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ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา   
 

 

 ก .   ถาม วา     ผู ปฏิบัติ ศาสนา โดย มาก ปฏิบัติ อยู แค ไหน ? 

 ข .       ตอบ วา    ปฏิบัติ อยู ภูมิ กามาพจร กุศล โดย มาก 

 ก .       ถาม วา     ทำไม จึง ปฏิบัติ อยู เพียง นั้น     ? 

 ข .       ตอบ วา     อัธยาศัย ของ คน โดย มาก ยัง กำหนัด อยู ใน   

กาม เห็น วา กามารมณ ที่ ดี เปนสุข     สวน ที่ ไม ดี   เหน็ วา เปน 

ทุกข     จึง ได ปฏิบัติ ใน บุญ กิริยา วัตถุ     มี การ ฟง ธรรม ให ทาน     

รักษา ศีล     เปน   ตน     หรือ ภาวนา บาง เล็ก นอย     เพราะ ความ 

มุง เพื่อ จะ ได สวรรค สมบัติ   มนุษย สมบัติ   เปนตน   ก็ คง เปน 

ภูมิ กามาพจร กุศล อยู นั่นเอง     เบื้อง หนา แต กาย แตก ตาย 

ไป แลว     ยอม ถึง สุคติ บาง     ไม ถึง บาง     แลว แต วิบาก จะ ซัด 

ไป     เพราะ ไมใช นิยต บุคคล   คือ ยัง ไม ปด อบาย     เพราะ ยัง 

ไม ได บรรลุ โสดา ปตติ ผล 

 ก .     ถาม วา     ก็ ทาน ผู ปฏิบัติ ที่ ดี กวา นี้ ไมมี หรือ   ? 

 ข .       ตอบ วา     มี   แต วา นอย 

 ก .     ถาม วา     นอย เพราะ เหตุ อะไร   ? 

 ข .       ตอบ วา   นอย เพราะ กาม ทัง้ หลาย เทากบั เลอืด ใน อก ของ 

 พระธรรมเจดีย (จูม พนฺธุโล) : ถาม

 พระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถร  : ตอบ

๕

หนังสือธรรมะทรงคุณคา
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สัตว   ยาก ที่ จะ ละ ความ ยินดี ใน กาม ได   เพราะ การ ปฏิบัติ 

ธรรม ละเอียด   ตอง อาศัย กาย วิเวก   จิตต วิเวก   จึง จะ เปน 

ไป เพื่อ อุปธิ วิเวก     เพราะ เหตุ นี้ แล จึง ทำได ดวย ยาก   แต ไม 

เหลือ วิสัย   ตอง เปน ผู เห็น ทุกข จริงๆ จึง จะ ปฏิบัติ ได 

 ก .   ถาม วา   ถา ปฏิบัติ เพียง ภูมิ กามาพจร กุศล   ดู ไม แปลก 

อะไร   เพราะ เกดิ เปน มนุษย ก ็เปน ภมู ิกามาพจร กศุล อยู แลว   

สวน การ ปฏิบัติ จะ ให ดี กวา เกา ก็ ตอง ให เลื่อน ชั้น   เปน ภูมิ รู 

ปาว จร หรือ   อรูป ว จร   และ โลก อุดร   จะ ได แปลก จาก เกา ? 

 ข .       ตอบ วา    ถูก แลว   ถา คิด ดู คนนอก พุทธกาล   ทาน ก็ได 

บรรลุ ฌาน ชัน้ สงูๆ    ก ็ม ีคนใน พทุธกาล    ทาน กไ็ด บรรลุมรรค 

แล ผล   มี พระ โสดาบัน   แลพระ อรหันต    โดย มาก นี่เรา 

ก็ ไมไดบรรลุ ฌาน   เปน อัน สู คนนอก พุทธกาล ไม ได   แล 

ไมไดบรรลุ มรรค แล ผล เปน อัน สู คนใน พุทธกาล ไม ได 

 ก .       ถาม วา     เมื่อ เปน เชน นี้ จัก ทำ อยางไร ดี   ? 

 ข .       ตอบ วา    ตอง ทำ ใน ใจ ให เห็น ตามพ ระ พุทธ ภาษิต ที่ วา     

มตฺ ตา สุข ปริ จฺ จา คา     ปสฺ เส     เจ     วิ ปุลํ     สุขํ     

 ถาวา บุคคล เห็น ซึ่ง สุข อัน ไพบูลย   เพราะ บริจาค ซึ่ง สุข มี 

ประมาณ นอย เสีย ไซร     จเช     มตฺ     ตา สุขํ     ธี โร     สมฺปสฺสํ     วิ 

ปุลํ     สุขํ     

 บุคคล ผู มี ปญญา เครื่อง ทรง ไว    เมื่อ เล็ง เห็น ซึ่ง สุข อัน 

ไพบูลย   พึง ละ เสีย ซึ่ง สุข มี ประมาณ นอย 

 ก .       ถาม วา     สุข มี ประมาณ นอย ไดแก สุข ชนิด ไหน   ? 

 ข .       ตอบ วา    ไดแก สขุ ซึง่ เกิด แต ความ ยนิด ีใน กาม ที ่เรยีก วา   

อามิส สุข   นี่ แหละ สุข มี ประมาณ นอย 

 ก .       ถาม วา     ก็ สุข อัน ไพบูลย ไดแก สุข ชนิด ไหน   ? 

 ข .       ตอบ วา     ไดแก ฌาน     วิปสสนา     มรรค     ผล     นิพพาน     ที่ 

เรียก วา   นิรา มิส สุข   ไม เจือ ดวย กาม   นี่ แหละ สุข อนั ไพบูลย 

 ก .       ถาม วา     จะ ปฏิบัติ ให ถึง สุข อัน ไพบูลย จะ ดำเนิน ทาง 

ไหน ดี   ? 

 ข .       ตอบ วา     จะ ตอง ดำเนิน ทาง องค มรรค   ๘ 

 ก .       ถาม วา     องค มรรค   ๘   ใครๆ   ก็ รู ทำไม จึง เดิน กัน ไม ใคร 

จะ ถูก   ? 

 ข .   ตอบ วา     เพราะ องค มรรค ทัง้   ๘     ไมม ีใคร เคย เดนิ   จงึ เดนิ 

ไม ใคร ถูก   พอ ถูก ก็ เปน พระ อริย เจา 

 ก .       ถาม วา     ที่ เดิน ไม ถูก เพราะ เหตุ อะไร   ? 

 ข .       ตอบ วา     เพราะ ชอบ เดิน ทาง เกา ซึ่ง เปน ทาง ชำนาญ 

 ก .       ถาม วา     ทาง เกา นั้น คือ อะไร   ? 

  ข .       ตอบ วา    ไดแก กาม สุขั ล ลิ กา นุ โยค     แล อัต ตกิ ลม ถา 

นุโยค 

 ก .       ถาม วา     กาม สุขั ล ลิ กา นุ โยค นั้น คือ อะไร   ? 

 ข .       ตอบ วา    ความ ทำ ตน ให เปน ผู หมกมุน ตดิ อยู ใน กาม สขุ 

นี้ แล   ชื่อ วา กาม สุขั ล ลิ กา นุ โยค 

๗๖
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 ก .       ถาม วา     อัต ตกิ ลม ถา นุ โยค ไดแก ทาง ไหน   ? 

 ข .       ตอบ วา    ไดแก ผู ปฏบิตั ิผดิ   แม ประพฤต ิเครงครดั ทำ ตน 

ให ลำบาก สัก เพียง ไร   ก็ ไม สำเร็จ ประโยชน   ซึ่ง มรรค ,  ผล ,     

นิพพาน ,     นี่ แหละ เรียก วา อัต ตกิ ลม ถา นุ โยค 

 ก .       ถาม วา     ถา เชน นัน้ ทาง ทัง้   ๒   นี ้  เห็นจะ ม ีคน เดิน มากกวา     

มัชฌิ มา ปฏิปทา หลาย รอย เทา   ? 

 ข .       ตอบ วา     แน ที เดียว    พระพุทธเจา แรก ตรัสรู    จึง ได 

ทรง แสดง กอน ธรรม อยา งอื่นๆ     ที่มา แลว ใน ธัมม จัก กัป ป 

วัตตนสูตร   เพื่อ ให สาวก เขาใจ   จะ ได ไม ดำเนิน ใน ทาง ทั้ง   

๒     มา ดำเนิน ใน ทาง มัชฌิมา ปฏิปทา 

 ก .       ถาม วา       องค มรรค   ๘   ทำไม จึง ยก สัมมา ทิฏฐิ   ซึ่ง เปนก 

อง ปญญา ขึ้น แสดง กอน   สวน การ ปฏิบัติ ของ ผู ดำเนิน ทาง 

มรรค   ตอง ทำ ศีล ไป กอน   แลว จึง ทำ สมาธิ แล ปญญา   ซึ่ง 

เรียก วา สิกขา   ทั้ง   ๓   ? 

 ข .       ตอบ วา    ตาม ความ เห็น ของ ขาพเจา วา จะ เปน   ๒   ตอน     

ตอน แรก   สวน โลกิ ยกุศล ตอง ทำ ศีล   สมาธิ   ปญญา   เปน 

ลำดบั ไป    ปญญา ที ่เกดิ ขึน้ ยงั ไม เหน็ อรยิสจั ทัง้   ๔     สงัโยชน     

๓   ยัง  ละ ไม ได    ขีด ของ ใจ เพียง นี้ เปน โลกีย    ตอน ที่ เห็น 

อริยสัจ แลว ละ สังโยชน   ๓   ได ตอน นี้ เปน โลกุ ตตร 

 ก .  ถาม วา      ศีล จะ เอา ศีล ชนิด ไหน   ? 

 ข .       ตอบ วา     ศีล มี หลาย อยาง   ศีล   ๕   ศีล   ๘   ศีล   ๑๐   ศีล     

๒๒๗   แต ใน ที่ นี้ ประสงค ศีล ที่ เรียก วา     สมฺ มา   วาจา   สมฺ มา 

กมฺ มนฺโต     สมฺ มา อา ชี โว   แต ตอง ทำให บริบูรณ 

 ก .      ถาม วา       สมฺ มา วาจา     คือ อะไร   ? 

 ข .       ตอบ วา    มุสา วา ทา   เวรมณี   เวน จาก พูด เท็จ   ป สุณ าย 

วา จาย เวรมณี     เวน จาก พูด สอ เสียด     ให เขา แตก ราว กัน     

ผรสุาย   วา จาย เวรมณี     เวน จาก พดู คำ หยาบ     สมผฺป ฺปลาปา    

เวรมณี     เวน จาก พูด โปรย ประโยชน 

 ก .  ถาม วา       สมฺ มา กมฺ มนฺ โต   การ งาน ชอบ นั้น มี กี่ อยาง   ? 

 ข .       ตอบ วา    มี  ๓  อยาง   คือ ปาณา ติปา ตา   เวรมณี  เวน 

จาก ฆา สัตว    อ ทินฺ นา ทา นา   เวรมณี   เวน จาก การ ลัก 

ทรัพย   อพฺรหมฺ จริยา    เวรมณี   เวน จา กอ สัทธรรม   ไมใช 

พรหมจรรย 

 ก .  ถาม วา      สม ฺมา กม ฺมนฺ โต     ใน ที ่อืน่   ๆ      โดย มาก เว นอพรฺหฺม   

สวน ใน มหา สติ ปฏ ฐาน ทำไม จึง เวน   กาเมสุมิจฉาจาร   ? 

 ข .       ตอบ วา   ความ เห็น ของ ขาพเจา วาที่ ทรง แสดง ศีล     

อพฺรหฺม     เห็นจะ เปน ดวย รับสั่ง แก ภิกษุ   เพราะ วา ภิกษุ เปน 

พรหมจารี บุคคล ทั้ง นั้น     สวน ใน มหา สติ ปฏ ฐาน   ๔     ก็ รับสั่ง 

แก ภกิษ ุ  เหมือน กนั   แต วา เวลา นัน้ พระองค เสด็จ ประทับ อยู 

ใน หมู ชน ชาว กุ รุ     พวก ชาว บาน เห็นจะ ฟง อยู มาก   ทาน จึง 

สอน ให เวน กาม มิจฉา จาร   เพราะ ชาว บาน มัก เปน คน มี คู 

 ก .  ถาม วา       สม ฺมา อา ช ีโว   เลีย้ง ชวีติ ชอบ   เวน จาก มจิฉาชีพ 

นั้น เปน อยางไร   ? 

๙๘
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 ข .       ตอบ วา     บาง แหง ทาน ก็ อธิบาย ไว วา   ขาย สุรา ยา พิษ     

ศัสตรา อาวุธ  หรือ ขาย สัตว มี ชีวิต ตอง เอา ไป ฆา   เปนตน 

เหลา นี้ แหละ เปน มิจฉาชีพ .

 ก .   ถาม วา      ถา คน ที ่ไม ได ขาย ของ เหลา นี ้เปน    สม ฺมา อาชโีว     

อยาง นั้น หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา    ยัง เปน ไป ไม ได   เพราะ วิธี โกง ของ คน มี หลาย 

อยาง นกั   เชน   คาขาย โดย ไม ซือ่   ม ีการ โกง ตาชั่ง ตาเต็ง     หรอื 

เอา รัด เอา เปรียบ อยาง ใด อยาง หนึ่ง   ใน เวลา ที่ ผู ซื้อ เผลอ 

หรอื เขา ไวใจ   รวม ความ พดู วา อธัยาศยั ของ คน ที ่ไม ซือ่     คดิ 

เอา รัด เอา เปรียบ ผู อื่น     เห็น แต จะ ได   สุดแต จะ มี โอกาส   

จะเปน เงิน หรือ ของ ก็ ดี   ถึง แม จะ ไม ชอบ ธรรม     สุดแต จะ 

ได เปน เอา ทั้ง นั้น     ขาพเจา เห็น วา     อาการ เหลา นี้ ก็ เปน 

มิจฉาชีพ ทั้ง สิ้น     สมฺ มา อา ชี โว   จะ ตอง เวน ทุก อยาง   เพราะ 

เปน สิ่ง ที่ คด คอม ได มา โดย ไม ชอบ ธรรม .

 ก .   ถาม วา       สม ฺมา วา ยา โม   ความ เพยีร ชอบ นัน้ คอื เพยีร 

อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา    สงัวร ปธาน   เพียร ระวัง อกศุล วติก   ๓   ที ่ยงั ไม เกดิ  

ไม ให เกิด ขึ้น   ปหาน ปธาน  เพียร ละ อกุศล วติก   ๓ ที่ เกิด ขึ้น 

แลว ให หาย ไป   ภา วนา ปธาน เพียร เจริญ กุศล ที่ ยัง ไม เกิด 

ให เกิด ขึ้น  อนุ รัก ขนาปธาน  เพียร รักษา กุศล ที่ เกิด แลว ไว 

ให สมบูรณ .

 ก .   ถาม วา      สมฺ มาส ติ     ระลึก ชอบ นั้น ระลึก อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา   ระลึก อยู ใน สติ ปฏ ฐาน   ๔   คือ   กา ยา นุปสฺ 

สนา     ระลึก ถึง กาย   เวท นา นุปสฺ สนา   ระลึก ถึง เวทนา   จิตฺ ตา     

นุปสฺสนา     ระลึก ถึง จติ     ธมฺ มา นุปสฺ สนา     ระลึก ถึง ธรรม 

 ก .      ถาม วา       สมฺ มา สมาธิ   ความ ตั้งใจ ไว ชอบ   คือ ตั้งใจ ไว 

อยางไร   จึง จะ เปน สมฺ มา สมาธิ? 

 ข .       ตอบ วา    คอื ตัง้ ไว ใน องค ฌาน ทัง้   ๔   ที ่เรยีก วา     ปฐมฌาน   

ทุติย ฌาน   ตติย ฌาน   จตุตถ ฌาน   เหลา นี้ แหละ เปน  

สมฺมาสมาธิ .

 ก .      ถาม วา      สมฺ มา สงฺกปฺ โป ความ ดำริ ชอบ นั้น ดำริ 

อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา    เนกฺ ขมฺม สงกฺปฺ โป   ดำร ิออก จาก กาม   อพฺ ยา ปาท 

สงฺกปฺ โป   ดำริ ไม พยาบาท   อ วิ หึ   สา สงฺกปฺ โป     ดำริ ใน ความ 

ไม เบียดเบียน .

 ก .  ถาม วา       สมฺ มา วา ยา โม   ก็ ละ อกุศล วิตก   ๓   แลว   สมฺ มา 

สงฺกปฺ โป   ทำไม จึง ตอง ดำริ อีก เลา   ? 

 ข .       ตอบ วา    ตาง กัน เพราะ  สมฺ มา วา ยา โม นั้น  เปน แต 

เปลี่ยน อารมณ   เชน   จิต ที่ ฟุงซาน   หรือ เปน อกุศล ก็ เลิก 

นึก เรื่อง เกา เสีย   มา มี สติ ระลึก อยู ใน อารมณ ที่ เปน กุศล   จึง 

สงเคราะห เขา ใน กอง สมาธิ   สวน สม ฺมา สงกฺป ฺโป   ม ีปญญา 

พจิารณา เห็น โทษ ของ กาม   เหน็ อานิสงส ของ เนกขัม ม   จงึ 
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ได คดิ ออก จาก กาม ดวย อาการ ที ่เหน็ โทษ  หรอื เห็น โทษ ของ 

พยาบาท   วิหิงสา   เห็น อานิสงส ของ เมตตา กรุณา  จึง ได คิด 

ละ พยาบาท วหิงิสา การ เหน็ โทษ แล  เหน็ อานสิงส เชน นี ้

แหละ จงึ ผดิ กบั  สมฺ มา วา ยา โม     ทาน จงึ สงเคราะห เขา ไว 

ใน กอง ปญญา .

 ก .   ถาม วา สมฺม ทฏิฐ ิความเหน็ชอบนัน้คอืเหน็อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา     คือ   เห็น ทุกข   สมุทัย   นิโรธ   มรรค   ที่ เรียก วา 

อริยสัจ   ๔   ความ เห็น ชอบ อยาง นี้ แหละ   ชื่อ วา สมฺ มา ทิฏฐิ .

 ก .  ถาม วา       อริยสัจ   ๔   นั้น   มี กิจจะ ตอง ทำ อะไร บาง   ? 

 ข .       ตอบ วา    ตาม แบบ ที่ มี มา ใน ธรรมจักร   มี กิจ  ๓  อยาง 

ใน   ๔  อริยสัจ รวม เปน ๑๒  คือ    สัจญาณ   รู วา ทุกข    กิจ 

ญาณ   รู วาจะ ตอง กำหนด   กต ญาณ   รู วา กำหนด เสร็จ แลว 

แล รู วา ทุกข   สมุทัย จะ ตอง ละ  แล ได ละ เสร็จ แลว และ รู 

วา ทุกขนิโรธ จะตอง ทำให แจง  แล ได  ทำให แจง เสร็จแลว     

แลรูวา ทุกขนิโรธ คา มิ นี ปฏิปทา   จะ ตอง เจริญ   แล ได 

เจริญเสร็จแลว     นี่ แหละ เรียก วา กิจ ใน อริยสัจ ทั้ง    ๔ .

 ก .       ถาม วา       ทุกข นั้น ไดแก สิ่ง อะไร ? 

 ข .       ตอบ วา    ขันธ ๕   อายตนะ ๖  ธาตุ ๖   นาม รูป เหลา นี้ 

เปนประเภท ทุกข สัจ .

 ก .   ถาม วา       ทุกข มี หลาย อยาง นัก จะ กำหนด อยางไร ถูก   ? 

 ข .       ตอบ วา    กำหนด อยาง เดียว ก็ได   จะ เปน ขันธ   ๕   หรือ 

อายตนะ   ๖   หรือ ธาตุ   ๖   นาม รูป อยาง ใด   อยาง หนึ่ง ก็ได 

ไมใช วา จะ ตอง กำหนด ที ละ หลาย อยาง   แต วา ผู ปฏิบัติ 

ควร จะ รู ไว   เพราะ ธรรม ทั้ง หลาย เหลา นี้   เปน อารมณ ของ 

วิปสสนา .

 ก .   ถาม วา       การ ที่ จะ เห็น อริยสัจ ก็ ตอง ทำ วิปสสนา ดวย 

หรือ? 

 ข .       ตอบ วา     ไม เจริญ วิปสสนา   ปญญา จะ เกิด อยางไร 

ได     เมื่อ ปญญา ไมมี จะ เห็น อริยสัจ ทั้ง   ๔   อยางไร ได   แต ที่ 

เจริญวิปสสนา กัน อยู   ผู ที่ อินทรีย ออน   ยัง ไม เห็น อริยสัจ ทั้ง   

๔   เลย .

 ก .   ถาม วา     ขันธ   ๕  ใครๆ   ก็ รู   ทำไม จึง กำหนด ทุกข ไม ถูก? 

  ข .       ตอบ วา     รู แต ชือ่ ไมรู อาการ ขนัธ ตาม ความ เปนจรงิ     

เพราะ ฉะนั้น ขันธ   ๕   เกิด ขึ้น ก็ ไมรู วา เกิด   ขันธ    ๕  ดับ ไป ก็ 

ไมรู วา ดับ     แล ขันธ มี อาการ สิ้น ไป เสื่อม ไป ตาม ความ เปน 

จริง อยางไร   ก็ ไม ทราบ ทั้ง นั้น     จึง เปน ผู หลง ประกอบ ดวย 

วปิลาส     คอื ไม เทีย่ง   ก ็เหน็ วา เทีย่ง   เปน ทกุข ก ็เหน็ วา เปนสขุ   

เปน อนัตตา ก็ เห็น วา เปน อัตตา ตัว ตน   เปน อสุภ ไม งาม ก็ 

เห็น วา เปน สุภ ะ งาม     เพราะ ฉะนั้น     พระพุทธเจา จึง ทรง สั่ง 

สอน สาวก   ที่มา แลว  ใน มหา สติ ปฏ ฐาน สูตร     ให รูจัก ขันธ   

๕   แลอายตนะ   ๖   ตาม ความ เปน จริง   จะ ได กำหนด ถูก .

 ก .  ถาม วา  ขนัธ   ๕  คอื รปู  เวทนา สญัญา สงัขาร    วญิญาณ 

นั้น มี ลักษณะ อยางไร เมื่อ เวลา เกิด ขึ้น แล ดับ ไป จะ ได รู ? 
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  ข .       ตอบ วา     รูป คือ ธาตุ ดิน   ๑๙   น้ำ   ๑๒   ลม     ๖   ไฟ   ๔   ชื่อ 

วา มหาภูต รูป   เปน รูป ใหญ แล อุ ปา ทาย รูป   ๒๔  เปน รูป ที่ 

ละเอียด   ซึ่ง อาศัย อยู ใน มหาภูต รูป ๔  เหลา นี้  ชื่อ วา รูป แต 

จะ แจง ให ละเอยีด ก ็มากมาย เมือ่ อยาก ทราบ ให ละเอยีด  ก ็

จง ไป ดู เอา ใน แบบ เถิด .

 ก .  ถาม วา      ก็ เวทนา นั้น ไดแก สิ่ง อะไร ? 

 ข .       ตอบ วา     ความ เสวย อารมณ   ซึง่ เกดิ ประจำ อยู ใน รปู 

นี้ แหละ   คือ บาง คราว ก็ เสวย อารมณ เปนสุข   บาง คราว ก็ 

เสวย อารมณ เปน ทุกข     บาง คราว ก็ ไม ทุกข ไม สุข     นี่ แหละ 

เรียก วา เวทนา   ๓   ถา เติม โสมนัส โทมนัส   ก็ เปน เวทนา  ๕ .

 ก .  ถาม วา       โสมนสั โทมนสั เวทนา   ด ูเปน ชือ่ ของ กเิลส     ทำไม 

จึง เปน ขันธ     ? 

 ข .       ตอบ วา     เวทนา มี   ๒   อยาง   คือ กา ยิก ะ เวทนา ๆ    ซึ่ง 

เกิด ทาง กาย   ๑   เจตสิก เวทนา ๆ    ซึ่ง เกิด ทาง ใจ   ๑   สุข 

เวทนา เสวย อารมณ เปนสขุ   ทกุขเวทนา เสวย อารมณ 

เปน ทุกข   ๒   อยาง นี้ เกิด ทาง กาย โสมนัส โทมนัส   

อทุกขม สุข เวทนา ๓ อยาง นี้ เกิด ทาง ใจ ไมใช กิเลส   

คือ   เชน กับ บาง คราว อยู ดีๆ     ก็ มี ความ สบายใจ     โดย ไม ได 

อาศยั ความ รัก ความ ชอบ ก ็ม ี  หรอื บาง คราว ไม อาศยั โทสะ 

หรือ ปฏฆิะ   ไม สบายใจ ขึน้ เอง   เชน คน เปน โรค หวัใจ หรือ โรค 

เสน ประสาท ก็ มี   อยาง นี้ เปน ขันธ แท     ตอง กำหนด รู วา เปน 

ทุกข     เมื่อ เวทนา อยาง ใด   อยาง หนึ่ง ปรากฏ ขึ้น     นั่น แหละ 

เปน ความ เกิด ขึ้น แหง เวทนา   เมื่อ เวทนา เหลา นั้น ดับ หาย 

ไป   เปน ความ ดับ ไป แหง เวทนา   นี่ แหละ เปน ขันธ แท   เปน 

ประ เภท ทุข สัจ .

 ก .   ถาม วา     เวทนา นั้น อาศัย อะไร จึง เกิด ขึ้น ? 

 ข .       ตอบ วา     อาศยั อายตนะ ภายใน   ๖   ภายนอก   ๖   วญิญาณ   

๖   กระทบ กัน เขา   ชื่อ วา ผัสส ะ   เปน ที่ เกิด แหง เวทนา 

 ก .   ถาม วา       อายตนะ ภายใน   ๖   ภายนอก     ๖   วิญญาณ     ๖   

ผสัส ะ   ๖   เวทนา ที ่เกดิ แต ผสัส ะ   ๖   ก ็ไมใช กเิลส   เปน ประเภท 

ทุกข ทั้ง นั้น ไมใช หรือ   ? 

 ข .       ตอบ วา    ถูก แลว 

 ก .   ถาม วา       แต ทำไม คน เรา เมื่อ เวลา ตา เห็น รูป     หู ไดยิน 

เสียง     จมูก ได ดม กลิ่น     ลิ้น ได ลิ้ม รส หรือ ถูก ตอง โผฏฐัพพะ 

ดวย กาย   รู รับ อารมณ ดวย ใจ   ก็ ยอม ได เวทนา อยาง ใด 

อยางหนึง่ ไมใช หรอื   ก ็อายตนะ แล ผสัส   เวทนา ก ็ไมใช กเิลส   

แต ทำไม คน เรา จึง เกิด กิเลส   และ ความ อยาก ขึ้น ได เลา   ? 

 ข .       ตอบ วา    เพราะ ไมรู วา เปน ขันธ แล อายตนะ   แล ผัสส 

เวทนา สำคัญ วา เปน ผู เปน คน เปน จริง เปน จัง   จึง ได เกิด 

กิเลส และ ความ อยาก   เพราะ ฉะนั้น   พระพุทธเจา จึง ทรง 

แสดง ไว ใน ฉกักะ สตูร วา   บคุคล เมือ่ สขุ เวทนา เกิด ขึน้   

ก็ ปลอย ให รา คา นุ สัย ตาม นอน   ทุกขเวทนา เกิด ขึ้น   ก็ 
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ปลอย ให ปฏิ ฆานุ สัย ตาม นอน   อ ทุก ขม สุข เวทนา เกิด 

ขึน้   ก ็ปลอย ให อ วชิชา น ุสยั ตาม นอน   การ ทำ ทีส่ดุ แหง 

ทุกข ใน ชาติ นี้ ไมใช ฐานะ ที่ จะ มี ได เปน ได   ถา บุคคล 

เมื่อ เวทนา ทั้ง  ๓  เกิด ขึ้น ก็ ไม ปลอย ให อนุสัย ทั้ง   ๓   

ตาม นอน   การ ทำ ที่สุด แหง ทุกข ใน ชาติ นี้ มี ฐานะ ที่ มี 

ได เปน ได   นี่ ก็ เทากับ ตรัส ไว เปน คำตาย ตัว อยู แลว. 

 ก .   ถาม วา     จะ ปฏบิตั ิอยางไร จงึ จะ ไม ให อนสุยั ทัง้   ๓     ตาม 

นอน   ? 

 ข .       ตอบ วา     ก็ ตอง มี สติ ทำความ รูสึก ตัว ไว   แล มี 

สัมปชัญญะ   ความ รู รอบคอบ ใน อายตนะ   แล ผัสส   

เวทนา ตาม ความ เปน จริง อยางไร   อนุสัย ทั้ง   ๓   จึง จะ 

ไม ตาม นอน   สม ดวย พระพุทธ ภาษิต ใน โสฬส ปญหา ที่   

๑   ตรัส ตอ บอ ชิ ตะ มานพ วา   สต ิ  เตสํ นิ วา รณํ  สติ เปน ดุจ 

ทำนบ เครือ่ง ปด กระแส เหลา นัน้ ปญฺาเย เตปถยิยฺเร     

กระแส เหลา นั้น อัน ผู ปฏิบัติ จะ ละ เสีย ได ดวย ปญญา     

แต ใน ที่ นั้น ทาน ประสงค ละ ตัณหา แต อนุสัย กับ ตัณหา ก็ 

เปน กิเลส ประเภท เดียวกัน .

ก .   ถาม วา       เวทนา เปน ขนัธ แท   เปน ทกุข สจั ไมใช กเิลส     แต 

ใน ปฏ ิจจ สม ุปบาท   ทำไม จงึ ม ี  เวท นาปจจฺ ยา ตณัหา     เพราะ 

เหตุ อะไร ?

ข .       ตอบ วา     เพราะ ไมรู จัก เวทนา ตาม ความ เปน จริง   

เมือ่ เวทนา อยาง ใด อยาง หนึ่ง เกิด ขึน้   เวทนา ที ่เปนสุข 

ก็ ชอบ เพลิดเพลิน อยาก ได   หรือ ให คง อยู ไม ให หาย 

ไป เสีย   เวทนา ที่ เปน ทุกข ไม ดี มี มา   ก็ ไม ชอบ ประกอบ 

ดวย ปฏิฆะ   อยาก ผลักไส ไล ขับ ให หาย ไป เสีย ทุก 

ขม สุข เวทนา   ที่ มี มา ก็ ไมรู อวิชชา นุ สัย จึง ตาม นอน  

สม ดวย พระพุทธ ภาษิต ใน โสฬส ปญหา ที่   ๑๓   ที่   อุทยะ 

มานพ ทูล ถาม วา   กถํ   สตสฺส   จร โต วิฺ ญาณํ อุ ปรุ ชฺฌ ติ   เมื่อ 

บุคคล ประพฤติ มี สติ อยางไร  ปฏิสนธิ วิญญาณ จึง จะ ดับ   

ตรัสตอบวา   

อชฺฌตฺตฺจ    พหิทฺธา    จ    เวท นํ    นา พินนฺท โต  

 เมื่อ บุคคล ไม เพลิดเพลิน ยิ่ง   ซึ่ง เวทนา ทั้ง ภายใน แล 

ภายนอก   

อวํ    สตสฺส    จร โต    วิฺ ญาณํ    อุ ปรุ ปชฺฌ ต ิ   

ประพฤติ มี สติ อยู อยาง นี้     ปฏิสนธิ วิญญาณ จึง จะ ดับ.

 ก .   ถาม วา       เวทนา อยางไร ชื่อ วา เวทนา ภายนอก     เวทนา 

อยางไร ชื่อ วา เวทนา ภายใน ? 

 ข .       ตอบ วา   เวทนา ที ่เกดิ แต จกัข ุสมัผสั   โสต ะ สมัผสั     ฆาน ะ 

สัมผัส   ชิวหา สมัผัส   กาย สัมผัส     ๕   อยาง นี้   ชื่อ วา     เวทนา ที่ 

เปน ภายนอก   เวทนา ที ่เกดิ ใน ฌาน   เชน   ปต ิหรอื สขุ เปนตน   

ชื่อ วา   เวทนา ภายใน   เกิด แต มโน สัมผัส. 

 ก .   ถาม วา       ปติ แล สุข ก็ เปน เวทนา ดวย หรอื ? 

๑๗๑๖
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 ข .       ตอบ วา    ปติ แล สุข นั้น เกิด ขึ้น เพราะ ความ สงบ   อาศัย 

ความ เพียร ของ ผู ปฏิบัติ   ใน คิริ มาน นท สูตร     อา นา ปาน สติ 

หมวด ที่   ๕   กับ ที่   ๖   ทาน สงเคราะห เขา ใน เวท นา นุ ปส สนา 

สติ ปฏ ฐาน   เพราะ ฉะนั้น   

ปติ แล สุข จึง จัด เปน เวทนา ภายใน ได .

 ก .  ถาม วา      ที ่เรยีก วา นริา มสิ เวทนา   เสวย เวทนา ไมม ีอามิส   

คือ ไม เจือ กามคุณ   เห็นจะ เปน เวทนา ที่ เกิด ขึ้น จาก จิต ที่ 

สงบ นี้ เอง   แต ถา เชน นั้น ความ ยินดี ใน   รูป ,   เสียง ,   กลิ่น ,   รส,     

โผฏฐัพพะ   ที่ เรียก วา กามคุณ     ๕   เวทนา ที่ เกิด คราว นั้น   ก็ 

เปน อามิส เวทนา   ถูก ไหม ? 

 ข .       ตอบ วา    ถูก แลว.

ก .   ถาม วา       สวน เวทนา ขาพเจา เขาใจ ดแีลว   แต สวนสัญญา 

ขันธ   ความ จำ รูป   จำ เสียง   จำ กลิ่น   จำ รส   จำ โผฏฐัพพะ  

จำธัม มา รมณ  ๖    อยาง นี้   มี ลักษณะ อยางไร เมื่อ รูป    

สัญญาความจำ รูป เกิด ขึ้น นั้น   มี อาการ เชน ไร   แล เวลา ที่ 

ความ จำ รปู ดบั ไป   ม ีอาการ เชน ไร   ขาพเจา อยาก ทราบ   เพือ่ 

จะ ได กำหนด ถูก ?  

 ข .       ตอบ วา  คือ เรา ได เห็น รูป คน   หรือ รูป ของ อยางไร     อยาง 

หนึ่ง แลว มา นึก ขึ้น   รปู คน หรือ รูป ของ เหลา นั้น ก็ มา ปรากฏ 

ขึ้น ใน ใจ   เหมือน อยาง ได เห็น จริงๆ   นี่ เรียก วา ความ จำ รูป. 

 ก .   ถาม วา      ยัง ไม เขาใจ ดี  ขอ ให ชี้ตัว อยาง ให ขาว อีก สัก 

หนอย  ? 

 ข .       ตอบ วา   เชน กับ เมื่อ เชา นี้     เรา ได พบ คน ที่ รูจัก กัน หรือ 

ได พูด กัน     ครั้น คน นั้น ไป จาก เรา แลว     เมื่อ เรา นึกถึง คน นั้น     

รูป ราง คน นั้น ก็ ปรากฏ ชัดเจน เหมือน เวลา ที่ พบ กัน   หรือ ได 

เห็น ของ สิง่ ใด สิง่ หนึ่ง ไว   เมื ่อ เวลา นกึ ขึน้ ก ็เหน็ สิง่ นัน้ ชดัเจน     

เหมอืน อยาง เวลา ที ่เหน็ รวม เปน   ๒   อยาง   คอื     อ ุปา ทนิ นกรปู   

รูป ที่ มี วิญญาณ   เชน   รูป คน หรือ รูป สัตว     อนุ ปา ทิน นกรูป   

รูป ที่ ไมมี วิญญาณ ครอง   ไดแก สิ่งของ ตางๆ   หรือ ตนไม ดิน   

หิน   กรวด .

 ก .  ถาม วา       ถา เชน นั้น คน เปน ก็ เปน รูป ที่ มี วิ ญาณ   คน ตาย 

ก็ เปน รูป ที่ ไมมี วิญญาณ   อยาง นั้น หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา    ถูก แลว   นา สลด ใจ   ชาติ เดียว เปน ได   ๒   อยาง .

 ก .  ถาม วา     ถา เชน นั้น สัญญา ก็ เปน เรื่อง ของ อดีต ทั้ง นั้น 

ไมใช ปจจุบัน ? 

 ข .       ตอบ วา    อารมณ นั้น เปน อดีต แต เมื่อ ความ จำ 

ปรากฏ ขึน้ ใน ใจ   เปน สญัญา ปจจบุนั นี ่แหละ   เรยีก วา 

สัญญา ขันธ .

 ก .  ถาม วา       ถา ไมรู จัก สัญญา   เวลา ที่ ความ จำ รูป คน มา 

ปรากฏ ขึ้น ใน ใจ   ก็ ไมรู วา สัญญา ของ ตัว เอง   สำคัญ วา เปน 

คนจริง   ๆ      หรอื ความ จำ รปู ที ่ไมม ีวญิญาณ มา ปรากฏ ขึน้ ใน 

ใจ   ก ็ไมรู วา สญัญา สำคญั วา เปน สิง่ เปน ของ จรงิๆ   เมือ่ เปน 

เชน นี้ จะ มี โทษ อยางไร บาง   ขอ ทาน จง อธิบาย ให ขาพเจา 

เขาใจ   ? 

๑๙๑๘
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  ข .       ตอบ วา   มี โทษ มาก   เชน นึกถึง คน ที่รัก   รูป ราง ของ คน 

ที่รัก ก็ มา ปรากฏ กับ ใจ   กามวิตก ที่ ยัง ไม เกิด ก็ จะ เกิด ขึ้น  ที่ 

เกิด ขึ้น แลว ก็ จะ งอกงาม   หรือ นึกถึง คน ที่ โกรธ กัน   รูป ราง 

ของ คน ที่ โกรธ กัน นั้น ก็ มา ปรากฏ ชัดเจน เหมือน ได เห็น 

จริงๆ   พยาบาท วิตก ที่ ยัง ไม เกิด ก็ จะ เกิด ขึ้น   ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ 

จะ งอกงาม   หรือ นึกถึง สิ่งของ ที่ สวยๆ   งามๆ   รูป ราง สิ่งของ 

เหลา นั้น ก็ มา ปรากฏ ใน ใจ   เกิด ความ ชอบใจ บาง   แหละ 

อยาก ได บาง   เพราะ ไมรู วา สัญญา ขันธ ของ ตัว เอง สำคัญ 

วา สิ่ง ทั้ง ปวง เปน จริง เปน จัง ไป หมด   ที่แท ก็ เหลว ทั้ง นั้น .

ก .   ถาม วา         ก็  ความ  เกิด  ขึ้น  แหง  สัญญา    มี  ลักษณะ 

อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา    เมื่อ ความ จำ รูป อยาง ใด อยาง หนึ่ง มา ปรากฏ 

ใน ใจ   เปน ความ เกิด ขึ้น แหง ความ จำ รูป   เมื่อ ความ จำ รูป 

เหลา นั้น   ดับ หาย ไป จาก ใจ   เปน ความ ดับ ไป แหง ความ จำ 

รูป .

 ก .   ถาม วา      ความ จำ เสียง นั้น     มี ลักษณะ อยางไร     ? 

 ข .       ตอบ วา     เชน เวลา เรา ฟง เทศน   เมื่อ พระ เทศน จบ แลว     

เรา นึก ขึ้น จำ ได วา ทาน แสดง วา อยาง นั้นๆ   หรือ มี คน มา 

พูด เลา เรื่อ งอะ ไรๆ   ให เรา ฟง   เมื่อ เขา พูด เสร็จ แลว   เรา นึก 

ขึ้น จำ ถอยคำ นั้น ได   นี่ เปน ลักษณะ ของ ความ จำ เสียง     เมื่อ 

ความ จำ เสยีง ปรากฏ ขึน้ ใน ใจ   เปน ความ เกดิ ขึน้ แหง ความ 

จำ เสียง   เมื่อ ความ จำ เสียง เหลา นั้น ดับ หาย ไป จาก ใจ   เปน 

ความ ดับ ไป   แหง สัทท สัญญา .

 ก .   ถาม วา         คันธ สัญญา ความ จำ กลิ่น       มี ลักษณะ 

อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา    เชน กับ เรา เคย ได กลิ่น หอม ดอกไม หรือ น้ำอบ 

หรือ กลิ่น เหม็น อยาง ใด อยาง หนึ่ง ไว     เมื่อ นึก ขึ้น ก็ จำ กลิ่น 

หอม กลิ่น เหม็น เหลา นั้น ได     นี่ เปน ความ เกิด ขึ้น ของ ความ 

จำ กลิน่   เมือ่ ความ จำ กลิน่ เหลา นัน้ หาย ไป จาก ใจ   เปน ความ 

ดับ ไป แหง คันธ สัญญา .

 ก .   ถาม วา      รส  สัญญา    ความ  จำ  รส  นั้น    มี  ลักษณะ 

อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา    ความ จำ รส นัน้     เมือ่ เรา รบั ประทาน อาหาร ม ีรส 

เปรี้ยว     หวาน     จืด     เค็ม     หรือ ขม   เปนตน     เมื่อ รับ ประทาน 

เสร็จ แลว     นึก ขึ้น ก็ จำ รส เหลา นั้น ได อยาง นี้ เรียก วา     ความ 

จำ รส     เมื่อ ความ จำ รส ปรากฏ ขึ้น ใน ใจ     เปน ความ เกิด ขึ้น 

แหง รส สัญญา   เมื่อ ความ จำ รส เหลา นั้น ดับ หาย ไป จาก ใจ   

เปน ความ ดับ ไป แหง รส สัญญา .

 ก .  ถาม วา       โผฏฐัพ พ สัญญา นั้น มี ลักษณะ อยางไร   ? 

 ข .       ตอบ วา     ความ จำ เครือ่ง กระทบ ทาง กาย   เชน เรา เดนิ ไป 

เหยียบ หนาม   ถูก หนาม ยอก   หรือ ถูก ตอง เย็น รอน ออน แข็ง 

อยาง ใด อยาง หนึ่ง     เมื่อ นึก ขึ้น จำ ความ ถูก ตอง กระทบ ทาง 

กาย เหลา นั้น   ได ชื่อ วา โผฏฐัพ พ สัญญา .

๒๑๒๐
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 ก .  ถาม วา       เชน เมื่อ กลาง วัน นี้ เรา เดิน ทาง ไป ถูก แดด รอน 

จัด   ครั้น กลับ มา ถึง บาน   นึกถึง ที่ ไป ถูก แดด มา นั้น   ก็ จัด ได 

วา วัน นั้น     เรา ไป ถูก แดด รอน อยาง นี้ เปน โผฏฐัพ พ สัญญา 

ถกู ไหม   ? 

 ข .       ตอบ วา     ถูก แลว   สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง มาก ระ ทบ ถูก ตอง ทาง 

กาย   เมื่อ เรา นึกคิด ถึง อารมณ เหลา นั้น จำ ได   เปน โผฏฐัพ 

พ สัญญา ทั้ง นั้น   เมื่อ ความ จำ โผฏฐัพ พ สัญญา เกิด ขึ้น ใน 

ใจ   เปน ความ เกิด ขึ้น แหง โผฏฐัพ พ สัญญา   เมื่อ ความ จำ 

เหลา นั้น ดับ หาย ไป จาก ใจ   เปน ความ ดับ ไป แหง โผฏฐัพ พ 

สัญญา .

 ก .   ถาม วา       ธัมม สัญญา มี ลักษณะ อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา    ธัมม สัญญา   ความ จำ ธัม มา รมณ นั้น ละเอียด 

ยิ่ง กวา สัญญา   ๕   ที่ ได อธิบาย มา แลว .

 ก .   ถาม วา       ธัม มา รมณ นั้น ไดแก สิ่ง อะไร ? 

 ข .       ตอบ วา    เวทนา ขนัธ   สญัญา ขนัธ   สงัขาร ขนัธ   ๓   อยาง นี ้  

ชือ่ วา ธมั มา รมณ   เชน เรา ได เสวย เวทนา ที ่เปนสขุ หรอื ที ่เปน 

ทุกข ไว   แล เวทนา เหลา นั้น ดับ ไป แลว   นึก ขึ้น จำ ได อยาง นี้   

ชื่อ วา ความ จำ เวทนา   หรือ เรา เคย ทอง บ นอะ ไรๆ   จะ จำ ได 

มาก ก็ตาม หรือ จำ ได นอย ก็ตาม   เมื่อ ความ จำ เหลา นั้น ดับ 

ไป     พอ นึก ขึ้น ถึง ความ จำ เกา ก็ มา เปน สัญญา ปจจุบัน ขึ้น   

อยาง นี้ เรียก วา ความ จำ สัญญา   หรือ เรา คิด นึก เรื่อ งอะไรๆ   

ขึ้น เอง ดวย ใจ   เมื่อ ความ คิด เหลา นั้น ดับ ไป   พอ เรา นึก 

เรือ่งอะ ไรๆ   ขึน้ เอง ดวย ใจ   ก ็จำ เรือ่ง นัน้ ได     นี ่เรยีก วา   ความ 

จำ สงัขาร ขนัธ   ความ จำ เรือ่ง ราว ของ เวทนา   สญัญา   สงัขาร   

เหลา นี่ แหละ ชื่อ วา   ธัมม สัญญา   ความ จำ ธัม มา รมณ     เมื่อ 

ความ จำ ธัม มา รมณ มา ปรากฏ ขึ้น ใน ใจ   เปน ความ เกิด ขึ้น 

แหง ธมัม สญัญา   เมือ่ ความ จำ ธมั มา รมณ เหลา นัน้ ดบั หาย 

ไป จาก ใจ     เปน ความ ดับ ไป แหง ธัมม สัญญา .

 ก .   ถาม วา       แหม ชาง ซับ ซอน กัน จริง   ๆ      จะ สังเกต อยางไร 

ถูก ? 

 ข .       ตอบ วา     ถา ยงั ไมรู จกั อาการ ขนัธ   ก ็สงัเกต ไม ถกู   ถา รูจกั 

แลว ก็ สังเกต ได งาย   เหมือน คน ที่ รูจัก ตัว แล   รูจัก ชื่อ กัน   ถึง 

จะ พบ หรือ เห็น กัน มากๆ   คน ก็ รูจัก ได ทุกๆ   คน   ถา คน ที่ ไม 

เคย รูจัก ตัว หรือ รูจัก ชื่อ กัน มา แต คน เดียว ก็ ไมรู จัก วา   ผู นั้น 

คือ ใคร   สม ดวย พระพุทธ ภาษิต   ใน คุ หัฏฐก สูตร หนา   ๓๙๕   

ที่ วา     สฺญํ     ปริ ฺญา     วิตเรยฺย     โอฆํ   สาธุชน มา กำหนด 

รอบรู สัญญา แลว จะ พึง ขาม โอฆ ะ ได .

 ก .  ถาม วา       สังขาร ขันธ คือ อะไร? 

 ข .       ตอบ วา   สังขาร ขันธ คือ ความ คิด ความ นึก .

 ก .  ถาม วา       สังขาร ขันธ เปน ทุกข สัจ หรือ เปน สมุทัย ? 

 ข .       ตอบ วา   เปน ทุกข สัจ   ไมใช สมุทัย .

 ก .  ถาม วา       ก็ สังขาร ขันธ ตาม แบ บอภิธัมม สังคหะ   ทาน 

๒๓๒๒
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แจก ไว วา   มี บาป ธรรม   ๑๔   โสภณ เจตสิก   ๒๕   อัญ ญ สม นา   

๑๓   รวม เปน เจตสิก   ๕๒   ดวง นั้น   ดู มี ทั้ง บุญ ทั้ง บาป     และ 

ไมใช บญุ ไมใช บาป ปน กนั   ทำไม จงึ เปน ทกุข สจั อยาง เดยีว   

ขาพเจา ยัง ฉงน นัก ? 

  ข .       ตอบ วา    อัญ ญ สม นา   ๑๓   ยก เวทนา สัญญา ออก 

เสีย     ๒   ขันธ   เหลือ อยู   ๑๑   นี่ แหละ เปน สังขาร ขันธ แท   

จะตอง กำหนด รู วา เปน ทุกข   สวน บาป ธรรม   ๑๔   นั้น   เปน 

สมุทัยอาศัย สังขาร ขันธ เกิด ขึ้น   เปน สวน ป หาตัพพ ธรรม 

จะ ตองละ   สวน โสภณ เจตสิก   ๒๕   นั้น เปน ภา เวตัพพ 

ธรรม จะ ตอง เจริญ   เพราะ ฉะนั้น บาป ธรรม   ๑๔   กับ โสภณ 

เจตสิก     ๒๕   ไมใช สังขาร แท   เปน แต อาศัย สังขาร ขันธ เกิด 

ขึน้   จงึ มหีนา ที ่จะ ตอง ละ แล ตอง เจริญ  ความ คดิ ความ นกึ 

อะไรๆ     ที่มา ปรากฏ ขึ้น ใน ใจ   เปน ความ เกิด ขึ้น แหง 

สังขาร ขันธ     ความ คิด ความ นึก เหลา นั้น ดับ หาย ไป 

จาก ใจ   ก็ เปน ความ ดับ ไป แหง สังขาร ขันธ .

ก .  ถาม วา       วิญญาณ ขันธ ที่ รู ทาง ตา   ทาง หู   ทาง จมูก     ทาง 

ลิน้   ทาง กาย   ทาง ใจ   ๖   อยาง นี ้  ม ีลกัษณะ อยางไร   และ เวลา 

เกิด ขึ้น แล ดับ ไป มี อาการ อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา     คือ   ตา   ๑   รูป   ๑   กระทบ กัน เขา   เกิด ความ รู 

ทาง ตา   เชน กับ เรา ได เห็น คน หรือ สิ่ง ขอ งอะ ไรๆ   ก็ รู ได คน 

นั้น คน นี้   หรือ สิ่ง นั้น สิ่ง นี้   ชื่อ วา จักขุ วิญญาณ   เมื่อ รูป มา 

ปรากฏ กบั ตา   เกิด ความ รู ทาง ตา เปน ความ เกิด ขึน้ แหง จกัข ุ

วิญญาณ   เมื่อ ความ รู ทาง ตา ดับ หาย ไป   เปน ความ ดับ ไป 

แหง จักขุ วิญญาณ   หรือ ความ รู ทาง หู   รู กลิ่น ทาง จมูก   รู รส 

ทาง ลิ้น   รู โผฏฐัพพะ ทาง กาย มา ปรากฏ ขึ้น   ก็ เปน ความ 

เกิด ขึ้น แหง โสต วิญญาณ   ฆาน วิญญาณ   ชิวหา วิญญาณ     

กาย วิญญาณ   เมื่อ ความ รู   ทาง หู   จมูก   ลิ้น   กาย   หาย ไป     ก็ 

เปน ความ ดับ ไป แหง โสต วิญญาณ     ฆาน วิญญาณ     ชิวหา 

วิญญาณ   กาย วิญญาณ   เมื่อ ใจ กับ ธัม มา รมณ มาก ระ ทบ 

กัน เขา เกิด ความ รู ทาง ใจ เรียก วา   มโน วิญญาณ .

 ก .  ถาม วา      ใจ นั้น ไดแก สิ่ง อะไร ? 

 ข .       ตอบ วา   ใจ นั้น เปน เครื่อง รับ ธัม มา รมณ ให เกิด ความ รู 

ทาง ใจ   เหมือน อยาง ตา เปน เครื่อง รับ รูป ให เกิด ความ รู ทาง 

ตา .

 ก .  ถาม วา       รู เวทนา     รู สัญญา     รู สังขาร นั้น     รู อยางไร   ? 

 ข .       ตอบ วา  รู เวทนา นัน้   เชน สขุ เวทนา เปน ปจจบุนั เกิด ขึน้   ก ็

รู วา เปนสุข   หรือ ทุกขเวทนา เกิด ขึ้น   ก ็รู วา เปน ทุกข     อยาง นี้ 

แล รู เวทนา   หรอื สญัญา ใด มา ปรากฏ ขึน้ ใน ใจ     จะ เปน ความ 

จำ รปู หรอื ความ จำ เสยีง ก ็ด ี  ก ็รู สญัญา นัน้   อยาง นี ้เรยีก วา รู 

สญัญา หรอื ความ คดิ เรือ่ งอะ ไรๆ   ขึน้   ก ็รู ไป ใน เรือ่ง นัน้ อยาง 

นี้     รู สังขาร ความ รู เวทนา   สัญญา สังขาร  ๓ อยาง นี้   ตอง รู 

ทาง ใจ   เรียก วา   มโน วิญญาณ. 

๒๕๒๔



ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

 ก .    ถาม วา       มโน วิญญาณ   ความ รู ทาง ใจ ก็ เหมือน กัน กับ 

ธรรม สัญญา   ความ จำ ธัม มา รมณ อยาง นั้น หรือ     เพราะ 

นี่ ก็ รู วา เวทนา     สัญญา     สังขาร     นั่น ก็ จำ เวทนา     สัญญา     

สังขาร   ? 

 ข .       ตอบ วา   ตาง กนั   เพราะ สญัญา นัน้ จำ อารมณ ที ่ลวง แลว 

แต ตัว สัญญา เอง   เปน สัญญา   ปจจุบัน   สวน มโน วิญญาณ 

นัน้ รู เวทนา   สญัญา   สงัขาร ที ่เปน อารมณ ปจจบุนั     เมือ่ ความ 

รู เวทนา   สัญญา   สังขาร   มา ปรากฏ ขึ้น ใน ใจ   เปน ความ เกิด 

ขึ้น แหง มโน วิญญาณ   เมื่อ ความ รู   เวทนา     สัญญา     สังขาร     

ดับ หาย ไป จาก ใจ     เปน ความ ดับ ไป แหง มโน วิญญาณ .

 ก .    ถาม วา       เชน ผง เขา ตา   รู วา เคือง ตา   เปน รู ทาง ตา ใช 

ไหม? 

 ข .       ตอบ วา   ไมใช   เพราะ รู ทาง ตา นั้น   หมาย ถึง รูป ที่มา 

กระทบ กัน   ตา เกิด ความ รู ขึ้น   สวน ผง เขา ตา นั้น เปน กาย 

สัมผัส     ตอง เรียก วา รู โผฏฐัพพะ     เพราะ ตา นั้น เปน กาย     ผง 

นั้น เปน   โผฏฐัพพะ   เกิด ความ รู ขึ้น   ชื่อ วา รู ทาง กาย   ถา ผง 

เขา ตา คน อื่น   เขา วาน เรา ไป ดู   เมื่อ เรา ได เห็น ผง เกิด ความ 

รู ขึ้น     ชื่อ วา รู ทาง ตา .

 ก .  ถาม วา       สาธุ   ขาพเจา เขาใจ ได ความ ใน เรื่อง นี้ ชัดเจน 

ดีแลว   แต ขันธ   ๕   นั้น ยัง ไม ได ความ วา จะ เกิด ขึ้น ที ละ อยาง 

สอง อยาง   หรือ วา ตอง เกิด พรอม กัน ทั้ง   ๕   ขันธ 

 ข .       ตอบ วา    ตอง เกิด พรอม กัน ทั้ง   ๕   ขันธ .

 ก .       ถาม วา      ขนัธ   ๕   ที ่เกิด พรอม กนั นัน้   ม ีลกัษณะ อยางไร?     

และ ความ ดบั ไป ม ีอาการ อยางไร   ?   ขอ ให ชีต้วั อยาง ให ขาว 

สกั หนอย 

 ข .       ตอบ วา    เชน   เวลา เรา นึกถึง รูป คน หรือ รูป สิ่งของ อยาง 

ใด อยาง หนึ่ง   อาการ ที่ นึก ขึ้น นั้น เปน ลักษณะ ของ สังขาร 

ขันธ   รูป ราง หรือ สิ่งของ เหลา นั้น มา ปรากฏ ขึ้น ใน ใจ   นี่ เปน 

ลักษณะ ของ มโน วิญญาณ   สุข หรือ ทุกข หรือ อุเบกขา ที่ เกิด 

ขึ้น ใน คราว นั้น   นี่ เปน ลักษณะ ของ เวทนา   มหาภูต รูป   หรือ 

อุ ปา ทาย รูป ที่ ปรากฏ อยู นั้น   เปน ลักษณะ ของ รูป   อยาง นี้   

เรียก วา ความ เกิด ขึ้น แหง ขันธ พรอม กัน ทั้ง   ๕     เมื่อ อาการ   

๕   อยาง เหลา นั้น ดับ ไป เปน ความ ดับ ไป แหง ขันธ ทั้ง    ๕ .

 ก .   ถาม วา       สวน นาม ทั้ง   ๔   เกิด ขึ้น และ ดับ ไป พอ จะ เห็น 

ดวย     แต ที่ วา รูป ดับ ไป นั้น ยัง ไม เขาใจ   ? 

 ข .       ตอบ วา     สวน รปู นัน้ ม ีความ แปรปรวน อยู เสมอ   เชน ของ 

เกา เสือ่ม ไป   ของ ใหม เกดิ แทน แต ทวา ไม เหน็ เอง     เพราะ รปู 

สันตต ิ  รูป ที่ ติดตอ เนื่อง กัน บัง เสีย   จึง แล ไม เห็น     แต ก็ ลอง 

นกึด ูถงึ รปู ตัง้แต เกดิ มา จนถงึ วนั นี ้  เปลีย่น ไป แลว สกั เทาไร     

ถา รูป ไม ดับ ก็ คง ไมมี เวลา แก   แล เวลา ตาย .

 ก .  ถาม วา       ถา เรา จะ สังเกต ขันธ   ๕   วา   เวลา เกิด ขึ้น แล ดับ 

ไป นั้น   จะ สังเกต อยางไร จึง จะ เห็น ได   แล ที่ วา ขันธ สิ้น ไป 
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เสือ่ม ไป นัน้ ม ีลกัษณะ อยางไร   เพราะ วา เกดิ ขึน้ แลว ก ็ดบั ไป     

แลว ก็ เกิด ขึ้น ได อีก   ดู เปน ของ คงที่ ไม เห็น มี ความ เสื่อม? 

 ข .       ตอบ วา    พดู กบั คน ที ่ไม เคย เหน็ ความ จรงิ นัน้   ชาง นา ขนั 

เสีย เหลือ เกิน   วิธี สังเกต ขันธ   ๕   นั้น   ก็ ตอง ศึกษา ให รูจัก 

อาการ ขันธ ตาม ความ เปน จริง   แลว ก็ มี สติ สงบ ความ คิด 

อื่น เสีย หมด แลว   จน เปน อารมณ อัน เดียว ที่ เรียก วา สมาธิ     

ใน เวลา นั้น ความ คิด อะไรๆ     ไมมี แลว   สวน รูป นั้น หมาย 

ลม หายใจ   สวน เวทนา ก็ มี แต ปติ หรือ สุข   สวน สัญญา ก็ 

เปน ธรรม   สัญญา อยาง เดียว   สวน สังขาร เวลา นั้น เปน สติ 

กับ สมาธิ   หรือ วิตก วิจาร อยู   สวน วิญญาณ ก็ เปน แต ความ 

รู อยู ใน เรือ่ง ที ่สงบ นัน้   ใน เวลา นัน้ ขนัธ   ๕   เขาไป รวม อยู เปน   

อารมณ เดียว   ใน เวลา นั้น ตอง สังเกต อารมณ ปจจุบัน     ที่ 

ปรากฏ อยู เปน ความ เกิด ขึ้น แหง ขันธ   พอ อารมณ ปจจุบัน 

นัน้ ดบั ไป   เปน ความ ดบั ไป แหง นาม ขนัธ     สวน รปู นัน้ เชน ลม 

หายใจ ออก มา แลว พอ หายใจ กลับ เขาไป   ลม หายใจ ออก 

นัน้ ก ็ดบั ไป แลว   ครัน้ กลบั มา หายใจ ออก อกี     ลม หายใจ เขา 

ก็ ดับ ไป แลว   นี่ แหละ เปน ความ ดับ ไป แหง ขันธ ทั้ง   ๕   แลว 

ปรากฏ ขึน้ มา อกี   ก ็เปน ความ เกดิ ขึน้ ทกุๆ   อารมณ     แล ขนัธ     

๕     ที ่เกิด ขึน้ ดบั ไป   ไมใช ดบั ไป เปลาๆ     รปู     ช ีว ิต ินท รยี   ความ 

เปน อยู ของ รูป ขันธ     อรูป ชี วิ ติ นท รีย   ความ เปน อยู ของ นาม 

ขนัธ ทัง้   ๔   เมือ่ อารมณ ดบั ไป ครัง้ หนึง่   ชวีติ แล อาย ุของ ขนัธ 

ทั้ง   ๕   ก็ สิ้น ไป หมด ไป ทุกๆ   อารมณ .

 ก .  ถาม วา    วิธี สังเกต อาการ ขันธ ที่ สิ้น ไป เสื่อม ไป นั้น 

หมาย เอา หรือ คิด เอา ? 

 ข .       ตอบ วา    หมาย เอา ก ็เปน สญัญา   คดิ เอา ก ็เปน เจตนา     

เพราะ ฉะนั้น ไมใช หมาย ไมใช คิด   ตอง เขาไป เห็น 

ความ จริง ที่ ปรากฏ เฉพาะ หนา    จึง จะ เปน ปญญา ได .

 ก .   ถาม วา     ถา เชน นั้น จะ ด ูความ สิน้ ไป เสือ่ม ไป ของ ขนัธ ทัง้   

๕   มิ ตอง ตั้ง พิธี ทำใจ ให เปน สมาธิ ทุก คราว ไป หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา     ถา ยัง ไม เคย เห็น ความ จริง   ก็ ตอง ตั้ง พิธี เชน นี้ 

รำ่ไป   ถา เคย เหน็ ความ จรงิ เสยี แลว   ก ็ไม ตอง ตัง้ พธิ ีทำใจ ให 

เปน สมาธิ ทุก คราว ก็ได   แต พอ มี สติ ขึ้น   ความ จริง ก็ ปรากฏ 

เพราะ เคย เห็น แล รูจัก ความ จริง เสีย แลว     เมื่อ ม ีสติ รูตัว ขึ้น 

มา เวลา ใด     ก็ เปน สมถ วิปสสนา กำกับ กัน ไป ทุก คราว .

 ก .      ถาม วา       ที ่วา ชวีติ แล อาย ุของ ขนัธ สิน้ ไป เสือ่ม ไป นัน้     คอื 

สิ้น ไป เสื่อม ไป อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา     เชน เรา จะ ม ีลม หายใจ อยู ได สกั   ๑๐๐   หน     ก ็จะ 

ตาย   ถา หายใจ เสยี หน หนึง่ แลว   ก ็คง เหลือ อกี   ๙๙     หน   หรอื 

เรา จะ คดิ จะ นกึ อะไร ได สกั   ๑๐๐   หน   เมื่อ คดิ นกึ เสยี หน หนึง่ 

แลว   ก็ คง เหลือ   ๙๙   หน   ถา เปน คน อายุ ยืน     ก็ หายใจ อยู ได 

มาก หน   หรอื คดิ นกึ อะไรๆ   อยู ได มาก หน   ถา เปน คน อาย ุสัน้   

ก็ มี ลม หายใจ และ คิด นึก อะไรๆ   อยู ได นอยหน   ที่สุด ก็ หมด 

ลง วัน หนึ่ง   เพราะ จะ ตอง ตาย เปน ธรรมดา .
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 ก .   ถาม วา      ถา เรา จะ หมาย จะ คดิ อยู ใน เรื่อง ความ จริง ของ 

ขันธ   อยาง นี้ จะ เปน ปญหา ไหม   ? 

 ข .       ตอบ วา     ถา คิด เอา หมาย เอา   ก็ เปน สมถะ   ที่ เรียก วา   

มรณั ส สติ     เพราะ ปญญา นั้น   ไมใช เรื่อง หมาย หรือ เรื่อง คิด   

เปน เรื่อง ของ ความ เห็น อารมณ ปจจุบัน ที่ ปรากฏ   เฉพาะ 

หนา ราวกับ ตา เห็น รูป จึง จะ เปน ปญญา .

 ก .       ถาม วา       เมื่อ จิต สงบ แลว   ก็ คอย สังเกต ดู อาการ ขันธ 

ที่ เปน อารมณ ปจจุบัน     เพื่อ จะ ให เห็น ความ จริง     นั่น เปน 

เจตนา ใช ไหม ? 

 ข .       ตอบ วา    เวลา นั้น เปน เจตนา จริง อยู   แต ความ จริง ก็ ยัง 

ไม ปรากฏ   เวลา ที ่ความ จรงิ ปรากฏ ขึน้ นัน้ พน เจตนา ท ีเดียว   

ไมมี เจตนา เลย   เปน ความ เห็น ที่ เกิด ขึ้น เปน พิเศษ     ตอ จาก 

จิต ที่ สงบ แลว .

 ก .       ถาม วา       จิต คู กับ เจตสิก   ใจ คู กับ ธัม มา รมณ   มโน ธาตุ คู 

กับ ธรรมธาตุ   ๓   คู นี้ เหมือน กัน หรือ   ตาง กัน ? 

  ข .       ตอบ วา    เหมือน กัน   เพราะ วา จิต   กับ มโน ธาตุ กับ ใจ นั้น 

อยาง เดียวกัน     สวน ใจ นั้น เปน ภาษา ไทย   ภาษา บาลี     ทาน 

เรียก วา มโน   เจตสิก นั้น ก็ได แก เวทนา   สัญญา   สังขาร   ธัม 

มา รมณ นั้น ก ็  คือ   เวทนา   สัญญา   สงัขาร   ธรรมธาตุ นัน้ ก็ คอื 

เวทนา   สัญญา   สังขาร .

 ก .       ถาม วา      ใจ นั้น ทำไม จึง ไม ใคร ปรากฏ   เวลา ที่ สังเกต ดู ก็ 

เหน็ แต เห ลา ธมั มา รมณ   คอื เวทนา บาง   สญัญา บาง     สงัขาร 

บาง   มโน วิญญาณ ความ รู ทาง ใจ   เพราะ เหตุ ไร   ใจ จึง ไม 

ปรากฏ เหมือน เห ลา ธัม มา รมณ   กับ มโน วิญญาณ ? 

 ข .       ตอบ วา     ใจ นั้น เปน ของ ละเอียด   เห็น ได ยาก   พอ พวก 

เจตสิก ธรรม ที่ เปน เห ลา ธัม มา รมณ มาก ระ ทบ เขา ก็ เกิด 

มโน วิญญาณ   ถูก ผสม เปน มโน สัมผัส เสียที เดียว   จึง แล ไม 

เห็น มโน ธาตุ ได .

 ก .   ถาม วา       อุเบกขา ใน จตุตถ ฌาน   เปน อ ทุก ขม สุข เวทนา   

ใช หรือ ไม ? 

 ข .       ตอบ วา   ไมใช     อ ทุก ขม สุข เวทนา   นั้น เปน เจตสิก ธรรม     

สวน อุเบกขา ใน จตุตถ ฌาน นั้น เปน จิต .

  ก .  ถาม วา       สังโยชน   ๑๐   นั้น   คือ   สักกาย ทิฐิ   วิจิกิจฉา   

สีลัพ พัต ต ปรามาส   กาม ราคะ   พยาบาท   รูป ราคะ   อรูป 

ราคะ   มานะ   อุทธัจ จะ   อวิชชา   ที่ แบง เปน   สังโยชน เบื้อง 

ต่ำ   ๕   เบื้อง บน   ๕   นั้น   ก็ สวน สักกาย ทิฐิ ที่ ทาน แจก ไว     ตาม 

แบบ ขันธ ละ   ๔   รวม   ๕   ขันธ   เปน   ๒๐   ที่ วา ยอม เห็น รูป 

โดย ความ เปน ตัว ตน บาง   ยอม เห็น ตัว ตน วา มี รูป บาง   ยอม 

เห็น รูป   ใน ตัว ตน บาง   ยอม เห็น ตัว ตน ใน รูป บาง   ยอม เห็น 

เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   โดย ความ เปน ตัว ตน บาง   

ยอม เห็น ตัว ตน วา มี   เวทนา   สัญญา    สังขาร   วิญญาณ บาง   

ยอม เห็น    เวทนา   สัญญา    สังขาร   วิญญาณ ใน ตัว ตน บาง   
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ยอม เห็น ตัว ตน ใน เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ บาง   

ถา ฟง ดู ทาน ที่ ละ สักกาย ทิฐิ ได แลว   ดู ไม เปน ตัว เปน ตน   

แต ทำไม พระ โสดาบัน   ก็ ละ สักกาย ทิฏฐิ ได แลว   สังโยชน 

ยัง อยู อีก ถึง   ๗   ขาพเจา ฉงน นัก ? 

 ข .       ตอบ วา     สกักาย ทฏิฐ ิ    ที ่ทาน แปล ไว ตาม แบบ   ใครๆ     ฟง 

ก็ ไม ใคร เขาใจ   เพราะ ทาน แต กอน   ทาน พูด ภาษา มคธ กัน   

ทาน เขาใจ ได ความ กัน ดี   สวน เรา เปน ไทย   ถึง แปล แลว ก็ 

จะ ไม เขาใจ   ของ ทาน   จึง ลง ความ เห็น วา ไม เปน ตัว เปน ตน 

เสีย   ดู ออก จะ แรง มาก ไป   ควร จะ นึกถึง   พระ โกณ ทัญญะ   

ใน ธมัม จกัร   ทาน ได เปน โสดาบนั กอน คน อืน่   ทาน ได ความ 

เห็น วา   ยงฺกิฺ จิ   สมุทย ธมฺมํ   สพฺ พนฺตํ   นิ โรธ ธมมํ   สิ่ง ใด สิ่ง 

หนึ่ง   มี ความ เกิด ขึ้น เปน ธรรมดา   สิ่ง นั้น ลวน มี ความ ดับ 

เปน ธรรมดา   แล พระ สา รี บุตร พบ พระ อัส ส ชิ     ได ฟง อริยสัจ 

ยอ วา   

เย   ธมฺ มา   เห ตุปฺปภ วา   เตสํ   เหตุ     ต ถาค โต     เตสฺจ     โย     นิ 

โรโธ     จ     เอวํ วาที     มหา สมโณ  

 ธรรม เหลา ใด เกิด แต เหตุ   พระ ตถาคต เจา ทรง แสดง เหตุ 

ของ ธรรม เหลา นั้น   และ ความ ดับ ของ ธรรม เหลา นั้น   พระ 

มหา สมณะ มี ปกติ กลาว อยาง นี้   ทาน ก็ได ดวงตา เห็น ธรรม   

ละ สักกาย ทิฐิ ได .

 ก .       ถาม วา       ถา เชน นั้น ทาน ก็ เห็น ความ จริง ของ ปญจ ขันธ 

ถาย ความ เห็น ผิด   คือ ทิฏฐิ วิปลาส เสีย ได   สวน สี ลัพ พัต กับ 

วิจิกิจฉา   ๒     อยาง นั้น   ทำไม จึง หมด ไป ดวย  ? 

 ข .       ตอบ วา     สักกาย ทิฏฐิ นั้น   เปน เรื่อง ของ ความ เห็น ผิด     

ถึง สี ลัพ พัต ก็ เกี่ยว กับ ความ เห็น วา สิ่ง ที่ ศักดิ์สิทธิ์ ตางๆ   ที่ 

มี อยู ใน โลก จะ ให ดี ให ชั่ว ได   วิจิกิจฉา นั้น   เมื่อ ผู ที่ ยัง ไม เคย 

เห็น ความ จริง   ก็ ตอง สงสัย เปน ธรรมดา   เพราะ ฉะนั้น ทาน 

ที่ ได ดวงตา เห็น ธรรม คือ เห็น ความ จริง ของ สังขาร ทั้ง ปวง   

สวน สี ลัพ พัต นั้น   เพราะ ความ เห็น ของ ทาน ตรง แลว จึง เปน 

อจลสัทธา   ไมเห็น ไป วา สิ่ง อื่น นอกจาก กรรม ที่ เปน กุศล 

แล อกุศล   จะใหดี ให ชั่ว ได   จึง เปน อัน ละ สี ลัพ พัต อยู เอง   

เพราะสังโยชน   ๓   เปนกิเลส ประเภท เดียวกัน .

 ก .   ถาม วา       ถา ตอบ สังโยชน     ๓   อยาง นี้ แลว   มิ ขัด กัน กับ 

สักกาย ทฏิฐิ ตาม แบบ ที่ วา   ไม เปน ตัว เปน ตน หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา    คำ ที่ วา ไม เปน ตัว เปน ตน นั้น   เปน เรื่อง ที่ 

เขาใจ เอา เอง ตาง หาก   เชน   กับ พระ โกณ ฑัญญะ   เมื่อ ฟง 

ธรรมจักร   ทาน ก็ ละ สักกาย ทิฏฐิ ได แลว   ทำไม จึง ตอง ฟง 

อนัตตลักขณะสูตร อีก เลา   นี่ ก็ สอ ให เห็น ได วา ทาน ผู ที่ 

ละสักกาย ทิฏฐิ ได นั้น   คง ไมใช เห็น วา ไม เปน ตัว เปน ตน .

 ก .       ถาม วา       ถา เชน นัน้ ที ่วา เหน็ อนตัตา   ก ็คอื เหน็ วา ไมใช ตวั   

ไมใช ตน อยาง นั้น หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา     อนัตตา ใน อนัต ตลัก ขณะ สูตร ที่ พระพุทธเจา 
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ทรง ซกั พระ ปญจวคัคยี   ม ีเนื้อ ความ วา ขนัธ   ๕   ไม เปน ไป ใน 

อำนาจ   สิ่ง ที่ ไม เปน ไป ใน อำนาจ บังคับ ไม ได   จึง ชื่อ วา เปน 

อนัตตา   ถา ขันธ   ๕   เปน อัตตา แลว ก็ คงจะ บังคับ ได     เพราะ 

ฉะนั้น เรา จึง ควร เอา ความ วา   ขันธ   ๕   ที่ ไม อยู ใน อำนาจ     

จึง เปน อนัตตา     เพราะ เหตุ ที่ บังคับ ไม ได     ถา ขันธ     ๕   เปน 

อัตตา   ตัว ตน ก็ คงจะ บังคับ ได .

 ก .      ถาม วา      ถา เชน นั้น เห็น อยางไร เลา จึง เปน สักกาย ทิฏฐิ? 

 ข .       ตอบ วา   ตาม ความ เห็น ของ ขาพเจา วา   ไมรู จัก ขันธ     

๕   ตาม ความ เปน จริง   เห็น ปญจ ขันธ วา เปน ตน และ เที่ยง 

สุข   ปน ตัว ตน แกน สาร   และ เลย เห็น ไป วา เปน สุภ ะ ความ 

งาม ดวย     ที่ เรียก วา ทิฏฐิ วิปลาส   นี่ แหละ เปน สักกาย ทิฏฐิ     

เพราะ ฉะนั้น จึง เปน คู ปรับ กับ   ยงฺกิญ จิ   สมุทย ธมฺมํ   สพฺ 

พนฺตํ   นิ โรธ ธมมํ     ซึ่ง เปน ความ เห็น ถูก   ความ เห็น ชอบ จึง 

ถาย ความ เห็น   ผิด เหลา นั้น ได .

 ก .      ถาม วา      ถา เชน นั้น   ทาน ที่ ละ สักกาย ทิฐิ ได แลว     อนิจฺ จํ   

ทุกขํ   อนตฺ ตา   จะ เปน อัธยาศัย ได ไหม   ? 

 ข .       ตอบ วา     ถา ฟง ดู ตาม แบบ ทาน เห็น   ยงฺกิฺ จิ     สมุทย 

ธมฺมํ   สพฺ พนฺตํ   นิ โรธ ธมฺมํ   ชัดเจน   อนิจฺ จํ   คง เปน อัธยาศัย     

สวน ทุกขํ   กับ อนตฺ ตา   ถึง จะ เห็น ก็ ไม เปน อัธยาศัย   เขาใจ วา 

ถา เห็น   ปญจ ขันธ   เปน ทุกข มาก เขา   กาม ราคะ พยาบาท ก็ 

คง นอย   ถา เห็น ปญจ ขันธ เปน อนัตตา มาก เขา   กาม ราคะ 

พยาบาท ก็ คง หมด   ถา เห็น วา   สพฺ เพ   ธมฺ มา   อนตฺ ตา   ชัดเจน 

เขา สังโยชน เบื้อง บน ก็ คง หมด   นี่ เปน สวน ความ เขาใจ   แต 

ตาม แบบ ทาน ก็ ไม ได อธิบาย ไว .

 ก .       ถาม วา      ที่ วา พระ สกิ ทา คามี   ทำ กาม ราคะ พยาบาท 

ให นอย นั้น   ดู มัว ไม ชัดเจน   เพราะ ไม ทราบ วา นอย แค 

ไหน   ไม แตกหัก เหมือน พระ โสดาบัน   พระ อนาคามี แล 

พระอรหันต? 

 ข .       ตอบ วา   แตกหัก หรือ ไม แตกหัก ก็ ใคร จะ ไป รู ของ ทาน     

เพราะ วา เปน ของ เฉพาะ ตัว .

 ก .      ถาม วา     ถา จะ สันนิษฐาน ไป ตาม แนว พระ ปริยัติ ก็ จะ 

ชี้ตัว อยาง ให เขา ได บาง หรือ ไม ? 

 ข .       ตอบ วา  การ สันนิษฐาน นั้น เปน ของ ไม แน     ไม เหมือน 

อยาง ได รู เอง เห็น เอง .

 ก .       ถาม วา     แน หรือ ไม แน ก็ เอา เถิด       ขาพเจา อยาก ฟง ? 

 ข .       ตอบ วา    ถา เชน นั้น   ขาพเจา วา ทาน ที่ ได เปน โสดาบัน 

เสร็จ แลว   มี อัธยาศัย ใจคอ ซึ่ง ตาง กับ ปุถุชน   ทาน ได ละ 

กาม ราคะ พยาบาท สวน หยาบ ถงึ กบั ลวง ทจุรติ   ซึง่ เปน ฝาย 

อบาย ได   คง เหลือ   แต อยาง กลาง อยาง ละเอียด อีก   ๒   สวน   

ภาย หลัง ทาน เจริญ สมถ วิปสสนา มาก ขึ้น   ก็ ละ   กาม ราคะ 

ปฏิฆะ สังโยชน   อยาง กลาง ได อีก สวน     ๑   ขาพเจา เห็น วา 

นี่ แหละ เปน มรรค ที่   ๒   ตอ มา ทาน ประพฤติ ปฏิบัติ ละเอียด 
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เขา   ก ็ละ กาม ราคะ พยาบาท ที ่เปน อยาง ละเอยีด ได ขาด   ชือ่ 

วา   พระ อนาคามี .

 ก .   ถาม วา       กาม ราคะ พยาบาท อยาง หยาบ ถึง กับ ลวง 

ทุจริต     หมาย ทุจริต อยาง ไหน   ? 

 ข .       ตอบ วา   หมาย เอา อกุศล กรรมบถ     ๑๐     วา เปน ทุจริต 

อยาง หยาบ .

 ก .   ถาม วา      ถา เชน นั้น พระ โสดาบัน ทาน ก็ ละ อกุศล 

กรรมบถ     ๑๐     ได เปน สมุจ เฉท หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา     ตาม ความ เห็น ของ ขาพเจา   เห็น วา กาย ทุจริต   

๓   คือ   ปาณา   อทินนา   กาเมสุมิจฉาจาร   มโน ทุจริต   ๓   อภิ 

ชฺฌา   พยาบาท   มิจฉาทิฏฐิ นี้ ละ ขาด ได เปน   สมุจ เฉท   สวน 

วจี กรรม ที่   ๔   คือ   มุสา วาท ก็ ละ ได ขาด   สวน วจี กรรม อีก   ๓   

ตัว   คือ   ป สุณ า วาจา   ผรุส วาจา   สัมผัป ปลา ป   ละ ได แต สวน 

หยาบ ที่ ปุถุชน กลาว อยู   แต สวน ละเอียด ยัง ละ ไม ได ตอง 

อาศัย สังวร ความ ระวัง ไว .

 ก .  ถาม วา       ที ่ตอง สำรวม วจ ีกรรม   ๓   เพราะ เหต ุอะไร ทำไม   

จึง ไม ขาด อยาง มุสา วาท ? 

 ข .       ตอบ วา     เปน ดวย กาม ราคะ กบั ปฏิฆะ สงัโยชน ทัง้   ๒     ยงั 

ละ ไม ได .

 ก .   ถาม วา       วจ ีกรรม   ๓   มา เกีย่ว อะไร กบั สงัโยชน ทัง้   ๓     ดวย 

เลา ? 

 ข .       ตอบ วา     บาง คาบ บาง สมัย   เปนตน วา มี เรื่อง ที่ จำเปน 

เกดิ ขึน้   ในคน รกั ของ ทาน กบั คน อกี คน หนึ่ง   ซึง่ เขา ทำความ 

ไม ด ีอยาง ใด อยาง หนึ่ง   จำเปน ที ่จะ ตอง พดู   ครัน้ พดู ไป แลว 

เปน เหตุ ให เขา หาง จาก คน นั้น จึง ตอง ระวัง   สวน ป สุณ า 

วาจา   บาง คราว ความ โกรธ เกิด ขึ้น ที่สดุ   จะ พูด ออก ไป ดวย   

กำลัง ใจ ที่ โกรธ วา พอ มหา จำเริญ     แม มหา จำเริญ     ที่ เรียก 

วา ประชด ทาน   ก ็สงเคราะห เขา ใน ผรสุ วาจา   เพราะ เหต ุนัน้ 

จึง ตอง สำรวม     สวน สัมผัป ปลา ปนั้น   ติรัจฉาน กถา ตางๆ   มี 

มาก   ถา สมัย ที่ เผลอ สติ มี คน มา พูด   ก็ อาจ จะ พลอย พูด ไป 

ดวย ได   เพราะ เหตุ นั้น จึง ตอง สำรวม .

 ก .      ถาม วา     ออ พระ โสดาบัน ยัง มี เวลา เผลอ สติ อยู หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา     ทำไม ทาน จะ ไม เผลอ   สังโยชน ยัง อยู อีก ถึง   ๗     

ทาน ไมใช พระ อรหันต จะ ได บริบูรณ ดวย สติ .

 ก .      ถาม วา    กาม ราคะ     พยาบาท     อยาง กลาง หมายความ 

เอาแต ไหน     เมื่อ เกิด ขึ้น จะ ได รู ? 

 ข .       ตอบ วา     ความ รกั แล ความ โกรธ ที ่ปรากฏ ขึน้   ม ีเวลา สัน้   

หาย เร็ว   ไม ถึง กับ ลวง ทุจริต   นี่ แหละ เปน อยาง กลาง .

 ก .       ถาม วา       ก ็กาม ราคะ   พยาบาท   อยาง ละเอยีด นัน้ หมาย 

เอา แค ไหน แล เรยีก วา พยาบาท ด ูหยาบ มาก  เพราะ เปน ชือ่ 

ของ อกุศล ? 

 ข .       ตอบ วา    บาง แหง ทาน ก็ เรียก วา ปฏิฆะ สังโยชน   ก็ มี แต 
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ความ เห็น ของ ขาพเจา วา   ไม ควร เรียก พยาบาท     ควร จะ 

เรียก ปฏิฆะ สังโยชน ดู เหมาะ ดี 

 ก .   ถาม วา     ก็ ปฏิฆะ กับ กาม ราคะ ที่ อยาง ละเอียด นั้น จะ 

ไดแก อาการ ของ จิต เชน ใด   ? 

 ข .       ตอบ วา   ความ กำหนัด ที่ อยาง ละเอียด   พอ ปรากฏ ขึ้น 

ไมทัน คิด ออก ไป ก็ หาย ทันที   สวน ปฏิฆะ นั้น   เชน   คน ที่ มี 

สาเหตุ โกรธ กัน มา แต กอน   ครั้น นาน มา ความ โกรธ กัน มา 

แต กอน   ครั้น นาน มา ความ โกรธ นั้น ก็ หาย ไป แลว     และ ไม 

ได นกึถงึ เสยี เลย   ครัน้ ไป ใน ที ่ประชมุ แหง ใด แหง หนึง่   ไป พบ 

คน นั้น เขา มี อาการ สะดุด ใจ   ไม สนิท สนม หรือ เกอ เขิน   ผิด 

กบั คน ธรรมดา   ซึง่ ไม เคย ม ีสาเหต ุกนั     ขาพเจา เหน็ วา อาการ 

เหลา นี้ เปน อยาง ละเอียด     ควร จะ เรียก ปฏิฆะ สังโยชน ได   

แต ตาม แบบ ทาน ก็ ไม ได อธิบาย ไว 

 ก .  ถาม วา       สังโยชน ทั้ง   ๒   นี้   เห็นจะ เกิด จาก คน โดยตรง 

ไมใช เกิด จาก สิ่งของ ทรัพย สมบัติ อื่นๆ     ? 

 ข .       ตอบ วา    ถูก แลว   เชน วิสาขะ อุบาสก เปน พระ อนาคามี   

ไดยิน วา หลีก จา กนางธัมม ทิน นา   ไม ได หลีก จาก สิ่งของ 

ทรพัย สมบัต ิสวน อืน่ๆ   สวน ความ โกรธ หรือ ปฏิฆะ ที ่เกดิ ขึน้ ก ็

เปน เรือ่ง ของ คน ทัง้ นัน้   ถงึ แม จะ เปน เรือ่ง สิง่ของ   ก ็เกีย่วของ 

กับ คน   ตกลง โกรธ คน นั่นเอง 

 ก .  ถาม วา       สวน สงัโยชน เบือ้ง ตำ่ นัน้   กไ็ด รบั ความ อธบิาย 

มา มาก แลว   แต สวน สงัโยชน เบือ้ง บน   ๕   ตาม แบบ ที ่อธิบาย 

ไว วา   รูป ราคะ   คือ   ยินดี ใน รูป ฌาน   อรูป ราคะ ยินดี ใน อรูป 

ฌาน   ถา เชน นั้น คน ที่ ไม ได บรรลุ ฌาน สมาบัติ     ๘     สังโยชน   

ทั้ง   ๒   ก็ ไมมี โอกาส จะ เกิด ได     เมื่อ เปน เชน นี้ สังโยชน     ๒     

ไมมี หรือ   ? 

 ข .       ตอบ วา     มี   ไม เกิด ใน ฌาน   ก็ ไป เกิด ใน เรื่อง อื่น 

 ก .  ถาม วา     เกิด ใน เรื่อง ไหน บาง   ขอ ทาน จง อธิบาย ให 

ขาพเจา เขาใจ   ? 

 ข .       ตอบ วา    ความ ยินดี ใน รูป ขันธ   หรือ ความ ยินดี ใน   รูป     

เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   นั้น ชื่อ วา รูป   ราคะ   ความ ยนิด ีใน 

เวทนา   สญัญา   สงัขาร   วญิญาณ   หรอื ยนิด ีใน สมถ วปิสสนา   

หรือ ยินดี ใน สวน มรรคผล   ที่ ได บรรลุ เสข คุณ แลว   เหลา นี้ ก็ 

เปน อรูป ราคะ ได 

 ก .  ถาม วา       ก ็ความ ยนิด ีใน กาม   ๕   พระ อนาคาม ีละ ได แลว 

ไมใช หรือ     ทำไม จึง มา เกี่ยว กับ สังโยชน   เบื้อง บน อีก เลา   ? 

  ข .       ตอบ วา   กาม มี   ๒   ชั้น   ไมใช ชั้น เดียว ที่ พระ อนาคามี ละ 

นั้น   เปน สวน ความ กำหนัด ใน เมถุน   ซึ่ง เปน คู กับ พยาบาท   

สวน ความ ยนิด ีใน รปู   เสยีง   กลิน่   รส   โผฏฐัพพะ ที ่ไม ได เกีย่ว 

กับ เมถุน   จึง เปน สังโยชน เบื้อง บน   คือ รูป ราคะ   สวน ความ 

ยินดี ใน นาม ขันธ ทั้ง   ๔   หรือ สมถ วิปสสนา หรือ มรรคผล ชั้น 

ตน   ๆ      เหลา นี้     ชื่อ วา อรูป ราคะ     ซึ่ง ตรง กับ ความ ยิน ดี ใน 
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ธัมมา รมณ   เพราะ ฉะนั้น พระ อรหันต ทั้ง หลาย เบื่อ หนาย 

ใน รูป ขันธ   หรือ รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   เปน ภายนอก     

จึง ได สิ้น ไป แหง รูป ราคะ สังโยชน     และ ทาน เบื่อ ใน เวทนา   

สัญญา   สังขาร     วิญญาณ   และ สมถ หรือ วิปสสนา ที่ อาศัย 

ขันธ เกิด ขึ้น เมื่อ ทาน สิ้น ความ ยินดี ใน นาม ขันธ แลว   แม 

ธรรม ทัง้ หลาย อาศยั ขนัธ เกดิ ขึน้ ทาน ก ็ไม ยนิด ี    ได ชือ่ วา ละ 

ความ ยนิด ียนิราย ใน นาม รปู หมด แลว   ทาน จงึ เปน ผู พน แลว 

จาก ความ ยินดี   ยินราย ใน อารมณ   ๖   จึง ถึง พรอม ดวย คุณ     

คือ ฉะ ลัง คุเบก ขา .

 ก .   ถาม วา      แปลก มาก ยัง ไม เคย ไดยิน ใคร อธิบาย อยาง นี้     

สวน มานะ สังโยชน นั้น     มี อาการ อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา    มานะ สงัโยชน นัน้ ม ีอาการ ให วดั   เชน กบั นกึถงึ 

ตวั ของ ตวั   ก ็รูสกึ วา เปน เรา   สวน คน อืน่ ก ็เห็น วา เปน เขา   แล 

เห็น วา เรา เสมอ กับ เขา   หรือ เรา สูง กวา เขา หรือ เรา ต่ำ กวา 

เขา   อาการ ที่ วัด ชนิด นี้ แหละ เปน มานะ สังโยชน     ซึ่ง เปน คู 

ปรับ กับ อนัตตา หรือ     สพฺ เพ     ธมฺ มา     อนตฺ ตา .

 ก .  ถาม วา       ก็ อุทธัจ จ สังโยชน นั้น มี ลักษณะ อยางไร   เชน 

พระ อนาคามี ละ สงัโยชน เบือ้ง ตำ่ ได หมด แลว     สวน อทุธจัจ 

สังโยชน จะ ฟุง ไป ทาง ไหน ? 

 ข .       ตอบ วา    ตาม แบบ ทาน อธิบาย ไว วา   ฟุง ไป ใน ธรรม     

เพราะ ทาน ยัง ไม เสร็จ กิจ จึง ได ฝกใฝ อยู ใน ธรรม .

 ก .   ถาม วา       อวิชชา สังโยชน นั้น ไมรู อะไร ? 

 ข .       ตอบ วา    ตาม แบบ ทาน อธิบาย ไว วา   ไมรู ขนัธ ที ่เปน อดตี   

๑   อนาคต   ๑   ปจจบุนั   ๑   อรยิสจั   ๔   ปฏ ิจจ สม ุปบาท     ๑   ความ 

ไมรู ใน ที่   ๘   อยาง นี้ แหละ ชื่อ วา อวิชชา .

 ก .       ถาม วา     พระ เสข บคุคล ทาน ก ็รู อรยิสจั   ๔   ดวย กนั ทัง้ นัน้   

ทำไม อวิชชา สังโยชน จึง ยัง อยู ? 

 ข .       ตอบ วา   อวิชชา มี หลาย ชั้น   เพราะ ฉะนั้น วิชชา ก็ หลาย 

ชั้น   สวน พระ เสข บุคคล   มรรค แล ผล ชั้น ใด ที่ ทาน ได บรรลุ 

แลว   ทาน ก็ รู เปน วิชชา ขึ้น   ชั้น ใด ยัง ไมรู   ก็ ยัง เปน อวิชชา อยู     

เพราะ ฉะนั้น จึง หมด ใน ขั้น ที่สุด   คือ   พระ อรหันต .

 ก .  ถาม วา       พระ เสข บุคคล ทาน เห็น อริยสัจ   แตละ ตัณหา 

ไม ได   มิ ไม ได ทำ กิจ ใน อริยสัจ หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา     ทาน ก็ ทำ ทุก ชั้น นั้น แหละ   แต ก็ ทำ ตาม กำลัง .

 ก .   ถาม วา     ที่ วา ทำ ตาม ชั้น นั้น ทำ อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา    เชน พระ โสดาบัน ได เห็น ปญจ ขันธ   เกิด ขึ้น 

ดับ ไป   ก็ ชื่อ วา ได กำหนด รู ทุกข   และ ได ละ สังโยชน   ๓   หรือ 

ทุจริต สวน หยาบๆ   ก็ เปน อัน ละ สมุทัย   ความ ที่ สังโยชน   ๓   

สิ้น ไป เปน สวน นิโรธ ตาม ชั้น ของ ทาน   สวน มรรค ทาน ก็ได 

เจริญ มี กำลัง พอ ละ สังโยชน   ๓   ได   แล ทาน ปด อบาย ได   ชื่อ 

วา ทำ ภพ คือ ทุคติ ให หมด ไป   ที่ ตาม แบบ เรียก วา   ขีณนิรโย   

มีน รก สิ้น แลว   สวน พระ สกิ ทา คามี   ก็ได กำหนด ทุกข คือ   

๔๑๔๐



ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

ปญจ ขันธ แลว แล ละ กาม   ราคะ   พยาบาท อยาง กลาง ได 

ชื่อ วา ละ สมุทัย   ขอ ที่ กาม ราคะ พยาบาท อยาง กลาง หมด 

ไป   จึง เปน นิโรธ ของ ทาน    สวน มรรค นั้น ก็ เจริญ   มา ได 

เพียงละ กาม ราคะ พยาบาท     อยาง กลาง นี่ แหละ จึง ได ทำ 

ภพ ชาติ ให นอยลง    สวน พระ อนาคามี ทุกข ได กำหนด แลว   

ละกาม ราคะ พยาบาท สวน ละเอียด หมด ได ชือ่ วา ละ สมทุยั   

กามราคะ พยาบาท อยาง ละเอียด ที่ หมด ไป จึง เปน นิโรธ 

ของทาน     สวน มรรค นั้น ก็ได เจริญ มา เพียง ละ สังโยชน   ๕   

ได หมด   แล ได สิ้น ภพ คือ กาม ธาตุ .

 ก .   ถาม วา     ศีล   สมาธิ   ปญญา   ที่ เปน โลกีย   กับ โลกุ ตต รนั้น 

ตาง กัน อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา     ศีล   สมาธิ   ปญญา   ของ ผู ปฏิบัติ อยู ใน ภูมิ 

กามาพจร   รู ปาพ จร   อรูป าพ จร   นี่ แหละ เปน โลกีย   ที่ เรียก 

วาวั ฏฏ คามี กุศล   เปน กุศล ที่ วน อยู ใน โลก   สวน   ศีล     สมาธิ   

ปญญา   ของ ทาน ผู ปฏิบัติ ตั้งแต โสดาบัน แลวไป     เรียก วา 

วิวัฏ ฏ คามี กุศล   เปน เครื่อง ขาม ขึ้น จาก โลก   นี่ แหละ เปน 

โลกุตตร .

 ก .   ถาม วา     ทาน ที ่บรรลุ ฌาน ถงึ อรูป สมาบัต ิแลว   ก ็ยงั เปน 

โลกีย อยู   ถา เชน นั้น เรา จะ ปฏิบัติ ให เปน โลกุ ตตร   ก็ เห็นจะ 

เหลือ วิสัย  ? 

 ข .       ตอบ วา     ไม เหลือ วิสัย   พระพุทธเจา ทาน จึง ทรง แสดง 

ธรรม สั่ง สอน   ถา เหลือ วิสัย พระองค ก็ คง ไม ทรง แสดง .

 ก .      ถาม วา       ถา เรา ไม ได บรรลุ ฌาน ชั้น สูงๆ   จะ เจริญ 

ปญญา   เพื่อ ให ถึง ซึ่ง มรรค แล ผล จะ ได ไหม ? 

 ข .       ตอบ วา     ได   เพราะ วิธี ที่ เจริญ ปญญา ก็ ตอง อาศัย 

สมาธิ   จริง อยู   แต ไม ตอง ถึง กับ ฌาน   อาศัย สงบ จิต ที่ 

พน นิวรณ     ก็ พอ เปน บาท ของ วิปสสนา ได .

 ก .   ถาม วา      ความ สงัด จาก กาม   จาก อกุศล ของ ผู ที่ บรรลุ 

ฌาน โลกีย   กับ ความ สงัด จาก กาม   จาก อกุศล ของ พระ 

อนาคามี ตาง กัน อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา     ตาง กัน มาก   ตรง กัน ขาม ที เดียว .

 ก .   ถาม วา       ทำไม จึง ได ตาง กัน ถึง กับ ตรง กัน ขาม ที เดียว ? 

 ข .       ตอบ วา    ฌาน ที่ เปน โลกีย   ตอง อาศัย ความ เพียร   มี สติ 

คอย ระวัง ละ อกุศล   แล ความ เจริญ กุศล ให เกิด ขึ้น   มี ฌาน   

เปนตน   และ ยัง ตอง ทำ กิจ ที่ คอย รักษา ฌาน นั้น ไว ไม ให 

เสื่อม   ถึง แม จะ เปน อรูป ฌาน ที่ วา ไม เสื่อม ใน ชาติ นี้   ชาติ 

หนา ตอๆ   ไป   ก็ อาจ จะ เสื่อม ได   เพราะ เปน กุปป ธรรม .

 ก .       ถาม วา    ถา เชน นั้น   สวน ความ สงัด จาก กาม จาก อกุศล 

ของ พระ อนาคามี   ทาน ไมมี เวลา เสื่อม หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา   พระ อนาคามี   ทาน ละ กาม ราคะ สังโยชน กับ 

ปฏิฆะ สังโยชน ได ขาด   เพราะ ฉะนั้น ความ สงัด จาก กาม 

จาก อกุศล ของ ทาน เปน อัธยาศัย   ที่ เปน เอง อยู เสมอ     โดย 

ไม ตอง อาศัย ความ เพียร เหมือน อยาง ฌาน ที่ เปน โลกีย     

๔๓๔๒



ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

สวน วิจิกิจฉา สังโยชน นั้น   หมด มา ตั้งแต เปน โสดาบัน แลว   

เพราะ ฉะนั้น อุทธัจ จนิว รณ ที่ ฟุง ไป หา กาม และ พยาบาท 

ก็ ไมมี   ถึง ถีน ะ มิท ธนิว รณ ก็ ไมมี     เพราะ เหตุ นั้น ความ สงัด 

จาก กาม จาก อกุศล ของ ทาน จึง ไม เสื่อม   เพราะ เปน เอง 

ไมใช ทำเอา เหมือน อยาง ฌาน โลกีย .

 ก .   ถาม วา       ถา เชน นัน้   ผู ที ่ได บรรล ุพระ อนาคาม ี  ความ สงดั 

จาก กาม จาก อกุศล   ที่ เปน เอง มิ ไม มี หรือ  ? 

 ข .       ตอบ วา     ถา นึกถึง พระ สกิ ทา คามี   ที่ วา ทำ สังโยชน ทั้ง 

สอง ให นอย เบาบาง   นา จะ ม ีความ สงดั จาก กาม จาก อกศุล 

ที่ เปน เอง อยู บาง แต ก็ คงจะ ออน .

 ก .   ถาม วา    ที่ วา พระ อนาคามี ทาน เปน สมาธิ บริ ปู ริกา รีบ ริ 

บูรณ ดวย สมาธิ     เห็นจะ เปน อยาง นี้ เอง ? 

 ข .       ตอบ วา     ไมใช เปน สมาธิ   เพราะ วา สมาธิ นั้น เปน มรรค 

ตอง อาศยั เจตนา เปน สวน ภา เวตพัพ ธรรม    สวน ภา เวตพัพ 

ธรรม สวน ของ พระ อนาคามี ทาน เปน เอง    ไมมี เจตนา เปน 

สัจฉิ กาตัพพ ธรรม   เพราะ ฉะนั้น จึง ได ตาง กัน กับ ฌาน ที่ 

เปนโลกีย .

 ก .  ถาม วา       นิวรณ แล สังโยชน นั้น   ขาพเจา ทำไม จึง ไมรู จัก 

อาการ   คง รูจัก แต ชื่อ ของ นิวรณ แล สังโยชน ? 

 ข .       ตอบ วา    ตาม แบบ ใน มหา สต ิปฏ ฐาน   พระพุทธเจา สอน 

สาวก ให รูจัก นิวรณ แล สังโยชน   พระ สาวก ของ ทาน ตั้งใจ 

กำหนด สังเกต ก็ ละ นิวรณ แล สังโยชน ได หมด   จน เปน พระ 

อรหันต   โดย มาก   สวน ทาน ที่ อินทรีย ออน   ยัง ไม เปน พระ 

อรหันต   ก ็เปน พระ เสข บคุคล   สวน เรา ไม ตัง้ใจ ไม สงัเกต เปน 

แต จำ วา นวิรณ หรอื สงัโยชน แลว ก ็ตัง้ กอง พดู แล คดิ ไป จงึ ไม   

พบ ตวั จรงิ ของ นวิรณ แล สงัโยชน   เมือ่ อาการ ของ นวิรณ และ 

สังโยชน อยางไร ก็ ไมรู จัก   แลว จะ ละ อยางไร ได .

 ก .   ถาม วา       ถา เชน นั้น ผู ปฏิบัติ ทุก วัน นี้   ที่ รูจัก ลักษณะ 

อาการ ของ นิวรณ แล สังโยชน จะ มี บาง ไหม   ? 

 ข .       ตอบ วา    มี ถมไป ชนิด ที่ เปน สาวก ตั้งใจ รับคำ สอน แล  

ประพฤติ ปฏิบัติ จริง   ๆ  .

 ก .  ถาม วา       นวิรณ   ๕   เวลา ที ่เกดิ ขึน้ ใน ใจ ม ีลกัษณะ อยางไร   

จงึ จะ ทราบ ได วา อยาง นี ้  คอื   กาม ฉนัท   อยาง นี ้คอื พยาบาท 

หรือ ถีน ะ มิทธะ   อุทธัจ จะ กุ กกุจ จะ วิจิกิจฉา     และ มีชื่อ เสียง   

เหมือน กับ สังโยชน   จะ ตาง กัน กับ สังโยชน หรือ วา เหมือน 

กัน   ขอ ทาน จง อธิบาย ลักษณะ ของ นิวรณ แล สังโยชน ให 

ขาพเจา เขาใจ   จะ ได สังเกต ถูก ? 

  ข .       ตอบ วา     กาม ฉันท นิวรณ   คือ ความ พอใจ ใน กาม     สวน 

กาม นัน้ แยก เปน สอง   คอื กเิลส กาม หนึ่ง   วตัถุ กาม อยาง หนึ่ง   

เชน   ความ กำหนัด ใน เมถุน   เปนตน   ชื่อ วา กิเลส กาม   ความ 

กำหนัด ใน ทรัพย สมบัติ เงิน ทอง ที่ บานนา สวน     และ เครื่อง 

ใชสอย หรือ บุตร ภรรยา พวก พอง   และ สัตว ของ เลี้ยง ที่ เรียก 

๔๕๔๔



ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

วา วญิญาณ ก ทรพัย     อ วญิญาณ ก ทรพัย เหลา นี ้  ชือ่ วา วตัถ ุ

กาม ความ คิด กำหนัด พอใจ ใน สวน ทั้ง หลาย เหลา นี้   ชื่อ วา 

กาม ฉันท นิวรณ     สวน พยาบาท นิวรณ คือ ความ โกรธ เคือง   

หรือ คิด แชง สัตว ให พินาศ   ชื่อ วา พยาบาท นิวรณ     ความ 

งวงเหงา หาวนอน   ชื่อ วา   ถีน ะ มิท ธนิว รณ   ความ ฟุงซาน 

รำคาญ ใจ   ชื่อ วา   อุธัจ จกุ กกุจ จนิว รณ   ความ สงสัย   ใน 

พระพุทธ     พระ ธรรม   พระ สงฆ   แล สงสัย ใน กรรม ที่ สัตว ทำ 

เปน บาป   หรือ สงสัย ใน ผล ของ กรรม เหลา นี้   เปนตน   ชื่อ วา 

วิจิกิจฉา   รวม   ๕   อยาง นี้   ชื่อ วา นิวรณ   เปน เครื่อง กั้น กาง 

หนทาง ดี .

 ก .   ถาม วา     กาม ฉันท นิวรณ   อธิบาย เกี่ยว ไป ตลอด กระ 

ทั่ง วิญญาณ ก ทรัพย   อ วิญญาณ ก ทรัพย   วา เปน วัตถุ กาม   

ถา เชน นั้น   ผู ที่ ยัง อยู ครอง เรือน   ซึ่ง ตอง เกี่ยวของ กับ ทรัพย 

สมบัติ อัฐฬส   เงิน ทอง พวก พอง   ญาติมิตร   ก็ จำเปน จะ ตอง 

นกึถงึ สิง่ เหลา นัน้     เพราะ เกีย่ว เนือ่ง กบั ตน ก ็ม ิเปน กาม ฉนัท 

นิวรณ ไป หมด หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา     ถา นกึ ตาม ธรรมดา โดย จำเปน ของ ผู ที ่ยงั ครอง 

เรือน อยู   โดย ไม ได กำหนัด ยินดี ก็ เปน อัญ ญ สม นา     คือ   

เปน กลางๆ   ไมใช บุญ ไมใช บาป   ถา คิดถึง วัตถุ กาม เหลา 

นั้น   เกิด   ความ ยินดี พอใจ รัก ใคร เปน หวง ยึดถือ หมกมุน 

พัวพัน อยู ใน วัตถุ กาม เหลา นั้น   จึง จะ เปน กาม ฉันท นิวรณ   

สม ดวย พระพุทธ ภาษิต ที่ ตรัส ไว วา   น   เต   กามา   ยา นิ   จิตฺ 

รา นิ   โล เก   อารมณ ที่ วิจิตร งดงาม เหลา ใด ใน โลก   อารมณ 

เหลา นั้น มิได เปน กาม   สงฺกปฺ ปรา โค   ปุ ริสสฺส   กาโม   ความ 

กำหนัด อัน เกิด จาก ความ ดำริ นี้   นี้ แหละ เปน กาม ของ คน   

ติฺฐนฺ ติ   จิตฺ รา นิ  ตเถว   โล เก   อารมณ ที่ วิจิตร งดงาม ใน โลก     

ก็ ตั้ง อยู อยาง นั้นเอง     อเถตฺถ ธีร า   วินย นฺ ติ     ฉนฺทํ     เมื่อ ความ 

จริง เปน อยาง นี้     นัก ปราชญ ทั้ง หลาย จึง ทำลาย เสีย ได   ซึ่ง 

ความ พอใจ ใน กาม นัน้   นี ่ก ็ทำให เหน็ ชดัเจน ได วา   ถา ฟง ตาม 

คาถา พระพทุธ ภาษติ นี ้  ถา คดิ นกึถงึ วตัถุ กาม ตาม ธรรมดา 

ก็ ไม เปน กาม ฉันท นิวรณ   ถา คิด นึก อะไรๆ   ก็ เอา เปน นิวรณ 

เสีย หมด   ก็ คงจะ หลีก ไม พน นรก   เพราะ นิวรณ เปน อกุศล .

 ก .  ถาม วา       พยาบาท นิวรณ นั้น   หมายความ โกรธ เคือง     

ประทุษราย ใน คน   ถา ความ กำหนัด ใน คน ก็ เปน กิเลส กาม 

ถูก ไหม ? 

 ข .       ตอบ วา     ถูก แลว .

 ก .    ถาม วา      ความ งวงเหงา หาวนอน   เปน ถีน ะ มิท ธนิวรณ     

ถา เชน นั้น เวลา ที่ เรา หาวนอน มิ เปน นิวรณ ทุก คราว ไป 

หรือ? 

 ข .       ตอบ วา     หาวนอน ตาม ธรรมดา   เปน อาการ ของ รางกาย   

ที่ จะ ตอง พัก ผอน   ไม เปน ถีน ะ มิทธ   นิวรณ กาม ฉันท หรือ 

พยาบาท ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ ออน กำลัง ลง ไป   หรือ ดับ ไป ใน 

๔๗๔๖



ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

สมยั นัน้ ม ีอาการ มวัซวั แล งวงเหงา   ไม สามารถ จะ ระลกึ ถงึ 

กุศล ได   จึง เปน ถีน ะ มิท ธนิว รณ     ถา หาวนอน ตาม ธรรมดา     

เรา ยัง ดำรง สติสัมปชัญญะ อยู ได จนกวา จะ หลับ ไป   จึง 

ไมใช นิวรณ     เพ ราะ ถีน ะ มิท ธนิว รณ เปน อกุศล     ถา จะ เอา 

หาวนอน ตาม ธรรมดา เปน ถนี มทิธ แลว     เรา ก ็คงจะ พน จาก 

ถีน ะ มิท ธนิว รณ ไม ได   เพราะ ตอง มี หาวนอน ทุก วัน ดวย กัน 

ทุก คน .

 ก .   ถาม วา      ความ ฟุงซาน รำคาญ ใจ  ที่วาเปนอุทธัจจ 

กุกกุจจนิว รณ นั้น   หมาย ฟุง ไป ใน ที่ ใด บาง?

 ข .       ตอบ วา     ฟุง ไป ใน กาม ฉันท บาง   พยาบาท บาง   แต ใน 

บาป ธรรม   ๑๔   ทาน แยก เปน สอง อยาง   อุทธัจ จะ ความ 

ฟุงซาน   กุ กกุจจ   ความ รำคาญ ใจ   แต ใน นิวรณ   ๕   ทาน รวม 

ไว เปน อยาง เดียวกัน .

 ก .   ถาม วา     นิวรณ   ๕   เปน จิต หรือ เจตสิก ? 

 ข .       ตอบ วา     เปน เจตสิก ธรรม ฝาย อกุศล ประกอบ กับ จิต ที่ 

เปน อกุศล .

 ก .      ถาม วา    ประกอบ อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา     เชน กาม ฉันท นิวรณ ก็ เกิด ใน จิต   ที่ เปน พวก 

โลภ ะ มูล   พยาบาท กุ กกุจ จนิว รณ   ก็ เกิด ใน จิต ที่ เปน โทสะ 

มูล   ถีน ะ มิทธ   อทุธัจ จะ   วิจิกิจฉา   ก็ เกิด ใน จิต ที่ เปน โมหะ 

มูล   พระพุทธเจา ทรง เปรียบ นิวรณ ทั้ง   ๕   มา ใน สามัญ 

ญ ผล สูตร   ทีฆ นิกาย สี ลัก ขัน ธ วรรค หนา   ๙๓   วา   กาม 

ฉันท นิวรณ   เหมือน คน เปน หนี้ ,   พยาบาท นิวรณ เหมือน 

คนไข หนัก,   ถีนมิท ธนิว รณ   เหมือน คน ติด ใน เรือน จำ,   

อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ   เหมือน คน ที่ เปน ทาส ,   วิจิกิจฉา 

นวิรณ เหมอืน คน เดนิ ทาง กนัดาร ม ีภยั นา หวาดเสียว   เพราะ 

ฉะนั้น     คน ที่ เขา พน หนี้     หรือ หาย เจ็บ หนัก   หรือ ออก จาก 

เรือน จำ   หรือ พน จาก ทาส   หรือ ได เดิน ทาง ถึงที่ ประสงค พน 

ภยั เกษม สำราญ   เขา ยอม ถงึ ความ ยนิด ีฉนัใด   ผู ที ่พน นวิรณ 

ทั้ง   ๕     ก็ ยอม ถึง ความ ยินดี ฉัน นั้น   แล ใน สังค ารว สูตร   ใน 

ปจ จก นิบาต อัง คุต ต รนิ กาย   หนา   ๒๕๗   พระพุทธเจา ทรง 

เปรียบ นิวรณ ดวย น้ำ     ๕     อยาง     วา บุคคล จะ สอง ดู เงา หนา 

ก ็ไม เห็น ฉนัใด   นวิรณ ทัง้   ๕   เมื่อ เกิด ขึน้ ก ็ไม เห็น ธรรม ความ 

ด ีความ ชอบ ฉนั นัน้   กาม ฉนัท นวิรณ   เหมอืน นำ้ ที ่ระคน ดวย 

สี ตางๆ     สี ครั่ง   สีชมพู   เปนตน   พยาบาท นิวรณ   เหมือน น้ำ 

รอน ที ่เดอืด พลาน   ถนี ะ มทิ ธนวิ รณ   เหมอืน นำ้ ที ่ม ีจอกแหน 

ปด เสีย หมด     อุทธัจ จกุ กกุจ จนิว รณ     เหมือน น้ำ ที่ คลื่น เปน 

ระลอก     วิจิกิจฉา นิวรณ     เหมือน น้ำ ที่ ขุน ขน เปน โคลน ตม   

เพราะ ฉะนัน้ นำ้   ๕   อยาง นี ้  บคุคล ไม อาจ สอง ด ูเงา หนา ของ 

ตน ได   ฉนัใด   นวิรณ ทัง้   ๕   ที ่เกดิ ขึน้ ครอบงำ ใจ ของ บคุคล ไม 

ให เห็น ธรรม ความ ดี ความ ชอบ ได ก็ ฉัน นั้น .

 ก .   ถาม วา       ทำไม คน เรา เวลา ไข หนัก ใกล จะ ตาย   ก ็ทำบาป 
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กรรม ความ ชั่ว อะไร ไม ได แลว จะ กลาว   วจี ทุจริต ปาก ก็ 

พูด ไม ได   จะ ลวง ทำ กาย ทุจริต   มือ แล เทา ก็ ไหว ไม ได แลว     

ยัง เหลือ แต ความ คิด นึก ทาง ใจ นิด เดียว เทานั้น     ทำไม ใจ 

ประกอบ ดวย นวิรณ     จงึ ไป ทคุต ิได   ด ูไม นา จะ เปน บาปกรรม 

โต ใหญ อะไร เลย     ขอ นี ้นา อศัจรรย นกั     ขอ ทาน จง อธบิาย ให 

ขาพเจา เขาใจ? 

 ข .       ตอบ วา     กเิลส เปน เหตุ ให กอ กร รมๆ   เปน เหตุ ให กอ วบิาก   

ที่ เรียก วา ไตรวัฏ นั้น   เชน   อนุสัย   หรือ   สังโยชน   ที่ เกิด ขึ้น 

ใน เวลา นั้น ชื่อ วา กิเลส วัฏ   ผู ที่ ไม เคย ประพฤติ ปฏิบัติ ก็ ทำ 

ใน ใจ ไม แยบคาย   ที่ เรียก วา   อ โยนิโส   คิด ตอ ออก ไป   เปน 

นิวรณ   ๕   หรือ อุปกิเลส   ๑๖   จึง เปน กร รม วัฏ ฝาย บาป   ถา 

ดับจิต ไป ใน สมัย นั้น   จึง ได วิ บาก วัฏ ที่ เปน สวน ทุคติ   เพราะ 

กร รม วัฏ ฝาย บาป สง ให   อุปมา เหมือน คน ปลูก ตนไม    ไป 

นำ พืชพันธุ ของ ไม ที่ เบื่อ เมา มา ปลูก ไว   ตน แล ใบ ที่ เกิด ขึ้น 

นั้น   ก็ เปน ของ เบื่อ เมา   แม ผล แล ดอก ที่ ออก มา   ก็ เปน ของ 

เบื่อ เมา   ตาม พืชพันธุ เดิม   ซึ่ง นำ มา ปลูก ไว นิด เดียว   แต ก็ 

กลาย เปนตน ใหญ ไป ได เหมือน กัน   ขอ นี้ ฉันใด   จิต ที่ เศรา 

หมอง เวลา ตาย   ก็ ไป ทุคติ ได ฉัน นั้น   และ เหมือน พืชพันธุ 

แหง ผล ไม ที่ ดี   มี กลิ่น หอม มี รส หวาน   บุคคล ไป นำ พืช พันธ 

มา นิด เดียว   ปลูก ไว แม ตน แล ใบ ก็ เปน ไม ที่ ดี ทั้ง ผล แล ดอก 

ที ่ออก มา   ก ็ใช แล รบั ประทาน ได ตาม ความ ประสงค   เพราะ 

อาศัย พืช ที่ ดี ซึ่ง นำ มา นิด เดียว ปลูก ไว   ขอ นี้ ฉันใด   จิต ที่ เปน 

กุศล ผองใส แลว ตาย ใน เวลา นั้น   จึง ไป สู สุคติ ได สม ดวย 

พระพุทธ ภาษิต ที่ วา  

 จตฺ เต   สงฺกิ ลิเฐ ทุคฺ คติ   ปาฏิ กงฺขา   

เวลา จิต เศรา หมอง แลว   ทุคติ เปน หวัง ได   

จตฺ เต   อ สงฺกิลิเฐ   สุ คติ ปาฏิ กงฺ ขา   

 จิต ผองใส ไม เศรา หมอง เวลา ตาย   สุคติ เปน หวัง ได. 

 ก .  ถาม วา       อ โยนิโส มน สิ กา โร   ความ ทำ ใน ใจ ไม แยบคาย   

โยนิโส มน สิ กา โร   ความ ทำ ใน ใจ แยบคาย     ๒   อยาง นั้น   

คือ   ทำ อยางไร จึง ชื่อ วา ไม แยบ คาบ   ทำ อยางไร จึง ชื่อ วา 

แยบคาย? 

  ข .       ตอบ วา    ความ ทำ สภุ นมิติ ไว ใน ใจ   กาม ฉนัท นวิรณ ที ่ยงั 

ไม เกิด ก็ เกิด ขึ้น   ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ งอกงาม   ความ ทำ ปฏิฆะ 

นิมิต ไว ใน ใจ   พยาบาท นิวรณ ที่ ยัง ไม เกิด ก็ เกิด ขึ้น   ที่ เกิด 

ขึ้น แลว ก็ งอกงาม อยาง นี้     ชื่อ วา ทำ ใน ใจ ไม แยบคาย     การ 

ทำ อสุภ สัญญา ไว ใน ใจ   กาม ฉันท นิวรณ ที่ ยัง ไม เกิด ก็ ไม 

เกิด ขึ้น   ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ เสื่อม หาย ไป   การ ทำ เมตตา ไว ใน 

ใจ   พยาบาท นิวรณ ที่ ยัง ไม เกิด ก็ ไม เกิด ขึ้น   ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ 

เสื่อม หาย ไป   เชน นี ้เปน ตวัอยาง     หรอื ความ ทำ ใน ใจ อยางไร 

กต็าม   อกศุล ที ่ยงั ไม เกิด ก ็เกิด ขึน้   ที ่เกิด ขึน้ แลว ก ็งอกงาม   ก ็

ชื่อ วา ทำ ใน ใจ ไม แยบคาย     หรือ จะ คิด นึก อยางไร ก็ตาม   

๕๑๕๐
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กุศล ที่ ยัง ไม เกิด ก็ เกิด ขึ้น   ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ บริบูรณ   

อยาง นี้ ชื่อ วา ทำ ใน ใจ แยบคาย     สม ดวย สาวก ภาษิต ที่ 

พระ สา รี บุตร แสดง ไว ใน พระ ท สุต ต รสูตร   หมวด   ๒   วา     โย     

จ     เหตุ     โย     จ     ปจฺจ โย     สตฺ ตานํ     สงฺ กิเลส สาย   ความ ไม ทำ 

ใน ใจ โดย อุบาย อัน แยบคาย     เปน เหตุ ดวย เปน ปจจัย ดวย

เพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย ๑ โย จ เหตุ โย จ 

ปจฺจโย สตตฺนํ วสิทุธฺยิา ความทำในใจ โดยอุบายแยบคาย 

เปนเหตุดวยเปนปจจัยดวย   เพื่อ จะ ได บริสุทธิ์ แหง สัตว ทั้ง 

หลาย .

 ก .  ถาม วา       ที่ วา   อนุสัย กับ สังโยชน เปน กิเลส วัฏ   สวน 

นวิรณ หรือ อุปกิเลส   ๑๖   วา เปน กร รม วัฏ   เวลา ที่ เกิด ขึ้น นั้น   

มี อาการ ตาง กัน อยางไร   จึง จะ ทราบ ได วา   ประเภท นี้ เปน 

นิวรณ   หรือ อุปกิเลส   ๑๖ ? 

  ข .       ตอบ วา     เชน เวลา ตา เห็น รูป   หู ไดยิน เสียง   จมูก ได ดม 

กลิ่น   ลิ้น ได ลิ้ม รส   กาย ถูก ตอง โผฏฐัพพะ   รู ธัม มา รมณ ดวย 

ใจ   ๖   อยาง นี้   แบง เปน   ๒   สวน   สวน ที่ ดี นั้น เปน อิฏฐารมณ   

เปน ที ่ตัง้ แหง ความ กำหนดั ยินด ี  สวน อารมณ   ๖   ที ่ไม ด ีเปน 

อ นฏิฐา รมณ   เปน ตัง้ แหง ความ ยนิราย ไม ชอบ โกรธ เคอืง   ผู 

ที ่ยงั ไมรู ความ จรงิ หรอื ไมม ีสต ิเวลา ที ่ตา เหน็ รปู ที ่ด ี  ยงั 

ไมทัน คิด วา กระไร   ก็ เกิด ความ ยินดี กำหนัด พอใจ ขึ้น   

แค นี้ เปน สังโยชน   ถา คิด ตอ มาก ออก ไป  ก็ เปน กาม 

ฉันท นิวรณ หรือ เรียก วา  กามวิตก กไ็ด  หรือ เกิด ความ 

โลภ อยาก ไดที่ ผิด ธรรม ก็ เปน อภิ ชฺฌา วิ สม โลโภ ที่ อยู 

ใน อุปกิเลส   ๑๖   หรือ ใน มโนกรรม   อกุศล กรรมบถ   

๑๐   ชนิด นี้   ประกอบ ดวย เจตนา   เปน กร รม วัฏ ฝาย 

บาป   เวลา ตา เห็น รูป ที่ ไม ดี ไมทัน คิด กวา กระไร     เกิด ความ 

ไม ชอบ   หรือ เปน โทมนัส ปฏิฆะ ขึ้น   ไม ประกอบ ดวย เจตนา 

แค นี้ เปน   ปฏิฆะ สังโยชน   คือ กิเลส วัฏ   ถา คิด ตอ ออก 

ไป ถึง โกรธ เคือง ประทุษราย ก็ เปน พยาบาท นิวรณ   หรือ 

อปุกเิลส   หรือ อกศุล กรรมบถ   ๑๐   ชนิด นี ้  ก ็เปน กรรม วฏั 

ฝาย บาป   เพราะ ประกอบ ดวย เจตนา   นี ้ชี ้ให ฟง เปน ตวัอยาง   

แม กเิลส อืน่ๆ   ก ็พงึ ตดัสิน ใจ อยาง นี ้วา กเิลส ที ่ไม ตัง้ใจ 

ให เกิด ก็ เกิด ขึ้น ได เอง   เปน พวก อนุสัย หรือ สังโยชน   

เปน กิเลส วัฏ   ถา ประกอบ ดวย เจตนา   คือ ยืด ยาว ออก 

ไป ก็ เปน กร รม วัฏ .

 ก .   ถาม วา       ถา เชน นั้น เรา จะ ตัด สิ นกิเลสวัฏ   จะ ตัด 

อยางไร? 

 ข .       ตอบ วา    ตอง ตดั ได ดวย อรยิมรรค   เพราะ สงัโยชน ก ็

ไมม ีเจตนา   อริยมรรค ก ็ไมม ีเจตนา เหมือน กนั   จงึ เปน 

คู ปรับ สำหรับ ละ กัน .

 ก .       ถาม วา       ถา การ ปฏิบัติ ของ ผู ดำเนิน ยัง ออน อยู   ไม 

สามารถ จะ ตดั ได   สงัโยชน ก ็ยงั เกิด อยู   แลว ก ็เลย เปน กร รม 
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วัฏ ฝาย บาป ตอ ออก ไป   มิ ตอง ได วิ บาก วัฏ ที่ เปน สวน ทุคติ 

เสีย หรือ? 

 ข .       ตอบ วา     เพราะ อยาง นัน้ นะ ซ ิ  ผู ที ่ยงั ไม ถงึ โสดาบนั จงึ ปด 

อบาย ไม ได .

 ก .   ถาม วา      ถา เชน นั้น ใคร จะ ไป สวรรค ได บาง เลา   ใน ชั้น ผู 

ปฏิบัติ ที่ ยัง ไม ถึง โสดาบัน   ? 

  ข .       ตอบ วา     ไป ได เพราะ อาศัย เปลี่ยน กรรม   สังโยชน ยัง 

อยู ก็ จริง   ถา ประพฤติ ทุจริต กาย   วาจา   ใจ   เวลา ตาย     ใจ 

เศรา หมอง ก็ ตอง ไป ทุคติ   ถา มา ตั้งใจ เวน ทุจริต   อยู ใน 

สุจริต ทาง กาย   วาจา   ใจ   แล เวลา ตาย ก็ ไม เศรา หมอง   ก็ มี 

สติสัมปชัญญะ   ก็ ไป สุคติ ได   เพราะ เจตนา เปน ตัว กรรม     

กรรม มี   ๒   อยาง   กณฺหํ   เปน กรรม ดำ   คือ   ทุจริต   กาย   วาจา   

ใจ   สกฺกํ   เปน กรรม ขาว   คือ   สุจริต   กาย   วาจา     ใจ   ยอม ให 

ผล ตาง กัน .

 ก .   ถาม วา       ผู ที่ ยัง มี ชีวิต อยู ได ประพฤติ สุจริต   กาย   วาจา   

ใจ   เวลา ตายใจ เศรา หมอง   มิ ตอง ไป ทุคติ เสีย หรือ     หรือ ผู 

ที่ ประพฤติ ทุจริต   กาย   วาจา   ใจ   แต เวลา ตายใจ เปน กุศล     

มิ ไป สุคติ ได   หรือ ? 

 ข .       ตอบ วา     ก็ ไป ได นะ ซี   ได เคย ฟง หนังสือ ของ สมเด็จ 

พระ วัน รัต   ( ทับ )   วัด โสมนัส บาง หรือ เปลา   เวลา ลง โบสถ 

ทาน เคย แสดง ให พระ เณร ฟง   ภาย หลัง ได มา จัด พิมพ 

กัน ขึ้น   รวม กับ ขอ อื่นๆ   ทาน เคย แสดง วา   ภิกษุ รักษา ศีล 

บริสุทธิ์   เวลา จะ ตาย หวง ใน จีวร   ตาย ไป เกิด เปน เล็น   แล 

ภิกษุ อีก องค หนึ่ง   เวลา ใกล จะ ตาย นึก ขึ้น ได วา   ทำ ใบ 

ตะไคร น้ำ ขาด มอง หา เพื่อน ภิกษุ ที่ จะ แสดง อาบัติ   ก็ ไมมี 

ใคร   ใจกังวล อยู อยาง นั้น แหละ   ครั้น ตาย ไป เกิด เปน 

พญานาค   แล อุบาสก อีก คน หนึ่ง   เจ ริญ กาย ค ตา สติ มา ถึง   

๓๐   ป   ก็ ไม ได บรรลุ คุณ วิเศษ อยาง ใด   เกิด ความ สงสัย ใน 

พระ ธรรม   ตาย ไป เกิด เปน จระเข    ดวย โทษ วิจิกิจฉา นิวรณ    

สวน โตเทยยะพราหมณ นั้น ไมใชผูปฏิบัติ    หวงทรัพย 

ที่ฝงไว    ตาย ไป เกิด เปนลูก สุนัข อยูใน บาน ของ ตนเอง     

ดวยโทษกาม ฉันท นิวรณ เหมือน กัน   แล นาย พราน ผู หนึ่ง 

เคย ฆา สัตว มาก เวลา ใกล จะ ตาย   พระสา รีบุตร ไป สอน 

ให รับ ไตร สรณคมน   จิต ก็ ตั้ง อยู ใน กุศล ยัง ไมทัน จะ ให ศีล 

นาย พราน   ก็ ตาย ไป สู สุคติ   ดวย จิต ที่ เปนกุศล   ตั้ง อยู ใน 

ไตร สรณคมน   นี่ ก็ เปน ตัวอยาง ของ ผูที่ตายใจ เศรา หมอง 

หรือ บริสุทธิ์   กรรม ของ ผู ที่ กระทำ ใน เมื่อ เวลา ใกล จะ ตาย 

นั้น   ชื่อวา อา สัน นกรรม   ตอง ให ผล กอนกร รม อื่นๆ   ทาน 

เปรียบวา    เหมือนโค อยู ใกล ประตู คอก   แม จะ แก กำลัง 

นอย   ก็ ตอง ออก ได กอน   สวน โค อื่น ถึง จะ มี กำลัง   ที่ อยู ขาง 

ใน   ก็ ตอง ออก ทีหลัง   ขอ นี้ ฉันใด   กรรมที่บุคคลทำ เมื่อ ใกล 

จะตาย   จึงตองใหผลกอนฉันนั้น. 

๕๕๕๔



ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

  ก .   ถาม วา      สวน อนุสยั แล สงัโยชน   เปน กเิลส วฏั นวิรณ หรอื 

อุปกิเลส   ๑๖   หรือ อกุศล กรรมบถ   ๑๐   วา เปน กร รม วัฏ ฝาย 

บาป   สวน กร รม วัฏ ฝาย บุญ จะ ไดแก อะไร ? 

 ข .       ตอบ วา    กา มาว จร กุศล   รู ปาว จร กุศล   อรูป าว จร กุศล 

เหลา นี้   เปน กร รม วัฏ ฝาย บุญสง ให วิ บาก วัฏ   คือ   มนุษย 

สมบัติ บาง   สวรรค สมบัติ บาง   พรหม โลก บาง   พอ เหมาะ 

แก กุศล กรรม   ที่ ทำ ไว 

 ก .    ถาม วา       ถา เชน นั้น กรรม ทั้ง หลาย   ที่ สัตว ทำ เปน บุญ 

ก็ตาม   เปน บาป ก็ตาม   ยอม ให ผล เหมือน เงา ที่ ไม พราก ไป 

จาก ตน ฉะนั้น หรือ ? 

  ข .       ตอบ วา     ถูก แลว   สม ดวย พระพุทธ ภาษิต ที่ ตรัส ไว ใน 

อภิณห ปจจ เวก ขณ วา   กมฺมสฺส โกมฺหิ   เรา เปน ผู มี กรรม เปน 

ของๆ   ตน   กมฺม ทายา โท   เปน ผูรับ ผล ของ กรรม   กมฺม โย นิ     

เปน ผู มี กรรม เปน กำเนิด   กมฺม พนฺธุ   เปน ผู มี กรรม เปน เผา 

พันธุ   กมฺม ปฏิ สรโณ   เปน ผู มี กรรม เปน ที่ พึ่ง อาศัย     ยํ   กมมํ   

กริสฺ สา มิ   เรา จัก ทำกรรม อัน ใด   กล ยาณํ   วา   ปา ปกํ   วา   ดี 

หรือ ชั่ว   ตสํ สา   ทายา โท   ภ วิสฺ สา มิ   เรา จัก เปน ผูรับ ผล ของ 

กรรม นั้น .

 ก .   ถาม วา      อนุสัย กับ สังโยชน   ใคร จะ ละเอียด กวา กัน 

 ข .       ตอบ วา     อนสุยั ละเอยีด กวา สงัโยชน   เพราะ สงัโยชน นัน้   

เวลา ที่ จะ เกิด ขึ้น   อาศัย อายตนะ ภายใน ภายนอก กระทบ 

กัน เขา แลว เกิด วิญญาณ   ๖   ชื่อ วา   ผัสส ะ   เมื่อ ผู ที่ ไมมี สติ     

หรือ ไมรู ความ จริง   เชน หู กับ เสียง กระทบ กัน เขา     เกิด ความ 

รู ขึ้น   เสียง ที่ ดี ก็ ชอบ   เกิด ความ ยินดี พอใจ     เสียง ที่ ไม ดี   ก็ 

ไม ชอบ ไม ถูกใจ   ที่ โลก เรียก กัน วา พื้น เสีย     เชน นี้ แหละ ชื่อ 

วา สังโยชน   จึง หยาบ กวา อนุสัย   เพราะ อนุสัย นั้น ยอม ตาม 

นอน ใน เวทนา ทั้ง   ๓   เชน   สุข เวทนา เกิด ขึ้น   ผู ที่ ไมรู ความ 

จรงิ   หรอื ไมม ีสต ิ  รา คา น ุสยั จงึ ตาม นอน   ทกุขเวทนา เกดิ ขึน้   

ปฏ ิฆาน ุสยั ยอม ตาม นอน   อ ทกุ ขม สขุ เวทนา เกดิ ขึน้   อวชิชา 

นุ สัย ยอม ตาม นอน   เพราะ ฉะนั้น จึง ละเอียด กวา สังโยชน     

แล มี พระพุทธ ภาษิต ตรัส ไว ใน   มา ลุง โกย   วาท   สูตร วา   เด็ก 

ออน ที่นอน หงาย อยู ใน ผา ออม   เพียง จะ รูจัก วา นี่ ตา นี่ รูป   ก็ 

ไมมี ใน เด็ก นั้น   เพราะ ฉะนั้น   สังโยชน จึง ไมมี ใน เด็ก ที่นอน 

อยู ใน ผา ออม     แต วา อนุสัย ยอม ตาม นอน ใน เด็ก นั้น ได .

 ก .   ถาม วา       อนุสัย นั้น มี ประจำ อยู เสมอ หรือ   หรือ มี มา 

เปน ครั้ง เปน คราว ? 

 ข .       ตอบ วา     มี มา เปน ครั้ง เปน คราว   ถา มี ประจำ อยู เสมอ     

แลว ก็ คงจะ ละ ไม ได   เชน รา คา นุ สัย ก็ เพิ่ง มา ตาม นอน ใน 

สุข เวทนา   หรือ ปฏิ ฆานุ สัย ก็ เพิ่ง มา ตาม นอน ใน ทุข เวทนา   

หรือ อวิชชา นุ สัย ก็ เพิ่ง มา ตาม   นอน ในอ ทุก ขม สุข เวทนา     

ตาม นอน ได แต ผู ที่ ไมรู ความ จริง หรือ ไมมี สติ     ถา เปน ผู ที่ รู 

ความ จริง   หรือ มี สต ิก็ ไม ตาม นอน ได     เรื่อง นี้ ได อธิบาย ไว 

ใน เวทนา ขันธ แลว .

๕๗๕๖



ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา ปฏิ ปตติ ปุจฉา วิสัชนา

 ก .       ถาม วา       แต เดิม ขาพเจา เขาใจ วา   อนุสัย ตาม นอน 

อยู ใน สนัดาน เสมอ ทกุ เมือ่ ไป   เหมือน อยาง ขี ้ตะกอน 

ที่นอน อยู กน โอง น้ำ   ถา ยัง ไมมี ใคร มา คน   ก็ ยัง ไม ขุน 

ขึ้น   ถา มี ใคร มา คน ก็ ขุน ขึ้น ได   เวลา ที่ ได รับ อารมณ ที่ 

ด ี  เกดิ ความ กำหนดั ยนิด ีพอใจ ขึน้   หรอื ได รบั อารมณ 

ที่ ไม ดี   ก็ เกิด ปฏิฆะ หรือ ความ โกรธ ขึ้น   เขาใจ วา นี่ 

แหละ ขุน ขึ้น มา     ความ เขาใจ เกา ของ ขาพเจา มิ ผิด ไป 

หรือ? 

 ข .       ตอบ วา    ก็ ผิด นะ ซี   เพราะ เอา นาม ไป เปรียบ กับ รูป     คือ 

โอง ก็ เปน รูป ที่ ไมมี วิญญาณ   น้ำ ก็ เปน รูป ที่ ไมมี วิญญาณ   

แล ขี้ ตะกอน กน โอง ก็ เปน รูป ไมมี วิญญาณ เหมือน กัน   จึง 

ขัง กัน อยู ได   สวน จิต เจตสิก ของ เรา   เกิด ขึ้น แลว ก็ ดับ 

ไป จะ ขัง เอา อะไร ไว ได   เพราะ กิเลส เชน อนุสัย   หรือ 

สังโยชน     ก็ อาศัย จิต เจตสิก เกิด ขึ้น ชั่วคราว หนึ่ง   เมื่อ 

จิต เจตสิก ใน คราว นั้น ดับ ไป แลว   อนุสัย หรือ สังโยชน 

จะ ตกคาง อยู กับ ใคร   ลอง นึกดู เมื่อ เรา ยัง ไม เกิด ความ รัก   

ความ รัก นั้น อยู ที่ไหน   ก็ มี ขึ้น เมื่อ เกิด ความ รัก ไมใช หรือ   

หรือ เมื่อ ความ รัก นั้น ดับ ไป แลว   ก็ ไมมี ความ รัก ไมใช หรือ     

และ ความ โกรธ เมือ่ ยงั ไม เกดิ ขึน้   ก ็ไมม ีเหมอืน กนั   ม ีขึน้ เมือ่ 

เวลา ที่ โกรธ   เมื่อ ความ โกรธ ดับ แลว   ก็ ไมมี เหมือน กัน   เรื่อง 

นี้ เปน เรื่อง ที่ ละเอียด   เพราะ ไป ติด สัญญา ที่ จำ ไว นาน แลว 

วา   อนุสัย นอน อยู เหมือน ขี้ ตะกอน ที่นอน อยู กน โอง .

 ก .  ถาม วา       ก็ อนุสัย กับ สังโยชน ไมมี แลว   บาง คราว 

ทำไม จงึ ม ีขึ้น อกี ได เลา   ขาพเจา ฉงน นกั   แลว ยงั อา สวะ 

อีก อยาง หนึ่ง ที่ วา ดอง สันดาน นั้น   เปน อยางไร ? 

 ข .       ตอบ วา     ถา พดู ถงึ อนุสยั หรือ อา สวะ แลว   เรา ควร เอา 

ความ วา   ความ เคยตัว เคย ใจ   ที่ เรียก วา กิเลส   กับ วาสนา     

ที่ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา ละ ได ทั้ง   ๒ อยาง ที่ พระ อรหันต 

สาวก ละ ได แต กิเลส อยาง เดียว   วาสนา ละ ไม ได   เรา ควร 

จะ เอา ความ วา อา สวะ หรือ อนุสัย กิเลส เหลา นี้ เปน ความ 

เคย ใจ   เชน ได รับ อารมณ ที่ ดี   เคย เกิด ความ กำหนัด พอใจ  

ไดรับ อารมณ ที่ ไม ดี   เคย ไม ชอบ ไม ถูกใจ   เชน นี้เปนตน   

เหลา นี ้แหละ ควร รูสกึ วา เปน เหลา อนุสยั หรอื อาสวะ     เพราะ 

ความ คุน เคย ของ ใจ  สวน วาสนา นั้น   คือ ความ คุน เคย ของ 

กาย   วาจา ที่ ติดตอ มา จาก ความ เคย แหง อนุสัย   เชน     คน 

ราคะ จริต มี มรรยาท เรียบรอย   หรือ เปน คน โทสะ จริต มี 

มรรยาท ไม เรียบรอย   สวน ราคะ แล โทสะ นั้น เปน ลักษณะ 

ของ กเิลส กริยิา มรรยาท ที ่เรยีบรอย   แล ไม เรียบรอย   นัน่ เปน 

ลักษณะของ วาสนา นี่ ก็ ควร จะ รู ไว .

 ก .   ถาม วา      ถา เชน นั้น เรา จะ ละ ความ คุน เคย ของ ใจ   

ใน เวลา ที ่ได รบั อารมณ ที ่ด ีหรอื ที ่ไม ด ีจะ ควร ประพฤต ิ

ปฏิบัติ อยางไร ดี ? 

 ข .       ตอบ วา    วิธี ปฏิบัติ ที่ จะ ละ ความ คุน เคย อยาง เกา     

คือ   อนุสัย แล สังโยชน   ก็ ตอง มา ฝกหัด ให คุน เคย ใน 

๕๙๕๘
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ศีล แล สมถ วิปสสนา ขึ้น ใหม จะ ได ถาย ถอน ความ คุน 

เคย เกา     เชน   เหลา อนสุยั หรอื สงัโยชน ให หมด ไป จาก 

สันดาน .

 ก .       ถาม วา      สวน อนุสัย กับ สังโยชน   ขาพเจา เขาใจ ดีแลว     

แต สวน อา สวะ นั้น   คือ   กามา สวะ   ภ วา สวะ   อวิชชา สวะ     ๓   

อยาง นัน้ เปน เครือ่ง ดอง สนัดาน   ถา ฟง ด ูตาม ชือ่   ก ็ไม นา จะ 

มี เวลา วาง   ดู เหมือน ดอง อยู กับ จิต เสมอ ไป   หรือ ไม ได ดอง 

อยู เสมอ   แต สวน ตวั ขาพเจา เขาใจ ไว แต เดมิ สำคญั วา ดอง 

อยู เสมอ   ขอ นี้ เปน อยางไร   ขอ ทาน จง อธิบาย ให ขาพเจา 

เขาใจ ? 

 ข .       ตอบ วา    ไมรู วา เอา อะไร มา ซอกแซก ถาม   ได ตอบ 

ไว พรอม กับ อนุสัย แล สังโยชน แลว   จะ ให ตอบ อีก ก็ ตอง 

อธิบาย กัน ใหญ   คำ ที่ วา อา สวะ เปน เครื่อง ดอง นั้น   ก็ ตอง 

หมายความ ถงึ รปู อกี   นัน่ แหละ     เชน กบั เขา ดอง ผกั ก ็ตอง ม ี

ภาชนะ   เชน ผัก อยาง หนึ่ง   หรือ ชาม อยาง หนึ่ง   แล   น้ำ อยาง 

หนึ่ง   รวม กัน   ๓   อยาง   สำหรับ แช กัน หรือ ของ ที่ เขา ทำ เปน 

แช อิ่ม   ก็ ตอง มี ขวดโหล หรือ น้ำ เชื่อม สำหรับ แช ของ   เพราะ 

สิง่ เหลา นัน้ เปน รปู จงึ แช แล ดอง กนั ได   สวน อา สวะ นัน้ อาศัย 

นามธรรม เกดิ ขึน้   นามธรรม ก ็เปน สิง่ ที ่ไมม ีตวั   อา สวะ ก ็เปน 

สิ่ง ที่ ไมมี ตัว   จะ แช แล ดอง กัน อยู อยางไร ได   นั่น เปน พระ 

อุปมา ของ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา   ทรง บัญญัติ ขึ้น ไว วา   อา 

สวะ เครื่อง ดอง สันดาน   คือ กิเลส มี ประเภท   ๓   อยาง   เรา ก็ 

เลย เขาใจ ผิด   ถือ มั่น เปน อภิ นิ เวส   เห็น เปน แช แล ดอง เปน 

ของ จริงๆ   จังๆ   ไป ได     ความ จริง ก็ ไมมี อะไร   นาม แล รูป เกิด 

ขึ้น แลว ก็ ดับ ไป     อะไร จะ มา แช แล ดอง กัน อยู ได     เพราะ 

ฉะนั้น ขอ ให เปลี่ยน ความ เห็น เสีย ใหม   ที่ วา เปน นั่น เปน นี่   

เปน จริง เปน จัง เสีย ให ได     ให หมด ทุก สิ่ง ที่ ได เขาใจ ไว แต 

เกาๆ   แลว   ก็ ตั้งใจ ศึกษา เสีย ใหม   ให ตรง กับ ความ จริง ซึ่ง 

เปน สัมมา ปฏิบัติ .

 ก .   ถาม วา       จะ ทำความ เห็น อยางไร จงึ จะ ตรง กบั ความ 

จริง ? 

 ข .       ตอบ วา   ทำความ เห็น วา ไมมี อะไร   มี แต สมมติ 

แล บัญญัติ   ถา ถอน สมมติ แล บัญญัติ ออก เสีย แลว ก็ 

ไมมี อะไร   หา คำ พูด ไม ได   เพราะ ฉะนั้น พระพุทธเจา ทรง 

บัญญัติ   ขันธ   ๕   อายตนะ   ๖   ธาตุ   ๖   นาม รูป เหลา นี้ ก็ เพื่อ 

จะ ให รู เรือ่ง กนั เทานัน้   สวน ขนัธ แล อายตนะ   ธาต ุ  นาม รปู   ผู 

ปฏบิตั ิควร กำหนด รู วา เปน ทกุข   สวน อนสุยั หรอื สงัโยชน   อา 

สวะ   โยคะ   โอฆ ะ   นิวรณ   อุปกิเลส เหลา นี้ เปน สมุทัย   อาศัย 

ขนัธ หรอื าย ตนะ   หรอื นาม รปู เกดิ ขึน้   นัน้ เปน สมทุยั เปน สวน 

หนึ่ง ที ่ควร ละ   มรรค ม ีองค   ๘     ยน เขา ก ็คอื   ศลี   สมาธิ   ปญญา   

เปน สวน ที่ ควร เจริญ   ความ สิ้น ไป แหง กิเลส     คือ อนุสัย หรือ 

สังโยชน   ชื่อ วา นิโรธ   เปน สวน ควร ทำให แจง     เหลา นี้ แหละ 
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เปน ความ จริง   ความ รู ความ เห็น ใน   ๔   อริยสัจ นี้ แหละ คือ 

เห็น ความ จริง ละ .

 ก .   ถาม วา     สาธุ   ขาพเจา เขาใจ แจม แจง ที เดียว   แต เมื่อ 

อา สวะ ไม ได ดอง อยู เสมอ   แลว ทำไม ทาน จึง กลาว วา เวลา 

ที่ พระ อรหันต สำเร็จ ขึ้น ใหม   ๆ      โดย มาก ตา มที่ ได ฟง มา ใน 

แบบ ทาน รู วา จิต ของ ทาน พน แลว จาก กามา สวะ     ภ วาสะ     

อวิชชา สวะ     ขาพเจา จึง เขาใจ วา ผู ที่ ยัง ไม พน ก็   ตอง มี อา 

สวะ ประจำ อยู กับ จิต เปน นิตย ไป   ไมมี เวลา วาง   กวา จะ พน 

ได ก็ ตอง เปน พระ อรหันต ? 

  ข .       ตอบ วา     ถา ขืน ทำความ เห็น อยู อยาง นี้     ก็ ไมมี เวลา พน 

จริง ดวย     เมื่อ อา สวะ อยู ประจำ พื้นเพ ของ จิต แลว   ก็ ใคร 

จะ ละ ได เลา   พระ อรหันต ก็ คง ไมมี ใน โลก ได เหมือน กัน     นี่ 

ความ จริง ไมใช เชน นี้   จิต นั้น สวน หนึ่ง เปน ประเภท 

ทุกข สัจ   อา สวะ สวน หนึ่ง เปน ประเภท สมุทัย   อาศัย 

จติ เกดิ ขึน้ ชัว่คราว   เมือ่ จติ คราว นัน้ ดบั ไป แลว   อาสวะ 

ที่ ประกอบ กับ จิต ใน คราว นั้น ก็ ดับ ไป ดวย   สวน อา 

สวะ ที่เกิด ขึ้น ได บอย ๆ    นั้น เพราะ อาศัย การ เพง 

โทษ   ถา เรา จัก ตั้งใจ ไม เพง โทษ ใครๆ   อา สวะ ก็ จะ เกิด ได 

ดวย ยาก เหมือน กัน   สม ดวย พระพุทธ ภาษิต   ที่ ตรัส ไว วา   

ปรวชฺชานุปสฺสสฺส   เมื่อ บุคคล ตาม มอง ดู   ซึ่ง โทษ ของ ผู 

อื่น   นิจฺจํ  อชฺฌาน   สฺญิ โน   เปน บุคคล มี ความ หมาย จะ 

ยกโทษเปนนิตย   อา สวา ตสฺส     วฑฺฒนฺ ติ   อา สวะ   ทั้ง หลาย 

ยอม เจริญ ขึ้นแก บุคคล นั้น   อา ราโส   อา สวกฺ ข ยา   บุคคล 

นั้น เปน ผู หาง ไกล จาก ธรรม ที่ สิ้น อา สวะ   ถา ฟง ตาม คาถา 

พระพุทธ ภาษิต นี้ ก็ จะ ทำให เรา เห็น ชัด ได วา   อา สวะ นั้น มี 

มา ใน เวลา ที่ เพง โทษ   เรา ยัง ไม เพง โทษ อา สวะ   ก็ ยัง ไมมี 

มา หรือ เมื่อ จิต ที่ ประกอบ ดวย อา สวะ คราว นั้น ดับ ไป แลว   

อา สวะ ก็ ดับ ไป ดวย   ก็ เปน อัน ไมมี เหมือน กัน   การ ที่ เห็น 

วา อา สวะ มี อยู เสมอ จึง เปน ความ เห็น ผิด .

 ก .  ถาม วา       อา สวะ   ๓   นั้น   กามา สวะ เปน กิเลส ประเภท รัก   

อวิชชา สวะ เปน กิเลส ประเภท ที่ ไมรู   แต ภ วา สวะ นั้น ไม ได 

ความ วา เปน กิเลส ประเภท ไหน   เคย ได ฟง ตาม แบบ ทาน 

วา เปน ภพๆ   อยางไร ขาพเจา ไม เขาใจ ? 

 ข .       ตอบ วา     ความ ไมรู ความ จริง เปน อวิชชา สวะ จึง ได 

เขาไป ชอบ ไว ใน อารมณ ที่ ดี มี กาม เปนตน   เปน กาม สวะ     

เมื่อ ไป ชอบ ไว ใน ที่ ใด   ก็ เขาไป ยึดถือ ตั้ง อยู ใน ที่ นั้น   จึง เปน 

ภ วา สวะ นี่ แหละ   เขาใจ วา เปน ภ วา สวะ .

 ก .  ถาม วา      ภ วะ ทาน หมาย วา ภพ   คอื   กามภพ   รปู ภพ     อรปู 

ภพ   ไมใช หรือ   ทำไม ภพ จึง จะ มา อยู ใน ใจ ของ เรา ได เลา ? 

 ข .       ตอบ วา    ภพ ที่ ใน ใจ นี่ ละ ซี่ สำคัญ นัก   จึง ได ตอ ให ไป เกิด 

ใน ภพ ขาง นอก   ก็ ลอง สังเกต ดู   ตาม แบบ ที่ เรา ได เคย ฟง มา 

วา   พระ อรหันต ทั้ง หลาย ไมมี กิเลส ประเภท รัก   และ ไม มี 

อวิชชา ภ วะ ตัณหา เขาไป เปน อยู ใน ที่ ใด   แล ไมมี อุปาทาน 
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ความ ชอบ   ความ ยินดี ยึดถือ ใน สิ่ง ทั้ง ปวง   ภพ ขาง นอก   คือ   

กามภพ   รปู ภพ   อรูป ภพ   ตลอด กระทัง่ ภพ   คอื สทุธาวาส ของ 

ทาน นั้น จึง ไมมี .

 ก .      ถาม วา       อา สวะ   ๓   ไม เห็น มี กิเลส ประเภท โกรธ   แต 

ทำไม การ เพง โทษ นัน้ เปน กเิลส เกลยีด ชงั ขาด เมตตา กรณุา     

เพราะ อะไร จึง ได มา ทำให อา สวะ เกิด ขึ้น ? 

 ข .       ตอบ วา    เพราะ ความ เขาไป ชอบ ไป เปน อยู ใน สิ่ง ใด ที่ 

ถูกใจ ของ ตน   ครั้น เขา มา ทำ ที่ ไม ชอบ ไม ถูกใจ   จึง ได เขาไป 

เพง โทษ   เพราะ สาเหตุ ที ่เขาไป ชอบ ไป ถกูใจ เปน อยู ใน สิง่ ใด 

ไว   ซึ่ง เปน สาย ชนวน เดียวกัน   อา สวะ ทั้ง หลาย จึง ได เจริญ 

แก บุคคล นั้น .

 ก .   ถาม วา       ความ รู นั้น มี หลาย อยาง   เชน กับ วิญญาณ   ๖   

คือ   ความ รู ทาง   หู   ตา   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   หรือ ความ รู ใน 

เรือ่ง โลภ   โกรธ   หลง   รษิยา   พยาบาท   หรือ รู ไป ใน เรือ่ง ความ 

อยาก ความ ตองการ   หรอื คน ที ่หยบิ เลก็ หยบิ นอย   นดิ หนอย 

ก ็โกรธ เขา ก ็วา เขา รู ทัง้ นัน้   สวน ความ รู ใน รปู ฌาน หรอื   อรูป 

ฌาน   ก ็เปน ความ รู ชนิด หนึง่   สวน ปญญา ที ่รู เหน็ ไตรลกัษณ 

แล อรยิสจั ก ็เปน ความ รู เหมอืน กนั     สวน วชิชา   ๓   หรอื วชิชา   

๘   ก็ เปน ความ รู พิเศษ อยาง ยิ่ง   เมื่อ เปน เชน นี้   ควร จะ แบง 

ความ รู เหลา นี้ เปน ประเภท ไหน บาง   ขอ ทาน จง อธิบาย ให 

ขาพเจา เขาใจ จะ ได ไม ปน กัน 

 ข .       ตอบ วา    ควร แบง ความ รู ทาง   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   

ใจ   วา เปน ประเภท ทกุข สจั   เปน สวน ที ่ควร กำหนด รู วา 

เปน ทกุข   สวน ความ โลภ   ความ โกรธ   ความ หลง   รษิยา     

พยาบาท   ความ อยาก ความ ตองการ เปน สมุทัย   เปน 

สวน ควร ละ ความ รู ใน รูป ฌาน แล อรปู ฌาน   แล ความ 

รู ใน ไตรลักษณ หรือ อริยสัจ เปน มรรค   เปน สวน ที่ ควร 

เจริญ   วิชชา   ๓   หรือ วิชชา   ๘   นั้น เปน ริ โรธ   เปน สวน 

ควร ทำให แจง .

 ก .   ถาม วา       อะไร   ๆ    ก็ เอา เปน อริยสัจ   ๔   เกือบ จะ ไมมี เรื่อง 

อื่น พูด กัน? 

 ข .       ตอบ วา     เพราะ ไมรู อรยิสจั ทัง้   ๔   แล ไม ทำ หนาที ่กำหนด 

ทกุข   ละ สมทุยั แล ทำ นโิรธ ให แจง และ เจรญิ มรรค   จงึ ได รอน 

ใจ กัน ไป ทั้ง โลก   ทาน ผู ทำ กิจ ถูก ตาม หนาที่ ของ อริยสัจ ทั้ง   

๔   ทาน จึง ไมมี ความ รอน ใจ   ที่ พวก เรา ตอง กราบ ไหว ทุก วัน   

ขาพเจา จึง ชอบ พูด ถึง อริยสัจ .

 ก .   ถาม วา     ตาม ที่ ขาพเจา ได ฟง มา วา   สอุ ปาทิ เส สนิพ 

พาน นั้น   ไดแก พระ อรหันต ที่ ยัง มี ชีวิต อยู   อนุ ปาทิ เส สนิพ 

พาน นั้น ไดแก   พระ อรหันต ที่ นิพพาน แลว   ถา เชน นั้น ทาน 

คง หมายความ ถึง เศษ นาม รูป   เนื้อ แลก ระ ดูก ที่ เหลือ อยู 

นี่เอง? 

  ข .       ตอบ วา     ไมใช   ถา เศษ เนื้อ กระดูก ที่ หมด แลว วา เปน 
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อนุปาทิ เส สนิพ พาน   เชน นั้น ใครๆ   ตาย ก็ คง เปน อนุ ปาทิ 

เสสนิพ พาน ได เหมือน กัน   เพราะ เนื้อ แลก ระ ดู กชี วิต จิตใจ 

ก็ ตอง หมด ไป เหมือน กัน .

 ก .     ถาม วา       ถา เชน นั้น นิพพาน ทั้ง   ๒   อยาง นี้ จะ เอา อยาง 

ไหน เลา ? 

 ข .       ตอบ วา    เรื่อง นี้ มี พระพุทธ ภาษิต ตรัส สอุ ปาทิ เสส สูตร 

แก พระ สา รี บุตร   ใน อัง คุต ต รนิ กาย นวก นิบาต หนา     ๓๑   

ความ สังเขป วา   วัน หนึ่ง เปน เวลา เชา   พระ สา รี บุตร ไป 

เที่ยว บิณฑบาต   มี พวก ปริ พ พา ชก พูด กัน วา   ผู ที่ ได บรรลุ 

สอปุาทิเสส   ตาย แลว ไม พน นรก   กำเนิด ดริจัฉาน   เปรต วสิยั   

อบาย ทุคติ วินิบาต   ครั้น พระ สา รี บุตร กลับ จาก บิณฑบาต 

แลว   จึง ไป เฝา พระ ผู มี พระ ภาค กราบทูล ตาม เนื้อ ความ ที่ 

พวก ปรพิ พา ชก เขา พดู กนั อยาง นัน้   พระ ผู ม ีพระ ภาค ตรสั วา   

สอุปาทิ เส สบุคคล   ๙   จำพวก   คือ พระ อนาคามี   ๕   จำพวก   

พระ สกิทา คามี   จำพวก หนึ่ง   พระ โสดาบัน   ๓   จำพวก   ตาย 

แลว พน จาก นรก   กำเนิด ดิรัจฉาน    เปรต วิสัย   อบาย ทุคติ 

วิ บาต ธรรม   ปริยาย นี้ ยัง ไม แจม แจง    แก ภิกษุ     ภิกษุณี   

อุบาสก    อุบาสิกา เลย   เพราะ ได ฟง ธรรม ปริยาย นี้ แลว จะ 

ประมาท   แล ธรรม ปริยาย นี้   เรา แสดง ดวย ความ ประสงค 

จะ ตอบ ปญหา ที่ ถาม   ใน สอุ ปาทิ เสส สูตร นี้     ไม ได ตรัส ถึง 

อนุ ปาทิเสส   แต ก็ พอ สันนิษฐาน วา    อนุ ปาทิ เสส คง เปน 

สวนของพระ อรหันต .

 ก .       ถาม วา      ถา เชน ทาน ก ็หมายความ ถงึ สงัโยชน   คอื กเิลส ที ่

ยงั ม ีเศษ เหลอื อยู วา   เปน สอุ ปาท ิเส สนิพ พาน     สวน สงัโยชน 

ที่ หมด แลว ไมมี สวน เหลือ อยู     คือ พระ อรหัต ผล   วา เปน 

อนุปาทิ เส สนิพ พาน ? 

 ข .       ตอบ วา     ถูก แลว .

 ก .       ถาม วา       ถา เรา พดู อยาง นี ้  คง ไมม ีใคร เห็น ดวย   คง วา เรา 

เขาใจ ผิด ไม ตรง กับ เขา   เพราะ เปน แบบ สั่ง สอน กัน อยู โดย 

มากวา   สอุ ปาทิ เส สนิพ พาน ของ พระ อรหันต ที่ ยัง มี ชีวิต อยู   

อนุ ปาทิ เส สนิพ พาน ของ พระ อรหันต ที่ นิพพาน แลว   ? 

 ข .       ตอบ วา    ขาพเจา เหน็ วา   จะ เปน อรรถ กถา ที ่ขบ พระพุทธ 

ภาษิต ไม แตก แลว   ก็ เลย ถือ ตาม กัน มา จึง มี ทาง คัดคาน ได 

ไม คมคาย ชัดเจน   เหมือน ที่ ทรง แสดง แก พระ สา รี บุตร   ซึ่ง 

จะ ไมมี ทาง คัดคาน ได   หมาย กิเลส นิพพาน โดยตรง .

 ก .  ถาม วา       สอุ ปาทิ เสส สูตร นี้   ทำไม จึง ได ตรัส หลาย อยาง 

นกั   ม ีทัง้ นรก   กำเนิด ดริจัฉาน   เปรต   วสิยั   อบาย ทคุติ วนิบิาต   

สวน ใน พระ สตูร อืน่ ๆ    ถา ตรสั ถงึ อบาย ก ็ไม ตอง กลาว ถงึ นรก   

กำเนิด ดิรัจฉาน   เปรต วิสัย   อบาย ทุคติ วิ บาต ? 

 ข .       ตอบ วา     เห็นจะ เปน ดวย พระ สา รี บุตร มาก ราบ ทูล ถาม 

หลาย อยาง   ตาม ถอยคำ ของ พวก ปร ิพ พา ชก ที ่ไดยนิ มา   จงึ 

ตรัส ตอบ ไป หลาย อยาง   เพื่อ ให ตรง กับ คำถาม .

 ก .       ถาม วา     ขาง ทาย พระ สูตร นี้   ทำไม จึง มี พระพุทธ ภาษิต 
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ตรัส วา   ธรรม ปริยาย นี้   ยัง ไม แจม แจง แก ภิกษุ   ภิกษุณี     

อุบาสก    อุบาสิกา เลย    เพราะ ได ฟง ธรรม ปริยาย นี้ แลว จะ 

ประมาท     แล     ธรรม ปริยาย นี้ เรา แสดง ดวย ความ ประสงค 

จะ ตอบ ปญหา ที่ ถาม  ? 

 ข .       ตอบ วา     ตาม ความ เขาใจ ของ ขาพเจา   เห็นจะ เปน ดวย 

พระพุทธ ประสงค   คง มุง ถึง พระ เสข บุคคล     ถา ได ฟง ธรรม 

ปรยิาย นี ้แลว จะ ได ความ อุน ใจ   ที ่ไม ตอง ไป ทคุต ิ    แล ความ 

เพียร   เพื่อ พระ อรหันต จะ ยอย ไป ทาน จึง ได ตรัส อยาง นี้ .

 ก .   ถาม วา      เห็นจะ เปน เชน นี้ เอง   ทาน จึง ตรัส วา ถา ได ฟง 

ธรรม ปริยาย นี้ แลว จะ ประมาท  ?  

 ข .       ตอบ วา   ตาม แบบ ที ่ได ฟง มา โดย มาก   พระพุทธ ประสงค   

ทรง เรง พระ สาวก   ผู ยงั ไม พน อา สวะ   ให รบี ทำความ เพยีร ให 

ถึงที่ สุด   คือ   พระ อรหันต .
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อุบาย แหง วิปสสนา 

 อัน เปน เครื่อง ถาย ถอน กิเลส 
 ( พระ อาจารย มั่น     ภู ริ ทัต ต เถร ) 

 

   

 

     ธรรมชาติ ของดี ทั้ง หลาย     ยอม เกิด มา แต ของ ไม ดี     

อุปมา ดัง ดอก ปทุม ชาติ อัน สวย   ๆ      งาม   ๆ      ก็ เกิด ขึ้น มา จาก 

โคลน ตม     อนั เปน ของ สกปรก ปฏกิลู นา เกลียด     แต วา ดอกบัว 

นั้น     เมื่อ ขึ้น พน โคลน ตม แลว     ยอม เปน สิ่ง ที่ สะอาด     เปน ที่ 

ทัด ทรง ของ พระ ราชา - อุปราช - อำมาตย     และ เสนาบดี  

เปนตน     และ ดอกบัว นั้น     ก็ มิ กลับ คืน ไป ยัง โคลน ตม อีก เลย     

ขอ นี้ เปรียบ เหมือน พระ โย คาว จร เจา     ผู ประพฤติ พากเพียร 

ประโยค พยายาม   ยอม พจิารณา ซึง่ สิง่สกปรก นา เกลียด     จติ 

จึง พน สิ่ง สกปรก นา เกลียด ได     สิ่ง สกปรก นา เกลียด นั้น ก็ คือ 

ตัว เรา นี้ เอง     รางกาย นี้ เปน ที่ ประชุม แหง ของ โสโครก     คือ     

อุจจาระ     ปสสาวะ     ( มูตร     คูถ   ทั้ง ปวง )     สิ่ง ที่ ออก จาก     ผม     

ขน     เล็บ     ฟน     หนัง     เปนตน     ก็ เรียก วา ขี้ ทั้งหมด     เชน     ขี้ หัว     

ขี้ เล็บ     ขี้ ฟน     ขี้ ไคล     เปนตน     เมื่อ สิ่ง เหลา นี้ รวง หลน ลง สู 

อาหาร     มี แกง     กับ     เปนตน     ก็ รังเกียจ     ตอง เท ทิ้ง กิน ไม ได 

และ รางกาย นี้ ตอง ชำระ อยู เสมอ     จึง พอ เปน ของ ดู ได     ถา 

หาก ไม ชำระ ขัด สี ก็ จะ มี กลิ่น เหม็น สาบ     เขา ใกล ใคร ก็ ไม ได     

ของ ทั้ง ปวง มี ผา แพร     เครื่อง ใช ตาง   ๆ      เมื่อ อยู นอก กาย ของ 

เรา ก็ เปน ของ สะอาด นา ดู     แต เมื่อ มา ถึง กาย นี้ แลว     ก็ เปน 

ของ สกปรก ไป     เมื่อ ปลอย ไว นาน   ๆ      เขา ไม ซักฟอก     ก็ จะ เขา 

ใกล ใคร ไม ได เลย     เพราะ เหม็น สาบ     ดังนี้     จึง ได ความ วา 

รางกาย ของ เรา นี้ เปน เรือน มูตร เรือน คูถ     เปน อสุภ ะ ของ ไม 

งาม     ปฏกิลู นา เกลยีด     เมือ่ ยงั ม ีชวีติ อยู     ก ็เปน ถงึ ปานนี้     เมือ่ 

ชีวิต หาไม แลว     ยิ่ง จะ สกปรก หา อะไร เปรียบ เทียบ มิได เลย     

เพราะ ฉะนั้น     พระ โย คาว จร เจา ทั้ง หลาย     จึง พิจารณา 

รางกาย อัน นี้ ให ชำนิ ชำนาญ ดวย โยนิโส มนสิการ     ตั้งแต ตน 

มา ท ีเดียว     คอื ขณะ เมื่อ ยงั เห็น ไมทนั ชดัเจน     ก ็พจิารณา สวน 

ใด สวน หนึ่ง แหง กาย     อัน เปน ที่ สบาย แก จริต  จน กระทั่ง 
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ปรากฏ เปน อุค คห นิมิต   คือ ปรากฏ สวน แหง รางกาย สวน ใด 

สวน หนึ่ง แลว ก็ กำหนด สวน นั้น ให มาก     เจริญ ให มาก     ทำให 

มาก     การ เจริญ ทำให มาก นั้น     พึง ทราบ อยาง นี้     อัน ชาวนา 

เขา ทำ นา     เขา ก็ ทำ ที่ แผนดิน     ไถ ที่ แผนดิน     ดำ ลง ไป ใน ดิน     

ป ตอ ไป เขา ก ็ทำ ทีด่นิ อกี เชน เคย     เขา ไม ได ทำ ใน อากาศ กลาง 

หาว     คง ทำ แต ที่ดิน อยาง เดียว     ขาว เขา ก็ได เต็ม ยุง เต็ม ฉาง 

เอง     เมื่อ ทำให มาก ใน ที่ดิน นั้น แลว     ไม ตอง เรียก วา     ขาว เอย 

ขาว     จง มา เตม็ ยุง เนอ     ขาว ก ็จะ หลัง่ ไหล มา เอง     และ จะ หาม 

วา     ขาว เอย ขาว     จง อยา มา เต็ม ยุง เต็ม ฉาง เรา เนอ     ถา ทำ นา 

ใน ที่ดิน นั่นเอง จน สำเร็จ แลว     ขาว ก็ จะ มา เต็ม ยุง เต็ม ฉาง 

ฉันใด ก็ ดี     พระ โย คาว จร เจา ก็ ฉัน นั้น     คง พิจารณา กาย ใน ที่ 

เคย พิจารณา อัน ถูก นิสัย     หรือ ที่ ปรากฏ มา ให เห็น ครั้ง แรก     

อยา ละทิ้ง เลย เปน อัน ขาด     การ ทำให มาก นั้น มิใช หมาย แต 

การ เดิน จงกรม เทานั้น     ให มี สติ หรือ พิจารณา ใน ที่ ทุก สถาน 

ใน กาล ทุก เมื่อ     ยืน     เดิน     นั่ง     นอน     กิน     ดื่ม     ทำ     คิด     พูด     

ก็ ให มี สติ รอบคอบ ใน กาย อยู เสมอ     จึง จะ ชื่อ วา ทำให มาก     

เมือ่ พจิารณา ใน รางกาย นัน้ จน ชดัเจน แลว   ให พจิารณา แบง 

สวน   แยก สวน ออก เปน สวนๆ     ตาม โยนิโส มนสิการ     ตลอด 

จน กระจาย ออก เปน ธาตุ ดิน     ธาตุ น้ำ     ธาตุ ไฟ     ธาตุ ลม     และ 

พจิารณา ให เหน็ ไป ตาม นัน้ จรงิๆ   อบุาย ตอน นี ้ตาม แต ตน จะ 

ใครครวญ ออก อุบาย ตาม ที่ ถูก จริต นิสัย ของ ตน     แต อยา 

ละทิ้ง หลัก เดิม ที่ ตน ได รู ครั้ง แรก นั่น เทียว     พระ โย คาว จร เจา 

เมื่อ พิจารณา ใน ที่ นี้ พึง เจริญ ให มาก     ทำให มาก     อยา 

พิจารณา ครั้ง เดียว     แลว ปลอย ทิ้ง ตั้ง ครึ่ง เดือน     ตั้ง เดือน     ให 

พิจารณา กาว เขาไป ถอย ออก มา เปน อนุโลม ปฏิโลม 

คอื เขาไป สงบ ใน จติ   แลว ถอย ออก มา พจิารณา กาย     อยา 

พิจารณา กาย อยาง เดียว     หรือ สงบ ที่ จิต แต อยาง เดียว     พระ 

โย คาว จร เจา พิจารณา อยาง นี้ ชำนาญ แลว     หรือ ชำนาญ 

อยาง ยิ่ง แลว     คราว นี้ แล เปน สวน ที่ จะ เปน เอง คือ     จิต ยอม 

จะ รวม ใหญ  เมื่อ รวม พรึบ ลง ยอม ปรากฏ วา ทุก สิ่ง รวม 

ลง เปน อนั เดยีวกัน   คอื หมด ทัง้ โลก   ยอม เปน ธาต ุทัง้ สิน้     

นิมิต จะ ปรากฏ ขึ้น พรอม กัน วา   โลก นี้ ราบ เหมือน หนา 

กลอง  เพราะ มี สภาพ เปน อัน เดียวกัน ไม วา ปา ไม  ภูเขา     

มนุษย     สัตว     แม ที่สุด ตัว ของ เรา ก็ ตอง ลง ราบ เปน ที่สุด อยาง 

เดยีวกัน     พรอม กบั     “ ญาณ สมัปยตุ   คอื รู ขึน้ มา พรอม กนั”   

ใน ที ่นี ้  ตดั ความ สนเทห ใน ใจ ได เลย จงึ ชือ่ วา “ ยถา ภตู ญาณ 

ทัส สน วิปสสนา  คือ ทั้ง เห็น ทั้ง รู   ตาม ความ เปน จริง ”  

ขัน้นีเ้ปน เบือ้ง ตน ใน อนั ที ่จะ ดำเนนิ ตอ ไป ไมใช ทีส่ดุ     อนั พระ 

โย คาว จร เจา     จะ พึง เจริญ ให มาก     ทำให มาก     จึง จะ เปน ไป 

เพื่อ ความ รู ยิ่ง อีก จน รอบ จน ชำนาญ     เห็น แจง ชัด วา     สังขาร 
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ความ ปรุง แตง อัน เปน ความ สมมติ วา     โนน เปน ของ เรา     นั่น 

เปน ของ เรา     เปน ความ ไม เที่ยง     อาศัย อุปาทาน ความ ยึดถือ 

จงึ เปน ทกุข     ก ็แล ธาตุ ทัง้ หลาย ตาง หาก     หาก ม ีความ เปน อยู 

อยาง นี้ ตั้งแต ไหน แต ไร มา     เกิด - แก - เจ็บ - ตาย     เกิด ขึ้น เสื่อม 

ไป อยู อยาง นี ้    อาศัย อาการ ของ จติ     คอื ขนัธ     ๔     ไดแก     เวทนา     

สัญญา     สังขาร     วิญญาณ ไป ปรุง แตง     สำคัญ มั่น หมาย ทุก 

ภพ ทุก ชาติ     นับ เปน อเนก ชาติ เหลือ ประมาณ     มา จนถึง 

ปจจุบัน ชาติ     จึง ทำให จิต หลง อยู ตาม สมมติ ไมใช สมมติ มา 

ตดิ เอา เรา     เพราะ ธรรมชาต ิทัง้ หลาย ทัง้หมด ใน โลก นี ้จะ เปน 

ของ ม ีวญิญาณ หรอื ไม กต็าม     เมือ่ วา ตาม ความ จรงิ แลว     เขา 

หาก ม ีหาก เปน     เกดิ ขึน้ เสื่อม ไป     ม ีอยู อยาง นัน้ ท ีเดียว โดย ไม 

ตอง สงสัย เลย   จึง รู ขึ้น วา  ปุพฺ เพ สุ     อน นุสฺ     สุ เต สุ     ธมฺ เมสุ     

ธรรมดา เหลา นี้ หาก ม ีมา แต กอน     ถึงวา จะ ไม ได ฟง จาก ใคร     

ก็ มี อยู อยาง นั้น ที เดียว     ฉะนั้น     ใน ความ ขอ นี้     พระพุทธ องค 

เจา จึง ทรง ปฏิญญา ณพระองค วา     เรา ไม ได ฟง มา แต ใคร     

มิได เรียน มา แต ใคร     เพราะ ของ เหลา นี้ มี อยู มี มา แต กอน 

พระองค     ดังนี้ ได ความ วา     ธรรมดา ธาตุ ทั้ง หลาย ยอม เปน 

ยอม มี อยู อยาง นั้น     อาศัย อาการ ของ จิต เขาไป ยึดถือ เอา สิ่ง 

ทั้ง ปวง เหลา นั้น มา หลาย ภพ หลาย ชาติ     จึง เปน เหตุ ให เปน 

ไป ตาม สมมติ นั่น     เปน เหตุ ให อนุสัย ครอบงำ จิต จน หลง เชื่อ 

ไป ตาม     จึง เปน เหตุ ให กอ ภพ กอ ชาติ     ดวย อาการ ของ จิต 

เขาไป ยึด     ฉะนั้น     พระ โย คาว จร เจา จึง มา พิจารณา โดย แยบ 

คายลง ไป ตาม สภาพ วา     สพฺ เพ     สงฺ ขา รา     อนิจฺ จา     สพฺ เพ     

สงฺ ขา รา    ทุกฺ ขา     สังขาร ความ เขาไป ปรุง แตง  คือ อาการ 

ของจติ นัน่ แล ไม เทีย่ง     สตัว โลก เขา หาก ม ีอยู เปน อยู อยาง นัน้     

ให พจิารณา อริยสจั ธรรม ทัง้     ๔     เปน เครือ่ง แก อาการ ของ จติ 

ให เห็น แน แท โดย ปจ จัก ข สิทธิ วา     ตัว อาการ ของ จิต นี้ เอง มัน 

ไม เทีย่ง     เปน ทกุข     จงึ หลง ตาม สงัขาร     เมือ่ เหน็ จรงิ ลง ไป แลว 

ก็ เปน เครื่อง แก อาการ ของ จิต     จึง ปรากฏ ขึ้น วา     สงฺ ขา รา     

สสฺส ตา     นตฺถิ     สังขาร ทั้ง หลาย ที่ เที่ยง แท ไมมี     สังขาร เปน 

อาการ ของ จิต ตาง หาก     เปรียบ เหมือน พยับ แดด     สวน สัตว 

เขา ก็ อยู ประจำ โลก แต ไหน แต ไร มา   เมื่อ รู โดย เงื่อน   ๒     

ประการ     คือ รู วา สัตว ก็มี อยู อยาง นั้น     สังขาร ก็ เปน อาการ 

ของ จติ เขาไป สมมติ เขา เทานัน้     ฐ ีต ิภตู ํ    จติ ดัง้เดมิ ไมม ีอาการ 

เปน ผู หลุด พน     ธรรมดา หรือ ธรรม ทั้ง หลาย ไมใช ตน     จะ ใช 

ตน อยางไร     ของ เขา หาก เกิด มี อยาง นั้น     ทาน จึง วา     สพฺ เพ     

ธมฺ มา     อนตฺ ตา     ธรรม ทั้ง หลาย ไมใช ตน     ให พระ โย คาว จร 

เจา พิจารณา ให เห็น แจง ประจักษ ตาม นี้     จน ทำให รวม 

พรึบลง ไป ให เห็น จริง แจง ชัด ตาม นั่น     โดย ปจ จัก ข สิทธิ     

พรอมกับญาณ สัมปยุต ปรากฏ ขึ้น มา พรอม กัน   จึง ชื่อ วา     

๗๕๗๔
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วุฏฐานคา มิ นี วิปสสนา     ทำ ใน ที่ นี้ จน ชำนาญ เห็น จริง แจง 

ประจักษ พรอม กบั การ รวม ใหญ     และ ญาณ สมัปยตุ รวม ทวน 

กระแส แก อนสุยั สมมต ิเปน วมิตุต ิ    หรอื รวม ลงฐ ีต ิจติ อนั เปน 

อยู ม ีอยู อยาง นัน่     จน แจง ประจกัษ ใน ที ่นัน้ ดวย ญาณ สมัปยตุ 

วา     ขีณา     ชาติ     ญาณํ     โห ติ     ดังนี้     ใน ที่ นี้ ไมใช สมมติ     ไมใช 

ของ แตง เอา เดา เอา     ไมใช ของ อัน บุคคล พึง ปรารถนา เอา ได     

เปน ของ ที ่เกดิ เอง     เปน เอง     รู เอง โดย สวน เดยีว เทานั้น     เพราะ 

ดวย การ ปฏบิตั ิอนั เขม แขง็ ไม ทอถอย     พจิารณา โดย แยบคาย 

ดวย ตนเอง     จึง จะ เปน ขึ้น มา เอง     ทาน เปรียบ เหมอืน ตนไม 

ตาง ๆ      มี ตน ขาว     เปนตน     เมื่อ บำรุง รักษา ตน มัน ให ดีแลว     

ผล คือ รวง ขาว ไมใช สิ่ง อัน บุคคล พึง ปรารถนา เอาเลย     เปน 

ขึ้น มา เอง     ถา แล บุคคล มา ปรารถนา เอาแต รวง ขาว     แต หา 

ได รักษา ตน ขาว ไม     เปน ผู เกียจคราน     จะ ปรารถนา จน วัน 

ตาย รวง ขาว ก ็ไมม ีขึน้ มา ให ฉนัใด     วมิตุต ิธรรม     ก ็ฉนั นัน้แล     

มิใช สิ่ง อัน บุคคล พึง ปรารถนา เอา ได     คน ผู ปรารถนา วิมุตติ 

ธรรม     แต ปฏิบัติ ไม ถูก     หรือ ไม ปฏิบัติ     มัว เกียจคราน จน วัน 

ตาย     จะ ประสบ วิมุตติ ธรรม ไม ได เลย     ดวย ประการ ฉะนี้ 

 

๑ คุณวิภาดา  ไตรรัตนวรากรณ รานสะกิดใจหัวหิน ๕,๘๐๐
๒ คุณสิรินาถ  นาถวงษ ๔,๔๐๐
๓ คุณสุภาพ  ทิพยทัศน ๔,๐๐๐
๔ คุณระพีพรรณ  อุบลครุฑ ๔,๐๐๐
๕ คุณศุภนิจ-คุณทัศนีย  วังวิวรรธนและคุณศรัณยา สุริยจันทร ๔,๐๐๐
๖ คุณดาราวรรณ   อัศวแสงพิทักษ ๒,๖๗๐
๗ คณุอรทัย ไทยผลิตเจริญ ๑,๘๘๐ 
๘ คุณอำพล  ลิ้มทองคำ ๑,๘๐๐
๙ คุณประวัติ ๑,๖๐๐
๑๐ ดร.ภัค  ศิลาวิภาพร ๑,๕๐๐
๑๑ คุณสาคร ขาวขำ ๑,๕๐๐
๑๒ คุณวาสนา  บำรุงสุข ๑,๓๓๕
๑๓ คุณธัญภลักษณ   วงศาโรจน ๑,๓๐๐
๑๔ คุณอภิชาติ   สมุทราพุทธา ๑,๒๘๐
๑๕ คุณพัณณชิตา  นิคเปรมจตุรัตน ๑,๑๖๐
๑๖ คุณสวาง  จิตตมั่น ๑,๐๐๐
๑๗ คุณสุวรรณา  จิราวรรณสถิตและครอบครัว ๑,๐๐๐
๑๘ คุณธนภัทร   ธัมมาพงศ ๑,๐๐๐
๑๙ คุณกนกพร มณีรัตนพร ๑,๐๐๐
๒๐ คุณจิราพร  ติตยางกูร  ๙๘๐
๒๑ คุณกัลยกร  พาณิชยรังสี  ๘๑๐
๒๒ คุณสมใจ  ฉินธนะปทุมพร  ๗๐๐
๒๓ คุณพูลวิไล  จันทรธาดา  ๗๐๐
๒๔ ผูไมประสงคออกนาม  ๖๗๐
๒๕ คุณจุรีย  พรวัฒนากูร  ๖๕๐
๒๖ พ.ต.อ.บุญเสริม  ศรีชมภู  ๖๓๐
๒๗ คลินิกวรรณาทันตแพทย  ๖๐๐
๒๘ คุณศิริพรรณ  อุทาศิริ  ๖๐๐
๒๙ คุณยุพา  พงศะบุตร  ๕๘๐
๓๐ คุณจุม  ๕๑๐
๓๑ คุณจีรพันธุ  พิมพพันธดี  ๕๐๐
๓๒ คุณผาสพร  ธูปพลี  ๕๐๐
๓๓ คุณนิรมล ตันติพูนธรรม  ๕๐๐
๓๔ คุณปวีณา  เทศชูกลิ่น  ๕๐๐
๓๕ ด.ช.ณัฐกมล รักษอารีกุล  ๕๐๐

๗๗
๗๖
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๓๖ คุณสมควร  ฮาวกองแกว  ๕๐๐
๓๗ คุณสุพัฒน  ตรงตอกิจ  ๔๗๐
๓๘ คุณรัตนา  วงศดีประเสริฐ  ๔๗๐
๓๙ คุณภารดี  แสนรังค  ๔๔๐
๔๐ พระรักเดช  ติกขปญโญ  ๔๓๐
๔๑ ผูไมประสงคออกนาม  ๔๒๐
๔๒ คุณสุกัญญา  จรูญยิ่งยง  ๔๐๐
๔๓ คุณธีรุตม  รักษบำรุง  ๔๐๐
๔๔ คุณเอกลักษณ  ๔๐๐
๔๕ คุณกาญจนา จันทรคง  ๔๐๐
๔๖ คุณศมน  พรหมคุณ  ๔๐๐
๔๗ คุณศิริอร  ไพรหารวิจิตรนุช  ๓๘๔
๔๘ คุณภัคจิรา  ๓๘๐
๔๙ คุณจำนง  แจงอักษร  ๓๘๐
๕๐ คุณเกตนสิรี  วัชรสิริโรจน  ๓๖๐
๕๑ คุณยุพดี มาลีพันธ  ๓๕๐
๕๒ คุณอภิพร  ตติยางกูร  ๓๕๐
๕๓ คุณโกศล  บัวจา  ๓๑๐
๕๔ คุณพรทิพย  ไชยณรงค  ๓๐๐
๕๕ คุณพรทิพย  ไชยณรงคและครอบครัว  ๓๐๐
๕๖ คุณกัญจนณัฏฐ เทอญชูชีพ  ๓๐๐
๕๗ คุณทิวาพร  หลวงบำรุง  ๓๐๐
๕๘ คุณปราณี  ชวนปกรณ  ๒๙๐
๕๙ คุณอัจฉราพันธุ  วงคแปลง  ๒๘๐
๖๐ พลตรีหญิงฤดี กมลมาศ  ๒๘๐
๖๑ คุณหรรษา  ตรีมังคลายน  ๒๕๐
๖๒ คุณวาทินี  สุธนรักษ  ๒๕๐
๖๓ คุณผาด-คุณชิต ภูบังบอน  ๒๕๐
๖๔ คุณอุกฤษฎ-คุณเขษมศักดิ์  อายตวงษ  ๒๕๐
๖๕ คุณวสุทนย  จงศรีรัตนพร  ๒๔๐
๖๖ ด.ต.ฐิติวัชร  เกษศรีรัตน  ๒๔๐
๖๗ คุณนภา  สุทธาวงศ  ๒๒๐

๖๘ คุณสกาวลักษณ  พวงเพ็ชร  ๒๒๐
๖๙ คุณจิราภา  กอฝน  ๒๑๐
๗๐ คุณธัญชลี  วิไลวรรณ  ๒๐๐
๗๑ คุณทวีศักดิ์ ตันติฉันทการรุญและครอบครัว  ๒๐๐
๗๒ คุณยายทวี  คลองชาง  ๒๐๐
๗๓ คุณธรณัส  แจงคำ  ๒๐๐
๗๔ คุณพรทิพย ไชยณรงคและครอบครัว  ๒๐๐
๗๕ คุณพรรณนิภา  โรจนฐิติกุล  ๒๐๐
๗๖ ด.ช.พีรกานต  พรายประเสริฐ  ๒๐๐
๗๗ คุณพยอม  มณีพฤกษและครอบครัว  ๒๐๐
๗๘ คุณภทร เที่ยงทอง  ๑๘๐
๗๙ คุณธนาภรณ  เตชะสิริไพศาล  ๑๖๐
๘๐ คุณภีษช  สีไธสง  ๑๖๐
๘๑ คุณโยธิน  เปรมปราณีรัชต  ๑๕๐
๘๒ คุณวิชาญ  รัตนมงคลกิจ  ๑๕๐
๘๓ คุณวนารี สมใจดี  ๑๕๐
๘๔ คุณชำนาญ  วองพิบูลย  ๑๔๐
๘๕ คุณกมล พิพัฒนจรัสสกุล  ๑๐๐
๘๖ คุณปราณี ชวนปกรณ  ๑๐๐
๘๗ คุณแมเสียม แซเตียว  ๑๐๐
๘๘ คุณธนัท  วรงคพรกุล  ๑๐๐
๘๙ คุณวารณี อังศุโกมุทกุล  ๑๐๐
๙๐ คุณระเบียบ  มั่นกระจาง  ๑๐๐
๙๑ คุณดลยา  ธัญญศิริ  ๑๐๐
๙๒ คณุศรีวรรณ  สุขแสนไกรศร  ๑๐๐
๙๓ คุณพยอม มณีพฤกษ  ๑๐๐
๙๔ คุณผกาวดี แสนสุข  ๑๐๐
๙๕ คุณศิริพรรณี  นักรอง  ๑๐๐
๙๕ คุณนพพร รพ.สมุทรปราการ  ๑๐๐
๙๗ คุณเกรียงไกร  คุณมงคลวุฒิ  ๑๐๐
๙๘ คุณเบญญาภา ศิริศาถาวร  ๑๐๐
๙๙ คุณปรีชา  ๑๐๐

๗๙๗๘
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๑๐๐ ผูไมประสงคออกนาม  ๑๐๐
๑๐๑ พ.ต.อ.บุญเสริม  ศรีชมภู  ๑๐๐
๑๐๒ คุณฤดีพร มัวร  ๑๐๐
๑๐๓ คุณนรินทรพันธ  เชียงชู  ๑๐๐
๑๐๔ คุณกัญญณัช มุงสวัสดิ์และครอบครัว  ๑๐๐
๑๐๕ คุณพรทิพย   หทัยพันธลักษณ  ๑๐๐
๑๐๖ คุณศิริพรรณี  นักรอง  ๑๐๐
๑๐๗ คุณลิลลี่  ภัทรโชคชวย  ๑๐๐
๑๐๘ คุณคำพล-ด.ญ.พรไพลิน  หนองยางและคุณเสาวนีย  กองดิน  ๑๐๐
๑๐๙ พ.ต.ท.หญิงปราณีต  เพ็งระนัย  ๑๐๐
๑๑๐ คุณนิลเนตร  ถุงศาศรี  ๑๐๐
๑๑๑ คุณวิมล พัวรักษา  ๑๐๐
๑๑๒ พ.ต.ท.วรวุฒิ  ปานขาว  ๑๐๐
๑๑๓ คุณกฤษฎ  แกวชม   ๘๕
๑๑๔ คุณปองทิพ จุปะมะตัง   ๘๐
๑๑๕ คุณพินิจ  มะลิ   ๘๐
๑๑๖ คุณเกรยีงไกร   ๖๐
๑๑๗ คุณรัฐนันท   วงศจำปา   ๖๐
๑๑๘ คุณสรชา  แสนสุริวงศ   ๕๐
๑๑๙ คุณวันชนะ  สัยเกตุ   ๕๐
๑๒๐ คุณภัทรพร รวมบุญมี   ๕๐
๑๒๑ คุณศิรดา  สัยเกตุ   ๔๐
๑๒๒ คุณจตุรงค  ภูดอก   ๔๐
๑๒๓ คุณปราณี  ชวนปกรณ   ๔๐
๑๒๔ คุณปณณธร บำรักษา   ๔๐
๑๒๕ คุณวสุมนย  จงศรีรัตนพร   ๔๐
๑๒๖ คุณสกาวลักษณ  พวงเพ็ชร   ๓๐
๑๒๗ คุณสุภาพร  เลิศประธานพร   ๒๐
๑๒๘ คุณวริษพร  กลึงวิจิตร   ๒๐
๑๒๙ คุณเพิ่มพงษ-ด.ช.เอกสหัส ธนพิพัฒนสัจจา   ๒๐

 รวมศรัทธาทั้งสิ้น  ๖๙,๘๗๔
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