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ถามวา ผูปฏิบัติศาสนาโดยมากปฏิบัติอยูแคไหน?
ตอบวา ปฏิบัติอยูภูมิกามาพจรกุศลโดยมาก
ถามวา ทำไมจึงปฏิบัติอยูเพียงนั้น ?
ตอบวา อัธยาศัยของคนโดยมากยังกำหนัดอยูใน
กามเห็นวากามารมณที่ดีเปนสุข สวนที่ไมดี เห็นวาเปน
ทุกข จึงไดปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุ มีการฟงธรรมใหทาน
รักษาศีล เปน ตน หรือภาวนาบางเล็กนอย เพราะความ
มุงเพื่อจะไดสวรรคสมบัติ มนุษยสมบัติ เปนตน ก็คงเปน
ภูมิกามาพจรกุศลอยูนั่นเอง เบื้องหนาแตกายแตกตาย
ไปแลว ยอมถึงสุคติบาง ไมถึงบาง แลวแตวิบากจะซัด
ไป เพราะไมใชนิยตบุคคล คือยังไมปดอบาย เพราะยัง
ไมไดบรรลุโสดาปตติผล
ถามวา ก็ทานผูปฏิบัติที่ดีกวานี้ไมมีหรือ ?
ตอบวา มี แตวานอย
ถามวา นอยเพราะเหตุอะไร ?
ตอบวา นอยเพราะกามทัง้ หลายเทากับเลือดในอกของ

ก.

ข.

ก.
ข.
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สัตว ยากที่จะละความยินดีในกามได เพราะการปฏิบัติ
ธรรมละเอียด ตองอาศัยกายวิเวก จิตตวิเวก จึงจะเปน
ไปเพื่ออุปธิวิเวก เพราะเหตุนี้แลจึงทำไดดวยยาก แตไม
เหลือวิสัย ตองเปนผูเห็นทุกขจริงๆจึงจะปฏิบัติได
ถามวา ถาปฏิบัติเพียงภูมิกามาพจรกุศล ดูไมแปลก
อะไร เพราะเกิดเปนมนุษยก็เปนภูมกามาพจร
ิ
กุศลอยูแล
 ว
สวนการปฏิบัติจะใหดีกวาเกาก็ตองใหเลื่อนชั้น เปนภูมิรู
ปาวจรหรือ อรูปวจร และโลกอุดร จะไดแปลกจากเกา?
ตอบวา ถูกแลว ถาคิดดูคนนอกพุทธกาล ทานก็ได
บรรลุฌานชัน้ สูงๆ ก็มีคนในพุทธกาล ทานก็ไดบรรลุมรรค
แล ผล มี พระ โสดาบัน แลพระ อรหันต โดย มาก นี่เรา
ก็ไมไดบรรลุฌาน เปนอันสูคนนอกพุทธกาลไมได แล
ไมไดบรรลุมรรคแลผลเปนอันสูคนในพุทธกาลไมได
ถามวา เมื่อเปนเชนนี้จักทำอยางไรดี ?
ตอบวา ตองทำในใจใหเห็นตามพระพุทธภาษิตที่วา
มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ
ถาวาบุคคลเห็นซึ่งสุขอันไพบูลย เพราะบริจาคซึ่งสุขมี
ประมาณนอยเสียไซร จเช มตฺ ตาสุขํ ธีโร สมฺปสฺสํ วิ
ปุลํ สุขํ
บุคคล ผู มี ปญญา เครื่อง ทรง ไว เมื่อ เล็ง เห็น ซึ่ง สุข อัน
ไพบูลย พึงละเสียซึ่งสุขมีประมาณนอย

ก. ถามวา สุขมีประมาณนอยไดแกสุขชนิดไหน ?
ข. ตอบวา ไดแกสุขซึง่ เกิดแตความยินดีในกามทีเรี่ ยกวา
อามิสสุข นี่แหละสุขมีประมาณนอย
ก. ถามวา ก็สุขอันไพบูลยไดแกสุขชนิดไหน ?
ข. ตอบวา ไดแกฌาน วิปสสนา มรรค ผล นิพพาน ที่
เรียกวา นิรามิสสุข ไมเจือดวยกาม นี่แหละสุขอันไพบูลย
ก. ถามวา จะ ปฏิบัติ ให ถึง สุข อัน ไพบูลย จะ ดำเนิน ทาง
ไหนดี ?
ข. ตอบวา จะตองดำเนินทางองคมรรค ๘
ก. ถามวา องคมรรค ๘ ใครๆ ก็รูทำไมจึงเดินกันไมใคร
จะถูก ?
ข. ตอบวา เพราะองคมรรคทัง้ ๘ ไมมใคร
ี เคยเดิน จึงเดิน
ไมใครถูก พอถูกก็เปนพระอริยเจา
ก. ถามวา ที่เดินไมถูกเพราะเหตุอะไร ?
ข. ตอบวา เพราะชอบเดินทางเกาซึ่งเปนทางชำนาญ
ก. ถามวา ทางเกานั้นคืออะไร ?
ข. ตอบวา ไดแก กาม สุขั ล ลิ กา นุ โยค แล อัต ตกิ ลม ถา
นุโยค
ก. ถามวา กามสุขัลลิกานุโยคนั้นคืออะไร ?
ข. ตอบวา ความทำตนใหเปนผูหมกมุ

น ติดอยูใน
 กามสุข
นี้แล ชื่อวากามสุขัลลิกานุโยค
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ก. ถามวา อัตตกิลมถานุโยคไดแกทางไหน ?
ข. ตอบวา ไดแกผูปฏิ
 บตั ผิิ ด แมประพฤติเครงครัดทำตน
ใหลำบากสักเพียงไร ก็ไมสำเร็จประโยชน ซึ่งมรรค, ผล,
นิพพาน, นี่แหละเรียกวาอัตตกิลมถานุโยค
ก. ถามวา ถาเชนนัน้ ทางทัง้ ๒ นี้ เห็นจะมีคนเดินมากกวา
มัชฌิมาปฏิปทาหลายรอยเทา ?
ข. ตอบวา แน ที เดียว พระพุทธเจา แรก ตรัสรู จึง ได
ทรงแสดงกอนธรรมอยางอื่นๆ ที่มาแลวในธัมมจักกัปป
วัตตนสูตร เพื่อใหสาวกเขาใจ จะไดไมดำเนินในทางทั้ง
๒ มาดำเนินในทางมัชฌิมาปฏิปทา
ก. ถามวา องคมรรค ๘ ทำไมจึงยกสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนก
องปญญาขึ้นแสดงกอน สวนการปฏิบัติของผูดำเนินทาง
มรรค ตองทำศีลไปกอน แลวจึงทำสมาธิแลปญญา ซึ่ง
เรียกวาสิกขา ทั้ง ๓ ?
ข. ตอบวา ตามความเห็นของขาพเจาวาจะเปน ๒ ตอน
ตอนแรก สวนโลกิยกุศลตองทำศีล สมาธิ ปญญา เปน
ลำดับไป ปญญาทีเกิ
่ ดขึน้ ยังไมเห็นอริยสัจทัง้ ๔ สังโยชน
๓ ยัง ละไมได ขีดของใจเพียงนี้เปนโลกีย ตอนที่เห็น
อริยสัจแลวละสังโยชน ๓ ไดตอนนี้เปนโลกุตตร
ก. ถามวา ศีลจะเอาศีลชนิดไหน ?
ข. ตอบวา ศีลมีหลายอยาง ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล
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๒๒๗ แตในที่นี้ประสงคศีลที่เรียกวา สมฺมา วาจา สมฺมา
กมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว แตตองทำใหบริบูรณ
ถามวา สมฺมาวาจา คืออะไร ?
ตอบวา มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ ปสุณาย
วาจายเวรมณี เวนจากพูดสอเสียด ใหเขาแตกราวกัน
ผรุสาย วาจายเวรมณี เวนจากพูดคำหยาบ สมฺผปฺปลาปา
เวรมณี เวนจากพูดโปรยประโยชน
ถามวา สมฺมากมฺมนฺโต การงานชอบนั้นมีกี่อยาง ?
ตอบวา มี ๓ อยาง คือ ปาณาติปาตา เวรมณี เวน
จาก ฆ า สั ต ว อ ทิ นฺ นา ทา นา เวรมณี เว น จาก การ ลั ก
ทรัพย อพฺรหมฺ จริยา เวรมณี เวน จา กอ สัทธรรม ไมใช
พรหมจรรย
ถามวา สมฺมากมฺมนฺโต ในทีอื่ น่ ๆ โดยมากเวนอพฺรหฺม
สวนในมหาสติปฏฐานทำไมจึงเวน กาเมสุมิจฉาจาร ?
ตอบวา ความ เห็ น ของ ข า พเจ า ว า ที่ ทรง แสดง ศี ล
อพฺรหฺม เห็นจะเปนดวยรับสั่งแกภิกษุ เพราะวาภิกษุเปน
พรหมจารีบุคคลทั้งนั้น สวนในมหาสติปฏฐาน ๔ ก็รับสั่ง
แกภิกษุ เหมือนกัน แตวาเวลานัน้ พระองคเสด็จประทับอยู
ในหมูชนชาวกุรุ พวกชาวบานเห็นจะฟงอยูมาก ทานจึง
สอนใหเวนกามมิจฉาจาร เพราะชาวบานมักเปนคนมีคู
ถามวา สมฺมาอาชีโว เลีย้ งชีวติ ชอบ เวนจากมิจฉาชีพ
นั้นเปนอยางไร ?

๑๐

๑๑

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ข. ตอบวา บางแหงทานก็อธิบายไววา ขายสุรายาพิษ
ศัสตราอาวุธ หรือขายสัตวมีชีวิตตองเอาไปฆา เปนตน
เหลานี้แหละเปนมิจฉาชีพ.
ก. ถามวา ถาคนทีไม
่ ไดขายของเหลานีเป
้ น สมฺมาอาชีโว
อยางนั้นหรือ?
ข. ตอบวา ยังเปนไปไมได เพราะวิธีโกงของคนมีหลาย
อยางนัก เชน คาขายโดยไมซือ่ มีการโกงตาชัง่ ตาเต็ง หรือ
เอารัดเอาเปรียบอยางใดอยางหนึ่ง ในเวลาที่ผูซื้อเผลอ
หรือเขาไวใจ รวมความพูดวาอัธยาศัยของคนทีไม
่ ซือ่ คิด
เอารัดเอาเปรียบผูอื่น เห็นแตจะได สุดแตจะมีโอกาส
จะเปนเงินหรือของก็ดี ถึงแมจะไมชอบธรรม สุดแตจะ
ไดเปนเอาทั้งนั้น ขาพเจาเห็นวา อาการเหลานี้ก็เปน
มิจฉาชีพทั้งสิ้น สมฺมาอาชีโว จะตองเวนทุกอยาง เพราะ
เปนสิ่งที่คดคอมไดมาโดยไมชอบธรรม.
ก. ถามวา สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบนัน้ คือเพียร
อยางไร?
ข. ตอบวา สังวรปธาน เพียรระวังอกุศลวิตก ๓ ทียั่ งไมเกิด
ไมใหเกิดขึ้น ปหานปธาน เพียรละอกุศลวิตก ๓ ที่เกิดขึ้น
แลวใหหายไป ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดแลวไว
ใหสมบูรณ.

ก. ถามวา สมฺมาสติ ระลึกชอบนั้นระลึกอยางไร?
ข. ตอบวา ระลึกอยูในสติปฏฐาน ๔ คือ กายานุปสฺ
สนา ระลึกถึงกาย เวทนานุปสฺสนา ระลึกถึงเวทนา จิตฺตา
นุปสฺสนา ระลึกถึงจิต ธมฺมานุปสฺสนา ระลึกถึงธรรม
ก. ถามวา สมฺมาสมาธิ ความตั้งใจไวชอบ คือตั้งใจไว
อยางไร จึงจะเปนสมฺมาสมาธิ?
ข. ตอบวา คือตัง้ ไวในองคฌานทัง้ ๔ ทีเรี่ ยกวา ปฐมฌาน
ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตถ ฌาน เหลา นี้ แหละ เปน
สมฺมาสมาธิ.
ก. ถามวา สมฺ มา สงฺ ก ปฺ โป ความ ดำริ ชอบ นั้ น ดำริ
อยางไร?
ข. ตอบวา เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ดำริออกจากกาม อพฺยาปาท
สงฺกปฺโป ดำริไมพยาบาท อวิหึ สาสงฺกปฺโป ดำริในความ
ไมเบียดเบียน.
ก. ถามวา สมฺมาวายาโม ก็ละอกุศลวิตก ๓ แลว สมฺมา
สงฺกปฺโป ทำไมจึงตองดำริอีกเลา ?
ข. ตอบวา ตางกันเพราะ สมฺมาวายาโมนั้น เปนแต
เปลี่ยนอารมณ เชน จิตที่ฟุงซาน หรือเปนอกุศลก็เลิก
นึกเรื่องเกาเสีย มามีสติระลึกอยูในอารมณที่เปนกุศล จึง
สงเคราะหเขาในกองสมาธิ สวนสมฺมาสงฺกปฺโป มีปญญา
พิจารณาเห็นโทษของกาม เห็นอานิสงสของเนกขัมม จึง
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ไดคิดออกจากกามดวยอาการทีเห็
่ นโทษ หรือเห็นโทษของ
พยาบาท วิหิงสา เห็นอานิสงสของเมตตากรุณา จึงไดคิด
ละพยาบาทวิหงิ สา การเห็นโทษแลเห็นอานิสงสเชนนี้
แหละจึงผิดกับ สมฺมาวายาโม ทานจึงสงเคราะหเขาไว
ในกองปญญา.
ถามวา สมฺมทิฏฐิ ความเห็นชอบนัน้ คือเห็นอยางไร?
ตอบวา คือ เห็นทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ที่เรียกวา
อริยสัจ ๔ ความเห็นชอบอยางนี้แหละ ชื่อวาสมฺมาทิฏฐิ.
ถามวา อริยสัจ ๔ นั้น มีกิจจะตองทำอะไรบาง ?
ตอบวา ตามแบบที่มีมาในธรรมจักร มีกิจ ๓ อยาง
ใน ๔ อริยสัจรวมเปน ๑๒ คือ สัจญาณ รูวาทุกข กิจ
ญาณ รูวาจะตองกำหนด กตญาณ รูวากำหนดเสร็จแลว
แลรูวาทุกข สมุทัยจะตองละ แลไดละเสร็จแลว และรู
วาทุกขนิโรธจะตองทำใหแจง แลไดทำใหแจงเสร็จแลว
แลรูวา ทุกขนิโรธ คา มิ นี ปฏิปทา จะ ตอง เจริญ แล ได
เจริญเสร็จแลว นี่แหละเรียกวากิจในอริยสัจทั้ง ๔.
ถามวา ทุกขนั้นไดแกสิ่งอะไร?
ตอบวา ขันธ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ นามรูปเหลานี้
เปนประเภททุกขสัจ.
ถามวา ทุกขมีหลายอยางนักจะกำหนดอยางไรถูก ?
ตอบวา กำหนดอยางเดียวก็ได จะเปนขันธ ๕ หรือ
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อายตนะ ๖ หรือธาตุ ๖ นามรูปอยางใด อยางหนึ่งก็ได
ไมใชวาจะตองกำหนดทีละหลายอยาง แตวาผูปฏิบัติ
ควรจะรูไว เพราะธรรมทั้งหลายเหลานี้ เปนอารมณของ
วิปสสนา.
ถามวา การ ที่ จะ เห็น อริยสัจ ก็ ตอง ทำ วิปสสนา ดวย
หรือ?
ตอบวา ไม เจริ ญ วิ ป ส สนา ป ญ ญา จะ เกิ ด อย า งไร
ได เมื่อปญญาไมมีจะเห็นอริยสัจทั้ง ๔ อยางไรได แตที่
เจริญวิปสสนากันอยู ผูที่อินทรียออน ยังไมเห็นอริยสัจทั้ง
๔ เลย.
ถามวา ขันธ ๕ ใครๆ ก็รู ทำไมจึงกำหนดทุกขไมถูก?
ตอบวา รูแต
 ชือ่ ไมรอาการ
ู
ขันธตามความเปนจริง
เพราะฉะนั้นขันธ ๕ เกิดขึ้นก็ไมรูวาเกิด ขันธ ๕ ดับไปก็
ไมรูวาดับ แลขันธมีอาการสิ้นไปเสื่อมไปตามความเปน
จริงอยางไร ก็ไมทราบทั้งนั้น จึงเปนผูหลงประกอบดวย
วิปลาส คือไมเทีย่ ง ก็เห็นวาเทีย่ ง เปนทุกขก็เห็นวาเปนสุข
เปนอนัตตาก็เห็นวาเปนอัตตาตัวตน เปนอสุภไมงามก็
เห็นวาเปนสุภะงาม เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสั่ง
สอนสาวก ที่มาแลว ในมหาสติปฏฐานสูตร ใหรูจักขันธ
๕ แลอายตนะ ๖ ตามความเปนจริง จะไดกำหนดถูก.
ถามวา ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
นั้นมีลักษณะอยางไร เมื่อเวลาเกิดขึ้นแลดับไป จะไดรู?
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ข. ตอบวา รูปคือธาตุดิน ๑๙ น้ำ ๑๒ ลม ๖ ไฟ ๔ ชื่อ
วามหาภูตรูป เปนรูปใหญแลอุปาทายรูป ๒๔ เปนรูปที่
ละเอียด ซึ่งอาศัยอยูในมหาภูตรูป ๔ เหลานี้ ชื่อวารูป แต
จะแจงใหละเอียดก็มากมาย เมือ่ อยากทราบใหละเอียด ก็
จงไปดูเอาในแบบเถิด.
ก. ถามวา ก็เวทนานั้นไดแกสิ่งอะไร?
 รูป
ข. ตอบวา ความเสวยอารมณ ซึง่ เกิดประจำอยูใน
นี้แหละ คือบางคราวก็เสวยอารมณเปนสุข บางคราวก็
เสวยอารมณเปนทุกข บางคราวก็ไมทุกขไมสุข นี่แหละ
เรียกวาเวทนา ๓ ถาเติมโสมนัสโทมนัส ก็เปนเวทนา ๕.
ก. ถามวา โสมนัสโทมนัสเวทนา ดูเปนชือ่ ของกิเลส ทำไม
จึงเปนขันธ ?
ข. ตอบวา เวทนามี ๒ อยาง คือกายิกะเวทนาๆ ซึ่ง
เกิดทางกาย ๑ เจตสิกเวทนาๆ ซึ่งเกิดทางใจ ๑ สุข
เวทนาเสวยอารมณเปนสุข ทุกขเวทนาเสวยอารมณ
เปน ทุกข ๒ อยาง นี้ เกิด ทาง กาย โสมนัส โทมนัส
อทุกขมสุขเวทนา ๓ อยางนี้เกิดทางใจไมใชกิเลส
คือ เชนกับบางคราวอยูดีๆ ก็มีความสบายใจ โดยไมได
อาศัยความรักความชอบก็มี หรือบางคราวไมอาศัยโทสะ
หรือปฏิฆะ ไมสบายใจขึน้ เอง เชนคนเปนโรคหัวใจหรือโรค
เสนประสาทก็มี อยางนี้เปนขันธแท ตองกำหนดรูวาเปน
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ทุกข เมื่อเวทนาอยางใด อยางหนึ่งปรากฏขึ้น นั่นแหละ
เปนความเกิดขึ้นแหงเวทนา เมื่อเวทนาเหลานั้นดับหาย
ไป เปนความดับไปแหงเวทนา นี่แหละเปนขันธแท เปน
ประเภททุขสัจ.
ถามวา เวทนานั้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้น?
ตอบวา อาศัยอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ
๖ กระทบกันเขา ชื่อวาผัสสะ เปนที่เกิดแหงเวทนา
ถามวา อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖
ผัสสะ ๖ เวทนาทีเกิ
่ ดแตผัสสะ ๖ ก็ไมใชกิเลส เปนประเภท
ทุกขทั้งนั้นไมใชหรือ ?
ตอบวา ถูกแลว
ถามวา แตทำไมคนเราเมื่อเวลาตาเห็นรูป หูไดยิน
เสียง จมูกไดดมกลิ่น ลิ้นไดลิ้มรสหรือถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวย กาย รู รับ อารมณ ดวย ใจ ก็ ยอม ได เวทนา อยาง ใด
อยางหนึง่ ไมใชหรือ ก็อายตนะแลผัสส เวทนาก็ไมใชกิเลส
แตทำไมคนเราจึงเกิดกิเลส และความอยากขึ้นไดเลา ?
ตอบวา เพราะ ไมรู วา เปน ขันธ แล อายตนะ แล ผัสส
เวทนาสำคัญวาเปนผูเปนคนเปนจริงเปนจัง จึงไดเกิด
กิเลสและความอยาก เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรง
แสดงไวในฉักกะสูตรวา บุคคลเมือ่ สุขเวทนาเกิดขึน้
ก็ปลอยใหราคานุสัยตามนอน ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็
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ปลอยใหปฏิฆานุสัยตามนอน อทุกขมสุขเวทนาเกิด
ขึน้ ก็ปลอยใหอวิชชานุสัยตามนอน การทำทีส่ ดุ แหง
ทุกขในชาตินี้ไมใชฐานะที่จะมีไดเปนได ถาบุคคล
เมื่อเวทนาทั้ง ๓ เกิดขึ้น ก็ไมปลอยใหอนุสัยทั้ง ๓
ตามนอน การทำที่สุดแหงทุกขในชาตินี้มีฐานะที่มี
ไดเปนได นี่ก็เทากับตรัสไวเปนคำตายตัวอยูแลว.
ถามวา จะปฏิบตั อย
ิ างไรจึงจะไมใหอนุสยั ทัง้ ๓ ตาม
นอน ?
ตอบวา ก็ ต อ ง มี สติ ทำความ รู สึ ก ตั ว ไว แล มี
สัมปชัญญะ ความรูรอบคอบในอายตนะ แลผัสส
เวทนาตามความเปนจริงอยางไร อนุสัยทั้ง ๓ จึงจะ
ไม ตาม นอน สมดวยพระพุทธภาษิตในโสฬสปญหาที่
๑ ตรัสตอบอชิตะมานพวา สติ เตสํนิวารณํ สติเปนดุจ
ทำนบเครือ่ งปดกระแสเหลานัน้ ปฺญาเยเตปถยิ ยฺ เร
กระแสเหลานั้นอันผูปฏิบัติจะละเสียไดดวยปญญา
แตในที่นั้นทานประสงคละตัณหา แตอนุสัยกับตัณหาก็
เปนกิเลสประเภทเดียวกัน.
ถามวา เวทนาเปนขันธแท เปนทุกขสัจไมใชกิเลส แต
ในปฏิจจสมุปบาท ทำไมจึงมี เวทนาปจฺจยาตัณหา เพราะ
เหตุอะไร?
ตอบวา เพราะ ไมรู จัก เวทนา ตาม ความ เปน จริง

เมือ่ เวทนาอยางใดอยางหนึง่ เกิดขึน้ เวทนาทีเป
่ นสุข
ก็ชอบเพลิดเพลินอยากได หรือใหคงอยูไมใหหาย
ไปเสีย เวทนาที่เปนทุกขไมดีมีมา ก็ไมชอบประกอบ
ดวย ปฏิฆะ อยาก ผลักไส ไล ขับ ให หาย ไป เสีย ทุก
ขมสุขเวทนา ที่มีมาก็ไมรูอวิชชานุสัยจึงตามนอน
สมดวยพระพุทธภาษิตในโสฬสปญหาที่ ๑๓ ที่ อุทยะ
มานพทูลถามวา กถํ สตสฺส จรโตวิฺญาณํอุปรุชฺฌติ เมื่อ
บุคคลประพฤติมีสติอยางไร ปฏิสนธิวิญญาณจึงจะดับ
ตรัสตอบวา
อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ เวทนํ นาพินนฺทโต
เมื่ อ บุ ค คล ไม เพลิ ด เพลิ น ยิ่ ง ซึ่ ง เวทนา ทั้ ง ภายใน แล
ภายนอก
อวํ สตสฺส จรโต วิฺญาณํ อุปรุปชฺฌติ
ประพฤติมีสติอยูอยางนี้ ปฏิสนธิวิญญาณจึงจะดับ.
ก. ถามวา เวทนาอยางไรชื่อวาเวทนาภายนอก เวทนา
อยางไรชื่อวาเวทนาภายใน?
ข. ตอบวา เวทนาทีเกิ
่ ดแตจักขุสัมผัส โสตะสัมผัส ฆานะ
สัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส ๕ อยางนี้ ชื่อวา เวทนาที่
เปนภายนอก เวทนาทีเกิ
่ ดในฌาน เชน ปตหรื
ิ อสุขเปนตน
ชื่อวา เวทนาภายใน เกิดแตมโนสัมผัส.
ก. ถามวา ปติแลสุขก็เปนเวทนาดวยหรือ?
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ข. ตอบวา ปติแลสุขนั้นเกิดขึ้นเพราะความสงบ อาศัย
ความเพียรของผูปฏิบัติ ในคิริมานนทสูตร อานาปานสติ
หมวดที่ ๕ กับที่ ๖ ทานสงเคราะหเขาในเวทนานุปสสนา
สติปฏฐาน เพราะฉะนั้น
ปติแลสุขจึงจัดเปนเวทนาภายในได.
ก. ถามวา ทีเรี่ ยกวานิรามิสเวทนา เสวยเวทนาไมมอามิ
ี ส
คือไมเจือกามคุณ เห็นจะเปนเวทนาที่เกิดขึ้นจากจิตที่
สงบนี้เอง แตถาเชนนั้นความยินดีใน รูป, เสียง, กลิ่น, รส,
โผฏฐัพพะ ที่เรียกวากามคุณ ๕ เวทนาที่เกิดคราวนั้น ก็
เปนอามิสเวทนา ถูกไหม?
ข. ตอบวา ถูกแลว.
ก. ถามวา สวนเวทนาขาพเจาเขาใจดีแลว แตสวนสัญญา
ขันธ ความจำรูป จำเสียง จำกลิ่น จำรส จำโผฏฐัพพะ
จำธัม มา รมณ ๖ อยาง นี้ มี ลักษณะ อยางไร เมื่อ รูป
สัญญาความจำรูปเกิดขึ้นนั้น มีอาการเชนไร แลเวลาที่
ความจำรูปดับไป มีอาการเชนไร ขาพเจาอยากทราบ เพือ่
จะไดกำหนดถูก?
ข. ตอบวา คือเราไดเห็นรูปคน หรือรูปของอยางไร อยาง
หนึ่งแลวมานึกขึ้น รูปคนหรือรูปของเหลานั้นก็มาปรากฏ
ขึ้นในใจ เหมือนอยางไดเห็นจริงๆ นี่เรียกวาความจำรูป.
ก. ถามวา ยังไมเขาใจดี ขอใหชี้ตัวอยางใหขาวอีกสัก
หนอย ?

ข. ตอบวา เชนกับเมื่อเชานี้ เราไดพบคนที่รูจักกันหรือ
ไดพูดกัน ครั้นคนนั้นไปจากเราแลว เมื่อเรานึกถึงคนนั้น
รูปรางคนนั้นก็ปรากฏชัดเจนเหมือนเวลาที่พบกัน หรือได
เห็นของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไว เมื่ อเวลานึกขึน้ ก็เห็นสิง่ นัน้ ชัดเจน
เหมือนอยางเวลาทีเห็
่ นรวมเปน ๒ อยาง คือ อุปาทินนกรูป
รูปที่มีวิญญาณ เชน รูปคนหรือรูปสัตว อนุปาทินนกรูป
รูปที่ไมมีวิญญาณครอง ไดแกสิ่งของตางๆ หรือตนไมดิน
หิน กรวด.
ก. ถามวา ถาเชนนั้นคนเปนก็เปนรูปที่มีวิญาณ คนตาย
ก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ อยางนั้นหรือ?
ข. ตอบวา ถูกแลว นาสลดใจ ชาติเดียวเปนได ๒ อยาง.
ก. ถามวา ถา เชน นั้น สัญญา ก็ เปน เรื่อง ของ อดีต ทั้ง นั้น
ไมใชปจจุบัน?
ข. ตอบวา อารมณ นั้ น เป น อดี ต แต เมื่ อ ความ จำ
ปรากฏขึน้ ในใจ เปนสัญญาปจจุบนั นีแหละ
่
เรียกวา
สัญญาขันธ.
ก. ถามวา ถา ไมรู จัก สัญญา เวลา ที่ ความ จำ รูป คน มา
ปรากฏขึ้นในใจ ก็ไมรูวาสัญญาของตัวเอง สำคัญวาเปน
คนจริง ๆ หรือความจำรูปทีไม
่ มวิี ญญาณมาปรากฏขึน้ ใน
ใจ ก็ไมรวู าสัญญาสำคัญวาเปนสิง่ เปนของจริงๆ เมือ่ เปน
เชนนี้จะมีโทษอยางไรบาง ขอทานจงอธิบายใหขาพเจา
เขาใจ ?
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ข. ตอบวา มีโทษมาก เชนนึกถึงคนที่รัก รูปรางของคน
ที่รักก็มาปรากฏกับใจ กามวิตกที่ยังไมเกิดก็จะเกิดขึ้น ที่
เกิดขึ้นแลวก็จะงอกงาม หรือนึกถึงคนที่โกรธกัน รูปราง
ของ คน ที่ โกรธ กัน นั้น ก็ มา ปรากฏ ชัดเจน เหมือน ได เห็น
จริงๆ พยาบาทวิตกที่ยังไมเกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็
จะงอกงาม หรือนึกถึงสิ่งของที่สวยๆ งามๆ รูปรางสิ่งของ
เหลานั้นก็มาปรากฏในใจ เกิดความชอบใจบาง แหละ
อยากไดบาง เพราะไมรูวาสัญญาขันธของตัวเองสำคัญ
วาสิ่งทั้งปวงเปนจริงเปนจังไปหมด ที่แทก็เหลวทั้งนั้น.
ก. ถามวา ก็ ความ เกิ ด ขึ้ น แห ง สั ญ ญา มี ลั ก ษณะ
อยางไร?
ข. ตอบวา เมื่อความจำรูปอยางใดอยางหนึ่งมาปรากฏ
ในใจ เปนความเกิดขึ้นแหงความจำรูป เมื่อความจำรูป
เหลานั้น ดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงความจำ
รูป.
ก. ถามวา ความจำเสียงนั้น มีลักษณะอยางไร ?
ข. ตอบวา เชนเวลาเราฟงเทศน เมื่อพระเทศนจบแลว
เรานึกขึ้นจำไดวาทานแสดงวาอยางนั้นๆ หรือมีคนมา
พูดเลาเรื่องอะไรๆ ใหเราฟง เมื่อเขาพูดเสร็จแลว เรานึก
ขึ้นจำถอยคำนั้นได นี่เปนลักษณะของความจำเสียง เมื่อ
ความจำเสียงปรากฏขึน้ ในใจ เปนความเกิดขึน้ แหงความ
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จำเสียง เมื่อความจำเสียงเหลานั้นดับหายไปจากใจ เปน
ความดับไป แหงสัททสัญญา.
ถามวา คั น ธ สั ญ ญา ความ จำ กลิ่ น มี ลั ก ษณะ
อยางไร?
ตอบวา เชนกับเราเคยไดกลิ่นหอมดอกไมหรือน้ำอบ
หรือกลิ่นเหม็นอยางใดอยางหนึ่งไว เมื่อนึกขึ้นก็จำกลิ่น
หอมกลิ่นเหม็นเหลานั้นได นี่เปนความเกิดขึ้นของความ
จำกลิน่ เมือ่ ความจำกลิน่ เหลานัน้ หายไปจากใจ เปนความ
ดับไปแหงคันธสัญญา.
ถามวา รส สั ญ ญา ความ จำ รส นั้ น มี ลั ก ษณะ
อยางไร?
ตอบวา ความจำรสนัน้ เมือ่ เรารับประทานอาหารมีรส
เปรี้ยว หวาน จืด เค็ม หรือขม เปนตน เมื่อรับประทาน
เสร็จแลว นึกขึ้นก็จำรสเหลานั้นไดอยางนี้เรียกวา ความ
จำรส เมื่อความจำรสปรากฏขึ้นในใจ เปนความเกิดขึ้น
แหงรสสัญญา เมื่อความจำรสเหลานั้นดับหายไปจากใจ
เปนความดับไปแหงรสสัญญา.
ถามวา โผฏฐัพพสัญญานั้นมีลักษณะอยางไร ?
ตอบวา ความจำเครือ่ งกระทบทางกาย เชนเราเดินไป
เหยียบหนาม ถูกหนามยอก หรือถูกตองเย็นรอนออนแข็ง
อยางใดอยางหนึ่ง เมื่อนึกขึ้นจำความถูกตองกระทบทาง
กายเหลานั้น ไดชื่อวาโผฏฐัพพสัญญา.
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ก. ถามวา เชนเมื่อกลางวันนี้เราเดินทางไปถูกแดดรอน
จัด ครั้นกลับมาถึงบาน นึกถึงที่ไปถูกแดดมานั้น ก็จัดได
วาวันนั้น เราไปถูกแดดรอนอยางนี้เปนโผฏฐัพพสัญญา
ถูกไหม ?
ข. ตอบวา ถูกแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบถูกตองทาง
กาย เมื่อเรานึกคิดถึงอารมณเหลานั้นจำได เปนโผฏฐัพ
พสัญญาทั้งนั้น เมื่อความจำโผฏฐัพพสัญญาเกิดขึ้นใน
ใจ เปนความเกิดขึ้นแหงโผฏฐัพพสัญญา เมื่อความจำ
เหลานั้นดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงโผฏฐัพพ
สัญญา.
ก. ถามวา ธัมมสัญญามีลักษณะอยางไร?
ข. ตอบวา ธัมมสัญญา ความจำธัมมารมณนั้นละเอียด
ยิ่งกวาสัญญา ๕ ที่ไดอธิบายมาแลว.
ก. ถามวา ธัมมารมณนั้นไดแกสิ่งอะไร?
ข. ตอบวา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ๓ อยางนี้
ชือ่ วาธัมมารมณ เชนเราไดเสวยเวทนาทีเป
่ นสุขหรือทีเป
่ น
ทุกขไว แลเวทนาเหลานั้นดับไปแลว นึกขึ้นจำไดอยางนี้
ชื่อวาความจำเวทนา หรือเราเคยทองบนอะไรๆ จะจำได
มากก็ตามหรือจำไดนอยก็ตาม เมื่อความจำเหลานั้นดับ
ไป พอนึกขึ้นถึงความจำเกาก็มาเปนสัญญาปจจุบันขึ้น
อยางนี้เรียกวาความจำสัญญา หรือเราคิดนึกเรื่องอะไรๆ
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ขึ้น เอง ดวย ใจ เมื่อ ความ คิด เหลา นั้น ดับ ไป พอ เรา นึก
เรือ่ งอะไรๆ ขึน้ เองดวยใจ ก็จำเรือ่ งนัน้ ได นีเรี
่ ยกวา ความ
จำสังขารขันธ ความจำเรือ่ งราวของเวทนา สัญญา สังขาร
เหลานี่แหละชื่อวา ธัมมสัญญา ความจำธัมมารมณ เมื่อ
ความจำธัมมารมณมาปรากฏขึ้นในใจ เปนความเกิดขึ้น
แหงธัมมสัญญา เมือ่ ความจำธัมมารมณเหลานัน้ ดับหาย
ไปจากใจ เปนความดับไปแหงธัมมสัญญา.
ถามวา แหมชางซับซอนกันจริง ๆ จะสังเกตอยางไร
ถูก?
ตอบวา ถายังไมรจัู กอาการขันธ ก็สังเกตไมถูก ถารูจ กั
แลวก็สังเกตไดงาย เหมือนคนที่รูจักตัวแล รูจักชื่อกัน ถึง
จะพบหรือเห็นกันมากๆ คนก็รูจักไดทุกๆ คน ถาคนที่ไม
เคยรูจักตัวหรือรูจักชื่อกันมาแตคนเดียวก็ไมรูจักวา ผูนั้น
คือใคร สมดวยพระพุทธภาษิต ในคุหัฏฐกสูตรหนา ๓๙๕
ที่วา สฺญํ ปริฺญา วิตเรยฺย โอฆํ สาธุชนมากำหนด
รอบรูสัญญาแลวจะพึงขามโอฆะได.
ถามวา สังขารขันธคืออะไร?
ตอบวา สังขารขันธคือความคิดความนึก.
ถามวา สังขารขันธเปนทุกขสัจหรือเปนสมุทัย?
ตอบวา เปนทุกขสัจ ไมใชสมุทัย.
ถามวา ก็สังขารขันธตามแบบอภิธัมมสังคหะ ทาน
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แจกไววา มีบาปธรรม ๑๔ โสภณเจตสิก ๒๕ อัญญสมนา
๑๓ รวมเปนเจตสิก ๕๒ ดวงนั้น ดูมีทั้งบุญทั้งบาป และ
ไมใชบุญไมใชบาปปนกัน ทำไมจึงเปนทุกขสัจอยางเดียว
ขาพเจายังฉงนนัก?
ข. ตอบวา อั ญ ญ สม นา ๑๓ ยก เวทนา สั ญ ญา ออก
เสีย ๒ ขันธ เหลืออยู ๑๑ นี่แหละเปนสังขารขันธแท
จะตองกำหนดรูวาเปนทุกข สวนบาปธรรม ๑๔ นั้น เปน
สมุทัยอาศัยสังขารขันธเกิดขึ้น เปนสวนปหาตัพพธรรม
จะ ตองละ สวน โสภณ เจตสิก ๒๕ นั้น เปน ภา เวตัพพ
ธรรมจะตองเจริญ เพราะฉะนั้นบาปธรรม ๑๔ กับโสภณ
เจตสิก ๒๕ ไมใชสังขารแท เปนแตอาศัยสังขารขันธเกิด
ขึน้ จึงมีหนาทีจะ
่ ตองละแลตองเจริญ ความคิดความนึก
อะไรๆ ที่มาปรากฏขึ้นในใจ เปนความเกิดขึ้นแหง
สังขารขันธ ความคิดความนึกเหลานั้นดับหายไป
จากใจ ก็เปนความดับไปแหงสังขารขันธ.
ก. ถามวา วิญญาณขันธที่รูทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิน้ ทางกาย ทางใจ ๖ อยางนี้ มีลักษณะอยางไร และเวลา
เกิดขึ้นแลดับไปมีอาการอยางไร?
ข. ตอบวา คือ ตา ๑ รูป ๑ กระทบกันเขา เกิดความรู
ทางตา เชนกับเราไดเห็นคนหรือสิ่งของอะไรๆ ก็รูไดคน
นั้นคนนี้ หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ชื่อวาจักขุวิญญาณ เมื่อรูปมา
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ปรากฏกับตา เกิดความรูทาง
 ตาเปนความเกิดขึน้ แหงจักขุ
วิญญาณ เมื่อความรูทางตาดับหายไป เปนความดับไป
แหงจักขุวิญญาณ หรือความรูทางหู รูกลิ่นทางจมูก รูรส
ทางลิ้น รูโผฏฐัพพะทางกายมาปรากฏขึ้น ก็เปนความ
เกิดขึ้นแหงโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ
กายวิญญาณ เมื่อความรู ทางหู จมูก ลิ้น กาย หายไป ก็
เปนความดับไปแหงโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหา
วิญญาณ กายวิญญาณ เมื่อใจกับธัมมารมณมากระทบ
กันเขาเกิดความรูทางใจเรียกวา มโนวิญญาณ.
ถามวา ใจนั้นไดแกสิ่งอะไร?
ตอบวา ใจนั้นเปนเครื่องรับธัมมารมณใหเกิดความรู
ทางใจ เหมือนอยางตาเปนเครื่องรับรูปใหเกิดความรูทาง
ตา.
ถามวา รูเวทนา รูสัญญา รูสังขารนั้น รูอยางไร ?
ตอบวา รูเวทนา

นัน้ เชนสุขเวทนาเปนปจจุบนั เกิดขึน้ ก็
รูวาเปนสุข หรือทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็รูวาเปนทุกข อยางนี้
แลรูเวทนา

หรือสัญญาใดมาปรากฏขึน้ ในใจ จะเปนความ
จำรูปหรือความจำเสียงก็ดี ก็รูสั ญญานัน้ อยางนีเรี
้ ยกวารู
สัญญาหรือความคิดเรือ่ งอะไรๆ ขึน้ ก็รูไป
 ในเรือ่ งนัน้ อยาง
นี้ รูสังขาร ความรูเวทนา สัญญา สังขาร ๓ อยางนี้ ตองรู
ทางใจ เรียกวา มโนวิญญาณ.

๒๖

๒๗

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ก. ถามวา มโนวิญญาณ ความรูทางใจก็เหมือนกันกับ
ธรรมสัญญา ความจำธัมมารมณอยางนั้นหรือ เพราะ
นี่ก็รูวาเวทนา สัญญา สังขาร นั่นก็จำเวทนา สัญญา
สังขาร ?
ข. ตอบวา ตางกัน เพราะสัญญานัน้ จำอารมณทีล่ วงแลว
แตตัวสัญญาเอง เปนสัญญา ปจจุบัน สวนมโนวิญญาณ
นัน้ รูเวทนา

สัญญา สังขารทีเป
่ นอารมณปจจุบนั เมือ่ ความ
รูเวทนา สัญญา สังขาร มาปรากฏขึ้นในใจ เปนความเกิด
ขึ้นแหงมโนวิญญาณ เมื่อความรู เวทนา สัญญา สังขาร
ดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงมโนวิญญาณ.
ก. ถามวา เชน ผง เขา ตา รู วา เคือง ตา เปน รู ทาง ตา ใช
ไหม?
ข. ตอบวา ไมใช เพราะ รู ทาง ตา นั้น หมาย ถึง รูป ที่มา
กระทบกัน ตาเกิดความรูขึ้น สวนผงเขาตานั้นเปนกาย
สัมผัส ตองเรียกวารูโผฏฐัพพะ เพราะตานั้นเปนกาย ผง
นั้นเปน โผฏฐัพพะ เกิดความรูขึ้น ชื่อวารูทางกาย ถาผง
เขาตาคนอื่น เขาวานเราไปดู เมื่อเราไดเห็นผงเกิดความ
รูขึ้น ชื่อวารูทางตา.
ก. ถามวา สาธุ ขาพเจาเขาใจไดความในเรื่องนี้ชัดเจน
ดีแลว แตขันธ ๕ นั้นยังไมไดความวาจะเกิดขึ้นทีละอยาง
สองอยาง หรือวาตองเกิดพรอมกันทั้ง ๕ ขันธ

ข. ตอบวา ตองเกิดพรอมกันทั้ง ๕ ขันธ.
ก. ถามวา ขันธ ๕ ทีเกิ
่ ดพรอมกันนัน้ มีลักษณะอยางไร?
และความดับไปมีอาการอยางไร ? ขอใหชีต้ วั อยางใหขาว
สักหนอย
ข. ตอบวา เชน เวลาเรานึกถึงรูปคนหรือรูปสิ่งของอยาง
ใดอยางหนึ่ง อาการที่นึกขึ้นนั้นเปนลักษณะของสังขาร
ขันธ รูปรางหรือสิ่งของเหลานั้นมาปรากฏขึ้นในใจ นี่เปน
ลักษณะของมโนวิญญาณ สุขหรือทุกขหรืออุเบกขาที่เกิด
ขึ้นในคราวนั้น นี่เปนลักษณะของเวทนา มหาภูตรูป หรือ
อุปาทายรูปที่ปรากฏอยูนั้น เปนลักษณะของรูป อยางนี้
เรียกวาความเกิดขึ้นแหงขันธพรอมกันทั้ง ๕ เมื่ออาการ
๕ อยางเหลานั้นดับไปเปนความดับไปแหงขันธทั้ง ๕.
ก. ถามวา สวนนามทั้ง ๔ เกิดขึ้นและดับไปพอจะเห็น
ดวย แตที่วารูปดับไปนั้นยังไมเขาใจ ?
ข. ตอบวา สวนรูปนัน้ มีความแปรปรวนอยูเสมอ

เชนของ
เกาเสือ่ มไป ของใหมเกิดแทนแตทวาไมเห็นเอง เพราะรูป
สันตติ รูปที่ติดตอเนื่องกันบังเสีย จึงแลไมเห็น แตก็ลอง
นึกดูถึงรูปตัง้ แตเกิดมาจนถึงวันนี้ เปลีย่ นไปแลวสักเทาไร
ถารูปไมดับก็คงไมมีเวลาแก แลเวลาตาย.
ก. ถามวา ถาเราจะสังเกตขันธ ๕ วา เวลาเกิดขึ้นแลดับ
ไปนั้น จะสังเกตอยางไรจึงจะเห็นได แลที่วาขันธสิ้นไป
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เสือ่ มไปนัน้ มีลักษณะอยางไร เพราะวาเกิดขึน้ แลวก็ดับไป
แลวก็เกิดขึ้นไดอีก ดูเปนของคงที่ไมเห็นมีความเสื่อม?
ข. ตอบวา พูดกับคนทีไม
่ เคยเห็นความจริงนัน้ ชางนาขัน
เสียเหลือเกิน วิธีสังเกตขันธ ๕ นั้น ก็ตองศึกษาใหรูจัก
อาการขันธตามความเปนจริง แลวก็มีสติสงบความคิด
อื่นเสียหมดแลว จนเปนอารมณอันเดียวที่เรียกวาสมาธิ
ในเวลานั้นความคิดอะไรๆ ไมมีแลว สวนรูปนั้นหมาย
ลมหายใจ สวนเวทนาก็มีแตปติหรือสุข สวนสัญญาก็
เปนธรรม สัญญาอยางเดียว สวนสังขารเวลานั้นเปนสติ
กับสมาธิ หรือวิตกวิจารอยู สวนวิญญาณก็เปนแตความ
 น
รูอยู
 ใน
 เรือ่ งทีสงบ
่ นัน้ ในเวลานัน้ ขันธ ๕ เขาไปรวมอยูเป
อารมณเดียว ในเวลานั้นตองสังเกตอารมณปจจุบัน ที่
ปรากฏอยูเปนความเกิดขึ้นแหงขันธ พออารมณปจจุบัน
นัน้ ดับไป เปนความดับไปแหงนามขันธ สวนรูปนัน้ เชนลม
หายใจออกมาแลวพอหายใจกลับเขาไป ลมหายใจออก
นัน้ ก็ดับไปแลว ครัน้ กลับมาหายใจออกอีก ลมหายใจเขา
ก็ดับไปแลว นี่แหละเปนความดับไปแหงขันธทั้ง ๕ แลว
ปรากฏขึน้ มาอีก ก็เปนความเกิดขึน้ ทุกๆ อารมณ แลขันธ
๕ ทีเกิ
่ ดขึน้ ดับไป ไมใชดับไปเปลาๆ รูป ชีวิตินทรีย ความ
เปนอยูของรูปขันธ อรูปชีวิตินทรีย ความเปนอยูของนาม
ขันธทัง้ ๔ เมือ่ อารมณดับไปครัง้ หนึง่ ชีวติ แลอายุของขันธ
ทั้ง ๕ ก็สิ้นไปหมดไปทุกๆ อารมณ.

ก. ถามวา วิธีสังเกตอาการขันธที่สิ้นไปเสื่อมไปนั้น
หมายเอาหรือคิดเอา?
ข. ตอบวา หมายเอาก็เปนสัญญา คิดเอาก็เปนเจตนา
เพราะ ฉะนั้น ไมใช หมาย ไมใช คิด ตอง เขาไป เห็น
ความจริงที่ปรากฏเฉพาะหนา จึงจะเปนปญญาได.
ก. ถามวา ถาเชนนัน้ จะดูความสิน้ ไปเสือ่ มไปของขันธทัง้
๕ มิตองตั้งพิธีทำใจใหเปนสมาธิทุกคราวไปหรือ?
ข. ตอบวา ถายังไมเคยเห็นความจริง ก็ตองตั้งพิธีเชนนี้
ร่ำไป ถาเคยเห็นความจริงเสียแลว ก็ไมตองตัง้ พิธทำใจ
ี ให
เปนสมาธิทุกคราวก็ได แตพอมีสติขึ้น ความจริงก็ปรากฏ
เพราะเคยเห็นแลรูจักความจริงเสียแลว เมื่อมีสติรูตัวขึ้น
มาเวลาใด ก็เปนสมถวิปสสนากำกับกันไปทุกคราว.
ก. ถามวา ทีว่ าชีวติ แลอายุของขันธสิน้ ไปเสือ่ มไปนัน้ คือ
สิ้นไปเสื่อมไปอยางไร?
ข. ตอบวา เชนเราจะมีลมหายใจอยูได
 สัก ๑๐๐ หน ก็จะ
ตาย ถาหายใจเสียหนหนึง่ แลว ก็คงเหลืออีก ๙๙ หน หรือ
เราจะคิดจะนึกอะไรไดสัก ๑๐๐ หน เมือ่ คิดนึกเสียหนหนึง่
แลว ก็คงเหลือ ๙๙ หน ถาเปนคนอายุยืน ก็หายใจอยูได
มากหน หรือคิดนึกอะไรๆ อยูได
 มากหน ถาเปนคนอายุสัน้
ก็มีลมหายใจและคิดนึกอะไรๆ อยูไดนอยหน ที่สุดก็หมด
ลงวันหนึ่ง เพราะจะตองตายเปนธรรมดา.
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ก. ถามวา ถาเราจะหมายจะคิดอยูใน
 เรือ่ งความจริงของ
ขันธ อยางนี้จะเปนปญหาไหม ?
ข. ตอบวา ถา คิด เอา หมาย เอา ก็ เปน สมถะ ที่ เรียก วา
มรณัสสติ เพราะปญญานั้น ไมใชเรื่องหมายหรือเรื่องคิด
เปนเรื่องของความเห็นอารมณปจจุบันที่ปรากฏ เฉพาะ
หนาราวกับตาเห็นรูปจึงจะเปนปญญา.
ก. ถามวา เมื่อ จิต สงบ แลว ก็ คอย สังเกต ดูอาการ ขันธ
ที่เปนอารมณปจจุบัน เพื่อจะใหเห็นความจริง นั่นเปน
เจตนาใชไหม?
ข. ตอบวา เวลานั้นเปนเจตนาจริงอยู แตความจริงก็ยัง
ไมปรากฏ เวลาทีความ
่
จริงปรากฏขึน้ นัน้ พนเจตนาทีเดียว
ไมมีเจตนาเลย เปนความเห็นที่เกิดขึ้นเปนพิเศษ ตอจาก
จิตที่สงบแลว.
ก. ถามวา จิตคูกับเจตสิก ใจคูกับธัมมารมณ มโนธาตุคู
กับธรรมธาตุ ๓ คูนี้เหมือนกันหรือ ตางกัน?
ข. ตอบวา เหมือนกัน เพราะวาจิต กับมโนธาตุกับใจนั้น
อยางเดียวกัน สวนใจนั้นเปนภาษาไทย ภาษาบาลี ทาน
เรียกวามโน เจตสิกนั้นก็ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร ธัม
มารมณนั้นก็ คือ เวทนา สัญญา สังขาร ธรรมธาตุนัน้ ก็คือ
เวทนา สัญญา สังขาร.
ก. ถามวา ใจนั้นทำไมจึงไมใครปรากฏ เวลาที่สังเกตดูก็

ข.

ก.
ข.
ก.

เห็นแตเหลาธัมมารมณ คือเวทนาบาง สัญญาบาง สังขาร
บาง มโนวิญญาณความรูทางใจ เพราะเหตุไร ใจจึงไม
ปรากฏเหมือนเหลาธัมมารมณ กับมโนวิญญาณ?
ตอบวา ใจนั้นเปนของละเอียด เห็นไดยาก พอพวก
เจตสิก ธรรม ที่ เปน เห ลา ธัม มา รมณ มาก ระ ทบ เขา ก็ เกิด
มโนวิญญาณ ถูกผสมเปนมโนสัมผัสเสียทีเดียว จึงแลไม
เห็นมโนธาตุได.
ถามวา อุเบกขาในจตุตถฌาน เปนอทุกขมสุขเวทนา
ใชหรือไม?
ตอบวา ไมใช อทุกขมสุขเวทนา นั้นเปนเจตสิกธรรม
สวนอุเบกขาในจตุตถฌานนั้นเปนจิต.
ถามวา สังโยชน ๑๐ นั้น คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพัตตปรามาส กามราคะ พยาบาท รูปราคะ อรูป
ราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ที่แบงเปน สังโยชนเบื้อง
ต่ำ ๕ เบื้องบน ๕ นั้น ก็สวนสักกายทิฐิที่ทานแจกไว ตาม
แบบขันธละ ๔ รวม ๕ ขันธ เปน ๒๐ ที่วายอมเห็นรูป
โดยความเปนตัวตนบาง ยอมเห็นตัวตนวามีรูปบาง ยอม
เห็นรูป ในตัวตนบาง ยอมเห็นตัวตนในรูปบาง ยอมเห็น
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตัวตนบาง
ยอมเห็นตัวตนวามี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบาง
ยอมเห็น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตัวตนบาง
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ยอมเห็นตัวตนในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบาง
ถาฟงดูทานที่ละสักกายทิฐิไดแลว ดูไมเปนตัวเปนตน
แตทำไมพระโสดาบัน ก็ละสักกายทิฏฐิไดแลว สังโยชน
ยังอยูอีกถึง ๗ ขาพเจาฉงนนัก?
ข. ตอบวา สักกายทิฏฐิ ทีท่ านแปลไวตามแบบ ใครๆ ฟง
ก็ไมใครเขาใจ เพราะทานแตกอน ทานพูดภาษามคธกัน
ทานเขาใจไดความกันดี สวนเราเปนไทย ถึงแปลแลวก็
จะไมเขาใจ ของทาน จึงลงความเห็นวาไมเปนตัวเปนตน
เสีย ดูออกจะแรงมากไป ควรจะนึกถึง พระโกณทัญญะ
ในธัมมจักร ทานไดเปนโสดาบันกอนคนอืน่ ทานไดความ
เห็นวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมมํ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นลวนมีความดับ
เปนธรรมดา แลพระสารีบุตรพบพระอัสสชิ ไดฟงอริยสัจ
ยอวา
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสฺจ โย นิ
โรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณ
ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตเจาทรงแสดงเหตุ
ของธรรมเหลานั้น และความดับของธรรมเหลานั้น พระ
มหาสมณะมีปกติกลาวอยางนี้ ทานก็ไดดวงตาเห็นธรรม
ละสักกายทิฐิได.
ก. ถามวา ถาเชนนั้นทานก็เห็นความจริงของปญจขันธ

ข.

ก.
ข.

ก.
ข.

ถายความเห็นผิด คือทิฏฐิวิปลาสเสียได สวนสีลัพพัตกับ
วิจิกิจฉา ๒ อยางนั้น ทำไมจึงหมดไปดวย?
ตอบวา สักกาย ทิฏฐิ นั้น เปน เรื่อง ของ ความ เห็น ผิด
ถึงสีลัพพัตก็เกี่ยวกับความเห็นวาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ที่
มีอยูในโลกจะใหดีใหชั่วได วิจิกิจฉานั้น เมื่อผูที่ยังไมเคย
เห็นความจริง ก็ตองสงสัยเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นทาน
ที่ไดดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงของสังขารทั้งปวง
สวนสีลัพพัตนั้น เพราะความเห็นของทานตรงแลวจึงเปน
อจลสัทธา ไมเห็นไปวาสิ่งอื่นนอกจากกรรมที่เปนกุศล
แลอกุศล จะใหดีใหชั่วได จึงเปนอันละสีลัพพัตอยูเอง
เพราะสังโยชน ๓ เปนกิเลสประเภทเดียวกัน.
ถามวา ถาตอบสังโยชน ๓ อยางนี้แลว มิขัดกันกับ
สักกายทิฏฐิตามแบบที่วา ไมเปนตัวเปนตนหรือ?
ตอบวา คำ ที่ ว า ไม เป น ตั ว เป น ตน นั้ น เป น เรื่ อ ง ที่
เขาใจเอาเองตางหาก เชน กับพระโกณฑัญญะ เมื่อฟง
ธรรมจักร ทานก็ละสักกายทิฏฐิไดแลว ทำไมจึงตองฟง
อนัตตลักขณะสูตร อีก เลา นี่ ก็ สอ ให เห็น ได วา ทาน ผู ที่
ละสักกายทิฏฐิไดนั้น คงไมใชเห็นวาไมเปนตัวเปนตน.
ถามวา ถาเชนนัน้ ทีว่ าเห็นอนัตตา ก็คือเห็นวาไมใชตัว
ไมใชตนอยางนั้นหรือ?
ตอบวา อนัตตาในอนัตตลักขณะสูตรที่พระพุทธเจา
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ทรงซักพระปญจวัคคีย มีเนือ้ ความวาขันธ ๕ ไมเปนไปใน
อำนาจ สิ่งที่ไมเปนไปในอำนาจบังคับไมได จึงชื่อวาเปน
อนัตตา ถาขันธ ๕ เปนอัตตาแลวก็คงจะบังคับได เพราะ
ฉะนั้นเราจึงควรเอาความวา ขันธ ๕ ที่ไมอยูในอำนาจ
จึงเปนอนัตตา เพราะเหตุที่บังคับไมได ถาขันธ ๕ เปน
อัตตา ตัวตนก็คงจะบังคับได.
ถามวา ถาเชนนั้นเห็นอยางไรเลาจึงเปนสักกายทิฏฐิ?
ตอบวา ตาม ความ เห็น ของ ขาพเจา วา ไมรู จัก ขันธ
๕ ตามความเปนจริง เห็นปญจขันธวาเปนตนและเที่ยง
สุข ปนตัวตนแกนสาร และเลยเห็นไปวาเปนสุภะความ
งามดวย ที่เรียกวาทิฏฐิวิปลาส นี่แหละเปนสักกายทิฏฐิ
เพราะฉะนั้นจึงเปนคูปรับกับ ยงฺกิญจิ สมุทยธมฺมํ สพฺ
พนฺตํ นิโรธธมมํ ซึ่งเปนความเห็นถูก ความเห็นชอบจึง
ถายความเห็น ผิดเหลานั้นได.
ถามวา ถาเชนนั้น ทานที่ละสักกายทิฐิไดแลว อนิจฺจํ
ทุกขํ อนตฺตา จะเปนอัธยาศัยไดไหม ?
ตอบวา ถาฟงดูตามแบบทานเห็น ยงฺกิฺจิ สมุทย
ธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ชัดเจน อนิจฺจํ คงเปนอัธยาศัย
สวนทุกขํ กับอนตฺตา ถึงจะเห็นก็ไมเปนอัธยาศัย เขาใจวา
ถาเห็น ปญจขันธ เปนทุกขมากเขา กามราคะพยาบาทก็
คงนอย ถาเห็นปญจขันธเปนอนัตตามากเขา กามราคะ
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พยาบาทก็คงหมด ถาเห็นวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ชัดเจน
เขาสังโยชนเบื้องบนก็คงหมด นี่เปนสวนความเขาใจ แต
ตามแบบทานก็ไมไดอธิบายไว.
ถามวา 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?
ตอบวา แตกหักหรือไมแตกหักก็ใครจะไปรูของทาน
เพราะวาเปนของเฉพาะตัว.
ถามวา ถาจะสันนิษฐานไปตามแนวพระปริยัติก็จะ
ชี้ตัวอยางใหเขาไดบางหรือไม?
ตอบวา การสันนิษฐานนั้นเปนของไมแน ไมเหมือน
อยางไดรูเองเห็นเอง.
ถามวา แนหรือไมแนก็เอาเถิด ขาพเจาอยากฟง?
ตอบวา ถาเชนนั้น ขาพเจาวาทานที่ไดเปนโสดาบัน
เสร็จ แลว มี อัธยาศัย ใจคอ ซึ่ง ตาง กับ ปุถุชน ทาน ได ละ
กามราคะพยาบาทสวนหยาบถึงกับลวงทุจริต ซึง่ เปนฝาย
อบายได คงเหลือ แตอยางกลางอยางละเอียดอีก ๒ สวน
ภายหลังทานเจริญสมถวิปสสนามากขึ้น ก็ละ กามราคะ
ปฏิฆะสังโยชน อยางกลางไดอีกสวน ๑ ขาพเจาเห็นวา
นี่แหละเปนมรรคที่ ๒ ตอมาทานประพฤติปฏิบัติละเอียด
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เขา ก็ละกามราคะพยาบาททีเป
่ นอยางละเอียดไดขาด ชือ่
วา พระอนาคามี.
ถามวา กาม ราคะ พยาบาท อยาง หยาบ ถึง กับ ลวง
ทุจริต หมายทุจริตอยางไหน ?
ตอบวา หมายเอาอกุศลกรรมบถ ๑๐ วาเปนทุจริต
อยางหยาบ.
ถามวา ถ า เช น นั้ น พระ โสดาบั น ท า น ก็ ละ อกุ ศ ล
กรรมบถ ๑๐ ไดเปนสมุจเฉทหรือ?
ตอบวา ตามความเห็นของขาพเจา เห็นวากายทุจริต
๓ คือ ปาณา อทินนา กาเมสุมิจฉาจาร มโนทุจริต ๓ อภิ
ชฺฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐินี้ละขาดไดเปน สมุจเฉท สวน
วจีกรรมที่ ๔ คือ มุสาวาทก็ละไดขาด สวนวจีกรรมอีก ๓
ตัว คือ ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาป ละไดแตสวน
หยาบที่ปุถุชนกลาวอยู แตสวนละเอียดยังละไมไดตอง
อาศัยสังวรความระวังไว.
ถามวา ทีต่ องสำรวมวจีกรรม ๓ เพราะเหตุอะไรทำไม
จึงไมขาดอยางมุสาวาท?
ตอบวา เปนดวยกามราคะกับปฏิฆะสังโยชนทัง้ ๒ ยัง
ละไมได.
ถามวา วจีกรรม ๓ มาเกีย่ วอะไรกับสังโยชนทัง้ ๓ ดวย
เลา?

ข. ตอบวา บางคาบบางสมัย เปนตนวามีเรื่องที่จำเปน
เกิดขึน้ ในคนรักของทานกับคนอีกคนหนึง่ ซึง่ เขาทำความ
ไมดีอยางใดอยางหนึง่ จำเปนทีจะ
่ ตองพูด ครัน้ พูดไปแลว
เปน เหตุ ให เขา หาง จาก คน นั้น จึง ตอง ระวัง สวน ป สุณ า
วาจา บางคราวความโกรธเกิดขึ้นที่สดุ จะพูดออกไปดวย
กำลังใจที่โกรธวาพอมหาจำเริญ แมมหาจำเริญ ที่เรียก
วาประชดทาน ก็สงเคราะหเขาในผรุสวาจา เพราะเหตุนัน้
จึงตองสำรวม สวนสัมผัปปลาปนั้น ติรัจฉานกถาตางๆ มี
มาก ถาสมัยที่เผลอสติมีคนมาพูด ก็อาจจะพลอยพูดไป
ดวยได เพราะเหตุนั้นจึงตองสำรวม.
ก. ถามวา ออพระโสดาบันยังมีเวลาเผลอสติอยูหรือ?
ข. ตอบวา ทำไมทานจะไมเผลอ สังโยชนยังอยูอีกถึง ๗
ทานไมใชพระอรหันตจะไดบริบูรณดวยสติ.
ก. ถามวา กามราคะ พยาบาท อยางกลางหมายความ
เอาแตไหน เมื่อเกิดขึ้นจะไดรู?
ข. ตอบวา ความรักแลความโกรธทีปรากฏ
่
ขึน้ มีเวลาสัน้
หายเร็ว ไมถึงกับลวงทุจริต นี่แหละเปนอยางกลาง.
ก. ถามวา ก็กามราคะ พยาบาท อยางละเอียดนัน้ หมาย
เอาแคไหน แลเรียกวาพยาบาทดูหยาบมาก เพราะเปนชือ่
ของอกุศล?
ข. ตอบวา บางแหงทานก็เรียกวาปฏิฆะสังโยชน ก็มีแต
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ความเห็นของขาพเจาวา ไมควรเรียกพยาบาท ควรจะ
เรียกปฏิฆะสังโยชนดูเหมาะดี
ถามวา ก็ปฏิฆะกับกามราคะที่อยางละเอียดนั้นจะ
ไดแกอาการของจิตเชนใด ?
ตอบวา ความกำหนัดที่อยางละเอียด พอปรากฏขึ้น
ไมทันคิดออกไปก็หายทันที สวนปฏิฆะนั้น เชน คนที่มี
สาเหตุโกรธกันมาแตกอน ครั้นนานมาความโกรธกันมา
แตกอน ครั้นนานมาความโกรธนั้นก็หายไปแลว และไม
ไดนึกถึงเสียเลย ครัน้ ไปในทีประชุ
่ มแหงใดแหงหนึง่ ไปพบ
คนนั้นเขามีอาการสะดุดใจ ไมสนิทสนมหรือเกอเขิน ผิด
กับคนธรรมดา ซึง่ ไมเคยมีสาเหตุกัน ขาพเจาเห็นวาอาการ
เหลานี้เปนอยางละเอียด ควรจะเรียกปฏิฆะสังโยชนได
แตตามแบบทานก็ไมไดอธิบายไว
ถามวา สังโยชนทั้ง ๒ นี้ เห็นจะเกิดจากคนโดยตรง
ไมใชเกิดจากสิ่งของทรัพยสมบัติอื่นๆ ?
ตอบวา ถูกแลว เชนวิสาขะอุบาสกเปนพระอนาคามี
ไดยินวาหลีกจากนางธัมมทินนา ไมไดหลีกจากสิ่งของ
ทรัพยสมบัตสิ วนอืน่ ๆ สวนความโกรธหรือปฏิฆะทีเกิ
่ ดขึน้ ก็
เปนเรือ่ งของคนทัง้ นัน้ ถึงแมจะเปนเรือ่ งสิง่ ของ ก็เกีย่ วของ
กับคน ตกลงโกรธคนนั่นเอง
ถามวา สวนสังโยชนเบือ้ งต่ำนัน้ ก็ไดรับความอธิบาย
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มามากแลว แตสวนสังโยชนเบือ้ งบน ๕ ตามแบบทีอธิ
่ บาย
ไววา รูปราคะ คือ ยินดีในรูปฌาน อรูปราคะยินดีในอรูป
ฌาน ถาเชนนั้นคนที่ไมไดบรรลุฌานสมาบัติ ๘ สังโยชน
ทั้ง ๒ ก็ไมมีโอกาสจะเกิดได เมื่อเปนเชนนี้สังโยชน ๒
ไมมีหรือ ?
ตอบวา มี ไมเกิดในฌาน ก็ไปเกิดในเรื่องอื่น
ถามวา เกิด ใน เรื่อง ไหน บาง ขอ ทาน จง อธิบาย ให
ขาพเจาเขาใจ ?
ตอบวา ความยินดีในรูปขันธ หรือความยินดีใน รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นั้นชื่อวารูป ราคะ ความยินดีใน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือยินดีในสมถวิปส สนา
หรือยินดีในสวนมรรคผล ที่ไดบรรลุเสขคุณแลว เหลานี้ก็
เปนอรูปราคะได
ถามวา ก็ความยินดีในกาม ๕ พระอนาคามีละไดแลว
ไมใชหรือ ทำไมจึงมาเกี่ยวกับสังโยชน เบื้องบนอีกเลา ?
ตอบวา กามมี ๒ ชั้น ไมใชชั้นเดียวที่พระอนาคามีละ
นั้น เปนสวนความกำหนัดในเมถุน ซึ่งเปนคูกับพยาบาท
สวนความยินดีในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีไม
่ ไดเกีย่ ว
กับเมถุน จึงเปนสังโยชนเบื้องบน คือรูปราคะ สวนความ
ยินดีในนามขันธทั้ง ๔ หรือสมถวิปสสนาหรือมรรคผลชั้น
ตน ๆ เหลานี้ ชื่อวาอรูปราคะ ซึ่งตรงกับความยินดีใน
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ธัมมารมณ เพราะฉะนั้นพระอรหันตทั้งหลายเบื่อหนาย
ในรูปขันธ หรือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เปนภายนอก
จึงไดสิ้นไปแหงรูปราคะสังโยชน และทานเบื่อในเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ และสมถหรือวิปสสนาที่อาศัย
ขันธเกิดขึ้นเมื่อทานสิ้นความยินดีในนามขันธแลว แม
ธรรมทัง้ หลายอาศัยขันธเกิดขึน้ ทานก็ไมยินดี ไดชือ่ วาละ
ความยินดียินรายในนามรูปหมดแลว ทานจึงเปนผูพ นแลว
จากความยินดี ยินรายในอารมณ ๖ จึงถึงพรอมดวยคุณ
คือฉะลังคุเบกขา.
ถามวา แปลกมากยังไมเคยไดยินใครอธิบายอยางนี้
สวนมานะสังโยชนนั้น มีอาการอยางไร?
ตอบวา มานะสังโยชนนัน้ มีอาการใหวัด เชนกับนึกถึง
ตัวของตัว ก็รูส กึ วาเปนเรา สวนคนอืน่ ก็เห็นวาเปนเขา แล
เห็นวาเราเสมอกับเขา หรือเราสูงกวาเขาหรือเราต่ำกวา
เขา อาการที่วัดชนิดนี้แหละเปนมานะสังโยชน ซึ่งเปนคู
ปรับกับอนัตตาหรือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา.
ถามวา ก็อุทธัจจสังโยชนนั้นมีลักษณะอยางไร เชน
พระอนาคามีละสังโยชนเบือ้ งต่ำไดหมดแลว สวนอุทธัจจ
สังโยชนจะฟุงไปทางไหน?
ตอบวา ตาม แบบ ทาน อธิบาย ไว วา ฟุง ไป ใน ธรรม
เพราะทานยังไมเสร็จกิจจึงไดฝกใฝอยูในธรรม.

ก. ถามวา อวิชชาสังโยชนนั้นไมรูอะไร?
ข. ตอบวา ตามแบบทานอธิบายไววา ไมรขัู นธทีเป
่ นอดีต
๑ อนาคต ๑ ปจจุบนั ๑ อริยสัจ ๔ ปฏิจจสมุปบาท ๑ ความ
ไมรูในที่ ๘ อยางนี้แหละชื่อวาอวิชชา.
ก. ถามวา พระเสขบุคคลทานก็รูอริ
 ยสัจ ๔ ดวยกันทัง้ นัน้
ทำไมอวิชชาสังโยชนจึงยังอยู?
ข. ตอบวา อวิชชามีหลายชั้น เพราะฉะนั้นวิชชาก็หลาย
ชั้น สวนพระเสขบุคคล มรรคแลผลชั้นใดที่ทานไดบรรลุ
แลว ทานก็รูเปนวิชชาขึ้น ชั้นใดยังไมรู ก็ยังเปนอวิชชาอยู
เพราะฉะนั้นจึงหมดในขั้นที่สุด คือ พระอรหันต.
ก. ถามวา พระเสขบุคคลทานเห็นอริยสัจ แตละตัณหา
ไมได มิไมไดทำกิจในอริยสัจหรือ?
ข. ตอบวา ทานก็ทำทุกชั้นนั้นแหละ แตก็ทำตามกำลัง.
ก. ถามวา ที่วาทำตามชั้นนั้นทำอยางไร?
ข. ตอบวา เชน พระ โสดาบัน ได เห็น ปญจ ขันธ เกิด ขึ้น
ดับไป ก็ชื่อวาไดกำหนดรูทุกข และไดละสังโยชน ๓ หรือ
ทุจริตสวนหยาบๆ ก็เปนอันละสมุทัย ความที่สังโยชน ๓
สิ้นไปเปนสวนนิโรธตามชั้นของทาน สวนมรรคทานก็ได
เจริญมีกำลังพอละสังโยชน ๓ ได แลทานปดอบายได ชื่อ
วาทำภพคือทุคติใหหมดไป ที่ตามแบบเรียกวา ขีณนิรโย
มีนรกสิ้นแลว สวนพระสกิทาคามี ก็ไดกำหนดทุกขคือ
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ปญจขันธแลวแลละกาม ราคะ พยาบาทอยางกลางได
ชื่อวาละสมุทัย ขอที่กามราคะพยาบาทอยางกลางหมด
ไป จึง เปน นิโรธ ของ ทาน สวน มรรค นั้น ก็ เจริญ มา ได
เพียงละกามราคะพยาบาท อยางกลางนี่แหละจึงไดทำ
ภพชาติใหนอยลง สวนพระอนาคามีทุกขไดกำหนดแลว
ละกามราคะพยาบาทสวนละเอียดหมดไดชือ่ วาละสมุทยั
กามราคะ พยาบาท อยาง ละเอียด ที่ หมด ไป จึง เปน นิโรธ
ของทาน สวนมรรคนั้นก็ไดเจริญมาเพียงละสังโยชน ๕
ไดหมด แลไดสิ้นภพคือกามธาตุ.
ถามวา ศีล สมาธิ ปญญา ที่เปนโลกีย กับโลกุตตรนั้น
ตางกันอยางไร?
ตอบวา ศีล สมาธิ ปญญา ของ ผู ปฏิบัติ อยู ใน ภูมิ
กามาพจร รูปาพจร อรูปาพจร นี่แหละเปนโลกีย ที่เรียก
วาวัฏฏคามีกุศล เปนกุศลที่วนอยูในโลก สวน ศีล สมาธิ
ปญญา ของทานผูปฏิบัติตั้งแตโสดาบันแลวไป เรียกวา
วิวัฏฏคามีกุศล เปนเครื่องขามขึ้นจากโลก นี่แหละเปน
โลกุตตร.
ถามวา ทานทีบรรลุ
่ ฌานถึงอรูปสมาบัตแล
ิ ว ก็ยังเปน
โลกียอยู ถาเชนนั้นเราจะปฏิบัติใหเปนโลกุตตร ก็เห็นจะ
เหลือวิสัย?
ตอบวา ไมเหลือวิสัย พระพุทธเจาทานจึงทรงแสดง
ธรรมสั่งสอน ถาเหลือวิสัยพระองคก็คงไมทรงแสดง.

ก. ถามวา ถาเราไมไดบรรลุฌานชั้นสูงๆ จะเจริญ
ปญญา เพื่อใหถึงซึ่งมรรคแลผลจะไดไหม?
ข. ตอบวา ได เพราะวิธีที่เจริญปญญาก็ตองอาศัย
สมาธิ จริงอยู แตไมตองถึงกับฌาน อาศัยสงบจิตที่
พนนิวรณ ก็พอเปนบาทของวิปสสนาได.
ก. ถามวา ความสงัดจากกาม จากอกุศลของผูที่บรรลุ
ฌาน โลกีย กับ ความ สงัด จาก กาม จาก อกุศล ของ พระ
อนาคามีตางกันอยางไร?
ข. ตอบวา ตางกันมาก ตรงกันขามทีเดียว.
ก. ถามวา ทำไมจึงไดตางกันถึงกับตรงกันขามทีเดียว?
ข. ตอบวา ฌานที่เปนโลกีย ตองอาศัยความเพียร มีสติ
คอยระวังละอกุศล แลความเจริญกุศลใหเกิดขึ้น มีฌาน
เปนตน และยังตองทำกิจที่คอยรักษาฌานนั้นไวไมให
เสื่อม ถึงแมจะเปนอรูปฌานที่วาไมเสื่อมในชาตินี้ ชาติ
หนาตอๆ ไป ก็อาจจะเสื่อมได เพราะเปนกุปปธรรม.
ก. ถามวา ถาเชนนั้น สวนความสงัดจากกามจากอกุศล
ของพระอนาคามี ทานไมมีเวลาเสื่อมหรือ?
ข. ตอบวา พระอนาคามี ทานละกามราคะสังโยชนกับ
ปฏิฆะสังโยชนไดขาด เพราะฉะนั้นความสงัดจากกาม
จากอกุศลของทานเปนอัธยาศัย ที่เปนเองอยูเสมอ โดย
ไม ตอง อาศัย ความ เพียร เหมือน อยาง ฌาน ที่ เปน โลกีย
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สวนวิจิกิจฉาสังโยชนนั้น หมดมาตั้งแตเปนโสดาบันแลว
เพราะฉะนั้นอุทธัจจนิวรณที่ฟุงไปหากามและพยาบาท
ก็ไมมี ถึงถีนะมิทธนิวรณก็ไมมี เพราะเหตุนั้นความสงัด
จาก กาม จาก อกุศล ของ ทาน จึง ไม เสื่อม เพราะ เปน เอง
ไมใชทำเอาเหมือนอยางฌานโลกีย.
ถามวา ถาเชนนัน้ ผูที ได
่ บรรลุพระอนาคามี ความสงัด
จากกามจากอกุศล ที่เปนเองมิไมมีหรือ?
ตอบวา ถานึกถึงพระสกิทาคามี ที่วาทำสังโยชนทั้ง
สองใหนอยเบาบาง นาจะมีความสงัดจากกามจากอกุศล
ที่เปนเองอยูบางแตก็คงจะออน.
ถามวา ที่วาพระอนาคามีทานเปนสมาธิบริปูริการีบริ
บูรณดวยสมาธิ เห็นจะเปนอยางนี้เอง?
ตอบวา ไมใชเปนสมาธิ เพราะวาสมาธินั้นเปนมรรค
ตองอาศัยเจตนาเปนสวนภาเวตัพพธรรม สวนภาเวตัพพ
ธรรมสวนของพระอนาคามีทานเปนเอง ไมมีเจตนาเปน
สัจฉิกาตัพพธรรม เพราะฉะนั้นจึงไดตางกันกับฌานที่
เปนโลกีย.
ถามวา นิวรณแลสังโยชนนั้น ขาพเจาทำไมจึงไมรูจัก
อาการ คงรูจักแตชื่อของนิวรณแลสังโยชน?
ตอบวา ตามแบบในมหาสติปฏฐาน พระพุทธเจาสอน
สาวกใหรูจักนิวรณแลสังโยชน พระสาวกของทานตั้งใจ
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กำหนดสังเกตก็ละนิวรณแลสังโยชนไดหมด จนเปนพระ
อรหันต โดยมาก สวนทานที่อินทรียออน ยังไมเปนพระ
อรหันต ก็เปนพระเสขบุคคล สวนเราไมตัง้ ใจไมสังเกตเปน
แตจำวานิวรณหรือสังโยชนแลวก็ตัง้ กองพูดแลคิดไปจึงไม
พบตัวจริงของนิวรณแลสังโยชน เมือ่ อาการของนิวรณและ
สังโยชนอยางไรก็ไมรูจัก แลวจะละอยางไรได.
ถามวา ถา เชน นั้น ผู ปฏิบัติ ทุก วัน นี้ ที่ รูจัก ลักษณะ
อาการของนิวรณแลสังโยชนจะมีบางไหม ?
ตอบวา มี ถมไป ชนิด ที่ เปน สาวก ตั้งใจ รับคำ สอน แล
ประพฤติปฏิบัติจริง ๆ.
ถามวา นิวรณ ๕ เวลาทีเกิ
่ ดขึน้ ในใจมีลักษณะอยางไร
จึงจะทราบไดวาอยางนี้ คือ กามฉันท อยางนีคื้ อพยาบาท
หรือถีนะมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉา และมีชื่อเสียง
เหมือนกับสังโยชน จะตางกันกับสังโยชนหรือวาเหมือน
กัน ขอทานจงอธิบายลักษณะของนิวรณแลสังโยชนให
ขาพเจาเขาใจ จะไดสังเกตถูก?
ตอบวา กามฉันทนิวรณ คือความพอใจในกาม สวน
กามนัน้ แยกเปนสอง คือกิเลสกามหนึง่ วัตถุกามอยางหนึง่
เชน ความกำหนัดในเมถุน เปนตน ชื่อวากิเลสกาม ความ
กำหนัดในทรัพยสมบัติเงินทองที่บานนาสวน และเครื่อง
ใชสอยหรือบุตรภรรยาพวกพอง และสัตวของเลี้ยงที่เรียก
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วาวิญญาณกทรัพย อวิญญาณกทรัพยเหลานี้ ชือ่ วาวัตถุ
กามความคิดกำหนัดพอใจในสวนทั้งหลายเหลานี้ ชื่อวา
กามฉันทนิวรณ สวนพยาบาทนิวรณคือความโกรธเคือง
หรือคิดแชงสัตวใหพินาศ ชื่อวาพยาบาทนิวรณ ความ
งวงเหงาหาวนอน ชื่อวา ถีนะมิทธนิวรณ ความฟุงซาน
รำคาญใจ ชื่อวา อุธัจจกุกกุจจนิวรณ ความสงสัย ใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลสงสัยในกรรมที่สัตวทำ
เปนบาป หรือสงสัยในผลของกรรมเหลานี้ เปนตน ชื่อวา
วิจิกิจฉา รวม ๕ อยางนี้ ชื่อวานิวรณ เปนเครื่องกั้นกาง
หนทางดี.
ก. ถามวา กาม ฉันท นิวรณ อธิบาย เกี่ยว ไป ตลอด กระ
ทั่งวิญญาณกทรัพย อวิญญาณกทรัพย วาเปนวัตถุกาม
ถาเชนนั้น ผูที่ยังอยูครองเรือน ซึ่งตองเกี่ยวของกับทรัพย
สมบัติอัฐฬส เงินทองพวกพอง ญาติมิตร ก็จำเปนจะตอง
นึกถึงสิง่ เหลานัน้ เพราะเกีย่ วเนือ่ งกับตนก็มิเปนกามฉันท
นิวรณไปหมดหรือ?
ข. ตอบวา ถานึกตามธรรมดาโดยจำเปนของผูที ยั่ งครอง
เรือนอยู โดยไมไดกำหนัดยินดีก็เปนอัญญสมนา คือ
เปนกลางๆ ไมใชบุญไมใชบาป ถาคิดถึงวัตถุกามเหลา
นั้น เกิด ความยินดีพอใจรักใครเปนหวงยึดถือหมกมุน
พัวพันอยูในวัตถุกามเหลานั้น จึงจะเปนกามฉันทนิวรณ
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สมดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไววา น เต กามา ยานิ จิตฺ
รานิ โลเก อารมณที่วิจิตรงดงามเหลาใดในโลก อารมณ
เหลานั้นมิไดเปนกาม สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม ความ
กำหนัดอันเกิดจากความดำรินี้ นี้แหละเปนกามของคน
ติฺฐนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก อารมณที่วิจิตรงดงามในโลก
ก็ตั้งอยูอยางนั้นเอง อเถตฺถธีรา วินยนฺติ ฉนฺทํ เมื่อความ
จริงเปนอยางนี้ นักปราชญทั้งหลายจึงทำลายเสียได ซึ่ง
ความพอใจในกามนัน้ นีก็่ ทำใหเห็นชัดเจนไดวา ถาฟงตาม
คาถาพระพุทธภาษิตนี้ ถาคิดนึกถึงวัตถุกามตามธรรมดา
ก็ไมเปนกามฉันทนิวรณ ถาคิดนึกอะไรๆ ก็เอาเปนนิวรณ
เสียหมด ก็คงจะหลีกไมพนนรก เพราะนิวรณเปนอกุศล.
ถามวา พยาบาท นิวรณ นั้น หมายความ โกรธ เคือง
ประทุษรายในคน ถาความกำหนัดในคนก็เปนกิเลสกาม
ถูกไหม?
ตอบวา ถูกแลว.
ถามวา ความงวงเหงาหาวนอน เปนถีนะมิทธนิวรณ
ถา เชน นั้น เวลา ที่ เรา หาวนอน มิ เปน นิวรณ ทุก คราว ไป
หรือ?
ตอบวา หาวนอนตามธรรมดา เปนอาการของรางกาย
ที่จะตองพักผอน ไมเปนถีนะมิทธ นิวรณกามฉันทหรือ
พยาบาท ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ ออน กำลัง ลง ไป หรือ ดับ ไป ใน
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สมัยนัน้ มีอาการมัวซัวแลงวงเหงา ไมสามารถจะระลึกถึง
กุศลได จึงเปนถีนะมิทธนิวรณ ถาหาวนอนตามธรรมดา
เรา ยัง ดำรง สติสัมปชัญญะ อยู ได จนกวา จะ หลับ ไป จึง
ไมใชนิวรณ เพราะถีนะมิทธนิวรณเปนอกุศล ถาจะเอา
หาวนอนตามธรรมดาเปนถีนมิทธแลว เราก็คงจะพนจาก
ถีนะมิทธนิวรณไมได เพราะตองมีหาวนอนทุกวันดวยกัน
ทุกคน.
ถามวา ความ ฟุ ง ซ า น รำคาญ ใจ ที่ ว า เป น อุ ท ธั จ จ
กุกกุจจนิวรณนั้น หมายฟุงไปในที่ใดบาง?
ตอบวา ฟุงไปในกามฉันทบาง พยาบาทบาง แตใน
บาปธรรม ๑๔ ทานแยกเปนสองอยาง อุทธัจจะความ
ฟุงซาน กุกกุจจ ความรำคาญใจ แตในนิวรณ ๕ ทานรวม
ไวเปนอยางเดียวกัน.
ถามวา นิวรณ ๕ เปนจิตหรือเจตสิก?
ตอบวา เปนเจตสิกธรรมฝายอกุศลประกอบกับจิตที่
เปนอกุศล.
ถามวา ประกอบอยางไร?
ตอบวา เชน กาม ฉันท นิวรณ ก็ เกิด ใน จิต ที่ เปน พวก
โลภะมูล พยาบาทกุกกุจจนิวรณ ก็เกิดในจิตที่เปนโทสะ
มูล ถีนะมิทธ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา ก็เกิดในจิตที่เปนโมหะ
มูล พระพุทธเจา ทรง เปรียบ นิวรณ ทั้ง ๕ มา ใน สามัญ

ญ ผล สูตร ทีฆ นิกาย สี ลัก ขัน ธ วรรค หนา ๙๓ วา กาม
ฉันทนิวรณ เหมือนคนเปนหนี้, พยาบาทนิวรณเหมือน
คนไข หนัก, ถีนมิท ธนิว รณ เหมือน คน ติด ใน เรือน จำ,
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ เหมือน คน ที่ เปน ทาส , วิจิกิจฉา
นิวรณเหมือนคนเดินทางกันดารมีภัยนาหวาดเสียว เพราะ
ฉะนั้น คนที่เขาพนหนี้ หรือหายเจ็บหนัก หรือออกจาก
เรือนจำ หรือพนจากทาส หรือไดเดินทางถึงที่ประสงคพน
ภัยเกษมสำราญ เขายอมถึงความยินดีฉันใด ผูที พ่ นนิวรณ
ทั้ง ๕ ก็ยอมถึงความยินดีฉันนั้น แลในสังคารวสูตร ใน
ปจจกนิบาตอังคุตตรนิกาย หนา ๒๕๗ พระพุทธเจาทรง
เปรียบนิวรณดวยน้ำ ๕ อยาง วาบุคคลจะสองดูเงาหนา
ก็ไมเห็นฉันใด นิวรณทัง้ ๕ เมือ่ เกิดขึน้ ก็ไมเห็นธรรมความ
ดีความชอบฉันนัน้ กามฉันทนิวรณ เหมือนน้ำทีระคน
่ ดวย
สีตางๆ สีครั่ง สีชมพู เปนตน พยาบาทนิวรณ เหมือนน้ำ
รอนทีเดื
่ อดพลาน ถีนะมิทธนิวรณ เหมือนน้ำทีมี่ จอกแหน
ปดเสียหมด อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ เหมือนน้ำที่คลื่นเปน
ระลอก วิจิกิจฉานิวรณ เหมือนน้ำที่ขุนขนเปนโคลนตม
เพราะฉะนัน้ น้ำ ๕ อยางนี้ บุคคลไมอาจสองดูเงาหนาของ
ตนได ฉันใด นิวรณทัง้ ๕ ทีเกิ
่ ดขึน้ ครอบงำใจของบุคคลไม
ใหเห็นธรรมความดีความชอบไดก็ฉันนั้น.
ก. ถามวา ทำไมคนเราเวลาไขหนักใกลจะตาย ก็ทำบาป
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กรรม ความ ชั่ว อะไร ไม ได แลว จะ กลาว วจี ทุจริต ปาก ก็
พูดไมได จะลวงทำกายทุจริต มือแลเทาก็ไหวไมไดแลว
ยังเหลือแตความคิดนึกทางใจนิดเดียวเทานั้น ทำไมใจ
ประกอบดวยนิวรณ จึงไปทุคติได ดูไมนาจะเปนบาปกรรม
โตใหญอะไรเลย ขอนีน้ าอัศจรรยนัก ขอทานจงอธิบายให
ขาพเจาเขาใจ?
ข. ตอบวา กิเลสเปนเหตุใหกอกรรมๆ เปนเหตุใหกอวิบาก
ที่เรียกวาไตรวัฏนั้น เชน อนุสัย หรือ สังโยชน ที่เกิดขึ้น
ในเวลานั้นชื่อวากิเลสวัฏ ผูที่ไมเคยประพฤติปฏิบัติก็ทำ
ในใจไมแยบคาย ที่เรียกวา อโยนิโส คิดตอออกไป เปน
นิวรณ ๕ หรืออุปกิเลส ๑๖ จึงเปนกรรมวัฏฝายบาป ถา
ดับจิตไปในสมัยนั้น จึงไดวิบากวัฏที่เปนสวนทุคติ เพราะ
กรรมวัฏฝายบาปสงให อุปมาเหมือนคนปลูกตนไม ไป
นำพืชพันธุของไมที่เบื่อเมามาปลูกไว ตนแลใบที่เกิดขึ้น
นั้น ก็เปนของเบื่อเมา แมผลแลดอกที่ออกมา ก็เปนของ
เบื่อเมา ตามพืชพันธุเดิม ซึ่งนำมาปลูกไวนิดเดียว แตก็
กลายเปนตนใหญไปไดเหมือนกัน ขอนี้ฉันใด จิตที่เศรา
หมองเวลาตาย ก็ไปทุคติไดฉันนั้น และเหมือนพืชพันธุ
แหงผลไมที่ดี มีกลิ่นหอมมีรสหวาน บุคคลไปนำพืชพันธ
มานิดเดียว ปลูกไวแมตนแลใบก็เปนไมที่ดีทั้งผลแลดอก
ทีออก
่ มา ก็ใชแลรับประทานไดตามความประสงค เพราะ

อาศัยพืชที่ดีซึ่งนำมานิดเดียวปลูกไว ขอนี้ฉันใด จิตที่เปน
กุศลผองใสแลวตายในเวลานั้น จึงไปสูสุคติไดสมดวย
พระพุทธภาษิตที่วา
จตฺเต สงฺกิลิเฐทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา
เวลาจิตเศราหมองแลว ทุคติเปนหวังได
จตฺเต อสงฺกิลิเฐ สุคติปาฏิกงฺขา
จิตผองใสไมเศราหมองเวลาตาย สุคติเปนหวังได.
ก. ถามวา อโยนิโสมนสิกาโร ความทำในใจไมแยบคาย
โยนิโสมนสิกาโร ความทำในใจแยบคาย ๒ อยางนั้น
คือ ทำอยางไรจึงชื่อวาไมแยบคาบ ทำอยางไรจึงชื่อวา
แยบคาย?
ข. ตอบวา ความทำสุภนิมติ ไวในใจ กามฉันทนิวรณทียั่ ง
ไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็งอกงาม ความทำปฏิฆะ
นิมิตไวในใจ พยาบาทนิวรณที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิด
ขึ้นแลวก็งอกงามอยางนี้ ชื่อวาทำในใจไมแยบคาย การ
ทำอสุภสัญญาไวในใจ กามฉันทนิวรณที่ยังไมเกิดก็ไม
เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมหายไป การทำเมตตาไวใน
ใจ พยาบาทนิวรณที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็
เสือ่ มหายไป เชนนีเป
้ นตัวอยาง หรือความทำในใจอยางไร
ก็ตาม อกุศลทียั่ งไมเกิดก็เกิดขึน้ ทีเกิ
่ ดขึน้ แลวก็งอกงาม ก็
ชื่อวาทำในใจไมแยบคาย หรือจะคิดนึกอยางไรก็ตาม

๕๒

๕๓

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

กุศล ที่ ยัง ไม เกิด ก็ เกิด ขึ้น ที่ เกิด ขึ้น แลว ก็ บริบูรณ
อยางนี้ชื่อวาทำในใจแยบคาย สมดวยสาวกภาษิตที่
พระสารีบุตรแสดงไวในพระทสุตตรสูตร หมวด ๒ วา โย
จ เหตุ โย จ ปจฺจโย สตฺตานํ สงฺกิเลสสาย ความไมทำ
ในใจโดยอุบายอันแยบคาย เปนเหตุดวยเปนปจจัยดวย
เพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย ๑ โย จ เหตุ โย จ
ปจฺจโย สตฺตนํ วิสทุ ธฺ ยิ า ความทำในใจ โดยอุบายแยบคาย
เปนเหตุดวยเปนปจจัยดวย เพื่อจะไดบริสุทธิ์แหงสัตวทั้ง
หลาย.
ก. ถามวา ที่ วา อนุสัย กับ สังโยชน เปน กิเลส วัฏ สวน
นิวรณหรืออุปกิเลส ๑๖ วาเปนกรรมวัฏ เวลาที่เกิดขึ้นนั้น
มีอาการตางกันอยางไร จึงจะทราบไดวา ประเภทนี้เปน
นิวรณ หรืออุปกิเลส ๑๖?
ข. ตอบวา เชนเวลาตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดดม
กลิ่น ลิ้นไดลิ้มรส กายถูกตองโผฏฐัพพะ รูธัมมารมณดวย
ใจ ๖ อยางนี้ แบงเปน ๒ สวน สวนที่ดีนั้นเปนอิฏฐารมณ
่ ดีเปน
เปนทีตั่ ง้ แหงความกำหนัดยินดี สวนอารมณ ๖ ทีไม
อนิฏฐารมณ เปนตัง้ แหงความยินรายไมชอบโกรธเคือง ผู
ทียั่ งไมรความ
ู
จริงหรือไมมสติ
ี เวลาทีตา
่ เห็นรูปทีดี่ ยัง
ไมทันคิดวากระไร ก็เกิดความยินดีกำหนัดพอใจขึ้น
แคนี้เปนสังโยชน ถาคิดตอมากออกไป ก็เปนกาม

ฉันทนิวรณหรือเรียกวา กามวิตกก็ได หรือเกิดความ
โลภอยากไดที่ผิดธรรมก็เปนอภิชฺฌาวิสมโลโภที่อยู
ในอุปกิเลส ๑๖ หรือในมโนกรรม อกุศลกรรมบถ
๑๐ ชนิดนี้ ประกอบดวยเจตนา เปนกรรมวัฏฝาย
บาป เวลาตาเห็นรูปที่ไมดีไมทันคิดกวากระไร เกิดความ
ไมชอบ หรือเปนโทมนัสปฏิฆะขึ้น ไมประกอบดวยเจตนา
แคนี้เปน ปฏิฆะสังโยชน คือกิเลสวัฏ ถาคิดตอออก
ไปถึงโกรธเคืองประทุษรายก็เปนพยาบาทนิวรณ หรือ
อุปกิเลส หรืออกุศลกรรมบถ ๑๐ ชนิดนี้ ก็เปนกรรมวัฏ
ฝายบาป เพราะประกอบดวยเจตนา นีชี้ ให
้ ฟงเปนตัวอยาง
แมกิเลสอืน่ ๆ ก็พึงตัดสินใจอยางนีว้ ากิเลสทีไม
่ ตัง้ ใจ
ใหเกิดก็เกิดขึ้นไดเอง เปนพวกอนุสัยหรือสังโยชน
เปนกิเลสวัฏ ถาประกอบดวยเจตนา คือยืดยาวออก
ไปก็เปนกรรมวัฏ.
ก. ถามวา ถา เชน นั้น เรา จะ ตัด สิ นกิเลสวัฏ จะ ตัด
อยางไร?
ข. ตอบวา ตองตัดไดดวยอริยมรรค เพราะสังโยชนก็
ไมมเจตนา
ี
อริยมรรคก็ไมมเจตนา
ี
เหมือนกัน จึงเปน
คูปรับสำหรับละกัน.
ก. ถามวา ถ า การ ปฏิ บั ติ ของ ผู ดำเนิ น ยั ง อ อ น อยู ไม
สามารถจะตัดได สังโยชนก็ยังเกิดอยู แลวก็เลยเปนกรรม
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วัฏฝายบาปตอออกไป มิตองไดวิบากวัฏที่เปนสวนทุคติ
เสียหรือ?
ตอบวา เพราะอยางนัน้ นะซิ ผูที ยั่ งไมถึงโสดาบันจึงปด
อบายไมได.
ถามวา ถาเชนนั้นใครจะไปสวรรคไดบางเลา ในชั้นผู
ปฏิบัติที่ยังไมถึงโสดาบัน ?
ตอบวา ไป ได เพราะ อาศัย เปลี่ยน กรรม สังโยชน ยัง
อยูก็จริง ถาประพฤติทุจริตกาย วาจา ใจ เวลาตาย ใจ
เศรา หมอง ก็ ตอง ไป ทุคติ ถา มา ตั้งใจ เวน ทุจริต อยู ใน
สุจริตทางกาย วาจา ใจ แลเวลาตายก็ไมเศราหมอง ก็มี
สติสัมปชัญญะ ก็ไปสุคติได เพราะเจตนาเปนตัวกรรม
กรรมมี ๒ อยาง กณฺหํ เปนกรรมดำ คือ ทุจริต กาย วาจา
ใจ สกฺกํ เปนกรรมขาว คือ สุจริต กาย วาจา ใจ ยอมให
ผลตางกัน.
ถามวา ผูที่ยังมีชีวิตอยูไดประพฤติสุจริต กาย วาจา
ใจ เวลาตายใจเศราหมอง มิตองไปทุคติเสียหรือ หรือผู
ที่ประพฤติทุจริต กาย วาจา ใจ แตเวลาตายใจเปนกุศล
มิไปสุคติได หรือ?
ตอบวา ก็ ไป ได นะ ซี ได เคย ฟง หนังสือ ของ สมเด็จ
พระวันรัต (ทับ) วัดโสมนัสบางหรือเปลา เวลาลงโบสถ
ทาน เคย แสดง ให พระ เณร ฟง ภาย หลัง ได มา จัด พิมพ

กันขึ้น รวมกับขออื่นๆ ทานเคยแสดงวา ภิกษุรักษาศีล
บริสุทธิ์ เวลาจะตายหวงในจีวร ตายไปเกิดเปนเล็น แล
ภิกษุ อีก องค หนึ่ง เวลา ใกล จะ ตาย นึก ขึ้น ได วา ทำ ใบ
ตะไครน้ำขาดมองหาเพื่อนภิกษุที่จะแสดงอาบัติ ก็ไมมี
ใคร ใจกังวล อยู อยาง นั้น แหละ ครั้น ตาย ไป เกิด เปน
พญานาค แลอุบาสกอีกคนหนึ่ง เจริญกายคตาสติมาถึง
๓๐ ป ก็ไมไดบรรลุคุณวิเศษอยางใด เกิดความสงสัยใน
พระธรรม ตายไปเกิดเปนจระเข ดวยโทษวิจิกิจฉานิวรณ
สวน โตเทยยะพราหมณ นั้น ไมใชผูปฏิบัติ หวงทรัพย
ที่ฝงไว ตาย ไป เกิด เปนลูก สุนัข อยูใน บาน ของ ตนเอง
ดวยโทษกามฉันทนิวรณเหมือนกัน แลนายพรานผูหนึ่ง
เคย ฆา สัตว มาก เวลา ใกล จะ ตาย พระสา รีบุตร ไป สอน
ใหรับไตรสรณคมน จิตก็ตั้งอยูในกุศลยังไมทันจะใหศีล
นายพราน ก็ตายไปสูสุคติ ดวยจิตที่เปนกุศล ตั้งอยูใน
ไตรสรณคมน นี่ก็เปนตัวอยางของผูที่ตายใจเศราหมอง
หรือบริสุทธิ์ กรรมของผูที่กระทำในเมื่อเวลาใกลจะตาย
นั้น ชื่อวาอาสันนกรรม ตองใหผลกอนกรรมอื่นๆ ทาน
เปรียบวา เหมือนโคอยูใกลประตูคอก แมจะแกกำลัง
นอย ก็ตองออกไดกอน สวนโคอื่นถึงจะมีกำลัง ที่อยูขาง
ใน ก็ตองออกทีหลัง ขอนี้ฉันใด กรรมที่บุคคลทำเมื่อใกล
จะตาย จึงตองใหผลกอนฉันนั้น.
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ก. ถามวา สวนอนุสยั แลสังโยชน เปนกิเลสวัฏนิวรณหรือ
อุปกิเลส ๑๖ หรืออกุศลกรรมบถ ๑๐ วาเปนกรรมวัฏฝาย
บาป สวนกรรมวัฏฝายบุญจะไดแกอะไร?
ข. ตอบวา กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อรูปาวจรกุศล
เหลานี้ เปนกรรมวัฏฝายบุญสงใหวิบากวัฏ คือ มนุษย
สมบัติบาง สวรรคสมบัติบาง พรหมโลกบาง พอเหมาะ
แกกุศลกรรม ที่ทำไว
ก. ถามวา ถา เชน นั้น กรรม ทั้ง หลาย ที่ สัตว ทำ เปน บุญ
ก็ตาม เปนบาปก็ตาม ยอมใหผลเหมือนเงาที่ไมพรากไป
จากตนฉะนั้นหรือ?
ข. ตอบวา ถูกแลว สม ดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไวใน
อภิณหปจจเวกขณวา กมฺมสฺสโกมฺหิ เราเปนผูมีกรรมเปน
ของๆ ตน กมฺมทายาโท เปนผูรับผลของกรรม กมฺมโยนิ
เปนผูมีกรรมเปนกำเนิด กมฺมพนฺธุ เปนผูมีกรรมเปนเผา
พันธุ กมฺมปฏิสรโณ เปนผูมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย ยํ กมมํ
กริสฺสามิ เราจักทำกรรมอันใด กลยาณํ วา ปาปกํ วา ดี
หรือชั่ว ตสํสา ทายาโท ภวิสฺสามิ เราจักเปนผูรับผลของ
กรรมนั้น.
ก. ถามวา อนุสัยกับสังโยชน ใครจะละเอียดกวากัน
ข. ตอบวา อนุสยั ละเอียดกวาสังโยชน เพราะสังโยชนนัน้
เวลาที่จะเกิดขึ้น อาศัยอายตนะภายในภายนอกกระทบ
กันเขาแลวเกิดวิญญาณ ๖ ชื่อวา ผัสสะ เมื่อผูที่ไมมีสติ

หรือไมรูความจริง เชนหูกับเสียงกระทบกันเขา เกิดความ
รูขึ้น เสียงที่ดีก็ชอบ เกิดความยินดีพอใจ เสียงที่ไมดี ก็
ไมชอบไมถูกใจ ที่โลกเรียกกันวาพื้นเสีย เชนนี้แหละชื่อ
วาสังโยชน จึงหยาบกวาอนุสัย เพราะอนุสัยนั้นยอมตาม
นอนในเวทนาทั้ง ๓ เชน สุขเวทนาเกิดขึ้น ผูที่ไมรูความ
จริง หรือไมมสติ
ี ราคานุสัยจึงตามนอน ทุกขเวทนาเกิดขึน้
ปฏิฆานุสัยยอมตามนอน อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึน้ อวิชชา
นุสัยยอมตามนอน เพราะฉะนั้นจึงละเอียดกวาสังโยชน
แลมีพระพุทธภาษิตตรัสไวใน มาลุงโกย วาท สูตรวา เด็ก
ออนที่นอนหงายอยูในผาออม เพียงจะรูจักวานี่ตานี่รูป ก็
ไมมีในเด็กนั้น เพราะฉะนั้น สังโยชนจึงไมมีในเด็กที่นอน
อยูในผาออม แตวาอนุสัยยอมตามนอนในเด็กนั้นได.
ก. ถามวา อนุสัยนั้นมีประจำอยูเสมอหรือ หรือมีมา
เปนครั้งเปนคราว?
ข. ตอบวา มีมาเปนครั้งเปนคราว ถามีประจำอยูเสมอ
แลวก็คงจะละไมได เชนราคานุสัยก็เพิ่งมาตามนอนใน
สุขเวทนา หรือปฏิฆานุสัยก็เพิ่งมาตามนอนในทุขเวทนา
หรืออวิชชานุสัยก็เพิ่งมาตาม นอนในอทุกขมสุขเวทนา
ตามนอนไดแตผูที่ไมรูความจริงหรือไมมีสติ ถาเปนผูที่รู
ความจริง หรือมีสติก็ไมตามนอนได เรื่องนี้ไดอธิบายไว
ในเวทนาขันธแลว.
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ก. ถามวา แตเดิมขาพเจาเขาใจวา อนุสัยตามนอน
อยูใน
 สันดานเสมอทุกเมือ่ ไป เหมือนอยางขีตะกอน
้
ที่นอนอยูกนโองน้ำ ถายังไมมีใครมาคน ก็ยังไมขุน
ขึ้น ถามีใครมาคนก็ขุนขึ้นได เวลาที่ไดรับอารมณที่
ดี เกิดความกำหนัดยินดีพอใจขึน้ หรือไดรับอารมณ
ที่ ไม ดี ก็ เกิดปฏิฆะ หรือ ความ โกรธ ขึ้น เขาใจ วา นี่
แหละขุนขึ้นมา ความเขาใจเกาของขาพเจามิผิดไป
หรือ?
ข. ตอบวา ก็ผิดนะซี เพราะเอานามไปเปรียบกับรูป คือ
โองก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ น้ำก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ
แลขี้ตะกอนกนโองก็เปนรูปไมมีวิญญาณเหมือนกัน จึง
ขังกันอยูได สวนจิตเจตสิกของเรา เกิดขึ้นแลวก็ดับ
ไปจะขังเอาอะไรไวได เพราะกิเลสเชนอนุสัย หรือ
สังโยชน ก็อาศัยจิตเจตสิกเกิดขึ้นชั่วคราวหนึ่ง เมื่อ
จิตเจตสิกในคราวนั้นดับไปแลว อนุสัยหรือสังโยชน
จะตกคางอยูกับใคร ลองนึกดูเมื่อเรายังไมเกิดความรัก
ความรักนั้นอยูที่ไหน ก็มีขึ้นเมื่อเกิดความรักไมใชหรือ
หรือเมื่อความรักนั้นดับไปแลว ก็ไมมีความรักไมใชหรือ
และความโกรธเมือ่ ยังไมเกิดขึน้ ก็ไมมเหมื
ี อนกัน มีขึน้ เมือ่
เวลาที่โกรธ เมื่อความโกรธดับแลว ก็ไมมีเหมือนกัน เรื่อง
นี้เปนเรื่องที่ละเอียด เพราะไปติดสัญญาที่จำไวนานแลว
วา อนุสัยนอนอยูเหมือนขี้ตะกอนที่นอนอยูกนโอง.

ก. ถามวา ก็ อนุสัย กับ สังโยชน ไมมี แลว บาง คราว
ทำไมจึงมีขึน้ อีกไดเลา ขาพเจาฉงนนัก แลวยังอาสวะ
อีกอยางหนึ่งที่วาดองสันดานนั้น เปนอยางไร?
ข. ตอบวา ถาพูดถึงอนุสยั หรืออาสวะแลว เราควรเอา
ความวา ความเคยตัวเคยใจ ที่เรียกวากิเลส กับวาสนา
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาละไดทั้ง ๒ อยางที่พระอรหันต
สาวกละไดแตกิเลสอยางเดียว วาสนาละไมได เราควร
จะเอาความวาอาสวะหรืออนุสัยกิเลสเหลานี้เปนความ
เคยใจ เชนไดรับอารมณที่ดี เคยเกิดความกำหนัดพอใจ
ไดรับ อารมณ ที่ ไม ดี เคย ไม ชอบ ไม ถูกใจ เชน นี้เปนตน
เหลานีแหละ
้
ควรรูส กึ วาเปนเหลาอนุสยั หรืออาสวะ เพราะ
ความคุนเคยของใจ สวนวาสนานั้น คือความคุนเคยของ
กาย วาจา ที่ติดตอมาจากความเคยแหงอนุสัย เชน คน
ราคะ จริต มี มรรยาท เรียบรอย หรือ เปน คน โทสะ จริต มี
มรรยาทไมเรียบรอย สวนราคะแลโทสะนั้นเปนลักษณะ
ของกิเลสกิรยิ ามรรยาททีเรี่ ยบรอย แลไมเรียบรอย นัน่ เปน
ลักษณะของวาสนานี่ก็ควรจะรูไว.
ก. ถามวา ถา เชน นั้น เรา จะ ละ ความ คุน เคย ของ ใจ
ในเวลาทีได
่ รับอารมณทีดี่ หรือทีไม
่ ดีจะควรประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรดี?
ข. ตอบวา วิธี ปฏิบัติ ที่ จะ ละ ความ คุน เคย อยาง เกา
คือ อนุสัยแลสังโยชน ก็ตองมาฝกหัดใหคุนเคยใน
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ศีลแลสมถวิปสสนาขึ้นใหม จะไดถายถอนความคุน
เคยเกา เชน เหลาอนุสยั หรือสังโยชนใหหมดไปจาก
สันดาน.
ก. ถามวา สวนอนุสัยกับสังโยชน ขาพเจาเขาใจดีแลว
แตสวนอาสวะนั้น คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ๓
อยางนัน้ เปนเครือ่ งดองสันดาน ถาฟงดูตามชือ่ ก็ไมนาจะ
มีเวลาวาง ดูเหมือนดองอยูกับจิตเสมอไป หรือไมไดดอง
อยูเสมอ

แตสวนตัวขาพเจาเขาใจไวแตเดิมสำคัญวาดอง
อยูเสมอ ขอนี้เปนอยางไร ขอทานจงอธิบายใหขาพเจา
เขาใจ?
ข. ตอบวา ไม รู ว า เอา อะไร มา ซอกแซก ถาม ได ตอบ
ไวพรอมกับอนุสัยแลสังโยชนแลว จะใหตอบอีกก็ตอง
อธิบายกันใหญ คำที่วาอาสวะเปนเครื่องดองนั้น ก็ตอง
หมายความถึงรูปอีก นัน่ แหละ เชนกับเขาดองผักก็ตองมี
ภาชนะ เชนผักอยางหนึ่ง หรือชามอยางหนึ่ง แล น้ำอยาง
หนึ่ง รวมกัน ๓ อยาง สำหรับแชกันหรือของที่เขาทำเปน
แชอิ่ม ก็ตองมีขวดโหลหรือน้ำเชื่อมสำหรับแชของ เพราะ
สิง่ เหลานัน้ เปนรูปจึงแชแลดองกันได สวนอาสวะนัน้ อาศัย
นามธรรมเกิดขึน้ นามธรรมก็เปนสิง่ ทีไม
่ มตัี ว อาสวะก็เปน
สิ่งที่ไมมีตัว จะแชแลดองกันอยูอยางไรได นั่นเปนพระ
อุปมาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงบัญญัติขึ้นไววา อา

สวะเครื่องดองสันดาน คือกิเลสมีประเภท ๓ อยาง เราก็
เลยเขาใจผิด ถือมั่นเปนอภินิเวส เห็นเปนแชแลดองเปน
ของจริงๆ จังๆ ไปได ความจริงก็ไมมีอะไร นามแลรูปเกิด
ขึ้นแลวก็ดับไป อะไรจะมาแชแลดองกันอยูได เพราะ
ฉะนั้นขอใหเปลี่ยนความเห็นเสียใหม ที่วาเปนนั่นเปนนี่
เปนจริงเปนจังเสียใหได ใหหมดทุกสิ่งที่ไดเขาใจไวแต
เกาๆ แลว ก็ตั้งใจศึกษาเสียใหม ใหตรงกับความจริงซึ่ง
เปนสัมมาปฏิบัติ.
ก. ถามวา จะทำความเห็นอยางไรจึงจะตรงกับความ
จริง?
ข. ตอบวา ทำความ เห็ น ว า ไม มี อะไร มี แต สมมติ
แลบัญญัติ ถาถอนสมมติแลบัญญัติออกเสียแลวก็
ไมมีอะไร หาคำพูดไมได เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทรง
บัญญัติ ขันธ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ นามรูปเหลานี้ก็เพื่อ
จะใหรูเรื อ่ งกันเทานัน้ สวนขันธแลอายตนะ ธาตุ นามรูป ผู
ปฏิบตั ควร
ิ กำหนดรูว าเปนทุกข สวนอนุสยั หรือสังโยชน อา
สวะ โยคะ โอฆะ นิวรณ อุปกิเลสเหลานี้เปนสมุทัย อาศัย
ขันธหรือายตนะ หรือนามรูปเกิดขึน้ นัน้ เปนสมุทยั เปนสวน
หนึง่ ทีควร
่ ละ มรรคมีองค ๘ ยนเขาก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา
เปนสวนที่ควรเจริญ ความสิ้นไปแหงกิเลส คืออนุสัยหรือ
สังโยชน ชื่อวานิโรธ เปนสวนควรทำใหแจง เหลานี้แหละ
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เปนความจริง ความรูความเห็นใน ๔ อริยสัจนี้แหละคือ
เห็นความจริงละ.
ก. ถามวา สาธุ ขาพเจาเขาใจแจมแจงทีเดียว แตเมื่อ
อาสวะไมไดดองอยูเสมอ แลวทำไมทานจึงกลาววาเวลา
ที่พระอรหันตสำเร็จขึ้นใหม ๆ โดยมากตามที่ไดฟงมาใน
แบบทานรูวาจิตของทานพนแลวจากกามาสวะ ภวาสะ
อวิชชาสวะ ขาพเจาจึงเขาใจวาผูที่ยังไมพนก็ ต อ ง มี อา
สวะประจำอยูกับจิตเปนนิตยไป ไมมีเวลาวาง กวาจะพน
ไดก็ตองเปนพระอรหันต?
ข. ตอบวา ถาขืนทำความเห็นอยูอยางนี้ ก็ไมมีเวลาพน
จริงดวย เมื่ออาสวะอยูประจำพื้นเพของจิตแลว ก็ใคร
จะละไดเลา พระอรหันตก็คงไมมีในโลกไดเหมือนกัน นี่
ความจริงไมใชเชนนี้ จิตนั้นสวนหนึ่งเปนประเภท
ทุกขสัจ อาสวะสวนหนึ่งเปนประเภทสมุทัย อาศัย
จิตเกิดขึน้ ชัว่ คราว เมือ่ จิตคราวนัน้ ดับไปแลว อาสวะ
ที่ ประกอบ กับ จิต ใน คราว นั้น ก็ ดับ ไป ดวย สวน อา
สวะ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได บ อ ย ๆ นั้ น เพราะ อาศั ย การ เพ ง
โทษ ถาเราจักตั้งใจไมเพงโทษใครๆ อาสวะก็จะเกิดได
ดวยยากเหมือนกัน สมดวยพระพุทธภาษิต ที่ตรัสไววา
ปรวชฺชานุปสฺสสฺส เมื่อ บุคคล ตาม มอง ดู ซึ่ง โทษ ของ ผู
อื่น นิจฺจํ อชฺฌาน สฺญิโน เปนบุคคลมีความหมายจะ

ก.

ข.

ก.
ข.

ยกโทษเปนนิตย อาสวาตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวะ ทั้งหลาย
ยอมเจริญขึ้นแกบุคคลนั้น อาราโส อาสวกฺขยา บุคคล
นั้นเปนผูหางไกลจากธรรมที่สิ้นอาสวะ ถาฟงตามคาถา
พระพุทธภาษิตนี้ก็จะทำใหเราเห็นชัดไดวา อาสวะนั้นมี
มาในเวลาที่เพงโทษ เรายังไมเพงโทษอาสวะ ก็ยังไมมี
มาหรือเมื่อจิตที่ประกอบดวยอาสวะคราวนั้นดับไปแลว
อาสวะก็ดับไปดวย ก็เปนอันไมมีเหมือนกัน การที่เห็น
วาอาสวะมีอยูเสมอจึงเปนความเห็นผิด.
ถามวา อาสวะ ๓ นั้น กามาสวะเปนกิเลสประเภทรัก
อวิชชาสวะเปนกิเลสประเภทที่ไมรู แตภวาสวะนั้นไมได
ความวาเปนกิเลสประเภทไหน เคยไดฟงตามแบบทาน
วาเปนภพๆ อยางไรขาพเจาไมเขาใจ?
ตอบวา ความ ไมรู ความ จริง เปน อวิชชา สวะ จึง ได
เขาไปชอบไวในอารมณที่ดีมีกามเปนตน เปนกามสวะ
เมื่อไปชอบไวในที่ใด ก็เขาไปยึดถือตั้งอยูในที่นั้น จึงเปน
ภวาสวะนี่แหละ เขาใจวาเปนภวาสวะ.
ถามวา ภวะทานหมายวาภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูป
ภพ ไมใชหรือ ทำไมภพจึงจะมาอยูในใจของเราไดเลา?
ตอบวา ภพที่ในใจนี่ละซี่สำคัญนัก จึงไดตอใหไปเกิด
ในภพขางนอก ก็ลองสังเกตดู ตามแบบที่เราไดเคยฟงมา
วา พระอรหันตทั้งหลายไมมีกิเลสประเภทรัก และไมมี
อวิชชาภวะตัณหาเขาไปเปนอยูในที่ใด แลไมมีอุปาทาน

๖๔

๖๕

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ความชอบ ความยินดียึดถือในสิ่งทั้งปวง ภพขางนอก คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตลอดกระทัง่ ภพ คือสุทธาวาสของ
ทานนั้นจึงไมมี.
ก. ถามวา อา สวะ ๓ ไม เห็น มี กิเลส ประเภท โกรธ แต
ทำไมการเพงโทษนัน้ เปนกิเลสเกลียดชังขาดเมตตากรุณา
เพราะอะไรจึงไดมาทำใหอาสวะเกิดขึ้น?
ข. ตอบวา เพราะความเขาไปชอบไปเปนอยูในสิ่งใดที่
ถูกใจของตน ครั้นเขามาทำที่ไมชอบไมถูกใจ จึงไดเขาไป
เพงโทษ เพราะสาเหตุทีเข
่ าไปชอบไปถูกใจเปนอยูใน
 สิง่ ใด
ไว ซึ่งเปนสายชนวนเดียวกัน อาสวะทั้งหลายจึงไดเจริญ
แกบุคคลนั้น.
ก. ถามวา ความรูนั้นมีหลายอยาง เชนกับวิญญาณ ๖
คือ ความรูทาง หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือความรูใน
เรือ่ งโลภ โกรธ หลง ริษยา พยาบาท หรือรูไป
 ในเรือ่ งความ
อยากความตองการ หรือคนทีหยิ
่ บเล็กหยิบนอย นิดหนอย
ก็โกรธเขาก็วาเขารูทั ง้ นัน้ สวนความรูใน
 รูปฌานหรือ อรูป
ฌาน ก็เปนความรูชนิ
 ดหนึง่ สวนปญญาทีรู่ เห็
 นไตรลักษณ
แลอริยสัจก็เปนความรูเหมื
 อนกัน สวนวิชชา ๓ หรือวิชชา
๘ ก็เปนความรูพิเศษอยางยิ่ง เมื่อเปนเชนนี้ ควรจะแบง
ความรูเหลานี้เปนประเภทไหนบาง ขอทานจงอธิบายให
ขาพเจาเขาใจจะไดไมปนกัน

ข. ตอบวา ควรแบงความรูทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย
่ กำหนดรูว า
ใจ วาเปนประเภททุกขสัจ เปนสวนทีควร
เปนทุกข สวนความโลภ ความโกรธ ความหลง ริษยา
พยาบาท ความอยากความตองการเปนสมุทัย เปน
สวนควรละความรูในรูปฌานแลอรูปฌาน แลความ
รูในไตรลักษณหรืออริยสัจเปนมรรค เปนสวนที่ควร
เจริญ วิชชา ๓ หรือวิชชา ๘ นั้นเปนริโรธ เปนสวน
ควรทำใหแจง.
ก. ถามวา อะไร ๆ ก็เอาเปนอริยสัจ ๔ เกือบจะไมมีเรื่อง
อื่นพูดกัน?
ู ยสัจทัง้ ๔ แลไมทำหนาทีกำหนด
่
ข. ตอบวา เพราะไมรอริ
ทุกข ละสมุทยั แลทำนิโรธใหแจงและเจริญมรรค จึงไดรอน
ใจกันไปทั้งโลก ทานผูทำกิจถูกตามหนาที่ของอริยสัจทั้ง
๔ ทานจึงไมมีความรอนใจ ที่พวกเราตองกราบไหวทุกวัน
ขาพเจาจึงชอบพูดถึงอริยสัจ.
ก. ถามวา ตาม ที่ ขาพเจา ได ฟง มา วา สอุ ปาทิ เส สนิพ
พานนั้น ไดแกพระอรหันตที่ยังมีชีวิตอยู อนุปาทิเสสนิพ
พานนั้นไดแก พระอรหันตที่นิพพานแลว ถาเชนนั้นทาน
คงหมายความถึงเศษนามรูป เนื้อแลกระดูกที่เหลืออยู
นี่เอง?
ข. ตอบวา ไมใช ถา เศษ เนื้อ กระดูก ที่ หมด แลว วา เปน
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อนุปาทิเสสนิพพาน เชนนั้นใครๆ ตายก็คงเปนอนุปาทิ
เสสนิพพานไดเหมือนกัน เพราะเนื้อแลกระดูกชีวิตจิตใจ
ก็ตองหมดไปเหมือนกัน.
ก. ถามวา ถาเชนนั้นนิพพานทั้ง ๒ อยางนี้จะเอาอยาง
ไหนเลา?
ข. ตอบวา เรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอุปาทิเสสสูตร
แกพระสารีบุตร ในอังคุตตรนิกายนวกนิบาตหนา ๓๑
ความ สังเขป วา วัน หนึ่ง เปน เวลา เชา พระ สา รี บุตร ไป
เที่ยวบิณฑบาต มีพวกปริพพาชกพูดกันวา ผูที่ไดบรรลุ
สอุปาทิเสส ตายแลวไมพนนรก กำเนิดดิรจั ฉาน เปรตวิสยั
อบายทุคติวินิบาต ครั้นพระสารีบุตรกลับจากบิณฑบาต
แลว จึงไปเฝาพระผูมีพระภาคกราบทูลตามเนื้อความที่
พวกปริพพาชกเขาพูดกันอยางนัน้ พระผูมี พระภาคตรัสวา
สอุปาทิเสสบุคคล ๙ จำพวก คือพระอนาคามี ๕ จำพวก
พระสกิทาคามี จำพวกหนึ่ง พระโสดาบัน ๓ จำพวก ตาย
แลวพนจากนรก กำเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติ
วิบาตธรรม ปริยายนี้ยังไมแจมแจง แกภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะ
ประมาท แลธรรมปริยายนี้ เราแสดงดวยความประสงค
จะตอบปญหาที่ถาม ในสอุปาทิเสสสูตรนี้ ไมไดตรัสถึง
อนุ ปาทิเสส แต ก็ พอ สันนิษฐาน วา อนุ ปาทิ เสส คง เปน
สวนของพระอรหันต.

ก. ถามวา ถาเชนทานก็หมายความถึงสังโยชน คือกิเลสที่
ยังมีเศษเหลืออยูว า เปนสอุปาทิเสสนิพพาน สวนสังโยชน
ที่หมดแลวไมมีสวนเหลืออยู คือพระอรหัตผล วาเปน
อนุปาทิเสสนิพพาน?
ข. ตอบวา ถูกแลว.
ก. ถามวา ถาเราพูดอยางนี้ คงไมมใคร
ี เห็นดวย คงวาเรา
เขาใจผิดไมตรงกับเขา เพราะเปนแบบสั่งสอนกันอยูโดย
มากวา สอุปาทิเสสนิพพานของพระอรหันตที่ยังมีชีวิตอยู
อนุปาทิเสสนิพพานของพระอรหันตที่นิพพานแลว ?
ข. ตอบวา ขาพเจาเห็นวา จะเปนอรรถกถาทีขบ
่ พระพุทธ
ภาษิตไมแตกแลว ก็เลยถือตามกันมาจึงมีทางคัดคานได
ไมคมคายชัดเจน เหมือนที่ทรงแสดงแกพระสารีบุตร ซึ่ง
จะไมมีทางคัดคานได หมายกิเลสนิพพานโดยตรง.
ก. ถามวา สอุปาทิเสสสูตรนี้ ทำไมจึงไดตรัสหลายอยาง
นัก มีทัง้ นรก กำเนิดดิรจั ฉาน เปรต วิสยั อบายทุคติวินบิ าต
สวนในพระสูตรอืน่ ๆ ถาตรัสถึงอบายก็ไมตองกลาวถึงนรก
กำเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติวิบาต?
ข. ตอบวา เห็นจะเปนดวยพระสารีบุตรมากราบทูลถาม
หลายอยาง ตามถอยคำของพวกปริพพาชกทีได
่ ยนิ มา จึง
ตรัสตอบไปหลายอยาง เพื่อใหตรงกับคำถาม.
ก. ถามวา ขางทายพระสูตรนี้ ทำไมจึงมีพระพุทธภาษิต
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ตรัส วา ธรรม ปริยาย นี้ ยัง ไม แจม แจง แก ภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะ
ประมาท แล ธรรมปริยายนี้เราแสดงดวยความประสงค
จะตอบปญหาที่ถาม?
ข. ตอบวา ตามความเขาใจของขาพเจา เห็นจะเปนดวย
พระพุทธประสงค คงมุงถึงพระเสขบุคคล ถาไดฟงธรรม
ปริยายนีแล
้ วจะไดความอุน ใจ ทีไม
่ ตองไปทุคติ แลความ
เพียร เพื่อพระอรหันตจะยอยไปทานจึงไดตรัสอยางนี้.
ก. ถามวา เห็นจะเปนเชนนี้เอง ทานจึงตรัสวาถาไดฟง
ธรรมปริยายนี้แลวจะประมาท?
ข. ตอบวา ตามแบบทีได
่ ฟงมาโดยมาก พระพุทธประสงค
ทรงเรงพระสาวก ผูยั งไมพนอาสวะ ใหรีบทำความเพียรให
ถึงที่สุด คือ พระอรหันต.

๗๑
อุบายแหงวิปสสนา

อุบายแหงวิปสสนา
อันเปนเครื่องถายถอนกิเลส
(พระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถร)

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ยอมเกิดมาแตของไมดี
อุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวย ๆ งาม ๆ ก็เกิดขึ้นมาจาก
โคลนตม อันเปนของสกปรกปฏิกลู นาเกลียด แตวาดอกบัว
นั้น เมื่อขึ้นพนโคลนตมแลว ยอมเปนสิ่งที่สะอาด เปนที่
ทัด ทรง ของ พระ ราชา - อุปราช - อำมาตย และ เสนาบดี
เปนตน และดอกบัวนั้น ก็มิกลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลย
ขอนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจา ผูประพฤติพากเพียร

ประโยคพยายาม ยอมพิจารณาซึง่ สิง่ สกปรกนาเกลียด จิต
จึงพนสิ่งสกปรกนาเกลียดได สิ่งสกปรกนาเกลียดนั้นก็คือ
ตัวเรานี้เอง รางกายนี้เปนที่ประชุมแหงของโสโครก คือ
อุจจาระ ปสสาวะ (มูตร คูถ ทั้งปวง) สิ่งที่ออกจาก ผม
ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ก็เรียกวาขี้ทั้งหมด เชน ขี้หัว
ขี้เล็บ ขี้ฟน ขี้ไคล เปนตน เมื่อสิ่งเหลานี้รวงหลนลงสู
อาหาร มีแกง กับ เปนตน ก็รังเกียจ ตองเททิ้งกินไมได
และรางกายนี้ตองชำระอยูเสมอ จึงพอเปนของดูได ถา
หากไมชำระขัดสีก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบ เขาใกลใครก็ไมได
ของทั้งปวงมีผาแพร เครื่องใชตาง ๆ เมื่ออยูนอกกายของ
เราก็เปนของสะอาดนาดู แตเมื่อมาถึงกายนี้แลว ก็เปน
ของสกปรกไป เมื่อปลอยไวนาน ๆ เขาไมซักฟอก ก็จะเขา
ใกลใครไมไดเลย เพราะเหม็นสาบ ดังนี้ จึงไดความวา
รางกายของเรานี้เปนเรือนมูตรเรือนคูถ เปนอสุภะของไม
งาม ปฏิกลู นาเกลียด เมือ่ ยังมีชีวติ อยู ก็เปนถึงปานนี้ เมือ่
ชีวิตหาไมแลว ยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบมิไดเลย
เพราะ ฉะนั้น พระ โย คาว จร เจา ทั้ง หลาย จึง พิจารณา
รางกายอันนี้ใหชำนิชำนาญดวยโยนิโสมนสิการ ตั้งแตตน
มาทีเดียว คือขณะเมือ่ ยังเห็นไมทนั ชัดเจน ก็พิจารณาสวน
ใดสวนหนึ่งแหงกาย อันเปนที่สบายแกจริต จนกระทั่ง
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ปรากฏเปนอุคคหนิมิต คือปรากฏสวนแหงรางกายสวนใด
สวนหนึ่งแลวก็กำหนดสวนนั้นใหมาก เจริญใหมาก ทำให
มาก การเจริญทำใหมากนั้น พึงทราบอยางนี้ อันชาวนา
เขาทำนา เขาก็ทำที่แผนดิน ไถที่แผนดิน ดำลงไปในดิน
ปตอไปเขาก็ทำทีด่ นิ อีกเชนเคย เขาไมไดทำในอากาศกลาง
หาว คงทำแตที่ดินอยางเดียว ขาวเขาก็ไดเต็มยุงเต็มฉาง
เอง เมื่อทำใหมากในที่ดินนั้นแลว ไมตองเรียกวา ขาวเอย
ขาว จงมาเต็มยุง เนอ ขาวก็จะหลัง่ ไหลมาเอง และจะหาม
วา ขาวเอยขาว จงอยามาเต็มยุงเต็มฉางเราเนอ ถาทำนา
ในที่ดินนั่นเองจนสำเร็จแลว ขาวก็จะมาเต็มยุงเต็มฉาง
ฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจาก็ฉันนั้น คงพิจารณากายในที่
เคยพิจารณาอันถูกนิสัย หรือที่ปรากฏมาใหเห็นครั้งแรก
อยาละทิ้งเลยเปนอันขาด การทำใหมากนั้นมิใชหมายแต
การเดินจงกรมเทานั้น ใหมีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถาน
ในกาลทุกเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ คิด พูด
ก็ใหมีสติรอบคอบในกายอยูเสมอ จึงจะชื่อวาทำใหมาก
เมือ่ พิจารณาในรางกายนัน้ จนชัดเจนแลว ใหพิจารณาแบง
สวน แยกสวนออกเปนสวนๆ ตามโยนิโสมนสิการ ตลอด
จนกระจายออกเปนธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม และ
พิจารณาใหเห็นไปตามนัน้ จริงๆ อุบายตอนนีตาม
้ แตตนจะ

ใครครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน แตอยา
ละทิ้งหลักเดิมที่ตนไดรูครั้งแรกนั่นเทียว พระโยคาวจรเจา
เมื่อ พิจารณา ใน ที่ นี้ พึง เจริญ ให มาก ทำให มาก อยา
พิจารณาครั้งเดียว แลวปลอยทิ้งตั้งครึ่งเดือน ตั้งเดือน ให
พิจารณากาวเขาไป ถอยออกมา เปนอนุโลมปฏิโลม
คือเขาไปสงบในจิต แลวถอยออกมาพิจารณากาย อยา
พิจารณากายอยางเดียว หรือสงบที่จิตแตอยางเดียว พระ
โยคาวจรเจาพิจารณาอยางนี้ชำนาญแลว หรือชำนาญ
อยางยิ่งแลว คราวนี้แลเปนสวนที่จะเปนเองคือ จิตยอม
จะรวมใหญ เมื่อรวมพรึบลงยอมปรากฏวาทุกสิ่งรวม
ลงเปนอันเดียวกัน คือหมดทัง้ โลก ยอมเปนธาตุทัง้ สิน้
นิมิตจะปรากฏขึ้นพรอมกันวา โลกนี้ราบเหมือนหนา
กลอง เพราะมีสภาพเปนอันเดียวกัน ไมวาปาไม ภูเขา
มนุษย สัตว แมที่สุดตัวของเราก็ตองลงราบเปนที่สุดอยาง
เดียวกัน พรอมกับ “ญาณสัมปยุต คือรูขึ น้ มาพรอมกัน”
ในทีนี่ ้ ตัดความสนเทหใน
 ใจไดเลย จึงชือ่ วา “ยถาภูตญาณ
ทัสสนวิปสสนา คือทั้งเห็นทั้งรู ตามความเปนจริง”
ขัน้ นีเ้ ปนเบือ้ งตนในอันทีจะ
่ ดำเนินตอไปไมใชทีส่ ดุ อันพระ
โยคาวจรเจา จะพึงเจริญใหมาก ทำใหมาก จึงจะเปนไป
เพื่อความรูยิ่งอีกจนรอบจนชำนาญ เห็นแจงชัดวา สังขาร
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ความปรุงแตงอันเปนความสมมติวา โนนเปนของเรา นั่น
เปนของเรา เปนความไมเที่ยง อาศัยอุปาทานความยึดถือ
จึงเปนทุกข ก็แลธาตุทัง้ หลายตางหาก หากมีความเปนอยู
อยางนี้ตั้งแตไหนแตไรมา เกิด-แก-เจ็บ-ตาย เกิดขึ้นเสื่อม
ไปอยูอย
 างนี้ อาศัยอาการของจิต คือขันธ ๔ ไดแก เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณไปปรุงแตง สำคัญมั่นหมายทุก
ภพทุกชาติ นับเปนอเนกชาติเหลือประมาณ มาจนถึง
ปจจุบันชาติ จึงทำใหจิตหลงอยูตามสมมติไมใชสมมติมา
ติดเอาเรา เพราะธรรมชาติทัง้ หลายทัง้ หมดในโลกนีจะ
้ เปน
ของมีวิญญาณหรือไมก็ตาม เมือ่ วาตามความจริงแลว เขา
หากมีหากเปน เกิดขึน้ เสือ่ มไป มีอยูอย
 างนัน้ ทีเดียวโดยไม
ตองสงสัยเลย จึงรูขึ้นวา ปุพฺเพสุ อนนุสฺ สุเตสุ ธมฺเมสุ
ธรรมดาเหลานี้หากมีมาแตกอน ถึงวาจะไมไดฟงจากใคร
ก็มีอยูอยางนั้นทีเดียว ฉะนั้น ในความขอนี้ พระพุทธองค
เจาจึงทรงปฏิญญาณพระองควา เราไมไดฟงมาแตใคร
มิไดเรียนมาแตใคร เพราะของเหลานี้มีอยูมีมาแตกอน
พระองค ดังนี้ไดความวา ธรรมดาธาตุทั้งหลายยอมเปน
ยอมมีอยูอยางนั้น อาศัยอาการของจิตเขาไปยึดถือเอาสิ่ง
ทั้งปวงเหลานั้นมาหลายภพหลายชาติ จึงเปนเหตุใหเปน
ไปตามสมมตินั่น เปนเหตุใหอนุสัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อ

ไปตาม จึงเปนเหตุใหกอภพกอชาติ ดวยอาการของจิต
เขาไปยึด ฉะนั้น พระโยคาวจรเจาจึงมาพิจารณาโดยแยบ
คายลงไปตามสภาพวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ
สงฺขารา ทุกฺขา สังขารความเขาไปปรุงแตง คืออาการ
ของจิตนัน่ แลไมเทีย่ ง สัตวโลกเขาหากมีอยูเป
 นอยูอย
 างนัน้
ใหพิจารณาอริยสัจธรรมทัง้ ๔ เปนเครือ่ งแกอาการของจิต
ใหเห็นแนแทโดยปจจักขสิทธิวา ตัวอาการของจิตนี้เองมัน
ไมเทีย่ ง เปนทุกข จึงหลงตามสังขาร เมือ่ เห็นจริงลงไปแลว
ก็เปนเครื่องแกอาการของจิต จึงปรากฏขึ้นวา สงฺขารา
สสฺสตา นตฺถิ สังขารทั้งหลายที่เที่ยงแทไมมี สังขารเปน
อาการของจิตตางหาก เปรียบเหมือนพยับแดด สวนสัตว
เขา ก็ อยู ประจำ โลก แต ไหน แต ไร มา เมื่อ รู โดย เงื่อน ๒
ประการ คือรูวาสัตวก็มีอยูอยางนั้น สังขารก็เปนอาการ
ของจิตเขาไปสมมติเขาเทานัน้ ฐีติภูตํ จิตดัง้ เดิมไมมอาการ
ี
เปนผูหลุดพน ธรรมดาหรือธรรมทั้งหลายไมใชตน จะใช
ตนอยางไร ของเขาหากเกิดมีอยางนั้น ทานจึงวา สพฺเพ
ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไมใชตน ใหพระโยคาวจร
เจา พิจารณา ให เห็น แจง ประจักษ ตาม นี้ จน ทำให รวม
พรึบลงไปใหเห็นจริงแจงชัดตามนั่น โดย ปจ จัก ข สิทธิ
พรอมกับญาณสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพรอมกัน จึงชื่อวา
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วุฏฐานคามินีวิปสสนา ทำในที่นี้จนชำนาญเห็นจริงแจง
ประจักษพรอมกับการรวมใหญ และญาณสัมปยุตรวมทวน
กระแสแกอนุสยั สมมติเปนวิมตุ ติ หรือรวมลงฐีติจิตอันเปน
อยูมี อยูอย
 างนัน่ จนแจงประจักษในทีนั่ น้ ดวยญาณสัมปยุต
วา ขีณา ชาติ ญาณํ โหติ ดังนี้ ในที่นี้ไมใชสมมติ ไมใช
ของแตงเอาเดาเอา ไมใชของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได
เปนของทีเกิ
่ ดเอง เปนเอง รูเอง
 โดยสวนเดียวเทานัน้ เพราะ
ดวยการปฏิบตั อัิ นเขมแข็งไมทอถอย พิจารณาโดยแยบคาย
ดวยตนเอง จึงจะเปนขึ้นมาเอง ทานเปรียบเหมือนตนไม
ตางๆ มีตนขาว เปนตน เมื่อบำรุงรักษาตนมันใหดีแลว
ผลคือรวงขาวไมใชสิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลย เปน
ขึ้นมาเอง ถาแลบุคคลมาปรารถนาเอาแตรวงขาว แตหา
ไดรักษาตนขาวไม เปนผูเกียจคราน จะปรารถนาจนวัน
ตายรวงขาวก็ไมมขึี น้ มาใหฉันใด วิมตุ ติธรรม ก็ฉันนัน้ แล
มิใชสิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได คนผูปรารถนาวิมุตติ
ธรรม แตปฏิบัติไมถูก หรือไมปฏิบัติ มัวเกียจครานจนวัน
ตาย จะประสบวิมุตติธรรมไมไดเลย ดวยประการฉะนี้
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พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู
คลินิกวรรณาทันตแพทย
คุณศิริพรรณ อุทาศิริ
คุณยุพา พงศะบุตร
คุณจุม
คุณจีรพันธุ พิมพพันธดี
คุณผาสพร ธูปพลี
คุณนิรมล ตันติพูนธรรม
คุณปวีณา เทศชูกลิ่น
ด.ช.ณัฐกมล รักษอารีกุล

๗๘

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพหนังสือ ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ลำดับ ชื่อ สกุล
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

คุณสมควร ฮาวกองแกว
คุณสุพัฒน ตรงตอกิจ
คุณรัตนา วงศดีประเสริฐ
คุณภารดี แสนรังค
พระรักเดช ติกขปญโญ
ผูไมประสงคออกนาม
คุณสุกัญญา จรูญยิ่งยง
คุณธีรุตม รักษบำรุง
คุณเอกลักษณ
คุณกาญจนา จันทรคง
คุณศมน พรหมคุณ
คุณศิริอร ไพรหารวิจิตรนุช
คุณภัคจิรา
คุณจำนง แจงอักษร
คุณเกตนสิรี วัชรสิริโรจน
คุณยุพดี มาลีพันธ
คุณอภิพร ตติยางกูร
คุณโกศล บัวจา
คุณพรทิพย ไชยณรงค
คุณพรทิพย ไชยณรงคและครอบครัว
คุณกัญจนณัฏฐ เทอญชูชีพ
คุณทิวาพร หลวงบำรุง
คุณปราณี ชวนปกรณ
คุณอัจฉราพันธุ วงคแปลง
พลตรีหญิงฤดี กมลมาศ
คุณหรรษา ตรีมังคลายน
คุณวาทินี สุธนรักษ
คุณผาด-คุณชิต ภูบังบอน
คุณอุกฤษฎ-คุณเขษมศักดิ์ อายตวงษ
คุณวสุทนย จงศรีรัตนพร
ด.ต.ฐิติวัชร เกษศรีรัตน
คุณนภา สุทธาวงศ

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพหนังสือ ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา
จำนวนเงิน
๕๐๐
๔๗๐
๔๗๐
๔๔๐
๔๓๐
๔๒๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๓๘๔
๓๘๐
๓๘๐
๓๖๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๑๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๙๐
๒๘๐
๒๘๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๔๐
๒๔๐
๒๒๐

ลำดับ ชื่อ สกุล
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๕
๙๗
๙๘
๙๙

คุณสกาวลักษณ พวงเพ็ชร
คุณจิราภา กอฝน
คุณธัญชลี วิไลวรรณ
คุณทวีศักดิ์ ตันติฉันทการรุญและครอบครัว
คุณยายทวี คลองชาง
คุณธรณัส แจงคำ
คุณพรทิพย ไชยณรงคและครอบครัว
คุณพรรณนิภา โรจนฐิติกุล
ด.ช.พีรกานต พรายประเสริฐ
คุณพยอม มณีพฤกษและครอบครัว
คุณภทร เที่ยงทอง
คุณธนาภรณ เตชะสิริไพศาล
คุณภีษช สีไธสง
คุณโยธิน เปรมปราณีรัชต
คุณวิชาญ รัตนมงคลกิจ
คุณวนารี สมใจดี
คุณชำนาญ วองพิบูลย
คุณกมล พิพัฒนจรัสสกุล
คุณปราณี ชวนปกรณ
คุณแมเสียม แซเตียว
คุณธนัท วรงคพรกุล
คุณวารณี อังศุโกมุทกุล
คุณระเบียบ มั่นกระจาง
คุณดลยา ธัญญศิริ
คุณศรีวรรณ สุขแสนไกรศร
คุณพยอม มณีพฤกษ
คุณผกาวดี แสนสุข
คุณศิริพรรณี นักรอง
คุณนพพร รพ.สมุทรปราการ
คุณเกรียงไกร คุณมงคลวุฒิ
คุณเบญญาภา ศิริศาถาวร
คุณปรีชา

๗๙
จำนวนเงิน
๒๒๐
๒๑๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๘๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๔๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๘๐

รายนามผูรวมศรัทธาพิมพหนังสือ ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา

ลำดับ ชื่อ สกุล
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

ผูไมประสงคออกนาม
พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู
คุณฤดีพร มัวร
คุณนรินทรพันธ เชียงชู
คุณกัญญณัช มุงสวัสดิ์และครอบครัว
คุณพรทิพย หทัยพันธลักษณ
คุณศิริพรรณี นักรอง
คุณลิลลี่ ภัทรโชคชวย
คุณคำพล-ด.ญ.พรไพลิน หนองยางและคุณเสาวนีย กองดิน
พ.ต.ท.หญิงปราณีต เพ็งระนัย
คุณนิลเนตร ถุงศาศรี
คุณวิมล พัวรักษา
พ.ต.ท.วรวุฒิ ปานขาว
คุณกฤษฎ แกวชม
คุณปองทิพ จุปะมะตัง
คุณพินิจ มะลิ
คุณเกรียงไกร
คุณรัฐนันท วงศจำปา
คุณสรชา แสนสุริวงศ
คุณวันชนะ สัยเกตุ
คุณภัทรพร รวมบุญมี
คุณศิรดา สัยเกตุ
คุณจตุรงค ภูดอก
คุณปราณี ชวนปกรณ
คุณปณณธร บำรักษา
คุณวสุมนย จงศรีรัตนพร
คุณสกาวลักษณ พวงเพ็ชร
คุณสุภาพร เลิศประธานพร
คุณวริษพร กลึงวิจิตร
คุณเพิ่มพงษ-ด.ช.เอกสหัส ธนพิพัฒนสัจจา
รวมศรัทธาทั้งสิ้น

จำนวนเงิน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๕
๘๐
๘๐
๖๐
๖๐
๕๐
๕๐
๕๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๙,๘๗๔

