
                                                คํานํา 
        ธรรมเปนสวนหนึ่งแหงศาสนา   ซึ่งเรียกกันวา   ธรรมวินยั  
เฉพาะธรรมยอมเปนขอปฏิบัติเครื่องบริหารใจ  ทาํใหอัธยาศัยของผู 
ประพฤติปฏบิัติละเอียดสุขุมยิ่งข้ึนกวาพ้ืนเดิมของตนเอง   ทานจึงจัดไว 
เปนหลักสูตรประเภทหน่ึงแหงการศึกษาในพระพุทธศาสนา  และทาน 
ไดจัดไวเปนแผนก ๆ  ไดจัดธรรมที่เกื้อกูลแกความปฏิบัติและควรรู 
ในชั้นตน  จัดเปนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี  ไดจัด 
หมดธรรมท่ีพนจากน้ันข้ึนมา  (ธรรมวิภาคปริเฉทท่ี  ๒  ) เปนหลัก 
สูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท  ซึ่งผูปฏิบัติสมควรจะตองศึกษา 
ใหรูไว  เพ่ือเปนขอปฏิบัติของตน ๆ  สนามหลวงไดออกปญหาสอบไล 
และเรียบเรียงเฉลยไวสําหรับตรวจ  จําเดิมแตมีการสอบไลนักธรรม 
ชั้นโทเปนลาํดับมา  มหามกุฎราชวิทยาลัยไดจัดพิมพข้ึนไวเปนตัวอยาง 
เฉพาะบากศก  และมีเอกชนรวบรวมพิมพข้ึนตามลําดับศกบาง  และ 
ปญหาที่พิมพกันนั้น  ๆ  ก็มักผิด  ๆ  ถูก  ๆ  กองตํารามหากุฎ  ฯ  เห็น 
วาไมสะดวกแกการศึกษาของนักเรียน  จึงไดแกไขจัดพิมพใหเปนไป 
ตามลําดับหมวดตอน   กจิการท้ังปวงท่ีเกี่ยวแกการทําหนังสือ  กอง 
ตําราไดมอบภาระใหแกพระมหาสนธิ์  กิจฺจกาโร  ป.  ๕  วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร  จัดทําทุกประการ. 
        การจัดพิมพไดตัดขอท่ีซ้ํากันหรือคลายคลึงกันออก   เอาไวแต 
พ.ศ.  เพ่ือใหรูวา   ขอน้ันไดออก  พ.ศ.  นั้น  ๆ  และการรวบรวม 
ปญหาเฉลยน้ี  นอกจากของสนามหลวงแลว  ยังไดรวบรวมปญหา 
ของสํานักเรียนบางสํานักที่เห็นวาถูกตองมารวมไวอีกดวย  ปญหา 
ขอไหน  ออกศกไหน  ไดลงเลขบอกไวขางลางทุกขอไป  ตอนไหน 
เห็นสมควรมีปญหาอีก   ทานผูรวบรวมก็แตงเพ่ิมข้ึน  และลงอักษร 
ยอไววา  ส. ป.  (สนธิ์  เปรียญ )   และบางขอเห็นควรมีเชิงอรรถ  ก็ได  
ทําอักษรยอบอกไวในที่นั้น ๆ   สําหรับการออกปญญาธรรมวิภาค 



ปริเฉทที่  ๒  สอบในสนามหลวง  ไดเริ่มเม่ือ   พ.ศ.  ๒๔๖๐  เปนตนมา 
สวนธรรมศึกษาไดเริ่มมีข้ึนเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๒  เปนปตน. 
        การประมวลปญหาและเฉลย  ซึง่ไดจัดพิมพข้ึนดวยวิธีนี้   เชื่อ 
วาจักอํานวยประโยชนใหแกนักศึกษา   และผูใครตอขอปฏิบัติไดตาม 
สมควร. 
        กองตําราขอขอบใจพระมหาสนธ์ิ  กิจฺจากาโร   ป.  ๕  วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร   ผูรวบรวมและเรียบเรียง  และขออุทิศผลอันเกิดแตหนังสือน้ี 
บูชาพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ผูให 
กําเนิดนักธรรม   และทานบุรพูปธยาจารย   ผูบรหิารพระศาสนาสืบ ๆ  
กันมา. 
                                                                                กองตํารา 
มหามกุฎราชวิทยาลัย 
๑๕  มิถุนายน  ๒๔๘๑   
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                          ปญหาและเฉลยธรรมวิภาค 
                                        ปริเฉทที่  ๒ 
                   [สําหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท]  
                                          หมวด  ๒ 
        ถาม.  บคุคลเชนไรเรียกวา  อริยบุคคล ?   อริยบุคคลน้ัน  มี 
กําหนดภูมิธรรมเพียงไร  ? 
        ตอบ.  บุคคลผูไกลจากกิเลสเรียกวา  อริยบุคคล.  มีกําหนด 
ภูมิธรรมตางกันเปนชั้น  ๆ  ดังน้ี - 
        ๑.  พระโสดาบัน  ละสังโยชนได   ๓  คือสักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส. 
        ๒.  พระสกทาคามี  ละสังโยชนได  ๓  เหมือนพระโสดาบัน 
กับทําราคะ  โทสะ  โมหะ  ใหเบาบางลง. 
        ๓.  พระอนาคามี  ละโอรัมภาคิยสังโยชนไดทั้ง  ๕. 
        ๔.  พระอรหันต  ละสังโยชนไดทั้ง  ๑๐. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระอริยบุคคล  ๒  ตางจากพระอริยบุคคล   ๘  อยางไร  ? 
        ต.  ตางจากพระอริยบุคคล  ๘  อยางนี้  คือ   พระเสขะ  หมาย 
เอาพระอริยบุคคล  ๗  เบ้ืองตน  พระอเสขะ  หมายเอาพระผูต้ังอยู 
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ในอรหัตผลจําพวกเดียว  ฯ  สวนพระอริยบุคคล  ๘  หมายถึงพระผู 
ต้ังอยูทั้งในมรรคท้ังในผล   คือ  ต้ังแตพระผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค 
และพระผูต้ังอยูในโสดาปตติผล   จนถึงพระผูต้ังอยูในอรหัตมรรค  
และพระผูต้ังอยูในอรหัตผล. 
                                                                                ๒๕๑๙ 
        ถ.  พระเสขะและพระอเสขะน้ัน  หมายเอาพระพวกไหน  ?  เปน 
คฤหัสถหรือบรรพชิต  ? 
        ต.  พระเสขะหมายเอาพวกพระอริยบุคคล   ผูยังปฏิบัติเพ่ือคุณ- 
ธรรมเบื้องสูงข้ึนไปอีก.  พระอเสขะหมายเอาพระอริยบุคคล   ผูเปนพระ- 
อรหันตเสร็จกิจท่ีจะตองทําแลว.   พระอริยบุคคลเหลาน้ีเปนคฤหัสถก็ม ี
เปนบรรพชติก็มี  แตเฉพาะพระอเสขบุคคลน้ัน  โดยมากเปนบรรพชิต 
                                                                                ส. ป.  
        ถ.  คําวาพระเสขะ   พระผูยังตองศึกษา  และพระอเสขะ  พระผู 
ไมตองศึกษา  ดังน้ี  หมายถึงศึกษาอะไรบาง ?  ผูที่ศึกษาตามหลักสูตร 
และกําลังสอบอยูนี้  จะเรียกวาพระเสขะไดหรือไม ?   เพราะเหตุไร ? 
        ต.  หมายถึงในอธิสีลสิกขา ๑   อธิจิตตสิกขา ๑  อธิปญญา- 
สิกขา  ๑.  อีกนัยหน่ึง   หมายถึงตองศึกษาและตองปฏิบัติเพ่ือมรรคผล 
เบื้องสูงข้ึนไป.   ยังเรียกวาพระเสขะไมได.  เพราะยังละกิเลสไมได 
เหมือนอยางท่ีพระอริยบุคคลทานละได. 
                                                                                ๒๕๑๓ 
        ถ.  พระอรหันตชื่อวาอเสขะ  เพราะสําเร็จกิจอันจะตองทําแลว  
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หมายความวา   พระอเสขะไมตองทําอะไรอีกตอไป  หรืออยางไร  ?  
        ต.  มิไดหมายความอยางนั้นโดยสวนเดียว  พึงทราบกิจอันจะ 
ตองทํา  ๒  อยางกอน  คือ ๑.  กิจเฉพาะตน  ๒.  กจิเนื่องดวยคนอ่ืน. 
กิจขอท่ี  ๑.  พระอเสขะไมตองทําอีกตอไป  เพราะไดบรรลุถึงท่ีสุดแลว 
สวนกิจขอท่ี  ๒  ยังตองทําอยู  พึงเห็นเชนพระพุทธเจาและพระสาวก 
ผูไดบรรลุอรหัตผลแลว  ยังประพฤติออนนอมตอธรรมและบคุคล 
และเท่ียวเทศนาสั่งสอนมหาชนในที่ตาง ๆ  ทั้งนี้เพ่ือเปนทิฏฐานุคติ 
และประโยชนสุขแกชนอ่ืน ๆ  อีกตอไป . 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  พระเสขะ  อเสขะ  ทานปฏิบติัอยูในธรรมอะไรบาง  ?  จงแสดง. 
        ต.  ในบาลีทานแสดงวาปฏิบัติอยูในธรรม  ๕  อยางคือ  ศีล  สมาธิ 
ปญญา  วิมุตติ   วิมุตติญาณทัสสนะ.  ในพระสูตรทานแสดงวาปฏิบัติ 
ธรรมเหลาน้ีคือ  เปนผูถึงพรอมดวยศีล  เปนผูมีทวารอันคุมครองดีแลว 
ในอินทรียทัง้หลาย  (อินทรียสังวร)  เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
(โภชนมัตตัญู)  เปนผูประกอบในชาครธรรม  คือธรรมเปนเครื่อง 
ต่ืนอยู (ชาคริยานุโยค)  ถึงพรอมดวยสัปปุริสธรรม  ๗  เปนผูมีฌาน. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  สมถกัมมัฏฐาน และวิปสนากัมมัฏฐาน  ตางกันอยางไร ? 
การเจริญกัมมัฏฐานอยางไหนจึงจะกําจัดกิเลสไดโดยสิ้นเชิง   หรือตาง 
เจริญท้ังสองอยาง  ?   
        ต.  สมถกัมมัฏฐาน  ไดแกกัมมัฏฐานอันเนื่องดวยการบริกรรม  
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เพ่ือทําใจใหสงบต้ังม่ัน  ไมฟุงซานกระสับกระสายไปตามอารมณตาง ๆ  
เปนสมาธิ,  วิปสสนากัมมัฏฐาน   อันเนื่องดวยทัสสนะทางใจ  ใชปญญา 
พิจารณาสภาวธรรมโดยสามัญญลักษณะ   ใหเห็นตามความเปนจริง. 
ตองเจริญท้ังสองอยาง  จึงจะกําจัดกิเลสไดโดยสิน้เชิง.  
                                                                                ๒๕๑๗ 
        ถ.  ในกมัมัฏฐานท้ังสอง  อยางไรเรียกวาสมถกัมมัฏฐาน  อยางไร 
เรียกวาวิปสสนากัมมัฏฐาน  ?  และถาไมเรียกวากัมมัฏฐาน  จะเรียกวา 
อยางไรไดอีก  ?  การเจริญกัมมัฏฐานกําหนดลมหายใจ  เขา-ออก 
เปนอารมณ   จัดเปนกัมมัฏฐานอะไร  ? 
        ต.  กัมมัฏฐานเนื่องดวยบริกรรมไมเกี่ยวกับปญญา  เรียกวาสมถ- 
กัมมัฏฐาน,  กัมมัฏฐานเน่ืองดวยทัสสนะทางใจ   ในคติของธรรมดา 
ปรารภสภาวะธรรมและสามัญญลักษณะ  จัดเปนวิปสสนากัมมัฏฐาน. 
เรียกวาภาวนาไดอีก.  จัดเปนสมถกัมมฏัฐาน. 
                                                                                ๒๕๐๖ 
        ถ.  สมถะกับวิปสสนา  มีลักษณะตางกันอยางไร  ?  อาศัยกัน 
อยางไรหรือ   ทานจึงยกข้ึนกลาวเปนคูกัน  ? 
        ต.  อุบายสงบใจ  เรียกวาสมถะ   อุบายเรืองปญญา  เรียกวาวิปสสนา. 
มีลักษณะตางกันอยางนี้   ใจท่ีสงบเปนเหตุใหเห็นอรรถธรรมท่ีลึกซ้ึงแจง 
ชัด  และทําอะไรท่ีไมเหลือวิสัยยอมสําเร็จ   แตใจจะสงบเชนนั้นได  ตอง 
อาศัยอุบายซ่ึงเรียกวาสมถะ   อาศัยกันเชนนี้ทานจึงยกข้ึนกลาวเปนคูกัน. 
                                                                                ๑๐/๙/๖๖  
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        ถ.  สมถยานิก  กับ  วิปสสนายานิก  หมายความตางกันอยางไร ? 
        ต.  หมายความตางกันอยางนี้  คือ  สมถยานิก  ไดแกทานผูเจริญ 
สมถกัมมัฏฐานจนไดฌาน   แลวฌานเปนบาทของวิปสสนา  จนได 
บรรลุมรรคผลนิพพาน.  วิปสสนายานิก  ไดแกทานผูเจริญวิปสสนาลวน 
จนไดบรรลมุรรคผลนิพพาน. 
                                                                                ๒๕๑๙ 
        ถ.  การเจริญกัมมัฏฐานท้ังสองอยาง  มีอานิสงสอยางไร  ?  และ 
กัมมัฏฐานท้ังสองน้ัน   จัดเขาในสิกขาประเภทไหน  ? 
        ต.  การเจริญสมถกัมมัฏฐานมีอานิสงส  คือ  ทําใหจิตปลอดจาก 
นิวรณสงบ  ควรแกการเจริญวิปสสนสกัมมัฏฐานตอไป,  การเจริญ 
วิปสสนากัมมัฏฐานมีอานิสงส  คือ  ทําใหรูจักสภาวธรรมตามที่เปนจริง 
เปนเหตุใหเพิกถอนอัตตนุทิฏฐิและอหังการมมังการได.   สมถกัมมัฏ- 
ฐานจัดเขาในจิตตสิกขา  วิปสสนากัมมัฏฐานจัดเขาในปญญาสิกขา. 
                                                                                ๒๕๑๐ 
        ถ.  ภาวนา  ๒  กับภาวนา  ๓  ตางกันอยางไร  ?  การนึกถึงความ 
ตายเปนอุบายบรรเทาความมัวเมาประมาท   จัดเขาในภาวนาไหนบาง  ? 
เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  ภาวนา  ๒  หมายเอาสมถภาวนาอันเปนอุบายสงบใจ   กับ 
วิปสสนาอันเปนอุบายเรืองปญญา.  สวนภาวนา  ๓  หมายเอาภาวนา 
ในบริกรรมกับภาวนาเปนอุปจาระและภาวนาอันเปนอัปปปนา  ตางกัน 
อยางนี้.  การนึกถึงความตาย  จัดเขาในสมถภาวนา   เพราะเปน  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 6 

มรณัสสติสําหรับทําใจใหสงบโดยสังเวช   เปนเหตุบรรเทาความมัวเมา 
ประมาทและหาโอกาสรีบบําเพ็ญกุศลดวยไมไวใจในชีวิต.  แตขอน้ีไม 
เกี่ยวกับปญญาซ่ึงเปนสวนวิปสสนา   จัดเขาในบริกรรมภาวนา   เพราะ 
เนื่องดวยการบริกรรม  จัดเขาในอุปจารภาวนา  เพราะใจยอมสงบ 
และเฉียดใกลเขาไป   แตเปนภาวนาเพียงชั้นบริกรรมและเพียงลําพัง 
การนึก  ยังไมถึงแนวแนซึ่งเปนสวนอัปปนา. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  อุบายสงบใจและอุบายเรืองปญญา  รวมเรยีกอยางไรบาง  ? 
ที่เรียกชื่อเชนนั้น   มีอรรถตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ? 
        ต.  รวมเรียกวากัมมัฏฐานบาง  ภาวนาบาง   มีอรรถวาเปน 
อุบายเพ่ือจิตตวิเวกและใหเกิดสุขุมปญญาเหมือนกัน   แตตางกันโดย 
พยัญชนะ  คือท่ีชื่อวากัมมัฏฐาน  เพราะเปนกิจอันบุคคลพึงทํา   ซึ่งแปล 
วาเปนที่ต้ังแหงการงาน   ที่ชื่อวาภาวนา  เพราะเปนท่ีเจริญของโยคาวจร 
ผูใครความสงบ  และใหเกิดวิปสสนาญาณ. 
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  การเจริญกัมมัฏฐานมีอานิสงสอยางไร   จึงเปนธรรมควร 
บําเพ็ญ  ?  และกัมมัฏฐานท้ัง  ๒  นี ้ จัดเขาไวในสิกขาประเภทไหน ? 
        ต.  การเจริญสมถกัมมัฏฐาน  มีอานิสงสคือ   ทําจิตใหปลอดจาก 
นิวรณ   เปนจิตอาจ  เปนจิตควรแกการงานในคราวท่ีตองการ   และเปน 
กําลังใหญในอันแทงตลอดอรรถธรรม   และเหตุผลอันสุขุม.   การเจริญ 
วิปสสนากัมมัฏฐานมีอานิสงส  คือ  ใหรูจักสภาวธรรมตามเปนจริง  เปนเหตุ  
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ใหถอนอัตตานุทิฏฐิเปนตนเสียได  ทําใหบรรลุความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติ 
อันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย  ไดรับสขุสงบอยางยอดเยี่ยม  สมถกัมมัฏฐาน 
จัดเขาในอธิจิตตสิกขา   วิปสสนากัมมัฏฐานจัดเขาในอธิปญญาสิกขา. 
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  อารมณของสมถภาวนามี  ๔๐  คือ  กสิณ  ๑๐  อสุภ  ๑๐ 
อนุสสติ  ๑๐  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๑   จตุธาตุววัตถาน  ๑  พรหม- 
วิหาร  ๔  อรปู  ๔  ในอารมณเหลาน้ี  ที่เปนรูปธรรมก็มี   ที่เปนอรูป- 
ธรรมก็ม ี  และผูบําเพ็ญสมถภาวนาจนไดอัปปนาสมาธิ  ซึ่งจัดเปน 
ตัวฌาน   ก็ยงัตองยึดอารมณเหลาน้ีบริกรรม   ก็เม่ือไดสําเร็จฌานแลว 
เหตุใดจึงเรียกวารูปฌาน   ซึ่งแปลวาฌานมีรูปธรรมเปนอารมณเลา 
มีขอลี้ลับอยางไร  ?  ขอฟง. 
        ต.  อารมณของสมถภาวนามีถึง  ๔๐   และในอารมณเหลานี้ที่ 
เปนรูปธรรมก็มี   ที่เปนอรูปธรรมก็ม.ี ดังวาน้ันจริง  แตที่จะใหสําเร็จ 
อัปปนาสมาธิซึ่งเปนตัวฌานสมาบัตินั้น   หาไดใหสําเร็จไดทั้งหมดไม 
ที่ใหสําเร็จอัปปนาสมาธิได   ก็เฉพาะท่ีเปนรูปธรรม  เชน  กสณิ  ๑๐ 
อสุภ  ๑๐  เปนตน   ซึ่งผูเจริญจะตองใชอาการเพงและนึกควบกันไป 
ดวย   สวนท่ีเปนอรูปธรรม   ซึ่งผูเจริญใชแตอาการนึกอยางเดียว  หาได 
สําเร็จถึงอัปปนาสมาธิซึ่งเปนตัวฌานไม  ฉะนั้น   ฌานท่ีไดดวยอํานาจ 
เพงวัตถุหรือรูปและนึกเปนอารมณนั้น   ทานจึงเรียกวารูปฌาน  ฌาน 
มีรูปธรรมเปนอารมณ. 
                                                                        ๒๑/๙/๘๐ 
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        ถ.  ความรูแคไหนควรเรียกวา  ปญญาชั้นสมถะ   เพียงแคไหน 
ควรเรียกวา  ปญญาชั้นวิปสสนา   มีอะไรเปนเครื่องวัดใหรูได ? 
        ต.  ความรูในอันหาอุบายทําใจใหสงบลงเปนสมาธิ   เพียงแคนี้ 
เรียกวา   ปญญาชั้นสมถะ   มีนิมิต  ๓  และอารมณของสมถกัมมัฏฐาน 
๔๐  เปนเครื่องวัดใหรูได.  ความรูเทาหยั่งถึงสภาวะแหงความเปนจริง 
หรือปญญาท่ีเฟนสังขาร   เห็นอาการแหงสภาวธรรม  โดยไมเที่ยง 
เปนทุกข   เปนอนัตตา  ซึ่งเรียกวาสามัญญลกัษณะ  พูดสั้น   ปญญา 
ที่หยั่งลงสูไตรลักษณ  เรยีกวาปญญาชั้นวิปสสนา   มีสภาวธรรมและ 
ไตรลักษณเปนเครื่องวัดใหรู. 
                                                                ๒๕๑๘-๒๕๒๐ 
        ถ.  กัมมัฏฐานอะไรบาง   ที่ทานเรียกวาตจปญจกกัมมัฏฐาน ? 
ผูเจริญตจปญจกกัมมัฏฐาน  จะจัดวาเจริญสมถะหรือวิปสสนา  ? 
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  รวม  ๕  อยาง  ทานเรียกวา 
ตจปญจกกัมมัฏฐาน.๑  ผูเจริญตนปญจกกัมมัฏฐานน้ัน  จะจัดวาเปน 
การเจริญสมถะหรือวิปสสนาตองแลวแตผูเจริญ   ถายกข้ึนเจริญเปนข้ัน 
ภาวนา  เชนยกผมข้ึนภาวนาวา  ผม ๆ  หรือเกศา  ๆ  ดังนี้  ก็ตองจัด 
เปนสมถะ  เพราะเปนไปเพ่ือความสงบจิตอยางเดียว.   ถายกข้ึน 
พิจารณาคนควาหาเหตุผลแหงความเกิดความดับ  หรือความส้ินความ 
เสื่อม  หรือยกข้ึนสูพระไตรลักษณ  เชนนี้จัดเปนวิปสสนา  เพราะเปน     
 
๑.  พระอาจารยเกาทานเรียกวา   มูลกัมมัฏฐานก็มี.  ส.ป.  
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ไปเพ่ือเรืองปญญา. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  กัมมัฏฐานอะไรบางเรียกวามูลกัมมัฏฐาน  ซึ่งแปลวากัมมัฏฐาน 
เดิม ?  เปนอารมณของสมถะหรือวิปสสนา  ? 
        ต. เกศา  โลมา   นขา  ทันตา   ตโจ   เรียกวามูลกัมมัฏฐาน 
แปลวากัมมัฏฐานเดิม.  ถาเพงกําหนดยังจิตใหสงบดวยภาวนา   จัดเปน 
อารมณของสมถะ,  แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป   หรือใหเห็นวาเปนทุกข 
คือทนอยูไดยากและทนอยูไมได   ตองเส่ือมสลายไปในที่สุด  หรือให 
เห็นวาเปนอนัตตา  บังคับบัญชาไมได   ไมใชตัวตน   พิจารณาเชนนี้ 
จัดเปนอารมณของวิปสสนา. 
                                                                        ๒๕๐๘ 
        ถ.  ในวิปสสนากัมมัฏฐานบงความวา   ปรารภสภาวธรรมและ 
สามัญญลักษณะ   ก็สภาวธรรมกับสามัญญลกัษะ   ตางกันหรือ 
เหมือนกันอยางไร  ? 
        ต.  ตางกันสภาวธรรม  หมายเอา  ขันธ  อายตนะ  ธาตุ 
อินทรีย.  สามัญญลกัษณะ   หมายเอา   อนิจจัง  ทุกขัง   อนัตตา. 
                                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  กิเลสกามและวัตถุกาม   จัดเขาในขันธอะไร.  ในปญจขันธ 
ไดหรือไม  ?  ถาไดจงแสดง  ถาไมไดก็ไมตองแสดง. 
        ต.  กิเลสกาม  จัดเขาในสังขารขันธ.  วัตถุกาม  จัดเขาในรูปขันธ. 
                                                                        ๒๔๖๒  
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        ถ.  เจตสิกเชนไรบาง จัดเปนกิเลสกาม  ถาจะปองกันมิให 
เจตสิกเชนนั้นเกิดข้ึนกับจิต   จะพึงปฏิบัติอยางไร ? 
        ต.  เจตสิกอันเศราหมอง   ชกัใหใคร   ใหรัก   ใหอยากได  ม ี
ตัณหา  ราคะ  อรติ  เปนอาทิ   จัดเปนกิเลสกาม   สํารวมจิตไวไมปลอย 
ใหเพลิดเพลินพัวพันในวัตถุกาม  ดวยอาการคือสํารวมอินทรียมิให 
ความยินดีครอบงําในเม่ือเห็นรูปอันนาปรารถนาเปนตน   มนสกิาร 
กัมมัฏฐานท่ีเปนปฏิปกษตอกามฉันทะ   คือ  อสุภะ  หรือกายคตาสติ 
หรือการท่ียังจิตใหสลด   คือมรณัสสติ   เจริญวิปสสนา  คือพิจารณา 
สังขารแยกออกเปนขันธ.  สันนิษฐานเห็นเปนสภาพไมเที่ยง   เปนทุกข 
เปนอนัตตา.  
                                                                        ๑/๗/๗๓ 
        ถ.  ไดยนิวา   ผูที่พนแลวจากกามท้ัง  ๒  ยอมไดนิรามิสสุขหรือ 
สุขอยางแจมใส   จะปฏิบัติอยางไร   จึงจะพนได  ?   จงอธิบาย   และ 
สงเคราะหกามท้ัง  ๒  นัน้เขาในขันธ  ๕  ตามท่ีเห็นวาลงกันได 
        ต.  ปฏบิัติอยางนี้  คือ   พึงสะกดใจอยาใหลุอํานาจกิเลสนั้น ๆ 
อันเกิดข้ึนแลว,   และสํารวมระวังมิใหเกิดอีกตอไป   จึงจะพนจาก 
กิเลสกาม ๆ นี้   สงเคราะหเขาในสังขารขันธ   พึงตัดอาลัยอยาใหใจ 
หมกมุนอยูในวัตถุกามารมณนั้น  ๆ  ดวยผอนผันหาโอกาสพรากกาย 
ใจใหหาง   คํานึงในทางที่นําใหเกิดสังเวช   พิจารณาเหตุเปนที่ต้ังแหง 
ความเบื่อหนาย  ทั้งอยายินดียินรายในเมื่อเห็นรูปดวยตายเปนตน  จึง  
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จะพนจากวัตถุกาม   วัตถุกามน้ีสงเคราะหเขาในรูปขันธ 
                                                                ๒๔๗๔-๗๗ 
        ถ.  คําวา  " กาม "  เปนชื่อของอะไรบาง  ?  เรียกชื่อตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  เปนชื่อของกิเลสบาง   ของอกุศลวิตกบาง  ของอาสวะ 
บาง  ของตัณหาบาง   ของภพบาง   ของอุปาทานบาง  ของโอฆะบาง 
ของภูมิบาง   ของอนุปุพพีกถาบาง  ของอนุสัยบาง.  เรียกชื่อตางกัน 
คือ  ที่เปนชือ่ของกิเลส   เรียกวากิเลสกาม,  ที่เปนชื่อของอกุศลวิตก 
เรียกวากามวิตก,  ที่เปนชือ่ของอาสวะ  เรียกวากามาสวะ,  ที่เปน 
ชื่อของตัณหา   เรียกวากามตัณหา,   ที่เปนชื่อของภพ   เรียกวากามภพ, 
ที่เปนชื่อของอุปาทาน  เรียกวากามุปาทาน,   ที่เปนชื่อของภูมิ   เรียก 
วากามาวจรภูมิ,   ที่เปนชื่ออนุปุพพีกถา  เรียกวากามาทีนวกถา,   ที่ 
เปนชื่อของอนุสัย   เรียกวากามราคานุสัย. 
                                                                        ๒๕๑๙ 
        ถ.  สัสสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ   ตางกันอยางไร  ?  แผกจากมติ 
ขางพระพุทธศาสนาอยางไร  ? 
        ต.  ทฏิฐิ  ๒  อยางนั้น   ตางกันอยางนี้  สัสสตทิฏฐิ   เห็นวาใน 
โลกนี้ไมมีอะไรสูญ  แมคนและสัตวตายแลว  รางกายเทาน้ันทรุดโทรม 
ไป   สวนมนัสที่เรียกวาอัตตาเปนธรรมชาติไมสูญ   ยอมถือปฏิสนธ ิ
ในกําเนิดอ่ืนสืบไป.   อุจเฉททิฏฐิ   ปฏิเสธความเห็นอยางนั้น   ถือวา 
คนและสัตวจุติจากอัตภาพนั้นแลวเปนอันขาดสูญ.  แผกจากมติขางพระ  
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พุทธศาสนาอยางนี้   มติขางพระพุทธศาสนาปฏิเสธอัตตา   อันเที่ยง 
ถาวรอยางนั้น   แตยอมรับความเวียนเกิดแหงสภาวธรรมดวยอํานาจ 
แหงเหตุ   และยอมรับความส้ินสูญแหงสภาวธรรมเหลานั้นดวยขาด 
แหงเหตุ  เพราะอยางนี้   จึงมีคํากลาววา  ผูนั้นผูนี้ตายแลวไปเกิดใน 
สุคติบาง   และทานผูนั้นผูนี้ดับขันธปรินิพพานบาง. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  อยางไรเห็นวาเที่ยง   อยางไรเห็นวาขาดสูญ   เมื่อเปน 
อยางนั้น   เห็นอยางไรจึงจะชอบ  ?  
        ต.  เห็นวาโลกนี้ไมมีอะไรสูญ   แมคนและสัตวตายแลว   รางกาย 
เทาน้ันทรุดโทรมไป   สวนมนัสที่เรียกวา  อาตฺมนฺ๑  บาง  อตฺตา๒ 

บาง  ชีโว๓ บาง  เจตภูตsup.๔  บาง   เปนธรรมชาติไมสูญ  ยอมถือ 
ปฏิสนธิในกาํเนิดอ่ืนสืบไป   นี้จัดเปนเห็นวาเที่ยง   ความเห็นปฏิเสธ 
ภาวะอยางนั้น    ถือวาคนและสัตวจุติจากอัตภาพน้ัน ๆ  แลวเปนขาด 
สูญ   นี้จัดเปนเห็นขาดสูญ.   ความเห็นปฏิเสธภาวะท้ัง  ๒   นัน้  คือ 
เห็นวา   สิ่งใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดเปนธรรมดา   สิง่น้ันมีความดับเปน 
ธรรมดา   เห็นอยางนี้จึงจะชอบ. 
                                                                ๑๐/๙/๖๖-๒๕๐๘ 
        ถ.  ความเห็นวา  มนัส   หรืออัตตา   เปนธรรมชาติเที่ยงที่จะถือ 
ปฏิสนธิสืบไปก็ดี  เห็นวาสัตวตายแลวขาดสูญก็ดี   จัดวาเปนมิจฉาทิฏฐิ 
เพราะเหตุไร  ?   จงอธิบายใหฟงตลอดถึงความเห็นที่ถูกดวย.         
 
 ๑.  เรียกตามศาสนาพราหมณ.  ๒.  ภาษามคธ.  ๓.  มิลินทปญหา  ๔.  ภาษาไทย. ส.ป.  
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        ต.  เปนมิจฉาทิฏฐิ   เพราะไมตรงตอหลักทิฏฐิธรรมดา  ไมยุติดวย 
เหตุผล   สามารถใหผูเห็นอยางนั้นทําชั่วไดตาง ๆ  อันมนัสหรอือัตตาน้ัน 
เปนโวหารบัญญัติเรียกธรรมชาติที่อาศัยอวิชชา  ตัณหา    อุปาทาน   กรรม 
เปนตน   เปนปจจัยเกิดข้ึน   เมื่อส้ินปจจัยมีอวิชชาเปนตนแลว   ก็ยอม 
ดับ  ไมถือปฏิสนธิตอไป   ถาปจจัยมีอวิชชาเปนตนยังไมดับ   ก็ยังคุมกัน  
เปนนามรูปเปนไปตามกรรมท่ีทําไว    เลวบาง   ดบีาง   ฉะน้ัน   ความ 
ที่ถูกจึงไดแกกัมมัสสกตาญาณ  ความเห็นวาสัตวมีกรรมเปนของตน 
กรรมยอมสงผลใหผูทําตางกันตามคราวบาง   ตามกิจบาง   ตามลําดับบาง 
จัดเปนสัมมาทิฏฐิเบื้องตน  ที่จะใหบุคคลระวัง   กาย  วาจา  ใจ  ไมให 
ทําชั่ว   และใหทําแตที่ดี    เพ่ือจะไดมีสุข   และสามารถเห็นอริยสัจดังน้ี 
นับเปนสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูก   และชอบยิ่ง. 
                                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  อุจเฉททิฏฐิ   ความเห็นวาขาดสูญ   กับ  นัตถิกทิฏฐิ  ความ 
เห็นวาไมมี   เหมือนกันไมใชหรือ   เพราะขาดสูญก็คือไมมี  ความ 
เห็นปฏิเสธเหตุผลในปจจุบัน  เชนปฏิเสธสมมติสัจจะ   และกัมมัสสกตา 
เปนตน   จึงเห็นวาตางกันดังนี้. 
                                                                                        ๒๔๗๙  
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        ถ.  ธรรมเทศนาที่แสดงยกบุคคลเปนที่ต้ัง   เรียกปุคคลาธิฏฐาน 
ถายกธรรมเปนที่ต้ัง   เรยีกธัมมาธิฏฐาน   ถาเชนนั้นพระพุทธภาษิตท่ี 
วา  ๑.  ธมฺโม  หเว  รกฺขติ   ธมฺมจาร ึ   ธรรมยอมรักษาผูประพฤติ 
ธรรม   ๒.  วริิเยน  ทุกขฺมจฺเจติ   คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร 
๓.  อตฺตา  ห ิ อตฺตโน  ปาโถ  ตนแลเปนที่พ่ึงของตน   ไหนเปน  
ปุคคลาธิฏฐาน  ?  เพราะเหตุไรจึงวาอยางน้ัน ? 
        ต.  พระพุทธภาษิตขอตนเปนไดทั้ง  ๒  คือ  ถาเพงเฉพาะธรรม 
เปนธัมมาธิฐาน   ถาเพงถึงผูประพฤติ   เปนปุคคลาธิฏฐาน  เพราะคํา 
ที่วา  " ผู "   นั้นเปนคุณของคน  แสดงบุคคลใหปรากฏเปนที่ต้ัง.  ขอท่ี  ๒ 
เปนบุคคลธิฏฐานอยางเดียว  สวนขอท่ี  ๓  เปนธัมมาธิฏฐาน  เพราะ 
ไมไดยกบุคคลเปนที่ต้ัง   แมมีคําวา  "ตน"  อยูดวยก็ตาม   คําวา 
" ตน "  ทานก็ไดหมายรูปรางของคน. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  รูปธรรมกับอรูปธรรมมีลกัษณะตางกันอยางไร  ?   ขันธ  ๕  
ธาตุ  ๔   เปนรูปธรรมหรืออรูปธรรม  ?  
        ต.  สภาวะท่ีมีรูปซึ่งจะพึงเห็นไดดวยตา  เรียกวารูปธรรม.  สภาวะ 
ที่ไมมีรูปปรากฏ   มีแตชือ่เทาน้ัน  เรียกวาอรูปธรรม.   ขันธ  ๕.  รูป 
คงเปนรูป  ธรรมนอกนั้นเปนอรูปธรรม  ธาตุ  ๔  เปนรูปธรรมท้ังสิ้น. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  รูปธรรม  กับอรปูธรรม   มลีกัษณะตางกันอยางไร  ?   
ขันธ  ๕,  โอกาสธาตุ,   เปนรูปธรรมหรืออรูปธรรม  ?  
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        ต.  สิ่งอันเปนวิสัยแหงอายตนะภายใน  ๕  ขางตน   ไดแก   รูป 
เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   เปนรูปธรรม,   สภาวะอันไมมีรูป 
ปรากฏ  มีแตชื่อเทาน้ัน   เปนอรูปธรรม.  ในขันธ  ๕  รูป  คงเปน 
รูปธรรม  อีก  ๔  อยาง   เปนอรูปธรรม,   โอกาสธาตุ   เปนรูปธรรม 
เพราะเปนอุปาทายรูป  ทีเ่รียกวาปริจเฉทรูป. 
                                                                        ๒๕๑๕ 
        ถ.  โลกยิธรรม   ไดแกธรรมประเภทไหน  ?   มีลักษณะอยาง 
ไร  ?   ทานจําแนกประเภทไวอยางไร  ? 
        ต.  ไดแกธรรมอันเปนวิสัยของโลก.   มีลักษณะดังน้ี  คือ  มี  
เกิดข้ึนในเบ้ืองตน  มีแปรไปในทานกลาง  มีดับไปในท่ีสุด.   ทานจําแนก 
ประเภทไววา   ยกเวนมรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน  ๑  ซึ่งเปนโลกุตตร- 
ธรรมเสีย   เหลือจากนั้นเปนโลกิยธรรมท้ังสิ้น. 
                                                                        ๒๕๑๑ 
        ถ.  โลกยิธรรมกับโลกุตรธรรม   ตางกันอยางไร  ?  ขอใหจัด 
สงเคราะหธรรมท้ัง  ๒  นี้   เขาในสังขตธรรมและอสังขตธรรม. 
        ต.  ตางกันอยางนี้   มรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน   ๑   รวมเปน  ๙ 
เปนโลกุตตรธรรม   เหลือจากน้ีเปนโลกิยธรรม   โลกิยธรรมทั้งส้ิน   และ 
มรรค  ๔  ผล  ๔  จัดเปนสังขตธรรม   พระนิพพานอยางเดียว  จัดเปน 
อสังขตธรรม. 
                                                                        ๒๑/๙/๘๐ 
        ถ.  สังขตธรรมท้ังส้ิน   มีธรรมชือ่อะไรเปนยอดเยี่ยม  ?  
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        ต.  มีอัฏฐังคิกมรรคเปนเยี่ยม. 
                                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  อสังขตธรรมทราบแลววามีพระนิพพานเปนอยางเยี่ยม  แต 
สังขตธรรมทานทราบหรือไมวา    มธีรรมอะไรเยี่ยม  ?  ลองแสดงดู. 
        ต.  สังขตธรรมมีมรรคประกอบดวยองค  ๘  เปนอยางเยี่ยม. 
                                                                        ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  นิพพานโดยพยัญชนะ   โดยอรรถ  โดยลกัษณะ  ทาน 
หมายความวาอยางไร  ? 
        ต.  นิพพานโดยพยัญชนะไดแกความดับ   โดยอรรถไดแกความ 
พนจากกิเลสและกองทุกข   โดยลักษณะทานแสดงไว   ๔  อยาง  คือ 
ไมเขาถึงชาติ  ๑  ไมเขาถึงชรา  ๑  ไมเขาถึงพยาธิ  ๑  เปนที่ถงึความ 
ดับกิเลสและกองทุกข  ๑. 
                                                                        ๑/๗/๗๓ 
        ถ.  สอุปาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพาน  ตางกันอยางไร  ?   
พระอริยบุคคลชั้นไหน  จึงเรียกวาเขาถึงพระนิพพานทั้ง  ๒  นัน้  ?  
        ต.  ตางกัน  สอุปาทิเสสนิพพาน   ไดแกการดับกิเลสแตยังมี 
เบญจขันธเหลือ.   อนุปาทิเสสนิพพาน  ไดแกการดับกิเลสพรอมท้ัง 
เบญจขันธ.  ตามอธิบายในธรรมวิภาคปริเฉทท่ี  ๒   ทานอธิบายวา 
พระอริยเจาผูละกิเลสไดสิ้นเชิงดวยพระอรหัตมรรคแลว   ไดบรรลุพระ 
อรหัตผล   เปนพระอรหันตยังทรงชีพอยู    ชื่อวาไดบรรลุสอุปาทิเสส- 
นิพพาน.  พระอริยเจาผูเชนนั้นครั้นสิ้นชีพแลว   ชื่อวาไดบรรลุอนุปาทิ- 
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เสสนิพพาน.   แตในที่มาบางแหงทานหมายพระอริยบุคคลต้ังแตโสดา- 
ปตติมรรคข้ึนไป   ผูยังทรงชีพอยู   ชือ่วาผูเขาถึงสอุปาทิเสสนิพพาน 
พระอริยบุคคลผูตัดกิเลสไดสิ้นเชิง   ไดชื่อวาผูเขาถึงอนุปาทิเสสนิพพาน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  บชูา  ๒  อยาง  อะไรบาง ?  บูชาอยางไหน   ถึงซ่ึงอันนับวา 
เลิศ   เพราะเหตุไร ? 
        ต.  คือ  อามิสบูชา  ๑,  ปฏิบัติบชูา  ๑   ทานสรรเสริญปฏิบัติบูชา 
วาเลิศ   เพราะพระพุทธศาสนาที่จะดํารงอยูตอไปชั่วกาลนานน้ัน   ตอง 
อาศัยมีผูปฏิบัติตามคําส่ังสอนในพระศาสนา   ถาผูปฏิบัติไมมี   พระ 
พุทธศาสนาก็ดํารงอยูไดไมนาน   แมถึงจะมีผูบูชาดวยอามิสมากสัก 
เทาไร   ก็ทรงไวซึ่งพระพุทธศาสนาไมได. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ผูบําเพ็ญปฏิสันถาร   ๒  อยางนั้นบริบูรณแลว  จะชื่อวา 
บําเพ็ญไตรสิกขาไหนไดบาง  ?   เพราะเหตุไรจึงจัดอยางนั้น  ?  
        ต.  จัดเขาในสีลสิกขาได.   เพราะบําเพ็ญปฏิสันถารนั้นเปนไป 
ทางกาย  วาจา  จึงจัดอยางนั้น. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  ตองการอริยปริเยสนา   จะปฏบิัติอยางไร   จึงจะตรงตาม 
พระพุทธภาษิต  ?  
        ต.  ปฏบิัติในอริยมรรค  จึงจะตรงตามพระพุทธภาษิต. 
                                                                                ๒๔๗๔  
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        ถ.  ผูทีต้ั่งหนาพยายามเลาเรียนศิลปวิทยา  ดวยมุงแสวงหาเกียรติ 
คุณ  เพ่ืออุดหนุนใหสะดวกในการแสวงหาทรัพย   นับเขาในปริเยสนาขอ 
ไหน ?  และจัดเปนธรรมมาธิปเตยยะ  คือความมีธรรมเปนใหญไดหรือไม  ? 
        ต.  นับเขาในอริยปริเยสนา   แสวงหาอยางประเสริฐ.   จัดเปน 
ธรรมมาธิปเตยยะยังไมได   เพราะยังมุงเกียรติคุณท่ีเรียกวามีโลภเปนใหญ 
และมุงความสะดวกแหงอาชีพของตนในเมื่อไดทรัพยมา   ที่เรยีกวามีตน 
เปนใหญ   ตอเมื่อมุงแสวงหาวิชาความรูโดยเห็นวาสมควรเปนสวนพาหุ- 
สัจจะท่ีปราศจากโทษ  เพ่ือแผประโยชนใหไพศาล   แมการที่ไดทรัพย 
สําหรับเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม  และประกอบธรรมท่ีเปนสุจริตเนื่องดวย 
เหตุนั้น   จึงจะจัดวาถือธรรมเปนใหญที่เรียกวาธรรมาธิปเตยยะได. 
                                                                        ๑/๙/๖๘-๗๕ 
        ถ.  แสวงหาอยางไรเรียกวาอริยปริเยสนา  ?  อยางไรเรียกวา 
อนริยปริเยสนา  ?  ใหเงินเขากูเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมาย  นับเขาใน 
ปริเยสนาขอไหน  ? 
        ต.  แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม    ไมเปนการเบียดเบียน 
ผูอ่ืนใหเดือดรอน    เรียกอริยปริเยสนา.  แสวงหาตรงกันขาม  เรียก 
อนิริยปริเยสนา.   อีกนัยหนึ่ง    แสวงหาสภาพอันมิใชของชรา   พยาธิ 
มรณะ  เปนธรรม   คือคุณธรรมมีนิพพานเปนอยางสูง   เรียกอริย- 
ปริเยสนา.   แสวงหาของมีชรา  พยาธ ิ มรณะ  เปนธรรม  เชนหาของ 
เลนเปนตน    เรียกอนริยปริเยสนา.   ใหเงินเขากู   ถาเรียกดอกเบ้ีย 
พอควร   ไมถึงกับใหเขาเดือดรอน   นบัเปนอริยปริเยสนาตามนัยตน  
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ถาเรียกดอกเบี้ยเรงรัดเขาเกินสมควร   จนใหเขาเดือดรอน  นับเปน 
อนริยปริเยสนา   ถาวินิจฉัยตามนัยหลัง   ใหเงินเขากูนับเปนอนริย- 
ปริเยสนา.   เพราะเปนการแสวงหาส่ิงอันมีความทรุดโทรมแตกสลายไม 
ยั่งยืนถาวรเปนธรรม. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  ธรรมกับวินัยตางกันอยางไร  ?  เมื่อประพฤติตามไดอานิสงส 
ตางกันอยางไร  ? 
        ต. ธรรม   คือความปฏิบัติไมไดเนื่องดวยระเบียบอันทรงตั้งไว 
ดวยพุทธอาณา    ไมประพฤติตามก็ไมมีโทษตามพุทธบัญญัติ   แต 
เปนทางนําความประพฤติและอัธยาศัยใหประณีตข้ึน.   วินัยคือความ 
ปฏิบัติเน่ืองดวยระเบียบ   ทรงตั้งไวดวยพุทธอาณา   ไมประพฤติตาม 
มีโทษตามสิกขาบทน้ัน  ๆ   ที่ทรงตั้งไวเปนทางนําความประพฤติใหสม่ํา 
เสมอกัน   คือทําใหเปนผูสม่ําเสมอกันดวยมารยาท   ทําใหเปนคณะที่มี 
ระเบียบเปนอันดี. 
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  ปาพจนนั้น  อยางไรภิกษุสามเณรไมเห็นคุณและโทษก็ตอง 
ปฏิบัติ  ? 
        ต.  ปาพจนสวนพระวินัย   ภิกษุสามเณรไมเห็นคุณและโทษ 
ก็ตองปฏิบัติ. 
                                                                                ๒๔๗๔  
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        ถ.  ปาพจนอยางไหนเรียกวาอะไร  ?   คฤหัสถปฏิบัติไดทุกอยาง 
หรือเปนบางอยาง  จงชี้แจงมา  ? 
        ต.  ความปฏิบัติไมไดเนื่องดวยระเบียบ  อันทรงตั้งไวดวยพุทธ- 
อาณาเปนสิกขาบทหรืออภิสมาจาร  เปนทางนําความประพฤติและอัธยา- 
ศัยใหประณีตข้ึน   เรียกวาธรรม   ความปฏิบัติเนื่องดวยระเบียบอยางนั้น 
เปนทางนําความประพฤติใหสม่ําเสมอกัน   หรือเปนเครื่องบริหารคณะ 
เรียกวาวินัย.  คฤหัสถปฏบิัติไดทุกอยาง   แตถาจะปฏิบัติในอนาคาริยวินัย 
ออกจะผิดเพศ   ถาในอคาริยวินัย   พอเหมาะดี   สวนธรรมไมมปีญหา. 
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  ปาพจน   และ  ปฎก   อยางไหนมีเทาไร   ?  คืออะไร  ? 
โปรดสงเคราะหปฎกเขาในปาพจนมาดู  ? 
        ต. ปาพจนมี  ๒  คือ  ธรรม  และวินัย,  สวนปฎกมี  ๓  คือ 
พระวินัยปฎก   หมวดพระวินัย  พระสุตตันตปฎก   หมวดพระสูตร   พระ 
อภิธรรมปฎก   หมวดพระอภิธรรม.   สงเคราะหพระวินัยปฎกเขาใน 
วินัย.  สงเคราะหพระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎกเขาในธรรม. 
                                                                        ๒๕๒๑ 
        ถ.  ชีวิตนทรีย  ทานจัดเปนรูปประเภทไหน  ? 
        ต.  จัดเปนอุปาทายรูป. 
                                                                        ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  โคจรรูป  ในขอท่ีวายกอาโปนับแต  ๓  นัน้   มีความหมาย 
วากระไร  ?   เพราะเหตุไรทานจึงหมายอยางนั้น  ?    
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        ต.  หมายความวา  รปูที่เปนวิสัยแหงโผฏฐัพพะนั้น   โดยเฉพาะ 
ธาตุ  ๔  ทานใหยกอาโปออกไปใหนับเอาเพียง  ๓  อยาง   เพราะอาโป- 
ธาตุเปนของละเอียดสุขุมมาก   ยากท่ีจะเห็นได  อาโปธาตุทานประสงค 
เอาธาตุน้ําที่แท  แตน้ําเชนนั้นยากจะไดประสบ  โดยมากนํ้าท่ีมีอยู 
ตามปกตินี้มิใชน้ําท่ีเปนสวนอาโปธาตุที่แท   เพราะปนกันกับธาตุอ่ืน  ๆ   
แลว  ฉะนั้น   ทานจึงยกอาโปออก. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ลักษณะ   ๔  ในอุปาทายรูป   คืออะไรบาง  ?  และมีอรรถ 
อยางไร  ?  
        ต.  คือ  อุจจยะ  ๑  สัตติ  ๑  ชรตา  ๑  อนิจจตา  ๑  อาการ 
ของมหาภูตรูปที่คุมกันเขาและเติบโตข้ึน   ชื่ออุจจยะ.  อาการท่ีสืบ 
เนื่องกันไป  ชื่อสันตติ.  อาการที่ทรุดโทรม   ชื่อชรตา.  ความไมยั่งยืน 
คงที่ของรูป   เพราะเหตุปจจัยทําใหเปลี่ยนแปลง  ชื่อวาอนิจจตา. 
                                                        ๒๘/๘/๗๑-๒๕๐๙-๒๕๑๔ 
        ถ.  เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  ตางกันอยางไร ?  ผูไดบรรล ุ
ไดรับผลเสมอกันหรือไม  ? 
        ต.  วิมุตติ  ๒  อยางนั้น   ตางกันอยางนี้  เจโตวิมุตติ   ไดแก 
วิมุตติมีสมาธิเปนปทัฏฐาน   คือทานผูบรรลุไดฌานมากอนแลว  จึง 
บําเพ็ญวิปสสนาตอ.  ปญญาวิมุตติ   ไดแกวิมุตติที่บรรลุดวยลําพัง 
บําเพ็ญวิปสสนาลวน   เสมอกันโดยส้ินอาสวะ   ตางกันโดยคุณสมบัติ 
ผูไดบรรลุเจโตวิมุตติเปนพระอรหันต   สมบูรณดวยวิชชาและอวิญญา     
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ผูไดบรรลุปญญาวิมุตติเปนพระอรหันตสุกขวิปสสก   ไมไดวิชชาและ 
อภิญญา.   อีกอยางหนึ่งทานแสดงวา  วิมุตติทั้งสองหมายเอาพระอรหันต 
เรียกวาเจโตวิมุตติ   เพราะพนจากราคะ   เรียกวาปญญาวิมุตติ   เพราะพน 
จากอวิชชา. 
                                                                ๒๔๖๑-๒๕๑๖ 
        ถ.  สังขาร  ๒  อยางไหนไดแกอะไร  ?  คําวาสังขารทั้งปวงเปน 
ทุกข  ดังนี้  หมายเอาสังขารทั้ง  ๒  หรือเฉพาะอยาง ?  จงตอบใหชอบ 
แกหลัก. 
        ต.  อุปาทินนกสังขาร สังขารมีใจครอง  ไดแก  เทวดา   มนษุย 
อมนุษย   และดิรัจฉานตางประเภท.  อนุปาทินนกสังขาร   สังขารไมมี 
ใจครอง   ไดแก  ภูเขา   ตนไม   รถ  เรอืน  เปนตน,  หมายเอาสังขาร 
ทั้งสอง  ๒  ซึ่งมีอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณ  อันเปนเหตุแหงผัสสะ 
ที่เปนปจจัยแหงเวทนาคือทุกข   สวนอนุปาทินนกสังขาร   ไมมีอายตนะ 
และวิญญาณ  จะจัดเปนทุกขดวย   หาชอบแกหลักน้ีไม. 
                                                                ๒๔๗๔-๗๗ 
        ถ.  คําวาสังขาร   และหมวดสังขาร  ๒  และหมวดสังขาร  ๓  
หมายความอยางเดียวกัน  หรือตางกันอยางไร  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  หมายความตางกัน   คําวาสังขารในหมวดสังขาร  ๒  หมาย 
ความถึงส่ิงท่ีธรรมดาคุมเขาจากธาตุมีใจครอง  เชนรางกายมนุษยและ 
ดิรัจฉานเปนตนบาง  ที่ไมมีใจครอง  เชนตนไม   ภูเขา  รถ  เรอืนเปนตน 
บาง  สวนในหมวด    ๓  หมายความถึงสภาพอันแตงกายวาจาจิต     
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ใหเปนไปได   เชนลมอัสสาสะ๑  ปสสาสะ๒ เปนเครื่องแตงกายใหเปน 
อยู  เรียกกายสังขาร  วิตก  วิจาร   เปนเครื่องแตงวาจาใหพูดถูกตอง 
ไดความตามภาษา  เรียกวจีสังขาร.  สญัญากับเวทนา   เปนเครื่อง 
แตงจิตใหมีประการตาง ๆ เรียกจิตสังขาร   หมายความตางกันอยางนี้. 
                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  มีผูอธิบายสังขาร  ๒  อยาง  คือ   อุปาทินนกสังขาร  และ 
อนุปาทินนกสังขาร  วาสังขารอยางไหนก็ตาม   ถาใจไปยึดเปนเจาเขา 
เจาของ  สังขารน้ันเปนอนุปาทินนกสังขาร   ถาใจไมยึดถือเปนเจาเขาเจา 
ของ  สังขารนั้นเปนอนุปาทินนกสังขาร   ขอน้ีถกูหรือผิดอยางไร ? 
        ต.  ขอน้ีผิดแบบ  ในแบบทานประสงคสังขารที่มีใจครอง  เชน 
สัตว   มนุษยเปนตน   เปนอุปาทินนกสังขาร   สังขารที่ไมมีใจครอง 
เชน  ตนไม  ภูเขาเปนตน   เปนอนุปาทินนกสังขาร. 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  จิตที่เปนสมาธินั้น   ทานกําหนดเอาจิตอยางไร ? 
        ต.  ทานกําหนดเอาจิตท่ีปลอดจากนิวรณ  ต้ังตนแตวางจากนิวรณ 
ไดชั่วครูหน่ึงเปนอยางตํ่า   อยูไดนานตามความตองการเปนอยางสูง. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  สมาธิมีทั้งผิดทั้งถูก  อยางไรเปนผิด  อยางไรเปนถูก ? 
        ต.  ภาวนาสะกดใจในทางหาลาภ   ในทางใหรายผูอ่ืน  และใน 
ทางใหหลง  นี้เปนผิด.   ภาวนาสะกดใจในทางจําจิตใหบริสุทธิ์ตลอด 
 
๑.  ลมหายใจเขา  ๒.  ลมหายใจออก.  ส. ป.  
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ถึง  บรรลฌุานท้ัง  ๔  นี้เปนถูก.          
                                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  สมาธิ  ๒  อยาง  ๆ  ไหนยอมมีในเมื่ออริยมรรคเกิดข้ึน ?  จง  
อางหลักในที่ไดเรียนมาแลว. 
        ต.  อัปปนาสมาธิ  ยอมมีในเมื่ออริยมรรคเกิดข้ึน   มีสัมมาทิฏฐิ 
ในอัฏฐังคิกมรรค   เปนหลักอาง. 
                                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  กัมมัฏฐานท้ังสิ้น  เมื่อเจริญแลว  อาจทําจิตใหถึงอัปปนา- 
สมาธิไดทุกอยางหรือ ๆ  อยางไร  ?  ถาเจริญอนุสสติ  จะใหจิตถึง 
อุปจารสมาธิเทาน้ันหรือ ๆ  ใหถึงอัปปนาสมาธิก็ได  ?  จงแสดง. 
        ต. ไมทกุอยาง  กัมมัฏฐานท่ีจะทําจิตของผูเจริญใหถึงอัปปนา- 
สมาธิไดนั้น   ตองกัมมัฏฐานท่ีมีรูปปรากฏ   หรือกัมมัฏฐานท่ีมี 
อารมณหยาบ   จึงจะทําจิตขอผูเจริญใหถึงอัปปนาสมาธิได   อนุสสติ  ๑๐ 
เปนอุปจารสมาธิบาง   อัปปนาสมาธิบาง   อนุสสติ  ๖  ขางตนเปนเพียง 
อุปจารสมาธิ   เพราะมีอารมณละเอียดปรากฏยาก  ๔  ขอขางทายใหถึง 
อัปปนาสมาธิได   เพราะเปนกัมมัฏฐานชนิดมีอารมณหยาบปรากฏงาย 
และชัด. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เจรญิกัมมัฏฐานอะไร  ทานกลาววาเปนทางที่จะยังวสีใหเกิด 
และวสีนั้นไดแกอะไร  ?  มีเทาไร  ?  อะไรบาง ? 
        ต.  เจรญิกัมมัฏฐานท่ีเกี่ยวดวยฌาน   ทานกลาววาเปนทางแหง                                                         
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วสี  ซึ่งไดแกความชํานาญ  หรือความแคลวคลอง  มี  ๕  ประการ 
คือ  อาวัชชนวสี  ชํานาญในการนึก  ๑  สมาปชชนวสี   ชํานาญในการ 
เขาฌาน  ๑  อธิฏฐานวสี   ชํานาญในการรักษาองคฌาน  ๑  วุฏฐานวสี 
ชํานาญในการออกจากฌานสมาบัตินั้น  ๑  ปจจเวกขณวสี ชํานาญใน 
การพิจารณา  ๑.  
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ตามธรรมดาของใจ   ยอมนึกอารมณไดคราวละอยาง  ชื่อวา 
ใจมีอารมณอันเดียวอยูเสมอมิใชหรอื   เมื่อเชนนัน้   เราจะสังเกตได 
อยางไรวาใจไมเปนสมาธิหรือใจเปนสมาธิ   แตยังไมดิ่งลงไปแท  ที ่
จัดเปนอุปจารสมาธิ   และใจเปนสมาธิดิ่งลงไป   ที่จัดเปนอัปปนาสมาธิ 
จงอธิบายใหเห็นจริง ? 
        ต.  จริงอยู   ใจมีอารมณเดียวทุกขณะ   แตที่ไมจัดเปนสมาธิ 
นั้นสังเกตไดวา   ใจไมต้ังม่ันเสมอในอารมณนั้น  ๆ  เปนแตต้ังลงอยาง 
แผว ๆ  ไมอาจกําหนดจดจํา   ไมเขาใจอารมณไดดี   ดั่งผูที่นั่งกระหยง 
มักลมงายไมไดความสุขเหมือนน่ังเรียบ.  ใจท่ีต้ังเรียบเสมอในอารมณ 
เปนสวนมากคอนขางมั่น  พอเขาใจจดจําเรื่องหยาบ ๆ ได   คลายการน่ัง 
เรียบแตในทาไมถนัดจัดเปนอุปจารสมาธิ.  ใจท่ีดั่งม่ันเสมอในอารมณ 
สงัดจากกามและอกุศล   มีวิตก  วิจาร  ปติ  สุข  หรอืมีแตปติ   สขุเปนตน 
มีความเขาใจจดจําอารมณนั้นไดละเอียดดีข้ึน  คลายการน่ังในท่ีดีดวยทา 
ที่เหมาะเจาะ  ยอมรูสกึสบาย  ทําการไดสะดวก  จัดเปนอัปปนาสมาธิ. 
                                                                                ๒๔๗๖  
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        ถ.  สามสิทุกขกับนิรามิสทุกข  เปนอยางไร  ? 
        ต.  ทุกขอิงอามิส   คือกามคุณ  เปนสามิสทุกข  ทุกขไมอิงอามิส 
คืออิงเนกขัมมะ    เปนนิรามิสทุกข กลาวโดยปุคคลาธิฏฐาน  ทุกข  
กามโภคีบุคคล   เปนสามิสทุกข   ทกุขของบรรพชิต   เปนนิรามิสทุกข. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  เพ่ือประโยชนใหเกิดปราโมทยในนิรามิสสุข   หรือสุขอยาง 
แจมใสสําหรับผูตองการ   จงบริหารใหทราบวากาม  ๒  อยางไดแกอะไร 
และอธิบายจึงโทษพรอมท้ังวิธีพนมาดวย  ? 
        ต.  กิเลสกาม  ไดแกกิเลสใหใคร  คือ  ราคะ  โลภะ  อิจฉา 
ความอยากได   อิสสา   ความริษยาหรือความหึง   อรติ  ความไม 
ยินดีดวยหรือความขึงเคียด   อสันตุฏฐิ  ความไมสันโดษเปนอาทิ  มีโทษ 
คือทําใหใจเรารอนกระวนกระวาย   ถาอดทนอยูมิไดก็ทําใหแสดงอาการ 
ไมสุภาพ  เปนเหตุใหพระพฤติชั่วหยาบดวยกาย  วาจา  ใจตาง ๆ  และ 
ชื่อวาเปนมาร   เพราะอาจลางผลาญคุณควรมดีหรือทําใหเสียคน   วิธีพน 
คือสะกดใจอยาใหลุอํานาจแหงกิเลสนั้น  ๆ  อันเกิดข้ึนแลว  และสํารวม 
ระวังมิใหเกิดตอไป.   วัตถุถามไดแกกามคุณ  ๕   คือ  รูป  เสียง  กลิ่น 
รส  โผฏฐัพพะ  อันเปนที่ปรารถนารกัใครชอบใจ    มีโทษคือเปนเครื่อง 
ยั่วยวนชวนใหเพลิดเพลินรื่นเริงพัวพันอยู  ทําใหผูแมรูใหมืดหนาชักพา 
ไปสูอํานาจอาจบังคับใหทําตาม   และชื่อวาเปนบวงแหงมาร   เพราะ 
อาจผูกใจใหติดอยู   วิธีพนคือพึงตัดอาลัยอยาใหหมกมุนอยูในอารมณ 
นั้น ๆ   ดวยผอนผันหาโอกาสพรากกายใจใหหาง  คํานึงในทางที่นําใหเกิด  
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พิจารณาเหตุเปนที่ต้ังแหงความเบ่ือหนาย   ทั้งไมยนิดียินรายในเมื่อเห็น 
รูปดวยตาเปนตน.   
                                                                        ๑/๙/๖๗ 
                                                 หมวด  ๓ 
        ถ.  คําวาวิตก  ในความหมายอยางไทย  ๆ  ก็วาเปนทุกขกังวล 
เชนผูออกขอสอบยาก   กวิ็ตกวานักเรียนจะสอบไมได   นกัเรียน  เรียน 
ไมจบตามหลักสูตร  กวิ็ตกวาจะสอบตก  สวนความหมายในทางธรรม 
หมายความวากระไร  ?  เปนความชั่วหรือเปนความดี   จงบอกมาใหครบ. 
        ต.  หมายความวาความตริ.  เปนความชั่วก็มี   เปนความดีก็มี 
ที่เปนฝายชั่วเรียกวา  อกุศลวิตก  ม ี๓  คือ  ๑.  กามวิตก  ความตริในทาง 
กาม  ๒.  พยาบาทวิตก   ความตริในทางพยาบาท  ๓.  วิหิงสาวิตก 
ความตริในทางเบียดเบียน,  ที่เปนฝายดีเรียกวา   กุศลวิตก  ม ี ๓   
เชนเดียวกัน  คือ   ๑.  เนกขัมมวิตก  ความตริในทางพรากจากกาม 
๒.  อพยาบาทวิตก  ความริตในทางไมพยาบาท  ๓.  อวิหิงสาวิตก 
ความตริในทางไมเบียดเบียน. 
                                                                        ๒๕๑๑ 
        ถ.  อกุศลวิตกมีมูลตางกันอยางไร  ?  เมื่อเกิดข้ึนแลวจะปราบ 
ดวยอาการอยางไร  และอาการดังนั้นทานเรียกวากระไร  ? 
        ต.  กามวิตก  มีราคะกับโลภะเปนมูล,  พยาบาทวิตก  มีโทสะ 
เปนมูล.  วิหิงสาวิตก  มีโมหะเปนมูล.   เมื่อกามวิตกเกิดข้ึน  ตองปราบ  
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ดวยอาการคือความตริเปนไปเพ่ือทําใจไมใหลุอํานาจแกกิเลสกาม  และ 
ไมติดอยูในวัตถุกาม   ซึง่ทานเรียกวาเนกขัมมวิตก.   เมื่อพยาบาท- 
วิตกเกิดข้ึน   ตองปราบดวยอาการคือความตริเปนไปดวยอํานาจเมตตา 
ในผูอ่ืน  ปรารถนาความดีความงามเพ่ือเขา  ซึ่งทานเรียกวาอพยาบาท- 
วิตก.  เมื่อวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน  ตองปราบดวยอาการคือตริเปนไปดวย 
อํานาจกรุณา   ซึ่งทานเรียกวาอวิหิงสาวิตก. 
                                                                        ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  วิหิงสาวิตกแผกจากพยาบาทวิตกอยางไร  ? 
        ต.  วิหิงสาวิตก  มีโมหะเปนมูล  ไมไดมุงรายใหแกเขา   แตคิด 
แสไปในทางที่จะยังเขาใหไดความลําบาก  เชนตรใินการเลน  เชนขนไก 
หรือกัดปลา   มุงแตสนุก  ไมคํานึงถึงความทุกขของมัน.   พยาบาทวิตก 
มีโทสะเปนมูล   มุงรายใหแกเขา  วิหิงสาวิตกแผกจากพยาบาทวิตก 
อยางนี้. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  เมตตา  กับปรานี   มีความหมายตางกัน   หรือเหมือนกัน 
อยางไร ?  และอยางไหนเปนเหตุกําจัดบาปธรรมอะไร  ? 
        ต.  เมตตา   หมายถึงความรักใคร  หรือความหวังดี.   ปรานี 
หมายถึงความปรารถนาใหผูอ่ืนพนจากความทุกข  เขาลักษณะแหงกรุณา 
เมตตา  กําจัดพยาบาทวิตก,  ปรานี   กําจัดวิหิงสาวิตก. 
                                                                        ๒๕๑๘ 
        ถ.  อกุศลวิตก  ๓.  มอีะไรเปนมูล  ?  อยางไหนมีโทษอยางไร ?  
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จงแสดงวิธีแกมาดวย. 
        ต.  กามวิตก  มีราคะหรือโลภะเปนมูล   เมื่อเกิดข้ึนครอบงําใจ 
แลวทําใจใหเศราหมอง  อาจทํากาเมสุมิจฉาจารและทุราจารผิดประ- 
เพณี  และแสวงหาลาภผลอันไมชอบธรรม อยางนอยก็ทําใหเมาติดอยู  
ในกามสมบัติ  ควรแกดวยการเจริญกายคตาสติ  และอสุภกัมมัฏฐาน. 
พยาบาทวิตก  มโีทสะเปนมูล   เกิดข้ึนครอบงําใจแลว  ทําใหเดือดรอน 
กระวนกระวาย   คิดทําลายตัดรอนผูอ่ืน  ควรแกดวยเมตตาพรหมวิหาร. 
วิหิงสาวิตก   มีโมหะเปนมูล   เกิดข้ึนครอบงําใจแลว   ใหทําความ 
ลําบากแกผูอ่ืน   โดยเห็นแกความสนุกและประโยชนสวนตน   ไมคิดถึง 
ความลําบากของมัน   ควรแกดวยกรณุาและโยนิโสมนสิการ. 
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  กุศลวิตก   จัดเขาในองคมรรค   ๘  องคไรไดหรือไม  ?  และ 
จัดเขาในสิกขาอะไร   ในสิกขา  ๓  ไดหรือไม  ?  
        ต.  กุศลวิตก  จัดเขาในสัมมาสังกัปปะได   และจัดเขาในปญญา- 
สิกขาได.   
                                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  กุศลวิตก  มีเทาไร   อะไรบาง ?  เมื่อเกิดข้ึนแลวเปนเคร่ือง 
กําจัดอะไรไดบาง ? 
        ต.  ม ี๓  คือ  เนกขัมมวิตก  อพยาบาทวิตก  อวิหิงสาวิตก. 
เมื่อกุศลวิตกเกิดข้ึนแลว   เนกขัมมวิตก   กําจัดกามวิตกได,  อพยาบาท- 
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วิตก  กําจัดพยาบาทวิตกได,   อวิหิงสาวิตก   กําจัดวิหิงสาวิตกได. 
                                                                        ๒๕๑๙ 
        ถ.  จงแสดงวิตกท้ัง  ๒  ประเภท  ความคิดถึงอารมณที่ยั่วยวนใจ 
และคิดจะหานกมาขังไวเพ่ือชมเลน   เปนวิตกประเภทไหน   เมือ่เชนนี้ 
ทางที่ดีควรจะคิดอยางไร  ? 
        ต.  กามวิตก  ความตริในทางกาม  พยาบาทวิตก   ความตริใน  
ทางพยาบาท   วิหิงสาวิตก  ความตริในทางเบียดเบียน  ๓  นี้เปนประเภท 
อกุศล.  เนกขัมมวิตก   ความตริในทางพรากออกจากกาม   อพยา- 
บาทวิตก  ความตริในทางไมพยาบาท   อวิหิงสาวิตก  ความตริในทาง 
ไมเบียดเบียน  ๓  นี้เปนประเภทกุศล.  ความคิดถึงอารมณยั่วยวนใจ 
เปนกามวิตก  ความคิดจะหานกมาขังเลี้ยงไวเพ่ือชมเลน   เปนวิหิงสา- 
วิตก  ทั้ง  ๒  นี้เปนประเภทอกุศล.  เมื่อเชนนี้ทางท่ีดีควรคิดเปนกุศลตรง 
กันขาม  คือคิดในทางพรากกายใหหางจากกามารมณ   เรียกวาเนกขัมม- 
วิตก  คิดในทางไมเบียดเบียน  คือแลเห็นความลําบากของนกท่ีตองถูก 
ขังใหเกิดความสงสาร  ไมเห็นแกความเพลิดเพลินของตนเปนใหญ 
เรียกวาวิหิงสาวิตก. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  การแสวงหาลาภผลในทางทุจริตก็ดี   การกัดปลา  ชนไกก็ดี 
เหลาน้ีจะจัดเปนวิตกอะไรไดหรือไม  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  จัดเปนวิตกอะไรไมไดเลย   เพราะคําวา  "วิตก"  ทาน 
หมายถึงการท่ีตริตรองนึกคิดไปในทางนั้น  ๆ  ยังมิไดลงมือกระทํา  
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สวนการแสวงหาผลในทางทุจริต   และการกัดปลาชนไกนี้   เปน 
การกระทําลงไปทีเดียว   ไมใชเปนความคิดอยูภายในใจ  เหตุนี้จึง 
จัดเปนวิตกไมได  การกระทําอยางนี้เปนทุจริตและความเบียดเบียน 
ทีเดียว.  
                                                                        ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา   ราคะ  โทสะ  โมหะ  เปนไฟเผาลนสันดาน 
ไดอยางไร  ? 
        ต.  เปนสภาพเผาลนสันดานไดยิ่งกวาไฟภายนอก   ธรรมดาของ 
ไฟภายนอก   ลวกลนอวัยวะสวนใด  ยอมทําใหอวัยวะสวนน้ัน   ถึงซ่ึง 
อันตรายไป   แตสวนราคะ  โทสะ  โมหะ  เกิดข้ึนยอมเผาลนสันดาน 
ใหเรารอนท่ัวสรรพางคกาย.  ราคะ  คือความกําหนัด  เมื่อเกิดข้ึน 
ยอมทําจิตใหเศราหมอง   เมื่อนึกคิดอะไรก็เปนไปตามอํานาจของ 
กาม   เมื่อกามแรงกลาข้ึน   ยอมใชความนึกคิดมากข้ึน  จนถึงกับ 
ไมเปนอันเกิดอันนอน  รางกายทนไมไหวก็ตองซูบผอม  เปนทาง 
แหงความทุกขอยางยิ่ง.   โทสะ   เมื่อเกิดข้ึนยอมทําจิตใจใหขุนมัว 
เรารอนกลัดกลุมอยูในจิต  เมื่อแรงกลาข้ึนก็แสดงออกมาภายนอกให 
ปรากฏ   มีหนาสยิ้วค้ิวขมวด   ในที่สดุก็ถึงกับเบียดเบียนประหัต 
ประหารกัน  เปนทางใหเกิดทุกขแกรางกายอยางยิ่ง.  โมหะ   เม่ือเกิด 
ข้ึนครอบงํา  เปนทําใหไมรูจักผิดไมรูจักถูก  เมื่อทํา  ก็ทําไปดวย 
อํานาจของโมหะ   ทําใหไมรูจักทางที่จะปลดเปลื้องใหพนไปจากความ 
ทุกขได.    ราคะ  โทสะ  โมหะ  เปนไฟเผาลนสันดานใหเรารอนดวยอาการ  
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อยางนี้.  
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทําไม  พระนิพพาน  จึงกลาววาเปนปรมัตถประโยชน 
คือประโยชนอยางยิ่ง ?   ที่จะใหไดประสพประโยชนเชนนั้น   จะตอง 
ทําอยางไร  ?  จงแสดง. 
        ต.  เพราะพระนิพพานเปนธรรมวางจากกิเลสสวะทั้งปวง   ผู 
ถึงพระนิพพานก็ชื่อวาไดรับความสุขอยางยิ่ง  ไมตองเสวยผลแหงกรรม 
ในภพอ่ืน ๆ  อีก  เพราะไมตองไปถือปฏิสนธิในภพน้ัน  ๆ  ตอไปจัดวา 
เปนบรมสุข  สุขที่เกิดจากประโยชนอ่ืน ๆ นั้น  เปนสุขเล็กนอยเปนสุข 
ชั่วคราว  เปนสุขเจือดวยทุกข   เพราะเหตุนี้  ทานจึงจัดพระนิพพานวา 
เปนประโยชนอยางยอด   คือประโยชนทุก  ๆ   อยางที่จะดียิ่งกวาพระ 
นิพพานไมมี.   ทางที่จะใหไดประสบประโยชนเชนนั้นได  ตองอาศัย 
ปฏิบัติดําเนินตามองคอริยมรรคหรือไตรสิกขา  จึงจะไดประสบ. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทฏิฐธรรมิกัตถะ   เราไดในภพนี้   สัมปรายิกัตถะ  เราได 
ในภพหนา   แตปรมัตถะ เราไดในภพไหน  ?  อธิบาย. 
        ต.   ปรมัตถะ  มิใชประโยชนทีจ่ะพึงไดในภพไหน ๆ เลย   เพราะ 
เปนโลกุตตรคุณ   ควรแกบุคคลอยูขามโลกขามภพไปแลวเทานั้น 
ดวยภพทุกเปนโลกิยวิสยั   เปนไปในวัฏฏะ   ไมควรแกปรมัตถะ 
ทุกประการ. 
                                                                        ๒๕๐๒  
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        ถ.  ความเปนใหญใคร ๆ  กช็อบ  แตเปนใหญอยางไรจึงจะชอบ ? 
ทางศาสนาวางหลักไวอยางไรบาง  ?  
        ต.  ความมีธรรมเปนใหญนั่นแหละจึงจะชอบ  เชนผูทําไมมุง 
อยางอ่ืน   เปนแตเห็นสมควร   เห็นวาถูกก็ทํา   หรอืทําดวยอํานาจ 
เมตตากรุณา   เปนอาทิ.   ทานวางหลักไวเปน  ๓  คือ   อัตตาธิปเตยยะ 
ความมีตนเปนใหญ  ๑  โลกาธิปเตยยะ  ความมีโลภเปนใหญ  ๑ 
ธรรมาธิปเตยยะ  ความมีธรรมเปนใหญ  ๑. 
                                                                        ๒๕๐๒ 
        ถ.  อธปิเตยยะ  มีเทาไร  ?  อะไรบาง  ?  เปนสวนดีหรือสวนชั่ว ? 
        ต.  ม ี ๓  อยาง  คือ  อัตตาธิปเตยยะ  โลกาธิปเตยยะ  ธรรมา- 
ธิปเตยยะ  อัตตาธิปเตยยะกับโลกาธิปเตยยะ  เปนทั้งสวนดีและชั่ว 
ธรรมาธิปเตยยะ  มีแตสวนดีอยางเดียว. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  อธปิเตยยะ  ๓  คืออะไรบาง  ?  ผูประพฤติตนต้ังอยูใน 
ยุติธรรมไมลาํเอียงดวยอํานาจอคติ  ๔   จัดเขาในขอไหนไดหรือไม  ? 
        ต.  คืออัตตาธิปเตยยะ   ความมีตนเปนใหญ  ๑  โลกาธิปเตยยะ 
ความมีโลภเปนใหญ ๑  ธรรมาธิปเตยยะ  ความมีธรรมเปนใหญ  ๑ 
ผูประพฤติตนต้ังอยูในยุติธรรมเชนนัน้  จัดเขาในขอท่ี  ๓  คือธรรมา- 
ธิปเตยยะได. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  บุคคลทําบุญเชนไร  เปนอธิปเตยยะ ? 
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        ต.  ผูทําบุญปรารภภาวะของตนผูเปนอิสระ  ทําดวยมุงใหสมภาวะ 
ของตน   ผูทํามุงผลอันจะไดแกตน   หรือมุงความสะดวกแหงตน 
เชนนี้   เปนอัตตาธิปเตยยะ  ผูทําบุญมุงจะใหเขาสรรเสริญ  หรือ 
ไมทําเกรงเขาจะนินทา   หรือทําตามความนิยมของเขาท้ังหลาย  เชน 
นี้  เปนโลกาธิปเตยยะ.   ผูทําบุญไมมุงดังแสดงมาแลว   เปนแตเห็น 
สมควร   เห็นวาถูกก็ทํา   หรือทําดวยอํานาจเมตตากรุณาเปนอาทิ 
เชนนี้   เปนธรรมาธิปเตยยะ. 
                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  อัตตัญุตา   ความเปนรูจักตน  แลวประพฤติตนใหสมควร 
แกที่เปนอยู   ทานยกยองวาเปนสัปปุริสธรรม  สวนอัตตาธิปเตยยะ 
ความมีตนเปนใหญ  เชนทําบุญมุงใหสมภาวะของตน  ทานกลบัติ 
ธรรมทั้ง  ๒  นี้มีตนเปนหลักเหมือนกัน   แตเหตุไรทานจึงยกยองฝายหน่ึง 
ติอีกฝายหนึ่ง  ? 
        ต.  มีตนเปนหลักเหมือนกันจริง  แตเพราะความประสงคตางกัน 
คือ  อัตตัญุตา   ประสงคความรูจักตนแลวประพฤติใหสมควรแก 
ฐานะของตน   ซึ่งเปนความดี  ทานจึงยกยอง   สวนอัตตาธิปเตยยะ 
ประสงคความประพฤติเห็นแกตัวเปนประมาณ   ไมมุงความถูกธรรม 
ความสมควรเปนประมาณ   เชนจะทาํการบริจาค   ถาเห็นความถูกธรรม 
มีตา  จึงพอใจทํา  ไมเชนนั้นไมทํา   เชนนี้   เรียกวาทําดี  แตไมมุง 
ความดี   ทานจึงติ 
                                                                                ๒๔๗๖  
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        ถ.  จงแสดงอนุตตริยะ  ๓  ใหเปนเหตุผลเนื่องถึงกัน ? 
        ต.  เน่ืองกันอยางนี้   ความเห็นอันเยี่ยมนั้น   หมายเอาความ 
เห็นธรรมอยางสูง   คือธรรมอันเปนเหตุและผลเน่ืองถึงกัน   ทั้งสวนท่ี 
เปนสุข   และสวนท่ีเปนทุกข   อันจัดวาเปนทัสสนานุตตริยะน้ัน  ยอม  
เปนปจจัยใหละเหตุแหงทุกข   ประกอบเหตุแหงสุข   อาการท่ีทํา 
การละเหตุแหงทุกข   ประกอบเหตุแหงสุข   อันเปนผลเน่ืองมาจาก 
ความเห็นอยางเยี่ยมนี้  จัดเปนปฏิปทานุตตริยะ  ๆ  นี้ยอมเปนเหตุใหพน 
จากกิเลสาสวะ   เมื่อพนจากกิเลสาสวะเปนอกุปปธรรม   อันเปนผลสืบ 
เนื่องมาจากความปฏิบัติดีข้ึน   เรียกวา  วิมุตตานุตตริยะ   อนุตตริยะ  ๓ 
เปนเหตุผลเน่ืองกันดังน้ี. 
                                                                        ๒๔๗๘-๗๐-๗๕ 
        ถ.  ทัสสนานุตตริยะ  ยอมมีไดดวยการศึกษาปริยัติธรรม  หรือมี 
ไดดวยปฏิปทานุตตริยะ   อยางไร ? 
        ต.  ทัสสนานุตตริยะ  ยอมมีไดดวยการศึกษาปริยัติธรรม  และ 
ปฏิบัติควบกันไป. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  ความพนอยางไร  จัดเปนวิมุตตานุตตริยะ  อยางไรไมเปน ? 
        ต.  ความพนจากกิเลสาสวะไดโดยเด็ดขาด  ไมมีทางที่จะกลับ 
กําเริบอีก  จัดเปนวิมุตตานุตตริยะ  ถาพนจากกิเลสแลวยังกลับกําเริบ 
ไดอีกก็ดี   พนอยางอ่ืนก็ดี  ไมจัดเปนวิมุตตานุตตริยะ. 
                                                                                ส. ป.  
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        ถ.  คําวา  "สังขาร"  ในพระบาลีวา  "อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย  มีสังขาร "   ดังน้ี   หมายเอาสังขารประเภท 
ไหน  ?  มีลักษณะอยางไร  ?  ทานจําแนกไวอยางไร  ? 
        ต.  ไดแกอภิสังขาร  ๒  ประเภท.  มีลักษณะเปนสภาพผูปรุงแตง. 
ทานจําแนกไวเปน  ๓  ประเภท  คือ 
                ๑.  ปุญญาภิสังขาร  อภิสังขารคือบุญ 
                ๒.  อปุญญาภิสังขาร   อภิสังขารคือบาป 
                ๓.  อเนญชาภิสังขาร   อภิสังขารคืออเนญชา. 
                                                                                ๒๕๑๑ 
        ถ.  อปญุญาภิสังขาร  กับอภิสังขาร  เหมือนกันหรือตางกัน 
อยางไร ?  เปนกุศลธรรม   หรืออกุศลธรรม  ? 
        ต.  ตางกัน,  อปุญญาภิสังขาร  คือบาป  ตกแตงสัตวใหเลว 
ตาง ๆ กัน  ตามวิบากแหงกุศลธรรมนัน้,  อภิสังขาร  ทานหมายถึง 
กุศลและอกศุลธรรม.  อปุญญาภิสังขาร  เปนอกุศลธรรม,  อภิสังขาร 
เปนไดทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรม. 
                                                                                ๒๕๐๗ 
        ถ. อภิสังขาร  ๓  และสังขาร  ๓  จัดเขาในปญจขันธ  รวมลงใน 
ขันธใดบาง  ไดหรือไม ?  ถาไดจงจัด  ถาไมไดก็แลวไป. 
        ต.  กายสังขาร  จัดเขาในรูปขันธ  วจีสังขารและอภิสังขาร  จัด 
เขาในสังขารขันธ   จิตตสังขาร  จัดเขาในสัญญาขันธและเวทนาขันธ. 
                                                                                ๒๔๖๒ 
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        ถ.  วจีสังขาร  กับ  จิตตสังขาร  ของคนท่ียังมีชีวิตอยู  ยอมดับ 
ไดในขณะไหนบาง ? 
        ต.  วจีสงัขาร  คือวิตกกับวิจาร  ยอมดับไดในเม่ือบุคคลน้ันเขา 
ถึงฌานท่ีสอง,  จิตตสังขาร  คือสัญญากับเวทนา   ยอมดับเมื่อเขาถึง 
สัญญาเวทยิตนิโรธ.  
                                                                        ๒๕๑๒ 
        ถ.  สมเด็จพระมหาสมณเจา  ไดทรงฝากอเนญชาภิสังขารไวแก 
นักธรรมเพื่อพิจารณา   พิจารณาไดความอยางไร  ถายังไมได 
พิจารณา  ก็จงแสดงไปตามระเบียบของทาน ? 
        ต.  อเนญชา  ความไมหว่ันไหว   ถาไหวไปทางบุญ   ก็เปน 
ปุญญาภิสังขาร   ถาไหวไปทางบาป   ก็เปนอปุญญาภิสังขาร   ความ 
คิดอานในระหวางน้ัน   คือคิดอานเรื่องนิ่งเรื่องเฉย   อันไมเปนบุญ 
เปนบาป  ต้ังแตคนชั้นตํ่าจนตลอดชั้นสูง๑  นี้แสดงตามความเห็น  ตาม 
ระเบียบของทานแสดงวา  ไดแกอรูปสมาบัติ  ๔. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  อเนญชาภิสังขาร   คืออะไร  ?  และหมายถึงอะไร  ? 
        ต.  อเนญชาภิสังขาร  คือความไมหว่ันไหว   หรือธรรมชาติอัน 
หาความหว่ันไหวมิได.   หมายถึงอาการของธรรม   และหมายถึงภูมิ 
แหงธรรม   คืออรูปสมาบัติ  ๔  ซึ่งปรุงสัตวใหไปเกิดในอรูปภพ  ๔  ม ี
 
๑.  เขาใจวาประสงคเอกัคคตาจิต.  ส.ป.  
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ชื่อเหมือนกันกับอรูปสมาบัติ  ๔  และอรูปพรหม.  
                                                                        ๑/๗/๗๓ 
        ถ.  ญาณ  ๓  คือ  อตีตังสญาณ  อนาคตังสญาณ  และปจจุป- 
ปนนังสญาณ   เปนโลกิยะหรือโลกุตตระ ?  จงอางเหตุผลมาประกอบ. 
        ต.  ญาณทั้ง  ๓  ดังกลาวนี้  ถาเปนญาณของผูใดฌานสมาบัติก็ 
เปนโลกิยะ  เพราะฌานสมาบัติเปนชั้นโลกิยะ,  แตถาเปนฌานของพระ 
อริยบคุคลแมชั้นโสดาบัน  ก็เปนโลกุตตระ  เพราะอริยมรรค   อริยผล 
ทั้งหมดลวนเปนโลกุตตรธรรม. 
                                                                        ๒๕๐๖ 
        ถ.  ญาณ ๓  เทียบไดกับปฏิสัมภิทาอยางไหน ?  จงอธิบาย. 
        ต.  อตีตังสญาณ  เทียบไดกับธรรมปฏิสัมภิทา  เพราะเปนความ 
เขาใจสาวหาเหตุในภายหลัง   อนาคตังสญาณ  เทียบไดกับอัตถปฏิสัม- 
ภิทา   เพราะเปนความเขาใจคาดหนาถึงผลอันจักมี  ปจจุปปนนังสญาณ 
เทียบไดในทันทีในเมื่อเหตุหรือผลเกิดข้ึนโดยฉุกเฉิน. 
                                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  อาการ ๑๒  และปริตร  ๓  ของอริยสัจ  ๔  เปนอยางไร ?  จง 
บริหาร. 
        ต.  อาการ ๑๒  และปริตร  ๓  ของอริยสัจ  ๔  เปนดังน้ี  คือปรีชา 
หยั่งรูวา  นี้ทุกข   นี้ทกุขสมุทัย   นี้ทกุขนิโรธ   นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา 
จัดเปนสัจจญาณ.  ปรีชาหยั่งรูวา   ทกุขเปนปริญญาตัพพธรรม 
ควรกําหนดรู  สมุทยัเปนปหาตัพพธรรม  ควรละเสีย  ทุกขนิโรธเปน  
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สัจฉิกาตัพพธรรม  ควรทําใหแจง   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนภาเว- 
ตัพพธรรม  ควรทําใหเกิด  จัดเปนกิจจญาณ.  ปรชีาหย่ังรูวา กิจ  ๔ 
อยางนั้นไดทําเสร็จแลว   จัดเปนกตญาณ. 
                                                                        ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  รูเห็นในอริยสัจ  ๔  อยางนั้น  อยางไรจึงจะสําเร็จพระอรหัต 
อยางไรไมสําเร็จ ?         
        ต.  รูเห็นในอริยสัจพรอมดวย  สัจจญาณ   กิจจญาณ  กต- 
ญาณ  จึงสําเร็จ,  ถาไมพรอมดวยญาณทั้ง  ๓  นี้ไมสําเร็จ   ขอสําคัญ 
คือ  กตญาณ. 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.  เม่ือพูดถึงลักษณะของความรู  ในท่ีบางแหงเรียกวาปญญา 
บางแหงเรียกวาญาณ  สังเกตไดยาก  อยากทราบวาลักษณะของปญญา 
และญาณน้ัน   เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ? 
        ต.  ตางกัน  ความรูเหตุผล   ดวยการคิดคนจนพบความจริง 
ของเหตุผลนั้น ๆ  นี้เปนปญญา   มีลกัษณะตัดความสงสัยเสียได. 
ความรูความจริงอยางแจมแจง  ดวยไมตองคนควาหาความจริง (เหตุผล) 
อีกตอไป       นี้เปนญาณ  มีลักษณะสวางอยูแลว  ปญญา  มีความสงสัย 
เปนมูลฐาน  ญาณ  มีปญญาเปนมูลฐาน   กลาวคือเกิดสืบมาจาก 
ปญญา. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ม ี๑  แลวไมชอบ  อยากใหประลัยเสีย  ตองการ  ๒  ใหม 
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ดังน้ีจะเปนตัณหาอะไรบาง ? 
        ต.  ม ี ๑  แลวไมชอบใจ  อยากใหประลัยเสีย  เปนวิภวตัณหา 
ตองการ  ๒  ใหม  เปนกามตัณหา.  
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  ความอยากไมเปนอยูในภพท่ีเกิด  คือความอยากตายเสีย 
ดวยอํานาจความเบื่อหนาย  และความอยากดับสูญไมเกิดในภพน้ัน ๆ 
อีก  จัดเปนวิภวตัณหา  ถาเชนนั้นความอยากถึงพระนิพพานซ่ึงแปลวา 
ความดับก็ได  มิเปนวิภวตัณหาดวยหรือ  ?   ขอฟงมติ. 
        ต.  ความอยากถึงพระนิพพาน  ซึ่งแปลวาความดับก็ไดนั้น   หา 
เปนวิภวตัณหาไม  คือความอยากท่ีถูกทาง   กลาวคืออยากถึงพระ 
นิพพานแลว  ประกอบความเพียรในทางที่ชอบดวยสัมมาประโยค 
พยายามดําเนินตามอัษฏางคิกมรรค   ซึ่งยนลงเปนไตรสิกขา  คือ  ศีล 
สมาธิ  ปญญา  อยางนี้ไมเปนวิภวตัณหา  ถาความอยากผิดทาง  คือ 
อยากไมเปนอยูในภพท่ีเกิดดวยอํานาจความเบื่อหนาย  และความอยาก 
ดับสูญไมเกิดในภพน้ัน  อีก  ดวยความดิ้นรนจนถึงเดือดรอน   แต 
หาไดพยายามในทางที่ชอบ  ที่จะใหถึงนิพพานไม  เชนนี้จึงจัดเปน 
วิภวตัณหา ๑ 

                                                                        ๒๑/๔/๘๐ 
 
๑.  ถาเขาใจวาพระนิพพานเปนเมืองแกว  เปนภพท่ีสุขสําราญประกอบดวยความสุขความเจริญ 
ความอยากถึงเชนนั้นกต็องจดัเปนตัณหาได  คือจัดเปนกามตัณหา  ถาอยากเปนเจาแหงเมืองแกว 
เจาแหงภพนั้น  ก็จัดเปนภวตัณหา  ถาอยากใหความเปนเจาแหงเมืองแกว  เจาแหงภพมั่นคง 
อยู   อยากใหความไมม่ันคงพินาศไป   กจ็ดัเปนวภิวตัณหา  เพราะความอยากของใจเปนตัณหา-  
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        ถ.  อนตัตานุปสสนา  ก็เปนปฏปิทาสําคัญในพระพุทธศาสนา 
นัตถิภทิฏฐิ  ก็อยูในจําพวกทิฏฐิมีโทษอยางแรง  แตดูมีลักษณะ 
ละมายคลายคลึงกัน  เคาเง่ือนก็หมายเอาวาสัตวบุคคลไมมี  ตางเปน 
ธาตุประชุมกันทั้ง  ๒  ฝาย  มีขอทีแผกกันอยางไร  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ตางกันโดยมติ  นัตถิกทิฏฐิ   ปฏิเสธดวยประการทั้งปวง 
ซึ่งรับสมมติสัจจะและคติธรรมดา   อันเนื่องดวยเหตุและผล  ยนเรียกวา 
กัมมัสสกตา  มติขางพระพุทธศาสนาปฏิเสธอัตตาอยางนั้น   แตยอมรับ 
สมมติสัจจะและคติแหงธรรมดาคือกัมมัสสกตา. 
                                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  คนโดยมากชอบกลาววา   อันคนเราจะไดดีหรือไดรายเพราะ 
คราวที่เคราะหดีและเคราะหราย  เพราะคราวที่เคราะหดีก็ไดดีเอง  ถึง 
คราวเคราะหรายก็ไดรายเอง  อยางนี้จัดวาเขามีทิฏฐิคือความเห็น  ใน 
ทิฏฐิอะไร ?  และควรแกไขอยางไร  จึงจะถอนทิฏฐินั้นได  ? 
 
โดยตรง  สําหรับผูท่ียังมีตัณหาอยู  จะปฏิบัติไปอยางไร ๆ ก็ตาม  ยอมถึงพระนิพพานไมได 
เม่ือละความอยากไดแลว   จงึจะถึงพระนิพพาน   พึงเห็นเชนการอยากไปสูสถานท่ีตาง ๆ ของ 
สามัญชน   ถายังมีอยากอยู   ก็แสดงวายังไมถึงประสงค  เม่ือถึงแลวก็ไมมีอยาก  แตการ 
จะไปถึงไดก็ตองอาศัยความอยาก  เม่ือถึงกป็ลอยความอยาก  เปรียบการลงเรือขามฟาก 
เม่ือถึงฝงท่ีประสงคก็ท้ิงเรือ  แมการไปถึงพระนิพพานกเ็ชนเดยีวกัน  พึงดูตัวอยางพระอานนท- 
เถระ  ผูมีความอยากแรงกลา  ตั้งความเพยีรเต็มท่ี  แตกห็าสําเร็จพระอรหัตไม  ตอเม่ือเลิก 
ความอยากก็ถึง  คือบรรลุพระอรหัต   เพราะจิตวางจากความอยากนั่นเอง  ฉะนั้น  ในปญหานี ้
คําวา  "อยากถึง"  จึงตองจัดเปนตัณหา  แตไมเปนวภิวตัณหา  จริงดั่งทีเฉลย  ข้ึน 
ช่ือวาความอยากแลว  จะถูกทางหรือไมถูกทาง    ขอนั้นไมเปนประมาณ  คงตองตกอยูในอํานาจ 
ตัณหาทั้งส้ิน  เวนไวแตความอยากท่ีเปนไปตามธรรมดาของสังขาร  เชนอยากขาวอยากน้ํา 
เปนตน.  ส.ป.  
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        ต.  จัดวาเขามีความเห็นผิด  ซึ่งเรียกวาอเหตุกทิฏฐิ  คือความ 
เห็นวาหาเหตุมิได  โดยเห็นวาคนจะไดดี  ก็ไดดีเอง  จะไดราย  ก็ไดราย 
เอง  ไมมีธรรมอะไรบันดาลใหเปนเชนนั้น.  ควรแกดวยการสอนให 
เขาพิจารณาหาความจริงคือการกระทํา  คนผูทําดีหรือทําชั่วก็ตาม  ไม 
ตองอาศัยเวลาครั้งคราว   ยอมอาศัยการทําดีหรือทําชั่วน้ันเปนที่ต้ัง 
เพราะสิ่งท้ังหมดซึ่งเปนสวนสังขตธรรม   ยอมอาศัยเหตุปจจัยทั้งน้ัน 
สาวหาเหตุปจจัยตอ ๆ  กนัลงไป  จนถึงท่ีสุดสาวหาเหตุไมไดแลว  พระ 
พุทธศาสนาจึงบัญญัติเรียกวา "อวิชชา". 
                                                                                ๒๕๑๓ 
        ถ.  การถือปจจัยภายนอก  คือบุคคลเปนผูอํานวยก็ดี  คราว 
เปนผูอํานวยก็ดี   และการถือปฏิเสธโดยประการท้ังปวงไมยอมรับ 
ทั้งน้ันก็ดี  การถือเชนนี้ไมไดอยางไร   ทานจึงจัดเปนมิจฉาทิฏฐิ ? 
จงแสดง. 
        ต.การถอืเชนนั้นเปนการผิด   เปนปจจัยใหบุคคลผูถือเชนนั้น 
ประกอบคราวชั่วมีประการตาง ๆ   ในท่ีทุกสถาน  สวนความดีก็ 
ประกอบบาง   แตเปนไปเฉพาะเมื่อคนเห็น   เพราะบุคคลท่ีถืออยาง 
ขอตน   คือบุคคลเปนผูอํานวย  เขาจะประกอบความช่ัวตาง ๆ  ใน 
ที่ลับ  ถาความดี  ตอหนาเขาจึงจะทํา  เพราะการทํา  จะไดดีหรือชั่ว 
ไมใชอาศัยการทําน้ันอํานวยให  อาศัยบุคคลเปนผูอํานวยให  สวน 
การถือ " คราว "  เปนเหตุยังผูถือใหไมตองทําความดีความชั่วอะไร 
คอยแตเสี่ยงโชค  แมเม่ือหายนะความเสื่อมจะบังเกิด  ก็ไมตองหา  
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ทางปองกัน  เพราะถือเสียวาเคราะหดีไดดีเอง  เคราะหรายไดชั่วเอง 
ไมตองขวนขวายอะไร.   อน่ึง  การท่ีถือปฏิเสธเสียทั้งหมด   ขอน้ีราย 
แรงมาก   เพราะจะยังผูถือใหประกอบความชั่วอยางมหันตไดทั้งใน 
ที่ลับและที่แจง  ไมตองสะดุงกลัวตอผลของกรรม   เพราะเห็นเสียวา 
บาปบุญไมมี   จักตองไปกลัวอะไร  ทาํความชั่วไดตามปรารถนา  การ 
ที่ถือดังกลาวมาไมใชเปนทางที่ถูก  เปนไปเพ่ือความชั่วเสียหาย  จัด 
เปนมิจฉาทิฏฐิก็สม.  
                                                                        ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  ความเห็นวาสัตวบุคคลไมมี  ตางเปนแตธาตุประชุมกัน 
เกื้อกูลหรือทํารายกัน  ไมเปนบุญไมเปนบาป  ทานจัดวาเปนนัตถิก- 
ทิฏฐิ  ถาเชนนั้นตางจากความเห็นอนัตตาอยางไร  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ตางกันอยางนี้   นัตถิกทิฏฐิ   ปฏิเสธดวยประการทั้งปวง 
ซึ่งสมมติสัจจะและคติแหงธรรมดา   อันเนื่องดวยเหตุและผล  ยนเรียก 
วากัมมัสสกตา  สวนความเห็นอนัตตา   รับสมมติสัจจะและคติแหง 
ธรรมดา   คือกัมมัสสกตา   แมรับอยูวา   สัตวบุคคลโดยสมมตินั้น 
เปนแตธาตุประชุมกันก็จริง   แตตกอยูในคติแหงธรรมดา  คือกัม- 
มัสสกตา. 
                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  การพิจารณาส่ิงทั้งปวงโดยความเปนของวางเปลาท่ีเรียกวา 
" สุญญตา "  นั้น  วางเปลาจากอะไร  ?  ตางกัน  หรือเหมือนกันกับ 
นัตถิกทิฏฐิ  ความเห็นวาไมมี  เพราะเหตุไร ?  
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        ต.  การพิจารณาส่ิงทั้งปวงโดยความเปนของวางเปลาน้ัน  คือ 
วางเปลาจากสมมติ  เชน  สมมติวาเรา  วาเปนเรา   วาเปนของเรา 
เปนตน.  การพิจารณาอยางนี้   ผิดกับนัตถิกทิฏฐิ.  เพราะนัตถิกทิฏฐิ 
เห็นวาไมมีทุกอยาง   เปนการปฏิเสธทุกอยาง  เชน  ไมมีสมมติสัจจะ 
ปรมัตถสัจจะ  ความดีความชั่วไมมี   ผลของกรรมดี  กรรมชั่วไมมี 
เปนตน  แตการพิจารณาดังกลาวแลว  ไมเปนอยางนัตถิกทิฏฐิ  ยังมี 
การยอมรัยในเรื่องกรรมและผลของกรรมวามี  เปนตน. 
                                                                                ๒๕๑๐ 
        ถ.  อนตัตาไมหมายเอาสังขารดอกหรือ  ?  ไฉนในธรรมนิยาม 
จึงใชศัพทวา  ธรรม  แปลกกับ  ๒  บทขางตน  ? 
        ต.  หมายเอาสังขาร.  ที่ทานใชศัพทวาธรรมในท่ีนี้   เพราะอนัตตา 
หมายเอาทั้งสังขารและวิสังขาร  คือพระนิพพานดวย. 
                                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  ความไมเที่ยงกับความเปนทุกขแหงสังขาร  และความเปน 
อนัตตาแหงธรรม  ทานเรียกวาธรรมนิยาม  ธรรมฐิติ  นั้น  นําให 
สันนิษฐานวาอยางไร  ?  จงตอบใหชอบแกหลัก. 
        ต.  นําใหสันนิษฐานวา  เปนกฎแหงธรรมดา   หรือต้ังอยูตาม 
ธรรมดา  คือวาในท่ีทุกสถาน  ในกาลทุกเม่ือ  สังขารท้ังหลายลวน 
ประกอบดวยลักษณะ  ๓  เสมอไป  อีกนัยหน่ึง   ลกัษณะ  ๓  เปนความ 
จริงของโลก  ซึ่งทุกคนท่ีเกิดมาในโลกแลว  จําตองประสบความจริง 
ทั้ง  ๓  ทั่วกนัเสมอกัน   แตใครจะรูเห็นความเปนจริงหรือไมนั้น  
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สุดแตปญญาของตน  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงสั่งสอน 
ประชุมชน   ใหไดปญญาพิจารณาเห็นลักษณะ  ๓  ตามความเปนจริง 
แจงในธรรมนิยามสูตร  และอนัตตลักขณสูตร.  
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  พระนิพพาน  ที่ทานจัดเปนอนัตตาน้ัน  โดยอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  พระนิพพานท่ีจัดเปนอนัตตา   โดยอธิบายวา   เปลาจากสัตว 
บุคคล  ไมมีเจาของ   และไมเปนไปในอํานาจของอะไรท้ังหมด   แต 
ไมใชแลวแตเหตุปจจัย   เพราะเปนอสังขตธรรม   คือธรรมอันปจจัย 
ปรุงแตงไมได. 
                                                                        ๑/๗/๗๓ 
        ถ.  สภาวธรรม  กับสามัญญลักษณะ  เหมือนกันหรือตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  คือ  สภาวธรรม  หมายถึง  ขันธ  อายตนะ 
ธาตุ  อินทรีย  สามัญญลักษณะ  หมายถึง  อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตา. 
                                                                        ๒๕๐๘ 
        ถ.  ทานผูไดฌานถือเอานิมิตอะไรเปนอารมณ ? 
        ต.  ถือปฏิภาคนิมิต. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ผูบําเพ็ญกัมมัฏฐานถือเอานิมิตเปนอารมณนั้น  อะไรชื่อวา 
นิมิต ? 
        ต.  แสดงตัวอยางในการเพงกสิณ  ในชั้นตนลืมตาเพงดูกสิณ 
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กสิณน้ันชื่อวาบริกรรมนิมิต   เมื่อเพงดูจนติดตา  หลับตาลงจํานิมิต 
นั้นไดเหมือนแลเห็น   นมิิตที่ติดตานั้นชื่ออุคคหนิมิต  เมื่อชํานาญเขา 
นึกขยายสวน  ยอสวนแหงอุคคหนิมิตน้ันได    นมิิตเทียบนั้นชื่อวา 
ปฏิภาคนิมิต. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  บรกิรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา   ตางกันอยางไร ?  อยาง 
ไหนได (หาไดหรือมี)  ในกัมมัฏฐานชนิดไหน ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  บริกรรมนิมติ  แปลวา   นิมิตในบริกรรม 
ไดแกการท่ีโยคาพจรผูเจริญกัมมฏัฐานเพงดูวัตถุอยางใดอยางหนึ่งเปน 
อารมณ   เชนกสิณ  ๑๐  หรืออสุภะ  ๑๐  วัตถุนั้นที่โยคาพจรเพงดูและ 
นึกเปนอารมณ   ซึ่งเรียกวาบริกรรม  จัดเปนบริกรรมนิมิต   สวน 
บริกรรมภาวนานั้น   แปลวา   ภาวนาในบริกรรม   ไดแกกิริยาที่ทํา 
บริกรรมในขณะที่เจริญกัมมัฏฐานอยางใดอยางหนึ่ง   ทั้งท่ีเพงดู 
วัตถุดังกลาวแลว  ในบริกรรมนิมิตน้ันก็ดี   ทั้งท่ีเปนแตลําพังนึก 
เชนเจริญอนุสสติก็ดี   จัดเปนบริกรรมภาวนา   บรกิรรมนิมิตได 
(คือหาไดหรือมี)  เฉพาะในกัมมัฏฐานชนิดที่มีรูปทีเ่พงดูดวยตา 
และนึกเปนอารมณเทานั้น.   สวนบรกิรรมภาวนานั้นไดกัมมัฏฐาน 
ทั้งปวง. 
                                                                        ๒๑/๙/๘๐ 
        ถ.  จงจัดภาวนา  ๓  ลงในภาวนา ๒ ?  ทําไมจึงจัดเชนนั้น  ? 
        ต.  ภาวนา  ๓  คือ  บริกรรมภาวนา ๑  อุปจารภาวนา  ๑  
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อัปปนาภาวนา  ๑  ทั้ง  ๓  นี ้ จัดเขาในสมถภาวนา  ไมมีขอใดจัดเขาใน 
วิปสสนาภาวนา.  ที่จัดเชนนี้   เพราะภาวนาท้ัง  ๓  เปนสมถะทั้งหมด 
สวนวิปสสนา  เปนทัสสนะทางใจในคติธรรมดา   ปรารภสภาวธรรมและ 
สามัญญลักษณะ.  
                                                                                ๒๕๑๕ 
        ถ.  ปรญิญา  เปนเหตุผลเนื่องกันอยางไรหรือไม  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  เปนเหตุผลอันเนื่องกัน  อธิบายวา   ญาตปริญญา  กําหนด 
รูปญญจขันธเปนตน   โดยวิภาคจากที่คุมกันแลว   ยอมจํากัดความ 
หลงวาคนจริงจัง   เหมือนหยุดเครื่องยนตอันมีปกติหมุนไดแลว  เห็น 
ตัวจักรถนัด   เปนเหตุใหเกิดตีรณปริญญา     พิจารณาเห็นไตรลักษณ 
ที่ไมเที่ยงไมทนหรือทนยาก   พนอํานาจตามเปนจริงอยางไร  อันเปน 
ปจจัยใหเกิดปหานปริญญา   กําหนดละฉันทะในปญจขันธเปนตนนั้น. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  กําหนดรูดวยการรู   กับกําหนดรูดวยการพิจารณาน้ัน   ตาง 
กันอยางไร  ? 
        ต.  ตางกัน.  กําหนดรูดวยการรูนัน้   หมายเพียงรูจักแยกขันธ 
ออกเปนสวน ๆ  จากสังขาร  วามีลักษณะเปนอยางไรแลว  รูจัก 
ลักษณะแหงสวนน้ัน ๆ  นี้เรียกวากําหนดรูดวยการรู.   สวนกาํหนด 
รูดวยการพิจารณาน้ัน  คือกําหนดสวนแหงขันธเปนตนอยางใดอยางหน่ึง 
หรือท้ังหมดแลว   พิจารณาหาเหตุผลและเกิดดับ   ยกข้ึนพิจารณา 
โดยพระไตรลักษณจนมีความเห็นแนวาสวนน้ัน ๆ  ยอมประกอบดวยเถิด  
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ดับหรือไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนสิ่งใชตัวตน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  การละนิวรณ   ๕ ได   ดวยวิกขัมภนปหานนั้น   เปนการบรรล ุ
โลกุตตรภูมหิรือไม  ?  เพราะเหตุไร ?  
        ต.  ยังไมเปนบรรลุโลกุตตรภูมิ.  เพราะวิกขัมภนปหานเปนละ 
ไดชั่วคราว   เหมือนศิลาทับหญา เปนรูปาวจรภูมิ   หรืออรูปปาวจรภูมิ 
เทาน้ัน   สําเร็จโลกุตตรภูมิตอเมื่อละดวยสมุจเฉทปหาน. 
                                                                                ๒๕๑๑ 
        ถ.  ในปาฏิหาริย  อยางนั้น   เหตุไรทานจึงยกยองอนุสาสนี- 
ปาฏิหาริยวาเปนอัศจรรยยิ่งกวา   ๒  อยางขางตน ? และปาฏิหาริยทั้ง  ๓ 
นั้นทรงแสดงในคราวไหน ? 
        ต.  เพราะอนุสาสนีปาฏิหาริย   อาจจูงใจบุคคลผูฟงใหเห็นตาม 
นิยมตาม  ละความชั่ว  บําเพ็ญความดี   ต้ังแตอยางตํ่า   คือถึงสรณะ 
และรักษาศีล  ตลอดถึงมรรคผลและนิพพานได.  อิทธิปาฏิหาริย  แสดง 
ในคราวโปรดผูมีทิฏฐิมานะมาก    เพ่ือใหละทิฏฐิมานะ   เชนในคราว 
โปรดชฏิล  ๓  คนพ่ีนองเปนตน.   อาเทสนาปาฏิหาริย  แสดงในคราว 
โปรดบริวารของพระเจาพิมพิสาร  และในความท่ีโปรดมาณพ  ๑๖  คน 
เปนตน.   สวนอนุสาสนีปาฏิหาริย  แสดงในท่ีทั่วไป. 
                                                                                ๒๔๗๒ 
        ถ.  ปาฏหิาริยะ ๓  เปนวิทยาจําเพาะพระศาสดา  หรือพระสาวก 
ก็ไดบาง  ?  จงอางหลักใหพอฟงได  ?  
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        ต.  เปนวิทยาจําเพราะพระศาสดา  แตพระสาวกก็ไดบางเปนบาง 
รูป  ตางแตไมครบบริบูรณเทาน้ัน.  อิทธิปาฏิหาริย  เชน  พระโมค- 
คัลลานะ  เปนตัวอยาง,  อาเทศนาปาฏิหาริย  เชน  พระสารีบุตร  เปน 
ตัวอยาง. 
                                                                                ๒๕๑๘ 
        ถ.  พระสูตรกับพระอภิธรรม  ด ูๆ  ก็เปนธรรมดวยกัน  เมือ่เปน 
เชนนี้จะตางกันอยางไร  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  จริงอยู   ตางก็เปนธรรมดวยกัน  แตตางกันที่แสดง  คือ 
พระสูตร   ทานแสดงยกตัวบุคคลข้ึนเปนที่ต้ัง   อีกอยางหนึ่งเรียกวาแสดง 
ปุคคลาธิฏฐาน   สวนพระอภิธรรมทานไมยกบุคคล  ยกธรรมข้ึนแสดง 
โดยตรง   ซึ่งเรียกวาธัมมาธิฏฐาน  ตางกันเพียงเทานี้   ถาจะวาโดยตรง 
พระสูตรนั้นเอง   ถายกเอาบุคคลออกเสีย   เอาแตธรรมข้ึนแสดง  ก ็
กลายเปนอภิธรรมได   เมือ่เดิมเปนอภิธรรม   แตนาํไปแสดงยกบุคคล 
เขาไปเปนที่อางอิงเปนที่ต้ังเสีย   ก็ตองกลายเปนพระสูตรไปเหมือนกัน 
เชนนี้จึงวาตางอยูแตเพียงวิธีแสดงเทานั้น. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  จงอธิบายความหมายของปฎกท้ัง  ๓  มาดูวา   มีความหมาย 
ถึงอะไร ?  หากจะยอปฎกท้ัง ๓  ลงในปาพจน  ๒  จะยออยางไร 
แสดงมาดู ? 
        ต.  พระวินัยปฎกหมายถึงกฎระเบียบ  ขอบังคับ  ที่ใหศาสนิกชน 
ไดปฏิบัติเปนระเบียบเดียวกัน,  พระสุตตันตปฎก   หมายถึงคําสอนยก  
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บุคคลเปนที่ต้ัง  มีสามัญุผลสูตร  เปนตน ,  สวนพระอภิธรรมปฎกนั้น 
หมายถึงคําสอนที่เปนธรรมลวน ๆ.  ยอพระไตรปฎก  เปนปาพจนได 
ดังน้ี   คือ  พระวินัยปฎก   ยอลงในวินยั,  พระสุตตันตปฎก   กบั พระ 
อภิธรรมปฎก  ยอลงในธรรม. 
                                                                                ๒๕๑๘ 
        ถ.  มีคนพูดวา   พระพุทธเจาเปนพระอรหันตแลว  ทรงวาง 
อุเบกขาในสัตวทั้งปวง  ไมสงเคราะหเพ่ือนมนุษยดวยกัน  ดังนี้   ทาน 
จะคัดคานเขาดวยเหตุผลอยางไรหรือไม ? 
        ต.  คัดคานเขาวา   พระพุทธเจาทรงวางอุเบกขาในอารมณ  ๖ 
และทรงวางอุเบกขาในอัปปมัญญา   โดยทรงวางพระองคเปนกลางใน 
สัตวทั้งปวง  ไมมีที่รักที่ชงั   แตขณะเดียวกัน  ทรงพระมหากรุณาใน 
สัตวทั้งหลายในโลกท่ัวไป   และที่วาไมทรงสงเคราะหเพ่ือนมนุษยกันนั้น 
ก็ไมเปนความจริง   เพราะทรงบําเพ็ญพุทธจริยา ๓ ประการ  โดยเฉพาะ 
ทรงประพฤติโลกัตถจริยา  คือ  ทรงประพฤติเปนประโยชนแกมหาชน 
ที่นับวาสัตวโลกทั่วไป   ทรงแผพระญาณเพงดูสัตวโลกทุกเชาคํ่า   ผูใด 
ปรากฏในขายพระญาณ   เสด็จไปโปรดผูนั้น   เพียงเทาน้ีก็นับวา  ทรง 
สงเคราะหคนท้ังหลาย   ในฐานะเปนเพ่ือนมนุษยดวยกันอยูแลว. 
                                                                                ๒๕๑๕ 
        ถ.  พระพุทธจรรยาที่พระศาสดาทรงบําเพ็ญเปนประโยชนแก 
สัตวโลกไมจํากัด  และทรงประพฤติใหเปนประโยชนพิเศษแกพระ 
ญาติ  เพียงเทาน้ีก็เปนอันไดผลเต็มอยูแลว  ไมนาจะมีพุทธัตถจริยา  
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อีก  หรือพุทธจริยาขอน้ีมีเนื้อความตางจาก ๒  ขอขางตนอยางไร ? 
จงอธิบาย.  
        ต.  จริงอยู   เพียงโลกัตถจริยาหรือญาตัตถจริยา  ก็เปนอันได 
ผลเพียงพอ  แตพระพุทธเจาจะทรงบําเพ็ญไดก็ในเวลาทรงพระชนมอยู 
เมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานแลว  กห็มดกัน  เพราะเปนพระจรรยาที่ 
พระองคทรงบําเพ็ญดวยพระองคเองแท ๆ  เชน  วิสัยผูใดมีอยางใด 
ผูนั้นยอมทําอะไรไดตามวิสัยของตน   คนอ่ืนจะเอาอยางวิสัยผูอ่ืนอัน 
ผิดกับวิสัยของตนไปประพฤติ  ยอมติดขัดฉะน้ัน.  สวนพุทธัตถจริยา 
เปนพระพุทธจรรยาที่ทรงวางไวโดยสมควรแกวิสัยของคน   เปนตนวา 
ทรงวางหลักพระศาสนา   ทั้งท่ีเปนสวนนิคคหะและปคคหะเปนเนตติที่ 
เหมาะแกบริษัท  ๔  สมกบัเปนจรรยาที่ผูรูดีทําได   ฉะน้ันพระพุทธัตถ- 
จริยาจึงตางจากพุทธจริยา  ๒  ขอขางตน. 
                                                                                ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  บรรดาพุทธจริยา ๓  อยาง  อยางไหนจัดเปนยอดเยี่ยม ? 
เพราะเหตุไร ? 
        ต.  อยางท่ี  ๓  พุทธัตถจริยา  ทรงประพฤติประโยชนโดยฐาน 
เปนพระพุทธเจา  จัดเปนยอดเยี่ยม.  เพราะไดทรงบัญญัติสิขาบทอัน 
เปนอาทิพรหมจรรยบาง  อันเปนอภิสมาจารบาง  เพ่ือนิคคหะพวกภิกษุ 
หนาดานบาง  เพ่ือวางระเบียบนําความประพฤติแหงพวกภิกษุผูรักดีงาม 
ใหดีงามยิ่ง ๆ  ข้ึนบาง  และเพราะไดทรงแสดงธรรมประกาศพระศาสนา 
ใหบริษัททั้งคฤหัสถบรรพชิตรูทั่วถึงธรรมตามภูมิชั้น  จึงเปนอันวาได  
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ประดิษฐานพระพุทธศาสนา  คือคําสั่งและคําสอน อันไดแกพระวินัย 
และพระธรรม  อํานวยประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกมหาชน  ยั่งยืน 
สืบมา  ฉะนั้น   พุทธัตถจริยาจึงจัดวาเปนยอดเยี่ยม. 
                                                                                ๒๕๒๑ 
        ถ.  พระพุทธเจา  ทรงประพฤติพระองคโดยฐานเปนพระพุทธเจา 
อยางไร ?  ความประพฤตินั้นเรียกวาอะไร ? 
        ต.  ทรงบําเพ็ญพุทธกิจใหเปนประโยชนแกมหาชน     โดยฐาน 
เปนพระพุทธเจา  เชน  ทรงบัญญัติสิขาบทอันเปนอาทิพรหมจรรยบาง 
อันเปนอภิสมาจารบาง   เพ่ือนิคคหะพวกภิกษุผูหนาดานไมละอาย  ที ่
เรียกวา   ทุมมังกุ  ผูแกอยาก   คือ  ผูไมคอยรูจักอายบาง  เรียกวา  อลัชช ี
ผูไมมียางอายบาง   และเพ่ือวางระเบียบนําความประพฤติแหงพวกภิกษุ 
ผูรักดีรักงาม   ซึ่งเรียกวา   เปสละ  บาง  และทรงแสดงธรรมประกาศ 
ศาสนา   ใหบริษัทคฤหัสถบรรพชิตรูทั่วถึงธรรม  ประดิษฐานพระพุทธ- 
ศาสนาใหยั่งยืนสืบมา   เรยีกวา  พุทธัตถจริยา. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  วัฏฏะ  วน  ๓  นั้น  วนอยางไร  ?  และเกี่ยวของอะไรกับสัตว ? 
        ต.  คือ  กิเลสเกิดข้ึนแลวเปนเหตุใหทํากรรม  ครั้นทํากรรมแลว 
ก็ตองไดรับวิบากแหงกรรมน้ัน  ๆ   ก็คงใหยินดีชอบใจ  ๑  ในยนิราย 
ไมชอบใจ  ๑  อันเปนกิเลสเกิดข้ึนอีก  วนกันไปเชนนี้.  เพราะสัตวโลก 
ติดอยูในวัฏฏะน้ี  หรือวัฏฏะน้ีทําสัตวโลกใหวนติดอยู  จึงไมพนไปได  
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ตอเมื่อพระอรหัตมรรคเกิดข้ึน   ตัดวัฏฏะใหขาดลงจึงพนได.  
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  กิเลสวัฏฏ  ทานหมายเอากิเลสชื่ออะไรบาง ?  เปนปจจัยแหง 
กรรมวัฏฏอยางไร  ? 
        ต.  ทานหมายเอากิเลส ชื่อ  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน.  เปน 
ปจจัยแหงกรรมวัฏฏอยางนี้   เพราะไมรูจึงทะยานอยาก  เพราะทะยาน 
อยากจึงถือรั้น  ความถือรัน้ใหทํากรรม  ดังการเลนการพนันของคน 
เปนตัวอยาง. 
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  กิเลสอะไรบางที่ทานรวมเรียกวา   กิเลสวัฏฏ  ?  และเปน 
ปจจัยของกรรมวัฏฏอยางไร  ? 
        ต.  กิเลส  คืออวิชชา   ตัณหา  อุปาทาน  ทานเรียกวา  กิเลสวัฏฏ 
เปนปจจัยของกรรมวัฏฏ   คือเพราะไมรูจึงทะยานอยาก  เพราะทะยาน 
อยากจึงถือรั้น   ความถือรั้นใหทํากรรม. 
                                                                                ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  กรรม  คือ  ความทํา  หมายเอาทั้งบุญและบาปมิใชหรอื ?  ถา 
เชนนั้นทําบุญมิวนหรือ  เพราะกรรมจัดเปนกรรมวัฏฏ  เห็นอยางไร  ? 
        ต.  ใช.  ทําบุญก็วนดวย   แตหาวนเหมือนทําบาปไม  เพราะ 
บุญเปนความดี   บาปเปนความชั่ว   แมในขณะที่ทําบุญยังจะตองวน 
อยูก็ดี  แตเมื่อทําดีจนถึงที่สุดแลว   กเ็ลิกทําได   ทีเ่รียกวาเสร็จกิจ  จึง 
หายวน   สวนทําชั่วเปนเหตุใหตองทําแกตัวใหมเสมอ  ทําความดีชื่อวา  
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วนอยากไปจากทุกข  ทําความชั่วชื่อวาวนเขาไปหาทุกข.  
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ. " วัฏฏสงสาร "  คําน้ี  กับคําวา  "วัฏฏะ"  มคีวามหมายตางกัน 
อยางไร ? 
        ต.  คําวา  " วัฏฏสงสาร "  หมายถึงอาการท่ีเวียนวนดวยอํานาจ 
ของกิเลส  กรรม  วิบาก,  สวนคําวา  "วัฏฏะ"  หมายเอาแต  กิเลส 
กรรม  เทาน้ัน   ที่เปนเหตุของผลตอเน่ืองกัน.  อีกอยางหนึ่ง  วัฏฏ- 
สางสาร   เปนอาการของกิเลส  กรรม  วิบาก  ที่เปนตัววัฏฏะน่ันเอง. 
เปรียบวัฏฏะ   เหมือนตัวจักรหรือเครื่องจักร   เปรยีบวัฏฏสงสาร  เหมือน 
อาการท่ีหมุน   หรือการเดินของจักรหรือเครื่องจักร. 
                                                                        ๒๕๐๒ 
        ถ.  ไตรวัฏคืออะไร ?  องคธรรมในไตรวัฏสัมพันธกันอยางไร 
ตัดใหขาดดวยอะไร ? 
        ต.  ไตรวัฏ  คือ วน ๓.  องคธรรมในไตรวัฏมี  ๓  สัมพันธกัน 
ดังน้ี  เมื่อกิเลสวัฏเกิดข้ึนแลว   เปนเหตุใหทํากรรม  ครั้นทํากรรม 
แลว  ยอมไดรับวิบากแหงกรรมน้ัน ๆ  เมื่อไดรับวิบาก  กิเลสเกิด 
ข้ึนอีก  วนไปอยางนี้.   ตัดใหขาดไดดวยอรหัตมรรคญาณ. 
                                                                        ๒๕๐๗ 
        ถ.  วิชชา  ๓  มาในธรรมหมวดไหน  ?  เปนวิทยาจําเพาะพระ- 
บรมศาสดาหรือพระสาวกก็มี ?  จงอางหลัก. 
        ต.  มาในหมวดวิชชา  ๓  อภิญญา  ๖  วิชชา  ๘  ทศพลญาณ  ๑๐  
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พระสาวกก็มี  ดังบทวา  เตวิชฺโช  แปลวา   ผูมีวิชชา  ๓  เปนคุณนาม 
ของพระสาวก   ปรากฏในประเภทพระอรหันต  ๔.  
                                                                        ๒๔๖๑-๒๕๑๔ 
        ถ.  ญาณกับวิชชา  เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ?   เกิดสืบ 
เนื่องมาจากไหน  ? 
        ต.  ตางกันโดยพยัญชนะ  เหมือนกันโดยอรรถ  คือเปนลักษณะ 
ของความรอบรูแจงแจงท้ังส้ิน.  เกิดสบืเนื่องมาจากปญญา. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  วิชชา  ๓  คืออะไรบาง ?  เมื่อเกิดข้ึนแลวกําจัดกิเลสอะไร 
ไดบาง  ? 
        ต.  คือปุพเพนิวาสานุสสติวิชชา   รูจักระลึกชาติได  ๑  จุตูปปาต- 
วิชชา  รูจักกาํหนดจุติและเกิด  ๑  อาสวักขยวิชชา  รูจักทําอาสวะใหสิ้น 
๑.  วิชชาที่  ๑  กําจัดโมหะที่กําบังขันธสันดาน  ซึง่ทําไมใหรูจักตามความ 
จริง   ที่โดยมากถือวาเปนตัวตนเสียได.  วิชชาที่  ๒  กําจัดโมหะซ่ึงกําบัง 
กัมมัสสกตาเสียได.   วิชชาที่  ๓  กําจัดกิเลสไดโดยประการท้ังปวง. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระญาณหรือวิชชา  ๓  ที่เกิดข้ึนแกพระพุทธเจาน้ัน  มีประ 
โยชนอยางไรแกพระองคบาง  หรือทานกลาวไวเพียงเพ่ือเปนเคร่ืองเทิด 
พระเกียรติเทาน้ัน   จงตอบใหมีหลัก  ? 
        ต.  ไมใชเปนเพียงเครื่องเทิดพระเกียรติเทาน้ัน   ทานกลาววา 
พระญาณหรือวิชชา  ๓  นี้  เปนองคแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ  คือ  พระ-  
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ญาณที่  ๑  เกิดข้ึน  ทําใหหายต่ืน  หายหวาด  ในความเวียนเกิดเวียนตาย 
ทําใหเห็นเปนคติธรรมดา  เกิดอนัตตานุปสสนาข้ึน  กําจัดโมหะกําบัง 
ขันธสันดานเสียได,  พระญาณท่ี  ๒  เกิดข้ึนกําจัดโมหะกําบังกัมมัสสกตา 
และกําจัดโมหะเปนเหตุเชื่อถือไรเหตุ   เชนสีลัพพตปรามาสและมิจฉา- 
ทิฏฐิเสียได,   พระญาณท่ี  ๓  เกิดข้ึน  ทําใหรูจักนอมความรูนั้นมา 
เปนอุปการะ  ทําใหอาสวะสิ้นไปได.  
                                                                                ๒๕๑๔ 
        ถ.  จุตูปปาตญาณ  และทิพพจักขุญาณ  มีปรากฏในขอธรรม 
อะไร  ธรรมหมวดไหน ?  มีอธิบายลักษณะไวอยางไร ? 
        ต.  มีปรากฏในขอธรรมคือวิชชา  ๓  ธรรมหมวดติกะคือหมวด ๓ 
อภิญญา  ๖  ธรรมหมวดฉักกะคือหมวด ๖,  และวิชชา  ๘  ธรรมหมวด 
อัฏฐกะคือหมวด  ๘.  มีอธิบายลักษณะไววา   มีจักษุทิพยบริสุทธิ์  ลวง 
จักษุสามัญมนุษย   เห็นเหลาสัตวที่กําลังจุติก็มี  กําลังเกิดก็มี   เลวก็มี 
ดีก็มี   มีผิวพรรณงามก็มี   มีผิวพรรณไมงามก็มี   ไดดีก็มี   ตกยากก็มี 
รูชัดวาเหลาสัตวเปนไปตามกรรม.  อยางนี้เรียกวา   จุตูปปาตญาณ 
หรือเรียกวา   ทิพพจักขุญาณ   ก็ม.ี 
                                                                                ๒๕๐๙ 
        ถ.  วิโมกขกับวิมุติเปนโลกิยธรรมหรือโลกตุตรธรรม   จงแถลง ? 
        ต.  วิโมกขเปนโลกุตตรธรรมอยางเดียว   เพราะศัพทวาวิโมกข 
แปลวา  พน  หมายความวาพนจากกิเลส  ไดแกพระอรหัต,  สวนวิมุติ 
เปนโลกิยธรรมก็มี  เปนโลกุตตรธรรมก็มี  ตทังควิมุติ  พนชั่วคราว  
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วิกขัมภนวิมุติ  พนดวยสะกดไว  เปนโลกิยธรรม  สมุจเฉทวิมุติ  พน 
ดวยเด็ดขาด  ปฏิปสสัทธวิิมุติ  พนดวยสงบ  นิสสรณวิมุติ  พนดวย 
ออกไป  เปนโลกุตตรธรรม.  
                                                                                ๒๕๒๑ 
        ถ.  วิมุติ  กับ  วิโมกข  คืออะไร ?  เจโตวิมุติ  และอัปปณิหิต- 
วิโมกข   มีความหมายตางกันอยางไร  ? 
        ต.  ความทําจิตใหหลุดพนจากิเลสาสวะ  ถึงความบริสุทธิ์โดย 
นิปปริยาย  เรียกวาวิมุติ,  วิโมกขนั้น   แปลวาพน  หมายความวาพนจาก 
กิเลส  ไดแกพระอรหัต.  เจโตวิมุติ  หมายถึงวิมุติมีสมาธิเปนปทัฏฐาน 
คือทานผูบรรลุไดฌานมากอนแลว  จึงบําเพ็ญวิปสสนาตอ,  อัปปณิหิต- 
วิโมกข  หมายถึงหาราคุ  โทสะ  โมหะ   เปนปณิธคืิอท่ีต้ังมิได. 
                                                                                ๒๕๐๗ 
        ถ.  วิมุตติกับวิโมกขตางกันอยางไร  ?   ควรนับเขาในวิสุทธิ 
ขอน้ัน  ? 
        ต.  ตางกันแตพยัญชนะ  แตก็พนจาก  ราคะ  โทสะ  โมหะ 
ไดเทากันโดยอรรถ  นับเขาในนิปปริยายสุทธิ. 
                                                                        ๒๔๖๓-๖๙-๗๕ 
        ถ.  ไดยนิวา  พระโยคาวจรผูบําเพ็ญกัมมัฏฐานจนบรรลุปฐมญาน 
ยอมละนิวรณ  ๕  มกีามฉันทเปนตนได  เขาใจวามีอุปธิวิเวกถูกหรือไม 
เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  ไมถกู,  เพราะปฐมฌานสําเร็จดวยกัมมัฏฐานเพียงชั้นสมถะ 
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ถึงละปญจนิวรณไดก็เพียงชั่วคราว  ทานกลาววาเปนวิกขัมภนปหาน 
การละดวยสะกดไว   กามฉันทะเปนตนที่พนไปแลวยังอาจเกิดข้ึนได 
ในเมื่อฌานเส่ือมและมีอารมณมายั่ว   ถาเขาใจวามีจิตตวิเวกซ่ึงอาศัย 
กายวิเวกเปนพ้ืน  จึงจะถูก.  
                                                                        ๑/๙/๖๘-๗๖ 
        ถ.  ธรรมดาเครื่องยนตทุกชนิด  จะแลนไปไดก็เพราะมีน้ํามัน 
ตางชนิดเปนเครื่องหลอเลี้ยง   และจะแลนไปสูจุดหมายปลายทางได 
ก็เพราะมีคนขับคอยบังคับใหเปนไป  ถาขาดน้ํามันและคนขับเสียแลว 
ก็ไมสามารถจะแลนไปไดดวยดี  ฉันใด  แมสรีรยนต   ไดแกอัตภาพ 
รางกายของคนเราน้ี ก็ฉันนั้น   จึงอยากทราบวา  มีอะไรเปนเครื่อง 
ปรุงแตงหลอเลี้ยงใหดํารงอยู และใหสามารถเคลื่อนไหว   ทาํ  พูด 
คิดไดดวยดี  ?  ถาขาดเครื่องปรุงแตงเหลาน้ีเสียแลว  จะเปนอยางไร ? 
        ต.  มลีมอัสสาสะปสสาสะ  ไดแกการสังขาร  เปนเครื่องปรุง 
ปรนปรือรางกายใหดํารงอยู,  มีวิตกวิจาร  ไดแกวจีสังขาร เปนเครื่อง 
ปรุงวาจา   เพราะตริตรองแลวจึงพูด,  มีสัญญากับเวทนา  ไดแกจิตต- 
สังขาร  เปนเครื่องปรุงแตงจิต  เพราะยอมจิตใหมีประการตาง ๆ  
ดุจนํ้ายอมอันจับผา,   ถาขาดเครื่องปรุงแตงเหลานี้เสียแลว  รางกายก็ 
จักอํารงอยูไมได  วาจาก็จักไมเปนภาษา  เชนคําของคนละเมอ  หรือ 
คนเพอ  และจิตก็จักไมรู   ไมนึกคิดถึงอารมณตาง ๆ. 
                                                                                ๒๕๑๐ 
        ถ.  ในสังขารนั้น  ๓  เม่ือแตกดับไป  จะแตกดับพรอมกันหรือ ? 
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หรือตางขณะกัน  กอนหลังอยางไร ?  
        ต.  ในสังขารทั้ง  ๒  เมื่อแตกดับยอมไมพรอมกัน  คือวจีสังขาร 
ยอมดับกอน  กายสังขารจึงดับ แตนั้นจิตตสังขารจึงดับตอภายหลัง. 
                                                                        ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  คําวา  สังขาร  ในหมวดสังขาร  ๒  และหมวดสังขาร ๓  
หมายความอยางเดียวกัน  หรือตางกันอยางไร  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  หมายความตางกัน.  คําวา  สังขารในหมวด  ๒  หมาย 
ความถึงส่ิงท่ีธรรมดาคุมเขาจากธาตุมีใจครอง  เชน  รางกายมนุษยและ 
ดิรัจฉานเปนตนบาง  ที่ไมมีใจครอง  เชน  ตนไม  ภูเขา  รถ  เรอืน 
เปนตนบาง สวนในหมวด  ๓  หมายถึงสภาพอันแตงกาย   วาจาใหเปน 
ไปได  เชนลมอัสสาสะปสสาสะ   เปนเครื่องแตงกายใหเปนอยู   เรียกกาย- 
สังขาร,  วิตก  วิจาร  เปนเครื่องแตงกายวาจาใหพูด ถูกตองไดความตาม 
ภาษา  เรียกวจีสังขาร,  สัญญากับเวทนา   เปนเครื่องแตงจิตใหมีประการ 
ตาง  ๆ  เรียกจิตตสังขาร,  หมายความตางกันอยางนี้. 
                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  สมบัติ  ๓  อยาง  อะไรบาง  ?  จะไดสมบัติ  ๓  อยางนั้นดวย 
กุศลธรรมอะไร  ?  จงแสดงใหมีหลัก. 
        ต.  สมบัติ  ๓  อยางนั้น   คือ  มนุษยสมบัติ  สวรรคสมบัติ 
นิพพานสมบัติ.   จะไดมนุษยสมบัติดวยสัมปทา   ๔  อยางในโลกน้ี.  จะได 
สวรรคสมบัติดวยสัมปทา  ๔  อยางในโลกหนา.  จะไดนิพพานสมบัติดวย 
อริยมรรค  ๘  ประการ  อีกนัยหน่ึงเมื่อแสดงรวมกันจะไดสมบัติทั้ง  ๓  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 60 

อยางนั้น  ดวย  ทาน  ศีล  ภาวนา  (โดยคาถาวา  มานุสฺสิกา   จ  สมฺปตฺติ 
เทวโลเก  จ  ยา  รติ  ยา  จ  นิพฺพานสมฺปตฺติ   สพฺพเมเตน   ลพฺภติ 
อีกอยางหนึ่ง   จะไดสมบัติทั้ง  ๓  อยางดวยศีล  (โดยคาถาวา สีเลน 
สุคตึ  ยนฺติ  สีเลน  โภคสมฺปทา  สีเลน  นิพฺพุตึ  ยนตึฺ).  อีกนัยหนึ่ง 
จะไดสมบัติทั้ง  ๓  อยาง  ดวยอัปปมาทธรรม   (โดยพุทธภาษิตวา 
เย  เกจิ  กุสลา  ธมมฺา  สพฺเพเต  อปฺปมาทมูลกา  ฯ เป ฯ ) 
                (นักเรียนเฉลยโดยนัยไหนก็จงใหอภัย ) 
                                                                                ๒๔๗๓ 
        ถ.  ผูหวังจะใหพรหมจรรยของตนบริสุทธิ์บริบูรณดวยดี  นอก 
จากประพฤติตามวินัยแลว  จะควรประพฤติอะไรอีก ? 
        ต.  ควรบําเพ็ญสมาธิและปญญาตอไปตามควร   เพราะวินัยเปน 
สีลสิกขา  เปนสิกขาที่ตน.  สมาธิเปนจิตตสิกขา  เปนสิกขาที่  ๒.  ปญญา 
สิกขา   เปนสิกขาที่  ๓.  ทั้ง  ๓  สิกขานี้ เปนขอปฏิบัติที่ผูมุงประโยชน 
ในพระศาสนาจะพึงดําเนินตามโดยสมควร. 
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  ในธรรมวิภาคปริเฉทท่ี  ๓  กลาววา   เพงธรรมอันอุกฤษฏเรียก 
วา  อธิสีลสกิขา   อธิจิตตสิขา  อธิปญญาสิกขา   นั้น หมายธรรมอะไร ? 
        ต.  หมายอริยมรรคธรรม.   สัมมาทิฏฐิ   สัมมาสังกัปปะ   เปนอธิ- 
ปญญาสิกขา.  สัมมาวาจา  สัมมากัมมนัตะ  สัมมาอาชีวะ  เปนอธิสีล- 
สิกขา.  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ   เปนอธิจิตตสิกขา. 
                                                                                ๒๔๗๔  
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        ถ.  จงแสดง  สีลสิกขา  จิตตสิกขา   ปญญาสิกขา   กับอธิสลีสิกขา 
อธิจิตตสิกขา   อธิปญญาสิกขา  มาทั้ง  ๒  ฝาย  ? 
        ต.  การรักษามารยาท  กาย  วาจา  ใหเรียบรอย  ปราศจากโทษ 
นี้จัดเปนสีลสิกขา   การรกัษาจิตใหอยูในอํานาจ   อาจทําใหแนวแน 
นี้จัดเปนจิตตสิกขา   การหัดใชปญญาใหรอบรูในสภาวธรรมอันเปนไป 
ดวยความเปนเหตุและผลแหงกันและกัน  นี้จัดเปนปญญาสิกขา.  เพง 
ธรรมอันอุกฤษฏ๑ เรียกวาอธิสีลสิกขา   อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา. 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  การศึกษาในพระพุทธศาสนาแบงออกเปนกี่ชั้น   คืออะไร 
บาง  ?   ทําไมจึงแบงเชนนั้น  ? 
        ต.  การศึกษาในพระพุทธศาสนาแบงออกเปน  ๓  ชั้น  คือ  อธิสีล 
สิกขา  ไดแกการศึกษาชั้นอธิศีล  ๑  อธจิิตตสิกขา   ไดแกการศึกษา 
ชั้นอธิจิต  ๑  อธิปญญาสิกขา  ไดแกการศึกษาชั้นอธิปญญา  ๑.  การท่ี 
แบงเชนนี้   เพราะการศึกษาในพระพุทธศาสนามุงขัดเกลากิเลสมิใชเพ่ือ 
พอกพูนกิเลส  สวนกิเลสเลาก็มี  ๓  อยาง  คือ  อยางหยาบ  อยางกลาง 
อยางละเอียด   อธิสีลสิกขา   สําหรับขัดเกลากิเลสอยางหยาบ,  อธิจิต- 
สิกขา  สําหรับขัดเกลากิเลสอยางกลาง.  อธิปญญาสิกขา  สําหรับขัด 
เกลากิเลสอยางละเอียด   ซึ่งเปนที่สุดแหงการศึกษาในพระพุทธศาสนา. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
 
๑.  หมายถึงปฏิบัติใหยิ่ง  คือใหกาวไปสูคุณเบ้ืองหนา   ปฏิบัติไมถอยหลัง  เชน  รักษาศีล ก็รักษาได
ยิ่งข้ึน ๆ  ละเอียดข้ึนจนไมตางไมพรอม   หรือเรียกวารักษามีกําไรไมขาดทุน  จะเปน 
บาทของสมาธิ  แมสมาธิและปญญาก็บําเพญ็ไดอยางละเอียดข้ึนทุกที  จนกวาจะถึงท่ีสุด. ส.ป.  
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                                        หมวด  ๔   
        ถ.  จงแสดงสัตวนรก  เปรต  อสุรกาย  ยกตัวอยางมนุษยใน 
ปจจุบันนี้เทียบ?   
        ต. สัตวนรก  เชนคนโทษ  ถูกรบัอาชญาแผนดิน   ตองเสวย 
กรรมกรณีอยูในพันธนาคาร  แตรัฐบาลใหอาหารกินไมอดอยากมาก 
นัก.  เปรต  เชนคนตกทุกขไดยาก   อดอยาก  หาเลี้ยงปากเลี้ยงทองได 
โดยฝดเคือง  หากินในทางเท่ียวขอทาน.  อสุรกาย  เชนคนอดอยากถึง 
อยางนั้นแลว  เที่ยวลอบทาํโจรกรรมในเวลาคํ่าคืน   ตลอดถึงหลอกลวง 
เอาทรัพยของผูอ่ืน. 
                                                                        ๒๔๗๒ 
        ถ.  นิรยะน้ัน  มีเฉพาะแตในลัทธิของเราหรือ ๆ  วาในลัทธอ่ืิน 
ก็มี  ถาเชนนั้น  คําวา  นิรยะ  จะพึงสันนิษฐานวาเปนภูมิอยางไร ? 
        ต.  มิใชจะมีอยูแตเฉพาะลัทธิของเราเทาน้ัน   ในลัทธิอ่ืนที่เขา 
รับรองความเวียนเกิด  ยอมมีไดเหมือนกัน   เมื่อเปนเชนนี้ก็ตอง 
สันนิษฐานวา  นิรยะเปนภูมิแหงปฏิสนธิจิตฝายอกุศล  ซึ่งรวมอยูใน 
พวกทุคติ  แตนิรยะนี้  ในลัทธิของเรากับลัทธิอ่ืนที่แสดงไวตาง ๆ กัน 
บาง  คลายกันบาง   ตามสมัยลัทธินิยม   ถาเมื่อจะกลาวโดยเน้ือความ 
อันเปนขอมุงหมายแลว  ยอมเปนอันเดียวกัน  คือมุงแสดงผลของกรรม 
ที่ชั่ว   เพ่ือใหงดเวนจากความชั่วน้ันเอง. 
                                                                                ส. ป.  
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        ถ.  จงชีอ้านุภาพแหงปสเสนธรรมท่ีประพฤติดีแลว   มาใหดูทั้ง 
๔  ขอ ? 
        ต.  อปสเสนธรรมท่ีประพฤติดีแลวท้ัง  ๔  ขอ  มีอานุภาพใหเกิด 
ความสบาย  ใหกุศลเกิดและเจริญข้ึน   ใหอกุศลเสือ่มส้ินไปไมเกิด 
ข้ึนอีก   เพราะพิจารณาเลือกเฟน   ยอมเปนเหตุใหเสพแตสวนท่ีเปนคุณ 
ใหอดกลั้นสวนท่ีไมปรารถนาอันมาประจวบเขา  ใหเวนของท่ีเปนโทษ 
และใหบรรเทาอกุศลวิตก.  
                                                                        ๒๔๗๔-๗๗ 
        ถ.  ผูบําเพ็ญขันติ  อดทนตอทุกขเวทนา   และคําเสียดสีตาง ๆ ไม 
โตตอบ   และไมคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรตอบุคคลผูเปนขาศึก  ชื่อวา 
ไดบําเพ็ญอปสเสนธรรมขอไหนอยางไร ? 
        ต.  ขอท่ีอดทนตอทุกเวทนาและคําเสียดสีตาง ๆ  ไมโตตอบน้ัน 
ชื่อวาไดบําเพ็ญปสเสนธรรมขอท่ี  ๒  ความวา   พิจารณาแลวเวน 
ของอยางหน่ึง.  ขอท่ีไมคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรตอบุคคลผูเปนขาศึก 
นั้น   ชื่อวาไดบําเพ็ญอปสเสนธรรมขอท่ี  ๔  ความวา   พิจารณาแลว 
บรรเทาของอยางหน่ึง  คือบรรเทาอกุศลวิตก. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  ธรรมอันมีนามวา       อัปปมญัญากับพรหมวิหาร  ตางกัน 
อยางไร  ? 
        ต.  เมตตา  กรุณา  มทิุตา  อุเบกขา   แผโดยมีจํากัด  จัดเปน  
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พรหมวิหาร.   แผโดยไมมีจํากัด  จัดเปนอัปปมัญญา. 
                                                                                ๒๔๖๕ 
        ถ.  อุเบกขาในพรหมวิหาร  เปนปฏิปทาของใคร  ในอัปปมัญญา 
เปนปฏิปทาของใคร ?  ทานใชปฏิบัติในโอกาสเชนไร  ? 
        ต.  อุเบกขาที่เปนพรหมวิหาร  เปนธรรมเครื่องอยูของพรหม 
คือเปนปฏิปทาของผูใหญ  ซึ่งไดชื่อวาเปนพรหมโดยสมมติ,  อุเบกขา 
ที่เปนอัปปมัญญา  เปนปฏิปทาของภิกษุในธรรมวินัยนี้.   ในโอกาสท่ีตอง 
วางตนเปนกลาง  ในเมื่อจะแผเมตตา  กรุณา  ไมบงัควร  เชนเอา 
ใจชวยโจร  หรือในเม่ือจะพลอยยินดีดวยสมบัติของอีกฝายหน่ึง   จําจะ 
ตองเสียใจดวยวิบัติของอีกฝายหน่ึง. 
                                                                                ๒๕๑๒ 
        ถ.  พรหมวิหาร กับ อัปปมัญญา  วาโดยอารมณตางกันอยางไร ? 
และอยางไหนเปนปฏิปทาโดยตรงของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ? 
        ต.  วาโดยอารมณ  พรหมวิหาร  มีสัตวที่เจาะจงและไมเจาะจง 
เปนอารมณ  สวนอัปปมัญญา   มีสัตวหาประมาณมิได  เปนอารมณ. 
อัปปมัญญา   เปนปฏิปทาของภิกษุในธรรมวินัยนี้. 
                                                                                ๒๕๑๗ 
        ถ.  กริิยาเชนไรเรียกวาอุเบกขา   ที่เปนอัปปมัญญาและพรหม. 
วิหารน้ัน   ตางกันอยางไร ?  และตางจากอุเบกขาในโพชฌงคหรือไม ? 
อธิบาย. 
        ต.  กริิยาที่วางเฉย   หรือวางตนเปนกลาง   ในเมื่อแผเมตตา  
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กรุณาไปในฐานะอันมิบังควร   เชนเอาใจชวยเพื่อท่ีรักผูประพฤติตน 
เปนโจร  หรอืวางตนเปนกลางไมเอนเอียง   ไมพลอยยินดีดวยสมบัติ 
และวิบัติของ  ๒  ฝายผูเปนความชนะและแพกัน  เชนนี้เรียกวาอุเบกขา  
อุเบกขาที่แผทั่วไปโดยไมเจาะตัวและไมมีจํากัด  เปนอัปปมัญญา  ที่แผ 
ไมทั่วไป  โดยเจาะตัวก็ดี   โดยไมเจาะตัวแตยังมีจํากัดคือมุงเฉพาะ 
ในหมูนั้นหมูนี้ก็ดี   จัดเปนพรหมวิหาร.   ตางกันอยางนี้.   และตางจาก 
อุเบกขาในโพชฌงค  เพราะนั่นเปนองคแหงธรรมเครื่องตรัสรู   หมาย 
เอาความวางเฉยอยูในวาระแหงจิตซึ่งไดรับอบรมเปนลําดับมาแลวจาก 
โพชฌงคเบื้องตนจนเปนสมาธิ ๑ และเกี่ยวเพียงเรื่องจิตของตนไมตอง 
แลวขางตน. 
                                                                                ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  พรหมโดยอุปบัติก็ดี   พรหมโดยสมมติคือผูใหญก็ดี   ยอม 
อยูดวยธรรมเหลาไหน   และอยางไรจัดเปนปฏิปทาของภิกษุในพระ 
ธรรมวินัยนี้ ? 
        ต.  ธรรมเหลาน้ี   คือ เมตตา  กรุณา  มุทิตา   อุเบกขา   ที่แผโดย 
เจาะตัวก็ดี   โดยไมเจาะตัวแตยังมีจํากัด  มุงเอาหมูนั้นหมูนี้ก็ดี   จัดเปน 
พรหมวิหาร  แปลวา   ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม.   อยางแผโดย 
ไมเจาะตัว   ไมมีจํากัด   จัดเปนอัปปมัญญา  แปลวา   ภาวนามีสัตว 
หาประมาณมิไดเปนอารมณ  เปนปฏปิทาของภิกษุในพระธรรมวินัยนี้. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
 
๑.  อุเบกขาในโพชฌงค  หมายเอาอุเบกขาญาณ  คือ  พิจารณาเห็นแลวจึงวางเฉย.  ส.ป.  
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        ถ.  อเสขบุคคลมีกี่จําพวก ?   คือใครบาง ? 
        ต.  ม ี ๔  จําพวก.   คือ  สุกขวิปสสกะ  ผูเจริญวิปสสนาลวน  ๑ 
เกตวิชชะ  ผูไดวิชชาสาม   ๑  ฉฬภิญญะ  ผูไดอภิญญาหา  ๑  ปฏิสัมภิ- 
ทัปปตตะ ผูถึงปฏิสัมภิทา ๑. 
                                                                                ๒๕๑๗ 
        ถ.  พระอรหันต  ๔  และพระอริยบุคคล  ๔  ตางจากพระเสขะและ 
พระอเสขะอยางไร  ?  ทานเหลาน้ันละสังโยชนอะไรไดบาง  ? 
        ต.  พระอรหันต  ๔  กับพระอเสขะ  เหมือนกันโดยอาการท่ีละ 
กิเลสไดสิ้นเชิง  ตางกันโดยอาการท่ีหมายรวมและไมรวม.  พระอรหันต 
รวมอยูในพระอเสขะ   แตที่แยกเปน  ๔  ก็ดวยอํานาจท่ีทรงคุณพิเศษ 
ตางกัน  คือ  สุกฺขวิปสฺสโก  ผูเจริญวิปสนาลวน  เตวิชฺโช  ผูได 
วิชชา  ๓   ฉฬภิฺโญ   ผูไดอภิญญา  ๖   ปฏิสมฺภทิปฺปตฺโต   ผูถึง 
ปฏิสัมภิทา.   สวนพระอรหันต  ๔  ที่ตางจากพระเสขะ  คือ  พระเสขะยัง 
ละกิเลสไมไดสิ้นเชิง  พระอรหันตละกิเลสไดสิ้นเชิง   พระอรยิบุคคล  ๔ 
นั้น  หมายรวมท้ังพระเสขะและพระอเสขะ.  พระอริยบุคคล  ๓  เบื้องตน 
คือ  พระโสดาบัน  พระสกทาคามี   พระอนาคามี  เปนพระเสขะ. 
พระอรหันตเปนพระอเสขะ. 
        พระโสดาบัน  ละสงัโยชนได  ๓  คือ  สกักายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาส. 
        พระสกทาคามี  ละสังโยชนได  ๓  เหมือนพระโสดาบัน  กับทํา 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  ใหเบาลง.  
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        พระอนาคามี   ละลังโยชนเพ่ิมข้ึนไดอีก  ๒ อยาง   คือ  กามราคะ 
ปฏิฆะ   รวมเปน  ๕ อยาง  เรียกวาโอรัมภาคิยะ. 
        พระอรหันต   ละอุทธัมภาคิยสังโยชนไดอีก ๕ คือ  รูปราคะ 
อรูปราคะ  มานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา  รวมเปนสังโยชน ๑๐. 
                                                                        ๒๔๗๒-๒๕๑๖ 
        ถ.  พระอรหันตไดนามวา  สุกขวิปสสกะ  ทานวาเปนผูเห็นแจง 
อยางแหงแลงน้ัน   หมายความอยางไร ? 
        ต.  หมายความวา  ทานเปนผูเห็นแจงในธรรมท้ังปวง  จนละ 
กิเลสไดเปนสมุจเฉทเหมือนกัน  พระคุณของทานนอกจากละกิเลสได 
แลวไมไดทรงคุณอะไรใหเปนสวนพิเศษ  เชนวิชชา   อภิญญา  เปนตน 
ทานยอมไมได. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ. พระอรหันต ๔ จําพวก  ทานไดเจริญกัมมัฏฐานอะไร  จึง 
บรรลุพระอรหัต   และหลุดพนดวยวิมุติอะไร ? 
        ต. พระอรหันตสุกขวิปสสกะ  เจริญวิปสสนากัมมัฏฐาน   หลุดพน 
ดวยปญญาวิมุติ.  พระอรหันตเตวิชชะ    พระอรหันตฉฬภิญญะ  พระ- 
อรหันตปฏิสัมภิทัปปตตะ   เจริญสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐาน 
หลุดพนดวยเจโตวิมุตฺ. 
                                                                                ๒๕๐๗ 
        ถ.  สมณะมีปฏิปทาอยางไร      ทานจึงสรรเสริญวาดําเนินตาม 
อริยวงศ   และจักไดอานิสงคคือผลดีอยางไร   ตามวิสัยแหงพระอริย-  
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บุคคล  ? 
        ต.  พระสมณะมีปฏิปทาสันโดษดวยจีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ 
ตามมีตามเกิด   และยินดใีนการเจริญกุศลและในการละอกุศล  เชนนี ้
และทานสรรเสริญวา ดําเนินตามอริยวงศ   จักไดอานิสงค  คือเม่ือเปน 
ผูมีปฏิปทาเชนนี้แลว   ไมตองทําอเนสนาคือการแสวงหาไมควร 
เพราะเหตุปจจัย  ๓  นี ้ เมื่อยังไมไดก็ไมไดทุรนทุราย  เมื่อไดก็บริโภค 
แตไมติดใจในปจจัย  ๓  นั้น  และไมยกตนขมทาน   เพราะสันโดษ 
และยินดีในภาวนาและปหานะนั้น   ปฏิปทาเชนนี้ยังผูดําเนินใหไดรับ 
สรรเสริญและสันติสุขสมภาวะของสมณะโดยแท  และอานิสงสอยางนี้เปน 
ที่ยินดีของพระอริยบุคคลย่ิงนัก. 
                                                                                ๑๑/๗/๖๗ 
        ถ.  ภิกษุประพฤติอยางไร  จึงจะถูกตองตามปฏิปทาของพระ 
อริยเจาท่ีเรียกวาอริยวงค  เมื่อประพฤติถูกตองดีแลวจะไดรับผล 
อยางไร ?  และถาไมประพฤติตามจะไดรับผลอยางไร  ? 
        ต.  ประพฤติใหมีสันโดษ  ดวยปจจัยทั้ง  ๓   คือ   จีวร  บณิฑบาต 
เสนาสนะ  ตามมีตามได  และยินดีในการเจริญกุศล  และในการละ 
อกุศล. ปจจัยนั้นจําเปนที่ภิกษุตองแสวงหา   เพราะเปนเครื่องทํานุ 
บํารุงใหมีชีวิตอยูได   ถาขาดปจจัยเสียแลว   ชีวิตก็ต้ังอยูไมได 
แตการแสวงหานั้น   ตองแสวงหาในทางที่ชอบไมเกี่ยวดวยการเบียด- 
เบียนคนอ่ืน  เม่ือไดมาเทาใดก็ยินดีบริโภคเทาน้ัน   ไมทะเยอทะยาน 
อยากไดมากจนเกินสมควร เมื่อไมไดหรือไดนอยก็ไมทุรนทุรายและ  
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เสียใจ   ไมทาํใจใหติดอยูในปจจัยเหลาน้ัน   ทั้งไมยกตนขมผูอ่ืน 
เพราะเหตุแหงการแสวงหาน้ัน.     สวนการเจริญกุศลและการละกุศล 
นั้น    เปนกิจท่ีตองทําอยูเสมอ   ตามคราวตามโอกาสท่ีสามารถจะ 
ทําได  ไมเกียจครานและไมทอถอยเสีย    เมื่อปฏิบติัตามปฏิปทา 
เหลาน้ีไดดีแลว   ยอมไดความสุขใจและปลอดโปรงใจ   เพราะความ 
ประพฤติดีปฏิบัติชอบของตน   ไมตองเดือดรอน  เพราะความเดือด 
รอน    เนื่องดวยการแสวงหาไมสมควร   และประพฤติเสียหายโดย 
ประการตาง ๆ  จะอยูที่ไหนก็มีภัยมีเวรกับผูอ่ืนเปนอันไมไดความสุขใจ.  
                                                                ๒๔๗๒-๒๕๑๖ 
        ถ.  อริยวงศ   แปลวาอะไร ?   ปจจัย ๔  เปนเครื่องอาศัยของ 
บรรพชิตมิใชหรือ   แตความสันโดษในท่ีนี้ทําไมทานจึงจัดเอาแต ๓ 
ไมจัดคิลานเภสัชเขาดวย   นี้เปนเพราะเหตุไร ? 
        ต.  อรยิวงศ  แปลวา   เชื่อสายหรือเหลากอของพระอริยเจา 
โดยความไดแกปฏิปทาของพระอริยเจา.    ปจจัย ๔  เปนเครื่องอาศัย 
ของบรรพชิตก็จริง   แตความสันโดษในท่ีนี้ทานยกคิลานเภสัชออก 
เพราะวาปจจัย ๓ อยางนั้น   พอจะถือเอาแตตามมีตามเกิดได  เพราะ 
เปนเครื่องยังอัตภาพรางกายใหเปนไปไดเทาน้ัน   สวนยาจะถืออยาง 
นั้นไมได   เพราะยาบางอยางถูกกับโรค   บางอยางไมถูก  ไมทั่วไป 
แกโรคทุก ๆ ชนิด   เมื่อไดมาอยางใด   ก็บริโภคอยางนั้น   บางคราว 
อาจเปนโทษ  เพราะเปนเครื่องแสลงแกโรคก็ได  เพราะฉะนั้น  ในเรื่อง 
ยาจึงถือสันโดษไมได  ตองเลือกบริโภคหรือแสวงหาแตที่ถูกแกโรค  
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ซึ่งเกิดข้ึน.  
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อรูป  ๔  ก็ไดชื่อวาเปนกัมมัฏฐานชนิดหน่ึง  ซึ่งเรียกวา 
อรูปกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานชนิดนี้ควรเจริญเปนนิจหรือ  ๆ  เมื่อกาลไร 
จึงควรเจริญ  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  ไมควรเจริญเปนนิจ  ควรเจริญเมื่อเวลาที่โยคาวจรผูบําเพ็ญ 
เพียรไดเจริญกัมมัฏฐานอ่ืน ๆ  เปนพ้ืนมาแลว.  เพราะอรูปกัมมัฏฐาน 
เปนกัมมัฏฐานละเอียดยากท่ีจะกําหนดได  ถาไมไดกัมมัฏฐานอ่ืนเปน 
พ้ืนมากอน  เมื่อเจริญอาจไมไดรับผลเลย  เมื่อไมไดรับผล   ยอมจะ 
กลับทําจิตใหฟุงอีก. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อรูปฌาน  ๔  จัดเปนโลกิยะหรือโลบกุตระ ?  ผูบําเพ็ญเพียร 
ถึงชั้นนี้แลว  หากจุติ  จักไปเกิดที่ไหน  ? 
        ต.  จัดเปนโลกิยะ. ผูบําเพ็ญเพียรไดอรูปฌานแลว  หากจุติทาน 
วาไปเกิดในพรหมโลกชัน้อรูปพรหม. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  คําวา  อาหาร  ไดแกอะไร ?  มีกี่อยาง  ? อะไรบาง  ? 
        ต.  คําวา  อาหาร  ไดแกปจจัยที่นําผลมา.  มี  ๔ อยาง  คือ 
กวฬิงการาหาร  อาหารคือคําขาว   ๑  ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ  ๑ 
มโนสัญเจตนาหาร   อาหารคือมโนสัญเจตนา  ๑  วิญญาณาหาร   อาหาร  
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คือวิญญาณ.  
                                                                        ๒๕๑๖ 
        ถ.  คําวาอาหาร   ไดแกอะไร ?    อาหารชนิดที่กลืนกินเรียก 
อาหารก็ควรอยู  แตอยางอ่ืนเหตุไฉนจึงเรียกวาอาหารดวย ? 
        ต.  อาหารไดแกธรรมอันเปนปจจัยนําผลมา.  อยางอ่ืนที่เรียกวา 
อาหารดวยน้ัน  เพราะผัสสะเปนปจจัยแหงเจตสิกอันจะพึงเกิดโดยวิถี  ม ี
เวทนาเปนตน  มโนสญัเจตนาเปนปจจัยแหงการทําการพูดการคิด  ซ่ึง 
จัดเปนกรรม  วิญญาณ  นาจะไดแกปฏิสนธิวิญญาณอันเปนปจจัยแหง 
นามรูป  กลาวโดยสมมติ   คืออัตภาพขางหนาอันเจริญข้ึนโดยลําดับ. 
                                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  อุปาทานไดแกอะไรบาง ?  เกิดข้ึนเพราะอะไร ? 
        ต.  ไดแกความคือม่ัน  ม ี ๔ ประการ  คือ ๑.  กามุปาทาน  ถือ 
มั่นกาม  ๒.  ทิฏ ุปาทาน  ถือม่ันทิฏฐิ   ๓.  สีลัพพตุปาทาน  ถือม่ันศีล 
พรต  ๔.  อัตตวาทุปาทาน   ถือม่ันวาทะวาตน.  เกิดข้ึนเพราะมีตัณหา 
ตามบาลีวา  ตณฺหาปจฺจยา   อุปาทาน  อุปาทานมี  เพราะมีตัณหา 
เปนเหตุ. 
                                                                        ๒๕๑๔ 
        ถ.  จงแสดงโทษของอุปาทาน ๔  วามีเชนไร ? 
        ต.  ถือมั่นในกาม  ทําใหใจหมกมุน  จนเปนเหตุใหอิสสาหรือ 
หึงจัด   ไมเปนทางแหงผาสุกใจ   ถอืม่ันในทิฏฐิ  ทําใหเปนคนหัวด้ือ 
เปนเหตุใหทุมเถียงทะเลาะแตกสามัคคี.   ถือม่ันในศีลพรตงมงาย  ก็ปวย  
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การเปลาประโยชน.  ถือม่ันในวาทะวาตน   ทําใหเปนคนมีมานะกลา  ถือ 
เราถือเขาถือพวก   ยอมเปนไปเพ่ือไมสงบเรียบรอยอันไมใชเปนทาง 
ผาสุกทั้งน้ัน.  
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.   จงแสดงอุปาทาน ๔  พรอมทั้งคําอธิบายและบรรยายมาดวย 
วาทําอยางไรจึงจะถอนได ? 
        ต.  กามุปาทาน ไดแกถือม่ันกามดวยอํานาจกามตัณหาหมกมุน 
อยูวาของเรา  จนเปนเหตุอิสสาหรือหึง.   ทิฏุปาทาน   ไดแกถือม่ัน 
ความเห็นผิดดวยอํานาจหัวด้ือ   จนเปนเหตุเถียงทะเลาะกัน.  สพัพตุปา- 
ทาน   ไดแกถือม่ันศีลพรตถือธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชิน  ดวย 
อํานาจความเช่ือวาขลัง   จนเปนเหตุหัวด้ืองมงาย.  อัตตวาทุปาทานไดแก 
ถือเราถือเขาดวยอํานาจมานะ  จนเปนเหตุถือพวก. การถอนอุปาทาน 
เขาใจวา  ยอมสําเร็จแกบุคคลผูพิจารณาเห็นโดยแยบคาย   หมายถึงเห็น 
ดวยปญญาวาสังขารท้ังปวงไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนอนัตตา   และหนาย 
ในทุกขขันธ   ไมเพลิดเพลินหมกมุนในสังขารอันย่ัวยวนเสนหา  และละ 
ทิฏฐิมานะถือผิดและความถือตัวเสียได   เชื่อม่ันในกัมมัสสกตาญาณ 
เมื่อผูใดเห็นโทษเห็นภัยในอุปาทานการยึดถือ  แลวไมถือม่ัน   คือถือรั้น 
ขางเลว  ดังแสดงมาท้ัง  ๔  และยินดใีนธรรมเปนเครื่องสละการถือม่ัน 
ผูนั้นยอมถอนอุปาทานได. 
                                                                                ๑/๙/๖๘ 
        ถ.  ธรรมอยางเดียวกัน  แตเรียกชื่อตางกัน   คือเรียกวาโอฆะบาง  
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โยคะบาง  อาสวะบาง  มีอธิบายตางกันหรือเหมือนกันอยางไร ?  
        ต.  มีอธบิายตางกัน  ธรรม  ๔  อยาง  คือ  กาม  ภพ  ทฏิฐิ  อวิชชา 
ลวนแตเปนกิเลสดวยกันทั้งส้ิน   ที่ทานเรียกวาโอฆะ   เพราะเปนหวงทวม 
ทับสัตว  ประดุจหวงนํ้าหลากมา   ยอมท่ัวทับสัตวไว   ไมใหมีโอกาส 
ที่จะโผลข้ึนได   แมจะตาย   ก็ตองตายอยูในหวงน้ําน้ัน  ที่ทานเอามาใช 
เปนชื่อของกิเลสชนิดหน่ึง   ก็เพราะกิเลสชนิดนี ้  ทวมกระแสใจสัตว 
ไมใหโผลข้ึนได  แมจะตาย  ก็ตองตายอยูในหวงของกิเลสเหลาน้ี.   ที ่
เรียกวาโยคะ   เพราะเปนเครื่องประกอบหรือผูกสัตวไวไมใหหลุดไป 
ได  เปรียบเหมือนเชือกที่ผูกสัตวไวไมใหหลุดไปไดตามความปรารถนา 
กิเลสเหลาน้ีแตละอยาง ๆ  ลวนแลวแตเปนเครื่องผูกไดทั้งสิ้น  เมื่อสัตว 
ตกเขาไปมักพอใจติดอยู   ที่เรียกวาอาสวะ  เพราะเปนเครื่องดองอยูใน 
สันดานของสัตวทั้งหลาย   ยอมหมักหมมอยูในสันดานสัตวเหลาน้ีแตละ 
อยาง ๆ ยากท่ีจะปลดเปล้ืองใหพนไปได.   เพราะเหตุนี้   ทานจึงไดเรียก 
ชื่อไวตาง ๆ  กัน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  กาม  ภพ  อวิชชา  จัดเปนโอฆะก็ชอบแลว   สวนทิฏฐิก ็
เปนเพียงความเห็นเทาน้ัน   ทําไมทานจึงจัดเปนโอฆะดวยเลา  ? 
        ต.  ทฏิฐิเปนเพียงความเห็นก็จริง  แตความเห็นในที่นี้  ทาน 
ประสงคความเห็นผิด   เรือ่งของความเห็นผิดนี้   เม่ือมีอยูแกใครแลว 
ยากท่ีจะถอนได   เมื่อถอนความเห็นผิดไมไดแลว  แมจะมีใครส่ังสอน 
อยางไร  ก็คงไมเชื่อไดงาย  เมื่อเชื่อไมไดจะกลับทําใหถูกไดอยางไร  ก็คง  
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ตองถือผิดถือรั้นอยูอยางนั้น   เมื่อเปนเชนนี้   ก็ถอนตัวข้ึนไมได คงตองจม 
อยูในความเห็นผิดนั่นเอง  เปรียบเหมือนนํ้าที่ทวมสรรพสัตว   เมื่อสรรพ-  
สัตวไมมีอะไรเปนที่พ่ึงเปนเกาะ ก็คงตองจมน้ําตาย   ตายอยูในน้ําฉะน้ัน. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อริยมรรคซ่ึงทํากิจในอริยสัจ  ๔  นั้น  เปนมรรค  ๘  ใชใหม 
ถาไมใชกแ็ลวไป  ถาใช  ทําไมจึงวาทํากิจในขณะเดียวกันได   เพราะ 
มีถึง  ๘  อยางดวยกัน  ? 
        ต.  มรรค  ๘  นั่นเอง   แตเมื่อทํากิจในขณะเดียวกันไดนั้น  ตอง 
อาศัยผูบําเพ็ญ  บําเพ็ญไปจนแกกลาทําใหอริยมรรคนั้นมีสวนเสมอกัน 
มีกําลังไมยิ่งหยอนกวากัน   ในที่สุดทําใหเปนเอกสมังคี   คือมีองคเปนอัน 
เดียวกัน   เมือ่รวมเปนองคอันเดียวกันแลว  ยอมทํากิจในอริยสัจได 
พรอมกันในคราวเดียว   เปรียบเหมือนคน  ๘  คน   ชวยกันยกเสาตนเดียว 
กันโดยพรอมกัน  เมื่อเสาต้ังข้ึนไปแลว   ก็ทํานายไมไดวา   ข้ึนดวย 
กําลังของใคร    เพราะอาศัยกันและกนัดวยความพรอมเพรียงกัน  อรยิ- 
มรรคเมื่อทํากิจในอริยสัจก็เปนเชนนี้    จึงวาทํากิจในขณะเดียวกัน  คือ 
ทําการกําหนดรู   ทําการละ   ทําใหแจง   ทําใหเกิด. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทุกขในอริยสัจนั้น  มีอะไรบาง ?  กําหนดรูทุกขนั้นกําหนด 
อยางไร ? 
        ต.  คือ  ชาติ  ความเกิด  ชรา  ความแก  มรณะ  ความ 
ตาย  โสกะ  ความแหงใจ   ปริเทวะ   ความร่ําไรหรือคร่ําครวญ  ทุกข  
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ความไมสบายกาย  โทมนสั  ความไมสบายใจ   อุปายาส   ความคับ 
แคนใจ   อัปปยสัมปโยค  ความไดประสบอารมณอันไมเปนที่รัก  ปยวิปโยค 
ความพลัดพรากจากอารมณเปนที่รัก  เหลาน้ี  จัดเปนทุกข  ในอริยสัจ. 
กําหนดรูเทาทันตอส่ิงน้ัน ๆ วาเปนทุกข  คือเปนสภาพที่ทนไดโดยยาก 
แตละอยาง ๆ  นี้เรียกวากําหนดรู  แตมิไดหมายเอากําหนดรูไปตาม 
สัญญา  ประสงคกําหนดรูดวยการพิจารณาเห็น  อันเปนตัวปญญา.  
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  มรรคน้ันกําจัดสังโยชนไดดวยวิธีอยางไร ? 
        ต.  ดวยวิธีกําหนดรูทุกขสัจ   ละสมุทัยสัจ   ทาํใหแจงนิโรธสัจ 
ทํามรรคสัจใหเกิด. 
                                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  คําวา  อริยมรรค  เมื่อเกิดข้ึน  ยอมทํากิจ ๔   (ในอริยสัจ) 
ในขณะเดียวกันนั้น  ทําอยางไร ?  จงแสดง. 
        ต.  เม่ืออริยมรรค  คือสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึน  ยอมกําหนดรูทุกขตาม 
สภาพ  ทุกขนิโรธ   ชื่อวาทําใหแจงเพราะปรากฏข้ึนดวยละตัณหาอันเปน 
ทุกขสมุทัยเสียได  การกาํหนดรูทุกขตามสภาพอันเปนเหตุทุกขสมุทัย 
และทํานิโรธใหแจง   ก็เปนตัวมรรคเอง   จึงชื่อวาทํามรรคใหเกิดข้ึน 
ดังน้ี.  
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  จงแสดงกิจในอริยสัจ ๔  ทานวาอริยมรรคเมื่อเกิดข้ึนยอม 
ทํากิจ  ๔  ในขณะเดียวกัน  คํานั้นมีอุปมาอยางไร ?  
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        ต.  กิจในอริยสัจ  ๔  คือ  ๑.   ปรญิญา  กําหนดรูทุกขสัจ 
๒.  ปหานะ  ละสมุทัยสัจ  ๓.  สัจฉิกรณะ  ทําใหแจงนิโรธสัจ  ๔.  ภาวนา 
ทํามรรคสัจใหเกิด.  มีอุปมาดวยประทีปน้ํามัน   อันบุคคลจุดข้ึน   ยอม  
สําเร็จกิจท้ัง  ๔  ในขณะเดียวกัน  คือยังไสใหเกรียมไหม   ๑   กําจัด 
ความมืดเสียได ๑  สองแสงสวางใหกระจางออก  ๑  ทําน้ํามันให 
หมดสิ้นไป  ๑  เปนอันวาอริยมรรคเมื่อเกิดข้ึนยอมกําจัดกิเลสใหสิ้นไป 
เหมือนไฟดับไมมีเชื้อตามชั้น. 
                                                        ๒๔๖๔-๗/๑๑/๖๗-๒๕๐๙ 
        ถ.  อันฌานไมเปนอันเดียวกันหรอกหรือ   จึงเรียกวาฌาน  ๔ ? 
        ต.  เปนอันเดียวกันโดยเปนอัปปนา  แตมียิ่งหยอนกวากัน  ทาน 
จึงจัดแยกประเภทออกไปเปน  ๔  นั้น    ดังน้ี ปฐมฌาน   ยังมีวิตก 
มีวิจาร   เหมือนอารมณของคนสามัญ  แตมี  ปติ  และสุข   เกิดแตวิเวก 
(ไมอาศัยกามคุณารมณอยางของคนสามัญ)   และไดเอกัคคตา  ทาน 
กลาววามีองค  ๕.   ทุติยฌาน  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   แตยังมปีติ 
และสุขเกิดแตสมาธิ   และไดเอกัคคตา  ทานกลาววามีองค  ๓.  ตติย- 
ฌาน  วางปติเสีย   แตยังไดเสวยสุขและไดเอกัคคตา   ทานกลาววามี 
องค  ๒.  จตุตถฌาน  และสุขไดอีกเปนแตอุเบกขากับไดเอกัคคตา  ทาน 
กลาววามีองค  ๒. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  สมาธิมีคุณอยางไร ?  ที่จะสําเร็จเปนรูปฌาน  ๔  มีอารมณ 
ประณีตกวากันอยางไร ? 
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        ต.  มีคุณคือเปนเครื่องทําจิตใหมั่นคง  เปนจิตอาจสามารถใน 
การงาน  อุดหนุนกําลังใจใหเกิดปญญาอยางสุขมคือรูแจงตามเปนจริง  
เพราะการทําใจใหนิ่งจนมีอารมณเดียว  ยอมรวมอารมณที่จะพึงคิด 
พลานไปใหเปนหน่ึง  ซึ่งเปรียบดวยนํ้าท่ีไหลไปทางเดียว  ยอมเชี่ยว 
กวาท่ีไหลบาไปหลายทาง. ซึ่งเปรียบดวยนํ้าท่ีไหลไปทางเดียว  ยอมเชี่ยว 
จนใจแนแนวด่ิงลงไปเปนอัปปนาสมาธิ   มีอารมณประณีตกวากันอยางนี้ 
ปฐมฌานมีองค  ๕  คือยังมีตรึกซึ่งเรียกวาวิตก   และยังมีตรองซ่ึง 
เรียกวาวิจาร  เหมือนอารมณแหงจิตของคนสามัญ   แตตรึกตรองใน 
ทางที่ไมประกอบดวยกิเลสกามและอกุศลกรรม   ซ้ํามีปติ  คือความอ่ิมใจ 
และสุขคือความสบายใจ  เกิดแตวิเวกคือความเงียบสงัด   กับประกอบ 
ดวยจิตมีอารมณเปนหน่ึงลงไป  ซึ่งเรียกวา  เอกัคคตา.  ทุตยฌาน 
มีองค  ๓  ละวิตกวิจารเสียได  คงอยูแตปติ   และสุขอันเกิดแตสมาธิ 
กับเอกัคคตา.   ตติยฌานมีองค   ๒  ละปติเสียได  คงอยูแตสุขกับ 
เอกัคคตา  จตุตถฌานมีองค  ๒  เหมือนกัน   ละสุขเสียได  กลายเปน 
อุเบกขาคือเฉย  ๆ  กับเอกัคคตา. 
                                                                                ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  ฌาน  ทานกลาววาเปนเครื่องปราบกิเลสอยางกลาง  คือ 
นิวรณมิใชหรือ  ?  ถาเชนนั้นลองแสดงอารมณแหงฌาน  ๕  วาอยางไร 
ปราบนิวรณตัวไหน  ? 
        ต.  ใช,  เอกัคคตา   ปราบกามฉันทะ  ปติ  ปราบพยาบาท  
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วิตก  ปราบถนีมิทธะ  สุข  ปราบอุทธัจจกุกกุจจะ  วิจาร  ปราบวิจิกิจฉา. 
                                                                        ๑๙/๘/๗๐  
        ถ.  ฌาน มีอะไรเปนอารมณ   และองคแหงฌาน  ๕  นั้น  องค 
ฌานอยางไหนเปนคูปรับกับนิวรณอยางไหน  ? 
        ต.  รูปฌาณ  มีรูปเปนอารมณ   อรูปฌาน   มอีรูปเปนอารมณ 
เอกัคคตาเปนคูปรับกับกามฉันทะ  ปติเปนคูปรับกับพยาบาท   วิตก 
เปนคูปรับกับถีนมิทธะ   สุขเปนคูปรับกับอุทธัจจกุกกุจจะ   วิจารเปนคู 
ปรับกับวิจิกิจฉา. 
                                                                        ๑/๗/๗๓ 
        ถ.  ทักขิณาหมายถึงอะไร ?   ทักขิณานั้นจะบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ 
มีอะไรเปนเครื่องหมาย  ? 
        ต.  หมายถึงของทําบุญ   ทักขิณาที่จะบริสุทธิ์ในฝายทายกหรือใน 
ฝายปฏิคาหก  หรือท้ัง  ๒  ฝาย   มีศลีมีกัลยาณธรรมเปนเครื่องหมายใหรู 
ไดวา  บริสุทธิ์ในฝายใดฝายหน่ึงหรือทั้ง  ๒  ฝาย.  ทักขิณาที่จะไมบริสุทธิ์ 
ในฝายทายกหรือในฝายปฏิคาหก  หรือท้ัง  ๒  ฝาย  มีทุศลีมีอธรรมเปน 
เครื่องหมายใหรูไดวาไมบริสุทธิ์ในฝายใดฝายหน่ึงหรือท้ัง  ๒  ฝาย. 
                                                                        ๑๙/๘/๖๐         
        ถ.  คนเกิดมายอมตองการสุข   ไมตองการทุกข  ที่ทุกขกอน 
ก็เพราะเห็นสุขขางหนา  จึงลงทุนทุกขเพ่ือสุข   ทีรู่สึกวามีทุกขขางหนา 
แตเฉพาะหนาเปนสุข  จึงถือเอาสุขเสียกอน  สวนทุกขขางหนาจะ 
เปนอยางไร  ก็ยอมรับและแกไขผอนปรนไปตามกาล  สวนธรรม- 
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สมาทานขอตนวา   ใหทกุขในปจจุบันและมีทุกขเปนวิบากตอไป  ดังนี้ 
จะมีใครทํา  ธรรมสมาทานขอตนก็ตองเปนอันเกินไป  ?  ถามี  จงหา  
ตัวอยางมา. 
        ต.  ธรรมสมาทานขอตนไมเกิน มีตัวอยาง  ตามแบบทานก็ได 
แสดงไวแลววา   เชนคบคนพาล   ถกูคนพาลลอพาไปปลนทรัพยของ 
คนอ่ืน  ผูนั้นแมไมสมัครทํา   แตหลวมตัวเขาไปเสียแลว  ถาไมทํากับ 
มัน  กลัวมันจะฆาเสีย  ตองจําใจทํา. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  จงแสดงธรรมสมาทาน  ๔  พรอมดวยตัวอยาง  ? 
        ต.  ๑.  ธรรมสมาทานบางอยาง  ใหทุกขในปจจุบัน  และมีทุกข 
เปนวิบากตอไป. 
        ๒.  ใหทุกขในปจจุบัน   แตมีสุขเปนวิบากตอไป. 
        ๓.  ใหสุขในปจจุบัน แตมีทุกขเปนวิบากตอไป. 
        ๔.  ใหสุขในปจจุบัน  แตมีสุขเปนวิบากตอไป. 
        ขอ  ๑  เชนคบคนพาล  ถูกคนพาลลอพาตัวไปปลนเอาทรัพย 
ของคนอ่ืน  ผูนั้นไมสมัครทําเลย   แตหลวมตัวเขาไปเสียแลว   ถาไม 
ทํากับมัน   กลัวมันจะฆาเสีย ตองจําใจทํา.   ขอ  ๒  คนชวยชีวิต 
ผูอ่ืนดวยฝาอันตราย  เชนชวยคนตกนํ้า.  ขอ  ๓  คนหากินโดยทาง 
มิจฉาอาชีวะ  หาทรัพยไดคลอง ๆ  เชนรับของโจรหรือรับสินบน. 
ขอ  ๔  คนมีทรัพยจายทรัพยของตนเพ่ือเกื้อกูลผูอ่ืน  ไดความเบิกบาน 
ใจ  คนทําบาปตายแลว  ยอมไปสูทุคติ  คนทําบุญตายแลวยอมไป  
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สูสุคติ.  
                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  ธรรมสมาทานท้ัง ๔ ขอ  อยางไหนจัดวาเปนดีที่สุด ?   ผู 
ศึกษาปริยัติธรรมไดชื่อวาสมาทานธรรมสมาทานขอไหนใน ๔ ขอน้ัน ? 
เพราะเหตุไร ?  
        ต.  อยางท่ี ๔  ความวา   ธรรมสมาทานบางอยาง  ใหสุขใน 
ปจจุบันและมีสุขเปนวิบากตอไป  นับวาเปนดีที่สุด.  ผูศึกษาปริยัติธรรม 
ไดชื่อวาสมาทานธรรมสมาทานขอท่ี ๒  ความวา  ธรรมสมาทานบาง 
อยางใหทุกขในปจจุบัน  และมีสุขเปนวิบากตอไป.   เพราะการต้ังใจ 
ศึกษาเลาเรียน  เปนการทาํความดี  แตตองเหนื่อยยากลําบาก  ครั้น 
เรียนเสร็จและสอบได  ยอมไดรับความสุขใจ. 
                                                                        ๒๕๑๓ 
        ถ.  ผูปฏิบัติธรรม   ไดบรรลุผลชาเร็วยากงายเหมือนกันหรือ 
ตางกันอยางไรบาง ? 
        ต.  ตางกัน  คือบางพวกปฏิบัติลาํบากท้ังรูไดชา   บางพวก 
ปฏิบัติลําบากแตรูไดเร็ว  บางพวกปฏิบัติสะดวกแตรูไดชา   บางพวก 
ปฏิบัติสะดวกท้ังรูไดเร็ว. 
                                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  ความเปนผูมีความรูแตกฉานในเหตุผล      รูจักใชถอยคํา 
สํานวนทําใหผูฟงเขาใจงาย  ทั้งมีไหวพริบทันคน  ทันทวงทีตอเหตุการณ 
จะจัดเขาในปฏิสัมภิทาขอไหนไดบาง ?   ถาเห็นวาได   จงจัดมาดู.  
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        ต.  จัดเขาไดทุกขอ.  จัดดังนี้  คือ 
                ความรูแตกฉานในเหตุ  จัดเปนธัมมปฏสิัมภิทา 
                ความรูแตกฉานในเหตุผล  จัดเปนอัตถปฏิสัทภิทา  
                ความรูจักใชถอยคําสํานวนใหผูวังเขาใจงาย  เปนนิรุตติปฏิ- 
สัมภิทา. 
        ความท่ีมีไหวพริบทันคน   ทันทวงทีตอเหตุการณ  จัดเปนปฏ-ิ 
ภาณปฏิสัมภิทา. 
                                                                        ๒๕๐๖-๒๕๒๑ 
        ถ.  ภพกับภูมิตางกันอยางไร ?  เหตุไฉนทานจึงจัดภพเปน  ๓ 
ภูมิเปน  ๔ ? 
        ต.  ภพ  หมายเอาโลกเปนที่อยูตางชั้นแหงสัตวนิกาย.  ภูมิ  หมาย 
เอาความประณีตข้ึนไปเปนชั้น ๆ  แหงจิตและเจตสิก  ที่ทานจัดภพ 
เปน ๓  จัดภูมิเปน  ๔  เพราะโลกุตรภูมิเปนชั้นพนจากโลกิยภูมิ  จึง 
ไดมากกวาภพ. 
                                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  ชั้นแหงจิตเจตสิกที่เปนไปในภูมิ  ๔  นั้น  มีอธิบายอยางไร ? 
        ต.  ชั้นแหงจิตเจตสิกอันยังปรารภกามเปนอารมณ  จัดเปน 
กามาวจรภูมิ.   ชั้นแหงจิตเจตสิกอันลวงกามไดแลว  เพราะไดรูปฌาน 
จัดเปนรูปาวจรภูมิ.  ชั้นแหงจิตเจตสิกอันลวงรูปธรรมไดแลว  เพราะ 
ไดอรูปฌานจัด  เปนอรูปาวจรภูมิ. ชั้นแหงจิตเจตสิกอันลวงโลกิยธรรม 
ได  ไมกลับตกตํ่าอีก   ไดแกจิตของพระอริยเจา จัดเปนโลกุตรภูมิ. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
 
  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 82 

        ถ.  จงอธิบายความตางกันของคําวา  " มรรค "  และ " ผล "   
โดยยกขออุปมาเปรียบเทียบใหเห็นแจงชัด  ?  
        ต. คําวา  " มรรค "  ไดแกญาณความรูเปนเหตุละสังโยชน 
ไดเด็ดขาด  สวนคําวา  " ผล "  ไดแกธรรมารมณ  อันสืบเนื่องมา 
แตมรรค  เสวยกําไรท่ีมรรคไดทําไวนั้น. มีขออุปมาเปรียบเทียบไว 
ดังน้ี   สังโยชนเปรียบเหมือนโรคในกาย   มรรคเหมือนอาหารรักษา 
โรคใหหาย   ผลเหมือนความสุข อันเกิดเพราะความส้ินโรค.  อีกอุปมา 
หน่ึง  สังโยชนเหมือนโจรในปา มรรคเหมือนกิริยาปราบโจร  ผลเหมือน 
ความสงบราบคาบเกิดมีเพราะหมดโจร. 
                                                                                ๒๕๐๙ 
        ถ.  ผล  เปนสวนกําไรท่ีไดมาจากมรรค  ญาณหรือวิปสสนาญาณ 
ที่เปนไปในระหวางหัวตอท่ีจะเปลี่ยนจากภาวะแหงปุถุชน   เปนอริยะ 
ทานเรียกวาอะไร  ? 
        ต.  ญาณหรือวิปสสนาญาณ   ที่เปนไปในระหวางหัวตอที่จะ 
เปลี่ยนเชนนั้น   ทานเรียกวาโคตรภูญาณ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  มรรค  กับ  ผล  เปนธรรมคูกนั  เม่ือมรรคเกิดข้ึนทํากิจเสร็จ 
แลวก็เปนผล   ขอทราบวาจิตท่ีเกิดในระหวางมรรคกับผลน้ัน  ทาน 
เรียกวาอะไร ? 
        ต.  ไมมจิีตท่ีเรียกวาอะไร  เพราะญาณคือความรูเปนเหตุละสังโยชน  
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ไดเด็ดขาดเรียกวามรรค  ธรรมารมณ  อันเกิดสืบเนื่องมาแตมรรค 
เสวยกําไรท่ีมรรคทําไวนั้นเรียกวาผล  ตอจากมรรคก็เปนผลทีเดียว. 
                                                                                ๒๕๐๘ 
        ถ.  มรรค  ไดชื่ออยางนั้นเพราะเหตุไร  ?  ไฉนจึงเรียกมรรค  ๔ 
จงจําแนก  ?  
        ต.  ไดชือ่อยางนั้น  เพราะเปนเหตุละสังโยชนไดเด็ดขาด ที ่
จําแนกเปน  ๔  ดวยอํานาจกําจัดสังโยชนยิ่งหยอนกวากันเปนชั้น ๆ 
        โสดาปตติมรรค  เปนเหตุละสังโยชนได  ๓  คือ  สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส. 
        สกทาคามิมรรค  เปนเหตุละสังโยชน  ๓  เหมือนโสดาปตติ- 
มรรค  กับทาํ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ใหเบาลง. 
        อนาคามิมรรค  เปนเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชนทั้ง  ๕. 
        อรหัตมรรค  เปนเหตุละสังโยชนไดทั้ง  ๑๐. 
                                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  คําวา  "โสดาบัน "  แปลวากระไร  ?  หมายถึงพระอริย- 
บุคคลผูละกิเลสอะไรไดขาดบาง  ? 
        ต.  แปลวา ผูแรกถงึกระแสพระนิพพาน  หมายถึงพระอริยบุคคล 
ผูบรรลุอริยผลทีแรก  ซึ่งละสังโยชน  ๓  อยาง  คือ  สักกายทิฏฐิ 
วิจิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส  ไดขาด. 
                                                                                ๒๕๑๑ 
        ถ.  พระโสดาบัน   กบั  พระสกทาคามี   ใครจะมีคุณธรรมสงู 
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กวากัน  ขอฟงเหตุผล  ? 
        ต.  ในเรื่องนี้  ถาอาการตัดสังโยชนเขามาเปรียบเทียบ  พระสก- 
ทาคามี ตองสูงกวาพระโสดาบัน  เพราะทานตัดสังโยชน  ๓  คือ 
สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา   สีลัพพตปรามาส  ไดเด็ดขาด  เหมือนพระ  
โสดาบัน   และยังทําราคะ  โทสะ  โมหะ   ใหเบาบางไดอีก. 
                                                                                ๒๕๒๑ 
        ถ.  สลีวิบัติกับอาจารวิบัติตางกันอยางไร ?  ประพฤติอยางไร 
เรียกวาวิบัติ  ? 
        ต.  ศลีในท่ีนี้หมายถึงสิกขาบทบัญญัติ  ซึ่งพระผูมีพระภาคทรง 
ต้ังไวเปนพุทธอาณา   เชนศีล  ๕-๘-๑๐-๒๒๗  หรอืท่ีเรียกวา  อาทิ- 
พรหมจริยกาสิกขา   สวนอาจาระหมายเอาขนบธรรมเนียมหรอืมารยาท 
ที่เรียกวา อภิสมาจาริกาสิกขา   ผูไมมีความละอาย   ไมมีความ 
สํารวม  ประพฤติลวงศีลนั้น   ทําตนใหเปนคนทุศีล  นี้เรียกวา 
สีลวิบัติ.   ผูไมรักษาขนบธรรมเนียมหรือมารยาทน้ัน  ๆ  เรียกวา 
อาจารวิบัติ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ข้ึนชื่อวา  "วิบัติ"  ไมมีใครชอบ  ฉะนั้น   จงแสดงใหเห็นวา 
วิบัติแตละอยางนั้น  ไมดีอยางไร  ? 
        ต. (๑) สีลวิบัติ ไมดี  เพราะทําใหเปนคนมีกาย  วาจา ไม 
เรียบรอย   ไมนารัก  ไมเปนที่ต้ังแหงความเคารพนับถือของประชาชน 
ทั้งทําใหเปนผูพายแพจากพระศาสนานี้อีกดวย.  
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        (๒)  อาจารวิบัติ  ไมดี  เพราะทําใหเปนคนด้ือดานแข็งกระดวง 
พูดจาสามหาวกาวราว  ไมวาผูนอยผูใหญ    ไมเปนที่เจริญตาเจริญใจ 
แหงผูพบเห็น.  
        (๓)  ทฏิฐิวิบัติ  ไมดี   เพราะทําใหเห็นผิดเปนชอบ   เห็นดี 
เปนชั่ว   เห็นชั่วเปนดี   ทําตามอําเภอใจของตัวเอง  จะผูกมิตร 
ไมตรีกับผูใดก็ไมยืด   ชอบยกตนขมทานอยูเสมอ. 
        (๔)  อาชีววิบัติ  ไมดี   เพราะไมมีใครนับหนาถือตา  ไมเปน 
ที่ไวเน้ือเชื่อใจของบุคคลทั้งหลาย   ทัง้จะพาใหทรัพยที่มีอยูแลวตอง 
วิบัติตามไปดวย. 
                                                                                ๒๕๒๐ 
        ถ.  พระผูมีพระภาค  แมพระองคจะเสด็จไปในที่ไหน  ๆ  ก็ดี 
ในบริษัทไหนก็ดี   ในบางคราวไดเสด็จไปในท่ีอันนากลัว  เชนเสด็จ 
ไปทรงทรมานอาฬวกยักษซึ่งเปนผูดุราย  แตถึงอยางนั้นก็ไมมีความ 
สะทกสะทานเลย   นี้เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  เพราะพระผูมีพระภาค  พระองคทรงบริบูรณดวยเวสารัช- 
ญาณ  โดยไมเกรงกลัววาใครจะทักทวงพระองคไดในฐานะเหลาน้ีคือ:- 
        ๑.  ทานปฏิญญาวา  เปนพระสัมมาสัมพุทธะ  ธรรมเหลาน้ีของทาน 
ยังไมรูแลว. 
        ๒.  ทานปฏิญญาวา  เปนพระขีณาสพ   อาสวะเหลาน้ีของทาน 
ยังไมรูแลว. 
        ๓.  ทานกลาวธรรมเหลาใดวา  ทําอันตราย  ธรรมเหลาน้ัน  
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ไมอาจทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง.  
        ๔.  ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด  ประโยชนอยางนั้น 
ไมเปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแหงคนผูทําตาม. 
                                                                        ส. ป. -๒๕๑๕ 
                                     หมวด  ๕ 
        ถ.  อนปุุพกถา  เปนเหตุผลเนื่องกันอยางไร  ?   จงอธิบายพอ 
ไดความ. 
        ต.  อนปุุพพีกถา  เปนเหตุผลเนื่องกัน คือทานเปนอุบายกําจัด 
ความตระหน่ี  ความอาลัยเสียดายและความโลภ   เปนการเพิ่มพูน 
เมตตา  เปนเหตุใหรักษาศีล   ทั้งทานและศีลนี้  เปนเหตุใหบุคคล 
ผูบําเพ็ญไดสวรรค คือกามคุณารมณ   อันมีทั้งรสอรอยและรสขมข่ืน 
ซึ่งเปนเหตุใหผูเสพกามไดสุขบางทุกขรอนบาง  ความทุกขรอนเปน 
เหตุใหผูมีปญญาพิจารณาเห็นโทษของกาม   ความเล็งเห็นโทษของ 
กามเปนเหตุหลีกออกจากกาม   และเห็นอานิสงสแหงการหลีกออก 
จากกาม. 
                                                                                ๒๔๖๗ 
        ถ.  เม่ือพูดถึงวัตถุที่ใหทานแลว  ดูออกจะมีมากนัก  ทั้งที่มา 
ก็หลายแหงดวยกัน  อยากทราบวา   ทานท่ีทานแสดงไวในพระวินัย 
พระสูตร   พระปรมัตถ  มีเทาไรบาง  ?  อะไรบาง  ? 
        ต.  ทานแสดงไวในพระวินัย  ๔  อยางคือ ใหจีวร   ๑  บิณฑบาต  ๑  
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เสนาสนะ  ๑  คิลานเภสัชชะ   คือยาซึ่งเปนปจจัยบําบัดความปวยไข  ๑ 
        ในพระสูตร  ๑๐  อยาง  คือ  ใหขาว  ๑  น้ํา  ๑  ผา  ๑  ยานพาหนะ 
เชน  รถ  เรือเปนตน  ๑  เครื่องประดับ  ๑  ของหอม  ๑  เครื่องลูบไล  ๑ 
ที่นอน  ๑  ทีพั่กอาศัย  ๑   ประทีปและเชื้อของประทีป  ๑. 
        ในพระปรมัตถ  ๖  อยาง  คือ ใหรูป  ๑  เสียง  ๑  กลิ่น  ๑ รส  ๑ 
โผฏฐัพพะ  ๑  ธรรมารมณ  ๑.  
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  โทษของกาม  ซึ่งทานแสดงไวโดยอุปมามีกี่อยาง ? อะไรบาง  ? 
        ต. มี  ๑๐  อยาง  คือ :- 
        ๑.  เปรยีบดวยรางกระดูก เพราะเปนของไมมีประโยชนแกผู 
รักษา  แมเปนกระดูกท่ีพอจะบริโภคได   ก็คงตองแทะเล็มแลวกลืน 
แตน้ําลาย. 
        ๒.   เปรียบดวยชิ้นเน้ือท่ีแรงกาแยงกิน    ตัวไหนมีกําลังมาก 
ก็ไดกิน  แตกวาจะไดก็แสนยกแสนลาํบาก. 
        ๓.  เปรยีบดวยคบเพลิงท่ีบุคคลถือทวนลม  มแีตจะลวกลนผูถือ 
ใหเกิดทุกขเดือดรอน. 
        ๔.  เปรยีบเหมือนหลุมซึ่งเต็มไปดวยถานเพลิง   สัตวตกลงไปใน 
หลุมแลว   ยอมเผาผลาญใหพินาศไป.  
        ๕.  เปรยีบเหมือนความฟน ครั้นต่ืนข้ึนแลวก็หายไป  ไมเหลือ 
อะไรปรากฏแมเล็กนอย. 
        ๖.  เปรยีบดวยของท่ียืมเขามาใชชั่วคราว  พอเสร็จธุระแลวตอง 
  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 88 

สงคืน   จะทึกทักเอาเปนของตัวไมได.  
        ๗.  เปรยีบเหมือนผลไมที่เขาตองการ  ยอมถกูตัดถูกรานกิ่งกาน 
ปนปไป. 
        ๘.  เปรยีบเหมือนหอกและหลาว  ซึ่งเปนเคร่ืองทิ่มแทงประหัต 
ประหาร  ผูถกูประหารยอมเจ็บปวดเดือดรอน. 
        ๙.  เปรยีบดวยเขียงห่ันหรือสับเนื้อ   มีแตจะตองรอยหรอสึก 
กรอนลงไปทุกที. 
        ๑๐.  เปรียบเหมือนงูพิษ  มีแตจะขบกัดใหถึงความตาย   ตอง 
มีความสะดุงหวาดเสียอยูเสมอ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  อะไรเปนตัวกาม  ?  และกามเกิดจากอะไร  ? 
        ต.  ความกําหนัดดวยอํานาจราคะซ่ึงเกิดจากความดําริ  ชือ่วา 
เปนตัวกาม  ดังคําพระบาลีวา  สงฺกปฺปราโค   ปุริสสฺส  กาโม ความ 
กําหนัดอันเกิดจากความดําริเปนกามของตน.   กามเม่ือเกิด   กเ็กิด 
จากความดํารินั่นเอง   ดังพระบาลี  สงฺกปฺปา   กาม  ชายสิ   แนะ 
เจากาม   เจายอมเกิดจากความดํารินี้เอง. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  กามกับกามคุณ  เหมือนกันหรือตางกันอยางไร ? 
        ต.   ตางกัน  กามทานหมายถึงความใครความพอใจ  ในที่บาง 
แหงหมายท่ัวไป  แตในอนุปุพพีกถาทานหมายความใครความพอใจ 
ดวยอํานาจราคะ  สวนกามคุณน้ันหมายโดยตรง  กามคุณ  ๕  คือ  รูป  
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เสียง  กลิ่น   รส  โผฏฐัพพะ  ซึ่งเปนวัตถุเครื่องลอ.  
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  พระผูมีพระภาค  มีจักษุพิเศษอยางไรบางจากสามัญชน  ? 
        ต.  พระองคมีจักษุถึง  ๕  คือ  มังสจักษุ  ทิพยจักษุ   ปญญาจักษุ 
พุทธจักษุ   สมันตจักษุ. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  ทานกลาววา  จักษุ   ๕  เปนสมบติัของสมเด็จพระผูมีพระภาค 
นั้น  หมายเอาจักษุอะไรบาง  ?   จงอางเหตุมา  แสดงใหเห็นจริงตาม 
ที่กลาวนั้น. 
        ต.  หมายเอาจักษุเหลาน้ี   ๑.  มังสจักษุ   เพราะพระองคทอด 
พระเนตรเห็นแจมใสเห็นไดไกลเห็นไดไว  ๒.  ทิพยจักษุ  เพราะพระ 
องคทรงเล็งเห็นสัตวผูตาง ๆ  กัน  ดวยอํานาจกรรม   ๓.  ปญญา- 
จักษุ   เพราะพระองคทรงพิจารณาเห็นเญยยธรรม  คืออริยสัจเปนอาทิ 
๔.  พุทธจักษุ   เพราะพระองคทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวไนยสัตว 
๕.  สมันตจักษุ   เพราะพระองคทรงทราบธรรมทั้งปวง  ดวยพระสัพ- 
พัญุตญาณ. 
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  พระพุทธเจามีพระจักษุตางจากสามัญชนอยางไร  ?  และ 
ดวงไหนเฉพาะพระสัพพัญูพุทธเจา  ? 
        ต.  พระพุทธเจามีจักษุ  ๕  คือ  ๑.  มังสจักษุ   ๒.  ทิพยจักษุ  
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๓.  ปญญาจักษุ  ๔.  พุทธจักษุ    ๕.  สมันตจักษุ.  คนสามัญมีไมครบ  ๕ 
สมันตจักษุ   มีเฉพาะพระสัพพัญูพุทธเจา.  
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  โดยปกติคนเรามีจักษุคือดวงตา   ๒  ดวงเทาน้ัน  แตปรากฏวา 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   มีจักษุถึง  ๕  ดวง  ทาํไมจึงเปนเชนนั้น 
จงอธิบาย  ? 
        ต.  ที่เปนเชนนั้น  เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา   ไดชื่อวา 
พระสัพพัญู   รูทกุสิ่งทุกอยางดวยพระองคเอง   เปนคุณสมบัติที่เกิดมี 
กับพระองค   ยอมทรงทอดพระเนตรแจมใส   เห็นไดไกล   เห็นไดไว 
ดวยมังสจักษุ,   ยอมทรงเล็งเห็นหมูสัตวผูเปนตาง ๆ   กันดวยอํานาจ 
กรรม  ดวยทิพยจักษุ,   ยอมทรงพิจารณาเห็นไญยธรรม    มีอรยิสัจเปน 
อาทิ   ดวยปญญาจักษุ,  ยอมทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวไนยสัตว 
ดวยพุทธจักษุ.   ยอมทรงทราบธรรมทั้งปวง  ดวยสมันตจักษุ,  ดังนั้น 
พระองคจึงมีจักษุถึง  ๕  ดวง. 
                                                                                ๒๕๒๑ 
        ถ.  ธรรมที่เปนสาระคืออะไรบาง  ? เกี่ยวเนื่องถึงกันอยางไร   
สารธรรมน้ีเปนโลกิยะหรือโลกุตตระ  ?  จงบรรยายมาดู. 
        ต.  คือ  ศีล  สมาธิ   ปญญา  วิมุตติ   วิมุตติญาณทัสสนะ   เกี่ยว 
เนื่องถึงกันอยางนี้ :- 
        ความทํากายวาจาใหเรียบรอย   ปราศจากวิติกกมโทษ  ใจก็จะ 
ปราศจากวิปฏิสาร  เมื่อจิตไมกระวนกระวายแลว ก็จักดิ่งลงโดย  
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ลําดับ  จนเปนเอกกัคคตา กําจัดกิเลสที่มากลุมรุมจิตเสียได  ครั้นจิต 
ต้ังม่ันปราศจากปริยุฏฐานกิเลสแลว พิจารณาไปก็จักเกิดปญญารูจริง 
เห็นจริง   กําจัดอนุสัยกิเลสไดเด็ดขาด   จิตก็จักหลดุพนจากกิเลสาสวะ 
เมื่อกิเลสาสวะสิ้นแลวก็จักเกิดความรูความเห็นวาจิตเราพนแลว  อัน 
เปนผลท่ีสุดในพระพุทธศาสนา.  ศีล   สมาธิ   ปญญา   ถาเปนของ 
สามัญชน  กจั็ดเปนโลกิยะ  ถาเปนของพระอริยเจา   ก็จัดเปนโลกุตตระ 
สวนวิมุตติกับวิมุตติญาณทัสสนะเปนโลกุตตระอยางเดียว.  
                                                                        ๑๙/๘/๗๑ 
        ถ.  สาระ  ๕  คืออะไรบาง  ? ปหานะและสัจฉิกิริยา  จัดเขาใน 
สาระไหน  ? 
        ต.  คือ  สีลสาระ  สมาธิสาระ   ปญญาสาระ   วิมุตติสาระ 
วิมุตติญาณทัสสนสาระ.  จัดเขาในวิมุตติสาระ. 
                                                                        ๒๑/๙/๘๐ 
        ถ.  ปติ  ๕  มีลักษณะอยางไร  ?  เปนสวนดีหรือชั่ว  ? 
        ต.  ความอ่ิมใจชนิดที่เกิดข้ึนทําใหขนชัน   ทาํนํ้าตาใหไหล จัด 
เปนขุททกาปติ   ทําใหรูสึกแปลบ ๆ  เหมือนฟาแลบ   จัดเปนขณิกาปติ 
ทําใหซูซาแรงกวาเสียวแปลบ  ๆ  เหมือนคลื่นกระทบฝง   จัดเปนโอกกัน- 
ติกาปติ  ทําใหใจฟูนําใหทําการอ่ืนโดยเวนจากเจตนา   เชนเปลงคําอุทาน 
เปนตน   จัดเปนอุพเพงคาปติ   ทําใหรูสึกซาบซานทั่วสรรพางค  จัด 
เปนผรณาปติ.   เปนไดทั้งดีทั้งชั่ว   ที่เปนสวนดีก็เพราะเปนคุณสําหรับ 
เพ่ิมกําลังใจ  ในเมื่อใจหงอยเหงาทอแทตอกิจการใหมีใจอุตสาหะข้ึน  
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ดุจยาหอมสําหรับชูกําลัง  และเปนอารมณแหงปฐมฌานและทุติยฌาน. 
ที่เปนสวนชั่ว   เพราะเปนตัววิปสสนูปกิเลสอันมีแจงในมัคคามัคคญาณ- 
ทัสสนวิสุทธิ.  
                                                                                ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  ปติ  ๕  อยาง  คืออะไรบาง  ?  คนฟงธรรมเทศนาเกิดความ 
เลื่อมใสอ่ิมใจไมรูจืดจาง  จัดเขาในปติขอไรไดหรือไม   ? 
        ต.  คือขุททกาปติ ปติอยางนอย  ๑  ขณิกาปติ    ปติชั่ว 
ขณะ  ๑  โอกกันติกาปติ   ปติเปนพัก ๆ ๑   อุพเพงคาปติ  ปติ 
อยางโลดโผน  ๑  ผรณาปติ  ปติซาบซาน  ๑.  จัดเขาในขอ  ๕  คือ 
ผรณาปติ. 
                                                                                ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  เม่ือเวลาเห็นเขาบําเพ็ญกุศล   เลยทําใหพลอยมีน้ําตาไหลไป 
ดวย  จะจัดวาเปนปติอะไรไดหรือไม   ? เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  ถามีใจพลอยเอิบอ่ิมในบุญกุศลกับเขาจนน้ําตาไหล  จัดเปน 
ปติได  เขาในลักษณะขุททกาปติ.   ถาเสียใจพลอยกลัวหมดกลัวสิ้นไป 
กับเขาจนนํ้าตาไหล  จัดเปนปติไมได. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  มัจฉริยะ  ๕  คืออะไรบาง ?  การหวงหาความรูอันมีอยูในเรื่อง 
ประโยคสําหรับสอบไล จัดเขาในขอไหนไดหรือไม  ?  จงวินิจฉัยมาดู. 
        ต.  คือ  อาวาสมัจฉริยะ ๑  กลุมัจฉริยะ  ๑ ลาภมัจฉริยะ  ๑ 
วัณณมัจฉริยะ  ๑ธัมมมัจฉริยะ  ๑.  ไมได.  เพราะการหวงอยางนั้น  
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เปนความดี   ชื่อวาไมมีอคติ   นับวารกัษาความยุติธรรมและความ 
เสมอหนาในระหวางผูเขาสอบ   ซึ่งเปนเวลาตองการจะกลั่นเอาความรู 
ความสามารถ  และประกาศรับรองยกยองใหปรากฏตามชั้นที่สอบได 
ไมใชเวลาสอน   จะติวาตระหนี่ธรรมหรือหวงความรู   ลองคิดดูถาไม 
สงวนไว  เกียรติของผูสอบโดยสุจริตแท ๆ  ก็จะไมเดน  เนื่องดวย 
ความจําเปนดังกลาวมา    จึงวินิจฉัยจะจัดเขาในมัจฉริยะขอไหน  
ไมไดเลย. 
                                                                        ๑/๙/๖๘-๗๖ 
        ถ.  มัจฉริยะมีประเภทเทาไร ?  อะไรบาง ?  ภิกษุแดงไปขอ 
อยูวัดของภิกษุดํา ๆ  เห็นวาภิกษุแดงเปนอลัชช ี  ถาใหอยูคงทําความ 
เสียหายหรือกอนอธิกรณใหเกิดข้ึน  จึงไมใหอยู  เชนนี้จะจัดวาภิกษุดํา 
ตกอยูในมัจฉริยะขอตนไดหรือไม ?   จงแสดงเหตุผล. 
        ต.  ม ี๕ คือ   อาวาสมัจฉริยะ  ตระหน่ีที่อยู   กลุมัจฉริยะ 
ตระหน่ีสกุล   ลาภมัจฉริยะ  ตระหน่ีลาภ   วัณณมัจฉริยะ   ตระหน่ี 
วรรณะ  ธัมมมัจฉริยะ  ตระหน่ีธรรม.  จะจัดไมได.  เพราะอาการที่ 
ภิกษุดําทําเชนนั้นไมใชเปนการหวงท่ีอยู   ตามหนาท่ีตองเปนเชนนั้น 
เพราะการรับคนใหอยูในหมูของตนท่ีตนดูแลหรือควบคุม  จําตองเลือก 
เฟนดูบุคคลผูจะมาอยูดวยวา   จะสมควรหรือไม   เปนคนดีไมใช 
คนเสียหรือไม   เมื่ออยูในหมูแลว  คงไมประทุษรายหรือทําความ 
ยุงยากใหแกหมู  ตามหนาที่ของผูเปนหัวหนาในหมูนั้น ๆ  จําตองเลือก 
หาผูสมควรและไมสมควร   เห็นสมควรก็รับอยูในหมู  ไมสมควร 
ก็ไมรับ.  เมือ่เปนเชนนี้  การท่ีภิกษุดําไมรับใหภิกษุแดงอยูในหมูก็ชื่อ  
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วาทําถูกทาง  เหตุภิกษุแดงเปนผูไมสมควรแกหมู  ถาขืนรับไวก็คง 
จะทําลายหมูหรือนําความไมดีไมงามใหเกิดแกหมู    ดวยเหตุดังกลาวมา 
จึงเห็นวาภิกษุดําไมต้ังอยูในอาวาสมัจฉริยะ.  
                                                                                ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  ผูมุงทําความดีจนสําเร็จตลอดรอดฝงไปได  ก็เพราะมีกําลัง 
ใจแรงกลา  ถามีกําลังใจทอแท  มักแพอํานาจของมาร  ก็มารน้ัน 
ไดแกอะไรบาง  ? 
        ต.  มารนั้นไดแกสภาพ  ๕  อยางคือ  ๑.  ปญจขันธ  ๒.  กิเลส 
๓.  อภิสังขาร  ๔. มัจจุ  ๕.  เทวบุตร. 
                                                                                ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  มารที่  ๔  คืออะไร  ?  จะชนะมันไดดวยวิธีอยางไร  ? 
        ต.  มารที่  ๔  คือมัจจุมาร.  ดวยวิธีดําเนินในอัปปมาทในอริย- 
มรรค  อันเปนมรรคแหงอมตธรรม. 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  ในคัมภีรพระพุทธศาสนากลาวถึงเรื่องมารไวมาก   เชนกอน 
แตตรัสรูก็วาถูกมารผจญ  ไดตรัสรูก็วาทรงชนะมาร   ใกลปรินพิพานก็ 
วาถูกมารทูลเชิญ   พระอานนทไมไดทูลถามวาสิกขาบทเล็กนอยคืออะไร 
และเวรัญชพราหมณไมไดถวายภัตตาหารแดพระพุทธเจาและพระสงฆ 
ก็วาเพราะถูกมารดลใจ,  ก็คําวา  " มาร "   ในพระพุทธศาสนาหมายถึง 
อะไรบาง  ?  ในจํานวนนั้น   มารอะไรสําคัญที่สุด   จงอธิบายใหเห็นสม  ? 
        ต. หมายถึงมาร  ๕  คือ  ขันธมาร  ๑  กิเลสมาร  ๑  อภิสังขาร-  
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มาร  ๑  มัจจุมาร  ๑  เทวปุตตมาร  ๑.  กิเลสมารสําคัญท่ีสุด  เพราะตก 
อยูในอํานาจของมันแลว   มันยอมผูกรัดไวบาง  ยอมทําใหเสียคนบาง 
เมื่อกิเลสมารไมมีแลว   ขันธมาร   อภิสังขาร  มัจจุมาร  และ 
เทวปุตตมาร  ก็ไมเปนมารสําหรับผูไมมีกิเลส.  
                                                                                ๒๕๐๙ 
        ถ.  วิมุติ  ๒  และวิมุติ  ๕  คืออะไรบาง  ?  อยางไหนเปนโลกุต- 
ตระ  ของอยางไหนเปนโลกิยะบาง    เปนโลกุตตระบาง  ?  ทราบไดอยางไร  ? 
        ต.  วิมุติ  ๒  คือ  เจโตวิมุติ  หลุดพนดวยอํานาจแหงใจ   ปญญา- 
วิมุติ   หลุดพนดวยอํานาจแหงปญญา.  อยางตนไดแกวิมุติของพระ 
อรหันตผูไดบรรลุวิชชาสาม  และไดอภิญญาหก,  อยางหลังไดแกวิมุติ 
ของพระอรหันตสุกขวิปสสก.   วิมุติ  ๒   อยางนี้เปนโลกุตตระ  เพราะได 
บรรลโุลกุตตระธรรม.  วิมุติ  ๕  คือ  ตทังควิมุติ   พนชั่วคราว  ๑ วิกขัมภน 
วิมุติ   พนดวยสกดไว  ๑  สมุจเฉทวิมุติ   พนดวยเด็ดขาด  ๑  ปฏิปส- 
สัทธิวิมุติ  พนดวยสงบ  ๑  นิสสรณวิมุติ   พนดวยออกไป  ๑.  ๒  อยาง 
ขางตนเปนโลกิยะ   เพราะพนชั่วคราว   และพนดวยสะกดไว  มิใชพนกิเลส, 
๓   อยางหลัง   เปนโลกุตตะ   เพราะพนจากกิเลสดวยอํานาจอริยมรรค 
เปนตน. 
                                                                        ๒๕๐๖-๒๕๑๗ 
        ถ.  มรรคผลนั้นเทียบกันไดกับวิมุตติอยางไหน  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  มรรคเทียบไดกับสมุจเฉทวิมุตติ   ดวยอาการพนจากกิเลส 
ดวยตองกําจัดใหเด็ดขาด  ผลเทียบไดกับปฏิปสสทัธิวิมุติ  ดวยการพน  
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โดยราบคาบ.  
                                                                        ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  วิมุตติ  ๒ ในเบื้องตนแหงวิมุตติ  ๕  ก็เหมือนยาท่ีรักษาโรค 
แตยังไมหายขาด  เมื่อเชนนี้  จะมีประโยชนอยางไร ? 
        ต. มีประโยชน  คือพนจากกิเลสโดยเฉพาะไดชั่วคราว   เชนเกิด 
เหตุเปนที่ต้ังแหงสังเวชข้ึน   หายกําหนัดในกาม   อันเปนลักษณะแหง 
ตทังควิมุตติ   พนจากปริยุฏฐานกิเลสอาจสะกดไวไดนาน  ๆ  กวาน้ัน 
อันเปนลักษณะแหงวิกขัมภนวิมุตติ.   พนจากกิเลสเพียงชั้นนี้ก็ยังดีกวา 
ยอมตกอยูในอํานาจ   ซึง่อาจผูกรัดไวหรือทําใหเสียคน   จนจมอยู 
อยางหนาแนน   เหมือนรักษาโรคหนักใหบรรเทา  ไมถึงหายขาด  ก็ยัง 
เปนโอกาสใหพยายามตอไป   และยังความดีใจใหเกิดแกคนเจ็บตลอด 
ถึงญาติมิตรและผูพยาบาล   หรือใหรบีจัดการที่ควรทําใหเสร็จไวฉะนั้น. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  วิมุตติ  ๕  คืออะไรบาง  ?  จัดเปนวิมุตตานุตตริยะไดทั้งหมด 
มิใชหรือ   หรือเห็นอยางไร  ?  จงแสดงใหกระจาง. 
        ต.  วิมุตติ  ๕  คือ  ๑.  ตทังควิมุตติ  พนชั่วคราว  ๒.  วิกขัมภน- 
วิมุตติ   พนดวยสะกดไว  ๓.  สมุจเฉทวิมุตติ   พนดวยเด็ดขาด 
๔.  ปฏิปสสทัธิวิมุตติ  พนดวยสงบ  ๕.  นิสสรณวิมุตติ   พนดวยออก 
ไป.  จัดเปนวิมุตตานุตตริยะท้ังหมดไมได   เปนไดแก  ๓  ขอเบ้ือง 
ปลาย  เพราะเปนความพนจากกิเลสาสวะอยางเด็ดขาด  ดวยอํานาจ 
อริยมรรค  ไมทําใหกิเลสาสวะกําเริบข้ึนไดอีก   สวนวิมุตติ  ๒  ขอ  
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เบื้องตนนั้น    จัดเปนวิมุตตานุตตริยะไมได   เพราะพนไดชั่วคราว  และ 
พนไดดวยการสะกดไวดวยกําลังแหงฌาน  ยังเปนกุปปธรรมกาํเริบได.  
                                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  วิมุติ  ๔  ขอไหนเปนโลกิยธรรม  ขอไหนเปนโลกุตตรธรรม  ? 
เพราะปฏิปสสัทธิวิมุติ  มอีธิบายอยางไร  ? 
        ต. ตทังควิมุติ  กับ  วิกขัมภนวิมุติ   เปนโลกิยธรรม  สวน 
สมจเฉทวิมุติ  ปฏิปสสัทธิวิมุติ   และนิสสรณวิมุติ   เปนโลกุตตรธรรม.  ม ี
อธิบายวา   ความพนจากกิเลสเน่ืองมาจากอริยมรรคกับอริยผล  ไมตอง 
ขวนขวายเพ่ือละอีก   เพราะกิเลสนั้นสงบไปแลว   อยางนี้  จัดเปน 
ปฏิปสสัทธิวิมุติ. 
                                                                                ๒๕๑๐ 
        ถ.  จิตที่เปนรูปาวจรภูมิ  ไดพนจากกิเลสดวยอํานาจวิมุติ 
ประเภทไหน  ในวิมุติ  ๕  ? 
        ต.  พนดวยอํานาจวิกขัมภนวิมุติ   เพราะจิตท่ีเปนรูปาวจร  คือ 
จิตของผูสําเร็จฌาน. 
                                                                                ๒๕๐๘ 
        ถ.  สุขกับโสมนัส   ทุกขกับโทมนัส  มลีักษณะอยางเดียวกันหรือ  ? 
เมื่อมาเปนคูกันดั่งในเวทนา   ๕  หมายความวากระไร ? 
        ต.  ไมอยางเดียวกัน   สุขหมายท้ังสุขกายสุขใจ โสมนัสหมาย 
เอาจําเพาะสุขใจ  ทุกขหมายเอาทั้งทุกขกายทุกขใจ   โทมนัสหมายเอา 
จําเพาะทุกขใจ   เมื่อมาเปนคูกัน  สุขหมายเอาจําเพราะสุขกาย  ทุกข 
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หมายเอาจําเพราะทุกขกาย.  
                                                                         ๒๔๖๑ 
        ถ.  ในพระอภิธรรมและพระสูตร   จัดประเภทวิญญาณ  ๕ 
อยางไร  ? 
        ต.  ในพระอภิธรรมแยกวิญญาณ  ๕  ออกเปนประเภทหนึ่งตาง 
หากจากมโนวิญญาณ   และแยกประเภทนอยออกไปเปนอกุศลวิบาก  ๑ 
อกุศลวิบาก  ๑.  ในพระสูตรรวมเขากับมโนวิญญาณเปนวิญญาณ  ๖. 
                                                                        ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  สังวร  ๕  จัดเขาในสิกขา  ๓  ไดหรือไม  ?  ถาไดจงจัดมา ? 
        ต.  ได,  สีลสังวร   จัดเขาในสีลสิกขา,  สติสังวร   ขันติสังวร 
วิริยสังวร    จัดเขาในจิตตสิกขา,   ญาณสังวร  จัดเขาในปญญาสิกขา. 
                                                                        ๒๔๖๓-๗๕ 
        ถ.  สังวร  ๕  แตละอยางมีอธิบายวากระไร  ?  จงอธิบายมาพอ 
ไดความ. 
        ต.  สังวร  แปลวาระวังหรือสํารวม  ไดแกระวัง  กาย  วาจา  ใจ 
ไมใหทําผิดอันเปนเหตุเกิดบาป  การระวังกายวาจาใหดี   ดวยรกัษา 
ศีลตามประเภทของศีลนั้น  ๆ  ชื่อวาสีลสังวร.  มสีติระลึกไดกอนแต 
จะทําพูดคิด   ไมใหทําผิดทางกายวาจาใจ   ชื่อวาสติสังวร.   การ 
ระวังกายวาจาใจไมใหผิดดวยใชความคิดเทานั้นเหตุการณ  ชื่อวา 
ญาณสังวร.   ความอดทนเปนเครื่องรั้งกายวาจาไมใหผลุนผลันทําชั่ว 
ขมใจของตัวใหสงบไดในเวลาใจกําเริบดวยความอดทน   ชื่อวาขันติ-  
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สังวร.   ต้ังใจเพียรระวังไมใหความชั่วเกิดข้ึนได  เพียรรักษาความดี 
ไมใหเสื่อมคลาย  ชื่อวาวิริยสังวร. 
                                                                          ๒๗/๘/๗๑ 
        ถ.  สุทธาวาส   ๕  อะไรบาง  ?   เหตุไรจึงเรียกชื่ออยางนั้น ? 
        ต.  คือ  อวิหา  อตัปปา  สุทัสสา  สุทัสสี  อกนิฏฐา.  เพราะ 
เปนชั้นที่อยูแหงทานผูบริสุทธิ์   จึงเรียกชื่ออยางนั้น. 
                                                                                ส. ป. 
                                            หมวด  ๖ 
        ถ.  อาสวะพึงสิ้นไปไดดวยความปฏิบัติชอบ   ญาณรูวาจักทํา 
อาสวะใหสิ้นก็พึงมี  เมื่ออาสวักขยญาณมีได  อภิญญาท้ัง  ๕  ตาม 
นิทเทสควรเชื่อวาเปนจริง   หรือจะบริหารอยางไร  ? 
        ต. เชื่อวาเปนจริงไดตามแบบ  นอกจากพระสุกขวิปสสกะ. 
                                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  ในอภิญญา  ๖  ทีส่มเด็จพระมหาสมณเจา  ฯ  ทรงอธิบายไว 
วา  อภิญญา ๕  ขางตนนั้น   ตามนิทเทสดูเปนพนธรรมดาของมนุษย 
แตก็ยังมีกิจการของมนุษยเทียบไดเปนหลายอยาง   คนเดียวเปนคนมาก 
เชนคนเดียวทําหนาท่ีไดหลายอยาง ฯ ล ฯ  ทิพยจักษุ   มรีูจักตํานาน 
ของคนอ่ืนเทียบ  ดังน้ี  หมายความวา  พระองคไมทางเชื่ออภิญญา 
๕  ตามนิทเทส  และทรงลดอภิญญา  ๕  ลงใหเปนความรูสามัญดังขอ 
เทียบนั้น  หรือทรงเชื่อวาอาจเปนไดดวยอํานาจฌานสมาบัติจึงทรงแสดง  
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เครื่องเทียบไวเปนการสนับสนุนอยางไร  ?  จงอธิบายประกอบหลักฐาน 
ใหชอบแกเหตุ.  
        ต.  ไมหมายความวาพระองคไมทรงเชื่ออภิญญา  ๕  และทรงลด 
ใหตํ่าลงตามท่ีกลาวหา   แตหมายความวาพระองคทรงเชื่อวาอาจเปน 
ไดดวยอํานาจฌานสมาบัติ   เพราะขอท่ีตรัสวา  ดูเปนพนธรรมดาของ 
มนุษยนั้น  บงความวา  มนุษยธรรมดาสามัญทําไมได  แตมิได 
หมายความวามนุษยทุกคนทําไมได  เมื่อเปนเชนนี้   มนุษยที่มีวิริยะ   
อุตสาหะแรงกลา    สามารถเจริญฌานสมาบัติอันเปนธรรมอันยิ่งของ 
มนุษยใหเกิดไดคลองแคลวแลว   ก็สามารถจะบรรลุอภิญญา  ๕  นั้นได 
และขอท่ีทรงยกกิจการของมนุษยเปนเครื่องเทียบนั้น  ก็เพ่ือจะทรงสนับ 
สนุนคุณขอนี้โดยปริยาย   เพราะคนสามัญไมมีอุตตริมนุสสธรรม   ยัง 
รูจักทําประโยชนใหสําเร็จไดคลายคลึงกันการที่ไมทรงยืนยัน  ก็เพราะ 
เปนธรรมอันยิ่งของมนุษย  ซึ่งยากที่จะยกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน. 
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  ในคัมภีรตาง ๆ   กลาววา    มพีระดาบสสําเร็จฌานไดอภิญญา 
ฌานไมเสื่อม   สิ้นชีพแลว   ไดไปบังเกิดในพรหมโลก  ดังนี้  ทานเห็น 
วา   ดาบสน้ันไดอภิญญา  ๖  หรือไมไดขอไหนบาง ?   โดยอธิบาย 
อยางไร  ? 
        ต.  ดาบสนั้น  คงไดอภิญญา  ๕  คืออิทธิวิธิ   ๒  ทิพยโสต  ๑ 
เจโตปริยฌาณ ๑  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๑  และทิพยจักขุ  ๑  
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เทาน้ัน   คงไมไดอาสวักขยญาณ   เพราะถาไดขอสุดทาย จะนิพพาน 
ไมไปบังเกิดในพรหมโลกอีก.  
                                                                                 ๒๕๑๕ 
        ถ.  อภิฐาน  ๖  กับอนันตริยกรรม   ๕  ก็เปนอันเดียวกันมิใชหรือ 
ทานเพ่ิมอะไรข้ึนอีกจึงเปนอภิฐาน  ๖  ?  ขอท่ีเพ่ิมน้ันมีอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  ถูกแลว,   ทานเพ่ิมอัญญสัตถทุเทสข้ึนอีกจึงเปนอภิฐาน  ๖. 
อัญญสัตถุทเทส  ไดแกถอืศาสดาอ่ืน   หมายเอาภิกษุผูไปเขารีต 
เดียรถียทั้งยังเปนภิกษุที่เรียกวา  ติตถยิปกกันตโก   ซึ่งหามอุปสมบท 
อีก   ภิกษุเห็นปานน้ีเปนผูแตกจากคณะของตนไปเขาคณะอ่ืน  แตไม 
ทําลายคณะเดิมของตน    เหมือนภิกษุผูทําสังฆเภท   ดุจเดียวกับคนโจท 
เจา  ที่เขาเรียกวาภักดีตอไทตางดาวทาวตางแดน. 
                                                                                ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  อภิฐาน  ๖  ที่ผูนบัถือพระพุทธศาสนาอยางเครงครัด  ไมยอม 
ทําเลยน้ัน  คืออะไรบาง  ?  จงอางเหตุผลแหงขอสําคัญอันมีโทษมาก 
ที่สุดมาแสดงใหเห็นจริง ? 
        ต.  คือ  มาตุฆาต  ๑  ปตุฆาต  ๑  อรหัตฆาต  ๑  โลหิตปบาท  ๑ 
สังฆเภท  ๑  อัญญสัตถุทเทส  ๑.  ขอสาํคัญอันมีโทษมากท่ีสุด คือ 
สังฆเภท    มเีหตุผลดังน้ี    ภิกษุผูทําลายสังฆใหแตกเปนพรรคพวก 
สอวา  แตคณะของตนยังทําลายไดแลว   จักไมคิดทําลายคณะอ่ืนเปน 
ไมมี  เชนเดยีวกับคนยุแหยทําความแตกสามัคคีในชาติของตน  ผลราย 
คือความราวราน  ยอมเกดิแกคนหมูมาก   ยากท่ีจะไวใจในกันและกัน  
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ทานวางโทษแกผูทําไวอยางเบา   คือคบใคร ๆ  ไมติด  อยางหนัก 
ถึงอนันตริยกรรม  สวนขออ่ืน ๆ  แมเปนฐานะอันหนัก   และเปน 
อนันตริยกรรมเหมือนกันก็จริง  แตเปนเพียงความประพฤติผิดในระหวาง 
เอกชน.  
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  อันปุถุชนสามัญสัตวนับวามีจริต  ๖  ครบทุกคน  เมื่อเปน 
เชนนั้น  จะรูวาใครเปนจริตอะไร  อยางไร  ? 
        ต.  มีจรติครบ  ๖  ทกุคนจริง   เมื่อใครมีจริตอะไรหนักมากกวา 
จริตอยางนั้น   ก็ยกจริตน้ันข้ึนเปนเกณฑ. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  จงแสดงจริต  ๖  คนมีปกติโกรธงายหรือเชื่องาย  เปนจริต 
ชนิดไหน  ?  จะจึงพึงแกไขอยางไร  ? 
        ต.  จริต  ๖  นั้นคือ   ราคจริต   มีราคะเปนปกติ   โทสจริต  มี 
โทสะเปนปกติ โมหจริต   มีโมหะเปนปกติ  วิตักกจริต  มีวิตกเปน 
ปกติ   สัทธาจริต  มีศรัทธาเปนปกติ   พุทธิจริต  มีความรูเปนปกติ. 
คนมีปกติโกรธงายเปนโทสจริต   จะพึงแกไขดวยการเจริญเมตตา 
คนมีปกติเชื่องายเปนสัทธาจริต   จะพึงแกไขดวยการไดรับแนะนํา 
หรือหมั่นฟงกถาเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส   เชนกลาวถึงคุณพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ. 
                                                                ๗/๑๑/๖๗-๒๕๒๐ 
        ถ.  คนที่มีปกติงมงาย  ไดฟงใครพูดอะไรก็เชื่องาย ๆ  ไมใคร  
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ครวญเหตุผล  เพ่ือแลวก็ถอนยาก   ควรจัดเปนคนมีจริตอะไรในจริต  ๖  ? 
จะพึงแกดวยอุบายอยางไร  ?  
        ต. จัดเปนคนมีโมหจริต,   พึงแกดวยการเรียน  การถาม  การ 
ฟงธรรม  สนทนาธรรมโดยกาล  และดวยการอยูกับครู.  
                                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  จริต  ๖  อะไรบาง  ?  ปรารถนาจะเปลี้องจะพึงทําอยางไร 
จึงจะเปลื้องได ? 
        ต.  จริต  ๖  คือ  ราคจริต   ๑  โทสจริต  ๑  โมหจริต  ๑  สทัธา 
จริต  ๑  พุทธิจริต  ๑  วิตักกจริต ๑.  ถาปรารถนาจะเปลื้อง  พึงเปลื้อง 
ไดดวยการเจริญพระกัมมฏัฐานท่ีเปนคูปรับของกันและกัน  คือ:- 
        ราคจริต  พึงเจริญพระกัมมัฏฐาน  ๑๑  ประการ  คือ  อสุภะ  ๑๐ 
กายคตาสติ  ๑. 
        โทสจรติ   พึงเจริญพระกัมมัฏฐาน  ๘  ประการคือ   วัณณกสิณ  ๔ 
พรหมวิหาร  ๔. 
        โมหจรติ   วิตักกจรติ  พึงเจริญอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน 
        สัทธาจริต   พึงเจริญอนุสสติกัมมัฏฐาน  ๖  ประการขางตน. 
        พุทธิจรติ  พึงเจริญพระกัมมัฏฐาน  ๔  ประการ  คือ  มรณัสสติ  ๑ 
อุปสมานุสสติ  ๑  อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๑  จตุธาตุวัฏฐาน  ๑. 
        พระกัมมัฏฐานท่ีวามานี้  มิใชวาจะตองเจริญใหครบหมดทุกขอ 
เปนแตเพียงยกขอใดขอหน่ึงข้ึนเจริญตามความชอบ. 
                                                                                ส. ป. 
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         ถ.  ทําไมการเจริญกัมมัฏฐานจึงตองเลือกดวย   ก็กัมมัฏฐาน 
ที่เหมาะแกจริตท้ังปวงจะมิหรือไม  ?  ถามีจงแสดง. 
        ต.  การเลือกนั้นเปนธรรมดาอยูเอง   เปรียบเหมือนแพทยรักษา 
โรค  ก็ตองเลือกวางยาใหเหมาะแกโรค  โรคถึงจะหาย  ถาสุมเรื่อย 
ไป  ผิดยาอาจถึงตาย   การเจริญกัมมัฏฐานก็เชนเดียวกันตองใหถูก 
กับจริต   จิตจึงจะสงบเร็ว  ถาไมถูกจริต  ก็ยิ่งทําใหฟุงซาน  ฉะน้ัน 
จึงจําเปนตองเลือก.   สวนกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแกจริตท่ัวไปก็มีบาง  
ดังท่ีทานยกข้ึนกลาวไว  ๘  ประการ  คือ  อรูปกัมมัฏฐาน  ๔  ภูต- 
กสิณ  ๔  แตอรูปกัมมัฏฐานน้ันทานไมใหเจริญกอนกัมมัฏฐานอ่ืน 
เพราะเปนอารมณละเอียดกําหนดยาก  ตอเม่ือมีกัมมัฏฐานอ่ืนเปนพ้ืน 
มาบางแลว  จึงควรเจริญ. 
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  ทานยกยองพระพุทธศาสนาวาเปนสวากขาตธรรมน้ัน  ดวย 
อธิบายวาอยางไร ? 
        ต.  ดวยอธิบายวา  ตรัสไมวิปริต   คือตรัสไดจริง  เพราะแสดง 
ปฏิบัติโดยลาํดับกัน  เพราะประกาศพรหมจรรยบรสิุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง 
เพราะตรัสอิงเหตุ  และตรัสแตพอดี  นี้ไดในปริยติัธรรม.  เพราะเปน 
มัชฌิมาปฏิปทาและอนุปุพพปฏิปทา  นี้ไดในปฏิบติัธรรม.  เพราะเปน 
อกุปปธรรม   ทานผูบรรลุแลวไมกลบัถอยหลัง  นี้ไดในปฏิเวธธรรม. 
                                                                                ๗/๑๑/๗๐ 
        ถ.  พระธรรมคุณบทวา   สนฺทิฏฐโิก  อันผูใดบรรลุจะพึงเห็นเอง  
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กับบทวา  ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ  วิฺูหิ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน 
ดูไมตางอะไรกัน  หรือทานหมายความวาอยางไร  ?   
        ต.  สนทฺิฏฐิโก  ผูใดไดบรรล ุ  ผูนั้นยอมเห็นเอง  ไมตองเชื่อ 
ผูอ่ืนบอกเลา  หมายความวเห็นสําหรับตัว.  บทวา  ปจฺจตฺต 
เวทิตพฺโพ  วิฺญหิ  อันพวกวิญูชนยอมรูเฉพาะตน   ผูที่ไมใช 
พวกวิญูชนจะพลอยรูพลอยเห็นดวยไมได   หมายความวา  รูกัน 
เฉพาะในวิญูชน. 
                                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  ในคุณบทของพระธรรมเฉพาะคําวา  อกาลิโก  ไดใน 
ธรรมอะไรบาง ?  จงอางเหตุผลมาดวย. 
        ต.  ทานพรรณนาวาไดในปฏิเวธอยางเดียว  หมายความวา  ให 
ผลในลําดับแหงการบรรลุ  ไมเหมือนผลไมอันใหผลตามฤดู  แตพระมติ 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  ฯ  วาอาจไดในธรรมอ่ืนจากปฏิเวธดวยก็ได 
เพราะผูฟงปริยัติ   ยอมไดปสาทะและสัทธาเปนตนในขณะฟงนั่นเองก็มี 
ปฏิบัติยอมเปนที่นิยมในกาลทุกเม่ือไมเปนบางคราว   และไดอานิสงสแหง 
ความปฏิบัติในทันทีก็มี   โดยนัยนี้คําวา  อกาลิโก   ไมประกอบดวยกาล 
นับวาไดในสัทธรรมทั้ง  ๓  ตามเหตุที่อางมา. 
                                                                ๑/๙/๖๘-๑/๗/๗๓ 
        ถ.  ทานยกยองพระพุทธศาสนสวา  เอหิปสฺสิโก   นั้น  อธบิาย 
วาอยางไร  ? 
        ต.  โดยอธิบายวา  เปนคุณอัศจรรยดุจของประหลาดท่ีควรปาว  
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รองกันมาดูมาชม  ปรยิัติเปนคุณท่ีควรจะชักชวนกันมาฟง  ปฏิบัติ 
เปนคุณท่ีควรจะชวนกันใหทําตาม   เพ่ือจะชมปฏิเวธดวยนํ้าใจ. 
                                                                                ๒๔๖๑  
        ถ.  ในพระธรรมคุณ  บทวา  เอหิปสฺสิโก  เทากับโออวดวา 
พระธรรมคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคของฉันดีไมมีของใครสู  ความ 
โออวดเปนอุปกิเลส  ไมเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส   ไฉนจึงจัดไวเปน 
บทสําหรับระลึก? 
        ต.  เม่ือคิดดูเผิน ๆ  ก็นาจะเปนเชนนั้น  แตเมื่อคิดใหซึ้งแลว  จะ 
เห็นไดวาไมเปนการโออวด   เพราะเปนคุณอัศจรรยจริง  ๆ  ดจุของ 
ประหลาด ที่ควรปาวรองกันมาชมทั้งทาใหพิสูจนได   ทานจัดวา 
เปนบทสําหรับระลึก  ก็เพ่ือจะไดชวนกันมาฟงและชวนกันทาํตาม  เพ่ือ 
จะไดชมปฏิเวธดวยนํ้าใจ. 
                                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  พระธรรมไดชื่อวา  โอปนยิโก   ควรนอมมาในตนหรือนอม 
ตนเขาไปน้ัน   มีอธิบายอยางไร ?  จงแสดงใหเห็นไดทั้งในปริยัติ ปฏิบัติ 
ปฏิเวธ. 
        ต.  อธบิาย  ผูมุงผล  คือปฏิเวธธรรม   ควรศึกษาเลาเรียนให 
ไดความรูความเขาใจใน  ศีล  สมาธิ   ปญญา  อันเปนทางปฏิบัติใหถูก 
ทางกอน  ไมเชนนั้นก็จักปฏิบัติไมถูกและไมไดผล   คือปฏิเวธธรรม 
นี้ปริยัติธรรมไดชื่อวา   โอปนยิโก.   เมื่อศึกษาจนรูจักทางแลว  ก ็                                                         
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ตองปฏิบัติตามดวย  กาย  วาจา  ใจ  คือละสวนท่ีควรจะ  บําเพ็ญ 
สวนท่ีควรบําเพ็ญ  เพ่ือผลคือปฏิเวธธรรม   ไมเชนนั้นปฏิเวธธรรมก็จัก 
ไมเกิดข้ึน   นี้ปฏิบัติธรรมไดชื่อวา  โอปนยิโก.   เมื่อปฏิบัติไปเพียง 
ใด   ผลก็ปรากฏข้ึนแกผูปฏิบัติเพียงนั้น    (ถาไมปฏิบัติก็ไมไดผล) 
ผลที่ปรากฏข้ึนนั้นยอมเปนสุขอันประณีต   ทําความเบิกบานแชมชื่น 
ใหแกผูไดบรรลุตามควร   จึงนานอมมาในตน   นีป้ฏิเวธธรรมไดชื่อวา 
โอปนยิโก.  
        อันจะมุงแตผลอยางเดียวไมปฏิบัติเหตุ    หรือปฏิบัติแตไมถูก 
ทาง  เพราะไมรูจักทาง  เชนนี้จะไดผลมาแตไหน   จะมีก็แตความหวัง 
ใจซ่ึงมีอยูเปนพ้ืน,  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเม่ือมุงแสวงหา 
โมกธรรม   ยังไมพบพระอัสสชิและยังไมไดฟงธรรม   ก็ไมอาจบรรลุ 
โมกธรรม   ซึ่งเปนปฏิเวธธรรมอันเรยีกวา   นอมปฏิบัติใหธรรมมา 
ในตนได. 
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  พระธรรมคุณบทวา  ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิฺญหิ   หมาย 
ความอยางไร  ?  ถาเชนนั้นมิเปนปจเจกพุทธเจา   คือหามมิใหแสดงแก 
คนอ่ืนไปหรือ ๆ   จะบรหิารวากระไร  ? 
        ต.  หมายความวา  ผูใดไดบรรล ุ  ผูนั้นพึงรูจักเฉพาะตน  อัน 
ผูอ่ืนไมมาพลอยตามรูตามเห็นดวยได  ไมเปนพระปจเจกพุทธเจาไป 
ได   ในที่นี้ทานมิไดหมายถึงการไมแสดงแกผูอ่ืนอันเปนประเพณีนิยม 
สําหรับพระปจเจกพุทธเจา.   ทานหมายถึงปฏิเวธท่ีจะมีข้ึนได   ก็ตอง  
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อาศัยการปฏิบัติดวยตนเอง  จะรูก็รูดวยตนเอง   ผูอ่ืนจะมาพลอยรับผล 
ดวยก็หามิได  ตองหยั่งทราบดวยนํ้าใจของตนเอง  มิไดเชื่อตามคําของ 
ผูอ่ืน   กลาวสั้นใครปฏิบติัไดรับผล   ผูอ่ืนจะมาหยิบยื่นใหเหมือนส่ิงของ 
ไมได แมพระศาสดาก็เปนแตผูตรัสบอกเทาน้ัน  เหตุนี้จึงเห็นวาไมเปน 
พระปจเจกพุทธเจาได. 
                                                                                 ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  รูปในเบญจขันธกับรูปในอายตนะ   เพงความตางกันหรือ 
เหมือนกันอยางไร  ?  กลิน่ดอกไม  จัดเปนรูปประเภทไหน ? 
        ต.  เพงความตางกัน   รูปในเบญจขันธ   เพงส่ิงอันเปนวิสัยแหง 
อายตนะภายใน ๕  ขางตน   สวนรูปในอายตนะ   เพงส่ิงอันเปนวิสัยแหง 
จักษุเทาน้ัน.  กลิ่นดอกไม  จัดเปนรูปในเบญจขันธ. 
                                                                                ๒๔๗๗ 
        ถ.  ปยรปู   สาตรูป   ไดแกธรรมเหลาไหน ? เปนที่เกิด  เปน 
ที่ดับแหงกิเลสอะไร  ? ตอบตามอธิบายในหมวดธรรม. 
        ต.  ปยรปู  สาตรูป   ไดแกอายตนะภายใน   อายตนะภายนอก 
วิญญาณ  สัมผัส  เวทนา สัญญา  สญัเจตนา   ตัณหา  วิตก  วิจาร 
เปนที่เกิด  เปนที่ดับแหงตัณหา. 
                                                                                ๒๕๑๒ 
        ถ.  ทานพรรณนาสวรรคไวโดยยดืยาว  เพื่อประโยชนอะไร  ? 
ถาผูประพฤติพรหมจรรยจะหวังผลเพียงแคนั้น   จะสมควรหรือไม ? 
จงอางหลัก. 
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        ต. เพ่ือชี้ใหเห็นวา  สวรรคชั้นนัน้ ๆ  บริบรูณดวยความสุข   ที่ผู 
ยังอยูในกามภพจะพึงเสวย  และเปนอันอัสสาทะคือรสอรอยแหงกามคุณ 
หาสมควรไม   เพราะสวรรคชั้นนั้น  ๆ  แมใหสุขโดยประการตาง ๆ  
แตก็ยังเจือดวยทุกขตาง ๆ  ดวยเหมือนกัน  ในอนปุุพพีกถาทานแสดง 
เนกขัมมานิสังสกถาในที่สุด  ก็เพ่ือจะฟอกใจใหออกจากสวรรคชั้น 
นั้น ๆ  ไมใหเพลิดเพลิน  ไมใหติดอยู  และทั้งเปนเหตุใหพรหมจรรย  
ไมบริสุทธิ์  ไมทําผูประพฤติใหพนจากทุกขได   ดังมีแจงในเมถุนสังโยค. 
                                                                                ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  ใครเปนผูครอบครองสวรรคชั้นนั้น ๆ  จงระบุชื่อมาใหครบ? 
        ต.  ๑. ชัน้จาตุมหาราชิกา  ทาวธตรฐ  ทาววิรุฬหก  ทาววิรปูกข 
และทาวกุเวร  เปนผูครอบครอง. 
        ๒.  ชั้นดาวดึงส  ทาวสักกะ  เปนผูครอบครอง. 
        ๓.  ชั้นยาม  ทาวสุยาม  เปนผูครอบครอง. 
        ๔.  ชั้นดุสิต  ทาวสันดุสิต  เปนผูครอบครอง. 
        ๕.  ชั้นนิมมานรดี  ทาวสุนิมมิต  เปนผูครอบครอง. 
        ๖.  ชั้นปรมิมมิตวสวัดดี   ทาวนมิมิตวสวัดดี   เปนผูครอบครอง. 
                                                                                ๒๔๗๓ 
                                           หมวด  ๗ 
        ถ.  สังโยชน  ๗  อะไรบาง ?  ไฉนจึงเรียกชื่ออยางนั้น  ? 
        ต.  สังโยชน  ๗  อยาง  คือ   กามราคะ  ๑  ปฏฆิะ ๑  ปฏิฆะ  ๑  ทฏิฐิ  ๑   
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วิจิกิจฉา  ๑  มานะ  ๑  ภวราคะ  ๑  อวิชชา  ๑.  เพราะเปนเครื่องผูก 
สัตวไวไมใชหลุดจากภพได  จึงเรียกชือ่อยางนั้น.  
                                                                                 ส. ป. 
        ถ.  อนสุัยกับสังโยชนเหมือนกันหรือตางกันอยางไร  ?  อธิบาย. 
        ต.  เหมอืนกันโดยเปนกิเลสชนิดเดียวกัน  ตางกันโดยอธิบาย  ที ่
ทานเรียกวาอนุสัย   อธิบายวา  กิเลสทั้ง  ๗  นี้ลวนเปนเครื่องนอนอยูใน 
สันดานสัตว  เมื่อมีอารมณมายั่ว   ก็แสดงออกมาใหปรากฏ   เม่ือไมมี 
อารมณมายั่ว   ก็นอนน่ิงอยูประหน่ึงวาเปนผูไมมีกิเลส ยอมเปนอยู 
เชนนี้   ทานจึงเรียกวา  อนุสัย.   ที่ทานเรียกวา  สงัโยชน  เพราะกิเลส 
เหลาน้ีลวนเปนเครื่องผูกสัตวไวกับภพ  ไมใหหลดุพนไปได  เปรียบ 
เหมือนเชือกท่ีผูกสัตวไวไมใหหลุดไป. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ชนจําพวกไหนท่ีตัดอนุสัยไดเด็ดขาด   มีบางหรือไม  ?  ถามี 
จงแสดง  ถาไมมีก็แลวไป   และถาเราจะปฏิบัติดําเนินไปเพ่ือตัดอนุสัย 
ใหขาดบาง   จะพึงปฏิบัติดําเนินทางไหน  ? 
        ต.  พระอริยบุคคลชัน้อรหัตมรรคข้ึนไป   ละอนุสัยไดเด็ดขาด. 
ถาเราตองการเพ่ือตัดอนุสัยเชนนั้นบาง   ตองปฏิบัติดําเนินในอริยมรรค 
๘  ประการ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ภิกษุสามเณรประพฤติพรหมจรรย  หวังความส้ินทุกขทั้งปวง 
เพียงแตเครงครัดตอพระวินัยไมลวงละเมิด  ชื่อวาเปนผูประพฤติพรหม-  
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จรรยบริสุทธิ์ไดแลวซิ  หรืออยางไร  ? อธิบาย. 
        ต.  เพียงเครงครัดตอพระวินัยเทาน้ัน  ยังไมชื่อวาประพฤติพรหม- 
จรรยบริสุทธิ์   เพราะพระวินัยปองกันโทษทางกายกับทางวาจาเทาน้ัน 
หาปองกันทางใจไดไม เมื่อยังตริในกามารมณอยู   พรหมจรรยก็ชื่อวา 
ดางพรอย  ไมบริสุทธิ์  ฉะนั้น   ควรทําใจใหปราศจากเมถุนสังโยคดวย 
จึงจะชื่อวาประพฤติพรหมจรรยบริสทุธ์ิ.  
                                                                                ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  เม่ือพิจารณาดูตามเมถุนสังโยคขอ  ๑  จะเห็นวา   ทานหาม 
ไมใหยินดีในเมื่อเห็นผูอ่ืนไดรับความสําราญเนื่องดวยกามคุณ   กลาว 
สั้น  คือหักมทุิตาจิตเสีย.  เมื่อเปนเชนน้ี   ที่ทานสอนใหเจริญมุทิตาใน 
พรหมวิหาร   ก็เปนอันใชไมได   เพราะเปนปฏิปกษตอกัน   หรอืทาน 
เห็นอยางไร  ?  บรรยายมาพอไดความ. 
        ต.  ไมใชเปนการหักมุทิตาจิตดอก   ทั้งไมเปนปฏิปกษตอกัน 
หมายความคนละอยาง  ในเมถุนสังโยคหมายถึงการยินดีดวยอํานาจ 
กามราคะ  มิใชยินดีดวยอัธยาศัยอันบริสุทธิ์   ที่ทานหามก็เพราะเปน 
มลทินของพรหมจรรย.  สวนมุทิตานั้นเปนความพลอยยินดี  เกิดดวย 
น้ําใสใจจริง   ไมเกาะเกี่ยวราคะและดําฤษณา  เกิดจากอัธยาศัย 
อันบริสุทธิ์แท   ดุจมุทิตาของมารดาบิดา  อันเปนไปในบุตรธิดาของตน 
ฉะน้ัน. 
                                                                                ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  พรหมจารีบุคคล  คือใคร?  ผูนั้นจะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์     



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 112 

เพราะเหตุไรเทาไร  ?  จงจาระไนใหสิ้นเชิง.  
        ต.  คือผูที่ประพฤติอยางพระพรหม  หรือผูเขาปฐมฌานเปนตน 
โดยที่ไมเสพเมถุนธรรมเลย. ผูนั้นจะบริสุทธิ์   เพราะเหตุ  ๗  อยาง 
คือ 
        ๑.  ไมยนิดีการลูบไล   การเคลาคลึง  กับเพศตรงกันขาม. 
        ๒.  ไมยินดีดวยการซิกซี้  เลนหวั   สัพยอก  กับเพศตรงกันขาม. 
        ๓.  ไมยินดีดวยการจองดูจักษุแหงเพศตรงกันขาม. 
        ๔.  ไมยินดีในเสียงหัวเราะ  หรือเสียงพูด  หรือเสียงขับรองของ 
              เพศตรงกันขาม. 
        ๕.  ไมยินดีในเวลาท่ีนึกกึงการเกาท่ีเคยหัวเราะ พูดเลนกับเพศ 
              ตรงกันขาม. 
        ๖.  ไมยนิดีในเวลาเห็นคฤหบดี  หรือบุตรคฤหบดี  ผูเอิบอ่ิม 
              พรัง่พรอมดวยกามคุณ  ๕  บําเรอคนอยู. 
        ๗.  ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย   ต้ังปรารถนาเพื่อจะไดเปน 
              เทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง. 
แตผูนั้นจะไมบริสุทธิ์ดวยเหตุ  ๗  อยาง  อยางใดอยางหน่ึง  ซึ่งตรง 
กันขามกับที่กลาวแลว. 
                                                                                ศ.อ.น. 
        ถ.  อะไรท่ีเรียกวาวิญญาณฐิติ  ?  มีเทาไร   ?  อะไรบาง  ? 
        ต.  ภูมิเปนที่ต้ังแหงวิญญาณ  เรียกวา  วิญญาณฐิติ.  มี  ๗ อยาง 
คือ  
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        ๑.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน. 
        ๒.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายตางกัน   มีสัญญาอยางเดียวกัน. 
        ๓.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน  มีสญัญาตางกัน. 
        ๔.  สัตวเหลาหนึ่ง  มีกายอยางเดียวกัน   มีสญัญาอยางเดียวกัน. 
        ๕.  สัตวเหลาหนึ่ง   ผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ. 
        ๖.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ. 
        ๗.  สัตวเหลาหนึ่ง  ผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ. 
                                                                                 ส. ป. 
        ถ.  ในวิญญาณฐิติ  ขอท่ีวา  มีกายอยางเดียวกัน   มีสัญญา 
ตางกันนั้น  ไดแกสัตวพวกไหน  ? 
        ต.  ไดแกพวกเทพดา  เชนพวกอาภัสสร. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จงอธิบายคําวา  วิสุทธิ  ๗  เปนปจจัยสงตอกันข้ึนไปเพ่ือบรรล ุ
พระปรินิพพาน ? 
        ต.  ผูมศีีลบริสุทธิ์  ปราศจากวิปฏิสาร   มีใจเบิกบาน  เจริญ 
กัมมัฏฐาน   อาจไดสมาธิโดยงาย    สลีวิสุทธิเปนปจจัยแหงจิตตวิสุทธิ 
อยางนี้    ครัน้ทําจิตเปนสมาธิไดแลว  บําเพ็ญวิปสสนาอาจมีปญญา 
รูจริงเห็นจริง  จิตตวิสุทธิเปนปจจัยแหงทิฏฐิวิสุทธิอยางน้ี.   ครั้นมี 
ปญญารูจริงเห็นจริงแลว   ยอมหยั่งรูเหตุและผลส้ินความสงสัย   ทิฏฐิ- 
วิสุทธิเปนปจจัยแหงกังขาวิตรณวิสุทธิอยางนี้.   ครั้นหยั่งรูเหตุผล 
อยางนั้นแลว   ยอมรูเห็นวาอยางไรเปนทาง   อยางไรมิใชทาง  กังขา-   
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วิตรณวิสุทธิเปนปจจัยแหงมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิอยางนี้.  ครั้น 
สันนิษฐานลงไดวา   ทางหรือมิใชทางอยางนั้นแลว   ปฏิบัติอยางไรจักถูก 
ยอมรูเห็นได   มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเปนปจจัยแหงปฏปทาญาณ-  
ทัสสนวิสุทธิอยางนี้.   ปฏิบัติถูกทางอยู   ยอมไดความรูความเห็นเปน 
เหตุสิ้นอาสวะ  ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเปนปจจัยแหงญาณทัสสน- 
วิสุทธิอยางนี้.   ทานผูเปนพระขีณาสพ  ในท่ีสุดยอมดับขันธดวย 
อนุปาทิเสส   ญาณทัสสนวิสุทธิเปนปจจัยแหงอนุปาทาปรินิพพาน 
อยางนี้. 
                                                                                ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ในวิสุทธิ  ๗  อยางไหนเปนสมถะ  อยางไหนเปนวิปสสนา ? 
และอยางไหนเปนโลกิยะ  อยางไหนเปนโลกุตตระ  ? 
        ต.  ในวิสุทธิ  ๗  นั้น   สีลวิสุทธิ  ไมเปนสมถะและวิปสสนา  แต 
เปนมูลเหตุหรือรากฐานแหงสมถะ,  จิตตวิสุทธิเปนสมถะ,  วิสุทธินอก 
นี้  ทั้ง  ๕  มทีิฏฐิวิสุทธิเปนตน   เปนตัววิปสสนา.  และวิสุทธิ  ๖  เบื้อง 
ตนเปนโลกิยะ   สวนญาณทัสสนวิสุทธิ  ที ่ ๗ นัน้   เปนโลกตุตระแท. 
                                                                                ๒๕๐๖ 
        ถ.  ในวิสุทธิ   ทานแสดงปจจัยแหงนามรูปไวอยางไร  ? การ 
กําหนดไดดังน้ัน   เปนสาํคัญอยางไรหรือ   จึงจัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ ? 
        ต.  ทานกลาวคํา อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน   กรรม  เปนสามัญ- 
ปจจัยแหงนามรูป  อาหารเปนวิสามัญปจจัยแหงรูป  อายตนะภาย- 
ใน  ๖  อายตนะภายนอก  ๖ เปนวิสามัญปจจัยแหงวิญญาณอันเปนสวนจิต          
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ผัสสะอันเกิดเพราะวิญญาณ   เปนวิสามัญปจจัยโดยตรงและโดยออม 
แหง  เวทนา  สัญญา  สังขาร  อันเปนสวนเจตสิกท่ีรวมกันเขาเปนนาม 
การกําหนดไดดังน้ันเปนเหตุใหเกิดญาณความรูวา   เพราะปจจัยเหลาน้ี 
เกิด  นามรูปจึงเกิด   เพราะปจจัยเหลานี้ดับ   นามรูปจึงดับ จนเปน 
เหตุสิ้นสงสัยในนามรูป   ทั้งท่ีเปนมาแลวในอดีต   ทั้งท่ีกําลังเปนอยู 
ในปจจุบัน  ทั้งจักเปนไปในอนาคต  เหตุฉะน้ี   ทานจึงจัดเปนกังขา- 
วิตรณวิสุทธิ. 
                                                                        ๒๔๖๑-๒๕๑๖  
        ถ.  อะไรเปนสีลวิบัติและทิฏฐิวิบัติ  ? 
        ต.  ความไมมีสังวรเปนสีลวิบัติ๑ มิจฉาทิฏฐิเปนทิฏฐิวิบัติ. 
                                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  พระโยคาวจรบําเพ็ญสีลวิสุทธิ   ตราบเทาถึงญาณทัสสนวิสุทธิ 
ไดบริสุทธิ์บริบูรณ   จะชือ่วาบรรลุชัน้พระอริยบุคคลหรือยัง   เพราะ 
เหตุไร ?   และถาบรรลชุัน้พระอริยบุคคลได   การกําหนดในอันละ 
สังโยชนของพระอริยบุคคล   ก็เปลาพระโยชนนะซิ   หรือเห็นอยางไร  ? 
อธิบายมา. 
        ต.  ชื่อวาบรรลชุั้นพระอริยบุคคลได  เพราะญาณทัสสนวิสุทธิ 
เปนความรูในอริยมรรคแลว   เมื่อเพระโยคาวจรมีความรูในอริยมรรค 
ก็ชื่อวาถึงชั้นพระอริยบุคคลได   ตามความรูยิ่งและหยอน.  และการ 
 
๑.  ควรเขาใจวา   ความไมมีสังวรเปนเหตุใหสีลวิบัติ  สีลวิบัตินั้น  โดยตรง  คือ  ความ 
เปนผูทุศีล  หรือศีลขาด  ทําลาย.  ส.ป.  
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กําหนดในอันละสังโยชนของพระอริยบุคคลน้ัน   ไมเปลาประโยชน 
ดอก  เพราะกําหนดเอาตามเกณฑของสังโยชน   เมื่อรวมกลาว 
สังโยชนหรอืกิเลสอยางนั้น   ก็ชื่อวาเปนมลทิน  ใครจะมีอุบายละ 
มลทินได  ดวยประการไรมิจํากัด   มุงผลท่ีละมลทินไดนั่นแลเปนขอ 
สําคัญ.   
                                                                                ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  มีข้ันตอนในความเห็นอยางไร  ทานจึงจัดเปนทิฏฐิวิสุทธ ิ ? 
        ต.  อาการท่ีพิจารณา  โดยปจจัตตลักษณะยกข้ึนสูไตรลักษณ  คือ 
อนิจตา  ทุกขตา   อนัตตา   โดยสามัญญลกัษณะ   ความเห็นอยางนี้ 
จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ. 
                                                                                ๒๕๑๘ 
        ถ.  ทฏิฐิ  แปลวาความเห็น  ๆ  เชนไรเปนทิฏฐิวิสุทธิ ?  เห็น 
เชนไร   ไมเปนทิฏฐิวิสุทธิ ? 
        ต.  การพิจารณาเห็นนามรูปโดยสภาวะอยางไร   รูจักแยกออก 
เปนสวน ๆ  โดยปจจัตตลักษณะ   และยกข้ึนสูไตรลักษณะโดยสามัญ- 
ลักษณะ  จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ.  ความเห็นที่ผิดตรงกันขามไมเปนทิฏฐิ- 
วิสุทธิ.         
                                                                                ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  ในวิสุทธิ  ๗  ทานแสดงปจจัยแหงนามรูปไวอยางไร   การ 
กําหนดไดดังน้ันเปนสําคัญอยางไร   ทานจึงจัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธ ิ ? 
        ต.   ทานแสดง   อวิชชา  ตัณหา  อุปทาน   กรรม  เปนสามัญ-  
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ปจจัยแหงนามรูป  อาหารเปนวิสามัญปจจัยแหงรูป   อายตนะภาย- 
ใน  ๖  ภายนอก  ๖  เปนวิสามัญปจจัยแหงวิญญาณอันเปนสวนจิต 
ผัสสะอันเกิดเพราะวิญญาณ   เปนวิสามัญปจจัยโดยตรงและโดยออม 
แหงเวทนา  สัญญา  สังขาร   อันเปนเจตสิกที่รวมกันเขาเปนนาม. 
การกําหนดไดดังน้ัน   เปนเหตุใหเกิดญาณความรูวา  เพราะปจจัยเหลาน้ี 
เกิด  นามรูปจึงเกิด  เพราะปจจัยเหลานี้ดับ  นามรปูจึงดับ   จนเปนเหตุ 
สิ้นสงสัยในนามรูปทั้งท่ีเปนมาแลวในอดีต  ทั้งที่กําลังเปนอยูในปจจุบัน 
ทั้งท่ีจักเปนไปในอนาคต   การกําหนดปจจัยแหงนามรูปไดดังนั้น   เปน 
สําคัญอยางน้ี   ทานจึงจัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ.    
                                                                                ๒๔๗๒ 
        ถ.  การกําหนดจับปจจัยแหงนามรูป   อยางไรจัดเปนกังขา- 
วิตรณวิสุทธิ   และอะไรเปนสามัญปจจัยและวิสามัญปจจัยแหงนามรูป 
นั้น  ? 
        ต.  กําหนดจับปจจัยแหงนามอยางนี้วา   เพราะอะไรเกิดข้ึน  นาม- 
รูปจึงเกิดข้ึน  เพราะอะไรดับ   นามรูปจึงดับ   จนเปนเหตุสิ้นสงสัยใน 
นามรูป   ทั้งที่เปนมาแลวในอดีต  ทั้งที่กําลังเปนอยูในปจจุบัน   ทั้งท่ีจัก 
เปนไปในอนาคต    จัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ.  อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน 
กรรม  เปนสามัญปจจัยแหงนามรูป  อาหารเปนวิสามัญปจจัยแหงรูป 
อายตนะภายใน  ๖  ภายนอก  ๖  เปนสามัญปจจัยแหงวิญญาณ  อันเปน 
สวนจิต   ผัสสะอันเกิดเพราะวิญญาณ  เปนวิสามัญปจจัยทั้งโดยตรง 
และโดยออมแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร   อันเปนสวนเจตสิกที่รวมกัน  
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เขาเปนนาม.  
                                                                        ๒๔๗๖ 
        ถ.  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ   สงเคราะหหรือตอเขาใน 
วิปสสนาญาณ  ๙  ขอไหนไดหรือไม  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  มัคคามัคคญาณน้ัน   สงเคราะหเขาในวิปสสนาญาณ   ๙  ขอ 
ไหนไมสนิท   แตตอเขาในระหวางญาณท่ี  ๗  กับที่  ๘  ได  เพราะพิจารณา 
หาทางแลวจึงรูวา   นี่ทาง  นี่ไมใชทาง  ลําดับนั้นจึงคํานึงดวยความ 
วางเฉย. 
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ. อุปกเิลสแหงวิปสสนา  ๑๐  คืออะไรบาง  ?  เกิดข้ึนแกโยคา- 
วจรผูเจริญวิปสสนสมาถึงวิสุทธิชั้นไหน  ?  เมื่ออุปกิเลสเหลาน้ันเกิดข้ึน 
แลว  ทานสอนใหทําอยางไร  ? 
        ต.  อุปกิเลสสแหงวิปสสนา  ๑๐  คือ  โอภาส   แสงสวาง  ๑  
ญาณ  ๑  ปติ   ความอ่ิมใจ   ๑  ปสสัทธิ  ความสงบ  ๑  สุข ๑  อธิโมกข 
ความนอมใจเชื่อ ๑  ปคคาหะ  ความเพียร  ๑  อุปฏฐาน  คือสติ   ๑ 
อุเบกขา  ความวางจิตเปนกลาง  ๑  นกิันติ  ความพอใจ  ๑  เกดิข้ึน 
แกโยคาวจรผูเจริญวิปสสนามาถึงชั้นกังขาวิตรณวิสุทธิ.   เมื่ออุปกิเลส 
เหลาน้ันเกิดข้ึน   ทานสอนไมใหหลงไปวาไดบรรลุมรรคผล   ใหหยั่งรู 
วา  นั่นเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา  ถามัวพะวงติดอยู   วิปสสนาจักเส่ือม 
ไมเจริญข้ึนไปอีก   พึงประคองวิปสสนาจิตไวใหแนวแนในวิถี  เพ่ือ 
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คําเนินถึงมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิตอไป.  
                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  วิปสสนามีอะไรเปนเครื่องเศราหมองอยูบาง  ? 
        ต.  ม ี ๑๐  คือ  โอภาส  ๑  ญาณ  ๑  ปติ  ๑  ปสสัทธิ  ๑  สขุ ๑ 
อธิโมกข  ๑  ปคคาหะ ๑  อุปฏฐาน  ๑  อุเบกขา   ๑  นิกันติ  ๑  เปน 
อุปกิเลส. 
                                                                        ๒๔๖๔ 
        ถ.  อุปกิเลสแหงวิปสสนา  ๑๐  มีโอภาแสงสวางเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึง   เมื่อจะเกิดยอมเกิดในขณะไหน ?  จะหลีกใหพนไดดวย 
ปฏิบัติอยางไร  ? 
        ต.  ยอมเกิดข้ึนในขณะเมื่อโยคาวจรเจริญวิปสสนา  ถึงชัน้กังขา- 
วิตรณวิสุทธิแลว   จะหลีกใหพนไดดวยไมหลงวา  ไดบรรลุมรรคผล 
หยั่งรูวานั้นเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา   คือมัวพะวงอยู   วิปสนาจัก 
ไมเจริญข้ึนไปอีก   ประคองวิปสสนาไวในวิถีที่จัดเปนมัคคามัคคญาณ- 
ทัสสนวิสุทธิ. 
                                                                        ๑/๙/๖๘ 
        ถ.  โอภาสแสงสวางทานจัดเปนวิปสสนูปกิเลสประการหน่ึง โดย 
ทํานองเดียวกัน   อากาสานัญจายตนะก็ตองเปนวิปสสนูปกิเลสดวย 
เมื่อเชนนี้   จะสอนใหเจริญฌานซึ่งยังไมนับเปนทางตรัสรูไวใหเนิ่นชา 
ทําไป   สอนโดยตรงเฉพาะทางตรัสรูมิดีกวาหรือ   จะควรบริหาร 
อยางไร  ?  
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        ต.  อากาสานัญจายตนฌาน  คือคํานึงเปนอารมณเฉพาะวา 
อากาศหาที่สุดมิได   ตางกับโอภาสซ่ึงเกิดแกทานผูเจริญวิปสสนา  พน 
กังขาวิตรณะแลว   เปนแสงสวางอันเกิดกับใจที่สงบน้ัน  แตที่ไมแสดง 
ฌานไว  ก็เพราะเปนข้ันตนแหงทางตรัสรู    ไมชื่อวาทําใหเน่ินชา  สวน 
วิปสสนูปกิเลส    คือโอกาสน้ันเปนประดุจกรุยบอกทางไมใหพระโยคาวจร 
ติดอยูเพียงนี้   โดยเขาใจวาบรรลุมรรคผล.  
                                                                                ๑/๙/๖๙ 
                                             หมวด  ๘ 
        ถ.   พระอริยบุคคล  ๒  พระอริยบุคคล   ๔  พระอริยบุคคล  ๘ 
พองกันหรือตางกันอยางไร  ?  จงแสดง.         
        ต.  พองกัน  คือพระอริยบุคคล  ๒  ก็คือพระอริยบุคคล   ๘  นั่นเอง 
แตเรียกทานผูต้ังอยูในประถมมรรคจนถึงทานผูต้ังอยูในตติยมรรครวม 
๗  วาเสขะ  เพราะยังไมเสร็จกิจ.  ทานผูต้ังอยูในอรหัตผลชื่ออเสขะ 
เพราะเสร็จกิจแลว.   พระอริยบุคคล  ๔  ก็คือพระอริยบุคคล  ๘  นั่นเอง 
แตหมายเอาทานผูต้ังอยูในผลเทาน้ัน   เพราะทานต้ังอยูในมรรคเพียงชั่ว 
ขณะมรรคจิตเทาน้ัน    ตอจากนั้นก็ต้ังอยูในผล   จึงรวมทานผูต้ังอยูใน 
มรรคเขาเสียในทานผูต้ังอยูในผล. 
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  การจัดแยกพระอริยบุคคล  เปน  ๒ บาง  เปน  ๔  บาง  เปน 
๘  บาง  นั้น  มีหลักเกณฑอยางไร  จงแสดง  ?  
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        ต.  การจัดแยกพระอริยบุคคล  เปน  ๒  มีหลักเกณฑ   หมายเอา 
ทานผูยังตองศึกษาปฏิบัติ  เพ่ือมรรคผลสูงข้ึนไปพวก  ๑  ทานผูเสร็จ 
กิจอันจะตองทําแลวพวก  ๑.  การจัดแยกพระอริยบุคคลเปน  ๔  มีหลัก 
เกณฑหมายเอาทานผูใดบรรลุอริยผลแลว   ๔  พวก.   การจัดแยก 
พระอริยบุคคลเปน  ๘  มีหลักเกณฑหมายเอาทานผูไดบรรลอุริยมรรค  ๔ 
และทานผูไดบรรลุอริยผล  ๔.  
                                                                                ๒๕๑๐ 
        ถ.  อริยมรรคมีองค  ๘  เปนสมถกัมมัฏฐานหรือวิปสสนากัมมัฏ- 
ฐาน ?  จงอธิบาย. 
        ต.  อรยิมรรคมีองค  ๘  นั้น  สัมมาทิฏฐิซึ่งเปนองคตน   เปน 
ทัสสนะทางใจ   เปนปญญา  ควรจัดเปนวิปสสนากัมมัฏฐาน.  แตสัมมา- 
สมาธิองคทายเปนฝายสมถะ   จึงนาจะจัดเปนสมถกัมมัฏฐาน. 
                                                                                ๒๔๖๒ 
        ถ.  ผูนกึเห็นสังขารวา  เปนทุกขเหลือทน   จนมีความแหงใจ 
ปรารภอะไรก็เห็นลวนแตเปนกองทุกขเชนนั้น   เรียกวาเปนผูไมรูจักทุกข 
ในหมวดอวิชชา  ๘  ถกูหรือไม  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  ถูก,  ผูนึกเห็นวาสังขารเปนทุกขเชนนั้น  เปนอันเที่ยวเก็บทุกข 
เขามาใสตัว   ดังการจับไฟ   มีแตจะไหมเผาทําใหรอนพองฉันใด  ผู 
เห็นทุกขจนแหงใจก็ฉันน้ัน   จึงเรียกวาเปนผูไมรูจักทุกข. 
                                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  อริยสัจ  ๔  เปนวิชชาหรืออวิชชาอยางไร  ?  
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        ต.  อรยิสัจ  ๔  คงเปนอริยสัจ   แตถารูจักเปนวิชชา  ถาไมรูจัก 
ก็เปนอวิชชา  เพราะอริยสัจเปนตนเหตุใหบัญญัติวา   วิชชาหรืออวิชชา 
ทั้ง   ๒  นั้น.  
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  คําวา  ไมรูจักอดีต   และคําวา   ไมรูจักอนาคตน้ัน   มีอธิบาย 
อยางไร  ? 
        ต.  อธบิายวา  ที่วา  ไมรูจักอดีต  นั้น  คือ  ไมรูจักสาวหาเหตุ 
หนหลังเมื่อพบเห็นผลในปจจุบันนี้   ไมรูจักสาวหาตนเคาวาอะไรเปน 
เหตุใหเกิดข้ึน  ผลเหลาน้ีจึงเกิดข้ึน,  สวนท่ีวา  ไมรูจักอนาคต  นั้น  คือ 
ไมรูจักคาดหนา  ไมอาจปรารภการท่ีทํา   หรือเหตุอันบังเกิดข้ึนในปจจุบัน 
แลวคาดหนาวา  จะมีผลเชนนั้น ๆ. 
                                                                                ๒๕๑๓ 
        ถ.  ในอวิชชา  ๘  ไมรูจักอดีตไมรูจักอนาคตก็มีแลว  เหตุไฉน 
จึงรวมไมรูทั้งอดีตท้ังอนาคตเขาเปนอวิชชาอีกอยางหนึ่ง  ? 
        ต.  เม่ือจะแสดงเหตุแหงการจัดองคนี้ใหชัด   ตองแสดงทางวิชชา 
รูอดีต  ไดแกรูสาวเขาไปหาเหตุหนหลัง   รูอนาคต   ไดแกรูกาวไปหา 
ผลขางหนา   รูทั้ง  ๒  อยางนั้น  รูจักโยงอดีตและอนาคต  ใหเนื่องถึงกัน 
ไมรูอยางวามา  ทานจึงจัดเปนอวิชชาแตละประการ. 
                                                                                ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  วิชชามี  ๘  คือรูจักทุกข  รูจักเหตุเกิดแหงทุกข  รูจักความ 
ดับทุกข   รูจักทางถึงความดับทุกข   รูจักอดีต   รูจักอนาคต   รูจักทั้งอดีต    
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ทั้งอนาคต รูจักปฏิจจสมุปบาท  ถูกหรือผิด  ?  
        ต.   วิชชามี  ๘  ถูก.   ที่จําแนก  ๘  ออกไปน้ันก็ถูกโดยปริยายหนึ่ง 
อน่ึง  ทานจําแนกวิชชา  ๘  ดังนี้   ๑.  วิปสสนาญาณ   ๒. มโนมยิทธิ 
๓.  อิทธิวิธิ   ๔.  ทิพพโสต  ๕.  เจโตปริยญาณ  ๖.  ปุพเพนิวาสา- 
นุสสติ  ๗.  ทิพยจักษุ  ๘.  อาสวักขยญาณ  ดังน้ีก็มี. 
                                                                                ๒๔๖๕ 
        ถ.  วิชชา  ๘  คืออะไรบาง  ?  จงแสดงนิทเทสและคําอธิบายแหง 
ขอท่ี  ๕  มาดู. 
        ต.  คือ  วิปสสนาญาณ  ๑ มโนมยิทธิ  ๑  อิทธิวิธิ  ๑  ทิพยโสต  ๑ 
เจโตปริยญาณ  ๑  ปุพเพนิวาสานุสสติ  ๑  ทิพยจักษุ  ๑  อาสวักขยญาณ  ๑ 
สําหรับขอท่ี   ๕  คือเจโตปริยญาณ  มนีิทเทสวากําหนดดวยใจของตนแลว 
รูไดซึ่งใจของบุคคลอ่ืนอันบริสุทธิ์หรอืเศราหมองอยางไร  มีคําอธิบายวา 
มีการทายและกําหนดรูอัธยาศัยเทียบเปนตน. 
                                                                                ๑/๙/๖๘ 
        ถ.  จุตูปปาตญาณในวิชชา  ๓  กับทิพยจักษุในวิชชา  ๘  ตางกัน 
หรือเหมือนกันอยางไร  ?  เหตุไฉนจึงไดชื่อตางกัน  ? 
        ต.  ตางกันโดยพยัญชนะ   เหมือนกันโดยใจความ.  ที่ไดชื่อตาง 
กัน  เพราะจุตูปปาตญาณ  เปนวิชชาทีพ่ระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
บรรล ุ สวนทิพยจักษุ   เปนวิชชาที่พระสาวกไดบรรล.ุ 
                                                                                ๒๕๑๙  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 124 

        ถ.  การที่กลาววาพระสาวกบางรูปเขานิโรธสมาบัตินั้น  จง 
อธิบายอาการเขา  อาการออกจากสมาบัตินั้นของทาน  ?  
        ต.  ทานเขารูปฌาน  ๔   และอรูปฌาน ๔  โดยลําดับแลวเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ   ดับสัญญาและเวทนา   ไมมีสัญญาไมรูสึกสุขทุกข  ไมทุกข 
ไมสุข   แตยงัมีชีวิตินทรียทรงอยู    นีเ้ขานิโรธสมาบัติ   เมื่อออกทาน 
ออกถอยหลงัมาโดยลําดับต้ังแตสัญญาเวทยิตนิโรธ   จนถึงปฐมฌาน 
นี้ออกจากสมาบัตินั้น. 
                                                                                ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ความจริง  สัญญายอมมีประโยชนในการรูสึกและจดจําอะไร 
ตาง ๆ  เวทนาก็มีหนาที่เสวยอารมณ  เหตุไรในสัญญาเวทยิตนิโรธ 
ทานจึงสอนใหดับเสีย  ?  จงอธิบาย. 
        ต.  สญัญาและเวทนามีประโยชนตามหนาที่จริง  แตเมื่อบุคคล 
ไมรูเทาทันตามความจริง    เพิกสัญญาและเวทนาไมออก   ยังยดึถือ 
วาเปนของตนอยูดวยอํานาจอุปาทาน   สัญญาและเวทนาอาจยอมจิต 
ใหเปนไปตาง ๆ  คือเปนกุศลบาง    เปนอกุศลบาง   เปนอพยากฤตบาง 
เหตุนี้ทานจึงสอนใหดับเสียในบางครั้ง. 
                                                                                ๒๔๗๔-๗๗ 
        ถ.  สมาธิกับสมาบัติ  ตางกันหรือเหมือนกันอยางไร  ? 
        ต.  สมาธิหมายความกวางกวาสมาบัติ  คือจิตท่ีหยั่งลงมั่นใน  
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อารมณอันหนึ่ง   ไมถึงนับวาฌานก็ดี ถึงฌานสมาบัติก็ดี   เรยีกสมาธิ 
แตสมาบัติหมายเฉพาะรูปฌาน  ๔  อรูปฌาน   ๔  ที่เปนสวนละเอียด.  
                                                                        ๒๔๗๔-๗๗ 
        ถ.  ผูบําเพ็ญฌาน  จนไดรูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  แลว  ผูนั้น 
จะจัดวามีสมาบัติ  ๘  ไดหรือยัง ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  จัดวามีสมาบัติ  ๘  ไดแลว.   เพราะสมาบัติ  ๘   ก็คือ  รูป- 
ฌาน ๔  อรปูฌาน  ๔  นัน่เอง. 
                                                                        ๒๕๒๑ 
                                              หมวด  ๙ 
        ถ.  ธรรมเปนเครื่องอยูโดยลําดับกัน  ทานเรียกวาอะไร  ?  สัญญา- 
เวทยิตนิโรธกับนิโรธสมาบัติ   ตางกันหรือเหมือนกัน ?  จัดเปนสังขต- 
ธรรมหรืออสังขตธรรม  ? 
        ต.  ทานเรียกวาอนุบุพพวิหาร.  ตางกันโดยพยัญชนะ  โดยอรรถ 
เปนอยางเดียวกัน   คือทานผูเขาถึงสมาบัติชนิดนี้แลว   ยอมไมมี 
สัญญาและเวทนา.  จัดเปนสังขตธรรม. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ผูเจริญพระพุทธคุณวา  อรห  อรห   ดังน้ี  ชื่อวาเจริญ 
วิปสสนาถูกหรือไม  ?  จงอธิบายดวย. 
        ต.  ไมถกู.  ที่ถูกชื่อวาเจริญสมถะ.  อธิบายวา  กัมมฏัฐานเน่ือง 
ดวยบริกรรม  ไมเกี่ยวกับปญญา   จัดเปนสมถกัมมฏัฐาน.  กัมมฏัฐาน  
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เนื่องดวยทัสสนะทางใจ   ในคติของธรรมดา   ปรารภสภาวธรรมและ 
สามัญลักษณะ   จัดเปนวิปสสนากัมมัฏฐาน.  การเจริญ  อรห   อรห 
เนื่องดวยบริกรรม   เพราะฉะนั้นจึงจัดเปนสมถะ.  
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  พระพุทธคุณมีอยูบทหน่ึงวา  เปนผูหัก  คือเปนผูหักกําแหง 
สังสารจักร   นี้อยูในพระนามไหน  ?   สังสารจักรนั้น  อะไรเปนกํา  ? 
อะไรเปนตัวสังสารจักร  ? 
        ต.  มีอยใูนพระนามตน   คือบทวา  อรห.  อวิชชา  ตัณหา 
อุปาทาน  กรรม  เปนกํา.  วัฏฏะ  ความหมุนเวียน  ๓  คือ  กิเลส  กรรม 
วิบาก  เปนตัวสังสารจักร. 
                                                                        ๒๕๐๖ 
        ถ.  อวิชชา  ตัณหา   อุปาทาน   กรรม  เปนชื่อของอะไร  ? 
เพราะเหตุไร  จึงไดชื่ออยางนั้น  ?   จงอธิบาย. 
        ต.  เปนชื่อของกําแหงสังสารจักร.   อธิบายวา   ที่ไดชื่ออยางนั้น 
เพราะ  อวิชชา  ตัณหา   อุปทาน  กรรม  ทั้ง  ๔  นี้   มีอยูในบคุคลใด 
เปนเหตุใหบุคคลน้ัน   ตองเวียนวาย  ตายเกิด   อยูในวัฏฏสงสาร  ไมม ี
ที่สุด   ไมมีประมาณ. 
                                                                        ๒๕๑๙ 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา  อรห  เปนคุณบทของพระพุทธเจาเทาน้ัน 
หรือสาธารณะท่ัวไปแกพระสาวกบาง  ?    ถาเชนนั้น   จะถืออะไรเปน   
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เครื่องหมายตางกัน  ?  จงชี้แจงมา.  
        ต.  หาเปนคุณบทของพระศาสดาเทาน้ันไม  ทานใชเปนคุณบท 
ของพระสาวกดวยเหมือนกัน.   แตถึงกระน้ัน   ก็มีเครื่องหมายใหรู 
ความตางกันได   ที่พยญัชนะบทน้ัน   ถาเปนคุณบทของพระศาสดา 
ทานใชวา  " อรห  สมมฺาสมฺพุทธฺโธ "  ซึ่งแปลวา   พระอรหันตผูตรัสรู 
ขอบเอง,   สําหรับพระสาวกใชวา  " อรห  ขีณาสโว "  แปลวาพระ- 
อรหันตผูมีอาสวะสิ้นแลว  ดังนี้. 
                                                                                ๒๕๑๘ 
        ถ.  พุทธคุณ  ๙  บท  ๆ  ไหนบางที่จัดเปนพระนามใหญ  และพระ 
นามใหญเหลาน้ัน   มีความหมายตางกันอยางไร  ? 
        ต.  บท  อรห กับ สมมฺาสมฺพุทฺโธ   เปนพระนามใหญ  หมาย 
ความตางกันอยางนี้   บท  อรห    หมายความวา  เปนผูบริสุทธิ์  บท 
สมฺมาสมฺพุทโฺธ  หมายความวา   เปนตนเดิมแหงพระพุทธศาสนา 
อันเปนสวากขาตธรรม. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา   สมมฺาสมฺพุทฺโธ   ตรสัรูชอบเองน้ัน 
ตรัสรูอะไร  ?  ไฉนจึงวาชอบและวาเองดวย  ? 
        ต.  ตรัสรูสภาวธรรม    โดยปฏิจจสมุปบาท   อริยสัจ  ไตรลกัษณะ 
เปนตน   ตามเปนจริงอยางไร  จึงเปนผูไมต่ืนเตน  ไมหลงไปตาม 
อารมณนั้น  ๆ  ที่มาประสบ   เพราะยินดีและยินราย  ชื่อวาตรัสรู.  
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การตรัสรูนัน้ถูกตองถองแทไมวิปริต  ชื่อวาชอบ.  การตรัสรูนั้น 
ลําพังพระองคเอง  ไมมีใครส่ังสอน   ชื่อวารูเอง.  จึงรวมความวา 
ตรัสรูชอบเอง.  
                                                                        ๒๔๖๒ 
        ถ.  โบราณบัณฑิต   ถวายเนมิตกนามแดสมเด็จพระผูมีพระภาค- 
เจาวา   วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   โดยหมายความวาอยางไร   ?  ตางจาก 
พระสาวกหรือไม  ?  จงแสดงมาดวย. 
        ต.  โดยหมายความวาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูไดบรรล ุ
วิชชาดวย  เปนผูแรกรูจักทางเครื่องบรรลุวิชชานั้นดวย   โดยใจความ 
ก็คือ   พระองคเปนตนเดิมแหงพระพุทธศาสนา   อันเปนสวากขาตธรรม. 
ตางกัน   คือพระสาวกเปนผูไดบรรลวิุชชา   ไมใชผูแรกรูจักทาง 
เครื่องบรรลุวิชชานั้น  เปนแตไดรูจากพระองคอีกตอหนึ่ง   จึงมีบท 
เรียกวา   เตวิชฺโช   ผูมีวิชชา ๓. 
                                                                ๒๔/๘/๗๑-๒๕๒๐ 
        ถ.  ในคําอธิบายพระคุณบทวา  วิชฺชาจรณสมปฺนฺโน  ทานยัง 
มิไดแจกขอธรรมไวใหพิสดาร   ผูตองการจะทราบก็ขัดของอยู  โปรด 
แสดงมาดูเปนขอ ๆ  พอเปนหลักจนตลอด  ? 
        ต.  ในคําอธิบายพระคุณบทน้ัน   ทานหมายถึงวิชชา  ๓  คือ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   จุตูปปาตญาณ   อาสวักขยญาณ   ถาตอง 
การเปนวิชชา  ๘  ก็เติมของตนอีก  ๕  คือ   วิปสสนาญาณ  มโนมยิทธิ     
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อิทธิวิธิ  ทิพยโสต  เจโตปริยญาณ.  สวนจรณะน้ัน  ๑๕  คือ  ศลีสังวร  
อินทรียสังวร   โภชเนมัตตัญุตา   ชาคริยานุโยค   ศรัทธา  หิริ 
โอตตัปปะ  พาหุสัจจะ   วิริยะ   ปญญา  ปฐมฌาน   ทุติยฌาน 
ตติยฌาน  จตุตถฌาน.  
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  ทานสรรเสริญพระศาสดาดวยคําวา  สุคโต   นั้น  โดยบริหาร 
แกไขวากระไร  ? 
        ต.  โดยบริหารวา  พระศาสดาทรงประพฤติพระองครอดไปได 
ไมตองกลับถอยหลัง    เสด็จไปในท่ีใด    กย็ังประโยชนใหสําเร็จแก 
มหาชนในท่ีนั้น   เสด็จมายังโลกนี้    ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา 
เพ่ือประโยชนแกประชาชน  มั่นคงถาวรแลวจึงเขาสูปรินิพพาน   เปน 
อันวาพระองคเสด็จไปดีแลว    สาธุชนผูปฏิบัติอนุวัตรตามพระศาสดา 
เริ่มปฏิปทาต้ังแตชั้นตํ่าข้ึนไป  เชนต้ังตนไมได   กอุ็ตสาหะพากเพียร 
เพ่ือต้ังตนใหไดในทางโลกก็ดี   ในทางธรรมก็ดี   ก็ยังต้ังใจรักษาฐานะ 
ไวใหมั่นคงอยู   เมื่อมุงทําความดีในทางใดทางหน่ึง   ถึงเกิดอุปสรรคข้ึน 
ในระหวางก็ไมถอยหลังเลิกเสียงาย ๆ   พยายามตอไปจนกวาจะลุลวง 
เมื่อจะไปในที่ใด  ๆ  ก็ไมเบียดเบียนคนในที่นั้น ๆ  มุงทําวิสาสะผูก 
ไมตรีทําประโยชนใหแกเขา    ไวรอยคือความดีเปนที่ระลึกและตัวอยาง 
สําหรับคนภายหลัง   ดังนี้   ชื่อวาพระคุณบทคือ   สุคโต   เปนสรณะ 
ของตนได. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๗     
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        ถ.  เพ่ือเปนผูปฏิบัติไมถอยหลัง   ภิกษุสามเณรควรเจริญพระ 
พุทธคุณบทไหนไวประจําใจของตน  ๆ  ? 
        ต.  ควรเจริญบทวา  สุคโต  ไวประจําใจของตน  ๆ. 
                                                                        ๑/๗/๗๓ 
        ถ.  จงอธิบายพุทธคุณขอ   ๔  พอไดความ ? 
        ต.  พุทธคุณขอ  ๔  คือ  สุคโต   แปลวา  เสด็จไปดีแลว  มี 
อธิบายวา   ประพฤติพระองครอดไปได   ไมตองถอยหลัง   เสด็จไป 
ในที่ใด   ยังประโยชนใหสําเร็จแกมหาชนในที่นั้น   เสด็จมายังโลกนี ้
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไวเพ่ือประโยชนแกประชาชนแลว  จึงเสด็จ 
ดับขันธปรินิพพาน. 
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา  โลกวิทู   มีอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  มีอธบิายวา   ทรงรูจักถิ่นฐานบางเมืองตาง ๆ  ปรโุปรง 
นี้ไดในโอกาสโลก,  ทรงรูจักอัธยาศัยของคนตางถิ่นตางชั้น ๆ  นี้ไดใน 
สัตวโลก   ทรงรูจักหยั่งเห็นเหตุอันปรุงแตงคนเหลาน้ันพรอมท้ังถิ่นฐาน 
ใหยิ่งหรือหยอนอยางไร   นี้ไดในสังขารโลก.   อธิบายอีกอยางหน่ึงวา 
ทรงหยั่งรูความเปนไปของคนทุกชั้นวาเปนอยางไร   เนื่องดวยสุขทุกข 
ก็ดี  เนื่องดวยความเจริญความเส่ือมก็ดี  ตกอยูในคติความเปลี่ยน 
แปลงอยางไร   จนหายต่ืนหายหลงหายอยากในอิฏฐารมณ  หายตกใจ 
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กลัวตออนิฏฐารมณ  เปนทางนําใหพระองคเสด็จไปดี. 
                                                                        ๒๔๖๓ 
        ถ.  พุทธคุณบทวา   โลกวิทู  แปลวา  รูจักโลก  ทานประสงคเอา 
โลกชนิดไหน ? 
        ต.  ทานประสงคเอาโลก  ๓  คือ  สังขารโลก  โลกคือสังขาร 
สัตวโลก   โลกคือหมูสัตว โอกาสโลก  โลกคือแผนดิน. 
                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ผูเจริญพุทธคุณขอวา  โลกวิท ู พระองคเปนผูรูแจงโลก 
เปนอารมณ  เชนนี้   ชื่อวาไดบําเพ็ญภาวนา  ๒  ขอไหนหรือไม  ? 
เหตุไรจึงตอบอยางนั้น ? 
        ต.  ชื่อวาไดบําเพ็ญสมถาวนา   เพราะการเจริญพุทธคุณเปน 
อารมณ   เปนอุบายทําใจใหสงบระงับ   เนื่องดวยบริกรรม  ไมเกี่ยว 
กับปญญา   อน่ึง   พุทธคุณท้ังสิ้นก็เปนอารมณแหงสมถภาวนาโดยตรง 
ฉะน้ัน   ผูเจริญพุทธคุณ   จึงชื่อวาบําเพ็ญสมถภาวนา. 
                                                                        ๒๔๗๗ 
        ถ.  ศัพทวา  สารถิ   มีเกียรติอยางไรบาง   ทานจึงเอามาใชเปน 
คุณบทเฉลิมพระนามของพระบรมศาสดา  ในบท   ปุริสทมฺมสารถิ 
และมีอนุตฺตโร  อยูหนา    อธิบายวากระไร  ? 
        ต.  ครั้งโบราณ   พวกกษัตริยชอบเลนมา   เพราะมาเปนพาหนะ 
ที่ใชในสงครามถึง  ๒  หมวดแหงกองทัพ  ที่ใชทหารข่ี  จัดเปน  อัสสนิก 
หมวดมา  ใชเทียมรถ   จัดเปนรถานิก  หมวดรถ  ความเปนสารถีฝกมา  
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ขับรถ  ยอมนิยมกันวาดี   ในการข้ึนรถรบกัน   การชนะหรือแพ  นอก 
จากตัวผูรบ  เนื่องดวยสารถี  ตองใชคนสําคัญทีเดียว    ดังจะเห็นไดใน 
เรื่องนั้น ๆ  เชนพระมาตลีเปนสารถีของพระอินทร  ทีฆาวุกุมารเปนสารถี 
ตัวโปรดของพระเจาพรหมทัต   ดวยเหตุนี้แล    จึงใชศัพท  สารถิ  ในบทนี ้
เพ่ือแสดงวา  เปนผูฝกคนเปนคูกับผูฝกมาขับรถ  อธิบายวา  ทรงฝกดี 
กวาสารถีฝกมา   ดวยไมไดใชอาชญาหักหาญ   และรูจักใชอุบายใหเหมาะ 
แกบุคคล  และคนผูทรงฝกแลว    ยอมดีกวามาท่ีฝกแลว.  
                                                                                ๒๔๖๑ 
        ถ.  ในพุทธคุณบทวา    สตฺถา   เทวมนุสฺสาน  เทากับอวดโอ 
วา  พระผูมีพระภาคเจาของฉัน   เปนพระศาสดาของมหาราชพระองคนั้น 
พระองคนี้   ตลอดถึงคนสามัญมากกวามาก   อันความโออวดไมใช 
สําหรับคนทําจริง   ไมนํามาซึ่งความเลื่อมใส   สมควรอยางไรจึงจัดเขา 
ไวเปนบทสําหรับระลึก  ? 
        ต.  นึกเผิน ๆ  ก็นาเห็นเปนเชนนั้น แตเมื่อนึกหยั่งลงไปอีกชั้น 
หน่ึงวา  อันทานผูเปนศาสดาของคนท้ังชั้นสามัญเปนอันมากอยาง 
นี้  ตองเปนผูทรงคุณสมบัติอันสมควรและไดทํากรณียะของศาสดา  คน 
ทั้งหลายจึงจักเลื่อมใสนับถือยอมตัวเปนสาวก   กจั็กหายเปนโออวด 
พระศาสดาเอง  ยังไดตรัสบันลือพระสุรสิงหนาทวา   กิจใดอันศาสดา 
ผูเอ็นดูแสวงหาประโยชนใหแกสาวกจะพึงทํา   กิจน้ันเราไดทําแลวแก 
พวกเธอทุกอยาง  ชะรอยทานปรารถนาจะใหสาวกนึกถึงพระคุณสมบัติ  
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และพระกรณียะของพระศาสดาวาเปนเชนไรบาง   จึงไดจัดเขาไวเปน 
บทสําหรับระลึก.   
                                                                                ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  พระคุณของพระพุทธเจามีอยูถึง  ๙  บท  ที่ทานไดเรียนและ 
สอบธรรมนี้   เพราะอาศัยพระพุทธคุณบทไหนเปนสําคัญ  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  เพราะอาศัยพระคุณบทวา   สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   เปนขอ 
สําคัญ  เพราะเหตุที่พระองคทรงเทศนา   พระธรรมจึงไดแพรหลายจน 
ถึงบัดนี้. 
                                                                                ๒๔๗๔ 
        ถ.  มีคําสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจาวา   " สตฺถา  เทว- 
มนุสฺสาน "  " เปนครูของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย "   เปนผูสอนท่ีดี 
นั้น  สอนดีอยางไร   จึงทําใหหมูชนเคารพนับถือ   และยินดีมาก  ? 
        ต.  พระพุทธเจาทรงเปนครูที่สอนดีจริง  ๆ  คือทรงมุงหวังที่จะ 
ใหผูที่ทรงสั่งสอน  ไดรบัความรูอันจะใหสําเร็จประโยชน  ทรงมุง 
ความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ัง    ทรงทํากับตรัสเปนอยางเดียวกัน ทรง 
ฉลาดในวิธีสั่งสอน   ใหเปนไปพอเหมาะกับฉันทะ    อัธยาศัย   อุปนิสัย 
และภูมิของผูที่ทรงสั่งสอน   และทรงแสดงธรรมมีเหตุมีผล   อธิบาย 
ใหแจมแจง   ชวนใหมีแกใจท่ีจักทําตาม   ชักนําใหเกิดอาจหาญท่ีจะทํา 
ทั้งทรงแสดงธรรมพยุงใจผูฟงใหราเริงในการปฏิบติั   เม่ือเปนเชนนี้  จึง 
ทําใหเกิดความเลื่อมใสนับถือของหมูชนเปนอันมาก. 
                                                                                        ๒๕๐๗  
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        ถ.  พระผูมีพระภาคเจาทรงไดรับสรรเสริญวาเปนครูที่ดี  มผูี 
เคารพนับถือมาก   พอจะยกข้ึนแสดงใหเห็นไดมากหรือไมวา  พระองค  
ทรงสั่งสอนดวยวิธีอยางไร   จึงมีผูเคารพนับถือมาก  ? 
        ต.  วิธีทรงสั่งสอนนั้นมีมาก   เพราะอัธยาศัยของคนตาง ๆ  กัน 
เมื่อจะทรงแสดงก็ทรงแสดงใหเหมาะแกอัธยาศัยของผูฟง   กลาวโดยยอ 
คือ   ๑.  ทรงพระกรุณาหวังจะใหผูที่ทรงสั่งสอนไดรับความรู  อันจะ 
สําเร็จประโยชน  ๒.  ทรงมุงความจริงกับประโยชนเปนที่ต้ัง   ๓.  ทรง 
ทํากับตรัสเปนอยางเดียวกัน   ๔.  ทรงฉลาดในวิธีสั่งสอน. 
                                                                                ๒๕๑๓ 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา  พุทฺโธ   แปลวากระไร  ?  มีอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  แปลวา  เปนผูต่ืน.  โดยอธิบายวา  ชนผูที่ยังเพียบพูนอยู 
ดวยกิเลสนอยใหญ   ทานเรียกวาเปนผูหลับ   สําหรบัพระผูมีพระภาค 
นั้น  พระองคเปนผูไกลจากกิเลสาสวะทั้งปวง  ไมมีเหลือแมแตเล็กนอย 
จึงขนานพระนามวาเปนผูต่ืน   คือต่ืนจากกิเลส  เปนผูไมหลงงมงาย 
เปนกาลัญู   รูจักกาลสมยั   รูจักฐานะและอฐานะ  อีกนัยหน่ึงวาเปนผู 
เบิกบานแลว   โดยอธิบายวา   เปนผูทรงพระคุณเต็มที่   และไดทรง 
บําเพ็ญพุทธกิจสําเร็จแลว. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  พระพุทธคุณบทวา  " สมฺสาสมฺพุทฺโธ "  กับบทวา  " พุทฺโธ " 
ก็พุทฺโธดวยกัน  ดูไมนาจะแยกเปน  ๒  บท   แตเหตุไฉนทานจึงแยก  ? 
        ต.  ถึงจะเปนพุทฺโธดวยกันก็จริงอยู   แตที่ทานแยกออกเปน  ๒  บท  
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ก็เพ่ือท่ีจะแสดงพระพุทธคุณใหปรากฏพิเศษดังตอไปนี้ :- 
        บทวา " สมมฺาสมฺพุทฺโธ "  แปลวา   เปนผูตรัสรูชอบเอง  หมาย 
ความวา  เปนตนเดิมแหงพระพุทธศาสนา   อันเปนสวากขาตธรรม 
จริงอยางนั้น   พระพุทธองคทรงรูทั่วแลวซึ่งธรรมชาติ   ตางโดยสังขตะ 
และ  อสังขตะ  แมทั้งสิ้นโดยชอบ   ดวยสมารถแหงอันรูตลอดซึ่ง 
ลักษณะพรอมท้ังกิจตามเปนจริง   ดวยพระองคเอง   ดวยสยัมภูญาณอัน 
เกิดแลวแตบารมีที่พระองคทรงคนควาสั่งสมมาแลว   ดวยพระองคเอง 
ไมมีใครเปนอาจารย.  
        บทวา  " พุทฺโธ " แปลวาเปนผูต่ืนแลว   หมายความวา   เปน 
ผูไมหลงงมงายที่เปรียบดวยนอนหลับ  เปนผูรูจักกาลสมัย  รูจักฐานะและ 
อฐานะ,   อน่ึง  บทนี้แปลวาเปนผูเบิกบานแลว   หมายความวาเปน 
ผูทรงคุณเต็มที่  และไดทรงทํากิจเสร็จแลว    จึงทรงเบิกบานพระทัย 
เต็มที่   ดุจดอกประทุมอันคลี่บานเต็มที่   มีความงามสงายิ่งนัก  เพราะ 
ไดรับสัมผัสดวยรัศมีแหงทินกรฉะนั้น. 
                                                                                ศ. อ. น. 
        ถ.  ในพระพุทธคุณบทวา  ภควา   ตามพระมติของสมเด็จพระ- 
มหาสมณเจา  ฯ  วากระไร ?  เปนคุณบทสําหรับพระบรมศาสดาเทาน้ัน 
หรือผูอ่ืนก็มี ?  จงอางหลักดวย. 
        ต.  วาผูมีโชค  ผูมีเคราะหดี.  ผูอ่ืนก็มี  เชนในพรหมณสมัย 
ใชเรียกฤษีหลงเหลืออยูในปกรณของเราก็มี   แหงหนึ่ง   ครั้งภัทท- 
วัคคิยกุมารพบพระศาสดาที่ตําบลไรฝาย   แตไมรูจักพระองค  ถามวา 
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อป  ภควา  อตฺิถึ  ปสฺเสยฺย๑ ดังน้ี  อีกแหงหนึ่งในชาดก  ราชอมาตย 
ถามเกสีดาบสวา  กถนฺนุ  ภควา  เกสี  กปฺปสฺส  รมสิ    อสฺสเม sup.๒         
ดังน้ี   แตในพระพุทธศาสนาเปนบทเรียกพระศาสดาและพระพุทธเจา 
ทั้งหลายอ่ืนเทาน้ัน   ไมใชเรียกพระสาวก. 
                                                                                ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  ที่กลาวกันวา   พระผูมีพระภาคทรงหักเสียแลวซ่ึงกําแหง 
สังสารจักร  คือกําจัดกิเลสไดโดยประการท้ังปวง   คํากลาวเชนนี้ควรจัด 
เขาในพระพุทธคุณ   พระนามไหน  ?  เพราะอะไร  ? 
        ต.  จัดเขาในพระนามขอวา   ภควา   เพราะคําวา   ภควา ทาน 
แปลวา  หักก็ได   ออกจาก  ภฺช. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  นวหรคุณ  คืออะไร  ?  จงแสดงพระคุณ  ๓  ใหปรากฏใน 
คําวา " พระพุทธเจารูดีรูชอบดวยพระองคเองกอนแลว   สอนผูอ่ืนใหรู 
ตามดวย "  ? 
        ต.  คือ   พระคุณของพรอรหันต  ๙  ไดแกพระพุทธคุณ  ๙ 
นั่นเอง.  ในคําวา  " พระพุทธเจารูดีรูชอบดวยพระองคเองกอนแลว " 
นี้  แสดงถึงพระปญญาคุณ   และพระบริสุทธิคุณ,  ในคําวา  " สอนผู 
อ่ืนใหรูตามดวย "  นี ้ แสดงถึงพระกรุณาคุณ. 
                                                                                        ๒๕๐๗ 
 
๑.  แปลวา  ภควา  เหน็หญิงบางหรือ.  ๒.  ภควา  เกสี  หรือวา  แนะเกสีผูมีโชค  ทาน 
ยินดใีนอาศรมของกัปปดาบสดวยอยางไร.  ท้ัง   ๒  อุทาหรณนี้ นักเรียนพึงเขาใจวา  คําวา  ภควา   
ไมไดใชจํากัดเฉพาะแตพระผูมีพระภาค.  
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        ถ.  พระพุทธคุณ  ๙  บท  ที่ทานกาํหนดต้ังไวในอนุสสติปาฐะ 
นั้น  ถาจะยอความใหสั้น ๆ  จะไดหรือไม  ?  จงแสดงคําท่ีตอบมาให 
กระจาง. 
        ต.  ได,  คือรวมพระคุณบทเบ้ืองตนวา  อรห  สมฺมาสมฺพุทโฺธ 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  ๕  นี้เปนประเภท  ๑ ซึ่งจัด 
เปนอัตตสมบัติ  คือความดีสวนพระองค ๑และรวมพระคุณบทเบ้ือง 
ปลายวา  อนตฺุตโร  ปุริสทมฺสารถิ  สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ 
ภควา    ๔ นีเ้ปนประเภท  ๑  ซึ่งจัดเปนปรหิตปฏบิัติ   ทรงประพฤติเพ่ือ 
ประโยชนผูอ่ืน.๒ 

                                                                                ๑/๙/๖๘-๗๓ 
        ถ.  จงจัดพระคุณ  ๙  ลงในพระคุณ  ๓  มาใหดู  ? 
        ต.  การจัดพระคุณ  ๙  ลงในพระคุณ  ๓  นั้น มีนัยตาง ๆ  กันตาม 
แตอธิบาย  อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ   วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน   สุคโต 
โลกวิทู จัดเปนพระปญญาคุณ.   อนุตฺตโร   ปริสทมมฺสารถิ   สตฺถา 
เทวมนุสฺสาน   จัดเปนพระกรุณาคุณ. พุทโธ   ภควา   จัดเปนพระ 
ปญญาและพระกรุณาไดทั้ง  ๒.  อีกนยัหน่ึง อรห จัดเปนบริสุทธิคุณ 
นอกน้ันเหมือนนัยตน.  พุทฺโธ  กับ ภควา   ที่จัดเขาไดทั้ง ๒  อยางนั้น 
เพราะพระนามท้ัง  ๒  นี้   ความหมายและความอธิบาย   ยอมเปนไปได 
 
๑.  อีกนยัหนึ่ง  เรียกวาอัตตหิตคุณ   คือเปนพระคุณความดีเฉพาะพระองค  ส.ป. 
๒.  อีกนยัหนึง่  เรียกปรหิตคุณ   คือเปนพระคุณท่ีจะพึงเกื้อกูลใหเปนประโยชนแกผูอ่ืน ส.ป. 
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ทั้ง  ๒  คือจะอธิบายใหเปนไปทางปญญาก็ได  หรือจะอธิบายใหเปนไป 
ทางกรุณาก็ได   เมื่ออธิบายไปทางไหน  ก็ควรจัดเขาไวในทางน้ัน.  
                                                                                ส.ป. 
        ถ.  พระพุทธคุณ  ๙  ก็มี  พระพุทธคุณ   ๓  กม็ี   พระพุทธ- 
คุณ  ๒  ก็ม ี จงแสดงใหเห็นวา   มีอยางไร ? 
        ต.  พระคุณ ๙ คือ 
        ๑.  อรห  เปนพระอรหันต 
        ๒.  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  เปนผูตรัสรูชอบเอง 
        ๓.  วชิชฺาจรณสมฺปนฺโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
        ๔. สุคโต   เปนผูเสด็จไปดีแลว 
        ๕.  โลกวิทู  เปนผูรูแจงโลก 
        ๖. อนุตฺตโร   ปุริสทมฺมสารถิ  เปนสารถีแหงบุรุษพึงฝกได 
              ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา 
        ๗.  สตฺถา   เทวมนสฺุสาน เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
                ทั้งหลาย 
        ๘.  พุทโฺธ  เปนผูต่ืนแลว   เปนผูเบิกบานแลว. 
        ๙.  ภควา   เปนผูมีโชค. 
พระพุทธคุณ  ๓  คือ 
        ๑.  พระปญญาคุณ 
        ๒.  พระบริสุทธิคุณ 
        ๓.  พระกรุณาคุณ. 
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พระพุทธคุณ  ๒  คือ    
        ๑.  พระอัตตสมบัติ   พระคุณสมบัติสวนพระองค. 
        ๒.  พระปรหิตปฏิบัติ  ความปฏิบัติเพ่ือเปนประโยชนแกผูอ่ืน. 
                                                                                ๒๕๒๐ 
        ถ.  พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณ  มีอยาง 
ละเทาไร ?  เฉพาพระพุทธคุณ  บทไหนบางจัดเปนอัตตหิตสมบัติ 
และบทไหนบาง   จัดเปนปรหิตปฏิบัติ  จงจาระไนมาดู  ? 
        ต.  พระพุทธคุณมี  ๙  พระธรรมคุณมี  ๖  พระสังฆคุณมี ๙ 
พระพุทธคุณ  ๕  บทเบ้ืองตน  จัดเปนอัตตหิตสมบัติ,  พระพุทธคุณ 
๔  บทเบ้ืองปลาย  จัดเปนปรหิตปฏบิัติ. 
                                                                                ๒๕๑๒ 
        ถ.  มานะ คือความย่ิงหรือทะนง  ทานวาเปนอุปกิเลส  เวสา- 
รีชชญาณก็ดูมีลักษณะละมายกัน   ไมเปนอุปกิเลสดอกหรือ  ? 
        ต.  ความหย่ิงหรือทะนงจนเปนเหตุดูหมิ่นผูอ่ืนตางหาก   สวน 
เวสารัชชญาณ  เปนความกลาหาญที่มีในพระองค   ดวยทรงปรญิญา 
และตรัสพระวาจาอยางไรแลว   เปนของไมวิปริตท่ีใคร ๆ  จักทวงได 
อาจเปลงพระสรสิงหนาทในบริษัทประกาศพรหมจรรย  โดยฐานไมครั่น 
คราม  แตหาไดทรงดูหม่ินใครเพราะเหตุแหงพระญาณนั้นไม. 
                                                                                ๒๔๖๓ 
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        ถ.  มานะ  ๙  นั้น  จะยนใหนอยอีกไดหรือไม  ?  ถาไมไดก็แลว 
ไป  ถาไดจงยนมา.  
        ต.  ยนไดเปน   ๓ คือ สําคัญวาตัวเลิศกวาเขา ๑  เสมอเขา ๑   
เลวกวาเขา  ๑  ถานอยท่ีสุดก็มานะเดียว. 
                                                                                ๒๔๖๕ 
        ถ.  มานะมีลักษณะกี่อยาง  ?  อะไรบาง  ?  อยางไหนท่ีไมนาจะ 
จัดเปนมานะ   แตทานก็จัดไว  ชะรอยจะมีกลเม็ดแฝงอยู  ทานผูเปน 
นักธรรมลองแถลงมาดู  ? 
        ต.  มลีกัษณะ  ๓  อยางคือ  เปนผูเลิศกวาเขา  ๑  เปนผูเสมอ 
เขา  ๑  เปนผูเลวกวาเขา  ๑.  ลักษณะท่ี  ๓  ไมนาจะจัดเปนมานะแต 
ทานหมายวา  มีคนหม่ินตนอยางนั้นแลว  อิจฉาและคิดแขงขันเขา 
หรือแตสําคัญตนอยูดวยประการไร  ก็จัดเปนมานะได. 
                                                                                ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  จงแสดงวิปสสนาญาณ  ๙  วาเปนปจจัยสืบเนื่องกันอยางไร  ? 
        ต.  ข้ันตน   คําน่ึงเห็นทั้งความเกิดความดับแหงสังขาร   แตนั้น 
ปลอยความเกิดเสีย    คํานึงเอาเปนอารมณเฉพาะความดับแหงสังขาร 
นั้น   เมื่อคํานึงเฉพาะความดับนั้น   กจั็กเห็นสังขารน้ันเปนของ 
นากลัว   แตนั้นจักเห็นโทษแหงสังขาร  เมื่อเห็นโทษแลวจักเกิดความ 
เบื่อหนาย  เมื่อมีความเบื่อหนายก็ใครที่จะพนไปเสีย  เมื่อใครจักพน  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 141 

ก็จักพิจารณาเฟนสังขารนั้น  เพ่ือหาทางเปนเครื่องพน  ความจริงก็จัก 
ปรากฏข้ึน   แตนั้นก็จักวางเฉยไดในสังขารนั้น  แตนั้นสัจจานุโลมิกญาณ 
ก็จักเปนไปในขณะแหงจิต   อันไดชื่อวาอนุโลมเกิดข้ึนในลําดับแหง 
มโนทวาราวัชชนะ   อันตัดภวังค   เกิดข้ึนในขณะท่ีอริยมรรคจักเกิดใน 
ที่สุดแหงสังขารุเบกขาญาณ.          
                                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  วิปสสนาญาณ  ๙  เมื่อเกิดข้ึน   ยอมเกิดข้ึนในลําดับแหงวิสุทธิ 
อะไร ?  ถาจะจัดเขาในวิสุทธิ  ๗  จะจัดเขาในวิสุทธิไหนไดหรือไม  ? 
ถาไดจงแสดง. 
        ต.  เกิดข้ึนในลําดับแหงมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ.  จัดเขาใน 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิได  เพราะวิปสสนาญาณ  ๙  เปนตัวปฏิปทา- 
ญาณทัสสนวิสุทธิอยูโดยตรง. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ทานสรรเสริญพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   ดวยคํา 
วาสุปฏิปนฺโนและ  อุชุปฏิปนฺโน  ดังนี้  มีอธิบายตางกันอยางไร  ? 
        ต.  ตางกันอยางนี้  คือคําวา สุปฏิปนฺโน  มีอธิบายวา  ปฏิบัติ 
ไปตามมัชฌิมาปฏิปทา   ไมหยอนนัก    ไมตึงเครียดนัก   ปฏิบติัไมถอย 
หลัง  ปฏิบัติกลมเกลียวกบัพระศาสดา   ไมปฏิบัติเปนปฏิปกษกัน. 
สวนคําวา  อุชุปฏิปนฺโน   มีอธิบายวา    ไมปฏิบัติลวงโลก  ไมมีมายา 
สาไถย  ประพฤติตรง ๆ ตอพระศาสดาและเพื่อนสาวกดวยกัน  ไม  
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อําพรางความในใจ   ไมมีแงงอน.  
                                                                        ๑/๙/๖๘ 
        ถ.  พระสังฆคุณบทวา   อุชุปฏิปนฺโน   แปลวากระไร  ?  โดย 
ความวากระไร  ? 
        ต.  แปลวา   ปฏิบัติตรง.  โดยความก็คือเปนผูปฏิบัติไมลวงโลก 
ปฏิบัติมุงตรงตอขอปฏิบัติ  อันยังสัตวใหถึงพระนิพพาน  เปนผูไมมี 
มายาสาไถย   ปฏิบัติกลมเกลียวกันกับพระศาสดาและเพ่ือนพระสาวก 
ดวยกัน  ไมมีขอลี้ลับที่จะปดบังอําพรางไวในใจ   ปฏิบัติไมมแีงงอน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  บทสังฆคุณท่ี  ๓  วา  ญายปฏิปนฺโน   โดยความวาอยางไร 
บาง ?  ถาจะแปลวาปฏิบัติถูก  (คือปฏบิัติไมผิด)   ควรจะสาธุ 
หรือไมสาธุ  ?   เพราะอะไร  ? 
        ต.  โดยความวา   เปนผูปฏิบัติเปนธรรม  ดังน้ี   ควรสาธุ  เพราะ 
ไมมีทางคาน.  ายปฏิปนฺโน   แปลวาปฏิบัติถูก   ก็ไดระเบียบกัน 
ควรสาธุ. 
                                                                                ๒๔๖๕ 
        ถ.  พระสงฆปฏิบัติอยางไร  จึงนานับถือ  ?  สมควรไดรับสามีจิ- 
กรรมอันไดในบทวา สามีจิปฏิปนฺโน   จงแกอยาใหซ้ํากับ  ๓  บทขางตน. 
        ต.  พระสงฆปฏิบัติต้ังอยูในสังวร   ปฏิบัติเปนผูต่ืนอยู  คือรูถึง 
เหตุการณอันเปนไปอยู   ไมงมงาย   เปนปริสัญู   คือรูจักประพฤติ  
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กิริยากายและวาจาตอจากผูอ่ืนไมทะนงตน   มีใจหนักแนนเผ่ือแผไมคับแคบ  
                                                                                ๗/๑๑/๗๐-๗๒ 
        ถ.  พระสงฆที่มาในบทสังฆคุณน้ัน   ทานประสงคบุคคลเชนไร   ? 
จงจําแนกมาดู. 
        ต.  ทานประสงคพระอริยบุคคล  ๔  คู  ๘  บุคคล   ซึ่งลวนแตทาน 
ผูที่ต้ังอยูในมรรคท้ังส้ิน   คือ  พระโสดาปตติมรรค   พระโสดาปตติผล 
คู ๑  พระสกทาคามิมรรค   พระสกทาคามิผล   คู  ๑  พระอนาคามิมรรค 
พระอนาคามิผล  คู  ๑  พระอรหัตมรรค   พระอรหัตผล   คู  ๑  เมื่อแยก 
ออกเปน  ๘. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทานยกยองพระสงฆวา อานุเนยฺโย   นั้น  ดวยอรรถาธิบาย 
วาอยางไร  ? 
        ต.  ดวยอรรถวา   ผูควรของคํานับ  อธิบายวา   ของคํานับนั้น 
ไดแกเครื่องสักการะ   อันจะพึงนํามาใหถึงสํานัก   เชนเครื่องสักการะ 
ถวายอุปชฌายะ  อาจารย   ในคราวเขาพรรษา    และผารดน้ําใหทานผู 
สูงอายุในคราวสงกรานต   เปนตัวอยาง  พระสงฆเปนผูควรของคํานับ 
คือผูใดผูหน่ึง  จะนําเครื่องสักการะไปถวายพระสงฆถึงสํานักของทาน 
ทานยอมอาจยังความเลื่อมใสใหเกิด   ไมตองเสียใจเม่ือภายหลังวาไม 
พอที่จะไปคํานับผูสมควร   อรรถาธบิาย  ดงัน้ี. 
                                                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  พระสงฆดีอยางไร  จึงจัดวาเปนนาบุญของโลกและยกยอง 
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วาไมมีนาอ่ืนยิ่งกวา  ?  
        ต.  พระสงฆเปนผูบริสุทธิ์ ทักขิณาที่บริจาคแกทาน  ยอมมีผลานิ- 
สงสดุจนาที่มีดินดีและไถแลว   พืชทีห่วานท่ีปลูกลงยอมเผล็ดผลไพบูลย 
จึงชื่อวานาบุญของโลก  และไมมีปฏิคาหกอ่ืนจะบริสุทธิ์ไปกวาทาน  จึง 
ชื่อวาไมมีนาอ่ืนยิ่งกวา. 
                                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  ธรรมวิภาคชั้นนี้  ทานพรรณนาคุณพระพุทธ   พระธรรม 
พระสงฆโดยพิสดาร   เมือ่ประสงคระลึกโดยยอ  จะระลึกขอไหน   จึงจะ 
ตรงตามท่ีอบรมมาในหมูพุทธศาสนิกชน  ? 
        ต.  ระลกึขอวา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ.  สฺวากขฺาโต   ภควตา 
ธมฺโม  สุปฏปินฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ. 
                                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  จงยนคุณของพระสงฆทั้งส้ินใหลงในพระคุณ  ๒  คือ  อัตต- 
หิตคุณและปรหิตคุณ ?   และจงแสดงดวยวา   เพราะเหตุไรจึงตองยน 
อยางนั้น ? 
        ต.  ๔ บทขางตน  คือ  สุปฏิปนฺโน,   อุชุปฏิปนฺโน,  ฌาย- 
ปฏิปนฺโน,  สามีจิปฏิปนฺโน   ยนลงในอัตตหิตคุณ.   ขางทายต้ังแต 
อาหุเนยฺโย  ไปจนถึง   อนุตฺตร  ปฺกฺเขตฺต   โลกสฺส  ยนลงใน 
ปรหิตคุณ   นอกน้ันเปนแตแสดงถึงลักษณะของพระสงฆเทานั้น   ไมจัด 
วาเปนพระคุณชนิดไหน   การท่ียนอยางนี้    ก็เพราะวาพระคุณขาง 
ตนนั้น   เปนไปเฉพาะในตนของทานเทาน้ัน  คือเปนเครื่องแสดง  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 145 

ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของทาน   การท่ีทานปฏิบัติของทานเชนนั้นก ็
ซึ่งของเฉพาะตน   จะเอาไปย่ืนโยนใหใครไมได.   สวนขางทายน้ัน 
เปนพระคุณที่อาจเปนเครื่องสงเคราะหผูอ่ืนได  เชนนําพระธรรมมา 
สั่งสอน  หรอืทําผลทานของเขาใหไพบูลยเปนตน.   
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เม่ือวาถึงวิธีเรียงพระคุณในรตนะทั้ง  ๓  นี้  เหมือนกนัหรือ 
มีขอผิดแผกกนัอยางไรบาง ?  จงแสดง. 
        ต.  ไมเหมือนกันทั้งหมด  มีขอท่ีแผกกันอยูบาง   คือพระพุทธ- 
คุณ   พระธรรมคุณ   ทานเรียงพระคุณรวดเดียวจบ   สวนพระสงัฆคุณ 
ในเบื้องตน  เบื้องปลาย   แสดงพระคุณ   สวนทามกลาง  ทานเอาลักษณะ 
ของพระสงฆมาเรียงแทรกไวดวย. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  อะไรเรียกวา  สัตตาวาส ?  ขอท่ีวาสัตวเหลาหนึ่งมีกายตาง 
กัน  มีสญัญาตางกันนั้น   ไดแกสัตวเหลาไหน ? 
        ต.  ภพเปนที่อยูแหงสัตวทานเรียกวา  สัตตาวาส.   สัตวที่มีกาย 
ตางกัน  มีสัญญาตางกันน้ัน  เชนพวกมนุษย  พวกเทวดา   พวก 
วินิปาติกะบางหมู. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  สัตตาวาสตางจากวิญญาณฐิติอยางไร  ? 
        ต.  ตางกันดังน้ี   ภูมเิปนที่ต้ังแหงวิญญาณเรียกวาวิญญาณฐิติ 
ภพเปนที่อยูแหงสัตว   เรียกสัตตาวาส.   วิญญาณฐิติไมมีอสัญญีสัตว  
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และไมมีสัตวผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ.  
                                                                        ๒๔๖๔ 
                                        หมวด  ๑๐ 
        ถ.  อะไรอันพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ  คือไมตรัสถึง 
เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  อันตคาหิกทิฏฐิ  ๑๐  อันพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ 
เพราะไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนวาทะพรหมจรรย   และไม 
เปนไปเพ่ือนิพพิทา   วิราคะ   นิโรธะ   อุปสมะ   สมัโพธะ   นิพพานะ 
เพราะเหตุนั้น   จึงไมทรงพยากรณ. 
                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  อพยากตปญหากับอันคคาหิกทิฏฐิ   ตางกันหรือเหมือนกัน 
อยางไร  ?  หามอะไรบาง  ? 
        ต.  เหมอืนกัน   ตางแตชื่อ.  หามอริยมรรค   ไมหามสวรรค. 
                                                                        ๒๔๖๖ 
        ถ.  ในอันตคาหิกทิฏฐิ  ๑๐  ขอวา   ชีพอันนั้น  สรีระก็อันนัน้ 
และขอวา   ชีพเปนอ่ืน  สรีระก็เปนอ่ืน  มีอธิบายอยางไร ?   เมื่อเทียบ 
กับทิฏฐิ  ๒  จะไดกับทิฏฐิอยางไหน  ? 
        ต.  ขอวา   ชีพอันนั้น   สรีระกันอันนั้น  มีอธบิายวา   ชีพกับ 
สรีระเปนอันเดียวกัน  เกิดดับพรอมกันเมื่อสรีระดับ  ชีพก็สูญ   ขอน้ี 
ไดแกอุจเฉทิฏฐิ.  ขอวา  ชีพเปนอ่ืน  สรีระก็เปนอ่ืนมีอธิบายวา     
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ชีพกับสรีระตางกัน   เมื่อเวลามรณะ  ชีพน้ีออกจากสรีระไปถอืปฏิสนธิ 
ใหม   สวนสรีระยอมสลายไป   ขอน้ีไดกับสัสสตทิฏฐิ.  
                                                                                ๒๔๖๓-๖๙ 
        ถ.  คําวาชีวะกับอัตตา  ตางกันอยางไร ?  หมายเอาอะไร  ? 
        ต.  ตางกันแตเพียงพยัญชนะที่เรียกชื่อ   โดยใจความเปนอยาง 
เดียวกัน.   หมายอาผูครองเบญจขันธ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  คําวา   สงฺฆ   แปลวาอยางไร   ? และเม่ือรวมกันเขากับเภท 
เปน  สงฺฆเภท   เลา   แปลวาอยางไร  ?  ถาเชนนั้นผูที่ทรยศตอชาติหรือ 
ทําลายสามัคคีแหงชาติ  ซึ่งเปนหมูใหญเหมือนกัน   จะจัดเปนสังฆเภท 
หรืออภิฐาน  โดยอนุโลมไดหรือไม  ? 
        ต.  คําวา  สงฺฆ  แปลวา  หมู  คณะหรือพวก.   เมื่อรวมกันเขา 
กับเภท  เปน  สงฺฆเภท  แปลวา   การยังหมูคณะหรือพวกใหแตกกัน 
หรือแปลวา   การทําลายหมูคณะหรือพวก.    การทรยศตอชาติ 
ทําลายสามัคคีแหงชาติ   จัดเปนสังฆเภทหรืออภิฐาน  คือฐานะ  หรือ 
เหตุการณอยางหนัก   โดยอนุโลมไดทีเดียว  เพราะชาติก็คือหมูหรือ 
คณะแหงชนที่ใหญและสาํคัญท่ีสุดนั่นเอง  และการกระทําเชนนั้นก็เปน 
กรรมหนักทีใ่ครไมควรทําเลย. 
                                                                                        ๒๗/๙/๘๐ 
        ถ.  มีคําเรียกพระผูมีพระภาควา  พระทศพล  แปลวาผูทรงพระ 
กําลัง  ๑๐  นัน้  หมายเอาพระกําลังอะไรบาง ? 
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        ต.  หมายเอาพระกําลังคือพระญาณ  ๑๐  ไดแกฐานาฐานญาณ  
พระปรีชากําหนดรูฐานะและอฐานะ  ๑  วิปากญาณ  พระปรชีากําหนด 
รูผลแหงกรรม ๑  สัพพัฏฐคามินีปฏิปทาญาณ   พระปรีชากําหนดรูทางไป 
สูภูมิทั้งปวง  ๑  นานาธาตุญาณ    พระปรีชากําหนดรูอธิมุตติ   คืออัธยาศัย 
ของสัตวทั้งหลาย  ๑  อินทริยปโรปริยตัตญาณ   พระปรีชากําหนดรู 
ความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวทั้งหลาย  ๑  ฌานาทิสังกิเลสา- 
ทิญาณ   พระปรีชากําหนดรูอาการมีความเศราหมองเปนตน   แหง 
ธรรมมีฌานเปนตน  ๑  ปพุเพนิวาสานุสสติญาณ    พระปรีชากําหนด 
ระลึกชาติหนหลังได  ๑  จุตูปปาตญาณ   พระปรีชากําหนดรูจิตและ 
อุปบัติของสัตวทั้งหลายผูเปนตาง ๆ  กนัโดยกรรม  ๑  อาสวักขยญาณ 
พระปรีชากําหนดรูจักทําอาสวะใหสิ้น  ๑. 
                                                                                ๗/๑๑/๖๐ 
        ถ.  ทศพลญาณ   ขอท่ีวารูจักฐานะและอฐานะนั้นอยางไร  ? 
        ต.  รูสิ่งที่มีไดเปนไดโดยธรรมดา   เชนรูวาสิ่งใดมีความเกิดข้ึน 
ในเบื้องตน   ในที่สุดตองมีความดับ   หรือรูวากุศลกรรมใหผลดี   อกุศล- 
กรรมใหผลชั่ว  รูอยางนี้เปนตน   ชื่อวารูฐานะ  คือเหตุที่ควรเปนได. 
รูสิ่งอันเปนไปในสวนตรงขาม   คือส่ิงใดมีความเกิดข้ึนแลว  สิ่งน้ัน 
จักไมดับเลย  หรือวากุศลกรรมใหผลชั่ว  อกุศลกรรมใหผลดีเปนตน 
ชื่อวารูอฐานะ   คือเหตุที่ไมควรเปนไปได. 
                                                                                ส. ป.  -๒๕๑๐ 
        ถ.  วิปากญาณและจุตูปปาตญาณ   ดูก็เหมือนกัน  มีเนื้อความ  
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อยางเดียวกัน   หรือมีนัยตางกันอยางไร  ?   ลองวินิจฉัยมาดู. 
        ต.  มีนยัตางกันอยู   คือวิปากญาณน้ัน   รูจักผลคือสมบัติและ 
วิบัติอันเนื่องมาแตกรรมคือเหตุ   สวนจุตูปปาตญาณน้ัน   รูจักกรรมอัน 
เปนเหตุจําแนกสัตวใหเปนไปตาง ๆ กันตามอํานาจ    พรอมท้ังรูจักจุติ 
และอุปบัติของสัตว. 
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  วิปากญาณเปนกําลังของพระพุทธเจาไดอยางไร  ?  อธิบาย. 
        ต.  ธรรมดาของสัตวทั้งหลาย   ยอมทํากรรมท้ังท่ีเปนบุญท้ังท่ีเปน 
บาป   บุญใหผลดี   บาปใหผลชั่ว   บญุและบาปนั้น  ๆ  บางอยางให 
ผลเร็ว   บางอยางใหผลชา    วิปากญาณกําหนดรูผลแหงกรรมท่ีจริงแท 
ไมแปรปรวนจากกรรมเดิม   พระพุทธเจาทรงประกอบดวยวิปากญาณ 
แมกรรมท่ีเปนบุญและบาปนั้น     ตางใหผลสับสนเวลากัน    เพราะระยะ 
กาลท่ีใหผลเร็วชากวากัน   พระองคก็ไมหลงสันนิษฐานในฐานะ   เมื่อ 
พระองคทรงประกอบดวยพระญาณเชนนี้    จึงสามารถทําใหพระองค 
เองเปนผูบริสุทธิ์  และทรงส่ังสอนคนอ่ืนใหเปนคนบริสุทธิ์ไดดวย 
ซึ่งถาพระองคไมทรงประกอบดวยพระญาณน้ีแลวก็ทราบไมไดวา  พระ 
องคและคนอ่ืน ๆ  ที่ฟงคําสอนจะเปนอยางไร   ฉะน้ัน   วิปากญาณ 
จึงนับเปนกําลังสําคัญประการหน่ึงของพระพุทธเจา. 
                                                                                ๒๑/๙/๘๐ 
        ถ.  นานาธาตุญาณ   ทานหมายเอาการรูอยางไร  ?  
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        ต.  ทานหมายเอาอาการรูจักธาตุตาง  ๆ  เชน   คนและสัตว   ซึ่งม ี
รูปพรรณสันฐานตาง ๆ กนั   แลวสมมติเรียกวา   รปูนั้นอยางนั้นเปน 
คน  อยางนี้เปนสัตว   แตเมื่อแยกออกจากสมมติแลว   ก็เปนเพียง  ขันธ 
ธาตุ  อายตนะ  อยางหน่ึง  ๆ  เมื่อสวนเหลาน้ีรวมกันเขาตางหาก  จึง 
สมมติเรียกชือ่กันไปตาง ๆ  รูจักแยกสมมติออกเชนนี้   เรียกวา  นานา- 
ธาตุญาณ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ทศพลญาณขอที่   ๗  คืออะไร  ?  มีอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  คือ   ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ   ปรีชากําหนดรูอาการมีความ 
เศราหมองเปนตนแหงธรรมมีฌานเปนตน.   อธิบายวา  ปรีชากําหนดรู 
ความเศราและความผองแผว   ความออกแหงฌาน  วิโมกข  สมาธิ 
สมาบัติ   วาจักมีเพราะอยางไร. 
                                                                                        ๒๕๑๔ 
        ถ.  ในทศพลญาณท้ัง  ๑๐  ขอ  ขอไหน   ถาไมมีแลวจักสําเร็จ 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมได  ?  ขอน้ันมีนิทเทสอยางไร  ? 
        ต.  ทศพลญาณขอที่  ๑๐  คือ   อาสวักขยญาณ   ปรชีารูจักทําอาสวะ 
ใหสิ้น  ถาไมมี   จะสําเร็จเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมได.   ม ี
นิทเทสวา   รูชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข   นีทุ้กขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา,    เหลาน้ีอาสวะ   นี้เหตุเกิดอาสวะ  นี้ความ 
ดับอาสวะ   นี้ทางไปถึงความดับอาสวะ  เมื่อรูเห็นอยางนี้  จิตพนแลว 
จากกามาสวะ   ภวาสวะ  อวิชชาสวะ    รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรย 
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ไดอยูจบแลว  กรณียะทําเสร็จแลว   จิตอ่ืนอันจะตองทําเชนนี้ไมมีอีก.  
                                                                                ๒๕๑๑ 
        ถ.  ทศพลญาณ  เปนกําลังของพระพุทธเจาไดอยางไร ? 
        ต.  เปนกําลังของพระพุทธเจาไดอยางยิ่ง  ซึ่งเปนประโยชนทั้ง 
ในสวนพระองค  ทั้งในการทรงสั่งสอน   ผูสั่งสอนเขา  ความรูไม 
เพียงพอจะส่ังสอน  ก็รูสกึอัดอ้ันต้ังใจ   ถามีความรูแตในเรื่องสวนตัว 
เมื่อจะส่ังสอนผูอ่ืนก็ไมรูวานิสัยใจคอของเขาเปนอยางไร  การส่ังสอน 
ก็คงตองสุมเรื่อยไป  ถูกนิสัยบาง  ไมถูกนิสัยบาง  เม่ือเปนเชนนี้ผลก็ไม 
เกิดหรือเกิดแตนอย  ถาไดรูจักโดยละเอียดถี่ถวนทุกประการแลว   ผล 
ยอมเกิดข้ึนดี  พระผูมีพระภาคพระองคทรงมีพระญาณทั้ง ๑๐  นี้  จึงนับ 
วาเปนกําลังของพระองคไดอยางยิ่ง. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  คําวา  บารมี นั้น  แปลวากระไร ?  บําเพ็ญอยูเฉพาะแต 
พระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีทรงพระนามวาสมณโคดมเทาน้ัน   หรืออยางไร ? 
        ต.  คําวา  บารมี  แปลวา   คุณสมบัติหรือปฏิปทาอันยวดยิ่ง. 
มิใชวาจะบําเพ็ญอยูแตสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจาเทาน้ัน   พระ 
สัมมาสัมพุทธเจาองคอ่ืน ๆ ทานไดทรงบําเพ็ญกันมาทุก ๆ พระองค 
และไดทรงบําเพ็ญมาต้ังแตครั้งเปนพระโพธิสัตว   เมื่อบําเพ็ญบารมี 
เหลาน้ีเต็มที่แลว   จึงไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                                                                                                ส. ป. 
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        ถ.  จงยนบารมี  ๑๐  ทัศ  ลงในสารธรรมมาใหดู  ? 
        ต.  ทาน  ศลี  ยนลงในสีลสาระ,  วิริยะ  ขันติ   สัจจะ  อธิฏฐานะ 
เมตตา   อุเบกขา   ยนลงในสมาธิสาระ,   เนกขัมมะกับปญญา   ยนลงใน 
ปญญาสาระ. 
                                                                                ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  จงพรรณนาพระบารมี  ๑๐  ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
บําเพ็ญในปจฉิมชาติ. 
        ต.  พระบารมี  ๑๐  ที่สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญใน 
ปจฉิมชาตินั้น   คือท่ีพระองคนอมพระชนมเพื่อประโยชนแกคนมาก 
ดวยพระเมตตา   จัดเปนพระทานบารมีและพระเมตตาบารมี   เสด็จออก 
มหาภิเนษกรมณ    จัดเปนพระเนกขัมมบารมี  ทรงสํารวมในศีล 
สมควรแกบรรพชิต   จัดเปนสีลบารมี   ทรงบําเพ็ญเพียรและทรงอดทน 
ตอความลําบากยากเข็ญ  จัดเปนพระวิริยบารมี   และพระขันติบารมี   การ 
ทําจริง ๆ  เพ่ือแสวงหาความจริง  จัดเปนพระอธิฏฐานบารมีและพระ 
สัจจบารมี  ทรงรักษาพระหฤทัยคงที่ไมใหวิการเพราะยินดียินราย  จัดเปน   
พระอุเบกขาบารมี   พระปรีชาทรงทําพระองคใหเปนผูต่ืนรูเทาถึงการณ 
และอาจเล็งเห็นขางหนาไมงมงาย   นาํพระองคใหหลีกจากกิริยาอันมิใช 
ทางดําเนินในปฏิปทาอันเปนทางตลอดถึงไดบรรลพุระอนุตตรสัมมาสัม- 
โพธิญาณ  จัดเปนพระปญญาบารมี  นี้เปนพระบารมีที่ทรงบําเพ็ญใน 
ปจฉิมชาติ. 
                                                                                ๒๔๗๔-๖๔  
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         ถ.  บารมีทานจัดเปน  ๓  หมวด ๆ  ละ  ๑๐  จึงเปนบารมี  ๓๐  ทัศ 
จงยกบารมีขอตนมาแสดงพอเปนอุทาหรณ  แลวชีใ้หเห็นวา  แตไหน 
ถึงไหนเปนบารมี  อุปบารมี   ปรมัตถบารมี  ?  
        ต.  สละทรัพยเพ่ือเกื้อกูลหรือเพ่ือเปลื้องทุกข   จัดเปนทานบารมี 
สละอวัยวะแหงรางกาย    เชนพยายามเพ่ือจะทําประโยชน  หรอืเปลื้อง 
ทุกขเขา   แตตองเสียอวัยวะของตนใหการทําอยางนั้น  จัดเปนทาน 
อุปบารมี   สละชีวิตเพ่ือเปนประโยชนแกคนมาก   หรือเปลื้องทุกขคนอ่ืน 
จัดเปนปรมัตถบารมี. 
                                                                                ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  พระปรมัตถบารมี   ที่พระมหาบุรุษทรงบําเพ็ญในปจฉิมชาติ 
กอนหนาตรัสรูพระโพธิญาณ    ทานพรรณนาไวอยางไร ?  จงแสดง 
ทั้ง  ๑๐  ประการ. 
        ต.  ทานพรรณนาไววา  พระมหาบุรุษทรงนอมพระชนเพ่ือ 
ประโยชนแกคนมากดวยพระเมตตา   จัดเปนทานบารมีและเมตตาบารมี 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ   จัดเปนพระเนกขัมมบารมี   ทรงสํารวม 
ในศีลสมควรแกบรรพชติ    จัดเปนพระสีลบารมี   ทรงบําเพ็ญเพียร 
อดทนตอความลําบากยากเข็ญ   จัดเปนพระวิริยบารมีและพระขันติ- 
บารมี   ทรงต้ังพระหฤทัยมั่นในปฏิปทา   ต้ังพระหฤทัยทําจริง ๆ  เพ่ือ 
แสวงหาความจริง  จัดเปนพระอธิฏฐานบารมีและพระสัจจบารมี   ทรง 
รักษาพระหฤทัยคงที่ไมใหวิการเพราะยินดียินราย  จัดเปนพระอุเบกขา 
บารมี   ทําพระองคใหเปนผูต่ืนอยูรูเขาถึงการณ  อาจเล็งเห็นกาวหนา  
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ไมงมงาย   นาํพระองคใหหลีกจากกิริยาอันมิใชทาง  ดําเนินในปฏิปทา 
อันเปนทางตลอดถึงไดบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  จัดเปนพระ 
ปญญาบารมี.  
                                                                                        ๑/๙/๖๘ 
        ถ.  จงหาเกณฑแบงบารมี  อุปบารมี   ปรมัตบารมี   อันจัก 
ไมฟนเฝอมาแสดง   วาแบงอยางไร ? 
        ต.  มีเกณฑแบงดังน้ี   บารมีที่พระโพธิสัตวบําเพ็ญในชาติหาง 
ไกล   จัดเปนเพียงบารมี  บําเพ็ญในชาติใกลเขามา  แตกอนปจฉิมชาติ 
เพียง  ๑  ชาติ  จัดเปนอุปบารมี  ทรงบาํเพ็ญใจปจฉิมชาติ  กอนตรัสรู 
พระโพธิญาณ   จัดเปนปรมัตถบารมี. 
                                                                                        ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  บารมี  ๑๐ ถาชนสามัญจะบําเพ็ญบาง  จะควรหรือไม  ?  และ 
จะมีประโยชนแกผูบําเพ็ญอยางไร  ? 
        ต.  ควรบําเพ็ญเหมือนกัน  แมจะบําเพ็ญไมไดอยางพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาก็ควรพยายามบําเพ็ญ   เมื่อบําเพ็ญแลวยอมไดรับประโยชน 
ตามสมควรแกการบําเพ็ญ  คือถาบําเพ็ญไดเพียงเล็กนอยประโยชนก็ม ี
นอย  ถาบําเพ็ญไดมากประโยชนก็เกดิข้ึนมากตามสวน  เมื่อกลาวถึง 
ประโยชนโดยตรง  บารมี  ๑๐  นี ้ แตละอยาง ๆ ยอมเปนเครื่องบรรเทา 
หรือฆากิเลส   ชําระกิเลสใหหมดจดจากสันดาน  และเปนเหตุใหผูบําเพ็ญ 
ไดรับความสุขกายสบายจิตย่ิง ๆ ข้ึน  ในที่สุดก็อาจเปนเหตุใหผูบําเพ็ญ 
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ถึงซ่ึงพระนิพพานได.  
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  บารมี  ๑๐  เมื่อกลาวถึงเปนเคร่ืองชําระกิเลสแลว  จะชําระ 
กิเลสกองไหนไดบาง  ในอกุศลมูล  ๓ ? 
        ต.  ทาน  เปนเครื่องชําระกิเลสกองโลภะ  ศีล  เมตตา   เปน 
เครื่องชําระโทสะ  เนกขัมมะ  เปนเคร่ืองชําระราคะ  นอกจากนั้น 
เปนเครื่องชําระโมหะ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ถาไดบําเพ็ญบารมี  ๑๐  จะชื่อวาไดบําเพ็ญไตรสิกขาขอไหน 
ไดบางหรือไม  ?  จงแสดงมาดู. 
        ต.  ไดชือ่วาบําเพ็ญไตรสิกขาไดดวย  คือ บําเพ็ญทาน  ศีล  ได 
ชื่อวาบําเพ็ญสีลสิกขา  บาํเพ็ญวิริยะ  ขันติ   สัจจะ  อธิฏฐานะ  เมตตา 
อุเบกขา   ไดชื่อวาบําเพ็ญจิตตสิกขา   บําเพ็ญเนกขัมมะ  ปญญา   ไดชื่อ 
วาบําเพ็ญปญญาสิกขา. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  วิตก  ๓  จะควรจัดเขาในมิจฉัตตะหรือสัมมัตตะ   ขอไหนได 
บางหรือไม  ?  ถาไดจงจัดมาดู. 
        ต.  จัดเขาได.  อกุศลวิตก  ๓  จัดเขาในมิจฉัตตะขอ  ๒  คือ 
มิจฉาสังกัปปะ   กุศลวิตก    ๓  จัดเขาในสัมมัตตะขอ  ๒  คือสัมมา- 
สังกัปปะ. 
                                                                                ส. ป. 
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        ถ.  มิจฉาทิฏฐิในมิจฉัตตะนั้น  ไดแกเห็นผิดอยางไร  ?  จงตอบ 
ทั้งโดยพยัญชนะและโดยอรรถ.  
        ต.  มิจฉัตตะในมิจฉาทิฏฐินั้น  โดยพยัญชนะ   นาจะไดแกเห็น 
ผิดจากคลองธรรมทุกประการ.  โดยอรรถ   นาจะไดแกเห็นผิดท่ีเปน 
อยางเลว  เชน  อกิรยิทิฏฐิ     อเหตุกทิฏฐิ   และนตัถิกทิฏฐิ. 
                                                                                ๒๕๑๕ 
        ถ.  มิจฉาวายามะน้ันอยางไร  ?  ถาพยายามแสวงหาทรัพยสมบัติ 
จะชื่อวามิจฉาวายามะขอไหนไดหรือไม  ?  เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  มิจฉาวายามะ  คือ  พยายามผิด   พยายามในการยังบาปให 
เกิดข้ึนและใหเจริญข้ึน   และในการยังกุศลธรรมไมใหเกิดข้ึน  ที่เกิด 
ข้ึนแลว   ก็พยายามทําใหเสื่อมไป.  พยายามแสวงหาทรัพยสมบัติ 
ถาเปนไปในฝายอกุศลทุจริต   ก็ชื่อวามิจฉาวายามะได   เขาในขอวา 
ยังบาปใหเกิดข้ึน  เพราะอกุศลทุจริตเปนกรรมชั่ว  เปนทางแหงการยัง 
อกุศลอ่ืน ๆ  ใหเกิดข้ึนไดทุกประการ  ถาพยายามเปนไปในทางชอบ  ก ็
ไมชื่อวามิจฉาวายามะ. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  ระลกึอยางไร  เปนมิจฉาสติ  ?  และระลึกอยางไร  เปน 
สัมมาสติ ? 
        ต.  ระลกึถึงการท่ีจะยั่วใหเกิดราคะ  โทสะ  โมหะ   เปนมจิฉาสติ. 
ระลึกในอารมณสติปฏฐาน  ๔  เปนสมัมาสติ. 
                                                                                        ๒๕๑๓ 
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        ถ.  จงแสดงใหเห็นวา   อารมณอยางไรซ่ึงเปนเครื่องยั่วใหเกิด 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  ?  
        ต  อารมณซึ่งเปนเครื่องยั่วใหเกิดราคะนั้น   พึงเห็นเชนระลึกถึง 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะ   อันนาใครนาพอใจ    นี้เปนทางที่จะยัง 
ราคะใหเกิดข้ึน  โทสะน้ัน  พึงเห็นเชนระลึกถึงผูที่ตนไมชอบใจ  ไมพอใจ 
เปนผูที่ตนเกลียดชัง   นี้เปนทางที่ใหโทสะเกิดข้ึน  โมหะน้ัน   พึงเห็น 
เชน  นึกถึงในเรื่องเกี่ยวดวยลาภ ๆ  ยศ ๆ  เปนตน  นี้เปนทางที่จะให 
โมหะเกิดข้ึน. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ความสะกดใจใหแนแนวแลว    ใหดูของหายบาง   ดูไขเจ็บ 
บาง  จะจัดเปนมิจฉัตตะหรือสัมมัตตะขอไหนไดหรือไม ?  ถาไมได 
ก็แลวไป   ถาไดจงแสดงมาใหดู. 
        ต.  จัดเปนมิจฉาสมาธิในฝายมิจฉัตตะได   เพราะเปนไปในทาง 
ผิด  สําหรับทางพระพุทธศาสนาทานสอนใหทําจิตใจใหแนวแน  เพ่ือขม 
กิเลสทําลายกิเลส   ที่เอาไปใชในทางหมอดูเชนนั้น   เปนไปเพ่ือไมสงบ 
กองกิเลส  จึงจัดเปนมิจฉาสมาธิ.         
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  จงแสดงมิจฉัตตะ  ความเปนผิด  ๑๐  ประการ  ตามลําดับ 
สําหรับขอสุดทาย   มีอธิบายวาอยางไร ? 
        ต.  มิจฉัตตะ  ๑๐  คือ  มิจฉาทิฏฐิ   มิจฉาสังกัปปะ   มิจฉาวาจา 
มิจฉากัมมันตะ  มิจฉาอาชีวะ   มิจฉาวายามะ  มิจฉาสติ  มิจฉาสมาธิ  
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มิจฉาญาณะ  มิจฉาวิมุตติ.  สําหรับขอสุดทายมีอธิบายวา  วิมุตติใน 
ที่อ่ืนเปนดีทั้งน้ัน  ในที่นีน้าจะไดแกวิมุตติที่นิยมในลัทธิอ่ืน  หรือระงับ 
กิเลสบาปธรรมไดชั่วคราว  เรียกวาตทังควิมุตติ  ดวยอํานาจกลัวพระ 
เจาผูสราง  การระงับกิเลสบาปธรรมน้ันดีอยู   แตการเชื่อวามีพระเจา 
ผูสรางนอกจากธรรมดาแตงน้ันผิด.  
                                                                                ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  ความที่จิตพนจากกิเลส  เรียกวาวิมุตติ   ตองเขาใจวาเปน 
สวนดี  แตวิมุตติที่เปนสวนตัว   ซึ่งเรียกวา  มิจฉาวิมุตติ  ในมิจฉัตตะ 
มีอธิบายอยางไร  ? 
        ต.  มิจฉาวิมุตติที่เปนมิจฉัตตะ  นาจะไดแกวิมุตติที่นิยมในลัทธ ิ
อ่ืน  หรือท่ีระงับกิเลสบาปธรรมไดชัว่คราว  ดวยอํานาจกลังพระเจาผู 
สราง   การระงับกิเลสบาปธรรมน้ันดอียู  แตการเชื่อวามีพระเจาผูสราง 
นอกจากธรรมดาแตงน้ันผิด. 
                                                                                ๒๔๖๓ 
        ถ.  สัมมัตตะแปลวากระไร  ?  สัมมาทิฏฐิในสัมมัตตะกับสัมมา- 
ทิฏฐิในองคอริยมรรคเหมือนกันหรือตางกันอยางไร   ?  อธิบาย. 
        ต.  สัมมัตตะ   แปลวาความเห็นชอบ.  สัมมาทิฏฐิในสัมมัตตะ 
กับในองคอริยมรรคนั้นตางกัน   ความเห็นวาบาปวามีบุญมี   หรือเห็นวา 
สัตวยอมเปนไปตามผลแหงกรรมท่ีตนกระทําไว  ดังนี้เปนตน  ทานก็จัด 
เปนสัมมัตตะได.  สวนสัมมาทิฏฐิในองคอริยมรรคนั้น  โดยตรงทาน  
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หมายเอาการเห็นอริยสัจ  ๔.  
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  อเสกขธรรมมีเทาไร  ?  อะไรบาง  ไฉนจึงเรียกชื่ออยางนั้น ? 
        ต.  ม ี ๑๐  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ๑  สมัมาสังกัปปะ  ๑  สัมมาวาจา  ๑   
สัมมากัมมันตะ ๑  สัมมาอาชีวะ  ๑  สมัมาวายามะ  ๑  สัมมาสติ  ๑  
สัมมาสมาธิ  ๑  สัมมาญาณะ  ๑  สัมมาวิมุตติ  ๑ ที่เรียกชื่อวา 
อเสกขธรรม   ก็เพราะเปนธรรมอันเปนภูมิของพระอเสขะ. 
                                                                        ส. ป.-๒๕๒๑ 
        ถ.  จงแสดงสังโยชน  ๑๐  ที่สําหรับอริยมรรคจะพึงตัด  และได 
ชื่อวาดังน้ันเพราะเหตุไร ? 
        ต.  สังโยชน  ๑๐  สําหรับอริยมรรคจะพึงตัดนั้นคือ   ๑.  สักกาย- 
ทิฏฐิ  ๒.  วิจิกิจฉา  ๓.  สลีัพพตปรามาส   ๔.  กามราคะ  ๕.  ปฏิฆะ 
๖.  รูปราคะ  ๗.  อรูปราคะ  ๘.  มานะ  ๙.  อุทธัจจะ  ๑๐.  อวิชชา 
และไดชื่อวาสังโยชน  เพราะเปนกิเลสอันผูกใจสัตวอยู. 
                                                                        ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  สักกายทิกฐิ  ความเห็นเปนเหตุถือตัวถือตนน้ัน   เห็นอยาง 
ไร ?  มีอาการอยางไร ? 
        ต.  เห็นขันธ  ๕  โดยความเปนตัวตน  ชื่อวาสักกายทิฏฐิ.  ทาน 
จําแนกออกโดยการท่ีถือเปนไปตามขันธ  ๕  ขันธละ  ๔  คือ 
        ในรูปขันธ  เห็นรูปในความเปนตน  ๑  เห็นตนมีรูป   ๑ 
เห็นรูปในตน  ๑  เห็นตนในรูป  ๑.  
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         ในเวทนาขันธ  เห็นเวทนาโดยความเปนตน  ๑  เห็นตนมีเวทนา  ๑   
เห็นเวทนาในตน  ๑  เห็นตนในเวทนา  ๑. 
        ในสญัญาขันธ  เห็นสัญญาโดยความเปนตน  ๑  เห็นตนมีสัญญา  ๑ 
เห็นสัญญาในตน  ๑  เห็นตนในสัญญา  ๑. 
        ในสังขารขันธ  เห็นสังขารทั้งหลายโดยความเปนตน ๑  เหน็ 
ตนมีสังขารทั้งหลาย  ๑  เห็นสังขารท้ังหลายในตน  ๑  เห็นตนในสังขาร 
ทั้งหลาย  ๑. 
        ในวิญญาณขันธ  เห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑  เห็นตนมี 
วิญญาณ  ๑  เห็นวิญญาณในตน  ๑  เห็นตนในวิญญาณ  ๑. 
        ๕  ขันธ  ๆ ละ  ๔  รวม  ๒๐. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  อุทธัจจะเปนนิวรณได   เพียงปฐมฌาณก็ละได  ไฉนทานจึง 
กลาววาอรหัตมรรคละได ? 
        ต.  ฌาน  ละอุทธัจจนิวรณไดดวยวิกขัมภนปหาน  สวนอรหัต- 
มรรค  ละอุทธัจจสังโยชนไดดวยสมุจเฉทปหาน. 
                                                                                        ๒๔๖๕ 
        ถ.  พระเสขะ   ยังมีอนุสัยตางกันอยางไรหรือไม  ?  ที่เฉลยอยาง 
นั้น   มีธรรมหมวดไหนเปนเครื่องสาธก ? 
        ต.  ยังมตีางกันอยางนี้  พระโสดาบัน   ยังมี  กามราคะ  ปฏิฆะ 
มานะ   ภวราคะ  อวิชชา.  พระสกทาคามี  ยังมี  ๕  อยางนั้น  แตราคะ 
โทสะ  โมหะ  เบาลง.  พระอนาคามียังมี   มานะ  ภวราคะ  อวิชชา  
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พระผูต้ังอยูในอรหัตมรรค  ไมมีอนุสัย.  มีมรรค  ๘  และสังโยชน  ๑๐ 
เปนเครื่องสาธก.  
                                                                                ๒๔๖๔ 
        ถ.  สัญญา  ๑๐  คืออะไรบาง  ?  เฉพาะขอท่ี  ๕  มีเนื้อความตาม 
นิทเทสวาอยางไร  ? 
        ต.  คือ  อนิจจสัญญา  ๑  อนัตตสัญญา  ๑ อสุภสัญญา  ๑ 
อาทีนวสัญญา  ๑  ปหานสัญญา  ๑  วิราคสัญญา  ๑  นโิรธสญัญา  ๑ 
สัพพโลเก  อนภิรตสัญญา   ๑  สัพพสงขาเรสุ  อนิฏฐสัญญา  ๑  อานา- 
ปานัสสติ  ๑  เฉพาะขอท่ี  ๕  คือ  ปหานสัญญา  มีเนื้อความตามนิทเทส 
วา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมไมรับไว  ยอมละเสีย   ยอมถายถอน  ยอม 
ทําใหพินาศ   ยอมไมใหเกิดอีกตอไปซึ่งกามวิตก    ซึ่งพยาบาทวิตก 
ซึ่งวิหิงสาวิตก  ที่เกิดข้ึนแลว  (และเธอ)  ยอมไมรับไวซึ่งเหลาธรรม 
อันเปนบาปเปนอกุศลที่เกิดข้ึนแลว.....ดังน้ี. 
                                                                                ๑/๙/๖๘ 
        ถ.  สัญญา  ๑๐  มีมาในสูตรไหน   ?  ทรงแสดงแกใคร ?  ทําไม 
จึงตองแสดงแกทานผูนี้เทาน้ัน   จะแสดงแกผูอ่ืนบางไมไดหรือ  ?  ขอ 
ความเห็น. 
        ต.  มีมาในคิริมานนทสูตร.    ทรงแสดงแกพระอานนท   แลวให 
พระอานนทไปแสดงแกพระคิริมานนท.    การแสดงน้ันไมใชจะแสดงได 
แกทานผูนี้เทาน้ัน   แมแกผูอ่ืนก็แสดงได  แตวิสัยของพระพุทธเจา  
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เมื่อจะทรงแสดงธรรมเทศนาแกใคร   ก็ตองพิจารณาดูอุปนิสัยและ 
เหตุการณ   แลวเลือกหาธรรมมาแสดงใหเหมาะสม   เพ่ือใหได  
ประโยชนแกผูฟงจริง ๆ  มีเรื่องเลาวา  ในเวลาน้ันทานคิริมานนท 
อาพาธ  เมื่อไดฟงสัญญา  ๑๐  ซึ่งพระอานนทมาแสดงใหฟง  พอจบ 
ก็หายจากอาพาธทันที   ประดุจดังวาพระผูมีพระภาคทรงใชใหพระ 
อานนทนําโอสถขนานวิเศษไปใหฉัน   นี้เปนการแสดงธรรมใหเหมาะ 
เจาะกันกับอุปนิสัยหรือเหตุการณแลว  ยอมไดผลดีอยางนี้. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ในสัญญา  ๑๐  นี้  อนิจจสัญญาก็มีแลว   อนัตตสัญญาก็มี 
แลว  แตเหตุไฉนไหนทุกขสัญญาจึงไมมี  ? 
        ต.  เพราะวาทุกขก็นับเปนธรรมสวนหนึ่ง  ในขอ  ๒  ทานก็สอน 
ใหพิจารณาความเปนอนัตตาแหงธรรมอยูแลว  อน่ึง.   ในขอ  ๔ ทานก ็
ใหกําหนดหมายโทษแหงกาย   และยกอาพาธข้ึนแสดงวาเปนนักโทษแหง 
กาย  อาพาธก็ไดชื่อวาเปนทุกขสวนหนึ่ง  ดังที่ทานยกกลาวไวใน 
อริยสัจ   ฉะนั้น  ในที่นี้กช็ื่อวาไดแสดงทุกขอยูในตัว  จึงไมจําตองมี 
ทุกขสัญญาไวดวย. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  ในอนุสสติ  ๑๐   ประการ  ที ่ ๗  มรณัสสติ   ที ่ ๘  กายคตาสติ 
ที่  ๙  อานาปานัสสติ   เหตุไฉนจึงไมเรียกมรณานุสสติ    กายคตานุสสติ 
อานาปานานุสสติ   เหมือนประการนอกน้ี    มีพุทธานุสสติเปนตน   จะได 
ลงรอยเปนระเบียบเดียวกัน   หรือมีนัยนิยมตางกันอยางไร  จงแสดง.  
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        ต.  เพราะมรณัสสติ  กายคตาสติ  อานาปานัสสติ   ๓  ประการน้ี 
ใชกระแสความนึกปรารภสิ่งท่ีอยูใกล   ปจจุบันบาง   และอนาคตบาง  
เชนกายคตาสติ   ระลึกหรือใชสติพิจารณาสานหรืออาการในรางกาย  
ของเราน่ีเอง  อานาปานัสสติ   กําหนดลมหายใจของตนเอง  ๒ อยางนี้ 
เปนปจจุบัน.  มรณัสสติ   นึกถึงความตายท่ีเปนอนาคต  แตปรารภ 
ตนหรือชีวิตของตนอันเปนปจจุบัน   ที่จัดวาเปนของใกล  ไมตองใช 
กระแสใจตามนึกถึงความในท่ีไกล  ดังบทท่ีสอนใหบริกรรม   สําหรับ 
ขอน้ีวา   มรณ  ภวิสฺสติ  ความตายจักมี  (แกเรา)  หรือวา 
ชีวิตินฺทฺริย   อุปฺปจฺฉิชฺชิสฺสติ   ชีวิตินทรียของเราจักขาด  ดังนี้   ลวน 
ปรารภตนอันเปนของใกล.   สวน  ๗  ประการนอกน้ีเปนอนุสสติ  เชน 
พุทธานุสติเปนตนนั้น   เพราะเปนอารมณหางหรือนอกออกไปจาก 
ตัวผูนึก   และเปนสวนอดีตโดยมาก  อารมณที่หางจําตองใชกระแส 
ใจแลนไปไกลเที่ยวตามนึก  ฉะนั้น  จึงใชอนุสสติ  (ความตามนึก) 
ถึงแมสีลานุสสติ   จาคานุสสติ   จะเปนการนึกถงึศีล    ถึงการบริจาค 
ทานของตน  ซึ่งนาจะเปนของใกลก็จริง  แตเวลานึกหาไดปรารภตน 
ไม   ปรารภถึงกาลเวลาที่กระทําท่ีลวงแลวสาวเขามาหาปจจุบัน  คือ 
เวลานึก   ฉะน้ัน   ทานจึงใชอนุสสติเหมือนกัน. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  ในอานาปานัสสติ   ทานสอนใหกําหนดลมหายใจเขาออกน้ัน 
กําหนดอยางไร ? 
         ต.  ตามในแหงสูตรนี้   หรือในมหาสติปฏฐานสูตร   ทานสอน  
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ใหกําหนดดังนี้   เมื่อหายใจออกยาวหรือหายใจเขายาว   หายใจออก 
สั้นหรือหายใจเขาส้ัน   กใ็หคอยกําหนดรู  ใหกําหนดรูกองลมทั้งปวง 
หายใจออกและหายใจเขา   และใหรูวาเราเปนจักผูระงับกายสังขาร  
หายใจออกหายใจเขาเปนตน.   แตตามท่ีทานแสดงไวในวิสุทธิมรรค 
นั้น   ทานสอนใหคอยมีสติกําหนดนับลมหายใจเขาหายใจออก  ใหนับ 
เปนคู ๆ ดังน้ี. 
        หายใจเขานับ  ๑  หายใจออกนับ ๑  ลมเขาออกนับวา  ๒.๒. 
ลมเขาออกนับวา  ๓.๓.  ลมเขาออกนับวา  ๔.๔.  ลมเขาออกนับ 
วา  ๕.๕.  แลวกลับนับ ๑.๑.  ไปใหมถึง  ๖.๖.  แลวกลับมา ๑ ใหม 
ถึง  ๗.๗.  แลวกลับนับ  ๑  ไปอีก  ตอข้ึนไปคราวละ  ๑  แลวกลับนับ 
ตนทวีข้ึนไปจนถึง  ๑๐.๑๐.  เปนที่สุด. 
                                                                                        ส. ป. 
        ถ.  สัทธรรม  ๑๐  คืออะไรบาง ? 
        ต.  คือโลกุตตรธรรม  ๙  ปริยัติธรรม  ๑. 
                                                                                        ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  โลกตุตรธรรม  ๙  อะไรบาง ? 
        ต.  มรรค  ๔  ผล  ๔  นิพพาน ๑  รวมเปน  ๙ 
                                                                                        ส. ป. 
                                                หมวด  ๑๑ 
        ถ.  ธรรมอะไรบางที่เรียกวา  ปจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาท ?  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 165 

โดยอธิบายวากระไร  ?  
        ต.  ธรรมเหลาน้ี   คือ  อวิชชา  ๑  สังขาร  ๑  วิญญาณ  ๑ 
นามรูป  ๑   สฬายตนะ  ๑   ผัสสะ  ๑  เวทนา  ๑  ตัณหา  ๑  อุปทาน  ๑ 
ภพ  ๑  ชาติ  ๑  ชรา   มรณะ  โสกะ   ปริเทวะ   ทกุขะ  โทมนสั   อุปายาส 
รวมเปน  ๑  เรียกวาปจจัยการ.    โดยอธิบายวา   อาการอันเปนปจจัย 
ของกันและกัน   และเรียกวาปฏิจจสมถุปบาท  โดยอธิบายวา  เปนธรรม 
อันเกิดข้ึนเพราะอาศัยกันและกัน  พึงเห็นไดดังนี้  คือ - 
        เพราะอวิชชา             เปนปจจัยจึงเกิด        สังขาร 
        เพราะสังขาร               "                     "        วิญญาณ 
        เพราะวิญญาณ            "                     "         นามรูป 
        เพราะนามรูป              "                     "          สฬายตนะ 
        เพราะสฬายตนะ         "                     "           ผัสสะ 
        เพราะผัสสะ                "                     "           เวทนา 
        เพราะเวทนา                "                     "          ตัณหา 
        เพราะเวทนา                "                     "          อุปาทาน 
        เพราะอุปาทาน            "                     "           ภพ 
        เพราะภพ                     "                      "          ชาติ 
        เพราะชาติ                    "                      "          ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ 
                                                                                       ทุกขะ  โทมนัส  อุปยาส. 
                                                                                                         ส.  ป. 
        ถ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา   เมื่อตอนตรัสรู  ตามตํานานเลาวา  ได  
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ทรงพิจาณาปฏิจจสมุปบาท   โดยอนุโลมปฏโิลมนั้น    ทรงพจิารณา 
อยางไร ?  
        ต.  พระองคทรงยกเหตุข้ึนพิจารณาสาวไปหาผล เชนยกอวิชชา 
ข้ึนพิจารณา   อวิชชาใหเกิดอะไร   กร็ูไดวา  อวิชชาเปนปจจัยให 
เกิดสังขาร  นี้อวิชชาเปนเหตุ   สังขารเปนผล   พิจารณาไปตามลําดับ 
จนถึงท่ีสุด   นี้เรียกวาพิจารณาโดยอนุโลม  คือจับเหตุสาวไปหาผล 
ยกผลข้ึนพิจารณาสาวไปหาเหตุ เชนยกชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ 
ทุกขะ  โทมนัส อุปยาส   เหลาน้ีวามีอะไรเปนเหตุใหเกิด  กร็ูไดวา 
มีมาจากชาติ   ชาติมีมาจากภพ   พิจารณาโดยนัยนี้ยอนเขาไปหาขางตน 
นี้เรียกวาพิจารณาโดยปฏิโลม  ถอยกลบัมาหาขางตน  คือยกผลข้ึน 
พิจารณาสาวไปหาเหตุ. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  อะไรบางในปฏิจจสมุปบาท  เปนอดีตเหตุ   เปนปจจุบันผล 
เปนปจจุบันเหตุ  เปนอนาคตผล ? 
        ต.  อวิชชา  สังขาร  เปนอดีตเหตุ  วิญญาณ  นามรูป   สฬายตนะ 
ผัสสะ   เวทนา  เปนปจจุบันผล   ตัณหา   อุปาทาน   และกรรมภพ 
เปนปจจุบันเหตุ   ทุกขทั้งหลายมีชาติเปนตน   เปนอนาคตผล. 
                                                                ๒๔๖๕-๖๙-๒๕๑๗-๑๙ 
        ถ.  จงแสดงท่ีเกิดที่ดับแหงตัณหา  ? 
        ต.  อายตนะภายใน  อายตนะภายนอก  วิญญาณ  สัมผัส   เวทนา 
สัญญา  สญัเจตนา  ตัณหา  วิตก  วิจาร   นี้ที่เกิดแหงตัณหา  เกิดที่ 
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ไหนดับที่นั่น.  
                                                                        ๒๔๖๑ 
        ถ.  กําแหงสังสารจักร  ไดแกอะไร  ? จงแสดงมาใหครบ. 
        ต.  ไดแกอวิชชา ตัณหา   อุปาทาน.   กรรม. 
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.  จงยนองคแหงปฏิจจสมุปบาทลงเปนไตรวัฏมาดู  ? 
        ต.  อวิชชา  ตัณหา   อุปาทาน ๓   นี้ยนลงในกเิลสวัฏ.  สังสาร 
ยนลงในกัมมวัฏ.  วิญญาณ  นามรูป   อายตนะ  ผัสสะ   เวทนา   ภพ 
ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทกุขะ   โทมนสั   อุปายาส  รวม  ๘ 
ประการนี้  ยนลงในวิปากวัฏ.   อีกนยัหน่ึง  ภพทานแยกออกเปน  ๒ 
คือ  กรรมภพ  ๑  อุปปตติภพ  ๑  กรรมภพจัดไวในกัมมวัฏ   สวน 
อุปปตติภพจัดไวในวิปากวัฏ. 
                                                                        ส. ป.-๒๕๐๘ 
        ถ.  สังสาร   แปลวากระไร   สังขารในปฏิจจสมุปบาททานหมาย 
เอาอะไร  ?  ทําไมจึงวามีอวิชชาเปนปจจัย ? 
        ต.  สังขาร   แปลวาสภาพอันปจจัยปรุงแตงก็ได   แปลวาสภาพ 
ผูปรุงแตงก็ได.   นัยตนหมายเอาสังสารท่ีเปนสวนผล   นัยหลังหมาย 
เอาสังขารที่เปนสวนเหตุ.  ในปฏิจจสมุปบาททานหมายความนึกคิด 
ซึ่งจัดเปนสังขารสวนเหตุ.  สังขารนี้จะมีข้ึนก็เพราะอวิชชาคือความไมรู 
เปนปจจัย   เพราะอาศัยความไมรูนั้นเอง  จึงตองนึกคิดเพ่ือใหรู  ถารู 
แลว  ก็ไมตองนึกคิด   เพราะฉะนั้น   ทานจึงจัดอวิชชาวาเปนปจจัย 
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ใหเกิดสังขาร. 
                                                                                ส. ป.  
        ถ.  สังขารในปฏิจจสมุปบาทกับสังขารในขันธ  ๕ ประสงคเอา 
สังขารอยางเดียวกันหรือตางกันอยางไร  ? 
        ต. ถาเพงเฉพาะสังขารแลว   ในปฏิจจสมุปบาทกับในขันธ  ๕ 
เปนอยางเดียวกัน  ถาเพงเอาขันธ  ๕  ก็ตองตางกัน  คําวาสังขารใน 
ปฏิจจสมุปบาทหรือในขันธ  ๕  ก็ตาม   ทานประสงคเอาสังขารสวนเหตุ 
แตขันธ  ๕  นั้น  จัดเปนสังขารสวนผล. 
                                                                                ส. ป. 
        ถ.  เหตุผลสนธิ  ผลเหตุสนธิ   อดีตเหตุ ปจจุบันผล  ปจจุบัน 
เหตุ  อนาคตผล  เหลาน้ีมลีักษณะตางกันอยางไร  ? 
        ต.  ตางกัน  เง่ือนท่ีมีในระหวางท่ีตอกันทานเรียกวาสนธิ  ตอ 
เหตุเขากับผล   เรียกวาเหตุผลสนธิ   ตอผลเขากับเหตุ  เรียกวา 
ผลเหตุสนธิ   สวนอดีตเหตุ   ทานหมายเอาสิ่งท่ีเปนเหตุอันมีมาในกาล 
ลวงแลว   ปจจุบันผล  หมายเอาสิ่งท่ีจะพึงปรากฏในบัดนี้   ซึ่งเรียกวา 
ผลในปจจุบัน  ปจจุบันเหตุ   หมายเอาเหตุในปจจุบัน  ซึงจะใหปรากฏ 
ผลในกาลภายหนา  อนาคตผล  หมายเอาผลท่ีพึงเกิดข้ึนในกาลภาย 
หนา พึงทราบโดยยออยางนี้   อวิชชา  สังขาร   ทานจัดเปนอดีตเหตุ 
วิญญาณ  นามรูป   เปนตน  ทานจัดเปนปจจุบันผล   อวิชชา  สงัขาร 
มีมาแลวในกอนจึงทําใหเกิด  วิญญาณ  นามรูป   เปนตนข้ึนได  นามรูป 
เปนสิ่งปรากฏเปนปจจุบัน  นี้เรียกวาตอเหตุเขากับผง  นามรูป 
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เปนตนซึ่งมีอยูเปนสวนปจจุบัน  แสดงอาการตาง ๆ  ออกมาใหปรากฏ 
เลยกลายเปนเหตุใหเกิด  ตัณหา  อุปาทาน  ภพ  เปนตนตอไปอีก  ซึ่ง 
เปนผลท่ีจะพึงไดรับในกาลภายหนา   เง่ือนในระหวางปจจุบันผลท่ีจะ 
กลายเปนปจจุบันเหตุ  นี้เรียกวาผลเหตุสนธิ.         
                                                                                ส.  ป. 
        ถ.  ปจจัยยาการเทียบกันไดกับอะไร  ?  โดยฐานไหน  ? 
        ต.  อวิชชาเทียบกันไดกับตัณหาและอุปาทาน,  โดยฐานเปน 
ปจจัยแหงกรรมดวยกัน,   สังขารเทียบกันไดกับกรรมภพ   โดยฐานเปน 
กรรมดวยกนั,  วิญญาณเทียบกันไดกับอุปปตติภพ  โดยฐานเปนปฏิสนธ ิ
วิญญาณดวยกัน, นามรูป   สฬายตนะ  ผัสสะ  เวทนา  เทียบกันไดกับ 
ชาติ  โดยฐานเปนชาติดวยกัน. 
                                                                                ๒๕๑๖ 
        ถ.  การแสดงปฏิจจสมุปบาท   โดยสมุทัยวาร กับ  นิโรธวาร  นั้น 
ตางกันอยางไร  ? จงยกอุทาหรณมาประกอบคําตอบ. 
        ต.  ตางกันอยางนี้ คือ  สมุทัยวาร    แสดงความเกิดแหงผลเพราะ 
เกิดแหงเหตุ อุทาหรณวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร 
เปนตน.  นิโรธวาร  แสดงความดับแหงผล  เพราะดับแหงเหตุ 
อุทาหรณวา เพราะอวิชชาดับ   สังขารจึงดับ   เปนตน. 
                                                                                ๒๕๑๐  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 170 

                                      หมวด  ๑๒ 
        ถ.  การบัญญัติกรรมเนื่องมาจากอะไร  ?  ที่ทานจําแนกออก 
เปน  ๑๒ อยางนั้นเพ่ืออะไร  ?  เมื่อเขาใจทั่วถึงและคํานึงโดยรอบคอบ 
อยูเสมอ  มีประโยชนอยางไร  ?  
        ต. เนื่องมาจากถือวา   ผลยอมเผลด็จากเหตุ   ซึง่เพงเฉพาะเหตุ 
ภายในคือกรรม   เชนไดดีเพราะทําดี   ไดชั่วเพราทําชั่วเปนตน.  เพ่ือ 
จะหามความเห็นสับปลับเรื่องกรรม   เชนเห็นวาทําแลวไมใหผลจริงเปน 
ตน   เปนอันสนับสนุนมตินั้น.  มีประโยชนคือจะไดมั่นอยูในกัมมัสส- 
กตาสัทธา   ประพฤติอยูในคลองธรรมท่ีชอบ  ทั้งจะไดไมแลนไปสูอกิริย- 
ทิฏฐิดวย. 
                                                                                ๑/๙/๖๘-๗๖ 
        ถ.  กรรม  ๑๒  คืออะไรบาง  ? ใหผลตางกันอยางไร  ? จงตอบ 
ตามหมวด. 
        ต.  คือ  ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม  ๑ อุปปชชเวทนียกรรม  ๑ 
อปราปรเวทนียกรรม   ๑อโหสิกรรม  ๑ รวม  ๔ นีเ้ปนหมวดท่ี  ๑  
ใหผลตามคราว. 
        ชนกกรรม  ๑ อุปตถมัภกกรรม  ๑ อุปปฬกกรรม  ๑ อุปฆาตก- 
กรรม  ๑  รวม  ๔  นี้เปนหมวดท่ี  ๒ ใหผลตามกิจ. 
        ครุกรรม  ๑ พหุลกรรม  ๑  อาสันนกรรม  ๑ กตัตตากรรม ๑  



แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒ - หนาท่ี 171 

รวม ๔  นี้เปนหมวด  ที่  ๓  ใหผลตามลําดับ  ตางกันอยางนี้.         
                                                                ๗/๑๑/๖๗ 
        ถ.  การบัญญติกรรมนั้น   ทานถืออะไรเปนหลัก  ? ในกรรม 
๑๒  นั้น  กรรมอะไรบางปรุงแตงภพไดเอง  ? กรรมอะไรบางปรุงแตง 
ภพเองไมได ? 
        ต.  หลกัการบัญญัติกรรมน้ัน   เนื่องมาจากถือวา ผลยอมเผล็ดมา 
จากเหตุ  เพงเฉพาะเหตุภายนั้น  คือกรรม   เชน  ทําดี  ไดดี  ทําชัว่ 
ไดชั่ว  เปนตน  เพ่ือหามความเห็นสับปลับในเรื่องกรรมนั่นเอง ทาน 
จึงจําแนกออกเปนอยาง  ๆ.  ในกรรม   ๑๒  นั้น   ชนกกรรมเปนกรรม 
ที่ปรุงแตงภพไดเอง  นอกนั้น  ปรุงแตงภพเองไมได.         
                                                                        ๒๕๐๗ 
        ถ.  เม่ือวาถึงเรื่องกรรมแลว  ทานกลาววา  กรรมอะไรเปนหลัก 
ที่สุด  ?  มีเฉพาะในฝายอกุศล  หรือแมในฝายกุศลก็มี ?  จงจาระไนมาดู. 
        ต.  ทานกลาววา  ครุกรรม   เปนกรรมหนักทีสุ่ดกวากรรมอ่ืน ๆ. 
มีทั้ง  ๒ ฝาย  ในฝายอกุศล  ทานจัดอนันตริยกรรมเปนครุกรรม 
ในฝายกุศล  ทานจัดสมาบัติ  ๘  เปนครุกรรม,   ครุกรรมน้ีมีอยู  ยอม 
ไดชองใหผลกอน. 
                                                                        ๒๕๑๔ 
        ถ.  ครุกรรมฝายอกุศลใหผลในลําดับไหน  ?   ทานอุปมาไว 
อยางไร  ?  
        ต.  ครุกรรมยอมใหผลกอนกรรมอ่ืน  เปรียบเหมือนคนอยูบนที่ 
สูง  ใชสิ่งตาง ๆ  มีเหล็กบาง  ศิลาบาง  กระเบ้ืองบาง  ไมกระดานบาง  
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ขนนกบาง  สิ่งอ่ืน  ๆ  บางทิ้งลงมา   สิ่งใดหนักท่ีสุดสิ่งน้ันยอมตกถึงพ้ืนดิน 
กอน  สิ่งอ่ืน ๆ  ยอมตกถงึพ้ืนดินตามลําดับน้ําหนักของแตละอยาง.         
                                                                                ๒๕๐๙ 
        ถ.  กรรม  ๑๒   ทานแบงเปน   ๓  หมวด  ธดุงค  ๑๓   ทานแบงเปน 
๔  หมวด  อยากทราบวาแผนกไหนแบงหมวดอยางไร ? 
        ต.  ในแผนกกรรม  ที่ทานแบงเปน  ๓  หมวดนั้น  คือหมวดท่ี  ๑ 
ใหผลตามคราว   หมวดท่ี  ๒ ใหผลตามกิจ  หมวดท่ี  ๓    ใหผลตามลําดับ 
สวนธุดงคที่ทานแบงเปน  ๔  หมวดนั้น   คือหมวดท่ี  ๑ ปฏสิังยุตดวยจีวร 
หมวดท่ี ๒ ปฏิสังยุตดวยบิณฑบาต   หมวดท่ี  ๓ ปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ 
หมวดท่ี  ๔  ปฏิสังยุตดวยวิริยะ. 
                                                                                ๒๔๗๕ 
        ถ.  กรรมเหลาน้ัน    ทํากิจตามหนาท่ีโดยกลมเกลียวกันหรือแกง 
แยงกันอยางไร  ? 
        ต.  บางอยางกลมเกลียวกัน   เชนชนกกรรมกับอุปตถัมภกกรรม 
เมื่อชนกกรรมแตงปฏิสนธิมาแลว   ไมวาขางดีขางเลว   อุปตถมัภกกรรม 
ก็เขาสนับสนุน   ถาฝายดีก็หนุนใหดียิ่งข้ึน  ถาฝายเลวก็ซ้ําเติมให 
เลวหนักลง  บางอยางไมกลมเกลียวกนั  เชนชนกกรรมกับอุปปฬก- 
กรรมก็เขาขัดขวางบีบค้ันใหทุรพลลง  ไมไหดีเต็มที่   ถาแตงขางเลว 
อุปปฬกกรรมก็เขาเกียดกันทําใหทุเลาข้ึน   ฝายอุปฆาตกรรมก็ไมกลม 
เกลียวกันกับชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมเหมือนกัน  กลับกลมเกลียว 
กันกับอุปปฬกกรรมแตรุนแรงกวา ยอมตัดรอนผลแหงชนกกรรมและ  
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อุปตถัมภกกรรมใหขาดเสียทีเดียว แลวเขาใหผลแทนที่. 
                                                                         ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.  คนเกิดมาในโลกนี้  ๔  จําพวก คือ  ผูสวางมาสวางไป  ๑ 
ผูมืดมามืดไป   ๑ ผูสวางมามืดไป ๑ ผูมืดมาสวางไป  ๑   จําพวกไหน 
จัดในกรรมอะไร ?  ในกรรม  ๑๒  อยางนั้น. 
        ต.  ๒ อยางขางตน  เรียกวา อุปตถัมภกกรรม  ๒  อยางขางปลาย 
เรียกวา   อุปฆาตกกรรม. 
                                                                        ๒๔๗๓ 
        ถ.  อุปปฬกกรรม  ไดแกกรรมเชนไร  ?  และเปนวิสภาคกับชนก- 
กรรมอยางไร  ? 
        ต.  ไดแกกรรมบีบค้ัน   และเปนวิสภาคกับชนกกรรมดังน้ี   เมื่อ 
ชนกกรรมแตงปฏิสนธิแลว   เขาบีบค้ันผลแหงชนกกรรมไมใหเผล็ดผล 
เต็มที่  ถาชนกกรรมเปนกศุลแตงปฏิสนธิขางดี   กรรมน้ีก็เขาบีบค้ันให 
ทุรพลลง  เขาในลักษณะวา  "โชติ  ตมปรายโน "   รุงเรืองมาแลว 
มีมืดไปภายหนา   ถาชนกกรรมเปนอกุศลแตปฏิสนธิขางเลว   กรรมน้ีก ็
เขาเกียดกันใหทุเลาข้ึน  เขาในลักษณะวา  " ตโม  โชติปรายโน "  มืด 
มาแลว มีรุงเรืองไปภายหนา. 
                                                                        ๒๔๗๙ 
        ถ.   กรรมเชนไรเรียกอุปตถัมภกกรรม  อาจแตงปฏิสนธิไดเอง 
หรือ  ?  จงแสดงใหเห็นวาเปนสภาคกับชนกกรรมอยางไร  ? 
        ต.  กรรมสนับสนุน   เรียกวาอุปตถัมภกกรรมไมอาจแตงปฏิสนธิ  
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ไดเอง  การแตงปฏิสนธินั้นเปนกิจของชนกกรรม  เมื่อชนกกรรมแตง 
ปฏิสนธิแลว   อุปตถัมภกกรรมจึงเขาสนับสนุนสงเสริมอีกตอหน่ึง 
เปรียบเหมือนแมนมที่เลี้ยงลูกของคนอ่ืนฉะน้ัน.  ที่วาเปนสภาคกับ  
ชนกกรรมนัน้  คือถาชนกกรรมแตงปฏิสนธิขางดี   อุปตถัมภกกรรม 
นี้ก็เขาสนับสนุนทารกที่เกิดดีแลวน้ัน    ใหไดรับความสุขความเจริญ 
รุงเรืองจนถึงที่สุด เขาในลักษณะวา  "โชติ โชติปรายโน " รุงเรือง 
มาแลว   มรีุงเรืองไปในภายหนา   ถาชนกกรรมแตงปฏิสนธิขางเลว 
อุปตถัมภกกรรมน้ี  ก็ยอมซํ้าเติมทารกที่เกิดเลวแลวน้ันใหเลวหนักลงไป 
เขาในลักษณะวา " ตโม   ตมปรายโน "   มืดมาแลว   มีมืดไปในภาย 
หนา  ดังนี้.   หรือจะอธิบายวา   ชนกกรรมเปนกรรมเดิม  อุปตถัมภก- 
กรรมเปนกรรมซ้ําเติมก็ได. 
                                                                                ๒๔๗๘ 
        ถ.  ผูทีถู่กตราวา  อวชาตบุตร  (  บุตรตํ่ากวาตระกูล)  ถาจะวา 
โดยอํานาจกรรมประเภท  ๑๒  อยางแลว   เปนเพราะกรรมประเภทไหน 
ปรุงแตงเขาใหเปนอยางนั้น  ?   มีอธิบายอยางไร  ? 
        ต. เปนอุปปฬกกรรมฝายกุศล ปรุงแตงใหเปนอยางนั้น   คือ 
ความไดกําเนิดเปนมนุษยของเขาประเสริฐ  เกิดเพราะชนกกรรมฝาย 
กุศลท่ีเขาทําดีไวในชาติกอนตามสงมาดีแลว   แตกลับถูกอุปปฬกกรรม 
อกุศล  คือผลแหงกรรมชั่วท่ีเขาทําไวในชาติกอนติดตามเขามาขัดขวาง 
มิใหโอกาสแกชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมฝายกุศลใหผลสืบไปอีกได 
ซ้ํายังถือโอกาสบีบค้ันริดรอนความเจริญของเขาอีก  เขาจึงตกตํ่าเปน 
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อวชาตบุตร   ไมสมแกสกลุที่ดี  เปนที่สังเวชในแกผูไดรูเห็นทั่วไป. 
                                                                                 ๒๕๐๒ 
        ถ.  กรรมอะไรทานเปรียบไวเหมือนโคอันแออัดอยูในคอก   นั่น 
ไดความวาอยางไร  ? 
        ต. กรรมที่  ๑๑ คืออาสันนกรรม กรรมอันทําเมื่อจวนตาย.ได 
ความอยางนี้  เมื่อพหุลกรรมไมมี  คือผูทําไมไดทํากรรมอยางใดอยาง 
หน่ึงไวจนชิน    จนถึงออกชื่อเลื่องลือวามักเปนอยางนั้น  ๆ   กรรมน้ีแม 
ทุรพลก็ตามยอมใหผล  เหมือนโคอันแออัดอยูในคอก พอนายโคบาล 
เปดประตูออก  โคใดอยูรมิประตูคอก   แมเปนโคแกทุรพล    โคนั้นยอม 
ออกไดกอนโคท่ีอยูในเขาไป   แมแข็งแรงกวา. 
                                                                                ๒๔๗๖ 
        ถ.  กรรมท่ี  ๑๒  ไดแกการทําอยางไร  ?มีผลเปนไฉน  ? มิผิดจาก 
บาลีในพระสูตรวา  เจตนาห   ภิกฺขเว   ภมมฺ   วทามิ  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม  ไปหรือ ?   ถาเชนนั้นทาน 
บัญญัติกรรมน้ีไวทําไม  ?   มีอุทาหรณอยางไรบางหรือไม    จงแสดง 
ตามหลัก. 
        ต.  ไดแกกรรมท่ีทําดวยไมจงใจ  ทานเรียกวากตัตตกรรม 
หรือกตัตตาวาปนกรรม.   เมื่อกรรมอ่ืนไมมี  กรรมนี้จึงใหผล   และผล 
อันกรรมนี้ให  เปนแตพอดีพอราย   ดุจลูกศรอันคนบายิง  ผิดจากหลัก 
บาลีนั้น.   ทานบัญญัติไวเพราะผลอาจมีไดจริงตามน้ี.  อุทาหรณในทาง 
วินัย  ภิกษุไมจงใจ   แตทําฝนสิกขาบท   ถูกปรบัอาบัติก็มี  อาบัติ  
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ประเภทนี้  เรียกอจิตตกะ. 
                                                                        ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  รูปฌาณ  ๔  จัดเปนกรรมอะไร  ?  และเพ่ือประโยชนอยางไร 
จึงจําแนกกรรมไวหลายประเภทเชนนั้น  ?  จงชี้แจง. 
        ต. จัดเปนครุกรรม.  และที่ทานจําแนกไวหลายประเภทเชนนั้น 
ประโยชนเพ่ือจะหามความเห็นสับปลับแหงกรรม  เพราะบุคคลทํา 
กรรมอะไรไว  ไมคํานึงใหรอบคอบดวยสติอาจแลนไปสูอกิริยทิฏฐิได 
เมื่อเขาใจกรรมวิภาคอยางนี้แลว   จะไดมั่นอยูในกัมมัสสกตาสัทธา 
ประพฤติอยูในคลองธรรมท่ีชอบ. 
                                                                        ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  กรรมดียอมใหผลดี      กรรมชั่วยอมใหผลชั่ว  มิใชหรือ  ? 
คนบางคนทํากรรมชั่ว   เชนฉอโกงเขาเปนตน   แตยังคงไดรับความสุข 
อยูก็มี  บางคนทํากรรมดี   เชนใหทานและรักษาศีลเปนตน   แตยังคงได 
รับทุกขลําบากอยูก็มี   ขอน้ีเปนเพราะเหตุไร  หรือกรรมบางอยางไมได 
ผลเสียเลย  ?  จงตอบใหชอบแกเหตุ. 
        ต.  กรรมท่ีทําลงแลวทุกอยาง   จําตองใหผล   นอกจากจะเปน 
อโหสิกรรม   และกรรมดตีองใหผลดี   กรรมชั่วตองใหผลชั่ว  เปนไป 
เชนนี้เสมอ  ไมสับสน   กรรมบางอยางใหผลในชาตินี้ กรรมบางอยาง 
ใหผลในชาติหนา  หรือในชาติตอ  ๆ  ไป   เปรียบเหมือนสุนัขไลเนื้อ 
เมื่อทันในที่ใดก็เขากัดในที่นั้น.   เหตุที่คนทํากรรมชั่ว บางคนยังไดรับ 
ความสุขความเจริญอยู  กเ็พราะกรรมชั่วยังไมไดชองใหผลในขณะ  
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นั้น   กรรมดทีี่เขาไดทําไวในเวลาลวงมาแลว   ยังกาํลังใหผลอยู  แต 
กรรมชั่วน้ันยอมไมสูญหายไป  ยังคงติดตามจะใหผลอยูเสมอ  เปนแต     
ยังไมไดชองเทาน้ัน อน่ึง  คนที่ทํากรรมดีก็เหมือนกัน  ที่ยังไมไดรับ 
ความสุขความเจริญในขณะน้ัน  ก็เพราะกรรมชั่วที่เขาไดทําไวในกาล 
กอนยังกําลังใหผลอยู     จึงยังคงไดรับความทุกขความลําบากอยูใน 
ขณะนั้น   แตกรรมดีที่ทาํไวนั้นก็ไมสูญหายไปเหมือนกัน  เมื่อไดชอง 
ก็ยอมใหผลทันที   ขอน้ีเปรียบเหมือนคนท่ีพูดเท็จเสียจนชิน   จนเขา 
ตราหนาวาเปนคนโกหก  ครั้นคนน้ันพูดคําจริงข้ึนบาง  เขาจะเชื่อ 
หรือวานั่นเปนคําจริง    คงเขาใจวาเปนคําเท็จ   นีห้มายความวา  การ 
พูดเท็จยังกําลังใหผลอยู   เมื่อคนน้ันรูสึกตัวแลว   กลับตัวใหม    ต้ังใจ 
พูดคําจริงเสมอ    จนเขาเช่ือถือวาเปนคนมีสัตย    นี้แปลวาผลของการ 
พูดเท็จหมดไปแลว    การพูดคําจริงเขาใหผลแทนที่   กรรมดแีละกรรม 
ชั่วยอมผลัดเปลี่ยนกันใหผล  ไมใหผลในขณะเดียวกัน  คนเรายอมทํา 
ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วปะปนกันไป    เพราะเหตุนั้น   จึงไดรับสุขบาง 
ทุกขบาง   เจริญบาง  เสื่อมบาง  สลับกันไปเปนคราว  ๆ  สุดแตกรรมท่ี 
ทําไวนั้นจะไดชองใหผล. 
                                                                                ๒๔๗๒ 
        ถ.  บาลทีี่ทานวางเปนหลักไวในพระสูตรนั้น     เพ่ือประสงคอยาง 
ไร  ?   ถาจะถือเฉพาะตามหลักบาลีนีเ้ทาน้ัน   กรรมที่  ๑๒  จะลงรอยกัน 
กับบาลีนี้ไดไหม   หรือคงแยงกันอยูอยางนั้น  ?    จงเฉลยพรอมท้ัง 
อุทาหรณ. 
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        ต. เพ่ือประสงคจะจํากัดลงใหพอวิสัยที่จะระวังได   เพราะผลอัน 
จะพึงเผล็ดจากเหตุภายนอก   เปนอันพนวิสัยที่จะพึงปองกันดวยประการ 
ทั้งปวง   เพราะฉะนั้น  จึงจํากัดลงไปหมายเฉพาะเหตุภายใน  คือ 
เจตนาที่เห็นพอจะปองกันได   ถาจะถือตามหลักบาลีนั้น   ก็ลงรอยกัน 
ไดเหมือนกัน  แตพึงเขาใจวา    กรรมน้ีไดแกกรรมอันผูทําเจตนาไม 
ถึงน้ัน  แตทาํเกินเจตนาไป  ตัวอยาง  เชนเจตนาเพียงจะเฆ่ียนเขา  แต 
เขาถูกเฆ่ียนแลวตาย    ในกฎหมายจัดเปนฆาคนตายดวยไมมีเจตนา  วาง 
โทษเบากวาฆาดวยวาจาใจ   แตในทางพระวินัยไมปรับเปนมนุสสวิคคหะ 
ปรับเพียงใหประหารเทานั้น  ดังนี้.  
                                                                                ๑๙/๘/๗๐ 
        ถ.  ปรากฏวาพระเทวทัตตทําอกุศลกรรมไวมาก ครั้งหนึ่งทํา 
ใหสงฆแตกกัน   แลวยังพยายามปลงพระชนมพระพุทธเจาหลายครั้งจน 
กระทั่งไดทําโลหิตุปบาท   เปนเหตุใหไดรับผลกรรมทันตา คือถูก 
แผนดินสูบทั้งเปน   แลวยังตองบังเกิดในอเวจีมหานรกอีก  ดังน้ี  จง 
จัดพฤติกรรมของพระเทวทัตต ตามท่ีกลาวมานี้ลงในกรรม  ๑๒  วา 
ตอนไหน  จัดเปนกรรมอะไร  ?  หมวดไหน  ? 
        ต.  ตอนทําลายสงฆเรียกวาสังฆเภท   และทําโลหิตุปบาท  จัดเปน 
ครุกรรม  หมวดที่  ๓ ใหผลตามลําดับ.   ตอนถูกแผนดินสูบ  จัดเปน 
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม   หมวดท่ี  ๑   ใหผลตามคราว. ตอนท่ีถูกกรรม 
ใหไปเกิดในอเวจีมหานรก จัดเปนชนกกรรม   หมวดที่  ๒  ใหผล 
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ตามกิจ.    
                                                                        ๒๕๑๒ 
                                        หมวด  ๑๓ 
        ถ.  ธุดงค  เปนวัตตจริยาพิเศษอยางหน่ึง  ตามแตใครจะสมัคร 
ถือ  ไมใชกิจจําเปนคือจะถือก็ได   ถาเชนนั้น  ทานบัญญัติไวทําไม 
จงแจกประเภททั้ง  ๑๓ ตามลําดับมาดวย. 
        ต.  ทานบัญญัติไวดวยหมายจะใหเปนอุบายขัดเกลากิเลสและ 
เปนไปเพ่ือความนักนอยสันโดษ   ประเภทแหงธุดงค  ๑๓  คือ 
๑.   ปงสุกูลกิังคะ  ๒.  เตจีวริกังคะ  (เปนหมวดท่ี  ๑ ปฏิสังยุตดวย 
จีวร)  ๓.  ปณฑปาติกังคะ  ๔.  สปทานจาริกังคะ  ๕.  เอกาสนิกังคะ 
๖.  ปตตปณฑิกังคะ ๗. ขลุปจฉาภัตติกังคะ (เปนหมวดที่  ๒ ปฏิสังยุต 
ดวยบิณฑบาต)   ๘.  อารญัญิกังคะ  ๙.  รุกขมูลิกังคะ  ๑๐.  อัพโภ- 
กาสิกังคะ  ๑๑.  โสสานิกังคะ   ๑๒.  ยถาสันถติกังคะ   (เปนหมวดท่ี  ๓ 
ปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ) ๑๓.  เนสัชชกิังคะ   (เปนหมวดท่ี  ๔  ปฏิสังยุต 
ดวยวิริยะ. 
                                                                        ๒๘/๘/๗๑ 
        ถ.  ธุดงค  ๑๓  ปฏิสงัยุตดวยอะไรบาง ?   คนโดยมากเห็นเปน 
อัตตกิลมถานุโยค  ไมใชมัชฌิมาปฏปิทา  ไมยินดีที่จะปฏิบัตินอกจาก 
ยถาสันถติกงัคะ   อันเนื่องดวยระเบียบการปกครอง  ดังนี้   มีเหตุผล 
อยางไรบาง ที่จะใหเลื่อมใสในการถือธุดงคใหไดผลดีข้ึน ?  
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        ต.  ธุดงค  ๑๓  ปฏิสงัยุตดวยจีวร  ๒  ดวยบิณฑบาต  ๕   ดวย 
เสนาสนะ  ๕  ดวยวิริยะ ๑.  อันธุดงคนี้มีคุณหลายอยาง  คือเปนองค  
เครื่องกําจัดกิเลส  และเปนวัตตจริยาพิเศษ    ที่เปนไปเพ่ือสันโดษ 
มักนอย.  แมไมใชทางมัชฌิมาปฏิปทาโดยตรง แตก็เปนอุบายท่ีจะ 
ใหสามารถละปลิโพธ  ๑๐  ไดด ี  และยังบารมี   ๓๐  ทัศใหบริบูรณ  เพ่ือ 
เขาถึงมัชฌิมาปฏิปทาท่ีแทจริงได    เพราะเปนไปกับดวยความระงับ 
และความทรมานฝกฝน   ที่จะใหเปนคนใจเด็ดมั่นคง  ควรแกการงาน 
ในหนาที่และควรแกการตรัสรู    อันผูมักมากอยากใหญเปนไปกับดวย 
ปลิโพธ   และบารมียังออน   ไมทนกลาหาญแลว   แมจะเรียนจบ 
พระไตรปฎก  ก็ไมสามารถจะยกตนข้ึนสูภูมิมัชฌิมาปฏิปทาได   มกัจะ 
ไปขางกามสุขัลลิกานุโยค  อันเปนทางที่วนเวียนและตองติดอยูในทุกข 
เหมือนนกที่ติดขายของนายพรานนั่นแหละมาก   ถาพอใจพิจารณา 
เนื่อง ๆ ดังน้ี  ก็ยอมจะมีความเลื่อมใสในการถือธุดงคใหไดผลดีข้ึน 
โดยควรแกความสามารถ. 
                                                                        ๒๔๗๕ 
        ถ.  ธุดงค  ๑๓   คนหน่ึงจะสมาทานถือพรอมกันไดอยางมากเพียง 
เทาไร  ?  อะไรบาง  ?  เกินกวาน้ันไมไดเพราะเหตุไร  ? 
        ต.  จะสมาทานธุดงคพรอมกันไดอยางมากเพียง   ๑๑  อยาง  คือ 
ปฏิสังยุตดวยจีวร  ๒   ปฏิสังยุตดวยบิณฑบาต   ๕  ปฏิสังยุตดวย 
วิริยะ  ๑   แตที่ปฏิสังยุตดวยเสนาสนะ  ๕  นั้น   ไดเพียง   ๓   คือ 
อยูปา   อยูปาชา  อยูโคนไม   อาจแสวงหาใหไมขัดกันได.  อีก   ๒  
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อยาง  คืออยูในที่แจงและอยูในเสนาสนะอันทานแสดงใหอยางไร  ขัด 
กับอยางอ่ืน.  
                                                                        ๒๔๗๔-๗๗ 
        ถ.  หากภิกษุผูอุปสมบทใหม    มศีรัทธาจะสมาทานปงสุกูลิกธุดงค 
ในบัดนั้น  จะยอมใหเธอสมาทานไดหรือ    หรือจะตองรออยูคนหาผา 
บังสุกุลมาทําไตรจีวรครบแลว ? 
        ต.  ต้ังแตเธออุปสมบทแลวไมรับคฤหบดีจีวร   ก็ยอมใหเธอ 
สมาทานได   เพราะไตรจีวรของเธอผูอุปสมบทใหมนั้นไมจัดเปน 
คฤหบดีจีวร   เปนของอันพระอุปชฌายมอบให  จัดเปนสมณจีวร 
ตางหาก. 
                                                                                ๑/๙/๖๙ 
        ถ.  จงเขียนคําสมาทานธุดงคของผูถือผาบังสุกุลมาใหดู   พรอม 
ทั้งบาลีและคําแปล  ? 
        ต.   คําสมาทานวา คหปติจีวร   ปฏิกฺขิปาม,ิ   ปสุกูลิกงฺค 
สมาทิยามิ.    แปลวา  เรางดคฤหบดีจีวรเสีย     สมาทานองคของผูถือ 
ซึ้งผาบังสุกุลเปนวัตต. 
                                                                                 ส. ป. 
        ถ.  ธุดงควัตต   นําผูปฏิบัติใหไดผลอยางไรบาง ?   จงเขียนคํา 
สมาทานของผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตตมาดู  ? 
        ต.   ธุดงควัตต   นําผูปฏิบัติใหนาเลื่อมใส   เพราะทําใหผูมีกิจ 
จําเปนตองทําไมประมาท   มีความสังวรอดทน  มคีวามต้ังใจและมี 
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สัจจะ  ในการฝกฝนตนเปนพิเศษ   เปนเหตุใหรูจักกําลังใจของตน 
เนือง ๆ  ทําศีลใหบริสุทธิ ์   และจิตเปนสมาธิไดงาย  เห็นทุกขอันเปน 
ลักษณะของขันธไดงาย มีแตจะไดบรรลุผลที่สุดในพระพุทธศาสนา 
ในเมื่อปฏิบัติไมผิดหลักสัปปุริสธรรม.  คําสมาทานธุดงคขอ  ๓ วา 
อติเรกลาภ   ปฏิกฺขิปาม,ิ    ปณฺฑปาติกงฺค   สมาทิยามิ. 
                                                                        ๒๔๗๘ 
        ถ.  คําสมาทานธุดงคขอ  ๗  วาอยางไร  ?   จงเขียนมาดวย. 
        ต.  คําสมาทานธุดงคขอ  ๗  วาอยางนี้ อติริตฺตโภชน   ปฏิก-ฺ 
ขิปาม,ิ  ขลุลปุจฺฉาภตฺติกงฺค   สมาทิยามิ.                                                                         
                                                                        ๒๔๗๔ 
        ถ.   อารัญญิกังคะ   รกุขมูลิกังคะ    อัพโภกาสกิังคะ   ดู ๆ ก็มี 
ลักษณะไมตางอะไรกัน  แตไฉนทานจึงจําแนกไวเปนอยาง ๆ  หรือจะ 
ลักษณะตางกันอยางไรบาง ?         จงอธิบายพรอมทั้งเขียนคําสมาทาน 
มาใหดูดวย. 
        ต.  มลีกัษณะตางกัน   อารัญญกิังคะ    หมายความวาถืออยูปา 
ไมอยูแรมคืนในบาน  ปาน้ันทานกําหนดไววา   เปนสถานที่หางจาก 
บาน  ๒๕  เสนเปนอยางนอย   และการอยูนั้น   จะอยูกระทอมหรือถ้ํา 
ก็ได. 
        รกุขมูลกิังคะ   หมายความวาถืออยูตามโคนไม  และสถานท่ีอยู 
จะไกลจากบานเทาไรทานไมกําหนด  และไมอยูตามกระทอม. 
        อัพโภกาสิกังคะ  หมายความวาถืออยูในที่แจง  ไมอาศัยรมไม  
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หรือหลังคา   อาศัยเพียงเงาตนไมหรือภูเขาพอหลบแดดไดเทานั้น. 
        ทั้ง  ๓  อยางนี้   มีลกัษณะตางกันดังกลาวมาน้ี.  
        คําสมาทานอารัญญิกังคะ  คามนุตเสนาสน   ปฏิกฺขิปาม,ิ 
อารฺญิกงฺค    สมาทิยาม.ิ   แปลวา  เรางดเวนเสนาสนะชายปาเสีย 
สมาทานองคแหงผูถือการอยูปาเปนวัตต. 
        คําสมาทานรุกขมูลิกังคะวา   ฉนฺน    ปฏิกขฺปิามิ,   รุกขฺมลูิกงฺค 
สมาทิยามิ.   แปลวา   เรางดท่ีมุงที่บังเสีย   สมาทานองคของผูถือ 
การอยูโคนไมเปนวัตต. 
        คําสมาทานอัพโภกาสิกังคะ  ฉนนฺฺจ   รุกฺขมูลฺจ  ปฏิกขฺิปาม,ิ 
อพฺโภกาสิกงฺค  สมาทิยาม.ิ  แปลวา  เรางดที่มุงท่ีบัง  และโคนไมเสีย 
สมาทานองคของผูถือการอยูในที่แจง  ๆ  เปนวัตต. 
                                                                                        ส.  ป. 
        ถ.  จงเขียนคําสมาทานธุดงคสําหรับประเภทที่  ๑๒   มาดู  ?  ภิกษุ 
ผูถือธุดงคนี้ยอมปฏิบัติอยางไร    จึงจะเปนไปเพ่ือมักนอยสันโดษและยัง 
ประโยชนใหสําเร็จแกพวกพรหมจารี  ? 
        ต.  คําสมาทานธุดงคสําหรับประเภทที่   ๑๒ คือ   ยถาสันถติกังคะ 
วา   เสนาสนโลลุปฺป    ปฏิกฺขิปาม,ิ   ยถาสนฺถติกงฺค   สมาทิยามิ. 
แปลวา   เรางดความโลเลในเสนาสนะเสีย   สมาทานองคของผูอยูใน 
เสนาสนะอันทานจัดใหอยางไร.   ภิกษุผูถือธุดงคนี้  ยอมไมทําความ 
อาลัยในเสนาสนะท่ีอยูอันเปนที่สบายถูกใจได   เสนาสนะไมเปนที่สาย 
ไมถูกใจ   กไ็มแสหาเสนาสนะอ่ืน  ภิกษุผูเปนเสนาสนคาหาปกะจัดให 
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อยูในเสนาสนะใดยอมอยูในเสนาสนะนั้น   แมถูกยายเสนาสนะยอมไม 
ขัดขืน   ปฏบิัติอยางนี้จึงเปนที่นาเลื่อมใสท้ังเปนไปเพ่ืออนุเคราะหเพ่ือน 
พรหมจรรยผูมาอยูใหม    ดวยมีใจเอื้อเฟอเผ่ือแผสมแกภาวะของตน.   
                                                                                ๑/๙/๖๘ 
        ถ.  ในภิกษุที่ถือธุดงคทุกประเภท  ประเภทไหนถือไดไมมีกําหนด 
กาล  ?   ประเภทไหนมีกําหนดกาล ?  เพราะเหตุไร ? 
        ต.  ภิกษุผูถือรุกขมูลิกังคะกับอัพโภกาสิกังคะ  ๒   ประเภทนี้ ถือ 
ไดเฉพาะนอกพัสสกาล  เพราะในพัสสกาลตองถือเสนาสนะตามพระ 
วินัย   นอกนัน้ถือไดไมมีกําหนดกาล   เพราะไมเกี่ยวกับการถือเสนาสนะ. 
                                                                        ๑๐/๙/๖๖-๒๕๐๘-๑๕ 
        ถ.   ธุดงคเปนวัตตจริยาพิเศษประเภทหน่ึง  ทานบัญญัติไวเพ่ือ 
ประโยชนอะไร  ?         
        ต.   เพ่ือเปนอุบายขัดเกลากิเลส  และเปนไปเพ่ือความมักนอย 
สันโดษเปนตน. 
                                                                                ๑๐/๙/๖๖ 
        ถ.   ธุดงค   มี  ๑๓   ทราบแลว  แตตองการทราบอีกวา คําวา 
"ธุดงค"    นัน้  มีอธิบายอยางไร  ?  และขอไหนปฏิบัติไดยากกวาขอ 
อ่ืน ๆ   เพราะเหตุไร  ? 
        ต.  มีอธบิายวา  เปนวัตตจริยาพิเศษอยางหนึ่ง ตามแตใคร 
จะสมัครถือ  ไมใชกิจจําเปน   บัญญัติข้ึนดวยหมายจะใหเปนอุบาย  
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ขัดเกลากิเลส   และเปนไปเพ่ือความมักนอยสันโดษ.  ขอท่ี  ๑๓ เนสัชช-ิ 
กังคะ   ถือการน่ังเปนวัตร    ปฏิบัติไดยากกวาขออ่ืน  ๆ  เพราะบุคคล 
ทั่วไปตองอาศัยอิริยาบถ  ๔  คือ  ยืน  เดิน   นั่ง  นอน  เมื่อเวนอิริยาบถ 
นอนเสีย   ก็เปนการฝนธรรมดา   ตองใชความเพียรทางใจ   คือทําใจ 
ใหเข็มแข็ง   ใหมีกําลังอยางแรงกลา  จึงจะสามารถถือได.  
                                                                                ๒๕๑๗ 
        ถ.  อัตตกิลมถานุโยค    กับ  การบําเพ็ญธุดงควัตร   ตางก็ทําตัว 
ใหลําบากดวยกัน   มีขอสําคัญตางกันอยางไร  ?   ทั้งโดยเหตุที่ปรารภ 
และผลท่ีได  ? 
        ต.  มีขอสําคัญตางกัน  คือ   อัตตกิลมถานุโยค   ยอมทรมาน 
ตนใหลําบาก    เพ่ือใหบาปกรรมหมดไปเพราะการทรมานน้ัน  หรือ 
เพ่ือบูชาพระเปนเจา   พระองคทราบแลว    จงทรงโปรดไดประสบ 
อิฐวิบุลผลท่ีปรารถนา,    และผลท่ีไดก็บาปธรรมไมหมด   เพราะกิเลส 
ยังไมไดละ  และพระเปนเจาก็ไมมีตัวตนที่จะประสาทผล   หรอืใหพร 
ตามปรารถนา    นับวาเปนอกิริยทิฏฐิ.   สวนการบําเพ็ญธุดงควัตรนั้น 
ไมทรมานตนจนเกินไมกวามัชฌิมาปฏิปทา  บัญญัติข้ึนหมายจะใหเปน 
อุบายขัดเกลากิเลส    และเปนไปเพ่ือความมักนอยสันโดษ   ผลคือการ 
รักษาศีลใหบริสุทธิ์ไดงาย   จิตข้ึนสูสมาธิเร็ว   ถาปฏิบัติเครงครัด 
ไมถอยหลัง   ก็จะสําเร็จโลกุตตรธรรมเร็ว   เชนพระมหากัสสปเถระ 
เปนตัวอยาง. 
                                                                                        ๒๕๑๖  
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                                        หมวด  ๒๕ 
        ถ.  จงแสดงวิชชาและจรณะ   อยางไหนมีเทาไร  ?  อะไรบาง  ? 
        ต.   วิชชา  ๓  ก็ม ี ๘  ก็มี  วิชชา  ๓  นั้น  คือ   ปุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณ  ๑  จุตูปปาตญาณ  ๑   อาสวักขยญาณ  ๑.    วิชชา  ๘  นัน้   คือ 
วิปสสนาญาณ  ๑   มโนมยิทธิ  ๑   อิทธิวิธิ   ๑   ทพิยโสต  ๑   เจโตปริย- 
ญาณ  ๑   ปพุเพนิวาสานุสสติ   ๑   ทพิยจักขุ  ๑   อาสวักขยญาณ  ๑. 
จรณะ  ๑๕   นั้น  คือ   หมวดที่   ๑   สีลสัมปทา   ๑   อินทรียสงัวร  ๑  
โภชเนมัตตัญุตา  ๑  ชาคริยานุโยค  ๒.   หมวดที่  ๒   สัทธา  ๑  หิร ิ ๑ 
โอตตัปปะ  ๑   หาหุสัจจะ  ๑  วิริยะ  ๑   สติ  ๑   ปญญา ๑   หมวดที่  ๓ 
ปฐมฌาน  ๑  ทุติยฌาน  ๑  ตติยฌาน   ๑  จตุตถฌาน  ๑. 
                                                                                ๒๔๗๙ 
        ถ.  จรณะ  ๑๕   ตามเสขปฏิปทาสูตร   กับ  จรณะในพระพุทธคุณ 
บทวา  วิชฺชาจารณสมฺปนฺโน    เหมือนกัน   หรือ  ตางกันอยางไร  ? 
อธิบาย. 
        ต.   จรณะในบาลีทั้ง  ๒ สถานนี้   มีความหมายเหมือนกันวา 
ไดแกปฏิปทา  คือ  ทางเปนเครื่องบรรลุวิชชาหรือธรรมที่สูงข้ึนไปกวา 
เทียบดวยศัพทจรณะ  ที่แปลวา   อวัยวะเปนเครื่องเดิน  ไดแกเทา 
มิไดเรียกปฏปิทาท่ัวไป.    จรณะในเสขปฏิปทาสูตร  เปนภูมิปฏิบัติของ 
พระอริยบุคคลชั้นเสขะ  สวนจรณะในพระพุทธคุณบทวา  วิชฺชาจรณ- 
สมฺปสฺโน  หมายเอามรรคมีองค  ๘   เปนจรณะแหงความตรัสรูอริยสัจ,  
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ฌาน  ๔  เปนจรณะโดยลําดับแหงวิชชา   ๓.  วิชชาเบื้องตน  เปนจรณะ 
แหงวิชชาเบื้องปลาย,   อันเปนคุณวิเศษของพระพุทธเจา   และพระ 
อรหันตผูสําเร็จวิชชา.    
                                                                                ๒๕๑๔ 
        ถ.  แสดงจรณะ  ๑๕    ไว  โดยปุคคลาธิษฐาน  ในพระสตูร 
อะไร  ?   จรณะขอท่ี  ๔   มีนิทเทสอันพึงถือเอาโดยธรรมาธิษฐาน 
อยางไรบาง  ? 
        ต.  แสดงไวในเสขปฏิปทาสูตร.   จรณะขอท่ี  ๔    คือ  ชาคริยา- 
นุโยค  ไดแกการประกอบความเพียร  ไมเห็นแกหลับนอนเกินไป 
มีนิทเทสไววา   กลางวันชําระจิตจากนิวรณ    ดวยเดินบาง   นั่งบาง 
ตลอดวัน   กลางคืนแบงเปน   ๓  ยาม   ยามตนชําระจิตอยางนั้น  ยามกลาง 
พักผอน    นอนตะแคงขางขวา    ซอนเทาเหลื่อมเทา    มีสติสัมปชัญญะ 
มนสิการสัญญาจะลุกข้ึน  ยามท่ีสุด  ลกุข้ึนทําความเพียรอยางในยาม 
ตน. 
                                                                                ๒๕๑๓ 
        ถ.  พาหุสัจจะ   ความเปนผูไดฟงมาก   หมายกันฟงอะไร  ? 
ประกอบดวยองคเทาไร  อะไรบาง  ? 
        ต.  หมายถึงฟงธรรม  ซึ่งไพเราะในเบ้ืองตน   ไพเราะในทามกลาง 
ไพเราะในท่ีสุด   ประกอบดวยอรรถดวยพยัญชนะ  ประกาศพรหมจรรย 
บริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง.  ประกอบดวยองค  ๕  คือ  
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        ๑.   พหสฺุสุตา  ไดยินไดฟงมาก. 
        ๒.  ธตา  ทรงจําได.         
        ๓.  วจสา  ปริจิตา ทองไวดวยวาจา. 
        ๔. มนสานุเปกฺขิตา  เอาใจจดจอ. 
        ๕.   ทิฏฐิยา  สุปฏิวทิฺธา  ขบดวยทิฏฐิ.  
                                                        ๒๕๑๒ 


