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ปฏิปติปุจฉาวิสัชนา 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถามวา ผูปฏิบัติศาสนาโดยมากปฏิบัติอยูแคไหน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ปฏิบัติอยูภูมิกามาพจารกุศลโดยมาก 
 



พระธรรมเจดีย : 
ทําไมจึงปฏิบัติอยูเพียงนั้น?  
 
พระอาจารยมั่น : 
อัธยาศัยของคนโดยมากยังกําหนัดอยูในกาม เห็นวากามารมณที่ดีเปนสุข สวนที่ไมดีเห็น
วาเปนทุกข จึงไดปฏิบัติในบุญกริยาวัตถุ มีการฟงธรรม ใหทาน รักษาศีล เปนตน หรือ
ภาวนาบางเล็กนอย เพราะความมุงเพื่อจะไดสวรรคสมบัติ มนุษยสมบัติ เปนตน ก็คงเปน
ภูมิกามาพจรกุศลอยูนั่นเอง เบื้องหนาแตกายแตกตายไปแลว ยอมถึงสุคติบาง ไมถึงบาง 
แลวแตวิบากจะซัดไป เพราะไมใชนิยตบุคคล คือยังไมปดอบาย เพราะยังไมไดบรรลุ
โสดาปตติผล 
 
พระธรรมเจดีย : 
ก็ทานผูปฏิบัติที่ดีกวานี้ไมมีหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น : 
มี แตวานอย 
 
พระธรรมเจดีย : 
นอยเพราะเหตุไร?  
 
พระอาจารยมั่น : 
นอยเพราะกามทั้งหลายเทากับเลือดในอกของสัตว ยากที่จะละความยินดีในกามได 
เพราะการปฏิบัติธรรมละเอียด ตองอาศัยกายวิเวก จิตตวิเวก จึงจะเปนไปเพื่ออุปธิวิเวก 
เพราะเหตุนี้แลจึงทําไดดวยยาก แตไมเหลือวิสัย ตองเปนผูเห็นทุกขจริงๆ จึงจะปฏิบัติได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาปฏิบัติเพียงภูมิกามาพจรกุศล ดูไมแปลกอะไร เพราะเกิดเปนมนุษยก็เปนภูมิกามาพจร
กุศลอยูแลว สวนการปฏิบัติจะใหดีกวาเกาก็จะตองใหเลื่อนชั้นเปนภูมิรูปาวจรหรืออรู



ปาวจรแลโลกอุดร จะไดแปลกจากเกา?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว ถาคิดดูคนนอกพุทธกาล ทานก็ไดบรรลฌุาณชั้นสูงๆก็มี คนในพุทธกาล ทานก็
ไดบรรลุมรรคแลผล มีพระโสดาบัน แลพระอรหันต โดยมากนี่เราก็ไมไดบรรลุฌาณเปน
อันสูคนนอกพุทธกาลไมได แลไมไดบรรลุมรรคผลเปนอันสูคนในพุทธกาลไมได 
 
พระธรรมเจดีย :  
เมื่อเปนเชนนี้จักทําอยางไรดี ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตองทําในใจใหเห็นตามพระพุทธภาษิตที่วา มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุล ํสุขํ ถาวา
บุคคลเห็นซึ่งสุขอันไพบูลย เพราะบริจาคซึ่งสุขมีประมาณนอยเสียไซร จเช มตฺตาสุขํ ธี
โร สมฺปสฺส ํวิปุลํ สุขํ บุคคลผูมีปญญาเครื่องทรงไว เมื่อเล็งเห็นซึ่งสุขอันไพบูลย พึงละ
เสียซึ่งสุขมีประมาณนอย 
 
พระธรรมเจดีย :  
สุขมีประมาณนอยไดแกสขุชนิดไหน?  
 
พระอาจายมั่น :  
ไดแกสุขซึ่งเกิดแตความยินดีในกามที่เรียกวา อามิสสุข นี่แหละสุขมีประมาณนอย 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็สุขอันไพบูลยไดแกสุขชนิดไหน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไดแกฌาณ วิปสสนา มรรค ผล นิพพาน ที่เรียกวานิรามิสสุขไมเจือดวยกาม นี่แหละสุข
อันไพบูลย 



 
พระธรรมเจดีย :  
จะปฏิบัติใหถึงสุขอันไพบูลยจะดําเนินทางไหนดี?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ก็ตองดําเนินทางองคมรรค 8 
 
พระธรรมเจดีย :  
องคมรรค 8 ใครๆก็รู ทําไมถึงเดินกันไมใครจะถูก?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เพราะองคมรรคทั้ง 8 ไมมีใครเคยเดิน จึงเดินไมใครถูก พอถูกกเ็ปนพระอริยเจา 
 
พระธรรมเจดีย :  
ที่เดินไมถูกเพราะเหตุอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เพราะชอบเดินทางเกาซึ่งเปนทางชํานาญ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ทางเกานั้นคืออะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไดแกกามสุขัลลิกานุโยคแลอัตตกิลมถานุโยค 
 
พระธรรมเจดีย :  
กามสุขัลลิกานุโยคนั้นคืออะไร?  
 



พระอาจารยมั่น :  
ความทําตนใหเปนผูหมดมุนติดอยูในกามสุขนี้แล ชื่อวากามสุขัลลิกานุโยค 
 
พระธรรมเจดีย :  
อัตตกิลมถานุโยคไดแกทางไหน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไดแกผูปฏิบัติผิด แมประพฤติเครงครัดทําตนใหลําบากสักเพียงไร ก็ไมสําเร็จประโยชน
ซึ่ง มรรค, ผล, นิพพาน, นี่แหละเรียกวาอัตตกิลมถานุโยค 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นทางทั้ง 2 นี้ เห็นจะมีคนเดินมากกวามัชฌิมาปฏิปทาหลารอยเทา ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
แนทีเดียว พระพุทธเจาแรกตรัสรู จึงไดแสดงกอนธรรมอยางอื่นๆ ที่มาแลวในธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร เพื่อใหสาวกเขาใจ จะไดไมดําเนินในทางทั้ง 2 มาดําเนินในทาง
มัชฌิมาปฏิปทา 
 
พระธรรมเจดีย :  
องคมรรค 8 ทําไมจึงยกสัมมาทิฎฐิ ซึ่งเปนกองปญญขึนแสดงกอน สวนการปฏิบัติของผู
ดําเนินทางมรรค ตองทําศีลไปกอน แลวจึงทําสมาธิ แลปญญา ซึ่งเรียกวาสิกขาทั้ง 3?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามความเห็นของขาพเจาวาจะเปน 2 ตอน ตอนแรกสวนโลกียกุศลตองทําศีล สมาธ ิ
ปญญา เปนลําดับไป ปญญาที่เกิดขึ้นยังไมเห็นอริยสัจทั้ง 4 สังโยชน 3 ยังละไมได ขีด
ของใจเพียงนี้เปนโลกีย ตอนที่เห็นอริยสัจแลวละสังโยชน 3 ได ตอนนี้เปนโลกุตตร 
 
พระธรรมเจดีย :  



ศีลจะเอาศีลชนิดไหน ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ศีลมีหลายอยาง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 แตในที่นี้ประสงคศีลที่เรียกวา สมฺมาวาจา สมฺ
มากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว แตตองทําใหบริบูรณ 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาวาจา คืออะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ ปสุณาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดคําหยาบ สมฺผปฺปลา
ปา เวรมณี เวนจากพูดโปรยประโยชน  
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมากมฺมนฺโต การงานชอบนั้นมีกี่อยาง?  
 
พระอาจารยมั่น :  
มี 3 อยาง คือ ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากฆาสัตว อทินนาทานา เวรมณี เวนจากการลัก
ทรัพย อพฺรหฺมจริยา เวรมณี เวนจากอสัทธรรมไมใชพรหมจรรย 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมากมฺมนฺโต ในที่อ่ืนๆโดยมาเวน อพฺรหฺม สวนในมหาสติปฏฐานทําไมจึงเวน
กาเมสุมิจฉาจาร ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความเห็นของขาพเจาวาที่ทรงแสดงศีล อพฺรหฺม เห็นจะเปนดวยรับสั่งแกภิกษุ เพราะวา
ภิกษุเปน พรหมจารีบุคคลนั้น สวนในมหาสติปฏฐาน 4 ก็รับสัง่แกภิกษุเหมือนกัน แตวา
เวลานั้นพระองคเสด็จประทับอยูในหมูชนชาวกุรุ พวกชาวบานเห็นจะฟงอยูมาก ทานจึง



สอนใหเวน กามมิจฉาจาร เพราะชาวบานมักเปนคนมีคู 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ เวนจากมิจฉาชีพนั้นเปนอยางไร ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
บางแหงทานก็อธิบายไววา ขายสุรายาพิษ ศัสตราวุธ หรือขายสัตวมีชีวิตตองเอาไปฆา
เปนตน เหลานี้แหละเปนมิจฉาชีพ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาคนที่ไมไดขายของเหลานี้ก็เปนสมฺมาอาชีโว อยางนั้นหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ยังเปนไปไมได เพราะวิธีโกงของคนมีหลายอยางนัก เชน คาขายโดยไมเชื่อ มีการโกง
ตาชั่งตาเต็ง หรือเอารัดเอาเปรียบอยางใดอยางหนึ่งในเวลาที่ผูชื้อเผลอหรือเขาไวใจ รวม
ความพูดวาอัธยาศัยของคนที่ไมซื่อ คิดเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน เห็นแตจะไดสุดแตจะมี
โอกาส จะเปนเงินหรือของก็ดี ถึงแมไมชอบธรรม สุดแตจะได เปนเอาทั้งนั้น ขาพเจา
เห็นวาอาการเหลานี้ก็เปนมิจฉาชีพทั้งสิ้น สมฺมาอาชีโว จะตองเวนทุกอยางเพราะเปนสิ่ง
ที่คดคอมไดมาโดยไมชอบธรรม 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบนั้นคือเพียรอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
สังวรปธาน เพียรระวังอกุศลวิตก 3 ที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น ปหานปธาน เพียร ละอกุศล
วิตก 3 ที่เกิดขึ้นแลวใหหายไป ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลที่ยงัไมเกิดขึ้นแลวใหหายไป 
ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิด
แลวไวใหสมบูรณ 



 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาสติ ระลึกชอบนั้นระลึกอยางไร 
 
พระอาจารยมั่น :  
ระลึกอยูในสติปฎฐาน 4 คือ กายานุปสฺสนา ระลึกถึงกาย เวทนานุปสฺสนา ระลึกถึง
เวทนา จิตฺตานุปสฺสนา ระลึกถึงจิต ธมมฺานุปสฺสนา ระลึกถึงธรรม 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาสมาธิ ความตั้งใจไวชอบ คือต้ังใจไวอยางไร จึงจะเปนสมฺมาสมาธิ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
คือต้ังไวในองคฌาณทั้ง 4 ที่เรียกวา ปฐมฌาณ ทุติยฌาณ ตติยฌาณ จตุตถฌาณ เหลานี้
แหละ เปน สมฺมาสมาธิ 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาสงฺกปฺโป ความดําริชอบนั้นดําริอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ดําริออกจากกาม อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ดํารไิมพยาบาท อวิหึสาสงฺกปฺ
โป ดําริในความไมเบียดเบียน 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาวายาโม ก็ละอกุศลวิตก 3 แลว สมฺมาสงฺกปฺโป ทําไมจึงตองดําริอีกเลา?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตางกันเพราะ สมฺมาวายาโมนั้น เปนแตเปลี่ยนอารมณ เชน จิตที่ฟุงซาน หรอืเปนอกุศลก็
เลิกนึกเรื่องเกาเสีย มามีสติระลึกอยูในอารมณที่เปนกุศลจึงสงเคราะหเขาในกองสมาธิ 



สวนสมฺมาสงฺกปฺโป มีปญญาพิจารณาเห็นโทษของกาม เห็นอานิสงสของเนกขัมมะ จึง
ไดคิดออกจากกามดวยอาการที่เห็นโทษหรือเห็นโทษของพยาบาทวิหิงสา เห็นอานิสงส
ของเมตตากรุณา จึงไดคาดละพยาบาทวิหิงสา การเห็นโทษแลเห็นอานิสงสเชนนี้แหละ
จึงผิดกับ สมฺมาวายาโม ทานจึงสงเคราะหเขาไวในกองปญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  
สมฺมาทิฎฐิ ความเห็นชอบนั้นคือเห็นอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
คือ เห็นทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ที่เรยีกวา อริยสัจ 4 ความเห็นชอบอยางนี้แหละชื่อวา 
สมฺมาทิฎฐิ 
พระธรรมเจดีย :  
อริยสัจ 4 นั้น มีกิจจะตองทําอะไรบาง?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามแบบที่มีมาในธรรมจักร มีกิจ 3 อยาง ใน 4 อริยสัจ รวมเปน 12 คือ สัจญาณ รูวาทุกข 
กิจญาณ รูวาจะตองกําหนด กตญาณ รูวากําหนดเสร็จแลว แลรูวาทุกขสมุทัยจะตองละ 
แลไดละเสร็จแลว และรูวาทุกขนิโรธจะตองทําใหเจงแลไดทําใหแจงเสร็จแลว แลรูวา
ทุกขนิโรธคามีนีปฏิปทา จะตองเจริญ แลไดเจริญแลว นี่แหละเรียกวากิจในอริยสัจทั้ง 4 
 
พระธรรมเจดีย :  
ทุกขนั้นไดแกสิ่งอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ขันธ 5 อายตนะ 6 ธาตุ 6 นามรูป เหลานี้เปนประเภททุกขสัจ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ทุกขมีหลายอยางนักจะกําหนดอยางไรถูก?  



 
พระอาจารยมั่น :  
กําหนดอยางเดียวก็ได จะเปนขันธ 5 หรือ อายตนะ 6 หรือธาตุ 6 นามรูปอยางใดอยาง
หนึ่งก็ได ไมใชวาจะตองกําหนดทีละหลายอยาง แตวาผูปฏิบัติควรจะรูไวเพราะธรรม
ทั้งหลายเหลานี้ เปนอารมณของวิปสสนา 
 
พระธรรมเจีดย :  
การที่จะเห็นอริยสัจก็ตองทําวิปสสนาดวยหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไมเจริญวิปสนา ปญญาจะเกิดอยางไรได เมื่อปญญาไมมีจะเห็นอริยสัจทั้ง 4 อยางไรได 
แตที่เจริญวิปสสนากันอยู ผูที่อินทรียออนยังไมเห็นอริยสัจทั้ง 4 เลย 
 
พระธรรมเจดีย :  
ขันธ 5 ใครๆก็รูทําไมจึงกําหนดทุกขไมถูก?  
 
พระอาจารยมั่น :  
รูแตชื่อ ไมรูอาการขันธตามความเปนจริง เพราะฉะนั้นขันธ 5 เกิดขึ้นก็ไมรูวาเกิด ขันธ 5 
ดับไปก็ไมรูวาดับ แลขันธมีอาการสิ้นไปเสื่อมไปตามความเปนจริงอยางไรก็ไมทราบ
ทั้งนั้น จึงเปนผูหลงประกอบดวยวิปลาส คือไมเที่ยงก็เห็นวาเที่ยง เปนทุกขก็เห็นวาเปน
สุข เปนอนัตตาก็เห็นวาเปนอัตตาตัวตน เปนอสุภไมงามก็เห็นวาเปนสุภะงาม 
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอนสาวก ที่มาแลวในมหาสติปฎฐานสูตร ใหรูจัก
ขันธ 5 แลอายตนะ 6 ตามความเปนจริงจะไดกําหนดถูก 
 
พระธรรมเจดีย :  
ขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นมีลักษณะอยางไร เมื่อเวลาเกิดขึ้นแลดับ
ไปจะไดรู?  
 



พระอาจารยมั่น :  
รูปคือ ธาตุดิน 19 น้ํา 12 ลม 6 ไฟ 4 ชือ่วามหาภูตรูป เปนรูปใหญแลอุปาทายรูป 24 เปน
รูปที่ละเอียด ซึ่งอาศัยอยูในมหาภูตรูป 4 เหลานี้ชื่อวารูป แตจะแจงใหละเอียดก็มากมาย 
เมื่ออยากทราบใหละเอียด ก็จงไปดูเอาในแบบเถิด 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็เวทนานั้นไดแกสิ่งอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความเสวยอารมณ ซึ่งเกิดประจําอยูในรูปนี้แหละ คือบางคราวก็เสวยอารมณเปนสุข บาง
คราวก็เสวยอารมณก็เปนทุกข บางคราวก็ไมทุกข ไมสุข นี่แหละเรียกวา เวทนา 3 ถาเติม
โสมนัสโทมนัส ก็เปนเวทนา 5 
 
พระธรรมเจดีย :  
โสมนัสโทมนัสเวทนา ดูเปนชื่อของกิเลส ทําไมจึงเปนขันธ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เวทนามี 2 อยาง คือ กายิกะเวทนาๆ ซึ่งเกิดทางกาย 1 เจตสิกเวทนาๆ ซึ่งเกิดทางใจ 1 สุข
เวทนาเสวยอารมณเปนสุข ทุกขเวทนาเสวยอารมณเปนทุกข 2 อยางนี้เกิดทางกาย 
โสมนัส โทมนัส อทุกขมสุขเวทนา 3 อยางนี้เกิดทางใจ ไชกิเลส คือเชนกบับางคราวอยู
ดีๆก็มีความสบายใจ โดยไมไดอาศัยความรักความชอบก็มี หรือบางคราวไมอาศัยโทสะ
หรือปฏิฆะ ไมสบายใจขึ้นเอง เชนคนเปนโรคหัวใจหรือโรคเสนประสาทก็มี อยางนี้เปน
ขันธแท ตองกําหนดรูวาเปนทุกข เมื่อเวทนาอยางใดอยางหนึ่งปรากฎขึ้น นั่นแหละเปน
ความเกิดขึ้นแหงเวทนา เมื่อเวทนาเหลานั้นดับหายไป เปนความดับไปแหงเวทนา นี่
แหละเปนขันธแท เปนประเภททุกขสัจ 
 
พระธรรมเจดีย :  
เวทนานั้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้น?  



 
พระอาจารยมั่น :  
อาศัยอายตนะภายใน 6 ภายนอก 6 วิญญาณ 6 กระทบกันเขา ชื่อวาผัสสะ เปนที่เกิดแหง
เวทนา 
 
พระธรรมเจดีย :  
อายตนะภายใน 6 ภายนอก 6 วิญญาณ 6 ผัสสะ 6 เวทนาที่เกิดแตผัสสะ 6 ก็ไมใชกิเลส 
เปนประเภททุกขทั้งนั้นไมใชหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว 
 
พระธรรมเจดีย :  
แตทําไมคนเราเมื่อเวลาตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดดมกลิ่น ลิ้นไดลิ้มรสหรือถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย รูรับอารมณดวยใจ ก็ยอมไดเวทนาอยางใดอยางหนึ่งไมใชหรือ ก็
อายตนะแลผัสสเวทนาก็ไมใชกิเลส แตทําไมคนเราจึงเกิดกิเลสและความอยากขึ้นได
เลา?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เพราะไมรูวาเปนขันธแลอายตนะ แลผัสสเวทนา สําคัญวาเปนผูเปนคนเปนจริงเปนจัง 
จึงไดเกิดกิเลสและความอยาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงแสดงไวในฉักกะสูตรวา 
บุคคลเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปลอยใหรานุสัยตามนอน ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปลอยใหปฏิ
ฆานุสัยตามนอน อุทกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปลอยใหอวิชชานุสัยตามนอน การทําที่สุด
แหงทุกขในชาตินี้ ไมใชฐานะที่จะมีไดเปนได ถาบุคคลเมื่อเวทนาทั้ง 3 เกิดขึ้นก็ไม
ปลอยใหอนุสัยทั้ง 3 ตามนอน การทําที่สุดแหงทุกขในชาตินี้มีฐานะที่มีไดเปนได นี่ก็
เทากับตรัสไวเปนคําตายตัวอยูแลว 
 
พระธรรมเจดีย :  



จะปฏิบัติอยางไรจึงจะไมใหอนุสัยทั้ง 3 ตามนอน 
 
พระอาจารยมั่น :  
ก็ตองมีสติทําความรูสึกตัวไว แลมีสัมปชัญญะ ความรูรอบคอบในอายตนะ แลผัสส
เวทนาตามความเปนจริงอยางไร อนุสัยทั้ง 3 จึงจะไมตามนอน สมดวยพระพุทธภาษิตใน
โสฬสปญหาที่ 1 ตรัสตอบอชิตะมานพวา สติ เตสํ นิวารณํ สติเปนทดุจทํานบเครื่องปด
กระแสเหลานั้น ปฺญา เยเตปถิยฺยเร กระแสเหลานั้นอันผูปฏิบัติจะละเสียไดดวยปญญา 
แตในที่นั้นทานประสงคละตัณหา แตอนุสัยกับตัณหาหเปนกิเลสประเภทเดียวกัน 
 
พระธรรมเจดีย :  
เวทนาเปนขันธแทเปนทุกขสัจไมใชกิเลส แตในปฏิจจสมุปบาท ทําไมจึงมี 
เวทนาปจฺจยตณฺหา เพราะเหตุอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เพราะไมรูจักเวทนาตามความเปนจริง เมื่อเวทนาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เวทนาที่เปน
สุขก็ชอบเพลิดเพลินอยากได หรือใหคงอยูไมใหหายไปเสีย เวทนาที่เปนทุกขไมดีมีมา ก็
ไมชอบประกอบดวยปฏิฆะอยากผลักไสไลขับใหหายไปเสีย หรืออทุขมสุขเทนา ที่มีมา
ก็ไมรู อวิชชานุสัยจึงตามนอน สมดวยพระพุทธภาษิตในโสฬสปญหาที่ 13 ที่อุทยะ
มานพทูลถามวา กถํ สตสฺส จรโตวิญญาณํ อุปรุชฌฺติ เมื่อบุคคลประพฤติมสีติอยางไร 
ปฏิสนธิ วิญญานจึงจะดับ ตรัสตอบวา อชฺฌตฺตฺจ พหิทฺธา จ เวทนํ นาพินนฺทโต เมื่อ
บุคคลไมเพลิดเพลินยิ่ง ซึ่งเวทนาทั้งภายในแลภายนอก อวํ สตสฺส จรโต วิญญาณํ อุ
ปรุชฺฌต ิประพฤติมีสติอยูอยางนี้ ปฏิสนธิวิญญาณจึงจะดับ 
 
พระธรรมเจดีย :  
เวทนาอยางไรชื่อวาเวทนาภายนอก เวทนาอยางไรชื่อวาเวทนาภายใน 
 
พระอาจารยมั่น :  
เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส โสตะสัมผัส ฆานะสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส 5 อยาง นี้



ชื่อวา เวทนาที่เปนภายนอก เวทนาที่เกิดในฌาณ เชน ปติหรือสุขเปนตน ชื่อวาเวทนา
ภายในเกิดแตมโนสัมผัส 
 
พระธรรมเจดีย :  
ปติแลสุขก็เปนเวทนาดวยหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ปติแลสุขนั้นเกิดขึ้นเพราะความสงบ อาศัยความเพียรของผูปฏิบัติ ในคิริมานนทสูตร อา
นาปานสติ หมวดที่ 5 กับที่ 6 ทานสงเคราะหเขาในเวทนานุปสสนาสติปฎฐาน 
เพราะฉะนั้นปติแลสุขจึงจัดเปนเวทนาภายในได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ที่เรียกวา นิรามิสเวทนา เสวยเวทนาไมมีอามิส คือไมเจือกามคุณ เห็นจะเปนเวทนาที่
เกิดขึ้นจากจิตที่สงบนี้เอง แตถาเชนนั้นความยินดีใน รูป, เสียง, กลิ่น, รส, โผฎฐัพพะ ที่
เรียกวากามคุณ 5 เวทนาที่เกิดคราวนั้น ก็เปนอามิสเวทนา ถูกไหม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว 
 
พระธรรมเจดีย :  
สวนเวทนาขาพเจาเขาใจดีแลว แตสวนสัญญาขันธ ความจํารูป จําเสียง จํากลิ่น จํารส จํา
โผฏฐัพพะ จําธัมมารมณ 6 อยางนี้ มัลักษณะอยางไร เมื่อรูป สญัญาความจํารูปเกิดขึ้น
นั้น มีอาการเชนไร แลเวลาที่ความจํารูปดับไป มีอาการเชนไร ขาพเจาอยากทราบ เพื่อจะ
ไดกําหนดถูก?  
 
พระอาจารยมั่น :  
คือเราไดเห็นรูปคน หรือรูปของอยางใดอยางหนึ่งแลวมานึกขึ้น รูปคนหรือรูปของ
เหลานั้นก็มาปรากฎขึ้นในใจ เหมือนอยางไดเห็นจริงๆนี่เรียกวาความจํารูป 



 
พระธรรมเจดีย :  
ยังไมเขาใจดี ขอใหชี้ตัวอยางใหขาวอีกสักหนอย?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เชนกับเมื่อเชานี้เราไดพบกับคนที่รูจักกันหรือไดพูดกัน ครั้นคนนั้นไปจากเราแลว เมื่อ
เรานึกถึงคนนั้น รูปรางคนนั้นก็ปรากฎชัดเจนเหมือนเวลาที่พบกัน หรือไดเห็นของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไว เมื่อเวลานึกขึ้นก็เห็นสิ่งนั้นชัดเจน เหมือนอยางเวลาที่เห็นรวมเปนรูป 2 อยาง 
คือ อุปาทินนกรูป รูปทีม่ีวิญญาณ เชน รูปคน หรอืรูปสัตว อนุปาทินนกรูป รูปที่ไมมี
วิญญาณครอง ไดแกสิ่งของตางๆหรือตนไมดินหินกรวด 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นคนเปนก็เปนรูปที่มีวิญญาณ คนตายก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ อยางนั้นหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว นาสลดใจ ชาติเดียวเปนได 2 อยาง 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นสัญญาก็เปนเรื่องของอดีตทั้งนั้น ไมใชปจจุบัน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
อารมณนั้นเปนอดีต แตเมื่อความจําปรากฎขึ้นในใจ เปนสัญญาปจจุบันนี่แหละเรียกวา
สัญญาขันธ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาไมรูจักสัญญา เวลาที่ความจํารูปคนมาปรากฎขึ้นในใจ ก็ไมรูวาสัญญาของตัวเอง 
สําคัญวาเปนคนจริงๆ หรือความจํารูปที่ไมมีวิญญาณมาปรากฎขึ้นในใจ ก็ไมรูวาสัญญา 
สําคัญวาเปนสิ่งเปนของจริงๆ เมื่อเปนเชนนี้จะมีโทษอยางไรบาง ขอทานจงอธิบายให



ขาพเจาเขาใจ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
มีโทษมาก เชนนึกถึงคนที่รัก รปูรางของคนที่รักก็มาปรากฎกับใจ กามวิตกที่ยังไมเกิด ก็
จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็จะงอกงาม หรือนึกถึงคนที่โกรธกัน รูปรางของคนที่โกรธกัน
นั้นก็มาปรากฎชัดเจนเหมือนไดเห็นจริงๆ พยาบาทวิตกที่ยังไมเกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น
แลวก็จะงอกงาม หรือนึกถึงสิ่งของที่สวยๆงามๆ รูปรางสิ่งของเหลานั้นก็มาปรากฎในใจ 
เกิดความชอบใจบาง แหละอยาไดบาง เพราะไมรูวาสัญญาขันธของตัวเอง สัญญาวาสิ่ง
ทั้งปวงเปนจริงเปนจังไปหมด ที่แทก็เหลวทั้งนั้น 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็ความเกิดขึ้นแหงสัญญามีลักษณะอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เมื่อความจํารูปอยางใดอยางหนึ่งมาปรากฎในใจ เปนความเกิดขึ้นแหงความจํารูป เมื่อ
ความจํารูปเหลานั้นดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงความจํารูป 
 
พระธรรมเจดีย :  
ความจําเสียงนั้น มีลักษณะอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เชนเวลาเราฟงเทศน เมื่อพระเทศนจบแลวเรานึกขึ้นไดวาทานแสดงวาอยางนั้นๆ หรือมี
คนมาพูดเลาเรื่องอะไรๆใหเราฟง เมื่อเขาพูดเสร็จแลวเรานึกขึ้นจําถอยคํานั้นได นี่เปน
ลักษณะของความจําเสียง เมื่อความจําเสียงปรากฎขึ้นในใจ เปนความเกิดขึ้นแหงความจํา
เสียง เมื่อความจําเสียงเหลานั้นดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงสัททสัญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  
คันธสัญญาความจํากลิ่นมีลักษณะอยางไร?  



 
พระอาจารยมั่น :  
เชนกับเราเคยไดกลิ่นหอมดอกไมหรือน้ําอบ หรือกลิ่นเหม็นอยางใดอยางหนึ่งไว เมื่อนึก
ขึ้นก็จํากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเหลานั้นได นี่เปนความเกิดขึ้นของความจํากลิ่น เมื่อความจํา
กลิ่นเหลานั้นหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงคันธสัญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  
รสสัญญาความจํารสนั้นมีลักษณะอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความจํารสนั้น เมื่อเรารับประทานอาหารมีรสเปรี้ยว หวาน จืด เค็ม หรือขมเปนตน เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จแลว นึกขึ้นกจํ็ารสเหลานั้นได อยางนี้เรียกวา ความจํารส เมื่อ
ความจํารสปรากฎขึ้นใจใน เปนความเกิดขึ้นแหงรสสัญญา เมื่อความจํารสเหลานั้นดับ
หายไปจากใจ เปนความดับไปแหงรสสัญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  
โผฎฐัพพะสัญญามีลักษณะอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความจําเครื่องกระทบทางกาย เชนเราเดินไปเหยียบหนาม ถูกหนามยอก หรือถูกตองเย็น
รอนออนแข็งอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อนึกขึ้นจําความถูกตองกระทบกายเหลานั้นได ชื่อวา
โผฏฐัพพะสัญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  
เชนเมื่อกลางวันนี้เราเดินไปถูกแดดรอนจัด ครั้นกลับมาถึงบาน นึกถึงที่ไปถูกแดดมานั้น 
ก็จําไดวาวันนั้นเราไปถูกแดดมานั้น ก็จัดไดวาวันนั้นเราไปถูกแดดรอน อยางนี้เปน
โผฏฐัพพะสัญญาถูกไหม?  
 



พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบถูกตองทางกาย เมื่อเราคิดถึงอารมณเหลานั้น จําไดเปน
โผฏฐัพพะสัญญาทั้งนั้น เมื่อความจําโผฏฐัพพะเกิดขึ้นในใจ มีความเกิดขึ้นแหง
โผฏฐัพพะสัญญา เมื่อความจําเหลานั้นดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงโผฏฐัพ
พสัญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  
ธัมมสัญญามลีักษณะอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ธัมมสัญญาความจําธัมมารมณนั้นละเอียดยิ่งกวาสัญญา 5 ที่ไดอธิบายมาแลว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ธัมมารมณนั้นไดแกสิ่งอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ 3 อยางนี้ ชื่อวาธัมมารมณ เชนเราไดเสวยเวทนาที่
เปนสุขหรือที่เปนทุกขไว แลเวทนาเหลานั้นดับไปแลว นึกขึน้จําไดอยางนี้ ชื่อวาความจํา
เวทนา หรือเคยทองบนอะไรๆ จะจําไดมากก็ตามหรือจําไดนอยตาม เมื่อความจํา
เหลานั้นดับไปพอนึกขึ้นถึงความจําเกาก็มาเปนสัญญาปจจุบันขึ้น อยางนี้เรียกวาความจํา
สัญญา หรือเราคิดนึกเรื่องอะไรๆขึ้นเองดวยใจ เมื่อความคิดเหลานั้นดับไป พอเรานึกถึง
เรื่องที่เคยคิดเอาไวนั้น ก็จําเรื่องนั้นได นี่เรียกวาความจําสัขารขันธ ความจําเรื่องราวของ
เวทนา สัญญา สังขารเหลานี้แหละชื่อธัมมสัญญา ความจําธัมมารมณ เมื่อความจําธัม
มารมณมาปรากฎขึ้นในใจ เปนความเกิดขึ้นแหงธัมมสัญญา เมื่อความจําธัมมรมณ
เหลานั้นดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงธัมมสัญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  
แหมชางซับซอนกันจริงๆ จะสังเกตอยางไรถูก?  



 
พระอาจารยมั่น :  
ถายังไมรูจักอาการขันธ ก็สังเกตไมถูก ถารูจักแลว ก็สังเกตไดงาย เหมือนคนที่รูจักตัวแล
รูจักชื่อกัน ถงึจะพบหรือเห็นกันมากๆ คนก็รูจักไดทุกๆคน ถาคนที่ไมคยรูจักตัวหรือ
รูจักชื่อกันมาแตคนเดียวก็ไมรูจักวา ผูนั้นคือใคร สมดวยพระพทุธภาษิตในคุหัฏฐกสูตร
หนา 395 ที่วา สฺญํ ปรฺิยา วิตเรยฺย โอฆ ํสาธุชนมากําหนดรอบรูสัญญาแลวจะพึงขาม
โอฆะ 
 
พระธรรมเจดีย :  
สังขารขันธคืออะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
สังขารขันธคือความคิดความนึก 
 
พระธรรมเจดีย :  
สังขารขันธเปนทุกขสัจหรือเปนสมุทัย?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เปนทุกขสัจ ไมใชสมุทัย 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็สังขารขันธตามแบบอภิธัมมสังคะ ทานแจกไววา มีบาปธรรม 14 โสภณเจตสิก 25 
อัญญสมนา 13 รวมเปนเจตสิก 52 ดวงนั้น ดูมีทั้งบุญทั้งบาป และไมใชบญุไมใชบาปปน
กัน ทําไมจึงเปนทุกขสัจอยางเดียว ขาพเจาฉงนนัก?  
 
พระอาจารยมั่น :  
อัญญสมนา 13 ยกเวทนาสัญญาออกเสีย 2 ขันธ เหลืออยู 11 นี่แหละเปนสังขารขันธแท 
จะตองกําหนดรูวาเปนทุกข สวนบาปธรรม 14 นั้น เปนสมุทัยอาศัยสังขารขันธเกิดขึ้น 



เปนสวนปหาตัพพธรรมจะตองละ สวนโสภณเจตสิก 25 นั้น เปนภาเวตัพพธรรมจะตอง
เจริญ เพราะฉะนั้นบาปธรรม 14 กับโสภณเจตสิก 25 ไมใชสังขารแท เปนแตอาศัย
สังขารขันธเกิดขึ้น จึงมีหนาที่จะตองละแลตองเจริญความคิดความนึกอะไรๆ ที่มา
ปรากฎขึ้นในใจ เปนความเกิดแหงสังขารขันธ ความคิดความนึกเหลานั้นดับหายไปจาก
ใจ ก็เปนความดับไปแหงสัขารขันธ 
 
พระธรรมเจดีย :  
วิญญาณขันธที่รูทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ 6 อยางนี้ มีลักษณะ
อยางไรและเวลาที่เกิดขึ้นแลดับไปมีอาการอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
คือ ตา 1 รูป 1 กระทบกันเขา เกิดความรูทางตา เชนกับเราไดเห็นคนหรือสงของอะไรๆ 
ก็รูไดคนนั้นคนนี้ หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ชื่อวาจักขุวิญญาณ เมื่อรูปมาปรากฎกับตา เกิดความรู
ทางตาเปนความเกิดขึ้นแหงจักขุวิญญาณ เมื่อความรูทางตาดับหายไปเปนความดับไป
แหงจักขุวิญญาณ หรือความรูทางหู รูกลิ่นทางจมูก รูรสทางลิ้น รูโผฎฐัพพะทางกายมา
ปรากฎขึ้น กเ็ปนความเกิดแหงโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ 
เมื่อความรูทางหู จมูก ลิน้ กาย หายไป ก็เปนความดับไปแหงโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ 
ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ เมื่อใจกับธัมมารมณมากระทบกันเขาเกิดความรูทางใจ
เรียกวามโนวิญญาณ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ใจนั้นไดแกสิ่งอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ใจนั้นเปนเครื่องรับธัมมารมณใหเกิดความรูทางใจ เหมือนอยางตาเปนเครื่องรับรูปให
เกิดความรูทางตา 
 
พระธรรมเจดีย :  



รูเวทนา รูสัญญา รูสังขารนั้น รูอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
รูเวทนานั้น เชน สุขเวทนาเปนปจจุบันเกิดขึ้น ก็รูวาเปนสุข หรือทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็รูวา
เปนทุกข อยางแลรูเวทนา หรือสัญญาใดมาปรากฎขึ้นในใจ จะเปนความจํารูปหรือ
ความจําเสียงก็ดี ก็รูสญัญานั้น อยางนี้เรียกวารูสัญญาหรือความคิดเรื่องอะไรๆขึ้น ก็รูไป
ในเรื่องนั้นอยางนี้ รูสังขาร ความรูเวทนา สัญญา สงัขาร 3 อยางนี้ ตองรูทางใจ เรียกวา
มโนวิญญาณ 
 
พระธรรมเจดีย :  
มโนวิญญาณความรูทางใจก็เหมือนกันกับธรรมสญัญา ความจําธัมมารมณอยางนั้นหรือ 
เพราะนี่ก็รูวาเวทนา สัญญา สังขาร นั่นก็จําเวทนา สัญญา สังขาร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตางกัน เพราะสัญญานั้นจําอารมณที่ลวงแลว แตตัวสัญญาเองเปนสัญญาปจจุบัน สวน
มโนวิญญาณนั้นรูเวทนา สัญญา สังขาร ที่เปนอารมณปจจุบัน เมื่อความรูเวทนา สัญญา 
สังขาร มาปรากฎขึ้นในใจ เปนความเกิดขึ้นแหงมโนวิญญาณ เมื่อความรู เวทนา สัญญา 
สังขาร ดับ หายไปจากใจ เปนความดับไปแหงมโนวิญญาณ 
 
พระธรรมเจดีย :  
เชนผงเขาตา รูวาเคืองตา เปนรูทางตาใชไหม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไมใช เพราะรูทางตานั้น หมายถึงรูปที่มากระทบกับตาเกิดความรูขึ้น สวนผงเขาตานั้น
เปนกายสัมผัส ตองเรียกวารูโผฏฐัพพะ เพราะตานั้นเปนกาย ผงนั้นเปนโผฏฐัพพะ เกิด
ความรูขึ้น ชือ่วารูทางกาย ถาผงเขาตาคนอื่น เขาวานเราไปดู เมื่อเราไดเห็นผงเกิดความรู
ขึ้น ชื่อวารูทางตา 
 



พระธรรมเจดีย :  
สาธุ ขาพเจาเขาใจไดความในเรื่องนี้ชัดเจนดีแลว แตขันธ 5 นั้นยังไมไดความวา จะ
เกิดขึ้นที่ละอยางสองอยาง หรือวาตองเกิดพรอมกันทั้ง 5 ขันธ 
 
พระอาจารยมั่น :  
ตองเกิดขึ้นพรอมกันทั้ง 5 ขันธ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ขันธ 5 ที่เกิดพรอมกันนั้น มีลักษณะอยางไร? และความดับไปมีอาการอยางไร? ขอใหชี้
ตัวอยางใหขาวสักหนอย 
 
พระอาจารยมั่น :  
เชนเวลาเรานึกถึงรูปคนหรือรูปสิ่งของอยางใดอยางหนึ่ง อาการที่นึกขึ้นนั้นเปนลักษณะ
ของสังขารขันธ รูปรางหรือสิ่งของเหลานั้นมาปรากฎขึ้นในใจนี่เปนลักษณะของรูป
สัญญา ความรูที่เกิดขึ้นในเวลานั้นนี่เปนลักษณะของมโนวิญญาณ สุขหรือทุกขหรือ
อุเบกขาที่เกิดขึ้นในคราวนั้น นี่เปนลกัษณะของเวทนา มหาภูตรูป หรืออุปาทายรูปที่
ปรากฎอยูนั้น เปนลักษณะของรูป อยางนี้เรียกวาความเกิดขึ้นแหงขันธพรอมกันทั้ง 5 
เมื่ออาการ 5 อยางเหลานั้นดับไป เปนความดับไปแหงขันธทั้ง 5 
 
พระธรรมเจดีย :  
สวนนามทั้ง 4 เกิดขึ้นและดับไปพอจะเห็นดวย แตที่วารูปดับไปนั้นยังไมเขาใจ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
สวนรูปนั้นมีความแปรปรวนอยูเสมอเชนของเกาเสื่อมไป ของใหมเกิดแทนแตทวาไม
เห็นเองเพราะรูปสันตติ รูปที่ติดตอเนื่องกันบังเสีย จึงแลไมเห็น แตก็ลองนึกดูถึงรูป
ตั้งแตเกิดมาจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปแลวสักเทาไร ถารูปไมดับก็คงไมมีเวลาแกแลเวลาตาย 
 
พระธรรมเจดีย :  



ถาเราสังเกตขันธ 5 วาเวลาเกิดขึ้นแลดับไปนั้น จะสังเกตอยางไรจึงจะเห็นได แลที่วา
ขันธสิ้นไปเสื่อมไปนั้นมีลักษณะอยางไร เพราะวาเกิดขึ้นแลวก็ดับไป แลวก็เกิดขึ้นได
อีกดูเปนของคงที่ไมเห็นมีความเสื่อม 
 
พระอาจารยมั่น :  
พูดกับคนที่ไมเคยเห็นความจริงนั้น ชางนาขันเสียเหลือเกิน วิธีสังเกตขันธ 5 นั้น ก็ตอง
ศึกษาใหรูจักอาการขันธตามความเปนจริง แลวก็มีสติสงบความคิดอื่นเสียหมดแลว จน
เปนอารมณอันเดียวที่เรียกวาสมาธิ ในเวลานั้นความคิดอะไรๆไมมีแลว สวนรูปนั้น
หมายลมหายใจ สวนเวทนาก็มีแตปติหรือสุข สวนสัญญาก็เปนธรรมสัญญาอยางเดียว 
สวนสังขารเวลานั้นเปนสติกับสมาธิ หรือวิตกวิจารณอยู สวนวิญญาณก็เปนแตความรูอยู
ในเรื่องที่สงบนั้น ในเวลานั้นขันธ 5 เขาไปรวมอยูเปนอารมณเดียว ในเวลานั้นตอง
สังเกตอารมณปจจุบัน ที่ปรากฎอยูเปนความเกิดขึ้นแหงขันธ พออารมณปจจุบันนั้นดับ
ไปเปนความดับไปแหงนามขันธ สวนรูปนั้นเชนลมหายใจออกมาแลว พอหายใจกลับ
เขาไป ลมหายใจออกนั้นก็ดับไปแลว ครั้นกลับมาหายใจออกอีก ลมหายใจเขาก็ดับไป
แลว นี่แหละเปนความดับไปแหงขันธทั้ง 5 แลวปรากฎขึ้นมาอีก ก็เปนความเกิดขึ้นทุกๆ
อามรมณแลขันธ 5 ที่เกิดขึ้นดับไป ไมใชดับไปเปลาๆ รูปชีวิตินทรียความเปนอยูของ
นามขันธทั้ง 5 เมื่ออารมณดับไปครั้งหนึ่ง ชีวิตแลอายุของขันธทั้ง 5 สิ้นไปหมดทุกๆ
อารมณ 
 
พระธรรมเจดีย :  
วิธีสังเกตอาการขันธที่สิ้นไปเสื่อมไปนั้น หมายเอาหรือคิดเอา?  
 
พระอาจารยมั่น :  
หมายเอาก็เปนสัญญา คิดเอาก็เปนเจตนา เพราะฉะนั้นไมใชหมายไมใชคิด ตองเขาไป
เห็นความจริงที่ปรากฎเฉพาะหนา จึงจะเปนปญญาได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นจะดูความสิ้นไปเสื่อมไปของขันธทั้ง 5 มิตองตั้งพิธีทําใจใหเปนสมาธิทุกคราว



ไปหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถายังไมเคยเห็นความจริง ก็ตองตั้งพิธีเชนนี้ร่ําไป ถาเคยเห็นความจริงเสียแลวก็ไมตอง
ตั้งพิธีทําใจใหเปนสมาธิทุกคราวก็ได แตพอมีสติขึ้น ความจริงก็ปรากฎเพราะเคยเห็นแล
รูจักความจริงเสียแลว เมื่อมีสติรูตัวข้ึนมาเวลาใด ก็เปนสมถวิปสสนากํากับกันไปทุก
คราว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ที่วาชีวิตแลอายุขันธสิ้นไปเสื่อมไปนั้นคือ สิ้นไปเสื่อมไปอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เชนเราจะมีลมหายใจอยูไดสัก 100 หน ก็จะตาย ถาหายใจเสียหนหนึ่งแลว ก็คงเหลืออีก 
99 หน หรือเราจะคิดจะนึกอะไรไดสัก 100 หน เมื่อคิดนึกเสียหนหนึ่งแลว คงเหลืออีก 
99 หน ถาเปนคนอายุยืนก็หายใจอยูไดมากหน หรือคิดนึกอะไรๆอยูไดมากหน ถาเปน
คนอายุสั้น ก็มีลมหายใจและคิดนึกอะไรๆอยูไดนอยหน ที่สุดก็หมดลงวันหนึ่ง เพราะ
จะตองตายเปนธรรมดา 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเราจะหมายจะคิดอยูในเรื่องความจริงของขันธอยางนี้ จะเปนปญญาไหม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถาคิดเอาหมายเอา ก็เปนสมถะ ที่เรียกวามรณัสสติ เพราะปญญานั้น ไมใชเรื่องหมาย
หรือเรื่องคิด เปนเรื่องของความเห็นอารมณปจจุบันที่ปรากฎเฉพาะหนาราวกับตาเห็นรูป
จึงจะเปนปญญา 
 
พระธรรมเจดีย :  



เมื่อจิตสงบแลว ก็คอยสังเกตดูอาการขันธที่เปนอารมณปจจุบัน เพื่อจะใหเห็นความจริง 
นั่นเปนเจตนาใชไหม? 
 
 
 
พระอาจารยมั่น :  
เวลานั้นเปนเจตนาจริงอยู แตความจริงก็ยังไมปรากฎ เวลาที่ความจริงปรากฎขึ้นนั้นพน
เจตนาทีเดียว ไมเจตนาเลย เปนความเห็นที่เกิดขึ้นเปนพิเศษตอจากจิตที่สงบแลว 
 
พระธรรมเจดีย :  
จิตคูกับเจตสิก ใจคูกับธัมมารมณ มโนธาตุคูกับธรรมธาตุ 3 คูนี้เหมือนกันหรือตางกัน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เหมือนกัน เพราะวาจิตกับมโนธาตุกับใจนั้นอยางเดียวกัน สวนใจนั้นเปนภาษาไทย 
ภาษาบาลีทานเรียกวามโน เจตสิกนั้นก็ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร ธัมมารมณนั้นก็คือ 
เวทนา สัญญา สังขาร ธรรมธาตุนั้นก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร 
 
พระธรรมเจดีย :  
ใจนั้นทําไมจึงไมใครปรากฎ เวลาที่สังเกตดูก็เห็นแตเหลาธัมมารมณ คือ เวทนาบาง 
สัญญาบาง สังขารบาง มโนวิญญาณความรูทางใจบาง เพราะเหตุไร ใจจึงไมปรากฎ
เหมือนเหลาธัมมารมณ กบัมโนวิญญาณ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ใจนั้นเปนของละเอียด เห็นไดยาก พอพวกเจตสิกธรรมที่เปนเหลาธัมมารมณมากระทบ
เขาก็เกิดมโนวิญญาณ ถกูผสมเปนมโนสัมผัสเสียทีเดียว จึงแลไมเห็นมโนธาตุได 
 
พระธรรมเจดีย :  
อุเบกขาในจตุตถฌาณ เปนอทุกขมสุขเวทนา ใชหรือไม?  



 
พระอาจารยมั่น :  
ไมใช อทุกขมสุขเวทนานั้นเปนเจตสิกธรรม สวนอุเบกขาในจตุตถฌาณนั้นเปนจิต 
 
พระธรรมเจดีย :  
สังโยชน 10 นั้น คือ สักกายทิฎฐิ วิจิกิจฉา สีลัพตปรามาส กามราคะ พยาบาท รูปราคะ 
อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ที่แบงเปนสังโยชนเบื้องต่ํา 5 เบื้องบน 5 นั้น ก็สวน
สักกายทิฎฐิที่ทานแจกไว ตามแบบขันธละ 4 รวม 5 ขันธ เปน 20 ที่วา ยอมเห็นรูปโดย
ความเปนตัวตนบาง ยอมเห็นตัวตนวามีรูปบาง ยอมเห็นรูปในตัวตนบาง ยอมเห็นตัวตน
ในรูปบาง ยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตัวตนบาง ยอมเห็น
ตัวตนวามี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบาง ยอมเห็น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ในตัวตนบาง ยอมเห็นตัวตนใน เวทนา สัญญา สงัขาร วิญญาณบาง ถาฟงดูทานที่ละ
สักกายทิฎฐิไดแลว ดูไมเปนตัวเปนตน แตทําไมพระโสดาบันก็ละสักกายทิฎฐิไดแลว 
สังโยชนยังอยูอีกถึง 7 ขาพเจาฉงนนัก?  
 
พระอาจารยมั่น :  
สักกายทิฎฐิ ที่ทานแปลไวตามแบบ ใครๆฟงก็ไมใครเขัาใจ เพราะทานแตกอน ทานพูด
ภาษามคธกัน ทานเขาใจไดความกันดี สวนเราเปนไทย ถึงแปลแลวก็จะไมเขาใจของ
ทาน จึงลงความเห็นวาไมเปนตัวเปนตนเสีย ดูออกจะแรงมากไป ควรจะนึกถึงพระโกณ
ฑัญญะ ในธัมมจักรทานไดเปนโสดาบันกอนคนอื่น ทาไดความเห็นวา ยงฺกิฺจิ 
สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นลวนมี
ความดับเปนธรรมดา และพระสารีบุตรพบพระอัสสชิ ไดฟงอริยสัจยอวา เย ธมฺมา 
เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสฺจ โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณ "ธรรมเหลาใด
เกิดแตเหตุ พระตถาคตเจาทรงแสดงเหตุของธรรมเหลานั้น และความดับของธรรม
เหลานั้น พระมหาสมณะมีปกติกลาวอยางนี้" ทานก็ไดดวงตาเห็นธรรม ละสักกายทิฎฐิ
ได 
 
พระธรรมเจดีย :  



ถาเชนนั้นทานก็เห็นความจริงของปญจขันธ ถายความเห็นผิด คือ ทิฎฐิวิปลาสเสียได 
สวนสีลัพพัตกับวิจิกิจฉา 2 อยางนั้น ทําไมจึงหมดไปดวย?  
 
พระอาจารยมั่น :  
สักกายทิฎฐินั้น เปนเรื่องของความเห็นผิด ถึงสีลพัพัตก็เกี่ยวกับความเห็นวาสิ่งที่
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆที่มีอยูในโลกจะใหดีใหชั่วได วิจิกิจฉานั้นเมื่อผูที่ยังไมเคยเห็นความจริง 
ก็ตองสงสัยเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นทานที่ไดดวงตาเห็นธรรม คือ เห็นความจริงของ
สังขารทั้งปวง สวนสีลัพพัตนั้น เพราะความเห็นของทานตรงแลวจึงเปนอจลสัทธา ไม
เห็นไปวาสิ่งอื่นนอกจากรรมที่เปนกศุลและอกุศล จะใหดีใหชั่วได จึงเปนอันละสีลัพพัต
อยูเอง เพราะสังโยชน 3 เปนกิเลสประเภทเดียวกัน 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาตอบสังโยชน 3 อยางนี้แลว มิขัดกันกับสักกายทิฎฐิตามแบบที่วา ไมเปนตัวเปนตน
หรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
คําที่วาไมเปนตัวเปนตนนั้น เปนเรื่องที่เขาใจเอาเองตางหาก เชน กับพระโกณฑัญญะ
เมื่อฟงธรรมจักร ทานก็ละสักกายทิฎฐิไดแลว ทําไมจึงตองฟงอนัตตลักขณะสูตรอีกเลา 
นี่ก็สอใหเห็นไดวา ทานผูที่ละสักกายทิฎฐิไดนั้น คงไมใชเห็นวาไมเปนตัวเปนตน 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้น ที่วาเห็นอนัตตา ก็คือเห็นวาไมใชตัวไมใชตนอยางนั้นหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
อนัตตาในอนัตตะลักขณะสูตร ที่พระพุทธเจาทรงซักพระปญจวัคคีย มีเนื้อความวาขันธ 
5 ไมเปนไปในอํานาจ สิ่งที่ไมเปนไปในอํานาจบังคับไมได จึงชื่อวาเปนอนัตตา ถาขันธ 
5 เปนอัตตาแลวก็คงจะบังคับได เพราะฉะนั้นเราจึงควรเอาความวาขันธ 5 ที่ไมอยูใน
อํานาจ จึงเปนอนัตตา เพราะเหตุที่บังคับไมได ถาขันธ 5 เปนอัตตาตัวตนก็คงจะบังคับ



ได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นเห็นอยางไรเลา จึงเปนสักกายทิฎฐิ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามความเห็นของขาพเจา วาไมรูจักขันธ 5 ตามความเปนจริง เห็นปญจขันธวาเปนตน 
และเที่ยงสุข เปนตัวตนแกนสาร และเลยเห็นไปวาเปนสุภะความงามดวย ที่เรียกวาทิฎฐิ
วิปลาส นี่แหละเปนสักกายทิฎฐิ เพราะฉะนั้นจึงเปนคูปรับกับ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ 
สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺม ํซึ่งเปนความเห็นถูก ความเห็นชอบ จึงถายความเห็นผิดเหลานั้นได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้น ทานที่ละสักกายทิฎฐิไดแลว อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา จะเปนอัธยาศัยไดไหม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถาฟงดูตามแบบทานเห็น ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมมฺํ ชัดเจน อนิจฺจํ คงเปน
อัธยาศัย สวนทุกขํ กับอนตฺตา ถึงจะเห็นก็ไมเปนอัธยาศัย เขาใจวาถาเห็นปญจขันธ เปน
ทุกขมากเขา กามราคะพยาบาทก็คงนอย ถาเห็นปญจขันธเปนอนัตตามากเขา กามราคะ
พยาบาทก็คงหมด ถาเห็นวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ชัดเจนเขา สังโยชนเบื้องบนก็คงหมด 
นี่เปนสวนความเขาใจ แตตามแบบทานก็ไมไดอธิบายไว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ที่วาพระสกิทาคามี ทําการราคะพยาบาทใหนอยนั้น ดูมัวไมชัดเจน เพราะไมทราบวา
นอยแคไหน ไมแตกหักเหมือนพระโสดาบัน พระอนาคามีและพระอรหันต 
 
พระอาจารยมั่น :  
แตกหักหรือไมแตกหัก ก็ใครจะไปรูของทาน เพราะวาเปนของเฉพาะตัว 
 



พระธรรมเจดีย :  
ถาจะสันนิษฐานไปตามแนวพระปริยัติก็จะชี้ตัวอยางใหเขาใจบางหรือไม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
การสันนิษฐานนั้นเปนของไมแน ไมเหมือนอยางไดรูเองเห็นเอง 
 
พระธรรมเจดีย :  
แนหรือไมแนก็เอาเถิด ขาพเจาอยากฟง?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถาเชนนั้นขาพเจาเห็นวาทานที่ไดเปนโสดาบันเสร็จแลว มีอัธยาศัยใจคอซึ่งตางกับ
ปุถุชน ทานไดละกามราคะพยาบาทสวนหยาบถึงกับลวงทุจริตซึ่งเปนฝายอบายคามีได 
คงเหลือแตอยางกลาง อยางละเอียดอีก 2 สวน ภายหลังทานเจริญสมถวิปสสนามากขึ้น 
ก็ละกามราคะปฏิฆะสังโยชนอยางกลางไดอีกสวนหนึ่ง ขาพเจาเห็นวานี่แหละเปนมรรค
ที่ 2 ตอมาทานประพฤติปฏิบัติละเอียดเขา ก็ละกามราคะพยาบาทที่เปนอยางละเอียดได
ขาด ชื่อวาพระอนาคามี 
 
พระธรรมเจดีย :  
กามราคะพยาบาทอยางหยาบถึงกับลวงทุจริต หมายทุจริตอยางไหน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
หมายเอาอกุศลกรรมบถ 10 วาเปนทุจริตอยางหยาบ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นพระโสดาบันทานก็ละอกุศลกรรมบถ 10 ได เปนสมุจเฉทหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามความเห็นของขาพเจา เห็นวากายทุจริต 3 คือ ปาณา อทินนา กาเมสุมิจฉาจาร มโน



ทุจริต 3 อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฎฐินี้ละขาดไดเปนสมุจเฉท สวนวจีกรรมที่ 4 คือ 
มุสาวาทก็ละไดขาด สวนวจีกรรมอีก 3 ตัว คือ ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาป ละได
แตสวนหยาบที่ปุถุชนกลาวอยู แตสวนละเอียดยังละไมไดตองอาศัยสังวรความระวังไว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ที่ตองสํารวมวจีกรรม 3 เพราะเหตุอะไร ทําไมจึงไมขาดอยางมุสาวาท?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เปนดวยกามราคะ กับปฏิฆะ สังโยชนทั้ง 2 ยังละไมได 
 
พระธรรมเจดีย :  
วจีกรรม 3 มาเกี่ยวอะไรกับสังโยชนทัง้ 2 ดวยเลา?  
 
พระอาจารยมั่น :  
บางคาบบางสมัย เปนตนวามีเรื่องที่จําเปนเกิดขึ้น ในคนรักของทานกับคนอีกคนหนึ่ง 
ซึ่งเขาทําความไมดีอยางใดอยางหนึ่ง จําเปนที่จะตองพูด ครั้นพูดไปแลวเปนเหตุใหเขา
หางจากคนนั้น จึงตองระวัง สวนปสุณาวาจา บางคราวความโกรธเกิดขึ้นที่สุดจะพูด
ออกไป ดวยกําลังใจที่โกรธวาพอมหาจําเริญแมมหาจําเริญ ที่เรียกวาประชดทาน ก็
สงเคราะหเขาใจผรุสวาจา เพราะเหตุนั้นจึงตองสํารวม สวนสัมผัปปลาปนั้น ดิรัจฉาน
กถาตางๆมีมาก ถาสมัยที่เผลอสติมีคนมาพูด ก็อาจจะพลอยพูดไปดวยได เพราะเหตุนั้น
จึงตองสํารวม 
 
พระธรรมเจดีย :  
ออพระโสดาบันยังมีเวลาเผลอสติอยูหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ทําไมทาจะไมเผลอ สังโยชนยังอยูอีกถึง 7 ทานไมใชพระอรหนัตจะไดบริบูรณดวยสติ 
 



พระธรรมเจดีย :  
กามราคะ พยาบาท อยางกลางหมายความเอาแคไหน เมื่อเกิดขึ้นจะไดรู?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความรักแลความโกรธที่ปรากฎขึ้น มีเวลาสั้นหายเร็ว ไมถึงกับลวงทุจริต นี่แหละเปนอ
ยางกลาง 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็กามราคะ พยาบาท อยางละเอียดนั้นหมายเอาแคไหน แลเรียกวาพยาบาทดูหยาบมาก 
เพราะเปนชื่อของอกุศลฦ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
บางแหงทานก็เรียกวาปฏิฆะสังโยชนก็มี แตความเห็นของขาพเจาวา ไมควรเรียก
พยาบาท ควรจะเรียกปฏิฆะสังโยชนดูเหมาะดี 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็ปฏิฆะกับกามราคะที่อยางละเอียดนั้นจะไดแกอาการของจิตเชนใด?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความกําหนัดที่อยางละเอียด พอปรากฎขึ้นไมทันคิดออกไปก็หายทันที สวนปฏิฆะนั้น 
เชนคนที่มีสาเหตุโกรธกันมาแตกอน ครั้นนานมาความโกรธนั้นก็หายไปแลว และไมได
นึกถึงเสียเลย ครั้นไปในที่ประชุมแหงใดแหงหนึ่ง ไปพบคนนั้นเขามีอาการสะดุดใจ ไม
สนิทสนมหรือเกอเขิน ผิดกับคนธรรมดา ซึ่งไมเคยมีสาเหตุกัน ขาพเจาเห็นวาอาการ
เหลานี้เปนอยางละเอียด ควรจะเรียกปฏิฆะสังโยชนได แตตามแบบทานก็ไมไดอธิบาย
ไว 
 
พระธรรมเจดีย :  
สังโยชนทั้ง 2 นี้ เห็นจะเกิดจากคนโดยตรง ไมใชเกิดจากสิ่งของทรัพยสมบัติอ่ืนๆ?  



 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว เชนวิสาขะอุบาสกเปนพระอนาคามี ไดยินวาหลีกจากนางธัมมทินนา ไมไดหลีก
จากสิ่งของทรัพยสมบัติสวนอื่นๆ สวนความโกรธหรือปฏิฆะที่เกิดขึ้น ก็เปนเรื่องของ
คนทั้งนั้น ถึงแมจะเปนเรื่องสิ่งของก็เกี่ยวของกับคน ตกลงโกรธคนนั่นเอง 
 
พระธรรมเจดีย :  
สวนสังโยชนเบื้องต่ํานั้น ก็ไดรับความอธิบายมามากแลว แตสวนสังโยชนเบื้องบน 5 
ตามแบบอธิบายไววา รูปราคะ คือ ยินดีในรูปฌาณ อรูปราคะยินดีในอรูปฌาณ ถา
เชนนั้นคนที่ไมไดบรรลฌุาณสมาบัติ 8 สังโยชนทั้งสองก็ไมมีโอกาสจะเกิดได เมื่อเปน
เชนนี้สังโยชนสองอยางนี้ ไมมีหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
มี ไมเกิดในฌาณ ก็ไปเกิดในเรื่องอื่น 
 
พระธรรมเจดีย :  
เกิดในเรื่องไหนบาง ขอทานจงอธิบายใหขาพเจาเขาใจ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความยินดีในรูปขันธ หรือความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ นั้นชื่อวารูปราคะ 
ความยินดีในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือยินดีในสมถวิปสสนา หรือยินดีในสวน
มรรคผล ที่ไดบรรลุเสขคุณแลว เหลานี้ก็เปนอรูปราคะได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็ความยินดีในกาม 5 พระอนาคามีละไดแลวไมใชหรือ ทําไมจึงมาเกี่ยวกับสังโยชนเบื้อง
บนอีกเลา?  
 
พระอาจารยมั่น :  



กามมี 2 ชั้น ไมใชชั้นเดียว ที่พระอนาคามีละไดนั้น เปนสวนกําหนัดในเมถุน ซึ่งเปนคู
กับพยาบาท สวนความยินดีในรูป เสยีง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ที่ไมไดเกี่ยวกับเมถุน จึง
เปนสังโยชนเบื้องบน คือรูปราคะ สวนความยินดีในนามขันธทั้ง 4 หรือสมถวิปสสนา
หรือมรรคผลชั้นตนๆเหลานี้ ชื่อวาอรูปราคะ ซึ่งตรงกับความยินดีในธัมมารมณ 
เพราะฉะนั้นพระอรหันตทั้งหลายเบื่อหนายในรูปขันธ หรือ รปู เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพ
พะ เปนภายนอก จึงไดสิ้นไปแหงรูปราคะสังโยชน และทานเบื่อในเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ และสมถหรือวิปสสนาะที่อาศัยขันธ เกิดขึ้นเมื่อทานสิ้นความยินดีใน
นามขันธแลว แมธรรมทัง้หลายอาศัยขันธเกิดขึ้นทานก็ไมยินดี ไดชื่อวาละความยินดี
ในธมัมารมณซึ่งคูกับความยินราย เพราะความยินดียินรายในนามรูปหมดแลว ทานจึง
เปนผูพนแลวจากความยินดียินรายในอารมณ 6 จึงถึงพรอมดวยคุณ คือ ฉะลังคุเบกขา 
 
พระธรรมเจดีย :  
แปลกมากยังไมเคยไดยินใครอธิบายอยางนี้ สวนมานะสังโยชนนั้น มีอาการอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
มานะสังโยชนนั้นมีอาการใหวัด เชนกับนึกถึงตัวของตัว ก็รูสกึวาเปนเรา สวนคนอื่นก็
เห็นวาเปนเขา แลเห็นวาเราเสมอกับเขา หรือเราสูงกวาเขา หรอืเราต่ํากวาเขา อาการที่วัด
ชนิดนี้แหละเปนมานะสังโยชน ซึ่งเปนคูปรับกับอนัตตา หรือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็อุทธัจจสังโยชนนั้นมลีกัษณะอยางไร เชน พระอนาคามีละสังโยชนเบื้องต่ําได
หมดแลว สวนอุทธัจจสังโยชนจะฟุงไปทางไหน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามแบบทานอธิบายไววา ฟุงไปในธรรม เพราะทานยังไมเสร็จกิจจึงไดฝกใฝอยูใน
ธรรม 
 
พระธรรมเจดีย :  



อวิชชาสังโยชนนั้นไมรูอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามแบบทานอธิบายไววา ไมรูขันธที่เปนอดีต 1 อนาคต 1 ปจจุบัน 1 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุ
ปาท 1 ความไมรูในที่ 8 อยางนี้แหละชื่อวาอวิชชา 
 
พระธรรมเจดีย :  
พระเสขบุคคลทานก็รูอริยสัจ 4 ดวยกันทั้งนั้น ทําไมอวิชชาสังโยชนจึงยังอยู?  
 
พระอาจารยมั่น :  
อวิชชามีหลายชั้น เพราะฉะนั้นวิชชาก็หลายชั้น สวนพระเสขบุคคล มรรคแลผลชั้นใดที่
ทานไดบรรลุแลว ทานกร็ูเปนวิชชาขึ้น ชั้นใดยังไมรู ก็ยังเปนอวิชชาอยู เพราะฉะนั้นจึง
หมดในขั้นที่สุด คือพระอรหันต 
 
พระธรรมเจดีย :  
พระเสขบุคคลทานเห็นอริยสัจ แตละตัณหาไมได มิไมไดทํากิจในอริยสัจหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ทานก็ทําทุกชั้นนั้นแหละ แตก็ทําตามกําลัง 
 
พระธรรมเจดีย :  
ที่วาทําตามชั้นนั้นทําอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เชน พระโสดาบันไดเห็นปญจขันธเกิดขึ้นดับไป ก็ชื่อวาไดกําหนดรูทุกข และไดละ
สังโยชน 3 หรือทุจริตสวนหยาบๆ กเ็ปนอันละสมุทัย ความที่สังโยชน 3 สิ้นไปเปนสวน
นิโรธตามชัน้ของทาน สวนมรรคทานก็ไดเจริญมีกําลังพอละสังโยชน 3 ได แลทานปด
อบายได ชื่อวาทานทําภพคือทุคติใหหมดไปที่ตามแบบเรียกวา ขีณนิรโย มีนรกสิ้นแลว 



สวนพระสกิทาคามี ก็ไดกําหนดทุกข คือ ปญจขันธแลวละกามราคะ พยาบาทอยางกลาง 
ไดชื่อวาละสมุทัยขอที่ กามราคะ พยาบาท อยางกลางหมดไป จึงเปนนิโรธของทาน สวน
มรรคนั้นก็เจริญมาไดเพียงละกามราคะพยาบาทอยางกลางนี่แหละ จึงไดทําภพชาติให
นอยลง สวนพระอนาคามีทุกขไดกําหนดแลว ละกามราคะพยาบาทสวนละเอียดหมด ได
ชื่อวาละสมุทัยกามราคะพยาบาทอยางละเอียดนี่หมดไปจึงเปนนิโรธของทาน สวนมรรค
นั้นก็เจริญมาเพียงละสังโยชน 5 ไดหมด แลไดสิ้นภพ คือ กามธาตุ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ศีล สมาธิ ปญญา ที่เปนโลกียกับโลกตุตรนั้น ตางกันอยางไร?  
พระอาจารยมั่น :  
ศีล สมาธิ ปญญา ของผูปฏิบัติในภูมิกามาพจร รูปาพจร อรูปาพจร นี่แหละเปนโลกียที่
เรียกวาวัฏฏคามีกุศล เปนกุศลที่วนอยูในโลก สวนศีล สมาธ ิปญญา ของทานผูปฏิบัติ
ตั้งแตโสดาบันแลวไป เรียกวาวิวัฎฎคามีกุศล เปนเครื่องขามขึ้นจากโลก นี่แหละเปนโล
กุตตร 
 
พระธรรมเจดีย :  
ทานที่บรรลฌุาณถึงอรูปสมาบัติแลว ก็ยังเปนโลกยีอยู ถาเชนนั้นเราจะปฏิบัติใหเปนโล
กุตตรก็เห็นจะเหลือวิสัย?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไมเหลือวิสัย พระพุทธเจาทานจึงทรงแสดงธรรมสั่งสอน ถาเหลือวิสยัพระองคก็คงไม
ทรงแสดง 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเราไมไดบรรลุฌาณชัน้สูงๆจะเจริญปญญาเพื่อใหถึงซึ่งมรรคแลผลจะไดไหม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไดเพราะวิธีที่เจริญปญญาก็ตองอาศัยสมาธิจริงอยู แตไมตองถามถึงกับฌาณ อาศัยสงบ



จิตที่พนนิวรณ ก็พอเปนบาทของวิปสสนาได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ความสงัดจากกามจากอกุศลของผูที่บรรลุฌาณโลกีย กับความสงัดจากกาม จากอกุศล
ของพระอนาคามีตางกันอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตางกันมาก ตรงกันขามทีเดียว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ทําไจึงไดตางกันถึงกับตรงกันขามทีเดียว 
 
พระอาจารยมั่น :  
ฌาณที่เปนโลกีย ตองอาศัยความเพียร มีสติคอยระวังละอกุศล และความเจริญกุศลให
เกิดขึ้น มีฌาณเปนตน และยังตองทํากิจที่คอยรักษาฌาณนั้นไวไมใหเสื่อม ถงึแมวาจะ
เปนอรูปฌาณที่วาไมเสื่อมในชาตินี้ ชาติหนาตอๆไปก็อาจจะเสื่อมได เพราะเปนกุปป
ธรรม 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้น สวนความสงัดจากกามจากอกุศลของพระอนาคามีทานไมมีเวลาเสื่อมหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
พระอนาคามี ทานละกามราคะสังโยชนกับปฏิคะสังโยชนไดขาด เพราะฉะนั้นความสงัด
จากการจากอกุศลของทานเปนอัธยาศัย ที่เปนเองอยูเสมอโดยไมตองอาศัยความเพียร
เหมือนอยางฌาณที่เปนโลกีย สวนวิจิกิจฉาสังโยชนนั้นหมดมาตั้งแตเปนโสดาบันแลว 
เพราะฉะนั้นอุทธัจจนิวรณที่ฟุงไปหากามและพยาบาทก็ไมมี ถงึถีนะมิทธนิวรณก็ไมมี 
เพราะเหตุนั้นความสงัดจากกามจากอกุศลของทานจึงไมเสื่อม เพราะเปนเองไมใชทําเอา
เหมือนอยางฌาณโลกีย 



 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นผูที่ไดบรรลุพระอนาคามี ความสงัดจากกามจากอกุศล ที่เปนเองมิไมมีหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถานึกถึงพระสกิทาคามี ที่วาทําสังโยชนทั้งสองใหนอยเบาบาง นาจะมีความสงัดจากการ
จากอกุศลที่เปนเองอยูบาง แตก็คงจะออน 
 
พระธรรมเจดีย :  
ที่วาพระอนาคามีมานเปนสมาธิบริปูริการี บริบูรณดวยสมาธิ เห็นจะเปนอยางนี้เอง?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไมใชเปนสมาธิ เพราะวาสมาธินั้นเปนมรรคตองอาศัยเจตนา เปนสวนภาเวตัพพธรรม
สวนของพระอนาคามีทานเปนเอง ไมมีเจตนาเปนสัจฉิกาตัพพธรรม เพราะฉะนั้นจึงได
ตางกันกับฌาณที่เปนโลกีย 
 
พระธรรมเจดีย :  
นิวรณแลสังโยชนนั้น ขาพเจาทําไมจึงไมรูจักอาการ คงรูจักแตชื่อของนิวรณแล
สังโยชน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามแบบในมหาสติปฏฐานพระพุทธเจาสอนสาวก ใหรูจักนิวรณแลสังโยชนพระสาวก
ของทานตั้งใจกําหนดสังเกต ก็ละนิวรณแลสังโยชนไดหมดจนเปนพระอรหันตโดยมาก 
สวนทานที่อินทรียออน ยังไมเปนพระอรหันต ก็เปนพระเสขบุคคล สวนเราไมตั้งใจไม
สังเกตเปนแตจําวานิวรณหรือสังโยชน แลวก็ตั้งกองพูดแลคิดไปจึงไมพบตัวจริงของ
นิวรณและสังโยชน เมื่ออาการของนิวรณแลสังโยชนอยางไรก็ไมรูจัก แลวจะละอยางไร
ได 
 



พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นผูปฏิบัติทุกวันนี้ ที่รูจักลักษณะแลอาการของนิวรณแลสังโยชนจะมีบางไหม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
มีถมไปชนิดที่เปนสาวกตั้งใจรับคําสอนแลประพฤติปฏิบัติจริงๆ 
 
พระธรรมเจดีย :  
นิวรณ 5 เวลาที่เกิดขึ้นในใจมีลักษณะอยางไร จึงจะทราบไดวาอยางนี้ คือ กามฉันท 
อยางนี้คือพยาบาท หรือถีนะมิทธะ อุทธัจจะกุกุจจะ วิจิกิจฉา และมีชื่อเสียงเหมือนกับ
สังโยชน จะตางกันกับสังโยชนหรือวาเหมือนกัน ขอทานจงอธิบายลักษณะของนิวรณ
แลสังโยชนใหขาพเจาเขาใจจะไดสังเกตถูก? 
 
 
พระอาจารยมั่น :  
กามฉันทนิวรณ คือ ความพอใจในกาม สวนกามนั้นแยกเปนสอง คือ กิเลสกามหนึ่ง วัตถุ
กามอยางหนึ่ง เชน ความกําหนัดในเมถุนเปนตน ชือ่วากิเลสกาม ความกําหนัดในทรัพย
สมบัติเงินทองที่บานนาสวน และเครื่องใชสอยหรือบุตรภรรยาพวกพอง และสัตวเลี้ยง
ของเลี้ยงที่เรียกวาวิญญาณกทรัพย อวิญญานกทรพัย เหลานี้ ชือ่วาวัตถุกาม ความคิด
กําหนัดพอใจในสวนทั้งหลายเหลานี้ ชื่อวากามฉันทนิวรณ สวนพยาบาทนิวรณคือ 
ความโกรธเคือง หรือคิดแชงสัตวใหพินาศ ชื่อวาพยาบาทนิวรณ ความงวงเหงาหาวนอน 
ชื่อวา ถีนะมิทธนิวรณ ความฟุงซานรําคาญใจ ชื่อวา อุธัจจกุกกุจจนวิรณ ความสงสัย ใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ แลสงสัยในกรรมที่สัตวทําเปน เปนบาป หรือสงสัยในผล
กรรมเหลานี ้เปนตน ชื่อวาวิจิกิจฉารวม 5 อยางนี้ ชื่อวานิวรณ เปนเครื่องกั้นกางหนทาง
ดี 
 
พระธรรมเจีดีย :  
กามฉันทนิวรณ อธิบายเกี่ยวไปตลอดกระทั่งวิญญาณกทรัพย อวิญญาณกทรัพย วาเปน
วัตถุกาม ถาเชนนั้นผูที่ยังครองเรือน ซึ่งตองเกี่ยวของกับทรัพยสมบัติอัฐฬสเงินทองพวก



พอง ญาติมิตร ก็จําเปนจะตองนึกถึงสิ่งเหลานั้น เพราะเกี่ยวเนื่องกับตน ก็มิเปนกามฉันท
นิวรณไปหมดหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถานึกตามธรรมดาโดยจําเปนของผูที่ยังครองเรือนอยู โดยไมไดกําหนัดยินดีก็เปนอัญญ
สมนา คือเปนกลางๆ ไมใชบุญไมใชบาป ถาคิดถึงวัตถุกามเหลานั้นเกิดความยินดีพอใจ
รักใครเปนหวง ยึดถือหมกมุนพัวพันอยูในวัตถุกามเหลานั้น จึงจะเปนกามฉันทนิวรณ 
สมดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไววา 
 
น เต กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก อารมณที่วิจิตรงดงามเหลาใดในโลกอารมณเหลานั้นมิได
เปนกาม 
 
สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม ความกําหนัดอันเกิดจากความดําริ นี้แหละเปนกามของคน 
 
ติฏฐนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก อารมณที่วิจิตรงดงามในโลก ก็ตั้งอยูอยางนั้นเอง 
 
อเถตฺถธีรา วินยนฺติ ฉนฺทํ เมื่อความจริงเปนอยางนี้นักปราชญทัง้หลายจึงทําลายเสียได 
 
ซึ่งความพอใจในกามนั้น นี่ก็ทําใหเห็นชัดเจนไดวา ถาฟงตามคาถาพระพุทธภาษิตนี้ ถา
นึกคิดถึงวัตถุกามตามธรรมดาก็ไมเปนกามฉันทนิวรณ ถาคิดนึกอะไรๆ ก็เอาเปนนิวรณ
เสียหมด ก็คงจะหลีกไมพนนรก เพราะนิวรณเปนอกุศล 
 
พระธรรมเจดีย :  
พยาบาทนิวรณนั้น หมายความโกรธเคือง ประทุษรายในคน ถาความกําหนัดในคน ก็
เปนกิเลสการถูกไหม?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว 



 
พระธรรมเจดีย :  
ความงวงเหงาหาวนอน เปนถีนะมิทธินิวรณ ถาเชนนั้นเวลาที่เราหาวนอนมิเปนนิวรณ
ทุกคราวไปหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
หาวนอนตามธรรมดา เปนอาการรางกายที่จะตองพักผอน ไมเปนถีนะมิทธนิวรณ กาม
ฉันทหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแลวก็ออนกําลังลงไป หรือดับไปในสมัยนั้นมีอาการมัวซัว
แลงวงเหงาไมสามารถจะระลึกถึงกุศลได จึงเปนถีนะมิทธนิวรณ ถาหาวนอนตาม
ธรรมดา เรายังดํารงสติสัมปชัญญะอยูไดจนกวาจะหลับไป จึงไมใชนิวรณ เพราะถีนะ
มิทธนิวรณเปนอกุศล ถาจะเอาหาวนอนตามธรรมดาเปนถีนมิทธแลว เราก็คงจะพนจาก
ถีนะมิทธนิวรณไมได เพราะตองมีหาวนอนทุกวันดวยกันทุกคน 
 
พระธรรมเจดีย :  
ความฟุงซานรําคาญใจ ที่วาเปอุทธัจจกุกกุจจนิวรณนั้น หมายฟุงไปในที่ใดบาง?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ฟุงไปในกามฉันทบาง พยาบาทบาง แตในบาปธรรม 14 ทานแยกเปนสองอยาง อุทธัจจะ
ความฟุงซาน กุกกุจจ ความรําคาญใจ แตในนิวรณ 5 ทานรวมไวเปนอยางเดียวกัน 
 
พระธรรมเจดีย :  
นิวรณ 5 เปนจิตหรือเจตสิก?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เปนเจตสิกธรรมฝายอกุศลประกอบกบัจิตที่เปนอกุศล 
 
พระธรรมเจดีย :  
ประกอบอยางไร?  



 
พระอาจารยมั่น :  
เชนกามฉันทนิวรณก็เกิดในจิต ที่เปนพวกโลภะมูล พยาบาทกุกกุจจนิวรณ ก็เกิดในจิตที่
เปนโทสะมูล ถนีะมิทธอุทธัจจะ วิจิกิจฉา ก็เกิดในจิตที่เปนโมหะมูล พระพุทธเจาทรง
เปรียบนิวรณทั้ง 5 มาในสามัญญผลสูตร ทีฆนกิายสีลักขันธวรรค หนา 93 วา กามฉันท
นิวรณ เหมือนคนเปนหนี้, พยาบาทนิวรณ เหมือนคนไขหนัก, ถีนมิทธนิวรณเหมืนอน
คนติดในเรือนจํา, อุทธัจจกุกกุจจนิวรณเหมือนคนเปนทาส, วิจิกิจฉานิวรณ เหมือนคน
เดินทางกันดารมีภัยนาหวาดเสียว เพราะฉะนั้น คนที่เขาพนหนี้ หรือหายเจ็บหนัก หรือ
ออกจากเรือนจํา หรือพนจากทาส หรอืไดเดินทางถึงที่ประสงคพนภัยเกษมสําราญ เขา
ยอมถึงความยินดีฉันใด ผูที่พนนิวรณทั้ง 5 ก็ยอมถึงความยินดีฉันนั้น แลในสังคารวสูตร 
ในปจจกนิบาต อังคุตตรนิยาย หนา 257 พระพุทธเจาทรงเปรียบนิวรณดวยน้ํา 5 อยาง วา
บุคคลจะสองเงาหนาก็ไมเห็นฉันใด นิวรณทั้ง 5 เมื่อเกิดขึ้นก็ไมเห็นธรรมความดี
ความชอบฉันนั้น กามฉันทนิวรณ เหมือนน้ําที่ระคนดวยสีตางๆ เชน สีครั่ง สีชมพู เปน
ตน พยาบาทนิวรณ เหมือนน้ําที่มีจอกแหนปดเสียหมด อุทธัจจกุกกุจจนิวรณเหมือนน้ําที่
คลื่นเปนระลอก วิจิกิจฉานิวรณ เหมือนน้ําที่ขุนขนเปนโคลนตม เพราะฉะนั้นน้ํา 5 อยาง
นี้ บุคคลไมอาจสงดูเงาหนาของตนไดฉันใด นิวรณทั้ง 5 ที่เกิดขึ้นครอบงําใจของบุคคล
ไมใหเห็นธรรมความดีความชอบไดก็ฉันนั้น 
 
พระธรรมเจดีย :  
ทําไมคนเราเวลาไขหนักใกลจะตาย ก็ทําบาปกรรมความชั่วอะไรไมไดแลวจะกลาววจี
ทุจริต ปากก็พูดไมได จะลวงทํากายทุจริต มือแลเทาก็ไหวไมไดแลว ยังเหลือแตความคิด 
นึกทางใจนิดเดียวเทานั้น ทําไมใจประกอบดวยนิวรณ จึงไปทุคติได ดูไมนาจะเปน
บาปกรรมโตใหญอะไรเลย ขอนี้นาอัศจรรยนักขอทานจงอธิบายใหขาพเจาเขาใจ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
กิเลสเปนเหตุใหกอกรรมๆ เปนเหตุใหกอวิบาก ที่เรียกวาไตรวัฏนั้น เชน อนุสัย หรือ
สังโยชนที่เกิดขึ้นในเวลานั้นชื่อวากิเลสวัฏ ผูที่ไมเคยประพฤติปฏิบัติก็ทําในใจไมแยบ
คาย ที่เรียกวา อโยนิโส คดิตอออกไป เปนนิวรณ 5 หรืออุปกิเลส 16 จึงเปนกรรมวัฏฝาย



บาป ถาดับจิตไปในสมัยนั้น จึงไดวิบากวัฏที่เปนสวนทุคติ เพราะกรรมวัฏฝายบาปสงให
อุปมาเหมือนคนปลูกตนไม ไปนําพืชพันธุของไมที่เบื่อเมามาปลูกไว ตนแลใบที่เกิดขึ้น
นั้น ก็เปนของเบื่อเมา แมผลแลดอกทีอ่อกมา ก็เปนของเบื่อเมาตามพืชพันธุเดิมซึ่งนํามา
ปลูกไวนิดเดียว แตก็กลายเปนตนโตใหญไปไดเหมือนกัน ขอนี้ฉันใด จิตที่เศราหมอง
เวลาตาย ก็ไปทคุติไดฉันนั้น แลเหมือนพืชพันธุแหงผลไมที่ดี มีกลิ่นหอมมีรสหวาน 
บุคคลไปนําพืชพันธุมานิดเดียวปลูกไวแมตนแลใบก็เปนไมที่ดีทั้งผลแลดอกที่ออกมา ก็
ใชแลรับประทานไดตามความประสงค เพราะอาศัยพืชที่ดีซึ่งนํามานิดเดียวปลูกไว ขอนี้
ฉันใด จิตทเปนกุศลผองใสแลวตายในเวลานั้นจึงไปสูสุคติไดสมดวยพระพุทธภาษิตที่วา 
จิตฺเต สงฺกลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา เวลาตายจิตเศราหมอง แลวทุคติเปนหวังได 
จิตฺเต อสงฺกิลิฎเฐ สุคติปาฏิกงฺขา จิตผองใสไมเศราหมองเวลาตายสุคติเปนหวังได 
 
พระธรรมเจดีย :  
อโยนิโสมสสิกาโร ความทําในใจไมแยบคาย โยนิโสมนสิการโร ความทําในใจแยบคาย 
2 อยางนั้นคือ ทําอยางไรชื่อวาไมแยบคาย ทําอยางไรจึงชื่อวาแยบคาย?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความทําสุภนิมิตไวในใจ กามฉันทนิวรณที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็งอกงาม 
ความทําปฏิฆะนิมิตไวในใจ พยาบาทนิวรณที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็งอกงาม
อยางนี้ ชื่อวาทําในใจไมแยบคาย การทําอสุภสัญญาไวในใจ กามฉันทนิวรณที่ยังไมเกิด
ก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมหายไป การทําเมตตาไวในใจ พยาบาทนิวรณที่ยังไมเกิด
ก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมหายไป เชนนี้เปนตัวอยาง หรือความทําในใจอยางไรก็
ตาม อกุศลที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็งอกงาม ก็ชื่อวาทําในใจไมแยบคาย หรือ
จะคิดนึกอยางไรก็ตามกุศลที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็บริบูรณ อยางนี้ชื่อวาทํา
ในใจแยบคาย สมดวยสาวกภาษิตที่พระสารีบุตรแสดงไวในพระทสุตตรสูตรหมวด 2 วา 
โย จ เหตุ โย จ ปจฺจโย สตฺตานํ สงฺกิลสฺสาย ความไมทําในใจโดยอุบายอันแยบคายเปน
เหตุดวยเปนปจจัยดวย เพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย 1 
โย จ เหตุ โย จ ปจฺจโย สตฺตานํ วิสุทฺธิยา ความทําในใจ โดยอุบายแยบคาย เปนเหตุดวย
เปนปจจัยดวย เพื่อจะไดบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย 



 
พระธรรมเจดีย :  
ที่วา อนุสัยกับสังโยชนเปนกิเลสวัฏ สวนนิวรณหรืออุปกิเลส 16 วาเปนกรรมวัฏเวลาที่
เกิดขึ้นนั้น มีอาการตางกันอยางไร จึงจะทราบไดวา ประเภทนี้เปนนิวรณ หรืออุปกิเลส 
16?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เชน เวลาตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดดมกลิ่น ลิน้ไดลิ้มรส กายถูกตองโผฎฐัพพะ 
รูธัมมารมณดวยใจ 6 อยางนี้ แบงเปน 2 สวน สวนที่ดีนั้นเปนอิฎฐารมณ เปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ยินดีสวนอารมณ 6 ที่ไมดีเปนอนิฎฐารมณ เปนที่ตั้งแหงความยินราย, ไม
ชอบ, โกรธเคือง ผูที่ยังไมรูความจริงหรือไมมีสติเวลาที่ตาเห็นรูปที่ดี ยังไมทันคิดวา
กระไรก็เกิดความยินดีกําหนัดพอใจขึ้น แคนี้เปนสังโยชน ถาคิดตอมากออกไป ก็เปน
กามฉันทนิวรณ หรือเรียกวากามวิตกก็ได หรือเกิดความโลภอยากไดที่ผิดธรรม ก็เปน 
อภิชฺฌาวิสมโลโภที่อยูในอุปกิเลส 16 หรือใน มโนกรรม อกุศลกรรมบถ 10 ชนิดนี ้
ประกอบดวยเจตนา เปนกรรมวัฏฝายบาป เวลาตาเห็นรูปที่ไมดีมไมทันคิดวากระไร เกิด
ความไมชอบ หรือเปนโทมนัสปฏิฆะขึ้นไมประกอบดวยเจตนาแคนี้เปนปฏิฆะสังโยชน
คือ กิเลสวัฏ ถาคิดตอออกไปถงึโกรธเคืองประทุษรายก็เปนพยาบาทนิวรณ หรือุปกิเลส 
หรืออกุศลกรรมบถ 10 ชนิดนี้ ก็เปนกรรมวัฏฝายบาป เพราะประกอบดวยเจตนา นี่ชี้ให
ฟงเปนตัวอยาง แมกิเลสอื่นๆก็พึงตัดสินใจอยางนี้วากิเลสที่ไมตั้งใจใหเกิดก็เกิดขึ้นได
เอง พวกนี้เปนอนุสัยหรือสังโยชน เปนกิเลสวัฏ ถาประกอบดวยเจตนา คือ ยืดยาว
ออกไปก็กรรมวัฏ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นเราจะตัดกิเลสวัฏ จะตัดอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตองตัดไดดวยอริยมรรค เพราะสังโยชนก็ไมมีเจตนา อริยมรรคก็ไมมีเจตนาเหมือนกัน 
จึงเปนคูปรับสําหรับละกัน 



 
พระธรรมเจดีย :  
ถาการปฏิบตัิของผูดําเนินยังออนอยู ไมสามารถจะตัดได สังโยชนก็ยังเกิดอยู แลวกเลย
เปนกรรมวัฏฝายบาปตอออกไป มิตองไดวิบากวัฏที่เปนสวนทุคติเสียหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เพราะอยางนั้นนะซิ ผูที่ยังไมถึงโสดาบันจึงปดอบายไมได 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นใครจะไปสวรรคไดบางเลา ในชั้นผูปฏิบตัิที่ยังไมถึงโสดาบัน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไปไดเพราะอาศัยเปลี่ยนกรรม สังโยชนยังอยูก็จริง ถาประพฤติทุจริตกาย วาจา ใจ เวลา
ตายใจเศราหมองก็ตองไปทุคติ ถามาตั้งใจเวนทุจริต อยูในสุจริตทางกาย วาจา ใจ แล
เวลาตายก็ไมเศราหมองก็มีสติสัมปชัญญะก็ไปสคุติได เพราะเจตนาเปนตัวกรรม กรรมมี 
2 อยาง กณฺหํ เปนกรรมดาํ คือ ทุจริต กาย วาจา ใจ สุกฺกํ เปนกรรมขาว คือ สุจริตกาย 
วาจา ใจ ยอมใหผลตางกัน 
 
พระธรรมเจดีย :  
ผูที่ยังมีชีวิตอยูไดประพฤติสุจริต กาย วาจา ใจ เวลาตายใจเศราหมอง มิตองไปทุคติเสีย
หรือ หรือผูที่ประพฤติทุจริต กาย วาจา ใจ แตเวลาตายใจเปนกุศล มิไปสุคติไดหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ก็ไปไดนะซี ไดเคยฟงหนังสือของสมเด็จพระวันรัต (ทับ) วัดโสมนัสบางหรือเปลา เวลา
ลงโบสถทานเคยแสดงใหพระเณรฟง ภายหลังไดมาจัดพิมพกันขึ้น รวมกบัขออ่ืนๆทาน
เคยแสดงวาภิกษุรักษาศีลบริสุทธิ์ เวลาจะตายหวงในจีวร ตายไปเกิดเปนเล็น แลภิกษุอีก
องคหนึ่งเวลาใกลจะตายนึกขึ้นไดวาทําใบตะไครน้ําขาด มองหาเพื่อนภิกษุที่จะแสดง
อาบัติก็ไมมีใคร ใจก็กังวลอยูอยางนั้นแหละ ครั้นตายไปก็เกิดเปนพญานาค แลอุบาสก



อีกคนหนึ่ง เจริญกายคตาสติมาถึง 30 ป ก็ไมไดบรรลุคุณวิเศษอยางใด เกิดความสงสัยใน
พระธรรม ตายไปเกิดเปนจระเข ดวยโทษวิจิกิจฉานิวรณ สวนโตเทยยะพราหมณนั้น
ไมใชผูปฏิบตัิ หวงทรัพยที่ฝงไว ตายไปเกิดเปนลูกสุนัขอยูในบานของตนเองดวยโทษ
กามฉันทนิวรณเหมือนกัน แลนายพรานผูหนึ่งเคยฆาสัตวมากเวลาใกลจะตายพระสารี
บุตรไปสอนใหรับไตรสรณคมน จิตก็ตั้งอยูในกุศลยังไมทันจะใหศีลนายพรานก็ตาย
ไปสูสุคติ ดวยจิตที่เปนกุศล ตั้งอยูในไตรสรณคมน นี่ก็เปนตัวอยางของผูที่ตายใจเศรา
หมองหรือบริสุทธิ์ กรรมของผูที่กระทําในเมื่อเวลาใกลจะตายนั้น ชื่อวาอาสันนกรรม 
ตองใหผลกอนกรรมอื่นๆ ทานเปรียบวา เหมือนโคอยูใกลประตูคอก แมจะแกกําลังนอย 
ก็ตองออกไดกอน สวนโคอื่นถึงจะมีกําลังมาก ที่อยูขางใน ตองออกทีหลัง ขอนี้ฉันใด 
กรรมที่บุคคลทําเมื่อใกลจะตายจึงตองใหผลกอนฉันนั้น 
 
พระธรรมเจดีย :  
สวนอนุสัยแลสังโยชนเปนกิเลสวัฏนวิรณ หรืออุปกิเลส 16 หรือ อกุศลกรรมบถ 10 วา
เปนกรรมวัฏฝายบาป สวนกรรมวัฏฝายบุญจะไดแกอะไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
กามาวจรกุศล รูปาวจรกศุล อรูปาวจรกุศล เหลานี้ เปนกรรมวัฏฝายบุญสงใหวิบากวัฏคือ 
มนุษยสมบัติบาง สวรรคสมบัติบาง พรหมโลกบาง พอเหมาะแกกุศลกรรมที่ทําไว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นกรรมทั้งหลาย ที่สัตวทําเปนบุญก็ตาม เปนบาปก็ตาม ยอมใหผลเหมือนเงาที่
ไมพรากไปจากตนฉะนั้นหรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว สมดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไวในอภิณหปจจเวกขณวา กมฺมสฺสโกมฺหิ เราเปนผู
มีกรรมเปนของๆตน กมฺมทาโย เปนผูรับผลของกรรม กมฺมโยน ิเปนผูมีกรรมเปน
กําหนด กมฺมพนฺธุ เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ กมฺมปฏิสรโณ เปนผูมีกรรมเปนที่พ่ึงอาศัย 
ยํ กมฺมํ กริสสฺามิ เราจักทํากรรมอันใด กลฺยาณํ ว ปาปกํ วา ดีหรือชั่ว ตสํสา ทายาโท ภวิสฺ



สามิ เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น 
 
พระธรรมเจดีย :  
อนุสัยกับสังโยชน ใครจะละเอียดกวากัน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
อนุสัยละเอียดกวาสังโยชน เพราะสังโยชนนั้น เวลาที่จะเกิดขึ้น อาศัยอายตนะภายใน
อายตนะภายนอกกระทบกันเขาแลวเกิดวิญญาณ 6 ชื่อวาผัสสะ เมื่อผูที่ไมมีสติ หรือไมรู
ความจริง เชนหูกับเสียงกระทบกันเขา เกิดความรูขึ้น เสียงที่ดีก็ชอบ เกิดความยินดีพอใจ 
เสียงที่ไมดี ก็ไมชอบ ไมถูกใจ ที่โลกเรียกกันวาพื้นเสีย เชนนี้แหละชื่อวาสังโยชน จึง
หยาบกวาอนุสัย เพราะอนุสัยนั้นยอมตามนอนในเวทนาทั้ง 3 เชน สุขเวทนาเกิดขึ้น ผูที่
ไมเคยรูความจริง หรือไมมีสติ ราคานุสัยจึงตามนอน ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ปฏิฆานุสัยยอม
ตามนอน อุทกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น อวิชชานุสัยยอมตามนอน เพราะฉะนั้นจึงละเอียด
กวาสังโยชน และมีพระพุทธภาษิตตรัสไวใน มาลุงโกฺย วาทสูตร วาเด็กออนที่นอนหงาย
อยูในผาออม เพียงจะรูจักวานี่ตานี่รูป ก็ไมมีในเด็กนั้น เพราะฉะนั้น สังโยชนจึงไมมีใน
เด็กที่นอนอยูในผาออม แตวาอนุสัยยอมตามนอนในเด็กนั้นได 
 
พระธรรมเจดีย :  
อนุสัยนั้นมีประจําอยูเสมอหรือ หรือมีมาเปนครั้งเปนคราว?  
 
พระอาจารยมั่น : มีมาเปนครั้งคราว ถามีประจําอยูเสมอแลวก็คงจะละไมได เชนราคา
นุสัยก็เพิ่มมาตามนอนในสุขเวทนา หรือปฏิฆานุสัยก็เพิ่งมาตามนอนในทุกขเวทนา หรือ
อวิชชานุสัยก็เพิ่งมาตามนนในอทุกขมสุขเวทนา ตามนอนไดแตผูที่ไมรูความจริง หรอืมี
สติก็ไมตามนอนได เรื่องนี้ไดอธิบายไวในเวทนาขันธแลว 
 
พระธรรมเจดีย :  
แตเดิมขาพเจาเขาใจวาอนุสัยตามนอนอยูในสันดานเสมอทุกเมื่อไป เหมือนอยางขี้
ตะกอนที่นอนอยูกนโองน้ํา ถายังไมมีใครมาคน ก็ยังไมขุนขึ้น ถามีใครมาคนก็ขุนขึ้นได 



เวลาที่ไดรับอารมณที่ดี เกิดความกําหนัดยินดีพอใจขึ้น หรือไดรับอารมณที่ไมดีก็เกิด
ปฏิฆะหรือความโกรธขึ้น เขาใจวานี่แหละขุนขึ้นมา ความเขาใจเกาของขาพเจามิผิดไป
หรือ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ก็ผิดนะซี เพราะเอานามไปเปรียบกับรปู คือโองก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ น้ําก็เปนรูปที่ไม
มีวิญญาณ แลขี้ตะกอนกนโองก็เปนรูปไมมีวิญญาณเหมือนกัน จึงขังกันอยูได สวนจิต
เจตสิกของเรา เกิดขึ้นแลวดับไป จะขังเอาอะไรไวได เพราะกิเลสเชนอนุสัยหรือ
สังโยชน ก็อาศัยจิตเจตสิกเกิดขึ้นชั่วคราวหนึ่ง เมื่อจิตเจตสิกในคราวนั้นดับไปแลว 
อนุสัยหรือสังโยชนจะตกคางอยูกับใคร ลองนึกดูเมื่อเรายังไมมีความรัก ความรักนั้นอยู
ที่ไหน ก็มีขึ้นเมื่อเกิดความรักไมใชหรือ หรือเมื่อความรักนั้นดับไปแลว ก็ไมมีความรัก
ไมใชหรือ และความโกรธเมื่อยังไมเกิดขึ้นก็ไมมีเหมือนกัน มีขึ้นเมื่อเวลาที่โกรธ เมื่อ
ความโกรธดับแลว ก็ไมมเีหมือนกัน เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดเพราะไปติดสัญญาที่จําไว
นานแลววา อนุสัยนอนอยูเหมือนขี้ตะกอนที่นอนอยูกนโอง 
 
พระธรรมเจดีย :  
ก็อนุสัยกับสังโยชนไมมีแลว บางคราวทําไมจึงมีขึ้นอีกไดเลา ขาพเจาฉงนนัก แลวยังอา
สวะอีกอยางหนึ่งที่วาดองสันดานนั้น เปนอยางไร?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถาพูดถึงอนุสัยหรืออาสวะแลว เราควรเอาความวา ความเคยตัวเคยใจ ที่เรียกวากิเลสกับ
วาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจาละไดทั้ง 2 อยาง ที่พระอรหันตสาวกละไดแตกิเลสอยาง
เดียววาสนาละไมได เราควรจะเอาความวาอาสวะหรืออนุสัยกิเลสเหลานี้เปนความเคยใจ 
เชนไดรับอารมณที่ดี เคยเกิดความกําหนัดพอใจ ไดรับอารมณที่ไมดี เคยไมชอบไมถูกใจ 
เชนนี้เปนตน เหลานี้แหละควรรูสึกวาเปนเหลาอนุสัย หรืออาสวะเพราะความคุนเคยของ
ใจ สวนวาสนานั้น คือความคุนเคยของ กาย วาจา ที่ติดตอมาจากเคยแหงอนุสัย เชน คน
ราคะจริตมีมรรยาทเรียบรอย หรือเปนคนโทสะจริตมีมรรยาทไมเรียบรอย สวนราคะแล
โทสะนั้นเปนลักษณะของกิเลส กิริยามารยาทที่เรียบรอยแลไมเรียบรอย นั่นเปนลักษณะ



ของวาสนานี่ก็ควรจะรูไว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นเราจะละความคุนเคยของใจ ในเวลาที่ไดรับอารมณที่ดีหรือไมดี จะควร
ประพฤติปฎิบัติอยางไรดี?  
 
พระอาจารยมั่น :  
วิธีปฏิบัติที่จะละความคุนเคยอยางเกา คืออนุสัยแลสังโยชน ก็ตองมาฝกหัดใหคุนเคยใน
ศีลแลสมถวิปสสนาขึ้นใหม จะไดถายถอนความคุนเคยเกา เชนเหลาอนุสัยหรือสังโยชน
ใหหมดไปจากสันดาน 
 
พระธรรมเจดีย :  
สวนอนุสัยกับสังโยชน ขาพเจาเขาใจดีแลว แตสวนอาสวะนั้น คือ กามาสวะ ภวาสวะ 
อวิชชาสวะ 3 อยางนั้นเปนเครื่องดองสันดาน ถาฟงดูตามชื่อ ก็ไมนาจะมีเวลาวาง ดู
เหมือนดองอยูกับจิตเสมอไปหรือไมไดดองอยูเสมอ แตสวนตัวขาพเจาเขาใจไวแตเดิม
สําคัญวาดองอยูเสมอขอนี้เปนอยางไร ขอทานจงอธิบายใหขาพเจาเขาใจ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไมรูวาเอาอะไรมาซอกแซกถาม ไดตอบไวพรอมกับอนุสัยแลสังโยชนแลว จะใหตอบ
อีกก็ตองอธิบายกันใหญ คําที่วาอาสวะเปนเครื่องดองนั้น ก็ตองหมายความถึงรูปอีกนั่น
แหละ เชนกบัเขาดองฝกก็ตองมีภาชนะ เชนผักอยางหนึ่งหรือชามอยางหนึ่งและน้ําอยาง
หนึ่ง รวมกัน 3 อยาง สําหรับเชนกันหรือของที่เขาทําเปนแชอ่ิมก็ตองมีขวดโหลหรือ
น้ําเชื่อมสําหรับแชของ เพราะสิ่งเหลานี้เปนรูปจึงแชแลดองกันอยูได สวนอาสวะนั้น
อาศัยนามธรรมเกิดขึ้น นามธรรมก็เปนสิ่งที่ไมมีตัว อาสวะก็เปนสิ่งที่ไมมีตัว จะแชแล
ดองกันอยูอยางไรได นั่นเปนพระอุปมาของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติขึ้นไววา 
อาสวะเครื่องดองสันดาน คือ กิเลสมีประเภท 3 อยาง เราก็เลยเขาใจผิดถือมั่นเปนอภินิ
เวส เห็นเปนแชแลดองเปนของจริงๆจังๆไปได ความจริงก็ไมมีอะไร นามและรูปเกิดขึ้น
แลวก็ดับไป อะไรจะมาแชแลดองกันอยูได เพราะฉะนั้นขอใหเปลี่ยนความเห็นเสียใหม



ที่วาเปนนั่นเปนนี่ เปนจริงเปนจังเสียใหได ใหหมดทุกสิ่งที่ไดเขาใจไวแตเกาๆแลว ก็
ตั้งใจศึกษาเสียใหมใหตรงกับความจริง ซึ่งเปนสัมมาปฏิบัติ 
 
พระธรรมเจดีย :  
จะทําความเห็นอยางไรจึงจะตรงกับความจริง?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ทําความเห็นวาไมมีอะไร มีแตสมมติแลบัญญัต ิถาถอนสมมติแลบัญญัติออกเสียแลวก็
ไมมีอะไร หาคําพูดไมได เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทรงบัญญัติ ขันธ 5 อายตนะ 6 ธาตุ 6 
นามรูป เหลานี้ก็เพื่อจะใหรูเรื่องกันเทานั้น สวนขันธแลอายตนะ ธาตุ นามรูป ผูปฏิบัติ
ควรกําหนดรูวาเปนทุกข สวนอนุสัยหรือสังโยชน อาสวะ โยคะ โอฆะ นิวรณ อุปกิเลส
เปนสมุทัย อาศัยขันธหรืออายตนะหรือนามรูปเกิดขึ้นนั้นเปนสมุทัยเปนสวนหนึ่งที่ควร
ละ มรรคมีองค 8 ยนเขาคือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนสวนที่ควรเจริญ ความสิ้นไปแหงกิเลส 
คือ อนุสัยหรือสังโยชน ชือ่วานิโรธ เปนสวนควรทําใหแจงเหลานี้แหละเปนความจริง 
ความรูความเห็นใน 4 อริยสัจนี้แหละเปนความจริง ความรูความเห็นใน 4 อริยสัจนี้
แหละคือเห็นความจริงละ 
 
พระธรรมเจดีย :  
สาธุ ขาพเจาเขาใจแจมแจงทีเดียว แตเมื่ออาสวะไมไดดองอยูเสมอ แลวทําไมทานจึง
กลาววา เวลาที่พระอรหันตสําเร็จขึ้นใหมๆ โดยมากแลวที่ไดฟงมาในแบบทานรูวาจิต
ของทานพนแลวจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ขาพเจาจึงเขาใจวาผูที่ยังไมพนก็
ตองมีอาสวะประจําอยูกับจิตเปนนิตยไป ไมมีเวลาวาง กวาจะพนไดก็ตองเปนพระ
อรหันต?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถาขืนทําความเห็นอยูอยางนี้ ก็ไมมีเวลาพนจริงดวย เมื่ออาสวะอยูประจําเปนพื้นเพของ
จิตแลวก็ใครจะละไดเลา พระอรหันตก็คงไมมีในโลกไดเหมือนกัน นี่ความจริงไมใช
เชนนี้ จิตนั้นสวนหนึ่งเปนประเภททุกขสัจ อาสวะสวนหนึ่งเปนประเภทสมุทัย อาศัยจิต



เกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อจิตคราวนั้นดับไปแลว อาสวะประกอบกับจิตในคราวนั้นก็ดับไป
ดวย สวนอาสวะที่เกิดขึ้นไดบอยๆน้ัน เพราะอาศัยการเพงโทษ ถาเราจักตั้งใจเพงโทษ
ใครๆ อาสวะก็จะเกิดไดดวยยากเหมือนกัน สมดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไววา ปรวชฺ
ชานุปสฺสํสฺส เมื่อบุคคลตามมองดู ซึ่งโทษของผูอ่ืน นิจฺจํ อชฺฌาน สฺญิโน เปนบุคคลมี
ความหมายจะยกโทษเปนนิตย อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวะทั้งหลายยอมเจริญขึ้นแก
บุคคลนั้น อารา โส อาสวกฺขยา บุคคลนั้นเปนผูหางไกลจากธรรมที่สิ้นอาสวะ ถาฟงตาม
คาถาพระพุทธภาษิตนี้ก็จะทําใหเราเห็นชัดไดวาอาสวะนั้นมีมาในเวลาที่เพงโทษ เรายัง
ไมเพงโทษอาสวะก็ยังไมมีมาหรือเมื่อจิตที่ประกอบดวยอาสวะคราวนั้นดับไปแลวอา
สวะก็ดับไปดวย ก็เปนอันไมเหมือนกัน การที่เห็นวาอาสวะมีอยูเสมอจึงเปนความเห็น
ผิด 
 
พระธรรมเจดีย :  
อาสวะ 3 นั้น กามาสวะเปนกิเลสประเภทรัก อวิชชาสวะเปนกิเลสประเภทไมรู แตภวา
สวะนั้นไมไดความวาเปนกิเลสประเภทไหน เคยไดฟงตามแบบทานวาเปนภพๆอยางไร
ขาพเจาไมเขาใจ?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ความไมรูความจริงเปนอวิชชาสวะ จึงไดเขาไปชอบไวในอารมณที่ดีมีกามเปนตนเปน
กามสวะ เมื่อไมชอบไวในที่ใด ก็เขาไปยึดถือต้ังอยูในที่นั้น จึงเปนภวาสวะนี่แหละ 
เขาใจวาเปนภวาสวะ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ภวะทานหมายวาภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพไมใชหรือ ทําไมภพถึงจะมาอยูในใจ
ของเราไดเลา?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ภพที่ในใจนี่ละซีสําคัญนัก จึงไดตอใหไปเกิดในภพขางนอก ก็ลองสังเกตดู ตามแบบที่
เราไดเคยฟงมาวา พระอรหันตทั้งหลายไมมีกิเลสประเภทรัก และไมมีอวิชชาภวะตัณหา



เขาไปเปนอยูในที่ใด แลไมมีอุปาทานความชอบความยินดียึดถือในสิ่งทั้งปวง ภพขาง
นอก คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตลอดจนกระทั่งภพ คือ สุทธาวาสของทานนั้นจึงไมมี 
 
พระธรรมเจดีย :  
อาสวะ 3 ไมเหนมีกิเลสประเภทโกรธ แตทําไมการเพงโทษนั้นเปนกิเลสเกลยีดชังขาด
เมตตา กรุณา เพราะอะไรจึงไดมาทําใหอาสวะเกิดขึ้น?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เพราะความเขาไปชอบไปเปนอยูในสิ่งใดที่ถูกใจของตน ครั้นเขามาทําที่ไมชอบไมถูกใจ
จึงไดเขาไปเพงโทษ เพราะสาเหตุที่เขาไปชอบไปถูกใจเปนอยูในสิ่งใดไวซึ่งเปนสาย
ชนวนเดียวกัน อาสวะทั้งหลายจึงไดเจริญแกบุคคลนั้น 
 
พระธรรมเจดีย :  
ความรูนั้นมีหลายอยาง เชนกับวิญญาณ 6 คือ ความรูทาง หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือ 
ความรูในเรื่อง โลภ โกรธ หลง ริษยา พยาบาท หรือรูไปในเรือ่งความอยากความตองการ 
หรือคนที่หยิบเล็กหยิบนอยนิดหนอยก็โกรธ เขาก็วาเขารูทั้งนั้น สวนความรูในรูปฌาณ
หรืออรูปฌาณ ก็เปนความรูชนิดหนึ่ง สวนปญญาที่รูเห็นไตรลักษณแลอริยสัจก็เปน
ความรูเหมือนกัน สวนวิชชา 3 หรือวิชชา 8 ก็เปนความรูพิเศษอยางยิ่ง เมื่อเปนเชนนี้ 
ควรจะแบงความรูเหลานี้เปนประเภทไหนบาง ขอทานจงอธิบายใหขาพเจาจะไดไมปน
กัน 
 
พระอาจารยมั่น :  
ควรแบงความรูทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วาเปนประเภททุกขสัจ เปนสวนที่ควร
กําหนดรูวาเปนทุกข สวนความโลภ ความโกรธ ความหลง ริษยา พยาบาท ความอยาก
ความตองการเปนสมุทัย เปนสวนควรละ ความรูในรูปฌาณแลอรูปฌาณ แลความรูใน
ไตรลักษณ หรืออริยสัจเปนมรรค เปนสวนที่ควรเจริญ วิชชา 3 หรือ วิชชา 8 นั้นเปน
นิโรธ เปนสวนที่ควรทําใหแจง 
 



พระธรรมเจดีย :  
อะไรๆก็เอาเปนอริยสัจ 4 เกือบจะไมมีเรื่องอื่นพูดกัน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เพราะไมรูอริยสัจทั้ง 4 แลไมทําหนาที่กําหนดทุกข ละสมุทัยแลทํานิโรธใหแจงแลเจริญ
มรรค จึงไดรอนใจกันไปทั่วโลก ทานผูทํากิจถูกตามหนาที่ของอริยสัจ 4 ทานจึงไมมี
ความรอนใจ ที่พวกเราตองกราบไหวทุกวัน ขาพเจาจึงชอบพูดถึงอริยสัจ 
 
พระธรรมเจดีย :  
ตามที่ขาพเจาไดฟงมาวา สอุปาทิเสสนิพพานนั้น ไดแกพระอรหันตที่ยังมีชีวิตอยู อนุ
ปาทิเสสนิพพานนั้นไดแกพระอรหันตที่นิพพานแลว ถาเชนนั้นทานคงหมายความถึง
เศษนามรูป เนื้อแลกระดูกที่เหลืออยูนี่เอง?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ไมใช ถาเศษเนื้อเศษกระดูกที่หมดแลววาเปนอนุปาทิเสสนิพพาน เชนนั้นใครๆตายก็คง
เปนอนุปาทิเสสนิพพานไดเหมือนกัน เพราะเนื้อแลกระดูกชีวิตจิตใจก็ตองหมดไป
เหมือนกัน 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นนิพพานทั้ง 2 อยางนี้จะเอาอยางไหนเลา?  
 
พระอาจารยมั่น :  
เรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตตรัส สอุปาทิเสสสูตรแกพระสารีบุตร ในอังคุตตรนิกาย นวก
นิบาตหนา 31 ความสังเขปวา วันหนึ่งเปนเวลาเชาพระสารีบุตรไปเที่ยวบิณฑบาตร มี
พวกปริพพาชกพูดกันวา ผูที่ไดบรรลสุอุปาทิเสส ตายแลวไมพนนรก กําเนิดดิรัจฉาน 
เปรตวิสัย อบายทุคติวินิบาต ครั้นพระสารีบุตรกลับจากบิณฑบาตรแลวจึงไปเฝาพระผูมี
พระภาคกราบทูลตามเนื้อความที่พวกปริพาชกเขาพูดกันอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัส
วา สอุปาทิเสสบุคคล 9 จําพวกคือ พระอนาคามี 5 จําพวก พระสกิทาคามี จําพวกหนึ่ง 



พระโสดาบัน 3 จําพวก ตายแลวพนจากนรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติ
วินิบาต ธรรมปริยายนี้ยังไมแจมแจง แกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะไดฟง
ธรรมปริยายนี้แลวจะประมาท แลธรรมปริยายนี้เราแสดงดวยความประสงคจะตอบ
ปญหาที่ถามในสอุปาทิเสสสูตรนี้ ไมไดตรัสถึงอนุปาทิเสส แตก็พอสันนิษฐานไดวา อนุ
ปาทิเสสคงเปนสวนของพระอรหันต 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเชนนั้นทานก็หมายความถึงสังโยชน คือกิเลสที่ยังมีเศษเหลืออยูวา เปนสอุปาทิเส
นิพพาน สวนสังโยชนทีห่มดแลวไมมีสวนเหลืออยู คือพระอรหัตผล วาเปนอนุปาทิ
เสสนิพพาน?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ถูกแลว 
 
พระธรรมเจดีย :  
ถาเราพูดอยางนี้ คงไมมีใครเห็นดวย คงวาเราเขาใจผิดไมตรงกับเขา เพราะเปนแบบสั่ง
สอนกันอยูโดยมากวา สอุปาทิเสสนิพพานของพระอรหันตที่ยงัมีชีวิตอยู อนุปาทิเสสนิ
พพานของพระอรหันตที่นิพพานแลว?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ขาพเจาเห็นวา จะเปนอรรถกาที่ขบ พระพุทธภาษิตไมแตกแลว ก็เลยถือตามกันมา จึงมี
ทางคัดคานไดไมคมคายชัดเจน เหมือนที่ทรงแสดงแกพระสารีบุตร ซึ่งจะไมมีทาง
คัดคานได หมายกิเลส นพิพานโดยตรง 
 
พระธรรมเจดีย :  
สอุปาทิเสสสูตรนี้ ทําไมจึงไดตรัสหลายอยางนัก มีทั้งนรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย 
อบายทุคติวินิบาต สวนในพระสูตรอื่นๆ ถาตรัสถงึอบายก็ไมตองกลาวถึงนรก กําเนิด
ดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติวินิบาต?  



 
พระอาจารยมั่น :  
เห็นจะเปนดวยพระสารีบุตรมากราบทูลถามหลายอยาง ตามถอยคําของพวกปริพพาชกที่
ไดยินมา จึงตรัสตอบไปหลายอยาง เพื่อใหตรงกับคําถาม 
 
พระธรรมเจดีย :  
ขางทายพระสูตรนี้ ทําไมจึงมีพุทธภาษิตตรัสวา ธรรมปริยายนี ้ยังไมแจมแจงแกภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะประมาท แลธรรมปริยายนี้
เราแสดงดวยความประสงคจะตอบปญหาที่ถาม 
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามความเขาใจของขาพเจา เห็นจะเปนดวยพระพุทธประสงค คงมุงถึงพระเสขบุคคล ถา
ไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะไดความอบอุนใจ ที่ไมตองไปทุคติแลความเพียรเพื่อพระ
อรหันตจะหยอนไป ทานจึงไดตรัสอยางนี้ 
 
พระธรมเจดีย :  
เห็นจะเปนเชนนี้เอง ทานจึงตรัสวาถาไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะประมาท?  
 
พระอาจารยมั่น :  
ตามแบบที่ไดฟงมาโดยมาก พระพุทธประสงค ทรงเรงพระสาวก ผูยังไมพนอาสวะ ให
รีบทําความเพียรใหถึงที่สุด คือพระอรหันต 
 
-จบ-  
หมายเหตุ   ทานผูรูไดติงวา บันทึกฉบับนี้ หาใช "วิสัชนา" ของพระอาจารยมั่นไม ดังนั้น
ผูอานกรุณาใชวิจารณญาณดวยครับ 
พัลวัน 
 
 


