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คำถาม ที่   ๑ 
  คำ วา   “ เรง ทำความ เพียร ”   หมายความ วา ให ทำ อยางไร คะ   ให นั่ง 
ภาว นา มากๆ   นานๆ   ทุกๆ   วัน   อยาง นั้น หรือ คะ 
 
ตอบ         
 สุด แลว แต วา เรา ทำ อะไร   ถา ทำ สมถวิปสสนา ก็ ภาวนา ให มาก   
เดินจงกรม ให มาก   ที่ พระพุทธเจา ตรัส วา   ภา วิ ตา   พหุ ลีก ตา   แปล วา   อบรม 
ให มาก   ทำให มาก   และ ทำ ติดตอ หรือ ตอ เนื่อง จนกวา จะ ได รับ ผล เปน ที่ 
พอใจ   กลาว คือ   จิตใจ ตั้ง มั่น   บริสุทธิ์   และ ควร แก การ งาน   คือ จะ นอม ไป 
เพื่อ สิ่งใดก็ได ตาม ปรารถนา   จะ ให คิด เรื่อง ใด ก็ได  จะ ไม ให คิด เรื่อง ใด ก็ได   
เหมือน ดิน น้ำมัน หรือ ดิน หมาด   จะ ปน ให เปน รูป ใด ก็ได   ผู ทำได เชน นี้ เรียก 
วา   เอา จิต ไว ใน อำ นา จได   เหมือน เจาของ มา ที่ บังคับ มา ได 
        ถา ทำ กิจ อยาง อื่น   เชน   เรียน หนังสือ   ศึกษา ธรรมะ   หรือ ทำการ 
งาน อยาง ใด อยาง หนึ่ง ที่ สุจริต   ก็ ทำให เต็ม กำลัง   มี ความ บาก บั่น มั่นคง 
ดวยเรี่ยวแรงกำลังทั้งหมด  ไม ทอด ทิ้ง ธุระที่เปนกุศลธรรม   คือ มี ความ รับ 
ผิด ชอบ   (  ถาม วา   ( ไมใช   “ ถาม วา ” )   ทฬฺหปรกฺกโม   อนิกฺขิตฺตธุ โร   กุสเล สุ   
ธมฺเมสุ) 
        การ ทำความ เพยีร   ทาน สอน ให เดนิ สาย กลาง   คอื ไม ตงึ เกนิ ไป และ 
ไม หยอน เกิน ไป   คือ   มัชฌิมาปฏิปทา ใน ความ เพียร   ทาน เรียก อีก ชื่อ หน่ึง 
วา   วิริยุเบก ขา   แปล ตาม ตัว วา   อุเบกขา ใน ความ เพียร   ไม ได หมายความ วา 
ให วาง เฉย ใน ความ เพียร   คือ ไม ตอง ทำความ เพียร   แต   หมายความ วา ให 
ทำความ เพียร แต พอดี   ความ พอดี ยอม ดี เสมอ ใน กิจการ ทุก อยาง 
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 คำถาม ที่   ๒ 
  ถา เรา เกิด ความ เบื่อ   เพราะ เห็น ความ โลภ   โกรธ   หลง ของ คน   และ 
อาจ จะ ของ ตัว เรา เอง ดวย   แต เปน เบ่ือ แบบ โลกๆ   ไม ใช นิพพิ ทา   เรา จะ ทำ 
อยางไร จึง จะ ถูก ตอง คะ 
 
 ตอบ           
   เบือ่ แลว รกัษา จติ ให สงบ   ม ีปญญา หยัง่ รู วา อะไร เปน อะไร   ถอน ตน 
ออก มา จาก ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน สิ่ง ทั้ง ปวง   มีหนา ที่ ตอง ทำ อะไร ก็ ทำ ไป   
ดวย ความ รับ ผิด ชอบ   ตาม ที่ กลาว แลว ใน ขอ   ๑ .   
           เมื่อ มี สันติ   มี ญาณ   อยู เชน นี้   จิตใจ จะ โปรง เบา   มี ปติ สุข เปน ผล 
ตอบแทน   ไม ตอง กังวล   ไม ตอง ยึด มั่น   ได หลัก ที่ พึ่ง ของ ใจ สม ดัง พระพุทธ 
พจน ที่ วา   “ ความ ไม กังวล   ความ ไม ยึด มั่น นี่ แหละ เปน ที่ พึ่ง   ( ของ ใจ )   หา ใช 
อยาง อื่น ไม   ( อกิ ฺ จนํ   อ นา ทานํ   เอตํ   ทีป   อ นา ปรํ ) ”   
         พจิารณา ความ เปน ไป ของ บคุคล ใน โลก และ สตัว โลก อืน่   ๆ    แลว เบือ่   
เพราะ เปน สิ่ง นา เบ่ือ   ไม อยาก ได   ไม อยาก เปน   ละ ความ เรารอน ทุรนทุราย 
เสีย ได   มี ใจ สงบ ลึก   มั่นคง   ไม หวั่น ไหว ดวย โลกธรรม   เขา ถึง ภาวะ ที่ เรียก 
วา   อตัมมย ตา   ( unshakable )   เหมือน ภูเขา ศิลา ไม หวั่น ไหว ดวย แรง ลม   
ตระหนัก ถึง ความ จริง ที่ วา   โลกธรรม ทั้ง ฝาย ที่ นา ปรารถนา และ ฝาย ที่ ไม นา 
ปรารถนา   ผาน มา แลว ก็ ผานไป   ใน มงคล สูตร พระพุทธเจา ตรัส วา   “ จิต ของ 
ผู ใด อัน โลกธรรม ถูก ตอง แลว ไม หว่ัน ไหว   จิต ของ ผู นั้น ไม โศก   ไมมี กิเลส ดั่ง 
ธุลี   เปน จิต เกษม   คือ ปลอด โปรง   นั่น เปน มงคล อัน สงูสุด” 
         ถา เรา รูสกึ วา เบือ่ แบบ โลก   ๆ    คอื เบือ่ แลว อดึอดั ขดัใจ   ไม สบ อารมณ 
ไป เสยี หมด   ก ็ให เปลีย่น ความ เบือ่ นัน้ ให มา เปน เบือ่ หนาย แบบ ทาง ธรรม   คอื 
เบ่ือ แลว คลาย ความ ยดึ ตดิ   เมือ่ ไม ยดึ ตดิ ก ็หลดุ พน   บริสทุธิ ์และ สงบ เยน็   ได 
ลิ้ม รส พระ นิพพาน ใน ปจจุบัน ที เดียว 
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คำถาม ที่   ๓ 
   การ ที่ มี ปญหา   ธรรมะ สอน ให วาง   หรือ ให อุเบกขา   จะ ไม เปนการ 
หนี ปญหา หรือ คะ  

 ตอบ          
  หนี ก็ได ถา เปน ปญหา ที่ ควร หนี   สู ก็ได ถา เปน ปญหา ที่ ควร สู   ไมสู, 
ไม หนี ก็ได เพียง แต กำหนด รู   คือ ทำความ เขาใจ ตาม แนว อริยสัจ     ความ 
ทุกข หรือ ปญหา   ทาน สอน ให กำหนด รู   ( ปริ ญไญย ธรรม ) ,   สมุทัย คือ ตัณหา   
เปน สิ่ง ควรละ ( ป หาตัพพ ธรรม ) ,    นิโรธ   ควร ทำให แจง   คือ รู แจง เห็น จริง  
(สัจฉิกาตัพพ ธรรม ) ,    มรรค   ควร เจริญ   อบรม   ทำให มาก ( ภา เวตัพพ ธรรม)   
         เมื่อ มี ปญหา ใด   ก็ ควร ตรวจ สอบ ให รู แน ดวย ปญญา วา   มัน เปน 
ปญหา ที่ ควร หนี หรือ ควร สู   จะ ได ไม เสีย แรง เปลา   หรือ ถา สู แลว เกิด ปญหา 
ซ้ำ ซอน ขึ้น มา   คิด วา แก ปญหา แต เปนการ เพิ่ม ปญหา   อยาง นี้ หนี ดี กวา   เชน   
คน ตองการ แก ปญหา ความ ยากจน   ดวย การ เลน การ   พนัน   ทุจริตในหนาท่ี   
เปนตน   อยาง นี้   ยิ่ง สู ยิ่ง เพ่ิม ปญหา   แต ถา สู ปญหา ความ ยากจน ดวย หลัก 
ธรรม   เชน   ขยัน หม่ัน เพียร ใน ทาง สุจริต   รูจัก รักษา ทรัพยสิน ที่ หา ได   ดวย 
การ ประหยัด   อดออม   รูจัก คบ คน ดี เพื่อ จะ ได ชักนำ กัน ไป ใน ทาง ที่ ดี   ใช ชีวิต 
ตาม สมควร แก กำลัง ทรัพย ที่ หา ได   ไม ฟุมเฟอย เกิน ไป และ ไม ฝด เคือง เกิน 
ไป   อยาง นี้ เปนการ แก ปญหา ที่ ถูก ตอง   ไม เพิ่มปญหา 
         การ วาง เฉย หรือ อุเบกขา นั้น   ควร ใช ปญญา พิจารณา ให ถองแท วา   
สิง่ นี ้ควร วาง เฉย   สิง่ นี ้ไม ควร วาง เฉย   เพราะ คน วาง เฉย ดวย โมหะ ก ็ม ี  วาง เฉย 
ดวย ปญญา ก็ มี   ขอ ให วาง เฉย ดวย ปญญา   ก็ จะ ทำให สำเร็จ ประโยชน 

๑๐
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คำถาม ที่   ๔ 
  ดิฉัน ชอบ นำ หนังสือ ธรรมะ ไป แจก   แต บางที คิด วา จุด ที่ ไป แจก นี้   
เปนก ลุม คน ที่ มี ระดับ ความ รู ความ สนใจ ยัง ไม ถึง หนังสือ ที่ เรา จะ นำ ไป ให   
อยาง นี้ ถือ   วา เปน บาป   ขอ ที่ วา ดูถูก คน อื่น หรือ เปลา คะ 
 
ตอบ         
 ไม บาป   เปนการ ดึง ระดับ ความ รู ความ เขาใจ ของ เขา ขึ้น มา   ถา 
เปนการ พูด ก็ เรียก   วา   ยก ระดับ หู ผู ฟง   เปน ความ จำเปน ที่ จะ ตอง ทำให 
ชาว พุทธ เล่ือน ระดับ ขึ้น มา   จาก ชาว พุทธ อนุบาล มา เปน ชาว พุทธ ประถม   
มัธยม   อุดม และ อุดม พิเศษ   ขึ้น ไป เรื่อย   ๆ    จนกวา เขา จะ เปน อริย ชน ทั้ง   ๔   
ระดับ   มี พระ โสดาบัน เปนตน 
 
 

คำถาม ที่   ๕ 
  การ ให ทาน เปน สิ่ง ที่ ธรรมะ สง เสริม   แต ใน แง ที่ วา ทำให ผูรับ คอย 
แต จะ รับ ของ ทาน   ไม ขวนขวาย ดวย ตัว เอง   อยาง นี้ เรา จะ อธิบาย อยางไร 

 ตอบ        

  ทาน นั้น ทาน บอก วา   จง ให ของ ที่ ควร ให  แก คน ที่ ควร ให   ไม ให ของ 
ที่ ไม ควร ให  แก คน ที่ ไม ควร ให   ตอง ใช ปญญา พิจารณา ให ดี   การ ให ทาน ก็ 
จะ มี ผล มาก ทั้ง แก ผู ให และ แก ผูรับ   

      ใน สัป ปุ ริส ทาน สูตร   อัง คุต รนิ กาย   ปญจก นิบาต   พระ ไตรปฎก เลม   
๒๒   ขอ   - ๑๔๘   พระพุทธ องค ทรง แส ดง สัป ปุ ริส ทาน   คือ ทาน ของ คน ดี ไว   ๕   

ประการ  ดังนี้ 

๑๑
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  ๑ .   ให ดวย ศรัทธา 
  ๒ .   ให โดย เคารพ 
  ๓ .   ให ตาม กาล อัน สมควร   ( เชน   ให เวลา เขา ตองการ   เวลา เจ็บ ปวย   

หรือ หนา ผล ไม ก็ให ผล ไม ) 

  ๔ .     ให ดวย จิต อนุเคราะห 

  ๕ .   ให โดย ไม กระทบ ตน หรือ ผู อื่น   ( คือ ไม ทำ ตน หรือ ผู อื่น เดือด รอน) 

          มี พระ พุทธ าธิ บาย ขยาย อานิสงส แหง ทาน   ที่ ให โดย ชอบ ทั้ง   ๕   

ประการ นี้ วา 

            -   บุคคล ผู ให ทาน ดวย ศรัทธา   เมื่อ ไป เกิด ใน ที่ ใด   ๆ    ยอม เปน คน 

มั่งคั่ง มี ทรัพย และ โภค ะ มาก   มี รูป งาม   มอง ดู นา เลื่อมใส   มี ผิว พรรณ ดี 

            -   ผู ให ทาน โดย เคารพ   ยอม ได อานิสงส คือ   ม่ังคั่ง    และ บริวาร ชน 

ยอม เชื่อ ฟง 

            -   ผู ให ทาน ตาม กาล   ยอม เปน ผู มั่งคั่ง   เปน ผู มี ความ ตองการ ที่ เกิด 

ขึ้น ตาม กาล บริบูรณ   คือ กาล ใด ตองการ สิ่ง ใด ยอม ได สิ่ง นั้น 
            -   ผู ให ทาน ดวย จิต อนุเคราะห   ยอม เปน ผู มั่งคั่ง   ฯ   และ ยอม นอม 
จิต ไป เพื่อ บริโภค ใชสอย เครื่อง อุปโภค บริโภค ตาง   ๆ    อัน โอฬาร   ( บาง คน 

มี ของ แต ไม อยาก ใช   เก็บ ไว ดู เลน   คง เปน เพราะ เคย ให ทาน โดย ไมมี จิต 

อนุเคราะห ) 
 -   ผู ให ทาน โดย ไม กระทบ ตน และ ผู อื่น   ยอม ได อานิสงส คือ   เปน ผู 
มั่งคั่ง    และ โภค ะ ของ เขา ยอม ไม ได รับ อันตราย จาก ไฟ   น้ำ   เปนตน 
        ให ทาน ซึ่ง ประกอบ ดวย องค   ๕   ประการ นี้   มี อานิสงส ที่ เหมือน กัน 

อยู ประการ หนึ่ง   คือ อำนวยผล ให เปน ผู มั่งคั่ง สมบูรณ   นอกจาก นั้น ผล ก็ 

ตาง กัน ออก ไป   หาก คน ใด ให ทาน ประกอบ พรอม ดวย องค   ๕   นอกจาก จะ 

มั่งคั่ง แลว ยัง จะ มี อานิสงส อื่น   ๆ    ตาม มา พรอม   คือ 

๑๒
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 -   รูป งาม   ผิว พรรณ ดี   นา เลื่อมใส 
  -   บริวาร ชน เชื่อ ฟง 
 -   ความ ตองการ ตาม กาล เต็ม บริบูรณ 
 -   นอม จิต ไป เพื่อ บริโภค ใชสอย ของ ที่ มี อยู 
 -   โภค ะ ไมมี อันตราย ใด   ๆ  
  ทาน นา ทำแท 
 

คำถาม ที่   ๖ 
  เวลา ใคร ทำ อะไร ให เรา เจ็บใจ   เรา คิด วา ให อภัย ไป ดี กวา   เพราะ 
คิด แลว เรา รู สึกเจ็บ อยู ขาง เดียว   ปลอย ให กรรม มัน ตอบ สนอง ไป เอง   อยาง 
นี้ เปนการ แก แคน ลึกๆ   หรือ เปลา   บาป สอง ตอ 
 
ตอบ          
  เรื่อง นี้ ขึ้น อยู กับ เจตนา   คือ   ถา เรา คิด วา   “ ขอ ให กรรม จง ตาม สนอง 
มัน ”   อยาง นี้ เปนการ แก แคน ลึก   ๆ    โดย ขอ ให ผล กรรม เปน ผู แก แคน แทน   
แต ถา เรา ไม ได คิด อะไร ทำนอง นั้น   คิด แต วา ให อภัย เขา ไป   ใคร ทำ ดี จัก ได ดี   
ทำ ชั่ว จัก ได ชั่ว   อยาง นี้ ไม เปนการ ผูก พยาบาท   ไม เปนการ แก แคน   อยางไร 
ก็ตาม  กรรม ยอม ทำ หนาที่ ของ กรรม เอง ตาม ธรรมชาติ   กฎ แหง กรรม นั้น 
เปน กฎ ธรรมชาติ   ( Natural   Law )   ไมใช กฎ ที่ คน ตั้ง ขึ้น   จึง ดำเนิน ไป ตาม 
ธรรมชาติ   คือ ใคร ทำ ไว อยางไร ไม วา ดี หรือ ชั่ว   ยอม ได รับ ผล เชน นั้น   เร็ว 
บาง ชา บาง   ได รับ ผล ใน ชาติ นี้ บาง ชาติ หนา บาง   เปน ผล ของ กรรม ใน ชาติ 
กอน บาง   สุด แลว แต โอกาส และ เงื่อนไข ตาง   ๆ    ขอ ให เรา ศรัทธา ลง ไป ใน 
เรื่อง กรรม และ ผล ของ กรรม   ทำให สบายใจ ขึ้น และ เปน ของ จริง ดวย   ไมใช 
เพียง แต มี ไว เพื่อ ปลอบ ใจ ตัว เอง 

๑๓
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คำถาม ที่   ๗ 
  หนู ได พบพระ พุทธ รูป องค หนึ่ง ที่ บาน คุณ นา สวย ถูกใจ มาก   นา 
เอย ปาก ให   ถา ชอบ   แต หนู ไม เอา มา   เพราะ รูสึก วา   ถา เอา มา หนู คงจะ   
“หลง รูป”   พระพุทธ รูป องค นี้   อยาง นี้ เทากับ เลี่ยง ฝก ปฏิบัติ หรือ เปลา คะ 
 
ตอบ           
   ถา คิด วา   จะ หลง รูป พระพุทธ รูป องค นั้น   ได มา แลว เอาแต นั่ง มอง 
พระพุทธ รูป   ไม เอา มา ก็ ดี   เดี๋ยว จะ เขา ทำนอง ที่ วา   พระพุทธ รูป บัง ไม ให เห็น 
พระพุทธเจา   และ ไม ให เห็น นิพพาน   เพราะ เหตุ ที่ ไป ยึด ติด อยู ใน พระพุทธ 
รูป   การ ยึดถือ พระพุทธ รูป     ใน ฐานะ เปน สิ่ง ขลัง และ ศักดิ์สิทธิ์   ก็ นา จะ อยู 
ใน ทำนอง นี ้เหมอืน กนั   การ เคารพ กราบ ไหว พระพุทธ รปู นัน้   เพ่ือ สง จติ ไป ถงึ 
พระพุทธเจา   โดย มี พระพุทธ รูป เปน อนุสาวรีย   คือ เปน ที่ ตั้ง แหง ความ ระลึก 
ถึง   เหมือน เรา กราบ ไหว รูป ของ มารดา บิดา   เปนตน   เพ่ือ ระลึก ถึง คุณ ของ 
ทาน   พระพุทธ รูป เปน เจดีย ชนิด หนึ่ง   ( เจดีย   แปล วา   ที่ ตั้ง แหง ความ ระลึก 
ถึง )   ทาน เรียก ใน ภาษา วิชาการ วา   “ อุท เท สิก เจดีย ”   
           สิ่ง แทน พระพุทธเจา จริง   ๆ    คือ พระ ธรรม วินัย   ดัง ที่ ตรัส แก พระ 
อานนท เมื่อ จวน จะ ปรินิพพาน วา   “ ดู กอน อานนท   ธรรม และ วินัย อัน ใด   ที่ 
เรา แสดง แลว บัญญัติ แลว   ธรรม และ วินัย อัน นั้น จัก เปน ศาสดา ของ เธอ ทั้ง 
หลาย เม่ือ เรา ลวง ลบั ไป แลว ”   และ ตรสั กบั พระ วกั กล ิวา   “ ผู ใด เห็น ธรรม  ผูนัน้ 
ชื่อ วาเห็น เรา ” 
           โดย นยั นี ้  พระ ธรรม วนิยั ที ่พระพทุธเจา ทรง แสดง แลว   บญัญตั ิแลว   
จึง เปน สิ่ง แทน พระพุทธเจา ที่แท จริง 
  

๑๔
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คำถาม ที่   ๘ 
  พระ ทาน วา มี ปญหา เรื่อง เงิน   แก ดวย การ ทำ ทาน   เมื่อ เรา ทำ ทาน   
เปน ทาน ดวย ใจ ไม บริสุทธิ์ หรือ เปลา คะ   เพราะ คลาย กับ วา ทำ ดวย หวัง ผล 

 ตอบ      
 เรา จะ หวัง ผล หรือ ไม หวัง ผล ก็ตาม   การ ให ทาน เปน สิ่ง ที่ ดี ที่ควร 
ทำ   และ ทาน ก็ ให ผล ไป ตาม อานุภาพ ของ ทาน   เหมือน เรา ปลูก ตนไม ชนิด 
ใด ยอม ได รับ ผล ของ  ตนไม ชนิด นั้น   และ เรา สามารถ แปร ผล ให เปน อยาง 
อื่น ได   ดวย การ อธิษฐาน หรือ การ ตั้งใจ   เหมือน เรา เอา ผล ไม ตาง   ๆ    ไป ขาย 
ได เงิน มา แลว   เอา เงิน นั้น ไป ซื้อ สิ่ง ใด ก็ได ตาม ตองการ   ( โปรด ดู คำถาม - คำ 
ตอบ ใน ขอ   ๕   ประกอบ ดวย ) 
 

 คำถาม ที่   ๙
  ปญญา บารมี   ๓๐   ทัศ   คือ อะไร คะ   มี อะไร บาง 

 ตอบ         
 ขอ แก คำถาม นิด หนึ่ง   คือ   ควร จะ ถาม วา   บารมี   ๓๐   ทัศ   มี อะไร 
บาง   เพราะ ความ จริง มี อยู วา   บารมี   ๑๐   ( ทศ บารมี )   ทาน แบง เปน อยาง ละ   
๓   ชั้น   รวม เปน   ๓๐     คำ วา   “ ทัศ ”   ใน ที่ นี้ ก็ คือ   “ ทศ ”   นั่นเอง   บารมี   ๑๐   คือ   
 ๑ .   ทาน     ๒ .   ศีล     ๓ .   เนกขัม มะ   ( การ ออกบวช   หรือ   การ ปลีก ตน 
ออก จาก สิ่ง ยั่วยวน )   ๔ .   ปญญา     ๕ .   วิริยะ     ๖ . ขันติ     ๗ .   สัจจะ     ๘ .   อธิษฐาน     
๙ .   เมตตา     ๑๐ .   อุเบกขา 
        แบง เปน อยาง ละ   ๓   ชั้น   คือ   บารมี   อุป บารมี   และ ปรมั ตถ บารมี   
ทาน อธิบาย วา   การ ให ทรัพยสิน สมบัติ เปน ทาน   จัด เปน ทานบารมี   การ 

๑๕
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ให อวัยวะ เลือด เนื้อ   บุตร ภรรยา   จัด เปน ทาน อุป บารมี   การ ให ชีวิต จัด เปน 
ทาน ปรมั ตถ บารมี   ใน เรื่อง ศีล ก็ ทำนอง เดียวกัน   การ สละ ทรัพยสิน สมบัติ 
เพื่อ รักษา ศีล ไว เปน ศีล บารมี   การ ยอม สละ อวัยวะ เลือด เนื้อ   บุตร ภรรยา 
เพื่อ รักษา ศีล ไว เปน ศีล อุป บารมี   การ ยอม สละ ชีวิต เพื่อ รักษา ศีล ไว เปน ศีล 
ปรมัตถ บารมี   อื่น   ๆ    อีก   ๘   ขอ ก็ ทำนอง เดียวกัน นี้ 
        อีก ปริยาย หนึ่ง   ความ เห็น ของ ผม   ( วศิน   อิน ท สระ )   วา   การ ทำ 
อะไร ก็ตาม เพื่อ ตน จัด เปน บารมี   การ ทำ เพื่อ ผู อื่น เปน อุป บารมี   การ ทำ เพื่อ 
ความ สิ้น อา สวะ หรือ เพื่อ นิพพาน   เปน ปรมั ตถ บารมี   ทั้งนี้ ไม ได ปฏิเสธ คำ 
อธิบาย ขาง ตน ของ ทาน โบ ราณา จาร ย   แต แสดง ความ เห็น   เพื่อ พิจารณา 
อีก มติหนึ่ง   
 

คำถาม ที่   ๑๐ 
  เรื่อง อัฏฐ บริขาร  ๘   หมายความ วา   ให มี ของ ครบ   ๘   อยาง หรือ 
เจาะจง วา ตอง มี สิ่ง ใด บาง คะ 

 ตอบ         
 อัฏฐ บริขาร  แปล วา   บริขาร   ๘   อยาง ของ พระ สงฆ หรือ ภิกษุ ใน 
พระพุทธ ศาสนา   คือ 
          ๑  -   ๓    ไตร จีวร   คือ   สบง   =   ผา นุง ,   จีวร   =   ผาหม ,   สังฆาฏิ   =   ผา 
สำหรับ หม หนา หนาว มี   ๒   ชั้น   ปจจุบัน นี้ นิยม พับ แลว พาด บา ใน งาน พิธี 
ตาง   ๆ    
          ๔    บาตร   ภาชนะ สำหรับ รับ อาหาร   ทำ ดวย ดิน บาง   ทำ ดวย เหล็ก 
บาง   

๑๖
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          ๕    มีดโกน   สำหรับ ปลงผม บาง   สำหรับ ตัด เล็บ บาง   สมัย นั้น เครื่อง 
ตัด เล็บ ยัง ไมมี อยาง ใน ปจจุบัน นี้   
          ๖    เข็ม   พรอม ดวย กลอง เข็ม   สำหรับ เย็บ จีวร 
          ๗   ประคต เอว   คือ ผา สำหรับ คาด เอว 
          ๘   เครื่อง กรอง น้ำ   หรือ หมอ สำหรับ กรอง น้ำ เล็ก   ๆ    เพื่อ กันตัว สัตว 
เล็ก   ๆ    เชน ลูกน้ำ   เปนตน   สมัย กอน นิยม ขัง น้ำ ไว ใน ตุม หรือ ใน หมอ เพื่อ ดื่ม   
กอน จะ ฉัน ทาน ให กรอง เสีย กอน   เครื่อง กรอง นี้ หุม ดวย ผา ขาว หรือ ผา สี ก็ได   
 
 
คำถาม ที่   ๑๑ 
  เวลาถวาย ผา กฐิน   พระ ทาน จะ ถวาย ไตร จีวร ให แก พระ สงฆ รูป 
หนึ่ง   เคย อาน วา   ทาน ให แก พระ ที่ จีวร เกา แลว   แต หนู เห็น ฆราวาส ถวาย 
ไตร จีวร แด พระ สงฆ ได เส มอๆ   เมื่อไร ก็ได   จริงๆ   แลว ทาน กำหนด ไว อยางไร   
พระองค หนึ่ง มี ไตร จีวร ได กี่ ชุด 

 ตอบ        
  ใน การ รับ ผา กฐิน นั้น   จะ เปน สบง หรอื จีวร ก็ตาม   พระ สงฆ จะ ตกลง 
กัน วา จะ ให แก ผู ใด 
  เง่ือนไข แรก   ให แก ภิกษุ ผู มี จีวร เกา   ถา มี จีวร เกา มาก รูป ดวย กัน   
ให ให แก พระ สังฆเถระ   คือ ภิกษุ ผู มี พรรษา มากกวา รูป อื่น   และ เปน ผู ฉลาด   
เปน ผู สามารถ ที่ จะ ทำให พิธีกรรม เกี่ยว กับ กฐิน สำเร็จ ลุลวง ไป ดวย ดี   แต 
ปจจุบัน นี้ นิยม ถวาย แก ภิกษุ ผู เปน เจา อาวาส 
        พระ แตละ รูป มี ไตร จีวร ได หลาย ชุด   ชาว บาน จึง ถวาย ไตร จีวร แก 
พระ ได เสมอ   ทาน ที่ มี เหลือ ใช ก็ แบง ปน ให ภิกษุ สามเณร อื่น   ๆ    ที่ ขาดแคลน   
บาง ทาน เมื่อ ถึง วัน เกิด   ก็ มี การ ทำบุญ เลี้ยง พระ   ถวาย จตุปจจัย ไทยธรรม   

๑๗



20

ไตร จีวร ซึ่ง ทาน มี อยู เปน อัน มาก   ที่ มี ผู เลื่อมใส นำ มา ถวาย ตลอด ป   หรือ ได 
จาก ที่ เปน อุปชฌาย บาง   จาก กรณียกิจ อื่น   ๆ    บาง   ทาน ก็ นำ ออก แจก จาย 
แก พระ ภิกษุ สามเณร ทั้งหมด   แต สิ่ง เหลา นั้น ก็ หลั่ง ไหล เขา มา อีก   ทาน ก็ 
เก็บ ไว เพื่อ บริจาค ใน ป ตอ ไป   ( ตัวอยาง เชน   สมเด็จ พระ อริ ยวง ศาคต ญาณ   
สมเด็จ พระ สังฆราช ( จวน   อฺุ ฐายี )   แหง วัด มกุฏ กษัตริ ยาราม   กรุงเทพฯ ) 
 
 
คำถาม ที่   ๑๒
  อาการ วัตตา สูตร   คือ   อะไร คะ   มี ใจความ วา อยางไร   เห็น ใน หนังสือ 
กลาว วา   ควร สวด อยู เสมอ 

 ตอบ   
   อาการ วัตตา สูตร   ผม ยงั ไม เคย พบ ใน พระ สูตร ฝาย เถรวาท   เขาใจ 
วา เปน พระ สูตร ทาง ฝาย มหายาน   เริ่ม ตน ดวย พระพุทธ คุณ   ๙   ตอ ไป ก็ พูด 
ถึง พระพุทธเจา ทรง สมบูรณ ดวย พระ บารมี ตางๆ   ที่ คน นิยม สวด กัน   เห็นจะ 
เปน เพราะ พรรณนา อานสิงส ไว มาก   คลาย กบั คาถา ยอด พระ กณัฑ ไตรปฎก   
ความ เห็น ผม วา   นา จะ สวด พระ สูตร หรือ คาถา ที่ แปล แลว เปน ธรรมะ ขอ 
ปฏิบัติ   ซึ่ง เมื่อ นำ ไป ปฏิบัติ แลว   มี ผล ดี แก ชีวิต จิตใจ   เชน   ธัมม จัก กัป วัต น 
สูตร   ( วา ดวย อริยสัจ   ๔ ) ,   อนัต ตลักขณ สูตร   ( วา ดวย ขันธ   ๕   เปน อนัตตา),   
อาทิตต ปริยาย สูตร   ( วา ดวย อายตนะ ภายใน ภายนอก   เปนตน   เปน ของ 
รอน),   ธรรม นิยามสูตร   ( วา ดวย ไตรลักษณ )   ฯลฯ  และ คาถา   เชน   ภารสุตต 
คาถา    (วา ดวย ขันธ   ๕   เปน ภาระ อัน หนัก  เปนตน) 
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 คำถาม ที่   ๑๓ 
   ม ีหนงัสอื  อานสิงส  “กลาวไววา การ ทำ ทาน  ม ีขอ หนึง่ กลาว วา    ผู ใด 
สราง ฆอง   กลอง   แคน   ซอ   หอย สังข   ป   แตร   แตรวง   ดนตรี   ให เปน ทาน   จัก 
ได อานิสงส   ๖๐   กัลป ”   เรยีน ถาม วา   ถวาย ดนตรี เปน ทาน ได หรือ คะ 
 
 ตอบ   
   การ สราง ระฆัง หรือ กลอง ไว ที่ วัด เปน สิ่ง สมควร   เพราะ เปน เคร่ือง 
มือ สำหรับ เรียก คน เขา วัด   ถือ เปน สัญญาณ บอก ให พระ เขา โบสถ   ทำวัตร   
สวด มนต   เปนตน   ผม เคย เห็น ใน ชนบท   ทาน จะ ใช เสยีง ระฆัง และ เสยีง กลอง   
เพื่อ ประโยชน ดัง กลาว นี้   ตอน เย็น วัน   ๗   ค่ำ หรือ   ๑๔   ค่ำ   ทาน จะ ตี ระฆัง หรือ 
ตี กลอง บอก ให ชาว บาน รู วา วนั รุง ขึน้ เปน วนัพระ   ชาว บาน จะ ได มา ชมุนุม กนั   
ให ทาน   รักษา ศีล และ ฟง ธรรม   
         สวน เครื่อง ดีด สี ตี เปา ตางๆ   อัน เปน เครื่อง ดนตรี นั้น   ทาน วา   เปน 
ทาน ที่ ไม เปน บุญ   ให ก็ได แต ก็ อยา หวัง บุญ   ทาน กลาว ถึง ทาน ที่ ไม เปน บุญ 
ไว   ๕   อยาง   คือ 
   ๑ .   ให มหรสพ 
   ๒ .   ให น้ำเมา 
   ๓ .   ให โค ตัว เมีย แก โค ตัวผู 
   ๔ .   ให หญิง แก ชาย 
   ๕ .   ให จิตรกรรม ที่ เปน อนาจาร 
   ขอ   ๓ .   กับ ขอ   ๔ .   นั้น   พิจารณา ดู แลว นา จะ เปน เพราะ   อุดมคติ ของ 
พระพุทธ ศาสนา   นอม ไป ใน ทาง ที่ ให ดับ ภพ   คือ   ไม ตอง เวียน วาย ตาย เกิด   
การ ให สัตว ตัว เมีย แก ตัวผู   หรือ การ ให หญิง แก ชาย   เปนการ กอ ภพ กอ ชาติ   
ซึ่ง เปนการ กอ ทุกข นั่นเอง   ทาน จึง ไม สง เสริม 

๑๙
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         สำหรับ เรื่อง การ ให มหรสพ เปน ทาน นั้น   หมาย ถึง มหรสพ ที่ จูง จิต 

คน ให เพิ่มพูน ราคะ   โทสะ   โมหะ   ดัง ที่ พระพุทธเจา ตรัส แก นัก ฟอน คน หน่ึง 

วา   คน ทั้ง หลาย มี ราคะ   โทสะ   โมหะ มาก อยู แลว   การก ระ ทำ ของ ทาน เปน 

ไป เพือ่ เพิม่พนู ราคะ   โทสะ   โมหะ   ให มาก ขึน้ อกี   จงึ ม ีหวงั ไป เกดิ ใน อบายภูม ิ  

หลัง จาก ตาย แลว    นัก ฟอน คน นั้น ฟง แลว สลด ใจ    ตอ มา ได ออกบวช  

บำเพ็ญเพียร  จน ได สำเร็จ อร หัต ต ผล เปน พระ อรหันต องค หน่ึง 

 

คำถาม ที่   ๑๔ 

  อีก ขอ หนึ่ง กลาว วา   “  ผู ใด ถวาย เตียง   เกาอี้   ฟูก   เบาะ   ให เปน ทาน  

ก็จัก ได อานิสงส   ๑๖   กัลป ”   พระ ไม ใช ฟูก   ไมใช หรือ คะ อาจารย 

 ตอบ  

  หมาย ถึง   ให แก ฆราวาส      

๒๐

คำถาม ที่   ๑๕ 
  อยาก จะ ทราบ วา   หนังสือ หรือ บทความ ของ อาจารย   ว ศิน   เรื่อง 

อุปสมบท ภิกษุณี   ( นาน แลว )   หา อาน ได จาก ที่ไหน คะ   ขอบคุณ คะ  

 
ตอบ  
  เคย เขียน ไว ใน เรื่อง พระ อานนท   พุทธ อนุชา    ตอน ที่ วา ดวย พระ 

นาง ป ชา บดี โค ตมี ขอ บวช เปน ภิกษุณี 
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คำถาม ที่   ๑๖

  คำ วา   “ สังขาร ”   ที่ ปราก ฎ ใน พระ ไตร ปฏก   มี หลาย ความ หมาย   

อยาก ให อาจารย สรุป ความ หมาย ให หนอย ครับ 

 

ตอบ   

   ๑ .   สังขาร ใน ขันธ   ๕   หมาย ถึง ความ คิด ปรุง แตง   คือ คิด ไป ตางๆ   

ถาอกุศล เขา มา ปรุง   ก็ เปน อกุศล สังขาร   ถา กุศล เขา มา ปรุง ก็ เปน กุศล 

สังขาร   พวก กิเลส เปน อกุศล สังขาร   พวก คุณธรรม เปน กุศล สังขาร   จิต ของ 

คน เรา จะดหีรอื ชัว่ ก ็อยู ที ่สงัขาร นี ้เอง ปรงุ แตง   เชน   โทสะ ปรงุ ก ็เปน จติ ม ีโทสะ   

เมตตาปรุง ก็ เปน จิต มี เมตตา 

   ๒ .   สังขาร ที่ กลาว ถึง ใน ไตรลักษณ   หมาย ถึง สิ่ง ทั้ง ปวง   ทั้ง ที่ เปน 

นามธรรม และ รูป ธรรม   ลวน แต เปน ทุกข   ไม เที่ยง   และ เปน อนัตตา   มี 

พระพุทธ ภาษิต ที ่นา สนใจ เกีย่ว กบั เรือ่ง นี ้วา   “ เมือ่ ใด บคุคล เหน็ ดวย ปญญา 

วา   สงัขาร ทัง้ ปวง ไม เทีย่ง   เปน ทกุข   ธรรม ทัง้ ปวง เปน อนตัตา   ( รวม ทัง้ สงัขาร 
และ มใิช สงัขาร )   เมือ่ นัน้ บคุคล ยอม เบือ่ หนาย ใน ทกุข   นัน่ คอื ทาง แหง ความ 
บริสุทธิ์ ” 
   ๓ .   สังขาร ที่ หมาย ถึง   สิ่ง ที่ ปจจัย ปรุง แตง ขึ้น ทั่วไป   หรือ เรียก อีก 

อยาง หนึ่ง วา สารประกอบ   ( Compounded   things )   คือ   สสาร ทั้ง ปวง   เชน   
คน   สัตว   สิ่งของ ตาง   ๆ  
   บาง แหง ทาน แบง สังขาร ออก เปน   ๒   คือ 

   ๑ .   อุ ปา ทิน ก สังขาร   หมาย ถึง   สังขาร ที่ มี ใจ ครอง   เชน   คน   เทวดา   

สัตว เดรัจฉาน 

   ๒ .   อน ุปา ทนิ ก สงัขาร   หมายถงึ สงัขาร ที ่ไมม ีใจ ครอง   ไดแก    สรรพสิง่ 

ทั้ง หลาย   เชน   ดิน   น้ำ   ลม   ไฟ   ตนไม   ภูเขา   เปนตน 

๒๑
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คำถาม ที่  ๑๗ 
   พระ สงฆ ที ่เลีย้ง ด ูฆราวาส หญงิ ( ที ่คาด วา จะ อยู รวม ชวีติ กนั ใน ภาย 
หนา )  โดย นำ ของ ที ่รบั ถวาย จาก ญาติโยม    และ ปจจยั ( เงนิ ) สง เสยี   โดย ฝาย 
หญิง ไม ตอง ทำงาน   หา เลี้ยง ชีพ   ใน ทาง ธรรม และ ทาง โลก พระ สงฆ มี ความ 
ผิด หรือ ไม   และ ผู หญิง ที่ เปน ฝาย รับ ผิด หรือ ไม   จะ เปน เวร กรรม หรือไม 
 
 ตอบ   
   ผดิ ทัง้   ๒   ฝาย   เปน เวร กรรม ทัง้   ๒   ฝาย   ไม ควร ทำ อยาง ยิง่   ใน คำถาม 
บอก เจตนา อยู แลว วา   เลี้ยง ไว เพื่อ สึก ไป แตงงาน กัน   ภาษา ทาง วินัย ทาน 
เรียก วา   ทำ ของ ที่ เขา ให ดวย ศรัทธา ให ตก ไป   เปนการ ทำลาย ศรัทธา ของ 
ประชาชน   เส่ือม เสีย ถึง พระพุทธ ศาสนา ดวย   ที่ ชาว บาน เขา เรียก วา   ทำให 
ศาสนา เส่ือม 
   ถา ทำ ดวย จติ อนเุคราะห   ดวย เมตตา   เชน   ผู หญงิ พกิาร หรอื ตกยาก   
เลี้ยง บิดา มารดา แต หา ได ไม พอ   พระ จะ ชวย บาง   เชน   นำ อาหาร มา ให   หรือ 
ให ปจจัย เพื่อ การ สงเคราะห บาง   ก็ ไม เปนไร   บัณฑิต ทาน ไม ติ เตียน   กลับ จะ 
ได ความ นยิม นบัถอื เสยี อกี   เพราะ ทำ ดวย จติ บรสิทุธ์ิ   เสมือน เขา เปน ญาติ   ตอ 
ไป ภาย หนา ถา เขา ฟน ตัว ได   มี หลัก ฐาน มั่นคง   เปน ทาง ให เขา บำรุง ศาสนา 
และ พระ สงฆ   ดวย ความ กตัญู กตเวที   เพราะ เคย ได รับ อุปการะ มา จาก 
พระ ศาสนา   
 

 

คำถาม ที่   ๑๘
   ถา จะ รบกวน อาจารย มา บรรยาย ธรรม ที่ รพ . นครปฐม บาง จะ 

สะดวก หรือ ไม คะ   ถา ได เมื่อไร และ ตองเต รี ยม สิ่ง ใด อยางไร บาง คะ   กราบ 

ขอบพระคุณ ลวง หนา คะ 

๒๒
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  ตอบ   
   เรื่อง นี้ ขอ ขอบคุณ ที่ ระลึก ถึง และ อยาก ให ไป บรรยาย ธรรม   แต 
ตอง ขออภัย ที่ ไม สามารถ รับคำ เชิญ ได   เพราะ เกี่ยว กับ ปญหา สุขภาพ   ได 
งด รับ เชิญ ไป บรรยาย ภายนอก มา หลาย ป แลว   เกรง วา ถา รับ ไว   พอ ถึง เวลา 
เขาจรงิ   ไป ไม ได   ทำให ผู เชญิ ตอง เสยี งาน เสยี การ   อยางไร กต็าม ขอ ขอบคณุ 
อีก ครั้งหนึ่ง    
 
 
คำถาม ที่   ๑๙
   เรียน ถา มอ . วศนิ คะ   ๑ . เมือ่ ม ีโอกาส ไป วดั ตางๆ มกั นำ เทียน ไป ถวาย 
เพราะ เหน็ วาที ่วดั มกั ไม คอย ม ีเทยีน   ระหวาง ที ่ถวาย ก ็นอม จติ คดิ ถวาย เทยีน 
เปน พุทธ บูชา   ไม ทราบ วา ทำ ถูก ไหม คะ   อา นิ สงส ของ การ ถวาย เทียน คือ 
อะไรคะ  
 
 ตอบ   
   ดแีลว   เทียน ให แสง สวาง   ทาน กลาว วา ผู ให แสง สวาง ชือ่ วา ให จกัษุ   
ทำให เปน ผู ม ีจกัษ ุด ี  ขอ นี ้เหน็ ได งาย   เชน   ใน ที ่มดื เรา มอง ไม เหน็ อะไร   แต พอ 
มี แสง สวาง   เรา ก็ มอง เห็น สิ่ง ตาง   ๆ    ได 
 
 
คำถาม ที่   ๒๐ 
   เรียน อาจารย วศิน คะ   ที่ เรียน ถาม ไป เรื่อง ภิกษุณี นั้น   ดิฉัน พูด สั้น 
ไปนะ คะ   คือ ทราบ มา วา   อาจารย ไม เห็น ดวย กับ การ บวช ภิกษุณี เถรวาท ใน 
ปจจบุนั   ซึง่ ดฉินั เอง ก ็เห็น ดวย อยาง ยิง่ กบั อา จาร ยนะ คะ   จงึ อยาก เรียน ถาม 
เผื่อ วา อาจารย จะ เคย เขียน ประเด็น นี้ ไว นะ คะ   ขอบพระคุณ อีก ที นะคะ 

๒๓
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ตอบ   
   เคย ตอบ ทาง วทิย ุ  และ เคย ตอบ กบั ลกู ศษิย ที ่ไป เรยีน หนังสอื ดวย   ทัง้ 
ที ่เปน พระ และ คฤหสัถ วา   การ บวช ภกิษณุ ีนัน้ ตอง บวช จาก สงฆ สอง ฝาย คอื 
ทัง้ ฝาย ภกิษณุ ีสงฆ และ ฝาย ภกิษุ สงฆ   แต เมือ่ บดัน้ี ภกิษณุ ีสงฆ ฝาย เถรวาท 
ไมมี แลว   จะ บวช ได อยางไร   พระ สงฆ ใน เมือง ไทย จึง ไม กลา บวช ให 
       เดิมท ีเดียว พระพุทธเจา ก็ ไมมี พระ ประสงค ที่ จะ ให ผู หญิง บวช เปน 
ภิกษุณี   จึง ทรง หาม พระ อานนท มิ ให ขวนขวาย เพื่อ ให ผู หญิง บวช   ตรัส กับ 
พระ อานนท วา   ถา มี ผู หญิง เขา มา บวช  ศาสนา ของ พระองค ก็ จะ ลด ทอน 
ลง เหลือ ครึ่ง หนึ่ง   เชน   ถา ศาสนา จะ ตั้ง อยู   ๑,๐๐๐   ป   ก็ จะ ลด เหลือ   ๕๐๐   
ป   แต เมื่อ จำเปน ตอง ทรง อนุ ญาตให ผู หญิง เขา มา บวช เปน ภิกษุณี แลว   
เพราะ พระนา งม หาป ชา บดี โค ตมี เปนตน เรื่อง   ก็ ทรง วาง เงื่อนไข ตางๆ   ไว 
อยาง รดักมุ   เชน   คร ุธรรม สำหรบั ภกิษุณ ี  ๘   ประการ   เปนตน   จนถงึ สกิขาบท 
สำหรับ ภิกษุณี ก็ มี มาก ถึง   ๓๑๑   ขอ   ใน ที่สุด ภิกษุณี สงฆ ก็ คอยๆ   กรอน หาย 
ไป   ไม ตัง้ อยู ยัง่ยืน มัน่คง เหมือน ภกิษ ุสงฆ    ผม เขาใจ วา เปน พระประสงค ของ 
พระพุทธเจา ดวย ที่ ให เปน เชน นั้น 
 
 
คำถาม ที่   ๒๑ 
   กราบ เรียน ถาม อาจารย วา   จะ ใช หลัก ธรรม อยางไร ดี มา ประยุกต 
ใช กับ ปญหา เกี่ยว กับ ลูกชาย วัย รุน   ชวง นี้ ได อาน หนังสือ ธรรมะ หลาย เลม 
เกี่ยว กับ   หัด รู   หัด ดู   จิต   พยายาม นำ มา ใช เวลา ทุกข เกี่ยว กับ ลูกชาย ที่ ไม 
เชื่อ ฟง   พยายาม เฝา ดู จิต ตัว เอง วา กำลัง โกรธ   ก็ จะ นึก ถึง กฏ ไตรลักษณ   วา 
จะ กำหนด ให ลูกคิด   และ   ฟง ตาม ที่ เรา คาด หวัง ไม ได   ก็ จะ ปลอยๆ   บาง   แต 
ดวย ความ รกั และ หวงใย   ก ็อด ที ่จะ หวง ไม ได   ก ็ทกุข อกี   รบกวน อาจารย ดวย 
นะ คะ 

๒๔
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ตอบ   

   ขอ ให คิด วา   เรา เกิด มา เปน แม ลูก กัน ก็ จริง แต ก็ เปน เพียง รางกาย   

สวน จิตใจ   บุญ หรือ บาป   เปน ของ ที่ เปน สวน ตัว   คือ ของ ใคร ของ คน นั้น   

พระพุทธเจา ทรง สอน ให พิจารณา เนือง   ๆ    วา   สัตว ทั้ง หลาย มี กรรม เปน ของ 

ของ ตน   ผู ทำ ดี ยอม ได ดี ทำ ชั่ว ยอม ได ชั่ว   ขอ ให ปลงใจ ให ได   พอ แม ดี ลูก ไม 

ดี ก็ มี   พอ แม ไม ดี ลูก ดี ก็ มี   พอ แม ดี ลูก ดี ก็ มี   พอ แม ไม ดี ลูก ไม ดี ก็ มี   เม่ือ เรา 

รูสึก ตัววา ได ทำ หนาที่ ของ แม ดี ที่สุด แลว   ตอ ไป ก็ ให เปน เรื่องของ กรรม ของ 

แตละคน   ขอ ให ระลึก อยู เสมอ วา   ชวีติ มนษุย เปน สนาม ทดลอง แรง กรรม   

วา ใคร ได ทำ ดี ทำ ชั่ว มา อยางไร 

       อีก ประการ หนึ่ง   เมื่อ คุณ ให ทาน สิ่ง ใด ก็ ควร จะ ให โดย เคารพ 

ออนนอม   พระพทุธเจา ทาน ตรสั สอน วา ผู ที ่ให ทาน โดย เคารพ   จะอำนวยผล  

ให เปน ผู มั่งคั่ง   และ บริวาร เชื่อ ฟง   ( สัป ปุ ริส ทาน สูตร ) 

 
 

คำถาม ที่   ๒๒ 

   ขอ รบกวน สอบถาม คำถาม อา จาร ยนะ ครับ   อยาก ทราบ วา   ทำไม 
พระพุทธเจา องค ปจจุบนั จงึ ม ีพระชนมชีพ นอย ทีส่ดุ   คอื   ๘๐   พรรษา   แต องค 

กอนๆ ๆ  ม ีตัง้แต  ๒๐,๐๐๐   พรรษา ขึน้ ไป ครบั   แลว ม ีพระพทุธเจาองค ใด อาย ุ
พรรษา เทา องค ปจจบุัน ครับ   ซึ่ง หาก วิเคราะห ดู   นา จะ มีน ะ ครับ 
 

 ตอบ   

   พระพุทธเจา ของ เรา ทาน ทรง อุบัติ ขึ้น ใน สมัย ที่ มนุษย อายุ นอย   คือ   

๑๐๐   ป   ตำ่ หรือ สงู กวา   ๑๐๐   ป   ไป ก ็ไม มาก นกั   พระพทุธเจา จงึ ตดัสนิ พระทยั 

ปรินิพพาน เมื่อ พระ ชนมายุ   ๘๐   พรรษา   หาก จะ อยู ตอ ไป อีก ก็ เพียง   ๑๒๐   ป   

๒๕
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ซึ่ง เปน กัป ป อายุ คนใน สมัย นั้น   อยาง เชน   พระ มหา กัสสป หรือ พระ อานนท   
อยู ไป ได ถึง   ๑๒๐   ป 
      พระพทุธเจา องค ที ่ม ีพระ ชนมาย ุยาวนาน เปน หมืน่   ๆ    ป   หลาย หมืน่ 
ป   เพราะ ทาน อบุตั ิขึน้ ใน สมยั ที ่มนษุย สมยั นัน้ อาย ุมาก เชน นัน้   พระพทุธเจา 
องค ตอ ไป คือ   พระ เมต ไตรย ก็ มีอายุ ยืน เปน หมื่น ป เหมือน กัน   เพราะ มนุษย 
สมัย ของ ทาน อายุ ยืน เชน นั้น   พระพุทธเจา ที่ มี พระ ชนมายุ   ๘๐   พรรษา 
เทากับ พระพุทธเจา ของ เรา   ยัง ไม เคย พบ ใน ตำ รา ใดๆ   แม พระ ชนมายุ ของ 
พระพุทธเจา จะ นอย   แต พระ ธรรม คำ สอน อนั เปน ผล งาน ของ ทาน   ยัง่ยนื มา 
ได จน บัดนี้   และ ยัง จะ ยั่งยืน ตอ ไป อีก ใน ภาย หนา ไมมี ขอบเขต   ตราบ เทา ที่ 
พทุธ บรษิทั ยงั ปฏบิตั ิด ีปฏบิตั ิชอบ   โลก ก ็จะ ไม วาง จาก พระ อรหันต   เพยีง เทา 
นี ้ก ็นา จะ พอใจ แลว   ตาม หลกั พระพุทธ ศาสนา หรอื แนวคิด ทาง พทุธ ศาสนา   
อายุ มาก หรือ นอย ไม สำคัญ   ความ สำคัญ อยู ที ่  ได ทำ อะไร ไว ให เปน ประโยชน 
แก สังคม บาง 
 
 
คำถาม ที่   ๒๓ 
    การ ตอบแทน   เกื้อกูล บิดา มารดา   ญาติ พี่ นอง   เปน มงคล สูงสุด 
อยาง หนึ่ง   แต ความ พอดี ของ แตละ บุคคล ไม เทา กัน   เรา จะ ชวย ตลอด   แต มี 
ขดี จำกดั ของ เรา เอง   เพราะ การ เบยีดเบียน ตวั เอง รายกาจ กวา เบยีน เบยีด ผู 
อื่น   กรณี ที่ เรา ไม ชวย ทาน ทุก เรื่อง ( เรื่อง ดาน ดี นะ ครับ ) จะ บาป ไหม ครับ 
 
 ตอบ   
   การ เกือ้กลู แก ผู อืน่   เชน   มารดา บดิา   เปนตน   เปน สิง่ ควร ทำ และ เปน 
มงคล อัน สูงสุด ตาม ที่ คุณ กลาว มา แลว   แต เนื่องจาก ความ สามารถ ของ เรา 
มี อยู อยาง จำกัด   ก็ ขอ ให เกื้อกูล เทา ที่ ความ สามารถ ของ เรา มี อยู   ไม เดือด 

๒๖
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รอน เกิน ไป   ใน พระ สูตร ที่ วา ดวย การ ให ทาน ของ คน ดี   มี อยู ขอ หน่ึง วา   การ 
ให ทาน โดย ไม กระทบ ตน และ ไม กระทบ ผู อื่น   อำนวยผล เปน ความ มั่งคั่ง 
และ โภคทรัพย ไม เสื่อม   ( ดู สัป ปุ ริส ทาน สูตร ) 

          ความ ตองการ ของ ผู อื่น มี มาก   ไม วา จะ เปน มารดา บิดา หรือ ญาติ 

พี่ นอง   เรา คง ไม สามารถ สนอง ความ ตองการ ของ ทาน เหลา นั้น ได ทุก อยาง   

เพราะ ความ สามารถ และ ทรัพยสิน ของ เรา ก็ มี อยู อยาง จำกัด   การ ชวย เรื่อย 

ไป อาจ ทำให ทาน เสีย ก็ได   ขอ ให ใครครวญ ดู ให ดี   การ ไม ชวย บาง ก็ ไม เปน 

บาป   เมื่อ เห็น วา ไม จำเปน 

 

 

คำถาม ที่   ๒๔ 

   เรา จะ มี อุบาย อยางไรใน การ ลด อัตตา ตัว ตน ของ เรา ลง   ปจจุบัน 

ปฏิบัติ อยู   เดิน สาย สมถ ภาวนา  แต รูตัว วา เปน คน ที่ มี อัส สมิ มานะ มาก   แก 
ไม ตก คะ   อยาก ให ทาน อาจารย ชวย กรุณ า แนะนำ อุ บาย วิธี ดวย คะ 

 
ตอบ  
  ขอ ตอบ โดย ยก เอา พระพุทธ ภาษิต ที ่ตรสั แก พระ โมฆ ราช วา   “ ด ูกอน   

โมฆ ราช   ทาน จง พจิารณา ด ูโลก นี ้  ( ทัง้ โลก ที ่เรา อยู อาศยั   และ โลก คอื หมู สตัว)   

วา เปน สุญ ญ ตา   คือ   วาง เปลา   ถอน ความ เห็น วา เปน ตัว ตน เสีย   ฯ ” 

           เมื่อ พิจารณา อยู อยาง นี้ บอย   ๆ    ก็ จะ เห็น ความ ไมมี ตัว ตน ของ เรา 
และ สิ่ง ทั้ง หลาย   เห็น วา สิ่ง ทั้ง ปวง ลวน แต เปน สมมติ บัญญัติ   อัตตา ตัว ตน 
นา จะ คอย   ๆ   ลด ลง ได   อกี อยาง หนึง่   พยายาม ทำตวั เปน คน ไมม ีปม   คอื ไมม ี
ทั้ง ปมดอย และ ปมเขื่อง   โดย การ ไม นำ ตน ไป เทียบ กับ ใคร   และ ไม นำ ใคร 

มา เทียบ กับ ตน   ปม เกิด เพราะ การ เปรียบ เทียบ   ปมเข่ือง ทำให ยก ตน ขม ผู 

๒๗
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อื่น   ปมดอย ทำให นอย เนื้อ ต่ำใจ หรือ ริษยา ผู อื่น   สิ่ง เหลา นี้ เปน เหยื่อ ของ อัส 
มิ มานะ ทั้ง นั้น 
           เกี่ยว กับ เรื่อง นี้   มี พุทธ ศาสน สุภาษิต บท หน่ึง เตือน ใจ เรา ไว วา   
“ผูมีสติ วาง เฉย   ไม สำคัญ ตน วา เสมอ เขา   วิเศษ กวา เขา   หรือ ต่ำ กวา เขา   
กิเลส ที่ ทำให ฟู ขึ้น ยอม ไมมี แก บุคคล เชน นั้น ”   ( อุ เปกฺ ข โก   สทา   สโต     น   โล เก     
ม ฺตี     สมํ       น   วิ เส สี   น   นี เจยฺ โย       ตสฺส   โน   สนฺ ติ   อุสฺส ทา ) 
           คณุ ปฏบิตั ิธรรม เดนิ ตาม สาย สมถะ ก ็ดแีลว   แต ควร จะ เพิม่ วปิสสนา 
เขา มา ดวย   คือ   บาง คราว ทำ สมถะ   บาง คราว ทำ วิปสสนา ควบคู กัน ไป   หรือ 
สลับ กัน ไป ก็ได   วิปสสนา เปน สิ่ง ละลาย ตัว ตน   คือ พิจารณา ความ ไม เท่ียง   
ความ เปน ทกุข   และ ความ เปน อนัตตา ของ สิง่ ทัง้ หลาย   ทำให ไม ยดึ มัน่ ถอื มัน่   
ทำให โปรง เบา   พระพุทธเจา ตรัส วา   การ ถอน อัส มิ มานะ เสีย ได เปน บรม สุข 
 
 
 คำถาม ที่   ๒๕ 
   ถา ดฉินั จำเปน จะ ตอง อยู ทำ   OT .   ทัง้ๆ ที ่ดฉินั ไม คอย ม ีงาน ทำ   ( ดฉินั 
ทำงาน ดาน เอกสาร คะ )   แต จำเปน ตอง อยู   เพราะ ม ีความ จำเปน ใน เรือ่ง ของ 
ราย ไดที่ ไม เพียง พอ   ใน แตละ เดือน ตอง นำ มา จาย หนี้ สิน นั้น   การก ระ ทำ 
อยาง นี้   ถือวา เปนการ เบียดเบียน บริษัท   และ เปน บาป หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   ไม เบียดเบียน บริษัท และ ไม บาป   เพราะ เปน ขอ ตกลง ระหวาง 
นายจาง กับ ลูกจาง   คุณ ก็ ทำ ตาม ขอ ตกลง นั้น   ขอ ให สบายใจ   รีบ ใช หนี้ ให 
หมด   ความ เปน หนี้ เปน ทุกข ใน โลก   ความ ไมมี หนี้ เปนสุข อยาง หนึ่ง ของ 
คฤหัสถ   นี่ เปน พระพุทธ ดำรัส ที่ พระพุทธเจา ตรัส ไว 

๒๘
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คำถาม ที่   ๒๖ 

  การคบ กับ คน ที่ มี สามี หรือ ภรรยา แลว   เปนการ คบ กัน ใน แบบ 

เพื่อน   พี่ นอง   ที่ ให ความ รูสึก ดีๆ ซึ่ง กัน และ กัน   ไม ได มี เจตนา ที่ จะ ทำให เคา 

เลิก กัน   หรือ ตองการ แยง มา   ดวย การ โทรศัพท หา กัน บาง ,   เจอ กัน บาง   ทาน 

ขาว กัน บาง   หรอื อาจ จะ ซื้อ ของ ให กัน บาง   อยาง นี้ ผิด หรือ เปน บาป หรือ 

เปลา คะ 

 ตอบ  

  ไม ผิด และ ไม บาป   มนุษย เรา อยู กัน เปน สังคม   ตอง เอื้อ อาทร ตอ 

กัน   มี น้ำใจ ไมตรี ตอ กัน   เปน ความ อบอุน และ ผาสุก   ใน เมื่อ ไม ได กาว ลวง 

ศีล ธรรม อัน ดี งาม   มติรภาพ เปน สิ่ง ที่ ดี ใน หมู มนุษย 

 

คำถาม ที่   ๒๗ 
  ๑ .   การ ขอ อโหสิกรรม หรือ การ อโหสิกรรม ให ผู อื่น   ทำให กรรม ที่ 

เคย กอ ตอ กัน นั้น หาย ไป ?   เรา ไม ตอง รับ กรรม ใช หรือ ไม คะ   ๒ .   การ อด โทษ 

ใน หนังสือ ธรรมะ หลาย เลม   หมาย ถึง การ ยก โทษ ใช ไหม คะ   ๓ .   การ พูด เท็จ 
เพื่อ ให ผู อื่น   ( เชน   บิดา มารดา )   สบายใจ   ถือวา เปน บาป หรือ ไม คะ   หาก เรา 
ขอ อโหสิกรรม ใน อนาคต และ ทาน ยก โทษ ให   ยัง จะ มี กรรม ไหม คะ 

 ตอบ   

 ๑ .   การ ขอ อโหสิกรรม   และ การ ให อโหสิกรรม เปน เพียง ไม ถือ โทษ 

ตอ กัน   ให อภัย ตอ กัน   แต กรรม ชั่ว ที่ เปน บาป ซึ่ง ทำ ตอ กัน   เปน เร่ือง ของ กฎ 

แหง กรรม ที่ จะ ให ผล ไป ตาม หนาที่ ของ กรรม   เรา จะ ตอง ได รับ ผล แหง กรรม 

๒๙



32

ตาม สมควร แก การก ระ ทำ   เพราะ กฎ แหง กรรม เปน กฎ ที่ ไมใช คน สราง ขึ้น   

เปน กฎ ธรรมชาติ 

        ๒ .   การ อด โทษ ใน หนงัสอื ธรรมะ   หมาย ถงึ การ ยก โทษ ให   ไม เอา โทษ   

ไม ถือ โทษ   คือ ให อภัย 

        ๓ .   การ พูด เท็จ ใน ลักษณะ นี้   ศีล ขาด แต ไม บาป   เมื่อ ไม เปน บาป ก็ 

ไม ตอง รับ ผล ของ บาป   ถา จะ บอก ความ จริง แก ทาน ใน ภาย หลัง   ก็ ดี เหมือน 

กัน   ทาน จะ ได รู ความ จริง   ตัวผู พูด ก็ ไมมี เวร กรรม อะไร 

 

คำถาม ที่   ๒๘
  อยากทราบ วาการ ทาน อาหาร มังสวิรัติ จะ มี ผล เกี่ยวของ กับ การ 
ปฎิบัติ ธรรม หรือ ไม   เพราะ เทา ที่ เห็น   และ ทราบ มา หลาย สถาน ปฎิบัติ ธรรม 
จัด อาหาร มังสวิรัติ   เทา ที่ ได ลอง หัน มา ทาน อาหาร ที่ ไมมี เน้ือ สัตว เจือปน   
มากวา   ๑   เดือน   ก็ รูสึก วา ดี   อารมณ เย็น ขึ้น   และ รางกาย สุขภาพ โดย รวม 
สบาย ขึ้น   จาก การ ไป วัด   และ ธรรม สถาน บาง แหง ที่ ทาน อาหาร ปราศจาก 
เนื้อ สตัว   พระ สงฆ องค เจา   ดู รูสึก เยือก เย็น   อารมณ แจมใส ดี 
 
ตอบ  
  เร่ือง อาหาร มงัสวริตั ินี ้  พระพุทธเจา ไม ได ทรง บญัญตั ิไว วา   ภกิษ ุทกุ 
รูป หรือ พุทธ บริษัท จะ ตอง บริโภค อาหาร มังสวิรัติ  พระ เทว ทัต เคย ทูล ขอ ให 
พระพุทธเจา ทรง บัญญัติ เรื่อง นี้ เปน วินัย วา   ให ภิกษุ ทุก รูป ถือ บริโภค อาหาร 
มังสวิรัติ   แต พระพุทธเจา ทรง ปฏิเสธ   แต ตรัส อนุโลม วา   ผู ใด ประสงค จะ ถือ 
ก็ ถอื ได   ผู ใด ไม ประสงค จะ ถือ ก็ ไม ตอง ถือ   ทรง อนุ ญาตให ฉัน เนื้อ หรือ ปลา 
ที่ มี เง่ือนไข   ๓   อยาง   คือ 

๓๐
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              ๑ .   ไม ได เห็น เขา ฆา สัตว นั้น       

 ๒ .   ไม ไดยิน ไม ได ฟง วา เขา ฆา มา เพื่อ ตน     

              ๓ .   ไม ได สงสัย วา เขา ฆา มา เพื่อ ตน             

        พน จาก เงื่อนไข   ๓   อยาง นี้ แลว   ทรง อนุ ญาตให ฉัน ได   สำหรับ 

อุบาสก,  อุบาสิกา ผู เครงครัด ใน ศาสนา จะ ถือ ตาม นี้ บาง ก็ได   สำหรับ ภิกษุ 

นั้น ทาน ให พิจารณา เนือง   ๆ    วา   “ การ เลี้ยง ชีวิต ของ เรา เน่ือง ดวย ผู อื่น   คือ   

ตอง อาศัย ผู อื่น   ตอง ทำตัว ให เขา เลี้ยง งาย “ 

        โดย นยั นี ้  พระ ไมม ีสทิธ ิเลอืก อาหาร   คง ฉนั ตาม ที ่ชาว บาน ถวาย   ถา 

อยู ใน ถิน่ ที ่ชาว บาน กนิ อาหาร มงัสวิรตั ิ  พระ ก ็ตอง ฉนั อาหาร มงัสวิรตั ิอยู เอง  

เรือ่ง ปญหา เกีย่ว กบั การ บรโิภค เนือ้ สตัว นี ้  ได เขยีน ไว ละเอยีด แลว ใน หนงัสือ   

“ สาระ สำคญั แหง พทุธ ปรชัญา มหายาน ”   บท ที ่  ๕   ตอน ที ่วา ดวย ปญหา เรือ่ง 

การ บรโิภค เนือ้ สตัว   ได ยก เอา ทรรศนะ ของ ทาน พทุธ ทาส ภกิข,ุ   อาจารย ส ุชพี   

ปุญญา นุ ภาพ   และ ทาน มหา ตม คาน ธี   มา ไว ใน ที่ นั้น ดวย 

        เรือ่ง อาย ุสัน้ , อาย ุยนื ของ คน เรา นัน้ ขึน้ อยู กบั ปจจยั หลาย อยาง   ตาม 
นยั แหง พระ สตุ ตนั ต ปฎก   องั คตุ ต รน ิกาย   ปญจก นบิาต   พระพทุธเจา ได ตรสั 
ถึง เหตุ   ๕   อยาง ที่ เปน ปจจัย ให คน อายุ สั้น   มี ขอความ โดย ยอ ดังนี้ 
        เหตุ ที่ ทำให อายุ สั้น   ๕ 

              ๑ .   ชอบ ทำ ใน สิ่ง แสลง แก ตน 

              ๒ .   ไมรู จัก ประมาณ ใน สิ่ง อัน ไม แสลง 
              ๓ .   ชอบ บริโภค อาหาร ที่ ยอย ยาก   ( อปริ ณตโภ ชี ) 
                  ๔ .   เที่ยว ไมรู จัก กาล   ( อกาล จารี ) 
                  ๕ .   ไม ประพฤติ พรหมจรรย   ( อพฺรหฺม จารี ) 

 องฺ .   ป ฺ จก .   ๒๒ / ๑๖๓ / ๑๒๖ 

          การ เที่ยว ไมรู จัก กาล   ทำให ตอง อด หลับ อด นอน   ทอน กำลัง   สติ 

๓๑
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ปญญา และ กำลัง กาย   สวน ใน ขอ   ๕   ไม ประพฤติ พรหมจรรย คือ ไม วิรัติ 
จาก เมถุน กรรม   ผู มักมาก ใน ทาง เมถุน   เปน เหตุ หน่ึง เหมือน กัน ที่ ทำให อายุ 
สั้น   สังเกต วา   พระ ผู ประพฤติ พรหมจรรย   มัก อายุ ยืน กวา ฆราวาส   ทั้ง   ๆ    ท่ี 
อาหาร และ เครื่อง บำรุง นอย กวา 
          ถาม วา   ถา อยาง นั้น   คน โสด ก็ ควร จะ อายุ ยืน กวา คน แตงงาน   ? 
            ตอบ วา   ตาม ปกติ โดย สวน เฉล่ีย   คน โสด ที ่เปน ชาย อาย ุสัน้ กวา ชาย 
ที่ แตงงาน 
          เพราะ เหตุ ไร   ? 
           เพราะ คน โสด มิได หมายความ วา ประพฤติ พรหมจรรย   เขา ยัง 
เกี่ยวของ ดวย เมถุน กรรม อยู   และ ยัง จะ ชอบ ทำ ใน   ๔   ขอ แรก ดวย 
          เหตุ ที่ ทำให คน อายุ ยืน   ทรง แสดง ไว ตรง กัน ขาม กับ ที่ ทำให อายุ สั้น   
นอกจาก นี ้ยงั ม ีปจจยั อืน่   ๆ    อกี   ที ่ทำให คน อายุ สัน้ หรอื อายุ ยนื   เชน   เรือ่ง ของ 
กรรม   เปนตน   คน แก บาง คน อายุ   ๑๐๐   กวา ป   ชีวิต ประจำ วัน เขา หา ปลา กิน 
ทุก วัน   บาง คน อยู ใน ศีล ใน ธรรม แต อายุ สั้น ก็ มี 
 

 คำถาม ที่   ๒๙ 
  ดิฉัน อยาก ทราบ วา เมื่อ แตงงาน มี ครอบครัว แลว   อยู ดวย กัน 
ประมาณ เกอืบ  ๒๐   ป   แต สามี ม ีเมยี นอย   ( ม ีมา นาน กวา   ๑๘   ป )   ดฉินั ทำใจได 
แลว   และ คิด วา นี่ คือ กรรม   โดย ใน ความ คิด ของ ดิฉัน คิด วาการ ที่ ใจ เรา ไม 
เปน ทกุข ก ็เปนการ หมด กรรม   และ การ ที ่เรา ยงั อยู ดวย กนั   โดย ไม ตอง เอาใจ 
ใส กัน   ไม คอย อยาก จะ พูด คุย กัน   ( คิด วา นี่ คือ การ ตัด กรรม   จะ ได ไม ตอง มา 
ชดใช กนั อกี )   และ พยายาม จะ ไม ยุง เกีย่ว กนั   ไม วา จะ เปน บาน เล็ก   และ ลกูๆ   
ของ บาน เลก็   แต สาม ีพยายาม ให ดฉินั อยู เปน ครอบครวั ใหญ   ม ี  ๕   คน   ( ดฉินั   
สามี   เมยี นอย   ลกู อกี   ๒   คน )   ดฉินั คดิ วา จะ ไม ยุง เกีย่ว ดวย   เพราะ รูสกึ วา ม ีแต 
เรื่อง เขา มา หา ดิฉัน   ทั้ง   ๆ    ที่ ดิฉัน ก็ อยู สวน ของ ดิฉัน   ขอ คำ แนะนำ ดวย คะ 

๓๒
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ตอบ   

 ที่ คิด และ ที่ ทำ อยู   ดีแลว   ถูก ตอง แลว   ขอ ให คิด บอย   ๆ    วา   สัตว ทั้ง 

หลาย มี กรรม เปน ของ ของ ตน   ผู ทำ ดี ยอม ได ดี   ผู ทำ ชั่ว ยอม ได ชั่ว   คิด อยาง นี้ 

ได ก็ สบายใจ  

คำถาม ที่   ๓๐ 
  การ  เลือก ให ทาน จะ เปน สังฆ ทาน ใหม ครับ   เชน   เวลา พวก ผม จะ 
ทาน จะ เลือก ทาน หมู หรือ คณะ   สงฆ ที่ ทาน ปฎิบัติ เพื่อ พน ทุกข   ไป ดู วัด   ดู วา   
ดู ทาง จงกรม  ครูเดียว ก็ พอ จะ รู ครับ   วา ปฎิบัติ แบบ ไหน 
 
ตอบ    
 ฟง ด ูคณุ เลอืก สถาน ที ่  เลอืก คณะ   แต ไม ได เลือก เจาะจง บคุคล   แบบ 
นี้ เปน สังฆทาน ได   ถา เจาะจง บุคคล จึงจะ ไม เปน สังฆทาน   
 

คำถาม ที่   ๓๑
  มี แม เปน คน กิน เหลา มาก   ตอง เปน คน ซื้อ เหลา ให แม   แต ตัว เอง ไม 
กิน   อยาก ทราบ วา เปน บาป หรือ ไม คะ 
 
ตอบ    
 คิด วา ไม บาป   เพราะ ไมมี จิต คิด สง เสริม ให แม ดื่ม   ใจ จริง ของ คุณ 
ผม คดิ วา   คณุ อยาก ให แม เลกิ และ จะ ยนิด ีมาก ถา แม เลิก เหลา   ใน อรรถกถา 
ธรรมบท เลา วา   สตร ีผู หนึง่ เปน โสดาบนั เปน ภรรยา ของ นาย พราน เนือ้   เชา ขึน้ 

๓๓
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มา เมือ่ นาย พราน จะ ไป ลา เนือ้   ก ็ขอ ให นาง ได หยบิ เครือ่ง มอื ใน การ ลา สตัว ให   
นาง ก ็หยบิ ให ตาม หนาที ่ของ ภรรยา   แต ไม ได คดิ สัก นดิ หนึง่ วา ขอ ให เขา เอา 
เครือ่ง มอื นี ้ไป ฆา สตัว เถดิ   เมือ่ ภกิษ ุทัง้ หลาย สนทนา กนั ถงึ เรือ่ง นี ้วา   นาง จะ 
ม ีบาป หรอื ไมม ี  พระพทุธเจา ตรสั บอก วา   “ นาง ไมม ีบาป เพราะ ไมม ีเจตนา ใน 
การ ฆา   แลว ตรัส เปรียบ เทียบ วา   เมื่อ ฝามือ ไมมี แผล  บุคคล ยอม ถือ ยา พิษ 
ไป ได  โดยที่ ยา พิษ ไม กำซาบ ลง ไป ใน ฝามือ   บาป ยอม ไมมี แก ผู ไม ทำ ” 
        เรื่อง ของ คุณ ก็ คลายๆ   เรื่อง นี้   ขอ ให คุณ สบายใจ   และ ถา เปน ไป ได 
ควร หา ทาง ให แม เลิก เหลา ก็ จะ ได บุญ มาก ขึ้น 
 

คำถาม ที่   ๓๒ 
  มี อาชีพ เปน โสเภณี  แต ไมมี ครอบครัว ไมมี บุตร มี พี่ นอง รวม สิบ คน  
พอ แม เสีย ชีวิต แลว  ได ชวย เห ลือ เกื้อกูล ญาติ  จน ทกุ คน มี อาชีพ เลี้ยง ตน 
ได  ขณะ นี้ ได ศึกษา ธรรม และ ถวาย เงิน ปจจัย สราง อาราม วัด และ ตอ เติม 
ศาลา โรง ธรรม   ซุม กำแพง  สราง ชอฟา พระ อุโบสถ  สราง พระพุทธ รูป ถวาย 
เปน พุทธ บูชา ให แด พอ แม ที่ ลวง ลับ ไป และ ต้ังใจ เขา วัด ปฏิบัติ กรรมฐาน  
ทำ มา นาน พอ ประมาณ  แต ตนเอง อยู ตาง ประเทศ  แต พอได แนวทาง จาก 
ครู บา อาจารย ทาน สอน ให อยู หนึ่ง วันพระ ( ๗วัน ) ก็ เพียง เขา ใจ วา คน เรา 
ตอง หมั่น สราง ความ ดี  ไมมี สิ่ง ใด แนนอน  ไม ควร ยึด ติด  ทั้ง ผิด บาป อยางไร 
ที่ เปน โสเณี และ ตั้งใจ ทำ กุศล 
 
ตอบ   
 คน ทุก อาชีพ ทำความ ดี ได   และ ความ ดี ก็ คง มี ผล ดี แก ผู ทำ   ไม วา 
เขา จะ มี อาชีพ อะไร   เปรียบ เหมือน ไม ที่ นำ เขา กอง ไฟ   ไม วา จะ เปน ไม อะไร 
ยอม ให แสง สวาง เหมือน กัน 

๓๔
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        ใน สมัย พุทธกาล   นาง สิริ มา เปน โสเภณี   ตอน หลัง ได ฟง ธรรม ของ 

พระพุทธเจา   ได สำเร็จ มรรคผล เปน พระ โสดาบัน   นาง อัมพ ปาลี เปน โสเภณี   

ได ถวาย สวน มะมวง แก พระพุทธเจา และ ภิกษุ สงฆ   มี ลูกชาย คน หน่ึง ได 

บวช เปน พระ อรหันต   ตอ มา นาง อัมพ ปาลี เอง ได บวช เปน ภิกษุณี และ ได 

สำเร็จ เปน พระ อรหันต   เรื่อง เหลา นี้ คงจะ เปน กำลัง ใจ ให คุณ ได ทำความ ดี 

ตอ ไป 

 

คำถาม ที่   ๓๓ 

  ดิฉัน  เพิ่ง จะ ไป ซื้อ ปลา มา เลี้ยง ใน อาง บัว   เมื่อ ประมาณ อาทิตย ที่ 

แลว คะ   มี ปลา สอด  ,   หาง นก ยูง  ,   ปลา บอลลูน   แต เมื่อ วาน นี้ มี ปลา หาง นก 

ยูง   ๑   ตัว   โดน กัด หาง ขาด คะ   ดิฉัน มา  เห็น ตอน หาง มัน ขาด ไป แลว   แต มัน ยัง 

มี ชีวิต อยู   ดิฉัน จึง นำ มา เลี้ยง ไว แยก ตาง หาก   แต สุดทาย มัน ก็ ตาย คะ   ดิฉัน 

รองไห เลย คะ   รูสึก ผิด วา เปน เพราะ ดิฉัน ไม ยอม แยก ปลา สอด ออก มา จาก 
หาง นก ยูง   ตอน แรก ที่ นำ มา  ลง อาง บัว   ดิฉัน เห็น ทาทาง ปลา สอด เหมือน จะ 
กัด ปลา หาง นก ยูง คะ   แต สามี บอก วา ไม เปนไร หรอก  มัน ยัง ไม ชิน น้ำ   มัน 
เลย ไล กัน ไป มา   ดิฉัน ก็ เลย ไม ได ขัด อะไร   แต พอ มา เจอ เหตุการณ เมื่อ วาน  

สามี บอก วา   ปลา สอด คง  จะ กัด หาง นก ยูง   แม ดิฉัน ก็ เลย บอก วา เมื่อ  ๒  วัน ที่ 
แลว ก็ ตาย ไป  ๒   ตัว   มี รอย โดน กัด   ทำให ดิฉัน รองไห และ เสียใจ มาก ขึ้น   วา 
เปน เพราะ ดิฉัน เปนตน เหตุ ที่ ไม ยอม แยก ปลา ตั้งแต แรก   จึง ทำให มัน โดน 

กัด ตาย   และ ที่ แม ไม บอก ดิฉัน เพราะ กลัว ดิฉัน เสียใจ   ดิฉัน ยัง ทำใจ ไม ได 

คะ   เพราะ ดฉิัน เห็น ตอน ตัว มัน ชัก กะ ตุก จน ขาดใจ ตาย   แต ดิฉัน ไม สามารถ 

ชวย มัน ได เลย   ดิฉัน คิด โทษ ตัว เอง คะ   แลว แบบ นี้ ดิฉัน คงจะ บาป ติดตัวใช 

ไหม คะ 

๓๕
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 ตอบ  

  คิด วา คุณ ไม บาป   เพราะ ไมมี เจตนา ใน การ ฆา หรือ ทำราย ปลา   

มัน ทำราย กันเอง   เหมือน เรา เลี้ยง สุนัข หรือ แมว ไว หลาย ตัว   เมื่อ สุนัข กัด กับ 

สุนัข   แมว กัด กับ แมว   เรา ก็ ไมมี สวน แหง บาป   ขอ ให คุณ สบายใจ 

 

คำถาม ที่   ๓๔
  มี คน บอก วา   ทำบญุ ตอง ไป ทำ ดวย ตัว เอง หรือ ลงมือ กระทำ เอง   จึง 
จะ ถกู ตอง   ถา ไป ให คน อืน่ ทำให   จะ ม ีวบิาก กบั ตวั เอง   หมายความ วา อยางไร 
คะ   แลว อัน นี้ รวม ไป ถึง การ ทำ เรื่อ งอื่นๆ ดวย หรือ เปลา คะ   หมายความ วา 
พยายาม ทำ อะไร ดวย ตัว เอง   อยา ไป ใช คน อื่น ทำ อะไร ให บอยๆ   จะ ติด หนี้ 
เขา   แลว ถา จาง เขา ทำ หรือ ให คา ตอบแทน เขา ละ คะ   จะ ได ใหม 

 ตอบ   
 คงจะ ใช คำ พูด ผิด ที่ วา   “ จะ เกิด วิบาก กับ ตัว เอง ”   วิบาก แปล วา   
“ผล ”   เปน ได ทั้ง ผล ดี และ ผล ไม ดี   เชน   กุศล วิบาก   อกุศล วิบาก   เปนตน   การ 
ทำความ ด ีนัน้ จะ ทำ ดวย ตนเอง หรอื ฝาก ให คน อืน่ ชวย ทำ ก ็ม ีผล ด ีเหมือน กนั  
แลว แตโอกาส    ถา เรา มี โอกาสจะ ทำ เอง ได เรา ก็ ทำ    ถา ไมมี โอกาสทำเองก็ 
ฝาก ผู อื่น ไป ทำ ก็ได   ใช ให คน อื่น ทำ ก็ได   เชน   ให คนใน บาน ใส บาตร ตอน เชา   
เปนตน   สวน การ ทำความ ชัว่ จะ ทำ เอง หรอื รวม ทำ กบั ผู อืน่   หรอื ใช ให ผู อืน่ ทำ 
ก็ ไม ดี ทั้ง นั้น   การ ใช ให คน อื่น ทำ บอยๆ   ถา เปนการ ทำ ดี ก็ มี ผล ดี ทั้ง แก ผู ทำ 
และ ทั้ง แก ผู ใช ให ทำ   
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คำถาม ที่   ๓๕ 
  คำ  วา   ธรรม สังเวช   ใชได กับ คน และ พระ ใช ใหม คะ   อยาง นาง 
ปฏาจารา   เกิด ธรรม สังเวช ขึ้น มา จาก ความ เสียใจ ของ ตน   และ การ สังเวช 
ประเภท หรือ ขั้น ไหน  จึง จะ เปน ธรรม สังเวช 
 
ตอบ  
  โดย ทั่วไป   คำ นี้   ( ธรรม สังเวช )   ใช กับ พระ อรหันต   เชน   เมื่อ 
พระพุทธเจา จะ นิพพาน   ปุถุชน รองไห คร่ำครวญ   สวน พระ ขีณาสพ   ( พระ 
อรหันต )   ปลง ธรรม สังเวช   เรา จะ นำ คำ นี้ มา ใช บาง ใน ความ หมาย ที่ วา   เกิด 
ความ สลด ใจ เพราะ ปรารภ ถึง ธรรมดา   เชน   ความ ไม เที่ยง   เปนตน   ก็ นา จะ 
ได   เชน   ปรารภ ถงึ คน ที ่เคย ได ยศ ใหญ แลว เสือ่ม ยศ   ได ลาภ ใหญ   เชน   รำ่รวย 
มาก แลว ยากจน ลง   เปนตน 
 

คำถาม ที่   ๓๖ 
  ไป  ด ูคอนเสริต มา คะ   นกั รอง เขา บอก วา   เขา รอง เพลง ตัง้แต   ๗  ขวบ   
จน เดี๋ยว นี้   ๖๒   แลว   หนู ฟง แลว นึก มี คำถาม วา   ชนก กรรม อัน ใด ที่ ทำให เกิด 
มา เปน นัก รอง คะ   เมื่อ ชนก กรรม นั้น สง มา แลว ทำให เขา ตอง รอง เพลง เลี้ยง 
ชีพ   เลย เปน บาป แก ตัว ไป อีก   แต เขา ก็ เปน คน ดี   ไม เบียดเบียน ใคร   ดู เปน 
คน นิสัย ดี   ยัง ไง เทียบ กับ คน ที่ เกิด มา เกเร เปน โจร ตั้งแต วัย รุน   ก็ ยัง ดู เปน คน 
ดี กวา นะ คะ 

ตอบ   
 อาจ จะ เปน วาสนา มา แต ชาต ิกอน   วาสนา   แปล วา   อยู กบั สิง่ นัน้ มา 
นาน   เชน   บญุ วาสนา   อยู กบั บญุ มา นาน ,   บาป วาสนา   อยู กบั บาป มา นาน   คน 
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ที่ ชอบ รอง เพลง มา ตั้งแต เด็ก   คงจะ มี วาสนา ทาง นั้น มา และ ทำ อยู ได จน แก   
คน เรา มี วาสนา และ ชะตา ชีวิต ไม เหมือน กัน   พระพุทธเจา จึง ตรัส วา  “สัตว 
โลก เปน ไป ตาม กรรม   ทั้ง กรรม ใน อดีต และ กรรม ใน ปจจุบัน ” 
 

คำถาม ที่   ๓๗
  ธรรมะ สามารถ ชวย เรา หมด หนี้ ได อยางไร คะ   ดิฉัน เคย ได อาน 
หนังสือ เข็ม ทิศ ชีวิต    คนเขียน  เธอ บอก วา สุดทาย แลว   เธอ ได รู ความ จริง วา   
เงิน ไมใช ทกุ สิง่ของ ชวีติ   ดิฉนั อาจ จะ ดอย ปญญา คะ   จงึ ไม คอยเขาใจ ความ 
หมาย ของ มัน   ดิฉัน จึง มี ความ คิด เห็น ขัด แยง คะ   ก็ ใน เมื่อ ปจจุบัน  ดิฉัน เปน 
หนี ้คอน ขาง มาก   และ พยายาม จะ ใช ให หมด ใน เรว็ วนั   วนัๆ   หนึง่ ดฉินั ก ็เครยีด 
อยู แต กบั เรือ่ง การ หาเงิน มา ใช หนี ้  ราย ได ไม พอ กบั ราย จาย   ซึง่ แม จะ ใช เงนิ 
อยางประหยัด ที่สุด แลว   ก็ ยัง ไม พอ อยูดี   ดิฉัน จึง อยาก จะ ทราบ วา   ธรรมะ 
สามารถ ชวย เรา ได อยางไร คะ   ที่ จะ ทำให เรา เห็น วา ถึง แม ไมมี เงิน   ชีวิต เรา 
ก็ สามารถ มี ความ สุข ได   ทั้ง   ๆ    ที่ ใน ชีวิต ประจำ วัน เรา ก็ มา ทำงาน เพื่อ หาเงิน 
เลี้ยง ชีพ นะ คะ 

 ตอบ  

  ตอบ มา ดวย ความ เขาใจ และ เห็นใจ คุณ   พระพุทธเจา ตรัส วา   

“การ เปน หนี้ เปน ทุกข ใน โลก ”   คุณ ถลำ เขาไป อยางไร จึง เปน หนี้ มากมาย 

จน หาความ สุข ใน ชีวิต ไม ได   ความ สุข ของ คฤหัสถ นั้น   โดย ปริยาย หนึ่ง   

พระพุทธเจา ทรง แสดง ไว   ๔   ประการ   คือ 

 ๑ .   สุข เกิด จาก การ มี ทรัพย 

  ๒ .   สุข เกิด จาก การ ใช จาย ทรัพย   บริโภคใชสอย 
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 ๓ .   สุข เกิด จาก การ ที่ ไมมี หนี้ สิน 

 ๔ .   สุข เกิด จาก การก ระ ทำ ที่ ไมมี โทษ   คือ   กายกรรม   วจี กรรม   และ 

มโนกรรม ที่ สุจริต   จะ รวม ไป ถึง การ งาน ที่ ไมมี โทษ ดวย ก็ได 

            ถา คุณ มี หนี้ สิน มาก   ทรัพย ก็ ไม เพียง พอ   ความ สุข ขอ ที่   ๑   ก็ หาย ไป   

การ ใช จาย ทรัพย ก็ ใช ไม ได ตาม ที่ ประสงค เพราะ เปน หวง หน้ี   ความ สุข ของ 

คฤหัสถ ซึ่ง มี อยู   ๔   ขอ   สำหรับ คุณ หาย ไป   ๓   ขอ แลว   จึง เปน ความ หนักใจ   

ที่ มี ผู พูด วา   เงิน ไมใช ทุก สิ่งของ ชีวิต นั้น ก็ ถูก   แต ตอง หมาย ถึง คน ที่ มี เงิน 

พอใช พอ จาย และ ไมม ีหนี ้สนิ   ขอ ให คณุ อดทน ใช หนี ้ให หมด แลว ตัง้ ตน ชวีติ 

ใหม   ตัง้ใจ วา จะ ไม เปน หน้ี อกี   คราว นี ้คณุ จะ หาความ สขุ ได จาก การ ม ีทรพัย   

จาย ทรัพย บริโภค   ไมมี หนี้   และ ประกอบ การ งาน ที่ ไมมี โทษ   ถา มี หนี้ ดวย 

ความ จำเปน   เชน   การ สราง เนือ้ สราง ตวั และ ไม เกนิ กำลงั ใน การ ใช หน้ี ก ็ไมสู 

กระไรนัก   เปนกัน อยู ทั่วไป   แต ถา ไมมี หนี้ ได ก็ เปนการ ดี                   

            สำหรับ ธรรมะ ที่ จะ นำ มา ใช เพื่อ ให หมด หนี้ นั้น   ขอ นำ มาบ อก เพียง 

บาง ประการ   เชน 

                    ๑ .   คุณ ตอง เวน อบายมุข ทุก อยาง ให เด็ด ขาด   เพราะ อบายมุข เปน 

ทาง รั่ว ไหล ของ ทรัพย   หรือ เปน ปาก ทาง แหง ความ เส่ือม ทรัพย 

                    ๒ .   ตอง หมั่น ขยัน ให มาก ขึ้น ใน การ หา ทรัพย 

                    ๓ .   ตอง รูจัก รักษา ทรัพย ที่ หา มา ได 

                    ๔ .   คบ แต เพื่อน ที่ ดี   ที่ ชักนำ ไป สู ความ เจริญ 

                    ๕ .   เลี้ยง ชีพ ตาม สมควร แก กำลัง ทรัพย ที่ หา ได   ไม ฝด เคือง เกิน ไป   

และ ไม ฟุมเฟอย เกิน ไป 

              หลัก ทั้ง   ๕   ประการ นี้ เปน ของ พระพุทธเจา ทรง แนะนำ ไว   สำหรับ ผู 

ที่ ตองการ ตั้ง ตัว 
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 คำถาม ที่  ๓๘ 
  ดฉินั เพ่ิง แตงงาน แต อยู กนิ กบั สาม ีมา ๓ ป แลว   ตอน นี ้รอน ใจ   สาม ี
สนใจ แต งาน   ไม สนใจ ความ รูสกึ ดฉินั   ทัง้ ที ่เรา อยู หาง กนั   พยายาม คดิ ให ได 
วา ความ ทุกข มัน เกิด จาก ใจ เรา   แต ก็ ขาด สติ จน รอนรน อยู เรื่อย   คิด สารพัด 
จน เหมือน บา   ตอน นี้ เหมือน แค คุม สติ ไม ให กระเจิง  ทำ อยางไร ดิฉัน ถึง จะ 
รับ ทุก สิ่ง ทุก อยาง ได คะ   อยาก ได ธรรมะ เขา มา คอย นำทาง ชีวิต   เคย ปฏิบัติ 
ธรรม ที่ สวน โมกข แลว จิต สงบ มาก   อยาก ให ใจ ตัว เอง เปน อยาง งั้น อีก ครั้ง 

 ตอบ   
 นา จะ กลับ ไป สวน โมกข อีก สัก ครั้ง   ลอง ดู วา จิตใจ จะ สงบ ดี มาก 
เหมอืน เดมิ หรือ เปลา ใน เมือ่ เหต ุปจจยั มนั เปลีย่น ไป   แลว อยาก ทราบ วา ตอน 
ไป สวน โมกข ครั้ง แรก นั้น   ได แตงงาน แลว หรือ ยัง   ถา ยัง   แสดง วา เหตุ ปจจัย 
ไม เหมือน กัน 
          การ ใช ชีวิต คูยาก นัก ที่ จะ ให ลงตัว   สวน มาก มี เหตุ ขัดของ อยู เสมอ   
ไม เหต ุใด ก ็เหต ุหนึง่   ม ีสภุาษติ ใน ชาดก อยู บท หนึง่   นา จะ พอ เปน เพือ่น ใจ ได 
ใน คราว ไม สมหวัง   สุภาษิต นั้น มี วา 
  “ บาง อยาง ดี สำหรับ คน หนึ่ง   แต ไม ดี สำหรับ คน หนึ่ง   เพราะ ฉะน้ัน 
สิ่ง ทั้ง หลาย   จะ ดี ทั้งหมด ก็ ไมใช   จะ ไม ดี ทั้งหมด ก็ ไมใช  ” 
 โดย นัย นี้ จะ เห็น วา   ถา เรา ชอบ เรา ก็ วา ดี   ถา เรา ไม ชอบ เรา ก็ วา ไม 
ดี แม ใน การก ระ ทำ อยาง เดียวกัน   เพื่อ ความ สบายใจ  คุณ ควร ปรับ ตัว ให 
พอใจ สิ่ง ที่ มี ที่ เปน   นึก บอยๆ   วา   “ มัน ได เทา นี้ แหละ ”   เรา หวัง สิ่ง ใด แลว ไม 
ได ดัง หวัง   หวัง แลว ผิด หวังๆ   บอย เขา ก็ จะ เครียด   ทางออก ที่ เหมาะ สม ก็ คือ 
ตัด ความ หวัง เสีย   เมื่อ ไม หวัง ความ ผิด หวัง ก็ ไมมี   มี สุภาษิต อีก บท หน่ึง ของ 
ทา นลิน ยู ถงั นกั ปราชญ จนี วา   “ ความ สงบ สขุ ทีแ่ท จรงิ ของ ดวง จติ   มา จา การ 
ยอมรับ สิง่ ที ่เรา คดิ วา เลว ราย ทีส่ดุ ”   เหน็ เขา แปล เปน ภาษา องักฤษ วา   “ True   
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peace   of   mind   comes   from   accepting   the   worst.”   ขอ ให คุณ ทอง ไว อีก 
สัก ประโยค หนึ่ง   ซึ่ง เปน สุภาษิต ที่ ผม ใช อยู เสมอ   คือ ขอความ วา   “ โลก นี้ ไม 
ตองการ ให ใคร โชค ดี เกิน ไป ”   ขยาย ความ วา   ถา โชค ดี ดาน หน่ึง ก็ มัก จะ โชค 
ไม ดี อีก ดาน หนึ่ง  หรือ หลายๆ   ดาน   ธรรมดา มัน เปน อยาง นั้น   รูจัก ธรรมดา 
แลว ทำให เรา วางใจ ได และ สบายใจ ขึ้น 
 

คำถาม ที่   ๓๙
  ตอน นี้ เปน ทุกข เพราะ อดีต สามี เพ่ิม จะ เสีย ชีวิต ไป ได   ๑๐๐   วัน   
และเพิ่ง จะ เผา ไป เมื่อ อาทิตย ที่ ผาน มา   สาเหตุ แหง การ เลิก กันก็เพราะสามี 
ไป มี ลูก กับ ผู หญิง อีก   ๑   คน ที่ ตองการ จับ เขา เพราะ เงิน   เรา ทน ไม ได เลย เลิก 
กัน   แต สามี รับ ไม ได   รัก ลูก แต ไม อยาก อยู กับ ผู หญิง คน นั้น   อยาก อยู กับ เรา   
เลย เปน ทกุข   เลย ทาน แต เหลา จน ไม สบาย และ เสยี ชวีติ เพราะ เหลา ใน ทีส่ดุ   
ที ่ผาน มา  ๕  ป เรา ก ็เปน ทกุข เพราะ ยงั รกั เขา อยู   แต พอ ยิง่ รู วา เขา เสีย ไป เพราะ 
ยัง รัก เรา อยู   ตอน นี้ ก็ เลย ยิ่ง เปน ทุกข   รองไห ทุก วัน   ไม เปนอันทำงาน   ไมมี 
กะจิต กะ ใจ ทำ อะไร   คิด แต วา ตัว เอง เปน สาเหตุ ที่ ทำให เขา ตอง ลงเอย แบบ 
นี้   จะ ทำ อยางไร ดี คะ ที่ จะ ให หาย เปน ทุกข ไดซะที 

ตอบ   
 เรื่อง มัน ผาน พน ไป หมด แลว   ตัดใจ เสีย เถิด   ภาวนา ไว เสมอ วา   
สตัวทัง้ หลาย ม ีกรรม เปน ของ ของ ตน   จะ ตอง ได รบั ผล แหง กรรม เปน ธรรมดา   
เมื่อ เขา มา เรา ก็ ไม ได เชิญ ให มา   เมื่อ เขา จาก ไป เรา ก็ ไม ได เชิญ ให ไป   เขา 
มา ของ เขา เอง และ ไป ของ เขา เอง   คน เรา มา คน เดียว และ ไป คน เดียว  ชวน 
กัน ไป ก็ไม ได   ขอ ให คุณ พิจารณา เนืองๆ   วา   เรา จะ ตอง พลัดพราก จาก สิ่ง 
ที่รัก ที่ พอใจ เปน ธรรมดา   ไมมี ใคร หลีก พน ได เมื่อ มี การ เจอ ก็ ตอง มี การ จาก   

๔๑
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เราพบกัน เพื่อ จะ พลัดพราก จาก กัน   ไม จาก เปน ก็ จาก ตาย   ขอ ให คุณ เร่ิม 
ตน ชีวิต ใหม   อนาคต ยัง เปน ของ เรา   แม จะ สูญ เสีย อะไร ไป บาง   แต จง รักษา 
สุขภาพ จิต และ กำลัง ใจ ไว ให ดี   เพราะ นั่น คือ ตนทาง แหง ความ สุข ความ 
สำเร็จ ใน ภาย หนา   ขาง หนา ม ีสิง่ ดีๆ    อกี เยอะ   ขอ ให เรา ตัง้ ตน ไว ชอบ   ประกอบ 
แต กรรม ที่ ดี   ก็ จะ ได รับ สิ่ง ที่ พอใจ เปน สิ่ง ตอบแทน 
 

 คำถาม ที่   ๔๐ 
  จิตใจ วุนวาย สาเหตุ เพราะ ตอง ทำงาน หลาย อยาง ใน แตละ วัน   
เหน่ือย   การ นอน ทำ สมาธิ จะ ทำให เกิด ความ สงบ ได หรือ ไม   ขอ ขอคิด เปน 
กำลัง ใจ คะ 
 
ตอบ   
 การ ทำ สมาธิ   ทำได ใน อิริยาบถ ทั้ง   ๔   คือ   ยืน   เดิน   นั่ง   นอน   เรา ไป 
ตดิ ใน ภาษา ที ่วา นัง่ สมาธ ิ  จงึ ทำให คดิ ไป วา   การ ทำ สมาธ ิตอง นัง่ เทาน้ัน   ลอง 
นึกถึง การ หายใจ   เรา ตอง ทำ ใน อิริยาบถ ทั้ง   ๔   การ ทำ สมาธิ ก็ เหมือน กัน   
 

 คำถาม ที่   ๔๑ 
  ขอ รบกวน เรยีน ถาม ทาน อาจารย เกีย่ว กบั       สต ิปฏ ฐาน   ๔   แตก ตาง 
จาก   มหา สติ ปฎ ฐาน   อยางไร ครับ   แลว   มหา สติ ปฏ ฐาน   มี   ๔   ขอ ไหม ครับ   
แลว มี หลัก ปฎิบัติ ตาง กัน ไหม ครับ   ขอบคุณ ครับ ทา นอาจารย 
 
ตอบ   
 สติ ปฏ ฐาน กับ มหา สติ ปฏ ฐาน มี   ๔   ขอ เทา กัน   คือ   ให พิจารณา กาย   

เวทนา   จิต   และ ธรรม   แต มหา สติ ปฏ ฐาน มี ราย ละเอียด มาก   เปน ทำนอง 

๔๒
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ขยาย สติ ปฏ ฐาน ให กวาง ขวาง ออก ไป   เชน   ขอ แรก   กา ยา นุ ปส สนา   แยก 

ยอย ออก ไป อีก   ๖   หัวขอ เปนตน   จึง ยาว ออก ไป มาก แต ก็ ดี   ถา คิด เปน หนา 

หนงัสอื ขนาด   ๘   หนา ยก   สต ิปฏ ฐาน สตูร ม ี  ๓   หนา   สวน มหา สต ิปฏ ฐาน สตูร   

มี   ๔๒   หนา ครึ่ง   จะ เห็น วา ยาว กวา กัน มาก 

        โดย หลัก ปฏิบัติ ไม ตาง กัน   กลาว โดย สรุป ก็ คือ   ให พิจารณา กาย   

เวทนา   จิต และ ธรรม   ให เห็น เปน เพียง สัก แต วา กาย   เวทนา   จิต และ ธรรม   

ไมใช สัตว หรือ บุคคล   ไมใช ตัว ตน   เปน เพียง เปน ที่ ตั้ง แหง สติ เทานั้น 

 

 คำถาม ที่   ๔๒

  พระพุทธ องค   ตรัส สอน วา   . . . การ เบียดเบียน ตัว เอง   รายกาจ กวา 

การ เบียน เบียด ผู อื่น . . . พี่ สาว มี หนี้ สิน มาก   นอง เปน โรค ราย   ตัว เรา เอง ผอน 

บาน ให พอ แม อยู   ตอน แรก ก็ เริ่ม ชวย ดวย จิต ที่ เปน กุศล   นานๆ ไป คิด วา 

ควร มี ขอบเขต   ถา เรา หยุด แลว   เขา เดือด รอน   ถือวา บาป หรือ ไม   แลว ควร 

แกอยางไร 

 
ตอบ    
 ปญหา ของ คุณ หนัก จัง   การ เบียดเบียน ตนเอง กับ การ เบียดเบียน 

ผู อื่น   อยาง ไหน จะ บาป มากกวา นั้น   ขึ้น อยู กับ เงื่อนไข ตาง   ๆ    มากมาย   เชน 

วา   เขา เปน ใคร ?   เบียดเบียน มาก หรือ นอย ?   การ เบียดเบียน ผู อื่น นั้น ภาพ 

คอน ขาง ชัดเจน   เห็น ได งาย   แต การ เบียดเบียน ตนเอง อยู ที่ การ ทำ ตน ให 
ลำบาก โดย ไมม ีเหตุผล เพยีง พอ   การ สงเคราะห ญาติ นัน้ อนั ที ่จริง เปน มงคล 

สูงสุด ขอ หน่ึง   แต ขอ ให คุณ ทำ ตาม กำลัง โดยท่ี ตัว คุณ เอง ไม เดือด รอน เกิน 

ไป   คุณจะได อยู เปน หลัก ไป นาน   ๆ    ถา คุณ ลม เสีย ดวย ก็ จะ เดือด รอน กัน 

๔๓
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ใหญ   ขอให นึกดู ตนไม   ถา ลำตน ไม แข็ง แรง มี กิ่ง มาก และ เปน กิ่ง ใหญ   ทาน 

น้ำ หนัก ไม ไหว   พายุ พัด มา   จะ ลม ไป ทั้ง ตน   บางที แม ไมมี พายุ แต ทน รับ 

น้ำหนักอยูนาน จน ทน ไม ไหว ลม ไป เอง ก็ มี 
          คำ ตอบ นี้ แม จะ ไม สมบูรณ นัก   แต หวัง วา คง เปน แนวทาง ให คุณ 
พิจารณา หา ทางออก ได บาง   ตอบ มา ดวย ความ เห็นใจ จริง   ๆ  

 
 คำถาม ที่   ๔๓ 
  ไม ทราบ วา จะ ตอง ปฎิบัติ ตน อยางไร คะ จึง จะ ทำให จิต มี สมาธิ ได   
เคย อบรม หลกัสูตร สมาธ ิเบือ้ง ตน ( แบบ วนั เดยีว จบ ) แลว   แต ไม สามารถ ฝก 
จิต ให มี สมาธิ ได เลย คะ 
 
ตอบ   
 มี หลาย คน ทำ สมาธิ ไม ได   คือ ใจ ไม สงบ   ถา เปน อยาง นี้ ตอง ทำ 
วิปสสนา   คือ อยู กับ ปจจุบัน  ให จิต อยู กับ ปจจุบัน   กำลัง ทำ อะไร อยู ก็ รู   และ 
พิจารณา ถึง ความ ไม เที่ยง   เปน ทุกข   และ เปน อนัตตา ของ สิ่ง ตางๆ   ที่ เรา ได 
รบั   หรอื ที ่เขา มา เกีย่วของ กบั เรา   เมือ่ จติ อยู กบั ปจจบุนั   ไม เหลยีว หา อดตี   ไม 
กังวล ถึง อนาคต   สมาธิ ออนๆ   ก็ จะ เกิด ขึ้น   ทาน เรียก วา วิปสสนา สมาธิ   แปล 
วา   สมาธิ ที่ ได จาก การ เจริญ วิปสสนา   คือ เปน ผลพลอยได ของ วิปสสนา   คน 
ที ่อยู ใน ชมุชน และ ตอง เกีย่วของ กบั คน มาก   การ ทำ สมาธ ิไม คอย ได ผล   ตอง 
ไป ทาง วิปสสนา   คือ รู แจง   รู จริง ใน สิ่ง ตางๆ   ที่ เกิด ขึ้น เฉพาะ หนา   มัน เปน สัก 
แต วา เกิด แลว ดับ ไป   เชน   เรา ได ทราบ วา มี คน เขา นินทา เรา   ก็ ให ตระหนัก 
รู วา มัน เกิด ขึ้น แลว และ ดับ ไป แลว   เรา อยา ไป ยึด มัน ไว   มัน ผาน พน ไป เอง 
เหมือน ตาขาย ไม ติด ลม   ลมไมติดตาขาย ใบ บัว ไม ติด น้ำ   น้ำ ไม ติด ใบบัว 

๔๔
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คำถาม ที่   ๔๔ 

  เรา  ใน ฐานะ . . ฆราวาส . . เจริญ ภาวนา   ดำเนิน ตาม ทาง . . . อริยมรรค   

๘ . . ก็ สามารถ ไป สู นิพพาน ได   โดย ไม จำเปน ตอง บวช   เปนการ เขาใจ ที่ ถูก 

ตอง หรือ ไม   ขอ ขอบคุณ ครับ 

 ตอบ  

  ถา ไมม ีโอกาส ใน การ บวช   จะ ไม บวช กไ็ด   ใน สมยั พทุธกาล   ม ีอบุาสก 

จำนวน มาก ที่ บำเพ็ญ ธรรม   ได เปน ถึง พระ อนาคามี   โดยที่ ไม เคย บวช และ 

ไม ได บวช ตลอด ชีวิต   แต ถา คุณ จะ บวช บาง สัก ระยะ หนึ่ง ก็ ดี เหมือน กัน   จะ 

ได รู อะไร บาง อยาง ที่ ผู ไม บวช ไมมี โอกาส ได รู   เชน   ขนบธรรมเนียม และ 

ความ เปน อยู ของ พระ สงฆ วา เปน อยางไร   เหมือน คน เคย เปน ทหาร   ยอม ได 

รู ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ี  ระเบยีบ ขอ บงัคบั ของ ทหาร ได ด ีกวา คน ที ่ไม เคย 

เปน ทหาร 

        อริยมรรค   ๘   นั้น ควร จะ พูด วา อริยมรรค มี องค   ๘   เสมอ   เพราะ ทั้ง   ๘   

ขอ นั้น เปน องค ประกอบ ของ อริยมรรค   ตัว อริย มรรค จริงๆ   คือ   สัมมา ญาณ   

ความ รู ชอบ   ซึ่ง เปน ผล รวม ของ มรรค มี องค   ๘

๔๕
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คำถาม ที่   ๔๕ 
  พ.ศ .  ๒๕๓๘    ผอน ดาวน บาน ครบ กำหนด แต ไม ได บาน   พ.ศ .  
๒๕๔๕ เปน มะเร็ง   ตกงาน   แต ก็ สามารถ ฝน ฝา มา ได   พ.ศ .  ๒๕๔๙   หนัก 
หนา สา หสั ใเห ลอื เกนิ ใน ความ ผดิ พลาด ของ ตวั เอง อยาง ราย แรง ทีส่ดุ ใน ชวีติ   
เสยีใจ มาก คะ ให เงนิ แฟน ยมื ไป ลงทุน หา แสน หา หม่ืน บาท   ตาม ที ่เขา ขอรอง 
ให ชวย เหลือ กอน แลว จะ สง ให ทุก เดือน   เห็น เขา พูดจา ดี อยาก จะ เร่ิม ตน 
ชีวิต ที่ ดี จึง ใจออน ยอม ให เขา ไป   ใน ที่สุด มา รู วา เขา หลอก ลวง เรา มา ตลอด  
พอ ให ไป แลว ๔๕ วนั  ขาด การ ติดตอ  โทร ไป ก็ ไม รับ สาย   และ สุดทาย ก็ ปด 
เครื่อ ง หนี คะ   ยาย หนี ไป เลย คะ   ทั้ง ที่ เขา ก็ รู วา เงิน จำนวน นี้ เรา หา มา ทั้ง ชีวิต 
และ ตอง เก็บ ไว รักษา ตัว   ยัง ทำ กัน ได ลงคอ   เจ็บ ปวด เหลือ เกิน คะ ไม ทราบ 
วา เคย ทำเวร กรรม อะไร ไว มาก มาย จึง ตอง มา ใช หนี้ กรรม ขนาด นี้   ขอ ความ 
อนุเคราะห อาจารย ชวย ชี้แนะ ทาง ดับ ทุกข ให ดวย นะ คะ 
 
ตอบ   
 เขาใจ วา คณุ ยงั ไม ได แตงงาน กนั   เพยีง แต เปน แฟน กนั   เงนิ หา แสน 
ไมใช จำนวน เล็ก นอย สำหรับ คน ทั่วไป   คุณ ยัง มี โรค ราย เบียดเบียน ดวย   นา 
เห็น ใจ จริงๆ   แต เวร กรรม เปน ของ มี จริง   เขา สราง เวร กรรม ถึง ปานนี้ นา เปน 
หวง อนาคต   คุณ เพียง แต เสีย ทรัพย   แต ไม เสียคน   และ ทำให คุณ ได ปญญา   
ห ูตา สวาง ขึน้   พระพทุธเจา ตรสั ไว วาการ เสยี ทรพัย   เสีย ญาต ิ  เสีย ยศ   เปน เร่ือง 
เล็ก นอย   แต การ เสื่อม จาก ปญญา เปน เรื่อง ใหญ   การ ได ทรัพย   ได ญาติ   ได 
ยศ   เปน เรื่อง เล็ก นอย   แต การ ได ปญญา เปน เรื่อง ใหญ   คิด วา คุณ เสีย ทรัพย 
ไป ไม นอย   แต คณุ กไ็ด ปญญา มา ไม นอย เหมอืน กนั   ตอ ไป ใคร จะ หลอก คณุ 
ไม ได อีก   ผม ถือ คติ วา   “ เขา โกง เรา ดี กวา เรา โกง เขา   เขา เอา เปรียบ เรา ดี กวา 
เรา เอา เปรียบ เขา ”   เปนตน   ขอ ให คณุ จำกดั ความ สญู เสยี ไว เพยีง เทา นี ้  อยา 
ได สูญ เสีย อะไร อีก   แมแต เรื่อง การ เสียใจ ก็ ควร จะ กำจัด ให หมด ไป   ขอ ให 
รักษา สุขภาพ จิต ไว ให ดี 

๔๖
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 อีก ประการ หนึ่ง   คุณ กังวล วา   ไมรู ทำเวร กรรม อะไร ไว จึง เปน เชน 
นี้   มัน อาจ เปน กรรม ที่ คน กอ ขึ้น ใหม ให แก คุณ   โดยท่ี คุณ ไม เคย ทำ มา กอน 
ก็ได   อยาก จะ ขอ อวยพร ให คุณ พน ทุกข   พน โศก   พน โรค   พน ภัย   มี อนาคต ที่ 
สดใส ดี งาม   แต ทั้งน้ี สิ่ง ที่ สำคัญ ที่สุด   คือ คุณ สามารถ รักษา จิต ให มี สุขภาพ 
ที่ ดี อยูได 

คำถาม ที่   ๔๖ 

  ๑.   เจ โต วิมุตติ คือ อะไร คะ   ตาง กับ ปญญา วิมุตติ หรือ ไม   ๒ .   เมตตา 

ภาวนา ทำ อยางไร คะ   นึก บริกรรม เมตตา อยู ตลอด แทน คำ วา พุทธ โธ แบบ 

นั้น หรือ เปลา คะ   ๓ .   เวลา สวด มนต เสร็จ แลว อาน บท สวด แผ เมตตา รูสึก ใน 

รางกาย กล วงๆ  ด ูไม คอย ม ีเมตตา ที ่จะ แผ ออก ไป เลย   แมวา แผ เมตตา ให ตวั 

เอง กอน แลว ก็ตาม   ๔ . ปฏิบัติ อยางไร จึง เปน บารมี   ปฏิบัติ อยา ไร จึง   วา เปน 

บุญ เฉยๆ  ไม เปน บารมี 

 ตอบ   
 ๑ .   ผู เจริญ ภาวนา จน จิต สงบ ถึง ขั้น อัป ปนา สมาธิ   หรือ ได ฌาน ที่   ๑   
( ปฐมฌาน )   เปนตน ไป   ถึง ฌาน ที่   ๔   หรือ ฌาน ที่   ๘   จิต หลุด พน จาก กิเลส 
ชั่วคราว ดวย อำนาจ ฌาน   ทาน เรียก วา   เจ โต วิมุตติ   ความ หลุด พน เชน นี้ เมื่อ 

ฌาน เสื่อม ก็ พลอย เสื่อม ไป ดวย   ที่ ทาน เปรียบ เหมือน เอา ศิลา ทับ หญา ไว   

เมื่อยก ศิลา ขึ้น  หญา ก็ งอกงาม ขึ้น ได อีก 

        สวน ปญญา วิมุตติ นั้น   แปล วา   หลุด พน ดวย กำลัง แหง ปญญา   
ผู ปฏิบัติ ธรรม เดิน ตาม สาย วิปสสนา ภาวนา   กำหนด รูป - นาม   ยก ขึ้น สู 
ไตรลักษณ   คือ ความ ไม เที่ยง   ความ เปน ทุกข และ ความ เปน อนัตตา   เมื่อ จิต 
หลุด พน จาก กิเลส  ตาม ขั้น ตอน ตางๆ   เชน   วิปสสนา ญาณ   ๙   ทาน เรียก วา 
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ปญญา วิมุตติ   ถา ไป ถึง มรรค ญาณ   ผล ญาณ   เชน   โสดา ปตติ มรรค ญาณ   
เปนตน   กิเลส ที่ เปน อัน ละ ได แลว  ก็ เปน อัน ละ ได เลย ไม เกิด ขึ้น อีก 
        ตาม ที ่กลาว มา นี ้  คณุ ผู ถาม คงจะ พอ มอง เหน็ ความ แตก ตาง ระหวาง   
เจ โต วิมุตติ กับ ปญญา วิมุตติ   บาง ทาน ได ทั้ง สอง อยาง   คือ   เจริญ สมถะ กอน   
ได เจ โต วิมุตติ แลว เจริญ วิปสสนา ตอ จน ได ปญญา วิมุตติ   ทาน เรียก ผู ที่ ได 
วิมุตติ ทั้ง สอง นี้ วา   อุภ โต ภาค วิ มุต ติ 
        ๒ .   เมตตา ภาวนา มี สัตว เปน อารมณ   ทาน จึง สอน วา ให แผ เมตตา 
ไป ยัง สัตว ทั้ง หลาย วา   ขอ สัตว ทั้ง หลาย จง มี ความ สุข เถิด   อยา ได มี เวร ตอ 
กัน   อยา ได เบียดเบียน กัน   อยา ได มี ความ ทุกข กาย ทุกข ใจ   จง มี ความ สุข 
กาย สุขใจ   รักษา ตน ให พน ทุกข ภัย ทั้ง ปวง เถิด   ตอน ที่ วา   “ ให สัตว ทั้ง หลาย 
พน จาก ทุกข ภัย ทั้ง ปวง เถิด ”  นี้   กาว เขา สู แดน แหง กรุณา ภาวนา ดวย 
        ทาน สอน ไว วา   เบื้อง ตน พึง แผ เมตตา ให ตัว เอง กอน วา   ขอ เรา จง 
เปนสุข เปนสุข เถิด   เพื่อ ทำ ตน ให เปน พยาน วา   เรา รัก สุข เกลียด ทุกข ฉันใด   
ผู อื่น   สัตว อื่น   ก็ รัก สุข เกลียด ทุกข ฉัน นั้น   ลำดับ ตอ ไป จึง คอย แผ เมตตา ให ผู 
อื่น   มี มารดา บิดา   เปนตน   สำหรับ ผู ที่ ไม ชอบ กัน นั้น   ทาน สอน ให แผ เมตตา 
ภาย หลัง   เมื่อ จิต ออน โยน ดีแลว   มิ ฉะนั้น จะ เกิด โทสะ เสีย กอน   ( โปรด อาน 
ราย ละเอียด ใน หนังสือ   “ กรรมฐาน หรือ ภาวนา ”   ของ วศิน   อิน ท สระ ) 
        ๓ .   เมตตา อยู ที่ ใจ ไม ได อยู ที่ คำ พูด   แต ที่ เรา พูด ออก มา วา   ขอ 
ให สัตว ทั้ง หลาย จง มี ความ สุข เถิด ก็ เพื่อ จูงใจ ให มี เมตตา จริงๆ   เพื่อ จะ ได 
พูด ดวย เมตตา   ทำ ดวย เมตตา ซึ่ง ออก มา จาก ใจ   คน ที่ มี เมตตา ประจำ ใจ   
กระแส แหง เมตตา ยอม จะ แสดง ให เห็น ทาง ดวง หนา บาง   ทาง แวว ตา บาง   
ทาง กิริยา อาการ บาง   ตรง กัน ขาม กับ คน ที่ หนัก ใน โทสะ 
        ๔ .   บุญ นั้น แหละ เปน บารมี   คือ   เปน ปจจัย หนุน ให ขาม ฝง   ไป สู 
ฝง โนน คือ พระ นิพพาน   ทาน แบง บารมี ไว เปน   ๓   ชั้น   คือ   บารมี   อุป บารมี   
และ ปรมั ตถ บารมี   ขอ แตก ตาง กัน ก็ คือ   ทำความ ดี โดย ไม เห็น แก ทรัพยสิน 
ภายนอก จัด เปน บารมี สามัญ   ทำความ ดี โดย ไม เห็น แก อวัยวะ เลือด เน้ือ   
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คือ ถึง จะ สูญ เสีย อวัยวะ เลือด เนื้อ บาง ก็ ไม ยอม เสีย ความ ดี   อยาง นี้ จัด เปน 
อุป บารมี   คือ   บารมี ขั้น กลาง   การ ยอม เสีย ชีวิต โดย ไม ยอม ให เสีย คุณ งาม 
ความ ดี จัด เปน ปรมั ตถ บารมี   
        อีก ปริยาย หนึ่ง   ( เปน ความ เห็น ของ ผม เอง )   การ ทำความ ดี เพื่อ ตน 
จัด เปน บารมี   การ ทำความ ดี เพื่อ ผู อื่น จัด เปน อุป บารมี   การ ทำความ ดี เพื่อ 
นิพพาน คือ เพื่อ สิ้น กิเลส จัด เปน ปรมั ตถ บารมี 
        บางที เรา ทำความ ดี อยาง เดียว แต เพื่อ ตนเอง ดวย   เพื่อ ผู อื่น ดวย   
และ เพื่อ ละ กิเลส ดวย   ก็ เปน อัน ได บำเพ็ญ บารมี ครบ ทั้ง   ๓  ชั้น   หรือ   ๓   ขั้น 
ปริยาย นี้ ไม ได ขัด แยง กับ คำ อธิบาย ขาง ตน   เพียง แต เพิ่ม เขา มา ให ดู การ 
บำเพ็ญ บารมี เปน สิ่ง ที่ งาย ขึ้น 
   

คำถาม ที่   ๔๗ 
  ดิฉัน เริ่ม สนใจ ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม เมื่อ ตน ป นี้   ก็ ทำ สมถะ แล 
วิปสสนา   ควบคู กัน ไป คะ   ดิฉัน ศึกษา เอง จาก หนังสือ   ซีดี การ บรรยาย ธรรม   
และ เวป ธรรมะ   อาศัย ถาม ตอบ กัน ทาง เวป จาก ผู รู คะ   ไม ได มี ครูบา อาจารย 
ที ่เปน ตัว เปน ตน   (   ดฉินั กลวั วา ถา เขา วดั จะ เปนการ หลง ยดึ ตดิตวั บคุคล   หรอื 
ไป พบเห็น กิเลส ใน วัด แลว จะ รับ ไม ได )   ปฏิบัติ เอง มา สักพัก  รูสึก สงบ   และ 
ปลอย วาง ลง มาก   อยาก จะ ขอ คำ แนะนำ จาก อาจารย ใน แนวทาง การ ปฏิบตั ิ
ตอๆ ไป คะ   ( ปจจุบนั ได คณุ พอ เปน ที ่ปรกึษา ดวย คะ   ทาน เปน ฆราวาส   ปฏิบตั ิ
มา นาน   แนวทาง อา นา ปาน สต ิคะ   แต ดฉินั ก ็ไม กลา ถาม ทาน วา ทาน ปฏบิตั ิ
ไป ถึง ไหน แลว   เพราะ ปญญา ของ ดิฉัน เทา หาง อึ่ง คะ ) 

ตอบ  
  ที่ ทำ อยู นั่น ดีแลว   ขอ ให ทำ ตอ ไป นะ ครับ 
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คำถาม ที่   ๔๘ 

  ไมรู วาการ ฝก สมาธ ิแบบ ธรรมกาย ด ีหรอื ไม   ทำไม ถงึ ม ีกลุม คน ที ่ไม 

ชอบ ธรรมกาย มาก และ การ ฝก สมาธ ิแบบ หลวง พอ ฤาษี ลงิ ดำ นัน้   ทำให เห็น 

หรือ มี ญาณ นั้น ที่ ทาน เคย เลา ใน หนังสือ วา ไป สวรรค เฝา พระพุทธเจา   นั้น 

จริง หรือ ไม และ การ ที่ นักศึกษา ฝก แลว เห็น คำ ตอบ ใน กระดาษ สอบ นั้น คิด 

วา   เปน ไป ได ไหม ? และ ขอ ถาม เรื่อง ทาน ทาว ชิน ปญจ ระ ที่ บาง ทาน วา เปน 

ผู เขา ฝน   สมเด็จ โต จน ทาน เขียน คาถา ชิน บัญชร ออก มา นั้น เปน จริง หรือ ไม   

ขอบคุณ รบกวน ตอบ ทาง อีเมล ก็ได 

 ตอบ   

 ขอ ให ปฏิบัติ ธรรม ตาม แนวทาง ที่ พระพุทธเจา ทรง สอน ไว   เชน สติ 

ปฏ ฐาน สตูร   อา นา ปาน สต ิสตูร   เปนตน   ถา ใคร ถาม วา ปฏบิตั ิธรรม ตาม สำนกั 

ไหน   ให ตอบ วา   ตาม สำนัก ของ พระพุทธเจา   เมื่อ เรา ปฏิบัติ ธรรม   สิ่ง ที่ ควร 

จะ ได เห็น ก็ คือ ธรรม   เชน   เห็น ความ ไม เที่ยง   ความ เปน ทุกข   และ ความ เปน 

อนัตตา   ใน สังขาร ทั้ง หลาย 

        เรือ่ง คาถา ชนิ บญัชร   ตาม ที ่คณุ เลา มา นัน้   ผม ไม เคย ไดยนิ   ทราบ มา 

วา   คาถา ชนิ บญัชร นัน้   เดมิที เดยีว แตง ที ่เชียงใหม   โดย พระ สงฆ ชาว เชียงใหม 

ผู แตกฉาน ใน ภาษา บาลี   แตง ได ดี มาก   ตอ มา ได ไป แพร หลาย ที่ ลังกา แลว 

ยอน กลับ มา กรุงเทพ   สม เด็จ พุฒ า จาร ย   ( โต   พรหม รังสี )   เห็น วา เปน คาถา 

ที่ ดี จึง ได เผย แพร   คน ทั้ง หลาย จึง เขาใจ วา   เปน ของ สมเด็จ พระ พุฒ า จาร ย   

ผม ได ทราบ มา อยาง นี้   ถา ผิด ก็ ขออภัย ดวย 

        คาถา ชิน บัญชร นั้น   แตง ดี   ไพเราะ   ตาม ที่ กลาว แลว   แต สงสัย ใน 

ความ เปน ไป ได หรือ ไมวา  ที่ เรา อัญเชิญ หรือ นิมนต พระ อรหันต ตางๆ   ให มา 

ประดิษฐาน อยู ที่ สวน ตางๆ   ใน รางกาย ของ เรา   ทาน จะ มา หรือ ? 
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 คำถาม ที่  ๔๙ 

  คุณ อติ นุช ฝาก ถาม มา คะ วา   ๑ .   ถา มี พระพุทธ รูป ใน หอง นอน   

ควรจะทำตัว อยางไร   มี ระเบียบ บัญญัติ ไว ไหม    ๒ .  เรา จะ กราบ แม ชี แบบ 

กราบ พระ ได หรือ เปลา   ขอ ขอบพระคุณ คะ 

 ตอบ   

 ๑ .   เรา ก็ กราบ พระพุทธ รูป กอน นอน   จะ สวด มนต ดวย ก็ได   คุณ ไม 

ตอง กงัวล ใจ อะไร   คน สวน มาก ม ีหอง จำกดั   จงึ ม ีพระพทุธ รปู อยู ใน หอง นอน   

จึง เปน เร่ือง ธรรมดา   บาน ที่ มี หอง มาก พอ  เขา จึง จัด หอง พระ ไว ตาง หาก 

          ๒ .   ได   แม ชี บาง ทาน มี คุณธรรม สูง   นา กราบ ไหว   

 

คำถาม ที่  ๕๐ 

  เรียน ปรึกษา อาจารย คะ   ดิฉัน เปน คน ใจรอน คะ   ยิ่ง อายุ มาก ยิ่ง 

ใจรอน มาก ขึ้น   หงุด หงิ ดงาย   ขี้ โมโห   จน รูสึก วา ตอน นี้ ตัว เอง ระงับ ความ 

โกรธ แทบ ไม ได   เรื่อง นิด เดียว ก็ โมโห ได ทั้ง วัน   บาง เรื่อง จบ ไป แลว   พอ คิด 

ได ก็ โมโห อีก   เคย พยายาม นั่ง สมาธิ ก็ ไม สามารถ ทำใจ ให สงบ ได   พยายาม 

ระงับ ความ โกรธ   ก็ ทำ ไม ได   หนังสือ ธรร มะ ก็ อาน   แต ปฏิบัติ ตาม ไม ได   ก็ 

เลย รูสึก แย   สุขภาพ ใจ ไม ดีเลย   อยาก ให อาจารย แนะนำ สถาน ที่ หรือ วัด ที่ 

ม ีผู แนะนำ วธิ ีวปิสสนา หรอื สมาธ ิที ่สามารถ ทำให จติใจ สงบ   สขุมุ มาก ขึน้ ได   

เคย เห็น ขาว หลาย คน นัง่ สมาธิ หรือ วปิสสนา แลว สามารถ เยน็ ลง ได   ขอบคุณ 

อาจารย ลวง หนา คะ 
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 ตอบ   

 คิด วา อยู ที่ สิ่ง แวดลอม ดวย   สิ่ง แวดลอม นา จะ ทำให คุณ เปน เชน 

นั้น   แต ไม เปนไร   ขอ ให คุณ คิด ไว เสมอ วา   ไม เปนไร   ชาง มัน เถอะ   ใจ คุณ จะ 

เย็น ลง   พอ ประสบ กับ เหตุการณ อะไร ที่ จะ ทำให คุณ โกรธ หรือ หงุดหงิด   คุณ 

ก็ บริกรรม วา   “ ไม เปนไร   ชาง มัน เถอะ   แค นี้ ก็ ดีแลว ”   อีก คำ หน่ึง ที่ ควร ทอง ไว 

เสมอ คอื   “ มนั ไม เทีย่ง   มนั เปน เชน นัน้ เอง ”   ความ คดิ แบบ นี ้เปน แนวทาง ของ 

การ เจริญ วปิสสนา ทัง้หมด   คณุ อยู ใน พง หนาม แลว ไม ถกู หนาม ตำ   นัน่ แหละ 

ดี   นับ วา เกง   โลก นี้ มี แต หนาม ทั้ง นั้น   คุณ ไป ที่ไหน ก็ ตอง เจอ   แมแต ใน วัด 
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  ดิฉัน เปน ทุกข มาก จาก การ ไป ดูด วง คะ   เมื่อ วัน อาทิตย ที่ ผาน มา   
ดฉินั ได ไป ดดู วง ไพ ยปิซ ี  แลว หมอด ูได ทกั วา . . . ดฉินั กบั สาม ีม ีเกณฑ จะ เลิกรา 
กัน   เพราะ จะ มี ผู หญิง เขา มา ใน ชีว ิต สามี  ทำให ตอง เลิกรา กัน คะ   และ หมอ 
ยัง บอก อีก วา สามี กับ ดิฉัน ไม ได เปน คู กัน   จะ ตอง   เลิก กัน แนนอน   เพราะ 
มือ ที่ สาม   ดิฉัน ทุกข ใจ มาก   ๆ    คะ   เพราะ ตอน นี้ ดิฉัน กับ สามี ก็ มี เรื่อง ระ หอง 
ระแหง กัน อยู เปน ประจำ   คุย กัน ก็ จะ ขัด กัน ทุก เรื่อง   และ ที่ สำคัญ สามี เกา 
ของ ดิฉัน ก็มี เมีย นอย   ดิฉัน จึง กลาย เปน คน ขี้ หึง   ขี้ ระแวง   อยู ตลอด   ตอน นี้ 
ยิง่ ทำให ดฉินั เปน ทกุข มาก ขึน้ กวา เดมิ   เพราะ ดฉินั กลัว ประวตัศิาสตร จะ ซำ้ 
รอย   ดิฉัน ไม อยาก ผิด หวัง กับ ชีวิต คู อีก   ขอ ให อาจารย ชวย แนะนำ ดิฉัน ดวย 
คะ   วา ดิฉันจะ ทำ อยางไร ดี   ดิฉัน ทุกข ใจ มาก คะ 
 
ตอบ   
 คุณ อยา เชื่อ หมอดู ให มาก   หมอดู ยอม จะ ผิด บาง ถูก บาง และ เรา 
ก็ ไม อาจ รู ลวง หนา วา สวน ใด ผิด สวน ใด ถูก   ไม ดู หมอ เสีย เลย ยิ่ง ดี   หมั่น 
ทำความ ด ี  ทำ จติ ให มัน่คง   เชือ่ การก ระ ทำ ของ ตนเอง ให มาก   เชือ่ หลกั กรรม 
ของ พระพุทธเจา วา   ทำ ดี ยอม ได ดี   ทำ ชั่ว ได ชั่ว   ยอมรับ กฎ แหง กรรม   ชีวิต 
มนุษย เปน สนาม ทดลอง แรง กรรม วา   ใคร ได ทำ ดี ทำ ชั่ว มา อยางไร   ชีวิต 
ธรรมดา ยอม จะ มี สุข บาง ทุกข บาง   สมหวัง บาง ผิด หวัง บาง   เพื่อ ให เรา เรียน 
รู สจัธรรม ของ ชวีติ   ทำใจ ให ยอมรบั สิง่ ที ่หลกี เลีย่ง ไม พน   ขอ ให คณุ มัน่คง ใน 
ความ ดี   โบราณ ทาน วา   “ คน ดี ตก น้ำ ไม ไหล ตก ไฟ ไม ไหม ”   อะไร จะ เกิด ก็ ให 
มัน เกิด   ให เรา ยืน อยู ใน ทาง แหง ความ ดี   ดำเนิน ไป ใน ทาง แหง ความ ดี   คุณ 
จะ พบ สิ่ง ที่ ดีๆ   ขาง หนา   ของ เสีย บาง อยาง คน ที่ มี ฝมือ ยัง เอา มา ทำให ดี ได   
ทำไม เลา ชะตา ชวีติ ของ คน เรา   จงึ จะ ทำให ด ีไม ได     ถา เรา ทำ ด ี  พดู ด ี  และ คดิ 
ด ีอยู เสมอ   หวงั วา คณุ จะ ได คต ิชวีติ และ ดำเนนิ ชวีติ ไป ใน ทาง ที ่ด ีและ มัน่คง 
ยิ่ง ขึ้น   ขอ อวยพร ให เปน เชน นั้น 
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  ๑ .  อยาก ทราบ วา พวก ที่ เกิด มา รัก เพศ เดียวกัน นั้น   เปน เพราะ 
สาเหตุ ใด   ๒ .  และ หาก เปน พวก รัก รวม เพศ แต สนใจ ใน การ ปฏิบัติ ธรรม 
แต ปฏิบัติ ไป ไม ถึง ไหน   เพราะ จิตใจ วน เวียน อยู กับ เรื่อง รักๆ   ใครๆ   จะ มี 
วิธี แก อยางไร   ๓.  จริต ไป ทาง ทาน พุทธ ทาส   แต ทาน ไม คอย เนน ทำ สมาธิ 
ภาวนา   การ ปฏิบัติ ธรรม ไม จำเปน ตอง ภาวนา มาก ใช หรือ ไม   จะ รอ คำ ตอบ   
ขอบคุณคะ 

 ตอบ   

 ๑.   อาจ เปน เพราะ กรรม ใน อดีต ก็ได   เชน วา   ชาติ กอน คน หน่ึง เกิด 

เปน ชาย   คน หนึ่ง เกิด เปน หญิง   แลว รัก กัน   มา ชาติ นี้ เกิด เปน เพศ เดียวกัน   

ความ จำ ใน อดีต มี อยู จึง รัก กัน อีก   อีก อยาง หนึ่ง อาจ เปน เพราะ กรรม ใน 

ปจจุบัน ก็ได   คือ ใกล ชิด กัน   เกื้อกูล กัน   ถูก อัธยาศัย กัน   หรือ เปน เพราะ ทั้ง 

เหตุ ใน อดีต และ เหตุ ใน ปจจุบัน ก็ได     

  ๒ .   วธิ ีแก ก ็คอื   อยา อยู ใกล   อยา คลกุคลี กบั คน ที ่เรา คดิ วา ทำให ความ 

รกั เพศ เดยีวกัน กำเริบ ขึน้   ตองใจ แข็ง และ ตดัใจ ให ได   แสวงหา ความ สขุ จาก 

การ ทำความ ด ีหรอื การ ปฏบิตั ิธรรม   คณุ จะ ได ความ สขุ ที ่ด ีกวา   ประณตี กวา 

และ สงบ กวา   

  ๓ .   จริต ไป ทาง ทาน พุทธ ทาส นั่น ดีแลว   เพราะ เนน ทาง ปญญา   

ได ปญญา แลว จะ ได ความ สุข   และ รู เห็น สิ่ง ตางๆ   ตาม เปน จริง   ไม ยึด มั่น 

ถือ มั่น   สามารถ เขา ถึง ความ บริสุทธิ์ ได   อัน ที่ จริง การ ทำ สมาธิ ก็ เพื่อ ให ได 

ปญญา   ไมใช หยดุ อยู เพียง สมาธิ   ถา ไป ทาง ปญญา ได เลย ก ็ใชได   ทาน เรยีก 

วา   “ วิปสสนา ยา นิก ”   หมาย ถึง เดิน ตาม สาย วิปสสนา   เปน ประเภท ปญญา 

วิมุตติ
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  เรียน อาจารย ดิฉัน เปน โรค เครียด  ใจรอน คะ  วิตก กังวล พยายาม 
จะ นั่ง สมาธิ ก็ ไม ได ผล   อยาก จะ อบรม สมาธิ เบื้อง ตน แต มี ปญหา อยู ตรง ที่ 
วา เปนโรค ขอ เส่ือม  นั่ง พับ ขา ไม ได  จะ ทำ ยัง ไง คะ 
 
ตอบ  
  นั่ง พับ ขา ไม ได   ก็ นั่ง เกาอี้ ได   ให นั่ง เกาอี้ ทำ   ได ผล เหมือน กัน   
แพทยเขา บอก วา   ความเครียด มี กัน ทุก คน แต อยา ให มี มาก   วิธี ไม ให เครียด 
มาก ก็ คือ   อยา ไป ยึด มั่น ถือ มั่น อะไร มาก เกิน ไป   ปลอย วาง เสีย บาง   และ นึก 
อยู เสมอ วา   สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น แก เรา   มัน ไม เที่ยง   เกิด ขึ้น แลว ก็ ดับ ไป   ความ ทุกข 
ก็ ไม เท่ียง   ความ สุข ก็ ไม เท่ียง   ความ พอใจ หรือ ไม พอใจ ก็ ไม เท่ียง   เกิด ขึ้น 
ชั่วคราว แลว ก็ ดับ ไป   ทำ จิต ทำใจ ให เหมือน ตาขาย ที่ ไม ติดลม   ลม ไม ติดตา 
ขาย   มัน เพียง แต ผาน ไป ผาน มา   จิตใจ ก็ จะ โปรง เบา สบาย   ขอ ให คุณ ใจเย็น 
ลง ดวย การ เจริญ เมตตา บอยๆ   
 

คำถาม ที่   ๕๕ 
  ชวย บอก ความ หมาย ของ   สามัคคีธรรม , เมตตา ธรรม ,  ขันติ ธรรม,  
วินัย 
 
ตอบ   
 สามัคคีธรรม   คือ   ความ กลม เกลียว เปน น้ำ หน่ึง ใจ เดียวกัน เพื่อ ทำ 
กิจ ที่ เปน บุญ กุศล   หรือ เพื่อ ทำความ ดี ตางๆ   โดย นัย นี้ จะ เห็น วา   สามัคคี จะ 
ดี ตอ เมื่อ รวม มือ กัน ทำความ ดี   ถา รวม มือ กัน ทำความ ชั่ว   สามัคคี นั้น ไม ดี   
เชน   ความ สามัคคี ของโจร   เปนตน 
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              เมตตา ธรรม   คือ   ความ มี ไมตรีจิต ตอ กัน   แสดงออก ทาง กาย บาง   

ทาง วาจา บาง   เกิด ขึ้น ที่ ใจ กอน 

              ขนัต ิธรรม   คอื   ความ อดทน   ซึง่ ได ใช ปญญา พจิารณา แลว วา   ความ 

อดทน นี้ มี ประโยชน   ไมใช อดทน โดย ไร ปญญา 

             วนิยั   คอื   ระเบียบ กฎ เกณฑ ที ่สงัคม ตัง้ ขึน้   เพือ่ ความ เรยีบรอย   ความ 

ดี งาม ของ หมู คณะ 

 

คำถาม ที่   ๕๖ 

  โยนิโส มนสิการ หมาย ถึง อะไร   ใช เฉพาะ การ เจริญ วิปสสนา อยาง 

เดียว หรือ ไม   ยก ตัวอยาง ขณะ ปฏิบัติ  โยนิโส มนสิการอยางไร ครับ 

 ตอบ   

 โยนิโส มนสิการ   คือ   คิด เปน   คิด อยาง มี เหตุผล   คิด ให เกิด 

ประโยชนโดย ชอบ ธรรม   โยนิโส มนสิการ นี้ ใช ทั่วไป   คือ ใช ใน กิจ ทุก อยาง   

สมมติ วา มี คนเขา มา กู ยืม เงิน คุณ   แลว เขา ไม ใช ทั้ง ดอก ทั้ง ตน   คุณ โกรธ 

แคน   ไป ซื้อ ปน มา เพื่อ จะ ยิง เขา แต ฉุกคิด ได วา   ถา ไป ยงิ เขา ตาย   ตัว เรา ตอง 

ไป ติดคุก   เงิน ก็ ไม ได คืน   แถม ติด คุก อีก   ๑๐   ป บาง  ๒๐   ป บาง   คุม กัน หรือ   

จงึเลกิ ลม ความ คดิ ที ่จะ ไป ยงิ เขา   อยาง นี ้เรยีก วา   คดิ อยาง ม ีโยนโิส มนสกิาร   

คือ   คิด เปน   ยัง มี กรณี อื่นๆ   อีก มากมาย ที่ เมื่อ ใช โยนิโส มนสิการ แลว ทำให 

เกิด ประโยชน ทั้ง แก ตน และ แก ผู อื่น 
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  ขอก  ราบ เรียน ถาม อาจารย คะ   ถา เรา จะ ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน   

ตาม แบบ ที่ เขา จัด เปน คอรส   ๓   วัน   ๗   วัน   ตาม วัด   หรือ สถาน ที่ ตางๆ   หนู จะ 

ทำ เอง ที่ บาน ได ไหม คะ   คือ ทำ ตาม ตาราง แบบ เขา เลย   ถือศีล   ๘   ตื่น ตี   ๔  นั่ง 

สมาธิ   เดิน จง กรม   ทำวัตร เชา   เย็น   จะ สามารถ ทำได ไหม คะ   ถา ตอง ไป เขา 

คอรส กับ ทาง วัด   อาจารย พอ จะ แนะนำ ได บาง ไหม คะ   วาที่ ไหน   เพราะ หนู 

เปน คน หาง วัด   ฝก ดวย ตัว เอง   จาก การ อาน หนังสือ และ ฟง ซีดี ธรรมะ ของ 

ครูบา อาจารย   ทุก วัน นี้ เวลา ทำงาน ก็ ฝก รู กาย รู ใจ ไป เทา ที่ จะ ทำได   พอก ลับ 

มา บาน ก็ ทำ สมาธิ ครึ่ง ชั่วโมง   เวลา วาง ก็ อาน หนังสือ ธรรมะ   เขา เวป ธรรมะ   

ฟง ซดี ีธรรมะ คะ   หน ูเพิง่ เริม่ สนใจ ธรรมะ เมือ่ ตน ป นี ้เอง   ( เมือ่ กอน ไม เคย สนใจ 

เลย )   และ ด ูเหมอืน วา ความ สนใจ ที ่จะ ศกึษา ธรรมะ ม ีมาก ขึน้ เรือ่ยๆ   ทกุ วนั นี ้

รักษา ศีล ๕ คะ 

 

ตอบ   

 ทำ เอง ที่ บาน ได ยิ่ง ดี   การ ไป เขา คอรส ที่ วัด นั้น สุด แลว แต อุปนิสัย 

ของ แตละ คน   ซึ่ง ไม เหมือน กัน   บาง คน ชอบ คอรส ของวัด นั้น   บาง คน ชอบ 

ของวัด นี้   ขอ ให คุณ เลือก ไป   ( ถา จะ ไป )   ก็ ให คุณ เลือก ไป วัด ที่ คิด วา เหมาะ 

สม กับ อุปนิสัย ของ คุณ   การ ฟง ธร รม บอยๆ   เปน สิ่ง ที่ ดี   การ ฟง ธรรม จัด เปน 

ภาวนา อยาง หนึ่ง   ยิ่ง ฟง ยิ่ง ได ปญญา   แต ขอ ให เลือก ฟง ธรรม ที่ ถูก ตอง   ไม 

เสีย เวลา เปลา และ ได ประโยชน 
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 คำถาม ที่   ๕๘ 
  การ เจริญ สมถะ จน ได ฌาน ซึ่ง เกิด สมาธิ ขั้น อุปจาร สมาธิ และ อัป 
ปนา สมาธิ ตาม ลำดับ   เมื่อ ตองการ เจริญ วิปสสนา   ตอง ถอน สมาธิ มา อยู ขั้น 
ขณิก สมาธิ กอน จึง ตาม รู รูป - นาม   อัน เกิด จาก องค ฌาน นั้น   เชน   ปติ หรือ สุข   
แลว เหน็ ปต ิหรอื สขุ ที ่ปรากฏ ขึน้ นัน้   เปน ไตรลกัษณ ใช หรือ ไม   อกี คำถาม หน่ึง   
การ ถอน สมาธิ ใน สมถะ ตอง ถอน มา อยู ขั้น ขณิก สมาธิ   หรือ อุปจาร สมาธิ จึง 
จะ เขาไป เจรญิ วิปสสนา ตอ ได 

 ตอบ   
 อยู ใน ขั้น อุปจาร สมาธิ 
 

คำถาม ที่   ๕๙ 
  ตอน ที่ พระพุทธเจา ตรัส รู ใหมๆ พระองค ยัง ไม ทรง สอน   เพราะ เล็ง 
เห็นวา ธรรมะ ที่ พระองค ทรง ตรัสรู นั้น   เปน เรื่อง ละเอียด สุขุม ลุม ลึก ยาก แก 
การ เขาใจ   เห็น หลาย แหง ที่ ทาน แปล วา ทรง ทอ พระทัย   ผม มี ความ เห็น สวน 
ตัว วา ไม ควร แปล วา ทอ พระทัย   เพราะ ทอ พระทัย   หมาย ถึง ผู ยัง มี กิเลส อยู   
จึง เกิด ความ ทอ หรือ อาการ ซึ่ง ไม ควร มี ใน ผู ที่ หมดจด จาก กิเลส แลว   จึง เห็น 
สมควร ที จะ เปล่ียน เปน คำ วา   ทรง ยัง ไม ขวนขวาย ที่ จะ สอน ใน ขณะ นั้น   นา 
จะ เหมาะ สม กวา   ทาน อาจารย มี ความ คิด เห็น เปน ประการ ใด ครับ   เพราะ 
ผม ไม เคย เรียน ภาษา บาล ี  แต คดิ วา นา จะ ม ีคำ ใน ภาษา ไทย ที ่ม ีคำ หรอื ความ 
หมาย เหมาะ สม กวา คำ วา   ทอ พระทัย   ใช ไหม ครับ 
 
ตอบ   
 ใน พระ บาลี ใช คำ วา   “ ไม นอม พระทัย ไป เพื่อ แสดง ธรรม ”   ทรง ดำริ 
ที่ จะ เปน ผู ขวนขวาย นอย   ทาว มหาพรหม จึง ได มา อาราธนา เพื่อ ทรง แสดง 
ธรรม
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คำถาม ที่   ๖๐

  ๑ .  เวลา ทำบญุ   แลว จะ ม ีคน กลาว คำ วา อนุโมทนา บญุ กบั เรา   อยาก 

ทราบ วา อนโุมทนา แปล วา อะไร   ๒ .  แลว เรา จำเปน ตอง กลาว คำ วา อนโุมทนา 

กับ คน อื่น หรือ ไม   เมื่อ เขา มาบ อก วา เขา ไป ทำบุญ มา   ๓ .  หลัก ยึด เชน   ทาน   

ศีล   ภาวนา   ใช หรือ ไม   สำหรับ ผู เพิ่ง เริ่ม ปฏิบัติ 

 ตอบ   

 ๑ .   อนุโมทนา   แปล วา   ยินดี ดวย    ๒ .   บอก ก็ ดี   บอก วา ยินดี ดวย ก็ได   

ความ หมาย เทา กัน    ๓ .   ใช   

 

คำถาม ที่   ๖๑ 

  อาจารย คะ   หน ูเคย อาน หนงัสอื ธรรมะ เจอ ที ่เขา กลาว วา   การ ใช สต ิ
เขาไป กำหนด ทวาร เชน   เห็น ก็ สักวา เห็น   ไม ปรุง แตง   ก็ ไม เกิด เวทนา   ไดยิน 

ก ็สกั แต วา ไดยนิ   ไม เกิด เวทนา   ทำ เชน นี ้อปุาทาน ก ็จะ ดบั   ไมม ีทกุข เหลอื อยู   

หนู อยาก ทราบ วา สิ่ง เหลา นี้ จะ ทำให เรา เพิก เฉย   หรือ   ignore   กับ สิ่ง ตางๆ 
รอบ ตัว เรา เกิน ไป หรือ เปลา คะ 
 

ตอบ   

 ทาน สอน อยาง นัน้ เพือ่ ไม ให ดใีจ หรอื เสยีใจ   อนั เปน เหต ุให เกดิ บาป 
อกุศล   ถา เกดิ บญุ กศุล ก ็ดใีจ ได   เชน   เห็น พระพทุธ รปู แลว ปต ิ  ปราโมทย ดวย 
บุญ กุศล   ได ฟง ธรรม แลว เกิด ความ พอใจ เปนสุข ก็ ทำได   แต ถา จำเปน ตอง 
วาง เฉย ใน บาง เร่ือง   ก็ วาง เฉย ดวย ความ รู เทา ทัน   ไม เปน   ignore   คือ ไม โง   

เฉย ดวย ความ โง ก็ มี   เชน   ไมรู เรื่อง   ไมรู เทา ทัน 
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คำถาม ที่   ๖๒ 
  ถาเรา ได ทำ อะไร บาง อยาง ลง ไป แลว   รูสึก วา มัน ผิด   ไม ถูก ไม ควร   
เปน บาป   และ กรรม นัน้ กำลงั คนื สนอง อยาง ทนัตา ที ่เกิด ข้ึน อยู ใน จติใจ ขณะ 
นี้   เปน ความ กังวล   ความ ทุกข ใจ   กับ สิ่ง ที่ ได กระทำ ไป   จะ ทำ อยางไร ดี กับ 
ความ ทุกข ที่ มี อยู ใน ขณะ นี้ 
 
ตอบ 
   let   it   go   ปลอย มัน ไป   get   it   out   เขี่ย มัน ท้ิง ไป   เปน คำ สอน ของ 
ทานเจาคณุนร รตันฯ   (พระ ธมมฺ ว ิตก ฺโก )   วดั เทพศรินิทร   หรอื ม ิฉะนัน้ ก ็ให นกึ 
วา มัน ไม เที่ยง   เกิด ขึ้น   ตั้ง อยู แลว ดับ ไป   ตั้งใจ เสีย ใหม วา ตอ ไป จะ ไม ทำ อีก   
จะ ได ไม ตอง รอน ใจ 

คำถาม ที่   ๖๓ 
  เพิ่ง เริ่ม อาน ธรรมะ ได ซัก ป หนึ่ง   ได มี โอกาส อาน หนังสือ ของ ทาน 
อาจารย หลาย เลม   โดย เฉพาะ   ธรรมบท   ทั้ง   ๔   เลม   ขอ ขอบพระคณุ คะ 
 
ตอบ   
 ยอด เย่ียม เลย   ขอ อนุ โม ทนา จริงๆ 
 

คำถาม ที่   ๖๔
  การ นั่ง สมาธิ ของ ดิฉัน มี การ เปลี่ยนแปลง คือ เกิด ความ สงบ เร็ว ขึ้น 
และ บาง ครั้ง รูสึกวา  ความ สวาง ทำให แสบ ตา มาก ทั้ง ที่ หลับตา อยู หรือ อาจ 
เปน เพราะ วา ดิฉัน เพง มาก เกิน ไป 
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ตอบ   

 ความ สวาง นั้น มา จาก ไหน   มา จาก แสง ไฟ ภายนอก หรือ มา จาก 

ความ สวาง ภายใน   ถา มา จาก ความ สวาง ภายใน   มัน ก็ จะ หาย ไป เอง 

 

คำถาม ที่   ๖๕ 

  ทานอาจารย ได กลาว ไว ครั้ง หนึ่ง วา   โมหะ อยู ลึก กวา โทสะ   โลภ ะ   

และ เปน พวก เดียว กับ อวิชชา   คำ วา   “ ลึก กวา ”   มี นัยวา อยางไร   ( รู ยาก กวา   

ละ ยาก กวา   ใช หรือ ไม คะ )   โมหะ กับ อวิชชา ตาง กัน อยางไร บาง   สิ่ง ใด กิน 

ความ มากกวา กัน คะ 

 ตอบ  

  อยู ลกึ กวา   เหน็ ได ยาก กวา   ละ ได ยาก กวา   และ หนนุ โลภ ะ   โทสะ อยู   

คน โลภ   เชน อยาก ได ใน ทาง ทุจริต ก็ เพราะ โมหะ   คือ หลง   ไมรู จริง วา   โลภ ไป 

ทำไม   คน แสวงหา ไมรู จัก พอ ก็ เชน เดียวกัน   คน ทำ อะไร ลง ไป ดวย โทสะ   ก็ 

เพราะ หลง ผดิ คดิ วา ควร จะ โกรธ   เรือ่ง โมหะ ตอบ ก ็ยาก เพราะ มนั เหน็ ได ยาก   

เหมือน ผู บัญชาการ ทำงาน อยู ใน ที่ ลับให ลูก นอง คือ   โลภ ะ บาง   โทสะ บาง   

ออก มา แสดง บทบาท   ตัว เอง บัญชาการ อยู เบื้อง หลัง 

            โมหะ ถา จะ ให เทากับ อวิชชา   ทาน ใช คำ วา   “ มหา โมหะ ”   ( อ วิชฺ ชา   

จายํ   มหา โมโห )   ภาษา บาลี ใน วงเล็บ   แปล วา   “ มหา โมหะ นั่นเอง   ทาน เรียก 

วา   อวิชชา   “   แปล วา   ความ ไมรู   หรือ รู ไม จริง 
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 คำถาม ที่   ๖๖ 
  กิเลส   ตัณหา   อุปาทาน   จัด วา เปน สังขาร ขันธ หรือ ไม คะ 

 ตอบ 
  เปน สงัขาร ทัง้ นัน้   ใน ฝาย ด ี  เชน   ปญญา   สติ   สมัมา วายามะ   เปนตน   
ก็ เปน สังขาร ขันธ เหมือน กัน   ขยาย ความ วา   สังขาร ขันธ   มี   ๒   ฝาย   คือ   ฝาย ดี   
เรียก   กุศล สังขาร   ฝาย ชั่ว   เรียก   อกุศล สังขาร 
 

คำถาม ที่   ๖๗ 
  เคย ไดยิน ครูบา อาจารย กลาว วา   “ พระ อรหันต เปน ผู ไมมี สังขาร”   
ใน ที่ นี้   “ สังขาร ”   หมาย ถึง อะไร คะ 

 ตอบ  
  ทาน ใช คำ วา   “ จิต ถึง วิ สังขาร ”   คือ   ไมมี อะไร ปรุง แตง   จิต ของ ทาน 
หลุด พน แลว จาก การ ปรุง แตง   จึง เปน วิ สังขาร   แปล วา   ปราศจาก สังขาร   
หมาย ถึง   สังขาร ที่ เปน นามธรรม   เชน   สังขาร ใน ขันธ   ๕ 
 

คำถาม ที่   ๖๘
  คำ วา   “ กำหนด รู ”   “ ระลึก รู ”   และ   “ รู   ”   ใช ใน ภาษา บาลี ได วา อะไร 
บาง   และ มี ความ หมาย ตาง กัน อยางไร คะ 
 
ตอบ  
  อนุ ปส สนา   แปล วา   ตาม เห็น   แต ใน ตำรา ทั่วไป พูด วา   “ กำหนด รู ”   
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เชน   คำ วา   “ เวท นา นุ ปส สนา ”   หรือ   “ เวท นา นุ ปส สี ”   แปล วา   กำหนด รู เวทนา   

“ จิต ตา นุ ปส สนา ”   ก็ เหมือน กัน   แปล วา   กำหนด รู จิต   เปนตน 

  “ ระลึก รู ”   ตรง กับ คำ วา   สติสัมปชัญญะ 

      “ รู ”   ตรง กับ คำ วา   “ ป ชาน นะ ”   หรือ   “ ป ชา นา ติ ”   ( กิริยา ศัพท )   เชน   

ขอความ ใน สติ ปฏ ฐาน สูตร วา   “ ยืน   นั่ง   หรือ นอน   ก็ รู วา   ยืน   นั่ง   หรือ นอน” 

 

คำถาม ที่   ๖๙ 

  การ รู อริยสัจ ครบ รอบ สาม   อาการ สิบ สอง   หมายความ วา อยางไร 

คะ 

 

ตอบ   

 คำ วา   รอบ สาม ( ไตร ปร ิวฏั )   อาการ สบิ สอง ( ทวา ทสา การ )   “ รอบ สาม ”   

จะ ใช คำ วา   “ ญาณ สาม ” ก็ได   คือ   สัจ จ ญาณ   กิจ จ ญาณ   กต ญาณ   เปน ไป ใน 

อริยสัจ สี่   ๓   x   ๔   =   ๑๒   ยก ตัวอยาง เรื่อง   ทุกข   ยอมรับ วา ชีวิต ประกอบ ดวย 

ทุกข จริง   เปน สัจ จ ญาณ   ความ ทุกข เปน สิ่ง ที่ ควร ทำความ เขาใจ ให ถูก ตอง 

วา อะไร เปน ทกุข   อะไร ไม เปน ทกุข   เปน กจิจ ญาณ   รู วา ได ทำความ เขาใจ ถกู 

ตอง แลว   เปนก ต ญาณ ใน ทุกข   

 ฯ   ล   ฯ 
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คำถาม ที่   ๗๐ 
  ในมหา เวทั ลล สตูร   ( มชัฌิม นกิาย   มลู ปณณาส ก   พระ ไตรปฎก บาลี   
เลม ที่   ๑๒ )   กลาว วา   เวทนา   สัญญา   วิญญาณ   แยก จาก กัน ไม ได   ทำงาน 
พรอม กัน เสมอ   ใช หรือ ไม คะ   การ ที่ จิต รับ รู อารมณ ไดที ละ หน่ึง   จิต จะ แยก รู   
เวทนา   สัญญา   วิญญาณ   ที ละ ขณะ ได ไหม คะ   หรือ เวลา รับ รู ก็ รับ รู พรอมๆ   
กัน   ( เหมือน รส แกง )   ถา เชน นั้น จะ ไม เทากับ วา   จิต กำลัง รับ รู หลาย อารมณ 
พรอม กัน หรือ คะ 

 ตอบ   
  ทำงาน พรอม กัน   ไม แยก จาก กัน   เหมือน น้ำ แกง ตาม ที่ กลาว แลว   
บอก ได วา รส เปรีย้ว เปน รส ของ อะไร   รส เผด็ เปน รส ของ อะไร   แต เมือ่ ชมิ เขาไป 
ชอน หนึ่ง ก็ได รส ทั้งหมด พรอม กัน   หรือ เหมือน เครื่องยนต ที่ ทำงาน พรอม 
กัน 
        ที่ วา   จิต รู อารมณ   หรือ รับ อารมณ ได ขณะ ละ หนึ่ง นั้น   เปน เชน นั้น 
จรงิ   แต เนือ่งจาก ” ขณะ จติ ” เรว็ มาก   เรา จงึ รูสกึ วา   คดิ อะไร ได ขณะ ละ หลาย 
อยาง 

คำถาม ที่   ๗๑ 
  อยาก ทราบ วา บุคคล ที่ ปฏิบัติ ธรรม จน หลุด พน แลว จะ มี บุคลิก 
อยางไร คะ   เคย ไดยิน มา วา   ถา หลุด พน ใน ขณะ ที่ เปน ฆราวาส ตอง บวช ใช 
ไหม คะ 
 
ตอบ    
 บุคลิก ไม เปล่ียนแปลง มาก นัก   เพราะ วา เปน วาสนา   คือ   เคยชิน มา 
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กับ พฤติกรรม แบบ นั้น   เชน   บาง ทาน เรียบรอย   บาง ทาน ไม คอย เรียบรอย   

พระพุทธเจา องค เดียว เทานั้น ที่ ตัด ได ทั้ง กิเลส และ วาสนา 

          ผู หลุด พน มี   ๔   ระดับ ที่ จัด เปน พระ อริยบุคคล   คือ   พระ โสดาบัน   

พระสก ทา คามี   พระ อ นา  คามี   และ พระ อรหันต   ถา บรรลุ ธรรม หลุด พน ใน   

๓   ระดับ ตน   ไม ตอง บวช ก็ได   จะ บวช ก็ได   ใน สมัย พุทธกาล มี พระ อนาคามี 

ที่ อยู เปน ฆราวาส มากมาย   สวน ผู ที่ บรรลุ ธรรม สำเร็จ เปน พระ อรหันต แลว   

ทาน วา ตอง บวช ใน วัน นั้น   หรือ ตอง นิพพาน ใน วัน นั้น   ทาน วา เพศ ฆราวาส 

ไม เหมาะสม กับ พระ อรหันต 

 

คำถาม ที่   ๗๒ 

  เด็ก ที่ บาน พูด ไม เพราะ จะ ทำ อยางไร ดี คะ 

 

ตอบ   

 เด็ก ที่ บาน นี่ คือ ใคร   เปน เด็ก ลูกจาง หรือ เปน ลูก เปน หลาน   หรือ 

เปน ญาติ   อายุ เทาไร   การ ศึกษา อยู ใน ระดับ ไหน   ถา ได ราย ละเอียด อยาง 

นี้ จะ ตอบ ได งาย ขึ้น   อยางไร ก็ตาม ขอ ให ทำตัว อยาง ให ดู   คือ พูด เพราะ ให 

ไดยิน อยู เส มอๆ   เจาของ บาน ไม ยอม พูด คำ หยาบ   พูด แต คำ จริง   คำ ออน 

หวาน   คำ ประสาน สามัคคี   และ คำ มี ประโยชน อยู เสมอ   เพื่อ ให เด็ก ได ถือ 

เปน แบบอยาง 
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 คำถาม ที่   ๗๓ 

  จาก   คำถาม ที่   ๗๐   ตาม ความ รูสึก นะ คะ   เขาใจ วา   เวลา ที่ มี 

เหตุการณ หนึ่ง เขา มาก ระ ทบ ประสาท สัมผัส ตัว ที่ ใช รับ รู ทั้ง หลาย ก็ จะ รับ 

ไว ทั้งหมด   แต เวลา นำ มา พิจารณา มัน จะ คอยๆ แยก ออก เปน สวนๆ ไป   ไม 

ทราบ วา เขาใจ ถูก หรือ เปลา คะ   เพราะ วา ยัง ไม ได มี ความ รู ตรง สวน นี้ เลย ใช 

ภาษา ทาง วิชาการ ไม ได นะ คะ   พูด ตาม ความ เขาใจ และ ความ รูสึก   แต ก็ ไม 

แนใจ วา เขาใจ ถูก หรือ ผิด   เลย จะ รบกวน อาจารย ชวย แนะนำ ดวย คะ   ดวย 

ความ เคารพ อยาง สูง 

 ตอบ  

  เรา เคย ไดยิน คน พูด เสมอ วา   ขณะ เดียว คิด ไป สารพัด อยาง   ความ 

จริง แลว เขา คิด ที ละ อยาง   แต เนื่องจาก การ เกิด ดับ ของ จิต เร็ว มาก   จึง ดู 

เหมือน วา ขณะ เดียว คิด ได หลาย อยาง   ลอง พิจารณา ดู การ เกิด ดับ ของ 

กระแส ไฟฟา   ตาม หลกั วทิยาศาสตร ทาน วา   วนิาที หน่ึง กระแส ไฟฟา เกดิ ดบั 

ถึง   ๕๐   –   ๖๐   ครั้ง   แต เรา ไม ได เห็น การ เกิด ดับ ของ มัน เลย   เห็น แต เปน ดวง 

ไฟ สวาง โชต ิชวง อยู   และ นิง่ อยู   การ เกดิ ดบั ของ จติ เร็ว กวา นี ้มาก   รบั อารมณ 

หนึ่ง แลว ดับ ไป   เกิด ขึ้น รับ อารมณ ใหม   จึง ทำให เรา รูสึก วา   ขณะ เดียว คิด ได 

หลาย อยาง   พระ บาล ีพทุธ ภาษติ แหง หน่ึง   พระพุทธ องค ตรสั ถงึ คณุลักษณะ 

ของ จิต วา   เห็น ได ยาก อยาง ยิ่ง   ละเอียด ออน อยาง ยิ่ง   (สุทุทฺทสํ   สุ นิ ปุณํ )   มัก 

ตก ไป ใน ทาง ที่ ชอบใจ   ผู มี ปญญา พึง รักษา จิต เชน น้ัน   เพราะ จิต ที่ คุมครอง 

ดีแลวยอม นำ สุข มา ให 
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คำถาม ที่   ๗๔ 
  อาจารย  คะ   หนู สนใจ ธรรมะ มา ตั้งแต ตน ป แลว ( ราว   ๗   เดือน)   อาน 
หนังสือ ธรรมะ   และ ฟง ธรรมะ ทุก วัน เปน กิจวัตร ( ไม ดู ทีวี เลย )   นั่ง สมาธิ เปน 
ประจำ คร้ัง ละ คร่ึง ชม .   ระหวาง วนั ก ็พจิารณา กาย   ใจ   เทา ที ่จะ ทำได   รูสกึ ชวีติ 
ม ีความ สขุ   ทำงาน อยาง ม ีความ สขุ และ เบาใจ ขึน้ มาก คะ   ทกุข นอย ลง   แต พอ 
เพือ่นๆ นดั สงัสรรค กลบั ไม อยาก ไป เจอ เทา ไหร   เพราะ รูสกึ วา เสยี เวลา   ทำให 
ใจ มัน ฟุง   เผลอ ลืม กาย ลืม ใจ   บางที คุย กับ เพื่อน   เขา ก็ วา เรา คิด ไม เหมือน 
เขา   เพราะ สังคม เพื่อน คอน ขาง วัตถนุิยม คะ   ซึ่ง เมื่อ กอน หนู ก็ เคย ชอบ ชอป 
ปง   ติด กับ ภาพ ลักษณ ภายนอก   แต เดี๋ยว นี้ ใช ชีวิต สมถะ   ตา มอัตตภาพ คะ   
ม ีความ สขุ กวา เดมิ มาก   หนู ควร แสดง ให เพ่ือน รู ไป เลย ไหม คะ วา หนู เปล่ียน 
การ ใช ชีวิต มา ทาง ธรรมะ   และ หาง การ สังสรรค กับ เพื่อน ไป   เพราะ ไป ที ไร 
ก็รูสึกฝนจัง คะ 

 ตอบ   
 ดแีลว   ควร จะ แสดง ให เพือ่น รู ตาม ที ่เปน จริง   เม่ือ ไม อยาก ไป ก ็บอก 
ตรงๆ   เรา จะ ได ไม ลำบาก ใจ   สุภาษิต ทาง พุทธ ศาสนา มี อยู บท หนึ่ง วา   ถา 
ไม ได เพื่อน ที่ มี ปญญา เปน สหาย   การ อยู คน เดียว และ ไป คน เดียว ประเสริฐ 
กวา   ตาม ที่ คุณ เลา มา นั้น   เห็น ดวย   ขอ ให ทำ ตอ ไป   เพราะ ได คุณคา ที่ สูง 
กวามาก

คำถาม ที่   ๗๕ 

   การ ปฏบิตั ิธรรม ชวย ใหการ งาน และ ชวีติ ด ีขึน้ ไหม ครับ   ถา ได จะ ตอง 

ทำ อยางไร ครับ 
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 ตอบ   
   การ ปฏิบัติ ธรรม ชวย ให ชีวิต และ การ งาน ดี ขึ้น แนๆ   แต ตอง เขาใจ 
ความ หมาย ของ คำ วา ปฏิบัติ ธรรม ให ถูก ตอง   การ ปฏิบัติ ธรรม ไม ได หมาย 
ถงึ ทำ สมถะ และ วปิสสนา เพยีง อยาง เดยีว   แต หมาย ถงึ การ ปฏบิตั ิที ่ถกู ตอง 
ดี งาม ทั้งหมด   ตาม ความ หมาย นี้   คุณ จะ เห็น วา   คน ทุก อาชีพ   ทุก เพศ ทุก วัย   
ตอง ปฏิบัต ิธรรม ให เหมาะ สม แก ฐานะ ของ ตน 
 

คำถาม ที่   ๗๖
  กราบ สวัสดี คะ   ทาน อาจารย ที่ เคารพ   หาก มี ผู เริ่ม สนใจ พระพุทธ 
ศาสนา มา ให เรา อธ ิบาย หลกั ปฎจิจ สม ุปบาท   พรอม ทัง้ ยก ตวัอยาง ให เขาใจ 
ได งาย   ๆ    หน ูควร จะ เริม่ อธบิาย อยางไร คะ   หน ูม ีความ เขาใจ ใน เรือ่ง นี ้อยู บาง 
เลก็ นอย นะ คะ   แต คดิ วา ตวั เอง ยงั ไมรู อยาง ชดัเจน จรงิ   ๆ    ขอ รบกวน ทาน ชวย 
อธิบาย ดวย คะ   ขอบพระคุณ คะ 
 
ตอบ   
 ตอง อธิ บาย ปฏิ จจ สมุ ปบาท ทั้ง ฝาย รูป ธรรม และ นามธรรม   ปฏิจจ 
สม ุปบาท   แปล วา   อาศยั สิง่ ใด สิง่ หนึง่ เกดิ ขึน้   ทาง รปู ธรรม   เชน   รถ ตดิ เพราะ 
ฝน ตก   หรือ ขาง หนา รถ ชน กัน   หรือ เหตุ ใด เหตุ หนึ่ง   ยก เรื่อ งอื่นๆ   ขึ้น เปน 
ตัวอยาง ก็ได   มัน จะ ตอง มี เหตุ ปจจัย อยาง ใด อยาง หน่ึง   หรือ หลาย อยาง 
ประกอบ กนั   เกดิ ผลอ ยาง หนึง่ ขึน้   บางที ผล นัน้ กลบั เปน เหต ุให เกดิ ผล อืน่ ตอ 
ไป อกี   เชน เมือ่ รถ ตดิ แลว   ทำให คน เดนิ ทาง หงุดหงิด   ม ีโทสะ   อาจ ทะเลาะ กนั 
ก็ได   เปนตน 
        ทาง ฝาย นามธรรม   เชน   ความ โกรธ เกิด ขึ้น เพราะ ไดยิน เสียง พูด ที่ 
ไม นา พอใจ   ความ โกรธ ซึ่ง เปน ผลก ลับ เปน เหตุ ให คน ทะเลาะ กัน   อาจ จะ ถึง 
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ฆา กัน ตาย ก็ได   ความ อยาก   ความ ตองการ   ความ ริษยา   เปนตน   ก็ ทำนอง 
เดียวกัน   ตอง มี เหตุ ให เกิด   นี่ แหละ คือ ปฏิ จจ สมุ ปบาท 
          สวน ปฏิ จจ สมุ ปบาท   ตาม แบบ ที่ ศึกษา กัน อยู   มี อวิชชา   เปนตน   
ซึ่ง มี   ๑๑   หรือ   ๑๒   ชวง นั้น   ตอง อธิบาย ทำนอง วา   อาศัย ซึ่ง กัน และ กัน เกิด 
ขึ้น   เปน เหตุ เปน ผล ของ กัน และ กัน   อาศัย กัน อยู   เชน   ใน สวน ที่ เปน กิเลส 
อาศัย ตัณหา   อวิชชา จึง เพิ่มพูน ขึ้น   อาศัย อวิชชา   อุปาทาน จึง เพิ่มพูน ขึ้น   
อาศัย ตัณหา   อุปาทาน   อวิชชา จึง เพิ่มพูน ขึ้น   แต ถา อธิบาย ไล ไป ที ละ ตวั   
เชน   อวิชชา เปน เหตุ ให เกิด สังขาร   สังขาร เปน เหตุ ให เกิด วิญญาณ   เปนตน   
ซึ่ง นิยม อธิบาย กัน อยู   จะ สับสน และ เขาใจ ยาก   ก็ เลย ไม เขาใจ   (ควร อาน 
เพิ่ม เติม ใน หนังสือ   “ หลัก คำ สอน สำคัญ ใน พระพุทธ ศาสนา   (พุทธ ปรัชญา 
เถรวาท ) ”   ตอน ที่ วา ดวย   ไตรลักษณ และ ปฏิ จจ สมุปบาท   โดย   วศิน   
อินทสระ ) 
        ที่ ผม พูด มา นี้   ไม แนใจ วา ทำให คุณ แจม แจง ขึ้น หรือ สับสน มาก ขึ้น   
เพราะ ทาน วา   ปฏิ จจ สมุ ปบาท   หรือ   ปจจ ยา การ นี้   ลึก ซึ้ง   เห็น ได ยาก   เขาใจ 
ได ยาก   เห็น แลว   เขาใจ แลว จะ ทำให ผู อื่น เขาใจ ก็ ยาก อยาง ยิ่ง 
  
           
คำถาม ที่   ๗๗ 
  ขอ  เรียน ถาม ทาน อีก   ๑   คำถาม นะ คะ   จาก พระพุทธ ดำรัส   ที่ วา   ผู 
ใด เห็น ธรรม   ผู นั้น เห็น เรา   ผู ไม เห็น ธรรม ชื่อ วา ไม เห็น เรา   คำ วา   “ เห็น ธรรม”   
มี ความ หมายก วาง ไกล แค ไหน คะ   ถา เขาใจ ธรรมะ งาย ๆ    จะ เรียก ได วา   
เห็น ธรรม ได หรือ ยัง คะ   ขอก ราบ ขอบพระคุณ คะ ทาน 

ตอบ  

  ได ครับ   ใน ความ หมาย เบื้อง ต่ำ  ( เหฏฐิม ปริยาย)   ถา ความ หมาย 
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เบื้อง สูง   ( อุปริม ปริยาย )   ทาน หมาย ถึง   เห็น อยาง ที่ พระ อริยบุคคล   มี พระ 
โสดาบัน เปนตน เห็น   เชน   ใน ธัมม จัก กัป ปวัตน สูตร   กลาว ถึง พระ อัญ ญา 
โกณ ฑัญญะ เห็น ธรรม   คือ เห็น วา   “ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง มี ความ เกิด ขึ้น เปน ธรรมดา   
สิ่ง นั้น ทั้งหมด ยอม ดับ ไป เปน ธรรมดา ” 
          คำ วา   “ ผู ใด เห็น ธรรม ผู นั้น เห็น เรา ”   นั้น   พระพุทธเจา ทรง หมาย ถึง   
ธรรมกาย ของ พระองค   กลาว คือ คุณสมบัติ ของ พระองค   เชน   พระ ปญญา 
คุณ   พระ บริ สุทธิ คุณ   พระ มหา กรุณา คุณ   ทรง เปน อัน เดียวกัน กับ พระ 
ธรรม   อีก อยาง หนึ่ง   ผู ที่ เขาใจ ธรรม ที่ พระองค ตรัส ไว อยาง ถูก ตอง เหมือน 
กับ ได เห็น พระองค   คือ ตามพ ระ องค ทัน   เหมือน เดิน ตาม หลัง พระองค   เห็น 
พระองค อยู   มี พระพุทธ พจน บาง แหง ที่ ตรัส วา   แม จะ เดิน เกาะ ชาย สังฆาฏิ 
หรือ จีวร ของ พระองค อยู   ถา ไม ประพฤติ อยู ใน ธรรม   ชื่อ วา อยู หาง พระองค   
สวน ผู ใด ประพฤติ อยู ใน ธรรม   แม จะ อยู หาง พระองค เปน โยชน   ก็ ชื่อ วา อยู 
ใกล พระองค 
 

คำถาม ที่  ๗๘ 
 อนุ ปุพพิ กถา   คือ   ทาน   ศีล   สวรรค   โทษ ของ กาม   ทางออก จาก กาม   
ผม สงสัย วา   ทาน , ศีล   ทาน หมาย ถึง คุณ ของ ทาน , ศีล   เพราะ อรรถ กถา วา 
อยาง นั้น ใช ไหม ครับ 
 
ตอบ   
 จะ หมาย ถึง คุณ ของ ทาน   คุณ ของ ศีล ก็ได   หมาย ถึง องค ธรรม 
คือ   ทาน และ ศีล ก็ได   เพราะ เมื่อ มี ทาน   มี ศีล แลว  ก็ ยอม จะ มี คุณ หรือ 
อานิสงส ของ ทาน ของ ศีล อยู เอง   และ เปน เหตุ ให ได สวรรค สมบัติ   แต ก็ ยัง 
เปน กามาวจร อยู   ทาน จึง ทรง แสดง โทษ ของ กาม และ อานิสงส ของ การ 
ออกจาก กาม ใน ลำดับ ตอ มา 
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คำถาม ที่   ๗๙ 
   การ เปน พระ โสดาบัน   เริ่ม จาก ฝก ให บารมี ๑๐   เต็ม กอน เริ่ม จาก 
ทานบารมี   ศีล บารมี   เปนตน ใช ไหม ครับ   หรือ เริ่ม สมาธิ ภาวนา   คือ เริ่ม จาก 
อา นา ปาน สติ ,   สติ ปฏ ฐาน   ๔ ,   โพชฌงค   ๗ 
 
 ตอบ   
   เริม่ จาก อะไร กไ็ด ที ่ถกู ตอง ตาม ธรรม   พระ นพิพาน เหมอืน สระใหญ 
ซึ่ง มี ทาง ลง โดย รอบ   ใคร จะ ลง ทาง ไหน ก็ได   สุด แลว แต ความ สะดวก ของ ผู 
นั้น 
         ใน วมิตุต ิสตูร   หรอื วมิตุ ตาย ตน สตูร   พระพทุธ องค ทรง แสดง บอ เกดิ 
แหง ความ หลุด พน ไว   ๕   ทาง   คือ 
                     ๑ .   การ ฟง ธรรม 
                     ๒ .   การ แสดง ธรรม 
                     ๓ .  การ สาธยาย ธรรม   ( เชน   การ สวด หรือ การ ทอง พระพุทธ พจน) 
                     ๔ .   การ ใครครวญ ธรรม 
                     ๕ .   การ เจริญ สมถะ และ วิปสสนา 
                         ( ดู   อัง คุต ต รนิ กาย   ปญจก นิบาต ) 
 

คำถาม ที่   ๘๐  
   ทาน คะ   วิบาก   แปล วา   อะไร คะ   ทำไม ใคร   ๆ    เวลา หา สา เหต แหง 
ความ ไม ดี ไม งาม ทั้ง หลาย ไม ได   ก็ จะ พูด วา   นี่ แห ละ   เปน วิบาก   อะไร   ๆ    ก็ 
เปน วิบาก ไป หมด เลย . .   วิบาก   เลย ดู นา กลัว มาก เลย นะ คะ . .   เรา จะ พน จาก 
ว ิบาก ได มัย้ คะ   แลว การ ที ่เรา พดูจา ด ี  ๆ    กบั ทกุ คน   เมือ่ เขา ชอบ คยุ กบั เรา ..   ก ็
มี คน บอก วา   นี่ แห ละ   เปน วิบาก ของ เธอ . .   อยาง นี้ เรียก วา   วิ บา กดวยรึ เปลา 
คะ . .   หนู สงสัย คะ . . ขอ ทราบ ความ หมาย ของ คำ วา   วิบาก   และ การ แกไข ให 

พน จาก วิบาก ดวย คะ   ขอบพระคุณ คะ 
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 ตอบ   
   “ วิบาก ”   แปล วา   ผล - ผล ของ กรรม ดี ก็ได   ผล ของ กรรม ชั่ว ก็ได   ทั้ง 
ใน ชาติ กอน และ ชาติ นี้   และ จะ เปน วิบาก ตอ ไป อีก ใน ชาติ หนา   และ ชา ติ 
ตอๆ   ไป   จนกวา เรา จะ สิน้ สงัสารวัฏ ฏ คอื การ เวยีน วาย ตาย เกดิ   เมือ่ สิน้ กเิลส 
แลว ก็ สิ้น กรรม - สิ้น กรรม ก็ สิ้น วิบาก คือ ผล ของ กรรม   สิ้น กิเลส บาง สวน เปน 
พระ โสดาบัน - พระ สก ทา คามี - พระ อนาคามี   ถา สิ้น กิเลส ทั้งหมด ก็ เปน พระ 
อรหันต   สิ้น ภพ สิ้น ชาติ   ไม ตอง เวียน วาย ตาย เกิด อีก   การ เวียน วาย ตาย 
เกิด เปน ความ ทุกข ที่ ยาวนาน ของ สัตว โลก         ควร กลัว ที เดียว   ควร ใช ความ 
พยายาม ให พน ไป เสีย จาก สังสารวัฏ ฏ 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๑ 
   กราบ เรียน ทาน อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ผม ได อาน หนังสือ ทาง แหง 
ความ ดี ใน เลม ที่   ๓   และ พบ ขอความ ที่ เกี่ยว กับ การ อธิบาย เรื่อง   อริยผล   ก็ มี 
ความ เขาใจ วา   อรยิผล   ก ็คอื   อรยิ ทรพัย   แต เมือ่ ถาม เพือ่น ผู รู   กไ็ด รบัคำ ตอบ 
วา ไมใช   ผม ขอ เรียน สอบถาม ทาน อาจารย   วา   “ อริย ทรัพย   หมาย ถึง   อะไร 
ครับ ”   ขอ แสดง ความ นับถือ อยาง สูง 
 
ตอบ   
 วา ตาม ตำรา   พระพุทธเจา ทรง แสดง อริย ทรัพย ไว   ๗   ประการ   คือ   
ศรัทธา   ศีล   หิริ   โอตตัปปะ   พาหุ สัจจะ   ( ความ เปน ผู ศึกษา เลา เรียน มาก )   
จาคะ   ปญญา   สวน อริยผล มี   ๔   คือ   ๑ .   โสดา ปตติ ผล   ๒ .   สก ทา คา มิ ผล   ๓ .   
อ นาคา มิ ผล   ๔ . อร หัต ต ผล   ถา จะ มอง วา อริยผล เปน ทรัพย อัน ประเสริฐ ของ 
มนุษย   ก็ จัด เปน อริย ทรัพย ได   แต ไมใช อริย ทรัพย   ๗   ตาม ที่ กลาว ใน ตำรา 
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 คำถาม ที่   ๘๒ 
   สมัมา สมาธ ิใน วปิสสนา   หมาย เอา จติ ตัง้ มัน่ ใน อา รมณ ปรมตัถธรรม 
( รปู นาม )   สมัมา สมาธิ ใน สมถะ   หมาย เอา จติ ตัง้ มัน่ ใน อารมณ บญัญัต ิธรรม   
สัมมา สมาธิ ใน อริยมรรค   หมาย เอา จิต ตั้ง มั่น ใน อารมณ ปรมัตถ อยาง เดียว 
เพราะ เปน อารมณ ที ่ม ีไตรลักษณ รองรับ ใช หรอื ไม ครบั   ถา ใช   สมาธิ ใน สมถะ 
ก็ ยัง ไมใช สัมมา สมาธิ ที่แท จริง ใน อริยสัจ ใชไหม ครับ 
 
ตอบ  
  ตาม นัย แห งมัคค วิ ภังค สูตร   พระพุทธเจา ตรัส จำแนก มรรค มี องค   
๘   เมื่อ ถึง ขอ สัมมา สมาธิ   ทรง ขยาย ความ ถึง การ เจริญ ฌาน ทั้ง   ๔   คือ ฌาน 
ที่   ๑   ถึง ฌาน ที่   ๔   สวน ผู เจริญ วิปสสนา ก็ได สัมมา สมาธิ เหมือน กัน   เรียก วา 
วิปสสนา สมาธิ   แปล วา สมาธิ ที่ ได เพราะ การ เจริญ วิปสสนา   แต ไม ถึง ขั้น 
ฌาน   ได เพียง อุป จา รสมาธิ   คือ เฉียด ฌาน   อาศัย ตัด กิเลส ได   
            การ ประพฤติ ธรรม เชน กุศล กรรมบถ   ๑๐   แลว ได ความ ปราโมช   ได 
ปติ   ได ปสสัทธิ   ( ความ สงบ กาย และ ใจ )   ได ความ สุข   และ ความ ตั้ง มั่น แหง 
จิต ทาน เรียก วา ธรรม สมาธิ   เปน สัมมา สมาธิ เหมือน กนั 
 

คำถาม ที่   ๘๓ 
  อยาก ทราบ วา   ขอความ ใน อรรถ กถา ตางๆ   โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง 
อรรถ กถา ชาดก   เชื่อ ถือ ได เพียง ใด   โปรด แนะนำ ดวย 
 
ตอบ  
  ตาม ทรรศนะ ของ ผม   ( วศิน   อิน ท สระ )   แบง คำ สอน ทาง พระพุทธ 

ศาสนา ออก เปน   ๓   สวน   คือ   
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            ๑ .   สวน ที่ เปน สัจธรรม   เชน   อริยสัจ   ๔ ,   กฎ แหง กรรม ,   ไตรลักษณ,   
ปฏิ จจ สมุ ปบาท   และ นิพพาน   เปนตน 
            ๒ .   สวน ที่ เปน ศีล ธรรม   จริยธรรม   เชน   ศีล   ๕ ,   ธรรม   ๕ ,   พรหม วิหาร   
๔ ,   สังคห วัตถุ   ๔   เปนตน 
            ๓ .   สวน ที่ เปน วรรณคดี   เชน   อรรถ กถา ชาดก และ นิทาน ตางๆ   ที่ 
ทาน นำ มา เลา เพื่อ ประกอบ การ อธิบาย หลัก ธรรม 
            สวน ที่   ๑   และ สวน ที่   ๒   ผู ศึกษา พระพุทธ ศาสนา ไม คอย สงสัย วา 
จริง หรือ ไม จริง   สวน ที่   ๓   คือ เรื่อง ชา ดก   เปนตน มี ผู สงสัย กัน มาก   รวม ทั้ง 
เรื่อง อภินิหาร ตางๆ   ดวย   ผม เห็น วา สวน ที่ เปน วรรณคดี นี้   เรา ไม จำเปน ตอง 
ตั้ง คำถาม วา   จริง หรือ ไม จริง   เชน   ชาง พูด ได   กา พูด ได   เปนตน   แต เรา ควร 
จะ ตั้ง คำถาม วา   นิทาน เรื่อง นี้ สอน อะไร   เรา ได คติธรรม อะไร จาก เรื่อง นี้   ถา 
คิด ใน แง นี้ เรา จะ หมด สงสัย 
            โดย สวน ตัว ผม รูสึก วา   เรื่อง ชาดก และ นิทาน ตางๆ   ใน คัมภีร ทาง 
พระพุทธ ศาสนา   มี คุณคา และ ประโยชน มาก   อาน สนุก เพลิดเพลิน ไป กับ 
เรื่อง เลา ตางๆ   ทาน สอด แทรก คติธรรม เอา ไว เปน ระ ยะๆ   ดวย คำ พูด ของ 
คน บาง ของ สัตว บาง   ผู สนใจ ศึกษา ไม ควร ตัด สิ่ง เหลา นี้ ทิ้ง เสีย   แต ควร อาน 
ให มาก ถา มี เวลา   เปน เหมือน ภาพ ประกอบ คำ บรรยาย   ทำให ขอความ ที่ 
เปน หลัก ธรรม ชัดเจน ขึ้น 
            เรื่อง เลา ใน นิทาน อีสป   เปน นิทาน โบราณ กอน พุทธกาล   อีสป จะ 
ผูก เร่ือง เกี่ยว กับ สัตว ตางๆ   มี คติ คมคาย   คน ทั่ว โลก นิยม อาน   แม ใน เมือง 
ไทย เรา ก็ เคย ให เด็ก นักเรยีน อาน เปน หนังสือ ประกอบ การ เรียน   เด็ก จำ 
นิทาน ได ดี   และ มี บท สรุป   “ นิทาน เรื่อง นี้ สอน ให รู วา … . . ”   มี ประโยชน กับ 
เด็ก มาก 
            อีสป เปน นัก เขียน ชาว กรีก   เกิด เมื่อ   ๖๐๐   ป กอน ค . ศ .   เปน เวลา   
๒,๖๐๗   ป มา แลว   แต เรื่อง ของ เขา ยัง มี ประโยชน   มี คน อาง ถึง   เห็น ใช ชื่อ ใน 
ภาษา อังกฤษ วา   AE - sop   Fables   แปล วา   นิทาน อีสป   นั่นเอง 
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คำถาม ที่   ๘๔ 
  สืบ เนื่อง มา จาก คำถาม เรื่อง ปฏิ จจ สมุ ปบาท   ขอ เรียน ถาม ตอวา   
ถา จะ ตัด หวง โซ ของ ปฏิ จจ สมุ ปบาท   จะ ตัด ที่ไหน ใน   ๑๒   หวง   สวน มาก 
บอก ให ตัด ที่ อวิชชา 
 
ตอบ  
  ตัด ใน สวน ที่ เปน กิเลส   คือ   อวิชชา   ตัณหา   อุปาทาน   ตัว ใด ตัว หน่ึง 
กอน กไ็ด   อกี   ๒   อยาง ก ็จะ พลอย ถกู ตดั ไป ดวย   หลดุ ไป ดวย   เชน   ถา สามารถ 
ลด ตัณหา ลง ได   อุปาทาน และ อวิชชา ก็ จะ ลด ลง ดวย   ถา ตัณหา เพิ่ม   อวิชชา 
และ อปุาทาน ก ็จะ เพิม่ ดวย   ม ีพระพุทธ พจน มากมาย ที ่แสดง วา   ถา ละ ตณัหา 
ได ก็ เปน นิพพาน   แม ใน นิโรธ อริยสัจ ก็ บง วา   การ ละ ตัณหา เสีย ได เปน นิโรธ 
คือ การ ดับ ทุกข   บาง แหง แสดง วา   จิต หลุด พน จาก อา สวะ ทั้ง หลาย เพราะ 
ความ ไม ยึด มั่น   คือ เพราะ ไมมี อุปาทาน นั่นเอง   เพราะ ฉะนั้น จึง พอ สรุป ได 
วา   การตัด หวง โซ แหง ปฏิ จจ สมุ ปบา ทน้ัน   ตัด ตัว ไหน กอน ก็ได ที่ เปน กิเลส   
กลาว คือ   ตัณหา   อุปาทาน   หรือ อวิชชา 
 

คำถาม ที่   ๘๕ 
  ถา จะ บวช   ตอน เขา พรรษา แลว สกึ ออก มา กอน ที ่จะ ออก พรรษา   ไม 
ทราบ วา จะ ได หรือ ไม   พระพุทธ ทรง บัญญัติ ไว พระ วินัย หรือ มี พระ สูตร ไหน 
กลาว ถึง เร่ือง นี้ ไว บาง ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
ตอบ   
 ไม ควร เปน เชน นั้น   ถา บวช ใน พรรษา ก็ ควร จะ อยู ให ตลอด พรรษา   
ถา คิด วา จะ อยู นอย วัน  ก็ คอย บวช นอก พรรษา   บวช กี่ วัน ก็ได 
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คำถาม ที่   ๘๖ 

  ๑ .   คน ที ่  copy   cd   ธรรมะ แจก ( กรณ ีม ีลขิสทิธิ ์และ กรณ ีไมม ีลขิสิทธิ)์ 

จะ บาป หรอื ผดิ ทาง ธรรม หรอื ไม   เพราะ ธรรมะ เปน ของ พระพทุธเจา   ทาง โลก 

ถือวา ละเมิด ลิขสิทธ์ิ   อาจ ถูก ดำเนิน คดี ได  

  ๒ .   หาก เรา ขาย   cd   ธรรมะ ที่ เขา แจก ฟรี   แต เรา ไป ชวย เงิน คา   cd   

ให เขา   เขา ไม ได ขาดทุน   มี กำไร ดวย   โดย ทุก ครั้ง ที่ รับ มา   สวน หนึ่ง ก็ ให ฟรี 

แก ภิกษุ ที่ ปฏิบัติ ดี ปฎิบัติ ชอบ   ที่ ขาย ก็ ขาย ราคา ไม เกิน แผน ละ   ๓๙   บาท   

ซึ่ง ถูก กวา   cd   ธรรมะ ทั่วไป ที่ ขาย กัน ใน เชิง พาณิชย   แต ไม เหมือน กัน ทุก 

อยาง ( ที่ เรา รับ มา เขา ทำ เอง   ไม ได   copy   เหมือน ที่ เขา ทำ กัน เชิง พาณิชย   

มิฉะนั้นเปนการละเมิด ลิขสิทธิ์ แนนอน )   ใคร พอใจ ก็ เลือก ซื้อ ตามใจ ชอบ   

ไมได บังคับ หรือ บอก วา เปนการ ทำบุญ   แต เงิน ที่ ได สวน หนึ่ง เรา ก็ นำ ไป 

ทำบุญ   ที่ นำ มา ขาย เพราะ อยาก เผย แพร ธรรมะ ที่ ถูก ตอง   มี การ คัด เลือก 

ดวย   ไมใช แนว สต ิปฏ ฐาน สี ่  หรอื ไมใช คำ สอน ของ พระพทุธเจา แทๆ  ก ็ไม เอา   

และเพ่ือ ยังชีพ ดวย   แทนท่ี จะ ขาย จตุ คาม ราม เทพ   ซึ่ง เปนก ระ แส และ กำไร 

ดี กวา   แต ไม ได เปน ที่ พึ่ง แทจริง   ไม เกิด ปญญา   พึ่ง ตนเอง   

 ๓ .  ที ่เรา รบั มา นัน้   เขา แจก ฟรี คนละ แผน หาก มากกวา นัน้   ให ทำบญุ 

แผน ละ   ๒๐   บาท   แต อาจ มี บาง คน ให มากกวา นั้น ดวย   เพราะ คิด วา ทำบุญ   

หาก เรา จะ ยงัชพี   โดย การ ทำ แบบ เขา ( แต ไม ได กลาว หา เขา วา ยงัชพี ดวย วธิ ี

นี้ )   จะ ผิด หรือ บาป ทาง ธรรมะ หรือ ไม   เพราะ ไม ได เบียดเบียน ใคร 

 

ตอบ   

 คุณ ทำให ถูก ตอง ตาม กฎหมาย และ ศีล ธรรม ก็ แลว กัน   เมื่อ ถู ก ตอง 

แลว ก็ เปน อัน ไม ตอง พูด วา   บาป หรือ ไม บาป 
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คำถาม ที่   ๘๗ 

  อาจารย คะ   หน ูทำงาน เปน พนกังาน ตอนรับ บน เครือ่ง บนิ   การ เสริฟ 

เครื่อง ดื่ม ที่ มี แอลกอฮอล ให กับ ผู โดยสาร   ถือวา ผิด ศีล ไหม คะ 

 

ตอบ   

 ศลี ขอ สรุา เมรยั นี ้ผดิ เฉพาะ ผู ดืม่   ผู ไม ดืม่ ก ็ไม ผดิ   แต อยู ใน ลกัษณะ 

สง เสริม   เชน   คน ขาย สุรา หรือ แจก สุรา   

 

คำถาม ที่   ๘๘ 

  การ ตักบาตร   ผู ใส บาตร ตอง ถอด รองเทา   พระ ทาน จะ ได ไม อาบัติ   

ใน กรณี ผู วิ่ง ออก กำลัง กาย ใส รองเทา ผาใบ ไม สะดวก ใน การ ถอด รองเทา   

จะ ใช วิธี โดย การ คุกเขา ใส บาตร   จะ ทำให พระ ทาน อาบัติ ไหม ครับ 
 

ตอบ  

  ใส รองเทา ผาใบ ยืน ใส ก็ได พระ ไม เปน อาบัติ   ที่ เขา ให ถอด รองเทา 
แตะ นั้น   เพื่อ แสดง ความ เคารพ เพราะ พระ ไม ได ใส รองเทา   แต ถา เปน ที่ ที่ 

ไม เหมาะ สม   เชน   สกปรก   ไม ตอง ถอด ก็ได 

 

คำถาม ที่   ๘๙ 
  เว็บไซต ที่ คน ไทย ตอง อาน   ผม ได   Copy   link   ของ เรือน ธรรม ไป ไว 
ที ่  www . mitrschool . com   แลว ครบั เพราะ วา เปน เวบ็ไซต ที ่คน ไทย ตอง อาน 

ครับ ผม ชอบ มาก ครับ 
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 ตอบ  

  ขอบคุณ มาก ครับ ที่ เอื้อเฟอ

 คำถาม ที่   ๙๐ 

   ๑ .   จะ มี วิธี การ ศึกษา ปฎิจจ สมุ ปบาท ได อยางไร   ?   ๒ .   ปฎิจจ 

สมุปบาท   มี ลักษณะ ขาม ภพ ขาม ชาติ หรือ ไม   ?   ๓ .   ปฎิจจ สมุ ปบาท   เปน กฎ 

ธรรมชาติ ที่ ครอบคลุม ทุก สิ่ง ทุก อยาง ใน โลก หรือ ไม   และ มี วิธี การ ปฏิบัติ 

เพื่อ ระวัง กระ แส ปฏิ จจ สมุ ปบาท หรือ สกัด กั้น กระ แส ปฏิ จจ สมุปบา ทอ ยาง 

ไร   ?   ๔ .   อากาศ เปน สังข ตะ หรือ อ สังข ตะ   อยางไร   ? 

 ตอบ           

   ๑ .   โปรด ดู คำ ตอบ ใน ขอ   ๗๖ 

           ๒ .   ขาม ก็ได ไม ขาม ก็ได   เหมือน กฎ แหง กรรม 

           ๓ .   ครอบคลุม ทั้งหมด ทั้ง ฝาย รูป ธรรม และ นามธรรม   การ ปฏิบัติ 

เพื่อ ระวัง หรือ สกัด กั้น กระแส ให ไป ระวัง ที่ ผัสส ะ ของ อายตนะ ทั้ง   ๖   คือ   ตา   

หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   เมื่อ ระวัง อยู   ยอม ไม กอ ให เกิด ตณัหา   อุปาทาน   แต เกิด 

ปญญา ทุก ครั้ง ที่ กระทบ 

           ๔ .   บาง คัมภีร บอก วา อา กาศ เปน อ สังข ตะ   แต คำ วา   “ อากาศ ”   ไม 

ได หมาย ถงึ อากาศ ที ่คน เขาใจ ทัว่ไป   แต หมาย ถงึ   ความ วาง   ที ่เรยีก ใน ภาษา 

อังกฤษ วา   space - element   แปล วา   อากาศ ธาตุ 
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 คำถาม ที่   ๙๑ 
   สวัสดี คะ . . อาจารย   ๑ . ปฎิจจ สมุ ปบาท เปน สิ่ง ที่ ดี หรือ ไม ดี   ๒ .   
ปฎิจจ สมุ ปบาท ถูก ปจจัย ปรุง แตง หรือ ไม   ( สังขต ธรรม )   ๓ .   ปฎิจจ สุม ปบาท 
เก่ียวของ กบั สิง่ ไมม ีชวีติ ได ไหม   ๔ .   อากาศ เปน สงัขต ธรรม หรอื ไม อยางไร   ๕.   
นิพพาน กับ อากาศ เปน คนละ อยาง กัน ใช หรือ ไม   ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   ๑ .   ม ีทัง้ ด ีและ ไม ด ี  สดุ แลว แต วธีิ ปฏบิตั ิของ เรา ตอ ปฏ ิจจ สม ุปบาท   
ถา เรา ปฏบิตั ิไป ตาม สาย ให เกดิ ทกุข ก ็ไม ด ี  ถา ปฏบิตั ิไป ตาม สาย ให ดบั ทกุข 
ก็ ดี 
           ๒ .   ถูก ปจจัย ปรุง แตง   คือ   ปรุง แตง ให เกิด ทุกข บาง   ปรุง แตง ให ดับ 
ทุกข บาง 
           ๓ .   ได    ๔. ดูขอ ๙๐.
           ๕ .   นิพพาน กับ อากาศ   คนละ อยาง 

  คำถาม ที่   ๙๒ 
   ๑ . มี หลัก ฐาน ใน พระ ไตรปฎก   อรรถ กถา   ฏี กา ตรง ไหน บาง ที่ ระบุ 
วา   ปฏ ิจจ สม ุปบาท ครอบคลมุ   ๒ .   ปฏ ิจจ สม ุปบา ทอธ ิบาย เรือ่ง ราว ของ ชวีติ 
อดีต   ปจจุบัน   อนาคต ได หรือ ไม   อยางไร   ๓ . จะ มี วิธี การ รับมือ กับ ปฏิจจ สมุ 
ปบา ทอ ยาง ไร   ๔ .   อากาศ เปน สิง่ ที ่ไมม ีชวีติ   ทำไม จงึ จดั เปน อสงัขต ธรรม   ๕ .   
อากาศ กับ พระ นิพพาน ตาง กัน หรือ ไม   ทำไม จึง เปน อสังขต ธรรม เหมือน กัน 
 
 ตอบ   
   ๒ .   ได     เปน ปจจัย ตอ เนื่อง กัน ทั้ง อดีต   อนาคต   และ   ปจจุบัน   เชน   
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อวิชชา   ตัณหา   อุปาทาน ใน อดีต สง ผล ถึง ปจจุบัน   แลว ก็ สง ผล ตอ ไป ใน 
อนาคต 
         ๓ .   โปรด ดู คำ ตอบ ใน ขอ   ๙๐   ( ๓ . ) 
         ๔ .   ตอบ แลว ใน ขอ   ๙๐   ( ๔ . ) 
         โปรด อาน หนังสือ เรื่อง ปฏิ จจ สม ุปบาท   ของ   วศิน   อิน ท สระ   สำนัก 
พิมพ ธรรมดา   โทรฯ   ๐๒ - ๘๘๘๗๐๒๖
 
 
คำถาม ที่   ๙๓ 
   หนังสือ เรื่อง ” ทาง แหง ความ ดี ”   ทั้ง   ๔   เลม นำ มา จาก พระ สุต 
ตันตปฎก รึ เปลา ครับ   แลว มี เนื้อหา ครบ ทุก พระ สูตร รึ เปลา ครับ   อีก ขอ ครับ   
เรือ่ง พระ อานนท พทุธ อนชุา   ยงั หา ซือ้ ได หรอื ไม   สามารถ หา ซือ้ ได จาก ทีไ่หน 
บาง ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   เรื่อง ทาง แหง ความ ดี   แปล มา จาก คำ วา   “ ธรรมบท ”   บท   =   ทาง ,   
ธรรม   =   ความ ดี   รวม เปน ทาง แหง ความ ดี   คำ วา   “ ธรรมบท ”   เปน ชื่อ คัมภีร 
หนึง่ ใน พระ สตุ ตนั ต ปฎก   ขทุ ทก นกิาย   พระ ไตรปฎก เลม ที ่  ๒๕   เปน พระ บาล ี
พุทธ พจน ลวนๆ   มี   ๕๗   หนา   เนื้อหา คัมภีร ธรรมบท มี เทา นี้   ถา คุณ อาน ทาง 
แหง ความ ดี   แตละ เรื่อง จะ มี พระ บาลี พุทธ ภาษิต ขึ้น กอน   ตอ ไป จะ เปน คำ 
แปล   ซึ่ง เปน สำนวน แปล ของ ผม เอง   และ มี คำ อธิบาย ตาม สติ ปญญา และ 
ความ เขาใจ ของ ผม    ตอ ไป จะ เปน เรื่องประกอบ   ซึ่ง ได นำ มา จาก อรรถ กถา 
แหง คมัภรี ธรรมบท   ซึง่ พระพุทธ โก สา จาร ย เปน ผู แตง   ผม ได นำ มา เขียน ใหม 
ดวย ภาษา รวม สมัย   ให พอ คน ทั่วไป อาน ได   เขาใจ งาย ขึ้น   ถา คุณ อาน ทาง 
แหง ความ ด ีหนา แรก จะ พบ วา   ผม อทุศิ บชูา พระคณุ พระพทุธ โก สา จาร ย   ใน 
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คำนำ จะ มี บอก ราย ละเอียด สิ่ง ที่ คุณ ถาม มา บาง แลว เหมือน กัน   ขอบคุณ ที่ 

ถาม เรื่อง นี้ มา 

           สวน เร่ือง พระ อานนท พุทธ อนุชา นั้น   มี จำหนาย ตาม ราน ขาย 

หนังสือ ธรรมะ โดย มาก   พิมพ หลาย สำนัก พิมพ   คุณ ลอง ไป ดู ที่   มูลนิธิ มหา 

มกุฏ ราช วิทยาลัย   หนา วัด บวรนิเวศ   บาง ลำพู   นา จะ มี   และ คุณ จะ ได พบ 

เรื่อ งอื่นๆ   อีก มากมาย   ทั้ง หนังสือ และ ซีดี 

 

 

 คำถาม ที่   ๙๔ 

  ผม เคย ดู การตูน เรื่อง มิ ลิ นท ปญหา ทาง โทรทัศน   ซึ่ง ผม ชอบ มาก   

เคย ไป เปดๆ ดู หนังสือ เรื่อง นี้ หลายๆ เลม ซึ่ง อาน คอน ขาง ยาก   ไม ทราบ วา 

ทาง อาจารย ได ม ีหนงัสอื เกีย่ว กบั ม ิล ินท ปญหา บาง ไหม ครับ   เพราะ อาจารย 

เขียน หนังสือ เขาใจ งาย   และ ไม ทราบ วา ยัง พอ หา ซื้อ ได อี กหรือเปลา ครับ 

 

ตอบ   

   เขียน ไว เหมือน กัน   ชื่อ หนังสือ อธิบาย มิ ลิ นท ปญหา   มี จำหนาย 

ที่ สำนัก พิมพ บร รณา คาร   เวิ้ง นคร เขษม   โทร .   ๐๒ –   ๒๒๒๗๗๙๖   ที่ มูลนิธิ 

มหา มกุฏฯ   ก็ นา จะ มี 

 

 

คำถาม ที่   ๙๕ 

   เวลา มอง ดู จิต ตัว เอง   ทำให มี ความ รูสึก วา มี ตัว ตน   เปน ผล ให รูสึก 

อึดอัด  จะ แกไข อยางไร ครับ 
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 ตอบ   
   พระพุทธเจา สอน วา   การ พิจารณา สติ ปฎ ฐาน นั้น   ให เห็น วา กาย 
สัก แต วา กาย   เวทนา สักวา เวทนา   จิต สักวา จิต   ธรรม สักวา ธรรม   ไมใช สัตว 
ไมใช บุคคล   ไมใช ตัว ตน เรา เขา   เทา นี้ ก็ นา จะ เพียง พอแลว 
 
 
คำถาม ที่   ๙๖ 
  ดิฉัน สนใจ ศึกษา ธรรมะ มากวา สิบ ป   นำ หลัก ธรรม มา ใช ใน การ 
ดำเนิน ชีวิต   มี การ คิด พิจารณา ทั้ง กอน และ หลัง   ชวย เหลือ สังคม อยู เสมอ   
คิดวา ตนเอง เปน ผู ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ ผู หนึ่ง   แต ไม สามารถ ทำ สมาธิ 
ได   ถือวา ยัง ปฏิบัติ ไม ครบ หรือ ไม ( ทาน   ศีล   ภาวนา )   การ ที่ดิฉัน มี การ คิด 
วิเคราะห พิจารณา ไตรตรอง ทบทวน ชีวิต อยู เสมอ ทุก วัน   ถือ ได วา ขาม ขั้น 
จาก สมาธิ ไป ขั้น วิ ปส นา ปญญา หรือ ไม 
 
 ตอบ   
   ถา ทำ สมาธิ ไม ได   ก็ ให ทำ วิปสสนา   คือ อยู กับ ปจจุบัน   สมาธิ จะ เกิด 
ข้ึน เอง เรียก วา วิปสสนา สมาธิ   แปล วา สมาธิ ที่ ได จาก การ เจริญ วิปสสนา   
แตเปน สมาธิ ออนๆ   อีก อยาง หนึ่ง หมั่น บำเพ็ญ กุศล กรรมบถ   ๑๐   เมื่อ ทำ 
บอยๆ   ก็ จะ ได ปติ ใน ธรรม   สมาธิ ก็ เกิด ขึ้น   เรียก วา ธรรม สมาธิ   มี คน เปน 
จำนวน มาก ที่ ทำ สมาธิ ไม ได   ก็ แนะนำ ให ทำ วิปสสนา   ซึ่ง งาย กวา และ มี 
ประโยชน มาก ดวย สำหรับ ผู ที่ อยู ใน สังคม 
 
 
คำถาม ที่   ๙๗ 
   วนั นี ้โชค ด ีจงั ได มา เจอ เวบ็ไซต นี ้  อาจารย ตอบ ปญหา ด ีมาก   เปน ทัง้ 
ศาสตร และ ศลิป ไม งมงาย   ดฉินั อาน อยาง เพลิดเพลิน ได ความ รู ทีเ่คย สงสยั 
หลาย ขอ   ขอ ขอบพระคุณ คะ 
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 ตอบ   
   ยินดี ดวย ที่ คุณ ได เจอ เว็บไซต ที่ พอใจ   ถา อาน ตอ ไป เรื่อยๆ   ก็ จะ ได 
ความ รู ความ เขาใจ เพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ   ขอบคุณ 
 
 
คำถาม ที่   ๙๘ 
   ไม ทราบ วาที่ เรือน ธรรม   จำหนาย หนังสือ ธรรม ดวย หรือ เปลา คะ   
หรือ วา เปน หอง สมุด ให อาน เฉยๆ 
 
 ตอบ   
   เขาไป ดู ใน   “ รูจัก เรือน ธรรม ”   ของ เว็บ นี้ นะ ครับ 

คำถาม ที่   ๙๙ 
   ได อาน สภุาษิต บท หนึง่ ใจความ สำคญั วา   “ ม ีรถ อยู คนั หนึง่ เปน รถ ที ่
ไมม ีโทษ   ม ีหลังคา ขาว   ม ีเพลา เดยีว   ไมม ีทกุข แลน ไป   ทาน จง ด ูรถ คนั นัน้   ซึง่ 
กำลงั แลน มา อยู   ตดั กระแส ได แลว   ไมม ีเคร่ือง ผกูพนั ”   เขาใจ วา เปน ปรศินา 
ธรรม   ขอ ได โปรด ไข ปริศนา นี้ ดวย 
 
 ตอบ   
   สุภาษิต นี้ เปน ปริศนา ธรรม ที่ พระรูป หนึ่ง ชื่อ   กาม ภู   ได ถาม จิตต 
คหบดี ผู เปน อุบาสก อนาคามี เลิศ ทาง ธร รมก ถึก คือ การ แสดง ธรรม   พระ 
กามภ ูอาง วา เปน พระพทุธ ภาษติ ซึง่ ทาน ได สดบั มา   แต ไม เขาใจ ความ หมาย   
ขอ ให จติต คหบด ีชวย อธบิาย ดวย   ทาน จติต คหบด ีพดู วา   “ พระคณุ เจา กรุณา 
รอ สัก ครู เถิด   ขาพเจา ขอ เวลา เพง พินิจ พระพุทธ พจน นี้ ”   ทาน คหบดี นิ่ง อยู 
ครูหนึ่ง   แลว ตอบ วา 
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   “ คำ วา   รถ   หมาย ถึง   กาย นี้   คำ วา   ไมมี โทษ   หมาย ถึง   ศีล   หลังคา 
ขาว   หมาย ถึง   วิมุตติ   ( ความ หลุด พน )   มี เพลา เดียว   หมาย ถึง   สติ   แลน ไป 
อยู   หมาย ถึง   กาว ไป ขาง หนา ถอย มา ขาง หลัง   คำ วา   ไมมี ทุกข   หมาย ถึง พระ 
อรหันต ผู ตัด ราคะ   โทสะ   โมหะ ได แลว   คำ วา   กระแส   หมาย ถึง   ตัณหา   พระ 
ขีณาสพ เปน ผู ตัด กระแส ตัณหา ขาด แลว   ไมมี เครื่อง ผูกพัน ”   พระ กาม ภู ได 
ฟง แลว ชมเชย วา   ทาน คหบดี   เปน ลาภ ของ ทาน แลว ที่ ทาน มี ปญญา จักษุ 
อัน ลุม ลึก เห็น ปานนี้ 
             เร่ือง นี ้ปรากฏ ใน สงั ยตุ ตนิ กาย   สฬายตน วรรค   ตอน ที ่วา ดวย จติต คห 
ปต ิสงั ยตุ   พระไตรปฎก บาล ีเลม ที ่  ๑๘   ฉบับ ภาษา ไทย ของ มลูนิธ ิมหามกฏุฯ   
เลม   ๔   ภาค   ๒   ของ สังยุตตนิ กาย 
  

คำถาม ที่   ๑๐๐ 
  ใน แวดวง พทุธ ศาสนา เวลา นี ้  พทุธ บรษิทั บาง สวน ประกอบ พธิกีรรม 
ทาง ไสยศาสตร กัน มาก   โดย พระ ภิกษุ บาง   ฆราวาส บาง   อาง วา เปน เปลือก 
ของ พุทธ ศาสนา ซึ่ง จำเปน ตอง มี   เหมือน ตนไม มี แต แกน อยู ไม ได   ตอง มี 
เปลือก ดวย   การ อาง เชน นี้ เปน ความ ถูก ตอง เหมาะ สม หรือ ไม   โปรด อธิบาย 
ดวย 

 ตอบ  
  ไม ถูก ตอง และ ไม เหมาะ สม   พิธีกรรม ทาง ไสยศาสตร เปน เรื่อง 
นอก พุทธ ศาสนา   ถา เปรียบ ดวย ตนไม  ก็ ไม เปน สวน ใด สวน หน่ึง ของ ตนไม 
      ใน พระ สูตร ชื่อ มหา สา โร ปม สูตร   แหง มัชฌิม นิกาย   พระพุทธเจา 
ตรัส เปรียบ ไว วา   ลาภ สัก กา ระ และ ชื่อ เสียง  เปรียบ เหมือน กิ่ง ใบ ของ ตนไม   
ศีล เปรียบ เหมือน สะเก็ด   ( อยู นอก เปลือก )   สมาธิ เปรียบ เหมือน เปลือก   
ปญญา เปรียบ เหมือน กระพี้   วิมุตติ เปรียบ เหมือน แกน 
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      ตาม นัย นี้ จะ เห็น วา   แม สมาธิ ซึ่ง ชาว พุทธ สวน มาก ถือ เปน ธรรม ที่ 
สงูสง   ยงั เปน เหมอืน เปลอืก ของ ตนไม   เปลอืก อยาง นี ้แหละ จำเปน ตอง ม ี  ศลี   
สมาธ ิ  ปญญา จำเปน ตอง ม ี  เพ่ือ ให เขา ถงึ วมิตุต ิคอื ความ หลุด พน จาก กเิลส   
สวน ลาภ สัก กา ระ และ ชื่อ เสียง   นั้น เปน ผลพลอยได   ซึ่ง เปรียบ เหมือน กิ่ง ใบ 
ของ ตนไม   แต พธิกีรรม เชงิ ไสยศาสตร ที ่ระบาด อยู ใน วงการ พทุธ ศาสนา นัน้   
ไม เปน สวน ใด สวน หนึ่ง ของ พุทธ ศาสนา แต เปน ไป เพื่อ ความ งมงาย   ทำให 
พุทธ บริษัท ลุม หลง   มัวเมา   จับ เอา สิ่ง ที่ ไม เปน สาระ มา เปน สาระ   ทำให ถือ 
เอา สวน ที ่ผดิ มา เปน ทาง ดำเนนิ ชวีติ   ละทิง้ สวน ที ่ถกู เสยี   จงึ ไม พบ สาระ ทีแ่ท 
จริง   นา สงสาร เขา เพียง ไร   มี สุภาษิต ใน วิธุ ร ชาดก   กลาว วา   “ ชาว โลก ได ถึง 
ความ พินาศ มา มาก แลว เพราะ การ ถือ ผิด   ( นฺฐา   พหู   ทุคฺ คหิ เตน   โลกา ) ”   มี 
พระพทุธ พจน อยู บท หนึง่ วา   เพราะ การ ถือ ความ เหน็ ที ่ถกู ตอง   สตัว ทัง้ หลาย 
จึง ไป สู สุคติ   หรือ ดำเนิน ชีวิต ไป สู ความ สุข ความ เจริญ 
 
 
คำถาม ที่   ๑๐๑ 
  อยาก เรียน ถาม วา   มี คุณสมบัติ อยางไร จึง จะ เปน พระ โสดาบัน 
 
ตอบ   
 คำถาม นี้ ขอ แยก ตอบ เปน   ๒   สวน   คือ   สวน ที่ ละ ได แลว เปน พระ 
โสดาบัน   ไดแก   สังโยชน   ๓   คือ 
          ๑ .   สักกาย ทิฏฐิ   ความ เห็น ขันธ   ๕   วา เปน ตัว ตน เปน ของ ตน 
          ๒ .   วิจิกิจฉา   ความ สงสัย ใน คุณ ของ พระ รัตนตรัย   และ สงสัย ใน 
ปฏิปทา ที่ จะ ให ถึง นิพพาน 
          ๓ .   สี ลัพพต ปรามาส   การ ลูบคลำ ศีล และ พรต   คือ   รักษา ศีล และ 
บำเพญ็ พรต   ไมใช เพือ่ ความ บรสิทุธิ ์แต ทำ ไป เพราะ หวัง ผล เปน ลาภ   ยศ   ชือ่ 
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เสียง   หรือ ไป เกิด เปน เทพ พวก ใด พวก หนึ่ง   รวม ทั้ง ความ เชื่อ ที่ งมงาย ขัด กับ 

หลัก กรรม ใน พุทธ ศาสนา 

          ผู ที่ ละ   ๓   อยาง นี้ ได   เปน พระ โสดาบัน   มี หลัก ฐาน ใน เรื่อง สังโยชน   

๑๐   และ ใน รัตน สูตร   ขุท ทก นิกาย 

          ฝาย ที ่ตอง บำเพ็ญ   ม ี  ๒   หมวด   หมวด หน่ึง วา   เล่ือมใส ใน พระพุทธเจา   

ใน พระ ธรรม   และ ใน พระ สงฆ   อยาง หนกั แนน ไม คลอนแคลน   และ ม ีอร ิยกนัต 

ศีล   แปล วา   ศีล ที่ พระ อริย เจา พอใจ   คือ ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   

เปนตน       

            หมวด นี้ ปรากฏ ใน   สังคีติ สูตร   ทีฆ นิกาย   ปาฏิก วรรค   พระ ไตรปฎก 

บาลี เลม ที่   ๑๑   ขอ   ๒๔๑ 

            อีก หมวด หนึ่ง   ตรง กับ ขอ ธรรม ใน ปญญา วุฒิ ธรรม   ๔   คือ 

            ๑ .   สัป ปุ ริ สปู สัง เส วะ   คบ คน ดี 

            ๒ .   สัทธัมมัส สวนะ   ฟง คำ สั่ง สอน ของ คน ดี   

            ๓ .   โยนิโส มนสิการ   คิด อยาง แยบคาย   คิด อยาง มี เหตุผล 

            ๔ .   ธัม มา นุ ธัมม ปฏิ ปตติ   ปฏิบัติ ธรรม สมควร แก ธรรม   กลาว คือ   

ปฏิบัติ ตาม ความ เหมาะ สม แก ฐานะ ของ ตน   

          สำหรับ หมวด นี้   พระพุทธเจา ทรง แสดง วา   ไม เพียง แต เปน ไป เพื่อ 

บรรลุ โสดา ปตติ ผล เทานั้น   แต สามารถ บรรลุ ได จนถึง อร หัต ต ผล 

          หมวด นี้ ปรากฏ ใน สังคีติ สูตร   ขอ   ๒๔๐   และ ใน สัง ยุต ตนิ กาย   

มหาวาร วรรค   พระ ไตรปฎก บาลี   เลม ที่   ๑๙   ขอ   ๑๖๓๔ – ๑๖๓๗   ใน 

สังยุตตนิ กาย นี้ แหละ ที่ พระพุทธเจา ทรง ยืนยัน วา   ผู มี คุณสมบัติ อยาง นี้ 

แลว สามารถ บรรลุ ได จนถึง อร หัต ต ผล 
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 คำถาม ที่   ๑๐๒

  กราบ เรียน ถาม อาจารย นะ คะ   เนื่องจาก วา ได ประกอบ ธุรกิจ 

ทาง ดาน เกี่ยว กับ สิ่ง แวดลอม เปน ทั้ง ผู ผลิต และ   จำหนาย ไฟ ดัก แมลงวัน 

ตลอด ทั้ง รับ บริการ กำจัด เชื้อ รา ตาม สถาน ที่ ที่ มี ปญหา   พรอม ทั้ง เปน ผู ผลิต 

ผลิตภัณฑ กำจัด ลูกน้ำ ยุง ลาย ดวย   ตลอด เวลา ดิฉัน จะ ตั้งใจ มั่น ที่ จะ ทำ   

ความ ดี ปฏิบัติ ให อยู ใน ศีล ใน ธรรม   หมั่น ทำบุญ   ทำ ทาน ไหว พระ สวด มนต   

แผ เมตตา ให แก สรรพ สัตว ทุก รูป ทุก นาม คะ   แต ก็ ยัง ไม สบายใจ ใน การ ที่ 

จะ ตอง ประกอบ ธุรกิจ เชน นี้   ถึง แมวา สินคา ที่ ผลิต จะ เปน สวน หน่ึง ที่ ได ชวย 

เหลือ สังคม คะ   ขอ รบกวน อาจารย ชวย ให คำ แนะนำ ใน แนว ทา งการปฎิบัติ 

ตน ใน หลัก ธรรม ของ พุทธ ศาสนา ให ดวย นะ คะ   เพื่อ ที่ จะ ได ปฎิบัติ ได อยาง 

ถูก ตอง คะ   ขอบพระคุณ อาจารย มาก คะ 

 ตอบ   
 มี ภาษา ทาง จริยศาสตร อยู คำ หนึ่ง   ทาน เรียก วา   พริ มาฟา ซี   ดิว ตี้   

(primafacei   duty )   แปล วา   ทำให เหมาะ สม กับ เหตุ กา รณ นั้นๆ   เปน เรื่อง ที่ 

จำเปน ตอง เลือก ทำ อยาง ใด อยาง หน่ึง   เชน   หมอ จำเปน ตอง พูด คำ ไม จริง 
เพ่ือ ให กำลัง ใจ คนไข ใน บาง คราว   ปลวก ขึ้น บาน   เจาของ บาน จำเปน ตอง 
กำจัด ปลวก หรือ วา จาง บริษัท กำจัด ปลวก มา ทำให   หนู ยก ขบวน กัน มา กิน 
ขาว ของ ชาวนา   ชาวนา จำเปน ตองหา วธิ ีกำจดั หน ู  ขาศกึ มา รกุราน บาน เมอืง   
ทหาร จำเปน ตอง ออก รบ   พลเรือน เปน กำลัง หนุน   เหลา นี้ ลวน แต เปน ความ 

จำเปน ที่ ตอง เลือก ทำ ทั้ง นั้น   ตำรวจ จำเปน ตอง จับ ผูราย ไป ลงโทษ สง ฟอง 
ศาล หรอื เขา คกุ ตาม สมควร แก กรณ ี  นัน้ๆ   คณุ จะ เหน็ ได วา   ใน สงัคม ของ เรา 

มี เรื่อง จำเปน ตอง ทำ มากมาย   แม เรา ไม อยาก จะ ทำ   เพื่อ ความ อยู รอด และ 

อยู เปนสุข ของ สังคม 
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 คำถาม ที่   ๑๐๓
  ไดยนิ พดู กนั เสมอ วา   “ ลกู เกดิ มา จะ อยางไร ก ็ชาง เถดิ ขอ ให ม ีอาการ   
๓๒   ครบ ถวน ก็ แลว กัน “   คำ พูด อยาง นี้ ถูก ตอง ตาม ความ เปน จริง หรือ ไม   
โปรด ชี้แจง ดวย 

 ตอบ   
 ขอความ ดัง กลาว นี้   พูด กัน โดย ทั่วไป   ไดยิน อยู เสมอ   เขา คง หมาย 
ถงึ ให ม ีอวยัวะ ครบ ถวน ไม พกิล พกิาร   แต ไม ถกู ตอง ตาม ความ เปน จรงิ   ตาม 
หลัก พระพุทธ ศาสนา มนุษย ประกอบ ดวย ธาตุ   ๖   คือ   ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   อากาศ   
( ความ วาง ที ่ม ีใน กาย )   และ วญิญาณ ธาต ุ  อาการ   ๓๒   ม ีผม   ขน   เปนตน   เปน 
ธาตุ ดิน   ๒๐   ธาตุ น้ำ   ๑๒   ยัง ไมมี ธาตุ ไฟ   ธาตุ ลม   อากาศ   และ วิญญาณ   ธาตุ 
ไฟ   ๔   ธาตุ ลม   ๖   เปน   ๔๒   อากาศ ธาตุ   ๑   วิญญาณ ธาตุ   ๑   เปน   ๔๔   เพราะ 
ฉะน้ัน   อาการ   ๓๒   ที ่พดู ถงึกนั นัน้   ยงั ไม ครบ ที ่จะ เปน คน สมบรูณ   เปน ความ 
เขาใจ ผิด ที่ พูด ตามๆ   กัน มา 
 

 คำถาม ที่   ๑๐๔  
  ขาพเจา  เปน นักศึกษา   พอดี ได คุย กับ เพื่อน   เพื่อน ของ ขาพเจา บอก 
วา   เขา จะ เปลีย่น ไป นบัถอื ศาสนา ครสิต   เพราะ ศาสนา ครสิต ให คน เขา โบสถ 
ทุก วัน อาทิตย   และ ยัง สามารถ สารภาพ บาป ได   ขาพเจา  ไม อยาก ให เพื่อน 
คน นี้ เปล่ียน ไป นับถือ ศาสนา คริสต เลย   แต ขาพเจา ไมรู จะ พูด กับ เพื่อน คน 
นี้ อยางไร   โปรด แนะนำ ดวย 

 ตอบ  
  บอก เขา วา ศาสนา คริสต ก็ ดี   มี หลัก คำ สอน ที่ เปน ประโยชน ใน 
ปจจุบัน   แต ไมมี คำ สอน ที่ จะ ให พน จาก การ เวียน วาย ตาย เกิด   ซึ่ง เปน ทุกข 
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คำถาม ที่   ๑๐๕ 
  ทาน   อาจารย คิด วา น้ำ จะ ทวม โลก หรือ ไม ( จาก ภาวะ โลก รอน )   อีก 
กี่ ป และ เรา ควร เตรียม การ เชน ไร   อยู จังหวัด ใด ( อำเภอ ใด ) จึง จะ ปลอดภัย   
เพราะ ไดยิน ดร . อาจอง   ชุมสาย   ดร . วร ภัทร   ภู เจริญ   หลวง ปู พุทธ อิสระ   พูด 
ไว ตรง กัน วา ภายใน   ๑๐   ป นี้   ได เจอ แนนอน 

ตอบ   
 เรื่อง นี้ อาจารย ไมรู   จะ ทวม เมื่อไร ก็ ชาง เถิด   ขอ ให เรา หมั่น บำเพ็ญ 
กุศล   ละเวน อกุศล   อยู ดวย ความ ไม ประมาท   เทา นี้ ก็ พอแลว 
 

คำถาม ที่   ๑๐๖
  เรียน ถาม   อ . วศิน   ผม อยาก ทราบ วา มี พระ สูตร ไหน บาง ครับ   อยู ใน 
พระ ไตร ปฏก เลม ไหน   ที่ พระพุทธเจา   ได ตรัส ถึง เรื่อง ของ นรก ขุม ตางๆ   และ 
เรื่อง ของ สวรรค ชั้น ตางๆ  บาง ครับ   ผม อยาก ศึกษา ครับ 
 
ตอบ   
 เรื่อง สวรรค   นรก นี้   มี ปรากฏ ประปราย ใน พระ สูตร ตางๆ   แต ไมมี 
ราย ละเอียด   มี อธิบาย ใน อรรถ กถา ตางๆ   บาง   แหง ละ นิด แหง ละ หนอย   
ถา คุณ อยาก ทราบ ราย ละเอียด พอ สมควร   ลอง ดู ใน หนังสือ ชั้น หลัง   เชน   

๘๙

ที่ ยืด ยาว ชาติ แลว ชาติ เลา   สวน ศาสนา พุทธ มี หลัก คำ สอน ที่ เปน ประโยชน 
ทั้ง ใน ปจจุบัน ทั้ง ใน ชาติ หนา   และ ทั้ง ประโยชน สูงสุด คือ พระ นิพพาน   ทำให 
พน ทุกข โดย สิ้น เชิง   ไม ตอง เวียน วาย ตาย เกิด อัน เปน ทุกข ซ้ำๆ   ซากๆ
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จักรวาฬทีปนี   ของ พระ สิ ริมั ง คลา จาร ย แตง เปน ภาษา บาลี   มี ผู แปล เปน 
ภาษา ไทย แลว   สวน ใน พระ ไตรปฎก   ลอง ดู พาล บัณฑิต สูตร   เทวทูต สูตร   ใน 
มัชฌิม นิกาย   อุป ริ ปณณาส ก 
 

คำถาม ที่   ๑๐๗
  ๑ . รอย พระพทุธบาท จำลอง ไมใช รอย พระพทุธ บาท จรงิๆ ใช ไหม   ใน 
การ จัด สราง มี จุด ประสงค อยางไร    ๒ . กุศล กรรมบถ ๑๐ มี อะไร บาง 
 
ตอบ   
 ๑ .   คำ วา   “ พระพุทธบาท จำลอง ”   ก็ บอก อยู แลว วา ไมใช พระพุทธ 
บาท จริงๆ   เพียง แต มี ผู สราง ขึ้น แทน พระบาท ของ พระพุทธเจา   จุด ประสงค 
เพื่อ ให คน สัก กา ระ บูชา   คติ ที่ ได ก็ คือ   ให ดำเนิน ชีวิต ตาม รอย พระพุทธเจา   
เชน   ความ เสีย สละ   เปนตน 
  ๒ .   กศุล กรรมบถ   แปล วา   ทาง แหง กุศล   ทาน สอน ให เวน บาป ทาง 
กาย   ทาง วาจา   และ ทาง ใจ 
            ทาง กาย   ๓   คือ 
                  ๑ .   เวน ปาณาติบาต 
                  ๒ .   เวน อทินนาทาน 
                  ๓ .   เวน กาเมสุ มิจฉา จาร 
            ทาง วาจา   ๔   คือ 
                    ๑ .   เวน พูด เท็จ 
                    ๒ .   เวน พูด สอ เสียด 
                   ๓ .   เวน พูด คำ หยาบ 
                    ๔ .   เวน พูด เพอ เจอ 
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            ทาง ใจ   ๓   คือ 
                    ๑ .   เวน จาก การ โลภ   อยาก ได ของ ผู อื่น 
                    ๒ .   เวน จาก พยาบาท 
                    ๓ .   เวน จาก มิจฉา ทิฏฐิ 
        กุศล กรรมบถ   ๑๐   นี้   ถือ เปน ธรรม จริยา และ มนุษย ธรร รม ที่ สำคัญ 

 

คำถาม ที่   ๑๐๘

  ตาม ที่ มี การ ศึกษา วิจัย วาการ ทำ สมาธิ จะ ทำให มี การ หลั่ง สาร สุข  

( Hormone   Endorphine )  ซึ่ง จะ ชวย ใน เรื่อง สราง ภูมิ คุม กัน   สวน การกระ 

ตุน ให หลั่ง สาร สุข ดวย วิธี อื่นๆ   ดิฉัน ทำ เปน ประจำ ทุก วัน แลว   เชน   การ ออก 

กำลัง กาย   การ คิด บวก   งาน อดิเรก ที่ เพลิด เพ ลินฯ   ดฉิัน เปน ผู ปวย มะเร็ง 

ระยะ สุดทาย   กำลัง ให เคมี บำบัด   ไม สามารถ ทำ สมาธิ ได   จะ ทำ อยางไร ดี 

 

ตอบ  

  ทำ สมาธิ ไม ได ก็ ให ลอง ทำ วิปสสนา ดู   การ ทำ วิ ปส นา สำหรับ บาง 

คน งาย กวา ทำ สมาธิ   คือ ให พิจารณา รางกาย โดย ความ เปน ธาตุ คือ   ดิน   น้ำ   

ไฟ   ลม   อากาศ   ไมใช เรา   ไม ใช ตัว ตน ของ เรา   ไม เที่ยง   เปน ทุกข   เปน อนัตตา   

สามารถ ปลอย วาง ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ใน ขันธ   ๕   เสีย ได   ใจ ก็ จะ สงบ สวาง   

พรอม เสมอ ที่ จะ อยู หรือ ตาย   อยาง ที่ พระ สา รี บุตร ได กลาว ไว วา   เรา ไม ยินดี 

ชีวิต  ไม ยินดี ความ ตาย   ( คือ เฉยๆ   กับ ทั้ง สอง อยาง นี้ )   คอย เวลา อยู   เหมือน 

ลูกจาง ที่ ทำงาน เสร็จ แลว   
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คำถาม ที่   ๑๐๙ 

  ผมไป ซื้อ ทาง แหง ความ ดี   ทั้ง   ๔   ชุด มา แลว ครับ   ฉบับ พิมพ ครั้ง ที่   

๓   ครับ   ราคา ไม แพง ครับ   ๔๒๐   บาท   ไป ซื้อ แถวๆ ทาพระ จันทร   เลม ตอ ไป ที่ 

จะ ซื้อ คือ   พระ อานนท   ฯ   ครับ   และ อีก หลายๆ เลม   ครับ   หนังสือ ดี มาก ครับ   

อาน บาง พระ สูตร เกิด ปติ   น้ำตา มัน จะ ไหล   ( พอได ฝก ดู จิต อยู   พอ ปติ เกิด 

ขึ้น   ก็ ดู ปติ ที่ เกิด ขึ้น   แลว เห็น มัน ดับ ไป   ถือวา ได ปฏิบัติ ธรรม ไป ดวย ใน ขณะ 

อาน ครับ ) 

 

ตอบ   

 ขอ อนุโมทนา อยาง ยิ่ง 

คำถาม ที่   ๑๑๐ 

  เร่ือง ผล ของ กรรม ใน พระ ไตรปฎก และ อรรถ กถา ทั้ง แนว พระ สูตร 

และ แนว พระ อภิธรรม มี ตรง ไหน ที่ ชัดเจน ครับ   ขอบพระคุณ ครับ . . 

 ตอบ   

 เรื่อง กรรม และ ผล ของ กรรม เปน สิ่ง ที่ มี เงื่อนไข มาก   ลอง อาน เรื่อง   

“ หลัก กรรม และ การ เวียน วาน ตาย เกิด ”   ซึ่ง ผม ได เขียน ไว นาน แลว   จะ พบ 

ขอความ ใน พระ สูตร หลาย แหง ที่ แสดง เรื่อง กรรม   อีก พระ สูตร หน่ึง ที่ ขอ 

แนะนำ ให อาน คือ   มหา กัมม วิ ภังค สูตร   ใน มัชฌิม นิกาย   

ผม กำลัง จะ ออก หนังสือ เลม ใหม อีก เลม หนึ่ง ชื่อ   “ วิธี 

ทำความ ดี และ ความ มี เงื่อนไข แหง กรรม ”   
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 คำถาม ที่   ๑๑๑ 
  นักวิชาการ ทาง พระพุทธ ศาสนา มี ความ เห็น ขัด แยง กับ ความ มี อยู 
ของ กิเลส   คือ บาง ทัศนะ เห็น วา   “ กิเลส มี อยู ตลอด เวลา   แต บาง ทัศนะ เห็น 
วา   กิเลส ไม ได มี อยู ตลอด เวลา   อาจารย มี ความ คิด เห็น อยางไร ใน เรื่อง นี้   
โดย ใช หลัก ฐาน จาก พระ ไตรปฎก และ อรรถ กถา   ขอ ขอบพระคุณ อาจารย 
ลวง หนา 
 
ตอบ  
  เรื่อง นี้ ตอบ ยาก   ขอ ให คุณ พิจารณา ถึง กิเลส   ๓   ชั้น   คือ 
          ๑ .   วี ติก กม กิเลส   เปน เหตุ ให ลวง ออก มา ทาง กาย   ทาง วาจา   เชน   
การ ประทุษราย ผู อื่น   การ พูดจา ที่ เปน ไป เพื่อ การ เบียดเบียน ผู อื่น 
          ๒ .   ปริ ยุฏ ฐาน กิเลส   ไดแก   กิเลส สวน ที่ กลุมรุม อยู ที่ จิตใจ   เชน   
นิวรณ   ๕   มี   กาม ฉันทะ   พยาบาท เปนตน   เมื่อ แสดงออก ทาง กาย   วาจา   ก็ 
กลาย เปน วี ติก กม กิเลส 
          ๓ .   อนุ สัย กิเลส   ทาน แปล วา   กิเลส สวน ที่นอน นิ่ง อยู ใน สันดาน   
เม่ือถูก รบกวน จึง จะ แสดง บทบาท   เปรียบ เหมือน ตะกอน ที่นอน นิ่ง อยู กน 
ตุม   เมื่อ บุคคล นำ ไม หรือ มือ ไป กวน   จึง ฟุง ขึ้น มา ผสม กับ น้ำ ใส สวน บน   
ทำให น้ำ ทั้ง ตุม ขุน ไป หมด   กลาย เปน ปริ ยุฏ ฐานะ บาง     วี ติ กก มะ บาง 
          ลอง ยก ตัวอยาง เรื่อง ตัณหา นุ สัย   ( อนสุัย คือ ตัณหา )   ทาน เปรียบ 
วา เหมือน ราก ไม   อยู ใตดิน มอง ไม เห็น   จาก พระพุทธ พจน ที่ วา   “ เมื่อ ราก 
ของ ตนไม ยัง มั่นคง   ตนไม แม ถูก ตัด แลว ก็ งอก ขึ้น ได อีก   ฉันใด   เมื่อ ตัณหา นุ 
สัย ยัง ไม ถูก กำจัด   ความ ทุกข ก็ เกิด ขึ้น บอยๆ ”   ( พระพุทธ พจน ใน ธรรมบท) 
          ตัณหา นุ สัย นี้ บางที ทาน เรียก วา   วัฏฏ มูล กา ตัณหา   แปล วา ตัณหา 
ซึ่ง เปน มูล ของ วัฏฏะ   สวน ตัณหา อีก ชนิด หนึ่ง   ทาน เรียก วา   วิ สัต ติ กา ตัณหา   
แปล วา ตัณหา ซึ่ง ซาน ไป ใน อารมณ ทั้ง   ๖   มี ใน รูป เปนตน   ใน ขณะ ที่ ตา ได 
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เห็น รูป   อัน นา ใคร นา ปรารถนา นา พอใจ   ตัณหา ที่ เกิด ทาง อายตนะ ภายใน 
ภายนอก นี้   เมื่อ ผาน พน ไป แลว ก็ จะ ลง ไป สะสม เปน ตัณหา นุ สัย   เมื่อ มี มาก 
ขึ้น ตาม การ สะสม   ก็ จะ เปน คน มาก ไป ดวย ตัณหา   สวน ลึก ของ โทสะ เปน 
ปฏิฆานุ สัย   สวน ลึก ของ โมหะ เปน อวิชชา นุ สัย ก็ ทำนอง เดียวกัน 

 
 คำถาม ที่   ๑๑๒ 
  ทุกวัน นี้ คน ไทย จำนวน มาก มี ลักษณะ วัตถุนิยม   มี คา นิยม ยกยอง 
คนมี เงิน   บริโภค ทรัพยากร มาก ถึง ขั้น ไม คำนึง ผล ที่ จะ ตาม มา ใน อนาคต   
ขอ ให วัน นี้ ตัว เอง มี ความ สุข กอน   คน อื่น หรือ สังคม จะ เปน อยางไร ไม สนใจ   
เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ อยาง ไมมี เหตุผล   งมงาย กับ ไสยศาสตร   วัตถุ ทาง 
ศาสนา อยาง ผิดๆ เชน   จตุ คาม ราม เทพ   ยอม จาย เงิน จำนวน มาก เพื่อ ไป ซื้อ 
มา   เขาใจวา วธิ ีการ ทำบญุ คอื ตอง ทำ กบั วดั อยาง เดยีว และ ตอง ทำ เปน วตัถ ุ  
เชน   ตักบาตร   โดย ละเลย สังคม สวน รวม   คิด แต จะ ทำบุญ เพื่อ ตนเอง อยาง 
เดียว จน ไม เอาใจ ใส ผู อื่น   และ ไม สนใจ ที่ จะ พัฒนา สังคม ให อยูเย็น เปนสุข   
มองขาม เร่ือง การ พัฒนา จิตใจ   แม จะ ทำบุญ แต ยัง มี จิตใจ ที่ อิจฉา ริษยา   
เห็นใคร บริจาค สราง วัด มากกวา ไม ได   เห็น ใคร มี จตุ คาม องค ดี กวา ไม ได   
บุคคล เหลา นี้ ไม ได ทำบาป กรรม ที่ เห็น เปน รูป ธรรม   เชน   ฆา คน   ลักทรัพย   
ประพฤติ ผดิ ใน กาม   ฯลฯ   จะ ถาม วา คน ไทย สวน มาก ที ่ม ีคา นยิม แบบ นี ้ถอืวา 
กอ กรรม แลว หรือ ยัง ครับ   และ หาก เปน กรรม จะ เปน กรรม ได อยางไร   ชวย 
อธิบาย ดวย หลัก เหตุผล ที่ เปน วิทยาศาสตร ดวย ครับ 
 
ตอบ   
 เพียง แต คิด ก็ เปน กรรม แลว   ทาน เรียก วา มโนกรรม   ถา พูด ออก ไป 
เปน วจี กรรม   ถา กระทำ ดวย กาย ป นกา ยกร รม   การ จะ เปล่ียนแปลง สังคม 
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ตอง เปลี่ยนแปลง ที่ ความ คิด ของ คน กอน   คน สวน มาก คิด อยางไร ยอม ทำ 
และ พดู อยาง นัน้   สงัคม ก ็เปน อยาง นัน้   ความ งมงาย เปน พฤติกรรม หนึง่ ของ 
สังคม   เพราะ ขาด ปญญา   ขาด โยนิโส มนสิการ   โดย ทั่วไป เรา คิด วา มนุษย 
อยู ใน โลก ของ วัตถุ   แต จริงๆ   แลว มนุษย อยู ใน โลก ของ ความ คิด   มี พระพุทธ 
ภาษิต รับรอง วา   “ จิตฺ เตน   นี ยติ   โล โก   สัตว โลก อัน จิต ยอม นำ ไป”   แปล ให 
งาย กวา นี้ ก็ วา   จิต นำ สัตว โลก ไป   สัตว โลก เปน วัตถุนิยม ก็ เพราะ จิต เขา เปน 
วัตถุนิยม กอน 
 
 
คำถาม ที่   ๑๑๓ 
   ตาม ความ เขาใจ ของ ผม ผู ซึ่ง ถือ หลัก วิทยาศาสตร ซึ่ง เปน กฎ 
ธรรมชาติ เปน หลัก   พิธีกรรม จีน ตางๆ   เชน   ปง เอี่ยม เขา   ลอย กระทง   
เหน่ียงอวง ปอ ฉ่ำ   ฯลฯ   เปน สื่อ ที่ ชวย ให คน ผู ยัง เขา ไม ถึง แกน แท ของ พุทธ 
ศาสนา  ให มี จิตใจ มุง มั่น ที่ จะ ทำความ ดี   ชำระ จิตใจ ให บริสุทธิ์   ปฏิบัติ 
ตาม หลัก คำ สอนข องฮุก โจว ( พระพุทธเจา )   ซึ่ง มี ความ เปน วิทยาศาสตร   
สอดคลอง กับ กฎ ธรรมชาติ ที่ วา   สรรพ สิ่ง ทุก อยาง ลวน มี การ เปล่ียนแปลง 
และ ไม จรีงั ยัง่ยนื   ทกุ อยาง เปน ไป ตาม กฎ แหง กรรม  ซึง่ ขึน้ อยู กบั การกระทำ 
และ สภาพ จิตใจ ที่ กอ ให   เกิด เจตนา ของ ตัว เรา เอง   ผม ไม เชื่อ อยาง เปน ตุ 
เปนตะ วาการ ไป รวม พิธีกรรม ทาง ศาสนา บอยๆ  จะ กอ ให เกิด สวน ได สวน 
เสีย ตอกร รม ตอ เรา โดยตรง   หาก เปน เชน นั้น จริง   คน จำนวน มาก ที่ ไม เคย 
รวม พิธีกรรม ทาง ศาสนา  แต ทุก การก ระ ทำ ใน ชีวิต ประจำ วัน  ลวน เต็ม 
ไปดวยกุศล จิต และ ปลอย วาง   สอดคลอง ตาม หลัก ที่แท จริง ที่ พุทธ ศาสนา 
ก็ ไม ถือวา เปนการ ปฏิบัติ บุญ หรือ ครับ   ไม จริง แนนอน   แต สิ่ง ที่ ผม เชื่อ   คือ   
หาก เรา ไป รวม พิธีกรรม ดวย เจตนา ที่ วา เปนการ เตือน สติ ให เรา ระ ลึก ถึง 
ฮุกโจว   และ นำ คำ สอน ทาน มา ปฏิบัติ   รวม ทั้ง หลัง จาก รวม พิธีกรรม แลว 
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เกิด สภาวะ จิตใจ ที่ สงบ   ผม วา สิ่ง นี้ แหละ ที่ กอ ให เกิด สวน ได สวน เสีย ตอ 

บุญ ของ เรา โดยตรง   กระพี้ เปน สิ่ง ที่ มี ความ สำคัญ   ( ระดับ หน่ึง )   เพื่อ เปน สื่อ 

ให ผู ศรัทธา ใน ศาสนา พุทธ เบน ความ สนใจ เขาหา ธรรมะ   คน เรา ปญญา ไม 

เทา กัน   หาก ปราศจาก พิธีกรรม บาง ครั้ง ก็ ยาก ที่ คน จะ เขาใจ ถึง แกน ศาสนา 

พทุธ ได   ขอ นี ้ผม เขาใจ   แต ใน ทีส่ดุ แลว   หาก หลง ผดิ เขาใจ วา ทำ แต พธิกีรรม   

แต ใจ ยัง เต็ม ไป ดวย โลภ   โกรธ   หลง   ไม เขาใจ กฎ ธรรมชาติ   ไม นำ คำ สอ นข 

องฮุกโจว มา ปฏิบัติ   ผม วา อยา มา รวม พิธีกรรม ให เสีย เวลา เลย ดี กวา   เชน   

อาม า อาอ๊ีจำนวน มากท่ี ไปวัด ดวย ใจ ที ่ไม สงบ   ทะเลาะ ดา กนั ดวย คำ หยาบๆ 

เพื่อ แยง ที่ นั่ง กัน   หรือ   แยง ของ ไหว กัน   เปนตน   มิ ทราบ ทาน มี ความ คิด เห็น 

เชน ไรครับ 

 ตอบ  
  เห็น วา ความ คิด ความ เห็น ของ คุณ ถูก ตอง เหมาะ สม ดีแลว   ขอ 

อนุโมทนา 

คำถาม ที่   ๑๑๔ 

  พระพุทธ วจนะ ที่ วา   “ มนุษย ตาย ไป แลว มัก ไป อบาย ”   นี้ อยู ใน เลม 
ไหน   หรือ ครับ   ชื่อ พระ สูตร วา อะไร หรือ ครับ   ขอบคุณ ครับ 

 ตอบ   
 คุณ ลอง อาน ดู ใน   พาล บัณฑิต สูตร   มัชฌิม นิกาย   อุป ริ ปณณาสก   

และ พระ ไตรปฎก เลม   ๒๐   เอก นิบาต   อัง คุต รนิ กาย   ขอ ที่   ๒๐๕   ฯลฯ 
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 คำถาม ที่   ๑๑๕
  อยาก  จะ เรียน ถาม วา   จะ ตอง ปฎิบัติ ธรรม ขอ ไหน ถึง จะ เปน ความ 
ตั้งใจ วา ให ได โสดาบัน   ( อยาก ได ใน ชาติ นี้ จะ ดี มาก คะ )   ตอน นี้ ก็ เปน ปุถุชน 
ธรรมดา ที่ ตอง ทำงาน เพ่ือ เลี้ยง ชีพ ให อยู ได   รูสึก เบื่อ   และ กลัว กับ เกิด แก 
เจ็บ ตาย คะ   ตอน นี้ รูตัว วา โกรธ เกง   โกรธ งาย   หงุดหงิด   รำคาญ งาย   มี อะไร 
มาก ระ ทบ แรงๆ   ก็ ทน ไม ได   ทำ อยางไร ดี คะ   เพ ราะ การ ปฎิบัติ ธรรม เพื่อ ให 
พน โลก นั้น   ยาก มาก สำหรับ ปุถุชน เชน ดิฉัน   แต ก็ อยาก ให ตัว เอง ได เขา ใกล 
สิ่ง นั้น ได ไม มาก ก็ นอย   เพื่อ ทำให ได มาก ยิ่งๆ   ขึ้น ไป คะ   กราบ ขอบพระคุณ 
อยาง สูง คะ 

 ตอบ   
 ขอ อนุโมทนา อยาง ยิ่ง ที่ คุณ มี ความ คิด ดีๆ   เชน นี้   คำถาม ทำนอง นี้ 
ได ตอบ แลว   โปรด ดู คำ ตอบ ขอ ที่   ๑๐๑   
 

คำถาม ที่   ๑๑๖ 
  ขณะ  นี้ได มี ปาย โฆษ ณา หนังสือ   นิต ยา สาร ฉบับ หน่ึง มี ขอความ วา   
“ผู รู   ตื่น   เบิก บาน   อาน ”  ความ เขาใจ ของ ผม ไม ทราบ วา ผิด หรือ ถูก กับ คำ วา   
“ผู รู   ตืน่   เบกิ บาน   อาน”  ซึง่ หมาย ถงึ พระพทุธ องค ใช หรือ ไม   หาก ความ เขาใจ 
ของ ผม ถูก ตอง ใน คำ สวด มนต ทุก วัน ของ เด็ก และ เยาวชน ตา ม สถาน ศึกษา 
ตางๆ   จะ ให คำ ชี้แจง อยางไร กับ เรื่อง นี้ 
 
ตอบ   
 คำ วา  “ ชาว พทุธ ”   แปล วา   ผู รู   ผู ตืน่   ผู เบกิ บาน กไ็ด   เขาใจ วา นติยสาร 
ฉบับ นั้น มุง เอา ความ หมาย นี้   คือ หมาย ถึง ชาว พุทธ ทั่วไป 
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 คำถาม ที่   ๑๑๗ 
  กระผม อยาก จะ ถาม อาจารย วา   คำถาม ที ่๑   ธรรมะ คอื อะไร   คำถาม 
ที ่๒   อะไร คอื ธรรมะ   และ คำถาม สดุทาย   อาจารย ลอง ตอบ คำถาม สมมตุ ิวา 
เด็ก อนุบาล ถาม วา   นรก สวรรค   คือ อะไร   ขอบคุณ ครับ 
 
ตอบ  
  ธรรมะ มี หลาย ความ หมาย   เชน 
  ๑ .   คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจา   ที่ เรียก วา พระ ธรรม 
  ๒ .   ความ จริง ที่ มี อยู ใน ธรรมชาติ   มี ผู คน พบ แลว นำ มา สั่ง สอน 
  ๓ .   ระบบ ศีล ธรรม จริยธรรม 
            สำหรบั เดก็ อนบุาล   นรก ก ็คอื ความ ไม สบาย กาย ไม สบายใจ   สวรรค 
คือ ความ สบาย กาย สบายใจ 

คำถาม ที่   ๑๑๘ 
  ขอ คำ แนะนำ จาก อาจารย ดวย คะ   เร่ือง การ ใช สรรพนาม ใน การ 
สนทนา กบั พระ   ๑ . กรณ ีที ่พระ อาย ุมากกวา เรา   เรยีก ทาน วา   หลวง พอ   หลวง 
พี ่  พดู แทน ตวั เอง วา   หน ู  จะ เหมาะ หรอื ไม   หรอื ควร ใช คำ ใด ?    ๒ .  กรณี ที ่พระ 
อายุ นอย กวา เรา   ควร เรียก พระ อยางไร   เรียก   “ ทาน”   ได ไหม คะ   หรือ จะ ใช 
พระคุณ เจา ?   ( แต รูสึก ขัด   ๆ    ถา จะ ใช คำ นี้ )   แลว จะ แทน ตัว เอง อยางไร   ถา 
ไม ใช ดิฉัน 
 
ตอบ  
  คำ วา   “ ทาน ”   ใชได ทั้ง กับ พระ ผูใหญ ผู สูง อายุ   ทั้ง กับ พระ ที่ ยัง หนุม 
อายุ ยัง นอย   เปน คำ กลางๆ   ดี   สำหรับ คำ แทน ตัว เอง นั้น ใช คำ วา   “ หนู ”   กับ 
พระ ผู สูง อายุ   และ ใช คำ วา   “ ดิฉัน ”   กับ พระ หนุม เณร นอย 
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คำถาม ที่   ๑๑๙ 
  กราบเรียน ถาม อาจารย คะ   หนู เห็น อาจารย ตอบ คำถาม มา   ตอง 
ขอบคุณ มาก คะ   แต หนู อยาก เขาไป สืบคน หรือ อาน เพิ่ม เติม   แต ไมรู วาท่ี 
อาจารย อาง มา เรา จะ เขาไป คนหา ได อยางไร   หรือ บางที   มี เรื่อง ที่ นา สนใจ 
จากคำถาม ของ คน อื่น   หรือ ไป อาน เจอ ใน หนังสือ ของ อาจารย แลว มี การ 
อาง ถึง แหลง ที่มา   หนู อยาก เขาไป ดู ให มาก ขึ้น   แต สืบคน ตอ ไม เปน   เชน   
รัตน สูตร   ขุท ทก นิกาย   หรือ   สัง ยุต ตนิ กาย   อะไร อยาง นี้   ดู เหมือน   สิ่ง เหลา นี้ 
จะ อยู ใน พระ สุต ตัน ต ปฏก   ใช ไหม คะ   รบกวน ชวย อธิบาย เพิ่ม เติม   เพื่อ การ 
สืบคน   คนควา   หรือ อาง ถึง   เพิ่ม เติม ดวย คะ 
 
ตอบ   
 ใช แลว อยู ใน พระ สุต ตัน ต ปฎก   คุณ ผู ถาม ตอง มี พระ สุต ตัน ต ปฎก 
ไว ที่ บาน   จึง จะ คนควา เพิ่ม เติม ได   คอยๆ   ซื้อ ไว ที่ ละ เลม สอง เลม ก็ได   แต ถา 
ซือ้ พระ สตุ ตนั ต ปฎก ทัง้ ชดุ ก ็จะ สะดวก ใน การ คนควา ตาม ไป ด ู  ผม รูสกึ ปลืม้ 
ใจ ที่ คุณ พูด มา เชน นี้   ขอ อนุโมทนา ตอ ความ คิด อัน ดี งาม นี้ ดวย   จะ ทำได แค 
ไหน ก็ ลอง พยายาม ดู

คำถาม ที่   ๑๒๐ 
  ตองการ รวม เปน เจา ภาพ   หนังสือ ธรรมะ เอกเขนก   แต   โทร .   ไป 
สอบถาม   ๐๒ - ๒๔๓๑๒๗๙  ไม ติด เลย คะ   เลย ไม แนใจ 
 
ตอบ  
  เบอร โทรศัพท ที่ คุณ แจง มา นี้ ถูก ตอง แลว   ให โทรฯ   บอยๆ   เพราะ 
เบอร นี้ คอน ขาง จะ ใช งาน มาก จึง ไม คอย วาง   ขอ อนุโมทนา ใน กุศล จิต ของ 
คุณ ดวย 
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คำถาม ที่   ๑๒๑ 
  กราบเรียน อาจารย วศิน คะ   หนู มี ปญหา บาง อยาง คาง คา ใจ อยู   จึง 
เรียน ถาม ดังนี้ คะ   บาง ที การ ปฎิบัติ ก็ ตอง มี การ ใช หลัก อุเบกขา กับ ลูก   การ 
เปน แม ก็ อยาก ให ลูก เดิน ไป ใน ทาง ที่ ถูก ที่ ควร   แต ลูก ชวง วัย รุน เดี๋ยว นี้   มี สิ่ง 
แวดลอม และ เพือ่น มากมาย   ตัง้แต เลก็   ก ็ปลกู ฝง แต สิง่ ที ่ด ีให เขา   พอ เริม่ วยั 
รุน   พฤติกรรม เริม่ เปล่ียน   พดูจา หยาบ คาย   ชอบ เลน คอมฯ มาก ขึน้   การ เรยีน 
ไม สนใจ   ทั้ง ที่ ก็ บอก แลว วา   ให รูจัก แบง เวลา   การ เรียน เปน สิ่ง ที่ จะ ติดตัว ไป 
ใน อนาคต   ไมมี ใคร มา แยง ชิง ความ รู ใน สมอง เรา ได   ถา มี ความ รู   ก็ นำ ออก 
มา ทำ มา หากิน ได   จะ ไม ลำบาก   แม ไม ได อยู เลี้ยง ดู ตลอด ชีวิต นะ   ถึง เวลา   
แม ก็ ตอง ไป   ถา เวลา ผาน ไป แลว   ยอน กลับ มา แกไข ไม ได   อยา ทำตัว เหลว 
ไหล   แต คำ สอน ทั้ง หลาย ก็ เหมือน ผาน เลย ไป   ใจ คน เปน แม ก็ ไม สบาย   บาง 
ครั้ง นึก ปลอย วาง วา   พวก ลูก เหลา นี้   มี กรรม เปน ทายาท   เขา ทำ อยางไร   ก็ 
จะ ได อยาง นั้น   ตาง คน ก็ ตาง กรรม   เรา ทำ หนาที่ แม ตาม สมควร แลว   ผล จะ 
เปน อยางไร ก็ อยา ไป คิด มัน   แต อีก ใจ ก็ ยัง วาง ไม ลง คะ   กลับ คิด วา   ตอง สู อีก 
หนอย   ถึง เขา จะ มอง วา เรา เปน แม ที่ จูจี้   ขี้ บน   แต อยาง นอย   คำ สอน ดีๆ ที่ เรา 
ตั้งใจ สอน ไป   คงจะ คง ยัง อยู กับ เขา บาง   ใน ภาย หลัง   บาง ครั้ง เวลา เห็น พวก 
เขา ทำตวั เหลว ไหล   รูสกึ เศรา ใจ จงั   ไมรู วา ทำกรรม อะไร รวม กนั ไว   จงึ ม ีลกู ที ่
ไมมี หัวคิด   แต ใจ หนึ่ง เตือน วา   ชาง เขา เถอะ   เรา มีหนา ที่ ชี้แนะ   เขา จะ ทำ ไม 
ทำ   มัน เปน กรรม ของ เขา   ใจ อีก ขา งก็บอก วา   ทำ แบบ นั้น เห็น แก ตัว   เหมือน 
ตดั ปญหา ท้ิง   ลอยตัว เหนอื ปญหา   บางที มนั สบัสน มาก คะ   อาจารย ชวย ตอบ 
หนอย นะ คะ   เวลา ที่ เรา เจอ ปญหา   แลว ถอย ออก มา ดู   ไม ให เปน ตัว เรา เลน 
เอง   บาง ครั้ง มัน ก็ ตัด ไม ขาด   เพราะ หวง มัน ผูก แนน อยู คะ 

 ตอบ   
 ขอ ให ทำ ไป ตาม หนาที ่ของ แม   ให รูสกึ วา เรา ได ทำ ด ีทีส่ดุ แลว   เหลอื 
จาก นัน้ เปน ความ รบั ผดิ ชอบ ของ เขา เอง   เขา เปน ลกู ของ เรา ก ็จรงิ   แต วาสนา 
บารมี เปน เรื่อง ของ แตละ คน 
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 คำถาม ที่   ๑๒๒ 

  ดิฉัน ได สนใจ   เขา มา ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม   ป   ๒๕๔๗   โดย ไป ทัวร 

ทำบุญ ตาม วัด ตางๆ   และ ได มี โอกาส เรียน สมาธิ เบื้อง ตน  ที่ วัด แถว สุขุมวิท   

๑๐๑   ปกติ ดิฉัน สวด มนต   ถือศีล   ๕ ,   ศีล   ๘   บาง   นั่ง ภาวนา    ไป ทำบุญ ตาง   

จ . ว .   ตาม เทศกาล .   ไป ปลูก ปา ให วัด ที่   ตจว .   ดิฉัน รูสึก ได วา   ความ โลภ ใน 

สิ่งของ ตางๆ   ทั้ง เร่ือง   การ กิน   การ อยู   ลด ลง มาก   แต ความ โกรธ ยัง มี อยู   คือ 

ลด ลง   ( แต นอย )   ขอ อาจารย ชี้แนะ   วิธี ปฏิบัติ ธรรม เพื่อ ลด ความ โกรธคะ 

 ตอบ   

 ๑ .   พิจารณา ให มาก ถึง โทษ ของ ความ โกรธ 

  ๒ .   พิจารณา ให มาก ถึง คุณ ของ ขันติ และ เมตตา 

  ๓ .   เจริญ เมตตา ให มาก   ให อภัย ให มาก 

            มี หนังสือ ของ ผม อยู   ๒   เลม   ชื่อ   “ ทำ อยางไร กับ ความ โกรธ ”   และ   

“ วิธี ลด   ละ   ความ โกรธ ”   ลอง ติดตอ ไป ทาง สำนัก พิมพ ธรรมดา   โทรฯ   ๐๒ - 

๘๘๘๗๐๒๖  คิด วา นา จะ ชวย ได บาง ไม มาก ก็ นอย 

 

คำถาม ที่   ๑๒๓
  เกี่ยว กับ อาชีพ รอง รำ ทำ เพลง   ทำให คน มี ราคะ เพิ่ม และ โมหะ เพิ่ม 

ขึ้น นั้น   ปรากฏ ใน พระ ไตร ปฏก วา   เม่ือ ตาย แลว ตอง ไป ตก นรก ใช ไหม คะ   

ดฉินั ม ีลกูชาย ม ีอาชีพ เปน นกั ดนตรี   เขา ให เงนิ จาก การ เลน ดนตรี ของ เขา แก 
ดิฉัน   ดิฉัน ใช เงิน ของ เขา   ดิฉัน จะ บาป ดวย ไหม คะ   ถา บาป ดิฉัน ไม รับ เงิน นี้   

ลูก ก็ ไม มีอะไร จะ ทดแทน พระคุณ แม ได   สมควร ที่ เรา จะ ทำ อยางไร   หรือ คิด 
อยางไร ดี คะ   ขอบพระคุณ คะ 
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 ตอบ   
 การ ที่ คุณ ได รับ เงิน จาก ลูกชาย ซึ่ง เปน นัก ดนตรี นั้น   ไม เปน ความ 
ผิด อะไร   มี สวน ดี ทำให เขา ได ตอบแทน พระคุณ ของ มารดา   ซึ่ง เปน บุญ กุศล 
อยาง หน่ึง ของ เขา ได สะสม ไว เปน ประจำ   เปน ทาง ให เขา ประสพ บญุ เปน อนั 
มาก จาก การ บำรงุ มารดา   เปน มงคล อนั สงูสดุ อยาง หนึง่   ขอ ให คณุ สบายใจ   
รับ เงิน เขา ไว ใช และ ทำบุญ กุศล ตาม สมควร 
 

คำถาม ที่   ๑๒๔ 
  ที่ กลาว วา ให เห็น กายใน กาย   เวทนาในเวทนา   จิต ใน จิต   ธรรม ใน 
ธรรม ใน ภายใน และ ใน ภายนอก นั้น   คำ วา   “ ใน ภายนอก ”   หมาย ถึง อะไร   ให 
เห็น กาย   เวทนา   จิต   ธรรม ของ ผู อื่น ดวย หรือ คะ 
 
ตอบ   
 ตาม อร รถ กกาม มหา สติ ปฏ ฐาน สูตร บอก วา   “ ใน ภายนอก ”   หมาย 
ถึง   กาย ของ ผู อื่น 

 
คำถาม ที่   ๑๒๕ 
  จติ ม ีจติ ที ่ยิง่ กวา   ก ็ให สต ิกำหนด รู วา   จติ ม ีจติ ที ่ยิง่ กวา   หมายความ 
วา อะไร คะ 

 ตอบ  
  จติ ที ่ม ีจติ อืน่ ยิง่ กวา   หมาย ถงึ   จติ ที ่เปน กา มาว จร   ( สอตุตฺรํ   จติ ฺต)ํ   จติ 
ที ่ไมม ีจติ อืน่ ยิง่ กวา   ( อน ุตตฺร ํ  จติต ํ)   หมาย ถึง จติ ที ่เปน ร ูปาว จร   และ อรปูาวจร   
จิต ที่ ได ฌาน   ทั้ง รูป ฌาน และ อรูป ฌาน 



105๑๐๓

คำถาม ที่   ๑๒๖ 

  กาม ฉันทะ ที่ ยัง ไม เกิด   จะ เกิด ขึ้น ดวย การ ใด ก็ รู ชัด ดวย ประการ นั้น 

ดวย   กาม ฉนัทะ ที ่เกดิ แลว   จะ ละ เสยี ได ดวย ประการ ใด   ก ็ให รู ชดั ประการ นัน้ 

ดวย   กาม ฉันทะ ที่ ละ ได แลว จะ ไม เกิด ขึ้น อีก ตอ ไป ดวย ประการ ใด   ก็ จะ รู ชัด 

ประการ นั้น ดวย   สิ่ง ที่ ตอง รู ชัด ทั้ง สาม ประการ ขาง ตน หมาย ถึง อะไร 

 

ตอบ  

  หมาย ถงึ รู สาเหตุ เกดิ   และ เหตุ ดบั ของ กาม ฉนัทะ   เชน สภุนิมติ   ความ 

กำหนด หมาย วา งาม เปน เหตุ เกิด ของ กาม ฉันทะ   อสุภ นิมิต   ความ กำหนด 

หมายความ วา ไม งาม เปน เหตุ ดับ ของ กาม ฉันทะ เปนตน 

 

คำถาม ที่   ๑๒๗ 

  ไดยิน มา วา   ผู ที่ บรรลุ อรหันต   หาก ไม บวช   จะ ตอง ตาย   ใช หรือ ไม   
(ไม อาจ เปน ฆราวาส ได   ) 

 

ตอบ  
  ถูก ตอง แลว 
 

คำถาม ที่   ๑๒๘ 

  พระ สงฆ ที ่จะ รบั ผา กฐนิ และ คณุสมบตั ิของ ภกิษ ุผู ครอง เปน อยางไร 

ครับ 
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 ตอบ   
 พระ สงฆ ผู จะ รับ กฐิน ตอง อยู จำ พรรษา ใน อาวาส นั้น ครบ   ๓   เดือน   
สำหรับ ผู ครอง ผา กฐิน สุด แลว แต พระ สงฆ ทั้ง หลาย จะ ตกลง กัน วา จะ ให 
ใคร เปน ผูครอง   ใน สมัย โบราณ จะ เลือก ภิกษุ ที่ จีวร เกา กวา ผู อื่น   เพื่อ ทาน 
จะ ได เปลี่ยน ใหม   ถา มี มาก รูป ดวย กัน ก็ จะ เลือก ภิกษุ ที่ มี พรรษา มาก ที่สุด   
ใน ปจจุบัน จีวร หรือ สบง   ( ผา นุง )   หา ได งาย แลว   จึง มัก เลือก ภิกษุ ผู เปน เจา 
อาวาส หรือ ถา เจา อาวาส ยินยอม  ก็ อาจ เลือก ภิกษุ ที่ มี พรรษา มาก ที่สุด 
ในอาวาส นั้น ก็ได 
 

คำถาม ที่   ๑๒๙ 
  ขอก ราบ เรียน ถาม อาจารย คะ   พอ แม เปน คน ซึ ้อด อก ไม เพ่ือ บชูา พระ   
แลว ให คน งาน ( คนใช ) ที ่บาน เปน คน นำ ดอกไม ไป บ ุชา พระ   เรยีน ถาม วา ใคร 
ได บุญ กวา กัน   อยางไร คะ   อยาง นาย เปน คน ซื้อ หา อาหาร มา ใส บาตร   แต 
ฝาก คน งาน ใน บาน เปน คน ใส แทน   ถาม วา ใคร ได บุญ   และ ตาง กัน อยางไร 
คะ   ขอก ราบ รบกวน เทา นี้ คะ   ขอ ขอบพระคุณ ลวง หนา กับ คำ ตอบ   และ เพื่อ 
ความ เขาใจ คะ 

 ตอบ   
 บญุ ชัง่ ตวง ไม ได   ยาก ที ่จะ บอก วา ใคร ได บญุ มากกวา ใคร   ขึน้ อยู กบั 
องค ประ กอ บอื่นๆ   ดวย   เชน   เจตนา   ศรัทธา   เปนตน 
 

คำถาม ที่   ๑๓๐ 
  จาก  คำถาม ที่   ๙๖   ให ทำ วิปสสนา คือ อยู กับ ปจจุบัน   ขอ ทราบ คำ 
อธิบาย เพิ่ม เติม พรอม ยก ตัวอยาง ใน การ ทำงาน ให เห็น คะ   และ คำ วา กุศล 
กรรมบถ   ๑๐   หมาย ถึง อะไร บาง คะ 
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ตอบ   

 เวลา ทำงาน คณุ ก ็ทำงาน ไป ซ ี  จะ มา ทำ วปิสสนา อยู ได อยางไร   ถา ใจ 

อยู กบั งาน มนั ก ็เปน สมาธ ิใน งาน   แต ถา อะไร เกดิ ขึน้ กบั คณุ จะ พอใจ หรอื ไม 

พอใจ ก็ตาม   คุณ มี สติ พิจารณา ได ทัน วา   มัน ไม เที่ยง   เปน ทุกข   เปน อนัตตา   

นี ่แหละ คอื วปิสสนา   ใจ คณุ ก ็จะ สบาย ขึน้   ไม ยดึ ตดิ กบั อารมณ   ไม ผกูพนั มัน่ 

หมาย วา มัน เที่ยง   ยั่งยืน 

            กุศล กรรมบถ   ๑๐   คือ   ๑ .   เวน จาก การ ฆา สัตว   ๒ .   เวน จาก การ ลัก 

ทรพัย   ๓ .   เวน จาก ประพฤต ิผดิ ใน กาม   ๔ .   เวน จาก พดู เทจ็   ๕ .   เวน จาก พดู สอ 

เสียด   ( ยุยง ให คน แตก กัน )   ๖ .   เวน จาก พูด คำ หยาบ   ๗ .   เวน จาก พูด เพอ เจอ   

๘ .   เวน จาก โลภ อยาก ได ของ ผู อื่น โดย ไม ชอบ ธรรม     ๙ .   เวน จาก พยาบาท     

๑๐ .   เวน จาก ความ เห็น ผิด   เชน   เห็น วา ทำ ดี ไม ได ดี   ทำ ชั่ว ไม ได ชั่ว   เปนตน 

            กุศล กรรมบถ นี้   แปล วา   ทาง แหง กุศล กรรม   เปน มนุษยธรรม ดี กวา 

ประณีต กวา ศีล   ๕   ใน ที่ บาง แหง ทาน เรียก วา   ธรรม จริยา   ที่ เรา มา ใช กัน ใน 

ปจจุบัน วา   จริยธรรม 
 

คำถาม ที่   ๑๓๑ 

  เคย อาน หนังสือ บาง เลม บอก วา เวลา เกิด ความ คิด หรือ อารมณ ให 
รูสึก ตัว   คือ หยุด คิด   หยุด อารมณ   เชน   อารมณ โกรธ   ก็ ให พยายาม ขม ใจ ไม 
ให โกรธ   คลาย กับ วา เมื่อ เกิด ความ คิด ให หยุด คิด   บาง ตำรา ก็ วา ถา ทำ เชน นี้ 

เหมอืน กบั หนิ ทบั หญา   คลาย กบั เปนการ เกบ็ กด เอา ไว   ควร จะ ตาม ด ูอารมณ 
นั้นๆ แทน   ผม เลย มี ความ สงสัย วา ตาม ดู อารมณ จะ ตาม อยางไร   และ หลัก 
การ ที ่ผม วา มา นี ้อยาง ไหน เปนการ ทำ ที ่ถกู ตอง   คอื หยดุ คดิ   หรอื ตาม ด ูความ 

คิด กัน แน 
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ตอบ  
  ก ็ควร จะ ทำ ทัง้ สอง อยาง   คอื   หยดุ คดิ เร่ือง นัน้ และ ก ็เปล่ียน ความ คดิ 
เสีย ใหม   เหมือน กับ ตอก ลิ่ม เกา ออก ไป ใส ลิ่ม ใหม เขา มา ทดแทน   เขา เรียก 
วา ใช อารมณ ทดแทน   คือ เอา สิ่ง ที่ ดี มา ทดแทน สิ่ง ที่ เสีย   เหมือน เอา น้ำดี มา 
ไลน้ำ เสีย   ตาม ดู จิต ก็ได วา คิด อะไร   เปน กุศล หรือ เปน อกุศล   ถา เห็น วา เปน 
อกุศล ก็ หยุด เสีย  เปลี่ยน ไป คิด สิ่ง ที่ เปน กุศล 
 

คำถาม ที่   ๑๓๒ 
  กราบ สวสัด ี  อาจารย วศนิ   ที ่เคารพ   ดฉินั ขอ เรยีน ปรกึษา คะ   ดฉินั เปน   
พนักงาน บรษิทั ดาน นำ เขายา   และ ได ม ีโอกาส ดีๆ    เขา มา ใน ชวีติ ทาง ธรรมะ   
เพราะ ทาง แผนก การ ตลาด   ขอ ให ชวย เขียน บทความ   หรอื มมุ คอลัมน   เกีย่ว 
กับ ธรรมะ   หรือ ใน แนว ซึ่ง ผู อาน เปน ผู ปวย โรค ไต เร้ือรัง   ตอง รักษา ตัว อยู ที่ 
บาน และ ทำการ ลาง ไต ทาง ชอง ทอง ทกุ วนั ดวย ตวั เอง   วนั ละ   ๔   คร้ัง   ทกุ   ๆ    วนั   
ซึ่ง เปน ระบบ การ รักษา โรค ไต ได อาน คะ    เปน หัวขอ ใหม ยัง ไม มีชื่อ    จะแจก 
ทุก เดือน ให กับ ผู ปวย คะ   แต จะ มี หลาก หลาย เรื่อง ให ผู ปวย อาน ใน หน่ึง เลม   
สวน หนึ่ง ที่ ตอง มี เพ่ิม คือ มุม ธรรมะ   ที่ ทำให ผู อาน สบายใจ   แต เนื้อที่ เขียน 
คอน ขาง นอย คือ   ครึ่ง หนา   A๔   เทานั้น   ดิฉัน จะ ขอ เพิ่ม เปน เต็ม หนา   และ 
คิด วา จะ นำ บทความ ใน หนังสือ ที่ เห็น วา ดี   และ ผู อาน เกิด บุญ กุศล   เขาใจ 
ชีวิต มาก ขึ้น   ดิฉัน จึง นึกถึง อาจารย คะ   เพราะ ดิฉัน ชอบ อาน หนังสือ ธรรมะ   
ฟง   CD   ธรรมะ   แต ไม เคย เขียน คะ   จึง กราบ ขอ ความ กรุณา คะ   
 ๑ .   ขอ อนุญาต   นำ ขอความ บาง สวน ใน หนังสือ ที่ อาจารย เขียน มา 
ลง   โดย ใช ชื่อ ผู เขียน คือ อาจารย วศิน อางอิง ดวย   อนุญาต ไหม คะ   
 ๒ .   กรุณา แนะนำ ชื่อ หนังสือ ของ อาจารย ที่ ผู ปวย อาน แลว ได บุญ   
ไม ทุกข มาก ไป กวา นี้   สบายใจ   และ เรง ปฏิบัติ ธรรม ใน เวลา ที่ เหลือ อยู คะ 
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   ๓ .   ถา อาจารย จะ กรณุา เขยีน บทความ ดงั กลาว   ขนาด ครึง่   A๔   หรือ 
เต็ม หนา   ก ็จะ เปน พระคุณ ยิง่ คะ   เพราะ หา บทความ ที ่กระชับ เหมาะ กบั ผู ปวย 
ลง ครึ่ง   A๔   หรือ เต็ม หนา ไม ได คะ   คง ตอง เขียน วา ให อาน ตอ ใน เดือน ถัด ไป   
ก ็เลย ไมรู วา จะ ยงั ไง คะ   เกรง วา อาน คอ ลมัน นี ้ครัง้ แรก แลว   ไม อยาก จะ อาน 
อีก   จึง ตองการ ให ผู ปวย ที่ อาน ครั้ง แรก แลว ชอบ   เขา ถึงใจ   และ ติดตาม อาน 
เรื่อยๆ   แต ก็ บังคับ เขา ไม ได ใช ไหม คะ   
 ๔ .   อาจารย ชวย ตัง้ ชือ่ คอลมั น ที ่ไพเราะ   เหมาะ กบั งาน นี ้ให ดวย คะ   
เพือ่ ผู อาน จะ ได ตดิตาม ได ทกุ เดอืน   ดฉินั พยายาม คดิ ชือ่ แลว แต รูสกึ ธรรมดา   
และ ซ้ำ กับ ทั่วๆ ไป คะ คือ ไม ตองการ ให ชื่อ คอลัมน  ไป กระทบ ใจ ผู ปวย คะ   
 ๕ .   ใน ฐานะ ดฉินั เปน สือ่ กลาง เสนอ ระหวาง ผู ปวย กบั บทความ ทาง 
ธรรมะ   ดิฉัน จำเปน ตอง มี นามแฝง   เผื่อ ผู ปวย อาจ มี   จ . ม .   มา หา คะ   อาจารย 
ชวย แนะนำ ดวย คะ   หรือ   จะ ใช ชื่อ นามสกุล จริง   ก็ ดู เขินๆ   คะ   อาจารย ชวย 
ตั้ง นามแฝง ให ดวย นะ คะ   กราบ ขอบพระคุณ ลวง หนา เปน อยาง สูง คะ   ที่ ให 
ความ กรณุา   ดฉินั เปน เพยีง จดุ เลก็ๆ   ที ่เพิง่ เริม่ ตนทาง ธรรม คะ   หาก ผดิ พลาด 
ประการ ใด   กราบ ขออภัย มา   ณ   ที่ นี้ คะ   ขอ ให บุญ กุศล ครั้ง นี้ เปน โอกาส ให 
อาจารย วศิน ถึง ซึ่ง พระ นิพพาน ใน เวลา อัน ควร   
 
ตอบ   
 ๑ .   ยินดี มาก ครับ 
            ๒ .   ขอ แนะนำ หนังสือ เรื่อง   “ เพื่อ ความ สุช ใจ”   “ เพื่อ สุขภาพ จิต ที่ ดี”   
“ หลัก กรรม และ การ เวียน วาย ตาย เกิด ”   และ   “ ไตรลักษณ”   รวม   ๔   เลม   ขอ 
แนะนำ เทา นี้ กอน 
            ๓ .   ขอ ให คณุ พจิารณา เลอืก จาก หนงัสอื ตางๆ   จะ เหมาะ กวา   เพราะ 
คุณ อยู ใกล ชิด กับ เหตุการณ 
            ๔ .   ขอ เสนอ ชื่อ คอลัมน วา   “ เพื่อ ความ สบายใจ ” 
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 คำถาม ที่   ๑๓๓ 
  เหน็ สนุขั หลงั บาน อดอยาก แลว เปน ทกุข ใจ   ทกุ วนั ดฉินั จะ เหน็ สนุขั 
หลัง บาน   ซึ่ง มี เจาของ ที่ มี ธุรกิจ ร่ำรวย   บาน ชอง ใหญ โต   แต คุณ เชื่อ ไหม คะ   
สนุขั ทัง้   ๖   ตวั   นัน้ เปน ขี ้เรือ้น ทกุ ตวั   ผอมโซ   เหน็ ซีโ่ครง   ยิง่ กวา หมา จรจัด ขาง 
ถนน ซะ อกี   ทกุ เชา และ เยน็ พอ เจาของ เปด ประต ูรัว้ บาน   มนั จะ วิง่ กรู กนั ออก 
มา หา ของกิน ขาง นอก บาน   หา ถุง ขยะ บาง   เศษ อาหาร ตาม   พื้น บาง   ตอน 
แรก ดฉินั คดิ วา สนุขั ม ีเจาของ   เขา คง ไม ให อดอยาก หรอ ก   ดฉินั ก ็ไม ได สนใจ 
อะไร   แต พอ เห็น เปน แบบ นี้ ทุก วัน   ๆ    อด เวทนา สงสาร มัน ไม ได คะ   ดิฉัน จึง 
ตัก อาหาร เม็ด สุนัข   เอา ออก มา ให มัน กิน   แตละ ตัว กิน แบบ   ไม บันยะบันยัง   
กิน อาหาร ชนิด แทบ ลืม หายใจ เลย คะ   ขนาด ขาง บาน ดิฉัน   เอา อา หา รบูดๆ   
มา ให มัน กิน   มัน ยัง กิน เหมือน กับ วา อรอย มากๆ   ดิฉัน เห็น แลว   รูสึก เศรา ใจ 
มากๆ   คะ   เปน ทุกข   ทุก ครั้ง ที่ ได เห็น   เพราะ วา บาน ดิฉัน ก็ เลี้ยง สุนัข เหมอืน 
กัน   มี ทั้งหมด   ๘   ตัว   กิน ขาว เย็น ทุก วัน   วัน ละ   ๑   มื้อ   สวน มื้อ อื่น   จะ เท อาหาร 
เมด็ ใส ไว ใน จาน ตลอด   เรา เลีย้ง เขา แลว ก ็ไม อยาก ให เขา อด   เรา กนิ   เขา ก ็ตอง 
กนิ เหมอืน เรา คะ   แต ฐานะ ทาง บาน ดฉินั ก ็แค พอ ม ีพอ กนิ   จะ เอา อาหาร ไป ให 
สุนัข หลัง บาน ทุก วัน   ก็ คงจะ ไม ไหว เหมือน กัน   เพราะ   ทุก วัน นี้ ก็ ยัง มี หน้ีสิน   
ยัง เปน มนุษย เงิน เดือน   ก็ ตอง กระเบียด กระเสียน   อยู ทุก วัน   แต ครั้น พอ เห็น 
สุนัข หลัง บาน วิ่ง ออก มา หา ของกิน   บางที ก็ มา นั่ง   รอ อยู หนา บาน   มอง ดวย 
ความ หวัง   ดิฉัน ก็ รูสึก ทุกข ใจ อยาง มาก   อยาก ให ทุก ทาน ชวย ชี้แนะ ให ดวย 
คะ   วา ดิฉนั ควร จะ ทำ อยางไร ดี 

ตอบ  
  ขอ อนโุมทนา ตอ กศุล จติ ของ คณุ ดวย   ถา พอ ทำได ก ็ขอ ให ทำ ตอ ไป 
เถอะ   บญุ กศุล จะ ชวย ให คณุ ไม ตกตำ่   ม ีแต จะ เจรญิ มัน่ คง ยิง่ๆ   ขึน้ ไป   ถา คณุ 
จะ เขยีน จดหมาย ไป เตอืน เจาของ สนุขั   ๖   ตวั นัน้ บาง จะ เปนไร ไหม   นกึ วา เอา 
บุญ   ขอ ให คุณ โชค ดี ตลอด ไป 
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คำถาม ที่   ๑๓๕ 
  อยาก ให อาจารย ให ความ เห็น เรื่อง  “ สันดาน กา ”  คะ 
 
ตอบ   
 เรื่อง ภิกษุ สันดาน กา ที่ กำลัง อื้อ ฉาว อยู ใน เวลา นี้ รูสึก วา   ศิลปน เขา 
ทำ เกิน ไป 

คำถาม ที่   ๑๓๖ 
  บาง ครั้ง ก็ เหมือน จะ เขาใจ สัทธรรม ของ โลก แต บาง ครั้ง ก็ เหมือน 
ทำใจ ไม ยอมรับ มัน   ไมรู จะ คุย กับ ใคร   เหมือน ใน ชีวิต โหย หา อะไร บาง อยาง 
มา ทัง้ ชวีติ   ก ็เปด เนต็ อาน ธรรมะ   พอ อาน ก ็สบายใจ   เขาใจ   ไม อยาก ให ตวั เอง 
อยู ใน อารมณ นี ้เลย จรงิ   ๆ    เปน คน อยู กบั ที ่ไม ได นาน   สมาธิ สัน้ มาก   ชอบ อาน 
หนังสือ ปรัชญา   ธรรมะ ที่ งาย   ๆ    แต ให ขอคิด นะ   ไม เขา ตัว เอง เลย คะ 

๑๐๙

คำถาม ที่   ๑๓๔
  เคย ไดยิน เรื่อง บอก เลา เกี่ยว กับ พระ ธาตุ เสด็จ ได   คลาย กับ วา 
สามารถ เพิ่ม จำนวน ออก มา ได เอง   ผม เอง สงสัย วา เปน จริง หรือ ไม   ถา 
จริง  ตาม หลัก วิ ทยา ศาสต ร จะ ตอบ ปญหา นี้ อยางไร   หรือ เปน เรื่อง ของ 
ปาฏิหาริย? 

 ตอบ   
 ขออภัย ผม ไมมี ความ รู เรื่อง พระ ธาตุ   ตอบ ไม ได   สนใจ แต เรื่อง พระ 
ธรรม
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ตอบ   

 ที่ วา ดู เหมือน จะ เขาใจ สัทธรรม ของ โลก นั้น   นา จะ เปน วา จะ เขาใจ 

ธรรมดา ของ โลก   เพราะ คำ วา สัทธรรม หมาย ถึง ธรรม ของ คน ดี   ธรรม ที่ ถูก 

ตอง   ธรรมดา ของ โลก ตอง เอา ไตรลักษณ ไป เพง พินิจ   คือ ให เห็น ความ ไม 

เที่ยง   ความ เปน ทุกข   และ ความ เปน อนัตตา ของ สิ่ง ทั้ง ปวง   ไม ยึด ติด ใน สิ่ง 

ใดๆ   คณุ ชอบ อาน ปรชัญา ก ็ดแีลว   ทำให โลก ทศัน กวาง ออก   ยอมรบั ธรรมดา 

ของ โลก วา มัน เปน เชน นั้น เอง   ไม เปน ไป ตาม ความ ตองการ ของเรา     

 

 

คำถาม ที่   ๑๓๗ 

  รบกวน ขอ ให อาจารย อธิบาย   “ ธรรม จักษุ ”   ( ดวงตา เห็น ธรรม  )   มี 

ผู บอก วา ผู ที่ จะ ได ดวงตา เห็น ธรรม ไดแก พระ อริยะ   ๓   ประเภท   คือ   พระ 

โสดาบัน   พระ สก ทา คามี   พระ อนาคามี   เทานั้น   หรือ คะ   /   ขอบคุณ คะ 

 

ตอบ  

  ธรรม จกัษ ุหรอื ดวงตา เหน็ ธรรม ม ีความ หมาย หลาย อยาง   บาง แหง  

เชน  ใน ธัมม จัก กัป ป วัต ตน สูตร   อุ ปาลี โอวาท สูตร และ ทีฆ นข สูตร  หมาย ถึง   

โสดา ปตติ มรรค   โสดา ปตติ ผล   ใน พรหมา ยุ สูตร ทาน หมาย ถึง   ตั้งแต โสดา 

ปตต ิมรรค ไป จน ถงึ อ นาคา ม ิผล   สวน ใน ราห ุโล วาท สตูร ทาน หมาย ถงึ   มรรค   

๔   ผล   ๔   ตั้งแต โสดา ปตติ มรรค จนถึง อร หัต ต ผล     

            รวม ความ วา   คำ วา   “ ธรรม จักษุ หรือ ดวงตา เห็น ธรรม ”   นี้   มี ความ 

หมาย ตั้งแต พระ โสดาบัน ไป จนถึง พระ อรหันต 
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 คำถาม ที่   ๑๓๘ 

  ในบท สวด ทำวัตร ที่ วา   อาทิ กัลยาณั ง ,   มัช เฌ กัลยาณั ง ,   ปะ ริ โย สา 

นะ กัลยาณั ง . .   ไพเราะ ใน เบื้อง ตน   ไพเราะ ใน ทามกลาง   ไพเราะ ใน ที่สุด   นี้ 

หมาย ถึง อยางไร คะ 

 

ตอบ   

 โดย ทั่วไป หมาย ถึง   ศีล   สมาธิ และ ปญญา   ไพเราะ ใน เบื้อง ตน ดวย 

ศลี   ไพเราะ ใน ทามกลาง ดวย สมาธิ   ไพเราะ ใน ทีส่ดุ ดวย ปญญา   ที ่วา ไพเราะ 

นั้น แปล วา งาม ก็ได   งาม ใน เบื้อง ตน   ทามกลาง และ ที่สุด 

 

คำถาม ที่   ๑๓๙ 

  ทำไมไมมี การ จัดการ ขั้น เด็ด ขาด จริงจัง กับ พระ สงฆ ที่ ปลุก เสก 

จตคุาม ราม เทพ   ไถ ชวีติ โคก ระบอื   ทำ ใน สิง่ ที ่ไมใช กจิ ของ สงฆ   แทนท่ีจะสอน 
คน ให พึ่ง ตนเอง   โดย ใช หลัก พุทธ ธรรม   กลับ สอน ให ยึดถือ เทพ   หรือ 

ไสยศาสตร   เปน หนาที่ โดยตรง ของ หนวย งาน ใด   ทำไม ละเวน ปฏิบัติหนาท่ี   

 ตอบ  
  เปน หนาที่ ของ เจา คณะ ปกครอง   ตั้งแต เจา อาวาส   เจา คณะ ตำบล 

- อำเภอ - จังหวัด - ภาค   องคกร สูงสุด คือ มหา เถร สมาคม   ใน หมู พระ สงฆ ที่ 

คดัคาน ก ็ม ี  ที ่สนับสนุน ก ็ม ี  จงึ เปนการ ยาก ใน การ ดำเนิน การ ให เดด็ ขาด ตาม 
ที่ คุณ สงสัย   ชาว บาน ควร จะ รวม มือ ดวย   โดย การ ไม สนับสนุน กิจกรรม เชน 
นั้น   สวน การ ปลอย โคก ระบือ นั้น เปน กิจกรรม ที่ แสดง ถึง เมตตา กรุณา ของ 

พระ สงฆ   การ สนับสนุน ให ความ รวม มือ ก็ ไม นา จะ เสีย หาย อะไร 
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 คำถาม ที่   ๑๔๐ 
  ผม เปน หนี้ เพราะ หลง ไป ใน ความ อยาก มี อยาก ได   กำลัง คิด ไป 
เจรจา กบั คน ที ่เรา พอ จะ พดู คยุ ให เขา ชวย รวม หนี ้ให เรา   ( ถา เขา ชวย เรา .. แต 
ก ็คง ยาก )   แลว ตอ ไป ผม จะ ไม ประพฤต ิตน ลวง ลำ้ เขาไป ใน เหต ุแหง การ เปน 
หนี้ อีก   ผม สัญญา . . ถา ผม ได มี โอกาส ครับ ผม 
 
ตอบ  
  ดแีลว ที ่คดิ จะ ไม เปน หนี ้อกี   ความ เปน หนี ้เปน ทกุข ใน โลก อยาง หนึง่   
สุภาษิต ทาง พุทธ ศาสนา กลาว ไว อยาง นี้   พระ สงฆ ผู เปน ปราชญ   คือ สมเด็จ 
พระ มหา สมณ เจา กรม พระยา วชริ ญาณ ว โร รส   กลาว สอน ศษิย ไว วา   “ หนี ้สนิ 
เปน หลม ลึก   ตกลง ไป แลว ยาก ที่ จะ ขึ้น มา ได ”   
 

คำถาม ที่   ๑๔๑ 
  ชอบ การ ตอบ คำถาม ของ อาจารย วศนิ มาก ครบั   ขอ เปน กำลงั ใจ ให 
อาจารย ครับ 

 ตอบ  
  ขอบคุณ มาก ที่ เปน กำลัง ใจ 
 

คำถาม ที่   ๑๔๒ 
  กราบ  สวัสดี ทาน อาจารย คะ   ดิฉัน เคย อาน ผล งาน เขียน ของ ทาน 
หลาย เลม และ ฟง รายการ เสียง ธรรม อยู บอยๆ   มี ความ ประทับ ใจ และ รูสึก 
รัก และ เคารพ ตอ อาจารย เปน อยาง มาก   ขอ อำนาจ พระ รัตนตรัย คุมครอง 
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อาจารย ให มี สุขภาพ แข็ง แรง สมบูรณ  อยู เปน  รมโพธิ์ รม ไทร ให ธรรมะ แก 

ศษิย ทัง้ หลาย ไป อ ีกนานๆ นะ คะ   เวลา นี ้ดฉินั ม ีเรือ่ง หนึง่ ขอ เรียน ถาม อาจารย 

คะ คอื ดฉินั ไม เขาใจ  วา ทำไม ผู ที ่ยงั เสพ กาม จงึ เปน โสดาบนั ได (ตาม ที ่ม ีการ 

เลา ตอ กัน มา   นาง วิสาขา ได โสดา ปตติ มรรค ตั้งแต อายุ ยัง นอย   เมื่อ เติบโต 

กไ็ด แตงงาน และ ม ีลกู หลาน มากมาย )   ใน ความ รูสกึ ของ ดฉินั   ผู ปฏบิตั ิธรรม 

มัก จะ รูสึก เบ่ือ หนาย ตอ การ เสพ กาม เปน อัน ดับ แรกๆ ของ ความ ที่   ตองการ 

ปฏิบัติ ให มี ความ กาวหนา ตอ ไป   หรือ แมแต การ รักษา ศีล อุโบสถ ยัง ตอง 

ปฏิบัติ พรหมจรรย   ขอ ความ กรุณา อาจารย ให ความ สวาง แก ดิฉัน ดวย คะ   

ขอก ราบ ขอบพระคุณ เปน อยาง สูง 

 

ตอบ   

 ขอบ คุณ มากๆ   ที่ ให กำลัง ใจ   เรื่อง พระ โสดาบัน ที่ ยัง เกี่ยวของ ดวย 

กามคุณ อยู นั้น   เพราะ พระ โสดาบัน ยัง ละ กาม ราคะ ไม ได   ถา ละ กาม ราคะ 

และ ปฏิฆะ ได ก็ จะ เปน พระ อนาคามี   ซึ่ง เปน พระ อริยบุคคล ระดับ สูง แลว   
สังคม ของ พระ โสดาบัน เปน สังคม แบบ อยาง สำหรับ ปุถุชน และ กัลยาณ ชน 

ที ่ม ีชวีติ อยู   ทัง้ ใน ซกี โลกยี และ ซกี โลก ุต ตระ   เปน ทำนอง สะเทิน้ นำ้ สะเทิน้ บก  
คือ อยู ใน น้ำ ก็ได อยู บน บก ก็ได   ใน ดาน บำเพ็ญ ประโยชน ก็ ทำ ประโยชน แก 
สงัคม ได มาก อยาง เชน   นาง วสิาขา และ อนาถ บณิฑ ิก เศรษฐ ีเปนตน   ชวีติ ของ 

ทาน เหลา นี ้แม จะ ยงั ครอง เรอืน อยู กต็าม   แต ก ็ม ีความ ทกุข นอย   พระพทุธเจา 

ตรัส วา เหมือน น้ำ บน ใบ หญา เมื่อ เทียบ กับ น้ำ ใน สระ ใหญ   คือ ความ ทุกข 

ของ คน ทัว่ไป เหมือน นำ้ ใน สระ ใหญ   แต ความ ทกุข ของ พระ โสดาบัน เหมือน 
น้ำ บน ใบ หญา   ขอ เพิ่ม พระพุทธ ภาษิต อีก สัก หนอย หน่ึง วา   “ โสดา ปตติ ผล 
ประเสริฐ กวา ความ เปน เอกราช ใน แผนดิน   กวา การ ไป สวรรค   กวา ความ 

เปน ใหญ ใน โลก ทั้ง ปวง ” 
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 คำถาม ที่   ๑๔๓ 

  เคย ไดยิน ได ฟง เรื่อง   อายตนะ   ๖   มี ตา เปนตน   เปรียบ ดวย สัตว   ๖   

ชนิด   อยาก ทราบ วา มี อะไร บาง 

 ตอบ  

  อายตนะ ภายใน   ๖   คือ   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   นอม ไป ใน อารมณ 

ของ ตนๆ   คือ ตา นอม ไป ใน รูป   หู นอม ไป ใน เสียง   จมูก ใน กลิ่น   ลิ้น ใน รส   กาย 

ใน โผฏฐัพพะ   และ ใจ ใน ธรรมารมณ   ( สิ่ง ที่ ใจ คิด )   ๖   อยาง มี รูป เปนตน   เรียก 

วา อายตนะ ภายนอก   ตา เปนตน นอม ไป ใน รู ปา รมณ เปนตน เหมือน สัตว   ๖   

ชนิด นอม ไป ใน วิสัย ของ ตน คือ   งู นอม ไป ใน ปา รก   จระ เข นอม ไป ใน น้ำ   นก 

นอม ไป ใน อากาศ หรอื บน ตนไม   สนุขั บาน นอม ไป ใน ใตถนุ บาน   สนุขั จิง้จอก 

นอม ไป ใน ปาชา   ( เพื่อ หา ซากศพ )   ลิง นอม ไป ใน ปา หรือ ตนไม 

            บาง ทาน อธบิาย แบบ นำ มา จบั คู กนั   คอื   ตา เหมือน ง ู  ห ูเหมือน จระเข   
จมูก เหมือน นก   ลิ้น เหมือน สุนัข บาน   กาย เหมือน สุนัข จิ้งจอก   ใจ เหมือน ลิง   

แลว พยายาม อธิบาย ให เห็น วา   ตา เหมอืน ง ูเปนตน เพราะ อยางไร   แต ไม ตอง 

จับ คู ก็ได   เพียง ให รู วา อายตนะ ภายใน   ๖   เหมือน สัตว ๖   ชนิด ที่ นอม ไป ใน 
วิสัย ของ ตนๆ   ถา เรา นำ ปลาย เชือก ที่ ผูก สัตว เหลา นี้ มา ผูกมัด   ไว กับ ตัว เรา   
ตาง ชนิด ตาง ก็ ดึง เรา ไป ใน วิสัย ของ ตนๆ   เรา จะ ลำบาก สัก เพียง ใด   แต ถา 

ฝก มนั ได แลว   มนั อยู ใน อำนาจ ของ เรา   เรา ก ็ดงึ มนั ไป ได ตาม ที ่เรา ปรารถนา   

อายตนะ ภายใน มี ตา เปนตน   เรียก อินทรีย   ๖   ก็ มี   ถา เรา ฝก มัน ได ให อยู ใน 

อำนาจ ของ เรา   เรา ก็ ใช มัน ให เปน ประโยชน   คือ ดู สิ่ง ที่ ควร ดู   ฟง สิ่ง ที่ ควร ฟง   
เพราะ ฉะนัน้ ทาน จงึ กลาว วา   อนิทรยี ของ มนษุย ทัง้ หลาย ม ีทัง้ เปน ประโยชน 

และ ไม เปน ประโยชน   ที ่รกัษา แลว เปน ประโยชน   ที ่ไม คุมครอง รกัษา ไม เปน 

ประโยชน 
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 คำถาม ที่   ๑๔๔ 

  ระหวาง ปญญา อบรม สมาธ ิ  กบั สมาธ ิอบรม ปญญา   นัน้   อยาง ไหน 

ดี กวา ครับ   ขอ ความ กรุณา ชวย ตอบ ให ดวย 

 ตอบ  

  เคย ไดยนิ มา อยาง นี ้  ศลี อบรม สมาธิ   สมาธ ิอบรม ปญญา   ม ีผล มาก 

ม ีอานสิงส มาก   ปญญา อบรม จติ ยอม หลดุ พน จาก อา สวะ ทัง้ หลาย   ปญญา 

อบรม สมาธิ ก็ได   ตาม สูตร ที่ วา   เจริญ วิปสสนา กอน   เจริญ สมาธิ ทีหลัง   หรือ 

เจรญิ สมาธ ิกอน   เจรญิ ปญญา ทหีลงั   หรอื ทำ สลบั กนั กไ็ด   สามารถ ให สำเรจ็ 

ประโยชน ได เหมอืน กนั   คอื นำ ไป สู ความ หลดุ พน   แปล วา   ศลี   สมาธ ิ  ปญญา   

ตอง อาศัย กัน 

คำถาม ที่   ๑๔๕ 
  ดิฉันคิด อยาก ชวย ลูก นอง สามี หลาย คน ที่ กู เงิน มา ใช โดย เสียดอก 

เบี้ย มากกวา รอย ละ ๒๐   ตอ เดือน   ตั้งใจ จะ ให เขา เพียง รอย ละ ๕   จะ เปน 
บาป ไหม คะ ( ดิฉัน ปวย เปน มะเร็ง ) 

 ตอบ   

 ไม บาป   ยงั จะ ได บญุ มาก เสยี อกี   เพราะ ถา คณุ ไม ทำ เชน นัน้   เขา ตอง 
เสียด อก เบี้ย รอย ละ   ๒๐   ซึ่ง รุนแรง มาก   คุณ ได ชวย ผอน หนัก 
เปน เบา   ขอ อนุโมทนา ดวย 
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คำถาม ที่   ๑๔๖ 
  กราบ เรียน อาจารย คะ   เนือ่งจาก เพิง่ จะ สญู เสยี คณุ พอ ไป โดยที ่ทาน 
ได ไป โดย การ อาบ นำ้ ชำระ รางกาย   เรียบรอย แลว ก ็นัง่ ทา สมาธ ิหลบัตา จาก 
ไป อยาง สงบ   ทาน ไม ได บอก กลาว อยางไร เลย   ทั้งๆ ที่ ได ทราบ เรื่อง เกิด   แก   
เจ็บ   ตาย อยู บาง คะ แต เปนการ สูญ เสีย ที่ ยิ่ง ใหญ ใน ชีวิต มาก   ขอ เรียน ถาม 
อาจารย วา   การ ที่ เรา ไม สามารถ ที่ จะ ใส บาตร เปน ประจำ ทุก วัน  แต มี ความ 
ตัง้ใจ จะ ถวาย สงัฆทาน อทุศิ ให ทาน   ไม ทราบ วาการ ทำ แบบ นี ้จะ ให ทาน ได 
ผล บญุ มาก นอย แค ไหน   คะ   และ ตอง ปบฺตั ิอยางไร เพือ่ ให ทาน ไป สู ภพ ภมู ิ
ที่ ดี ที่ งาม คะ   รบกวน อาจารย ดวย คะ   ขอ บพระคุณ มาก คะ 
 
ตอบ  
  ดี ครับ   ทาน ไป ดี   คุณ ทำบุญ อยาง ใด อยาง หนึ่ง ก็ได   เพื่อ อุทิศ สวน 
บุญ ให ทาน   คิด วา ทาน ไป สู ภพ ภูมิ ที่ ดี งาม แลว   การ นั่ง สมาธิ ตาย เปน สิ่ง ที่ 
ทำได ยาก   หา ได ยาก   เพราะ ฉะนั้น คิด วา ไม ตอง หวง ภพ ภมูิ ของ ทาน ใน ภาย 
หนา   ขอ ให คณุ คดิ อกี อยาง หนึง่ วา   พอ ของ ทกุ คน ตอง ตาย ไมใช เพยีง พอ ของ 
เรา คน เดยีว เทานัน้   จะ มาก ดวย ยศ   ดวย ทรพัย   ดวย ชือ่ เสียง   อยาง ไรๆ   ก ็ตอง 
ตาย   ผู เกิด มา แลว จะ ไม ตาย ไมมี   ทั้ง ใน อดีต   ปจจุบัน และ อนาคต 
 

คำถาม ที่   ๑๔๗
  เรียน อาจารย วศิน ที่ เคารพ อยาง ยิ่ง   เปน ชวง เวลา นาน มาก ที่ หนู ไม 
ได ไป เรยีน ใน วนั อาทติย เนือ่งจาก ตอง กลบั บาน ที ่หวัหนิ   ซึง่ อนั ที ่จรงิ แลว ไม 
อยาก ขาด เรียน เลย   เปน เพราะ อาจารย   หนู จึง มี ความ เชื่อ มั่น และ ศรัทธา,  
มี ความ สนใจ ที่ จะ ศึกษา ให ยิ่ง ขึ้น ไป ใน พระพุทธ ศาสนา   หาไม แลว หนู ก็ 
คง เปน แค บุคคล ที่ มี ศาสนา แค เพียง ใน บัตร ประชาชน   ขณะ นี้ ก็มีหนังสือ 
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ของ อาจารย เปน เพื่อน คะ   เมื่อ สัปดาห ที่ ผาน มา โชค ดี ที่ มี โอกาส ไป รักษา 
ศีล ๘   ถึง   ๖   วัน   แลว จึง ตอง ลา ศีล เพราะ ตองเต รี ยมก ลับ กรุงเทพ ซอม รับ 
ปริญญา   มี เรื่อง จะ ถาม อาจารย คือ ใน ชวง เวลา ระหวาง ที่ หนู รักษา ศีล นั้น   
ก็ได พยายามประคอง สติ ไว เพื่อ ให ศีล นั้น สมบูรณ ที่สุด เทา ที่ จะ มี สติ อยู   ก็ 
ทำได บาง   ไม ได บาง   คือ   อาจ จะ เปน ศีล พรอยๆ   ไม ได บริสุทธิ์ นัก   จึง จะ ขอ 
เรียน ถาม อาจารย เปน แนวทาง คะ วา ศีล แตละ ขอ ใน ราย ละเอียด ที่ สมควร   
ระวัง และ ใสใจ ม ีอะไร บาง คะ เพือ่ จะ เปน ประโยชน ตอ ตวั หน ูเอง เมือ่ ม ีโอกาส 
ไป รักษา สติ   รักษา ศีล ใน กาล ตอ ไป คะ   อีก หนึ่ง เรื่อง คือ ถา หนู สนใจ จะ ฟง 
รายการ วิทยุ ที่ อาจารย บรรยาย ,  สิ่ง ที่ อาจารย สอน ใน หอง ไป แลว หนู จะ 
หา ฟงได ที่ไหน บาง    เปนการ ยาก เหลือ เกิน สำหรับ หนู ที่ จะ ได พบ อาจารย 
ที่ จะ สอน พระพุทธ ศาสนา   ซึ่ง ไม ใส ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ทิฎฐิ ใน หัวขอ ธรรม 
ใด หัวขอ หนึ่ง ให กับ ศิษย   ทำให หนู เปด ใจ รับ ฟง ใน ทุก ขอ ธรรม และ มี สติ 
(มากขึ้น )   ขอบพระคุณ อาจารย   และ   คุณ ขวัญ   มา   ณ   โอกาส นี้ คะ   สุดทาย 
นี้ หนู มี ความ ระลึก ถึง อาจารย ตลอด เวลา รวม ถึง เพื่อน รวม ชั้น ทุก ทาน   เปน 
อยางย่ิง    

ตอบ   
 ศีล   ตอง ระวัง ทุก ขอ   ไม ให ขาด   ไม ให ทะลุ   ไม ให ดาง หรือ พรอย   ศีล 
แตละ ขอ ม ีองค ประกอบ   ตวัอยาง เชน   ศลี ขอ ปาณาติบาต ประกอบ ดวย องค   
๕   คอื   ๑ .   สตัว ม ีชวีติ   ๒ .   รู วา สตัว ม ีชวีติ   ๓ .   ม ีจติ คดิ จะ ฆา   ๔ .   ม ีความ พยายาม 
ใน การ ฆา   ๕ .   สัตว ตาย ดวย ความ พยายาม นั้น   ศีล ขอ อื่นๆ   ก็ มี องค ประกอบ 
เชน เดียวกัน   ศีล จะ ขาด เมื่อ ครบ องค ประกอบ   ถา ไม ครบ องค   ศีล เพียง ทะลุ   
ดาง   หรือ พรอย   เชน   เอา ไม ปา สนุขั   มุง หมาย ให มนั ตาย   แต มนั ไม ตาย   เพยีง 
แต เจ็บ   อยาง นี้ ศีล ทะลุ   ถา ตองการ เพียง แต จะ ไล มัน ดวย ทอน ไม   แต ถูก ที่ 
สำคัญ   มัน ตาย   อยาง นี้ ถาม วา ศีล ขาด หรือ ไม   เพราะ จิต คิด จะ ฆา ไมมี 
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            เดีย๋ว นี ้อาจารย ไม ได ทำ รายการ วทิย ุซึง่ จะ ฟงได ทัว่ไป   ที ่ทำ อยู บาง 
ก็ เปน รายการ วิทยุ ชุมชน   ซึ่ง ฟงได ใน บริเวณ จำ กัด ใกลๆ   สถานี วิทยุ   ที่ เปน 
คลืน่ ซึง่ ฟงได ไกล คอื   ร . ด . ๗๔๗   A . M .   ก ็ม ีเฉพาะ วนั ศกุร   เวลา   ๘   นากิา   ๑๐   
นาที   ถึง   ๘   นาิกา   ๓๕   นาที   ใน รายการ แสง เทียน เสียง ธรรม   ซึ่ง ลูก ศิษย ได 
เอา เทป เกาๆ   มา เปด   เทป คำ บรรยาย ใน วัน อาทิตย ก็ ไม ได นำ ไป เปด ใน ราย 
การ ใดๆ 
            ดใีจ ท่ี หน ูได เปด ด ูเวบ็ นี ้  และ สือ่สาร มา ให ทราบ   และ ปล้ืม ใจ ตอ คำ 
บอก เลา ตางๆ   ที่ หนู ได เลา มา ขอ ให มี ความ สุข ความ เจ ริญ ยิ่งๆ   ขึ้น ไป 
 

 คำถาม ที่   ๑๔๘ 
  กราบสวสัด ีอาจารย วศนิ คะ   ดฉินั เปน ผู นกึ ที ่ม ีความ เล่ือมใส ศรัทธา 
ใน พทุธ ศาสนา   และ พยายาม จะ ประพฤติ ตน เปน คน ด ี  อยู ใน ศลี   ใน ธรรม   แต 
ตอน นี้ ดิฉัน มี เร่ือง ลังเล สงสัย   หา ทางออก ไม ได   จึง ใคร รบกวน ทาน อาจารย 
ชวย ชี้แนะ หนอย คะ   คือ   ดิฉัน ได คบหา ดูใจ ผูชาย คน หน่ึง มา เปน เวลา เกือบ   
๑๐   ป   เขา เปน คน นิสัย ดี   เสมอ ตน เสมอ ปลาย   คอย ชวย เหลือ ดูแล ดิฉัน 
กับ ครอบครัว ของ ดิฉัน เปน อยาง ดี   ซึ่ง ครอบครัว ของ ดิฉัน ก็ หวัง ให ดิฉัน ได 
แตงงาน กับ เขา   แต เมื่อ   ๓   ป ที่ แลว   ดิฉัน ได รูจัก กับ ผูชาย อีก คน หน่ึง   ซึ่ง เขา 
ก็ เปน คน ดี เชน กัน   ดิฉัน รูสึก ประทับ ใจ ผูชาย คน ที่ สอง ตั้งแต แรก เห็น   แลว ก็ 
รูสึก รัก เขา ใน เวลา ตอ มา   เขา เอง ก็ พิสูจน ความ จริงใจ ของ เขา ดวย การ เลิก 
กับ อดีต แฟน เพื่อ มา คบหา ดิฉัน   อยาง จริงจัง   แต ดิฉัน ไม กลา หาญ แบบ เขา   
ดิฉัน ไม กลา ที่ จะ บอก เลิก ผูชาย คน ที่ หนึ่ง   เพราะ เขา ไม ได ผิด อะไร   ดิฉัน ไม 
อยาก ทำราย จิตใจ เขา   และ ก็ ไม อยาก ให ครอบครัว ของ ดิฉัน ตอง ผิด หวัง ที่ 
ดฉินั ไม ได แตงงาน กบั ผูชาย  คน ที ่หนึง่   นอกจาก นัน้ ดฉินั รู ด ีวา ครอบครัว ของ 
ดฉินั จะ ไม ยอมรบั ผูชาย คน ที ่สอง แนนอน   เพราะ เขา เปน คน ตาง ชาต ิและ เคย 
ม ีครอบครัว   ม ีลกู มา แลว ดวย   ดฉินั เลย ตอง แอบ คบ กบั ผูชาย คน ที ่สอง แบบ 
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หลบๆ ซอนๆ   ดิฉัน ไม ทราบ วา ควร จะ ทำ เชน ไร   ใจ หน่ึง ก็ อยาก ทำ ตาม ความ 
รูสึก ตัว เอง คือ อยู กับ ผูชาย คน ที่ สอง คน ที่ ดิฉัน รัก   แต อีก ใจ หน่ึง ก็ อยาก เปน 
คน ดี ไม อยาก ทำบาป กบั ผูชาย คน ที ่หน่ึง   ไม อยาก ให ครอบครัว ของ ดฉินั ตอง 
ผิด หวัง   อาจารย ชวย ชี้แนะ หนอย คะ   อีก เรื่อง หนึ่ง คือ   ดิฉัน ยัง ไม ได แตงงาน   
แต การ ดูใจ ผูชาย สอง คนใน เวลา เดียวกัน   ใน ลักษณะ เชน นี้ ถือวา ผิด ศีล ขอ   
๓   หรือ ไม คะ   และ ถา ดิฉัน บอก เลิก กับ ผูชาย คน ที่ หน่ึง   ดิฉัน จะ บา ปมั้ย คะ   
ดิฉัน ไม อยาก ทำรายจิตใจใคร เลย คะ   ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย วศิน 
เปน อยาง สูง คะ   ( ขอ รบกวน อาจารย วศิน ชวย ตอบ ทาง อีเมล นะคะ ) 

 ตอบ   
 คุณ ไม ได ให อีเมล มา จะ ให ตอบ อยางไร ครับ 

คำถาม ที่   ๑๔๙ 
  หัวใจ ของ วิ สุทธิ มรรค คือ อะไร ครับ 
 
ตอบ   
 หัวใจ ของ วิ สุทธิ มรรค ก็ คือ   ศีล   สมาธิ   ปญญา

คำถาม ที่   ๑๕๐
  มีคน บอก วา ประโยค ที่ วา   “ จิต ดวง เดิม นั้น   เปน จิต ที่ บริสุทธิ์ ไมมี 
กิเลส ตัณหา หรือ มลทิน แปด เปอน เลย แมแต นอย   ครั้น เวลา กาล ผาน มา 
ใช คิด นึก ไป นาน   ๆ    เขา   ก็ กลับ กลาย เปน จิต ที่ เศรา หมอง ”   เปน คำ สอน ของ 
มหายาน   ไมใช ของ เถรวาท ไม ควร ยึดถือ   จึง ขอ เรียน ถาม อาจารย วา   เรื่อง 
ราว เปน อยางไร ครับ   ใช อยาง ที่ เขา พูด หรือ เปลา 
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ตอบ   

 สำนวน   “ จติ เดมิ แท ”   เปน ภาษา ทาง ฝาย มหายาน   สวน พระ ไตรปฎก 

เถรวาท ใช คำ วา   “ จติ นี ้ผองใส   แต เศรา หมอง ไป เพราะ กเิลส ที ่จรมา ”   แปล วา   

ธรรมชาต ิของ จดิ ผองใส   เหมือน ธรรมชาต ิของ นำ้ ที ่ใส สะอาด   แต เปน ส ีตางๆ   

หรือ ขุน ไป   เพราะ สีห รือ สิ่ง ปน เปอน ลง ไป ผสม 

            คำ วา   “ ผองใส ”   นี ้  ม ีหลาย ระดบั   เชน   ผองใส เพราะ ปราศจาก นวิรณ 

ขอ ใด ขอ หน่ึง หรือ ทัง้   ๕   ขอ   ผองใส เพราะ ปราศจาก กเิลส ทัง้ ปวง ถงึ ขัน้ อร หตั 

ต ผล   ดวย ความ เพียร พยายาม ใน การ กำจัด กิเลส   เมื่อ ถึง ขั้น นี้ แลว ก็ ไม กลับ 

เปน เศรา หมอง อีก   เหมือน น้ำมัน มะพราว ไม กลับ เปน เนื้อ มะพราว อีก   ก็ คง 

พูด ได เทา นี้   

คำถาม ที่   ๑๕๑ 

  เคย  คุย กับ ผู นิยม นิกาย มหายาน   เขา บอก วา พระ ไตรปฎก ของ 

เถรวาท ม ีอคต ิกบั ภกิษุณ ี  ดวย การ เติม ขอ หาม ใน คร ุธรรม เขาไป   โดย เฉพาะ 

ขอ ที่ ให ผู ประสงค บวช เปน ภิกษุณี ตอง เปน นาง สิก ขมา นาค รบ   ๒   ป กอน   

จึง จะ บวช ได นั้น . .   เขา อาง กรณี ภิกษุณี ผู เปน มารดา ของ พระ กุมารกัสสปะ   

ที่บวช เปน ภิกษุณี  โดย ไม ทราบ วา ตั้ง ครรภ กอน บวช   จน กระทั่ง คลอด 

พระกุมา รกัสส ปะ ใน ขณะ ที ่ยงั เปน ภกิษุณ ี  แสดง วา ภกิษุณ ีนัน้ ไม ได ผาน การ 

เปน นาง สกิ ขมา นา   ๒   ป   เพราะ ถา เปน นาง สกิ ขมา นา   ๒   ป   การ ที ่ครรภ โต ขึน้ 

จน กระทัง่ คลอด   ก ็ควร เกดิ ขึน้ ใน ระยะ ที ่ยงั เปน นาง สกิขมา นา อยู   แต นี ่ระบ ุ

วา เปน ภกิษณุ ี  . . เรือ่ง นี ้ควร ชีแ้จง อยางไรด ี  ขอ ความ กรณุา ทาน อาจารย ชวย 

วิเคราะห ให ความ กระจาง ดวย   ขออนุโมทนา 

๑๒๐



123๑๒๑

 ตอบ   
 เรื่อง นี้ นา สนใจ มาก   ผม ยัง มอง ไม เห็น ชอง ทาง อธิบาย   เพราะ ใน 
ครุธรรม   ๘   ก็ ระบุ วา   ผู จะ บวช เปน ภิกษุณี ตอง เปน สิก ขมา นา กอน   ๒   ป   ตาม 
ที ่ทาน ผู ถาม อาง แลว   เทา ที ่อาน ประวตั ิของ ภกิษุณ ี  ไม เห็น พดู ถงึ เรือ่ง อยู เปน 
สิก ขมา นา   เมื่อ เลื่อมใส ใคร บวช ก็ ไป สู สำนัก ภิกษุณี และ บวช เปน ภิกษุณี   
หรือ ทาน จะ เลา รวบรัด ตัด ความ   โดย ไม พูด ถึง ชวง ที่ เปน สิกขมานา   เร่ือง 
ภิกษุณี ผู เปน มารดา ของ พระ กุ มา รกัสสป เปน กรณี ตัวอยาง ที่ นา พิจารณา 
มาก   ขอ ฝาก ทาน ผู สนใจ ชวย วิจารณ และ หา คำ ตอบ ดวย   ขอบคุณ 

คำถาม ที่   ๑๕๒ 
  ๑ .  อยากรู วา ปา หิมพาน นั้น อยู   ณ   ที่ ใด   ๒ .  ดิฉัน ไดยิน คำ พูด หน่ึง 
ที่ วัด พระ ศรีมหาธาตุ   เน่ือง ใน งาน อะไร ก็ จำ ไม ได   ตอน หน่ึง มี ขอความ วา   
“เมื่อพระพุทธ ศาสนา ลวง ไป   ๕,๐๐๐   ป   พระบรม สารีริกธาตุ จะ มา รวม ตัว 
กัน   พระ ผู มี พระ ภาค เจา จะ ปรากฏ ตรัส ปจฉิม เทศนา อีก คร้ัง หนึ่ง   กอน ที่ 
พระบรม สารีริกธาตุ   จะ แตก สลาย ไป พรอม กับ พุทธ ศาสนา จะ หมด สิ้น ไป 
จาก โลก ”  จริง หรือ ไม คะ 
 
ตอบ   
 ๑ .   ปา หิมพานต อยู ที่ ภูเขา หิมาลัย สวน ใด สวน หน่ึง   แถบ ภูเขา 
หิมาลัย   เรียก วา ปา หิมพานต ทั้ง นั้น   มี พุทธ ศาสน สุภาษิต อยู ตอน หน่ึง วา   
“สัตบุรุษ ปรากฏ ใน ที่ ไกล   เหมือน ภูเขา หิม วันต   ( หิมพานต )   สวน อ สัตบุรุษ 
ไม ปรากฏ แม ใน ที่ ใกล  เหมือน ลูก ศร ซึ่ง เขา ยิง ไป ใน ราตรี ” 
        ๒ .   เคย ไดยิน ได ฟง มา เหมือน กัน   แต ไม ทราบ วา แหลง ที่มา ของ 
คำ กลาว นี้ อยู ที่ไหน ยัง นึก ไม ออก   ไม กลา ยืนยัน ทั้ง ฝาย รับ และ ฝาย ปฏิเสธ   
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เคย ได ทราบ เรื่อง อันตรธาน   ๕   อยาง   คือ   ๑ .   ปริยัติ อันตรธาน   หมาย ถึง การ 

ศึกษา เลา เรียน พระ ธรรม วินัย หาย ไป   ๒ .   ปฏิบัติ อันตรธาน   หมาย ถึง การ 

ปฏิบัติ พระ ธรรม วินัย หาย ไป   ๓ .   ปฏิเวธ อันตรธาน   การ บรรลุ ธรรม หาย ไป   

๔ .   ลิงคอันตรธาน   เพศ ภิกษุ หาย ไป   ๕ .   ธาตุ อันตรธาน   หมายความ วา พระ 

ธาตุ ของ พระพุทธเจา หาย ไป 

          เรื่อง พระ ธาตุ อันตรธาน นั้น เหมือน กับ ที่ คุณ ได ฟง มา   คือ   เมื่อ พระ 

ศาสนา ของ พระพุทธเจา จะ หมด สิ้น   พระ ธาตุ ซึ่ง มี อยู ใน ที่ ตางๆ   ก็ จะ ไป รวม 

กัน ที่ โพธิ มณฑล   คือ พุทธ ค ยา ที่ พระพุทธเจา ตรัสรู   แลว ปรากฏ เปน องค 

พระพทุธเจา อกี ครัง้ หนึง่   ทรง แสดง ธรรม แก เทวดา และ มนษุย ทัง้ หลาย แลว   

เตโชธาตุ ปรากฏ ขึ้น เผา ไหม พระบรม สารีริกธาตุ ให สิ้น ไป   เปน อัน ศาสนา 

พุทธ ของ พระพุทธเจา องค นี้ ก็ สิ้น สุด ลง 

          แต เรื่อง กำหนด   ๕,๐๐๐   ป นั้น ยัง ไม แนใจ วา   จำนวน เทาน้ัน หรือ 

มากกวา นั้น   ใน อรรถ กถา โค ตมี สูตร   อัง คุต ต รนิ กาย   อัฏฐ กนิ บาต   เลา วา   

ใน   ๑,๐๐๐   ป แรก จะ มี พระ อรหันต ที่ สมบูรณ ดวย อภิญญา และ ปฏิ สัม ภิทา   

๑,๐๐๐   ป ที่ สอง จะ มี พระ อร หัน ต สุก ข วิปสสก   ๑,๐๐๐   ป ที่ สาม จะ มี พระ 

อนาคามี   ๑,๐๐๐   ป ที่ สี่ จะ มี พระ สก ทา คามี   ๑,๐๐๐   ป ที่ หา จะ มี แต พระ 

โสดาบัน   เมื่อ เลย   ๕,๐๐๐   ป ไป แลว พระ อริยบุคคล ก็ หมด สิ้น   ปริยัติ ธรรม   

คือ การ ศึกษา เลา เรียน พระ ธรรม ก็ หมด ได วย     

          ถา เชือ่ ตาม นี ้  เวลา นี ้เปน   ๑,๐๐๐   ป ที ่สาม ก ็เปน ยคุ ของ พระ อนาคาม ี  

แต มี พระพุทธ พจน อยู ตอน หนึ่ง ที่ ตรัส แก สุภั ท ทะ ปจฉิม สาวก ตอน จะ 

ปรินิพพาน วา   “ ด ูกอน สุภั ท ทะ   ถา ภิกษุ ทั้ง หลาย เปน อยู โดย ชอบ   โลก จะ ไม 

วาง จาก พระ อรหันต ”   แปล วา พระ อรหันต จะ มี อยู เสมอ   ถา พุทธ บริษัท เปน 

อยู โดย ชอบ คือ ดำเนิน ชีวิต ตาม มรรค มี องค   ๘ 
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 คำถาม ที่   ๑๕๓ 
  ดิฉัน สงสัย ขอความ ที่ ขัด แยง กัน อัน หนึ่ง คือ   การ บรรลุ มรรค   ผล   
นิพพาน   นั้น   ลวน อาศัย วิปสสนา   สมถะ ไม สามารถ ที่ จะ ทำให สิ้น อา สวะ 
ได   แต ทำไม อาจารย บาง ทาน พูด วา   วิปสสนา ถา ไมมี สมถะ นำ ไมใช ฐานะ 
ที่ จะ บรรลุ   ใน ขณะ ที่ อาจารย บาง ทาน ทำ วิปสสนา ลวน ก็ สามารถ บรรลุ ได   
จงึ งงคะ 
 
ตอบ  
  ทำ วิปสสนา ลวน ก็ สามารถ บรรลุ ได   เปน พระ อริยะ ประ เภท 
สกุขวปิสสก   ลำพงั สมถะ ทำให จติ สงบ จนถงึ ได ฌาน ระดบั ตางๆ   ที ่  ๑   ถงึที ่  ๘   
แต ไม สามารถ ตัด กิเลส ได   เพียง แต คุม กิเลส ไว อยู   ถา จะ ตัด กิเลส ตอง เจริญ 
วปิสสนา ตอ   ตาม หลกั ฐาน ทาง พระ บาล ี  สมถะ นำ วปิสสนา ก ็ม ี  วปิสสนา นำ 
สมถะ ก็ มี   ทำ สลับ กัน ก็ มี   ที่ คุณ เขาใจ อยู เดิม นั้น ถูก ตอง แลว 
 

คำถาม ที่   ๑๕๔ 
  ขอปรึกษา อาจารย คะ   หนู ใช คอมพิวเตอร มา หลาย ป โดยที่ เมื่อ 
กอน ไม ได นึกถึง วา กำลัง ใช ซอฟตแวร   ละเมิด ลิขสิทธิ์ อยู   จน วัน หน่ึง จึง นึก 
ได วาการ ละเมิด ลิขสิทธิ์ นี้ ตอง เปนการ ทำ ผิด ศีล ขอ  ๒   แน   ๆ    แต อาจารย 
คะ การ จะ ให ซื้อ ซอฟตแวร ที่ ถูก ตอง มา ใช ก็ ตอง ใช เงิน อีก มากมาย   เหลือ 
เกิน ซึ่ง ตอน นี้ ไม สามารถ ทำได   ตอน นี้ จึง มี ความ ไม สบายใจ อยาง ยิ่ง   โดย 
เฉพาะ ใน วันพระ หนู จะ สมาทาน ศีล   ๘   หรือ ศีล อุโบสถ   ซึ่ง ก็ จะ มี ความ กงัวล 
ใน การ รักษา ศีล   ขอ   ๒   จึง ได พยายาม วา จะ ไม ใช คอมพิวเตอร ใน วันพระ   . . . 
อาจารย มี คำ แนะนำ ใด บาง ไหม คะ ?   และ มี การก ระ ทำ ใด ใน ชีวิต ประจำ วัน 
ที่ คน ทั่วไป อาจม อง ขาม ไป ที่ จะ เปนการ ผิด ศีล   ขอ   ๒   ได อีก คะ 
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ตอบ  
  ผม ไม คอย เขาใจ เกี่ยว กับ ระบบ นี้ จึง คิด วา   คงจะ ให ความ แจม แจง 
แก คุณ ไม ได   แต มี ตัวอยาง เปรียบ เทียบ ซึ่ง เปน ทาง เลือก ที่ จำเปน ตอง ทำ 
อยาง ใด อยาง หนึ่ง   เชน   แม ไมมี เงิน ซื้อ นม ให ลูก กิน   จึง ตัดสิน ใจ ไป ขโมย นม 
ใน ราน ขาย ของ เพื่อ ชวย ชีวิต ลูก ตาม หนาที่ ของ แม   ผิด ศีล ขอ   ๒   แน   แต มัก 
จะ ได รับ ความ เห็นใจ จาก สังคม   สังคม รู แลว ก็ มัก จะ ชวย เหลือ กัน   จริง อยู 
แม มี ทาง เลือก อื่น เชน ไป ขอทาน   หรือ ไป ทำงาน รับจาง   แต คง เกรง จะ ไมทัน 
กาล   จึง ตัดสิน ใจ เลือก ทำ ใน ทาง ที่ ผิด ศีล   พอ ไป หา ปลา มา ให ลูก กิน   ก็ ไป ทำ 
ปาณาติบาต ผิด ศีล ขอ   ๑   ใน หนาที่ ของ พอ เขา ทำ ถูก ตอง   ไม ให ลูก อดอยาก   
แต ผิด ศีล ขอ   ๑   ซึ่ง ชาว ชนบท ทำ กัน โดย มาก ดวย ความ จำเปน   บางที หมอ 
ตอง พดู เทจ็ กบั คนไข เพือ่ ให คนไข ม ีกำลงั ใจด ี  ลกู เปน ตำรวจ ตดัสิน ใจ ปลอย 
แม ซึ่ง จับ ได วา เลน การ พนัน ผิด กฎหมาย   เปนตน   เหลา นี้ มี อยู มากมาย ใน 
สังคม มนุษย   ทาง จริยศาสตร เรียก วา   เปน ทาง เลือก   คือ ตอง เลือก ทำ อยาง 
ใด อยาง หน่ึง ตาม ที ่เห็น สมควร ใน ขณะ นัน้   สำหรับ คน ที ่ถอืศลี อยาง เครงครัด 
ก ็จะ ยอม เสีย ทกุ อยาง เพ่ือ รกัษา ศลี ไว   สำหรับ คน ที ่เห็น แก ประโยชน ของ คน 
หมู มาก   อาจ ยอม เสยี ศลี เพือ่ รกัษา ประโยชน ของ คน หมู มาก   เชน   ยอม ฆา โจร 
เพื่อ ไม ให โจร นั้น ไป เบียดเบียน คน หมู มาก   ผม เห็นใจ คุณ จริงๆ   ขอ ให ตัดสิน 
ใจ ทำ ใน สิ่ง ที่ เห็น วา เปน ประโยชน ทั้ง แก ตัว คุณ เอง และ แก ผู อื่น 
 

คำถาม ที่   ๑๕๕ 
  เรียน อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ที่ เคารพ   เรียน ถาม วา ชาติ นี้ หาก 
ปรารถนา อายุ ยืน และ สุขภาพ ดี   ควร ทำ อยางไร   ถวาย คิลาน เภสัช   ทำบุญ 
กับ โรง พยาบาล   ปลอย เตา   ฯลฯ   ชวย ได ไหม ครับ   รบกวน อาจารย ดวย ครับ   
ขอบพระคุณ ครับ   ดวย ความ เคารพ 
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ตอบ   

 ถวาย ยา   ปลอย เตา   ปลอย ปลา   ชวย ชวีติ สตัว   ชวย ให อาย ุยนื ได   การ 

ม ีสขุภาพ ด ีก ็เปน ปจจยั หนึง่ ที ่ทำให อาย ุยนื   แต ถา ทำ ทกุ อยาง แลว ที ่เปน เหต ุ

ให อายุ ยนื และ เปน เหตุ ให สขุภาพ ด ี  แต สขุภาพ ก ็ยงั ไม ด ี  อายุ ก ็ไม ยนื   ก ็ขอ ให 

นกึถงึ กรรม เกา ไว บาง   หมาย ถงึ กรรม ใน ชาติ กอน   และ กรรม ใน วยั ตนๆ   ของ 

เรา   บาง คน สุขภาพ แข็ง แรง แต ตาย เสีย ตั้งแต อายุ ยัง ไม มาก   เพราะ ประสบ 

อุบัติเหตุ   ชีวิต กับ กรรม เปน เรื่อง ซับ ซอน มาก   ยาก ที่ จะ อธิบาย   ขอ ให คุณ 

ทำความ ดี ไว เถิด   กรรม ดี จะ จัดสรร เอง 

คำถาม ที่   ๑๕๗

  เจริญพร อาจารย วศิน   ที่ นับถือ   ได อาน คำ ตอบ จาก ทาน อาจารย 

แลว   ( คำถาม ที่ ๑๕๑ )   ขอ ชื่นชม และ ขอ อนุโมทนา กับ คำ ตอบ ของ ทาน 

อาจารย ดวย   รวม ทั้ง คำ ตอบ ใน คำ ถา มอื่นๆ   ดวย   ขอ ให ทาน อาจารย มี 

ฉันทะ เพื่อ ตอบ คำถาม ตอ ไป   เพราะ เปน ประโยชน อยาง ยิ่ง กับ คน หมู มาก   

ขอ เจริญพร 

 

ตอบ  

  ขอบคุณ มาก ครับ 
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คำถาม ที่   ๑๕๘ 

   กราบ นมัสการ ทาน อาจารย ที่ เคารพ   ตอน นี้ ผม รูสึก วา ทำไม ผม 

ถึง เปน คน อาภัพ   ความ รัก จาก คน ที่ ผม พรอม จะ จริงใจ ดวย   เรื่อง มัน มี อยู 

วา   ตอน แรก ที่ ผม จะ คบ ใคร นั้น   ผม ก็ จะ ไม ทุมเท หัวใจ ไป เต็ม รอย   แต กลับ 

ทำให อีก ฝาย หนึ่ง นั้น มา รัก ผม อยาง จริงใจ   ทำให ผม หาความ ดี ของ เขา 

แลว ทำให ผม เริ่ม ทุม ใจ ไป ทั้งหมด ให เขา   แต หลัง จาก ที่ ผม ให ใจ เขา ไป เต็ม 

รอย   ไม นานผม ก็ มัก จะ ถูก ทิ้ง ไป   ทั้ง ที่ ผม เสมอ ตน เสมอ ปลาย มา ตลอด   ทั้ง 

ที่ผมไมเคย ทิ้ง ใคร ให เสียใจ มา กอน   แลว ผม ก็ ตอง มา นั่ง เสียใจ   เปน ทุกข 

มากๆ   จน แทบจะหมดศรัทธา กับ ความ รัก แลว   ผม ควร ทำ ไง ดี ให พน จาก 

ความ ทุกข   นี้ 

 

 ตอบ   

   อยาก ทราบ วา เวลา นี้ คุณ อายุ เทาไร   อยาก จะ บอก วา   ความ รัก 

เปน สิ่ง ที่ ไม ตอง แสวงหา   ถา จะ มี ก็ มี มา เอง   ความ รัก มี หลาย แบบ   คุณ ลอง 

เลือก เอา แบบ ที่ ไม ตอง เปน ทุกข เพราะ ความ รัก   เชน   รัก แบบ เพื่อน   รัก แบบ 

มิตรภาพ   ให ความ อบอุน ดี มี ทุกข นอย   หรือ อาจ จะ ไม ทุกข เลย   คุณ หมด 

ศรัทธา ใน ความ รัก ก็ ดีแลว   ขอ ให คุณ ยาย ศรัทธา ของ คุณ ไป อยู ที่ พระพุทธ   

พระ ธรรม   พระ อริย สงฆ   การ ศึกษา   และ การ งาน   จะ มี คุณคา กวา กัน เยอะ   

ถา จะ มี ความ รัก แบบ หนุม สาว อีก โดย บังเอิญ หรือ โดย เหตุ ใด เหตุ หน่ึง   ก็ ให 

ถอื เปน เพยีง บาง สวน ของ ชวีติ แลว คณุ จะ สบาย   แนะนำ ให อาน หนงัสอื เร่ือง   

“ ชีวิต กับ ความ รัก ”   ของ วศิน   อิน ท สระ 
 



129๑๒๗

คำถาม ที่   ๑๕๙ 
  กราบ เรียน ถาม อาจารย คะ   หนู ได ปฏิบัติ และ ศึกษา ธรรม มา พอ 
สมควร   แต บาง ครั้ง เรื่อง ใกล ตัว ก็ คิด ไม ตก คะ   อยาง เรื่อง เงิน ทอง   หรือ สามี   
คน อื่นๆ ทำ อยางไร ก็ ชาง เขา   แต ลูก ที่ คิด วา อยาก สอน ให เขา เติบโต มา เปน 
คน ดี   มี ความ รับ ผิด ชอบ   หากิน เอง ได   ( ตั้งใจ วา จะ ทำ หนาที่ ให ดี ที่สุด   สัก 
วัน ที่ ลูกๆ กลา แข็ง แลว   หนู จะ ได ไป ตาม ทาง สาย ธรรม ที่ ตั้งใจ ไว นาน แลว)   
ลกูๆ ก ็ไม เกเร   แต ความ ขยนั อดทน   รกั เรยีน   รบั ผดิ ชอบ   ยงั ไม เพยีง พอ   ก ็บอก 
พวก เขา มา ตลอด วา   อนาคต ไม แนนอน   ตอน ที ่แม มฃี ีว ิตอ ยู   ใหหา ความ รู ไว   
เปน เครือ่ง หา เลีย้ง ชพี วนั หนา   เมือ่ กอน เคย สอน ลกูๆ เกีย่ว กบั การ แบง ปน   ไม 
อยาก ให แยง ชงิ ด ีชงิ เดน   แต สงัคม ยคุ นี ้  ม ีแต การ แขงขนั   แยง ชงิ   ใน โรงเรียน 
ก็ ยกยอง คน เกง   ลูกๆ เรียน ปาน กลาง   และ ไม ขยัน   ก็ เลย คอยๆ ถูก บีบ จาก 
คะแนน   จะ ให ไป เรียน สาย อาชีพ ( ตอน นี้ อยู   ม .  ๓)   ก็ สอบถาม ขอมูล แลว   ก็ 
ไม กลา ให ไป   เพราะ กลวั เขา ตำ รา อ ยูสถาน ที ่แบบ ไหน ก ็จะ เปน แบบ นัน้   บาง 
ครัง้ กไ็ด อาน เรือ่ง เวร กรรม ที ่ผกู กนั มา   ทำให เกดิ มา ใช กรรม กนั   ก ็ยงั นกึถงึ ตวั 
เอง วา   ถา ทำ ดี ที่สุด แลว   เขา ไม รับ   ก็ ถือ เปนกร รม ของ เขา   แต ความ คิด ที่ ขัด 
แยง ก็ตาม มา วา   หนา ที่ เปน แม   ตอง เคี่ยวเข็ญ ให ลูก ได ดี   เข็ญ ก็ ไม อยาก จะ 
ไป   เหนือ่ย เหลือ เกิน คะ   หรอื กรรม จะ ผกู ขา ไว   ไม ให เรา ได ทำ ตามใจ คดิ   เลย 
ตอง มา รับ ภาระ ไมรู จบ   ความ คิด ขัด แยง กัน เปน ระ ยะๆ เลย คะ อาจารย 

 ตอบ   
   ปญหา ของ คณุ เปน ปญหา หลกั ของ ชาว บาน ทัว่ไป   คอื   เร่ือง เงนิ   สาม ี  
และ ลูก   ขอ ให นึก ไว เสมอ วา   คน ทั่วไป ก็ มี ปญหา เชน คุณ นี้ แหละ   ไมใช คุณ 
คน เดยีว   คณุ ม ีเพือ่น รวม ทกุข เยอะ เลย   ลวน แต วาย วน อยู ใน ทะเล แหง ความ 
หวงั - หวงั วาการ เงิน จะ ด ีขึน้   สาม ีจะ เปน สาม ีที ่ด ี  ลกู จะ อยู ใน โอวาท   แต จะ ม ี
ใคร สกั กี ่คน ที ่ได อยาง หวงั   ขอความ ดงั กลาว นี ้  ไม ยกเวน วา บคุคล นัน้ๆ อยู ใน 
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ระดับ ใด   คณุ ม ีเพือ่น รวม ทกุข อยู ทัว่ ประเทศ และ ทัว่ โลก   อยา เชือ่ เลย วา ใคร 
จะ ม ีความ สขุ จริง   คน สวน มาก เมือ่ ไม คุน เคย กนั ก ็เอา ความ สขุ ออก หนา แฝง 
เรน ความ ทกุข ความ ขมขืน่   ไว เบือ้ง หลงั   เมือ่ คุน เคย กนั แลว คดิ วา พอ ไวใจ ได   
จึง ขยาย ความ ทุกข อัน ลน ปรี่ อยู ใน ใจ ออก มา สู กัน ฟง 
         เมื่อ มี ผู มา ถาม พระพุทธเจา วา   “ สัตว โลก ตั้ง อยู บน อะไร ?”   
พระพุทธเจา ตรัส ตอบ วา   “ สัตว โลก ตั้ง อยู บน กอง ทุกข ”   สัจพจน อัน นี้ ยั่งยืน 
ตลอด มา ตั้งแต สมัย พุทธกาล มา จนถึง บัดนี้   และ ยิ่ง จะ มี มาก ขึ้น ตาม ความ 
แปรปรวน ของ โลก และ สัตว โลก 
         คุณ จะ สังเกตเห็น วา   ความ สุข มี เพียง เล็ก นอย และ เปน ของ ลวงตา 
ลวง ใจ ให คน ลุม หลง ติดพัน อยู   แต ความ ทุกข เปน ของ จริง - จริง แท แนนอน   
พระพุทธเจา จึง ทรง ยก ขึ้น เปน ความ จริง ที่แท จริง ที่ เรียก วา   อริยสัจ   คือ 
ทุกขอริยสัจ   ที่ พูด มา ทั้งหมด นี้   ดู เหมือน ไมได แก ปญหา ของ คุณ   แต ความ 
จรงิ เปนการ แก ปญหา ถงึ ราก เหงา ท ีเดยีว   ขอ ให คณุ อาน ดีๆ    คดิ ตาม ดีๆ  เถอะ   
แนะนำ ให อาน หนังสือ   “ ชีวิต กับ ครอบครัว ”   ของ วศิน   อิน ท สระ 

คำถาม ที่   ๑๖๐ 
  อยากฟง คำ อธิบาย เร่ือง ความ ไมม ีอะไร ( Nothingness )   ความ วาง 
(Emptiness )   วา ม ีความ หมาย อยางไร   โปรด อธบิาย ดวย ครับ   และ จะ หา อาน 
จาก หนังสือ อะไร ครับ 
 
ตอบ   
 สอง คำ นี้ เปน ไวพจน ของ กัน ได   หมายความ วา ใช แทน กัน ได   เรา 
แปล เปน ภาษา บาล ีวา   “ สญุ ญ ตา”   แปล เปน ไทย วา   “ ความ วาง ”   หมายความ 
วา   ความ มี เหตุ ปจจัย   ความ มี เงื่อนไข ของ สิ่ง ทั้ง หลาย   มัน มี เพราะ มี เหตุ 
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ปจจัย ให มี   มัน เปน เพราะ มี เหตุ ปจจัย ให เปน   เชน   มี ความ รอน   ความ เย็น   

ความ มืด   ความ สวาง   ความ มี เหตุ ปจจัย ของ สิ่ง ตางๆ   นี่ แหละ   ทาน เรียก วา   

สุญ ญ ตา   นี่ หมาย ถึง ปรากฏการณ ที่ อยู ใน ซีก โลกีย ะ   ถา อยู ใน ซีก โลกุตตระ   

เชน   พระ นพิพาน   สญุ ญ ตา หมาย ถงึ สิง่ ที ่ไมม ีเหต ุปจจยั ปรงุ   เชน   คำ วา   “พระ 

นิพพาน วาง อยาง ยิ่ง   ( นิพฺ พานํ   ปรมํ   สุญ ญํ ) ”   หมายความ วา   วาง จาก กิเลส   

เปรียบ เหมือน เหรียญ สอง ดาน   คือ เหรียญ เดียวกัน แต มี สอง ดาน   ดาน หน่ึง 

เปน โลกียะ   ดาน หนึ่ง เปน โลกุ ต ตระ   ตัวอยาง เชน   ปฏิ จจ สมุ ปบา ทมี สอง 

ดาน หรือ สอง สาย   สาย เกิด เปน สังสารวัฏ นำ ไป สู การ เกิด ทุกข   สาย ดับ เปน 

นิพพาน ไป สู การ ดับ ทุกข   หวัง วา คง พอ เขาใจ 

          ถาม ปญหา ยาก   ตอบ ก็ ยาก   คน อาน ที่ เขา มา อาน ก็ พลอย อาน ยาก 

ไป ดวย   แต ไม เปนไร   ยาก เสีย บาง ก็ ดี จะ ได เปลี่ยน รสชาติ   ถาม มา วา จะ หา 

อาน จาก หนังสือ อะไร   มี หนังสือ หลาย เลม   เชน   ปรัชญา มาธ ยมิก ของ ทาน 

นา คาร ชนุ   เปน ภาษา องักฤษ   แปล เปน ภาษา ไทย แลว ก ็ม ี  ลอง ถาม ด ูที ่มลูนธิ ิ

มหา มกฏุฯ   หนา วดั บวรนเิวศ   อกี เลม หนึง่   คอื   สาระ สำคญั แหง พทุธ ปรชัญา 
มหายาน   ของ วศนิ   อนิ ท สระ   เลม นี ้อาน งาย   ขอ ให ผู ถาม ม ีสญุ ญ ตา อยู ใน ใจ 

เส มอๆ 

คำถาม ที่   ๑๖๑ 

  กราบ เรียน อาจารย วศิน   ที่ นับถือ   จาก คำถาม ที่   ๑๕๙   อยาก ถาม 
วา ถา เรา รู วา เกดิ มา ม ีทกุข ที ่เกดิ จาก กรรม ของ แตละ คน   เรา ทำ ปจจุบนั ให ด ี
ที่สุด   หาก เกิด อะไร ขึ้น กับ ใน สิ่ง ที่รัก ให ตอง พลัดพราก   หรือ หาก ตอง พบ กับ 
สิ่ง ที่ ไม ตองการ พบ   และ เรา เขาใจ วา นี่ คือ วิบาก กรรม ใน อดีต   และ ยอมรับ 

มัน โดย ดี   ใน ลักษณะ นี้   ถือวา ได เปนพุทธ ศาสนิ กช นท่ี ถูก ตอ งมั้ย คะ 
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 ตอบ   

 ถูก ตอง แลว   แต การก ระ ทำ ใน ปจจุบัน ก็ สำคัญ เหมือน กัน   ใน ชีวิต 

คน เรา  กรรม ใน อดีต ถา เปน กรรม ชั่ว ก็ คอย ทำลาย   ถา เปน กรรม ดี ก็ คอย สง 

เสรมิ   แต เนือ่ง จาก คน เรา ได เคย ทำ ทัง้ กรรม ด ีและ กรรม ชัว่ มา ทัง้ ใน อดตี และ 

ใน ปจจบุนั   ชวีติ จงึ ประสบ ทกุข บาง สขุ บาง   มาก บาง นอย บาง ตาม กรรม ที ่ได 

กระทำ   ดัง พระพุทธ พจน ที่ วา   “ สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม   (กมฺมุนา   วตฺตตี   

โลโก ) ” 

 

คำถาม ที่   ๑๖๒ 

  เรยีนอาจารย วศนิ   ที ่เคารพ ย่ิง   เชา นี ้ได ไป เดนิ ออก กำลงั กาย กบั คณุ 

แม ที ่พระราชวงั ไกล กงัวล และ สวด มนต ไป ดวย   เมือ่ สวด จบ แลว ก ็คยุ กนั กบั 

คุณ แม ถึง เร่ือง การ แผ เมตตา และ อุทิศ สวน กุศล   มี ความ สงสัย วาการ ที่ เรา 

จะ แผ สวน บุญ ที่ ได ทำ แลว ควร นึก หรือ กลาว อยางไร   เพื่อ ให เปน ประโยชน 

มาก ที่สุด คะ 

 

ตอบ   

 นึก วา บุญ กุศล ที่ ขาพเจา ทำ แลว นี้ ขอ อุทิศ ให . . . ( ออก ชื่อ ) . . หรือ มิ 

ฉะนั้น ก็   บอ กรวมๆ ไป วา   ขอ อุทิศ ให มารดา บิดา   ครู อาจารย และ สรรพ สัตว 

ทัง้ หลาย   อยาง นี ้เรยีก วา แผ สวน กศุล หรอื สวน บญุ   ถา เปนการ แผ เมตตา ขอ 

ให นึก วา   ขอ . . . ( ออก ชื่อ ) . . จง มี ความ สุข  พน จาก ความ ทุกข   หรือ วา   ขอ สัตว 

ทั้ง หลาย จง มี ความ สุขๆ  เถิด   การ แผ เมตตา หรือ แผ สวน บุญ นี้  เขา จะ ได รับ 

หรือ ไม ก็ตาม  แต คน ที่ ได เต็มๆ ก็ คือ   เรา เอง 
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 คำถาม ที่   ๑๖๓ 

  ขอ คำ แนะนำ ใน การ ปฏิบัติ ธรรม อยาง จริงจัง ครับ 

 

ตอบ  

  ปฏิบัติ ธรรม อยาง จริงจัง ก็ คือ   ปฏิบัติ อยู ใน สุจริต กาย   วาจา   ใจ   ที่ 

เรียก เปน หมวด ธรรม วา กุศล กรรมบถ   ละเวน ทุจริต ทาง กาย   วาจา   ใจ   ที่ 

เรียก วา อกุศล กรรมบถ   อีก อยาง หนึ่ง   ตาม รักษา จิต ดวย สติ   ระวัง จิต มิ ให 

เพลิดเพลิน ใน สิ่ง ที่ ทำให เพลิดเพลิน   ระวัง จิต มิ ให โกรธ เคือง ใน สิ่ง ที่ ทำให 

โกรธ เคือง   ระวัง จิต มิ ให หลง ใน สิ่ง ที่ ทำให หลง   ระวัง จิต มิ ให มัวเมา ใน สิ่ง ที่ 

ทำให มวัเมา   เพยีง เทา นี ้ก ็ถอืวา ปฏิบตั ิธรรม อยาง จริงจงั   ถา ยงั ประกอบ การ 

งาน อยู ก็ ให ปฏิบัติ ธรรม ใน การ งาน นั้น เอง   และ ขอ ให สำรวจ ดู มงคล   ๓๘   ที่ 

พระพทุธเจา ทรง แสดง ไว   แลว ปฏบิตั ิตาม นัน้   เปนการ ไต บนัได ใน การ ปฏิบตั ิ

ธรรม ตั้งแต ขั้น ตน ถึง ขั้น สูงสุด   หมด อา สวะ กิเลส กัน ที เดียว 

 

 

คำถาม ที่   ๑๖๔ 

  ม ีคน ถาม หน ูวา   พระพทุธเจา   ม ีจรงิ ร ึเปลา   ตอน แรก หน ูฟง แลว ก ็อึง้ 

ไป   ไม อยาก พดู กับ คน   ๆ    แบบ นี้   นึก วา เขา แกลง ถาม   แต แม บอก วา   เขา ไมรู   

และ อยาก รู จริง   ๆ    อธิบาย ให เขา ฟง สิ   ที่ จริง . . ไม นา จะ ตอบ ยาก   แต หนู ไมรู 

จะ เริ่ม พูด ให งาย   ๆ    ได ยัง ไง คะ   หนู อยาก ตอบ คำถาม นี้ ให เขา เขาใจ งาย   ๆ    ..   

เพราะ เขา ไม คอย รู เรื่อง ศาสนา มาก นัก   อายุ ก็ ยัง ไม มาก   เรา ควร จะ อธิบาย 

อยางไร ให นา ฟง คะ   ขอบพระคุณ คะ 
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 ตอบ   

 พระพุทธเจา เปน บุคคล ใน ประวัติศาสตร   ซึ่ง โลก ยอมรับ   มี โบราณ 

สถาน ใน อินเดีย มากมาย ที่ แสดง ถึง เรื่อง ราว อัน เกี่ยว กับ พระพุทธเจา   พระ 

ธรรม คำ สอน ของ พระองค ก็ ยัง อยู   พระ สงฆ ผู สืบ ศาสนา ซึ่ง มี ขึ้น ตั้งแต สมัย 

พุทธกาล   ก็ ยัง อยู มา จนถึง ทุก วัน นี้   เปนการ ยืนยัน ถึง ความ มี อยู จริง   เกิด ขึ้น 

จรงิ ของ พระพทุธเจา   ใคร จะ ไม เชือ่ ก ็ไม เปนไร   ลอง ถาม เหตผุล ใน เรือ่ง ความ 

ไม เชื่อ ของ เขา ดู บาง วา เขา มี เหตุผล อยางไร   แลว จึง คอย อธิบาย เปน เรื่องๆ   

ไป   ถา เขา อาง เหตุผล วา   เพราะ ไม เห็น   เรา ก็ ตอบ ได วา   มี บุคคล จำนวน มาก 

ใน ประวัติศาสตร ทั้ง ของ ไทย และ ของ ตาง ประเทศ   ซึ่ง เรา ก็ ไม ได เห็น   เหตุ ไร 

เรา จึง เชื่อ วา มี   โดยที่ สุด แมแต ปูทวด ของ เรา   นอย คน นัก ที่ จะ ได เห็น   แต เรา 

ก็ ยอมรับ วา มี อยู   เพราะ เปน พอ ของ ปู ของ เรา 

 

คำถาม ที่   ๑๖๕
  กราบ เรียน   อจ . วศิน ที่ นับถือ   ดิฉัน อยาก ทราบ การ ปฏิบัติ ตน เวลา 

ที่ ถือศีล   ๘   วา จะ ตอง เดิน   นั่ง   นอน   กิน   อยางไร   ขอบคุณ มา   ณ   ที่ นี้ ดวย คะ   
ขอแสดง ความ นับถือ 

ตอบ   

 ก็ อยู ตาม ปกติ   ยืน   เดิน   นั่ง   นอน   กิน   ดื่ม   ทำ   พูด   คิด   ตาม ปกติ   ระวัง 

กาย   วาจา   ใจ   ให อยู ใน ศีล
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คำถาม ที่   ๑๖๖ 
  เรยีน อาจารย วศนิ เนือ่งจาก ดฉินั ได เชา พระ สมเดจ็ เหนอื หวั ที ่กำลงั 
มี ปญหา อยู ตอน นี้   วัตถุประสงค คือ ศรัทธา สมเด็จ วัด ระฆัง เปน ทุน และ ผู 
สราง โฆษณา วา  สวน หนึ่ง จะ ทำบุญ สราง โบสถ สอง กษัตริย   จึง ได เชา มา 
บูชา แต ตอน นี้ กลาย เปน วา ผู สราง เขา ขาย หลอก ลวง ประชาชน   โฆษณา 
หลอก ลวง   ดิฉัน ไม ทราบ วา จะ ทำ อยางไร กับ พระ ที่ เชา มา แลว   ถา ไม คืน จะ 
กลาย เปน สนัน สนุน คน ไม ดี หรือ เปลา   ขอ รบกวน อาจารย ชวย แสดง ความ 
เห็น ดวย คะ 
 
ตอบ   
 ถา คณุ ไม สบายใจ ใน การ เกบ็ ไว   ก ็เอา ไป ถวาย วดั   วดั ใด วดั หน่ึง กไ็ด   
ถวาย คืน วัด สุทัศน ยิ่ง ดี 
 

 คำถาม ที่   ๑๖๗ 
  พอ ของ ดิฉัน เสีย ชีวิต   ดิฉัน จะ คิดถึง พอ มาก   และ เศรา มาก ดวย คะ   
ดฉินั รองไห แทบ ทกุ คนื   ทำ อยางไร ดฉินั จงึ สามารถ กลับ มา ม ีกำลงั ใจ ใน การ 
ดำรง ชีวิต และ การ ทำงาน ได อยาง ปกติ คะ   ขอ คำ แนะนำ ดวย คะ 

 ตอบ   
 ขอ ให คุณ นึก วา   ไมใช พอ ของ เรา คน เดียว ที่ ตอง ตาย   พอ ของ คน ทั้ง 
หลาย ทัว่ โลก กไ็ด ตาย มา แลว   กำลงั ตาย อยู   และ จกั ตาย ตอ ไป   ผู เกดิ มา แลว 
ตอง ตาย หมด ทกุ คน   ไม เวน ใคร ไว เลย   อกี หนอย ก ็มา ถงึ ตวั เรา   ใน ชาดก ทาง 
พทุธ ศาสนา ม ีเลา ไว วา   คน หนึง่ รองไห เพราะ ญาต ิตาย   ผู เปน บณัฑติ คน หน่ึง 
ได เตอืน วา   ทำไม คณุ ไม รองไห เพือ่ ตวั คณุ บาง   เพราะ คณุ ก ็ตอง ตาย เหมอืน 

๑๓๓
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กัน   ขอ ให คุณ นึกถึง ความ ตาย บอยๆ   ทั้ง ของ ตนเอง และ ของ ผู อื่น   คุณ จะ 
คลาย ความ โศก ลง ได มาก 
 

 คำถาม ที่   ๑๖๘ 
  อาชีพของ ดิฉัน ตอง อยู ทามกลาง กลุม ชาย รัก ชาย   หรือ ที่ เรียก กัน 
วา เกย ใน ยุค นี้   เทา ที่ ดิฉัน เคย อาน หนังสือ ธรรมะ บาง เลม เขา วา ไว วา คน ที่ 
เกิด มา มี รสนิยม ทาง เพศ ผิด ปกติ   เปน ผล พวง มา จาก ศีล ขอ   ๓   ที่ บกพรอง 
อยู สม่ำเสมอ   มา ใน ภพ ภูมิ นี้ จึง มา เกิด เปน พวก รัก รวม เพศ   หรือ มี คู ที่ ผิด 
ธรรมชาติ ไม เหมือน คน ปกติ ที ่เปน คู ระหวาง ชาย และ หญิง   คำถาม ของ ดฉินั 
ก ็คอื วา เรา จะ แนะนำ อยางไร ให เพ่ือน ที ่ดีๆ  ของ ดฉินั เหลา นี ้  สราง กรรม ใหม ที ่
ทำให เขา ไป เกดิ ใน ชวีติ ที ่ปกต ิกวา ที ่เปน อยู นี ้  เพราะ ทกุ วนั นี ้ดฉินั เหน็ สงัคม 
ของ เพื่อน แลว อนาถ ใจ มาก   ตาง ฝาย ตาง เปลี่ยน คู นอน เปน วา เลน   แถม ยัง 
ไมมี คำ วา จริงใจ   หรือ ซื่อสัตย กัน เลย   เพื่อน ของ ดิฉัน บาง คน ตอง จม ทุกข 
กับความ ไม ซื่อ สัตย อยู บอยๆ   ทั้งๆ ที่ ตัว เพื่อน เอง เปน คน ดี   มี น้ำใจ   เสีย แต 
เรื่อง เดียว คือ เรื่อง พฤติกรรม ทาง เพศ ที่ ชอบ เปลี่ยน คู นอนบอยๆ 
 
ตอบ  
  ขอ แนะนำ   ๒   ประการ คือ 
  ๑ .   ให เพื่อน ของ คุณ พยายาม ฝน ใจ ให เปน อยาง ใด อยาง หน่ึง   คือ   
จะ เปน หญิง หรือ จะ เปน ชาย   ตอง ฝน มาก แต ตอง พยายาม   เม่ือ พยายาม 
สม่ำเสมอ ยอม จะ ประสบ ความ สำเร็จ 
  ๒ .   เมือ่ เขา ทำบุญ กศุล อยาง ใด อยาง หน่ึง   ให อธษิฐาน วา ขอ ให เกดิ 
เปน ชาย หรือ เกิด เปน หญิง อยาง ใด อยาง หนึ่ง   อยา เปน อยาง ที่ เปน อยู นี้ อีก 
เลย 
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คำถาม ที่   ๑๖๙ 
  การ สวด มนต โดย ไม จดุ ธปู   จะ ถงึ พระพทุธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ ไหม 
คะ 

 ตอบ   
 ถึง ครับ   ขอ แนะนำ ให คุณ สวด มนต ที่ คุณ สามารถ รู เรื่อง ได ดวย วา   
คุณ สวด อะไร   เนื้อ ความ ที่ เปน ภาษา ไทย วา อยางไร   เพื่อ เปนการ เพิ่มพูน 
ปญญา ดวย 
 

 คำถาม ที่   ๑๗๐ 
  เรียน ถาม อาจารย วศิน ที่ นับถือ   ดิฉัน มี ขอ สงสัย วา   เวลา ดิฉัน อาน 
หนังสือ ธรรมะ   หรือ   ฟง พระ เถระ บาง รูป แสดง ธรรม   หรือ เอา ธรรม ที่ อาน ที่ 
ฟง มา คิด ทบทวน ไป มา   ขณะ ที่ อาน ที่ ฟง หรือ คิด นั้น   บาง ครั้ง เกิด ความ รูสึก 
เหมือน สวาง วาบ ขึน้ มา   คลาย อยู ใน หอ งมดืๆ   แลว ม ีคน มา แหวก มาน ให แสง 
ลอด เขา มา   แลว มี ความ รูสึก ขอ ความ นั้นๆ ซึมซาบ เขาไป ใน จิตใจ เปน อยาง 
มาก   นี ่เปน อาการ หรอื ภาวะ ที ่ถกู ตอง หรอื ไม   และ ครัง้ ลาสดุ นี ้ได อาน หนังสอื 
วิมุตติ มรรค   เรื่อง กาย กับ จิต   ก็ มี อาการ อยาง ที่ วา และ นอกจาก นั้น รูสึก กาย 
ตวั เอง อยู ตาง หาก จาก จติ   เปนก อง อะไร อยาง หนึง่   ใน ชัว่ ขณะ นัน้   คลายๆ กบั 
เวลา ทำ สมถะ แลว รางกาย หาย ไป   ตาง กนั ที ่ยงั เหน็ กาย อยู   ( อยูหาง กนั )   แต 
ตอน นั้น ดิฉัน ยัง ลืมตา อาน หนังสือ อยู เลย   มัน คือ อะไร และ ปฏิบัติ ผิด พลาด 
หรือ เปลา คะ 
 
ตอบ   
 ทุก อยาง ดีแลว ครับ 
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คำถาม ที่   ๑๗๑ 
  เรียน อาจารย วศิน ที่ เคารพ ยิ่ง   หนู มี บาง เร่ือง ใน ใจ คะ   มี ผูชาย คน 
หน่ึง มา ชอบ หนู   แต หนู ไม ได ม ีใจ ให เขา เลย แมแต นอย นดิ   หนู พยายาม ทำให 
เขา ตัดใจ เพื่อ ให เขา และ หนู ไม ตอง มา เสีย เวลา อยู กับ อะไร ที่   ไร สาระ   เวลา 
ลวง เลย มา เปน ป แม หนู ไม ได เปด โอกาส ให เขา แมแต จะ พบ หนา กัน   ไม คุย 
กนั เนือ่งจาก อธบิาย ไป มากมาย แลว แต เขา ก ็ไม เขาใจ เลย   หน ูก ็อธบิาย แบบ 
ที่ หนู คิด   อัน ที่ จริง เขา ก็ นา จะ เขาใจ   มี เพื่อน ของ หนู คน หน่ึง บอก หนู วา   คุณ 
แม ของ ผูชาย คน นั้น เอา ดวง หนู กับ ดวง เขา ไป ให หมอดู   แลว ผล ก็ ออก มา วา 
หน ูกบั เขา เปน คู กนั   หน ูคดิ วา มนั ไร สาระ มาก เพราะ โหราศาสตร ไมใช ศาสตร 
ที่ จะ ถูก ตอง ทั้งหมด   นี่ อาจ เปน เหตุ หนึ่ง ที่ ทำให เขา ยัง ไม สามารถ เลิก คิดถึง 
หน ูได ( นี ่คดิ ไป เอง   แต ก ็เชือ่ วา โหราศาสตร ก ็ให โทษ หาก เปน ไป ตาม ที ่หนู คดิ 
จริง )   หนู ไม ได คิด โกรธ เขา เลย แมแต นอย   แต การ ที่ หนู พยายาม ปด หนทาง 
ทัง้ หลาย   ทำให เขา คดิ วา หนู ทำ ไป เพราะ โกรธ เขา   ตอน นี ้ก ็สงสาร เขา เหมือน 
กัน   ก็ แค รับ โทรศัพท คุย ดวย บาง แลว ก็ วาง สาย   แต เหมือน วา เขา ได คืบ จะ 
เอา ศอก   เขา ก็ โทร มา บอย ขึ้น   ซึ่ง เปนการ รบกวน หนู อยาง ยิ่ง คะ   อธิบาย 
แลว บาง ครั้ง ก็ ดู เหมือน เขา จะ เขาใจ อะไร ยาก เสีย เต็มที   ก็ มี หลาย ครั้ง ที่ หนู 
มี ความ รำคาญ พูดจา ตาม จริง อัน เปนการ เบียดเบียน เขา บาง  ตาม ที่ สติ อัน 
นอย นิด ได ขาด หาย ไป   หนู ก็ ทุกข อยู เหมือน กัน คะ ไมรู เปน เพราะ กรรม อะไร 
เหมือน กัน   รบกวน อาจารย ชวย แนะนำ หนู ที วา หนู ควร ทำ อยางไร   หนู ไม 
อยาก เบียดเบียน ใคร เลย   ตอน นี้ เรื่อง ผูชาย ก็ แทบ จะ ไมมี อยู ใน ระบบ ความ 
คดิ   เพราะ ม ีเร่ือง ให ทำ อกี มาก   หน ูกำลัง พยายาม อยาง ยิง่ ใน การ ศกึษา และ 
ปฏิบัติ ธรรม   ทำบุญ   ตาม สติ และ กำลัง ของ หนู   ดู เหมือน วา ความ ตองการ 
ตางๆ ก ็นอย ลงๆ   เปนการ ด ีอยาง ยิง่   เรือ่ง โหราศาสตร   คณุ แม ของ หนู เอา ดวง 
ไป ดู ให ก็ บอก หนู วา จะ เปน อยาง นี้ อยาง นั้น  ถา เปน เมื่อ กอน คง ทำให หนู ตื่น 
เตน ดีใจ ไป กอน หรือ เสียใจ ไป กอน   การ ศึกษา ธรรม ชาง วิเศษ เหลือ เกิน คะ   
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ทำให เรา มอง ใจ ตัว เอง และ หวั่น ไหว ตอ อะไร ได นอย ลง   ทุกข ก็ นอย   หนู จะ 
พยายาม ตอ ไปทัง้ ใน ปจจบุนั และ อนาคต เพ่ือ เปา หมาย สงูสดุ ของ พระพทุธ 
ศาสนา   อาจารย อวยพร หนู ดวย นะ คะ   รัก และ เคารพ ยิ่ง 
 
ตอบ  
  ที่ หนู ทำ อยู นั้น ดีแลว   ขอ อนุโมทนา ตอ กุศล จิต ที่ สนใจ ใน บุญ และ 
การ ปฏิบัติ ธรรม ให ยิ่งๆ   ขึ้น ไป   อะไร ที่ เปน บอ เกิด แหง ทุกข ก็ พยายาม หลีก 
เลี่ยง   ดีแลว   ขอ ให หนู ประสบ ความ สำเร็จ ใน ทุกๆ   อยาง ที่ ปรารถนา   โดย 
เฉพาะ อยาง ยิ่ง คือ   ความ ปรารถนา ที่ จะ ให พน จาก ความ ทุกข ใน สังสารวัฏ   
ขอ ให เขม แข็ง และ อดทน   ยืน หยัด อยู ใน ทาง แหง ความ ดี 

คำถาม ที่   ๑๗๒
  สวสัด ีครบั ทาน อาจารย วศนิ   ผม ม ีเรือ่ง จะ ขอ ความ อนุเคราะห จาก 
อาจารย   ปจจุบัน ผม อายุ   ๔๖   ป   ภรรยา อายุ  ๓๘   ป   ผม และ ภรรยา มี ความ 
ตั้งใจ จะ ไป ปฏิบัติ ธรรม   ( อยาง จริงจัง )   โดย การ ละทิ้ง การ งาน ทุก อยาง   และ 
จะ ขอ ไป ใช ชีวิต อยู ใน สถาน ปฏิบัติ ธรรม   จึง อยาก จะ ขอ ให อาจารย ชวย 
แนะนำ สถาน ปฏิบัติ ธรรม ให ดวย ครับ   โดย ผม และ ภรรยา ขอ ชวย งาน ใน 
สถาน ปฎิบัติ ธรรม   เพื่อ แลก กับ อาหาร วัน ละ   ๑ - ๒   มื้อ   แต ขอ เนน การ ปฏิบัติ 
ธรรม เปน หลัก   หวัง วา อาจารย คงจะ สงเคราะห ให กับ ผู ที่ มี ความ ตั้ง มั่น   เชื่อ 
มั่น และ ศรัทธา ใน พระ รตันตรัย 
 
ตอบ   
 ขอ ให คณุ ลอง สบื ด ูวา   ทีไ่หน เขา ปฏบิตั ิธรรม แนว ไหน   เมือ่ สบื ได แลว 
ขอ ให พจิารณา ด ูวา   ตรง กนั   ไป กนั ได กบั จรติ ของ เรา หรอื ความ โนม เอยีง ของ 
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เรา   ก ็ให ไป ปฏบิตั ิที ่นัน่   เพราะ สำนกั ปฏบิตั ิธรรม ตางๆ   จะ ม ีแนว ที ่ไม เหมอืน 
กัน   ใน การ ไป ปฏิบัติ ธรรม นั้น   ขอ ให ได สัป ปา ยะ ทั้ง   ๔   คือ 
            ๑ .   เส นา สนะ สัป ปา ยะ   สถาน ที่ อัน เหมาะ สม 
            ๒ .   อา หา รสัป ปา ยะ   มี อาหาร ที่ เหมาะ สม แก เรา 
            ๓ .   บุคคล สัป ปา ยะ   มี บุคคล ผู สอน การ ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก อัธยาศัย 
กัน 
            ๔ .   ธัมมสัป ปา ยะ   ธรรม หรือ กรรมฐาน ที่ ทาน สอน นั้น ตรง กับ จริต   
อัธยาศัย ของ เรา 
        เมื่อ สืบ ได ความ ตาม นี้ แลว ก็ ไป สมัคร เปน ศิษย ของ สำนัก นั้น   ก็ จะ 
ได ผล ดี   ถา ไม ได ตาม ที่ ตองการ   คุณ และ ภรรยา จะ ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ บาน 
ก็ได   โดย เรียน รู จาก ตำรา ตางๆ   สงสัย สิ่ง ใด ก็ ไป ถาม อาจารย กรรมฐาน 
สำนัก ใด สำนัก หนึ่ง   อัน ที่ จริง แลว   การ เวน ความ ชั่ว ทุก อยาง   การ ทำความ ดี 
ทกุ อยาง   การ ทำ จติใจ ให บรสิทุธ์ิ สะอาด   เปนการ ปฏบิตั ิธรรม โดย ธรรมชาติ  
อยูที่ไหน ก็ ทำได   การ ทำ หนาที่ ของ ตน ให ถูก ตอง สมบูรณ ก็ เปนการ ปฏิบัติ 
ธรรม   ขอบเขต และ ความ หมาย ของ การ ปฏบิตั ิธรรม กวาง ขวาง มาก   ไม จำกัด 
อยู แต เพียง สมถะ และ วิปสสนา   ขอ ตอบ คุณ เพียง เทา นี้ กอน 
 

คำถาม ที่   ๑๗๓ 
  คือวา ขณะ นี้ กระผม จบ การ ศึกษา ชั้น นิ ติ ศาสตร บัณ ทิต   กำลัง หา 
แนวทาง ใน การ ประกอบ อาชีพ   แต รูสึก วา อา ชีพ ผุ พิพากษา   อัยการ และ 
ทนายความ นั้น   เปน อาชีพ ที่ ยัง สราง เวร กรรม ตอ ผูอื่น   กระผม มี ขอ สงสัย 
อยาก ถาม ดังนี้ ครับ   ๑ . อา ชีพ ผู พิพากษา   อัยการ และ ทนายความ นั้น   โดย 
อาชพี แลว เปน อาชพี ที ่ยงั สราง เวร สราง กรรม   เบยีดเบยีน หรอื สราง บาป ตอ ผู 
อืน่ ไหม   อยางไร   ( เชน   ผู พพิากษา สัง่ จำ คกุ หรอื ประหาร ชวีติ คน  ,   อยัการ หรอื 
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ทนายความ ฟอง คดี อาญา   ฯลฯ   เปนตน )   ๒ . กรณี ที่ ผู พิพากษา สั่ง จำ คุก หรือ 
ประหาร ชีวิต คน นั้น   ระหวาง ผู พิพากษา กับ คน ที่ ถูก จำ คุก หรือ ประหาร ชีวิต 
นั้น จะ มี เวร มี กรรม ตอ กัน   หรือ ไม อยางไร   ๓ . กรณี ที่ อัยการ หรือ ทนายความ 
ฟอง คดี อาญา หรือ มี สวน เก่ียว กับ คดี อาญา หรือ ฟอง   คดี แพง นั้น   ระหวาง 
อัยการ และ ทนายความ กับ ผู ที่ ถูก ฟอง คดี อาญา ( แลว ผู นั้น ถูก จำ คุก หรือ   
ประหาร ชีวิต )   จะ มี เวร มี กรรม ตอ กัน หรือ ไม อยางไร 
 
ตอบ  
  ปญหา ของ คุณ รวบ ตอบ เปน ขอ เดียว วา   ถา การก ระ ทำ ของ ผู 
พิพากษา ก็ ดี   ของ อัยการ ก็ ดี   ของ ทนายความ ก็ ดี   ถูก ตอง ตาม ธรรม   คือ ชี้ 
ผิด หรือ ถูก ตาม ที่ เปน จริง   ก็ ถือวา เปนการ รักษา ความ ยุติธรรม ให แก สัง คม   
ไมนาจะ ผดิ หรือ บาป แต ประการ ใด   ความ ยาก มนั อยู ที ่วา   เรา ไม อาจ รู ความ 
จรงิ ได หมด ทกุ อยาง   ดวย เหต ุนี ้ผู พพิากษา อาจ ตดัสนิ คด ีผดิ กไ็ด   อยัการ อาจ 
ฟอง ผดิ คน กไ็ด  ทนายความ อาจ วา ความ ชวย เหลอื คน ผดิ กไ็ด   ขอ สงสยั ของ 
คุณ เปน เรื่อง ที่ นา สนใจ และ ตอง ใครครวญ อยาง หนัก   นอกจาก นี้ ขอ ให คุณ 
ไป คิด เอง ก็ แลว กัน 
 

คำถาม ที่   ๑๗๔
  อยาก ถาม อาจารย วศิน คะ วา   การ ที่ เรา เกิด มา ใน ภพ ภูมิ ใหม นี้   
เปนผล มา จาก กรรม ใน ภพ ไหน   ภพ สุดทาย กอน มี การ จุติ จิต   และ ปฏิสนธิ 
จิต หรือ ไม   หรือ เปน กรรม ที่ เรา ทำ สะสม กัน มา นาน หลาย ภพ หลาย ชาต ิ  จน 
กอ เกิด ให เรา เปน เรา ใน ภพ ปจจุบัน คะ   เพราะ ดิฉัน สงสัย วา ความ พิการ ของ 
คน เรา บาง คน   หรือ การ เจ็บ ปวย ดวย โรค ที่ รักษา ไม หายขาด   หรือ คน ที่ เกิด 
มา ยากจน   ทั้งหมด เปน ผล พวง จาก สิ่ง ที่ เขา ทำ ภพ สุดทาย   กอน มา เกิด ใหม   
หรือ การ ผสม ผสาน ระหวาง กรรม ใน หลายๆ ภพ คะ 
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 ตอบ   

 อาจ เปน เพราะ กรรม ใน ภพ เดียว ก็ได หรือ หลายๆ   ภพ ก็ได   คติ ชีวิต 

ของ ปุถุชน ไม แนนอน   ทาน เปรียบ ไว วา เหมือน โยน ทอน ไม เล็กๆ   ขึ้น ไป ใน 

อากาศ   ไมรู มัน จะ เอา ดาน ไหน ลง   ดาน หัว หรือ ดาน ทาย   หรือ ดาน ขวาง   ชาง 

มัน เถอะ  ขอ ให ทำ ปจจุบัน ให ดี ไว ก็ แลว กัน   ภพ หนา คงจะ ดี ขึ้น 

คำถาม ที่   ๑๗๕ 

  เกบ็ บทกลอน มา ได   ๑   บท   ด ูแลว เปา หมาย เหมอืน จะ อยู ที ่  มรรค องค   

๘   ไม ทราบ วา ถูก ตอง รึ เปลา คะ ?   อยาก ไข ความ กระจาง หนอย คะ   มอง เห็น 

ภาพ   สกั แต รู   ใน ความ หมาย   ไดยนิ ไร   รู ความ หมาย   แลว ทิง้ หมด   ทราบ แลว 

ทิ้ง   เพียง ดั่ง ลิ้น   ตอง ทิ้ง รส   ทิ้ง หมดจด   ทิ้ง มรรค แปด   ลุ เสน ชัย   เปา หมาย ใด   

คอื พระ ธรรม   แมน ไมรู   ฟง ธรรม อยู   ไม เหน็ ทาง   ใด สกุใส   มุง แต ฟง   ไม เหน็ ฝง   
เชียว หรือ ไร   เรียน กัน ไป   สอน กัน มา   ทาย ตาย ฟรี   เสน ชัย มี   อยู หน่ึง เดียว   คือ 

วิ มุต ติ์   ได เห็น หลุด   พน ความ ตาย   สุข จริง หนอ   ทราบ วา พน   ตอง ทราบ ธรรม   

ทราบ วา พอ   ทราบ ฤา หนอ   ไหน เบื่อ ตาย   ไหน เบื่อ ธรรม   ทาง สาย กลาง   ทาง 
สายเอก   องค พุทโธ   มอบ ธรรม โม   แสน ผุดผอง   ไมมี หมอง   ทาง สาย เดียว   
แนะ ชาว พุทธ   หมั่น เมียงมอง   หมั่น ตรึก ตรอง   มุง เสน ชัย   มรรค แปด องค 

 

ตอบ  
  ถกู ตอง แลวก ลอน นี ้เนน เรือ่ง มรรค ม ีองค   ๘   ซึง่ เปน ทาง นำ ไป สู ความ 
ดับ ทุกข   ขอ ให คุณ ทำความ เขาใจ เรื่อง มรรค มี องค   ๘   ให ดี   แลว ปฏิบัติ ตาม   

ก็ จะ ไป สู เสน ชัย   คือ วิ มุติ ความ หลุด พน จาก กอง กิเลส และ กอง ทุกข ทั้ง มวล   

ขอ อนุโมทนา 
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 คำถาม ที่   ๑๗๖ 

  วัน นี้ เดิน ทาง กลับ บาน ระยะ ทาง ไม ไกล มา กราวๆ สิบ หา นาที คะ   

เวลา เดิน ก็ ดู เทา ไป   โดย ไม ได ตั้งใจ   เหมือน สิ่ง รอบๆ ตัว มัน คอยๆ เลือน ไป 

เรือ่ยๆ   เหน็ แต เทา ตวั เอง กบั ความ รูสกึ ที ่วา กำลงั เดนิ อยู เฉยๆ   อา กาศ หนาวๆ 

เกอืบ ศนูย องศา ก ็ไมรู สกึ อะไร   เสยีง รถ ไฟ ดงัๆ อะไร ก ็ไม ไดยนิ   ไม ได ตัง้ใจ ให 

เปน แบบ นี้ แต เปน เอง   อยาง นี้ คือ อะไร คะ   แลว ควร จะ ทำ อยางไรตอ ดี คะ 

 ตอบ   

 จิต เปน สมาธิ ดี   ทำ ตอ ไป ได 

 

คำถาม ที่   ๑๗๗ 

  อยาก ทราบ วา   อจินไตย   หมาย ถึง อะไร   ที่ กลาว วา   กรรม เปน 

อจนิไตย   หมาย ถงึ อยางไร และ ขอ อนโุมทนา ที ่อาจารย ได ให ธรรมะ เปน ทาน 
แด สาธุชน ทั่วไป   คะ 

 ตอบ   

 อจินไตย แปล วา ไม ควร คิด   เพราะ เหตุ ที่ คิด เอา ไม ได   ไมใช วิสัย ที่ 
จะ รู ได ดวย การ คิด   เรื่อง กรรม และ ผล ของ กรรม ถา จะ ให รู แนๆ   เปน เร่ืองๆ   
ไป ตอง ได ทิพ จักษุ ญาณ หรือ จุตูปปาตญาณ และ บุพ เพ นิ วา สานุ สติ ญาณ   

ระลกึ ชาต ิของ ตน ได   ทพิ จกัษุ หรอื จตุปูปาตญาณ   กำหนด เหน็ อดตี ชาต ิของ 
ผู อืน่   อยาง นี ้จงึ จะ รู เรือ่ง กรรม และ ผล ของ กรรม จรงิ แท   ถา ไม ได ญาณ เชน นี ้

เรา ก ็สนันษิฐาน เอา ซึง่ อาจ จะ ผดิ กไ็ด ถกู กไ็ด   เพราะ ฉะนัน้ เรือ่ง ของ กรรม จงึ 

เปน เร่ือง ที่ รู ได ดวย การ เห็น  ไมใช ดวย การ คิด หาเหตุ ผล แนว ตรรกะ 
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 คำถาม ที่   ๑๗๘ 
  ขอ เรียน ถาม วา   หาก คุณ แม ปวย เปน โรค   dementia   ไม คอย รู เรื่อง  
และไม สามารถ ชวย เหลือ ตัว เอง ได   จะ ตอง มี คน ดูแล ตลอด เวลา   หาก ดิฉัน 
สวด มนต เชา   เยน็   และ โอน บญุ ไป ให คณุ แม ที ่ปวย   คณุ แม จะ ได รบั บญุ หรือ 
ไม คะ   หรือ มี วิธี การ อื่น ใด บาง ที่ จะ สามารถ ทำให อาการ ที่ หนัก สามารถ เบา 
ลง ได บาง คะ   กราบ ขอบพระคุณ อาจารย เปน อยาง สูงคะ 
 
ตอบ  
  โรค ด ีเมน เชยี ( dementia ) พจนานกุรม ศพัท แพทย ได ให ความ หมาย 
วา   โรคจิต เสือ่ม   สมอง พกิาร   ปญญา เสือ่ม   จนถึง กบั ชวย ตวั เอง ไม ได อยาง ที ่
คณุ บอก มา   การ ที ่คณุ สวด มนต ภาวนา แลว โอน บญุ ให คณุ แม นัน้ คดิ วา เปน 
เร่ือง ด ี  อยาง นอย ก ็เปน ความ หวงั ด ีของ คณุ ที ่ม ีตอ คณุ แม   เปน สวน แหง ความ 
กตัญู กตเวที   เขาใจ วา คุณ คง ให แพทย ดูแล รักษา ทาง ยา อยู ดวย แลว 
 

คำถาม ที่   ๑๗๙ 
  เรยีนอาจารย ที ่นบัถอื คะ   ขอ เรยีน ถาม อาจารย วา เมือ่ ม ีการ เสีย ชวีติ 
ลง แลว  เวลา จัด เสื้อผา ให ผู เสีย ชีวิต ใส มี คน บอก วา ตอง เย็บ กระเปา ทุก ใบ 
กอน ที ่จะ ใส ให ผู เสยี ชวีติ   เพือ่ จะ ได ไม เอา สมบตั ิตดิตวั ไป กบั ผู เสีย ชวีติ ดวย   
จะ ได ทิ้ง เอา ไว ให ลูก หลาน   เนื่องจาก คุณ พอ ได เสีย ชีวิต โดย อาบ น้ำ ชำระ 
รางกาย เรียบรอย  แลว ก็ จาก ไป อยางสงบ โดย นั่ง ทา สมาธิ ใน อางอาบน้ำ 
ใน หองน้ำ   แพทย ระบุ วา หัวใจ ขาด เลือด เฉียบพลัน คะ   คุณ แม ทาน ไม ยอม 
ให เยบ็ กระเปา ที ่เสือ้ผา ของ คณุ พอ คะ   ทาน บอก วา เวลา ทาน จาก ไป ยงั ไมม ี
อะไร ติดตัว ไป เลย  ก็ได ทำ ตามใจ คุณ แม คะ   เพื่อ ให ทาน สบายใจ   ขอ เรียน 
ถาม อาจารย วา   จริงๆ แลว ตาม ประเพณี ที่ เขา ทำ กัน   ตอง เย็บ กระเปา ติด 
หรือไม คะ   และ ความ เชื่อ เชน นี้ เปน จริง หรือ ไม คะ   รบกวน อาจารย ดวย คะ 
เพื่อ จะ ได ให คน ทั่วไป ได รับ ทราบ ดวย คะ   ขอขอบพระคุณคะ 
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ตอบ   
 จะ เยบ็ กระเปา หรอื ไม เยบ็   ทาน ก ็เอา อะไร ไป ไม ได อยู แลว   ผม ก ็เพิง่ 
ไดยิน เร่ือง นี้ จาก คุณ นี่เอง   ไม ทราบ วา โดย ทั่วไป เขา เย็บ หรือ ไม เย็บ กระเปา   
แต ถา ผูใหญ ทาน วา อยาง นัน้ ก ็ทำ ตาม ทาน ไป เพือ่ ให ทาน สบายใจ   เขาใจ วา 
โดย ทัว่ไป ไม ได ทำ   ความ เชือ่ ถอื เกีย่ว กบั งาน ศพ ม ีอะไร แปลกๆ   ตางๆ   กนั ไป 
ตาม ทอง ถิ่น   คิด วา เปน ความ เชื่อ ถือ ก็ แลว กัน 
 

คำถาม ที่   ๑๘๐
  หนู เคย ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน หลักสูตร คุณ แม สิริ มา แลว   ๑   
ครั้ง   ก็ รูสึก วา ทุกข ( บาป ใน ใจ )   ที่ มี สวน ทำให สัตว เลี้ยง ตาย เบา ลง   แต เวลา 
ทำบุญ   เชน   หนู ชวน เพ่ือนๆ   ทำบุญ พมิพ หนังสอื ธรรมะ แจก ให กบั คน ที ่ปฏบิตั ิ
วิปสสนา กรรมฐาน   ตอน นำ หนังสือ ไป มอบ ที่ สำนัก ปฏิบัติ ธรรม   หลวง พอ 
ทาน เห็น วา หนังสือ มี จำนวน มาก   และ นอง ที่ เขา ไป ปฏิบัติ เปน ประจำ กำลัง 
จัด งาน ศพ คุณ พอ ของ เขา   ทาน ก็ ให แบง หนังสือ นี้ ไป แจก งาน ศพ   แต ความ 
ตัง้ใจ ของ หน ูคอื อยาก ให กบั คน อืน่ๆ   ทีม่า ปฏิบติั วปิสสนา กรรมฐาน มากกวา   
แต เห็น วา มอบ ให ทาน แลว   ทาน จะ ทำบุญ ไป กับ ใคร ตอ ไป ก็ตาม แต ทาน 
เห็น สมควร   สวน อีก ที่ คือ วัด ที่ มี การ บวช ศีล จา ริณี   หนู นำ หนังสือ ไป ถวาย 
เพือ่ มอบ ให ผู ที ่จะ บวชฯ   แต ตอน ที ่ได พบ ทาน เจา อาวาส   ทาน กำลงั แจก พระ 
(จต ุคาม ) และ สไบ ขาว ทีท่าง วดั จดั ทำ ขึน้ แก สาธุชน ทีม่า ชม วดั   หนู ก ็รูสกึ ผดิ 
หวัง บาง   เพราะ หนู คาด วา วัด นา จะ เงียบ สงบ เหมาะ แก การ ปฏิบัติ   กอน ทำ 
หนู คดิ วา ตวั เอง คง สขุใจ และ อิม่ เอม ใจ มาก ที ่ได ทำ   แต ทำไม เมือ่ ทำ แลว   จงึ 
ไมรู สกึ อยาง นัน้   หน ูยดึ ตดิ กบั อะไร อยู   หรอื หน ูคาด หวงั บญุ มาก เกนิ ไป   การ 
ที ่หน ูไม ได สขุใจ เทา ไหร ที ่ได ทำบญุ   มนั เปน เพราะ บาปกรรม อะไร หรอื เปลา   
ทั้ง ที่ หนู ก็ พยายาม คิด วา   เรา ได ทำบุญ แลว   ก็ ควร สุขใจ   แต กลับ รูสึก ติด อยู 
กับ อะไร สัก อยาง   หนู ควร ทำ อยางไร 
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ตอบ   
 ขอ ที่ คุณ สงสัย นั้น เขาใจ วา เปน เพราะ คุณ ผิด หวัง ที่ ได เห็น สิ่ง ที่ ไม 
ควร ได เหน็   ได รู สิง่ ที ่คณุ ไม เหน็ ดวย จงึ ทำให จติใจ เศรา หมอง ไป   ไมใช เพราะ 
บาปกรรม อะไร ดอก   ขอ ให คุณ ทำใจ ให สบาย วา   คุณ ได ทำ สิ่ง ที่ ควร ทำ แลว   
เชน   แจก หนังสอื ธรรมะ ที ่ถกู ตอง   เปนตน   สวน เรือ่ งอืน่ๆ   ให เปน เรือ่ง ของ คน 
อื่น ที่ เรา เห็น ดวย บาง ไม เห็น ดวย บาง   ผม ขอ อนุโมทนา ที่ คุณ พิมพ หนังสือ 
ธรรมะ ไป แจก   สวน ผู ที่ รับ ไป จะ นำ ไป ให ใคร ตอ ก็ เปน เรื่อง ของ ผู นั้น

 คำถาม ที่   ๑๘๑

   สวัสดี คะ ทาน อาจารย ที่ เคารพ   ขอก ราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย 

เกี่ยว กับ ที่มา ของ สำนวน ที่ วา   “ พระ มาโปรด ”   ไม ทราบ วา มี ที่มา จาก พระ 

ไตรปฎก ตอน ใด หรอื ไม   หรอื ม ีเรือ่ง ราว ที ่เกีย่ว กบั พระ สาวก รปู ใด หรือ ไม คะ   

ขอบพระคุณ คะ 

 

 ตอบ   

   นา จะ เปน วา   เมื่อ พระพุทธเจา จะ เสด็จ ไป โปรด ผู ใด เพื่อ ให เขา ได 

บรรลุ ธรรม   เสด็จ ไป บิณฑบาต ที่ บาน ของ ผู นั้น   เมื่อ พระ ออก บิณฑบาต เรา 

จึง เรียก กัน วา ” พระ ไป โปรด ” หรือ ” มาโปรด ”   อยาง นอย ก็ ให ชาว บาน ได มี 

โอกาส ทำบุญ   เร่ือง ก็ นา จะ เปน มา อยาง นี้   
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 คำถาม ที่   ๑๘๒
   อยาก ถาม อาจารย วา   เมือ่ กอน ผม ฝก สมาธ ิโดย การ ด ูลม หายใจ แลว 
ผม ชอบ เพง ลม หายใจ  ทำให ปวด ระหวาง คิ้ว มากๆ ครับ   แลว ตอน นี้ ผม ก็ ไป 
ที่ เรือน ธรรม ฝก สมาธิ  ผม จึง กำหนด ฐาน ของ จิต ที่ ปลาย จมูก   แลว พุทโธ ไป 
แตะ ที่ ปลาย จมูก   แต อาการ ปวด หวาง คิ้ว ก็ ขึ้น มา เปน ระ ยะๆ   ถึง จะ ไม มาก 
เหมือน เมื่อ กอน 
 
 ตอบ   
   ก็ เปลี่ยน ไป ทำ อยาง อื่น เสีย บาง   เชน   เดิน จงกรม   หรือ พิจารณา 
อาการ   ๓๒   ใน รางกาย มี   ผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง   เปนตน   วา ปฏิกูล   ไม สะอาด   
ทำกรรม ฐาน ตอง เปล่ียน อารมณ บาง  ก ็จะ ได ผอน คลาย  ไม ตงึเครียด เกนิ ไป 
กับ อยาง ใด อยาง หนึ่ง 
 
 
คำถาม ที่   ๑๘๓ 
   กราบ สวัสด ีคะ   ทาน อาจารย ท่ี เคารพ   ขอ เรยีน ถาม ทาน ถงึ เรือ่ง ของ 
ศีล   วา   การ รักษา ศีล นั้น   ครอบคลุม ความ ประพฤติ ของ ผู รักษา ได ระดับ ใด   
เพียง ดาน กาย และ วาจา   หรือ วา   ครอบคลุม ไป ถึงใจ ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   ศีล   ๕   ศีล   ๘   ควบคุม กาย กับ วาจา   แม ศีล   ๒๒๗   ของ พระ สงฆ ก็ 
ควบคมุ กาย กบั วาจา เหมอืน กนั   แต ศลี ที ่เปน กศุล กรรมบถ   ๑๐   ควบคมุ กาย 
กับ วาจา   ๗   ขอ   ควบคุม ใจ   ๓   ขอ   คือ   เวน จาก ความ โลภ อยาก ได ของ ผู อื่น   
เวน จาก พยาบาท ปอง ราย ผู อื่น   เวน จาก มิจฉา ทิฏฐิ   คือ เห็น ผิด จาก ทำนอง 
คลอง ธรรม   เชน   เห็น วา ทำ ดี ไม ได ดี   ทำ ชั่ว ไม ได ชั่ว เปนตน 

๑๔๕
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คำถาม ที่   ๑๘๔ 

   อยาก เรียน ถาม อาจารย วา   ได มี ปรากฏ ใน พระ ไตรปฎก หรือไม   

วาอริยบุคคล ชั้น ใด ที่ สามารถ นิพพาน ได   และ ดิฉัน เคย อาน หนังสือ นาน 

มา แลว วา นิพพาน ใน สัตว ก็ เกิด ขึ้น ได   มี หลัก ฐาน ใน เรื่อง นี้ หรือ ไม คะ   

ขอบพระคุณ อาจารย ที่ ให แสง สวาง ทาง ปญญา แก ผู ใฝ ใน ธรรม คะ 

 

 ตอบ   

   คำ วา   “ นิพพาน ”   มี คำ ที่ เปน ไวพจน ( ใช แทน กัน ได ) หลาย คำ   เชน   

วิมุติ ,   นิโรธ ,   ปหาน ะ   เปนตน   ทาน แสดง วิ มุติ ไว   ๓   อยาง   คือ 

                   ๑ .   หลุด พน ชั่วคราว ดวย ธร รม นั้นๆ   เชน   หลุด พน จาก ความ โกรธ 

ดวย ธรรม คือ เมตตา   แต มัน ก็ เปน ไป ชั่วคราว 

                   ๒ .   หลุด พน เพราะ ขม ไว ได ดวย กำลัง ฌาน สำหรับ ทาน ผู ได ฌาน   

มีอาการ เสมือน หนึ่ง วา เปน ผู ไมมี กิเลส ตลอด เวลา ที่ ฌาน ยัง ไม เสื่อม 

                   ๓ .   หลุด พน ได เด็ด ขาด ดวย อริยมรรค ญาณ   มี โสดา ปตติ มรรค   

เปนตน   ตอ ไป ก็ เปน ผล ญาณ และ นิพพาน 

                 จะ เหน็ ได วา   นพิพาน ชัว่คราว ก ็ม ี  นพิพาน เพราะ การ ขม ไว ก ็ม ี  และ 
นพิพาน เพราะ ตดั กเิลส ได เดด็ ขาด ก ็ม ี  แต ความ หมาย ทีแ่ท จรงิ ของ นพิพาน 
หมาย ถึง การ ตัด กิเลส ได เด็ด ขาด เปน ขั้น เปน ตอน   มี โสดา ปตติ มรรค ญาณ   

เปนตน   ไป จนถึง อร หัต ต ผล   ผู ที่ เขา ถึง นิพพาน แลว จะ ไม เสื่อม อีก   คือ   กิเลส 

ใด ที่ ทาน ละ ได แลว จะ ไม เกิด ขึ้น อีก   ทาน จึง กลาว วา   เปน ผู แนนอน  มี การ 

ไมตกต่ำ เปน ธรรมดา ( นยิ โต   อ วิ นิ ปาต ธมฺ โม ) 
                 สำหรับ ที่ มี ผู กลาว วา   แม สัตว เดรัจฉาน ก็ นิพพาน ได นั้น   เคย ไดยิน 
เหมือน กัน แต ทาน หมาย ถึงวา   สัตว ที่ เขา ฝก ให เชื่อง แลว   สงบ แลว   ไม พยศ   

ไม ทำราย ใคร   มี ความ หมาย เชิง เปรียบ เทียบ มากกวา ความ หมาย ที่แท จริง 
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 คำถาม ที่   ๑๘๕ 
   ดิฉัน ขอ เรียน ถาม วา   การ ที่ บุคคล ใส ราย คน อื่น   โกหก คน อื่น   แลว 
ทำไม เขา ยัง มี ชีวิต ที่ มี ความ สุข คะ   ทั้ง ที่ คน ที่ โดน ใส ราย ไม เคย พูด โกหก เลย   
แต ตอง มา รับ กรรม โดยที่ ไมม ีความ ผิด อะไร เลย 
 
 ตอบ   
   ขอ ยก พระพุทธ ภาษิต บท หนึ่ง ที่ วา   “ คน ทำ ชั่ว หาความ สุข ได ยาก ”   
ผม เชื่อ อยาง นี้ จริงๆ   สวน ที่ คุณ เห็น วา เขา มี ความ สุข นั้น   เปน เพียง อาการ ที่ 
เปน เสมือน วา   แต จริงๆ   แลว เขา หาความ สุข ได ยาก   เพียง แต เขา กลบ ทุกข 
ไว   ปรากฏ เหมือน คน มี ความ สุข   สวน คน ที่ ไมมี ความ ผิด อาจ ถูก ใส ราย ก็ได   
ตอง ระวัง เรื่อง นี้ ดวย   ถา อยู ใน ฐานะ ที่ จะ แก คำ กลาว หา ได ก็ ควร จะ แก เพื่อ 
ความ ยุติธรรม   แต ถา มอง กรรม ใน สาย ยาว   ชาติ นี้ เรา ไม ได ทำ  ชาติ กอน เรา 
อาจ เคย ทำ ก็ได   แต มา รับ ผล กรรม ใน ชาติ นี้ 
                 ใน สมัย พุทธกาล มี อุบาสก คน หนึ่ง มี ศีล มี ธรรม ดี   รักษา ศีล อุโบสถ 
ฟง ธรรม อยู เนือง นิตย   คืน หนึ่ง ฟง ธรรม จน รุง แลว ออก จาก วัด มา ลาง หนาที่ 
สระ นำ้ หนา วดั   ม ีโจร ขโม ย ของ มา   เจาของ ทรพัย ตดิตาม จงึ ทิง้ หอ ของ ไว ใกล 
สระ นำ้ แลว หน ีไป   เจาของ ทรพัย มา เหน็ เขา จงึเขาใจ วา อบุาสก นัน้ เปนข โมย   
จึง รุม กัน ทุบตี จน ตาย   พระ หลาย รูป ออก มา เห็น   ไป กราบทูล พระพุทธเจา 
วา อุบาสก ผู นั้น ตาย อยาง ไม สมควร เพราะ เปน คน ดี   พระพุทธเจา ตรัส เลา 
ให ฟง วา   ใน ชาติ กอน   ชาติ หนึ่ง   อุบาสก ผู นี้ เปน นาย ดาน คอย ดูแล คน ที่ เดิน 
ทาง ขาม เขตแดน   วนั หนึง่ ม ีชาย ผู หนึง่ พรอม ดวย ภรรยา ซึง่ สวยงาม มาก ผาน 
มา   ตองการ ภรรยา ของ เขา มา เปน ของ ตน จงึ กกั ไว   นำ ของ ม ีคา ไป ซกุซอน ไว 
ที ่เตียง   วนั รุง ขึน้ ทำ ท ีเปน วา ของ หาย   ไป คน พบ ที ่เตียง ของ ชาย ผู นัน้   จงึ ต ีเขา 
จน ตาย   กรรม ที ่เขา ทำ ใน ชาต ินัน้ มา ให ผล ใน ชาต ินี ้  คอื   ชาต ิที ่เขา เปน อบุาสก 
และ ถกู ต ีจน ตาย   เรือ่ง ทำนอง นี ้ม ีอยู มาก ใน สงัสารวัฏ อนั ยาวนาน นี ้  อยา ได 
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ประมาท ตอ บาปกรรม เลย   มัน คอย ติดตาม ให ผลอ ยู   ได โอกาส เมื่อไร ก็ เมื่อ 
นั้น   ทาง ฝาย กรรม ดี ก็ เชน เดียวกัน 
 
 
คำถาม ที่   ๑๘๖ 
   เรยีน ถาม อาจารย วศนิ ที ่นบัถอื   ใน ความ เหน็ และ ประสบการณ ของ 
อาจารย   อาจารย เคย ได พบ   หรอื ได ทราบ วา ม ีคน ที ่ได บรรล ุมรรค  ๔  และ ผล   
๔   แลว ใน โลก ปจจุบัน นี้ หรือ ไม   หรือ อยาง นอย ก็ บรรลุ โสดา ปตติ ผล   การ ที่ 
บรรลุ อริยมรรค   อริยผล นั้น   ผู นั้น จะ ทราบ ตนเอง หรือ ไม วา ตน ได บรรลุ แลว   
เรา จะ ตั้ง เปา หมาย เชน นี้ จะ เปนการ ไกล เกิน เอื้อม หรือ เปลา คะ   ดิฉัน คิด วา 
สังโยชน ขอ แรก เปน สิ่ง ที่ เห็น ได ยาก ละ ได ยาก กวา ขอ สอง และ สาม   และ 
การ ที่ เรา เห็น วา กาย ไมใช เรา นั้น   ตอง เห็น อยู ตลอด เวลา หรือ ทุก ขณะ หรือ 
ไม   หรือ เพียง แต เกิด รู ขึ้น มา เม่ือ ตั้งใจ พิจารณา รูป และ นาม เปน บาง ขณะ 
คะ อาจารย 
 
 ตอบ   
   เมื่อ มรรค มี องค   ๘   ยัง มี อยู   ผู เดิน ตาม มรรค มี องค   ๘   ก็ มี อยู   พระ 
อรยิบคุคล ตัง้แต พระ โสดาบัน ไป จนถึง พระ อรหันต ยอม จะ ตอง ม ีเปน แนแท  
แม ใน ปจจบุนั นี ้เอง   ขอ นี ้ผม ไม สงสยั เลย   ผู เปน พระ อรยิบคุคล ยอม รูตวั ทาน 
เอง วา เปน   สงัโยชน ขอ ที ่  ๑   คอื   สกักาย ทฏิฐ ิ  เห็น ได ยาก ละ ได ยาก อยาง ที ่คณุ 
วา มา   การ เหน็ วา รางกาย ไมใช ตวั ตน ของ เรา นัน้   ยอม จะ เห็น เมือ่ ตองการ จะ 
เหน็   เหมอืน คณุ ม ีไฟฉาย แลว ปด ไว เมือ่ ตองการ จะ เหน็ สิง่ ใด ก ็เปด และ สอง 
ไป ใน ที ่  นัน้   ลอง นกึด ูวา   คน ที ่ได ทพิ  จกัษ ุญาณ คอื ตา ทพิย นัน้   ทาน ไม ได เห็น 
อะไร อะไร อยู ตลอด เวลา   แต ทาน จะ เห็น เมื่อ นอม จิต ไป เพื่อ จะ เห็น 
                 การ ตัง้ เปา หมาย เพือ่ บรรล ุธรรม ม ีโสดา ปตต ิผล เปนตน   ไม ไกล เกนิ 
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เอ้ือม เลย   ผู ปฏบิตั ิธรรม ยอม ม ีสทิธิ ์ที ่จะ ได ทกุ คน   จะ เร็ว หรอื ชา เทานัน้   ขอ ให 
ตั้งใจ ไว เถิด  จะ ไม ไร ผล 
 
 
คำถาม ที่   ๑๘๗ 
   หนู ขอ เรียน ถาม ทาน วา   พระพุทธเจา ทรง ใช วิธี การ สอน แบบ ใด   ที่ 
ทำให อง ค ุล ิมาล เปล่ียน ใจ ที ่คดิ จะ ทำราย ผู อืน่ มา เปน พระ สาวก ของ พระองค   
คะ . . ขอ ให ทาน อาจารย มี สุขภาพ แข็ง แรง . . นะ คะ 
 
 ตอบ   
   ที แรก ทาน ทรง ใช อิทธิ ปาฏิหาริย กอน   ให โจร อง คุ ลิ มาล เห็น เปน 
อัศจรรย วา   สมณะ ผู นี้ เดิน อยู แทๆ   ทำไม เรา จึง วิ่ง ไล ตาม ไมทัน   จึง เรียก ให 
หยดุ   พระพุทธ องค ทรง หยดุ และ หนั มา ตรัส วา  “ อง ค ุล ิมาล   เรา หยดุ แลว   ทาน 
จง หยดุ เสีย ดวย ส ิ”   อนั นี ้เปน อา เท สนา ปาฏหิารยิ และ อน ุศาสนี ปาฏหิาริย คอื 
การ ดัก ใจ และ การ สั่ง สอน   ให อง คุ ลิ มาล รูตัว วา   ตัว ยัง ไม หยุด การ ทำบาป   
พื้นเพ เดิม อง คุ ลิ มาล เปน ผู ฉลาด อยู แลว   จึง เขาใจ คำ สอน ของ พระพุทธเจา 
ทันที   วาง ดาบ แลว หมอบ ลง แทบ พระบาท   ทูล วา   “ นาน เหลือ เกิน กวา จะ 
เสด็จ มาโปรด ”   ตอ จาก นั้น ได ขอ บวช และ ได สำร็จ เปน พระ อรหันต ใน ไม ชา 
             ขอบคุณ ที่ อวยพร มา ให สุขภาพ แข็ง แรง   ขอ ให เปน เชน นั้น เถิด 
 
 
คำถาม ที่   ๑๘๘ 
   ดิฉัน เกิด ไป หลง ชอบ เพ่ือน ที่ ทำงาน   ทั้งๆ ท่ี เขา มี แฟน อยู แลว และ 
เปน เพศ เดียวกัน   ดิฉัน ควร จะ ทำ อยางไร กับ ปญหา นี้   จะ สวด มนต   ภาวนา   
ก ็ทำ ไม คอย ได   จติใจ วน เวียน กบั เรือ่ง นี ้  ม ีความ รูสกึ ผดิ ใน ใจ   เคย ตดัใจ แลว 
ก็ ไม สำเร็จ   ตอง เจอ กัน ทุก วัน   อาจารย ชวย ชี้แนะ ทางออก ให ดวยคะ 
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ตอบ   

   จะ เลา เรื่อง ให ฟง กอน   พระนาง รูป นันทา พระ นอง นาง ของ 

พระพุทธเจา หลงใหล ใน รูป สมบัติ ของ ตนเอง   วัน หนึ่ง ไป ฟง ธรรม ของ 

พระพุทธเจา   พระพุทธ องค ทรง เนรมิต ภาพ ผู หญิง คน หน่ึง ซึ่ง สวย มาก   สวย 

กวา พระนาง รูป นันทา   พระนาง เห็น แลว ทึ่ง มากวา ใคร หนอ มา ยืน อยู ใกล 

พระพุทธ องค   สวยงาม มาก   ตอ จาก นั้น พระพุทธเจา ทรง เนรมิต ให หญิง นั้น 

แก ลงๆ   และ ก็ ตาย ไป   เนา   พระนาง รูป นันทา เห็น แลว สลด ใจมา กวา หญิง 

งาม ปานนี้   ไม นาน เลย ก็ แก และ ตาย ไป ตอ หนา ตอตา   พระพุทธเจา ทรง 

ทราบ ความ นึกคิด ของ พระนาง แลว ตรัส วา   “ นันทา เอย   เธอ จง ดู รูป กาย นี้ ที่ 

อาดรู   ไม สะอาด   เปอย เนา   มี สิ่ง ปฏิกูล ไหล เขา ไหล ออก อยู เสมอ   แต เปน ที่ 

ตองการ นัก ของ คน เขลา ” 

             พระนาง รูป นันทา สังเวช สลด ใจ   คลาย ความ ติด ใน รูป   ออกบวช ได 

สำเร็จ เปน พระ อรหันต 

             เร่ือง ทำนอง ของ ผู ถาม นี้   แสดง วา ติด ใน รูป หรือ เสียง หรือ กิริยา 

อาการ ของ คู กรณี   ขอ ให เอา พระพุทธ ภาษิต ที ่ตรสั สอน พระนาง รปู นนัทา ไป 

พจิารณา บอยๆ   คงจะ คลาย ความ ตดิใจ ลง ได   ม ีอกี เร่ือง หนึง่   ภกิษุณ ีรปู หนึง่   

ดวงตา งาม มาก   ม ีนกัเลง สรุา หลงใหล ตดิใจ   ภกิษุณ ีได ควัก เอา ดวงตา สง ให   

นกัเลง สรุา สงัเวช สลด ใจ   ไม อาจ รบั ดวงตา นัน้ ได   ขอ ให ผู ถาม พจิารณา ตาม 

ดีๆ    ก ็จะ ได เขา ใจ อะไรๆ   เพิม่ ขึน้ อกี เยอะ   ขอ อวยพร ให คณุ สบายใจ ขึน้   ขอ ให 

จำ ไว วา   คน เรา พบ กัน เพื่อ จะ พลัดพราก จาก กัน 
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 คำถาม ที่   ๑๘๙ 
  เรียน ถาม อาจารย คะ   ( จาก ทาง แหง ความ ดี เลม   ๑   เรื่อง ผู ไม อิ่ม 
ใน กาม   ใน สวน ของ เรื่อง ประกอบ   นาง ปติ ปู ชิ กา ) ใน เร่ือง นี้ หนู สงสัย วาการ 
ทำบุญ เปนตน ใน หมู เทวดา มี ไหม คะ   เนื่อง มา จาก พิจารณา วา   มนุษย 
โดย มาก ตั้ง อยู ใน ความ ประมาท ทั้ง ที่ อายุ ก็ สั้น นัก   จึง สงสัย วา เทวดา ทาน 
มี กิจการ งาน บุญ กัน บาง ไหม คะ   คำถาม นี้ ถาม ไว ประดับ ความ รู เฉยๆ คะ   
เพราะ วา จะ ได ม ีกำลงั ใจ วา ใน หนึง่ วนั จะ ทำ อะไร ด ี  ที ่เปน เหต ุปจจยั   เหมอืน 
ที่ ไดยิน วา   ชีวิต นั้น ไมมี เครื่องหมาย   หนู ก็ คิด เสมอ วา ถา วัน นี้ จะ ตอง ตาย 
เรา อยาก ทำ อะไร มาก ที่สุด   เพื่อ ความ สบายใจ หนู ก็ หยอด กระปุก เวลา ตื่น 
แต เชา   และ นึก วา อยาง นอย ก็ได ทำบุญ บำรุง พระ ศาสนา แลว   ถา จะ ตาย ก็ 
ชาง เถอะ ไม เปนไร   พยายาม มี เวลา สวด มนต   อยาง นอย จิต ก็ จะ สงบ ไม คิด 
เบียดเบียน ใคร   อาน หนังสือ ธรรม มะ วัน ละ เรื่อง แลว ก็ พยายาม มา นึกถึง ตัว 
เอง  เอา มา ใช กับ ชิ วิต ประจำ วัน   บาง ก็ ทบทวน ( เมื่อ นึก ได )   แลว ก็ ดีใจ เวลา 
ที่ รู วา อยาง นอย วัน นี้ ศีล หา ก็ ยัง บริสุทธิ์ บริบูรณ อยู   หนู มี ความ สุข เหลือ เกิน 
คะ กับ การ ที่ ได ทำความ ดี   พยายาม ใครครวญ ธรรม   แต ชีวิต ก็ เปน เรื่อง ยาก   
มี ภาระ ที่ ตอง รับ ผิด ชอบ   ทำให บั่นทอน เวลา ใน การ ศึกษา ธรรม ออก ไป อีก   
จิต ที่ หนู รูสึก วา ผองใส เวลา ที่ อยู กับ การ พิจารณา   ก็ หมอง ไป   เพราะ ความ 
วุนวาย ตางๆ   ความเครียด ก็ เกิด ขึ้น   หนู เบื่อ เหลือ เกิน คะ   บางที ก็ คิด วา เรา 
เบือ่ เพราะ ความ ขี ้เกยีจ หรอื เปลา   หรอื อาจ จะ ตดิ ใน ความ สขุ ความ สงบ มาก 
เกิน ไป   ชีวิต ก็ ตอง ดำเนิน ตอ ไป   อะไร จะ เกิด ขึ้น ก็ ชาง เถิด   ( หนู ก็ อธิ ษฐาน วา 
จะ มี อะไร ก็ ขอ ให มี สติ   มี ปญญา   ตั้ง อยู ใน ธรรม   ไม ประมาท )   ตอน นี้ กำลัง 
พยายาม ทำใจ อยู คะ   อาจารย คิด วา หนู ควร ทำใจ ยัง ไง ดี คะ   สุดทาย นี้ ตอง 
ขอ ขอบพระคุณ อาจารย ที ่ตอบ คำถาม ของ หน ู  หน ูระลึก ถงึ อาจารย เสมอ นะ 
คะ   อยาก จะ มี เวลา ได ไป เขา เรียน เหมือน เมื่อ กอน   ขอ ใหอาจารย มี สุขภาพ 
แข็ง แรง  อยา ได มี โรค ภัย มา เบียดเบียน   สามารถ สอน ศิษย ทุกๆ คน ให รู ตาม 
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ธรรม ของ พระ ศาสดา เปน ประโยชน ยิง่   ( หน ูเขา มา อาน เว ปน้ี ทกุ สปัดาห เลย 
คะ   คำ ตอบ ที่ อาจารย ตอบ คำถาม ผู ที่ เขา มา ถาม ก็ มี ประ โยช นกับ หนู ดวย   
ขอ อนโุมทนา กบั ทกุๆ คน ที ่ทำเว ปอนั เปน ประโยชน นี ้ดวย คะ   หน ูก ็หวงั วา วนั 
หนึ่ง หาก มี กำลัง ที่ จะ สามารถ   ทำ ประโยชน ให กับ พระพุทธ ศาสนา   ก็ อยาก 
จะ ได มี โอกาส เชน นั้น จริงๆ   นา ดีใจ และ ปลื้ม ใจ   ที่ มี บุคคล ที่ มี น้ำใจ   มี กำลัง   
มี ศรัทธา   และ มี ปญญา   มา ชวย กัน สืบสาน ความ งดงาม ของ พระ ธรรม ให 
ดำรง อยู เชน นี้ )   รัก และ เคารพ อาจารย อยาง ยิ่ง 
  
 ตอบ   
   ใน หมู เทวดา ก็ มี การ ปฏิบัติ ธรรม และ มี การ ทำบุญ   เชน   การ ชวย 
เหลือ มนุษย และ ชวย เหลือ ซึ่ง กัน และ กัน   เทวดา บาง คน จึง ได เลื่อน ชั้น สูงๆ   
ขึ้น ไป 
             เรื่อง เบ่ือๆ   ที่ เลา มา นั้น  ขอ ให นึก วา เปน หนาที่ ที่ จะ ตอง ทำ และ 
เปนการ ปฏิบัติ ธรรม ใน หนาที่   ก็ ให ทำ ไป ทั้งๆ   ที่ เบื่อ นั่น แหละ   เบื่อ ไป ทำ ไป 
ก็ จะ ให สำเร็จ ประโยชน เหมือน กัน 

คำถาม ที่   ๑๙๐ 
   ขอ ขอมูล ที่ ถูก ตอง เกี่ยว กับ น้ำ ปานะ คะ . . . น้ำนม ถั่ว เหลือง   -   ผง 
โกโก   -   โอ วัล ติน   เปน น้ำ ปานะ ได หรือ ไม คะ   /   ขอบพระคุณ อาจารย คะ 
 
 ตอบ   
   ๓   อยาง นี้ ไม ได ระบุ ไว ใน ตำรา   เห็นจะ เปน เพราะ วา ใน สมัย นั้น 
ยัง ไมมี สิ่ง เหลา นี้   บาง ทาน ก็ อนุโลม เขา เปน น้ำ ปานะ วา ดื่ม ได   บาง ทาน ไม 
ยอม อนุโลม ก็ วา ดื่ม ไม ได   พวก กาแฟ   เปป ซี่   โค ลา   น้ำ อัดลม ประเภท ตางๆ   
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ก็ ไม ได กลาว ไว ใน ตำรา เชน เดียวกัน   แต อนุโลม วา ควร   จึง ดื่ม เปน น้ำ ปานะ 
โดย ทั่วไป   ทั้ง พระ ภิกษุ สามเณร และ อุบาสก อุบาสิกา ผู ถือศีล   ๘   เรื่อง พวก 
นี้ ตัดสิน ยาก   แตละ สำนัก ถือ ไม เหมือน กัน   คุณ เขา สำนัก ไหน ก็ อนุโลม 
ปฏิบัติ ตาม สำนัก นั้น ก็ แลว กัน 
 
 
คำถาม ที่   ๑๙๑ 
   อาจารย วศิน ที่ นับถือ . . ดิฉัน ขอ ขอบพระคุณ ที่ อาจารย ได กรุณา 
ตอบ ขอ สงสัย ตลอด มา   ดิฉัน ขอ เรียน วา   หนังสือ ธรรมะ เลม แรก ที่ ดิฉัน อาน 
ใน ชีวิต คือ หนังสือ ของ อาจารย เรื่อง พระ อานนท  พุทธ อนุชา   ดิฉัน ได หยิบ 
ของ คุณ พอ มา อาน ตั้งแต ยัง เรียน ชั้น ประถม เมื่อ เกือบ   ๓๐   ป มา แลว   ทำให 
มี จิตใจ โนม เอียง เขา สู ทางธรรม ตั้งแต เด็ก   อยาก เรียน ถาม อาจารย วา   ดิฉัน 
มี นอง ชาย   ๑   คน   อยาก ชักจูง ให เขา ได พบ ทาง สายเอก นี้ จะ ทำ อยางไร   
เพราะ เขา มัก อาง วา ยัง ไมมี เวลา   ติด ภาร กิจ อื่นๆ   เชน เรียน ปริญญา โท อยู   
งาน ยุง   ฯลฯ   เปนตน   ดิฉัน เอง ไป วัด ญาณ เว ศก วัน เส มอๆ   ก็ นึก อยาก ให นอง 
ได บวช ที่ วัด นี้ คะ   แต ยัง ไม เปน ผล   ก็ เลย คิด วา ถา ทำให เขา สนใจ ธรรมะ เปน 
เบื้อง ตน กอน   อาจ จะ นำ ให เขา ได บวช ใน ที่สุด 
 
 ตอบ   
   บอก เขา วา   ชีวิต ไม ยาว นัก   อยา ชะลา ใจ   เรา จะ รู ได อยางไร วา 
ความ ตาย จะ มา ถึง วัน ใด   อะไร ที่ เปน ความ ดี เปน กุศล ซึ่ง จะ นำ ติดตัว ไป 
ได ก็ ควร รีบ ทำ   ปริญญา โท หรือ กิจกรรม อยาง อื่น ก็ ทำ ไป   แต ควร จะ เจียด 
เวลา ให กับ ความ รู ทาง ธรรม บาง   เชน   หมั่น อาน หนังสือ ธรรมะ   ก็ จะ เปน 
ประโยชน กับ ชีวิต จิตใจ และ เปน ประโยชน กับ การ งา นอื่นๆ   ดวย   เวลา ยอม 
จะ มี เสมอ ถา สนใจ 
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                 ชีวิต คน ตาย เสีย ตอน วัย ตน ก็ มี   วัย กลาง ก็ มี   วัย ปลาย ก็ มี   เหมือน 
ผล ไม   ออน ก็ หลน   แก ก็ หลน   สุก ก็ หลน   ปรากฏ ให เห็น อยู ทั่วไป   พระพุทธเจา 
ทาน จึง สอน ให ไม ประมาท ใน วัย   ใน ความ ไมมี โรค   และ ใน ชีวิต   วา เรา ยัง 
หนุม สาว อยู   เรา ไมมี โรค เบียดเบียน   ชีวิต เรา ยัง อยู อีก นาน   อะไร เปน ความ 
ดี ให รีบ ทำ   อยา ผัด เพี้ยน เวลา   ก็ คง บอก ได เทา นี้   จะ สำเร็จ ประโยชน เพียง 
ใด ก็ ขึ้น อยู กับ ตัว เขา เอง 
 
 
คำถาม ที่   ๑๙๒ 
   การ ทำ สังฆทาน ตอง มี ของ และ ซอง เงิน  ปกติ ถา ทำ กับ พระ สาย วัด 
ปา ทาน จะ ไม รับ ซอง เงิน   จะ ให ใส ตู แทน  สวน ถา ทำ กับ พระ วัด บาน จะ ตอง 
ใสซอง  ไดยิน มา วาการ ถวาย เงิน กับ พระ จะ ทำให ทาน ผิด ศีล  ก็ เลย ลำบาก 
ใจ วา ควร จะ ทำ อยางไร ด ี  เพราะ โดย ทัว่ไป พระ วดั บาน ก ็มกั รบั ซอง เปน ปกต ิ
อยู แลว  ขอ ความ กรุณา อาจารย ชี้แนะ ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   ถวาย ไป ก ็ดแีลว   ทาน จะ ใส ตู หรอื จะ ไป ใช สวน ตวั ก ็สดุ แลว แต ทาน   
เพราะ พระ สมยั นี ้ที ่อยู ใน บาน ใน เมอืง ก ็จำเปน ตอง ใช เงนิ เหมือน กนั   เชน   เปน 
คา รถ   คา ตำรับ ตำรา   บาง ทาน ตอง ซื้อ อาหาร ฉัน เพราะ บิณฑบาต ได ไม พอ   
บาง ทาน ตอง เล้ียง เด็ก หลาย คน ที่ ญาติ พี่ นอง นำ มา ฝาก ให เรียน หนังสือ   จะ 
ตอง เก้ือกูล เขา บาง เหมือน กัน   สมัย เปลี่ยน ไป   สังคม มนุษย เปลี่ยน ไป   สิ่ง ที่ 
จำเปน ใน ชวีติ มนษุย ก ็เปลีย่น ไป   ขอ ให ปฏบิตั ิตาม สมควร แก สมยั   ไม ตงึ เกนิ 
ไป และ ไม หยอน เกิน ไป ก็ จะ อยู ใน สังคม ได   พระ สงฆ ที่ มี สมณศักดิ์ ชั้น ตางๆ   
รัฐบาล ยัง จัด นิตย ภัต ถวาย เปน ราย เดือน   พูด อยาง ชาว บาน ก็ คือ เงิน เดือน 
นั่นเอง   เพื่อ ให ทาน ได ใช จาย ตาม ความ จำเปน 
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  ตอน นี้ ดิฉัน มี ความ กลุม ใจ อยู เรื่อง การ เปลี่ยน งาน คะ   คิด วน ไป มา 

หลาย รอบ แลว ก็ ไม ได ขอ สรุป สัก ที   คือ วา ดิฉัน ได งาน ที่ เงิน ดี   อนาคต ดี   ซึ่ง 

เทียบ ไม ได กับ เงิน และ อนาคต ของ งาน ที่ ทำ อยู   แต ปญหา อยู ที่ วา   งาน ที่ ทำ 

อยู นั้น งาน ดี   คน รวม งาน ดี   แต เงิน ไม ดี  อนาคต ไมมี ดวย คะ  เพราะ ตำแหนง 

มัน ตัน   ไม โต คะ   จึง คิด หนัก มาก เพราะ ทาง บาน ก็ ตองการ ใช เงิน   ดิฉัน เปน 

คน มี อุดมการณ ใน การ ทำงาน   รัก ที่ ทำงาน ที่ ชอบ   จึง คิด หนัก เพราะ ชวง นี้ 

เศรษฐกิจ ไม ดี ดวย ก็ เลย ยิ่ง ชั่ง ใจ อยู วา ระหวาง งาน   เงิน   และ อนาคต   ควร 

จะ คิดถึง อะไร   พยายาม นั่ง สมาธิ   กำหนด สติ ก็ แลว  ยัง คิด ไม ออก  ทำใจ ให 

ปลอย วาง ยาก มาก เลย คะ   จึง อยาก เรียน ปรึกษา วา จะ ทำ อยางไร ใน การ หา 

ทางออก ของ ปญหา ดี 

 ตอบ   

 ปญหา ชวีติ เปน ปญหา ที ่ตอบ ยาก   เพราะ ผู ตอบ ไมรู ขอมลู ทัง้หมด   รู 

บาง เพยีง บาง สวน   เชน   ขอมลู ที ่คณุ ให มา   การ แก ปญหา ชวีติ อยา ถอื เปนก ฏ 

ตายตัว   ให อนุโลม ตาม เหตุการณ หรือ เงือ่นไข   ( condition )   ซึง่ ทาง พระ เรยีก 
วา   กา รณว สิ ก ตา   คือ การ ตัดสิน ใจ กระทำ ให เหมาะ สม ตาม เหตุการณ   ชีวิต 
ไมมี สูตร สำเร็จ   เรา ตอง ผอน ปรน ตาม เงื่อนไข ตางๆ ท่ี เขา มา เปน ครั้ง คราว 
ตาม ความ จำเปน   ตาม ความ เหมาะ สม   การ ตดัสนิ ใจ ทำ หรอื เลอืก   มกั จะ ได 
อยาง เสยี อยาง   กรณ ีของ คณุ นี ้ก ็เหมอืน กนั ยอม จะ ได อยาง เสีย อยาง   ขึน้ อยู 

กับ วา เวลา นี้ คุณ ควร จะ ได อยาง ไหน และ ยอม เสีย อยาง ไหน   ผม เอาใจ ชวย 
และ ขอ บุญ กุศล ที่ คุณ ได เคย บำเพ็ญ มา   ชวย ให คุณ ตัดสิน ใจ เลือก ใน ทาง 

ที่ ถูก ตอง เหมาะ สม 
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  อาจารยคะ   ดิฉัน มี แนว โนม ที่ คิด จะ ฆา ตัว ตาย อยู ตลอด   ทุก คร้ัง ที่ 

เกิด ความ ทุกข   และ สวน ตัว แลว เปน คน ที่ รูสึก วา ตัว เอง ทุกข อยู ตลอด เวลา   

พยายาม หา หนังสือ ธรรมะ มา อาน   แต แลว ก็ ยัง รูสึก ทุกข อยู 

ตอบ   

 ควร จะ สาว หา สาเหตุ วา   ทกุข นี ้มา จาก เหต ุอะไร   แลวไป กำจัด ที ่ตน 

เหต ุ  ความ ทุกข ก ็จะ คลีค่ลาย ไป เอง   คอื แก ตน เหต ุให ได   ขอ ให คดิ อยู เสมอ วา   

ทุกข , สุข เปน ของ ไม เที่ยง   เกิด ขึ้น   ตั้ง อยู แลว ดับ ไป   คราว ใด ที่ เกิด ความ ทุกข   

ขอ ให คณุ คดิ ไว เสมอ วา   มนั ไม เทีย่ง   ไม ยัง่ยนื   ไม นาน เทา ไหร มนั ก ็จาก ไป   ขอ 

ให คดิ วา ความ ทกุข สำหรบั วนั นี ้ก ็เพยีง พอแลว สำหรับ วัน นี ้  ไม ตอง เอา ความ 

ทุกข สำหรับ พรุง นี้ และ วัน ตอๆ   ไป   มา ทับถม เขาไป อีก   วัน นี้ เพียง พอแลว 

สำหรับ เรา   พรุง นี้ ชาง มัน เถอะ   ขอ ให มี ความ สุข ไป ที ละ วัน แลว ความ ทุกข 
จะ ไม กลำ้กราย คณุ   เหมอืน เรา เดนิ ท ีละ กาว อยาง มัน่คง ไม พลาด ไม ลม   คณุ 

ก ็เดนิ ได เปน พนั กาว หมืน่ กาว โดย ไมม ีปญหา   ความ คดิ ที ่จะ ฆา ตวั ตาย ยอม 
ไมมี แก ผู ไมมี ทุกข   ขอ ให คุณ กำจัด ทุกข ให ได แตละ วัน   และ นึก ใน ใจ วา   วัน 

นี้ พอแลว สำหรับ เรา   พรุง นี้ ชาง มัน เถอะ   เหมือน เรา กิน ขาว ที ละ คำ   ระวัง ไม 

ให ขาว ติด คอ   เรา ก็ กิน ได จน อิ่ม   ขอ อวยพร ให คุณ ปราศจาก ทุกข   ปราศจาก 

ภัย   มี ความ สงบ รมเย็น ใน ชีวิต 
                ผม เขียน หนังสือ ไว เลม หนึ่ง ชื่อ   “ เพื่อ ความ สุขใจ ”   พูด อธิบาย ถึง วิธี 
แก ทุกข   ถา ยัง ไมม ีก็ ลอง หา มา อาน ดู   พิมพ ที่ สำนัก พิมพ ธรรมดา   โทรฯ   ๐๒ 
- ๘๘๘๗๐๒๖ 
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    กราบ เรียน   อาจารย วศิน ที่ เคารพ   ดิฉัน มี ความ สนใจ ศึกษา ใน เรื่อง 

ของ การ ฝก จติ เพือ่ ให ตัง้ มัน่   ไม หวัน่ ไหว   และ สามารถ เผชิญ กบั สิง่ ตางๆ ที ่เขา 

มา ใน ชีวิต ได อยาง มี สต ิและ ปญญา   จน เมื่อ ประมาณ   ๒   ป ที่ แลว ได รูจัก กับ 

สติ ปฏ ฐาน สี่ ใน พุทธ ศาสนา   ได ศึกษา และ ปฏิบัติ มา จนถึง ปจจุบัน   พบ วา 

เปน วิธี ที่ มี เหตุผล และ ปฏิบัติ ได จริง   ดิฉัน ตองการ ให ทุก คนใน ครอบครัว ได 

รูจกั ม ีความ เขาใจ ที ่ถกู ตอง ใน พทุธ ศาสนา   และ มา สู การ ปฏ ิบตั ิใน ระดับ ทาน   

ศีล   และ ภาวนา ใน ที่สุด   แต ปญหา ก็ คือ ครอบครัว ของ ดิฉัน เปน คริสเตียน 

ที่ มี ความ เขม แข็ง อยาง มาก     การ แนะนำ โดยตรง คง เปน ไป ไม ได     ดัง นั้น 

นอกจาก   การ พิสูจน ดวย การ ปฏิบัติ ไป เรื่อยๆ จน ทำให ทาง บาน ได รับ รู ถึง 

ความ เปล่ียนแปลง ไป ใน ทาง ที่ ดี ของ ดิฉัน แลว   หาก ดิฉัน จะ ตั้ง จิต อธิษฐาน 

โดย นอม ระลึก ถงึ พระ รตันตรัย ,   คณุ งาม ความ ด ีและ บญุ กศุล ที ่ได กระทำ มา 

ชวย ดลใจ ให ทกุ คนใน ครอบครัว ม ีสมัมา ทฐิ ิและ ตัง้ มัน่ ใน ทาน   ศลี   ภาวนา   จะ 

ได หรอื ไม คะ   ขอ ความ กรณุา จาก อาจารย ชวย ให คำ แนะนำ หรือ วธิ ีกา รอืน่ๆ 

ดวย คะ   ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 

 ตอบ   

 สงสยั วา ตอน นี ้คณุ เปน พทุธ ศาสน ิก แลว หรอื ยงั เปน ครสิต อยู เหมอืน 

ครอบครัว   ถา คณุ เปน พทุธ แลว และ ปฏบิตั ิสต ิปฏ ฐาน ได ผล ด ีก ็ให ปฏบิตั ิตอ 

ไป   ความ เปล่ียนแปลง ใน ตวั คณุ จาก การ ปฏบิตั ิธรรม จะ ชวย โนม นาว จติใจ 

ของ คนใน   ครอบครวั ให เหน็ ทาง ดำเนนิ ชวีติ ที ่จะ เลอืก ได ใน โอกาส ตอ ไป   ขอ 

อนุโมทนา ตอ การ ปฏิบัติ ของ คุณ มา   ณ   โอกาส นี้ ดวย
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 คำถาม ที่   ๑๙๖ 
   กราบ เรียน   อาจารย วศิน   ที่ เคารพ   ดิฉัน ขอ ขอบพระคุณ กับ คำ 
แนะนำ ของ อาจารย ใน คำถาม ที ่  ๑๙๕   มาก คะ   ปจจุบนั นี ้  ถงึ แม ดฉินั จะ ไม ได 
ประกาศ ตน เปน พทุธมามกะ   แต การ ดำเนนิ ชวีติ ของ ดฉินั ใน ปจจบุนั   ก ็เรียก 
ได วา หนั ออก จาก การ กจิกรรม ของ ชาว ครสิต   การ อธษิฐาน การ ออนวอน ขอ 
จาก พระเจา โดย ส้ิน เชิง   และ ถึง ตอน นี้ ก็ สามารถ กม กราบ พระพุทธ รูป ได 
อยาง หมด ใจ ใน ฐานะ ที่ พระพุทธ รูป   เปน ตัวแทน ให ระลึก ถึง ความ เมตตา 
และ ความ พากเพียร ของ พระพุทธเจา  ที่ ทาน ได ตรัสรู และ ถายทอด คำ 
สอน ที่ มี คา   ตลอด จน ให ความ เคารพ ตอ พระ สงฆ ที่ ปฏิบัติ ดี ใน ฐานะ ที่ เปน 
ผู สืบทอด พุทธ ศาสนา   และ เปน ครูบา อาจารย ถายทอด ความ รู การ ปฏิบัติ 
สติ ปฏ ฐาน   แม ดิฉัน จะ ยัง ไม พบ กับ ความ กาวหนา ใน การ ปฏิบัติ อะไร มาก   
แต ก็ รูสึก เย็นใจ และ มั่นใจ กับ เปา หมาย ของ ชีวิต วา   เรา มี ชีวิต เพื่อ อะไร คะ   
ขอบพระคุณ อา จาร ย มากๆ คะ   เคย อาน   “ สวด มนต เพื่อ อะไร ”   ที่ อาจารย 
เขียน ไว   จาก ที่ เคย คิด วา สวด มนต เปน สิ่ง งมงาย   ทำให ดิฉัน เขาใจ ถึงที่ มา ที่ 
ไป ความ เปน เหตุ เปน ผล ของ การ สวด มนต   ขอ อนุโมทนา อาจารย ไว   ณ   ที่ นี้ 
ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   ขอ อนโุมทนา ตอ ความ รูสกึ ดีๆ  ของ คณุ   ทาง ชวีติ เปน ทาง ที ่เดนิ ยาก   
และ คอน ขาง จะ สับสน   การ ได เขา ทาง ชีวิต ที่ ถูก ตอง ดี งาม และ รูสึก พอใจ 
นั้น   นับ วา เปน ลาภ อัน ประเสริฐ อยาง หนึ่ง ของ ชีวิต   การ ปฏิบัติ ธรรม   อบรม 
ตน ให เปน คน ดี   เปน บุญ อัน สูงสุด อยาง หนึ่ง   เปน บุญ ที่ ลงทุน นอย แต ให ผล 
มาก   ขอแสดง ความ ยินดี กับ คุณ อีก ครั้ง หนึ่ง 
              มี หนังสือ อีก เลม หนึ่ง   ออก มา หลัง จาก   “ สวด มนต เพื่อ อะไร ”   แลว   
คือ เรื่อง   “ สวด มนต เพื่อ สันติ และ ปญญา ”   ควร หา ไว อาน   ใน เลม นี้ มี เร่ือง   

๑๕๘
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“ไมเปน ไป ตาม ที่ ออนวอน ”   อยู ดวย   แสดง ให เห็น วา   ทุก อยาง เปน ไป ตาม 
เหตุ ปจจัย   ไม เปน ไป ตาม ที่ ออนวอน   ถา ออนวอน เอา ได   ใคร เลา จะ ผิด หวัง 
จาก สิ่ง ที่ ตองการ เพราะ ทุก คน มี สิทธิ์ ที่ จะ ออนวอน เสมอ กัน   สังคม ของ เรา 
เต็ม ไป ดวย การ ออนวอน ขอ นั่น ขอ นี่   แต ไม คอย ได ทำเหตุ ให ตรง กับ ผล ที่ 
ตองการ   จึง มัก ผดิ หวัง อยู เสมอ 
 
 
คำถาม ที่   ๑๙๗
   กราบ เรียน อ . วศิน   ที่ นับถือ   ดิฉัน อยาก ทราบ วิธี การ ลด ความ โมโห 
งาย   ขี้ หงุดหงิด   ใจรอน   แต ใน ตอน นี้ ดิฉัน ได ฝก การ นั่ง สมาธิ ฟง ธรรม   คำ 
สอน ตางๆ   บาง แลว   เพิ่ง เริ่ม ได ซัก   ๒  อาทิตย   แต ก็ ยัง ไม คอย ได ผล   ควร จะ 
ทำ อยางไร ให จิตใจ ของ เรา ลด ปญหา พวก นี้ ลง ไป ได คะ 

 ตอบ  
  มี หนังสือ ของ ผม อยู เลม หนึ่ง   ชื่อ   “ ทำ อยางไร กับ ความ โกรธ ”   ตอ 
มา ได ออก มา ใหม อีก เลม หนึ่ง ชื่อ   “ วิธี ลดละ ความ โกรธ ”   คุณ ควร หา มา อาน   
ลอง ติดตอ ไป ที่ สำนัก พิมพ ธรรมดา   โทร   ๐๒ - ๘๘๘ - ๗๐๒๖   ใน ที่ นี้ ขอ พูด กับ 
คุณ เพียง เล็ก นอย พอ เปน แนวทาง   เชน 
   ๑ .   ขอ ให นกึ อยู เสมอ วา คน เรา เกิด มา ไม เหมอืน กนั ทัง้ สภาพ การ เกิด   
พันธุกรรม   สิ่ง แวดลอม   อุปนิสัย   การ ศึกษา อบรม   จึง เหมือน กัน ไมได 
   ๒ .   ขอ ให นึก วา   คน เรา ดี ไม ทั่ว ชั่ว ไม หมด   คือ แตละ คน มี ทั้ง สวน ดี 
และ สวน ไม ดี   จะ ให เหมาะ ใจ เรา ไป หมด ทุก อยาง ยอม ไม ได   แม ตัว เรา เอง 
ก็ ยัง มี ขอ เสีย ที่ เรา ไม ชอบ ตัว เรา เอง อยู บาง เหมือน กัน 
 ๓ .   หัด เจริญ เมตตา และ ให อภัย   หมั่น ให อภัย ผู อื่น เหมือน กับ ที่ ให 
อภัย ตัว เอง   เขา ยอม มี โอกาส ผิด พลาด เชน เดียว กับ ที่ เรา เคย ผิด พลาด มา 
แลว   และ จะ ผิด พลาด ตอ ไป 
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                                                                                           ฯลฯ 
 ขอ อวยพร ให คุณ หงุดหงิด นอย ลง   มี ความ เขาใจ และ เห็นใจ ผู อื่น 
มาก ขึ้น   ขอ ให คุณ ได พบ ทาง แหง สันติสุข 
 

คำถาม ที่   ๑๙๘ 
  ผมได รับ แจก หนังสือ เลม หนึ่ง ชื่อ   “ คิริ มาน นท สูตร ”   ไม ระบุ ชื่อ คน 
แตง   ผม อาน แลว รู สึก แปลกๆ   ไม คอย แนใจ วา พระพุทธเจา ตรัส อยาง นี้ จริง 
หรือ เปลา   ขอ ความ กรุณา อาจารย ชวย วิจารณ ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
ตอบ  
  คิริ มาน นท สูตร   ใน พระ ไตรปฎก เรียก   อาพาธ สูตร   ใน หนังสือ สวด 
มนต ฉบับ หลวง ทาน ใช คำ วา   “ คิริ มาน นท สูตร ”   เพื่อ ให ตรง กับ ชื่อ พระ คิริมา 
นนท ผู ปวย หนกั   พระ อานนท ทราบ เรือ่ง เขา   จงึ กราบทูล พระพุทธเจา ให ทรง 
ทราบ   พระพุทธ องค ทรง ทราบ แลว   ได ทรง แสดง หัวขอ ธรรม   ๑๐   ประการ   
ให พระ อานนท ไป แสดง แก พระ คิริ มา นนท   เรียก โดย ชื่อ วา   “สัญญา   ๑๐ ”   
(คำ วา  “ สัญญา ”  ใน ที่ นี้   หมาย ถึง   การ พิจารณา )   มี อนิจ จ สัญญา   เปนตน   มี 
อานา ปาน สติ   เปน ที่สุด   ซึ่ง มี เนื้อหา ที่ ดี มาก   แต คิริ มาน นท สูตร เลม ที่ คุณ ได 
รับ แจก มา นั้น   ผม ก็ได รับ เหมือน กัน   อาน จบ แลว รู สึก แปลกๆ เหมือน ที่ คุณ 
รูสกึ   ผม เขาใจ วา เปน สำนวน พระ รุน หลงั เปน ผู แตง แต ไม บอก ชือ่ ไว   สญัญา   
๑๐   ประการ ก็ พูด ถึง เพียง   ๓   ประการ ตน   คือ   อนิจ จ สัญญา   อนัตต สัญญา   
และ อสุภ สัญญา   ( พิจารณา ความ ไม เที่ยง   ความ เปน อนัตตา   และ ความ ไม 
งาม ของ รางกาย )   นอกจาก นั้น ไมใช ขอความ ใน คิริ มาน นท สูตร   พูด ถึง เรื่อง 
อื่น   แม จะ เปน ธรรมะ แต ไมใช ธรรมะ ใน คิริมานนท สูตร ตาม ชื่อ ที่ ให ไว 
          ผู แตง สราง เรือ่ง ขึน้ ให พระ อานนท กลาว พระ สตูร นี ้ใน ที ่ประชุม สงฆ 
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ซึ่ง มี พระ มหา กัสสป เปน ประธาน ใน การ ทำ สังคายนา ครั้ง ที่   ๑   แต เนื้อหา 
ไมใช ขอความ ใน คิริ มาน นท สูตร   ผู แตง อยาก จะ พูด เรื่อง อะไร ก็ พูด ไป   เชน   
เรื่อง   “ เมือง พระ นิพพาน ”   เรื่อง   “ ครู ที่ ดี ”   เปนตน   จบ ลง ดวย เรื่อง   “ดับ กิเลส 
ทั้ง หา ”   มี บาง ตอน ที่ ขึ้น ตนแบบ สืบ อนุสนธิ ธรรม เทศนา   ซึ่ง แสดง วา เปน 
เทศนา ของ พระรปู ใด รปู หนึง่ ตอ เนือ่ง กนั มา   เชน ใน หนา   ๕๔   ทำให ผม แนใจ 
วา เปน คำ เทศนา ของ พระรูป ใด รูป หนึ่ง ใน เมือง ไทย นี้ เอง   ไมใช เรื่อง ที่ พระ 
อานนท รายงาน ใน ที ่ประชุม สงฆ วา พระพุทธเจา ทรง แสดง แก ทาน อยาง นี้ๆ   
ตาม ที่ หนังสือ เลม นี้ อาง ถึง   ยิ่ง ใน หนา   ๖๖   นา จะ เปนการ ผิด พลาด คลาด 
เคลื่อน อยาง มาก   เพราะ ผู แตง ให พระพุทธเจา ตรัส กับ พระ อานนท วา   ถา ผู 
ใด ตองการ บวช แม จะ ไมม ีภกิษ ุสกั รปู เดยีว ให สมาทาน ปาราชิก   ๔   แลว บวช 
เถิด   ผม เห็น วา ไม นา จะ เปน เชน นั้น   คือ ไม นา จะ เปน ไป ไดที่ พระพุทธเจา จะ 
ตรัส กับ พระ อานนท อยาง นั้น 
            สรุป ความ วา   หนังสือ เรื่อง   คิริ มาน นท สูตร   นี้   ผม เขาใจ วา เปน บท 
เทศนา ของ พระรปู ใด รปู หนึง่ ใน เมอืง ไทย   ไมใช เรือ่ง ที ่พระพทุธเจา ทรง แสดง 
แก พระ อานนท   แลว พระ อานนท ไป เลา ให ที่ ประชุม สงฆ ฟง ใน คราว ปฐม 
สังคายนา ดัง กลาว แลว 
 สัญญา   ๑๐   ประการ   ใน คิริ มาน นท สูตร 
        ๑ .   อนิจ จ สัญญา   พิจารณา เห็น ความ ไม เที่ยง ใน ขันธ   ๕ 
        ๒ .   อนัตต สัญญา   พิจารณา เห็น ความ เปน อนัตตา ใน อายตนะ 
ภายใน ภายนอก 
        ๓ .   อสุภ สัญญา   พิจารณา เห็น ความ ไม งาม ใน รางกาย 
        ๔ .   อา ท ีนว สญัญา   พจิารณา เหน็ โทษ ของ รางกาย ซึง่ เตม็ ไป ดวย โรค 
ตางๆ 
        ๕ .   ปหาน สัญญา   พิจารณา ละ วิตก   ๓   คือ   กามวิตก   พยาบาท วิตก   
วิหิงสา วิตก 
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        ๖ .   วิ ราค สัญญา   พิจารณา การ คลาย ความ กำหนัด 

        ๗ .   นิโรธ สัญญา   พิจารณา ความ ดับ เพลิง กิเลส และ เพลิง ทุกข 

        ๘ .   สพั พโล เก   อ นภิรต สญัญา   พจิารณา เหน็ ความ ไม นา ยนิดี ใน โลก 

ทั้ง ปวง 

        ๙ .   สพั พ สงัข าเร ส ุ  อ นฏิฐ สญัญา   พจิารณา เห็น ความ ไม นา ปรารถนา 

ใน สังขาร ทั้ง ปวง 

        ๑๐ .   อา นา ปาน สติ   พิจารณา ลม หายใจ เขา ออก 

        นี่ คือ เนื้อหา ของ   “ สัญญา   ๑๐   ประการ ”   ใน   คิริ มาน นท สูตร   หรือ   

อาพาธ สูตร 

 

คำถาม ที่   ๑๙๙

  เรียนถาม อาจารย วศิน ที่ นับถือ   อยาก เรียน ถาม อาจารย เร่ือง ศีล   

เนือ่งจาก ดฉินั ได อธษิฐาน จติ   จะ รกัษา ศลี   ๕   ตลอด ไป   อยาง ที ่อาจารย เรยีก 
วา อริ ยกันต ศีล   ขอ  ๒ - ๓ - ๕   ไมมี ปญหา   ขอ   ๔   ยัง ตอง ระวัง การ พูด เพอเจอ   

พูด สิ่ง ไมมี ประโยชน   แต ขอ   ๑   ดิฉัน ก็ รักษา ไว ได คอน ขาง ดี   โดย ไม ได เปน 
ไป ดวย กลัว บาป อยาง สมัย กอน   แต รักษา ไว ได โดย อัตโนมัติ หลัง จาก ได 
อธิษฐาน เปนตน มา   คือ   ไม เผลอ ฆา ยุง เลย   เวน อยู อยาง เดียว คือ   บาง ครั้ง 
อาจ เดิน เหยียบ สัตว เล็ก ตาย   เชน มด   แต ไมมี เจตนา   เรียน ถาม วา อยาง พระ 
ภิกษุ ทาน อาบัติ   ทาน สามารถ ปลง อาบัติ ได   สวน เรา เปน ฆราวาส   มี อะไร ที่ 

ควร ทำ เมื่อ ได ละเมิด ศีล ไป บาง หรือ ไม คะ   และ เรา ควร กลาว อาราธนา ศีล 
ทุก วัน หรือ ไม   ทั้ง ที่ เรา ตั้งใจ รักษา ตลอด เวลา แลว   อีก อยาง คือ การ ที่ จิตใจ 
ม ีความ สงบ สบาย มัน่คง เปน สมาธ ิด ีนัน้ เปน ผล มา จาก การ   รกัษา ศลี ใช ไหม 

คะ   คน ที่ ถือศีล มาก ขอ กวา จะ มี ผล ให กาวหนา มาก ขึ้น หรือ ไม คะ 



165๑๖๓

 ตอบ  
  อร ิยกนัต ศลี นัน้   แปล วา   ศลี ที ่พระ อรยิ เจา พอใจ   ไดแก   ศลี ที ่ไม ขาด   
ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   คอื วา บรสิทุธิ ์ด ี  เปน คำ ที ่พระพทุธเจา ทรง เรียก   ไมใช 
คำ ของ ผม   การ พดู เพอ เจอ   ไม ผดิ ศลี ขอ มสุา วาท เพราะ วา   ศลี   ๕   ขอ มสุา วาท 
นั้น เจาะจง ลง เฉพาะ การ พูด เท็จ เทานั้น   การ พูด สอ เสียด   พูด คำ หยาบ   และ 
พูด เพอ เจอ ผิด ศีล กรรมบถ   ถา คุณ อาราธนา ศีล กุศล กรรมบถ   ๑๐   การ พูด 
สอ เสียด   พูด คำ หยาบ   และ พูด เพอ เจ อก็ ผิด ดวย 
  พระ ผิด วินัย   ปลง อาบัติ ได เฉพาะ อาบัติ ที่ ปลง ได   ฆราวาส ผิด ศีล 
ก็ ตั้งใจ ใหม ได   ไม ตอง อาราธนา ศีล ทุก วัน   ความ ตั้งใจ นั่น แหละ เปนการ 
สมาทาน ศีล   จิตใจ สงบ ดี เปน ผล มา จาก การ รักษา ศีล ดี ก็ได   สม ดัง คำ ที่ ทาน 
กลาว วา   ศีล อบรม สมาธิ   สมาธิ อบรม ปญญา   ปญญา อบรม จิต ให หลุด พน 
จาก อา สวะ   ศีล เปน พื้น ฐาน 
 คน ที่ ถือศีล มาก ขอ กวา อาจ จะ ปฏิบัติ กาวหนา ได มากกวา ก็ได   คน 
ที่ ถือศีล นอย ขอ กวา ปฏิบัติ ได ดี กวา ก็ได   บาง คน มี ศีล นอย แต มี สมาธิ และ   
ปญญา มาก   บาง คน มี ศีล มาก แต สมาธิ และ ปญญา มี นอย   ไม แน เสมอ ไป 

คำถาม ที่   ๒๐๐ 
  การ ที่ คน เกิด มา เปน เมีย นอย เปน เพราะ สาเหตุ ใด 

 ตอบ   
 สาเหต ุมี หลาย อยาง   เชน วา   เพราะ กรรม เกา   ก็ได   คือ เคย เปน สามี 
ภรรยา กัน มา ใน ชาติ กอน   เปน เพราะ กรรม ใหม ก็ได   เชน   ความ ใกล ชิด สนิท 
สนม กนั   ความ เอือ้เฟอ เผือ่ แผ ตอ กนั   เกือ้กลู กนั ใน ปจจบุนั   บางท ีก ็เกดิ เพราะ 
ความ ไม ระวัง   หรอื ประมาท วา ไม เปน ไรๆ   แลว ก ็ถลำ ลกึ ลง ไป เรือ่ยๆ   จน ถอน 
ตัว ไม ขึ้น ทั้ง สอง ฝาย   ยัง มี สาเหตุ อีก มากมาย ซึ่ง แตละ คน ไม เหมือน กัน 
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คำถาม ที่   ๒๐๑
  เรียน ถาม อาจารย วศิน ที่ นับถือ   ดิฉัน มี ความ ไม สบายใจ เน่ืองจาก   
วนั หนึง่ ได ฟง รายการ วทิย ุธรรมะ   พระ อาจารย องค ที ่แสดง ธรรม ด ูเหมอืนทาน 
จะ เคีย้ว หมาก อยู บอย ครัง้   ทำให ฟง ไม ชดัเจน   ดฉินั ก ็ปรารภ กบั คณุแม ที ่ฟง 
อยู ดวย วา   ทาน . . . ก ็เทศน ด ี  แต ถา ทาน คาย หมาก เสยี ก ็คงจะ ด ีกวา นี ้  ฟง แลว 
ไม คอย รู เรื่อง   เสียง ฟง ขลุกขลักๆ   หลัง จาก นั้น ดิฉัน ก็ รูสึก สงสัย วา ตัว เอง ได 
ลวง เกนิ พระ สงฆ ไป หรอื เปลา   ยิง่ ถา ทาน เปน พระขณีาสพ อยาง ที ่คน เขา เชือ่ 
กนั   ดฉินั จะ ม ีบาป หนกั หรอื ไม คะ   แต ดฉินั ไม ได ม ีเจตนา จะ ลบหลู ทาน นะ คะ   
ไป ปรกึษา เพือ่น   เพือ่น ก ็วา ดฉินั พดู ความ จรงิ ไม นา จะ ผดิ   ไม ได ลอ เลยีน ทาน   
แค พูด ความ จริง เทานั้น   อาจารย โปรด แนะนำ ดวยคะ 
 
ตอบ   
 ถา ฟง แลว มี ความ รูสึก อยาง ที่ คุณ เปน   ไม ฟง เสีย ก็ได   ไป ฟง คลื่น ที่ 
คณุ ฟง แลว สบายใจ นา จะ ด ีกวา   ที ่คณุ พดู อยาง นัน้ กบั คณุ แม ไม ถอื เปนการ 
ลวง เกิน   ขอ ให คุณ สบายใจ   ตาม ที่ คุณ เลา มา แสดง วา คุณ เปน คนละ เอียด 
ออน อยู มาก   ไม ปรารถนา จะ ลวง เกิน ผู ใด แม ลับ หลัง 
 

คำถาม ที่  ๒๐๒ 
  บคุคลที ่เคย บรรล ุอรยิผล ขัน้ ใด ขัน้ หนึง่ ใน ชาต ิกอน   เมือ่ มา เกดิ ใหม 
ใน ชาติ นี้   จะ มี คณุสมบัติ แหง พระ อริยะ ติดตัว มา ตั้งแต เกิด เลย ไหม คะ   เชน   
ละ สังโยชน   ๓   ได 

 ตอบ   
 อรยิ คณุ ไม เสือ่ม   ได แลว เปน อนั ได เลย ถงึแม มา เกดิ ใหม คณุสมบตั ิ
นั้น ก็ ติดตัว มา 



167๑๖๕

คำถาม ที่  ๒๐๓ 

  พระพทุธองค ทรง ม ีความ เหน็   หรอื บญัญตั ิพระ วนิยั อยางไร บาง หรอื 

ไม   เกี่ยว กับ พระ ภิกษุ   หรือ ฆราวาส ที่ กลาว โดยตรง บาง   เปน นัย บาง วา ทาน 

เปน พระ อริยบคุคล   แมวา ทาน จะ ม ีคณุธรรม เชน นัน้ จรงิ   กราบ ขอบพระคณุ 

ทาน อาจารย คะ 

 ตอบ   

 สำหรับ ฆราวาส ไมมี ขอ หาม ไว   แต สำหรับ พระ ภิกษุ มี ขอ หาม ไว   

หาม ไม ให พูด โดยตรง หรือ พูด โดย นัย ให คฤหัสถ   หรือ ฆราวาส เขาใจ วา ตน 

เปน พระ อริยบุคคล   จัด เขา ใน สิกขาบท ที่ เรียก วา อุ ตริ มนุ สส ธรรม   โดยที่ 

สุด พูด วา   “ ขาพเจา ยินดี ใน ที่ สงัด ”   ก็ ไม ได   อุ ตริ มนุ สส ธรรม นั้น   เชน   ฌาน,   

วิปสสนา ,   มรรค ,   ผล 

 

คำถาม ที่   ๒๐๔

  กราบสวัสดี อาจารย วศิน คะ   หนู อยาก ได หนังสือ ทาง แหง ความ ดี   

ไม ทราบ วา ยัง มี ขาย อยู ไหม คะ   ม ีทั้งหมด กี่ เลม   และ ถา มี จะ ซื้อ ไดที่ ไหน   หนู 

อยู เชียงใหม คะ 

 

ตอบ  

  “ ทาง แหง ความ ด ี”   ที ่พมิพ ใหม ม ีทัง้หมด   ๔   เลม ใหญๆ    ขอ ให ตดิตอ 

ที่ สำนัก พิมพ ธรรมดา   โทร .  ๐๒ - ๘๘๘ - ๗๐๒๖   ถา คุณ ตองการ ให สง ไป ให 

ถึงที่ อยู   เขา คงจะ สง ไป ให   ขอบคุณ มาก ที่ สนใจ หนังสือ ชุด นี้ 
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 คำถาม ที่   ๒๐๕ 
  ๑ .  เรือ่ง   ญาณ   ๑๖   และ วปิสสนา ญาณ   ๙   ม ีกลาว ไว ใน พระไตรปฎก   
ที่ ใด คะ  
  ๒ .  พระพุทธเจา ทรง กลาว ถึง อาการ ปรากฏ ทาง กาย และ ใจ ใน 
ขณะ แหง การ ได อริยมรรค   อริยผล ไว อยางไร บาง คะ   ดิฉัน เคย ได รับ ฟง มา 
วา   ขณะ ที่ เกิด ดวงตา เห็น ธรรม   จะ รูสึก เหมือน มี แสง สวาง โพลง พุง ขึ้น จาก 
ภายใน กาย   และ เกิด ความ รู วา   บัดนี้   กิเลส อะไร บาง สิ้น ไป แลว   แต ก็ เคย 
ไดยนิ คร ูอาจารย เลา วา   ทาน ไม ทราบ วา   กเิลส อะไร สิน้ ไป ขณะ ที ่ได มรรคผล   
ตอ เมื่อ มา สำรวจ ตนเอง ใน ภาย หลัง   ก็ รูสึก วา กิเลส นั้น สิ้น ไป จริง   ถา เชน นั้น   
๑ )   พระ อริยบุคคล ที่ ไมรู วา ตน ได มรรคผล  แลว  จะ มี อยู ไหม คะ   ๒ )   บุคคล 
ผู เคย เปน พระ อริยบุคคล ระดับ หน่ึง เชน พระ โสดาบัน มา แต ชาติ กอน  จะ 
ทราบภูมิธรรม ของ ตน ได อยางไร   โดย การ สังเกต กิเลส ที่ ตนเอง ไมมี อยู ใช 
หรอื ไม คะ   เพราะ ไมม ีอาการ หมาย ของ การ บรรล ุโสดา ปตต ิมรรค โสดา ปตต ิ
ผล แลว ใน ชาตินี้   
 ๓ .  เคย ได รบั ฟง ทาน อาจารย กลาว ถงึ คณุ ของ พระ สา ร ีบตุร ขอ หน่ึง 
คอื   เปน ผู ปรารภ ความ เพียร   เมือ่ ทาน อยู จบ พรหมจรรย   เปน พระ อรหันต แลว   
ทาน พระ สา รี บุตร จะ ปรารภ ความ เพียร ใน เรื่อง ใด คะ   
 ๔ .  เคย ไดยนิ คร ูอาจารย กลาว ถงึ สภาวะ จติ ที ่กวาง ขวาง ไร ขอบเขต 
ของ พระ อรหันต   ดวย คำ วา   วิ มะ ริ ยาธิ กะ   ( กราบ ขออภัย หาก เขียน ผิด นะ 
คะ )   ทาน อาจารย จะ กรุณา ขยาย ความ ของ คำ นี้ วา   มี ที่มา อยางไร   หรือ 
พระพุทธเจา ได กลาว กับ ผู ใด   ถึง ผู ใด   กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย อยาง 
สูง ยิ่ง 
 
ตอบ         
 ๑ .   วิปสสนา ญาณ   ๙   ปรากฏ ใน พระ ไตร ปฎก ขุท ทก นิกาย   

ปฏิสัมภิทา มรรค   พระ ไตรปฎก บาลี เลม   ๓๑   ขอ   ๑   หนา   ๑   ใน คัมภีร วิสุทธิ 
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มรรค บาลี   เลม   ๓   หนา   ๒๖๒   ญาณ   ๑๖   ปรากฏ อยู ใน ที ่เดยีวกนั กบั วปิสสนา 

ญาณ   ๙   และ ใน วิ สุทธิ มรรค บาลี   หนา   ๒๐๖   ขออภัย ที่ บอก มา เปน ฉบับ 

ภาษา บาลี   เพราะ วาที่ เปน ฉบับ ภาษา ไทย นั้น เลม และ หนา ไม ตรง กัน   พิมพ 

แตละ คราว   แตละ สำนัก พิมพ ก็ จะ คลาด เคลื่อน ไป เรื่อยๆ 

        ๒ .   เคย พบ แต ที่ ทาน กลาว วา   ผู นั้น ผู นี้ ได สำเร็จ มรรคผล   เชน   โสดา 

ปตต ิผล   เปนตน   ไม เคย พบ ที ่ทาน กลาว ถงึ อาการ แหง ผู บรรลุ   สวน ประเด็น ที ่  

๒ )   ที ่วา ผู ได สำเรจ็ มรรคผล แลว มา เกดิ ใน ชาต ิใหม จะ รูตวั หรือ ไม นัน้   ขอตอบ 

วา   ทาน จะ รูตวั หรอื ไมรู ตวั กต็าม   กเิลส อนั ใด ที ่พระ โสดาบนั ไมม ี  ทาน ก ็ไมม ี  

เพราะ วา อริย คุณ เปน คุณ ที่ ไม เสื่อม 

          ๓ .   ก็ ปรารภ ความ เพียร ใน เรื่อง อื่น ตอ ไป   เชน   ใน เรื่อง การ สั่ง สอน 

ภิกษุ สามเณร และ ประชาชน ทั่วไป 

          ๔ .   คำ นี ้จะ ถกู หรอื ผดิ ผม ไม แนใจ   เคย พบ แต คำ วา   “อม ร ิยา ทะ”   ซึง่ 

แปล วา   ไมม ีขอบเขต   ไมม ีประมาณ   เชน   ถา ม ีเมตตา   กรณุา   ก ็จะ เปน เมตตา   

กรุณา ที่ ไมมี ขอบเขต   คือ มี แก คน ทั้ง ปวง เสมอ หนา กัน   จิต ของ พระ อรหันต 

เปน เชน นัน้   อกี คำ หนึง่ ที ่เหน็ ใช อยู คอื     “ สมีสมั เภท ”   แปล วา   ทำลาย เขตแดน   

มี เมตตา เสมอ กัน ใน คน ทั้ง ปวง   เชน ที่ ทาน กลาว ถึง พระพุทธเจา วา   ทรง มี 

พระทัย เสมอ กัน ใน บุคคล ทั้ง ปวง   เชน   ใน นาย ขมัง ธนู ผู มา เพื่อ ยิง พระองค   

ใน พระ เทว ทัต   ใน โจร อง คุ ลิ มาล   ใน ชาง นาฬาคิ รี   และ ใน พระ ราหุล 
   



170 ๑๖๘

คำถาม ที่   ๒๐๖ 

  สวสัด ีคะ อาจารย วศนิ ที ่เคารพ   หน ูปฏบิตั ิธรรม แนว สต ิปฏ ฐาน โดย 

การ ฝก สตสิมัปชัญญะ ใน ระหวาง วนั   ฝก รู กาย รู ใจ   และ นัง่ สมาธิ บาง   ปฏิบตั ิ

มา หลาย เดือน แลว คะ   รูสึก กาย เบา   จิต เบา   คิด ปรุง แตง นอย ลง   และ การ ใช 

ชวีติ เปลีย่น ไป คะ   คอื จะ ไม คอย สงัสรรค กบั กลุม เพือ่น เหมอืน เมือ่ กอน   แต จะ 

สนทนา ธรรม เฉพาะ กับ กัลยาณมิตร   ไม ดู ทีวี   ไม ฟง เพลง (ซึ่ง เม่ือ กอน ชอบ 

ฟง เพลง และ รอง เพลง มาก คะ )   จะ ฟง และ อาน แต ธรรมะ   เพื่อนๆ จะ คิด วา 

หนู แปล กรึ เปลา คะ อาจารย   เพื่อน ใน กลุม ไมมี ใคร สนใจ ธรรมะ เลย   หนู เลย 

ไม คอย อยาก เสีย เวลา คุย มาก เทา ไหร   แต ก็ ตอง คุย พอ เปน มารยาท   บางที 

กลบั มา นัง่ ทบทวน วา เรา จรงิจัง กบั ธรรมะ เกนิ ไปร ึเปลา   แต ที ่หน ูสนใจ ธรรมะ   

เหมือน กับ วา มัน ถึง เวลา ของ หนู แลว   เพราะ เมื่อ กอน ไม เคย สนใจ ธรรมะ 

เลย   เพิ่ง มา ศึกษา จริงจัง  ๒   ป ได แลว คะ   และ ก็ ศึกษา ปฏิบัติ ดวย ความ ชอบ   

และ ไม ฝน ดวย คะ   หน ูควร ทำตวั เปน กลางๆ   หรอื วา ปลกี ตวั ออก จาก หมู บาง   

เพราะ จริงๆ แลว   ไม คอย อยาก คุย เรื่อง ไร สาระ กับ เพื่อน เทา ไหร คะ   บาง ครั้ง 

เพื่อน โทร มา หนู ก็ ไม รับ โทรศัพท คะ   เพราะ ขี้ เกียจ คุย   เพื่อน ก็ จะ ตอวา หนู   

หรือ บาง คน ก็ โกรธ ไม โทร มา อีก เลย   อาจารย คิด วา หนู ควร จะ ทำตัว อยางไร 

ดี คะ   พอ หนู มา ฝก ปฏิบตัิ ภาวนา   หนู มี ความ รูสึก วา เวลา ของ เรา เหลือ นอย 

ลง ทุกที   พรุง นี้ อาจ จะ ตาย   เรา ยัง ปฏิบัติ ธรรม ไม ถึง ไหน เลย 

 ตอบ   

 ที ่คณุ ทำ อยู   ดแีลว   ขอ อนโุมทนา ดวย   ขอ ให คณุ มุง ไป ขาง หนา อยา 

ได ลังเล เลย   ที่ เพื่อน เห็น คุณ แปลก ไป นั้น   คุณ ก็ แปลก ไป จริงๆ   แต แปลก ไป 

ใน ทาง ที่ ดี ขึ้น 
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 คำถาม ที่   ๒๐๗ 

  เรยีน อาจารย วศนิ ที ่นบัถอื เมือ่ เรา พจิารณา เหน็ แลว วา กาย ไมใชเรา 

เปน เพียง กอง ธาตุ วัตถุ ที่ จิต เรา อาศัย อยู   ปญหา ที่ เกิด ขึ้น คือ   ยัง เห็น วา จิต 

เปน เรา อยู นั่นเอง และ บาง ครั้ง ก็ ฟุง ไป ดวย ความ คิด   ทั้ง สุข   ทุกข และ ไม สุข 

ไม ทุกข   บาง คร้ัง ก็ มี ความ วาง เปลา   วาง เฉย เปน อารมณ ( ซึ่ง มัก เปน บอยๆ 

ใน ชีวิต ประจำ วัน )   ดิฉัน ก็ เลย สงสัย อยู วา จะ เห็น ได อยางไร วา จิต ก็ ไมใช เรา   

เพราะ จิต เรา บังคับ ควบคุม อยู ตลอด   แม จะ กำหนด ให วาง เปน สมาธิ   ก็ มี 

จิต ควบคุม อยู   ตอ มา   อยูๆ ก็ พบ ภาวะ หนึ่ง ใน จิต   ซึ่ง ภาวะ ชนิด นี้ คอน ขาง จะ 

บรรยาย ยาก คะ อาจารย   คือ มัน รู เฉยๆ   ไม คิด ไม ปรุง   จะ วา ไมมี ความ รูสึก ก็ 

ไมใช   เพราะ มนั พรอม ที ่จะ คดิ ที ่จะ รูสกึ   แต ขัน้ ตอน นัน้ ยงั ไม เกดิ ขึน้   ซึง่ คดิ วา 

มัน ก็ ตาง จาก อารมณ ที่ ไม สุข ไม ทุกข ที่ มัก จะ เปน อยู   ตรง ที่ มัน ไมมี ลักษณะ 

ซึมๆ   เฉ่ือยๆ   แต มัน คอย ที่ จะ รับ รู สิ่ง ตางๆ โดย รอบ   ซึ่ง เรา ไม เคย สังเกต เห็น 

มนั มา กอน   ดฉินั แปลก ใจมา กวา มนั ม ีอยู แต เรา ไม เคย เห็น มนั เลย   เรียน ถาม 

วา   ๑ .   หลัง จาก ที่ พบ ภาวะ นี้ แลว   จิต มัน เริ่ม จำ ได   และ เมื่อ พิจารณา เขาไป 
ขาง ใน   มัก จะ เขา สู ภาวะ นี้ เรื่อยๆ   ไม ทราบ วา ถูก ตอง หรือ ไม    ๒ .   เคย สงสัย 
วา ใน สมาธิ นั้น จิต ที่ ดับ วูบๆ ลง ไป แลว เกิด ตอ เนื่อง กัน ไป เรื่อย นั้น   ทำไม ดับ 

แลว ไม ดับ ไป เลย   ตอน นี้ ก็ เลย คิด เอา เอง วา   เพราะ ภาวะ นั้น มี   จิต ที่ ดับ ให 

เห็น นั้น เพราะ มัน ไม ปรุง จงึ ดับ ให เห็น   หลัง จาก นั้น ก็ สวาง วาง อยู   นั่น ใช จิต 

เดิม แท หรือ ไม คะ    ๓ .   ควร ปฏิบัติ อยางไร ตอ ไป    ๔ .   ถา เรา ตาย ลง ใน ภาวะ 

จติ เชน นัน้   จะ ไป อยู ภพ ภมู ิใด คะ อาจารย   ๕ .   พรหม ลกูฟก เกดิ เปน ได เพราะ 
อะไร คะ   และ จะ พน จาก ภาวะน้ี ได อยางไร 
 

ตอบ  

  ขอ ให คณุ ทำ ตอ ไป   ทกุ อยาง ที ่เกดิ ขึน้ นัน้ ดแีลว   ไม ตอง กลัว   ไม ตอง 
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หวั่น ไหว   ให อยู กับ ปจจุบัน   ที่ วา จิต ไมใช ของ เรา นั้น   เพราะ เกิด ขึ้น ตาม เหตุ 

ปจจยั และ ดบั ไป ตาม เหต ุปจจยั   ไม เทีย่ง   ไม ยัง่ยนื   ม ีสงัขาร คอย ปรุง แตง ให 

เปน ไป ตางๆ 

          สำหรับ เรื่อง พรหม ลูกฟก นั้น   เรียก ใน ภาษา วิชาการ วา   อสัญญี 

พรหม   เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ที่ ผู บำเพ็ญ ฌาน   เมื่อ ได ฌาน ที่   ๔   แลว   ไม บำรุง 

สตสิมัปชญัญะ ให ด ี  เมือ่ ลม หายใจ เขา - ออก คอยๆ ดบั ไป   และ ผู บำเพญ็ ฌาน 

ขาด สตสิมัปชัญญะ   สิน้ ชวีติ ลง ใน เวลา นัน้ ก ็จะ ไป เกดิ เปน อสญัญี พรหม   นา 

เสียดาย ที่ อุตสาห บำเพ็ญ ฌาน มา เปน เวลา นาน 

 

คำถาม ที่   ๒๐๘ 

  ผม ม ีปญหา เรือ่ง การ อยู กรงุเทพ ครบั   ผม อยู ตาง จงัหวดั เขา มา เรียน 

พิเศษ ครับ  เขา มา ทุก ป เลย ครับ แต ก็ ยัง อยู ไมได มี วิธี แกมั้ ย ครับ  คือ สาเหตุ 

มาจาก หวง พอ กับ แม ครับ   โปรด แนะนำ ดวย นะ ครับ 

ตอบ  

  คุณ ไม ได บอก วา เขา มา เรียน พิเศษ อะไร   จำเปน แค ไหน   ถา ไม จำ 

เปน จริงๆ   ก็ ไม ตอง เขา มา   เพราะ เขา มา แลว ไม เปนสุข   อยู ไม ได   สาเหตุ ที่ 

อยู ไม ได ก็ สำคัญ คือ เปน หวง พอ แม   เปน จิตสำนึก ของ ลูก ที่ ดี   ถา ที่มา เรียน 

พิเศษ นั้น จำ เปน จริงๆ   ก็ ตอง ทำใจ วา อยู ดวย ความ จำเปน   เม่ือ หมด ความ 

จำเปน แลว ก็ กลับ บาน   ที่ ผม ตอบ มา นี้ เหมือน ไม ได ตอบ  แต ก็ ตอบ ได เทา นี้ 

จริงๆ   เพราะ ไมรู ขอ มูล อื่นๆ 
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คำถาม ที่  ๒๐๙ 

  ด . ช . ภัค   พงศ   อายุ   ๓.๕   ป   ( เกิด วัน ศุกร ที่   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๗   เวลา   

๑๓ : ๑๔   น . )   เปน จ้ำ เลือด ตาม ตัว   ไป เจาะ เลือด ดู   ปราก ฎ วา เปน มะเร็ง ใน 

เม็ด เลือด ชนิด   ALL ( เด็ก เปน กัน มาก   โดย ไมรู สาเหตุ )   ตอน นี้ นอน อยู ที่ จุฬา   

อยาก ขอ คำ แนะนำ จาก ทาน อาจารย เพ่ือ ให ลูก อยู รอด และ หาย ดี โดย เร็ว   

ขอขอบพระคุณ 

 ตอบ   

 ทราบ เรื่อง แลว เห็นใจ คุณ จริงๆ   ผม ไมมี ความ รู ทาง โรค   ทาง แพทย   

ได แต ขอ ให คุณ ทำใจ วา   คน เรา เกิด มา ตอง แก   ตอง เจ็บ   และ ตอง ตาย   เสมอ 

หนา กัน ไม เลือก วา เปน ลูก ใคร   ขอ ให คุณ นึก วา   ไมใช ลูก เรา คน เดียว ที่ เปน 

เชน นี้   เรา มี เพื่อน รวม ทุกข มากมาย   แม ไม เปน โรค นี้ ก็ เปน โรค อื่น ตั้งแต อายุ 

ยัง นอย   แม ลูก เจา ฟา เจา แผน ดิน ก็ ไม ได เวน   จะ ประสา อะไร กับ คน อยาง 

เราๆ   ที ่โรค จะ ไม คกุคาม   แกไข กนั ไป ตาม กำลัง ที ่สามารถ จะ ทำได   ผม เอาใจ 

ชวยดวย 

 คำถาม ที่   ๒๑๐ 

  กราบ สวัสด ีอาจารย วศนิ ครบั   คอื ผม เปน คน คดิมาก ครับ   เครียด   เปน 

คน จิตใจ ออน ไหว งาย   เปน คน หวง ครอบครัว มาก ครับ   บางที ทำให ทำ อะไร 

ไม ได เลย เพราะ หวง ครอบครัว มาก ครับ   ผม อายุ ๑๕   ครับ   อยู ตาง จังหวัด   

เปน คน เขา กับ เด็ก รุน ราว คราว เดียวกัน ไม คอย ได   แต จะ เขา กับ ผูใหญ ได ดี   

คือ สาเหตุ ที่ ผม อยู กรุงเทพ ไม ได   อยาง นี้ ตอง ไป พบ จิต แพทย มั้ย ครับ 
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ตอบ   

 ที่ คุณ หวง พอ แม มาก นั้น   พอ แมคุณ เปน อะไร   ทาน ชวย ตัว เอง ได 

ไหม   ที่ คุณ เครียด นั้น เครียด เรื่อง อะไร   คำ แนะนำ ใน ที่ นี้ ก็ คือ   คุณ มีหนา ที่ 

อะไร ขอ ให คุณ ทำ หนาที่ ของ คุณ ให ดี ที่สุด   เทานั้น ก็ พอแลว   เรื่อง อื่น ไม ตอง 

คิด   ให คุณ คิด แต วา   “ หนา ที่ๆ ๆ ๆๆ ”   คน ที่ ดี ที่สุด ก็ คือ คน ที่ ทำ หนาท่ี ของ ตน ดี 
ที่สุด   คุณ อยาก เปน คน ดี ตอง ทำ หนาที่   อยา ไป มัว เครียด อยู เลย

คำถาม ที่   ๒๑๑ 

   อาจารย วศิน ที่ นับถือ   หลัง จาก ได เรียน ถาม อาจารย ใน คร้ัง กอน   

ดฉินั เกดิ ความ รู เขาใจ แลว คะ   ทำให เขาใจ ใน คำ สอน ของ พระ อาจารย ที ่ดฉินั 

ใช เปน แนว ปฏบิตั ิดวย วา   ตอ ไป จะ เหน็ วา ทัง้ กาย และ ใจ   คอื ทกุข ลวนๆ ( เมือ่ 

กอน ไม เขาใจ เลย วา ทำไม )   เพราะ จติ มนั มกั จะ ปรงุ ตลอด เวลา   ไม วา ใน ทาง 

กศุล   หรือ   อกศุล   ตวั มนั เปน ทกุข ไม สามารถ คง สภาพ ไว ได เลย   จงึ เกดิ ดบั ทกุ 

ขณะ   ดิฉัน จะ ทำ ตอ ไป ตาม ที่ อาจารย บอก   หวัง เปน อยาก ยิ่ง วา วัน หน่ึง จะ 

ได กราบ อาจารย คะ   ขอ บุญ จริยา ที่ อาจารย บำเพ็ญ   เปน ปจจัย ให อาจารย 

ประสพ ความ สุข ทั้ง โลก ปจจุบัน และ ถึง ความ สิ้น ภพ ใน   ปจจุบัน ชาติ ดวย 

เทอญ 

 ตอบ   

 ขอบ คุณ มากๆ   คุณ ก็ เปน เชน เดียวกัน   ขอ ให สิ้น ภพ สิ้น ชา ติ เร็วๆ   

เพราะ ยงั ม ีภพ ชาต ิอยู ตราบ ใด ก ็ยงั ม ีทกุข อยู ตราบ นัน้   ไมม ีทกุข สำหรับ ผู ไม 

เกิด   ( นตฺถิ   ทุกฺ ขํ   อชา ตสฺส ) 
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คำถาม ที่  ๒๑๒ 

  เรียน ถาม ทาน อาจารย วา   การ ที่ เรา ตักบาตร ตอน เชา กับ พระ หน่ึง 

รูป โดย ไม เจาะจง ถือวา เปน สังฆทาน ไหม ครับ 

 

ตอบ  

  เปน ครับ   เปน สังฆทาน   สังฆทาน ทำ งาย ถา เรา ทำ เปน   และ ตอง 

ทำใจ ให ได ดวย วา   พระ เณร รูป ไหน มา ก็ ชาง เถอะ   เรา ใส บาตร อุทิศ พระ 
อริยสงฆ   เพียง เทา นี้ ก็ เปน สังฆทาน เต็ม ที่ แลว 

 

คำถาม ที่   ๒๑๓ 

  เรียน อาจารย  ดิฉัน ติดตาม รายการ วิทยุ แสง เทียน เสียง ธรรม มา 

นาน แลว   แต เห็น วา เทป คำ สอน ของ อาจารย ที่ ออก อากาศ มี อยู เพียง ไม 

กี่หัวขอ   จึง ได สอบถาม ไป ยัง ทาง สถานี   เขา บอก วา อาจารย ไม ได สง เทป มา 
ให ใหม   ดฉิัน จึง เรียน มา เพื่อ ขอ ความ อนุเคราะห จาก อาจารย ได โปรด สง 
เทป ไป ใหม   จัก เปน พระคุณ อยาง สูง คะ   ดิฉัน เชื่อ วา คง มี หลาย คน ที่ ติดตาม 

ฟง และ ได ประโยชน อยาง มาก จาก รายการ ดัง กลาว 

 
ตอบ   
 ธรรมดา   ผม ไม ได เปน คน สง เทป   มี ลูก ศิษย คน หน่ึง   ทำ หนาท่ี สง 

เทป มา ตลอด   ตอน นี้ เขา ไม คอย สบาย จึง ไม ได ทำ เทป ใหม สง   มี หลาย คน 
บน วา เปด ซ้ำๆ   วน เวียน อยู ไม กี่ เรื่อง   คุณ สง ขาว มา ก็ ดีแลว   ผม ดีใจ   จะ 
พยายาม หา ทาง สง เทป ใหม ไป ให สถานี   แต คง เปน เทป คำ บรรยาย ที่ ไมมี 

การ ตัด ตอ ให พอ เหมาะ กับ เวลา   ทาง สถานี คง ตอง หยุด เอา เอง เมื่อ หมด 

๑๗๓
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เวลา   ที่ จริง ผม คิด อยู นาน แลว เหมือน กัน แต ไม ได ทำ สัก ที   นึก วา ปลอย ให 

เลิก ไป เอง   แต เมื่อ คุณ เขียน มา เชน นี้   คง ตองหา ทาง สง เทป ใหม ไป ให และ 

มอบ ให ลูก ศิษย คน ใด คน หนึ่ง รับ ผิด ชอบ ตอ ไป   ขอ ขอบคุณ อีก ครั้ง 

 

คำถาม ที่   ๒๑๔ 

   ๑ .   มรรค   ผล   นิพพาน ตาง กัน อยางไร คะ   ๒ .   เหตุ ใด วิ ปส สนู ปกิเลส 

จงึ เปน เคร่ือง เศรา หมอง ของ วปิสสนา   ทัง้ ที ่ด ูจะ เปน สภาว ธรรม ที ่ด ีทัง้ นัน้ เลย   

๓ .   ทาน อาจารย มี ความ เห็น วา   ควร จะ ทำ อยางไร กับ สื่อ ทาง หนังสือพิมพ   

โทรทัศน   ภาพยนตร   ฯลฯ   ที่ สะทอน สภาพ สังคม ที่ โหด ราย   รุนแรง   ขาด ศีล 

ธรรม   ( ซึง่ ก ็เปน ความ จรงิ ) คะ   ควร ควบคมุ ให มาก   หรือ ปองกนั แกไข อยางไร 

ไม ให มี ผล โนม นาว ใจ คน ไป ใน ทาง ลบ คะ   กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย 

เปน อยาง สูง คะ 
 

 ตอบ   

   ๑ .   ใน ขณะ ที ่ตดั กเิลส เปน อรยิมรรค   เมือ่ ตดั กเิลส ได แลว เปน อรยิผล   

เปรียบ เหมือน กิน ขาว   ใน ขณะ ที่ กิน อยู เปน อริยมรรค   อิ่ม แลว เปน อริยผล   

เกิด ความ สุข จาก การ อิ่ม นั้น เปน นิพพาน   เปรียบ เหมือน กิน ยา ก็ได   ขณะ ที่ 

ยา กำลัง ขจัด โรค เปน อริยมรรค   โรค หาย แลว เปน อริยผล   สุข สบาย เพราะ 

หาย โรค นั้น เปน นิพพาน 
         ๒ .   เพราะ มัน ทำให เพลิดเพลิน หลง อยู   ติด อยู   ไป ไม ถึง นิพพาน   

เปรียบ เหมือน คน เดิน ทาง   มัว หลง ชม สวน ดอกไม 

 ๓ .   เรื่อง ที่ คุณ เลา มา นั้น เปน ปรากฏการณ ทาง สังคม   จะ แก ก็ ตอง 

แก ที่ ใจ คน กอน   ตามพ ระ พุทธ พจน ที่ วา   สิ่ง ทั้ง หลาย เกิด จาก ใจ กอน   ( มโน 



177๑๗๕

ปุพฺ พงฺ คมา   ธมฺ มา )   หรือ พระพุทธ พจน ที่ วา   จิต นำ โลก ไป   ( จิตฺเตน   นี ยติ   

โล โก )   ถา จิต ของ คนใน สังคม ดี ปรากฏการณ ของ สังคม ก็ จะ ดี   ถาจิตของ 

คนใน สังคม ชั่ว ปรากฏการณ ของ สังคม ก็ จะ ต่ำ ทราม 

             ดวย เหตุ นี้ จึง เปน ความ จำเปน อยาง ยิ่ง ที่ เรา จะ ตอง หัน มา 

ปรับใจคน   พัฒนา จิต ของ คน ให มี ธรรม และ มี ปญญา   ไมใช ให มาก ไป ดวย 

ตัณหา ความ ทะยาน อยาก อัน ไมมี ที่ สิ้น สุด   นัก ปราชญ ทาน กลาว วา เพราะ 

ตัณหาวิจิตร ทำให จิต วิจิตร   จิต วิจิตร ทำให กรรม วิจิตร   กรรม วิจิตร ทำให 

สัตว วจิิตร   คำ วา   “ วิจิตร ”  ที่ กลาว ถึง ใน ที่ นี้  หมายความ วา หลาก หลาย   

รวม ความ วา   ตัณหา หลาก หลาย ทำให ความ คิด เปน ไป ตางๆ   สราง กรรม 

ตางๆ   ทำให คน เปน ไป ตางๆ   ทาน จึง สรุป วา   สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม   

ปรากฏการณ ทาง สังคม ที่ ต่ำ ทราม จะ แก ไม ได ถา ไม ไป แก ที่ จิต ของ คน 

กอน   จิต ชั่ว ยอม จะ พูด ชั่ว และ ทำ ชั่ว   ความ ทุกข ก็ตาม มา เหมือน ลอ เกวียน 

ตาม รอย เทา โค   พระพุทธเจา ตรัส ไว อยาง นี้ 
 

คำถาม ที่   ๒๑๕ 

  ใน  ยาม ที่ ตอง ประสบ กับ โลกธรรม ๘ โดย เฉพาะ ใน ทาง เสื่อม ตางๆ   

เรา ควร ตั้ง ความ รูสึก อยางไร  เพื่อ จะ ดำรงชีวิต อยู ตอ ไป ได  โดย เฉพาะ บาง 
คน ถึง คิด ฆา ตัว ตาย  เพื่อ หนี ปญหา ก็ มี ให เห็น อยู บอย ครั้ง 

 ตอบ   

 ควร จะ ตั้ง ความ รูสึก ไว เสมอ วา   สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น แลว แก เรา นี้ มัน ไม 

เที่ยง   มี ความ แปรปรวน ไป เปน ธรรมดา   ไมมี อะไร ยั่งยืน   ทุกข ก็ ไม ยั่งยืน   สุข 

ก็ ไม ยั่งยืน   ขอ ให ตั้ง ความ รูสึก อยาง นี้ ไว เสมอ   โลกธรรม ทั้ง ฝาย ลบ และ ฝาย 
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บวก ก็ จะ ไม อาจ ครอบงำ จิตใจ ได   ถา ได ก็ ไม นาน   ขอ ให คุณ ระลึก ไว เสมอ 

วา   โลกธรรม   ๘   นั้น มัน พวง กัน อยู ทั้ง ฝาย บวก และ ฝาย ลบ   เรา ตองการ 

เพียง ฝาย เดียว ไม ได   ถา ไม ตองการ ก็ ตอง ไม ตองการ ทั้ง สอง ฝาย   เชน   เมื่อ 

ได ลาภ ก็ ไม ดีใจ   พอ เสื่อม ลาภ ก ็ไม เสียใจ   เปนตน     

คำถาม ที่   ๒๑๖ 

   ขอบคุณ   คุณ ขวัญ เปน อยาง ยิ่ง ที่ เรียน เชิญ ทา นอ . วศิน   มา เปน ผู 

ตอบ ปญหา ให กับ พวก เรา ในwebอยาง นี้   เนื่องจาก ทาน เปน ผูทรง ความ 

รู   รูลึก ,   รู กวาง ,   รู จริง ระดับ   top   ๕   ทาน หนึ่ง ของ เมือง ไทย   หนังสือ ที่ ทาน 

เขียน ก็ แจม แจง ยิ่ง นัก อาน เขาใจ งาย   สำนวน โวหาร จับใจ   ใคร บาง อาน   

“ อานนท  พุทธ อนุชา ”   แลว ไม น้ำตา ซึม   จึง นับ เปน ความ โชค ดี ของ พวก 

เรา จริงๆ ที่ มีทา นอ . วศิน   เปน กัลยาณมิตร อยู เชน นี้   ขอ อาราธนา คุณ พระ 
ศรีรตันตรัย ปกปกรักษาทาน อาจารย วศนิ    อนิ ท สระ ให อยู เปน รมโพธิ ์รม ไทร 

แก พวกเราไป อีก นาน แสน นาน 

 
 ตอบ   
   ขอ เขียน ของ คุณ เพียง สั้นๆ นี้ นับ วา เปน กำลัง ใจ อยาง ดี เยี่ยม 

สำหรับ ผม ผู ซึ่ง  เปน เหมือน ตนไม ใกล ฝง   คำ พูด ของ คุณ เปน เหมือน ปุย ที่ ดี 

และ ไม สำหรับ ค้ำ ยัน ให ตนไม มี กำลัง ที่ จะตาย ตาน ลม อยู ตอ ไป ได   ผม อยู 
ใน วัย ชรา ที่ มี โรค ราย ไข เจ็บ รุม ลอม คุกคาม อยู เสมอ ไมรู จะ แตกดับ ใน วัน 
ใด   พยายาม ทำ สิ่ง ที่ เปน ประโยชน แก สังคม เทา ที่ กำลัง ตางๆ  พอ มี อยู และ 
อำนวย ให  ทำได   ขอ ขอบคุณ อีก ครั้ง หนึ่ง   และ ขอ อวยพร ให คุณ ประสบ 

ความ สำเร็จ ใน สิ่ง ที่ ปรารถนา และ เจริญ รุงเรือง ใน ธรรม   ยิ่งๆ ขึ้นไป
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คำถาม ที่  ๒๑๗

  ถา คน เรา เกิด มา เพราะ มี บุญ กรรม เปน ตัว กำหนด   คน ทำ ดี   ก็ได ไป 

เกิด ใน ที่ ดีๆ   คน ทำ ชั่ว ก็ไป เกิด ใน ที่ๆ ไม ดี   อยาก ทราบ วา แลว ชาติ แรก ของ 

คน เรา เกิด เปน ตัว อะไร   ใน เม่ือ เปน ชาติ แร กก็หมายความ วา ยัง ไม เคย เกิด 

มา กอน   แลว อะไร ที่ ทำให เรา ตอง เกิด   ใน เมื่อ คน เรา  ยัง ไม เคย เกิด แลว จะ ไป 

ทำ อะไร ที่ ดี กับ ไม ดี ไว ที่ไหน   ชวย ตอบ หนอย ครับ   สงสัย มาก 

 ตอบ  

  พระพุทธเจา ทาน ตรัส บอก วา   เงื่อน ตน ของ สังสารวัฏ ไม ปรากฏ   

เพราะ ฉะนั้น จึง ไม ควร แสวงหา เบื้อง ตน ของ สังสารวัฏ นั้น   มะมวง ตน หนึ่ง 

เรา ยัง ไมรู วา มัน เริ่ม ตน ตั้งแต เมื่อไร   ไม ตอง กลาว ถึง สังสารวัฏ อัน ยาวนาน 

ของ มนุษย 




















