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ค�าอนุโมทนา

ชมรมกลัยาณธรรมโดยทนัตแพทย์หญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณ์ ผูเ้ป็น 

ประธานชมรมฯ ได้ขออนญุาตพมิพ์หนงัสอืเรือ่ง สนทนาธรรมกบั อ.วศนิ 

อินทสระ เล่ม ๕ ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง

การสนทนาธรรมและการฟังธรรมตามกาลคอืตามโอกาสอนัสมควร 

พระพทุธเจ้าตรสัว่าเป็นมงคลอนัสงูสดุ นอกจากนีย้งัทรงแสดงอานสิงส์ 

แห่งการฟังธรรมไว้หลายประการ ขอน�ามากล่าวในที่นี้เพียงบางส่วน 

เช่น

๑. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

๒. สิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจชัดขึ้น

๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้

๔. ท�าความเห็นให้ถูกต้องได้

จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเมื่อได้ฟังธรรมที่ถูกกับอัธยาศัยของตน 

ท�าให้ศรัทธาปสาทะเพิ่มพูนขึ้น
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การสนทนาธรรมเล่มนี้เป็นการตอบปัญหาทางอินเตอร์เน็ตผ่าน 

เว็บไซต์เรือนธรรม (www.ruendham.com) อย่างที่เคยท�ามาใน 

เล่มก่อนๆ

ขออนุโมทนาต่อคุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ์ ที่ได้ช่วยพิมพ์ค�าตอบมา 

โดยตลอด และขออนุโมทนาต่อทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ 

ที่ได้ริเริ่มขวนขวายให้มีหนังสือชุดนี้ขึ้น ขอให้เธอทั้งสองจงปราศจาก 

ทกุข์โศกโรคภยั สรรพพบิตัอิปัุทวนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง ประสบความสขุ 

ความเจริญ มีชีวิตที่สดชื่นดีงามตลอดกาลทุกเมื่อ ขอท่านผู้อ่านพึง 

เจริญด้วยปัญญาและเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

 

        ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

            ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕



ค�าน�า
ของชมรมกัลยาณธรรม

ด้วยกุศลเจตนาที่จะติดตามเผยแผ่ผลงานตอบปัญหาธรรมของ 

ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ในคอลัมน์สนทนาธรรมกับอาจารย์วศิน 

ในเว็บไซต์เรือนธรรม ของคุณขวัญ เพียงหทัย ผู้ริเริ่มสิ่งดีๆ นี้ไว้ บัดนี้ 

การรวบรวบค�าถามจากผู้สนใจและค�าตอบที่ถูกตรงตามธรรมของท่าน 

อาจารย์วศนิ ได้ด�าเนนิอย่างต่อเนือ่งมาถงึเล่ม ๕ แล้ว ด้วยเสยีงตอบรบั 

ที่เป็นก�าลังใจจากทุกสารทิศทั้งแก่ท่านอาจารย์และคณะผู้จัดท�า ด้วย 

เมตตาและปัญญาทางธรรม กอปรด้วยภาษางามที่เปี่ยมก�าลังใจให้ 

สาธุชนได้น้อมน�าหลักธรรมมาเป็นแนวทางด�าเนินชีวิต ท่านอาจารย์ 

จึงมีความปีติยินดียิ่งที่ได้เห็นผลงานตอบปัญหาธรรมของท่านเผยแผ่ 

ไปในวงกว้าง

ชมรมกัลยาณธรรมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากงาน

เผยแผ่ธรรมของชมรมฯ ซึ่งรวมทั้งหนังสือธรรมและเสียงธรรมของท่าน 

อาจารย์วศนิ อนิทสระ หลายเรือ่งหลายเล่มทีจ่ดัท�าเผยแผ่เป็นธรรมทาน 

อยู่ ความรู้ใดๆ ในโลกนี้ไม่มีความรู้ไหนที่จะทรงคุณค่าต่อชีวิตมาก 

เท่าความรู้วิชาพ้นทุกข์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ 

และจุดประทีปแห่งธรรมไว้ ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของครูบา- 
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อาจารย์ทุกท่านที่ช่วยกันต่อแสงประทีปแห่งปัญญาพระพุทธะให้ 

สว่างไสวในใจเพื่อนร่วมทุกข์มาอย่างต่อเนื่อง ขออานิสงส์แห่งธรรม- 

ทานอนับรสิทุธิ์ จงกลบัมาอภบิาลรกัษาท่านอาจารย์วศนิ อนิทสระ ให้ 

ได้ถึงในสิ่งที่ท่านตั้งจิตมุ่งปรารถนาทุกประการ อันมีพระนิพพานเป็น 

จุดหมายปลายทาง

          กราบขอบพระคุณอย่างสูง

	 	 	 	 ทพญ.อัจฉรา	กลิ่นสุวรรณ์

         ประธานชมรมกัลยาณธรรม



เ ปิ ด ห้ อ ง

สนทนา
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ค�ำถำมที่ ๑๐๘๙ 

ขอความกรณุาท่านอาจารย์กล่าวถงึความหมายของ “ขนัต”ิ และ 

“จาคะ” โดยปรยิายเบือ้งต�า่และเบือ้งสงู รวมถงึความสมัพนัธ์และเกือ้กลู 

กันขององค์ธรรมทั้งสองด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

 

ตอบ 

ขนัต ิความอดทน ปรยิายเบือ้งต�า่ หมายถงึ อดทนต่อความเหนือ่ย 

ยากล�าบากตรากตร�าในการงาน  ปรยิายเบือ้งสงู หมายถงึ ความอดทน 

ต่อกเิลส มโีลภ โกรธ หลง เป็นต้น  จำคะ ปรยิายเบือ้งต�า่ หมายถงึ สละ 

สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้   ปริยายเบื้องสูง หมายถึง สละกิเลสที่รบกวนใจ 

ในการนี้ต้องอาศัยความอดทนอยู่เป็นอันมาก 

ค�ำถำมที่ ๑๐๙๐ 

สวสัดคีรบัอาจารย์ มเีพือ่นเขาได้เหน็ภาพข่าวในหนงัสอืเป็นภาพ 

พระเกจิชื่อดัง แล้วมีข้อความอธิบายว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา 

เราจะไม่กลับมาเกิดอีกอนันตกาล ถ้าอธิบายความหมายของค�าๆ นี้ 

ก็คือท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ ผมอธิบายเพื่อนๆ ไปว่า ท่านอาจจะ 

ไม่ได้เจตนาพูดออกมา แต่ลูกศิษย์ท่านอาจจะตีความมาอย่างนี้ คือ 

ยกย่องท่าน (อาจารย์ใครๆ กร็กัว่าอย่างนัน้)  เราไม่ควรยอมรบัท่านและ 

ไม่ควรปฏเิสธท่าน แต่ควรดูว่าท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไร ตรงตามที่ 

พระพุทธเจ้าสอน หรืออยู่ในวินัยและพระสูตรหรือไม่ มองผู้อื่นน้อยๆ 

มองตัวเองว่าปฏิบัติเหมาะสมแก่ธรรมหรือยัง ถ้าจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร 

อย่างน้อยก็ต้องระดับเดียวกันล่ะครับ แต่ทางที่ดีไม่ควรติดสมมติ  (แต่ 

ขอความเหน็อาจารย์หน่อยครบั จะอธบิายอย่างไรดคีรบั ขอบคณุครบั)
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ตอบ 

ค�าพูดของท่านบอกอยู่แล้วว่าท่านจะไม่กลับมาเกิดอีก ก็ต้อง 

ตีความว่า ท่านเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ 

ค�ำถำมที่ ๑๐๙๑ 

สวสัดคีรบัอาจารย์ มหีลายคนบอกว่าเราเลอืกเกดิไม่ได้ แต่ผมว่า 

เราเลอืกเกดิได้ครบั  ถ้าเราสร้างเหตปัุจจยั พอคนส่วนใหญ่ทีย่อมรบักบั 

ค�าว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั้น ส่วนมากเป็นพวกชอบนับถือลัทธิกรรม 

เก่า คือยอมจ�านนต่อกรรม แต่ไม่ขวนขวายสร้างเหตุปัจจัยที่ดีพอให้ 

เปลี่ยนแปลงชีวิต พุทธบริษัทควรที่จะต้องเชื่อเรื่องกรรมให้ครบถ้วน 

หนกัแน่น ยอมรับต่อกรรมเก่าแต่ไม่ยอมแพ้ต่อกรรม ท�ากรรมใหม่หรือ 

กรรมปัจจบุนัให้ด ีและทางทีด่คีอืควรท�ากรรมทีท่�าให้หลดุพ้นจากกรรม 

คือนิพพาน ซึ่งเป็นหัวใจเป็นแก่นของพุทธศาสนาหรือของคนทั้งโลก 

มากกว่า ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ

 

ตอบ 

ทีค่ณุพดูมานัน้ถกูต้องแล้ว มนษุย์เป็นคนเลอืกท�ากรรม กรรมเป็น 

สิง่น�าเกดิ จงึเท่ากบัเขาเลอืกเกดิเอง เหมอืนกบัคนตดิคกุบอกว่าเขาไม่ได้ 

เลือกที่จะติดคุก แต่เขาเลือกท�ากรรมที่เป็นเหตุให้ติดคุกจึงเท่ากับเขา 

เลอืกตดิคกุนัน่เอง  พระพทุธเจ้าตรสัว่า มนษุย์เลอืกเกดิได้ถ้าเขามธีรรม 

๕ อย่างบรบิรูณ์ในตน คอื ศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ ปัญญา จะเลอืกสิน้ 

อาสวะก็ได้  (สังขารูปปัตติสูตร) 
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ค�ำถำมที่ ๑๐๙๒ 

สวัสดีครับ วันนี้ขอถามเรื่องขันธ์ ๕ หน่อยครับ ที่พระพุทธเจ้า 

สอนเรือ่งขนัธ์ ๕ ไม่เทีย่ง  เป็นทกุข์ ไม่เป็นตวัตน แก่ปัญจวคัคย์ี โดยที่ 

พระพุทธเจ้าไม่ต้องอธิบายแก่ปัญจวัคคีย์ แสดงว่าสมัยพุทธกาลหรือ 

อาจจะก่อนพุทธกาลพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจค�าว่าขันธ์ ๕ อยู่ก่อนแล้ว 

เพยีงแต่ไม่รูว่้าขนัธ์ ๕ นัน้ไม่เป็นแก่นสารให้สามารถเอามายดึมัน่ได้ ถ้า 

อย่างนัน้เรากส็ามารถจบัเอาแก่นธรรมตรงนีม้าปฏบิตักิไ็ด้ แต่มปัีญหา 

ว่าเราจะเข้าใจมันได้หรือเปล่าใช่ไหมครับ ความคิดเห็นที่ผมเข้าใจนะ 

ครบั ขนัธ์ ๕ เป็นสิง่ทีผ่ลดักนัมาท�างานโดยอาศยัประตสููโ่ลก เมือ่มนัมา 

กระทบกันคล้ายการเสียบปลั๊ก แล้วไฟมันวิ่งเข้าตัวเครื่องรับภาพหรือ 

อะไรทีม่นัจะมาแสดง มนัจะแสดงได้ครัง้ละขนัธ์ทีเ่รารูส้กึชดัเจนทีส่ดุ แต่ 

เราไม่เคยสงัเกตหรอืละเอยีดพอทีจ่ะดมูนั เป็นเพราะมนัมคีวามต่อเนือ่ง 

ท�าให้เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้  เราสัมผัสได้จริง จนเราเข้าใจว่ามัน 

เป็นเรา และเราเป็นมนั ความสบืต่อสบืเนือ่งทีร่วดเรว็นีถ้้าเราสามารถดู 

มนัได้ทนั  เรากจ็ะทราบว่า โอ้...มนัแค่ท�าหน้าทีข่องมนัเท่านัน้เอง ไม่ใช่ 

เราทีไ่ปท�าให้มนัเป็น มนัเกดิขึน้ แต่เป็นด้วยทีร่่างกายกบัใจนีต้้องท�างาน 

ร่วมกนั จงึจะท�าอะไรได้ อย่างนีเ้รยีกว่ามนัไม่ใช่ตวัตนได้หรอืเปล่าครบั 

อาจารย์แนะน�าเพิม่เตมิด้วยครบั (เอาแบบระดบัสงูเลยครบั ทีผ่มอธบิาย 

มานี้เกิดจากการตามดูการท�างานของขันธ์ แล้วคอยจดบันทึกครับ จะ 

ได้ประสบการณ์ตรงดี)

 

ตอบ 

พระพทุธเจ้าท่านตรสับ่อยว่า ขนัธ์ ๕ ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา 

ไม่ควรยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเป็นเรา เป็นของเรา เกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไปตาม 

เหตุปัจจัย บังคับบัญชาไม่ได้ 
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ค�ำถำมที่ ๑๐๙๓ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ มีญาติของหนูเขาเป็นคนป่วยหนักไม่รู้สึกตัว 

ต้องใช้สายออกซิเจนตลอด ถ้าถอดออกก็เสียชีวิต หนูเลยสงสัยค่ะ ถ้า

เกิดเราบอกหมอให้ถอดสายออก  เราจะบาปไหมคะ   ถ้าเราจะตอบ

ในทางศีลธรรมหนูว่าบาป แต่ถ้าดูเจตนาว่ามันหมดเปลือง  ไม่เป็น

ธรรมชาติจริง  ร่างกายไม่สามารถท�างานได้เองแล้ว หนูคิดว่าไม่บาป 

อาจารย์ช่วยตอบหนูด้วยค่ะ 

 

ตอบ

มคีนไข้จ�านวนมากในปัจจบุนัสัง่ลกูหลานญาตมิติรเอาไว้ว่า อย่า 

ยดืชวีติของเขาด้วยเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ ถ้าถงึคราวทีจ่ะต้องตายก็ 

ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ ดูจะสง่างามกว่า   บาปอยู่ที่เจตนาใน 

การฆ่า และพยายามในการฆ่า ตอบมาเท่านี้หวังว่าคุณคงเข้าใจดีขึ้น 

และมีความสบายใจขึ้น 

ค�ำถำมที่ ๑๐๙๔

สวสัดคีรบั ผมเป็นคนหนึง่ทีศ่กึษาและเอาธรรมะมาปฏบิตั ิจนรูส้กึ 

ว่าชีวิตมันเบาและง่ายขึ้น นับวันยิ่งจะปลดเปลื้องความทุกข์ได้มากขึ้น 

เรื่อยๆ ถ้าเราปฏิบัติแล้วรู้สึกยินดีในธรรมที่เราปฏิบัติ  โปร่ง แต่มั่นคง 

หนกัแน่นต่อธรรมะ โลภ โกรธ หลงลดน้อยลง  อย่างนีผ้มมาถกูทางแล้ว 

ใช่ไหมครบั มนัดธูรรมดา เรยีบง่าย ไม่ต้องไปคยุอวดกบัใคร หรอืต้องการ 

ผลเป็นวัตถุภายนอก หรือค�าชมใคร  (ส่วนมากถูกด่าว่าท�าตัวสวนโลก 

พี่ที่ท�างานเขาบอกว่าใครๆ  เขาก็ท�ากันอย่างนี้  ไม่เหมือนเธอ) ผมบอก 
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เขาว่าจริงๆ ผมท�าตัวสวนกับโลก คือสวนกับกิเลส แต่ผมรู้สึกว่ามัน 

ถกูต้องทีต้่องท�าอย่างนี ้คอื คอยรบกบักเิลสตลอด ชนะบ้าง แพ้บ้าง กท็�า 

ไปเรือ่ยครบั สดุท้ายนีข้อเป็นก�าลงัใจให้กบัอาจารย์ลถุงึนพิพานอนัเป็น 

สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ครับ ขอบคุณ

 

ตอบ 

ดีแล้วครับ ขออนุโมทนาด้วย ขอให้ส�าเร็จสมปรารถนา 

ค�ำถำมที่ ๑๐๙๕ 

สวสัดคีรบัอาจารย์ ผมได้อ่านหนงัสอื อทิปัปัจจยตา ของท่านพทุธ 

ทาส รู้สึกว่านี่มันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณได้เลยนะครับ บอก 

ความสมัพนัธ์ของสิง่ทกุสิง่ ทีม่นัเกีย่วโยงกนั ถ้าทกุคนมคีวามรูเ้กีย่วกบั 

เรือ่งนีบ้้าง ผมว่าอะไรทีม่นัดงูมงายคงน้อยลง  ผมเอาเรือ่งนีไ้ปอธบิาย 

ให้ชาวต่างชาตฟัิงเขาชอบนะครบั  ถ้าศาสนาอืน่เขามพีระเจ้า  เรากอ้็าง 

ได้ว่าพระเจ้าของเราคือ กฎอิทัปปัจจยตา กฎธรรมดาแห่งธรรมชาติ 

ที่ใครหลายๆ คนไม่ค่อยได้สังเกต  เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับ ผม 

จนิตนาการว่ามนัคงเป็นใยแมงมมุทีม่องไม่เหน็โยงใยพนักนัเตม็ไปหมด 

แต่ก็อย่าไปยึดมั่นใช่ไหมครับ มันเป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัย มีขึ้น 

เพราะมีเหตุ ดับลงก็เพราะหมดเหตุ ดูแล้วก็วาง สบายดีครับ 

 

ตอบ

ดีแล้วครับ ดีแล้ว 
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ค�ำถำมที่ ๑๐๙๖

อยากทราบว่า ช่วยคนอื่นแบบไม่เต็มใจถือเป็นการฝึกก�าหนด 

จิตด้วยหรือไม่  เพราะเวลาที่จิตคิดถึงความไม่เต็มใจผมก็จะหาเรื่องอื่น 

มาตัดออกไปทุกครั้ง  เป็นเรื่องที่ถูกหรือไม่ แล้วถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธ 

พยายามควบคุมอารมณ์แต่บอกไปว่าไม่โกรธนี่มันผิดหรือไม่

 

ตอบ

แม้ไม่เตม็ใจ แต่ถ้าช่วยได้กค็วรจะช่วยดกีว่าไม่ช่วยเสยีเลย เหมอืน 

เราหิวแล้วกินข้าว แม้จะไม่อร่อย ไม่เต็มใจกินก็ยังแก้หิวได้  โกรธแล้ว 

บอกว่าไม่โกรธก็เป็นการหลอกลวงตัวเองด้วย หลอกลวงผู้อื่นด้วย แต่ 

ถ้าการพูดเช่นนั้นท�าให้เกิดประโยชน์ คือ ท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอารมณ์ดี 

ขึ้นก็ถือว่าได้ประโยชน์ในส่วนนี้ แปลว่าได้อย่างเสียอย่าง 

ค�ำถำมที่ ๑๐๙๗

ขออนญุาตเรยีนถามท่านอาจารย์วศนิทีเ่คารพยิง่เกีย่วกบัศลีดงันี้ 

นะคะ  

๑.  เจตนาศีลกับเจตสิกศีลต่างกันอย่างไรคะ  

๒. ศีลที่เป็นสมุจเฉทวิรัติของปุถุชนมีไหมคะ หรือว่ามีแต่ในพระ 

อริยบุคคลคะ  

๓. ศีลที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วของพระโสดาบันมีลักษณะอย่างไรคะ 

ถ้าบคุคลมคีวามรูส้กึแม้เพยีงเลก็น้อยว่า สิง่นีไ้ม่ควรท�าเพราะท�าความ 

ขุ่นใจให้ตนเองและผู้อื่น แม้จะไม่ผิดศีล ก็ถือว่าศีลไม่ผ่องแผ้วใช่ไหม 

คะ และบคุคลผูรู้ส้กึเช่นนัน้ย่อมยงัไม่ถงึความเป็นอรยิบคุคลใช่ไหมคะ 
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ตอบ

๑. เจตนาที่จะงดเว้นความชั่วทางกาย วาจา เรียกว่า เจตนำศีล 

เจตนาที่จะงดเว้นความชั่วทางใจ  เรียกว่า  เจตสิกศีล  เช่น งดเว้นจาก 

ความโลภอยากได้ของผูอ้ืน่ งดเว้นจากพยาบาท งดเว้นจากมจิฉาทฏิฐิ 

ซึ่งป็นกุศลกรรมบถฝ่ายมโนกรรม 

๒. ศีลที่เป็นสมุจเฉทวิรัติเป็นศีลของพระอริยบุคคล แปลว่า งด 

เว้นเด็ดขาด นี่ตอบตามต�าราที่ท่านกล่าวไว้   ขอโยนค�าถามกลับไปว่า 

ถ้าปถุชุนเว้นสิง่ใดสิง่หนึง่โดยเดด็ขาด เช่น เว้นดืม่สรุาเมรยั เป็นต้น จะ 

อนโุลมจดัเป็นสมจุเฉทวริตัไิด้หรอืไม่ ขอผูถ้ามและผูอ่้านลองช่วยคดิด ู

๓. ศลีไม่ขาด ไม่ทะล ุไม่ด่าง ไม่พร้อย เรยีกว่า อรยิกนัตศลี คอื 

เป็นศีลที่พระอริยะพอใจ 

ศีลขาดนั้นคือขาดพร้อมด้วยองค์  เช่น ข้อปาณาติบาต มีองค์ ๕ 

กล่าวคือ สัตว์มีชีวิต รู้ว่าสัตว์มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า พยายามในการฆ่า 

สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น   ศีลทะลุนั้นไม่ครบองค์   ศีลด่าง ศีล 

พร้อยก็เช่นเดยีวกนัมรีายละเอยีดมาก พดูไว้ย่อๆ พอเข้าใจ เพยีงแต่คดิ 

ศลี ๕ ไม่ขาด แต่ศลีกรรมบถขาด เช่น คิดปองร้ายผู้อื่น  เป็นต้น

ค�ำถำมที่ ๑๐๙๘

พระพทุธองค์ตรสัไว้ทีใ่ดหรอืไม่คะ ว่าผูส้�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์แล้ว 

อัฐิธาตุจะกลายเป็นแก้วมณี

 

ตอบ

ไม่เคยพบที่มา 
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ค�ำถำมที่ ๑๐๙๙

สวัสดีครับอาจารย์ มีพี่สาวที่ท�างานได้มาขอค�าปรึกษาเรื่องเกี่ยว 

กบักามกจิ คอืเธอสารภาพว่า เธอได้อ่านหนงัสอืเกีย่วกบัเรือ่งกามชัน้สงู 

มาเล่มหนึ่ง  เธอบอกว่ามันรู้สึกละอายใจที่จะมีอะไรกับแฟน แต่เธอจะ 

หลกีมนัได้อย่างไร ผมเลยให้ค�าแนะน�าไปว่า ถ้าหากใจเรายงัไม่ถงึธรรม 

ระดับนั้นมันก็ล�าบาก ความสุขและความหลุดพ้นมันมีเป็นระดับ ควร 

ท�าไปตามล�าดบัเป็นขัน้ตอน พทุธศาสนาไม่ได้สอนให้หนเีกีย่วกบัเรือ่งนี้ 

ถ้าจติใจยงัไม่ถงึขัน้นัน้กต้็องพฒันากนัต่อไป จนกว่าจะเหน็ทกุข์เหน็โทษ 

ของมนั เลือ่นชัน้ขึน้มา ถ้าเราปฏบิตัเิหมาะสมไม่หลงใหลมนัมากเกนิไป 

กเ็ป็นการปฏบิตัธิรรมเช่นเดยีวกนั อย่ากงัวลไปเลย ธรรมชาตขิองเราอยู่ 

ในขัน้ใดกท็�าให้เหมาะสม เรือ่งเป็นอย่างนีค้รบั อาจารย์มอีะไรจะแนะน�า 

เพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

ผมยังไม่เข้าใจแน่นอนเกี่ยวกับค�าว่า  “กามชั้นสูง” ว่าหมายถึง 

อย่างไร จะหมายถึงหนังสือธรรมที่พรรณนาถึงโทษของกามหรือเปล่า 

หรอืว่าเป็นหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัโลกยีรสหรอืโลกยีารมณ์ กล่าวคอื กามารมณ์ 

นั่นเอง  เมื่อยังไม่เข้าใจชัดถึงความหมายของหนังสือเรื่องกามชั้นสูง 

จึงแนะน�าได้ยาก แต่ที่คุณพูดมาก็ดีแล้ว ได้ประโยชน์เพียงพอแล้ว 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๐๐

สวสัดคีรบั ทีอ่าจารย์ได้กล่าวไว้ว่า พระพทุธเจ้าเปรยีบบคุคล เป็น 

ดอกบัว ๓  เหล่า  (ไม่ใช่ ๔  เหล่า) คือให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของ 

มนุษย์ว่า สามารถฝึกตนเองและพัฒนาให้ถึงภาวะสูงสุดของมนุษย์ได้ 

ผมกเ็ลยนกึถงึพระเทวทตั ทีส่่วนใหญ่จะบอกว่าพฒันาไม่ได้ แต่ผมอ่าน 

ได้ความมาว่า ก่อนทีพ่ระเทวทตัจะถกูธรณสีบู ท่านได้ถวายกระดกูคาง 

บชูาแด่พระพทุธเจ้า และพระพทุธเจ้ากไ็ด้ทรงพยากรณ์ว่าพระเทวทตัจะ 

ได้เป็นพระปัจเจกพทุธะองค์หนึง่ในกาลหน้า แสดงว่าอย่าดหูมิน่ตนเอง 

ขอให้พฒันาตนขึน้ไปๆ แล้วมพีทุธพจน์อืน่ทีเ่ร้าความรูส้กึให้พฒันาตน 

อีกไหมครับอาจารย์

ตอบ

ต่อไปภายหน้า พระเทวทตัจะไดเ้ปน็พระปจัเจกพทุธเจา้พระนาม 

ว่า “อฏัฐสิสระ” เพราะอานสิงส์ทีไ่ด้ถวายกระดกูคางเป็นเครือ่งบชูาพระ 

พุทธเจ้าตามที่คุณกล่าวมาบ้างแล้ว

พระพทุธภาษติทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการพฒันาตน หรอืการทีจ่ะกลบัตวั 

จากร้ายเป็นดีมีมากมายเหลือเกิน ดังเช่นที่ตรัสเพราะปรารภเรื่องพระ 

องคุลิมาลว่า  “ผู้ใดประมาทมาก่อน ต่อมาภายหลังไม่ประมาท ผู้นั้น 

ย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอก ฉะนั้น”

ค�าว่า  “ยังโลกนี้ให้สว่าง” นั้นหมายความว่า ท�าจิตให้สว่างหรือ 

ชีวิตให้สว่าง ไม่มืดบอดอีกต่อไป
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ค�ำถำมที่ ๑๑๐๑

อยากถามอาจารย์ว่า  ขึ้นชื่อว่าพระภิกษุสามารถให้หวยหรือ 

ใบ้หวยได้ด้วยหรือคะ แล้วพระจะบาปหรือเปล่าคะ

 

ตอบ

การใบ้หวยหรือให้หวยเป็นสิ่งที่พระไม่ควรท�า คิดว่าไม่ได้รู้จริง 

บอกไปอย่างนัน้เอง เป็นการโอ้อวด และส่งเสรมิให้ฆราวาสเล่นหวย ซึง่ 

ไม่สมควรเช่นเดียวกัน 

ค�ำถำมที่ ๑๑๐๒

สวสัดคีรบัอาจารย์ ผมได้ดรูายการทีม่พีระท่านมาตอบค�าถามจาก 

ทางบ้าน ค�าถามมอีย่างนีค้รบั ถามว่าท�าไมพระจะต้องออกมาเรยีกร้อง 

ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาติ ท�าไมพระไม่ท�าหน้าที่ของพระ 

พระท่านกถ็ามกลบัว่า คนถามเป็นชาวพทุธหรอืเปล่า แล้วรูไ้หมว่าพระ 

มหีน้าทีอ่ะไร พอผมได้ฟังกส็งัเวชครบั  เหน็ใจทัง้สองฝ่าย คอื พระท่าน 

กก็ลวัศาสนาจะเสือ่มเรว็  ส่วนฆราวาสกไ็ม่มัน่คงในหลกั แต่พอมองไป 

ที่อินเดียต้นก�าเนิดของพุทธศาสนายังล่มสลายไปได้ ก็ปลงสังเวชครับ 

อาจารย์มีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรครับ 

ตอบ

คุณมีความเห็นดีแล้ว  เห็นด้วยกับคุณ 



18 สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ค�ำถำมที่ ๑๑๐๓

สวัสดีครับอาจารย์  วันมาฆบูชาที่ผ่านมาผมเห็นป้าของผมเขา 

เตรียมธูปพันดอก เทียนพันเล่ม ดอกไม้พันดอก ผมถามท่านว่าเอาไป 

ท�าอะไร ท่านบอกว่าเอาไปบูชาคาถาพัน  เกิดชาติหน้าจะได้เจอพระ 

ศรีอาริย์ พอเจอท่านจะได้บรรลุธรรมกับท่าน ผมไม่ขัดศรัทธาท่าน 

แต่ผมคดิว่าพธิอีย่างนี ้ เอาศรทัธามาเริม่ต้น แต่ควรจะพฒันาจนไม่ต้อง 

พึง่ศรทัธา เป็นศลี สมาธ ิถงึปัญญา จะบอกว่าไม่ประมาทจะดกีว่า ถ้า 

บรรลใุนสมัยพระพทุธเจ้าพระองค์นีเ้ลยกจ็ะดี  เพราะถงึแมว่้าจะได้เกดิ 

ทันในสมัยพระศรีอาริย์ก็ไม่แน่ว่าจะบรรลุ อาจจะเกิดเป็นเปรต  เป็น 

สัตว์เดรัจฉาน ที่ไม่สามารถบรรลุก็ได้ หรือเป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่บรรลุ 

ก็ได้  อย่างในสมัยพระสมณโคดมนี้ได้สนทนาได้ฟังธรรมกับท่านตั้ง 

มากมายหลายคน ก็ยังไม่บรรลุก็เยอะแยะไป อย่างในพระสูตรหนึ่ง ที่ 

พระพทุธเจ้าได้คยุกบัพราหมณ์ พราหมณ์ถามพระพทุธเจ้าว่า “อะไรเล่า 

เป็นปัจจยัทีพ่ระนพิพานกต็ัง้อยู,่ หนทางทีย่งัสตัว์ให้ถงึนพิพานกต็ัง้อยู,่ 

พระโคดมผู้ชักชวน  (เพื่อด�าเนินไป) ก็ตั้งอยู่, ท�าไมน้อยพวกที่บรรลุ 

และบางพวกกไ็ม่บรรล?ุ” ท่านกย้็อนถามพราหมณ์ว่า “ท่านเป็นผูช้�า่ชอง 

ในการเดินทางไปเมืองนั้นเมืองนี้ พอมีผู้มาถามทางท่านก็บอกทางให้ 

เขาไปทางนัน้เป็นทางตรงและลดัสัน้ทีส่ดุ แต่คนทีท่่านบอกกลบัเดนิไป 

ยังจุดหมายที่ท่านบอกบ้าง แต่บางคนก็เดินทางตรงข้ามบ้าง หยุด 

พักเพราะเจอดอกไม้นานาพันธุ ์บ้าง  เจอสถานที่อันน่ารื่นรมย์บ้าง 

พราหมณ์เอย! อะไรเป็นเหตุปัจจัยทั้งที่เมืองที่ท่านบอกก็ตั้งอยู่ มีอยู่ 

แต่ท�าไมบุคคลจึงเดินทางผิดบ้าง หลงทางบ้าง  เดินทางไปสู่ที่หมาย 

โดยสวสัดบ้ีาง” พราหมณ์ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะท�ายงัไงได้ ข้าพเจ้าเป็นเพยีง 

แต่ผู้บอกทางเท่านั้น พระพุทธเจ้าบอกว่า ฉันใดก็ฉันนั้นแล, นิพพาน 



19สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

มีอยู่ ทางถึงพระนิพพานมีอยู่  เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ แต่สาวก แม้เรา 

กล่าวสอนพร�่าสอนอยู ่อย่างนี้  น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็น 

ผลส�าเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่ง, บางพวกไม่ได้บรรลุ, พราหมณ์!  ในเรื่องนี้ 

เราจกัท�าอย่างไรได้เล่า,  เพราะเราเป็นแต่ผูบ้อกทางเท่านัน้.”  (อปุร.ิ ม. 

๑๔/๘๕-๘๗-๑๐๑-๑๐๓.) เอามาให้อ่านกนัเผือ่มบีคุคลทีเ่ข้าใจกนัอย่างนี้ 

จะได้ไม่ประมาทกันนะครับ ขอบคุณครับอาจารย์

ตอบ

สิ่งที่ผมควรพูดตอบ คุณก็ได้พูดมาหมดแล้ว ขออนุโมทนาด้วย 

และขอเพิ่มนิดเดียวว่า กว่าจะพบพระศรีอาริย์ก็คงจะต้องเวียนว่าย 

ตายเกดิอยูอ่กีนาน เป็นเหยือ่ของวฏัทกุข์อกีนบัชาตไิม่ถ้วน รบีเดนิทาง 

ให้สิ้นสุดสังสารวัฏเสียเถิด ดีกว่าคอยศาสนาพระศรีอาริย์

ค�ำถำมที่ ๑๑๐๔

ขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายความหมายและขยายความ 

พุทธภาษิตที่ว่า สติมโต สทา ภทฺท� ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

 

ตอบ

ค�าว่า “สติมโต สทา ภทฺท�” แปลว่า  “ผู้มีสติ  เจริญทุกเมื่อ”  โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งเจริญในธรรม และท�าชีวิตให้เจริญไม่ว่าทางโลกหรือ 

ทางธรรม 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๐๕

ลักขณูปนิชฌานกับขณิกสมาธิมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน 

อย่างไรคะ

 

ตอบ

ลักขณูปนิชฌำน แปลว่า  เพ่งลักษณะ หมายถึงเพ่งไตรลักษณ์ 

คอืพจิารณาความไม่เทีย่ง ความเป็นทกุข์ ความเป็นอนตัตา เป็นอารมณ์ 

ของวิปัสสนา อาจได้ขณิกสมาธิด้วย เรียกว่า วิปัสสนาสมาธิ

ค�ำถำมที่ ๑๑๐๖

ในภาษาบาลี  เรียก  “จิตผู้รู้”  ว่าอย่างไรคะ อะไรเป็นเหตุให้เกิด 

“จิตผู้รู้” คะ

ตอบ

ใช้ค�าว่า “วชิานนจติตฺ�” แปลว่า จติคอืธรรมชาตทิีรู่ ้ ถ้าจะให้ตรงตวั 

ทีเดียว ก็ใช้ค�าว่า  “พุทฺธจิตฺต�” แปลว่า จิตของผู้รู้  เหตุให้เกิดพุทธจิต 

ก็คือการอบรมปัญญา 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๐๗

สวสัดค่ีะ พระวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้หลายข้อ ส่วนใหญ่ 

จะมีเหตุที่มาเกิดมาก่อนแล้วจึงทรงบัญญัติขึ้น  เพื่อให้เห็นเหตุนั้นก่อน 

หรือคะ สาระของพระวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นให้เป็นรั้วธรรมส�าหรับผู้มา

ใหม่  ส่วนพระอรยิะท่านไม่ท�าผดิวนิยัอยูแ่ล้วหรอืเปล่าคะ ขอบคณุค่ะ 

 

ตอบ

ต้องมเีหตเุกดิขึน้ก่อนจงึจะทรงบญัญตัพิระวนิยั แต่ผูท้ีท่�าผดิเป็น 

คนแรกอันเป็นเหตุให้ทรงบัญญัติพระวินัยนั้นไม่เป็นอาบัติ ที่ปล่อยให้ 

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อน คือไม่ทรงบัญญัติล่วงหน้านั้นก็เพื่อป้องกัน 

ค�าต�าหนิที่ว่า กุลบุตรผู้ที่ศรัทธาสละทรัพย์และเครือญาติเป็นอันมาก 

ออกบวช ใครเล่าจะท�าความผดิเช่นนี้ๆ  แต่เมือ่มเีหตเุกดิขึน้ก่อนแล้วจงึ 

ทรงบัญญัติก็ไม่มีใครต�าหนิได้

พระอริยะท�าผิดวินัยหรือไม่เป็นเรื่องน่าใคร่ครวญ  ไม่เคยพบ 

ตวัอย่างจงึไม่กล้าปฏเิสธหรอืยนืยนั ทีเ่หน็ตวัอย่างกค็อื พระอรยิะระดบั 

พระอรหนัต์ใครฟ้องท่านว่าท�าผดิวนิยัข้อนัน้ข้อนี ้ ท่านให้ยกฟ้องเสยี คอื 

ไม่รับฟ้องเพราะพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์
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ค�ำถำมที่ ๑๑๐๘

สวัสดีครับอาจารย์ ผมได้อ่านหนังสือที่อธิบายเรื่องพระอรหันต์ 

ตาบอดชื่อ จักขุบาล ที่มาบวชตอนแก่ แล้วท่านถามพระพุทธเจ้าว่า 

หน้าทีข่องพระภกิษมุอีะไร ได้ค�าตอบมาว่า มวีปัิสสนาธรุะ กบั คนัถธรุะ 

ผมสงสยัครบั? สมยัทีพ่ระพทุธเจ้ายงัมชีวีติอยูย่งัไม่มพีระไตรปิฏก แล้ว 

การศกึษาส่วนของคนัถธรุะมมีาได้อย่างไร หรอืความหมายของคนัถธรุะ 

นีม้นียัมคีวามหมายอย่างอืน่ คงต้องรบกวนอาจารย์ช่วยอธบิายด้วยครบั 

ขอบคุณครับ  (ถ้าค�าถามผมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผู้อื่น อาจารย์ 

ก็เว้นไว้ไม่ต้องตอบก็ได้ครับ คล้ายกับเด็กถามพ่อตอนเล่านิทานอีสป 

ว่า ท�าไมสัตว์ถึงพูดได้)

ตอบ

ธรุะ ๒ คอื คนัถธรุะและวปัิสสนาธรุะ ไม่มปีรากฏในพระไตรปิฎก 

มใีนอรรถกถาธรรมบท ตอนทีว่่าด้วยเรือ่งพระจกัขบุาลตามทีค่ณุอ้างถงึ 

แล้ว    เพราะฉะนั้น ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า คันถธุระคือการเรียน 

พระไตรปิฎก นิกายหนึ่งบ้าง สองนิกายบ้าง  เป็นต้นนั้น  เป็นข้อเขียน 

ในสมยัอรรถกถา ซึง่มพีระไตรปิฎกแล้ว   ถ้าเป็นสมยัพทุธกาลท่านอาจ 

ใช้ค�าว่า  “เรียนพระพุทธพจน์” คือ ท่องจ�าพระพุทธวจนอย่างเช่นที่ 

พระอานนท์กระท�า



23สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ค�ำถำมที่ ๑๑๐๙

๑.  ไม่ทราบว่าที่ได้ฟังมานี้จะถูกต้องหรือไม่ หรือดิฉันจะฟังมา 

ผดิพลาด คอืพระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนพระราหลุว่า การคดิอกศุลด้วยจติ 

มีโทษร้ายแรงกว่าอกุศลที่ท�าทางกายอีก ซึ่งดิฉันสงสัยว่าเหตุใดอกุศล 

ทางจิตจึงร้ายแรงกว่าอกุศลทางกายคะ

๒. การทีเ่ราภาวนาแล้วเหน็จติเกดิดบั เกดิดบั นัน้เป็นไปตามหลกั 

อนิจจัง หรือหลักทุกข์คะ  เดิมดิฉันคิดว่ามันเป็นไปตามหลักอนิจจัง 

เพราะมันไม่เที่ยง แต่พอภายหลังมาคิดว่า ก็เพราะมันทุกข์ มันก็เสื่อม 

แล้วก็ดับ คือตั้งอยู่ไม่ได้ ก็น่าจะเข้าหลักทุกข์มากกว่า ขอความกรุณา 

อาจารย์ช่วยแก้ข้อสงสัยให้ด้วยค่ะ ด้วยความขอบพระคุณยิ่งค่ะ

ตอบ

๑.  เข้าใจว่า  ในที่นี้ท่านต้องการเน้นให้ระวังจิต อย่างที่ตรัสใน 

ธรรมบทว่า “สิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด ส�าเร็จมา 

จากใจ ถ้าใจร้าย จะท�าก็ตามจะพูดก็ตามก็พลอยร้ายไปด้วย จากนั้น 

ความทุกข์ย่อมติดตามเขาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคที่ลาก 

เกวยีนไป” ตรงกนัข้าม ถ้าใจด ีการท�าและพดูกพ็ลอยดไีปด้วย จากนัน้ 

ความสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัว

ในทีบ่างแห่งตรสัสนทนากบับางคนว่า ถ้าใครคนหนึง่จะฆ่าคนใน 

เมืองนาลันทาให้ตายพร้อมกันด้วยการฆ่าเพียงครั้งเดียวจะได้หรือไม่ 

ผู้นั้นตอบว่า  ไม่ได้   ตรัสต่อไปว่า ถ้าผู้มีฤทธิ์ตั้งจิตคิดจะฆ่าบุคคลใน 

เมืองนาลันทานี้ให้ตายพร้อมกันครั้งเดียวจะได้หรือไม่  เขาตอบว่า ได้ 

อกีอย่างหนึง่บคุคลย่อมคดิก่อนแล้วจงึท�าหรอืพดู ท่านต้องการสอนให้ 

ระวังความคิด ให้เห็นโทษของความคิดชั่วและคุณของความคิดดี
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กล่าวโดยทั่วไป การกระท�าทางกายหรือวาจา  เช่น การฆ่าคน 

ย่อมมโีทษหนกักว่าเพยีงแต่คดิจะฆ่า เรือ่งของกรรมสลบัซบัซ้อนและมี 

เงือ่นไขมาก ยากทีจ่ะวนิจิฉยัเดด็ขาดลงไปได้ ต้องพจิารณาเป็นเรือ่งๆ ไป

๒.  เป็นทั้งสองอย่าง  เป็นทั้งอนิจจังและทุกขัง มีพระพุทธพจน์ 

ว่า “สิง่ใดไม่เทีย่งสิง่นัน้เป็นทกุข์ สิง่ใดเป็นทกุข์สิง่นัน้เป็นอนตัตา สิง่ใด 

เป็นอนัตตา ควรหรือที่จะยึดสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเรา”

ค�ำถำมที่ ๑๑๑๐

อยากทราบว่าท�าไมแม่จงึไม่รกัลกูสาว ถงึแม้ว่าลกูชายท�าผดิ ไม่ได้ 

เลี้ยงดู แม่ก็รักและให้ได้ทุกอย่าง แต่ลูกสาวให้เท่าไรก็ไม่พอ

ตอบ

เป็นที่แม่บางคน ไม่ใช่ทั่วไป

ค�ำถำมที่ ๑๑๑๑

คนเราทุกคนต้องเกื้อกูลพี่น้องถ้าเรามีใช่ไหมคะ แต่ถ้าเขามี 

มากกว่าเราแต่เขายังอยากได้ของเรา  เราต้องท�าอย่างไรเพื่อที่จะได้ 

ไม่ผิดใจกัน  ให้เท่าไรจึงจะพอ ช่วยด้วยค่ะ  ไม่อยากผิดใจกัน แต่ว่า 

หนูเองก็มีลูกและหลานที่ต้องช่วยเหลืออยู่

ตอบ

ให้เขาบ้างเท่าที่จ�าเป็น บ�าเพ็ญทานบารมี 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๑๒

ดิฉันได้อ่านพบใน Wikipedia ว่า  “วศิน อินทสระ  เป็นนักเขียน 

นวนิยายอิงธรรมะ คอลัมนิสต์ และนักปาฐกถาธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุด 

คนหนึ่งในวงการพระพุทธศาสนา” ดิฉันขออนุญาตประกาศคุณของ 

ท่านอาจารย์ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ   อันที่จริงข้อความนี้ยังบรรยายท่าน 

อาจารย์ได้ไม่ครบถ้วน ลกูศษิย์ของท่านอาจารย์จะทราบด ีในวนันีด้ฉินั 

ขอถือโอกาสกราบเรียนถามเกี่ยวกับผลงานของท่านอาจารย์ พอเป็น 

หลกัฐานให้คนรุน่หลงัได้เรยีนรูต่้อไปดงันีน้ะคะ ในบรรดางานเขยีนกว่า 

๑๐๐ เรื่องของท่านอาจารย์ หากแบ่งออกเป็นหมวดๆ อาทิ นวนิยาย 

องิธรรมะ บทความวชิาการทางพทุธศาสนา ปรชัญา จติวทิยา บทความ 

หรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมะและทัศนะชีวิตทั่วไป และบทความหรือ 

หนงัสอือธบิายธรรมบท/แนวอรรถกถา เป็นต้น (กราบขออภยัหากแบ่ง 

หมวดหมูไ่ม่ได้ดนีกันะคะ) อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ยกตวัอย่างว่าใน 

แต่ละหมวดหนงัสอืทีท่่านอาจารย์พอใจ ภมูใิจ และเหน็ว่าเป็นประโยชน์ 

มากทีส่ดุสกั ๒-๓ ตวัอย่าง (หรอืมากกว่านัน้ หากท่านอาจารย์จะกรณุา) 

มีอะไรบ้างคะ กราบขออภัยหากเป็นการเรียนถามความเห็นส่วนตัว 

เกนิไปนะคะ แต่ดฉินัระลกึอยูเ่สมอว่า คนรุน่เรายงัโชคดทีีท่่านอาจารย์ 

ยังอยู่ให้เราได้สอบถามพุทธธรรมอันบริสุทธิ์  รวมทั้งทัศนะชีวิตที่ดีๆ 

และน่าฟังอย่างยิ่งได้ กราบขอโอกาสด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณ 

อย่างยิ่งค่ะ

ตอบ

หนงัสอืแต่ละเล่มๆ มรีสไม่เหมอืนกนั บอกได้ยากว่าชอบเล่มไหน 

มากทีส่ดุ คนอ่านกช็อบไม่เหมอืนกนั เรือ่งทีค่ล้ายกนัเช่นเรือ่ง พระอานนท์ 
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พุทธอนุชา กับเรื่อง ผู้สละโลก บางคนก็ชอบเรื่องพระอานนท์ บางคน 

ชอบเรื่องผู้สละโลกมากกว่า ส่วนหนังสือที่เกี่ยวกับวิชาการ ก็มีรสไป 

คนละอย่าง ผมอ่านเล่มไหนกช็อบเล่มนัน้ ยากทีจ่ะตดัสนิได้ ขอขอบคณุ 

อย่างยิ่งที่ให้เกียรติเขียนมาอย่างไพเราะน่าสนใจ

ค�ำถำมที่ ๑๑๑๓

ค�ากล่าวที่ว่า บุคคลที่ส�าคัญที่สุดคือผู้ที่อยู่ตรงหน้าของเรา  เป็น 

พุทธพจน์ใช่ไหมคะ มีที่มาอย่างไร ขอท่านอาจารย์โปรดขยายความ 

ด้วยนะคะ

ตอบ

ไม่เคยพบว่าเป็นพระพทุธพจน์ ไม่กล้ายนืยนัว่าเป็นค�าพดูของใคร 

ผมเองก็เคยพูดท�านองนี้เหมือนกันในหนังสือบางเล่ม 

ค�ำถำมที่ ๑๑๑๔

ปกติจิตเกิดขึ้นพร้อมอารมณ์ แล้วจิตเกิดขึ้นเดี่ยวๆ ได้ไหมครับ

ตอบ

จติกบัเจตสกิเป็นของคูก่นั  เจตสกิเป็นตวัปรงุท�าให้จติเป็นไปต่างๆ 

มแีต่นพิพานเท่านัน้ทีไ่ม่มอีารมณ์ (อนารมมฺณ�) แต่นพิพานกเ็ป็นขนัธ- 

วิมุตติ แปลว่า พ้นจากขันธ์  ไม่อยู่ในพวกจิตหรือเจตสิก แต่จิตเข้าถึง 

นิพพานได้เป็นวิสงฺขารคต�จิตฺต� ตอบได้เท่านี้ครับ 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๑๕

ค�าว่า “อรยิสาวก” แปลได้ว่าอย่างไรบ้างคะ พระพทุธองค์ตรสัว่า 

ปถุชุนผูม้ไิด้สดบัธรรมกบั “อรยิสาวก” ผูไ้ด้สดบัแล้ว แตกต่างกนัอย่างไร 

คะ

ตอบ

ค�าว่า “อริยสาวก” แปลได้ ๒ อย่าง

๑. แปลว่า สาวกของพระอริยะ

๒. แปลว่า สาวกผู้เป็นอริยะ

ปถุชุนผูม้ไิด้สดบัธรรมกบัอรยิสาวกผูไ้ด้สดบัธรรมแล้ว แตกต่างกนั 

ที ่ เมือ่โลกธรรม ๘ เกดิขึน้ ปถุชุนผูม้ไิด้สดบัมไิด้ส�าเหนยีกว่า มนัไม่เทีย่ง 

เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่อริยสาวกผู้ได้สดับย่อม 

ส�าเหนียกว่า มันไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

ค�ำถำมที่ ๑๑๑๖

พระพุทธพจน์ที่ว่า น สิยา  โลกวฑฺฒโน อย่าเป็นคนรกโลกนั้น   

บุคคลอย่างไรที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “รกโลก” คะ

ตอบ

พระพุทธภาษิตเต็มๆ มีอย่างนี้

๑. ไม่พึงเสพธรรมอันเลว หมายถึง ธรรมชั่ว อกุศลธรรม

๒. ไม่พึงอยู่อย่างประมาท 

๓. ไม่พึงเสพมิจฉาทิฏฐิ
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๔. ไม่พงึเป็นคนรกโลก คอื อยูอ่ย่างไร้ประโยชน์ และประกอบตน 

ด้วยอกุศลธรรมทั้งสามอย่างข้างต้น

(ธรรมบท)

ค�ำถำมที่ ๑๑๑๗

สิ่งที่หลอกเราว่า มีตัวตนของเราอยู่ คืออะไรคะ สัญญา หรือ   

สังขาร หรือ ธรรมอื่นใดคะ

 

ตอบ

อุปาทาน กล่าวโดยเฉพาะคือ อัตตวำทุปำทำน แปลว่า ความ 

ยึดมั่นว่ามีตัวตน

ค�ำถำมที่ ๑๑๑๘

สวัสดีครับ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ ต้นไม้ต้นนั้นจะ 

ได้รบัเกยีรตด้ิวยนามใหม่ว่า “ต้นโพธิ”์ สมมตว่ิาต้นไม้นัน้เป็นต้นมะม่วง 

แต่ถ้าพระพทุธเจ้ามานัง่ตรสัรูแ้ล้วกจ็ะได้รบันาม “ต้นโพธิ”์  เลยหรอืครบั

ตอบ

ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้อาศัยตรัสรู้นั้น  เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อัส-

สตัถพฤกษ์ หรอื อสัสตัถรกุโข เปลีย่นเป็น โพธริกุโข ในความหมายว่า 

ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่เราเรียกในภาษาไทยว่า ต้นโพธิ์ 

นั่นเอง ส�าหรับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆ ก็ได้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ต่างๆ กัน 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๑๙

สวัสดีครับอาจารย์  เหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นท�าให้มีผู้ล้มตายเป็น 

อนัมาก เราจะเอาเหตกุารณ์นีม้าสอนเรือ่งกรรมอย่างไรดคีรบั เป็นกรรม 

ระดบัประเทศ หรอืระดบัโลกเลยนะครบั เราควรมองอย่างไรให้เกดิธรรม 

สังเวชดีครับ

ตอบ

เป็นกรรมระดบัประเทศ เรือ่งกรรมสลบัซบัซ้อนมาก มเีงือ่นไขมาก 

ยากทีจ่ะตดัสนิลงไปได้ นอกจากท่านผูไ้ด้ทพิยจกัษ ุหรอืจตุปูปาตญาณ 

จึงจะชี้ชัดลงไปได้ว่า  เหตุการณ์นั้นๆ  เกิดจากกรรมอะไร บุคคลโดย 

ทั่วไปได้เพียงแค่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ 

เหตกุารณ์ในญีปุ่น่กไ็ม่ได้เกดิขึน้แก่คนทกุคน เกดิแก่คนบางพวกเท่านัน้ 

จะเรียกว่าเป็นกรรมของคณะก็ได้

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๐ 

อาจารย์ครับ  เห็นพี่ๆ ที่ท�างานเขาคุยกันเรื่องพระธาตุว่าอย่างนั้น 

อย่างนี้  ใครมีใครเก็บไว้เป็นบุญเป็นบารมี มันเกิดสะกิดใจผมครับ 

เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับวัตถุเลย แต่เป็นพระธรรม 

ไม่ใช่หรอืครบั  เราไม่รูว่้าพระธาตจุรงิหรอืไม่ แต่ธรรมะนีด้แีน่ ผมว่าพี่ๆ  

เขาจะตายเสยีก่อนเพราะเสยีเวลาในการพสิจูน์พระธาต ุถ้าจะเสยีเวลา 

เอามาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการพิสูจน์ซะยังดีกว่า  เหมือนกับที่หลายๆ 

ท่านได้เสาะหาพระอรหนัต์ สูป้ฏบิตัอิรยิมรรคให้ได้เป็นพระอรยิะซะเอง 

จะเป็นกุศลมากที่สุด  สุดท้ายแก่นแท้หรือความหลุดพ้น  ไม่ได้หา 
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ที่ไหนไกลหรือเป็นปัจจัยภายนอกเลย แต่เป็นที่กายกับใจในตัวเรา 

นี่เองครับ อาจารย์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ

ตอบ

เห็นด้วยกับคุณทุกอย่าง ผมไม่มีความรู้เรื่องพระธาตุด้วย สนใจ 

แต่เรื่องพระธรรม 

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๑

สวัสดีครับอาจารย์ พี่สาวของผมเขาขายหวย ผมอยากทราบว่า 

ขายหวยนี่บาปหรือเปล่าครับ ผมเตือนเขาหลายครั้งว่าให้ท�าอาชีพอื่น 

แต่เขาบอกว่า ไม่ผิดศีล ผมจะอธิบายพี่อย่างไรดีครับ

ตอบ

การเล่นหวยเป็นการพนนัชนดิหนึง่ บางคนเล่นจนหมดเนือ้หมดตวั 

คิดว่าไม่เล่นดีกว่า แต่ส�าหรับคนขายก็ให้เทียบดูกับคนขายเหล้าหรือ 

น�า้เมาอืน่ๆ ไม่ผดิศลีเพราะไม่ได้ดืม่เอง แต่ท�าให้คนอืน่ผดิศลี และเสยี 

ทรพัย์โดยไร้ประโยชน์ ยงัจะก่อความเสือ่มเสยีอืน่ๆ อกีหลายอย่าง ลอง 

ตรองดูก็แล้วกันนะครับ

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๒

เราใช้ค�าว่า “ปรนิพิพาน” กบัพระอรหนัตสาวกด้วยหรอืเปล่าครบั   

หรือใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับ
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ตอบ

ใช้ได้ทั่วไปทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวก 

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๓

สวัสดีครับอาจารย์  ผมได้อ่านการ์ตูนเรื่อง พระเจ้าอโศก  ใน 

ตอนจบครบั หลานของพระเจ้าอโศกทีเ่ป็นพระอรหนัต์ได้มาบอกพระเจ้า 

อโศกที่ตายไปแล้ว และมาเกิดเป็นงูเหลือมว่า อย่าได้กินเนื้อสัตว์อื่นๆ 

เพื่อไม่ให้เป็นบาปกรรมเพิ่มอีก ผมสงสัยตรงนี้ครับ สัตว์เขามีกรรม 

ตดิตวัมาอยูโ่ดยก�าเนดิ ทีเ่ขากนิสิง่มชีวีติอืน่หรอืถกูสตัว์อืน่กนิเป็นวบิาก 

โดยก�าเนิดอยู่แล้ว และเป็นสัญชาตญาณ ไม่มีเจตนาเหมือนมนุษย์ 

ท�าไมยังถือว่าเป็นบาปอีกละครับ อย่างนี้สัตว์กินเนื้อก็ไม่ได้หมดเวร 

กรรมกันสักที อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

 

ตอบ

เวรกรรมทุกอย่างมีเวลาสิ้นสุดนะครับ คนที่ไปเกิดเป็นสัตว์และ 

ต้องกนิเนือ้สตัว์อืน่หรอืสตัว์ประเภทเดยีวกนั กค็งเคยท�าความดมีาด้วย 

เมือ่ชดใช้เวรกรรมหมดแล้วกม็โีอกาสทีจ่ะเปลีย่นภพให้ดขีึน้  เช่น มาเกดิ 

เป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้
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ค�ำถำมที่ ๑๑๒๔

ภิกษุนั้นได้กระท�าให้แจ้งซึ่ง  เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ  อันหา 

อาสวะมิได้  เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ด้วยปัญญาอันยิ่ง 

เอง ในทฎิฐธรรมนี ้ “เข้าถงึแล้วแลอยู”่ อาจารย์ครบั “เข้าถงึแล้วแลอยู”่ 

หมายความถึงว่า รู้ธรรมนั้นโดยทั่วถึงโดยไม่ยึดมั่น หรือเปล่าครับ

ตอบ

แปลว่า เข้าถงึเจโตวมิตุต ิปัญญาวมิตุต ิอนัหาอาสวะมไิด้และอยู่ 

ด้วยธรรมนั้น 

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๕

สวสัดคีรบัอาจารย์ ทีห่น้าทีท่�างานผมมศีาลท้าวมหาพรหม ทกุๆ คน 

ต้องกราบต้องไหว้ มีผมกับพี่อีกท่านหนึ่งไม่ไหว้ หัวหน้างานสงสัยเลย 

ถามผมกับรุ่นพี่ว่าท�าไมคุณถึงไม่ไหว้ พวกคุณไม่ได้นับถือพุทธหรือ? 

รุ่นพี่ผมตอบว่า นับถือพุทธ แต่ที่ไม่ไหว้เพราะไม่รู้ว่าไหว้อะไร ถ้าเป็น 

พระพทุธรปูกจ็ะไหว้   ส่วนผมตอบว่า ผมนบัถอืพระรตันตรยั เพราะเชือ่ว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง  เป็นผู้เผยแผ่เพื่อดับทุกข์ได้จริง พระธรรมเป็น 

ของดีจริง และพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีจริง  เลยไม่ไหว้สิ่งอื่นเพราะผม 

รู้สึกในใจว่าพระรัตนตรัยดีจริงๆ   หัวหน้าบอกว่าเอาล่ะ ถ้าไม่เจริญใน 

หน้าที่การงานหรือเงินเดือนไม่ขึ้นก็อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกัน ไม่เชื่อ 

อย่าลบหลู่   อาจารย์ครับ ค�าตอบที่หัวหน้าตอบนี้เราไม่ต้องสนใจก็ได้ 

เพราะสาระไม่มี หรือว่าพวกผมเป็นคนขวางโลก ผมจะแนะน�าให้รุ่นพี่ 

ควรท�าอย่างไรดีครับ  เพราะหัวหน้ามีใจแคบอย่างนี้ ถ้าความเจริญใน 
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หน้าที่การงานมันมาจากบุคคลเช่นนี้ผมก็จนปัญญา ช่วยแนะน�าด้วย 

ครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

ทีค่ณุมัน่คงในพระรตันตรยันัน้ดแีล้ว ขออนโุมทนาด้วย แต่ถ้าคณุ 

จะไหว้พระพรหมก็ขอให้นึกในใจทุกครั้งที่ไหว้ว่า  ไหว้พรหมวิหาร ๔ 

คอื  เมตตา กรณุา มทุติา และอเุบกขา และท�าตนให้เพรยีบพร้อมด้วย 

คณุธรรมเหล่านี ้คณุกจ็ะได้ประโยชน์ทัง้ส่วนตวัและประโยชน์ทางสงัคม 

ก็คงให้ค�าแนะน�าได้เพียงเท่านี้ ขอให้คุณพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๖

อาจารย์ครับ ถ้ามีภิกษุหรือฆราวาสเหล่าใด ได้ประพฤติพรหม- 

จรรย์โดยตั้งความหวังไว้ว่า พรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อเทวดาและพรหม 

ชั้นใดชั้นหนึ่ง  เป็นพรหมจรรย์ที่ไม่บริสุทธิ์ มีลักษณะเป็น  “กามสุขัล- 

ลิกานุโยค” ใช่หรือเปล่าครับ 

 

ตอบ

เขาเรียก  “เมถุนสังโยค”  ไม่ใช่กามสุขัลลิกานุโยค  เมถุนสังโยค 

แปลว่า  ประกอบตนด้วยเมถุน  เนื่องด้วยเมถุน พัวพันด้วยเมถุน 

(Bonds of sexuality)  เป็นข้อที่ ๗ ในเมถุนสังโยค ๗ ข้อ  (ดู  “เมถุน 

สังโยค ๗”) จะน�ามาบอกไว้ในที่นี้ก็จะมากเกินไป
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ค�ำถำมที่ ๑๑๒๗

“กามสุขัลลิกานุโยค” ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือฌานทั้ง ๔ ที่ท�าให้ 

หวงัผลได้ คอื เป็นโสดาบนั สกทาคาม ีอนาคาม ีและอรหนัต์ หมายถงึ 

ความสุขที่เกิดแต่สมาธิอันเป็นฐานให้เกิดปัญญา หรือมีนัยอื่นอีก 

อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ

 

ตอบ

ฌาน ๔ และความเป็นพระโสดาบันเป็นต้น ท่านไม่เรียกว่ากาม- 

สุขัลลิกานุโยค ซึ่งแปลว่า ประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในกามสุข ฌาน 

เป็นผลของสมถภาวนา ท�าให้เกิดสมาธิ สมาธิระดับอัปปนาเรียกว่า 

ฌาน ส่วนความเป็นพระโสดาบัน  เป็นต้นนั้น มีผลมาจากวิปัสสนา 

ภาวนา ท�าให้เกิดปัญญารู้แจ้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๘

ผมได้อ่านบทความในหนังสือพิมพ์ มีข้อความของแม่ชีท่านหนึ่ง 

ท่านได้กล่าวไว้ว่า  “อนุสัยคือกิเลสที่นอนนิ่งอยู่ในจิต ถ้าเกิดมีอารมณ์ 

มาปะทะก็จะท�าให้อนุสัยที่คล้ายกับตะกอนนี้มันกวนและขุ่นขึ้นมา” 

ผมสงสยัครบั  ว่ามนัขดักบัพระพทุธพจน์ของพระพทุธเจ้าทีว่่า “จตินีเ้ป็น 

ประภสัสร แต่เพราะกเิลสทีจ่รมาเป็นครัง้คราว ท�าให้จตินีก้ลบัเศร้าหมอง” 

คือมันไม่ได้มีอยู ่ก่อนแต่เพราะมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ความคิด 

ของแม่ชีท่านผิดหรือเปล่าครับ หรือว่าผมยังเข้าใจธรรมะไม่ลึกซึ้งพอ 

อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ
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ตอบ

ความเหน็ของแม่ชไีม่ผดิหรอก ตามต�ารากเ็ป็นอย่างนัน้ แต่ค�าว่า 

“จตินีบ้รสิทุธิผ่์องใส เศร้าหมองไปเพราะกเิลสทีจ่รมา” หมายถงึ บรสิทุธิ์ 

ในระดับหนึ่ง ความบริสุทธิ์มีหลายระดับ ระดับปุถุชน ระดับผู้ได้ฌาน 

ระดับพระอริยะ  เปรียบเสมือนน�้า บางอย่างบริสุทธิ์พอที่จะรดต้นไม้ 

ได้แต่อาบไม่ได้ บางอย่างบริสุทธิ์พอที่จะอาบได้แต่ดื่มไม่ได้  เป็นต้น 

เพราะฉะนั้น บางคราวเราอยู่เฉยๆ  ไม่มีโลภ  โกรธ หลง  เพราะไม่มี 

อารมณ์มากระทบให้โลภเป็นต้น พอมอีารมณ์มากระทบให้โกรธกโ็กรธ 

นี่แหละลักษณะของกิเลสที่เป็นอนุสัย สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ต้นไม้ 

ที่ยังมีรากมั่นคงอยู่ แม้จะถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นได้อีก ฉันใด เมื่อตัณหา- 

นุสัยยังมีอยู่ ทุกข์ก็เกิดขึ้นบ่อยๆ ฉันนั้น”  (ธรรมบท) 

ค�ำถำมที่ ๑๑๒๙

ขอเรยีนถามท่านอาจารย์ว่า หากคนทีน่บัถอืศาสนาอืน่แต่ปฏบิตัดิี 

และปล่อยวางความเป็นตวัตนเอง หมดกเิลสทีจ่ะกลบัมาเวยีนว่ายตาย 

เกิดอีก จะบรรลุนิพพานได้หรือไม่คะ 

 

ตอบ

ได้  เหมือนคนกินยาถูกกับโรคก็หายโรคได้ไม่ว่าจะเป็นยาของ 

ประเทศใด 



36 สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๐

การที่จะมีความปลงใจว่า  โลกทั้งปวงไม่น่ายินดี  (สัพพโลเก 

อนภิรตสัญญา) นั้น บุคคลควรบริกรรมว่าอย่างไร หรือไตร่ตรองธรรม 

บทใดคะ

 

ตอบ

ก็บริกรรมว่า  “สัพพโลเก อนภิรตสัญญา” แปลว่า พิจารณาว่า 

ไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น กามโลก รูปโลก อรูปโลก ท่าน 

ต้องการให้ยินดีในนิพพาน เพื่อมุ่งตรงไปสู่นิพพาน 

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๑

บุคคลเช่นไรควรได้ชื่อว่า ธมฺมวิหารี คะ ผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่จะเรียก 

ว่า ธมฺมวิหารี  ได้ไหมคะ

 

ตอบ

ธมัมวหิำร ีแปลว่า ผูม้ชีวีติอยูด้่วยธรรมคอื ผูป้ฏบิตัธิรรมสมควร 

แก่ธรรม มีธรรมเป็นที่อยู่อาศัยของจิต 

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๒

ในสมัยพุทธกาล มีบุคคลที่บรรลุอรหัตตผลทั้งที่ยังอยู ่ในเพศ 

ฆราวาสหลายท่านไหมคะ ขอท่านอาจารย์โปรดยกตวัอย่างให้ได้ทราบ 

ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะคะ หนูมีความ 
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เชือ่ว่า หากบคุคลใดตัง้ใจแน่วแน่ทีจ่ะมอบตนให้แก่ธรรมกย่็อมมโีอกาส 

บรรลธุรรมยิง่ๆ ขึน้ไป ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานการณ์ใดของชวีติ ขออาราธนา 

คณุพระรตันตรยัคุม้ครองท่านอาจารย์ให้มคีวามสขุใจ มกี�าลงักายและ 

ใจอย่างยอดเยี่ยมที่จะต่อสู้กับศัตรูทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับ 

ชัยชนะดังที่ท่านอาจารย์ปรารถนานะคะ

 

ตอบ

มีตัวอย่างเช่น ท่านพาหิยะ ทารุจิริยะ พระนางเขมา มเหสีของ 

พระเจ้าพมิพสิาร พระเจ้าสทุโทธนะพระพทุธบดิา เท่าทีน่กึได้เวลานีก้ม็ี 

เพียงเท่านี้ ส่วนพระอนาคามีลงมามีมากมาย 

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๓

สวสัดคีรบั ผมได้อ่านหนงัสอืพทุธประวตัช่ิวงทีพ่ระมหากสัสปะท�า 

สงัคายนา เหน็มข้ีอความส�าคญับอกว่าท่านได้เลอืกพระอรหนัต์ ๕๐๐ รปู 

มาร่วมท�าสังคายนา แต่เลือกเฉพาะพระอรหันต์ที่มีอภิญญาทั้งสิ้น 

แล้วพระอรหันต์เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ท่านไม่ได้มีความสามารถ 

พิเศษเทียบเท่าหรือครับ หรือมีนัยส�าคัญอื่นอีกครับ

ตอบ

ทีไ่ด้เจโตวมิตุตแิละปัญญาวมิตุตแิละได้อภญิญาด้วยกม็มีากมาย 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๓๔

สวสัดคีรบั อยากทราบว่า อานาปานสต ิหมวด “ธมัมานปัุสสนา” 

ในบทสวดอานาปานสติสูตร  เราจะก�าหนดไว้ในใจว่า “สิ่งที่ปรากฏขึ้น 

ในความรู้สึก คือ ลมหายใจ เวทนา จิต ว่ามันไม่เที่ยง คือไม่ได้คิดเอา 

แต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆ  ในความรู้สึก คือให้เห็นมันเกิดดับ  เกิดดับ จนใจ 

มนัคลาย ไม่ยดึ ให้มนัเหน็ว่า ไม่ใช่ตวัตน อะไรทีไ่หน มแีต่กระแสธรรม 

เป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือมีอะไรอื่นอีกครับ อาจารย์ช่วยอธิบายเสริม 

หน่อยครับ

ตอบ

ไม่ต้องให้มันเห็นหรอก มันเห็นเอง  เหมือนเรายืนมองดูต้นไม้ ตา

เราดีมีแสงสว่าง  เราก็เห็นเอง  ในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีหัวข้อ

พิจารณาอยู่ ๔ ข้อ คือ อนิจจานุปัสสนา วิราคานุปัสสนา นิโรธานุ- 

ปัสสนา ปฏินิสสัคคานุปัสสนา แปลว่า พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง 

ความคลายก�าหนัด ความดับ การสละคืน

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๕

สวัสดีครับ  “นัยของอนัตตลักขณสูตร” ที่พระพุทธเจ้าทรงถาม 

แล้วให้ปัญจวัคคีย์ตอบเรื่องขันธ์ ๕ มิใช่ตัวตน ผมอยากทราบว่า 

ปัญจวคัคย์ีและชาวอนิเดยีในสมยันัน้เขาเข้าใจความหมายของขนัธ์ ๕ 

อยูก่่อนแล้ว แต่ไม่รูว่้าขนัธ์ ๕ เป็นอนตัตา อย่างนีถ้้าเราไม่รูค้วามหมาย 

ของขนัธ์ ๕ ถงึท่องรูศ้พัท์ว่า รปูไม่เทีย่ง  เวทนาไม่ใช่ตวัตน กเ็ท่ากบัว่า 

ไม่รู ้ เหมอืนนกแก้วนกขนุทองทีม่นักพ็ดูว่าขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ตวัตน ได้เช่นกนั 

ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ
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ตอบ

ท่านปัจวัคคีย์ท่านเข้าใจพระพุทธด�ารัสดี ท่านจึงได้ส�าเร็จเป็น 

พระอรหันต์พร้อมกันด้วยพระธรรมเทศนาเรื่องนี้

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๖

สวสัดคีรบั ผูท้ีเ่รยีนเปรยีญธรรมประโยค ๙ ได้ตัง้แต่เป็นสามเณร   

จะได้บวชเป็นนาคหลวงหรือครับ

ตอบ

ใช่แล้ว

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๗

สวัสดีครับอาจารย์ ช่วงนี้มีแต่คนบอกว่าให้ไปดูการปฏิบัติของ 

พระนิกายเซน  เช่น ท่านติช นัท ฮันห์ คนที่ชวนให้ไปดูบอกว่า  รู้สึก 

ผ่อนคลาย พระและผู้ปฏิบัติสามารถยิ้มได้  ร้องเพลง  (ธรรมะ)  ได้ 

ความมีชีวิตชีวา   อาจารย์ครับ พุทธแบบเถรวาทพระท่านก็ยิ้มได้ไม่ใช่ 

หรือครับ แต่ไม่ได้ยิ้มแบบอ้าปากหัวเราะดังลั่น คือผมไม่ได้ต�าหนิ 

นะครบั ส่วนดกีม็ ีคอืเราไม่ได้บอกว่าของใครด ีถ้าเป็นแบบทีม่นัดบัทกุข์ 

ได้  ไม่ผิดวินัย ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ถือว่าไม่ว่าตะเกียงนั้นจะ 

สีอะไรก็ส่องทางให้สว่างได้เท่ากัน  เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่ง 

ปัญญา ไม่ได้มีกฎบัญญัติ ว่าต้องท�าอย่างนี้เท่านั้น แต่ถ้าจะหลุดพ้น 

ต้องเป็นทางสายเก่าคอื มรรคมอีงค์ ๘ อนัไหนถกูจรติตนกเ็ลอืกเอาครบั 

อาจารย์คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
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ตอบ

เห็นด้วยกับคุณ 

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๘

ผู้ที่มีนิสัยเรื่อยๆ  เฉื่อยๆ ชอบผัดผ่อนเวลาในการท�ากิจต่างๆ 

ปล่อยใจไปกับความคิดฟุ้งซ่าน ควรน้อมหลักธรรมข้อใดมาประจ�าใจ 

และควรแก้ไขอย่างไรคะ ขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ

 

ตอบ

ควรน้อมธรรมข้อ อิทธิบำท ๔ มาใช้ คือ ฉันทะ ความพอใจใน 

การงาน วิริยะ ความพากเพียร จิตตะ  เอาใจฝักใฝ่ คือ ใส่ใจ วิมังสำ 

ใคร่ครวญพิจารณาสิ่งนั้น 

ค�ำถำมที่ ๑๑๓๙

สวัสดีครับ  เห็นมีคนเถียงกันเรื่อง “นิพพานเป็นนิพพาน นิพพาน 

ไม่ใช่อัตตา ไม่ใช่อนัตตา” มันเป็นความดิ้นได้ของภาษา ของการติด 

สมมติ  แต่การที่เราจะเอาการลุถึงแก่นธรรมมาพูดมันค่อนข้างจะ 

พูดยาก คือ พูดสิ่งที่ไม่เห็นมาให้คนอื่นเข้าใจได้ คือถ้าเราไม่แตกฉาน 

พอก็ต้องใช้สมมติไปก่อน คล้ายๆ กับที่พระพุทธเจ้าสอนในระดับศีล 

ธรรม แต่พอพูดกับผู้ที่จะต้องหลุดพ้นก็พูดระดับโลกุตระ ของอย่างนี้ 

มันเป็น สันทิฏฐิโก  เป็นปัจจัตตัง ต้องเรียนรู้ไปตามล�าดับพัฒนากันไป 

อาจารย์ครบั มเีรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าสอนกนั อย่ามวัเสยีเวลาเถยีงกนัเรือ่ง 
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ใครผิดใครถูก แต่ให้กล่าวถึงแต่เรื่องว่าอะไรเป็นเรื่องทุกข์และเรื่อง 

ดับทุกข์ อาจารย์ช่วยน�ามาอธิบายเสริมด้วยครับ

 

ตอบ

ตามหลกัของเถรวาท “นพิพานเป็นอนตัตา” อยูใ่นค�าทีว่่า “สพเฺพ 

ธมมฺา อนตตฺา (รวมทัง้พระนพิพานด้วย)” พระพทุธเจ้าทรงเน้นสอนเรือ่ง 

ความทกุข์และการดบัทกุข์ ตามทีค่ณุว่ามานัน้ถกูต้องแล้ว ขออนโุมทนา

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๐

อาจารย์คะ กรณุาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ว่า จติตำนปัุสสนำ กบั 

ธัมมำนุปัสสนำ  ต่างกันตรงไหนคะ ตอนนี้ดิฉันภาวนาด้วยการดู 

การเกดิดบัของจติ (ตามภาษาทีม่คีนพดูกนัอยูม่าก) ซึง่เดมิดฉินักค็ดิว่า 

เป็น จิตตานุปัสสนา แต่ได้ไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่ง ท�าให้ดิฉันเกิด 

ไขว้เขวว่าการเห็นสภาวะของจิตเป็นอย่างโน้นอย่างนี้  เรียกว่าเป็น 

สภาวะธรรม และน่าจะเป็นธัมมานุปัสสนา ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ

การตามพจิารณาจติเป็นจติตานปัุสสนา เมือ่ดธูรรมในจติว่า ธรรม 

อะไรเกดิขึน้ในจติกเ็ป็นธมัมานปัุสสนา เช่น นวิรณ์ ๕ หรอืโพชฌงค์ ๗ 

เป็นต้น  จิตตานุปัสสนากับธัมมานุปัสสนาสัมพันธ์กันอยู ่อย่างนี้ 

อันที่จริงสติปัฏฐาน ๔ สัมพันธ์กันทั้งหมด เมื่อท�าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ 

สะเทือนไปถึงอีก ๓ อย่างด้วย  เหมือนเราดึงย่านเถาวัลย์ ดึงตรงไหน 

ก็สะเทือนไปทั้งต้น
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ค�ำถำมที่ ๑๑๔๑

การท�าแท้ง มีวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาที่สุดได้อย่างไร และถ้าท�า 

ตามวิธีนั้นแล้ว จะตกนรกไหมคะ

 

ตอบ

ท�าตามที่จ�าเป็นตามเงื่อนไขของทางแพทย์และกฎหมาย ถ้าท�า 

ไปแล้วนอกเงือ่นไขนีก้ใ็ห้ท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้เดก็บ่อยๆ หรอืหาเดก็ 

อนาถามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม รับและเลี้ยงดูให้เหมือนลูกของตน

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๒

ถ้าเราใส่บาตรตอนเช้า แต่เราตั้งจิตไว้ว่าอาหารที่เราให้นี้ดีแล้ว 

ขอให้ตกเป็นของสงฆ์ พวกท่านจะได้ฉันเพื่อมีเรี่ยวแรงไปศึกษาธรรม 

และเผยแผ่ธรรม อย่างนี้ก็เป็นสังฆทานใช่ไหมครับ

ตอบ

เป็นครับ 

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๓

การนอนแบบ “สีหไสยาสน์” ของพระพุทธเจ้าเป็นการนอนสมาธิ 

มผีลดทีางสรรีะหรอืเปล่าครบั หรอืเพือ่การด�ารงสตใินเวลานอนเท่านัน้ 

ครับ
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ตอบ

นอนตะแคงขวามีผลดีแก่สรีระด้วย 

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๔

กิจในอริยสัจข้อที่ว่า ทุกข์ท่านให้ก�าหนดรู้นั้น พระพุทธองค์ตรัส 

ขยายความเกี่ยวกับการก�าหนดรู้ทุกข์ที่ถูกต้องไว้อย่างไรคะ

 

ตอบ

คือควรท�าความเข้าใจในเรื่องทุกข์นั้นๆ แล้วหาสาเหตุของทุกข์ 

ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสมุทัย อริยสัจ

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๕

ในภาวะที่โลกถูกคุกคามด้วยภัยธรรมชาติและภัยจากมนุษย์ 

มากมายเช่นทุกวันนี้ ท่านอาจารย์เห็นว่าเราควรใช้อะไรเป็นคาถากัน 

ทุกข์กันภัยให้แก่ตนเองคะ

ตอบ

ต้องพิจารณาไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ คือ ความไม่เที่ยง 

ความเป็นทกุข์ และความเป็นอนตัตาของสงัขารทัง้ปวง และความไม่น่า 

ยนิดใีนโลกทัง้ปวงซึง่เรยีกว่า “สพัพโลเก อนภริตสญัญา” หรอืพจิารณา 

เป็นไทยๆ ว่า โลกเป็นเช่นนี้เอง
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ค�ำถำมที่ ๑๑๔๖ 

สวัสดีครับอาจารย์ ค�าว่า  “วาสนา” นี้เป็นสิ่งที่ท�ามาจนเป็นนิสัย 

(สันดาน)  เราพอจะเรียกวาสนาว่า “อาสวะ” ได้หรือเปล่าครับ

ตอบ

ฝ่ายชั่วเรียกว่า “อาสวะ” ได้ ฝ่ายดีเรียกว่า “บารมี” 

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๗

ถ้าพระประกาศให้ญาตโิยมมาบรจิาคสร้างถาวรวตัถตุ่างๆ ซึง่ผม 

ดแูล้วมนัเกนิตวั คอืมพีระน้อย แต่จะสร้างสิง่ต่างๆ ให้ใหญ่โต แล้วพระ 

กว่็ามนัเป็นความเจรญิของพระพทุธศาสนา ผมว่าความเจรญิของพทุธ- 

ศาสนามันไม่เกี่ยวกับวัตถุเลย แต่อยู่ที่คุณธรรมในตัวบุคคลต่างหาก 

การทีพ่ระมาชกัชวนแล้วบอกอานสิงส์ว่าท�าแล้วจะได้ไปสวรรค์อย่างนัน้ 

อย่างนี้ พระท่านเสี่ยงต่อ “อเนสนา” หรือเปล่าครับ

ตอบ

เสี่ยงต่อ  “อเนสนา”  เหมือนกัน ความเห็นผมว่า ควรท�าแต่พอดี 

พอสมควรแก่ก�าลังของตนและก�าลังของทายกทายิกา ความเจริญของ 

ศาสนาดทูีค่วามเป็นอยูข่องคนในสงัคม ไม่ใช่ดทูีถ่าวรวตัถตุ่างๆ มากมาย 

ถ้าคนในสังคมมีศีลธรรมดี ปราศจากการเบียดเบียนกันโดยรูปแบบ 

ต่างๆ นั่นคือความเจริญของสังคมและศาสนา



45สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๘ 

สวัสดีค่ะ ท�าไมการให้ทานถึงมีอานิสงส์น้อยกว่าการถือศีล นั่ง 

สมาธแิละวปัิสสนาคะ พอดมีน้ีองๆ ถามมา แต่หนยูงัไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง 

พอ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตอบด้วยค่ะ คือว่าพวกน้องๆ  เขาไม่รู้ 

แต่กไ็ม่ชอบศกึษา ถ้าสิง่ไหนมนัเข้ากนัได้กบันสิยักเ็ชือ่ อย่างไหนดแูล้ว 

มันยากก็ไม่เชื่อ ซึ่งหนูก็เชื่อว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้  คือศึกษา 

ไม่เป็นไปตามล�าดบัๆ อนัไหนได้บญุมากกท็�า แต่ลงทนุน้อยเป็นเหมอืน 

นักธุรกิจบุญเลย

ตอบ

การให้ทานก็มีผลมากอยู่ แต่ถ้าไม่มีศีลก�ากับคนก็เดือดร้อน คุณ 

ลองเอาศีล ๕ มาตั้งดูก็ได้ ถ้าเผื่อสังคมไม่ถือศีล ๕  เป็นหลักเอาไว้ 

มกีารเบยีดเบยีนกนัทางชวีติบ้าง ทางทรพัย์สนิบ้าง ทางความประพฤตผิดิ 

ทางเพศบ้าง ทางกล่าวเท็จบ้าง ทางดื่มสุราเมามายบ้าง สังคมจะเป็น 

อย่างไร แต่ถ้าสงัคมใดคนในสงัคมมศีลีธรรมด ีเว้นจากการเบยีดเบยีน 

กัน ด้วยวิธีต่างๆ ประกอบการงานสุจริต  ไม่เอาเปรียบกันทางอาชีพ 

มนุษย์ในสังคมนั้นจะอยู่กันอย่างปกติสุข การให้ทานก็เป็นเพียงการ 

สงเคราะห์เอื้อเฟื้อกันอย่างมีน�้าใจต่อกัน สังคมในบ้านเราให้ทานกัน 

มากแต่ไม่ค่อยรักษาศีลให้มั่นคง สังคมจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหน 

ทุกแห่ง สตรีถูกข่มเหงรังแกด้วยอาการต่างๆ มากมาย  เพียงเท่านี้ 

คุณก็จะมองเห็นแล้วว่า ศีลจ�าเป็นแก่ความเป็นอยู่ของมนุษย์เพียงไร 

บางแห่งท่านเรียกศีลว่าเป็นมหาทาน คือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่  เป็นการ 

ให้อภัยคือความไม่มีภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น  เป็นอภัยทาน 

ไปในตัวด้วย ในสังคมที่เขาเจริญดีแล้วทุกคนพึ่งตัวเองได้ การให้ทาน
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เกือบจะไม่จ�าเป็นเท่าไร แต่ศีลจ�าเป็นต้องมี

ส่วนเรื่องภาวนา คือ สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั้น  เป็น 

ทางออกจากสังสารวัฏ คือเป็นทางออกจากทุกข์โดยเด็ดขาดนั่นเอง 

เพราะว่า ตราบใดที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีทุกข์อยู่ตราบนั้น 

ภาวนาจึงมีผลมากมีอานิสงส์มาก

ค�ำถำมที่ ๑๑๔๙ 

ในพุทธปรัชญามหายาน มีคติว่า ให้ทุกคนมุ่งไปสู่ความเป็นพระ 

โพธิสัตว์ คือให้มุ่งเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะขนสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้มาก 

ที่สุด ส่วนเถรวาทเป็นแบบให้หลุดพ้นที่ตัวบุคคล คือพอหลุดพ้นแล้วก็ 

ช่วยให้ผู้อื่นหลุดพ้นได้ด้วย  เข้าท�านองว่ารักษาตัวเองหายได้แล้วย่อม 

รกัษาผูอ้ืน่ได้ด้วยประสบการณ์ตรง ความเข้าใจของผมคอืดทีัง้คู ่ธรรม 

โอสถมมีากมายในโรงพยาบาลธรรมของพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นอาจารย์หมอ 

ผมเป็นคนไทยเชือ้สายจนีทีน่บัถอืพทุธทัง้สองนกิาย เพราะทัง้สองนกิาย 

ล้วนมศีาสดาองค์เดยีวกนั แต่เพราะการตคีวามของพทุธพจน์นัน้อาจจะ 

แตกต่างเพื่อความเหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่ ผมมีความเห็นว่า 

ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทสี่  ไม่ควรแยกให้เป็นนิกายนั้นนิกายนี้ แต่ควรจะ 

เป็นนิกายพระพุทธเจ้ากันทั้งหมดคือถือความหลุดพ้นแห่งความทุกข์ 

เป็นหลัก ไม่ควรจะดูถูกว่านิกายนั้นกินเนื้อหรือกินผัก ควรฟังบทสวด 

ก่อนฉนัของพระว่า กนิเพือ่บ�ารงุร่ายกาย ไม่ใช่เพือ่ประดบั  เพือ่ตกแต่ง 

กนิเหมอืนจ�าใจกนิเนือ้ลกูเพือ่เดนิทางผ่านทะเลทราย ควรจะทะลนุกิาย 

และพัฒนากันขึ้นไป ที่ผมเล่ามานี้  เพราะบรรพบุรุษผมท่านยึดติดกับ 

นิกาย ผมว่ามันบีบทางแห่งกุศล ชาวบ้านก็ไม่สนใจธรรมะ บอกว่ามัน 
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ท�าให้เจริญสู้คนอื่นเขาไม่ได้ ส่วนชาววัดก็หลบโลก มัวแต่นั่งสวดมนต์ 

ภาวนา ผมว่ามันไม่น่าจะแยกกันขนาดนั้น ชีวิตกับการงานและธรรมะ 

เป็นสิง่เดยีวกนัมากกว่า ถ้าเราคดิอย่างนีเ้รากจ็ะมธีรรมะในชวีติ การงาน 

ก็เป็นการปฏิบัติธรรมมีผลที่ได้เป็นกุศล อาจารย์ครับผมอยากจะสอน 

ความกว้างของการถึงศาสนาแบบนี้กับพ่อแม่ และคนในครอบครัว 

ตระกูลผมเราจะมีอุบายสอนอย่างไรดีครับ  (หรือว่าผมจะไปบวชเลย 

พวกท่านจะได้มีศรัทธาที่จะเชื่อครับ)

ตอบ

เห็นด้วยกับคุณทุกอย่าง แต่ความเชื่อในนิกายต่างๆ  เป็นไปตาม 

อธมิตุขิองแต่ละคน แม่ของพระสารบีตุรนัน้ไม่เคยศรทัธาในพทุธศาสนา 

เลย มาศรัทธาในพระสงฆ์และพุทธศาสนาในวันที่พระสารีบุตรมา 

นพิพานทีบ่า้น การถอืนกิายต่างๆ กเ็ปน็ไปตามอธมิุติ  (อัธยาศยั) และ 

ปัญญาของแต่ละคนแต่ละหมู่ การแยกนิกายเป็นธรรมดาของศาสนา 

ทุกศาสนา คุณอย่าต้องคิดอะไรมากเลย

ค�ำถำมที่ ๑๑๕๐ 

เราจะเรยีก “พรหม เทวดา มนษุย์ เปรต สตัว์เดรจัฉาน สตัว์นรก” 

ทั้งหมดนี้ว่า “สัตว์” ผู้เวียนว่ายทั้งหมดเลยหรือครับ

ตอบ

ใช่แล้ว 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๕๑

สวัสดีครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตาย 

เกิด ถ้าพูดกันในระดับศีลธรรมก็เป็นพื้นฐานดีนะครับ แต่ถ้าเราจะเอา 

ความหลดุพ้น เราต้องมุง่ศกึษาทีร่ะดบัสจัธรรม คอืค�าสอนทีเ่ป็นโลกตุระ 

คือระดับศีลธรรมมันท�าให้มีชีวิตโดยไม่เบียดเบียนกัน แต่ปัญหาระดับ 

จิตหรือกิเลสมันแก้ไม่ได้ ถ้าเรามีค�าถามในใจอย่างนี้  เราก็มุ่งศึกษาไป 

ที่ความดับทุกข์เลย แต่เราก็ควรมีเรื่องกรรม ศีลธรรมเป็นพื้นฐานด้วย 

ผมเข้าใจถูกไหมครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

ถูกต้องแล้ว แต่ค�าสอนที่เป็นระดับโลกุตระนั้น น่าจะใช้ค�าว่า 

“เหนอืศลีธรรม” ค�าสอนระดบั “ศลีธรรม” นัน้  เพือ่อยูร่่วมกนัด้วยความ 

สงบสุขในสังคม ค�าสอนระดับ  “เหนือศีลธรรม” คือโลกุตระนั้น  เพื่อ 

พ้นจากสังสารวัฏ

ค�ำถำมที่ ๑๑๕๒

สวสัดคีรบัอาจารย์ ผมรูส้กึอิม่เอบิใจทีไ่ด้อ่านหนงัสอืของอาจารย์ 

หลายเรื่องหลายเล่ม ผมเลยพอจะเข้าใจความสุขของชีวิตที่สงบและ 

เรียบง่าย สุขแท้ราคาแสนถูก มันท�าให้มุมมองของคนรุ่นผม ซึ่งพวก 

ผู้ใหญ่เขาเรียกว่าพวกก�าลังสร้างตัวสร้างฐานะ ผมรู้สึกสังเวชตัวเองที่ 

ไปมองคนรุน่พ่อแม่ หรอืรุน่ปูย่่าตายาย ทีท่�านาพออยูพ่อกนิ ไม่ค่อยมอีะไร 

ทีม่นัทนัสมยั หรอือปุกรณ์อ�านวยความสะดวกอย่างคนในเมอืง แต่กลบั 

มีจิตใจเมตตา  อ่อนโยน  ผิดกับวัยรุ ่นอย่างพวกผมที่มีสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก แต่กลบัรูส้กึพร่อง เตมิเท่าไหร่กไ็ม่เตม็ ตอนนีม้าเหน็ด้วย 
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กับค�าพูดพ่อแม่ครับ ท่านบอกว่า  “อยู่เย็นเป็นสุขนะลูก” แต่ใจผม 

ตอนนั้น “กินดี อยู่ดี” ผมเอาวัตถุเป็นตัวตั้งเป็นเป้าหมาย แต่พวกท่าน 

กลบัเอาความเยน็ของจติใจเป็นเป้าหมาย ตอนนีผ้มเจอเป้าหมายจรงิแล้ว 

ครบั ตอนนีผ้มจะไม่ตค่ีาคนหรอืความสขุของบคุคลทีว่ตัถแุล้วครบั ทีผ่ม 

สาธยายมานีไ้ม่ได้บ่นนะครบั  เพยีงแต่คดิว่าคงมปีระโยชน์แก่ผูท้ีม่าหา 

ความหวังในเมืองหลวงที่เป็นคนต่างจังหวัดเช่นผม ขอบคุณและขอ 

อนุโมทนาอาจารย์ด้วยครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ แก่คนโง่เช่นผม

ตอบ

ขอบคุณมากที่สนใจในผลงานของผม และได้ประโยชน์ในชีวิต 

ท�าให้เข้าใจชวีติดขีึน้ ความเข้าใจชวีติเป็นวทิยาการทีส่งูส่งและมปีระโยชน์ 

อย่างยิ่ง ขออนุโมทนากับคุณด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๑๕๓

ความหงดุหงดิ ความร�าคาญ เกดิจากอะไรคะ พยายามจะอดทน 

แต่ความหงุดหงิดก็ยังมีอยู่ในใจ

ตอบ

มาจากสิง่ทีไ่ม่พอใจ ไม่ถกูใจ ไม่ได้อย่างใจ ส�าคญัทีว่่าใจของเรา 

คิดถูกหรือเปล่า มีบ่อยๆ ที่ใจของเราคิดผิดไปเอง จึงท�าให้หงุดหงิด 

ร�าคาญใจ ไม่ถูกใจ ขอให้ส�ารวจจิตให้ดีนะครับ ใครเขาล่วงเกินเราก็ 

ช่างเขาเถดิ แต่ถ้ารูส้กึว่าเราล่วงเกนิผูอ้ืน่กร็บีไปขอโทษเขาเสยี อย่าเกบ็ 

ดองไว้ มันจะหมักหมมอยู่ในใจ ท�าให้พื้นใจเสียอยู่ตลอดเวลา เหมือน 

กองขยะในกระถาง เอากระถางไว้ปลูกต้นไม้ดีกว่า 
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ค�ำถำมที่ ๑๑๕๔

ค�าว่า  “รู้แจ้งในอริยสัจ  รอบ ๓ อาการ ๑๒”  เกี่ยวข้องกับการ 

เป็นอริยบุคคลแต่ละขั้น ตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์หรือไม่ 

อย่างไรคะ ขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ 

 

ตอบ

เกี่ยวข้องกับพระอริยบุคคลทุกระดับ 

ค�ำถำมที่ ๑๑๕๕

สัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าสอนให้ในระดับศีลธรรมส�าหรับพวก 

ทีย่งัยดึถอืตวั เช่น การให้ทานมผีล โลกหน้าม ีนรก สวรรค์ม ีฯลฯ แล้ว 

สมัมาทฏิฐขิองบคุคลทีห่ลดุพ้นหรอืทีพ่ระพทุธเจ้าสอนให้หลดุพ้นมอีะไร 

บ้างครับ

ตอบ

สัมมาทิฏฐิ ๒ ระดับ 

๑. ระดับสามัญ หรือระดับโลกิยสัมมำทิฏฐิ เช่น สัมมาทิฏฐิใน 

กศุลกรรมบถ หรอืทฏิฐชุกุรรมในบญุกริยิาวตัถ ุ เหน็ว่า มบีญุ มบีาป มี 

โลกหน้า  เป็นต้น

๒. สมัมาทฏิฐริะดบัโลกตุระ ทีเ่รยีกว่า โลกตุรสมัมำทฏิฐ ิได้แก่ 

สมัมาทฏิฐขิองพระอรยิเจ้า กล่าวคอืญาณในอรยิสจั ๔ อนัประกอบด้วย 

รอบ ๓ อาการ ๑๒ (ดูในหนังสือ อริยสัจ ๔ ของ วศิน อินทสระ)
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ค�ำถำมที่ ๑๑๕๖

ท�าอย่างไรจึงจะไม่ให้รู้สึกร�าคาญใจในความผิดพลาดบกพร่อง 

ของคนอื่น

 

ตอบ

เราต้องตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของเขา โดยมใิห้เขาสะเทอืนใจ ท�านองเดยีว 

กบัทีเ่มือ่เราท�าผดิพลาดบกพร่อง เราย่อมไม่ต้องการปฏกิริยิาจากผูอ้ืน่ 

อันท�าให้เราสะเทือนใจ 

ค�ำถำมที่ ๑๑๕๗

ท�าอย่างไรเราจึงจะมีก�าลังใจในการท�าความดี

 

ตอบ

เราต้องเชื่อว่าในที่สุดธรรมย่อมชนะอธรรม  เราไม่ได้รับรองว่า 

ธรรมจะรุ่งเรืองเสมอ แต่เราจะต้องมั่นใจว่าในที่สุดธรรมจะต้องชนะ 

อธรรม เพียงเท่านี้ก็จะเป็นก�าลังใจให้เราบากบั่นในคุณงามความดี
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ค�ำถำมที่ ๑๑๕๘

ท�าอย่างไรเราจึงจะหยุดความผยองและอยู่อย่างเจียมกายเจียม 

ใจได้

 

ตอบ

เราต้องตระหนกัอยูเ่สมอว่า ความสามารถของมนษุย์เรามขีอบเขต 

จ�ากัด  เราไม่สามารถท�าอะไรได้หมดด้วยตนเอง มีบ่อยไปที่เราต้อง 

ขอพึ่ง ขอความช่วยเหลือแม้จากเด็กเล็กๆ 

ค�ำถำมที่ ๑๑๕๙

ท�าอย่างไรเราจึงจะเอาชนะความเคยชินในทางที่ไม่ดีได้

 

ตอบ

เราต้องค่อยๆ คนืคลายถ่ายถอนออกทลีะน้อยๆ ก่อน ความเคยชนิ 

ถ่ายถอนออกทีละน้อยๆ ก่อน ความเคยชินเป็นเรื่องของการสะสมตัว 

มาก่อน  เหมือนเชือกที่ฟั ่นเป็นเกลียว หลายๆ  เกลียวย่อมมีความ 

แขง็แรงทนทานกว่าเชอืกเกลยีวเดยีวในเชอืกประเภทเดยีวกนั ถ้ามดีเรา 

ไม่คมพอ เราต้องค่อยๆ คลายเกลยีวเชอืกออกก่อน แล้วตดัทลีะเกลยีว 

กจ็ะขาดโดยง่าย บางทเีพยีงดงึเอากข็าดแล้ว การเอาชนะความเคยชนิ 

ในทางไม่ดีก็เช่นกัน ต้องค่อยๆ คืนคลายถ่ายถอนออกมา แต่ต้องท�า 

อย่างสม�่าเสมอ คือให้คืนคลายถ่ายถอนอย่างสม�่าเสมอ ไม่ใช่คลาย 

ออกมาชัว่ระยะวนัสองวนัเดอืนสองเดอืน แล้วหมนุกลบัเข้าไปอกีมนัจะ 

ติดแน่นอีก ต้องตั้งต้นใหม่อีก  เสียเวลานาน  เหนื่อยหลายครั้ง และ
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เรามักจะแพ้มันเหมือนโรคที่ดื้อยาเพราะกินยาไม่ครบตามก�าหนด ใน 

การนี้เราต้องใจแข็งพอ พร้อมด้วยพิจารณาถึงโทษของความเคยชิน 

ที่ไม่ดีนั้นบ่อยๆ ตั้งใจจะเอาชนะมันจริงๆ คนติดบุหรี่ ติดเหล้า ติดการ 

พนันประเภทต่างๆ ล้วนเป็นความเคยชินทั้งสิ้น

พวกเราแต่ละคนมกัจะมคีวามเคยชนิในทางทีไ่ม่ดกีนัอยู ่มากบ้าง 

น้อยบ้าง มันสร้างความกังวลใจแก่เราเหมือนกัน แต่เราไปติดรสอร่อย 

เล็กๆ น้อยๆ ของมันจนลืมนึกถึงโทษ บางทีนึกถึงโทษอยู่แต่รสอร่อย 

ของมนัซึง่ท�าให้เราเสพตดินัน้ดงึใจเราไว้ ท�าให้เราพรากใจจากมนัไม่ได้ 

มีอาการอาลัยอาวรณ์ มีอาการ “ถอน” คือเมื่อเว้นไปสักระยะหนึ่งแล้ว 

ทีแรกๆ นึกว่าจะเว้นได้โดยไม่ยาก แต่มีอาการอยากหวนกลับไปหา 

สิ่งนั้นอีก  เรียกว่ามีอาการ  “ถอน” หรือ  “อาลัย” ถ้าสามารถแข็งใจ 

เอาชนะระยะนี้ให้ได้ก็จะชนะ ถ้าแพ้ตอนนี้ก็จะแพ้และต้องตั้งต้นกัน 

ใหม่อีก

คนเราจะเอาชนะสิ่งอื่นได้ก็ต่อเมื่อเอาชนะตนเองได้ก่อน ถ้า 

พ่ายแพ้ตนเองอยู่เสมอแล้ว การเอาชนะสิ่งอื่นย่อมยากอย่างยิ่ง การ 

พ่ายแพ้ตนเองก็คือ การที่อยากท�าอย่างหนึ่งแต่ท�าไม่ได้ ต้องท�าสิ่งที่ 

ไม่อยากจะท�า ต้องการจะคิดอย่างหนึ่งแต่คิดไม่ได้ ต้องไปคิดกังวล 

หมุนเวียนอยู่ในเรื่องที่ไม่อยากจะคิด ฯลฯ
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ค�ำถำมที่ ๑๑๖๐

สวสัดคีรบัอาจารย์ ผมได้ยนิมาว่าถ้าเกดิเราปฏบิตัธิรรมด้วยความ 

ไม่ประมาท เรากย็งัมหีวงัแม้ในวนิาทสีดุท้ายแห่งชวีติ  เราสามารถเป็น 

พระอรหันต์ชีวิตสมสีสีได้ อาจารย์ครับช่วยอธิบายพระอรหันต์ประเภท 

นี้ด้วยครับ มีในพระสูตรด้วยหรือครับ

ตอบ

มีในพระสูตร พระอรหันต์ชีวิตสมสีสี คือ สิ้นชีวิตพร้อมด้วยสิ้น 

กิเลส ไม่ก่อนไม่หลัง  เช่น พระโคธิกะ พระวักกลิ  เป็นต้น

ค�ำถำมที่ ๑๑๖๑

สวสัดคีรบั มเีพือ่นของผมหลายๆ คน มกัจะชวนกนัไปปฏบิตัธิรรม 

(นิยมกันมากเหมือนเป็นธรรมะแฟชั่น) ผมถามว่าท�าไปท�าไม เขาบอก 

ว่า แต่ก่อนเขาท�างานราชการได้รับเงินติดสินบน แล้วถูกทางราชการ 

สอบสวนก็เลยมีคนแนะให้ไปปฏิบัติธรรม  ผลอย่างที่เห็นเขาพ้น 

ความผิด ทุกวันนี้เขาก็ยังรับสินบนอยู่ แต่ทุกครั้งที่พวกเขาท�าก็จะไป 

ปฏบิตัธิรรม พวกเขาบอกว่ามนัเป็นการตดักรรม  อาจารย์ครบั พอได้ยนิ 

พวกเขาอธิบายผมพูดไม่ออกเลยครับ หลายคนเริ่มเห็นว่ามีวิธีการที่ 

จะละลายความเลวหรือตัดตอนกรรมชั่วได้ก็อยากจะท�าบ้าง ผมสังเวช 

มาก คือเอาสิ่งที่สะอาดมาลูบมาคล�าให้มันสกปรก ผิดจุดมุ่งหมาย 

คือถ้าใจยังไม่ถึงธรรม ไม่มีความมั่นคงในธรรมให้เป็นหลัก ในใจก็จะ 

โงนเงน  อาจารย์ครับ หัวกินหางก็ต้องกิน แล้วพวกหางอย่างผมถ้าจะ 

แข็งโป๊กกับกิเลสอาจจะถูกตัดตอนได้ คิดแล้วเหนื่อยแต่ก็จะสู้ครับ 
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อยากจะเป็นน�า้เยน็ทีม่นัหล่อเลีย้งองค์กร อาจารย์แนะน�าพระพทุธพจน์ 

เกีย่วข้องกบัเรือ่งนีม้าให้ก�าลงัใจผูท้ีม่คีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม เพือ่ 

โลกที่จะเสื่อมสิ้นในศีลธรรมสักปริยายเถิดครับ ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ

ความเห็นของคุณดีแล้ว พระพุทธพจน์มีมากมาย เช่น 

๑. พงึประพฤตธิรรมทีส่จุรติ ไม่พงึประพฤตทิจุรติ ผูป้ระพฤตธิรรม 

ย่อมอยู่ป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

๒. ไม่พงึเกีย่วข้องกบัธรรมอนัเลว ไม่พงึเกีย่วข้องกบัความประมาท 

ไม่พึงเกี่ยวข้องกับมิจฉาทิฏฐิ ไม่พึงเป็นคนรกโลก

ฯลฯ

ค�ำถำมที่ ๑๑๖๒

สวัสดีค่ะอาจารย์ ช่วงนี้จะมีค�าฮิตเกิดขึ้นมาอยู่ค�าหนึ่งคือค�าว่า 

“พระป่า”  กับ  “พระเมือง”  หนูก็ได้สัมผัสกับพระทั้งสอง ที่พวกผู ้รู ้ 

ทั้งหลายแบ่งแยกให้ท่าน คือถ้าเป็นชาวบ้านที่เอาศรัทธาเป็นที่ตั้งก็จะ 

นยิมในตวัพระป่า คอืดกูารปฏบิตัขิองท่าน   ส่วนพระเมอืงต้องเน้นไปที่ 

ปรยิตัธิรรม เทศน์เก่ง คยุเป็นวชิาการ คอือนันีเ้ป็นความคดิเหน็ของหนู 

นะคะ อาจจะผิดหรือถูกก็ได้  คือพระป่าท่านก็ดูแคลนพระเมืองว่า 

ปฏบิตัไิม่ตรง ไม่ถกู ตดัขาดทางโลกไม่ได้ มวัแต่คลกุคลกีบัญาตโิยม ซึง่ 

หนูก็ได้ฟังการแสดงธรรมของท่าน ขอสารภาพตรงๆ ว่าไม่ค่อยเข้าใจ 

เพราะท่านอาจจะอธิบายสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของท่าน หรือ 

อธบิายสภาวะธรรมของท่านให้เป็นค�าพดูแบบชาวบ้านได้  ส่วนพระเมอืง 
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อธิบายลักษณะอาการของสภาวะหรือศัพท์แสงธรรมได้วิจิตรพิสดาร 

คือจ�าศัพท์ได้มาก แต่ไม่น�าไปปฏิบัติจนเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้ลง 

หนงัสอืพมิพ์ (คอืขนาดเป็นพระเถระชัน้ผูใ้หญ่ระดบัเจ้าคณุกต็กม้าตาย 

ได้) อาจารย์ค่ะ ความเหน็ของหนคูอื  ถ้าพระป่ากบัพระเมอืงได้มโีอกาส 

แลกเปลี่ยนหรือสอนธรรมกัน อาจจะท�าให้มุมมองของผู้คนชาวบ้าน 

เปลี่ยนไป คือ ต่อให้พระอยู่ในป่าแต่ก็อาจจะไม่มีการปฏิบัติธรรมก็ได้ 

กลับกัน พระเมืองที่ต้องพบปะญาติโยมมากมาย แต่อาจจะเป็นการดู 

ใจตนกับการที่จะต้องสนทนากับญาติโยมจนบรรลุธรรมก็เป็นได้นะคะ 

อยากจะให้คนส่วนใหญ่มุ่งกระท�าไปที่จิตใจดีกว่าติดที่สถานที่  ถ้า 

จดัการกบัจติใจให้สงบลงได้ ทกุทีก่จ็ะเป็นป่าหมด ถงึแม้ที่ๆ  นัน้อาจจะ 

เป็นในห้างร้านหรือที่อึกทึกเพียงใด ความเห็นของหนูมีเท่านี้ อาจารย์ 

ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

เหน็ด้วยกบัความเหน็ของคณุ จะเป็นพระป่าหรอืพระเมอืงไม่ส�าคญั 

เท่ากับท�าผิดหรือท�าถูก พูดผิดหรือพูดถูก มีพระรูปหนึ่งสมัยพุทธกาล 

ทลูพระพทุธเจ้าว่า ท่านอยูป่่าเพือ่ให้คนนบัถอื พระพทุธเจ้าตรสัว่า เธอ 

คิดอย่างนี้เป็นอาบัติแล้ว มีพระพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งว่า

“จะเป็นบ้านหรือจะเป็นป่า จะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอน พระอรหันต์ 

อยู่ที่ใด ที่นั่นรื่นรมย์”

(ธรรมบท)
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ค�ำถำมที่ ๑๑๖๓

สวสัดีครับอาจารย์ ผมได้อ่านหนงัสือพทุธประวัติเลยพอจะทราบ 

ว่า พระพุทธเจ้า พระมหากัสสปะ และพระศรีอาริย์  ได้เคยท�ากรรม 

ร่วมกันมา คือท�าให้พระศรีอาริย์ต้องเผาสรีระของพระมหากัสสปะ 

บนฝ่ามอื ถงึแม้จะเป็นพระพทุธเจ้ากย็งัต้องรบัผลของวบิากนัน้ แต่ท่าน 

ก็รู้และยอมรับผลนั้น ถ้าอย่างนั้นมนุษย์เราซึ่งไม่มีบารมี มีฤทธิ์อะไร

เทียบเท่าพวกท่านเหล่านั้น  เวลาเกิดอะไรขึ้นที่เป็นทั้งดีและเลวร้าย 

กับเราหรือกับผู้อื่น  เราก็ควรตรองดูด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วน 

เกิดจากเหตุ  ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆ ควรยอมรับและรู้เท่าทัน จึงจะ 

สมกับที่เป็นพุทธบริษัทใช่ไหมครับอาจารย์

ตอบ

ถกูต้องแล้วครบั การรูเ้หน็ตามความเป็นจรงิ (ยถาภตูญาณทศันะ) 

เป็นหัวใจส�าคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา

ค�ำถำมที่ ๑๑๖๔

สวสัดค่ีะอาจารย์ ยิง่ศกึษาและปฏบิตัธิรรมให้รูแ้ละเข้าใจมากขึน้ 

เท่าใด ก็จะวางใจคล้ายกับเฉยๆ ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าดีหรือร้าย 

ที่เกิดขึ้นกับตัวเรา แต่ก่อนหนูศึกษาอภิธรรมเพื่อจะได้รู ้เป็นความรู้ 

เพือ่จะได้พดูคยุโต้เถยีงกนักบัพวกผูรู้ ้ เหน็เป็นของสนกุต่อปัญหา (ทาง 

โลก) พอไม่ศึกษาเป็นไปตามล�าดับ พื้นฐานทางจริยธรรมก็ไม่ดีพอ 

เลยติดปรมัตถ์  ใครท�าโน่นท�านี่ก็ต่อว่า อย่างนี้ไม่ได้ ต้องท�าอย่างนั้น 

ไม่ยอมรบัสมมต ิทัง้ทีจ่รงิพระพทุธเจ้าท่านยอมรบัความจรงิทัง้สอง เพือ่ 
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ให้ศาสนาได้มั่นคง  เป็นการเข้าใจว่าผู้อื่นต้องพัฒนาสติปัญญากันไป 

หลักอนัตตาถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการก�ากับแล้ว จากสิง่ทีเ่ป็นกศุลกลาย 

เป็นมจิฉาทฐิไิด้เลยนะคะ กราบขอบพระคณุอาจารย์ค่ะ

ตอบ

ที่คุณพูดมานั้นถูกต้องแล้ว  เพราะความเห็นที่ถูกต้องของคุณ ขอ 

อนุโมทนาด้วย พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “มิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษ” ในทาง 

กลับกัน “สัมมาทิฏฐิเป็นยอดคุณ” การปฏิบัติธรรมเป็นของไม่ยาก ถ้า 

เราหมุนใจให้ตรง

ค�ำถำมที่ ๑๑๖๕

สวัสดีครับ  เดี๋ยวนี้มีการปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆ มีหนังสือ 

ที่แนะน�าการปฏิบัติมากมาย ตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มักจะเอาหนังสือ 

การปฏบิตัแินว “อานาปานสต”ิ มาปฏบิตั ิคอืเหน็ด้วยกบัท่านพทุธทาส 

ที่ว่า  เราเห็นข้อเสียของการมีอาจารย์อยู่ว่า ท�าให้ตัวผู้ปฏิบัตินั้นยึดติด 

ในตวัผูเ้ป็นอาจารย์ ไม่ขวนขวายเท่าทีค่วร คอยแต่จะสอบถาม ผมเลย 

ไม่กล้าทีจ่ะไปหาอาจารย์ทีไ่หน แต่พอได้อ่านหนงัสอืของอาจารย์กร็ูส้กึ 

เลื่อมใส เลยอยากจะถามอาจารย์ว่า 

๑. ถ้าเวลาเรานั่งสมาธิ พอเกิดอะไรขึ้นกับจิต แล้วเราก็จะคอย 

คดิว่า เอ! นีม่นัเป็นสภาวะอะไร เป็นปฐมฌานหรอืเปล่า นีม่นัความโลภ 

ต่างๆ นานา คือผมเป็นคนอ่านมากครับ  เลยจ�าได้มาก ใครถามอะไร

ตอบได้หมด อย่างนี้เป็นผลเสียจากการอ่านมามากหรือเปล่าครับ 

คล้ายๆ นกแก้วนกขุนทอง รู้ไปหมด แต่ไม่เข้าใจที่ตัวเองพูด 
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๒. ถ้ายงัต้องคดิ หรอื อย่างนัน้เป็นอย่างนัน้ อย่างนีเ้ป็นอย่างนี ้มี 

เหตุผลกันอยู่ในเวลานั่งสมาธิ คือถ้ายังต้องมัววุ่นวายกับการตามหา 

เหตผุลอนันัน้อนันีอ้ยู ่แสดงว่ายงัไม่รูจ้รงิ  ต้องเป็นความรูจ้รงิคอื ญาณ 

แล้วจะไม่ต้องมาค�านึงค�านวณอะไรเลย คล้ายกับที่มีพระท่านหนึ่ง 

อปุมาว่า เราอ่านหนงัสอืเรือ่งพรกิ  เราสามารถอธบิายให้คนอืน่ๆ ฟังได้ 

ว่า พริกสีอย่างนั้น รสเผ็ดอย่างนี้ ลักษณะอย่างนี้ แต่เราไม่เคยกินเลย 

อย่างนี้เทียบได้กับการศึกษาแบบปริยัติ คือ รู้ส่วนหนึ่งบ้าง แต่ถ้าเรา 

ไปตลาด ซื้อพริกมาแล้วมาดู มาดม ลองกัดดู  เราก็จะอ๋อ! อันนี้เป็น 

“ญาณ” ไม่ต้องไปเที่ยวหาค�าตอบแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราจะศึกษา 

พระพุทธศาสนาต้องศึกษาแบบ “ไปตลาดแล้วซื้อพริกมากัด” อย่างนี้ 

จึงจะถือว่าได้ผลใช่หรือเปล่าครับ 

๓. อยากจะไปเจออาจารย์เพื่อจะสนทนาธรรม แต่คิดว่า ถาม 

น้อยๆ เอาเวลาไปปฏบิตัเิยอะๆ ดกีว่า พอตดิขดัอะไรจรงิๆ ค่อยมาถาม 

กบัอาจารย์ทีน่ีด่กีว่า สดุท้ายนีข้อให้อาจารย์พ้นจากทกุข์ทางใจ จนไม่มี 

เหลือเลยนะครับ ขอบคุณครับ

 

ตอบ

ค�าถามของคณุทัง้หมดขอรวบตอบดงันี ้คมัภร์ีในพระพทุธศาสนา 

ได้จัดพระสัทธรรมไว้ ๓ ระดับ คือ

๑. ปริยัติสัทธรรม การศึกษาเล่าเรียน 

๒. ปฏิปัตติสัทธรรม การลงมือปฏิบัติตามที่ศึกษาเล่าเรียนมา

๓. ปฏิเวธสัทธรรม การได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัตินั้น

ทัง้สามประการนี ้ เป็นสิง่ทีช่าวพทุธควรสนใจ ท�าความเข้าใจ กจ็ะ 

ได้เห็นอานิสงส์แห่งการศึกษาและปฏิบัติ
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ค�ำถำมที่ ๑๑๖๖

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอถามนอกเรื่องหน่อยนะคะ อาจารย์เคยคิดเบื่อ 

บ้างไหมที่จะต้องคอยตอบค�าถามของคนอื่นๆ คือหนูก็ศึกษาธรรมะ 

มาบ้าง คนอืน่พอเขารูว่้าเราศกึษาเขากจ็ะเข้ามาถาม บางทนีอกเรือ่งบ้าง 

ก็ต้องอดทนค่ะ ดันไปสร้างเหตุไว้ ผลก็เลยต้องถูกถาม ก็มีข้อดีบ้างค่ะ 

บางค�าถามเราไม่รู้เลยต้องไปค้นคว้าหาค�าตอบ แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะ 

ศึกษาเบื้องลึกของจิตใจด้วย หนูควรจะต้องศึกษาเสริมเพิ่มเติมอะไร 

บ้าง ที่จะเป็นแรงขับให้เราอดทนต่อคนที่มาถามปัญหา (บางเรื่องก็มี 

สาระ บางเรื่องก็ไร้สาระมากเลย)

ตอบ

หัวเราะเยาะตัวเองเสียบ้าง สมน�้าหน้าตัวเองเสียบ้าง อยากมี 

ความรูท้างนีก้ต้็องถกูถามทางนี ้ใครมคีวามรูม้ากทางไหนกต้็องถกูถาม 

ทางนัน้  เป็นเรือ่งธรรมดา คนทีไ่ม่มคีวามรูก้ไ็ม่มใีครไปถาม คงจะตอบ 

ได้เท่านี้

ค�ำถำมที่ ๑๑๖๗

เมื่อเราส�ารวมระวังในอินทรีย์ทั้ง ๖ แล้ว  เท่ากับเรามี ศีล สมาธิ 

และปัญญาครบหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าเราจะต้องปฏบิตัเิรยีงตามตวัหนงัสอื 

คือ ไปถือศีลให้ครบ แล้วไปนั่งสมาธิ พอสมาธิเต็มเป็นฌานแล้วถึงจะ 

เจริญปัญญา คือมันเป็นงูกินหางอย่างนั้นหรือเปล่าครับ ช่วยอธิบาย 

ด้วยครับ
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ตอบ

การส�ารวมอนิทรย์ี ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ได้ทัง้ศลี สมาธิ 

และปัญญาพร้อมๆ กันไป ตามที่คุณเข้าใจนั้นถูกแล้ว    ระยะนี้ผม 

ประหลาดใจว่า ผู้ถามปัญหาจ�านวนมาก ได้อธิบายธรรมะตามความ 

เข้าใจของเขาเป็นตวัค�าถาม ผมกส็บายตรงทีค่อยบอกว่าถกูแล้วหรอืยงั 

ไม่ถูก ค�าถามของคุณก็เป็นเช่นนั้น ขออนุโมทนาด้วยที่ได้หลักส�าคัญ

ค�ำถำมที่ ๑๑๖๘

สวัสดีครับอาจารย์ มีผู้รู ้อธิบายว่า การที่เรานั่งสมาธิเพื่อให้จิต 

ของเราละเอยีด เพือ่จะได้รูเ้ท่าทนัอารมณ์ (สต)ิ ท่านบอกว่า ปัญญานัน้ 

ไม่มปีระโยชน์ถ้าเอามาใช้ไม่ทนั พอเรารูท้นัอารมณ์ของเราได้รวดเรว็ไป 

นานๆ มนักจ็ะเป็นนสิยั  ไม่ต้องคอยระวงัแล้ว คอืทิง้มนัไป ไม่สนใจมนั 

แล้ว ค�าอธิบายอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับ อุปมากับอะไรดีครับ

ตอบ

สติกับปัญญาต้องมาด้วยกันจึงจะดี สติเป็นตัวระลึกเป็นตัวระวัง 

ว่าได้ท�าอะไร ได้พดูอะไรไปแล้วบ้าง ปัญญาเป็นตวัตดัสนิว่าควรท�าอะไร 

ไม่ควรท�าอะไร และควรท�าอย่างไร อาศัยซึ่งกันและกัน   สติท�าให้ 

รอบคอบ ปัญญาท�าให้ตดัสนิใจท�าในสิง่ทีค่ดิว่ารอบคอบแล้ว โบราณจงึ 

กล่าวว่าผู้นี้มีสติปัญญาดี น่าเชื่อถือมีน�้าหนัก
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ค�ำถำมที่ ๑๑๖๙

สวัสดีครับอาจารย์ มีผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่า สมาธิที่ถูกต้องสมบูรณ์ 

ที่สุดนั้นคือ  “เอกัคคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์”  เพราะมันมีก�าลัง 

เท่าไรก็ถูกเอาไปใช้หมด ลักษณะของสมาธิเป็นอย่างไรครับ มีอะไร 

เป็นปัจจัยให้เกิด  แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้หรือเปล่าครับ 

ขอบพระคุณครับ

ตอบ

สมาธ ิคอืความตัง้มัน่แห่งจติ ถ้าถงึอปัปนาสมาธกิเ็ป็นฌาน และ 

มเีอกคัคตา (ความมอีารมณ์เดยีว) อยูด้่วยเสมอ ไม่ว่าฌานในระดบัใด 

จะมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือไม่  เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๐

ในพทุธภาษติ อานาปานสตสิตูร หมวดจติตานปัุสสนา ทีบ่อกว่า 

“เราเป็นผู้ท�าจิตให้ปล่อยอยู่” จิตเป็นฝ่ายปล่อยอารมณ์ หรืออารมณ์ 

เป็นฝ่ายหลดุเองเพราะไม่มทีีใ่ห้เกาะครบั แล้วอาการของจติอย่างนี ้ เรา 

เรียกว่า “อตัมมยตา” ได้หรือเปล่าครับ

 

ตอบ

อตมัมยตำ หมายถงึ นพิพาน พระอรหนัต์เป็นอตมัมโย ผูไ้ม่ปรงุ 

แต่ง หรอืไม่มอีะไรปรงุแต่งจติท่านได้  อตมัมยตา มคีวามหมายอกีอย่าง 

หนึ่งว่า ไม่มีตัณหา (นัย อรรถกถา) ส่วนที่คุณพูดมานั้นเป็นวิธีปฏิบัติ 

เพื่อเข้าสู่อตัมมยตา
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ค�ำถำมที่ ๑๑๗๑

สวัสดีครับ การพิจารณาธรรม หรือปฏิบัติธรรมสามารถท�าได้ 

ตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นถึงตอนเข้านอน มีเพื่อนถามมาครับ ว่าตอนกิน 

ดื่ม ขับถ่าย ก็ต้องพิจารณาด้วยหรือ ถ้าต้องพิจารณา ต้องวางจิตหรือ 

พิจารณาอย่างไรครับ ผมตอบเองเกรงว่าจะผิดเลยรบกวนอาจารย์ 

ช่วยตอบด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ

มีวิธีการมากมายที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา มีหัวข้อธรรม 

มากมายที่จะพิจารณาในโอกาสนั้นๆ  เช่น  เวลากินพิจารณาโดยความ 

เป็นของปฏิกูลโดยความเป็นธาตุ  เวลาถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ก็เป็น 

เช่นเดียวกัน

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๒

สวัสดีค่ะ  เดี๋ยวนี้มีการเปิดส�านักปฏิบัติธรรมอยู่มากมาย หนู 

เห็นว่าเป็นห้องสมาธิ ติดแอร์เย็นฉ�า่เชียว แต่หนูก็ไปนั่งค่ะ คือหนูกลัว 

ว่าจะตดิสถานที ่ ถ้าหนจูะทดสอบตวัเอง ด้วยการไปปฏบิตัธิรรมทีท่ีม่นั 

ดูจะล�าบาก จะเป็นการดีกับตัวหนูเองหรือเปล่า การที่เราทดสอบการ 

ปฏบิตัทิีผ่่านมา เป็นการอวดดหีรอือวดตนหรอืเปล่าคะ รบกวนอาจารย์ 

ช่วยแนะแนวทางด้วยค่ะ วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบท�าตามกันแบบแฟชั่นไป 

แล้วค่ะ หนูจะได้เอาไปบอกต่อกับเพื่อนๆ
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ตอบ

กล็องสลบักนัดกูไ็ด้ ไปทีส่บายบ้าง ไปทีล่�าบากบ้าง คณุกจ็ะรูด้้วย 

ตนเองว่าอย่างไหนดีกว่าส�าหรับคุณ

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๓

กราบเท้าอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง  ในวันขึ้นปีใหม่ไทย  (วัน 

สงกรานต์) พวกเราจะได้รบัโอกาสในการขอพรจากท่านอาจารย์ ในปีนี้ 

กระผมกราบขอพรอาจารย์ผ่านทางเรือนธรรม และขอให้ท่านอาจารย์ 

มีสุขภาพแข็งแรง  เป็นเนื้อนาบุญส�าหรับลูกศิษย์ทุกๆ ท่าน กราบท่าน 

อาจารย์

ตอบ

ขอบใจมากๆ ที่มีน�้าใจให้พรมา ผมจะพยายามตามก�าลังความ 

สามารถที่จะท�าทุกอย่างให้ดี แต่มันก็เป็นสังขตธรรม สุดแล้วแต่เหตุ 

ปัจจัย

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๔

เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ทรงด�าริว่า  ได้เที่ยวแสวงหา 

นายช่างผู้สร้างเรือนมาเป็นเวลานาน บัดนี้ได้พบแล้ว ได้รื้อโครงเรือน 

ยอดเรอืนทิง้เสยีสิน้แล้ว ฯลฯ ทรงหมายความว่าอะไรคะ อะไรคอืนายช่าง 

ผู้สร้างเรือน อะไรคือเรือน โครงเรือน และยอดเรือนคะ
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ตอบ

นายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหา ยอดเรือนคืออวิชชา โครงเรือนคือ 

กิเลสทั้งปวง ตัวเรือนคืออัตตภาพนี้ ที่ตอบนี้ตามนัยอรรถกถาธรรมบท

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๕

การตายก่อนตายทีค่รบูาอาจารย์หลายท่านกล่าวถงึ หมายความ 

ว่าอย่างไร มีพระพุทธพจน์เช่นนี้ไหมคะ

ตอบ

หมายถงึ ให้กเิลสตายไปก่อน มพีระพทุธพจน์ว่า “วตีตณโฺห ปรุา 

เภทา” แปลว่า สิ้นตัณหาก่อนที่ร่างกายจะแตกดับ  ใน ปุราเภทสูตร 

ใน ขุททกนิกาย พระไตรปิฎก  เล่ม ๒๕

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๖

ขันธ์ ๕ ที่บริสุทธิ์คืออะไรคะ คนทั่วไปสามารถด�ารงขันธ์ ๕ ที่ 

บริสุทธิ์ได้ไหมคะ

ตอบ

วิสุทธิขันธ์ หมายถึง ขันธ์ของพระอรหันต์
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ค�ำถำมที่ ๑๑๗๗

วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย หนูไม่มีโอกาสได้ไปรดน�้ากราบ 

อวยพรท่านอาจารย์ หนูขออนุญาตกราบอวยพรท่านผ่านทางเรือน 

ธรรมนะคะ  (ไม่ต้องน�าลง website และไม่ต้องตอบก็ได้นะคะเพราะ 

มิใช่ค�าถามข้อธรรม  เพียงเป็นการส่งความเคารพ ความปรารถนาดี 

อย่างยิ่งจากลูกศิษย์ที่ระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์อยู่เสมอ) หนู 

เชื่อว่า ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่อยู่เหนือค�าอวยพร  เพราะพุทธคุณและพร 

อันประเสริฐอันใดก็มีอยู่ในท่านอาจารย์ หรือไม่เช่นนั้นท่านอาจารย์ 

ก็มีปกติระลึกถึงพุทธคุณนั้นทุกเมื่ออยู่แล้ว  เว้นเสียแต่สุขภาพร่างกาย 

ที่อยู่เหนือการบังคับควบคุมใดๆ ของท่าน หนูจึงขอกราบอาราธนา 

คุณพระรัตนตรัยคุ้มครองท่านอาจารย์ให้มีก�าลังกาย ก�าลังใจ ต่อสู้กับ 

โรคภัยที่คอยเบียดเบียนท่านอาจารย์อยู่เสมอ เพียงเท่านี้นะคะ

ตอบ

ขอบใจมากๆ ขอให้เป็นอย่างที่คุณตั้งใจเถิด และขอให้คุณได้รับ 

พรเช่นเดียวกัน

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๘

สวสัดคีรบั ค�าว่า “ปฏบิตัธิรรมเหมาะสมแก่ธรรม” หมายถงึ ปฏบิตัิ 

ธรรมให้เป็นไปตามล�าดับ อย่างไหนควรปฏิบัติก่อน อย่างไหนควร 

ปฏบิตัลิ�าดบัต่อมา อย่างเช่น ศลี สมาธ ิปัญญา คอืต้องมศีลี รกัษาศลี 

ให้ครบก่อน เป็นอย่างนัน้หรอืเปล่าครบั อาจารย์ช่วยอธบิายให้ด้วยครบั
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ตอบ

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หมายถึง

๑. ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน

๒. ปฏิบัติธรรมไม่ให้ขัดกับหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา  เช่น 

หลักกรรม หลักอริยสัจ  เป็นต้น การเชื่อถือมงคลภายนอกเป็นการขัด 

กับหลักกรรม

ค�ำถำมที่ ๑๑๗๙

อาจารย์ครับ  มีเพื่อนผมถามมามากเลยเกี่ยวกับพระที่บอก 

คุณธรรมในตน ว่าบรรลุนั่นนี่ ผมอธิบายไปว่า หน้าที่การบอกว่าใคร 

บรรลคุณุธรรมอะไรเป็นหน้าทีศ่าสดา ส่วนผูบ้รรลกุร็ูเ้ฉพาะตน (ปัตจตั- 

ตัง)  เพราะการที่พระอวดอุตตริมนุสสธรรมนั้นมีผลเสียมากกว่าได้ 

คือหมู่สงฆ์ไม่มั่นคงแต่ไปมีผลแก่ผู้อวด จริงไม่จริงเราไม่สามารถรู้ได้ 

ถูกหลอกซะมากกว่า   ถ้าเป็นสาวกผู้เชื่อพระพุทธเจ้าจริง ต้องเชื่อฟัง 

ไม่ละเมดิวนิยัเดด็ขาด ผมอปุมาไปว่า ถ้าอยากรูว่้าเขากนิพรกิแล้วรูส้กึ 

เผด็ขนาดไหน ต้องเอาพรกิมากนิบ้าง จะได้รูส้กึเช่นเดยีวกนั   ค�าถามนี้ 

ไม่เป็นเบือ้งต้นแห่งพรหมจรรย์ แต่ควรจะมคี�าถามต่อตวัเองว่า เราเป็น 

ทุกข์อยู่ไหม ถ้าทุกข์เราจะดับทุกข์อย่างไร ไม่อย่างนั้นค�าถามก็จะห่าง 

ตัวเราไปเรื่อยๆ ไม่ส�าเร็จประโยชน์อะไรแก่ตนเอง ดูคนอื่นน้อยๆ มอง 

ใจตัวเองเยอะๆ ดีกว่า   แต่ก็เข้าใจครับ มันเป็นปัญหาที่คนมีกิเลส 

ชอบถาม ที่ผมตอบเพื่อนมานี้ อาจารย์เห็นด้วยอย่างไรครับ อาจารย์ 

ช่วยอธิบายเสริมด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
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ตอบ

ทีค่ณุพดูมานัน้ดแีล้ว ผมไม่ต้องเพิม่เตมิอะไร วนันีผ้มไม่ค่อยสบาย 

ตอบอย่างสั้นๆ พอได้ความ

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๐

สวัสดีครับ ผมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง สงสารลูกครับที่สังคมมันบีบ 

ให้คนฉลาดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เลือกงานได้ ผมอยากให้สังคม และ 

กระทรวงศึกษาบรรจุวิชาความดีเพิ่มเข้าไปบ้าง   ผมเห็นลูกและเด็กๆ 

คนอื่นเหมือนคนบ้าที่มุ่งแต่เรียนเพื่อเอาเกรด คล้ายจะเป็นหุ่นยนต์ 

เข้าไปทกุท ีสมาธสิัน้  เอาแต่ใจ พอผดิหวงักค็ดิสัน้ฆ่าตวัตาย ไม่เหน็ใจ 

คนเป็นพ่อเป็นแม่เลย สูก้ระแสสงัคมไม่ไหวครบั คอืสงัคมเขาตรามาว่า 

ต้องเก่ง ฉลาด เป็นมาตรฐานของบรษิทัต่างๆ  ผมพร�า่สอนว่า ไอ้ฉลาดนี้ 

มันแล้วแต่สติปัญญานะลูก แต่ถ้าหนูเป็นคนดี พ่อภูมิใจที่สุด  เพราะ 

ถ้าหนฉูลาดแต่ไม่มศีลีธรรมมาควบคมุความฉลาด หนกูจ็ะท�าความเลว 

ได้ลกึซึง้ทีส่ดุ ผมพยายามจดัสรรมมุของบ้านให้มหีนงัสอืธรรมะ พาแก 

ไปวัดทุกวันอาทิตย์  (ภรรยาของผมตายไปนานแล้ว) ผมอ่านหนังสือ 

ของอาจารย์แล้วน�าไปปฏบิตับ้ิาง คอือะไรทีม่นัดแีก่ลกูผมกเ็อาไปสอน 

แต่กไ็ม่คาดหวงัว่าลกูจะท�าตามได้ไหม เหนือ่ยครบัพ่อแม่สมยันี ้สิง่เร้า 

กิเลสมันเยอะมากๆ

ตอบ

สาธุ คุณพูดมาดีแล้ว
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ค�ำถำมที่ ๑๑๘๑

สวัสดีครับ ถ้าเรารักษาศีลโดยมีจุดประสงค์  เพื่อให้ได้รูปร่าง 

หน้าตาดี มีทรัพย์สมบัติมากมาย เป็นอานิสงส์ อย่างนี้ถือว่าเราถือศีล 

แบบไสยศาสตร์  เป็นสลีพัพตปรามาสหรอืเปล่าครบั   แล้วพระพทุธเจ้า 

ท่านตรสัห้ามฆราวาสไว้หรอืเปล่าครบั ถ้าเราหวงัสวรรค์สมบตักิบัมนษุย์ 

สมบัติก็ไม่ผิดใช่ไหมครับ

ตอบ

ไม่ผิด แต่เป็นสีลัพพตปรามาส ท่านว่าอย่างนั้น

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๒

“ความจริง”  ของแต่ละบุคคลย่อมมีระดับแตกต่างกัน  เด็กก็มี 

ความจริงของเด็ก ผู้ใหญ่ก็มีความจริงในแบบของผู้ใหญ่ แต่ถ้าเป็น 

“การเห็นตามความเป็นจริง”  ในทางศาสนาแล้ว การเห็นตามความ 

เป็นจริงจะเรียกว่าแตกต่างหรือจะเรียกว่าลึกซึ้งดีครับ ถ้าความเห็นใน 

ทางกุศลแล้วไม่มีใครผิด มีแต่ใครจะมองได้เข้าถึงมากกว่ากัน คล้ายๆ 

กับบุคคลที่อยู่ในความสูงที่ต่างระดับของภูเขา ผู้ที่อยู่บนสุดย่อมต้อง 

เห็นบริเวณโดยรอบ ส่วนผู้ที่อยู่ตีนเขาก็ย่อมต้องเห็นบริเวณบนเขาได้ 

เพยีงเลก็น้อย ถ้าเราคดิอย่างนีเ้ราจะได้เหน็อกเหน็ใจต่อผูท้ีส่นทนาธรรม 

ในระดบัต่างๆ กนั เหมอืนเหน็น้องทีย่งัอ่อนต่อโลก เรากค็วรจะมเีมตตา 

กรุณา และอดทนต่อค�าพูดที่อาจจะรู้สึกขัดอกขัดใจ อาจารย์ครับ ถ้า 

เราอยากจะเป็นกัลยาณมิตร เราควรมีหลักอะไรบ้างครับ
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ตอบ

ที่คุณพูดมานั้นชอบแล้ว  เห็นด้วย ถ้าเราอยากมีกัลยาณมิตร  เรา 

ต้องมธีรรมของกลัยาณมติร เช่น ให้สิง่ทีใ่ห้ได้ยาก ท�าสิง่ทีท่�าได้ยากแก่ 

มติร ไม่ละทิง้ในยามวบิตั ิ เป็นต้น คอืท�าตนให้เป็นมติรทีด่ขีองผูอ้ืน่ก่อน 

แล้วเราจะได้กัลยาณมิตรตอบแทนมา

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๓

“โมฆบุรุษ” ในที่นี้  ไม่ได้หมายถึงผู้ชายเท่านั้น แต่เป็นมนุษย์ คือ 

เป็นทั้งหญิงและชายผู้ว่างเปล่า ใช่หรือเปล่าครับ

ตอบ

ใช่ครับ บุรุษมี ๒ ความหมาย ๑. แปลว่าผู้ชาย   ๒. แปลว่าคน 

เช่น ถ้าคนพึงท�าบุญไซร้ พึงท�าบุญนั้นบ่อยๆ เป็นต้น

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๔

“อริยสัจน้อย” กับ “อริยสัจใหญ่” แตกต่างกันอย่างไรครับ

ตอบ

อริยสัจน้อยคืออะไร อริยสัจใหญ่คืออะไร  เท่าที่ได้สดับมา บาง 

ท่านว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจใหญ่   แต่ถ้าว่าตามหลักฐานทาง 

พระไตรปิฎก อริยสัจ ๔ น่าจะเป็นอริยสัจใหญ่  เพราะในพระไตรปิฎก 

บางแห่ง เมือ่พระพทุธเจ้าทรงแสดงอรยิสจั ๔ ได้น�าเอาปฏจิจสมปุบาท 
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สายเกดิมาเป็นสมทุยัอรยิสจั ปฏจิจสมปุบาทสายดบัมาเป็นนโิรธอรยิสจั 

แปลว่า ปฏจิจสมปุบาท ๒ สายมารวมอยูใ่นอรยิสจั ๒ ข้อ คอืข้อสมทุยั 

กับข้อนิโรธ ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้แสดงเรื่องมรรค หรือทุกขนิโรธคา- 

มนิปีฏปิทา กค็งตอบได้เพยีงเท่านี ้มรรคมอีงค์ ๘ เป็นองค์ธรรมส�าคญั 

ซึ่งน�าไปสู่ความดับทุกข์ ปฏิจจสมุปบาทมิได้แสดงไว้

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๕

เราจะท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจได้หรือเปล่าครับ

ตอบ

คงจะไม่ได้ มีพระพุทธพจน์บทหนึ่งว่า “เพราะไม่รู้แจ้งเห็นจริงซึ่ง 

อริยสัจ ๔ เราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นเวลายืด 

ยาวนาน เกิดชาติแล้วชาติเล่า”

ฯลฯ

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๖

มีพี่ที่ท�างานได้บอกว่า ถ้าสุดท้ายของสังสารวัฏคือ นิพพาน  เรา 

ก็ไม่ต้องท�าอะไร  เรียนรู้ชีวิตและความทุกข์ สุดท้ายก็ถึงนิพพานอยู่ดี 

คิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าครับ ถ้าคนเราไม่รู้ทุกข์ ก็ไม่มีเหตุ 

อะไรที่จะต้องไปสอนหรือบอกกล่าวเรื่องการดับทุกข์  อย่างนี้ดีกว่า 

หรือเปล่าครับ



72 สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ตอบ

ในสมัยพุทธกาลมีลัทธิหนึ่ง  เรียกว่า สังสารสุทธิกวาทะ แปลว่า 

ลัทธิที่ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ ก็บริสุทธิ์ได้เอง 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเห็นอย่างนี้ไม่ถูกต้อง คนที่จะบริสุทธิ์ได้ก็ 

เฉพาะผู้ปฏิบัติชอบเท่านั้น นี่เป็นการตอบปัญหาท่อนที่หนึ่งของคุณ 

ส่วนค�าถามท่อนที่สองของคุณ คนที่ไม่รู้ทุกข์  ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์  ไม่รู้ 

ความดบัทกุข์ ไม่รูท้างปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ แปลว่า ไม่รูอ้รยิสจั ๔ 

ตามความเป็นจรงิกต้็องจมอยูใ่นทกุข์นัน่เอง พระพทุธเจ้าตรสัไว้อย่างนี้

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๗

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ยกตัวอย่างพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึง 

การยอมแพ้หรืออดทนข่มใจเพื่อรักษาความดีด ้วยนะคะ  กราบ 

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

เกีย่วกบัเรือ่งท�านองนี ้มพีระพทุธพจน์มากหลายเพือ่รกัษาความดี 

เช่น “แม้จะมนี�า้ตานองหน้าอยู ่กใ็ห้อดทนเพือ่ประพฤตคิณุงามความด”ี 

พระพุทธพจน์ที่ว่า  “พึงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ  เอาชนะ 

คนไม่ดีด้วยความดี  เอาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้  เอาชนะคนพูด 

เหลาะแหละด้วยค�าจริง”  เป็นต้น ก็ท�านองเดียวกัน ล้วนแต่สอนให้ 

อดทนเพื่อคุณงามความดี
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ค�ำถำมที่ ๑๑๘๘

ท�าอย่างไรจงึจะให้อภยัคนทีท่�าให้เราเจบ็ช�า้น�า้ใจอย่างมากได้คะ

ตอบ

ท่านสอนให้ใช้ความกรณุาต่อคนชัว่ คนบาป คนท�าผดิ เพราะเขา 

ต้องทุกข์ด้วยกฎแห่งกรรมอยู่แล้ว คิดอย่างนี้ได้ก็คงให้อภัยได้

ค�ำถำมที่ ๑๑๘๙

สวสัดคีรบัอาจารย์  เวลาเราสอนธรรมใคร เราต้องตัง้จติไว้ว่า  เรา 

จะต้องสอนธรรมเพือ่ธรรม และไม่สอนยกตนข่มคนอืน่  เหมอืนกบัสงิโต 

ทีเ่วลาจบัสตัว์อืน่กนิไม่ว่าจะเป็นหนหูรอืม้า กจ็ะใช้ก�าลงัในการจบัอย่าง 

เต็มที่ไม่มีประมาทเลย ถ้าเราจะท�าได้อย่างนี้ต้องมีคุณธรรมใดเป็น 

ที่ตั้งบ้างครับ

ตอบ

ต้องมีคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๕ 

ประการ คือ 

๑. แสดงธรรมไปตามล�าดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความ แสดงธรรม 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้

๒. ตั้งจิตเมตตา ปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง

๓.  ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น คือว่า  ไม่ยกตนข่มผู้อื่น 

หรือว่าไม่เสียดสีผู้อื่น

๔. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ
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๕. อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจ

หัวข้ออาจสลับกันบ้าง แต่เนื้อหาถูกต้องตามที่กล่าวนี้

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๐

สวัสดีค่ะ มีพระเถระอยู่รูปหนึ่งท่านกล่าวเทศน์ว่า  “ชีวิตเป็นของ 

ลมๆ แล้งๆ อย่าไปยึดถือนัก ขันธ์ ๕  เป็นของหนัก  เธอจงรู้สึกต่อมัน 

เหมือนกับก้อนกรวด” หนูไม่ค่อยเข้าใจ อาจารย์ช่วยอธิบายตามความ 

เข้าใจด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

คิดอย่างไรก็ได้ มีแนวคิดเยอะที่จะไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น ว่ากายนี้ 

เป็นของเรา เรือ่งของชวีติกม็ข้ีอเปรยีบเทยีบเยอะ แต่ทีแ่น่นอนอย่างหนึง่ 

ก็คือ พระพุทธด�ารัสที่ว่า  “ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยาก” พระ 

สารีบุตรกล่าวว่า  “ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้  ไม่มีเครื่องหมาย รู้ 

ไม่ได้ว่าเราจะเจ็บหรือตายเมื่อใด ทั้งฝืดเคือง ทั้งน้อย ทั้งประกอบไป 

ด้วยทกุข์” ขอให้คณุพจิารณาดีๆ   เถดิ จะเหน็ความจรงิตามทีท่่านสอนนี้

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๑

สวสัดค่ีะ ท�าไมคนส่วนใหญ่จะมองผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมหรอืสนใจธรรมะ 

ว่าเป็นคนไม่ทันคน งุ่มง่าม  เชื่องช้า หัวโบราณ คือประมาณว่าถ้าจะ 

ต้องมาทางนีต้้องไปบวชอย่างเดยีว จะมาปะปนกบัคนทางโลกทีเ่ตม็ไป 

ด้วยกิเลสไม่ได้ จะเป็นคนดีไปถึงไหน ตอนแรกหนูอายที่จะปฏิบัติ แต่ 
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พอได้เรียนมีหลักมั่นคงแล้ว หนูกลับเห็นพวกที่มีความคิดอย่างนี้ว่า 

น่าสงสาร อาจารย์คะ การทีเ่รามคีวามกระหายในธรรม อยากจะพ้นทกุข์ 

ความอยากอย่างนีเ้ป็นกเิลสหรอืเปล่า เราจะดบัความอยากในธรรมด้วย 

อะไรคะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

ความอยากในธรรมความใคร่ในธรรมเป็นของดีท�าให้เจริญ ตาม 

พระพุทธด�ารัสที่ว่า  “ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ (ธมฺมกาโม ภว�  โหติ) ผู้ชัง 

ธรรมเป็นผู้เสื่อม  (ธมฺมเทสฺสี ปราภโว)” คุณเป็นผู้ใคร่ธรรม มีธรรม- 

ฉันทะดีอยู่แล้ว อย่าไปแก้เลย

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๒

สวสัดค่ีะ หนอูยากบวชชสีกั ๓ วนั เพือ่อยากให้จติใจหนสูงบและ 

อยากเสริมบารมีให้ตัว อยากเรียนรู้ธรรมะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้น แต่หนู 

เป็นคนขีก้ลวัผมีาก นอนคนเดยีวไม่ได้ กเ็ลยอยากให้ช่วยแนะน�าวดัให้ 

หน่อยค่ะ ตอนนี้หนูอยู่ที่ กทม. ค่ะ อยากได้วัดที่เดินทางได้สะดวกค่ะ

ตอบ

บวชท�าไม ๓ วนั ถ้าจะลองบวชดคูวรจะอยูส่กั ๓ เดอืน หรอื ๓ ปี 

จงึจะได้เหน็คณุค่าหรอืความไม่สมปรารถนาในการบวช ถ้ากลวัผกีเ็ลอืก 

บวชทีม่เีพือ่นอยูด้่วยตอนกลางคนื ไม่บวชกไ็ม่เป็นไร ท�าใจให้เป็นแม่ชี 

หรือรักษาศีลอย่างที่แม่ชีรักษาคือศีล ๘ ก็ได้
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ค�ำถำมที่ ๑๑๙๓

ถ้าเราท�าร้ายใครก่อนเเละกรรมจะติดตัวย้อนมา ท�าให้เราโดน 

เหมือนคนที่เราท�าเขา ใช่ไหมครับ

ตอบ

ไม่แน่เสมอไป เรือ่งกฎแห่งกรรมมคีวามซบัซ้อนมากมเีงือ่นไขมาก 

วินิจฉัยเด็ดขาดลงไปไม่ได้ อย่าไปท�าร้ายใครก็แล้วกัน คุณอาจจะถูก 

ท�าร้ายตอบโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๔

เบื่อมากครับ ท�าไงดีๆ

ตอบ

เบื่ออะไร ต้องรู้สิ่งที่เราเบื่อและสาเหตุที่ท�าให้เบื่อ ถ้าเบื่อแล้ว 

ใจสงบก็ดีเป็นนิพพิทา แต่ถ้าเบื่อแล้วหงุดหงิดฟุ้งซ่าน  เอาใจไว้ไม่อยู่ 

ไม่ดี  เป็นวิภวตัณหา

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๕

มคีณุบทของพระอรหนัต์ ทีว่่า “อนญัญโปส”ี และ “ขคัควสิาโณ” 

มีความหมายว่าอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
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ตอบ

อนัญญโปสี  แปลว่า  ไม่เลี้ยงผู้อื่น พระพุทธเจ้าตรัสค�านี้โดย 

ปรารภถึงพระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นผู้มักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลีด้วย 

หมู่คณะ บิณฑบาตเลี้ยงตน ไม่ต้องเป็นภาระในการเลี้ยงดูผู้อื่น   ส่วน 

ค�าว่า “ขัคควิสาโณ” นั้น น่าจะเป็น “ขัคควิสาณกัปโป” มากกว่า ท่าน 

กล่าวถงึคณุสมบตัขิองพระปัจเจกพทุธเจ้า ใน ขคัควสิาณสตูร จะลงท้าย 

อย่างนี้ทั้งนั้นว่า  “เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป  (เที่ยวไปผู้เดียวเหมือน 

นอแรดฉะนั้น)” ปัญหาว่า นอแรดชอบเที่ยวไปผู้เดียวหรือว่านอแรดมี 

นอเดียว คุณลองไปค้นหาดูต่อ ได้ความอย่างไรเขียนมาบอกกันบ้าง

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๖

คนเราท�าไมถึงท�าทุกอย่างได้เพราะความรัก แม้กระทั่งความเลว 

ก็ท�าได้  เพราะเรามีกรรมต่อเขาคนนั้นใช่ไหม

 

ตอบ

เป็นบางคน บางคนกท็�าชัว่ได้เพราะความรกั แต่บางคนรกัสกัเท่าไร 

กไ็ม่ท�าความชัว่ไม่ท�าผดิ อยูท่ีม่โนธรรมของแต่ละคนซึง่มไีม่เท่ากนัและ 

ไม่เหมอืนกนั พระเจ้าสตุโสมโพธสิตัว์เคยกล่าวไว้ว่า “ผูใ้ดท�าบาปเพราะ 

สิ่งอันเป็นที่รัก ผู ้นั้นย่อมไม่ได้สิ่งอันเป็นที่รัก”  ทรงโอวาทโปรดโจร 

โปรสิาทผูร้กัทีจ่ะกนิเนือ้มนษุย์ และเทีย่วล่ามนษุย์มาเป็นอาหาร ในทีส่ดุ 

โจรโปริสาทก็เลิกฆ่าคนเพื่อกิน บัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรม 

จะทุกข์ด้วยความรักสักปานใดก็ไม่ทิ้งธรรมคือความถูกต้อง สุภาษิต 

ทางจริยศาสตร์มีอยู่ว่า  “ยอมทนทุกข์ทรมานเพราะการท�าผิดของผู้อื่น 
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ดีกว่าไปท�าผิดเสียเอง  (It  is better  to  suffer wrong  than doing 

wrong.)”

ขอขอบใจทุกคนที่ถามมา

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๗

เรียนถามอาจารย์ว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนายกย่องเรื่อง 

ความกตัญญูมาก ผมเป็นต�ารวจ แม่ผมชอบเล่นการพนัน ผมเป็น 

ต�ารวจต้องรักษากฎหมาย แต่ท�าแบบนั้นเท่ากับผมไม่กตัญญูหรือไม่ 

ผมควรท�าอย่างไร รบกวนอาจารย์ด้วย ขอบคุณครับ

 

ตอบ

ทางที่ควรจะเป็นที่ดีที่สุดก็คือ อ้อนวอนให้แม่เลิกเล่นการพนัน 

ที่ผิดกฎหมาย สภาพอย่างที่คุณเป็นอยู่  เรียกว่ากลืนเข้าคายไม่ออก 

จะท�าตามกฎหมายก็ผิดต่อแม่ผู้บังเกิดเกล้า จะไม่ท�าก็ปล่อยให้แม่ 

ผดิกฎหมาย อ้อนวอนให้แม่เลกิเล่นการพนนัเสยีเถดิ  เพราะเป็นอบาย- 

มุข และเป็นการช่วยลูกด้วยได้ทั้งสองทาง

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๘

ในเมื่อมนุษย์เรามีมโนธรรมในจิตใจไม่เท่ากัน  เราจะสร้างมโน- 

ธรรมขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ท�าผิด
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ตอบ

เราต้องมัน่คงในมโนธรรมส�าหรบัตวัเรา ถงึคนอืน่จะท�าผดิ แต่เรา 

ต้องไม่ท�าผดิ เราเดนิอยูใ่นทางทีถ่กูต้องในทางแห่งความด ีเป็นตวัอย่าง 

ให้คนอื่นมีมโนธรรมด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๙

รู้สึกอึดอัดอย่างมาก  เนื่องจากลูกชายน�าแฟนมาอยู่ด้วยกับพ่อ 

ทีห้่อง แล้วแฟนไม่ท�างานบ้านหรอืสนใจอะไรเลย นอกจากนอน แล้วก็ 

กินเป็นหลัก พ่อต้องถูห้อง ล้างจาน ขัดห้องน�า้ ซักผ้า ให้ทั้งคู่ แถมยัง 

ต้องคอยหาข้าวปลาอาหารให้แทบทกุมือ้ หลายๆ ครัง้เกอืบออกปากให้ 

ไปอยูท่ีอ่ืน่ แต่กร็ูส้กึละอายใจถ้าต้องท�าเช่นนัน้  เนือ่งจากคดิว่า เหมอืน 

เราให้ทานแก่ชีวิตอีกคน แต่ใจในด้านไม่ดีก็คอยท�าให้ไม่สบายใจว่า 

พ่ออดทนท�าในสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกต้องกันแน่ในภาพรวม ช่วยตอบให้ 

สบายใจด้วยครับท่าน

 

ตอบ

คุณท�าดีทุกวัน แต่ลูกและลูกสะใภ้ของคุณท�าชั่วทุกวัน ทางที่ดี 

คณุไม่ควรท�าดทีีเ่ป็นเหตใุห้คนอืน่ชัว่  ต้องให้คนอืน่ท�าดด้ีวย มาถงึตรงนี้ 

คณุต้องใช้มาตรการขัน้เดด็ขาด คอืบงัคบัให้เขาท�าในสิง่ทีเ่ขาควรท�า ถ้า 

เขาไม่ท�า คณุกไ็ม่ควรท�าให้เขา เรือ่งกน่็าจะจบเพยีงเท่านี ้ทางทีถ่กูกว่า 

และดีกว่าก็คือ  เขาต้องท�าให้คุณผู้เป็นพ่อ 
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ค�ำถำมที่ ๑๒๐๐

กฎแห่งไตรลักษณ์ นั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจบด้วยกับ 

การไม่มเีหลอื...แล้วการเวยีนว่ายตายเกดิกต้็องจบเองได้โดยตวัมนัเอง 

หรือเปล่าครับ

ตอบ

การเวียนว่ายตายเกิดจะสั้นเข้าส�าหรับผู้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ 

ปฏิบัติถูกต้อง ถ้าปฏิบัติไม่ดี สังสารวัฏจะยาวออก

ค�ำถำมที่ ๑๒๐๑

อาจารย์คะ ศีลแปดกับอุโบสถศีล ต่างกันอย่างไรคะ

ตอบ

ศีล ๘ กับอุโบสถศีลหัวข้อเหมือนกัน  เพียงแต่ถ้ารับในวันอุโบสถ 

เรียกว่าอุโบสถศีล ถ้ารับวันธรรมดาก็เรียกว่าศีล ๘  รับศีล ๘ ข้อใน 

วัน ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า  เรียกว่าอุโบสถศีล

ค�ำถำมที่ ๑๒๐๒

ทีผ่่านมาคุน้กบัค�าสอนทีว่่า อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา แต่ไม่นานมานี้ 

ได้ยินมาว่ามีบางวัด สอนว่า  “นิจจัง ทุกขัง อัตตา” ทั้งสองค�ามีความ 

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  ที่ถูกแล้วควรเป็นอย่างไรครับ

ขอบพระคุณมากครับ



81สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ตอบ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  เรียกว่า ไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ 

คือ มีแก่สิ่งทั้งปวงในส่วนที่เป็นสังขตธรรม คือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง 

สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 

รวมทั้งนิพพานด้วย นิพพานนั้นเที่ยง  เป็นสุข แต่เป็นอนัตตา พบได้ใน 

ค�าว่า “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” รวมทั้งนิพพานด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๒๐๓

สวัสดีครับอาจารย์  เห็นชาววัดเขาพูดกันว่า วันพระไป “ขอศีล” 

ตรงนี้เป็นค�าพูดชาวบ้านใช่หรือเปล่าครับ พระไม่เคยให้ศีล แต่พระ 

บอกข้อฝึก คือ สิกขาบท ชาวบ้านเข้าใจกันไปเอง หรือมีสาระส�าคัญ 

อย่างอื่นอีกครับ

ตอบ

ชาวบ้านขอศีล แต่พระให้สิกขาบทคือข้อปฏิบัติ  เวลาขอศีลเรา 

ขอว่า  “มย� ภนฺเต ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจามะ” แปลว่า  เรา 

ทั้งหลายขอศีล ๕ พร้อมด้วยสรณะ ๓ (คือ พุทธะ ธรรมะ สังฆะ) แต่ 

เวลาพระให้ศีล ท่านจะว่าน�าว่า ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ  เว้น 

จากปาณาติบาต  เป็นต้นไปจนถึง สุราเมรัย แปลว่า ชาวบ้านขอศีล 

แต่พระให้ข้อปฏิบัติคือต้องน�าสิกขาบทเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติ 

เทียบดูเหมือนศีลของพระ ชาวบ้านเรียกศีล ๒๒๗ แต่พระท่านเรียก 

สิกขาบท เช่น ปาราชิกมี ๔ สิกขาบท เป็นต้น
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ค�ำถำมที่ ๑๒๐๔

สวัสดีครับ จากเหตุการณ์แม่ชีแนะน�าเกี่ยวกับเรื่องการตัดกรรม 

ผมฟังแล้วไม่อยากจะโทษแม่ชีเพียงฝ่ายเดียว แต่มองอีกแง่หนึ่งคือ 

โยมเองก็ไม่มีหลักชาวพุทธที่มั่นคง  เลยถูกชักจูงง่าย ส่วนฝ่ายผู้ให้ 

ความรูก้ไ็ม่สอนอะไรทีเ่ป็นไปตามหลกัไตรสกิขา  เกดิเหตกุารณ์อย่างนี้ 

องค์กรทางพระพทุธศาสนาไม่สามารถท�าอะไรได้เลยหรอืครบั ถงึแม้ว่า 

ทางหลักพุทธศาสนาไม่สามารถบังคับความเชื่อหรือศรัทธาผู้อื่นได้ 

แต่ถ้าผูส้อนศาสนาสอนผดิหลกักค็วรจะลงโทษกนับ้างนะครบั อาจารย์ 

มีความคิดเห็นอย่างไรครับ สังคมมันจะไปกันใหญ่แล้วครับ  ตั้งแต่ 

ประชากรยันผู้บริหารเลย ขอบคุณครับ

ตอบ

ความเหน็ของคณุเป็นความเหน็ทีด่มีาก ผมเหน็ด้วย การตดักรรม 

ต้องเริ่มตัดที่กิเลสเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดการท�ากรรม กิเลส-กรรม- 

วิบาก หมุนเวียนกันอยู่ ชาวพุทธควรท�าอะไรให้มีหลัก ไม่ใช่สักแต่ว่า 

ความเชือ่ คณะสงฆ์ควรประกาศหลกัพระพทุธศาสนาทีแ่น่นอนออกมา 

ให้ชาวพุทธปฏิบัติ แต่คณะสงฆ์เองก็ยังเห็นขัดแย้งกันอยู่ในเรื่องต่างๆ 

จึงเป็นการยาก
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ค�ำถำมที่ ๑๒๐๕

สวัสดีครับ ตอนนี้ผมก�าลังกังวลใจเรื่องน้องครับ คือน้องผมเขา 

ก�าลงันบัถอืลทัธกิารให้ทาน ผมได้อ่านหนงัสอืของลทัธนิี ้มแีต่เน้นเรือ่ง 

ให้ทาน คือคัดลอกพระสูตรมาบางตอนเป็นแนวที่พุทธสาวกให้ทานแก่ 

พระอรหันต์หรือท�าบุญท�าทานแก่พุทธศาสนาแล้วก็จะสรุปเรื่องโดย 

การบอกผลของการท�านั้น แต่บอกมาไม่หมด บอกแต่ส่วนได้รับผล 

อย่างเดยีว น้องผมเขาศรทัธามาก ท�าใหญ่เลย มกีารผ่อนกฐนิฯ มกีาร 

แนะน�าว่า ถ้ายืมเงินมาท�าบุญแล้วใช้หนี้เขาหมดก็ถือว่าได้บุญเต็มที่ 

คือถ้าเป็นการท�าทานที่เห็นว่าจะพัฒนาไปถึง ศีล สมาธิ ภาวนา ผม 

ก็จะไม่กังวลหรอกครับ แต่นี่แม้แต่จะให้ถือศีล สมาธิ ก็บอกอานิสงส์ 

ว่าจะได้ไปขึ้นสวรรค์ หวังกันแต่หลังความตาย อยู่กันด้วยความหวัง 

แบบเต็มไปด้วยกิเลส   ผมว่าถ้าสอนการท�าบุญแบบเพิ่มกิเลสคล้ายๆ 

กับลงทุนท�าธุรกิจหวังก�าไรกันใหญ่โต ตกกระแสตัณหา  ผมจะดึงน้อง 

ออกมาจากลทัธนิีอ้ย่างไรดคีรบั  น้องผมจะไปยกทีด่นิ  บ้าน หลกัทรพัย์ 

ทุกอย่างให้ลัทธินี้หมดแล้ว แล้วจะไปอยู่วัดนี้เพื่อปฏิบัติอะไรก็ไม่รู ้ 

ลัทธินี้ชอบสร้างโน่นสร้างนี่แพงๆ ทั้งนั้น ท�าอย่างไรดีครับ

 

ตอบ

การท�าทานเป็นของด ีขอให้คณุบอกน้องคณุว่า ควรจะท�าแต่พอดี 

ไม่กระทบตนและผู ้อื่น  คือว่าไม่ท�าให้ตนเดือดร้อน  ไม่ท�าให้ผู ้อื่น 

เดือดร้อน ความพอดีดีเสมอ การท�าทานเป็นของดี  ขอให้คุณบอก 

น้องคุณว่า ควรจะท�าแต่พอดีไม่กระทบตนและผู้อื่น คือ  ไม่ท�าให้ตน 

เดือดร้อน ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ความพอดีดีเสมอ
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ค�ำถำมที่ ๑๒๐๖

สวสัดค่ีะ ได้ฟังเพือ่นร่วมงานคยุกนัเรือ่ง พระเณรเล่นน�า้สงกรานต์ 

กับโยม มีเพื่อนท่านหนึ่งบอกมาว่า  เณรมีศีล ๑๐ ข้อ  ไม่ผิดหรอก 

อกีท่านหนึง่บอกว่า ไม่ใช่ ๑๐ ข้อนะ ม ี“เสขยิวตัร” ครอบคลมุไว้เกีย่วกบั 

เรือ่งปฏบิตัด้ิวย อาจารย์คะ “เสขยิวตัร” นีเ้ฉพาะพระหรอืเปล่าคะ มนียั 

สาระส�าคัญอะไรอีกคะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

เสขยิวตัร แปลว่า  ข้อวตัรปฏบิตัทิีค่วรศกึษา เป็นสมบตัผิูด้ ี ต้อง 

ปฏบิตัทิัง้พระและสามเณร การทีส่ามเณรเล่นน�า้สงกรานต์กบัฆราวาส 

เป็นการไม่สมควร แม้เล่นกับสามเณรกันเองก็ยังไม่สมควร ดูไม่งาม 

เป็นที่ติเตียนของชาวบ้าน

ค�ำถำมที่ ๑๒๐๗

สวัสดีครับอาจารย์  เห็นเวลาปิดเทอมฤดูร้อน มีการบวชสามเณร 

ฤดูร้อนเป็นประจ�า ผมได้ไปท�าบุญที่วัดๆ หนึ่ง หลวงพี่ที่เป็นอาจารย์ 

บอกว่า ตอนเย็นๆ ทางวัดผ่อนผันให้เณรได้ฉันอาหารเย็นด้วย หลวงพี่ 

ให้ความเห็นมาว่า  เณรก็คือเด็ก ยังต้องการพลังงาน ถ้าเกิดเวทนา 

(ความหิว) แล้วทนคือไม่ยอมทาน ย่อมบาปทางจิต  เหตุการณ์นี้เป็น 

อย่างที่หลวงพี่ท่านนี้บอกหรือเปล่าครับ ผมว่าน่าจะผิดนะครับ

ตอบ

ความเห็นของพระผู้เป็นอาจารย์ไม่ถูกต้อง  เมื่ออดอาหารเย็น 

ไม่ได้ก็ไม่ควรบวช เรื่องก็จบ
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ค�ำถำมที่ ๑๒๐๘

สวัสดีครับ  (จากข้อ ๑๑๙๕) ผมไปค้นหาข้อมูลมา ผู้รู้ท่านบอก 

ว่าแรดในประเทศอินเดียมีนอเดียว แต่แรดประเทศอื่นมี ๒ นอ ท่าน 

หมายถึงเป็นผู้ด�าเนินชีวิตโดดเดี่ยวเหมือนนอแรด ฟังดูข�าดีนะครับ

ตอบ

ดีแล้ว ขอบคุณ 

ค�ำถำมที่ ๑๒๐๙

สวัสดีค่ะ มีรุ่นพี่ที่ท�างานเป็น  “เกย์” แล้วพ่อแม่อยากจะให้บวช 

(ไม่รู ้ว่าลูกเป็นเกย์) พี่เขาฝากมาถามอาจารย์ว่า ถ้ารู้ว่าตนเองเป็น 

อย่างนี้ ถ้าบวชเข้าไปก็มีความผิด ถ้าไม่บวชอยู่เป็นฆราวาสจะบรรลุ 

ธรรมได้หรอืไม่ หนแูนะน�าให้บอกพ่อแม่ว่าเป็นอย่างนี ้ เพือ่จะได้ไม่รูส้กึ 

ผิดทางใจ อาจารย์ช่วยให้ค�าแนะน�าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

ไม่ต้องบวชก็บรรลุธรรมได้ ถ้าบวชจะสร้างปัญหาหลายอย่างขึ้น 

ในวัด  เมื่อเป็นเช่นนี้ปฏิบัติธรรมในเพศฆราวาสดีกว่า
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ค�ำถำมที่ ๑๒๑๐

สวัสดีครับอาจารย์ ความคิดเรื่องท�าบุญต้องใส่น�า้ไปด้วย  เพราะ 

เชื่อกันว่า ถ้าตายไปแล้วจะไม่มีน�้ากิน  เราจะแนะน�าอย่างไรแบบบัว 

ไม่ช�้าดคีรบั สงสารพระครบั  เจอโยมใส่เข้าไปแพค็เดยีว (หกขวด)  เดนิ 

ตัวเอียงเลย พระท่านคงหนักแต่ขัดศรัทธาโยมไม่ได้  เดี๋ยวอด

ตอบ

เรื่องเอาน�้าใส่บาตรพระนี้ ต้นตอมาจากท่านผู้หนึ่ง ที่ว่าตายไป 

แล้วฟื้นขึ้นไปเห็นคนที่ไม่เอาน�้าใส่บาตรอดน�้า ก็เลยเอามาเผยแพร่ 

เป็นที่เชื่อถือกันในจ�านวนคนไม่ใช่น้อย   อันที่จริงถ้ามีบุญก็ได้หมด 

ทุกอย่าง ไม่ว่าปรารถนาสิ่งใดๆ สมมติเขาไปเกิดเป็นเทวดา เทวดาอยู่ 

กันอย่างไรเขาก็อยู่อย่างนั้น ถ้ากลัวอดน�้าไปสร้างถังน�้าถวายวัดก็ได้ 

ไม่ต้องใส่บาตรให้พระต้องล�าบาก

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๑

สวัสดีครับอาจารย์ ช่วงเดือนนี้มีวันหยุดยาวผมเลยลาพักร้อนต่อ 

เพื่อลาบวช ชีวิตของพระนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอิสระและเป็นเวลาแห่งการ 

ศึกษาชีวิตและจิตใจจริงๆ จากการที่ผมได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาบ้าง 

อันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับ   ถ้าส�าหรับเพศฆราวาสอ่านแค่ 

พระสตุตนัตปิฎกกพ็อแล้วครบั มทีัง้วธิกีาร องค์ความรู ้การปฏบิตัคิรบ 

เลย พระวินัยปิฎกกับพระอภิธรรมปิฎกไม่ต้องอ่านเลยก็ได้ ก็เพียงพอ 

แล้ว ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าถ้าเราตัดไปก็ยังได้อรรถครบถ้วนอยู่ดี 

แต่ผมกย็งัเหน็ประโยชน์ของปาฏหิารย์ิ เพราะชาวบ้านมปัีญญาไม่เท่ากนั 
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จรติต่างกนั ต้องดงึให้มศีรทัธาเสยีก่อน พอให้ปัญญามพีอแล้ว ศรทัธา 

กเ็ป็นแค่ฐานเท่านัน้เอง    ส่วนตวัของผมเอง อรยิสจันัน้คล้ายๆ กบัเป็น 

หัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์ทางจิตต้องท�าการทดลอง ตัวการปฏิบัติก็คือ 

อริยมรรคมีองค์แปดนั่นเอง ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ครับ  เพราะ 

หนงัสอื พระพทุธโอวาทก่อนปรนิพิพาน นีเ่อง ท�าให้ผมไม่อาจละวาสนา 

ไปออกบวชจนได้ ถงึแม้จะท�าทีส่ดุแห่งทกุข์ตามทีป่ฏญิาณตอนบวชไว้ 

ไม่ได้ทนั แต่จะตามดทูกุข์จนเบือ่ครบั ขอบพระคณุอาจารย์มากๆ ครบั

ตอบ

พระสุตตันตปิฎกเป็นส่วนส�าคัญของพระไตรปิฎก ควรจะอ่านให้ 

มาก ส่วนพระวินัยเท่าที่จ�าเป็น มีอยู่แล้วในหนังสือ นวโกวาท ส�าหรับ 

พระบวชใหม่ มแีพร่หลายทกุวดั ส�าหรบัพระอภธิรรมนัน้คณุจะเรยีนหรอื 

ไม่เรยีนกส็ดุแล้วแต่โอกาสของคณุ  นอกจากทีก่ล่าวมานี ้ความเหน็ของ 

คุณก็ดีแล้ว ไม่มีอะไรจะต้องแนะน�าอีก

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๒

สวัสดีค่ะ หนูขอเรียนถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิหน่อยค่ะ 

๑.  เวลาหนูนั่งสมาธิ หนูมีความรู้สึกอึดอัด  เครียด แสดงว่าหนู 

ปฏิบัติผิดหรือเปล่าคะ 

๒. พอมีอะไรแว่บขึ้นมาในจิตขณะนั่ง หนูควรจะท�าอย่างไรคะ 

(เช่น ความสงสัย คิดถึงแฟน หิว คอแห้งจนต้องกลืนน�้าลาย) 

๓. ถ้าจะนั่งให้เป็นวิปัสสนาต้องมีวิธีอย่างไรบ้างคะ  (คือเราจะ 

วางใจและมีเทคนิคอย่างไรบ้าง)
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ตอบ

ถ้าท�าสมาธิไม่ได้หรือท�ายาก ก็ท�าวิปัสสนา คือ ได้เห็น ได้ฟัง ได้ 

รบัรูท้างตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ กใ็ห้พจิารณาเหน็เป็นของไม่เทีย่ง 

เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด ว่าเป็นตัวเรา  เป็นของเรา 

เพยีงเท่านีค้ณุกส็บายแล้ว และเป็นทางไปนพิพานได้ง่ายด้วย เรยีกเป็น 

ศัพท์ว่า  เป็นสัปปายธรรมของนิพพาน

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๓

“ทุกข์นั่นแหละมีอยู่ แต่ผู้ทุกข์หามีไม่ การกระท�ามีอยู่ แต่ผู้ท�า 

ไม่มี นิพพานมีอยู่ แต่คนผู้นิพพานไม่มี ทางก็มีอยู่ แต่ผู้เดินทางไม่มี” 

ค�ากล่าวนีเ้ป็นพระพทุธพจน์ไหมคะ หนเูข้าใจว่ามาจากวสิทุธมิรรค แต่ 

ไม่ทราบว่ามาจากพระพุทธพจน์หรือไม่   อยากทราบว่า ผู้กล่าวกล่าว 

ในบริบทใด และมุ่งหมายเช่นใดคะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ 

อย่างสูงค่ะ

ตอบ

มาจากวิสุทธิมรรคถูกแล้ว ตอนที่ท่านอธิบายเรื่องอริยสัจ ๔ ใน 

ฐานะเป็นสุญญตา ท่อนแรกว่าโดยสมมติ ท่อนหลังว่าโดยปรมัตถ์หรือ 

สุญญตา ไม่เคยพบว่าเป็นพระพุทธพจน์ ค�าว่า “ผู้ทุกข์ไม่มี ผู้ท�าไม่มี 

ผู้ดับไม่มี และผู้เดินไม่มี”  เป็นการกล่าวโดยปรมัตถสัจจะ
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ค�ำถำมที่ ๑๒๑๔

เมือ่กล่าวถงึพระอรยิบคุคลผูถ้งึพร้อมด้วยทสัสนะ  ทสัสนะ ในทีน่ี้ 

หมายถึงอะไรคะ

ตอบ

หมายถึง สัมมาทิฏฐิ มีญาณในทุกข์  เป็นต้น อย่างข้อความใน 

รัตนสูตรที่ว่า  “พร้อมด้วยทัสสนสัมปทา ท่านย่อมละอกุศลธรรม ๓ 

อย่างได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส”

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๕

ญาณในธรรม กับญาณที่คล้อยตามธรรม (อันวยญาณ) ต่างกัน 

อย่างไรคะ

ตอบ

ธรรมญำณ แปลว่า ญาณในธรรม ในทีน่ีห้มายถงึ มรรคญำณ คอื 

ญาณในมรรค ๔ มโีสดาปัตตมิรรค เป็นต้น ส่วนอนัวยญำณนัน้ หมายถงึ 

ปัจจเวกขณญาณ คือ ญาณที่พิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว และกิเลส 

ที่ยังไม่ได้ละ  ส�าหรับมรรคที่  ๔  คือ  อรหัตตมรรคและผลที่  ๔  คือ 

อรหตัตผล นัน้ มปัีจจเวกขณญาณเพยีงอย่างเดยีว คอื พจิารณากเิลส 

ทีล่ะแล้ว กเิลสทีย่งัไม่ได้ละไม่ม ีโดยนยันีเ้ราจะได้ความรูใ้นเรือ่งญาณ 

ต่างๆ โดยย่อดังนี้

๑.  โคตรภูญาณ

๒. มรรคญาณ (ธรรมญาณ)
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๓. ผลญาณ

๔. นิพพาน

๕. ปัจจเวกขณญาณ (อันวยญาณ)

(ดรูายละเอยีดใน สงัยตุตนกิาย นทิานวรรค พระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ 

ข้อ ๑๑๘-๑๒๕) และอรรถกถา

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๖

ผมสับสนกับธรรมะที่เป็นของอินเดียกับของจีน ที่สอนต่างกันว่า 

จริงๆ  อะไรคือธรรม มีครั้งหนึ่งผมไปท�าบุญทอดกฐินกับคณะของ 

อาจารย์ศิริพงษ์ ที่เขียนหนังสือเรื่อง ความส�าเร็จที่มาจากพระพุทธเจ้า 

อาจารย์สอนให้ท�าบุญมากๆ ท�าให้เต็มก�าลัง และก่อนท�าท่านเทศน์ 

ให้ฟังเรือ่ง “มสีมยัหนึง่ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงมารบัผ้ากฐนิ และมคีนเลีย้งววั 

อยากจะท�าบญุแต่ไม่มเีงนิ จงึเอาผ้านุง่ตวัเองไปขาย เพือ่ซือ้ด้ายกบัเขม็ 

มาร่วมท�าบญุ ส่วนตวัเองต้องใส่ใบตองห่อหุม้ แต่เป็นเพราะท�าขนาดนี้ 

ผลบญุเลยส่งให้แกได้เป็นเศรษฐ”ี ผมสบัสนว่า แบบนีเ้ป็นการท�าบญุที่ 

เบียดเบียนตัวเองหรือเปล่า  เพราะเป็นการท�าบุญเกินตัวไปไหม และ 

อาจารย์แกยังสอนให้ท�าทานมากๆ ถึงขนาดหมด ถึงไหนถึงกัน แม้แต่ 

ต้องยืมเงินคนข้างๆ หรือแม้จะต้องเอาสร้อยทองที่คล้องมาจ�าน�าเพื่อ 

ท�าบญุ แบบนีม้นัผดิไหมครบั  แต่ธรรมะของจนีกก็ลบัสอนเรือ่งของการ 

หลดุพ้น การไม่ยดึตดิ  สรปุแล้ว ผมสบัสนว่า คอือย่างไรกนัแน่ ในเรือ่ง 

ของธรรมะที่ถูกต้อง  เพราะแต่ละอาจารย์ก็สอนกันมากมายเหลือเกิน 

บ้างก็อ้างว่าท�าบุญ แล้วเกิดมาเป็นเทวดามีสถานที่กว้างใหญ่ไพศาล 

มีปราสาททอง และถ้ามีจริงเราจะมีความสุขตรงไหน มีปราสาททอง 
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กว้างใหญ่ แล้วจะมีความสุขได้อย่างไร  เหมือนคนรวยมีบ้านใหญ่โต 

ไม่มคีนรกั มนักค็งไม่มคีวามสขุ  บางทผีมกค็ดินะว่า ผมคดิมากไปไหม 

ไม่เข้าใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนอย่างไร

ตอบ

ความพอดี-ดีเสมอ  (มัตตัญญุตา สทา สาธุ)  เพราะฉะนั้นจะ 

ท�าบุญท�าทานอะไรก็ให้รักษาความพอดีไว้  ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น 

ความเสียสละเป็นเรื่องดี แต่ต้องรู้จักประมาณ มัตตญัญุตา ความรู้จัก 

ประมาณเป็นธรรมของคนดีข้อหนึ่ง  (สัปปุริสธรรม)

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๗

อาจารย์คะ พระผู้มีพระภาคทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดา 

ทั้งหลาย    ไม่ทราบว่า มนุษย์หมายถึงเฉพาะภพของมนุษย์ชมพูทวีป 

หรือรวมทั้งหมดอีก ๓ ทวีปคะ

ตอบ

เข้าใจว่า  เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เทวดาทุกชั้น 

มนษุย์ทกุทวปี ทวปีทีเ่ราอยูน่ีเ้รยีกชมพทูวปี อกี ๓ ทวปี คอื ปพุพวเิทหะ 

อตุตรกรุ ุและอมรโคยาน แต่ละทวปีท่านพรรณนาไว้ว่า มรีปูร่างหน้าตา 

ต่างกัน มีความเป็นอยู่ต่างกัน    เทียบดูทวีปในปัจจุบันก็ได้  เช่น ทวีป 

เอเซยี ทวปียโุรป ทวปีอเมรกิา ทวปีแอฟรกิา มนษุย์มรีปูลกัษณ์ต่างกนั 

มีความเป็นอยู่ต่างกัน ฉันใดก็ฉันนั้น   แต่จนบัดนี้เราก็ยังไม่รู้ว่า ทวีป 

ทั้งสาม มีปุพพวิเทหะ  เป็นต้น อยู่ที่ไหน    เคยพบในอรรถกถาว่า  เมื่อ 
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พระพุทธเจ้าเสด็จไปจ�าพรรษาที่ชั้นดาวดึงส์  ทรงแสดงธรรมโปรด 

พระพทุธมารดานัน้ บางวนัเสดจ็ไปบณิฑบาตทีอ่ตุตรกรุทุวปี ทรงเนรมติ 

รูปเหมือนพระองค์  (พระพุทธนิมิต) ให้แสดงธรรมแทน

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๘

สวัสดีครับ ได้ยินพระท่านว่า งานที่คนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นงาน 

อวมงคล  เช่น งานศพ  เป็นต้น   ถ้าคนที่มีปัญญา งานเหล่านี้เรียกว่า 

“งานกุศล” ทั้งสิ้น คือ ถ้าตั้งจิตใจไว้ดี มองให้เห็นถึงความจริงของงาน 

นัน้ๆ มนักจ็ะให้เราฉลาด รูเ้ท่าทนั แล้วกจ็ะวางใจต่อสิง่ทีม่นัเกดิขึน้  ถ้า 

เราคิดกันได้แบบที่พระท่านว่า อย่างนี้เรียกว่า  “ญาณ” หรือเปล่าครับ 

เห็นคนส่วนใหญ่เขาจะถือนั่นถือนี่ยุ่งวุ่นวายกันไปหมด ถ้าเราจะตั้งจิต 

ไว้อย่างนี้ต้องมีหลักอะไรบ้างครับ

ตอบ

ทีค่ณุคดินัน้ถกูต้องแล้ว และขอให้ตัง้ใจว่า งานทีเ่ป็นบญุกศุลเป็น 

งานมงคลทั้งสิ้น

ค�ำถำมที่ ๑๒๑๙

สวัสดีครับ  เห็นคนส่วนใหญ่ตื่นตูมไปกับค�าท�านายวันสิ้นโลก 

ชาวพทุธทีม่หีลกัดแีล้วคงจะไม่ตืน่ตระหนกเท่าไรนกั แต่ส�าหรบัชาวพทุธ 

ทีห่ลกัไม่มัน่คง กค็งจะแตกตืน่ กลวักบัสิง่ทีต่นกระท�า แล้วพทุธบรษิทัสี่ 

พอจะช่วยอย่างไรได้บ้างครับ ที่จะท�าให้ผู ้คนที่มืดบอดได้ตื่นรู ้กัน 
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ขึ้นมาบ้าง   ผมเห็นมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น มีแต่ชาวพุทธพาณิชย์ 

เร่งโหมโฆษณาบุญ  เอ้า!  รีบท�าบุญจะได้ไปสวรรค์ มาจองที่วัดนี้ไว้ 

ด้วยอานุภาพของหลวงพ่อจะได้ช่วยให้รอดตาย คล้องพระองค์นี้ไว้จะ 

แคล้วคลาด   คณะสงฆ์ก็น่าจะเห็นเหตุการณ์นี้เอาหลักไตรสิกขามา 

สอนกันให้พอคลายความกังวลกันบ้างนะครับ  เอาโอกาสอันนี้มาสอน 

หลกัทีผู่ค้นไม่ค่อยมกีนัมาสัง่สอน ไม่น่าจะเงยีบงนักนัขนาดนี ้ น่าสงสาร 

พวกเขาบ้างนะครับ

ตอบ

เห็นด้วยครับ ควรจะเน้นเรื่องความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวง เกิดขึ้น 

ตั้งอยู่  และดับไป ให้พิจารณาไตรลักษณ์ให้มาก ความไม่เที่ยงเป็น 

ลักษณะส�าคัญของโลกทั้งปวงรวมทั้งเทวโลกด้วย 

ค�ำถำมที่ ๑๒๒๐

หนูเคยได้รับค�าอวยพรจากท่านอาจารย์เป็นภาษาบาลีในหลาย 

โอกาส หนปูลืม้ใจทกุครัง้แม้ว่าบางครัง้หนไูม่รูเ้รือ่งเลยเพราะท่านอาจารย์ 

ไม่ได้แปลให้ฟัง ครั้งหลังสุด ท่านอาจารย์แปลให้ฟังแต่หนูจ�าไม่ได้ 

ทัง้หมด จ�าได้แต่ “ขอให้ความปรารถนาส�าเรจ็เตม็บรบิรูณ์ดงัพระจนัทร์ 

วนัเพญ็” ท�านองนีน้ะคะ จะขอความเมตตาท่านอาจารย์เขยีนเป็นภาษา 

บาลีและมีภาษาไทยก�ากับเต็มบทได้ไหมคะ หนูอยากเก็บค�าอวยพร 

ทุกๆ ครั้งไว้เป็นมงคลของชีวิตและก�าลังใจในการด�ารงชีวิตค่ะท่าน 

อาจารย์ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
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ตอบ

ค�าอวยพรครัง้หลงัสดุซึง่มข้ีอความท�านองทีว่่ามานัน้ ภาษาบาลว่ีา 

อิจฺฉิต� ปตฺถิต� ตุมฺห� ขิปฺเมว สมิชฺฌตุ

สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา

มนิโชติรโส ยถา

แปลว่า สิง่ใดทีท่่านต้องการแล้ว ปรารถนาแล้ว ขอสิง่นัน้จงพลนั 

ส�าเรจ็ ขอให้ความด�ารทิัง้ปวงของท่านจงเตม็บรบิรูณ์  เหมอืนดวงจนัทร์ 

ในวันเพ็ญ และสว่างรุ่งเรืองเหมือนแก้วมณี

ค�ำถำมที่ ๑๒๒๑

พระพทุธองค์ทรงสอนธรรมข้อใดให้สภุทัทปรพิาชกน�าไปใคร่ครวญ 

ก่อนที่จะส�าเร็จเป็นอรหันตสาวกองค์สุดท้ายคะ

ตอบ

ทรงสั่งสอนเรื่องมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ  เป็นต้น 

ค�ำถำมที่ ๑๒๒๒

เจริญพรโยมอาจารย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโยมอาจารย์สุขภาพ 

ยังแข็งแรงดีทุกประการ  เข้ามาสอบถามปัญหาโยมอาจารย์ดังนี้ว่า 

สบืเนือ่งจากลงไปเผาศพโยมย่าทีน่ครศรธีรรมราช และได้พบพธิทีีส่งสยั 

จงึน�ามาสอบถามว่า  ๑. เวลาพระยถา และโยมกส็วดร่วมไปกบัพระว่า 

อิมินา  ฯลฯ มีที่มาที่ไปอย่างไร และท�าไมวัฒนธรรมการท�าบุญถึง 
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ต่างกันไปในแต่ละท้องที่    ๒.  ไปพักที่วัดพระธาตุฯ  ได้สนทนากับ 

พระใหม่  เป็นทันตแพทย์มาบวช  ได้ประเด็นว่า ท�าไมพระพุทธเจ้า 

ต้องเสียสละลูก  เมีย แล้วทรงออกบวช ท�าเช่นนี้ไม่เห็นแก่ตัวหรือ 

เรื่องพระเวสสันดรพระชาติสุดท้ายก็ให้ทานมากมาย  ให้แม้กระทั่ง 

ลูกเมีย ผิดธรรมชาติมนุษย์    การนั่งสมาธิและบอกว่าเห็นนั่นนี่โน่น 

แท้จรงิคอือปุาทานหรอืไม่อย่างไร  ทีว่่ามาเป็นประเดน็ปัญหาทีส่นทนา 

กัน แต่อาตมภาพก็บอกว่า ความรู้ยังน้อย ขอกลับมาปรึกษาท่าน 

ผู้รู้ก่อน สาธุ  เจริญพร บุญรักษา

ตอบ

๑. พิธีกรรมต่างๆ  เป็นไปตามประเพณีของท้องถิ่น  ไม่มีหลักที่ 

แน่นอนตายตัว ต้องปล่อยไป

๒. เรือ่งพระพทุธเจ้าและเรือ่งพระเวสสนัดรตามทีก่ล่าวมานัน้ เป็น 

วิสัยของท่าน ถ้าไม่ท�าเช่นนั้นท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ถ้าท�าอย่าง 

คนสามัญ ท่านก็จะเป็นได้เพียงคนสามัญ  ไม่เป็นบุคคลพิเศษเช่น 

พระพุทธเจ้า

สขุภาพผมยงัทรงๆ อยู ่จะถอืว่าดกีไ็ม่ได้ จะถอืว่าร้ายกไ็ม่เชงิ อ้อ! 

ลืมไป  เรื่องการนั่งสมาธิเห็นนั่นเห็นนี่  เป็นนิมิตในสมาธิ  เป็นธรรมดา 

ของสมาธิซึ่งเป็นเช่นนั้นเอง  เหมือนคนอาบน�้าเย็นแล้วรู้สึกเย็นเป็น 

ธรรมดา
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ค�ำถำมที่ ๑๒๒๓

เจรญิพรโยมอาจารย์ ค�าถามนีม้าจากศาสนกิต่างศาสนา ถามมา 

ว่า ความจรงิคอืความจรงิ ท่านกราบคน กราบพระพทุธรปู ทัง้ๆ ทีพ่ระ- 

พุทธรูปเหล่านั้นท�าจากหิน ไม้ ปูน  เมื่อฝนตก แดดร้อน ท�าไมไม่หลบ 

ฝนหรอืหลบแดดล่ะ อยูต่ากฝนตากแดดท�าไม ในเมือ่เรามนษุย์มสีมองคดิ 

คดินดิหน่อยไม่ถงึกบัตายหรอก ขนาดสตัว์หมา แมว เวลาฝนตกไม่ยนื 

ตากฝน ตากแดดหรอก รบกวนโยมอาจารย์ช่วยชี้ด้วย 

 

ตอบ

พระพทุธรปูนัน้ใครสร้างไว้ทีไ่หนท่านกอ็ยูท่ีน่ัน่  เอาท่านไว้ในโบสถ์ 

ท่านก็อยู่ในโบสถ์ หลบแดดหลบฝนได้ วางท่านไว้กลางแจ้งท่านก็อยู่ 

กลางแจ้ง เพราะท่านเป็นวตัถทุีไ่ร้ชวีติเคลือ่นไหวเองไม่ได้ กเ็ป็นธรรมดา 

คนสงสัยก็ไม่น่าจะสงสัยเลย 

ค�ำถำมที่ ๑๒๒๔

ถ้าเราไปใส่บาตร และอธิษฐานชื่อคนรักของเราร่วมท�าบุญด้วย 

โดยที่เขาไม่ได้ช่วยค่าใช้จ่ายคือ ซื้อของใส่บาตร จะได้บุญกุศลไปกับ 

หนูไหมคะ เพียงแค่เอ่ยชื่อเขาเท่านั้นค่ะ

ตอบ

อย่างนี้เรียกว่าแผ่ส่วนบุญให้  (ปัตติทานมัย) คนที่ได้จริงๆ ก็คือ 

คณุ ได้บญุทีเ่กดิจากการให้โดยตรงและจากการให้ส่วนบญุด้วย ส�าหรบั 

แฟนของคุณ ถ้าเขารู้แล้วอนุโมทนาก็ได้ส่วนบุญเพราะอนุโมทนาบุญ
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ค�ำถำมที่ ๑๒๒๕

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งบ่อย ก็จะเห็นข่าวว่า 

นักการเมืองท่านนั้นท่านนี้ไปหาเสียง  ไปท�าบุญกุศลต่างๆ แต่มีอยู่ 

ข่าวหนึ่งไม่รู้หนูตีตนไปก่อนไข้หรือเปล่า คือข่าวที่มีหมอดูประกอบพิธี 

ไสยศาสตร์แจกวัตถุมงคล  เห็นผู้คนมากันมากมาย รวมทั้งผู้น�าทาง 

การเมอืง คนใหญ่คนโตต่างๆ การทีค่นทีเ่ป็นผูน้�าเหล่านีม้าท�ากจิกรรม 

เหล่านี้ หนูเห็นเป็นเรื่องเสื่อมของศาสนานะคะ พวกท่านเหล่านี้ล้วน 

เป็นบุคคลมีชื่อเสียง ใครเห็นก็จะท�าตาม มีการร�่าลือ   ถ้าเป็นเกี่ยวกับ 

พทุธศาสนาไม่เหน็จะประโคมข่าวกนัเลย ยิง่เรือ่งเสรมิดวง เสรมิวาสนา 

ผิดหลักกรรมเข้าไปอีก แต่คนส่วนใหญ่หลักก็ไม่มั่นคงอยู่แล้ว พอมา 

เห็นผู้น�าเหล่านี้มาร่วมประกอบพิธีกรรม ก็คิดว่าเป็นของดี  เลยเป็น 

พวกหลักลอย อะไรที่คนอื่นว่าดี ก็เอาทั้งนั้น   บอกว่าเป็นชาวพุทธ แต่ 

ก็นับถือ  เทพ เทวดา ไปยันสัตว์พิการมี ๓ ขา ๖ ขา ขนาดชูชก ดารา 

ดาวร้ายในชาดกก็ยังเอาไปบูชา กลายเป็นสังคมอุดมวัตถุบูชากัน 

ไปแล้ว ส่วนตวัเอกพระเวสสนัดรกลบัไม่มใีครเอามาบชูาท�าตามกนับ้าง 

เลยค่ะ แล้วถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นกันขนาดนี้  ไม่มีหลัก 

ให้ชาวบ้านได้ดูกันบ้าง แล้วเกิดได้เป็นผู้น�าประเทศ หนูไม่รู้ว่าท่านจะ 

เอาหลกัอะไรมาพฒันาประเทศ  พอได้เข้ามากเ็ปลีย่นฮวงจุย้  เสรมิดวง 

ชะตาราศี พาลจะคิดว่าถ้าอยากให้เศรษฐกิจประเทศดี ก็ต้องรีบสร้าง 

พระพรหม สร้างชูชกนักขอผู้ยิ่งใหญ่ คิดแล้วเศร้าค่ะ พอพระท่าน 

ไปสอนนักการเมือง พระท่านก็ถูกชาวบ้านต�าหนิว่า  เข้าข้างสีนั้นสีนี้ 

พระท่านกอ็ธบิายว่า ท่านสอนมนษุย์ต่างหาก พอเกดิเหตกุารณ์อย่างนี้ 

พระท่านก็ต้องเก็บตัวเงียบ ไม่กล้าหาญทางจริยธรรมที่จะออกสั่งสอน 

หนูมีความเห็นว่า  เราต้องมีหลักธรรมเป็นแกนกลางในการพัฒนา 
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ประเทศ อาชีพ และทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่มุ่งพัฒนาบ้านเมือง แล้วโยน 

เรื่องศีลธรรม และหลักธรรมให้พระอย่างเดียว หนูอยากให้ทุกคนได้ 

ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องการออกสื่อของผู ้หลักผู ้ใหญ่ของประเทศที่ 

ไม่เป็นผลดต่ีอพทุธบรษิทั  เพราะท่านเหล่านีก้ป็ฏญิาณตนเองว่าได้เอา 

พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ แต่กเ็หน็แก่เรือ่ง 

ส่วนตัวเป็นใหญ่ หนูเห็นว่าเป็นภัยของไม้ขีด ถึงแม้มันจะเล็กน้อย แต่ 

ถ้าได้เชื้อดีมันก็ลุกลามใหญ่โตได้นะคะ

ตอบ

เห็นด้วยกับคุณทุกอย่างครับ คุณพูดมาดีแล้ว ผมไม่ต้องพูดอีก

ค�ำถำมที่ ๑๒๒๖

กราบเรียนถามอาจารย์ค่ะ ว่าเวลาที่ลูกสาวนั่งภาวนาสมาธิ  เมื่อ 

นั่งไปสักครู่ก็จะเกิดอาการที่เอียงตัวไปมา ศีรษะก็จะหันไปหันมาอย่าง 

อ่อนช้อย บางทีก็จะเอียงตัวไปด้านหลังบ้าง ด้านข้างบ้าง  เมื่อนั่งไป 

สักระยะออกสมาธิก็จะสู่สภาวะปกติค่ะ   ช่วงนี้ตัวหนูเองเวลานั่งสมาธิ 

ก็จะมีอาการคล้ายๆ กันค่ะ คือรู ้ตัวว่าตัวเองเคลื่อนไหวแต่ก็ปล่อย 

ไปตามอาการ ไม่ได้ฝืนกับอาการที่เกิดขึ้น ขอเรียนถามอาจารย์ค่ะว่า 

เป็นอะไรและเมือ่เราปฏบิตัต่ิอไปอาการเช่นนีจ้ะหายไปเองหรอืไม่ กราบ 

ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ

ตอบ

เป็นอาการของปีติชนิดหนึ่ง  ให้มีลักษณะโยกโคลง คือกายโยก 

โคลงไปมา แต่ไม่ใช่ง่วงนะครบั เมือ่ปีตสิงบลง อาการเช่นนีก้จ็ะหายไป 
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ค�ำถำมที่ ๑๒๒๗

ผมกับแฟนคบกันมากว่า ๕ ปี  เวลาทะเลาะกันใช้ค�าพูดด่าทอ 

สาปแช่งซึ่งกันและกันอย่างเสียหาย  เรา ๒ คน ถึงไม่เจริญในหน้าที่ 

การงานและครอบครัวใช่ไหมครับ

ตอบ

การทะเลาะกนัไม่เป็นมงคลอยูแ่ล้ว ยิง่ด่ากนัด้วยค�ารนุแรงกจ็ะยิง่ 

ไม่ดใีหญ่ จะหาความเจรญิได้จากทีไ่หน คนจะเจรญิต้องมคีวามอดทน 

คนมีความอดทนมีเมตตาย่อมจะมีเกียรติ มียศ มีปกติอยู่เป็นสุข  เป็น 

ที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ค�ำถำมที่ ๑๒๒๘

เคยได้ยินว่า ในวันที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา มีมนุษย์ผู้ได้ 

ดวงตาเห็นธรรมเพียงท่านเดียวแต่มีเทวดาจ�านวนมากได้ดวงตาเห็น 

ธรรมใช่หรือไม่คะ มีกล่าวไว้ในพระบาลีหรืออรรถกถาไหมคะ กราบ 

ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

ตอบ

ในพระบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีกล่าวไว้ว่า  เมื่อพระพุทธ- 

เจ้าทรงแสดงธรรมจบลง  เทวดาตั้งแต่ชั้นภุมมเทวดาได้ส่งข่าวกัน 

ต่อๆ ไป จนถงึพรหมโลกว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงธมัมจกักปัปวตัตน- 

สตูรอนัประเสรฐิแล้ว แต่ไม่ได้กล่าวว่า เทวดาเหล่านัน้ได้ส�าเรจ็มรรคผล 

หรอืไม่  ในอรรถกถาธมัมจกักปัปวตัตนสตูร แห่งมหาวารวรรค สงัยตุต- 

นิกาย บอกว่า พรหม ๑๘ โกฏิได้บรรลุโสดาปัตติผล 
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ค�ำถำมที่ ๑๒๒๙

เราจะอธบิายความแตกต่างของสมจุเฉทวมิตุต ิปฏปัิสสทัธวิมิตุติ 

และนิสสรณวิมุตติ  โดยความหมายและโดยสภาวะได้อย่างไรคะ

 

ตอบ

สมุจเฉทวิมุตติก็คือ มรรคญาณ ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ แปลว่า 

หลุดพ้นด้วยการสงบระงับ  ได้แก่ ผลญาณ นิสสรณวิมุตติ แปลว่า 

หลุดพ้นด้วยการสลัดออกไป หมายถึง นิพพาน 

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๐

“มัชฌิมาปฏิปทา” กับ  “มัชเฌนธรรม” มีความหมายเหมือนกัน 

ไหมคะ และ “มัชเฌนปฏิสัมภิทา” หมายถึงอะไรคะ

ตอบ

มัชฌิมาปฏิปทาก็รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้ว มัชเฌนธรรม หมายถึง 

ปฏิจจสมุปบาท   ส่วนค�าว่า มัชเฌนปฏิสัมภิทำ  ไม่รู้หมายถึงอะไร 

ไม่เคยได้ยิน

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๑

สวสัดค่ีะอาจารย์  เวลาทีห่นไูหว้พระ มกัจะนกึถงึภาพพระพทุธรปู 

บ้าง บางครัง้กน็กึถงึภาพทีว่ดัพระเชตวนับ้าง ด้วยความรูส้กึรกัและเคารพ 

ในพระผู ้มีพระภาคเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์  ใจหนึ่งก็ทราบว่า 
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สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุ แต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้านึกเฉยๆ แบบไม่เห็นภาพ 

อะไร ก็เหมือนว่าในใจไม่ค่อยชัดเจนเวลาที่เราปรารถนาจะระลึกถึง 

พระรัตนตรัยค่ะ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรคะ หนูระลึกถึงอาจารย์ 

เสมอนะคะ

ตอบ

ที่คุณระลึกถึงอยู่ก็ดีแล้ว และขอขอบคุณที่ระลึกถึงผมอยู่เสมอ 

การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและใจไปเหนี่ยวเอาพระพุทธรูปเป็น 

อารมณ์เป็นพุทธานุสติ  นับว่าเป็นการดี  ท่านสร้างพระพุทธรูปไว้ 

มากมายก็เพื่อจุดประสงค์อันนี้

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๒

สวสัดคีรบั ได้อ่านข่าวต่างประเทศว่า พวกเขาได้ท�าการ “การณุย- 

ฆาต” แกะที่มันป่วยแล้วรักษาไม่หาย ถ้าเป็นระบบศีลธรรมก็แล้วแต่ 

หลักของแต่ละศาสนา แต่ถ้าเป็นสัจธรรมล่ะครับ  เราจะมีหลักอย่างไร 

ครับ ความจริงคือห้ามฆ่าใช่หรือเปล่าครับ

ตอบ

กำรุณยฆำต แปลว่า การฆ่าด้วยความกรุณา ยังเป็นปัญหาอยู่ 

ทั้งทางจริยศาสตร์และทางศาสนา บ้างก็ว่าควร บ้างก็ว่าไม่ควร  เป็น 

ปัญหาทีย่งัค้างคาใจของนกัจรยิศาสตร์และนกัศาสนาอยูม่าจนถงึเวลานี้ 

ตามหลกัพทุธศาสนา การฆ่าท�านองนีผ้ดิศลีข้อปาณาตบิาต แต่จะบาป 

มากหรอืบาปน้อยเป็นอกีปัญหาหนึง่ ควรท�าหรอืไม่ควรท�าเป็นอกีปัญหา 
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หนึ่ง ผมเองก็ตัดสินให้คุณไม่ได้ การยืดชีวิตคนป่วยด้วยเครื่องมือทาง 

วิทยาศาสตร์ก็ยังเป็นปัญหาทางการแพทย์ และญาติผู้ป่วยอยู่จนถึง 

เวลานี้ ผมคงตอบคุณได้เพียงเท่านี้

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๓

ทราบมาว่าพระโสดาบันละความตระหนี่ได้เด็ดขาดแล้ว ส่วน 

ความโลภนั้นผู ้ใดละได้เด็ดขาด พระพุทธองค์ตรัสประกันว่าเป็น 

พระอนาคาม ีอาจารย์กรณุาอธบิายถงึความแตกต่างระหว่างความโลภ 

กับลาภมัจฉริยะให้ด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

ลำภมจัฉรยิะ หมายถงึ ตระหนีล่าภอนัเป็นของตน ไม่อยากให้ใคร 

แม้แก่คนที่ควรให้   ส่วนความโลภนั้น หมายถึง

๑. อยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยทางทุจริต

๒. ความไม่รู้จักพอ คือ อยากได้เกินประมาณ

๓. ความติดใจรักใคร่ในสิ่งอันเป็นของตนมากเกินไป หวงแหน 

ผูกพัน ไม่รู้จักปล่อยวางเสียบ้าง

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๔

ผมมีปัญหาทางสมองครับ ๓-๔ ปีแล้วไปหาหมอไม่หายสักที 

มีความคิดตลอดเวลา ท�าอะไรไม่ได้  เรียนหนังสือไม่ได้เลย ผมเคยไป 

เรอืนธรรมครัง้หนึง่ กเ็ลยพยายามนัง่สมาธเิพราะมนัคดิเยอะมาก มแีต่ 
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ความรู้สึกแย่ๆ บางครั้งก็หลอนไปเลย คิดว่าคงเป็นเพราะสารเสพติด 

เมื่อก่อน ตอนนี้ผมเลิกแล้ว   อยากถามว่า ตอนนั่งสมาธิ บางครั้งก็ไป 

ได้ดี แต่หลายครั้งก็มีอาการแปลกมาก ตัวร้อน ขนลุก หัวเหวี่ยงไปมา 

ต่างๆ นานา คือผมต้องการจะหยุดคิดแล้วก็อยากรู้ทางแก้ปัญหาชีวิต

ตอนนี ้   เมือ่ก่อนไปหาหมอดหูมอผเีขาบอกผมมเีทพมเีจ้ากรรมนายเวร 

อะไรพวกนี้ ผมเลยอยากรู้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่ครับ  โรคทางร่างกาย 

หรือโรคกรรม แล้วพอจะมีทางออกไหมครับ  เร็วๆ นี้มีพระจะให้ผมไป 

บวช ๑ พรรษานี่ถูกต้องหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

 

ตอบ

สงสัยว่าสารเสพติดที่คุณพูดถึงนั้นคืออะไร ถ้าไม่บอกมาให้ชัดก็ 

ตอบไม่ได้ว่าควรจะท�าอย่างไรต่อไป น่าจะลองไปปรึกษาจิตแพทย์ดู 

คงจะได้ค�าแนะน�าอะไรมาบ้าง การท�าสมาธิวิปัสสนาเป็นของดี แต่ถ้า 

ท�าไม่ถูกวิธีก็มีผลเสียได้เหมือนกัน 

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๕

ขี้กลัว ขี้กังวลนี่ แก้อย่างไรครับ

 

ตอบ

ถามว่ากลัวอะไร กังวลเรื่องอะไร ต้องแก้เป็นเรื่องๆ ไป ไม่ใช่ยา 

ขนานเดียวแก้ได้ทุกโรค 
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ค�ำถำมที่ ๑๒๓๖

สวัสดีครับอาจารย์ ผมได้เคยอ่านพระวินัยมาบ้างเลยทราบมาว่า 

พระท่านสามารถบิณฑบาตได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นแลเห็นลายมือ 

เส้นใหญ่ จนถึงเวลาก่อนเที่ยงเพื่อให้กลับมาฉันก่อนเที่ยง  (อันนี้เป็น 

ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับ)   ในสมัยพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจ้า 

ยังมีพระชนม์ชีพอยู่  ยังมิได้บัญญัติพระวินัยเรื่องฉันเรื่องบิณฑบาต 

ต่างคนต่างท�าหน้าทีค่อืเผยแผ่สัง่สอนธรรม บางท่านกฉ็นัเช้า บางท่าน 

ก็ฉันเที่ยง  ไม่รู้มีบางท่านฉันเย็นด้วยหรือเปล่า มันคงดูไม่เป็นระบบ 

ระเบียบ และแบบอย่างของพระใหม่ ถึงแม้พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ 

จะไม่ยึดมั่น และท�าอะไรด้วยกิเลสตัณหา แต่ก็ยังเป็นแค่ผู้ปฏิบัติตาม 

เป็นผู้บรรลุตาม มองการณ์ไม่ได้ไกลเท่าพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพัญญู 

แต่ที่บัญญัตินี้คงมีเหตุเกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติเพื่อความน่าเลื่อมใสแก่ 

ผูพ้บเหน็ แต่เดีย๋วนีม้คีนถามกนัเยอะว่า เอ! ท�าไมยงัเหน็พระสงฆ์ท่าน 

มาบิณฑบาตเช้าบ้าง แต่ก็ยังเห็นพระมาบิณฑบาตตอนสายบ้าง ผมก็ 

เลยอยากได้ข้อคิดเห็นที่อาจจะเป็นข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้ค�าตอบ 

แก่พวกผูใ้ฝ่ธรรมทีต้่องการเริม่ต้น กระจ่างและแจ่มแจ้งขึน้มาบ้าง เลย 

ขอถามผู้รู้อย่างอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

การบิณฑบาตของพระสงฆ์นั้นท�าได้ตั้งแต่รุ่งอรุณไปจนถึงก่อน 

เที่ยง สมัยพุทธกาลเคยมีพระออกบิณฑบาตกลางคืน ชาวบ้านตกใจ 

กลัวคิดว่าผีหลอก พระพุทธเจ้าทรงทราบ ตรัสห้ามเสีย  เคยมีพระฉัน 

อาหารเย็นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบ ตรัสขอร้องให้งดเสีย ให้ 

ฉันเฉพาะเช้าถึงเที่ยง  เวลานี้พระสงฆ์ส่วนมากก็ปฏิบัติตามนี้
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ค�ำถำมที่ ๑๒๓๗

สวสัดค่ีะ หนไูด้อ่านหลกัความเชือ่  “หลกักาลามสตูร” พอได้อ่าน 

แล้วรู้สึกถึงการให้อิสระในความเชื่อ แต่ให้ใช้ปัญญามากกว่า คือยัง 

ไม่เชือ่แต่ให้ฟังด้วยดนี�าเอาไปปฏบิตัหิรอืพจิารณาด้วยด ีแล้วจงึปลงใจ 

เชื่อ ชอบใจตรงข้อสุดท้ายที่ว่า อย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่ครูอาจารย์ของเรา 

หรอืผูพ้ดูเป็นสมณะทีเ่ราควรเชือ่โดยสนทิใจ  พระพทุธเจ้าท่านได้ให้อสิระ 

ทางปัญญาเราขนาดที่ว่า แม้แต่ออกมาจากปากของท่าน พวกเธอก็ 

อย่าเพิ่งเชื่อ หนูไม่เห็นว่าจะมีศาสนาอะไรสอนให้มีปัญญาได้ขนาดนี้ 

มีแต่ว่าถ้าไม่เชื่อบทบัญญัตินี้ก็บาปเลย หนูก็เลยท�าตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดี 

คอื ยงัไม่ค่อยเชือ่อะไรง่ายแต่เอาไปปฏบิตัก่ิอน ถ้าดคีอืลดทกุข์ลดโทษ 

ลงได้หนูก็สมาทานค่ะ   หลัก “กาลามสูตร” นี้หนูเอาไปสอนเด็กกับผู้ที่ 

เริม่ศกึษาพทุธศาสนาใหม่ๆ หนรููส้กึได้ถงึผลลพัธ์ทีไ่ม่ค่อยดทีีห่นจูบัจดุ 

ได้ คือ หลักกาลามสูตรนี้น่าจะเหมาะสมกับผู้ที่ได้ศึกษามาบ้างหรือ 

พอจะมีปัญญาในทางธรรมมาบ้าง แต่ถ้าเป็นเด็กๆ พวกเขาจะไม่เชื่อ 

อะไรเลย (เลอืกทีจ่ะเชือ่ในสิง่ทีเ่ข้ากนัได้กบันสิยั) หนสูอนอะไร พวกเดก็ 

ก็จะอ้างว่าไม่เชื่อ  บอกว่า  พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อ  มันเป็น 

อย่างนี้ค่ะ  ฟังก็ไม่ครบถ้วนแล้วด่วนตัดสินใจ  แล้วเอามาอ้างให้ 

คล้อยตามใจหรือนิสัยตน ถ้าเป็นอาจารย์  จะมีอุบายวิธีในการสอน 

เด็กๆ อย่างไรดีคะ อย่างนี้ถือว่าหนูคัดเลือกธรรมไม่เหมาะสมแก่ 

พวกเขาหรือเปล่าคะ ธรรมะมีหลายระดับเราไม่สามารถหว่านไปได้ 

ทุกเพศทุกวัย หรือเกี่ยวกับระดับสติปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นคะ

ตอบ

ความเห็นของคุณถูกต้องดีแล้ว หลักกาลามสูตรนั้นไม่เหมาะ
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ส�าหรบัสอนเดก็  เหมาะส�าหรบัผูใ้หญ่ทีม่วียัวฒุ ิคณุวฒุพิอสมควรแล้ว 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ก็ตรัสกับชาวกาลามะผู้มีภูมิปัญญามากแล้ว 

ไตร่ตรองใคร่ครวญได้เองแล้ว การสอนธรรมะ เราต้องเลอืกบคุคลและ 

เลือกธรรมะที่จะสอนกับบุคคลนั้นๆ จึงจะได้ผลดี มิฉะนั้นก็สูญเปล่า 

เหมือนหว่านพืชลงบนหิน ขอชื่นชมคุณที่มีความเห็นอันถูกต้องดีแล้ว

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๘

สวสัดคีรบัอาจารย์ เหน็วยัรุน่หนุม่สาวสมยันีน้ยิมอ่าน พระพทุธพจน์ 

เพราะมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้ปลุกกระแสให้อ่าน  โดยไม่ให้ความ 

ส�าคัญกับคัมภีร์ชั้นหลังๆ มากเกินไป หรือธรรมอื่นที่สาวกได้รจนาขึ้น 

อย่างนีเ้ป็นความคดิสดุโต่งหรอืเปล่าครบั แล้วเราจะพอรูไ้ด้บ้างไหมครบั 

ว่าค�าไหนเป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า มหีลกัไหนสอบสวนบ้างครบั จะ 

ได้เอาไว้เป็นตะแกรงร่อนธรรม ขอบคุณครับ

ตอบ

อ่านพระพทุธพจน์นัน้เป็นสิง่ทีด่ ีแต่ไม่ควรปฏเิสธคมัภร์ีรุน่หลงัเสยี 

ทั้งหมด เพราะคัมภีร์รุ่นหลัง  เช่น อรรถกถา ก็มีประโยชน์มาก ปกรณ์ 

พเิศษเช่น วสิทุธมิรรค และ มงัคลตัถทปีน ีกม็สีาระและมปีระโยชน์มาก 

การชพูระพทุธพจน์นัน้เป็นเรือ่งด ีแต่ควรอ่านและท�าความเข้าใจคมัภร์ี 

รุ่นหลังด้วย ความเห็นผมเป็นอย่างนี้ แม้พระไทยที่เขียนหนังสือเป็น 

ภาษาไทยก็มีประโยชน์มากซึ่งควรอ่านด้วยเหมือนกัน มิฉะนั้นเราจะ 

แคบไป การขดุบ่อนัน้ถ้าลกึอย่างเดยีวไม่มส่ีวนกว้าง ยิง่ลกึกย็ิง่มดื ควร 

จะให้มีส่วนกว้างพอสมควร มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งว่า
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“รูบ้างสิง่บางอย่างในทกุสิง่ทกุอย่าง รูท้กุอย่างในบางสิง่บางอย่าง 

เป็นลักษณะของผู้มีการศึกษาดี”

ค�ำถำมที่ ๑๒๓๙

สวัสดีครับ  โทษประหารชีวิตเหมาะสมหรือผิดต่อหลักของพุทธ- 

ศาสนาหรือไม่ ผมได้ยินผู้รู้ท่านอ้างมาว่า ถ้ายอมรับกฎโทษประหาร 

ก็ต้องยอมรับความจริงคือถ้าฆ่าก็บาป ความจริงคือห้ามฆ่า แต่ถ้าฆ่า 

ก็ต้องบาป จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็บาปมากบาปน้อย คือธรรมะ 

ลงโทษ  ส่วนทางเจ้าหน้าทีป่ระหารถ้าท�าจนรูส้กึชนิชาหรอืมคีวามคดิว่า 

ไอ้คนเลวตายซะเถอะ อย่างนีถ้้าเขาไม่ท�าหน้าทีก่ไ็ม่เหมาะสม แต่ถ้าท�า 

กบ็าปไปตามสดัส่วนของเจตนา  ผมมคีวามเหน็ของผมว่า ต้องถอืธรรม 

หรือความจริงเป็นใหญ่แล้วเอามาวางเป็นฐานแล้วเอามาใช้จริงเป็น 

วินัย คนส่วนใหญ่ไม่มีศีลธรรม อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่เอาโทษประหาร 

เป็นอาญา ผู้ปกครองประเทศคงต้องท�างานเผยแผ่ธรรมะกันอย่าง 

หนกั ผมเหน็แก้ปัญหากนัทีป่ลายเหต ุอย่างนีใ้ช้เงนิทนุกนัแก้ปัญหากนั 

เท่าไหร่ก็คงไม่ดีขึ้น ต่อให้ประชาชนมีอันจะกิน แต่ก็คงจะไม่พอใจ 

พวกเขาได้หรอกครบั แล้วอาจารย์มคีวามเหน็อย่างไรกบัเรือ่งนีบ้้างครบั 

ขอความเมตตาตอบด้วยครับ

ตอบ

โทษประหารชวีติ เหน็มมีาตลอดประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาตแิละ 

มีอยู่ทั่วโลก แสดงว่าเป็นความจ�าเป็นทางรัฐศาสตร์ บุคคลผู้ท�าผิด 

กฎหมายย่อมได้รับโทษตามกฎหมายลดหลั่นกันลงมา การฆ่าคนหรือ 
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ฆ่าสัตว์ย่อมผิดศีลข้อปาณาติบาต แต่ถ้าจ�าเป็นต้องท�าเขาก็ท�า  เช่น 

ทหารออกรบ  เจ้าของบ้านก�าจัดปลวกที่ขึ้นกินบ้าน  เป็นต้น ยังมีเรื่อง 

อื่นๆ อีกมากมายที่อยู่ในลักษณะจ�าเป็นต้องท�า คนที่มีชีวิตอยู่ได้โดย 

ไม่ต้องท�าบาปจึงถือว่าเป็นคนโชคดีมาก ปัญหาของคุณเป็นปัญหา 

ที่คิดกันมาตลอดกาลยาวนาน การสอนให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็น

ทางออกทางหนึง่ของปัญหานี ้ถงึกระนัน้มนษุย์กย็งัเบยีดเบยีนกนัไม่เว้น 

แต่ละวัน ข่มเหงรังแกแม้ต่อเด็กและผู้หญิง  เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดใจ 

อย่างยิ่ง น่าเศร้าใจจริงๆ ที่สังคมของเราไม่ปลอดภัย อยู่กันอย่างมีภัย 

รอบด้าน รอดชีวิตไปได้วันหนึ่งๆ ก็นับว่าโชคดีแล้ว

ค�ำถำมที่ ๑๒๔๐

พระพทุธองค์ตรสัสอนอนสุต ิ๑๐ กบัใครและทีใ่ดคะ มเีหตอุนัใด 

จึงตรัสสอนธรรมบทนี้คะ

ตอบ

อนุสติ ๑๐ พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายในฐานะเป็นธรรม 

เป็นไปเพือ่ความเบือ่หน่าย คลายก�าหนดั ฯ นพิพาน ปรากฏใน องัคตุตร- 

นิกาย  เอกนิบาต หน้า ๓๙-๔๐ ข้อ ๑๗๙-๑๘๐ ตรัสว่า แต่ละอย่าง 

มีพุทธานุสติ  เป็นต้น จนถึง อุปสมานุสติ  เป็นไปเพื่อนิพพานทั้งนั้น 

หมายความว่า  เจริญแล้วท�าให้มากแล้ว ย่อมท�าให้ถึงที่สุดทุกข์ได้
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ค�ำถำมที่ ๑๒๔๑

เราจะปลอบใจและให้ก�าลังใจบุคคลที่เดินทางชีวิตผิดหรือได้ 

หลงผิดไปในบางเรื่องบางสิ่ง ที่เขาคิดว่าเลวร้ายแต่อยากจะกลับตัว 

กลับใจใหม่ด้วยค�าพูดอย่างไรดีคะ

ตอบ

ไม่มีวันสายส�าหรับการกลับตัว 

ค�ำถำมที่ ๑๒๔๒

หนูยังมีข้อสงสัยค�าถามข้อที่ ๑๒๓๓ ที่ว่า พระโสดาบันละความ 

ตระหนี่ได้เด็ดขาดแล้ว  เป็นดังนั้นหรือคะ ไม่ทราบพระพุทธองค์ตรัสไว้ 

ทีใ่ดคะ ความตระหนี ่ในทีน่ีห้มายถงึลาภมจัฉรยิะเพยีงอย่างเดยีว หรอื 

ความโลภอืน่ๆ บางประเภทด้วยคะ กราบขอบพระคณุท่านอาจารย์และ 

ท่านผู้ถามด้วยนะคะ

ตอบ

พระโสดาบันละความตระหนี่ได้ทุกอย่างทั้ง ๕ อย่าง คือ

๑. ลำภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ

๒. อำวำสมัจฉริยะ ตระหนี่ที่อยู่

๓. กุลมัจฉริยะ ตระหนี่ตระกูล

๔. วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ

๕. ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ความรู้

(อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต พระไตรปิฎก  เล่ม ๒๒ ข้อ ๒๕๔ 

หน้า ๓๐๑)
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ค�ำถำมที่ ๑๒๔๓

บาปทีท่�ากบัลกูเมยีเขาโดยหญงิเป็นฝ่ายเริม่ก่อน ผมเองบาปมาก 

ไหมครับ

 

ตอบ

ค�าถามไม่ชัดเจน  ไม่ทราบว่าเป็นลูกเขาหรือเป็นเมียเขา ถ้า 

เป็นเมียเขาก็ไม่ควรท�า แม้เขาจะเริ่มก่อนก็ตาม ถ้าเป็นลูกเขาบรรลุ 

นติภิาวะแล้ว รบัผดิชอบตวัเองได้แล้ว เป็นอสิระแก่ตวั กไ็ม่บาป แต่ว่า 

ให้ระวังปัญหาต่างๆ ที่จะตามมาภายหลัง ปัญหาที่คุณถามนี้เป็นเรื่อง 

พูดยาก พูดขึ้นทีไรก็มีเงื่อนไขมีข้อโต้แย้งต่างๆ มากมายทุกคราวไป 

มันเป็นปัญหาสังคมด้วย ไม่ใช่ปัญหาทางศีลธรรมอย่างเดียว

ค�ำถำมที่ ๑๒๔๔

เวลาทีพ่ระสวด “อนจิจา วะตะสงัขารา” ในงานศพ เราต้องพนมมอื 

ไหว้หรือเปล่าคะ

ตอบ

ควรทีเดียว  เพราะนั่นคือพระธรรมค�าสอนที่ดีมาก  ใจความว่า 

“สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ มคีวามเกดิขึน้และดบัไปเป็นธรรมดา เกดิ 

ขึ้นแล้วก็ดับไป การสงบสังขารเสียได้เป็นสุข”

ค�าว่า “สงัขาร” หมายได้ ๒ อย่าง คอื สงัขารทีเ่ป็นรปูธรรม สงัขาร 

ทีเ่ป็นนามธรรม ได้แก่ ความคดิปรงุแต่งต่างๆ เช่น สงัขารทีก่ล่าวถงึใน 

ขันธ์ ๕
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ค�ำถำมที่ ๑๒๔๕

ในใจหนูมีแต่ความไม่พอใจเรื่องคนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะรู้จัก 

หรือไม่ก็ตาม  เช่น  เวลาขึ้นรถโดยสาร (สองแถว...บ้านอยู่ต่างจังหวัด) 

คนส่วนมาก ๙๙ % ไม่ยอมนัง่ตวัตรงจะนัง่เอยีงหนัข้างไปทางหน้าต่าง 

รถ ไม่ยอมกระเถิบเข้าไปข้างใน คนที่ขึ้นมาทีหลังก็ต้องนั่งเบียด หนูก็ 

จะโมโหและด่าพวกเขาในใจว่าไม่มีวัฒนธรรม หรือในที่ท�างานคนจบ 

ระดบัปรญิญาตร-ีโทด้วยซ�า้ ชอบคยุกนัขวางทางเข้าออกทางประต ูหรอื 

ทางเดินบันได คนต้องเดินผ่านก็ไม่รู้จักหลบไปทางเดียวกัน หรือขยับ 

ถอยออกไป หนูก็จะโมโหมากและด่าเขาในใจอีกว่าพวกไม่มีมารยาท 

หนเูกลยีดมาก  อกีเรือ่งกค็อืการไม่เข้าแถวตามล�าดบัควิ ไม่ว่าใครถ้ามา 

แซงควิ หนจูะว่าเขาและด่าด้วยสายตาอย่างแรงและจะไม่ให้อภยัด้วย 

ในสังคมนอกจากนิสัยคนที่กระท�าเลวแล้ว ยังมีนิสัยคนที่ไม่มีมารยาท 

ทางสังคมอีกเยอะที่เราต้องพบเจออยู่ทุกวัน ท�าให้หนูหงุดหงิด  โมโห 

และเก็บมาเป็นอารมณ์ขุ่นมัวในจิตใจ รู้ว่าไม่ดีแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกวัน 

วันละหลายๆ ครั้ง  ไม่ได้ว่าตัวเองดี แต่หนูไม่เคยท�าพฤติกรรมดังเช่น 

ที่ว่ากล่าวคนอื่นค่ะ อาการอย่างนี้หนูจะแก้ไขตัวเองอย่างไรดีคะ ต้อง 

ไปปรึกษาจิตแพทย์หรือเปล่าคะ

ตอบ

ไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้ แต่ก่อนจะไปปรึกษาจิตแพทย์ลองฝึก 

ให้อภยัด ู ว่าคนเราเกดิมาไม่เหมอืนกนั ไม่เท่าเทยีมกนัในหลายๆ อย่าง 

เช่น การศึกษา การอบรม การฝึกฝนตนเอง ตัวเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเป็น 

ทีร่�าคาญของใครบ้างหรอืเปล่า เราอยูใ่นสงัคมต้องเตรยีมใจให้อภยัทาน 

อยู่เสมอ คุณก็น่าจะมีความสุขขึ้น  เห็นใจคุณจริงๆ แต่ลองท�าดูตาม 
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ที่แนะน�าอาจจะได้ผล  เคยมีนิทานเล่าไว้เรื่องหนึ่ง ขอให้คุณฟังอย่าง 

นิทาน คือ ที่ศาลาพักคนเดินทางแห่งหนึ่ง กลางคืนคนนอนเรียงกัน มี 

ผีตนหนึ่งเห็นคนนอนไม่มีระเบียบ จึงไปดึงศีรษะให้เท่ากัน แต่พอมา 

มองดทูีเ่ท้า เท้ากไ็ม่เท่ากนั จงึดงึเท้าให้เท่ากนั ไปดทูีศ่รีษะกไ็ม่เท่ากนัอกี 

เพราะคนสูงต�่าไม่เท่ากัน ผีตนนั้นท�าอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานแต่ไม่อาจ

ให้ส�าเร็จได้ ท่านเล่าเรื่องนี้ไว้เพื่อสอนใจว่า คนในสังคมก็ไม่เท่าเทียม

กันดังกล่าวมาแล้ว 

ค�ำถำมที่ ๑๒๔๖

เรยีนท่านอาจารย์วศนิทีเ่คารพ หนไูด้รบัหนงัสอืจากท่านผูม้ใีจอารี 

ท่านหนึ่งชื่อ วิธีสร้างความดีและความมีเงื่อนไขของกรรม  เมื่ออ่านถึง 

ตอนชาดกเรื่องดาบสกับคนแจวเรือจ้างแล้ว ท�าให้หนูนึกได้ว่าหนูเคย 

สงสยัมานานแล้วว่า เพราะเหตใุดพระพทุธเจ้าจงึกล่าวกบันางมาคนัทยิา 

ว่า “ไม่อยากจะถูกต้องนางมาคันทิยาแม้ด้วยเท้า” หนูเชื่อว่าจะต้องมี 

เหตุอันสมควร และข้อคิดที่ดีจากเรื่องนี้ที่หนูจนปัญญาจะเข้าใจได้ค่ะ 

จึงขอรบกวนเรียนถามค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ และขอให้ 

คณุพระช่วยคุม้ครองให้ท่านอาจารย์มสีขุภาพแขง็แรง ช่วยให้แสงสว่าง 

แก่พวกเราไปนานๆ ค่ะ

ตอบ

ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้ามุ่งเอาความส�าเร็จมรรคผลของมารดา 

บิดาของนางมาคันทิยาจึงตรัสเช่นนั้น หลายคนสงสัยเช่นเดียวกับคุณ 

เพราะมีเหตุร้ายมากมายเกิดขึ้นภายหลัง  เพราะการกระท�าของนาง 
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มาคันทิยา  ผูกพยาบาทในพระผู ้มีพระภาค แต่เรื่องพุทธวิสัยเป็น 

อจนิไตยอย่างหนึง่  ท่านบอกว่าห้ามคดิเพราะไม่ใช่สิง่ทีเ่ราจะคดิเอาได้ 

หรือรู้ได้ด้วยความคิด ผมก็คงตอบได้เท่านี้

ค�ำถำมที่ ๑๒๔๗

สวสัดคีรบั ผูท้ีก่ระท�าอนนัตรยิกรรมไม่สามารถกระท�านพิพานให้ 

แจ้งได้  เพราะจิตยังจดจ�าการกระท�าอันเป็นกรรมหนักไว้หรือเปล่าครับ

ตอบ

ท่านกล่าวว่า ผูท้ีท่�าอนนัตรยิกรรมแล้วไม่อาจไปสวรรค์ไม่อาจถงึ 

นิพพานได้ในชาตินี้และชาติหน้า คติในสัมปรายภพตกนรกอย่างเดียว 

หมายความว่าเขาต้องตกนรกแน่นอน อนันตริยกรรม ๕ คือ

๑. ฆ่ามารดา

๒. ฆ่าบิดา 

๓. ฆ่าพระอรหันต์

๔. ท�าร้ายพระพุทธเจ้าถึงโลหิตห้อ แปลว่า ช�้าเลือด  เพราะมี 

ธรรมดาอยูว่่า ใครจะท�าร้ายพระพทุธเจ้าจนพระโลหติออกจากร่างกาย 

ไม่ได้

๕. สังฆเภท คือ ท�าสงฆ์ให้แตกกัน
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ค�ำถำมที่ ๑๒๔๘

สวัสดีค่ะ อาจารย์ที่เคารพ ถามว่าควรแนะน�าผู้ที่กลัวไม่มีคนรัก 

แคร์คนรอบข้างไปหมด แล้วเขากท็กุข์เพราะขาดความอบอุน่ทีต้่องการ 

บอกเขาอย่างไรดีที่จะอยู่คนเดียวให้ได้ ยืนได้ด้วยตนเอง ขอบพระคุณ 

ค่ะ

ตอบ

มสีภุาษติฝรัง่อยูบ่ทหนึง่ว่า “คนโง่เท่านัน้ทีจ่ะสามารถท�าให้ทกุคน 

พอใจได้”  (Only a  fool can please everybody.) นอกจากนี ้ควรให้ 

เขาส�าเหนยีกบ่อยๆ ว่า มคีนรกักเ็ป็นทกุข์ มคีนเกลยีดกเ็ป็นทกุข์ แต่ขอ 

ให้ท�าใจไว้ว่า คนเกลียดไม่กลัว กลัวคนรัก  เพราะถ้าคนเขาเกลียดเรา 

เราก็ไม่มีภาระเกี่ยวกับคนนั้น แต่ถ้ามีคนมารักเราก็ต้องมีภาระกับเขา 

ในโอวาทปาฏโิมกข์ (ค�าสอนอนัเป็นหลกัของพระพทุธเจ้า)   มอียูข้่อหนึง่ 

ว่า “ทีน่อนทีน่ัง่อนัสงดั เป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า” หมายความว่า ให้ 

เรายินดีในที่สงบสงัด ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน

ค�ำถำมที่ ๑๒๔๙

สวัสดีครับ มีคนฝากมาถามครับว่า การถือศีล ๘ มันเป็นความดี 

อย่างไร คนถามเขาออกความคดิเหน็ว่า มนัไม่สดุโต่งไปหน่อยหรอื ต้อง 

อดข้าวเย็น  งดดูละคร ห้ามประพรมเครื่องหอมต่างๆ ผมอธิบายไป 

เล็กน้อยตามที่ผมเข้าใจว่า มันเป็นการศึกษาเพื่อออกไปจากกาม 

ไม่ยึดติดความสุขที่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอก ผมตอบไปอย่างนั้น แต่ 

ความหมายจรงิๆ ต้องรบกวนอาจารย์เมตตาตอบด้วยครบั  ในส่วนค�าถาม 
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ของผม ทางสายกลางของพระพทุธเจ้าท่านหมายถงึอรยิมรรคมอีงค์ ๘ 

คือทางที่พอดีแก่การพ้นทุกข์ใช่หรือเปล่าครับ ส่วนตัวถ้าใครคิดว่ามัน 

ตึงไปโดยเอาตัวเองในทางโลกไปตัดสิน มันก็คงตึงถูกต้องแล้วส�าหรับ 

ตัวคนๆ นั้น  เพราะเวลาทีผ่มถอืศีลอุโบสถ แลว้ต้องไปงานเลี้ยงอาหาร 

กม็พีวกมาถามว่า ท�าไมไม่ทานข้าวเยน็ ผมกต็อบไปว่า วนันีอ้ยูอ่โุบสถ 

พวกเขาก็หัวเราะแล้วบอกว่า  อย่าเคร่งให้มาก ตึงไปแล้ว ทรมาน 

ตวัเองเปล่าๆ แต่ในความรูส้กึของผมผมกลบัไม่รูส้กึว่ามนัเคร่ง (เคร่งครดั 

แต่ไม่เคร่งเครียด) กลับรู้สึกเบาสบายดี ที่ไม่ต้องพึ่งพาของพวกนี้มาก 

อาจารย์มีค�าอธิบายดีๆ  เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติว่าเคร่งหรือไม่เคร่ง 

อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

ศลี ๘ เป็นแนวทางหนึง่ในการลดละกเิลสให้เบาบาง อาจท�าไม่ได้ 

ส�าหรับบางคน แต่ส�าหรับบางคนเขาท�าได้โดยไม่เดือดร้อน ส�าหรับ 

คนทีห่นกัใจในเรือ่งการรกัษาศลี ๘ เพราะต้องอดข้าวเยน็ ต้องเว้นจาก 

ที่นอนอ่อนนุ่ม  เว้นจากแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยของหอม  เว้นจากดูหนัง 

ละครอันไม่เกี่ยวกับธรรม ขอแนะน�าให้รักษาศีลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งมี 

ข้อปฏบิตัทิางกาย ๓ ทางวาจา ๔ ทางใจ ๓ ซึง่ดแูล้วละเอยีด ประณตี 

และต้องฝึกฝนจติใจด้วย ไม่ให้โลภ ไม่ให้พยาบาท ไม่ให้มคีวามเหน็ผดิ 

จากท�านองคลองธรรม ผมคงไม่ต้องแจงรายละเอียดเรื่องกุศลกรรม- 

บถ ๑๐ ถ้าบคุคลใดตัง้อยูใ่นกศุลกรรมบถ ๑๐ และบญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ 

ก็ปลอดภัยทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยส�าหรับทุกๆ ค�าถาม
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ค�ำถำมที่ ๑๒๕๐

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ คนคนหนึ่งมีความปรารถนาที่จะได้ 

ชีวิตหน้าที่แวดล้อมอยู่ด้วยเหล่ากัลยาณมิตร อยากได้พ่อ แม่ พี่น้อง 

ครู  เพื่อนที่ส่งเสริมให้เขาเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้น  เขาเล่าว่าได้พยายาม 

ท�าตวัเป็นกลัยาณมติรกบัทกุๆ คน ด้วยปรารถนาสิง่นีต้อบแทน และเขา 

ได้ท�าความดีพิเศษเช่น ถือศีล หรือกินเจ  ในวันครบรอบวันเกิด  วัน 

อุปสมบท หรือวันเสียชีวิตของครูอาจารย์ทางธรรมที่เขาศรัทธา  เพราะ 

เขาเชื่อว่าจะช่วยให้เขาสมปรารถนาในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น ท่านอาจารย์ 

ว่าเป็นเหตุและผลกันไหมคะ

ตอบ

ถ้าคณุอยากได้กลัยาณมติร คณุกต้็องท�าตวัเป็นกลัยาณมติรของ 

ใครต่อใครก่อน ทีจ่รงิควรจะตัง้ใจว่า เราจะเป็นเพือ่นทีด่ขีองคนทีเ่ข้ามา 

เกี่ยวข้อง แทนการอ้อนวอนขอร้องว่าให้เขาเป็นมิตรที่ดีของเรา

ค�ำถำมที่ ๑๒๕๑

เรยีนท่านอาจารย์ทีเ่คารพ ถ้าใครคนหนึง่เขามาดถูกูเราแล้วท�าให้ 

เรามคีวามเพยีรทีจ่ะเล่าเรยีนหรอืท�างาน จนประสบความส�าเรจ็อย่างยิง่ 

ด้วยความเจบ็ใจในค�าดถูกูนัน้ เราจะเรยีกบคุคลทีด่ถูกูเราว่ากลัยาณมติร 

ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ
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ตอบ

ก็ได้  เพราะคุณมีโยนิโสมนสิการ ท�าขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ย ท�า 

มะนาวเปรีย้วให้หวานโดยเหยาะน�้าตาลลงไป ท�าค�าดถูกูให้เป็นเหมอืน 

ยาขมส�าหรับแก้โรค มีคนได้ดีเพราะมีคนดูถูกมาเยอะแล้ว

ค�ำถำมที่ ๑๒๕๒

สวัสดีค่ะ มีท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า  โลกทั้งโลกถูกขับเคลื่อนไปด้วย 

เวทนา คือ สุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ หนูอยากทราบว่าเวทนานี้เป็น 

กลไกการท�างานของธรรมชาต ิเป็นแค่ความรูส้กึตามธรรมชาตเิท่านัน้เอง 

หรือเปล่าคะ คือมันเป็นไปเองของประสาทสัมผัส แต่เราไปให้ความ 

ส�าคญักบัมนั  เช่น อากาศเยน็ ผวิหนงัสมัผสัอากาศนัน้แล้วเรารูส้กึเยน็ 

แต่เราเกิดรู ้สึกเย็นสบายดี  ตรงนี้เป็นแค่ความรู ้สึกตามธรรมชาติ 

แต่ถ้าเกิดเรารู ้สึกชอบใจตรงนี้จะกลายเป็นตัณหาไปเพราะเราไป 

ยึดความสบายเข้าแล้ว  ไม่รู้หนูเข้าใจถูกหรือเปล่า อย่างนี้ที่พระท่าน 

บอกให้เราตัดขบวนการปฏิจจสมุปบาท ให้ตัดตอนเวทนา ไม่ให้ไปถึง 

ตัณหา มันก็รู้สึกว่ายากมากๆ  เพราะมันคุ้นและมองไม่ออก ดูไม่ทัน 

เลยค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

ความรูส้กึร้อนหนาวหรอืเยน็เป็นโผฏฐพัพะ คอืสิง่ทีม่าถกูต้องกาย 

หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่ากายวญิญาณ ความรูส้กึทางกาย ถ้าเกดิพอใจ 

ก็เป็นสุขเวทนา ถ้าไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนา ถ้าเฉยๆ ก็เป็นอุเบกขา 

เวทนา เมือ่ได้รบัเวทนาแล้วจะเกดิตณัหาหรอืเกดิปัญญา กอ็ยูท่ีโ่ยนโิส- 

มนสิการ หรืออโยนิโสมนสิการ
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ค�ำถำมที่ ๑๒๕๓

สวสัดคีรบัอาจารย์ “ธรรมะ” คอือะไร เป็นอย่างไร เพือ่ใคร รบกวน 

ตอบด้วยครับ 

 

ตอบ

ธรรมะ คอื คณุำกร แปลว่า บ่อเกดิแห่งคณุความด ีเพือ่คนทกุคน 

เพราะฉะนั้นสังคมจึงต้องมีธรรมะ ถ้าขาดธรรมะก็จะยุ่งเหยิงกันใหญ่

ค�ำถำมที่ ๑๒๕๔

เดก็สมยันี ้ พ่อแม่มกัเลีย้งดอูย่างตามใจ คอยระวงัไม่ให้ลกูผดิหวงั 

ของเล่น ของกนิ ความสะดวกสบายอะไรทีพ่่อแม่เคยอยากได้ในวยัเดก็ 

แล้วไม่ได้  ก็ปรนเปรอตามใจลูก คอยแก้ปัญหาในเรื่องที่ควรปล่อย 

ให้เขาได้เรียนรู้ผลจากการกระท�าของเขาเอง ท�าให้เด็กสมัยนี้มีขีด 

ความอดทนต�า่ คดิว่าตนเองเป็นผูก้�ากบัเหตกุารณ์ชวีติของตนเอง และ 

ผู้อื่นรอบตัว  เวลาเรียนก็คุยกันตามใจชอบ ชวนครูคุยเรื่องอื่นๆ จน 

หมดชั่วโมงได้ก็ดีใจว่าไม่ต้องเรียน ไม่ต้องมีการบ้าน พอพ่อแม่จะดุ 

ก็ฉอเลาะ ชวนพ่อแม่คุยเรื่องอื่นจนพ่อแม่ลืมดุ ลืมสอน ปัญหาเช่นนี้ 

จะชี้อย่างไรให้เด็กเห็นว่าเป็นโทษแก่ตัวเองคะ ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ

 

ตอบ

อย่าไปตามใจเขามากเกนิไป ขดัใจเสยีบ้าง สิง่ทีเ่ขาควรจะได้กใ็ห้ 

ได้ยากหน่อย อย่าให้ได้ง่ายเกนิไป เพราะจะท�าให้เขาโง่ การทีเ่ขาอยาก 

ได้สิง่ใดแล้วได้ยากนัน้ ท�าให้เขามคีวามพากเพยีรมาตัง้แต่เดก็ จะปลกู 
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พืชต้องเตรียมดิน จะสร้างคนต้องสร้างอุปนิสัยของเขาก่อน อุปนิสัย 

นิสัยดีจะมีอนาคตที่ดี

ค�ำถำมที่ ๑๒๕๕ 

กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพ  เรียนถามท่านว่า ตัณหา ๓ 

อุปาทาน ๔ มีรายละเอียดเป็นอย่างไร ขอบพระคุณท่านมากค่ะ

ตอบ

ตัณหา ๓ คือ 

๑. กำมตณัหำ การดิน้รนทะยานอยากในกามคณุ ๕ คอื รปู เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (ผัสสะทางกาย)

๒. ภวตณัหำ ความดิน้รนทะยานอยากในความมคีวามเป็น อยาก 

เป็นนั่นอยากเป็นนี่

๓. วภิวตณัหำ ความดิน้รนทะยานอยากในความไม่มไีม่เป็น คอื 

ความทะยานอยากที่เจือด้วยโทสะ  เช่น  อยากด่าคน อยากฆ่าคน 

เป็นต้น

อุปาทาน ๔ คือ

๑. กำมปุำทำน ยดึมัน่ในกามคณุ ๕ ดงักล่าวแล้วในเรือ่งตณัหา 

เห็นว่ากามคุณ ๕ นี้เท่านั้นที่ท�าให้ได้สุข

๒. ทิฏฐุปำทำน ยึดมั่นในความเห็นผิด ท�าให้ด�าเนินชีวิตผิด

๓. สีลัพพตุปำทำน ยึดมั่นในศีลและพรตที่ผิด  ไม่เป็นไปเพื่อ

ความสิ้นทุกข์

๔. อัตตวำทุปำทำน ยึดมั่นในลัทธิว่ามีตัวตน พุทธศาสนาสอน

เรื่องอนัตตา ความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งหลาย
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ค�ำถำมที่ ๑๒๕๖

อาจารย์ครับ อยากทราบว่าการอธิษฐานกับการอ้อนวอนต่างกัน 

อย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ

 

ตอบ

การอธิษฐานอยู่บนพื้นฐานของการท�าคุณงามความดี แล้วอธิษ- 

ฐานขอให้ได้นั่นเป็นนี่  ส่วนการอ้อนวอนนั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของ 

คุณงามความดี คือ ไม่ได้สร้างคุณงามความดีอะไร  เพียงแต่อ้อนวอน 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ให้ช่วยดลบันดาลให้ตนได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา

ค�ำถำมที่ ๑๒๕๗

สวสัดคีรบั ผมได้อ่านหนงัสอืของท่านพทุธทาส ท่านได้กล่าวไว้ว่า 

“ความชั่วและความดี ล้วนแต่อัปรีย์ คือ  ไม่น่ารัก  ไม่ควรยึดมั่น” แต่ 

ชาวบ้านมกัจะถอืเอาความดเีป็นบรมธรรม กพ็าลจะคดิเอาซะว่า ไม่ให้ 

ท�าความด ี อย่างนีเ้ราควรท�าความดเีพือ่ความด ีเพราะเหน็เป็นประโยชน์ 

ต่อผูอ้ืน่ ไม่ได้มุง่หมายเอาผลของการท�าความดเีป็นตวัวตัถ ุ เช่น ทรพัย์ 

ยศ อ�านาจ ค�าสรรเสรญิ แต่มุง่ผลไปทีก่ารขดัเกลากเิลส คอื โลภ โกรธ 

หลง ในตนออกไป อย่างทีเ่รยีกว่า ท�าด ีดเีสรจ็แล้ว  แล้วถ้าเราจะพดูกนั 

ในแง่ระดบัโลกตุระล่ะครบั คอื ตวัสภาวะ หรอืธรรมะ มนัไม่มดีหีรอืชัว่ 

อยู่แล้ว มันเป็นแต่เพียงว่า  เมื่อท�าอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้ ท�าอย่างนั้น 

มันก็ได้อย่างนั้น ทุกๆ อย่างล้วนเป็นไปตามธรรมดา ธรรมชาติอย่าง 

นั้นๆ คือความเข้าใจของผมมีอยู่อย่างนี้  ผิดถูกอย่างไรโปรดเมตตา 

ชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
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ตอบ

ท�าความดีไปก่อน มาถึงที่สุดแล้วค่อยละความดี ค�าสอนซึ่งเป็น 

หลักส�าคัญในพุทธศาสนาในโอวาทปาฏิโมกข์ ก็สอนไว้ว่า  ไม่ท�าบาป 

ทั้งปวง ท�าความดีให้พรั่งพร้อม และท�าจิตให้บริสุทธิ์ ทรงแสดงธรรม 

เปรยีบเสมอืนเรอืหรอืแพส�าหรบัข้ามฝ่ัง เมือ่ข้ามฝ่ังได้แล้วจงึค่อยทิง้เรอื 

หรอืแพ เมือ่ถงึนพิพานแล้วกล็ะทัง้ดแีละชัว่ การกระท�าของพระอรหนัต์ 

จึงเป็นเพียงกิริยาไม่เป็นกรรม

ค�ำถำมที่ ๑๒๕๘

สวัสดีครับ “ความดี” ในทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงสิ่งใดครับ

ตอบ

ความดกีค็อืความด ีเช่น ไม่เบยีดเบยีนตน ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ การ 

ให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา อบรมจิตให้ดี 

ค�ำถำมที่ ๑๒๕๙

กราบรบกวนอาจารย์ช่วยให้ทางสว่างด้วยค่ะ คอืกรณทีีพ่ระอาจารย์ 

รปูหนึง่น�าพระพทุธวจนมาเสนอให้ชาวพทุธให้ความสนใจศกึษาค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าโดยตรง และให้เลกิสนใจศกึษาค�าสอนของครอูาจารย์ 

อื่นๆ ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งมีการน�าพระพุทธวจนที่เป็นเหมือน 

ค�าพูดของพระพุทธเจ้า ที่ต้องการให้ชาวพุทธอย่าสนใจค�าสอนสาวก 

ใดๆ ทัง้สิน้ ให้สนใจแต่ค�าพระพทุธเจ้าเท่านัน้ ไม่ทราบว่าความเป็นจรงิ 



122 สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

เป็นอย่างไรคะ และอีกอย่างดิฉันก็เกรงว่าการที่ดิฉันไปท�าบุญด้วยใน 

หลายรปูแบบ จะน�าไปสูก่ารมส่ีวนในการท�าให้สงฆ์แตกแยกหรอืไม่คะ 

ดฉินักลวัมากค่ะในข้อนี ้องค์ประกอบทีจ่ะใช้ตดัสนิในเรือ่งสงฆ์แตกแยก 

เป็นอย่างไรคะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มาด้วยค่ะ

ตอบ

สงฆ์แตกแยก คือสงฆ์ที่อยู่ในวัดเดียวกันไม่ท�าอุโบสถสังฆกรรม 

ร่วมกัน แต่ถ้าต่างนิกายกันและอยู่กันคนละวัดก็ไม่ถือว่าแตกแยกกัน 

ส�าหรบัเรือ่งการศกึษาพระพทุธวจนนัน้เป็นเรือ่งด ีแต่ไม่ควรทิง้อรรถกถา 

และค�าสอนของอาจารย์ต่างๆ เสยีทัง้หมด เพราะมส่ีวนดอียูม่าก ประดบั 

สติปัญญาของเรา พระพุทธวจนบางตอนก็ยากที่จะเข้าใจ ต้องอาศัย 

อรรถกถาและค�าบอกเล่าของครูบาอาจารย์ ขอตอบเพียงเท่านี้ก่อน

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๐

สวสัดคีรบั มคี�าพดูอยูป่ระโยคหนึง่พดูว่า “ท�าในสิง่ทีเ่ชือ่  เชือ่ในสิง่ 

ที่ท�า” ฟังแล้วดูมันหลวมๆ เหมือนงมงายยังไงก็ไม่รู้ ต้องใช้ปัญญาน�า 

ดีกว่าแล้วให้ศรัทธาหนุนจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่าครับอาจารย์

ตอบ

ถูกต้องแล้ว ศรัทธาต้องมีปัญญาก�ากับจึงจะเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง 

มิฉะนั้นจะงมงาย ไร้ประโยชน์ ถูกหลอกลวง ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ 

ศรัทธากับปัญญาในพุทธศาสนา ลองเสาะแสวงหามาอ่านดู ถามไปที่ 

ชมรมกัลยาณธรรมก็ได้ที่ www.kanlayanatam.com



123สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๑

สวสัดค่ีะอาจารย์ ดฉินัมเีรือ่งรบกวนใจมาเรยีนถามค่ะ คอืดฉินัได้ 

พบบันทึกคล้ายๆ จะเป็นพินัยกรรมของคุณแม่  (คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็ง 

ในถุงน�้าดีระยะสุดท้าย มีชีวิตอยู่ได้อีก ๑  เดือน) ท่านได้เขียนไว้ว่า 

๑. ถ้าแม่ป่วยจนไม่สามารถหายด้วยตวัเองได้หรอืหมอดงึชวีติแม่ขึน้มา 

แต่ต้องเลี้ยงชีวิตด้วยออกซิเจน ขอให้ถอดสายออกซิเจนออก  เพราะ 

แม่เข้าใจความจริงของธรรมชาติ ยอมรับธรรมชาตินั้น ลูกๆ และหมอ 

รบกวนให้ยอมรับและท�าตามดิฉันด้วย ๒.  เมื่อแม่ตายลงแล้ว ขอให้ 

จัดงานเผาแม่อย่างเรียบง่ายและประหยัดที่สุด คือให้ตั้งศพไว้วันเดียว 

แล้วเผา  โดยมิให้พระท่านต้องสวด แต่ให้เปิดเทปที่แม่ได้อัดเสียงไว้ 

เปิดให้ญาติฟังแทนก่อนเผา  (ในนั้นมีค�าอธิบายให้ญาติๆ  ได้เข้าใจ) 

โดยงดพิธีรีตองต่างๆ  เช่น การใส่ดอกไม้จันทน์ มัดตราสังข์ ล้างหน้า 

ด้วยมะพร้าว งดรบัพวงหรดี คณุแม่ท่านบอกว่าบญุกศุลแม่ท�ามาเยอะ 

แล้ว ให้ท�าแค่ถวายทานให้แก่พระสงฆ์ท่านเท่านัน้ ๓.  เมือ่เผาจนเหลอื 

แต่เถ้าและกระดูก ขอให้ลูกๆ อย่าเก็บกระดูกแม่ไว้ แต่ขอให้ไปฝังใน 

พื้นที่ในบริเวณวัดนั้น อย่าน�าไปโปรยลอยในน�้าเพราะมันจะสกปรก 

ถ้าคิดว่าไม่มีอะไรจะระลึกถึงแม่  ให้นึกถึงคุณงามความดีของแม่แล้ว 

ให้กระท�าตามแม่นั้นจะนับว่าเคารพแม่อย่างสุดยิ่งแล้ว ฯลฯ จริงๆ มี 

รายละเอยีดกบัทรพัย์อกีแต่ดฉินัขอเลอืกมาถามเฉพาะพธิกีรรมเท่านัน้ค่ะ 

พธิกีรรมต่างๆ เป็นไปตามหลกัพทุธศาสนาหรอืเปล่า แล้วดฉินัจะเลอืก 

ปฏบิตัติามค�าสัง่เสยีของคณุแม่จะผดิหลกัศาสนาหรอืเปล่าคะ อาจารย์ 

ช่วยอธบิายเปน็ข้อๆ เพือ่ให้ดฉินัและน้องๆ ได้คลายจากความกงัวลใจ 

เรื่องนี้ของคุณแม่ด้วย คุณแม่ท่านปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิต ท่านจึง 

เข้าใจความจริงแต่กับพวกลูกๆ แล้ว ยังท�าใจยอมรับไม่ได้  รบกวน 

อาจารย์ให้ค�าแนะน�าแก่พวกดิฉันและน้องๆ ด้วย ขอบพระคุณมาก
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ตอบ

ให้ญาตพิีน้่องประชมุกนัแล้วท�าไปตามความเหน็ของส่วนมาก แม้ 

จะผดิค�าสัง่ของแม่ไปบ้างกไ็ม่เป็นไร  เพราะว่าเป็นงานบญุกศุลอทุศิให้ 

ท่านไปตามประเพณีนิยม น่าจะท�าให้สบายใจด้วยกันทุกฝ่าย

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๒

สวัสดีค่ะอาจารย์ แต่ก่อนได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วไปเจอค�าว่า 

“โดยปรมัตถธรรมแล้ว ไม่มีใครเกิด-ไม่มีใครตาย” ตอนแรกรู้สึกงงค่ะ 

เข้าใจผดิว่าเป็นมจิฉาทฏิฐ ิแต่พอได้อ่านหนงัสอืของอาจารย์ เหมอืนได้ 

เขม็ทศิ ทราบว่าตนได้เข้าใจผดิ จงึหมนุใจใหม่แล้วน�าไปปฏบิตัโิดยการ 

วปัิสสนา ดกูารเกดิขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไป รูส้กึว่าง่ายและมคีวามก้าวหน้า 

กว่าตอนที่เริ่มต้นด้วยสมาธิ  เลยพอจะเข้าใจ ค�าว่า “ไม่มีใครเกิด-ไม่มี 

ใครตาย”  หนขูอส่งการบ้านจากการได้ภาวนามาตลอดด้วยความเข้าใจ 

เฉพาะตัวของหนูว่า ที่เรากล่าวว่า มีเรา บุคคลอื่น สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ 

เป็นแต่เพียงสมมติเพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตบนโลกนี้  เป็นความจริง 

โดยสมมติ แต่ถ้าเป็นปรมัตถธรรมแล้วจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลย แต่ด้วย 

อวชิชาเลยยดึถอืเป็นสิง่เหล่านี ้ โดยตามความเป็นจรงิแล้ว มแีต่สงัขาร 

การปรุงแต่งไปตามกฎของธรรมชาติล้วนๆ  โดยที่มันเปลี่ยนแปลงไป 

เรื่อยตามกฎแห่งธรรมชาติ  (อิทัปปัจจยตา) แต่ด้วยความต่อเนื่อง 

อย่างรวดเร็วจึงดูไม่ออก แต่เราก็ต้องยอมรับทั้งสมมติและปรมัตถ์ 

คือต้องมีโยนิโสมนสิการ  ไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ยอมรับอะไรๆ  เลย 

ในทางโลก บาปบุญ ดีชั่ว กุศลอกุศล  เราก็จะมีแต่ความแข็งกระด้าง 

หลุดโลกไป ต้องกราบระลึกบุญคุณของพระพุทธเจ้าที่น�าเอาสิ่งที่เป็น 
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ธรรมดานี้มาให้พวกเรา ที่มองไม่ออกได้เห็นความธรรมดานี้  รวมทั้ง 

บุญคุณของอาจารย์ที่ได้ย่อยธรรมะให้พวกหนูได้ลิ้มรสชาติของความ 

ธรรมดาในธรรมชาติแห่งชีวิต ได้มีความเบาสบายของจิตใจ ถ้าความ 

เข้าใจของหนเูป็นมจิฉาทฏิฐ ิอาจารย์ช่วยเมตตาสัง่สอนเพิม่เตมิด้วยค่ะ 

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ

ความเข้าใจของคุณถูกต้องดีแล้ว ขออนุโมทนาด้วย 

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๓

สวัสดีครับอาจารย์  อันนี้เป็นค�าถามที่เพื่อนสงสัยฝากถามมา 

นะครับ

๑. พระอริยบุคคลระดับโสดาบัน และสกทาคามี  เป็นบรรพชิต 

และฆราวาส จิตหรือการเข้าถึงธรรมแตกต่างกันหรือไม่ หรือแตกต่าง 

กันแค่รูปแบบของศีลธรรมในความเป็นพระและชาวบ้านเท่านั้น

๒. ถ้าพระโสดาบนัและสกทาคาม ียงัเป็นผูบ้รโิภคกามอยู ่ โดยยงั 

มกีามราคะและปฏฆิะอยู ่ ถ้าเกดิท่านไม่มคีูค่รอง ท่านสามารถช่วยเหลอื 

ตัวเองได้หรือไม่  เพราะเข้าใจมาว่าท่านถือศีลสมบูรณ์ แต่สมาธิและ 

ปัญญายังมีพอประมาณ แต่ท�าอะไรต่างๆ ไม่ก้าวล่วงเกินศีลที่ถือได้ 

บริสุทธิ์

๓.  ถ้าพระโสดาบนั พระสกทาคามทีีเ่ป็นฆราวาส เป็นผูท้ีย่งัเกีย่ว 

ข้องกบัการบรโิภคเพศตรงข้าม อารมณ์ตรงนัน้เป็นการกระท�าไปเพือ่เป็น 

ผสัสาหาร เพือ่ลดความกระวนกระวายใจเพราะยงัรูส้กึกระสับกระส่าย 
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ต่อเวทนานั้น แต่เราจะถือว่าความรู้สึกนั้นเป็นกิเลสเต็มขั้นหรือเปล่า 

เพราะต่อให้แม้มีศีลเป็นกรอบขวางกั้น แต่เราก็พอจะทราบว่าศีลเป็น 

กรอบแค่กายกับวาจาเท่านั้น รบกวนถามเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

๑. การเข้าถึงธรรมไม่แตกต่างกัน 

๒. ผมเข้าใจว่า การช่วยเหลือตัวเองท�าได้  เพราะไม่ผิดศีลข้อใด

๓. ความหนาและเบาบางของกิเลสเรื่องนี้ ของแต่ละคนมีไม่เท่า

กันอยู่แล้ว

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๔

สวสัดคีรบั การทีเ่ราจะเข้าไปเกีย่วข้องกบัอะไรหรอืมสีภาวะอารมณ์ 

อะไรมากระทบเข้า มผีูรู้ท่้านบอกว่า เราต้องมญีาณโดยรูว่้า ทกุสิง่มนัมี 

อัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ ผมฟังแล้วไม่เข้าใจ อาจารย์ช่วย 

อธิบายด้วยครับ

ตอบ

อสัสำทะ คอื รสทีน่่าพอใจ อำทนีวะ คอื โทษของสิง่นัน้ นสิสรณะ 

คือ ปัญญาที่จะสลัดออกจากสิ่งนั้น คือถอนตัวออก รู้ว่าอะไรเป็นรส 

ทีน่่าพอใจของสิง่นัน้ อะไรเป็นโทษของสิง่นัน้ และอบุายวธิสี�าหรบัทีจ่ะ 

ถอนตัวออกจากสิ่งนั้น
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ค�ำถำมที่ ๑๒๖๕

สปัดาห์ทีแ่ล้วดฉินัได้กราบเรยีนถามเกีย่วกบัพระอาจารย์ทีร่ณรงค์ 

การศึกษาและเผยแผ่พุทธวจน แต่ให้เลิกสนใจธรรมของครูอาจารย์ทั้ง 

หลาย ดิฉันมีความกังวลมาก จึงใคร่ขอเรียนถามให้ชัดเจนมากขึ้นคือ

๑. ถ้อยค�าทีท่่านกล่าวว่าพระพทุธเจ้าไม่ต้องการให้ชาวพทุธสนใจ 

ค�าสอนของสาวกคนอื่นๆ ให้ศึกษาเฉพาะค�าสอนของท่านเท่านั้น  เป็น 

ค�าพูดที่มีบริบทเป็นอย่างไรคะ

๒. ฆราวาสมีโอกาสท�าสงฆ์ให้แตกแยกได้หรือเปล่าคะ

๓. หากดฉินัได้ท�าบญุกบัวดัท่าน ท�าบญุสนบัสนนุการพมิพ์หนงัสอื 

พุทธวจน  เข้าอบรมการปฏิบัติธรรมกับท่าน ช่วยเผยแผ่หนังสือ พุทธ

วจน อย่างนี้ดิฉันจะมีส่วนเข้าไปใกล้กับการสนับสนุนให้สงฆ์แตกแยก

หรือเปล่าคะ  เพราะดิฉันเกรงว่าท้ายที่สุดการเผยแผ่ในลักษณะสุดกู่นี้ 

อาจน�าไปสู่การแตกแยกของสงฆ์ได้  ในขณะนี้ดิฉันได้ตัดสินใจหยุด 

เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วค่ะ  เพื่อความสบายใจ แต่ก็ยังกังวลกับสิ่งที่ได้ 

ท�ามาแล้วว่าเข้าข่ายท�าสงฆ์ให้แตกแยกหรือไม่  เพราะดิฉันต้องการ 

บรรลุธรรมในชาตินี้ค่ะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะ

ตอบ

๑.  เอาอย่างนี้ดีกว่า  ค�าสอนของใครก็ได้ที่ถูกต้องชอบธรรม 

พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุมัติ ทรงเห็นด้วย และทรงเห็นว่าควรศึกษาและ 

ปฏบิตัติาม เช่น ค�าสอนของพระสาวกต่างๆ มพีระสารบีตุร เป็นต้น แม้ 

ค�าสอนของศาสดาอื่นในสมัยก่อนพระพุทธองค์ก็ทรงอ้างถึง  เช่น 

ค�าสอนของอรกศาสดา สอนเรื่องชีวิตเป็นของน้อย เป็นต้น

๒. ไม่ได้
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๓. คุณท�าให้สงฆ์แตกแยกกันไม่ได้หรอก ไม่ต้องกังวลใจ  เลือก 

ท�าสิ่งที่คุณสบายใจนั้นดีแล้ว ชีวิตมีทางเลือกอีกมากมาย

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๖

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ การกรวดน�้าออกชื่อหรือนึกถึงหน้า 

ญาติพี่น้องเรา คนต่างๆ ที่เราเกี่ยวข้องด้วย กับการกรวดน�า้ตามบท 

มาตรฐาน (อมินิา...) อย่างไหนเหมาะสมและควรกว่ากนัคะ  หนรููส้กึว่า 

แบบออกชื่อคนรู้จัก ท�าให้เรามั่นใจว่าเราแผ่บุญกุศลไปให้เขาแน่ แต่ 

ก็รู้สึกว่าเป็นความผูกพันส่งเสริมด้านตัวตน ถ้าจะไม่ออกชื่อก็กลัวเขา 

จะไม่ได้รับบุญค่ะ

ตอบ

ออกชื่อดีกว่า 

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๗

ขอสอบถามเรือ่งค�าขึน้ต้นและค�าลงท้ายในการเขยีนหนงัสอืราชการ 

ถงึวดัค่ะ ใช้ค�าขึน้ต้นว่า ๑. นมสัการเจ้าอาวาสวดั... หรอื ๒. นมสัการ 

ท่านเจ้าอาวาสวัด...  ใช้ค�าลงท้ายว่า ๑. ขอนมัสการด้วยความเคารพ 

อย่างสูง หรือ ๒. ขอนมัสการด้วยความเคารพ ข้อใดถูกต้องคะ และ 

จะทราบได้อย่างไรว่าท่านเจ้าอาวาสวัดมีต�าแหน่งเป็นพระราชาคณะ 

หรือพระสงฆ์ทั่วไป
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ตอบ

ข้อ ๒ ดีกว่า ส�าหรับค�าลงท้าย ข้อ ๑ ดีกว่า ข้อที่จะรู้ว่าท่านเจ้า

อาวาสมีสมณศักดิ์เป็นอะไร ต้องสืบดูจึงจะรู้ 

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๘

เวลาเขยีนในก�าหนดการจดักจิกรรม ใช้ค�าว่าถวายภตัตาหารเพล 

หรือถวายทาน ค�าใดถูกต้องคะ

ตอบ

ถวายภัตตาหารเพล ถูกต้องกว่า 

ค�ำถำมที่ ๑๒๖๙

เวลาสนทนากบัพระสงฆ์ ควรใช้สรรพนามเรยีกพระสงฆ์ว่าอย่างไร 

คะ (หลวงพ่อ หลวงพี ่พระอาจารย์ ท่าน) และใช้สรรพนามแทนตนเอง 

ว่าอย่างไรคะ (ดิฉัน หนู ชื่อเล่น)

ตอบ

ใช้ค�าว่า  “ท่าน”  เป็นค�ากลางๆ ดี ส่วนใช้ค�าแทนตัวเองว่า  “หนู” 

ก็ดี 
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ค�ำถำมที่ ๑๒๗๐ 

สวสัดค่ีะ ได้ฟังธรรมบรรยายของท่านพทุธทาส ท่านได้กล่าวไว้ว่า 

“ทกุสิง่ทกุอย่างล้วนเกดิมาจากจติ... ถ้ายงัมตีวัเราเป็นผูห้ลดุพ้น แสดงว่า 

ยังไม่หลุดพ้น ความสุขความทุกข์ จิตที่มีอวิชชามันยึดถือเอาว่ามันมี 

มนัเป็น มนัได้”  ถ้าอย่างนัน้วธิกีารทีเ่ราปฏบิตัอิยูท่ีเ่รยีกว่า การเจริญสติ 

ก็คือการให้จิตรู้สึกตัว ให้รู้ตัวอย่างนั้นเองหรือคะ

ตอบ

ปฏิบัติไปตามมรรคมีองค์ ๘ ดีที่สุด พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้น 

ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก

ค�ำถำมที่ ๑๒๗๑

สวสัดคีรบั การเจรญิภาวนาตามทางของปัญญาวมิตุต ิคอืการท�า 

วิปัสสนา  โดยดูทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง คือเห็นไตรลักษณ์ 

พอเราเห็นไตรลักษณ์ตามความจริงที่ไม่ได้มาจากความคิดเอาเอง 

อย่างนี้เรียกว่ามีญาณแล้วหรือเปล่าครับ แล้วระยะต่อมาเราต้องบ่ม 

ความหน่ายในอารมณ์นีห้รอืเปล่าครบั จนกว่ามนัจะหลดุจากอารมณ์นี้ 

อาจารย์ช่วยแนะแนวด้วยครับ

ตอบ

ดแีล้ว ใช้ได้เลย ไม่มอีะไรจะแนะ คณุท�าดแีล้ว ไม่มอีะไรจะแนะ 

เพิ่มเติม 
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ค�ำถำมที่ ๑๒๗๒

มีคนมาถามผมว่า ตัวเขาฟันผุปวดฟันมากแล้วต้องการดูเวทนา 

ความเจ็บนั้น จะท�าให้ฟันหายปวดหรือเปล่า ผมบอกว่า “ก็ไปถอนฟัน 

ซะส ิจะได้หายปวด  ง่ายจะตาย” เขามองหน้าผมแล้วกเ็ดนิจากไป ผม 

เลยได้คิดว่า  เดี๋ยวนี้ท�าไมคนเราถึงได้เอาของดีๆ ไปใช้ผิดทางอย่างนี้ 

ผมมองกรณีนี้เป็นความประมาท คือเอาสมาธิภาวนามาเป็นยากล่อม 

มาสะกดความเจบ็ปวด คอือาจจะหายเจบ็ตอนภาวนา แต่พอออกจาก 

สมาธภิาวนากป็วดเหมอืนเดมิ ดจูะเป็นมจิฉาสมาธอิอกแนวๆ ประมาท 

ซะมากกว่า ผมว่าถ้าเราเจ็บป่วยก็รักษาไปตามเรื่องตามราวง่ายกว่า 

ตั้งเยอะครับ คือเหตุมันอยู่ตรงไหนเราก็ตัดมันตรงนั้น แต่ถ้าเหตุการณ์ 

มันเปลี่ยนเรากต็้องเปลี่ยนท่าทใีหม่กไ็ด้ การใช้สมาธอิย่างนี้เหมือนกบั 

ที่ฤๅษี  โยคี ในสมัยก่อนท�ากันหรือเปล่าครับ คือข่มกดกิเลสไว้

ตอบ

เห็นด้วยกับความคิดของคุณ 

ค�ำถำมที่ ๑๒๗๓

ในลักษณะของสมาธิ มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่บอกว่า  “ควรแก่ 

การงาน” คือ การเอาสมาธิไปใช้งานหรือเปล่าครับ

ตอบ

หมายความว่า ควรแก่การงานในการทีจ่ะท�าสมาธ ิท�าฌาน หรอื 

ท�าวปัิสสนาได้ด ีแม้จะน�ามาใช้ในการงานอย่างโลกๆ กใ็ช้ได้ด ี เหมอืน 
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ดินหมาดหรือดินน�้ามัน  เจ้าของจะปั ้นเป็นรูปใดก็ได้  ในพระบาลี 

พระพุทธพจน์โดยมากจะตรัสถึงคุณสมบัติข้อนี้  เมื่อผู้บ�าเพ็ญสมาธิได้ 

จตุตถฌานแล้วน้อมจิตไปเพื่ออภิญญาต่างๆ  เช่น ปุพเพนิวาสานุสติ

ญาณ เป็นต้น

ค�ำถำมที่ ๑๒๗๔

พออ่านหนังสือพิมพ์แล้วรู้สาเหตุในการฆ่าตัวตายว่า ผู้ตายเป็น 

นักเรียนทุนเรียนเก่ง แต่ติดหนี้เป็นเงิน ๑ ล้านบาท เครียดเลยโดดตึก 

ตาย คือสวนทางกับการศึกษา เรียนมาสูงแต่คิดได้สั้น  เสียดายความรู้ 

น่าจะไปพัฒนาประเทศได้อีกตั้งเยอะ ท�าไมการศึกษาในปัจจุบันถึง 

เน้นกันที่ความฉลาด ฉลาดที่จะเอาเปรียบ พอไม่ได้เปรียบก็บอกว่า 

ไม่ยตุธิรรม ไม่มธีรรมะคอยควบคมุความฉลาดกนัเสยีเลย อาจารย์ครบั 

ถ้าอาจารย์เปลีย่นระบบการศกึษาได้อาจารย์จะเปลีย่นอะไรหรอืเพิม่เตมิ 

อะไรลงไปบ้างครับ

ตอบ

ผมคดิว่า ในเรือ่งการศกึษาของเดก็หรอืของผูใ้หญ่กต็าม ควรเน้น 

ทีค่วามเป็นคนดมีศีลีธรรม มากกว่าความเป็นคนเก่ง คอืสอนเขาให้เป็น 

คนดก่ีอน สอนวชิาความรูภ้ายหลงั หรอือย่างน้อยกค็วบคูก่นัไป ศลีธรรม 

เป็นรากแก้วของสังคม  เหมือนรากแก้วของต้นไม้ มีสุภาษิตทางจริย- 

ศาสตร์อยู่บทหนึ่ง แปลเป็นไทยว่า  “ชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่ดีที่สุด 

ศีลธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุด”  ในหนังสือ จริยศาสตร์ ที่ผมได้เขียนไว้ 

เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ตอนที่ว่าด้วยค�าน�า ผมได้เน้นย�้าเรื่องนี้ไว้มาก 

ถ้ามีโอกาสคุณลองหามาอ่านดู
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ค�ำถำมที่ ๑๒๗๕

ได้อ่านประวตัขิองพระโพธสิตัว์  ส่วนใหญ่ท่านจะได้ออกบวช แล้ว 

ได้ฌาน อภิญญา พอสิ้นชีพแล้วไปเกิดเป็นพรหม แสดงว่าในสมัยนั้น 

การได้ฌานเป็นเรื่องสูงสุดแล้วใช่หรือเปล่าครับ หรือว่าพระโพธิสัตว์ 

(พระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั) ไม่ได้เคยพบกบัพระพทุธเจ้าพระองค์อืน่เลย 

หรอืผูท้ีต้่องเป็นพระพทุธเจ้าต้องด�าเนนิหรอืเป็นไปตามเหตปัุจจยันีค้รบั 

เพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้า

ตอบ

สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่  ท่านได้เคยพบพระพุทธเจ้าองค์อื่น 

เหมือนกัน  เช่น ได้พบพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านเป็น 

สุเมธดาบส ในสมัยนั้นท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ แต่ 

เนื่องจากมุ่งหมายที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต จึงทรงหลีกเลี่ยง 

ความเป็นพระอรหันต์เสีย ท่านตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมา- 

สมัพทุธเจ้าเช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจ้าทปัีงกรเป็นอยูเ่วลานัน้ พระพทุธ- 

เจ้าทีปังกรทรงพยากรณ์ว่า  สุเมธดาบสจะได้เป็นพระพุทธเจ้าใน 

ภายหน้า คือ พระโคตมพุทธ

ค�ำถำมที่ ๑๒๗๖

สวสัดคีรบั ผมมคีวามสงสยัว่าขนัธ์ ๕ เกดิพร้อมกนัทัง้ ๕ เลยหรอื 

เปล่า แล้วเราจะดูขันธ์ ๕ ท�างานกันทันอย่างไรครับ แล้วเราดูขันธ์ ๕ 

เพื่ออะไรครับ  เพื่อให้มีสติเท่านั้นหรือเปล่าครับ
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ตอบ

ธาต ุ๕ คอื ดนิ น�า้ ไฟ ลม อากาศ รวมกนัเป็นรปูขนัธ์ ความรูส้กึ 

เป็นสขุบ้าง ทกุข์บ้าง ไม่ทกุข์ไม่สขุบ้างเป็นเวทนาขนัธ์ ความจ�าได้หมายรู้ 

เป็นสญัญาขนัธ์ ความคดิปรงุแต่งให้ดบ้ีางให้ชัว่บ้าง ให้เป็นกลางๆ บ้าง 

คือ ไม่ดีไม่ชั่วเป็นสังขารขันธ์ จิตเป็นวิญญาณขันธ์ทั้ง ๕ อย่างนี้ย่อลง 

เป็นรูปและนาม เป็นรูป ๑  เป็นนาม ๔ ในนาม ๔ นั้นเป็นจิต ๑  เป็น 

เจตสิก ๓ ต่างก็ท�าหน้าที่ของตนๆ ขณะใดรู้สึกสุขหรือทุกข์ขณะนั้น 

เป็นเวทนา ขณะใดจ�าได้หมายรูซ้ึง่รปู เสยีง เป็นต้น ขณะนัน้เป็นสญัญา 

ขณะใดนกึคดิไปต่างๆ ขณะนัน้เป็นสงัขาร ขณะใดรูอ้ารมณ์ต่างๆ ขณะ 

นั้นเป็นวิญญาณ ทั้งหมดนี้ท�างานร่วมกัน  เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ 

ซึ่งมีชื่อต่างๆ แต่ท�างานร่วมกัน มีหน้าที่ต่างกัน  เช่น สัญญากับสังขาร 

มหีน้าทีต่่างกนั สญัญามหีน้าทีจ่�า สงัขารมหีน้าทีค่ดิปรงุแต่ง แต่อาศยั 

กันท�างานร่วมกัน หวังว่าผู้ถามคงเข้าใจพอสมควร  เรื่องนี้อธิบายยาก 

เข้าใจก็ยาก

พิจารณาขันธ์ ๕  เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความ 

เป็นอนัตตา แล้วละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ เสีย

ค�ำถำมที่ ๑๒๗๗

สวัสดีค่ะอาจารย์ พระอนาคามีเป็นผู้มีศีลและสมาธิสมบูรณ์ 

สมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึง สมาธิที่เป็นฌานแบบไม่ต้องมีเจตนา  เป็น 

ธรรมชาติของพระอนาคามีใช่หรือเปล่าคะ ขนาดสมาธิเป็นฌานแบบ 

โลกีย์ยังรู้สึกเป็นสุขขนาดนั้นเลยค่ะ
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ตอบ

พระอนาคามทีีไ่ด้ฌานกม็ทีีไ่ม่ได้ฌานกม็ ีพระอนาคามทีีเ่ป็นสกุข- 

วิปัสสกไม่ได้ฌาน แต่ที่ว่ามีสมาธิสมบูรณ์นั้นเพราะท่านละกามราคะ 

ได้แล้ว ละปฏฆิะด้วย   ส่วนพระอนาคามทีีไ่ปทางสายเจโตวมิตุตจิงึจะ 

ได้ฌานด้วย 

ค�ำถำมที่ ๑๒๗๘

สวัสดีค่ะ ดิฉันขอเรียนถามค่ะ ควรท�าอย่างไร  เมื่อเรารู้ว่าเรา 

ด้อยกว่า แล้วยงัถกูเพือ่นร่วมงานทีเ่ดก็กว่าดถูกู บางครัง้ว่าเราเสยีหาย 

บางครัง้กเ็อาเปรยีบ พดูจาเหยยีบให้ต�า่ หรอืไม่ให้เกยีรต ิควรท�าอย่างไร 

ดีคะ ขอค�าตอบยาวๆ ด้วยค่ะ  เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ

 

ตอบ

ต้องท�าตนเป็นคนไม่มีปม คือ  ไม่มีทั้งปมด้อยและปมเขื่อง  ใน 

โลกนี้ไม่มีใครสูงต�า่กว่ากันโดยประการทั้งปวง สูงเป็นบางแง่ ด้อยเป็น 

บางแง่  เขาพูดเหยียดหยามเราเพราะเขาไร้เมตตาก็เป็นเวรกรรมของ 

เขาเอง เราอย่าไปร่วมเวรกรรมกับเขาเลย คนเราเกิดมาดีไม่เหมือนกัน 

ชัว่ไม่เหมอืนกนั ความรูค้วามสามารถไม่เท่ากนั ดใีนบางแง่ เสยีในบางแง่ 

อย่าเอาตนไปเปรียบเทียบกับใคร อย่าเอาใครมาเปรียบเทียบกับตน 

เท่านี้ก็พอท�าให้สบายใจได้ 

ปากดั่งปู หูดั่งตะกร้า ตาดั่งตะแกรง

ปากไม่แพร่ง หูไม่อ้า ตาไม่เห็น

เป็นหลักธรรมน�าให้หัวใจเย็น
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คนควรเป็นเช่นนั้นบ้างในบางคราว

[จาก อุทานธรรม พระศาสนโสภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล)]

ค�ำถำมที่ ๑๒๗๙

(จากค�าถาม ๑๒๗๖) ขันธ์ ๕ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ คือ 

ขันธ์ที่มีอุปาทานครองไว้ คือถ้ามันท�าหน้าที่ตามกระบวนการของมัน 

เฉยๆ ก็ยังไม่เป็นทุกข์ หรือมันเป็นทุกข์โดยตัวมันเองครับ

ตอบ

เป็นทุกข์โดยตัวมันเองบ้าง  เป็นทุกข์เพราะมีอุปาทานบ้าง 

ตัวอย่างเช่น รูปขันธ์เป็นทุกข์โดยตัวมันเอง  เพราะแก่  เจ็บ ตาย ตาม 

พระบาลทีีว่่า “ชาตปิิ ทกุขฺา ชราปิ ทกุขฺา พยาธปิี ทกุขฺา มรณมปิฺ ทกุขฺ�” 

ส่วนขันธ์ที่เหลือเป็นทุกข์เพราะมีอุปาทาน  เรียกว่า อุปาทานขันธ์ แต่ 

โดยมากท่านกล่าวรวมว่า อปุาทานขนัธ์ทัง้ ๕ เป็นทกุข์ (ปญญฺจปุาทาน- 

กฺขนฺธา ทุกฺขา) พระอรหันต์ที่หมดอุปาทานแล้วก็ยังต้องเป็นทุกข์เรื่อง 

รูปขันธ์อันเป็นทุกข์ทางกายโดยสภาพ

ค�ำถำมที่ ๑๒๘๐

เมื่อละสักกายทิฏฐิได้แล้ว วิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสก็หมด 

ไปด้วยหรือเปล่าครับ
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ตอบ

แต่ละอย่างมีสภาวะต่างกัน มีลักษณะต่างกัน จึงต้องละแต่ละ 

อย่างๆ ไป ตัวอย่างเช่น ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได้ 

หมดแล้ว แต่กามราคะและปฏิฆะยังอยู่  เป็นต้น  เพราะฉะนั้นจึงสรุป 

ได้ว่า ต้องละแต่ละอย่าง

ค�ำถำมที่ ๑๒๘๑

ขณะที่โกรธบางครั้งก็ไม่ทัน  โพล่งออกไป แต่กลับมาทบทวน 

อกีครัง้  ว่าอารมณ์ในขณะนัน้คงไม่สูด้ ี เกดิอาการเครยีด แบบนีจ้ะต้อง 

ท�าอย่างไรคะ

ตอบ

ต้องฝึกสติให้มากขึ้น และตั้งสัจจาธิษฐานว่า จะไม่โกรธใครและ 

ไม่โกรธสิง่ใด ท่องไว้ในใจเสมอๆ สตจิะคอยก�ากบัไม่ให้พลุง่ออกไปโดย 

ง่าย เหมอืนท�านบกัน้น�า้ไว้ไม่ให้ไหลบ่าไปในทีท่ีไ่ม่ควรไป ดงัพระพทุธ- 

พจน์ทีว่่า “ยาน ิโสตาน ิโลกสมฺ ึสต ิเตส� นวิารณ�” แปลว่า “กระแสแห่ง 

กิเลสเหล่าใดมีอยู่  สติเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งกิเลสเหล่านั้น” สติ 

ในที่นี้หมายถึง ความระวัง ความไม่ประมาท
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ค�ำถำมที่ ๑๒๘๒

สวสัดค่ีะ ช่วงวนัอาสาฬหบชูาทีผ่่านมาหนไูด้ไปท�าบญุถวายเทยีน 

วดัทีบ้่านเกดิต่างจงัหวดั พอถวายเสรจ็ ได้สนทนากบัเจ้าอาวาส ท่านบอก 

ว่าช่วงนีส้ขุภาพไม่ค่อยด ีไปหาหมอได้ยามากนิกไ็ม่ดขีึน้  เลยให้ยกศาล 

พระภมูเิจ้าทีเ่สยีใหม่ อาการกเ็ลยดขีึน้ คงเป็นเพราะท�าพธิ ี“รบัขนัธ์” ก็ 

เลยร่างกายไม่ค่อยด ีหนสูงสยัค่ะ ว่าพธิรีบัขนัธ์เป็นพธิใีนทางพทุธศาสนา 

หรือเปล่า แล้วภายในวัดสามารถมีพระภูมิเจ้าที่ได้ด้วยหรือคะ

ตอบ

ไม่เคยเห็นวัดไหนมีศาลพระภูมิเจ้าที่  ส�าหรับโรคร้ายไข้เจ็บนั้น 

เป็นธรรมดาของสังขารหรือร่างกาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “เรามี 

ความเจบ็ไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจบ็ไข้ไปได้”  (พยาธ ิธมโฺมมหฺิ 

พยาธ ิอนตโีต) อาการเจบ็ไข้อาจฟ้ืนขึน้ได้เพราะถงึเวลาทีย่าให้ผลกไ็ด้ 

สภาพร่างกายปรับตัวเองได้บ้าง  โรคบางอย่างรักษาก็หาย  ไม่รักษา 

ก็หาย  โรคบางอย่างรักษาหาย ไม่รักษาไม่หาย  โรคบางอย่างรักษา 

ก็ตาย ไม่รักษาก็ตาย

ค�ำถำมที่ ๑๒๘๓

สวัสดีครับ  เห็นผู้ใหญ่หลายๆ ท่านได้บอกให้ฟังว่า พระที่บวช 

ใหม่ๆ  เนื้อหอม พวกผีชอบมาขอส่วนบุญ ถ้าเกิดเราได้ท�าบุญกับพระ 

ที่บวชออกมาจากวัดใหม่ๆ  เราจะได้บุญมาก  เพราะท่านบริสุทธิ์ยัง 

ไม่ท�าผดิศลีเลยสกัข้อ อย่างนีถ้อืว่าเป็นความเหน็ทีห่ละหลวมหรอืเปล่า 

ครับ แตถ้่าจริงอย่างนัน้พวกผมที่เป็นชาวบ้านก็น่าจะมีบุญเยอะเพราะ 
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ไม่ท�าผิดศีลของพระหลายๆ ข้อเลย น่าจะถือว่าบุคคลบริสุทธิ์ได้เพราะ 

ปัญญามากกว่า คือรู้แล้วไม่ท�า ผิดกับว่าท�าเพราะไม่รู้  อะไรถูกต้อง 

รบกวนอาจารย์ช่วยอธบิายด้วยครบั ไม่ได้ต้องการต�าหนผิูใ้หญ่นะครบั 

แต่อยากได้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ

ตอบ

ค�าพูดของคุณที่ว่า  “บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา” ตรงกับ 

พระพุทธภาษิตที่ว่า  “ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ” พระที่บวชมานานก็มีศีลที่ 

บรสิทุธิไ์ด้ และมศีลีมานานด้วย มคีณุธรรมกม็ากและมคีณุธรรมสงูด้วย 

เรียกว่าได้อบรมตนมาดีเป็นเวลานาน คุณลองคิดดูเถิดว่า การท�าบุญ 

กบัพระทีบ่วชเสรจ็ใหม่ๆ กบัพระทีบ่วชมานาน อย่างไหนควรจะได้บญุ 

มากกว่า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ด้วยอีกหลายอย่าง 

ค�ำถำมที่ ๑๒๘๔

สวัสดีครับอาจารย์  ช่วงวันหยุดนี้ผมได้ไปท�าบุญที่วัดพบว่ามี 

ชาวบ้านมาขายปลา  เต่า นก  ให้ปล่อยที่ท่าน�้าของวัด ผมเห็นแล้ว 

รู้สึกสังเวชพวกสัตว์ที่มันถูกจับมาขาย แต่ผมก็ไม่ซื้อพวกมันมาปล่อย 

คือผมคิดว่าถ้าซื้อเท่ากับเราส่งเสริมให้พวกชาวบ้านเขาไปจับมาขาย 

เพิ่มขึ้น ผมมีความคิดขึ้นมาว่าท�าไมเจ้าอาวาสถึงได้ปล่อยให้พวกเขา 

ประกอบอาชีพอย่างนี้ พอถามชาวบ้านแถบๆ นั้น  ได้ค�าตอบว่าอย่า 

มายุง่ นีเ่ป็นอาชพีของพวกเขา น่าจะมทีางออกในปัญหานีท้ีด่ต่ีอทกุฝ่าย 

นะครับ อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้ที่มีอยู่เกือบจะทุกวัด 

อย่างไรครับ  เงินทองของบาดใจจริงๆ ครับ
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ตอบ

เรื่องนี้คุณควรจะรู้จักตัดตอน คือ  เขาไปจับมาขายนั้นตอนหนึ่ง 

คนที่ซื้อไปปล่อยนั้นตอนหนึ่ง น่าเห็นใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย พวกหนึ่ง 

ท�าเพื่ออาชีพ  เพื่อมีชีวิตอยู่ได้ อีกพวกหนึ่งท�าเพื่อบุญที่คิดว่าตนจะได้ 

เพราะการปล่อยปลาปล่อยเต่า คิดดูคล้ายๆ กับการให้เงินแก่ขอทาน 

พวกหนึ่งขอเพื่ออาชีพ  เพื่อมีชีวิตอยู่ได้  อีกพวกหนึ่งให้เพราะอยาก 

ได้บุญ บางคนต�าหนิว่าเป็นการส่งเสริมขอทาน แต่เรื่องพวกนี้เราต้อง 

รู้จักตัดตอน มิฉะนั้นแล้วปัญหาจะพัวพันยุ่งกันไปหมด เปรียบเหมือน 

รถไปชนกนั คนตายบ้างเจบ็บ้าง เราจะไปโทษคนสร้างรถ คนขายน�า้มนั 

และคนสร้างถนนได้อย่างไร

ค�ำถำมที่ ๑๒๘๕

สวัสดีครับอาจารย์  ได้อ่านหนังสือของอาจารย์ สงสัยเกี่ยวกับ 

เวทนาคือ ในเวทนามีสุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ แต่อาจารย์อธิบาย 

ไม่สุขไม่ทุกข์  (อทุกขมสุข) ว่าเป็นสุขอ่อนๆ คือ  เพลินๆ ค�าว่าเป็นสุข 

อ่อนๆ เพลนิๆ มนัเข้ากนัได้กบัพวกโมหะหรอืเปล่าครบั  เป็นนนัททิีเ่ป็น 

พวกเดียวกับอุปาทานหรือเปล่าครับ

ตอบ

คอือย่างนี ้ เวทนา ๒ กม็ ี เวทนา ๓ กม็ ีทนีี ้ เวทนา ๓ ม ีอทกุขม- 

สขุเวทนาด้วย ถามว่า ถ้าจดัเวทนาเป็น ๒ อทกุขมสขุเวทนา จะเข้าอยู่ 

ในเวทนาไหน ตอบว่า จัดเข้าในสุขเวทนา เพราะเป็นสุขอ่อนๆ ก็เท่านี้ 

แหละ ขอให้คุณจับหลักให้ได้ จะได้ไม่สับสน
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ค�ำถำมที่ ๑๒๘๖

สวัสดีครับ  เคยได้ยินมาว่า มีเณรอายุ ๗ ปี  ได้บรรลุเป็นพระ 

อรหันต์อย่างนี้ก็แสดงว่าธรรมะเป็นของสากลจริงๆ คือใครมีปัญญา 

ก็เข้าถึงได้ไม่จ�ากัดวัย แล้วพระอรหันต์ที่อายุน้อยๆ กว่านี้มีหรือเปล่า 

ครับ พวกท่านเหล่านั้นท�าบุพกรรมอะไรครับถึงได้บรรลุตอนอายุน้อยๆ

ตอบ

เคยมีสามเณรอายุ ๗ ขวบบรรลุเป็นพระอรหันต์ ผู้หญิงก็มีเช่น 

นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นพระโสดาบัน ท่านก็มีบุญมาแต่อดีตชาติ 

สั่งสมมาเรื่อยๆ จนมาถึงชาติสุดท้าย

ค�ำถำมที่ ๑๒๘๗

เหน็เขาสร้างพระพทุธรปูแบบแปลกใหม่ๆ กนัขึน้มา มชีือ่ว่า พระ 

เศรษฐีนวโกฏิ  เห็นผู้สร้างบอกว่าเกิดจากพระโสดาบันที่เป็นเอกทาง 

ด้านการให้ทาน ๙ ท่านมารวมกนั  ถ้าใครมไีว้ครอบครองจะร�่ารวยเป็น 

เศรษฐี มีค�าถามครับ 

๑. สร้างขึ้นมาเพื่อให้ร�่ารวยแบบจตุคามรามเทพ อย่างนี้ผิดหลัก 

พุทธศาสนาหรือเปล่าครับ 

๒. ผูส้ร้างบอกว่า พระโสดาบนัเป็นได้จากการให้ทาน ไม่แน่ใจว่า 

มีทานเป็นพื้นฐานหรือว่าให้แค่ทานอย่างเดียวจนบารมีเต็ม แล้วก็ 

เป็นได้เลย ความคิดอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ

๓. เราจะไหว้สิง่ศกัดิส์ทิธิอ์ะไรกไ็ด้ แต่ต้องเคารพไม่เกนิคณุธรรม 

คือเอาคุณธรรมเป็นใหญ่ อย่างนี้ไม่ผิดหลักชาวพุทธ หรือถ้าเราจะ
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เคารพอะไร ควรน้อมใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดหลักครับ

๔.  เหน็พวกนกัวปัิสสนาบอกว่าท�าบญุแล้วหวงัไม่ได้  ต้องท�าด้วย 

ความไม่ยึด  เราจะท�าใจอย่างไรครับ

๕. ทาน ศีล ภาวนา ถ้าเราจะเป็นคนหัวหมอ เลือกท�าแต่ภาวนา 

เพราะได้บญุเยอะสดุ อย่างนีผ้ดิหรอืเปล่าครบั  เหน็นกัวปัิสสนาบอกว่า 

ในการภาวนากม็ทีานอย่างสงูสดุอยูค่อืการเสยีสละตนเองเป็นทาน แล้ว 

กม็ศีลีครบ คอืมเีจตนาตัง้มัน่ในขณะนัน้เป็นตวัศลี ทีเ่ขากล่าวมาถกูต้อง 

ตามหลักหรือเปล่าครับ

๖. ในศลี ๘ ห้าข้อแรกผมเหน็ว่ามนัด ีแต่อกี ๓ ข้อทีเ่พิม่มา มนัดี 

อย่างไรครับ ทรมานตัวเองจัง

๗. มพีระภกิษณุทีีเ่ป็นพระอรหนัต์ถกูข่มขนื ด้วยวบิากกรรมอะไร 

ครับถึงได้ถูกข่มขืน แล้วมีอธิบายหรือเปล่าครับว่าท�าไมท่านถึงไม่หนี 

คนเหล่านั้น 

๘. พระพุทธเจ้าองค์ปฐมมีในพุทธประวัติหรือพระพุทธเจ้าเราได้ 

ตรัสไว้บ้างหรือเปล่าครับ ค�าถามทั้งหมดมีผู้ฝากมาถามเลยรวบรวม 

ถามทีเดียวเลย ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยที่เมตตา 

ตอบครับ

 

ตอบ

๑. เรื่องทั้งหมดที่คุณพูดมา ไม่น่าจะเป็นไปได้ คือว่า ไม่เป็นจริง

๒. ต้องมีทั้งทาน ทั้งศีล ทั้งภาวนา การฟังธรรมจัดเข้าในภาวนา 

บางท่านฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน

๓.  เคารพสิ่งที่ควรเคารพ บูชาสิ่งที่ควรบูชา ด้วยการใช้ปัญญา 

ไม่เพียงแต่เชื่อถือตามๆ กันมา ต้องใช้ปัญญาให้มาก
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๔. หวังก็ได้ไม่หวังก็ได้  เหมือนเราอาบน�้า หวังให้เย็นก็ได้เย็น 

ไม่หวังให้เย็นก็ได้เย็น หรือถ้าเป็นน�้าอุ่นเราจะหวังหรือไม่หวังก็อุ่นอยู่ 

นั่นเอง  เรากินข้าวก็เช่นเดียวกัน  จะหวังให้อิ่มหรือไม่หวัง  เมื่อกิน 

พอสมควรก็อิ่มอยู่นั่นเอง

๕. ท�าวปัิสสนากไ็ด้วปัิสสนา ให้ทานกไ็ด้อานสิงส์ของทาน รกัษา 

ศลีกไ็ด้อานสิงส์ของการรกัษาศลี ท�าสิง่ใดกไ็ด้อานสิงส์ของสิง่นัน้ ไม่ท�า 

กไ็ม่ได้ ท่านจงึให้ท�าไว้หลายๆ อย่าง เหมอืนเรามสีวนผลไม้ ปลกูต้นไม้ 

ไว้หลายๆ ชนิด ก็ได้กินผลหลายอย่าง มีนกหลายชนิดมาอาศัยด้วย

๖. ท่านต้องการให้ขดัเกลากเิลสบางอย่าง อบรมตนให้เป็นคนรูจ้กั 

อดทน ถ้าคุณรู้สึกล�าบากในการรักษาศีล ๘ คุณถือศีลกรรมบถก็ได้ มี 

๑๐ ข้อ จัดเป็นทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ ทางใจ ๓ คิดว่ากุศลกรรมบถ 

๑๐ นี้ได้ประโยชน์มาก ในมงคล ๓๘ ข้อว่า ธรรมจริยา ท่านก็ระบุถึง 

กุศลกรรมบถ ๑๐ มีเว้นจากปาณาติบาต  เป็นต้น  เว้นจากมิจฉาทิฏฐิ 

เป็นสุดท้าย ขอให้คุณลองไปค้นดูกุศลกรรมบถ ๑๐ จะเห็นว่าสะดวก 

ในการปฏิบัติ และมีอานิสงส์มากด้วย

๗. ยังไม่เคยพบค�าอธิบายในข้อนี้

๘. ตามต�าราบอกว่า พระพุทธเจ้าองค์แรกพระนามว่า ตัณหังกร 

ไม่เคยพบประวัติที่ท่านเล่าไว้ มีเล่าไว้ในมหาปทานสูตร ตั้งแต่พระ 

วปัิสสสีมัมาสมัพทุธเจ้าลงมาจนถงึพระพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั ในทีบ่างแห่ง 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต่อไปภายหน้า  เมื่อมนุษย์อายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระ 

อาริยเมตไตรยจะอุบัติขึ้น  เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ของภัทรกัปนี้ 

พระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วรวม ๒๘ องค์ มีพระตัณหังกรเป็นปฐม
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ค�ำถำมที่ ๑๒๘๘

สวัสดีค่ะ  ได้อ่านหนังสือค�าอธิบายคุณสมบัติและลักษณะของ 

พระโสดาบนัมา กเ็ลยมคีวามรูส้กึว่าพระโสดาบนันีม้คีวามใกล้เคยีงกบั 

ปถุชุนชัน้ดมีากๆ เลยค่ะ ท่านกย็งัม ีโลภ โกรธ หลงครบถ้วนแต่มคีวาม 

รู้สึกสลดสังเวชต่อชีวิตอันน้อยนี้ตลอด  ไม่กลืนไปกับกระแสเหมือน 

ปถุชุน ถ้าในความคดิของหน ูพระโสดาบนักบัพระสกทาคามจีะมคีวาม 

กลมกลืนได้กับชีวิตปุถุชนมากที่สุด ส่วนพระอนาคามีนั้นเริ่มที่จะปลีก 

วเิวกแล้ว การเหน็ธรรมะของพระโสดาบนักบัพระอรหนัต์ มคีวามแตกต่าง 

กนัอย่างไรคะ ยกตวัอย่างเช่น การกนิอาหารของท่าน พระอรหนัต์ท่าน 

มีความรู ้สึกอร่อย  เผ็ด หวาน ตามแบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ 

ธรรมดาหรือเปล่าคะ แล้วท�าไมพระอานนท์ตอนยังเป็นโสดาบันถึงได้ 

กล่าวกับพระพุทธเจ้าว่า ปฏิจจสมุปบาทที่ปุถุชนเห็นว่ายุ่งยากแต่พระ 

อานนท์กลับเห็นเป็นของง่าย  เหมือนกลุ่มก้อนด้ายที่วางอยู่บนฝ่ามือ 

กลิง้ไปกลิง้มาดไูด้รอบ ดไูด้รอบแต่กย็งัไม่รอบเท่าพระอรหนัต์ใช่ไหมคะ

ตอบ

พระโสดาบนักบัพระสกทาคาม ีมคีณุสมบตัใิกล้เคยีงกนั เพยีงแต่ 

พระสกทาคามี ท�าราคะ โทสะ และโมหะ ให้เบาบางกว่าพระโสดาบัน 

ส่วนพระอนาคามีและพระอรหันต์นั้นเป็นพระอริยบุคคลระดับสูง

ปฏิจจสมุปบาทที่พระอานนท์ทูลพระศาสดาว่า ปฏิจจสมุปบาท 

เป็นของยาก แต่ปรากฏแก่ท่านเหมือนของง่ายนั้น  เพราะท่านเป็น 

พหสูตูแตกฉานในธรรม การเข้าถงึธรรมของพระโสดาบนักบัพระอรหนัต์ 

ไม่เท่าเทยีมกนั กเิลสทีล่ะได้แล้วกไ็ม่เท่ากนั อาหารทีอ่ร่อยพระอรหนัต์ 

ก็รู้สึกได้ว่าอร่อย  เพราะเป็นเรื่องของชิวหาประสาท แต่ท่านไม่ติดใน 
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ความอร่อยนั้น  เหมือนใบบัวไม่ติดน�้า น�้าไม่ติดใบบัว

ค�ำถำมที่ ๑๒๘๙

สวัสดีครับ หลักไตรสิกขาที่พระพุทธศาสนาสอนเพื่อให้เข้าถึง 

“ไตรลกัษณ์” คอื อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ผมพอจะเข้าใจคร่าวๆ อนจิจงั 

กับทุกขัง แต่พออนัตตา  ใจมันไม่ค่อยยอมรับครับ คือไม่มีตัว แล้ว 

ร่างกายเรา โน้น นี่ นั้น มันคืออะไร ผมเห็นเป็นวัตถุต่างๆ  เต็มไปหมด 

ถ้ามนัไม่มตีวัแล้ว ทีเ่ราท�าอยูท่กุวนันีท้�าไปเพือ่ใคร แต่ถ้าอกีความหมาย 

หนึง่คอื มนักม็อียูแ่ต่ไม่ไปยดึมัน่มนั อย่างนีพ้อจะเป็นอนตัตาหรอืเปล่า 

ครับ

ตอบ

อนตัตำในซกีโลกยีะ หมายความว่า ประกอบด้วยเหตปัุจจยั เป็น 

ไปตามเหตุปัจจัย  เราเลือกเอาไม่ได้ตามที่ต้องการ  ไม่อยู่ในอ�านาจ 

ปรารถนาเอาไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลย ส่วน 

อนัตตำในซีกโลกุตระกล่าวคือพระนิพพานระดับสูงสุด  เป็นอนัตตา 

เหมือนกัน แต่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุง
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ค�ำถำมที่ ๑๒๙๐

รู้สึกว่าความดีทางพุทธศาสนา จะระดับสูงกว่าศีลธรรมทั่วไป 

คือเล็งผลในทางที่  ไม่โลภ ไม่โกรธ และไม่หลง ผมเป็นชาวคริสต์แต่ 

มีความรู้สึกว่าบทบัญญัติเป็นข้อบังคับ ไม่เชื่อก็บาป แต่พอมาศึกษา 

พุทธศาสนา รู้สึกว่ามีอิสระในความคิด  เน้นไปที่ปัญญาที่ใช้ดับทุกข์ 

คือถ้ามันดับทุกข์ได้ผมรับเอามาใช้หมด หลักปฏิบัติก็ดีคล้ายกับเป็น 

ของสากลที่มนุษย์ทุกคนล้วนปฏิบัติตามได้ตามก�าลังของสติปัญญา 

มใีห้หมดทกุระดบั ผมว่ามนัเยีย่มมากๆ ถ้าผมทีเ่ป็นชาวครสิต์จะน�าเอา 

หลกัพทุธไปปฏบิตับ้ิาง จะได้ผลเตม็ทีห่รอืเปล่า แล้วการทีผ่มยงัไม่รูส้กึ 

เคารพพระพุทธเจ้าเท่าที่ควรจะเป็นการบาปหรือเปล่า แต่ผมคิดว่า 

ถ้าผมได้ศกึษาในเชงิลกึกว่านี ้ผมคงจะศรทัธาและรูค้ณุของพระพทุธเจ้า 

พระธรรม และพระสงฆ์ได้เอง ตามที่มันเป็นไปของสติปัญญาของผม 

อาจารย์มข้ีอเสนอแนะน�าอะไรเกีย่วกบัการเข้ามาเกีย่วข้องของผูน้บัถอื 

ต่างศาสนาแนวผมบ้างหรอืเปล่าครบั เพราะรูส้กึว่าตวัเองเป็นคนไม่จรงิ 

ที่เห็นอะไรดีๆ ของศาสนาอื่นก็เอามาใช้  เหมือนเป็นคนไม่มั่นคง

ตอบ

ดแีล้วครบั  เหน็อะไรดีๆ  กเ็กบ็รวบรวมไว้น�ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่า 

ของศาสนาใด ทุกศาสนามีของดีให้เลือก
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ค�ำถำมที่ ๑๒๙๑

ฝากบอกเสียงธรรมของท่านพุทธทาสทางเว็บไซต์เรือนธรรม 

ลงชื่อผิดว่า หลวงพ่อปัญญา ติดตามการตอบค�าถามของอาจารย์มา 

พอสมควรโดยไม่ต้องถามเอง ขอชืน่ชม และขอบคณุอาจารย์ทีท่�าให้คน 

ที่ศึกษาธรรม ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ขอให้อาจารย์สุขภาพเเข็งแรงค่ะ

 

ตอบ

ขอบคุณครับ 

ค�ำถำมที่ ๑๒๙๒

“สัมมาทิฏฐิ” ที่ทรงระบุว่า  โลกหน้ามี บุญคุณบิดามารดา นรก 

สวรรค์ม ีมกีรรม คนท�ากรรม วบิาก เป็นสมัมาทฏิฐริะดบัโลกยีะ แต่ถ้า 

เป็นผู้ที่เข้าหลักปฏิจจสมุปบาท ก็จะมีสัมมาทิฏฐิที่ไม่เอียงไปทางว่า 

มหีรอืไม่ม ีคอืจะตอบอะไรออกไปว่า เป็นไปตามเหตปัุจจยั เพราะสิง่นีม้ี 

สิ่งนี้จึงมี  เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี คือไม่เอียงไปในทาง  “อัตถิตา 

และนตัถติา” เป็นการตอบแบบทางสายกลางแท้ๆ แสดงว่าพระพทุธเจ้า 

ท่านตรัสสอนไว้เป็น ๒ แบบ คือ แบบพวกที่ยังมีตัวตน กับพวกฉลาด 

แล้วพร้อมที่จะลดตัวตน ท�าให้ค�าสอนของท่านไม่ขัดแย้งกันและ 

สอดรับกันได้อย่างดีตามล�าดับ ถ้าท�าความเข้าใจอย่างนี้ถือถูกต้อง 

หรือเปล่าครับ

ตอบ

ถกูต้องครบั พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นเอนกปรยิาย ให้เหมาะ 

แก่อุปนิสัยของผู้ฟัง 
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ค�ำถำมที่ ๑๒๙๓

สวสัดคีรบั วญิญาณกบัปัญญา แตกต่างกนัอย่างไร อปุมาให้ฟัง 

ด้วยครับ

ตอบ

วญิญำณ มจีกัษวุญิญาณเป็นต้น คอืการรูแ้จ้งในอารมณ์ทัง้หก มี 

รปู เป็นต้น ส่วนปัญญำ เลง็ถงึความเข้าใจในสิง่ต่างๆ ตามความเป็นจรงิ 

ตัวอย่างเช่น วิญญาณรู้รูปว่าเป็นรูป  เสียงว่าเป็นเสียง แต่ปัญญาจะรู้ 

ละเอียดลงไปว่า รูปอะไร  เสียงอะไร  เกิดขึ้นอย่างไร จะดับไปอย่างไร 

เหมอืนการเหน็วตัถอุย่างใดอย่างหนึง่ของเดก็ไร้เดยีงสา กบัของผูใ้หญ่ 

ที่มีความช�านาญในเรื่องนั้นๆ ความเข้าใจย่อมจะต่างกัน

ค�ำถำมที่ ๑๒๙๔

ได้อ่านหนงัสอื ไตรลกัษณ์ กบั ปฏจิจสมปุบาท ของอาจารย์ ชอบใจ 

ที่อาจารย์เขียนว่า บางคนรู้จักขันธ์ห้าแต่ตัวหนังสือ แต่ไม่รู้จักตัวจริง 

ของขนัธ์ห้า  เปรยีบเหมือนรูช้ือ่แต่ไม่เคยเหน็หน้า คล้ายกบัคนทีไ่มรู่จ้กั 

แต่เดินผ่านกันทุกวัน แต่ถ้ารู้จักขันธ์ห้าตามความเป็นจริง คือรู้ว่าใคร 

เป็นใคร แม้จะเดนิปะปนกบัคนหลากหลายแต่พอเหน็กร็ูท้นัท ีอาจารย์ 

อุปมาให้ฟังได้คมคายมาก ถ้าเรายังต้องอธิบายให้คนที่ยังไม่ได้สัมผัส 

รู้สึกถึงธรรมจริงก็คงต้องอุปมากันต่อไป  เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรง 

ต้องบรรยายธรรมเปรียบเทียบให้บุคคลทั้งหลายตามระดับสติปัญญา 

ทรงเป็นสัพพัญญูจริงๆ
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ตอบ

ขอบคุณมากครับที่เขียนมาให้ปลื้มใจ 

ค�ำถำมที่ ๑๒๙๕

อยากทราบว่าเราดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ในบางเวลา และไม่ได้ 

เมาจนขาดสต ิเพือ่นๆ สงสยัจากทีฟั่งมาเรือ่งของศลี ๕ ทีว่่าถ้าตายไป 

จะโดนกรอกน�้าในกระทะทองแดงนั้น ข้อเท็จจริงในข้อนี้เป็นเช่นใด 

อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ทราบ ขอบพระคุณ

ตอบ

การดื่มเหล้าแต่ไม่ถึงกับเมา ก็ยังผิดศีลข้อสุรา ส่วนเรื่องเมื่อตาย 

ไปแล้ว ไปตกนรกถกูกรอกน�า้ทองแดงนัน้ ผมไม่อาจยนืยนัหรอืปฏเิสธได้ 

เพราะไม่รู้จริงๆ 

ค�ำถำมที่ ๑๒๙๖

สวัสดีครับอาจารย์ ผมได้ฟังซีดีธรรมะของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับ 

เรือ่งปรมตัถสภาวะธรรม ท่านบอกว่า “นพิพานมอียูใ่นอายตนะ เพราะ 

รูส้กึได้ด้วยจติแต่เป็นอสงัขตะ” สิง่ทีท่่านบอก ผมเข้าใจว่าเป็นธรรมะที่ 

ปรากฏแก่จิต คือนิพพานธาตุที่ปรากฏแก่จิตย่อมรู้สึกได้ทางอายตนะ 

เป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งอะไรปรุงแต่งรู้สึกได้ ความเข้าใจอย่างนี้ถือว่านิพพาน 

เป็นอนัตตา ผิดถูกประการใดอาจารย์ช่วยชี้แจงด้วยครับ หรือมีที่มา 

อธบิายอะไรช่วยแนะน�าด้วยครบั (ค�าถามนีม้ทีีม่าจากธรรมบรรยายของ 

ท่านพทุธทาสเรือ่งปรมตัถสภาวะธรรม หวัข้อธาตทุีม่าอยูใ่นรปูอายตนะ)
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ตอบ

ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ 

ค�ำถำมที่ ๑๒๙๗

การกระท�าทีไ่ม่มเีจตนาเรยีกว่า “กริยิา” คอืไม่เป็นทัง้บญุและบาป 

ถ้าเราไม่ได้มเีจตนากไ็ม่เกดิวบิากกรรม แต่กม็ผีลแห่งการกระท�านัน้เป็น 

วิบากของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ  เหล่านั้น  เช่นเราเดินบนสนามหญ้าตอน 

กลางคืน  เหยียบมดตายโดยที่เราไม่รู้อย่างนี้ไม่ถือว่าบาป  เพราะไม่มี 

เจตนาแต่การที่มดถูกเหยียบก็เป็นผลวิบากของมด แต่เราต้องท�าอะไร 

ลงไปด้วยสติ ท�าไปด้วยความถูกต้อง แต่ผมได้ฟังพวกเรียนอภิธรรม 

บอกว่า ต้องท�าทกุการกระท�าให้เป็นมหากศุล แต่ผมว่าการกระท�าของ 

เรามนักเ็ป็นกศุลบ้าง อกศุลบ้าง ไม่เป็นกศุลบ้าง อกศุลบ้าง แล้วเราจะ 

ตั้งจิตใจอย่างไรในการกระท�าครับ ผมจับจุดไม่ได้ หรือว่าต้องเรียน 

ธรรมะไปตามสติปัญญาก่อนครับ อภิธรรมผมรู้สึกว่ายากครับ 

 

ตอบ

การกระท�าทีไ่ม่มเีจตนา ท่านเรยีกว่า กตตัตำกรรม แปลว่า สกัแต่ 

ว่าท�า กรรมนี้ให้ผลน้อยที่สุด จะไม่ให้ผลเมื่อกรรมอื่นยังให้ผลอยู่  เมื่อ 

ว่างจากการให้ผลของกรรมอื่น กรรมนี้จึงจะให้ผลทั้งฝ่ายดีและฝ่าย 

ไม่ด ีตวัอย่างเรือ่งเหยยีบมดทีค่ณุยกมานัน้ คณุอาจได้รบัผลในลกัษณะ 

เดยีวกนั คอื คนอืน่ท�าให้คณุเดอืดร้อนโดยทีเ่ขาไม่เจตนา เช่น เอาก้อน 

หินปาสัตว์แต่ไปถูกคุณ เป็นต้น



151สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ค�ำถำมที่ ๑๒๙๘

สวัสดีครับ มีบุคคลนอกศาสนากล่าวว่า คัมภีร์อภิธรรม เป็นสิ่งที่ 

สร้างมาใหม่  เพิ่มเติมเข้ามาใหม่  ไม่อยู่ในรูปพระพุทธวจน ที่พวกเขา 

กล่าวมาถูกต้องหรือเปล่าครับ

ตอบ

คมัภร์ีอภธิรรมเป็นค�าอธบิายพระสตูรอย่างละเอยีด ละเอยีดมากๆ 

บางท่านเห็นว่าเกินจ�าเป็น บางท่านกล่าวว่า คัมภีร์อภิธรรมแต่งเมื่อ 

พ.ศ. ๑๗๐๐ โดยพระอนรุทุธาจารย์ชาวลงักา ผมไม่แน่ใจในสิง่เหล่านี้ 

จึงไม่สามารถพูดอะไรได้มาก

ค�ำถำมที่ ๑๒๙๙

ผมได้มีโอกาสไปงานศพ ส่วนใหญ่เจ้าภาพจะเขียนพิธีการไว้ว่า 

พระสวดพระอภธิรรมในเวลา... แต่พอไปฟังสวด (เขา้ใจว่าพระสวดให้ 

คนเป็นฟัง  ไม่ใช่สวดให้คนตายฟัง) พระกลับเทศน์ภาษาไทยสอน 

เลยเข้าใจง่ายดี อย่างนี้ไม่ถือว่าผิดหลักพิธีกรรมใช่ไหมครับ ท่านสวด 

พระสูตรแปลได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

ดคีรบั  เทศน์แทนสวดได้ประโยชน์มากกว่า เพราะผูไ้ปร่วมในงาน 

เข้าใจและน�าไปปฏิบัติได้ สวดพระสูตรแปลก็ดีเหมือนกัน
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ค�ำถำมที่ ๑๓๐๐

สวสัดคีรบัอาจารย์ ได้อ่านหนงัสอื สิง่ทีค่วรท�าความเข้าใจกนัใหม่ 

เพื่อความถูกต้อง ที่อาจารย์กล่าวว่า พระพุทธเจ้าให้จีวรแก่พระสารี- 

บุตร กับ พระสารีบุตรให้จีวรแก่พระพุทธเจ้าใครจะได้บุญมากกว่ากัน 

แล้วอาจารย์ตอบว่าพระพุทธเจ้าได้บุญมากกว่า ตอนแรกผมไม่เข้าใจ 

คิดว่าถ้าเนื้อนาของเราดีแล้ว ถ้าเราเป็นผู้ให้เราก็ได้มากกว่าแน่ๆ แต่ 

พอมาคดิด ูหลกัไตรสกิขานีเ้ป็นหลกัการพฒันาเพือ่ละเสยีสละสิง่ทีง่่าย 

ไปหาความยาก จุดมุ่งหมายของการให้ทานคือลดความโลภลง คือ 

ประมาณว่าถ้าศีลธรรมและคุณธรรมในตัวเราสูงขึ้น นั้นก็คือเป็นคน 

มีบุญในตัวอยู่แล้วเพราะลดกิเลส ลดอวิชชาลงได้บ้าง อย่างนี้ถ้าเรา 

พัฒนาจนเป็นพระอริยะเสียเองก็เป็นบุญยิ่ง คือไม่ต้องเวียนมาเกิด 

อีกแล้ว  เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ

ตอบ

เป็นอย่างที่คุณว่ามา ถูกต้องแล้ว  เรื่องการถวายจีวรระหว่าง 

พระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรนั้น  เป็นตัวอย่างที่กล่าวไว้ในอรรถกถา 

ทักขิณาวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย

ค�ำถำมที่ ๑๓๐๑

อยากเรยีนถามเรือ่งตอนเช้าทีถ่วายข้าวพระพทุธ ไม่ได้จดุธปูไหว้ 

อยากทราบว่ามีความจ�าเป็นไหมคะ  เนื่องจากต้องออกจากบ้านมา 

ท�างาน ไม่สะดวก แต่มีความรู้สึกไม่สบายใจ
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ตอบ

ไม่ต้องจุดธูปก็ได้  เดี๋ยวนี้เขาก�าลังรณรงค์เรื่องไม่ควรจุดธูปบูชา 

พระอยู่  เพราะควันธูปเป็นพิษแก่ร่างกาย ถ้าคุณอยากจะจุดอยู่ก็ให้ 

ดับเสียในกระถางธูป โดยวิธีปักหัวลงเป็นการป้องกันอัคคีภัยด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๓๐๒

สวัสดีค่ะ  เราเกิดมาเพื่ออะไรคะ แล้วการเรียนรู้พุทธศาสนา มี 

ผูรู้ท่้านสอนว่า “การจะเรยีนให้ถกูตวัศาสนาแท้ๆ ต้องเรยีนรูไ้ปที ่ตา หู 

จมกู ลิน้ กาย ใจ”  เรยีนแล้วจะรูว่้าชวีติเกดิมาท�าไมหรอืคะ ขอบคณุค่ะ

ตอบ

คนเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนให้ถึงขั้นสมบูรณ์ที่สุด จนไม่มีความ 

ชั่วหลงเหลืออยู่เลย มีแต่ความดีล้วนๆ คือสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ 

นั่นเอง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนั้น ท่านเรียกว่า อายตนะภายในบ้าง 

เรียกว่าอินทรีย์บ้าง ท่านสอนให้ส�ารวมระวัง  เมื่อตาได้เห็นรูป  เป็นต้น 

ท่านว่าเมื่อส�ารวมระวังได้แล้ว  เป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลส ความข้อนี้ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอปัณณกปฏิปทา แปลว่า ทางปฏิบัติที่ไม่ผิด
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ค�ำถำมที่ ๑๓๐๓

สวัสดีครับอาจารย์  “อัสสัทธะ” ผู้ไม่ต้องมีศรัทธาในที่นี้หมายถึง 

ใคร แล้วศรัทธาไม่จ�าเป็นหรือครับ  เห็นใครๆ ก็บอกว่าต้องมีศรัทธา

ตอบ

เป็นคณุบทหนึง่ของพระอรหนัต์ พระพทุธเจ้าตรสัเรือ่งนีเ้พราะทรง 

ปรารภพระสารบีตุรซึง่เป็นผูไ้ม่เชือ่ง่าย คนทัว่ไปควรจะต้องมศีรทัธาและ 

มีปัญญาก�ากับเพื่อไม่ให้ศรัทธางมงาย แต่พระอรหันต์ท่านมีปัญญา 

บริบูรณ์จึงไม่ต้องมีศรัทธาก็ได้ คือ ปัญญาเข้าไปแทนที่ศรัทธาทั้งหมด

ค�ำถำมที่ ๑๓๐๔

ผู้บรรลุนิพพานแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีความหวัง  “นิราสา” ความ 

แตกต่างของผู้ไม่ต้องมีความหวังระหว่างพระอริยะกับกัลยาณปุถุชน 

และปุถุชนธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรครับ

ตอบ

การไม่หวังของพระอรหันต์เพราะท่านสิ้นกิเลสแล้ว  ไม่ต้องหวัง 

สิง่ใดอกี แต่การไม่หวงัของปถุชุน (ในบางคราวและบางเรือ่ง)  เพยีงแต่ 

คดิว่าไม่น่าจะหวงั ถงึหวงักไ็ม่ได้ อย่าหวงัเสยีดกีว่า เพือ่ไม่ต้องผดิหวงั
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ค�ำถำมที่ ๑๓๐๕

สวัสดีครับ ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ธาตุนั้นก็ยังคง 

มีอยู่เป็นธรรมฐิติ แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นผู้บัญญัติในธรรม 

ทัง้หลาย แต่ธรรมนัน้มอียู ่แต่ทรงน�ามาเปิดเผย เป็นอย่างนัน้หรอืเปล่า 

ครับ

ตอบ

ถูกต้องแล้ว  เป็นข้อความที่ตรัสไว้ใน ธรรมนิยามสูตร อังคุตตร- 

นิกาย

ค�ำถำมที่ ๑๓๐๖

จากค�าตอบของอาจารย์ในข้อที่ ๑๒๙๗ ที่อาจารย์บอกว่าถึงแม้ 

เราจะท�ากรรมที่ไม่มีเจตนา แต่เราก็จะถูกวิบากที่เกิดจากความไม่มี 

เจตนาเหมือนกัน ฟังดูแล้วสังเวชนะครับ ดูมัวๆ  เพราะเราไม่ทราบว่า 

เราได้ท�ากรรมอะไรมาบ้าง ถึงจะดูมัวๆ ไม่ทราบแต่ก็พอจะท�าใจและ 

ยอมรบั  เพราะทกุสิง่ทีเ่กดิล้วนเกดิมาแต่เหต ุไม่มอีะไรเกดิขึน้มาลอยๆ 

วิธีเดียวที่เราจะไม่ต้องมารับผลของกรรมดีกรรมชั่ว คือ การปฏิบัติจน 

ได้รบัผลเป็นนพิพาน กจ็ะไม่ต้องเกดิอกี ผลของกรรมนัน้กจ็ะเป็นโมฆะ 

ไป ถ้ามนุษย์เข้าใจและยอมรับก็จะมีความโปร่งโล่งในสิ่งที่ตนได้รับ 

ก็จะไม่มัวตีโพยตีพาย  โทษแต่สิ่งรอบตัว มุ่งแต่พัฒนาจิตใจ สังคมก็ 

จะดีกว่านี้นะครับ ขอบคุณครับ

 

ตอบ

คุณแสดงความคิดเห็นมาดีแล้ว ขออนุโมทนาด้วย 
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ค�ำถำมที่ ๑๓๐๗

ผู้ที่มีคุณสมบัติหรืออัธยาศัยอย่างไรครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็น 

ผูถ้งึ “สทัธานสุาร ีและ ธมัมานสุาร”ี แล้วคณุสมบตัอิย่างนีย้งัเป็นปถุชุน 

ชั้นดีหรือว่าก้าวเป็นอริยชนแล้วครับ ขอบคุณครับ

 

ตอบ

สัทธำนุสำรี ผู้แล่นไปตามศรัทธา หรือผู้แล่นตามไปด้วยศรัทธา 

คือ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลที่มีสัทธินทรีย์แก่กล้า อบรม 

อริยมรรค  โดยมีศรัทธาเป็นตัวน�า ท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็น 

สัทธาวิมุตติ

ธมัมำนสุำร ีผูแ้ล่นไปตามธรรม หรอืผูแ้ล่นตามไปด้วยธรรม คอื 

ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลที่มีปัญญินทรีย์แก่กล้า  อบรม 

อริยมรรคโดยมีปัญญาเป็นตัวน�า ท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็น 

ทิฏฐิปปัตตะ

[ทฆีนกิาย ปาฏกิวรรค พระไตรปิฎก  เล่ม ๑๑ ข้อ ๘๐ หน้า ๑๑๕ 

อ้างใน พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม  เรื่อง  “พระอริย 

บุคคล” ๗ โดยพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)]

ค�ำถำมที่ ๑๓๐๘

ตถาคตโพธิศรัทธา หมายถึง  เรามีศรัทธาในความกรุณาที่พระ- 

พทุธเจ้าตรสัรูใ้นความเป็นไปของธรรมชาตนิัน้ๆ แล้วน�ามาแสดงให้เรา 

ได้รู้ตามว่าธรรมนั้นมีอยู่อย่างธรรมดา  เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แล้วเราก็ 

สามารถท�าตามท่านเพื่อเข้าใจสิ่งที่ธรรมดานี้ได้  แล้วได้รับผลนั้น 
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ตามท่าน ตามก�าลังของสติปัญญาของเรา ถ้าอย่างนั้นเราจะตั้งจิต 

ศรัทธาต่อท่านว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งพัฒนาตนจนสูงสุด การเห็นว่า 

พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พัฒนาจิตจนสูงสุดแล้ว อย่างนี้เป็น 

การดถูกูดแูคลนพระพทุธเจ้าหรอืเปล่าครบั เหน็ท่านทัง้หลายอธบิายกนั 

ว่า ทรงแจกแจงเปิดเผยแต่เรื่องที่เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้นๆ

ตอบ

ไม่เป็นการดูถูกพระพุทธเจ้า แต่กลับเป็นการยกย่องว่า ท่านเป็น 

มนุษย์แต่มีพระคุณสมบัติเหนือมนุษย์ธรรมดา เป็นอัจฉริยะมนุษย์

ค�ำถำมที่ ๑๓๐๙

อ่านหนงัสอืธรรมะรอบกองไฟของคณุขวญัแล้วเจอวรรคตอนหนึง่ 

ทีน่่าสนใจ ในค�าทีว่่า เราต้องตดัตอนของความทกุข์ในกฎปฏจิจสมปุบาท 

ว่าให้เราหยุดตรงผัสสะ หรือถ้าเลยไปเป็นเวทนาก็ให้หยุดแค่เป็น 

เวทนา แล้วเราจะท�าอย่างไรครับ ผมเข้าใจว่าการหยุดแค่เป็นผัสสะ 

เป็นการกระท�าของพระอรหันต์  แล้วเวทนามันก็เหมือนกับสิ่งที่เย็บ 

ผูกติดมาพร้อมกับอายตนะ คือเป็นลักษณะของจิต  รบกวนอาจารย์ 

เมตตาอธิบายด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ

หมายความว่า ให้ดกัอยูท่ีผ่สัสะ คอื ก�าหนดรูผ้สัสะเมือ่ตากระทบ 

รูปเป็นต้น  ไม่ให้เกิดความยินดีหรือยินร้ายอันเป็นเหตุให้บาปอกุศล 

เกิดขึ้น โดยใจความส�าคัญก็คือการส�ารวมอินทรีย์ ๖ นั่นเอง
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ค�ำถำมที่ ๑๓๑๐

สวสัดคีรบัอาจารย์ วนันีผ้มรบกวนถามอาจารย์อย่างนีค้รบั บางที 

เราสบัสนกบัความดแีละความไม่ดเีราจะท�าอย่างไรและบางทเีราเหนือ่ย 

และท้อเหมือนไม่มีใครเลย  เราจะท�าอย่างไรดี ขอบคุณครับอาจารย์ 

ขอให้คุณความดีรักษาและมีสุขภาพแข็งแรงครับ

ตอบ

เรื่องความดีความไม่ดีนี้ท่านให้หลักไว้ว่า  การกระท�า ค�าพูด 

ความคิดอันใด  เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนหรือผู้อื่น  ไม่มีประโยชน์ 

ถือว่าเป็นความชั่ว การกระท�า ค�าพูด หรือความคิด อันใดเป็นไปเพื่อ 

ไม่เบยีดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและมีประโยชน ์ถอืว่าเป็นความดี 

ในการนี้ถือเอาประโยชน์เป็นจุดส�าคัญ  ถ้ามีประโยชน์แม้ตนจะ 

เดือดร้อนบ้าง ผู้อื่นจะเดือดร้อนบ้างก็ควรท�า  เช่น พ่อแม่เหนื่อยยาก 

ล�าบากเดือดร้อนเพราะการท�ามาหากิน  เพื่อสงเคราะห์ลูก  ลูกก็ 

เดือดร้อนเพราะถูกบังคับให้ไปเรียนหนังสือหรือท�างานที่สุจริต อย่างนี้ 

เป็นความด ีเรือ่งท�านองนีม้ีเงือ่นไขมาก มีเรือ่งทีจ่ะต้องอธบิายกนัมาก 

แต่พูดมาเพียงเท่านี้หวังว่าคุณพอเข้าใจได้แล้ว

ค�ำถำมที่ ๑๓๑๑

สวัสดีค่ะอาจารย์ หากว่าหนูปฏิบัติธรรมมาได้ช่วงหนึ่งแล้วเกิด 

รู ้สึก  เกลียด  กลัว  รังเกียจ  ขยะแขยงความประพฤติในอดีต  และ 

สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปในทางอกุศล อย่างนี้ต้องปรับใจอย่างไรบ้างค่ะ 

เพราะรูม้าว่าถ้าปฏบิตัถิกูทางต้องไม่มคีวามชอบและชงัในสภาวะรอบตวั 
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หนูเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องผ่านไปให้ได้ด้วยความเข้าใจถูกต้อง รบกวน 

เมตตาแนะน�าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

อะไรทีเ่ป็นอดตีล่วงไปแล้วกป็ล่อยให้ล่วงไป พระพทุธเจ้าท่านตรสั 

สอนว่า “อย่ากังวลถึงอดีตและอนาคต อดีตล่วงไปแล้ว อนาคตยังมา 

ไม่ถึง  จงท�าจิตให้อยู่กับปัจจุบัน  เมื่อเป็นดังนี้  ความทุกข์จะเข้าถึง 

ได้ยาก”

ค�ำถำมที่ ๑๓๑๒

พระโสดาบัน ยังมีความหลงคุณธรรมในตนแล้วติดประมาทว่า 

ฉันคงไม่ต้องท�าความเพียรมาก  เพราะอย่างมากไม่เกิน ๗ ชาติก็ต้อง 

บรรลอุยูด่ ี ท่านสามารถมคีวามคดิอย่างนีไ้ด้หรอืเปล่าครบั มพีระพทุธ- 

พจน์ไหนตรัสเตือนไว้บ้างหรือเปล่าครับ

ตอบ

มีพระพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่า  “เมื่อยังไม่สิ้นอาสวะก็ไม่ควร 

นิง่นอนใจ” หมายความว่า แม้จะได้คณุธรรมต่างๆ เช่น ได้สมาธ ิมวีตัร 

ปฏิบัติดี  เป็นต้น แต่อาสวะยังมีอยู่  เช่น พระโสดาบัน แม้จนกระทั่งถึง 

พระอนาคามีก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ พึงขวนขวายเพือ่สิ้นอาสวะ เพื่อความ 

เป็นพระอรหันต์
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ค�ำถำมที่ ๑๓๑๓

ความหมายของอนัตตากินความกว้างกว่า  อนิจจัง  กับทุกขัง 

ใช่ไหมครับ

ตอบ

จะว่าอย่างนั้นก็ได้  เพราะอนิจจัง ทุกขัง  ไม่ครอบคลุมถึงพระ 

นิพพาน แต่อนัตตาครอบคลุมถึงพระนิพพานด้วย มีพระพุทธพจน์ว่า 

“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” หมายถึง ทั้งสังขาร 

และไม่ใช่สงัขาร (วสิงัขาร) อรรถกถาอธบิายว่า ค�าว่า ธรรมทัง้ปวงเป็น 

อนัตตานั้นรวมเอาพระนิพพานด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๓๑๔

ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเบื่อ  เบื่อสิ่งแวดล้อม เบื่อความคิดที่มันไหล 

ลงต�่าตลอด เบื่ออย่างนี้ท�าอย่างไรดีคะ

 

ตอบ

เบื่อ มี ๒ แบบ คือ  เบื่อแบบวิภวตัณหา อันนี้ท�าให้อึดอัดขัดใจ 

ร�าคาญ เบือ่แบบนพิพทิา อนันีท้�าให้สงบ เมือ่ได้นพิพทิาแล้วจะตามมา 

ด้วยวิราคะ ความคลายก�าหนัด วิมุตติ วิสุทธิ สันติ และนิพพานก็จะ 

ตามมาด้วย นิพพิทาจึงเป็นเบื้องต้นของนิพพาน ขอให้คุณสังเกตดูให้ 

ดีว่าคุณเบื่อแบบไหนกันแน่
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ค�ำถำมที่ ๑๓๑๕

ทราบมาว่า “สุขเวทนาก็เป็นทุกข์”  เป็นทุกข์อย่างไรครับ 

 

ตอบ

ท่านสอนให้พจิารณาสขุเวทนาโดยความเป็นทกุข์ เพราะมนัพร้อม 

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงเป็นทกุข์ หรอืแปรเป็นทกุข์ ทัง้นีเ้พือ่ไม่ให้ตดิสขุเวทนา 

ขอให้คุณสังเกตดู  เมื่อได้พบบุคคลอันเป็นที่พอใจก็เป็นสุข พอเขา 

จากไปก็เป็นทุกข์  เพราฉะนั้นจึงควรพิจารณาเวทนาต่างๆ ทั้งสุข ทุกข์ 

และไม่ทุกข์ไม่สุข ว่ามันไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา

ค�ำถำมที่ ๑๓๑๖

ศีล ๕ เป็นศีลของพระโสดาบัน แล้วศีล ๘ เป็นศีลของพระอนา- 

คามี ถูกต้องหรือเปล่าครับ

ตอบ

คดิว่า ไม่ถกูต้องทัง้หมด เพราะศลี ๕ และศลี ๘ ปถุชุนกร็กัษาได้ 

พระโสดาบันย่อมมีศีล ๕ บางท่านอาจรักษาศีล ๘ ด้วย  เคยพบใน 

พระไตรปิฎกบางแห่งว่า มีอุบาสกคนหนึ่งเป็นอนาคามี  เมื่อบริโภค 

อาหารเย็นแล้ว ก็ออกจากบ้านไปท�าธุระบางอย่าง
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ค�ำถำมที่ ๑๓๑๗

๙๓ ศพ นอร์เวย์ หลกัธรรมใดบ้างทีจ่ะแก้ปัญหา หรอืถ้าเป็นไปได้ 

หลักธรรมใดที่จะธ�ารงสังคมให้สงบสุข และป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏ- 

กรรมที่นอร์เวย์?

ตอบ

ถ้ามีศีล ๕ ธรรม ๕ เรียกว่าเบญจศีล  เบญจธรรม โศกนาฏกรรม 

แบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้น 

ค�ำถำมที่ ๑๓๑๘

อยากทราบว่าก่อนนัง่วปัิสสนา ควรสวดมนต์ใดบ้าง ขอค�าแนะน�า

ตอบ

สวดบทไหนก็ได้ครับ  เช่น พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็นต้น 

ค�ำถำมที่ ๑๓๑๙

“ทางสายกลาง” ใครๆ กช็อบบอกผมว่าผมสดุโต่ง (ถอืศลี ๘) ผม 

เลยข้องใจครบัอาจารย์ ทางสายกลางกค็อื อรยิมรรคมอีงค์ ๘ คอืไม่ไป 

ทางส่วนสดุทัง้สองทัง้ทางด้านสขุ และท�าตนให้เป็นทกุข์โดยการทรมาน 

ร่างกาย เลยมีค�าถามครับ 

๑. สมมติว่าผมกินส�ารวมเพื่อเป็นการฝึกตนแบบพระ  เพื่อไม่ให้ 

หลงใหลในรปูรสชาตขิองอาหาร อย่างนีเ้ป็นการปฏบิตัทิีส่ดุโต่งหรอืเปล่า 

ครับ
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๒. ถ้าใครสะดวกจะท�าอะไรในธุดงควัตรก็สามารถท�าได้ ถ้ามัน 

เป็นการท�าเพือ่ทรมานกเิลสในตวัเอง เป็นสิง่เฉพาะตน แล้วแต่จรติใคร 

ถ้าท�าแล้วมันลดทุกข์ได้ก็ถือว่าไม่สุดโต่งใช่ไหมครับ

๓. เพือ่นๆ ของผมเป็นกลุม่ทานเจ แล้วผมไม่ได้ทานตามกลุม่เขา 

เขาบอกว่าถ้าทานเจแล้วจิตจะสงบเร็วเป็นสมาธิ  (ผมเคยลองทานแล้ว 

เป็นเดือน ก็รู ้สึกว่าจะเหมือนเดิมกับตอนทานเนื้อสัตว์)  เขาอ้างว่า 

พระพทุธเจ้ากบัพระอรหนัต์ทัง้หลายกไ็ม่ทานเนือ้สตัว์ ถกูต้องหรอืเปล่า 

ครับ  รบกวนอธิบายให้กระจ่าง  ให้เกลี้ยงหมดกังวลกันไปเลยครับ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์

 

ตอบ

ความดทีกุอย่างเป็นทางสายกลาง ไม่เพยีงแต่มรรคมอีงค์ ๘ อะไร 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าดีก็ท�าไปเถอะ อะไรที่ทรงห้ามว่าชั่วก็อย่าท�า 

นัน่แหละทางสายกลาง ความตระหนีเ่ป็นส่วนสดุข้างหนึง่ ความฟุม่เฟือย 

เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่ง ความมัธยัสถ์และประหยัดเป็นทางสายกลาง

๑. ดีแล้ว  เป็นทางขจัดกิเลสในเรื่องการกิน

๒. ถูกต้องแล้ว ธุดงควัตร แปลว่า วัตรที่เป็นองค์คุณของการ

ก�าจดักเิลส เช่น พระถอืใช้ผ้า ๓ ผนื เป็นธดุงค์ข้อหนึง่  เราเป็นฆราวาส

ก็ใช้เสื้อผ้าให้น้อยลง ก็เป็นธุดงค์ของเรา เป็นต้น

๓. ไม่ถกูต้อง พระพทุธเจ้าและพระสงฆ์ในพทุธศาสนาฉนัอาหาร 

ตามมีตามได้ ตามที่มีผู้ถวาย  ไม่ท�าตนให้เป็นคนเลี้ยงยาก ส�าหรับ 

เนื้อสัตว์นั้น มีเงื่อนไขอยู่ว่า  ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน  ไม่ได้ฟัง  ไม่สงสัยว่า 

เขาฆ่ามาเพื่อตน พระก็ฉันได้ แต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไข ๓ ข้อนี้ คือ ได้เห็น 

ได้ยิน ได้ฟัง หรือสงสัยว่าเขาฆ่ามาเพื่อตนก็ห้ามฉัน
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ค�ำถำมที่ ๑๓๒๐

ค�าว่า ให้ท�าภาวนา ภาวนาบ่อยๆ หมายถึงอย่างไรคะ

ตอบ

ภำวนำ หมายถงึ การอบรมกาย อบรมศลี อบรมจติ อบรมปัญญา 

เรียกว่า กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา โดยล�าดับ 

โดยทัว่ไปมุง่เอาสมถภาวนาและวปัิสสนาภาวนาเป็นหลกั สมถภำวนำ 

หมายถงึ วธิที�าจติให้สงบ วปัิสสนำภำวนำ หมายถงึ ท�าปัญญาให้เจรญิ 

รุ่งเรือง

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๑

เวลาท�าบุญ  เช่น  ใส่บาตร  เข้าโครงการปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่ 

หนูไม่ได้กล่าวอธิษฐานขอสิ่งใด  เพราะหนูคิดว่าถ้าเราขอ ก็แสดงว่า 

เราหวัง มันเป็นกิเลส ถ้าเราท�าในสิ่งที่ดี  มันเป็นการบันทึกความดี 

ในตัวมันเอง แต่เพื่อนหนูบอกว่าควรจะอธิษฐาน  เป็นเรื่องของบารมี 

สบิทศั เขาบอกว่าเขาอธษิฐานให้งานเขาผ่าน พอเขากลบัมาจากปฏบิตัิ 

ธรรมแล้วเสนองาน หวัหน้าอนมุตัผ่ิานงานด้วยดไีม่มปัีญหา เขาแนะน�า 

หนูว่าหนูเป็นคนโกรธง่าย  ให้อธิษฐานว่าขอให้หนูโกรธให้น้อยลง 

อย่างไรเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องคะ

ตอบ

อธษิฐำน ภาษาชาวบ้าน หมายถงึ ขอให้เป็นอย่างนัน้ให้ได้อย่างนี้ 

แต่ภาษาทางธรรม หมายถึง การตั้งจิตอย่างมั่นคงต่อทิศทางของชีวิต 



165สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

อย่างในบารม ี๑๐ ของพระพทุธเจ้า มอีธษิฐานอยูด้่วยข้อหนึง่ หมายถงึ 

ว่า ท่านตัง้จติแน่วแน่ต่อพระโพธญิาณ คอื ให้ได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า 

ในอนาคต ส�าหรับคนทั่วไปเมื่อท�าบุญท�าทานแล้ว แม้จะไม่อธิษฐาน 

กจ็ะได้ผลตามเหตทุีท่�า  เช่น เราปลกูมะม่วง ได้ต้นมะม่วง ได้ผลมะม่วง 

ได้ร่มเงาของมะม่วง นี่เป็นผลโดยตรงตามเหตุ แต่ถ้าเราเอาผลมะม่วง 

ไปขายได้สตางค์มา จะเอาไปซือ้อะไรกไ็ด้ตามต้องการ อนันีเ้หมอืนการ 

ท�าบุญแล้วอธิษฐาน

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๒

การเลอืกไปท�าบญุ ไปปฏบิตัธิรรม หรอืไปจติอาสาพฒันาวดั ควร 

เลือกไปวัดที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่าไปวัดที่พระไม่ค่อยปฏิบัติ 

ถูกต้องไหมคะ แต่ถ้าเราพึงพอใจ ศรัทธาในวัด  ในพระสงฆ์ที่ท่าน 

ปฏิบัติดี  เทศน์ดี  เราก็ไปแต่วัดนั้น  เป็นการยึดติดหรือเปล่าคะ ขอให้ 

อาจารย์กรุณาให้ค�าอธิบายให้หนูเกิดปัญญาด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

เคยมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล 

เข้าไปทลูถามพระพทุธเจ้าว่า “ควรท�าบญุให้ทานในทีใ่ด” พระพทุธเจ้า 

ตรสัตอบว่า “ควรให้ในทีท่ีเ่ลือ่มใส” พระราชาทลูถามต่อไปว่า “ให้ทาน 

ในที่ใดจึงจะมีผลมาก” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ถ้าต้องการผลมากก็ 

ต้องให้ในบุคคลมีศีลมีธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ” คิดว่าเรื่องนี้พอเป็น 

ตัวอย่างในการคลายข้อสงสัยของคุณ
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ค�ำถำมที่ ๑๓๒๓

มีความสงสัยว่าวิญญาณในขันธ์ ๕ รู้ในการปฏิบัติวิปัสสนาและ 

ที่โบราณว่าวิญญาณออกจากร่าง  เป็นวิญญาณเดียวกันไหมคะ 

ถ้าไม่ใช่ ทั้งสามนี้ต่างกันอย่างไร ดิฉันเคยอ่านการเวียนว่ายตายเกิด 

อภิณหปัจจเวกขณ์ ที่อาจารย์เขียน ได้รับความรู้และชอบในภาษาที่ 

สละสลวยไพเราะค่ะ ขออวยพรอาจารย์ให้มคีวามสขุกายสขุใจ อายมุัน่ 

ขวัญยืนและสมความปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังอยู่ค่ะ

ตอบ

ขออนุโมทนาที่คุณพอใจในอภิณหปัจจเวกขณ์  (ธรรมดาชีวิตเป็น 

เช่นนั้นเอง) หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด  เรื่องวิญญาณที่ 

คุณถามมานั้น  วิญญาณในขันธ์ ๕ หมายถึง ความรู้อารมณ์ มีรูป 

เป็นต้น ทางอายตนะภายในมีตาเป็นต้น กล่าวคือ ตาได้เห็นรูปเกิด 

ความรูข้ึน้  เป็นจกัขวุญิญาณ เรือ่ยไปจนถงึมโนวญิญาณ ส�าหรบัความรู้ 

ในการปฏบิตัวิปัิสสนานัน้เป็นปัญญา จดัเข้าในสงัขารขนัธ์ มบ่ีอยทีท่่าน 

ใช้ค�าว่า “จติ” แทนค�าว่า “วญิญาณ” คอืมคีวามหมายเท่ากนั ส่วนทีว่่า 

วิญญาณออกจากร่างเมื่อคนตายนั้น หมายถึง จุติจิตและปฏิสนธิจิต 

คือเคลื่อนจากภพเก่าไปสู่ภพใหม่

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๔

พระพทุธเจ้าท่านทรงสอนเรือ่งทกุข์ และเรือ่งดบัทกุข์เท่านัน้ แล้ว 

ถ้าเกิดเรายังไม่รู้ตัวว่าเป็นทุกข์ แล้วเราจะเรียนเรื่องทุกข์ไปท�าไมครับ
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ตอบ

พระพุทธเจ้าท่านสอนหลายเรื่อง แต่มุ่งสู่ความดับทุกข์เพราะ 

มนุษย์มีทุกข์มาก มีความเดือดร้อนมาก จึงตรัสไว้โดยปริยายหนึ่งว่า 

ทัง้ในกาลก่อนและบดันี ้ทรงสอนเรือ่งความทกุข์และการดบัทกุข์ เพราะ 

เป็นสิ่งจ�าเป็นแก่มนุษย์มาก  เหมือนกิจกรรมของโรงพยาบาลทั้งหมด 

มุง่สูก่ารบ�าบดัโรคของคนป่วย แต่บางคนมโีรคแต่ไม่รูว่้าม ี เพราะไม่ได้ 

ไปให้หมอตรวจ

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๕

การทีเ่ราเรยีนรูเ้รือ่ง ธาต ุขนัธ์ อายตนะ  เพือ่ให้รูก้ระบวนการของ 

ธรรมชาตว่ิามนัเป็นไปเอง แล้วมนัแตกต่างกบัคนทีรู่ก้บัไม่รูอ้ย่างไรครบั

ตอบ

คนไม่รู้ปฏิบัติชอบก็มี คนรู้ปฏิบัติผิดก็มี คนไม่รู้ปฏิบัติผิดก็มี คน 

ทั้งรู้ทั้งปฏิบัติชอบก็มี ในบุคคล ๔ จ�าพวกนี้ จ�าพวกที่ ๔ นับว่าดีที่สุด

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๖

การรูส้กึถงึลมหายใจตอนเรานัง่สมาธ ิ เราจะก�าหนดว่ามนัเป็นรปู

หรือนามครับ ถือว่าเป็นอะไรในขันธ์ ๕

ตอบ

การก�าหนดลมหายใจ อานาปานสต ิเป็นข้อหนึง่ในกายานปัุสสนา 



168 สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

สติปัฏฐาน  เป็นทั้งรูปและนาม เข้าใจว่าเป็นทั้งหมดในขันธ์ ๕  เพราะ 

ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็นรูป ๑  เป็นนาม ๔ นามก็คือ  เวทนา สัญญา สังขาร 

และวิญญาณ

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๗

ท�าไมพระนิพพานจึงไม่ใช่ตัว หรือไม่อาจเป็นตัวให้แก่ผู้กล่าวนั้น 

ได้ แม้ว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง  เช่นนั้นหรือ?

ตอบ

พระนิพพานท่านจัดเป็นอนัตตา ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง  เป็นสภาพที่ 

รู้ได้ด้วยจิตและปัญญา ซึ่งก็เป็นอนัตตาเหมือนกัน ดังพระพุทธพจน์ 

ที่ว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขาร 

เป็นอนัตตา ด้วยประการฉะนี้แล

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๘

จากค�าตอบข้อ ๑๓๒๔ ที่อาจารย์ได้แสดงไว้ว่าโรงพยาบาลของ 

พระพทุธเจ้า ผูป่้วยทีม่ารบัการรกัษาส่วนมากแล้วรูว่้าตวัเองป่วย (ทกุข์) 

แล้วหมอบางท่านก็ป่วย บางท่านก็ก�าลังรักษาโรคอยู่ บางท่านก็ไม่ได้ 

รักษา แต่ก็สามารถแนะน�ารักษาโรคให้ผู้ป่วยได้ถูกต้องหรือเปล่าครับ 

ที่ผมสงสัยเพราะมีบางท่านบอกว่า ตัวหมอยังป่วยเป็นโรคยังรักษา 

ตัวเองไม่หายแล้วจะรักษาผู้อื่นได้อย่างไร ผมว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดจาก 

ที่พวกท่านได้พูดมา อาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ
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ตอบ

หมอก็เป็นโรคได้ตามที่คุณว่ามา และก็ตายได้เหมือนคนอื่นๆ 

เพราะแก่  เจ็บ ตาย  เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วทุกคน 

พระพุทธเจ้ายังปรินิพพาน พระอัครสาวกและพระอรหันต์อื่นๆ  ก็ 

นิพพานเหมือนกันหมด หมอรักษาโรคเบาหวานเป็นเบาหวานเสียเอง 

ก็มี หมอรักษาโรคมะเร็งเป็นมะเร็งเสียเองก็มี  รักษาได้บ้างรักษาไม่ได้ 

บ้าง  เป็นไปตามเหตุปัจจัยและเป็นไปตามกรรม

ค�ำถำมที่ ๑๓๒๙

เวลานั่งสมาธิที่บ้าน เราจะก�าหนดยุบหนอ พองหนอ แต่ระหว่าง 

วันในเวลาท�างานเราก�าหนดพุทโธ มีข้อสงสัยว่าการก�าหนดจิตใน 

ระหว่างยุบหนอ พองหนอ กับพุทโธ แตกต่างกันอย่างไร และควร 

ก�าหนดอย่างใด

ตอบ

ก�าหนดอย่างไรกไ็ด้ตามโอกาสตามสะดวก ท่านให้อารมณ์กรรม- 

ฐานไว้มากอย่าง ก็เพื่อให้เราได้เลือกท�าตามความเหมาะสมในโอกาส 

ต่างๆ และในสถานทีต่่างๆ เหมอืนท่านสอนให้เรากนิอาหารหลายอย่าง 

ซ�้ากันบ้างไม่ซ�้ากันบ้าง
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ค�ำถำมที่ ๑๓๓๐

อาจารย์คะ พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า ผูป้ระกอบด้วยศรทัธา ศลี สตุะ 

จาคะ และปัญญา จะสามารถอธษิฐานและเลอืกทีเ่กดิได้นัน้ คณุธรรม 

ดังกล่าวต้องท�ามากแค่ไหนคะจึงจะสัมฤทธิ์ผล ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

ต้องท�าให้มากพอ  ให้มีก�าลังพอที่จะอธิษฐานให้เป็นไปตามที่ 

ต้องการได้ เหมอืนคณุไปซือ้ของ ถ้าเป็นของราคาแพงคณุกต้็องมกี�าลงั 

เงนิมากพอทีจ่ะซือ้ได้ เช่น ถ้าต้องการสิน้อาสวะ กต้็องมปัีญญาบรบิรูณ์ 

มากพอที่จะประหารกิเลสทั้งหมดได้ ดังนี้เป็นต้น

ค�ำถำมที่ ๑๓๓๑

พระอรหันต์เมื่อท่านบรรลุแล้ว  ท่านเข้าถึงความวิโมกข์แล้ว 

พวกท่านเหล่านั้นตัดขาดกับสังคม คือเห็นว่าสังคมมันวุ่นวายเลยไม่มี 

ความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ญาติโยม  เสวยแต่วิมุตติสุข ดื่มด�่าสมาธิ 

นิโรธสมาบัติอย่างเดียว อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านต�าหนิหรือเปล่าครับ 

แล้วมตีวัอย่างพระอรหนัต์ทีป่ลกีวเิวก ห่างสงัคมอย่างนีม้หีรอืเปล่าครบั 

ตอบ

พระพทุธเจ้าท่านอนญุาตให้ท�าได้ตามอธัยาศยั ไม่ทรงต�าหน ิผูท้ีม่ี 

อธัยาศยัในการอยูป่่าไม่เกีย่วข้องกบัใครกอ็ยูไ่ป ท่านทีม่อีธัยาศยัในการ 

ช่วยเหลือชุมชนก็ท�าไป พระองค์เองทรงมีพระอัธยาศัยเพื่อประโยชน์ 

แก่ชาวโลก ก็ทรงท�าประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกตลอดพระชนม์ชีพ
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ค�ำถำมที่ ๑๓๓๒

ในหนังสือเล่มหนึ่งได้อธิบายเอาไว้ว่า ปฏิจจสมุปบาท อธิบาย 

เกี่ยวกับมนุษย์เรื่องการเกิดแห่งทุกข์ แต่ถ้าเป็นกฎอิทัปปัจจยตาจะ 

กว้างกว่า อธิบายได้ทั้งสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตก็ได้ ถูกต้องหรือเปล่าครับ

ตอบ

เท่าที่ผมทราบ ค�าว่า  “ปฏิจจสมุปบาท”  “อิทัปปัจจยตา” และ 

“ปัจจยาการ” ๓ ค�านี้เป็นไวพจน์กัน คือ ใช้แทนกันได้ มีความหมาย 

อย่างเดียวกัน

ค�ำถำมที่ ๑๓๓๓

สภาวะธรรมคอือะไรครบั ท�าไมจะต้องรูจ้กัและเข้าใจมนัด้วยครบั

ตอบ

สภำวะธรรม แปลว่า สิง่ทีเ่ป็นเช่นนัน้เอง บางทท่ีานใช้ค�าว่า ตถตา 

คือ  ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างที่มันเป็นตามเหตุปัจจัย  เป็น 

อนัตตา ไม่เป็นไปตามบังคับบัญชาของใคร ตาได้เห็นรูป หูได้ฟังเสียง 

เป็นต้น พอใจบ้างไม่พอใจบ้าง เกดิขึน้แล้วกด็บัไป นีแ่หละคอืสภาวะธรรม 

ทีท่่านสอนให้เรารูก้เ็พือ่ให้รูค้วามจรงิของสิง่ต่างๆ ว่า มนัเป็นเช่นนัน้เอง 

เพื่อจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้มากเกินไป
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ค�ำถำมที่ ๑๓๓๔

ท่านพุทธทาสบอกว่า นิพพานเป็นอายตนะอย่างหนึ่งเพราะว่า 

จิตสามารถรู้ได้ ถูกต้องหรือไม่

ตอบ

มพีระพทุธภาษติใน ปาฏลคิามวิรรค หรอื ปาฏลคิามยิวรรค พระ 

ไตรปิฎก  เล่ม ๒๕ ข้อ ๑๕๘ คมัภร์ีอทุาน ได้ตรสัไว้เกีย่วกบันพิพานว่า 

“อายตนะนัน้มอียูแ่ต่ไม่ใช่ดนิ น�า้ ไฟ ลม ไม่ใช่โลกนี ้ไม่ใช่โลกอืน่ ไม่ใช่ 

ฌานระดับใดระดับหนึ่ง  ไม่มีการมา ไม่มีการไป ไม่มีการจุติ  ไม่มีการ 

อุบัติ  ไม่มีอารมณ์  เป็นที่สุดแห่งทุกข์”

ในทีน่ี ้ทรงอธบิายนพิพานในแง่ของการปฏเิสธว่า ไม่ใช่นัน่ ไม่ใช่นี่ 

แต่ก็นิพพานนั้นมีอยู่ หมายความว่า สิ่งนั้นมีอยู่ แต่ในที่นี้ทรงใช้ค�าว่า 

“อายตนะ” แทนค�าว่า  “นิพพาน”  ในที่บางแห่งใช้ค�าว่า  “วิญญาณ” 

แทนค�าว่า  “นิพพาน”  ก็มี  เช่นค�าว่า  “วิญญาณ�  อนิทสฺสน�  อนนฺต� 

สพพฺโต ปภ�” แปลว่า “นพิพาน (วญิญาณ�) แสดงให้ดไูม่ได้ ไม่มทีีส่ิน้สดุ 

มีรัศมีโดยรอบ” อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้อธิบายว่า วิญญาณ ในที่นี้ 

หมายถึง นิพพาน ส่วนค�าว่า สพฺพโต ปภ� นั้น อรรถกถาอธิบายว่า 

สพฺพโต ปปํ แปลว่า มีทางลงโดยรอบ  เปรียบเหมือนสระใหญ่ หรือ 

มหาสมุทร มีทางลงโดยรอบคือลงทางไหนก็ได้
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ค�ำถำมที่ ๑๓๓๕

เวลาที่มีการพิพากษ์พระว่าท่านท�าตัวไม่ดี  ลูกศิษย์หรือว่า 

ตัวอาจารย์เองก็จะมาบอกว่า บาปบ้างละ หรือไม่ก็จะบอกว่า ตัวคน 

วิจารณ์เองแค่ศีล ๕ ก็ยังท�าไม่ได้  แต่เท่าที่ผมดูพวกท่านเหล่านั้น 

ส่วนใหญ่แล้ว ทั้งพระทั้งโยมถือศีล ๕ ยังไม่ครบทั้งคู่ แล้วนับประสา 

อะไรจะถือศีล ๒๒๗ ข้อที่เป็นวินัยในทางขัดเกลากิเลส คือถ้าอะไรที่ 

มันเป็นความจริงถ้ามาบอกกล่าวกันแล้ว ผมถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งนั้น 

ถ้าเขาพดูความจรงิ เรากไ็ด้ประโยชน์ ได้แก้ไขตวั แต่ถ้าไม่จรงิกช็ีแ้จงไป 

พระพุทธเจ้าฝากศาสนาไว้กับพุทธบริษัท ๔ ไม่ใช่หรือครับ ถ้าเรายัง 

ยกศาสนาไว้ให้กับพระอย่างเดียว แล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไร 

ชาวบ้านก็ควรจะได้หลักศาสนาอะไรมาน�าชีวิตบ้าง  ไม่ใช่หวังแต่พึ่ง 

ตวับคุคล พึง่พระไปตลอด ไม่ท�าตวัเองให้เป็นทีพ่ึง่กนัซะบ้าง สงัคมเรา 

น่าจะต้องพึง่พากนัโดยมศีาสนาเป็นแกนมพีระเถระทีด่เีป็นผูน้�านะครบั 

อาจารย์มคีวามเหน็อย่างไรกบัคณะสงฆ์ในตอนนี ้ทีห่มอบราบคาบกบั 

ปัจจัยที่ญาติโยมพากันถวายจนติดตังกันทั้งสองฝ่ายแล้วครับ

ตอบ

เหน็ด้วยกบัคณุในเรือ่งการวจิารณ์พระสงฆ์ ส�าหรบัเรือ่งปัจจยันัน้ 

เห็นว่าควรบ�ารุงแต่พอดีพองาม  เพื่อการขัดเกลาไม่ใช่เพื่อการฟุ้งเฟ้อ 

ฟุ่มเฟือย ความเห็นของคุณดีแล้วครับ
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ค�ำถำมที่ ๑๓๓๖

“รู้สักแต่ว่ารู้” มาจากพระพุทธพจน์เป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรคะ 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ

พระพุทธพจน์ในภาษาบาลีมีอยู่ ๒ ค�าคือ

๑. มุเต มุตมตฺต� หมายความว่า รู้ทางจมูก ลิ้น กาย  เป็นฆาน- 

วิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ

๒. วิญฺญาเต วิญฺญาตมตฺต� หมายความว่า  รู้ทางใจ  เป็นมโน- 

วิญญาณ

เป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ท่านพาหิยะ ทารุจิริยะ 

ในคัมภีร์อุทาน พระไตรปิฎก  เล่ม ๒๕ ข้อ ๔๙ ส่วน ๒ ข้อแรกนั้นว่า 

เหน็สกัแต่ว่าเหน็ ฟังสกัแต่ว่าฟัง บาลว่ีา ทฏิเ ทฏิมตตฺ� สเุต สตุมตตฺ�

ค�ำถำมที่ ๑๓๓๗

คติของพระโพธิสัตว์ทางฝ่ายมหายานบอกว่า  “จะไม่ตรัสรู ้ไป 

นิพพานจนกว่าจะไม่มีสัตว์ใดตกอบาย”  ผมเห็นว่าคติอย่างนี้เป็น 

ประโยชน์ต่อสังคมมาก แต่อย่างนี้ท่านก็คงไม่นิพพานสักทีแน่  เพราะ 

มันเป็นไปไม่ได้แน่  เพราะยังมีสัตว์เกิดตลอด แล้วคติพระโพธิสัตว์ทาง 

ฝ่ายเถรวาทเป็นอย่างไร แล้วอาจารย์มีความคิดอย่างไรกับคติพระ 

โพธิสัตว์ของฝ่ายมหายานครับ
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ตอบ

คตขิองพระโพธสิตัว์ฝ่ายมหายาน ผมเหน็ด้วยกบัคณุ ส่วนคตขิอง 

พระโพธสิตัว์ฝ่ายเถรวาทนัน้ถอืว่า  ช่วยตวัเองให้บรรลสุมัโพธญิาณก่อน 

แล้วจึงช่วยสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๓๓๘

พระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์ ภูมิธรรมของใครสูงกว่ากัน  ใครมี 

คุณธรรมมากกว่ากันครับ

ตอบ

พระอรหนัต์มภีมูธิรรมสงูสดุเพราะสิน้กเิลสแล้ว ส่วนพระโพธสิตัว์ 

ยงัมกีเิลสอยูย่งับ�าเพญ็บารมอียู ่ยงัเวยีนว่ายตายเกดิในภพภมูต่ิางๆ อยู่ 

ตกไปในอบายภูมิเช่น  เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น ก็มี

ค�ำถำมที่ ๑๓๓๙

ตอนนั่งสมาธิเกิดมีความรู้สึกสงบ  เห็นความเกิดดับของจิต แต่ 

ไม่นาน  เป็นช่วงๆ คล้ายตกจากที่สูง แล้วรู้สึกดื่มด�่าเย็นวาบในใจ มี 

ความแจ่มแจ้ง รู้ไปหมด ไม่มีติดขัดในปัญหาที่ตนสงสัยอาการอย่างนี้ 

เขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสหรือเปล่าคะ ใจหนูมันรู้สึกว่าติดอกติดใจใน 

ความรู้สึกอันนี้  เราจะแก้ไขอย่างไรคะ ต้องพิจารณาว่ามันก็ไม่เที่ยง 

หรือเปล่า ขอบคุณค่ะ
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ตอบ

เป็นอย่างทีค่ณุว่ามานัน่แหละ ดแีล้ว ถกูต้องแล้ว วปัิสสนปูกเิลส 

เป็นสิ่งที่ต้องข้ามให้พ้นไป แต่มีเสน่ห์ยั่วยวนให้ติดใจ ท่านจึงเรียกว่า 

เป็นสิ่งเศร้าหมองของวิปัสสนา  เหมือนคุณเดินทางไกล แต่ไปหลงชม 

สวนดอกไม้อยู่ จึงไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง

ค�ำถำมที่ ๑๓๔๐

จะหาหนังสือเรื่องเพื่อความสุขใจได้ที่ไหน

ตอบ

ถามไปที่ส�านักพิมพ์ธรรมดานะครับ โทร. ๐๒-๘๘๘-๗๐๒๖

ค�ำถำมที่ ๑๓๔๑

เพื่อนฝากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า  เมื่อมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

คดิว่าตวัเองเก่งแล้ว มปีระสบการณ์แล้ว บางครัง้ท�าให้ดเูหมอืนเป็นคน 

แข็งกระด้าง ควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรดีคะ ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

ควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนให้มาก ภัยของคนเก่ง  คนเด่น ก็คือ 

ถูกหมั่นไส้ ถูกชิงชัง คนเก่ง คนเด่น สามารถเอาชนะภัยในเรื่องนี้ได้ 

ก็ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน คิดอยู ่เสมอว่า  เรายังไม่ดีพอ  ยังมี 

ข้อบกพร่องอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
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ค�ำถำมที่ ๑๓๔๒

สวัสดีค่ะ ดิฉันขออนุญาตน�าหนังสือดีๆ จากห้องสมุดเรือนธรรม 

ไปเผยแพร่ ในเฟสบุ๊คนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆ ค่ะ

ตอบ

ขออนุโมทนาด้วย ที่เอาหนังสือดีๆ ไปเผยแพร่

ค�ำถำมที่ ๑๓๔๓

การท�าบญุ ต้องท�าแล้วไม่เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ สมมตหิาก 

เราแจ้งกับคนอื่นล่วงหน้าว่าจะขอท�าบุญ ๕๐๐ บาทซึ่งเราตั้งใจจะท�า 

และมเีจตนาจะท�า แต่พอถงึวนัทีจ่ะท�าแล้วเงนิเราไม่พอหรอืหากท�าครบ 

๕๐๐ บาทจะท�าให้เราเดือดร้อนในภายหลัง จึงขอท�าเพียง ๓๐๐ บาท

๑. แบบนี้จะเป็นการเสียสัจจะหรือไม่ครับ

๒. จะเกิดบาปหรือกรรมอะไรหรือไม่ครับ

๓. เราควรจะท�าตามทีเ่ราพดูไว้หรอืไม่ โดยไม่สนใจว่าจะเดอืดร้อน 

ภายหลัง

๔. มวีธิปีฏบิตัสิ�าหรบักรณนีีอ้ย่างไรบ้างครบั เพือ่ให้เกดิบญุสงูสดุ 

และไม่เกิดบาปครับ ขอขอบคุณครับ

ตอบ

ท�าเท่าทีค่ณุสามารถจะท�าได้ ค�าตอบนีค้รอบคลมุค�าถามของคณุ

ทั้งหมดแล้ว
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ค�ำถำมที่ ๑๓๔๔

ผมขอความช่วยเหลือ  เนื่องจากมีความผิดปกติทางกาย คือ

๑.  เกือบตลอดเวลาเมื่ออยู่ในภาวะสงบ  โดยเฉพาะขณะนอน 

จะเกิด

๑.๑ อาการปั่นป่วนในท้องลมดันขึ้นบนหายใจถี่สั้นๆ  เหนื่อย 

  เหมือนจะขาดใจ

๑.๒ หัวใจเต้นแรงจับความรู้สึกได้ชัดเจน (ตุบๆๆๆ)

๑.๓ รูส้กึตวัร้อนเพิม่ขึน้ๆ โดยเฉพาะทีม่อืและเท้า มคีวามรูส้กึ 

  เหมือนร่างกายจะระเบิด

๑.๔ มีความรู้สึกตัวหนักมาก

๒. จะเกดิอาการทกุวนัตัง้แต่ตสีองโดยประมาณ ร่างกายอ่อนเพลยี 

มากจากการไม่ได้นอน จะเบาลงเมื่อได้เคลื่อนไหวท�างานประจ�าวัน 

ในตอนเช้า และจะกลับมาเป็นอีกเมื่ออยู่ในภาวะสงบ

๓. อาการที่เกิดขึ้นเป็นมาประมาณหนึ่งปี

๔. ขอความช่วยเหลือแนะน�า ดังนี้ครับ

๔.๑  เป็นภาวะทางกายที่เกิดจากโรคหรือภาวะทางวิปัสสนา 

  กรรมฐาน

๔.๒ จะแก้ไขอย่างไร

๔.๓ จะตดัออกจากวงจรโดยไม่ให้เกดิอาการได้อย่างไร (หมาย- 

  เหตเุมือ่เช้าตสีาม (๒๘ ส.ค. ๕๔) อาการเป็นมากเหมอืน 

  จะขาดใจตาย เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉิน ตรวจไม่พบโรค)

ขอขอบพระคุณที่ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือ หากไม่รบกวนเกินไป 

ตอบทาง e-mail ด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง
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ตอบ

คุณควรจะไปปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์ดีกว่าปรึกษาผมแน่ๆ

ค�ำถำมที่ ๑๓๔๕

ความคิดว่าทางสายเอกเป็นเหมือนทางเดียวและเป็นทางบังคับ 

ด้วย ถ้าไม่เลือกไปก็ไม่ได้เพราะอยู่ต่อก็เลือกแต่สุขไม่ได้ ถ้าเอาสุขก็มี 

ทุกข์แฝงมา ก็ต้องเดินไปทางนี้แม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าปลายทางมีลักษณะ 

เป็นอย่างไร  เหนืออายตนะของเราจะรู้ได้ แต่เรามีแค่ทางนี้ทางเดียว 

เป็นทางเอกจรงิๆ ความคดิแบบนีอ้ยูข้่างมจิฉาหรอืเป็นวจิกิจิฉาไหมคะ 

ควรแก้ความคดิให้ตรงอย่างไร ขอบพระคณุค่ะ ขอให้อาจารย์เป่ียมด้วย 

พลังกายพลังใจและสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังค่ะ

ตอบ

ทางสายเอกทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้กค็อื มรรคมอีงค์ ๘ ถ้าจะ 

พูดถึงสติปัฏฐานว่าเป็นทางสายเอก ในมรรคมีองค์ ๘ ข้อสัมมาสติ ก็ 

ระบุถึงสติปัฏฐานอยู่แล้ว  เพราะฉะนั้น ขอให้คุณด�าเนินชีวิตตามมรรค 

มีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ  เป็นต้น ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าเป็นทาง 

ดับทุกข์  (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา)
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ค�ำถำมที่ ๑๓๔๖

เรยีนถามอาจารย์ เรือ่งการเจรญิวปัิสสนา ทีบ่อกให้แค่ตามดกูาย 

กับใจ แค่รู้ว่า ณ ขณะนั้นเป็นอย่างไร แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรคะ

 

ตอบ

ถ้าต้องการดับกิเลสและดับทุกข์ ต้องด�าเนินตามมรรคมีองค์ ๘ 

ซึ่งมีการดูกาย ดูวาจา ดูจิต รวมอยู่ในนั้นแล้ว อีกอย่างหนึ่ง ต้องหมั่น 

พจิารณาไตรลกัษณ์บ่อยๆ คอื “อนจิจตา ทกุขตา อนตัตตา” ได้ประสบ 

อารมณ์อะไรกท็�าไว้ในใจโดยแยบคายอยูเ่สมอว่า มนัไม่เทีย่ง  เป็นทกุข์ 

เป็นอนัตตา หัวใจของวิปัสสนาอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ล�าบาก ไม่ยุ่งยากถ้า 

เราท�าเป็น

ค�ำถำมที่ ๑๓๔๗

กำยคตำสติ กับ อำนำปำนสติ แตกต่างกันอย่างไรครับ แล้วมี 

ผู้ที่บอกว่า ถ้าเกิดเราท�าอานาปานสติเพียงอย่างเดียว ก็เท่ากับว่าเรา 

ได้ท�ากรรมฐานครบถ้วนทัง้ ๔๐ อย่าง ประมาณว่าท�าเพยีงอานาปานสติ 

ก็เพียงพอแล้ว ถูกต้องหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

ท่านให้อารมณ์กรรมฐานไว้หลายอย่าง  เพราะเพื่อให้เลือกท�าให้ 

เหมาะกับจริตอัธยาศัยของแต่ละคน ส�าหรับคุณ ลองพิจารณาดูว่า 

ท�าอารมณ์กรรมฐานข้อใดแล้วจิตสงบก็ให้ท�าข้อนั้นบ่อยๆ  เปลี่ยนเป็น 

ท�าข้ออื่นบ้างตามความเหมาะสม ตามความจ�าเป็น  เช่น ท�าท่าจะเกิด 
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โทสะ ให้เจริญเมตตา ท�าท่าจะวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นมากเกินไป 

ให้เจรญิอเุบกขา พจิารณาให้เหน็ว่า สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของๆ ตน 

ผู้ท�าดีจักได้ดี ท�าชั่วจักได้ชั่ว  ขอให้ตระหนักอยู่เสมอว่า ศาสนานี้มี 

นิพพานเป็นจุดหมายสูงสุด นิพพานนั้นเป็นเหมือนสระใหญ่ ซึ่งมีทาง 

ลงโดยรอบ ผู้ใดถนัดลงทางใดก็ให้ลงทางนั้น

ค�ำถำมที่ ๑๓๔๘

เมือ่เราปฏบิตัจินเกดิวปัิสสนาอ่อนๆ คอืเหน็การเกดิดบัของสภาวะ 

บ้างเล็กน้อย คือประมาณว่ามันมีสมาธิควบอยู่  แต่น้อย ก�าลังมัน 

ไม่พอ  เหมือนเด็กหัดเดิน ล้มแล้วก็ลุก ต้องท�าบ่อยๆ คือดูไปเรื่อยๆ 

อย่างนีเ้รยีกว่า “ดรณุวปัิสสนา” หรอืเปล่าครบั ใจมนัอยากให้วปัิสสนา 

ตัวนี้อยู่กับเราให้นานๆ อย่างนี้จิตมีกิเลสหรือเปล่าครับ

ตอบ

การได้วปัิสสนาอ่อนๆ ทีเ่รยีกว่า “ดรณุวปัิสสนา” นัน้ ดกีว่าไม่ได้ 

อะไรเสียเลย การปรารถนาให้วิปัสสนาอยู่นานๆ จัดเป็นธรรมฉันทะ 

เป็นของดี
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ค�ำถำมที่ ๑๓๔๙

กรรมฐาน ๔๐ มอียูใ่นพระสตูรได้บรรยายเอาไว้หรอืเปล่าคะ เหน็ 

ส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสแต่อานาปานสติเสียมากกว่า

ตอบ

กระจัดกระจายกันอยู่  ไม่ได้มาอยู่ที่เดียวกัน ท่านรวบรวมไว้ใน 

วสิทุธมิรรค อนัเป็นปกรณ์พเิศษของพระพทุธโฆสาจารย์ภกิษชุาวอนิเดยี

ค�ำถำมที่ ๑๓๕๐

เห็นว่าจะมี  “ธนาคารพระสงฆ์”  เพื่อให้ญาติโยมได้ท�าบุญกัน 

เขาว่าเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา ตามความเห็นของ 

อาจารย์ว่าผลดมีากกว่าผลเสยีหรอืเปล่าครบั ผมว่ามนัจะยุง่เสยีมากกว่า 

ปัญหาตอนนี้ยังแก้ไม่จบเลย

ตอบ

การมีธนาคารพุทธจะดีหรือไม่ดี  จะมีคุณหรือมีโทษอย่างไร ก็ 

สดุแล้วแต่การจดัการ คอื ถ้าม ี3 M ทีถ่กูต้องเหมาะสมกเ็ป็นประโยชน์ 

ถ้าไม่ถกูต้องไม่เหมาะสมกเ็ป็นโทษ 3 M ทีว่่านัน้คอื Men (คน) Money 

(เงิน) Management (การจัดการ)
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ค�ำถำมที่ ๑๓๕๑

สวสัดคีรบั ผมมโีอกาสได้พดูคยุกบัพระกรรมฐานมารปูหนึง่  ท่าน 

บอกว่าท่านเจรญิสตติลอดเวลา แม้กระทัง่ตอนนอนท่านกก็�าหนดจติว่า 

จะตื่นตอนไหนก็สามารถตื่นได้ตรงเวลา มีสติรู ้ทั่วพร้อมตลอดโดย 

ไม่ต้องมีเจตนา ทุกวันนี้รอเวลาจิตมันสุกหล่นจากต้นเท่านั้นเอง สงสัย 

ตรงนีค้รบั  เมือ่เราปฏบิตัจินเกดิญาณทศันะแล้ว เรากเ็อาญาณของเรา 

ดูสภาวะ (ไตรลักษณ์) จนจิตมันยอมรับในความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น 

ของจติเขาเอง อย่างนัน้หรอืครบั คอืเราบงัคบัให้จติหลดุพ้นไม่ได้ เจตนา 

ไม่ได้ หรืออย่างไรครับ

ตอบ

เขาเรียกว่าตื่นอยู่ในความหลับ ธรรมดาจิตท�างานอยู่ตลอดเวลา 

แม้ในขณะหลับ หลับแต่เพียงร่างกายแต่จิตมันตื่นอยู่ บางทีก็ฝัน มี 

พระพทุธพจน์อยูบ่ทหนึง่ว่า “ส�าหรบัสาวกผูต้ืน่อยูเ่สมอ ศกึษาทัง้กลางวนั 

และกลางคืน มีจิตน้อมไปในนิพพาน อาสวะทั้งหลายย่อมถึงความ 

สิ้นไป”  (ธรรมบท : โกธวรรค)

การก�าหนดจิตก่อนนอนให้ตื่นเวลาใดก็ได้นั้น  เป็นสิ่งที่ท�าได้
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ค�ำถำมที่ ๑๓๕๒

คนมีกิเลสทั้งหมดตกนรก จริงหรือ?

ตอบ

ไม่จริงเสมอไป คนมีกิเลสไปสวรรค์ก็มี แม้ผู้ถึงนิพพานแล้วใน 

ระดบัต้น ๓ ระดบั คอื พระโสดาบนั พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีกย็งั 

มีกิเลสเหลืออยู่ พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลย

ค�ำถำมที่ ๑๓๕๓

พระพุทธพจน์ที่ว่า ๑. ปุถุชนย่อมจมอยู่ในกองทุกข์  สางยาก 

เหมือนกองหยากเยื่อ บัณฑิตย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญาเหมือนดอกบัว 

๒. ทุกข์มีอยู่ แต่ผู้ทุกข์ไม่มี และ ๓. ผู้เบื่อหน่ายในทุกข์อย่างแท้จริง 

จึงจะเข้าสู่หนทางแห่งพระนิพพาน นั้นมีที่มาอย่างไร  เขียนเป็นภาษา 

บาลีได้อย่างไร  กราบขออภัยหากเขียนข้อความข้างต้นไม่ถูกต้อง 

นะคะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ

ตอบ

ข้อ ๑. ปรากฏในคมัภร์ีธรรมบท ขทุทกนกิาย พระไตรปิฎกเล่มที ่

๒๕ ภาษาบาลีว่า

ยถา สงฺการธานสฺมึ  อุชฺฌิตฺตสฺมึ มหาปเถ

ปทุม� ตตฺถ ชาเยถ  สุจิคนฺธ� มโนรม�

เอว� สงฺการภูเตสุ  อนฺธภูเต ปุถุชฺชเน

อติโรจติ ปญฺญาย  สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก
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แปลว่า ดอกบวัแม้เกดิในกองหยากเยือ่ทีค่นทิง้ไว้ทีท่างใหญ่ กย็งั 

ส่งกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมย์ใจฉันใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ก็ฉันนั้น ย่อมรุ่งเรืองด้วยปัญญา ท่ามกลางปุถุชนผู้มืดบอดเหมือน 

กองหยากเยื่อ

ข้อ ๒ ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ต้องการแสดงสุญญตา คือ 

ความว่าง  ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขา คือว่า  ไม่มีใครทุกข์  ไม่มีใครตาย 

ต้องการละลายตัวตนนั่นเอง ภาษาบาลีว่า ทุกฺขเมว หิ น โกจิ ทุกฺขิโต

ข้อ ๓ นีป้รากฏในตลิกัขณาทคิาถา คอืแสดงไตรลกัษณ์ว่า เมือ่ใด 

บคุคลเหน็สงัขารทัง้หลายว่าไม่เทีย่ง เป็นทกุข์  เหน็ธรรมทัง้หลายว่าเป็น 

อนัตตา เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ 

คือทางแห่งพระนิพพาน ภาษาบาลีว่า

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ  ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข  เอส มคฺโค วิสุทฺธิยาติ.

ค�ำถำมที่ ๑๓๕๔

ผมได้ฟังนักวิชาการท่านหนึ่งได้พูดทางโทรทัศน์ไว้ว่า  “ท�าดีง่าย 

จะตาย คุณไม่ท�าความชั่วนี่ก็คือท�าความดีแล้ว”  “ยกตัวอย่างการท�า 

ความดีของชาวพุทธ  เช่น นั่งแผ่เมตตา สมาธิในมุ้ง ท�าให้ยุงไม่กัด ก็ 

เป็นบุญแล้ว” การที่นักวิชาการท่านนี้พูดมา ถูกต้องกับการท�าความดี 

ในหลักทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับ   แต่ความคิดของผมว่า การ 

ท�าความด ี(บญุกศุล) ของพทุธศาสนาไม่หยดุอยูก่บัทีอ่ย่างทีท่่านได้พดู 

ไว้ แต่เป็นการท�าดีที่พัฒนาต่อจิตใจตน แล้วแผ่กระจายไปบุคคลหรือ 

สงัคมรอบข้างได้ รบัความเยน็หรอืบรรเทาความทกุข์บ้าง รบกวนอาจารย์ 

ช่วยอธิบายเรื่องการท�าความดีแบบถูกหลักด้วยครับ ขอบคุณครับ
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ตอบ

คุณลองดูศีล ๕ ก็ได้ การรักษาศีล ๕ ถือว่าเป็นการท�าความดี 

ศีล ๕ นั้นท่านสอนให้เว้นความชั่ว ๕ อย่าง ถ้าให้ดีขึ้นไปกว่านั้นก็ให้ 

มธีรรม ๕ ด้วย กล่าวคอื เมตตา กรณุา เสยีสละ ยนิดใีนคูค่รองของตน 

มีสัจจะ มีสติ  ในพระโอวาทปาฏิโมกข์ก็มีว่า ไม่ท�าความชั่วทั้งปวง ท�า 

ความดใีห้ถงึพร้อม ท�าจติของตนให้บรสิทุธิ ์ เป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

ทั้งหลาย สรุปความว่า การไม่ท�าความชั่วก็เป็นความดีอย่างหนึ่ง

ค�ำถำมที่ ๑๓๕๕

ค�าว่า “โลก” ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสับ่อยๆ นัน้ ความหมายนัน้คอื ทกุข์ 

หรือว่า รูปกับนาม เป็นค�าๆ  เดียวกันหรือเปล่าครับ

ตอบ

รูปกับนามก็เป็นทุกข์ ทุกข์แน่ๆ  เลย ยังมีรูปมีนามอยู่ตราบใดก็ 

ยังมีทุกข์อยู่ตราบนั้น ค�าว่า  “โลก” ที่หมายถึงทุกข์ก็มี อย่างที่ตรัสกับ 

โรหิตัสสเทพบุตรว่า  “เราบัญญัติโลก ความเกิดแห่งโลก ความดับโลก 

และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก” นี่คือทรงแสดงอริยสัจ ๔  โดยใช้ 

ค�าว่า “โลก” แทนค�าว่า “ทุกข์”
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ค�ำถำมที่ ๑๓๕๖

ถงึแม้ตาเราจะลมือยู ่แต่เรามวัคดิอย่างอืน่ กเ็ท่ากบัว่าตายงัไม่เกดิ 

คือยังไม่เกิดผัสสะ (วิญญาณทางตายังไม่ท�างานกับตา) แต่วิญญาณ 

ก็ไปเกิดที่มโนแทน แล้วขันธ์ ๕ ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องเกิดเรียงกันตาม 

ตวัหนงัสอื เป็นรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ในทีน่ีท้ีผ่มอธบิาย 

มาคือเกิดวิญญาณก่อนก็ได้ อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างตอนเรารู้สึกถึง 

กระบวนการเกิดของขันธ์ ๕ มาให้ฟังสักปริยายหนึ่งครับ ขอบคุณครับ

ตอบ

จักขุวิญญาณ เป็นต้น ต้องมีมโนวิญญาณร่วมด้วยเสมอ จึงจะ 

ส�าเร็จประโยชน์ในการเห็นในการฟัง  เป็นต้น

ค�ำถำมที่ ๑๓๕๗

การเกดิขึน้ของญาณต้องอาศยัเหตผุล ความคดิ บ้างหรอืเปล่าครบั 

หรือว่าอยู่เหนือเหตุผลไปแล้ว

ตอบ

ญาณกบัปัญญามข้ีอต่างกนันดิหน่อย ญาณใช้เฉพาะกจิ ปัญญา 

ใช้ทั่วไป เช่น ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ทิพยจักษุญาณ เป็นต้น
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ค�ำถำมที่ ๑๓๕๘

สวัสดีค่ะ มีน้องผู้หญิงแถวบ้านอยู่คนหนึ่ง หนูจะเห็นแกใส่บาตร 

ทกุวนัทกุเช้า จนมาช่วงหลงัๆ แกไม่ค่อยได้ใส่ หนเูลยถามว่าไม่มเีวลาใส่ 

แล้วหรือ น้องผู้หญิงตอบหนูมาด้วยท่าทีโกรธ  เธอตอบว่า “ไม่ใส่แล้ว 

ตอนนี้หนูเป็นมะเร็ง บุญไม่เห็นจะช่วยหนูเลย พุทธศาสนาไม่เห็นจะ 

ช่วยหนเูลย” รูส้กึสงัเวชค่ะ คอืทราบเลยว่าคนส่วนใหญ่มองพทุธศาสนา 

แบบผู้วิเศษดลบันดาล ได้แต่ลูบคล�าหรือเข้าถึงตามสติปัญญาของตน 

เหตกุารณ์อย่างนีห้นคูวรจะอธบิายเธออย่างไรดคีะ รบกวนเมตตาตอบ 

ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ตอบ

อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าก็ได้ กรรมใหม่ที่ท�ายังไม่ให้ผล ขนาด 

ท�าความดทีกุวนัโชคร้ายยงัเข้ามาในชวีติได้ ถ้าเลกิท�าความดจีะโชคร้าย 

อกีสกัปานใด เหมอืนเราได้ยนิคนพดูว่า เข้าวดัทกุวนัพระท�าไมจงึยงัโกรธ 

ตอบว่า ถ้าไม่เข้าวัดบ้าง จะโกรธมากขึ้นอีกเท่าใด

ค�ำถำมที่ ๑๓๕๙

กราบเรียนอาจารย์ค่ะ ขอเรียนถามว่า  รูปปรมัตถ์เป็นอย่างไร 

รูปที่เราเห็นกันเป็นคน  เป็นสัตว์  เป็นนาย ก นาย ข  เป็นรูปบัญญัติ 

แล้วรูปปรมัตถ์เป็นอย่างไรคะ ถ้าผิดช่วยท้วงติง หรืออธิบายด้วยค่ะ 

ขอยาวๆ ค่ะ
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ตอบ

รูปปรมัตถ์คือ ธาตุ ๔ ดิน น�้า  ไฟ ลม รวมอากาศธาตุด้วยก็เป็น 

ธาตุ ๕ นี่แหละ เรียกว่า รูปปรมัตถ์

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๐

เวลาใส่บาตรพระ ตอนก่อนใส่ จิตเราเป็นกุศลค่ะ แต่พระท่าน 

สวดภาษาอะไร ฟังไม่เข้าใจ รู้สึกจะไม่ใช่ภาษาไทยค่ะ อย่างนี้วันหลัง 

เราไม่ใส่องค์นั้น จะเป็นบาปไหมคะ  เวลาใส่บาตรพระควรเลือกหรือ 

ท�าใจอย่างไรดีคะ  เพราะไปใส่บาตรพระต่างจังหวัด รู้สึกสบายใจดีค่ะ 

แต่พระในกรงุเทพฯ เหมอืนเราต้องเลอืกค่ะ บางครัง้รูส้กึไม่ใช่แล้ว จรงิๆ 

ควรท�าอย่างไรดีคะ

ตอบ

ท�าในที่ที่เลื่อมใสศรัทธา พระพุทธเจ้าเคยทรงตอบอย่างนี้กับ 

พระเจ้าปเสนทโิกศล แต่ถ้าจะให้มผีลมากกต้็องท�าในผูม้ศีลี พระพทุธ- 

เจ้าตรัสไว้อย่างนี้ คุณเลือกเอาก็แล้วกัน 

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๑

การเข้าถงึธรรมกบัการสอนธรรมนัน้ ไม่จ�าเป็นต้องเทยีมกนัเสมอไป 

เช่น บางทีพระอรหันต์ผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้ว แต่อาจจะสอนให้ 

ผูอ้ืน่เข้าใจได้ไม่ดเีท่ากบัปถุชุนผูเ้ป็นพหสูตูกไ็ด้ แล้วแต่ความแตกฉาน 

ของบุคคลเช่นนั้นหรือ?
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ตอบ

บางท่านปฏบิตัไิด้ดแีต่สอนไม่ได้ หรอืไม่ถนดัในการสอน บางท่าน 

ปฏบิตัไิด้ไม่ดแีต่ถนดัในการสอน บางท่านได้ทัง้สองอย่าง บางท่านไม่ได้ 

ทั้งสองอย่าง พระอรหันต์บางรูปท่านไม่ชอบสอนใคร

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๒

หลักปฏิจจสมุปบาทมีความสัมพันธ์กับขันธ์ ๕ อย่างไรคะ

ตอบ

ขันธ์ ๕ รวมเป็นนามและรูป รูปก็คือรูป  เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ  เป็นนาม ปฏิจจสมุปบาทกล่าวไว้ว่า  เพราะวิญญาณเป็น 

ปัจจัย นามรูปจึงมี  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย  เวทนาจึงมี  จะเห็นได้ว่า 

ขันธ์ ๕ อยู่ในปฏิจจสมุปบาท

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๓

อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า  เป็นความจริงหรือไม่คะ ที่ว่า 

พระพทุธเจ้าสอนว่าไม่ให้ฟังค�าของสาวก ไม่ว่าจะกล่าวได้ไพเราะเพยีงใด 

ให้ฟังแต่ค�าของพระองค์  (พระพุทธวจน)  เท่านั้น  เพราะสาวกมีโอกาส 

พูดผิดได้ แต่พระองค์พูดไม่มีผิดพลาดเลย ขอบพระคุณท่านอาจารย์ 

มากค่ะ
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ตอบ

ไม่เป็นความจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ผู้ใดก็ตามเมื่อพูดถูกต้อง 

ก็ควรฟังผู้นั้น”  เช่น พระสารีบุตร พระมหากัสสป พระอานนท์  เป็นต้น 

ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า แม้ศาสดาในศาสนาอื่น ถ้าพูดถูกต้อง 

ท่านก็ให้ฟัง ให้ปฏิบัติตาม 

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๔

ถ้าเราฝึกฌาน แบบเล่น  “ฌานกีฬา”  เพื่อร่างกายแข็งแรง  ได้ 

หรือไม่

ตอบ

ฌำนกีฬำ แปลว่า นั่งเล่นฌานอยู่ คือเข้าฌานนั่นเอง  เป็นกีฬา 

อย่างหนึง่ของผูไ้ด้ฌาน (ฌานกฬํี กฬีนโฺต นสิที)ิ ท�าให้สขุภาพจติด ีเมือ่ 

สุขภาพจิตดีก็ท�าให้สุขภาพกายดีไปด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๕

กราบเรียนท่านอาจารย์วศินที่เคารพ ดิฉันเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับ 

ประโยชน์จากข้อเขยีนของท่าน ความรูส้กึคลอนแคลน ห่อเหีย่ว จะกลบั 

ตั้งมั่น แช่มชื่น มีก�าลังใจที่จะฝึกอบรมตนขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่ได้อ่าน 

หนังสือของท่าน เนื่องด้วยในวันที่ ๑๗ กันยายนที่จะถึงนี้เป็นวันคล้าย 

วันเกิดของท่าน ดิฉันได้กระท�าความดีคืองดบริโภคอาหารที่ประกอบ 

จากเนื้อสัตว์ ตลอดถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ด้วย  (นม  เนย ไข่)  โดย 
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เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ถึง ๒๑ กันยายน รวม ๗ วัน ดิฉันขอ 

มอบความดีนี้เป็นเครื่องบูชาคุณประโยชน์อันมากมายที่ท่านได้แสดง 

และมอบไว้ให้กับโลก ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความเมตตากรุณาที่ 

ท่านมีต่อเพื่อนมนุษย์ค่ะ ดิฉันจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้มั่นคงใน 

ธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ เพือ่เป็นการสนองคณุแก่ท่านตลอดไปค่ะ 

และขอคณุพระศรรีตันตรยัได้โปรดคุม้ครองท่านให้มสีขุภาพแขง็แรง อยู่ 

ช่วยส่องทางสว่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังไปชั่วนานค่ะ

ตอบ

ขอบคุณมากๆ ที่นิยมชมชอบข้อเขียนของผม และให้พรมา 

รวมทัง้ปฏบิตัอิทุศิความดใีห้ผมด้วย รูส้กึซาบซึง้ในน�า้ใจอนังามของคณุ 

ขอให้คุณได้รับพรจากผมด้วย

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๖

เรียนท่านอาจารย์วศินที่เคารพ ถ้าความประมาทเลินเล่อของเรา 

เป็นผลให้ผู้อื่นได้รับความล�าบาก  เช่น  เราซื้อปลามาแล้วตั้งใจว่าจะ 

ลอยน�้าไว้ครึ่งชั่วโมง แล้วจะมาเปิดปากถุงปล่อยลงในอ่าง แล้วเราก็ 

ท�าอย่างอื่นลืมไป จนปลาขาดออกซิเจนตาย ทั้งๆ ที่ก็รู ้ๆ  อยู่ว่าเรา 

มโีอกาสลมืและปลากจ็ะล�าบาก เช่นนีถ้อืเป็นเจตนาหรอืไม่คะ มชีาดก 

ท�านองนี้ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ
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ตอบ

ไม่มเีจตนา กรรมทีท่�าด้วยไม่เจตนาท่านเรยีก กตตัตำกรรม มผีล 

เพลาที่สุด คือจะไม่ให้ผลจนกว่ากรรมที่ท�าด้วยเจตนาให้ผลหมดแล้ว 

ตามนยัพระพทุธพจน์ตรสัว่า “เรากล่าวเจตนาว่าเป็นตวักรรม” ถ้าไม่เจตนา 

ท่านว่าไม่เป็นกรรม  เช่น  เวลาเราเดินไปเหยียบสัตว์เล็กๆ  โดยไม่เห็น 

ท่านว่าไม่เป็นกรรม ถ้าเป็นก็เป็นกตัตตากรรมอย่างที่กล่าวแล้ว

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๗

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ หนูลองจัดประเภทวาจาที่จะน�า 

ความทุกข์มาให้ มีวาจาบางชนิดที่หนูจัดประเภทไม่ได้  เช่น การพูดจา 

ข่มขูใ่ห้เพือ่นท�าธรุะบางอย่างให้ การน�าปมด้อยหรอืความผดิพลาดของ 

เพื่อนมาล้อเลียน ค�าพูดบางชนิดน่าจะจัดเป็นค�าพูดเพ้อเจ้อก็ได้ 

ส่อเสยีดกไ็ด้  เช่น การเรยีกเพือ่นว่า “ไอ้หน้าเขยีด” ขอทราบหลกัเกณฑ์ 

ในการพิจารณาค�าพูดต้องห้ามทั้งสี่ชนิดค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ

ค�าพูดต้องห้าม ๔ อย่างก็คือ 

๑. พูดเท็จ 

๒. พูดส่อเสียด คือ ยุยงให้คนแตกกัน 

๓. พูดค�าหยาบ

๔. พูดเพ้อเจ้อ

คณุลองพจิารณาดวู่าค�าพดูทีค่ณุอ้างถงึนัน้ควรจะจดัเข้าในข้อใด
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ค�ำถำมที่ ๑๓๖๘

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ขออภัยนะคะ หนูขอเพิ่มเติมค�าถาม 

ดังนี้ค่ะ  การพูดจาคุยโตโอ้อวด จัดเป็นค�าพูดประเภทเพ้อเจ้อและ 

ส่อเสียดด้วยใช่ไหมคะ  (คือไม่มีประโยชน์และท�าให้คนอื่นเกลียด 

ตัวผู้พูด) ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

ถ้าเจตนาที่จะให้คนเขาแตกกันก็เป็นส่อเสียด ถ้าคุยโตโอ้อวด 

ก็เป็นสาไถยยะและเพ้อเจ้อ

ค�ำถำมที่ ๑๓๖๙

ความสงัดจากกามอกุศลของผู้ที่บรรลุฌานโลกีย์ กับความสงัด 

จากกามอกุศลของพระอนาคามี ต่างกันอย่างไร

ตอบ

ของผูบ้รรลฌุานโลกย์ียงัเสือ่มได้ แต่ของพระอนาคามจีะไม่เสือ่ม 

คือ มั่นคง

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๐

เราจ�าเป็นต้องท�าสมาธิเพื่อฆ่านิวรณ์ หรือเราท�าจิตให้เป็นสมาธิ 

แล้วนิวรณ์ก็หายไปเอง?



195สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

ตอบ

ต้องสมาธริะดบัฌาน นวิรณ์จงึจะถกูละไป ท่านเรยีกว่า ละองค์ ๕ 

ประกอบด้วยองค์ ๕   ละองค์ ๕ ก็คือนิวรณ์ ๕ ประกอบด้วยองค์ ๕ 

ก็คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข  เอกัคคตา

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๑

อนุสัยกับสังโยชน์ อย่างไหนเป็นกิเลสที่ละเอียดกว่ากัน ควรละ 

อย่างใดก่อนครับ

ตอบ

มอีนสุยัหลายตวัทีเ่ป็นสงัโยชน์ด้วย เช่น กามราคะ ปฏฆิะ อวชิชา 

เป็นต้น ขอให้คุณดูอนุสัย ๗ และสังโยชน์ ๑๐ เปรียบเทียบกัน

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๒

กฎไตรลักษณ์ และ ปฏิจจสมุปบำท ความจริงแล้ว  เป็นกฎ 

ธรรมชาติทั้งคู่เช่นนั้นหรือ

ตอบ

ถูกต้องแล้ว  เป็นกฎธรรมดา

ป.ล. ผมป่วยไปเสยีหลายวนัจงึตอบค�าถามชดุนีช้้าไปเป็นสปัดาห์ 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
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ค�ำถำมที่ ๑๓๗๓

พระโสดาบัน ยังสามารถพูดจาเพ้อเจ้อได้อยู่หรือเปล่าคะ ในเมื่อ 

พระโสดาบันท่านยังมีสติ และปัญญายังไม่บริบูรณ์ คือประมาณว่า 

ลืมตัว ไม่โกหก แต่พูดหยอกล้อ  เข้าใจว่าอาจเผลอแต่ไม่ครบองค์ของ 

ศีลข้อมุสาฯ

ตอบ

เท่าทีท่ราบ พระอนาคามลีะค�าพดูเพ้อเจ้อได้ หมายความว่า พระ 

โสดาบันและพระสกทาคามียังละไม่ได้  ขอให้คุณลองถามท่านผู้อื่น 

ดบู้าง ผมไม่เคยพบหลกัฐานทีแ่น่นอน เพยีงแต่ได้ยนิได้ฟังมาว่าอย่างนี้

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๔

การศึกษาและเข้าใจในเรื่องขันธ์ ๕ และกฎอิทัปปัจจยตา จะให้ 

คณุค่าทางจรยิธรรมอย่างไรครบั เหน็พวกเรยีนอภธิรรมเป็นคนแขง็ๆ คอื 

ยอมรับแต่สภาวะ แต่ไม่เข้าใจเรื่องทางโลกบ้าง ผมว่าถ้าเรียนสภาวะ 

ก็น่าจะเข้าใจว่าสภาวะของเรากับเขานั้นก็เหมือนกัน น่าจะมีความ 

เห็นอกเห็นใจกันมากกว่านะครับ

ตอบ

ถึงจะเรียนธรรมะสูงหรือละเอียดปานใด แต่ต้องไม่ทิ้งจริยธรรม 

เบื้องต้น  เช่น สัปปุริสธรรม ๗ อันเป็นหลักธรรมที่ท�าให้เป็นคนดีและ 

มีสัมพันธภาพที่ดีต่อคนในสังคม เราอยู่ในโลกต้องรู้จักสัจจะ ๒ อย่าง 

คือ สมมติสัจจะ  ยอมรับความจริงตามที่โลกสมมติ  เพื่อประพฤติ 



197สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศ ิน  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ่ม  ๕

จรยิธรรมให้สมบรูณ์ อกีประการหนึง่คอื ปรมตัถสจัจะ ความจรงิอย่าง 

สูงสุด  ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา มีแต่ขันธ์ ธาตุ อายตนะ  เป็นต้น 

เพื่อก้าวขึ้นสู่โลกุตรธรรม

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๕

ผมเป็นเกย์ แต่มผีูห้ญงิมาชอบ และรกั คบกนัมา ๔ ปีแล้ว เขาดี 

กับผมทุกอย่าง ท�าให้ชีวิตผมดีขึ้น จากที่ท�าตัวไม่ดีมาตลอด ผมบาป 

มากไหม ทีท่�าตวัว่ารกัเขาและไม่ได้เป็นเกย์ ผมคดิเสมอว่าเป็นเวรกรรม 

ของเขาทีม่าหลงรกัเกย์  ท่านคดิว่าผมควรท�าอย่างไร ผมเหน็แก่ตวัและ 

เลวมากใช่ไหมครับ

ตอบ

คุณควรบอกเขาตามความเป็นจริง ถ้าเขารับได้ก็โอเค ถ้าเขารับ 

ไม่ได้ก็ถอยออกมา เพื่อไม่ยุ่งยากภายหลัง

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๖

กราบเรียนท่านอาจารย์วศินที่เคารพ หนูเป็นคนชอบอ่านหนังสือ 

ธรรมะมาก และเริ่มศึกษาพร้อมกับปฏิบัติธรรมมาประมาณ ๓ ปีค่ะ 

โดยหนังสือผลงานของอาจารย์เล่มแรกที่หนูอ่านแล้วเข้าใจ ชัดเจน 

จนเกิดความปีติอย่างมาก คือ หนังสือพระไตรปิฏก (ฉบับที่ท�าให้ง่าย 

แล้ว) ค่ะ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หนูได้ซื้อหนังสือของท่านอาจารย์มา 

อ่านอีกหลายเล่ม  เพราะเคยอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์บางท่าน 
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แล้วไม่ค่อยเข้าใจ  (ปัญญาน้อย)  รวมทั้งหางานที่เป็น  CD  เพื่อ 

เปิดฟังเวลาขบัรถ ซึง่ได้ประโยชน์ส�าหรบัตวัเองและลกูๆ ทีไ่ป-กลบัจาก 

โรงเรยีนด้วยกนั พระธรรมค�าสอนทีอ่าจารย์ได้ถ่ายทอดลกึซึง้ สละสลวย 

เข้าใจได้โดยง่าย ส�าหรับผู้ที่ยังมืดบอด ท�าให้หนูระลึกถึงความเมตตา 

ของอาจารย์เสมอมา หากกุศลผลบุญใดที่หนูเคยได้กระท�ามา หนูขอ 

น้อมบูชาคุณอาจารย์  ขอให้อาจารย์หายป่วยในเร็ววันนะคะ ส่วน 

หนูเองจะตั้งใจเดินตามทางแห่งความดีต่อไปค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับ 

คุณขวัญ เพียงหทัยด้วยค่ะ

ตอบ

ขอบคุณมากๆ ที่เขียนให้ก�าลังใจมา ผมรู้สึกปลื้มใจเมื่อได้อ่าน 

ข้อเขยีนของคณุ ขอให้คณุมคีวามสขุความเจรญิยิง่ๆ ขึน้ไปทัง้ทางโลก 

และทางธรรม ส�าหรบัตวัผมเองพยายามประคบัประคองขนัธ์ให้พอเป็น 

ไปได้  เพื่อจะได้ท�าประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาต่อไป ขอขอบคุณที่ 

อวยพรมา

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๗

มีหลักธรรมอะไรบ้างครับ ที่ท�าให้คนรักคู ่ครองได้พบเจอกัน 

ทุกชาติ

ตอบ

เท่าทีไ่ด้พบมากม็หีลกัสมชวีธรรม ซึง่ทรงแสดงไว้ ๔ ข้อด้วยกนั คอื

๑. สมสัทธำ มีศรัทธาเสมอกัน
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๒. สมสีลำ มีศีลเสมอกัน

๓. สมจำคำ มีจาคะเสมอกัน

๔. สมปัญญำ มีปัญญาเสมอกัน

หลักธรรมนี้ทรงแสดงไว้ว่า ท�าให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และถ้า 

ปรารถนาจะพบกันอีกในชาติหน้า ก็จะได้สมประสงค์

ค�ำถำมที่ ๑๓๗๘

ข่าวกรณพีระเกษมทีท่่านเหยยีบฐานพระพทุธรปู ตบหน้าพระพทุธ 

รปู แล้วไหนจะกล่าววาจาไม่สภุาพ เนือ่งจากมพีระผูใ้หญ่เตอืนท่านว่า 

ท่านอยากดังหรืออย่างไร ส�าหรับสาธุชนผู้ยังมีหลักไม่มั่นคง คงจะ 

ศรัทธาตกลงมาก ท�าไมพระเช่นนี้ถึงเป็นเจ้าอาวาสได้ครับ แล้วทาง 

คณะสงฆ์ท่านไม่มบีทลงโทษอะไรเลยหรอืครบั ตกัเตอืนบ้างกไ็ด้ ได้ฟัง 

ข่าวแล้วปลงครับ

ตอบ

เท่าที่อ่านค�าถามของคุณและได้เห็นพฤติกรรมทางยูทูปก็เห็นว่า 

พระเกษมท�าสิง่ทีไ่ม่สมควร ถ้าไม่มใีครลงโทษ กฎแห่งกรรมกจ็ะลงโทษ 

เอง 
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ค�ำถำมที่ ๑๓๗๙

ได้ยนิได้ฟังพระท่านหนึง่บอกว่า “การท�างานคอืการปฏบิตัธิรรม” 

ผมเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรม คือการนั่งวิปัสสนา นั่งสมาธิ  ในที่วิเวก 

ในวัด แต่งกายนุ่งขาว ห่มขาว แล้วท�างานที่ต้องเจอพบปะผู้คนเราจะ 

ปฏิบัติกันอย่างไรครับ

ตอบ

การปฏิบัติธรรมมีหลายปริยาย  การนั่งหลับตาเจริญสมถะ 

วิปัสสนาก็เป็นปริยายหนึ่งของการปฏิบัติธรรม การท�างานที่สุจริตเป็น 

ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น ก็เป็นปริยายหนึ่งของการปฏิบัติธรรม 

เพราะฉะนัน้ค�าว่า “การปฏบิตัธิรรม” มคีวามหมายกว้างขวางครอบคลมุ 

มาก การกระท�าที่ถูกต้องดีงามเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้น

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๐

สวัสดีครับ ผมได้ดูข่าวกรณีพระเกษม  เห็นพุทธบริษัทที่จับหลัก 

ไม่ถกู หวัน่ไหวคลอนแคลนกบัศรทัธาของตวัเอง ผมเหน็ใจกบัชาวบ้าน 

ที่ยังไม่มีที่พึ่ง  (ธรรมะ) แต่ก็ไม่ต�าหนิพระเกษมนะครับ  เพราะเราต้อง 

ดูอดีตของพระเกษมเองด้วยว่าท่านมีพื้นฐานในอดีตมาอย่างไร ท่าน 

ก็เอามาสอนอย่างนั้น พุทธบริษัทเราเองต้องมั่นคงในพระธรรม มอง 

เหตุการณ์อย่างนี้แล้วตรวจสอบดูจิตใจตัวเองว่ามีหลักไตรสิกขามั่น 

หรือยัง  เรื่องอย่างนี้ผมว่า ธรรมะจะคัดแยกด้วยตัวของเขาเอง  เหมือน 

ที่ทะเลจะแยกขยะออกจากตัวทะเลให้ลอยมาเกยบนฝั่ง  เรื่องนี้คงจะ 

คล้ายกับลมพัดแรงๆ มาวูบเดียว  เหมือนกรณีอุบาสิกาทศพร ถ้ามี 

ปัญญา ปัญหาไม่มี ดังที่อาจารย์พูดไว้เหมือนทุกๆ ครั้งครับ
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ตอบ

ที่คุณพูดมาก็ดีแล้ว 

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๑

เรียนถามว่าจิตส�านึกของคนกับสัตว์ต่างกันตรงไหนครับ

ตอบ

จิตส�านึกมีหลายด้าน  ในด้านรักสุขเกลียดทุกข์  คนกับสัตว์มี 

เหมือนกัน ส่วนจิตส�านึกในด้านมโนธรรม คือ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี 

มนษุย์มมีากกว่าสตัว์โดยทัว่ไป การพฒันาปัญญา มนษุย์กม็ไีด้มากกว่า 

ในหมู่มนุษย์ด้วยกัน มนุษย์ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุด  (พระพุทธพจน์) 

มโนธรรมเป็นสิ่งส�าคัญในหมู่มนุษย์ พวกสัตว์ พฤติกรรมเป็นไปตาม 

สัญชาตญาณ แต่ก็ฝึกได้เหมือนกัน  เช่น สุนัข  ช้าง ม้า  วัว  ควาย 

เป็นต้น

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๒

ในหนังสือ พุทธพยากรณ์ ท่านอาจารย์กล่าวถึงสิกขาบทเพื่อข่ม 

บคุคลผู ้ “เก้อยาก” เพือ่ความอยูเ่ป็นสขุของภกิษ ุของบคุคลผูม้ศีลีเป็น 

ที่รัก สิกขาบทเหล่านี้คืออะไรบ้างคะ

 

ตอบ

สกิขาบททีท่รงบญัญตัเิป็นวนิยัทัง้หมด กเ็ป็นไปเพือ่อย่างนีท้ัง้นัน้ 
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คอื ข่มคนทีค่วรข่ม ยกย่องคนทีค่วรยกย่อง และเพือ่ความอยูผ่าสกุของ 

ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๓

การท�าผิด  “สมณสารูป”  เป็นเหตุท�าให้บุคคลไม่เลื่อมใส แล้ว 

พระพุทธเจ้ามีกฎอะไรที่ทรงบัญญัติไว้ก่อนจะทรงตั้งกฎพระวินัยหรือ 

เปล่าครับ รู้มาว่าทรงไม่ตั้งวินัยบัญญัติไว้ก่อนจะเกิดเหตุ

ตอบ

สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าบญัญตัไิว้ สัง่สอนไว้ อนัเป็นเหตใุห้พระประพฤตดิี 

ปฏิบัติชอบ มีอยู่เป็นอันมาก ถ้าพระศึกษาและน�ามาปฏิบัติตามข้อที่ 

บัญญัติไว้แล้ว และทรงสั่งสอนไว้แล้ว ก็จะเป็นพระที่ดีน่าเลื่อมใส

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๔

สวัสดีค่ะ คือคุณแม่ของหนูท่านได้รับการตรวจร่างกายแล้วผล

ปรากฏว่าท่านเป็นมะเร็ง พอทราบ ท่านกลัว ตัวสั่น คือประมาณว่า 

รับผลของมันไม่ได้ คือกลัวความตายนั่นเอง สงสารท่าน  เราจะมีวิธี 

อย่างไรท�าให้ท่านหายกลัวตายได้บ้างคะ ถ้าจะบอกให้ตั้งสติคงไม่ไหว 

แล้ว ได้แต่ปลอบโยนไปวันๆ ให้ไปท�าบุญก็ไม่ไหวไม่ไป หมดเรี่ยวแรง 

ถ้าเกดิท่านเสยีไป คตขิองคนทีก่ลวัตายเป็นอย่างไรคะ ขอบพระคณุค่ะ
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ตอบ

คนเราทุกคนเกิดมาเพื่อตายทั้งนั้น ต่างกันแต่เพียงเหตุที่ให้ตาย  

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเช่นไร ที่เสมอกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ต้องตาย  เรา 

ทกุคนเดนิอยูบ่นเส้นทางเดยีวกนั คอื บ่ายหน้าไปสูค่วามตาย ไม่มทีาง 

เลี้ยวหรือทางแยกใดๆ โรคที่เป็นเหตุให้ตายก็มีเป็นร้อยอย่าง  เราเป็น 

โรคอะไรก็ไม่ได้เป็นคนเดียว มีผู้ร่วมเป็นมากมาย  โดยเฉพาะมะเร็ง 

ซึ่งเป็นกันมากในสมัยนี้ ปลงเสียเถิด  รักษาไปตามมีตามได้ หายก็ดี 

ไม่หายก็แล้วไป ขอเอาใจช่วยด้วย ผมเองก็เป็นโรคมากมาย ไม่รู้จะ 

ตายวันไหน ด้วยโรคอะไร

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๕

หนูขอเรียนถามอาจารย์ค่ะว่า หากหนูต้องการท�าบุญครบรอบ 

วนัเสยีชวีติ ๑ ปีของคณุพ่อคณุแม่ ควรจะต้องตรงกบัวนัทีเ่สยีชวีติเลย 

หรือไม่คะ แล้วควรท�าบุญแบบใดคะที่ท่านจะได้รับผลบุญจากสิ่งที่ 

หนตูัง้ใจจะส่งไปให้ ทีห่นตูัง้ใจไว้คอืว่า หนจูะถวายหนงัสอืธรรมะ ถวาย 

ผ้าไตรค่ะ หนขูอความกรณุาอาจารย์ให้ค�าแนะน�าด้วยค่ะ ขอบพระคณุ 

เป็นอย่างสูงค่ะ

ตอบ

การท�าบุญอุทิศให้ผู้ตาย จะท�าวันไหนก็ได้ ตรงกับวันตายก็ได้ 

หรอืไม่ตรงกไ็ด้ ท�าได้ตลอดปี สิง่ของทีจ่ะท�าบญุอทุศิให้เป็นผ้าไตรหรอื 

อาหารบณิฑบาตกไ็ด้ เป็นหนงัสอืธรรมะกไ็ด้ รวมความว่า ท�าบญุอย่าง 

ใดอย่างหนึ่ง แล้วตั้งใจอุทิศให้ท่านก็เป็นอันใช้ได้
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ค�ำถำมที่ ๑๓๘๖

หนูท�าใจยอมรับความจริงไม่ได้ค่ะ  เพราะแฟนที่คบกันมาเกือบ 

สี่ปี พยายามบอกเลิกหนูในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา สุดท้ายเพื่อน 

เขาโทรมาบอกหนูว่า  ในระหว่างสี่ปีที่คบกัน  เขามีผู้หญิงคนอื่นและ 

มากกว่านั้นเขาก็เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหลายครั้งและหลายคน 

หนูควรท�าอย่างไรดีคะ

ตอบ

เขาบอกเลิกหนูก็ดีแล้ว จะได้ไม่ไปยุ่งกับเขาอีก  เขาบอกเลิกหนู 

ดกีว่าหนไูปบอกเลกิเขา หนไูม่มคีวามผดิ ความผดิอยูท่ีต่วัเขา เลกิเสยี 

ตอนนี้ดีกว่าเลิกเมื่อแต่งงานแล้วและมีลูกด้วยกันแล้ว ขอให้หนูท�าตัว 

ให้ดีๆ  เถิด จะต้องเจอคนดีเข้าวันหนึ่งที่ไม่ท�าให้หนูเสียใจ

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๗

กราบสวัสดีอาจารย์ค่ะหนูจะตื่นขึ้นมาตอนตี ๓ ครึ่ง แล้วช�าระ 

ร่างกายให้สะอาดแล้วจงึนัง่ท�าเจรญิสตทิกุๆ วนัจนต ี๕ แล้วจงึไปท�างาน 

หนูปฏิบัติตนอย่างนี้มา ๓ ปีแล้วค่ะ แต่อาจารย์คะ ในระหว่างวันนั้น 

หนูจะดูแต่จิตตัวเองว่า ขณะนี้จิตก�าลังโมโห ขณะนี้จิตก�าลังดีใจ จิต 

ก�าลังเสียใจอย่างนี้ตลอดทั้งวัน จนไม่อยากจะพูดจะคุยกับใคร จน 

เพื่อนๆ หาว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ หนูควรจะอธิบายอย่างไรดีคะ
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ตอบ

ดูจิตแล้วต้องละสิ่งที่ควรละ  เจริญสิ่งที่ควรเจริญ  ไม่ใช่ดูเฉยๆ 

ถ้าจิตเป็นอกุศลต้องละอกุศลนั้น ถ้าจิตเป็นกุศลก็ต้องเจริญกุศลนั้นให้ 

ยิ่งๆ ขึ้นไป

ค�ำถำมที่ ๑๓๘๘

แต่งงานเพราะท้องค่ะ ตอนนีใ้กล้คลอดแล้วอยูก่นัมาได้ ๙ เดอืน 

พอด ี ก่อนหน้านัน้คบหากนัได้ไม่นานค่ะ ประมาณ ๓ เดอืน มทีะเลาะ 

กันบ้างตามประสาคนที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน ที่ผ่านมาหนูพยายาม 

เป็นภรรยาทีด่ ีแต่เรากไ็ม่สามารถลมือดตีของกนัและกนัได้ ส�าหรบัเรือ่ง 

ของเขา หนไูม่เคยถอืสา ให้อภยัเขาตลอด แต่ส�าหรบัเขากลบัคดิว่าหนู 

อยู่กับเขาไม่มีความสุข และรู้สึกผิดกับผู้หญิงที่คบก่อนหน้านั้น ครั้งนี้ 

เราทะเลาะกันแรงถึงขนาดออกปากขับไล่  เมื่อคลอดแล้วให้ทิ้งลูกไว้ 

เขาจะเลี้ยงเอง หนูพูดไม่ออกเลยค่ะ  ได้แต่ขอโทษในสิ่งที่ไปล่วงเกิน 

เขาไป อีกใจก็อยากหนีไปไกลๆ แต่ก็นึกถึงพ่อแม่และผู้ใหญ่ฝ่ายเขา 

เพราะเขาดีกับหนูมากและอีกอย่างไม่อยากให้ลูกขาดพ่อ แต่หนูก็ 

สบัสนว่าเราทนเพือ่ตวัเองหรอืเพือ่ลกูกนัแน่ ทกุวนันีห้นอูยูใ่นศลีในธรรม 

ตลอด คิดเพียงว่ามันเป็นกรรมเก่าเรา แต่เมื่อคิดอีกทีเราก็มีศักดิ์ศรีนะ 

เลีย้งเองกไ็ด้ไม่จ�าเป็นต้องมพ่ีอ หนพูยายามเอาธรรมะเข้าช่วยแต่ตอนนี้ 

ไม่ไหวแล้วค่ะ หนูควรท�าอย่างไรดี

ตอบ

คณุไปกไ็ด้แล้วกเ็อาลกูไปเลีย้งเอง จะดกีว่า คอืถ้าอยูด้่วยกนักใ็ห้ 

อยู่กันดีๆ ถ้าอยู่กันดีไม่ได้ก็แยกกันเสียดีกว่า ไม่เป็นบาปอกุศล 
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ค�ำถำมที่ ๑๓๘๙

การท�าความสะอาดพระพุทธรูปในวัด สามารถใช้ผ้าขนหนูซักน�า้ 

บดิจนหมาดๆ แล้วเชด็ หรอืควรใช้แค่ไม้ขนไก่ปัดฝุน่แทน ควรท�าวธิไีหน 

ดีคะ

ตอบ

ถ้าผ้าขนหนูใช้เฉพาะกิจนั้น ก็ใช้ได้  ใช้ไม้กวาดก็ได้แต่ควรใช้ 

เฉพาะกิจนั้นเท่านั้น 

ค�ำถำมที่ ๑๓๙๐

การท�าบุญ  เช่นใส่บาตร บริจาคเงินช่วยเหลือน�้าท่วม ทอดกฐิน 

หรือการไปปฏิบัติธรรม แต่ไม่เคยอธิษฐานขออะไร  เพื่อนบอกว่าให้ 

อธิษฐานขอบ้าง  เช่นขอให้ไม่มักโกรธ ให้มีจิตใจเมตตา ในทางปฏิบัติ 

เราท�าบุญแล้วควรอธิษฐานว่าอย่างไรคะ

ตอบ

ถ้าไม่อธษิฐานกไ็ด้ผลตามธรรมชาต ิเช่น ปลกูมะม่วงได้ผลมะม่วง 

เป็นต้น ถ้าอธิษฐานก็จะได้เป็นผลรวมตามที่เราต้องการ  เหมือนมีเงิน 

ซึ่งเป็นสื่อกลางส�าหรับซื้ออะไรก็ได้ตามที่ต้องการ



จงอยู่ในห้องที่มีแต่วันนี้

ก้าวเดียว...พอแล้วส�าหรับเรา

ไปทีละก้าว...แต่ไม่หยุด

คนมีความเพียรดี ต้องรู้จักอดทน

รู้จักรอคอยด้วยใจสงบ

รอคอยการฟักตัวของเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไป

วันนี้วันเดียว...พอแล้วส�าหรับเรา

พรุ่งนี้...ไม่มีจริง
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กับ
ส
น
ท
น
าธรรม

ค�ำถำมที่ ๑๑๕๗

ท�ำอย่ำงไรเรำจึงจะมีก�ำลังใจในกำรท�ำควำมดี

 

ตอบ

เรำต้องเชื่อว่ำในที่สุดธรรมย่อมชนะอธรรม  เรำไม่ได้รับรองว่ำ 

ธรรมจะรุ่งเรืองเสมอ แต่เรำจะต้องมั่นใจว่ำในที่สุดธรรมจะต้องชนะ 

อธรรม เพียงเท่ำนี้ก็จะเป็นก�ำลังใจ ให้เรำบำกบั่นในคุณงำมควำมดี

ค�ำถำมที่ ๑๑๙๗

เรียนถำมอำจำรย์ว่ำ หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำยกย่องเรื่อง 

ควำมกตัญญูมำก ผมเป็นต�ำรวจ แม่ผมชอบเล่นกำรพนัน ผมเป็น 

ต�ำรวจต้องรักษำกฎหมำย แต่ท�ำแบบนั้นเท่ำกับผมไม่กตัญญูหรือไม่ 

ผมควรท�ำอย่ำงไร รบกวนอำจำรย์ด้วย ขอบคุณครับ

 

ตอบ

ทำงที่ควรจะเป็นที่ดีที่สุดก็คือ อ้อนวอนให้แม่เลิกเล่นกำรพนัน 

ที่ผิดกฎหมำย สภำพอย่ำงที่คุณเป็นอยู่  เรียกว่ำกลืนเข้ำคำยไม่ออก 

จะท�ำตำมกฎหมำยก็ผิดต่อแม่ผู้บังเกิดเกล้ำ จะไม่ท�ำก็ปล่อยให้แม่ 

ผดิกฎหมำย อ้อนวอนให้แม่เลกิเล่นกำรพนนัเสยีเถดิ  เพรำะเป็นอบำย- 

มุข และเป็นกำรช่วยลูกด้วย ได้ทั้งสองทำง

www.kanlayanatam.com


