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คำนำของชมรมกัลยาณธรรม
ขาพเจามีโอกาสไดอานคำถามคำตอบ ในหองสนทนาธรรมกับ
อาจารยวศิน อินทสระ ในเว็บไซดเรือนธรรม จึงนึกถึงคำกลาววา “ในโลก
นี้ ไมมีใครเลยที่นาอิจฉา” แตละคนลวนมีทุกขมีปญหาแตกตางกันไป
ตามเหตุตามปจจัย สิง่ ทีน่ าอนุโมทนายิง่ คือคำตอบของทานผูรู  คือทาน
อาจารยวศิน อินทสระทีเมตตา
่
ตอบทุกคำถามอยางถูกตรงแจมแจงและ
เปย มดวยเมตตา ทัง้ ใหกำลังใจและเตือนสติไดแตละสถานการณอยาง
เหมาะสม เหมือนหมอดีทีรู่ จ กั เลือกสรรยาคุณภาพดีใหถูกชนิดและดวย
ปริมาณพอเหมาะที่จะบรรเทาอาการเจ็บปวยของคนไข
หลายคำตอบที่ขาพเจารูสึกศรัทธาในภูมิปญญาแหงปราชญ
ของ แผนดิน ครู ผู เปยม เมตตา และ อีก หลาย คำ ตอบ เมื่อ อาน แลว
ขาพเจานั่งอมยิ้มคนเดียว เพราะทานตอบไดนารักและมีอารมณขัน
เปนอารมณขันที่มีความเหมาะควรที่จะเปนเชนนั้น แสดงถึงปฏิภาณ
อันยอดเยี่ยมของยอดพหูสูตผูเปนธรรมเจดีย ขาพเจาทราบวาคอลัมน
สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน ในเว็บไซดเรือนธรรมนี้ ยังไมมีการจัด
พิมพรวมเลมเปนหนังสือ ทั้งที่ทานอาจารยไดตอบคำถามมาเกินหนี่ง
พันขอแลว ชมรมกัลยาณธรรมจึงขอโอกาสที่จะเผยแผสัจธรรมอัน
เปย มดวยอรรถรสนีเพื
้ อ่ เปนธรรมทาน ซึง่ ในเลมแรกนีได
้ คัดมาจากขอที่
๗๙๗ ถึงขอ ๑๐๘๑ ทั้งทานอาจารยยังมีเมตตาตรวจทานตนฉบับใหอีก
ครั้ง ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานอาจารยเปนอยางสูง
ไวในที่นี้
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จริงอยูวาการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นเราตองพึ่งตน แตการ
มีกัลยาณมิตร ปราชญผูรูจริงสองแสงธรรม แนะนำชี้ทางสวางให นับ
วาเปนการประหยัดเวลาในชีวิตไดมากเหลือเกิน ยิ่งไดมีโอกาสอานขอ
ธรรมในหองสนทนานีก็้ ยิง่ รูส กึ เกินคุม เพราะบางคำถามก็ตรงใจเราโดย
ไมตองเอยปากถามเองก็พลอยไดความกระจางไปดวย ขออนุโมทนา
ทุกทานทีเป
่ นครูชวยถามปญหา ขอขอบคุณคุณขวัญ เพียงหทัย ตนบุญ
แหงเว็บไซดเรือนธรรมนี้ และเหนืออื่นใดขอนอมกราบบูชาอาจริยคุณ
แดทานอาจารยวศิน อินทสระ ที่เมตตาสละเวลาและอุทิศตนเพื่อความ
เปนครูตลอดชีวิตของทาน แมวัยวันจะผันผานแปรเปลี่ยนไปเชนไร แต
จิตวิญญาณแหงความเปนครูก็ยังพรอมทีจะ
่ เปนผูให
 และประกาศธรรม
อันถูกตรงดวยความกรุณาอยูทุ กลมหายใจของทาน ขอปวารณาทีจะ
่ จัด
พิมพหนังสือสนทนาธรรมกับอาจารยวศิน อินทสระ ในเลมตอๆไปใหครบ
ถวน แมจะถึงขอทีหมื
่ น่ ทีแสน
่ ก็จะติดตามนำมาเผยแผใหเกิดประโยชน
แกพหูชนตอไป หากทานอาจารยยังเมตตาดำรงขันธเพื่อชี้ทางสวางแก
เพื่อนรวมทุกขอยูเชนนี้
คุณประโยชนทีหนั
่ งสือเลมนีจะ
้ เปนแสงสวางสองทางปญญาแก
ปวงสรรพสัตว ชมรมกัลยาณธรรมขอนอบนอมบูชากุศลปญญาทานนี้
แทนเครือ่ งแสดงมุทติ าสักการะพระคุณของทานอาจารย ขอผลานิสงส
นีจง
้ อภิบาลปกปองคุม ครองปยาจารยผูท รงคุณธรรม ไดประสบแตความ
สุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ผานพนทุกข ภัย มีคืนวันอันสงบเย็น ปราศจาก
โรคาพยาธิ ดำริใดก็สัมฤทธิผลดัง่ ปรารถนาจงทุกประการ จนถึงนิพพาน
อันเปนบรมสุข เทอญ.
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

คำอนุโมทนา
เรือ่ ง “สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน” นี้ เดิมทีเดียวเปนการตอบ
คำถามในหองสนทนาธรรม ของเว็บไซตเรือนธรรม (www.ruendham.
com) ของขวัญ เพียงหทัยผูเปนศิษยคนหนึ่ง ซึ่งเปนเจาของหองสมุด
และสำนักพิมพเรือนธรรม ขาพเจาไดตอบคำถามในหองสนทนาธรรม
นี้มาเปนเวลาหลายป ไดตอบคำถามไปแลวประมาณพันกวาขอ
ตอ มา ชมรมกัลยาณธรรม เกิดศรัทธาเห็นวาเปนประโยชน
อยาก ทำ เปน หนังสือ เพื่อ เผยแผ ให แพร หลาย จึง ได คัด ลอก ออก มา
ทำตนฉบับ ขอใหขาพเจาตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดตรวจดูแลว
เห็นวาถาพิมพเปนหนังสือก็จะเปนประโยชนในวงกวาง จึงอนุญาตให
ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพเปนหนังสือตามที่ปรากฏนี้
หนังสือเรือ่ งนีมี้ หลายรสตามคำถามทีหลาก
่
หลาย มีปญหาชีวติ
บาง ปญหาธรรมะบาง ปญหาเกีย่ วกับความเขาใจเรือ่ งศาสนาทัว่ ไปบาง
ขาพเจาตอบเทาที่พอตอบได ตามกำลังสติปญญาของขาพเจา หวังวา
จะเปนประโยชนแกทานผูอ านบางตามสมควร ขอขอบคุณผูถาม
 ปญหา
ทุกทานมา ณ ที่นี้ดวย
ขออนุโมทนาตอกุศลเจตนาและความพากเพียรในการประกอบ
กรรมดี ดวยการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ของชมรมกัลยาณธรรม ไว ณ ที่นี้
และขออวยพรใหทุกทานมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
พรอม กัน นี้ ขอ ขอบคุณ ทาน ผู อาน ที่ ได ติดตาม ผล งาน ของ
ขาพเจาตลอดมา ขอใหทานมีความสุขและเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง
มีนาคม ๒๕๕๔

... เปดหองสนทนา
... ขอเชิญเจริญในธรรม
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คำถามที่ ๗๙๗
การกลาววา ผูเปนมุนี เปนเหมือนบุคคลประคองตาชั่ง นั้น
หมายความวาอะไรคะ
ตอบ
หมายความวา ใหอดทนตอความยินดีและความไมยินดี ไม
เอียงไปขางใดขางหนึ่ง
คำถามที่ ๗๙๘
โลภะ ราคะ และ ตัณหา มีความหมายแตกตางกันอยางไรคะ
ใชแทนกันไดในความหมายใดบางไหมคะ
ตอบ
โดยพยัญชนะตางกัน แตเปนไวพจนกันได คือใชแทนกันได
โลภะแปลวาความโลภ เปนที่เขาใจกันดีอยูแลว ราคะแปลวาความ
กำหนัด ตัณหาแปลวาความดิ้นรนทะยานอยาก
คำถามที่ ๗๙๙
ผมแตงงานแลว มีเพื่อนรวมงานผูหญิงอายุ ๔๐ ป นอยกวาผม
หลายป เธอยังไมมแฟน
ี ชอบทำตัวเปนหวงเปนใยผม ชวนผมไปทานขาว
กลางวัน และชอบ mail หาผมเปนการสวนตัวทีไม
่ ใชเรือ่ งงาน ทำนองให
กำลังใจ ตอนเย็นเลิกงาน เธอจะหาเรื่องชวนคุย จน ๒-๓ ทุม ทำใหผม
ตองไปสงเธอที่บาน ผมเขาใจวาเธอมีใจใหผม ผมควรทำอยางไรใหเธอ
ถอยหางโดยไมใหเธอรูส กึ เสียหนา หรือมีบทความอะไรไหมครับทีจะ
่ ชวย
ใหเธอมีสติ รูจักละอายตอบาป
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ตอบ
ปญหาของคุณเปนปญหาที่ตอบยาก อยูที่ใจคุณ ถาคุณอยาก
หลีกเลีย่ งคุณก็จะหาทางหลีกเลีย่ งไดเอง แตถาคุณไมอยากหลีกเลีย่ งยัง
อาลัยอาวรณกับมิตรภาพอยูก็ คงจะทำไดยากและ ยืดเยือ้ ตอไป คุณถาม
ถึงเรื่องบทความ ผมมีหนังสืออยู ๒ เลม ชื่อ “ชีวิตกับความรัก” กับ “ชีวิต
กับครอบครัว” บริษัทสรางสรรคบุคส และโอเดียนสโตรจัดพิมพ ชีวิตกับ
ความรักของสรางสรรค ชีวิตกับครอบครัวของโอเดียนสโตร แตไมแนใจ
วาจะสำเร็จประโยชนไดเพียงใด

คำถามที่ ๘๐๐
ผี ในภาษาไทย กับ วิญญาณ ใน ขันธหา ตางกัน หรือ เหมือน
กัน อยางไร ในพระไตรปฎก มีกลาวหรืออธิบาย เรื่องผี หรือ วิญญาณ
(ความหมายตามศัพทภาษาไทย) ไวไหมครับ ถามี กลาวในแงมุมไหน
อยางไรครับ และในพระไตรปฏก แสดงความหมายของคำวา วิญญาณ
ไวเหมือนกันทัง้ หมดหรือไม เพราะคำวา สังขาร ในพระไตรปฎก ก็มีสอง
ความหมาย
ตอบ
โอปปาติกะทั้งหลายเชน นรก เปรต อสุรกาย เทวดา คนไทย
เรียกวา “ผี” ทั้งหมด ผีนรก ผีเปรต ผีอสุรกาย ผีเทวดา เรียกวา “กาย
ทิพย” ก็มี เรียกวา “ปศาจ” ก็มี วิญญาณในขันธ ๕ หมายถึง จิต หมาย
ถึง ความรูทางอายตนะ ๖ ก็มี เชน จักษุวิญญาณ โสตวิญญาณ เปนตน
วิญญาณมีความหมายมาก ในที่มาตางๆ บางแหงหมายถึงนิพพานก็มี
เชน ในเกวัฏฏสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ใจความโดยยอวา “วิญญาณ
(นิพพาน)แสดงไมได มีทางลงโดยรอบ” เปนตน คนไทยชอบพูดวา “คน
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ตายแลววิญญาณออกจากราง” ทีจริงเปนกายทิพยออกจากราง แตใน
ที่บางแหงใชคำวาวิญญาณก็มีเชนขอความวา “เมื่อใดอายุ ไออุน และ
วิญญาณ ละรางกายนี้ไป รางกายนี้ก็จะถูกทอดทิ้งใหนอนนิ่งอยู สาระ
ในกายนี้ไมมี”
คำถามที่ ๘๐๑
พระพุทธพจนเต็มๆ ที่วา “เจากามเอย เรารูแลววาเจาเกิดจาก
ความดำรินี่เอง...” วาอยางไรครับ ถามีบาลีดวยก็จะเปนพระคุณยิ่ง
กิเลสตัวอื่นๆ เกิดจากความดำริดวยไหมครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
“ดูกอนเจากาม เราไดเห็นตนเคาของเจาแลว เจาเกิดจาก
ความดำรินี่เอง เราจักไมดำริถึงเจาอีก ดวยอาการอยางนี้ เจาจักมีอีก
ไมได” ภาษาบาลีวา
อทฺทสฺสํ กาม เต มูลํ สงฺกปฺปา กาม ชายสิ
น ตํ สงฺกปฺปยิสฺสามิ เอวํ กาม น เหสฺสสิ
ำริ
กิ เ ลส อื่ น ๆ ก็ เกิ ด จาก ความ ดำริ
เหมือนกัน เพราะวาความดำริหรือความม
นึกคิดเปนสังขาร กิเลสทัง้ หลาย คุณธรรมม
ทั้ง หลาย จัด เขา ใน สังขาร ขันธ ถา ไม
นึกคิดทั้ง กิเลส และ คุณธรรม ตางๆ
ก็เกิดขึ้นไมไดเหมือนกัน
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คำถามที่ ๘๐๒
ความ เกลียด เปน กิเลส ประเภท ไหน ครับ มี สาย ของ การ เกิด
อยางไรครับ จะแกดวยการแผเมตตาใหบุคคลที่เราเกลียดไดไหมครับ
มีวิธีใดบางที่จะผอนคลายหรือหายจากความเกลียดใครๆหรือแมแต
ตนเองในบางครั้ง ขอบคุณครับ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและความ
ดีที่อาจารยไดกระทำรวมกับกุศลที่กระผมเคยทำ คุมครองใหอาจารยมี
สุขภาพดีขึ้นๆนะครับ
ตอบ
ความเกลียดเปนกิเลสสายความโกรธ เริ่มตนจาก อรติ-ความ
ไมยินดี ปฏิฆะ-หงุดหงิด โกธะ-โกรธ โทสะ-พลุงพลาน พยาบาท-ผูก
ใจจเจ็บ ทั้งหมดนี้ภาษาไทยเรียกวาเกลียด คือไมชอบ อุเบกขานาจะดี
ที่สุดคือไม
ไมรัรกกไม
ไมชัง ไมรักสิ่งใดไมชังสิ่งใด ดำเนินการไปตามหนาที่
เทา นี้ ก็ นา จะ เพียง พอ แต ก็ ทำ ยาก นะ
ตอง มี คว
ความ อดทน เขา มา รวม ดวย จึง
จะประคับประคองอุเบกขาไวได ดัง
พระพ
พระพุทธจน ที่ วา “ นัก ปราชญ ยอม
ออดทนตอความไมพอใจและความ
พอใจ (อรติรติสโห หิ ธีโร)”
ขอบคุณมากที่อวยพรมาให
สุขภาพดี แตก็เปนไปตามเหตุปจจัย
รรูสึกวารางกายทรุดโทรมลงมากเหมือน
เก
เกวียน ผุ ซอม ไม คอย ไหว ได แต ประ คับ
ประคอง
ป
ไปทีละวัน พรุงนี้กับชาติหนาไมรู
อะ
อะไรจะมากอน
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คำถามที่ ๘๐๓
ยสกุลบุตร เปนบุตรของนางสุชาดา ผูถวายขาวมธุปายาสแด
พระพุทธองคใชหรือไมคะ พระพุทธองคทรงแสดงธรรมเรื่องใดที่ทำให
ทานสำเร็จเปนพระอรหันตคะ
ตอบ
เทาที่รูไมนาจะใช ทานสำเร็จเปนพระอรหันตดวยการฟงอนุ
ปุพพิกถาและอริยสัจ ๔
คำถามที่ ๘๐๔
คำกลาวที่วา “มีแตทุกขที่เกิดขึ้น มีแตทุกขที่ตั้งอยู และมีแต
ทุกขที่ดับไป” เปนคำกลาวของผูใดคะ หากเห็นแตความทุกข ชีวิตจะมี
ความสันติสุขไดอยางไรคะ
ตอบ
เปนคำกลาวของวชิราภิกษุณี หมาย
ถึ ง เบญจ ขั น ธ เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง อยู และ ดั บ ไปป
เบญจขันธเปนทุกขเพราะฉะนั้นจึงกลาว
วาทุกขเทานั้นเกิดขึ้น ตั้งอยูและ ดับไปป
นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด ไมมีอะไรดับ
หมายถึงเบญจขันธเกิดและดับนั่นเอง สุข
ก็คือทุกขทีลด
่ ลง สมมติเรียกวาสุข เหมือน
ความเย็นคือความรอนที่ลดลง แตก็
ยังเรียกวาอุณหภูมิอยู ความสุขก็คือ
ความทุกขที่ลดลง

๑๒
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คำถามที่ ๘๐๕
ความพอใจและไมพอใจที่ไมเจือดวยกิเลส มีหรือไมคะ ถามี
ความพอใจและไมพอใจนั้นจะตางจากอภิชฌาและโทมนัสอยางไรคะ
ตอบ
ความพอใจในกุศลธรรมและความไมพอใจในอกุศลธรรมไม
เปนกิเลส อภิชฌา-ความอยากไดซึ่งเปนกิเลส โทมนัสคือความเสียใจ
ซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลส
คำถามที่ ๘๐๖
ดิฉันอายุเกือบหาสิบ มีลูกชายสองคน เขาใจวาตัวเองใกลวัย
ทอง จิตใจวาวุน ไมสงบ กำลังมีปญหากับลูกๆ มองวาเขาไมเชือ่ ฟง และ
ไมไดอยางใจ ชวยแนะนำวิธปรั
ี บอารมณใหสงบ พยายามแลวคะแตไม
สำเร็จ ขอบพระคุณคะ
ตอบ
ถาทุกอยางเปนไปดังใจนึก
คงพิลึกสับสนอลหมาน
เพราะมนุษยฟุงเฟอทะเยอทะยาน ความ ต อ งการ มี มาก หาก
ประมวล (ฐปนีย นาครทรรพ)
เพราะฉะนัน้ คุณตองลดความตองการของคุณลง อยาพยายาม
ควบคุมใครๆตามที่เราอยากใหเปน ทุกคนมีชะตาชีวิตของตนเอง เรา
เพียงแนะนำสั่งสอนไปตามหนาที่ เขาทำตามไดหรือไมไดก็เปนไปตาม
เหตุปจจัยของเขา คิดไดอยางทีว่ ามานี้ ความกระวนกระวายวาวุน คงจะ
ลดลงไดตามสมควร
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คำถามที่ ๘๐๗
เรื่อง มี อยู วา หลัง จาก ขาพเจา อายุ พน ๒๗ ป ก็ มี เหตุ การ
ประหลาดเกิดขึ้นกับตัว ทั้งๆที่หลับตาแตกลับมองเห็นเปนเหตุการณ
อยูภาย
 ใตหลังตา เห็นเปนภาพสี เปนสถานทีบ่ าง ไมก็คนและเรือ่ งราวที่
ไมรจู กั ตัง้ แตตุลาคมทีผ่ านมา ก็เริม่ จากเห็นเงาคนและในบางครัง้ ก็เปน
ภาพสี ไมวาจะกลางวันหรือกลางคืน เขาเดือน ๑๑ ก็เริม่ ไดยนิ เสียงดนตรี
ทั้งที่เปนทางอีสาน ลิเก และลานนา จนกระทั่ง พนเดือนธันวาคมก็เริ่ม
ไดยนิ เสียงคนพูดมากมาย เขาเดือนมีนาคม เริม่ เห็นอะไรมากขึน้ กวาเดิม
วันนีเป
้ นครัง้ แรกทีจู่ ๆ ก็เกิดมองดูสังขารเปนของทีเน
่ าเปอ ย เห็นเปนภาพ
สีอยูในหัว มีเลือดกระดูกน้ำเหลือง เห็นแตก็ไมไดกลัวอะไร ไมคอย
ไดทำสมาธิเทาไร แตเปนเอง ทำอยางไรจึงจะหาย บางครั้งควบคุม
ไมอยูก็รองไหจนเหนื่อยและหลับไป ขาพเจาไมมีครู มีเพียงศีล ๕ กับ
พระรัตนตรัยเปนที่ยึดเหนี่ยวไว ในบางครั้งก็เหมือนกับหลับไปแลวตื่น
มาเปนอีกคน บางครั้งกลับจำเรื่องที่เพิ่งทำไปไมกี่นาทีที่ผานมาไมได
ตอบ
เห็น
เกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้ ผมไมมีความรูและไมมความ
ี

คำถามที่ ๘๐๘
วันนีเป
้ นวันแรกทีพิ่ จารณากายของตนเองโดยบังเอิญ มองเห็น
ตนเองเปนบางสิง่ ทีมี่ รูปรางเหมือนมนุษย เห็นเสนเลือด กระดูก น้ำเหลือง
แตภาพที่เห็นก็มองทะลุโดยไมมีผิวหนังหอหุม... เริ่มมองเห็นคนแตละ
คนมีเหมือนดวงวิญญาณติดตาม บางก็แทะเล็มตามราง....คนอื่นนะ
คะ ไมก็มีคนคอยเอาอะไรมาแทง อยากทราบวาทำยังไงจะพนจุดนี้ไป
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ได ขณะทีเห็
่ นก็ตองทำเปนไมเห็น และบอกจิตวา ขาพเจาไมยุง เรือ่ งของ
ใคร เห็นก็คือเห็น สรุปเวลานี้ เห็นและไดยนิ ควรจะทำอยางไรตอ ตอนนี้
ทำไดแตทำใจใหเปนกลางไมทุกขหรือสุขจนเกินไป อดทนตอสิง่ ทีได
่ ยนิ
ตองใชธรรมะอะไรชวยไดบาง
ตอบ
?

คำถามที่ ๘๐๙
กราบสวัสดีทานอาจารยทเคารพ
ี่
ไดอานพระอานนทตัง้ แตเด็ก
รักและเคารพทานโดยไมทราบ วาทานเปนใครหรืออยางไร แตตอนนี้
ไดทราบวา ทานมีอายุมากแลว ขออำนาจคุณพระศรีฯจงดลบันดาล
ใหทา นอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง อยางนอยเปนรมธรรมใหกับผูที สนใจ
่
ใน ธรรม ดิฉัน ได คำ ตอบ จาก ผู ที่ ถาม มา อยู แลว ขอ อนุโมทนา กับ ๑
คำถามที่ไดถามแตเปนประโยชนกับคนทั้งหลาย ขอพรุงนี้ๆๆๆดิฉันจะ
ไดกราบทานทุกวันแทนชชาติหนา กราบขอบพระคุณคะ
ตตอบ
ขอบใจมากที่ใหพรมา ตอนนี้ผม
อายุ ๗๖ สังขารคร่ำคราเพราะชรา มีโรค
ภภัยเบียดเบียน เรื่องพระอานนทนั้นเขียน
ตัง้ แตอายุ ๓๑ นับถึงเวลานี้ก็เปนเวลาถึง
๔๕ ปแลว
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คำถามที่ ๘๑๐
การตามรูตามดูจิต ตองวางจิตไวอยางไร ไดยินแตวา เมื่อตาม
ดูจิตแลว จะตื่น จะเบิกบาน ใชปรุงแตงหรือไม เมื่อผมตามรูตามดูจิต
พบวา เฉยๆ ไมรูสึกเบิกบาน ดูจะซึมๆ ไปดวยซ้ำ
ตอบ
ที่ทานสอนใหตามรูตามดูจิตนั้น คือ ใหรูวาจิตมีอะไร จิตเปน
อยางไร เชนวา จิตมีราคะหรือไมมี จิตมีโทสะหรือไมมี จิตมีความโลภ
หรือไมมี เปนตน เปนจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ก็เทานั้นเอง รูวาอะไร
ไมดีก็พยายามละเสีย รูวาอะไรดีก็พยายามใหมีมากขึ้น เทานี้แหละ
ครับ
คำถามที่ ๘๑๑
กราบสวัสดีอาจารยคะ ระลึกถึงพระคุณของทานเสมอคะ ทาน
อาจารยคงสบายดีตามอัตตภาพ(อยางเคย)นะคะ “จาตุปาริสุทธิศีล”
เพียงพอหรือไมคะกับการดำรงชีวิตของมนุษยอยางเราๆ ทานอาจารย
เห็นวาตองเติมอะไรลงไปอีกคะ - คนที่ระลึกชาติได เกิดจากอะไรคะ
แตที่ศิษยสังเกตดู การระลึกชาติควรพิจารณาใหเห็นเปนความสลด
สังเวชใจ แตหากไปยึดติดชาติภพจะทำใหยิ่งเปนทุกขมากขึ้น ทายนี้
ดีใจจังคะ ทานอาจารยยังเปนรมโพธิ์รมไทรใหพวกเราอยูอยางสมถะ
และมั่นคง(ตามอัตตภาพ) กราบสวัสดีคะจะหมั่นคิดคำถามใหเยอะๆ
และนาสนใจกวานี้คะ
ตอบ
พระธรรมของพระพุทธเจาจำเปนทั้งหมด เราตองเลือกใชให
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ถูกตามกาลเทศะและบุคคล เหมือนยาซึ่งมีอยูเปนจำนวนมาก เราตอง
เลือกนำมาใชใหถูกกับโรค การวินิจฉัยโรคจึงเปนสิ่งสำคัญ ถาวินิจฉัย
โรคถูกและรูจักยา นำมาใชใหพอดีกับโรคที่เปน ก็จะสำเร็จประโยชน
คนระลึกชาติไดมีหลายกรณี
อยางที่ ๑ ชาติภพใกลกันมาก เชน ตายจากมนุษยแลวมาเกิด
เปนมนุษยเลย บางคนก็ระลึกไดเฉพาะชาติเดียวนั้น คือชาติที่ติดกับ
ชาติปจจุบัน อยางนี้มีเรื่องเลาไวมากเหมือนกัน
อยางที่ ๒ เคยไดญาณที่ทำใหระลึกชาติไดติดตอกันมานาน
หลายชาติ พอมาเกิดในชาติใหมก็ระลึกชาติกอนๆได
อยางที่ ๓ ทำปุพเพนิวาสานุสติญาณใหเกิดขึ้นในปจจุบัน แลว
ยอนระลึกชาติหนหลังไดเปนรอยๆชาติ
ความจริงเปนอยางที่คุณวา คือถาเราระลึกชาติไดหลายๆชาติ
ก็เปนเรื่องนาสลดใจ เปนนั่นบางเปนนี่บาง ประสบทุกขนานาประการ
โลกเร
เรายิ่งไมนาอยูมากขึ้นทุกวัน ทั้ง
โลกที่เราอา
อาศัยอยูและโลกคือสังคมมนุษย
ผมไมอยาก
อ กลับมาสูโลกนี้อีกเลย
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คำถามที่ ๘๑๒
สวัสดีคะอาจารย ขอเรียนถามวา มีอยูครั้งหนึ่งหนูพบญาติคน
หนึ่ง แลวหนูรูสึกสังหรณใจวาเขาจะตองประสบเหตุรายถึงกับเสียชีวิต
แลวอีกไมกี่วันตอมา เขาก็ไดประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต อยากทราบ
วามันเกิดจากหนู เปนความผิดของหนูหรือเปลาคะ จะบาปหรือเปลา
ชวยตอบหนูดวย
ตอบ
ไมนาจะเกี่ยวกับหนูเลย เขาตายของเขาเอง หนูไมบาปหรอก
อยากังวลไปเลย
คำถามที่ ๘๑๓
เวลาดูภาพยนตรสามารถดูจิตเปนระยะ ๆ ไปดวยไดหรือไม
คะ เมื่อถึงตอนที่หนังเศรามากๆ การรองไหตามหนัง ถือเปนการปลอย
จิตใหไหลไปหรือไม คือขณะนั้นรูสึกถึงอารมณเศราที่เกิดขึ้น
จะฝนไมเศราตามหนังก็ไมได จะกลั้นน้ำตาเอาไว
ก็ดูเหมือนเปนการฝนธรรมชาติ เราควรวาง
จิตอยางไรคะ
ตอบ
ตองวางจิตไววา “ดูหนังๆ ไมใชเรื่อง
จริง” ตัวแสดงที่เปนตัวเศราโศกนั้นเขาก็แกลง
ทำเอา พอเลิกแสดงแลวเขาก็หัวเราะเฮฮากัน
ตองมีสติสัมปชัญญะเสมอ วาเราดูหนังไมใชเรื่อง
จริง เรื่องจริงนาเศรากวาเยอะ
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คำถามที่ ๘๑๔
จะทำอยางไรถึงจะอดทนตอความกดดันของเพื่อนรวมงานได
ขาพเจาเปนคนจริงจัง ทำงานทุกเรือ่ งดวยความเครงครัด มุง เนนคุณภาพ
งานมากอนเรื่องสวนตัว แตคนที่ทำงานดวยกันมีแนวคิดคนละดาน ทุก
คนจะทำสบาย ๆ ไมสนใจคุณภาพและผลลัพธ และจะรวมกันนินทาวา
ขาพเจาวาเครียด ขาพเจาพยายามอยางมากที่จะสงบสติ แตก็ทำไมได
จะทำใจใหเมตตา ใหอภัย ก็ทำไมได รูสึกเหนื่อยมาก จะทำอยางไรดี
ตอบ
คุณก็จริงจังใหนอยลงสิ ทำตามสบายๆบาง ยืดหยุนเสียบาง
งานก็เปนงานของคนทุกคนไมใชของคุณคนเดียว เราก็ลดหยอนผอน
ปรนลงมาบาง คุณรูตัวหรือเปลาวาคุณเครียด ไมมีความสุข เดินสาย
กลางสินะ ไมจริงจังเกินไป ไมหละหลวมเกินไป หนาที่ใครก็หนาที่ใคร
ความพอดีดีเสมอ อยาซีเรียสใหมากนัก ผอนคลายใหมาก
คำถามที่ ๘๑๕
เคยไดยินวา พระพุทธองคทรงเปรียบใจคนวา เหมือนแผลเกา
เหมือนฟาแลบ เหมือนเพชร ฯลฯ พุทธพจนเหลานี้ ปรากฏอยูในพระ
สูตรใดคะ และหมายความวาอะไรคะ
ตอบ
คนที่ใจเหมือนแผลคือคนที่โกรธงาย หงุดหงิดงาย เหมือนแผล
กระทบอะไรเขาหนอยก็อักเสบ พวกที่ ๒ คนที่ใจเหมือนสายฟา คือคน
ที่รูอริยสัจ ๔ ไดเร็ว บรรลุธรรมไดเร็ว พวกที่ ๓ คนที่มีใจเหมือนเพชร คือ
คนทีได
่ เจโตวิมุตปิ ญญาวิมุตอัิ นไมมอา
ี สวะ คือเปนพระอรหันต จากพระ
ไตรปฎกภาษาบาลีเลม ๒๐ หนา ๑๕๕

สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ ๑๙
21

คำถามที่ ๘๑๖
ขอความกรุณาทานอาจารยแนะนำหนังสือพระไตรปฎก ฉบับที่
อานงาย ครบถวน แตไมยาวเกินไป ทัง้ ทีเป
่ นของทานอาจารย และครูบา
อาจารยทานอื่น เพื่อใหสามารถศึกษาไดดวยตนเองดวยนะคะ กราบ
ขอบพระคุณอยางสูงคะ
ตอบ
พระไตรปฎกอยางที่คุณวามานี้ คอนขางจะหายาก ที่มีอยูโดย
มาก ทาน แปล ทุก ตัว อักษร ทุกประโยค มี ครบ ถวน ฉบับ ของ มหา จุฬาฯ
และของมหามกุฏฯ มีที่ผมทำไวฉบับหนึ่งชื่อวา “พระไตรปฎกฉบับที่
ทำใหงายแลว” แตมีไมครบ มีเพียงทีฆนิกายทั้งหมดกับมัชฌิมนิกาย
บางสวน มีอีกฉบับหนึ่งชื่อวา “พระไตรปฎกสำหรับผูเริ่มศึกษา” คุณ
อุทัย บุญเย็นเปนผูจัดทำ ไมทราบกี่เลมจบ ก็ดีเหมือนกัน
คำถามที่ ๘๑๘
คำวา สันติวิธี ตรงกับขอธรรมหรือหลักปรัชญาขอใดบางคะ
พระพุทธองค (หรือปราชญของโลกทานอื่นๆ)ไดตรัสหรือกลาวถึงการ
แกไขปญหาสังคมดวยสันติวิธีหรือไดแสดงตัวอยางในการแกปญหา
ดวยสันติวิธีไวอยางไรบางคะ
ตอบ
สั น ติ วิ ธี ก็ คื อ การ แก ป ญ หา โดย ไม ทะเลาะ กั น ไม ทำร า ย
กัน ตัวอยางเชน พระพุทธเจาเสด็จไปหามพระญาติซึ่งกำลังจะฆา
กันเพราะแยงน้ำทำนากันใหเลิกรากันไป
โดยตรัสถามใหไดคิดวา
“กษัตริยกับน้ำ อันไหนมีคากวา” แลวก็เลิกรากันไป แบงกันดีกวาแยง
กัน แบงกันจะไดหมดทุกคน แยงกันไดบางคนไมไดบางคนหรืออาจ
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จะไมไดหมดทุกคน ก็ได ดูไกที่มันแยงไสเดือนกันนั้นเถิด ปนปไปหมด
ไมมีตัวใดไดกินเลย เหนื่อยเปลา สูญเสียหมดทุกตัว
คำถามที่ ๘๑๙
การตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิ ถือวาเปนสัมมาวาจาไหมคะ เรา
จะตำหนิบุคคลที่ควรตำหนิดวยปยวาจาไดไหมคะ
ตอบ
ได ควรจะทำอยางนั้นอยูแลว
คำถามที่ ๘๒๐
สวัสดีครับอาจารยผมอยากทราบวา สันยาสี คือ อะไรครับ
แลว กามกิจของพระอริยะระดับ โสดาบัน กับ สกิทาคามี มีอารมณ
อยางไรครับ ชวยอธิบายพอเขาใจดวยครับ
ตอบ
สันยาสีเปนอาศรมหนึ่งของลัทธิพราหมณ หมายถึง ผูจาริก
แสวงบุญในวัยชรา
อาศรมในที่นี้ไมไดแปลวาที่อยู แตแปลวา ชวงชีวิตแตละชวง
ชวงที่ ๑ เรียก พรหมจารี คือชวงที่อยูในวัยเด็ก มีหนาที่ในการศึกษา
เลาเรียนไมเกี่ยวของทางเพศ ชวงที่ ๒ เรียก คฤหัสถ แปลวา ครองเรือน
คือ อยูในวัยที่แตงงานได ชวงที่ ๓ วัยผูสูงอายุ เรียกวา วนปรัสถะ แปล
ตามตัววาอยูปา คือปลีกตนไปหาความสงบ ระยะที่ ๔ สันยาสี เปนวัย
ที่ออกจาริกแสวงบุญตามที่กลาวแลว
เมื่อยังมีกามราคะอยู กามกิจก็เหมือนกันกับคนทั่วไป เพียงแต
ทานไมลุมหลงมัวเมาอยางปุถุชนผูยังหนาดวยกิเลส
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คำถามที่ ๘๒๑
วิปสสนาภูมิ ๖ เปนแหลงเกิดแหงปญญาใชไหมครับ ในการ
พิจารณา แตละ ภูมิ ก็ ตอง อาศัย สุ ตมย ปญญา จินต ามย ปญญา และ
ภาวนามยปญญาใชไหมครับ แตละภูมิก็เกี่ยวเนื่องเปนเหตุเปนผลกัน
จึงพิจารณาภูมิใดภูมิหนึ่งเปนหลักก็ไดใชไหมครับ อาจารยชวยอธิบาย
เพิ่มเติมดวยครับ ผมสนใจอายตนะ ๑๒ และขันธ ๕ อาจารยชวยกรุณา
อธิบายความเกีย่ วเนือ่ งของ ๒ ภูมนีิ ให
้ ดวยนะครับ ขอบคุณอาจารยอยาง
สูงครับ
ตอบ
ที่คุณถามวาใชไหมครับนั้น ตอบวาใชทั้งหมด สวนขันธ ๕ กับ
อายตนะ ๑๒ ก็เขาใจไมยาก ขันธ ๕ ก็คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ คิดวาไมตองอธิบายเพราะสิ่งที่คุณสนใจอยูยากกวานี้มาก
สวนอายตนะ ๑๒ ก็คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ ทัง้ ๒ อยางนีเกี
้ ย่ วเนือ่ งกันอยางใกลชิดและอาศัยซึง่ กันและ
กัน ขอใหคุณพิจารณาดูใหดีก็จะเห็นไดเอง

คำถามที่ ๘๒๒
ทานอาจารยครับ พระพุทธเจาเคยตรัสไวทำนองวา กัลยาณมิตร
เปนทัง้ หมดของชีวติ เปนบุพนิมติ อาศัยเราผูเป
 นกัลยาณมิตรแลวสัตวที่
เคยเกิดก็พนจากการเกิด อาจารยชวยเติมเต็มใหดวยนะครับ พรอมดวย
บาลีและที่มาดวยครับ ผมขอใหอาจารยอยูเปนกัลยาณมิตรใหพวกเรา
นานๆนะครับ กราบขอบคุณครับ
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ตอบ
กัลยาณมิตรเปนทัง้ หมดของพรหมจรรย หมายถึง ระบบของการ
ประพฤติคุณงามความดี พระพุทธพจนทีคุ่ ณอางมานัน้ ถูกตองดีแลวไม
่ ย่ วกับคุณของกัลยาณมิตรนีมี้ หลาย
ตองเติมเต็มอะไร พระพุทธพจนทีเกี
แหง เชน ในอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ สังยุตตนิ
กาย มหาวารวรรค เปนตน คำบาลีคอนขางจะมีมาก ไมสามารถจะนำ
มาลงไวในที่นี้ได ขออภัยดวย

คำถามที่ ๘๒๓
พระพุทธเจา ตรัสกับนางวิสาขาวา “มีรักหนึ่งก็ทุกขหนึ่งมีรัก
รอยก็ทุกขรอย” แตรักทีประกอบ
่
ดวยเมตตาของพระอริยะไมเปนทุกขใช
ไหมครับ แตทำไมนางวิสาขาซึ่งเปนพระโสดาบันยังรองไหตอนที่หลาน
สิ้นชีวิตละครับ หรือวาตองเปนพระอรหันตจึงรักแบบไมทุกขไดครับ ถา
อยางนนั้นก็ไมมปุี ถุชนหรือพระอริยะ ๓ ระดับ
คนใด ที่จะรักแบบมีเมตตาเปนฐานแลว
ไม
ไมทุกขนะสิครับ
ตอบ
พระ อนาคามี และ พระ อรหั น ต รั ก
ออยาง เมตตา อยาง เดียว ไม ทุกข พระ
โสดาบั
โสด น พระสกทาคามี ยังมีราคะ โทสะ
โมหะ อยู
อ  แมจะเบาบางก็ตาม จึงยังตองมีทุกข
อยูบาง
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คำถามที่ ๘๒๔
ติกขบุคคล หมายถึงบุคคลเชนใดและ..คำวา พุทธสาวิกา มี
ความหมายวาอยางไรคะ ตางจากอรหันตสาวิกาหรือไม
ขอบพระคุณคะ
ตอบ
ติกขบุคคล หมายถึง บุคคลผูมี ปญญาแหลมคม ปญญาแกกลา
พุทธสาวิกาอยางสูงหมายถึง พระอริยบุคคล ๔ จำพวก อยางต่ำก็หมาย
ถึง สาวิกาทั่วไป

คำถามที่ ๘๒๕
มี การ กลาว ไว ใน พระ สูตร ใด ไหม คะ วา พระ ธรรม เทศนา ที่
พระพุทธองคทรงแสดงโปรดภัททวัคคีย ๓๐ คนจนสำเร็จโสดาปตติผล
ระหวางทางที่จะเสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่นองที่อุรุเวลาเสนานิคมเปน
หัวขอธรรมขอใด ภัททวัคคียคือใครคะ
ตอบ
ในชวงนัน้ พระพุทธเจาจะทรงแสดงธรรมมอยู
๒ หัวขอ คือ อนุปุพพิกถา กับ อริยสัจ ๔ โดยมาก
าก
ภัททวัคคีย แปลตามตัววา พวกเจริญ มีอยู ๓๐
คนดวยกัน เปนคณะบุคคลที่เปนเพื่อนกัน

๒๔
26 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

คำถามที่ ๘๒๖
อภิปรัชญากับปรัชญาตางกันอยางไรคะ พระธรรมคำสอนใน
พระพุทธศาสนาจัดเปนปรัชญาและอภิปรัชญาไดไหมคะ
ตอบ
อภิปรัชญา(Metaphysics) พูดถึงความมีอยูจริงของสิ่งตางๆ
เชน พระเจามีหรือไม นรก สวรรคมีหรือไม นิพพานมีจริงหรือไม สวน
ปรัชญา(Phylosophy) วาดวยปญหาชีวิตตางๆหรือความคิดทั่วๆไป
ไมมีความรูใดที่อยูนอกเหนือความคิด ไมมีความคิดใดที่อยูนอกเหนือ
ปรัชญา ขอตอบสั้นๆเทานี้
พระ ธรรม คำ สอน ใน พระพุ ท ธ ศาสนา เป น ทั้ ง ปรั ช ญา และ
อภิปรัชญา
คำถามที่ ๘๒๗
ศีล ๓ ระดับคืออะไรคะ พระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ทั้ง ๓ ขั้นหรือ
ไมคะ
ตอบ
ศีล ๓ ระดับ คือ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล
ลองเปดดูใน “พระไตรปฎกฉบับที่ทำให
งายแลว” ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เรื่อง
ที่ ๒ สามัญญผลสูตร
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คำถามที่ ๘๒๙
กราบสวัสดีทานอาจารยที่เคารพอยางสูง เนื่องในวันปใหม
สงกรานต ดิฉันกราบขอดำหัวทานตามประเพณีทางเหนือและขอพร
จากทานอาจารยเพื่อเปนสิริมงคลแกตนและครอบครัว ตามดวยเรียน
ถามวา การสาธยายพระไตรปฎกนั้นเพื่ออะไร ทำเมื่อไร ประวัติเปนไป
มาอยางไร ดิฉันรักที่จะออกเสียงในการสาธยายนี้มาก จึงกราบเรียน
ทานเพื่อที่จะไดทราบรายละเอียดทั้งหมดที่ทานมี ขอขอบพระคุณทาน
อาจารย และมีพรุงนี้อีกเพื่อไดความรูทางธรรมเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ
ตอบ
การสาธยายพระไตรปฎก คือ เอาพระไตรปฎกมาอานออก
เสียง จะเปนภาษาบาลีก็ได ภาษาไทยก็ได เมื่อไรก็ได ไมมีประวัติ
คำถามที่ ๘๓๐
การเสียหนานี่เปนผลมาจากกิเลสตัวไหนโดนกระทบครับ แลว
เราควรจะทำอยางไร ถาเรารูสึกวาจะเสียหนา ถาเราเปลี่ยนการกระทำ
คำพูดหรือความคิดเสียใหม ซึ่งก็เพิ่งยอมรับวาดีกวาเดิมครับ
ตอบ
อยาไปเชิดหนาใหมากนักสิจะไดไมเสียหนา แลวก็คิดวาไดยนิ
เพียงสักแตวาไดยิน ใครเขาวาอะไรก็ชางเขา เราก็ไมเสียหนา ถาเรา
คิดวาสิ่งทั้งปวงเปนอนัตตาไมมีตัวตน เราก็ไมมีหนาที่จะเสีย มันสักแต
วาเปนธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม อยาไปยึดมั่นถือมั่นอะไรใหมากนักเลย
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คำถามที่ ๘๓๑
สวัสดีคะอาจารย การที่คนปุถุชนคนธรรมดา อยากจะมีบุตร
ถือเปนกิเลสหรือเปลาคะ หนูพอทราบมาวา นางวิสาขาที่เปนพระอริยะ
 นกระแส
ระดับโสดาบัน มีลูกไดตัง้ ๓๐ คน อารมณของพระโสดาบันผูเห็
แหงนิพพาน ทำไมถึงยังตองการลูกอยู ในเมือ่ รูแล
 ววาการเกิดเปนทุกข
หนูสงสัยชวยตอบดวยคะ
ตอบ
นางวิสาขามีลูก ๒๐ คน ลูกแตละคนก็มีลูกคนละ ๒๐ รวม
๔๐๐ คนทัง้ ลูกทัง้ หลาน เปน ๔๐๐ กับ ๑ คนรวมทัง้ นางวิสาขาดวย พระ
โสดาบันยังมีราคะ โทสะ โมหะ จึงมีลูกได และสามีเขาตองการดวย แต
เกิดอีกอยางมากก็เพียง ๗ ชาติ และก็เกิดในสุคติดวย คนมีบุญอยางนาง
วิสาขาหาไดยาก
การทีปุ่ ถชุ นคนธรรมดาอยากมีลูกก็เปนกิเลสอยางหนึง่ เรียกวา
กามตัณหาบาง ภวตัณหาบาง วิภวตัณหาแปลวา ตัณหาในภพ คืออยาก
จะเกิดอีก เราเกิดเองบาง ทำคนอื่นใหเกิดบาง ซึ่งจะตองเผชิญหนากับ
ความทุกขตอไป และตอไปภายหนาโลกยิง่ ลำบากขึน้ ทุกวัน สังคมมนุษย
ก็อยูยากเขาทุกวัน คิดดูใหดีๆนะวาถาเรามีลูก ลูกจะลำบากแคไหน
คำถามที่ ๘๓๒
สวัสดีครับอาจารย ถาผมไมตองการที่จะทำสมาธิ แตดำเนิน
ชีวิตไปตามปกติ แตดำเนินไปตามธรรมคือเปนอยูอยางสันโดษ ไมทิ้ง
ธรรม เราพอจะเห็นธรรมคือไตรลักษณในชีวิตประจำวัน ถาทำแคนี้เรา
พอที่จะเปนอริยบุคคลไดหรือเปลาครับ ถาไมได ชวยแนะนำวิธีการ
ดวยครับ
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ตอบ
วิถีแหงการบรรลุธรรมมีหลายทางตามขอความในวิมุตติสูตร
หรือ วิมุตตายตนสูตร พระพุทธเจาแสดงไว ๕ ทางดังนี้
๑. การฟงธรรม
๒. การแสดงธรรม
๓. การสาธยายธรรม เชน สวดมนต เปนตน
๔. การใครครวญธรรม
๕. การเจริญสมถะและวิปสสนา

คำถามที่ ๘๓๓
สวัสดีครับ ผมไดอานหนังสือของทานพุทธทาส ทานกลาวไว
วา ผูไมมีศีลธรรม ไมยึดถือในพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ สวน
ผูที่มีศีลธรรม ยึดถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ แตการที่จะไปถึง
นิพพานได กลับไมใหยึดถือไตรสรณคมณ ถาอยางนั้นการที่เราจะไป
ใหถึงนิพพาน เราก็ไมควรที่จะยึดมั่นถือมั่นอะไรแมแตนิพพานเอง ผม
เขาใจถูกหรือเปลาครับ ชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
คืออยางนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงวา พระองคทรงแสดงธรรม
เปรียบเหมือนเรือหรือแพสำหรับขามฝง เมื่อถึงฝงแลวก็ทิ้งเรือหรือแพ
ไวที่ฝงนั่นเอง ไมแบกขึ้นไปดวย ฝงเปรียบเหมือนพระนิพพาน การถึง
พระรัตนตรัยก็ดี การปฏิบัติธรรมตางๆก็ดีเปรียบเหมือนเรือหรือแพ ถา
เรายังไมถึงฝงก็ตองอยูในเรือหรือแพไปกอน ถึงฝงแลวจึงทิ้งเรือหรือ
แพ หวังวาคุณคงเขาใจ ดวยเหตุดังกลาวมานี้พระพุทธเจาจึงตรัสวา
“แมแตธรรมเราก็สอนใหละเสีย จะกลาวไยถึงอธรรมเลา” บางแหง
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ตรัสวา “ไมใหเพลิดเพลินแมในนิพพาน เพราะความเพลิดเพลินเปนมูล
แหงทุกข” (มูลปริยายสูตร)
คำถามที่ ๘๓๔
จากคำถามขอ ๘๓๓ ทานพุทธทาส ทานบอกวาวิธีที่เหมาะสม
กับฆราวาส คือ สายปญญาวิมุติ ทานเรียกวาพระอรหันตที่บรรลุแบบ
แหงแลง คือ บรรลุแบบไมมีอภิญญา แตทานหลุดพนคือถึงนิพพานได
เสมอกับพระอรหันตประเภทอื่น ผมอยากทราบวา พระอรหันตที่บรรลุ
แบบปญญาวิมุติ ถาทานตองการอภิญญา ทานก็ทำได หรือทานไมทำ
เอง เพราะถึงความหลุดพนก็เพียงพอแลว ขอบคุณครับ
ตอบ
เพียงแตหลุดพนก็เพียงพอแลว ฤทธิ์เดช ปาฏิหาริยตางๆ ไม
จำเปนสำหรับผูเดินตามสายปญญาวิมุตติ แตถาไดทั้งสองอยางคือทั้ง
เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติก็ยิ่งดี
คำถามที่ ๘๓๕
ผมไดอานคำตอบของ อาจารยในขอ ๘๓๑ ผมเลยขอเรียนถาม
วา แมของผมทานอยากใหผมมีหลานให แตใจจริงของผมไมอยากมี
ลูก เพราะรูสึกวาชีวิตมันเปนทุกข รูสึกเบื่อที่จะเวียนวายตายเกิด อยาก
จะเรงปฏิบัติธรรม แตก็สงสารแมและภรรยา ผมควรอธิบายใหทั้งสอง
คนทราบหรือมีวิธีอื่นที่อาจารยจะอธิบายไดบางไหมครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
คุณตกลงกันเองก็แลวกัน
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คำถามที่ ๘๓๖
สวัสดีคะ หนูเริม่ สนใจการปฏิบตั ธรรม
ิ มาไดไมนาน พอเริม่ อาน
หนังสือธรรมะ งงกับภาษาบาลีมาก ถาเราไมรภาษา
ู
บาลีเลยสักตัว แลว
เราปฏิบัติอยางเดียว เราจะเขาถึงตัวธรรมะไดไหมคะ อาจารยพอจะ
แนะนำวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับหนูไดไหมคะ หนูทำงานราชการคะ
ตอบ
ไดครับ ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ก็ดีมากแลวไมวา
อาชีพอะไร

คำถามที่ ๘๓๗
ถาเกิดเรามีอาชีพทหาร แลวตองออกไปทำงานเพื่อชาติ ไปฆา
ศัตรูฝงตรงขาม มีความผิดหรือเปนปาณาติบาตแคไหนคะ
ตอบ
ยก
ก็เปนปาณาติบาตทัง้ สองฝาย เรีรยก
วาทำปาณาติบาตดวยความจำเปน ถาไมม
อยากทำปาณาติบาตตรงนี้ ก็ควรเลือก
เปนทหารเหลาอื่นไมใชเหลารบ
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คำถามที่ ๘๓๘
ถาจะอธิบายเรือ่ งหลักกรรม ใหคนทีไม
่ เชือ่ ในศาสนาพุทธฟง จะ
ตองอธิบายอยางไรใหเขาเชื่อคะ
ตอบ
อยาไปตั้งความหวังไวที่ “เขาเชื่อ” พูดใหเขาฟง พูดอยางมี
เหตุผล เชือ่ หรือไมเชือ่ สุดแลวแตเขา ปญญาของคนมีไมเทากัน อุปนิสยั
ไมเหมือนกัน เราปรุงอาหารใหแลว เขาจะกินหรือไมกินก็เรือ่ งของเขา กิน
แลวอรอยหรือไมอรอยก็เรื่องของเขา ความอรอยของคนเราไมเหมือน
กัน
คำถามที่ ๘๓๙
ปญญาวุฒธรรม
ิ
คืออะไรคะ จะสามารถอธิบายโดยนัยของเหตุ
ใหเกิดปญญาไดอยางไรคะ
ตอบ
ปญญาวุฒิธรรม แปลวา ธรรมเปนเหตุใหเจริญปญญา หรือ
ใหปญญาเจริญ หรือเหตุใหเกิดปญญา มีดังนี้
๑. คบคนดี
๒. ฟงคำสั่งสอนของคนดี
๓. โยนิโสมนสิการ แปลวา คิดเปน คือคิดอยางมีเหตุผล
๔. ปฏิบัติธรรมเหมาะสมแกฐานะของตน
ลองตรองดูเถิดวาหลักธรรมนี้ทำใหเกิดปญญาไดอยางไร
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คำถามที่ ๘๔๐
สวัสดีครับ ผมอยากทราบวา อริยกันตศีล คือศีลทีพระ
่ อริยเจา
พอใจ ไมขาด ไมดางพรอย เปนไท ไมถูกลูบคลำดวยตัณหาทิฏฐิ ชวย
อธิบายพอเขาใจดวยครับ ขอบคุณมากครับ
ตอบ
ศีลขาดพรอมดวยองค เชน ปาณาติบาตประกอบดวยองค ๕ คือ
สัตวมีชีวิต, รูวาสัตวมีชีวิต, จิตคิดจะฆา, พยายามในการฆา, สัตวตาย
ดวยความพยายามนั้น อยางนี้ศีลขาด ถาไมถึงขั้นนี้ ศีลทะลุบาง ดาง
บาง พรอยบาง ที่วาศีลเปนไทนั้น คือ รักษาศีลดวยเหตุผล ไมงมงาย
ไมรักษาศีลดวยตัณหาและทิฏฐิ แตรักษาศีลเพื่อความบริสุทธิ์ทางกาย
และวาจา ทางใจดวยก็ได
คำถามที่ ๘๔๑
สวัสดีครับ ตอนผมยังเปนเด็ก ผมเห็นยายดุพระ
(พระถามยายวาวันนี้ทำอะไรมาใสบาตร) ผมจำได
วา ยายบอกวาถาเราเห็นพระองคไหนประพฤติ
ะพฤติ
ไมคอยดี เราสามารถตักเตือนได แตตองเปน
ไปดวยเมตตา ทั้ง กาย วาจา ใจ ไมบาป และ
ละ
ยังดีตอตัวพระเองดวย จริงหรือเปลาครับ
ตอบ
จริง
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คำถามที่ ๘๔๒
ชวยแนะนำการทำวิปสสนาที่งายๆ เหมาะสำหรับคนแกที่มอง
อะไรไมคอยเห็น อานหนังสือไมออกใหหนอย ผมจะเอาไปสอนใหกับ
แมของผมครับ (ทานชอบทำแตทาน เนนไปที่บุญ ทำอะไรก็บุญ) อยาก
ใหทานไดฝกวิปสสนาบาง ขอบคุณครับ
ตอบ
วิปสสนา แปลวา เห็นแจงตามเปนจริง คือจริงอยางไรก็รูเห็น
อยางนั้น เนนไปทางพิจารณาไตรลักษณ คือ สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง เปน
ทุกข ไมใชตัวตน ไมมีตัวตน เขาใจอยางนี้เปนวิปสสนา ทำใหปญญา
เจริญ ปลอยวางไดงาย ไมยึดติดสิ่งตางๆ ทาน ศีล ก็เปนของดี ไมควร
จะละทิ้งเสีย มีอุปนิสัยทางทาน ทางศีล แลวเจริญวิปสสนาดวยทำให
ไปไดถึงพระอนาคามี ผุมีอุปนิสัยทางภาวนาไปไดถึงพระอรหันต

คำถามที่ ๘๔๓
เรียนทานอาจารยที่เคารพยิ่ง คำตอบของอาจารยจากการ
สนทนาธรรมทำใหดิฉันเขาใจในคำสั่งสอนของพระบรมศาสดามากขึ้น
คะ ดิฉันขอเรียนถามวา ถาเราเอาผาปูที่นอนซึ่งเราทราบวามีไรอยูมาก
เพราะนอนแลวรูสึกคันจึงเอาไปซัก ซึ่งก็จะทำใหไรนั้นตายไป อยางนี้
จะเปนปาณาติบาตหรือไมคะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยคะ
ตอบ
อยาคิดมากถึงขนาดนั้นเลย เจตนาของเราไมไดอยูที่การฆาไร
แตอยูที่ซักผาปูที่นอน เหมือนกับเราเดินไปทำงานเหยียบมดตัวเล็กๆ
บางเราก็ไมรูไมมีเจตนา ไมตองคิดมากหรอก ขอใหสบายใจ
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คำถามที่ ๘๔๔
การ ทำความ ดี ของ พระ โพธิสัตว กับ พระ อริยะ ระดับ ตางๆ มี
อานุภาพหรือคุณภาพแตกตางกันหรือเปลาครับ
ตอบ
ู ตอบ
คุณจะรูไป
 ทำไม ทีตอบ
่ อยางนีเพราะ
้
เหตุวาผมก็ไมร-ู ไมรจะ
คุณอยางไร ผมไมอยากเดา อะไรที่ไมรูก็บอกวาไมรู
คำถามที่ ๘๔๕
ตอนที่หนูสวดมนตแลวเกิดอาการงวงนอน หนูรูสึกวามันไมดี
เปนบาปหรือเปลาคะ
ตอบ
ที่จริงดีนะ สวดมนตแลวงวงนอนคุณก็นอนไปเลย มีบุคคล
จำนวนมากเปนโรคนอนไมหลับ สวดมนตเทาไรก็ไมหลับจนตองกินยา
นอนหลับ คุณสวดมนตแลวงวงนอนโชคดีเทาไร ถาคุณเปนโรคนอนไม
หลับเพียงแตคืนไหนหลับไดเองคุณก็รูสึกโชคดีแลว คนแกที่กินอาหาร
ไมคอยได วันไหนหิวและกินไดก็รูสึกโชคดีแลว
คำถามที่ ๘๔๖
ผมรูสึกถูกจริตกับมรณัสสติกรรมฐาน แตผมอานในหนังสือ
เสรีภาพทางจิตของอาจารย เลยทราบวา กรรมฐานนี้ไดสมาธิแค
อุปจารสมาธิ แตก็เพียงพอตอวิปสสนา ผมใครขอคำแนะนำวาถา
จะยกจากสมถะ(มรณัสสติ)ไปเปนอารมณวิปสสนา เราจะพิจารณา
อยางไร มันอารมณใกลเคียงกันมากครับ

๓๔
36 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

ตอบ
ใหพิจารณาถึงความไมเที่ยง ความเปนทุกข และความเปน
อนัตตาของชีวิต ก็จะเปนวิปสสนา
คำถามที่ ๘๔๗
การละสักกายทิฏฐิของโสดาบัน กับ การไมยึดมั่นของตัวกูของกู ของทานพุทธทาส แตกตางกันหรือไม
ตอบ
คิดวาเหมือนกัน

คำถามที่ ๘๔๘
ผมเคยทำกรรมฐานตอนอายุ ๑๕ ปก็แปลกนะครับตอนนั้นยัง
ไมเขาใจแตโตมาตอนนี้ก็พอจะเขาใจบางแลว เลยมีขอสงสัยดังนี้ครับ
๑. ทำวิปสสนามีสิทธิอายุสั้นหรือจะยืนไหมครับ บอกเหตุผล
ประกอบ
๒. ทำแลวสติมีสิทธิทีจะ
่ หลุดลอยฟน เฟอนไหมครับ บอกเหตุผล
ประกอบ
๓. ทำแลวจิตเราจะแข็งมากขึ้นไหมครับ บอกเหตุผลประกอบ
๔. ทำแลวไดบุญแบบไหน แผไปใหเจากรรมนายเวรไดไหม
ครับ บอกเหตุผลประกอบ
ตอบ
๑ . อายุ จะ สั้น หรือ ยืน ตาม นัย คำ สอน ของ พระพุทธเจา อยู ที่
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เหตุอื่น เชน บางแหงตรัสวา โทษของปาณาติบาตทำใหอายุสั้น ไมทำ
ปาณาติบาตทำใหอายุยืน บางแหงตรัสวา เหตุใหอายุยืนมี ๕ อยาง
คือ
๑. ไมเสพของแสลง
๒. รูจักประมาณในของไมแสลง
๓. บริโภคอาหารที่ยอยงาย
๔. ไมเที่ยวหามรุงหามค่ำ
๕. ไมมักมากในกามคุณ
เหตุใหอายุสั้นก็ตรงกันขามกับที่กลาวมานี้
(อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต พระไตรปฎกเลม ๒๒ หนา ๑๖๓ ขอ ๑๒๖)
๒.-๓. การทำวิปสสนาที่ถูกตองไมทำใหเพี้ยน มีแตทำใหดีขึ้น
ใหเปนบุคคลที่สมบูรณขึ้นจนถึงเปนคนดีที่สุด คือเปนพระอรหันต
๔. แผใหเจากรรมนายเวรได

คำถามที่ ๘๔๙
“ธรรมทาน” ชนะการใหทั้งปวง แตทำไมหนังสือบางเลมถึง
เขียนไววา แมใหธรรมทานมากถึง ๑๐๐ ครั้งก็ยังไดบุญนอยกวาการ
ให “อภัยทาน” แมจะใหเพียงครั้งเดียวก็ตาม มันยังไงกันแนละครับ
อาจารยตอบดวย
ตอบ
เรื่องนี้มีคนถามผมมามากแลว ผมตอบเองไมได บอกไดแต
เพียงวา ในคัมภีรมังคลัตถทีปนี ภาค ๒ วาดวย ทานกถา ไดกลาวไววา
คำวา”ธรรมทาน” ยอมชนะทานทั้งปวงนั้น รวมเอาอภัยทานไวดวย คือ
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หมายความวา คำวา ทานทั้งปวงรวมทั้งอภัยทานดวย โดยนัยนี้ ธรรม
ทานอยูเหนืออภัยทาน (มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ ขอ ๔๒)

คำถามที่ ๘๕๐
ในองคสมาธิ คำวาปติ คือ ความรูสึกวาเปนสุข แตเปนสุขที่
ฟุงซาน โยกโคลง หวั่นไหว ใชหรือเปลาครับ
ตอบ
ปติลักษณะที่คุณวาก็มี ลักษณะอื่นก็มี ลองดู ปติ ๕ ลักษณะ

คำถามที่ ๘๕๑
ในกาลามสูตร มีขอหนึ่งกลาววา อยาเชื่อแมแตตำรา ใน
สมัยพุทธกาล ยังไมมีการเขียนบันทึกมิใชหรือคะ ถาเชนนั้น ตำรา ที่
พระพุทธองค
องคกลาว
กลาวถง
ถึง หมายถึงคืออะไรคะ การเรียนธรรม
ในสมัยพพุุทธกาลทำอยางไรคะ
ตตอบ
สสมัยนั้นก็มีตำราแลว เปนตำราของ
พร
พราหมณ เชน พระเวท การเรียนธรรม
สมั ย พุ ท ธกาล เรี ย น ด ว ย การ บอก เล า
หหรืรือกา
การแสดงธรรม
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คำถามที่ ๘๕๒
พระพุทธองคทรงแสดงธรรมขอใดที่ทำใหองคุลีมาลละความ
เห็นผิดไดคะ
ตอบ
ทานเลาไวเพียงวา เมื่อองคุลีมาลวิ่งไลตามพระพุทธองคไมทัน
ตะโกนบอกใหหยุด พระพุทธองคตรัสวา “เราหยุดแลวขอเธอจงหยุดเสีย
ดวยสิ” องคุลีมาลทูลวา เขาไมเขาใจทีตรั
่ ส ทรงดำเนินอยู ไฉนจึงตรัสวา
หยุดแลว พระพุทธองคตรัสวา “เราหยุดจากการทำชั่วแลว แตเธอยังไม
หยุด”

คำถามที่ ๘๕๓
ไดฟงวิทยุคลืน่ AM ๗๔๗ เมือ่ ๘-๙.๐๐ น.วันเสารทีผ่ านมา ทาน

ไมมี ความทุกข
อาจารยกลาวธรรม เกีย่ วกับ การกระทำมีอยู แตผูกระทำ
มีอยู แตผูทุกขไมมี.. Doing without doer..ฯลฯ รูสึกพอใจและอยากจะ
ไดฟงอีก จะหาฟงหรืออานธรรมทีท่ านอาจารยสอนวันนีอี้ กครัง้ ไดทไหน
ี่
คะ มีบันทึกไวที่ใดบางไหมคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
หมายความวา โดยปรมัตถสัจจะแลว ไมมีตัวตนผูกระทำ ไมมี
บุคคลผูทุกข คือใหมองในแงของสุญญตา ไมมีสัตว ไมมีบุคคล
เรือ่ งนีมี้ พิมพอยูใน
 หนังสือเรือ่ ง “ความสุขทีหา
่ ไดงาย” ตอนทีว่ า
ดวย ปวิเวกกถา สำนักพิมพเรือนธรรม ตอนนี้หายากแลว
วันนี้ผมไมคอยสบาย จึงขอตอบคำถามสั้นๆ พอไดใจความ
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คำถามที่ ๘๕๔
๑. การใชจิตตามดู ตามรูเวทนา จิตกับความคิดอยางเดียวกัน
หรือเปลาครับ
๒. ทำไมถึงเรียก หลวงพอ หลวงตา หลวงปู อะไรเปนตัวบงบอก
วาถึงเรียกทานอยางนั้น
๓. เมื่อนั่งสมาธิเกิดเวทนา ทำอยางไร สักแตวารูหรือเปลา สัก
แตวารูเปนอวิชชาหรือไม
๔. ความคิดกับสติเปนตัวเดียวกันหรือเปลาครับ
ตอบ
๑. ความคิดเปนคุณสมบัตหนึ
ิ ง่ ของจิต เรียกเปนภาษาธรรมะวา
“เจตสิก” ในที่นี้หมายถึงสังขารหมายถึงความคิดปรุงแตง ดีบาง ชั่วบาง
ไมดีไมชั่วบาง
๒. เรียกไปตามอายุ ถาแกนอยก็เรียกหลวงพอ แกมากก็เรียก
หลวงปู ยังหนุม อยูก็ เรียกหลวงพี่ วัยกลางหนอยก็เรียกหลวงนา หลวงอา
แตมีพระบางรูปยังหนุมอยูแตทานเรียกตัวเองวาหลวงปู คนอื่นก็เรียก
ตาม ก็เทานั้นเอง
๓ . ตาม แนว สติ ปฏฐ
ฏ ฐาน ทาน สอน วา เมื่อ มี สุข เวทนา หรือ
ทุกขเ
ขเวทนาก็ใหรู เจือดวยอามิสหรือไมเจือ
ดวยออามิสก็ใหรู ไมเปนอวิชชา
๔ . สติ เปน เจตสิก ธรรม อยาง หนึ่ง
คุณสมบัติของสติคือ ระลึกได ระวัง ก็ไม
ประมาท
ป
อยูในสังขารขันธเหมือนกัน
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คำถามที่ ๘๕๕
ในหนังสือ “เสรีภาพทางจิต” ของอาจารยไดอธิบายการสอน
มรณัสสติกรรมฐานจากตัวของทานพุทธทาสเอง ไดฟงจากเพือ่ นวาทาน
ี ปญญาของผมยังนอย
ไมใหฉีดยากันเนา ไมใหสวดมนต หรือทำพิธอะไร
ที่วาไมใหประกอบพิธี หรือ สวดมนตในงานศพทาน ทานเจตนาจะสอน
อะไรแกฆราวาสบางครับ (อธิบายตามความเห็นของอาจารยครับ)
ตอบ
ทานไมใหสวดศพของทาน แตใหมีการเทศนาเพือ่ ประโยชนแก
ผูที ม่ ารวมในงานศพ เขาใจวาการสวดศพนัน้ ทำพอเปนพิธผูี ฟ งไมเขาใจ
วาพระสวดอะไร ทานก็เลยขอไมใหสวด จะวาทำบุญอุทศิ ใหโดยการสวด
ศพ ทานก็คงไมตองการเพราะทานมีบุญเยอะแลว ทานใหงดพิธีที่ทาน
คิดวาไมจำเปน ผมคงตอบไดเทานี้

คำถาม ที่ ๘๕๖
อาจารยครับ ถาเราอานหนันังสือ
ธรรมะในหองน้ำ จะบาปหรือไมครับ
ตอบ
ไมบาปครับ
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คำถามที่ ๘๕๗
สมัยนี้เห็นคนเขาชอบเปลี่ยนชื่อกัน การเปลี่ยนชื่อมีผลตอชีวิต
ของคนเรา จริงหรือเปลาคะ
ตอบ
ถาเปลีย่ นเพราะไมชอบชือ่ เดิมก็เปลีย่ นได แตถาเปลีย่ นเพราะมี
คนทักวาตัวนัน้ ไมดีตัวนีไม
้ ดีก็ไมตองเชือ่ เลือกเอาชือ่ ทีเรา
่ พอใจก็แลวกัน
ความเปนไปของชีวิตเราขึ้นอยูกับการกระทำของเรา ไมไดขึ้นอยูกับชื่อ
คำถามที่ ๘๕๘
ขอความกรุณาอธิบายเกี่ยวกับ สุตมยปญญา จินตามยปญญา
และภาวนามยปญญา ดวยคะ วาคืออะไร
ตอบ
ขอ ๑ ปญญาที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนสดับตรับฟง ขอ ๒
ปญญาที่ไดจากความคิด การหาเหตุผล ขอ ๓ ปญญาที่ไดจากการ
อบรมฝกฝน การลงมือปฏิบัติ
คำถามที่ ๘๕๙
กราบสวัสดีอาจารยคะ นานแลวที่หนูไมไดไปเรียนเลย เมื่อครู
นีได
้ โทรศัพทคุยกับอาจารยเล็กนอย ทราบวายังเหนือ่ ยอยู จึงขอคุยผาน
ตัวหนังสือก็แลวกันคะ อาจารยจะไดพักไปอานไปก็ได...หนูรูต วั วาหนูมา
เรียนกับอาจารยเพราะเวลาหนูมีปญหาหนักๆ หนูจะผานมันไปไมงาย
เลย ตัวอยางเชน ตอนที่พอแมปวยหนักใกลจะเสียชีวิต เปนสิ่งที่ทุกขใจ
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มากๆและหนูก็จมอยูใน
 ความทุกขนัน้ เอาการอยู ทีผ่ านไปไดเพราะเวลา
ผานไปนานๆ มันก็ดีขึน้ เอง ไมรวู าธรรมะเกีย่ วหรือไมเพราะตอนนัน้ ก็ยัง
ไมไดเรียนกับอาจารย เคยแตอานหนังสือธรรมะเรื่อยเปอยไป...มาวัน
นี้ หนูไดเรียนกับอาจารยแลวเปนเวลาสองสามป ตอนนี้มีเรื่องยุงยาก
ใจเกิดขึ้น เปนเรื่องบุคคลที่สามที่มายุงกับครอบครัว...ทำใหจิตใจแยมี
แตความเกลียดชังและไมพรอมที่จะใหอภัย .. คิดวาคนที่ทำเชนนี้กับ
เราไดยอมไมมีหัวใจเปนมนุษยและตอตานบุคคลคนนั้น แบบชนิดที่วา
ถาฉันเจอ.... ฉันจะพูดใสเธอใหแสบทรวงทีเดียว (เตรียมคำพูดไวแลว)
ทำอยางไรกับสภาพจิตใจแบบนีดี้ คะ เพราะโอกาสทีหนู
่ จะเจอกับบุคคล
คนนีก็้ มากอยู เพราะอาศัยในตึกทีทำงาน
่
เดียวกันคะ ฟงคำถามแลวมัน
ไมนาจะใชคนเรียนธรรมะเลยนะคะ หนูขอโทษอาจารยดวยคะ แลวชีวติ
ยุงเหยิงชวงนี้ก็ทำใหหางวัดไป หนังสือธรรมะก็ไมอยากจับเทาไหร มัน
หดหูและรูสึกวาโลกไมยุติธรรมคะ... ขอบคุณอาจารยที่รับฟงนะคะ
ตอบ
หนูตองยืนอยูบนทางแหงความถูกตองเสมอ ใครทำผิดก็เปน
บาปที่คนนั้นจะตองรับไปเอง ขอใหจำสุภาษิตที่อาจารยพูดใหฟงอยู
เสมอวา “ยอมทนทุกขทรมานเพราะการทำผิดของผูอื น่ ดีกวาเราไปทำผิด
เสียเอง” ขอใหนึกถึงพระจริยาของพระพุทธเจาสมัยที่เปนพระโพธิสัตว
บำเพ็ญบารมีอยูในชาติกอนๆใหมากๆวา ทานตองทุกขทรมานเพียงใด
เพือ่ บำเพ็ญบารมีใหบริบรู ณ เห็นใจหนูมากๆ ขออวยพรใหพนจากมรสุม
ชีวติ ตรงนี้ เมือ่ พนแลวฟาแหงชีวติ จะสวางขึน้ และหนูจะเขมแข็งมากขึน้
ทุกชีวิตมีปญหา คนเกงคือคนที่แกปญหาได อยูที่วิธีแกเทานั้น หนูเปน
คนดีอยูแล
 ว ขอใหรักษาความดีไวเหมือนเกลือรักษาความเค็ม อาจารย
ตอบปญหาหนูดวยความสะเทือนใจและเห็นใจเปนอยางยิ่ง
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คำถามที่ ๘๖๐
หมวดธรรมะทุกๆหมวดมันดูจะเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเหมือน
เปนสวนผสมเดียวกัน แตแยกสวนประกอบออกมาใหดูวาธรรมนี้เพื่อ
การนี้ ผมเขาใจถูกหรือเปลาครับ อาจารยชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
ถูกตองแลวครับ ไมตองอธิบายมาก เพราะคุณเขาใจอยูแลว
คำถามที่ ๘๖๑
ทำไมเขาหามไมใหคนที่อายุเกิน ๖๐ ป บวชละครับ แลวตาม
พุทธประวัติมีคนอายุเกิน ๖๐ บวชหรือเปลาครับ
ตอบ
ไมมีขอหามในเรื่องนี้ การบวชไมไดจำกัดอายุขางสูง สวนขาง
ต่ำก็คือเด็กที่ไมประสีประสาจึงหามบวช สวนมากถือเอา ๑๐ ขวบขึ้น
ไปเปนเกณฑที่ใชได
คำถามที่ ๘๖๒
ผมเห็นคนนุงขาวหมขาว ถือศีล เวลาเขาพูดเขาจะพูดชา
คอยๆพูด ผมเขาใจวาเขาคงเจริญสติ ถาเราทำอะไรเร็วๆอยางเชนการ
พูด การเดิน ที่มันเปนนิสัย เราก็เจริญสติไดหรือไมครับ
ตอบ
ไดครับ การพูดชาพูดเร็วเปนบุคลิกของแตละคน
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คำถามที่ ๘๖๓
ผมเขาใจวาอาจารยเลือกที่จะตอบแตคำถามที่ถามถึงการดับ
ทุกข แตชวยตอบคำถามนี้ของผมหนอย ผมรูมาวา สมณโคดมพุทธ
เจานี้ตองบำเพ็ญบารมี ๑ อสงไขย แสนกัปป และพระพุทธเจาแตละ
พระองค สะสมบำเพ็ญบารมีไมเทากัน จริงหรือเปลาครับ ยกตัวอยาง
พอเขาใจครับ
ตอบ
ทีจริ
่ งตามตำรา พระพุทธเจาเราทรงบำเพ็ญบารมีมา ๔ อสงไขย
กับแสนกัปป พระพุทธเจาแตละพระองคก็บำเพ็ญบารมีมาไมเทากัน

คำถามที่ ๘๖๔
พระ วินัย ของ พระ สงฆ ชาว บาน ก็ ควร จะ รู ไว บาง เพื่อ จะ ได
ปฏิบัติกับพระสงฆโดยถูกตองและจะไดรูวัตรปฏิบัติที่ดีของทาน เปน
แนวทางของชีวิตที่ดีงาม แบบวิถีชีวิตของคนนสมัยกอนที่
ตองทำบุญทำทานฟงธรรมกอนออกไปหากิกิน พอวันพระ
ก็ถืออุโบสถ เปนตำราธรรมะเลมใหญใหกับลูกหลานใน
บานพรอมกับเปนตัวอยางชีวิต ที่ กลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติทำใหชีวิตประจำวันเปนธรรมะไปปซะ
เลย อยางนี้ไมถือวาเปนการเรียนธรรมะที่
เปนอสรพิษใชไหมครับอาจารย
ตอบ
ดีแลวครับ คุณเขาใจถูกตองแลว
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คำถามที่ ๘๖๕
ปติ กับ สุข เปนสัญญา หรือเปลาครับ เพราะวาบางครัง้ ผมหวน
นึกถึงเวลาทีผม
่ บวชผมจะรูส กึ ดีใจ ซาบซาน ขนลุก อาจารยชวยอธิบาย
ดวยครับ ขอบคุณมาก
ตอบ
ไมเฉพาะปติและสุขเทานั้น เรื่องอื่นๆอีกมากมายที่สัญญาเก็บ
มารื้อฟนขึ้นใหเกิดสุขบางทุกขบาง สัญญาเปนการเก็บขอมูลเหมือน
คอมพิวเตอร ซึ่ง เก็บ ขอมูล ไว สติ มีหนา ที่ ระลึก เหมือน เรา เรียก ขอมูล
มาใช

คำถามที่ ๘๖๖
พญามาร ทีม่ าขัดขวางพระพุทธเจา เปนเทวดาทีอยูใน

สวรรคชั้นปรนิมมิตวสววัตดี แสดงวาเปนเทวดาขี้อิจฉา
หรือเปลาครับ
ตอบ
เปนเทวดาที่เปนมาร เปนเทวดาพาล
เทวดา ดี ก็ มี เทวดา พาล ก็ มี เหมือน กับ
มนุษยเรา แมจะสูงดวยยศ มั่งคั่งดวย
ททรัพย ก็มีโอกาสเปนคนพาลได
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คำถามที่ ๘๖๗
ความเชื่อเรื่องนรก-สวรรค (สวรรคบนฟา นรกใตดิน)เปนความ
เชื่อที่มีมากอนพุทธศาสนาหรือครับ
ตอบ
เรือ่ งนรกสวรรคมีมากอนพุทธกาล แตพระพุทธเจาก็ทรงรับรอง
วามีจริงแตไมใชอยูบนฟาและใตดิน อยูในโลกนี้หรือโลกโลกหนึ่ง มัน
เปนสภาพชีวิตของสัตวโลกที่แตกตางกัน คุณดูสภาพของชีวิตมนุษย
พวกเดียวทัง้ โลกก็พอมองเห็นความแตกตาง บางพวกเหมือนอยูใน
 นรก
บางพวกเหมือนอยูบนสวรรค เปนตน คิดตอเอาเองก็แลวกันนะครับ
คำถามที่ ๘๖๘
บุคคลตองปฎิบตั เพี
ิ ยงเทาใดจึงจะไดชือ่ วาเปน พุทธศาสนิกชน
โดยสมบูรณ บุคคลตองปฎิบัติเพียงเทาใดจึงจะไดชื่อวาเปน พรหมจารี
โดยสมบูรณ บุคคลตองปฎิบัติเพียงเทาใดจึงจะไดชื่อวาเปน บรรพชิต
โดยสมบูรณคะ
ตอบ
มีคุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธเพียง ๕ อยางก็เปนชาวพุทธ
ที่สมบูรณ คือมีศรัทธา มีศีล เชื่อกรรม ไมเชื่อมงคลตื่นขาว ไมแสวงหา
เขตบุญนอกพุทธศาสนา ทำบุญในพุทธศาสนา (ดูหนังสือคุณสมบัตพืิ น้
ฐานของชาวพุทธ)
พรหมจารีแปลวาผูประพฤติพรหมจรรย เรื่องนี้มีความหมาย
มาก ทานกลาวพรหมจรรยไว ๑๐ อยาง (ดู มังคลัตถทีปนีขอที่วาดวย
พรหมจรรย) บรรพชิตแปลวาผูเวนบาปหรือผูลอยบาปหรือผูบวช ก็ให
ประพฤติธรรมของบรรพชิตใหสมบูรณ
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คำถามที่ ๘๖๙
ขอความกรุณาทานอาจารยอธิบายความหมายของ อาสยานุสย
ญาณ ดวยคะ
ตอบ
แปลวา พระญาณทีรู่ อาศั
 ยและอนุสยั ของสัตวทัง้ หลาย “อาศัย”
้
ถึงความโนมเอียงเชน ผูนี โน
้ มเอียงไปในกาม-กามาสโย ผูนี ้
ในทีนี่ หมาย
โนมเอียงไปในเนกขัมมะ-เนกขัมมาสโย ใชคำ”อธิมุต”แทนก็ได “อนุสัย
”หมายถึงกิเลสสวนลึกที่อยูในสันดานหรือความเคยชินที่มีมานาน เชน
กามราคานุสัย อวิชชานุสัย เปนตน

คำถามที่ ๘๗๐
ขอกราบเรียนถามเคล็ดลับในการ “ทำใจ” ใหชีวติ มีความสันติสขุ
สงบรมเย็นอยูเสมอ
 ของทานอาจารยไดไหมคะ ดวยความเคารพยิง่ และ
กราบขอบพระคุณอยางสูงคะ
ตอบ
ไมยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ผานมาแลวมันก็ผานไป มันไมเที่ยง มี
ความ
ควาามแปรปรวนเเปนธรรมดา ฯลฯ
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คำถามที่ ๘๗๑
ขอใหอาจารยหายปวยไวๆ นะคะ หนูอยากรูวา ถาเราตามรู
อาการของจิต รัก โลภ โกรธ หลง ตางๆ ไปเรื่อยๆ จัดวามีสติตามรูใช
ไหมคะ แตวาสิ่งที่หนูวามันทำใหเรามีความสุข คือ การไมมี รัก โลภ
โกรธ หลง คือสิ่งที่คนเราตองการ หนูรูสึกวามันแยงๆ กันอยูคะ แลวคน
ที่เขามีอาการสำรวม สงบ ไดเขาทำเชนไร
ตอบ
รัก โลภ โกรธ หลงเปนกิเลสที่ตองละ ละไดมากเทาไหรยิ่ง
ดี ความขัดแยงในใจก็จะนอยลงดวย จะมีความสุขสงบมากขึ้น ไม
ตองกลัววา เมื่อโลภ โกรธ หลงลดนอยลงแลวจะใชชีวิตอยูในโลกไม
ได หรืออยูลำบาก ขอรับรองวาจะอยูสบายขึ้น ความขัดแยงในใจก็จะ
นอยลง

คำถามที่ ๘๗๒
“ความไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ” ผมอานหนังสือเลมหนึ่ง
มีบอก โรคสูตร ทานอธิบายไววา โรคในที่นี้คือ กิเลสที่เสียบแทงใจ ซึ่ง
ไมมแม
ี สักคนเลยทีจะ
่ ไมมโรค
ี ชนิดนี(้ ปุถชุ น) ไดฟงแลวรูส กึ ในใจเลยครับ
อาจารยมีอะไรเสริม เรื่อง โรคทางใจนี้อีกไหมครับ ผมอยากทราบอีก
ตอบ
ความหมายทีแ่ ทจริงของพุทธภาษิตทีว่ า “ความไมมโรค
ี เปนลาภ
อยางยิง่ ” นัน้ หมายถึงโรคทางใจ ทานตรัสวารางกายเปนตัวโรคอยูแล
 ว
จะไมใหมีโรคทางกายอยางไรได อยางนอยทีส่ ดุ ความหิวก็เปนโรคอยาง
ยิ่ง (พระพุทธภาษิต) เปนตั้งแตเกิดจนตายแกคนทั่วไป
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เกี่ยวกับความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่งซึ่งหมายถึงโรคทางใจ
นี้ ปรากฏในมาคัณฑิยสูตร มัชฌิมนิกาย
คำถามที่ ๘๗๓
 เห็นการเกิดดับ บังคับ
ขอกราบเรียนถามแรกๆ ก็รูทุ กขรูกาย
 รูใจ
ไมได แตตอนนีผม
้ เขาใจวากายกับใจเปนสิง่ ทีเรา
่ รู ไมใชเรา คือผมรูและ

สัมผัสความรูสึกของกายใจได เหมือนธรรมชาติที่เราไปรูเขา แลวพอ
เผลอๆ ผมก็หลงไปอีก จากที่เห็นจิตทุกข ก็ไปรวมทุกขอีก เกิดไมชอบ
ขึ้นมา พอมีสติก็อาว ทำไมเมื่อกี้เห็นอยูกับรู แลวไปหลงสมมติอีกแลว
เริ่มจะเห็นแบบนี้ผิดไหมครับ
ตอบ
ก็เห็นถูกบางผิดบางไปตามประสาคนธรรมดา พยายามประคับ
ประคองใจไวในสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปนตน ตามทางอริยมรรคมี
องค ๘ นั่นแหละดีที่สุด เปนทางดับทุกขโดยสิ้นเชิง
คำถามที่ ๘๗๔
เคยฟงมาวา วิญญาณทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ จะไม
เกิดขึ้นพรอมกัน เกิดขึ้นคราวละอยางเทานั้น แลวถาเราอานหนังสือ
ดวย ฟงธรรมะไปดวย มันเปนไปไดอยางไรคะ อีกอยางคะ คือฟงมาวา
วิญญาณ กับ จิต ก็อยางเดียวกัน แลวถาขณะที่เราอยูในชีวิตประจำ
วัน เชน เดิน ทำงานบาน เราก็ดูจิตไปดวย เห็นวามันมีความคิด ที่เกิด
แลวก็ดับ แลวตอนที่เราดูความคิดอยูนี้ วิญญาณ กับจิตมันทำงานกัน
อยางไรคะ ขอบพระคุณอาจารยมากคะ
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ตอบ
วิญญาณกับจิตใชแทนกันได วิญญาณทางตา ทางหู เปนตน ก็
เกิดพรอมกันได ถาการเห็นกับการฟงพรอมกัน เชนเราดูทีวีหูก็ฟงเสียง
ไปดวย ขณะนั้นเรากินอาหารรูรสไปดวย เรื่องพวกนี้คุณอยาคิดมาก
คิดแลวก็ไมไดอะไร นอกจากความสับสนวุนวาย อยาผาเสนผม

คำถามที่ ๘๗๕
อาจารยครับ พระอรหันตขีณาสพแปลวาอะไรครับ ตางจากพระ
อรหันตหรือไมอยางไรครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
พระขีณาสพ เปนชื่อหนึ่งของพระอรหันต เปนไวพจนของกัน
และกัน ขีณาสพแปลวาผูสิ้นอาสวะคือกิเลส
คำถามที่ ๘๗๖
พระพุทธองคตรัสวา บุคคลผูควร
 แกความกรุณา คือคนประเภท
ใดบางคะ ในโลกนี้ ผูไมควรแกความกรุณาคือคนหมูใดคะ หรือวาไมมี
ใครไมควรแกความกรุณา
ตอบ
ผูที ควร
่ แผความกรุณาไปใหกอนก็คือผูที ตก
่ ทุกขไดยาก ถาไมมี
ก็ใหแผไปถึงคนชั่วเพราะคนชั่วหาความสุขไดยาก เขาตองไดรับความ
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ทุกขเพราะกรรมชั่วของเขาเอง สำหรับคนทั่วไปเราแผเมตตาไปใหบาง
แผมุทิตาไปใหบาง สำหรับคนที่กำลังรับผลแหงกรรมชั่วเพราะการกระ
ทำของเขาเองเราแผอุเบกขาบาง แผกรุณาบาง เรามีจิตอยูกับพรหม
วิหาร ๔ ก็จะเปนพรหมอยูใน
 โลก รางกายเปนมนุษยแตจิตใจเปนพรหม
พรหมวิหารแปลวาธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมหรือของผูประเสริฐ
คำถามที่ ๘๗๗
ผูที ทำใจ
่ ไดเหมือนแผนดิน หมายถึงคนทีมี่ คุณลักษณะอยางไร
คะ
ตอบ
คนทีไม
่ หวัน่ ไหวตอสมบัตและ
ิ วิบตั ิ ตอคำยกยองและคำติเตียน
เหมือนแผนดินรับไดทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมดี ทั้งสิ่งที่โสโครกและสิ่งที่
สะอาด อีกอยางหนึ่งทานสอนใหมีจิตใจกวางขวางเหมือนแผนดินซึ่ง
ใครจะขุดใหหมด ไมได เหมือนทองฟาซึง่ ใครจะเผาใหไหมไมได เหมือน
แมน้ำซึ่งใครจะเอาไฟไปจุดใหติดไมได ก็จะมีชีวิตอยูอยางสงบสุข เมื่อ
คนทั้งหลายมีเวรกันอยู เราไมมีเวรตอใคร เมื่อคนทั้งหลายทะเลาะกัน
อยู เราไมทะเลาะกับใคร เรามีชีวิตอยูเปนสุขดีหนอ
คำถามที่ ๘๗๘
การกลาววา มรรคแทมีเพียงหนึ่งเดียว คือ สัมมาทิฏฐิ สวน
องคมรรคอื่นๆ อีก ๗ องคเปนบริวารของสัมมาทิฏฐิ ถือไดวา ถูกตอง
ไหมคะ
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ตอบ
ทีจริ
่ งทัง้ ๘ ประการเปนองคของมรรคเรียกวาอัฏฐังคิกมรรค สวน
ตัวอริยมรรคนั้นคือ สัมมาญาณ แปลวา ความรูชอบ เกิดจากองคของ
มรรคทั้ง ๘ รวมกัน เปรียบเหมือนหิน ทราย ปูน น้ำ รวมกันเปนซีเมนต
ตัวอริยมรรคคือสัมมาญาณ นอกนั้นเปนองคประกอบ

คำถามที่ ๘๗๙
ตามที่ทานอาจารยเคยกลาวในเรื่องอนุสาสนีปาฏิหาริยไววา
“พระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนมาไดจนทุกวันนี้ ก็เพราะความอัศจรรยแหง
คำสั่งสอนนี่เอง” นั้น ขอความกรุณาทานอาจารยขยายความวา คำสั่ง
สอนของพระพุทธองค มีความอัศจรรย อยางไรบางคะ
ตอบ
คือผูปฏิบัติตามยอมไดรับประโยชนตามสมควรแกการปฏิบัติ
ปฏิบัติถูกตองแลวไมเปนหมัน คือไมสูญเปลา สมตามพระพุทธพจนที่
วา “ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวยอม
นำสุขมาให” นี่คือความอัศจรรยของอนุสาสนีปาฏิหาริย
คำถามที่ ๘๘๐
หากเราไมปรารถนาที่จะเกิดอีกเลย ดวยเหตุที่เห็นวา ทุก
สิ่งลวนเปนทุกข หรือจบลงดวยความทุกข และสิ้นชีวิตไปดวยความ
ปรารถนานั้น ตลอดชีวิตไมเคยทำบาปอกุศลที่เปนกรรมหนัก เรามีหวัง
ที่จะไมตองเกิดอีกไหมคะ
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ตอบ
ขอความในสังขารูปปตติสูตร พระพุทธเจาตรัสไววา ”บุคลลผู
พรั่งพรอมดวยธรรม ๕ อยาง คือ ศรัทธา ศีล การไดสดับตรับฟงมาก
จาคะและปญญา ปรารถนาจะเกิดในที่ใดยอมได ปรารถนาจะไมเกิดก็
ยอมได” สังขารูปปตติสูตรแปลวาเกิดไดตามที่ตั้งใจหวัง

คำถามที่ ๘๘๑
ผมบอกกับพี่ๆ ที่ทำงานวาบุญเปนอุปธิ ไมวาเรายึดถือในสิ่งใด
บุญ-บาป ดี-ชั่ว ถาเรายึดถือแลวเราจะตองเปนทุกขทั้งสิ้น (โดนดาหูชา
เลย) ผมเลยพอจะเขาใจที่พระพุทธเจาทรงทอพระทัยที่จะโปรดสั่งสอน
ธรรมแกผูคน แตผมก็เขาใจวาปญญาในการเขาใจธรรมแตละคนไม
เทากัน อยาไดยึดถือวาเขาจะตองเชื่อเรา แคบอกสอนธรรมะก็พอแลว
นะครับ ของอยางนี้ตองพัฒนากันไปใชไหมครับ
ตอบ
ตองคอยยๆ พัฒนากันไปนั้น ถูกแลว คุณคิด
ดีแลว พูดถึงอุปธิ แปลวาขันธก็ได
แปลวากิเลสก็ได บุญที่เปนอุปธิก็มี
(โอปธิกังปุญญัง) คือบุญที่สงผลให
เปนขันธหรือเปนกิเลส เชน ทำบุญ
แแลวอยากเกิดเปนนั่นเปนนี่ บุญที่
ไม เเปน อุปธิ ก็ มี ( อ โนปธิ กัง ปุญญัง ) คือ
ทำบุญแลวไมปรารถนาสิ่งอื่น นอกจาก
ความสิ้นกิเลส
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คำถามที่ ๘๘๒
ไดอานหนังสือ “อิทัปปจจยตา” ของทานพุทธทาส วาทุกๆสิ่ง
เกิดมาจากเหตุปจจัย อยางนั้น ทุกๆสิ่งที่คนในโลกบอกวามันมหัศจรรย
แปลก ไมนาเปนไปได มันก็เปนของธรรมดา เพราะวามันมีเหตุอยางนี้
จึงเกิดขึ้นอยางนี้ ผมเขาใจถูกไหมครับ อาจารยชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
ถูกตองแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมีเหตุปจจัยใหเกิดก็เกิด เมื่อไมมี
เหตุปจจัยก็ไมเกิดขึ้น คำสอนทางพระพุทธศาสนาเนนที่เหตุปจจัยของ
สิ่งตางๆ มีความสัมพันธตอเนื่องกันที่เรียกวา อิทัปปจจยตา แปลวา
เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงมี เชน ฝนตกถนนเปยก รถชนกันเพราะถนน
ลื่นบาง เพราะความประมาทบาง เพราะเครื่องเสียบาง ฯลฯ ถาเขาใจ
เรื่องอิทัปปจยตาจะทำใหเขาใจเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลย ขอใหทำความ
เขาใจใหดี เหตุการณบานเมืองก็เปนเชนเดียวกัน
คำถามที่ ๘๘๓
มีคนเอาหนังสือ เปรียบเทียบความเปนโสดาบัน มาใหผม ผมก็
บอกเขาวาไมเอาหรอก ถามันจะเปนก็ใหมันเปน สนรองเทามันสึก ก็ไม
จำเปนตองไปรูมันหรอก เขาโกรธผมเฉยเลย ของอยางนี้มันเปนปตจัต
ตัง อวดกับใครก็ไมมีใครรู เราควรแนะนำเขาไมใหยึดติดกับสิ่งบัญญัติ
อยางไรดีครับ
ตอบ
ความเปนพระอริยบุคคลเปนสิ่งที่รูยากเห็นยากเขาใจยาก เปน
ของเฉพาะตนอยางทีคุ่ ณวามานัน่ แหละ มีพระบวชใหมรูปหนึง่ ถามทาน
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อาจารยของตนวา พระอริยบุคคลเปนอยางไร ทานอาจารยไดตอบวา
บางคนแปลกนะคุณ อยูกับพระอริยะแตไมรูจักพระอริยะไมเห็นพระ
อริยะ ทานอาจารยรูปนั้นเปนพระอริยะ การเห็นพระอริยะมี ๒ แบบคือ
เห็นดวยตาธรรมดาและเห็นดวยญาณที่เรียกวาญาณจักษุหรือปญญา
จักษุ

คำถามที่ ๘๘๔
เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนเรียนธรรมะกันมาก แตดูเหมือนพวกเขาก็ยัง
จะทุกขเหมือนเดิม บางคนจะมากกวาเดิมดวยซ้ำ ผมไดลองไปซักถาม
พวกเขาบางคน เลยทราบวา เขาเรียนดวยความจำ แตไมเคยปฏิบัติ
เปนแคความรูเฉยๆ เปนความรูบริสุทธิ์ ศัพทบาลีนักธรรมยากๆ รูหมด
แตไมรูถึง(รูอารมณ)ตัวศัพทนั้นจริง เห็นแลวก็เศราครับ พอแนะนำเขา
ก็บอกวาเรารูนอย อยางเรียนปริยัติพิษใชไหมครับอาจารย
ตอบ
ปริยัติที่เปรียบเหมือนงูพิษนั้นคือเรียนแลวรูแลวไมไดปฏิบัติ
ตามที่รู ไดแตยกตนขมผูอื่นวาเรียนมามากเรียนมาสูง ทานเปรียบวา
เหมือนคนจับงูพิษที่หาง งูมันเอี้ยวตัวมากัดเอาถึงตายบางเกือบตาย
บางเรียกเปนคำศัพทบาลีวา อลคัททูปมปริยัติ แปลวาการเลาเรียนที่
เปรียบเหมือนงูพิษ มีนัยดังกลาวมาแลว บางพวกเรียนรูด วยปฏิบตั ดิ วย
เพื่อสละตนออกจากภพ ทานเรียกเปนศัพทบาลีวา นิสสรณัตถปริยัติ
อีกพวกหนึง่ เรียนเพือ่ เปนคลังแหงปริยตั เพื
ิ อ่ ประโยชนแกผูอื น่ ไดแกการ
ศึกษาเลาเรียนของพระอรหันต การศึกษาธรรมตองใหรูจริ
 งและแมนยำ
จึงจะไดประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น
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คำถามที่ ๘๘๕
อาจารยครับ นิทานในหนังสือทางแหงความดี เปนนิทานจาก
พระไตรปฎกหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
สวนมากเปนเรือ่ งในอรรถกถา คือ หนังสือทีอธิ
่ บายพระไตรปฎก
ที่ทานดึงมาจากพระไตรปฎกก็มีอยูบาง

คำถาม ที่ ๘๘๖
พระพุทธองคทรงสั่งสอนสาวกเกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมตอ
พุทธบริษัทไวอยางไรบาง คะ ทรงกลาวถึงคุณสมบัติของผูแสดงธรรมที่
ดีไวอยางไรบางคะ
ตอบ
พระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวา “ดูกอนอานนท การแสดง
ธรรมแกผูอื่นไมใชสิ่งที่จะทำไดโดยงาย (คือทำไดยากนั่นเอง) ผูแสดง
ธรรมจะตองตั้งตนไวในธรรม ๕ อยางเสียกอน คือ
๑. แสดงธรรมไปโดยลำดับ ไมตัดลัดใหขาดความ
๒. อางเหตุผลและแนะนำใหผูฟงเขาใจ
๓. ตั้งจิตเมตตา ปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟงจริงๆ
๔. ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ
๕. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น คือไมยกตนเสียดสีผูอื่น
จะเห็นไดวาผูที่มีคุณสมบัติเชนนี้คอนขางหาไดยาก ในเรื่อง
ความฝนของพระเจาปเสนทิโกศลมีอยูขอหนึ่งวา ทรงฝนเห็นบุคคลผู
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หนึง่ นำแกนจันทนไปแลกกับเปรียงเนา(เปรียง=ผลิตภัณฑนม ชนิดหนึง่ )
พระพุทธเจาทรงพยากรณวาตอไปภายหนาจะมีภิกษุแสดงธรรมเพือ่ เห็น
แกลาภ เพื่อไดลาภ (พระธรรมของพระองคเปรียบเหมือนแกนจันทน
ปจจัย ๔ เปรียบเหมือนเปรียงเนา) ผูแสดงธรรมจะตองมีคุณสมบัติคือ
รูจริงและแมนยำ

คำถามที่ ๘๘๗
การที่เราภาวนาจนวันหนึ่ง จิตมันตั้งคำถาม แลวก็เฉลยใหเอง
โดยเราไมไดเปนคนคิดขึ้นมาเลย ทุกอยางเปนไปอยางอัตโนมัติ และ
ความเขาใจที่เกิดขึ้นนั้นมันชัดแจง เขาไปถึงหัวจิตหัวใจ โลงแจงจริงๆ
ผผิดจากที่เราเคยเขาใจในทางโลกๆ สุดทายมันเห็นแจงวา กิเลสไมใช
เร
เรา
รา กิเลสหลอกเราสารพัด เราทุกขขเพ
เพราะโงหลงไปเชื่อกิเลสเอง
อยางนี้จะเรียกวาเกิดญาณทัศนะไไดหรือไมคะ แลวอยางนี้
ถือวาปฏิบัติมาไดขั้นไหนคะ ขอบพระคุณมากคะ
ตอบ
เปนญาณทัศนะไดครับ แปล
วารูเห็นตามที่เปนจริง แตไดถึง
ขั้นไหนนี่พยากรณไมได
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คำถามที่ ๘๘๘
อาจารยครับ ผมไดฟงมาวาพระสงฆถาจะลาสิกขา ไมจำเปน
ตองบอกกลาวพระเถระก็ได แคบอกลากับผูที่เปนฆราวาส โดยผูฟงได
ยินพอเขาใจก็ได จริงหรือเปลาครับ ชวยขยายดวยครับ
ตอบ
ตามตำราทานวา บอกลากับใครก็ได กับตนโพธิ์ก็ได แตดูจะ
หละหลวมไป ที่นิยมทำกันอยูเวลานี้บอกลากับพระสงฆ นิยม ๔ รูป
ขึ้นไป ที่คุณใชคำวา”ลาสิกขา”นั้นถูกตองแลว มีใชผิดกันบอยๆวา “ลา
สิกขาบท” คำ “ลาสิกขา” วา สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ แปลวา ขาพเจาขอลา
สิกขา ไมมีคำวา “บท” มีใชผิดกันบอยๆ วา “ลาสิกขาบท”

คำถามที่ ๘๘๙
วิธีปฏิบัติโดยการนำอาหาร ขาว กับขาว ไปวางไวที่โลงศพ
(ดานศีรษะ) และจุดธูปไหวศพ ถามวาเปนประเพณี หรือความเชื่อที่ทำ
ตอๆ กันมา โบราณมีวัตถุประสงคทำเพื่ออะไรคะ ถาเราไมทราบ และ
ไมไดทำ จะเปนอยางไรคะ
ตอบ
เปนความเชือ่ และประเพณีของคนไทยบางสวน ไมทัว่ ไป เขาใจ
วาเพือ่ ใหวิญญาณของผูตาย
 ไดบริโภครสของอาหาร หรือเพือ่ บูชาศพ ยัง
มองไมเห็นคำอธิบายอยางอื่น
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คำถามที่ ๘๙๐
เคยไดยินวา ลักษณะของพระอริยบุคคลประการหนึ่ง คือ มี
ความสำคัญวาไมปฏิกูล ในสิ่งที่ปฏิกูล (อปฏิกูเล ปฏิกูลสัญญี- กราบ
ขออภัยหากเขียนผิดนะคะ) ในที่นี้ หมายความวาอะไรคะ
ตอบ
คำบาลีที่คุณเขียนมานั้น แปลวา สำคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไม
ปฏิกูล คำวา”สัญญี”ในที่นี้แปลวา พิจารณา ก็ได เชน อาหาเรปฏิกฺกูล
สญญา แปลวา พิจารณาความปฏิกูลในอาหาร พระอริยเจาทานยอม
พิจารณาเห็นเปนปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลก็ได พิจารณาเห็นสิ่งที่ชาวโลก
เห็นวาสวยงามเปนของปฏิกูลก็ได คือมีปฏิกูลสัญญาเสมอในสิ่งทั้ง
ปวง ทีคุ่ ณเขียนเปนสัญญีนัน้ เปนคุณศัพทแปลวาผูมี สัญญาหรือผูมี การ
พิจารณา วา...

คำถามที่ ๘๙๑
เคยไดยนิ วา พระพุทธองคทรงกลาวไววา ธรรมบางหมวดบรรลุ
ไดยาก บัณฑิตพอรูได
 แตก็รูได
 โดยยาก ธรรมเหลานัน้ ไดแก ธรรมหมวด
ใดบางคะ และทรงชี้แนะอยางไร เพื่อใหบุคคลสามารถเขาถึงธรรมนั้น
ได
ตอบ
ในพระบาลีที่มาของพระพุทธพจนนี้ทานระบุถึงธรรมคือ อิทัป
ปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน
อิทัปปจจยตา, ปฏิจจสมุปบาท เปนไวพจนของกันได หมายถึง
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สิ่งที่อาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น หรือสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น สวนนิพพานนั่น
คือการดับกิเลส ทางแหงนิพพานก็คืออริยมรรคประกอบดวยองค ๘ (ดู
อายาจนสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
คำถามที่ ๘๙๒
อยากทราบ..เราสามารถทำบุญโดยใชชื่อคนที่ตายไปแลวได
หรือไม
ตอบ
ได
คำถามที่ ๘๙๓
มีคนบอกวาใหตามดูจิต อยาบังคับจิตไมใหเกิดอารมณตางๆ
แตใหรูวามันเกิด เพียงแคทำเชนนี้ จะทำใหเรากลายเปนคนที่มีจิตใจ
สงบไดอยางไร ในเมื่อเราก็ยังมีอารมณตางๆ อยูในตัวของเราเอง เพียง
แตเรารูวามันมี แตมันไมไดลดลงเลย
ตอบ
เลี้ยงจิตเหมือนเลี้ยงเด็ก คือ ปลอยใหเขาเลนตามที่อยากจะ
เลน ถาเห็นวาเปนอันตรายก็หามเสีย ถาเห็นวาไมเปนอันตรายก็ปลอย
ใหเลนตอไป จิตเลนกับอารมณของจิตอยูเสมอ รูวาอารมณใดเปน
อกุศลก็หามจิตเสียจากอารมณนั้น รูวาอารมณใดเปนกุศล ทำใหจิต
เจริญขึ้นก็ปลอยใหอยูกับอารมณนั้นตอไป มีพระพุทธพจนวา “ควรรีบ
ทำความดี พึงหามจิตเสียจากบาป เพราะเมื่อทำความดีชาๆ จิตยอม
นอมไปในบาปหรือยินดีในบาป” ขอตอบเทานี้กอน
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คำถามที่ ๘๙๔
พระสารีบุตร, พระโมคคัลลานะ และพระราหุลฟงธรรมอะไร
แลวบรรลุเปนพระอรหันตครับ อาจารยกรุณากลาวธรรมนั้นอยางยอๆ
ใหดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
พระมหาโมคคัลานะไดบรรลุธรรมหลังจากอุปสมบทแลวได ๗
วัน พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเรื่องตางๆหลายเรื่อง ตัวอยางเชน
๑. เมื่อเขาไปในบานอยายกงวงชูงาเขาไป หมายความวา อยา
ถือตัวถือตน ใหออนนอมถอมตนเขาไป
๒. อยาพูดจาอะไรๆ อันเปนเหตุใหโตเถียงกันกับใครๆ
๓. ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่นถือมั่น (สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิ
เวสาย) ขอนี้สืบเนื่องมาจากพระมหาโมคคัลลานะทูลถามวา ดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทาใด ภิกษุชื่อวาเปนพรหมจารีอยางยิ่ง นอมไปในธรรม
เปนที่สิ้นตัณหา
พระมหาโมคคัลลานะไดสำเร็จอรหัตตผลดวยธรรมดังกลาว
นี้ (ดูรายละเอียดในหนังสือ พุทธานุพุทธประวัติ ของสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
พร
พระ สา รี บุตร ได สำเร็จ อร หัต ต ผล เพราะ ได
ฟง ธธรรม ที่ พระพุทธเจา ทรง แส ดง แก ฑีฆ นข
ปริพพาชก ณ ถ้ำสุกรขาตา ภูเขาคิชฌกูฏ
เรื่อง ทิฏฐิตางๆ ความไมยึดมั่นถือมั่นใน
ทิฏฐิตางๆ เรื่องเวทนา สุขบาง ทุกขบาง ไม
ทุกขไมสุขบาง ไมเที่ยง ไมควรยึดมั่นถือมั่น
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คำถามที่ ๘๙๕
พระพุทธพจนที่วา “ธรรมของสัตบุรุษไมแก....” มีที่มาอยางไร
และหมายความวาอะไรคะ
ตอบ
เรื่องนี้มีที่มาอยางนี้คือ วันหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จเขาไปใน
พระราชวังของพระเจาปเสนทิโกศล ทอดพระเนตรเห็นราชรถอันวิจิตร
สวยงาม จึงตรัสกับพระเจาปเสนทิโกศลวา “ราชรถอันวิจิตรยอมคร่ำ
คราไป แมสรีระ(ของคน) ก็ชำรุดทรุดโทรมไป ชราไป แตธรรมของ
สัตบุรุษยอมไมแก สัตบุรุษยอมสนทนากันไดกับสัตบุรุษ” (ชีรนฺติ เว รา
ชรถา สุจิตฺตา อโถ สรีรมฺป ชรํ อุเปติ สตฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สนฺโต
หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ) ที่วา ธรรมของสัตบุรุษยอมไมแกนั้นหมายความ
วา ทันสมัยอยูเสมอ ไมลาสมัยไปตามกาลเวลาเปนอกาลิโก เปนความ
จริงอยูเสมอ
คำถามที่ ๘๙๖
จากพระพุทธพจน ที่วา “ถาภิกษุทั้งหลาย จักอยูโดยชอบแลว
ไซร โลกก็ไมวางจากพระอรหันต” อยางไรจึงจะเรียกวา อยูโดยชอบคะ
และขอรบกวนทราบที่มาของพระพุทธพจนนี้ดวยคะ
ตอบ
พระพุทธพจนที่วา “ถาภิกษุเปนอยูโดยชอบ โลกจะไมวางจาก
พระอรหันต” นั้น ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร ตรัสกับสุภทท
ั ปริพพา
ชก คำวา “เปนอยูโดยชอบ” อรรถกถาอธิบายวา เปนอยูดวยมรรคมี
องค ๘ คือดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค ๘
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คำถามที่ ๘๙๗
กอนที่อนาถปณฑิกะจะตาย พระพุทธเจาไดสงพระสารีบุตร
กับพระอานนทไปสวดมนต ทำใหอนาถปณฑิกะรองไห ผมเขาใจวา ผู
บรรลุธรรมขั้นโสดาบัน ยอมไมสงสัยในธรรมใดๆ ของศาสดาตน แต
การที่ทานอนาถปณฑิกะรองไห คงเปนเพราะเสียดาย ที่ไดยินไดฟง
ธรรมะขั้นนี้ชาเกินไป (ประมาทเรื่องอายุ) คือเห็นทางแต โอเอ ยังติดใน
เรื่องกามสุขอยูนั้นเองใชหรือเปลาครับอาจารย
ตอบ
รองไหเพราะคิดวา “ทำไมหนอพระคุณเจา (คือพระสารีบุตร)
แสดงธรรมอันลึกซึ้งนี้ ตอนที่เราจะสิ้นชีวิตแลว” ธรรมที่พระสารีบุตร
แสดงนั้นคือเรื่องสติปฏฐาน ๔

คำถามที่ ๘๙๘
สวัสดีครับอาจารย จากการไดอานหนังสือ และแนวทางการ
ปฏิบัติที่ อาจารยไดเมตตาตอบ ทำใหผมไดแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผมนำ
เอาไปใชรวมกับ ชีวิตประจำวัน จนมาวันหนึ่ง ผมรูสึกเห็นแจงแกใจ
(ผมใชคำวาจิตใจมันศิโรราบ ยอมรับ) วาชีวิต สิ่งตางๆ รอบตัว มันเปน
ไปตามกฏธรรมชาติมานานแลว แตตัวเราฝนธรรมชาติจึงตองทุกข สิ่ง
ตางๆ ลวนเปนไปตามเหตุปจจัย ไมวา ดีชั่ว บุญบาป สุขทุกข มันลวน
ปรุงแตง เหวีย่ งจิตใจของเราไมใหเปนอิสระเลยสักนาที จนเรายึดถือมัน่
วาจิตใจนีมั้ นคือตัวเรา พอผมรูส กึ แจงในใจอยางนัน้ ผมไมไดปฏิเสธโลก
แตกลับรูวาควรจะปฏิสัมพันธกับคนรอบขางและสภาพแวดลอมอยาง
เบิกบานและ เขาใจ ดวยใจที่เปนอิสระจริงๆครับ เหมือนคนเดินลุยปา
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มาเปนแรมเดือนแรมป เนือ้ ตัวเหนียวรอน จนวันหนึง่ เดินหลุดพนมาจาก
ปา ไดพบแมน้ำใหญแลวลงไปอาบดื่มน้ำนั่นจนสบายใจและตัว ผมวา
ชีวติ มันเปนกระแสเกลียวทีมั่ นไหลไปตามเหตุและปจจัย คำถามหลายๆ
คำถามที่ผมไดถามอาจารยตอนนี้ ผมเขาใจดวยใจของผมจริงๆ เปน
สันทิฏฐิโกแทๆ โดยไมตองอานหนังสือ แตอานรูดวยในใจของเราจริงๆ
ขอขอบคุณอาจารยมากๆครับ
ตอบ
ดีมาก ขออนุโมทนาดวย และอยากใหใครๆเปนเชนคุณ ผมเอง
ก็คงจะมีชีวิตอยูไมนาน คงจะละโลกนี้ไป เพราะสูงอายุดวย เพราะโรค
รายไขเจ็บรุมลอมเขามาดวย ดีใจกับความคิดเห็นและความรูส กึ ของคุณ
ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง

คำถามที่ ๘๙๙
๑. ถาเราเขาสมาธิไดเร็ว ชำนาญ อยางนี้จะเรียกวา “วสี” ได
หรือเปลาครับ ๒. คุณภาพของการนั่งสมาธิ ขึ้นอยูกับวาตองนั่งนานๆ
หรือเปลา ๓. ลืมตานั่งสมาธิดีกวาหลับตาจริงหรือเปลาครับ ชวยตอบ
ดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
๑. เรียกวา”วสี”ได
๒. คุณภาพของการนั่งสมาธิ ไมตองนั่งนานก็ได ถามีวสี
๓. ไมแนเสมอไป ลืมตาหรือหลับตาแลวแตความเคยชิน ดีทั้ง
สองอยาง
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คำถามที่ ๙๐๐
อาจารยครับ ทำไมพระใหมถึงตองทำ พินทุผา ดวย มีความ
หมายอะไรครับ
ตอบ
พินทุ แปลวา เครื่องหมาย ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ
ฺ ) บอกวา
ประมวลศัพทของทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต
“เพือ่ ใหมีตำหนิตามวินยั บัญญัตและ
ิ เปนเครือ่ งหมายชวยใหจำไดดวย”
เทาที่เห็น ทานมักจะใชดินสอทำเปนวงกลมเล็กๆที่มุมจีวรหรือมุมสบง
หญิงอินเดียที่แตงงานแลวเขาใชพินทุที่หนาผากดวยสีแดง เขาเรียกวา
พินทุเหมือนกัน
พระที่ไดผามาใหม ตองทำพินทุทุกผืน ไมวาจะเปนพระใหม
หรือพระเกา
คำถามที่ ๙๐๑
อาจารยครับ ผมไดฟงรายการวิทยุยอนหลังของอาจารย มีอยู
ตอนหนึ่ง อาจารยกลาววา พระพุทธเจาทรงยกยอง พระมหากัสสปมาก
เพราะวาทานมีวิหารธรรมเสมอดวยพระองค รบกวนอาจารยชวยอธิบาย
เพิ่มเติมดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
วิหารธรรม แปลวา ธรรมเปนเครือ่ งอยู พระพุทธเจาอยูด วยธรรม
ใด เชน สุญญตาวิหารธรรม อานาปานสติวิหารธรรม พระมหากัสสปก็อยู
ดวยวิหารธรรมนั้นได ในเรื่องฌานระดับตางๆจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
ก็เชนเดียวกัน
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คำถามที่ ๙๐๒
ไดฟงเรื่องคุณสมบัติของพระโสดาบันมามาก จากหลายแหลง
แตมีขอสงสัยวา การที่จะไดโสดาบันนี้ นาจะตองมีปรากฏการณที่
อัศจรรยหรือนาจดจำเกิดขึ้น ณ ขณะที่จะมีการเปลี่ยนสภาพจากปุถุชน
เปนอริยชน แตก็ไมสามารถหาขอมูลในเรื่องนี้ไดเลยคะ วาจำเปนตอง
มีเหตุการณพิเศษเกิดขึ้นหรือไมอยางไรคะ ขอบพระคุณคะ
ตอบ
ไมตองมีเหตุการณพิเศษอะไร บางทานเพียงแตไดฟงธรรมก็
บรรลุไดแลว ขอนี้มีมากทานดวยกัน บางทานแสดงธรรมอยูก็ไดบรรลุ
โสดาปตติผล บางทานสาธยายธรรมอยู บางทานใครครวญธรรมอยู
ก็ไดบรรลุ บางทานตองทำสมถวิปสสนาจึงจะไดบรรลุ การแปรสภาพ
จากอันธปุถุชน (ปุถุชนผูมืดบอด คือ ไมรูจักผิดชอบชั่วดี) ไปเปน
กัลยาณชน และการแปรสภาพจากกัลยาณชนไปเปนอริยชน ก็เปนไป
โดยยากบาง โดยงายบาง แลวแตบุญบารมีและอุปนิสัยของแตละคน
ซึ่งไมเหมือนกัน เราจะดูไมคอยออก ระหวางกัลยาณปุถุชนกับอริยชน

คำถามที่ ๙๐๓
หากเรานำธรรมะที่ไดรับฟงมาใครครวญ แลวเราเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้ง เหมือนมันวาบในอก เชน คำสอนที่วา “ถาเราอยูกับ
ปจจุบันใหตลอด เราก็จะไมมีความทุกข” ซึ่งก็เปนคำสอนงายๆ อยางนี้
เรียกวาเปน จินตามยปญญา หรือ ภาวนามยปญญา คะ ขอบพระคุณ
มากคะ
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ตอบ
คิดวาเปนภาวนามยปญญา เพราะแจมแจงขึ้นในตนเอง สวาง
ขึ้นในตนเอง อยางที่พระพุทธเจาตรัสไวในธัมมจักฯ วา ”จักษุญาณ
ปญญา วิชชา แสงสวางไดเกิดขึ้นแลว” นาปลื้มใจจัง
พระ สา รี บุตร เคย กราบทูล พระ ผู มี พระ ภาค เจา วา ขอ นี้ ขา
พระองคไมตองเชื่อพระผูมีพระภาค เพราะไดเห็นประจักษดวยตนเอง
แลว คือขอที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ
สติ สมาธิ ปญญา อันบุคคลอบรมแลว ทำใหมากแลวยอมหยัง่ ลงสูอมตะ

มีอมตะเปนที่สุด”

คำถามที่ ๙๐๔
ที่พระพุทธองคทรงยกยองวา ทานพระอานนท เปนเอตทัคคะ
ในการที่เปนผูมีสติ ในขณะที่ยังมิไดบรรลุอรหัตตผล หมายความวา
การเปนผูเลิศดวยสติ อาจเกิดขึ้นไดในพระอริยบุคคลชั้นตนดวย ใช
หรือไมคะ เคยไดยินวา มีแตพระอรหันตเทานั้นที่มีสติบริบูรณ
ตอบ
สำหรับสติของพระอานนทนี้ เขาใจวาระลึกสิ่งที่ไดเคยทำและ
คำทีเคย
่ พูดแมนานแลวได คือจำพระพุทธพจนไดมาก สำหรับพหูสตู นัน้
ไดฟงมากไดศึกษามาก การจำไดมากก็เปนองคหนึง่ ของพหูสตู อานแลว
คอนขางสับสนใชไหม ในนาถกรณธรรมสูตร พอถึงหัวขอธรรม”สติ” ทาน
อธิบายวาระลึกถึงถอยคำและสิง่ ทีทำ
่ แลวแมนานได ทานวา พระอานนท
แมฟงครั้งเดียวแลวเวลาลวงไป ๑๐ ป ๒๐ ปก็ไมลืม และทานมีวิธีจำที่
เรียกวา มีคติ ตัวอยางเชน ทศชาติชาดก หรือที่เราเรียกกันวา พระเจา
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สิบชาติ ยอไดดังนี้ เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว, เต หมายถึงพระเตมีย
เว หมายถึงพระเวสสันดร นี่เรียกวาวิธีจำ คือยอมาจำ หรือนิกายทั้ง ๕
ของพระสุตตันตปฎก ยอมาจำวา ที. มะ. สัง. อัง. ขุ., ที. หมายถึง ทีฆ
นิกาย ขุ. หมายถึงขุททกนิกาย เปนตน เปนตัวอยาง
สำหรับสติของพระอรหันตนั้น คือไมเผลอใหกิเลสทำอันตราย
ได เพราะละกิเลสไดหมดแลว

คำถามที่ ๙๐๕
พระพุทธพจนทีกล
่ าวถึง ภิกขุผูอยู
 อย
 างมีเพือ่ นสอง กับ อยูเพี
 ยง
ผูเดียว หมายความวา อะไรคะ
ตอบ
เรื่องนี้ยังไมไดอานคำอธิบาย แตสันนิษฐานตามแนวพระพุทธ
พจนที่เคยผานมาวาผูไมมีกิเลสชื่อวา
อยู ผู เดียว ผู มี กิเลส ชื่อ วา มี เพื่อน ลงง
กัน ได กับ พระพุทธ พจน ที่ วา “ ตณฺ หาา
ทุติโย ปุริโส” แปลวา บุคคลมีตัณหาาเปน
เพื่อน พระพุทธพจนอีกแหงหนึ่งมีวา “นั่งคน
เดียว นอนคนเดียว เปนผูเดียว ไมเกียจครานทั้ง
กลางวันและกลางคืน” ทานอธิบายวา ผู
ไมมีกิเลสชื่อวา นั่งคนเดียว นอนคน
เดียว และอยูคนเดียว
โดยนัยนี้ คนสวนมากมี
เพื่อนมากมาย ไมตองกลัวจะไมมีเพือน
่อน
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คำถามที่ ๙๐๖
พระพุทธพจนที่วา เตาหดอวัยวะไวในกระดองฉันใด ภิกขุพึง
ตั้งมโนวิตกไวในกระดอง ฉันนั้น หมายความวา อะไรคะ
ตอบ
หมายถึงใหสำรวมอินทรียทั้ง ๖ หรืออายตนะภายใน ๖ คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหตกเปนเครื่องมือของกิเลส

คำถามที่ ๙๐๗
การตั้งจิตไวในกายคตาสติ กับการเจริญกายานุปสสนาสติปฏ
ฐาน เปนสิ่งเดียวกัน หรือ ตางกันอยางไรคะ
ตอบ
ในกายานุปสสนาสติปฏฐาน มีอยูหัวขอหนึ่ง เรียกวา ปฏิกูล
ปพพะ ขอนี้ระบุถึงกายคตาสติ คือการพิจารณารางกายโดยความเปน
ของปฏิกูล จึงเห็นไดวา กายคตาสติเปนหนึ่งในกายานุปสสนา

คำถามที่ ๙๐๘
เมื่อญาติของเราตายวิญญาณของเขาไปเกิดในรูปใหม แลว
เราทำบุญอุทิศใหบรรพบุรุษในชื่อสกุลที่เขาเปนญาติเรา แลวเขาจะได
รับกุศลที่เราสงไปไดอยางไร ในเมื่อเขาไดใชชีวิตใหมอาจเปน คนสัตว
อยางไรก็ได
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ตอบ
ถาพูดตามตำรา ในชาณุสโสนีสูตร พระพุทธเจาสนทนากับ
ชาณุสโสนีพราหมณ พราหมณไดทูลถามปญหาคลายๆกับที่คุณถามนี้
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ถาญาติผูตายไปเกิดเปนเทวดาหรืออื่นๆ เชน
สัตวเดรัจฉาน เปนตน จะไมไดรับผลบุญเพราะเขามีอาหารของเขาอยู
แลว แตถาไปเกิดเปนเปรตจำพวกหนึ่งเรียกวา ปรทัตตูปชีวี แปลวา มี
ชีวิตอยูดวยสิ่งที่ผูอื่นอุทิศให พวกนี้จะไดรับผลแหงการที่ญาติอุทิศให
ถาญาติที่เขาอุทิศใหไมมี ญาติอื่นๆก็จะไดรับ” พราหมณทูลถามวา ถา
ญาติอื่นๆไมมีเลา ใครจะไดรับ พระพุทธเจาตรัสตอบวา “เปนไปไมไดที่
ในโลกแหงเปรตจะวางจากญาติของเรา” ในพระบาลี พระพุทธเจาตรัส
วา “แมผูที่เราอุทิศใหจะไมไดรับ แตผูทำบุญใหทานก็ไมไรผล คือ ผลดี
จะตกแกผูทำบุญใหทานนั่นเอง”
ความเห็นผมวา ถาผูตายไปเกิดเปนเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่ง ทานทราบ
เรื่องที่เราทำบุญอุทิศให ทานก็อนุโมทนา อำนวยพรใหแกเราใหเรามี
ความสุขความเจริญ
คำถามที่ ๙๐๙
พระพุทธ องค ตรัส วา “ สทฺ ธมฺม เท สนา สุขา ” การ แสดง พระ
สัทธรรม เปนสุข ขอ อนุญาต กราบ เรียน ถาม จาก ประสบการณ ของ
ทานอาจารยในฐานะที่ทานเปนแบบอยางของธรรมกถึกวา การแสดง
พระสัทธรรม ทำใหเปนสุขไดอยางใด ตองมีปจจัยอยางไรบางจึงทำให
เปนสุขเชนนั้นคะ
ตอบ
พระสัทธรรม หมายถึงธรรมของสัตบุรุษ มีพระพุทธเจาเปนตน
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เมื่อไดฟงคำสั่งสอนของทานก็ยอมจะเปนไปเพื่อคุณประโยชนทั้งทาง
โลกและทางธรรม เปนไปเพือ่ ความเจริญเพือ่ ความสุข ถาปฏิบตั ตาม
ิ คำ
สัง่ สอนของสัตบุรษุ กันใหทัว่ ถึงแลวจะไมมการ
ี เบียดเบียนกัน มีแตความ
เกื้อกูลตอกัน ทำใหสังคมโลกเปนสุข
พระพุทธภาษิตชุดนี้มีอยู ๔ เรื่องดวยกันคือ
๑. สุโข พุทธฺ านมุปปา
ฺ โท การเกิดขึน้ ของพระพุทธเจาเปนเหตุให
เกิดสุข
๒. สุขา สทฺธมฺมเทสนา การแสดงธรรมของสัตบุรุษเปนเหตุให
เกิดสุข
๓. สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี การสามัคคีกันของหมูคณะ
 เปนเหตุให
เกิดสุข
๔. สมคฺคานํ ตโป สุโข ความเพียรของผูพร
 อมเพรียงกันเปนเหตุ
ใหเกิดสุข
(คัมภีรธรรมบท ขุททกนิกาย)

คำถามที่ ๙๑๐
พระพุทธองคตรัสไวในที่ใดบางหรือไมคะวา การเขาถึงธรรม
นั้นยากหรืองาย และบุคคลตองปฏิบัติเพียงเทาใด จึงจะเรียกวาเขาถึง
ธรรมคะ
ตอบ
ตรัสไวหลายแหงวา การรูธรรมเปนสิ่งที่ทำไดยาก แมแตเพียง
การฟงธรรมของสัตบุรษุ ก็หาไดยากเสียแลว ไมตองพูดถึงการบรรลุธรรม
 น
หรือการเขาถึงธรรม การเขาถึงธรรมมีหลายระดับ เชน ระดับปุถชุ นผูเป
พหูสูต กับระดับของพระอริยเจามีพระโสดาบัน เปนตน
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ความไดอัตภาพเปนมนุษย ๑ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ๑
การไดโอกาสในการทำความดี ๑ การไดโอกาสฟงธรรมของสัตบุรุษ ๑
ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่หาไดยาก
ปฏิบัติไปตามมรรคมีองค ๘ หรือศีล สมาธิ ปญญา ก็จะเขาถึง
ธรรมไปตามลำดับๆ
คำถามที่ ๙๑๑
ที่ กลาว วา ฆราวาส ก็ เปน สงฆ ได หมายความ วา อยางไร คะ
ฆราวาสที่เปนสงฆในปจจุบันนี้มีอยูหรือไมคะ
ตอบ
สงฆในเพศฆราวาส หมายถึง พระอริยบุคคลตัง้ แตพระโสดาบัน
ขึน้ ไป ดูในสังฆคุณทีว่ าพระสงฆสาวกของพระผูมี พระภาคเจาคือบุคคล
๔ คู ๘ จำพวก มีพระโสดาบัน เปนตน สำหรับผูบวชแตยังไมเปนพระ
อริยะ ทานเรียกวาสมมติสงฆ ฆราวาสที่เปนสงฆคือเปนอริยะ คิดวามี
อยูไมนอยในปจจุบัน
คำถามที่ ๙๑๒
ทานอาจารยเคยกลาวไววา การศึกษาพระพุทธศาสนาไมควร
จับฉวยเอาเพียงสวนใดสวนหนึง่ (เหมือนตาบอดคลำชาง) แตควรศึกษา
ทั้งระบบ การศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งระบบ หมายถึงอะไรคะ
ตอบ
การศึกษาทั้งระบบ หมายถึง ใหรูทั้งหมดของสวนสำคัญของ
พระพุทธศาสนา เชน ศาสนธรรม ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี
เหมือนเราเห็นตนมะมวงทั้งตน ไมใชเห็นสวนใดสวนหนึ่ง เชนเห็นแต
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ใบที่คนนำมาแสดงใหดู แลวคิดวานี่คือมะมวงทั้งหมด หวังวาตัวอยาง
เทานี้คงพอเขาใจ
สมมติสงฆนั้นเปนสงฆโดยรูปแบบ อริยสงฆนั้นเปนสงฆโดย
คุณสมบัติ มีเรื่องแปลกอยูเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของพระพาหิยะ ไดสำเร็จ
เปนพระอรหันตทั้งยังเปนฆราวาส แลวขอบวช พระพุทธเจารับสั่งใหไป
หาไตรจีวรมาเพื่อจะบวช แตถูกโคขวิดสิ้นชีวิต พระพุทธเจาตรัสกับ
ภิกษุทัง้ หลายวา “เพือ่ นพรหมจารีของเธอเสียชีวติ แลว” ไดรับการยกยอง
จากพระศาสดาวาเปนผูรูธรรมไดอยางรวดเร็ว และจัดอยูในหมูภิกษุ
เอตทัคคะคือผูเลิศในทางตางๆ มีพระสารีบุตรเลิศทางปญญา เปนตน
คำถามที่ ๙๑๔
สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็นอยางไรจึงจะเรียกวา เห็น
ชอบ คะ ทำอยางไรสัมมาทิฏฐิจึงจะเจริญกาวหนา ขอบพระคุณคะ
ตอบ
ความเห็นชอบมี ๒ ปริยายคือ ปริยายเบื้องต่ำหมายถึง ความ
เห็นวาทำดีไดดีทำชัว่ ไดชัว่ อยางสัมมาทิฏฐิในกุศลกรรมบถ สวนปริยาย
เบื้องสูงหมายถึง ญาณคือความรูในอริยสัจ ๔ เชน สัมมาทิฏฐิในมรรค
มีองค ๘ ในพระไตรปฎกทานพูดถึงเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิไว ๒ อยาง
คือ
๑. ปรโตโฆสะ หมายถึง สิ่งแวดลอมที่ดี อาจเปนบุคคล ตำรา
และอื่นๆ
๒. โยนิโสมนสิการ ความคิดเปน คิดถูกตอง คิดอยางมีเหตุผล
มีปญญา
การประกอบตนดวย ๒ อยางนี้เนืองๆ ทำใหสัมมาทิฏฐิเจริญ
และมั่นคง
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คำถามที่ ๙๑๔
ขอถามเรื่องการปฎิบัติจะไดไหมคะ
ตอบ
ไดครับ ไดแนนอน ในชีวิตประจำวันใหปฏิบัติตามมรรคมีองค
๘ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน และปฏิบัติตามมงคล ๓๘ มีการไมคบคนพาล
เปนตน เพียงเทานี้ก็สบายแลว

คำถามที่ ๙๑๕
อาจารยคะ จำเปนหรือไมคะที่ตองมีญาณทัศนะเกิดขึ้น จึงจะ
มีความรูที่เปนภาวนามยปญญาเกิดขึ้นได ขอบพระคุณมากคะ ขอให
อาจารยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ตอบ
ญาณ ทัศนะ แปล วา ความ รู ความ เห็น ถา พูด ให เต็ม ตอง
พูดวา ยถาภูตญาณทัศนะ แปลวา รูเห็นตามเปนจริง เกิดขึ้นเพราะ
ภาวนามยปญญาในสมถะและวิปสสนา แตภาวนามยปญญามีความ
หมายกวางกวานี้ หมายถึง ปญญาหรือความรูที ได
่ จากการลงมือกระทำ
ในสิ่งตางๆในการงานตางๆ เชน คนจะเขียนหนังสือเปนก็เพราะลงมือ
ปฏิบัติในการเขียนหนังสือนั้น คนจะทำอะไรเปนและชำนาญก็ดวยการ
ลงมือปฏิบัติในสิ่งนั้นๆ อันนี้ก็เปนภาวนามยปญญาเหมือนกัน
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คำถามที่ ๙๑๖
พักนีหนู
้ มักไดอาน การทีผู่ เ ขียนเขียนถึงเรือ่ งการแทรกแซงกรรม
เชนการทีเพื
่ อ่ นมนุษยเกิดในทียากไร
่
รางกายอวัยวะไมครบสมบุรณ แม
กระทั่งกำพรา ถาเรานำเขามาอุปการะเลี้ยงดู หรือใหการค้ำจุน กลาย
เปนวาเราแทรกแซงกรรมที่กำลังสงผลรายแกคนนั้นๆ แทนที่เขาจะได
ชดใชกรรมกันไปใหสิน้ จริงรึเปลาคะ ถาเชนนัน้ โลกเราคงไมตองมีความ
เมตตาค้ำจุนกัน ชวยเหลือคนที่ดอยกวาเหรอคะ มันดูแหงแลงมาก ยิ่ง
กวานัน้ .. เขาวาเจากรรมนายเวรของเขาเหลานัน้ อาจมีการอาฆาตมาด
รายเราอีก หากเรากำลังบุญเกาไมมี ถาไมจริง แลวมีคนหลงเชื่อ หนูวา
เพื่อนมนุษยคงไมมีความออนโยนกันอีกแลวละคะ อาจารยวาอยางไร
คะ
ตอบ
กรรม ก็ ทำ หน า ที่ ของ กรรม ไป มนุ ษ ย ผู มี
มนุษยธรรมก็ทำหนาทีของ
่ มนุษยไป พระพุทธเจาทาน
สอนใหมนุษยมีเมตตากรุณาตอกัน ชวยเหลือ
กัน ตาม ฐานะ ใคร จะ วา แทรกแซง กรรม
หรืออยางไรก็ตาม เราควรทำหนาที่ของ
เพื่อนมนุษยที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมให
มากที่สุด ชวยเหลือตลอดลงไป
ถึงสัตวเดรัจฉาน ผมมีความเห็น
อยางนี้ครับ
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คำถามที่ ๙๑๗
อาจารยคะ หนูไดยินจากพระสงฆหลายตอหลายรูป พูดวา
การปฏิบัติเพื่อจะใหไปถึงที่สุดแหงทุกข ยากมาก ขนาดอยูในเพศของ
บรรพชิตยังยาก แลวคฤหัสถที่คิดวาจะไปใหถึงธรรมนั้นจะยากขนาด
ไหน ใหคิดดู .. หนูแสดงความเห็นวา สมัยพุทธกาล อุบาสกอุบาสิกา
ฟงธรรมยังบรรลุธรรมไดเลย ทำไมปจจุบันญาติโยมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบจะบรรลุธรรมไมได ทานบอกวา ยาก ๆ ๆ ในใจหนูไมเชื่อพระรูป
นั้นเลย ไดแตคิดวาทำไมทานถึงคิดอยางนี้..หนูบาปไหมคะ
ตอบ
ผมเห็นดวยกับคุณ พระธรรมเปนอกาลิโก ปฏิบัติเมื่อไรใหผล
เมื่อนั้น ขอใหปฏิบัติใหถูก ที่เรียกวา ธัมมานุธัมมปฏิบัติ คือปฏิบัติ
สมควร เหมาะสม ถูกตอง สมัยพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาบรรลุธรรม
กันไดอยางไร สมัยนี้ก็สามารถจะบรรลุธรรมไดอยางนั้น ขอใหมั่นใจ
ฆราวาสที่เปนพระอริยบุคคลมีเยอะแยะไป แตไมมีใครเที่ยวประกาศ
วาตนเปนพระอริยบุคคล เพราะไมใชวิสัยที่จะทำเชนนั้น ขอใหคุณเชื่อ
พระพุทธพจนที่วา “เมื่อผูปฏิบัติเปนอยูโดยชอบ คือปฏิบัติตามมรรคมี
องค ๘ อยู โลกก็จะไมวางจากพระอรหันต” เมื่อเปนเชนนี้จะกลาวไยถึง
พระโสดาบัน พระสกทาคามี เปนตน

คำถามที่ ๙๑๘
เรียนถามอาจารย การเรียนบาลีควรเริ่มตนอยางไรบาง หาก
ตองเรียนดวยตนเอง กรุณาแนะนำดวย ขอขอบพระคุณคะ
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ตอบ
เทาที่ผมมีประสบการณมา เรียนไวยากรณกอน แลวจึงเรียน
แปลประโยคงายๆ เชน พุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน แปลวา พระพุทธเจา
ทรงเกิดขึ้นแลวในโลก ความรูทางไวยากรณจะบอกเราไดวา ศัพทไหน
ประกอบดวยอะไร ลงวิภัติปจจัยอยางไร แตขอบอกตรงๆวา ภาษา
บาลีเรียนยากมาก ตองมีครูและพยายามดวยตนเองอยางยิ่งยวดจึงจะ
รูพอที่จะชวยตัวได ผมเองเรียนมาตั้งแตอายุ ๑๓ เรื่อยมาจนบัดนี้อายุ
๗๖ แลวก็ยังเรียนไมจบ ระยะ ๗ ปแรกอุทิศเวลาทั้งหมดใหภาษาบาลี
ถาคุณอยากเรียนก็เรียนเถอะ แตอยาหวังอะไรมาก รูไวบางก็ยังดี

คำถามที่ ๙๑๙
ผู ปรารถนา ความ สุข ความ เจริญ จะ มี ชีวิต อยู โดย ปราศจาก
ศรัทธาไดไหมคะ
ตอบ
ศรัทธาหมายถึงความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม เชน เชื่อมั่นในคุณ
พระรัตนตรัย เชื่อมั่นในกฏแหงกรรม ประกอบดวยปญญา โดยนัยนี้
ผูที่หวังความสุขความเจริญในชีวิต ควรจะตองมีศรัทธาและปญญา
ควบคูกันไป ศรัทธาที่ปราศจากปญญาก็จะงมงาย ปญญาที่ปราศจาก
ศรัทธาก็จะแลนเกินไป เบรคไมอยู เรื่องนี้มีรายละเอียดมาก และมีขอ
ยกเวนบาง เชน พระอรหันต ทานเรียกวาปญญาปริปุรี แปลวามีปญญา
บริบูรณ ปญญาจะเขามาแทนที่ศรัทธาไดเอง ฯลฯ
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คำถามที่ ๙๒๐
ขอ ความ กรุ ณ า ท า น อาจารย ยก ตั ว อย า ง เหตุ ก ารณ ใน ครั้ ง
พุทธกาลที่แสดงใหเห็นวา พระพุทธองคทรงมีความเคารพในพระธรรม
อยางยิ่งดวยนะคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
ตัวอยางในพุทธกาล เชน บางคราวเสด็จผานไป ไดทรงสดับพระ
กำลังแสดงธรรมอยู ทรงยืนฟงจนพระรูปนัน้ เทศนจบจึงเสด็จเขาไปและ
ชมวา เทศนไดดี ทั้งนี้เพราะทรงเคารพธรรม
ในพระบาลีพุทธภาษิตก็มี ตรัสถึงวา “พระพุทธเจาทั้งในอดีต
ปจจุบัน และอนาคต ลวนแตทรงเคารพธรรมทั้งนั้น ขอนี้เปนธรรมดา
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย” (จาก ธัมมคารวาทิคาถา)

คำถามที่ ๙๒๑
อกาลิกบุคคล หมายความวาอะไรคะ
ตอบ
ถ า แปล ตาม ตั ว อั ก ษร ก็ แปลล ว า บุ ค คล ผผูู ไม
ไมม
ประกอบดวยกาล คือ ทันสมัยอยูเสมอ
มอหรือมีชื่อ
เสียงเกียรติคุณยืนนาน ไมเคยเห็นศัพทนี้ที่เปน
คุณศัพทของบุคคล เคยเห็นแตที่เปนคุณศัพท
ของ พระ ธรรม อยาง ใน พระ ธรรม คุณ ที่ วา
สวาก ขา โต ภคว ตา ธัม โม สัน ทิฏฐิ โก
อกาลิโก
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คำถามที่ ๙๒๒
พระพุ ท ธ ศาสนา มี ทรรศนะ เกี่ ย ว กั บ ความ งาม อย า งไร คะ
พระพุทธองคทรงยกยองสิ่งใดวางามคะ
ตอบ
พระพุ ท ธ องค ทรง ยกย อ ง พระ ธรรม ว า งาม ทั้ ง ใน เบื้ อ ง ต น
ทามกลาง และ ที่สุด สำหรับ รางกาย และ วัตถุ ตางๆ นั้น ทรง สอน ให
พิจารณาวา ไมงาม เปนปฏิกูล
คำถามที่ ๙๒๓
ผม ได อาน พุทธ ประวัติ ตอน พระ พรหม มา ทูล อาราธนา ให
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนสัตวที่มีธุลีในดวงตานอย กับ ตอนพญามาร
มาขัดขวางไมใหพระพุทธเจาตรัสรู เราสามารถตีความหมายของพุทธ
ประวัตินี้เปน ๒ อยางคือ แบบปุคคลาธิษฐาน ( มีตัวมีตน ) กับ แบบ
ธรรมาธิษฐาน อยางนี้ก็มีประโยชน แกผูสนใจในแบบตางๆ ตามระดับ
สติปญญา อาจารยชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
ฟงคำถามดู คิดวาคุณนาจะเขาใจเรื่องทั้งสองนี้ดี ไมทราบจะ
อธิบายอยางไร ถาเชื่อตามตำราก็หมดปญหา ถาไมเชื่อตำราก็ตีความ
กันไปตางๆ เชน พระพรหมทีม่ าอาราธนา ตีความวาพระมหากรุณาของ
พระองค สวนที่มารมาขัดขวางมิใหตรัสรู ตีความวา กิเลสมารบกวนให
นึกถึงความสุขในอดีตทีทรง
่ เคยไดรับ แตก็ตัดพระทัยเสียได จนไดตรัสรู
อยางไหนถูกตองผมไมแนใจ ผมตอบคุณไดเพียงเทานี้
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คำถามที่ ๙๒๔
พุทธบริษทั ถาเรียนปฏิบตั ิ ไดถูกตอง ก็จะไดรับผล(ปฏิเวธ) จาก
ศาสนาที่เปนผลในปจจุบัน อาจจะเพียงแคขณะจิต คือ ไมตองรอตอน
ตายแลว หรือ รับผลเมื่อชาติหนา เพียงแตผลนั้นมากหรือนอย (วิราคะ)
ขึ้นอยูกับระดับของการหลุดพน ความคลายกำหนัด เปนไปตามสติ
ปญญา โดยเริ่มตนที่สัมมาทิฏฐิกอน อาจารยครับ สัมมาทิฏฐิ ถาเราจะ
กลาวเปน ๒ อยางคือ แบบศีลธรรม กับ แบบปรมัตถ เราจะกลาวหรือ
แยกกันอยางไรครับ อาจารยชวยอธิบายดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
ขอใหดูคำตอบในขอ ๙๑๓

คำถามที่ ๙๒๕
สวัสดี ครับอาจารย ตถาคตโพธิศรัทธาคืออะไรครับ ผมไดฟงมา
จากอาจารยอภิธรรมทานหนึง่ ทานบอกไววา ถาใครไมไดเรียนอภิธรรม
ก็จะไมมทาง
ี รูและ
 เขาใจในตถาคตโพธิศรัทธาไดอยางถูกตองและลึกซึง้
จริงหรือเปลาครับ อาจารยชวยแนะนำดวยครับ
ตอบ
ตถาคตโพธิศรัทธาคือความเชื่อในพระปญญาตรัสรูของพระ
ตถาคตเจา แมยังไมตองเรียนอภิธรรมก็มีศรัทธาแบบนี้ได
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คำถามที่ ๙๒๖
“ตา เห็นรูป เกิดจักษุวิญญาณ สามอยางนี้เรียกวา ผัสสะ พอ
ผัสสะนั้นมีคาเปน พอใจ ไมพอใจ ก็เกิดเปนเวทนา ยึดมั่นเปนตัณหา
อุปาทาน ฯ จนเปนสายตลอดของปฏิจจสมุปบาท” อาจารยครับ อยาง
นี้เราก็พอจะรูไดวา กิเลสเกิดขึ้นไปตามเหตุปจจัย เปนเหตุเปนผลของ
กันและกัน มิใชวากิเลสมันมีอยูในใจเราอยูแลว เพียงแตเราตัดตอน
สายแหงการเกิดของเวทนาตั้งแตผัสสะได เราก็จะไมเกิดกิเลสใชหรือ
เปลาครับ อาจารยชวยแนะนำสภาวะเชน เรากำลังทานอาหาร หรือ
เหตุการณสักเหตุการณหนึ่งแหงการเกิด และชวยอธิบายวิธีตัดตอน
ดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
ปฏิจจจสมุปบาท แปลวา อาศัยกันเกิดขึ้นตาม
เหตุปจจัย เมื่อมีเหตุปจจัยใหเกิดก็เกิด เมื่อมี
เหตุปจจัยใหดับก็ดับ เชน อาศัยตาเห็นรูปเกิด
ความพอใจเปนสุขเวทนา ตาเห็นรูปเกิดความ
ไมพอใจเปนทุกขเวทนา สุขเวทนาก็ตาม
ทุกขเวทนาก็ตาม ไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา เกิดขึ้นตั้งอยูแลวก็ดับไป ไมควร
ยึดมั่นถือมั่นวา เปนเราเปนของเรา ก็ถึง
ปฎิจจสมุปบาทสายดับ ฯลฯ
ปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการเปน
เรื่องยยากที่จะรูที่จะเขาใจ แมรูแลวเขาใจแลว
จะพูดให
ใ ผูอื่นรูและเขาใจก็ยาก
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คำถามที่ ๙๒๗
เพราะตถาคตกลาวอยางใดก็ทำอยางนั้น ทำอยางใดก็กลาว
อยางนัน้ ฉะนัน้ ชาวโลกจึงเรียกวา ‘ตถาคต’ ขอความกรุณาทานอาจารย
ชวยเขียนเปนภาษาบาลี และรบกวนอธิบายคำวา ตถาคต ดวยคะ ..
ขออนุโมทนาขอบพระคุณคะ
ตอบ
ตถาคต แปลไดหลายอยาง เชน
๑. ผูมาสูความจริง
๒. ผูไปอยางนั้น คือ ไปตามทางของพระองค
๓. ผูทำอยางที่พูด พูดอยางที่ทำ (ยถาวาที ตถาการี ยถาการี
ตถาวาที)
๔. ผูตรัสวาจาดี
คำ “ตถาคต” นี้ พระผูมีพระภาคมักตรัสเรียกพระองคเองเมื่อ
ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย
คำถามที่ ๙๒๘
ดิฉนั ไดยนิ ไดฟงจากผูปฏิ
 บตั ธรรม
ิ บางกลุม ทีชอบ
่ พูดวา ไมอยาก
ใหครูบาอาจารยของตนเดินทางไปในที่ชุมชนคนหมูมาก บอกวาทำให
กระทบธาตุขันธของทาน ประมาณวาพลังจิตของทานจะออนลง เรื่องนี้
ที่ถูกตองเปนอยางไรคะ (สวนมากมักเปนกลุมที่เนนเรื่องฌานคะ)
ตอบ
เรื่องทำนองนี้เปนเรื่องเฉพาะตนของพระภิกษุรูปนั้นๆ ไมอาจ
กลาวใหชัดลงไปไดวาจริงๆ แลวเปนอยางไร อาจไมดีสำหรับบางรูปและ
ดีสำหรับบางรูปก็ได
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คำถามที่ ๙๒๙
ขอ เรียน ถาม ทัศนะ ของ อาจารย วา บุคคล ธรรมดา ที่ มิได เปน
นักบวชในพระพุทธศาสนา สามารถบรรลุนิพพานไดหรือไมคะ หากเขา
ผูนั้นละวางอัตตา หมดกิเลสทั้งปวงแลว ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็ง
แรงใหแสงสวางทางปญญาตามรอยพระบาทศาสดาตอไปนานเทานาน
นะคะ
ตอบ
ไดแนนอนไมตองสงสัย ฆราวาสสามารถบรรลุธรรมไดจนถึง
เปนพระอรหันต แตเมื่อเปนแลวทานจะตองนิพพานหรือบวชในวันนั้น
ไมใชภายใน ๗ วันอยางที่พูดกันทั่วไป

คำถามที่ ๙๓๐
ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้ “เปนผูละองคหาไดขาด, ประกอบพรอม
ดวยองคหก, มีอารักขาอยางเดียว, มีพนักพิงสีด่ าน,เปนผูถอน
 ความเห็น
วาจริงดิง่ ไปคนละทางขึน้ เสียแลว, เปนผูละ
 การแสวงหาสิน้ เชิงแลว, เปน
ผูมีความดำริอันไมขุนมัว, เปนผูมีกายสังขารอันสงบรำงับแลว, เปนผูมี
จิตหลุดพนดวยดี” อาจารยครับอธิบายดวยครับ
ตอบ
เรือ่ งทีคุ่ ณถามนีเป
้ น อริยวาสธรรม แปลวา ธรรมเปนเครือ่ งอยู
ของพระอริยะ ๑๐ ประการ ถาจะตอบทั้งหมดก็ยาวมาก ขอแนะนำให
คุณไปอานพระไตรปฏกฉบับบาลีหรือฉบับแปลเปนไทยของมหาจุฬาฯ
อริยวาสสูตร เลม ๒๔ ขอ ๑๙ – ๒๐ ทั้งหมด ๑๐ ประการนี้เปนธรรม
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เครื่องอยูของพระอริยะ ขอยกมาเปนตัวอยาง
ขอ ๑ ที่วา ละองค ๕ นั้น หมายถึง ละนิวรณ ๕
ขอ ๒ ทีว่ า ประกอบดวยองค ๖ นัน้ หมายถึง วางเฉยในอารมณ
ทั้ง ๖ คือเมื่อตาเห็นรูป หูไดฟงเสียง เปนตน

คำถามที่ ๙๓๑
สวัสดีครับอาจารย ผมเคยเปนหมอดูทำนายมากอน แตพอได
มาอานบาลี พระพุทธภาษิต สามัญญผลสูตร ทานบอกวาผูมีศีล ไม
ควรจะเปนหมอทำนายโชคลาง , ลักษณะสิ่งของ , ทำนายการพุงรบ,
โหราศาสตร, ทำนายดินฟาอากาศ, ฤกษยาม, หมอผีและหมอยา อยาง
นี้คนเปนหมอดูตางๆ ในปจจุบันก็เปนคนไมมีศีล เปนพวกหลอกลวง
อาจารยชวยอธิบายเสริมดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
ขอความในสามัญญผลสูตร ทานหมายถึงนักบวช วาไมควร
ประกอบอาชีพอยางนี้ ไมเกี่ยวกับฆราวาส
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คำถามที่ ๙๓๒
อาจารยครับ พอของผมทานเปนพระ แตทานยังมีความชื่น
ชอบพระเครื่อง คือสมัยกอนบวชทานชอบเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง
เคยตำหนิทานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ รูสึกเปนกังวล กลัวบาป แตพอได
อานคำถามคำตอบ ในเรื่องที่ชาวบานสามารถตำหนิพระได แตตองมี
ความเมตตาตอทานจริง ผมรูสึกโลงใจ ตองขอขอบคุณอาจารยและผู
ตั้งคำถาม ทำใหความสงสัยบางอยางไดหมดไป ทุกวันนี้ผมกลาที่จะ
สนทนากับหลวงพอและพระองคอื่นๆ แบบบัวไมใหช้ำน้ำไมใหขุนครับ
ขอบคุณมากครับ
ตอบ
ดีแลว ขออนุโมทนาดวย

คำถามที่ ๙๓๓
เพื่อนพี่ของผมที่ทำงานไดรวมกันจัดทำหนังสือธรรมะเพื่อที่จะ
แจกลูกคาเปนธรรมทาน พอไดรับหนังสือมา หัวหนาใหบทสวดกอนจะ
แจกหนังสือพรอมกับธูป ๑๖ ดอก เขาบอกวาถาไมสวด บุญจะไดไม
ถึง และไมสามารถอุทิศใหผูที่ลวงลับได ผมวามันเปนพิธีรีตองมากกวา
แตก็ขัดใจหัวหนาไมได (แกอายุจะ ๖๐ แลวใกลเกษียณ) อาจารยชวย
อธิบายหนอยครับ(จริงผมพอเขาใจ แตพวกพี่เขาไมคอยเชื่อมั่น) ให
อาจารย ตอบดีกวา ขอบคุณครับ
ตอบ
ไมควรยึดถือเรื่องเหลานี้ ทำใหรุงรัง ไมมีประโยชน
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คำถามที่ ๙๓๔
มีไหมครับอาจารย ทีบุ่ คคลธรรมดาอานหนังสือธรรมะแลวบรรลุ
คาหนังสือ หรือวาเจอทุกขในชีวิตมามาก รูสึกเอียนชีวิต เลี่ยนกับชีวิต
จนสามารถเห็นธรรมในขณะนั้น โดยที่ไมตองอานหรือรูบาลี หรือศัพท
ธรรมะอะไรสักตัว (ผมวานาจะมีนะ ความรูสึกในขณะนั้นก็คือธรรมะ)
ตอบ
มีความเปนไปไดตามที่คุณวามา ในโลกนี้มีอะไรแปลกๆ ซึ่งที่
เรารูเห็นก็มี ที่เราไมรูไมเห็นก็มี ความเปนไปไดมีอยูมากมาย ขอตอบ
เทานี้นะครับ
คำถามที่ ๙๓๕
ที่วา พระสารีบุตรเปรียบขันธ ๕ วา เปนโจรที่ปลอมตัวเขามา
รับใชใหเจาของบานตายใจ มาจากพระสูตรเรื่องใด และเหตุใด ทานจึง
กลาวเชนนั้นคะ
ตอบ
ขออภัยดวยตอนนี้นึกชื่อพระสูตรไมออก เพียงแตเคยอาน
ผานแลวจำไว เหตุที่ทานกลาววา ขันธ ๕ เหมือนโจรที่ปลอมตัวเขามา
รับใชเจาของบาน ทำใหตายใจแลวลอบฆาภายหลัง ทานตองการให
พุทธบริษัทหวาดกลัวตอขันธ ๕ ไมเพลิดเพลินในขันธ ๕ เบื่อหนายใน
ขันธ ๕
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คำถามที่ ๙๓๖
ความกลัวเปนกิเลสประเภทใด พระพุทธองคตรัสวา ความกลัว
เกิดจากเหตุใด และขจัดไดอยางไรคะ
ตอบ
ถากลัวในสิง่ ทีไม
่ ควรกลัวก็เปนกิเลสประเภทโมหะ ถากลัวสิง่ ที่
ควรกลัวก็เปนปญญา เชน กลัวภัยในวัฎฎสงสาร กลัวความเกิด ความ
แก ความเจ็บ และความตาย หรือกลัวการเวียนวายตายเกิด เปนสิ่งที่ดี
ควรกลัว วิธีขจัดความกลัวในสิ่งที่ไมควรกลัวก็คือ เลี่ยงเสียบาง เผชิญ
หนาบางแลวแตกรณี พระพุทธเจาเคยตรัสเลาวา เมื่อพระพุทธองคทรง
แสวงหาโมกขธรรมอยูนั น้ อยูใน
 ปาเหว ยืนอยูที ใด
่ เกิดความกลัวขึน้ ก็จะ
ยืนอยูตรงนั้นจนหายกลัว เดิน นั่ง และนอน ก็เหมือนกัน

คำถามที่ ๙๓๗
การออนนอมถอมตน จัดเปนมานะ ประเภทหนึ่งดวย
หรือไมคะ (ใน
ใ ลักษณะที่วา ตนเสมอเขา หรือสูงกวาเขา
แตเห็นหหรือแสดงตนวา ต่ำกวาเขา)
ตอ
ตอบ
การออนนอมถอมตนไมเปนมานะ แต
เปนมงคลขอหนึ่งใน ๓๘
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คำถามที่ ๙๓๘
อาจารยครับ ตอนนีอาจารย
้
ยังสอนธรรมะทุกวันอาทิตยอยูหรื
 อ
เปลาครับ
ตอบ
ตอน นี้ ไม ได ไป สอน เพราะ เหตุ หลาย อย า ง มี สุ ข ภาพ ไม ดี
เปนตน
คำถามที่ ๙๓๙
ขอขอบคุณอาจารยมากครับ งานเขียนของอาจารยทำใหผม
ไดเปนพุทธศาสนิกชนเต็มตัวเต็มใจครับ ขอกุศลที่เกิดจงบันดาลให
ทานไดบรรลุธรรมตามที่ทานปราถนาทุกประการครับ จะขอรบกวน
อาจารยชวยแนะนำหนังสือที่อธิบายขอความใน”มหาสติปฏฐานสูตร”
แบบ ละเอียดหนอยครับ
ตอบ
เทาทีนึ่ กไดเวลานีมี้ ในสวดมนตแปลฉบับหลวง ของมูลนิธมหา
ิ
มกุฏราชวิทยาลัย หนาวัดบวรนิเวศ บางลำพู ซึง่ แปลมหาสติปฏฐานสูตร
คำตอคำ มีถึง ๔๓ หนา หนังสือขนาด ๘ หนายกพิเศษ นอกจากมหาสติ
ปฏฐานสูตรแลวยังมีพระสูตรอื่นๆอีกมาก คิดวาถาซื้อไวอานคงจะได
ประโยชนมาก อีกเลมหนึ่งคือเรื่อง อริยสัจ ๔ ตอนที่วาดวยสัมมาสติใน
มรรคมีองค ๘ เลมนีเป
้ นของผมเอง อธิบายไวคราวๆ พอเขาใจขอความ
สำคัญในสติปฏฐาน ๔
ขออนุโมทนาดวยที่ปรารถนาจะอานมหาสติปฏฐานสูตรโดย
ละเอียด ผมนึกไมออกวามีใครเขียนไวบาง
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คำถามที่ ๙๔๐
ทานอาจารยมีความเห็นวา “การทำงานดวยจิตวาง” มีความ
หมายตรงกับ หรือขยายความพุทธพจนขอใดคะ
ตอบ
มี พระพุทธ พจน อยู บท หนึ่ง ซึ่ง ตรัส ตอบ ปญหา ของ โมฆ ราช
มาณพใจความวา “เธอจงพิจารณาโลกโดยความเปนสุญญตา คือวา
โดยความวาง มีสติทุกเมื่อ ถอนความเห็นวาเปนตัวตนเสีย เมื่อเปนเชน
นี้ก็จะขามพนความตายเสียได ผูที่มองเห็นโลกอยูเชนนี้ มัจจุราชจะไม
เห็นเขา”
ทานพุทธทาสไดนำมาเผยแพรเรื่อง “ใหทำงานดวยจิตวาง”
หมายความวา วางจากตัณหาอุปาทาน ไมยึดมั่นถือมั่นวาเปนเราเปน
ของเรา ทำงานไปตามหนาที่ แตบางสำนักการศึกษาหรือนักเผยแผ
บางคนคัดคานวา จิตวางไมได จิตตองมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง
แตความหมายของทานพุทธทาสหมายถึง วางจากตัณหาอุปาทาน ก็
ชัดเจนแลว
คำถามที่ ๙๔๑
ขอ แสดง ความ ยินดี และ อนุโมทนา กับ ทาน อาจารย ที่ ได รับ
รางวั ล ปู ช นี ย บุ ค คล ด า น ภาษา ไทย และ ผู ใช ภาษา ไทย ดี เด น จาก
กระทรวงวัฒนธรรมดวยคะ นอกจากทานจะถายทอดพระธรรมคำสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเปนอยางดีแลว ภาษา
ไทยที่ทานใชก็สละสลวยเหลือเกิน ไมวาจะหยิบหนังสือเลมใดของทาน
มาอานก็ยากที่จะวางลงไดงายๆ หนูภูมิใจที่ไดเปนลูกศิษยของทาน
อาจารยคะ
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ตอบ
ขอบใจมากๆ ทีแสดง
่
ความยินดีมา ขอใหมีความสุขความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป

คำถามที่ ๙๔๒
พระพุ ท ธ องค ทรง สอน ว า เรา ควร ทำ อย า งไร เมื่ อ ได รั บ คำ
สรรเสริญ หรือถูกนินทา ทั้งที่ควรแกเหตุ และไมควรแกเหตุคะ ทรงสอน
วิธีรักษาใจใหเปนอุเบกขาในสถานะตางๆ ไวอยางไรบางคะ
ตอบ
พระพุทธองคทรงสอนวา นินทาและสรรเสริญเปนของประจำ
โลกเรียกวาโลกธรรม คนที่ไมถูกนินทาไมมีในโลก คนที่ไมไดรับการ
สรรเสริญก็ไมมีในโลกเชนกัน ถาเราทำถูกตองแลวโดยไมเขาขางตัว
เอง เขานินทาก็ชางเขาเถิด บาปเปปนของเขา ถา
ณา ดู ให ดีดี
เขา สรรเสริญ ก็ ให ใช ปญญา พิจารณา
วาเขาสรรเสริญผิดหรือถูก ถาเขาสรรเสริ
รรเสริญ
ผิดก็พูดใหเขาเขาใจวาคุณสมบัติเชนนั้น
เราไมมี ถาเขาสรรเสริญถูกก็เก็บไวเปน
กำลังใจ ถาเขานินทาถูกก็เก็บมาแกไข
ทาา
รวมความวา ทั้งสรรเสริญและนินนทา
ถาเราใชเปนก็มีประโยชน ถาเราใชช
ไม เปน ก็ เปน โทษ ขอ ให คุณ ตั้งใจ
ทำหนาที่ใหดีที่สุด ใครจะสรรเสริญ
บางนินทาบางก็ชางเขา มันเปนของ
ประจำโลก หลีกเลี่ยงไมได

๙๐
92 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

คำถามที่ ๙๔๓
พระทีไม
่ เดินบิณฑบาตตามบานเรือนแตมายืนรอใหชาวบานใส
บาตรตามตลาด หรือสถานทีชุ่ มชนตางๆ เปนประจำในทีเดี
่ ยวกันทุกวัน
เปนการทำผิดวินัยไหมคะ
ตอบ
ไมผิดวินยั เพียงแตอาจดูไมเหมาะไมควรในสายตาของชาวพุทธ
ทั่วไป คิดแบบใหอภัยวา ทานคงแกแลวเดินไมไหวบาง ทานไมรูจะไป
ที่ไหนบาง ยืนอยูกับที่หรือบางรูปก็หาเกาอี้มานั่ง มีคนซื้อของใสบาตร
ก็ดีเหมือนกัน แมคาก็พลอยไดบุญไปดวย ถาแมคาทำใจเปน
คำถามที่ ๙๔๔
ขอความกรุณาทานอาจารยบอกเคล็ดลับดับทุกขที่ลัดสั้นที่สุด
และสามารถปฏิบัติไดในชีวิตประจำวันดวยนะคะ กราบขอบพระคุณ
คะ
ตอบ
มีอยู ๒ ปริยายคือ
๑. คิดในทางยอมรับวา ทุกขเทานั้นเกิดขึ้น ทุกขเทานั้นตั้งอยู
ทุกขเทานั้นดับไป นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกขไมมีอะไร
ดับ ถึงเราไมดับ มันก็ดับไปเอง เพราะมันไมเที่ยง
๒. คิดโดยโยนิโสมนสิการวา ทุกขนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุไร แลวไป
ดับที่เหตุ ความทุกขก็จะดับไป
เหตุแหงทุกขมีมาก แตกลาวโดยสรุป ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธ
๕ เปนทุกขโดยรวบยอด เพราะฉะนัน้ พึงปฎิบตั เพื
ิ อ่ ลดละความยึดมัน่ ถือ
มั่นในเบญจขันธเสีย ความทุกขก็จะดับไป ทำยากแตก็ทำได
ขอตัง้ จิตเมตตา ปรารถนาดีตอทุกคน ผูที ถาม
่ มา และผูที ได
่ เปด
อานคำถามเหลานี้
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คำถามที่ ๙๔๕
เรียนพระอาจารย กระผมอยากพบทางสวางครับ เรื่องมีอยูวา
ตัวของกระผมเอง ทราบวามีเลือดบวกในตัวมาไดประมาณ ๔ ปแลว
ครับตอนนั้นอายุ ๒๔ กวาๆ ตอนที่ทราบก็ไดตัดสินใจบวชเลย โดยไม
ไดศึกษาวาผิดตอหลักศาสนาหรือไม คิดอยางเดียวคือบวชเพือ่ แทนคุณ
กอนตาย ครั้งนั้นบวชเพื่อแทนคุณ ตามประเพณีเฉยๆ มิไดบวชเพราะ
ศรัทธา บวชแค ๑๐ วันก็สึกมาใชชีวิตฆราวาสปกติ ชีวิตก็มีสุขบาง ทุกข
บาง ตามชีวติ โลก แตทัง้ หลายแหลตัวกระผมเองไมเคยทุกข เพราะโรคที่
มีอยูในตัว เขาใจมันเพียงวามันเกิดขึ้นแลว แกไขอะไรไมได และไมเคย
คิดจะฆาตัวตายเพื่อตัดปญหา ลวงเลยมาหลายป จูๆวันหนึ่งก็เขาใจวา
ชีวิตโลกสิ่งที่คนอื่นเขาใจวามันคือความสุข แทจริงแลวมันไมใชความ
สุขจริงๆ คนเรายังวิ่งตามหาความสุขใหมๆไดตลอดเวลา และไมเคย
สิน้ สุด จนรับรูต วั เองไดวามันไมไดตองการความสุขแบบทีเคย
่ เปนมาอีก
แลว และเลือ่ มใสในพระธรรม จนเกิดกิเลสอยากทีจะ
่ เอาตัวเองไปอยูใน

เพศบรรพชิต แตตอนนี้เมื่อศึกษาดูแลว ก็เขาใจวาเราไมพรอม เราบวช
มิได ตอนนีกระผม
้
ไมมความ
ี
สุขกับการใชชีวติ ทางโลก และจะเอาตัวเอง
เขาไปเปนพระก็มิได หรือมันเปนกรรมทีเรา
่ สรางไว เราก็ตองยอมใชกรรม
ใหหมดกอน อยากใหพระอาจารยชวยชี้ทางใหดวยครับ ขอบพระคุณ
พระคุณเจาครับ
ตอบ
กอนอืน่ ผมขอชีแ้ จงกอนวา ผมเปนฆราวาสไมไดเปนพระอยาง
ที่คุณเขาใจ เรื่องเลือดบวกของคุณนั้น ผมสงสัยวา เลือดบวกดวยโรค
อะไร จะใชโรคเอดสหรือเปลา ถาเปนเอดสก็ไมควรบวช เพราะรักษา
ใหหายไดยากหรืออาจไมหายเลย เปนภาระแกคณะสงฆในวัดนั้น ขอ
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ใหคุณตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติธรรม ใหทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาไป
ในเพศคฤหัสถนี่แหละ บรรลุธรรมชั้นสูงไดเหมือนกัน ผมขอเอาใจชวย
ใหคุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

คำถามที่ ๙๔๖
ขอความกรุณาทานอาจารย อธิบายความหมายหรือขยายความ
พระพุทธพจนที่วา “เมื่อความหวั่นไหวไมมี ปสสัทธิยอมมี เมื่อปสสัทธิ
มี นติยอมไมมี เมื่อนติไมมี อาคติคติ ยอมไมมี เมื่ออาคติคติ ไมมี
จุตูปปาตะยอมไมมี เมื่อจุตูปปาตะไมมี อะไรๆก็ไมมีในโลกนี้ และไมมี
ในโลกอื่น ไมมีในระหวางแหงโลกทั้งสอง นั่นแหละคือที่สุดแหงทุกข”
ดวยนะคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
ลีลา พระ บาลี ที่ คุณ ยก ขึ้น มา นั้น เปน ทำนอง อธิบาย
พระนิพพาน มีออยูศัพทหนึ่งที่ไมแนใจวาพิมพผิดหรือ
ไม คือคำวา “นนติ” ซึ่งผมไมเคยเจอคำนี้ในพระบาลี
ที่มีลีลาอธิบาย
า นิพพาน เชน ในปาฏลิคามิยวรรค
พระไตรปฎกเลม ๒๕ ขอ ๑๕๘ เปนพระบาลีที่
อธิบายพระนิพพานวา ไมใชนัน่ ไมใชนี่ ไมใช
การมา ไมใชการไป ไมมการ
ี จุตและ
ิ อุบตั ิ
นั่นคือที่สุดแหงทุกข ลองเปดดูทาง
อินเตอรเนต พระไตรปฎกเลม ๒๕
ปาฏลิคามิย วรรค อยาง ที่ อาง ถึง
แลว
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คำถามที่ ๙๔๗
บุคคลเชนไรควรเรียกไดวา เปนผูปรารภความเพียร อุทิศตน
เพื่อเผากิเลสอยูเนืองนิจคะ
ตอบ
ผูมีความเพียรดวยเรี่ยวแรงและกำลังทั้งหมด (ถามวา อานวา
ถา-มะ-วา ไมใช ถามวา) มีความบากบั่นมั่นคง (ทฬฺหปรกฺกโม) ไมทอด
ธุระในกุศลธรรม (อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ) อันนี้เปนคำอธิบายตาม
แนวพระพุทธพจนเมื่อตรัสถึงความเพียรหรือผูมีความเพียร

คำถามที่ ๙๔๘
วิสุทธิมรรคเปนคัมภีรชั้นใด มีสาระสำคัญอยางไรคะ เปนเรื่อง
เดียวกับวิสุทธิญาณกถาหรือไมคะ
ตอบ
วิสุทธิญาณกถานี่ใครเปนคนเขียน เนื้อหาเปนอะไร ยังไมเคย
ไดอาน สวนวิสุทธิมรรคนั้นเนื้อหาวาดวยศีล สมาธิ ปญญา พระพุทธ
โฆสาจารยชาวอินเดียเปนผูแตง มาแตงที่ลังกา ทางวิชาการเรียกวา
เปนคัมภีรชั้นปกรณพิเศษ ที่หนาปกหนังสือวิสุทธิมรรคเขียนเปนภาษา
บาลีวา วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปโม ภาโค ... ทุติโย ภาโค
... ตติโย ภาโค แปลวา ปกรณพิเศษชื่อวิสุทธิมรรค ภาค ๑ ... ภาค ๒
... ภาค ๓ ทานจัดเปนภาคละ ๑ เลม เปนหนังสือขนาด ๘ หนายกคอน
ขางหนา
หลักฐานคัมภีรทางพระพุทธศาสนาจัดเปนชั้นตามลำดับดังนี้
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๑. พระไตรปฎก
๒. อรรถกถา (คัมภีรอธิบายพระไตรปฎก)
๓. ฎีกา (คัมภีรอธิบายพระไตรปฎกและอรรถกถา)
๔. อนุฎีกา (คัมภีรอธิบายพระไตรปฎก อรรถกถา และฎีกา)
๕. ปกรณพิเศษ เชน วิสุทธิมรรค เปนตน ที่มีผูแตงขึ้นภายหลัง
อีกเรื่องหนึ่ง คือ มังคลัตถทีปนี อธิบายมงคล ๓๘ พระสิริมังคลาจารย
ภิกษุชาวเชียงใหมเปนผูแตง แตงไดดีมาก อานเพลิน แตงเมื่อประมาณ
๕๐๐ ปมาแลว สวนวิสุทธิมรรคนั้นแตงเมื่อประมาณ ๑,๕๐๐ ปมาแลว
หนังสือ ๒ เรื่องนี้เปนหลักสูตรการเรียนบาลีของพระในเมืองไทย
โดยนัยดังกลาวมา ผูที่แตงหนังสือเปนภาษาไทยอธิบายพระ
ไตรปฎกบาง อธิบายหลักธรรมบาง มีหลักฐานและเหตุผลเชื่อถือได
จะอนุโลมเปนอรรถกถาจารยรุนใหมไดหรือไม หรือจัดเปนปกรณพิเศษ
เชน วิสุทธิมรรคและมังคลัตถทีปนี ไดหรือไม ลองคิดดู

คำถามที่ ๙๔๙
เมื่อจำเปนตองอยูใกลกับบุคคลที่มีทิฐิมานะมาก ๆ บางครั้งก็
ทำใหเราไมมีความสุขเลย เราควรจะใชธรรมะขอไหน จึงจะชวยทำให
ทุกขนอยลงไดคะ ขอบพระคุณคะ
ตอบ
เขามีมากก็ชางเขา เราอยามีมาก พยายามลดใหนอยลงๆ คน
มีมากก็ทุกขมาก มีนอยก็ทุกขนอย คุณรูวาเขามีทิฏฐิมานะมาก ไมดี
เขาเปนตัวอยางทางไมดีใหเห็นอยูทุกวันๆ
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คำถามที่ ๙๕๐
หนูเปนคนคิดมากโดยเฉพาะกับเรือ่ งงาน หนูไมชอบใหหัวหนา
มาดาหรือมาวาหนูแรง ๆ แตทุกครัง้ หนูก็จะเงียบ ทำใหหัวหนาไมเคยให
เกียรติ มีแตวาแรงขึ้น เลยกลายเปนวาหนูออนแอ และตองเปลี่ยนงาน
บอย ๆ เพราะวาไมอยากเจอเหตุการณแบบนี้ แตในความเปนจริง แลว
หนูไมอยากหนี อยากจะเผชิญกับความเปนจริง เคยลองดูแลวมันมี
ผลกระทบตอการทำงาน ทำใหทำงานไมแลวเสร็จ จะทำอยางไรดีคะ
ตอบ
แตละคนก็พบแตละอยางไมเหมือนกัน คุณพบแบบนี้ คนอืน่ เขา
ก็พบอีกแบบหนึ่ง ลวนแตเปนทุกขทั้งนั้น อยูในโลกนี้จะหนีไปไหนให
พนทุกข อยูคนเดียวก็เปนทุกขไปอีกแบบหนึ่ง ลองดูก็ได อยูกับคนอื่น
ก็เปนทุกขไปคนละแบบ ไมมีใครถูกใจเราไปทั้งหมด เราก็ไมใชวาจะ
เปนที่ถูกใจใครไปทั้งหมด คนเรามีสวนดีบางมีสวนเสียบาง ดีไมทั่วชั่ว
ไมหมด
เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา
จงถือเอาสวนดีที่มีอยู
เปนประโยชนแกโลกบางยังนาดู
สวนที่ชั่วอยาไปรูของเขาเลย
จะหาคนมีดีโดยสวนเดียว
อยาไปเที่ยวคนหาสหายเอย
เหมือนคนหาหนวดเตาตายเปลาเลย ฝกใหเคยมองแตดีมีคุณจริง
(พุทธทาสภิกขุ)

คำถามที่ ๙๕๑
ปญญาที่เปน วิมังสา ธัมมวิจยะ และสัมปชัญญะ มีความแตก
ตางกันอยางไรบางคะ
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ตอบ
เหมือนกัน เหมือนคนเดียวกัน ทำหนาที่หลายอยาง เรียกไป
ตามหนาที่ที่ทำ
คำถามที่ ๙๕๒
พระพุทธองคตรัสเกีย่ วกับลักษณะของจิตอันเปนทีรวม
่ ของมรรค
มีองค ๘ ไวในที่ใด และอยางไรคะ
ตอบ
นาจะเปนจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
คำถามที่ ๙๕๓
ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย ยก ตัวอยาง พระ อรหันต สาวก ที่
ใหความสำคัญกับการปฏิบัติ สิกขาบทที่พระพุทธองคบัญญัติ ดวย
มุง หมาย จะ ให เปน แบบ อยาง และ เปน ประโยชน ตอ ชุมชน ทั้ง ที่ ทาน
ไมจำเปนตองถือสิกขาบทใดเพื่อขัดเกลาจิตใจและความประพฤติอีก
เพราะทานอยูจบพรหมจรรยแลวดวยนะคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
สำหรับ พระ อรหันต ผู อยู จบ พรหมจรรย แลว ก็ เปน อยาง นั้น
เหมือนกันทุกรูป คือเครงครัดในสิกขาบทที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
แตถามองในแงของการถือธุดงค เชน อยูปาเปนวัตร ถือบังสุกุลจีวร
เปนวัตร ก็มีพระมหากัสสปเปนตัวอยาง พระพุทธเจาเคยขอรองใหอยู
ในเสนาสนะที่อยูในบานเมืองเสียบาง ใหรับคหบดีจีวรคือจีวรที่ผูนำ
มาถวายเสียบางเพราะแกแลว ทานทูลตอบวา ทานทำเชนนั้นเพื่อเปน
ตัวอยางของภิกษุรุนหลัง
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คำถามที่ ๙๕๔
หากอยากจะบวช แตไมไดบวชควรจะทำอยางไรดีครับ เพราะ
รูสึกวาในสวนลึกของจิตใจมีความปราถนาที่จะออกบวชอยูตลอดครับ
แตผมก็ไมสามารถจะไปบวชไดตามที่ปรารถนา เพราะมีอุปสรรคเรื่อง
ลางานครับ หากจะลาออกจากงานก็มีพอ แม ที่ตองเลี้ยงดูซึ่งก็ทำไมได
อีก ขออนุญาตรบกวนชี้แนะผมดวยครับ หรือ ผมตองสรางเหตุปจจัย
อะไรบางครับ
ตอบ
การที่ไดอยูเลี้ยงแมดวยรายไดจากการงานที่สุจริตนั้นเปนบุญ
อันสูงอยู แลว อยาตองบวชซึ่งทำใหแมลำบากเลย บวชกายไมไดบวช
ใจก็ได คือตั้งตนอยูในกุศลสุจริต ขอใหพอใจตามที่มี ยินดีตามที่ได เทา
นี้คุณก็มีความสุขแลว ขออวยพรใหเจริญรุงเรืองยิ่งๆขึ้นไป

คำถามที่ ๙๕๕
การ ให อภัยทาน ที่ ถูก ตอง ตาม หลัก การ ของ พุทธ ศาสนา เปน
อยางไรคะ
ตอบ
ก็ใหอภัยคนที่ควรใหอภัย มิฉะนั้นเราจะเต็มไปดวยเวรภัย
พระพุทธเจาทรงแสดงวา มีคนพาลอยู ๓ จำพวก(โดยปริยายหนึ่ง) คือ
๑. ไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ
๒. ลวงเกินเขาแลวไมยอมขอโทษ
๓. เขาขอโทษแลวไมยอมใหอภัย(ในกรณีที่สมควรจะใหอภัย)
ในวงการพระสงฆ ผูใดลวงเกินเขาแลวไมขอโทษ ทานปรับ
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อาบัติ ผูที่เขารูสึกผิดแลวขอโทษ แตไมใหอภัย ทานปรับอาบัติเหมือน
กัน คำวา “ปรับอาบัติ” หมายความวาผิดวินัย เพราะฉะนั้นจึงตอง
ขอโทษและใหอภัยกันอยูเสมอๆ เปนอภัยทาน เราอยูในโลกเกี่ยวของ
กับคนตองเตรียมใจไวเสมอที่จะใหอภัย เพราะคนไมเหมือนกัน ถา
เราไปเจอคนตระหนี่ก็คิดเสียวา “เขาเปนวัวตัวผูจะเอานมที่ไหนใหเรา
ถึงเปนวัวตัวเมียก็เถอะ ถาไมใชโคนมก็ไมมีนมใหรีด” อยางนี้เปนตน
แลวก็ใหอภัยไป อีกคำหนึ่งที่ควรทองไวเสมอคือ “ชางมันๆ” หรือ “ดี
เหมือนกันๆ” ชวยใหสบายใจขึ้นไดเยอะ

คำถามที่ ๙๕๖
การทำความดีของมุนีและนักปราชญ กับการทำความดีของ
คนทั่วไปตางกันอยางไรคะ
ตอบ
คนโดยทั่วไปทำความดีเพื่อใหผลดีตกแกตนบาง เพื่อใหคน
ทั้งหลายยกยองวาเปนคนดีบาง ติดดี เมาดี หลงดี แลวก็เดือดรอนเมื่อ
ไมไดอยางใจ สวนนักปราชญและมุนีทำความดีเพราะเห็นแกความดี
เพื่อรักษาความดีไวในโลก ทำแลวปลอย ไมยึดไมติด ไมหลงดี ไมเมา
ดี สำนึกอยูเสมอวา เปนหนาที่ที่จะตองทำความดี สวนผลดีจะตกแก
ใครก็สุดแลวแตเหตุปจจัย ไมตองแยงดีไมตองแขงดีกับใคร เปนการ
ปฏิบัติยากแตทำได ในระดับสูงพระพุทธเจาตรัสไววา
“แมแตธรรมเราก็สอนใหละเสีย ไมตองกลาวถึงอธรรม ธรรม
เหมือนเรือหรือแพสำหรับขามฝง เมื่อขามฝงไดแลวก็ทิ้งเรือหรือแพไว
ที่ฝงนั้นเอง”

สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 101
๙๙

คำถามที่ ๙๕๗
พระพุทธองคตรัสไวหรือไมคะวา ธรรมใดเปนยอดของกุศลธรรม
และธรรมใดเปนยอดของอกุศลธรรม
ตอบ
ความไมประมาทเปนยอดของกุศลธรรม ความประมาทเปน
ยอดของอกุศลธรรมตามพระพุทธพจนที่วา ”ธรรมที่เปนกุศลทั้งหลายมี
ความไมประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท” ตรัสวา “ความไม
ประมาทเปนเลิศ” สวนความประมาทตรัสวาเปนไปเพื่อโทษใหญ
คำถามที่ ๙๕๘
การอบรมปญญาใหไดรับผลดี จะตองทำอยางไรคะ
ตอบ
รูวาสิ่งใดเปนเหตุใหเกิดปญญาก็พึงทำใหมากอบรมใหมาก
ซึ่งสิ่งนั้น มีพระพุทธพจนบทหนึ่งวา “ปญญายอมเกิดเพราะการหมั่น
ประกอบ ปญญายอมสิน้ ไปเพราะการไมประกอบ บัณฑิตรูว าทางเสือ่ ม
และทางเจริญแหงปญญาเปนอยางนี้แลวพึงตั้งตนไวโดย ประการที่
ปญญาจะเจริญ” (พระพุทธพจนในธรรมบท)
อีกอยางหนึ่งพึงสนใจใหมาก ปฏิบัติใหมากในเรื่องปญญาวุฒิ
ธรรม (ธรรมเปนเหตุใหปญญาเจริญ) ๔ อยาง คือ
๑. หมั่นคบหาคนดี
๒. หมั่นฟงคำสั่งสอนของคนดี
๓. มีโยนิโสมนสิการ
๔. ปฏิบตั ธรรม
ิ ตามสมควรแกธรรม คือ ปฏิบตั ธรรม
ิ ตามสมควร
แกฐานะของตน
(พระพุทธพจน ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)
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คำถามที่ ๙๕๙
ความทุกขทั้ง ๑๐ ประเภทที่พระพุทธองคตรัสไว มีทุกขใดบาง
ที่พระอริยบุคคลยังตองประสบอยู และจะแกทุกขนั้นไดอยางไรคะ
ตอบ
ทีจริ
่ งความทุกขทัง้ ๑๐ ประการมีสภาวทุกขเปนตน ไมไดมาใน
ทีเดี
่ ยวกันกระจัดกระจายกันอยู สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิร
ญาณวโรรสทรงนำมารวมไวในหนังสือ “ธรรมวิจารณ” หลักสูตรนักธรรม
ชั้นเอก ตอนที่วาดวยทุกขลักษณะ ผมไดบรรยายไวคอนขางละเอียดใน
หนังสือเรื่อง”ความทุกขและการดับทุกข” ความทุกขเหลานี้พระอริยเจา
ละไดบางละไมไดบาง และละไดไมเทากัน เพราะพระอริยเจามีหลาย
ระดับ ความทุกขใดที่สืบเนื่องมาจากกิเลส พระอริยเจาที่ละกิเลสได
หมดแลวก็ไมตองทุกขเพราะเรือ่ งนัน้ ความทุกขใดทีเป
่ นเรือ่ งของสังขาร
หรือเรื่องของขันธ ทานก็ยังตองทุกขเพราะเรื่องนั้นอยู

คำถามที่ ๙๖๐
”ความกตัญูตอบุญ” หมายความวาอะไรคะ มีความจำเปน
และความสำคัญอยางไรคะ
ตอบ
คือใหนึกอยางนี้ คนเราเกิดมาเพราะบุญอำนวยผลใหและอยูได

ดวยบุญชวยรักษา และเราเปนหนี้สังคมกันทุกคน เพราะปจจัย ๔ ที่เรา
ใชอยูทุกวันนั้นสังคมโดยรวมไดผลิตขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงตองกตัญู
ตอบุญและระลึกถึงบุญคุณของสังคม ตอบแทนสังคมเทาที่จะทำได
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คำถามที่ ๙๖๑
จิตที่ควรแกการงาน หมายถึงจิตที่มีลักษณะเชนใดคะ
ตอบ
จิตที่บริสุทธิ์ผองแผว ตั้งมั่น ความหมายเดิมหมายถึงจิตที่ควร
แกการงานทางจิต ทานหมายถึง จิตที่ไดฌานที่ ๔ แลว พรอมที่จะนอม
จิตไปเพื่ออภิญญาตางๆ มี บุพเพนิวาสานุสสติญาณ เปนตน ในพระ
ไตรปฎกทุกแหง เมื่อพระพุทธเจาตรัสถึงเรื่องนี้ก็จะตรัสทำนองนี้ ทีนี้ถา
จะอธิบายใหเปนสามัญลงมา ก็อธิบายวา จิตทีฝ่ กดีแลวจะใหคิดเรือ่ งใด
ก็ได จะไมใหคิดเรือ่ งใดก็ได เหมือนดินน้ำมันทีเรา
่ จะปน ใหเปนรูปใดก็ได
ไมเหมือนดินแหงและดินเหลว อยางนี้แหละเรียกวา กัมมนียะ แปลวา
ควรแกการงาน

คำถามที่ ๙๖๒
ขอความกรุณาทานอาจารยอธิบายวา ทำอยางไรการใหทาน
ของผูมีทรัพยนอยจึงจะไดผลมาก ไมยิ่งหยอนไปกวาทานจำนวนมาก
ของ ผู มั่งมี คะ ( เพื่อ จะ ได เปน กำลัง ใจ แก ผู ไมมี ทรัพย มาก แต มี น้ำใจ
ปรารถนาจะสละทรัพย เพือ่ ประโยชนของผูอื น่ ) และบำเพ็ญทานอยางไร
จึงจะถือวาเปนบุญอันสูงสุดคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
มีศรัทธา เชื่อกรรมและผลของกรรม ใหดวยจิตเลื่อมใส ดังที่
ทานกลาววา กอนใหก็มีจิตเลื่อมใส กำลังใหก็มีใจชื่นบาน ใหแลวก็รูสึก
พอใจไมเสียดาย ใหทานในทานผูมีคุณธรรมสูง กำหนดอยางสูงคือผูที่
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ปราศจากกิเลส อยางนี้แหละเรียกวา ทานแมจะใหนอยแตก็มีผลมาก
แตถาปราศจากทักขิไณยยบุคคลเสียแลว แมจะใหมากก็มีผลนอย (ดู
ขอความใน เวลามสูตร)
บรรดาทานทั้งหลาย ธรรมทานเปนเลิศเปนบุญอันสูงสุด

คำถามที่ ๙๖๓
สิง่ ทีเป
่ นยอดปรารถนาของนักปราชญ มุนี และบัณฑิต คืออะไร
คะ เปนสิ่งเดียวกันหรือไมคะ
ตอบ
แตละบุคคลมีความปรารถนาสูงสุดทีไม
่ เหมือนกัน ลองดูประวัติ
พระพุทธสาวกก็ได แตละองคตางก็มีความปรารถนาตางกันจึงไดประสบ
ผลสำเร็จสูงสุดคือความเปน เอตทัคคะตางๆ กัน แตถาตัง้ คำถามวา อะไร
ควรจะเปนยอดปรารถนาของนักปราชญเปนตน ก็ตอบไดวา ความสิ้น
ทุกขในสังสารวัฏ ก็คือความสิ้นกิเลสนั่นเอง
คำถามที่ ๙๖๔
เคยไดรับทราบมาวา ขณะใดทีบุ่ คคลไมเปนไปในบุญกิรยิ าวัตถุ
๑๐ ขณะนั้นบุคคลยอมมีอกุศลจิต แมจะไมไดทำทุจริตกรรมก็ตาม แต
จิตก็จะเปนอกุศล คำกลาวนี้ เปนจริงเสมอไปหรือไมคะ
ตอบ
ไดฟงมาจากไหน ใครเปนคนพูด ทำไมจึงพูดอยางนั้น จิตยอม
เปนกุศลบาง อกุศลบาง อพยากฤตบาง แลวแตเหตุปจจัยปรุง
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คำถามที่ ๙๖๕
กราบเรียนทานอาจารย ที่ผมเขียนมาไมมีคำถามมาถามครับ
แตมีความประสงคที่จะขอพรที่ดี ๆ จากทานอาจารย เพื่อเปนมงคลแก
ชีวิต เนื่องในวาระโอกาสวันคลายวันเกิดของทานอาจารย ลูกศิษยคน
หนึ่งเชนผม หรือหลาย ๆ ทาน คงตองการคำอวยพรจากทานอาจารย
เชนกัน ทุกวันนี้ก็ไดอาศัยฟงเสียงของอาจารยดวยการเปดซีดีที่ไดรับ
มาจากทาน และอานหนังสือของทาน ทายนี้ขอใหอาจารยดูแลสุขภาพ
ดวยครับ ระลึกถึงอาจารยเสมอ ดวยความเคารพอยางสูง
ตอบ
ขอบใจมากที่เขียนมาเชนนี้ ขออวยพรวา ดวยอานุภาพแหง
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ รวมทั้งคุณงามความดีทั้งหลาย
ขอใหคุณและศิษยทั้งหลายพนจากโรคทั้งปวง พนจากความเดือดรอน
ทั้งปวง พนจากเวรภัยทั้งปวง เปนผูดับเย็นตลอดกาลทุกเมื่อ
คำถามที่ ๙๖๖
ผูที่อบรมจิตดีแลว กับผูที่ยังไมไดอบรมจิต จะมีลักษณะที่ตาง
กันอยางไรคะ
ตอบ
โดย ปริยาย หนึ่ง ผู ที่ อบรม จิต ดีแลว จะ เปน ผู ไม หวั่น ไหว ใน
โลกธรรม หรือหวั่นไหวนอย สวนผูที่ยังไมไดอบรมจิตใหดีจะเปนผูหวั่น
ไหวตอโลกธรรมมาก คือไมตระหนักรูวาโลกธรรมเปนของไมเที่ยง มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา อีกปริยายหนึ่ง โดยนัยแหงอินทรียภาวนา
สูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระพุทธองคทรงแสดงวา “ผูที่อบรม
อินทรียดีแลว ยอมไมหวั่นไหวตอทุกขและสุข ฯลฯ”
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คำถามที่ ๙๖๗
ในฐานะที่ทานอาจารยเปนแบบอยางของพหูสูตผูเปนที่เคารพ
อยางยิ่งของพุทธศาสนิกจำนวนมาก ขอความกรุณาทานอาจารย โปรด
กลาวถึงประโยชน ความจำเปน และคุณคาของการที่สามารถจดจำ
พระพุทธพจนไดมากตอการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเปนแบบอยางให
คนรุนหลังไดดำเนินรอยตามดวยคะ
ตอบ
เบื้องแรกตองตระหนักถึงองคของพหูสูต ๕ ประการกอน คือ
๑. อานมาก ศึกษามาก ฟงมาก (สุตธโร สุตสนฺนิจฺจโย)
๒. จำไวไดมาก (ธตา)
๓. วาไดคลองไมติดขัด (วจสา ปริจิตา)
๔. ใครครวญดวยใจ หมั่นใครครวญหาความหมายอยูเสมอ
(มนสานุเปกฺขิตา)
๕. แทงทะลุปรุโปรง คือเขาใจชัดเจน (ทิฺฐิยา สุปฺปฏิวิทฺธา)
(นาถกรณธัมมสูตร)
เมื่อพยายามปฏิบตั ิกระทำใหมีองคของพหูสูต ๕ ประการนี้อยู
ในตนแลว ก็จะเปนพหูสูตบุคคลในวิชานั้นๆ ที่ตองการ
การจำพระพุทธพจนไดมากนั้นเปนประโยชนกับความเขาใจ
ธรรมและการดำเนินชีวิตเปนอยางมาก เพราะเมื่อจะทำสิ่งใดจะพูด
สิ่งใดจะคิดสิ่งใด พระพุทธพจนก็จะโผลขึ้นมาเปนประทีปสองทางชีวิต
ยังจะเปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่นเปนอันมาก ความจำไดมากจะชวย
ประหยัดเวลาในการคนควาหาความรูไดมากดวย
มี เรื่ อ ง เล า ไว ใน คั ม ภี ร ว า มี พราหมณ คน หนึ่ ง เข า ไป เฝ า
พระพุทธเจา กราบทูลวา พระพุทธเจาเขาก็ไดบูชาแลว พระสงฆเขาก็ได

สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ ๑๐๕
107

บูชาแลว เขาตองการจะบูชาพระธรรมจะใหทำอยางไร พระพุทธเจาตรัส
วา ใหไปบูชาพระสงฆผูเปนพหูสูต พราหมณถามวาใครเลาเปนพหูสูต
พระพุทธเจาตรัสวาใหไปถามภิกษุทั้งหลาย เมื่อพราหมณไปถาม ภิกษุ
ทั้งหลายก็ตอบวา “พระอานนท” พราหมณจึงไดนำของไปบูชาพระ
อานนท เปนอันไดบูชาพระธรรม

คำถามที่ ๙๖๘
พระพุทธพจนที่เปนหลักฐานวา พระพุทธองคทรงมีความรูที่ถูก
ตองและลึกซึ้งมากเกี่ยวกับเรื่องสรีระของมนุษย หรือชีววิทยา ปรากฏ
อยูในสวนใดของพระไตรปฎกบางคะ
ตอบ
มีหลายแหง จะตอบเทาที่พอนึกไดเวลานี้
๑. ในสังยุตตนิกาย มีผูมาถามถึงกำเนิดของมนุษยวามนุษย
เกิดมาไดอยางไร พระพุทธเจาตรัสตอบวา
“ทีแรกเปน “กลละ” กอน ตอมาเปน “อัพพุทะ” ตอมาเปน “เปสิ”
ตอมาเปน “ฆนะ”
ตอมาเปน “ปญจสาขา” มารดาบริโภคสิ่งใดเด็กในครรภก็ได
บริโภคสิ่งนั้น(ทางสายสะดือ)”
กลละเปนจุดใสๆ อัพพุทะเปนเหมือนน้ำลางเนื้อ เปสิเปนกอน
เนื้อเหลว ฆนะเปนกอนเนื้อแข็ง ปญจสาขาเปน ๕ ปุมคือคอรวมศีรษะ
แขนทั้งสอง ขาทั้งสอง
๒. ในมัชฌิมนิกาย พระพุทธเจาตรัสวา”มนุษยเกิดขึ้นมาดวย
อาศัยเหตุ ๓ อยาง คือ

๑๐๖
108 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

๑. มารดาบิดารวมเพศกัน (มาตาปตูนํ สํวาเสน)
๒. มารดาอยูในวัยเจริญพันธุ (มาตา จ อุตุนี โหติ)
๓. วิญญาณมาถือปฏิสนธิ (คนฺธพฺโพ ปจฺจุปฺฐิโต)”
ฯลฯ

คำถามที่ ๙๖๙
เรียนถามอาจารย นั่งสมาธิแลวเกิดปญญา คำวาปญญานี้คือ
อะไรครับ
ตอบ
ปญญาก็คือปญญารูเห็นตามเปนจริง ที่จริงนั่งสมาธิก็ไดสมาธิ
ถาจะใหไดปญญาตองเจริญปญญาอีกตางหาก อาศัยสมาธิเปนพื้น
ฐานได

คำถามที่ ๙๗๐
การอวดอุตริมนุสสธรรม ของพระภิกษุสงฆ มีขอบเขตขนาด
ไหนครับถึงจะเรียกวาอวด ระดับศีล, สมาธิ, ปญญา หรือขั้นปฏิเวธ
ครับ อาจารยชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
ในพระบาลีที่วาดวยอุตริมนุสสธรรม ทานอางถึงฌาน วิโมกข
สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล

สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ ๑๐๗
109

คำถามที่ ๙๗๑
พระพุทธองคไดตรัสถึงอานุภาพ หรือคุณของความเปนผูพูด
นอยไวอยางไรบางคะ
ตอบ
ไมเพอเจอ ไมเสียกำลังมาก สงบ

คำถามที่ ๙๗๒
ทาน อาจารยมีความเห็นวา ระบบการศึกษาของคณะสงฆไทย
ควรไดรับการปรับปรุงหรือไมคะ หากสามารถทำไดตามความเห็นของ
ทานอาจารย ควรเนนการเรียนการสอนในเรื่องใด ควรเพิ่ม หรือลดเรื่อง
ใดคะ
ตอบ
หลักสูตรก็ใชไดอยูแล
 ว
เพียงแตคิดหาวิธวี าทำอยางไร
ผูเรียนจึงจะเขาใจแจมแจงในบท
เรียน นั้นๆ ใน การ นี้ ครู ผู สอน มี บทบาท
บาท
สำคัญมาก คือครูผูสอนตองรูจริง มีความ
รูกวางขวางและลึกซึ้ง
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คำถามที่ ๙๗๓
อริย วัง ส ปฏิปทา กับ อน ติ มานี มี ความ เกี่ยวของ สัมพันธ กัน
อยางไรคะ
ตอบ
อริยวังสปฏิปทา คือ แนวปฏิบัติของวงศพระอริยะ มี ๔ ขอ
ดวยกันคือ
๑. สันโดษดวยจีวร
๒. สันโดษดวยบิณฑบาต
๓. สันโดษดวยเสนาสนะ
๔. ยินดีดวยภาวนา
ไมยกตนขมผูอื่น ไมดูหมิ่นผูอื่นดวยเหตุที่ตนมีคุณธรรมเชนนี้ๆ
อันนี้ก็เปนอนติมานี

คำถามที่ ๙๗๔
ปญญา คือ การรูเห็นตามความเปนจริง “ความเปนจริง” ดัง
กลาว คืออะไรคะ การเจริญปญญา ทำอยางไรคะ
ตอบ
อะไรเปนจริงอยางไรก็รูเห็
 นตามนัน้ เชนวา สังขารทัง้ ปวงไมเทีย่ ง
สังขารทัง้ ปวงเปนทุกข ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา ก็รูเห็
 นตามนัน้ เรียกวารู
เห็นตามความเปนจริง การเจริญปญญาก็คือ รูเห็
 นตามความเปนจริงให
มาก ทำใหมาก อบรมใหมาก
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คำถามที่ ๙๗๕
พระพุทธองคทรงใหหลักในการตัดสินวา สิ่งใดเปนธรรม สิ่งใด
เปนวินัย สิ่งใดมิใชธรรม สิ่งใดมิใช วินัย ไวอยางไรคะ
ตอบ
มีลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ เชน สิ่งใดเปนไปเพื่อ
ความมักนอยสันโดษ สิ่งนั้นเปนธรรมเปนวินัย สิ่งใดเปนไปเพื่อความ
ไมมักนอยไมสันโดษ อันนั้นไมใชธรรมไมใชวินัย เปนตน มีเรื่องปรารภ
ความเพียร เรือ่ งเลีย้ งงาย เปนธรรมเปนวินยั ความเกียจคราน ความเปน
ผูเลี้ยงยากไมเปนธรรมไมเปนวินัย และอื่นๆ
คำถามที่ ๙๗๖
หาก จะศึกษาวา พระพุทธองคทรงจำแนกพระอริยบุคคลไวเปน
๔ ประเภท และทรงกลาวถึงคุณสมบัตของ
ิ พระอริยบุคคลทัง้ ๔ ประเภท
ไวอยางไร ควรจะอางอิงจากพระสูตรใดคะ
ตอบ
ดูสังโยชน ๑๐ ก็ได พระโสดาบันละกิเลสได ๓ ขอแรก พระสก
ทาคามีก็เหมือนพระโสดาบันเพียงแตทำราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบาง
ลง พระอนาคามีละสังโยชนไดอีก ๒ คือกามราคะ และปฏิฆะ ๕ อยาง
นี้เรียกวาสังโยชนเบื้องต่ำ พระอรหันตละสังโยชนเบื้องสูงได ๕ คือรูป
ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
พระโสดาบันและพระสกทาคามีเปนสีลปริปุรี แปลวาผูสมบู
 รณ
ดวยศีล พระอนาคามีเปนสมาธิปริปุรี สมบูรณดวยสมาธิ พระอรหันตเปน
ปญญาปริปุรี สมบูรณดวยปญญา

๑๑๐
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คำถามที่ ๙๗๗
ความจริง ในพุทธศาสนามีกี่ประเภท อะไรบางคะ และความ
จริง ในทางปรัชญา เหมือน หรือแตกตางจากความจริง ในพุทธศาสนา
อยางไรคะ
ตอบ
ถาเปนความจริงก็เหมือนกัน ไมวาทางศาสนาหรือทางปรัชญา
ถารูจริงเห็นจริงก็รูเห็นอยางเดียวกัน เปรียบเหมือนดื่มน้ำมะนาวเปรี้ยว
มันก็รูสึกอยางเดียวกัน

คำถามที่ ๙๗๘
การทำบุญเปนไปตามอำนาจกิเลสหรือไมอยางไรครับอาจารย
(ทำเพราะอยากไดบุญ)
- เหตุที่ประเทศไทยมีความคิดวา อะไรก็ได เหมือนกับออนแอ
ทางความคิด มีคนบอกวาเปนเพราะพระพุทธศาสนา ตางจากประเทศ
ที่เปนตางศาสนา มีการพัฒนาไปถึงโลกพระจันทรกันแลว อาจารยคิด
เห็นเชนไร
- มีคนพูดที่ไมคอยเขาหู พูดเหยียบย่ำ ขอหลักการปฏิบัติของ
อาจารยวาควรวางตนแบบไหนจะไดไมทุกข
- การบูชาพระพุทธรูปยืนปางลีลาโดยการนำพวงมาลัยไปคลอง
ที่ขอพระหัตถที่ทรงยกขึ้นนั้นทำไดหรือเปลาครับ ผมไดทำลงไปแลว
(ตามๆเขาไป) คิดแลวแปลกๆ ครับ เพราะไมเห็นที่ไหนทำ ลักษณะ
พระพุทธรูปประทับยืนอยูบนฐานที่สูงเหนือศีรษะของเราและมีโตะที่
มี แจกันและกระถางธูปเทียนอยูขางลาง(พยายามมาก เอาทอ pvc
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ยาว แลว เอา ลวด มา คลอง ทำ เปน ตะขอ แลว เอา พวง มาลัย ประดิษฐ
แขวนบริเวณขอ พระหัตถของพระพุทธรูป ถาไมควรทำ ผมจะไดไปเอา
ออกนะครับ แมผานมานานแลวก็ยังคิดมาก วาใครมาเห็นเขาอาจคิด
วาแบบนี้เปนสิ่งที่ทำได) แลวทำตามอยาง
- เวลาดูภาพพระสัมมาสัมพุทธเจาจากหลายๆที่มักเปนภาพที่
พระพุทธองคทรงยังมี พระเกศา พระเมาีอยู ผมวาไมนาจะเปนไปได
นะครับ ทานตัดพระเมาี โกนพระเกศาแลวนี่นา
ตอบ
ทำบุญเพราะอยากไดบุญก็ดีแลว เหมือนคุณทำงานเพราะอยาก
ไดเงินก็ไมเสียหายอะไร
ไปโลกพระจันทรไปทำไม ไปทำอะไร ไปแลว
พนทุกขไดไหม พนจากแก เจ็บ ตายไหม
เหยียบย่ำอะไร เหยียบย่ำใคร
คร เหยียบย่ำ
วาอยางไร คุณก็ทองคาถา “ชางมัน” เสียบาง
จะไดไมเดือดรอนกับเรือ่ งไรสาระ เขาาก็ไมมี
ตัวตน เราก็ไมมตัี วตน เปนสักแตวาธาตุ
าตุ ๔
ดิน น้ำ ไฟ ลม เหมือนกัน
เรื่อง พระ เมา ี เปน เรื่อง ของ
อง
ศิลปกรรม ที่ ชาง ปน พระพุทธ รูป
ตองการใหแปลกจากพระสาวก
เปนสัญญลักษณแหงปญญา

๑๑๒
114 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

คำถามที่ ๙๗๙
ทานอาจารยคิดวา ตอนนี้คนหันมาสนใจและศึกษาธรรมมาก
ขึ้นเพราะเหตุใด
ตอบ
ไมแนใจวาคนสนใจธรรมะมากขึ้น ที่เราดูเหมือนมากขึ้นนาจะ
เปนเพราะพลเมืองเพิ่มขึ้นมาก ถาคิดเปนเปอรเซนตเมื่อ ๕๐ ปกอนกับ
เดี๋ยวนี้อาจเทากันหรือนอยกวาก็ได เรามีดัชนีอะไรที่แสดงวาคนสนใจ
ธรรมะมากขึ้น และธรรมะที่เขาสนใจนั้นถูกหรือผิด เขาหาศาสนาใน
ทางงมงายก็มาก
คำถามที่ ๙๘๐
เวลาพระที่มีชื่อเสียงถูกกลาวหา ทำไมคนสวนใหญจะตัดสิน
วาพระเปนฝายผิด ทั้งที่การตรวจสอบยังไมชัดเจน
ตอบ
นาจะเปนเพราะมีอคติตอพระอยูแลว คือไมชอบพระ และมี
แนวโนมในการที่จะเชื่อคำเลาลือ คนเราสวนมากชอบเชื่อขาวลืออยู
แลว พระพุทธเจาจึงทรงสอนไวในกาลามสูตรวา “อยาเพิ่งรีบเชื่อโดย
ขาวลือ” ความจริงเปนสิ่งรูยาก ดังที่ทานกลาววา ”เรื่องสัจจะ ๑ เรื่อง
สัตว ๑ เรื่องปฏิสนธิ ๑ เรื่องปจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาท ๑, ๔ อยาง
นี้รูไดยากเห็นไดยาก รูแลวเห็นแลวก็แสดงใหผูอื่นรูเห็นไดยาก”
เรื่องสัตวหรือเรื่องคนเปนสิ่งที่รูยากวา ทำไมคนนี้จึงเปนอยาง
นี้ สัตวจึงเปนอยางนี้ เพราะเราไมรูปุพกรรมของเขา เราไมรูถึงสิ่ง
แวดลอมของเขา ฯลฯ
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คำถามที่ ๙๘๑
สมมติวาพระผิดจริง ควรใหอภัยทานหรือไม (ความผิดไมถึง
ขั้นปาราชิก) เพราะพระก็ยังเปนคนที่มีกิเลสอยู
ตอบ
จะเปนพระหรือเปนฆราวาสก็ตาม
โอกาสที่จะทำผิดมีอยู
เสมอ เราควรใหอภัย เปดโอกาสใหเขากลับตัว ควรบำเพ็ญอภัยทาน
กันใหมาก เพราะคนธรรมดาทำผิดไดเสมอไมวาจะอายุเทาไร ถาเปน
พระเมื่อตองอาบัติปาราชิกแลวก็ควรจะสึกตามพระวินัยที่ทานบัญญัติ
ไว สึกแลวก็เปนคนดีได ถาเขารูสึกตัวแลวหมั่นบำเพ็ญคุณงามความดี
อาจบรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน เปนตน ก็ได

คำถามที่ ๙๘๒
การที่พระถูกกลาวหาวาทำผิด ทานอาจารยคิดวามีสวนไหมที่
จะทำใหชาวพุทธเสื่อมศรัทธาลง
ตอบ
ก็มีสวนทำใหชาวพุทธเสื่อมศรัทธาลงตอพระสงฆ แตชาวพุทธ
ที่มั่นคงในพระธรรม มั่นคงในพระพุทธเจาแลวก็จะไมเสื่อมศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ผมพูดอยูเสมอวา การเขาหาศาสนาควรจะเขาทาง
พระธรรมกอน เมื่อเขาใจพระธรรมดีแลว เห็นประโยชนแลว ความเสื่อม
เสียของพระสงฆก็เปนเรื่องสวนตัวของบุคคลนั้น ไมสั่นคลอนศรัทธาใน
ศาสนาของชาวพุทธได

๑๑๔
116 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

คำถามที่ ๙๘๓
ทำอยางไรจะทำใหคนไมหวั่นไหวกับเรื่องราวของพระที่เกิด
ขึ้น
ตอบ
ไดกลาวตอบไวในขอ ๙๘๒ บางแลว ขอเพิ่มเติมที่พระพุทธเจา
ตรัสวา ”ถามีใครกลาวติเตียนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็อยาเพิ่ง
โกรธเขา เพราะถาโกรธเสียกอนแลว เราจะรูไดอยางไรวาเขาติเตียนผิด
หรือถูก ถามีใครสรรเสริญพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็อยารีบยินดี
รับไว เพราะถาทำเชนนั้นจะรูไดอยางไรวาเขากลาวชมถูกหรือผิด” (นัย
พรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย)
คำถามที่ ๙๘๔
ผมเห็นดวยกับ อาจารยครับ (ขอ.๙๘๒) ถาพุทธบริษทั ยึดมัน่ ใน
พระธรรม ดังที่พระพุทธเจากลาวไวกอนปรินิพพานวา “ใหยึดพระธรรม
ไวเปนศาสดาแทนเรา” แตคนสมัยนีกลั
้ บยึดในตัวบุคคลแทน แทนทีเรา
่
จะมองทานเปนธงชัยเปนตัวอยาง เอาธรรมะทีมี่ อยูใน
 ตัวทานมาปฏิบตั ิ
พูด คิด ปฏิบัติ กับทานดวยความเมตตา มองใหเห็นเปนปรากฏการณ
ทุกๆ สิ่งมันเสื่อมลงไปทุกขณะ อะไร อะไร มันก็เชนนั้นเอง กุศล อกุศล
อัพยากฤต มันก็เชนนั้นเอง (ยืมคำทานพุทธทาสมาใช)
ตอบ
ขอบคุณมากที่เห็นดวย อยากใหชาวพุทธทั้งหลายเปนอยาง
ที่คุณเปน รูสึกอยางที่คุณรูสึก จะไดไมติดในตัวบุคคลมากเกินไป จะ
ไดดำเนินตามพระพุทธโอวาทที่วา “ทานทั้งหลาย จงมีตนเปนที่พึ่ง มี
ธรรมเปนที่พึ่งเถิด อยาไดมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งเลย”
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คำถามที่ ๙๘๕
ผาไตรในองคกฐินมีกี่ผืน มีมากกวา ๑ ผืนไดไหม
ตอบ
ผาที่เปนองคกฐินจริงๆ มีผืนเดียว จะเปนจีวรก็ได สบงก็ได
สังฆาฏิก็ไดผืนใดผืนหนึง่ นอกจากนัน้ เปนบริวารกฐิน พระสงฆในนิกาย
ธรรมยุตยังนิยมรับเปนผาขาวอยู สวนมากเปนสบง(ผานุง) เพราะทำให
สำเร็จไดงายกวาอยางอืน่ ตองตัด เย็บ ยอม ใหเสร็จในวันนัน้ แลวกราน
กฐินหมายถึงนำผากฐินนัน้ มาใหสงฆอนุโมทนานัน่ เอง สวนมากจะเสร็จ
เอาตอนดึก สวนพระสงฆในคณะมหานิกาย นิยมรับผาที่สำเร็จรูปมา
แลวจึงกรานกฐินไดเลย เมื่อรับกฐินเสร็จแลว นอกจากไตรจีวรผืนใด
ผืนหนึ่งแลว ยังนิยมถวายของอื่นๆ อีกเปนบริวารกฐิน ถวายเงินเขาวัด
ก็เปนงานหลักอยู ในสมัยนี้จึงไดเรี่ยไรกันมากในงานทอดกฐิน

คำถามที่ ๙๘๖
ถาคุณพอปวยหนักเปนเสนเลือดสมองแตก หนูจะสวดมนตบท
ไหนและแผเมตตาอยางไร หรือควรจะทำอยางไรเพือ่ ใหคุณพอหนูไดรับ
บุญคะ ขอบพระคุณอาจารยมากคะ
ตอบ
เบือ้ งแรกตองรีบใหหมอดูแลรักษา เผือ่ วาจะหายได เคยเห็นพระ
บางฆราวาสบางหายกันมาหลายคนแลว สวนการสวดมนตการทำบุญ
และการแผเมตตาเปนตัวชวย คุณจะสวดบทอะไรก็ไดแลวแผสวนบุญ
อุทิศสวนกุศลใหพอ

๑๑๖
118 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

คำถามที่ ๙๘๗
นิรุตติปฏิสัมภิทา หมายความวาอะไรคะ บุคคลจำเปนตองเปน
ผูไดร่ำเรียนมามาก มีศิลปวิทยามากมากอน จึงจะเปนผูมีนิรุตติปฏิสัม
ภิทาหรือไมคะ
ตอบ
ปฏิสัมภิทา แปลวาปญญาแตกฉานใน ๔ อยางคือ
๑. อัตถปฏิสัมภิทา แตกฉานในความหมาย
๒. ธัมมปฏิสัมภิทา แตกฉานในหัวขอธรรม
๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในภาษา คือ ใชภาษาดี ใชภาษา
เปน ใชภาษาถูกตอง ใชภาษาไพเราะ
๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แตกฉานในปฏิภาณ คือ ไหวพริบดี ตอบ
ปญหาและแกปญหาไดทันทวงที ทันเหตุการณ
จะเรียนมากหรือเรียนนอยไมสำคัญเสมอไป อยูที ความ
่
ถนัด ถา
คนไมถนัด ถึงเรียนมากก็ใชภาษาไมเปนหรือไมดีพอ

คำถามที่ ๙๘๘
พระพุทธ องค ทรง ทำ หรือ ตรัส อยางไร จึง ทรงมี ชัยชนะ เหนือ
สัจจกนิครนถคะ
ตอบ
ตรัสวา “ขันธ ๕ เปนอนัตตา เพราะบังคับบัญชาไมไดวา จง
เปนอยางนี้เถิด อยาเปนอยางนั้นเลย เชน บังคับขอรองวาอยาแก อยา
เจ็บ อยาตาย ถาเปนอัตตาอยางที่สัจจกนิครนถถือก็จะบังคับได”
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คำถามที่ ๙๘๙
ผูอบรมจิตดีแลว กับผูที่ยังไมไดอบรมจิต มีความแตกตางกัน
อยางไรคะ
ตอบ
ขอแตกตางมีหลายอยาง เชน เมื่อโลกธรรมเกิดขึ้น ผูอบรมจิต
ดีแลวยอมไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม ผูไมไดอบรมจิตยอมหวั่นไหว ฯลฯ

คำถามที่ ๙๙๐
อยากทราบความหมายของคำวา “อยาเห็นแกกาลยาว และ
อยาเห็นแกกาลสั้น”
ตอบ
ความหมายของคำนีคื้ อ อยาเห็นแกกาลยาว หมายความวา อยา
ผูกเวรไวนาน อยาเห็นแกกาลสัน้ หมายความม
วา อยารีบดวนแตกจากมิตร มีขอความตอไปป
วา เวรยอมไมระงับดวยการจองเวร แตยอม
อม
ระงับดวยการไมจองเวร
คำนีเป
้ นโอวาทของพระเจาฑีฆติี โกศลล ให
โอวาทแกทีฆาวุกุมารผูเปนราชโอรส

๑๑๘
120 สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ

คำถามที่ ๙๙๑
ทุกคนยอมมีมิตรสหาย อยากทราบวา ทำอยางไรมิตรภาพจึง
จะยั่งยืนไมจืดจาง
ตอบ
คำถามขอนี้ขอตอบดวยพุทธศาสนสุภาษิตที่วา
มิตรภาพยอมจืดจางเพราะเหตุ ๓ อยาง คือ คลุกคลีกันมากเกิน
ไป หางเหินกันเกินไป ขอในกาลที่ไมควรขอ
(อจฺจาภิกขณสํสคฺคา อสโมสรเณน จ
เอเตน มิตฺตา ชีรนฺติ อกาเล ยาจนาย จ)
เพราะฉะนั้น ผูมีมิตรดี ควร
ถถนอมมิตร ดวย การ ไม คลุกคลี
กันมากเกินไป ไมเปนกันเอง
มากเกินไป จนไมรจัู กเกรงใจ
ไมหางเหินกันเกินไป เวนระยะแต
พอดีพองาม และไมขอในกาลทีไม
่ ควร
ขอ เชน ในเวลาที่เขาลำบากยากจน
ใน เวลา ที่ เขา มี เรื่อง ใช จาย มาก
สำ
สำหรับพระสงฆ ทานหามมิใหขอ
ปจจจัย ๔ แกผูที่มิใชญาติและมิใช
ปวา
ปวารณา(ปวารณา = เปดโอกาส
อน
อนุญาตใหขอได)
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คำถามที่ ๙๙๒
ตอน มี ความ ทุกข ก็ นึกถึง อาจารย เสมอ คะ อาน ธรรมะ จาก
คำถามของคนที่ถามเขามา ทำใหไดขอคิด ขอเตือนใจ ไดหลายอยาง
รวมทัง้ เปนกำลังทีจะ
่ สูต อไป หนูมีเรือ่ งรบกวนเรียนสอบถามอาจารยคะ
หากเรามีเพื่อนรวมงานที่วาเราเสียหาย แตลับหลังนะคะ ตอหนาก็มีคะ
ทำใหไดอาย เราควรเถียงกลับ แตไมทันเกมสเขาคะ พวกดวยคะ เรา
ไมมีพวก ดูเหมือนไมมีใครอยากคบเปนเพื่อน ดูแตละคนมีอคติกับเรา
ตอนนี้ ก็อึดอัด เหนื่อย และเปลี้ยมาก อยากออกจากงาน แตก็กลัวเอา
ตัวไมรอด เหมือนหมาจนตรอก แตยังถูกทำรายอยู รูสึกทุกข เศรา บอก
ไมถูกคะ พยายามนึกถึงคำสัง่ สอนของอาจารย หรือคำตอบตอบคำถาม
ของอาจารย ดึงมาใหทันใชกับความทุกขที่มีอยู แตรูสึกไมทัน ไมรูจะ
ทำอยางไร เพื่อนที่เคยสนิท ก็ตีจาก ธรรมะดึงมาใชไมทันคะ เจ็บปวด
แตทอแทบอกไมถูก รบกวนอาจารยชวยตอบยาว ๆ ดวยคะ
ตอบ
๑. ลองหันมาพิจารณาตนเองดูบางวาเรามีขอบกพรองเสียหาย
อะไรหรือเปลา โดยไมมอคติ
ี ถาเห็นวาเราไมมขี อบกพรองเสียหายอะไร
ก็ใหคิดวา คนดียอมไมเปนที่พอใจของคนไมดี
๒. ใหเรายืนหยัดอยูในทางแหงความดีตอไป ถือสุภาษิตที่วา
“คนดีแมมีนอย ก็เอาชนะคนไมดีแมมีมากได”
๓. ขอใหคิดวา ใครทำไมดีไว ผลไมดียอมยอกยอนเขาหาเขาเอง
ดังสุภาษิตที่วา “วัวใครก็เขาคอกใคร”
๔. เวรกรรมเปนของมีจริง ใครทำสิง่ ใดไวยอมไดรับสิง่ นัน้ เราไม
ทำบาปไมทำเวรกับใคร ขอใหสบายใจเถิด ไมจันทนมีกลิน่ หอม ใครเอา
ขวานไปถากดวยเจตนาราย ก็ยังใหความหอมติดคมขวานไปดวย
๕. ขอใหดำเนินตามปฏิปทาของบัณฑิตที่วา “บัณฑิต แม
ประสบทุกขก็ไมทิ้งธรรม”
ขออวยพรใหคุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่นึกหวัง

๑๒๐
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คำถามที่ ๙๙๓
เรียนถามอาจารยนิยามคำวา จิตใตสำนึก และ จิตเหนือสำนึก
โปรดใหความกระจาง ขอบพระคุณ
ตอบ
จิตสำนึก คือ จิตขณะปจจุบัน เหมือนของที่ลอยอยูเหนือน้ำ
จิตกึ่งสำนึก คือ สิ่งที่เราระลึกไดบางระลึกไมไดบาง เหมือนของที่จม
อยูในน้ำแตพอเอามือหยิบขึ้นมาได เหมือนกับสิ่งที่เรารูสึกวาเหมือนจะ
ลืมไปแตพอนึกขึ้นมาได จิตใตสำนึก คือ สิ่งที่ผานไปแลวโดยที่เรานึก
ไมไดจริงๆ เหมือนของที่อยูใตน้ำลึก เรามองก็ไมเห็นเอามือควาขึ้นมาก็
ไมได แตจิตใตสำนึกนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเรา
มาก เพราะมันเปนสิง่ ทีสะสม
่
อยูใน
 สวนลึกของจิต กลายเปนอุปนิสยั หรือ
อัตลักษณ คือลักษณะประจำตัวของผูนั้น

คำถามที่ ๙๙๔
อย
อยางไรจึงเรียกวาการกระทำดีที่ผิดคะ
ตอบ
คือทำดีแตทำไมถูก เชน เมตตากรุณา
เปนสิ่งที่ดี ถาคุณเปนผูคุมนักโทษ คุณมีเมตตา
กกรุณาตอนักโทษ เลยปลอยนักโทษไปหมด
อยางนี้เรียกวาทำดีที่ผิด ฯลฯ
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คำถามที่ ๙๙๕
อุปปาทกมนสิการมีความหมายตางจากธรรมฉันทะอยางไรคะ
ตอบ
อุปปาทกมนสิการ แปลวา โยนิโสมนสิการเชิงเราคุณธรรม
เชน พูดหรือคิดเราใจใหมีความเพียร บากบั่นพยายาม ธรรมฉันทะเปน
สวนหนึ่งของอุปปาทกมนสิการ
คำถามที่ ๙๙๖
ความริษยาจัดอยูในสังโยชนขอใดขอหนึ่งที่พระโสดาบันละได
แลวหรือไมคะ
ตอบ
ความริษยาไมมีในสังโยชน ๑๐ แตสืบเนื่องมาจากปฏิฆะได
ปฏิฆะ แปลวา หงุดหงิด ไมพอใจ พระอนาคามีละได
คำถามที่ ๙๙๗
พระพุทธองคตรัสถึงอานิสงสในการฟงธรรมไววาอยางไรบาง
คะ ฟงธรรมอยางไรจึงจะไดประโยชนสูงสุดคะ
ตอบ
ตรัสไวหลายปริยาย ปริยายที่ ๑ วา
๑. ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง

๑๒๒
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๒. สิ่งใดเคยฟงแลว แตยังไมเขาใจชัด ยอมเขาใจสิ่งนั้นชัดขึ้น
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได
๔. ทำความเห็นใหถูกตองได
๕.จิตของผูฟงยอมผองใส
ปริยายที่ ๒ ตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุผูฟงธรรมเนืองๆ
ยอมไดอานิสงส ๔ ประการคือ
๑. หากเธอตายลงทั้งๆที่เปนปุถุชน (มุฏฐสฺสติ กาลํ กุรุมาโน)
ยอมบังเกิดในหมูเทพนิกายใดนิกายหนึ่ง บทแหงธรรม(ที่เธอเคยศึกษา
จนคลอง) ยอมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูในภพนั้น แมสติจะเกิดขึ้น
ชา แตเธอก็ยอมบรรลุคุณวิเศษโดยพลัน(คือสำเร็จมรรคผลไดเร็ว)
๒ . หาก เธอ ตาย ลง ทั้งๆ ที่ เปน ปุถุชน ยอม บังเกิด ใน หมู เทพ
นิกายใดนิกายหนึ่ง หากบทแหงธรรมไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยู
ในภพนั้น แตเมื่อภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชำนาญทางจิต แสดงธรรมแก
เทพบริษัทอยู เธอยอมไดความคิด นึกไดวา นี่คือธรรมวินัยที่เราเคยอยู
ประพฤติในกาลกอน สติเกิดขึ้นชา แตเธอก็ยอมบรรลุมรรคผลไดโดย
เร็ว เปรียบเหมือนคนรูจักเสียงกลองเปนอยางดี พอไดยินเสียงกลองก็รู
ไดทันทีวา นี่คือเสียงกลอง
๓. หากเธอตายลงทั้งๆที่เปนปุถุชน... บทแหงธรรมไมปรากฏ
แกเธอผูมีความสุขอยูในภพนั้น ผูมีฤทธิ์แสดงธรรมแกเทพบริษัทก็ไมมี
แต เทพ บุตร ผู แสดง ธรรม แก เทพ บริษัท นั้น มี อยู เธอ ระลึก ได ถึง ธรรม
วินัยที่เคยประพฤติ สติเกิดขึ้นชา แตเธอยอมสำเร็จมรรคผลโดยพลัน
เปรียบเหมือนคนรูจักเสียงสังขอยางดี พอไดยินเสียงสังขก็รูไดทันที
๔. หากเธอตายลงทั้งที่ยังเปนปุถุชน ไปบังเกิดในหมูเทพ
นิกายใดนิกายหนึ่ง บทแหงธรรมไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูใน
ภพนั้น ภิกษุผูมีฤทธิ์ก็มิไดแสดงธรรมแกเทพบริษัท เทพบุตรก็ไมได
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แสดงธรรมแตเทพบุตรผูเกิดกอนยอมเตือนเธอใหระลึกถึง พรหมจรรย
ที่เคยประพฤติ เธอก็ยอมระลึกได สติเกิดขึ้นชา แตเมื่อไดสติแลว เธอ
แตละคนประทับใจตอนใดตอนหนึ่งไมเหมือนกัน บางคนประทับใจ
ในหลายๆตอน ไมอาจระบุลงไปได นอกจากนี้ขึ้นอยูกับชวงนั้นๆเขา
ประสบเหตุการณอะไร นอมจิตไปในพุทธประวัติตอนนั้นๆ แลวไดรับ
ประโยชนเต็มที่สำหรับเขาในเวลานั้น

คำถามที่ ๙๙๘
มีกุศลกรรมประเภทใดบางที่จัดเปนกรรมไมดำไมขาวไดดวย
คะ
ตอบ
การปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ จนสิ้นอาสวะ เรียกวา อาสวักขย
ญาณ จัดเปนกรรมไมดำไมขาวเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม

คำถามที่ ๙๙๙
ขอ อนุญาต กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย วศิน วา เรื่อง ราว ใน
พุทธประวัติตอนใด ที่เปนที่ประทับใจปราชญทางพุทธศาสนาเชนทาน
อาจารยมากที่สุดคะ และดวยเหตุผลใดคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
แตละ คน ประทับ ใจ ตอน ใด ตอน หนึ่ง ไม เหมือน กัน บาง คน
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ประทับใจในหลายๆตอน ไมอาจระบุลงไปได นอกจากนี้ขึ้นอยูกับชวง
นัน้ ๆเขาประสบเหตุการณอะไร นอมจิตไปในพุทธประวัตตอน
ิ นัน้ ๆ แลว
ไดรับประโยชนเต็มที่สำหรับเขาในเวลานั้น
คำถามที่ ๑,๐๐๐
สวัสดีครับอาจารย การปลงอาบัติของพระสงฆ มีสาระอะไร
ชวยอธิบายดวยครับ แลวพระอรหันตทานทำผิดวินัยไดไหมครับ (ผม
คิดวาไดคือทำความผิดทางโลกที่เขาบัญญัติ แตถาทางธรรมผมคิดวา
ทานไมผิดแนเพราะทานไมมีเจตนา และไมไดกระทำอะไรดวยกิเลส)
ขอบคุณครับ
ตอบ
การปลงอาบัตของ
ิ พระสงฆเปนการสารภาพความผิดตามทีตน
่
ไดกระทำมาและระลึกได สาระสำคัญอยูตรง
 นี้ พระอรหันตทำผิดวินยั ได
ไหม ไมแนใจเพราะไมเคยมีตัวอยาง เคยมีเรือ่ งเลาไวในการทำสังคายนา
ครัง้ แรกวา พระมหากัสสปประธานสงฆไดปรับอาบัตพระ
ิ อานนทหลาย
ขอเกี่ยวกับองค พระพุทธเจาเชน พระอานนทมิไดทูลถามวาสิกขาบท
เล็กนอยที่ใหสงฆถอนไดเมื่อพระองคนิพพาน แลวนั้นคือสิกขาบทเชน
ไร พระอานนทตอบวาทานไมเห็นวาทานทำผิดในขอนี้ แตเมื่อสงฆเห็น
วาทานทำผิดทานก็ขอปลงอาบัติ(อาบัติทุกกฏ แปลวา ไมดี ไมงาม ไม
เหมาะสม) แปลวา ทานไมไดทำผิด แตเมื่อสงฆเห็นวาผิดทานก็ยอมซึ่ง
ในตอนนั้นพระอานนทก็เปนพระอรหันต แลว
มีวิธีระงับอธิกรณอยูวิธีหนึ่ง(อธิกรณ แปลวา คดี ตามพระ
วินัย) เรียกวา สติวินัย คือ ถามีใครฟองพระอรหันตวาผิดวินัยขอใดขอ
หนึ่ง ทานใหถอนคำฟองนั้นเสีย เพราะพระอรหันตเปนผูมีสติสมบูรณ
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คำถามที่ ๑,๐๐๑
คำวา “มัตตัญุตา สทา สาธุ” แปลวาอะไร และมีวิธีปฏิบัติ
อยางไร
ตอบ
แปลวา ความพอประมาณหรือความพอดีดีเสมอ วิธปฏิ
ี บตั ก็ิ คือ
ทำอะไรใหพอดีไมตึงเกินไปไมหยอนเกินไป ไมมากเกินไปไมนอยเกิน
ไป คนเราโดยมากเอียงสุดไปขางใดขางหนึ่งไมพอดี ผมพูดอยูเสมอวา
ความดีทำไมยากถาเรารูว าความพอดีอยูที ไ่ หน กินมากเกินไปก็ไมดี กิน
นอยเกินไปก็ไมดี กินแตพอดีนัน่ แหละดี เสือ้ ผาก็เหมือนกันหลวมเกินไป
หรือคับเกินไปก็ไมดี พอดีตัวนั่นแหละดี เรื่องอื่นๆก็ทำนองนี้ ใหรูจักเดิน
สายกลางที่เรียกวามัชฌิมาปฏิปทา ทำอะไรก็จะสำเร็จตามประสงค

คำถามที่ ๑,๐๐๒
ธรรมหมวดใดทีเรา
่ ควรอธิษฐานไวเปนอธิษฐานธรรมเพือ่ รักษา
ใจใหแนวแน มั่นคง เด็ดเดี่ยวในทางแหงความดีคะ
ตอบ
ก็หมวดที่เรียกวาอธิษฐานธรรม ธรรมที่ควรตั้งไวในใจ ๔ อยาง
คือ ๑.ปญญา ๒.สัจจะ ๓.จาคะ ๔.อุปสมะ-ความสงบ ในธาตุวิภังค
สูตรซึ่งเปนที่มาของธรรมหมวดนี้ ทานแสดงถึงปริยายเบื้องสูงคือ อริย
ปญญา, สัจจะ หมายถึง นิพพาน, จาคะ เปนอริยจาคะ หมายถึง สละ
กิเลสทั้งปวง, อุปสมะ คือ อริยอุปสมะ หมายถึง ความสงบจากกิเลสทั้ง
ปวง รวมความวา ทั้ง ๔ ขอ หมายถึงนิพพานทั้งนั้น ตามนัยแหงธาตุ
วิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระไตรปฎกเลม ๑๔

๑๒๖
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คำถามที่ ๑,๐๐๓
เคยไดฟงทานอาจารยกลาวถึง สิ่งที่ไมควรกลาววามี เขาใจ
วาเรียกวา อโวหาริก อโปหาริก (กราบขออภัยหากเขียนผิดนะคะ) จึง
อยากทราบวา พระพุทธองคตรัสเรื่องนี้ไวกับผูใด ในความหมายหรือ
สถานการณ ใดคะ
ตอบ
อัพโพหาริก หรือ อโวหาริก แปลวา ไมควรกลาว หรือ กลาวไม
ไดวามีหรือไมมี เชน น้ำเหลือเล็กนอยในแกวไมพอทีจะ
่ ดืม่ ขาวเหลือเล็ก
นอยในหมอไมพอเพื่อจะกิน

คำถามที่ ๑,๐๐๔
เคยไดรับทราบวา คำวา วิปสสนากรรมฐาน มิไดบัญญัติขึ้นใน
สมัยพุทธกาล ถาเชนนั้น พระพุทธองคทรงสอนใหพุทธบริษัท “ภาวนา”
อยางไรคะ และสติปฏฐาน ๔ กับวิปส สนาภาวนาเปนสิง่ เดียวกันหรือไม
คะ
ตอบ
สติปฏฐาน ๔ เปนสมถะบางเปนวิปสสนาบาง สมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐานมีมาแตสมัยพุทธกาลแลวเรียกวา ภาวนาบาง
เปนสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา ปรากฏในทุกนิบาต อังคุตตรนิ
กาย พระไตรปฎกเลม ๒๐และทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปฎกเลม
๑๑ สติปฏฐานเปนสวนหนึ่งของสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา เรียก
วา วิชชาภาคิยธรรมบาง แปลวา ธรรมอันเปนสวนใหไดวิชชา
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คำถามที่ ๑,๐๐๕
สวัสดีครับอาจารย มีนองที่ทำงานเขาถามผมมาวา ถาเกิดเรา
สำเร็จความใครตัวเอง เปนบาปไหม ผมตอบนองเขาไปวา ไมบาป แต
เปนการสะสมกิเลสอนุสัย เราควรรูจักควบคุมอารมณใหพอดี ผมตอบ
ไปอยางนี้ อาจารยชวยอธิบายเพิ่มเติมหรือชวยตอบตามความรูของ
อาจารยหนอยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
ทีคุ่ ณอธิบายไปก็ดีแลว ถาเปนพระทานหามมิใหทำ ทำเขาเปน
อาบัติ ฆราวาสไมมีอาบัติแตอยาใหบอยนัก ถาบอยทำใหเสียสุขภาพ
ผมตอบคุณไดเพียงเทานี้

คำถามที่ ๑,๐๐๖
ผมอานหนังสือมาเลมหนึ่ง ทานเปรียบวาพระอรหันตมีอยู ๒
แบบ คือ แบบเพิ่งจะนิพพานใหม เปรียบกับหมอที่เพิ่งเอาออกจากเตา
ยังรอนๆ อยู (ยังทุรนทุรายกับเวทนาอยู) อีกแบบเปนแบบนิพพานนาน
แลว เปรียบกับหมอที่เย็นแลว ผมเขาใจวาพระอรหันตทานเย็นตั้งแต
เปนพระอรหันตแลว อาจารยชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
ผมไมเคยรูเรื อ่ งนีอธิ
้ บายไมถูก เคยรูแต
 วาพระอรหันตพวกหนึง่
ละกิเลสไดหมดแลวยังมีชีวติ อยู เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน อีกพวกหนึง่
ดับกิเลสแลวดับขันธแลวดวย เรียกวา อนุปาทิเสสนิพพาน นีปริ
่ ยายหนึง่
อีกปริยายหนึง่ วา ดับกิเลสไดบางสวน เชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี
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พระอนาคามี เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพาน พระอรหันตดับกิเลสไดหมด
แลว เรียก อนุปาทิเสสนิพพาน เรื่องหมอเกาหมอใหมอะไรของคุณนั้น
ผมไมเคยไดยิน

คำถามที่ ๑,๐๐๗
ผมไดอานหนังสือ “เสรีภาพทางจิต” มีวรรคหนึ่งของหนังสือ
บอกวา ถานั่งวิปสสนาจนเกิดปติ ใหเราทิ้งความรูสึกของปติเหมือน
กับเรายอมทิ้งของมีคาเล็กนอย เพื่อจะไปไดของที่มีคามากกวานี้คือ
ญาณ แตคนสวนใหญที่ชอบนั่งสมาธิ เห็นเขาใหความสำคัญกับปติ
มาก อยางนี้ถือวาเปนคนติดปติสุข เปนวิปสสนูปกิเลสหรือเปลาครับ
อาจารย ชวยแนะนำวิธีการแกไขคนที่ชอบติดปติสุข ดวยครับ
ตอ
ตอบ
อบ
เปนวิปสสสนูนูปก
ปกิกเลส
เลส ถูกแลว ตองพิจารณาวา
ปปตินี้ยังหยาบนนััก แลวละปติเสีย เพื่อจะ
ไดสสิิ่งทีี่ดีีกกววานี้ เปนทำนองสละสุข
เล
เล็ล็กนอยเพื่อสุขที่ยิ่งใหญ
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คำถามที่ ๑,๐๐๘
สวัสดีครับอาจารย ผมมีเรื่องที่มันสะกิดใจผม เรื่องมีอยูวา มี
วัดอยูวัดหนึ่งครับ วัดนี้มีพระเกจิอาจารยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยูเปน
เจาอาวาส ตอนแกยังมีชีวิตอยู คนมาเปนลูกศิษยกันมากมาย สราง
วัด ศาลา ใหญโต มีคนเขามาบวชมากมายหลายสิบรูป แตพอทาน
มรณภาพไปแลว พระสึกออกเกือบหมดวัด ลูกศิษยไมคอยมาวัด มีมา
บางก็มากราบศพทานที่วากันวาไมเนาไมเปอย(เดี๋ยวนี้มีเยอะจนผม
งง) ผมเห็นแลวรูสึกสังเวชครับ ที่ลูกศิษยไมยอมเห็นตัวธรรมะ ที่พระ
อาจายทานนั้นปฏิบัติใหเห็น พอหมดบุญทาน ลาภสักการะเสื่อมลงก็
ถอยหนี เหลือแตพระเพียงไมกี่รูป อันนี้เปนขอเสียของพุทธบริษัทที่ไมมี
ความมั่นคงในตัวธรรมะจริงๆ อาจารยมีความเห็นอยางไรกับเรื่องนี้
ครับ เพราะเดี๋ยวนี้ คนรุนใหมเริ่มจะคนหาแกนแทของธรรมะกันเอง ไม
หวังพึ่งพระสงฆกันแลว หรือวาเราตองปลงสงเวช
สังเวช
กับความเสื่อมของทุกสิ่ง เราพอจะทำำอยางไรกัน
ไดบางครับ พระพุทธเจาทานฝากศาสนา
นาไไววกับพุทธ
บริษัท ๔ มิใชหรือครับ
ตอบ
เห็ น ด ว ย กั บ คุ ณ ต อ ง ให พุ ทธ
ทธ
บริษัทมั่นคงในพระธรรม ซึ่งเปนธรรม
ที่ พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ไว ดี แ ล ว ก็ จะ ได
ประโยชน แก ตน และ แก พระพุทธ
ศาสนาอยางมาก

๑๓๐
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คำถามที่ ๑,๐๐๙
สวัสดีครับ มีพระแถวบานมาชวนใหผมไปเที่ยวอินเดีย ไปชม
สังเวชนียสถาน ๔ แหง ผมก็ถามวาไปแลวจะไดอะไร ทานตอบวาไป
แลวคุณจะไดศรัทธาชนิดที่คุณไมเคยมี ปญญานะคุณแคอานหนังสือ
คุณก็ไดแลว ผมกลับมานั่งคิดวาถาเกิดเราไปแลวเราจะมีศรัทธาตอ
พระพุทธศาสนาจริง แลวทำไมตนกำเนิดเชนอินเดียหรือเด็กที่วิ่งเลนอยู
ใตตนมหาโพธิ์ถึงไมเห็นมีศรัทธาเลย ศาสนาพุทธทำไมถึงลมสลายไป
คนสวนใหญที่ปฏิบัติธรรม เขาบอกผมวาตองถือศีลใหบริสุทธิ์ซะกอน
ถึงจะมี สมาธิ และปญญา แตผมคิดวาตองมีปญญาซะกอน (สัมมา
ทิฏฐิ) แลวศีลกับสมาธิถึงจะมาถูกทาง อาจารยมีความคิดเห็นกับคำ
ชวนของพระรูปนี้อยางไรครับ
ตอบ
เห็นดวยกับคุณ คุณพูดมาดีแลว
คำถามที่ ๑,๐๑๐
คำวา “ปฏิเวธ” นี้ ถาเกิดเราปฏิบัติจนมีความรูสึกวาโลภ โกรธ
หลง ของเรามันลดลง ถือวาเรามีปฏิเวธหรือเปลาครับ เห็นคนสวนใหญ
บอกวาตองมีฌาน มีญาณ ถึงจะเปนปฏิเวธ หรือตองเฉพาะมรรค ผล
นิพพานเทานั้นครับ
ตอบ
ปฏิเวธมีหลายระดับ ระดับสามัญบางระดับสูงบาง ระดับ
สามัญหมายความวา ไดรับผลแหงการปฏิบัติธรรมขอนั้นๆ เชน ให
ทานแลวไดเห็นผลของทาน มีเมตตาแลวเห็นผลของเมตตา เปนตน ใน
ระดับสูงหมายถึงการบรรลุธรรมตั้งแตโสดาปตติผลขึ้นไปจนถึงอรหัตต
ผล
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คำถามที่ ๑,๐๑๑
คิดอยางไรจึงเรียกไดวาเปนสัมมาสังกัปปะ
ตอบ
สัมมาสังกัปปะ แปลวา ความดำริชอบ ในมัคควิภังคสูตร
จำแนกไว ๓ อยาง คือ
๑. ดำริในการปลีกตนออกจากกามคุณ เรียกวา เนกขัมม
สังกัปปะ
๒. ดำริในการไมพยาบาท เรียกวา อัพยาปาทสังกัปปะ
๓. ดำริในการไมเบียดเบียน เรียกวา อวิหิงสาสังกัปปะ
ถากลาวโดยทั่วไป ความคิดดีๆทั้งหลาย รวมลงในสัมมา
สังกัปปะได (โปรดอานเพิ่มเติมใน เรื่อง “อริยสัจ ๔” ตอนวาดวย สัมมา
สังกัปปะ ของ วศิน อินทสระ)
คำถามที่ ๑,๐๑๒
การ ที่ กล า ว ว า ผู ที่ มี ป ญ ญา กล า มั ก จะ เป น ผู ที่ มี โทส จริ ต
(มากกวาจริตประเภทอื่นๆ) มีที่มาจากที่ใดในพระไตรปฎก หรือพระ
คัมภีรอื่นๆ คะ
ตอบ
ไมมีหลักฐานชัดเจน อาจเปนเพียงขอสันนิษฐานของบางทาน
ถา ถือ ตามพ ระ พุทธ ภาษิต พระพุทธ องค ตรัส วา “ เมื่อ ใด ความ โกรธ
ครอบงำบุคคลใด เมื่อนั้นเขายอมมืดมน” อธิบายวา ขาดปญญานั่นเอง
(อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ) ขยายความวา ความโกรธทำให
เปนคนโง จึงตรงกันขามกับทีมี่ ผูกล
 าววา ผูที มี่ ปญญากลามักจะเปนผูที ่
มีโทสจริต
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คำถามที่ ๑,๐๑๓
พระอริยบุคคลชั้นตางๆ เห็นนิพพานตางกันไหมคะ เคยไดยิน
วา ทานเจาคุณนรรัตนราชมานิตกลาวไวทำนองวา พระโสดาบันเห็น
นิพพานเหมือนฟาแลบ พระสกทาคามี เห็นนิพพานเหมือนคืนที่มีแสง
ดาว พระอนาคามีเห็นนิพพานเหมือนคืนที่มีแสงจันทร พระอรหันตเห็น
นิพพานเหมือนกลางวันที่มีแสงอาทิตย พระพุทธองคตรัสเปรียบเทียบ
การเห็นนิพพานของพระอริยบุคคลชั้นตางๆ ไวที่ใดหรือไมคะ
ตอบ
ไมเคยพบทีม่ าในคัมภีร ไมอาจยืนยันได แตพระอริยบุคคลตาง
ระดับกันยอมจะเห็นนิพพานไมเทากัน เพราะกิเลสที่ละไดไมเทากัน
คำถามที่ ๑,๐๑๔
สวัสดีครับอาจารย การพิจารณาความตาย (มรณสติ) คือการ
พินิจถึงความตายตองคิดโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ตองคิดแบบ
ใดครับถึงจะแยบคาย ถาเราเห็นบุคคลอื่นไมวาจะเปนคนรูจัก เปน
บุคคลที่เราเกลียด เราจะมีวิธีคิดอยางไรครับ ขอบคุณมากครับ
ตอบ
คิดถึงความตายทานใหมีโยนิโสมนสิการ คือ ประกอบดวยสติ
สังเวช และญาณ มีสติอยูเสมอ
 วา ความตายจะตองมาถึงเราเปนแนแท
มีความสังเวชวา สัตวทั้งหลายตางก็มุงหนาไปสูความตายเหมือนโคที่
เขาจูงไปสูที ฆ่ า เหมือนไกทีเขา
่ ใสเขงไปเชือด เปนตน มีญาณความหยัง่
รูวา เมื่อใดอายุ ไออุน วิญญาณ ละรางกายนี้ไป เมื่อนั้นรางกายนี้ก็จะ
ถูกทอดทิง้ ใหนอนนิง่ อยู สาระในกายนีไม
้ มี หยัง่ รูต อไปวา เกิดบอยๆเปน
ทุกขบอยๆ เปนตน
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คำถามที่ ๑,๐๑๕
สวัสดีครับอาจารย ผมไดศึกษาพระไตรปฎกมาบาง รูสึกวา
พระพุทธเจาทานสอนบุคคลมากมาย (เอนกปริยาย) เราไมควรยึดคำ
สอนหรือหลักคำสอนของทานเปนหลักตายตัวแบบเดียว เพราะตาง
กรรม ตางวาระ แตเพราะเหตุใดครับคำสอนของทานถึงสอดคลองกัน
โดยไมขัดแยงกัน นี่เปนเฉพาะพระพุทธเจาใชไหมครับ แลวคำสอน
ของสาวกจะมีความสอดคลองเชนพระพุทธเจาหรือเปลา (มีสาวกที่
มิไดเปนพระอรหันตหรือพระอริยะ แตสั่งสอนใหบุคคลบรรลุได แสดง
วาพระธรรมนี่ของดีแท ผูแสดงธรรมอาจจะไมเปนอริยบุคคล แตผูฟง
อาจจะสำเร็จก็ได)
ตอบ
พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมโดยเอนกปริยายตามความเหมาะ
สมและจำเปนแกบุคคล นั้นๆ ตามเหตุการณนั้นๆ แตไมขัดแยงกัน
ตามที่คุณกลาวมาแลว ถูกตองแลว คำสอนของพระอรหันตก็ไมขัด
แยงกันเพราะทานหมุนตามคำสอนของพระพุทธเจา สวนคำสอนของ
พระสาวกรุน หลังทียั่ งเปนปุถชุ นอยูอาจ
 ขัดแยงกันบาง เพราะความหยัง่
รูไม
 เทากัน แตทีบุ่ คคลบางคนเห็นวาคำสอนของพระพุทธเจาขัดแยงกัน
ก็เพราะไมเขาใจหลักคำสอนปริยายตางๆ เชน บางแหงตรัสวา “ตนเปน
ที่พึ่งของตน” บางแหงตรัสวา “ตัวตนไมมี ทุกสิ่งเปนอนัตตา” เมื่อเปน
เชนนี้เขาสงสัยวา จะเอาตนที่ไหนมาเปนที่พึ่ง เพราะไมมีตัวตน
โดยนัยดังกลาวมานี้ ขอใหหลักไววา คำสอนทางพุทธศาสนา
นั้นแบงเปน ๓ สวนคือ
๑. สวนที่เปนศีลธรรมจริยธรรม
๒. สวนที่เปนสัจธรรม
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๓. สวนที่เปนวรรณกรรมหรือวรรณคดี
เมื่อ แบง เปน ๓ สวน อยาง นี้ แลว เรา ก็ จะ เขาใจ คำ ตรัส ของ
พระพุทธเจาหรือของคัมภีรทาง
 ศาสนาวา สวนใดเปนศีลธรรมจริยธรรม
และสวนใดเปนสัจธรรม สวนใดเปนวรรณคดี ตัวอยางที่ยกมาขางตน
วา “ตนเปนที่พึ่งของตน” เปนสวนจริยธรรม ที่วา “ตัวตนไมมี” เปนสวน
สัจธรรม เปนตน สวนที่เปนวรรณคดีนั้น เชน เรื่องเลาในชาดกตางๆ ซึ่ง
บางคนเห็นวาเปนจริงไมได เชน นกกาพูดได ชางพูดได ขอนั้นทานเลา
ไวเพื่อเปนคติวาเราไดคติอะไรจากเรื่องนี้

คำถามที่ ๑,๐๑๖
สวัสดีครับอาจารย มีอยูชวงหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงหยิบใบไม
ขน
ขึ้นมากำมอ
มือหนง
หนึ่ง แลว
แลวทานตรัสกับสาวกวา ธรรมที่เรา
สอนพวกเธอ มันแค
แคใบไมกำมือเดียว ถาเทียบกับที่
เราตรัสรูคือใบไม
ใบไมหมดทั้งปา อาจารยครับ ใบไม
กำมือเดียวทีพระพุ
่
ทธเจาตรัสมา คือทานทรง
สอนเราเทาทีเรา
่ ตองรูเพื
 อ่ พนทุกขใชไหมครับ
ชวยชี้แนะดวยครับ
ตอบ
ถูก ตอง แลว ครับ ทาน ทรง สอน เทา
ที่ จำเปน ตอง รู เพื่อ ความ สิ้น ทุกข และ เพื่อ
การอยูเปนสุขในปจจุบัน ที่ทาน
ททรง รู และ ไม ได นำ มา สอน มี อีก
มากมายเพราะเห็นวาไมจำเปน
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คำถามที่ ๑,๐๑๗
อาจารยครับ พระพุทธเจาทานทรงสอนโลกุตตรธรรม หรือสุญ
ญตาธรรม ใหแกฆราวาส แสดงวาทานทรงสอนสิ่งที่ไมเกินวิสัยของ
ฆราวาสใชไหมครับ ที่ทานสอนมีอะไรบางครับ
ตอบ
ถูก ตอง แลว ทรง สอน สุญ ญ ตา ธรรม ทั้ง แก บรรพชิต และ แก
ฆราวาส เพราะเปนสิง่ จำเปนทีจะ
่ ตองรูเพื
 อ่ บรรลุโลกุตตรธรรม ทรงสอน
ศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อความสุขของสังคมในปจจุบัน

คำถามที่ ๑,๐๑๘
สวัสดีครับอาจารย ไดยนิ มานานกับคำวา สักแตวาไดยนิ บาง สัก
แตวาเห็นบาง คำวาสักแตวานีมี้ ความหมายวา ไมยึดถือเปนตัวตน ไมทำ
ไปดวยตัณหาอุปาทาน ใชไหมครับ หรือมีนัยอื่นที่เปนแกนอีก อาจารย
ชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
คุณเขาใจถูกตองแลว

คำถามที่ ๑,๐๑๙
อาจารยครับ พระเจาปเสนทิโกศลนีได
้ ฟงธรรมของพระพุทธเจา
มากมาย แตไมบรรลุธรรม เปนเพราะเหตุใดครับ

๑๓๖
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ตอบ
ไมทราบครับ

คำถามที่ ๑,๐๒๐
สวัสดีครับอาจารย ผมไดอานหนังสือมาเลมหนึ่ง ทานอุปมาวา
มีบุคคลที่ผุดขึ้นมาจากน้ำแลวทรงตัว เปรียบเปนกัลยาณบุคคล, สวนผู
ทีทรงตั
่ วไดแลวแลมองหาฝง เปรียบเปนพระโสดาบัน, สวนผูที มอง
่ หาฝง
แลวกำลังวายน้ำเขาไปหาฝง เปรียบเปนพระสกิทาคามี, สวนผูที ว่ ายน้ำ
ใกลจะถึงฝงแลว เปรียบเปนพระอนาคามี, สวนผูที่ถึงฝงเนื้อตัวแหงยืน
แตงชุดพราหมณมองดูผูอื่นวายน้ำเปรียบ ไดกับพระอรหันต อาจารย
ครับ อุปมานี้มาจากตำราไหนครับ ทานเปรียบไวดีมาก
ตอบ
มาจากพระสุตตันตปฎก เทาที่นึกไดเวลานี้ เปนอีกปริยายหนึ่ง
คือ ทรงแสดงบุคคล ๔ จำพวก
๑. ผูไปตามกระแส (อนุโสตคามี) หมายถึง ผูที่ยังบริโภคกาม
ยังทำบาป
๒. ผูทวนกระแส (ปฏิโสตคามี) หมายถึง ผูที่ไมบริโภคกาม ไม
ทำบาป
๓. ผูยืนอยางมั่นคง (ฐิตตฺโต) หมายถึง พระอนาคามี
๔. ผูขามฝงไดแลว (ติณฺโณ ปารคโต) หมายถึง พระอรหันต
(จาก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต พระไตรปฎก เลม ๒๑ หนา ๖)
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คำถามที่ ๑,๐๒๑
อาจารยครับ วิปสสนาคือ”การดูจนเห็นแจง” การเห็นแจงในที่
นี้คือการเห็นไตรลักษณ เมื่อเห็นแลว ก็ตองเบื่อหนาย เมื่อหนายก็ตอง
คลายจากสิ่งที่เคยยึดมั่น ที่มันผูกเราเอาไวกับอารมณ แลววิปสสนา
สามารถถอยหลังกลับไปไดอีกหรือเปลาครับ หรือเมื่อเห็นจนหนายสิ่ง
ใดแลวจะไมมีวันยอนถอยหลังไดอีกครับ
ตอบ
สิ่งเหลานี้เมื่อยังเปนปุถุชนอยูก็เสื่อมได กลับไปกลับมา ผูที่ได
โลกียอภิญญา ๕ ยังเสื่อมได จะกลาวใยถึงเพียงแควิปสสนาญาณซึ่ง
เกิดขึ้นเปนครั้งคราว

คำถามที่ ๑,๐๒๒
นอกจาก ทานพระสารีบุตรแลว มีพุทธสาวกผูใดไดกลาว
ประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธองคไดอยางประเสริฐ และยิ่งใหญ
เทียบเคียงไดกับทานพระสารีบุตรอีกหรือไมคะ
ตอบ
ยังไมเคยพบที่มา หรือถาเคยพบแลวก็ยังนึกไมออกตอนนี้ เมื่อ
ไมแนใจก็ไมกลาพูดถึง
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คำถามที่ ๑,๐๒๓
ขอ ท า น อาจารย โปรด ยก ตั ว อย า ง อุ บ าสก อุ บ าสิ ก า ใน สมั ย
พุทธกาล ที่ ประสบ ปญหา ชีวิต รุนแรง แต สามารถ ใช ธรรม เปน เครื่อง
เตือนสติ ทำใหกำจัดความทุกขและประสบความสุขไดดวยนะคะ กราบ
ขอบพระคุณอยางสูงคะ
ตอบ
เทาที่นึกไดเวลานี้ ที่เปนผูชายก็มีอุปกาชีวกที่ไปเปนลูกเขย
ของพรานเนื้อแลวไดรับความลำบาก จึงยอนกลับมาเฝาพระพุทธเจา
ไดฟงธรรมแลวบรรลุอนาคามิผล มีผูที่นาสงสารอีกทานหนึ่ง เปนผู
ลำบากยากจนเพราะเวรกรรมแตปางกอน แตพระสารีบุตรไดนำมา
บวช ชื่อ พระโลสกะ แมบวชแลวก็ไมเคยไดอาหารอิ่มทอง จนวันที่จะ
นิพพาน พระสารีบุตรตองยืนถือบาตรใหฉัน จึงไดฉันจนอิ่มทองแลว
นิพพาน ฯลฯ ฝายผูหญิง เทาที่นึกได เชน พระกุณฑลเกสีเถรี พระปฏา
จาราเถรี พระกีสาโคตมีเถรี ลวนแตลำบากมากสมัยเมื่อเปนคฤหัสถ
แตเมื่อบวชแลวก็ไดสำเร็จอรหัตตผล
คำถามที่ ๑,๐๒๔
ครูบาอาจารยบางทานกลาววา ความจริงเปนสิ่งที่อยูตอหนา
ตอตาเรา แตเหตุใด ความจริงจึงเปนสิ่งรูยากนักคะ
ตอบ
ทีเป
่ นสิง่ รูยาก
 เพราะเราไมเห็นเราไมรู แมจะอยูต อหนาเราก็ตาม
เหมือนคนตาบอดแมจะมีรูปปรากฏอยูเฉพาะหนามีแสงสวางเพียงพอ
แตก็มองไมเห็น
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คำถามที่ ๑,๐๒๕
จิตปรุงกิเลส หรือกิเลสปรุงจิตคะ
ตอบ
กิเลสปรุงจิตนาจะถูกกวา ตราบเทาที่ยังมีกิเลสอยู จิตก็ถูก
กิเลสปรุงอยูเรื อ่ ยไป กิเลสเปนสังขาร-สิง่ ปรุงจิตใหจิตโลภบาง โกรธบาง
หลงบาง เมื่อไมมีกิเลสปรุงแลว ทานเรียกวา จิตถึงวิสังขาร ถึงความสิ้น
ตัณหา
คำถามที่ ๑,๐๒๖
สวัสดีครับอาจารย พระพุทธเจาทานตรัสไววา เราเห็นแลว
นรกและสวรรคนี้อยูที่อายตนะ นิพพานก็มีอยูในอายตนะ ที่ทานตรัสไว
นี้ หมายความวาอยางไรครับ ชวยอธิบายดวยครับ
ตอบ
ทานใชคำวา อายตนิกสวรรค อายตนิกนรก คือ สวรรคนรกที่
เกี่ยวกับอายตนะ ๑๒ คือ ไดเห็นรูป ไดฟงเสียง เปนตน ที่พอใจก็เปน
สวรรค ไมพอใจก็เปนนรก อันนี้ตรัสไวปริยายหนึ่ง สวรรคนรกหลังจาก
ตายแลวก็เปนอีกปริยายหนึ่ง สวนนิพพานไมไดอยูที่อายตนะ แตตรัส
วา การสำรวมอายตนะเปนสัปปายะแกนิพพาน หรือเปนปจจัยแก
นิพพาน ขอใหกำหนดใหดี
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คำถามที่ ๑,๐๒๗
ตทังคนิพพาน เปนนิพพานอยางไรครับ โปรดชี้แนะดวยครับ
ตอบ
นิพพานชั่วคราว เรียกวา ตทังวิมุตติบาง เรียกวา ตทังคนิโรธ
บาง ๒ คำนี้เปนไวพจนของนิพพาน หมายความวาดับกิเลสไดชั่วคราว
ดวยองคธรรมนั้นๆ เชน ดับกิเลสคือความโกรธไดดวยธรรมคือเมตตา
แตไมเด็ดขาด เปนไปเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ถาเด็ดขาดก็เรียกวา สมุจ
เฉทวิมุตติ หรือ สมุจเฉทนิโรธ

คำถามที่ ๑,๐๒๘
ผูบริโภคกาม หมายถึงอยางไรคะ (จากคำตอบ ที่ ๑,๐๒๐)
ตอบ
ผูยังบริโภคกาม หมายความวา ยังพอใจเกี่ยวของดวยกามคุณ
๕ กลาวคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

คำถามที่ ๑,๐๒๙
เคยไดทราบมาวา เหตุแหงการบรรลุธรรมมีหลายประการ เชน
ฟงธรรม แสดงธรรม สาธยายธรรม สมถวิปสสนา เปนตน เหตุใด บุคคล
ผูประกอบเหตุเหลานี้อยางมากแลว ก็ยังไมอาจบรรลุธรรมได อะไรเปน
ปจจัยใหเปนเชนนั้นคะ
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ตอบ
นา จะ เปน ที่ วาสนา บารมี ที่ เคย สั่งสม มา มาก นอย ไม เทา กัน
และเหตุอื่นๆ เชน ไดสัปปายะไมเพียงพอ สัปปายะ หมายถึง ความ
เหมาะสม เชน ปุคคลสัปปายะ ไดบุคคลเปนผูแนะแนวทางที่เหมาะ
สม ธัมมสัปปายะ ไดธรรมที่เหมาะสม เปนตน อานประวัติพระสาวก
พอมองเห็นไดวา ทานไดบำเพ็ญบารมีมาในทางนั้นๆ เมื่อไดรับ
ธัมมสัปปายะจึงไดสำเร็จเร็ว ประกอบดวยบุคคลผูแสดงธรรม รอบรู
อัธยาศัยของผูฟงดวย
คำถามที่ ๑,๐๓๐
หากกิเลสเปนเหตุของกรรมชั่ว อะไรเปนเหตุของกรรมดีคะ
ตอบ
ธรรมะเปนเหตุของกรรมดี

คำถามที่ ๑,๐๓๑
หนังสือธรรมะจัดเปนพระธรรมเจดียไดไหมคะ
ตอบ
ได แตตองเปนหนังสือธรรมะที่ถูกตอง
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คำถามที่ ๑,๐๓๒
การเจริญสติ กับการเจริญปญญามีวิธีการที่เหมือนหรือแตก
ตางกันอยางไรคะ
ตอบ
อาศัยกัน เปนเหตุเปนผลของกันและกัน การเจริญสติทำใหได
ปญญา การเจริญปญญาทำใหไดสติ วิธีการไมตางกัน

คำถามที่ ๑,๐๓๓
สวัสดีครับ ผมมีขอสงสัยพุทธพจนนี้ครับ ภิกษุทั้งหลาย
พรหมจรรยมีวิมุติเปนแกนสาร.....ธรรมทั้งปวงนั้น สาวกของเรา “ก็ถูก
ตองไดแลว” ดวยความหลุดพน อาจารยครับ “ก็ถูกตองไดแลว” ในที่นี้
มีความหมายวา รูแจง รูรส ปรากฏรับรูธรรมที่ตนบรรลุแลว ผมเขาใจ
ถูกหรือเปลาครับ อาจารยโปรดชี้แนะดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
คุณไมไดบอกที่มาไวใหดวย ลำบากมากในการคนหา จึงไม
แนใจวาถูกหรือผิดอยางไร

คำถามที่ ๑,๐๓๔
สวัสดีครับอาจารย ผมมีขอสงสัยวาเราจะพอทราบไดอยางไร
วา ขอความใดเปนพุทธวจนะ หรือพุทธพจนครับ อยางขอความที่เริ่ม
ดวย ภิกษุทั้งหลาย เปนตนนี้ใชหรือเปลาครับ
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ตอบ
ถาตรัสกับภิกษุก็จะมีคำวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย” เปนสวน
มาก ที่ไมมีคำวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย” ก็มี ถาตรัสกับบุคคลตางๆ ก็
จะเอยชื่อเขาบาง ไมเอยชื่อบาง วิธีที่จะรูวาเปนพระพุทธพจนก็ตอง
ตามไปดูในพระไตรปฎกวาตรัสแกใคร ที่ไหน ซึ่งก็เปนสิ่งที่ทำไดยาก
คำถามที่ ๑,๐๓๕
อาจารยครับการที่พระสารีบุตรตอบวาไมเชื่อคำที่พระพุทธเจา
บอกนั้นแตเชื่อสิ่งที่ตนเองเห็นนั้นเปนคุณธรรมของพระอริยเจา แลว
ระดับ โสดาบัน ก็ จะ เชื่อ ธรรม ของ ศาสดา โดย ไม ตอง เชื่อ บุคคล ผู เปน
ศาสดา คลายๆ กันหรือเปลาครับ ระดับการบรรลุตางกัน การเขาถึงยอม
ตองตางกันใชไหมครับ
ตอบ
มีคุณสมบัตขิ อหนึง่ ของพระโสดาบันวา ไมตองเชือ่ ผูอื น่ หรือ ไม
ตองมีผูอื น่ เปนปจจัยในคำสอนของพระศาสดา(อปรปจฺจโย สตฺถุ สาสเน)
เพราะไดเห็นธรรม ไดรูธรรม ไดเขาถึงธรรมดวยตนเองแลว สวนเรื่องที่
อางถึงกันบอยๆ เรื่องพระสารีบุตรนั้น มีวา วันหนึ่งมีภิกษุหลายรูปดวย
กันมาเฝาพระพุทธเจา พระสารีบุตรอยูในที่นั้นดวย พระพุทธเจาตรัสวา
“อินทรีย ๕ คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปญญา ทีบุ่ คคลอบรมดีแลว ยอม
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ขอนี้สารีบุตรเชื่อหรือไม” พระสารีบุตร
ทูลตอบวา “ในเรื่องนี้ ขาพระองคไมตองเชื่อพระผูมีพระภาค” ภิกษุทั้ง
หลายสงสัยเชิงติเตียนวาเหตุไร พระสารีบุตรจึงไมเชื่อพระผูมีพระภาค
พระพุทธองคตรัสวา “พระสารีบุตรพูดถูกแลว เพราะพระสารีบุตรไดรู
เห็นดวยตนเองแลว”
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พระโสดาบันกับพระอรหันตเขาถึงธรรมไดไมเทากัน อยางทีคุ่ ณ
เขาใจ ถูกแลว แตพระโสดาบันบางทานเปนพหูสูต รูธรรมมาก เขาใจ
ธรรมมาก จำธรรมไดมาก เชน พระอานนทพุทธอนุชา อันนีเป
้ นขอยกเวน
คงจะตอบคุณไดเทานี้
ขอบคุณทุกคนที่ถามมา ขอใหมีความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป

คำถามที่ ๑,๐๓๖
(ขอมูล จากคำถามที่ ๑,๐๓๓) ผมเคยอานมาพอดี มาจาก
เรื่องเครื่องประดับของพรหมจรรย บาลีพระพุทธภาษิต จตุกกนิบาต
อังคุตตรนิกาย ๒๑ / ๓๒๙ / ๒๔๕ นา จะ มา จาก รส แหง ธรรม ที่ ตน
บรรลุแลว (อันนี้ความเห็นผมเองนะ)
ตอบ
ผม ได เป ด ดู พระ ไตรป ฎ ก ตาม ข อ
และหนาที่ คุณ อาง มา แลว ทั้ง ภาษา
บาลี และ ภาษา ไทย คิ ด ว า คุ ณ
เขาใจถูกตองแลว
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คำถามที่ ๑,๐๓๗
กราบเรียนอาจารย ขอปรึกษาอาจารย ณ ที่นี้คะ ตอนนี้ก็มี
ปญหาที่ทำงานเกา วา ไมกาวหนาในการงาน และมีปญหากับเพื่อนใน
ที่ทำงาน เบื่อคะ แตใกลบาน ขณะนี้มีเพื่อนที่เคยเรียนดวยกัน ชวนไป
ทำงานดวย เปนการตอบe-mail ภาษาอังกฤษ ลวนๆ ก็ดีคะ เหมือนเขา
จะชวยใหคำปรึกษาอยู แตกลัวเรือ่ งการแปล งานดีคะ แตไกล และ กลัว
ทำไมได ถาทำไมไดอะไรอยางนี้ เราจะเสืยเพื่อนที่เรียนดวยกัน คนนี้ไป
ไหม จะชวยตัวเองไดอยางไร กลัวก็กลัว อยากทำก็อยากทำ แตไกลคะ
จะใชธรรมะขอไหมดี งัดมาใชไมถูกคะ รบกวนชวยตอบดวยคะ กราบ
ขอบพระคุณมาเปนอยางสูงคะ
ตอบ
คิด วา ควร จะ เลือก ทำงาน ที่ คุณ ชอบ และ มี ความ สุข ที่ จะ ทำ
สำหรับปญหาอื่นๆเปนเรื่องปลีกยอย คอยๆปรับเอาได การไดทำงานที่
ชอบและเปนสุขยอมเปนรางวัลของชีวิตอยูแลว

คำถามที่ ๑,๐๓๘
สวัสดี ครับอาจารย ตามที่พระทานสวดวา “สีเลนะ นิพพุติง
ยันติ” ความหมายของคำสวดหมายถึงศีลเปนพื้นฐานใหถึงนิพพานใช
หรือเปลาครับ (มือใหมหัดแปลครับ)
ตอบ
ถูกตองแลวครับ
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คำถามที่ ๑,๐๓๙
อาจารยครับ ผมพอจะไดอานพระสูตรมาบาง ผมพบวา
พระพุทธเจาทานไดตรัสสอนเชิงขนาบและชี้โทษตอสาวกที่ยอหยอน
หรือปฏิบัติออกนอกลู แมแตสาวกที่เปนอริยบุคคลระดับโสดาบัน,
สกิทาคามี, อนาคามี ทานก็วาไมใหประมาท ประมาณวาเดี๋ยวไดตาย
คาประตูนิพพาน สวนสาวกที่ไมไดเปนพระอริยะ พอทานตรัสชี้โทษ
แลว บางหมูถึงกับอาเจียนเปนโลหิต บางหมูบอกลาสิกขา บางหมู
ไดเปนพระอริยบุคคลประเภทตางๆ ดังที่ทานกลาววา “...จักขนาบ
แลว ขนาบอีก ไมมีหยุด ...เราจักชี้โทษแลว ชี้โทษอีก ไมมีหยุด...ผูใด
มีมรรคผลเปนแกนสาร ผูนั้นจักทนอยูได” พระธรรมของพระองคเปน
ปาฏิหารยแทแกผูตองการพนทุกขจริงๆ ครับ
ตอบ
ดีแลวครับ
คำถามที่ ๑,๐๔๐
สวัสดีครับอาจารย ขาวเหตุการณที่พบศพเด็กในวัดแหงหนึ่ง
เปนจำนวนมากนี้ ทางพุทธศาสนพิธีมีการทำอยางไรบางครับ แลวเรา
จะนำเหตุการณนี้มาเปนเหตุอะไรใหเหลาพุทธบริษัทไดพิจารณาบาง
ครับ
ตอบ
ก็ทำบุญอุทิศใหผูตาย แลวก็สอนเด็กใหระวังเรื่องกามารมณ
อยาชิงสุกกอนหาม อยางสุนทรภูวา “เมื่อสุกงอมหอมหวลจึงควรหลน”
เรื่องทำนองนี้ก็จะไมเกิดขึ้น เปนเรื่องนาเศราสลดมาก ควรเปนอนุสติ
ใหสังคมไทยระมัดระวังมากขึ้น ใชชีวิตดวยความไมประมาท
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คำถามที่ ๑,๐๔๑
สวัสดีครับอาจารย ผมไดอานหนังสือของอาจารย ไดเขียนไว
วาอุปกิเลสของวิปสสนา(วิปสสนูปกิเลส) ทำใหผมไดทราบวาแมแต
ปติ สุข ญาณ ปสสัทธิ อุเบกขา ฯ ที่ผูคนเขายึดเขาตองการกันนั้นก็ยัง
ทำใหจิตของเราเศราหมองอยูดี มีแตตองเรงความเพียรไมยึดมั่น มอง
มันสักแตวา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เพื่อความกาวหนา ทำใหนึกถึงสภาวะ
และอารมณของพระอริยเจา ผมคิดวามันคงเปนอะไรที่วาง และสงบ
จริงๆ ครับ เมื่อเห็นดังนี้แลวทำใหเกิดกุศลในใจมีความเพียรแลวเดิน
ตามทางที่พระพุทธเจาทานทรงชี้ไว ตั้งใจใหแนวแน ถาเราอยากได
นิพพาน นิพพานไมมา แตถาเราไมอยาก ไมหมาย มา ลึกล้ำแทๆ ครับ
แตมันก็เปนเชนนั้นเอง ใชไหมครับอาจารย
ตอบ
คุณพูดมาถูกตองดีแลว อนุโมทนาดวย

คำถามที่ ๑,๐๔๒
มีพระทานกลาวไววา “ไมมีใครเกิด ไมมีใครตาย” ในตอน
แรกผมคิดวาเปนมิจฉาทิฏฐิ แตพอไดเรียนรูธรรม ระดับปรมัตถมา
บาง ก็พอเขาใจวา ความเกิด ความตาย เปนกระแสแหงเหตุปจจัย
ไหลไปเรื่อย เปลี่ยนแปลง และปรุงไปเรื่อย แตถาใครยึดถือสิ่งๆ นั้น
มันก็จะเกิดตัวผูที่จะเกิดและตาย คลายกับที่ อาจารยเคยตอบไววา
การกระทำมี แตตัวผูกระทำไมมี อันนี้ก็ ความตายมี แตตัวผูตายไมมี
มีแตธรรมที่มันไหลไป ผิดถูกประการใด อาจารยโปรดชี้แนะดวยครับ
(วันนี้ขอของแข็งหนอยครับ ทานของออนมาเยอะแลว)
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ตอบ
ของออนยอยงายดีนะคุณ ของแข็งเคี้ยวก็ยาก ยอยก็ยาก
ธรรมะมีหลายปริยาย ตองตกลงกันกอนวาเราจะพูดกันในปริยายไหน
เบื้องต่ำหรือเบื้องสูง สมมติสัจจะ หรือ ปรมัตถสัจจะ เมื่อทำความ
เขาใจกันไดอยางนี้แลว ก็จะไมเถียงกัน ไมทะเลาะกัน ไมเขาใจผิดตอ
กัน สมมติวาคนหนึ่งพูดวา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” อีกคนหนึ่งพูดวา “ตัว
ตนไมมี จะพึ่งไดอยางไร” อยางนี้ก็เถียงกันแตถาเราทำความเขาใจกัน
กอนวา พูดโดยสมมติสัจจะหรือปรมัตถสัจจะ ก็จะถูกดวยกันทั้งสอง
คน มีพระพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งวา “คนเขลามัวเดือดรอนอยูวา บุตร
ของเรามี ทรัพยของเรามี ตนของตนยังไมมี บุตรและทรัพยจะมีแต
ที่ไหน” ทานตรัสโดยปริยายเบื้องสูงเพื่อความไมยึดมั่นถือมั่น แตอีก
ดานหนึ่งทานสอนใหรูจักหาทรัพย รูจักรักษาทรัพย รูจักสงเคราะหบุตร
ภรรยาซึ่งถือวาเปนมงคลอันสูงสุด อยางนี้เปนตน

คำถามที่ ๑,๐๔๓
เคยไดยินคำกลาว (ทำนอง) วา หากจะตองรวงโรยและเหี่ยว
เฉา ขอใหเปนกิเลสและอวิชชาเถิด คำกลาวนี้เปนพุทธพจนหรือไมคะ
หากใช กลาวเปนภาษาบาลีไดวาอยางไรคะ
ตอบ
เคยไดยินคำวา การเกิดขึ้นของวิชชาเปนสิ่งที่ประเสริฐ การตก
ไปของอวิชชาเปนสิ่งที่ประเสริฐ (วิชฺชา อุปตตํ เสฏฐํ อวิชฺชา นิปตตํ วรํ)
คิดวาใกลเคียงกันกับที่ถามมา เปนพระพุทธพจนดวย ตรัสตอบปญหา
ของเทวดา
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คำถามที่ ๑,๐๔๔
หากเรารักษาจิตอยางเดียว จะชื่อวาเจริญมรรคมีองค ๘ ได
ไหมคะ และตองรักษาจิตอยางไรคะ
ตอบ
ได เอามรรคมีองค ๘ นั่นแหละเปนเครื่องรักษาจิต

คำถามที่ ๑,๐๔๕
อาสภิวาจาของทานพระสารีบุตร กลาวถึงพุทธคุณขอใดบาง
เหตุใดพระพุทธองคจึงตรัสวา ประเสริฐและยิ่งใหญยิ่งนักคะ เพราะใน
สมัยพุทธกาลก็มีผูประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธองคอยูมากมาย
มิใชหรือคะ
ตอบ
กลาวถึงพระพุทธคุณทั้งหมด ซึ่งรวม
ลงเปน ๓ คือ พระปญญาคุณ
พระบริสุทธิคุณ พระมหา
กรุณาคุณ ที่วายิ่งใหญก็
เพราะวา ผูกลาวเปนผูยิ่ง
ใหญดวยปญญา
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คำถามที่ ๑,๐๔๖
ขอก ราบ ขอบพระคุณ พี่ ขวัญ ผาน หอง สนทนา ธรรม กับ ทาน
อาจารยวศิน ที่ไดจัดทำหนังสือดีๆ และมีคุณคามากของทานอาจารย
มาโดยตลอด โดยเฉพาะลาสุด หนังสือธรรมะซันเดย ที่งดงามทั้งสาระ
และรูปแบบ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุมครองพี่ขวัญใหมีสุขภาพ
ดี ประสบสันติสุข รุงเรืองในธรรมปริยัติและปฏิบัติยิ่งๆขึ้นตลอดไป
นะคะ ดวยความเคารพ จากนองหองเรียนธรรมะซันเดยคะ กราบ
ขอบพระคุณทานอาจารยวศินอยางสูงยิ่งดวยนะคะที่ทำใหลูกศิษยมี
วันนี้ วันที่พระธรรมเปนทางเดินและหลักชัยของชีวิต
ตอบ
ขออนุโมทนาดวยอยางยิ่ง

คำถามที่ ๑,๐๔๗
หลวงปูเทสกทานพูดถึงจิตแยกเปน ๒ สวนคือ จิตที่นึกคิด แส
สายไปตามอารมณ และ ใจ ที่มีความเปนกลาง อยูนิ่งเฉย แตรูตัวอยู
วานิ่ง ดิฉันถูกสอนมาวาเพราะเราหลงไปตามจิตที่คิดนึกแสสาย และ
ยึดวามันเปนเรา เราจึงตองมาเวียนวายตายเกิด การภาวนาก็เพียงแต
ใหดูจิตที่คิดนึกนี้ โดยไมตองเขาไปเออออกับมัน ดิฉันสงสัยวา แลวตัว
ที่ดูจิตที่มันคิดนึกอยูนั้น มันคือตัวไหนคะ เปนตัวใจที่นิ่งเฉยอยู ใชหรือ
ไมคะ ขอบพระคุณมากคะ
ตอบ
สำนวนพระกรรมฐานทานวา จิตดูจิต หรืออีกสำนวนหนึ่งวา
ตามพิจารณาจิตในจิต (สติปฏฐาน) ก็มีเทานี้แหละคุณ
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คำถามที่ ๑,๐๔๘
ผูมีพระคุณขอยืมเงิน ๔-๕ วัน แสนกวาบาท กรณีที่ ๑.บอกมี
ธุระจำเปน ไมยอมบอกวาเอาไปทำอะไร ถาเขาเอาไปทำบาป เราจะ
ตองรับบาปรวมดวยหรือไมคะ กรณีที่ ๒. เขาพูดเท็จวา เอาไป......แต
จริงๆ เอาไปทำบาป เราจะตองรับบาปรวมดวยหรือไมคะ กรณีที่ ๓.
ยืนยันวา ไมใหยืม เพราะสงสัยวา เอาไปทำบาป ตอนหลัง เขาไปฆาตัว
ตาย เพราะวาไมใหยืมเงิน เราบาปไหมคะ ขอบพระคุณคะ
ตอบ
ตามที่คุณเลามานี้เราไมบาปทุกกรณี เพราะเราไมมีเจตนาเลย
ที่จะใหเขาเปนเชนนั้น สบายใจไดเลย

คำถามที่ ๑,๐๔๙
ตองขออภัยดวยครับ ผมตองการ post เกี่ยวกับสวนธรรม เรือน
ธรรม เห็นมีชองทางนี้ที่จะสงขอความได เพิ่งกลับจากสวนธรรม เรือน
ธรรมครับ ไปปฏิบัติธรรมที่สวนธรรม เรือนธรรมชวง ๖-๑๐ ธันวาคม
๒๕๕๓ ไดอยูกับตัวเองตามที่หวังไว กอนไปตั้งความหวังในทางธรรม
ไวเยอะแยะ และเมือ่ ไปถึงพบกับความสัปปายะมากๆ ความหวังในทาง
ธรรมยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้นไปอีก นึกถึงประโยคที่เคยไดยินนานมาแลว(จำ
ไมไดวาไดยินจากใคร) “กินขาวชาวบานแลวตองปฏิบัติธรรมใหสมกับ
ทีชาว
่ บานเขาเสียสละใหทาน” ประโยคอาจจะไมตรงนัก แตความหมาย
ก็จะประมาณนี้ แตที่ผมไดรับที่สวนธรรม เรือนธรรมนั้นมากกวาแคกิน
ขาวชาวบาน จึงทำใหตัวเองตัง้ ใจเกิน ผลทีออกมาคือเครียดและตองลม
กระดานนับหนึ่งใหมตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทาย วันละหลายๆครั้ง ที่
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สวนธรรม เรือนธรรมใชการสวดมนตแปล ซึ่งผมไมคุนเคยจึงเปลี่ยนตัว
เองจากผูสวดมนต เปนผูฟงการสาธยายพุทธมนต ตองขอบคุณคุณจุ
ผูนำสวดดวยสำเนียงเสนาะ หลังการสวดมนตไดดูเวทนา และแทบจะ
ไมเห็นความตัง้ มัน่ เปนกลางตอเวทนาของใจตัวเองเลย ซึง่ ประจักษกับใจ
ตัวเองวาเรายังหางไกลกับคำวาพรอมทีจะ
่ ตาย คงตองเรงสปดเพิม่ ความ
พรอมตายใหตัวเองใหมากๆ ทีสวน
่ ธรรม เรือนธรรมคุณจะไดพบกับนอง
หมา สี่ตัว ที่กำลังคึกคะนอง ไมตองกลัวนะครับ เพราะพวกเขาเปนมิตร
จากสวนธรรม เรือนธรรมกลับสูกรุ
 งเทพ ลงแท็คซี่ หิว้ กระเปาเดินเขาบาน
มองเห็นกายเดินชัดเจนมาก รูถึ งความปตทีิ เกิ
่ ดขึน้ หลังจากเก็บกระเปา
เสร็จ เดินไปที่ตูเย็น มองเห็นกายของตัวเองเดินชัดเจนมาก ระหวางนั่ง
ดูทีวี มองเห็นตัวเองนั่งดูทีวี สลับกับตัวเราหายไปมีแตเรื่องราวในทีวี ...
ขอบคุณกกฏปฏิบตั แบบ
ิ ปดวาจา.. ขอบคุณและ
อนุโมทนา
ม คุณจุที ดู่ แลพวกเราเปนอยางดี..
ขอบคุ
ข ณและอนุโมทนาพีที่ ขั่ บรถรับ-สง
พวก
พ เรา . . ขอบคุณ และ อนุโมทนา คุณ
ขวัญ เพียงหทัย เจาของสวนธรรม เรือน
ธรรม
ธร ..ขอบคุณและอนุโมทนาแมครัว
สำหรั
สำ บอาหารรสอรอย..ขอบคุณและ
อนุโมทนา เพื่อนๆ รวมทริปสูอริยภูมิทุก
ทาน...ขอบคุณครับ
ตอบ
ผมก็ขออนุโมทนากับคุณดวย ขอ
อนุโมทน
มทนากับคุณขวัญ คุณจุดวย มา ณ ที่นี้
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คำถามที่ ๑,๐๕๐
ธรรมใดเปนธรรมที่สำคัญที่สุดที่ทำใหเปนผูชนะตนเองคะ
ตอบ
ตองรูกอนวาชนะตนเองเรื่องอะไร จึงจะคนหาธรรมะมาแกถูก
เชน ตองการชนะตนเองเรื่องเปนคนขี้โกรธ ก็ใหเอาธรรมะขอเมตตามา
ใชบอยๆ หมั่นเจริญเมตตาและการใหอภัย เปนตน

คำถามที่ ๑,๐๕๑
ความคิดที่ฟุงไป ปรุงแตงไปเอง ถือวาเปนมโนกรรมไหมคะ มี
ผลมากนอยแตกตางจากการจงใจคิดประทุษรายหรือคิดในทางอกุศล
ตางๆ อยางไรคะ
ตอบ
ความ คิ ด เป น มโนกรรม ทั้ ง หมด ไม
วาคิดเรื่องอะไร คิดไมดีก็เปนมโนกรรม
รมฝาย
อกุศล คิดดีก็เปนมโนกรรมฝายกุศล ถาคิด
ประทุษรายผูอื่นก็เปนโทสะหรือพยาบาท
าท ก็
เปนอกุศลกรรมบถ ถาคิดบอยๆก็มีโทษษแก
จิตใจบอยๆ ทำใหจิตใจตกต่ำ ตองหมัมั่น
เจริญเมตตา ใหอภัย
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คำถามที่ ๑,๐๕๒
ดิฉัน ไดยินพระวิปสสนาจารยชาวตางประเทศกลาวถึงครูบา
อาจารยและบุคคลทีพร
่ อม ดวยศีล สมาธิ ปญญา โดยใชคำวา “lovable”
(นารัก) (รวมทั้งคุณสมบัติที่ดีอื่นๆเชน pure, gentle, cultured) ในพระ
บาลี มีคำใดที่แปลวา นารักคะ พระพุทธองคตรัสวา ธรรมขอใดทำให
บุคคลเปนคนนารักคะ
ตอบ
ในบาลีมีคำวา “นารัก” ก็ตรงกับคำวา “ปยะ” เมื่อลงวิภัติแลว
เปน “ปโย” “ปยา” บาง “ปยํ” บาง แลวแตตัวประธานเปนอะไร เชน ปโย
ปุริโส ชายทีน่ ารัก, ปยา นารี หญิงทีน่ ารัก, ปยํ กุลํ ตระกูลทีน่ ารัก เปนตน
ธรรมที่ทำใหบุคคลเปนผูนารักมีเยอะเลย เชน พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ
๔ สาราณียธรรม ๖ เปนตน
คำถามที่ ๑,๐๕๓
สวัสดีคะ ขอขอบคุณสำหรับคำตอบของอาจารยทุกคำตอบ
ไดความรูและขอคิดเตือนใจมากมายคะ ขอเรียนถาม คำเต็มที่พระ
สวด สีเลนะสุขะตัง สีเสนะ นิพพุธิง ยันตุ แลวก็มีอะไรตออีก ที่เขียนมา
รูสึกขาดอะไรไป หรือเขียนไมถูก ชวยรบกวนตอและเขียนใหถูกดวยคะ
ขอคำแปลดวยคะ กราบขอบพระคุณคะ ขอใหอาจารยมีความสุขและ
สุขภาพแข็งแรงตลอดไปคะ
ตอบ
เมื่อจบการใหศีลแลว พระจะบอกอานิสงสของศีลวา
สีเลน สุคตึ ยนฺติ บุคคลจะไปสุคติก็เพราะศีล
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สีเลน โภคสมฺปทา บุคคลจะพรั่งพรอมดวยทรัพยสมบัติก็
เพราะศีล
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ บุคคลจะถึงนิพพานก็เพราะศีล
ตสฺมา สีลํ วิโสธเย เพราะฉะนั้นพึงรักษาศีลใหบริสุทธิ์

คำถามที่ ๑,๐๕๔
การที่พระพุทธองคตรัสตอบพระสารีบุตรวา เหตุประการหนึ่ง
ที่ทำใหพรหมจรรยดำรงอยูไดไมนานในสมัยของพระพุทธเจา พระองค
อื่นอาทิ พระเวสสภู ไดแกพระพุทธเจาพระองคนั้นไมทรงผอนคลาย
ที่จะกำหนดจิตสาวกแลวทรงสั่งสอน คำวา “ไมทรงผอนคลายที่จะ
กำหนดจิตสาวกแลวทรงสั่งสอน” หมายความวาอยางไรคะ
ตอบ
ผูถามชวยบอกที่มาใหหนอย จะไดตามไปพิจารณาดูวาเปน
คำแปลที่ถูกตองหรือเปลา หรือบริบทเปนอยางไร

คำถามที่ ๑,๐๕๕
อัพยากฤตธรรม กับ อกณฺหอสุกฺกกมฺม เหมือนหรือแตกตางกัน
อยางไรคะ
ตอบ
อัพยากตธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนกลางๆ ไมเปนกุศลไม
เปนอกุศล คือสิ่งที่บอกไมไดวาดีหรือชั่ว ปรากฎในรูปธรรมตางๆ เชน
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ดิน น้ำ ไฟ ลม เปนตน ถาเปนความคิดซึ่งจัดเปนสังขารในขันธ ๕ คิด
เปนกุศล เรียกวา กุศลสังขาร คิดเปนอกุศลเรียกวาอกุศลสังขาร คิด
กลางๆเปนอัพยากตสังขาร เชน คิดวาจะเดินไปเพื่อหยิบสิ่งของ เปนตน
สวน อกณฺหอสุกฺกกมฺม หมายถึง กรรมไมดำไมขาว เปนไปเพื่อความ
สิ้นกรรม ทานยกตัวอยางถึงการเจริญมรรคมีองค ๘ เพื่อความสิ้นกิเลส
เมื่อสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรม ตางกันอยางนี้ ในการกระทำตางๆ มีเจตนาเพื่อ
จะละทั้งกรรมดำและกรรมขาว (ดู จตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระ
ไตรปฎก เลม ๒๑ หนา ๓๑๓ ขอ ๒๓๒ ... ฉบับภาษาบาลี)

คำถามที่ ๑,๐๕๖
กราบเรียนอาจารย ขอปรึกษาอาจารย เรื่อง กรณีที่ลูกทำงาน
แลวใหเงินคุณแม แตคุณแมไมยอมรับเงิน เนื่องจากสงสารลูก เงิน
เดือนลูกนอย ประกอบกับคุณแมเปนคนรวย ลูกจะใหเหตุผลอยางไรดี
ใหทานไมสามารถปฏิเสธเงินอันนอยนิดของลูกไดคะ
ตอบ
อธิบายใใหทานเขาใจวา นี้เปนสวนที่ลูกบูชาคุณแม
ขอ
ขอใหรับไวเถิดเพือ่ เปนสิรมงคล
ิ
แกลูก เปนความ
สบายใจของลูก สำหรับผูที่เปนแมควรจะรับ
ไวเพื่อเปนการสงเคราะหลูกใหลูกไดทำบุญ
เพื่อความเจริญรุงเรืองของลูก ขอใหเรียน
ใหคุณแมทราบวา อาจารยขอรองใหคุณ
แมรับไว จะเล็กนอยเพียงไรก็ตาม
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คำถามที่ ๑,๐๕๗
ดิฉันเผอิญไดยินเสียงพระเทศนาทางทีวี มีความตอนหนึ่งวา
เราไมตองทำอะไรมากแค ถือศีล หา หรือ ๓ กายกรรม (ไมฆาสัตว ไมลัก
ทรัพย ไมประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น) ๔ วจีกรรม (ไมพูดโกหก สอเสียด
คำหยาบ อีกอยางดิฉันจำไมไดคะ) และ ๓ มโนกรรม (ไมโลภอยาก
ไดของคนอื่น ไมพยาบาท อีกอยางก็จำไมไดคะ) อยากกราบรบกวน
อาจารยชวยบอก วจีกรรม และมโนกรรม ที่ดิฉันจำไมไดใหดวยคะ
และอยากทราบวาธรรมะนี้เรียกชื่อวาอยางไร เพราะเหมือนกับ ศีล ๕
แตมีมโนกรรมเพิ่มเขามาดวย ดิฉันชอบมาก เพราะชัดเจนดี และมีแค
๑๐ ขอ นาจะสงเสริมใหคนพากันนำไปใชกันมากๆ ขอบพระคุณคะ
ตอบ
วจีกรรมขอ ๔ ก็คือ เวนพูดเพอเจอ มโนกรรมขอ ๓ คือ เวนจาก
มิจฉาทิฐิ ทั้งหมดนี้เรียกวากุศลกรรมบถ ๑๐ แปลวา ทางแหงการทำ
กุศล
คำถามที่ ๑,๐๕๘
กราบเรียนทานอาจารยวศินคะ ที่มาของคำถามขอ ๑,๐๕๔
คือ พระวินัยปฎกมหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๑ - หนาที่ ๑๓ ที่ทานพระ
สารีบุตรทูลถามพระพุทธองควา อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ให
พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี พระนามสิขี และ
พระนามเวสสภู ไมดำรงอยูนานคะ ดิฉันสงสัยวา พระพุทธองคทรง
สรรเสริญการ “กำหนดจิตสาวกแลวทรงสั่งสอน” ใชหรือไม และ การ
“กำหนดจิตสาวกแลวทรงสั่งสอน” หมายความวา ทรงอานจิตสาวก
แตละคนแลวสั่งสอนใชหรือไมคะ กราบขอบพระคุณคะ
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ตอบ
ใช คุณเขาใจถูกแลว สวนคำถามเดิมที่คุณสงสัยนั้น ไดตามไป
ดูบาลีแลว ทานใชคำวา “กิลาสุโน” แปลวา “เบื่อหนายที่จะแสดงธรรม
แกสาวกโดยพิศดาร” สวนพระพุทธเจาพระองคปจจุบันนี้ เมื่อจะทรง
สั่งสอนผูใดก็ทรงกำหนดจิตผูนั้นกอน แลวจึงทรงสั่งสอนใหเหมาะกับ
อุปนิสัยของเขาจึงประสบความสำเร็จสูง คำถามของคุณขอนี้ยากมาก
ผมอาจจะพลาดก็ได จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

คำถามที่ ๑,๐๕๙
ทำไมทานพาหิยะจึงถูกโคขวิดคะ ชาติที่แลวไปทำอะไรมาหรือ
คะ รบกวนเลาใหฟงนิดหนึ่งคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
ที่ทานพาหิยะถูกแมโคขวิดจนเสียชีวิตนั้น ตำราเลาไววา ชาติ
กอนทานเคยคบคิดกับเพื่อนอีก ๓ คน ขมเหงย่ำยีหญิงโสเภณีคนหนึ่ง
แลวแยงเอาเครื่องประดับของเธอไป ฆาเธอถึงตายดวย หญิงโสเภณี
คนนั้นจองเวร (เจากรรมนายเวร)วา ในชาติตอไปขอใหไดมีโอกาส
ฆาทั้ง ๔ คนนี้ ในชาติที่ผูนั้นมาเกิดเปนทานพาหิยะ หญิงโสเภณีนั้น
มาเกิดเปนยักษิณี แปลงตัวเปนแมโคมาขวิดทานพาหิยะจนเสียชีวิต
สวนเพื่อนของทานพาหิยะอีก ๓ คนนั้นคนหนึ่งมาเกิดเปนพระราชา
พระนามวาปุกกุสาติ คนหนึ่งมาเกิดเปนสุปปพุทธกุฏฐิ (สุปปพุทธผู
เปนโรคเรื้อน) คนหนึ่งมาเปนโจรเคราแดง ทั้ง ๓ คนนี้ถูกแมโคขวิดตาย
ดวยกันทั้งหมด แมโคตัวนั้นคือยักษิณีคนเดียวกับที่ทำรายทานพาหิยะ
นั่นเอง เวรกรรมเปนของนากลัวจริงๆ
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คำถามที่ ๑,๐๖๐
อาจารยครับ เมื่อปฏิบัติธรรมแลวเห็นหลวงพอหลายองค ทาน
วา มีความสุข ทำไมผมยิ่งปฏิบัติยิ่งเฉยๆ เปนอัพยากฤตธรรม รูวากาย
ไหวรูใจไหว แลวเฉยๆ ตางจากกอนหินนิดเดียวคือ รูวากายเปนอยางไร
ใจเปนอยางไรเทานั้นเอง แลวก็เฉยเพราะพอตัวรูแลวทำใหหมดเหตุ
หมดปจจัยที่จะปรุงแตงตอจบกัน หยุดหมด แลวก็รูเฉยๆ เดี๋ยวเหตุใหม
ก็เขามาเหมือนเดิมอยางนี้ แลวสุขอยูตรงไหนก็ไมรู ยิ่งพอรูวา กายใจ
เริ่มสุข แลวมันก็เฉยตอ ก็เลยไมรวู าที่บอกวา นิพพานเปนสุขอยางยิ่งก็
เลยไมรูจริงหรือเปลา แตถาบอกวาเฉยอยางยิ่งเห็นดวยครับ
ตอบ
เฉยก็ดีแลวครับ การวางเฉยในอารมณทั้ง ๖ (ฉฬังคุเบกขา)
เปนองคหนึ่งของธรรมอันเปนเครื่องอยูของพระอริยะ (อริยวาสธรรม) ดู
ในอริยวาสสูตร ทสกนิบาต อังคุตตรนิกาย

คำถามที่ ๑,๐๖๑
ดิฉันประทับใจคำสอนของทานอาจารย ในเรื่องลาภของชีวิต
มาก อยากทราบวาเปนพระพุทธพจนหรือเปนหัวขอธรรมทีท่ านอาจารย
สรุปรวมไวเองคะ และ ขอความกรุณาทานอาจารยยกตัวอยางเอตทัคคะ
หรือพระอริยบุคคลที่พระพุทธองคทรงสรรเสริญ วาควรเปนตัวอยางใน
การดำรงคุณธรรมอันเปนลาภของชีวิตดังกลาว (อาทิ ความออนนอม
อดทน ความเพียร ความสงบ ความเสียสละ การมีทรัพย และ ปญญา)
พอเปนแนวทางใหศึกษาตอไปดวยจะไดไหมคะ กราบขอบพระคุณ
มากคะ

๑๖๐
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ตอบ
เปนหัวขอธรรมที่ผมคิดขึ้นเอง ความเปนมาก็คือวา เมื่อวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๒๒ ผมไดรับเชิญใหไปบรรยายธรรมที่โรงพยาบาล
ศิริราช เรื่อง “พระพุทธศาสนากับเหตุผล” ผมทำเปนโนตยอแลวพิมพ
ไปแจกผูฟง บังเอิญมีกระดาษเหลืออยูประมาณครึ่งหนา ผมก็นั่งคิด
วาจะทำอยางไรกับกระดาษครึ่งหนาที่เหลือ จึงไดเขียน “ลาภของชีวิต
๘ ประการ” เติมลงไป ตามความคิดของผมในขณะนั้น ตอมาไดขยาย
ออกโดยการบรรยายทางวิทยุ เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๔๐ สนทนากับ
คุณศยามล สีนิลแท เรื่องพระสาวกที่ไดรับการยกยองในคุณธรรม ๘
ประการนี้ เปนเรื่องคอนขางยาว เอาไวตอบคราวหนาจะดีไหม

คำถามที่ ๑,๐๖๒
พระพุทธองคตรัสสอนใหสาวกทำอยางไรเมื่อมีผูกลาวติเตียน
หรือสรรเสริญพระรัตนตรัยคะ
ตอบ
ตามนัยแหงพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระองค
ตรัสสอนวา ถาเขาติเตียนพระรัตนตรัยก็อยาเพิ่งโทมนัสขัดใจ อยาเพิ่ง
โกรธ เพราะถาโกรธเสียกอนแลว จะรูไดอยางไรวาเขาติผิดหรือถูก ถา
เขาสรรเสริญก็อยาเพิ่งรีบรับ ถารีบรับ จะรูไดอยางไรวาเขาสรรเสริญ
ผิดหรือถูก ใหตรองใหดีเสียกอน ถาเขาสรรเสริญในคุณที่เราไมมี ก็ให
ชี้แจงไปตามความเปนจริงวา คุณสมบัติเชนนี้เราไมมี เขาสรรเสริญผิด
ถาเขาสรรเสริญถูกตามเปนจริงก็ใหรับไว
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คำถามที่ ๑,๐๖๓
วันนี้ไมมีคำถามคะ แตขอกราบอวยพรอาจารย ขออำนาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ไดโปรดอภิบาลรักษาให
อาจารยมีสุขภาพรางกาย แข็งแรง มีพละกำลังในการสั่งสอนศิษย ทำ
งานไดตามที่อาจารยปรารถนา สมดังใจหวังทุกประการคะ
ตอบ
ขอบคุณมากที่อวยพรมา ขอใหคุณไดรับพรเชนเดียวกัน ขอให
มีสุขภาพดีและมีความสุขตลอดป ๒๕๕๔
คำถามที่ ๑,๐๖๔
กราบสวัสดีปใหมอาจารยคะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อำนวยพรใหอาจารยมีสุขภาพที่ ดีนะคะ หนูอยากทราบวา ถาจะคัด
ลอกคำถาม-คำตอบ บางสวนเพื่อเผยแผธรรมทางemail อาจารยจะ
อนุญาตหรือปลาวคะ
ตอบ
ขอบคุณมากที่อวยพรปใหมมา ขอใหคุณไดรับพรเชนเดียวกัน
คือ สิ่งใดที่ตองการแลวปรารถนาโดยชอบธรรม ขอใหไดรับสิ่งนั้นตาม
ความประสงคจงทุกประการ ขอที่ถามวา จะนำปญหาและคำตอบไป
เผยแพรนัน้ ยินดีอนุญาตครับ และเห็นวาไดชวยกันเผยแพรคำสอนทาง
พุทธศาสนาใหกวางขวางออกไป เปนบุญอีกตอหนึ่ง
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คำถามที่ ๑,๐๖๕
ทานอาจารยกรุณาขยายความเรื่องเอตทัคคะในขอ 1061 ดวย
นะคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
๑. ออนนอมถอมตนก็มีหลายทาน เชน พระอัสสชิ พระสารีบุตร
พระอานนท ฯ
๒. อดทนตอการลวงเกินของผูอื่น เชน พระปุณณมันตานีบุตร
ทีมี่ คติวา เขาดาดีกวาเขาตีดวยฝามือ...เขาแทงดวยศัสตราดีกวาเขาฆา
ใหตาย เขาฆาใหตายดีกวาฆาตัวเอง ฯ
๓. มีความเพียรมากพอ เชน พระโสณโกิวิสะ ไดรับการยกยอง
ในทางเปนผูมี ความเพียร เดินจงกรมจนเทาแตกไปหมด เจ็บเทาหนักเขา
ก็ลงคุกเขา เดินดวยเขาจนเลือดเปอ นทีจงกรม
่
พระพุทธเจาเสด็จมาโปรด
วา ใหทำความเพียรแตพอดี จึงไดสำเร็จเปนพระอรหันต
๔. มีคุณงามความดีพอที่ใครๆจะเคารพนับถือได พระพุทธเจา
ทรงยกตัวอยางพระมหากัสสปบอยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้
๕. มีความสงบใจพอทีจะ
่ หาความสุขดวยตนเอง ขอนีน้ าจะเปน
พระมหากัสสปเชนเดียวกัน ทีจริ
่ งพระอรหันตทุกรูปมีความสงบใจพอทัง้
นั้น
๖. มีปญญาพอที่จะเปนที่พึ่งของผูที่ทุกขเขามาปรึกษาได ขอ
นี้ นา จะ เปน พระ สา รี บุตร เพราะ ได รับ การ ยกยอง เปน เอตทัคคะ ทาง
ปญญา
๗. มีใจกอรปดวยความเสียสละ พอที่จะสละความสุขสวนตน
เพื่อความสุขของผูอื่นได ขอนี้พระพุทธเจาทรงยกยองทานอนาถปณฑิ
กะเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกา
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๘. มีทรัพยพอทีจะ
่ สงเคราะหเอือ้ เฟอ ญาติมติ รหรือผูตก
 ทุกขได
พระพุทธเจาทรงยกยองเจาชายพระองคหนึง่ แหงเมืองอาฬวี ชือ่ หัตถกะ
อาฬวกะ เปนเลิศในทางสงเคราะหบริวารดวยสังคหวัตถุ ๔
ยก มา พอ เป น ตั ว อย า ง เล็ ก น อ ย ยั ง มี ท า นอื่ น ๆ อี ก มาก ที่ มี
คุณสมบัติเหลานี้

คำถามที่ ๑,๐๖๖
พระพุทธ องค ทรง สอน ให ผู มี อภิญญา เชน จุตูปปาตญาณ
ทิพจักษุ เจโตปริยญาณ เปนตน ใชใหเปนประโยชนตอตนเองและ
เกือ้ กูลผูอื น่ อยางไรบางคะ ในปจจุบนั นี้ ดูเหมือนวา จะมีการใชชวยเหลือ
ผูคนในสังคมมาก ทำอยางไรจึงจะทำไดถูกตองตามพุทธบัญญัติคะ
ตอบ
การใชอภิญญานั้น พระพุทธเจาทานทรงอนุญาตใหใชเมื่อจำ
เปนจริงๆ ถาไมจำเปนก็ไมพึงใชพร่ำเพรื่อ แมพระพุทธองคเองก็ทรงใช
เมื่อจำเปนเทานั้น คือ ปกติก็ทรงใชชีวิตอยางธรรมดา พระสาวกก็เชน
เดียวกัน

คำถามที่ ๑,๐๖๗
ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย อธิบาย ความ หมาย และ ขยาย
ความของภาษิตวา จาคมนุพฺรูเหยฺย ดวยนะคะ อานคำแปลภาษาไทย
(พึงเพิ่มพูนความสละออกใหมากไว) แลวไมเขาใจแจมแจงนักคะ
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ตอบ
แปลอีกสำนวนหนึ่งวา พึงเพิ่มพูนความเสียสละ มี ๒ นัย คือ
เสียสละทรัพยสินเพื่อประโยชนแกผูอื่น อีกนัยหนึ่ง คือ เสียสละกิเลส
เสียสละกิเลสนั้นเปนอุปริมปริยาย แปลวา ความหมายเบื้องสูง สุภาษิต
ชุดนี้มี ๔ ขอดวยกัน คือ
๑. ไมพึงประมาทปญญา (ปฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย)
๒. พึงรักษาสัจจะ (สจฺจมนุรกฺเขยฺย)
๓. พึงเพิ่มพูนจาคะ (จาคมนุพฺรูเหยฺย)
๔. พึงศึกษาสันติ (สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย)
ทั้งหมดนี้ โดยปริยายเบื้องสูง ทานหมายถึง “นิพพาน” ทั้งนั้น
(ดู ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระไตรปฎกเลม ๑๔
ขอ ๖๘๓ หนา ๔๓๔)
คำถามที่ ๑,๐๖๘
ทานอาจารยมีความเห็นวา คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคน
ที่ควรไดชื่อวาเปนบัณฑิตคืออะไรบางคะ
ตอบ
มีหลายปริยาย พระพุทธเจาตรัสไวหลายปริยาย แปลวา มี
คุณสมบัติ หลาย ประการ ที่ ทำให บุคคล เปน บัณฑิต หรือ ได ชื่อ วา เปน
บัณฑิต เชน เปนผูเกษม คือ ปลอดภัย ไมมีเวรไมมีภัย เขมี อเวเร อภโย
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ ฯลฯ เพราะยึดประโยชนทั้งสองไวได คือ ประโยชน
ในโลกนี้และประโยชนในโลกหนา ทานเรียกวาเปนบัณฑิต
บัณฑิต แปลวา ผูดำเนินชีวิตดวยปญญา ผูมีชีวิตดวยปญญา
ทานเรียกวา เปนผูประเสริฐที่สุด
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พรอมนี้ขอโอกาสอวยพรปใหม ใหทานผูถามและมิไดถาม แต
ไดอานขอความตางๆในหองสนทนาธรรมนี้ จงปราศจากทุกขโศกโรค
ภัย ประสบแตความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

คำถามที่ ๑,๐๖๙
อาจารยคะ ถาเราประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารแลวตองนำ
เนื้อสัตวตางๆ มาปรุงอาหาร เราจะบาปไหม เนื้อสัตวไมไดฆาเอง
ตอบ
ไมบาป

คำถามที่ ๑,๐๗๐
นิสสยสัมปนโน ความหมายวาอะไร
ตอบ
แปลวา ผูพรั่งพรอมดวยอุปนิสัยอันดี กลาวคือ ประกอบดวย
อปสเสนธรรม ๔ ไดแก
๑. พิจารณากอนแลวจึงเสพ เชน เสพปจจัย ๔
๒. พิจารณากอนแลวจึงอดกลั้น
๓. พิจารณากอนแลวจึงเวนสิ่งที่ควรเวน
๔. พิจารณากอนแลวจึงบรรเทา เชน บรรเทากามวิตก เปนตน
นอกจากนี้ยังตั้งอยูในธรรม ๕ ประการ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ
วิริยะ ปญญา ผูเชนนี้แหละเรียกวา นิสสยสัมปนโน (ทีฆนิกาย
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ปาฏิกวรรค เลม ๑๑ ขอ ๒๓๖ หนา ๓๒๖ อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต
เลม ๒๓ ขอ ๒๐๖ หนา ๓๖๖ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เลม ๒๔ ขอ
๒๐ หนา ๓๒ : อางใน พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ของ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต)
คำ “นิสสยสัมปนโน” นี้ เคยพบในอรรถกถาธรรมบท ตอนที่วา
ดวยเรื่องพระราธะ อาง อลีนจิตตชาดก วา “ภิกษุผูมีความเพียรดีแลว
สมบูรณดวยอุปนิสัยเชนนี้ เจริญธรรมที่เปนกุศลอยู เพื่อบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ (นิพพาน)”

คำถามที่ ๑,๐๗๑
ในพุทธพจนที่วา ผูใหสิ่งที่เลิศ ยอมไดสิ่งที่เลิศ คำวา “สิ่งที่
เลิศ” พระพุทธองคทรงหมายถึงสิ่งใดคะ
ตอบ
อะไรก็ไดที่ผูนั้นถือเปนสิ่งที่เลิศ เพราะวาความเห็นของคน
เราไมเหมือนกัน อยางใหอาหารที่เลิศ เสื้อผาที่เลิศ อาจเลิศสำหรับ
ความรูสึกของคนหนึ่ง แตไมมีความหมาย
สำ
สำหรับอีกคนหนึ่งก็ได

สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ ๑๖๗
169

คำถามที่ ๑,๐๗๒
ทานอาจารยมีความเห็นวา พุทธพจนหรือธรรมบทใดครอบคลุม
คำสอนของพระพุทธองคทั้งหมดไวในบทเดียวคะ
ตอบ
ตามที่พระพุทธเจาตรัสไว พระองคตรัสถึงความไมประมาทวา
เปนธรรมเลิศในบรรดากุศลธรรมทั้งหลาย เหมือนรอยเทาสัตวบกทั้ง
หลายรวมลงในรอยเทาชาง เพราะรอยเทาชางเปนรอยเทาใหญ กุศล
ธรรมทั้งมวลรวมลงในความไมประมาท ตรัสไวหลายแหง คราวหนึ่ง
พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามวา ขอใหทรงแนะนำธรรมสักอยางหนึ่งซึ่ง
เมื่อปฏิบัติแลวเปนประโยชนทั้งในปจจุบนั และในภายหนา ตรัสตอบวา
ความไมประมาท บางแหงทรงขยายความไมประมาทวา ไมประมาท
ในการละทุจริตทางกาย วาจา ใจ เจริญสุจริตทางกาย วาจา ใจ และ
ตรัสถึงความไมประมาทใน ๔ ฐานะ คือ ระวังจิตไมใหกำหนัด ไมให
ขัดเคือง ไมใหลุมหลง ไมใหมัวเมา ในอารมณอันเปนเหตุใหกำหนัด
เปนตน
คำถามที่ ๑,๐๗๓
จาก คำถามขอ ๑,๐๖๑ ลาภแหงชีวติ ขอ ๔ ทีว่ ามีคุณงามความ
ดีพอทีใครๆ
่
จะเคารพนับถือได เหตุใดพระพุทธองคทรงยกตัวอยางพระ
มหากัสสปบอยๆ เกีย่ วกับเรือ่ งนีคะ
้ เพราะพระอรหันตสาวกทุกองคลวน
แตมีคุณงามความดีพอที่ใครๆ จะเคารพนับถือได
ตอบ
ใชแลว พระอรหันตทุกองคมีคุณงามความดีพอทีใครๆ
่ จะเคารพ
นับถือได แตพระมหากัสสปมีคุณสมบัติพิเศษหลายอยาง มีธุดงควัตร
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เปนตน จนถึง กับ พระ ศาสดา ทรง ยกยอง ดวย การ เปลี่ยน สังฆาฏิ กัน
ใช แมในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ๓
เดือน พระมหากัสสปก็ไดรับการยกยองจากพระอรหันตทัง้ หลายใหเปน
ประธานสงฆในการ ทำสังคายนา
คำถามที่ ๑,๐๗๔
อนุโมทนา แปลวาอะไร แลวถาเรากลาว เมื่อคนอื่นมาบอกวา
ไปทำบุญมา เราจะไดบุญดวยใชหรือไม
ตอบ
อนุโมทนา แปลวา ยินดีดวย เมื่อคนอื่นไปทำบุญแลวมาบอก
เราพูดวา “อนุโมทนา” เราก็ไดบุญดวย ทานเรียกวา ปตตานุโมทนามัย
แปลวา บุญที่ไดจากการอนุโมทนาสวนบุญ
คำถามที่ ๑,๐๗๕
ทำไม เวลาทำสมาธิ แลวตอนนั่งสมาธิ จิตก็สงบดีครับ แตพอ
เลิกทำสมาธิ ทำไมตัวกระผมจึงใจรอนมาก ไมสามารถที่จะควบคุมตัว
เองได วูวาม ใจรอนมากๆ ไมมีเหตุผล จนไมอยากนั่งสมาธิเลยครับ
ชวยตอบกระผมดวนดวยเถอะครับ กระผมรอนใจเหลือเกินครับ
ตอบ
ใจรอน ขี้โกรธตองละดวยปญญา ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่วา
“โกธํ ปฺญาย อุจฉินฺเท” แปลวา “ตัดความโกรธดวยปญญา” อีก
อยางหนึ่งตองเจริญเมตตากรุณาใหมาก ทำใหจิตเย็นเหมือนฟองน้ำที่
ชุมอยูดวยน้ำ
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คำถามที่ ๑,๐๗๖
อยากทราบวาการลวงละเมิดเสขิยวัตรมีปรากฏในคัมภีรพุทธ
ศาสนาเลมใดบาง
ตอบ
ดูหนังสือนวโกวาทก็ไดครับสวนทีเป
่ นวินยั โดยสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสขิยวัตร แปลวา วัตรทีควร
่ ศึกษา
แปลอีกทีวา สมบัติผูดี มี ๗๕ ขอดวยกัน

คำถามที่ ๑,๐๗๗
เสขิยวัตรเปนสิกขาบทในพระปาฏิโมกขหรือเปลาครับ และมี
ความสำคัญอยางไร กี่ประการ
ตอบ
เสขิยวัตรไมไดเปนสิกขาบททีม่ าในปาฏิฏโมกข แตเปนสิกขาบท
ที่ทานโบราณาจารยเพิ่มขึ้นในภายยหลัง แตเห็นวาดี
ทานจึงนำมาสวดในการทำปาฏิโมกข
กขดวย
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คำถามที่ ๑,๐๗๘
เครื่องกรองน้ำสมัยพระพุทธเจาเปนอยางไร
ตอบ
ทำรูปใดรูปหนึ่งก็ไดใหพอกรองน้ำได บางทีทานเอาชายจีวร
กรองก็มี ทีเคย
่ เห็นในปจจุบนั ใชหมอทองเหลืองเปนทรงกลมรี มีรูสำหรับ
เปดปด (เหมือนที่ปากขวด) มีผาหุมปาก (เหมือนที่กนขวด) เวลาจุมลง
ไปในน้ำก็เปดนิว้ ออก เวลาจะดึงน้ำขึน้ ก็เอานิว้ ปดรู แลวเอาน้ำใสภาชนะ
ใดภาชนะหนึ่งผานผานั้น เปนการปองกันตัวสัตวเชนลูกน้ำไมใหติดขึ้น
มาในน้ำที่จะดื่ม เดี๋ยวนี้เขาใจวาวัดในเมืองไมไดใชแลว เพราะใชน้ำ
ประปากันทั้งนั้น แตเวลาคนจะบวชเปนพระตองมีหมอกรองน้ำนี้ดวย
เพราะอยูในบริขาร ๘ บริขาร ๘ คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน เข็ม
พรอมดวยกลองเข็ม ประคดเอว(ผาคาดเอว) หมอกรองน้ำ

คำถามที่ ๑,๐๗๙
ในหนังสือ “เพื่อความสุขใจ” ของทานอาจารย มีกลาวไววา
ทาน พระ สา รี บุตร กลาว วา ใน การ เลือก คบ คน ควร เลือก แต สวน ที่ ดี
ของเขา สวนที่ไมดีควรตัดทิ้งไป ขอความกรุณาทานอาจารยบอกที่มา
และเหตุการณที่ทำใหทานพระสารีบุตรกลาว เชนนั้นไดไหมคะ กราบ
ขอบพระคุณคะ
ตอบ
ตอนนี้จำไดแตเนื้อความตามที่คุณกลาวมาแลว นึกเหตุการณ
และที่มาไมได
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คำถามที่ ๑,๐๘๐
คำวา “ทรถา” ตางจาก “กิเลส” อยางไรคะ เคยไดทราบวาทาน
พุทธทาสกลาววา จะเขาใจนิพพานจะตองเขาใจทรถากอนคะ
ตอบ
ถาคุณเขียนมาไมผิด และผมเขาใจไมผิด ทรถา แปลวา ความ
เดือดรอน ความกระวนกระวาย ความทุกข หมายความวา คนจะเขาถึง
นิพพานตองรูจักความเดือดรอนความกระวนกระวายและความทุกขที่
เกิดจากกิเลส ซึง่ เปนตัวสมุทยั เหตุใหเกิดทุกข แลวจึงเดินตามมรรค และ
รูแจงนิโรธคือความดับทุกขเปนนิพพาน ผมเคยไดยินทานพูดถึง “ตถา”
หรือ “ตถตา” บอยๆ แปลวา เชนนั้น หรือ ความเปนเชนนั้นเอง แลวก็จะ
หลุดพนเขาถึงนิพพาน

คำถามที่ ๑,๐๘๑
จะ อธิ บ าย ความ เกี่ ย ว โยง ของ ตั ณ หา กั บ
อุปาทาน อยางไรจึงจะกระชับและแจมแจงที่สุดคะ
ตอบ
ตัณหาความทะยานอยากอันเกี่ยวกับอารมณ
ตางๆ มีรูปตัณหา เปนตน อุปาทานความยึดติดใน
รูปารมณ เปนตนนั้น เปรียบเหมือนวาเราเอาเชือก
ไปคลองเสาไวหลวมๆเปนตัณหา พอกระตุกเชือก
ใหรัดเสาไวอยางแนนก็เปนอุปาทาน (ดู ตัณหา ๓
และ อุปาทาน ๔)
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คำถามที่ ๑,๐๘๒
ขอ ความ กรุ ณ า ท า น อาจารย ยก ตั ว อย า ง เรื่ อ ง ราว ใน สมั ย
พุทธกาลที่กลาวถึงการกระทำทางใจที่ใหผลมาก คือเพียงคิด (และยัง
ไมไดกระทำ) ก็ทำใหผูคิดไดรับผลอยางแรง ทั้งที่เปนผลดีและชั่วดวย
นะคะ กราบขอบพระคุณอยางสูงคะ
ตอบ
มี พระพุทธ ภาษิต บท หนึ่ง ที่ ตรัส กับ พระ จุน ทะ นอง ชาย ของ
พระสารีบุตรวา “ดุกอนจุนทะ เพียงแตคิดจะทำความดีก็ดีมากแลว
ไมตอ งกลาวถึงวาจะทำดวยกายหรือดวยวาจา ในอรรถกถาธรรมบทเลา
ถึงชายคนหนึ่งชื่อ มัฏฐกุณฑลี เปนลูกชายเศรษฐี แตพอขี้เหนียวมาก
ลูกปวยหนักไมยอมรักษาดวยหมอ แตเที่ยวถามชาวบานวา คนปวย
อยางนี้ควรจะทานยาอะไร เมื่อลูกปวยหนักมากก็ยกมาไวที่นอกชาน
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรด ฉายพระรัศมีใหเห็น เขาเห็นพระรัศมีแลว
เกิดความเลือ่ มใสในพระพุทธเจา ตายไปเกิดเปนเทพบุตร นีเป
่ นตัวอยาง
หนึ่งที่เพียงคิดดวยใจก็ไดบุญมากแลว
ในอรรถกถาธรรมบทเชนเดียวกัน เลาไววา ลูกชายเศรษฐีคน
หนึง่ ชือ่ โสไรยะ นัง่ ยานนอยไปอาบน้ำทีท่ าน้ำ ไดเห็นพระมหากัจจายนะ
ผิวพรรณงาม คิดวา ถาภรรยาของเราสวยเชนนีก็้ จะดี เพียงคิดเทานี้ เพศ
ของเขาเปลี่ยนเปนหญิง เขารูสึกละอายจึงเดินทางไปอยูเมืองอื่น ได
แตงงานที่เมืองนั้นอีกครั้งหนึ่ง มีลูก ๒ คน เดิมทีเดียวเมื่อเปนชายก็มี
ลูกอยู ๒ คนแลว ตอมาพระมหากัจจายนะไดไปที่เมืองนั้น เขาไดมาขอ
ขมาคือขอโทษ เมือ่ พระเถระใหอภัยแลว เพศของเขาไดกลับเปนชายอีก
เขารูสึกสลดใจ จึงขอบวชกับพระเถระ ตอมาไดสำเร็จเปนพระอรหันต
เรื่องที่ชายกลับเพศเปนหญิง และหญิงกลับเพศเปนชายนี้ เคย
ไดยนิ ไดฟงและเคยอานในหนังสือบางเลมวามีอยูหลาย

รายในยุโรป ใน
พวกสัตวเชนไกเปนตน ก็มีเหมือนกัน เสียดายทีมิ่ ไดบันทึกไว หากไดจด
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บันทึกไวและนำมาผนวกรวมไวกับเรื่องนี้ นาจะเปนทางพิจารณาอันดี
สำหรับทานผูอานที่สนใจ

คำถามที่ ๑,๐๘๓
อุทเทส และวิภังค คืออะไรคะ เปนพระสูตรหรืออรรถกถา มี
ใจความสำคัญวาอยางไรคะ
ตอบ
อุทเทส คือ บทตั้ง, วิภังค คือ บทขยาย จำแนกใหละเอียดออก
ไป เชน “ภิกษุทั้งหลาย สติปฏฐานมี ๔ ประการ” อันนี้เปนอุทเทส หลัง
จากนัน้ เปนคำอธิบายเปนวิภงั ค คือสวนจำแนกแจกแจงใหละเอียดออก
ไป ในคัมภีรวิภังคมีการจำแนกธรรมจำนวนมาก เชน สัจจะวิภังค ธาตุ
วิภังค เปนตน เปนพระไตรปฎก

คำถามที่ ๑,๐๘๔
ขออนุญาตกราบเรียนถามดวยความ
เคารพ อย า ง สู ง เพื่ อ จะ ได จดจำ ไว เป น แบบ
อยางวา ทานอาจารยวศินมีปรกติเจริญภาวนา
อยางไรคะ กราบขอบพระคุณคะ
ตอบ
เจริญสมถภาวนาบาง วิปสสนาภาวนา
บาง ตามควรแกเหตุและโอกาสนั้นๆ
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คำถามที่ ๑,๐๘๕
พระสงฆควรบอกหรือประกาศแกใครหรือไมคะ วาตัวเองนี้
บรรลุอรหันตแลว? ตัดกิเลสสิ้นแลว
ตอบ
บอกแกพระดวยกันได แตบอกแกคฤหัสถหรือฆราวาสไมได
แมแกสามเณรก็ไมได แตถาฆราวาสเปนผูบรรลุบอกแกใครก็ไดไมเปน
อาบัติ เพราะไมมีอาบัติสำหรับฆราวาส

คำถามที่ ๑,๐๘๖
กราบ เรียน ถาม ขอ สงสัย จาก อาจารย วา . . . ตอง อธิษฐาน จิต
ขอในกุศลทีตนสรางทุกครั้ง รึปลาวคะ ถาผลเกิดจากเหตุแลวเราไม
อธิษฐานขอในสิ่งที่หวัง เราก็จะไดผลนั้นอยูแลวใชไหมคะ
ตอบ
ไดตตามเหตุอยูแลวเชนเราปลูกขาวก็ไดขาว ปลูกมะมวงก็ได
มะมวง แตถาอธิษฐานใหไดเปนอยางอื่นก็ทำได โดยวิธีเอามะมวงหรือ
ขาวไปขายแแลวซื้อสิ่งที่ตองการ เชน ซื้อบาน ซื้อรถ เปนตน

คำถามที่ ๑,๐
๑,๐๘๗
ขอ ความ กรุ ณ า ท า น อาจารย บอก
คาถา
คาถถาให
ใหจิตใจไมหวั่นไหวตอโลกธรรม
ทั้ง ๘ ดวยนะคะ
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ตอบ
จะเอาภาษาไทยหรือภาษาบาลี ถาภาษาไทยก็งายกวา เชนวา
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข ลวนเปนของไม
เที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ลาโภ อลาโภ อยโส ยโส จ
นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา
คำถามที่ ๑,๐๘๘
มี พระพุทธ พจน ใด กลาว ถึง โทษ ของ การ ทำงาน หนัก หรือ มี
ภาระงานมากเกินไปบางไหมคะ และทานอาจารยมีวิธีทำใจอยางไรให
สามารถอยูกับงานประจำวันที่ชอบบาง ไมชอบบาง ไดอยางเปนสุขคะ
ตอบ
มีขอความใน กรณียเมตตสูตร ตรัสถึงคุณสมบัติของผูที่จะถึง
สันตบท(ทางของผูสงบ) ไวหลายประการ ในหลายประการนั้น มีอยู
๒ ประการที่วา อปฺปกิจฺโจ เปนผูมีกิจนอย มีธุระนอย สลฺลหุกวุตฺติ เปน
ผูประพฤติตนเบากายเบาจิต คือไมมีเรื่องหนักกายหนักใจ พระพุทธ
ดำรัสตรัสสอนนี้ ก็บอกอยูแลววาไมใหทำงานหนักเกินไป อันเปนเหตุ
ใหทุกขกายไมสบายใจ คนสมัยนี้ทำงานหนักเกินไป ทำใหเสียสุขภาพ
กายสุขภาพจิต เกี่ยวกับระบบงานดวย องคกรตองการใหไดผลงาน
มาก โดยไมนึกถึงความเดือดรอนของผูทำงาน เหมือนใชวัวลากเกวียน
ที่หนักเกินไป ฯลฯ สำหรับงานที่ชอบบางไมชอบบางก็ทำใจวามันเปน
หนาที่ที่จะตองทำ ใหเลือกทำงานที่ไมชอบเสียกอนแลวคอยทำงานที่
ชอบภายหลัง
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