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ค�ำอนุโมทนา

ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ผูเ้ ป็น
ประธานชมรม ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ
เล่ม ๓ ข้าพเจ้าจึงอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง
ลักษณะการถามปัญหามีหลายแบบ ในคัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
ท่านให้ไว้ ๕ อย่างคือ
๑. อทิฏฐโชตนา ปุจฉา ถามเพื่อให้รู้เห็นสิ่งที่ตนยังไม่รู้ไม่เห็น
๒. ทิฏฐสังสันทนา ปุจฉา ถามเพื่อเทียบเคียงความคิดเห็น
๓. วิมติเฉทนา ปุจฉา ถามเพื่อตัดความสงสัย
๔. อนุมติ ปุจฉา ถามเพือ่ ให้ผฟู้ งั คล้อยตามแล้วอธิบายต่อไป เช่น
ถามว่า “รูปเทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง” เมือ่ เขาตอบว่า “ไม่เทีย่ ง” ก็อธิบายต่อไป
ว่าเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ไม่ควรยึดว่าเป็นเราเป็น
ของเรา
๕. กเถตุกัมยตา ปุจฉา ถามเพื่อจะตอบเอง เช่น ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สติปัฏฐานมี ๔ ๔ นั้นเป็นไฉน แล้วตรัสตอบ
เองและทรงอธิบายรายละเอียดต่อไป
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ค�ำถาม-ค�ำตอบในหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเช่นนี้บ้าง มีอย่างอื่น
บ้าง ตามสมควรแก่ค�ำถามและค�ำตอบ หวังว่าท่านผู้อ่านคงได้รับ
ประโยชน์พอสมควร เหมือนกับที่ได้รับมาแล้วในเล่ม ๑ และ เล่ม ๒
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาของชมรมกัลยาณธรรม และ
ทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ซึง่ ได้ขวนขวายพยายามให้หนังสือ
ท�ำนองนี้ออกมาเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน ขอให้ชมรมฯ จงตั้งมั่น
เจริญรุง่ เรืองและขอให้ประธานชมรมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลทุกเมื่อ พร้อมกันนี้ ขออนุโมทนา
ต่อความเพียรพยายามด้วยความตั้งใจอันดีของคุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ์
ทีไ่ ด้ชว่ ยอ่านค�ำถามและพิมพ์คำ� ตอบลงในอินเตอร์เน็ตทุกเล่มตลอดมา
				

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

				    ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
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ค�ำน�ำ
ของชมรมกัลยาณธรรม

ชมรมกัลยาณธรรมได้จดั พิมพ์ค�ำถามค�ำตอบในคอลัมน์ “สนทนา
ธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ” จากเว็บไซต์เรือนธรรม ต่อเนื่องมาเป็น
เล่มที่ ๓ แล้ว ด้วยความศรัทธายินดีที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์
ต่อจิตใจสาธุชน หลายท่านได้รับค�ำตอบและก�ำลังใจจากเมตตาของ
ท่านอาจารย์ แม้จะไม่ได้เป็นผู้ถามปัญหาเข้ามาเองและแม้จะไม่เคย
เปิดอ่านในเว็บไซต์ดงั กล่าว แต่การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจ�ำนวนมากเพือ่
แจกเป็นธรรมทานก็ชว่ ยให้สาระแห่งธรรมทีถ่ กู ตรงซึง่ ท่านอาจารย์วศิน
เมตตาตอบให้ทกุ ค�ำถาม สามารถเข้าถึงเพือ่ นผูร้ ว่ มทุกข์ได้อกี กว้างขวาง
เป็นงานทีช่ มรมกัลยาณธรรมภูมใิ จและอนุโมทนาอย่างยิง่ โดยทีมงานได้
ดึงค�ำถามค�ำตอบจากข้อแรกสุดมาจนเกือบถึงข้อล่าสุดที่ท่านอาจารย์
ยังตอบปัญหาอยูท่ กุ สัปดาห์ในปัจจุบนั นี้ ซึง่ เมือ่ เราจัดพิมพ์ถงึ เล่มที่ ๔
ก็คงต้องทิ้งช่วงรอค�ำถามใหม่ๆ ที่จะรวบรวมได้จ�ำนวนมากพอที่จะจัด
พิมพ์ในเล่มที่ ๕ ต่อไป
ทราบว่า ท่านอาจารย์เองก็มีความประสงค์มาแต่แรก ว่าน่าจะมี
การจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพือ่ ให้แสงแห่งปัญญาทีท่ า่ นสละเวลา เรีย่ วแรง
ตอบค�ำถามอย่างกระจ่างแจ้งและเมตตาจะได้เกิดประโยชน์มากขึ้น
และสิง่ ทีท่ า่ นหวังไว้กไ็ ด้มาส�ำเร็จดัง่ ใจปรารถนาเมือ่ ชมรมกัลยาณธรรม
รับอาสาเข้ามาช่วยกันท�ำฝันของท่านให้เป็นความจริง กอรปกับในระยะ

หลังนี้ ท่านอาจารย์สุขภาพไม่ใคร่ดีนักด้วยหลายโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า
อยู่ คณะศิษย์จึงหวังให้งานเผยแผ่ธรรมสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน
อาจารย์เหล่านี้ ได้เป็นพลังอานิสงส์ที่จะกลับมาอภิบาลคุ้มครองให้
ท่านอาจารย์ได้อยู่สุขสบายกายใจในบั้นปลายชีวิต ปราศจากทุกข์โศก
โรคภัย ได้อยู่อย่างสงบสันติเพื่อมนสิการธรรมและเจริญในมรรค ผล
นิพพานตามธรรมปณิธานที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้
ท่านอาจารย์เคยสอนว่า “การให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ส่งเสริม
สนับสนุนในการกระท�ำสิง่ ดีงาม ก็เท่ากับการกระท�ำเอง” พวกเราคณะ
ศิษย์ อันมีชมรมกัลยาณธรรมเป็นต้น จึงต่างช่วยกันสืบสานสายธาร
ธรรมอันบริสุทธิ์ที่ท่านอาจารย์ได้เสียสละทุกอย่าง เพื่อประกาศธรรม
ที่ถูกตรงตามรอยพระศาสดามาตลอดชีวิต โดยหวังให้อานิสงส์แห่ง
ธรรมทานนีจ้ ะเป็นแสงสว่างส่องจิตใจผูร้ ว่ มทุกข์ และเป็นอุดมมงคลดล
อานิสงส์ทงั้ ปวง น้อมกลับมาเป็นเครือ่ งบูชาอาจริยคุณแด่ทา่ นอาจารย์
ให้ทา่ นได้มกี �ำลังกายก�ำลังใจ รักษาตนอยูเ่ พือ่ เป็นโคมธรรมทีส่ ว่างไสว
ต่อไปตราบนานแสนนาน
				

ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

เ ปิ ด ห้ อ ง

สนทนา
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ค�ำถามที่ ๒๑๘
๑. โพชฌงค์ ๗ และสติปัฏฐาน ๔ อยู่ตรงส่วนไหนของปฏิจจสมุปบาทคะ  ๒. กรรมไม่ด�ำไม่ขาว การกระท�ำโดยปราศจากเจตนา
หมายความว่าอะไรคะ จะขัดกันกับทีเ่ คยได้ยนิ ว่า เจตนาเกิดกับจิตทุก
ดวงหรือไม่คะ  ๓. ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่า ควรระลึกถึงพระสูตรทีต่ น
ชอบไว้เสมอๆ ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลผู้เป็นเลิศในการเผยแผ่ธรรม
และมีศีลาจารวัตรอันงดงามน่าเคารพยิ่งผู้หนึ่งในประเทศไทย ๓.๑)
ท่านอาจารย์ระลึกถึงพระสูตรหรือข้อธรรมใดบ่อยๆ คะ (เพื่อเป็นแบบ
อย่างให้ลูกศิษย์และผู้ที่เคารพในพระธรรมและศรัทธาในปฏิปทาของ
ท่านอาจารย์ได้ดำ� เนินรอยตามบ้าง) ๓.๒) ท่านอาจารย์คิดว่า หนังสือ
ทางพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุด (นอกจากพระไตรปิฎก) สัก ๕ เล่มที่ชาว
พุทธควรจะต้องอ่านคืออะไรคะ ทั้งที่เป็นผลงานของท่านอาจารย์และ
ครูบาอาจารย์ท่านอื่น กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
ตอบ

๑. ปฏิจจสมุปบาทนั้นมี ๒ สาย คือ สายเกิด (สมุทยวาร) และ
สายดับ (นิโรธวาร) สายเกิดคือการเกิดขึน้ ของกิเลส มีอวิชชาเป็นต้นไป
ถึงเกิดทุกข์ สายดับหมายถึงดับกิเลส มีอวิชชาเป็นต้นไปจนถึงดับทุกข์
สติปัฏฐาน ๔ และโพชฌงค์ ๗ เป็นไปเพื่อดับกิเลสและดับทุกข์ ถ้าจะ
จัดเข้าในปฏิจจสมุปบาทก็จดั เข้าในนิโรธวารคือสายดับ ปฏิจจสมุปบาท
สายเกิดเป็นสังสารวัฏ ส่วนสายดับเป็นนิพพาน
๒. กรรมไม่ด�ำไม่ขาว หมายถึง กรรมในองค์อริยมรรคซึ่งเป็นไป
เพื่อความสิ้นกรรม กรรมด�ำมีวิบากกรรมคือกรรมชั่ว มีผลเป็นทุกข์
กรรมขาวมีวิบากขาวคือกรรมดี มีผลเป็นสุข กรรมทั้งด�ำทั้งขาวมีผล
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ทั้งด�ำทั้งขาวคือกรรมดีปนชั่วหรือว่าดีบ้างชั่วบ้าง ให้ผลเป็นสุขบ้าง
เป็นทุกข์บ้าง
กรรมไม่ด�ำไม่ขาวตามพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
ท่านเล็งไปทีเ่ จตนาในการกระท�ำนัน้ เพือ่ จะละทัง้ กรรมด�ำและกรรมขาว
เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ตัวอย่างที่เห็นง่ายเช่นกรรมของพระอรหันต์
ผูล้ ะได้แล้วทัง้ ดีและชัว่ กรรมของท่านเป็นกรรมไม่ดำ� ไม่ขาว ส�ำหรับผูท้ ี่
ด�ำเนินอยู่ในองค์อริยมรรคด้วยเจตนาที่จะละทั้งกรรมด�ำและกรรมขาว
เพือ่ ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็นา่ จะจัดเข้าในกรรมไม่ดำ� ไม่ขาว
ดังกล่าวแล้ว
๓.๑ มีหลายพระสูตร เช่น ธัมมจักกัปปวัตนสูตร, อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร, ธัมมนิยามสูตร และรัฐปาลสูตร (ธัมมุทเทส
๔) เป็นต้น
๓.๒ ขอแนะน�ำหนังสือของท่านพุทธทาส ๒ เรื่อง คือ ตามรอย
พระอรหันต์ และ วิธีเข้าถึงพุทธธรรม ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) ๑ เรือ่ ง คือ พุทธธรรม จะเป็นฉบับพิมพ์ครัง้ แรกก็ได้
ซึ่งย่อและกะทัดรัดไม่มากเกินไป หรือถ้าชอบรายละเอียดก็อ่าน พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ ซึง่ หนาถึง ๑,๑๔๕ หน้าของหนังสือ
ขนาด ๘ หน้ายกพิเศษ
ส�ำหรับหนังสือของผมเองนัน้ ทีม่ ผี นู้ ยิ มอ่านกันมากก็นา่ จะเป็นเรือ่ ง
พระอานนท์พุทธอนุชา ซึ่งระยะหลังๆ นี้ได้แยก “ความตาย” มาพิมพ์
ต่างหากในชือ่ ใหม่วา่ พระพุทธโอวาทก่อนปรินพิ พาน อีกเรือ่ งหนึง่ ทีจ่ ะ
ขอแนะน�ำคือเรือ่ ง หลักค�ำสอนส�ำคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญา
เถรวาท) ซึ่งผู้อ่านจะได้ความรู้ที่เป็นหลักส�ำคัญของพระพุทธศาสนา
ขอบคุณที่ให้ก�ำลังใจมาอย่างมาก
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ค�ำถามที่ ๒๑๙
เรียนถามท่านอาจารย์ว่า การฟอกสบู่หอม การหนุนหมอนนุ่ม
การนั่งเก้าอี้ฟองน�้ำนุ่ม ถือว่าผิดศีลแปดไหมครับ
ตอบ

สบูน่ นั้ ควรเลือกสบูท่ ไี่ ม่หอมเพราะท่านห้ามลูบไล้รา่ งกายด้วยของ
หอม ส�ำหรับหมอนหนุนและหมอนหนุนเท้าไม่เป็นไร ใช้ได้ ไม่ควรมี
หมอนข้าง นั่งเก้าอี้ได้ทุกชนิด
ค�ำถามที่ ๒๒๐
การเรียนธรรมก็ว่ายากอยู่มากแล้วแต่การน�ำธรรมมาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันให้ถูกเวลา ถูกที่ ถูกสถานการณ์ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม
ให้สมควรแก่ธรรมนั้นนับว่า ยิ่งยากเข้าไปอีก เวลาเรียนก็รู้ว่าสิ่งนั้นคือ
กิเลส สิ่งนี้คืออุปกิเลสสิ่งเศร้าหมองเปรียบดังธุลี อย่างนั้นอย่างนี้ ฯลฯ
แต่เวลาเผชิญหน้ากับอารมณ์ตา่ งๆ อันเป็นข้าศึกเป็นกิเลสเข้าจริงกลับ
ท�ำตัวเป็นหนุมานคลุกฝุ่นไปเสียนี่ ไม่ทราบว่าจะท�ำอย่างไรให้ถูกต้อง
เหมาะสมคะ
ตอบ

อยู่ที่การฝึก ต้องค่อยๆ ฝึกท�ำไปทีละน้อย เหมือนเด็กหัดเดิน
ล้มลุกคลุกคลานไปก่อน ถ้าไม่ยอมแพ้เสียก่อนก็จะเดินได้แข็งแรงและ
วิ่งได้ด้วย เรื่องการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ค่อยๆ ฝึกไปด้วยใจเย็น
ในที่สุดก็จะท�ำได้ ต่อสู้กับกิเลสได้และชนะมันด้วย

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

11

ค�ำถามที่ ๒๒๑
ศิษย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านอาจารย์วศิน จะทราบดีว่า
ท่านเปรียบได้กับโอเอซิสอันกว้างใหญ่ร่มรื่นร่มเย็นเพียงใด น�้ำคือข้อ
ธรรมค�ำสอนของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทีท่ า่ นสัง่ สมบ่มเพาะแลกลัน่ กรอง
มาอย่างดีเยี่ยมแล้ว น�ำมาถ่ายทอดสู่เหล่าศิษย์ให้ได้รับฟังด้วยความ
อิม่ เอมใจเพลิดเพลินในธรรมหาทีส่ ดุ มิได้ ไม่มใี ครคิดอยากก้าวออกจาก
โอเอซิสใหญ่นี้เลย แต่ด้วยความจ�ำเป็นของแต่ละชีวิตที่มีหนทางเดินที่
แตกต่างกันไป บางคนจ�ำต้องเดินท่องทะเลทรายแห้งผาก ฝ่าเปลวแดด
ร้อนระอุต่อไปอย่างไม่รู้จุดสิ้นสุด มีเพียงสวรรค์ที่เคยประสบอยู่ในใจ
เป็นทีร่ ะลึกถึงอยูเ่ สมอมิรลู้ มื (ขอน้อมร�ำลึกในพระคุณของท่านอาจารย์
ผู้เสียสละซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง)
ตอบ

ขอบใจมากๆ ที่ยกย่องและให้ก�ำลังใจ ให้การร่วมมือช่วยรักษา
โอเอซิสไว้ (แหล่งน�้ำในทะเลทราย) มีคติอยู่ข้อหนึ่งว่า การร่วมมือ
เท่ากับท�ำเอง คุณได้ยกย่องและให้เกียรติเช่นนีเ้ ท่ากับร่วมมือ นับว่าได้ทำ�
สิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่ง ขออนุโมทนาและขออวยพรให้ประสบ
แต่สิ่งที่น�ำสิริมงคลมาให้ตลอดกาลทุกเมื่อ
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ค�ำถามที่ ๒๒๒
ขออนุญาตเรียนถามครับ เกี่ยวกับเรื่องกรรม กรรมที่เกิดจากการ
ท�ำแท้งมันส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างครับ และเราควรปฏิบัติอย่างไร
เมือ่ เราได้กระท�ำกรรมนัน้ ไปแล้วเพือ่ เป็นการอโหสิกรรม หรือมีทางแก้ไข
อะไรบ้างไหมครับ
ตอบ

ตั้งใจให้มั่นคงว่าต่อไปจะไม่ท�ำอีก ถ้าเป็นไปได้ลองหาเด็กที่พ่อ
แม่ตายหรือที่พ่อแม่ทิ้งมาเลี้ยงดูเป็นลูกของตน คิดว่าชดเชยได้ ท�ำให้
คุณมีความสุขใจขึ้น เป็นการไถ่บาปไปด้วย ขอเอาใจช่วยให้คุณท�ำได้
ค�ำถามที่ ๒๒๓
กราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องพระมหากัสสปค่ะ ได้อ่านพบประวัติ
ของท่านแล้วแต่อยากทราบเกี่ยวกับบั้นปลายชีวิตของท่านหลังจากได้
ท�ำการรวบรวมสังคายนาพระไตรปิฎกแล้ว จะค้นได้จากพระสูตรไหนคะ
ตอบ

มีพระสูตรในสังยุตตนิกายเรียกว่ากัสสปสังยุต รวบรวมเรื่องของ
พระมหากัสสปไว้มากพอสมควร ลองหาอ่านดู ถ้าเป็นพระไตรปิฎกแปล
ฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัย เขาจะเขียนหน้าปกว่า สังยุตตนิกาย
นิทานวรรค เล่ม ๒ หมายถึง เล่ม ๒ ของสังยุตตนิกาย
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ค�ำถามที่ ๒๒๔
เรียนถามท่านอาจารย์ว่า ของสงฆ์เป็นของส่วนกลางใช่ไหมครับ
แล้วสังฆทานจัดเป็นของสงฆ์หรือไม่ครับ
ตอบ

“ของสงฆ์เป็นของส่วนกลาง” ใช่แล้ว โดยทัว่ ไปก็เป็นสมบัตขิ องวัด
ใดวัดหนึง่ เช่น เสนาสนะในวัด เป็นต้น ไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึง่ ส่วน
ของทีม่ คี นน�ำไปถวายเป็นสังฆทานนัน้ ถวายให้แก่ภกิ ษุรปู นัน้ ๆ ซึง่ ท่าน
จะถือเป็นสมบัติส่วนตัวก็ได้ จะถวายให้เป็นของวัดก็ได้ เมื่อถวายให้
เป็นของวัดแล้วก็เป็นของสงฆ์
ค�ำถามที่ ๒๒๕
ในหนังสืออธิบาย มิลนิ ทปัญหา ของท่านอาจารย์ มีกล่าวถึงพระ
นาคเสนแสดง “โลกุตรธรรมประกอบด้วยสุญญตานุปัสสนา” ให้มหา
อุบาสิกาท่านหนึง่ ซึง่ ขอให้พระนาคเสนแสดงธรรมทีส่ ขุ มุ ลุม่ ลึกให้แก่ตน
ด้วยว่าตนเป็นคนแก่แล้ว  ๑. สุญญตานุปัสสนาคืออะไรคะ ปุถุชนผู้
ยังไม่บรรลุโลกุตรธรรมจะเจริญได้หรือไม่ ในสติปัฏฐาน ๔ มิได้มีอนุปัสสนาข้อนี้ ถ้าเช่นนัน้ สุญญตานุปสั สนาก็ไม่จดั เข้าเป็น “ทางสายเอก”
สู่ความพ้นทุกข์ใช่ไหมคะ  ๒. ขอท่านอาจารย์โปรดยกตัวอย่างหมวด
“ธรรมที่สุขุมลุ่มลึก” อื่นๆ ให้ได้รับทราบสัก ๓-๔ หมวดด้วยนะคะ
กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะ
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ตอบ

๑. สุญญตานุปสั สนา คือการพิจารณาเห็นความว่าง คือ ว่างจาก
สัตว์ บุคคล ตัวตน ปุถุชนผู้ไม่บรรลุธรรมก็เจริญได้และควรเจริญเพื่อ
บรรลุธรรม พระพุทธเจ้าเคยตรัสตอบปัญหาของพระโมฆราชว่า เธอจงมี
สติทุกเมื่อ พิจารณาดูโลกโดยความเป็นสุญญตา ถอนอัตตานุทิฐิเสีย
(ความเห็นว่าเป็นตัวตน) พึงข้ามพ้นมัจจุราชเสียได้ มัจจุราชย่อมมอง
ไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้ สุญญตานุปัสสนาถ้าจะให้รวม
ลงในสติปัฏฐาน ๔ ในกายานุปัสสนาก็อยู่ที่ธาตุปัพพะ ว่าด้วยธาตุ ๔
ในธัมมานุปสั สนาก็อยูท่ กี่ ารพิจารณาขันธ์ ๕ โดยความเป็นของไม่เทีย่ ง
เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา
๒. ค�ำถามนี้ ให้ผู้ถามดูที่โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ซึ่งท่านแสดงไว้ใน
ฐานะเป็นธรรมซึง่ เป็นไปเพือ่ การตรัสรูห้ รือเพือ่ ปัญญา ทีเ่ รียกว่า “โพธิ”
คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ และ มรรคมีองค์ ๘
ค�ำถามที่ ๒๒๖
เรียนถาม การเจริญอิทธิบาท ๔ เหตุใดจึงมีผลท�ำให้เป็นผู้มีอายุ
ยืนยาวคะ
ตอบ

ไม่ใช่อิทธิบาทธรรมดา ที่กล่าวถึงในพุทธประวัติว่า พระพุทธเจ้า
ตรัสกับพระอานนท์ว่า ผู้ที่อบรมอิทธิบาทมาดีแล้วเช่นพระองค์นี้ ถ้า
ประสงค์จะมีอายุต่อไปก็จะอยู่ได้ถึง ๑ กัป (หมายถึงกัปอายุคนใน
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ขณะนั้น คือ ๑๒๐ ปี) อิทธิบาทที่กล่าวถึงในที่นี้ หมายถึงอิทธิบาทที่
ประกอบด้วยเจโตสมาธิ กล่าวคือ ประกอบด้วยฌานระดับต่างๆ ท่าน
อยู่ได้ด้วยก�ำลังฌานซึ่งเป็นอ�ำนาจพิเศษอย่างหนึ่งของผู้ได้ฌานและ
ได้อภิญญา
ค�ำถามที่ ๒๒๗
๑. การแผ่เมตตาในสรรพสัตว์หรือในตัวบุคคลก็ดี แตกต่างจาก
การอวยพรหรือให้พรตรงไหนคะ  ๒. ในเวลาเช้าเมือ่ รูส้ กึ ตัวตืน่ ลืมตาขึน้
มาทุกครั้งเราก็ร�ำลึกนึกถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอด
จนญาติทั้งหลาย บุตรหลาน รวมถึงตัวเราเอง ขอให้มีความสุขมีความ
เจริญ ท�ำแบบนีท้ กุ ค�ำ่ เช้า (ไม่รวมถึงการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทวั่ ไป)
ไม่ทราบว่าควร ไม่ควร หรือน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้อีก ขอความกรุณา
ท่านอาจารย์สอนให้ด้วยค่ะ
ตอบ

๑. การแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ท�ำให้จติ ของเราอ่อนโยน ท�ำร้าย
ใครไม่ได้ เป็นการให้พรแก่สรรพสัตว์ด้วยการปฏิบัติ คือ งดเว้นจาก
การเบียดเบียน
๒. ทีท่ ำ� อยูน่ นั้ ดีแล้ว ขอเพิม่ เติมนิดหน่อย คือ ให้ตงั้ ใจว่า จะเว้น
ความชั่วทั้งปวง จะท�ำความดีให้พรั่งพร้อม และจะท�ำใจให้ผ่องแผ้ว
ตลอดวันนี้
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ค�ำถามที่ ๒๒๘
เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องค�ำท�ำนาย หมอดูฟันธง โหรดูดวง ดูดาว
ดูฤกษ์ ฯลฯ ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ
เรื่องท�ำนองนี้
ตอบ

มีความเห็นว่าไม่แน่เสมอไป คงจะผิดบ้างถูกบ้าง ไม่ดูดีกว่า
สบายใจกว่ า จะสุ ข จะทุ ก ข์ จ ะเจริ ญ จะเสื่ อ มอย่ า งไรก็ สุ ด แล้ ว แต่
กรรมที่เราท�ำและที่สังคมท�ำให้แก่กัน คติทางพระพุทธศาสนามีอยู่ว่า
“ประโยชน์ยอ่ มล่วงเลยคนเขลาผูม้ วั ถือฤกษ์ยามอยู่ ความส�ำเร็จประโยชน์
นั่นแหละเป็นฤกษ์ดีอยู่ในตัว ดวงดาวในท้องฟ้าจักท�ำอะไรได้”
(นขัตตชาดก)
ท่านเล่าเรือ่ งประกอบไว้วา่ ชายคนหนึง่ ไปขอหญิงสาวทีบ่ า้ นหนึง่
ตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะไปรับวันนั้นวันนี้ พอถึงวันเข้าจริงไม่ได้ไป
เพราะนักบวชนอกพุทธศาสนาคนหนึ่งทักว่าฤกษ์ไม่ดี พอถึงวันที่เขา
บอกว่าฤกษ์ดีก็พากันไปรับเจ้าสาว แต่ทางญาติของเจ้าสาวได้ยกให้
ชายอื่นผู้ซึ่งไม่ได้ถือฤกษ์ยามไปแล้ว
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ค�ำถามที่ ๒๒๙
๑. อยากทราบว่ามีหัวข้อธรรมใดที่ท่านอาจารย์สงสัยหรือยังไม่
ทราบอีกบ้างหรือไม่   ๒. ยังมีสิ่งใดที่ท่านอยากท�ำแต่ยังไม่ได้ทำ� อยู่อีก
หรือไม่
ตอบ

๑. ค�ำถามนี้ขอตอบโดยยกเอาค�ำของนายคริสต์มัส ฮัมฟรีย์ใน
หนังสือเรื่อง พระพุทธศาสนา (Buddhism) หน้า ๑๕ ว่า พระพุทธเจ้า
พระองค์เดียวเท่านัน้ ทีร่ พู้ ระพุทธศาสนาอย่างแจ่มแจ้ง (Only the Buddha fully understood Buddhism.) ขอขอบคุณที่ถามมาเป็นเชิง
ยกย่องให้เกียรติ
๒. เคยคิ ด ว่ า ถ้ า มี ส ถานที่ ส� ำ หรั บ บรรยายธรรมที่ เ หมาะสม
สะดวก สงบ สักแห่งหนึง่ โดยไม่ตอ้ งไปอาศัยสถานทีข่ องผูอ้ นื่ ก็จะดี แต่
มาถึงบัดนีอ้ ายุมากแล้ว (๗๘) ยังไม่มสี ถานทีด่ งั กล่าวนัน้ คิดว่าคงมีไม่
ได้แล้วในชาตินี้ ไม่คิดดีกว่าเพราะอายุก็มากแล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็มาก
ด้วย ร่างกายทรุดโทรมไม่แข็งแรง รับภาระหนักๆ ไม่ไหว จึงปลงใจว่า
เป็นเท่าที่จะเป็นได้ มีเท่าที่จะมีได้ คือสันโดษตามที่ได้และตามก�ำลัง
ท�ำให้มีความสุขตามอัตภาพ
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ค�ำถามที่ ๒๓๐
อาจารย์วศินทีเ่ คารพ ในสังคมปัจจุบนั นี้ ภาพลักษณ์ของพระภิกษุ
สงฆ์ทปี่ รากฏ มีแนวโน้มไปในทางเสือ่ มเสียส่วนมาก ส่วนทีด่ มี กั ไม่คอ่ ย
เป็นข่าว อันมีผลให้ประชาชนที่ไม่ศรัทธาก็ยิ่งไม่เกิดศรัทธา ที่มีศรัทธา
ก็ลดน้อยลงและท้อแท้เบื่อหน่าย ในฐานะที่อาจารย์อยู่ในแวดวง
พระพุทธศาสนาได้ถวายความรูแ้ ด่พระนักศึกษามามาก อาจารย์คดิ ว่า
๑. สถาบันพระสงฆ์ไทยยังคงเข้มแข็งมัน่ คงหรือไม่   ๒. พระสงฆ์ทกุ วัน
นี้มีความรู้เข้าใจในพระธรรมของพระพุทธองค์อย่างไม่บิดเบือนไขว้เขว
อยูห่ รือเปล่าคะ  ๓. พระรุน่ ใหม่ๆ นีจ้ ะสามารถด�ำรงพระสัทธรรมให้คง
อยู่ ไม่สญ
ู สลายไปตามกาลเวลาหรือไม่ (ขอขอบพระคุณอาจารย์ทเี่ ป็น
ก�ำลังอันส�ำคัญที่จะท�ำให้พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด�ำรง
ยั่งยืนงอกงาม น�ำความร่มเย็นมาสู่สังคมและมวลมนุษย์)
ตอบ

๑. สถาบันพระสงฆ์ในปัจจุบันยังต้องปรับปรุงอีกมาก พระสงฆ์
ต้องรูส้ กึ ตัวในเรือ่ งนีแ้ ละต้องปรับปรุงกันเองจึงจะส�ำเร็จได้ ฆราวาสจะ
ท้วงติง มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุงสักเท่าไรก็คงจะไม่สำ� เร็จ ถ้าพระสงฆ์ไม่รสู้ กึ
ตัวว่าสถาบันสงฆ์ง่อนแง่นคลอนแคลนไม่มั่นคง
๒. พระสงฆ์บางส่วนก็เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ดี บางส่วนก็เข้าใจ
พอสมควร บางส่วนเข้าใจเล็กน้อย ที่ดูเหมือนจะบิดเบือนค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เพราะความเข้าใจผิดคิดว่ารู้ แต่ความจริงไม่รู้หรือรู้ผิด
จึงถือเอาผิดและสอนผิด พุทธศาสนิกที่เป็นฆราวาสควรจะศึกษาพระ
ธรรมโดยตรงให้มากขึน้ จะได้รวู้ า่ อะไรทีพ่ ระสอนผิด อะไรทีพ่ ระสอนถูก
๓. บางส่วนท�ำได้บา้ ง เฉพาะทีศ่ กึ ษาเล่าเรียนจริงและปฏิบตั ชิ อบ

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

19

ค�ำถามที่ ๒๓๑
วิธีพิจารณาให้เห็นอุปทานขันธ์ทั้งห้า เพื่อความละคลายมีวิธี
อย่างไรคะ
ตอบ

ให้พิจารณาบ่อยๆ ว่า ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่
ควรยึดมั่นถือมั่น ยึดถือเข้าก็ท�ำให้เกิดทุกข์นานาประการ ปล่อยวาง
เสียบ้างก็จะเบาสบายขึ้น เปรียบเหมือนหินเป็นของหนัก แต่ถ้าเราไม่
แบกไว้กไ็ ม่หนัก หรือถ้าแบกไว้กว็ างเสียบ้างเป็นครัง้ คราวจะได้เบาบ้าง
หนักบ้าง
มีพระพุทธพจน์อยู่ตอนหนึ่งว่า
“ขันธ์ ๕ เป็นภาระหนัก แต่บคุ คลก็ยงั แบกภาระไป การแบกภาระ
เป็นทุกข์ในโลก การปลงภาระเสียได้เป็นสุข เมื่อปลงภาระอันหนักได้
แล้ว ไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้ก็จะถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลราก (คือ
อวิชชา) เสียได้ เป็นผูห้ มดอยาก ดับเย็น (ปรินพิ พาน)” (ภารสุตตคาถา)
จะเล่าเรือ่ งให้ฟงั สักเรือ่ งหนึง่ ลิงป่าตัวหนึง่ เห็นเนือ้ มะพร้าวอยูใ่ น
ลูกมะพร้าวจึงล้วงมือเข้าไปเพื่อจะได้เนื้อมะพร้าว แต่เมื่อมันก�ำเนื้อ
มะพร้าวไว้ในมือมันก็ดึงมือไม่ออก ลูกมะพร้าวนั้นมีโซ่ติดอยู่ ปลาย
ข้างหนึง่ พันไว้กบั ต้นไม้เป็นวิธจี บั ลิง ถ้าลิงแบมือออกก็จะหลุดได้ แต่มนั
เสียดายเนื้อมะพร้าวจึงก�ำมือไว้แน่นดึงออกไม่ได้ ติดอยู่กับโซ่นั่นเอง
มีเรื่องมากมายในโลกซึ่งถ้าเรายึดไว้ไม่ปล่อยวางก็จะไม่หลุดไม่
เป็นอิสระเหมือนลิงตัวนั้น
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ค�ำถามที่ ๒๓๒
ดีใจและมีความสุขมากๆ ที่ได้อ่านกระทู้และดูค�ำตอบจากท่าน
อาจารย์ หลายท่านถามได้น่าสนใจมาก แต่ส�ำหรับค�ำตอบแล้วท่าน
อาจารย์ตอบได้เป็นที่หนึ่งไม่มีสอง แจ่มแจ้งชัดเจนมากๆ (ด้วยความ
เคารพอย่างสูง)
ตอบ

ขอบใจมากๆ ที่ให้ก�ำลังใจมา การตอบปัญหาซึ่งหลากหลายนั้น
เป็นของยาก แต่ก็พยายามท�ำเท่าที่จะท�ำได้ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์
ไม่เพียงแก่ผถู้ ามคนเดียว แต่จะเป็นประโยชน์แก่คนทัว่ ไปทีไ่ ด้อา่ นด้วย
ขอบคุณอีกครั้ง
ค�ำถามที่ ๒๓๓
กระทู้ถามตอบนี้ไม่ทราบว่าจะพิมพ์เป็นเล่มจ�ำหน่ายหรือไม่ มี
ค�ำถามน่าสนใจมากมาย เป็นประโยชน์ส�ำหรับการเรียนรู้ อ่านเพลิน
ดีมากด้วยค่ะ
ตอบ

พิมพ์เป็นเล่มแน่นอนครับ ก�ำลังเตรียมการอยู่ ขอบคุณที่ชอบ
ค�ำถาม-ค�ำตอบในเว็บนี้
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ค�ำถามที่ ๒๓๔
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ชว่ ยแปลเป็นไทยให้ดว้ ยค่ะ “ปะโตเม
ตัง ปะระวิชินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ”
ตอบ

คาถาแบบนีแ้ ปลไม่ได้ครับเพราะไม่เป็นภาษาทีถ่ กู ต้อง อย่าได้ทอ่ ง
เลย เอาสมองและเวลาไปท่องจ�ำพระพุทธพจน์ทดี่ ๆี จะได้ประโยชน์กว่า
ค�ำถามที่ ๒๓๕
ท่านอาจารย์มคี วามคิดเห็นเช่นไรกับคนเบีย่ งเบนทางเพศแต่อยาก
บวช ท่านคิดเห็นว่ามีหนทางแก้ไขอย่างไรให้บัวไม่ช�้ำน�้ำไม่ขุ่นคะ
ตอบ

ตามพระพุทธบัญญัติ คนเบี่ยงเบนทางเพศท่านห้ามบวช ท่าน
เรียกในภาษาวินัยว่า “บวชไม่ขึ้น” บวชแล้วก็ไม่ชื่อว่าบวช ด้วยเหตุนี้
ไม่บวชดีกว่า ประพฤติธรรมในเพศฆราวาสก็ได้ ไม่สร้างความยุ่งยาก
แต่ประการใด
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ค�ำถามที่ ๒๓๖
สัตบุรุษปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมวันต์ ส่วนอสัตบุรุษไม่
ปรากฏแม้ในทีใ่ กล้เหมือนลูกศรซึง่ เขายิงไปในราตรี จากกระทูข้ อ้ ๑๕๒
หมายถึงอะไรคะ
ตอบ

หมายความว่า คนดีปรากฎในที่ไกล คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณของ
ท่านระบือไปได้ไกล คนรูจ้ กั กันทัง้ โลกก็มี เช่น ท่านมหาตมะ คานธี แห่ง
อินเดีย เป็นต้น ส่วนคนไม่ดีเหมือนลูกศรที่เขายิงไปในที่มืดและตกลง
ไปในหลุมโคลนไม่มีคนเห็น อธิบายเพิ่มเติมเพียงเท่านี้หวังว่าผู้ถามคง
พอเข้าใจ
ค�ำถามที่ ๒๓๗
อาจารย์วศินที่นับถือ อยากเรียนถามอาจารย์ว่า อินทรีย์ ๕ และ
พละ ๕ ประกอบด้วย ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปัญญา เหมือนกัน
ใช่ ไ หมครั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ประโยชน์ ใ ดของธรรม ๒ หมวดนี้ ที่
ต่างกัน
ตอบ

หัวข้อธรรมเหมือนกัน เมื่อแยกกันอยู่ ท่านเรียกอินทรีย์ แปลว่า
เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน เช่น ศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่ออย่างมี
เหตุผล ก�ำจัดความไม่เชื่อออกเสียได้ เป็นต้น เมื่อทั้งห้ามารวมกัน
ก�ำจัดกิเลสหรือความชั่ว ท่านเรียกว่า พละ เปรียบเหมือนนิ้วมือทั้งห้า
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ของเรา เมื่อแยกกันอยู่เราก็เรียกชื่อไปต่างๆ  เช่น นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้
เป็นต้น เมือ่ ก�ำรวมกันเราเรียกว่า “ก�ำปัน้ ” มีกำ� ลังในการชกหรือในการ
ดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ดึงเชือก เป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น หิน ทราย
ปูนซีเมนต์ และน�ำ 
้ เมือ่ แยกกันอยูเ่ ราก็เรียกชือ่ ต่างกันไป แต่เมือ่ น�ำมา
รวมกันใช้นำ�้ เป็นตัวเชือ่ ม คลุกให้เข้ากันดีแล้วเราเรียกว่า “คอนกรีต” มี
ลักษณะมั่นคง ท�ำเป็นเสาทานน�้ำหนักได้
ค�ำถามที่ ๒๓๘
ขอเรียนถามว่า ท�ำไมคนบางคนจึงท�ำให้เราหงุดหงิดเวลาอยู่ใกล้
พยายามแผ่เมตตาแล้วก็ยงั ไม่หาย เราควรหลีกเลีย่ งการพบปะ หรือคิด
เสียว่าเป็นบททดสอบสติ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ถ้าเลีย่ งได้เลีย่ งเสียดีกว่า ถ้าเลีย่ งไม่ได้กต็ อ้ งท�ำใจ คือสอนตัวเอง
บอกกับตัวเองว่าเป็นโชคดีของเราหนอที่ไม่เป็นคนเช่นเขาซึ่งมีข้อน่า
รังเกียจมากมายที่ท�ำให้เราหงุดหงิดอยู่
หงุดหงิดก็คือร�ำคาญนั่นเอง ท่านว่าให้เอาชนะความร�ำคาญด้วย
ความกรุณา คือคิดว่าเป็นความสุขของเขาที่เขาได้ทำ� เช่นนั้น สมมติว่า
มีเด็กๆ มาเล่นหน้าบ้าน ส่งเสียงดัง เราต้องการความสงบเราก็ร�ำคาญ
แต่พอนึกได้ว่าเป็นความสุขของเขาที่ได้ท�ำเช่นนั้นเราก็มีความกรุณา
เอาชนะความร�ำคาญได้ เป็นการช่วยตัวเราเองไปด้วยท�ำให้เราสบายใจ
ขึ้น
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ค�ำถามที่ ๒๓๙
กราบเรียนอาจารย์วศินที่เคารพ ขอโอกาสสอบถามวิธีท�ำใจให้
ยอมรับวิบากที่เกิดขึ้นในชีวิตการท�ำงาน รู้สึกว่ามันซ�้ำซาก เนิ่นนาน
หรือเป็นสิ่งที่สมควรและสาสมกับดิฉันแล้วคะ กราบขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ไม่มีใครหรอกครับที่ท�ำงานไม่ซ�้ำซาก ขึ้นชื่อว่างานประจ�ำ  งาน
อาชีพแล้ว ต้องซ�้ำซากทั้งนั้น เราต้องคิดถึงประโยชน์ว่ามันซ�้ำซากก็
จริงแต่มันมีประโยชน์ คล้ายๆ เรากินอาหาร มันก็ซ�้ำซากอยู่ตลอดชีวิต
แต่เราก็กนิ ด้วยความพอใจบ้างฝืนใจบ้าง (เป็นบางมือ้ ) ต้องปล่อยให้หวิ
แล้วจึงค่อยกินจะอร่อยทุกมื้อ สุภาษิตท่านจึงว่า “ความหิวเป็นชูรส
ที่ ดี ที่ สุ ด (Hunger is the best sauce.)” ไม่ หิ ว อย่ า กิ น อย่ า กิ น
เพราะอยาก คนที่เบื่องานนั้นลองหยุดงานอยู่เฉยๆ สักระยะหนึ่งก็จะ
เบือ่ อีก ท�ำงานดีกว่า ถึงจะซ�ำ้ ซากแต่กม็ ผี ลงานเหลืออยู่ ท�ำชีวติ ให้เป็น
ประโยชน์ด้วย
ค�ำถามที่ ๒๔๐
วิปัสสนากรรมฐาน สามารถลดวิบากกรรมและสามารถน�ำไปสู่
การเป็นโสดาบันในชาติภพเดียวได้หรือเปล่าครับ
ตอบ

ได้ครับ
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ค�ำถามที่ ๒๔๑
ความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ แท้จริงเกิดขึ้นเพราะเหตุใด หมาย
ถึงรู้จักคิดเองหรือจากการอบรมสั่งสอน หรือการดูตัวอย่าง ฯลฯ อย่าง
ไหนคือถูกคะ
ตอบ

ถูกทุกอย่าง บางอย่างเราต้องคิดเอง เพราะว่าเรารู้สิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับเรา คือเงื่อนไขในตัวเรายิ่งกว่าคนอื่น แต่เราต้องมีโยนิโสมนสิการ
ให้มาก โยนิโสมนสิการคือความคิดเป็นระบบ คิดเป็น มีหลักในการคิด
และมีวิธีคิด
การได้รับอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งส�ำคัญ มีคนเป็นจ�ำนวน
ไม่นอ้ ย ทีด่ ไี ด้เพราะได้รบั การอบรมสัง่ สอนทีด่ ี ต้องหมัน่ ศึกษาเล่าเรียน
หมั่นอ่านหนังสือที่ดี เพราะนั่นคือค�ำสอนทั้งนั้น
การได้เห็นตัวอย่างทีด่ กี เ็ ป็นสิง่ ส�ำคัญ ส�ำคัญยิง่ กว่าค�ำสอนเสียอีก
ท�ำให้ได้เห็นภาพชัดว่าการท�ำดีนนั้ เป็นอย่างไร นักปราชญ์กรีกท่านหนึง่
ชื่อ โซกราตีสกล่าวไว้ว่า “ศีลธรรมสอนไม่ยากถ้ามีตัวอย่างที่ดี แต่ที่
ศีลธรรมเป็นเรื่องสอนยากก็เพราะขาดตัวอย่างที่ดี” โดยนัยนี้จะเห็นว่า
ตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นชัดกว่าค�ำสอนอย่างเดียว โบราณท่านว่า
“ภาพหนึ่งภาพอธิบายความได้มากกว่าค�ำพูดจ�ำนวนมาก”
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ค�ำถามที่ ๒๔๒
๑. เมื่อคนเราเกิดมา ก็มีอวิชชาติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะ
ถ้าเช่นนั้นการเกิดคือเหตุของอวิชชาใช่หรือไม่คะ ถ้าไม่ใช่อะไรคือเหตุ
ของอวิชชาคะ  ๒. ความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) เกิดจากอะไร จะท�ำให้
ไม่เกิดได้อย่างไร จะท�ำให้ดับได้อย่างไรคะ  ๓. ขอท่านอาจารย์โปรด
อธิบายความแตกต่างและเกีย่ วเนือ่ งกันระหว่างสติกบั สัมปชัญญะ อะไร
ต้องเกิดก่อน ถ้าขาดสติ สัมปชัญญะจะมีได้หรือไม่ ถ้าขาดสัมปชัญญะ
จะมีสัมมาสติได้หรือไม่   ๔. การที่มีความเห็นใจในความทุกข์และ
ปัญหาของผูอ้ นื่ อย่างมาก (เช่นค�ำถามที่ ๒๓๙) บางทีรสู้ กึ เหมือนเข้าไป
อยู่ในใจของเขา รับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของเขา ทั้งที่ไม่เคยเป็นเช่น
เขา ถือว่าเป็นการขาดอุเบกขาไหมคะ ท�ำอย่างไรจึงจะวางอุเบกขาได้
เร็ว มัน่ คง และสม�ำ่ เสมอคะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดว้ ยความ
เคารพอย่างสูงยิ่ง
ตอบ

๑. คนเราเกิดมามีอวิชชาติดมาด้วย ถ้าไม่มอี วิชชาก็ไม่ตอ้ งเกิดอีก
เกิดมาแล้วบางคนก็เพิ่มอวิชชาให้มากขึ้น บางคนก็ลดอวิชชาให้น้อย
ลง ตามพระสูตร อวิชชามีเหตุให้เกิดเหมือนกันคือ อาสวะ ตามภาษิตของ
พระสารีบตุ รทีว่ า่   “อวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิด” (อาสวสมุทยา อวิชชฺ า
สมุทโย) โดยนัยนี้จะเห็นว่า อวิชชาไม่ได้เป็นมูลการณ์ (The first
cause) คือ ไม่ได้เป็นตัวต้นทีไ่ ม่มเี หตุ ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนัน้ อาสวะ
เกิดจากอะไร ต้องไล่ไปที่อายตนะภายในภายนอกกระทบกัน เกิด
ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา-อุปาทาน ย้อนกลับไปอวิชชาก็ได้ ต่อมาทีภ่ พชาติ
ก็ได้
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๒. ตามหลักปฏิจจสมุปบาท เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี
สังขารในทีน่ กี้ ค็ อื การคิดปรุงแต่ง ถ้าจะไม่ให้คดิ ปรุงแต่งต้องท�ำจิตให้ถงึ
วิสังขาร กล่าวคือนิพพาน สิ้นตัณหา สิ้นอุปาทาน สิ้นภพ
๓. สติคือความระลึกได้ถึงสิ่งที่เคยท�ำและค�ำที่เคยพูด สติคือ
ความระวัง ในความหมายนี้เท่ากับความไม่ประมาท สติเป็นธรรม
กั้นกระแสกิเลสเหมือนท�ำนบกั้นน�้ำไม่ให้ไหลไปในทางที่ไม่ต้องการ
สัมปชัญญะคือปัญญาทีส่ ตินำ� มาใช้ในเหตุการณ์นนั้ ๆ โดยนัยนี้ สติและ
สัมปชัญญะจึงเป็นธรรมทีอ่ าศัยกัน ท�ำให้มอี ปุ การะมากต่อกิจกรรมต่างๆ
ในสติปัฏฐานสูตรกล่าวถึงสัมปชัญญปัพพะ คือ หัวข้อที่ว่าด้วย
สัมปชัญญะ ว่าให้รู้ตัวในขณะที่ท�ำกิจต่างๆ เช่น ในการกิน การดื่ม
เป็นต้น มีสติคุมอยู่ด้วยแล้ว
๔. ถ้าช่วยไม่ได้เราก็ตอ้ งวางเฉยไม่ถอื เป็นขาดอุเบกขา ในกรณีนี้
เราไม่รู้ว่า เขาเป็นใครและไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรจึงต้องวางอุเบกขา
ธรรมข้อนี้จึงจ� ำเป็นต้องมีและจ� ำต้องปฏิบัติ มิฉะนั้นแล้วสังคมจะ
วุ่นวายกว่านี้อีกมาก
ค�ำถามที่ ๒๔๓
อยากเรียนถามอาจารย์วา่ คนทีศ่ ลี ข้อใดข้อหนึง่ ไม่บริสทุ ธิ์ ไม่ขาด
ค่ะ จะด�ำรงตนเป็นพระโสดาบันได้ไหมคะ ถ้าเป็นจะมีวบิ ากกรรมอะไร
หรือมีผลอะไรไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

พระโสดาบันย่อมไม่มีเจตนาที่จะท�ำให้ศีลขาดหรือศีลเศร้าหมอง
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ค�ำถามที่ ๒๔๔
ผมมักจะโกรธแม่ของผมเป็นประจ�ำ  ไม่รู้ว่าท�ำไม บางทีก็ว่าแม่
เจ็บๆ บางทีก็นึกโกรธแม่ทั้งที่แม่ไม่ได้ท�ำอะไรไห้ คือใจผมอคติไปก่อน
แต่ที่จริงแล้วผมรักแม่มากขนาดให้ตายแทนก็ได้ แต่เรื่องโกรธแม่นี่
ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆ ในใจก็คิดว่าเรานี่บาปหนา แค่คิดไม่ดี
กับแม่ก็ผิดแล้ว อยากให้อาจารย์ชี้ทางธรรมว่าท�ำอย่างไรผมจึงจะเลิก
เอาแต่โกรธแม่
ตอบ

คุณต้องเจริญเมตตามากๆ ทุกวันทุกคืน โดยเฉพาะส่งกระแส
เมตตาไปให้แม่ เมื่อเมตตามากขึ้นก็จะถอนปฏิฆานุสัย คือความหงุดหงิดในใจให้น้อยลง ความโกรธก็จะน้อยลง
ค�ำถามที่ ๒๔๕
สติปัฏฐาน ๔ เป็นวิปัสสนา หรือ อนุปัสสนา
ตอบ

เป็นทั้งสองอย่างครับ ตอนพิจารณาอยู่เป็นอนุปัสสนา ท่านจึงใช้
ค�ำว่า กายานุปสั สนา ธัมมานุปสั สนา (ธรรม+อนุปสั สนา) เมือ่ เห็นแจ้ง
แล้วเป็นวิปัสสนา
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ค�ำถามที่ ๒๔๖
กราบสวัสดีอาจารย์วศินค่ะ ขอเรียนถามว่า ความคิดทีเ่ ราจับได้วา่
เราคิดแต่เหมือนคิดแบบลอยๆ ไม่เป็นเรื่องราว ไม่ต่อเนื่อง เหมือน
ความฝัน เคยเป็นตอนนั่งสมาธิค่ะ ไม่เข้าใจและไม่ได้หาค�ำตอบ แต่
ตอนนีร้ สู้ กึ ได้วา่ คิดในขณะทีก่ ำ� ลังเดินอยู่ อาการแบบนีค้ อื จิตเราฟุง้ ซ่าน
หรือเปล่าคะ และก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้ส�ำนึกด้วยค่ะ อยาก
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภวังคจิต จิตใต้ส�ำนึก จะศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
หนังสือหรือที่ไหนบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ

จิตทีร่ บั อารมณ์ปจั จุบนั เรียกว่า “จิตส�ำนึก” เมือ่ อารมณ์นนั้ ผ่านพ้น
ไปแล้ว ก็จะไปสะสมกันอยูใ่ นจิตใต้สำ� นึกเรียกว่า “จิตใต้สำ� นึก” กล่าว
อีกอย่างหนึ่งว่า เป็นส่วนลึกของจิตเสมือนส่วนลึกของน�้ำ  จิตใต้ส�ำนึก
หรือ “จิตไร้ส�ำนึก” เป็นสิ่งสร้างอุปนิสัยของคน เรื่องนี้มีความสลับ
ซับซ้อนมากภวังคจิตก็เช่นเดียวกัน เป็นจิตที่สะสมกรรมดีและกรรมชั่ว
ทีบ่ คุ คลท�ำแล้ว ลองหาหนังสือประเภทจิตวิทยามาอ่านดูกไ็ ด้ ก็คงจะมี
ข้อความที่เกี่ยวกับจิตใต้สำ� นึกอยู่บ้างตามสมควร ที่ผมเขียนไว้บ้างก็มี
เช่นในหนังสือเรื่อง หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ตอนที่ว่าด้วย
สังสารวัฏ ลองดูตงั้ แต่หน้า ๑๐๑ เป็นต้นไป (ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖)
ส�ำนักพิมพ์ธรรมดา
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ค�ำถามที่ ๒๔๗
ในศีล ๕ การโกหกถือว่าผิดศีลแล้ว ถ้าเราหยอกล้อกับเพือ่ นถือว่า
ผิดศีลไหมครับ
ตอบ

ไม่ผิดศีลข้อมุสาวาท นอกจากในค�ำหยอกล้อนั้นมีค�ำเท็จอยู่ด้วย

ค�ำถามที่ ๒๔๘
ต้องการปฏิบัติกรรมฐาน มีสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่ไหนบ้าง
ผมอยู่จังหวัดตรัง ขอพื้นที่จังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียง ขอบคุณ
ครับ
ตอบ

ต้องขออภัยผู้ถามอย่างมาก ผมไม่รู้จริงๆ ว่าที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดใกล้เคียงมีส�ำนักสอนกรรมฐานที่ไหนบ้าง คุณลองถามวัดใกล้
บ้านคุณน่าจะพอทราบได้ ขอบคุณที่ถามมา
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ค�ำถามที่ ๒๔๙
ท่านอาจารย์คะ มีความทุกข์ชนิดหนึ่งที่เกิดกับคนหลายๆ คนแต่
ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรเพราะมันเป็นกรรมเก่า คือความทุกข์ที่เกิดจาก
บิดาบ้าง มารดาบ้าง ลูกๆ หลายคนเจ็บปวดต่อพฤติกรรมบางอย่างของ
พ่อแม่ตวั เอง ทนได้บา้ ง ทนไม่ได้บา้ ง ดิฉนั เฝ้าแต่คดิ เสมอว่าคนทีม่ ที กุ ข์
ลักษณะนี้ควรท�ำบุญเช่นไรจึงจะได้เกิดกับพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เป็นสัมมาทิฐิ ที่กล่าวมาทั้งหมดมิได้ลบหลู่คุณบิดามารดาแต่อย่างใด
ในเมื่อมันเป็นกรรมในชาตินี้ก็ต้องรับอยู่แล้ว แต่เรียนถามเผื่อชาติต่อๆ
ไปน่ะค่ะ โดยความเคารพและระลึกในพระคุณบิดามารดาด้วยใจจริง
ตอบ

ท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด นอกนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎแห่ง
กรรม จ�ำไว้ในใจเสมอว่าจะไม่กลัวผลแห่งกรรมที่ท�ำแล้ว ท�ำใจให้ยอม
รับสิ่งที่เลวที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ในขณะเดียวกันต้องพิจารณา
หาทางและพยายามที่จะให้พ้นไปจากการครอบง�ำของสิ่งนั้น
ค�ำถามที่ ๒๕๐
ได้ไปอ่านหนังสือเรื่อง ประวัติพระสาวก เล่ม ๑ จากห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ชอบหนังสือเรือ่ งนี้
มาก ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ามีเล่ม ๒ จนจบไหม ทางเจ้าหน้าที่ตอบ
ว่า ในช่วงที่หนังสือเล่ม ๒ ออกทางห้องสมุดไม่มีงบประมาณจะซื้อ
จึงไม่ได้จดั ซือ้ อยากจะสอบถามว่าหนังสือเรือ่ งดังกล่าวมีทงั้ หมดกีเ่ ล่ม
และถ้าต้องการจะซือ้ หนังสือดังกล่าวทัง้ หมดจนจบเพือ่ บริจาคห้องสมุด
และผู้สนใจอ่าน สามารถหาซื้อได้ที่ไหน
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ตอบ

หนังสือชุดนี้ที่ผมเขียนมี ๒ เล่ม คือ เล่ม ๑ กับเล่ม ๒ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิมพ์สำ� หรับนักเรียนมัธยมศึกษา หมดไป
นานแล้ว ไม่มีจ�ำหน่าย
ค�ำถามที่ ๒๕๑
ผมขอเรียนถามเรื่องพระอริยสงฆ์นะครับ คือผมเข้าใจว่า การจะ
เป็นพระอรหันต์เราจะต้องบวชเป็นพระเท่านั้นจึงจะบรรลุธรรมขั้นสุดนี้
ได้ ถ้าเป็นเช่นนีแ้ ล้ว คนทีเ่ กิดเป็นผูห้ ญิงในชาติภพนีก้ ไ็ ม่สามารถบรรลุ
พระอรหันต์ได้ใช่ไหมครับ เพราะผู้หญิงไม่สามารถบวชได้ในปัจจุบัน
(ไม่นับถึงในสมัยพุทธกาลที่มีพระภิกษุณี)
ตอบ

การบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นได้ทั้งพระและฆราวาส ไม่ต้อง
บวชก็บรรลุได้ ผูห้ ญิงก็บรรลุได้ แต่มเี งือ่ นไขว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์
ตอนเป็นฆราวาสจะต้องบวชหรือนิพพานในวันนั้น
ค�ำถามที่ ๒๕๒
การเจริญเมตตาหรือส่งกระแสเมตตาท�ำอย่างไรหรือคะ จะไป
แนะน�ำคนที่ชอบโมโห ขี้หงุดหงิดคะ ขอบคุณค่ะ
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ตอบ

ท�ำจิตให้มีเมตตาต่อผู้อื่นเหมือนกับที่มีเมตตาต่อตัวเอง เรารักสุข
เกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้น เท่านี้แหละ
ค�ำถามที่ ๒๕๓
อาจารย์วศินที่เคารพ เมื่อปฏิบัติแล้วเกิดข้อสงสัยดังนี้ว่า จะเป็น
ไปได้ไหมที่จะเห็นจิตผู้รู้ทั้งที่ยังลืมตาอยู่ ไม่ได้หลับตาภาวนา แต่ได้
เกิดขึ้นขณะตั้งใจอ่านหนังสือธรรมะและใคร่ครวญข้อธรรมอยู่ สิ่งที่
เห็นนอกจากจิตผูร้ ู้ ยังเห็นสภาวะธรรมอันไม่มรี ปู ร่าง ไม่สามารถหาค�ำ
บรรยายได้ รูแ้ ต่มอี ะไรเกิดดับๆ รวดเร็วยิง่ กว่าฟ้าแลบอยูน่ อกจิตผูร้ นู้ นั้
ขณะทีเ่ กิดสภาวะแบบนีย้ งั ลืมตาอยู่ แต่รสู้ กึ ว่าอายตนะอืน่ ๆ ดับไปหมด
ยกเว้นใจอย่างเดียว หลังจากนั้นกลับมาพิจารณาดู ใจบอกว่ากระแส
ปฏิจจสมุปบาทสายสมุทยวารได้ปรากฏขึ้น แต่ยังไม่เห็นสายนิโรธวาร
และเมือ่ ระลึกถึงสภาวะทีเ่ กิดดับๆ มากมายมหาศาลนัน้ ใจมีความรูส้ กึ
เหมือนอัดแน่นไปด้วยความทุกข์จนจะรับไม่ไหว จนไม่อยากจะพิจารณา
สภาวะเหล่านัน้ อีกเลย อาจารย์โปรดชีแ้ นะด้วยจักขอบพระคุณยิง่
ตอบ

แปลกดีครับ
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ค�ำถามที่ ๒๕๔
ท่านอาจารย์สบายดีไหมคะ รักเคารพและเป็นห่วงท่านมากค่ะ มี
อะไรให้พวกศิษย์รับใช้บ้างหรือเปล่าคะ โดยความเคารพอย่างสูง
ตอบ

สบายพอสมควรครับ แปลว่าสบายไม่ดี คือพอประคับประคอง
ไปได้ พอทนได้ ปัญจขันธ์มีทุกข์อยู่ในตัวแล้วยังถูกโรคร้ายหลายอย่าง
รุมล้อมเข้ามาโจมตีอกี ท�ำให้เห็นทุกข์ประจ�ำวันอยูท่ กุ วัน ขอบคุณมาก
ครับที่เป็นห่วง
ค�ำถามที่ ๒๕๕
ขอเรียนถามว่า คนทีท่ ำ� งานเขาบอกว่าเขามีพระอาจารย์ เขาไปท�ำ
บุญทีว่ ดั เขาชอบท�ำบุญ แต่เป็นเพียงค�ำพูดทีบ่ อกคนไปทัว่ ชอบพูดว่า
คนอื่นโดยไม่ดูตัวเอง เขาคิดแต่ว่าถ้าคนอื่นท�ำเขาก็แย่มาก เขาถือว่า
ตัวเองเป็นคนดี ทัง้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้พระแต่เขายังมีโลภ โกรธ หลง ปากก็พดู
ว่าพอเพียง แต่ขี้ฟ้อง คนที่ปากร้ายก็กลัวเขา ไม่กล้าที่จะท�ำสิ่งที่ถูก
ให้เป็นสิง่ ทีถ่ กู คิดแต่จะรังแกคนทีไ่ ม่พดู ไม่จา ท�ำงานก็ใช้แต่คนทีน่ าย
ไม่ชอบ คนที่นายชอบไม่กล้าใช้ กลัวเขาไปฟ้องนาย ปากหวาน ชอบ
พูดชมนายว่าเสียงหวาน ชอบเสนอหน้า งานเอาหน้านั้นชอบ ลับหลัง
นายไม่ทำ 
� แต่พอนายอยูท่ ำ� งานในหน้าทีข่ องเพือ่ น ให้นายเห็นว่าตัวเอง
มีน�้ำใจ พอลับหลังไม่ท�ำ  พอนายถามก็ฟ้อง น่ากลัวมาก อยากถามว่า
คนประเภทนี้ ขนาดเข้าวัดขนาดนีแ้ ล้ว ธรรมะ คุณธรรมไม่มี คนเข้าวัด
เขาสร้ า งภาพดู เ ป็ น คนดี แ ต่ จิ ต ใจคนละเรื่ อ ง คนแบบนี้ เ ยอะ เป็ น
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ประเภทหลง พอตัวเองเข้าวัดก็นกึ ว่าคนทีไ่ ม่เข้าวัดเป็นคนไม่ดี แต่คนที่
ไม่ได้ไปวัดบ่อย หรือไม่รู้ค�ำสวดบาลี ไม่ใช่คนไม่ดี คนที่เข้าวัดบางคน
คิดได้แค่นนั้ จริงๆ ค่ะ เราจะมีวธิ แี ก้อย่างไร ให้คนทีเ่ ข้าวัดเพือ่ สร้างภาพ
ของตัวเอง เมื่ออยู่นอกวัดก็เป็นคนจิตใจดีด้วย
ตอบ

ขนาดเข้าวัดแล้วยังเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ ถ้าไม่ได้เข้าวัดเลยเขาจะ
เป็นไปได้สักเพียงไหน คนเรามีกิเลสต่างกันจึงท�ำให้จิตต่างกัน จิตต่าง
กันท�ำให้สร้างกรรมต่างกัน กรรมต่างกันท�ำให้บุคคลทั้งหลายต่างกัน
สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “กรรมย่อมจ�ำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวบ้างให้
ประณีตบ้าง” คุณควรจะสลดใจต่อความเป็นไปของสัตว์โลกที่ต่างกัน
เพราะกรรมจ�ำแนกให้เป็นไป เพราะจิตน�ำไป กิเลสน�ำไป มนุษย์เรามัว
ต่อสูก้ นั เองไม่คดิ จะต่อสูก้ บั กิเลสในตน จึงท�ำให้โลกมนุษย์ดนิ้ รนเร่าร้อน
ไม่รู้จักจบสิ้น น่าสังเวชจริงๆ
ค�ำถามที่ ๒๕๖
“ธรรมายตนะ” หมายถึงอะไร เป็นอายตนะภายในหรือภายนอก
ตอบ

หมายถึงอายตนะคือธัมมารมณ์ เป็นอายตนะภายนอก คู่กับ
“มนายตนะ” อายตนะคือใจ เป็นอายตนะภายใน
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ค�ำถามที่ ๒๕๗
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลทีม่ ลี กั ษณะหรือคุณสมบัตแิ บบใด
มากที่สุด และทรงสรรเสริญหมวดธรรมข้อใดมากที่สุดคะ
ตอบ

จะระบุลงไปก็ยากเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะทรงยกย่องคนดี คนทีม่ ี
ความสามารถต่างๆ กันไป เขาดีดา้ นไหนมีความสามารถด้านไหนก็ทรง
ยกย่องให้ปรากฏ เช่น พระสารีบุตรทรงยกย่องว่าเลิศทางปัญญา พระ
มหาโมคคัลลานะเลิศทางมีฤทธิ์ พระมหากัสสปเลิศทางธุดงค์ พระ
อานนท์เลิศหลายอย่าง เช่น เป็นพหูสูตร เป็นต้น ทรงยอมรับความ
แตกต่างแห่งคุณสมบัติและความสามารถซึ่งตรงกับความเป็นจริงใน
สังคมมนุษย์
เรื่องหมวดธรรมที่ทรงสรรเสริญก็ท�ำนองเดียวกันกับบุคคล คือ มี
หลายหมวดด้วยกัน เช่น สติปัฏฐาน ๔ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ มรรคมี
องค์ ๘ เป็นต้น ความไม่ประมาทก็ทรงยกย่องมาก ฯลฯ ธรรมเหล่านี้
มีความเกีย่ วเนือ่ งถึงกัน เมือ่ ปฏิบตั อิ ย่างหนึง่ ได้ดแี ล้วก็ทำ� ให้ได้อกี อย่าง
หนึ่งไปด้วย
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ค�ำถามที่ ๒๕๘
อะไรเป็นเหตุเกิดของโยนิโสมนสิการและสัมมาทิฐิ
ตอบ

เหตุเกิดของสัมมาทิฐิก็คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ปรโตโฆสะคือสิ่งแวดล้อมดี โยนิโสมนสิการคือการท�ำไว้ในใจโดยแยบคาย
หรือความคิดทีเ่ ป็นระบบ ส่วนเหตุเกิดของโยนิโสมนสิการนัน้ น่าจะเป็น
การหมั่นสดับตรับฟัง การรู้จักเทียบเคียง ผมใช้ค�ำว่า “น่าจะเป็น”
เพราะยังไม่พบหลักฐานทางพระบาลีหรืออรรถกถา คุณถามมาก็ดแี ล้ว
จะได้ค้นหาต่อไป
ค�ำถามที่ ๒๕๙
ในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นบุคคลตัวอย่างและที่พึ่งทางจิตใจของ
ลูกศิษย์จ�ำนวนมาก บุคคลตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ยกย่องและชื่นชม
และเห็นว่ามีอัตชีวประวัติควรแก่การศึกษา (นอกเหนือจากพระสัมมาสั ม พุ ท ธเจ้ า ) ทั้ ง ที่ เ ป็ น คนไทยและต่ า งประเทศ ในปั จ จุ บั น และใน
ประวัติศาสตร์ คือท่านใดบ้างคะ (ขอความกรุณายกตัวอย่างสัก ๓-๔
ท่านได้ไหมคะ)
ตอบ
คือ

ทีเ่ ป็นพระสงฆ์มจี �ำนวนมากด้วยกัน ขอยกตัวอย่างมาสัก ๕ ท่าน
๑. พระพุทธโฆสาจารย์ ชาวอินเดีย มาท�ำงานอยูท่ ลี่ งั กา มีผลงาน
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ภาษาบาลีสืบเนื่องมาจนบัดนี้เป็นจ�ำนวนมากที่พระสงฆ์ไทยได้ศึกษา
เล่าเรียนอยู่
๒. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้มผี ล
งานทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากในภาษาไทย ซึ่งพระสงฆ์ได้อาศัย
ศึกษาเล่าเรียนอยู่ มาจนถึงปัจจุบัน
๓. ท่านอาจารย์พทุ ธทาสภิกขุ ได้รจนาหนังสือธรรมไว้เป็นอันมาก
เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยมายาวนาน
๔. ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มีผลงานเช่น
เดียวกับท่านอาจารย์พุทธทาส
๕. ท่านอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ (พระพรหมมังคลาจารย์) ได้
ท� ำ งานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาให้ ค นเป็ น สั ม มาทิ ฐิ เ ป็ น อั น มากมา
ยาวนานตลอดชีวิตของท่าน
ยังมีท่านอื่นๆ อีกมาก ที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อถึง แต่ก็มีผลงานและ
ปฏิปทาน่าเลือ่ มใสอยูเ่ ป็นอันมาก ส่วนบุคคลส�ำคัญในทางโลก เห็นว่า
ท่านมหาตมะ คานธี แห่งอินเดียเป็นบุคคลทีน่ า่ ยกย่องมาก เป็นอัจฉริยะ
ที่หาได้ยากในโลก ขอตอบเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณมาก
ค�ำถามที่ ๒๖๐
ท่านอาจารย์เห็นว่า ลักษณะหรือคุณสมบัตขิ อง “ครู” ในอุดมคติ
และ “ศิษย์” ในอุดมคติควรจะเป็นอย่างไรคะ ท่านอาจารย์จะกรุณา
ตอบให้ละเอียดสักเล็กน้อยจะได้ไหมคะ ดิฉันเชื่อว่าการได้พบ “ครู”
และ “ศิษย์” ในอุดมคติเป็นสิ่งที่งดงามอย่างยิ่งของชีวิต
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ตอบ

คุณสมบัติของครูที่ดี ท่านกล่าวไว้หลายประการ ในที่นี้ขอยกมา
กล่าวเพียงเล็กน้อย ๗ ประการ ที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ คือ
๑. ปิโย เป็นคนน่ารัก น่าเข้าใกล้ ประกอบด้วยธรรมทีท่ ำ� ให้นา่ รัก
เช่น สาราณียธรรม ๖ พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น
๒. ครุ เป็นคนน่าเคารพ วางตัวดี สมแก่ความเป็นครู
๓. ภาวนีโย อบรมตนให้เป็นคนก้าวหน้าอยู่เสมอ ปรากฏเป็นคน
น่ายกย่อง
๔. วตฺตา ขยันอบรมสั่งสอนศิษย์
๕. วจฺนกฺขโม อดทนต่อค�ำขัดแย้งตักเตือนของผู้อื่นได้
๖. คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา ท�ำถ้อยค�ำให้ลึกซึ้งได้ หรือขยายความ
ให้ลึกก็ได้ ให้ตื้นก็ได้
๗. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่แนะน�ำในทางเสื่อม หรือในสิ่งที่เป็น
ไปไม่ได้ ฯลฯ
ส�ำหรับคุณสมบัติของศิษย์นั้นก็มีมากมาย เช่น เคารพเชื่อฟัง ไม่
อวดดี อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันหมั่นเพียร ว่าง่ายสอนง่าย อดทน ฯลฯ
ค�ำถามที่ ๒๖๑
เมื่อวันพระที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติ
สาขานครศรีธรรมราช และได้เจอหนังสือเรือ่ ง ประวัตพิ ระสาวก เล่ม ๒
จะขออนุญาตถ่ายเอกสารหนังสือเรือ่ งดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะอาจารย์
บอกว่าไม่มีจ�ำหน่ายแล้ว
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ได้ครับ

ค�ำถามที่ ๒๖๒
ในวันพระถ้าต้องการจะรักษาศีลอุโบสถ แต่ได้ทานอาหารเช้าก่อน
รับศีล ไม่ทราบว่าวันนั้นจะสามารถถือศีลอุโบสถได้หรือไม่
ตอบ

ได้ครับ

ค�ำถามที่ ๒๖๓
วิปัสสนูปกิเลสมีวิธีระวังป้องกันอย่างไร แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่านี้
เป็นวิปัสสนูปกิเลส
ตอบ

รูโ้ ดยวิธเี รียนรู้ เราเรียนรูม้ าก่อนแล้วว่าวิปสั สนูปกิเลสคืออะไรบ้าง
ถ้าท�ำวิปสั สนาถูกต้อง วิปสั สนูปกิเลสต้องเกิด ป้องกันไม่ได้ เหมือนเรา
เดินทางถูกต้องและทางนั้นมีสวนดอกไม้เราก็ต้องได้เห็นสวนดอกไม้
ถ้าเราต้องการไปให้ถึงจุดหมายปลายทางก็เดินเลยไปเสียอย่าไปหลง
อยู่ที่นั่น
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ค�ำถามที่ ๒๖๔
อุเบกขาอันเกิดแต่ฌาน ๔ เป็นอุเบกขาบริสทุ ธิไ์ ม่ใช่เป็นวิปสั สนูปกิเลสใช่ไหมครับ
ตอบ

ไม่ใช่วปิ สั สนูปกิเลส เพราะเดินคนละทางกัน ทางสายฌานที่ ๔ นี้
เป็นสายสมถภาวนา ท่านกล่าวไว้ว่า เข้าจตุตถฌานซึ่งมีสติอันบริสุทธิ์
เพราะอุเบกขา เพราะละสุขและทุกข์ โสมนัสและโทมนัสได้แล้ว
ค�ำถามที่ ๒๖๕
กราบสวัสดีคะ่ ท่านอาจารย์ทเี่ คารพรัก วันนีห้ นูมคี �ำถามมาเรียน
ถามท่าน ๒ ข้อค่ะ  ๑. ขอทราบขอบเขตของค�ำว่า สักกายทิฐิค่ะและ
การละสักกายทิฐิมีความหมายโดยละเอียดอย่างไรคะ  ๒. ได้ยินว่า
มีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งกล่าวว่า การที่พระดูฟุตบอลทางทีวีไม่ผิด หนูไม่
เห็นด้วยเลย ขอทราบทัศนะของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเล็กน้อยค่ะ ขอ
อ�ำนาจคุณพระรัตนตรัยจงคุม้ ครองให้ทา่ นมีสขุ ภาพกายและสุขภาพใจ
ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ
ตอบ

๑. ในต�ำราท่านกล่าวถึงสักกายทิฐิ ๒๐ โดยเอาขันธ์ ๕ เป็นตัว
ตัง้ ยกตัวอย่างเรือ่ งรูปขันธ์ เห็นรูปว่าเป็นตน เห็นตนว่าเป็นรูป เห็นรูปมี
ในตน เห็นตนมีในรูป เกีย่ วกับเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็
อย่างนี้เหมือนกัน ๔x๕ = ๒๐ ท่านเรียกว่า สักกายทิฐิ ๒๐
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วิธีละสักกายทิฐิก็คือ พิจารณาบ่อยๆ ให้เห็นว่า รูปไม่ใช่ตน
เป็นต้น มันเป็นเพียงกระบวนการธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามเหตุ
ปัจจัย ตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัย
๒. ผมเห็นด้วยกับคุณและไม่เห็นด้วยกับพระรูปนั้นที่ว่าพระดู
ฟุตบอลไม่ผิด ดูมวยก็เช่นเดียวกัน ส่วนดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง ถ้าไม่
เกี่ยวกับธรรมะ ผิดทั้งนั้น พระไม่ควรดูอย่างยิ่ง
ค�ำถามที่ ๒๖๖
เรียนถามอาจารย์คะ่ ว่าพระโสดาบัน มีความคิดเหมือนๆ กันหรือ
ไม่ ในด้านการด�ำรงไว้ซึ่งศีลห้าได้อย่างบริบูรณ์ มีด�ำริอย่างไรในคุณ
และโทษ มีจิตเช่นไรในการด�ำรงอยู่ในศีล เพราะธรรมดาตามความคิด
ของข้าพเจ้า บุคคลผูท้ ำ� ดีอยู่ ด�ำริอยูว่ า่ จะอยูใ่ นศีล แต่กม็ เี หตุอนั ท�ำให้
เขาต้องผิดไปจากศีล ด้วยสิง่ ทีย่ วั่ ยวนบ้าง ด้วยสติทไี่ ม่บริบรู ณ์บา้ ง ท�ำ
อย่างไรจึงจะเห็นโทษและคุณของศีลเพื่อให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีล เช่น มี
ผลการวิจยั ทีข่ า้ พเจ้าได้อา่ นจากนิตยสารเล่มหนึง่ มีคนทีเ่ ลิกบุหรีไ่ ด้มาก
ทีเดียว มาจากการที่เขาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกถึงคุณและโทษของ
บุหรีโ่ ดยมิได้หา้ มให้สบู แต่อย่างใด ท�ำให้ผอู้ า่ นได้คดิ พิจารณาเองอย่าง
มีโยนิโสมนสิการได้ทราบถึงคุณและโทษของบุหรีโ่ ดยคิดแล้วเข้าใจแล้ว
จริงๆ  คนเหล่านัน้ จึงเลิกได้มาก เทียบกับบางคนเลิกเองโดยเคีย้ วหมาก
ฝรั่งบ้าง โดยกรรมวิธีอื่นๆ บ้างแต่เขาก็ยังอดใจไม่ได้ ข้าพเจ้าคิดว่า
น่าสนใจทีเดียว ที่ความรู้ความเข้าใจในคุณและโทษอย่างแท้จริง โดย
คิดให้ดแี ละถีถ่ ว้ นด้วยตนเองแล้วจะท�ำให้บคุ คลเลือกท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
ด้วยความเคารพและรักอาจารย์อย่างยิ่ง ขอบคุณที่ตอบค�ำถามค่ะ
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ขอขอบคุณด้วยเหมือนกันทีบ่ อกว่ารักและเคารพอาจารย์อย่างยิง่
เรือ่ งศีล ๕ นัน้ ผูท้ จี่ ะเลิก ละ การล่วงละเมิดศีล ๕ ก็ตอ้ งหมัน่ พิจารณา
บ่อยๆ ให้เห็นโทษในการล่วงละเมิดศีล ๕ และเห็นคุณของการมีศลี ๕
รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ลองสมมติดูว่า ถ้าเขาท�ำกับเราเช่นนั้น เรา
พอใจหรือไม่ เช่น เขาฆ่าเรา ลักทรัพย์ของเรา เป็นต้น เราย่อมไม่พอใจ
คนอื่นก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า
“มองดูไปทั่วทิศแล้ว ไม่เห็นใครที่ไหนอื่นอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่า
ตน คนอื่นเป็นอันมากก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควร
เบียดเบียนผู้อื่น”
และตรัสไว้อกี ว่า ผูป้ รารถนาสุขเพือ่ ตนด้วยการก่อทุกข์ให้แก่ผอู้ นื่
ย่อมเป็นผู้ระคนไปด้วยเวร ไม่พ้นจากเวร
ฯลฯ
เมื่อพิจารณาเห็นโทษของการเบียดเบียนบ่อยๆ เห็นคุณของการ
ไม่เบียดเบียน มีเมตตากรุณาต่อกัน เสียสละให้แก่กัน ไม่เห็นแก่ตัว
ย่อมจะรักษาศีลได้โดยไม่ล�ำบาก กลายเป็นผู้มีศีลเหมือนต้นไม้ใหญ่
ทีพ่ งึ่ ตัวเองได้และยังจะเป็นทีพ่ งึ่ ของคน และสัตว์ทงั้ หลายได้ดว้ ย สมดัง
ค�ำที่ท่านกล่าวว่า “ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรม
ทั้งหลาย”
เบือ้ งต้นคนรักษาศีล แต่เมือ่ นานๆ ไป ศีลจะมาย้อนกลับมารักษาตน
พระโสดาบันท่านมีภูมิธรรมเสมอกัน ย่อมจะมีความคิดเป็นแบบ
เดียวกัน ท่านจึงสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่ได้ ท่านเปรียบเหมือน
เด็กน้อยทีก่ ลิง้ เกลือกกระเสือกกระสนไปด้วยมือและเท้า เมือ่ มือหรือเท้า
ไปถูกไฟเข้าก็หดเสียโดยพลัน พระโสดาบันก็ทำ� นองนัน้ เมือ่ รูว้ า่ อะไรผิด
อะไรเป็นบาป ท่านก็หดมือเสียจากการกระท�ำอย่างนั้น
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ค�ำถามที่ ๒๖๗
ไม่ทราบว่าเป็นค�ำถามธรรมะหรือไม่ แต่สงสัยค่ะว่า เราเป็นคน
ขีเ้ กรงใจ ไม่ชอบรบกวนคนอืน่ ไม่ชอบร่วมวงนินทา ท�ำไมกลับไม่เป็นที่
ชืน่ ชอบ ตรงกันข้ามคนทีช่ อบนินทาว่าร้ายคนอืน่ กลับเป็นทีช่ นื่ ชอบคะ
ท�ำไมท�ำดีไม่เห็นจะได้ดเี ลยล่ะคะ เคยคิดอยากท�ำตัวเป็นคนขีน้ นิ ทาบ้าง
จะได้ร่วมวงกับคนอื่นได้ แต่ก็ท�ำไม่ลงค่ะ จะต้องปรับตัวอย่างไรดีคะ
ถึงจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้ได้
ตอบ

ถ้าเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้เป็นอย่างนั้น คือเป็นอย่างที่คุณว่ามา ก็
อย่าเข้าไปเลยครับ อันตราย คุณหากลุ่มใหม่ที่เป็นคล้ายๆ คุณดีกว่า
ถ้าหาไม่ได้กอ็ ยูไ่ ปคนเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความเป็นสหายไม่มใี น
คนพาล” หมายความว่าไม่ควรเป็นสหายกับคนพาล และตรัสไว้อีกว่า
“คนทั้งหลายย่อมเข้ากันได้ตามอัธยาศัย” คือต้องมีอัธยาศัย นิสัย
เหมือนกันจึงจะเข้ากันได้สนิท ถ้าไม่ได้สหายที่ดีเป็นที่พอใจ ก็อยู่คน
เดียวดีกว่า ไม่ตอ้ งท�ำบาปและไม่เป็นอันตราย ผมขอยืนยันว่า ท�ำดียอ่ ม
ได้ดี ขอให้เราท�ำดีให้ถูกคน ให้ถูกกาลเทศะ ถ้าไม่ถูกคน ไม่ถูกกาลเทศะ อาจจะให้โทษได้ เช่น เรื่องชาวนากับงูเห่า หรือเราเอาเสื้อหนาว
มาใส่หน้าร้อนจะร้อนยิ่งขึ้น ไปโทษเสื้อไม่ได้ ต้องโทษตัวเราเอง
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ค�ำถามที่ ๒๖๘
อริยสัจ ๔ ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง
ตอบ

อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย  ๑. ทุกข์   ๒. เหตุให้เกิดทุกข์   ๓. ความ
ดับทุกข์   ๔. ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
ค�ำถามที่ ๒๖๙
ปัญจวัคคีย์ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ตอบ

ปัญจวัคคีย์ ๕ คือ  ๑. พระโกณฑัญญะ  ๒. พระภัททิยะ  ๓.
พระวัปปะ  ๔. พระมหานามะ  ๕. พระอัสสชิ
ค�ำถามที่ ๒๗๐
เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้กล่าวอาสภิวาจา พรหมโวหารภาษิต
ว่าอย่างไร
ตอบ

ตรัสว่า “เราเป็นเลิศในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐในโลก เป็นพี่ใหญ่
ในโลก”
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ค�ำถามที่ ๒๗๑
การที่เราไม่สบายบ่อยๆ เกิดจากกรรมในชาติก่อน มีวิธีแก้ไข
อย่างไรค่ะ
ตอบ

อาจจะเป็นกรรมในชาติก่อนบ้างก็ได้ อาจจะเป็นกรรมใหม่ใน
ชาตินี้บ้างก็ได้ คือการที่เราปฏิบัติตนไม่ถูกต้องท�ำให้เกิดโรคขึ้น ต้อง
พิจารณาดูดีๆ ด้วยใจเป็นธรรม อย่าโยนไปให้กรรมเก่าเสียหมด ขอให้
พยายามแก้ไขไปตามหลักสุขภาพอนามัยที่ดี ถ้าเป็นเพราะกรรมเก่า
ก็ท�ำใจให้ยินดีรับผลของกรรมที่เราท�ำแล้ว ก็จะท�ำให้สบายใจขึ้น
ค�ำถามที่ ๒๗๒
ไม่เข้าใจมาตัง้ แต่เด็กว่า ท�ำไมการทีพ่ ระพุทธเจ้ายกลูกให้กบั ชูชก
จึงได้บญ
ุ ได้บารมีคะ่ เนือ่ งจากเห็นว่า หากยกชีวติ ตัวเองให้คนอืน่ นัน่ สิ
ถึงจะได้บุญเพราะตัวของเราเอง แต่นี่เป็นชีวิตของคนอื่น ถึงจะเป็นลูก
ของเราก็ตาม ให้คนหนึง่ ได้สมหวังแต่ลกู ตัวเองต้องล�ำบาก ขอได้โปรด
ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ จักขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบ

ที่จริงพระเวสสันดรนั้น ท่านตั้งพระทัยไว้แต่ต้นแล้วว่า ใครมาขอ
สิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้น แม้ชีวิตท่านเองก็ให้ได้ ท่านพร้อมที่จะให้ แต่ไม่มี
ใครมาขอชีวิตท่าน มีชูชกมาขอชาลี กัณหา ไปเป็นคนรับใช้ท่านก็ให้
ไป แต่ชูชกก็หาเอาไปได้ไม่ เพราะหลงทางเข้าไปในเมืองสีพี พระเจ้า
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กรุงสัญชัยผูเ้ ป็นพระเจ้าปูจ่ งึ ได้ไถ่ตวั เอาไว้ และรับสัง่ ให้บริการชูชกด้วย
อาหารอันมากมาย จนชูชกถึงตายด้วยการบริโภคในวันนั้น เป็นอันว่า
ชาลี กัณหาได้มาอยู่กับพระเจ้าปู่อย่างสุขสบาย ฝ่ายพระนางมัทรีนั้น
มีผมู้ าขอต่อพระเวสสันดรเหมือนกัน พระเวสสันดรได้พระราชทานแล้ว
แต่เขาฝากไว้กบั พระเวสสันดรเพือ่ จะได้อยูบ่ �ำรุง ใครมาขออีกก็ให้ไม่ได้
เพราะเป็นของที่เขาฝากไว้
เรื่องพระเวสสันดรนี้ เรามักคิดกันอย่างสามัญ แต่พระเวสสันดร
เป็นพระโพธิสตั ว์ บ�ำเพ็ญบารมีเพือ่ พระโพธิญาณ ไม่ใช่สามัญ ถ้าท่าน
คิดอย่างเรา ท่านก็ตอ้ งเป็นอย่างเรา จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างทีท่ า่ นเป็น
แล้วไม่ได้ ท่านต้องมีความเสียสละทีย่ งิ่ ใหญ่ ยากทีค่ นธรรมดาจะท�ำได้
คุณลองคิดดูเถิด ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้ มี
กษัตริย์องค์ใดบ้างที่สละราชสมบัติไปเป็นอยู่อย่างพระพุทธเจ้าและท�ำ
อย่างพระพุทธเจ้า เพียงเท่านีเ้ ราก็จะมองเห็นพระพุทธคุณเป็นอัศจรรย์
เพียงไร ท่านจึงได้รับการยกย่องบูชาไปทั่วโลก
ค�ำถามที่ ๒๗๓
เมื่ อ วั น ก่ อ นมี เ พื่ อ นมาถามว่ า การอ่ า นวิ สุ ท ธิ ม รรคได้ ค วามรู ้
เหมือนๆ กับการอ่านพระไตรปิฎกรึเปล่า หนูอ่านวิสุทธิมรรค (ภาษา
ไทย) ไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเล่ม พระไตรปิฎกก็เปิดอ่านเรื่องที่สนใจ เช่น
พระสูตรบ้าง ธรรมบทบ้าง แต่เคยอ่านสาระส�ำคัญแห่งวิสุทธิมรรคที่
ท่านอาจารย์ได้เขียนไว้ ได้ตอบเพื่อนไปว่า ไม่เหมือนกันนะ พระไตร
ปิฎกเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แต่วิสุทธิมรรค ผู้แต่งเป็นพระอรรถกถาจารย์รุ่นหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เนื้อหาเท่าที่รู้นิดๆ
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หน่อยๆ ก็คอื วิสทุ ธิมรรค มีเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งศีล สมาธิ ปัญญา โดย
ละเอียด ส่วนพระไตรปิฎกกว้างขวางกว่า ลึกซึง้ กว่า ส่วนทีห่ นูตอ้ งการ
ทราบเพิ่มเติมก็คือ คัมภีร์วิมุตติมรรคกับวิสุทธิมรรค เหมือนหรือแตก
ต่างกันอย่างไรคะ หนูขอความเมตตาจากท่านอาจารย์ชว่ ยกรุณาแนะน�ำ
ค�ำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ

ความเข้าใจของคุณเกีย่ วกับเรือ่ งวิสทุ ธิมรรคและพระไตรปิฎกนัน้
ถูกต้องแล้ว ขอแถมนิดหนึ่งว่า วิสุทธิมรรคฉบับเดิมแท้ซึ่งพระพุทธโฆสาจารย์รจนาขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๑๐๐๐ ประมาณนัน้ ได้ดงึ เอาข้อความใน
พระไตรปิฎกเป็นอันมากมาเสริมการรจนา จึงเป็นคัมภีร์ซึ่งมีชื่อเสียง
มาก เป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ โลก ส�ำหรับวิสทุ ธิมรรคฉบับสาระส�ำคัญนัน้ ผมได้
ย่อมากๆ และได้ท�ำส�ำนวนให้ง่ายขึ้นส�ำหรับคนทั่วไปอ่านได้
วิสุทธิมรรคกับวิมุตติมรรคนั้นเหมือนกันตรงที่อธิบายเรื่องศีล
สมาธิ ปัญญา ต่างกันที่สำ� นวนโวหารเพราะผู้แต่งคนละองค์ เท่าที่ผม
อ่านแล้วเห็นว่าวิสุทธิมรรคแต่งได้ดีกว่า
ค�ำถามที่ ๒๗๔
วั น นี้ วั น พระ หนู ตั้ ง ใจอ่ า นมหาปริ นิ พ พานสู ต ร ในที ฆ นิ ก าย
มหาวรรค ที่ท่านอาจารย์สรุปไว้ในพระไตรปิฎกส�ำหรับเยาวชน (ฉบับ
ถ่ายเอกสาร) รูส้ กึ ซาบซึง้ ในพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธเจ้ามากถึงกับ
น�ำ้ ตาไหล ท่านอาจารย์เขียนได้ไพเราะกินใจมากด้วย ท�ำอย่างไรจึงจะ
ให้ ผู ้ ที่ ส นใจได้ อ ่ า นบ้ า ง ท่ า นเคยบอกว่ า หนั ง สื อ ชุ ด นี้ ขณะนี้ ไ ม่ มี
จ�ำหน่ายแล้ว
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ตอบ

มีสำ� นักพิมพ์บางแห่งก�ำลังเตรียมจะพิมพ์หนังสือชุดนีอ้ ยู่ แต่คงจะ
ต้องรอนานนิดหนึ่ง เพราะหนังสือก�ำลังเข้าคิวอยู่หลายเรื่อง ผมฉุกคิด
ขึ้นมา เมื่อได้รับค�ำถามของคุณตอนนี้เองว่า ถ้าจะแยกมาจัดพิมพ์
เฉพาะมหาปรินิพพานสูตรเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ก็น่าจะท�ำได้เร็วและ
ง่ายต่อการเผยแผ่ให้แพร่หลายออกไปสมกับที่คุณอ่านแล้วซาบซึ้งจน
น�้ำตาไหล ขอบคุณที่ชมผู้เขียนว่าเรียบเรียงได้ดี ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะ
ผู้เขียนก็ซาบซึ้งในพระพุทธคุณในมหาปรินิพพานสูตรนี้ด้วย
ค�ำถามที่ ๒๗๕
ถ้าต้องการท�ำบุญให้ผทู้ ลี่ ว่ งลับไปแล้วมีเสือ้ ผ้าใส่ตอ้ งท�ำบุญด้วย
อะไรคะ
ตอบ

ท�ำบุญด้วยสบง จีวร ถวายพระ หรือท�ำด้วยเสือ้ ผ้าธรรมดาให้เด็ก
ก�ำพร้ายากจนหรือให้คนขอทานก็ได้ แล้วตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว
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ค�ำถามที่ ๒๗๖
นิตยสารศุภมิตรไม่ได้ออกแล้วหรือคะ (พี่สาวเป็นสมาชิก) นาน
แล้วค่ะที่ไม่ได้อ่านฉบับใหม่ ถ้าอาจารย์สุขภาพไม่อ�ำนวยให้ท�ำต่อได้
ก็ไม่เป็นไรค่ะ ยังตามอ่านเล่มเก่าๆ ซ�ำ้ อยูเ่ สมอ อ่านแล้วรูส้ กึ เหมือนจิบ
น�ำ้ ฝน (สมัยก่อนเก่า) เย็นชืน่ ฉ�ำ่ ใจ ขอบพระคุณอาจารย์ทผี่ ลิตหนังสือดี
มีคุณค่าแก่ชีวิตให้อ่านนะคะ
ตอบ

เรื่องนิตยสารศุภมิตรเป็นอย่างนี้ครับ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องงบ
ประมาณทีท่ างวัดมกุฏฯ แจกจ่ายในเรือ่ งการท�ำหนังสือ ตอนนีห้ นังสือ
ศุภมิตรฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยงั กองอยูท่ สี่ ำ� นักงานนิตยสารศุภมิตรเพราะไม่มี
งบประมาณที่จะส่งให้สมาชิก ผู้จัดการนิตยสารศุภมิตรก�ำลังด�ำเนิน
เรื่องอยู่หลายเดือนมาแล้ว ไม่ทราบผลจะออกมาอย่างไร จะให้ท�ำต่อ
หรือจะให้หยุดท�ำก็สดุ แล้วแต่คณะกรรมการผูบ้ ริหาร ส�ำหรับฉบับเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายนนั้น ผมได้ระงับการท�ำไว้ก่อน คิดว่าจนกว่าจะมี
ค�ำสั่งอันแน่นอนว่าให้ทำ� ต่อไปได้ พร้อมทั้งไม่ขัดข้องเรื่องงบประมาณ
จึงแจ้งมาเพื่อให้คุณได้ทราบพอสมควรและขอขอบคุณที่บอกว่า อ่าน
ศุภมิตรแล้วชื่นใจเหมือนจิบน�้ำฝน ขอให้ผู้รักในธรรมเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ
ขึ้นไป
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ค�ำถามที่ ๒๗๗
หนูอา่ นการตอบปัญหาของท่านอาจารย์ซำ�้ ไปซ�ำ้ มาหลายครัง้ รูส้ กึ
ประทับใจในงานเขียนของท่านเป็นอย่างยิง่ ท่านมีลลี าน่าประทับใจทัง้
วิธกี ารคิด วิธกี ารน�ำเสนอ และวิธกี ารเขียนตรงไปตรงมา เป็นประโยชน์
มากส�ำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ท่านจะไม่
ตอบปัญหาแบบเอาใจใคร เน้นแต่ความถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก
เท่านั้น ขออนุโมทนาค่ะ
ตอบ

คุณเขียนมาดีจัง ขอให้อ่านบ่อยๆ และเขียนมาบ่อยๆ จะได้เป็น
ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน อ่านธรรมะยิ่งอ่านยิ่งได้รสดีเหมือนกินอ้อยจาก
ปลายไปหาโคน สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “รสแห่งธรรมย่อมชนะรส
ทัง้ ปวง” (สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ)  ขออวยพรให้คณ
ุ เจริญในธรรมยิง่ ๆ
ขึ้นไป
ค�ำถามที่ ๒๗๘
พระสงฆ์สามารถรับเงินทีญ
่ าติโยมน�ำมาถวายและเก็บไว้เป็นของ
ตนได้หรือไม่ หากไม่ได้ผู้ที่น�ำถวายจะเป็นบาปหรือไม่ หรือว่าปัจจุบัน
พระสามารถรับเงินและครอบครองเงินได้เนื่องจากพระสงฆ์สมัยนี้มิใช่
สงฆ์เป็นเพียงแค่สมมติสงฆ์เท่านั้น
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ตามวินัยท่านให้ไวยาวัจกรรับแทนและให้ไวยาวัจกรเก็บไว้เพื่อ
เรียกใช้ในสิ่งที่ประสงค์ แต่มาบัดนี้กาลสมัยล่วงเลยมาถึง ๒,๕๐๐ ปี
เศษแล้ว ความจ�ำเป็นหลายอย่างบังคับให้พระต้องรับเงินเอง เก็บเงิน
ไว้เองและใช้จ่ายเอง ฝากธนาคารในนามของตนเอง คงจะผ่อนปรน
ตามพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้เมื่อจวนจะปรินิพพานว่า สิกขาบทเล็กน้อย
ที่ทรงบัญญัติไว้ ถ้าสงฆ์พร้อมเพรียงกันเห็นสมควรถอนคือเลิกปฏิบัติ
ก็ถอนได้ บัดนี้พระสงฆ์ในเมืองไทยและในประเทศอื่นๆ ได้เลิกปฏิบัติ
ในสิกขาบทนี้แล้วโดยมาก
เมือ่ พระสงฆ์รบั เงิน ใช้เงิน และเก็บไว้ใช้เองอยูอ่ ย่างนี้ ผูถ้ วายก็ไม่
น่าจะบาป กลับจะได้บุญเสียอีกเพราะท�ำให้พระสงฆ์อยู่ได้และส�ำเร็จ
ประโยชน์ในการใช้ปัจจัย ๔ ผมมีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า มีพระที่
บกพร่องบ้างดีกว่าไม่มพี ระเสียเลย เพราะถ้าเราเคร่งครัดเกินไปก็จะหา
คนบวชไม่ได้ หรือบวชแล้วก็อยูไ่ ม่ได้ แต่พระสงฆ์ทไี่ ม่รบั เงิน ไม่เก็บเงิน
ไม่ใช้เงินก็ยังพอมีอยู่บ้าง พระเทวทัตเคยทูลขอพระพุทธเจ้าให้บัญญัติ
ว่าพระสงฆ์ต้องไม่ฉันเนื้อฉันปลา ต้องอยู่ป่าเท่านั้น ต้องถือผ้าบังสุกุล
คือรับผ้าที่มีผู้น�ำมาถวายไม่ได้ ต้องอยู่โคนไม้ ต้องฉันอาหารเฉพาะที่
บิณฑบาตได้เท่านั้น มีคนน�ำมาถวายรับฉันไม่ได้ ฟังแล้วดูเหมือนจะ
เคร่งครัดดี แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเพราะทรงมีพระสัพพัญญุต
ญาณและทรงเห็นการณ์ไกล ลองนึกดูว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ตามค�ำขอของพระเทวทัตแล้ว บัดนี้เราจะหาพระในบ้านในเมืองได้ที่
ไหน จะท�ำบุญสักทีก็ต้องบุกบั่นเข้าไปในป่า เอาอาหารไปถวายพระก็
รับฉันไม่ได้อกี เพราะจะต้องได้อาหารจากบิณฑบาตเท่านัน้ อ่านเรือ่ งนี้
แล้วท�ำให้ซาบซึ้งในพระพุทธคุณยิ่งนัก
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ค�ำถามที่ ๒๗๙
อยากสอบถามเรือ่ งกรรมเกีย่ วกับความรักค่ะ สงสัยว่าการทีเ่ ราได้
พบเจอคนทีเ่ รารัก มันเป็นเนือ้ คู่ หรือว่าเป็นกรรมทีท่ ำ� ร่วมกันมา เพราะ
บางคนก็เจอคนรักทีด่ ี บางคนก็เจอคนรักทีท่ ำ� ร้ายกัน ถ้าเจอทีด่ กี จ็ ะดีไป
แต่ถ้าเจอไม่ดี คือมาท�ำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เสียใจมากที่สุด
อย่างนี้ถือว่าเรารับกรรมที่เราอาจเคยท�ำกับเขาในอดีต แต่อยากสอบ
ถามว่า เขาจะได้รับกรรมที่ปัจจุบันเขาท�ำกับเราไหม แล้วเขาจะได้รับ
หนักขนาดไหน
ตอบ

เป็นได้ทั้งสองอย่าง อาจเป็นคู่บุญก็ได้ เป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้ คู่ที่
เป็นคูเ่ วรคูก่ รรมนัน้ เพือ่ จะได้ชดใช้กรรมให้หมดกันไป อาจจะเป็นกงก�ำ
กงเกวียนเวียนไปก่อเวรต่อกันและกันซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เป็นการแก้แค้นกัน
ในเชิงกรรม ใครรูต้ วั ก่อนผูน้ นั้ ก็จะหันกลับมาทางดี เลิกจองเวร บ�ำเพ็ญ
บุญกุศล ท�ำให้เห็นธรรมเร็วขึ้น ไม่ติดอยู่กับคู่ครอง ขอให้คุณมองหา
แง่ดีของสิ่งเหล่านี้ คุณก็จะได้พบแง่ดี ได้รับความสุขที่ประณีตมั่นคง
เป็นอุปนิสัยปัจจัยในภายหน้าด้วย ขออวยพรให้เป็นเช่นนั้น
ค�ำถามที่ ๒๘๐
ท่านคะ  ๑. คนทีม่ โี รคร้ายเบียดเบียนเพราะอะไรคะ  ๒. บางคน
เจ็บป่วยทรมานเป็นปีแต่ไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรคะ จะเเก้ไข ๒ เรือ่ ง
ดังกล่าวได้อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
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ตอบ

ตอบยากจังเลย เรือ่ งโรคภัยไข้เจ็บนีท้ เี่ ป็นกรรมเก่าในชาติกอ่ นก็มี
ที่เป็นกรรมใหม่ในชาตินี้ก็มี ที่เป็นกรรมเก่าในชาติก่อนนั้นเรารู้ไม่ได้ว่า
ได้ท�ำกรรมอะไรมา แต่ที่เป็นกรรมใหม่ในชาตินี้ เราพอรู้ได้ว่าเราได้
ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องมาอย่างไรจึงท�ำให้เกิดโรคขึ้น เมื่อเกิดโรคหนึ่งขึ้น
แล้วมันอาจจะก่อให้เกิดโรคอืน่ ๆ ตามมาอีกหลายโรคทีม่ นั เป็นสหพันธ์
ของกันและกัน วิธีแก้ไขก็คือท�ำความดีให้มากขึ้นและเปลี่ยนแปลง
ชีวติ ทีเ่ คยผิดพลาดให้ถกู ต้อง อย่างน้อยก็ทำ� ให้หนักเป็นเบา พอประคับ
ประคองไปได้ ผลดีกค็ อื ท�ำให้สงั เวชสลดใจ ไม่ประมาท รีบสะสมกรรมดี
มีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าเขาโชคดีที่เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อย
ท�ำให้ไม่ประมาทในชีวิต ไม่หลงระเริงในชีวิต ท�ำให้หันเข้าหาธรรม
สัมมาปฏิบัติตั้งแต่อายุยังน้อย เรียกว่าเป็นผู้รู้จักจับฉวยเอาประโยชน์
จากโรคภัยไข้เจ็บ
ค�ำถามที่ ๒๘๑
เรียนอาจารย์วศิน อินทสระ ที่เคารพและนับถือ ผมได้มีโอกาส
อ่านค�ำตอบของอาจารย์ที่ว่าผู้ที่เบี่ยงเบนทางเพศไม่ควรบวช บวชไปก็
“บวชไม่ขนึ้ ” ผมมีความกังวลอยากเรียนปรึกษาครับ คือผมเป็นเกย์ครับ
แล้วผมไปบวชมาตั้งใจว่าจะบวชให้แม่ ให้ญาติผู้ใหญ่อนุโมทนากัน
เพราะทุ ก คนอยากให้ ผ มบวชมานานแล้ ว ผมเองก็ อ ยากบวชด้ ว ย
สุดท้ายก็เลยบวช บวชมาประมาณเกือบเดือนแล้ว ตอนนี้สึกออกมา
แล้ว ผมจะบาปมากไหมครับ เพราะพอผมบวชแม่และคนอื่นๆ ก็ไหว้
ผมทุกคน จะบาปไหมทีแ่ ม่ไหว้ และคนทีส่ ง่ เสริมให้ผมบวชรวมทัง้ คนที่
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ร่วมอนุโมทนากับผมเขาจะบาปไหม แล้วชีวติ ผมจะเป็นอย่างไร จะต้อง
ประสบวิบากกรรมมากไหมครับ ผมควรจะท�ำอย่างไรดีครับ ควรแก้ไข
อย่างไรดี จริงๆ แล้วผมคิดว่าวันหน้าอยากกลับไปบวชอีกเพราะบวช
ครั้งนี้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรม แต่อย่างนี้แล้วผมคงไม่กล้าบวช รบกวน
ท่านอาจารย์เมตตาแนะน�ำวิธแี ก้ไขในสิ่งทีท่ �ำลงไปได้ไหมครับ ขอแสง
สว่างจากอาจารย์ด้วย ผมกลัวบาปมากครับ
ตอบ

อ่านแล้วสงสารคุณจังเลย ที่แล้วก็ขอให้แล้วไป การอยู่ในเพศ
ฆราวาสอย่างทีค่ ณ
ุ เป็นก็สามารถท�ำบุญกุศลต่างๆ ได้ ประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมให้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันได้ สิ้นชีพแล้วไปสวรรค์ก็ได้
ในสมัยพุทธกาล มีพระหลายรูปบวชแล้วเป็นอาบัติปาราชิก ได้
ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสังเวชสลดใจจึงลาสึกมาอยู่เป็นฆราวาส
รักษาศีลฟังธรรมเป็นอุบาสก บางคนได้เป็นพระโสดาบัน บางคนเป็น
พระสกทาคามี บางคนได้เป็นพระอนาคามี พระพุทธศาสนาได้เปิด
โอกาสส�ำหรับผู้ที่เคยท�ำความผิดให้กลับตัวเป็นคนดีได้ ไม่ปิดหนทาง
เสียทีเดียว แม้แต่โจรองคุลิมาล เมื่อกลับตัวเปลี่ยนใจแล้วก็ส�ำเร็จเป็น
พระอรหันต์ได้
ขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตาท�ำความดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อ อะไรที่เป็น
บาปเล็กน้อยถ้าความดีเพิ่มพูนมากขึ้นๆ บาปนั้นก็ถูกละลายไปเอง
เหมือนเกลือน้อยน�้ำมากความเค็มย่อมไม่ปรากฏ ขอให้คุณโชคดี
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ค�ำถามที่ ๒๘๒
กราบเรียนท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ที่เคารพและนับถือ ผมได้
รับค�ำตอบจากท่านอาจารย์แล้ว ยอมรับว่ามีกำ� ลังใจและเห็นแสงสว่าง
ขึ้นมาก ยิ่งอาจารย์ยกตัวอย่างว่าผู้เคยปาราชิกก็สามารถบรรลุได้ถึง
อนาคามี ผมยิ่งมีก�ำลังใจเพราะปาราชิกน่าจะเป็นบาปมากกว่าบาปที่
ผมมี และท่านอาจารย์กรุณาบอกว่า “อะไรที่เป็นบาปเล็กน้อยถ้า
ความดีเพิ่มพูนมากขึ้นๆ บาปนั้นก็ถูกละลายไปเอง เหมือนเกลือ
น้อยน�้ำมากความเค็มย่อมไม่ปรากฏ” ผมจะท่องและจดจ�ำไว้เป็น
ก�ำลังใจในการท�ำความดีครับ หากบุญกุศลใดที่ตัวผมมีอยู่บ้างทั้ง
บุญกุศลที่จะพึงกระท�ำ  พึงมี และพึงได้ในอนาคต ขอบุญกุศลนั้น
พร้อมอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครองอาจารย์วศินด้วยครับ
ขอบพระคุณทีใ่ ห้แสงสว่างและยกภูเขาออกจากอกของผม ขอบพระคุณ
ครับ ด้วยความเคารพและนับถือ
ตอบ

ดีแล้ว ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

ค�ำถามที่ ๒๘๓
อยากให้อาจารย์ชว่ ยอธิบายถึงวิธกี ารถวายสังฆทานให้ได้บญ
ุ มาก
ต้องท�ำอย่างไร และการทีเ่ ราไปกินของทีน่ ำ� ไปถวายพระ ซึง่ พระได้บอก
ให้แล้วแต่ไม่ได้ประชุมสงฆ์เพื่อยกให้ อย่างนี้ถือว่าเราได้กินของสงฆ์
หรือไม่ เพราะได้ท�ำอย่างนี้หลายครั้งแล้ว กลัวว่าเมื่อตายไปจะกลาย
เป็นเปรตเหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสาร ถ้ากินแล้วเป็นบาปจะมีวิธี
แก้ไขอย่างไร จะได้เอาไปแนะน�ำแม่ด้วย เนื่องจากบ้านอยู่หลังวัด
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ตอบ

สังฆทานคือการถวายปัจจัย ๔ แก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใด
รูปหนึง่ การใส่บาตรตอนเช้าโดยไม่เจาะจงพระ พระรูปใดมาก็ถวายไป
อย่างนี้ก็เป็นสังฆทาน เมื่อเป็นสังฆทานก็ได้บุญมากเสมอ
การกินอาหารที่พระฉันเสร็จแล้วนั้นไม่เป็นบาป พระจะบอกให้
หรือไม่บอกให้ก็ตาม อย่ากังวลมากในเรื่องนี้ อาหารที่ชาวบ้านน�ำไป
ถวายพระนัน้ เมือ่ พระฉันเสร็จแล้วก็เป็นสิทธิของฆราวาสทีจ่ ะบริโภคได้
เรื่องเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั้นไปกินอาหารที่เขาเตรียม
ไว้ส�ำหรับสงฆ์ คือกินก่อนที่พระจะฉัน แปลว่าขโมยของที่เขาจะถวาย
สงฆ์จึงเป็นบาป
การถวายหนังสือธรรมะแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงคือแจกทั่วไปก็
เป็นสังฆทานเหมือนกัน เป็นธรรมทานซึง่ มีผลยิง่ ใหญ่ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง” รวมทั้งอภัยทานด้วย คือ
อภัยทานอยูใ่ นค�ำว่า “ทานทัง้ ปวง” (หลักฐาน : ทานกถา ในมังคลัตถทีปนี)
ค�ำถามที่ ๒๘๔
เรียนอาจารย์ที่เคารพ อยากทราบว่าอรหันต์มีกี่ประเภทคะ เคย
อ่านเจอค�ำว่า “อรหันต์ขีณาสพ” “อรหันต์สมสีสี” หมายถึงอย่างไรคะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
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ค�ำว่า “ขีณาสพ” นัน้ แปลว่าผูส้ นิ้ อาสวะแล้ว เป็นไวพจน์ของพระ
อรหันต์นั่นเอง ค�ำว่าไวพจน์หมายความว่าใช้แทนกันได้
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ ท่านแจกพระอรหันต์ไว้ ๔ จ�ำพวก คือ
๑. สุกขวิปัสสโก  ผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆ
๒. เตวิชโช  ผู้ได้วิชชา ๓
๓. ฉฬภิญโญ  ผู้ได้อภิญญา ๖
๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต  ผู้ได้ปฏิสัมภิทา ๔
สามจ�ำพวกหลังนี้ต้องได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา เป็นอุภโตภาค
วิมตุ ติแปลว่าหลุดพ้นโดยส่วนทัง้ สอง คือทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นสมถะและส่วนที่
เป็นวิปัสสนา พูดอีกอย่างหนึ่งว่าได้ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ
ส่วน “สมสีสี” นั้น เช่น ชีวิตสมสีสี แปลว่า ผู้ส�ำเร็จเป็นพระ
อรหันต์พร้อมด้วยสิ้นชีวิตอื่นๆ อีก ๓ อย่างคือ
โรคสมสีสี   ผู้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยหายโรค
เวทนาสมสีส  ี ผูส้ ำ� เร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยทุกขเวทนาทาง
ใจซึ่งทับถมอยู่สูญสิ้นไป
อิรยิ าปถสมสีส  ี ผูส้ ำ� เร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยหยุดอิรยิ าบถ
ทีต่ งั้ ใจไว้ เช่น จะนัง่ อยูต่ รงนี้ จะยืนอยูต่ รงนี้ จะเดินอยูต่ รงนีจ้ นกว่าจะ
สิ้นกิเลส

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

59

ค�ำถามที่ ๒๘๕
ท�ำอย่างไรถึงจะนิพพานในชาตินี้ครับ ขอบคุณครับ
ตอบ

ด�ำเนินชีวติ ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือศีล สมาธิ ปัญญา ก็จะถึง
นิพพาน ถ้าต้องการให้บรรลุในชาตินกี้ ต็ อ้ งเข้มงวดหน่อย มรรคมีองค์ ๘
กับ ศีล สมาธิ ปัญญานั้นเป็นอย่างเดียวกัน

ค�ำถามที่ ๒๘๖
เรียนอาจารย์ที่เคารพ อยากทราบว่าค�ำว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไป
ตามกรรม” เขียนเป็นภาษาบาลีได้อย่างไร “ท�ำดีได้ดที ำ� ชัว่ ได้ชวั่ ” เขียน
เป็นภาษาบาลีได้อย่างไร “การสัง่ สมบุญน�ำบุญมาให้” เขียนเป็นภาษา
บาลีได้อย่างไร “ผู้บูชาเขา ย่อมได้รับการบูชาตอบ” เขียนเป็นภาษา
บาลีได้อย่างไร
ตอบ
ได้ชั่ว

กมฺมุนา วตฺตตี โลโก  แปลว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ แปลว่า ท�ำดีได้ดที ำ� ชัว่
สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย  แปลว่า การสั่งสมบุญน�ำสุขมาให้
ปูชโก ลภเต ปูชํ   แปลว่า ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ
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ค�ำถามที่ ๒๘๗
ตอนนี้รู้สึกท้อเรื่องเรียนท�ำอย่างไรดีครับ
ตอบ

ต้องคิดถึงคุณประโยชน์ของการเรียนให้มากๆ เราลงทุนลงแรง
เรียนหนังสือเพียงไม่กปี่ ี เมือ่ ส�ำเร็จแล้วใช้ประโยชน์ไปได้ตลอดชีวติ ยัง
จะเป็นอุปนิสยั ปัจจัยไปถึงชาติหน้าด้วย เพราะฉะนัน้ จงแข็งใจท�ำ  ฝืนใจ
ท�ำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ขอให้คุณมีความเพียรให้มั่นคงอย่า
ท้อถอยเลย
ค�ำถามที่ ๒๘๘
เรียนอาจารย์ทเี่ คารพ ตอนนีด้ ฉิ นั ถูกความคิดอกุศลครอบง�ำจิตใจ
แทบจะตลอดเวลา เราจะหลุดจากความคิดร้ายนีไ้ ด้อย่างไรคะ แบบขุด
รากถอนโคนความคิดอกุศลแบบถาวร เพื่อจะได้ไม่สร้างบาปให้ตัวเอง
อีก ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ตอบ

ความคิดอกุศลที่คุณว่ามานั้นคืออะไรครับ ถ้าไม่รู้ว่าคิดอะไร ผม
ก็แนะน�ำอะไรไม่ถูก ถ้ารู้ว่าความคิดอกุศลที่ว่านั้นคืออะไร คิดอย่างไร
ก็พอแนะน�ำได้ เปรียบเหมือนคนเป็นโรคแต่ไม่ได้บอกอาการแก่หมอเลย
หมอจะตรวจพบได้อย่างไร คราวหน้ากรุณาบอกมาด้วยว่าคิดอะไรและ
คิดอย่างไร
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ค�ำถามที่ ๒๘๙
ได้มีโอกาสอ่านหนังสือของ ดร.สนอง และท่านได้เล่าว่ามีผู้
พิพากษาท่านหนึ่งได้ตายไป และไปลงนรกเจอพวกที่นรกมีแต่ ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษาเต็มไปหมด และท่านก็ฟื้นขึ้น หลังจากนั้น
ท่านก็ได้ลาออกจากราชการและออกบวช อยากถามอาจารย์วา่ อาชีพ
ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา เป็นอาชีพที่ไม่ควรท�ำเพราะมีโอกาส
ตกนรกสูงใช่หรือไม่ เนือ่ งจากสามีมอี าชีพทนายความและเป็นอาจารย์
พิเศษบรรยายกฏหมาย และมีเป้าหมายในชีวิตที่จะสอบผู้พิพากษา
เมื่อเขาได้อ่านหนังสือของ ดร.สนอง ท�ำให้สับสนในชีวิตเกี่ยวกับเป้า
หมายในอนาคตทีไ่ ด้ตงั้ เป้าเอาไว้ เนือ่ งจากข้อสอบยากมากๆ ต้องอ่าน
หนังสือแทบเป็นแทบตายกว่าจะสอบได้ เมื่อสอบได้แล้วต้องท�ำงาน
รับใช้ชาติเพือ่ ไปนรกอย่างนัน้ หรือ ช่างไม่ยตุ ธิ รรมเอาเสียเลย และถ้าจะ
เบนเข็มไปประกอบอาชีพอื่น เช่น เป็นอาจารย์ไม่รู้ว่าจะสายเกินไป
หรือไม่เพราะมีครอบครัวทีต่ อ้ งดูแล เนือ่ งจากเศรษฐกิจตอนนีแ้ ย่มากๆ
ถ้าจะต้องเริม่ ต้นใหม่ รบกวนอาจารย์ชว่ ยให้ความกระจ่างด้วย ขอบคุณ
มากค่ะ
ตอบ

เรือ่ งนีผ้ มเห็นใจคุณจริงๆ ทัง้ สามีของคุณด้วยทีร่ สู้ กึ สับสน อาชีพ
เหล่านี้ถ้าท�ำไปโดยสุจริตยุติธรรมก็เป็นบุญน�ำไปสู่สวรรค์ได้ แต่ถ้าท�ำ
โดยทุจริตกินสินบนไม่ยุติธรรมก็ไปนรกได้ อาชีพใดๆ ก็ตามถ้าท�ำโดย
ทุจริตแปลว่าทุจริตในอาชีพ ก็พาคนไปสูน่ รกได้ทงั้ นัน้ แม้แต่ผบู้ วชเป็น
พระถ้าประพฤติทุจริตในขณะที่เป็นพระอยู่นั่นเองก็ไปนรกได้ อย่างที่
เล่ากันว่า ที่หน้าเมืองนรกมีราวเหล็กเท่าต้นตาลไว้สำ� หรับพระที่จะตก
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นรกเปลื้องจีวรพาดไว้ เพราะในนรกไม่ยอมให้พระห่มจีวรเข้าไป (คง
จะเหมือนกับในคุกที่ไม่ยอมให้พระติดคุกต้องสึกเสียก่อน) ปรากฏว่า
ราวเหล็กนั้นหักแล้วหักอีก เพราะรับความหนักของจีวรไม่ไหว เพราะ
ฉะนัน้ ไม่วา่ จะประกอบอาชีพใดๆ ทีช่ อบธรรมแล้ว ให้พยายามตัง้ อยูใ่ น
สุจริตตัง้ มัน่ อยูใ่ นธรรม ย่อมจะรอดพ้นจากนรกได้ ดังพระพุทธภาษิตที่
ว่า “อธรรมย่อมน�ำบุคคลไปสูน่ รก ส่วนธรรมย่อมน�ำไปสูส่ คุ ติ ธรรมย่อม
รักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝน”
บอกมาเท่านี้หวังว่าคุณคงจะสบายใจขึ้น ได้ผลเป็นอย่างไรโปรด
เขียนเข้ามาแจ้งให้ทราบด้วย ขอให้คุณโชคดี
ค�ำถามที่ ๒๙๐
กราบเรียนท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ทีเ่ คารพยิง่ ผมมีเรือ่ งกราบ
เรียนถามครับ คือ  ๑. ในกรณีถ้าน�้ำอสุจิเคลื่อนเพราะฝัน และเคลื่อน
เมื่อหลังขับถ่ายเสร็จถือว่าเข้าข่ายสังฆาทิเสสหรือไม่ครับ  ๒. ผมเคย
ได้ยนิ มาว่าถ้าท�ำอาบัตสิ งั ฆาทิเสสแล้วไม่แก้ให้เรียบร้อย หากสึกออกมา
แล้วจะท�ำมาหากินไม่ขึ้น ไม่เจริญรุ่งเรือง เป็นเช่นนั้นจริงๆ หรือครับ
พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ไหม เพราะเหตุใดชีวติ จึงไม่เจริญ แล้วมีหลักฐาน
ยืนยันหรือไม่ ในคัมภีร์มีกล่าวไว้ไหมครับ แล้วถ้าคนที่ท�ำสังฆาทิเสส
โดยไม่แก้เสียก่อน ถ้าสึกมาแล้วควรท�ำอย่างไร แก้ไขอย่างไรดีครับ
จ�ำเป็นต้องไปบวชใหม่หรือเปล่า ไม่อย่างนั้นชีวิตจะย�่ำแย่หรือเปล่า
รบกวนอาจารย์แนะน�ำด้วยครับ
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๑. ไม่เป็นอาบัติสังฆาทิเสสครับ เพราะไม่ได้ตั้งใจ ไม่เจตนา ใน
สิกขาบทก็บอกไว้แล้วว่า แกล้งท�ำน�้ำอสุจิให้เคลื่อนคือตั้งใจหรือจงใจ
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส เว้นไว้แต่ฝัน
๒. ไม่น่าจะจริง พระภิกษุเป็นอาบัติสังฆาทิเสสเมื่อสึกแล้วก็แล้ว
กันไป ไปประกอบอาชีพในเพศฆราวาสโดยสุจริต ขยันหมั่นเพียรก็
สามารถตั้งตัวได้เหมือนฆราวาสทั่วไป อาบัติเหล่านี้ถ้ายังบวชเป็น
พระอยูก่ ค็ วรท�ำเสียให้ถกู ต้อง เมือ่ สึกแล้วก็แล้วกันไป อย่าว่าแต่อาบัติ
สังฆาทิเสสเลย แม้เป็นอาบัติปาราชิกแล้วเมื่อสึกแล้วก็ไม่เป็นอันตรายิกธรรม คือไม่ท�ำอันตราย ในคัมภีร์เคยเล่าไว้ว่า ภิกษุบางพวกเป็น
อาบัตปิ าราชิกแล้ว สึกไปเป็นฆราวาสบ�ำเพ็ญอุปาสกธรรม ตัง้ อยูใ่ นศีล
ในธรรม บางคนได้เป็นพระโสดาบัน บางคนเป็นพระสกทาคามี บางคน
เป็นพระอนาคามี (ดู มังคลัตถทีปนี วินัยกถา)
โดยนัยดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาไม่ปิดโอกาสส�ำหรับ
คนที่ตั้งใจท�ำความดี แต่เปิดโอกาสให้กลับเนื้อกลับตัว แม้จะเคย
ผิดพลาดมาบ้างแล้วก็กลับตัว สามารถท�ำความดี และได้ผลดีตาม
ก�ำลังทีส่ ามารถท�ำได้ ไปสุคติบา้ ง ส�ำเร็จเป็นพระอริยบุคคลบ้าง ดูพระ
องคุลมิ าลนัน้ เถิดฆ่าคนมาเท่าไร พอเปลีย่ นใจตัง้ หน้าท�ำความดี ก็เป็น
พระอรหันต์ได้ หวังว่าท่านผู้ถามคงจะคลายความวิตกกังวลลงได้บ้าง
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ค�ำถามที่ ๒๙๑
การที่เราไม่สามารถช่วยเหลือพ่อของตัวเองได้เนื่องจากไม่มีเงิน
จนท่านต้องจากไปด้วยโรคร้าย เพราะหมอไม่ยอมรักษา (ใช้บัตร ๓๐
บาท) ตลอดเวลาทีพ่ อ่ ป่วยท�ำได้เพียงอยูด่ แู ลเท่านัน้ รูส้ กึ ว่าตัวเองเป็น
ลูกที่ไม่ดี ควรท�ำอย่างไรดี ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ตอบ

คุณท�ำดีที่สุดแล้วเท่าที่ลูกที่ดีจะท�ำได้ อย่ากังวลไปเลย คุณเป็น
ลูกที่ดี คุณท�ำด้วยก�ำลังทั้งหมดแล้ว

ค�ำถามที่ ๒๙๒
เรียนอาจารย์วศิน มีเรือ่ งอยากเรียนถามว่า  ๑. นรกมีจริงหรือไม่
หลักฐานทีส่ ามารถอ้างให้คนสมัยใหม่ทราบควรเป็นอะไร  ๒. สวรรค์มี
จริงหรือไม่ หลักฐานทีจ่ ะยกมาอ้างให้คนสมัยใหม่ฟงั ควรเป็นอะไร  ๓. มี
นักเรียนไปท�ำแท้งมาแล้ว ควรแนะน�ำเขาให้ท�ำตัวอย่างไรจากนี้ไป
๔. พวกที่เป็นเพศที่สาม เช่น กระเทย เพราะเหตุใด ควรบอกให้เขา
ประพฤติตนเช่นไรดี   ๕. อยากทราบว่าเคยได้ยนิ มาว่าต่อไปในภาคหน้า
คนจะตัวเล็กมากขนาดต้องใช้ไม้สอยมะเขือลงมาจริงเท็จหรืออย่างไร
ครับ  ๖. อาจารย์เรื่องพุทธท�ำนายที่พยากรณ์ให้กับพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นจริงเช่นไรครับ สาธุ ขอปุจฉาเท่านี้ก่อนเกรงใจอาจารย์ ด้วย
อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยโปรดประทานพรทีเ่ ลิศ ทีเ่ ป็นเอก ทีเ่ ป็นอุดม
แด่ท่านอาจารย์และญาติมิตรวงศ์วานทุกคนทุกท่านเทอญ
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๑. - ๒. นรก สวรรค์มจี ริง หมายถึง นรก สวรรค์หลังจากทีต่ ายไป
แล้ว พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ปรากฏในพระไตรปิฏกมากมาย สวรรค์
ในอกนรกในใจก็มี สวรรค์คือชีวิตที่สุขสบาย นรกคือชีวิตที่ทุกข์ทรมาน
ในชาตินี้ก็มี ควรอ่านเรื่อง สวรรค์ นรก บุญ บาป ในพระพุทธศาสนา
ของวศิน อินทสระ ส�ำนักพิมพ์ธรรมดา โทร. ๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖
๓. อย่าท�ำอีกเป็นอันขาด และระวังตัวอย่าให้เกิดเรื่องท�ำนองนี้
ขึ้นอีก
๔. ถ้าพูดถึงเหตุปจั จุบนั ก็คอื สิง่ แวดล้อม ถ้าพูดถึงเหตุในอดีตชาติ
ท่านว่าเคยประพฤติผดิ ศีลข้อกาเมสุมจิ ฉาจาร (ตามคัมภีรท์ า่ นว่าอย่าง
นัน้ ) เรือ่ งนีพ้ ดู ยากมาก เพราะมีสาเหตุมากมาย ข้อแนะน�ำก็คอื ให้เขา
ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรม สนใจศาสนา จะช่วยได้มาก
๕. ถ้ามะเขือมันต้นใหญ่ขึ้นๆ มนุษย์ตัวเท่าเดิมก็คงต้องสอย
มะเขือ ผลฝรั่งเวลานี้โตกว่าเมื่อก่อนมาก การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติย่อมมีได้เสมอ ไม่ว่าในทางลบหรือทางบวก
๖. มีปรากฏในมหาสุบินชาดก คิดว่าเป็นความจริงที่มีมาในโลก
นานแล้ว จนกระทั่งปัจจุบันและต่อไปในอนาคตอีกด้วย
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ค�ำถามที่ ๒๙๓
ชอบภาคผนวกใน สาระส�ำคัญแห่งวิสุทธิมรรค มากค่ะ ท่าน
อาจารย์ได้รวบรวมพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับศีล
สมาธิ ปัญญา พร้อมทั้งแสดงที่มาไว้ด้วย เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่
ก�ำลังศึกษาอยู่มาก ถ้าจะจัดท�ำเป็นรูปเล่มเล็กๆ เพื่อสะดวกในการ
พกพาจะดีมยั้ คะ (พอดีมเี พือ่ นต่างชาติมาพักทีบ่ า้ น หนูเห็นเขาเปิดอ่าน
หนังสือ daily อะไรสักอย่างหนึ่ง ถามเขาว่า ยูอ่านอะไร เขาบอกว่า
เป็นค�ำส�ำหรับให้กำ� ลังใจประจ�ำวัน เช่น วันที่ ๑ กรกฎาคม ก็มคี ำ� สอน
ค�ำแนะน�ำสั้นๆ ว่าจะมีก�ำลังใจได้ยังไง วันที่ ๙ กรกฎาคม ท�ำยังไงถึง
จะไม่กลัว มี ๓๖๕ วันเลยค่ะ เล่มหนาเหมือนดิกชันนารี แต่ไม่ใหญ่
มากนัก) หนูอ่านพระพุทธภาษิตเรื่องศีล สมาธิ ปัญญาที่ท่านรวบรวม
ไว้ ๑๑๙ บทแล้วคิดว่า น่าจะเป็นหนังสือเล่มเล็กที่มีคุณค่ามาก ขอ
แสดงความนับถือค่ะ
ตอบ

ดีครับ แต่ต้องคิดต่อไปว่าจะท�ำอย่างไรจึงจะออกมาเป็นเล่ม
อย่างที่หนูต้องการ รู้สึกดีใจที่หนูแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มา จะลอง
พิจารณาหาทางดู
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ค�ำถามที่ ๒๙๔
อาจารย์วศินที่เคารพ มีเรื่องเล่าให้อาจารย์ฟังว่า ดิฉันมีเพื่อน
คนหนึ่ง เดิมเป็นคนแบกความทุกข์มักจะเป็นห่วงกังวลอยู่ตลอด และ
ไม่คอ่ ยเข้าใจเรือ่ งกระแสธรรม กระแสตัณหา ท�ำให้ตอ้ งทุกข์ใจบ่อยครัง้
ต่ อ มาดิ ฉั น ส่ ง หนั ง สื อ ของอาจารย์ ไ ปให้ อ ่ า นหลายเล่ ม เช่ น เรื่ อ ง
พระอานนท์ เรือ่ งเพือ่ ความสุขใจ เรือ่ งหลักกรรมฯ เป็นต้น และชวนให้ทำ�
วิปัสสนา เพียงไม่นานเพื่อนคนนี้มีความสุขขึ้นมาก และเริ่มรู้เข้าใจ
ชีวติ และธรรมะมากขึน้ เป็นล�ำดับ ดิฉนั ปลาบปลืม้ ใจมาก และอยากให้
อาจารย์ได้ทราบด้วยว่าอาจารย์ได้ท�ำคุณยิ่งใหญ่แก่เขาค่ะ
ตอบ

ทราบแล้ว ขอบคุณมาก ขอให้คณ
ุ ประสบความส�ำเร็จยิง่ ๆ ขึน้ ไป

ค�ำถามที่ ๒๙๕
เมือ่ วานนีข้ า้ พเจ้าได้ไปร่วมท�ำบุญฉลองเมรุทสี่ ร้างขึน้ ใหม่ ปรากฏ
ว่า ของที่น�ำมาถวายพระเป็น M150 ซึ่งข้าพเจ้างงมาก ปกติของที่จะ
ถวายพระน่าจะเป็นของใช้อื่นๆ (สังฆทาน) การกระท�ำอย่างนี้ถูกต้อง
หรือไม่
ตอบ

ของถวายพระประเภทนี้ต้องดูที่ส่วนประกอบ ถ้าส่วนประกอบ
ไม่ควรก็ไม่ควรถวาย และพระก็ไม่ควรฉัน เช่น มีแอลกอฮอล์ผสม
เป็นต้น ถ้าส่วนประกอบไม่มีสิ่งที่เป็นโทษก็ฉันได้
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ค�ำถามที่ ๒๙๖
อาจารย์คะ เราดีกบั คนๆ หนึง่ มากๆ คือมีความรัก ความปรารถนา
ดี อยากเห็นเขามีความสุข คอยช่วยเหลือเขายามทุกข์ยาก เป็นทุกข์เป็น
ร้อนแทนเขาอยูเ่ สมอ แต่นานวันค่อยเห็นเขาเป็นคนมักได้ ท�ำผิดไม่เคย
ยอมรับผิด เสียไม่เป็น ได้ก็รีบเอา เราจึงถอยออกมา พอเห็นเราถอย
เขาก็พาลว่าเรากับคนอืน่ ให้เกิดความเสียหายอับอาย เราควรท�ำอย่างไร
กับคนๆ นี้คะ
ตอบ

คุณก็ควรจะถอยออกไปให้ห่างไกลยิ่งขึ้น ส่วนที่เขาต�ำหนิติเตียน
คุณกับคนอืน่ นัน้ ความเสียตกอยูแ่ ก่ตวั เขาเอง ยิง่ นานวันเขาก็จะยิง่ เสีย
มากขึ้น คุณไม่เป็นไร ท�ำใจให้มั่นคงเถอะ คนท�ำดีย่อมจะได้รับผลดี
แต่ขอให้ท�ำให้ถูกคนด้วย มิตรเทียม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เว้นเสีย
ไม่ควรคบ
ค�ำถามที่ ๒๙๗
ขอคาถาของพระพุทธเจ้าไว้สวดเวลาเดินทางหรือเวลาต้องการให้
จิตสงบหน่อยค่ะอาจารย์ ขอรูปของท่านอาจารย์ไว้กราบไหว้บูชาด้วย
ได้หรือไม่คะ เห็นแต่ประวัติไม่เห็นหน้าท่านเลย
ตอบ

สวดพระพุทธคุณน่ะครับ “อิตปิ ิ โส ภควา ฯ” จะได้ทงั้ สองอย่าง คือ
ทัง้ เวลาเดินทางและท�ำจิตให้สงบ ถ้าสวดพระธรรมคุณและพระสังฆคุณ
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ด้วยก็ยิ่งดี (สวากขาโต ภควตา ธัมโม... สุปฏิปันโน ภควโต สาวก
สังโฆ...) ป้องกันได้หลายอย่างครับ แต่ขอให้ตั้งอยู่ในสุจริตด้วย เรื่อง
รูปถ่ายนั้นขอให้ส่งชื่อและที่อยู่มาทางเว็บนี้
ค�ำถามที่ ๒๙๘
ท่านอาจารย์เคยสอนให้ศิษย์ตั้งใจท�ำหน้าที่การงานของตัวใน
ลักษณะ “ไฟสุมขอน” ไม่ใช่ “ไฟไหม้ฟาง” ณ วันนั้นจนวันนี้ ก็ยังเห็น
ท่านท�ำเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง สงสัยจังท่าน
ท�ำได้อย่างไร ดิฉันปรารถนาเป็นเช่นท่านบ้างจริงๆ
ตอบ

ต้องมีความตัง้ ใจและมีความจริงใจ มีความเพียรสม�ำ่ เสมอ คิดว่า
จะท�ำหรือไม่ท�ำ  เวลาก็ล่วงไป วัยก็ล่วงไป ใกล้ความตายเข้าไปทุกวัน
ท�ำดีกว่า ต้องมีความสันโดษ พอใจเท่าที่ได้ มีความพากเพียรในเหตุ
สันโดษในผล ขอขอบคุณมากๆ ที่ให้ก�ำลังใจ
ค�ำถามที่ ๒๙๙
ขอเรียนถามอาจารย์ว่าการที่คนเราปฏิบัติธรรมจนได้โสดาบันใน
ชาตินั้น เมื่อเขาตายไปชาติต่อไปเขาจะไม่ตกอบายหมายถึงเขาจะได้
เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาใช่หรือไม่ และถ้าเขาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขา
จะสามารถต่อยอดในการปฏิบตั ธิ รรมคือ เริม่ ต้นทีโ่ สดาบันหรือว่าเขาจะ
ต้องเริม่ นับหนึง่ ใหม่คะ เนือ่ งจากดิฉนั และสามีมคี วามคิดว่าเราไม่แน่ใจ
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ในเป้าหมายชีวติ ในทางโลกว่า เราจะสามารถรอดพ้นจากอบายหรือไม่
เราเลยตัง้ เป้าหมายทางธรรมเพิม่ ขึน้ ด้วย คือโสดาบันในชาตินดี้ ว้ ยการ
ตั้งอธิษฐานด้วยการเปล่งวาจา ส่วนเป้าหมายทางโลกได้แค่ไหนก็แค่
นั้นไม่คาดหวังมากเหมือนเมื่อก่อน เพราะเคยทราบว่าการที่เราได้ตั้ง
อธิษฐานด้วยวาจาธรรมจะเบนเข็มชีวิตไปในทางนั้น เพื่อให้เราได้
สมหวัง อย่างนี้ถือเป็นการเข้าใจถูกหรือไม่ ขอบคุณค่ะส�ำหรับค�ำตอบ
ตอบ

ผูท้ บี่ รรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ชาติหน้าย่อมเกิดในสุคติ อาจเป็น
มนุษย์หรือเทวดา เมื่อมาเกิดใหม่ ความเป็นโสดาบันย่อมมีอยู่คือไม่
ต้องตัง้ ต้นใหม่ เพราะว่าธรรมทีท่ า่ นได้บรรลุแล้วย่อมไม่เสือ่ ม การทีค่ ณ
ุ
ทั้งสองหมุนเข็มมาทางธรรมแทนทางโลกนั้นดีแล้ว ขออนุโมทนาด้วย
เป็นอย่างยิ่ง
ค�ำถามที่ ๓๐๐
เรี ย นท่ า นอาจารย์ ที่ เ คารพยิ่ ง ตอนนี้ ดิ ฉั น ถู ก ความคิ ด อกุ ศ ล
ครอบง�ำจิตใจแทบจะตลอดเวลา เราจะหลุดจากความคิดร้ายนี้ได้
อย่างไรคะ แบบขุดรากถอนโคนความคิดอกุศลแบบถาวร เพือ่ จะได้ไม่
สร้างบาปให้ตัวเองอีก ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ หมายเหตุ: ความ
คิดอกุศลคือ รู้สึกไม่ค่อยเลื่อมใสอย่างเต็มที่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทาง
พุทธศาสนา เวลาเห็นพระสงฆ์ พระพุทธรูป จิตไปเกิดคิดลบหลู่ขึ้นมา
โดยควบคุมไม่ได้ อยากจะหยุดคิดแบบนี้ก็ท�ำไม่ได้ค่ะ อยากจะเป็น
คนดี คิด พูด ท�ำ  ในสิ่งที่ดี แบบตลอดเวลา แต่ตอนนี้ก�ำลังจิตตก
ฟุ้งซ่านไปกับความคิดอกุศลค่ะ และกลัวตกนรกค่ะ
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ตอบ

ถ้าคุณเป็นชาวพุทธ ความคิดแบบนี้จ�ำเป็นต้องแก้ไข คุณชอบ
ศึกษาพระธรรมหรือไม่ ถ้าคุณชอบศึกษาพระธรรมจะแก้ปัญหานี้ได้
คือให้คุณศึกษาพระธรรมจนซาบซึ้ง แล้วคุณจะเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้า เมือ่ เห็นพระพุทธรูปก็จะเลือ่ มใส เห็นเป็นสิง่ แทนพระพุทธเจ้า
พระธรรมมาจากพระพุทธเจ้า ส�ำหรับพระสงฆ์นั้นเป็นผู้สืบศาสนาของ
พระพุทธเจ้าให้ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ และได้ท�ำประโยชน์แก่สังคม
ไทยไว้มาก เมื่อคิดในแง่นี้คุณก็จะไม่นึกรังเกียจพระสงฆ์ จริงอยู่พระ
สงฆ์ที่ไม่ดีก็มี แต่ขอให้คุณเลือกนึกถึงพระสงฆ์ที่ดีๆ  พระสงฆ์เป็น
ชุมชนกลุ่มหนึ่ง มีอยู่ประมาณสามแสนรูป ในคนจ�ำนวนนี้ย่อมจะมี
ทีด่ บี า้ งไม่ดบี า้ งเหมือนกับชุมชนอืน่ ๆ เช่น ครู ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ
และประชาชนทั่วไป เราเลือกเคารพนับถือเฉพาะส่วนที่ดี เหมือนเลือก
กินผลไม้ในตะกร้า เว้นส่วนที่เสีย บริโภคเฉพาะส่วนที่ดี คิดได้อย่างนี้
คุณก็จะสบายใจ ส�ำหรับเครื่องลางของขลังต่างๆ ที่เขานิยมกันว่า
ศักดิ์สิทธิ์ คุณจะไม่สนใจก็ได้ไม่เสียหายอะไร เห็นใจคุณมากๆ  ขอให้
คุณประสบความส�ำเร็จในการท�ำใจให้ได้ ผลเป็นอย่างไรช่วยบอกให้
ทราบด้วย
ค�ำถามที่ ๓๐๑
อยากทราบคนที่ใส่ร้ายคนอื่น แล้วต่อมาเขาส�ำนึกตัว แล้วมา
ขอโทษ แต่ไม่ได้มาขอโทษด้วยตนเอง ฝากคนอื่นมาขอโทษ แล้วคนที่
ถูกใส่ร้ายบอกว่าไม่เป็นไร แล้วอย่างนี้คนที่ใส่ร้ายยังจะได้รับผลกรรม
อยู่ไหม แล้วจะได้รับอย่างไร
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การใส่รา้ ยได้ทำ� ไปแล้ว แม้จะขอโทษแล้ว ผูถ้ กู ใส่รา้ ยอโหสิกรรม
แต่กรรมคือการใส่ร้ายยังต้องเป็นกรรมอยู่ อาจจะมีผลร้ายในโอกาส
ต่อไป วิธีแก้ไขก็คือ ให้คุณท�ำความดีกับคนที่คุณใส่ร้ายมากๆ และ
สรรเสริญคุณของเขาทุกๆ โอกาสทีท่ ำ� ได้ ผลกรรมทีเ่ นือ่ งจากการใส่รา้ ย
ก็จะเจือจางลงจนหมดสิน้ ไปในทีส่ ดุ ต่อไปภายหน้าขอให้คณ
ุ ระวังเรือ่ ง
ท�ำนองนี้ให้มากจะได้ไม่มีผลกรรมติดตัว
พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ มีคนพาลอยู่ ๒ จ�ำพวกคือ  ๑. ล่วงเกินเขา
แล้วไม่ขอโทษ  ๒. เขาขอโทษแล้ว รู้สึกผิดแล้ว ไม่ยอมให้อภัย
ค�ำถามที่ ๓๐๒
เรียนถามค่ะ  ๑. หากต้องการมีสติอยู่ตลอดเวลาจะมีวิธีอย่างไร
คะ  ๒. แทบไม่เคยนอนไม่หลับเลยเพราะเวลาอยากหลับก็นั่งสมาธิ
แป๊บนึงไม่เกิน ๑๕ นาที ก็เริ่มง่วงแล้ว มีวิธีแก้ไขหรือเปล่าคะ ขอบ
พระคุณค่ะ
ตอบ

๑. คิดให้รอบคอบก่อนท�ำและพูด ถ้ารู้สึกว่าโกรธให้รีบใช้สติ
เหนี่ยวรั้งไว้ ตัดสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ออกไป ไม่จุกจิกจู้จี้กับเรื่องเล็กน้อย
เหมือนชาวสวนผู้ฉลาดตัดกิ่งไม้ที่ไม่มีประโยชน์ออกไป เพื่อให้กิ่งที่มี
ประโยชน์ได้มีน�้ำเลี้ยงเต็มที่ เพียงเท่านี้คุณก็จะรู้สึกว่ามีสติดีขึ้นมาก
๒. ดีแล้วทีน่ อนหลับได้ มีคนจ�ำนวนมากทีไ่ ด้รบั ความทุกข์ทรมาน
จากการนอนไม่หลับ
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ค�ำถามที่ ๓๐๓
เวลาคุยกับพ่อ ท่านชอบเอาเรื่องที่ท่านไม่พอใจแม้จะนานนม
มาแล้ว แม้คนทีเ่ อ่ยจะเป็นหรือตายไปนานแล้วก็ตาม ท่านจะพูดวกไป
จนได้ท�ำให้เราซึ่งเป็นลูกรู้สึกอิดหนาระอาใจมาก พอนานๆ เข้าไปพบ
ท่านที ท่านก็จะว่าเราไม่สนใจท่านแล้วก็วนมาพูดจุดเดิมอีก เคยขอร้อง
ท่านว่าให้ท่านรู้จักที่จะรับรู้ เข้าใจและให้อภัยคนรอบๆ ข้างบ้าง เพื่อ
ความสุขสงบของคนทั้งหลายและตัวท่านเอง แต่ท่านส่ายหน้าปฏิเสธ
ไม่ยอมท่าเดียว (เวลาท่านท�ำคนอื่นเจ็บช�้ำน�้ำใจท่านลืมหมดเหมือนมี
ยางลบไม่เคยพูดถึงเลย) แปลกมาก ทนสภาพนีม้ ากว่า ๔๐ ปีแล้ว เบือ่
แต่เราก็รักพ่อ
ตอบ

คนแก่ชอบบ่นปล่อยท่านไปเถอะ นึกว่าเป็นความสุขของท่านทีไ่ ด้
ท�ำอย่างนั้น เราฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็ได้ตามสบายของเรา
ค�ำถามที่ ๓๐๔
เรียนอาจารย์วศินทีเ่ คารพ อยากรบกวนถามเนือ่ งจากทีบ่ า้ นนิมนต์
พระรับบิณฑบาตทุกวันโดยคุณแม่เป็นผูใ้ ส่ แล้วตัวหนูได้รว่ มจบอาหาร
ด้วยแต่ไม่ได้อยูร่ ว่ มใส่บาตรเพราะต้องรีบไปท�ำงาน อย่างนีจ้ ะได้ไหมคะ
และตอนที่จบอาหารได้อธิษฐานแผ่ส่วนบุญไปด้วยเลยจะได้ไหมคะ
จ�ำเป็นต้องกรวดน�้ำอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคะ และกรณีที่เราฟังธรรม
พระให้ศีล-พร กรวดน�้ำ  เราไม่ได้กรวดน�้ำแต่อธิษฐานจิตเองได้ไหมคะ
รบกวนช่วยตอบด้วยขอบคุณค่ะ
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ได้ กรวดน�้ำเมื่อไรก็ได้

ค�ำถามที่ ๓๐๕
รบกวนถามอาจารย์คะ่ หนูได้มสี มั พันธ์กบั ผูช้ ายคนหนึง่ (ยังไม่ได้
แต่งงาน) โดยที่ฝ่ายชายบอกว่ายังโสด ต่อมามีผู้หญิงมาแสดงตัวว่า
เป็นภรรยาและก�ำลังตั้งท้องถึงได้ทราบความจริง หนูไม่ทราบว่าจะ
ท�ำอย่างไร เพราะหนูมีความคิดที่ฝังในใจว่าผู้หญิงควรมีผู้ชายเพียง
คนเดียว หนูไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรดีและรักผู้ชายคนนี้มาก ไม่อยากต้อง
เลิกกัน แต่มันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมใช่ไหมคะถ้าหนูจะเป็นภรรยาน้อย
เขา ตอนนี้เหมือนก�ำลังสับสนค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยชี้ทางให้ด้วยค่ะ
ตอบ

คุณรีบถอนตัวออกมา ตั้งต้นใหม่ คิดใหม่ ท�ำใหม่ ถ้าคุณฝืนเดิน
หน้าต่อไปจะยุ่งแย่เลย ถอนตัวมาตั้งหลักใหม่ดีกว่า มีโอกาสดีๆ ข้าง
หน้าอีกเยอะ
ค�ำถามที่ ๓๐๖
ข้าพเจ้าเห็นคนที่ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ (แล้วเกิดปีติได้
อีกต่างหาก) ชอบไปวัด ท�ำบุญ แต่กลับเป็นคนไม่รับผิดชอบในหน้าที่
การงาน มาสาย กลับก่อนเวลา ไม่สนใจถึงผลของการกระท�ำของ
ตนเอง ทีม่ ผี ลกระทบต่อเพือ่ นร่วมงาน ใครว่าก็ไม่โกรธ นิง่ เฉย บอกว่า
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ใช้ธรรมะ เข้าใจ และเมตตาผู้อื่น อารมณ์ดีตลอดเวลา แต่ในขณะที่
ข้าพเจ้าไม่เคยนั่งสมาธิได้ส�ำเร็จ จะฟุ้งซ่านตลอด จิตใจมีแต่ความ
โกรธและเพ่งโทษคนอื่นตลอดเวลา แต่ข้าพเจ้าก็รับผิดชอบหน้าที่การ
ท�ำงาน ไม่เคยเอาเวลาท�ำงานไปท�ำเรื่องส่วนตัว เป็นคนที่เคร่งครัด
และเคร่งเครียดตลอดเวลา เลยรู้สึกไม่ดีว่า ท�ำไมธรรมะจึงคุ้มครอง
คนเหล่านี้
ตอบ

เขามีดบี างส่วนไม่ดบี างส่วน คุณก็เหมือนกันมีดบี างส่วนไม่ดบี าง
ส่วน จงรักษาส่วนทีด่ ไี ว้ ก�ำจัดสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกไป ส่วนของคุณคุณต้องท�ำ
เอง ส่วนของเขาเขาก็ต้องท�ำเอง ท�ำแทนกันไม่ได้

ค�ำถามที่ ๓๐๗
อยากให้อาจารย์ช่วยแนะน�ำหนังสือสักเล่มเพื่อดิฉันจะส่งไปให้
พี่อ่าน เนื่องจากพี่ชอบไปวัด ท�ำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ แต่เขาดูไม่มี
ความสุข ทั้งที่มีพร้อมทุกอย่าง และชอบว่ากระแหนะกระแหนให้ดิฉัน
เสียใจอยู่เสมอ และคิดว่าดิฉันสบายที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ทั้งที่
ดิฉนั ต้องท�ำงานเลีย้ งดูพอ่ แม่มาตลอด เพียงแต่ไม่เคยพูดและมีความสุข
ทีไ่ ด้ดแู ลท่าน ดิฉนั อยากให้พๆี่ มีความสุขจากข้างใน ไม่ใช่สขุ แต่เพียง
ภายนอก เลยอยากได้หนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย
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ตอบ

ควรอ่ า นหนั ง สื อ เพื่ อ ความสุ ข ใจ ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ธ รรมดา โทร.
๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖
ค�ำถามที่ ๓๐๘
เรียนถามท่านอาจารย์   ๑. ผ้าจ�ำน�ำพรรษาคืออะไร  ๒. วัน
อาสาฬหบูชามีความส�ำคัญเรื่องอะไรกันแน่
ตอบ

๑. คือผ้าสบงหรือจีวรที่มีผู้น�ำมาถวายพระหลังจากออกพรรษา
แล้ว เรียกในภาษาบาลีวา่ “วัสสาวาสิกสาฎก” ส่วนมากมักจะเรียกกัน
ผิด คือเรียก ผ้าอาบน�ำ้ ฝน (วัสสิกสาฎก) ซึง่ จะต้องถวายก่อนเข้าพรรษา
ว่า ผ้าจ�ำน�ำพรรษา แม้แต่เทียนพรรษาก็เรียกกันผิดเหมือนกัน คือ
เรียกว่าเทียนจ�ำน�ำพรรษา ได้เห็นประกาศเชิญชวนอยูท่ วั่ ไปว่าเชิญร่วม
หล่อเทียนจ�ำน�ำพรรษา อย่างนี้ผิด โปรดเข้าใจด้วย
๒. อาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในเดือนแปด (อาสาฬหะ แปล
ว่า เดือนแปด) ปรารภเรือ่ งทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร
หรือปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ เป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะ
ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคลองค์แรกในพุทธศาสนา วัน
รุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษา ก็ท�ำต่อกันไปเลย คืออาสาฬหบูชาและเข้า
พรรษา อาสาฬหบูชาเพิง่ มีเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ มาถึงเวลานีไ้ ด้ ๕๐ ปีพอดี
ส่วนวิสาขบูชามีตั้งแต่สมัยสุโขทัย มาฆบูชามีในสมัยรัชกาลที่ ๔
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ค�ำถามที่ ๓๐๙
ข้าพเจ้าชอบเขียนไปขอหนังสือธรรมะตามเว็บไซต์หรือแหล่ง
ต่างๆ  มีทั้งที่แจกฟรีหรือส่งแสตมป์ไปเป็นค่าจัดส่ง โดยขอครั้งละ
ประมาณ ๒-๓ เล่ม เพื่อน�ำไปฝากเพื่อนและญาติพี่น้อง ถามว่า การ
กระท�ำเช่นนีเ้ ป็นความโลภหรือไม่ และเป็นการติดค้าง “ทาน” จากผูอ้ นื่
หรือไม่
ตอบ

ดีครับ ไม่เป็นความโลภ แต่เป็นความเผื่อแผ่แบ่งปันมีน�้ำใจ ไม่
เป็นการติดค้าง “ทาน” จากผูอ้ นื่ เพราะผูใ้ ห้กเ็ ต็มใจให้ ดีแล้วครับขอให้
ท�ำต่อไป
ค�ำถามที่ ๓๑๐
เรียนอาจารย์วศินที่เคารพ ดิฉันอยากเรียนถามว่า การที่คนเรา
เป็นคนที่ชอบกังวลจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
บางครั้งถึงขั้นที่เรียกว่าเครียดก็ว่าได้ ดิฉันจะใช้หลักธรรมข้อไหนดีคะ
ที่จะใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ขอขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ขอให้ท่องจ�ำไว้เสมอว่า ความกังวลนั้นถ้าเราไม่ฆ่ามันเสียก่อน
มันจะฆ่าเรา เมื่อมีความกังวลก็ต้องเครียดแน่ ความเครียดมีเล็กน้อย
ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีมากอันตราย อันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของคุณ ขอให้นกึ ว่าท�ำปัจจุบนั ให้ดที สี่ ดุ อนาคตช่างมันเถอะ มันจะจัด
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ตัวของมันเอง อดีตที่ท�ำให้กังวลลืมๆ เสียบ้าง อนาคตที่ท�ำให้กังวล
ก็อย่าไปคิดถึงมัน สุภาษิตทางจิตวิทยาของฝรั่งเขาบอกว่า จงอยู่ใน
ห้ อ งที่ มี แ ต่ วั น นี้ คื อ ปิ ด อดี ต และอนาคตเสี ย ท� ำ ปั จ จุ บั น ให้ ดี ที่ สุ ด
ดังกล่าวแล้ว อนาคตจะดีเอง แพทย์บางคนบอกว่า เขาไม่มีอนาคต
หมายความว่าไม่สนใจกับอนาคต มีเรื่องจะต้องพูดยาวเหยียดเลย แต่
ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน ขอแนะน�ำให้อ่านหนังสือ  ๑. เพื่อความสุขใจ
ของวศิน อินทสระ ส�ำนักพิมพ์ธรรมดา โทร. ๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖  ๒. วิธี
ชนะทุกข์และสร้างสุข (How to stop worring and start living ของ
เดล คาร์ เ นกี แปลโดยอาษา ขอจิ ต ต์ เ มต) ตอนนี้ ไ ม่ ท ราบพิ ม พ์ ที่
ส�ำนักพิมพ์ใด ลองเดินดูตามร้านหนังสือใหญ่ๆ น่าจะมี ขอให้คณ
ุ ปลอด
ความกังวลและมีความสุข
ค�ำถามที่ ๓๑๑
เรียนถามอาจารย์ การท�ำงานโดยมีสติ คือ พูดง่ายมากแต่หลัก
การปฏิบัติยากมาก อาจารย์พอจะแนะน�ำว่าให้ท�ำงานโดยมีสติได้
อย่างไร และหลักธรรมทีจ่ ะน�ำมาใช้ชว่ ยประกอบมีเรือ่ งอะไรทีน่ า่ สนใจ
บ้าง ขอบคุณครับ
ตอบ

พูดง่ายท�ำยากอย่างที่คุณว่ามาถูกแล้ว ท�ำยากแต่ท�ำได้ ถ้าเรา
อยากได้รับสิ่งที่ได้โดยยาก เราต้องท�ำสิ่งที่ท�ำได้ยาก อดทนต่อสิ่งที่ทน
ได้ยาก เสียสละสิ่งที่สละได้ยาก เอาชนะสิ่งที่ชนะได้ยาก
สติจ�ำต้องมีในการงานทั้งปวงอยู่แล้ว (สติ สัพพัตถะ ปัตถิยา)
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พยายามนึกถึงแต่ปัจจุบัน ไม่กังวลถึงอดีตและอนาคต ธรรมที่จะมา
ช่วยก็คอื ความอดทน ความเพียร การตัง้ ใจมัน่ หรือสมาธิ ปัญญา อะไร
ไม่จ�ำเป็นในชีวิตเขี่ยทิ้งไปให้หมด ท�ำเฉพาะสิ่งที่จ�ำเป็นเท่านั้น คุณจะ
พบว่าเบาสบายขึ้นมากทีเดียว
ค�ำถามที่ ๓๑๒
๑. ความหงุดหงิดมีอะไรเป็นสาเหตุคะ แก้ไขแบบเด็ดขาดได้
อย่างไร ไม่อยากเป็น รู้สึกร�ำคาญตัวเองและรู้ว่าคนอื่นคงร�ำคาญเรา
ด้วยค่ะ  ๒. คนฉลาดและหน้าตาดี อัธยาศัยดี ต้องท�ำบุญด้วยอะไรคะ
ตอบ

๑. ความหงุดหงิดเริ่มต้นจากความไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางทีก็
ไม่พอใจตัวเอง ถ้าหงุดหงิดคนอืน่ สิง่ อืน่ เราเอาชนะได้ดว้ ยความกรุณา
สมมติว่าเด็กมาเล่นส่งเสียงดังที่หน้าบ้าน เราก�ำลังท�ำงานอยู่ รู้สึกถูก
รบกวน หงุดหงิด ขอให้คิดอย่างกรุณาว่าเป็นความสุขของเด็กที่ได้เล่น
เพียงเท่านีเ้ ราจะหายหงุดหงิด คนอืน่ ท�ำไม่ถกู ใจเรา ขอให้เราคิดว่าเราก็
คงเคยท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่ถกู ใจคนอืน่ เหมือนกัน ท่องบทกลอนต่อไปนี้
ไว้บ่อยๆ
จะหาใครถูกใจที่ไหนเล่า
ตัวเราเองยังไม่ถูกใจเราหนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ร้อนใจ
(อุทานธรรมของ พระศาสนโศภณ (แจ่ม จัตตสัลโล))
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๒. พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คนฉลาดเพราะหมัน่ คบหาสมาคมกับ
บัณฑิตและนักปราชญ์ คนหน้าตาดีหรือสวยเพราะเป็นผูไ้ ม่มกั โกรธ คน
อัธยาศัยดีเพราะหมัน่ อบรมจิตใจ ผลแต่ละอย่างย่อมมาจากเหตุแต่ละ
อย่าง ขอให้คุณผู้ถามได้สมบัติทั้งสามอย่างนี้เถิด
ค�ำถามที่ ๓๑๓
ข้าพเจ้าอยากจะสอบถามเรื่องเนื้อคู่ คือว่าการที่ผู้ชายกับผู้หญิง
เป็นแฟนกันแล้ว มีสาเหตุตอ้ งเลิกกันไปและจากกันไปเป็น ๑๐ ปี แล้ว
ในทีส่ ดุ ก็กลับมาพบกันและอยูด่ ว้ ยกันและไม่พรากจากกันอีก อยากจะ
สอบถามว่าเป็นเพราะอะไร ถ้าในเมือ่ เขาเป็นเนือ้ คูก่ นั ท�ำไมเขาถึงต้อง
แยกจากกันก่อน แล้วถึงจะกลับมาพบกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าคู่แท้หรือ
เปล่า หรือว่าเป็นเพราะกรรมทีท่ �ำร่วมกันมาจึงต้องแยกกันก่อน แล้วถึง
จะกลับมาเจอกัน
ตอบ

มันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่แทรกเข้ามาในระยะนั้นๆ เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย เมือ่ มีเหตุปจั จัยให้แยกกันก็แยกกัน พอมีเหตุปจั จัยให้มารวมกัน
ก็มารวมกัน ก็เท่านี้เอง
ค�ำถามที่ ๓๑๔
เราจะท�ำบุญทุกวันได้อย่างไรบ้าง ในเมือ่ เราไม่มเี วลา ต้องท�ำงาน
มีคนแนะน�ำว่าให้หยอดใส่กระปุกทุกวัน แล้วพอถึงเวลาก็น�ำเงินนั้นไป
ท�ำบุญ รบกวนช่วยแนะน�ำด้วยค่ะ
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ตอบ

ก็ดีเหมือนกัน มีบุญอีกตั้งหลายอย่างนอกจาก ทาน เช่น การ
รักษาศีลให้บริสุทธิ์ การอบรมจิตให้ดี เป็นบุญมากกว่าการให้ทานเสีย
อีก แต่กค็ วรจะท�ำไปทุกๆ อย่างเท่าทีโ่ อกาสจะอ�ำนวย แสวงหาโอกาส
เอาบ้าง ความอ่อนน้อมถ่อมตน การช่วยเหลือกิจการทีเ่ ป็นกุศลแก่ผอู้ นื่
การฟังธรรม การแนะน�ำสัง่ สอนผูอ้ นื่ การท�ำความเห็นให้ดี มีสมั มาทิฐิ
เหล่านี้ล้วนเป็นบุญทั้งนั้น ซึ่งเราสามารถท�ำได้ในชีวิตประจ�ำวัน
ค�ำถามที่ ๓๑๕
อยากจะสอบถามว่า คนทีช่ อบว่าคนอืน่ ชอบนินทาคนอืน่ ถ้าเรา
ไม่โต้ตอบเขาจะเลิกไปเองใช่ไหมคะ แล้วเขาก็จะได้รับกรรมจากการ
กระท�ำของเขาเองใช่ไหม อย่างนี้ถ้าใครมาว่าเรา มานินทาเรา เราต้อง
นิ่งเฉยใช่ไหม ไม่ต้องไปโต้ตอบ
ตอบ

ถ้ามีโอกาสชีแ้ จงได้กช็ แี้ จงให้เขาเข้าใจ แต่ไม่ตอ้ งทะเลาะกัน ถ้า
ชีแ้ จงแล้วเขาไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไป เรือ่ งของกรรมใครท�ำใครได้ เราไม่
ได้ท�ำกรรมชั่วผลชั่วจะตกมาถึงเราได้อย่างไร ขอให้เดินอยู่ในทางแห่ง
ความดี เราจะได้ดีและมีความสุขใจ
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ค�ำถามที่ ๓๑๖
ผิ ด ด้ ว ยหรื อ ที่ เ ราเป็ น คนตรง ซื่ อ สั ต ย์ เป็ น ตั ว ของตั ว เองสู ง
ที่ ยึ ด ความถู ก ต้ อ ง ความยุ ติ ธ รรม ไม่ มี พิ เ ศษกั บ ใครโดยเอาความ
สัมพันธ์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง แต่ท�ำให้เราถูกแอนตี้จากสังคมที่ท�ำงาน
ที่ ๙๙ % อยู่บนพื้นฐานที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ถ้าตัวเองไม่ได้
ประโยชน์จะไม่ยอม ไม่ให้ความร่วมมือ จะร่วมกันนินทา ท�ำให้ขา้ พเจ้า
รู ้ สึ ก ท้ อ แท้ ม ากและหมดก� ำ ลั ง ใจว่ า เราท� ำ ตั ว ติ ด ดี เ กิ น ไปหรื อ ก็
มาตรฐานของเราเป็นแบบนี้ ขอค�ำแนะน�ำจากท่านอาจารย์ว่าข้าพเจ้า
ควรจะฝึกใจอย่างไรดี
ตอบ

วิธีด�ำเนินชีวิตต้องให้พอดี ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป รู้จัก
ยืดหยุ่นบ้าง ผ่อนปรนบ้าง คนเราเกิดมาด้วยจิตใจที่ไม่เหมือนกัน สิ่ง
แวดล้อมในวัยเด็ก ในวัยหนุม่ สาวก็ไม่เหมือนกัน มีนสิ ยั อุปนิสยั ต่างกัน
ยากมากทีจ่ ะให้เสมอกันได้ คนทัง้ หลายเข้ากันได้ตามอธิมตุ ิ (อุปนิสยั )
แต่ละคนมีลกั ษณะประจ�ำตัวของตัวอยู่ ยากทีจ่ ะฝืนได้ ใครจะสามารถ
ไปลบลายเสือให้ออกจากตัวของมัน หางหมาทีค่ ดก็ยากทีจ่ ะดัดให้ตรง
ได้ กิเลสหลากหลายท�ำให้จติ คนหลากหลาย จิตหลากหลายท�ำให้กรรม
หลากหลาย กรรมหลากหลายท�ำให้บุคคลแตกต่างกันไปหลากหลาย
ปลงเสียเถิด เราพยายามแก้ไขเท่าทีจ่ ะแก้ได้ นอกนัน้ ยกให้เป็นกฎแห่ง
กรรมไป พระพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยบุคคลก็ไม่สามารถจะโปรดคนได้
ทุกคน เราเป็นอะไรเล่า คิดได้อย่างนี้คุณจะเบาตัวขึ้นมาก ปล่อยวาง
เหตุการณ์ต่างๆ ได้บ้างตามสมควร ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด
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ค�ำถามที่ ๓๑๗
เรียนอาจารย์วศินที่เคารพ หนูเป็นคนที่จิตใจฟุ้งซ่าน ตัดสินใจ
ไม่ค่อยได้ เหมือนกลัวผลของมัน ท�ำให้จิตใจเราซึมๆ บ่อยๆ และก็
ขี้น้อยใจ เวลาเพื่อนเราให้ความส�ำคัญเพื่อนอีกคนมากกว่าเรา ควรจะ
ใช้หลักธรรมอะไรมาเป็นวิหารธรรมคะ
ตอบ

ฟุง้ ซ่านเพราะใจไม่สงบพอ ฝึกท�ำสมาธิเสียบ้างให้จติ ใจหนักแน่น
มั่นคง ไม่กลัวต่อผลของสิ่งที่เราได้ท�ำแล้ว อย่างน้อยที่สุดมันเป็นบท
เรียนให้เราฉลาดขึน้ รูจ้ กั ตัวเอง รูจ้ กั ผูอ้ นื่ รูจ้ กั ความแปรปรวน ความไม่
เที่ยงของชีวิต ทนได้ต่อความขึ้นลงของชีวิต เพื่อนฝูงที่ดีเราหาได้เสมอ
ถ้าเราเป็นคนดีมจี ติ ใจมัน่ คง ไม่กงั วลจนเกินเหตุในเรือ่ งความพลัดพราก
สูญเสีย ขอให้คุณท�ำจิตใจให้มั่นคงกล้าตัดสินใจที่จะท�ำสิ่งที่ตรองด้วย
ปัญญาแล้วว่าควรท�ำ  การตัดสินใจผิดอาจท�ำให้เราล้มเหลวได้บา้ ง แต่
การไม่กล้าตัดสินใจเลยท�ำให้เราล้มละลายทีเดียวคือท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ
ค�ำถามที่ ๓๑๘
ขอเรียนถามว่า มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีคนพยากรณ์ท่านว่า เป็นผู้
ไม่มาเกิดแล้ว แต่การกระท�ำบางอย่างของท่านท�ำให้เห็นว่า ท่านยังมี
ความโกรธ ยังติเตียนผูอ้ นื่ อยู่ ยังมีคำ� ว่าฉันเป็นผูใ้ หญ่ เธอเป็นเด็กต้อง
เข้ามาหาฉัน อยากถามว่าเวลาผู้ใหญ่คนนี้เตือนอะไรต้องเชื่อทุกอย่าง
หรือเปล่าคะ
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ตอบ

ตามหลักพระพุทธศาสนา ท่านให้พิจารณาด้วยปัญญาเสียก่อน
แล้วจึงค่อยเชื่อ อะไรควรเชื่อก็เชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อก็ไม่เชื่อ ไม่ว่าใคร
จะเป็นคนพูด ลองดูหลักความเชื่อในกาลามสูตรหรือเกสปุตติยสูตรใน
อังคุตตรนิกาย
ค�ำถามที่ ๓๑๙
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนหนึ่งซึ่งชื่นชอบอาจารย์วศิน
มากครับ ขอเป็นก�ำลังใจให้อาจารย์ท�ำงานต่อไปครับ ผมมีค�ำถามว่า
เท่าที่ได้ยินมา ไม่ว่าจะสมัยพุทธกาลหรือว่าปัจจุบัน ผมเข้าใจว่าการ
ปฏิบตั ธิ รรมในป่าน่าจะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั สิ ามารถบรรลุธรรมได้งา่ ยกว่าการ
อยูใ่ นชุมชน ค�ำถามก็คอื ว่าถ้าเราไม่สามารถเข้าป่าไปปฏิบตั ธิ รรม แล้ว
การอยูใ่ นชุมชนทีต่ อ้ งท�ำงานต้องเจอผูค้ นทีห่ ลากหลายและต้องกระท�ำ
กรรมมากมายทั้งดีบ้างเลวบ้าง เราจะต้องวางแนวความคิดอย่างไร
และปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถบรรลุธรรมได้แม้เราจะอยู่อย่าง
คฤหัสถ์
ตอบ

บางคนก็เหมาะส�ำหรับอยู่ป่า บางคนก็เหมาะส�ำหรับอยู่ในเสนาสนะที่เป็นหมู่บ้าน พระจึงมี ๒ พวก คือ พวกอรัญวาสี (อยู่ป่า) และ
คามวาสี (อยู่ในหมู่บ้าน) ส�ำหรับฆราวาสที่ไม่สามารถจะอยู่ป่าได้ อยู่
ในเรือนก็บรรลุธรรมได้ อย่างในสมัยพุทธกาลมีผคู้ รองเรือนทัง้ ชายและ
หญิงได้บรรลุธรรมตัง้ แต่เป็นพระโสดาบันไปจนถึงเป็นพระอนาคามีเป็น
จ�ำนวนมาก
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การปฏิบตั นิ นั้ ให้ปฏิบตั ไิ ปตามธรรม คือ ปฏิบตั ธิ รรมให้เหมาะสม
กับฐานะของตน เช่น ประพฤติปฏิบัติอยู่ในมงคล ๓๘ ปฏิบัติอยู่ใน
กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นต้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสรรเสริญการอยู่ป่า
แต่เพียงประการเดียว ตรัสเป็นกลางๆ ว่า อยู่ในที่ใดสามารถรักษาสติ
และจิตได้ดีก็ให้อยู่ที่นั้น แม้จะอยู่ป่าแต่รักษาสติและจิตไม่ได้ก็ไม่ควร
อยู่ ข้อความที่กล่าวมานี้ได้นัยมาจากวนปัตถสูตร มัชฌิมนิกาย มูล
ปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ (บาลี) ข้อ ๒๓๔-๒๔๒ ขอขอบคุณ
ที่ให้ก�ำลังใจมา
ค�ำถามที่ ๓๒๐
การสละจีวรมีอะไรบ้างและมีกี่อย่าง
ตอบ

การได้ผ้าจีวรหรือสบงมาโดยไม่ถูกต้องตามข้อวินัย ท่านให้สละ
เสียแล้วปลงอาบัติ ท่านเรียกเป็นศัพท์ในพระวินยั ว่า “นิสสัคคิยปาจิตตีย”์

ค�ำถามที่ ๓๒๑
๑. ในการท�ำสมาธิในขั้นสมถะ (เพื่อให้ได้องค์ฌาน ๕) เราจะ
ทราบได้อย่างไรว่า “วิตก” และ “วิจารณ์” เกิดขึน้ (อย่างบริบรู ณ์) ครับ
๒. การที่ร่างกายของเราอ่อนเพลียเนื่องจากการงานในแต่ละวันเป็น
มิทธะ (หรือความง่วงซึมซึ่งเป็นหนึ่งในนิวรณ์ ๕) หรือเปล่าครับ (สิ่งนี้
ท�ำให้ผมไม่สามารถท�ำจิตให้เป็นสมาธิ)
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ตอบ

๑. ต้องรู้จักว่าวิตกวิจารณ์คืออะไร “วิตก” คืออาการที่จิตจับ
อารมณ์ได้ เช่น แนบสนิทอยูก่ บั ลมหายใจเข้าออกในกรณีทเี่ จริญอานาปานสติ “วิจารณ์” คืออาการที่จิตเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้น เมื่อเรา
รู้จักวิตกวิจารณ์แล้ว เมื่อจิตเป็นเช่นนั้นเราก็รู้ว่าจิตเข้าถึงองค์ฌานมี
วิตกวิจารณ์เป็นต้น
๒. เป็นธรรมดา ถ้าร่างกายอ่อนเพลียมาก ใครๆ ก็ไม่สามารถท�ำ
สมาธิได้ ฝืนท�ำเข้าก็จะหลับอย่างเดียว ให้คุณมีก�ำลังดีแล้วจึงค่อยท�ำ
เช่น ในวันหยุดงาน เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๓๒๒
กราบเรียนอาจารย์วศินที่เคารพ มีข่าวจุดธูปแล้วให้จุ่มน�้ำดับเลย
เนือ่ งจากควันธูปมีผลให้เป็นมะเร็ง การปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องในการสวดมนต์
บูชาพระพุทธคุณฯ ถ้าไม่จดุ ธูปแต่จดุ เฉพาะเทียน หรือบางครัง้ มีดอกไม้
บูชาด้วย กับการจุดธูปแล้วจุม่ น�ำ้ ดับ อย่างไรคือการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
คะ กราบขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

มีแต่เทียนกับดอกไม้กไ็ ด้ครับ หรือมีเทียนอย่างเดียวก็ได้ แม้ไม่มี
อะไรเลยก็บูชาพระรัตนตรัยได้ด้วยการน้อมจิตระลึกถึงพระคุณของ
พระรัตนตรัย
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ค�ำถามที่ ๓๒๓
วันนี้วันศุกร์ หนูเข้ามารออ่านท่านตอบปัญหาใหม่ๆ ค่ะ เป็นห่วง
สุขภาพท่านนะคะ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ จงปกปักรักษาคุม้ ครองท่านอาจารย์ให้อยูเ่ ป็นสุขทุกเมือ่ และ
ขอให้ท่านเป็นผู้เจริญด้วยธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ รักและเคารพอย่างสูง
ตอบ

พอดีวันศุกร์ที่ผ่านมานี้มีแขกมาเยี่ยมตั้งแต่ช่วงสายๆ จนเย็น จึง
ไม่มีโอกาสได้ตอบค�ำถาม สัปดาห์นี้มาตอบค�ำถามในวันเสาร์ตอนเย็น
ขอขอบคุณที่ให้พรมา

ค�ำถามที่ ๓๒๔
อยากทราบผลกรรมของคนที่ชอบใส่ร้ายคนอื่น เขาจะได้รับผล
กรรมอย่างไรบ้าง
ตอบ

เมื่อกรรมให้ผลเขาก็คงจะถูกใส่ร้ายตอบ ตามหลักที่ว่าผู้ฆ่าย่อม
ได้รับการฆ่าตอบ ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อมได้รับการด่า
ตอบ ผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎ
แห่งกรรม สิง่ ใดทีเ่ ราท�ำไว้แก่ผอู้ นื่ สิง่ นัน้ ย่อมยอกย้อนกลับมาหาเรา ไม่
ว่าทางร้ายหรือทางดี
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ค�ำถามที่ ๓๒๕
อยากทราบวิ ธี ก ารลดละกรรม หรื อ การท� ำ ให้ ก รรมที่ เ รามี อ ยู ่
เบาบางลง เนือ่ งจากทุกวันนีเ้ ครียดมาก เพราะมีผชู้ ายคนหนึง่ ได้สญ
ั ญา
ว่าจะกลับมา แต่เขากลับไปแต่งงานกับผูห้ ญิงอืน่ แล้ว และผูห้ ญิงคนนี้
ก็ใส่รา้ ยดิฉนั มากมายจนดิฉนั ไม่สามารถทีจ่ ะอธิบายอะไรได้เลย เพราะ
ดิฉนั มาทีหลังผูห้ ญิงคนนี้ แต่ดฉิ นั ไม่เข้าใจว่าท�ำไมต้องใส่รา้ ยกันขนาดนี้
แต่สดุ ท้ายผูห้ ญิงคนนีม้ าขอโทษ แต่ฝากผูช้ ายมาขอโทษ กลายเป็นว่า
เรื่องทุกอย่างเขาโกหกและใส่ร้าย แต่เขายังได้แต่งงานกัน แต่ตัวดิฉัน
เองต้องทนทุกข์ เพราะเขาสัญญาว่าเขาจะกลับมา เพราะเขาบอกว่า
ถ้าเขาอยูก่ นั ไม่ได้เขาจะกลับมา จนทุกวันนีด้ ฉิ นั ก็ยงั รออยู่ เพราะคิดว่า
สักวันเขาจะกลับมา ดิฉันลืมรักครั้งนี้ไม่ได้จริงๆ ยังคงรออยู่เสมอ
อย่างนีท้ ำ� ไมเขา ๒ คนไม่รบั กรรมกันบ้าง มีแต่ดฉิ นั ทีเ่ จ็บปวดคนเดียว
ตอบ

ผมจะลองเล่าเรือ่ งให้ฟงั สักเรือ่ งหนึง่ ก่อน มีผหู้ ญิงคนหนึง่ ไปคลอด
ลูกที่โรงพยาบาล พักอยู่ที่โรงพยาบาลพอสมควรแล้วก็พาลูกกลับบ้าน
ด้วยความรักและชื่นชมยินดีเป็นนักหนา เลี้ยงดูอยู่หลายปีด้วยความ
ถนอมด้วยความรัก ต่อมาได้ทราบว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของตัว นาง
พยาบาลน�ำเด็กทีไ่ ม่ใช่ลกู ของตัวมาให้ เป็นการสับเปลีย่ นเด็กโดยไม่ได้
ตั้งใจ พอรู้เรื่องนี้เข้าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รักเด็กซึ่งได้เลี้ยงอย่างลูกของ
ตัวมานานปี จากนั้นก็มีแต่ความทุกข์ คิดถึงลูกแท้ๆ ของตัวว่าไปอยู่ที่
ใด นอกจากจะไม่รักเด็กคนนั้นแล้วยังจะรังเกียจเสียอีก คุณลองตอบ
ปัญหานี้ซิว่า ผู้หญิงคนนั้นท�ำผิดหรือท�ำถูก เขาควรจะท�ำใจอย่างไร
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อุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่น) ท�ำให้คนเราเป็นไปได้ต่างๆ ถ้า
อุปาทานหายไป เพราะเลิกยึดถือ ความทุกข์กจ็ ะหล่นไปเหมือนปลิดทิง้
มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปในวัดมืดด้วย ผ่านที่รกเข้าใจว่าถูกงูกัด
เพราะรู้สึกว่ามีอะไรมาฉกที่เท้า กลัวมาก เมื่อไปถึงกุฏิพระมีแสงไฟ
สว่างเห็นเลือดซึมออกมาด้วย เข้าใจว่าเป็นงูแน่ ทราบว่าแถวนัน้ มีงพู ษิ
ด้วยยิ่งตกใจมากขึ้น พระนึกเฉลียวใจขึ้นมาจึงเอาไฟไปส่องดูตรงที่ที่
เขาบอกว่าถูกงูกัด ได้พบกะลามะพร้าวที่แตกและมีข้างหนึ่งแหลมคม
มีเลือดติดอยู่ด้วยจึงถือกลับไปที่กุฏิ เมื่อชายผู้นั้นรู้ว่าที่แท้เป็นสิ่งนี้เอง
จึงหายตกใจ หายกลัว ยิ้มออกมาได้ กลายเป็นเรื่องคุยกันสนุกสนาน
ทีแรกอุปาทานว่าถูกงูกดั และเป็นงูพษิ ด้วยจึงตกใจหน้าซีดเหมือน
จะเป็นลม แต่พอรู้ความจริงอาการตกใจก็หายไปเหมือนปลิดทิ้ง ตาม
เรือ่ งทีเ่ ล่ามาทัง้ สองเรือ่ งนีค้ ณ
ุ จะเห็นว่า ความคิดของเราเองส�ำคัญทีส่ ดุ
ท�ำลายเราก็ได้ ท�ำให้เรามีความสุขก็ได้ แล้วแต่เราจะคิดอย่างไร ถ้าคุณ
คิดเพียงว่าเขาไม่กลับมาก็ดีแล้ว และพูดกับตัวเองบ่อยๆ เช่นนี้ ความ
ทุกข์ของคุณก็จะค่อยๆ ลดลง และหายไปในทีส่ ดุ คนเราพบกันเพือ่ จะ
พลัดพรากจากกัน พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ให้พจิ ารณาบ่อยๆ ว่า เรา
จะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายทั้งปวง โลกไม่มี
อะไรเป็นของของตน เราจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป” ความรักให้ความ
ทุกข์มากกว่าให้ความสุข ความสุขทางโลกเหมือนกินอ้อยจากโคนไปหา
ปลายยิง่ กินยิง่ จืด ส่วนความสุขทางธรรมเหมือนกินอ้อยจากปลายไปหา
โคนยิง่ กินยิง่ หวานชืน่ นับว่าเป็นโอกาสดีทคี่ ณ
ุ จะน�ำตนเข้าหาธรรม เมือ่
เข้าถึงธรรมแล้วก็จะเห็นว่าดีกว่ากันเยอะเลย
การลดวิบากของกรรมต้องลดที่กิเลสและท�ำความดีให้มากขึ้น
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ค�ำถามที่ ๓๒๖
ขอเรียนถามอาจารย์ด้วยความเคารพ ดิฉันแต่งงานกับสามีมา
๕ ปี ตลอดเวลาได้พากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่อย่างสม�่ำเสมอ
เกื้อกูลกันและกันตลอดมาโดยยังไม่มีบุตร ดิฉันมีความเชื่อมั่นและ
มั่นใจในการครองคู่ของเราสองคนมาก เพราะเราทั้งสองอยู่กันด้วยศีล
ด้วยธรรมตลอดมา แต่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงคือมีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ก้าวเข้ามาเป็นมือที่สามของเรา สามีกับผู้หญิงคนนั้นคบกันแบบชู้สาว
สามีมีความรักต่อผู้หญิงคนนั้นอย่างมาก ยอมทิ้งศักดิ์ศรี ความดี ทุก
อย่างที่เคยสร้างมาเพื่อคบกับผู้หญิงคนนั้นที่บรรจุเข้ามาใหม่ เราทั้ง
สามคนรับราชการอยู่ในที่ทำ� งานเดียวกัน ดิฉันตัดสินใจขอเป็นฝ่ายไป
เนื่องจากขอร้องให้สามีเลิกแต่สามีท�ำไม่ได้และไม่ยอมให้ดิฉันไป
ครอบครัว ครูบาอาจารย์ ก็บอกให้ดฉิ นั เจริญภาวนาและบอกว่าเราเป็น
คูบ่ ญ
ุ กันให้ดฉิ นั เป็นสายน�ำ้ ทีไ่ หลเย็นให้ได้ ทุกอย่างเกิดได้กด็ บั ได้ บอก
ว่าเชือกที่ผูกกับเสาสองต้นไว้ ถ้ามันตึงมากๆ อย่าไปตัด เพราะถ้าตัด
แล้วจะต่อยากหรือต่อไม่ได้เลย ดิฉนั เกิดความคิดทีส่ บั สนในใจตลอดว่า
ควรจะอยู่หรือควรจะไปดี ถ้าเขาเป็นคู่บุญกับดิฉันจริง ท�ำไมถึงมีคู่
ล�ำดับต้นอีก (สามีรักและหลงผู้หญิงมากไม่สามารถถอนตัวขึ้นมาได้
แต่ก็มีความผูกพันกับดิฉันมากเช่นกัน) ดิฉันควรท�ำอย่างไรกันแน่ เรา
ทั้งสามคนเป็นคนหน้าตาดี มีการศึกษา มีต�ำแหน่งหน้าที่การงานดี
ไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกอื่น แต่ท�ำไมถึงได้มาผูกพันกันแบบรักสามเส้า
ตอบ

ขอให้คณ
ุ ดูคำ� ตอบในข้อที่ ๓๒๕ ซึง่ อยูต่ ดิ กับค�ำถามของคุณนีเ้ อง
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ค�ำถามที่ ๓๒๗
เรียนอาจารย์วศินทีเ่ คารพ ขอเรียนถามว่า ทีก่ ล่าวว่าพระคุณของ
พระพุทธเจ้ามี ๙ ประการ พระคุณของพระธรรมมี ๖ ประการ พระคุณ
ของพระสงฆ์มี ๙ ประการนั้น อยากทราบว่ามีอะไรบ้างคะ
ตอบ

พระพุทธคุณ ๙ นั้น คือ
๑. ทรงเป็นพระอรหันต์
๒. ตรัสรู้เองโดยชอบ
๓. สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ
๔. เสด็จไปดี
๕. รู้จักโลกหรือรู้แจ้งโลก
๖. เป็นผู้ฝึกตนที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม
๗. เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
๘. เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
๙. เป็นผู้มีโชคดี
พระธรรมคุณ ๖ ดังนี้
๑. พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
๒. เห็นได้ในปัจจุบัน
๓. ไม่ประกอบด้วยกาล คือทันสมัยอยู่เสมอ
๔. ควรเรียกให้มาดูได้ คืออวดเขาได้ว่าเป็นของแท้
๕. ควรน้อมเข้ามาในตน หรือน้อมตนเข้าไปหาธรรม
๖. ผู้ปฏิบัติรู้ได้เฉพาะตน
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พระสังฆคุณ ๙ ดังนี้
๑. เป็นผู้ปฏิบัติดี
๒. ปฏิบัติตรง
๓. ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
๔. ปฏิบัติเหมาะสม
๕. เป็นผู้ควรบูชา
๖. เป็นผู้ควรต้อนรับ
๗. เป็นผู้ควรแก่ของท�ำบุญ
๘. เป็นผู้ควรได้รับการยกมือไหว้
๙. เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลก
ค�ำถามที่ ๓๒๘
ดิฉันจะขอถามเรื่องการแผ่เมตตาว่า ถ้าดิฉันจะแผ่เมตตาให้กับ
แฟนเก่าที่เลิกกันไป จะต้องท�ำอย่างไร มีคนแนะน�ำว่าให้แผ่เมตตาให้
กับเขาแล้วสักวันเขาก็จะกลับมา เพราะดิฉันยังรักเขาอยู่มาก ต้องการ
ให้เขากลับมา ช่วยแนะน�ำดิฉันด้วยค่ะ
ตอบ

ค�ำถามนี้ขอให้คุณดูค�ำตอบที่ข้อ ๓๒๕

ค�ำถามที่ ๓๒๙
อยากสอบถามว่า การนัง่ สมาธิได้บญ
ุ มากกว่าการท�ำบุญอย่างอืน่
เลยใช่ไหมคะ
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ตอบ

ไม่แน่เสมอไป อยู่ที่ว่านั่งสมาธิได้อะไรบ้าง ถ้านั่งสมาธิจนถึงขั้น
ได้ฌานก็มีผลมาก
ค�ำถามที่ ๓๓๐
เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการท�ำดีทุกวันโดยที่
เราไม่สร้างกรรมกับใครอีกทั้งการกระท�ำและค�ำพูด เพราะว่ารู้สึกว่า
รับกรรมมาหลายเรื่องแล้วทั้งที่ไม่ได้ท�ำอะไรเลย ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ไม่ได้ท�ำอะไรเลยไม่ได้ เราท�ำกรรมอยู่ตลอดเวลา ไม่กายกรรม
ก็วจีกรรม ไม่วจีกรรมก็มโนกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนกรรม-กรรม
ทางใจ คิดดีบา้ งคิดไม่ดบี า้ ง เป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้าง ประพฤติในกาย
สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ก็เป็นการท�ำดีทุกวัน
ค�ำถามที่ ๓๓๑
การที่เราท�ำให้พ่อแม่ต้องรู้สึกเสียใจเพราะเราเลือกแต่งงานกับ
คนที่ท่านไม่ชอบ ถือเป็นบาปกรรมหรือไม่ที่เราตัดสินใจในสิ่งที่ท่าน
ไม่เห็นด้วยคะ
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ตอบ

ถ้าคุณเลือกถูกคือได้ผู้ชายที่ดี อยู่กันแล้วมีความสุขความเจริญ
ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้ก็ถือว่าดีไม่เป็นบาป ถ้าคุณตัดสินใจแต่งงานกับคนที่พ่อแม่ชอบแต่อยู่กันไปแล้วไม่มีความสุข ถูกเบียดเบียน
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ในที่สุดก็ทิ้งขว้างหย่าร้างกัน คุณมีแต่ความทุกข์
ตลอดเวลาทีแ่ ต่งงาน อย่างนีพ้ อ่ แม่จะเสียใจว่าได้ตดั สินใจให้ลกู ผิดไป
แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องดูที่ผลด้วย
ค�ำถามที่ ๓๓๒
เรียนท่านอาจารย์ทเี่ คารพยิง่ ได้เคยอ่านหนังสือเล่มหนึง่ เขียนไว้
ว่าผู้ที่จะบรรลุนิพพานได้จะต้องเป็นผู้ชาย แต่ก็เคยอ่านพบว่าในสมัย
พุทธกาลก็มภี กิ ษุณหี ลายรูปทีน่ พิ พาน อาทิ นางอุบลวรรณาเถรี เป็นต้น
อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วยคะ
ตอบ

ผูห้ ญิงไม่วา่ จะเป็นภิกษุณหี รือว่าเป็นอุบาสิกา สามารถบรรลุธรรม
ได้เหมือนผู้ชาย และสามารถบรรลุได้จนถึงเป็นพระอรหันต์ทั้งในสมัย
พุทธกาลและแม้ในบัดนี้

ค�ำถามที่ ๓๓๓
ข้าพเจ้าอยากจะสอบถามเรื่องเนื้อคู่ คือว่าการที่ผู้ชายกับผู้หญิง
เป็นแฟนกันแล้ว มีสาเหตุตอ้ งเลิกกันไปและจากกันไปเป็น ๑๐ ปี แล้ว

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

95

ในทีส่ ดุ ก็กลับมาพบกันและอยูด่ ว้ ยกันและไม่พรากจากกันอีก อยากจะ
สอบถามว่าเป็นเพราะอะไรถ้าในเมื่อเขาเป็นเนื้อคู่กัน ท�ำไมเขาถึงต้อง
แยกจากกันก่อน แล้วถึงจะกลับมาพบกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าคู่แท้หรือ
เปล่า หรือว่าเป็นเพราะกรรมทีท่ �ำร่วมกันมาจึงต้องแยกกันก่อน แล้วถึง
จะกลับมาเจอกัน -- ตอบ มันอยูท่ เี่ หตุปจั จัยทีแ่ ทรกเข้ามาในระยะนัน้ ๆ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุปัจจัยให้แยกกันก็แยกกัน พอมีเหตุ
ปัจจัยให้มารวมกันก็มารวมกัน ก็เท่านี้เอง (จากค�ำถามที่ ๓๑๓ นะ
ครับ) เหตุปจั จัยแทรกทีอ่ าจารย์กล่าวถึง ประกอบด้วยอะไรได้บา้ งครับ
ตอบ

เหตุปจั จัยแทรกมีมากมายซึง่ แต่ละคูไ่ ม่เหมือนกัน เช่น ปัญหาทาง
เศรษฐกิจบ้าง ปัญหาทางญาติบ้าง ปัญหาเรื่องคนที่สามแทรกเข้ามา
บ้าง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น เช่น ความไม่เข้าใจกัน การไม่ให้เกียรติ
กัน การดูถูกกัน ฯลฯ เหล่านี้ท�ำให้คู่ครองแยกกันได้ทั้งนั้น พอแยกกัน
อยู่สักระยะหนึ่งก็ระลึกถึงความดีของกันและกันมากขึ้น เป็นปัจจัยให้
มารวมกันอีก อาจจะร่วมชีวิตกันไปโดยตลอดก็ได้เพราะได้บทเรียน
พอสมควรแล้ว
ค�ำถามที่ ๓๓๔
เจริญพรอาจารย์ ขอแนะน�ำตัวว่าอาตมาชือ่ พระวุฒชิ ยั วัดราชาฯ
เคยเรียนกับอาจารย์วิชาจริยศาสตร์และวิสุทธิมรรค เมื่อหลายวันก่อน
ได้เข้าไปหาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และบอก
กล่าวว่าจะเข้าไปเรียนกับอาจารย์อีกในวันอาทิตย์ แต่ก็ยังหาโอกาส
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ไปไม่ได้ เนือ่ งจากว่าทุกศุกร์-อาทิตย์จะมีโยมประมาณ ๑๒๐ คนขึน้ ไป
มาปฏิบัติธรรม ซึ่งก็ยังรู้สึกเสียดายแต่ยังตั้งความปรารถนาอยู่ว่าถ้ามี
จังหวะทีเ่ หมาะสมจะเข้าไปศึกษาความรูเ้ พิม่ เติม่ ตามทีเ่ คยขออนุญาต
อาจารย์วศินว่าจะขอน�ำหนังสือ ทางแห่งความดี และหนังสือ ปัญหา
๑๐๘ ออกรายการพบพระธรรมยามเย็น เสียงธรรมจากวัดราชาฯ ทาง
คลื่น FM 88.25 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตอนนี้ก็ได้ด�ำเนินการอยู่จึงได้
เจริญพรให้อาจารย์ทราบและอนุโมทนา เมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมในที่นี่
ก็อยากน�ำปัญหาที่มีผู้สงสัยมาสอบถามเพื่อคลายความสงสัยว่า  ๑.
ธรรมะในการทอดผ้าป่า คืออะไร? ควรนึกถึงหรือน�ำธรรมะอะไรมา
ปฏิบัติ   ๒. ธรรมะในการทอดกฐิน คืออะไร? ควรนึกถึงหรือน�ำธรรมะ
อะไรมาปฏิบตั   ิ ๓. เมือ่ คืนวันที่ ๑๗ สิงหาคม ไปเจอหนังสือทีอ่ าจารย์
แต่งเรือ่ งเกีย่ วกับภูเขา อ่านแล้วรูส้ กึ ดี จึงขออนุญาตน�ำข้อคิดสาระธรรม
ต่างๆ จากหนังสือเล่มดังกล่าวไปเผยแผ่ต่อไป ขอเจริญพร
ตอบ

ก่อนอื่นผมขออนุโมทนากับการที่ท่านท�ำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งที่วัดราชาธิวาสและทางวิทยุ นับว่าได้ท�ำหน้าที่ของท่านดีอยู่
แล้ว แม้จะไม่มโี อกาสไปนัง่ เรียนในวันอาทิตย์ อีกประการหนึง่ ทีผ่ มเป็น
ห่วงก็คอื เวลาทีส่ อนตรงกับเวลาทีท่ า่ นฉันเพล อาจจะไม่สะดวกส�ำหรับ
ท่านก็ได้ ส�ำหรับปัญหา ๒ ข้อทีท่ า่ นถามมานัน้ เกีย่ วกับการทอดผ้าป่า
และทอดกฐินก็เป็นเรื่องของทานมัยบุญที่ได้จากการให้ทาน และเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับสามัคคีธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาขนบประเพณี
อันแสดงถึงความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิต

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

97

ค�ำถามที่ ๓๓๕
อ่านทีท่ า่ นตอบข้อถามเรือ่ งความรักแล้วต้องแอบอมยิม้ เพราะให้
ระลึกถึงท่านผู้ตอบ ทราบว่าท่านรอบรู้ปัญหามนุษย์ทุกเรื่องจริงๆ และ
เห็นด้วยว่า ความรักให้สขุ แป๊บเดียว นอกนัน้ ทุกข์ล้วนๆ แต่หลายคนก็
อยากมีอยากได้ความรัก ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอให้ท่านอาจารย์
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราต่อไปนานๆ
ตอบ

ขอบคุณมากๆ ทีใ่ ห้กำ� ลังใจมา เกีย่ วกับความรักนัน้ พระพุทธเจ้า
ตรัสกับนางวิสาขาว่า มีรักหนึ่งก็มีทุกข์หนึ่ง มีรักร้อยก็มีทุกข์ร้อย (ดู
วิสาขาสูตร ในคัมภีรอ์ ทุ าน พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕) ผูไ้ ม่มคี วามรักก็ไม่
ต้องทุกข์เพราะเรื่องรักนั้น เคยมีผู้มาทูลพระพุทธเจ้าว่า ผู้มีบุตรย่อม
บันเทิงเพราะบุตร ผู้มีโคย่อมบันเทิงเพราะโค ความบันเทิงย่อมมีได้
เพราะมีสิ่งที่ยึดถือ ผู้ไม่มีสิ่งที่ยึดถือความบันเทิงก็ไม่มี พระพุทธเจ้า
ตรัสตรงกันข้ามว่า “ผูม้ บี ตุ รย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร ผูม้ โี คย่อมเศร้าโศก
เพราะโค ความเศร้าโศกย่อมมีเพราะมีสงิ่ ทีย่ ดึ ถือ (ด้วยอ�ำนาจกิเลส) ผู้
ไม่มีสิ่งที่ยึดถือ (ด้วยอ�ำนาจกิเลส) ย่อมไม่มีความเศร้าโศก”
ปรากฏการณ์ทางสื่อต่างๆ แสดงให้เราเห็นอยู่ทุกวันว่า บุคคล
ทั้งหลายเศร้าโศกเสียใจพิไรร�ำพันจากการสูญเสียคนอันเป็นที่รัก มี
มากมายเพียงไร ขอให้คิดต่อไปเองก็แล้วกัน
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ค�ำถามที่ ๓๓๖
ถามท่านในข้อ ๓๑๒ นอกจากจะได้ค�ำตอบทีเ่ ป็นประโยชน์อย่าง
มากแล้ว ท่านกรุณาอวยพรให้ดว้ ย ดีใจมากทีส่ ดุ ท�ำให้นกึ ถึงดวงจันทร์
กลางท้องฟ้ายามค�ำ่ คืน มองดูทไี รก็เห็นพระจันทร์มองเราอยูเ่ สมอๆ อีก
ทั้งแสงเย็นนวลตาพาให้เป็นสุขใจ (ในสภาวะความทุกข์รอบด้านล้อม
กรอบเราอยู่) ขอน้อมรับพรของท่านด้วยใจเป็นสุข กราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์ค่ะ
ตอบ

ดีแล้ว ขอบใจมาก

ค�ำถามที่ ๓๓๗
เรียนถามท่านอาจารย์ค่ะ การเจริญสติ คืออะไรค่ะ หมายถึงการ
รับรู้ในสิ่งนั้นที่เราก�ำลังท�ำ  ก�ำลังเผชิญอยู่หรือเปล่าค่ะ และเราควรจะ
ปฏิบัติอย่างไรถึงจะเรียกว่าได้เจริญสติ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
ตอบ

สติมคี วามหมายหลายอย่าง เช่น ระลึกได้ คือ ระลึกถึงสิง่ ทีเ่ คยท�ำ
และค�ำทีเ่ คยพูดได้ สติหมายถึงความระวัง คือระวังกาย วาจา ใจไม่ให้
ท�ำ  พูด และคิดในทางที่เป็นบาปอกุศล ข้อนี้เท่ากับความไม่ประมาท
การเจริญสติก็คือการระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ใช้
ความเพียรในการละบาปอกุศลนั้นให้สิ้นไปโดยเร็ว อานิสงส์ของการ
เจริญสติมมี าก มีสภุ าษิตรับรองไว้มาก เช่น ผูม้ สี ติดที กุ วัน ผูม้ สี ติเจริญ
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ทุกเมือ่ ผูม้ สี ติยอ่ มได้รบั ความสุข ลองนึกในทางกลับกันก็ได้คอื ผูไ้ ม่มสี ติ
ก่อให้เกิดเรือ่ งร้ายๆ มากมาย เช่น โกรธจนขาดสติถงึ กับฆ่าคนตายก็มี
เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๓๓๘
เรียนท่านอาจารย์ ขอเรียนถามว่าการปฏิบัติธรรมตามแนวหลวง
พ่อจรัญฯ วัดอัมพวัน เมือ่ เราปฏิบตั ไิ ปแล้วเกิดอาการตัวก้มลงข้างหน้า
จนศีรษะจรดพื้น/คอหมุนรอบตัวฯ เราจะก�ำหนดต่ออย่างไรคะ
ตอบ

ข้อนี้ตอบไม่ได้ครับ เพราะไม่ทราบว่าคุณท�ำอย่างไรจึงมีอาการ
ออกมาอย่างนั้น
ค�ำถามที่ ๓๓๙
เวลานอนจะไม่ได้นั่งสวดมนต์ก่อนนอน ยอมรับว่าขี้เกียจ แต่ใช้
วิธีนอนสวดมนต์ในใจ นะโม ๓ จบ และบทอิติปิโสเท่านั้น (บทสวด
อืน่ ๆ จ�ำไม่ได้) บางครัง้ ก็ทอ่ งได้จนหลับ แต่หลายครัง้ ท่องได้ไม่กจี่ บ ใจ
ก็คิดไปแต่เรื่องปัญหาที่ท�ำงาน ขอค�ำแนะน�ำจากท่านอาจารย์ด้วยค่ะ
ตอบ

ท�ำเท่าทีท่ ำ� ได้ สวดมนต์นนั้ นัง่ สวดก็ได้ เดินสวดก็ได้ ยืนสวดก็ได้
นอนสวดก็ได้ ท�ำได้ในอิริยาบถทั้งสี่ เหมือนกับการเจริญภาวนาอื่นๆ
ท�ำได้ทั้งยืน เดิน นั่ง นอน ขอให้ท�ำเถอะ อิริยาบถไหนก็ได้
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ค�ำถามที่ ๓๔๐
กราบเรียนท่านอาจารย์ กระผมได้ฝึกท�ำสมาธิ กระผมพบว่าจิต
สงบแล้วนิ่ง ขณะปฏิบัติผมยังคงรับรู้ถึงการหายใจเข้า-ออก ผมสังเกต
และรับรู้ว่าลมหายใจละเอียด (กล่าวคือ ผมสามารถรับรู้ลมหายใจ
ผ่านปลายจมูกโดยไม่ขาดสาย แม้ลมหายใจจะแผ่วเบา) ค�ำถาม
คือ เนื่องจากผมไม่เห็นว่าปีติเกิดขึ้น (แบบว่าขนลุกซู่หรือร่างกาย
โอนเอน แต่เคยปรากฎสองครัง้ นานมาแล้ว) ผมควรแก้ไขในการปฏิบตั ิ
สมาธิอย่างไร เพื่อให้ได้องค์ฌาน?
ตอบ

ท�ำบ่อยๆ ท�ำให้มาก อบรมให้มาก ถ้าจะได้ก็ได้เอง

ค�ำถามที่ ๓๔๑
กราบเรียนท่านอาจารย์ ผมอยากจะทราบว่า พระภิกษุรูปใดเป็น
พระอรหันต์ครับ? (ณ ปัจจุบนั ทีย่ งั มีชวี ติ อยูน่ ะครับ) นอกจากนีบ้ คุ คล
ที่เป็นพระอรหันต์ เราจะสังเกตอย่างไร? ผมอยากจะเห็นว่าบุคคลผู้ซึ่ง
บรรลุธรรมมีลักษณะเช่นไร เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติครับผม
ตอบ

ผมเชือ่ ว่ามีพระอริยบุคคลตัง้ แต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์
แต่ชี้ไม่ได้ว่าเป็นใคร ส�ำหรับกิริยาอาการของพระอริยบุคคลนั้นไม่ได้
เป็นแบบเดียวกัน แล้วแต่อุปนิสัยและวาสนาของท่าน บางท่านอาจ
เรียบร้อย บางท่านอาจจะไม่เรียบร้อย แต่ใจของท่านหลุดพ้น
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ค�ำถามที่ ๓๔๒
อยากจะสอบถามเรื่องกรรมค่ะ ว่าการที่เขาใส่ร้ายเรา หลอกลวง
เรา เขาจะได้รับกรรมหนักไหมคะ มีคนหลอกลวงดิฉันให้ได้รับความ
เสียใจ แต่ดิฉันยังเห็นเขามีความสุขอยู่ ถามว่าท�ำไมเขายังไม่ได้รับ
กรรมเหรอคะ
ตอบ

กรรมบางอย่างให้ผลช้า กรรมบางอย่างให้ผลเร็ว เหมือนเราปลูก
ต้นไม้ต่างชนิด ให้ผลเร็วบ้างช้าบ้าง คุณต้องปล่อยไป ต้องไม่คอย
ด้วยความพยาบาทว่าเมื่อไรกรรมจะให้ผลแก่เขา ถ้าคุณรอคอยด้วย
ความพยาบาท คุณจะได้รับผลเองเสียก่อนที่คนอื่นเขาจะได้รับ ความ
พยาบาทในใจคุณเป็นมโนกรรมที่เผาคุณเอง เพราะฉะนั้นคุณจะต้อง
ปล่อยให้เป็นกฎแห่งกรรม เมื่อไรก็เมื่อนั้น มีหลายๆ อย่างถ้าเรารอ
คอยดูเหมือนจะช้าเหลือเกิน แต่ถ้าเราเฉยๆ ไม่รอคอย สิ่งนั้นก็จะมา
และไปตามโอกาสของมัน ขอร้องว่าคุณอย่ากระวนกระวายเกินไป ขอ
ให้คุณสงบและอยู่อย่างคนมีความสุข ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
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ค�ำถามที่ ๓๔๓
การแผ่เมตตาช่วยให้ศัตรูกลับมาเป็นมิตรได้ใหมคะ แล้ววิธีการ
แผ่เมตตาต้องท�ำอย่างไรบ้างคะ
ตอบ

ไม่แน่เสมอไป ได้บ้างไม่ได้บ้าง วิธีแผ่เมตตามี ๒ วิธี คือ
๑. แผ่โดยเจาะจง คือเจาะจงบุคคล เช่น ออกชื่อเขาแล้วพูด
ในใจว่าขอให้เขามีความสุขๆ เถิด
๒. แผ่โดยไม่เจาะจง คือแผ่ทวั่ ไป เช่นว่า ขอสัตว์ทงั้ หลายจงเป็น
สุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย
ท่านสอนให้แผ่เมตตาถึงตัวเองก่อน เช่นว่า ขอเราจงมีความสุข
เถิด ทั้งนี้เพื่อท�ำตนให้เป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด คนอื่น
สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น
ค�ำถามที่ ๓๔๔
ท�ำอย่างไรถึงจะตัดกรรมไม่ขอเจอกับคนทีท่ ำ� ร้ายเรา ไม่วา่ จะชาติ
นี้หรือชาติไหนขออย่าให้ได้เจอกันอีกเลย มีวิธีการไหนบ้างช่วยแนะน�ำ
หน่อยค่ะ
ตอบ

การตัดกรรมต้องตัดที่กิเลสก่อน เพราะกิเลสเป็นเหตุให้ท�ำกรรม
ถ้าไม่มกี เิ ลสก็ไม่มกี รรม กิเลสน้อยกรรมน้อย กิเลสมากกรรมมาก ถ้าไม่
อยากเจอผูใ้ ดก็เมือ่ ท�ำความดีใดๆ แล้วก็หมัน่ อธิษฐานว่า ขออย่าได้เจอ
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กันอีกเลย ถ้าค�ำอธิษฐานของเรามีผลก็จะไม่เจอกันอีก ทางที่ดีกว่านี้ก็
คือ ตั้งใจที่จะไม่เกิดอีก โดยที่ท�ำกิเลสให้สิ้นไป เมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ต้อง
พบกับสิ่งที่ไม่พอใจ
ค�ำถามที่ ๓๔๕
เราจะฝืนดวงชะตาได้ไหม สมมติว่าเราจะรอคอยผู้ชายคนนี้ทั้ง
ชีวิต แม้ว่าเขาไม่กลับมาก็ไม่ลงเอยกับใครเลย เพราะทุกวันนี้ดิฉันฝืน
ชะตาตัวเองอยู่คือรอเขากลับมา ถึงเขาจะแต่งงานไปแล้วดิฉันก็รอ
เพราะเขาบอกว่าจะกลับมา ก็เฝ้ารอทุกวันโดยทีไ่ ม่มองใครเลย อย่างนี้
เรียกว่าเป็นการฝืนชะตาหรือเปล่าคะ
ตอบ

ไม่รอดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยใจ ชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง
เริ่มต้นจากความคิดของเรา แล้วท�ำตามที่คิด ท�ำบ่อยๆ เป็นนิสัย จาก
นิสัยเป็นอุปนิสัย จากอุปนิสัยน�ำไปสู่ชะตาชีวิต
ค�ำถามที่ ๓๔๖
อยากสอบถามเรือ่ งเนือ้ คูค่ ะ่ ว่าจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าคนนีค้ อื เนือ้ คูข่ อง
เราที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิต เพราะบางคนบอกว่าไปดูดวงมาบอกว่า
เป็นคู่แท้ บางคนบอกไม่ใช่เนื้อคู่กัน แล้วอย่างนี้ใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน
ในการบ่งบอกว่าใครเป็นเนื้อคู่คะ
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ตอบ

รูไ้ ด้ยาก อยูด่ ว้ ยกันไปก็รเู้ องว่าใช่คแู่ ท้หรือไม่ใช่ ถ้าอยูก่ นั เป็นสุขก็
เป็นคูแ่ ท้ ถ้าอยูก่ นั เป็นทุกข์ตอ้ งทนอยูก่ นั ไปเราก็รเู้ องว่าไม่ใช่คแู่ ท้ เป็น
คู่เวรคู่กรรม
ค�ำถามที่ ๓๔๗
ตอนนี้ชีวิตท้อแท้มากเลยค่ะ แฟนก็เลิกลาและไปแต่งงานกับคน
อื่น ทั้งที่เลิกกับเราแค่เดือนเดียวก็ไปแต่งเลย มันท�ำร้ายจนเจ็บมากๆ
เลย จนไม่อยากมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปเลย มันท้อ มันเหนือ่ ย มันหมดก�ำลังใจ
มันท้อไปหมดทุกอย่าง อยากจะบวชตลอดชีวิตเพราะหมดสิ้นแล้วทุก
อย่าง ช่วยแนะน�ำด้วยค่ะ
ตอบ

ไปบวชเป็นแม่ชกี ด็ เี หมือนกัน ดีกว่าฆ่าตัวตายหรือไปฆ่าเขา การ
ทีค่ ณ
ุ คิดจะบวชนัน้ เป็นความคิดทีด่ ี คุณจะได้อะไรดีๆ อีกเยอะเลย คุณ
จะรู้สึกขอบคุณความทุกข์ที่ท�ำให้คุณปลีกตัวออกไป แทนที่จะหมกอยู่
ในโลกที่มีเรื่องไร้สาระเต็มไปหมด ความทุกข์ทำ� ให้คนคิด ความคิดท�ำ
ให้คนฉลาด ความฉลาดท�ำให้คนท�ำถูก ท�ำถูกท�ำให้คนมีความสุข ตรงมี
ความสุขนี่แหละให้ระวัง ถ้าประมาทก็จะท�ำให้วนกลับไปหาการท�ำผิด
อีก จะวนไปหาทุกข์อีก
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ค�ำถามที่ ๓๔๘
บุคคลหนึ่งอาราธนาศีล ๕ อีกบุคคลหนึ่งอาราธนาศีลกรรมบถ
๑๐ หากบุคคลทัง้ สองรักษาศีลได้ครบและหรือไม่ได้ครบ บุคคลทัง้ สอง
จะได้รับอานิสงส์และหรือรับผลร้ายแตกต่างกันอย่างไร กราบขอบ
พระคุณค่ะ
ตอบ

ศีลกุศลกรรมบถมีอานิสงส์สูงกว่าศีล ๕ มากทีเดียว ทางวาจาก็
รักษาได้ละเอียด ยังรักษาจิตให้ดไี ด้ดว้ ย คือ เว้นจากความโลภ เว้นจาก
ความพยาบาท และเว้นจากมิจฉาทิฐิ กล่าวคือ ไม่โลภ ไม่พยาบาท
และมีสัมมาทิฐิ แต่ชาวพุทธส่วนมากไม่ค่อยรู้จักศีลกรรมบถ มักจะ
รู้จักแต่ศีล ๕ และศีล ๘ น่าเสียดาย ผมพยายามเผยแพร่ศีลกรรมบถ
มานานแล้ว แต่กไ็ ด้อยูใ่ นวงจ�ำกัด ถ้าล่วงละเมิดศีล ๕ หรือศีลกรรมบถ
ก็ได้รับผลร้ายตามข้อนั้นๆ
ค�ำถามที่ ๓๔๙
ถึงคุณ ๓๔๗ ค่ะ จากคนที่ผิดหวังเช่นกัน ขอให้คิดว่าก่อนที่เรา
จะไปรักคนอื่นให้รักตัวเองก่อน รักให้มากๆ ด้วยนะคะ บางครั้งการที่
เราเสียเขาไปในวันนี้อาจเป็นการเสียเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต เป็น
ก�ำลังใจให้สๆู้ นะคะ ดิฉนั เชือ่ ว่าผูห้ ญิงเราถ้าขาดเขาไปก็จะอยูค่ นเดียว
ได้ และจะอยู่ได้ด้วยดีด้วยนะคะ ต้องการก�ำลังใจก็เมล์มาคุยได้ค่ะ
namtarn_l@hotmail.com
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ขอบใจทีส่ ง่ ข้อความมาเป็นก�ำลังใจแก่ผผู้ ดิ หวัง คราวหน้ามีอะไร
ที่ควรจะช่วยเหลือขอให้ส่งข้อความมาอีกจะดีมาก
ค�ำถามที่ ๓๕๐
อยากทราบวิธีท�ำวิปัสสนาหน่อยค่ะ ไม่เคยไปเรียนท�ำที่ไหน เคย
แต่ไปฟังท่านอาจารย์บรรยายที่วัดบวรนิเวศ นานมาแล้ว กราบขอบ
พระคุณค่ะ
ตอบ

วิปัสสนา แปลว่า เห็นแจ้ง เห็นตามความเป็นจริง ไม่หลงงมงาย
ไปกับสิ่งหลอกลวงต่างๆ ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์อยู่เสมอ คือ พิจารณา
สิ่งต่างๆ ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา คลายความยึดมั่นถือมั่นใน
สิง่ สมมติตา่ งๆ เท่าทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นการท�ำวิปสั สนาอย่างย่อและอย่างง่าย

ค�ำถามที่ ๓๕๑
ชอบฟังเรือ่ ง “ธิดาช่างหูก” มากค่ะ อยากท�ำตามเธอ (ท�ำตามค�ำสอน
ของพระศาสดา) บ้าง ได้ยินมาว่า การพิจารณาความตายเป็นเรื่องที่
ต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออก จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ขอ
รับฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์ค่ะ
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ถ้าท�ำได้อย่างนัน้ ก็เป็นการดี คือ ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจ
เข้าออก แต่น่าจะท� ำเป็นระยะๆ คือ ระยะไหนที่เจริญมรณัสสติก็
ก�ำหนดระลึกถึงความตายทั้งตอนหายใจเข้าและหายใจออก แต่ถ้าถึง
เวลาไปท�ำกิจอย่างอื่นก็ใช้สติปัญญาและความสามารถในการท�ำ
สิ่งนั้นๆ ให้เต็มก�ำลัง

ค�ำถามที่ ๓๕๒
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ หนูเพิ่งกลับมาจากการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน รู้สึกสงบ เยือกเย็น ชุ่มชื่น เมื่อมองเห็นความไม่
เทีย่ ง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตนมากเข้า นานเข้า ก็ทำ� ให้เราคลายจาก
ความยึดมั่นถือมั่นลงได้บ้าง ผลจากการปฏิบัติ หนูไม่เห็นว่าอะไรจะ
ท�ำให้เราเป็นสุขจริงๆ ได้สักอย่างเดียว นอกจากการประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมค�ำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องจะ
ท�ำไม่ดี หรือท�ำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็ไม่เคยมีในใจเลย ได้แต่แผ่
เมตตาให้เขาเป็นสุข ให้เขาคิดได้ ให้เขาคลายจากความคิดไม่ดีๆ ได้
เร็วๆ สงสารที่เขามีความคิดผิดๆ อ่านปัญหาที่มีผู้ถามเข้ามาในช่วงนี้
เรื่องความรัก ความยึดมั่นถือมั่น มีหลายค�ำถาม ล้วนแล้วแต่นำ� มาซึ่ง
ความทุกข์ความเดือดร้อน ขอเรียนถามท่านว่า ถ้าไม่รกั เสียเลยจะท�ำได้
หรือไม่ และจะต้องวางใจอย่างไรคะ
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ท�ำได้ ต้องวางใจให้อยูก่ บั เมตตากรุณา คือ รักแบบเมตตากรุณา
ไม่ใช่รกั แบบเสน่หา อย่างพระอริยเจ้าท่านก็รกั สัตว์โลกทัง้ ปวงปรารถนา
ดีหวังให้เขาเป็นสุข และอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์จึงได้ท�ำกิจต่างๆ
เพือ่ สัตว์โลก แต่ทา่ นก็ไม่เป็นทุกข์ ปล่อยวางได้ อย่างทีค่ ณ
ุ เขียนเล่ามา
ในการท�ำวิปัสสนา แต่ชาวโลกทั่วไปมักจะรักแบบเสน่หาจึงเป็นทุกข์
เพราะความรักนัน้ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า “มีรกั หนึง่ ก็ทกุ ข์หนึง่ มีรกั
ร้อยมีทกุ ข์รอ้ ย” ตามทีไ่ ด้ตอบไปแล้วในวันก่อน ยินดีดว้ ยกับคุณทีไ่ ปท�ำ
วิปสั สนาและได้ผลดี คนทีม่ คี วามรักแบบเสน่หานัน้ ถ้าผิดหวังไปต้องมี
สติปัญญาให้รวดเร็วเพื่อจะได้เขี่ยความทุกข์ออกได้ทันที เหมือนคนที่
ถูกหนามต�ำแล้วมีความสามารถทีจ่ ะบ่งหนามออกได้ทนั ทีกจ็ ะหายเจ็บ
ถ้าบ่งหนามออกไม่ได้ ยิง่ เดินก็ยงิ่ เจ็บและระบมบ่มหนอง อาจเป็นแผล
ลึกเดือดร้อนไปนาน
ค�ำถามที่ ๓๕๓
๑. การท�ำความดีทไี่ ม่ถกู กาลหรือไม่เหมาะกับบุคคลแล้วท�ำให้ได้
รับผลร้ายนั้น ผลร้ายที่เกิดเป็นผลจากขาดปัญญาในการท�ำดีนั้นไม่ใช่
ผลจากการท�ำดีใช่หรือไม่   ๒. เรื่องพระโพธิสัตว์ที่กล่าวกับคนแจวเรือ
เพื่อเป็นค่าจ้างในการข้ามเรือว่า ในกาลใดๆ อย่าโกรธนะ แล้วถูกคน
แจวเรือคนนั้นท�ำร้ายด้วยความโกรธนั้น เป็นตัวอย่างในค�ำถามแรกได้
หรือไม่
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๑. ใช่
๒. ได้ การท�ำความดีนั้นต้องให้ถูกกาลถูกบุคคลจึงจะได้ผลดี
ถ้าไม่ถูกกาลไม่ถูกบุคคลก็เป็นผลร้ายได้ เหมือนที่ดาบสโพธิสัตว์ถวาย
โอวาทแก่พระราชาว่า ในกาลใดๆ อย่าโกรธนะ พระราชาทรงพอพระทัย
มาก ทรงโปรดปรานดาบสนัน้ มาก อย่างนีเ้ รียกว่าถูกกาลถูกบุคคล แต่
พอไปให้โอวาทคนแจวเรือจ้างก็ถกู ตบถูกตีเพราะเขาไม่ตอ้ งการค�ำสอน
เช่นนั้น เขาต้องการแต่เงินค่าจ้าง อุปมาให้เห็นง่ายอีกอย่างหนึ่ง เช่น
เราเอาเสือ้ หนาวมาใส่หน้าร้อนก็ยงิ่ ร้อนมากขึน้ ไม่ใช่โทษของเสือ้ หนาว
แต่เป็นโทษของการไม่รจู้ กั กาล จะเห็นว่าการใช้ปญ
ั ญาใคร่ครวญ ก่อนท�ำ
ก่อนพูดเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
ค�ำถามที่ ๓๕๔
เรื่องที่เด็กเรียนดีนิสัยดีคนหนึ่ง ติดเกมแล้วไปฆ่าคนขับแท็กซี่
เลียนแบบเกมนัน้ ท�ำ  ให้เป็นห่วงอนาคตของชาติมากค่ะ อาจารย์พอจะ
มีวิธีช่วยเยาวชนของเรา ให้ถอยออกมาจากการติดเกมคอมพิวเตอร์ได้
อย่างไรดีคะ เราจะท�ำอย่างไรให้คนไทยเข้มแข็งไม่โดนสิ่งร้ายๆ ที่มา
พร้อมกับเทคโลยีสมัยใหม่ เช่น อินเตอร์เนต โทรศัพท์มือถือ ครอบง�ำ
ขอบคุณค่ะ
ตอบ

คนใกล้ชดิ ต้องคอยดูแล คอยสัง่ สอนว่าอะไรเป็นคุณค่าแท้ซงึ่ ต้อง
สนใจให้มากท�ำให้มาก อะไรเป็นคุณค่าเทียมซึง่ ไม่จ�ำเป็นต้องสนใจ เมือ่
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ปล่อยให้เด็กท�ำอะไรตามใจชอบโดยขาดวิจารณปัญญาก็จะเป็นเช่นที่
คุณยกตัวอย่างมา สังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอทางปัญญา ทางการ
พัฒนาจิต ไปลุม่ หลงในวัตถุนยิ ม ผลออกมาอย่างทีเ่ ห็นๆ กันอยู่ เมือ่ มี
ผูไ้ ปถามท่านพุทธทาสว่า ท�ำอย่างไรให้เยาวชนของเราเป็นคนดี ค�ำตอบ
สัน้ ๆ ว่า “ให้แม่มนั ดีกอ่ น” เป็นค�ำพูดทีส่ นั้ แต่คม ชัด และลึก ถ้าจะถาม
ต่อไปว่าท�ำอย่างไรแม่ของเขาจึงจะดี ก็ตอบว่า ต้องอบรมบ่มนิสัยอยู่
ตลอดเวลาไม่ใช่ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เมื่อเด็ก ผู้ใหญ่ช่วยอบรม แต่
เมื่อโตขึ้นต้องอบรมสั่งสอนตัวเองด้วยการอ่านบ้าง การฟังบ้าง การ
ฝึกฝนบ้างก็จะเป็นคนดี
ค�ำถามที่ ๓๕๕
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ทำ� นองว่า “อานนท์เราจะไม่ทำ� กับ
พวกเธอเหมือนช่างปัน้ หม้อทีท่ ำ� กับหม้อใหม่ เราจะขนาบแล้วขนาบอีก”
ชอบพระด�ำรัสนี้มากเลยค่ะ แต่อยากทราบว่าท่านตรัสอย่างไรคะ ถ้า
พระพุทธองค์ยงั อยู่ ท่านคงจะตรัสแบบนัน้ อีก เพราะกิเลสในตัวหนูเป็น
ภัยต่อการบรรลุธรรมที่สุดของหนูเอง อยากท�ำตามพระด�ำรัสของท่าน
แต่สว่ นใหญ่จะท�ำตามกิเลสตัวเองเสียมาก การส�ำรวมอินทรีย์ การรูจ้ กั
ประมาณในอาหารและการนอนอยู่เสมอๆ ทุกครั้งที่รู้สึกตัว เรียกว่า
ขนาบตัวเองหรือยังคะ อาจารย์ช่วยแนะน�ำด้วยว่าขนาบแล้วขนาบอีก
ของพระพุทธองค์นั้นท�ำอย่างไรบ้างคะ
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ตอบ

ก็ตรัสอย่างที่คุณว่ามานั่นแหละ ที่คุณท�ำอยู่ตามสามข้อนั้นก็ดี
แล้ว เป็นทางปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ผดิ อยูแ่ ล้ว (อปัณณกปฏิปทา) ขอให้ทำ� จริงเถิด
จะได้ผล พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองว่า ธรรมสามข้อนีป้ ฏิบตั ติ ามแล้ว
เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
ค�ำถามที่ ๓๕๖
ดิฉันมีหลานคนหนึ่งคิดจะเลือกเรียนอะไรก็ได้ที่ได้เงินมากๆ ฟัง
แล้วรูส้ กึ เหีย่ วแห้ง สงสารชีวติ แห้งๆ แล้งๆ ในอนาคตของเขาจังเลยค่ะ
คิดว่ามีเยาวชนในสังคมเราอีกมากที่คิดอย่างนี้ เราจะสอนเขาให้รู้จัก
เลือกทางชีวิตที่ดีกว่านั้นอย่างไรดีคะ
ตอบ

สอนเขาอย่าให้เห็นแก่เงิน ให้เน้นเรื่องการท�ำประโยชน์ว่า เรียน
อย่างนี้แล้วจะไปท�ำประโยชน์อะไรได้บ้าง ปลูกฝังบ่อยๆ พูดให้ได้ยิน
บ่อยๆ เงินมันหมดไปพร้อมกับทีเ่ ราตายไป ถึงเหลืออยูก่ เ็ ป็นของคนอืน่
แต่ประโยชน์ทเี่ ราท�ำไว้ยงั อยู่ ถ้ามีเงินก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์แก่สงั คม
เรียกว่าใช้เงินเป็น
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ค�ำถามที่ ๓๕๗
โทสะกับโมหะ ต่างกันอย่างไรคะ ข้าพเจ้าเป็นคนโกรธง่าย โกรธ
นาน แค้นไม่ลืม แต่ไม่ได้อาฆาตพยาบาทหรือสาปแช่ง แต่ถ้าโกรธ
แล้วจะไม่ให้อภัยง่ายๆ และก็ตงั้ ปณิธานว่า โกรธแล้วโกรธเลย จะไม่ยงุ่
ทุกสิง่ ทุกอย่างของคนทีเ่ ราโกรธ และถ้าเขาตายก็จะไม่ไปเผาและไม่ทำ�
บุญด้วย รูว้ า่ ความคิดเช่นนีไ้ ม่ดแี ต่โกหกตัวเองไม่ได้ ถ้าใจยังไม่ให้อภัย
ก็จะไม่หลอกตัวเอง เคยอ่านหนังสือบอกว่าถ้าไม่ให้อภัยจะท�ำให้เป็น
เจ้ากรรมนายเวรต่อภพต่อชาติกันอีก ไม่รู้จะหาอุบายให้กับตัวเอง
อย่างไรทีจ่ ะถูกจริตและลดความหยาบในจิตใจตนเองได้ ขอค�ำแนะน�ำ
กับท่านอาจารย์ด้วยค่ะ
ตอบ

ต้องพิจารณาบ่อยๆ ให้เห็นโทษของความโกรธแค้น จ�ำสุภาษิตไว้
ให้ได้มากๆ ในเรือ่ งโทษของความโกรธแค้น เช่นว่า อย่าจุดไฟเผาตัวเอง
ด้วยความโกรธ ความโกรธเป็นทางด�ำเนินของผู้ด้อยปัญญา เป็นต้น
พร้อมกันนั้นให้พิจารณาเห็นคุณของขันติและเมตตา เจริญเมตตาอยู่
เสมอ ปรารถนาความสุขแก่บคุ คลและสัตว์ทวั่ ไป ให้จติ ใจหล่อเย็นด้วย
น�้ำคือเมตตา ไฟคือโทสะก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเผลอเกิดขึ้นก็จะดับไป
โดยเร็ว เหมือนเอาไฟไปจุ่มน�้ำ
ต่อค�ำถามที่ว่า “โทสะ” กับ “โมหะ” ต่างกันอย่างไรนั้น โทสะมี
ลักษณะร้อนรนกระวนกระวาย โมหะมีลกั ษณะมืดมัวไม่รสู้ งิ่ ต่างๆ ตาม
ความเป็นจริง เหมือนเดินอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆ ตามที่มันเป็น
ท�ำให้เดินผิดพลาดตกหลุมตกบ่อ คนที่มีโมหะมากจึงมักใช้ชีวิตไปใน
ทางที่ผิดเพราะไม่รู้ความจริง พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์โลกส่วนมาก
ผูกพันอยู่กับโมหะจึงไม่รู้แจ้งตามที่เป็นจริง
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ค�ำถามที่ ๓๕๘
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วศิน ที่กรุณาสละเวลาและเป็น
ที่พึ่งทางใจที่ส�ำคัญ ที่ได้ให้ข้อคิดและความรู้ ตลอดจนความเมตตา
กรุณาที่จะให้ทุกคนปราศจากความทุกข์ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีความทุกข์
ไม่สบายใจ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็รสู้ กึ ว่ายังมีทพี่ งึ่ คือท่านอาจารย์
ก็จะท�ำให้รสู้ กึ มีก�ำลังใจและมีความหวังทีจ่ ะด�ำรงชีวติ ต่อไปให้ได้อย่าง
มีสติ ขอบุญบารมีแห่งความดีงาม ส่งผลให้ท่านอาจารย์วศิน มีความ
สุขความเจริญในธรรมตลอดไปค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ตอบ

ขอบคุณมากๆ ขอให้คณ
ุ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ความ
รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
ค�ำถามที่ ๓๕๙
เรียนท่านอาจารย์ดิฉันอยากรบกวนถาม เนื่องจากสามีได้มา
หลอกเงิ น เราไป และต่ อ มาได้ ข าดจากการเป็ น สามี ภ รรยากั น ไป
เนือ่ งจากมีผหู้ ญิงใหม่มาระยะหนึง่ แล้ว และจะกลับมาเพือ่ ขอคืนดีและ
ขอโทษถึงเรื่องที่ท�ำไม่ดีต่างๆ ที่ผ่านมา ส�ำหรับตัวดิฉันไม่ได้ถือโทษ
โกรธ คิดเสียว่าเป็นกรรมเก่าที่ต้องเจอ แต่ไม่ได้บอกกับอดีตสามีท�ำให้
เขาเข้าใจไปเองว่าที่ไม่กลับไปดีด้วยเพราะไม่ยกโทษให้ การที่เราจะ
อโหสิกรรมที่เขาท�ำให้ จ�ำเป็นไหมคะที่จะต้องบอกให้เขารู้ เรารู้อยู่แก่
ใจดีว่าเราไม่โกรธ เพียงพอหรือไม่คะ
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ตอบ

ไม่เพียงพอ ต้องบอกให้เขารู้ คือให้ความคิดของเราออกมาทาง
วาจาด้วย จะได้พร้อมด้วยกาย วาจา ใจ
ค�ำถามที่ ๓๖๐
เรียนอาจารย์ทเี่ คารพค่ะ อยากถามอาจารย์วา่ เวลาโกรธเรามีสติ
รู้ว่าโกรธ ใจหนึ่งบอกว่าอย่าแสดงอาการใดออกไป ให้อดกลั้น แต่ใน
ฝ่ายอกุศลก็บอกให้แสดงออกไป ส่วนใหญ่อกุศลจิตจะชนะค่ะ และก็
มาเสียใจทุกที จะท�ำอย่างไรให้ทางฝ่ายกุศลชนะคะ
ตอบ

การที่คุณเสียใจทุกทีนั้นเป็นการสารภาพผิดกับตัวเอง ดีชั้นหนึ่ง
แล้ว ควรจะพยายามต่อไปทีจ่ ะไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏมากเกินไป
ในทีส่ ดุ ก็จะส�ำเร็จ คุณเป็นผูช้ นะ ขอให้คณ
ุ ท่องพระพุทธภาษิตไว้เสมอ
ว่า “ไม่มีเคราะห์ร้ายใดเสมอด้วยความโกรธ” (นตฺถิ โทสสโม คโห)
ค�ำถามที่ ๓๖๑
ข้าพเจ้าเป็นคนชอบสะสมกระดาษแผ่นพับ โบรชัวร์ตา่ งๆ ปัจจุบนั
ก็ยังเก็บสะสมอยู่ พอวันหนึ่งอ่านเจอเรื่องเกี่ยวกับการเจริญมรณสติ ก็
มีความคิดว่าเราไม่ควรจะสร้างหรือสะสมสิ่งใดๆ ที่ท�ำให้รู้สึกว่าเป็น
ของเรา (นอกจากความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวติ ) และควรจะจัดการของ
ส่วนตัว บ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่ สมอ เวลาจะตายก็จะได้
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ไม่เป็นห่วงของสะสมอันเป็นทีร่ กั ของตน และกังวลว่าใครจะไม่ดแู ลหรือ
ทิ้งขว้างของสะสมของเรา อีกทั้งไม่เป็นการสร้างภาระแก่คนที่อยู่ข้าง
หลัง ไม่ทราบว่าการคิดเช่นนีเ้ ป็นความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการเจริญ
มรณสติหรือไม่คะ
ตอบ

ถูกต้องครับ โลกไม่มสี งิ่ เป็นของของตน เราจ�ำต้องละทิง้ สิง่ ทัง้ ปวง
ไป ขอให้ท่องไว้เสมอก็จะปลดได้ปลงได้อย่างที่คุณท�ำอยู่นี่แหละ
ค�ำถามที่ ๓๖๒
อ่านค�ำถามที่ ๓๕๗ ท�ำให้นึกถึง ค�ำว่า โลภะค่ะ โลภะ มีความ
หมายว่า โลภอยากได้ของผูอ้ นื่ อย่างเดียว หรือว่ามีความหมายอืน่ อีกคะ
หนูเคยอ่านหนังสือ บอกว่า โลภะ แปลว่า พอใจ พอใจทีจ่ ะฟังเพลง พอ
ใจที่จะดูทีวี ร้องร�ำท�ำเพลง ก็เป็นโลภะแล้ว อะไรท�ำนองนี้ไม่ทราบว่า
หนูเข้าใจคลาดเคลือ่ นไปรึเปล่า ผูเ้ ขียนยังบอกอีกว่าในโลภะจะมีโมหะ
อยูด่ ว้ ย ขอท่านอาจารย์ชว่ ยอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับค�ำว่า โลภะ ด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

โลภะมี ๓ อย่าง อย่างหยาบเรียกว่า “อภิชฌา” หรือ “วิสมโลภะ”
หมายถึงอยากได้สิ่งของที่เป็นของผู้อื่น อยากได้ในทางทุจริต วิสมะ
แปลว่าทุจริต ท�ำให้ประกอบกรรมคืออทินนาทานหรือคอรัปชัน่ ในรูปแบบ
ต่างๆ  อย่างที่ ๒ เรียกว่า ความไม่รู้จักพอ “อสันตุฏฐิตา” คือความ
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ไม่สันโดษ สะสมทรัพย์สินไว้มากเกินไป แม้จะได้มาโดยสุจริตก็ตาม
แต่มนั ท�ำให้คนอืน่ เสียโอกาส  อย่างที่ ๓ เรียกว่า “คิทธิโลภะ” แปลว่า
หมกมุน่ พัวพัน ติดใจ ในสิง่ ของทีเ่ ป็นของตนอยูแ่ ล้ว หวงแหนผูกพันไม่
อาจเสียสละเพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ บ้าง ท�ำให้ตระหนีถ่ เี่ หนียว ท�ำให้รอ้ น
ใจมากเกินเหตุ เช่น มีเสื้อสวยๆ ติดใจในเสื้อตัวนั้น ใครรีดให้ไม่ถูกใจ
ก็โกรธ มีรถยนต์รักรถยนต์ ใครท�ำให้ขีดข่วนเท่าขนแมวก็นอนไม่หลับ
ลูบแล้วลูบอีก เมือ่ รถวิง่ ผ่านทีข่ รุขระหน่อยก็รสู้ กึ เจ็บแทนรถ ความรูส้ กึ
ท�ำนองนี้เป็นความโลภขั้นละเอียด
ความโลภอย่างหยาบละได้ด้วยการถือมั่นในศีลข้ออทินนาทาน
ความโลภอย่างกลางละได้ด้วยความรู้จักประมาณ ความโลภอย่าง
ละเอียดละได้ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา
จริงจัง เพียงแต่อาศัยใช้ชั่วคราวเท่านั้น
ในโลภะมีโมหะอยูด่ ว้ ยเพราะโมหะเป็นตัวครอบคลุมทัง้ โลภะและ
โทสะ ถ้าเปรียบด้วยต้นไม้ โมหะก็เป็นราก ถ้าไม่มีรากต้นไม้ก็ตาย
ส่วนโลภะ โทสะนั้นเป็นการแสดงบทบาทของโมหะ ตัวผู้บัญชาการอยู่
ข้างหลังมองไม่เห็นคือตัวโมหะ ถ้าโมหะเป็นจ�ำนวนมากมีความหมาย
เท่ากับอวิชชา ดังบาลีทวี่ า่ “อวิชชฺ า จายํ มหาโมโห” แปลว่า อวิชชาคือ
มหาโมหะ หรือมหาโมหะนั่นแหละคืออวิชชา อวิชชาเป็นรากเหง้าแห่ง
กิเลสทั้งหลาย ส่วนการฟังเพลง เต้นระบ�ำร�ำฟ้อน ถ้ามุ่งไปในความ
เพลิดเพลินก็เป็นความโลภในอารมณ์ ถ้ามุ่งไปในทางเป็นคติเตือนใจ
ก็เป็นธรรมฉันทะ เป็นเพลงที่มีคติธรรม ละครคติชีวิต เป็นต้น
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ค�ำถามที่ ๓๖๓
คนเราจะหันหน้าเข้าศาสนา หันหาพระธรรม จะต้องเริ่มจากการ
ประสบพบความทุกข์ล�ำบาก จริงหรือครับ มีบ้างไหมที่ความสุขล้น
ท�ำให้มีดวงตาเห็นธรรม
ตอบ

ไม่แน่เสมอไป บางคนทุกข์แสนทุกข์ก็ไม่เข้าหาธรรม หันไปฆ่า
ตัวตายหรือฆ่าผู้อื่น บางคนไม่มีความทุกข์อะไร มีความสุขดีแต่เข้าหา
ธรรมได้ เข้าใจว่าเป็นที่อุปนิสัยของแต่ละคนที่ได้สั่งสมมา บางคนได้ดี
เพราะทุกข์ บางคนตกต�ำ่ เพราะทุกข์ บางคนได้ดเี พราะสุข บางคนตกต�ำ่
ล�ำบากเพราะสุขแล้วประมาทมัวเมา
ค�ำถามที่ ๓๖๔
เรียนถามอาจารย์   ๑. ถ้าเราจะคุยธรรมะให้วัยรุ่นฟังควรจะเป็น
เรื่องอะไรถึงจะเหมาะ  ๒. สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันท�ำให้ปวด
หัวมาก จะใช้ธรรมะอะไรมารักษาได้บา้ ง ขอให้อาจารย์สขุ ภาพแข็งแรง
ตอบ

๑. ควรจะเป็นเรื่องความกตัญญูกตเวที เรื่องการตั้งตนไว้ชอบ
เรือ่ งการไม่คลุกคลีกบั คนชัว่ การคบหาสมาคมกับคนดี เรือ่ งความเพียร
พยายามแสดงให้เห็นคุณค่าของหลักธรรมเหล่านีแ้ ละโทษของการทีไ่ ม่มี
คุณธรรมเหล่านี้ เล่านิทานชาดกให้ฟงั บ้าง ผูท้ จี่ ะสนทนาธรรมกับวัยรุน่
ต้องจ�ำนิทานไว้ให้ได้มากๆ เป็นนิทานไทยบ้าง นิทานชาติต่างๆ บ้าง
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นิทานชาดกบ้าง คิดว่าจะได้ผลดี ผมมีหนังสืออยู่ ๒ เล่มทีเ่ ขียนขึน้ เพือ่
เยาวชนโดยตรง คือ ๑. อาภรณ์ประดับใจ ๒. เพื่อเยาวชน
๒. สถานการณ์บ้านเมืองสมัยนี้วุ่นวายมาก ถ้าจะไม่ให้ปวดหัวก็
อย่าไปสนใจมาก ช่างมันเถอะ อะไรเกิดได้ก็ดับได้ ปล่อยวางเสียบ้าง
ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา ใครมีหน้าที่อะไรก็ท�ำไป
ค�ำถามที่ ๓๖๕
ผมอยากรบกวนถามอาจารย์ว่า ปัจจุบันจิตใจไม่ค่อยอยู่กับร่อง
กับรอย เผลอเมือ่ ไรสติหลุดทุกครัง้ บางทีกเ็ บือ่ สังคมรอบข้าง เบือ่ เพือ่ น
ร่วมงานที่คอยกลั่นแกล้ง ท�ำให้เรารู้สึกหมดก�ำลังใจในการท�ำงาน แต่
อาศัยที่ว่าตนเองเป็นคนค่อนข้างที่จะเชื่อกฎแห่งกรรม จะใช้อุบายคิด
ในท�ำนองนี้เสมอ บางช่วงอาจจะคิดอาฆาตพยาบาทอยากจะจองเวร
ตอบสนอง แต่พอได้สติรู้สึกตัว ก็คิดหนอๆ เพื่อจะได้ไม่มีเวรต่อกัน
แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาช่วงที่เราสวดมนต์ ทุกวันนี้พยายามฝึกจิตให้
เข้มแข็งต่อโลกธรรม ๘ แต่ก็ล้มไม่เป็นท่า พอได้สติก็ฝืนจิตให้เข้มแข็ง
ต่อโลกธรรม ๘ อีกครัง้ อยากทราบว่าเราจะมีวธิ ใี ดบ้างทีจ่ ะท�ำจิตให้เข้ม
แข็งตลอดเวลาทุกนาที หรือมีอบุ ายวิธใี ดบ้างทีเ่ ป็นทางลัด ขอบคุณครับ
ตอบ

ขอตอบว่า  ๑. ทีค่ ณ
ุ ท�ำอยูน่ นั้ ดีแล้ว โดยเฉพาะการมนสิการเรือ่ ง
กฎแห่งกรรม ท�ำให้ความทุกข์ความกังวลหล่นลงไปได้เยอะ  
๒. การมนสิการในโลกธรรม ๘ ว่า ไม่เทีย่ ง มีความแปรปรวนเป็น
ธรรมดา ท�ำให้จิตใจมั่นคงในโลกธรรมทั้งฝ่ายที่น่าปรารถนาและฝ่ายที่
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ไม่น่าปรารถนา
๓. ให้ทอ่ งไว้เสมอว่า ความไม่กงั วล ความไม่ยดึ มัน่ นัน่ แหละคือ
ที่พึ่งไม่ใช่อย่างอืน่   
๔. สัตว์โลกไม่มสี งิ่ เป็นของของตน จ�ำต้องละทิง้ สิง่ ทัง้ ปวงไป แม้
ร่างกายที่เราหวงแหนก็ต้องทอดทิ้งไป  
๕. ตั้งมนสิการพิจารณาว่า ไม่มีสิ่งใดน่าปรารถนาในโลกทั้งปวง
ด้วยหลักเหล่านี้จะท�ำให้ผ่อนคลาย ประคับประคองตนไปได้
ค�ำถามที่ ๓๖๖
คนทีโ่ กรธง่าย โกรธเก่ง มีสาเหตุมาจากอะไรคะ เป็นโรคชนิดหนึง่
ที่จ�ำเป็นต้องรักษารึเปล่า แล้วถ้าใครมีเพื่อนแบบนี้จะต้องระมัดระวัง
ตัวอย่างไรบ้าง (จริงๆ หนูไม่อยากจะคบด้วยเลย แต่จำ� เป็นต้องคบเรือ่ ง
อืน่ ๆ เขาก็ดนี ะคะ เสียเรือ่ งเดียวคือเวลาโกรธแล้วเป็นฟืนเป็นไฟ น่ากลัว
มากค่ะ) ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

โกรธง่าย โกรธเก่ง เกิดจากการสะสม คือสะสมความโกรธไว้
บ่อยๆ ไม่รู้จักดับ ไม่รู้จักระงับ ความโกรธค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นเหมือนเรา
ตักน�้ำใส่ตุ่ม มันค่อยๆ เพิ่มมากขึ้นทุกวันจนเต็มปริ่มแล้วก็ไหลบ่าออก
มาง่าย วิธที จี่ ะไม่ให้โกรธง่ายก็คอื เมือ่ รูส้ กึ ตัวว่าโกรธก็รบี ก�ำจัดออกไป
รีบเขีย่ มันออกไป รีบไล่มนั ไป อย่าให้มนั อยูใ่ นใจนาน มันจะสะสมเป็น
อาสวะ เป็นอนุสัยเรียกว่าปฏิฆานุสัย คนที่จะเลิก ละความโกรธ ท่าน
สอนให้พิจารณาถึงคุณของขันติและเมตตา แล้วหมั่นเจริญอบรมขันติ
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และเมตตาให้มาก คนใกล้ชิดก็ส�ำคัญเมื่อเห็นเขาโกรธอย่าโกรธตอบ
หรืออย่างน้อยอย่าโกรธพร้อมกัน เขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนอาจ
จะค่อยๆ ลดละความโกรธได้บ้าง ผมมีหนังสือ ๒ เล่ม ลองหามาอ่าน
ดู ๑. ท�ำอย่างไรกับความโกรธ ๒. วิธีลด ละ ความโกรธ ส�ำนักพิมพ์
ธรรมดา จัดพิมพ์ โทร. ๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖
ขอให้คิดว่าคนเราดีไม่ทั่วชั่วไม่หมด ถือเอาเฉพาะส่วนที่ดี ส่วนที่
ไม่ดีก็ทิ้งไว้ให้เขาไปจนกว่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ เท่านี้น่าจะ
เพียงพอ
ค�ำถามที่ ๓๖๗
การที่จะตัดความทุกข์ ความโศกเศร้าจะต้องท�ำอย่างไร เพราะ
สาเหตุหนึ่งก็คือคุณพ่อดิฉันท่านเพิ่งจะเสียไป และดิฉันก็ไม่สบายใจ
มาก จะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ
ตอบ

พ่อของคนทุกคน แม่ของคนทุกคน ต้องตายทั้งนั้น ไม่เพียงแต่
คุณพ่อของคุณคนเดียว ขอให้นกึ ย้อนหลังไปในอดีตให้มากๆ คนทีเ่ กิด
มาแล้วต้องตายหมดทุกคน ต่อไปข้างหน้าด้วย เสียใจเขาก็ต้องตาย
ไม่เสียใจเขาก็ต้องตาย พยายามท�ำความดีท�ำบุญกุศลแล้วอุทิศไปให้
บ่อยๆ ช่วยได้มากกว่าที่จะมานั่งเศร้าโศกเสียใจ
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ค�ำถามที่ ๓๖๘
กราบเรียนอาจารย์ทเี่ คารพ ในปัจจุบนั การปฏิบตั ธิ รรมมีแนวโน้ม
มากขึ้น แต่ส�ำหรับผู้เริ่มปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติมานาน หลายคนต่าง
ก็พบกับปัญหาที่ส�ำคัญคือการปฏิบัติผิดๆ ถูกๆ ตัวผมเองก็เช่นกัน ผม
มีขอ้ สงสัยถามอาจารย์ดงั นีค้ รับ  ๑. ผมได้ฟงั ธรรมะแนวดูจติ และแนว
เคลือ่ นไหว ผมอยากทราบว่า ทัง้ สองแนวทางเป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับ  ๒. ถ้าจะปฏิบัติตามแนวทางทั้งสองจะถูกทางหรือไม่
ครับ รบกวนอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ
ตอบ

๑. ใช่ทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน อีก
อย่างหนึ่งเป็นจิตตานุปัสสนา ใช้ได้เหมือนกัน
๒. ตอบแล้วในข้อ ๑.

ค�ำถามที่ ๓๖๙
อาจารย์คะ วันนี้หนูได้คุยกับเพื่อนถึงหัวข้อว่า อะไรที่เงินไม่
สามารถซื้อได้ เป็นค�ำถามที่ดูเหมือนง่ายแต่ก็ยาก อันที่จริงหนูคิดว่า
มันผิดตั้งแต่สังคมและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปหล่อหลอมมนุษย์ด้วย
ค่านิยมว่าฉันดีกว่าเธอ ฉันมีมากกว่าเธอ สิ่งที่สงสัยและอยากจะขอ
ค�ำชี้แนะจากอาจารย์ก็คือ อะไรที่เงินซื้อไม่ได้ หนูเชื่อว่ามันต้องมีสิ่งที่
เงินซื้อไม่ได้อยู่ แต่หนูไม่รู้ว่าจะต้องตอบค�ำถามนี้อย่างไรดีจึงจะเป็น
ค�ำตอบที่เหมาะสมที่สุด ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ คิดถึงอาจารย์
เหลือเกินค่ะ ด้วยรักและเคารพอย่างยิ่ง
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ตอบ

ความแก่ ความตาย เงินซือ้ ไม่ได้ คือมีเงินเท่าไรก็ตอ้ งแก่ตอ้ งตาย
ราชาธิราชทีม่ สี มบัตทิ วั่ แผ่นดินก็ตอ้ งแก่ตอ้ งตาย อีกอย่างหนึง่ ทีเ่ อาเงิน
ซื้อไม่ได้คือพระนิพพาน ต้องท�ำเองและได้เปล่า คือไม่ต้องซื้อ ดังพระ
พุทธภาษิตที่ว่า “ลทฺธา มุธา นิพฺพุตึ ภุญชมานา” แปลว่า นิพพานนี้
ได้เปล่า (ข้อความในรัตนสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ)
ค�ำถามที่ ๓๗๐
อยากทราบว่า ท�ำทานให้ได้ผลมากควรท�ำอย่างไร
ตอบ

ควรประกอบด้วยสัมปทาคุณ ๔  สัมปทา แปลว่า ความพรั่ง
พร้อมแห่งเหตุ
๑. วัตถุสัมปทา ในที่นี้หมายถึงมีทักขิไณยบุคคล ผู้ที่จะรับทาน
เป็นผู้มีศีลมีธรรมดี ถ้าก�ำหนดอย่างสูง ท่านหมายถึงพระอรหันต์หรือ
พระอนาคามี
๒. ปัจจัยสัมปทา พรั่งพร้อมด้วยปัจจัย กล่าวคือ ไทยธรรมหรือ
สิ่งของได้มาโดยชอบธรรม
๓. เจตนาสัมปทา พรัง่ พร้อมด้วยเจตนา คือมีเจตนาดีทงั้ สามกาล
คือ ก่อนให้กม็ จี ติ ใจเลือ่ มใส ก�ำลังให้กม็ จี ติ ใจชืน่ บาน หลังจากให้แล้ว
ก็ชื่นชมยินดีไม่เสียดาย
๔. คุณาติเรกสัมปทา พรัง่ พร้อมด้วยคุณพิเศษของท่านผูร้ บั ใน
ที่นี้ท่านหมายถึง พระอริยบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติแล้วออกจากนิโรธ
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สมาบัติใหม่ๆ
ผูท้ จี่ ะเข้านิโรธสมาบัตไิ ด้นนั้ ต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์
ที่ได้ฌาน ๘
ค�ำถามที่ ๓๗๑
มีความสงสัยถึงค�ำทีต่ วั เองเข้าใจว่ามีความหมายใกล้เคียงกัน ว่า
มีความแตกต่างกันอย่างไร จาคะ กับ ทาน อิทัปปัจจยตา กับ ปฏิจจสมุปบาท ขอบคุณครับ
ตอบ

“จาคะ” กับ “ทาน” ใช้แทนกันได้บ้างในแง่ของการสละวัตถุ แต่
จาคะในทีบ่ างแห่งหมายถึงการสละกิเลส เช่น ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ตอนว่าด้วยนิโรธอริยสัจ มีค�ำว่า “จาโค” อยู่ด้วย ในที่นั้นหมายถึงสละ
ตัณหา ในอธิษฐานธรรม ๔ ข้อว่า จาคะ ความหมายเต็มรูป ท่านหมาย
ถึงสละกิเลสเหมือนกัน (ดู ธาตุวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย)
“อิทัปปัจจยตา” กับ “ปฏิจจสมุปบาท” เป็นไวพจน์กัน มีความ
หมายเหมือนกัน ใช้แทนกันได้ อีกค�ำหนึ่ง คือ “ปัจจยาการ”
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ค�ำถามที่ ๓๗๒
ได้ฝกึ นัง่ สมาธิมาหลายปีและตอนหลังเวลาคุยกับเพือ่ นทีม่ ปี ญ
ั หา
จะพูดธรรมได้ลึกซึ้งและปากสามารถบอกได้ว่า ตอนนี้คนที่พูดคิดว่า
อย่างไร มีจิตเป็นอย่างไร แต่ค�ำพูดที่พูดมาเหมือนจิตที่อยู่ข้างในลึกๆ
เป็นคนพูดจึงอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรและที่พูดออกมาคือจิตเดิม
หรือเปล่า
ตอบ

จิตลึกๆ นั่นแหละพูดออกมา ธรรมที่ลึกต้องรู้ด้วยจิตที่ลึก

ค�ำถามที่ ๓๗๓
เรียนถามว่าการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรจะถูกต้องหรือไม่ มี
ในพระไตรปิฎกไหมครับ เจ้ากรรมจะอโหสิกรรมไหม?
ตอบ

ตามความเข้าใจของผมเจ้ากรรมนายเวรน่าจะมีจริง หมายถึง คน
หรือสัตว์ทเี่ ราได้เคยท�ำกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ กับเขาไว้ และเมือ่ ท�ำบุญ
อุทิศให้ เขาน่าจะได้รับและอนุโมทนา ถ้าบุญกุศลที่เราอุทิศให้สมควร
กันกับกรรมที่เราเคยท�ำ  คือคุ้มค่ากันก็น่าจะอโหสิเลิกแล้วกันไป ผู้ที่
จองเวรต่อเรานัน่ แหละเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวร เป็นมนุษย์ดว้ ยกันบ้าง
เป็นโอปปาติกะบ้าง ในทางตรงกันข้าม คนทีท่ ำ� ดีตอ่ กันไว้ในชาติกอ่ นก็
มาเกือ้ กูลกัน ตอบแทนบุญคุณกัน เป็นเจ้าบุญเจ้ากรรม เป็นมนุษย์บา้ ง
เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นโอปปาติกะบ้าง คอยช่วยเหลือกัน เรือ่ งพวกนี้
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เชือ่ ไว้กด็ ี เป็นเหตุให้กลัวบาปพอใจในกุศลกรรมเป็นก�ำไรของชีวติ เป็น
สิ่งที่ต้องรู้ด้วยญาณ ไม่อาจรู้ได้ด้วยความคิดแนวตรรกะ
ค�ำถามที่ ๓๗๔
เรียนถามว่ากรรมของทุกคนมีท่านยมบาลคอยจดหรือเปล่าครับ
มีคนเล่าว่าเคยถูกยมบาลจับตัวผิดเพราะชื่อเหมือนกัน?
ตอบ

ในพระสูตรหลายแห่งเช่น เทวทูตสูตร พาลบัณฑิตสูตร ได้กล่าว
ถึงยมบาลว่าคอยซักถามผูท้ ตี่ ายไปแล้วว่าได้ทำ� ความดีความชัว่ อะไรมา
บ้าง ดูเหมือนว่าท่านจะรู้แต่ก็ซักถามไปตามระเบียบการ แต่ท่านจะ
คอยจดหรือไม่ ไม่แน่ใจ เรื่องพวกนี้ยากเกินไปที่จะรู้นอกจากท่านผู้มี
ญาณพิเศษ เช่น ทิพจักษุญาณ บุพเพนิวาสานุสติญาณ เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๓๗๕
เจริญพรอาจารย์ ไปเจอกลอนนี้มา อยากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะ
ด้วย ปริศนาธรรม ๘ ประการ (เป็นของเก่า) ปฐมปัญหาว่า ทางใหญ่
อย่าเทีย่ วจร ทุตยิ ปัญหาว่า ลูกอ่อนอย่าอุม้ รัด ตติยปัญหาว่า หลวงเจ้า
วัดอย่าให้อาหาร จตุตถปัญหาว่า ไม้โก่งอย่าท�ำกังวาน ปัญจมปัญหา
ว่า ช้างสารอย่าผูกกลางเมือง ฉัฏฐปัญหาว่า ถ้าจะให้เป็นลูกให้เอาไฟ
สุม สัตตมปัญหาว่า ถ้าจะล่มให้บรรทุกแต่เบา อัฏฐมปัญหาว่า ถ้าจะ
เรียนโหราให้ฆ่าอาจารย์ทั้งสี่เสีย
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๑. ทางใหญ่อย่าเที่ยวจร คือ กามสุขัลลิกานุโยค (หมกมุ่นใน
กามสุข) และอัตตกิลมถานุโยค (ท�ำตนให้ล�ำบากโดยไร้ประโยชน์)
๒. ลูกอ่อนอย่าอุ้มรัด คือ ปัญจขันธ์หรือตัวคน พึงปล่อยวาง
ไม่ยึดถือ
๓. หลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหาร คือ จิตหรือวิญญาณขันธ์ อย่า
ปรนเปรอด้วยอาหาร ๔ มีกวฬิงการาหาร เป็นต้น
๔. ไม้โก่งอย่าท�ำกังวาน (กังวานเรือส�ำหรับต้านทานลมพายุ) อย่า
เอาคนคดมาเป็นมิตร
๕. ช้างสารอย่าผูกกลางเมือง ธรรมดาช้างสารย่อมพอใจในป่า
หรือในที่ใกล้สระฉัททันตะฉันใด พระโยคาวจรผู้ได้นิพพิทาญาณย่อม
ไม่พอใจในสังขารธรรม แต่พอใจในพระนิพพานฉันนั้น
๖. ถ้าจะให้เป็นลูกให้เอาไฟสุม หมายถึงผล ๔ ต้นนั้นคือ กิเลส
ธรรม มีอวิชชา ตัณหา เป็นต้น กรรมฐานคือไฟส�ำหรับเผาล�ำต้นคือ
กิเลสให้เร่าร้อน
๗. ถ้าจะล่มให้บรรทุกแต่เบา คือถ้าจะให้เรือคือตัวเรานี้ถึงอมต
มหานิพพาน ไม่ต้องแล่นวนเวียนอยู่ในสังสารสาครแล้วก็ให้บรรทุก
อกุศลแต่น้อย ไม่ขนเอาลาภ สักการะ และอกุศลมากมาย
๘. ถ้าจะเรียนโหราให้ฆ่าอาจารย์ทั้งสี่เสีย โหราในที่นี้หมายถึง
วิชชา ๓ อาจารย์ทั้งสี่ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ และอวิชชา
สวะ อีกอย่างหนึ่งอาจารย์ทั้งสี่ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และมานะ
ทั้งแปดข้อนี้เป็นปริศนาธรรมแต่โบราณ ขอบพระคุณที่ถามมา
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ค�ำถามที่ ๓๗๖
หนูอา่ นพระไตรปิฎก (ภาษาไทย) พบว่า พระสูตรเดียวกัน แต่อยู่
ต่างคัมภีรก์ ม็ ี ดูจากการอ้างอิงนะคะ (เช่น อ่านคาถาธรรมบท ตอนยก
ตัวอย่างพระสูตร ก็ยกมาจาก ขุ.ชา) แสดงว่า ในพระไตรปิฎกก็มีการ
แสดงซ�้ำกันหลายแห่ง แต่เมื่อตามไปดูแล้วเทียบดูก็พบว่า บางแห่งก็
แสดงไว้ไม่เต็มสูตร คือ ย่อๆ (เล่าไม่เต็มเรือ่ ง) อ่านไปอ่านมา ก็พบอีก
ว่า ค�ำขึ้นต้นก็ไม่เหมือนกัน เช่น บางพระสูตรขึ้นต้นด้วย เอวมฺเม สุตํ
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ แต่อกี แห่งขึน้ ว่า เอกํ สมยํ สมัยหนึง่ เป็นต้น
ตรงนี้มีข้อแตกต่างอะไรรึเปล่าคะ เช่น แสดงกับบุคคลต่างสถานะกัน
หรือเป็นเพียงการขึน้ ต้นในการเล่าเรือ่ งเฉยๆ คะ ท่านอาจารย์มคี ำ� แนะน�ำ
ในการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างไรบ้าง ขอกราบขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ข้อความเดียวกันอาจปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งตามที่คุณ
ว่ามาแล้ว บางทีต้นเรื่องเหมือนกันแต่ข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่
เหมือนกัน เป็นธรรมดาที่เรื่องราวมากมายในพระไตรปิฎกย่อมจะต้อง
ซ�้ำกันบ้าง ค�ำแนะน�ำในการศึกษาพระไตรปิฎกก็คือ ให้เลือกอ่านในที่
ที่สนใจ เมื่อนานเข้าเรื่องราวต่างๆ ก็จะมาบรรจบกันเอง ขออนุโมทนา
อย่างยิง่ ทีค่ ณ
ุ ชอบอ่านพระไตรปิฎกซึง่ เป็นขุมทรัพย์อนั ยิง่ ใหญ่ มีคณ
ุ ค่า
อย่างยิ่ง
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ค�ำถามที่ ๓๗๗
รบกวนถามอาจารย์ หนูเป็นคนชอบใจลอยไม่มสี มาธิ พยายามแก้
โดยการภาวนาบทสวดมนต์ในใจ เวลาทีน่ งั่ รถหรือขณะเดินจะพยายาม
ฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับการเดินขวาซ้าย คือใช้เป็นแบบองค์ภาวนาตาม
กริยาได้ไหมคะ เป็นคนนั่งสมาธิไม่ค่อยได้นาน ใจคอยแต่จะคิดเรื่อง
โน้นเรื่องนี้ตลอดค่ะ จะท�ำอย่างไรดีคะ
ตอบ

ถ้าเดินจงกรมแล้วดีก็ให้เดินบ่อยๆ เพราะการปฏิบัติสมาธิและ
วิปัสสนาต้องใช้ในอิริยาบถทั้งสี่ จะส�ำเร็จประโยชน์มากกว่านั่งอย่าง
เดียว การฟุง้ ซ่านเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งปล่อยไปบ้าง อย่าบังคับเกินไป เลีย้ งจิต
ก็เหมือนเลีย้ งเด็กซึง่ ก�ำลังซน ปล่อยไปบ้าง เพียงแต่คอยตามดู ห้ามเสีย
จากอันตราย ถ้าเห็นว่าไม่อันตรายก็ปล่อยให้เล่นไป เหนื่อยเข้าก็นอน
หลับเอง ก็คงมีค�ำแนะน�ำเท่านี้ก่อน
ค�ำถามที่ ๓๗๘
ขอทราบเรื่องเสขิยวัตรของพระว่า เป็นอาจาระของสามเณรด้วย
รึเปล่าคะ หรือว่าสามเณรรักษาเพียงแค่ศีล ๑๐ และข้อก�ำหนดอื่นๆ
ของสามเณรมีอะไรบ้าง ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

เสขิยวัตร ๗๕ ข้อเป็นของสามเณรด้วย นอกจากเสขิยวัตรและ
ศีล ๑๐ แล้วสิ่งใดไม่ควรแก่สมณะ สามเณรก็ต้องเว้นสิ่งนั้นด้วย ต้อง
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมของผู้บวช
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ค�ำถามที่ ๓๗๙
อาจารย์วศินที่เคารพ พระอริยบุคคลชั้นต้น เช่น พระโสดาบัน
พระสกทาคามี นั้นยังต้องเกิดอีก สงสัยว่าที่ว่าเกิดนั้นต้องเฉพาะมา
เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ จึงจะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่อไปจนเข้าถึงพระ
นิพพาน ขอให้อาจารย์รกั ษาสุขภาพ รักษาธาตุขนั ธ์เพือ่ สร้างประโยชน์
แก่ผู้คนไปนานๆ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ตอบ

พระโสดาบันเกิดอีกชาติเดียวก็มี เกิดอีกสองสามชาติก็มี เกิดอีก
๗ ชาติก็มี แต่ไม่มีชาติที่ ๘ ท่านอาจจะเกิดวนเวียนอยู่ในเทวดาและ
มนุษย์ จะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ในชาติที่เป็นมนุษย์หรือ
เป็นเทวดาก็ได้ พระสกทาคามีก็เหมือนกันเกิดอีกชาติเดียวแล้วบรรลุ
ธรรมสูงสุด อาจจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ได้
ค�ำถามที่ ๓๘๐
อาจารย์คะ ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ หรืออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์คะ
ตอบ

ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ในส่วนรูปขันธ์ ถึงจะมีอุปาทานหรือไม่รูปขันธ์ก็
เป็นทุกข์อยู่นั่นเอง ตัวอย่างเช่น พระอรหันต์ไม่มีอุปาทานขันธ์แล้วแต่
รูปขันธ์ยังเป็นทุกข์อยู่ ส่วนปุถุชนถูกลูกศรทั้งสองดอกเสียบ คือ เสียบ
ทั้งกายเสียบทั้งใจ เพราะมีรูปขันธ์และมีอุปาทานขันธ์
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ค�ำถามที่ ๓๘๑
เคยทราบมาว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนั้นได้เคยตรัส
กับพระอานนท์ว่า พระอานนท์ไม่ได้ตรัสขอต่ออายุขัยให้พระองค์ซึ่ง
พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกเป็นนัยๆ ถึง ๓ ครั้งด้วยกัน แต่พระอานนท์
ไม่ได้เฉลียวใจ ในเรือ่ งนีไ้ ม่คอ่ ยเข้าใจในเหตุและผลของเรือ่ งค่ะ คือถ้า
พระพุทธองค์ตรัสบอกพระอานนท์จริง ไม่ทำ� ให้จติ ใจพระอานนท์แย่หรือ
คะ ท่านคงรู้สึกผิดตลอดก่อนที่ท่านจะบรรลุอรหันต์หรือไม่อย่างไรคะ
คือการบอกแบบนี้ไม่ค่อยเข้าใจในเหตุผลของการบอกและการรับรู้ค่ะ
เรือ่ งนีไ้ ม่ทราบว่ามีอยูใ่ นพระไตรปิฎกหรือไม่คะ (ทีเ่ ล่ามาก็ลงั เลเหมือน
กันว่าจะถ่ายทอดถูกด้วยหรือเปล่าเหมือนกันค่ะ) ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก เช่น ในมหาปรินิพพานสูตร ก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะนิพพานได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า ได้ทรงตรัสบอกเป็น
ท�ำนองให้พระอานนท์ทูลเพื่อด�ำรงพระชนมชีพต่อไปถึง ๑๖ แห่ง ๑๖
ครั้ง คือที่เมืองราชคฤห์ ๑๐ ครั้ง และที่เมืองเวสาลี ๖ ครั้ง แต่พระ
อานนท์รไู้ ม่ทนั จึงไม่ได้ทลู อาราธนา พระพุทธองค์จงึ ทรงปลงพระชนมายุ
สังขาร คือ ตัง้ พระทัยว่าจะปรินพิ พานใน ๓ เดือนข้างหน้า ถ้าพระอานนท์
รู้ทันและทูลอาราธนาก็จะทรงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ๔๐ ปี คือ จะมีพระชนม์ถงึ ๑๒๐ ปี ในพระไตรปิฎกว่าจะอยูไ่ ด้ ๑ กัป หมายถึงกัปอายุคน
ไม่ใช่กัปอายุโลก กัปอายุคนสมัยนั้นก็คือ ๑๒๐ ปี อย่างพระอานนท์
อยู่ได้ถึง ๑๒๐ ปี
สมัยประชุมท�ำสังคายนาครั้งที่ ๑ เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว
ได้ ๓ เดือน ทีป่ ระชุมปรับอาบัตพิ ระอานนท์เกีย่ วกับเรือ่ งนีด้ ว้ ย คือเรือ่ ง
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ที่ไม่ทูลพระพุทธเจ้าให้อยู่ถึง ๑ กัปตามที่พระพุทธองค์ทรงให้นัยไว้
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วพระอานนท์ก็คงรู้สึก
เสียใจเหมือนกันที่ไม่รู้ความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงให้นัยไว้ถึง ๑๖
ครั้ง ในคืนที่พระพุทธเจ้านิพพาน พระอานนท์จึงร้องไห้เป็นการใหญ่
พระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะอยู่เพื่อโปรดสัตว์ แต่สังขารของพระองค์ก็
ทรุดโทรมมาก ที่ทรงเปรียบว่าเหมือนเกวียนเก่าช�ำรุด ได้แต่เอาไม้ไผ่
กระหนาบคาบค�้ำเอาไว้ เหตุผลก็คงจะอยู่ตรงนี้
ค�ำถามที่ ๓๘๒
เรียนอาจารย์วศินคะ ทุกวันนี้อยู่ในโลกของความคิดเกือบตลอด
เวลาค่ะ ไม่เว้นแม้แต่ตอนหลับจะฝันทุกคืน จนไม่สามารถพักผ่อน
ได้เต็มที่ การตามรู้ก็ไม่มีประสิทธิภาพเลยค่ะ ก�ำลังของสติอ่อนมาก
ประกอบกับงานยุ่งมากท�ำให้ต้องใช้ความคิดทั้งวัน และไม่มีเวลาที่ท�ำ
สมาธิมากนัก ท�ำให้เหนื่อยมากทั้งกายและใจ ไม่ทราบว่าอาจารย์มี
ค�ำแนะน�ำไหมคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ

ความคิดเป็นสังขารขันธ์ในขันธ์ ๕ มันมีทงั้ ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ถ้า
เราคิดไปในทางฝ่ายดีการอยู่ในโลกของความคิดก็เป็นสิ่งที่ดี คือขอให้
คิดไปในทางทีด่ ๆี ส่วนความฝันนัน้ เป็นเรือ่ งธรรมดา บางคนนอนทัง้ คืน
ก็ฝนั ทัง้ คืน แต่กไ็ ม่มโี ทษอะไรสนุกด้วยซ�ำ้ ไป ถ้าสังขารคือความคิดปรุง
แต่งเป็นไปในทางที่ดี สติเป็นสังขารขันธ์อย่างหนึ่งก็จะพลอยดีไปด้วย
ที่ส�ำคัญคือก�ำลังใจ ขอให้คุณมีก�ำลังใจที่จะท�ำกิจต่างๆ ให้ดีที่สุดทุก
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อย่างก็จะดีไปเอง ขอให้กำ� ลังใจแก่คณ
ุ ด้วย ขออวยพรให้คณ
ุ มีความสุข
สดชื่นและมีความหวัง
ค�ำถามที่ ๓๘๓
เรียนถามท่านอาจารย์คะ่ ดิฉนั ท�ำงานให้ญาติหา่ งๆ คนหนึง่ (ดูแล
การค้าส่วนสาขา) ก่อนนีต้ อนทีเ่ ศรษฐกิจยังดีอยูป่ ญ
ั หาก็ไม่มอี ะไรมาก
นัก มาเดี๋ยวนี้ การค้าตกต�่ำประกอบกับญาติคนนี้ก็เป็นคนแปลกๆ
ปล่อยเงินให้คนอื่นหยิบยืมแล้วไม่ได้คืน ปล่อยให้ลูกน้องโกงเงินร้าน
สาขาใหญ่ สาขาย่อย และขโมยสินค้าในร้าน ซื้อสินค้าไม่มีคุณภาพ
เข้าร้านก่อให้เกิดความเสียหายมากเนื่องเพราะเขาไม่ค่อยอยู่เฝ้าร้าน
จากเงินหมืน่ เป็นเงินแสนทีส่ ญ
ู เสียไปกับการปล่อยปละละเลย รวมแล้ว
ความสูญเสียเฉียดล้าน ดิฉันเคยเตือนเขาผ่านภรรยาเขาว่าอย่าปล่อย
ให้คนมาโกง อย่าไว้ใจคน ภรรยาเขาตอบว่า หากสามีเขาไม่โดนโกง
บ้างชีวติ จะไม่รงุ่ ส่วนตัวเขาเองพูดเองว่าเรือ่ งโกงเรือ่ งธรรมดามันต้องมี
บ้าง ดิฉนั เลยบอกภรรยาเขาว่าวันหนึง่ เขาจะกลายเป็นคนหวาดระแวง
และคนที่เขาจะหวาดระแวงก็คือคนที่ไม่ได้คดโกง มาตอนนี้มันก็จริง
ดิฉนั กลายเป็นคนทีถ่ กู ระแวง เขาจะคอยพูดให้ดฉิ นั กับลูกน้องอีก ๒-๓
คน ที่มองดูการกระท�ำของเขามาตั้งแต่ต้นเจ็บช�้ำน�้ำใจ หมดก�ำลังใจ
เพราะคนทีโ่ กงเขาเป็นแสนเป็นล้านเหล่านัน้ เขาท�ำอะไรไม่ได้เลย (อีกทัง้
ยังพยายามปกปิดไม่ให้ดฉิ นั รูเ้ พราะอายอีกด้วย) ดิฉนั พยายามนึกอยูว่ า่
คนแบบนี้เรียกว่าอะไร ก็ได้มา ๑ ค�ำ  คือคนพาล จึงอยากให้ท่านบอก
ลักษณะของคนพาลให้ดิฉันทราบด้วย (ขอบารมีท่านอาจารย์ปกปัก
รักษาดิฉันให้พ้นภัยจากคนพาลนี้ด้วยค่ะ)
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ตอบ

ฟังเรือ่ งของคุณด้วยความเห็นใจอย่างยิง่ คุณถามถึงลักษณะของ
คนพาล ท่านกล่าวถึงลักษณะของคนพาลไว้หลายอย่าง เช่น คิดชัว่ พูด
ชัว่ ท�ำชัว่ ไม่เอาใจใส่ในธุระของตัว แต่ไปเอาใจใส่ในสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ธรุ ะของ
ตัว มีคนกล่าวเตือนดีๆ ก็โกรธ ล่วงเกินเขาแล้วไม่ขอโทษ เขาขอโทษ
แล้วไม่ให้อภัย ติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ สรรเสริญคนที่ควรติเตียน
ฯลฯ
คนพาล แปลว่า คนมีปญ
ั ญาน้อยหรือด้อยปัญญา มักจะท�ำ  พูด
คิดไปในทางที่ผิด ส่วนบัณฑิต แปลว่า ผู้ด�ำเนินชีวิตด้วยปัญญา ท�ำ
พูด คิด ไปในทางที่ถูก พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การอยู่ร่วมกับคนพาล
ท�ำให้เกิดทุกข์ ตรงกันข้าม การอยู่ร่วมกับบัณฑิตท�ำให้เกิดสุข” ขอให้
พระธรรมคุ้มครองคุณให้พ้นจากเวรภัยตามพระพุทธภาษิตที่ว่า “ธรรม
ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”
ค�ำถามที่ ๓๘๔
ขอกราบเรียนถามอาจารย์ครับ ผมอยูเ่ พชรบุรี ตอนปิดเทอมขึน้ ไป
เรียนพิเศษที่กรุงเทพแต่อยู่ได้ ๒-๓ วันก็คิดถึงบ้านเป็นห่วงพ่อแม่คือ
มันรู้สึกกระวนกระวายครับ รู้สึกใจมันร้อนรุ่ม แล้วก็จะกลัวโน่นกลัวนี่
เช่น กลัวพ่อแม่เป็นอะไรไปอย่างเนี้ยครับ ผมควรท�ำอย่างไรครับ
ตอบ

ขอเตือนว่าขอให้คุณท�ำหน้าที่ซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะหน้าให้ดีที่สุด
อย่าคิดอะไรมากเกินไป
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ค�ำถามที่ ๓๘๕
เรียนถามท่านอาจารย์เกีย่ วกับข่าวว่าน�ำ้ จะท่วมกรุงเทพฯ จมอย่าง
ถาวรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้จากภาวะโลกร้อน โดย ดร. อาจอง ดร.
สมิทธิ ดร. วรภัทร์ หลวงปูพ่ ทุ ธอิสระ ท่านอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ และ
จะเตรียมตัวอย่างไรดี
ตอบ

เรื่องนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องน�้ำ

ค�ำถามที่ ๓๘๖
จากเรื่องของพระอานนท์ต่อนะคะ ขอรบกวนถามอีกว่า เมื่อเป็น
เช่นนี้ไม่เป็นการฝืนกฎของธรรมชาติหรือคะ ท�ำนองว่ามีความอยากที่
จะมีชีวิตอยู่ (แม้เป็นความอยากในทางที่ดีมีเมตตาคือ อยากอยู่เพื่อ
โปรดสัตว์) หากเมื่อถึงอายุขัยที่จะต้องตายก็ต้องจากไปตามธรรมดา
ท�ำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องให้พระอานนท์ขอด้วยล่ะคะ หากพระองค์มี
ญาณหยั่งรู้ล่วงหน้าว่าเรื่องจะต้องเป็นเช่นนี้ จะตรัสไปท�ำไมคะให้พระ
อานนท์รสู้ กึ ผิด เรือ่ งนีเ้ ป็นกิเลสหรือไม่อย่างไรคะ คือหนูรบั รูเ้ รือ่ งนีแ้ ละ
สงสัยค้างคาอยูใ่ นใจมานานแล้ว และไม่ทราบว่าจะไปถามใครให้หาย
ข้องใจ ขอบพระคุณอาจารย์อกี ครัง้ ค่ะทีก่ รุณาตอบให้ ขอให้สขุ ภาพกาย
และใจอาจารย์แข็งแรงจากความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ
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เรื่องนี้ผมต้องขอโยงไปถึงอจินไตย ๔ อจินไตย แปลว่า สิ่งที่ไม่
ควรคิด ที่ว่าไม่ควรคิดก็เพราะว่าเราไม่สามารถจะหาค�ำตอบได้ด้วย
ความคิดแนวตรรกะคือ การหาเหตุผล (reasoning)
๑. พุทธวิสยั วิสยั สามารถของพระพุทธเจ้าหรือสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงท�ำหรือไม่ทรงท�ำ
๒. ฌานวิสัย วิสัยสามารถของผู้ได้ฌาน ได้อภิญญา ซึ่งจะท�ำ
อะไรได้เหนือวิสัยของคนธรรมดา
๓. กัมมวิปากวิสัย เรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมซึ่งมีความ
สลับซับซ้อนมากยากที่คนธรรมดาจะแยกแยะให้ถูกต้องได้
๔. โลกจินตา ความคิดเรื่องความเป็นมาเป็นไปของโลกว่าโลกมี
มาอย่างไรและจะจบลงอย่างไร
มีปญ
ั หาหลายอย่างทีอ่ ยูไ่ กลตัวเราและแม้ทอี่ ยูร่ อบๆ ตัวเราซึง่ หา
ค�ำตอบได้ยาก ปัญหาที่คุณถามนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน หาค�ำตอบได้ยาก
เหลือวิสยั ทีเ่ ราจะคิดเอาได้ แต่กย็ นิ ดีทคี่ ณ
ุ ถามมา จากค�ำถามของคุณ
ที่ว่าเรื่องนี้เป็นกิเลสหรือไม่ ตอบว่าไม่เป็นกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าสิ้น
กิเลสแล้วโดยประการทั้งปวง
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ค�ำถามที่ ๓๘๗
อาจารย์วศินคะ หนูเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อ ๒ ปีก่อน และปฏิบัติ
อย่างจริงจังได้เกือบปีแล้วค่ะ ทุกๆ วันจะเดินจงกรม และนัง่ สมาธิอย่าง
น้อย ๑ ชัว่ โมง ระหว่างวันก็เจริญสติอยูบ่ อ่ ยๆ  ช่วงหลังนีเ้ ริม่ เห็นความ
คิดของตัวเองมากขึ้นค่ะ เวลาผัสสะกระทบรูป เสียง กลิ่น รส ต่างๆ
แล้วเห็นใจมันปรุงของมันไป ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง พอมีสติรู้ตัวก็จะ
กลับมาดูลมหายใจ แล้วใจมันก็จะเป็นกลางมากขึ้น หนูท�ำถูกต้อง
หรือเปล่าคะ ขอความเมตตาจากอาจารย์ด้วยค่ะ
ตอบ

ถูกต้องแล้วครับ ขออนุโมทนาด้วย

ค�ำถามที่ ๓๘๘
ขอเรียนถามอาจารย์ค่ะ ในช่วงสองเดือนกว่าที่ผ่านมาจิตฟุ้งซ่าน
มากค่ะ บางครั้งตื่นมากลางดึกได้ยินเสียงความคิดตัวเองต่อเนื่องยาว
เป็นสิบนาที รูว้ า่ จิตคิดไป นอกจากนีก้ ฝ็ นั เยอะมากค่ะ ท�ำให้ตนื่ มาแล้ว
ไม่สดชืน่ เลยสักวันค่ะ อาจารย์ทสี่ อนกรรมฐานบอกว่า สมาธิมนั ล�ำ้ หน้า
สติและปัญญาค่ะ อยากทราบว่าควรแก้อย่างไรค่ะ เพราะว่าอาการนี้
ท�ำให้เหนื่อยมากๆ เลยค่ะ
ตอบ

๑. เรือ่ งความฟุง้ ซ่าน ต้องตามไปดูวา่ ฟุง้ ซ่านเรือ่ งอะไร คิดเรือ่ ง
อะไร อะไรเป็นเหตุให้คิดเรื่องนั้น เมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ตัดต้นเหตุ
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นั้นเสียก็จะหยุดความฟุ้งซ่านได้
๒. เรือ่ งความฝัน เป็นเรือ่ งธรรมดา ดูคำ� ตอบในข้อ ๓๘๒ อย่าไป
จริงจังกับชีวิตเกินไป ปล่อยวางเสียบ้างนึกว่า ชีวิตก็เป็นเช่นนี้แหละ มี
สุขบ้างทุกข์บา้ ง ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ บ้าง ซึง่ ไม่เทีย่ ง ไม่แน่นอน แปรปรวนไป
ตามเหตุปจั จัย ท่องค�ำว่า “ไม่เทีย่ งๆ ” ไว้ให้ดี ความทุกข์จะหล่นลงไป
ได้มาก หายเหนื่อย
ค�ำถามที่ ๓๘๙
เรียนถามว่าพระโสดาบันเมือ่ เกิดในชาติใหม่ทเี่ ป็นมนุษย์ความเป็น
พระโสดาบันจะเป็นตั้งแต่เกิดเลยหรือไม่ครับ
ตอบ

เป็นตั้งแต่เกิดเลย เพราะอริยคุณไม่ถอยหลัง ไม่เสื่อม ไม่ต้องตั้ง
ต้นใหม่
ค�ำถามที่ ๓๙๐
เรียนถามว่าเราเตรียมอาหารใส่บาตรแต่บงั เอิญพระท่านไม่มาใน
วันนั้น อาหารนั้นเราเอากลับมากินจะบาปไหมครับ
ตอบ

ไม่บาป ดีด้วย
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ค�ำถามที่ ๓๙๑
เรียนถามว่าเราท�ำบุญบ้านแล้วญาติและเพื่อนบ้านน�ำอาหารมา
ช่วยกันเยอะ จนไม่สามารถถวายได้หมด ของที่ไม่ได้ถวายเราเอามา
กินจะบาปไหมครับ
ตอบ

ได้ ดีด้วย

ค�ำถามที่ ๓๙๒
ได้ยินคนคุยกันว่า ไม่ว่าใครจะเข้ามาท�ำงานทางการเมืองก็ต้อง
โกงทั้งนั้น โกงมาก โกงน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การโกงเป็นเรื่องปกติ
ใครๆ เขาก็โกงกันทั้งนั้นแหล่ะ โกงแล้วได้ผลงานนี่สิ เรียกว่า ดี ท่าน
อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “การโกงเป็นเรื่องปกติ” นี้อย่างไร
คะ และท�ำอย่างไรเราจึงจะปลูกฝังแนวคิดว่า การโกงไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ กู ต้อง
ให้กบั ลูกหลานคนไทยได้รบั รู้ และขยะแขยงกับการโกงจนถึงกับไม่กล้า
ที่จะโกงได้
ตอบ

ผมไม่เห็นด้วยกับค�ำกล่าวที่ว่า คนที่มาท�ำงานการเมืองต้องโกง
ทัง้ นัน้ คนทีไ่ ม่โกงก็คงจะมีและมีไม่นอ้ ยทีเดียว ลองเทียบดูคนในอาชีพ
อื่นๆ ที่โกงก็มีที่ไม่โกงก็มาก คนดีที่เป็นพลังเงียบยังมีอยู่อีกมาก ใน
หมู่บ้านหนึ่งมีคนอยู่สัก ๘๐ ครัวเรือน ถ้ามีโจรเกิดขึ้นสัก ๒-๓ คน
หมู่บ้านก็เดือดร้อนแล้ว ชาวบ้านดีๆ อาจมีถึง ๓๐๐ คน แต่เป็นพลัง
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เงียบต้องให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจัดการกับโจรจึงจะสงบเรียบร้อยไปได้
การโกงไม่ใช่เรื่องปกติ เป็นเรื่องผิดศีลธรรม ทั้งผิดกฎหมายด้วย
ท�ำไมจึงเห็นเป็นเรื่องปกติกันไปได้ การมีศีลมีธรรมสิเป็นเรื่องปกติ คือ
ท�ำให้ตัวเองและสังคมปกติสุข การโกงท�ำให้วุ่นวายเสียหายทั้งตัวเอง
และสังคม ไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆ เลย
การสอนอนุชนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต โกงไม่เป็น ต้องพูดให้ฟัง
ท�ำตัวอย่างให้ดู เป็นอยูใ่ ห้เห็น อันทีจ่ ริงจริยธรรม ศีลธรรม สอนไม่ยาก
ถ้าเรามีตัวแบบที่ดี แต่กลายเป็นเรื่องสอนยากเพราะขาดตัวแบบ ผม
แนะน�ำให้คุณไปอ่านค�ำน�ำในหนังสือจริยศาสตร์ ซึ่งผมได้เขียนไว้นาน
แล้ว ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้ไว้มากไม่อาจน�ำมาลงไว้ในที่นี้ได้ ขอขอบใจ
และขอยกย่องที่คุณเขียนมาด้วยความเป็นห่วงบ้านเมือง เข้าใจว่ามี
บุคคลอยู่อีกไม่น้อยที่เป็นห่วงบ้านเมืองเช่นเดียวกับคุณและอยากให้
คนโกงหมดไป
ค�ำถามที่ ๓๙๓
ขอเรียนถามว่า วิบากกรรมเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยใช่
หรือไม่คะ และหากเรามีวิบากกรรมที่ต้องรับอยู่ท�ำให้เราเดือดร้อน แต่
ถ้าเราพยายามฝึกสติรับวิบากกรรมเหล่านั้นแทนที่จะปล่อยให้จิตใจ
แปรปรวนไปตามสิง่ ทีม่ ากระทบ จะท�ำให้วบิ ากกรรมหมดได้เร็วขึน้ ไหม
คะ
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ตอบ

วิบากกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ วิบากกรรมไม่ใช่ของตายตัว
ถ้าท�ำความดีมากขึ้นวิบากกรรมส่วนชั่วก็ลดน้อยลงเหมือนความเค็ม
ของเกลือกับจ�ำนวนน�ำ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ความเค็มจะลดน้อยลงตามอัตราส่วนที่
จ�ำนวนน�ำ้ เพิม่ ขึน้ ถ้าผูน้ นั้ สามารถบ�ำเพ็ญคุณงามความดี ยกระดับจิต
จนถึงเป็นพระโสดาบัน บาปกรรมที่ท่านท�ำไว้แต่กาลก่อนก็จะระงับไป
ไม่ทำ� ให้ทา่ นไปอบายภูมิ จะเห็นได้วา่ อริยคุณมีความเป็นพระโสดาบัน
เป็นต้นย่อมสามารถต้านทานและลบล้างผลแห่งบาปกรรมได้เป็นอัน
มาก แม้จะยังไม่ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน คือยังเป็นปุถุชนอยู่ แต่การ
หมั่นท�ำความดีมากๆ ย่อมจะเบี่ยงเบนผลแห่งกรรมชั่วได้บ้างตาม
สมควร ถ้าจ�ำเป็นต้องรับผลแห่งกรรมบางอย่างก็ให้เต็มใจรับด้วยความ
สงบ นึกว่าเป็นการใช้หนี้ นานเข้าหนีเ้ ก่าก็หมดไปหนีใ้ หม่เราไม่ได้สร้าง
ก็เป็นคนไม่มีหนี้กรรม มีแต่กองกุศลซึ่งได้สะสมไว้ มีผลเป็นความสุข
ความเจริญต่อไปในภายหน้า
ค�ำถามที่ ๓๙๔
คนเราสร้างชะตาชีวิตหรืออนาคตด้วยอะไร
ตอบ

ค�ำถามนีน้ า่ สนใจมาก ขอตอบโดยยกเอาค�ำพูดของนายคริสต์มสั
ฮัมฟรีย์ในหนังสือ พุทธศาสนา (Buddhism) หน้า ๑๐๒ ใจความ
ส�ำคัญว่า เริ่มต้นจากความคิดเป็นการกระท�ำ  จากการกระท�ำเป็นนิสัย
จากนิสัยเป็นอุปนิสัย จากอุปนิสัยเป็นชะตาชีวิตหรืออนาคต (Sow a
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thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit,
reap a character. Sow a character, reap a destiny.)
(คริสต์มัส ฮัมฟรีย์ เป็นชาวอังกฤษนับถือพุทธศาสนา)
ตามนีจ้ ะเห็นได้วา่ เราสร้างชะตาชีวติ หรืออนาคตเริม่ ต้นจากความ
คิด คือ ถ้าคิดเป็น ฉลาด คิดอย่างโยนิโสมนสิการก็จะเป็นเหตุให้ท�ำถูก
พูดถูก บ่อยเข้ากลายเป็นนิสัย เป็นคนมีนิสัยดี เช่น นิสัยในทางขยัน
หมั่นเพียร รู้จักกาลเทศะ เพียบพร้อมด้วยสัปปุริสธรรม (ธรรมของ
คนดี) นิสยั อันดีนนั้ หยัง่ รากลึกลงเป็นอุปนิสยั คือเป็นลักษณะประจ�ำตัว
ของผูน้ นั้ ท�ำให้เขาเป็นคนมัน่ คงในทางทีด่ ี ชะตาชีวติ หรืออนาคตก็จะดี
คราวนี้ พู ด ในทางกลั บ กั น ถ้ า เขาคิ ด ไม่ ดี ท� ำ ไม่ ดี นิ สั ย ไม่ ดี
อุปนิสยั ไม่ดี ชะตาชีวติ หรืออนาคตก็ตอ้ งไม่ดี ด้วยเหตุนขี้ อให้เรามาให้
ความส�ำคัญแก่ความคิด
ค�ำถามที่ ๓๙๕
คนสมัยนี้หลงในลาภยศกันมาก ท�ำอย่างไรจึงจะไม่เป็นผู้หลง
ในลาภยศ
ตอบ

คิดไว้ในใจเสมอว่า “ลาภยศเหมือนบทละครเล่น ธรรมนั้นแหละ
ที่เป็นแก่นสาร” เราได้ยินกันมานานแล้วว่า ลาภยศเหมือนหัวโขนสวม
คนนัน้ ที สวมคนนีท้ ี ให้เป็นยักษ์บา้ ง เป็นลิงบ้าง เป็นพระรามบ้าง พอถอด
หัวโขนออกแล้วก็เป็นเด็กชาวบ้านธรรมดาๆ คนเราทุกคนเกิดมาเหมือนๆ
กัน เกิดมาตัวเปล่า ไปตัวเปล่า จะไปเพลิดเพลินมัวเมาอะไรกันนักหนา
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มีสุภาษิตในชาดกบทหนึ่งว่า
เป็นคฤหัสถ์ขยัน ดี
ได้ทรัพย์แล้วรู้จักแบ่งปัน ดี
ได้ลาภยศแล้วไม่ระเริงหลง ดี
เมื่อประสบภัยพิบัติมีก�ำลังใจในการต่อสู้ ดี
รวมเป็นดี ๔ อย่าง เข้าเรื่องที่ถามมาพอดีด้วย
มีนิทานอีสปอยู่เรื่องหนึ่งว่า ไก่ ๒ ตัวตีกัน ตัวแพ้วิ่งหัวซุกหัวซุน
ไปซ่อน ตัวชนะระเริงหลงกระพือปีกขึ้นไปยืนบนก�ำแพงพร้อมด้วยโก่ง
คอขันด้วยความรู้สึกทะนงตนอย่างผู้ชนะ พอดีขณะนั้นเหยี่ยวใหญ่ตัว
หนึ่งบินผ่านมา เห็นไก่ก�ำลังโก่งคอขัน จึงโฉบลงมาเฉี่ยวไปเป็นอาหาร
ไก่ตัวนี้ถึงความพินาศเพราะระเริงหลงแท้ๆ ในหมู่มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน
ผู้ประสบความพินาศเพราะทะนงตนระเริงหลงในลาภยศก็มีไม่น้อย
เมือ่ ถึงคราววิบตั ทิ า่ นสอนให้มกี ำ� ลังใจในการต่อสู-้ ต่อสูด้ ว้ ยความ
อดทน ด้วยความเพียรและด้วยการใช้ปญ
ั ญา ท่านว่า ความทุกข์ทำ� ให้
คนรูจ้ กั คิด ความคิดท�ำให้คนฉลาด ความฉลาดท�ำให้คนท�ำถูก การท�ำ
ถูกท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ ความส�ำเร็จท�ำให้มคี วามสุข ตรงความสุข
นีใ้ ห้ระวัง ถ้ามัวเมา ประมาท ระเริงหลง ก็จะน�ำไปสูก่ ารท�ำผิด การท�ำ
ผิดท�ำให้มคี วามทุกข์ ความทุกข์ทำ� ให้คดิ เวียนไปหาวงจรเดิม แต่ถา้ มี
ความสุขแล้วไม่ประมาท อาศัยความสุขนัน้ บ�ำเพ็ญประโยชน์ทำ� ความดี
ให้ยิ่งๆ ขึ้นไปก็จะไม่เวียนกลับไปหาความทุกข์
มีสภุ าษิตในชาดกอีกแห่งหนึง่ ว่า “เพราะมัวเมาจึงประมาท เพราะ
ประมาทจึงเสื่อมสิ้น เพราะเสื่อมสิ้น โทษเป็นอันมากก็เกิดขึ้น ข้าแต่
ท่านผู้เป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นท่านอย่ามัวเมาประมาทเลย”
(สุขิตา โหถ ทุกฺขา ปมุจฺจถ)
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ค�ำถามที่ ๓๙๖
เวลาไปงานศพ ช่วงที่พระสงฆ์สวดว่า “อนิจจา วฏสังขารา...”
ถามว่าเราต้องพนมมือหรือไม่คะ
ตอบ

พนมก็ดีไม่พนมก็ได้ ค�ำที่พระสวดบังสุกุลนั้นมีความหมายว่า
สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ งหนอ มีการเกิดขึน้ และเสือ่ มไปดับไปเป็นธรรมดา
เกิดขึน้ แล้วย่อมดับไป การสงบสังขารทัง้ หลายเหล่านัน้ เสียได้เป็นความสุข
สังขารมี ๒ อย่าง คือ สังขารที่เป็นรูปธรรม เช่น ร่างกาย และ
สิ่งของต่างๆ สังขารที่เป็นนามธรรม เช่น สังขารที่กล่าวถึงในขันธ์ ๕
หมายถึงความคิดปรุงแต่งเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง ถ้ายังมีความคิด
อย่างนีอ้ ยู่ การเวียนว่ายตายเกิดก็ยงั มีอยู่ ยังต้องมีทกุ ข์อยู่ การไม่ตอ้ ง
เวียนว่ายตายเกิด สิ้นสังสารวัฏเป็นความสุขอย่างยิ่ง
ค�ำถามที่ ๓๙๗
บทสวดทีพ่ ระสงฆ์ใช้สวดในงานมงคล งานศพ สามารถหาอ่านได้
ทีไ่ หนคะ และบทสวดของแต่ละวัด หรือแต่ละภาค เหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไรบ้างคะ เคยไปงานศพแห่งหนึ่ง พระสวดมีท�ำนองไพเราะดี
เลยอยากทราบเป็นความรู้ค่ะ
ตอบ

หาอ่านได้ในหนังสือสวดมนต์ฉบับต่างๆ เช่น สวดมนต์แปลฉบับ
หลวงของมหามกุฏราชวิทยาลัย สวดมนต์แปลของสวนโมกขพลาราม
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และที่อื่นๆ  ท�ำนองการสวดในงานศพแต่ละวัดแต่ละภาคเหมือนกัน
บ้างต่างกันบ้าง ถ้าสวดแบบสรภัญญะจะฟังไพเราะดี ทีค่ ณ
ุ ฟังมาแล้ว
รูส้ กึ ว่าไพเราะ เข้าใจว่าเป็นท�ำนองสรภัญญะ ท่านมักจะสวดธรรมะใน
พระสูตร เช่น ปัพพโตปมคาถา เป็นต้น
ที่จริงงานสวดศพนั้นควรจะเขียนว่าพระสงฆ์สวดพระธรรม จะมี
ความหมายครอบคลุม แต่โดยทั่วไปจะเขียนว่า พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ซึ่งบางทีท่านก็ไม่ได้สวดพระอภิธรรม ท่านสวดพระธรรมในพระ
สูตร แต่ถ้าใช้ค�ำว่าสวดพระธรรมก็จะครอบคลุมได้ทั้งหมด
ค�ำถามที่ ๓๙๘
เรียนถามว่า พระโมคคัลลานะเถระในอดีตท่านได้ท�ำกรรมกับ
พ่อแม่จนถึงความตายหรือว่าท่านกลับใจได้ไม่ท�ำร้ายต่อครับ
ตอบ

ในอรรถกถาธรรมบท ภาค ๕ ทัณฑวรรค ท่านกล่าวว่า ฆ่ามารดา
บิดาจนตายแล้วทิง้ ไว้กลางดง แต่ในอรรถกถาสรภังคชาดก จัตตาฬีสนิ
บาต กล่าวว่า ทุบตีไม่ถงึ ตาย ได้ยนิ เสียงมารดาบิดาร้องบอกว่าให้รกั ษา
ตัวเถิด พ่อแม่แก่แล้วอย่าต้องเป็นห่วงเลย พอได้ยินดังนั้นก็กลับใจพา
พ่อแม่กลับบ้านไปบ�ำรุงเลีย้ งอย่างดี เรือ่ งนีอ้ า้ งในมังคลัตถทีปนี มงคล
ข้อว่า การบ�ำรุงเลี้ยงมารดาบิดา ด้วย
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ค�ำถามที่ ๓๙๙
เรียนถามว่าเป็นไปได้ไหมการที่ฆราวาสบรรลุอรหันต์ยังมีชีวิต
อยู่ได้ครับเพราะบางท่านก็ว่าอยู่ได้ครับ
ตอบ

ตามต�ำราเท่าที่เคยพบ ถ้าฆราวาสส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะ
บวชหรือนิพพานในวันนั้น ไม่ใช่ภายใน ๗ วันอย่างที่พูดและเข้าใจกัน
โดยมาก ท่านกล่าวว่า อรหัตตคุณไม่ควรแก่เพศฆราวาส แต่ถา้ เป็นพระ
อนาคามีลงมาจนถึงพระโสดาบันก็จะอยู่ได้ตลอดชีวิต
ค�ำถามที่ ๔๐๐
กราบเรียนอาจารย์วศินที่เคารพ ขอความกรุณาจากอาจารย์เล่า
เกร็ดประวัติและอานิสงส์ของบทสวดทิพยมนต์ของท่านพ่อลีด้วยค่ะ
ปกติสวดมนต์บทอิติปิโสค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เห็นความ
อัศจรรย์ของบทสวดมนต์ ในระหว่างขับรถ จู่ๆ เกิดอาการง่วงและสติ
ขาดหายเป็นช่วงๆ เหมือนจะหลับใน รูส้ กึ ตัวก็พบว่ารถจะหลุดออกนอก
เลนของตัวเองแล้ว พยายามดึงสติกลับมาหลายครัง้ แต่กย็ งั รูส้ กึ ง่วงมาก
จนลองท่องอิตปิ โิ สหลายๆ รอบ สักพักอาการง่วงจะหลับในก็หายไปค่ะ
ตอบ

ผมขออภัยทีไ่ ม่ทราบว่าทิพยมนต์ของหลวงพ่อลี คืออะไร การขับ
รถแล้วง่วงและสวดพระพุทธคุณจนตืน่ สมบูรณ์เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ และ
ควรท�ำอย่างยิ่ง
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ค�ำถามที่ ๔๐๑
ความรู้สึกที่เรียกว่า อยู่กับปัจจุบัน ในกรณีเช่นนี้ถูกหรือไม่ เช่น
เวลามีคน (เพื่อนร่วมงาน) ท�ำอะไรให้เราไม่พอใจ เรารู้สึกว่าเขาไม่ให้
เกียรติ ไม่เคารพเรา น่าจะขออนุญาตหรือบอกกล่าวเราก่อน พอเกิด
ความรู้สึกนี้ขึ้นมา แว๊บแรกไม่พอใจทันที ก�ำลังจะพูดว่ากล่าวเขาว่า
จะท�ำอะไรก็ให้เกียรติกนั บ้าง แต่ยงั ไม่ทนั พูดออกไป อีกความรูส้ กึ หนึง่
ก็มองเห็นอีโก้ของตัวเอง สรุปก็ไม่ได้พูดว่ากล่าวใครออกไป แต่ก็ไม่ได้
ปล่อยวางอะไรได้ ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า กรณีเช่นนี้เรียกว่าอยู่
กับปัจจุบนั ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่เวลาเกิดเหตุไม่พอใจประมาณนี้ ข้าพเจ้า
ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
ตอบ

อยู่กับปัจจุบันใช่แล้ว แปลว่าสติมาทัน เป็นโยนิโสมนสิการที่
เรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน ตามแนวสติปัฏฐาน ดีแล้ว ขออนุโมทนา

ค�ำถามที่ ๔๐๒
ข้าพเจ้าคิดอยูเ่ สมอว่า ข้าพเจ้าเป็นคนดี และค่อนข้างติดดีสงู เลย
มักจะต�ำหนิคนอื่นเสมอว่าไม่ดี แต่ในสังคมที่ท�ำงานไม่มีความจริงใจ
ขาดความรักในองค์กร คนไหนท�ำงานหรือเสียสละก็ทำ� ไปเถอะ คนไหน
ไม่ท�ำก็อยู่ได้สบายดีไม่เดือดร้อนอะไร ท�ำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกที่
เห็นแก่ตวั ขึน้ มาบ้าง มีความเสียสละลดน้อยลง ซึง่ ข้าพเจ้าท�ำแล้วก็ไม่
สบายใจ และก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนดีที่แท้จริง ขอท่าน
อาจารย์โปรดช่วยชี้แนะวิธีคิดที่ถูกต้องด้วยค่ะ
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ตอบ

ความดี ใครท�ำมากคนนั้นจะได้มาก ใครท�ำน้อยก็ได้น้อย พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่า “เมื่อจะท�ำความดีให้รีบท�ำ” และบริกรรมว่า
“เราก่อนๆ” คือ ไม่ต้องเกี่ยงให้คนอื่นท�ำก่อน เราไม่ควรจะเป็นคนดี
คนสุดท้ายของโลก โดยที่คิดว่าคนนั้นก็ไม่ได้ท�ำดี คนนี้ก็ไม่ได้ท�ำดี เรา
จะท�ำดีไปท�ำไมคนเดียว ใครจะไม่ท�ำก็ช่างเขาแต่เราต้องท�ำ  เมื่อคิด
อย่างนีบ้ อ่ ยๆ เราก็จะตัง้ หน้าตัง้ ตาท�ำความดีและท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ ผล
ดีกจ็ ะตกแก่เราเอง เมือ่ นัน้ เราจะชืน่ ใจ สมตามพระพุทธภาษิตทีว่ า่ “คน
ดี เมือ่ ความดียงั ไม่ให้ผล ก็อาจมองเห็นความดีเป็นความชัว่ แต่เมือ่ ใด
ความดีให้ผล เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นความดีเป็นความดี”
(ธรรมบท)
ขอให้คณ
ุ มีจติ ใจมัน่ คงต่อความดี อยูบ่ นเส้นทางแห่งความดีตลอดไป
ค�ำถามที่ ๔๐๓
กตัตตากรรม คือ กรรมทีท่ ำ� โดยไม่เจตนา “สักแต่วา่ ท�ำ” กับ “การ
กระท�ำของพระอริยะที่เป็นสักแต่ว่ากิริยา” นั้น ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

กตัตตากรรมเป็นกรรมของคนที่ยังมีกิเลส แต่ท�ำไปโดยที่ไม่ได้
ตั้งใจ เช่น อยู่บนตึกชั้น ๒ โยนก้อนหินลงมาทางหน้าต่างถูกหัวคนที่
เดินผ่านมาหัวแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่วิบากกรรมก็มี แต่ท่านว่าจะให้
ผลต่อเมือ่ ไม่มกี รรมอืน่ จะให้ผลแล้วได้รบั ผลในท�ำนองเดียวกัน คือ คน
อืน่ ท�ำให้เราบาดเจ็บโดยทีเ่ ขาไม่ได้ตงั้ ใจ เช่น คนหนึง่ ต้องการจะยิงเนือ้
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แต่มาถูกเราบาดเจ็บ อย่างนี้แหละเป็นผลของกตัตตากรรม ส่วนการ
กระท�ำที่สักแต่ว่าเป็นกิริยานั้น เป็นการกระท�ำของพระอริยะระดับพระ
อรหันต์ซึ่งไม่มีกิเลสแล้ว ท่านไม่จัดเป็นกรรม ไม่ให้ผลแก่ท่านเพราะ
ท่านไม่มีภพแล้ว ต่างกันอย่างนี้ หวังว่าผู้ถามคงเข้าใจ
ค�ำถามที่ ๔๐๔
โยนิโสมนสิการข้อทีว่ า่ คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์นนั้ มีคำ� อธิบาย
อย่างไร โปรดแนะน�ำด้วย
ตอบ

ความคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์นั้น แปลว่า คิดอย่างมีหลักการ
และมีจดุ มุง่ หมาย หมายความว่า เมือ่ จุดมุง่ หมายดี ก็ควรจะมีหลักการ
หรือวิธกี ารทีด่ ดี ว้ ย เช่น มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะสร้างโรงเรียนสักหลังหนึง่ จะ
หาเงินโดยวิธีใด คิดว่าการค้ายาเสพติดท�ำให้ได้เงินเร็วและมากด้วย
จึงท�ำตามทีค่ ดิ นัน้ ได้เงินมาสร้างโรงเรียนถ้าไม่โดนจับเสียก่อน อย่างนี้
จุดมุง่ หมายดีแต่หลักการหรือวิธกี ารไม่ถกู ต้อง ไม่ควรท�ำ  ต้องให้หลักการ
หรือวิธีการถูกต้องด้วยจึงจะดี มีบางคนพูดว่า เมื่อจุดมุ่งหมายถูกต้อง
แล้ว วิธีการไม่ต้องค�ำนึงถึง คือ ท�ำอย่างไรก็ได้ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
คิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามหลักโยนิโสมนสิการข้อที่ว่าด้วย อรรถธรรม
สัมพันธ์ บางมติมีความเห็นแรงถึงกับว่า จุดมุ่งหมายท�ำให้วิธีการถูก
ต้อง (The end justifies the means.) อย่างนี้พุทธศาสนาไม่เห็นด้วย
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ค�ำถามที่ ๔๐๕
ดิฉันได้เริ่มต้นเดินจงกรม และนั่งสมาธิอย่างจริงจังเป็นเวลา ๒
เดือน รวมทั้งเปิดฟังซีดีของหลวงพ่อปราโมทย์ทุกๆ วันขณะขับรถ
อย่างไรก็ตามเมื่อมาปฏิบัติด้วยตัวเองดิฉันกลับมีปัญหา อยากปรึกษา
อาจารย์ดังนี้ค่ะ  ๑. เวลาฝึกการดูกายและใจนั้น ดิฉันพบว่าจิตของ
ดิฉนั กระสับกระส่ายกังวลอยูต่ ลอดเวลา ทัง้ ๆ ทีบ่ างครัง้ เป็นเวลาพักผ่อน
แต่จิตก็ยังคงสอดส่ายไปมา ดิฉันพยายามดูเข้าไปในจิตอยู่อย่างนั้น
แต่ก็ไม่เห็นมีอาการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป มีแต่อาการที่จิตกระสับ
กระส่ายกังวลอยูต่ ลอดเวลา ตรงนีด้ ฉิ นั ฝึกมาอย่างถูกต้องไหมคะ และ
จิตที่กระสับกระส่าย เครียดกังวลตลอดเวลานั้น เป็นจิตที่เป็นปกติของ
ตัวจิตเองหรือทุกคนก็มีจิตที่กระสับกระส่ายเหมือนๆ กันคะ แล้วทาง
แก้ควรท�ำอย่างไรคะ  ๒. ตามที่หลวงพ่อปราโมทย์พูดเวลาเรารู้สึก
หนักๆ จุกตรงหน้าอก นัน่ แสดงว่าเราก�ำลังเผชิญกับวิบากอยูใ่ ช่ไหมคะ
คือเวลาดิฉันเดินจงกรมแล้วบางครั้งอาจมีความคิดใฝ่ต�่ำ  เช่น แรง
อาฆาต หรือแรงโกรธผุดขึน้ จะมีอาการจุกแน่นและไม่สบายตัวทุกครัง้ ไป
อย่างนี้ดิฉันจ�ำเป็นต้องอดทนจนกว่าวิบากจะหมดไปใช่ไหมคะ  ๓.
เวลาเดินจงกรมและพยายามดูกายใจไปพร้อมๆ กัน บางครั้งดิฉันเห็น
แค่กายเคลื่อนไหว แต่พยายามดูจิตดูใจ ท�ำไมไม่เห็นอะไรเลยคะ
เหมือนมันว่างๆ ตรงนีไ้ ม่ทราบเป็นเพราะอะไร แต่กบ็ อ่ ยครัง้ เหมือนกันที่
จิตคิดฟุง้ ซ่าน ตรงนีด้ ฉิ นั พยายามมีสติรตู้ ามทันว่าฟุง้ ซ่าน แต่ทสี่ งสัยคือ
ว่าจิตที่ว่างเปล่าเพราะดิฉันพยายามเพ่งหรือไม่ มันจะเป็นเหมือนการ
ดักรอไว้ จิตเลยไม่ทำ� งาน ท�ำให้ดฉิ นั ไม่เห็นภาวะของจิตตามความเป็น
จริงของมัน กราบขอบพระคุณอาจารย์มาใน ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
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ตอบ

คุณฟังซีดีท่านปราโมทย์ทุกวันเวลาขับรถ ผมคิดว่าทางที่ดีและ
เหมาะสม คุณควรจะหาเวลาไปถามท่านปราโมทย์ คิดว่าน่าจะได้
ค�ำตอบที่ดีและตรงตามอธิมุติ (อุปนิสัย) ของคุณด้วย
ค�ำถามที่ ๔๐๖
ดิฉันชอบท�ำบุญ บางครั้งท�ำบุญเกินตัว (ติดบุญ) เป็นคนไม่ค่อย
มั่นใจตัวเอง (ชอบสับสน) เวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิจิตจะไม่สงบ
ฟุ้งซ่าน จะมีความคิดเหมือนมีคนมาแช่งว่า “เจ๊ง” ท�ำอย่างไรจึงจะไม่
คิดแบบนี้ เวลาท�ำบุญหรือท�ำความดีจึงรู้สึกเฉยๆ ไม่มีความปีติหรือ
มี ค วามสุ ข ท� ำ อย่ า งไรชี วิ ต จึ ง มี ค วามสงบสุ ข ขอความกรุ ณ าท่ า น
อาจารย์ช่วยแนะน�ำด้วย
ตอบ

ความพอดี ดีเสมอ ไม่ว่าจะท�ำอะไรให้อยู่ในความพอดี การท�ำ
ความดีกเ็ หมือนกัน ให้ทำ� แต่พอดี ปัญหาส�ำคัญอยูท่ วี่ า่ เรารูห้ รือไม่วา่
ความพอดีอยู่ที่ไหน ถ้าเรารู้ว่าความพอดีอยู่ที่ไหน การท�ำความดีก็
ไม่ยาก เพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้โยนิโสมนสิการให้มากๆ  โยนิโสมนสิการ คือ วิธคี ดิ ทีถ่ กู ต้อง คิดเป็น คิดอย่างมีระบบ ทุกอย่างก็จะค่อยๆ
ดีขนึ้ เอง
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ค�ำถามที่ ๔๐๗
คิดถึงความไม่เที่ยงอยู่เสมอมีประโยชน์อย่างไร
ตอบ

การพิจารณาถึงความไม่เที่ยงจะมีประโยชน์ดังนี้
๑. ความไม่ประมาท คือท�ำให้คนไม่ประมาทมัวเมาในวัยว่ายัง
หนุ่มสาว ในความไม่มีโรค และในชีวิต เพราะความตายอาจมาถึง
เมื่อไรก็ได้ ไม่แน่นอน อย่างท่านสอนว่า “อทฺธุวํ ชีวิตํ ธุวํ มรณํ – ชีวิต
ไม่แน่นอน แต่ความตายแน่นอน” ท�ำให้ไม่ประมาทในทรัพย์สนิ เพราะ
คนมีทรัพย์อาจกลับเป็นยากจนได้ ท�ำให้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น เพราะผู้ที่ไร้
ทรัพย์ ไร้ยศ ต�่ำต้อยกว่า ภายหลังอาจมีทรัพย์ มียศ และเจริญรุ่งเรือง
กว่าก็ได้ เมื่อรู้ดังนี้ ท�ำให้เป็นผู้ส�ำรวมตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคล
ทุกระดับชั้น ไม่ยโส โอหัง วางท่าใหญ่ ยกตนข่มท่าน อันเป็นกิริยา
ที่น่าเกลียดน่าชัง
๒. เป็นก�ำลังใจให้มีความมานะพยายามก้าวไปข้างหน้า เพราะ
รูช้ ดั ว่า เมือ่ เรามีมานะพยายาม ก้าวไปข้างหน้า ชีวติ ย่อมเปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ดี ถ้าเราเกียจคร้าน หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ชีวิตย่อมเปลี่ยน
แปลงลงต�่ำ  เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อม
๓. ความไม่เที่ยงแท้ ช่วยให้เราสลดใจในสิ่งที่ควรสลด เร่งให้เรา
รีบประพฤติธรรม ละเว้นความชั่ว เช่น ความแก่ ความเจ็บ อันเป็น
ลักษณะอย่างหนึง่ ของความไม่เทีย่ งของสังขารร่างกายช่วยให้เราสลดใจ
ได้มาก
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ค�ำถามที่ ๔๐๘
กราบท่านอาจารย์วศินที่เคารพอย่างสูงยิ่ง อ่านค�ำตอบของท่าน
อาจารย์หลายๆ ข้อ รูส้ กึ ว่างดงามมาก กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
มากนะคะ ทีก่ รุณาให้ความกระจ่าง ความรู้ ความสุขสงบและเย็นใจแก่
ดิฉนั และเชือ่ ว่าท่านผูอ้ า่ นอีกหลายท่าน ดิฉนั ได้รบั ประโยชน์อย่างมาก
จากการติดตามอ่านการตอบค�ำถามของท่านอาจารย์คะ่ ขออนุญาตส่ง
ก�ำลังใจให้ท่านอาจารย์มั่นคงและเป็นสุขในการท�ำงานเผยแผ่ธรรม
ตลอดไปนะคะ ดิฉันขอโอกาสท่านอาจารย์ แบ่งปันข้อมูลที่น่าจะเป็น
ประโยชน์กับท่านผู้ถามค�ำถามข้อ ๔๐๖ นะคะ หากท่านไม่สะดวกที่
จะไปกราบเรียนถามหลวงพ่อปราโมทย์ และต้องการสอบถามลูกศิษย์
เอกคนหนึ่งของท่าน (อาจารย์สุรวัฒน์) กรุณาติดต่อที่บ้านอารีย์ โทร
๐๘-๖๓๓๙-๗๗๙๔ หรือ ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๘ นะคะ ด้วยความเคารพ
อย่างสูงยิ่ง
ตอบ

ขอบคุณมากที่เขียนอวยพรมา

ค�ำถามที่ ๔๐๙
ขอเรียนถามอาจารย์ว่า ผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้ จะ
ต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถนัง่ สมาธิจนถึงระดับฌานใช่หรือไม่คะ หรือว่าฌาน
เป็นสิง่ ทีไ่ ด้จากการท�ำสมถกรรมฐานอย่างเดียว ซึง่ ไม่เกีย่ วกับวิปสั สนา
กรรมฐานที่จะท�ำให้บรรลุโสดาบันได้คะ ขอขอบคุณค่ะ
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ตอบ

การท�ำสมาธิมีผลให้ได้ฌาน การท�ำวิปัสสนามีผลให้ได้ปัญญา
การบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้น มีได้หลายทาง เช่น ฟังธรรม
แสดงธรรม สาธยายธรรม ใคร่ครวญธรรม และท�ำสมถะควบกับวิปัสสนา ท�ำวิปัสสนาอย่างเดียวก็ได้ แต่ถ้าท�ำสมถะต้องต่อด้วยวิปัสสนา
ค�ำถามที่ ๔๑๐
๑. ทิ ฐิ แ ละอุ ป าทานจั ด เป็ น กิ เ ลสหรื อ ไม่ ค ะ เป็ น สมุ ท ยสั จ จ์
เหมือนตัณหาหรือไม่ หน้าทีต่ อ่ ทิฐแิ ละอุปาทานคืออะไรคะ  ๒. กิเลสมี
มากมาย เหตุใดพระพุทธองค์จงึ ตรัสถึงเพียงตัณหาว่าเป็นสมุทยสัจจ์คะ
๓. ทุกข์จากความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทุกข์เพราะไม่ได้ดงั ใจ ทุกข์
เพราะความยึดมัน่ ในอุปาทานขันธ์ อย่างใดคือทุกข์ในอริยสัจคะ หรือว่า
ทุกข์ทุกอย่างรวมกันทั้งหมดคือทุกข์ในอริยสัจคะ กราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
ตอบ

๑. - ๒. ทิฐิ ถ้าเป็นมิจฉาทิฐิก็เป็นกิเลสท่านจึงสอนให้ละ ถ้า
เป็นสัมมาทิฐิก็เป็นคุณธรรมท่านสอนให้บ�ำเพ็ญ มิจฉาทิฐิเป็นอกุศล
กรรมบถ สัมมาทิฐเิ ป็นกุศลกรรมบถ สัมมาทิฐเิ ป็นองค์หนึง่ ของอริยมรรค
มิจฉาทิฐิเป็นอุปาทานอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่า ทิฏฐุปาทาน กิเลส
ทัง้ หมดเป็นสมุทยั อริยสัจทัง้ นัน้ แต่ทที่ รงแสดงตัณหาเป็นสมุทยั ก็เพียง
แต่ยกตัวอย่างขึ้นมา หรือว่าตัณหามีบทบาทส�ำคัญมากในการให้เกิด
ทุ ก ข์ เรามี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งละมิ จ ฉาทิ ฐิ แ ละอุ ป าทานเพราะมั น เป็ น
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ทุกขสมุทัย
๓. ทุกข์ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเป็นทุกข์ในอริยสัจ ส่วนทุกข์ในไตร
ลักษณ์รวมเอาสิ่งไม่มีชีวิตด้วยในความหมายว่า ทนอยู่ไม่ได้ต้อง
คร�่ำคร่าไปผุพังไป
ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
ค�ำถามที่ ๔๑๑
ที่ว่ารู้อริยสัจประกอบด้วยรอบ ๓ อาการ ๑๒ นั้น คืออย่างไร
ตอบ

รอบ ๓ (ไตรปริวัฏฏ์) นั้นคือ ญาณ ๓ ได้แก่ สัจญาณ กิจญาณ
กตญาณ  สัจญาณนั้นหมายถึง ยอมรับว่าความทุกข์มีจริง ชีวิตคลุก
เคล้าไปด้วยทุกข์จริง สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริง นิโรธเป็นความดับ
ทุกข์จริง มรรคด�ำเนินไปสู่ความดับทุกข์จริง  กิจญาณหยั่งรู้ว่าความ
ทุกข์เป็นสิง่ ควรก�ำหนดรู้ สมุทยั เป็นสิง่ ควรละ นิโรธเป็นสิง่ ควรท�ำให้แจ้ง
มรรคเป็นสิง่ ควรบ�ำเพ็ญ  กตญาณนัน้ หยัง่ รูว้ ่าได้ก�ำหนดรู้ทุกข์แล้ว ได้
ละสมุทยั แล้ว ได้ทำ� ให้แจ้งนิโรธแล้ว ได้เจริญมรรคแล้ว รวมเป็นอาการ
๑๒ (ทวาทสาการ)
รู ้ อ ริ ย สั จ อย่ า งนี้ เ รี ย กว่ า รู ้ จ ริ ง รู ้ ต ามที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ใ น
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
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ค�ำถามที่ ๔๑๒
เรียนถามว่าการท�ำการเกษตรจ�ำเป็นต้องฉีดสารฆ่าแมลงเป็น
ประจ�ำ  ถ้าไม่ฉีดก็เสียหายขาดทุน ท�ำอย่างนี้จะเป็นอาจิณกรรมไหม
ครับ จะรับวิบากอย่างไรครับ
ตอบ

ได้อย่างเสียอย่าง คุณต้องเลือกเอา มันเป็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
เลือกทางใดทางหนึง่ เหมือนปลวกขึน้ บ้านถ้าไม่หาทางก�ำจัดปลวก บ้านก็
อยูไ่ ม่ได้ เจ้าของบ้าน พ่อแม่ลกู เมีย ก็เดือดร้อน ท่านสอนให้ปฏิบตั ธิ รรม
สมควรแก่ธรรม (ธัมมานุธัมมปฏิปันโน) คือ ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม
แก่ฐานะของตน มิฉะนั้นมีชีวิตอยู่ไม่ได้ ขอให้คุณคิดดูก็แล้วกัน

ค�ำถามที่ ๔๑๓
ขอเรียนถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับเรื่องอรูปพรหมค่ะ หนูไม่ค่อย
มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย พอดีอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ผู้เขียนพูดถึง
อรูปพรหมว่า ได้มาให้ความรูท้ า่ นโดยผ่านทางจิต ขอเรียนถามเพือ่ เป็น
ความรู้ว่า อรูปพรหมคือพรหมที่ไม่มีรูปอย่างนั้นใช่มั้ยคะ แล้วการมา
สอนทางจิตนัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้หรือไม่ แล้วอรูปพรหมนัน้ สามารถฝึก
จิตของตนเองจนถึงขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ (ความไม่มีรูป
จะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกตนได้หรือไม่คะ) ขอขอบพระคุณค่ะ
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เรือ่ งพรหมทัง้ หลายนี้ ผมเองก็มวั ไม่คอ่ ยแจ่มแจ้ง แต่จะพยายาม
คุยกับคุณเท่าที่พอรู้บ้าง อรูปพรหมคือพรหมที่ไม่มีรูป ถูกต้องแล้ว มี
แต่นามคือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ แต่เข้าใจว่า รูปน่าจะ
ซ่อนอยูเ่ หมือนล�ำต้นของต้นไม้ซอ่ นอยูใ่ นเมล็ดพันธุ์ อีกอย่างหนึง่ อรูป
พรหมน่าจะหมายถึงผู้ที่บ�ำเพ็ญอรูปฌานแล้วไปเกิดเป็นพรหม ท่าน
เรียกว่า อรูปพรหม ส่วนผู้ที่บ�ำเพ็ญรูปฌาน (ฌาน ๔ เบื้องต้น) ตาย
แล้วไปเกิดเป็นพรหม ท่านเรียกว่ารูปพรหม คือเป็นเทพพวกหนึง่ เรียกว่า
เทพชั้นพรหม คุณลองนึกดูพระราชาคณะที่ชาวบ้านเรียกว่า “ท่านเจ้า
คุณ” เริ่มต้นตั้งแต่ชั้นสามัญ ชั้นราช ชั้นเทพ ชั้นธรรม แล้วก็ชั้นพรหม
มิได้หมายความว่าท่านเป็นพรหมหรือเป็นเทพ เป็นแต่เพียงชั้นของ
สมณศักดิ์เท่านั้นเอง จริงๆ แล้วท่านก็เป็นพระเหมือนพระอื่นๆ  เรื่อง
อรูปพรหมมาสอนทางจิตนัน้ เกินความรูค้ วามเข้าใจของผม จึงตอบให้
ไม่ได้ ในคัมภีรช์ าดกมีเล่าไว้บา้ งว่า พระพรหมมาช่วยพระราชาให้หาย
เข้าใจผิด แก้ความเห็นผิดให้กลับเป็นเห็นถูก เช่น ในนารทชาดก มหา
นิบาต ถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดก็ลองอ่านนารทชาดกดู แต่ชาดกนี้
ยาวมาก มีเรื่องดีๆ เยอะ อีกแห่งหนึ่งกล่าวถึงพรหมชั้นสุทธาวาสมา
บอกนักบวชชื่อพาหิยะผู้ส�ำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ ว่าไม่ใช่พระ
อรหันต์ดอก พระอรหันต์จริงคือพระพุทธเจ้า ให้รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ไม่เคยปรากฏทีอ่ รูปพรหมจะฝึกจิตจนส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ มีแต่พรหม
ชัน้ สุทธาวาสซึง่ ส�ำเร็จเป็นพระอนาคามีไปแล้วและบรรลุเป็นพระอรหันต์
ในชั้นสุทธาวาสนั้น ค�ำถามของคุณยากจัง-ยากที่จะตอบ ยากที่จะรู้
และเข้าใจ
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ค�ำถามที่ ๔๑๔
ขอเรียนถามค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องการละสักกายทิฐิค่ะ ผู้ที่ละ
สักกายทิฐิ ๒๐ ได้เด็ดขาดนั้น พอสรุปได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นว่าขันธ์ ๕
เป็นเรา เราเป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ มีในเรา เรามีในขันธ์ ๕ และความเห็นที่
ว่า ผูท้ มี่ คี วามรู้ (ญาณ) ระดับนีไ้ ม่ควรแสวงหาครอบครัว คนรักอีกแล้ว
เพราะถ้ายังแสวงหาอยู่ก็เท่ากับว่ายังละเรื่องของขันธ์ ๕ ไม่ขาด ดิฉัน
เข้าใจว่า ขันธ์ ๕ เป็นรวงรังของสักกายทิฐิอยู่ ขอถามว่า พระโสดาบัน
นั้นละได้เฉพาะความเห็นผิดเกี่ยวกับสักกายทิฐิ ใช่หรือไม่ ส่วนตัว
สักกายทิฐิจะละได้เด็ดขาดเมื่อถึงขั้นพระอนาคามีอย่างนั้นหรือเปล่า
คะ
ตอบ

ละสักกายทิฐิได้เด็ดขาดเป็นพระโสดาบัน แต่ยังมีครอบครัวได้
เช่น นางวิสาขา อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น เพราะ
ยังมีกามราคะอยู่ซึ่งพระอนาคามีละได้
ค�ำถามที่ ๔๑๕
ขอเกริน่ น�ำสัน้ ๆ ก่อนนะครับ พอดีชว่ งนีจ้ ติ ตกเป็นอย่างมากก�ำลัง
หาทางออกอยู่ ก็พอดีคุณยายกลับมาจากโรงพยาบาลพร้อมหนังสือ
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด ทีเ่ ป็นของคณะคุณธนัช ธรรมนิภานนท์ เป็นผูพ้ มิ พ์แจก (ยายคงได้มา) ซึง่ ความคิดตัวเองว่า คงถึงเวลาที่
ควรรู้ธรรม เพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆ ก็อยากอ่านเรื่องนี้มาก และก็
อ่านจนจบโดยไม่อยากวางเลย จากการอ่านทั้งหมดเล่มได้รับความ
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กระจ่างทีเ่ ป็นเหตุและเป็นผลในทุกๆ เรือ่ งอย่างดีเลิศ ท�ำให้ตนเองมีสติ
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยเพียงข้อเดียวว่า ท�ำไมคนที่ท�ำดี
ในชาติก่อน เมื่อเกิดมาท�ำไมไม่ท�ำดีต่อ บางคนถึงได้ท�ำกรรมและต้อง
เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้น สิ่งที่ต้องการถามนะครับ คือ  ๑. หรือว่า
เราควรต้องอธิฐานจิตทุกครัง้ ทีท่ ำ� ดี ว่าเกิดชาติหน้าฉันใด ขอให้จติ น้อม
น�ำไปให้ทำ� ดีตอ่ หรือ  ๒. เราต้องเรียนรูบ้ ทเรียนให้ครบทุกบทก่อนหมด
กรรมตามที่หนังสือเขียนไว้ รบกวนตอบให้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตาม
ถ้าหนังสือเล่มนี้เพิ่มความกระจ่างในหัวข้อนี้เข้าไปได้ก็จะมีความ
สมบูรณ์ในค�ำตอบทุกค�ำถามอย่างดีทสี่ ดุ อย่างไรก็ตามขอขอบพระคุณ
คุณวศิน และหมูค่ ณะ ทีไ่ ด้จดั ท�ำหนังสือเล่มนีม้ าเพือ่ ให้ได้ศกึ ษานะครับ
แล้วส�ำหรับผลงานเรื่องอื่นๆ ก็จะตามอ่านให้ครบนะครับ
ตอบ

ขอบคุณมากทีช่ อบอ่านเรือ่ ง หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
และชมว่าเป็นหนังสือดี เรื่องที่คุณสงสัยนั้น ขอตอบว่า กรรมเป็นเรื่อง
ซับซ้อนซ่อนเงื่อน ยากที่จะเข้าใจได้โดยง่าย ท่านจึงจัดเป็นอจินไตย
อย่างหนึ่งใน ๔ อย่าง คือ ไม่ควรคิดมากเพราะคิดเอาไม่ได้ตามแนว
ตรรก ถ้าจะให้รู้จริงๆ ต้องมีญาณพิเศษ เช่น บุพเพนิวาสานุสติญาณ
และทิพจักษุญาณหรือจุตูปปาตญาณ เพราะญาณเหล่านี้จะสามารถ
จ�ำแนกกรรมได้อย่างละเอียดเป็นเรื่องๆ ไป สามารถสาวไปถึงกรรมใน
อดีตและคติในอนาคตได้
คนเราที่เคยดีแล้วกลับชั่ว หรือเคยชั่วแล้วกลับดี อาจเป็นเพราะ
เหตุหลายอย่าง เช่น สิ่งแวดล้อมดีหรือไม่ดี กล่าวคือ ได้กัลยาณมิตร
หรือได้ปาปมิตรอย่างใดอย่างหนึง่ ก็สามารถชักน�ำให้คนดีหรือให้คนชั่ว
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ได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลมืดมามืดไปก็มี มืดมาแล้ว
สว่างไปก็มี สว่างมาแล้วมืดไปก็มี สว่างมาแล้วสว่างไปก็มี”
จะเห็นได้ว่า คติของบุคคลผู้ยังไม่บรรลุธรรมเป็นของไม่แน่นอน
ขึน้ สูงบ้างลงต�ำ่ บ้าง ถ้าได้สำ� เร็จเป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้ว คติมแี ต่สงู
อย่างเดียวไม่ตกต�ำ่ อีก ไม่เดินทางผิดอีก การท�ำกุศลแล้วอธิษฐานเพื่อ
ให้เดินอยู่ในทางถูกเสมอนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรท�ำ  ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง
ค�ำถามที่ ๔๑๖
“อาสวกิเลส” กับ “อนุสัยกิเลส” ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

อาสวกิเลสกับอนุสัยกิเลสใช้แทนกันได้

ค�ำถามที่ ๔๑๗
ดิฉนั สงสัยมานานแล้วค่ะว่าเราจ�ำเป็นต้องถวายอาหาร หรือผลไม้
รวมทั้งน�้ำดื่มให้พระพุทธรูปที่อยู่บนหิ้งพระหรือไม่คะ เพราะดิฉันคิดว่า
การสวดมนต์ไหว้พระก็เท่ากับเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆ์มากเพียงพอแล้ว แต่ธรรมเนียมนิยมของเรายังต้อง
ถวายอาหาร รวมทั้งน�้ำดื่มด้วย ตรงนี้พระพุทธรูปจะได้เสวยอาหาร
เหล่านั้นจริงๆ หรือไม่คะ รบกวนอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจให้ด้วยค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ
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อาหาร ผลไม้ น�้ำ  ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับพระพุทธรูป

ค�ำถามที่ ๔๑๘
อยากถามว่าจัดงานแต่งงานในโบสถ์พทุ ธเหมาะสมหรือไม่ เพราะ
โบสถ์เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เป็นทีป่ ระทับของพระพุทธเจ้าทีช่ าวพุทธให้
ความเลือ่ มใสศรัทธา เป็นทีส่ ำ� หรับท�ำศาสนพิธี ต้องมีความสงบเสงีย่ ม
การน�ำโบสถ์มาใช้ในเรือ่ งทางโลกียวิสยั สมควรหรือ บุคคลทีเ่ คยเป็นผูน้ ำ�
ในสังคมไทยที่มาร่วมพิธีไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ หรือว่าเป็นชาวพุทธแต่
เปลือกแต่ไม่มจี ติ วิญญาณของชาวพุทธ พระผูใ้ หญ่ทา่ นคิดเห็นอย่างไร
หรือไม่รู้สึกอะไร อนิจจาชาวพุทธไม่ได้เคารพพระพุทธองค์เลย มีที่อื่น
อีกตัง้ มากมาย ในฐานะผมเป็นชาวพุทธ เศร้าใจจริง มีใครคิดจะปกป้อง
บ้างอยากรู้จริงๆ
ตอบ

คิดว่าไม่สมควรนะ ที่แต่งงานมีถมเถไป ไม่จ�ำเป็นต้องมาแต่งใน
โบสถ์ เห็นด้วยกับคุณในข้อนี้
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ค�ำถามที่ ๔๑๙
ขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายสาระของสามัญญผลสูตร และ
พระสูตรทีท่ า่ นพระสารีบตุ รได้ฟงั แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ดว้ ยค่ะ ขอบ
พระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบ

สามัญญผล แปลว่า ผลแห่งความเป็นสมณะ พระเจ้าอชาตศัตรู
พระราชาแห่งแคว้นมคธได้ทลู ถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสตอบ
ใจความส�ำคัญว่า ผู้ที่เคยเป็นทาสย่อมหลุดพ้นจากความเป็นทาส ผู้ที่
เคยเป็นกรรมกรก็พ้นจากความเป็นกรรมกร ได้รับการยกย่องนับถือ
จากสังคมในฐานะเป็นภิกษุ เมือ่ ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบย่อมได้ฌานบ้างได้
อภิญญาบ้าง จนถึงสิ้นกิเลสเป็นสูงสุด
ส่วนพระสูตรทีพ่ ระสารีบตุ รได้ฟงั แล้วบรรลุอรหัตตผลนัน้ ชือ่ ทีฆนขสูตร ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ใจความส�ำคัญว่า ทีฆนขปริพาชกผู้เป็นหลานของพระสารีบุตร พระสารีบุตรเป็นลุง ได้เที่ยว
ตามหาพระสารีบุตร มาพบเข้าที่ถ�้ำสุกรขาตา ภูเขาคิชฌกูฏ เมือง
ราชคฤห์ ได้พดู เป็นเชิงตีรวนพระพุทธเจ้าว่า “เขาไม่พอใจสิง่ ทัง้ ปวง (ซึง่
รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วย) พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ถ้าเช่นนั้นท่าน
ควรไม่พอใจความเห็นอย่างนั้นเสียด้วย เขายอมจ�ำนน พระพุทธองค์
จึงได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังหลายอย่าง เช่น ไม่ควรมีทิฐิอันเป็นเหตุให้
ทะเลาะกัน ตรัสถึงเรือ่ งให้พจิ ารณาเวทนา ๓ คือ สุข ทุกข์ และอุเบกขา
ว่าไม่เทีย่ งเป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เป็นต้น เมื่อจบเทศนาแล้วพระ
สารีบุตรซึ่งนั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ ส่วน
ทีฆนขปริพาชกได้ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน
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ค�ำถามที่ ๔๒๐
อาจารย์คะ อยากทราบว่าคนเรามีความสุขหรือความทุกข์มาก
กว่ากัน ขอสัก ๕ ข้อนะคะ พร้อมกับเหตุผลประมาณ ๔-๕ บรรทัดค่ะ
หนูต้องเอาไปสอบพรุ่งนี้
ตอบ

โดยทั่วไป ชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกมีความทุกข์มากกว่าความสุข
ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์โลกตั้งอยู่บนกองทุกข์” (ทุกฺเข โลโก ปติฏฺฐิ
โต) มีความทุกข์สารพัดแบบ ซ�ำ้ กันบ้าง ไม่ซำ�้ กันบ้าง เช่น ความยากจน
ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง กิเลสรบกวน การทะเลาะวิวาท เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๔๒๑
๑. ขอท่านอาจารย์ได้โปรดอธิบาย/ขยายความค�ำและข้อความ
ดังต่อไปนีด้ ว้ ยค่ะ  ๑) “ไม่มพี ระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธองค์ขอ้ ใด
เลยที่อยู่นอกเหนือไปจากอริยสัจ ๔”  ๒) พระสัพพัญญุตญาณ ปฏิ
สัมภิทาญาณ สัมมาสัมโพธิญาณ  ๓) “ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม”
๒. คัมภีรว์ สิ ทุ ธิมรรคมีความเป็นมาอย่างไร มีสาระส�ำคัญว่าอย่างไร ใช้
อ้างอิงได้เหมือนพุทธวจนะหรือไม่คะ  ๓. นิพพาน แปลตามศัพท์ได้วา่
อย่างไรคะ ต่างกับวิมุตติ วิราคะ และวิสังขาร อย่างไรคะ กราบขอบ
พระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ
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๑. ๑) ที่ อ ยู ่ น อกอริ ย สั จ ก็ มี แต่ ร วมลงในอริ ย สั จ ได้ ดั ง ที่ พ ระ
สารีบุตรได้กล่าวไว้
๒) สัพพัญญุตญาณ แปลว่า รู้ธรรมทั้งปวง
ปฏิสัมภิทาญาณ คือ ญาณแตกฉานใน ปฏิสัมภิทา ๔ คือ
- อัตถปฏิสัมภิทา
แตกฉานในความหมาย
- ธัมมปฏิสัมภิทา 	
แตกฉานในหัวข้อธรรม
- นิรุตติปฏิสัมภิทา  	 แตกฉานในภาษา
- ปฏิภาณปฏิสัมภิทา  	 แตกฉานในไหวพริบ
สัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอันเดียวกับสัพพัญญุตญาณ
๓) “ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม” คือ ปฏิบตั ธิ รรมให้สมควรแก่
ฐานะของตน
๒. วิสทุ ธิมรรค เป็นผลงานการเขียนของพระพุทธโฆสาจารย์ชาว
อินเดีย มาท�ำงานทีล่ งั กา ว่าด้วยเรือ่ งศีล สมาธิ ปัญญา ซึง่ เป็นทางแห่ง
ความบริสุทธิ์หรือทางแห่งนิพพาน ใช้อ้างอิงได้
๓. นิพพาน แปลว่า ดับ หมายถึงดับกิเลสและดับทุกข์ วิมุตติ
เป็นต้นนั้น เป็นไวพจน์ของนิพพาน
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ค�ำถามที่ ๔๒๒
ตอนนี้หมดก�ำลังใจในการเรียนอย่างรุนแรง อยากให้อาจารย์
ช่วยด้วย ท้อแท้ หมดหวัง ท�ำยังไงดีครับ (ท้อแท้เรื่องเรียนเพราะเรียน
ก็ยาก วิชาที่เรียนก็ต้องใช้ทั้งความจ�ำและความเข้าใจ อาจารย์ที่สอน
ก็ดุทุกวัน แถมยังดูถูกต่างๆ นานา) ถึงแม้จะบอกว่าเป็นอุบายในการ
สอนแต่ก็รับไม่ได้ อาจารย์กรุณาช่วยเหลือด้วยจิตใจย�่ำแย่มาก
ตอบ

ลองถามตัวเองบ่อยๆ ว่า ท้อแท้แล้วได้อะไร ถ้าไม่ทอ้ แท้จะได้อะไร
ความเพียรเป็นสิง่ ทีค่ นทุกคนต้องท�ำ  แม้รวู้ า่ พรุง่ นีจ้ ะตาย วันนีก้ ย็ งั ต้อง
ท�ำสิง่ ทีค่ วรท�ำ  ถ้ารูส้ กึ ว่าอะไรไม่เหมาะสมแก่ตนจะเปลีย่ นเสียก็ได้ แต่
ไปท�ำสิง่ ทีเ่ หมาะสม ยังคงต้องท�ำอยูน่ นั่ เอง รูว้ า่ อะไรควรท�ำถึงจะฝืนใจ
บ้างก็ต้องท�ำ  รู้ว่าอะไรไม่ควรท�ำก็ต้องฝืนใจไม่ท�ำ  เพียงเท่านี้คุณก็จะ
เอาใจรอดได้
เกี่ยวกับเรื่องครูนั้น ขอให้นึกเสียว่า แม้เรารู้สึกว่าครูดูถูกก็ให้นึก
ต่อไปว่า เขาก�ำลังให้ทรัพย์สมบัติแก่เราซึ่งใช้ไม่รู้จักหมด นั่นคือวิชา
ความรู้ ยอมให้ครูดูถูกเพื่อจะได้เป็นเลิศกว่าคนอื่นนับพันนับหมื่น
ค�ำถามที่ ๔๒๓
อาจารย์คะ เรื่องราวความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตยังเข้ามา
รบกวนจิตใจท�ำให้เกิดความขุ่นหมองใจ อาจารย์ช่วยหาค�ำตอบกับ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของดิฉนั ให้ดว้ ยนะคะ เพราะตอนนีไ้ ม่สบายใจ
มากๆ เลยคะ นึกถึงเมือ่ ไหร่ เหมือนมันเป็นบาปทีเ่ ราท�ำไปโดยอารมณ์
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ชั่ววูบ แต่ตอนนี้พยายามปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควร อยาก
พักผ่อนจิตใจด้วยธรรมะด้วยค่ะ
ตอบ

เห็นใจคุณจริงๆ มีพระพุทธภาษิตอยูบ่ ทหนึง่ ว่า “บาปกรรมทีท่ �ำ
แล้วย่อมปิดกัน้ เสียได้หรือละเสียได้ดว้ ยกุศลกรรม ผูน้ นั้ ย่อมท�ำโลก
คือใจให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญ” พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้ เพราะปรารภเรือ่ งพระองคุลมิ าลผูซ้ งึ่ ได้ทำ� บาปกรรมไว้มาก
แต่ต่อมาได้บ�ำเพ็ญคุณงามความดีจนได้เป็นพระอรหันต์ บาปกรรมที่
ท่านท�ำแล้วก็ตามไม่ทัน เป็นอันล้างบัญชีกันไป
ในชีวิตจริงๆ ของมนุษย์เรา มีใครบ้างเอ่ยที่ไม่เคยท�ำความผิด
หรือไม่เคยท�ำสิง่ ทีร่ ะลึกขึน้ มาภายหลังแล้วเสียใจ พวกเราล้วนแต่เคยท�ำ
ความผิดกันมาแล้วทัง้ นัน้ มากบ้างน้อยบ้าง ถ้าจิตใจเป็นแผลได้เหมือน
แผลทางร่างกาย จิตใจของพวกเราคงจะเต็มไปด้วยรอยแผล น่าสงสาร
ด้วยกันทุกคน พวกเราผ่านชีวิตมาด้วยความชอกช�้ำเจ็บปวด แต่ก็ต้อง
อดทนต่อสู้ พยายามลืมและฝังอดีตทีช่ อกช�ำ้ นัน้ เสีย ตัง้ หน้าท�ำความดี
เพิม่ ขึน้ ทุกวันๆ และระลึกถึงความดีทไี่ ด้ท�ำนัน้ เสมอๆ เอามาแทนทีก่ าร
ระลึกถึงความผิดพลาดบกพร่องทีเ่ คยท�ำ  ผมเห็นใจคุณจริงๆ พูดถึงเรือ่ ง
ท�ำนองนี้แล้วชวนเศร้ามากทีเดียว เพราะมนุษย์เราได้เดินผ่านเส้นทาง
ชีวติ ทีเ่ ต็มไปด้วยเรียวหนามแห่งความชอกช�ำ้ ระบม ผมขอเป็นเพือ่ นร่วม
ทุกข์กบั คุณด้วยคนหนึง่ ขอให้นกึ ไว้เสมอว่า ความผิดเป็นเรือ่ งธรรมดา
ของมนุษย์ แต่ผดิ แล้วรูจ้ กั กลับตัวกลับใจ ถือว่าเป็นมนุษย์ทดี่ คี วรได้รบั
การยกย่องสรรเสริญ อยากทราบข่าวจากคุณบ้างว่า หลังจากได้อา่ นค�ำตอบ
นี้แล้ว คุณมีความรู้สึกอย่างไร ขอให้คุณพ้นทุกข์และมีความสุขเถิด
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ค�ำถามที่ ๔๒๔
กราบเรียนท่านอาจารย์ทเี่ คารพ ผมเองมีความคิดแค่อยากจะพอ
อยูพ่ อกิน เพราะคิดว่ามีคนยากจนและล�ำบากกว่ามากมายในโลกนี้ ผม
ได้จากบ้านไปเป็นปลัดอ�ำเภอและสุดท้ายไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
แต่กเ็ จอกับระบบอุปถัมภ์และเอาเปรียบประชาชนมาตลอด จนถึงจุดที่
ผมรู้สึกว่า เราไม่ได้มาเป็นอาจารย์เพื่อหากินกับประชาชน รวมทั้งเกิด
ความเบือ่ หน่ายในชีวติ ตามกระแส จึงลาออกแล้วกลับมาอยูบ่ า้ น คาด
หวังจะท�ำธุรกิจส่วนตัวของบ้านและอาสาสมัครช่วยสังคมดีกว่า แต่พอ
กลับมาอยู่บ้านก็ต้องมาเจอสภาพที่น้องชายตกอยู่ใต้อบายมุขจนเป็น
หนีล้ น้ ตัว เพราะแม่ปล่อยให้เค้าท�ำตามใจจนชิน ถึงวันนีผ้ มจึงมาคิดว่า
ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคน ผมจึงคิดจะออกจากบ้านไป
ท�ำงานทีอ่ นื่ ปล่อยให้แม่และน้องแก้ปญ
ั หาตนเอง เพราะผมไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน และความโลภของเค้าได้ หากอยู่ต่อไปก็คงต้อง
ขัดแย้งกับคุณแม่และน้องที่หลงอยู่กับเงิน และสร้างทุกข์ให้ตัวเค้าเอง
ตลอดเวลา ทุกวันนีผ้ มจึงทุกข์ใจเพราะขัดแย้งกับแม่และน้องบ่อยมาก
จึงมาคิดว่า เราจะมาสร้างบาปกรรมกับแม่และน้องท�ำไม คนเราต่าง
กรรมคงเปลีย่ นยาก ไปท�ำชีวติ เราให้ถกู ต้องตามทางเราดีกว่า สักวันเมือ่
กรรมเค้าหมดคงตาสว่าง ผมอยากค�ำแนะน�ำจากท่านอาจารย์ดว้ ยครับ
ตอบ

เห็นด้วยกับความคิดของคุณ คุณคิดดีแล้วท�ำไปเถอะ พระพุทธเจ้า
มักตรัสเสมอว่า เขาจักปรากฏด้วยกรรมของเขาเองเมือ่ ทรงสอนแล้วเขา
ไม่ปฏิบัติตาม ขออนุโมทนากับความคิดดีๆ ของคุณด้วย
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ค�ำถามที่ ๔๒๕
มีความเครียดเรื่องท�ำมาหากินมากค่ะ เป็นหัวหน้าครอบครัว
หาเงินได้ไม่พอกับการใช้จา่ ย จ�ำเป็นต้องพึง่ ญาติผใู้ หญ่เกรงใจเขามาก
เคยลงทุนก็มีเหตุให้พบเพื่อนร่วมหุ้นไม่เป็นอย่างที่เขาสร้างภาพให้เรา
เชื่อถือทั้งสองครั้ง จะลงทุนใหม่ก็ไม่มีปัญญา ท้อแท้มากๆ ขอความ
กรุณาท่านช่วยชี้หนทางสว่างให้ด้วยค่ะ
ตอบ

ขอให้คณ
ุ พยายามท�ำในสิง่ ทีค่ ณ
ุ คิดว่าดีทสี่ ดุ แล้ว เป็นเรือ่ งของกฎ
แห่งกรรม ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ตัง้ แต่มมี นุษย์ขนึ้
ในโลกจนบัดนี้ ปัญหาเศรษฐกิจไม่เคยหมดไปจากสังคมมนุษย์ ขอให้
คุณท�ำเท่าที่คุณท�ำได้ ผมคงให้ค�ำแนะน�ำได้เพียงเท่านี้
ค�ำถามที่ ๔๒๖
ท่านอาจารย์สบายดีหรือเปล่าคะ สุขภาพท่านยังพอเป็นไปได้หรือ
ไม่ ศิษย์ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาท่านอาจารย์ให้มี
อายุยาวนาน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนให้ต้องเป็นภาระรักษา ที่
ส�ำคัญหวังให้ทา่ นเป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรแก่บรรดาศิษย์เก่า-กลาง-ใหม่ทกุ คน
ไปนานแสนนานค่ะ กราบขอพรปีใหม่จากท่านอาจารย์ด้วยนะคะ
ตอบ

การเจ็บไข้เป็นธรรมดาของชีวิต บ�ำบัดแก้ไขกันไปเท่าที่จะท�ำได้
ขอบคุณที่ส่งความปรารถนาดีมา คุณก็เช่นเดียวกันขอให้พ้นจากทุกข์
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โศกโรคภัย ประสบสิง่ ทีด่ งี าม เป็นอยูด่ ว้ ยปัญญาและไม่ประมาทตลอด
ปี ๒๕๕๒
ไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชชา
ไม่มีศัตรูใดเสมอด้วยพยาธิ
ไม่มีแม่น�้ำใดเสมอด้วยตัณหา
ไม่มีความรักใดเสมอด้วยความรักตน
ไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันธ์
ค�ำถามที่ ๔๒๗
เรียนถามอาจารย์ อริยสัจ ๔ ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ จะอธิบาย
ได้อย่างไร โดยเฉพาะนิโรธ ความดับทุกข์ กับมรรค หนทางพ้นทุกข์
ต่างกันอย่างไร และอาจารย์ชว่ ยยกตัวอย่างในชีวติ จริงๆ ของคนส่วนใหญ่
ที่ต้องประสบให้เห็นชัดๆ ท้ายขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงและมี
ความสุข
ตอบ

คุณนึกอย่างนี้ก็แล้วกัน ทุกข์เท่ากับตัวปัญหา สมุทัยเป็นเหตุเกิด
ของปัญหา นิโรธเท่ากับการแก้ปญ
ั หาได้หรือการดับปัญหา มรรคเท่ากับ
วิธีแก้ปัญหา เปรียบอีกอย่างหนึ่งว่า ทุกข์เปรียบเหมือนความเป็นโรค
สมุทัยเปรียบเหมือนเหตุให้เกิดโรค นิโรธเหมือนการหายโรค มรรค
เหมือนยารักษาโรค
ตัวอย่างในชีวติ จริง เช่น ก. มีความทุกข์เพราะความยากจน สาเหตุ
มาจากการชอบเล่นการพนัน ต่อมาเขาเห็นโทษของการพนันจึงเลิก
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เสีย เขาก็ดับทุกข์เพราะความยากจนได้ วิธีการก็คือไม่คบกับพวกเล่น
การพนันซึ่งเท่ากับมรรค ฯลฯ มีหนังสือของผมเล่มหนึ่งชื่อ อริยสัจ ๔
ลองหามาอ่านดู ส�ำนักพิมพ์ธรรมดา โทร. ๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖
ค�ำถามที่ ๔๒๘
พระพุทธพจน์ที่ทรงตรัสถึงคนโลภ มีอะไรบ้างขอความกรุณา
อาจารย์อธิบายให้ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
ตอบ

๑. ความโลภเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย คือเป็นอันตรายแก่
คุณงามความดี
๒. เมื่อใดความโลภครอบง�ำ  เมื่อนั้นคนนั้นก็มืดมน
๓. ความโลภเป็นบาปทางใจ เกิดจากตนย่อมเบียดเบียนตนให้
เดือดร้อน
๔. ผู้ใดละความโลภได้ เรา (พระพุทธเจ้า) เป็นประกันให้เป็น
พระอนาคามี
๕. โลภ โกรธ หลง คือรากเหง้าของอกุศล เมื่อเกิดขึ้นแล้วท�ำให้
อกุศลอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น ที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้น
ฯลฯ
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ค�ำถามที่ ๔๒๙
วิบากกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าดีหรือชั่วเกิดจากเจ้ากรรม
นายเวร หรือเกิดจากกรรมล้วนๆ ครับ และอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์
วศิน ที่ท่านได้เมตตาตอบปัญหาทางธรรมให้กับทุกคนที่สนใจ ขอบุญ
กุศลนีด้ ลบันดาลให้อาจารย์มสี ขุ ภาพกายแข็งแรงตลอดไปด้วยครับ
ตอบ

คิดว่าเป็นได้ทงั้ สองอย่าง บางกรณีเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร บาง
กรณีเกิดจากกรรมดีหรือกรรมชัว่ ล้วนๆ บางกรณีเกิดจากความผิดพลาด
ในการด�ำเนินชีวิต คือไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด เข้าใจไม่ถูกต้องต่อการ
ด�ำเนินชีวิต ท�ำให้ผิดพลาดไปมีวิบากเป็นทุกข์ บางอย่างท�ำถูกต้อง
ท�ำให้มีวิบากเป็นสุข ขอบคุณที่ให้พรมาขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด
ค�ำถามที่ ๔๓๐
ข้าพเจ้ามีนสิ ยั ชอบเพ่งโทษคนอืน่ อยูเ่ สมอ รูส้ กึ ในใจตลอดทุกครัง้
ทีเ่ ห็นการกระท�ำของคนอืน่ แต่ไม่ได้วา่ กล่าวเขาเพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าที่
ของเรา เช่น เห็นเพื่อนถ่ายเอกสารเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงาน โดยใช้กระดาษและเครื่องถ่ายที่ท�ำงาน หรือใช้เครื่อง print สี
ของทีท่ ำ� งานไปท�ำรายงานของลูก หรือท�ำเรือ่ งส่วนตัวต่างๆ ทัง้ ๆ ทีบ่ า้ น
เขาก็มี (ตัวข้าพเจ้าไม่เคยท�ำสิ่งเหล่านี้) ข้าพเจ้าคิดต�ำหนิพวกเขาว่า
เห็นแก่ได้ ไม่มีจิตส�ำนึกกับของหลวง ท�ำให้ข้าพเจ้าไม่อยากพูดคุยกับ
พวกเขาเพราะรู้สึกว่าเขาไม่ดี แต่เคยอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งบอกว่า
การทีเ่ ราคิดว่าใครไม่ดี เราเองก็ไม่ดแี ล้ว ขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ ว่า
ข้าพเจ้าควรจะมีวิธีคิดอย่างไรที่จะไม่คิดต�ำหนิคนอื่น
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ตอบ

การเพ่งโทษกับการต�ำหนิคนที่ควรต�ำหนิไม่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บัณฑิตย่อมต�ำหนิคนทีค่ วรต�ำหนิ ยกย่องคนทีค่ วรยกย่อง”
ส่วนการเพ่งโทษนั้นคือการเอาโทษมาใส่เขาโดยที่เขาไม่มีโทษ มีพระ
พุทธพจน์อยู่บทหนึ่งว่า “การเพ่งโทษเป็นก�ำลังของคนพาล การไม่เพ่ง
โทษเป็นก�ำลังของบัณฑิต” แต่ควรท�ำความเข้าใจการเพ่งโทษให้ดี มนุษย์
เราโดยทั่วไปดีไม่ทั่วชั่วไม่หมด หรือดีบ้างชั่วบ้าง ขอให้เข้าใจ เห็นใจ
และให้อภัย เพือ่ ความสงบสุขของเราเอง มีสภุ าษิตอังกฤษอยูบ่ ทหนึง่ ว่า
“การท�ำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ แต่การให้อภัยเป็นเรื่องของ
เทวดา” (To err is human, to forgive is divine.)
ค�ำถามที่ ๔๓๑
ข้าพเจ้ารู้สึกไม่พอใจในตัวเอง ทั้งบุคลิก รูปร่าง หน้าตา และ
ความคิดอ่านในแง่ของความจริงจังในการท�ำงาน มีความรับผิดชอบสูง
เกินหน้าทีไ่ ป ปล่อยวางไม่ได้ การท�ำงานทุกอย่างท�ำด้วยหัวใจ อยากให้
เต็มร้อย คิดอยูค่ นเดียว ทีมงานจะท�ำแค่สกั แต่วา่ ท�ำ  ท�ำให้ขา้ พเจ้าทุกข์
เสมอ และพอมาทบทวนความรูส้ กึ บุคลิกภาพ รูปร่าง หน้าตา ความจริงจัง
ของตนเอง ก็จะรู้สึกแย่กับตัวเอง ไม่ชอบตัวเอง ไม่อยากมีบุคลิกภาพ
หน้าตา ความจริงจังแบบนี้ ข้าพเจ้าควรฝึกความคิดอย่างไรดีคะ
ตอบ

คุณควรนึกไว้เสมอว่า ความสมบูรณ์ไม่มีในโลกนี้ ในโลกนี้มีแต่
ความพร่องซึ่งมนุษย์ต้องแก้ไข ในหมู่มนุษย์ก็มีแต่ความบกพร่อง เมื่อ
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มารวมตัวกันเข้าความบกพร่องก็มมี ากขึน้ เกีย่ วกับการงานอย่าหวังผล
ร้อยเปอร์เซนต์ ต้องยอมให้บกพร่องบ้าง ถ้าเราจะใช้ใครให้ทำ� งานหรือ
ท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ต้องยอมให้เขาบกพร่องบ้าง มิฉะนัน้ แล้วเราจะไม่มใี คร
ท�ำงานให้เราหรือหาคนท�ำงานไม่ได้
ค�ำถามที่ ๔๓๒
ข้าพเจ้ามีความตัง้ ใจว่า เริม่ ต้นปี ๒๕๕๒ นี้ ข้าพเจ้าจะไม่นำ� เรือ่ ง
ไม่พอใจใครไปเล่าต่อกับอีกคนหนึ่ง มันไม่จบ เสียเวลาและยิ่งท�ำให้
อารมณ์คุกรุ่นขึ้นอีก อยู่ในวังวนของความโกรธ เกลียด สะสมมากขึ้น
ตลอดเวลา แต่เอาเข้าจริงพอไปท�ำงานก็จะเจอสิ่งกระทบมายั่วตลอด
ข้าพเจ้าใจไม่นงิ่ จะโมโหและโต้ตอบ และจะน�ำไปเล่าต่อ เป็นอยูอ่ ย่าง
นี้ ขนาดเพิง่ เริม่ ต้นปีใหม่ ท�ำงานได้เพียง ๒ วัน เบือ่ ชีวติ เหมือนกัน รูส้ กึ
เหนื่อย ข้าพเจ้าจะท�ำอย่างไรดีคะ
ตอบ

ขอให้ดูค�ำตอบในข้อ ๔๓๑ จะท�ำให้คุณดีขึ้น
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ค�ำถามที่ ๔๓๓
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ท่านอาจารย์ที่เคารพ หนูไม่อยู่บ้านเสียนาน
ระหว่างทีป่ ฏิบัตหิ น้าทีก่ ค็ ดิ ถึงค�ำสัง่ สอนของท่านอาจารย์อยูเ่ สมอๆ ไม่
ว่าจะท�ำ  พูด คิด ก็ส�ำรวมระวังกาย วาจา ใจ นี่ขนาดระมัดระวังอยู่
เสมอๆ ยังมีความรูส้ กึ ว่าการอยูใ่ นสังคมของคนดีกย็ งั เป็นของยาก บาง
ครัง้ ทีห่ นูรสู้ กึ ขมขืน่ พอสมควร ต้องอดทน อดกลัน้ สารพัดเรือ่ ง แต่หนูก็
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดีนะคะ ขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์อย่างสูง ในค�ำสั่งสอนที่เป็นประโยชน์และสามารถน�ำมาใช้ได้
ทุกเวลา ถ้าไม่มีค�ำสอนของท่านอาจารย์คอยประคับประคองอยู่ป่านนี้
หนูคงแย่นะคะ ขอให้ท่านอาจารย์จงพ้นจากสรรพโรคทั้งปวง จงเว้น
จากความเดือดร้อนทั้งปวง จงล่วงเสียซึ่งเวรทั้งปวง จงดับเสียซึ่งทุกข์
ทั้งปวงแห่งท่านทุกเมื่อ ด้วยสัจจะก็ดี ด้วยศีลก็ดี ด้วยก�ำลังแห่งขันติ
และเมตตาก็ดี แห่งพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย จงรักษาแห่งท่านทุกเมือ่ ด้วย
สภาวะหาโรคมิได้ก็ดี ด้วยความสุขก็ดี จงมีแต่ท่านทุกเมื่อเทอญ ภะ
วะตุ สัพพะมังคะลัง ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุ สัพพะเทวะ
ตา ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะ ด้วย
อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่ง
พระธรรม สัพพะสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สะทา โสต
ถี ภะวันตุ เตฯ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ รัก
และเคารพค่ะ
ตอบ

รูส้ กึ ปลืม้ ใจต่อค�ำพรของคุณ ขอให้พรทัง้ ปวงนัน้ จงย้อนกลับมาหา
คุณเช่นเดียวกัน ขอขอบใจมากๆ ที่ตั้งจิตปรารถนาดีต่อผม ขอให้พรที่
คุณกล่าวแล้วจงส�ำเร็จ
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ค�ำถามที่ ๔๓๔
หนูฝกึ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานมาได้ระยะหนึง่ ได้ยนิ บทสวดมนต์
แว่วมาจากทีไ่ กลๆ จ�ำได้วา่ เหตุปจั จะโย และก็อะไรๆ ปัจจะโย ตามๆ
กันมา ตอนนัน้ ก็ไม่รวู้ า่ อะไรเป็นอะไร จนเมือ่ ไม่นานมานี้ ไปปฏิบตั ธิ รรม
ที่วัดแห่งหนึ่ง ช่วงท�ำวัตรเย็นก็ได้เปิดหนังสือสวดมนต์และสวดมนต์
ไปพร้อมๆ กับคนอื่นๆ ในวัด ในบทพระมหาปัฎฐาน ก็จ�ำได้ว่าบทนี้ไง
ที่เคยได้ยิน หนูอ่านไปสวดไปประมาณ ๖ บรรทัด แต่ไม่รู้ความหมาย
แปลก็ไม่ออก ท่านอาจารย์พอจะทราบหรือไม่คะ ว่าพระมหาปัฏฐานนี้
ท่านพูดคร่าวๆ เกีย่ วกับเรือ่ งอะไรบ้าง พอเดาๆ เอาว่า อะไรเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยของอะไร แต่อยากทราบความหมายทีช่ ดั เจนค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

มหาปัฏฐานเกีย่ วกับปัจจัย ๒๔ ในคัมภีรอ์ ภิธรรม พระสงฆ์มกั จะ
น�ำมาสวดเป็นบทสุดท้ายในงานสวดศพ ขึน้ ต้นด้วย เหตุปจั จโย แปลว่า
มีเหตุเป็นปัจจัย หมายความว่ามีเหตุแล้วจึงมีผล ขอยกตัวอย่างมาเป็น
บางประการ เช่น อัญญะมัญญะปัจจโย แปลว่า อาศัยซึ่งกันและกัน
เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน ตัวอย่างทางรูปธรรม เช่น เมล็ดมะม่วง
ท�ำให้เกิดต้นมะม่วง ต้นมะม่วงท�ำให้เกิดผลมะม่วงซึ่งมีเมล็ดอยู่ในนั้น
กัมมะปัจจโย วิปากะปัจจโย มีกรรมเป็นปัจจัย มีผลเป็นปัจจัย อาหาระ
ปัจจโย มีอาหารเป็นปัจจัย เช่น อาหารดีทำ� ให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ เป็นต้น
อาเสวนะปัจจโย อาศัยการคบหากันเป็นปัจจัยจึงเกิดความพอใจขึ้น
อัตถิปจั จโย อาศัยความมีเป็นปัจจัย ตอนหลังกลับไม่มี เช่น มีชวี ติ แล้ว
ไม่มีชีวิต นัตถิปัจจโย อาศัยความไม่มีเป็นปัจจัยจึงเกิดมีขึ้น ตัวอย่าง
พื้นที่ว่างเราไปปลูกต้นไม้ทำ� ให้มีต้นไม้ขึ้น ต่อมาใบไม้เหลืองแล้วหล่น
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ท�ำให้มีใบใหม่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างมาเพียงบางประการดังนี้ อธิบาย
อย่างง่ายๆ เพือ่ ให้คนทัว่ ไปเข้าใจได้ ถ้าพูดถึงจิตและเจตสิกคือสิง่ ทีเ่ กิด
กับจิต ก็จะเข้าใจยาก จึงขอเว้นเสีย
ค�ำถามที่ ๔๓๕
“อนิจจัง” กับ “ทุกขัง” ต่างกันอย่างไรคะ ความไม่เทีย่ ง ความทนอยู่
ไม่ได้ ก็ดเู หมือนจะหมายถึงความเปลีย่ นแปลงทัง้ สองค�ำเลย ปล. ส่วน
Acknowledgements ในวิทยานิพนธ์ของดิฉนั ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาเมือ่ ปีที่
แล้ว ได้กราบขอบพระคุณอาจารย์ไว้ดว้ ย ดังนี้ (วิทยานิพนธ์เป็นภาษา
อังกฤษค่ะ) My heartfelt thanks are also given to various Buddhist
scholars, especially Khun Dungtrin and Ajarn Wasin Intasra, whose
books provided a sanctuary for my mind in many difficult times
of darkness and unhappiness during the study. กราบขอบพระคุณ
อาจารย์ตรงนี้อีกครั้งค่ะ หนังสือของอาจารย์อ่านแล้วสงบเย็นเสมอ
ทุ ก วั น นี้ แ ม้ จ ะเรี ย นจบแล้ ว แต่ ก็ ยั ง มี ห นั ง สื อ ทางด� ำ เนิ น ของมุ นี
(โมไนยปฏิปทา) ของอาจารย์ติดกระเป๋าอยู่ตลอดค่ะ ชอบเล่มนี้เป็น
พิเศษ เป็นเหมือนแนวทางของคนที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ใช้สะกิดใจตนเอง
เวลาเกียจคร้านเลือ่ นลอยค่ะ (เอาค�ำว่า โอโนทโร ทีเ่ ห็นจากหนังสือเล่มนี้
มาเป็นนามแฝงด้วยค่ะ) ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
ตอบ

ต้องดูทเี่ วทนา เช่น ทุกขเวทนา รูส้ กึ เป็นทุกข์ เมือ่ รูส้ กึ แล้วจางไป
คลายไป เปลี่ยนแปลงไป ตรงที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอนิจจัง ตรงที่รู้สึก
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เป็นทุกข์นนั้ เป็นทุกขัง ถ้าพูดถึงสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ จิตใจ เช่น ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม
ความเปลี่ยนแปลงของมันเป็นอนิจจัง ความที่มันไม่คงที่เป็นทุกขัง
ตรงนีด้ เู หมือนจะเป็นอย่างเดียวกัน สมพระพุทธพจน์ทวี่ า่ “สิง่ ใดไม่เทีย่ ง
สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา
เราไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเรา”  ขอขอบคุณที่เอ่ยชื่อถึงใน
วิทยานิพนธ์ และขอบคุณที่อ่านหนังสือของผมแล้วท�ำให้สุข สงบ โดย
เฉพาะหนังสือเรือ่ ง ทางด�ำเนินของมุนี ซึง่ เชือ่ ว่าถ้าชาวพุทธด�ำเนินตาม
ทางนี้กันมากๆ ก็จะท�ำให้เกิดความสุข สงบในชีวิตมิใช่น้อยเลย ขอให้
ทุกคนโชคดีมีความสุขและพ้นทุกข์พ้นภัย
ค�ำถามที่ ๔๓๖
เจริญพรโยมอาจารย์ โยมอาจารย์สขุ ภาพเป็นอย่างไรบ้าง ล่วงไป
อีก ๑ ปีแล้ว มีค�ำถามว่า ตอนนี้ใกล้จะสอบบาลีแล้ว อยากทราบถึง
เคล็ดลับในการดูตำ� ราและอุบายวิธแี ก้ความขีเ้ กียจ (ซึง่ เมือ่ ปฏิบตั ติ าม
คงช่วยให้สอบผ่าน) แต่ตั้งแต่เริ่มเรียนบาลีท�ำให้เข้าใจอะไรมากขึ้น
อย่างมากมาย และประกอบกับมีหนังสือทางแห่งความดีของอาจารย์
จึงท�ำให้อ่านส�ำนวนบาลีเข้าใจได้ดีเร็วขึ้น สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญ
กับโยมอาจารย์ต่อธรรมทานที่ได้เกิดขึ้น ผู้รู้ได้ประพันธ์กลอนไว้ว่า
“ขอเดชะ สังฆรัตน์ ก�ำจัดโรค สิ้นภัยโศก สืบชนม์ พ้นอายุขัย ขอเดชะ
พระไตรรัตน์ อวยพรชัย เจริญวัย เจริญศรี โชคดีเทอญ.” ดังนั้นแล้ว
อาตมาภาพขออ้างอ�ำนาจคคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดประทานพรนั้น
แด่โยมอาจารย์และครอบครัวด้วยเทอญ สาธุ
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ตอบ

ขอขอบพระคุณทีเ่ ป็นห่วงสุขภาพและให้พรมา สุขภาพพอเป็นไป
ได้วันต่อวัน ท�ำให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เป็นมรณัสสติภาวนาอยู่
เสมอ วันละหลายๆ ครั้ง ได้พิจารณาอภิณหปัจจเวกขณ์เป็นเนืองนิตย์
เพราะชราพยาธิมากระตุน้ เตือนอยูท่ กุ วัน ต้องถึงมรณะเข้าวันหนึง่ อย่าง
แน่นอน ท�ำให้กลัวภัยในวัฏสงสาร เป็นความดีอย่างหนึง่ ของชราพยาธิ
และมรณะ
ผมขออนุโมทนาด้วยจริงๆ ที่ท่านตั้งใจเรียนภาษาบาลีและได้
ความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากการรูภ้ าษาบาลี หนังสือทางแห่งความดีนนั้ เป็นคูม่ อื
ได้อย่างดีส�ำหรับผู้เรียนอรรถกถาธรรมบท
เรือ่ งเรียนภาษาบาลีนนั้ ขอให้มคี วามตัง้ ใจจริงก็จะรูจ้ ริง ใช้อทิ ธิบาท
๔ นั่นแหละครับเป็นหลักส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จ ค่อยๆ อ่านให้เข้าใจ
ไปทีละหน้า ถือเอาคุณภาพเป็นส�ำคัญกว่าปริมาณ ให้รอบรูไ้ ปทีละหน้า
หนังสือก็จะพลอยให้รู้หน้าอื่นๆ ได้ด้วย ขอให้ท่านประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียนภาษาบาลีซึ่งจะได้ประโยชน์มาก
ค�ำถามที่ ๔๓๗
กราบเรียนถามอาจารย์ค่ะ ถ้าเวลากรวดน�้ำ  ต้องตั้งนะโม ๓ จบ
ก่อนไหมคะ หรือว่ากล่าวอิมินาฯ ได้เลย ขอบคุณค่ะ
ตอบ

ก็ท�ำได้ทั้งสองอย่าง จะตั้งนะโมก่อนก็ได้ ไม่ตั้งก็ได้
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ค�ำถามที่ ๔๓๘
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง สวัสดีปีใหม่ครับ ขอให้
อาจารย์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของพวกเรา
นักเรียนธรรมะวันอาทิตย์ทกุ ๆ คน ผมไม่ได้เรียนธรรมะกับท่านอาจารย์
มาหลายสัปดาห์แล้ว มีความรู้สึกคิดถึงอาจารย์มากๆ และเพื่อนๆ พี่ๆ
ทุกๆ คน ผมใคร่ขอบทแผ่เมตตาที่สวดทุกครั้งหลังเวลาเลิกเรียนจาก
ท่านอาจารย์ดว้ ยครับ เพราะในหนังสือสวดมนต์เล่มไหนๆ ก็มไี ม่เหมือน
กับที่ท่านอาจารย์ให้สวดครับ กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
ตอบ

สวดว่า สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
เถิด (เป็นการแผ่เมตตา)
สัพเพ สัตตา ทุกขา ปมุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความ
ทุกข์เถิด (เป็นการแผ่กรุณา)
สัพเพ สัตตา มา ลัทธสัมปัตติโต วิคัจฉันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายอย่า
ได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลย (เป็นการแผ่มุทิตา)
สัพเพ สัตตา กัมมัสสกา ฯลฯ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของ
ตน ผู้ท�ำดีจักได้ดี ท�ำชั่วจักได้ชั่ว (เป็นการแผ่อุเบกขา)
๔ ข้อนีเ้ ป็นการแผ่พรหมวิหารครบทัง้ สี่ โดยทัว่ ไปเขาจะแผ่เมตตา
อย่างเดียว
ต่อไปนี้เป็นการแผ่ส่วนบุญว่า “บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้
บ�ำเพ็ญแล้วในวันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศบุญกุศลนั้นแด่บุพการี
ทัง้ หลาย มีมารดาบิดา ครูอาจารย์ เป็นต้น และแด่สรรพสัตว์ทงั้ หลาย”
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ค�ำถามที่ ๔๓๙
ขอรบกวนอาจารย์ครับ ผมอยากทราบว่า ที่ถูกต้องแล้วเวลาจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ควรจะจุดอะไรก่อนหลังเหรอครับ และเพราะ
อะไรครับ ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงๆ นะครับ ผมก็คนสงขลา
เหมือนกันครับ อยู่อ�ำเภอรัตภูมิครับ
ตอบ

จุดเทียนด้านซ้ายมือของเราก่อน แล้วจุดทางขวามือ แล้วจุดธูป
เพราะสะดวกทีจ่ ะท�ำอย่างนัน้ ท�ำกันจนเป็นขนบประเพณีแล้ว ขอบคุณ
มากที่คุณรู้ว่าผมเป็นคนสงขลาและเกิดที่อ�ำเภอรัตภูมิ ผมเกิดที่ต�ำบล
ท่าศาลา ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ทางทะเลออก ตอนนั้นเป็นอ�ำเภอเมือง
เดี๋ยวนี้เป็นอ�ำเภอสิงหนคร ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่อวยพรให้มีสุขภาพดี
ค�ำถามที่ ๔๔๐
ธรรมบท เล่ม ๕ หน้า ๖๓ เนื้อหา สาระในเรื่องอะไรบ้าง
ตอบ

ผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึง อรรถกถาธรรมบทฉบับภาษาบาลี หรือ
ทางแห่งความดี ภาค ๔ ตอน ๒ ของผมซึ่งเป็นเล่มที่ ๕ (ส�ำนักพิมพ์
บรรณาคาร จัดพิมพ์) ถ้าเป็นทางแห่งความดี เล่ม ๕ เริ่มต้นจากหน้า
๓๘๕ ถ้าเป็น อรรถกถาธรรมบทฉบับบาลี หน้า ๖๓ ก็เป็นเรือ่ งภิกษุผมู้ ี
ของมาก มีพระพุทธพจน์ในเรือ่ งนีแ้ ปลเป็นไทยว่า การประพฤติเปลือย
กาย การเกล้าชฎา การนอนบนเปือกตม การอดอาหาร การนอนบน
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แผ่นดิน ความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลี ความเพียรด้วยการนั่ง
กระโหย่ง ทั้งหมดนี้ไม่ท�ำให้คนที่ยังไม่ล่วงความสงสัย บริสุทธิ์ได้
พระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นเี้ พราะปรารภภิกษุรปู หนึง่ ผูส้ ะสม
ของไว้มาก พระพุทธเจ้าทรงติเตียนจึงเปลื้องจีวรออกเหลือแต่สบงอยู่
ท่ามกลางชุมนุมชนเพือ่ ประชดพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงติเตียนอีก
ว่าไม่รู้จักละอาย คือท�ำเกินไป (โปรดดูรายละเอียดในทางแห่งความดี
เล่ม ๒, หน้า ๔๙๙-๕๐๙ ฉบับพิมพ์ใหม่ของส�ำนักพิมพ์ธรรมดา)
ค�ำถามที่ ๔๔๑
รบกวนถามอาจารย์ เวลาเราจะกรวดน�ำ 
้ ต้องตัง้ นะโม ๓ จบก่อน
หรือเปล่าคะ แล้วค่อยท่องบทกรวดน�้ำ  ท�ำสังฆทานโดยซื้อแบบเวียนที่
มีอยู่ตามวัดทั่วๆ ไป จะถือว่าเป็นการท�ำสังฆทานที่ถูกต้องได้ไหมคะ
ตอบ

ตั้งนะโมก่อนก็ได้ ไม่ตั้งนะโมก็ได้ ท�ำสังฆทานแบบที่คุณว่านั้น
ก็อนุโลมใช้ได้ เท่ากับเอาปัจจัยถวายพระหรือถวายวัดโดยไม่เจาะจงว่า
เป็นภิกษุรูปใด แต่ถ้าให้ดีกว่านั้น ซื้อของไปเองจะเหมาะกว่า ถ้าเรา
ตั้งใจจะให้พระได้ใช้ของที่เราถวาย ขอทุกคนจงมีความสุข จงพ้นทุกข์
เถิด
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ค�ำถามที่ ๔๔๒
อยากถามท่านอาจารย์ว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วก็มี
ความรูส้ กึ ว่า ทุกอย่างไม่มอี ะไรทีเ่ ราต้องไปยึดมัน่ ถือมัน่ และถือมัน แต่
ที่อยากจะถามคือ ในความรู้สึกคือกายใจที่เราก�ำลังปฏิบัตินี้เรามีใจ
ทีไ่ ม่มคี วามรูส้ กึ ทีจ่ ะต้องท�ำอะไรทีเ่ ป็นพีธกี ารมากมาย เช่นเมือ่ ก่อนจะ
ต้องจัดผลไม้ไหว้ ตั้งน�้ำสะอาด ดอกไม้สวยๆ สวดมนต์เป็นเล่มๆ ต้อง
จุดธูป ปัจจุบนั ก็จะไหว้พระเพียงพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ
แล้วก็เดินจงกรม นัง่ สมาธิ แผ่เมตตา แต่ไม่ได้มพี ธิ อี ะไรมาก ไม่มผี ลไม้
ไม่มนี �้ำ  ไม่มจี ดุ ธูปเพราะว่าอ่านเจอว่าธูปเป็นสารก่อมะเร็ง จึงใช้จติ ใน
การน้อมระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในการปฏิบัติก็มีความ
รู้สึกว่าไม่มีอะไร มันมีจิตที่เปลี่ยนไป มีความรู้สึกตัวได้ในขณะที่เกิด
ความคิดที่เห็นจิตที่มีปฏิกริยาต่อสิ่งมากระทบ และมีใจที่เห็นตนเอง
ยังมีจติ ทีช่ อบคิดและเห็นจิตทีม่ โี ทสะ จึงอยากถามอาจารย์วา่ การทีเ่ รา
ปฏิบตั แิ ละมีจติ ทีไ่ ม่ยดึ กับพิธกี รรมหรืออะไรมากมายนัก คือปัจจุบนั จะ
ใช้วิธีการดูกายดูจิตในชีวิตประจ�ำวัน และก่อนนอนจะนั่งสมาธิทุกวัน
ก็มีอะไรมากระทบก็เห็นบ้างหลงบ้าง แต่ที่กังวลก็คือไม่มีอะไรที่ใจ
มันรู้สึกว่าทุกอย่างไม่มีอะไร และพอเห็นคนอื่นเขาถามเรื่องเกี่ยวกับ
พิธีกรรมจึงมีความสงสัยว่าตนเองปล่อยวางมากไปหรือเปล่าคะ
ตอบ

ทุกอย่างดีแล้ว ขออนุโมทนาด้วย
หมายเหตุ เรียนผู้ที่เขียนข้อความถึงคุณขวัญ เพียงหทัย เรื่อง
หนั ง สื อ สุ ข ใสใส โดยผ่ า นห้ อ งสนทนาธรรมนี้ กรุ ณ าโทรกลั บ ที่
๐-๒๒๔๑-๕๕๖๖
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ค�ำถามที่ ๔๔๓
เรียนถามอาจารย์ ถ้าหากว่าคนทีเ่ รารักป่วยหนัก เราจะพูดธรรมะ
อะไรให้ฟงั ได้ และถ้าจะหาหนังสือทีเ่ ป็นผลงานของอาจารย์ตอ้ งให้อา่ น
เรื่องอะไร (เป็นโรคมะเร็ง) ขอบพระคุณครับส�ำหรับค�ำแนะน�ำ
ตอบ

อ่าน เพื่อความสุขใจ หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด และ
ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง ทั้งหมดนี้ส�ำนักพิมพ์ธรรมดาจัดพิมพ์
โทร. ๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖ ลองติดต่อไปดู
ค�ำถามที่ ๔๔๔
ขอเรียนถามอาจารย์ถงึ แนวคิดและแนวทางปฏิบตั ติ นในเรือ่ งการ
ท�ำงานค่ะ การท�ำงานในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ที่วัฒนธรรมใน
องค์กรใช้ระบบอุปถัมภ์สูงมากในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง
ซึง่ มักจะตกทีเ่ ครือญาติ หรือพวกพ้องทีค่ อยรับใช้ให้บริการเรือ่ งส่วนตัว
หากต้องท�ำงานอยู่ในหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ แต่เราไม่
ท�ำตัวตามกระแส (คอยรับใช้บริการเรื่องส่วนตัว/คอยหาผลประโยชน์
แบบไม่มใี บเสร็จให้เจ้านาย) ซึง่ ก็หมายถึงจะไม่มโี อกาสความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่งหน้าที่ จึงขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์วา่ จะมีวธิ แี ละแนวทาง
คิดหรือปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกข์และท้อแท้หมดก�ำลังใจคะ
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ตอบ

ขอให้คุณคิดอยู่เสมอว่า คนที่ได้ดีทางการงานเพราะมีผู้อุปถัมภ์
หรือประจบประแจงนั้นเป็นสิ่งไม่ยั่งยืน เหมือนเด็กเล็กๆ ที่ศีรษะเทียม
ผูใ้ หญ่กเ็ พราะผูใ้ หญ่อมุ้ อยู่ ถ้าผูใ้ หญ่ปล่อยมือเขาจะร่วงลงมาทันทีและ
อยู่ในที่ต�่ำ  อาจจะนอนชักดิ้นชักงอไปก็ได้ แต่ส�ำหรับคนที่ได้ดีเพราะ
ความรู้ความสามารถของตนเองนั้น เปรียบเหมือนผู้ใหญ่ที่ยืนได้ด้วย
ตนเอง มัน่ คงได้เอง สูงได้เอง พึง่ ตนเองได้ ขอให้คณ
ุ มัน่ ใจว่า คนทีไ่ ด้ดี
เพราะการงานทีต่ นท�ำเองนัน้ จะยัง่ ยืนและมัน่ คง แต่การเอาใจใส่ตอ่ ผูอ้ นื่
ด้วยความจริงใจก็เป็นสิ่งควรท�ำ  เพราะเป็นหลักธรรมเพื่อการครองใจ
คน และเพือ่ ความสุขความเจริญของเราด้วย ขอให้เชือ่ มัน่ ในหลักกรรม
ว่า “คนท�ำดียอ่ มได้ด”ี อาจจะรอเวลาอยูบ่ า้ งเท่านัน้ คิดว่าค�ำตอบเล็กๆ
น้อยๆ นี้จะท�ำให้คุณสบายใจขึ้นและมั่นคงที่จะยืนด้วยตนเอง
ค�ำถามที่ ๔๔๕
เรียนอาจารย์วศิน หนูมีปัญหาจะเรียนปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือว่า
น้องชายของสามีหนูเขาไปมีความสัมพันธ์กบั ลูกน้องของเขา ทัง้ ๆ ทีท่ งั้ คู่
ต่างก็มีครอบครัวของตัวเองอยู่แล้ว ตอนนี้สามีของลูกน้องเขามาตาม
เอาเรื่องกับทางน้องชายของสามีหนูค่ะ โดยสืบค้นจากชื่อ นามสกุล
และที่อยู่ของหนู ซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท�ำไมเขาถึงมาสืบจากข้อมูล
ของหนู (ยังงงๆ อยู่เลยค่ะเนี่ย สงสัยจะเป็นกรรมเก่าที่หนูเคยไปท�ำ
อะไรกับผู้ชายคนนี้ไว้) หนูไม่เคยรู้จักอะไรกับเขาเลย ที่ส�ำคัญคือ เขา
โทรมาทีบ่ า้ น มาหลอกถามถึงทีอ่ ยูข่ องน้องสามีหนูและก็บกุ มาถึงบ้าน
หนูด้วย พอดีหนูไม่อยู่บ้าน มีแต่คุณพ่อกับคุณแม่ของหนูอยู่ ซึ่งท่านก็
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ตกใจพอสมควร หนูขอเรียนถามว่า หนูควรจะปล่อยให้เรือ่ งมันเงียบไป
โดยไม่ต้องเอาเรื่องราวอะไรกับเขาที่มาบุกรุกถึงบ้าน หรือว่าควรจะ
ฟ้องร้องว่าเขาละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หนูอยากจะให้อภัยเขานะคะ
เพราะเข้าใจว่าเขาคงสับสนในชีวิตจนไม่รู้จะท�ำอย่างไร แต่หนูก็คิดว่า
เราควรจะท�ำอะไรให้เขารู้บ้างว่าจะมาละเมิดสิทธิของเราไม่ได้ (ใน
ทางกฎหมายน่ะค่ะ) ขอรบกวนอาจารย์ชว่ ยให้คำ� แนะน�ำวิธที จี่ ะไม่ทำ� ให้
เป็นการก่อกรรมกันต่อไปอีก หนูอยากจะยุตเิ รือ่ งพวกนีค้ ะ่ ขอขอบคุณ
อาจารย์คะ่ ขอให้อาจารย์มสี ขุ ภาพแข็งแรงและช่วยตอบปัญหาชีวติ ให้
ทุกคนไปนานๆ นะคะ
ตอบ

ถ้าเรื่องมันล่วงไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปเถอะ อย่าไปจองเวร
กับเขาเลย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร
แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร” อีกสิ่งหนึ่งที่ควรท�ำก็คือ เตือนน้องสามี
ของเราว่าอย่าไปยุง่ กับภรรยาของผูอ้ นื่ ดึงเขาออกมาจากความสัมพันธ์
เช่นนัน้ น้องสามีคณ
ุ ก็มภี รรยาอยูแ่ ล้ว ขอร้องเขาเถอะว่าอย่าท�ำอีกเลย
คิดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อย ขอให้คณ
ุ ประสบความส�ำเร็จในการนีด้ ว้ ย
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ค�ำถามที่ ๔๔๖
ดิฉันมีปัญหาอยากจะเรียนถามค่ะ คนที่ท�ำงานดิฉันเป็นคนชอบ
ท�ำบุญมากค่ะ คุยกันทีไรก็บอกว่าไปท�ำบุญทีโ่ น่นทีน่ ี่ แต่ดฉิ นั ก็ไม่เข้าใจ
เพราะนิสยั ของคนคนนีเ้ ป็นคนไม่คอ่ ยชอบท�ำงานยากๆ หรือหนักๆ ค่ะ
ชอบโยนงานมาให้คนอื่นค่ะ ถึงแม้จะเป็นงานส่วนตัวของตัวเองก็ตาม
ดิฉนั คิดว่าถ้าเป็นเรือ่ งของตัวเองก็ควรจะท�ำด้วยตัวเองก่อนไม่ใช่วา่ ไม่ทำ�
เลย แล้วส่งให้คนอื่นท�ำเพราะเห็นคนอื่นใจดี ปฏิเสธคนไม่เป็น ทั้งๆ ที่
ก็รู้อยู่เต็มอกว่าคนที่เขาให้ช่วยนั้นท�ำงานหนักขนาดไหน เวลาพักผ่อน
ยังไม่มีเลย ดิฉันมีข้อสงสัยค่ะ ว่าที่เขาชอบท�ำบุญ แต่ท�ำให้คนอื่น
ล�ำบากน่ะ เขาจะได้บุญหรือเปล่า? ขอบคุณค่ะ
ตอบ

เขาชอบท�ำบุญแต่เขาไม่ชอบท�ำงาน โดยเฉพาะงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
และงานยากๆ เขาก็เลี่ยงแล้วโยนให้คนอื่น ส่วนที่เขาท�ำบุญเขาก็ได้
บุญ ส่วนที่เขาเลี่ยงงานไม่รับผิดชอบเขาก็ได้บาป แยกส่วนกัน ขอให้
คุณท�ำใจให้สบาย ท�ำหน้าที่ของคุณไป คนท�ำดีก็ได้ดี ท�ำไม่ดีก็ได้ไม่ดี
คุณก็เห็นอยู่แล้ว มนุษย์เราไม่เหมือนกัน ร้อยคนก็ร้อยอย่าง คุณเคย
ได้ยนิ นิทานนีไ้ หม มีคนหลายคนนอนกันอยูท่ ศี่ าลา เปรตตนหนึง่ เห็นเขา
นอนขาไม่เท่ากัน อยากจะจัดระเบียบให้ขาเท่ากัน ก็ดึงขาของแต่ละ
คนมาให้เท่ากันคือเท้าเสมอกัน ก็ดูที่ศีรษะ ศีรษะไม่เทียมกันจึงไปดึง
ศีรษะให้เทียมกัน คราวนี้เท้าก็ไม่เท่ากัน ก็ดึงไปดึงมาอยู่คืนยังรุ่ง
เหนื่อยเปล่า คนสูงต�่ำไม่เท่ากัน มนุษย์เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร
แม้ในปัจจุบันและในอนาคตด้วย
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ค�ำถามที่ ๔๔๗
เรียนอาจารย์วศิน ดิฉนั (เลือก) อ่านบทความในหนังสือ ธรรมบท
ทางแห่งความดี เล่ม ๒-๔ แล้วดิฉันชอบมาก สามารถเลือกศึกษาได้
ตามกาลต่างๆ และได้บอ่ ยตามต้องการ ดิฉนั ปรารถนาจะได้เล่ม ๑ ไว้
ด้วย แต่หายากมาก ไม่ทราบว่าอาจารย์ยงั มีหนังสือเล่ม ๑ เหลือจ�ำหน่าย
บ้างไหมคะ? ดิฉันอยากจะขอซื้อไว้น่ะค่ะ
ตอบ

ยินดีด้วยจริงๆ ที่คุณอ่านหนังสือทางแห่งความดี ได้ถึง ๓ เล่ม
ส�ำหรับเล่ม ๑ นั้น คุณลองติดต่อไปที่สายส่งเคล็ดไทย ๐-๒๒๒๕๙๕๓๖-๙
ค�ำถามที่ ๔๔๘
อะไรคือไม่ยึดติด?
ตอบ

ภาษาธรรมะเรียกว่า ไม่มอี ปุ าทาน คือ ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ สิง่ ใดๆ ว่า
เป็นเราเป็นของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไป
สิ้นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุปัจจัยให้มีมันก็มี มันก็เกิดขึ้น เมื่อไม่มี
เหตุปจั จัยมันก็ดบั ไปสลายไป แล้วก็ปล่อยวางได้ อย่างนีแ้ หละเรียกว่า
ไม่ยึดติด ท�ำอะไรๆ ไปตามหน้าที่
ในต�ำราทางพุทธศาสนา ท่านกล่าวถึงความยึดติดไว้ ๔ อย่าง
เรียกว่า อุปาทาน ๔ คือ
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๑. ยึดติดในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจ
๒. ยึดติดในความเห็น
๓. ยึดติดในความเชื่อถือที่งมงาย
๔. ยึดติดในตัวตน
ค�ำถามที่ ๔๔๙
เรียนถามอาจารย์คะ่ อยากทราบว่าการทีค่ นเราฝันเรือ่ งเกีย่ วกับผี
เกือบทุกวันตั้งแต่เด็กจนโต หมายความว่าไงคะ ช่วยบอกทีค่ะ อยากรู้
มากเลย พอดียายหนูมรี า่ งทรง หนูกไ็ ม่เข้าใจนะคะว่าร่างทรงแบบไหน
และหนูกอ็ ยูก่ บั ยายตัง้ แต่เด็กค่ะ แต่เห็นแม่พดู ว่าเป็นเทพองค์ทสี่ ามใน
เจ็ดเซียนที่มาอยู่กับยาย หรือเป็นเพราะยายหนูสามารถเห็นผีได้ แล้ว
หนูเลยเก็บมาคิดหรือเปล่าคะ บางคนก็กลัวผี แต่กไ็ ม่ฝนั บ่อยเท่าหนูเลย
ค่ะ แต่ก่อนอาทิตย์ฝันประมาน ๕-๖ วันได้ แต่ช่วงนี่ค่อยยังชั่วค่ะที่ไม่
ฝันบ่อยมาก ขอบคุณมากค่ะ
ตอบ

น่าจะเป็นอย่างทีค่ ณ
ุ ว่ามา คือ ยายเป็นคนทรงแล้วคุณก็คดิ เรือ่ งผี
มาตั้งแต่เด็กท�ำให้ฝันไปเช่นนั้น เรียกว่าฝันเพราะจิตอาวรณ์ คือ จิต
ค�ำนึงถึงสิ่งใดมากก็ฝันถึงสิ่งนั้น บางคนฝันเห็นแต่เรื่องพระเรื่องวัด
เพราะใจไปคิดอยู่แต่เรื่องวัดเรื่องพระ ถ้าคุณเลิกคิดถึงเรื่องผีเสียได้ก็
คงไม่ฝันหรือฝันน้อยลง
ขอทุกคนจงมีความสุขๆ เถิด
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ค�ำถามที่ ๔๕๐
การทีผ่ ใู้ หญ่ระดับหัวหน้าฝ่าย น�ำเรือ่ งของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่าและมีต�ำแหน่งต�ำ่ กว่า โดยน�ำเหตุการณ์และการแสดง
ออกในที่ประชุมซึ่งเป็นบุคลิกเฉพาะตนของสมาชิกผู้น้อยคนๆ นั้นมา
เล่าให้คนในทีท่ �ำงานฟังและท�ำท่าทางประกอบอย่างสนุกสนานจนคนๆ
นั้นถูกเพื่อนล้อ เรียนถามอาจารย์ว่า ท�ำไมคนเราอายุมากเสียเปล่า
ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานก็สงู แต่ขาดซึง่ การเคารพในเกียรติของผูอ้ นื่ ไม่มี
จิตส�ำนึกว่าการน�ำเรือ่ งผูอ้ นื่ มาพูดล้อเล่นเป็นเรือ่ งไม่เหมาะสมและไม่ใช่
นิสัยของสุภาพบุรุษ ถ้าเราต้องร่วมงานกับผู้ใหญ่คนนี้ เราจะมีวิธีคิด
อย่างไรดีที่จะให้อภัยเขา เพราะเมื่อเราได้ยินใครพูดถึงเราและหัวเราะ
จะรู้สึกโกรธมากจนอยากจะใช้ความรุนแรง
ตอบ

ผมเห็นด้วยกับคุณทีว่ า่ ผูใ้ หญ่คนนัน้ ไม่ควรท�ำอย่างยิง่ แต่สงิ่ ไม่ดี
ทีเ่ ขาแสดงออกมาต่อผูน้ อ้ ยก็จะยอกย้อนกลับไปหาเขาเอง โดยทีท่ ำ� ให้
ผู้น้อยเกลียดชังบ้าง แล้วต่อไปเขาอาจจะได้รับสิ่งนี้จากผู้ใหญ่ที่เหนือ
เขาขึ้นไปบ้าง เมื่อนั้นเขาจะรู้สึกว่าผลแห่งกรรมที่เขาท�ำไว้แก่ผู้น้อยได้
มาถึงเขาแล้ว
ส�ำหรับคุณขอให้อดทนหน่อย ทุกอย่างจะผ่านไป ไม่มสี งิ่ ใดทีเ่ กิด
แล้วจะไม่ดับ ขอให้ท่องพระพุทธภาษิตไว้บทหนึ่งว่า “ผู้ฉลาดทั้งหลาย
ย่ อ มไม่ ห วั่ น ไหวในเรื่ อ งนิ น ทาและสรรเสริ ญ เหมื อ นภู เ ขาใหญ่ ไ ม่
หวั่นไหวด้วยแรงลม”
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ค�ำถามที่ ๔๕๑
ขอเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับของที่จะน�ำไปถวายสังฆทาน หาก
เราไม่ซื้อที่เขาจัดขายมาส�ำเร็จรูปแต่ต้องการซื้อมาจัดเอง จ�ำเป็นหรือ
ไม่คะที่ภาชนะที่จัดใส่ เช่น ถัง กล่อง ตลอดจนของใช้ต่างๆ ที่จะบรรจุ
ใส่ เช่น ผ้าขนหนู ฯลฯ จะต้องเป็นสีเหลือง (ยกเว้นสบง จีวร ที่มีสี
เอกลักษณ์อยู่แล้ว) และขอขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ที่
ได้มาช่วยให้ค�ำแนะน�ำด้วยค่ะ
ตอบ

ของถวายเป็นสังฆทานนอกจากสบง จีวรแล้ว จะเป็นสีอะไรก็ได้
เช่น ผ้าเช็ดตัว ถ้าได้เป็นสีเหลืองหม่นก็จะยิง่ ดี จะใส่ถงั หรือใส่ภาชนะอืน่
ก็ได้ สุดแล้วแต่สะดวก เรื่องสังฆทานนี้ส�ำคัญที่ท�ำใจให้มุ่งตรงต่อสงฆ์
ไม่เจาะจงผูใ้ ดผูห้ นึง่ ถ้าเจาะจงก็จะเป็นปาฏิบคุ ลิกทานไม่เป็นสังฆทาน
อีกอย่างหนึ่งขอให้ท�ำใจให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ขอให้จ�ำพระพุทธ
ภาษิตไว้ว่า “เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ของท�ำบุญไม่ชื่อว่าน้อย” และคิดว่า
ผลก็ไม่น้อยด้วย
ค�ำถามที่ ๔๕๒
เรียนถามอาจารย์ครับ เรื่องราวต่างๆ ที่เราเรียนรู้ปฏิบัติ กระท�ำ
ทุกวันทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องที่อยู่ในโลก หลักการตลาด เทคนิคต่างๆ
กลยุทธ์ ทักษะ ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว รัก โลภ โกรธ เลว ต้องอยู่ใน
ความระวังอย่าหลงใหลไปกับสิง่ ยัว่ ยวน ชีวติ คืออนิจจัง ต้องเข้าวัด ต้อง
ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนั้น คนเรามีเกิดแก่เจ็บตายนะ ฯลฯ แล้วที่สุดชีวิต
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มันคืออะไร อะไรคือแก่นของชีวติ ถ้าความเป็นจริง คนมีเกิด ตาย ท�ำดี
ได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ แล้ววนกลับมาเกิดใหม่ตามผลบุญ งัน้ ต้องวนเกิดกีภ่ พ
กีช่ าติ แล้วใครเป็นคนก�ำหนด บงการเรือ่ งพวกนี้ ให้เป็นโครงร่างแบบนี้
แล้วจะไปสิ้นสุดที่ใด เมื่อมันวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ ทุกชาติๆ แต่
ที่สุดมันก็ต้องมีดับสูญไป เพราะเวลามันเดินไปเรื่อยๆ โลกก็ต้องแตก
สลายดับสูญไป (เรื่องค�ำสอน กลยุทธ์ การตลาด ความรัก หลง เรื่อง
ราวต่างๆ ก็ดบั สูญ) แม้กระทัง่ ใครทีก่ ำ� หนดเรือ่ งราวต่างๆ ก็ตอ้ งดับสูญ
ไป เพราะเวลามันเดินไปเรื่อยๆ ไม่มีจบสิ้น แล้วถ้าถึงวันที่มันจบสิ้น
ทุกสิง่ ทุกอย่างแม้กระทัง่ ผูท้ เี่ ป็นกฎแห่งกรรม (ใคร) หรือใครจะเรียกว่า
บาปบุญ พระเจ้าหรืออะไรก็ตาม จบสิ้นลงแล้วจะเป็นอย่างไร แล้วนี้
คืออะไร ชีวิตคืออะไร จะมีเพียงแค่เศษหินดิน อุกกาบาตลอยล่องอยู่
ในอวกาศเรื่อยๆ ตลอดไป ตลอดกาลเรื่อยๆ อย่างนี้เหรอ แล้วชีวิตคือ
อะไร แก่นคืออะไร หรือคนเราจะตอบได้แค่ว่าไม่มีอะไรแท้ ไม่มีอะไร
เป็นแก่น ท่อง บ่น ตามหลักศาสนา อย่ายึดติด ปล่อยวาง อย่าลุม่ หลง
ในรูปรสกลิ่นเสียง (คล้ายๆ กับยอมจ�ำนน ใช่แล้ว ถ้าไม่ท�ำแบบนี้ มัน
ก็ไม่มีทางอื่นนี้) สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในโลก มันเป็นกลยุทธ์ไม่ให้มนุษย์ท�ำ
ชั่ว มันเป็นเทคนิค มันเป็นวิธีการ มันเป็นการขาย มันเป็นการตลาด
มันอยูใ่ นโลก) แล้วมันคืออะไร ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็นโครงร่างจริงๆ เหรอ สิง่ ที่
มันเป็นกรอบ สิ่งที่มันเป็นจริงของมนุษย์ บางครั้งมันเป็นความรู้สึกที่
เข้าใจอยู่คนเดียว อธิบายให้ดีที่สุดก็ได้เท่านี้ บางคนไม่เข้าใจถึงความ
รู้สึกที่กระผมอธิบายด้วยซ�้ำ  แม้กระทั่งกระผมยังเข้าใจ รู้ความรู้สึก
ตัวเองอยู่คนเดียว แต่พูดเป็นค�ำให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ บางคนเหมือน
จะเข้าใจแต่พอพูดออกมา ตอบโต้กลับมากลับไม่เข้าใจจริงๆ (ใคร =
ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโลก ยิ่งใหญ่กว่าหลักการต่างๆ ยิ่งใหญ่กว่าทุกเรื่องใน
โลก) ขอบคุณอาจารย์ทกี่ รุณาตอบปัญหาทีก่ ระผมหาค�ำตอบไม่ได้ครับ
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ตอบ

ถ้าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้า เชื่อพระเจ้า เขาเชื่อว่าชีวิตมนุษย์และ
สรรพสัตว์ รวมทั้งโลกนี้ด้วย พระเจ้าเป็นผู้สร้างบันดาลให้เป็นไปต่างๆ
แต่ศาสนาที่ไม่เชื่อพระเจ้า เช่น ศาสนาพุทธเชื่อว่าสัตว์โลกเป็นไปตาม
กรรม โดยทีบ่ คุ คลสร้างกรรมขึน้ ท�ำกรรมขึน้ แล้วกรรมก็ยอกย้อนมาให้
ผล ท�ำให้บคุ คลเป็นไปต่างๆ อย่างทีเ่ ราเห็นอยูท่ กุ วันนี้ ขอให้คณ
ุ คิดว่า
กรรมนั้นมีหลายแบบ เช่น กรรมส่วนบุคคล กรรมของครอบครัว กรรม
ของสังคม และกรรมของโลก กรรมเหล่านี้มันมีผลกระทบกระเทือน
ถึงกัน เปรียบเหมือนเราโยนก้อนหินลงใปในสระ แม้จะลงไปจุดเดียว
แต่ความสั่นสะเทือนมีไปทั่วสระ คุณลองอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ หลัก
กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด (ของผมเอง) คิดว่าพอจะคลายความ
สงสัยของคุณได้หลายเงื่อนปม เมื่อบุคคลสิ้นกิเลสสิ้นกรรมก็พ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด เข้าถึงนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต
ชีวิตที่ว่ายวนอยู่ในวัฏฏะทุกข์ก็จบลงเพียงแค่นั้น
ค�ำถามที่ ๔๕๓
เวลาสวดมนต์ท�ำวัตรเย็น จะมีช่วงที่ก้มศีรษะลง แล้วกล่าวค�ำขอ
ขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ว่า กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา
วาฯ นั้น ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า เวลากราบจะต้องแบมือ หรือตั้ง
ฝ่ามือขึ้นจึงจะถูกคะ สังเกตดูบางท่านก็แบมือ บางท่านก็ตั้งฝ่ามือขึ้น
ขอบพระคุณค่ะ
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ได้ทั้งสองอย่างตามสะดวก

ค�ำถามที่ ๔๕๔
เคยมีเรือ่ งกับเพือ่ นคนหนึง่ ทีก่ ารกระท�ำบางอย่างของเขาท�ำให้เรา
ผิดหวัง ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจ ความศรัทธาในความเป็นเพื่อนกับเขา
หมดไป เมื่อรู้สึกตัวที่คิดแบบนี้ รู้ว่าเราโกรธ เสียใจเสียความรู้สึก แต่
พยายามทีจ่ ะไม่กอ่ กรรมโดยทางวาจา ส�ำหรับทางการกระท�ำอาจมีบา้ ง
โดยอาการหมางเมิน ตัดเพื่อนโดยไม่ติดต่อ และคิดว่าเมื่อนานไปเขา
คงลืมเราไปได้เอง ส�ำหรับด้านคู่กรณีก็มีสงสัย และติดต่อถามเรื่อง
มาบ้าง แต่เวลา ณ ตอนนั้นคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดปรับความ
เข้าใจเพราะอารมณ์ตัวเองแรง อาจพูดจาที่ไปท�ำร้ายจิตใจของเขาได้
ไม่อยากท�ำอย่างนัน้ ค่ะ แต่ความรูส้ กึ ตอนนีค้ อื ไม่โกรธและให้อภัยแล้ว
แต่ไม่ลืมความเจ็บปวดจากการกระท�ำของเขาค่ะ ปัญหาก็คือ เมื่อเขา
ติดต่อมาอยู่เรื่อยๆ ผ่านทางเพื่อนอีกคนหรือผ่านข้อความอวยพรทาง
โทรศัพท์ที่ไม่อยากรับเลย ท�ำอย่างไรคะหนูถึงจะมีทางออกที่เป็นไปได้
ว่าไม่ต้องท�ำร้ายจิตใจเขา และท้ายที่สุดมันจะไม่หวนกลับมาท�ำร้าย
จิตใจให้รู้สึกผิดอยู่อีก ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ขอให้สุขภาพ
อาจารย์แข็งแรงนะคะ
ตอบ

ก็ไม่ต้องรับโทรศัพท์ ถ้ารู้จักใครคบใครก็ต้องเตรียมใจรับความ
ผิดหวังไว้ด้วย
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จะหาใครถูกใจที่ไหนเล่า
ตัวเราเองยังไม่ถูกใจเราหนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ร้อนใจ
(พระศาสนโศภณ-แจ่ม จัตตสัลโล)
คนเราต่างจิตต่างใจ ต่างความคิด ต่างอุปนิสัย ต่างการอบรม
ต่างพ่อต่างแม่ คบกันได้กเ็ ลิกกันได้ ขอให้เตรียมใจไว้เสมอ บางทีถกู ใจ
กันแต่ต้องพลัดพรากจากกัน การพบเป็นเบื้องต้นของการพลัดพราก
การได้เป็นเบื้องต้นของความสูญเสีย ภาวนาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไว้
เสมอๆ ก็จะปล่อยวางได้ไม่ยดึ มัน่ ติดพันอะไรมากมาย สิง่ ทัง้ หลายเกิด
ตามเหตุปัจจัย ดับไปเพราะสิ้นเหตุปัจจัย มันเป็นเช่นนั้นเอง
ค�ำถามที่ ๔๕๕
(ต่อจากค�ำถามที่เคยถามไปนะคะ ขออภัยที่อาจท�ำให้อาจารย์
สับสนกับค�ำถามของหนู) เรือ่ งผิดใจกับเพือ่ นทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ เสียใจคือเพือ่ น
เอาความลับของหนูเองที่หนูเคยบอกว่าอย่าพูดไปพูดกับคนอื่น อาจ
ด้วยความอิจฉาหรืออะไรก็ตามทีท่ �ำให้เขาท�ำลงไปด้วยความไม่รสู้ กึ ตัว
ของเขา ซึ่งจนป่านนี้เขายังไม่รู้สึกผิดอะไรเลยหรือจะรู้สึกผิดบ้างหนูก็
ไม่ทราบได้ สิ่งนี้หนูจ�ำมาโดยไม่ได้พยาบาทอาฆาตอะไร แต่อาจจะ
เรียกว่าการผูกโกรธ (อุปนาหะ) ใช่ไหมคะ ความรู้สึกตอนนี้คืออยาก
บอกความรู้สึกของตัวเองให้เพื่อนคนนี้รู้ เพื่อเรื่องมันจะได้จบๆ ไป แต่
ก็ยังลังเลว่าจะเป็นการไปท�ำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่า เรื่องก็ผ่านมานาน
ประมาณ ๕-๖ ปีได้แล้วค่ะ เขายังติดต่อมาเรื่อยๆ โดยที่หนูไม่เคย
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ติดต่อกลับไปเลยสักครั้ง หนูท�ำผิดหรือถูกคะ? ขอบพระคุณอาจารย์
อีกครั้งค่ะ
ตอบ

ดูค�ำตอบข้อ ๔๕๔

ค�ำถามที่ ๔๕๖
ขอเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะ  ๑. การปล่อยวางต่อการกระท�ำ
หรือสิง่ ต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ขนุ่ ข้องหมองใจหรือเป็นทุกข์ ถ้าปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ
อาจจะท�ำให้กลายเป็นคนเก็บกด หรือเฉื่อยชาได้หรือไม่คะ เพราะ
เหมือนกับมีเส้นบางๆ คัน่ อยู่ จะแยกแยะอย่างไรดีเพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวคะ  ๒. ดิฉันสังเกตจากในสังคมที่ท�ำงานที่เป็นอยู่ คนนิสัยดี
ขีเ้ กรงใจคนมักจะถูกเอาเปรียบจากคนอืน่ ๆ ทีส่ ว่ นใหญ่จะชอบแก่งแย่ง
ชิงดีชิงเด่น จนรู้สึกว่าคนนิสัยดีมักจะถูกรังแก นอกเสียจากว่าคนดีได้
อยู่ในสังคมหรือที่ท�ำงานที่แวดล้อมด้วยคนดีมีศีลเสมอกัน อยากเรียน
ถามความเห็นของท่านอาจารย์คะ่ ท้ายนีข้ อกราบขอบพระคุณในความ
เมตตาของท่านอาจารย์ในการช่วยตอบปัญหาค่ะ
ตอบ

๑. การไม่ปล่อยวางนัน่ แหละเป็นเหตุให้เก็บกด ก้อนหินหนักหรือ
ไม่หนักคุณลองคิดดู ก้อนหินหนักถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนัก เมื่อรู้ว่า
หนักคุณจะไปแบกท�ำไม วางเสียได้นั่นแหละดี พระพุทธเจ้าท่านตรัส
สอนไว้วา่ ขันธ์ ๕ เป็นภาระหนักแท้ แต่คนก็ยงั แบกภาระไป การแบก
ขันธ์ ๕ อันเป็นภาระเป็นทุกข์ในโลก การปล่อยวางเสียได้เป็นสุข
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“สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ    ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส
ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ    คุณอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา”
(พระศาสนโศภณ-แจ่ม จัตตสัลโล)
๒. คุณต้องมีคติประจ�ำใจว่า เขาเอาเปรียบเราดีกว่าเราเอาเปรียบ
เขา เขาโกงเราดีกว่าเราโกงเขา เขาเป็นหนีเ้ ราแล้วไม่ใช้หนีด้ กี ว่าเราเป็น
หนี้เขาแล้วไม่ใช้ เราต้องยืนอยู่ในทางแห่งความดีเสมอ ลองฟังกลอน
ท่านพุทธทาสดู
“เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา
จงถือเอาส่วนดีเขามีอยู่
เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู
ส่วนทีช่ วั่ อย่าไปรูข้ องเขาเลย
จะหาคนมีดีอยู่ส่วนเดียว		
อย่ามัวเทีย่ วค้นหาสหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย
ฝึกให้เคยมองแต่ดี
มีคุณจริงฯ”
(ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ)
เป็นธรรมดาของโลก คนดีมีน้อย ภูเขามีหินทั้งภูเขาจะหาเพชร
หาทองสักเม็ดหนึง่ ก็ยาก มีคนเต็มบ้านเต็มเมือง จะหาคนดีมศี ลี มีธรรม
ปฏิบัติตามธรรมหาได้ยาก คุณลองอ่านข้อความต่อไปนี้
“พฤกษาป่าใหญ่ไพศาล หมู่ไม้ตระการ
กฤษณาจวงจันทน์ ยากมี (มีน้อย)
คนที่รู้ธรรม ท�ำดี          	
ทั่วทั้งบุรี จะมีจะหาได้สักกี่คน”
คุณจะเห็นว่าป่าทั้งป่าจะหาไม้หอม เช่น กฤษณา และไม้จันทน์
เป็นต้น ได้ยากฉันใด คนทั้งบ้านทั้งเมืองที่ไม่รู้ธรรมมีมาก ที่รู้ธรรมมี
น้อย แม้ทรี่ ธู้ รรมแล้วจะประพฤติตนให้เหมาะสมกับทีร่ กู้ ห็ ายาก ถ้าคุณ
คิดได้อย่างนี้บ้างก็จะเบาใจขึ้นเยอะ
ขอจงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย
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ค�ำถามที่ ๔๕๗
เรียนอาจารย์ที่เคารพ หนูพยายามจะนั่งสมาธิกำ� หนดลมหายใจ
แต่ทำ� ทีไรรูส้ กึ ง่วงทุกที และพอก�ำหนดลมหายใจกลายเป็นว่าพยายาม
หายใจเข้าออกโดยไม่เป็นธรรมชาติและรูส้ กึ เหนือ่ ยมาก รบกวนอาจารย์
ช่วยกรุณาแนะน�ำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ

ง่วงก็นอน ค่อยท�ำเวลาไม่ง่วง ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ หิวก็กิน
เหนื่อยก็พัก อย่าไปฝืนอะไรมาก ยกเว้นบางอย่าง เช่นว่า ฝืนไม่ท�ำ
ความชัว่ ฝืนท�ำความดีทคี่ ดิ ว่าจ�ำเป็นต้องท�ำ  ชีวติ คุณก็จะเบาสบายขึน้
ไม่หนักใจ

ค�ำถามที่ ๔๕๘
ขอเรียนถามท่านอาจารย์วา่ จะศึกษาธรรมะอย่างไรจึงจะถูกต้อง
คะ ถามเผื่อเพื่อนๆ ด้วย เพราะว่า วันนี้หนูได้คุยกับเพื่อน หนูมีความ
รูส้ กึ ว่าบางคนยิง่ รูม้ ากยิง่ เลอะเทอะ สงสัยคนอืน่ ไปทัว่ สงสัยแม้กระทัง่
ครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูง ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

เราต้องนึกไว้เสมอว่า พระธรรมนัน้ คือค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
เราต้องอิงอาศัยพระพุทธพจน์เป็นหลัก อย่างนีแ้ หละจึงจะถูกต้อง ต้อง
อ่านพระพุทธพจน์ให้มาก เมื่อใครพูดอะไรก็ลองเทียบเคียงดูว่าตรงกับ
พระพุทธพจน์หรือไม่ ถ้าขัดแย้งกันเราก็ไม่เอา ถ้าลงรอยกันได้กับพระ
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พุทธพจน์เราก็ถือเอา ลองปฏิบัติดู ถ้าเห็นว่าดี ส�ำเร็จประโยชน์ก็ท�ำ
ต่อไป
ค�ำถามที่ ๔๕๙
ธรรมาภิสมัย แปลว่าอะไรคะ และหมายถึงพระสูตรเหล่าใด
ตอบ

ธรรมาภิสมัย แปลว่า การบรรลุธรรม ปรากฏมากในอรรถกถา
เช่น ท่านเล่าเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เมือ่ จบลง
ท่านจะบอกว่า ธรรมาภิสมัยได้มีแล้วแก่บุคคลเป็นอันมาก หมายถึง
การบรรลุธรรม เห็นใช้ในภาษาอังกฤษว่า Comprehension of The
Truth จะใช้ค�ำว่า Attainment of The Truth ก็น่าจะได้ ค�ำว่า “การ
บรรลุธรรม” ทีท่ า่ นใช้ในภาษาบาลี (ธรรมาภิสมัย) หมายถึงการได้บรรลุ
อริยผล มีโสดาปัตติผล เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๔๖๐
“ภพ” กับ “ชาติ” ในปฏิจจสมุปบาทมีความหมายแตกต่างกัน
อย่างไรและเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรคะ
ตอบ

“ภพ” มี ๒ อย่าง คือ กรรมภพ หมายถึงเจตจ�ำนงในการทีจ่ ะเกิด
ใหม่ คือ อยากจะเกิดอีกในภพใดภพหนึ่ง (The will to be born) จะ
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สังเกตว่าคนส่วนมากยังอยากเกิดใหม่ที่ดีกว่าภพเก่า เช่น อธิษฐานขอ
ให้ชาติหน้าเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ แล้วแต่ความคิดปรุง ส่วนอุปปัตติภพ
หมายถึง ที่เกิด เช่น กามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นแหล่งที่เกิดของสัตว์
ผูย้ งั เวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นภพต่างๆ  ส่วน “ชาติ” หมายถึง ความเกิด
การปรากฏขึ้นแห่งขันธ์ การได้อายตนะ (ตามบาลีพระพุทธพจน์)
อุปปัตติภพเปรียบเหมือนทีด่ นิ หรือกระถาง ชาติ-ความเกิดเปรียบเหมือน
เมล็ดพืชซึง่ เกิดในพืน้ ดิน มีพระพุทธพจน์บาลีบางแห่งตรัสว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กัมมัง เขตตัง วิญญาณัง พีชัง ตัณหา สิเนโห” แปลว่า
กรรมเป็นเหมือนเนื้อดิน วิญญาณเป็นเหมือนพืช ตัณหาเหมือนยางใน
พืชหมายถึง วิญญาณทีย่ งั มีกเิ ลสเหมือนพืชทีย่ งั มีความพร้อมทีจ่ ะงอก
เมือ่ ได้เนือ้ ดินทีเ่ หมาะก็งอกขึน้ ทันที ตัณหาหรือกิเลสเปรียบเสมือนยาง
ในพืช พูดอีกทีหนึ่งว่า กรรม กิเลส และวิญญาณอาศัยกันท�ำให้เกิด
ในภพใหม่ ถ้าสิ้นกิเลสก็สิ้นกรรมก็ไม่ต้องเกิดในภพใหม่อีกต่อไป มี
พระพุทธพจน์บางแห่งทีต่ รัสว่า “ชาติสนิ้ แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่ บแล้ว สิง่
ทีค่ วรท�ำได้ทำ� เสร็จแล้ว สิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำเพือ่ ความเป็นอย่างนีไ้ ม่มอี กี แล้ว
บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกแล้ว”
เรื่องภพและชาติก็จบลงเพียงเท่านี้
ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนที่ถามมา
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ค�ำถามที่ ๔๖๑
ต้องท�ำงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานทั้งที่เป็นหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย
และเพือ่ นร่วมงานทีไ่ ม่รบั ผิดชอบ ท�ำงานราชการแต่วา่ จะเริม่ งานจริง ก็
๙ โมงกว่า มาก็สาย ต้องมากินกาแฟอีก คุยกัน เก็บแชร์ ซือ้ หวย คุยเรือ่ ง
ดารา ข่าวบ้านเมือง สารพัด พักเทีย่ งก็กลับเข้ามาบ่ายสอง ๔ โมงเย็น
เตรียมกลับบ้านไปรับลูก นับชัว่ โมงการท�ำงานได้เลย พวกเขาสักแต่วา่
ท�ำงานพอให้เสร็จ ไม่ได้สนใจคุณภาพหรือผลกระทบถึงงานอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ข้าพเจ้ารูส้ กึ เหนือ่ ยมาก เหนือ่ ยทัง้ กายและใจ ก็ได้แต่คดิ ว่าสังคม
เราก็เป็นแบบนี้แหละ นี่แค่หน่วยงานเราหน่วยเดียว และถ้าทั้งจังหวัด
ทั้งประเทศล่ะ ทุกวันนี้สังคมก็มีปัญหามากมาย เนื่องจากปัญหาคน
ขาดจิตส�ำนึกรับผิดชอบ อยากให้สังคมดีขึ้น เรียนถามความคิดเห็น
ของอาจารย์ค่ะ
ตอบ

คนส่วนมากไปหาเงินไม่ใช่ไปท�ำงาน พฤติกรรมจึงเป็นไปอย่างที่
คุณเห็น เขาไม่ได้รักงานแต่รักที่จะได้เงิน แต่มีบางคนที่ท�ำงานเกินเงิน
ที่ได้ ชดเชยกันไปกับคนพวกแรก สังคมไทยจึงต้วมเตี้ยมไปได้อย่างนี้
การแก้ไขอยูท่ จี่ ติ ส�ำนึกของเขาเอง ถ้าเขามีจติ ส�ำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่
เขาก็จะท�ำได้ดี ผมเห็นใจคุณที่ต้องทนเห็นสภาพเช่นนี้ แต่ก็เอาเถอะ
ขอให้คุณตั้งใจว่า เราจะท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
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ค�ำถามที่ ๔๖๒
ในโอกาสปีใหม่ จะมีการน�ำเงินมารวมกันให้พนักงานขับรถ แม่บา้ น
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการใช้งาน
ทั้งปกติและใช้เป็นพิเศษของคนๆ นั้น โดยข้าพเจ้าก็ร่วมให้เงินด้วย
ประมาณ ๑๐๐-๓๐๐ บาท/คน และก็ให้เพื่อนคนที่เป็นต้นความคิด
(ไม่ได้ให้ในนามฝ่าย เนื่องจากผู้บริจาคมาจากหลายฝ่ายปะปนกัน)
ซึง่ เป็นผูท้ สี่ นิทหรือใช้บริการคนขับรถ แม่บา้ นมากกว่าใคร น�ำไปมอบให้
แม่บ้าน คนขับรถ (ให้เป็นเงินสด) ทีนี้มาทราบภายหลังว่าเพื่อนคนนั้น
ไปเอาหน้าคนเดียว ไม่เขียนชื่อผู้ร่วมบริจาค หรือไม่บอกทางวาจาให้
แม่บา้ นหรือคนขับรถรู้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่ามันไม่แฟร์ เรามีนำ�้ ใจกับใครเราก็
อยากให้เขารับรู้ ว่าเราใช้บริการเขาเราก็มนี ำ�้ ใจนะ ไม่ได้ใช้เฉยๆ ก็เลย
คิดว่าคราวต่อไปจะให้เป็นการส่วนตัว ไม่ร่วมกับใครแล้ว ในที่ท�ำงาน
ก็มีแต่คนแบบนี้ รู้สึกเซ็งและรับไม่ได้ขนาดเรื่องเท่านี้ยังท�ำได้ แสดง
ให้เห็นถึงพื้นฐานของความไม่ซื่อสัตย์ในจิตใจ ทีนี้หันกลับมาในเรื่อง
ทางธรรมะ ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าอยากให้คนขับรถรู้ว่าเรามีนำ�้ ใจกับเขา
ถือเป็นโมหะ หลง หรือเรียกว่าอะไรคะ มีวิธีแก้ไขความคิดตัวเราเอง
อย่างไรคะ
ตอบ

ที่คุณคิดนั่นดีแล้ว ถูกแล้ว เพื่อความยุติธรรม คนที่รับเงินไปควร
จะแจ้งชื่อผู้บริจาคเงินทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรคุณก็ได้บุญไปแล้ว ท�ำใจ
ให้สบายเถอะ ทีหลังให้เป็นส่วนตัวเสียก็ได้
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ค�ำถามที่ ๔๖๓
โดยปกติขา้ พเจ้าจะไม่วนุ่ วาย ไม่สนใจเรือ่ งส่วนตัวของใคร ใครจะ
น�ำประโยชน์จากหน้าที่การงานไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือได้
ผลประโยชน์จากการติดต่อร้านค้า ลูกค้า ใครเป็นกิ๊กกับใคร หรือใคร
ซื้อบ้านใหม่ รถใหม่ เรื่องใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าไม่เคยสนใจฟังหรือร่วม
วงนินทาด้วย แต่เมื่อบังเอิญต้องร่วมงานกับคนเหล่านั้น ข้าพเจ้าก็จะ
ระวังตัวเนือ่ งจากกลัวความผิดพลาดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากความไม่รู้
ในขั้นตอนของงาน กลัวเรื่องของการทุจริต ความไม่โปร่งใส ความไม่
ซื่อสัตย์ ซึ่งเราต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย ข้าพเจ้าไม่อยากท�ำผิด ไม่
อยากร่วมงานกับคนแบบนี้ แต่หลีกเลีย่ งไม่ได้ เลยท�ำให้เครียด ข้าพเจ้า
จะท�ำอย่างไรดีคะ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าในจิตใจ มีแต่เรือ่ งรูส้ กึ ไม่พอใจคนนัน้
ไม่ชอบคนนี้ มีแต่ตำ� หนิเพือ่ น (เขาไม่รบั ผิดชอบงานจริงๆ) เป็นอย่างนี้
ทุกๆ วัน เพราะต้องท�ำงานกับคนเหล่านี้ เลยรูส้ กึ ว่าเราติดดีเกินไปหรือ
เปล่า เราไม่คดิ ทีจ่ ะให้อภัยหรือยอมรับและเข้าใจผูอ้ นื่ (ซึง่ ข้าพเจ้าจะไม่
ยอมรับหรือเข้าใจแน่นอน รับไม่ได้) ปัญหาที่เรียนถามอาจารย์ก็จะวน
ไปวนมาอยู่กับเรื่องเหล่านี้ทุกครั้ง รู้สึกเกรงใจอาจารย์ค่ะ ถ้าอาจารย์
เห็นว่ามากไปหรือไม่เหมาะสมก็สามารถตัดออกได้นะคะ ขอขอบ
พระคุณอาจารย์มากค่ะทีก่ รุณาสละเวลาตอบปัญหา เหมือนให้ปญ
ั ญา
แก่ขา้ พเจ้า ทุกวันศุกร์ตอนค�ำ่ เป็นวันทีข่ า้ พเจ้ารอคอยทีจ่ ะมาอ่าน ไม่วา่
จะเป็นค�ำถามของท่านใด รูส้ กึ ได้รบั ความรูไ้ ปด้วย และรูส้ กึ ว่ามีอาจารย์
เป็นก�ำลังใจ เป็นคนทีเ่ ราเคารพและไว้ใจได้ ท�ำให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ สบายใจ
ขึ้น มีแรงที่จะไปท� ำงานวันต่อไป ขอให้กุศลผลบุญนี้ให้อาจารย์มี
สุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
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ตอบ

ขอให้คุณท่องกลอนบทนี้เอาไว้เสมอๆ คือ
จะหาใครถูกใจที่ไหนเล่า		
ตัวเราเองยังไม่ถกู ใจเราหนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา		
รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ร้อนใจ
(พระศาสนโศภณ-แจ่ม จัตตสัลโล)
เมื่อความคิดใดๆ เกิดขึ้น ขอให้คุณคิดว่า “มันไม่เที่ยงๆ มันต้อง
แปรปรวนไป ทั้งทางดีและทางไม่ดี” จะท�ำให้คุณสบายใจขึ้น อย่าเอา
เรือ่ งกับสิง่ เล็กน้อย ท่องไว้อกี สักประโยคหนึง่ ว่า “ช่างมันเถอะ” เล่ากันว่า
พระราชาพระองค์หนึ่ง ท่านให้คนเอาตาชั่งแขวนไว้ในที่ๆ จะทอด
พระเนตรได้สะดวก แล้วให้เอาน�้ำมันใส่ไว้เป็นประจ�ำ  แปลว่า “ชั่งมัน”
ค�ำถามที่ ๔๖๔
ผมได้มองตัวเองในเรื่องจริต ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนจริตแบบไหน ดู
แล้วมันเป็นไปมากในราคะจริต โมหะจริต โทสะจริต ตามประสาคนที่
ยังมีกิเลสหนาเป็นพิเศษ ถ้าผมจะใช้กสิณสีขาวจะเหมาะสมไหม และ
แผ่นกสิณสีขาวจะใช้พื้นด้านหลังเป็นสีอะไรครับ
ตอบ

คนเราส่วนมากหรือแทบทัง้ หมดก็จะมีจริตผสม คือมีหลายๆ อย่าง
ในตัวคนเดียว บางอย่างมากบางอย่างน้อย อย่างไหนมากเขาก็เรียกว่า
คนจริตนั้น เช่น โทสะมากออกหน้าก็เรียกว่าคนโทสะจริต คุณจะใช้
กสิณไหนก็ได้ ด้านหลังไม่ต้องเกี่ยวข้อง

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

203

ค�ำถามที่ ๔๖๕
วิโมกข์ ๓ คืออะไร และต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

วิโมกข์ แปลว่า ความหลุดพ้น มี ๓ อย่าง คือ
๑. สุญญตวิโมกข์ แปลตามตัวว่า หลุดพ้นด้วยความว่าง หมาย
ความว่า หลุดพ้นเพราะเจริญอนัตตานุปสั สนา คือ พิจารณาความเป็น
อนัตตาของสิ่งทั้งหลาย
๒. อนิมติ ตวิโมกข์ แปลตามตัวว่า หลุดพ้นโดยไม่มเี ครือ่ งหมาย
หมายถึง หลุดพ้นเพราะเจริญอนิจจานุปัสสนา หรือพิจารณาความ
ที่สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง
๓. อัปปณิหิตวิโมกข์ แปลตามตัวว่า หลุดพ้นโดยที่ตั้งอยู่ไม่ได้
หมายความว่า หลุดพ้นเพราะเจริญทุกขานุปสั สนา พิจารณาเห็นความ
ที่สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์
วิโมกข์ ๘ ก็มี แต่ว่ายากมาก ยากที่จะเข้าใจ
ค�ำถามที่ ๔๖๖
การเรียนปริยัติธรรมในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็นกี่แบบคะ ทั้ง
ของพระและฆราวาส หลักสูตรนักธรรม เปรียญธรรม พุทธศาสตร์
บัณฑิต ต่างกันอย่างไรบ้างคะ

204
ตอบ

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

ในเบือ้ งแรกขอให้ทราบ การศึกษาปริยตั ธิ รรม ๓ ระบบก่อน คือ
๑. ระบบนักธรรมมี ๓ ระดับ คือ ตรี-โท-เอก มีวิชาเรียนอยู่
๔ วิชา คือ
๑) เรียงความอธิบายหัวข้อธรรมจากพุทธศาสนสุภาษิต เช่น
“อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” แปลว่า ตนแลเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตน ให้ผสู้ อบเรียง
ความอธิบายไปเท่าที่จะท�ำได้
๒) วิชาธรรมะ จากหนังสือ นวโกวาท มีหัวข้อธรรมเป็นหมวดๆ
เช่น หมวด ๒  หมวด ๓ เป็นต้น
๓) วิชาวินัยส�ำหรับพระสงฆ์
๔) วิชาพุทธประวัติ
นักธรรมโทและเอกมีวิชาเรียนอยู่ ๔ วิชาเหมือนกัน แต่ละเอียด
และสูงขึ้นไป  
ส�ำหรับฆราวาสที่สมัครเรียนระบบนักธรรมนี้เรียกว่า ธรรมศึกษา
๒. ระบบบาลี เรียนภาษาบาลีอย่างเดียว แต่เนื้อหาเป็นธรรมะ
บ้าง วินัยบ้าง หลักสูตรเป็นหนังสือชั้นอรรถกถาบ้าง ปกรณ์พิเศษบ้าง
เช่น อรรถกถาธรรมบท ปกรณ์พเิ ศษ เช่น มังคลัตถทีปนี อธิบายมงคล
๓๘ วิสทุ ธิมรรค อธิบายศีล สมาธิ ปัญญา ละเอียดมาก ส�ำหรับเปรียญ
๙ เรียนคัมภีร์อภิธรรม เรียกว่า อภิธัมมัตถวิภาวินี เป็นหนังสือชั้นฎีกา
(ขอให้ดูรายละเอียดในหนังสือ สิ่งที่เราควรท�ำความเข้าใจกันใหม่เพื่อ
ความถูกต้อง ตอนที่ว่าด้วย พระสุตตันตปิฎกคืออะไร พระอภิธรรมคือ
อะไร)
๓. ระบบมหาวิทยาลัย เรียนวิชาทัว่ ไปเหมือนมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
แต่เพิ่มวิชาทางศาสนามากเป็นพิเศษ
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ระบบบาลีเขาเรียก เปรียญธรรม พธ.บ.นั้นเป็นชื่อของปริญญา
ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ส่วน ศน.บ.เป็นชือ่ ปริญญาของมหา
มกุฏราชวิทยาลัย
ค�ำถามที่ ๔๖๗
ถ้าอยากทราบว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไร และคนเราจะถึงทีส่ ดุ
แห่งทุกข์ได้อย่างไร จะหาค�ำตอบได้จากพระสูตร หรือพระอภิธรรมหรือ
ด้วยวิธีอื่นใดคะ
ตอบ

ลองหาหนังสือชื่อ หลักค�ำสอนส�ำคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธ
ปรัชญาเถรวาท) ของผมเอง มาอ่านดู ก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร
ค�ำถามที่ ๔๖๘
อยากสอบถามอาจารย์น่ะค่ะว่า การที่เรามีจิตชอบอะไร หรือไม่
ชอบอะไร ท�ำไมถึงก่อภพก่อชาติได้ ในส่วนของจิตที่มีเวทนาดิฉันพอ
จะเข้าใจได้วา่ เพราะเมือ่ เราชอบอะไร เราก็อยากได้สงิ่ นัน้ ๆ มาอีก (เกิด
ตัณหา) พอจิตเกิดตัณหา ก็จะเกิดอุปาทานคือการยึดว่าสิง่ นัน้ เป็นของ
เรา แต่ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่ชอบสิง่ ไหนก็ตาม ท�ำไมถึงท�ำให้เราเกิด
ภพเกิดชาติล่ะคะ ในเมื่อความรู้สึกไม่ชอบน่าจะเป็นความรู้สึกผลักไส
ท�ำให้เราไม่เกิดได้อีก รบกวนอาจารย์ช่วยไขข้อข้องใจให้หน่อยนะคะ
ส่วนอีกเรือ่ งทีอ่ ยากถามก็คอื ว่าการทีค่ นรักเก่าของเราเวียนโทรศัพท์มา
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หาเพื่อรื้อฟื้นความหลัง แต่เราไม่อยากกลับไปคุยหรือติดต่อกับเขาอีก
เราจะบาปไหมคะ แม้เราจะคุยกับเขาบ้างบางครั้งเพื่อรักษาน�้ำใจ แต่
อีกใจหนึ่งเราก็อยากให้เขาออกจากชีวิตเราไปเลย เพราะมันไม่มีเรื่อง
อะไรจะให้รื้อฟื้นอีกแล้วน่ะค่ะ ดิฉันจึงอยากถามอาจารย์ว่าควรปฏิบัติ
ตัวอย่างไงกับเขาดีคะ เพือ่ ให้เขาสบายใจ และเราก็ไม่ตอ่ เวรต่อกรรมกัน
อีกน่ะค่ะ (ลืมบอกไปว่าตอนเลิกกัน ก็เลิกกันไม่ค่อยดีน่ะค่ะ แล้วก็ไม่
เคลียร์กันอย่างดีด้วย ดังนั้นความรู้สึกหลังเลิกกันจึงไม่สามารถกลับ
ไปเป็นมิตรกันดังเดิม แต่เชื่อว่าเขาจะโทรมาบ่อยๆ เพื่อเคลียร์ปัญหา
เดิมๆ และขอคืนดีนะ่ ค่ะ) ทัง้ นีข้ อขอบพระคุณอาจารย์มากๆ เลยนะคะ
ทีส่ ละเวลาส่วนตัวมาตอบปัญหาให้พวกเราในเว็บนีน้ ะคะ ขออนุโมทนา
บุญนี้ด้วยค่ะ
ตอบ

ที่ชอบเป็นกามตัณหา ภวตัณหา ที่ไม่ชอบเป็นวิภวตัณหา มัน
จึ ง ก่ อ ภพก่ อ ชาติ คุ ณ ไม่ ไ ด้ เ บื่ อ แบบนิ พ พิ ท า (เบื่ อ แล้ ว สงบ) ถ้ า
คุณเบื่อแบบนิพพิทา ยิ่งเบื่อก็ยิ่งคลายความยึดติดในสิ่งต่างๆ แบบที่
คุณเบือ่ คนรักเก่าของคุณนัน่ แหละ ต่อไปก็จะหลุดพ้น สงบและดับเย็น
ไม่ก่อภพก่อชาติ
ค�ำถามที่ ๔๖๙
อนุปุพพิกกถา คืออะไร ผู้แสดงต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือ
ไม่คะ
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ตอบ

“อนุปุพพิกกถา” มี ๕ อย่างดังนี้ คือ
๑. ทาน  ๒. ศีล  ๓. สวรรค์   ๔. กามาทีนวะ (โทษของกาม)
๕. เนกขัมมานิสงส์ แปลว่า อานิสงส์ของการออกจากกาม
ทานและศีลเป็นเหตุให้ได้สวรรค์ คือ ความสุขทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลก
หน้า แต่ยังวนเวียนอยู่ในกามคุณ ยังมีโทษแฝงเร้นอยู่ พระพุทธเจ้าจึง
ทรงแสดงกามาทีนวะ คือ โทษของกามคุณ และทรงแสดงเนกขัมมานิสงส์ คือ อานิสงส์ของการออกจากกามคุณคือออกจากสิง่ ยัว่ ยวนต่างๆ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้เป็นองค์แรก ต่อมาพระสาวกต่างๆ
ก็แสดงด้วย หมายความว่าใครแสดงก็ได้ แม้ในบัดนี้ก็แสดงกันอยู่

ค�ำถามที่ ๔๗๐
“อุปนิสัย ๔” กับ “นิสสยสัมปันโน” คืออะไร มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไรคะ
ตอบ

“อุปนิสัย ๔” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อปัสเสนธรรม ๔” แปลว่า
ธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่พักพิง เป็นเหมือนพนัก ๔ อย่างนั้นคือ
๑. พิจารณาก่อนแล้วเสพ คือ กระท�ำสิ่งที่ควรท�ำ 
๒. พิจารณาแล้วอดกลั้น คือ อดทนนั่นเอง
๓. พิจารณาแล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้น
๔. พิจารณาแล้วบรรเทา เช่น บรรเทากามวิตก เป็นต้น
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ส่วนค�ำว่า “นิสสยสัมปันโน” นัน้ แปลว่า ผูม้ ธี รรมเป็นทีอ่ าศัย คือ
อาศัยอุปนิสัย ๔ ดังกล่าวแล้ว และด�ำรงอยู่ในธรรมอีก ๕ ประการคือ
ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิรยิ ะ ปัญญา เรียกว่านิสสยสัมปันโน แปลว่า ผู้
สมบูรณ์ดว้ ยนิสยั ส่วนนิสสยสัมปันโนทีม่ าในอลีนจิตตชาดก ทุกนิบาต
ท่านแปลว่า ผู้สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งพาอาศัย เนื้อเรื่องก็
บ่งไปทางนั้น
ขอบคุณทุกคนที่ถามปัญหาดีๆ มา และขอให้ทุกคนมีความสุข
พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ค�ำถามที่ ๔๗๑
ชอบเข้ามาอ่านท่านอาจารย์ตอบปัญหาค่ะ ขออนุโมทนา และขอ
ให้ทา่ นอาจารย์เจริญในธรรมยิง่ ๆ ขึน้ ไป มีสขุ ภาพกาย สุขภาพใจทีด่ คี ะ่
ตอบ

ขอบคุณที่ชอบเข้ามาดูรายการนี้ ขอบคุณที่อวยพรให้มีสุขภาพดี
เพราะว่าความมีสุขภาพดีเป็นที่ปรารถนาของคนทุกคนรวมทั้งผมด้วย
ค�ำถามที่ ๔๗๒
อยากทราบว่า มีอาการจิตไหลไปสัมผัสสิ่งที่ถูกรู้ เช่น ใบหน้าคน
ที่คุยด้วย จะภาวนาอย่างไรคะ
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ตอบ

ถามแปลกดี ทีว่ า่ จิตไหลไปสัมผัสใบหน้าของคนทีค่ ยุ ด้วยนัน้ คน
ที่คุยด้วยอยู่เฉพาะหน้าหรืออยู่ที่อื่น แต่จะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราคุ้นกับ
ใบหน้าเขาจิตก็ไหลไปที่ใบหน้าเขาเป็นธรรมดาๆ ไม่ต้องภาวนาอะไร
หรอก ธรรมดาเป็นเช่นนั้นเอง เหมือนๆ กันทุกคน
ค�ำถามที่ ๔๗๓
บุคคลเช่นใดควรได้ชอื่ ว่าปราชญ์ บุคคลเช่นใดควรได้ชอื่ ว่าบัณฑิต
บุคคลเช่นใดควรได้ชื่อว่ามุนีคะ และธรรมบทใดที่ท่านเหล่านั้นยกย่อง
ว่าเป็นเลิศคะ
ตอบ

“ปราชญ์” คือ บุคคลผู้รอบรู้ในวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง บัณฑิต
คือ คนดีมคี ณ
ุ ธรรม ด�ำเนินชีวติ ด้วยปัญญา ปัณฑา แปลว่าปัญญา ผู้
ประกอบด้วยปัณฑาชือ่ ว่าเป็นบัณฑิต มุนี แปลว่าผูร้ ผู้ สู้ งบ ผูม้ คี ณ
ุ ธรรม
ค�ำเหล่านี้มีนัยหลายหลาก มีพระพุทธพจน์มากหลายที่ตรัสถึงบัณฑิต
นักปราชญ์และมุนี ดีใจทีค่ ณ
ุ สนใจค�ำเหล่านี้ ขอแนะน�ำหนังสือเล่มหนึง่
ชื่อ ทางด�ำเนินของมุนี (โมไนยปฏิปทา) โดย วศิน อินทสระ

ค�ำถามที่ ๔๗๔
วิธีการสั่งสอนเวไนยสัตว์ของพระพุทธองค์มีกี่วิธี หรือกี่ลักษณะ
อะไรบ้างคะ
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ตอบ

วิธีที่ทรงสอนมีหลายวิธี ทรงแสดงธรรมให้เหมาะสมแก่อุปนิสัย
ของบุคคลนั้นๆ มีปริยายเป็นเอนก ขอแนะน�ำหนังสือเรื่อง พุทธวิธีใน
การสอน โดย วศิน อินทสระ ในหนังสือเล่มนั้นจะมีวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้ามากมายหลายประการ
ค�ำถามที่ ๔๗๕
มิจฉาทิฐิมีกี่ประเภท อะไรบ้างคะ และจะละได้อย่างไร สักกายทิฐิเป็นมิจฉาทิฐิประเภทหนึ่งหรือไม่คะ
ตอบ

สั ก กายทิ ฐิ ไ ม่ เ ป็ น มิ จ ฉาทิ ฐิ มิ จ ฉาทิ ฐิ แ ปลว่ า เห็ น ผิ ด เห็ น ผิ ด
จากท�ำนองคลองธรรม เช่น เห็นว่าท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำชั่วไม่ได้ชั่ว เป็นต้น
ในพระสูตรบางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงมิจฉาทิฐิ ๑๐ อย่าง เช่น การ
ให้ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี โอปปาติ
กะไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มี ฯลฯ ส่วนสักกาย
ทิฐินั้นเป็นเพียงเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเกี่ยวกับร่างกาย
เช่น ยึดว่าร่างกายเป็นของตน ความจริงเป็นเพียงธรรมชาติประกอบกัน
คือ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม
ค�ำถามที่ ๔๗๖
ถ้าเคยผิดศีล ๕ สามารถปฏิบัติธรรมหรือวิปัสสนาได้หรือไม่ค่ะ
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ตอบ

เป็นแต่เพียงเคยผิด ถ้าปัจจุบันมีศีล ๕ ดีแล้วก็สามารถปฏิบัติ
ธรรมและวิปัสสนาได้ คนส่วนมากก็เคยผิดกันทั้งนั้นไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่ง
เหมือนร่างกายและเสื้อผ้าที่เคยเปื้อน แต่เมื่อช�ำระร่างกายให้ดีแล้วซัก
เสื้อผ้าแล้วก็สะอาดได้

ค�ำถามที่ ๔๗๗
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” กับ “พระปัจเจกพุทธเจ้า” คือ พระพุทธเจ้าแบบไหนคะ ต่างกันอย่างไร ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสั่งสอน
ประชาชน ตั้งศาสนา มีคณะสงฆ์สืบต่อพระศาสนา ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นคือท่านผู้ตรัสรู้เองแต่ไม่สั่งสอนประชาชน ไม่ตั้งศาสนา
ไม่มีคณะสงฆ์ มีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยกัน เกิดขึ้นในพุทธันดรคือ
ช่วงที่ว่างจากศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเพิ่มพุทธะให้อีก ๒
ประเภท คือ
๑. อนุพทุ ธะ ท่านผูร้ ตู้ ามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ พระอริยสาวกทั้งหลาย ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
๒. สุตพุทธะ ได้แก่ ท่านที่เป็นกัลยาณชนอยู่ แต่เป็นผู้รอบรู้
แตกฉานในพระธรรมวินยั ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกว่าเป็นพหูสตู
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ค�ำถามที่ ๔๗๘
มีค�ำถามที่สงสัย รบกวนท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะเพื่อแก้ข้อสงสัย
๑. ค�ำพูดทีบ่ อกว่านรก-สวรรค์ มีจริง แล้วเวลามีคนขุดลงไปใต้ดนิ ลึกสุด
ทีจ่ ะลึกได้ทำ� ไมไม่เจอนรก  ๒. ส่วนท้องฟ้าก็มคี นทีส่ ามารถขึน้ ไปถึงขัน้
นอกอวกาศ ท�ำไมไม่พบสวรรค์   ๓. นิพพานคือดินแดนอะไรอยู่ ณ จุด
ใด  ๔. จักรวาลนีม้ ขี อบเขตหรือไม่อย่างไร  ๕. จิต วิญญาณ สมอง ใจ
หรือหัวใจ เป็นอย่างเดียวกันหรือไม่
ตอบ

๑. - ๒. นรกไม่ได้อยูใ่ ต้ดนิ สวรรค์ไม่ได้อยูบ่ นฟ้า แต่หมายถึงสภาพ
ชีวติ ของสัตว์โลกทีท่ กุ ข์ทรมานและสุขสบายต่างกัน นรก สวรรค์อาจอยู่
ใกล้ๆ เราก็ได้ แต่เป็นอทิสสมานกาย แปลว่า กายที่ไม่ปรากฏให้เห็น
ได้ด้วยตาเนื้อธรรมดา (unseen world) แต่ท่านที่ได้ทิพยจักษุญาณ
สามารถเห็นนรก สวรรค์ได้ด้วยตาทิพย์ ที่เขาพูดว่ามีสวรรค์เป็นชั้นๆ
และนรกมีหลายขุมนัน้ ไม่ใช่เป็นชัน้ สูงขึน้ ไปเหมือนตึก ๖ ชัน้ แต่หมายถึง
สภาพชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน เทียบดูในโลกมนุษย์กไ็ ด้ มนุษย์เราเป็นมนุษย์
เหมือนกัน แต่มสี ขุ ทุกข์ใกล้เคียงกันก็มี สุขทุกข์ตา่ งกันเหมือนฟ้ากับเหว
ก็มี ขอแนะน�ำให้อ่านหนังสือเรื่อง สวรรค์ นรก บุญ บาป ของวศิน
อินทสระ ส�ำนักพิมพ์ธรรมดา โทร. ๐-๒๘๘๘-๗๐๒๖
๓. นิพพาน คือ การดับกิเลสได้ อยู่ในจิตของเรานี่เอง เทียบให้ดู
ได้งา่ ยๆ ดังนี้ จิตมีทกุ ข์เป็นนรก จิตมีสขุ เป็นสวรรค์ จิตสงบเป็นนิพพาน
๔. เคยมีผมู้ าทูลถามพระพุทธเจ้าท�ำนองนีเ้ หมือนกัน พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบว่าไม่มี (ดู นัยโรหิตัสสสูตร) เขาเล่าว่า เมื่อชาติก่อนเขาเป็น
ฤๅษีมีฤทธิ์เหาะได้ เที่ยวเหาะส�ำรวจโลกอยู่เกือบตลอดชีวิต แต่ก็หาที่
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สุดโลกไม่ได้ จักรวาลมีเป็นอันมาก ส�ำรวจไม่ไหว นักวิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบนั ก็ยงั ส�ำรวจได้ไม่หมด พระพุทธเจ้าตรัสชักชวนให้มาสนใจในโลก
คือร่างกายและจิตใจของเรานี่ ให้ส�ำรวจดูแลให้ดี มีประโยชน์กว่าที่จะ
ไปส�ำรวจจักรวาล
๕. จิต วิญญาณ ใจเหมือนกัน หัวใจเป็นก้อนเนื้อส�ำหรับสูบฉีด
โลหิต สมองเป็นเครื่องมือส�ำหรับคิดคล้ายๆ เครื่องยนต์ จิตเปรียบ
เหมือนคนขับ เหมือนกันและต่างกันดังกล่าวมานี้ สมองและหัวใจเป็น
รูปธรรม ส่วนจิต วิญญาณ ใจ (มโน) เป็นนามธรรม
ค�ำถามที่ ๔๗๙
อธิศลี อธิจติ และอธิปญ
ั ญา ต่างจากศีล สมาธิ ปัญญา อย่างไร
คะ
ตอบ

อธิศลี อธิจติ อธิปญ
ั ญา หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญาในอริยมรรค
ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๘ มีสัมมาทิฐิเป็นต้น นอกนั้นก็เป็นศีล สมาธิ
ปัญญาธรรมดา เรือ่ งนีม้ นี ยั หลายหลากตามอรรถกถานัย แต่ขอตอบใน
ที่นี้เพียงนัยเดียวตามที่กล่าวแล้ว
ค�ำถามที่ ๔๘๐
ท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับค�ำกล่าวที่ว่า “หากไม่คิด ไม่
ปรุงแต่ง ก็ไม่ทุกข์” คะ
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ตอบ

ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งก็มี ความทุกข์ที่เกิดจาก
ปัจจัยอื่นๆ ก็มี เช่น คนอดข้าวหลายวันหิวมาก เขาเป็นทุกข์จากความ
หิว ไม่ต้องคิดปรุงแต่งมันก็ทุกข์ หรือคนถูกแทงบาดเจ็บสาหัสแม้ไม่
ปรุงแต่งก็ทุกข์ เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๔๘๑
วิปสั สนูปกิเลสเป็นอุปกิเลสด้วยหรือไม่คะ หน้าทีต่ อ่ วิปสั สนูปกิเลส
คืออะไรคะ ต้องรู้ หรือต้องละ หรือทั้งสองอย่างคะ
ตอบ

เป็นอุปกิเลสของวิปสั สนาตรงๆ ตามชือ่ นัน้ แต่ไม่ใช่อปุ กิเลส ๑๖
เมื่อเกิดขึ้นในขณะเจริญวิปัสสนา ท่านสอนให้ละเสีย เพราะถ้าไม่ละ
ท�ำให้วิปัสสนาไม่ก้าวหน้า
ค�ำถามที่ ๔๘๒
การเห็น สักแต่ว่าเห็น การได้ยิน สักแต่ว่าได้ยิน ฯลฯ จัดเป็น
ปฏิจจสมุปบาทส่วนใดคะ
ตอบ

การท�ำเช่นนี้เพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ได้เห็นได้ฟัง ซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดกิเลส จัดเป็นปฏิจจสมุปบาทสายนิโรธวาร แปลว่า สายดับ
คือดับตัณหาอุปาทานและอวิชชา
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ค�ำถามที่ ๔๘๓
ได้ยินคนพูดอยู่เสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เคยพบบางแห่ง
ในหนังสือบางเล่มว่าคนเราเลือกเกิดได้ อาจารย์มีความเห็นอย่างไร
ตอบ

เอาความเห็นของพระพุทธเจ้าดีกว่า ในสังขารูปปัตติสตู ร มัชฌิม
นิกาย อุปริปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยธรรม ๕ อย่าง คือ ศรัทธา ศีล สุตะ (การได้สดับ
ตรับฟังมาก) จาคะ และปัญญา ย่อมสามารถเลือกทีเ่ กิดได้ คือจะเลือก
เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ได้ จะเลือกสิน้ กิเลสก็ได้ หัวข้อธรรมนีย้ กเว้น
สุตะเสียแล้วก็ไปตรงกับหัวข้อธรรม ๒ หมวด คือสัมปรายิกตั ถประโยชน์
(ประโยชน์ในภายหน้า) และธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย ๔ อย่าง
ขอให้ทุกคนมีความสุขพ้นจากทุกข์เถิด
ค�ำถามที่ ๔๘๔
เราเลือกเกิดได้ไหมคะอาจารย์ มีความคิดเห็นอย่างไรคะ
ตอบ

ดูค�ำตอบในข้อ ๔๘๓
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ค�ำถามที่ ๔๘๕
รักแท้มีจริงหรือเปล่าคะ และรักอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์คะ ขอบ
พระคุณค่ะ
ตอบ

“รักแท้” มี ถ้าจะให้รกั แบบไม่เป็นทุกข์กต็ อ้ งรักแบบเมตตา ถึงจะ
มีทุกข์บ้างก็น้อย พอปลงใจอยู่ในอุเบกขาได้ แต่ถ้ารักแบบเสน่หา
ปลงใจไม่ค่อยได้ พอผิดหวังก็เป็นทุกข์มาก สมหวังก็เพลิดเพลินหลง
ใหลไปกับสิ่งที่รัก สมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความโศก ความกลัว
เกิดจากสิ่งที่รัก เมื่อพ้นจากสิ่งที่รักแล้ว ความโศก ความกลัวก็ไม่มี”
บางคราวตรัสกับนางวิสาขาว่า “มีรักหนึ่งมีทุกข์หนึ่ง มีรักร้อยมีทุกข์
ร้อย ไม่มีทุกข์ส�ำหรับผู้ไม่มีรัก” ตอบแค่นี้ก่อน ขอให้ระวังก็แล้วกัน
ค�ำถามที่ ๔๘๖
ดิฉันเห็นคนสอนธรรมะ แล้วไม่เห็นตัวเองจะปฏิบัติตามที่สอนได้
เลย รู้สึกไม่เลื่อมใส ไม่ศรัทธาในตัวบุคคลเช่นนี้ แต่จะพูดก็ไม่ได้ แม้
คนอื่นจะพูดกันหนาหูถึงการปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับที่สอนผู้อื่น แต่
เราก็ต้องให้ค�ำแนะน�ำไปว่าไม่ให้ไปมองคนอื่น ให้กลับมาก�ำหนดรู้ที่
ตัวเองดีกว่าในใจลึกๆ ก็รู้สึกว่า ผู้ที่มาสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
อย่างน้อยๆ ตัวเองก็นา่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ อายแทนแต่ไม่รู้
จะท�ำอย่างไร ขอค�ำแนะน�ำในการวางใจให้ถกู ต่อการทีต่ อ้ งท�ำงานร่วม
กับคนลักษณะนี้ค่ะ
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ตอบ

เห็นด้วยกับความเห็นของคุณ ผู้สอนธรรมควรจะปฏิบัติธรรมไป
ด้วย อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พึงตั้งตนไว้ในทางที่ดีเสียก่อน สอน
ผูอ้ นื่ ภายหลัง จึงจะไม่เศร้าหมอง แต่วา่ คนทีส่ อนธรรมด้วยปฏิบตั ดิ ดี ว้ ย
ค่อนข้างจะหายาก ดังค�ำกล่าวที่ว่า
“พฤกษาป่าใหญ่ไพศาล หมู่ไม้ตระการ
กฤษณาจวงจันทน์		
ยากมี (มีน้อย)
คนที่รู้ธรรมท�ำดี		
ทั่วทั้งบุรี จะมีจะหาได้สักกี่คน”
แต่ถ้าค�ำสอนของเขานั้นถูกต้อง คุณก็ถือเอาค�ำสอนอย่างเดียว
ไม่ตอ้ งถือเอาการกระท�ำของเขา อย่างทีโ่ บราณเขาพูดเชิงล้อเลียนไว้วา่
“จงท�ำอย่างทีฉ่ นั พูด แต่อย่าท�ำอย่างทีฉ่ นั ท�ำ” ขอให้คณ
ุ คิดเสียว่า ต้นไม้
บางต้นมีผลอร่อยแต่โคนต้นของมันเต็มไปด้วยสิง่ ปฏิกลู เช่น ซากสุนขั
เป็นต้น มีอีแร้งตัวหนึ่งคาบเพชรเม็ดใหญ่มาทิ้งไว้ที่ประตูบ้านของเรา
เราจะไม่เอาเพชรเพราะเห็นว่าอีแร้งมันน่ารังเกียจคาบมา หรือว่าเราจะ
เอาเพชรไว้ อีแร้งจะไปไหนก็ช่างมัน คิดอย่างนี้ดีไหม
ค�ำถามที่ ๔๘๗
ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการการศาสนาและ
วัฒนธรรมของสภาผูแ้ ทนราษฏร จะท�ำพิธมี อบรางวัลกาญจนเกียรติคณ
ุ
ในฐานะเป็นผูบ้ ำ� เพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาแด่อาจารย์ วศิน
อินทสระ หนูขอกราบแสดงความยินดีกบั ท่านอาจารย์ดว้ ยความเคารพ
อย่างสูงค่ะ
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ขอบใจมากๆ ที่แสดงความยินดีมา

ค�ำถามที่ ๔๘๘
“อปัณณกปฏิปทา” และ “อริยวังสปฏิปทา” คืออะไรคะ
ตอบ

“อปัณณกปฏิปทา” แปลว่า ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด มี ๓ อย่าง คือ
๑. อินทรียสังวร การส�ำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ระวัง ตา หู จมูก ลิน้
กาย ใจ ไม่ให้ยินดีหรือยินร้าย ซึ่งเป็นเหตุให้บาปอกุศลเกิดขึ้น แต่ถ้า
ได้เห็นได้ฟังแล้วบุญกุศลเกิดขึ้น ท่านก็ให้ยินดีได้ ถ้าได้เห็นได้ฟังแล้ว
บาปอกุศลเกิดขึน้ ก็ไม่ควรยินดี แปลว่า ไม่ให้ยนิ ดีในบาปอกุศล นีเ่ รียก
ว่าส�ำรวมอินทรีย์
๒. โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ข้อนี้
ไม่ต้องอธิบาย
๓. ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียร ไม่เห็นแก่หลับนอนมาก
เกินไป ในพระบาลีแห่งอปัณณกปฏิปทานี้ ท่านให้นอนเพียงยามเดียว
คือในมัชฌิมยาม (๔ ชัว่ โมง ตัง้ แต่สที่ มุ่ ถึงตีสอง) ส�ำหรับภิกษุผปู้ ฏิบตั ิ
เพื่อขัดเกลากิเลส กลางวันไม่นอนเลย อยู่ด้วยอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง
เพื่อก�ำจัดนิวรณ์และกิเลสต่างๆ
ส�ำหรับฆราวาสผ่อนปรนปฏิบัติให้เหมาะสมแก่สุขภาพของตนๆ
อริยวังสปฏิปทา คือ การปฏิบตั ติ ามอริยวงศ์ มี ๔ ประการ คือ
๑. สันโดษในเครื่องนุ่งห่มตามมีตามได้
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๒. สันโดษในอาหารตามมีตามได้
๓. สันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้
ทั้งสามข้อนี้ เมื่อไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน เมื่อได้ก็ไม่ติดพัน
๔. ยินดีในภาวนา คือ การอบรมจิตอยู่เสมอ
ทั้งสี่ประการนี้ เมื่อตนท�ำได้ก็ไม่ยกตน ไม่ข่มผู้อื่น แปลว่า เดิน
ตามรอยของพระอริยะ ขอบใจมากๆ ที่ถามปัญหาดีๆ มา ท�ำให้ผู้อ่าน
ได้ความเข้าใจในธรรมมากขึ้น
ค�ำถามที่ ๔๘๙
เคยได้ยินท่านผู้รู้กล่าวว่า ในการเจริญสติ ไม่ควรติด “นิมิต อนุ
พยัญชนะ” ค�ำว่า “นิมิต อนุพยัญชนะ” หมายถึงอะไรคะ
ตอบ

ค�ำว่า “นิมติ ” ในทีน่ หี้ มายถึง ถือรวม เช่น เห็นคนๆ หนึง่ มองโดย
รวมว่าคนนี้สวย “อนุพยัญชนะ” หมายถึงถือแยกส่วน เช่น หน้าสวย
แขนสวย ขาไม่สวย เป็นต้น
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ค�ำถามที่ ๔๙๐
ในหนังสือ ทางด�ำเนินของมุนี ท่านอาจารย์กล่าวคาถาศักดิ์สิทธิ์
บทหนึ่งว่า “ได้ก็ดี ไม่ได้ก็เป็นกุศล” เพื่อให้มีจิตใจมั่นคงกับการได้
และไม่ได้อะไรๆ ในชีวิต ขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายความค�ำว่า
“ไม่ได้กเ็ ป็นกุศล” ด้วยเถิดค่ะ ว่าไม่ได้อะไร หรืออย่างไร จึงจะเป็นกุศล
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะ
ตอบ

เป็ น ค� ำ ของพระนาลกเถระผู ้ ถื อ โมไนยปฏิ ป ทา แปลว่ า ทาง
ด�ำเนินของมุนี ท่านสอนให้ท�ำใจไว้อย่างนั้น จะได้ไม่เดือดร้อนกับ
เรือ่ ง “ได้หรือไม่ได้” บางอย่างเราได้มาก็กอ่ ความทุกข์ให้ ทีเ่ ขาเรียกว่า
ทุกขลาภ ไม่ได้เสียยังดีกว่า บางอย่างได้มาแล้วให้ความสุขความพอใจ
ในเบือ้ งต้น แต่ให้ความทุกข์ความเดือดร้อนในบัน้ ปลาย บางทีการไม่ได้
ท�ำให้เรามีโอกาสพัฒนาจิตใจได้มากกว่าการได้ ท่านจึงว่า “ไม่ได้กเ็ ป็น
กุศล” มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งท่านเล่าไว้ว่า พ่อกับลูกชายมีลาอยู่ตัวหนึ่ง
วันหนึ่งมันหายไป สองพ่อลูกเสียใจ หลายวันต่อมาลากลับมาพร้อม
ด้วยม้าตัวหนึ่ง สองพ่อลูกก็ดีใจที่ได้ม้าแถมมา ลูกชายชอบขี่ม้าเล่น
วันหนึ่งตกม้าลงขาหัก เสียใจว่าไม่น่าจะได้ม้ามาเลย ตรงนี้แสดงได้
เหมือนกันว่าไม่ได้ก็เป็นกุศล ถ้าท�ำใจได้อย่างนี้ การได้หรือการไม่ได้
ไม่ทำ� ให้ใจฟูหรือแฟบลง เพราะก�ำหนดรูต้ ามความเป็นจริงด้วยปัญญา
ว่า “ได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไป” บางทีรู้สึกว่าไม่ได้ก็ดีเหมือนกัน
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ค�ำถามที่ ๔๙๑
ท่านอาจารย์คะ หนูหาซือ้ หนังสือ พ่อผมเป็นมหา ไม่ได้ ได้พยายาม
หาอ่าน และพบในเว็บไซต์เรือนธรรม (ในหนังสือของเรือนธรรม) แต่
อ่านไปๆ รู้สึกว่าจะขาดตอนที่ ๓๑ และตอนที่ ๓๒ ค่ะ ไม่ทราบว่าท�ำ
อย่างไรจึงจะได้ฉบับสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้คะ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

หนังสือเรื่องนี้ ส�ำนักพิมพ์บรรณาคารพิมพ์ ส�ำนักพิมพ์นี้อยู่ที่
เวิง้ นครเขษม ใกล้วงั บูรพา โทร. ๐-๒๒๒๒-๗๗๙๖ คุณลองโทรไปถาม
ดูเขาคงไม่ได้วางจ�ำหน่ายที่อื่น นอกจากที่ส�ำนักพิมพ์ของเขา ขอบคุณ
มากที่สนใจหนังสือเรื่องนี้
ค�ำถามที่ ๔๙๒
เรียนถามว่าภิกษุ ๑ รูป ได้รับสังฆทานมาแล้วจะใช้ของนั้นไม่ได้
ต้องวานภิกษุอีก ๓ รูปมาแล้วท�ำการอปโลกน์จึงสามารถใช้ของนั้นได้
เป็นการถูกต้องไหมครับ
ตอบ

ไม่ถกู ต้อง ทีถ่ กู ต้องก็คอื ได้รบั สังฆทานมาแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ตอ้ ง
อปโลกน์กับผู้ใด (อปโลกน์ แปลว่า ประกาศให้ทราบเพื่อขอความ
ยินยอม)
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ค�ำถามที่ ๔๙๓
เรียนถามว่าการท�ำกรรมกับพ่อแม่อย่างเบาและอย่างกลาง เมื่อ
ขออโหสิกรรมกับท่านกรรมนั้นจะหมดไปไหมครับ
ตอบ

ส�ำคัญอยู่ตรงที่ว่า ท่านอโหสิหรือเปล่า ถ้าท่านอโหสิก็แล้วกันไป
ถ้าจะมีผลกรรมบ้างก็ไม่มากเพราะเป็นกรรมอย่างเบาและอย่างกลาง
ไม่ใช่กรรมอย่างหนัก
ค�ำถามที่ ๔๙๔
“อุปาทิ” และ “อุปาทาน“ มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ

ตอบ

อุปาทิเขียนได้ ๒ อย่างซึ่งหมายถึง กิเลส เหมือนกัน คือ “อุปธิ”
และ “อุ ป าทิ ” ซึ่งหมายถึง “ขันธ์” ก็มี เช่น ขันธูปธิ-อุปธิ คือ ขันธ์
กิเลสูปธิ-อุปธิ คือ กิเลส อุปาทิก็เหมือนกัน
มีพระพุทธพจน์อยู่แห่งหนึ่งซึ่งแสดงถึง อานิสงส์ของการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔ ว่า “ผู้เจริญสติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์แล้ว อย่างมาก ๗ ปี
อย่างน้อย ๗ วัน จะได้เป็นพระอรหันต์ ถ้ามีกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็น
พระอนาคามี” (อัญญา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา)
“อุปาทาน” เป็นกิเลสกลุม่ หนึง่ แปลตามตัวว่า ความยึดมัน่ ถือมัน่
ในกามบ้าง ในทิฐิบ้าง ในสีลัพพตบ้าง ในตัวตนบ้าง เรียกชื่อตาม
ล�ำดับดังนี้

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

223

๑. กามุปาทาน ยึดมั่นในกาม
๒. ทิฏฐุปาทาน ยึดมั่นในทิฐิ คือ ในความเห็นผิด
๓. สีลพ
ั พัตตุปาทาน ยึดมัน่ ในศีลและพรต หรือ ในความงมงาย
๔. อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นว่ามีตัวตน
ค�ำถามที่ ๔๙๕
ที่กล่าวว่า “พระอรหันต์เป็นผู้ละวางแล้วซึ่งภาระ” ภาระ ในที่นี้
คืออะไรคะ
ตอบ

ภาระทีก่ ล่าวถึงนีค้ อื ขันธ์ ๕ มีพระบาลีพทุ ธพจน์วา่ “ขันธ์ ๕ เป็น
ภาระหนักแท้ แต่บุคคลก็ยังน�ำภาระไป การยึดภาระไว้ เป็นทุกข์ใน
โลก การปล่อยวางภาระเสียได้ เป็นสุข ครัน้ วางภาระอันหนักได้แล้ว ไม่
ยึดถือภาระอื่นไว้ ถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้ว เป็นผู้หมดอยาก
ปรินิพพานแล” (ภารสุตตคาถา)
ค�ำถามที่ ๔๙๖
ทุกข์ในขันธ์ ๕ ทุกข์ในอริยสัจ ๔ และทุกข์ในไตรลักษณ์ ต่างกัน
อย่างไรคะ
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ตอบ

ทุกข์ในขันธ์ ๕ หมายถึง ทุกขเวทนา คือ ความรูส้ กึ เป็นทุกข์ ทุกข์
ในอริยสัจ หมายถึงทุกขเวทนาด้วย หมายถึงความสุขทีม่ ตี ณ
ั หาเป็นมูล
ด้วยเพราะลงท้ายด้วยทุกข์ และตัณหาเป็นทุกขสมุทัยแหล่งเกิดแห่ง
ทุกข์ ทุกข์ในไตรลักษณ์ หมายถึง รวมเอาความทุกข์ทงั้ หมดของสังขาร
ทั้งปวงทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังพระพุทธพจน์ว่า “สัพเพ สังขารา
ทุกขา”
ค�ำถามที่ ๔๙๗
มงคลสูตร ๓๘ ประการในข้อท้ายๆ คือ ข้อ ๓๔ เห็นอริยสัจ ข้อ
๓๕ ท�ำพระนิพพานให้แจ้ง ข้อ ๓๖ จิตไม่โศก ข้อ ๓๗ จิตปราศจาก
ธุลี และ ข้อ ๓๘ จิตเกษม เป็นสภาวะจิตทีเ่ หมือนกันใช่หรือไม่คะ หรือ
ว่าจะต้องเกิดเรียงกันไปตามล�ำดับคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบ

การเห็นอริยสัจ ๔ บริบูรณ์ด้วยรอบ ๓ อาการ ๑๒ ก็ถือว่าบรรลุ
นิพพานแล้วในระดับใดระดับหนึง่ การท�ำนิพพานให้แจ้งก็คอื การบรรลุ
นิพพานนัน่ เอง จิตทีไ่ ม่หวัน่ ไหวด้วยโลกธรรม ถ้าท�ำได้ถงึ ทีส่ ดุ ก็เป็นพระ
อรหันต์ ส่วนจิตไม่โศก ปราศจากธุลคี อื กิเลส และจิตเกษมคือปลอดภัย
จากกิเลส จะเห็นว่า ตัง้ แต่มงคลข้อ “เห็นอริยสัจ” เรือ่ ยมา จนถึงข้อ ๓๘
ถ้าท�ำให้ถึงที่สุดแล้วก็มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ที่ท่านแยกเป็น
หลายข้อเพื่อให้ชัดเจนของแต่ละลักษณะของจิต เทียบให้เห็นเช่นค�ำ
ในภาษาไทยทีว่ า่ “บัดนีข้ า้ ราชการ ทหาร ต�ำรวจ พ่อค้าและประชาชน
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พร้อมกันแล้ว” อันที่จริงใช้ค�ำว่าประชาชนค�ำเดียวก็เพียงพอ แต่เพื่อ
จะเน้นให้เห็นหน้าที่ของประชาชนแต่ละพวก จึงได้กล่าวแยกออกไป
เช่นนั้น ขอแนะน�ำให้อ่านหนังสือ สาระส�ำคัญแห่งมงคล ๓๘ เล่ม ๒
ของวศิน อินทสระ
ขอให้ทุกคนมีความสุขพ้นจากความทุกข์
ค�ำถามที่ ๔๙๘
พระพุทธองค์ทรงมอบหลักธรรมส�ำหรับให้บคุ คลเป็นผูท้ พี่ งึ่ ตนเอง
ได้อย่างไรบ้างคะ
ตอบ

มีพระพุทธภาษิตหลายแห่งทีต่ รัสว่า “เธอทัง้ หลายจงมีตนเป็นทีพ่ งึ่
เถิด มีธรรมเป็นทีพ่ งึ่ เถิด อย่าได้มสี งิ่ อืน่ เป็นทีพ่ งึ่ เลย ตนนัน่ แลเป็นทีพ่ งึ่
ของตน ตนทีฝ่ กึ ดีแล้วจะได้ทพี่ งึ่ ซึง่ ได้โดยยาก” เป็นการบอกไปในตัวว่า
ทางที่จะพึ่งตนเองได้ก็คือ ฝึกตนให้ดี
ค�ำถามที่ ๔๙๙
มีพระสูตร หรือหมวดธรรมข้อใดบ้าง ที่สอนเกี่ยวกับการอดกลั้น
ต่อความพอใจและไม่พอใจคะ
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ตอบ

ในโลกธรรมสูตรก็มี ทรงสอนว่า เมื่อได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ
เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทา ได้สุขได้ทุกข์ ก็อย่าให้สิ่งเหล่านั้น
ครอบง�ำจิตได้ คือไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ในมงคลสูตรก็มี เช่นว่า จิต
ของผูใ้ ดถูกต้องโลกธรรมแล้วไม่หวัน่ ไหว ข้อนัน้ เป็นมงคลอันสูงสุด ฯลฯ
มีพระสูตรมากมายที่เน้นเรื่องพวกนี้
ค�ำถามที่ ๕๐๐
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงวางพระองค์เช่นไรในคราวที่
ชาวเมืองเกิดขัดแย้งทะเลาะวิวาทกัน ทรงสอนผูท้ วี่ วิ าทกันด้วยธรรมข้อ
ใด ทรงป้องกันความหายนะมิให้เกิดแก่หมู่ชนเหล่านั้นได้หรือไม่ และ
ท่านอาจารย์เห็นว่า สถาบันสงฆ์ในเมืองไทยควรมีบทบาทเช่นไรคะ ใน
คราวที่บ้านเมืองแตกความสามัคคีเช่นทุกวันนี้
ตอบ

ในสมัยพุทธกาล เมือ่ มีการทะเลาะวิวาทกัน เสด็จไปทรงห้ามบ้าง
เช่น ทีเ่ สด็จไปทรงห้ามพระญาติทงั้ สองฝ่ายทีก่ �ำลังจะตีกนั เพราะแย่งน�ำ้
ท�ำเกษตรกรรม พระญาติก็เชื่อฟังเลิกรากันไป บางคราวเมื่อพระราชา
แคว้นหนึ่งยกทัพไปจะโจมตีอีกแคว้นหนึ่งก็เสด็จไปขวางไว้ เช่น พระ
เจ้าวิฑูฑภะยกทัพไปจะย�่ำยีแคว้นศากยะ เมื่อพระเจ้าวิฑูฑภะทอด
พระเนตรเห็นพระองค์แล้วก็เข้าพระทัยว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพื่อ
ป้องกันพระญาติ จึงยกทัพกลับหลายครั้ง ในครั้งสุดท้ายทรงพิจารณา
เห็นว่าพระญาติเคยทรงท�ำเวรกรรมไว้ คือโปรยยาพิษลงในแม่นำ�้ ท�ำให้
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อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๓

227

สัตว์น�้ำตายเป็นจ�ำนวนมาก จึงไม่ได้เสด็จไปป้องกันอีก เป็นเหตุให้
พระเจ้าวิฑูฑภะสังหารเจ้าศากยะเสียมากมาย
ในปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ ทรงทราบว่าพระเจ้าอชาตศัตรูจะ
ยกทัพไปโจมตีแคว้นวัชชีก็เสด็จจากราชคฤห์ไปจ�ำพรรษาที่แคว้นวัชชี
เป็นเหตุให้พระเจ้าอชาตศัตรูไม่กล้ายกทัพไปโจมตีแคว้นวัชชี ทรงสอน
ให้สามัคคีกัน อย่าทะเลาะวิวาทกัน เห็นความวิวาทเป็นภัย เห็นความ
ไม่ วิ ว าทกั น เป็ น ความปลอดภั ย ท่ า นทั้ ง หลายจงสามั ค คี กั น ประนี
ประนอมกัน นี้เป็นอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
มีบางคราวที่พระสงฆ์แตกแยกกัน วิวาทกัน เช่น ภิกษุชาวเมือง
โกสัมพี ทรงห้ามและทรงโอวาทหลายครั้ง เมื่อเขาไม่เชื่อฟังก็ทรงปลีก
พระองค์ไปอยู่แต่พระองค์เดียวในป่าแห่งหนึ่ง ต่อมาชาวเมืองไม่ยอม
อุปถัมภ์บ�ำรุงภิกษุเหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นจึงได้สามัคคีกัน
ส�ำหรับเหตุการณ์ในเมืองไทยซึ่งแตกแยกกันอยู่นั้น ถ้าหากคณะ
สงฆ์ หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งออกแถลงการณ์ตักเตือน สั่ง
สอนให้สามัคคีกนั บ้างก็นา่ จะดี เป็นการท�ำบทบาทในสังคมเมือ่ ถึงคราว
จ�ำเป็น

รายนามผู้ร่วมศรัทธา
พิมพ์หนังสือ สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ เล่ม ๓
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๒๐๐
คุณจักรพงษ์ มานิตยกุล
๒๐๐
คุณศรีวรรณ สุขแสนไกรศร
และครอบครัว
๒๐๐
คุณพินทิพย์ ประมูลวงศ์
๒๐๐
คุณสุดปรีชา-ด.ญ.ชินพร ผ่องใส
๒๐๐
คุณมานะ นาวิน
๒๐๐
คุณวริษฐพร กลึงวิจิตร
๒๐๐

ล�ำดับ
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

ชื่อ-สกุล
คุณเพลินพรรณ ตาลสอน
คุณรุ่งนภา เดชไพบูลย์ยศ
คุณอนันต์ เจียรวงศ์
คุณแสงจันทร์ ส่วนบุญ
คุณอมราวรรณ นิลก�ำแหง
คุณธัญธร ง้าววิฑูรย์วงศ์
คุณแก้วตา เปี่ยมศักดิ์ศิริกุล
คุณรัตนา งามพงศ์พรรณ
คุณนัชชา-คุณคณากรคุณธนกร ดิษยาตติย
คุณศิวาภรณ์ สกุลเที่ยงตรง
คุณสายรุ้ง พินิตกาญจนพันธุ์
คุณธนา ศรีนิเวศน์
คุณสุนีย์ เอกภาพสกุลวงศ์
คุณผ่องจิตต์ มานิตบาล
คุณรัชตินนท์ เรืองวานิชนันท์
คุณโอภาส เฮงภู่เจริญ
คุณเวโรจน์ อุตยะราช
คุณเกวลี ตันติกรพรรณ
คุณประเสริฐ วะโนปะ
คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ์
คุณวิระไชย ศรีสมัย
คุณสุภัทรา ฐิติอมรพันธุ์
คุณธัญญา สิริเมธาชัย
ศรัทธากัลยาณธรรม
จาก อ.แม่สะเรียง
คุณวริพร หนงใจ

จ�ำนวนเงิน
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๙๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๔๗
๑๔๐

ล�ำดับ
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณสุวิทย์ แซ่จิว
๑๓๐
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
๑๓๐
คุณเพลินพรรณ คงสกุล
๑๓๐
คุณรัตน์รุ่ง สุขเสมอ
๑๒๐
คุณรัตนาวิไล ฐิติอมรพันธ์
๑๒๐
คุณพาณิภัค ข�ำสุวรรณ์
๑๑๐
คุณนิพนธ์ เรือนสุภา
๑๑๐
คุณพิงพันธุ์ พลรวีโรจน์
๑๐๐
คุณฉัตรชัย เกริกเบญจธรรม
๑๐๐
คุณไชยพงษ์ เปี่ยมพงษ์สานต์
๑๐๐
คุณพยอม มณีพฤกษ์
๑๐๐
ด.ช.อภิวิชญ์ กุลชฤทธิ์
๑๐๐
พี่จิ๋ว รพ.สมุทรปราการ
๑๐๐
พ.ต.อ.บุญเสริม-คุณยุพดี
ศรีชมภู
๑๐๐
คุณบ�ำเพ็ญ-คุณสุวารี ไชยเพชร
๑๐๐
คุณนิรมล จิตติเรืองเกียรติ
๑๐๐
คุณนภัทร เนียมทับทิม
๑๐๐
คุณชัยภัทร วรงค์พรกุล
๑๐๐
คุณแม่เสียม แซ่เตียว
๑๐๐
คุณฤทธิรงค์ สาลี่ทอง
๑๐๐
คุณเศรษฐวิทย์ นันทวิตวิทยากุล
๑๐๐
คุณอารีย์ หนองเทา
๑๐๐
คุณอ�ำนาจ-คุณราตรี ปลอดโปร่ง
๑๐๐
คุณพชรมน แสงเดือน
๑๐๐
คุณร่มเย็น สุขแดง
๑๐๐
คุณนงนุช กิติกุลวรากร
๑๐๐

ล�ำดับ
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

ชื่อ-สกุล
คุณมรกต จงไพศาล
คุณค�ำนึง บ�ำรุงเขต
คุณโอภาส เฮงภู่เจริญ
คุณสิทธิชัย ปัญคิวจณาณ
คุณแม่สมพร ซามี
คุณสนั่น ปลั่งประยูร
คุณธีระ-คุณฐาปนี
ผดุงวัฒนโรจน์ และครอบครัว
คุณสุปกานต์ วิมุตตานนท์
ครอบครัวคุณวัลย์ลดา
พินิจพิจยา
คุณพูลลาภ ประจัญบาน
คุณแม่อุนสี แซ่ฮิ้ม
คุณสอาด พนารังสรรค์
คุณอมรรัตน์ พนารังสรรค์
คุณเกศริน พนารังสรรค์
คุณสรายุทธ พนารังสรรค์
และครอบครัว
คุณซุ่ยไล้ แซ่ลิ้ม
คุณรักชนก นุสราสุภานันท์
คุณจิตรา วิสุทธิ์พิศาล
คุณปัญญา ติวงศา
ด.ช.สีหราช โพธิ์แก้วสุกใส
คุณสคราญ ชมพัฒน์
คุณอุทิศ สิงห์บุรี
คุณมลทิพย์ สุขวาด
คุณสคราญ ชมพัฒน์
คุณนาวี ไวยสุนีย์

จ�ำนวนเงิน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๐
๙๐
๘๐
๗๐
๗๐
๗๐

ล�ำดับ
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณชัชชัย ตติยะพงศ์พันธุ์
๗๐
คุณกนกพร อินทร์ยอด
๖๐
คุณส�ำราญ นามสว่าง
๖๐
คุณสมจิตร ตอเสนา
๖๐
คุณภัทรภรณ์ สุภาพญาติ
๕๐
คุณบุปผา บุญสม
๕๐
คุณวีรยุทธ สิต
๕๐
คุณภัทรภรณ์ สุภาพญาติ
๕๐
คุณเชาวณีย์ แพร่ภัทร
๕๐
คุณเลอพงศ์ นวาระสุจิตร
๕๐
คุณทองใบ เกษศรี
๕๐
คุณอัญชลี นวาระสุจิตร
๕๐
คุณเถลิงกิจ เธียรวัฒนาธาดา
๔๐
คุณสุวพิชญ์ นันทศิริรัตน์
๔๐
คุณชานียา ธรรมสังวาลย์
๔๐
คุณเยาวนาฏ ยศยงเลิศ
๔๐
คุณเสรี วิริยพิสุทธิ์
๓๐
คุณสปันนา วรงค์พรกุล
๒๐
คุณธัชชัย ตติยะพงษ์พันธ์
๒๐
คุณภัสสร สวัสดิ์
๒๐
คุณเพิ่มพงศ์-ด.ช.เอกสหัส
ธนพิพัฒน์สัจจา
๒๐
รวมศรัทธาทั้งสิ้น ๒๗๓,๗๔๒ บาท

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา
ในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

ค�ำถามที่ ๒๑๙
เรียนถามท่านอาจารย์ว่า การฟอกสบู่หอม การหนุนหมอนนุ่ม
การนั่งเก้าอี้ฟองน�้ำนุ่ม ถือว่าผิดศีลแปดไหมครับ
สบูน่ นั้ ควรเลือกสบูท่ ไี่ ม่หอมเพราะท่านห้ามลูบไล้รา่ งกายด้วยของ
หอม ส�ำหรับหมอนหนุนและหมอนหนุนเท้าไม่เป็นไร ใช้ได้ ไม่ควรมี
หมอนข้าง นั่งเก้าอี้ได้ทุกชนิด

ค�ำถามที่ ๒๔๔
ผมมักจะโกรธแม่ของผมเป็นประจ�ำ ไม่รู้ว่าท�ำไม บางทีก็ว่าแม่
เจ็บๆ บางทีก็นึกโกรธแม่ทั้งที่แม่ไม่ได้ท�ำอะไรไห้ คือใจผมอคติไปก่อน
แต่ที่จริงแล้วผมรักแม่มากขนาดให้ตายแทนก็ได้ แต่เรื่องโกรธแม่นี่
ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆ ในใจก็คิดว่าเรานี่บาปหนา แค่คิดไม่ดี
กับแม่ก็ผิดแล้ว อยากให้อาจารย์ชี้ทางธรรมว่าท�ำอย่างไรผมจึงจะเลิก
เอาแต่โกรธแม่
ตอบ

คุณต้องเจริญเมตตามากๆ ทุกวันทุกคืน โดยเฉพาะส่งกระแส
เมตตาไปให้แม่ เมื่อเมตตามากขึ้นก็จะถอนปฏิฆานุสัย คือความหงุดหงิดในใจให้น้อยลง ความโกรธก็จะน้อยลง

www.kanlayanatam.com

เ ล่ ม

สนทนาธรรม กับ

ตอบ

๓ สนทนาธรรม ๓
เ ล่ ม

