๔
จ า ก ค อ ลั ม น์
ส น ท น า ธ ร ร ม กั บ อ า จ า ร ย์ ว ศิ น
ในเว็บไซต์เรือนธรรม (www.ruendham.com)

ชมรมกัลยาณธรรม
หนังสือดีล�ำดับที่ ๑๗๓

๔
พิมพ์ครั้งที่ ๑
จ�ำนวนพิมพ์

พฤษภาคม ๒๕๕๕
๘,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์โดย

ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐-๒๗๐๒-๙๖๒๔

ปกและรูปเล่ม
ภาพวาดประกอบปก
ตัดค�ำ
พิสูจน์อักษร
เพลต
พิมพ์

คนข้างหลัง
คุณเคอ ซิ่ว เซียง (และพี่สาวผู้เป็นแรงหนุน)
อะต้อม
คุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ์, ศิระ
Canna Graphic โทรศัพท์ ๐๘-๖๓๑๔-๓๖๕๑
บริษัทขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จ�ำกัด
โทรศัพท์ ๐-๒๘๘๕-๗๘๗๑-๓

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

www.kanlayanatam.com
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ค�ำอนุโมทนา

ชมรมกัลยาณธรรมซึง่ มีทนั ตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ เป็น
ประธาน ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ “สนทนาธรรมกับอาจารย์วศิน อินทสระ
เล่ม ๔” ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่ง ได้ทราบว่า สนทนาธรรม
สามเล่มแรกได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านผู้อ่าน ส�ำเร็จประโยชน์
สมตามความมุ่งหมายของข้าพเจ้าและชมรมกัลยาณธรรม
หนังสือชุดสนทนาธรรมนี้ เกิดขึน้ ด้วยพลังแห่งค�ำถามของผูส้ นใจ
ในธรรม และปัญหาชีวิตต่างๆ ซึ่งหลั่งไหลทยอยกันมาทุกสัปดาห์
ข้าพเจ้าตอบเท่าที่สามารถจะตอบได้
ในหนังสือ “มังคลัตถทีปนี” ได้กล่าวถึง เหตุเกิดแห่งพระสูตร
หรือพระธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ ๔ อย่างคือ
๑. เกิดขึ้นเพราะพระอัธยาศัยของพระองค์เอง คือพระพุทธองค์
ทรงปรารถนาที่จะแสดงธรรมเรื่องนั้น (อัตตัชฌาสยา)
๒. เกิดขึ้นเพราะทรงปรารภถึงอัธยาศัยของผู้ฟัง (ปรัชฌาสยา)

4

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

๓. เกิดขึ้นเพราะมีเหตุเกิดขึ้นก่อน ทรงปรารภเหตุนั้นแล้วทรง
แสดงธรรม (อัตถุปปัตติกา)
๔. เกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่มีผู้ถาม (ปุจฉาวสิกา)
หนังสือชุดสนทนาธรรมนี้ เกิดขึน้ ด้วยพลังแห่งค�ำถามดังกล่าวแล้ว
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อชมรมกัลยาณธรรม ซึง่ มีทนั ตแพทย์หญิง
อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ เป็นประธาน และเป็นก�ำลังส�ำคัญให้หนังสือนี้
เกิดขึ้น ขออนุโมทนาต่อคุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ์ ผู้ได้ช่วยพิมพ์ค�ำตอบ
ให้โดยตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดี
ทัง้ หลาย ช่วยคุม้ ครองให้ทา่ นผูอ้ า่ นและผูส้ ละเรีย่ วแรงในการท�ำหนังสือ
นี้ ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย ประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาล
ทุกเมื่อ
				
				

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

				       ๗ เมษายน ๒๕๕๕

ค�ำน�ำ
ของชมรมกัลยาณธรรม

การจัดพิมพ์หนังสือสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
จากเว็บไซด์เรือนธรรม ด�ำเนินต่อเนื่องมาถึงเล่มที่ ๔ จากสามเล่มแรก
ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากท่านผู้อ่านเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ บ้างชื่นชมในวิธีตอบปัญหาที่กะทัดรัด แจ่มแจ้ง ตรงตาม
พระพุทธพจน์ บ้างก็ชนื่ ชมในศิลปะการแนะน�ำคลีค่ ลายความทุกข์และ
ความนุ่มนวลในโวหารที่เปี่ยมด้วยกระแสเย็นแห่งเมตตาและก�ำลังใจ
จากท่านอาจารย์ บางท่านกล่าวว่า แม้ทา่ นอาจารย์อายุมากแล้วก็ยงั มี
หนังสือใหม่ๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ออกมา นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีน่าชื่นใจ
ของผู้ที่ติดตามผลงานของท่าน
เสียงตอบรับบางส่วนได้ฟังจากค�ำบอกเล่าจากปากของท่าน
อาจารย์ เ อง จากการที่ มี ผู ้ อ ่ า นโทรศั พ ท์ เ ข้ า ไปหาท่ า น และชื่ น ชม
อนุโมทนาในงานของท่าน บางส่วนก็เป็นญาติธรรมในแวดวงชมรม
กั ล ยาณธรรมได้ บ อกต่ อ กัน มาหลายราย เสียงตอบรับเหล่านี้ เป็น
ก� ำ ลั ง ใจอั น ดี แ ก่ ค ณะผู ้ จั ด ท�ำ  โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ มากคื อ
เป็นก�ำลังใจแก่ท่านอาจารย์ให้ท่านท�ำงานอย่างมีความสุขและเพิ่มพูน
ก�ำลังใจในการตอบปัญหาทุกข้ออย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพราะ

เห็นว่าธรรมทานนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทุกข์ที่จะได้รับแสงสว่าง
ที่ถูกตรงเป็นทางด�ำเนินชีวิต
การศึกษาธรรมขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านัน้ เมือ่ มีกลั ยาณมิตร
ผู้รู้จริงชี้แนะบอกทางก็ถือได้ว่าเราได้พบรุ่งอรุณแห่งความรู้แจ้ง หาก
ตนเองมีโยนิโสมนสิการเป็นองค์ประกอบทางปัญญาอยูภ่ ายใน ทางแห่ง
ความพ้นทุกข์ ทางแห่งสัมมาทิฏฐิ ย่อมแจ่มแจ้งขึ้นทุกขณะ นับว่า
ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ เป็นยอดกัลยาณมิตรทางธรรม ที่สามารถ
บอกธรรมได้แจ่มแจ้งเหมือนหงายของที่คว�่ ำ  เหมือนเปิดของที่ปิด
นับเป็นบุญวาสนาของทุกท่านทีไ่ ด้มโี อกาสอ่าน มีโอกาสศึกษาอมตธรรม
จากปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็นดุจพระธรรมเจดียท์ โี่ ลกยอมรับ
ชมรมกัลยาณธรรมจึงหวังให้งานเผยแผ่ธรรมของท่านอาจารย์ได้เข้าถึง
สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมให้กว้างไกลที่สุด และหวังให้อานิสงส์แห่งการ
เผยแผ่ธรรมนี้ กลับมาคุม้ ครองอภิบาลท่านอาจารย์ทเี่ คารพได้มสี ขุ ภาพ
แข็งแรง มีก�ำลังใจเข้มแข็ง เพื่อท�ำหน้าที่ทหารเอกขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปตราบนานแสนนาน และหวังให้แสงธรรมฉายส่อง
สู่จิตใจปวงสรรพสัตว์เพื่อนร่วมทุกข์ทั่วกัน
				

ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

เ ปิ ด ห้ อ ง

สนทนา
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ค�ำถามที่ ๕๐๑
ขอท่านอาจารย์ได้โปรดปรารภเรื่องปฏิปทาเกี่ยวกับความไม่
โอ้อวด อาทิ “ธุตังคอัปปิจโฉ มีความปรารถนาน้อยในธุดงค์ แม้จะถือ
ธุดงค์ข้อใดข้อหนึ่งอย่างเคร่งครัดแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครรู้” (จาก
หนังสือ ทางด�ำเนินของมุนี ของท่านอาจารย์) เป็นต้น ว่ามีตัวอย่างใด
อีกบ้างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ หรือควรถือปฏิบัติ กราบขอบพระคุณ
อย่างสูงยิ่งค่ะ
ตอบ

ต่อไปก็คอื ปัจจยอัปปิจโฉ เป็นผูม้ กั น้อยในปัจจัยสี่ ปริยตั อิ ปั ปิจโฉ
เป็นผู้มักน้อยในปริยัติ คือแม้จะมีความรู้มากเป็นพหูสูตก็ไม่ปรารถนา
ให้ใครรู้ ไม่โอ้อวด อธิคมอัปปิจโฉ เป็นผู้มักน้อยในอธิคมคือธรรมที่ได้
บรรลุ เช่น เป็นพระโสดาบัน เป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ไม่ปรารถนาให้
ใครรูว้ า่ ตนเป็นเช่นนัน้ ส�ำหรับมักน้อยในปัจจัยสีน่ นั้ คือต้องการแต่นอ้ ย
ถ้ามีมากก็ไม่โอ้อวด ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุนั้น
ค�ำถามที่ ๕๐๒
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้ความหมายของค�ำว่า “วิถชี วี ติ แบบ
พุทธ” ด้วยค่ะ
ตอบ

อย่างเรือ่ งความมักน้อยทีก่ ล่าวมาในข้อ ๕๐๑ ก็เป็นแบบหนึง่ ของ
วิถชี วี ติ แบบพุทธ นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ปฏิบตั อิ นื่ ๆ อีกมากมาย เช่น ด�ำเนิน
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ชีวติ ตามมรรคมีองค์ ๘ รวมความว่าด�ำเนินชีวติ ตามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา เรียกว่าด�ำเนินชีวติ ตามแนวพุทธ ไม่สรุ ยุ่ สุรา่ ย ไม่ฟมุ่ เฟือย ไม่
ตระหนี่ ใช้ชีวิตแต่พอดีพองาม ด�ำเนินชีวิตตามทางสายกลาง
ค�ำถามที่ ๕๐๓
ธุดงค์ กับ วัตร ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

ธุดงค์เป็นวัตรอย่างหนึ่งในหลายๆ อย่าง เช่น อาคันตุกวัตร ข้อ
ปฏิบัติต่อแขกผู้มาเยือน อาจริยวัตร ข้อปฏิบัติต่ออาจารย์ เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๕๐๔
ลาพุทธภูมิ แปลว่าอะไร
ตอบ

ถ้าให้สันนิษฐานน่าจะเป็นว่า ผู้นั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิ ต่อมา
เห็นว่าไกลนัก จึงเปลี่ยนใจเสีย ขอถึงเพียงอรหัตตภูมิหรืออรหันตภูมิ
อย่างนี้เรียกว่าลาพุทธภูมิได้ไหม หรือว่าไปเยี่ยมดินแดนพุทธภูมิคือ
ประเทศอินเดียแล้วลากลับ จะเรียกว่าลาพุทธภูมิได้ไหม
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ค�ำถามที่ ๕๐๕
เรียนถามว่าการที่เรานิมนต์พระสงฆ์มาฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน
เมื่อท่านฉันเสร็จแล้ว แต่ท่านยังไม่ให้พร เราเอาไปกินเราจะบาปไหม
และจ�ำเป็นต้องให้สงฆ์บอกอนุญาตก่อนไหมครับ
ตอบ

ไม่บาป ไม่ต้องให้ท่านบอกอนุญาต จะกินพร้อมกับที่พระสงฆ์
ก�ำลังฉันอยู่ก็ยังได้ คนละส่วนกัน
ค�ำถามที่ ๕๐๖
เจริญพรโยมอาจารย์ โยมอาจารย์สุขภาพเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้
มีค�ำถามอยากขอค�ำวิสัชนา ๑. การเจริญสมาธิ โดยการพิจารณาผม
เกศา เป็นอารมณ์ มีวิธีเป็นเช่นไร อยากทราบแบบเป็นล�ำดับขั้นตอน
๒. การถวายพระไตรปิฎก โดยมีแนวคิดว่า อักขระ ๑ ตัว มีค่าเหมือน
พระพุทธรูป ๑ องค์ ถูกต้องหรือไม่ ๓. ภิกษุ โจทก์อาบัติภิกษุด้วย
อาบัติปาราชิกจนต้องลาสิกขา ในกาลภายหลังทราบมาว่าท่านที่โดน
โจทก์เป็นผู้บริสุทธิ์ ภิกษุกลุ่มที่ด�ำเนินการโจทก์และภิกษุผู้เกี่ยวข้อง
จะต้องอาบัติสังฆาฑิเสสหรือไม่ (ภิกษุผู้ที่ถูกโจทก์ยืนยันความบริสุทธิ์
ตัง้ แต่ตน้ และเมือ่ ถูกจับสึกยังคงมีความประพฤติแบบภิกษุ) ๔. อยาก
ได้รายชื่อหนังสือผลงานของอาจารย์และราคาทุกเล่ม ตั้งใจไว้ว่า
พยายามมีให้ครบ แล้วน�ำไปถวายวัดป่าสุวรรณหงส์ หนองคาย ใน
เบือ้ งต้นจะน�ำพระไตรปิฎกไปถวายก่อน ท้ายทีส่ ดุ นีข้ ออ�ำนวยพรให้โยม
อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง ขอเจริญพรลา
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สุขภาพพอทนได้ครับ
๑. การพิจารณาผม เป็นต้น โดยความเป็นสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจ
เพือ่ ไม่กำ� หนัดยินดีในผมเป็นต้น อาการ ๓๒ ข้ออืน่ ๆ ก็ทำ� นองเดียวกัน
๒. ก็พอใช้ได้ สงสัยว่าพระพทธรูปองค์ใหญ่หรือองค์เล็ก ถ้าพระ
ไตรปิฎก ๑ หน้า จะเท่ากับพระพุทธรูปกีอ่ งค์ ก็รจู้ ดุ ประสงค์กนั อยูแ่ ล้ว
คือต้องการจะชักชวนสร้างพระไตรปิฎกนั่นเอง
๓. ในภิกขุปาฏิโมกข์ระบุวา่ ภิกษุโกรธเคือง ในนวโกวาทว่า แกล้ง
โจทก์ภิกษุอื่นด้วยอาบัติปาราชิก เป็นสังฆาทิเสส ตามนัยนี้จะเห็นว่า
ต้องกลัน่ แกล้ง คิดประทุษร้าย โจทก์ภกิ ษุอนื่ ด้วยอาบัตปิ าราชิกไม่มมี ลู
ความจริง ถ้าเข้าใจผิดตามค�ำบอกเล่าของผู้อื่น แล้วโจทก์ด้วยอาบัติ
ปาราชิกด้วยจิตเมตตา ปรารถนาความสุขสวัสดีแก่ผถู้ กู โจทก์ ไม่นา่ จะ
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส ทางที่ดีน่าจะปฏิบัติตามอนิยต คือ ภิกษุนั้นรับ
อย่างใดก็ปรับอาบัติอย่างนั้น
๔. บัญชีรายชื่อหนังสือมีแต่ไม่ทราบที่อยู่ของท่าน (หรือที่อยู่ทาง
อิเล็กทรอนิกส์) ไม่ทราบจะส่งอย่างไร
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ค�ำถามที่ ๕๐๗
มีผพู้ ดู ปริศนาธรรมนีไ้ ว้ บอกว่าเป็นของใคร หนูฟงั ไม่ทนั ค่ะ ก็ลอง
ถอดได้เองเป็นบางวรรค แต่ไม่ชัดเจนทั้งหมด ขอความกรุณา ท่าน
อาจารย์ช่วยให้ค�ำอธิบายเพื่อความกระจ่างด้วยค่ะ...ขอบพระคุณค่ะ
อะไรเอ่ย... กินเท่าไหร่ ไม่หายอยาก นอนมาก ไม่รจู้ กั ตืน่ รักผูอ้ นื่
ยิง่ กว่าตัว ของควรกลัว กลับกล้า ของสัน้ สัญญาว่ายาว ปอกมะพร้าว
ห้าว เอาปากกัด อุ้มลูกอ่อน รัดไว้ไม่วาง เดินหลงทาง ไม่ถามไถ่ หนี
จระเข้ใหญ่ ไพล่ลงน�้ำ ถูกจองจ�ำ กลับยินดี สู้ไพรี ไม่มีอาวุธ ใครไม่
หยุด ไม่ถึงพระ
ตอบ

ปริศนาธรรมเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าค�ำเฉลยที่แท้จริงเป็นอย่างไร ถ้า
จะให้ตอบตามอัตโนมัติก็พอไปได้เป็นความเห็นเฉพาะตัวถือเป็นสากล
ไม่ได้ เช่น
กินเท่าไหร่ ไม่หายอยาก ได้แก่ ตัณหาหรือความโลภ
นอนมาก ไม่รู้จักตื่น น่าจะหมายถึง หลับด้วยอ�ำนาจกิเลสที่ท่าน
เรียกว่า กิเลสนิทรา
รักผู้อื่น ยิ่งกว่าตัว น่าจะหมายถึง รักบุตรภรรยา เป็นต้น ซึ่งเป็น
กันโดยมาก จะดีหรือไม่ดีก็ตัดสินไม่ได้
ของควรกลัว กลับกล้า บาปเป็นสิ่งควรกลัวแต่คนกลับกล้าท�ำ
ซึ่งท�ำกันอยู่โดยมาก
ของสั้น สัญญาว่ายาว ท่านสอนว่า รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ
หมายความว่า ถ้าเราอยากคบกันนานก็อย่าผูกเวรอย่าผูกพยาบาท
ถ้าอยากคบกันระยะสั้นก็ให้ผูกเวรผูกพยาบาท อย่าเห็นแก่กาลยาว
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หมายความว่า อย่าผูกเวรไว้นาน อย่าเห็นแก่กาลสั้น คือ อย่ารีบด่วน
แตกจากมิตร
ปอกมะพร้าวห้าว เอาปากกัด หมายความว่าอย่าท�ำ คือไปท�ำสิง่ ที่
ไม่ควรท�ำ ท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ ท�ำสิง่ ทีย่ ากล�ำบากแต่ไม่สำ� เร็จประโยชน์
เพราะท�ำผิดวิธี
อุม้ ลูกอ่อน รัดไว้ไม่วาง ข้อนีเ้ คยพบค�ำเฉลย ลูกอ่อนท่านหมายถึง
ขันธ์ ๕ โดยเฉพาะรูปขันธ์ซึ่งเราอุ้มไว้ตลอดชีวิตไม่ยอมปล่อยไม่ยอม
วาง ท�ำให้เกิดทุกข์นานาประการ
เดินหลงทาง ไม่ถามไถ่ ธรรมดาคนเดินทางเมื่อหลงทางก็ควรจะ
ถามใครสักคนหนึ่งที่รู้ทางจะได้ไปถูก ทางชีวิตก็เช่นเดียวกัน เมื่อหลง
ไม่รู้จริงก็ควรจะถามท่านผู้รู้
หนีจระเข้ใหญ่ ไพล่ลงน�้ำ ท�ำสิ่งที่ไม่ควรท�ำ ท�ำสิ่งที่เป็นอันตราย
เหมือนคนหนีจระเข้เร่ลงน�้ำ หนีงูวิ่งเข้าป่า
ถูกจองจ�ำ กลับยินดี บุตรภรรยาหรือสามี ทรัพย์สินสมบัติ พระ
พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเครื่องจองจ�ำ แต่คนส่วนมากกลับยินดีต่อเครื่อง
จองจ�ำนั้น
สู้ไพรี ไม่มีอาวุธ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต่อสู้กับมารมีกิเลสเป็นต้น
ด้วยอาวุธคือปัญญา กิเลสเป็นไพรีอย่างหนึ่ง
ใครไม่หยุด ไม่ถึงพระ หมายถึง หยุดท�ำชั่วหยุดจองเวรอย่างที่
พระพุทธเจ้าตรัสกับองคุลิมาลว่า เราหยุดแล้วท่านจงหยุดเสียด้วยสิ
หมายถึง หยุดท�ำบาป
ค�ำตอบเหล่านีเ้ ป็นแต่เพียงอัตโนมัตยาธิบาย อาจมีค�ำอธิบายนัย
อื่นๆ ก็ได้ตามที่บอกไว้แล้วแต่ต้น
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ค�ำถามที่ ๕๐๘
กราบเรียนอาจารย์วศิน หนูขอเรียนถามดังนี้ค่ะ ๑. ไสยศาสตร์
เป็นมนต์ด�ำ คนที่โดนคุณไสย มีทางแก้อย่างไรคะ สวดมนต์ หรือมี
อะไรมาป้องกันและแก้ไขไหมคะ ๒. การอุทศิ บุญกุศลเป็นการท�ำบุญ
อย่างหนึง่ และมักใช้กรวดน�้ำอุทศิ ให้ อย่างนีเ้ ป็นการสะสมบุญไว้ ฝาก
ไว้ที่พระแม่ธรณี แล้วกรณีที่เราไม่สามารถอุทิศด้วยการกรวดน�้ำ จะ
อุทิศอย่างไร เพื่อจะเก็บไว้เป็นพยาน หรือสะสมบุญไว้ได้อย่างไร ๓.
ไสยศาสตร์เป็นมนต์ด� ำ แล้วมนต์ขาวคืออะไร มีวิธีป้องกันคนเสก
คุณไสยใส่เรา หรือเอาไสยศาสตร์เข้าตัวเราไหมคะ กลัวจังค่ะ
ตอบ

๑. ถ้าเราเชื่อว่าถูกท�ำโดยไสยศาสตร์ต้องไปหาคนที่เขามีความรู้
ทางไสยศาสตร์ ผมไม่มีความรู้ทางนี้แนะน�ำอะไรไม่ได้ แต่สวดมนต์ไว้
ก็ดีอาจป้องกันได้
๒. ไม่ต้องกรวดด้วยน�้ำก็ได้ กรวดน�้ำด้วยการระลึกถึงคนที่เรา
ต้องการจะอุทศิ ส่วนบุญให้ บุญอยูท่ ใี่ จของเราสะสมอยูท่ ใี่ จของเรา ใจ
ของเราเป็นพยานสะสมไว้ทใี่ จตามไปได้ทกุ หนทุกแห่งตลอดถึงชาติหน้า
ด้วยชาติต่อๆ ไปด้วย
๓. มนต์ขาวก็คือสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
และบทสวดต่างๆ ที่เป็นพระพุทธพจน์ บทแผ่เมตตา สิ่งเหล่านี้แหละ
ช่วยได้ หมั่นท�ำความดีไว้เสมอๆ และระลึกถึงความดีที่ได้ท�ำแล้วไว้
เสมอๆ
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ค�ำถามที่ ๕๐๙
ดิฉนั มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผหู้ ญิงทีไ่ ด้ชอื่ ว่าสามารถสแกนกรรม
ของผู้คนได้ จากบทสัมภาษณ์เธอผู้นี้มีมิจฉาทิฐิอยู่ค่อนข้างมาก เธอ
กล่าวว่าในอดีตชาติเธอเคยเป็นลูกของ ร.๕ และกลับมาเกิดในชาตินี้
และในอดีตชาติลกู คนไหนทีเ่ สด็จพ่อไม่คอ่ ยได้มโี อกาสเลีย้ งลูกอย่างดี
พอมาชาตินี้ท่านจะคืนเงินจากท้องพระคลังมาให้กับลูกของเสด็จพ่อ
หมดทุกคน เธอบอกว่าแค่เห็นหน้าก็รู้ว่าบุคคลไหนเคยเกิดเป็นลูกของ
ร.๕ บ้าง เท่านีย้ งั ไม่พอ เธอยังสาธยายเรือ่ งราวทีผ่ ดิ ๆ อีกมากมาย เช่น
คนผิดศีลข้อ ๓ ไม่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดจะทุกข์ใจที่สุด ทุกข์ยิ่งกว่า
ศีลข้อไหนๆ หรือใครก็ตามทีต่ อ้ งการแผ่สว่ นกุศลให้กบั พวกทีอ่ ยูภ่ พภูมิ
ต�ำ่ ๆ การแผ่สว่ นกุศลหลังการสวดมนต์ นัง่ สมาธิ และเดินจงกรมจะไม่
ได้ผล ฉะนัน้ เราควรแผ่สว่ นกุศลด้วยการให้อาหารสุนขั จะเป็นการดีกว่า
นอกจากนัน้ เธอยังบอกด้วยว่าอภิญญาทีเ่ ธอได้นนั้ ไม่มีวนั เสื่อม เพราะ
เธอฝึกฝนทุกวัน เธอหมัน่ นัง่ สมาธิ เดินจงกรมทุกวัน ฉะนัน้ เรือ่ งอย่างนี้
จะไม่มีวันเสื่อมลงอย่างแน่นอน ฯลฯ เนื้อหาที่สัมภาษณ์ทั้งหมดดิฉัน
พยายามตัดทอนเหลือแต่ขอ้ ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั ผูอ้ า่ น อาทิ หมัน่ ท�ำดี
หมั่นสวดมนต์ นั่งสมาธิและเดินจงกรม รวมถึงการท�ำบุญต่างๆ ให้กับ
ผู้คนรอบข้าง อย่างไรก็ดี กระแสความดังของเธอท�ำให้ดิฉันหวั่นใจ
กลัวว่าสังคมไทยโดยเฉพาะคนทีช่ อบเรือ่ งปาฏิหาริย์ หรืออิทธิฤทธิต์ า่ งๆ
จะพากันงมงาย และพานจะมีแต่มิจฉาทิฐิไปกันใหญ่ ยิ่งหนังสือที่
เธอเขียนออกมาตีพิมพ์จ�ำนวนมากมายด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้ดิฉันกังวล
และไม่อยากให้ผู้อ่านท่านอื่นๆ ที่อาจไม่มีวิจารณญาณมากพอเกิด
ความเชื่อถือและยึดตามสิ่งที่เธอกล่าว ดังนั้นดิฉันจึงใคร่ขอเรียนถาม
ท่านอาจารย์วา่ ๑. การมีความคิดมิจฉาทิฐิ และเผยแพร่ความคิดเหล่านี้
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ออกสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางถือว่าเธอท�ำบาปต่อผู้อ่านหรือไม่
อย่างไร ๒. การแอบอ้างว่ามีอภิญญาสามารถสแกนกรรมของผูค้ นได้
แค่เพียงมองหน้า หรือสัมผัสวัตถุสิ่งของของคนผู้นั้น ถือเป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นได้จริงๆ โดยไม่มีเสื่อมนั้น เป็นได้จริงๆ หรือ อนึ่ง ดิฉันขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทกี่ รุณาไขความกระจ่างให้กบั ดิฉนั และผูอ้ า่ น
ท่านอื่นๆ และฝากกราบขอบพระคุณที่ช่วยกรุณาอธิบายถึงสัมมาทิฐิ
ที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร ขอขอบพระคุณมากๆ เลยค่ะ
ตอบ

เห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่ง ถ้าคนส่วนมากเป็นอย่างคุณ การหลอก
ลวงในสังคมก็จะเป็นไปได้ยาก เพราะเหตุที่คนทั้งหลายเชื่อง่ายเกินไป
การหลอกลวงจึงมีอย่างดาษดืน่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า มิจฉาทิฏฐิเป็นโทษ
อย่างยิ่ง (มิจฉาทิฏฐิปรมานิ วัชชานิ)
๑. ถ้าเจตนาที่จะหลอกลวงก็เป็นบาปอย่างยิ่ง
๒. ไม่แน่ใจ
ค�ำถามที่ ๕๑๐
ขออนุญาตท่านอาจารย์ น�ำเสียงอ่านหนังสือเรือ่ ง โอวาทปาฏิโมกข์
และ บนเส้นทางสีขาว ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ ธรรมทานบิท ค่ะ http://
dhammatanbit.com
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ตอบ

อนุญาตด้วยความยินดีครับ ขอบคุณที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมค� ำ
สั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้แพร่หลาย
ขอบคุณทุกคนทีถ่ ามมา และขอให้ทกุ คนมีความสุขพ้นจากความ
ทุกข์
ค�ำถามที่ ๕๑๑
รบกวนถามอาจารย์ว่า ถ้าวันนี้ดิฉันใส่บาตรแล้วอุทิศให้คุณปู่
เพียงคนเดียว และวันรุ่งขึ้นดิฉันใส่บาตรอีกแล้วอุทิศให้คุณปู่ คุณพ่อ
คุณแม่และญาติ ขอถามว่าคุณปูจ่ ะได้รบั ผลบุญ ๒ วันนีเ้ ท่ากันไหมคะ
ตอบ

คุณปู่ก็ได้ ๒ ครั้ง ๒ วัน นอกนั้นก็ได้ครั้งเดียววันเดียว

ค�ำถามที่ ๕๑๒
พระไตรปิฎกภาษาไทยทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั มีกสี่ ำ� นวน จัดท�ำขึน้
เมื่อใด ผู้เรียบเรียง หรือผู้แปล เป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสคะ
ตอบ

มีหลายส�ำนวนหลายส�ำนัก เช่น ฉบับของกรมการศาสนา ฉบับ
ของมหามกุฏฯ ฉบับของมหาจุฬาฯ เป็นต้น มีคณะกรรมการของแต่ละ
แห่งจัดท�ำ เป็นพระบ้าง เป็นฆราวาสบ้าง แปลเป็นไทยทัง้ หมดครัง้ แรก
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษไปด้วย
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ค�ำถามที่ ๕๑๓
มนสิการ กับ วิตก ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

วิตก แปลว่า ความตรึก มนสิการ แปลว่า ท�ำไว้ในใจ โดยแยบ
คายบ้างโดยไม่แยบคายบ้าง โดยแยบคาย เรียกว่า โยนิโสมนสิการ
โดยไม่แยบคาย เรียกว่า อโยนิโสมนสิการ
ค�ำถามที่ ๕๑๔
นาถกรณธรรม คืออะไรคะ
ตอบ

นาถกรณธรรม แปลว่า ธรรมท�ำให้มที พี่ งึ่ มี ๑๐ ข้อด้วยกัน มีศลี
เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๕๑๕
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่คะว่า ที่สุดของศีล ที่สุดของสมาธิ
ที่สุดของปัญญา คืออะไร
ตอบ

ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้หรือไม่
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ค�ำถามที่ ๕๑๖
ท�ำทานเช่นใดจึงจะเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล และเป็นปัจจัยให้
บรรลุมรรคผลนิพพานคะ
ตอบ

ทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากก็คือ การให้ด้วยคิดว่าทานนี้
เป็นเครื่องอบรมจิต เป็นการขัดเกลาจิต อย่างนี้แหละที่ใกล้ชิดกับพระ
นิพพาน เป็นเหตุปัจจัยแก่พระนิพพาน
ค�ำถามที่ ๕๑๗
กราบสวัสดีคะ่ ท่านอาจารย์วศิน ดิฉนั สวดมนต์บทพาหุงเป็นประจ�ำ
และอยากทราบว่าจะหาอ่านความเป็นมาของเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรง
ชนะมารแต่ละอย่างโดยละเอียด ตามที่มีอยู่ในบทสวดนี้ เช่น ชนะ
พญานาคนันโทปนันทะ ชนะนางจิญจมาณวิกา ฯลฯ ได้จากที่ไหนคะ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ
ตอบ

ผมมี ห นั ง สื อ อยู ่ เ ล่ ม หนึ่ ง ชื่ อ พุ ท ธชั ย มงคลคาถา เล่ า เรื่ อ งที่
พระพุทธเจ้าได้ชัยชนะ ๘ ครั้ง ตั้งแต่ทรงชนะมารเป็นต้น คุณลองหา
หนังสือเล่มนี้อ่านดู ส� ำนักพิมพ์บรรณกิจ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โทร.
๐-๒๒๘๒-๕๕๒๐
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ค�ำถามที่ ๕๑๘
เจริญพรโยมอาจารย์ มีคำ� ถามอยากขอค�ำวิสชั นาดังนี้ ๑. อัญญสัตถุทเทส ถือศาสดาอื่น ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน (อยู่ในนักธรรมโท)
กับอนันตริยกรรม ๕ (นักธรรมตรี) มีความแตกต่างกันอย่างไร ๒.
อาจารย์ยังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ หรือไม่ (ทั้งปริญญาตรี
และปริญญาโท และวันอาทิตย์)
ตอบ

๑. อัญญสัตถุทเทส หมายถึง การไปนับถือศาสดาอื่น ทั้งๆ ที่ยัง
บวชเป็นภิกษุอยู่ ส�ำหรับฆราวาสทัว่ ไปท่านไม่หา้ ม แต่พระอริยเจ้าย่อม
ไม่เปลี่ยนศาสนา คือมั่นคงแล้วในพระรัตนตรัย
ส่วนอนันตริยกรรมนั้น เป็นกรรมหนัก คือการฆ่ามารดา ฆ่าบิดา
ฆ่าพระอรหันต์ ท�ำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต และการท�ำสังฆเภท
ตายแล้วต้องไปอบายแน่นอน
๒. ตอนนี้สอนประชาชนทั่วไปวันอาทิตย์ครับ*
ค�ำถามที่ ๕๑๙
อ่านค�ำถามเรื่องใส่บาตรให้คุณปู่ แล้วหนูมีค�ำถามตามมาว่า ถ้า
เราใส่บาตร แล้วนึกแค่ว่าพระสงฆ์จะได้ฉันอาหาร ได้มีก�ำลังสืบทอด
พระศาสนาต่อไป บางครัง้ เมือ่ รูว้ า่ ท่านเจ็บป่วยต้องไปหาหมอ ก็ถวาย
สตางค์เป็นค่ารถบ้าง ไม่ได้นกึ อะไรอืน่ ๆ เลย และปกติมกั จะไม่ได้กรวด
น�ำ้ ด้วย แต่แผ่เมตตาอยูเ่ สมอๆ ทัง้ กลางวันกลางคืน อย่างนีผ้ อู้ นื่ จะได้
* หยุดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
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รับส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกับเราด้วยหรือไม่ ถ้าเขาไม่ได้ และเราอยากให้
เขาได้รับส่วนบุญตรงนี้ด้วย จะต้องท�ำอย่างไรคะ ขอบพระคุณท่าน
อาจารย์มากนะคะ ทีช่ ว่ ยไขข้อข้องใจของชาวพุทธทีร่ นู้ อ้ ยอย่างหนู ช่วง
หลังๆ ท่านตอบค�ำถามสั้นๆ ท่านเหนื่อยหรือเปล่าคะ หนูระลึกถึงท่าน
อาจารย์เสมอนะคะ
ตอบ

ค�ำถามที่ควรตอบสั้นก็ตอบสั้น ที่ควรตอบยาวก็ตอบยาว คิดว่า
ตอบพอรู้เรื่องก็น่าจะเพียงพอ ให้เขาไปคิดต่อบ้าง
ทีห่ นูทำ� นัน้ ดีแล้วถูกต้องแล้ว การให้ทานทีม่ ผี ลมาก มีอานิสงส์มาก
ก็คอื การให้เพือ่ การอบรมจิต เพือ่ การขัดเกลาจิต เพือ่ ก�ำจัดความตระหนี่
อุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั่วไปก็ยิ่งดี
ค�ำถามที่ ๕๒๐
ความเครียดเกิดจากสิ่งใด
ตอบ

ความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เรื่องที่คนหนึ่งเครียด
คนหนึ่งอาจไม่เครียดก็ได้ โดยทั่วไปเกิดจากความผิดหวัง ความโกรธ
ความเกลียด ความไม่ได้อย่างใจ เป็นต้น การคิดว่า “ดีเหมือนกันๆ”
เวลาประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่นา่ ปรารถนาเป็นวิธคี ลายเครียดได้อย่างหนึง่ การ
คลายเครียดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก ไม่มีสูตรส�ำเร็จ ดีส�ำหรับ
คนหนึ่งไม่ดีส�ำหรับอีกคนหนึ่ง
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ค�ำถามที่ ๕๒๑
บทสวดพระอภิธรรมที่นิยมสวดกันในงานศพ มีความหมายว่า
อย่างไรคะ กล่าวถึงพระอภิธรรมเรื่องใดคะ
ตอบ

ค�ำว่าสวดพระอภิธรรมนัน้ เป็นภาษานิยมส�ำหรับสวดศพ โดยทัว่ ไป
พระไม่ได้สวดพระอภิธรรมหรอก สวดเนือ้ หาธรรมะในพระสูตร แต่เรียก
กันว่าสวดพระอภิธรรม ถ้าคราวใดที่พระสวดพระอภิธรรมก็ไม่พ้นเรื่อง
จิต เจตสิก รูป และนิพพาน
ค�ำถามที่ ๕๒๒
บุญเป็นเหตุให้เกิดขันธ์ได้อย่างไรคะ
ตอบ

บุญทีย่ งั ท�ำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ เรียกโดยชือ่ ว่า โอปธิ
กัง ปุญญัง บุญทีย่ งั มีอปุ ธิ อุปธินหี้ มายถึงขันธ์กไ็ ด้ หมายถึงกิเลสก็ได้
เมื่อยังมีกิเลสก็ยังมีขันธ์ต่อไป
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ค�ำถามที่ ๕๒๓
บุคคลเช่นใดที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่คะ
ตอบ

ก็บุคคลผู้มีธรรม เช่น พรหมวิหาร เป็นต้น

ค�ำถามที่ ๕๒๔
เคยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงสอนให้บุคคล
ควรสนใจธรรมอันลึกซึ้ง อะไรคือ “ธรรมอันลึกซึ้ง” ที่พระพุทธองค์ทรง
กล่าวถึงคะ
ตอบ

ธรรมทีล่ กึ ซึง้ นีม่ มี าก ขอยกตัวอย่างสักเรือ่ งหนึง่ เช่นเรือ่ งสุญญตา
เป็นต้น สุญญตาตามตัวแปลว่า ความว่าง ในซีกโลกิยะหมายถึงสิง่ ทีม่ ี
เหตุปัจจัย ในซีกโลกุตระหมายถึงพระนิพพาน
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ค�ำถามที่ ๕๒๕
ท่านอาจารย์ให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ความดีที่แท้จริง” ว่า
อย่างไรคะ
ตอบ

ความดีที่มีประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น ไม่เบียดเบียนตนและ
ผูอ้ นื่ ให้เดือดร้อน ท�ำด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ ไม่ได้ท�ำเพือ่ เอาหน้าหรือเพือ่
ลาภ ยศ ชื่อเสียง เป็นต้น อย่างนี้แหละเรียกว่าความดีที่แท้จริง ถึงจะ
ท�ำความดีอย่างไม่แท้จริงบ้างก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่ท�ำความดี
ค�ำถามที่ ๕๒๖
รบกวนถามอาจารย์ว่าสภาวะของพระนิพพานเป็นอย่างไร เป็น
อย่างในเรื่องนี้หรือไม่ ที่ท่านยกเรื่องไฟขึ้นมา ขอให้อาจารย์ช่วยชี้แจง
ด้วย...สาธุ ใน คัมภีรม์ ลิ นิ ทปัญหา พระนาคเสนทูลแก้ปญ
ั หาของพระเจ้า
มิลินท์ที่ทรงถามว่า ถ้านิพพานไม่มีที่ตั้งอาศัย นิพพานก็ย่อมไม่มี โดย
ทูลว่า “ขอถวายพระพรมหาบพิตร โอกาสอันเป็นที่ตั้งของนิพพาน
หามีไม่ แต่นิพพานนั้นมีอยู่ พระโยคาวจรผู้ปฏิบัติชอบ ย่อมท�ำให้แจ้ง
นิพพาน ด้วยการพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย มหาบพิตร เหมือนดัง่
ว่าชือ่ ว่าไฟย่อมมีอยู่ แต่โอกาสอันเป็นทีต่ งั้ ของไฟนัน้ หามีไม่ เมือ่ บุคคล
เอาไม้สองอันมาขัดสีกันก็ย่อมได้ไฟขึ้นมาฉันใด มหาบพิตร นิพพานก็
มีอยู่ฉันนั้นนั่นแล โอกาสอันเป็นที่ตั้งของนิพพานนั้นไม่มี (แต่) พระโย
คาวจรผูป้ ฏิบตั ชิ อบ ย่อมท�ำนิพพานให้แจ้งด้วยการพิจารณาโดยอุบาย
อันแยบคาย...”
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ตอบ

พระนาคเสนท่านตอบไว้ดแี ล้ว ขอให้คณ
ุ ผูถ้ ามถือตามทีพ่ ระนาค
เสนท่านตอบนัน่ เถิด ไม่ผดิ หรอก คือว่า นิพพานไม่มที ตี่ งั้ แต่มอี ยู่ ค�ำว่า
“โอกาส” ที่พระนาคเสนพูดถึงนั้นหมายถึงสถานที่ บางทีคุณอาจเคย
ได้ยินที่พระท่านเทศน์ว่า ”เข้าสู่เมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพาน”
ส�ำนวนอย่างนี้เหมือนกับว่านิพพานเป็นเมืองๆ หนึ่งเป็นเมืองแก้ว
ไม่ใช่อย่างนั้น พระนิพพานไม่เป็นเมืองและไม่เป็นอะไรทั้งนั้น แต่เป็น
นิพพานนั่นแหละ คือ ดับกิเลสและดับทุกข์
ค�ำถามที่ ๕๒๗
อานิสงส์คาถาอุณหิสสวิชัย ที่มีบทสวดว่า อตฺถิ อุณฺหิสฺส วิชโย
ธมฺโม โลเก อนุตฺตโร สพฺพสตฺตหิตตฺถาย ตํ ตฺวํ คณฺหาหิ เทวเต ปริวชฺ
เช ราชทณฺเฑ อมนุสเฺ สหิ ปาวเก พยคฺเฆ นาเค วิเส ภูเต อกาลมรเณน
วา สพฺพสฺมา มรณา มุตโฺ ต ฐเปตุวา กาลมาริตํ ตสฺเสว อานุภาเวน โหตุ
เทโว สุขี สทา สุทธฺ สีลํ สมาทาย ธมฺมํ สุจริตํ จเร ตสฺเสว อานุภาเวน โห
ตุ เทโว สุขี สทา ลิกขฺ ติ ตํ ปูชํ ธารณํ วาจนํ ครุ ปเรสํ เทสนงฺ สุตวฺ า ตสฺส
อายุ ปวฑฺฒตีติ ฯ โดยอ้างว่ามาจาก พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุต
ตกะ-สุตตนิบาต จวมานสูตร เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทพบุตรสุปติฏฐิตา
กับพระพุทธเจ้า เรียนถามว่าข้อมูลทีไ่ ด้ทราบมาน่าเชือ่ ถือหรือไม่ในเรือ่ ง
ของอานิสงส์...สาธุ
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ตอบ

การสวดคาถาต่างๆ นั้นควรจะมุ่งให้เกิดความสงบและปัญญา
ส่วนอานิสงส์อนื่ ๆ ถ้าจะมีบา้ งก็ให้เป็นผลพลอยได้กจ็ ะสบายใจดี ถ้าเรา
หวังอานิสงส์ต่างๆ แล้วไม่ได้ตามที่หวังก็จะเครียดเดือดร้อน
ค�ำถามที่ ๕๒๘
เคยได้อ่านพบที่ท่านอาจารย์กล่าวว่า แม้กฎแห่งกรรมก็มิใช่กฎ
ตายตัว แต่ยืดหยุ่นได้ตามเงื่อนไขและเหตุปัจจัย ขอท่านอาจารย์ได้
โปรดขยายความให้เข้าใจยิ่งขึ้นด้วยค่ะว่า กฎแห่งกรรมยืดหยุ่นได้
อย่างไร
ตอบ

เปรียบเหมือนเกลือกับน�้ำ เกลือก�ำมือหนึ่งน�้ำถ้วยหนึ่ง น�้ำจะเค็ม
มากดืม่ ไม่ได้แต่ถา้ เอาเกลือจ�ำนวนเท่ากันใส่ลงไปในโอ่งใหญ่นำ�้ เต็มโอ่ง
น�้ำจะไม่เค็มดื่มได้ทั้งๆ ที่เกลือยังมีอยู่เท่าเดิม คนที่เคยท�ำความชั่วอัน
เป็นเหตุให้ไปอบายแต่ถ้าต่อมาเขาเว้นความชั่วนั้นเสีย แล้วท�ำกรรมดี
มากขึน้ เรื่อยๆ ตายแล้วไปสุคติ กรรมชั่วไม่มโี อกาสให้ผล นานเข้าอาจ
เป็นอโหสิกรรมไป ดังนี้เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๕๒๙
เมื่อเรารู้ทุกข์แล้ว จะท�ำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างไร
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ตอบ

รูท้ กุ ข์แล้วต้องละสมุทยั ด้วย ท�ำให้แจ้งนิโรธด้วย เจริญมรรคด้วย
จึงจะท�ำให้ถึงที่สุดทุกข์ได้คือพ้นทุกข์ได้
ค�ำถามที่ ๕๓๐
ในพระบาลี มีตัวอย่างของผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ อย่างบริบูรณ์
แล้วบรรลุธรรมได้ภายใน ๗ วัน ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หรือไม่คะ
ตอบ

พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้น แต่ท่านไม่ได้ยกตัวอย่างผู้ที่เจริญ
สติปัฏฐานแล้วบรรลุมรรคผลใน ๗ วัน แต่เข้าใจว่าคงมีมาก
ค�ำถามที่ ๕๓๑
นิรามคนฺโธ คืออะไรคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบ

แปลว่า ไม่มีกลิ่นคาว มีนักบวชนอกพุทธศาสนากล่าวว่า พระ
พุทธเจ้ายังเสวยอาหารที่มีกลิ่นคาว เขาหมายถึงเนื้อสัตว์ต่างๆ พระ
พุทธเจ้าตรัสว่าเนือ้ สัตว์ทา่ นไม่เรียกว่ากลิน่ คาว แต่ทรงเรียก กายทุจริต
วจีทจุ ริต มโนทุจริต ว่าเป็นกลิน่ คาว (อามคนฺโธ แปลว่า กลิน่ คาว นิราม
คนฺโธ แปลว่า ไม่มีกลิ่นคาว)
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ค�ำถามที่ ๕๓๒
การอุทศิ ส่วนกุศล (หลังจากท�ำความดี) ต้องท�ำอย่างไรครับ ต้อง
ท�ำจิตอย่างไร แล้วผู้ที่ได้รับจะมีส่วนแห่งบุญนั้นหรือไม่ครับ ขอเป็น
ก�ำลังใจให้อาจารย์ครับ
ตอบ

เมือ่ เราท�ำบุญอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่วา่ จะเป็นการให้ทานรักษาศีล
หรือเจริญภาวนา เสร็จแล้วน้อมจิตระลึกถึงบุคคลทีเ่ ราจะอุทศิ ส่วนบุญ
ให้ อย่างนี้แหละเรียกว่า อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ผู้นั้นจะได้รับหรือไม่
ก็ช่างเถอะ เราได้ท�ำหน้าที่อันดีของเราแล้ว
ค�ำถามที่ ๕๓๓
เรียนอาจารย์ทเี่ คารพ ไม่ทราบต้องท�ำบุญด้วยอะไรคะ จึงเกิดมา
มีสามีหรือภรรยาทีด่ ี หรือมีอะไรดี ทัง้ ลูก สามี หรือ ภรรยา แล้วมีทรัพย์
ด้วยค่ะ รบกวนตอบค�ำถามยาวๆ ด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงค่ะ
ตอบ

เราต้องเป็นคนดีกอ่ น ให้มนั่ ใจว่าเราได้ทำ� หน้าทีข่ องเราดีทสี่ ดุ แล้ว
ด้วยสติ ปัญญาและความสามารถทั้งหมด ต่อไปจึงจะปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของเวรกรรมที่ได้เคยท�ำร่วมกันมา แต่ก็ต้องหาทางแก้ไขอยู่
ตลอดเวลา ไม่ยอมจ�ำนนหรือยอมแพ้เสียโดยง่าย บางคนมาเป็นสามี
ภรรยากันเป็นลูกกัน เพื่อตอบแทนความดีของกันและกันซึ่งเคยท�ำกัน
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มาตัง้ แต่ชาติกอ่ นๆ บางคนมาเป็นสามีภรรยากันเป็นลูกกันเพือ่ จองเวร
จองกรรมซึง่ ได้เคยท�ำกันมา ต้องแก้ไขด้วยการหมัน่ ท�ำบุญให้ทานและ
ท�ำความดีต่างๆ เท่าที่จะท�ำได้ อธิษฐานว่าถ้าจะมาจองเวรจองกรรม
ต่อกันแล้วก็ขอให้สิ้นสุดกันเสียทีเถิด แต่การที่จะให้มีทรัพย์ด้วยนั้น
ทุกคนในครอบครัวต้องหมั่นขยันในการหาทรัพย์โดยทางสุจริต หมั่น
รักษาทรัพย์ที่หามาได้ไว้ด้วยความพอประมาณ หมั่นคบคนดี และใช้
ชีวติ ตามสมควรแก่ฐานะของตน เว้นอบายมุขทุกอย่าง เช่น นักเลงการ
พนัน นักเลงดื่มสุรา เป็นต้น จะให้ตอบยาวกว่านี้ก็ได้ มีค�ำตอบเยอะ
เลยแต่เกรงว่าจะไม่ได้ตอบของคนอื่นจะหมดแรงเสียก่อน
ค�ำถามที่ ๕๓๔
ปริกถา คืออะไร และมีความเกีย่ วโยงกับอาชีวปาริสทุ ธิอย่างไรคะ
ตอบ

ปริกถา คือ ค�ำพูดเลียบเคียง อาชีวปาริสุทธิ คือ อาชีพบริสุทธิ์
กล่าวส�ำหรับพระสงฆ์กอ่ น ปัจจัยทีไ่ ด้มาด้วยปริกถา ถือว่าเป็นปัจจัยที่
ไม่บริสทุ ธิ์ ท�ำให้อาชีพไม่บริสทุ ธิ์ เช่น อยากให้เขาถวายจีวร แล้วพูดว่า
จีวรทีใ่ ช้อยูเ่ วลานีเ้ ก่ามากแล้ว อยากให้เขาน�ำอาหารมาถวายก็พดู ว่าสิง่
นัน้ อร่อยสิง่ นีอ้ ร่อย เป็นต้น รวมความว่าพูดอ้อมค้อมหรือพูดเลียบเคียง
เป็นนัยให้รู้ว่าตนต้องการอะไร
ส�ำหรับฆราวาส เจตนาที่เป็นปริกถาก็มีอยู่เสมอๆ เช่น อยากให้
เขาเลี้ยงอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ก็พูดชมขึ้นว่าอาหารร้านนั้นอร่อยนะ
เมือ่ เขาพาไปเลีย้ งก็สมใจ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่ได้หมายความว่าเขาถามขึน้ ก่อน
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ว่าอาหารร้านไหนอร่อย เจตนาของเราส�ำคัญ ค�ำพูดอย่างเดียวกันแต่
เจตนาไม่เหมือนกัน ท�ำให้อย่างหนึ่งผิดอย่างหนึ่งถูก การกระท�ำก็
เหมือนกัน ท�ำอย่างเดียวกันแต่เจตนาต่างกัน ความผิดความถูกก็ไม่
เหมือนกัน เช่น เราเห็นคนสองคนจับปลาอยู่ในหนองน�้ำ ซึ่งแห้งขอด
แล้ว กิรยิ าอาการทีจ่ บั ปลาเหมือนกัน คนหนึง่ ตัง้ ใจจะจับไปแกงกิน อีก
คนหนึ่งตั้งใจจะจับไปปล่อยที่น�้ำลึก เราเห็นแต่อาการที่เขากระท�ำแต่
ไม่รู้เจตนาของเขาจึงตัดสินไปว่า ทั้งสองคนก�ำลังท�ำบาป
ค�ำถามที่ ๕๓๕
ท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า ถ้าก�ำลังมีความทุกข์อยู่ ไปท�ำสมาธิ
จะไม่คอ่ ยได้ผล ต้องเจริญวิปสั สนา ขอความกรุณาขยายความได้ไหมคะ
ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
ตอบ

เจริญวิปัสสนาแล้วก็เห็นทุกข์เพราะก�ำลังมีทุกข์ เจริญวิปัสสนา
ท่านให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เวลามีทุกข์มันเห็นง่าย เพราะมัน
ปรากฏอยูเ่ ฉพาะหน้า ส่วนสมถะหรือสมาธินนั้ ต้องสุขน�ำมาก่อน แล้วก็
สุขตามมาด้วย อย่างที่ท่านกล่าวไว้โดยล�ำดับว่า ศรัทธา ปราโมช ปีติ
สุข สมาธิ
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ค�ำถามที่ ๕๓๖
“ความพอดี ดีเสมอ” เป็นพุทธพจน์ใช่ไหมคะ ท�ำอย่างไรจึงจะรูไ้ ด้
ว่า สิ่งที่เราคิด พูด หรือท�ำอยู่นี้ “พอดี” แล้ว
ตอบ

เป็นพุทธศาสนสุภาษิตที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา
วชิรญาณวโรรสทรงแต่งขึ้น ความพอดีดูที่ส�ำเร็จประโยชน์ก็ได้ เหมือน
เรากินอาหารรูว้ า่ พอดีตรงทีไ่ ม่อมิ่ เกินไป ไม่โหยเกินไป เสือ้ ผ้าทีเ่ ราสวม
ใส่รู้ว่าพอดีเพราะว่าสวมใส่แล้วสบายไม่คับเกินไม่หลวมเกิน ถ้าเรา
คบหาสมาคมกับคน ลองดูที่ความพอใจของเขาด้วย แต่ละคนมีความ
รู้สึกพอดีไม่เหมือนกัน ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป พอดี
ส�ำหรับคนหนึ่งอาจไม่พอดีส�ำหรับคนหนึ่ง ดังสุภาษิตในชาดกที่ว่า “ดี
ส�ำหรับคนหนึ่งไม่ดีส�ำหรับคนหนึ่ง” เพราะฉะนั้นจะว่าดีทั้งหมดก็ไม่ได้
จะว่าชั่วทั้งหมดก็ไม่ได้ ยังมีภาษิตภาษาอังกฤษอยู่บทหนึ่งว่า “One
man’s meat is another man’s poison.” แปลว่า เนือ้ ส�ำหรับคนหนึง่
เป็นยาพิษส�ำหรับอีกคนหนึง่ ถือเอาความว่า ดีของคนหนึง่ แต่ไม่ดขี อง
อีกคนหนึ่ง
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ค�ำถามที่ ๕๓๗
การแสดงอริยสัจ ๔ ของพระพุทธองค์จะเรียงล� ำดับจากทุกข์
สมุทยั นิโรธ มรรค อย่างตายตัวเสมอไปใช่ไหมคะ ถ้าเช่นนัน้ พระพุทธ
องค์ทรงอธิบายเหตุผลไว้หรือไม่คะ ว่าเหตุใดจึงเรียงล�ำดับเช่นนัน้ เหตุใด
อริยสัจ ๔ จึงไม่ลงท้ายด้วยนิโรธซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์อันเป็นจุดหมาย
ปลายทาง แต่กลับจบลงที่มรรคชึ่งเป็นทางให้ถึงความพ้นทุกข์คะ
ตอบ

ทรงแสดงทุกข์ก่อนเพราะเห็นได้ง่าย แล้วสาวไปหาเหตุคือสมุทัย
ทุกข์เป็นผล สมุทยั เป็นเหตุ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ ในอริยสัจนีท้ รง
แสดงผลก่อนเป็นคู่ๆ ตรัสไว้ดีแล้วไม่ต้องแก้ไข
ค�ำถามที่ ๕๓๘
กระผมได้ดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือธรรมะของท่านอาจารย์
จาก internet หลายๆ เรือ่ ง จากหลายๆ เว็บ (ธรรมบท ทางแห่งความ
ดี , พระอานนท์ พุ ท ธอนุ ช า, ผู ้ ส ละโลก, ทางชี วิ ต , หลั ก กรรมฯ,
ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล, ธรรมนิยายเรือ่ งแสงเทียน, พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน) กระผมจะขออนุญาตท�ำส�ำเนาแจกจ่ายต่อ
ผู้ที่สนใจทาง internet และ write DVD แจกแก่ผู้ที่สนใจได้ไหมครับ
(ผมได้ท�ำไปบ้างแล้ว โดยยังไม่เคยได้ขออนุญาตเลยครับ ผมเข้าใจเอง
ว่าสามารถเผยแพร่ต่อได้ แต่เพิ่งพบว่าที่นี่สามารถสอบถามอาจารย์
ได้ครับ)

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

33

ตอบ

ขออนุโมทนาด้วย ที่ช่วยเผยแผ่ธรรมให้เป็นประโยชน์กว้างขวาง
ออกไป
ค�ำถามที่ ๕๓๙
พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลจะลดทิฐิมานะของตนเองและผู้อื่น
ได้อย่างไรคะ
ตอบ

ทิฐิ แปลว่าความเห็น ถ้าเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ เห็นถูกเรียก
ว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิอยูแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งลด ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็
ต้องลดละด้วยปัญญา แต่ทิฐิที่คุณพูดถึงในที่นี้น่าจะหมายถึง ความ
ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตน เรื่องนี้เราลดละได้ด้วยการตระหนักรู้
ว่า ความเห็นที่ตรงกับความจริงก็มี ที่ผิดจากความจริงก็มี สิ่งที่เราเห็น
อาจไม่จริงเสมอไป ให้เราถือไว้หลวมๆ อย่าถือมั่นเกินไป เพื่อจะได้
แก้ไขง่าย ให้เราคิดไว้เสมอว่าอาจจริงก็ได้อาจไม่จริงก็ได้ ถ้าเราและคน
อื่นมีความคิดอย่างนี้ ความยึดมั่นในทิฐิก็จะน้อยลง ไม่ต้องทะเลาะ
กันเพราะทิฐิ แม้จะมีความเห็นต่างกันก็ตาม วอลแตร์ นักปราชญ์ชาว
ฝรั่งเศสได้เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าสนับสนุนให้ท่านพูดเสมอ แม้ในสิ่ง
ที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย”
มานะ แปลว่าความถือตัวทะนงตนว่าเราดีกว่าเขา เราฉลาดกว่า
เขา เราเก่งกว่าเขา โดยทัว่ ไปก็เป็นท�ำนองนี้ เรือ่ งนีเ้ ราสามารถลดละได้
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน และระลึกไว้เสมอว่า เราไม่สูงกว่าใคร ไม่
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เสมอใคร ไม่ต�่ำกว่าใคร คือ แต่ละคนมีอานุภาพไม่เหมือนกัน มีความ
สามารถไม่เหมือนกัน สิ่งที่คนหนึ่งสามารถแต่อีกคนหนึ่งไม่สามารถ
ระลึกอยู่เสมอว่า มีสิ่งอีกมากมายที่เราไม่สามารถท�ำได้แต่คนอื่นเขา
ท�ำได้ สิง่ ทีเ่ ราท�ำได้มเี พียงเล็กน้อย คิดได้อย่างนี้ มานะต้องลดลงแน่ๆ
ไม่ยกตน ไม่ดูถูกคนอื่น
ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
ค�ำถามที่ ๕๔๐
อยากทราบว่าการแผ่เมตตาและการแผ่สว่ นกุศลจะท�ำให้สามีเลิก
เหล้าได้ไหม
ตอบ

พูดกันด้วยเหตุผลดีกว่า ให้เห็นโทษของการดืม่ และให้เห็นคุณของ
การไม่ดมื่ โทษนัน้ เช่นเสียทรัพย์โดยไม่จ�ำเป็น เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาท
กัน เป็นบ่อเกิดแห่งโรคหลายอย่าง ถูกติเตียนเพราะเมาจนขาดสติไม่รู้
จักละอาย ทอนก�ำลังปัญญา เกิดชาติหน้าอาจจะเป็นคนบ้า ส�ำหรับคน
ขับรถท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้มาก ฯลฯ ส่วนคุณของการไม่ดมื่ ก็มมี าก ตรง
กันข้ามกับโทษดังกล่าวแล้ว
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ค�ำถามที่ ๕๔๑
อยากทราบว่าการทีเ่ ราคบกับผูช้ ายคนหนึง่ แล้วมีเหตุทที่ �ำให้เขา
ต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคน แล้วหลังจากนั้น เขาก็กลับมา แต่ยัง
ไม่เลิกกับคนที่แต่งงาน อยากทราบว่ากรรมอันใดที่ท�ำให้มาเจอกันอีก
แต่ก็ยังไม่ลงเอยกัน
ตอบ

ขอให้คดิ เสียว่าไม่ใช่คกู่ นั ก็มอี นั ให้แคล้วคลาดจากกัน ถ้าเป็นคูก่ นั
ก็มีอันให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยดี ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเดือดร้อนต่างๆ ก็น่า
จะเป็นคู่เวรคู่กรรม จะทนหรือไม่ทนคุณคิดเองก็แล้วกัน
ค�ำถามที่ ๕๔๒
การสวดมนต์ เดิ น จงกรม นั่ ง สมาธิ ทุ ก วั น เป็ น ประจ� ำ จะได้
อานิสงส์ใดบ้าง
ตอบ

อานิสงส์มากมาย คุณผู้ถามจะรู้เห็นด้วยตนเอง
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ค�ำถามที่ ๕๔๓
ท�ำบุญอย่างไรถึงจะสมหวังในความรัก
ตอบ

ไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาคนทีค่ วรบูชา ตัง้ ตนไว้ชอบ มีโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิด เป็นต้น ก็จะท�ำให้สมหวังในความรัก ถ้าไม่
สมหวังก็ไม่เป็นไร คิดว่าเป็นบทเรียนชีวิตท�ำให้เราพัฒนาขึ้น
ค�ำถามที่ ๕๔๔
ถ้าในชีวติ นีเ้ ราได้พบคูท่ เี่ ป็นคูเ่ วรคูก่ รรม จะปฏิบตั ติ วั อย่างไรเพือ่ ที่
จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ตอบ

ถ้ารู้แน่ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมก็เลิกเสียเถอะ เรามีทางเลือกในชีวิต
เส้นทางชีวิตไม่ได้มีทางเดียว แต่ถ้าคุณมีปัญหาอื่นๆ ซึ่งท�ำให้เลิกกัน
ไม่ได้ คุณก็ตอ้ งหาทางออมชอมกัน ลดความเห็นแก่ตวั ของทัง้ สองฝ่าย
ลง เห็นความต้องการของอีกฝ่ายหนึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญ ไม่ใช่นกึ ถึงแต่ความ
ต้องการของตัว แต่ทงั้ นีต้ อ้ งท�ำทัง้ สองฝ่ายจึงจะอยูด่ ว้ ยกันต่อไปได้และ
มีความสงบสุขพอสมควร
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ค�ำถามที่ ๕๔๕
มีคนเคยกล่าว อย่าคาดหวังอะไรกับสิง่ ใดทัง้ นัน้ แล้วทุกอย่างจะ
มาเองโดยทีเ่ ราไม่ได้คาดหวัง ถ้าเราคาดหวังมันจะไม่ได้อย่างทีต่ อ้ งการ
จริงหรือคะ
ตอบ

ไม่จริงเสมอไป สิ่งที่เราคาดหวัง ได้ตามที่คาดหวังก็มี ไม่ได้ก็มี
เพียงแต่จำ� กัดความคาดหวังให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ราพอจะหวังได้ ไม่สงู เกิน
ไป ขอให้เราท�ำเหตุให้สมควรก็แล้วกัน มีสุภาษิตในชาดกบทหนึ่งว่า
“ความหวังผลย่อมส�ำเร็จแก่ผู้รู้จักรอคอย” คือว่าเราไม่ใจร้อนด่วนได้
ท�ำเหตุให้ดีจะได้ผลเมื่อไรก็ช่างเถอะ

ค�ำถามที่ ๕๔๗
ความรูอ้ นั เกิดจากวิตก วิจาร ต่างจากความรูอ้ นั เกิดจากการเจริญ
สติสัมปชัญญะอย่างไรคะ
ตอบ

วิตก วิจาร ที่คุณพูดถึงน่าจะหมายเอาความคิดเหตุผล ความรู้
ที่ได้เป็นความรู้ในระดับเหตุผลที่เรียกในภาษาปรัชญาว่า Rational
Knowledge ส่วนความรู้ที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะนั้นเป็น
ความรู้ระดับญาณที่เรียกในภาษาปรัชญาว่า Intuitive Knowledge
หรือที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณ ญาณที่ได้จากการเจริญวิปัสสนา
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ค�ำถามที่ ๕๔๘
ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกีย่ วกับเรือ่ งนิวรณ์ดงั นีค้ ะ่ ๑. ถีนะ
กับ มิทธะ ต่างกันอย่างไร ๒. กุกกุจจะ แปลตามศัพท์วา่ อย่างไร และ
เป็นสภาวธรรมอย่างไร ๓. อุทธัจจะในนิวรณ์ ๕ กับในสังโยชน์ ๑๐
เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

ถีนมิทธะ แปลรวมกันไปเลยว่า ความง่วงงุน มึนซึม ความท้อแท้
ส่วนอุทธัจจกุกกุจจะ แปลว่าความฟุ้งซ่านและร�ำคาญ อุทธัจจะใน
นิวรณ์ ๕ หมายถึงความร�ำคาญ ส่วนอุทธัจจะในสังโยชน์ ๑๐ หมายถึง
ความกระเพื่อมแห่งดวงจิตซึ่งยังละอวิชชาไม่ได้
ค�ำถามที่ ๕๔๙
ในจ�ำนวนสัมปชัญญะทั้งสี่ (สาตถกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ โคจรสัมปชัญญะ และอสัมโมหสัมปชัญญะ) หากมี อสัมโมหสัมปชัญญะเพียงประการเดียว จะครอบคลุมสัมปชัญญะประเภทอื่นๆ
ด้วยหรือไม่คะ ดิฉนั ยังเข้าใจสัมปชัญญะทัง้ สีไ่ ม่กระจ่าง ขอความกรุณา
ท่านอาจารย์อธิบายพอสังเขปด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบ

คุณมีหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมหรือไม่
ของพระเดชพระคุญท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ถ้า
มีลองเปิดดูในเรือ่ งสัมปชัญญะ ๔ ท่านอธิบายไว้ละเอียดพอสมควร ถ้า
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จะให้พูดโดยสังเขปก็พูดได้ว่า
๑. สาตถกสัมปชัญญะ ระลึกรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และ
ไม่เป็นประโยชน์
๒. สั ป ปายสั ม ปชั ญ ญะ ระลึ ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ หมาะสมหรื อ
ไม่เหมาะสมแก่ตน เช่น คนเป็นโรครู้ว่าอะไรแสลงหรือไม่แสลง
๓. โคจรสัมปชัญญะ รู้ว่าที่ใดควรไปที่ใดไม่ควรไป
๔. อสัมโมหสัมปชัญญะ ไม่หลงงมงายไปกับสิ่งยั่วยวนต่างๆ
มีข้อ ๔ ข้อเดียวก็น่าจะครอบคลุมทั้งสามข้อข้างต้นได้ แต่แยก
ออกมาเพื่อให้เห็นชัดขึ้น
ค�ำถามที่ ๕๕๐
ถามอาจารย์ว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าพระอรหันต์มีอยู่หรือไม่
และใครเป็นหรือไม่เป็น
ตอบ

ตามความเชื่อของผม เชื่อว่าพระอริยบุคคลมีอยู่ทุกระดับชั้น
แม้ในปัจจุบัน แต่เรารู้ไม่ได้เพราะเราไม่มีญาณเป็นเครื่องรู้ เช่น เจโตปริยญาณ เป็นต้น
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ค�ำถามที่ ๕๕๑
การอุทศิ ส่วนกุศลเมือ่ ได้ทำ� บุญท�ำทานนัน้ นอกจากอุทศิ ส่วนกุศล
ให้บรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรแล้ว สามารถกล่าวหรือ
ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้ตัวของเราเองด้วยได้ไหมคะ
ตอบ

ได้ครับ ส�ำหรับตัวเราเองนัน้ จะอุทศิ ส่วนกุศลหรือไม่ ก็ได้อยูแ่ ล้ว
เพราะเราเป็นผู้ท�ำเอง
ค�ำถามที่ ๕๕๒
ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ลูกสาวเรียนวิชาชีววิทยา ปีนี้เป็นปี
แรก กลับมาบ้านปรึกษากับหนูว่า ไม่ชอบเลยที่ต้องจับปลามาท�ำการ
ทดลอง ให้ปลาอยูใ่ นน�ำ้ ร้อนบ้าง น�ำ้ เย็นบ้าง เขารูส้ กึ ว่าปลามันเหนือ่ ย
มาก สงสารปลา ไม่อยากท�ำอย่างนี้เลย หนูไม่รู้จะแนะน�ำอย่างไรดี
จะว่าไม่บาปเป็นเพียงแค่การศึกษาก็ไม่ใช่ หนูบอกว่า ถ้าลูกไม่อยากท�ำ
ไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ ลูกจะเลือกเรียนสายศิลป์-ค�ำนวณก็ได้ เพราะ
ไม่มวี ชิ าชีววิทยา ไม่ทราบว่าตัวเองแนะน�ำดีทสี่ ดุ แล้วหรือยัง จึงขอเรียน
ถามท่านเพื่อเป็นแนวทางในการให้คำ� แนะน�ำลูกสาวค่ะ ขอบพระคุณ
มากค่ะ
ตอบ

แนะน�ำดีแล้ว เห็นด้วยกับค�ำแนะน�ำของคุณ
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ค�ำถามที่ ๕๕๓
ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว อุปนิสัยเดิมๆ ที่เคยกระด้างอยู่
เช่น การพูดเสียงแข็ง มีความอดทนน้อย พูดไม่เกรงใจใคร ชอบความ
โดดเด่น รู้ทุกเรื่อง ฯลฯ จะหายไปหรือไม่คะ จะสังเกตได้อย่างไร ว่า
ท่านผู้ใดมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหน ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

กิเลสหยาบๆ น่าจะเบาบางลงได้ เท่าทีค่ ณ
ุ เล่ามาเป็นกิเลสทีน่ า่ จะ
ขัดเกลาได้ ผูบ้ รรลุธรรมหรือไม่ สังเกตได้ยาก ผูบ้ รรลุจริงมักไม่พดู อวด
ตน ผูท้ เี่ ข้าใจผิดคิดว่าตนได้บรรลุมกั จะพูดอวดตนเพราะมลทินภายใน
กล่าวคือการโอ้อวด (สาเถยยะ) ยังไม่ถูกก�ำจัด
ค�ำถามที่ ๕๕๔
ถ้าคนเราควรจะยึดถือคติประจ�ำใจในชีวิตสักหนึ่งอย่าง ท่าน
อาจารย์คิดว่า เราควรยึดคติอะไรเพื่อให้มีความสุข และคุ้มค่าที่ได้
อัตภาพเป็นมนุษย์ในชาตินี้คะ
ตอบ

ปั ญ หาที่ คุ ณ ถามนี้ พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลได้ เ คยทู ล ถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ควรจะยึดความไม่ประมาท ถ้าถือ
ธรรมข้อนี้แล้วจะเป็นการรักษาตนและรักษาผู้อื่นไปด้วย” และตรัสว่า
“บุคคลควรรักษาจิตด้วยสติ คือความไม่ประมาทใน ๔ สถาน” คือ
๑. ระวังจิตไม่ให้ก�ำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความก�ำหนัด
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๒. ระวังจิตไม่ให้ขดั เคืองในอารมณ์อนั เป็นทีต่ งั้ แห่งความขัดเคือง
๓. ระวังจิตไม่ให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง
๔. ระวังจิตไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา
ในการรักษาตนนัน้ ท่านสอนให้รกั ษาด้วยสติหรือความไม่ประมาท
ในการรักษาผู้อื่นก็เช่นนั้นเหมือนกัน แต่ให้เพิ่มความอดทน ความไม่
เบียดเบียนและความเอ็นดูเข้ามาด้วย
ปัญหาที่คุณถามดีมากและผมไม่ต้องคิดอะไรมากในการตอบ
เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบพระเจ้าปเสนทิโกศลไว้แล้ว (โปรดดูเพิม่
เติมใน โกศลสังยุต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปิฎก เล่ม ๑๕)
ค�ำถามที่ ๕๕๕
ปัสสัทธิ สมาธิ กับ วิเวก เหมือนและต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

ปัสสัทธิ คือ ความผ่อนคลายแห่งจิต คือไม่เครียด สมาธิ คือ
ความตัง้ มัน่ แห่งจิตในอารมณ์ใดอารมณ์หนึง่ ทีเ่ ป็นกุศล วิเวก แบ่งเป็น
๓ คือ กายวิเวก-ความสงัดกาย จิตตวิเวก-ความสงัดจิต อย่างสูง
หมายถึง ฌานในระดับต่างๆ อุปธิวิเวก-ความสงัดจากกิเลส หมายถึง
จิตปลอดจากกิเลส อย่างสูงหมายถึง อริยมรรค อริยผล
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ค�ำถามที่ ๕๕๖
ศรัทธาเกิดจากอะไร สร้างได้อย่างไรคะ
ตอบ

โดยทั่ ว ไปเกิ ด จากการได้ ค บคนดี ได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง ค� ำ สั่ ง สอนของ
คนดีที่เรียกว่าสัตบุรุษ เมื่อเกิดศรัทธาในทางที่ถูกต้อง คือ ศรัทธาที่
ประกอบด้วยปัญญาแล้ว พึงรักษาศรัทธานั้นไว้ให้มั่นคง ไม่หวั่นไหว
ไม่คลอนแคลนในคุณของพระรัตนตรัย ในกรรมและผลของกรรม
ค�ำถามที่ ๕๕๗
เราจะท�ำใจให้สุขในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ได้อย่างไรคะ
ตอบ

เห็นด้วยกับคุณที่ว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ เคยมีผู้มาทูลถาม
พระพุทธเจ้าเหมือนกันว่า โลกตั้งอยู่ในอะไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า
“โลกตัง้ อยูใ่ นกองทุกข์ (ทุกเฺ ข โลโก ปติฏฐิโต)” ยิง่ มองยิง่ เห็นนะครับว่า
สัตว์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ ว่ายวนอยู่ในทุกข์แห่งวัฏสงสาร ภาษา
ธรรมะท่านเรียกว่าสังสารทุกข์ หรือ วัฏทุกข์ แต่ผมู้ ปี ญ
ั ญาพอหาความ
สุขได้บ้างแม้ในทุกข์นั้นเอง ดังพระพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ปญฺา
สหิโต นโร อิธ อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ แปลว่า นรชนผู้ประกอบด้วย
ปัญญาในโลกนี้ย่อมหาความสุขได้แม้ในทุกข์” อย่างที่เราได้ยินพูดกัน
อยู่เสมอว่า “ท�ำวิกฤติให้เป็นโอกาส ท�ำขยะมูลฝอยให้เป็นปุ๋ย” การ
ประสบทุกข์ท�ำให้เราได้เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาชีวิตขึ้นได้มากทีเดียว
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ขนาดมีทกุ ข์อย่างนีม้ นุษย์ในโลกยังหลงระเริงกันถึงขนาดนี้ ถ้าไม่มที กุ ข์
ให้เห็นมนุษย์จะหลงใหลมัวเมาสักเพียงใด สรุปว่าต้องอาศัยปัญญาจึง
จะพอมีความสุขได้บ้างในโลกซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์นี้
ค�ำถามที่ ๕๕๘
เรียนท่านอาจารย์คือหนูเคยท�ำแท้งมาแล้ว หนูอยากจะท�ำสังฆทานให้เขาเป็นพวกเสือ้ ผ้า หนูตอ้ งถวายเป็นเสือ้ ผ้าแบบไหนคะ (ท�ำมา
ประมาณ ๕ ปีแล้วค่ะ) แต่ตอนนี้หนูก็ถวายสังฆทานให้เขาอยู่แต่ไม่มี
เสื้อผ้าให้เขาคะ จึงเรียนถามท่านอาจารย์ช่วยแนะน�ำให้หน่อยค่ะ
เพราะอยากท�ำให้เขามากค่ะ (ตั้งแต่หนูท�ำแท้งมาหนูไม่เคยท�ำบุญให้
เขาเลยค่ะ เพิ่งจะมาท�ำได้ไม่กี่วันนี้เองค่ะ แต่ท�ำเฉพาะวันพระนะคะ)
ตอบ

ถ้าจะท�ำสังฆทานด้วยเสื้อผ้าก็ต้องเอาสบงหรือจีวรไปถวายพระ
แล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ลูก ลูกก็จะได้รับเสื้อผ้าที่เหมาะสมแก่เขา

ค�ำถามที่ ๕๕๙
เรียนถามอาจารย์ว่า เราจะพิจารณาอย่างไรที่จะท�ำให้รู้สึกเบื่อหน่ายในความรัก โลภ โกรธ และหลง
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ตอบ

เบือ้ งแรกต้องพิจารณาให้เห็นโทษของมันก่อน แล้วจึงอธิษฐานจิต
ว่า “จะไม่รักใครหรือสิ่งใด ไม่โลภ ไม่โกรธ และไม่หลง” หรือว่าจะท�ำ
บุญกุศลใดๆ ก็ให้อธิษฐานว่า “ขอให้รัก โลภ โกรธ หลงจงหมดสิ้นไป
จากข้าพเจ้า” ให้ท�ำอย่างนี้ไปตลอดชีวิตจะเห็นผลในเวลาไม่นานนัก
ค�ำถามที่ ๕๖๐
เรียนถามอาจารย์วา่ จากกรณีทมี่ ขี า่ วเกีย่ วกับการท�ำสมาธิบางที่
บางส�ำนัก ที่น�ำเด็กมาท�ำแล้วให้แสดงอาการแปลกๆ ออกมา ซึ่งอาจ
ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นลบของการท�ำสมาธิ อยากถามอาจารย์ว่า
ส�ำหรับเรื่องนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไร และจะอธิบายให้กับคนอื่นๆ
ทีเ่ ค้าไม่เข้าใจได้อย่างไร เป็นห่วงว่าจะเกิดผลกระทบทีไ่ ม่ดตี อ่ พระพุทธศาสนาอีก เพราะที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากพออยู่แล้ว
รบกวนขอความกระจ่างด้วย
ตอบ

สมาธิทแี่ ท้จริงเป็นความสงบของใจ จะไม่มกี ารแสดงอะไรแปลกๆ
อย่างที่คุณเล่ามา ถ้าแสดงอะไรแปลกๆ อย่างที่ว่านั้น ไม่ใช่สมาธิที่
แท้จริง ไม่ควรท�ำ
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ค�ำถามที่ ๕๖๑
สวัสดีคะ่ อยากเรียนถามอาจารย์วศินค่ะว่าการทีค่ นเราเกิดมาไม่
เหมือนกัน เช่น ตัวดิฉันเองเกิดมาผอมพยายามทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน
ทั้งที่อยากอ้วน อยากหุ่นดีเหมือนคนอื่นบ้าง ไม่ทราบว่าเป็นผลแห่ง
กรรมหรือเปล่าคะ ชาติทแี่ ล้วท�ำกรรมอะไรไว้ชาตินจี้ งึ เกิดมาผอม และ
ในชาตินี้จะต้องท�ำบุญและปฏิบัติตนอย่างไรคะ ที่จะไม่ให้ผอมอย่าง
ชาตินี้ ดิฉันเป็นคนชอบท�ำบุญเข้าวัดค่ะ จะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน
ถ้าไม่มีเหตุจ�ำเป็นจริงๆ และปล่อยปลาเป็นประจ�ำค่ะ
ตอบ

ขอให้นึกว่าผอมไปหน่อยดีกว่าอ้วนมาก มีคนเป็นจ�ำนวนมากที่
พยายามลดความอ้วนด้วยวิธกี ารต่างๆ บางคนถึงกับเสียชีวติ เพราะลด
ความอ้วน คุณเคยปรึกษาแพทย์บ้างไหมว่าท�ำอย่างไรจึงจะอ้วนขึ้น
จนเป็นที่พอใจ สรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าคุณไม่มีโรคอะไร
ก็ควรจะพอใจตามทีไ่ ด้ ผอมดีกว่าอ้วนนะ เครือ่ งแต่งตัวก็หาได้งา่ ย ทาน
อะไรก็ได้ มีคนเป็นอันมากทีอ่ ยากได้อย่างคุณ ลองปรึกษาแพทย์ดู ขอ
ตอบเท่านีก้ อ่ น ส่วนบุญกรรมในอดีตเป็นสิง่ ทีเ่ รารูไ้ ม่ได้ ความผอมของ
คุณอาจเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้
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ค�ำถามที่ ๕๖๒
สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูมีเรื่องจะสอบถามค่ะ คือก่อนหน้านี้หนูจะ
ไม่กนิ สัตว์ใหญ่คอื หมู ทุกวันพระ มาประมาณปีกว่า จนมาถึงปัจจุบนั นี้
หนูเคยพูดไว้ว่าจะกินมังสวิรัติทุกวันพระ เริ่มกินได้ ๑ วันพระ หนูเกิด
ป่วย ไม่ได้กินมังสวิรัติแต่ก็ไม่กินหมูวันพระเหมือนเคย อยากเรียน
ถามอาจารย์วา่ หนูจะบาปไหมทีย่ งั ท�ำตามทีพ่ ดู ไว้ไม่ได้ คือกินมังสวิรตั ิ
ทุกวันพระ เพราะตอนนีร้ สู้ กึ ว่าสุขภาพยังไม่คอ่ ยดี และรบกวนสอบถาม
เกีย่ วกับอานิสงส์ของการกินมังสวิรตั แิ ละการปล่อยปลาเป็นประจ�ำด้วย
ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ตอบ

การไม่ได้กินมังสวิรัติตามที่ตั้งใจไว้ ไม่บาป อนุโลมตามความ
จ�ำเป็นของร่างกายและความเจ็บป่วย การกินมังสวิรตั กิ น็ า่ จะมีอานิสงส์
ดีอยู่บ้างถ้าไม่เป็นการล�ำบากนัก เพราะว่าบางคนท�ำไม่ได้เพราะต้อง
กินเท่าที่มีผู้จัดให้ ถ้าถือมังสวิรัติก็จะล�ำบากแก่ผู้จัด มีพระเถระผู้ใหญ่
ที่เคยทดลองฉันมังสวิรัติเป็นเวลาหลายเดือน ท่านบอกว่าผลทางด้าน
จิตใจไม่ต่างกัน ระหว่างฉันมังสวิรัติกับไม่ฉันมังสวิรัติ พระเทวทัตเคย
ทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้ทรงบัญญัติไม่ให้พระฉันปลาและเนื้อตลอด
ชีวิต แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอม ทรงเห็นว่าใครจะถือเป็นส่วนตัว
ก็ถือไป แต่ไม่ทรงวางเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ พระสงฆ์ต้องบิณฑบาต
ฉัน จ�ำเป็นต้องฉันตามทีเ่ ขาถวายมา การปล่อยปลาบ่อยๆ เป็นเรือ่ งดี
เป็นการช่วยชีวิตสัตว์ ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้คุณปลอดภัย
เมื่อใดต้องการความช่วยเหลือขอให้ได้รับการช่วยเหลือ เมื่อใดเข้าที่
คับขันขอให้ปลอดภัย เป็นต้น
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ค�ำถามที่ ๕๖๓
สวัสดีค่ะ มีเรื่องสอบถามอีกเรื่องค่ะ คือเวลาก่อนเราจะสวดมนต์
บทต่างๆ เราจะต้องมีการสมาทานศีลก่อนทุกครั้ง อยากรบกวนสอบ
ถามว่าเราสมาทานศีลและท่องรับศีล ๕ คือเรารักษาศีลใช่ใหมคะ
(สวดมนต์กอ่ นนอนค่ะ) และทีเ่ ราสมาทานศีลก่อนจะสวดมนต์กอ่ นนอน
แล้วเราก็หลับไปเราจะได้บญ
ุ จากการรักษาศีลหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ

ศีล ๕ ถ้ารักษาอยูเ่ ป็นประจ�ำแล้วไม่ตอ้ งสมาทานก็ได้เพราะมีอยู่
แล้ว สวดมนต์ไปได้เลย
ค�ำถามที่ ๕๖๔
มีคนชอบอ้างว่ามีคำ� สอนว่าอย่าเชื่อเพราะเป็นครู ในกาลามสูตร
รบกวนขอค�ำอธิบายว่าสมควรกล่าวอ้างหรือไม่อย่างไร? ถ้าหากกล่าว
อ้างไปโดยรู้ไม่ชัดเจนจะบาปหรือไม่อย่างไร? ท�ำไมพระสูตรนี้ถึงได้มี
ขึน้ มาได้ทงั้ ๆ ทีว่ า่ ไม่ให้เชือ่ ครู เป็นต้น ขอบคุณครับ ขอให้อาจารย์และ
ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง
ตอบ

เพราะว่าครูก็อาจจะผิดได้ ท่านสอนให้เชื่อเหตุผล ส�ำหรับผู้ที่พอ
จะคิดเหตุผลได้เองแล้ว พระสูตรนีเ้ ป็นธรรมสัจจะคือเฉพาะเรือ่ งเฉพาะ
กรณีเฉพาะชาวกาลามะ มิได้ทรงแสดงทัว่ ไป ไม่ใช่สำ� หรับทีจ่ ะสอนเด็ก
แต่สำ� หรับสอนผูใ้ หญ่ทมี่ ปี ญ
ั ญาพอจะไตร่ตรองเหตุผลได้แล้ว เช่น อย่า
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เพิ่งรับเชื่อเพราะได้ฟังมา เพราะถือสืบๆ กันมา เป็นต้น มีเป็นจ�ำนวน
มากที่ท่านสอนให้เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ มารดาบิดา ครูอาจารย์ เป็นต้น
เช่นในทิศ ๖ ตอนที่ว่าด้วยหน้าที่ของศิษย์ มีอยู่ข้อหนึ่งว่าด้วยการเชื่อ
ฟังค�ำสัง่ สอน เพราะฉะนัน้ เรือ่ งกาลามสูตรนีจ้ ะน�ำไปสอนใครพูดกับใคร
ต้องพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อน
ค�ำถามที่ ๕๖๕
ท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะ กับการที่มีผู้กล่าวว่า “ผู้ที่ไม่
เข้าใจความตาย เป็นผูท้ ไี่ ม่เคยมีชวี ติ อยู”่ อย่างไรจึงเรียกว่าเข้าใจความ
ตายคะ
ตอบ

คนที่ไม่มีชีวิตก็ไม่ต้องตาย เพราะมีชีวิตจึงต้องตาย การเข้าใจ
ความตายก็มีเพียงเท่านี้ คือเราต้องตายแน่นอน จะที่ไหน เมื่อไร ด้วย
โรคอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
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ค�ำถามที่ ๕๖๖
พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงคุณสมบัตขิ อง “มิตรแท้” ไว้วา่ อย่างไรคะ
ตอบ

มิตรแท้ ๔ จ�ำพวก
๑. มิตรมีอุปการะ
๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
๓. มิตรแนะประโยชน์
๔. มิตรมีความรักใคร่
ทั้ง ๔ ประเภทนี้แบ่งออกไปอีกอย่างละ ๔ เช่น มิตรมีอุปการะ
มีลักษณะ ๔ อย่าง คือ
๑. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
๒. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
๓. เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพ�ำนักได้
๔. เมือ่ มีธรุ ะ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าทีอ่ อกปาก ฯลฯ ดูเพิม่ เติม
ใน นวโกวาท หรือใน สิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย
ค�ำถามที่ ๕๖๗
การท�ำให้สงฆ์แตกกันอันเป็นอนันตริยกรรมนัน้ อย่างไรจึงเรียกว่า
“แตกกัน” คะ เหตุใดจึงกล่าวว่าฆราวาสไม่อาจท�ำให้สงฆ์แตกกันได้
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ตอบ

สงฆ์แตกกันก็คอื เช่นอยูใ่ นอาวาสเดียวกันไม่ทำ� อุโบสถสังฆกรรม
ร่วมกัน ภิกษุต่างนิกายไม่ถือว่าแตกกัน เช่นในเมืองไทยมีธรรมยุติกนิกายและมหานิกาย ฆราวาสยุยงให้สงฆ์ทะเลาะกันได้แต่ให้เป็น
สังฆเภทไม่ได้ เพราะสังฆเภทต้องสงฆ์กับสงฆ์แตกกันเอง เปรียบให้ดู
เหมือนฆราวาสเป็นโจทก์ฟอ้ งภิกษุไม่ได้ สงฆ์จะไม่รบั ฟ้อง แต่ฆราวาส
เช่นนั้นเป็นพยานของโจทก์ได้ ผู้โจทก์ต้องเป็นภิกษุด้วยกัน
ค�ำถามที่ ๕๖๘
เราควรใช้ธรรมข้อใดบ้างในการอยูร่ ว่ มกับบุคคลทีเ่ ราไม่ถกู อัธยาศัย
แต่จำ� เป็นต้องท�ำงานหรืออยูใ่ นสิง่ แวดล้อมเดียวกัน เพือ่ ความสงบสันติ
ของตัวเราเองคะ
ตอบ

ต้องใช้ความอดทน ให้อภัย ถ้าเราไม่ชอบลักษณะใดของเขาให้คดิ
ว่าเป็นโชคดีของเราหนอทีเ่ ราไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ทัง้ ส่วนเลวและส่วนดีของ
บุคคลต่างๆ เป็นครูสอนเราได้ทงั้ นัน้ คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอุปนิสยั
ไม่เหมือนกัน ได้รบั ค�ำสัง่ สอนมาไม่เหมือนกัน มีอะไรๆ ต่างกันมากมาย
มาอยูด่ ว้ ยกัน ท�ำงานร่วมกัน ลงรอยกันได้บา้ ง ขัดแย้งกันบ้าง ให้เห็นว่า
เป็นเรือ่ งธรรมดา เราไม่ใช่เขา เขาไม่ใช่เรา อาจมีการกระท�ำหลายอย่าง
ของเราที่เขาไม่ชอบ จึงต้องอดทนและให้อภัย
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ค�ำถามที่ ๕๖๙
ความริษยาอยูใ่ นสังโยชน์สว่ นใด พระโสดาบันและพระสกทาคามี
ละได้หรือไม่คะ พระอนาคามีและพระอรหันต์ละความขัดเคืองเศร้า
หมองได้ทุกประการทั้งทางกาย วาจา และใจ ใช่หรือไม่คะ
ตอบ

ในสังโยชน์ไม่มีข้อนี้โดยเฉพาะ ถ้าจะเทียบเคียงดูก็น่าจะเข้าได้
กับข้อปฏิฆะ (หงุดหงิด ร�ำคาญ) ซึง่ พระอนาคามีละได้ ผูท้ กี่ เิ ลสเกลีย้ ง
เกลาจิตใจจริงๆ ก็คือพระอรหันต์ ตั้งแต่พระอนาคามีลงมาละกิเลสได้
บางส่วนแต่ยังมีส่วนเหลือ
ค�ำถามที่ ๕๗๐
มีคนชอบพูดว่ากิเลสเป็นแบบนั้นแบบนี้ อยากทราบว่ากิเลสเป็น
ยังไง ถ้าจะให้เปรียบเป็นรูปธรรมจะได้แบบไหน ขอบคุณครับ
ตอบ

กิเลสมันเป็นนามธรรม เห็นด้วยตาไม่ได้แต่มันแสดงออกทาง
รูปธรรม เช่น โทสะ+คน ก็เป็นคนมีโทสะ เราก็เห็นอาการของโทสะได้
จากบุคคลผู้นั้น กิเลสข้ออื่นๆ ก็ท�ำนองเดียวกัน
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ค�ำถามที่ ๕๗๑
สามีสารภาพว่ามีสัมพันธ์กับหญิงอื่นแต่ยังรักและต้องการอยู่กับ
ดิฉัน ดิฉันให้อภัยเขาแล้วแต่ยังเจ็บปวดในใจอยู่ ควรใช้ธรรมข้อใด
รักษาคะ และควรท�ำอย่างไรให้เขาคลายจากความรูส้ กึ ผิดได้บา้ ง เพราะ
เขาทุกข์มาก
ตอบ

ที่เขาสัมพันธ์กับหญิงอื่นนั้น สัมพันธ์กันแค่ไหน นานเท่าไรแล้ว
เมือ่ เขาก็เป็นทุกข์ คุณก็เป็นทุกข์ ในสถานการณ์อย่างนีเ้ ขาน่าจะตัดสิน
ใจเลิกความสัมพันธ์กบั หญิงอืน่ เสีย ก็จะหายทุกข์ดว้ ยกันทัง้ สองคน ถ้า
หญิงอื่นยังผูกพันกับเขาอยู่ก็คงจะเป็นทุกข์ไปอีกคนหนึ่ง พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “กามทั้งหลายให้ความสุขน้อยให้ความทุกข์มาก เมื่อรู้อย่างนี้
แล้วไม่ควรยินดีแม้ในกามทีเ่ ป็นพิษ” เรือ่ งของโลกียวิสยั ให้ความยุง่ ยาก
และความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด คนทั้งหลายควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก
อนึ่ง พึงส�ำเหนียกตระหนักในพระพุทธพจน์ที่ว่า “สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น”
ชีวติ คนเราระคนด้วยสุขและทุกข์ มันผ่านมาและผ่านไป รักษาจิต
ให้มั่นคงไว้เหมือนภูเขาศิลา ไม่หวั่นไหวด้วยแรงลม พูดอย่างนี้เหมือน
ไม่เห็นใจคุณ แต่ความจริงเห็นใจ แต่ก็ปลอบกันได้เพียงเท่านี้ การ
ลงมือปฏิบัติคุณต้องท�ำเอง
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ค�ำถามที่ ๕๗๒
คนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับผูม้ ธี รรมสูงๆ (หรือพระผูใ้ หญ่ทมี่ เี มตตาสูงหลาย
รูป) ท�ำไมยังมีจิตใจกระด้าง ไม่รักษามารยาท กิริยาท่าทางยังเหมือน
ผูท้ ไี่ ม่เคยได้ใกล้ชดิ หรือสัมผัสกับธรรมะเลย เกีย่ วข้องกับผูใ้ ดก็ปราศจาก
เมตตา ดูกิริยาเหมือนไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอน คนที่อยู่ใกล้คนดี
จะไม่มีการซึมซับสิ่งที่ดีๆ ได้เลยหรือคะ และผู้ใหญ่ที่มีคนเช่นนี้อยู่ใกล้
จะต้องใช้ความอดทนมากกว่าปกติหรือไม่คะ หรือว่าต้องเป็นผูม้ เี มตตา
ไม่มีประมาณจึงจะอยู่กับคนลักษณะนี้ได้ เราจะพบคนเช่นนี้ได้ไม่ยาก
เมื่อต้องไปติดต่อกับพระดังๆ บุคคลที่มีชื่อเสียงและสถานที่ที่คนไป
มากๆ
ตอบ

นิสยั และอุปนิสยั คนแก้ได้ยาก นอกจากเจ้าตัวจะรูส้ กึ ว่าไม่ดแี ล้ว
พยายามแก้ไขด้วยตนเอง ผู้ใหญ่และผู้มีชื่อเสียงมีผู้เข้ามาหามาก มี
สารพัดแบบ บางคนก็พอแก้ไขได้ บางคนก็แก้ไขไม่ได้ ก็เป็นเช่นนัน้ เอง
ปลงเสียเถิด ท่านที่เป็นผู้ใหญ่และมีคุณธรรมสูง ท่านมีเมตตามาก
เข้าใจชีวิตได้ดี จึงเห็นความหลากหลายของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา เป็น
เช่นนั้นเอง
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ค�ำถามที่ ๕๗๓
การลงโทษนักโทษด้วยการฆ่าให้ตาย เป็นบาปส�ำหรับผู้ฆ่าไหม
ครับ และในฐานะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธการลงโทษแบบนีเ้ หมาะสม
ไหมครับ ตามหลักแล้วการฆ่าให้ตายเป็นบาปนีค่ รับ แล้วบาปในเรือ่ งนี้
มีไหมครับ แล้วบาปจะไปตกที่ใครครับ
ตอบ

ปัญหาอยูท่ กี่ ฎหมาย ถ้ากฎหมายยังมีโทษประหารอยูก่ ต็ อ้ งท�ำไป
ตามนั้น เรื่องบาปหรือไม่บาปต้องยกไว้ก่อน เพราะเรื่องนี้เป็นไปตาม
หลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ถ้ามีคนถามเราว่า จับคนไปขังคุกบาป
หรือไม่บาป เราจะตอบอย่างไร แต่ถ้าถามว่าควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ ก็
ตอบได้วา่ ควรท�ำส�ำหรับคนท�ำผิดกฎหมาย แต่คนทีถ่ กู ใส่ความแล้วถูก
จ�ำคุกก็มี เรื่องมันซับซ้อน
ค�ำถามที่ ๕๗๔
ขอกราบเรียนถามเรื่อง “มิจฉาทิฏฐิ” ค่ะ เคยได้ยินมาว่ามี ๖๒
ประการ เขียนในพระไตรปิฎก แต่หนูไม่ทราบว่าอยู่เล่มไหน ขอความ
กรุณาอาจารย์แนะน�ำด้วยค่ะ
ตอบ

ทิฏฐิ ๖๒ ท่านไม่ได้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ๖๒ ท่านเรียกว่าทิฏฐิ ๖๒
หมายถึงทัศนะต่างๆ ของเจ้าลัทธิในสมัยพระพุทธเจ้า มีความเห็นต่างๆ
กันออกไป ดูใน พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ชือ่ พรหมชาลสูตร เป็นพระสูตรแรกของทีฆนิกาย
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ค�ำถามที่ ๕๗๕
ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำใจให้ไม่หวัน่ ไหวเมือ่ กระทบกับโลกธรรม ๘ ได้คะ
ตอบ

ต้องนึกไว้เสมอเป็นประจ�ำว่า โลกธรรม ๘ คือลาภ เสือ่ มลาภ ยศ
เสือ่ มยศ นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์ เป็นสิง่ ธรรมดา ผ่านเข้ามาใน
ชีวิตของคนทุกคน อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ มันผ่านมาแล้วปล่อยให้
มันผ่านไป ท�ำใจให้เหมือนศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวด้วยแรงลม อย่าไป
ยึดถือโลกธรรมว่าเป็นสิ่งจริงจัง มันเป็นมายาหลอกเราเล่น เดี๋ยวก็สุข
เดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสีย เดี๋ยวก็นินทาเดี๋ยวก็สรรเสริญ คนไม่
ถูกนินทาไม่มใี นโลก ท�ำใจอย่างนีไ้ ด้โลกธรรมจะไม่รบกวน มันเพียงแต่
ผ่านมาแล้วผ่านไป ต้องท�ำใจอย่างนี้ไว้ทุกวัน การปรารภเรื่องความ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาไว้ประจ�ำใจนี่แหละเป็นวิปัสสนา
กรรมฐาน
ค�ำถามที่ ๕๗๖
ผู้ที่เป็นที่พึ่งทางใจของผู้อื่นได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ
ตอบ

ต้องเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้ในทางจิตใจ
เปรียบเหมือนหลักหรือเสาทีจ่ ะเป็นทีพ่ กั พิงของสิง่ อืน่ ได้ ต้องเป็นหลักที่
หนักแน่นและมั่นคง ไม่ใช่ไม้หลักปักเลนอย่างที่เขาพูดกัน นอกจากนี้
จะต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งพิงแก่ตนเองจึงจะให้ที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้
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ค�ำถามที่ ๕๗๗
เรียนถามอาจารย์คะ่ ตอนนีห้ นูเบือ่ งานทีท่ ำ� ค่ะ อยากเปลีย่ นงาน
แต่ไม่รจู้ ะท�ำอะไรดี ถึงจะเลีย้ งตัวได้ขนาดนี้ เคยคิดถึงคนทีต่ กงาน ไม่มี
งานท�ำ มาเป็นก�ำลังใจให้ทำ� งาน แต่กย็ งั มีอาการเบือ่ ค่ะ อยากท�ำธุรกิจ
ส่วนตัวทีเ่ ลีย้ งตัวเองได้ แต่กไ็ ม่แน่ใจตนเองค่ะ มีกลวิธอี ย่างไร เพือ่ ช่วย
ให้ไม่เบื่องานไหมคะ
ตอบ

ต้องคิดถึงประโยชน์ว่าเมื่อท�ำงานนี้แล้วเราได้ประโยชน์อย่างไร
ถ้าไม่ท�ำเราจะเสียประโยชน์อย่างไร พอนึกถึงประโยชน์แล้วเบื่อก็ทำ�
ไม่เบื่อก็ท�ำ ชีวิตคนเราถ้าไม่ท�ำงานแล้วจะท�ำอะไร เราก็ต้องเลือกงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งท�ำอยู่ดี เลือกงานที่พอใจให้ได้สักอย่างก็จะท�ำงาน
ด้วยความสุข
ค�ำถามที่ ๕๗๘
กราบสวัสดีค่ะ บทสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก กับ คาถา
เมตตาหลวงเป็นบทเดียวกันหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ใช่ เมตตาหลวง คือบท
ไหนคะ และขอบพระคุณส�ำหรับค�ำตอบที่ ๕๗๑ ค่ะ ต้องขอโทษทีข่ าด
รายละเอียดไป คือสามีมสี มั พันธ์ทางเพศกับเพือ่ นร่วมงานประมาณปีที่
แล้ว และเลิกกันแล้วเมื่อต้นปีนี้เพราะรู้สึกผิดกันทั้งคู่ ปกติสามีเป็นคน
สนุกสนานร่าเริง ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีวี่แววเจ้าชู้ ตอนนี้เราทั้ง
สองคนทุกข์มาก จึงชวนกันท�ำบุญตักบาตร สวดมนต์และขออโหสิกรรม
ต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกวัน ไม่แน่ใจว่าทีท่ �ำอยูน่ เี้ ป็นการเริม่ ต้นทีถ่ กู ต้อง

58

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

หรือยัง ควรท�ำสิ่งใดเพิ่มเติมอีก ขอความกรุณาอาจารย์ให้ค�ำแนะน�ำ
ด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
ตอบ

ตอนนีค้ ณ
ุ มีความทุกข์อะไรอีก ในเมือ่ ทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้ว
การท�ำบุญตักบาตรเป็นของดีเสมอ และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนาย
เวรก็เป็นของดี ถ้ายังมีความทุกข์เรือ่ งอดีตอยูอ่ กี ก็ให้ฝงั อดีตเสีย ทีผ่ า่ น
ไปแล้วก็ให้แล้วไป ตั้งต้นกันใหม่ อนาคตยังอีกยาวไกล พระพุทธเจ้า
ท่านสอนว่า “อย่าค�ำนึงถึงอดีต อย่ากังวลถึงอนาคต เพราะอดีตก็ล่วง
ไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง ให้ทำ� ปัจจุบันให้ดีที่สุด จะเป็นผู้เจริญทุก
วันๆ” ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย ควรจะอ่านหนังสือธรรมะดีๆ
บ่อยๆ อ่านได้ทกุ วันก็ยงิ่ ดี ถ้ายุง่ มากก็พยายามเจียดเวลาให้กบั การอ่าน
หนังสือธรรมะ ให้ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญของชีวิต
คาถาเมตตาหลวงผมไม่รจู้ กั ไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยนิ ส�ำหรับ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนั้นไม่แนะน�ำให้สวดเพราะไม่จ�ำเป็น ยากด้วย
ยาวด้วย สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเป็นเบื้องต้นก็
พอแล้ว นอกจากนั้นสุดแล้วแต่คุณจะเลือกหามาสวด ควรเลือกที่มี
ธรรมสอนใจและมีค�ำแปลให้รู้ความหมายด้วยก็จะยิ่งดี
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ค�ำถามที่ ๕๗๙
เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคะ
ตอบ

ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ธรรม ท�ำความดีเพือ่ ความดี อย่างนีแ้ หละเรียกว่า
ธัมมาธิปไตย เมือ่ ได้ธรรมแล้วได้ความดีแล้ว ต่อไปก็จะได้อย่างอืน่ ทีน่ า่
ปรารถนาน่าพอใจเป็นผลตามมา หรือจะพูดอีกทีหนึ่งว่าปฏิบัติธรรม
เพื่อความพ้นทุกข์ก็ได้ เป็นเป้าหมายใหญ่ของการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่
ทุกข์เล็กทุกข์น้อยไปจนถึงทุกข์ในสังสารวัฏ
ค�ำถามที่ ๕๘๐
ตอนนีจ้ ติ ตกมากเลยค่ะ มีวธิ แี ก้ไขอย่างไรบ้างช่วยแนะน�ำด้วยค่ะ
ตอบ

ถามว่าจิตตกไปไหน ตกไปหาอะไร ถ้าตกไปในทางที่ชั่วเหมือน
แมวตกบ่อ ก็ต้องพยายามขวนขวายปีนป่ายขึ้นมาด้วยความเพียรใน
การระวังความชัว่ ทีย่ งั ไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึน้ พยายามละความชัว่ ทีเ่ กิดขึน้
แล้วให้หมดไป พยายามท�ำความดีทยี่ งั ไม่เกิดให้เกิดขึน้ พยายามรักษา
ความดีไว้ให้มั่นคงและให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยความไม่ประมาท คิด
สิง่ ใดแล้วท�ำให้จติ ตกก็อย่าคิดสิง่ นัน้ เปลีย่ นไปคิดสิง่ ทีท่ �ำให้จติ ผ่องใส
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ค�ำถามที่ ๕๘๑
ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยเวสารัชชกรณธรรมนั้น
เวสารัชชกรณธรรม หมายถึงอะไรคะ
ตอบ

เวสารัชชกรณธรรม แปลว่า ธรรมทีท่ ำ� ให้กล้าหาญ มี ๕ อย่าง คือ
๑. สัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล
๒. ศีล ความประพฤติดี
๓. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้สดับตรับฟังมาก มีการศึกษาดี
๔. วิริยารัมภะ ความเพียรสม�่ำเสมอ ความเพียรไม่ย่อหย่อน
๕. ปัญญา ความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้
นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงมีเวสารัชชญาณอีก ๔ คือ
๑. ทรงปฏิญญาพระองค์วา่ เป็นสัมมาสัมพุทธะ ทรงรูธ้ รรมทัง้ ปวง
ก็ทรงรู้จริง ใครๆ ทักท้วงไม่ได้
๒. ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าสิ้นอาสวะ ก็สิ้นอาสวะจริง
๓. ทรงแสดงสิ่งใดว่าเป็นอันตราย สิ่งนั้นก็เป็นอันตรายจริง
๔. ทรงแสดงว่าธรรมใดน�ำสัตว์ออกจากทุกข์ได้ ธรรมนัน้ ก็นำ� สัตว์
ออกจากทุกข์ได้จริง
ค�ำถามที่ ๕๘๒
เราจะสามารถอธิบายอริยสัจ ๔ และมัชฌิมาปฏิปทา ตามแนวทาง
ของปฏิจจสมุปบาทได้หรือไม่ อย่างไรคะ
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ตอบ

ปฏิจจสมุปบาทเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ ๔ คือส่วนที่ว่าด้วยเหตุ
เกิดของทุกข์ (ทุกขสมุทยั ) และความดับทุกข์ (ทุกขนิโรธ) มัชฌิมาปฏิปทาในอริยสัจ ๔ นัน้ หมายถึง มรรคมีองค์ ๘ ส่วนมัชฌิมาปฏิปทาใน
ปฏิจจสมุปบาท หมายถึง ท่ามกลางระหว่างความเห็นว่าทุกสิ่ง มีอยู่
(อัตถิตา) และความเห็นว่าทุกสิง่ ไม่มี (นัตถิตา) แต่เห็นว่าทุกอย่างจะมี
หรือไม่มีก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัย
ค�ำถามที่ ๕๘๓
เราควรระลึกถึงธรรมข้อใดบ้าง หรือควรคิดอย่างไรเพือ่ จะท�ำให้มี
ความสุขได้บ้างในวัยชรา หรือในยามที่เราเจ็บไข้ไม่สบายคะ
ตอบ

ก็นึกตามแนวอภิณหปัจจเวกขณ์ ๕ อย่าง อภิณหปัจจเวกขณ์
แปลว่า ธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆ คือ
๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา
๒. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา
๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา
๔. เรามีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดา
๕. เรามีกรรมเป็นของของตน ท�ำกรรมเช่นใดย่อมได้รบั ผลเช่นนัน้
นึกอย่างนี้บ่อยๆ ความทุกข์จะลดลง เมื่อความทุกข์ลดลง ความ
สุขก็มีมากขึ้น
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ค�ำถามที่ ๕๘๔
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาของเราเป็นบุคคลทีม่ ศี ลี ด่างพร้อยเกือบทุกข้อ ใช้
งบประมาณแผ่นดินเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ตนเอง (ไม่นับ
ที่ยักยอกเพื่อความร�่ำรวยของเขาและครอบครัว) เราต้องท�ำใจอย่างไร
ให้ท�ำงานกับเขาได้คะ
ตอบ

ท�ำใจว่า กรรมใครกรรมมัน ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน ผู้ท�ำดี
จักได้รับผลดี ผู้ทำ� ชั่วจักได้รับผลชั่ว ถ้าไม่ทันในชาตินี้ก็ยกยอดไปชาติ
หน้าและชาติต่อๆ ไป ตราบเท่าที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ
เราก็ท�ำงานของเราไป แต่ไม่ร่วมมือในทางทุจริต เท่านี้เราก็ปลอดภัย
แล้ว
ค�ำถามที่ ๕๘๕
ขอเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าฌาน ๔ กับ ผล
สมาบัติ นอกจากจะแตกต่างกันในด้านคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั แิ ล้ว ยังมี
ข้อแตกต่างกันในด้านอื่นอีกหรือไม่คะ เช่น เรื่องของลมหายใจ การ
ได้ยินเสียง ฯลฯ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ผู้เข้าฌานที่ ๔ ลมหายใจละเอียดมาก อ่อนมากเหมือนจะไม่
หายใจ ส่วนผู้เข้านิโรธสมาบัติไม่หายใจเลยเหมือนคนตายแต่ไม่ตาย
ผลสมาบัติเข้าได้เฉพาะพระอริยบุคคล เข้าไปเสวยรสแห่งอริยผลตาม
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ชั้นของตนๆ ถ้าท่านผู้นั้นได้ฌานระดับใดก็อาจเข้าฌานระดับนั้นด้วย
ส่วนการได้ยนิ เสียงนัน้ ถ้าถึงฌานที่ ๔ แล้ว ทราบว่าไม่ได้ยนิ เสียงเพราะ
สงบลึกมาก ถ้าจะเจริญญาณต่างๆ ต้องถอยจิตมาอยู่ที่อุปจารสมาธิ
ค�ำถามที่ ๕๘๖
กราบเรียนถามอาจารย์ค่ะ ว่าการที่มีคนมาบอกให้เอาดวงวัน
เดือนปีและเวลาเกิด เขียนเพื่อน�ำไปสวดมนต์ในหลายๆ วัด และน�ำ
กลับมาใส่กรอบบูชา การท�ำเช่นนี้เหมาะสมและสมควรหรือไม่คะ ขอ
ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

คิดว่าไม่จำ� เป็นต้องท�ำอย่างนัน้ สิรมิ งคลตามหลักพระพุทธศาสนา
อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (ลองดู มงคล ๓๘ ประการ)
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ค�ำถามที่ ๕๘๗
ตอนบวชท�ำผิดสังฆาทิเสสแต่โดยไม่รู้ว่าผิด แต่มารู้ก็สึกไปแล้ว
ถามว่าต้องบวชใหม่เพืี่อมาแก้สังฆาทิเสสหรือไม่ อย่างไร
ตอบ

ถ้าจะบวชใหม่กต็ อ้ งท�ำพิธอี อกจากอาบัตสิ งั ฆาทิเสส แต่ไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำอย่างนั้น คือสึกแล้วก็แล้วไป อาบัติสังฆาทิเสสไม่ได้ติดไปด้วย
อย่าว่าแต่อาบัติสังฆาทิเสสเลย แม้ต้องอาบัติปาราชิกแล้วสึกไปแล้ว
ก็ยังประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในฐานะอุบาสก ให้บรรลุมรรคผลได้ (ดู
วินัยกถา ในหนังสือ มังคลัตถทีปนี)
ค�ำถามที่ ๕๘๘
เรียนอาจารย์ที่เคารพค่ะ มีปัญหากับเด็กคนหนึ่งในที่ท�ำงาน
เนือ่ งจากงานต้องติดต่อพูดคุยกัน แต่ดิฉนั จะคุยกับเขาเฉพาะเรือ่ งงาน
เนื่องจากเขาจะไม่ฟังเราเรื่องอื่น รวมทั้งเรื่องงาน เมื่อพูดด้วยเขาจะไม่
ใส่ใจ มีปญ
ั หาก็จะถามคนอืน่ ทัง้ ทีง่ านนัน้ เป็นชิน้ งานของดิฉนั เคยพูด
ดีด้วยแต่ก็หน้าบึ้งใส่ ไม่คุยด้วย ชอบนินทาลับหลังด้วย ยุให้คนอื่น
เกลียดเรา ท�ำให้การท�ำงานยากขึน้ ดิฉนั เหนือ่ ยใจกับเด็กคนนีม้ าก พูด
ไม่ออกบอกไม่ถูกค่ะ อาจารย์มีวิธีแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไรดีคะ
ตอบ

ช่างมัน ไม่ตอ้ งใส่ใจ ท�ำในใจไว้เสมอว่าเรือ่ งเล็ก คนเกลียดเราไม่
เป็นภาระแก่เรา คนรักเราต่างหากทีเ่ ป็นภาระแก่เรา คุณเจริญวิปสั สนา
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เสียเลยว่า สิ่งที่กระทบทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ควร
ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางเสีย ก้อนหินที่หนักเพราะเราไปแบก ถ้าเราไม่
แบกไม่ถือมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นไม่หนักเรา
ค�ำถามที่ ๕๘๙
การที่เราโกรธเกลียดพี่ๆ จนไม่อยากให้อภัย แต่หลังจากแผ่
เมตตาให้เขาบ่อยๆ เข้า ความรู้สึกนี้ก็หายไป แต่เราไม่ยินดียินร้าย
ไม่ว่าเขาจะสุขหรือทุกข์ทั้งที่เป็นญาติกัน แบบนี้เรียกว่าเป็นคนจิตใจ
คับแคบหรือไม่ (รูส้ กึ เฉยเหมือนเพือ่ นร่วมโลกไม่ใช่ญาติ หากรูส้ กึ แบบนี้
เป็นสิ่งไม่ดี เราควรปรับตัวอย่างไรคะ)
ตอบ

ดีแล้ว เมื่อใดควรช่วยจึงค่อยช่วย

ค�ำถามที่ ๕๙๐
การที่เราน้อมจิตหรือกล่าวค�ำอุทิศส่วนกุศล โดยที่ไม่ได้กรวดน�้ำ
พร้อมกันไปด้วย ผู้ที่เราอุทิศส่วนกุศลให้นั้นจะได้รับผลบุญหรือไม่คะ
ตอบ

กรวดน�ำ้ หรือไม่กรวดมีผลเท่ากันคือ เมือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้แล้วด้วย
ใจ จะกรวดน�้ำหรือไม่กรวดก็มีผลเท่ากัน
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ค�ำถามที่ ๕๙๑
สวัสดีค่ะ สวดมนต์และนั่งสมาธิในห้องนอนจะได้บุญเหมือนกับ
สวดมนต์ในห้องพระหรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ

ได้บญ
ุ เหมือนกัน คุณลองนึกถึงพระทีอ่ ยูป่ า่ สิ ท่านสวดมนต์ในป่า
ไม่มีห้องพระจะได้บุญไหม
ค�ำถามที่ ๕๙๒
พุทธพจน์ทใี่ ห้บคุ คลเห็นโลกเป็นของว่างเปล่านัน้ ค�ำว่า โลก ในทีน่ ี้
หมายถึงอะไร และว่างเปล่าจากอะไรคะ
ตอบ

โลก หมายถึง สรรพสิง่ ในโลก โดยเฉพาะขันธ์ ๕ ว่างเปล่าจากตัว
ตน ไม่มสี าระ เมือ่ พิจารณาโลกอยูแ่ บบนี้ มัจจุราชจะมองไม่เห็น คือไม่
ต้องเกิดไม่ต้องตายอีก เป็นพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโมฆราชมาณพ ผู้
เป็นศิษย์คนหนึ่งใน ๑๖ คนของพราหมณ์พาวรีที่ผูกปัญหาไปทูลถาม
พระพุทธเจ้า ตอนหลังโมฆราชมาณพได้ขอบวชและได้ส�ำเร็จเป็นพระ
อรหันต์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในทางเป็นอยู่อย่างปอนๆ
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ค�ำถามที่ ๕๙๓
ความหมายของ “พุทธะ” ที่หมายถึง ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน นั้น
แต่ละค�ำ (ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ และผูเ้ บิกบาน) มาจากค�ำภาษาบาลีวา่ อย่างไร หรือ
หมายเอาองค์ธรรมข้อใดคะ
ตอบ

มาจากค�ำภาษาบาลีวา่ “พุทโฺ ธ” แปลว่า ผูร้ ู้ เป็นพระปัญญาคุณ,
แปลว่า ผูต้ นื่ หมายความว่า ตืน่ จากกิเลส ไม่หลับใหลด้วยอ�ำนาจกิเลส
ที่เรียกว่า กิเลสนิทรา จัดเป็นพระบริสุทธิคุณ, แปลว่า ผู้เบิกบาน คือ
เบิกบานด้วยพระมหากรุณา จัดเป็นพระมหากรุณาคุณ ในบทสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้ามีค�ำว่า “พุทฺโธ สุสุทฺโธ กรุณามหณฺณโว” แปลว่า ผู้รู้ ผู้
บริสทุ ธิอ์ ย่างยิง่ และผูม้ คี วามกรุณาดุจห้วงมหรรณพ ก็รวมเอาพระคุณ
ทั้งสามอย่าง ถ้าจัดเป็นองค์ธรรมก็ได้แก่ ปัญญา ความบริสุทธิ์ และ
ความกรุณา
ค�ำถามที่ ๕๙๔
ธรรมใดได้ชื่อว่าเป็นประธานของกุศลธรรมทั้งหลายคะ
ตอบ

ตามพุทธศาสนสุภาษิต ท่านว่า ขันติเป็นประธานแห่งกุศล
ธรรมทั้งหลาย ดังบาลีว่า
สีลสมาธิคุณานํ ขนฺติปธานการณํ
สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต
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แปลว่ า ขั น ติ เ ป็ น ประธาน เป็ น เหตุ แ ห่ ง คุ ณ คื อ ศี ล และสมาธิ
กุศลธรรมทั้งปวงย่อมเจริญเพราะขันตินั่นเทียว หมายความว่า เพราะ
ขันตินนั่ เองท�ำให้กศุ ลธรรมทัง้ หลายเจริญขึน้ เช่น ศีลและสมาธิ เป็นต้น
ขันติท่านแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. ธีติขันติ อดทนต่อความล�ำบากตรากตร�ำ
๒. อธิวาสนขันติ อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ปว่ ย ทุกขเวทนาอาพาธ
๓. ตีติกขาขันติ อดทนต่อกิเลสที่ยั่วยวน
จะเห็นว่า ขันติมคี วามส�ำคัญเพียงไรต่อความเจริญของกุศลธรรม
ค�ำถามที่ ๕๙๕
ปรัชญา จริยศาสตร์ และพุทธธรรม มีความเหมือนและแตกต่าง
กันในสาระส�ำคัญอย่างไรคะ
ตอบ

พุ ท ธธรรมได้ แ ก่ ค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง หมด ส่ ว นที่ เ ป็ น
จริยศาสตร์กม็ ี ส่วนทีเ่ ป็นปรัชญาก็มี เรียกว่าพุทธจริยศาสตร์และพุทธปรัชญา (ดู พุทธจริยศาสตร์ และ พุทธปรัชญา ทัง้ เถรวาทและมหายาน
ของวศิน อินทสระ)
ส่วนจริยศาสตร์และปรัชญาทั่วไปนั้นเป็นของตะวันตกบ้างของ
ตะวันออกบ้าง ของนักปราชญ์ต่างๆ (ดูหนังสือ จริยศาสตร์ ของวศิน
อินทสระ) ค�ำถามทีค่ ณ
ุ ถามมานีม้ รี ายละเอียดมากเหลือเกิน ไม่อาจน�ำ
มาตอบในที่นี้ได้ทั้งหมด
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ค�ำถามที่ ๕๙๖
ท่านพาหิยะ ผู้เป็นเลิศด้านตรัสรู้ได้เร็ว ขอเรียนถามท่านอาจารย์
ว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรือ่ งอะไร พระพาหิยะจึงตรัสรูค้ ะ ขอทราบค�ำ
บาลีด้วย ค�ำแปลด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า “ดูกอ่ นพาหิยะ ท่านจงสักแต่วา่ เห็นในสิง่
ทีไ่ ด้เห็น จงสักแต่วา่ ฟังในสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั จงสักแต่วา่ รูท้ างจมูก ลิน้ และกาย
ในสิ่งที่ได้รู้ จงสักแต่ว่ารู้ทางใจในสิ่งที่ได้รู้ทางใจ” (ทิฏเ ทิฏมตฺตํ ภ
วิสฺสติ สุเต สุตมตฺตํ ภวิสฺสติ มุเต มุตมตฺตํ ภวิสฺสติ วิญฺาเต วิญฺา
ตมตฺตํ ภวิสฺสติ)
ค�ำว่า มุตะ และ วิญ
ฺ าตะ แปลว่ารูเ้ หมือนกัน แต่มตุ ะหมายถึง
รู้ทางจมูก ลิ้น กาย วิญ
ฺ าตะหมายถึงรู้ทางใจ ได้ฟังพระพุทธโอวาท
เพียงเท่านี้ ท่านพาหิยะก็ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่ยังไม่ทันได้บวช
ก็สนิ้ ชีวติ เสียก่อนเพราะโคขวิดในทางแคบแห่งหนึง่ ในขณะไปหาบริขาร
เพือ่ การบวช และน่าประหลาดทีพ่ ระพุทธเจ้าจัดท่านพาหิยะไว้ในหมูภ่ กิ ษุ
ยกย่องให้เป็นเอตทัคคะในการรู้ธรรมได้เร็ว
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ค�ำถามที่ ๕๙๗
หลังจากปฏิบัติธรรมมาจิตเปลี่ยนไป คือมีความรู้สึกว่าศาสนา
พุทธสอนในเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันและไม่ได้สอนให้งมงาย สอน
เรื่องความเป็นจริง การอยู่กับความจริง การยอมรับความจริง เมื่อมี
อะไรกระทบให้รู้ที่ใจเห็น และเป็นผู้ดูที่ดีไม่หลงไปปรุงแต่งหรือกระท�ำ
ตามความอยาก หรื อ โทษผู ้ อื่ น ว่ า ท� ำ ให้ เ ราทุ ก ข์ และเห็ น ว่ า การที่
เราปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปเพียงเพื่อฝึกจิตให้ดูรู้อยู่กับปัจจุบัน เข้าใจ
ธรรมชาติ และอยู่กับธรรมชาติได้โดยที่ไม่เอาจิตไปข้องกับสิ่งที่กระทบ
ส่วนเรื่องอภินิหารต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่รู้ว่าคนนี้เกิดชาติที่
แล้ว เป็นอะไร ท�ำกรรมอะไรมา หรือรู้วาระจิตผู้อื่นได้ก็เพียงรู้นั้น เป็น
เรื่องที่ไม่ควรยึด ให้ท�ำปัจจุบันให้ดีที่สุด ให้รู้เฉพาะกายใจของตนเอง
ไม่ควรไปสนใจอะไรที่อยู่นอกตัว แล้วท�ำให้เกิดอัตตาว่าเก่ง แต่ควรดูรู้
ที่กายใจตนเอง ที่หนูเข้าใจนี้ผิดหรือถูกคะ
ตอบ

ดีแล้ว ถูกต้องแล้วครับ

ค�ำถามที่ ๕๙๘
ปาติโมกข์ คืออะไรคะ ปาติโมกข์ ในปาติโมกขสังวร การสวด
ปาฏิโมกข์ และโอวาทปาฏิโมกข์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
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ตอบ

ปาติโมกข์ แปลว่า เป็นหลักเป็นประธาน พระสวดปาติโมกข์ทุก
ครึ่งเดือน หมายถึง ทบทวนวินัย ๒๒๗ ข้อ ปาติโมกขสังวร แปลว่า
ส�ำรวมในพระปาติโมกข์ คือส�ำรวมในศีลในวินยั โอวาทปาฏิโมกข์ คือ
ค�ำสอนที่เป็นหลักทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระสาวก ๑,๒๕๐ รูป
ในวันเพ็ญเดือน ๓ ซึ่งเราถือเป็นวันมาฆบูชาอยู่ในปัจจุบัน
ค�ำถามที่ ๕๙๙
พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้หรือไม่คะว่า อินทรียสังวรอย่างยอด
เยี่ยมเป็นอย่างไร จะใช้อะไรเป็นเครื่องวัด
ตอบ

อินทรียสังวรอย่างยอดเยี่ยมก็คือ ระวังจิตไม่ให้บาปอกุศลรั่วไหล
เข้าสูจ่ ติ ในเวลาเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหูเป็นต้น ข้อความนีป้ รากฏ
ในอปัณณกปฏิปทา (ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด) ตอนที่ว่าด้วยอินทรียสังวร ใน
ที่นั้นทรงแสดง อปัณณกปฏิปทาไว้ ๓ ข้อ คือ
๑. อินทรียสังวร
๒. โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการบริโภค
๓. ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรเพื่อละกิเลส
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ค�ำถามที่ ๖๐๐
เราจะแผ่เมตตาด้วยการอโหสิกรรมให้ผอู้ นื่ ทุกคนทีเ่ คยท�ำร้าย ที่
ท�ำให้เราเสียใจให้หมดเวรภัยแก่กันได้ไหมคะ มีค�ำสวดหรือค�ำบาลีที่มี
ความหมายท�ำนองนี้ไหมคะ
ตอบ

ได้ ค�ำบาลีที่สวดกันอยู่ก็มี สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพยาปชฺฌา
อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ เท่านี้ก็น่าจะพอแล้ว
ค�ำถามที่ ๖๐๑
ผมเรียนถามอาจารย์ว่า ช่วงนี้ผมปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งแล้วมี
อยู่วันหนึ่งความคิดที่ไม่ดีอย่างแรงผุดขึ้นมาในหัวของผมโดยไม่ตั้งใจ
(แต่ผมพยายามห้ามมัน) อาจารย์คิดว่าบาปไหมครับแล้วอาจารย์มีวิธี
ในการแก้พฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ตอบ

ความคิดที่ไม่ดีอย่างแรง คือคิดอย่างไร คุณไม่ได้บอกมาผมจะ
ตอบได้อย่างไร คิดไม่ดคี ดิ เป็นบาปอกุศลมันก็เป็นบาปอยูแ่ ล้ว ก็ละเสีย
ได้ด้วยความคิดใหม่ที่ดี เหมือนลิ่มเก่าที่ผุก็ตอกลิ่มใหม่ที่ดีเข้าไปแทน
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ค�ำถามที่ ๖๐๒
ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน หมายความว่าอะไรคะ
ตอบ

คือรู้ว่าสิ่งที่ตนก�ำลังคิดอยู่นั้นเป็นบาปหรือเป็นบุญ เป็นกุศลหรือ
อกุศล เมื่อรู้แล้วพยายามละบาปอกุศลเสีย บ�ำรุงรักษาไว้เฉพาะส่วนที่
เป็นบุญกุศล ท่านกล่าวไว้ว่า ผู้ปฏิบัติแม้ไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่น
ก็ควรจะฉลาดในวาระจิตของตนดังกล่าวมาแล้ว
ค�ำถามที่ ๖๐๓
ผมเรียนถามอาจารย์ว่า ช่วงนี้ผมปฏิบัติธรรมมาระยะหนึ่งแล้ว
มีอยู่วันหนึ่งความคิดปรามาสพระรัตนตรัย ผมไม่อยากให้มันเกิดแต่
อยู่ดีๆ มันก็เกิด (แต่ผมพยายามห้ามมัน) อาจารย์คิดว่าบาปไหมครับ
แล้วอาจารย์มวี ธิ ใี นการแก้พฤติกรรมดังกล่าวอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ตอบ

ควรจะบอกมาด้วยว่าปรามาสพระรัตนตรัยว่าอย่างไร คิดอย่างไร
จะได้แก้ไขที่ความคิด เพียงแต่บอกว่าปรามาสเฉยๆ ก็ไม่สามารถจะ
แก้ไขได้ ปรามาสทีค่ ณ
ุ พูดถึงนีต้ คี วามว่าดูหมิน่ ดูถกู ไม่ยอมรับความดี
ของพระรัตนตรัย ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คุณคิดอย่างไร
จึงเรียกว่าปรามาส ขอให้บอกรายละเอียดด้วยจึงจะตอบได้
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ค�ำถามที่ ๖๐๔
ดิฉนั ชอบบทสนทนาของท่านพระสารีบตุ รกับท่านพระปุณณมันตานี
บุตร ในหนังสือ อธิบายมิลนิ ทปัญหา ของท่านอาจารย์หน้า ๑๙๕-๒๐๒
มาก (ครัง้ แรกเคยอ่านในหนังสือ ผูส้ ละโลก ค่ะ) ทีท่ า่ นพระปุณณมันตานี
บุตรตอบค�ำถามท่านพระสารีบุตร ว่า ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระ
ผูม้ พี ระภาคเจ้าเพือ่ อะไร โดยอุปมาด้วยรถ ๗ ผลัด ไม่ทราบว่าจะหาอ่าน
บทสนทนาของท่านทั้งสองในเรื่องอื่นๆ ได้ที่ใดอีกไหมคะ และเหตุใด
ท่านพระปุณณมันตานีบุตรจึงกล่าวว่า ถ้าพระพุทธองค์จักทรงบัญญัติ
สีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ เป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้ว ก็ชื่อว่า
ทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพาน เหตุใดจึง
กล่าวว่า ธรรมเหล่านั้น เป็น “ธรรมที่ยังมีอุปาทาน” คะ กราบขอบ
พระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
ตอบ

วิสุทธิ ๗ เป็นเพียงมรรคาไปสู่อนุปาทาปรินิพพาน เหมือนกับ
มรรคมีองค์ ๘ เป็นมรรคาไปสู่นิพพาน ท่านจึงจัดมรรคมีองค์ ๘ เป็น
สังขตธรรม ดังข้อความในอัคคัปปสาทสูตรว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมที่เป็นสังขตะ (มีปัจจัยปรุงแต่ง) อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
เป็นเลิศ (พระไตรปิฎกบาลี เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๓๔) วิสทุ ธิ ๗ ก็เป็นท�ำนอง
เดียวกันนี้ ท่านจึงเปรียบเหมือนรถ ๗ ผลัด ไปสู่จุดหมายปลายทาง
ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

75

ค�ำถามที่ ๖๐๕
ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า เราข้ามโอฆะได้ เพราะไม่ละความเพียร
แต่กไ็ ม่พยายามนัน้ ๑. โอฆะ หมายความว่าอะไรคะ ๒. ไม่ละความ
เพียร แต่ก็ไม่พยายาม หมายความว่าอะไรคะ
ตอบ

ข้อความเต็มๆ ของพระสูตรนี้ (โอฆตรณสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปิฎกบาลี เล่ม ๑๕ ข้อ ๑-๓) ว่าดังนี้
เทวดาตนหนึ่งทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์
ข้าพระองค์ขอทูลถาม พระองค์ขา้ มโอฆะได้อย่างไร” พระพุทธองค์ตรัส
ตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ เราไม่พักอยู่เราไม่เพียรอยู่ ข้ามโอฆะได้แล้ว”
เทวดาทูลถามต่อว่า “ข้าแต่พระองค์ผไู้ ม่มที กุ ข์ ก็พระองค์ไม่พกั ไม่เพียร
ข้ามโอฆะอย่างไรเล่า” ตรัสตอบว่า “ท่านผูม้ อี ายุ เมือ่ ใดเราพักอยู่ เมือ่
นั้นเรายังจมอยู่โดยแท้ เมื่อใดเรายังเพียรอยู่ เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดย
แท้ ท่านผู้มีอายุ เราไม่พักเราไม่เพียร ข้ามโอฆะได้แล้ว อย่างนี้แล”
ถ้ายังเพียรอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถึงฝั่ง ถ้ายังพักอยู่ก็แสดงว่ายังท�ำ
ความเพียรอยู่ แต่พระองค์ได้ถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วจึงไม่ต้องพัก
ไม่ต้องเพียร
โอฆะคือกิเลสดุจห้วงน�้ำที่กล่าวถึงนี้ คือ
๑. กาโมฆะ โอฆะคือ กาม
๒. ทิฏโฐฆะ โอฆะคือ ทิฐิ โดยเฉพาะหมายถึงมิจฉาทิฏฐิ
๓. ภโวฆะ โอฆะคือ ภพ หมายความว่ายังมีการเวียนว่ายตายเกิด
อยู่ในภพต่างๆ
๔. อวิชโชฆะ โอฆะคือ อวิชชา
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ค�ำถามที่ ๖๐๖
คนเราเกิดมาท�ำไม มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
ตอบ

เกิดมาเพือ่ พัฒนาตน มีชวี ติ อยูเ่ พือ่ พัฒนาตนให้ดที สี่ ดุ เท่าทีม่ นุษย์
จะท�ำได้
ค�ำถามที่ ๖๐๗
โพธิ ป ั ก ขิ ย ธรรม ๓๗ ประกอบด้ ว ยธรรม ๗ หมวด มี ค วาม
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร และถ้าจะมองในมุมของการแบ่งกันท�ำ
หน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายคือการพ้นทุกข์ จะได้หรือไม่ หากต้องการ
ศึกษาให้ลึกซึ้ง ควรจะอ่านคัมภีร์เล่มใดบ้าง
ตอบ

ถ้าต้องการศึกษาให้ลึกซึ้ง ต้องอ่านหลายคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่อง
นัน้ ๆ เช่น สติปฏั ฐาน ๔ ก็ตอ้ งศึกษาจากเรือ่ งสติปฏั ฐาน เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นต้น มรรคมีองค์ ๘ ศึกษาได้จากหนังสือ อริยสัจ ๔
ของวศิน อินทสระ นอกจากนั้นก็ต้องศึกษาเป็นเรื่องๆ ไป ก็ต้องอ่าน
หนังสือมากหน่อย
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ค�ำถามที่ ๖๐๘
ในหนังสือ อธิบายมิลนิ ทปัญหา หน้า ๖๙ ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึง
ข้อความในปาฏลิคามิยวรรค คัมภีรอ์ ทุ าน เกีย่ วกับพระนิพพานว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู่ แต่ไม่ใช่ดิน น�้ำ ลม ไฟ ไม่ใช่อากาสานัญ
จายตนะ ไม่ใช่วญ
ิ ญานัญจายตนะ ไม่ใช่อากิญจัญญายตนะ ไม่ใช่เนว
สัญญานาสัญญายตนะ ไม่ใช่โลกนี้ ไม่ใช่โลกอื่น ไม่ใช่ดวงจันทร์ ดวง
อาทิตย์ เรากล่าวสภาพนัน้ ว่า ไม่มา ไม่ไป ไม่ตงั้ อยู่ ไม่จตุ ิ ไม่อบุ ตั ิ ไม่
ด�ำรงอยู่ ไม่เป็นไป ไม่มีอารมณ์ นั่นแลว่าเป็นที่สุดแห่งทุกข์” และได้
อธิบายในตอนท้ายว่า “ค�ำว่า อายตนะในทีน่ ี้ หมายถึงนิพพานนัน่ เอง”
ดิฉนั เคยได้ยนิ มาว่า นิพพานมิอาจรับรูไ้ ด้ดว้ ยอายตนะใดๆ และมีความ
เข้าใจว่า อายตนะทั้งหลายเป็นสังขตธรรม มีปัจจัยปรุงแต่ง เหตุใด
อายตนะในที่นี้จึงหมายถึงนิพพานคะ
ตอบ

อายตนะในที่ นี้ ห มายถึ ง นิ พ พาน ไม่ ใ ช่ อ ายตนะ ๖ มี ตา หู
เป็นต้น ท่านใช้ค�ำว่าอายตนะแทนนิพพานเฉพาะในที่นี้ ในที่บางแห่ง
เช่น ในเกวัฏฏสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ท่านใช้ค�ำว่า “วิญญาณ”
แทน “นิพพาน” เช่น นิพพานแสดงให้ดูไม่ได้ (วิญฺาณํ อนิทสฺสนํ)
นิพพานมีชอื่ เรียกต่างๆ มากมาย คือมีคำ� เป็นอันมากทีห่ มายถึงนิพพาน
ในที่นั้นๆ
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ค�ำถามที่ ๖๐๙
อะไรเป็นเหตุที่ท�ำให้ความสุขและความทุกข์ตั้งอยู่ได้นานคะ
ตอบ

สุขและทุกข์ตงั้ อยูไ่ ด้ไม่นานหรอก เพราะมันไม่เทีย่ ง ความไม่เทีย่ ง
เป็นลักษณะของโลกทั้งปวงรวมทั้งเทวโลกด้วย
ค�ำถามที่ ๖๑๐
สมาธิเป็นสื่อน�ำจิตสงบได้อย่างไร
ตอบ

บ�ำเพ็ญสมถะก่อน เมื่อจิตสงบท่านจึงเรียกว่าสมาธิ ชั่วคราว
บ้าง เฉียดฌานบ้าง เป็นฌานบ้าง ที่เรียกในภาษาบาลีว่า ขณิกสมาธิ
อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ
ค�ำถามที่ ๖๑๑
เราจะฝึกจิตอย่างไรเมื่อก�ำลังทุกข์
ตอบ

เมือ่ ก�ำลังทุกข์กด็ ทู กุ ข์พจิ ารณาทุกข์ สาวหาเหตุของทุกข์ แล้วดับ
ที่เหตุ ความทุกข์ก็จะดับไป
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ค�ำถามที่ ๖๑๒
เรียนอาจารย์ที่เคารพ ท�ำอย่างไรจึงจะให้อภัยได้บ่อยๆ เมื่อเด็ก
ในส�ำนักงานพูดกระแทกกระทัน้ แดกดัน หรือแสดงกิรยิ าไม่สภุ าพ เช่น
กระแทกเก้ า อี้ ใ ส่ จะไปคลุ ก คลี ด ้ ว ยก็ เ ดิ น หนี ทุ ก ครั้ ง แสดงกิ ริ ย า
หยาบคาย ไม่รเู้ ด็กผูใ้ หญ่ กรุณาตอบยาวๆ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ล่วงหน้าค่ะ
ตอบ

สันดานคนไม่เหมือนกัน ค�ำว่า “สันดาน” อย่านึกว่าเป็นค�ำหยาบ
นะ มาจากค�ำว่า “สันตานะ” หรือ “สันตติ” ซึ่งแปลว่า สืบต่อ หรือต่อ
เนือ่ ง บางคนกิรยิ าวาจาหยาบมาหลายชาติแล้วต่อเนือ่ งกันมา เราเป็น
อะไรทีจ่ ะมาขูดหรือขัดเกลาสันดานของคนพวกนีไ้ ด้ ให้คณ
ุ ท่องไว้บอ่ ยๆ
ว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน ผู้ท�ำดีจักได้ดี ผู้ท�ำชั่วจักได้ชั่ว
ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน คนอื่นใครเล่าจะท�ำให้
คนอืน่ บริสทุ ธิไ์ ด้ ผูท้ ำ� บาปเองย่อมเศร้าหมองเอง ผูไ้ ม่ทำ� บาปย่อมบริสทุ ธิ์
เอง คนกิเลสหนาบางคนพระพุทธเจ้ายังโปรดไม่ได้ เราเป็นใคร คิดได้
อย่างนี้คุณคงจะสบายใจขึ้น สัตว์โลกเป็นไปต่างๆ ตามกรรมของตน
สิง่ ดีออกจากคนดียอ่ มกลับเข้ามาหาคนดี สิง่ ชัว่ ออกจากคนชัว่ มันก็กลับ
เข้าไปหาคนชัว่ คุณเจริญพรหมวิหารข้ออุเบกขาเสียบ้างก็จะได้รบั ผลดี
ผมขออวยพรให้คุณได้ประสบสิ่งที่น่าปรารถนา พ้นจากสิ่งที่ไม่น่า
ปรารถนา เท่านี้ตอบยาวแล้วหรือยัง ขอให้โชคดีนะ
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ค�ำถามที่ ๖๑๓
สภาวะที่บุญและบาปไม่สามารถให้ผลได้ คือสภาวะอย่างไรคะ
ตอบ

ต้องสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้ว และดับชีวิตไปแล้วไม่มา
เกิดอีก
ค�ำถามที่ ๖๑๔
กราบเรียนท่านอาจารย์วศิน ดิฉันรู้จักท่านมานานพอสมควร
และได้แวะเวียนมาอ่านการสนทนาธรรมของท่านอยูบ่ า้ งแต่ไม่บอ่ ยนัก
หลายๆ ครั้งดิฉันได้รับความรู้ออกไปจากค�ำถามของคนอื่น และหลาย
ครัง้ ทีด่ ฉิ นั คิดจะถามท่านอาจารย์บา้ ง แต่กต็ ดั สินใจไม่ถามเพียงเพราะ
ดิฉนั คิดว่า ท่านอาจารย์มคี ำ� ถามมากพออยูแ่ ล้วทีจ่ ะต้องตอบ แต่ตอนนี้
ดิฉนั มีความรูส้ กึ ว่าการใช้ชวี ติ ของดิฉนั ในแต่ละวันนัน้ ช่างยากเย็นเสีย
เหลือเกิน ความสับสนเกิดขึ้นอยู่ในใจไม่ห่างหาย จนดิฉันรู้สึกเหมือน
เป็นคนที่ท�ำอะไรลังเล ตัดสินใจไม่ได้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร ดูสับสน
ไปหมดจนแยกไม่ออก ดิฉันควรจะยึดอะไรไว้ให้เป็นหลักแก่ใจตัวเอง
ดีคะ เพราะดูเหมือนว่าสิ่งที่ดิฉันคิดว่าควร พอท�ำไปแล้วกลับไม่เป็นที่
เห็นชอบของใครๆ โดยเฉพาะคนที่เค้ารักดิฉันมากที่สุดอย่างแม่ รู้สึก
เหมือนสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ต้องท�ำในชีวิตมันขัดกันอยู่ตลอด ดิฉันขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงส�ำหรับค�ำชี้แนะค่ะ
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ตอบ

ชีวิตไม่มีสูตรส�ำเร็จ การกระท�ำต่างๆ ของคนเรามีเงื่อนไขมาก
ยากที่จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรอะไรไม่ควรเพราะความ
มีเงื่อนไขมากของสิ่งต่างๆ บางอย่างเมื่อเราท�ำกับคนหนึ่ง เขาชอบ
เขาก็เห็นว่าถูกต้อง แต่เมื่อเราไปท�ำกับอีกคนหนึ่ง เขาไม่ชอบเขาก็
เห็นว่าไม่ถูกต้อง บางทีก็ขึ้นอยู่กับกาลเวลา บางทีก็ขึ้นอยู่กับเทศะคือ
สถานที่ แต่ขอให้นกึ ไว้เสมอว่า เป็นไปไม่ได้ทเี่ ราจะท�ำอะไรให้ถกู ใจคน
ทุกคน มันย่อมจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้าง สุภาษิตฝรั่งเขาว่า คนโง่
เท่านั้นที่สามารถท�ำให้ทุกคนพอใจได้ (Only a fool can please
everybody.) เพราะฉะนั้นเมื่อคุณตรองด้วยปัญญารอบคอบแล้ว
ได้ ส อบถามท่ า นผู ้ รู ้ บ ้ า งแล้ ว ลองปฏิ บั ติ ดู แ ล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์และความสุขแก่ตนเองบ้าง แก่ผู้อื่นบ้างก็ท�ำไปเถอะ หวังว่า
ค�ำแนะน�ำเล็กน้อยนี้จะท�ำให้คุณสบายใจขึ้น ผมขอเอาใจช่วยด้วย
ค�ำถามที่ ๖๑๕
จะท�ำอย่างไรดี ที่ทุกวันนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างอดทนมากที่สุดแล้ว มี
สามี มีลูก แต่ไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัว สามีดีแต่กับคนอื่น คนที่
ท�ำงานชมว่าเป็นผูช้ ายทีน่ า่ รัก อบอุน่ มีนำ�้ ใจ เพราะสามีเป็นคนใจใหญ่
ชอบเลีย้ งและดูแลคนอืน่ เอาใจใส่ทกุ ข์สขุ คนอืน่ แต่กบั ลูกเมีย สามีไม่
ถูกใจ ไม่พดู คุย หยอกล้อ หรือถามสารทุกข์สขุ ดิบ มีแต่จะบ่นว่า ต�ำหนิ
สามีเห็นแก่ความสุขของตนเองมากๆ โดยลืมค�ำว่าหน้าทีข่ องพ่อ อะไรๆ
ก็จะโยนหน้าที่และความรับผิดชอบให้แต่ภรรยาฝ่ายเดียว ภรรยาก็
ท�ำงานนอกบ้าน ไหนจะต้องท�ำงานบ้านอีก ไหนจะลูกอีก แต่ละวันอยู่
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ร่วมกันแบบแกนๆ บางทีมเี รือ่ งไม่สบายใจทีท่ ำ� งาน มาปรึกษา สามีจะ
ไม่รับฟัง แถมด่าว่าอีกว่าเรานิสัยไม่ดีเอง หนูไม่มีความสุขในชีวิตเลย
เวลาหนูเครียดหนูกจ็ ะไปลงกับลูก หนูคดิ ว่าช่วยไม่ได้ เป็นกรรมของเรา
ทีต่ อ้ งมาเป็นพ่อ แม่ ลูก กัน หนูไม่รจู้ ะไปพูดให้ใครฟังได้ หนูอยากกลับ
ไปเป็นโสด ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ที่กรุณาอ่านค�ำถามของหนู
ตอบ

ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องที่ตอบยากที่สุด เพราะเหมือนกับว่าเรา
ฟังความข้างเดียว ไม่รู้ว่าความจริงจริงๆ เป็นอย่างไร ผมหนักใจมาก
ในการตอบปัญหาครอบครัว และพลอยหนักใจแทนคุณไปด้วย ผมเคย
ตอบปัญหาทางอินเตอร์เน็ตมาระยะหนึ่งเมื่อก่อนนี้หลายปีมาแล้ว ได้
ขอร้องผู้จัดท�ำว่า ผมขอตอบปัญหาเกี่ยวกับธรรมะอย่างเดียว ไม่ตอบ
ปัญหาครอบครัวและสังคม แต่คุณถามมาแล้วก็เล่าความในใจให้ฟัง
หวังว่าคุณคงไม่โกรธ เมื่อคุณท�ำบุญหรือท�ำความดีใดๆ ก็ขอให้ตั้งจิต
อธิษฐานว่า “ขออย่าได้พบกับเหตุการณ์เช่นนี้อีก”
ชีวติ คนเราล�ำพังตัวคนเดียวต้องแบกภาระขันธ์ ๕ ของตัวเองก็เป็น
ทุกข์มากอยู่แล้ว เมื่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นซึ่งมีความบกพร่องอยู่ป็นอัน
มากก็จะต้องทุกข์มากขึน้ อีกเพียงใด สังคมวิทยาบอกเราว่า มนุษย์เป็น
สัตว์สงั คมคือชอบอยูร่ วมกันเป็นหมู่ แต่พออยูด่ ว้ ยกันเข้าจริงๆ มนุษย์ก็
มีปญ
ั หามาก มีปญ
ั หาต่อกัน จนยากทีจ่ ะแก้ไขได้ มนุษย์เรากว่าจะคิด
อะไรได้เหตุการณ์ก็ได้ล่วงเลยมาแล้ว อย่างคนที่คิดจะไม่แต่งงานก็คิด
ได้เมือ่ แต่งไปแล้ว คนทีเ่ จ็บป่วยหนักๆ ก็คดิ ได้เมือ่ ป่วยเสียแล้ว เป็นเวร
กรรมของมนุษย์จริงๆ ผมพูดมานีอ้ าจท�ำให้คณ
ุ เศร้าหนักลงไปอีก ขอให้
คิดว่าอย่างน้อยคุณก็ได้ระบายให้ใครคนหนึ่งฟัง ผมขอเอาใจช่วยให้
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คุณพ้นจากสภาพอย่างทีเ่ ป็นอยู่ ขอให้คณ
ุ พระรัตนตรัยและคุณความดี
ได้คุ้มครองคุณให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ
ค�ำถามที่ ๖๑๖
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ชว่ ยอธิบายเรือ่ งคนตาบอดถือตะเกียง
จากเรื่องที่ยกมานี้ หนูอ่านแล้วไม่ทราบว่าเขาต้องการจะบอกอะไรค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะ ตาบอดถือตะเกียง สมัยก่อนประชาชนในประเทศ
ญี่ปุ่นใช้ตะเกียงท�ำด้วยไม้ไผ่หุ้มกระดาษ ติดเทียนข้างในส�ำหรับส่อง
ทางเดิน คืนหนึ่งชายตาบอดคนหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อน ขากลับเพื่อนยื่น
ตะเกียงให้ถือกลับบ้าน “ไม่ต้องหรอก ส�ำหรับฉัน มืดหรือสว่างมันก็
เหมือนกัน” เขากล่าว “ฉันว่าตะเกียงมีประโยชน์ส�ำหรับแก” เพื่อน
อธิบาย “แต่ถา้ แกไม่ถอื ไป เผือ่ ใครกะเล่อกะล่าวิง่ มาชนแกเข้าจะว่าไง
ถือไปเถอะน่า” ชายตาบอดรับตะเกียงจากเพื่อน แล้วออกเดินทางไป
พอไปได้หน่อยหนึ่ง ก็โดนใครคนหนึ่งชนเข้าอย่างจัง อารามโกรธจัด
เขาจึงตะคอกเจ้าหมอนั่นว่า “เดินไม่ดูตาม้าตาเรือ มองไม่เห็นตะเกียง
หรือไงโว้ย” “ก็ตะเกียงพีช่ ายมันดับแล้ว จะเห็นได้ยงั ไงวะ” เจ้าหมอนัน่
ตอบ จากหนังสือ “เนื้อติดกระดูก” ศาสตราจารย์พิเศษ เสถียรพงษ์
วรรณปก แปล
ตอบ

เขาต้องการจะสอนว่าคนตาบอดที่ถือโคมไฟนั้น ไม่ช่วยให้ตัวเอง
เห็นหนทางและเมื่อไฟดับก็ไม่รู้ฉันใด คนบางคนก็ฉันนั้น เป็นคนเขลา
แต่สำ� คัญตนว่าเป็นคนฉลาด ก็ยิ่งแสดงความเขลามากขึ้นดังพระพุทธ
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ภาษิตที่ว่า
“ผู้ใดเป็นคนโง่ รู้ตัวว่าเป็นคนโง่ก็พอเป็นคนฉลาดได้บ้างเพราะ
ความรู้สึกตัวนั้น
แต่ผู้ใดเป็นคนโง่ส�ำคัญตนว่าเป็นคนฉลาด ผู้นั้นเป็นคนโง่แท้ๆ”
บางคนมีศรัทธาในศาสนาแต่ศรัทธาอย่างมืดบอด เหมือนคน
ตาบอดไม่ใช้ปญ
ั ญาคิดว่าตัวถือศาสนาแล้ว แต่กถ็ อื ผิดๆ จึงไม่เกิดผลดี
เหมือนคนตาบอดเหยียบลงไปบนไฟที่ส่องทางก็ไม่รู้
ค�ำถามที่ ๖๑๗
เรียนถามท่านอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อาหารที่น�ำมาถวาย
หากพระองค์ไม่ทรงเสวย เจ้าบ้านก็ต้องทานเอง ที่พระองค์ท่านเปรียบ
กับการที่พระองค์ถูกนินทา แต่ไม่ทรงรับ ท่านตรัสกับใคร ขอท่าน
อาจารย์ได้โปรดเล่าด้วยครับ
ตอบ

มีพราหมณ์คนหนึ่งมาด่าพระพุทธเจ้า เพราะเหตุที่ภรรยาของเขา
เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามาก กล่าวค�ำนอบน้อมพระพุทธเจ้าวันละหลายๆ
ครัง้ วันหนึง่ พราหมณ์ผนู้ นั้ ต้องการจะเลีย้ งนักบวช พราหมณ์ได้ขอร้อง
ภรรยาว่าวันนีอ้ ย่าได้กล่าวค�ำนอบน้อมพระพุทธเจ้า ภรรยาก็รบั ค�ำ แต่
บังเอิญนางถือของเพื่อจะไปเลี้ยงสมณพราหมณ์ ของหล่นจากมือตก
ลงพืน้ นางจึงเผลอกล่าวค�ำนอบน้อมพระพุทธเจ้า พวกสมณพราหมณ์
ต่างก็ลกุ ขึน้ พร้อมกันด่าพราหมณ์ผเู้ ป็นเจ้าของบ้าน พราหมณ์ผนู้ นั้ โกรธ
ภรรยาของตนมากและโกรธพระพุทธเจ้าด้วย จึงได้ไปด่าพระพุทธเจ้า
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และถามว่า ฆ่าอะไรเสียได้จงึ อยูเ่ ป็นสุข ฆ่าอะไรเสียได้จงึ จะไม่เศร้าโศก
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ฆ่าความโกรธเสียได้จึงจะอยู่เป็นสุขและ
ไม่เศร้าโศก” ตรัสบอกพราหมณ์ว่า ค�ำด่าของเขาพระองค์ไม่ทรงรับ
เปรียบเหมือนเมือ่ แขกมาบ้าน เจ้าของบ้านน�ำของมาต้อนรับ ถ้าแขกไม่
บริโภค ของนั้นก็ตกเป็นของเจ้าของบ้านเอง พราหมณ์เลื่อมใสขอถึง
พระรัตนตรัยตลอดชีวิต
ค�ำถามที่ ๖๑๘
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะ ที่ได้กรุณาตอบค�ำถาม
ที่ ๖๑๖ เรื่องคนตาบอดถือตะเกียง หนูอยู่กับความไม่รู้มา ๔ ปี ลอง
อ่านทบทวนเองหลายครั้งก็ยังตีความไม่ได้ เคยถามเพื่อนแต่ก็ยังไม่ได้
รับความกระจ่าง ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระพุทธภาษิตด้วย หนูขอ
รบกวนทราบที่มาและค�ำภาษาบาลีด้วยนะคะ เพื่อจะจดจ�ำไว้ใช้บ้าง
เมื่อมีโอกาสค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ
ตอบ

ค�ำภาษาบาลีว่า
โย พาโล มญฺตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตมานี ส เว พาโลติ วุจฺจติ
มาในคัมภีรธ์ รรมบท พาลวรรค ขุททกนิกาย พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕
ในอัมพชาดก เตรสนิบาต พระไตรปิฎก เล่ม ๒๗ พูดถึงคนบอด
เหยียบงูบ้าง เหยียบไฟที่ส่องทางบ้างก็ไม่รู้ เป็นค�ำที่ลูกศิษย์ผู้ล่วงเกิน
อาจารย์แล้วมาขอโทษว่า ตัวเขาเปรียบเหมือนคนตาบอด ปฏิเสธคุณ
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ของอาจารย์จึงเสื่อมจากมนต์ที่เสกมะม่วงให้ออกลูกได้ทุกฤดูกาล แต่
อาจารย์ไม่ยอมให้อภัยเพราะได้สงั่ ไว้กอ่ นแล้วว่า ใครถามว่าเรียนมนต์
มาจากไหนก็ขอให้บอกตรงๆ ว่าเรียนมาจากคนจัณฑาลคนหนึ่ง แต่
เขาละอายจึงบอกผู้ถามว่าเรียนมาจากอาจารย์ทิศาปาโมกข์แห่งเมือง
ตักกสิลา เขาเสียใจมาก ทราบว่าไปตายในป่า (ถ้าต้องการรายละเอียด
ให้อ่านในอรรถกถาอัมพชาดก เตรสนิบาต)
ค�ำถามที่ ๖๑๙
เมื่อวานคุยกับเพื่อนแนะน�ำเค้าให้เข้าวัด ท�ำบุญ เพราะเค้าไม่
สบายใจ เค้าบอกว่าเค้าไม่ได้ทุกข์มากหรือชรามากจนถึงกับต้องเข้า
วัด (อันนีด้ อกทีห่ นึง่ ) เค้าบอกว่าทุกวันนีเ้ ค้าให้ทานพวกขอทาน ไม่เคย
ท�ำบาป ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานของเค้าให้ลลุ ว่ งก็เพียงพอแล้ว (อันนีด้ อก
ทีส่ อง) พอเพือ่ นพูดอย่างนีก้ เ็ ถียงไม่ถกู เพราะทีเ่ ค้าคิดก็ดเู หมือนจะไม่
ผิดอะไร คนเราเกิดมาก็ประคองตัวกับชีวติ ไปวันๆ ไม่ได้ทำ� ร้ายใคร ให้
ทานเล็กน้อย ก็ดโู อเคดี ตกลงว่าเราท�ำบุญเช่นถวายสังฆทาน ตักบาตร
ถือศีลกินเจไป ท�ำไปท�ำไม ดีกว่าคนทีเ่ ค้าไม่ได้คดิ อยากเข้าวัดยังไงกัน
อึ้งค่ะอึ้ง ตอบด้วยนะคะ
ตอบ

วิถชี วี ติ และวิธกี ารด�ำเนินชีวติ ของคนเราไม่เหมือนกัน ปล่อยเขาไป
เถอะ โลกนีม้ คี วามหลากหลายจึงเป็นโลกอย่างทีเ่ ราเห็นอยูใ่ นปัจจุบนั นี้
คุณท�ำของคุณไปตามที่คุณเห็นสมควรและไม่ผิดทางของบัณฑิต ขอ
ให้หายงงเถอะ คนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน ความคิดก็ไม่เหมือนกัน
พฤติกรรมจึงไม่เหมือนกัน
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ค�ำถามที่ ๖๒๐
คราวทีพ่ ระอานนท์กล่าวชืน่ ชมพระกาฬุทายีเถระขณะเข้าสมาบัติ
อยูใ่ ต้แสงจันทร์วา่ งดงามอย่างยิง่ แต่พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์
ว่า ทรงรุ่งเรืองยิ่งกว่า ด้วยเดชทั้ง ๕ ทรงรุ่งเรืองเหนือผู้ใดทั้งสิ้น การ
กล่าวเปรียบเทียบเช่นนี้ กับการเปรียบเทียบที่เป็น “มานะ” อันพระ
อรหันต์ละได้สิ้นแล้ว มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

ต้องการจะบอกความจริงเท่านั้นไม่ใช่มานะ

ค�ำถามที่ ๖๒๑
หากคนเราสิ้นชีวิต ณ ขณะจิตที่ถึงตทังควิมุตติอยู่ จะถือว่าได้
ภาวะแห่งการเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่คะ ถ้าได้ จะเป็นขั้นใด
ตอบ

ไม่เป็น พระอริยบุคคลต้องได้สมุจเฉทวิมุตติ
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ค�ำถามที่ ๖๒๒
เคยได้ทราบว่า เมื่อพระพุทธองค์ทรงถามท่านพระสารีบุตรว่า
ท่านมีอะไรเป็นวิหารธรรม ท่านพระสารีบตุ รตอบว่า มีความว่าง (สุญญ
ตา) เป็นวิหารธรรมนัน้ ในพระบาลี มีกล่าวไว้อกี หรือไม่คะว่า พระอริยสาวกองค์อนื่ ๆ มีธรรมใดเป็นวิหารธรรมบ้าง เช่น ท่านพระอานนท์ พระ
มหาโมคคัลลานะ พระอนุรุทธ พระมหากัสสปะ เป็นต้น
ตอบ

สุญญตาเป็นวิหารธรรมของพระอริยบุคคลโดยทั่วไปอยู่แล้ว

ค�ำถามที่ ๖๒๓
ไปจ�ำค�ำพูดของคนข้างบ้านทีก่ ำ� ลังด่าและทะเลาะกันอยู่ พอต่อมา
อีกวันดิฉันก�ำลังสวดมนต์ไหว้พระอยู่ดีๆ ค�ำพูดที่เค้าด่ากันเมื่อวันก่อน
บังเอิญแวบเข้ามาในความคิดนะคะ ตนเองก็เลยคิดไปว่าเหมือนเรา
ก�ำลังเอาค�ำพูดทีจ่ ดจ�ำมา (โดยไม่ตงั้ ใจ) ไปว่าพระรัตนตรัยโดยทีต่ นเอง
ไม่คดิ จะตัง้ ใจหรืออยากจะให้เกิดขึน้ ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา สิง่ นีก้ ลายเป็น
สิง่ ทีต่ นเองคิดวิตกตลอดเวลา ว่าเราท�ำบาป (โดยไม่คดิ จะตัง้ ใจเลยนะ
คะ) แต่ดูเหมือนว่าพอครั้งต่อๆ ไป เราตั้งใจจะไม่ท�ำอีก แต่ก็เหมือน
กลายเป็นเราต่อต้านตนเอง ชอบคิดขึน้ มาอีก ตอนนีเ้ หมือนจะกลายเป็น
ว่ามันติดอยูใ่ ต้จติ ส�ำนึกของเราไปแล้ว ทุกวันนีก้ พ็ ยายามท�ำความดีให้
มากๆ เพราะอยากพ้นจากวิบากกรรมตรงนี้ให้ได้ค่ะ ไม่รู้ว่าอธิบายพอ
จะให้อาจารย์เข้าใจได้หรือเปล่า แต่สรุปคือตนเองได้ ปรามาสพระรัตนตรัยไปโดยทีไ่ ม่ตงั้ ใจ อาจารย์มวี ธิ แี ก้ไขอยางไรคะ แล้วจะบาปมากไหม
ถ้าก�ำลังต่อสู้กับมันอยู่
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ตอบ

ที่ว่าปรามาสพระรัตนตรัยนั้น ปรามาสว่าอย่างไร ถ้าคุณพูด
วนเวียนอยู่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
ค�ำถามที่ ๖๒๔
กราบเรียนถามท่านอาจารย์วศินว่า มรรคมีองค์แปด กับปฏิจจสมุปบาทมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ในแง่การปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
ตอบ

ปฏิจจสมุปบาทว่าด้วยเหตุเกิดของทุกข์และความดับทุกข์ เหตุ
เกิดของทุกข์กค็ อื กิเลส ๓ ตัว ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน การดับ
ทุกข์ก็คือดับกิเลสทั้งสามตัวนี้ ส่วนมรรคมีองค์ ๘ ว่าด้วยหลักธรรม ๘
ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุด
ค�ำถามที่ ๖๒๕
เรียนอาจารย์วศินทีร่ กั และเคารพยิง่ หนูระลึกถึงอาจารย์ตลอดมา
ตอนนีร้ สู้ กึ ว่ามีธรุ ะมาก ท�ำให้จติ ล้าเหลือเกินค่ะ รูส้ กึ ว่ามีเวลาน้อยมาก
ต้องฝึกงานตืน่ แต่เช้าเดินทางไปฝึกงาน ต้องเจอผูค้ นมากมายต่างๆ กัน
ไป เจอกับกิเลสเขากิเลสเรา โดยมากก็จะบอกตัวเองเวลาทีไ่ ม่สบายใจ
หรือมีอะไรมากระทบว่าช่างมันเถอะ พยายามสวดมนต์ทกุ วัน ท�ำสมาธิ
ในเวลาที่สะดวก แต่ก็เหนื่อยมากกลับถึงโรงพยาบาลก็หลับเป็นตาย
เช้าดูแลคุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วก็ไปท�ำงาน อาจารย์คะหนูรักพ่อกับแม่
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มาก แต่กเ็ หนือ่ ยและเครียดจังเลยค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากดูแลท่าน
แต่วา่ มันเหนือ่ ยใจทีเ่ ห็นคุณพ่อต้องนอนอยูบ่ นเตียงทุกวันๆ ทานอะไร
ไม่คอ่ ยได้แม้วา่ สติกย็ งั ดีอยู่ คุณแม่กเ็ ครียดและเหนือ่ ยเพราะต้องดูแล
คุณพ่อพยายามบอกให้คุณพ่อทานอาหาร แต่ท่านก็เบื่ออาหารจริงๆ
ทานไม่ได้ พอน�ำ้ ตาลต�ำ่ ก็แย่เลย หนูรสู้ กึ ว่าไม่มเี วลาพักผ่อนของตัวเอง
เลย แล้วก็ท�ำให้การที่จะระลึกหรือคิดทบทวนธรรมะที่เคยเรียนมามัน
ท�ำได้น้อยเหลือเกิน เรื่องความรักก็ดูเหมือนว่าเสรีภาพทางจิตมันช่าง
น้อยลงทุกที หนูอยากไปหาอาจารย์เหลือเกินค่ะ อยากกลับไปเรียน แต่
ตอนนี้ก็เหนื่อยเหลือเกิน ถ้าไปเรียนได้เมื่อไหร่คงจะดีไม่น้อย อาจารย์
พอจะแนะน�ำอะไรให้หนูได้บ้างไหมคะ ตอนนี้หนูรู้สึกเหมือนเป็นคนที่
เคยมีตาดีเคยมองเห็นอะไรชัดเจน แล้วกลับกลายมาเป็นคนที่ตาเริ่ม
ฝ้าฟางจนมองอะไรแทบไม่เห็น สงสารตัวเองจังเลยค่ะ รักและเคารพ
อาจารย์เสมอนะคะ คิดถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกท่านด้วยค่ะ
ตอบ

ความทุกข์ของชีวิตแต่ละช่วงแต่ละตอนท�ำให้เราเห็นโทษของ
สังสารวัฏ เห็นโทษของความเกิด ความทุกข์ทั้งมวลมีมูลเหตุจากที่เรา
เกิดมา ความทุกข์ไม่มสี ำ� หรับผูไ้ ม่เกิด ขอให้นกึ อย่างนีบ้ อ่ ยๆ แล้วตัง้ ใจ
ว่าจะพยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อความไม่เกิดอีก เกิดบ่อยๆ เป็น
ทุกข์บ่อยๆ วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะสิ้นกิเลส สิ้น
สังสารวัฏ เห็นใจหนูเหลือเกินแต่ขอให้คิดว่า สัตว์โลกทั้งมวลอยู่ใน
สภาพทีไ่ ม่ตา่ งกัน ล้วนแต่เผชิญหน้ากับความทุกข์อยูท่ งั้ นัน้ เรามีเพือ่ น
ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมากมาย คุณยังดีไม่ขาดแคลนปัจจัย ๔
บางคนมีทกุ ข์อย่างคุณด้วยและขาดแคลนปัจจัย ๔ ด้วย จะล�ำบากขึน้
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อีกกี่เท่า น่าสลดใจจริงๆ เอาความทุกข์มาเป็นบทเรียนเพื่อให้เราบ่าย
หน้าไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องเวียนมาทุกข์อีก
ค�ำถามที่ ๖๒๖
สวัสดีค่ะ เรียนถามอาจารย์ค่ะ พอดีได้รู้ข่าวจากสามี ว่าพี่ชาย
ของสามีแอบมีภรรยาเล็ก และมีลกู ด้วยกัน ในความรูส้ กึ ของตัวหนูเอง
สงสารพี่สะใภ้ค่ะ ที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ในตัวของพี่ชายสามีเองเป็น
คนเจ้าชูเ้ งียบ หน้าตาดี ขรึม ก่อนหน้านีแ้ ละในตอนหนุม่ มีเมียมาหลาย
คน (ตามที่สามีเล่าให้ฟัง) ถ้าสมมติว่าหนูบอกกับพี่สะใภ้เรื่องที่พี่ชาย
สามีไปมีภรรยาน้อย หนูจะบาปไหมคะที่ท�ำให้สามีภรรยาเขาทะเลาะ
กัน แต่ก็ไม่อยากเห็นพี่สะใภ้โง่ในฐานะที่เป็นเมียหลวงและลูกผู้หญิง
เหมือนกัน ขอบคุณค่ะ
ตอบ

บอกให้รกู้ ไ็ ม่บาปเพราะพูดความจริงและมีประโยชน์ และควรจะ
แถมให้ด้วยว่า ช่างเขาเถอะ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ผู้ทำ�
ดีจักได้ดี ท�ำชั่วจักได้ชั่ว ผู้ใดแสวงหาทุกข์ใส่ตัวผู้นั้นย่อมประสบทุกข์
เอง เป็นไปตามกฎแห่งกรรม
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ค�ำถามที่ ๖๒๗
ธัมมานุสารี และสัทธานุสารี หมายความว่าอะไรคะ
ตอบ

สัทธานุสารี แปลว่า แล่นไปตามศรัทธา หมายถึง พระอริยบุคคล
ทีม่ สี ทั ธินทรียแ์ รงกล้าเมือ่ ได้บรรลุมรรคผล ธัมมานุสารี แปลว่า แล่น
ไปตามธรรม หมายถึง พระอริยบุคคลผู้มีปัญญินทรีย์แรงกล้าเมื่อได้
บรรลุมรรคผล
ค�ำถามที่ ๖๒๘
มหาปเทส ๔ คืออะไร และมีความส�ำคัญอย่างไรคะ
ตอบ

มหาปเทส แปลว่า ข้ออ้างอิงใหญ่ มีทั้งทางวินัย และมีทั้งทาง
ธรรม ทางวินัย เช่น สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าควรท�ำ
หรือไม่ควรท�ำ แต่ถา้ เข้ากับสิง่ ทีค่ วรก็ทำ� ได้ ถ้าเข้ากับสิง่ ทีไ่ ม่ควรก็ทำ� ไม่
ได้ เช่น เครื่องดื่มบางชนิดซึ่งไม่มีในสมัยพุทธกาลแต่มีในสมัยนี้ ลอง
พิจารณาดูวา่ ใกล้ไปทางไหนควรท�ำหรือควรเว้น ส�ำคัญตรงทีเ่ ป็นเครือ่ ง
มือพิจารณาตัดสินว่าควรหรือไม่ควร มหาปเทสทางธรรม เช่น ได้ยนิ ได้
ฟังมาจากคณะหรือจากบุคคลผูใ้ ดผูห้ นึง่ ว่า สิง่ นีถ้ กู ต้องสิง่ นีไ้ ม่ถกู ลอง
น�ำไปเทียบกับพระสูตรบ้างพระวินัยบ้างว่าตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนไว้ หรือขัดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เป็นต้น ส�ำคัญตรงที่
ท�ำให้เราไม่เชื่อง่าย ค้นหาหลักฐานทางพุทธศาสนาเสียก่อน เช่น พระ
สูตร อรรถกถา เป็นต้น
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ค�ำถามที่ ๖๒๙
การศึกษาพระไตรปิฎกโดยการอ่านและค้นคว้าจากหนังสือ และ
MP3 ด้วยตนเอง มีข้อควรระวังอย่างไรบ้างไหมคะ เพื่อให้สามารถ
เข้าใจพระพุทธพจน์และข้อความอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตอบ

ก็ต้องถามท่านผู้รู้บ้าง

ค�ำถามที่ ๖๓๐
ถ้าท�ำบาปชาตินมี้ ามาก มีสทิ ธิท์ จี่ ะนิพพานชาตินไี้ ด้หรือเปล่าครับ
เพิง่ ดูองคุลมิ าลมาครับ คือท�ำชัว่ ฆ่าคนมามากใช่ไหมครับ แล้วสุดท้าย
ก็ได้พระพุทธเจ้าสั่งสอน สุดท้ายองคุลิมาลได้บรรลุธรรมในชาตินั้นเลย
หรือเปล่าครับ หรือว่าไปนรกก่อน? แล้วจะมีทางเป็นไปได้ไหม ที่ใคร
สักคนท�ำบาปฆ่าคนมาอย่างนั้นแต่ก็เกิดบรรลุธรรมขึ้นมาด้วยอะไร
ก็แล้วแต่ จะมีทางเป็นไปได้ไหมครับ แล้วถ้าเป็นไปได้ คนที่ถูกโดน
กระท�ำล่ะครับเค้าจะรู้สึกอย่างไรในเมื่อคนชั่วไม่ได้ลงนรก?
ตอบ

ได้ องคุลมิ าลก็บรรลุธรรมชัน้ สูงสุดเป็นพระอรหันต์ไม่เกิดอีก บาป
กรรมก็ตามไม่ได้เรียกว่าอโหสิกรรม ไม่ใช่คนอโหสิแต่กรรมอโหสิเอง

94

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

ค�ำถามที่ ๖๓๑
สวดมนต์ให้คนที่เค้าเกลียดเรา เค้าจะเลิกเกลียดเราหรือเปล่าค่ะ
การที่เราสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศล ให้กับคนที่เค้าเกลียดเรา จะช่วย
ท�ำให้เค้ารู้สึกดีขึ้นกับเราบ้างหรือเปล่าค่ะ เพราะดิฉันท�ำให้คนคนหนึ่ง
ผิดหวัง แล้วเหมือนเค้าจะเกลียดดิฉนั ไปเลย ไม่รจู้ ะท�ำยังไงให้เค้าหาย
เกลียด
ตอบ

เพียงแต่เราไม่เกลียดเขาก็ดแี ล้ว เขาเกลียดเราเป็นเรือ่ งของเขาเอง
ช่วยไม่ได้ สวดมนต์ก็เป็นเรื่องดีส�ำหรับคุณ
ค�ำถามที่ ๖๓๒
ผมเรียนถามอาจารย์ว่า ถ้าผมพูดค�ำหนึ่งค�ำนั้นคือค�ำว่า เกย์ ซึ่ง
มันมีหลายความหมาย ซึ่งขณะที่พูดเหมือนกับว่าพูดดังนี้ ชื่อบุคคล
(เช่น จอร์จ, พ่อ) เป็นเกย์ แล้วผมไม่ได้ถึงความหมายหรืออารมณ์
ในตอนนั้น เฉยๆ มากเลยไม่รู้สึกอะไร ผมจะบาปไหมครับ และถือว่า
เจตนาหรือไม่ครับ
ตอบ

ไม่เจตนาก็ไม่บาป
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ค�ำถามที่ ๖๓๓
อุปนาหะ พยาปาทะ ปฏิฆะ โกธะ ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

อุปนาหะ ผูกโกรธ, พยาบาท คิดเบียดเบียนคิดท�ำร้ายเขา, ปฏิฆะ
หงุดหงิด, โกธะ ขุ่นเคือง
ค�ำถามที่ ๖๓๔
พระพุทธองค์ตรัสว่า ทาน ศีล ภาวนา มีอานิสงส์ตา่ งกันอย่างไรคะ
เคยได้ยินค�ำกล่าวเปรียบเทียบหลายอย่าง แต่ไม่ทราบว่าที่เป็นพุทธ
พจน์จริงๆ คืออะไร
ตอบ

อานิสงส์ของทานก็ท�ำให้มีทรัพย์ ท�ำให้เป็นที่รักของคนอื่น ท�ำให้
แกล้วกล้าในทีป่ ระชุม ท�ำให้ชอื่ เสียงดี ตายแล้วไปสุคติ อานิสงส์ของศีล
ก็คล้ายๆ กับอานิสงส์ของทาน ที่ส�ำคัญคือ ไม่มีเวรไม่มีภัย อานิสงส์
ของภาวนาท�ำให้เป็นผู้สงบ มีปัญญาดี
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ค�ำถามที่ ๖๓๕
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ขยายความของค�ำกล่าวของท่าน
อาจารย์ในหนังสือ การพัฒนาชีวิตเพื่อความสุขในปัจจุบัน ที่ว่า “ท่าน
จะชนะโลกโดยการทีท่ า่ นรักษาความสงบไว้ได้เสมอ” สักเล็กน้อยได้ไหม
คะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ตอบ

การรักษาความสงบใจไว้ได้เสมอเป็นการชนะตนเอง ผูช้ นะตนเอง
ได้ชื่อว่าชนะโลก มีพุทธศาสนสุภาษิตว่า ชนะตนนั่นแลดีกว่าชนะผู้อื่น
ค�ำถามที่ ๖๓๖
อภัยทานกับธรรมทาน อย่างไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันคะ
ตอบ

ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงรวมทั้งอภัยทานด้วย คนที่ให้อภัย
ผู้อื่นได้เพราะมีธรรม
ค�ำถามที่ ๖๓๗
การฟุง้ ซ่านในธรรม มีลกั ษณะอย่างไรคะ แตกต่างจากการพิจารณา
ธรรมอย่างไร ขอบพระคุณมากค่ะ
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ตอบ

ธัมมุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านในธรรมท่านหมายถึงวิปัสสนูปกิเลส
๑๐ มีโอภาส เป็นต้น พิจารณาธรรม ใคร่ครวญธรรมไม่ได้เกี่ยวกับ
วิปัสสนูปกิเลส
ค�ำถามที่ ๖๓๘
ว่ากันว่าเงินคือบุญเก่าและไม่มีตัวตนจริงไหมครับ? คนที่มีบุญ
วาสนา เงินจะไม่ขาดมือและจะอยู่บนโลกนี้อย่างสุขสบายแม้จะไม่มี
เงินมากมาย แต่คนจนทีต่ อ้ งใช้กรรม ถ้าใครไม่ยอมใช้หนีก้ รรมเก่า เงิน
จะขาดมือตลอดและหาล�ำบาก เป็นจริงไหมครับ แต่ถา้ ใครก้มหน้าก้มตา
ใช้กรรมไป พร้อมกับท�ำบุญไปด้วยจะพออยู่พอกิน ท่านผู้รู้ช่วยตอบที
ครับเป็นเช่นนั้นจริงไหมครับ
ตอบ

เงินคือบุญเก่าไม่มีตัวตน หมายความว่ากระไร เรื่องเงินเรื่องทอง
ใครขยันหาก็ได้ จะโดยสุจริตหรือทุจริตก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าได้มาโดย
สุจริตก็อยู่ได้นาน ถ้าได้มาโดยทุจริตก็อยู่ได้ไม่นาน และยังจะต้องไป
ใช้บาปกรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้าด้วย คนที่ขยัน ประหยัด รู้จักรักษา
ทรัพย์ รูจ้ กั ใช้ชวี ติ เว้นอบายมุข ย่อมจะมีพอกินพอใช้เสมอ ถ้าสังคมไม่
เอาเปรียบเขาเกินไป เรือ่ งเงินทองและทรัพย์สนิ สมบัตใิ นสังคมมีปญ
ั หา
มาก มีเงือ่ นไขมาก มีคนเดือดร้อนมาก สาเหตุเพราะหาได้ไม่พอกินบ้าง
ไม่รู้จักพอบ้าง ที่เหลือคุณคิดเอาเองก็แล้วกัน
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ค�ำถามที่ ๖๓๙
สงสัยมานานแล้ว ว่าถ้าคนในโลกที่มีศาสนาต่างกันหมด เวลา
ตายไปขึน้ สวรรค์ เค้าจะเห็นสวรรค์อนั เดียวกันมัย้ หรือว่าสวรรค์จะแยก
ไปตามศาสนาเลย เช่น ของไทยก็มีเป็นเทพแต่งกายไทยๆ มีบา้ นเรือน
เป็นแก้วทรงไทยงามตระการตา ส่วนของคริสต์ก็มีนางฟ้ามีปีกอะไร
ท�ำนองนี้
ตอบ

ไม่รู้

ค�ำถามที่ ๖๔๐
ขณะนีป้ ระเทศไทยก�ำลังอยูใ่ นช่วงระหว่างความขัดแย้งทางสังคม
อย่างใหญ่หลวง ความแตกแยกนี้นับวันจะบานปลาย เพราะต่างคน
ต่างไม่ยอมซึ่งกันและกัน ทางศาสนาพุทธซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติ มีหลักธรรมะและหลักการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร? แม้กระทั่งพระ
ตอนนี้ก็ยังแตกแยกเป็น ๒ ฝ่ายตามการเมือง จะช่วยกันแก้ไขปัญหา
อย่างไร อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างและข้อธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหา
ตอบ

สัตว์โลกมีทิฐิต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน มีความพอใจต่างกัน
จึงมีพฤติกรรมต่างกัน ทีส่ ำ� นวนไทยเราชอบพูดว่า นานาจิตตัง มีนทิ าน
เรื่องหนึ่งเล่าไว้ว่า มีคนไปพักนอนที่ศาลาหัวเท้าไม่เทียมกัน ผีตนหนึ่ง
ดึงหัวให้มาเทียมกันเท่ากัน ไปดูที่เท้าไม่เท่ากัน พอดึงเท้าให้เท่ากันหัว
ก็ไม่เสมอกัน พยายามสักเท่าไรก็คงได้เท่านั้นเพราะคนที่ไปนอนสูงต�่ำ
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ไม่เท่ากัน ผีกเ็ หนือ่ ยเปล่า ในสังคมไหนๆ ก็เป็นเช่นนัน้ คนไม่เท่าเทียม
กันตัง้ แต่เกิดมา การศึกษาไม่เท่ากัน อุปนิสยั ต่างกัน การอบรมต่างกัน
การฝึกตนก็ตา่ งกัน ต่างจิตต่างใจ สังคมจึงเป็นอย่างนีแ้ หละ ให้คำ� สอน
ทางศาสนาไปสักเท่าไรก็ไร้ผลเพราะเขาไม่ปฏิบัติตาม เหมือนหว่าน
เมล็ดพืชลงบนหินมันไม่งอก
ค�ำถามที่ ๖๔๑
รบกวนถามอาจารย์เรื่องพระฉันนะคะ สงสัยว่า ๑. พระฉันนะ
ที่เคยเป็นคนรับใช้ของพระพุทธเจ้าแล้วโดนลงพรหมทัณฑ์หลังพระ
พุทธเจ้าปรินพิ พานกับพระฉันนะทีฆ่ า่ ตัวตายแล้วบรรลุอรหันต์ ไม่ใช่คน
เดียวกันใช่ไหมคะ ๒. ท�ำไมพระฉันนะที่ฆ่าตัวตายถึงบรรลุอรหันต์ได้
คะ มีกล่าวไว้ในพระสูตรหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบ

เป็นคนละองค์ พระฉันนะทีฆ่ า่ ตัวตายเป็นเพราะท่านมีโรคคือปวด
ศีรษะและปวดท้องอย่างรุนแรง ท่านทนทุกขเวทนาไม่ไหวจึงปรารภจะ
ฆ่าตัวตาย พระสารีบุตรและพระจุนทะน้องชายพระสารีบุตรไปเยี่ยม
ขอร้องให้ทา่ นเลิกคิดเรือ่ งฆ่าตัวตาย ให้พจิ ารณาขันธ์ ๕ โดยความเป็น
ทุกข์ พระฉันนะบอกว่าท่านทนไม่ไหว แต่ท่านจะฆ่าตัวตายโดยที่จะ
ไม่ให้พระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้วท่านก็ฆ่าตัวตายด้วยศัสตราพร้อม
ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านเรียกพระอรหันต์ประเภทนี้ว่าชีวิตสม
สีสี แปลว่า สิน้ ชีวติ พร้อมด้วยสิน้ กิเลส (ดูรายละเอียดใน ฉันโนวาทสูตร
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์)
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ค�ำถามที่ ๖๔๒
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง ไม่ได้เข้ามาเรียนถาม
ปัญหาต่อท่านเสียนาน พอกลับมารู้สึกดีใจที่ท่านยังตอบปัญหาให้กับ
ผู้สนใจอยู่เช่นเดิม (ยังคงความงดงามดุจเดิม) ขณะนี้แค่พิมพ์ชื่อท่าน
อาจารย์ในกูเกิ้ล ก็จะได้ฟังธรรมบรรยาย ได้ฟังเทปการอ่านหนังสือ
ของท่ า นได้ โ ดยสะดวก อยากฟั ง เมื่ อ ไหร่ ก็ ไ ด้ ฟ ั ง ท� ำ งานไปฟั ง ไป
เพลิดเพลินดีมาก เสียดายที่เทปบันทึกเสียงที่ลงในเว็ปยังน้อยมาก มี
เรือ่ งน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากมายทีท่ า่ นบรรยายไว้ในรายการของ
มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่อยากได้ฟังอีก จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านอาจารย์
ทราบว่าศิษย์นี้ยังระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ตลอดมา (และจะ
ตลอดไป) ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองท่านอาจารย์ให้มี
สุขภาพแข็งแรงและปลอดโรคภัย มีเรี่ยวแรงท�ำงานส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาตลอดจนให้ปัญญาแก่ชาวพุทธต่อไปตราบนานเท่านาน ด้วย
จิตคารวะ
ตอบ

จดหมายของคุณฉบับนี้ อ่านแล้วปลื้มใจมาก ขอบใจมาก น่าจะ
เข้ามาดูบ่อยๆ นะ จะได้เป็นก�ำลังใจให้อาจารย์ และขออวยพรให้คุณ
ประสบความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ หวังว่าจะได้อ่าน
ข้อความดีๆ ในโอกาสต่อไปด้วย
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ค�ำถามที่ ๖๔๓
ท�ำไมจิตถึงสามารถท�ำงานได้เองคะ
ตอบ

จิตต้องมีเจตสิกด้วย เจตสิกคือเวทนา สัญญา สังขาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือสังขาร เป็นตัวปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์
ค�ำถามที่ ๖๔๔
การยึดมั่นในความดี ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นอุปาทานไหมคะ
ตอบ

ก็อุปาทานในความดี แต่ก็ถ้ายังไม่ถึงอรหัตตผลยังไม่เป็นพระ
อรหันต์ ก็ยดึ ความดีไปก่อน เหมือนข้ามทะเล เมือ่ ยังไม่ถงึ ฝัง่ ก็อาศัยเรือ
ไปก่อน ถึงฝั่งแล้วค่อยทิ้งเรือ พระอรหันต์ท่านจึงมีชื่อว่า เป็นผู้ละบุญ
และบาปได้แล้ว คือไม่ติดดีไม่ติดชั่ว อย่างพระพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย เราสอนให้ละแม้ธรรม จะป่วยกล่าวไปไยถึงอธรรมเล่า”
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ค�ำถามที่ ๖๔๕
อินทรีย์ ๕ กับพละ ๕ ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

เมื่อท�ำหน้าที่ของตนเรียกว่าอินทรีย์ แปลว่า เป็นใหญ่ในกิจของ
ตน เช่น ศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชือ่ สิง่ ทีค่ วรเชือ่ ก�ำจัดสิง่ ทีไ่ ม่ควรเชือ่
เป็นต้น แต่เมือ่ รวมกันท�ำหน้าทีก่ ำ� จัดกิเลส เรียกว่า พละ เหมือนเราแบ
มือออก นิว้ ทัง้ ๕ นิว้ ต่างก็แยกกันไม่มกี ำ� ลัง แต่เมือ่ ก�ำเข้านิว้ ทัง้ ๕ นิว้
รวมกันท�ำให้มีก�ำลังในการจับสิ่งต่างๆ เช่น จับมีดฟันต้นไม้ จับเชือก
ส�ำหรับดึงสิ่งต่างๆ หรือจับปากกาเขียนหนังสือ เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๖๔๖
จิตตุชุกตา หมายความว่าอะไรคะ มีความส�ำคัญอย่างไร
ตอบ

จิตตุชุกตา แปลว่า ความเป็นผู้มีจิตตรงคือไม่คด ตรงตามธรรม
ตรงตามความเป็นจริง
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ค�ำถามที่ ๖๔๗
จิตทีค่ วรแก่การเจริญสมถะ และวิปสั สนากรรมฐาน ควรมีลกั ษณะ
อย่างไรคะ
ตอบ

ก็เป็นจิตตรง เมื่อเจริญกรรมฐานแล้วก็จะเป็นจิตที่ตั้งมั่น บริสุทธิ์
อ่อนโยน ควรแก่การงาน คือจะให้น้อมไปทางใดก็ไปได้ เหมือนดิน
น�้ำมันหรือดินที่ก�ำลังหมาดเราจะปั้นให้เป็นรูปใดก็ได้ ลักษณะของจิต
เช่นนี้ ขาวสะอาดเหมือนคนนั่งคลุมผ้าขาวทั้งตัว เป็นลักษณะของจิต
ที่อยู่ในฌานที่ ๔ ต่อไปเมื่อจะท�ำอภิญญาข้อใดข้อหนึ่ง ท่านให้ถอย
จิตมาอยู่ที่อุปจารสมาธิแล้วท�ำอภิญญา ส�ำหรับข้อนี้ขอจบเท่านี้ก่อน
ค�ำถามที่ ๖๔๘
กราบสวัสดีคะ่ ท่านอาจารย์ หนูฝกึ ดูความโกรธทีเ่ กิดขึน้ กับตัวเอง
(โกรธนิดหน่อย) มองไปใต้ความโกรธก็พบความไม่พอใจ ความหงุดหงิด
ดูไปอีกเรื่อยๆ ก็พบความผิดหวัง อยากให้เป็นอย่างที่ใจเราคิด แล้วก็
พบว่ามีความกลัว มีความต้องการ มีอารมณ์พอใจ ไม่พอใจ นานๆ วัน
เข้ามันก็คอ่ ยจางๆ เลือนลางไป เดีย๋ วก็กลับมาใหม่ มันเปลีย่ นไปเปลีย่ น
มา เออ มันไม่ได้เสมอต้นเสมอปลาย มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมัน
ไปเรือ่ ย หนูกด็ ตู อ่ ไป ความเยือกเย็นกลับเข้ามา แล้วอยูๆ่ ก็คดิ ว่ากิเลส
ที่เข้ามา มันท�ำให้เรามีปัญญาคิดได้นี่นา กิเลสนี้ก็มีประโยชน์เหมือน
กันนะ เป็นอาหารของการเจริญปัญญา คิดอย่างนี้ถูกหรือไม่คะ กิเลส
มีประโยชน์จริงๆ หรือเปล่า และขอค�ำอธิบายเพิ่มเติมในค�ำถามเรื่อง
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อินทรีย์ ๕ อีกสักเล็กน้อยค่ะ (จากค�ำถามข้อ ๖๔๕) ที่ท่านกล่าวว่า
ศรัทธาเป็นใหญ่ในความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ก�ำจัดสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ แล้ว
สติ วิ ริ ย ะ สมาธิ ปัญญา ล่ะคะ มีค� ำ อธิบายต่ อ อย่ า งไร ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ในการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หนู
เข้ามาอ่านการตอบค�ำถามของท่านอาจารย์ทุกอาทิตย์เลยค่ะ
ตอบ

ไม่มีกิเลสดีกว่า เปรียบเหมือนกับโรคท�ำให้วงการแพทย์ค้นยา
ใหม่ๆ ได้ แต่ไม่มีโรคดีกว่า กิเลสเป็นศัตรูที่ร้ายแรงของมนุษย์ เป็น
สมุทัย-เหตุให้เกิดทุกข์ เรามีหน้าที่ต้องละกิเลสแม้จะละยากเพียงไร
ก็ตาม อย่าไปเห็นคุณของมันเลย
เกีย่ วกับอินทรีย์ ๕ เรือ่ งศรัทธาพูดไปแล้ว วิรยิ ะเป็นใหญ่ในความ
เพียร ก�ำจัดความเกียจคร้าน, สติ เป็นใหญ่ในการระวัง ก�ำจัดความ
ประมาท, สมาธิ เป็นใหญ่ในความมั่นคงแห่งจิต ก�ำจัดความฟุ้งซ่าน,
ปัญญา เป็นใหญ่ในความสว่างแห่งจิต ก�ำจัดโมหะหรืออวิชชา
ค�ำถามที่ ๖๔๙
หนูอ่านหนังสือเรื่องวิธีท�ำจิตให้บริสุทธิ์เป็นเล่มแรก เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ หลังจากนั้นไม่นาน หนูได้ศึกษาพระพุทธศาสนา
ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ จนตัวเองรู้จักค�ำว่า Change ก่อนที่ บารัค
โอบามา จะใช้ค�ำนี้เสียอีกนะคะ หนูขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์
ที่ค�ำสอนของท่านท�ำให้หนูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางด้านจิตใจ ถือ
ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต หลายครั้งที่หนูหยิบ
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หนังสือเล่มนีแ้ ละอีกหลายๆ เล่มของท่านอาจารย์ขนึ้ มาอ่านทบทวนอีก
ก็ได้พบกับอะไรดีๆ มากมาย เหมือนได้รู้ธรรมะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง หนู
ฝึกหัดทีจ่ ะคิดพิจารณาธรรมตามทีท่ า่ นได้เขียนแนะน�ำไว้ในหนังสือบ้าง
จดจ�ำวิธีการสอนของท่านบ้าง วันนี้อ่านอีกครั้ง ประทับใจที่ท่านเขียน
ไว้ว่า หากไม่ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่น ก็พึงส�ำเหนียกว่าจะฉลาดใน
วาระจิตของตน แล้วท่านก็ขยายความว่า ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน
เป็นอย่างไร เมื่อหนูอ่านใกล้จะจบก็คิดไปล่วงหน้าว่า ชอบจังเลย
แต่เราจะหาที่มาของเรื่องนี้จากที่ไหน ยังคิดได้ไม่ทันไร ก็พบว่าท่าน
กรุณาบอกไว้อีกว่า ถอดความมาจากนัยพระพุทธพจน์ ในอังคุตรนิ
กาย พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ข้อ ๕๔ ฉบับภาษาบาลี หนูเข้าไปสืบค้น
ดู ก็พบข้อความที่ว่านี้อยู่ใน สมถสูตร ว่าด้วย ความสงบแห่งจิต หนู
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่ให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมือนท่านจะ
คอยชีแ้ นะ บอกแนวทางให้ผทู้ ศี่ กึ ษาธรรม ค่อยๆ ก้าวเดินไปอย่างช้าๆ
แต่วา่ ถูกต้องและมั่นคง หนูขออ�ำนาจคุณพระรัตนตรัยจงคุม้ ครองท่าน
อาจารย์ให้อยูเ่ ป็นสุขทุกสถาน ในกาลทุกเมือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ของศิษย์ผยู้ งั ต้อง
ศึกษาอยู่ด้วยเทอญ
ตอบ

ยินดีดว้ ยทีอ่ า่ นหนังสือของอาจารย์แล้วได้ความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้
ค่อยท�ำไปค่อยสะสมไป ปัญญาก็จะเพิม่ มากขึน้ ทุกวัน ขอบใจมากทีใ่ ห้
พรมา
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ค�ำถามที่ ๖๕๐
ปัญหายาเสพติด การฆ่าตัวตาย การเบีย่ งเบนทางเพศ การข่มขืน
กระท�ำช�ำเรา นักเรียนทะเลาะวิวาทกัน ใช้ธรรมะข้อใดแก้ไข
ตอบ

ต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมเป็นเรือ่ งๆ ไป เหมือนกินยาให้เหมาะแก่
โรค เช่น กรณีการข่มขืนก็ต้องใช้ธรรมะข้อส�ำรวมอินทรีย์ ๖ คือระวัง
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ไม่ให้ไปท�ำบาปอกุศล เรื่องอื่นๆ ทีค่ ุณว่ามาก็
เหมือนกัน ถ้าส�ำรวมอินทรียไ์ ด้ ฝึกใจตนเองได้ เอาชนะตนเองได้ เรือ่ ง
ร้ายทั้งหลายก็จะไม่เกิดขึ้น
ค�ำถามที่ ๖๕๑
การอธิษฐาน หรือ การสร้างอธิษฐานบารมี จะต้องท�ำอย่างไรจึง
จะถูกต้องคะ
ตอบ

อธิษฐานมี ๒ อย่าง คือ
๑. ตั้งใจขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
๒. อธิษฐาน คือ ความตั้งใจอย่างมั่นคงที่จะให้ได้บรรลุถึงจุด
มุ่งหมายสูงสุด
อย่างที่ ๒ นีแ่ หละเป็นอธิษฐานบารมี อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าเคยทรง
กระท�ำมา ตั้งใจมั่นมุ่งพระโพธิญาณ

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

107

ค�ำถามที่ ๖๕๒
ค�ำกล่าวทีว่ า่ “พระโสดาบัน ละความเห็นผิดว่า มีตวั ตนได้ แต่ยงั
ยึดกายยึดใจอยู่ พระอนาคามี ปล่อยวางความยึดกายได้เด็ดขาด แต่ยงั
ยึดใจอยู่ พระอรหันต์สละคืนทัง้ กายและใจให้โลก” มาจากพุทธพจน์วา่
อย่างไร หรือพอเทียบเคียงได้กับพุทธพจน์ใดคะ
ตอบ

ยังไม่เคยพบ

ค�ำถามที่ ๖๕๓
ใน ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่ว่า “อะยัง โข สา ภิกขเว มัชฌิมา
ปฏิ ป ทา ตถาคเตนะ อภิ สั ม พุ ท ธา จั ก ขุ ก รณี ญาณกรณี ” ค� ำ ว่ า
“จักขุกรณี ญาณกรณี” แปลได้ว่าอย่างไรคะ บางท่านแปลว่า เป็น
เครือ่ งกระท�ำให้เกิดจักษุ เป็นเครือ่ งกระท�ำให้เกิดญาณ บางท่านแปลว่า
(หน้าที่ต่อมัชฌิมาปฏิปทา) คือการดูและการรู้ สักแต่ว่าดู สักแต่ว่ารู้
เท่านั้น ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรคะ กราบขอบพระคุณท่าน
อาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
ตอบ

ท�ำให้เกิดจักษุ ท�ำให้เกิดญาณ ตัวประธานคือ มัชฌิมาปฏิปทา
ส่วนค�ำว่า จักขุกรณี ญาณกรณีเป็นคุณศัพท์ ถือเอาความว่า มัชฌิมา
ปฏิปทานี้ท�ำให้เกิดจักษุ ท�ำให้เกิดญาณ
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ค�ำถามที่ ๖๕๔
การเจริญสติอยู่เสมอๆ จะท�ำให้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมคะ และบรรลุได้อย่างไรคะ
ตอบ

ได้ เหมือนเรากินข้าว กินไปกินไปก็อมิ่ ถามว่าอิม่ ได้อย่างไร ฉันใด
ก็ฉนั นัน้ อีกอุปมาหนึง่ เหมือนเรากินยาแล้วหายโรค ถามว่าหายได้อย่างไร
ค�ำถามที่ ๖๕๕
ผมจะมีวธิ กี ารเจริญเมตตาอย่างไรบ้างครับ เนือ่ งจากผมเป็นคนที่
ค่อนข้างมีโทสะบ่อยครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
ตอบ

ก็ทำ� จิตให้ประกอบด้วยเมตตา ในคนและสัตว์ทงั้ ปวงรวมทัง้ ตัวเอง
ด้วย หมัน่ ให้อภัยทาน อย่างนีแ้ หละเรียกว่าเจริญเมตตาช่วยดับโทสะได้
ค�ำถามที่ ๖๕๖
บุพนิมิตของอริยมรรคมีองค์ ๘ คืออะไรคะ
ตอบ

ตามพระพุทธพจน์หมายถึงการได้กัลยาณมิตร เป็นเครื่องหมาย
เบื้องต้นแห่งการได้อริยมรรคมีองค์ ๘
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ค�ำถามที่ ๖๕๗
บุคคลที่มีตนเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริง คือบุคคลเช่นไรคะ
ตอบ

คือบุคคลที่เป็นพระอรหันต์

ค�ำถามที่ ๖๕๘
หากญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เจ็บไข้ได้ป่วย และหงุดหงิด อยู่เสมอ
แต่ไม่ต้องการฟังธรรม หรือระลึกถึงความตาย (พิจารณามรณสติ) ลูก
หลานควรจะดูแลท่านอย่างไรเพือ่ เตรียมตัวส�ำหรับวาระสุดท้ายของชีวติ
หรือชีวิตในชาติหน้าคะ
ตอบ

ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน เขาต้องท�ำเองเราท�ำแทนเขาไม่ได้
ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน คนหนึ่งจะท�ำให้
อีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาได้ไม่
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ค�ำถามที่ ๖๕๙
สังขารในปฏิจจสมุปบาท สังขารในขันธ์ ๕ และสังขารอันพระ
อรหันต์ละได้แล้วต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

สังขารในปฏิจจสมุปบาทกับในขันธ์ ๕ เหมือนกัน พระอรหันต์ละ
ความยึดมั่นในขันธ์ ๕ ซึ่งรวมสังขารอยู่ด้วย คือจิตของท่านไม่ถูกปรุง
แต่งจิตถึงวิสังขาร
ค�ำถามที่ ๖๖๐
สวัสดีคะ่ ชอบห้องสนทนาธรรมมากๆ ค่ะ เรียนถามว่า ชาติกำ� เนิด
คือพืน้ ฐานของบุญและกรรมทีไ่ ด้ท�ำมาแต่ชาติกอ่ นๆ ทีท่ �ำให้เราเกิดมา
เป็นแบบนี้ ขอขอบคุณค่ะ
ตอบ

หลักฐานตามพระพุทธพจน์มีว่า “เรามีกรรมเป็นของของตน เป็น
ผู้รับมรดกกรรม เกิดมาแต่กรรม มีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นที่พึ่งพาอาศัย” รวมความว่า กรรมนั่นแหละจ�ำแนกให้คนเกิดมา
ต่างๆ กัน อย่างทีเ่ ราเห็นอยูน่ ี้ เพราะฉะนัน้ ทุกคนจึงควรระวังเรือ่ งกรรม
ให้จงหนัก ผูท้ ำ� ดีจกั ได้รบั ผลดี ผูท้ ำ� ชัว่ จักได้รบั ผลชัว่ แต่เรือ่ งกรรมเป็น
เรือ่ งสลับซับซ้อนมาก มีเงือ่ นไขมาก ยากทีจ่ ะเข้าใจให้ถถี่ ว้ นได้ ยกเว้น
ท่านผู้ได้ญาณพิเศษ เช่น ระลึกชาติก่อนได้ ได้ทิพยจักษุ เป็นต้น
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ค�ำถามที่ ๖๖๑
อะไรเป็นเหตุผลที่ท่านจัดถิรสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติคะ
ตอบ

ค�ำว่า “ถิรสัญญา” แปลตามตัวว่า ความส�ำคัญหมายในความ
มั่นคง ผมไม่เคยได้ยินค�ำนี้ ถ้าความหมายตรงตามตัวอักษรก็ท�ำให้สติ
มั่นคงได้
ค�ำถามที่ ๖๖๒
ธรรมสมาธิ และ จิตสมาธิคืออะไรคะ
ตอบ

ธรรมสมาธิ คือสมาธิที่ได้จากการประพฤติธรรมบางอย่าง เช่น
ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ระลึกขึ้นมาแล้วจิตใจสงบ เรียกว่า
ธรรมสมาธิ ความที่จิตใจสงบนั่นเองเรียกว่า จิตสมาธิ
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ค�ำถามที่ ๖๖๓
วิญญาณที่แปลว่า นิพพาน ปรากฏในพระสูตรใด และพระพุทธ
องค์ทรงขยายความของค�ำว่า “วิญญาณ” ในพระสูตรดังกล่าวว่าอย่างไร
คะ
ตอบ

ปรากฏในเกวัฏฏสูตร ทีฆนิกาย มีขอ้ ความบางตอนว่า “วิญญาณ
(หมายถึงนิพพาน) แสดงให้ดไู ม่ได้ ไม่มที สี่ นิ้ สุด มีแสงสว่างโดยรอบฯ”
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้อธิบายว่า วิญญาณในที่นี้หมายถึงนิพพาน
ส่วนค�ำว่ามีแสงสว่างโดยรอบนั้น ท่านอธิบายเป็นว่า มีทางลงโดยรอบ
เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่จะลงไปทางใดก็ได้
ค�ำถามที่ ๖๖๔
การ “อยูก่ บั ปัจจุบนั ” ของปุถชุ นและพระอริยบุคคลมีความแตกต่าง
กันอย่างไรคะ
ตอบ

พระอริยบุคคลระดับสูงเช่นพระอรหันต์ทา่ นอยูก่ บั ปัจจุบนั โดยไม่มี
กิเลส ส่วนพระอริยบุคคลระดับต�ำ่ ลงมายังมีกเิ ลสอยูบ่ า้ ง ส่วนการอยูก่ บั
ปัจจุบนั ของปุถชุ นเป็นไปชัว่ คราวยังมีกเิ ลสอยู่ เปรียบเหมือนความเย็น
ของน�ำ้ ทีม่ คี วามสะอาดไม่เท่ากัน เช่น อาบน�้ำโคลน อาบน�ำ้ ขุน่ อาบน�ำ้
ใสสะอาด ให้ความเย็นเช่นเดียวกันแต่ไม่เหมือนกัน
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ค�ำถามที่ ๖๖๕
ธรรมข้อใดบ้างที่ช่วยเกื้อกูลให้มีศีลบริบูรณ์คะ
ตอบ

หิริโอตตัปปะ เมตตากรุณา

ค�ำถามที่ ๖๖๖
การจะเป็นพระอริยบุคคลได้ จะต้องได้ฌาน ๔ ก่อนเสมอไปไหมคะ
ตอบ

ไม่เสมอไป พระอริยบุคคลฝ่ายสุกขวิปัสสกไม่ต้องผ่านฌาน

ค�ำถามที่ ๖๖๗
ท่านอาจารย์มคี วามเห็นว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาทีม่ กี ฎตายตัว
ไม่อาจโต้แย้งได้ (dogmatic) หรือไม่คะ เพราะเหตุใดคะ
ตอบ

ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า dogmatic พระพุทธศาสนามีลักษณะยืดหยุ่น
ตามเหตุการณ์ตามความจ�ำเป็น มีเงื่อนไขตามเหตุปัจจัย
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ค�ำถามที่ ๖๖๘
ความสุขในทางพุทธศาสนาแบ่งได้เป็นกีป่ ระเภทคะ และเหตุแห่ง
ความสุขเหล่านั้น คืออะไรบ้างคะ
ตอบ

ตามต�ำราก็มีสุขอยู่ ๒ ประเภท คือ สุขกายและสุขใจ เรียกว่า
กายิกสุขและเจตสิกสุข ทีส่ �ำนวนไทยมักพูดเสมอว่า “สุขกายสบายใจ”
ความมีสขุ ภาพกายดีเป็นเหตุแห่งความสุขทางกาย ความมีสขุ ภาพจิตดี
เป็น เหตุ แ ห่ ง ความสุขทางจิต อีกหมวดหนึ่งเรีย กว่ า สามิ ส สุ ข และ
นิรามิสสุข สามิสสุข แปลว่า สุขทีม่ อี ามิส เช่น สุขทีเ่ จือด้วยกามคุณ ๕
นิรามิสสุข สุขที่ไม่เจือด้วยอามิส คือไม่เจือด้วยกามคุณ ๕ แต่เป็น
ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมประพฤติอยู่ในความดี ถ้าพูดถึง
ความสุขทีเ่ ป็นชัน้ ท่านแบ่งไว้ ๑๐ ชัน้ คือ ๑. กามสุข ๒.-๙. ฌานสุข
๑๐. นิพพานสุข
ค�ำถามที่ ๖๖๙
ขอเรียนถามท่านอาจารย์วา่ พระอริยบุคคล ฝ่ายสุกขวิปสั สก หาก
ปรารถนาจะย้อนกลับมาฝึกเข้าฌาน จะสามารถท�ำได้ทุกคนหรือไม่
ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ท�ำได้ แต่ไม่แน่ใจว่าจะท�ำได้ทุกท่านหรือไม่
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ค�ำถามที่ ๖๗๐
กราบเรียน อ.วศิน ทีเ่ คารพครับ ผมอยากทราบว่าการเล่นหุน้ เก็ง
ก�ำไร นี่ผิดหลักศาสนาหรือเปล่าครับ เพราะมีความคิดจะไปลงทุนบ้าง
แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจ เลยไม่ค่อยสบายใจครับ กลัวจะเป็นการหาทรัพย์
ในทางไม่ชอบ (คล้ายๆ กับการพนัน) ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
ตอบ

พูดถึงเรื่องการเก็งก�ำไรก่อน มีอาชีพอยู่เป็นจ�ำนวนมากที่ลงทุน
แล้วเก็งก�ำไร เช่น การค้าขาย เป็นต้น ก็ไม่ผิดหลักศาสนา แต่สำ� หรับ
การเล่นหุ้นนี้ ผมไม่มีความรู้เลย ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันอย่างไร จึงไม่อาจ
ตอบให้ชัดเจนได้ ต้องขออภัยที่ท�ำความแจ่มแจ้งให้คุณไม่ได้
ค�ำถามที่ ๖๗๑
กราบเรียนอาจารย์ทเี่ คารพ ได้ตดิ ตามอ่านผลงานของอาจารย์มา
นาน หนูรบกวนขอค�ำชีแ้ จงจากอาจารย์ดว้ ยค่ะซึง่ ตอนนีห้ นูไม่รจู้ ะท�ำยัง
ไงดี คุณแม่ของหนูปจั จุบนั อายุยา่ ง ๗๖ ปี เดินเหินไม่คอ่ ยสะดวกเนือ่ ง
เพราะผ่าตัดข้อสะโพก เมือ่ ๔-๕ เดือนนีแ้ ม่ได้มโี อกาสไปทีว่ ดั แห่งหนึง่
เพือ่ ไปนมัสการหลวงพ่อรูปหนึ่งที่เป็นที่สักการะของคนที่รู้จักโดยพีส่ าว
เป็นคนพาไป แต่กลายเป็นว่าแม่ได้ไปถูกคอกับพระลูกวัดแทนจนเมื่อ
๒ อาทิตย์ทแี่ ล้วทางวัดได้โทรมาแจ้งให้พสี่ าวทราบว่าได้ขบั ไล่พระรูปดัง
กล่าว ออกจากวัดไปเนื่องจากท�ำผิดร้ายแรงขึ้น คือขับรถพาสีกาไปมั่ว
จนเป็นที่ครหาและมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ผิดวินัยร้ายแรง และที่ร้าย
ไปกว่านั้นรถที่ได้มาก็มาจากเงินที่แม่ของหนูให้ไป โดยพระรูปนี้โกหก
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แม่หนูมาตลอดว่าต้องขับรถให้พระผูใ้ หญ่ไปท�ำกิจธุระ พวกหนูเพิง่ จะรู้
ทีหลังว่าตลอดเวลาแม่ได้คยุ ทางโทรศัพท์กบั พระรูปนีท้ กุ วัน จนถึงเทีย่ ง
คืน และได้โอนเงินไป ๖ แสนบาท พอทราบเรือ่ งพวกลูกๆ ก็ได้เตือนแม่
และเล่าถึงสิง่ ทีร่ มู้ าให้แม่ฟงั แต่ทา่ นก็ไม่สนใจกลับหาว่าพวกเราใส่รา้ ย
ป้ายสี และโทษทางวัดว่าอิจฉาตาร้อน ถึงขัน้ ว่าพระครูทเี่ ป็นเจ้าอาวาส
ว่าไล่คนที่ไม่มีความผิด (หนูลืมบอกไปว่าพระรูปนั้นเพิ่งจะมาบวชได้
ไม่นานเพราะมีคดีฆ่าคนตายและหนีมา แต่เนื่องจากไม่มีกินพระครู
ท่านสงสารจึงให้มาบวช) สุดท้ายพวกลูกๆ ก็ตัดสินใจใช้ไม้แข็ง เราท�ำ
ทุกวิถีทางทั้งทางต�ำรวจ จนเรามีปากเสียงกันจนถึงกับพังโทรศัพท์แม่
แต่แม่หนูก็ยังพยายามติดต่อ น้องสาวหนูเคยแย่งโทรศัพท์มาพูดและ
บอกให้พระนั้นเลิกติดต่อกับแม่ แต่กลับปรากฏว่าเขาบอกว่าแม่หนูไป
ยุง่ กับเขาเอง และยังพูดว่ามึงห้ามแม่มงึ ให้ได้กอ่ น เรือ่ งล่าสุดมันจะให้
แม่หนูไปประกันตัวให้ พวกหนูมปี ากเสียงกับแม่ทกุ วันทัง้ ปลอบทัง้ ขู่ แต่
แม่หนูกลับกลายว่าเห็นพวกลูกเป็นศัตรูถึงกับจุดธูปแช่งพวกเราทุกวัน
และถือมีดจะแทงถ้าเข้าไปใกล้ แม่ไม่เคยฟังใครเพราะแม่เป็นใหญ่ใน
บ้าน พ่อหนูตอนนี้สุขภาพไม่แข็งแรงพวกหนูพาท่านไปอยู่บ้านพี่สาว
หนูไม่รู้ว่าจะท�ำยังไงดีจะปล่อยให้เป็นไปตามวิบากกรรม (เคยปรึกษา
กับพระบางท่านก็บอกว่าแม่หนูโดนมนต์เสน่ห์ เคยพาแม่ไปวัดรดน�้ำ
มนต์กแ็ ล้วอะไรก็ไม่ดขี นึ้ ) แม่เคยบอกพระนัน้ ให้มาท�ำร้ายพวกเราด้วย
ตอนนีบ้ า้ นหนูลกุ เป็นไฟ ถ้าพวกลูกๆ แรง ๑ เท่าแม่จะโต้ตอบมา ๓ เท่า
เหมือนหยิกเล็บเจ็บเนือ้ ท�ำรุนแรงไปก็แม่เรา ครัน้ ไม่ทำ� อะไรแม่หนูอาจ
หมดตัวและวันใดเมื่อทุกอย่างสายไปเมื่อสติท่านคืนมา ท่านจะต้อง
ตรอมใจแน่นอน ช่วยชีแ้ นะทางสว่างให้หนูดว้ ย หนูไม่อยากให้พวกเรา
มีกรรมติดตามไปถึงภพหน้า ตอนนีห้ นูกไ็ ด้แต่สวดมนต์ภาวนาให้วบิ าก-
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กรรมของบ้านเราให้เบาบางลง ท้ายสุดนีห้ นูขอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลก
จงช่วยปกป้องคุ้มครองอาจารย์ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมี
ความสุขทุกเมื่อทุกกาลด้วยเทอญ
ตอบ

อ่านเรื่องนี้แล้วเห็นใจคุณมากๆ รวมทั้งพี่น้องของคุณด้วย
๑. อันที่จริงเจ้าอาวาสไม่ควรอนุญาตให้พระรูปนั้นบวช เพราะมี
คดีติดตัวอยู่ เป็นคดีร้ายแรงด้วย
๒. แม่ของคุณอายุปานนีแ้ ล้ว ไม่ควรจะไปหลงพระรูปนัน้ จนต้อง
เสียเงินเสียทองมากมาย ยังท�ำให้ลูกๆ เสียใจอีกครอบครัวยุ่งเหยิงไป
หมด เห็นใจคุณจริงๆ
๓. ขอให้คณ
ุ พยายามต่อไป สักวันหนึง่ แม่ของคุณอาจตาสว่างขึน้
แล้วจะเสียใจ ขอให้รอคอยวันนัน้ มีสภุ าษิตในชาดกบทหนึง่ ว่า “ความ
หวังผลย่อมส�ำเร็จแก่ผรู้ จู้ กั รอคอย” ตอนนีแ้ ม่ของคุณเหมือนตกนรก
ทั้งเป็นอยู่แล้ว ขอให้พยายามดึงขึ้นมา
ผมคงจะแนะน�ำได้เพียงเท่านี้ ขออวยพรให้คณ
ุ ประสบความส�ำเร็จ
ในสิ่งที่คิดกิจที่ท�ำด้วย
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ค�ำถามที่ ๖๗๒
การศึกษาแบบที่เป็น “สิกขา” กับ “ปริยัติ” ต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

ถ้าใช้ค�ำว่า “ปริยัติ” หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนเพื่อรู้ ถ้าใช้ค�ำ
ว่า “สิกขา” หมายถึงการเรียนรู้และปฏิบัติด้วย เช่น สีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา หมายถึงการเรียนรู้เรื่องศีล สมาธิ และปัญญา
และปฏิบัติในศีล เป็นต้นนั้นด้วย
ค�ำถามที่ ๖๗๓
อุปาทาน มีกี่ประเภท และจะละได้อย่างไรคะ
ตอบ

อุปาทานที่ท่านแสดงไว้ในต�ำรามี ๔ ประเภท คือ
๑. กามุปาทาน ยึดมัน่ ในกาม หมายถึง กามคุณ ๕ กล่าวคือ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คิดไปว่าสิ่งนี้แหละที่จะให้ความสุขที่แท้จริง
จึงยึดมั่นไว้ ไม่อาจพรากใจออกไปได้ ละได้ด้วยการเห็นโทษของมัน
เหลือไว้แต่เป็นเครื่องอาศัยบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ยึดมั่น คือไม่อุปาทาน
๒. ทิฏฐุปาทาน ความยึดมัน่ ในความเห็นผิด ละได้ดว้ ยการปรับ
ความเห็นให้ถูกต้อง
๓. สีลัพพตุปาทาน ยึดมั่นในความงมงาย ถือมงคลตื่นข่าวซึ่ง
ขัดแย้งกับหลักกรรมของพระพุทธเจ้า ละได้ดว้ ยการเชือ่ มัน่ ในหลักกรรม
๔. อัตตวาทุปาทาน ยึดมัน่ ในลัทธิวา่ มีตวั ตน ขัดกับหลักอนัตตา
ของพระพุทธเจ้า ละได้ด้วยปัญญา
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ค�ำถามที่ ๖๗๔
ทีว่ า่ พระโสดาบันมีศลี บริบรู ณ์นนั้ หมายรวมถึงศีลทีเ่ ข้าถึงใจด้วย
หรือไม่คะ เช่น จะไม่มีความคิดว่าต้องการจะละเมิดศีลข้อใดเลย หรือ
อาจจะยังมีความอยากท�ำร้าย อยากได้ของผู้อื่น ฯลฯ อยู่ แต่จะไม่
ลงมือท�ำเป็นอันขาด
ตอบ

ไม่ลว่ งละเมิดศีล ๕ เพียงแต่คดิ จะท�ำก็ไม่มี มีศรัทธามัน่ คงในพระ
รัตนตรัย มีความเชื่อมั่นคงในกฎแห่งกรรม

ค�ำถามที่ ๖๗๕
ขออนุญาตเรียนถามว่า ท่านอาจารย์วศิน มีคติประจ�ำใจ หรือมี
พุทธภาษิตใดที่พอใจหรือระลึกถึงอยู่เสมอบ้างคะ กราบขอบพระคุณ
อย่างสูงค่ะ
ตอบ

มีมากอย่างด้วยกัน ในหลายๆ อย่างนั้นมีอยู่ประการหนึ่งที่นึกถึง
อยู่เสมอ คือ ได้มอบตนให้แก่ธรรมไปแล้ว จะสุขหรือทุกข์ เสื่อมหรือ
เจริญ ก็สุดแล้วแต่ธรรมจะจัดสรรให้
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ค�ำถามที่ ๖๗๖
อภิญญา ๕ มีอะไรบ้างคะ
ตอบ

อภิญญา ๕ คือ
๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้
๒. ทิพโสต หูทิพย์
๓. เจโตปริยญาณ รู้ใจผู้อื่นได้
๔. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้
๕. ทิพจักษุ ตาทิพย์
ที่จริงถ้าเพิ่มอาสวักขยญาณเข้าไปอีกข้อหนึ่งก็เป็นอภิญญา ๖
อภิญญา ๕ นี้บางทีเรียกโลกียอภิญญา ผู้ที่ได้ฌาน ๔ สามารถท�ำให้
เกิดขึ้นได้ แม้ยังละกิเลสไม่ได้ ถ้าเพิ่มอาสวักขยญาณเข้าไปอีกก็เป็น
โลกุตรอภิญญา ไม่เสื่อมอีก
ค�ำถามที่ ๖๗๗
ดิฉันมีค�ำถามขอถามอาจารย์วศินหน่อยนะคะคือ เวลาเรานั่ง
สมาธิแล้วและเราสามารถจับจิตเราได้ตามจิตเราทันไม่ฟุ้งซ่านไปทาง
ไหนจนสามารถนั่งสงบนิ่งจับจิตได้เป็นชั่วโมงจนจิตและสติตัวเองรู้ว่า
สังขารหนอไม่เที่ยงมีเกิดอยู่ มีตั้งอยู่ มีดับไป ตอนแรกดิฉันรู้สึกว่าจิต
อารมณ์เบิกบานเบาสบายใจมากแต่พอนั่งไปนานๆ จิตอารมณ์เศร้า
เข้ามาแทรกจนดิฉันต้องท่องว่าเศร้าหนอๆ แต่ดิฉันก็สู้จิตอารมณ์เศร้า
ไม่ได้ จนต้องเลิกนัง่ สมาธิลมื ตาขึน้ มาพร้อมจิตทีร่ วู้ า่ เศร้าหนอๆ ตลอด
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ดิฉันขอให้อาจารย์ช่วยตอบดิฉันด้วยนะคะว่าดิฉันควรจะท�ำอย่างไรดี
กับจิตอารมณ์เศร้าทีแ่ ทรกขึน้ มาระหว่างทีเ่ ราก�ำลังอยูใ่ นสมาธิ ดิฉนั ขอ
ขอบคุณอาจารย์วศินอย่างสูงก่อนล่วงหน้าเลยนะคะ
ตอบ

ก็ต้องบริกรรมใหม่ว่า “ไม่เที่ยงหนอๆ” คุณได้เห็นความไม่เที่ยง
ของจิตของอารมณ์
ค�ำถามที่ ๖๗๘
ถ้าเรารู้ว่า อีก ๑-๒ ปี เราจะต้องตาย ในทางพระพุทธศาสนา
เราควรจะจัดการชีวิตของเราอย่างไรดีคะ ควรเตรียมตัวอย่างไร (สามี
ของเพื่ อ นหนู เ ป็ น มะเร็ ง หมอบอกว่ า จะมี ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ อี ก ๑-๒ ปี )
ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ทีจ่ ริงมรณัสสติการระลึกถึงความตายนี้ ต้องนึกถึงทุกวัน คิดว่า ๒
ปี ยังประมาทอยู่ ต้องคิดใหม่ว่า พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อน
เช้าขึ้นมาต้องนึกว่า “วันนี้เราอาจตาย” พอตกกลางคืนก็คิดว่า “คืนนี้
เราอาจตาย” ต้องคิดอย่างนีท้ กุ วันและทุกคืนจึงจะพอพูดได้วา่ เป็นผูไ้ ม่
ประมาท ถ้าถือตามนัยพระพุทธพจน์ ท่านให้ระลึกถึงความตายทุก
ลมหายใจเข้าออกด้วยซ�้ำไป
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ค�ำถามที่ ๖๗๙
หนูอ่านชาดกเรื่อง เสรีววาณิชชาดก การจองเวรให้ผลข้ามภพ
ข้ามชาติของพ่อค้าชื่อเสรีวะ (ที่ต่อมาเกิดเป็นพระเทวทัต) และเสริวะ
อีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ (ชื่อซ�ำ้ กัน) ต่อมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า
น่ากลัวจังเลยค่ะ หนูมีค�ำถามจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ถ้าหนูเคย
โกรธใครคนหนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่โกรธแล้ว ไม่รู้สึกอะไร แต่ไม่อยากพูด
คุยด้วย ไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนลักษณะอย่างนี้อีกแล้ว จะเรียกว่ายัง
เป็นการจองเวรกันหรือเปล่าคะ หนูแผ่เมตตาให้เขาทุกวัน อนุโมทนากับ
สิง่ ดีๆ ทีเ่ ขาท�ำอยู่ แต่กไ็ ม่อยากเข้าใกล้ ไม่อยากมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย มัน
ขยาดๆ ยังไงไม่รู้ เปรียบกับสิ่งของก็เหมือนเขาเป็นวัตถุที่ไม่น่าเข้าใกล้
มีอันตราย ต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอ เมื่ออยู่ใกล้จะแปรปรวนเมื่อไร
ก็ไม่รู้ ส่วนความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจนั้น หนูไม่มีแล้ว ให้อภัยหมดแล้ว
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ
ตอบ

ไม่เป็นการจองเวร ไม่ผูกเวร เป็นแต่เพียงไม่อยากเข้าใกล้เพราะ
คิดว่าเป็นคนพาล พระพุทธเจ้าท่านสอนให้หลีกคนพาลอยู่แล้ว คบคน
ใดแล้วท�ำให้จิตใจเราเศร้าหมองเดือดร้อนก็พยายามหลีกเลี่ยงบุคคล
เช่นนั้นเสีย คุณท�ำถูกต้องแล้ว ไม่ต้องร้อนใจ
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ค�ำถามที่ ๖๘๐
กราบเรียน อ.วศินที่เคารพครับ คือวันนั้นผมได้ฟังธรรมบรรยาย
เก่าๆ ของอาจารย์ในอินเตอร์เนตครับ มีชว่ งหนึง่ อาจารย์บอกว่า ถ้าเรา
ได้เป็นโสดาบัน เราจะไม่ตกไปอบายอีก ผมอยากทราบว่า ข้อปฏิบัติ
ในชีวติ ประจ�ำวันทีอ่ าจจะท�ำให้เรามีโอกาสได้เป็นโสดาบัน เพราะตัวผม
เองก็ยังท�ำบาปที่ท�ำไปแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจมาก รู้สึกว่าผิด แต่คงแพ้
อารมณ์กิเลส ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
ตอบ

ข้อปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันก็คือ เลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์อย่างมั่นคง รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เชื่อในหลักกรรม
อย่างมั่นคง ไม่ถือมงคลภายนอก เพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะเป็นพระ
โสดาบันได้แล้ว
ค�ำถามที่ ๖๘๑
สาระส�ำคัญของวิสุทธิมรรค คืออะไรคะ ได้ทราบว่าท่านอาจารย์
เขียนหนังสือเรื่องนี้ไว้ด้วย ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้จากที่ใดคะ
ตอบ

สาระส�ำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ว่าด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา วิสุทธิ
มรรค แปลว่า ทางแห่งความบริสุทธิ์ หมายถึง ทางแห่งนิพพาน ศีล
สมาธิ ปัญญานี้ กระจายออกเป็น มรรคมีองค์ ๘ มีสมั มาทิฏฐิ เป็นต้น
หนังสือเรื่องนี้มีจ�ำหน่ายที่ส�ำนักพิมพ์บรรณาคาร เวิ้งนครเขษม
โทร. ๐๒-๒๒๒-๗๗๙๖
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ค�ำถามที่ ๖๘๒
ภคธรรม ๖ คืออะไรคะ มีเพียงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
หรือไม่คะที่มีธรรมทั้งหกนี้โดยบริบูรณ์
ตอบ

ภคธรรม ๖ มาจากค�ำว่า “ภควา” แปลว่า พระผู้มีพระภาค ใน
ความหมายหนึ่ง หมายถึงผู้มีภคธรรม ๖ ประการ คือ
๑. อิสริยะ ความเป็นใหญ่ในพระทัยของพระองค์
๒. ธรรม หมายถึงโลกุตรธรรม ๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
๓. ยศ หมายถึงเกียรติยศอันดีงาม
๔. สิริ ความเป็นผู้มีบุญ มีสง่า ราศี
๕. กามะ หมายถึงสิ่งที่พระองค์ปรารถนา คือ ปรารถนาสิ่งใดได้
สิ่งนั้น
๖. ปยัตตะ ความพากเพียร
เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ตามพระนามว่า “ภควา” โปรดดู
ใน สาระส�ำคัญแห่งวิสทุ ธิมรรค ฉอนุสสตินทิ เทส ตอนทีว่ า่ ด้วยพระพุทธคุณ ข้อว่า ภควา
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ค�ำถามที่ ๖๘๓
ตามที่มีพระพุทธพจน์ว่า หากพระพุทธองค์ยังไม่ตรัสรู้อริยสัจ ๔
จะไม่ปฏิญาณว่าทรงเป็นสัมมาสัมพุทโธ และผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท
ผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นธรรมของพระตถาคต โดยนัยนี้ การเข้าใจธรรมข้อใด
อย่างแจ่มแจ้ง (อริยสัจ ๔ หรือ ปฏิจจสมุปบาท) จึงจะถือว่าเป็นที่สุด
แห่งการเข้าใจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคะ
ตอบ

เข้าใจอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ได้ เพราะว่ามีความเกีย่ วพันเนือ่ งถึงกัน
อยู่ ต้องนึกถึงพระพุทธพจน์ที่ว่า ทรงแสดงธรรมโดยเอนกปริยาย บาง
ครั้งทรงยกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาแสดงในฐานะเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ ถึง
กับตรัสว่า ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม
ผูน้ นั้ ย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาท บางครัง้ ทรงยกอริยสัจ ๔ ขึน้ มาแสดงว่า
เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ อย่างในธัมมจักกัปปวัตนสูตร อย่างที่ผู้ถามยกมา
กล่าวแล้ว
ค�ำถามที่ ๖๘๔
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยอธิบาย ความหมายของการเดิน
ตามทางสายกลางว่า อย่างใดจึงจะเรียกว่ากลาง และการอยูต่ รงกลาง
ระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ดี หรือว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดี
อย่างนี้จะจัดเข้าลักษณะของทางสายกลางได้หรือไม่ ขอบพระคุณค่ะ
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ตอบ

ทางสายกลาง ความหมายทีแ่ ท้จริง หมายถึง มรรคมีองค์ ๘ การ
เดินตามมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุด
ผ่อนลงมาก็คือ เข้ากลางระหว่างที่สุดข้างหนึ่งกับที่สุดอีกข้างหนึ่ง เช่น
ความขี้ขลาดเป็นส่วนสุดข้างหนึ่ง ความกล้าจนบ้าบิ่นเป็นส่วนสุดอีก
ข้างหนึ่ง ความกล้าหาญเป็นสายกลาง คือกล้าสิ่งที่ควรกล้ากลัวสิ่งที่
ควรกลัว ความตระหนี่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่ง ความฟุ่มเฟือยเป็นส่วนสุด
อีกข้างหนึ่ง ความมัธยัสถ์เป็นทางสายกลาง
ค�ำถามที่ ๖๘๕
เรียนถามค่ะ ตามความเห็นของท่านอาจารย์และตามหลักพระ
พุทธศาสนา มีต่อค�ำว่า “ม้าอารี” อย่างไรบ้าง และคนท�ำตัวเป็นม้า
อารีดีหรือไม่ดีคะ กรณีเขาพระวิหาร บางคนมองว่าเสียที่แค่นิดหน่อย
(กว่า ๓,๐๐๐ ไร่ และมีโอกาสลามไปเป็นหมื่นเป็นแสนไร่ในอนาคต)
เราไม่ควรทะเลาะกับเพื่อนบ้าน แต่บางคนมองว่าการเสียดินแดนเป็น
เรื่องใหญ่ ต้องสู้จนสุดฤทธิ์ไม่ยอมกันง่ายๆ ท่านอาจารย์มองว่าฝ่าย
ไหนคิดถูกคะ
ตอบ

เรื่องนี้ให้ดูที่ความยุติธรรม ท�ำไปตามความยุติธรรม กล่าวคือยุติ
ได้โดยธรรมโดยความถูกต้อง
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ค�ำถามที่ ๖๘๖
เคยคิดว่าจะบอกอโหสิกรรมให้กบั คนทีเ่ ราเกลียดหรือไม่ชอบ แต่
เรายังมีทฐิ แิ ละยังไม่แน่ใจตัวเองว่ารูส้ กึ อยากจะให้อภัยจริงหรือไม่ สรุป
ก็เลยยังไม่ได้พูดอโหสิ และคนนั้นก็ลาออกจากที่ท�ำงานไปแล้ว พอ
ถึงวันนี้ใจมันก็เลยเฉยๆ ไม่รู้สึกอยากจะให้อภัยหรืออโหสิแล้ว แต่ก็
ไม่ได้เสียใจอะไรที่ไม่ได้พูดอโหสิ แสดงว่าจิตใจเราก็ยังไม่แน่วแน่ที่จะ
กระท�ำความดีทแี่ ท้จริงใช่หรือไม่คะ และเราควรจะฝึกใจอย่างไรถ้าเกิด
ความคิดเช่นนี้อีก
ตอบ

เรื่องอโหสินี้ เราอโหสิได้แต่กรรมที่บุคคลท�ำแล้วก็ยังคงเป็นกรรม
อยู่นั่นเอง แปลว่า คนอโหสิแต่กรรมไม่อโหสิ กรรมจะอโหสิต่อเมื่อ
๑. ให้ผลหมดแล้ว สิ้นสุดกัน
๒. มีกรรมอื่นใหญ่ๆ มาขวางไว้ กรรมนั้นก็พักไปก่อน
๓. ผู้นั้นได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ กรรมตามไม่ได้อีกแล้วเพราะ
ท่านไม่เกิดอีก ไม่มีภพไม่มีชาติ
ค�ำถามที่ ๖๘๗
ความเพียรที่เป็นสัมมัปปธานกับวิริยะต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ

เหมือนกัน
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ค�ำถามที่ ๖๘๘
เคยได้ยินว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมที่ท�ำให้พระองค์ตรัสรู้ ๒
ประการ ได้แก่ การไม่สนั โดษในกุศลธรรม และการไม่ทอ้ แท้ในการท�ำ
ความเพียร ขอเรียนถามท่านอาจารย์วา่ ข้อความนีป้ รากฏในพระสูตรใด
และมีความเป็นมาอย่างไรคะ
ตอบ

พระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ภกิ ษุทงั้ หลายฟังว่า พระองค์อาศัยธรรม ๒
อย่างนี้ จึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ขอให้ภิกษุทั้งหลาย
ด�ำเนินตาม ก็จะได้บรรลุผลทีต่ อ้ งการในการบวช คือ อรหัตตผล ปรากฏ
ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐ ข้อ ๒๕๑
หน้า ๖๔ อีกแห่งหนึ่งปรากฏในสังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระ
ไตรปิฎก เล่ม ๑๑ ข้อ ๒๒๗ หน้า ๒๒๗ เป็นภาษิตพระสารีบุตรกล่าว
แก่ภิกษุทั้งหลาย อ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้
ค�ำถามที่ ๖๘๙
พระอรรถกถาจารย์หมายถึงบุคคลประเภทใดคะ ท่านต้องเป็นพระ
อริยบุคคลไหมคะ เราควรยกย่องครูบาอาจารย์ทยี่ งั มีชวี ติ อยูใ่ ห้เป็นพระ
อรรถกถาจารย์ได้ไหมคะ
ตอบ

พระอรรถกถาจารย์ คือ ผู้เขียนต�ำราอธิบายพระไตรปิฎก ซึ่งเรา
เรียกกันว่า อรรถกถา อาจเป็นพระอริยะก็ได้ ไม่เป็นก็ได้ อันนี้เราไม่
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อาจรู้ท่านได้ ส�ำหรับครูบาอาจารย์บางท่านในปัจจุบันเคยได้ยินพระ
ผูใ้ หญ่พดู ถึงบางคนว่าเป็น พระอรรถกถาจารย์ในปัจจุบนั ต่างกันตรงที่
แต่งต�ำราเป็นภาษาไทย ส่วนพระอรรถกถาจารย์ในอดีตท่านแต่งต�ำรา
อธิบายพระไตรปิฎกโดยใช้ภาษาบาลี
ค�ำถามที่ ๖๙๐
เหตุใดหลักสูตรปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงมีการเรียนการสอน
อรรถกถา มากกว่าพระไตรปิฎกคะ
ตอบ

เท่าที่ได้ฟังมา และพิจารณาด้วยตนเองบ้าง เห็นว่า เริ่มต้นด้วย
อรรถกถาธรรมบทซึง่ มีนทิ านมาก ท�ำให้เพลิดเพลินในการเรียน ภาษาก็
ไม่ยากเกินไป ในชัน้ ต่อๆ ไปจึงเลือกหนังสือทีอ่ ธิบายธรรมะโดยมีนทิ าน
ประกอบ เช่น มังคลัตถทีปนี วิสทุ ธิมรรค ซึง่ ถือว่าเป็นปกรณ์พเิ ศษ นอก
จากนี้ยังมีอรรถกถาวินัยซึ่งค่อนข้างยาก แต่ต� ำราเหล่านี้ก็อ้างพระ
ไตรปิฎกไว้มากท�ำให้ผเู้ รียนสาวหาพระไตรปิฎกอย่างทีบ่ างคนเคยท�ำมา
เหตุผลก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ ส�ำหรับผู้มีฉันทะการอ่านพระไตรปิฎกภาย
หลังท�ำให้รู้สึกว่าง่ายขึ้น
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ค�ำถามที่ ๖๙๑
ปรัชญา existentialism มีสาระส�ำคัญว่าอย่างไร และมีความ
ใกล้เคียง หรือต่างจากพุทธศาสนาในสาระส�ำคัญอย่างไรคะ
ตอบ

Existentialism นักวิชาการทางปรัชญาใช้ค�ำว่า อัตถิภาวนิยม
หมายถึง เสรีภาพทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิดก้าวหน้าหา
ทางใหม่ ไม่พอใจอยู่กับการใช้ชีวิตเดิมๆ นักปรัชญาเหตุผลนิยมให้
ค�ำนิยาม “มนุษย์” ว่าเป็นสัตว์ที่มีเหตุผล แต่นักปรัชญาอัตถิภาวนิยม
ให้ค�ำนิยามว่า มนุษย์ คือเสรีภาพ เคยเขียนเรื่อง “ปรัชญาอัตถิภาวนิยม” ไว้ยอ่ ๆ ประมาณ ๘ หน้าครึง่ ของกระดาษพิมพ์ยาว ขยายความ
อีกสักหน่อยหนึ่งว่า ปรัชญาสายนี้มุ่งสู่อุดมคติและเส้นทางที่จะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าที่เคยใช้กันมา ตัวอย่างพระเถระในเมืองไทยยกมา
พอเป็นตัวอย่างสัก ๒ รูป คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และท่านพุทธทาสภิกขุ ล้วนมีทา่ ทีเป็นอัตถิภาวนิยมทัง้ นัน้
หวังว่าผู้ถามพอเข้าใจบ้างพอสมควร
มีความใกล้เคียงกับทรรศนะทางพุทธศาสนามากทีเดียว ถ้าเรายก
พระพุทธภาษิตสัก ๒ ข้อมาตั้งดูก็จะเห็นว่าปรัชญาอัตถิภาวนิยมมี
แนวโน้มไปทางเดียวกันกับพระพุทธศาสนา เช่น สุภาษิตทีว่ า่ “ตนเป็น
ทีพ่ งึ่ ของตน” และว่า “ตนเป็นคติของตน (อตฺตา หิ อตฺตโน คติ)” หมาย
ความว่า ให้ด�ำเนินชีวิตตามความเหมาะสมแก่ตนเหมือนกับปรัชญา
อัตถิภาวนิยม
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ค�ำถามที่ ๖๙๒
เหตุใดจึงกล่าวว่าในทางปรัชญา ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ (perfect)
(แต่ในทางพุทธศาสนา มีความสมบูรณ์ใช่ไหมคะ)
ตอบ

ปรัชญาเป็นโลกียวิทยา เล็งไปในเรื่องทางโลก ในโลกไม่มีอะไร
สมบูรณ์ มีแต่ความพร่อง (อูโน โลโก) สัตว์โลกพร่องอยูเ่ ป็นนิจ ไม่รจู้ กั
อิ่มไม่รู้จักพอ จึงต้องเป็นทาสของตัณหา ส่วนในพระพุทธศาสนามี
นิพพานเป็นสิ่งสมบูรณ์ พระอรหันต์จึงเรียกในภาษาอังกฤษว่า The
Perfect One
ค�ำถามที่ ๖๙๓
อย่างไรจึงจะเรียกว่า เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อกาเมสุมจิ ฉาจารคะ
เช่นว่า เรารักคนทีแ่ ต่งงานแล้ว และบอกเขาว่าเรารักเขานะ แต่ไม่เคยมี
ความสัมพันธ์ทางเพศ และไม่ตอ้ งการแย่งเขามาเป็นของเรา อย่างนีถ้ อื
เป็นการผิดศีล หรือศีลด่างพร้อยไหมคะ
ตอบ

ไม่ผดิ ศีลข้อกาเมสุมจิ ฉาจาร เพราะไม่ประกอบด้วยองค์ทจี่ ะท�ำให้
ศีลขาด องค์ของศีลข้อนี้มีดังนี้
๑. บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ไม่ควรล่วงละเมิด เช่น ภรรยาของผู้อื่น
๒. จิตคิดจะล่วงละเมิด
๓. พยายาม
๔. ได้ล่วงละเมิด
เพียงแต่คิดชอบพอ ศีลไม่ด่าง ไม่พร้อย ไม่ขาด
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ค�ำถามที่ ๖๙๔
พระพุทธองค์ทรงบัญญัตวิ นิ ยั ส�ำหรับฆราวาสไว้หรือไม่คะ หากได้
ทรงบัญญัติไว้ วินัยนั้นเรียกชื่อว่าอะไร ประกอบด้วยหมวดธรรมข้อใด
และปรากฏอยู่ในพระสูตรใดคะ
ตอบ

วินัยส�ำหรับฆราวาส คือ เว้นอกุศลกรรมบถ ๑๐ ตั้งอยู่ในกุศล
กรรมบถ ๑๐ ในหนังสือ มังคลัตถทีปนี ว่าด้วยการอธิบายมงคล ๓๘
ตอนที่ ว ่ า ด้ ว ยวิ นั ยท่านก็ยกเอากุศลกรรมบถ ๑๐ มาเป็ น วิ นั ย ของ
คฤหัสถ์ ยกเอาการเว้นอกุศลกรรมบถ ๑๐ มาเป็นวินัยของคฤหัสถ์ ใน
มงคลข้อทีว่ า่ ด้วยธรรมจริยา พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงกุศลกรรมบถ ๑๐
มาเป็นธรรมจริยาส�ำหรับคฤหัสถ์ ดูใน สาเลยยกสูตร มัชฌิมนิกาย มูล
ปัณณาสก์
ขอให้ผู้ถามและผู้อ่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
จาก วศิน อินทสระ
ค�ำถามที่ ๖๙๕
มานะ ต่างกับ สักกายทิฏฐิ อย่างไรคะ
ตอบ

สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายนีเ้ ป็นของตน ส่วน มานะ หมายถึง
ความทะนงตน เปรียบเทียบตนกับผูอ้ นื่ เช่นว่า เราสูงกว่าเขา เราเสมอ
เขา เราต�่ำกว่าเขา
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ค�ำถามที่ ๖๙๖
หากบรรลุธรรมขั้นต้น และปรารถนาจะไม่กลับมาเกิดในภพภูมิ
ของมนุษย์อีก จะเป็นการดีหรือไม่ และจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงต่อไปใน
ภพภูมิอื่นที่ไม่ใช่มนุษยภูมิได้หรือไม่ ที่เรียนถามท่านอาจารย์เพราะ
ได้ยินมาว่า ผู้ที่จะสร้างบุญกุศลจนถึงขั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั้นต้อง
เกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ดี ได้ เป็นเทพก็บรรลุมรรคผลสูงสุดจนถึงเป็นพระอรหันต์ได้

ค�ำถามที่ ๖๙๗
บุพกรรม คือกรรมเก่าใช่หรือไม่คะ ถ้ากรรมเก่าจะให้ผล เรามีทาง
หนีหรือหลีกเลีย่ งได้บา้ งมัย้ คะ ขอค�ำแนะน�ำในการพ้นไปจากกรรมด้วย
ค่ะ ถ้าหนีไม่ได้หรือหนีไม่ทัน ท�ำอย่างไรให้เบาบางลงคะ
ตอบ

กรรมเก่า-บุพกรรม หมายถึงกรรมที่ทำ� ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงชาติ
ก่อนๆ ถ้ากรรมเก่าจะให้ผลหลีกเลีย่ งได้บา้ งไม่ได้บา้ ง สุดแล้วแต่กรรม
ใหม่ทเี่ ราท�ำว่ามากน้อยเพียงไร ถ้ากรรมใหม่ถงึ อรหัตตผลไม่ตอ้ งเกิดอีก
กรรมเก่าก็เป็นอันล้างบัญชีกนั ไป ท�ำความดีให้มากขึน้ ๆ ก็จะท�ำผลของ
กรรมเก่าให้เบาบางลงได้
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ค�ำถามที่ ๖๙๘
ผมอ่านพบเรื่องเมถุนสังโยคที่อาจารย์เขียนไว้ในหน้า ๑๖ ของ
หนังสือ สาระส�ำคัญของวิสทุ ธิมรรค แล้วว่าเป็นเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ศลี ของ
พระภิกษุเศร้าหมอง ผมสงสัยว่าเมถุนสังโยคนี้เป็นอย่างเดียวกับกาม
ราคะไหมครับ หรือว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรไหมครับ พระอนาคามีและ
พระอรหันต์ละกามราคะได้แล้วท่านยังมีความรักไหมครับ
ตอบ

เมถุนสังโยคเป็นกระแสสายของกามราคะ พระอนาคามีและพระ
อรหันต์มคี วามรักอีกแบบหนึง่ ไม่ใช่แบบกามราคะ แต่เป็นความรักและ
เอ็นดูหรือกรุณาในสรรพสัตว์
ค�ำถามที่ ๖๙๙
ในหนังสือ อาหาร ๔ ของท่านอาจารย์ กล่าวว่าเหตุเกิดของราคะ
คือ ศุภนิมติ และอโยนิโสมนสิการ ผมจึงคิดเอาเองว่าถ้าจะก�ำจัดราคะก็
ต้องเพ่งอสุภะอย่างนี้ถูกไหมครับ การเพ่งอสุภะเป็นสมถะใช่ไหมครับ
สมถะใช้ขม่ กิเลสได้แต่ตดั ไม่ได้ใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนัน้ ก็ตอ้ งใช้โยนิโสมนสิการอย่างไรดีครับถึงจะไม่มีกามราคะน่ะครับ ขอบคุณอาจารย์
มากครับ
ตอบ

การเพ่งอสุภะเป็นสมถกรรมฐาน บรรเทาราคะได้ ข่มไว้ได้ แต่ถา้
จะให้ตดั ให้ขาดต้องเจริญวิปสั สนาด้วย พิจารณาเห็นโทษของราคะ แต่

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

135

ในพระพุทธพจน์บางแห่งตรัสถึงการเจริญสมถะเพื่อให้ละราคะได้ แต่
น่าจะเป็นการละชั่วคราวไม่เด็ดขาด
ค�ำถามที่ ๗๐๐
อาจารย์ครับ ได้ทราบมาว่าความโกรธมีต้นเหตุคือปฏิฆะ แล้ว
ก็มีกิเลสตัวอื่นๆ ต่อมาเป็นสายอีกหลายตัวจึงมาเป็นความโกรธ ผู้ไม่
โกรธแล้วก็ต้องเป็นอย่างต�่ำพระอนาคามีใช่ไหมครับ แล้วราคะมีอะไร
เป็นเหตุต้นและมีกิเลสต่อมาเป็นสายเหมือนความโกรธไหมครับ ท�ำ
อย่างไรถึงจะไม่มีราคะครับ
ตอบ

เริ่มต้นด้วย “รติ” แปลว่า ความยินดีในอารมณ์นั้นๆ เมื่อยินดี
มากขึ้นก็จะเป็นความก�ำหนัดในอารมณ์ เพลิดเพลินในอารมณ์ ติดใจ
ในอารมณ์ที่เรียกว่ากามราคะนั่นแหละ
ค�ำถามที่ ๗๐๑
อาจารย์ครับ บางทีผมก็หงุดหงิดตัวเองที่ทำ� อะไรไม่ได้ดังใจหวัง
อย่างนี้ต้องพิจารณาว่า หวังเกินความเป็นไปได้หรือเปล่า แล้วก็ปรับ
ระดับและประเภทของความหวังของตนเองไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเหมาะ
ใช่ไหมครับ อาจารย์กรุณาแนะน�ำการก�ำจัดความหงุดหงิด ที่เกิดจาก
ไม่สมหวังในตนและบุคคลอื่นให้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
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ความหงุดหงิดนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่พระอนาคามีละได้ พร้อมกับ
กามราคะ ต้องบ�ำเพ็ญเพียรเห็นโทษของความหงุดหงิด จิตสงบด้วย
สมถะและวิปัสสนา ด้วยโยนิโสมนสิการ ละความหงุดหงิดได้บรรลุ
อนาคามีผล ความหงุดหงิดจะไม่เกิดขึ้นอีก ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ความ
หงุดหงิดย่อมมีอยูเ่ สมอ ไม่มาเป็นโทสะและพยาบาทก็นบั ว่าดีแล้ว การ
ไม่สมหวังในตนและคนอื่น เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสามัญชน
จะหาใครถูกใจที่ไหนเล่า ตัวเราเองยังไม่ถูกใจเราหนา
ค�ำถามที่ ๗๐๒
หนูได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์เรื่อง ธรรมเพื่อครองใจคน ซึ่ง
กล่าวถึงสังคหวัตถุ ๔ ในข้ออัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์เพือ่ ตน
และผูอ้ นื่ และประโยชน์สงู สุดคือพระนิพพาน จึงเข้าใจว่าการประพฤติ
ตามสังคหวัตถุกท็ ำ� ให้ถงึ พระนิพพานได้ดว้ ย หนูเข้าใจถูกหรือไม่คะ ใน
หมวดธรรมอืน่ ๆ เช่น ฆราวาสธรรม ซึง่ มีทมะ-การฝึกตน ถ้าฝึกถึงทีส่ ดุ
แล้วก็ต้องถึงพระนิพพาน ตัวอย่างนี้ก็แสดงว่าถ้าได้ประพฤติธรรมที่
สมควรแก่ตนไม่ต้องมากข้อก็บรรลุอรหัตตผลได้ใช่ไหมคะ
ตอบ

คุณเข้าใจถูกต้องแล้ว ไม่วา่ จะเป็นอัตถจริยา หรือทมะ เมือ่ ท�ำให้
ถึงที่สุดแล้วก็จะส�ำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ เพราะหัวข้อธรรม
เหล่านี้มีความหมายกว้างและลุ่มลึกลงไปตามล�ำดับจนถึงมรรคผล
นิพพาน
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ค�ำถามที่ ๗๐๓
อัพยากฤตธรรม คืออะไรคะ
ตอบ

ธรรมทีเ่ ป็นกลางๆ ไม่ดไี ม่ชวั่ ไม่เป็นกุศลหรืออกุศล ตัวอย่าง เรา
เห็นต้นไม้แล้วรู้สึกเฉยๆ เป็นต้น
ค�ำถามที่ ๗๐๔
ศีลมีทงั้ ทีเ่ ป็นกุศลและอกุศลใช่หรือไม่คะ เหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้ คะ
ตอบ

ศีลที่มีกุศลจิตเป็นสมุฏฐาน เรียกว่า กุศลศีล ศีลที่มีอกุศลจิต
เป็นสมุฏฐาน เรียกว่า อกุศลศีล ตัวอย่างเช่น รักษาศีลเพื่อลาภ ยศ
สรรเสริญ เป็นต้น เป็นสีลัพพตปรามาส
ค�ำถามที่ ๗๐๕
ขอความกรุ ณ าท่ า นอาจารย์ ข ยายความ ประโยคที่ ว ่ า The
objective of philosophy is to discover that which being known
all is known. ซึ่งปรากฏในหนังสือของท่านอาจารย์หลายแห่งด้วย
นะคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
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จุดประสงค์ของปรัชญา คือ ต้องการจะค้นให้พบสิ่งหนึ่งซึ่งเมื่อรู้
แล้วก็จะรู้สิ่งทั้งปวงได้ด้วย คือต้องการจะไปให้ถึงต้นตอของความรู้
คล้ายๆ พระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้า เมื่อทรงรู้แล้วก็ท�ำให้รู้
สิ่งทั้งปวง เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็สว่างไปหมดทั้งประเทศทุกซอก
ทุกมุม เพราะดวงอาทิตย์เป็นต้นตอของแสงสว่าง ถ้าเราจุดเทียนหรือ
โคมไฟในทีม่ ดื ก็จะสว่างเฉพาะจุดนัน้ ๆ หรือเปรียบเหมือนเราเปิดสวิตช์
ไฟเล็กไฟน้อยเอาไว้ก่อนแล้ว พอเปิดสวิตช์ใหญ่ซึ่งเป็นจุดรวม ไฟทุก
ดวงก็จะสว่างขึ้นพร้อมกัน
ค�ำถามที่ ๗๐๖
อ่านพระไตรปิฎก เรื่องที่พระญาติของพระเจ้าพิมพิสาร (สมัยที่
ท่านเกิดเป็นสมุห์บัญชีของชฎิล ๓ พี่น้องในอดีตชาติ แล้วคนเตรียม
อาหารเห็นอาหารที่ตนชอบ ก็ไม่สามารถอดกลั้นได้ จึงน�ำอาหารที่จะ
ถวายภิกษุให้แก่เด็กบ้าง ผู้หญิงบ้าง เก็บไว้เองบ้าง) ต่อมาไปเกิดเป็น
เปรต เพราะรับประทานอาหารที่เขาเตรียมไว้ใส่บาตรพระพุทธเจ้า
พระนามว่า ปุสสะ ขอเรียนถามท่านอาจารย์วา่ หนูเตรียมของไว้ใส่บาตร
เป็นประจ�ำ พอลูกเห็นก็มกั จะชอบของทีเ่ ตรียมไว้ เมือ่ เขายังเด็กๆ ก็ตอ้ ง
เปลีย่ นเอาของทีจ่ ะใส่บาตรให้ และเอาของอืน่ ใส่บาตรไปแทน ตอนหลัง
เมื่อรู้ว่าจะอย่างนี้ หนูก็เลยต้องเตรียมไว้เหมือนๆ กัน ส�ำหรับใส่บาตร
๑ ชุด และส�ำหรับลูก อีก ๑ ชุดทุกครั้ง ขอเรียนถามว่า ที่เคยน�ำของที่
จะใส่บาตรมาให้ลกู รับประทานนัน้ จะเป็นเหตุให้ไปเกิดไม่ดหี รือไม่ (ขอ
อภัยนะคะ ถ้าถามเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่ว่ารู้สึกกังวลใจค่ะ)
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ตอบ
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ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นของเราเอง ไม่ต้องกังวลใจ

ค�ำถามที่ ๗๐๗
เรียนถามอาจารย์ด้วยค่ะว่า เวลาไปในบางสถานที่และนึกถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งอื่น พร้อมทั้งแผ่เมตตาให้ทุกรูปทุกนามมีความสุข จะ
เกิดอาการขนลุกจนรู้สึกได้ ไม่ทราบว่าเราควรจะต้องท�ำสิ่งใดบ้างคะ
ถ้าหากเกิดอาการเช่นนี้ บ่อยครั้งที่เกิดอาการค่ะ และจะมีผลอะไรกับ
เราหรือเปล่าคะ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะน�ำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ดีครับเป็นปีติชนิดหนึ่ง ไม่มีโทษมีแต่คุณ

ค�ำถามที่ ๗๐๘
ได้อา่ นบทสวดมนต์ “เมตตาพรหมวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)”
จากเว็บไซต์ และมีบางค�ำสงสัย จึงใคร่ขอถามเป็นความรู้ คือ ค�ำว่า
“สัพเพ” และ “สัพพา” ตัวอย่าง “สัพพา” อิตถิโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ
อะริยา สัพเพ อะนะริยา สัพเพ จาตุมมหาราชิกาเทวา สัพเพ ตาวะ
ติงสาเทวา สัพเพ ยามาเทวา สัพเพ ตุสิตาเทวา สัพเพ นิมมานะระตี
เทวา สัพเพ ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา สัพเพ อินทา สัพเพ พรหมา
สัพเพ จตุโลกะปาลา สัพเพ ยมมะราชา สัพเพ ยะมะปาลา สัพเพ สิริ
คุตตะระอะมัจจา สัพเพ ยักขา สัพเพ กุมภัณฑา สัพเพ ครุทธา สัพเพ
กินนรา “สัพพา” กินนะรี ซึ่งมีค�ำว่า “สัพพา” อยู่สองแห่ง ไม่ทราบว่า
ถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นหลักการของภาษา ขอบพระคุณครับ
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ตอบ

เป็นหลักภาษาครับ เป็นหลักไวยากรณ์ ถ้าเป็นเพศหญิงก็เป็น
“สั พ พา” ถ้ า เป็ น เพศชายก็ เ ป็ น “สั พ เพ” ที นี้ เ พศหญิ ง เพศชายใน
ไวยากรณ์บาลีนั้น จัดโดยสมมติบ้าง จัดตามความเป็นจริงบ้าง เช่น
ปุริสา-ผู้ชายหลายคน อิตถิโย-ผู้หญิงหลายคน ที่จัดโดยสมมติ เช่น
นาวา-เรือ จัดเป็นเพศหญิง รุกโข-ต้นไม้ จัดเป็นเพศชาย ฯลฯ ค�ำว่า
“สัพพะ” แปลว่า ทัง้ ปวง จึงเปลีย่ นเป็นสัพพาบ้าง สัพเพบ้าง ตามตัวที่
ค�ำนี้ขยาย เช่น สัพพาอิตถิโย สัพเพปุริสา เป็น สัพพังก็มี เช่น สัพพังกุลัง แปลว่า ตระกูลทั้งปวง มีอีกเยอะเลยครับ ขอตอบเท่านี้ก่อน
ค�ำถามที่ ๗๐๙
หนูเคยไม่ชอบนางอมิตตดาภรรยาสาวของชูชกค่ะ เพราะนางเป็น
เหตุให้ชชู กไปขอกัณหา ชาลี บุตรและบุตรีของพระเวสสันดร ท�ำให้เด็ก
ทั้งสองและพระนางมัทรีเป็นทุกข์อยู่ช่วงหนึ่ง แม้จะเป็นเหตุดีให้พระ
เวสสันดรได้ปฏิบตั ธิ รรมตามพระประสงค์ แต่เพิง่ นึกย้อนไปว่าแรกๆ นัน้
นางอมิตตดาเป็นผู้ขยันท�ำหน้าที่ภรรยาอย่างดี จนเป็นที่เกลียดชังของ
ภรรยาของเพื่อนบ้านซึ่งเกียจคร้านในหน้าที่ปล่อยให้สามี ท�ำงานบ้าน
ขณะที่ตนเองเที่ยวไปนอกบ้าน หนูจึงสงสัยว่าผู้ที่เคยเป็นคนดีขยัน
ขันแข็งในตอนแรกอย่างนางอมิตตดา เขาขาดอะไรจึงเป็นเหตุแห่งเรือ่ ง
ชูชกไปขอเด็กมาเป็นคนใช้คะ ใจคนนี่เปลี่ยนได้ง่ายจริงๆ เลยนะคะ
เมือ่ ไรใจเป็นกุศลนีต่ อ้ งท่องว่า เราก่อนๆ อย่างอาจารย์สอนจริงๆ นะคะ
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ตอบ

นางอมิตตดายอมจ�ำนนต่อสิ่งแวดล้อม คือทนต่อค�ำเสียดสีของ
หมูช่ าวบ้านไม่ไหว จึงให้ชชู กไปขอใครมาท�ำงานบ้านแทน ไม่ใช่เพราะ
เกียจคร้าน การท�ำความดีถ้าจิตใจไม่มั่นคงในความดีก็ล้มเลิกได้ง่าย
อย่างนางอมิตตดาเป็นต้น แต่ก็เห็นใจแกบ้างเหมือนกัน ที่ถูกผู้หญิง
ชาวบ้านด่าว่าเสียดสีอยูท่ กุ วันแกจึงเปลีย่ นไป วิเคราะห์ให้ฟงั เท่านีก้ อ่ น
นะครับ
ค�ำถามที่ ๗๑๐
อาจารย์ครับ คนทีม่ ขี นั ติแต่ไม่มโี สรัจจะ อยูห่ า่ งจากนิพพานมาก
กว่าคนทีม่ ที งั้ ขันติและโสรัจจะไหมครับ ผมคิดว่าผูย้ งั ไม่มโี สรัจจะแสดง
ว่าเขายังมีแรงกิเลสในใจสูงกว่าจึงเดาว่าอย่างนัน้ น่ะครับ ท่านอาจารย์
ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ

ขันติและโสรัจจะต้องไปด้วยกันจึงจะใกล้นพิ พานได้เร็ว เหมือนหิริ
กับโอตตัปปะต้องไปด้วยกัน มีขนั ติอย่างเดียวแต่ไม่มโี สรัจจะมันขุน่ อยู่
ข้างใน ถ้ามีโสรัจจะด้วยก็จะดูงามทั้งภายในและภายนอก
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ค�ำถามที่ ๗๑๑
พุทธศาสนาวัดความมั่งมีและยากจนของบุคคลจากอะไรคะ
ตอบ

วัดจากหลายเรื่อง วัดจากทรัพย์สมบัติก็มี วัดจากคุณธรรมก็มี
เช่น มีอริยทรัพย์ ๗ ท่านเรียกว่าเป็นคนไม่จน หรือว่ามีศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีศีลบริสุทธิ์ดี ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่จน
ค�ำถามที่ ๗๑๒
ขันติ ต่างจากโสรัจจะอย่างไรคะ พระพุทธองค์ตรัสถึงความส�ำคัญ
ของคุณธรรมสองข้อนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
ตอบ

ขันติ-ความอดทน โสรัจจะ-ความสงบ รวมกันก็แปลว่าอดทน
อย่างสงบ ความส�ำคัญก็คอื ท�ำให้คนไม่ทะเลาะกันให้อยูก่ นั อย่างสงบ
เรียบร้อย
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ค�ำถามที่ ๗๑๓
ได้อ่านพบค� ำกล่าวว่า “Life is not about waiting for the
storms to pass it’s about learning how to dance in the rain.”
[ชีวติ มิใช่เรือ่ งของการรอคอยให้พายุ (แห่งปัญหาและความทุกข์) ผ่าน
พ้นไป แต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะเริงระบ�ำท่ามกลางสายฝน] ไม่
ทราบท่านอาจารย์จะกรุณาเทียบเคียงแนวคิดดังกล่าวนีก้ บั ปรัชญาสาย
ใด หรือกับพุทธธรรมข้อใดได้ไหมคะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ตอบ

มีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บ้างคล้ายๆ กันนี้ เช่น
๑. บุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ ย่อมจะหาความสุขได้
แม้ในสิ่งที่น่าจะทุกข์
๒. บุคคลผู้มีปัญญาแม้จะประสบทุกข์ก็ไม่สิ้นหวังในความสุข
ฯลฯ
ส� ำ หรั บ ปรั ช ญาสายต่ า งๆ นั้ น ตั ว อย่ า งเช่ น ปรั ช ญาสุ ข นิ ย ม
(Hedonism) เน้นเรื่องให้บุคคลแสวงหาความสุขเท่าที่ชีวิตจะหาได้
เหมือนคนจะกินปลาแม้มนั จะมีกา้ งก็ไม่ควรทิง้ มันไปทัง้ หมด ควรเลือก
แต่เนื้อปลากิน พูดอีกทีหนึ่งว่า ไม่ควรจะทิ้งปลาเพราะเหตุที่มันมีก้าง
(โปรดดูเพิ่มเติมในหนังสือ จริยศาสตร์ ของวศิน อินทสระ บทที่ ๗ ว่า
ด้วยสุขนิยม หรือรติวาท)
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ค�ำถามที่ ๗๑๔
เมื่ อ นั่ ง สมาธิ ถึ ง จุ ด หนึ่ ง เกิ ด อาการทิ้ ง ร่ า ง โดยเราไม่ รู ้ สึ ก ตั ว
ร่างกายล้มลง เป็นเพราะอะไร มีวิธีแก้หรือไม่ครับ
ตอบ

คุณง่วงหรือเปล่า

ค�ำถามที่ ๗๑๕
เหตุใดจึงกล่าวว่า เพียงโกรธ หรือมีโทสะ กรรมบถยังไม่ขาด แต่
ขาดที่พยาบาทคะ
ตอบ

โกรธหรือโทสะไม่มีในกรรมบถ

ค�ำถามที่ ๗๑๖
ตามที่ท่านอาจารย์ได้ตอบค�ำถามข้อ ๖๖๗ ว่า พระพุทธศาสนา
ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า dogmatic พระพุทธศาสนามีลักษณะยืดหยุ่นตาม
เหตุการณ์ตามความจ�ำเป็น มีเงื่อนไขตามเหตุปัจจัยนั้น ลักษณะดัง
กล่าวนีแ้ ตกต่างจากจริยศาสตร์แบบ situationist ethics ซึง่ ไม่ยดึ หลัก
การตายตัว จะท�ำอะไร จะเว้นอะไร ต้องแล้วแต่สถานการณ์อย่างไรคะ
ตอบ

ก็ไม่ต่างกัน
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ค�ำถามที่ ๗๑๗
มารทัง้ ๕ คืออะไร มารทีม่ าผจญพระพุทธองค์เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระองค์
จะตรัสรู้ได้แก่อะไรบ้างคะ ทรงเอาชนะมารได้ด้วยข้อธรรม หรือบารมี
ข้อใดบ้างคะ
ตอบ

๑. ขันธมาร
๒. กิเลสมาร
๓. อภิสังขารมาร มาร คือ อภิสงั ขาร อภิสงั ขารเป็นมาร เพราะ
เป็นตัวปรุงแต่งกรรม น�ำให้เกิดชาติ ชรา เป็นต้น ขัดขวางมิให้หลุดพ้น
ไปจากสังสารทุกข์
๔. เทวปุตตมาร ได้แก่ เทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
๕. มัจจุมาร คือ ความตาย
มารที่มาผจญตอนจะตรัสรู้นั้นอาจเป็นเทวปุตตมารก็ได้ เป็น
กิเลสมารก็ได้ ทรงเอาชนะมารด้วยบารมีทั้ง ๑๐ มีทานเป็นต้น

ค�ำถามที่ ๗๑๘
ความรู้สึกผิดที่ได้ท�ำสิ่งไม่สมควรแบบที่เคยท�ำมาแล้วซ�้ำแล้วซ�้ำ
อีกนั้นท�ำให้โกรธตัวเองครับ คือผมรู้ว่าผมนิสัยไม่ดีในบางเรื่องแล้วก็
ยังแก้ไม่ได้ ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นคนดีกว่าที่เป็นอยู่ก็เลยเกิด
กิเลสอีกตัว คือ ความโกรธบ่อยขึ้นท�ำอย่างไรดีครับ
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ตอบ

โกรธตัวเองเสียบ้างด่าตัวเองเสียบ้างก็ดเี หมือนกัน เป็นการปราบ
ปรามตัวเองไม่ให้ท�ำผิดซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
ค�ำถามที่ ๗๑๙
จาก หัวข้อธรรม “โสตาปัตติยังคะ” ในพจนานุกรมฉบับประมวล
ธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ซึง่ มี ๔ ข้อ คือเลือ่ มใสใน
พระรัตนตรัยและไม่ตระหนี่ เราจะก�ำจัดความตระหนี่อย่างไรครับ
ตอบ

พิจารณาให้เห็นโทษของความตระหนี่ คนเราจะละสิ่งใดก็ต้อง
พิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งนั้นบ่อยๆ
ค�ำถามที่ ๗๒๐
เคยได้ยินคาถาหนึ่งแต่จ�ำได้เพียงบางส่วนค่ะว่า อะไรเกิดขึ้น
ประเสริฐ อะไรตกไปประเสริฐ ไม่ทราบว่าจ�ำผิดหรือเปล่าคะ ขอความ
กรุณาอาจารย์ชว่ ยเพิม่ เติมให้เต็มด้วยค่ะ ถ้าได้ภาษาบาลีและทีม่ าด้วย
ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
ตอบ

คาถาที่คุณถามมานี้ปรากฏในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระ
ไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ข้อ ๒๐๔-๒๐๖ มีข้อความพอสรุปได้ดังนี้
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เทวดาทูลถามว่า “บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น อะไรประเสริฐ บรรดาสิ่งที่
ตกไป อะไรประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า ใครประเสริฐ บรรดาผู้
พูด ใครประเสริฐ”
เทวดาผูห้ นึง่ ตอบว่า “บรรดาสิง่ ทีง่ อกขึน้ พืช (ข้าวกล้า) ประเสริฐ
บรรดาสิ่งที่ตกลง ฝนประเสริฐ บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า โคประเสริฐ
บรรดาผู้พูด บุตรประเสริฐ”
พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ตอบว่ า “บรรดาสิ่ ง ที่ ง อกขึ้ น วิ ช ชา
ประเสริฐ บรรดาสิง่ ทีต่ กไป อวิชชาประเสริฐ บรรดาผูท้ เี่ ดินด้วยเท้า พระ
สงฆ์ประเสริฐ บรรดาผู้พูด พระพุทธเจ้าประเสริฐ”
ส�ำหรับค�ำบาลีเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดังนี้
วิชฺชา อุปฺปตตํ เสฏฐา อวิชฺชา นิปตตํ วรา สงฺโฆ ปวชมานานํ
พุทฺโธ ปวทตํ วโร
ขอให้คุณผู้ถามจงประสบแต่สิ่งที่ประเสริฐ
ค�ำถามที่ ๗๒๑
อาจารย์ครับ ผมเป็นคนใจร้อนประมาณว่าจุดเดือดต�ำ่ แต่หายเร็ว
ไม่ค่อยพยาบาทใคร อาจารย์มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับ (ผมขอขอบ
พระคุณอาจารย์ไว้ล่วงหน้าครับ)
ตอบ

การไม่พยาบาทนั้นดีแล้ว ส่วนเรื่องโกรธง่ายหายเร็วก็ดีไปอย่าง
หนึ่งที่หายเร็ว แต่ถ้าพยายามไม่โกรธได้ก็ยิ่งดีโดยการให้อภัยในความ
บกพร่องของผู้อื่น เขาก็มีส่วนบกพร่องเช่นเดียวกับเรา ท่องคาถาว่าให้
อภัยๆ ซึ่งเป็นทานอย่างหนึ่งเรียกว่าอภัยทาน
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ค�ำถามที่ ๗๒๒
พระพุทธพจน์ทวี่ า่ บุคคลไม่ควรประมาทในธรรมทีเ่ ป็นกุศล ธรรม
ทีเ่ ป็นอกุศล และธรรมทีไ่ ม่เป็นทัง้ กุศลและอกุศล นัน้ ในส่วนของธรรม
ที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศล ทรงหมายถึงธรรมข้อใดคะ
ตอบ

ธรรมที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลเรียกว่าอัพยากฤตหรืออัพยากต
ธรรม ข้อว่าความไม่ประมาทในธรรมทัง้ หลายเป็นมงคลอันสูงสุดนัน้ เอา
เพียงแค่ธรรมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศลก็น่าจะพอแล้ว ไม่ต้อง
ไปข้องเกีย่ วกับอัพยากตธรรม ในมงคลข้อทีอ่ า้ งถึงแล้ว ท่านก็ระบุถงึ ให้
ไม่ประมาทในการเจริญกุศลและไม่ประมาทในการละอกุศล ไม่ได้ขอ้ ง
เกี่ยวกับอัพยากตธรรม
ค�ำถามที่ ๗๒๓
การที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ เห็นสักแต่ว่าเห็น ได้ยินสักแต่ว่า
ได้ยิน ฯลฯ จะเกื้อกูลให้บุคคลพ้นทุกข์ได้อย่างไรคะ
ตอบ

ท�ำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน ในสิ่งที่ได้เห็นและในสิ่งที่ได้
ฟังเป็นต้น เมื่อไม่ยึดมั่นก็หลุดพ้นเหมือนเราปล่อยของหนักลงเสียก็
ท�ำให้เบาสบาย
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ค�ำถามที่ ๗๒๔
พุทธธรรมที่เหนือจริยธรรมเหนือจริยศาสตร์ หมายถึงอะไรคะ
ตอบ

ก็โลกุตรธรรม ๙ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

ค�ำถามที่ ๗๒๕
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ชว่ ยยกตัวอย่างวิธที พี่ ระพุทธเจ้าแนะน�ำ
ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้เหมาะกับตน อย่างเช่นที่ได้แนะน�ำพระ
จูฬปันถก ว่า รโชหรณํ รโชหรณํ (ขอสัก ๕ ท่านค่ะ) ขอบพระคุณมากค่ะ
ตอบ

ตัวอย่างอืน่ เช่น ศิษย์ของพระสารีบตุ รเคยเป็นช่างท�ำทอง ชอบท�ำ
ทองค�ำเป็นดอกบัว พระพุทธเจ้าจึงให้ไปนั่งดูดอกบัวที่ถอนขึ้นมาจาก
สระแล้ว พอเห็นดอกบัวใจก็เป็นสมาธิ ดอกบัวเหี่ยวแห้งไป เจริญ
วิปัสสนาได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์
ฯลฯ
ค�ำถามที่ ๗๒๖
เวลาเป็นสิ่งสมมติหรือเปล่าครับ
ตอบ

เป็นสิ่งสมมติ เวลาจริงๆ ไม่มี มีแต่เครื่องวัดเวลา เวลาเป็นหนึ่ง
และนิรันดรแบ่งแยกไม่ได้
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ค�ำถามที่ ๗๒๗
กราบเรียนถามอาจารย์ ๑. ท�ำอย่างไรจึงให้อภัยคนได้บ่อยๆ
๒. ขันธมาร ในมารทั้ง ๕ ที่อาจารย์พูดไว้ คืออะไร ได้แก่อะไรบ้างคะ
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุขตลอดไปค่ะ
ตอบ

๑. ต้องเจริญกรุณาพรหมวิหารบ่อยๆ และพิจารณาให้เห็นว่า
มนุษย์ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์ มีข้อบกพร่องกันอยู่ทั้งนั้น ดีไม่ทั่วชั่วไม่หมด ก็
ให้อภัยไป เหมือนกับที่เราให้อภัยแก่ตัวเอง
๒. ขันธมารเป็น ๑ ในมาร ๕ ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญา
ขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ที่เห็นง่ายก็คือ รูปขันธ์ ได้แก่ ร่างกาย
ของเรานี่เอง คอยเบียดเบียนบีบคั้นไม่ให้มีความสุขด้วยโรคาพยาธิ
มากมาย เป็นรังของโรค ไปดูตามโรงพยาบาลเถิดจะเห็นขันธมาร
ดังกล่าวชัดเจน ถึงไม่เจ็บป่วยก็มเี รือ่ งอืน่ ๆ ทีจ่ ะต้องเดือดร้อนกับมันอีก
มากมาย เช่น ให้กนิ ให้อาบ ให้สวย เป็นต้น ตอนนีผ้ มและผูช้ ว่ ยก�ำลัง
ถูกขันธมารเบียดเบียนโดยเป็นหวัด ไอ เป็นต้น มา ๒-๓ วันแล้วตอนนี้
ก็ยังเป็นอยู่จึงเลื่อนการตอบปัญหาจากวันพุธมาเป็นวันศุกร์คือ วันนี้
ค�ำถามที่ ๗๒๘
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ หนูก�ำลังมีปัญหาแก้ไม่ตกค่ะ เด็กที่
ท�ำงานท�ำงานเก่งกว่า รอบรูม้ ากกว่า แต่อายุนอ้ ยกว่า งานทีเ่ ราท�ำไม่ได้
หรือแก้ไขไม่ได้ บางทีเขาควรสอนเรา ก็ไม่สอน บอกไม่มีเวลา หรือ
บางทีก็ดุเอา ตะคอกเอา ไม่พูดดีๆ ด้วย เพราะถ้าเขาบอกเราดีๆ เราก็
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ท�ำได้แน่นอน และช่วยเขาได้ด้วย บางทีไปของาน เพื่อจะช่วยเขา เขา
ก็ไม่แบ่ง กลับเอาไปให้นอ้ งอีกคนซึง่ เป็นคนทีส่ นิทกับเขาท�ำ แต่นอ้ งคน
นั้นก็งานเยอะอยู่แล้ว และก็ไม่คุยกับเรา ตอนนี้ก็พยายามใจเย็น ใจดี
สูเ้ สือ เพราะบอกจริงๆ ว่ากลัวน้องคนทีไ่ ม่สอนงานอยูม่ าก ท�ำงานแล้ว
ก็ไม่ค่อยมีความสุข กลัว และแหยงค่ะ หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ ช่วยไข
ปัญหาเครียดนี้ด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ตอบ

ท�ำโง่เสียก็แล้วกัน สบายใจดีดว้ ย รูม้ ากก็เหนือ่ ยมาก ท�ำให้มมี านะ
มากด้วย ไม่รเู้ สียบ้างก็ดี ไม่มใี ครรูเ้ รือ่ งไปหมดทุกอย่าง อย่าไปสนใจเลย
ท�ำเท่าทีเ่ รารู้ รูใ้ นสิง่ ทีเ่ ราจ�ำเป็นต้องท�ำ ช่างเขาเถอะ คุณอยูใ่ ห้สบายๆ
ค�ำถามที่ ๗๒๙
บทสวดมนต์มงคลสูตรเป็นพุทธพจน์ไหมคะ ต่างจากมังคลัตถทีปนี
อย่างไรคะ
ตอบ

มงคลสู ต รเป็ น พระพุ ท ธพจน์ ส่ ว นมั ง คลั ต ถที ป นี นั้ น แปลว่ า
อธิบายเนือ้ ความในมงคล พระสิรมิ งั คลาจารย์เป็นพระชาวเชียงใหม่แต่ง
ไว้ประมาณ ๕๐๐ ปีมาแล้ว เวลานี้พระสงฆ์ใช้เรียนอยู่ในชั้นเปรียญ
ธรรม ๔ (ป.ธ.๔) แต่งได้ดีมาก ถ้ามีเวลาควรซื้อมาไว้อ่าน มีขายที่
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยหน้าวัดบวรนิเวศฯ ถนนพระสุเมรุ ผมก็
เขียนไว้ชุดหนึ่งชื่อ “สาระส�ำคัญแห่งมงคล ๓๘” เอามังคลัตถทีปนีมา
ย่ออีกทีหนึ่ง เสียดายว่าเวลานี้ไม่มีจ�ำหน่ายแล้ว ยังไม่ได้พิมพ์ใหม่
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ค�ำถามที่ ๗๓๐
ค�ำว่า เอกายนมรรค หมายความว่าอะไรได้บา้ งคะ ทาง ๔ สายที่
ท่านพระอานนท์กล่าวว่าเป็นทางสูก่ ารบรรลุธรรม กับสติปฏั ฐาน ๔ อัน
เป็นเอกายนมรรค มีความสอดคล้องกัน หรือเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะ
ตอบ

เอกายนมรรค แปลได้หลายอย่าง แปลว่าเป็นทางสายหนึ่งเพื่อ
น�ำไปสู่นิพพานก็ได้ ถ้ามีหนังสือลองดูอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตร มี
ค�ำอธิบายไว้มากเหลือทีจ่ ะน�ำมากล่าวในทีน่ ไี้ ด้ แนะน�ำให้ไปค้นคว้าต่อ
ทาง ๔ สายที่พระอานนท์กล่าว เข้าใจว่าคุณหมายถึง ยุคนัทธะ เช่น
ว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะน�ำหน้าก็มี เจริญสมถะมีวิปัสสนาน�ำหน้าก็มี
เจริญสมถะและวิปัสสนาสลับกันไปก็มี ประการที่ ๔ ก็ธัมมุทธัจจะ
ค�ำถามที่ ๗๓๑
ญาณที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสกับธัมมุทธัจจะ คือสิ่งเดียวกันไหมคะ
เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่า ความรู้ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นวิปัสสนาญาณจริงๆ
ไม่ใช่ความฟุ้งไปในธรรม
ตอบ

ธัมมุทธัจจะท่านหมายถึงวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ไม่เป็นญาณที่จัด
เข้าในวิปัสสนาญาณ แต่ก็เกิดขึ้นในระหว่างวิปัสสนาญาณข้อที่ ๑ ใน
วิปัสสนาญาณ ๙ คือ อุทยัพพยญาณ ถ้าพูดถึงวิสุทธิ ๗ ก็เกิดขึ้นใน
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุ ธิ คือ ความหมดจดแห่งการรูเ้ ห็นว่าใช่ทาง
หรือไม่ใช่ทาง
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ค�ำถามที่ ๗๓๒
กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ ท�ำอย่างไรจึงจะมีมานะในการปฏิบัติ
ธรรมคะ ทีผ่ า่ นมาจะเป็นพักๆ เนือยๆ บางครัง้ ไม่ทราบว่ามีขอ้ แนะน�ำ
อย่างไรบ้างคะ
ตอบ

ควรจะใช้คำ� ว่ามีความเพียรแทนค�ำว่ามีมานะ เพราะมานะมีความ
หมายไม่ดใี นการท�ำ คือหมายถึงความทะนงตน เปรียบเทียบตนกับผูอ้ นื่
ว่าสูงกว่าเขาบ้าง เสมอเขาบ้าง ต�่ำกว่าเขาบ้าง เพราะฉะนั้นควรใช้ค�ำ
ว่าความเพียรในการปฏิบตั ธิ รรม ขอให้ระลึกอยูเ่ สมอว่าอยูอ่ ย่างมีความ
เพียรแม้วันเดียวก็ดีกว่าผู้อยู่อย่างเกียจคร้าน ๑๐๐ ปี การปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเป็นความหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรม ไม่ว่าเราจะ
ปฏิบตั ดิ เี รือ่ งอะไรก็เป็นการปฏิบตั ธิ รรมทัง้ นัน้ ท�ำความดีเสมอต้นเสมอ
ปลายเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดี
ค�ำถามที่ ๗๓๓
เคยได้ทราบว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ได้เปล่งอาสภิวาจา
ว่า “เราเป็นผูเ้ ลิศแห่งโลก เราเป็นผูป้ ระเสริฐสุดแห่งโลก...” ไม่ทราบว่า
เรื่องการเปล่งอาสภิวาจานี้ มาจากพระบาลี คัมภีร์ หรือต�ำนานคะ
และนอกจากตอนที่ประสูติแล้ว พระพุทธองค์ทรงเปล่งอาสภิวาจาอีก
หรือไม่คะ
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ตอบ

มาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก หลังจากประสูติใหม่ๆ แล้ว เมื่อได้
ตรัสรู้แล้วก็ยังตรัสค�ำท�ำนองนี้บ่อยๆ เช่น ไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ใน
เรื่องศีล สมาธิ ปัญญาเป็นต้น
ค�ำถามที่ ๗๓๔
พระพุทธองค์ทรงข่มอาพาธด้วยวิธีใดคะ เช่นเมื่อทรงได้รับทุกขเวทนาหนักก่อนปรินิพพาน
ตอบ

ด้ ว ยวิ ธี ค วามอดทน ไม่เดือดร้อนพระทัย คื อ อาพาธครอบง� ำ
พระทัยพระองค์ไม่ได้ ครอบง�ำได้แต่เพียงร่างกายเท่านั้น
ค�ำถามที่ ๗๓๕
ค�ำว่า “ธรรมกาย” ในพระบาลี ปรากฏในทีใ่ ดบ้าง และหมายความ
ว่าอะไรคะ
ตอบ

ธรรมกายในพระบาลี หมายถึง พระกายธรรมของพระพุทธเจ้า
ปรากฎในคัมภีรท์ ฆี นิกาย ตอนนีผ้ มก�ำลังป่วยไม่สะดวกในการติดตาม
ค้นหา ขออภัยด้วยที่ไม่อาจให้รายละเอียดได้
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ค�ำถามที่ ๗๓๖
ท�ำอย่างไรเราจึงจะรู้โลก แต่ไม่ติดโลกได้คะ ได้ทราบว่าท่าน
อาจารย์ ไม่สบาย หนูขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลทัง้ หมด
ที่ท่านอาจารย์ (และหนูด้วย) ได้บ�ำเพ็ญมา รวมทั้งปัญญาและความ
สงบสุขทีท่ า่ นอาจารย์ได้ท�ำให้บงั เกิดขึน้ แก่ลกู ศิษย์ และบุคคลทุกคนที่
ได้ประโยชน์จากงานเผยแผ่พระสัทธรรมของท่านอาจารย์โปรดคุม้ ครอง
ท่านอาจารย์ให้ประสบสันติสุขอยู่เสมอแม้จะต้องทนต่อขันธมารที่คอย
เบียดเบียนด้วยนะคะ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
ตอบ

ต้องพิจารณาบ่อยๆ ถึงโทษของโลกจนถึงมีความรูส้ กึ ว่า ไม่มอี ะไร
น่ายินดีในโลกทั้งปวง (สัพพะโลเก อนภิรตสัญญา) มันเป็นอย่างนั้น
จริงๆ คือพิจารณาดูโดยถ่องแท้แล้ว ไม่มีอะไรน่ายินดีในโลกทั้งปวง
เพราะมันเจือไปด้วยทุกข์ทงั้ นัน้ เห็นอย่างนีแ้ ล้วจะไม่ตดิ โลก ขอบคุณที่
อวยพรมา แต่สงั ขารมันก็เป็นไปตามธรรมดาของสังขาร มันเป็นเช่นนัน้
เอง เรามีความแก่ ความเจ็บไข้ และความตายเป็นธรรมดา ไม่อาจล่วง
พ้นไปได้
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ค�ำถามที่ ๗๓๗
วันนี้หนูยังไม่มีค�ำถามที่จะถามอาจารย์ เพียงแต่ได้เคยอ่าน
หนังสือ และฟังสาระธรรมจากอาจารย์ จากรายการวิทยุบ้าง จึงส่ง
ความระลึกถึงด้วยความเคารพมา ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง อยู่
เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ที่ยังขวนขวายความรู้อย่างพวกหนู ต่อไปนานๆ นะคะ
ว่าจะไม่ถามแต่ก็อดไม่ได้ อยากเป็นคนดี แต่ว่ามันยากจริงๆ ค่ะ บาง
ครั้งก็ท้อและเศร้าจริงๆ
ตอบ

ตัง้ ใจว่าจะเป็นคนดีและท�ำไปตามทีต่ งั้ ใจนัน้ เราก็จะเป็นคนดี ได้
แค่ไหนก็เอาแค่นั้น เห็นใจจริงๆ
ค�ำถามที่ ๗๓๘
ข้าพเจ้าจะติดภาพและการกระท�ำของเพือ่ นร่วมงานโดยทีเ่ ราเห็น
ตัวตนทีแ่ ท้จริงว่าเขาสอพลอ ไม่จริงใจ สร้างภาพ เหยียบคนอืน่ เอาผล
งานมาเป็นของตน เวลาต้องประชุม ร่วมงานหรือน�ำเสนองานต่อหัวหน้า
ด้วยกัน ท�ำให้เรารูส้ กึ ขยะแขยง และไม่ชอบทีห่ วั หน้าหรือคนอืน่ ไปหลง
เชือ่ ซึง่ ข้าพเจ้าไม่อยากจะติดในอารมณ์แบบนี้ แต่กแ็ ก้ไม่ได้ เวลาเจอ
หน้ากันเดินสวนกัน ขึ้นลิฟต์ด้วยกัน ก็จะเกิดความรู้สึกเห็นตัวตนของ
เขาทันที จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ
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ตอบ

คุณไม่ชอบเขา แต่ความทุกข์เป็นของคุณ เรื่องอะไรที่คุณจะเอา
ความไม่ดีของเขามาเป็นความทุกข์ของคุณ ผมรู้ว่าพูดได้ง่ายแต่ท�ำได้
ยาก แต่จ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อความสุขของคุณเอง เขาท�ำไม่ดีความไม่ดีก็
ตกเป็นของเขา คุณควรจะคิดว่าเป็นโชคดีของเราหนอที่เราไม่เป็นคน
เช่นนัน้ เป็นตัวอย่างทางไม่ดใี ห้คณ
ุ เห็นอยูท่ กุ วัน นิสยั คนเป็นสิง่ ทีแ่ ก้ได้
ยากนอกจากเจ้าตัวจะแก้เองเมื่อเห็นว่าไม่ดี
ค�ำถามที่ ๗๓๙
ขอความเมตตาทราบถึงเรือ่ ง ๑. คุณสมบัตขิ อง โสดาปัตติมรรค
๒. หากบุคคลที่ปฏิบัติธรรมโดยการเจริญสติในชีวิตประจ�ำวัน จนเกิด
ตัวผู้รู้ และมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ และเคยเห็นภาวะ
เกิดดับๆ ที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรได้แล้ว จะสามารถเรียกบุคคลนั้นว่า
โสดาปัตติมรรคได้หรือไม่ค่ะ
ตอบ

ถ้าเป็นชื่อของบุคคลท่านเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน ถ้าเป็นชื่อของ
มรรคผลท่านเรียกว่าโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล มีส่วนที่ต้องละ ๓
อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายนีเ้ ป็นของตน, วิจิกจิ ฉา ความ
สงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางสูน่ พิ พาน, ความเชือ่ ถือทีง่ มงายขัด
กับหลักกรรม มีส่วนที่ต้องบ�ำเพ็ญให้บริบูรณ์ ๔ ประการ คือ มีความ
เลือ่ มใสอย่างไม่คลอนแคลนในคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม
และในคุณของพระสงฆ์ มีศีล ๕ บริสุทธิ์ อันนี้เป็นส่วนที่ต้องบ�ำเพ็ญ
ให้มีในตน
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ค�ำถามที่ ๗๔๐
กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ หนูอยากได้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการ
ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�ำวันน่ะค่ะ เพราะการท�ำงานท�ำให้จิตฟุ้งซ่าน
วุ่นวาย จนเผลอบ่อยและนาน จนลืมดูจิต/กายไปน่ะค่ะ
ตอบ

คุณต้องขยายขอบเขตของการปฏิบตั ธิ รรมให้กว้างออกไป ไม่เพียง
แต่ดกู ายดูจติ เท่านัน้ การปฏิบตั ธิ รรมหมายถึง การกระท�ำ การพูด และ
การคิดที่ถูกต้องทั้งหมด การท�ำหน้าที่อันชอบธรรมให้ถูกต้องสมบูรณ์
ล้วนแต่เป็นการปฏิบตั ธิ รรมในชีวติ ประจ�ำวันทัง้ นัน้ การทีค่ ณ
ุ ท�ำงานใน
หน้าทีใ่ ห้ถกู ต้องให้ชอบธรรมก็เป็นการปฏิบตั ธิ รรม ท่านใช้ค�ำว่า “ปฏิบตั ิ
ธรรมให้สมควรแก่ธรรม” นัน่ คือปฏิบตั ธิ รรมให้เหมาะสมตามฐานะของ
ตน ถ้าขยายขอบเขตของค�ำว่าการปฏิบัติธรรมให้กว้างออกเช่นนี้ คุณ
ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกอิริยาบถ ไม่เดือดร้อนใจว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรม
ค�ำถามที่ ๗๔๑
กราบเรียนท่านอาจารย์วศิน ขอความเมตตาถามดังนีค้ ะ่ เป็นไปได้
หรือไม่คะว่าคนทีเ่ ป็นโสดาปัตติมรรคอาจจะประมาณอีก ๑-๒ ปี ถึงจะ
ได้โสดาปัตติผล (ไม่จำ� เป็นต้องเกิดขึน้ ในขณะจิตเดียว) กราบขอบพระคุณ
มากค่ะ

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

159

ตอบ

เป็นไปไม่ได้ คนที่ได้โสดาปัตติมรรคแล้วอีกขณะจิตเดียวก็จะได้
โสดาปัตติผลต่อเนื่องกัน ไม่ต้องรอเป็นเดือนเป็นปี ไม่มีใครค้างอยู่ที่
โสดาปัตติมรรคเลย
ค�ำถามที่ ๗๔๒
ตอนนี้อาจารย์วศิน มีรายการวิทยุ ที่ช่องไหนบ้างหรือเปล่าครับ
จะได้ติดตามฟังครับ
ตอบ

ที่มีประจ�ำก็มีที่ ร.ด. คือวิทยุกรมการรักษาดินแดน คลื่นเอเอ็ม
๗๔๗ วันเสาร์เช้าเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ไม่ใช่รายการสด เอาเทป
หรือซีดีเก่ามาเปิด นอกจากนี้มีสถานีวิทยุอื่นๆ บ้าง แล้วแต่ผู้จัดจะน�ำ
ซีดีไปเปิดหรือเอาหนังสือไปอ่าน ไม่แน่นอน
ค�ำถามที่ ๗๔๓
หนูก�ำลังเรียนรู้กาย เรียนรู้ใจค่ะ หนูเห็นทุกข์ในขันธ์ ๕ ถึงแม้ว่า
หนูจะเหนื่อยกับพฤติกรรมของจิต หนูก็จะหัดรู้ หัดดู ต่อไปค่ะ ขอบ
พระคุณค่ะ
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ขออนุโมทนาด้วย มนุษย์เราล�ำบากกับเรื่องรูปขันธ์ตั้งแต่เช้าจน
เข้านอน ตืน่ ขึน้ มาวันใหม่กเ็ ดือดร้อนอีก วนเวียนอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่รจู้ กั จบ
สิน้ จนกว่าจะตายน่าเบือ่ จริงๆ คุณดูกายดูจติ แล้วก็ควรจะดูเวทนาและ
ธรรมด้วยเพื่อจะได้ครบสติปัฏฐาน ๔
ชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์ยาก สมดังภาษิตของวชิรา
ภิกษุณที วี่ า่ “ทุกข์เท่านัน้ เกิดขึน้ ทุกข์เท่านัน้ ตัง้ อยู่ ทุกข์เท่านัน้ ดับไป
นอกจากทุกข์ไม่มอี ะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มอี ะไรดับ” พวกเราเดินอยู่
บนเส้นทางของความทุกข์ มีความสุขบ้างก็เพียงเล็กน้อย เทียบกันไม่ได้
กับความทุกข์กองมหึมา พิจารณาทุกข์บ่อยๆ เป็นทุกขานุปัสสนา เมื่อ
เห็นทุกข์ชัดเจนแล้วก็จะได้เห็นอนิจจังด้วย เห็นอนัตตาด้วย เพราะมัน
พ่วงกันอยู่ เห็นไตรลักษณ์บอ่ ยๆ ด้วยวิปสั สนาปัญญาเป็นทางหลุดรอด
จากความทุกข์ความดิ้นรนต่างๆ
มีของแถมให้หน่อยหนึ่งดังนี้ “เมื่อใดอายุ ไออุ่น วิญญาณ ละ
ร่างกายนีไ้ ป กายนีก้ จ็ ะถูกทอดทิง้ ให้นอนอยู่ สาระในกายนีไ้ ม่ม”ี ใน
ชีวติ หนึง่ มนุษย์ตอ้ งล�ำบากยากเข็ญเป็นนักหนาเพราะกายนี้ เพราะมัน
เจ็บป่วยทรุดโทรมต้องการการบ�ำรุงแก้ไขอยูต่ ลอดเวลา ยิง่ แก่ยงิ่ ล�ำบาก
ควรพิจารณาบ่อยๆ เพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่น ขอจบเท่านี้ก่อนวันหลัง
เขียนมาเล่าสู่กันฟังอีกนะ ผมจะได้ร�ำพันตอบไปอย่างเช่นวันนี้
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ค�ำถามที่ ๗๔๔
ขออ�ำนาจคุณพระรัตนตรัย อ�ำนวยพรให้ท่านอาจารย์เจริญด้วย
ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานจนกว่า
จะเข้าถึงพระนิพพานค่ะ
ตอบ

ขอบคุณมากที่ให้พรปีใหม่มา ขอให้คุณได้รับพรนี้เช่นเดียวกัน

ค�ำถามที่ ๗๔๕
ขอเรียนถามท่านอาจารย์เกีย่ วกับการรูอ้ ริยสัจ รอบ ๓ อาการ ๑๒
ในแนวทางของการปฏิบัติ ผู้ที่เข้าถึงธรรมะระดับพระโสดาบัน จะต้อง
ผ่านการรู้อริยสัจ รอบเดียว หรือทั้งสามรอบคะ (สัจจญาณ กิจจญาณ
และกตญาณ) หนูทราบว่าท่านอาจารย์ไม่คอ่ ยสบาย หากยังไม่สะดวก
ที่จะตอบค�ำถามก็ไม่เป็นไรนะคะ หนูขอให้ท่านหายป่วยในเร็ววันนี้
นะคะ ขอกราบระลึกถึงด้วยความเคารพรักค่ะ
ตอบ

รอบ ๓ อาการ ๑๒ คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณในอริยสัจ
๔ ญาณ ๓ เป็นไปในอริยสัจ ๔ จึงเป็น ๑๒ ขอให้ดูข้อความต่อไปนี้
ส�ำหรับทุกข์ สัจจญาณ คือยอมรับว่าความทุกข์แห่งชีวติ มีอยูจ่ ริง
ชีวติ คลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์จริง กิจจญาณ คือรูว้ า่ ความทุกข์เป็นสิง่
ควรก�ำหนดรู้ คือควรก�ำหนดให้รู้ (ปริญเญยยธรรม) กตญาณ คือรู้ว่า
ได้ก�ำหนดรู้แล้ว
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ส�ำหรับสมุทยั สัจจญาณ คือยอมรับว่าสมุทยั คือตัณหาเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์จริง กิจจญาณ คือรูว้ า่ สมุทยั คือตัณหาเป็นสิง่ ควรละ (ปหาตัพพธรรม) กตญาณ คือรู้ว่าได้ละแล้ว
ส�ำหรับนิโรธ สัจจญาณ คือยอมรับว่านิโรธคือความดับทุกข์มอี ยู่
จริง โดยผ่านทางการดับตัณหา กิจจญาณ คือรูว้ า่ นิโรธควรท�ำให้แจ้งขึน้
ในใจ (สัจฉิกาตัพพธรรม) กตญาณ คือรู้ว่าได้ท�ำให้แจ้งแล้ว
ส�ำหรับมรรค สัจจญาณ คือยอมรับว่ามรรคมีองค์ ๘ เป็นทางไปสู่
ความดับทุกข์ได้จริง กิจจญาณ คือรูว้ า่ มรรคเป็นสิง่ ทีค่ วรอบรมบ�ำเพ็ญ
ให้เกิดมี (ภาเวตัพพธรรม) กตญาณ คือรูว้ า่ ได้เจริญอบรมให้เต็มทีแ่ ล้ว
ผู้รู้อริยสัจ ๔ ที่เรียกว่ารู้จริง รู้แล้ว พ้นทุกข์ได้ ต้องรู้ประกอบ
ด้วยญาณ ๓ อาการ ๑๒ นี้ ทีค่ นสามัญรูน้ นั้ เป็นความจ�ำ ไม่ใช่ความรู้
ที่แท้จริงยังปฏิบัติตามที่รู้ไม่ได้
ค�ำถามที่ ๗๔๖
กราบสวัสดีปีใหม่อาจารย์ค่ะ หนูเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมัย
ศึกษาอยูท่ คี่ ณะปรัชญาและศาสนา ม.เกษตร (๒๑ ปีมาแล้ว) จ�ำได้วา่
อาจารย์จะเป็นอาจารย์พิเศษสอนศาสนาพุทธ และเกือบทุกครั้งที่
อาจารย์มาสอน จะมีกะหรี่ปั๊บไส้ไก่มาฝากนิสิตด้วย ซึ่งเป็นความ
ประทับใจในความเอื้ออารีจากท่าน หนูถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียน
คณะนี้ ซึ่งสามารถน�ำมาฝึกฝน เรียนรู้ในชีวิตประจ�ำวัน และหนูก็เป็น
แฟนหนั ง สื อ ของอาจารย์ ห ลายเล่ ม ด้ ว ยนะคะ ที่ ช อบมากจะเป็ น
ทางแห่งความดี หนูมีเล่มที่ ๔ แล้ว อาจารย์คะ การจะท�ำกุศลเพื่อ
ละตัวตน มันก็ยากเหมือนกันนะคะ บ่อยครั้งที่หนูมีความไม่สบายใจ
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และคาดหวั ง ในความดี ที่ ท� ำ จึ ง รู ้ สึ ก ว่ า จิ ต ใจตนเองยั ง หยาบมาก
ขอกราบขอค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ด้วยค่ะ
ตอบ

ดีใจมากที่ได้พบกับศิษย์เก่า ม.เกษตรทางเว็บไซต์นี้ สอนอยู่
ประมาณ ๑๐ ปี ไม่ทราบว่าหนูเป็นนิสติ ประมาณ พ.ศ. เท่าไร เข้าใจว่า
เพิ่งถามเข้ามาเป็นครั้งแรก ได้เคยอ่านมานานหรือยัง ดีใจที่มีหนังสือ
ทางแห่งความดี ซึ่งเป็นหนังสือชุดใหญ่และมีประโยชน์ส� ำหรับผู้ที่
ต้องการจะเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนา การละตัวตนเป็นสิง่ ไม่งา่ ย ต้องค่อยๆ
ท�ำไป พิจารณาทุกวันๆ ว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เพราะไปยึด
มั่นสิ่งใดเข้าแล้วจะไม่มีโทษย่อมไม่มี สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่
ตัวตนและไม่มีตัวตน ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่เพราะ
อุ ป าทานเข้ า ไปยึ ด มั่ น จึ ง ปรากฏเสมื อ นมี ตั ว ตน ท� ำ ความเข้ า ใจ
อย่างนี้ท�ำให้ละความยึดมั่น ทิฐิมานะก็ลดลงด้วย ขอให้เรานึกอยู่
เสมอว่า สิ่งนี้ท�ำได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ท�ำได้ มีผู้ท�ำได้มามากแล้ว ขอ
อวยพรให้ประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ประสงค์โดยชอบธรรม
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ค�ำถามที่ ๗๔๗
กราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะ ขออนุญาตเรียนถามว่าเวลาท�ำบุญ
แล้วเราอธิษฐานขอเผือ่ คนทีเ่ รารัก (ขอให้มคี วามสุขและท�ำแต่ความดี)
จะบังเกิดผลกับคนที่เราขอให้หรือเปล่า และการอุทิศบุญให้คนที่ยังมี
ชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าคะ
ตอบ

ได้ ท�ำเถอะดีกว่าไม่ท�ำเลย ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมาย อย่าง
น้อยเราก็ได้บุญส่วนหนึ่งที่เรียกว่าปัตติทานมัย แปลว่าบุญที่เกิดจาก
การให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่น สมมติว่าผู้อื่นไม่ได้แต่เราก็ยังได้

ค�ำถามที่ ๗๔๘
ขอเรียนถาม อ.วศิน ๓ ข้อครับ ๑. เอตทัคคะ แปลว่า อะไรครับ
(ทีร่ อู้ ยูไ่ ม่คอ่ ยแน่ใจครับ) ๒. พระภิกษุทเี่ ป็น เอตทัคคะ มีกรี่ ปู ครับ ๓.
อ.วศิน ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติพระภิกษุเอตทัคคะ ไว้บ้างหรือ
เปล่าครับ หรือรบกวนอาจารย์ชว่ ยแนะน�ำหนังสือ ผมอยากซือ้ มาเก็บไว้
เป็นข้อมูลครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
ตอบ

เอตทัคคะ แปลว่า เป็นเลิศในทางนัน้ ๆ เช่นพระสารีบตุ รเป็นเลิศ
ในทางปัญญา เป็นต้น ภิกษุที่เป็นเอตทัคคะมี ๔๑ รูป ภิกษุณี ๑๓
อุบาสก ๑๐ อุบาสิกา ๑๐ รวม ๗๔ ท่าน ผมได้เขียนไว้บา้ งแต่ไม่หมด
เช่นในหนังสือ ผู้สละโลก, ประวัติพระสาวก ซึ่งเขียนให้กรมวิชาการ
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กระทรวงศึกษาธิการ นานปีมาแล้ว ผู้สละโลกยังมีจ�ำหน่ายอยู่ แต่
ประวัตพิ ระสาวก เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ไม่มจี �ำหน่ายแล้ว ลองหาหนังสือ
ชื่อ อสีติมหาสาวก ของอาจารย์บรรจบ บรรณรุจิ มาอ่านดู เข้าใจว่า
จะมีครบ
ค�ำถามที่ ๗๔๙
อยากทราบเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะ ไม่ทราบว่ากรรมอันใดท�ำให้
เราต้องท�ำงานหนักชนิดที่ว่าดึกดื่นถึงตีหนึ่งตีสอง หรือแม้กระทั่งเช้า
ทั้งๆ ที่อาชีพของเราก็คือการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน เป็นอาชีพที่
สุจริต และด�ำเนินรอยตามสัมมาอาชีวะทุกประการ แต่ผลที่เราได้รับ
กลับท�ำให้เราเหน็ดเหนื่อยแทบสิ้นประดาตายอยู่เป็นประจ�ำ เป็นไปได้
ไหมว่าเราเคยท�ำกรรมไม่ดเี อาไว้ จึงต้องมาทนทุกข์นงั่ อดตาหลับขับตา
นอนตลอดเวลา แถมยังต้องบีบเค้นหัวสมองให้ผลิตผลงานออกมาดีๆ
เพื่อประโยชน์กับผู้อ่าน เพื่อให้เขามีความรู้ และสามารถดูแลสุขภาพ
ตัวเอง รวมทัง้ สามารถอัพเดทเทรนด์ความรูใ้ หม่ๆ เสมอๆ ดิฉนั แค่สงสัย
ว่าในเมื่อเจตนาเราดี เราตั้งใจแน่วแน่ที่จะเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์
แต่ท�ำไมผลลัพธ์ที่ได้ถึงขัดแย้งกันเองแบบนี้คะ
ตอบ

เข้าใจว่าเป็นกรรมที่คุณเข้าไปเดินบนเส้นทางสายนั้นซึ่งจะต้อง
เป็นเช่นนัน้ ถ้าคุณเลิกเดินบนเส้นทางสายนัน้ ความทุกข์ทบี่ บี คัน้ คุณอยู่
ก็จะหมดไป มันเป็นเรือ่ งของการเลือกวิถชี วี ติ ซึง่ เมือ่ เข้าเส้นทางสายนัน้
ก็จะต้องเป็นเช่นนั้นขอให้คุณพิจารณาดูให้ดี
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ค�ำถามที่ ๗๕๐
บุคคลที่เป็นภาวิตทั้ง ๔ หมายความว่าอะไรคะ
ตอบ

บุคคลผู้เป็นภาวิต แปลว่า ได้อบรมแล้วได้เจริญแล้ว มีดังนี้คือ
๑. ภาวิตกาโย ผู้ได้อบรมกายแล้ว เช่น เกี่ยวกับการใช้ปัจจัย ๔
ถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย
๒. ภาวิตสีโล ผู้ได้อบรมศีลแล้ว คือ มีศีลดี
๓. ภาวิตจิตโต ผู้ได้อบรมจิตแล้ว คือ มีจิตสงบ
๔. ภาวิตปัญโญ ผู้ได้อบรมปัญญาแล้ว คือ มีปัญญารู้เห็นสิ่ง
ต่างๆ ตามเป็นจริง
ถ้าแปลงศัพท์ให้เป็นรูป นามศัพท์ ก็จะได้ดังนี้
กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา
ค�ำถามที่ ๗๕๑
ที่กล่าวว่า สักกายทิฏฐิ เป็น “หัวหน้า” ของความเห็นผิดทั้ง ๖๒
ประการ หมายความว่าอะไรคะ ความเห็นผิด ๖๒ ประการ คืออะไรคะ
ตอบ

ทิฏฐิ ๖๒ ปรากฏในพรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ลอง
อ่านดูในที่นั้น ส่วนสักกายทิฏฐิจะเป็นหัวหน้าหรือไม่นั้น ยังไม่เคยพบ
ในพระพุทธพจน์
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ค�ำถามที่ ๗๕๒
พุทธคุณ ๒ คืออะไรคะ
ตอบ

น่าจะใช้ค�ำว่า พระคุณสมบัติ ๒ คือ
๑. อัตตหิตสมบัติ พระคุณสมบัติที่เป็นส่วนพระองค์
๒. ปรหิตสมบัติ พระคุณสมบัติที่เกื้อกูลแก่ผู้อื่น

ค�ำถามที่ ๗๕๓
ค�ำว่า “อนุปสั สนา” ในกายานุปสั สนา เวทนานุปสั สนา ฯลฯ แปล
ว่าอะไรคะ เคยได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านแปลว่า ตามรู้ บางท่าน
แปลว่า รู้บ่อยๆ ซ�้ำๆ เนืองๆ อย่างใดจึงจะถูก หรือถูกทั้งสองอย่างคะ
ตอบ

ตามพยัญชนะแปลว่า “ตามดู หรือตามเห็น” ถือเอาความว่า
“พิจารณา” ก็ได้
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ค�ำถามที่ ๗๕๔
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ยกพุทธพจน์ที่มีความหมายว่า “สิ่ง
ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีม่ นุษย์พงึ กระท�ำคือการถอดถอนความเห็นผิดทัง้ ปวง” เป็น
ภาษาบาลีและภาษาไทยด้วยได้ไหมคะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
ตอบ

ฟังดูเหมือนเป็นส�ำนวนท่านพุทธทาส แต่ตอนนี้ยังนึกค�ำบาลี
ไม่ออก ไม่อยากจะตอบโดยการเดา

ค�ำถามที่ ๗๕๕
กราบสวัสดีอาจารย์ค่ะ เป็นปีติอย่างยิ่งที่ได้รับข้อความตอบจาก
อาจารย์ (๗๔๖) หนูได้พบห้องสนทนาธรรมโดยบังเอิญค่ะ และเป็น
ทันทีที่หนูได้เริ่มสนทนาข้อสงสัยในข้อปฏิบัติของตัวเอง หนูเป็นนิสิต
ปรัชญา ม.เกษตร รุน่ ที่ ๑๑ (ปี ๒๕๓๑) ไม่แน่ใจว่าได้พบอาจารย์ตอน
เข้า course Ethics เทอมต้นของปี ๔ (๒๕๓๔) รึเปล่า หลังจากจบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถึงได้พบหนังสือต่างๆ ที่อาจารย์เป็น
ผู้เขียน และหนูก็ได้เริ่มสะสมข้อเขียนบางส่วนของอาจารย์ เล่มแรก
ที่พบคือบนเส้นทางสีขาว อ่านซ�้ำหลายครั้ง ตั้งแต่ยังสาวจนตอนนี้
กระดาษเหลืองแล้วค่ะ ได้ทราบว่าอาจารย์ป่วย ขออาราธนาคุณพระ
ศรีรัตนตรัยและกุศลกรรมที่อาจารย์บ� ำเพ็ญมา ขอให้โรคาพยาธิจง
บรรเทาไป ให้พละแห่งธรรมคุม้ ครองอาจารย์ให้มอี ายุเป็นคุณปู การแก่
ศิษย์นานๆ นะคะ ด้วยความเคารพบูชายิ่ง
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ตอบ

ได้ทราบข้อความตามที่หนูเล่าให้ฟังแล้ว รู้สึกปลื้มใจที่หนูสนใจ
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิต เช่น บนเส้นทางสีขาว เป็นต้น ตอนนี้หนังสือ
ของอาจารย์มีประมาณ ๑๓๐ ชื่อเรื่อง บางเรื่องก็มีหลายเล่มและเป็น
เล่มใหญ่ๆ เช่น ทางแห่งความดี เป็นต้น เมื่อก่อนพิมพ์เป็น ๕ เล่ม
เดี๋ยวนี้สำ� นักพิมพ์ธรรมดารวบพิมพ์เป็น ๔ เล่ม หนูควรมีไว้อ่านเพราะ
เป็นประโยชน์กับชีวิตและท�ำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น เป็นการ
ขัดเกลาตนเองไปด้วย ขอขอบใจที่อวยพรมาเรื่องสุขภาพ แต่ก็คงจะ
ซ่อมแซมได้ไม่เท่าไร สังขารร่างกายช�ำรุดไปมากแล้ว เหมือนเกวียนเก่า
คร�่ำคร่าช�ำรุดทรุดโทรมเกือบจะเหลือซ่อมแล้ว
ค�ำถามที่ ๗๕๖
การลงทุนในตลาดหุน้ หรือทองค�ำ เป็นการเพิม่ โลภะหรือไม่ เพราะ
ต้องติดตามการขึ้นลงของราคา ควรท�ำใจอย่างไรเพราะเป็นแม่บ้าน
จ�ำเป็นต้องลงทุนเพื่อหารายได้
ตอบ

ถ้าคิดว่าได้มาโดยสุจริตก็ไม่เป็นไร เพราะโลภะระดับหนึง่ หมายถึง
การโลภอยากได้ของผู้อื่นในทางทุจริต ถ้าอยากได้ในทางสุจริตและไม่
มากเกินไปก็ไม่จัดว่าเป็นโลภะ เป็นผู้ครองเรือนจ�ำเป็นต้องแสวงหา
ทรัพย์ไว้เกื้อกูลแก่ตนและคนในครอบครัว รวมทั้งการท�ำสาธารณประโยชน์ด้วย พระพุทธเจ้าท่านส่งเสริมให้ผู้ครองเรือนตั้งตนได้ในทาง
ทรัพย์สิน เช่น รู้จักหาทรัพย์ รู้จักรักษาทรัพย์ รู้จักคบคนดี และรู้จักใช้
ชีวิตให้สมควรแก่ทรัพย์ที่หาได้ คือไม่ฝืดเคืองเกินไปและไม่ฟุ่มเฟือย
เกินไป
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ค�ำถามที่ ๗๕๗
โดนคนรักเก่าใส่รา้ ย แต่ไม่เคยตอบโต้และพยายามให้อภัย แต่วนั นี้
ค�ำใส่รา้ ยของเขาสามารถท�ำให้คนอืน่ ๆ เชือ่ ได้ และส่งผลร้ายต่อตัวเรา
แล้ว รู้สึกเหนื่อยครับ แต่ก็ไม่รู้สึกอยากยุ่งกับเขาอยู่ดี
ตอบ

ก็ดแี ล้ว ผูใ้ ส่รา้ ยย่อมได้รบั ผลร้ายเป็นสิง่ ตอบแทน ความชัว่ ไม่ทำ�
เสียเลยดีกว่าเพราะมันตามแผดเผาภายหลังได้ ความดีท�ำไว้ดีกว่า
เพราะให้ผลเป็นสุข ใครให้ร้ายคุณ ผลร้ายย่อมยอกย้อนมาหาเขาเอง
ไม่ วั น ใดก็ วั น หนึ่ ง ขอให้ คุ ณ ยื น อยู ่ ใ นทางแห่ ง ความดี เ สมอไป ขอ
อนุโมทนาด้วย
ค�ำถามที่ ๗๕๘
พระพุทธองค์ตรัสว่า โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ได้ด้วยเหตุใด
บ้างคะ
ตอบ

พระพุทธพจน์นี้ตรัสแก่สุภัททปริพาชก เมื่อจวนจะปรินิพพานว่า
“ถ้าพุทธบริษัทเป็นอยู่โดยชอบ โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์” ค�ำว่า
“เป็นอยู่โดยชอบ” นี้ พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า เป็นอยู่ตามอริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เป็นต้น
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ค�ำถามที่ ๗๕๙
พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภกิ ษุสงฆ์ไม่ตอ้ งบิณฑบาตได้ในกรณี
ใดบ้างคะ
ตอบ

ในหลายกรณี เช่น
๑. ป่วยหรืออาพาธ
๒. มีอาหารที่มีผู้น�ำมาถวายเพียงพอแล้ว
๓. เปิดโอกาสให้ภิกษุอื่นที่ล�ำบากด้วยอาหารบิณฑบาตได้รับ
อาหารมากขึ้น
ฯลฯ
เพราะฉะนั้นภิกษุจะไม่ออกรับบิณฑบาตก็ได้ ไม่เป็นความผิด
ค�ำถามที่ ๗๖๐
ชาวพุทธทีเ่ ป็นกัลยาณปุถชุ น มิได้เป็นพระอริยบุคคล สมควรเรียก
ตนเองว่า เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้หรือไม่คะ
ตอบ

เรียกได้ในระดับหนึ่ง เพราะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตามฐานะ
ของกัลยาณปุถุชน
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ค�ำถามที่ ๗๖๑
นอกจาก “ความเพียร” แล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลล่วงทุกข์
ได้ด้วยเหตุใดอีกบ้างไหมคะ
ตอบ

เหตุอื่นๆ มีอีกเป็นอันมาก เช่น ความไม่ประมาท ความอดทน
เป็นต้น และคุณธรรมอื่นๆ อีกมากที่มาช่วยกันรวมทั้งความเพียรด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญาก็เป็นธรรมส�ำหรับล่วงทุกข์ได้
ค�ำถามที่ ๗๖๒
เรียนถาม อ.วศินครับ ผมได้อ่านหนังสือมาครับว่า พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นเอตทัคคะในทางรัตตัญญู หมายถึง ผูร้ รู้ าตรีนาน ผม
ไม่ค่อยเข้าใจครับ รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
ตอบ

รัตตัญญู แปลตามตัวว่า รู้ราตรีนาน หมายความว่า แก่พรรษา
กว่าผู้อื่น คือ บวชก่อนผู้อื่นทั้งหมด พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นศิษย์
ผู้เป็นอริยสาวกรูปแรกในศาสนานี้
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ค�ำถามที่ ๗๖๓
เหตุใดจึงเรียกการแสดงปฐมเทศนาว่าเป็นการหมุนธรรมจักร หาก
เปรียบพระธรรมทั้งหมดเป็นวงล้อ (ธรรมจักร) ธรรมใดคือ แกนกลาง
ซี่ล้อ และวงล้อคะ
ตอบ

ทีเ่ รียกธรรมจักรนัน้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกเอง ไม่ใช่ใครตัง้ ขึน้
หมายถึง ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ซึ่งเป็นธรรมส�ำคัญประการหนึ่งในพุทธ
ศาสนา ในธัมมจักฯ นั้นไม่ได้ตรัสบอกไว้ว่า อะไรเป็นแกนกลาง อะไร
เป็นซี่ล้อ อะไรเป็นวงล้อ ผมจึงไม่สามารถพูดเองได้
ค�ำถามที่ ๗๖๔
เหตุใดจึงเรียกพระพุทธองค์ว่า “พระผู้มีพระภาค” คะ พระภาค
แปลว่าอะไร
ตอบ

ค�ำแปลมาจากค�ำว่า “ภควา” แปลว่า ผูม้ ภี าคหรือโชค เนือ่ งจาก
น�ำมาใช้เป็นราชาศัพท์จึงเป็น “พระผู้มีพระภาค” ถ้าเป็นศัพท์สามัญ
ก็แปลว่า ผูม้ ภี าค แปลว่า ผูม้ โี ชค ก็ได้ แปลว่า ผูม้ สี ว่ น ก็ได้ หมายถึง
มีส่วนแห่งปัจจัย ๔ ที่ทายกจะพึงถวายแก่ทักขิไณยบุคคล ค�ำนี้มีราย
ละเอียดมาก ลองเปิดดูใน สาระส�ำคัญแห่งวิสุทธิมรรค ตอนที่ว่าด้วย
พระพุทธคุณ
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ค�ำถามที่ ๗๖๕
“ความมีราคาแพงของพระ” หมายถึงอะไรคะ
ตอบ

หมายถึงการทีบ่ คุ คลถวายปัจจัย ๔ แม้เพียงเล็กน้อยแก่พระรูปนัน้
แล้วมีผลมาก มีอานิสงส์มาก นี่แหละเรียกว่า ความเป็นผู้มีราคาแพง
ของพระ ใครคบเข้าก็มีความสุข ได้ประโยชน์ นี้เรียกว่า ความเป็นผู้มี
สัมผัสนิ่มของพระ การที่ท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมดี เรียกว่าความเป็นผู้มี
สีสวยของพระ ซึง่ ท่านเปรียบด้วยผ้ากาสี ซึง่ มีสสี วยสัมผัสนิม่ และราคา
แพง
ค�ำถามที่ ๗๖๖
คนเราควรมีความรูเ้ ช่นใดจึงจะเป็นทีพ่ งึ่ ของตนเองได้อย่างแท้จริงคะ
ตอบ

รู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย ทั้งในกาลก่อนและบัดนี้ เราสอนเรื่องทุกข์และการดับ
ทุกข์เท่านัน้ ” แปลว่า ค�ำสอนต่างๆ ของพระองค์มจี ดุ มุง่ ไปทีก่ ารดับทุกข์
ซึ่งมีประการต่างๆ
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ค�ำถามที่ ๗๖๗
เรามักรับรู้กันว่าเราเป็นผู้ก่อกรรมและรับกรรมที่เราก่อ แม้พระ
โมคคัลลานะยังถูกโจรทุบตีจนตายถึงแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แล้ว
ก็ตาม เหตุเพราะท่านยังมีกรรมทีต่ อ้ งชดใช้อยู่ แล้วท่านองคุลมิ าลทีท่ า่ น
ฆ่าคนมากมาย ท่านชดใช้กรรมหรือเปล่าหลังจากท่านได้บรรลุอรหันต์
ตอบ

พระองคุลิมาลชดใช้กรรมเพียงเล็กน้อย เช่น ถูกปาด้วยก้อนดิน
ก้อนหิน ท่อนไม้ บาตรแตก ศีรษะแตก แต่พระมหาโมคคัลลานะท�ำกับ
มารดาบิดาจึงโทษหนักถึงกับถูกฆ่า เกีย่ วกับเรือ่ งพระมหาโมคคัลลานะ
นี้ หลักฐานบางแห่งว่าฆ่ามารดาบิดาถึงตาย บางแห่งว่าเพียงแต่ทุบตี
แล้วน�ำกลับมาเลี้ยงดูอย่างดี
ค�ำถามที่ ๗๖๘
ศีล ๔ คืออะไรครับ บางท่านกล่าวว่า ศีล ๔ สูงกว่า ศีล ๕ แล้ว
ท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับค�ำกล่าวนี้ครับ
ตอบ

ศีล ๔ เรียกเป็นศัพท์ธรรมะว่า “จาตุปาริสุทธิศีล” คือ
๑. อินทรียสังวร ส�ำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในเวลาเห็นรูป ฟังเสียงเป็นต้น
๒. ปาติโมกขสังวร ส�ำรวมในปาติโมกข์ ตามระดับชั้นของตนๆ
เช่น ศีล ๕ ส�ำหรับอุบาสกอุบาสิกาทั่วไป ศีล ๘ ศีล ๑๐ (ศีล ๑๐ นี้
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ส�ำหรับสามเณร) ศีล ๒๒๗ ส�ำหรับภิกษุ กุศลกรรมบถ ๑๐ ส�ำหรับ
อุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีลเคร่งครัดกว่าศีล ๘
หมายเหตุ ที่จริงปาฏิโมกขสังวรขึ้นก่อนเป็นข้อ ๑ อินทรียสังวร
เป็นข้อ ๒
๓. อาชีวปาริสุทธิ เลี้ยงชีพบริสุทธิ์ คือ เป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ไม่
ประกอบมิจฉาชีพ
๔. ปัจจยปัจจเวกขณะ พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัย ๔
คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เป็นประโยชน์ทั้งแก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์ ส�ำหรับบรรพชิตท่านปรับอาบัติผู้ที่ไม่พิจารณา
เสียก่อนแล้วจึงบริโภคใช้สอย ส�ำหรับคฤหัสถ์ท�ำให้เป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ
ในปัจจัย ๔
ทราบอย่างนี้แล้วคุณจะเห็นว่าศีล ๔ นี้สูงกว่าศีล ๕ เพียงไร
ค�ำถามที่ ๗๖๙
ศีลกรรมบถ ๑๐ กับศีล ๔ มีส่วนที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
ครับ ศีลชนิดไหนครับที่เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานเร็วๆ น่ะครับ
ตอบ

ศีล ๔ ได้ตอบมาแล้ว ส่วนศีลกรรมบถ ๑๐ นั้นคือ ทางกาย ๓
คือ เว้นปาณาติบาต เว้นอทินนาทาน เว้นกาเมสุมจิ ฉาจาร ทางวาจา ๔
คือ เว้นมุสาวาท เว้นปิสุณาวาจา (พูดส่อเสียด คือยุยงให้คนแตกกัน)
เว้นผรุสวาจา (พูดค�ำหยาบ) เว้นสัมผัปปลาปา (พูดเพ้อเจ้อ) ทางใจ ๓
คือ เว้นอภิชฌา (โลภอยากได้ของผู้อื่นในทางทุจริต) เว้นพยาบาท
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(ปองร้ายผู้อื่น) เว้นมิจฉาทิฏฐิ (เว้นจากความเห็นผิด เช่น เห็นว่าท�ำดี
ไม่ได้ดี ท�ำชั่วไม่ได้ชั่ว เป็นต้น)
เรือ่ งปัจจัยทีใ่ ห้ถงึ นิพพานนี้ แต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน บางคนถือ
ศีลกรรมบถ ๑๐ ไปนิพพานได้เร็วกว่าผู้ถือศีล ๔ บางคนถือศีล ๔ ไป
นิพพานได้เร็วกว่า สุดแล้วแต่ปญ
ั ญาบารมีและอุปนิสยั ปัจจัยทีไ่ ด้สะสม
ไว้
ค�ำถามที่ ๗๗๐
ท่านอาจารย์ช่วยด้วยครับ เพื่อนผมถามแล้วผมตอบไม่ได้ครับ
เขาถามว่า เห็นชอบ กับ ด�ำริชอบ ต่างกันอย่างไรครับ ท่านอาจารย์ชว่ ย
ยกตัวอย่างประกอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ

เอาค�ำตอบของพระพุทธเจ้าดีกว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมัคควิภงั คสูตร (สูตรทีว่ า่ ด้วยการแจกมรรค) ว่า “สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็น
ชอบนั้นได้แก่ญาณในอริยสัจ ๔ ส่วน สัมมาสังกัปปะ ความด�ำริชอบ
นั้นหมายถึง
๑. ความด�ำริที่จะปลีกตนออกจากสิ่งยั่วยวน
๒. ด�ำริในการไม่พยาบาท
๓. ด�ำริในการไม่เบียดเบียน”
ทั้งสองอย่างต่างกันอย่างนี้แล
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ค�ำถามที่ ๗๗๑
อาจารย์ครับ มีคนถามผมว่า “วันนี้คุณภาวนาหรือยัง” อยู่บ่อยๆ
ผมไม่กล้าถามเขาว่าภาวนาคืออะไร ท�ำเพือ่ อะไรและท�ำยังไงครับ กลัว
เขาว่าโง่ครับ แต่ท่านอาจารย์มีเมตตาเสมอ ไม่ว่าผมแน่ๆ เลยถาม
อาจารย์ดีกว่าครับ ขอบคุณครับ
ตอบ

ตามต�ำราท่านกล่าวถึง ภาวนา ๒ ก็มี คือ
๑. สมถภาวนา
๒. วิปัสสนาภาวนา
ภาวนา ๔ ก็มี คือ
๑. กายภาวนา การอบรมกาย ข้อนี้หมายถึงการใช้ปัจจัย ๔ ให้
ตรงตามความมุ่งหมาย ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฝืดเคือง
๒. สีลภาวนา การอบรมศีล
๓. จิตตภาวนา การอบรมจิต
๔. ปัญญาภาวนา การอบรมปัญญา
ตามที่กล่าวมานี้คุณจะเห็นว่า ภาวนาหมายถึงการอบรมตนให้
ดีขึ้นอยู่เสมอ ถ้าใครถามว่า วันนี้ภาวนาแล้วหรือยัง ก็ตอบได้เลยว่า
ภาวนาแล้ว ก�ำลังภาวนาอยู่ และจะภาวนาต่อไป
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ค�ำถามที่ ๗๗๒
อยากรักเพื่อนคนหนึ่งแบบแฟนครับ คิดจะแต่งงานด้วย เพราะ
อยากมีเพื่อนที่รับรู้เรื่องส่วนตัวที่จะปรึกษาได้ทุกเรื่องจนแก่ตาย บางที
ก็มีความคิดว่าถ้าแต่งงานแล้วสนิทกันดีมาก ก็จะยิ่งทุกข์นับจากวันที่
พลัดพรากเพราะตาย ไม่ว่าใครตายก่อนคนที่เหลือก็ต้องทุกข์ ความ
อยากแต่งงานกับความกลัวพลัดพราก มันก�ำลังยือ้ แย่งแข่งขันกันในใจ
ผมครับ ท่านอาจารย์มีค�ำแนะน�ำไหมครับ
ตอบ

ค�ำถามนีต้ อบยากมากเพราะมีทงั้ ส่วนดีและส่วนไม่ดปี นกันอยู่ จะ
ตอบยืนยันไปข้างเดียว (เอกังสพยากรณ์) ว่าควรหรือไม่ควรก็ไม่ได้ คง
ต้องตอบแยก (วิภัชชพยากรณ์) ให้เห็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีของการ
แต่งงาน แล้วเราก็ท�ำใจให้ยอมรับทั้งสองส่วน เหมือนกับอีกหลายๆ
อย่างที่เรามีอยู่ให้คุณแก่เราบ้างให้โทษแก่เราบ้าง จะแถมสุภาษิตให้
บทหนึ่ง ท่านกล่าวไว้ว่า
อยู่คนเดียวเป็นพรหม (ยถา พฺรหฺมมา ตถา เอโก)
อยู่สองคนเป็นเทวดา (ยถา เทโว ตถา ทุเว)
อยู่สามคนเป็นชาวบ้าน (ยถา คาโม ตถา ตโย)
เกินกว่านั้นก็โกลาหล (โกลาหลํ ตทุตฺตรึ)
ขอให้คุณคิดดีๆ ก็แล้วกัน ความพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดา
อย่างหนึ่งของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนืองๆ เรียกว่า
อภิณหปัจจเวกขณ์มีอยู่ ๕ ข้อด้วยกันคุณไปค้นดูเอาเองนะ

180

สนทนาธรรมกับ

อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ  เ ล่ ม ๔

ค�ำถามที่ ๗๗๓
อริยวัฑฒิ คืออะไร เป็นหลักธรรมส�ำหรับบุคคลจ�ำพวกใดคะ
ตอบ

ค�ำนี้พจนานุกรมฉบับประมวลธรรม ของท่านเจ้าคุณพระพรหม
คุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ความเจริญอย่าง
ประเสริฐ, หลักความเจริญของอารยชน” อีกนัยหนึง่ หมายถึงหลักธรรม
ที่ท�ำให้เป็นอริยบุคคล ได้แก่ ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ (บางทีก็ใช้ค�ำว่า
สุตะ) จาคะ ปัญญา เคยใช้หัวข้อธรรมนี้บรรยายในการอบรมอาจารย์
ที่มหาวิทยาลัยบางแห่งในหัวข้อ “การศึกษากับการพัฒนาสู่ความ
เป็นกัลยาณชนและอริยชน” ประมาณ ๒๐ ปี มาแล้ว (๒๐ เมษายน
๒๕๓๑) ได้พมิ พ์เป็นเล่มหนังสือแล้ว รวมอยูใ่ นหนังสือชือ่ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับชีวิต
ค�ำถามที่ ๗๗๔
ได้ทราบว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงแตกฉานในภาษาบาลีและพระพุทธศาสนามาก ขอท่านอาจารย์กรุณายกตัวอย่างค� ำพูด หนังสือหรือ
ข้อเขียนของพระองค์ทา่ นทีแ่ สดงพระอัจฉริยภาพในด้านนีไ้ ว้บา้ งได้ไหม
คะ กราบขอบพระคุณค่ะ
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ตอบ
ดังนี้
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มีพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีมากหลาย ขอยกตัวอย่างเป็นบางเรือ่ ง

๑. สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เป็นไปชั่วคราว ไม่ด�ำรงอยู่ได้
นาน เป็นแล้วกลับไม่เป็น มีแล้วกลับไม่มี สิง่ ทีเ่ กิดแล้วจะไม่ดบั จะหาได้
ทีไ่ หน เมือ่ เป็นเช่นนี้ การวางเฉยในสังขารเหล่านัน้ เสียได้เป็นการดี อนึง่
การปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ก็ยิ่งดีมากขึ้น ทั้งนี้จะให้ส�ำเร็จได้ก็ด้วย
ความไม่ประมาทในกาลทุกเมื่อแล
๒. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ ทรงบรรลุธรรมอัน
สูงสุด ทรงปลุกหมูส่ งฆ์ให้ตนื่ ขึน้ รวมเป็นพระรัตนตรัย ค�ำว่า “พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์” ต่างกันแต่โดยชื่อ แต่โดยเนื้อความแล้วเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน เพราะไม่อาจแยกจากกันได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้
พระธรรม พระสงฆ์ได้ทรงพระธรรมไว้
ฯลฯ
ที่กล่าวมานี้ทรงแต่งเป็นค�ำฉันท์ภาษาบาลีทั้งนั้น
๓. เมือ่ จวนจะสวรรคตได้ตรัสเป็นภาษาบาลีเพือ่ ให้ขา้ ราชบริพาร
ชั้นผู้ใหญ่ ได้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ภาษา
บาลีที่ว่านั้นใจความแปลเป็นไทยว่า “สิ่งใดที่บุคคลยึดมั่นแล้วจะไม่มี
โทษ ไม่มีในโลกนี้” (นตฺเถตํ โลกสฺมึ ยํ อุปาทิยมานํ อนวชฺชํ อสฺส)
ยกมาพอเป็นตัวอย่างเล็กน้อย อนึง่ บทสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็น
ทีพ่ วกเราสวดกันอยูท่ กุ วันนี้ เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนั้น
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ค�ำถามที่ ๗๗๕
นิทเทส กับ คัมภีร์วิภังค์ คืออะไรคะ
ตอบ

นิทเทส แปลว่าค�ำขยาย อุทเทส แปลว่าหัวข้อ เช่น ภิกษุทงั้ หลาย
สติปฏั ฐาน มี ๔, นิทเทส เช่น สติปฏั ฐาน ๔ คือ กายานุปสั สนา เวทนานุปัสสนา จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา แล้วขยายไปเรื่อยๆ
คัมภีรว์ ภิ งั ค์ ทีถ่ ามถึงในทีน่ ี้ น่าจะหมายถึง คัมภีรว์ ภิ งั ค์ ในพระอภิธรรมปิฎก เป็นพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๕
ค�ำถามที่ ๗๗๖
เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงจัด “สัมมาสติ” ไว้ในหมวดสมาธิ คะ
ตอบ

เพราะเหตุที่อยู่ใกล้เคียงกัน คือ เมื่อเจริญสติก็ได้สมาธิบ้างได้
ปัญญาบ้าง บางทีคนไทยบอกว่าไปท�ำสมาธิ ก็คือไปเจริญสติ สติกับ
สมาธิใกล้เคียงกันมาก สัมมาวายามะก็จัดเข้าในสมาธิหรือจิตตสิกขา
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ค�ำถามที่ ๗๗๗
อาจารย์คะ ขอเรียนถามว่าหากแม่ปว่ ยเป็นสมองเสือ่ มไม่สามารถ
สวดมนต์ได้เอง และถ้าหนูจะสวดมนต์อุทิศบุญให้แม่จะได้หรือไม่คะ
ถ้าได้หนูควรสวดบทอะไร และหลังจากสวดเสร็จหนูควรพูดอย่างไรคะ
บุญจะได้ถึงคุณแม่หนู
ตอบ

แม่ของคุณยังโชคดีอยู่บ้างนะที่มีลูกสาวเป็นห่วงเป็นใย คิดจะ
สวดมนต์แผ่ส่วนบุญให้ ท่านจะได้รับหรือไม่ก็ช่างเถอะ แต่คุณได้ทำ�
หน้าที่ที่ดีแล้ว ผลดีตกอยู่แก่คุณเอง ขออนุโมทนาด้วย
ข้อ ๗๗๘-๗๗๙ ไม่มีในเว็บ
ค�ำถามที่ ๗๘๐
คุณสมบัตขิ อง “พระดี” ทีค่ วรกราบไหว้ ตามทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้
คืออะไรบ้างคะ
ตอบ

ก็รา่ ยไปตามสังฆคุณ คือ สุปฏิปนั โน-เป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ี อุชปุ ฏิปนั โนเป็นผูป้ ฏิบตั ติ รง ญายปฏิปนั โน-เป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ มรรคผลนิพพาน สามี
จิปฏิปันโน-เป็นผู้ปฏิบัติเหมาะสม เมื่อปฏิบัติอย่างนี้จึงควรได้รับการ
บูชา (อาหุเนยโย) สมควรเป็นผู้ได้รับการต้อนรับ (ปาหุเนยโย) เป็นผู้
ควรได้รับของท�ำบุญ (ทักขิเณยโย) เป็นผู้สมควรได้รับการกราบไหว้
(อัญชลีกรณีโย)
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ค�ำถามที่ ๗๘๑
“คนทีม่ ชี วี ติ อยูเ่ พือ่ รู”้ กับ “คนทีร่ เู้ พือ่ จะมีชวี ติ อยู”่ มีคณ
ุ ค่าต่างกัน
อย่างไรคะ
ตอบ

ประการแรก เป็นผู้แสวงหาความรู้ ประการที่สอง เป็นผู้รู้แล้ว
แสวงหาชีวิตที่ดีกว่า แสวงหาความรู้ เมื่อได้ความรู้มาแล้วท�ำอย่างไร
ชีวิตจึงจะดีขึ้น เปรียบเหมือนว่า แสวงหาอาหาร เมื่อได้อาหารมาแล้ว
ควรจะกินอย่างไรจึงจะไม่เป็นโทษ
ค�ำถามที่ ๗๘๒
นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ในความเห็นของท่านอาจารย์
มีใครบ้างคะ
ตอบ

นักปรัชญาผูย้ งิ่ ใหญ่มจี ำ� นวนมาก แต่ถา้ ระบุลงไปว่ายิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ในโลก ตามความเห็นของผมก็คือพระพุทธเจ้า ทรงเป็นทั้งนักศาสนา
และนักปรัชญา ทรงปฏิบัติได้ตามที่สอน
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ค�ำถามที่ ๗๘๓
เราควรจะรักษา และปฏิบัติธรรมข้อใดบ้าง ที่จะอุปถัมภ์ให้เรา
สามารถปฏิบัติตามสัมมัปปธานทั้ง ๔ ได้อย่างสมบูรณ์คะ
ตอบ

หลักธรรมที่จะน�ำมาช่วยเพื่อให้สัมมัปปธานทั้ง ๔ สมบูรณ์ มี
หลายอย่างเช่น หิริ โอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น
ที่จริงองค์ธรรมในโพธิปักขิยธรรมมีสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น ก็มาช่วย
สัมมัปปธาน ๔ ได้ทั้งนั้น และสัมมัปปธานก็ไปช่วยอย่างอื่นด้วย ช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน
ค�ำถามที่ ๗๘๔
ใครก็วา่ นัง่ สมาธิดี แต่เวลาชวนให้มาปฏิบตั ไิ ม่มใี ครอยากมา ผม
สอนหนังสือเด็ก ม.๒ เวลาเขาท�ำผิดก่อนจะท�ำโทษเขา ผมถามว่าจะตี
หรือนั่งสมาธิ เขาเลือกตี ขอค�ำแนะน�ำหน่อยครับ
ตอบ

คนที่รู้ว่าอะไรดีแต่ไม่อยากท�ำ มีเยอะ ถ้ารู้ว่าดีแล้วอยากท�ำ รู้ว่า
ชั่วแล้วไม่อยากท�ำ คนก็คงดีกันไปหมดแล้ว ความดีคนดีท�ำได้ง่าย
คนชั่วท�ำได้ยาก ความชั่วคนชั่วท�ำได้ง่ายคนดีท�ำได้ยาก บอกให้เท่านี้
แหละ ปลงเสียเถอะ
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ค�ำถามที่ ๗๘๕
สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิ ร ญาณวโรรส ทรงมี
คุณูปการต่อการศึกษาของพระสงฆ์ไทยอย่างไรบ้างคะ
ตอบ

มีมากจนพรรณนาไม่ไหว ทัง้ ฝ่ายพุทธจักรและฝ่ายอาณาจักร เมือ่
ก่อนนี้ระบบการสอบบาลีไปสอบที่โบสถ์พระแก้ว โดยผู้สอบไปแปลให้
กรรมการสอบฟัง ภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ทรงเปลี่ยนให้
สอบโดยข้อเขียนแบบที่ท�ำอยู่เวลานี้ สอบได้ครั้งละมากๆ และไม่ต้อง
เสียเวลามาก สอบได้ทวั่ ประเทศ ทรงแต่งต�ำราภาษาบาลีและต�ำราคูม่ อื
เรียนนักธรรมไว้เยอะใช้มาจนปัจจุบนั นี้ นอกจากเป็นนักการศึกษาแล้ว
พระองค์ยังเป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยม
ฯลฯ
ค�ำถามที่ ๗๘๖
ขอท่านอาจารย์โปรดแนะน�ำบทสวดมนต์ทไี่ ม่ยาวมากนัก ทีเ่ หมาะ
ที่จะใช้สวด เมื่อเราได้ไปสักการบูชาสถานที่ที่มีความส�ำคัญทางพระ
พุทธศาสนา เช่น สังเวชนียสถาน หรือ พระบรมธาตุ เจดีย์ต่างๆ ด้วย
เถิดค่ะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ตอบ

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณนัน่ แหละดีทสี่ ดุ แล้ว สวด
ได้ทุกโอกาสทุกสถานที่
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ค�ำถามที่ ๗๘๗
อาวุธที่ส�ำคัญที่สุดในการต่อสู้กับความล�ำบากทุกข์ยากต่างๆ ที่
รุมล้อมชีวิตของเราคืออะไรคะ
ตอบ

ความเพียร ความอดทน ปัญญา มีสภุ าษิตในชาดกอยูบ่ ทหนึง่ ว่า
คนที่มีธรรม ๓ อย่างย่อมข้ามพ้นอุปสรรคอันตรายเสียได้ คือ ความ
กล้าหาญ ความขยัน และปัญญา นอกจากนี้ก็มีธรรมอื่นๆ อีก ขอให้
น�ำมาใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา
เรียกว่า วิจารณปัญญา
ค�ำถามที่ ๗๘๘
อาจารย์ครับ ปุพเพกตปุญญตาของเราและกรรมดีทเี่ ราท�ำในชาติ
นี้ จะรวมเรียกว่าเป็นมิตรภายในของเราได้ไหมครับ กัลยาณมิตรจะ
หมายถึงทั้งมิตรภายในและมิตรภายนอกได้ไหมครับ
ตอบ

ได้ครับ
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ค�ำถามที่ ๗๘๙
ผมจินตนาการเกี่ยวกับสภาพของโลกในสมัยพุทธันดร คือพระ
พุทธศาสนาหมดไปจากโลก และมีพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็คือไม่น่าอยู่
อย่างยิง่ ความเป็นอยูข่ องมนุษย์ฝดื เคืองมาก ผูค้ นคงใจร้ายกันมากและ
เป็นส่วนใหญ่ แต่พอฟังเรื่องอดีตชาติของพระมหากัปปินะที่ได้ถวาย
ภัตตาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าจ�ำนวนมากแล้วเป็นสภาพทีต่ รงกันข้าม
โดยสิ้ น เชิ ง ขอความกรุ ณ าอาจารย์ บ รรยายสภาพทั่ ว ๆ ไปในช่ ว ง
พุทธันดรให้นึกภาพได้ถูกต้องหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ตอบ

เข้าใจว่า ในสมัยพุทธันดรก็คงมีคนดีคนชั่วคล้ายสมัยพุทธกาล
และคล้ายสมัยของเราในปัจจุบัน
ค�ำถามที่ ๗๙๐
ความด�ำริกับสังขารสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรครับ
ตอบ

ความด�ำริถ้าจัดเข้าในขันธ์ ๕ ก็เป็นสังขารในขันธ์ ๕
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ค�ำถามที่ ๗๙๑
ผมรูส้ กึ ว่ามีธรรมหลายอย่างทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน เช่น
เมือ่ มีฉนั ทะทีจ่ ะท�ำดีอะไรก็จะเกิดวิรยิ ะในการท�ำการนัน้ และเมือ่ ก�ำลัง
วิรยิ ะอุตสาหะในการใดก็จะเกิดฉันทะในการนัน้ มากขึน้ ผมรูส้ กึ อย่างนี้
ถูกไหมครับ แต่บางคูธ่ รรมผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นได้หรือไม่อย่างไร เช่น
โยนิโสมนสิการ และปรโตโฆสะเป็นเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ
จะเป็นเหตุให้โยนิโสมนสิการเจริญขึน้ ไหมครับ สัมมาทิฏฐิเป็นกรรมดี ก็
น่าจะเป็นเหตุให้เราได้พบกับปรโตโฆสะทีด่ ใี นอนาคตต่อไปได้ไหมครับ
ตอบ

คุณเข้าใจถูกต้องแล้ว

ค�ำถามที่ ๗๙๒
อาจารย์ครับท�ำอย่างไรถึงจะมีความอดทนทัง้ สามแบบได้บริบรู ณ์
ครับ
ตอบ

๑. ธีติขันติ อดทนต่อความล�ำบากตรากตร�ำ ต้องมีฉันทะ วิริยะ
มาช่วยจึงจะท�ำได้สม�่ำเสมอและยั่งยืน ถ้าได้จิตตะและวิมังสามาด้วย
ก็ยิ่งดี แปลว่า เอาอิทธิบาท ๔ มาช่วยธีติขันติ ท�ำให้สมบูรณ์ขึ้น
๒. อธิวาสนขันติ อดทนต่อทุกขเวทนาอาพาธ ต้องพิจารณาให้
เห็นความเป็นธรรมดาของสังขารคือร่างกายนี้ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ พิจารณาบ่อยๆ ไม่ใช่เพียง
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แต่เราคนเดียว ทุกคนต้องประสบปัญหานี้ ท�ำให้สังเวชสลดใจ เบื่อ
หน่ายทีจ่ ะต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้องแก่ตอ้ งเจ็บและต้องตาย ท�ำให้ได้
ธรรมะเยอะเหมือนกัน ถ้าไม่มคี วามเจ็บป่วยคอยเตือนไว้บา้ งมนุษย์คง
หลงใหลเพลิดเพลินมัวเมายิ่งกว่านี้มากทีเดียว
๓. ตีตกิ ขาขันติ อดทนต่อความยัว่ ยวนซึง่ ท�ำให้เกิดกิเลสต่างๆ มี
โลภ โกรธ หลง เป็นต้น ถ้าไม่อดทนต่อสิง่ นีค้ นจะท�ำบาปมากขึน้ ความ
ทุกข์ในสังคมก็จะมีมากขึน้ ความด�ำริในการทีจ่ ะละทิง้ เหยือ่ ของโลกคือ
กามคุณ ๕ และโลกธรรม ๘ ตามพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้มุ่งความสงบ
ควรละโลกามิสเสีย” ตีติกขาขันติก็จะได้เป็นตบะอย่างยิ่ง
ค�ำถามที่ ๗๙๓
ธัมมุทเทส หมายความว่าอะไรคะ
ตอบ

ธัมมุทเทส แปลว่า หัวข้อธรรม ในที่นี้หมายถึงหัวข้อธรรม ๔
ประการ ที่พระรัฐบาลแสดงแก่พระเจ้าโกรัพยะ คือ
๑. สัตว์โลกอันชราน้อมน�ำเข้าไป ไม่ยั่งยืน
๒. สัตว์โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่มีผู้เป็นใหญ่
๓. สัตว์โลกไม่มีสิ่งเป็นของของตน จ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
๔. สัตว์โลกไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นทาสของตัณหา
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ค�ำถามที่ ๗๙๔
กราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะ หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการปฏิบัติ
ตามรูปแบบ เช่น สวดมนต์ไหว้พระและนัง่ สมาธิ (นานๆ จะนัง่ สมาธิสกั
ครั้ง) แต่จะคอยตามรู้กายและใจตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่ง
หลับ แบบนีเ้ พียงพอหรือไม่คะ ส�ำหรับเพือ่ ความก้าวหน้าในธรรมเพือ่ ถึง
นิพพาน ถือว่าย่อหย่อนในความเพียรหรือไม่คะ หนูปฏิบตั สิ ติปฏั ฐานใน
ชีวติ ประจ�ำวันมาได้เกือบ ๒ ปีแล้ว ชีวติ ดีขนึ้ มาก ความทุกข์ในทางโลก
น้อยลงไปมากๆ และเห็นความทุกข์ในอริยสัจ จนเบือ่ การเกิดค่ะ หนูจะ
เจริญสติในชีวิตประจ�ำวันอย่างเดียว หรือควรท�ำอย่างอื่นเพิ่มเติมไหม
คะ ขออาจารย์ช่วยแนะน�ำด้วยได้ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ
ตอบ

ทีท่ ำ� อยูน่ นั้ ดีแล้ว เป็นส่วนของภาวนา ควรเพิม่ ทานและศีลเข้ามา
ด้วยก็จะครบบริบูรณ์
ค�ำถามที่ ๗๙๕
กราบเรียนอาจารย์วศิน อินทสระ ดิฉันอยากขอค�ำแนะน�ำเรื่อง
การเจริญสติ ที่สามารถใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ดี
ตอบ

จะท�ำสิ่งใด จะพูดสิ่งใด จะคิดสิ่งใดก็ให้มีสติ ไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจ
ของโลภะ โทสะ โมหะ
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ค�ำถามที่ ๗๙๖
ที่กล่าวว่า การประพฤติพรหมจรรย์ หมายถึง การมีสัญญมะ
และทมะ อยู่ตลอดเวลานั้น ค�ำว่า สัญญมะ หมายความว่า อะไรคะ
นอกจากธรรมทั้งสองแล้ว ผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะต้องมีธรรมข้อใด
เป็นประจ�ำบ้างคะ
ตอบ

สัญญมะ หมายความว่า ความส�ำรวม ทมะ หมายถึง การฝึกตน
นอกจากนี้ ยั ง มี ธ รรมอี ก มากมายที่ จ� ำ เป็ น และต้ อ งน� ำ มาใช้ ใ นการ
ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น หิริ โอตตัปปะ ขันติ โสรัจจะ เป็นต้น
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ประวัติของ

อาจารย์วศิน อินทสระ
ชาติภูมิ
เกิดทีห่ มูบ่ า้ นท่าศาลา อ�ำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๗๗ เมือ่ จ�ำความได้ พ่อแม่ได้ยา้ ยไปอยูท่ หี่ มูบ่ า้ นตากแดด ต�ำบลปากรอ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
การบรรพชาอุปสมบท
บวชเป็นสามเณรเมือ่ อายุ ๑๓ ปี ทีว่ ดั บุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เมือ่
พ.ศ. ๒๔๙๐ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลาสิกขา (สึก) เมือ่ ๒๔
มกราคม ๒๕๐๗
การศึกษา
• มัธยม ๘ (สมัครสอบ)
• นักธรรมเอก
• เปรียญ ๗ (ป.ธ.๗)
• ศาสนศาสตร์บัณฑิต (มหามกุฎราชวิทยาลัย)
• M.A. (Master Degree of Art - ทางปรัชญา มหาวิทยาลัยบานารัส
อินเดีย)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย
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หน้าที่การงาน
สอนวิชาศีลธรรม
• ที่โรงเรียนราชินี
• ที่โรงเรียนพณิชยการสีลม (อาจารย์ผู้ปกครอง)
• ทีโ่ รงเรียนเตรียมทหาร และเป็นหัวหน้าแผนกสารบรรณ มียศเป็นร้อยโท
สอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาท-มหายาน ทีม่ หาวิทยาลัยรามค�ำแหง (ประมาณ
๑๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๓)
สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ประมาณ ๑๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓
สอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เป็นระยะเวลา ๔๖ ปีเต็ม)
สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในวัน
อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
(เป็นระยะเวลา ๒๘ ปีเต็ม)
บรรยายพิเศษในที่ต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ
บรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน โดยออกเป็น
รายการสดบ้าง ใช้เทปบ้าง ปัจจุบันใช้เทป
การประพันธ์
เขียนหนังสือประเภทต่างๆ เช่น นิยายอิงหลักธรรม อธิบายหลักธรรม
ฯลฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ มาจนถึงปัจจุบัน มีประมาณ ๑๕๐ ชื่อเรื่อง บางชื่อ
เรื่องก็มีหลายเล่มเช่น ทางแห่งความดี เป็นต้น
ท�ำนิตยสาร
เป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ของมูลนิธมิ หามกุฎราชวิทยาลัย ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นบรรณาธิการนิตยสารศุภมิตรของมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและ
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มนุษยธรรม (กศม.) ของวัดมกุฎกษัตริยาราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.
๒๕๕๑
รางวัลพิเศษ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗

ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ประเภทสารคดี จากหนังสือเรือ่ ง จริยา
บถ และ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จากหนังสือเรือ่ ง จริยศาสตร์
ได้รับพระราชทาน เสมาธรรมจักร เป็นรางวัลในฐานะ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
ผู ้ บ� ำ เพ็ ญ คุ ณ ประโยชน์ แ ก่ พ ระพุ ท ธศาสนาประเภท
วรรณกรรม เนือ่ งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐
ปี
ได้รบั เกียรติบตั รจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรางวัล
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓
ชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ดา้ นศาสนา จากบทความเรือ่ ง
หลักกรรมกับการพึ่งตนเอง
ุ และเกียรติบตั ร
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ได้รบั โล่พทุ ธคุณปู การ กาญจนเกียรติคณ
ในฐานะผูบ้ ำ� เพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา จาก
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รบั รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เนือ่ งในวันภาษา
ไทยแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่องพระอานนท์พุทธอนุชา
เรื่อง พระอานนท์พทุ ธอนุชา นอกจากจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในสังคมไทยแล้ว สารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่ ๒๐ (Encyclopedia
of World Literature in 20th Century) ได้น�ำเรื่องพระอานนท์พุทธอนุชา
ไปสดุดีไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น เป็นท�ำนองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมไทย
ที่สับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหานานัปการ
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รายนามผู้ร่วมศรัทธาพิมพ์
หนังสือ สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ เล่ม ๔
ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อ-สกุล
บ้านขนมนันทวัน
พญ.สุกัญญา โรจน์วิรุฬห์
นพ.เกียรติทวี ฐานะสวัสดิ์
คุณศิริการย์ วิบูลย์ศักดิ์
คุณสมสุข เศวตรัตนเสถียร
รศ.ดร. ตรง วานิชนาม
คุณเกียรติสกนธ์ ภุมมารินทร์
คุณพันธ์ทิพย์-คุณสุรพล
มหรรทัศนะพงศ์
และครอบครัว
คุณรุ่งระวี วิฑูรย์ปกรณ์
คุณพามิลา เขนะวัฒน์
ร้านพระไตรปิฎก
โรงพยาบาลสุรินทร์
คุณวันดี นิติวิทยาเทพ
คุณศุภกฤต ส�ำราญชัยกร
คุณพยอม พงษ์หิรัญ
คุณสมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ
บ.ตะวันออกโพลิเมอร์จ�ำกัด
พ.ต.อ.สิงขร วิมลธ�ำรง
และคณะ
คุณดุษฎี ทวีชัยยุทธ
คุณชาดา สุทธิ์เวชกุล

จ�ำนวนเงิน
๖๐,๐๐๐
๔๑,๐๖๐
๒๖,๒๕๐
๒๔,๖๔๐
๒๑,๘๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๒,๑๒๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๙,๐๘๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๕,๒๐๐
๔,๑๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๘๖๐
๓,๘๓๐
๓,๗๐๐

ล�ำดับ
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณไพฑูรย์ ศฤงฆารนันท์
๓,๕๒๐
คุณยงยุทธ พัฒนพงศ์พรชัย
๓,๒๐๐
คุณพิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์
๓,๐๒๐
พ.ต.อ.ด�ำรงค์ศักดิ์ สว่างงาม
๓,๐๐๐
ครอบครัวอัศวแสงพิทักษ์
๓,๐๐๐
คุณมาลี กีรติวิทยานันท์
๒,๗๐๐
คุณวลิสา ศิริมั่น
๒,๕๔๕
คุณนฤมล
๒,๕๐๐
หลวงตา มหาสุรินทร์
๒,๔๐๐
คุณสมศักดิ์ ปัทมวรกุลชัย
๒,๐๐๐
คุณยู่เกียง วิภามณีโรจน์
และครอบครัว
๒,๐๐๐
ผดุงศักดิ์ เอื้ออารยมนตรี
และครอบครัว
๒,๐๐๐
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
๒,๐๐๐
คุณกุลภัตร์ สังข์มงคล
๒,๐๐๐
คุณแดง, คุณกนกนันท์,
๒,๐๐๐
คุณนรรฐนันท์ ชวนสนิท
คุณสุภาพ ซาซาโละ
๒,๐๐๐
คุณวลัยทิพย์ ปิติจอมวงศ์
และกัลยาณมิตร
๒,๐๐๐
คุณรังสิต-คุณอัญชนา
อุดมผล
๒๐๐๐
คุณประทานพร มิ่งมาศ
๒๐๐๐
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ล�ำดับ
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณสุมล บุญญะถาวรชัย
๑,๗๖๐
คุณโสภี แสนบุพรัตน์
๑,๗๓๐
คุณเกียรติสกนธ์ ภุมมารินทร์ ๑,๗๐๐
คุณธนเดช ภูมิโภคาวัตน์
๑,๖๖๐
คุณสุมินตรา พุ่มสร้อย
๑,๖๕๐
คุณกรรณิการ์ ยัวน้อย
๑,๖๐๐
คุณชัชวาล สีไสวพร
๑,๕๒๐
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ๑,๕๐๐
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
๑,๓๔๐
บ.เวทีส จ�ำกัด
๑,๓๔๐
คุณวิฑูรย์ โยธาวงษ์
๑,๓๐๐
คุณศรัณย์กร
วิทยเลิศปัญญา
๑,๒๒๐
คุณจิตติมา วงศ์สถิตพร
๑,๒๐๐
คุณฉวีวรรณ ภู่ทอง
๑,๒๐๐
คุณสมชาย สูงเด่น
๑,๐๘๐
นพ.ทรนง พิลาลัย
๑,๐๐๐
คุณอภิวัฒน์ มานิตยกุล
และครอบครัว
๑,๐๐๐
คุณวีรวรรณ
๑,๐๐๐
คุณชนิตรา สิทธิใส
๑,๐๐๐
คุณกานดา บุญศิริ
๑,๐๐๐
คุณสมส่วน พงศ์จันทร์เสถียร ๑,๐๐๐
คุณสมศิริ สุวรรณทศ
และครอบครัว
๑,๐๐๐
คุณจิระ ศัลยพงษ์
๑,๐๐๐
คุณสุดา จันทศิริโชติ
๑,๐๐๐

ล�ำดับ
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณเกษม ฉัตรดีวิศุภชัย
๑,๐๐๐
พลเอกสมหวัง ยัญญะสิทธิ์
๑,๐๐๐
คุณแอนนา ภูมิอมร
๑,๐๐๐
คุณกมล ศิริภัค
๑,๐๐๐
คุณเสรีภาพ ชาธิพา
๑,๐๐๐
คุณปฐม สถาพรภิญโญ
๑,๐๐๐
คุณศศิวิมล เหลืองสันติมิตร
๑,๐๐๐
คุณพิชัย สุภาพงษ์
๑,๐๐๐
คุณอรุณี ภาวะจินดา
๑,๐๐๐
คุณพิมพ์วิมล กิตติบุญทอง
๑,๐๐๐
คุณสมศรี พฤกษ์ไพบูลย์
๙๘๐
คุณกฤษ ทรงธนศักดิ์
๙๘๐
คุณสรัญญา พรหมจาด
๙๐๐
คุณบุษกร วรรธนะภูมิ
๘๖๐
คุณศุภลักษณ์
๘๕๐
คุณศศินาฎ แสงแก้ว
๘๕๐
คุณวรพจน์ วงศ์พันธ์
๘๑๐
คุณอโยธัย งดงาม
๘๐๐
พระณรงค์ วรรมฺโม
๘๐๐
คุณสุลัดดา ลีลาสุธาโรจน์
๗๕๐
คุณศิรินันท์ เผือกโสภา
๗๔๐
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
๗๓๐
คุณเสิม ธัญญาประสาท
๗๐๐
คุณสาวรรณ บุญศรี
๖๘๐
คุณไกรฤกษ์ เขื่อนแก้ว
๖๕๐
คุณบุษกร วรรธนะภูมิ
๖๓๐
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ล�ำดับ
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณวิภา สันติเจริญกุล
๖๒๕
คุณกุพาชกา โรจน์สุวรรณ
๖๐๐
คุณสุมาลี อังสุธรรม
๕๘๐
คุณวัลลภา ไพบูลย์ศรีนครา
๕๗๐
คุณอุบลรัตน์ นครชัย
๕๖๐
คุณสุชาดา สมิทธินันท์
๕๕๐
คุณสันติชัย ชวนสมสุข
๕๑๐
พระอ้อย
๕๐๐
คุณเพียงภรณ์ ธนพิพัฒน์สัจจา
และครอบครัว
๕๐๐
คุณกิตยาพร ใหญ่สว่าง
๕๐๐
คุณอภิรมย์
๕๐๐
คุณขนิษฐา ค�ำตาเพ็ชร
๕๐๐
คุณสมใจ สิงห์สา
๕๐๐
คุณพรรณี ภูมิพานิช
๕๐๐
คุณกาญจนา ภูมิพานิช
๕๐๐
คุณผาสพร ธูปพลี
๕๐๐
คุณวัลลดา
๕๐๐
คุณกิจ ดวงกมล
๕๐๐
คุณวรรณรัตน์ จันพิธกุล
และด.ช.ปรณีย์ ทรัพย์มี
๕๐๐
คุณสืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ
๕๐๐
คุณฐิติชญา อมะลัษเฐียร
๕๐๐
พ.ต.ท.เดชชาภากร
หิรัญวัฒน์
๕๐๐
คุณปัญจพล
เภตราพูนสินไชย
๕๐๐

ล�ำดับ
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณวรินทร นุ่มเออ
๕๐๐
คุณพุทธชาติ กัลยาศิริ
๕๐๐
คุณนนทกร สักกะพลางกูร
๕๐๐
คุณวาสินี สักกะพลางกูร
๕๐๐
ด.ญ.ปวีณ์กร สักกะพลางกูร
๕๐๐
คุณวรรณี เปรมรัตนาพร
๕๐๐
คุณเสิม ธัญญาประสาท
๕๐๐
คุณเสริมศิริ ศรีเกตุ,
คุณชลธิชา-ด.ญ.สุพิญชา
๕๐๐
เพ็งขจร
คุณสุเทพ มานะสุนทร
๕๐๐
คุณอัจฉรา ลีวรกุลชัย
๔๗๐
ดร.นิมิตชัย-คุณจุฑาทิพย์
๔๖๐
สนิทพันธุ์
คุณพีรญา มาทวีโชติกุล
๔๖๐
คุณล�ำยอง ภานุมาสวัฒน์
๔๔๐
คุณสุพัตรา ติรพานันท์
๔๔๐
คุณขวัญเมือง อิ่มทรัพย์
๔๒๐
คุณสุธี สุธนรักษ์
๔๒๐
คุณKin Ramen
๔๐๐
คุณสุนีย์-คุณปรียาพันธ์
แสวงพานิช
๔๐๐
คุณบรรจง นพทา
๔๐๐
คุณศศินาฎ แสงแก้ว
๓๖๕
คุณสุขสันต์-คุณสุจิตรา
พชรพันธ์ และครอบครัว
๓๕๐
คุณวีรธรรม จรุสพรศรีวงศ์
๓๕๐
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ล�ำดับ
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณอุรัตน์ คลังทอง
๓๔๐
คุณอนุกุล
๓๓๐
คุณสมสิทธิ์ สกุลลิ้มเจริญ
๓๒๐
คุณศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์
๓๑๐
คุณอารียา พันธุ์สุริยานนท์
๓๐๐
คุณจงจิตตา ฟ้านุช
๓๐๐
คุณรุจิรา วรรณพัทธ์
๓๐๐
คุณสุพัตรา จึงประดิษฐ์ภัณฑ์
๓๐๐
คุณปิยพัชร์ จันนันทิพัฒน์
๓๐๐
คุณหนึ่ง ธิดาเดือน
๓๐๐
คุณอุกฤษณ์-คุณเขษมศักดิ์
อายตวงษ์
๓๐๐
คุณอลิสา ตระกูลทอง
๓๐๐
อาจารย์ชาตรี ส�ำราญ
๒๘๐
คุณเสาวภา ธไนศวรรยางกูร
๒๘๐
คุณวิรัตน์ ทิพพานนทกุล
๒๗๕
คุณชุติพันธ์ พงศ์วนวัฒน์
๒๗๐
คุณวาทินี สุธนรักษ์
๒๗๐
คุณอุษา สง่างาม
๒๖๐
คุณวรรณา ศิริมานะพงษ์
๒๖๐
คุณสนิท ไชยช่อฟ้า
๒๕๐
คุณอภิวัฒน์ ฐิติอมรพันธุ์
๒๔๐
พระณรงค์ วรธมฺโม
๒๓๐
คุณสมจิตร วงศ์สูงยาง
๒๓๐
คุณศรีนวล ขยันวิจิตร
๒๒๐
คุณพิจัย อัครวุฒิ
๒๑๐

ล�ำดับ ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
๑๖๐ คุณสิทธิชัย-คุณประภาภรณ์
ปัญคิวจนาณ์
๒๐๐
๑๖๑ คุณพัชนี วงศ์จารุเดช
๒๐๐
๑๖๒ คุณพินทิพย์ ประมูลวงศ์
๒๐๐
๑๖๓ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
๒๐๐
๑๖๔ คุณประภากรณ์
ปัญคิวจณาณ
๒๐๐
๑๖๕ คุณวิเนต เลิศวีระศิริกุล
๒๐๐
๑๖๖ คุณธนวัฒน์ ประเสริฐสาร
๒๐๐
๑๖๗ คุณอินทิรา ปุญญาวิวัฒน์
๑๘๐
๑๖๘ คุณบัญญัติ ศรีสังข์ทอง
๑๗๐
๑๖๙ คุณธนู สุวรรณ์
๑๖๐
๑๗๐ คุณเสรี ปังวัฒนกุล
๑๖๐
๑๗๑ คุณสปันนา วรงค์พรกุล
และครอบครัว
๑๒๐
๑๗๒ คุณธัญญา ตติวรรณรัตน์
๑๒๐
๑๗๓ จ.ส.อ.อนุพันธ์ เสริมพงษ์
๑๒๐
๑๗๔ คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย
๑๑๐
๑๗๕ คุณรัตนา สินธีรภาพ
๑๑๐
๑๗๖ คุณท�ำนอง ปังวัฒนกุล
๑๑๐
๑๗๗ คุณดิฐพร นานาศิลป์
๑๑๐
๑๗๘ คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย
๑๑๐
๑๗๙ คุณวัฒนา สง่างาม
๑๐๐
๑๘๐ ด.ญ.เวธกา สุขแสนไกรศร
๑๐๐
๑๘๑ คุณวรลักษณ์
รพ.สมุทรปราการ
๑๐๐
๑๘๒ คุณศิวาพร ทองต้น
๑๐๐
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ล�ำดับ
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณณัฎญา เดชเจริญ
๑๐๐
คุณพัชรา คุณประภา
๑๐๐
คุณอ�ำนาจ ปลอดโปร่ง
๑๐๐
คุณวิชัย ส้มโอชา
๑๐๐
คุณบุณยนุช ทับทิม
๑๐๐
คุณท้อ แหลมไพศาล
๑๐๐
คุณจันทรา ทองเคียน
๑๐๐
คุณศนิชา ดุษฎีวิโรจน์
๑๐๐
คุณพวงทิพย์ ไตรตั้งวงศ์
๑๐๐
คุณพรรณนาธาคุณศศินันท์ วงศ์วานิช
๑๐๐
ด.ญ.กฤตพร ปิ่นอาสา
๑๐๐
คุณสิทธิชัย ปัญคิวจณาน
๑๐๐
คุณอ�ำนาจ สมบูรณ์ทรัพย์
๑๐๐
คุณสุวิทย์ แซ่จิว
๑๐๐
คุณสมใจ จันทร์แจ่มนภากาศ
๙๐
คุณกัญญา จันทร์ก�ำเนิด
๘๐
คุณสุวรรณา นิลสุวรรณ
๘๐
คุณชุติมณฑน์ ฐิติกุล
๘๐
คุณสันติ พรมบุตร
๖๐
คุณสุพัตรา กลิ่นระคนธ์
๖๐
คุณกาญจนาพร กรุสวัสดิ์
๖๐
คุณธนา ศรีนิเวศน์
๕๐
คุณนฤมล สิทธิราษฎร์
๕๐
คุณชานียา ธรรมสังวาลย์
๕๐
คุณวิชัย ตันตินิกุลชัย
๕๐
ด.ต.ฐิติวัชร์ เกษศรีรัตน์
๕๐

ล�ำดับ
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

ชื่อ-สกุล
จ�ำนวนเงิน
คุณทองค�ำ จารุมโนกุล
๔๐
คุณสุทธิมาศ สุขแกษม
๔๐
คุณสัญญษ หาญเรืองเดช
๔๐
คุณศิริพร เนตรงามวงศ์
๔๐
คุณอภัสรา เชื้ออ่อน
๓๐
คุณวิยานี เปรมานุพันธ์
๓๐
คุณบุณย์นภัศ วงศ์วระรัตน์
๓๐
คุณจินตนา คงอยู่ศักดิ์
๓๐
คุณธนภัทร ประกรแก้ว
๒๐
คุณจินดา วัชรากร
๒๐
คุณจันทร์ทิพย์ ทรงกัมพล
๒๐
คุณปิยะวัฒน์ โรจน์นครินทร์
๒๐
คุณสรัลพร พุทธา
๒๐
คุณประวุฒิ เวชรักษ์
๒๐
พ.ต.อ.บุญเสริม ศรีชมภู
๒๐
คุณอัจฉรา แซ่ตั้ว
๒๐
คุณธนิษฐา กรรณสูต
๒๐
คุณศิริพร เนตรงามวงศ์
๑๐
คุณเตือนใจ วงศ์เทียน
๑๐
คุณเพิ่มพงศ์-ด.ช.เอกสหัส
ธนพิพัฒน์สัจจา
๑๐
รวมศรัทธาทั้งสิ้น ๔๐๗,๙๑๐ บาท

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบอนุโมทนา
ในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ

