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คําอนุโมทนา
ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ

ขออนุญาตพิมพหนังสือเร่ือง “สนทนาธรรม กับอ.วศิน อินทสระ

เลม ๖” ขาพเจาอนุญาตดวยความยินดียิ่ง ทราบวาท่ีพิมพมาแลว

๕ เลม ไดเปนประโยชนอยางกวางขวาง มีผูนิยมอาน เพราะอานแลว

ไดความรูความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาและคําตอบเก่ียวกับ

ปญหามากข้ึน ทั้งนี้เพราะเหตุที่มีหลายคนและมีบอยๆ ที่ถามเกี่ยว
กับปญหาชีวิตมา เม่ือขาพเจาตอบแลว บางคนตอบกลับมาวา
เหมือนไดถอนพิษออกจากใจ

การไดอานปญหาและไดอานคําตอบทําใหผูอานไดใครครวญ

ธรรม ซึ่งเปนทางหนึ่งที่เปนบอเกิดแหงความหลุดพน (วิมุตตายตนะ) 
อยางที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวในวิมุตติสูตรวา บอเกิดแหงความ
หลุดพนมีอยู ๕ ทาง คือ
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๑. การฟงธรรม

๒. การแสดงธรรม คือ ผู แสดงอาจหลุดพนไดเองในขณะท่ี

 แสดงธรรมแกผูอื่น

๓. การสาธยายธรรม เชน สาธยายอาการ ๓๒ เปนตน

๔. การใครครวญธรรม

๕. สมถะและวิปสสนา

(จาก พระไตรปฎกเลมที่ ๒๒ หนา ๒๒ ขอ ๒๖)

ขาพเจารูสึกปลื้มใจและอนุโมทนาอยางยิ่งที่ชมรมกัลยาณธรรม

ไดจัดทําหนังสือชุดนี้ขึ้น และทําใหแพรหลายไดมากตามอานุภาพ

ของชมรมซึ่งมีอยู ขอใหชมรมกัลยาณธรรมจงสถิตสถาพรอยูยาวนาน
เพ่ือประโยชนแกคนหมูมาก และขอใหชาวชมรมมีทันตแพทยหญิง

อัจฉรา กล่ินสุวรรณ เปนตน พึงมีความสุขความเจริญ กาวหนาในกุศล

ธรรมยิ่งขึ้นไป

     ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

 ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕



คํานําของชมรมกัลยาณธรรม
จากคําถาม-คําตอบในคอลัมนสนทนาธรรมกับอาจารยวศิน

ในเว็บไซดเรือนธรรมซ่ึงชมรมกัลยาณธรรมไดนํามารวบรวมจัดพิมพ

เปนหนังสือ “สนทนาธรรมกับ อ. วศิน อินทสระ” บัดน้ีดําเนินตอเนื่อง

มาจนถึงเลมที่ ๖ แลว จากขอที่ ๑ จนตามรอยมาถึงขอลาสุด ได

สานตอปณิธานเผยแผปญญาทางธรรมที่งดงาม ลุมลึก มีหลักฐาน

อางอิงไดของทานอาจารย ใหฝนของทานเปนความจริงสมความ

ปรารถนา จะเห็นผลงานไขขอของใจทางธรรมน้ี จะไดเกิดประโยชน
ทางปญญาแกเพื่อนผูรวมทุกขใหกวางไกลยิ่งขึ้น

ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยวศิน

อินทสระ ที่เปดโอกาสใหไดทําหนาท่ี หน่ึงในผูเผยแผธรรมตามรอย

ทาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งแกสาธุชนผูใฝในธรรม จะไดมีความ

เขาใจและแนวทางดําเนินชีวิตที่ถูกตรง เปนสัมมาทิฏฐิ ทั้งยังเปน
การเพ่ิมพูนกําลังใจใหทานอาจารยไดทําหนาที่ของผูประกาศธรรม
สองแสงธรรมใหโลกท่ีสับสนมืดมนนี้ สวางไสวและสงบรมเย็นขึ้น
ตอไป พอแกการรับมือกับวิกฤติทั้งภายในภายนอกของทุกชีวิตที่

นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

กลยาณ



หวังเปนอยางยิ่งวา ดวยปญญา ความเมตตา และความมุงมั่น

ในความเปนครูตราบจนลมหายใจสุดทายของทานอาจารย จะสมดั่ง

มโนรถแหงธัมมาธิษฐานของทาน และขอปวงสรรพสัตวผูรวมทุกข

จงพบแสงแหงธรรมนําสูความสุขสงบทุกทานเทอญ

 อนุโมทนาบุญดวยความเคารพย่ิง

ทพญ.อัจฉรา กล่ินสุวรรณ
 ประธานชมรมกัลยาณธรรม



เ ป ด ห อ งสนทนา
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คําถามที่ ๑๓๙๑ 
การที่คนลืมของไว และไมไดมารับคืน ถาเราเก็บของนั้นไวเอง

บาปไหมครับ ผิดศีลไหมครับ
 

ตอบ 
ไมบาป เพราะไมมีเจตนาในการลักขโมยหรือฉอโกง แตเปน

เพราะหาเจาของไมได จึงตองทําอยางนั้น ถาเปนทรัพยสินที่พอแบง
ไปทาํบญุไดกใ็หแบงไปทาํบญุ  และอุทศิสวนบุญใหกบัเจาของทรัพยวา 
ผูใดเปนเจาของทรัพยนี้ ขอใหไดรับเอาสวนบุญดวย

คําถามที่ ๑๓๙๒
ที่วากันวาทําแทง ชีวิตจะไมมีวันดีขึ้นจริงหรือเปลาคะ ถึงจะดีขึ้น

บาง แตเขาจะเอาคืนหมด จริงไหมคะ

ตอบ
การทําแทง  สดุแลวแตเง่ือนไข  กฏหมายก็ไดเปดชองไวใหบางแลว 

เชน ถารูแนวาเด็กเกิดมาจะพิการไปตลอดชีวิต กฏหมายก็อนุญาต
ใหทําแทงได มีกรณีอื่นๆ อีกมาก แตถาไมจําเปนจริงๆ ก็ไมทําดีกวา
อดทนเล้ียงเด็กไปไมกี่ป เขาก็จะเปนเพื่อนของเราได ทําดีตองไดดี แม
จะเคยทาํผดิพลาดมาบาง  เมือ่รูสกึตวักลบัตวัไดตัง้ใจใหม  ทาํแตความดี 
ความดีก็ยอมจะใหผลตามสมควรแกความดีที่เราทํา พระองคุลิมาล
เคยฆาคนมาเปนอันมาก ตอนหลังยังสําเร็จเปนพระอรหันตได ในชีวิต
มนุษยเรา นอยคนนักที่ไมเคยทําอะไรผิดพลาด ขอใหคุณใหอภัยแก
ตนเองบาง  เหมอืนกบัทีใ่หกบัผูอืน่  ชวีติกจ็ะมคีวามสขุและมคีวามหวังขึน้ 
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คําถามที่ ๑๓๙๓
สวัสดีคะอาจารยวศิน กอนที่จะมีคําถามที่ติดอยูในใจหลายขอ 

หนูอยากจะขอบพระคุณ อ.วศิน และครูบาอาจารยทุกๆ ทาน ที่
พยายามเผยแผธรรมะ ที่พระพุทธเจาทรงมีเมตตากรุณาใหมนุษย
ทั้งหลายหลุดพนจากกิเลสทั้งปวง บุญใดที่หนูทํามาตั้งแตอดีตชาติ
จนถึงปจจุบัน หนูขอบุญของหนูทั้งหมดถวายแดองคสมเด็จสัมมา-
สัมพุทธเจาและอ.วศิน และครูบาอาจารยทุกๆ ทานดวยคะ

ตอบ
ขอบใจมากที่ระลึกถึง ขอใหคุณมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 

คําถามที่ ๑๓๙๔
การที่เถียงมารดา เวลาทานสอนเราตอนท่ีทานเมา เปนบาปไหม 

ถาบาป ควรทําใจใหสงบอยางไรคะ เพราะพอแมเปนพระอรหันต
ของลูกๆ เวลาเถียงแลวรูสึกผิด เสียใจ และอยากใหทานสอนเราให
อยูแตในกรอบของธรรมะ

ตอบ
เรื่องน้ีมีเงื่อนไขอยูวา สิ่งท่ีทานสอนน้ันผิดหรือถูก ถาสอนผิด

ก็ไมตองทําตาม ถาสอนถูกจึงคอยทําตาม ที่วาพอแมเปนพระอรหันต
ของลกูนัน้  ไมเคยพบในพระพทุธภาษิต   มทีานตรสัวา  “พอแมเปนบคุคล
ที่นาบูชา (อาหุเนยยา)” แตทั้งนี้ตองเปนพอแมที่ดี มีคุณธรรมของ
พอแมที่นาบูชานับถือ มารดาบิดาที่เปนไพรีและเปนศัตรูของบุตรก็มี 
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คําถามที่ ๑๓๙๕
อยากบวชชีเพื่อตอบแทนพระคุณมารดาบิดา แตไดยินคําพูด

มารดาวา อยาหนีไปขอขาววัดกิน แลวทิ้งลูกท้ิงเตา ทิ้งภาระให
คนอ่ืน แตใจอยากบวชใหเขามาก เพราะมารดายังชอบด่ืมสุรา และ
อยากสนุกอยู  ทั้งที่อายุมากแลว อยากใหเขาเขาวัดทําบุญมากๆ
อยางนี้ควรทําอยางไรดีคะ

ตอบ
ทานอายุมากแลว ขีเ้มาดวย ไมนานก็คงสิน้อายุ อยาหนีไปบวชเลย 

คําถามที่ ๑๓๙๖
หมวดธรรมที่กลาวถึง สิ่งอันยอดเยี่ยม ๖ ประการ เชนการเห็น

พระพุทธองค ไดชื่อวาเปนการเห็นอันยอดเยี่ยม ฯลฯ มีชื่อวาอะไร และ
ประกอบดวยองคธรรมขอใดบางคะ

ตอบ
เรียกวา อนุตตริยะ ๖ อนุตตริยะ แปลวา ยอดเยี่ยม ไดแก
๑. ทัสสนานุตตริยะ การเห็นที่ยอดเย่ียม ไดแก การไดเห็น

พระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
๒. สวนานตุตรยิะ  การไดฟงท่ียอดเย่ียม  หมายถงึ  การไดฟงธรรม

ของพระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธเจา 
๓. ลาภานุตตริยะ การไดที่ยอดเยี่ยม หมายถึง การไดศรัทธา

ในพระพุทธเจาหรือในสาวกของพระพุทธเจา
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๔. สิกขานุตตริยะ การศึกษาที่ยอดเยี่ยม หมายถึง การศึกษา
คําสอนของพระพุทธเจาหรือของสาวกของพระพุทธเจา

๕. ปาริจริยานุตตริยะ การบํารุงที่ยอดเยี่ยม หมายถึง การได
บํารุงพระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธเจา

๖. อนุสสตานุตตริยะ การระลึกที่ยอดเยี่ยม หมายถึง การระลึก
ถึงพระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธเจาผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

คําถามที่ ๑๓๙๗
การมีปญญารอบรูในกองสังขาร หมายถึงรูอะไรและอยางไรคะ 

ตอบ
กห็มายถึงรอบรูในกองสังขาร  ทัง้ทีเ่ปนฝายรูปธรรมและนามธรรม 

สังขารที่เปนรูปธรรม เชน รางกายคนและสัตวทั้งหลาย วัตถุตางๆ ที่มี
อยูในโลก สังขารท่ีเปนนามธรรม หมายถึง ความคิดปรุงแตง เชน
สังขารในขันธ ๕ ใหพิจารณาสังขารทั้งหมด โดยความเปนสิ่งไมเที่ยง
เปนทุกขและเปนอนัตตา อยางนี้แหละเรียกวารอบรูในกองสังขาร

ขอบใจทุกคนที่ถามมา ขอฝากคติธรรมไวอีก ๔ ขอ คือ
๑. สัตวโลกอันชรานอมเขาไป คือ ดําเนินไปสูชรา ไมยั่งยืน
๒. สัตวโลกไมมีผูตานทาน ไมมีผูเปนใหญ
๓. สัตวโลกไมมีสิ่งเปนของของตน จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
๔. สัตวโลกพรองอยูเปนนิจ ไมอิ่มไมเบื่อ จึงเปนทาสของตัณหา
ทั้ง ๔ ขอนี้ทานเรียกวา ธัมมุทเทส พระรัฐบาลแสดงแกพระเจา

โกรัพยะ ทานบอกวา ไดยินไดฟงมาจากพระพุทธเจา
เจา
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คําถามที่ ๑๓๙๘
พระอรหันตทั้งหลายมีความเห็นเกี่ยวกับการมีชีวิตอยูกับความ

ตายอยางไรคะ ในเมื่อทานสิ้นทุกขทางใจแลว

ตอบ
ทานเห็นวามีชีวิตอยูก็ดี ตายก็ดี คือเห็นวาดีเหมือนกัน มีชีวิตอยู

ก็ไดทําประโยชน นิพพานก็ไมตองทุกขเรื่องขันธ พระอุปเสน นองชาย
พระสารีบุตร ไดอุทานวา “ภทฺทกํ เม ชีวิตํ ภทฺทกํ เม มรณํ” แปลวา
เรามีชีวิตอยูก็ดี เราตายก็ดี สวนพระสารีบุตรกลาววา “เราไมยินดี
ชีวิต ไมยินดีความตาย คอยกาลเวลาอยู เหมือนลูกจางท่ีทํางาน
เสร็จแลว คอยรับคาจางอยู” หมายความวา ตายเมื่อไหรก็ได ไมหนี
ความตาย พุทธศาสนิกชน แมยังไมไดเปนพระอรหันต แตถาทําตัว
ใหเปนศิษยพระอรหันต ทําใจใหคิดแบบพระอรหันตบอยๆ ก็จะดี
ไมนอยทีเดียว 

คําถามที่ ๑๓๙๙
เรียนทานอาจารยวศินที่เคารพ ตั้งแตเกิดภาวะนํ้าทวม ซึ่งกําลัง

จะเร่ิมเขาทวมกรุงเทพ หนูก็มีความเปนหวงทานอาจารยเปนอยางย่ิง 
วาอาจารยจะไดรับผลกระทบหรือไดรับความลําบากกับภาวะน้ีหรือไม 
อยางไรก็ดีหนูก็ขอใหกุศลผลบุญที่ไดกระทํามา เปนปจจัยขอให
อาจารยทีเ่คารพปลอดภัยจากเหตุภยัและความเจ็บปวยใดๆ ดวยเทอญ

หนูสนใจอยากปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อนจึงแนะนําศูนยปฏิบัติธรรม
แหงหนึง่ใหรูจกั  หนศูกึษากฏระเบยีบแลวเกดิความสงสยัหลายประการ 
อยากเรียนถามอาจารยดังนี้คะ คอรสปฏิบัติธรรมมีระยะเวลา ๑๐ วัน 
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(เจริญวิปสสนากรรมฐาน) แนวทางของอาจารยชื่อดังของอินเดีย
ทานหน่ึง ซึ่งเปนที่นิยมเขาปฏิบัติกันทั่วโลกอยูในเวลาน้ี แตสิ่งที่หนู
สงสัยใครขอความกระจางคือ ขอหามทางพิธีกรรม เชน การหาม
สวดมนต เดินจงกรม (หนูทําทุกวันมาตลอด) ออกกําลังกายโยคะ
โดยใชสมาธิ และตลอดการปฏิบัติตองสงบจิตปดวาจา ไมสามารถ
พูดกับเพ่ือนผูอื่น ยกเวนสอบถามขอสงสัยกับอาจารย และไมเนน
การบรรยายธรรมจากอาจารยดวย วาการปฏิบัติอยางน้ีเปนไปตาม
หลักคําสอนของพระพุทธองคหรือไม หนูควรปฏิบัติตามหรือไม ถา
หากเขาคอรสปฏิบัติแลวทางศูนยฯ บอกวาควรมั่นคงอยูในแนวทาง
การปฏิบัตินี้เพียงวิธีเดียว ควรเช่ือหรือไม กราบขอบพระคุณทาน
อาจารยเปนอยางสูง 

ตอบ
ขอบคุณมากท่ีเปนหวงความเปนอยูของผมในสมัยนํ้าทวมใหญ 

ผมไดรบัความเอ้ือเฟอจากคณุเอกชยั  ดรีุงโรจน ใหยายไปอยูทีค่อนโดฯ
ของเขาที่ถนนพระราม ๓ ตั้งแตวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดวยเกรงวา
นํ้าจะทวมบานผม เพราะเปนบานชั้นเดียว และอยู ไมไกลแมนํ้า
เจ าพระยานัก ไดรับความสะดวกสบายพอสมควรแกอัตตภาพ
ขอขอบคุณคุณเอกชัยไว ณ ที่นี้ดวย คุณเอกชัย ดีรุงโรจนเปนบุคคล
ในชมรมกัลยาณธรรม (ซึ่งมีทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณเปน
ประธานชมรม) ไดอานหนังสือและไดฟงซีดีเอ็มพี ๓ ของผมหลายเร่ือง 
เคยขออนญุาตพิมพเรือ่ง “สวดมนตเพือ่อะไร” เปนธรรมทานหลายเดอืน
มาแลว ขอใหคุณเอกชัย ดีรุงโรจนและครอบครัวจงมีความสุขความ
รุงเรืองตลอดไป

ขความ
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สําหรับเร่ืองแนวการปฏิบัติธรรมท่ีคุณถามมาน้ัน แตละสํานัก
จะมีระเบียบปฏิบัติไมเหมือนกัน ขอใหคุณเลือกสํานักท่ีคุณรูสึก
พอใจ เขากับอัธยาศัยของคุณได ทําดวยความศรัทธาเล่ือมใสและ
ไดประโยชน พระนิพพานน้ันเปรียบเหมือนสระใหญที่ลงไดโดยรอบ
คือมีทางลงโดยรอบ มิไดจํากัดวาตองลงทางนี้เทาน้ัน ดวยเหตุนี้
ทานจึงสอนแนวปฏิบัติไวหลายอยางตางๆ กัน เพื่อคนที่มีอัธยาศัย
ตางกัน 

ในวิมุตตายตนสูตร (บอเกิดแหงความหลุดพน) พระพุทธเจา
ทรงแสดงไววา  บอเกิดแหงความหลุดพนมีหลายทาง เชน 

๑. การฟงธรรม 
๒. การแสดงธรรม 
๓. การสาธยายธรรม (ตัวอยางเชน การสวดมนต) 
๔. การใครครวญธรรม
๕. สมถะและวิปสสนา

คําถามที่ ๑๔๐๐
เรียนอาจารยวศินที่เคารพ ขอถามวา ๑. กายคตาสติมีหลัก

ปฏิบัติเชนไร เปนสมถะและวิปสสนาใชไหมคะ และทําใหถึงวิมุตติ
ไดอยางไร  ๒. การละนันทิหมายถึงอะไร 

ตอบ
๑. กายคตาสติ แปลวา มีสติพิจารณากายท้ังหมด ใหเห็นวา

เปนของปฏิกูลไมสวยไมงาม เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น
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กระดูก นํ้าเลือด นํ้าหนอง นํ้ามูตร (นํ้าปสสาวะ) เปนตน ซึ่งทานเรียก
โดยทั่วไปวา อาการ ๓๒ ลวนเปนของปฏิกูล คุณลองคิดดูเถิด สิ่งท่ี
ออกมาจากรางกาย ลวนเปนสิ่งไมสะอาดท้ังนั้น พิจารณาอยางน้ี
บอยๆ ถาพิจารณาโดยความเปนของปฏิกูล ก็เปนสมถกรรมฐาน
ถาพิจารณาโดยความเปนธาตุ ก็เปนวิปสสนากรรมฐาน ทําใหหลุด
พนได พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญวา “ผูใดเจริญกายคตาสติ ผูนั้นได
ชื่อวาไดบริโภคอมตธรรม” อมตธรรม หมายถึง นิพพาน

 ๒. นันทิ แปลวา ความเพลิดเพลิน ความพอใจ ในรูป เสียง กลิ่น
รส เปนตน บางทีทานใชคําวา นนัทิราคะ แปลวา ความกําหนัดเพราะ
ความเพลิดเพลิน ดังขอความในธัมมจักกัปปวัตนสูตร ตอนท่ีวาดวย
ทุกขสมุทัย กลาวคือ ตัณหาอันประกอบดวยนันทิราคะ เพลิดเพลินยิ่ง
ในอารมณนั้นๆ ในมูลปริยายสูตร มัชฌิมนิกาย พระพุทธเจาตรัสวา 
“ทรงสอนไมใหเพลิดเพลินแมในนิพพาน เพราะความเพลิดเพลิน
เปนมูลแหงทุกข” 

ถาจะเพลิดเพลินในธรรมบาง ขอใหถือวาเปนเบื้องตน เชน 
เพลิดเพลินในการทําบุญใหทาน เพลิดเพลินในการทําความดีตางๆ 
เหมือนอาศัยเรือขามฝง เมื่อถึงฝงแลวก็ใหทิ้งเรือไวไมตองแบกขึ้น
ไปดวย เพราะเหตุนี้พระพุทธเจาจึงตรัสวา “แมแตธรรม เราก็สอน
ใหละเสีย ไมตองกลาวถึงอธรรม” มีคุณบทหน่ึงของพระอรหันตวา
“บุญญปาปปหีโน” แปลวา ผูละทั้งบุญและบาปไดแลว แปลวา ละได
ทั้งธรรมและอธรรม
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คําถามที่ ๑๔๐๑
สวัสดีครับ นํ้าทวมใหญหนนี้ ไมเสียเปลาเลยครับ เปนโอกาส

ไดดูใจตนเอง และไดชวยเหลือผู อื่นดวย ถึงแมสิ่งรอบๆ ตัวจะดู
ลําบาก แตใจก็ยังสงบไดอยู นํ้ามาทดสอบจริงๆ ครับ ธรรมดาจริงๆ 
ขอบคุณอาจารยที่สั่งสอนครับ

ตอบ
ขออนุโมทนาท่ีคุณถือเอาประโยชนจากนํ้าทวมคราวน้ี ขอให

เจริญในธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป 

คําถามที่ ๑๔๐๒
เรียนอาจารยวศินท่ีเคารพ ตอนน้ีหนูมีความทุกข เนื่องจากสามี

ซึ่งเปนคนท่ีรักลูกรักครอบครัว และรับผิดชอบดานการเงินดวยดีมา
ตลอด (ตอนน้ีก็ยังรับผิดชอบอยู) ไปมีความสัมพันธกับผูหญิงอีกคน
แตเขาก็ยอมรับผิดและบอกจะพยายามเลิก (ครั้งน้ีผิดเปนคร้ังท่ี ๓
แลว) หนูเองปฏิบัติธรรมและทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค
เกี่ยวกับหนาที่ของภรรยามาโดยตลอด  แตก็ยังไมสามารถทําใหสามี
รักเดียวใจเดียว หรือเลิกดื่มเหลาเลนการพนันได เหตุที่เปนเชนนี้
เปนเพราะหนูมีกรรมอะไรหรือเปลาคะ อาจารยกรุณาแนะนําวิธี
ปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจใหหนูเกิดปญญาดวย หนูเห็นทุกขแลว แตการ
อยูกับทุกขแหงความยึดมั่นถือมั่นน้ัน ชางรุนแรงเหลือเกินคะ โปรด
เปนกําลังใจใหหนูดวย ขอใหบุญรักษาทานอาจารยดวยคะ
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ตอบ
ไมใชกรรมของคุณหรอก เปนกรรมของอีกคนหนึ่งตางหาก ที่เขา

ปฏิบัติผิดตอคุณ คิดวาเขาจะเสียใจภายหลัง ขอใหคุณถือสุภาษิต
ที่วา ยอมทนทุกขเพราะการทําผิดของผูอื่น ดีกวาเราไปทําผิดเสียเอง 
ขอใหคุณยืนอยูในทางที่ถูกตอง ยืนอยูบนเสนทางแหงความดี ขอให
ระลึกถึงสุภาษิตบอยๆ ที่วา “ความโศกและความกลัวเกิดจากความรัก
และส่ิงที่รัก เมื่อพนจากความรักและสิ่งที่รักไดแลว ความโศกและ
ความกลัวก็จะไมมี” นอกจากนี้พระพุทธเจายังตรัสสอนไวอีกวา
“ความไมกงัวล ความไมยดึมัน่ถอืมัน่ เปนทีพ่ึง่ของเรา  หาใชอยางอืน่ไม”

หินที่มันหนักเพราะเราไปแบกมันไว ถาเราวางมันเสียไมแบกไว 
มันก็ไมหนัก ขอใหคุณปลอยวางและทําหนาที่ใหดีที่สุด ปฏิบัติธรรม
ตามที่คุณชอบดีกวาคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ี ปลอยไปเถอะ
ในโลกนี้ ไมมีอะไรเที่ยง หวังวาคําตอบนี้คงจะเปนประโยชนกับคุณ
บาง  ขออวยพรใหคุณประสบความสําเร็จเถิด

คําถามที่ ๑๔๐๓
พระพุทธองคตรัสสรรเสริญความวางจากกิเลสและความคิด

ปรุงแตง ไววาอยางไรบางคะ

ตอบ
ความคิดปรุงแตงที่เปนอกุศล เปนมารอยางหนึ่งของชีวิต ทาน

เรียกวา อภิสังขารมาร คอยรบกวนจิตใจใหไมสงบสุข สวนความวาง
จากกิเลส มีราคะ โทสะ โมหะ เปนตน เปนนิพพาน ที่ทานกลาววา
“พระนิพพานวางอยางย่ิง คือวางจากกิเลสน่ันเอง” พระนิพพานจึง
เปนสุขอยางยิ่ง เพราะไมถูกกเิลสอันเปนเหตุแหงทุกขรบกวน 
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คําถามที่ ๑๔๐๔
ในภาวะนํ้าทวม ที่เราตองอยูกับความไมแนนอน วานํ้าจะมาถึง

บานเราหรือไม เมื่อไร บานเราจะเสียหายมากนอยเทาใด หรือถา
นํ้าทวมไปแลว ตองพบกับความสูญเสียทั้งทรัพยสินและความเปนอยู 
อยางปกติสุข เราจะใชหลักธรรมขอใดมาบรรเทาความทุกขความ
เครียดนี้ดีคะ

ตอบ
ขอใหบริกรรมภาวนาไวเสมอวา โลกนี้ไมมีอะไรเปนของเราจริงๆ 

เราจําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ที่จะติดตามตัวเราไปไดก็มีแตบุญและ
บาป สวนทรัพยสินสมบัติภายนอกนั้น ถาเราไมทิ้งมันไป มันก็อาจ
ทิ้งเราไปกอน ชางมันเถอะ 

คําถามที่ ๑๔๐๕
สวัสดีครับ  กอนอื่นขอมอบกําลังใจให พี่น องท่ีถูกน้ําท วม

เขมแข็งและมีสติครับ ผมอายุ ๓๖ ป ตอนน้ีทํางานอยูที่อิสราเอล
ทานพุทธทาสทําใหผมเห็นความเปนไปของชีวิต รูจักพุทธแท ผมมี
ความต้ังมั้นอยางแรงกลาที่จะออกบวช ทุกวันนี้ผมศึกษาธรรมอยู
เปนประจําครับ มีแคกํามือเดียวจริงๆ อยางท่ีทานวา และตอนน้ี
ผมมีครอบครัวมีลูกชาย ๑ คน อายุ ๑๒ ปครับ ถาผมออกบวชไปจะได
หรือไม และพวกเขาสามารถชวยเหลือตัวเองไดหรือไม ผมจะเห็น
แกตวัหรือไม (ดับทุกขโดยสิ้นเชิง) 



๑๙สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
ถาพวกเขาอยูกันไดโดยไมเดือดรอน คุณก็ออกบวชได ถา

พวกเขาเดือดรอน คุณก็ยังไมควรบวช ปฏิบัติธรรมในเพศฆราวาส
ไปกอน สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลไดทุกระดับ ขออนุโมทนา
ดวยท่ีคุณมีจิตใจโนมเอียงไปในทางท่ีจะบวช และเล่ือมใสในคําสอน
ของทานพุทธทาส

คําถามที่ ๑๔๐๖
เรียนทานอาจารย หนูอยากถามเก่ียวกับการทําบุญใสบาตร 

เนื่องจากพระเจาอาวาสวัดประจําหมูบาน กําลังตกเปนขาวกับสีกา
ซึ่งชาวบานกลุมที่เช่ือวาจริงก็มี เช่ือวาทานบริสุทธิ์ก็มี การสงสัยเชนนี้
แตเราก็ยังใสบาตรทานทุกวัน จะเปนบาปไหมคะ และถาทานผิดจริง 
บุญที่เราทําจะไดบุญไหมคะ

ตอบ
ทําไปเถอะ เผื่อวาทานจะไมผิดจริง ถาทานผิดจริง คุณก็ยังคง

ไดบุญอยู เพราะทานวา ทําบุญแกปุถุชนผูทุศีลไดบุญมากกวาทําแก
สัตวเดรัจฉาน เปรียบเหมือนคุณมีแปลงนาอยู หวานขาวลงไปงอก
บางไมงอกบาง ก็ยังดีกวาไมไดหวานเสียเลย มีสวนปลูกตนไมขึ้น
งามบางตายบาง ก็ยังดีกวาไมปลูกเสียเลย 



๒๐ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๐๗
พระพุทธองคตรัสวาศัตรูหรือมารของชีวิตมีอะไรบางคะ และเรา

ควรปองกันหรือตอสูกับศัตรูเหลานั้นอยางไรคะ

ตอบ
พระพุทธเจาทรงแสดงมารไว ๕ อยาง คือ 
๑. ขันธมาร มารคือปญจขันธ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ไมมีความทุกขใดเสมอดวยการบริหารขันธ โดยเฉพาะ
รูปขันธ และสังขารขันธ

๒. กิเลสมาร มารคือกิเลส นับวาเปนศัตรูเบอรหน่ึงของมนุษย
๓. อภิสังขารมาร ความคิดปรุงแตงทําใหวิตกกังวล สรางความ

ทุกขใหแกจิตใจ
๔. เทวปุตตมาร หมายถึง เทวดาท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ คอยรบกวน

มนุษยผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขัดขวางไมใหทําความดี ในสังคมมนุษย 
ผูใหญที่ไมมีศีลไมมีธรรม สรางความเดือดรอนแกผูนอย พออนุโลม
จัดเปนเทวปุตตมารไดเหมือนกัน

๕. มัจจุมาร คือ ความตายท่ีมาคราชีวิตมนุษยไปในกาลท่ียัง
ไมควร เขายังมีโอกาสทําความดีไดมาก แตมาตายเสียกอน 

ความพอประมาณและคุณงามความดี เปนเครื่องมือสําหรับ
ตอสูกับมารเหลานี้ไดพอสมควร  แตก็ตองพิจารณาเปนเร่ืองๆ ไป

คําถามที่ ๑๔๐๘
อุเบกขามีกี่ประเภทคะ อุเบกขาที่เกิดจากศีล สมาธิ และปญญา

แตกตางกันไหมคะ  กราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงคะ



๒๑สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ทานแบงอุเบกขาไวเปน ๑๐ ประเภท ลอง

เปดดูหนังสือ “สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค” ตัวอยางเชนฉฬงคุเบกขา 
การวางเฉยในอารมณทั้ง ๖ มีรูปารมณ เปนตน วิรุยุเบกขา ความพอดี
ในความเพียร ไมมากไมนอย เปนตน อุเบกขาท่ีทําใหศีลบริสุทธิ์ก็มี
เชน  ไมวุนวายเกนิไปจนทาํใหศลีขาด  อเุบกขาในสมาธกิม็ ี เชน  ในฌาน
ที่ ๓ และฌานท่ี ๔ อุเบกขาท่ีทําใหเกิดปญญาก็มี เชน ฉฬงคุเบกขา
ดังกลาวแลว 

คําถามที่ ๑๔๐๙
เรียนทานอาจารย หนูชอบโดนผีอําบอยๆ มาหลายปแลว เปน

ตั้งแตเด็กๆ คะ บางทีก็เปนนอยบาง บางทีก็เปนหนักบาง แตเมื่อคืนท่ี
ผานมาเปนหนักกวาปกติ คือรูสึกเหมือนตัวเองจะลอยออกจากที่นอน 
คือมันเปนท่ีแขนคะ แขนลอยข้ึน ๒ ขาง แตตัวไมลอย แถมเหมือน
ตัวหนูจะแกวงไปมาได ราวกับไมมีนํ้าหนัก และรูสึกเหมือนเปนเหน็บ
ทั้งตัว ชาๆ กวาจะหายได ก็นาจะประมาณ ๑๐ นาที พอหายก็รูสึก
เหน่ือย กอนท่ีจะโดนนะคะ อยูดีๆ ก็มีภาพผูหญิงคนหน่ึงท่ีไมรู จัก
นั่งมองหนาอยู แวบมาในหัว (ไมรูวาจินตนาการเองหรือเปลา) มีคน
บอกวาเวลาหลับ จิตของเราจะออกจากรางเลย อยากทราบวามัน
จะเปนจิตของหนูที่พยายามลอยออกจากรางหรือเปลาคะ แลว
เกี่ยวกับผู หญิงที่เห็นหรือเปลา พักนี้หนูไมคอยไดทําบุญใสบาตร
ดวยคะกราบขอบพระคุณคะ
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ตอบ
เวลาคนนอนหลับ จิตไมไดออกจากราง ที่ฝนไปพบน่ันพบน่ี

เปนเพราะจิตยังทํางานอยู อาจเปนจิตใตสํานึกก็ได ถาเราคิดเรื่องใด
มากตอนกลางวัน กลางคืนก็จะฝนพบเห็นสิ่งนั้น สาเหตุของความฝน
ในคัมภีรบาลีทานแสดงไว ๔ อยาง คือ 

๑. กรรมนิมิต หมายความวา กรรมดีกรรมช่ัวจะมาใหผล มา
ปรากฏในความฝนกอน

๒. จิตอาวรณ หมายความวา จิตหมกมุนกับเรื่องใดมากก็ฝนถึง
สิ่งนั้น เชน เด็กจวนจะสอบฝนเรื่องการสอบ เปนตน

๓. เทพสังหรณ หมายความวา เทวดานําขาวมาบอก จะบอก
เรา ตอนเราตื่นอยูก็ไมได จึงบอกในความฝน เปนขาวดีบางไมดีบาง

๔. ธาตุกําเริบ หมายความวา ทองไสไมคอยดี ทําใหฝนไปตางๆ 
เรื่องผีอําน้ัน ผมไมแนใจวาผีอําจริงหรือเปลา ถาถามหมอสมัยใหม
เขาก็จะบอกวาเลือดลมเดินไมคอยดี

คําถามที่ ๑๔๑๐
คนที่หมดอาลัยตายอยากในชีวิต ทอแท บาปไหมคะ คือ อยู

ที่บานก็ถูกคนในบานวา หรือพูดแรงๆ ใส อยูที่ทํางานก็มีคนไมหวังดี 
วาท้ังตอหนาและลับหลัง เปนรุนนองดวยคะ ตอนนี้ทอแท บางครั้ง
ไมอยากอยูในโลกน้ีเลยคะ กดดันและไมสบายใจ ตองทําอยางไรคะ
ถึงจะพนภาวะเชนนี้ไปได



๒๓สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
นาเห็นใจคุณจริงๆ ความทอแทเปนเรื่องธรรมดาท่ีอาจเกิดขึ้น

แกคนทุกคน มากบางนอยบาง แลวแตเหตุการณ ผมขอแนะนําวา
ใหคุณมอบตนใหแกธรรมไปเลย หมายความวา จะสุขจะทุกขจะเจริญ
หรือเสื่อม ก็สุดแลวแตธรรมจะจัดสรรให พยายามทําความดีใหมาก
ที่สุด สําหรับผลที่จะไดแลวแตธรรมจะอํานวยให เหมือนเราหวานพืช
ไว ปลูกตนไมไว มันจะมีผลอยางไรก็สุดแลวแตตนไม เราดูแลใหดี
ก็แลวกัน เราไมมีอํานาจบันดาลผล เรามีหนาท่ีทําเหตุใหดีก็พอแลว 
ทําใจใหมักนอยสันโดษ พระพุทธเจาทานตรัสวา “ความสันโดษเปน
ทรัพยอยางย่ิง ความไมมีโรคทางใจเปนลาภอยางยิ่ง การดับกิเลสได
เปนสุขอยางยิ่ง” แมจะดับไดเปนครั้งคราวก็ตาม ขอใหคุณมีกําลังใจ
ดีขึ้นเพื่อทําความดีตอไป 

คําถามที่ ๑๔๑๑
กราบสวัสดีคะทานอาจารย ดิฉันไดยินชาววัดบางกลุม มักพูด

วา ตนเองไมมีสัญญาแลว ในลักษณะเหมือนกับวาตนเองไดปลอยวาง
สัญญาไปหมดแลว จึงจําเร่ืองราวตางๆ อะไรไมคอยได เขาจะพูดวา 
ไมมีสัญญาอยูในหัว อะไรอยางนี้อยูบอยๆ ดิฉันอยากทราบวา ที่จริง
แลว การปลอยวางขันธ ๕ นั้น ถาสามารถปลอยวางไดมากแลว แลว
ตองลืมเรื่องอะไรตางๆ แลวจะทํางานทําการไดอยางไรคะ ความรู
ตางๆ ที่เคยมี ก็จะตองหายไปหมด อยางนี้เปนจริงหรือเปลาคะ 
ขอบพระคุณอาจารยมากคะ



๒๔ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
สัญญา แปลวา การจําไดหมายรู เชน จําเร่ืองราวตางๆ ได

พระอานนทไดรับการยกยอง วาเปนผูเลิศลํ้าทางพหูสูต เพราะทาน
จําเรื่องราวตางๆ ไดมาก ยิ่งปฏิบัติธรรม ความจํายิ่งดี ถาจะลืมก็ใหลืม
สิ่งที่ไมดี สิ่งที่มารบกวนจิตใจอยางนี้ลืมเสียไดก็ดี แตคนสวนมากมัก
จะลืมส่ิงที่อยากจํา และไปจําสิ่งที่อยากลืม ลืมมากเขาระวังเปน
อัลไซเมอร ซึ่งไมดีเลย ขอใหคุณเลือกจําสิ่งที่ควรจําก็แลวกัน เชน
จําพระพุทธพจนไดมากๆ เปนตน 

คําถามที่ ๑๔๑๒
ดิฉันไดสัมผัสกับการปฏิบัติธรรมหลายสายดวยกัน จากการ

ไดใกลชิดกับสายท่ีเนนเรื่องฌาน สามารถมีสมาธิในระดับสุดๆ
พวกลูกศิษยลูกหา มักจะหวงพระอาจารยของเขา ไมอยากใหไปในที่
ตางๆ มาก เพราะบอกวาถาไปในที่ที่มีคนมากๆ โดยเฉพาะที่คนมากๆ 
นั้นไมไดปฏิบัติธรรม จะเปนการทําใหครูอาจารยทานนั้นตองเสื่อม
พลังลง เพราะถูกกระแสที่ไมดีของสถานที่และผูคนท่ีทานตองไปพบ
ไปอยู ดูดพลังของทานไป แลวอีกอยางพวกลูกศิษยก็มักพูดวาทาน
อาจารยในสายนี้ สามารถสงพลังใหกับลูกศิษยที่ไปกราบทานได
ทําใหสามารถปฏิบัติธรรมไดดีขึ้น หลังจากท่ีไดรับพลังมาจากทาน
ดิฉันสงสัยวาเร่ืองอยางนี้เปนจริงไดหรือไมคะ  ขอบพระคุณมากคะ
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ตอบ
อยาเช่ืองายนะครับ ใครพูดอะไรรับฟงไว แตไมจําเปนตองเช่ือ

ทุกเร่ืองไป ขอใหใชปญญาใหมาก ผมมีแผนเอ็มพี ๓ อยูเร่ืองหน่ึง
ชื่อ “ศรัทธากับปญญา” ที่เปนหนังสือก็มี ชื่อเดียวกัน ลองเขาไปใน
เว็บของชมรมกัลยาณธรรม 

คําถามที่ ๑๔๑๓
ขออนญุาตถามครับ  เคยซือ้ตนโพธิข์นาดเล็กสงูประมาณศอกคร่ึง 

มาปลูกที่บาน ใสปุยรดน้ําปกติ บางวันก็ลืมรดน้ํา และมีครั้งหน่ึงเคย
ทํายอดตนโพธ์ิตนน้ีหัก อยากทราบวามีบาปอยางไรบางครับ ถาเปน
ไปไดรบกวนสงคําตอบมาเมลใหดวยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ
ไมบาปครับ 

คําถามที่ ๑๔๑๔
การอาราธนาศีล จะใชกลาวเมื่อใด

ตอบ
ใชกลาวเม่ือขอศีลจากพระสงฆ หรือจากอุบาสกอุบาสิกาผูมีศีล

ถาไมไดอาราธนา  ตัง้ใจเอาเองกไ็ดวาจะงดเวนจากปาณาตบิาต  เปนตน 
ก็สําเร็จประโยชนไดเหมือนกัน 



๒๖ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๑๕
กราบเรียนถามทานอาจารยครบั วา  คาํวา  นพิพาน  และ ปรนิพิพาน 

มีความแตกตางกันไหมครับ  ถาแตกตางกัน  ใชแตกตางกันอยางไร

ตอบ
ใชไดเหมือนกันครับ ที่ทานใชนิพพานบางปรินิพพานบาง เปน

เพราะเหตุ ๒ อยาง คือ 
๑. เพื่อความไพเราะของภาษา
๒. ฉันทลักษณบังคับ ในกรณีที่เปนคําฉันท แตความหมาย

เหมือนกัน

คําถามที่ ๑๔๑๖
เรียนทานอาจารยที่เคารพ หนูและเพ่ือนๆ ไดรวมกันทําเว็บไซต 

tumdee.net ไดไมนาน แรงบันดาลใจสวนสําคัญของพวกเราเกิดมา
จากการที่ไดอานงานของทานอาจารย และคุณขวัญ เพียงหทัย แม
จะเปนเพียงส่ิงที่เล็กนอยมากเม่ือเทียบกับผลงานของทานอาจารย
หรอืแมจะเทยีบกบังานของคณุขวญั  เพียงหทยั  พวกเราขอยกประโยชน
ที่อาจจะเกิดขึ้นแมเพียงเล็กนอยนี้  เปนสวนหน่ึงของเคร่ืองแทน
พระคุณคะ

ตอบ
ขอบคุณมากๆ ขอใหเจริญสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ขอใหสมปรารถนาใน

สิ่งที่ตั้งใจไว 



๒๗สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๑๗
เราควรจะมีอุบายคิดอยางไร หรือใชธรรมะขอใด สงเสริมการ

รักษาอินทรียสังวรใหดียิ่งๆ ขึ้นไปคะ

ตอบ 
หิริ โอตตัปปะครับ ถาหิริ โอตตัปปะถูกทําลาย อินทรียสังวร

ก็มีไมได 

คําถามที่ ๑๔๑๘
ขอความกรุณาทานอาจารยขยายความคําสอนของทานอาจารย

ที่วา “คนเราตองกตัญูตอบุญ” ดวยนะคะ กราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงคะ

ตอบ
คนเรามีชีวิตอยูดวยบุญรักษาบาง บาปรักษาบาง คนที่เปนอยูดี

เพราะบุญรักษา คนที่เปนอยูลําบากยากเข็ญ เชน คนบา เที่ยวหากิน
ตามกองขยะ แตไมตายสักที เพราะบาปรักษาไวใหไดเสวยผลแหง
บาปตอไป พระพุทธเจาตรัสวา “เมื่อใดบุญสิ้นไป เมื่อนั้นสมบัติ
ทั้งปวงก็พินาศหมด” (ยทา ปุญญกฺขโย โหติ สพฺพเมตํ วินสฺสติ)
(นิธิกัณฑสูตร)

 เพราะฉะน้ันเราจึงตองกตัญูตอบุญ โดยการทําบุญตอไป
ไมอิ่มไมเบ่ือในการทําบุญ เอาบุญมาตอบุญ



๒๘ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๑๙
มีพระสูตรที่พระพุทธเจาตรัสไววา ใหเชื่อฟงเฉพาะคําสอน

ของทานเทานั้น ไมใหฟงคําสาวก เพราะพระองคเปนมหาบุรุษของ
โลก เปนสัพพัญู แตจะมีอาจารยหลายทานนําอรรถกถา ซึ่งเปน
ความเห็นของสาวกมาสอนและบางครั้ง แยงคําสอนศาสดา ควรทํา
อยางไร

ตอบ
ถาแยงกับคําสอนของพระศาสดาเราก็ไมเอา แตเทาท่ีสังเกตดู

พระอรรถกถาจารยผูแตงคัมภีรอรรถกถาทานจะถือเอาพุทธมติเปน
หลักและขยายความใหเขาใจงายข้ึน คัมภีรอรรถกถาจึงมีประโยชน
มาก อันที่จริงพระพุทธเจาก็ไมไดปฏิเสธคําสอนของสาวก คําสอนใดดี
มีประโยชน ทานก็ใหถือเอา เชน ยกยองพระสารีบุตรวาสามารถแสดง
ธรรม คือ อริยสัจ ๔ ไดเสมอดวยพระองค ทรงชมเชยพระอานนท
วาเปนบัณฑิตเปนพหูสูต 

คําถามที่ ๑๔๒๐
ขอชื่นชมอาจารยในการตอบคําถามธรรม โดยอิงอาศัยพระ-

พุทธพจนเปนหลัก  เพื่อใหสาธุชนไดรับคําตอบอยางถูกตอง

ตอบ
ขอบคุณมากที่ชื่นชม สอนพุทธศาสนาก็ตองอาศัยคําสอนของ

พระพุทธเจาเปนหลัก ที่ใดเปนความเห็นของพระอรรถกถาจารยหรือ
ความเห็นสวนตัวก็บอกไว เพื่อใหผูอานไดรูวาอะไรเปนพระพุทธพจน 
อะไรเปนความเห็นของพระอรรถกถาจารย เปนตน 



๒๙สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๒๑
ใน คําถามที่ ๑๓๐๐ เรื่องใหจีวรของพระพุทธเจาแกพระสารีบุตร

เปนการอุปมาอานิสงสของทานใชไหมครับ  เพราะเคยไดอานแต
พระพุทธเจาทรงเคยแตแลกจีวรกับพระมหากัสสปเทาน้ัน

ตอบ
ที่พระพุทธเจาทรงแลกจีวรกับพระมหากัสสปใชก็มีอยู  ที่ยก

ตัวอยางเรื่องผูมีคุณธรรมสูงใหทานมีผลมาก กลาวไวในอรรถกถา
ทักขิณาวิภังคสูตร ตามที่อางแลวในขอ ๑๓๐๐ นั่นแล 

คําถามที่ ๑๔๒๒
เรียนทานอาจารย อยากทราบวา
๑. ในพระไตรปฎก มีหลักใดท่ีจะทราบวาขอความน้ันเปน

พุทธพจน และขอความใดคืออรรถกถา 
๒. พระอภิธรรมเปนพุทธพจนทั้งหมดเลยใชไหมคะ ขอบคุณคะ

ตอบ
ขอความที่เปนพระพุทธพจน สวนมากปรากฏในพระสุตตันต-

ปฎก ซึ่งเปนคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจา สวนขอความในอรรถกถา
ทานแยกไวใหแลว วานี่คืออรรถกถา มีบอยคร้ังท่ีพระอรรถกถาจารย
อางอิงถึงพระพุทธพจน หรือนําพระพุทธพจนมาประกอบการอธิบาย 
สวนพระอภิธรรมน้ัน เปนการนําธรรมะในพระสุตตันตปฎกมาอธิบาย
โดยละเอียด โดยพระเถระสมัยลังการุนพระพุทธโฆสาจารย ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๐ 



๓๐ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๒๓
การเจริญสมถกรรมฐานดวยอรูป ๔ ทําอยางไรครับ

ตอบ
อรูป ๔ มีอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญ-

จัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ อรูปที่ ๑ บริกรรมวา อนันโต 
อากาโส อรูปที่ ๒ บริกรรมวา อนันตัง วิญญาณัง อรูปที่ ๓ บริกรรมวา 
นัตถิ กิญจิ อรูปที่ ๔ บริกรรมวา เอตัง สันตัง เอตัง ปณีตัง 

คําถามที่ ๑๔๒๔
เรียนทานอาจารยที่เคารพ หนูขอกราบขอบพระคุณในคําสอน

และคําแนะนําตางๆ ที่เคยไดถามมา และไดฟงผาน แผน MP๓ ที่ได
รับจากชมรมกัลยาณธรรมและเว็ปซีดีธรรมะ (ของคุณเอกณัฐ) รวม
ไปถึง เว็ปบานสุขแทจริง ซึ่งหนูมีผลงานของอาจารยอยูหลายเรื่อง
เปนแรงผลักดันใหหนูไปสู ทางแหงความดีโดยแท หนูจึงอยากขอ
อนุญาตทํา COPY แผน CD เหลานั้นแจกกัลยาณมิตรทานอื่นๆ ดวย 
จะไดหรือไมคะ  ขอบพระคุณคะ

ตอบ
ไดแนนอนครับ ขอบคุณที่สนใจและช่ืนชม คุณปรารถนาจะทํา

แผนไหนก็ทําไปไดเลย 



๓๑สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๒๖
เรียนทานอาจารยที่เคารพ เมื่อกอนเคยอานหนังสือศุภมิตร

ที่เปนวารสารราย ๒ เดือนของวัดมกุฎกษัตริยาราม ที่อาจารยเปน
บรรณาธิการอยู ชอบมาก แตชวงหลังนี้ไมทราบวาวารสารดังกลาว
ยังคงจัดพิมพอยูหรือเปลาคะ หรือเปล่ียนรูปแบบไปอยางไร ขอให
อาจารยสุขภาพแข็งแรง เปนที่พึ่งของผูแสวงหาโมกธรรมตอไปนาน
เทานานคะ

ตอบ
วารสารศุภมติรไดหยดุทําไปแลว  ดวยความจาํเปนหลายประการ 

เปนธรรมดาของสิ่งที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป ขอบคุณที่ใหพรมา 
ขอสิ่งนี้จงกลับไปหาคุณดวย 

คําถามที่ ๑๔๒๗
สวัสดีครับอาจารย ผมไดอานพระสูตรมาหลายบทแลว ผม

สงัเกตวาพระพทุธเจาทานจะไมตอบคําถามแบบเปนสวนสดุไปทางหนึง่
ทางใด เชน ถาผูถามถามวา มีหรือไมมี เปนหรือไมเปน ทานจะตอบวา 
เปนไปตามเหตุปจจัย ถาเกิดอยางน้ีก็จะเปนอยางน้ี ถาไมเกิดอยางน้ี
ก็จะเปนอยางน้ี คือไมตอบแบบมีสวนสุด หรือไมก็ตอบแบบแยกสวน
ประกอบ วาถาอันนี้ตองเปนอยางนี้ แตถาอยางนี้ตองเปนอยางนั้น
ผมเขาใจเองวา ทานไมใหยึดถือวาสิ่งนั้นเปนตัวตน หรือเปนอะไรท่ี
เที่ยงแท มีแตธรรมที่เปนไปกวางๆ ก็คือ กฏแหงธรรมชาติ เปนเหตุ
เปนปจจัยปรุงแตงกันไป ผมเขาใจถูกตองหรือเปลาครับ อาจารย
ชวยแนะนําเสริมดวยครับ ขอบคุณครับ



๓๒ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
สวนที่จะแนะนําเสริมก็คือ สิ่งที่คุณกลาวมานั้นเปนวิภัชชพยา-

กรณ ที่พระพุทธเจาทรงใช คือทรงแสดงหรือตอบปญหาแบบมีเงื่อนไข
วา ถาเปนอยางนั้นก็ตองทําอยางนี้ เปนตน มีอีก ๓ อยางท่ีทรงใชคือ
เอกังสพยากรณ ทรงตอบยืนยันไปขางใดขางหน่ึง เชน กุศลมีผล
เปนสุข อกุศลมีผลเปนทุกข เปนตน ปฏิปุจฉาพยากรณ ทรงตอบโดย
วิธียอนถาม เชน เขาถามวา พระอรหันตนิพพานแลวไปไหน ทานจะ
ยอนถามวา ไฟที่หมดเช้ือแลวดับไปไปอยูที่ไหน ฐปนพยากรณ ทรง
ตอบโดยหยุดปญหาไว คือ ไมตอบ เพราะทรงเห็นวาไมมีประโยชน
สําหรับผูนั้น แตจะทรงแสดงธรรมเรื่องอื่นที่มีประโยชนแกเขาใหฟง

 

คําถามที่ ๑๔๒๘
สวัสดีครับอาจารย มีอยูเหตุการณหนึ่งตอนผมบวชอยู ผมได

นั่งสมาธิจนมีความรูสึกวารางกายมันเย็นเหมือนมีนํ้าเย็นมารดอาบตัว 
ตั้งแตหัวจนปลายเทา ไมมีสวนไหนท่ีจะไมรูสึกอยางน้ีเลยครับ ผม
ไดบอกอาการนี้แกพระอาจารย ทานบอกวาเปนอาการของสภาวะ
ที่เรียกวา ปติ ทานบอกวามันเกิดขึ้นเองเปนไปตามธรรมดา มันเกิด
มาตามเหตุ แลวมันก็ดับเมื่อเหตุปจจัยมันหมด แตผมกลับรูสึกติดใจ
ในรสชาติของปติ แตทุกครั้งที่ผมระลึกนึกถึงอารมณนั้น สภาวะน้ัน
ก็เหมือนกับอาบรดผมอีกแบบงายๆ เหมือนกดสวิตชไฟปุปติดปบ
เลยครับ อาการที่เพียงแคคิดแลวเกิดอาการอยางน้ี เปนเพียงแค
ความคิดชั่ววูบ คิดไปเอง หรือเปนอยางอ่ืนใด อาจารยชวยอธิบาย
ใหทราบดวยครับ เปนความติดของหรือไมชวยแกไขใหดวยครับ



๓๓สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
เปนธรรมดาเหมือนทีท่านอาจารยของคณุบอกนัน่แหละ  สิง่ทีเ่คย

ใหความสุขแกเรามาครั้งหนึ่งแลว เพียงแตนึกขึ้นมาใหมก็ใหความสุข
อีก เปนปติปราโมทย ระลึกถึงบอยๆ ก็ดี สิ่งใดใหความสุข คนมักจะทํา
ซํ้าส่ิงนั้น 

คําถามที่ ๑๔๒๙
ถาหากวา พระโพธิสัตวเปนตัวอยางอันเลิศของแนวคิดแบบ

Utilitarianism (ประโยชนนิยม) พระปจเจกพุทธเจาควรเปนตัวอยาง
ของแนวคิดแบบใดคะ

ตอบ
ประโยชนนิยมก็ได เพราะวาถึงทานจะไมสั่งสอนใครก็จริง แต

ผู ที่มีโอกาสไดทําบุญกับทานจะไดรับประโยชนมาก อุดมคติของ
ประโยชนนิยมก็คือ เปนประโยชนมากที่สุด หรือเปนความสุขมาก
ที่สุดแกคนจํานวนมากที่สุด

คําถามที่ ๑๔๓๐
ขอความกรุณาทานอาจารยอธิบายที่มา และความหมายของ

วัตตบท ๗ ดวยนะคะ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงยิ่งคะ 
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ตอบ
วัตตบท ๗ คือ 
๑. เล้ียงดูมารดาบิดา
๒. เคารพออนนอมตอผูใหญในตระกูล
๓. พูดจาไพเราะ
๔. ไมสอเสียด (ไมยุยงใหคนแตกกัน)
๕. ปราศจากความตระหนี่
๖. มีสัจจะ
๗. ครอบงําความโกรธ
เทวดาชั้นดาวดึงสกลาวสรรเสริญบุคคลเชนน้ันวาเปนสัตบุรุษ 

ปรากฏในอรรถกถาธรรมบทเรื่องทาวสักกเทวราช

คําถามที่ ๑๔๓๑
อาจารยครับ จากการตอบปญหาธรรมะ ผมพูดไดวาทรงพหูสูต 

และอาจารยเนือ่งจากเปนฆราวาสอาจารยคงบอกไดวาเปนหน่ึงในบรุษุ
แปดจําพวก ผมขออนุโมทนา นับวาไดสมประโยชนแลว ผมเองก็ตั้งสัจ
จาธิษฐานขอเปนบุรุษผูตกนํ้าแลวพยุงตัวใหเห็นฝงได จะพยายามให
ไดแมนเปนกาวแรกของพันหมื่นกาว แตถาไมออกกาวจะถึงไดอยางไร
ขออาจารยชวยเสริมพระสูตรของความยากในการไดอัตภาพมนุษย
และคนเราเกิดมาเพื่ออะไร
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ตอบ
กอนอ่ืนขออนุโมทนาตอความเห็นและความตั้งใจของคุณเปน

อยางย่ิง มีพระพุทธพจนในคัมภีรธรรมบทวา
๑. การไดอัตภาพมาเปนมนุษยเปนของยาก
๒. การมีชีวิตอยูของสัตวทั้งหลายเปนของยาก
๓. การไดฟงพระสัทธรรมเปนของยาก (พระสัทธรรม = ธรรมแท 

ไมใชธรรมเทียม)
๔. การเกิดขึ้นของพระพุทธเจาทั้งหลายเปนของยาก
คนเราเกดิมาเพือ่พฒันาตนใหดทีีส่ดุเทาทีม่นุษยจะเปนได คอืเปน

พระอรหนัตผูสิน้กเิลสนัน่เอง  ใหเราตัง้ใจไวอยางนัน้ คอยๆ  กาวไปทลีะขัน้
กจ็ะถึงเอง เดนิตามรอยพระอริยเจา กจ็ะถงึสิง่ท่ีพระอริยเจาถงึแลว

คําถามที่ ๑๔๓๒
กราบสวัสดีอาจารยคะ ขอเรียนถามขอสงสัยวา พระสงฆที่รับ

บาตรเชา ขอรับผาหมหรอืเงนิระบจุาํนวนเพ่ือซ้ือเองไดหรอืไมคะ ทานวา
เปนพระธุดงคมาจากตางจังหวัด (แตตัวหนูไมเคยเจอเหตุการณแบบนี้ 
จงึเรยีนทานไปวา  ถวายเปนหมวกไดไหม  ทานวาไมได ถาโยมไมสะดวก
ขอเปนเงิน ๑๐๐ บาท ทานจะไปซื้อเอง เผอิญหนูไมไดพกสตางคมา 
พอดีมีคุณยายทานหน่ึงมาถวายซองใหทาน บอกวาถวายปจจัยเพ่ือ
ซื้อผาหม หนูจึงเขาใจวา ทานคงขอรับจากญาติโยมที่รอใสบาตรพระ
ตอนเชา) หลังจากทานไปแลว ไดตรวจสอบสภาพจิตใจตนเอง ก็ไมได
รูสึกไปในทางที่ไมดี เพราะจบคําอธิษฐานกอนตักบาตรเพื่อบูชาพระ
รัตนตรัย ถือวาไดปฏิบัติดีแลว แตอยากทราบคะวา ทานขอรับสิ่งของ
หรือปจจัยเพราะเหตุจําเปนอยางนี้ไดไหมคะ
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ตอบ
พระภิกษุไมควรทําอยางนั้น เพราะมีพระวินัยอยูขอหนึ่งวา หาม

ขอสิง่ของหรอืปจจยัแกผูทีม่ใิชญาตแิละมใิชผูทีป่วารณาไว (ปวารณา = 
บอกอนุญาตไววาตองการอะไรก็ใหบอกได) ถาออกปากขอปจจัยแก
ผูที่มิใชญาติและมิใชปวารณา ก็จะเปนอเนสนา แปลวา การแสวงหา
ที่ไมสมควร พระออกบิณฑบาตได แตหามมิใหออกปากขอ 

คําถามที่ ๑๔๓๓
สวัสดีคะ ไดอานหนังสือทางแหงความดีแลว รู สึกเขาใจกฎ

แหงกรรมไดเปนแนวทาง แมหนูจะไมทราบเหตุแหงวิบากกรรมท่ีเรา
ไดรับอยู แตก็พอไดเห็นเคาลางของกรรมบาง วาผลยอมมีมาแตเหตุ 
ไมมีสิ่งใดหรือเหตุใดเกิดข้ึนมาลอยๆ ทําใหเกิดความสังเวช เราใจให
ทําแตความดีเหมือนบุคคลผูปลูกตนไมไว มีหนาท่ีตองรดน้ําตนไม
สวนหนาท่ีในการออกดอก ออกผลเปนหนาที่ของตนไม สมกับที่
อาจารยไดเคยกลาวไววา "การทําความดีเปนหนาท่ีของผูรักดี" ทํา
เพราะรูวาเปนประโยชน   ทาํเพราะรูวาเปนสิง่ทีส่มควรทํา  ไมเบยีดเบยีน
ตนเองและผูอื่น รวมท้ังมีความพอดี พอเหมาะตอเหตุนั้นๆ โดยใช
ปญญาในการทําความดีนั้นๆ ทําใหการทําความดีอยางน้ีมีจุดจบ
ในตัว เปนการทําความดีแลวไดจิตใจที่สะอาด สวางและสงบ ไมใช
ที่บุคคลทั่วไปคาดหวังเปนผลพลอยไดของการทําความดี หนูคิดวาน่ี
ขนาดเปนแคความเขาใจคราวๆ เรื่องกรรมมันยังทําใหหนูมีจิตใจเปน
อิสระขนาดนี้ คือมันหลุดจากสิ่งที่ติดของมันก็เหมือนกับมีเข็มทิศ
ชีวิต มีตะเกียงนําทางชีวิต ตองกราบขอบพระคุณอาจารยที่เปน
โคมประทีปดวงใหญใหหนูไดเอาเทียนเลมเล็กๆ ตอไฟ เพื่อเดินทาง
ไปยังจุดหมายแหงอิสระดวยตัวเอง
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ตอบ
อานขอความท่ีคุณเขียนมาแลวปลื้มใจอยางยิ่ง ขออนุโมทนา

อยางย่ิง ขอใหคุณเจริญในธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป ทั้งภพน้ีและภพหนาจน
กวาจะถึงที่สุดแหงทุกขคือพระนิพพาน 

คําถามที่ ๑๔๓๔
สวัสดีครับอาจารย ในวิปสสนายอมมีสมาธิเจืออยู  หากเรา

นั่งสมาธิ ยอมตองมีปญญาเจือเสมออยางนั้นหรือ อยางเราน่ังสมาธิ
เขาฌาณตัวแข็งทื่อ ไมรับรู อะไรตอโลกภายนอก อยางนี้มีปญญา
ในสมาธินั้นดวยหรือเปลาครับ

ตอบ
โดยธรรมดา ในวิปสสนามีสมาธิแฝงอยู แตสมาธิแบบเขาฌาน

ตามท่ีคุณวามา ไมมีปญญาแฝงอยู ถาจะใหไดปญญาตองถอยออก
มาอยูที่อุปจารสมาธิ แลวพิจารณาสังขารดวยความเปนของไมเท่ียง
เปนทุกข เปนอนัตตา จึงจะไดปญญา ผูที่ทําอภิญญาตางๆ เชน
หูทิพย ตาทิพย เปนตน ตองทําฌานจนถึงจตุตถฌาน ออกจาก
จตุตถฌานแลว จึงทําอภิญญาซึ่งเปนญาณหรือปญญา 

คําถามที่ ๑๔๓๕
สวัสดีครับอาจารย เดี๋ยวนี้มีคํานิยมอยูคําหน่ึง ที่นักปฏิบัติธรรม

สวนมากพูดกัน คือคําวา "เจริญสติ" การเจริญสติคือการสํารวมอินทรีย 
(อินทรียสังวร) หรือ สติปฏฐาน หรือวิปสสนา อยางไหนก็คือกันใชหรือ
เปลาครับ แลวสติยิ่งมีมากยิ่งดีหรือเปลาครับ
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ตอบ
ถูกตองครับ 

คําถามที่ ๑๔๓๖
สวัสดีคะ คือหนูยังศึกษาพุทธศาสนาไมรอบรูเทาไร เลยสงสัย

อยูคําหน่ึง คือคําวา "การรูตามความเปนจริง" รูตามความเปนจริง
คือรูอะไรคะ แครูตามความเปนจริง เราจะหลุดพนเลยหรือคะ แลว
ศีล สมาธิ ปญญาท่ีวากันวาเปนอุปกรณในการเขาถึงความจริง ที่
วัยรุนเดี๋ยวนี้เรียกกันวา "มรรคงาย" คืออะไรคะ

ตอบ
อะไรมันเปนจริงอยางไร ก็รูอยางนั้น ไมรู ผิด ไมเขาใจผิด ไม

หลงผิด เหมือนคนอานหนังสือออกและอานหนังสือไมผิด เพราะ
รูจริง ในทางธรรม ทานหมายถึงรูสังขารตามความเปนจริง คือรูวา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา 

คําถามที่ ๑๔๓๗
เรียนอาจารย มีคําถามวา ๑. อัสสาสะ และปสสาสะ คืออะไร

ในอานาปานสติ ทานใหหายใจเขากอน หรือ หายใจออกกอนคะ
เพราะแตละที่แปลไมตรงกัน ๒. สัตวในสังสารวัฏ ตองมีอยางนอย
สองขันธ ไมสามารถมีวิญญาณขันธไดอยางเดียว วิญญาณจะเขา
ไปเกาะกับขันธที่เหลือเสมอ ถูกไหมคะ ขอบคุณคะ สุดทายน้ีขอ
อํานาจคุณพระรัตนตรัยคุมครองใหทานแข็งแรง มีอายุยืนนาน เพื่อ
ยังประโยชนใหศาสนาคะ
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ตอบ
๑. อัสสาสะ ปสสาสะ นาจะหายใจเขากอนแลวหายใจออก 

อัสสาสะหายใจเขา ปสสาสะหายใจออก เคยถามหมอวา เด็กเกิดใหม
หายใจเขากอนหรือหายใจออกกอน หมอแผนปจจุบันตอบวา หายใจ
เขากอนแลวจึงหายใจออก เพราะเด็กอยูในครรภไมหายใจ พอออก
จากครรภจึงหายใจเขา ในพระบาลีก็พูดถึงอัสสาสะกอน

๒. ในพระบาลีพูดถึงสัตวที่มีขนัธ ๕ ขันธ ๑ และขันธ ๔ ทองเที่ยว
อยูในภพใหญภพนอย สัตวที่มีขันธ ๕ เรียกวา ปญจโวการ สัตวที่มี
ขันธ ๑ เรียกวา เอกโวการ สัตวที่มีขันธ ๔ เรียกวาจตุโวการ สัตวที่มี
ขันธ ๕ ไดแก มนุษย เทวดา ๖ ชั้น อบายภูมิ ๔ สัตวที่มีขันธ ๑ ไดแก
รูปพรหม สัตวที่มีขันธ ๔ ไดแก อรูปพรหม เรื่อง รูปพรหม อรูปพรหมนี้
ผมรูสึกมัวๆ คลุมเครือไมคอยชัดเจน พูดไปตามตํารา

คําถามที่ ๑๔๓๘
อาจารยครับ มีพุทธพจนที่กลาวไวว า "อานนท! พวกเธอ

ทั้งหลาย จงมีตนเปนประทีป มีตนเปนสรณะ อยาเอาสิ่งอื่นเปน
สรณะเลย จงมีธรรมเปนประทีป มีธรรมเปนสรณะ อยามีสิ่งอื่นเปน
สรณะเลย” ที่พระพุทธเจากลาวไวแกพระอานนทนั้นเปนอยางไรครับ 
เพราะเคยไดอานบางสูตรทานกลาวไววา คําของตถาคต สุขุม ลุมลึก 
เหนือโลก เลยไมกลาตีความตามที่ตัวเองเขาใจครับ ใหอาจารยอธิบาย
ดีกวา ขอบคุณครับ
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ตอบ
เทาที่พอนึกไดเวลานี้ พระพุทธพจนนี้ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย

จะตรัสแกพระอานนทดวยหรือไมผมไมแนใจ ความหมายก็คือวา ให
พึ่งตนและพ่ึงธรรม ขยายความวา ตนท่ีจะพึ่งได นั้นตองเปนตนท่ีมี
ธรรม  ถาไมมธีรรม  พึง่ไมได มแีตจะทาํลายตน  อยางพระพทุธพจนทีว่า 
“ความรูเกดิแกคนพาล  เพียงเพ่ือทาํลายคนพาล  ฆาสวนดขีองเขาเสีย”

คําถามที่ ๑๔๓๙
เหตุการณนํ้าทวมหนนี้ มีหลายๆ คนไดโอกาสเอาเปรียบผูประสบ

ภัยหลายรูปแบบ พอถูกจับได ก็อางวาไมมีทางเลือกบาง สถานการณ
บีบบังคับบาง แตหนูคิดวา ถาเปนผูมีศีลธรรมก็จะหาทางออกโดย
ชอบธรรมอยูเสมอ แมจะอดอยากไมมีกินก็จะไมคิดไปเบียดเบียน
หรือขโมยใคร คือก็เห็นใจ แตหนูวามันไมถูกตองชอบธรรม ถาคน
ในสังคมไมมศีลีธรรม  หนูเหน็วาทานท่ีใหไปกม็คีานอย  แตถามศีลีธรรม
แลวถึงมีการใหทานนอยแตสังคมก็จะอยูไดอยางยั่งยืน สงสารแต
ทุกอยางก็ชอบธรรมอยูในตัวของมันเองแลวคะ

ตอบ
เห็นดวยกับความคิดเห็นของคุณ คนดียิ่งมีทุกขก็ยิ่งประพฤติ

ธรรมใหมากขึ้น คนชั่วพอมีทุกขก็ทิ้งธรรม แมไมมีทุกขก็ไมไดประพฤติ
ธรรม คนดีแมทองหิวก็ไมทําบาปเพราะเห็นแกกิน (อาหารเหตุ น
กเรยฺย ปาป) 
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คําถามที่ ๑๔๔๐
มีพระองคหนึ่ง ไดเอยถามพระสารีบุตรวา หากพระพุทธเจา

ปรินิพพาน ทานสารีบุตรจะรูสึกอยางไร พระสารีบุตรตอบวา ทาน
ไมไดเสียใจหรือรูสึกอะไร มีแตความคิดวาทานผูมีประโยชนแกโลกน้ี
ไดมาจากไปเสียแลว หากทานยังมีชีวิตอยู จักทําประโยชนแกโลกนี้
ไดนานตราบจนวันสิ้นชีพ อาจารยครับ เราจะไดคุณคาอะไรจากคําพูด
ของพระสารีบุตรครับ เพราะทานเปนพระอรหันต หากมีบุคคลท่ีเรารัก
และเคารพมากๆ หรือเปนจุดยึดเหนี่ยวศูนยรวมหัวใจของคนมากๆ มา
เสียชีวิตลงไป การที่เราเปนพุทธบริษัท มีพุทธศาสนาเปนที่ยึดเหน่ียว
เราควรวางจิตวางใจอยางไร หรือควรทําอยางไรดีครับในเม่ือมีขาวลือ
หรือพอเห็นเคาลางของความจริงนี้จะเกิดขึ้นครับ ขอบคุณครับ

ตอบ
เมื่อพระสารีบุตรนิพพาน พระอานนทซึ่งเปนพระอริยบุคคล

เพียงชั้นโสดาบัน รองไหเศราโศกถึงพระสารีบุตร พระพุทธเจาตรัสกับ
พระอานนทวา “พระสารีบุตรนิพพานแลว ไดนําเอาศีล สมาธิ ปญญา
ไปดวยหรือไม” พระอานนทไดสต ิหยดุรองไห ในท่ีบางแหงพระพุทธเจา
ตรัสวา  ความเศราโศก ครํา่ครวญรําพันถงึผูทีต่ายไปแลว ไมมปีระโยชน
อะไร ทางที่ควรทําก็คือ ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูนั้น ถาบุคคลผูนั้น
เปนคนดีมีประโยชนแกสังคมมาก เราควรสืบตอความดีของทานโดย
การถายแบบประพฤติตาม
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คําถามที่ ๑๔๔๑
ไดยินไดฟงเรื่อง (คัมภีรเปลา) พระเถระพหูสูตร ที่ทานสามารถ

สอนลูกศิษยใหบรรลุธรรมเปน โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต 
แตตัวเองกลับเปนแคปุถุชนธรรมดา คุณคาและสาระจากเรื่องน้ีจริงๆ 
เราไดอะไรครับ

ตอบ
เราไดความรูวา ผูที่ปฏิบัติตามคําสอนของอาจารยที่ทานสอน

ถูกตองแลว ยอมบรรลุถึงจุดมุงหมายได แมอาจารยจะยังไมถึงก็ตาม 
เคยเห็นอาจารยหลายทานในปจจุบัน แมตัวทานเองไมไดปริญญา
อะไร แตความรูทานมาก สามารถสอนลูกศิษยใหไดรับปริญญา
มากมาย ทานสอนถึงปริญญาเอกก็มี การบรรลุธรรมขึ้นอยูกับการ
ปฏิบัติไดมากนอยเพียงไร บางคนแมอาจารยจะบรรลุธรรมขั้นสูงแต
ตัวเองไมไดบรรลุเลยก็มี 

คําถามที่ ๑๔๔๒
ในหลักทางพระพุทธศาสนา  "มโนกรรม"  มโีทษมากกวา  กายกรรม

และวจีกรรม เชนนั้นหรือ?

ตอบ
มีบางพระสูตรที่พระพุทธเจาตรัสไวอยางนั้น ทรงอุปมาเปน

ตัวอยางวา “ถาจะมีคนใดคนหน่ึงฆาคนใหตายทีเดียวพรอมกันหมด
ทัง้เมอืงไดหรือไม” ผูถามตอบวาไมได ตรสัถามตอไปวา “ถาผูมฤีทธิค์ดิ
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ประทุษราย ตั้งจิตอธิษฐานใหคนตายทั้งเมืองไดหรือไม” ผูถามตอบวา
เปนไปได นี่แสดงวามโนกรรมมีผลรายกวากายกรรมและวจีกรรม แต
มีหลายแหง ที่แสดงวา เพียงแตคิดแตยังไมไดทํา บาปนอยกวาการ
ลงมือทํา ตัวอยางเชน คิดจะฆาสัตว คิดจะลักทรัพย เปนตน แตยัง
ไมไดลงมือกระทํา ศีลไมขาด บาปนอยกวาท่ีลงมือทําจนศีลขาด
บางแหงทรงแสดงวา เพียงแตคิดจะทําความดีก็ดีมากแลว ไมตอง
กลาวถึงวาลงมือทําดวยกายดวยวาจา จะมีผลมากสักเพียงไร ในศีล 
๒๒๗ ขอของพระสงฆ อาบัติทางใจไมมี หมายความวาเพียงแตคิด
ไมเปนอาบตั ิการทาํความดีหรอืความช่ัวมเีงือ่นไขมาก จงึตองพจิารณา
โดยรอบคอบ จงึคอยตกลงใจวาดีหรือชัว่บาปหรือไมบาป มตีวัอยางหน่ึง
ซึ่งนาคิด ภิกษุรูปหน่ึงอยูปา ดวยคิดวาจะเปนที่มาแหงความเคารพ
นับถือของประชาชน พระพุทธเจาตรัสวา เธอคิดอยางนั้นเปนอาบัติ
ทุกกฏแลว (กฏ = ไมดีไมงามไมเหมาะสม) ที่ตอบนี้คอนขางสับสนอยู 
ดังไดเรียนแลววา เรื่องความดีความชั่วเปนเรื่องซับซอนมีเงื่อนไขมาก 

คําถามที่ ๑๔๔๓
สวัสดีครับอาจารย กระผมเห็นวาผูที่ตองการจะเผยแผสั่งสอน

หลักพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้นั้นมีใจแคบ ไมเมตตากรุณาสักเทาไร คือ
วาทะของผูอื่นผิดไปจากเรา ถือวาเขาผิดหมด ตองเหมือนเรา ผิดไป
จากพุทธจริยา ที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ไมบังคับ แตชี้ทาง จะเชื่อ
หรือไมเชื่อพวกเธอเปนผูใครครวญเอาเอง ความเห็นของพวกเธอเปน
อยางนี้ พระพุทธเจาก็ไมขัดแยง แตเสนอความเห็นของตนวา ของเราก็
เปนอยางนี้ เหมือนเพื่อนเห็นเพื่อนกําลังทุกขมีแตบอกทางให ไมโกรธ 
ไมมีอคติ เขาใจวาปญญาของแตละคนไมเทากัน เหมือนกับแผนดิน
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บนโลกนี้ก็ไมเสมอกัน พระพุทธเจาทานบอกหลักในการเผยแผธรรมะ
อยางไรบางครับ แลวจําเปนหรือเปลาครับที่เราจะตองบรรลุธรรมถึง
จะสอนผูอื่นได หรือวาสอนเทาที่เราลุถึง รบกวนอาจารยเทานี้ครับ 
ขอบคุณครับ

ตอบ
ขออนุโมทนาตอความคิดเห็นของคุณ สวนคําถามที่วา
๑. พระพุทธเจาตรัสสอนเกี่ยวกับหลักการเผยแผไวอยางไร

บางนั้น ขอยกตัวอยางที่ตรัสกับพระอานนทวา การสั่งสอนธรรมมิใช
เปนส่ิงที่ทําไดโดยงาย เพราะผูสั่งสอนธรรมตองต้ังหลัก ๕ ประการ
ไวในตน คือ

 ๑.๑ เราจักแสดงธรรมไปโดยลําดับ ไมตัดลัดใหขาดความ 
หมายความวา แสดงธรรมหมดจดบริบรูณ ไมเลอืกเฉพาะสวนท่ีตรงกับ
ความเห็นของตน ตัดพระพุทธพจนที่ตนไมเห็นดวยออกเสีย

 ๑.๒ แสดงธรรมมีเหตุผล ที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได
 ๑.๓ ไมแสดงธรรมยกตนและขมผูอื่น คือ ไมยกตนเสียดสี

ผูอื่น 
 ๑.๔ ตั้งจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง
 ๑.๕ ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ
นอกจากนี้ ในโอวาทปาฏิโมกข ทรงแสดงคุณสมบัติของผูเผยแผ

ไว ๖ ประการ คือ
๑. ไมกลาวรายตอผูใด
๒. ไมเบียดเบียนบีบคั้นผูใด
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๓. มีระเบียบวินัยดี
๔. รูจักประมาณในการกินการอยู
๕. พอใจในที่สงบสงัด
๖. ประกอบความเพียรทางจิตอยูเสมอ
๒. เกี่ยวกับการบรรลุธรรมกับการสอนผูอื่น ดูคําตอบในขอท่ี 

๑๔๔๑ ซึ่งไดตอบแลวในคราวเดียวกันนี้

คําถามที่ ๑๔๔๔
ในท่ีทํางานมีคนปฏิบัติธรรมหลายคน ไปเขาอบรมปฏิบัติธรรม

เปนสัปดาหๆ สวดมนตไดเกือบทุกบท นั่งสมาธิก็สงบจนเกิดปติ
แตบางคนก็ยังเอาอุปกรณของหลวงไปใชสวนตัว บางคนก็ยังประจบ
สอพลอ  นินทาวารายผูอื่น  บางคนก็ไมซื่อสัตย  ไมปฏิบัติหนาท่ี
การทํางานใหครบเวลางาน จริงๆ แลว ผูประพฤติธรรมควรมีอุปนิสัย
อยางไรคะ

ตอบ
ขอใหนึกเสียวา ขนาดเขาปฏิบัติธรรมแลวยังทําไดถึงขนาดน้ี 

ถาเขาไมปฏิบัติธรรมเขาจะทําไดมากกวานี้สักเพียงไร คอยๆ ขัดเกลา
กันไปทีละเล็กทีละนอย 
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คําถามที่ ๑๔๔๕
เรียนอาจารยวศินที่เคารพ หนูขอกราบขอบพระคุณอาจารย ใน

การเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาและขออนุโมทนาตอ
ทุกทานที่เขามารวมถามคําถามตางๆ ในเว็ปนี้เปนอยางมาก เนื่องจาก
หนูไดรับประโยชนจากคําถาม และคําตอบของอาจารย เหมือนได
ประทีปสองทางในความมืด ผานพนอุปสรรคในชีวิตมาหลายครั้ง
หลายหนแลว หนูอานงานของอาจารยเปนประจํา เปด CD ธรรมะ
ใหลูกๆ ฟงทุกวัน ลูกๆ เปนเด็กดี ใครไดพบก็ชื่นชมวาเลี้ยงลูกอยางไร
เด็กถึงนารัก หนูตอบอยางภาคภูมิใจเสมอวา เล้ียงดวยธรรมะของ
พระพุทธองคคะ ขอบพระคุณคะ

ตอบ
ขออนุโมทนาดวย ขอช่ืนชมเปนอันมาก
 

คําถามที่ ๑๔๔๖
ขอบคุณคะ สําหรับคําตอบของอาจารยขอ ๑๔๑๐ อาจารยคะ

ขออีกทีคะ คํานี้ฟงแลวดีมากคะ มอบตัวใหแกธรรม เบื้องตน คนทํา
อะไรกอนคะ เพราะรักษาศีล สวดมนตอยู แลวขั้นตอไปทําอะไรตอ
หรือคะ ยังเขาใจคําวามอบตัวใหแกธรรมไมลึกซึ้ง แตรู สึกฟงแลว
กินใจ และเปนเหมือนแสงสวางที่ปลายทาง อยางไรนี่แหละคะ ชวย
ขยายธรรม ใหยาวๆ คะ ขอบคุณมากคะ สวัสดีปใหม และขอให
อาจารยมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงคะ
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ตอบ
เมื่อคุณรักษาศีล สวดมนตแลว ก็ควรจะเจริญสมาธิและอบรม

ปญญาในทางธรรมใหมากขึ้น พระธรรมของพระพุทธเจาที่เปนหลัก
ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา คําวา มอบตนใหแกธรรม หมายความวา ใหเรา
ตั้งม่ันอยูในธรรม จะสุขหรือทุกข จะไดหรือเสีย จะเปนอยางไรสุดแลว
แตธรรมจะจัดสรรให เราจะไดสบายใจในทุกสถานการณ ขอบคุณมาก
ที่อวยพรใหผมสุขภาพดี แตตอนนี้ พูดกันตรงๆ วา สุขภาพกําลังยํ่าแย 
โรครายไขเจ็บเบียดเบียนไมจบสิ้น แตก็ชางเถอะ สุดแลวแตธรรมจะ
จัดสรรให 

คําถามที่ ๑๔๔๗
เรียนอาจารยวศิน ไดอานหนังสือพระไตรปฎกสําหรับผูบวชใหม

และชาวพุทธท่ัวไป หนา ๓๕๗ ยอหนารองสุดทาย เขียนวา บวชได
ไมนาน ทานท้ังสองก็ไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต พระสารีบุตรบรรลุ
กอนพระมหาโมคคลัลานะ...... จากการศกึษาหนังสอืหลายเลมดวยกนั 
วาทานพระมหาโมคคลัลานะ บรรลธุรรมใน ๗ วนั สวนทานพระสารบีตุร
บรรลุธรรมในเวลา ๑๕ วัน เมื่อทานท้ังสองไปเขาเฝาพระพุทธเจา
พรอมกัน ฟงธรรมในเวลาเดียวกัน ทานพระมหาโมคคัลลานะตอง
บรรลุพระอรหันตกอนทานพระสารีบุตร จึงสงสัยในประเด็นนี้ เรียน
ทานอาจารยชวยใหความกระจางดวยคะ
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ตอบ
ความเขาใจของคุณถูกตองแลว พระโมคคัลลานะสําเร็จเปน

พระอรหันตกอนพระสารีบุตร ๗ วัน หนังสืออาจจะผิดได อาจเปน
เพราะเขียนเผลอหรือพิมพผิดก็ได 

คําถามที่ ๑๔๔๘
เวทนาของปุถุชนกับพระอรหันตแตกตางกันอยางไรครับ พระ

อรหันตไมเจ็บปวด หรือรูสึกรอนหนาวหรือเปลาครับ

ตอบ
เวทนาของพระอรหันตดับเย็น หมายถึง ไมเปนทุกขทางใจ แต

ทุกขเวทนาทางกายยังมีอยู รอนหนาวก็รูสึกได 

คําถามที่ ๑๔๔๙
อะไร คือเคร่ืองปล้ืมใจของผูเปนปราชญและผูเปนมุนีคะ ทํา

อยางไรเราจึงจะตอบแทนพระคุณของบุพการีผู เปนครูบาอาจารย
ผูสอนธรรมไดอยางเหมาะควรคะ 
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ตอบ
ตอบไดหลายนัย จะวาศรัทธาก็ได ดังขอความในอาฬวกสูตรท่ีวา 

“ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของคน” จะวาปญญาก็ได ดังขอความ
ในวิธุรชาดกที่วา “ปญญาเปนหัวใจของบัณฑิตทั้งหลาย” เปนตน และ
อื่นๆอีก สวนตอนที่ ๒ เรื่องการตอบแทนพระคุณของครูบาอาจารย
ผูสอนธรรมน้ัน ก็ขอใหถายแบบและสอนตอไปตามท่ีทานสอน เปน
การสืบตอคําสอนของทานไมใหขาดสาย 

คําถามที่ ๑๔๕๐
ขอความกรุณาทานอาจารยขยายความคํากลาวท่ีวา การให

เปนการฝกคนท่ียังไมไดฝก และการไมใหเปนการประทุษรายคนท่ี
ฝกฝนตนดีแลวดวยนะคะ คํากลาวนี้สามารถเทียบเคียงกับพุทธภาษิต
หรือพุทธพจนใดไดบางไหมคะ กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ

ตอบ
การใหเปนวิธีฝกตนอยางหนึ่งของคนที่ยังไมไดฝก คือฝก

เสียสละ ไมเห็นแกตัว จะเปนการฝกตนก็ได ฝกผูอื่นก็ได สวนขอท่ีวา
การไมใหเปนการประทุษรายผูที่ฝกตนแลว นั้นหมายความวา
พอแม ครูอาจารย ผูมีคุณธรรมท้ังหลาย เราตองเอ้ือเฟอทาน ดูแล
ทาน ถาเผื่อไมทําไมใหบัณฑิตถือวาเปนการประทุษรายทาน ผูให
บันเทิงอยูดวยการให ผูรับออนนอมถนอมนํ้าใจดวยปยวาจา ทาน
คือการให ปรากฏอยูในหมวดธรรมตางๆ มากมาย เปนการสงเคราะห
กัน  ทําใหสังคมอยูเปนสุขทําใหคนไมเห็นแกตัว 

รสงเคราะห
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คําถามที่ ๑๔๕๑
สวัสดีคะอาจารย คือหนูมีความสงสัยวาทําไมสํานักปฏิบัติธรรม

สวนใหญ ถึงไดรูสึกเหยียดกรรมฐานท่ีชื่อวา กสิณ นิมิตก็เกิดขึ้นได
กับทุกอารมณของสมถะ หนูเขาใจวาถาเราทําสมาธิดวยอารมณอะไร
ก็เพียงแตแคเปนบาทฐานใหกับปญญาแลว ก็ถือวาเปนอันใชได
คิดวาเปนแคแพ ไมวาจะเปนแพไม แพสวะ หรือจะเปนเรือ ขอแคใช
ประโยชนไดคือ พาไปสงถึงฝงก็สําเร็จประโยชนแลว อาจารยมีความ
คิดเห็นอยางไรเก่ียวกับกรรมฐานตางๆ รบกวนอาจารยตอบดวยคะ 
ขอบคุณ

ตอบ
เห็นดวยกับคุณ การทําสมาธิไมวาจะวิธีใด ก็เพื่อเปนบาทฐาน

ไปสูปญญา ปญญาเพื่อวิมุตติคือความหลุดพน ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุด
ของพุทธธรรม ดังพระพุทธพจนที่วา “มหาสมุทรมีรสเดียว คือรสเค็ม
ฉันใด  ธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น  มีรสเดียว คือวิมุตติรส” 

คําถามที่ ๑๔๕๒
สวสัดคีรบัอาจารย  ผมไดเขามาอานการสนทนาธรรมของอาจารย

และเพื่อนๆ ชาวเรือนธรรมแลวไดรับประโยชนที่จะนําเอาไปใชในการ
ดํารงชีวิตเพื่อความพนทุกขไดตามลําดับ ทําใหชีวิตท่ีดําเนินอยูนี้เต็ม
ไปดวยสติ ผมสังเกตวาชวงตั้งแตผมตื่นไปจนกอนนอนสติผมจะ
แจมชัดดีมาก แตมีอยูวันหนึ่ง ผมฝนวาไดกระทําลามก ขณะนั้นมี
ความรูสึกวาสติก็ยังรูอยู เหมือนคนดูละคร เห็นภาพเรากําลังแสดงอยู 
แตไมสามารถควบคุมการแสดงน้ันได พอตื่นข้ึนมาผมรูสึกสังเวชใจ
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วาขณะเราต่ืนอยู เรายังจิตใหสามารถอยูในกุศลได แตพอขณะเรา
หลับเรากลับควบคุมจิตไมได เหมือนอาจารยจะเคยตอบเก่ียวกับ
ความฝนไววา ตอนหลับเปนจิตใตสํานึก เราไมสามารถควบคุมได
ผมเลยขอถามวา ๑. การที่เราไมสามารถควบคุมจิตหรือสติตอนหลับ
ได นั้นก็คือการเห็นไตรลักษณหรือเปลาครับ ๒. แลวเราจะดํารงจิต
อยางไรใหไดประโยชนในกรณีนี้ครับ ๓. ผมเขาใจวามันอาจจะเปน
ความเคยชินที่ละเอียดในจิตใจของผม หากผมจะกวาดเอากิเลสที่
ละเอียดชนิดนี้ออกไป ตองเปนวิปสสนาอยางเดียวหรือเปลาครับ
ผมเห็นมันเปนนํ้ากระเพื่อมนอยๆ ในใจ รบกวนถามอาจารยเพียงเทาน้ี
ปใหมนี้ขอธรรมะรักษาอาจารยดวยครับ สวนผมจะเรงทําตนใหเปน
ที่พึ่งของตนใหไดครับ เพราะอะไรก็เชนนั้นเอง ไมรูวาผมหรืออาจารย
จะเชนนั้นเองกอนกัน  ขอบคุณครับ

ตอบ
๑. ไมเกี่ยวกับไตรลักษณ แตเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะฝนได 

ยกเวนพระอนาคามีและพระอรหันต
 ๒. เรื่องความฝนเปนเรื่องที่เราควบคุมไมได เราทําไดเพียงแต

กอนนอนหรือขณะเขานอน พยายามทําจิตใหอยูในกุศลธรรม
 สําหรับความเปนเชนน้ันเองน้ัน ถาหมายถึงความตาย ผมก็

ระลึกถึงอยูทุกวัน วันละมากๆ ครั้ง โดยเฉพาะกอนนอน คิดทุกคืนวา
คนืน้ีเราจะรอดหรือเปลา พอถึงกลางวันก็คดิวา วนัน้ีเราจะรอดหรือเปลา 
พระพุทธเจาตรัสวา “ควรรีบทําความเพียรเสียแตวันน้ีทีเดียว ใครจะรู
ไดวาความตายจะมาถึงในวันพรุงน้ีหรือไม” ผมพูดอยูเสมอวา “พรุงน้ี
กับชาติหนา ไมรูอะไรจะมาถึงกอน”
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คําถามที่ ๑๔๕๓
สวัสดีคะ หนูมีเพ่ือนชาวคริสตอยู ทานหน่ึง ไดสนทนาธรรม

แลกเปล่ียนธรรมกัน เพ่ือนบอกวาท่ีพระพุทธเจาตรัสรูไดเปนเพราะ
พระเจาประทานให หนูก็บอกวา พระเจาของพุทธศาสนาก็มี พระเจา
ของพุทธศาสนาคือกฏแหงธรรมชาติ พระพุทธเจาปฏิบัติตามกฏนั้น
ไดอยางถูกตอง จึงสําเร็จประโยชนรับผลแหงการปฏิบัตินั้นดวยความ
เพียร เพื่อนหนูก็พยักหนาวาใชๆ ธรรมชาติคือพระเจา หนูตอบเพื่อน
ของหนูไปอยางนี้ หนูจะเสียสัจจะตอพระรัตนตรัยหรือเปลาคะ หาก
เปนอาจารยจะตอบคําถามนี้ แบบบัวไมใหชํ้านํ้าไมใหขุนอยางไรคะ

ตอบ
กอนอ่ืนขอบอกวา  คาํตอบของคุณดีแลว  สาํหรบัคนนับถอืพระเจา 

อะไรๆ ก็ยกใหพระเจาไปหมด แตทางศาสนาพุทธถือวากฎแหงกรรม
และกฎแหงธรรม เปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยาง 

คําถามที่ ๑๔๕๔
สวัสดีคะอาจารย  หากดิฉันไมไดอานหนังสือของอาจารย  ที่บอก

วา เราไมจําเปนตองออกบวช ไปอยูปาก็สามารถบรรลุธรรมได ขอให
บวชใจ ทุกๆ ที่ก็จะเปนวัดเปนปาเอง ชอบใจคําพูดของอาจารยที่วา
ใชชีวิตที่อยู ทามกลางทุกขเหมือนตาขายกับลม ที่ไมเกี่ยวของกัน
คําอุปมาคมคาย สั้นๆ แตก็ลึกซึ้งดวย เดี๋ยวน้ีดิฉันเลยเปนนักฉวย
โอกาส คือเอาเหตุการณที่เคยทําใหทุกขใจมาพิจารณา เห็นเสนหของ
อารมณที่ทําใหเราหลงใหลติดใจ แตเราก็เห็นโทษของอารมณนั้นดวย 
พรอมทั้งเห็นทางออกไปจากการหลงและโทษของมันดวย ตองกราบ
ขอบพระคุณอาจารยวศินไว ณ ที่นี้ดวยคะ
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ตอบ
ขออนุโมทนาอยางย่ิงตอความเห็นและความรูสึกนึกคิดของคุณ 

เราไมเคยพบเห็นกันแตเปนกัลยาณมิตรกันในทางธรรม เทาน้ีก็ดีมาก
แลว 

คําถามที่ ๑๔๕๕
ตองขอสวัสดีปใหมและอางอานุภาพแหงพระศรีรัตนตรัยรวมถึง

ความดีงามท้ังปวง โปรดประทานสุขภาพท่ีดีเลิศใหแกโยมอาจารย
และมวลญาติมิตร ประสบแตสิ่งที่ดีเลิศตลอดไปเทอญ คําถามที่
ขออนุญาตเรียนถามอาจารยคือ ทําความดีกับความช่ัวอะไรยากหรือ
งายกวากัน และทําไมทําความดีถึงไดยากนัก บางครั้งก็เหนื่อยดวย
ตางจากบางทานทีไ่ดมารวมเหนือ่ย แตมาไดหนาไดตาจากการทาํความ
ดีของเราทุกครั้ง รบกวนถามเทานี้นะครับ จะรออาน

ตอบ
กอนอื่นขอขอบพระคุณทานที่กรุณาใหพรมาวา ใหสุขภาพดีเลิศ 

ซึ่งเปนส่ิงที่ผมขาดแคลนอยางย่ิง คําถามของทานเกี่ยวกับการทําดี
ทาํชัว่นัน้ ขอตอบวา ตามแนวพระพทุธพจนมวีา “ความดคีนดทีาํไดงาย
คนชั่วทําไดยาก ความช่ัวคนช่ัวทําไดงายคนดีทําไดยาก” เพราะฉะน้ัน
ความดีความช่ัวจะทํายากหรือทํางาย ขึ้นอยูกับตัวบุคคลวาเขาเปน
คนดีหรือเปนคนชั่ว (สุกรํ สาธุนา สาธุ สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ) 
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คําถามที่ ๑๔๕๖
อาจารยครับ การที่มีศาสดาเกิดข้ึนในโลก นับเปนความยาก

อยางท่ีสุด ตามท่ีมีพระสูตรกลาว แตทําไมชาวพุทธเราจึงไมคอยเช่ือ
คําสอนของพระพุทธเจา ไมเครงครัดตอพระธรรมวินัยท่ีทรงบัญญัติ
ไว ผมนึกถึงพระกรุณาคุณตอสัตวโลก ทรงพยายามที่จะแสวงหา
ทางพนทุกข บําเพ็ญบารมีมานับแสนๆ อสงไขย แมชาติสุดทายก็
บําเพ็ญทุกรกิริยาอยางที่สุดเพื่อตรัสรู เพื่อสั่งสอนเวไนยสัตว ขณะน้ีมี
พระอาจารยที่เครงครัดตอคําสอนและธรรมวินัยของพระพุทธเจาซึ่งหา 
ฟงได อยากใหอาจารยชวยสนับสนุนเพราะมีปณิธานเชนเดียวกัน

ตอบ
มีพระพุทธพจนอยูบทหนึ่งวา “คนสวนมากเปนคนช่ัว (ทุสฺสีโล หิ 

พหุชฺชโน)” ทั้งนี้เพราะวาไมไดฝกตน มีพระพุทธพจนตอไปวา “ในหมู
มนุษย ผูที่ฝกตนแลวประเสริฐที่สุด (ทนฺต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ)” เพราะ
ฉะนั้น ถาจะใหคนปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจามากๆ ก็ตองให
เขาฝกตน วิธีฝกก็คือ ตั้งมั่นอยูในสุจริตทั้งกายวาจาใจ 

คําถามที่ ๑๔๕๗
คําสอนของทาน ทําใหดิฉันเปนคนที่ดีได

ตอบ
ขอบใจมากๆ ขอใหคุณเปนคนดียิ่งๆ ขึ้นไป จนกวาจะถึงที่สุด

คือไมมีความดีที่จะตองทําอีกแลว กลาวคือสิ้นกิเลสน่ันเอง 
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คําถามที่ ๑๔๕๘
ไมเขาใจวาทําไมเราตองอดทนตอสิ่งที่เราชอบใจดวยครับ มัน

สมควรที่จะโกรธ หรือจะรักไมใชหรือครับ

ตอบ
เพราะสิง่ทีเ่ราชอบใจแตไมถกูตองทาํใหเราเสียคนได  เพราะฉะน้ัน 

เราจึงตองอดทนตอสิ่งที่เราพอใจ พิจารณาเสียใหดีวา มันถูกตองหรือ
เพียงแตถูกใจเรา แมสิ่งที่ถูกใจเราและถูกตองก็ตองรู จักประมาณ
สวนสิ่งที่เราไมพอใจนั้น เราก็ตองอดทนเหมือนกัน เพราะถาไมอดทน
ก็ทําใหทําความชั่วไดมาก เชน ทํารายเขา ฆาเขา เปนตน ผลจะเปน
อยางไร ขอใหคุณตรองดูเถิด 

คําถามที่ ๑๔๕๙
สวัสดีคะทานอาจารย หนูมีความทุกขเร่ืองสามี เพราะสามี

ติดเหลามานานหลายปแลว หนูเตือนก็ไมฟง ตอนนี้มีเพื่อนที่ทํางาน
แนะนําใหเอายาเบื่อเหลาใสในอาหารใหสามีกิน (โดยอยาใหสามีรู)
ถาหนูทําดวยเจตนาดีตอสามี หนูจะผิดจะบาปไหมคะ ถาผิด ควร
ปฏิบัติอยางไรใหเขาเห็นโทษและเลิกเหลาดีคะ

ตอบ
ถาเปนยาที่ทําใหเบื่อเหลาก็ไมผิดไมบาป กลับจะไดบุญเสียอีก

ถาเปนยาเบ่ือกินแลวตายนั่นแหละ บาป 
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คําถามที่ ๑๔๖๐
การละอกุศลจิตโดยวิธีที่ง ายและเร็วที่สุดท่ีพระศาสดากลาว

อยูเสมอ คือ ละนันทิ (หยุดความเพลิน) ใชไหมครับ เราไมจําเปน
ตองไปตามรูตามทันอกุศลจิต เพราะอกุศลจิตแมเกิดขึ้นเพียงลัด
นิ้วมือเดียวก็เปนโทษเปนภพเปนชาติ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท
ตั้งสติอยูในตน นิพพานอยูในตน ผู ไมแสวงหาก็จะพบ ไมสงจิต
ออกนอก (กายคตาสติ) เมื่อไมมีการเกิดก็ไมมีการดับ เห็นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ก็จะสิ้นวัฏสังสารในท่ีสุด อาจารยชวยเสริมความ
เห็นดวยครับ

ตอบ
คุณพูดมาดีแลว ไมตองเสริมอะไร 

คําถามที่ ๑๔๖๑
สวัสดีครับอาจารย ไดไปงานศพของเพื่อนรวมงานมา ทุกๆ คน

ตางพูดกันวา ผูตายไปดีแลว เพราะวา เขาไดตายในสภาพที่นอน
หลับตายไมทุรนทุราย แลวการตายที่ดีของพุทธศาสนาคือถือเอาหลัก
อยางไรครับ 

ตอบ
ตายดีตามหลักพุทธศาสนา คือ ตายแลวไปสุคติ ไมวาจะนอน

หลับตายหรือวาตายโดยวิธีใด ถาตายแลวไปสุคติก็ถือวาตายดี ถา
ตายแลวไปทุคติก็ถือวาตายไมดี 
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คําถามที่ ๑๔๖๒
เราอาศัยตัณหาละตัณหาได แลวเราอาศัยกามเพื่อละกามได

หรือไม

ตอบ
ตามภาษิตของพระอานนทที่กลาวแกภิกษุณีรูปหนึ่งวา “กาม 

(เมถุน) อาศัยละไมได” ทานสอนใหชักสะพานเสีย คือ ไมเขาไป
เกี่ยวของ 

คําถามที่ ๑๔๖๓
ทําไมมีคนกลาววา จุดเริ่มตนและเปนตัวแทของพุทธศาสนา

ที่เราควรจะเขาหาคือ เริ่มตนที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แลวอยางพวก
พิธีกรรม การทําบุญน้ีไมเปนจุดเร่ิมตนหรือคะ ถาบุคคลผูที่จะมาสู
พุทธศาสนาควรศึกษาและมองตัวศาสนาอยางไรบาง เห็นอุบาสก
อุบาสิกาเถียงกันวาอยางนั้นตางหากอยางนี้ตางหาก อาจารยทาน
นั้นดี ทานนี้ก็ดี เลยอานหนังสืออาจารยของพวกทานดีกวา คืออาน
พระไตรปฎกเปนแนวเปนหลักไวกวางๆ อาจารยแนะนําหนูดวยคะ 
ขอบคุณคะ

ตอบ
เทาที่ระลึกได ผูที่กลาววา “การศึกษาพุทธศาสนาเริ่มตนที่ ตา

หู จมูก ลิ้น กาย ใจ” นั้น คือ ทานพุทธทาสภิกขุ ก็ไมถือวาผิดเพราะ
โดยใจความสําคัญก็คือการสํารวมอินทรีย ๖ ตรงตามหลักอปณณก-
ปฏิปทา แปลวา ขอปฏิบัติที่ไมผิด ๓ อยาง คือ
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๑. อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย ๖ มีตา เปนตน
๒. โภชเน มตัตัญตุา ความรูจกัประมาณในการบริโภคอาหาร
๓. ชาคริยานุโยค การประกอบความเพียรแหงผูตื่นอยู โดย

ไมเห็นแกนอนมากนัก หลักขอนี้ทานใหนอนเพียง ๔ ชั่วโมงใน ๒๔
ชั่วโมง นอกนั้นเปนเวลาทําความเพียร

ใครจะเริ่มตนดวยการทําบุญใหทานก็ไดเหมือนกัน เพราะตรง
กับหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เริ่มตนดวย ทาน ตามดวยศีลและภาวนา 
ใครจะเร่ิมตนดวยศีลก็ได ตรงตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดยเอนกปริยาย แปลวา โดยปริยาย
มากมายตามสมควรแกภูมิชั้นของผูฟง ที่คุณอานพระไตรปฎกเปน
หลักนั้นดีแลว เพราะเปนคําสอนโดยตรงของพระพุทธเจาและพระ-
อรหันตสาวก แตก็ควรอานหนังสืออื่นๆ ดวยเพื่อประกอบกัน

คําถามที่ ๑๔๖๔
ไดเห็นหนังสือ ๗ เดือนบรรลุธรรม ถาเราสามารถทํานิพพาน

ใหแจงไดภายใน ๗ เดือน แลวมีพระสูตรไหนตรัสเราใหสาวกเรงทํา
ความเพียรใหบรรลุไดเร็วกวาน้ีไหมครับ เห็นในบทสวดพระธรรม
บอกวา ธรรมะเปนอกาลิโก เปนปจจัตตัง แสดงวาผูปฏิบัติตรง ก็ตอง
สัมผัสนิพพานไดตลอดเวลาสัมผัสนิพพานได
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ตอบ
ตามประวัติพุทธสาวกในสมัยพุทธกาล บางทานก็บรรลุไดเร็ว

เพียงฟงธรรมครั้งเดียว บางทานก็บรรลุไดชาทําความเพียรอยู ถึง
๑๒ ปก็ยังไมไดบรรลุอะไร สมัยนี้ก็เชนเดียวกัน บางทานก็บรรลุไดเร็ว
บางทานก็บรรลุไดชา สุดแลวแตอินทรียแกออนอยางไร อินทรีย
ที่วาน้ีคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา อีกนัยหน่ึงก็คือพละ ๕
นั่นเอง เรียกวา อินทรีย ๕ บาง พละ ๕ บาง ในตอนทายของมหา-
สติปฏฐานสูตร พระพุทธองคทรงแสดงอานิสงสของการเจริญสติ-
ปฏฐานไววา เม่ือเจริญสติปฏฐานดีแลว อยางชาก็ ๗ ป อยางเร็วก็
๗ วัน จะไดบรรลุอรหัตตผลหรืออนาคามิผล 

คําถามที่ ๑๔๖๕
ถาเปนเร่ืองเก่ียวกับความเช่ือทางศาสนาน่ี พระพุทธเจาทรงมี

หลักอยางไรครับ ในการบอกกลาว ประมาณวาถาเราเห็นพี่นองของ
เราไปทางไสยศาสตร ผิดหลักกรรม เราตองมีอุบายหรือวาปลอยให
เขาเขาใจเอาเองครับ บอกตรงๆ เกรงวาจะไมเชื่อ

ตอบ
ถาเขาเปนคนดื้อ บอกกลาวไมยอมฟง ก็ตองสงหนังสือท่ีเขียน

ถูกตองใหเขาอาน คิดวาจะสําเร็จประโยชน 
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คําถามที่ ๑๔๖๖
รู สึกวาเดี๋ยวนี้ลูกศิษยของพระพุทธเจามีนอย สรรเสริญแต

พระเกจิที่เปนอาจารยของตัว ผมวาทุกคนที่เปนพุทธบริษัทควรจะ
สรรเสริญบรมครูคือพระพุทธเจากันมากกวานะครับ ทานสอนหมู
มนุษยเพื่อหลุดพนแนๆ แตกับทานอื่นผมวายังสลัวๆ มัวๆ ปรึกษา
พระพุทธเจาดีกวาครับ แบบท่ีอาจารยวศินบอกวา ใหมีหลักไวกับตัว
บางแลวจึงเขาหาครูอาจารย เพ่ือไมใหศรัทธาแบบหมดเนื้อหมดตัว 
เหลือพื้นที่ใหเราไดใชปญญาในการพิจารณาไตรตรองดูบางผมก็วา
ปลอดภัยดีครับ ผมไดหลักและสาระของการมีศรัทธาและปญญามา
จากหนังสือ "ศรัทธากับปญญาในพระพุทธศาสนา" ของอาจารย
กราบขอบพระคุณอาจารยครับ 

ตอบ
เห็นดวยกับคุณครับ ขออนุโมทนาตอความคิดเห็นท่ีดีๆ ดวย 

คําถามที่ ๑๔๖๗
สวัสดีครับ ตั้งแตผมหันหนาเขาหาทางธรรม พวกเพื่อนก็บอกวา

ผมสุดโตง คือไมเขาสังคม (กินเหลา, เลนการพนัน, นินทา) หัวหนางาน
ก็บอกวา เธอจะดีไปถึงไหน คนเด๋ียวน้ีตองทันคน คนธัมมะธัมโม
อยางเธอไมทันกินชาวบานหรอก โนนเขาไดดิบไดดีเพราะประจบ
ประแจง แตผมกลับเห็นตาง คือถือเอาความสงบทางใจเปนผลของ
การดําเนินชีวิต ถาเราทํางานดวยความสุจริตแลวยากจน แตก็ดีกวา
รํ่ารวยเพราะคอรัปชั่นนะครับ คนเกือบจะท้ังโลกเขาวัดผลลัพธของ
ความดีดวยตัววัตถุที่พรั่งพรอม แตเขาไมดูใจกอนมีวัตถุ ขณะมี วามัน
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รอนกลุมทรมานเพียงใด อาจารยคิดวาเมื่อโลกนี้มันระอุไปดวยความ
โลภ โกรธ หลง คือธรรมะกําลังเปนรองกิเลส เราจะวางจิตใจอยางไร
ใหตัง้มัน่ในการทาํความดเีพือ่ความดกีนัดคีรบั (อนันีผ้มถามแทนคนอ่ืน
ที่อาจจะกําลังสั่นคลอนในการทําความดี)

ตอบ
เห็นดวยกับคุณ เราตองตั้งใจใหมั่นวาจะเดินอยูบนเสนทางแหง

ความดี นรก สวรรคไปแทนกันไมได เราซื่อสัตยสุจริตแลวสบายใจ 
พระพุทธเจาตรัสวา “ธรรมและอธรรม ทั้งสองน้ีมีผลไมเสมอกัน
อธรรมนําไปทางตํ่า (นรก) ธรรมนําไปทางสูง (สุคติ) ธรรมยอมรักษา
ผูประพฤติธรรม เหมือนรมคันใหญในฤดูฝน ธรรมที่บุคคลประพฤติ
ดีแลวยอมนําสุขมาให” ในฐานะพุทธศาสนิกชน เชื่อพระพุทธเจาไว
ดีกวา 

คําถามที่ ๑๔๖๘
ผมไปเจอขอความบนรถเมล มีขอความอยูวา "คนโงถูกกิเลสใช 

คนฉลาดใชกิเลส" ถูกตองหรือเปลาครับ ผมวาคนมีปญญาคงจะไมใช
กิเลสแนๆ

ตอบ
ไมถูกตอง ที่ถูกก็คือ ไมถูกกิเลสใชและไมใชกิเลสดวย แตใช

ธรรมะ ใชความดี ใชความถูกตอง 
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คําถามที่ ๑๔๖๙
ไดรับหนังสือสวดมนตขามปมา เห็นบทสวดหลายบทมาก

ปวดหัว หากเราสวดแคบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเพียงพอ
หรือเปลาครับ เพราะผมสวดไดแปลได และพอจะเขาใจความหมาย
ดวย ขอบคุณครับ

ตอบ
สวดเทานั้นก็ได ถาสวดอยางอื่นไดบางก็ดี เลือกที่เปนคติเปน

คําสอน เปนการเตือนใจตัวเองไปดวย 

คําถามที่ ๑๔๗๐
ทําไมพระหลายทานบอกวา อยาไปเกลียดความทุกข แตให

ขอบคุณความทุกข คนท่ีเห็นความทุกขเปนคนที่เห็นความประเสริฐยิ่ง 
ทุกขเปนสิ่งที่เราควรหลีกหนีมิใชหรือคะ เราควรรักสุขและเกลียดทุกข
หรือเปลาคะ

ตอบ
การรักสุขเกลียดทุกขเปนธรรมชาติของมนุษยและสัตวโลก

ทัง้หลาย ตามแนวอรยิสจัทานสอนวา “ความทกุขเปนสิง่ท่ีควรกาํหนดรู”
คือ ควรทําความเขาใจแลวสาวหาเหตุแหงทุกขนั้น ถาจะตอสู ก็ให
ตอสูกับเหตุของทุกข ถาจะละก็ใหละเหตุของทุกข เปรียบเหมือนเรา
ไดรับความรอนเพราะเปลวไฟ เราตองเอานํ้าไปดับท่ีกองไฟ ความ
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รอนก็จะดับไป ถาจะมีคําถามวา เมื่อความทุกขเกิดขึ้น เราจะสูหรือ
จะหนี โดยทั่วไป ตามสามัญสํานึก บางคนสู บางคนหนี ความทุกข
บางอยางตองสู ความทุกขบางอยางตองหนี แตถามีขอจํากัดวา ให
ตอบตามแนวอริยสัจที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวก็ตองตอบวา ไมสูและ
ไมหนี เพียงแตกําหนดรูและสาวหาสาเหตุและดับท่ีตนเหตุดังกลาว

คําถามที่ ๑๔๗๑
ผมเปนคนชอบทําหนังสือธรรมะของทานพุทธทาสแจก ในที่

ทํางาน ใหลูกคาไดหยิบเอาไปอาน พอเพื่อนรวมงานเห็นผมเอามา
แจกก็บอกวา ทําไมไมบอกกันบาง บอกบุญกันบาง ผมก็บอกวาทํา
ครั้งหนาจะบอก พอครั้งหนาผมจะทําหนังสือแจกผมก็บอกเพื่อน
รวมงาน พวกเขาก็สมทบทุนใหไปทําหนังสือแจก แตเผอิญผมไดยิน
พวกเขานินทาผมวา "ทําเปนคนใจบุญ พวกเราเลยซวยตองพลอย
เดือดรอนไปดวย" ผมไดยินอยางน้ีผมไมโกรธครับ แตหากคร้ังหนา
ผมจะทําหนังสือไปแจกอีก ผมควรจะบอกพวกเขาอีกหรือเปลาครับ 
(ถามใจตัวเองมันสูกันอยู ระหวางบอกกับไมบอก แตสุดทายก็บอก
ครับ)

ตอบ
ถารูวาเขาไมเต็มใจ ไมตองบอกก็ได เราบอกเฉพาะคนท่ีเต็มใจ

ทํา  เต็มใจรวมมือ  สบายใจกวา  ไมตองระคายหูภายหลัง 
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คําถามที่ ๑๔๗๒
เรียนทานอาจารยวศินท่ีเคารพ หนูไดฟงเสียงอาน ลีลากรรม

ของสตรีสมัยพุทธกาล มีความปติอิ่มเอิบใจในพระสัจธรรมของ
พระพุทธองคและการถายทอดเปนงานเขียนของทานอาจารยเปน
อยางมาก ...ขอบพระคุณอาจารยในความกรุณาคะ ขอใหบุญรักษา
สุขภาพอาจารยใหแข็งแรง เพื่อเปนเสาหลักแหงพุทธศาสนาตอไปคะ

ตอบ
ขอบคุณมากๆ ที่ใหพรมา ขอใหพรนั้นๆ ยอนกลับไปหาคุณดวย 

คําถามที่ ๑๔๗๓
เรียนถามทานอาจารย มนุษยเริ่มแรกมาจากไหน จิตดวงแรก

เปนเชนไร ทําไมจึงมาเวียนวายในวัฏฏสังสาร และอยางไรจึงหลุดพน
ครับ

ตอบ
พระพุทธเจาทานตรัสวา เงื่อนตนของสังสารวัฏไมปรากฏ ไมตอง

เสียเวลาแสวงหาวา มนุษยคนแรกมาจากไหน (ดูใน อนมตัคคสังยุต
ในสังยุตตนิกาย) ที่ยังตองเวียนวายในวัฏฏสงสารก็เพราะยังมีกิเลส
อันเปนเหตุใหเกิดภพใหม ทางท่ีจะหลุดพนจากสังสารวัฏก็คือ มรรคมี
องค ๘ อันนําไปสูนิพพาน 
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คําถามที่ ๑๔๗๔
สาวกผูไดอรหัตตผล กับพระสัมมาสัมพุทธะไมตางกันในวิมุตติ 

และในการรูแจงในอริยสัจ แตในเรื่องวินัยและความเห็นทั่วไปสาวก
คงมีความเห็นที่ผิดพลาดได แมแตทานพระสารีบุตรที่ศาสดายัง
ยกยองใหเปนโอรสองคโตทีจ่ะครองราชยได เพราะสาวกไมใชสพัพญัู
และไมมีพุทธญาณจะรู ความยิ่งหยอนในอินทรียบุคคล เชน การ
จะใหสึกพระท่ีไปเขากับพระเทวทัต และการจะขวนขวายนอย เชน
พระศาสดา เมื่อทรงไลหมูพระภิกษุเสียงดัง การไปโปรดพราหมณที่
ใกลตายใหไปพรหมโลก ในสมัยนั้นสาวกก็จะสอนตามคําพระศาสดา 
ถาขยายความหรือมีความเห็นเองก็ตองใหพระพุทธเจารับรองถึง
ยอมรับ เพราะเหตุนั้นเมื่อสาวกรุนหลังมีความเห็นเองจึงขัดแยงกัน
เกิดแบงเปนสาย เปนนิกาย ถากลับมาใชเฉพาะคําศาสดาทั้งหมด
ก็จะเปนหนึ่งเดียวคือศากยะปุตติยะทั้งสิ้น

ตอบ
ทีค่ณุเลามานัน้ดแีลว แตควรอานหนงัสอือ่ืนๆ ดวย เชน อรรถกถา 

และปกรณพิเศษตางๆ เชน วิสุทธมรรค และมังคลัตถทีปนี เปนตน
รวมทั้งหนังสือที่ทานผู รู รุ นหลังๆ แตงข้ึนดวย เพื่อมาประกอบกัน 
ทรรศนะของเราจะไดกวางออกไป 



๖๖ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๔๗๕
เห็นมีวัดที่เขานิยมใหญาติโยมสะเดาะเคราะหโดยการนอน

ไปท่ีโลงแลวสวดบังสุกุลเปน บังสุกุลตาย หลวงพอท่ีวัดน้ันบอกวา
เปนพิธีกรรมโบราณ พิธีกรรมอยางน้ีในพุทธศาสนามีหรือเปลาครับ
แลวการตัดกรรมแกกรรมสามารถทําไดจรงิหรือครับ นาจะผิดหลักกรรม
นะครับ

ตอบ
เร่ืองการนอนในโลงและบังสุกุลเปนการสะเดาะเคราะหนั้น เปน

เรื่องที่ทํากันขึ้นภายหลัง ไมมีในคําสอนของพระพุทธเจา การตัดกรรม
แกกรรมตองตัดท่ีกิเลสแกที่กิเลส เพราะกิเลสเปนเหตุใหทํากรรม เม่ือ
มีกรรมก็มีวิบากคือผลของกรรม พระพุทธเจาไดรับการยกยองวาเปน
ผูสิ้นกรรมทั้งปวง เพราะสิ้นกิเลส สรุปวาตัดกิเลสดีกวาตัดกรรม 

คําถามที่ ๑๔๗๖
เรียนอาจารยวศินที่เคารพ หนูชอบฟงธรรมและอานหนังสือ

ธรรมะมาก ตองฟงทุกวัน จิตใจสงบสวางเขาใจแจมแจงในขอธรรม
ตางๆ ที่อาจารยไดอธิบายไวเปนอยางดี ดวยภาษาที่ไพเราะ แตหนู
นั่งสมาธิหรือสวดมนตนานๆ ไมได จิตไมนิ่งเลย นั่งสมาธิเมื่อไหรก็พาล
แตจะหลับทุกทีไป หากเปนดังนี้ หนูจะกาวหนาทางธรรมไหมคะ
ควรแกไขการปฏิบัติอยางไรใหดีขึ้นคะ  ขอบพระคุณคะ
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ตอบ
ถานั่งสมาธิไมได ไมสงบและงวง ขอใหไปทางวิปสสนา พิจารณา

สิ่งทั้งปวงท่ีไดรูไดเห็นโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข และเปน
อนัตตา ใชปญญาใหมาก ใครครวญใหมาก ก็จะหลุดพนจากกิเลส
ไดเหมือนกัน กาวหนาในการปฏิบัติไดเหมือนกัน ดูวิมุตติสูตร หรือ
วิมุตตายตนสูตร พระพุทธเจาตรัสวา บอเกิดแหงความหลุดพนมีอยู
๕ ประการดังนี้

๑. ฟงธรรม ๒. แสดงธรรม ๓. สาธยายธรรม (เชน สวดมนต)
๔. ใครครวญธรรม  ๕. สมถะ และวิปสสนา

คําถามที่ ๑๔๗๗
จิตประภัสสรกับจิตของพระอริยบุคคล ตางกันอยางไรคะ

ตอบ
จิตประภัสสร มีหลายระดับ ระดับปุถุชนก็มี เรียกวา ตทังค

วิมุตติ (หลุดพนชั่วคราว) ระดับผู ไดฌานก็มี เรียกวา วิกขัมภน
วิมุตติ (หลุดพนดวยการขมไวดวยกําลังฌาน) สมุจเฉทวิมุตติ
หลุดพนเด็ดขาดดวยอริยมรรค อริยผล มีโสดาปตติมรรค เปนตน
อยางที่ ๓ นี่แหละเปน  ประภัสสรของพระอริยเจา 

คําถามที่ ๑๔๗๘
ขอความกรุณาทานอาจารยอธิบายความหมายของ “ฉันท-

สัมปทา” อันเปนบุพพนิมิตของอริยมรรคดวยนะคะ กราบขอบพระคุณ
คะ และขอกราบบูชาพระคุณอันยิ่งของทานอาจารยในโอกาสวันครู
(๑๖ มกราคม) ดวยนะคะ



๖๘ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
ฉันทสัมปทา แปลวา ถึงพรอมดวยความพอใจ เมื่อพอใจก็

ทําใหเกิดความเพียร เปนวิริยสัมปทา เอาใจจดจอฝกใฝในส่ิงนั้น
เปนจิตตสัมปทา ตอไปก็ใครครวญพิจารณาสิ่งนั้นดวยปญญา เปน
วิมังสาสัมปทา เทานี้ก็พอมองเห็นแลววา เปนเบื้องตนของการที่จะ
บรรลุอริยมรรคไดอยางไร ถือเอาความวาใชอิทธิบาท ๔ นั่นเองไปสู
จุดหมายปลายทาง (อิทธิบาท= บาทแหงความสําเร็จ) 

คําถามที่ ๑๔๗๙
วันปใหมที่ผานมา ไดมีโอกาสไปทําบุญที่วัดแถวฝงธนฯ ตื่นตา

และตกตะลงึกบัภาพทีเ่หน็ ตืน่ตาคอืเหน็ประชาชนทีม่แีตศรทัธางมงาย
มาทําบุญแบบแปลกในวัด ตกตะลึงคือเห็นพระท่ีไมไดแตกตางกับ
ชาวบาน คือติดในลาภยศ รูสึกเห็นใจชาวบานที่ตองไดรับแตอะไร
ก็ไมรู ที่ไมคอยเก่ียวกับเน้ือตัวพระศาสนาเทาไหร แตก็ทําใจครับ เมื่อ
อํานาจของวัตถุนิยมมันแรงจนพระเณรก็ควบคุมใจไมอยู ชาวบานผู
ไมมีหลักก็เหมือนลูกแกะหลงทางในปา ใจนึกถึงผู มีอํานาจอยาง
พระเจาอโศกฯ ผูใชอํานาจทางธรรมจัดระเบียบสังคม อยากใหมีผูนํา
เผด็จการทางธรรม มากกวาผู นําประชาธิปไตยทางกิเลส ทุกวันนี้
วัดวาลวนมีมากมายกวาสมัยพุทธกาลเปนพันๆ เทา แตผมกลับไม
รูสึกวามันเจริญๆ อยางที่พระทั้งหลายกลาวกันไว แตความเจริญทาง
ดานจิตใจกลับตกตํ่า อาจารยครับ คนรุนเรายังรูสึกวาลําบากแลว แต
คนรุนหลังจากเราไปคงลําบากมากกวานี้ มีแตสิ่งเราไปในทางกิเลส
สวนคําสอนที่เปนเนื้อแทคงนอยลงไปตามเหตุปจจัย สุดทายทุกส่ิง
ทุกอยางลวนเขาจุดเสื่อมสลายทุกชั่วขณะ ผูที่เขาถึงความจริงของ
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ธรรมะคงตองทิง้การพระศาสนาทีเ่สือ่มอยางนี ้ จนกวาใจจะเขาถงึความ
ธรรมดาของความเปนอยางนั้นเอง ภาพของศาสนาที่อาจารยมองมา
ตลอดชั่วชีวิตนี้ อาจารยเห็นวาเปนอยางไรครับ 

ตอบ
ผมเคยพูดไวหลายหนและหลายแหงวา มาตรฐานวัดความเสื่อม

หรือความเจริญของพระพุทธศาสนานั้นตองมองที่วิถีชีวิต และความ
เปนอยูของชาวพุทธทั้งพระสงฆและฆราวาส ไมใชมองที่วัตถุสถาน
ถาชาวพุทธตั้งอยูในศีลในธรรม สังคมสงบเรียบรอย นั่นคือความเจริญ
ของศาสนา แตถาตรงกันขาม หมายถึงความเสื่อมของศาสนา 

คําถามที่ ๑๔๘๐
สวัสดีครับ การท่ีเราเปนคนมีหลักการคือมีคุณธรรมในใจ พอมี

ผูใหญสอนหรือบอกกลาวใหเราทําไปในทางที่ทุจริตหรือไมถูกตอง
แลวเราปฏิเสธ คือฟงดวยดีแตเราตอบปฏิเสธดวยดี พวกทานก็
บอกวาเราเปนเด็กหัวแข็ง จะไมสนับสนุนความกาวหนาให พวก
เพื่อนๆ รุมตอวาวา “โง” การท่ีผมทําอยางน้ีผมรูสึกภูมิใจ แตก็ไม
กาวหนา หากการทําความดีมันสวนทางกับโลกอยางนี้ เราจะมีการ
ระบายจิตใจอยางไรบางครับ 

ตอบ
ความกาวหนามีหลายทาง คุณจะเลือกเอาทางไหน กาวหนา

ทางศีลธรรมทางจิตใจ กาวหนาทางฐานะตําแหนง ถาไปดวยกันได
ก็เปนการดี แตถาขัดแยงกันใหเลือกเอาความกาวหนาทางศีลธรรม
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ทางจิตใจ เพราะใหความสุขไดมากกวา ประณีตกวา ตายแลวนําไป
ไดดวย ไมเหมือนทรัพยสมบัติ ฐานะ ตําแหนง ซึ่งติดตามเราไปไมได 
พระพุทธเจาทานตรัสวา ใหหมั่นสั่งสมบุญนิธิขุมทรัพยคือบุญ ซึ่งมี
ปกติตามตนไปไดทุกภพทุกชาติ 

คําถามที่ ๑๔๘๑
(จากคําตอบขอที่ ๑๔๖๑) หากเปนอยางที่อาจารยบอกไว เรา

ก็ไมสามารถเอาภาพท่ีเราเห็นหรือที่มันปรากฏเอามาตัดสินวา ตายดี
หรือตายไมดี อยางที่เพื่อนรวมงานของผมนอนหลับแลวตายไป หาก
จิตใจของเขากอนตายหนวงเอาอะไรไว จิตของเขาก็จะไปตามคติ
นั้นๆ อยางนี้หรือเปลาครับ บางคนน่ังรถแลวเกิดอุบัติเหตุตายอยางท่ี
ชาวบานเขาเรียกวา "ตายโหง" ก็ไมแนเขาอาจจะบรรลุเลยก็ได หาก
จิตเขาหนวงความสงบเอาไว แตสุดทายความตายก็มาถึงทุกคนแนๆ 
ครับ เกิดกําลังใจในการปฏิบัติธรรมขึ้นเยอะเลยครับ

ตอบ
ดีแลว ขออนุโมทนาดวยที่คุณไดรับคําตอบแลวมีความเขาใจ

ที่ถูกตองดีขึ้น กรรมที่ทําเมื่อจวนจะตายที่เรียกวาอาสันนกรรม และ
กรรมที่สั่งสมไวมากท่ีเรียกวาอาจินนกรรม มีสวนสําคัญมากในการ
นําจิตสูสุคติหรือทุคติ 

คําถามที่ ๑๔๘๒
ไดอานหนังสือมาเลมหน่ึงตอนท่ีไดบวชอยู ในน้ันไดเขียนไววา 

หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิดนี้ เปนแนวความคิดยุคอุปนิษัท 
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พอมีการเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ทานก็ไมปฏิเสธ แตก็ทรงแสดงความ
จริงใหครอบคลุมครบถวน คือทรงแสดงการเวียนวายตายเกิดแกผูยัง
ยึดถือในตัวตน วาทําอยางน้ีก็จะมีผลอยางน้ี ใหพวกเขาไดรูสึกรับผิด
ชอบตอการกระทํา ทั้งความดีและความเลว จะไดมีศีลมีธรรมและเกิด
ความสงบสุขตอสังคมสวนรวม สวนผูมีอินทรียแกรอบ พรอมจะสลัด
ตัวตนท้ิงไปทรงแสดงวา เมื่อสัตว บุคคล ตัวตนไมมีแลว การเกิดหรือ
ตายจะมีไดอยางไรนั้น ทรงเพงไปยังประโยชนของบุคคลท่ีจะหลุดพน 
ถาอยางน้ันการเกิด แก เจ็บ ตายท่ีเปนตัวทุกขเพราะเราไปยึดมั่นดวย
ตัณหาอุปาทานเองอยางนั้นหรือครับ ประมาณวาหากปลอยวางตัว
ตนเองได ความทุกขจากการเกิด แก เจ็บ ตายนี้ก็มีอยูแคทางกายภาพ 
แตทางใจไมมี อาจารยชวยอธิบายสวนผูที่กําลังไมยึดถือตัวตนดวย
ครับ (เหมือนจะอานเขาใจ แตมันก็เหมือนกับมองเห็นลางๆ อยางไรก็
ไมรูครับ) ขอบคุณครับ 

ตอบ
เร่ืองหลักกรรมและการเวียนวานตายเกิด เปนคําสอนสําคัญเรื่อง

หนึ่งในพระพุทธศาสนา เพ่ือใหคนประพฤติจริยธรรมตอกันในสังคม
และเปนความจริงดวย ตราบใดท่ียังมีกิเลส ตราบน้ันก็ยังมีการเวียน
วายตายเกดิในสังสารวฏั  เมือ่สิน้กเิลสแลวกส็ิน้สงัสารวฏั  ไมตองเกดิอกี 
ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ภพใหมไมมีแกทานผูนั้น สําหรับผูที่สําเร็จ
เปนพระอรหันตแลว ยังมีอยูบางแตความทุกขทางกาย อันเปนวิบาก
ขนัธ  สวนความทกุขทางใจทานไมม ี ถาคณุอานหนงัสอืเรือ่ง “หลักกรรม
และการเวียนวายตายเกิด” ซึ่งผมเขียนไวนานแลว (ตั้งแตป ๒๕๑๘)
คิดวาจะทําใหเขาใจเรื่องนี้ดีขึ้น 
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คําถามที่ ๑๔๘๓
"ความทุกขบางอยางตองสู ความทุกขบางอยางตองหนี" อาจารย

กรุณาขยายความดวยคะ

ตอบ
ความทุกขที่ตองสู  เชนความทุกขในการทํามาหากิน ในการ

ศึกษาเลาเรียน ในการตรากตรําทํางานหนักที่ทานเรียกวา ธีติขันติ
ความทุกขจากโรคภัยไขเจ็บ ที่ทานเรียกวา อธิวาสนขันติ สวนความ
ทุกขบางอยางที่ตองหนีนั้น เชน ความทุกขจากการทะเลาะวิวาท
ความทุกขที่ตองเผชิญหนากับสิ่งยั่วยวนอันเราพอใจแตไมเปนสิ่ง
ที่ถูกตอง หรือส่ิงที่เราไมพอใจ ที่ทานเรียกวา ตีติกขาขันติ ตองหักใจ
ตองฝนใจ เลี่ยงไดเปนเลี่ยง หนีไดเปนหนี เมื่อพระอยูจําพรรษาทาน
หามไมใหไปคางแรมท่ีอื่นตลอดพรรษา แตถามีหญิงมาเกล้ียกลอม
ใหสึก เห็นวาทนอยูจะตองพายแพตออารมณรักใคร ทานอนุญาตให
หนีไปอยูที่อื่นได ฯลฯ 

คําถามที่ ๑๔๘๔
ผมติดนิสัยขี้โกงมาแตเด็ก จนกระท่ังบัดนี้ อายุเขาวัยกลางคน

ก็ยังเปนอยู ตองออกจากงานทุกครั้งก็เพราะนิสัยไมซื่อสัตย แตทุกครั้ง
ก็ตั้งใจทําความดี แตก็แพกิเลสทุกคร้ัง อยางน้ี เราเรียกมันเปนวิบาก
กรรมของผมใชไหม และมันไมมีทางจะเปลี่ยนแปลงไดใชไหมครับ กรรมของผมใชไ
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ตอบ
คุณตองแข็งใจเอาชนะกิเลสตัวนี้ใหได เปนไรเปนกัน มิฉะนั้น

แลวอนาคตของคุณจะมืดมน เอาดีไมได ยังมีวิบากกรรมติดตัวไปอีก 
ขอใหคุณตั้งใจเลิกนิสัยนี้ใหเด็ดขาด ไมถึงกับตายหรอก มีแตจะทําให
คุณดีขึ้น ขอใหยึดหลักสําคัญของศาสนาพุทธท่ีวา “เวนความช่ัว
ทั้งปวง ทําความดีใหถึงพรอม ทําจิตของตนใหผองแผว” ผมเชื่อวา
คุณจะเอาชนะมันได จะไดสวางไป 

คําถามที่ ๑๔๘๕
ไดสนทนาธรรมกับเพ่ือนรวมงานทานหนึ่ง ตัวเพ่ือนเปนพุทธ

มหายาน เพื่อนบอกเองวาการทําความดีของพระโพธิสัตวนั้นยังเปน
ความดีที่เจือไปดวยกิเลส เพราะทําเพ่ือปณิธานของตัวเองคือมุ ง
ประโยชนไปที่การทําบารมีเพื่อเปนพระพุทธเจา หากแตการทําความ
ดีของพระอรหันตมีพระพุทธเจาเปนตนนั้น ทานทําความดีดวยความ
บริสุทธิ์ยิ่ง เพราะทานไมมีกิจที่ตองทําแลว รูสึกชื่นชมเพื่อนคนน้ีที่กลา
วิพากษแนวความคิดของศาสนานิกายตนเอง แลวความคิดอยางนี้
ถูกตองหรือเปลาครับ สวนความคิดของผม ผมวาเราควรทําความดี
ทั้งอยางพระโพธิสัตวและพระอรหันตดวย

ตอบ
ทําความดีแบบพระโพธิสัตวถึงจะยังมีกิเลสอยู แตก็ทําเพ่ือผูอื่น

ดวย เพื่อบําเพ็ญบารมีของตนดวย ดีกวาคนไมทําอะไรเสียเลย หรือ
ดีกวาคนทําความดีเพราะเห็นแกตัวอยางเดียว 

ผูอ
ลย หรือ
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คําถามที่ ๑๔๘๖
เรียนถามอาจารยวา ทานท่ีไดบรรลุโสดาบันแลวยังมีอาการ

แบบน้ีไหมคะ ๑. กลัวผี กลัวตาย กลัวพวกสัตวที่นาเกลียด เชน งู
ตะขาบ หนอน ๒. ยังมีอาการรังเกียจของปฏิกูลตางๆ ไหมคะ ๓. เรา
จะทราบไดอยางไรวาไดโสดาบันแลว หมายถึงอาการทางจิตใจ
จะเปลี่ยนไปอยางไรคะ ขอบพระคุณคะ

ตอบ
อาการอยางท่ีคุณวามาน้ันยังเปนไปได สวนภูมิธรรมเคร่ืองวัด

ความเปนพระโสดาบันนั้น พึงทราบจากโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ
คือ

๑.๒.๓. เลื่อมใสศรัทธาอยางม่ันคงในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ

๔. มีศีลบริสุทธิ์ตามภูมิชั้นของตน เชน ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐
เปนตน 

ละสังโยชนได ๓ อยาง คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพัตตปรา-
มาส ขอใหคุณไปคนหาความหมายคําเหลานี้ดวยตนเอง

คําถามที่ ๑๔๘๗
อาจารยครับ ถาใหอาจารยเลือก ระหวางการไดมีโอกาส

ชวยเหลือผูอื่นไดพนทุกข แตไมบรรลุมรรคผลนิพพาน กับ การบรรลุ
มรรคผลนิพพาน แตไมมีโอกาสชวยเหลือผู อื่น อาจารยจะเลือก
ขอไหนครับ อยากถามเชิงทัศนะ ความเห็น เพื่อใหเกิดปญญาท่ีเปน
ประโยชนครับ 
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ตอบ
ตั้งใจจะเลือกทั้งสองขอ คือ ทั้งบรรลุธรรมดวยตนเอง และชวย

ผูอื่นใหพนทุกขดวย

คําถามที่ ๑๔๘๘
เรียน ถามทานอาจารย ใครเปนผูเวียนวายตายเกิด วิธีใดสามารถ

ตัดกรรมไดจริง ใครเปนผูทําใหเกิดกรรม วิบากแหงกรรมมีจริงหรือไม 
คําถามเหลานี้พุทธบริษัทจะถามอยูเสมอ ขอบพระคุณครับ

ตอบ
สัตวผูยังมีกิเลสอยูเปนผูเวียนวายตายเกิด กรรมสืบเนื่องมาจาก

กิเลส ถาจะตัดกรรมตองตัดกิเลสกอน บุคคลผูมีกิเลสทําใหเกิดกรรม 
วิบากแหงกรรมมีจริง 

คําถามที่ ๑๔๘๙
เรียนถามทานอาจารยคําถามของผมที่ ๑๔๗๓ มีพระสูตร

พระไตรปฎก ฉบบับาลสียามรฐั (ภาษาไทย) เลมที ่๑๑ พระสุตตนัตปฎก 
เลมท่ี ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค วามนุษยจุติมาจากอาภัสสรพรหม
แลวชิมงวนดินที่เกิดในภายหลังจึงคอยๆ ไดอัตภาพมนุษย ซึ่งใน
พระสูตรของทานอาจารยที่ตอบมาก็มีอยู นี่เปนคลายปญหาอุภโตโกฏิ 
ขอใหทานอาจารยใหความเห็นดวยครับ ขอบพระคุณ

ตอบ
ที่คุณอางมาก็ดีแลว ผมไมมีอะไรตองเพิ่มเติมอีก 
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คําถามที่ ๑๔๙๐
ไดรู มาวาพระพุทธเจาทานเปนผู เดียวที่ละไดทั้งตัณหาและ

วาสนา สวนพระอรหันตสาวกอ่ืนละไดแตตัณหาเพียงอยางเดียว
พระอรหันตทานมีสติปญญาสมบูรณแลว แตก็ยังละวาสนาไมได
เพราะอะไรครับ วาสนาของทานคือความเคยชินของกายและใจ แต
ก็ไมเปนไปในทางรายแรงหรือเปนท่ีติเตียนใชไหมครับ แลวมีวาสนา
ของพระอรหันตทานใดที่แปลกๆ บางหรือเปลาครับ

ตอบ
วาสนา คือ ความเคยชินที่ติดมานาน อาจจะหลายชาติหลาย

รอยชาต ิ มทีัง้ฝายดแีละฝายไมด ี ฝายดเีรยีกวาบญุวาสนา  หมายความ
วาอยูกับบุญมานาน ฝายชั่วเรียกวาบาปวาสนา อยูกับบาปมานาน
ทาํใหทาํบาปไดงายทาํบญุไดยาก สวนผูทีอ่ยูกบับญุมานานทาํใหทาํบญุ
ไดงายทําบาปไดยาก สมพระพุทธพจนที่วา “คนดีทําดีไดงาย ทําชั่ว
ไดยาก คนช่ัวทาํชัว่ไดงายทาํดไีดยาก วาสนาของพระอรหันตทีจ่ะนาํมา
ยกตัวอยางในที่นี้สักองคหนึ่ง คือ พระปลินทวัจฉะ ผูมีปกติเรียกคนอื่น
วา คนถอยๆ คนถอยมาแลวรึ คนถอยไปแลวรึ ภิกษุทั้งหลายไปฟอง
พระพทุธเจาวา  พระอรหนัตทาํไมยงัพูดคาํหยาบอยู  พระพทุธเจาตรัสวา
เปนวาสนาของพระปลนิทวจัฉะ  ทีเ่คยพดูคาํเชนนีม้าหลายรอยชาตแิลว

 พระพุทธเจาทรงละไดทั้งกิเลสและวาสนา เพราะทานบมบารมี
มานาน สวนพระอรหันตธรรมดา ละกิเลสไดแตวาละวาสนาไมได
เพราะบารมีนอยกวาพระพุทธเจาเยอะเลย

พระปลินทวัจฉะไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาใหเปน
เอตทัคคะ (เปนเลิศ) ในทางเปนที่รักของเทวดา (เทวตานํ ปยมนาปานํ 
ยทิทํ ปลินฺทวจฺโฉ)
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คําถามที่ ๑๔๙๑
สวัสดีครับ ผมไดอานหนังสือ "คูมือมนุษย" ทานไดอธิบายเร่ือง

อายตนะวามันเปนระบบประสาทสัมผัส เมื่อบุคคลใดกระทําอะไรแลว
เกิดความรูสึกของเวลาและเนื้อที่พอเหมาะพอเจาะ ก็จะรูสึกชอบใจ
หากมันนอยไปหรือมากไปก็ไมชอบใจ แลวคนแตละคนก็มีการกิน
เนื้อที่และเวลาของระบบสัมผัสไมเหมือนกันหรือเทากัน ตามความ
เคยชิน เชน คนบางคนทนรอนหรือหนาวไดดีกวาคนบางคน พอเรารู
ระบบของประสาทสัมผัสอยางนี้ เราก็เห็นเปนการทํางานของอวัยวะ
หนึ่งซึ่งเปนเหตุเปนผลกัน ไมเปนสัตว บุคคล ตัวตน เห็นมันวาเปน
อะไรที่ผสมกันตามเหตุ จนเปนความรูสึกเทานั้น อยางนี้ผมวาผูที่ละ
ตัวตนได มันก็ใหความรูสึกเหมือนหุนยนตเลยซิครับ อานแลวพอรู
เปนลางๆ ผมศึกษาไมเปนไปตามลําดับใชไหมครับ (ใจอยากจะหลุด
พนเร็วๆ) อาจารยชวยแนะนําดวยครับ เพราะศัพทพระ ภาษาบาลี
เขาใจยากครับ

ตอบ
อายตนะ แปลวา เครื่องตอ เครื่องเชื่อม ทานแบงเปน ๒ ฝาย

คือ อาตนะภายใน ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอก 
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ เมื่อทั้ง ๒ อยางมา
เชื่อมกัน ความรูทางตา เปนตนก็เกิดขึ้น ทานเรียกวา จักขุวิญญาณ 
เปนตนไปจนถึง มโนวิญญาณ คือ การรับรูทางใจ ทั้งสามอยางคือ
จักษุ รูป และวิญญาณ รวมกันเปนผัสสะ มีจักขุผัสสะ เปนตน ตอไป
ก็เปนเวทนา ความรูสึกเปนสุขบาง เปนทุกขบาง คือ พอใจบางไม
พอใจบาง เปนสุขเวทนาและทุกขเวทนา ตามมาดวยตัณหา อุปาทาน
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สุดแลวแตวาเราใชปญญาหรือไมไดใชปญญาในขณะท่ีตาเห็นรูป
เปนตน ทานสอนใหสํารวมระวังโดยประการที่ไมใหกิเลสหรือบาป
เกิดขึ้น เรื่องของอายตนะก็มีอยางนี้ ไมทราบวาจะทําใหคุณสับสน
ยิ่งขึ้นหรือเปลา ตองหมั่นอานหนังสือธรรมะเสียหนอยนะครับจึงจะ
เขาใจเรื่องเหลานี้ไดดี วิชาการทุกสาขามีศัพทเฉพาะทั้งนั้น ถาเรา
เขาใจศัพทเฉพาะแลว  จะทําใหเขาใจวิชาการน้ันๆ งายขึน้ ตองพยายาม
ครับ ไมมีอะไรไดมางายๆ 

คําถามที่ ๑๔๙๒
ไดอานคัมภีรวิสุทธิมรรค ทานบอกวา "เวทนา" เปนวิบาก เรา

แกไขไมได แตเราสามารถนํามาเปนตัวศึกษาได อยางนั้นแลว "เวทนา" 
ก็เปนความรูสึกกลางๆ คือไมดีไมชั่ว หากเราตองการตัดวิบาก เรา
ควรทําอยางไรดีครับในเมื่อมันมาลอยๆ หรือวาเราตองรูอยางเดียว
วามันเปนสภาวะ หากมันทําใหจิตเราเปนกุศลหรืออกุศล รบกวน
อาจารยตอบดวยครับ 

ตอบ
เร่ืองเวทนาเปนมาอยางไร ไดตอบแลวในขอ ๑๔๙๑ อยูติดกับ

ขอที่คุณถามน้ี ลองอานขอ ๑๔๙๑ ดูก็จะเขาใจเร่ืองเวทนาพอสมควร 
ถาตองการตัดวิบากตองไปดักอยู ที่ผัสสะ เมื่อไดรับผัสสะซ่ึงเกิด
ทางตา ทางหู เปนตนก็ใหสําเหนียกวา มันเปนของรอนตามนัย-
อาทิตตปริยายสูตร ไมยึดมั่นถือมั่นในส่ิงที่ไดเห็นไดฟงน้ัน อยางท่ี
พระพุทธเจาตรัสสอนพระพาหิยะวา เธอจงสักแตวาเห็นในสิ่งท่ีไดเห็น 
จงสักแตวาฟงในส่ิงที่ไดฟง ไมยึดมั่นดวยตัณหาอุปาทาน เมื่อเปน
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เชนนี้ วิบากก็จะไมมีเพราะไมมีกรรม ในพระบาลีซึ่งแสดงถึงพระ-
อรหันต ทานกลาววา เวทนาของทานดับเย็น ก็เพราะทานไมยึดมั่นถือ
มั่นในสิ่งที่ไดเห็นไดฟง เปนตน 

คําถามที่ ๑๔๙๓
สวัสดีครับอาจารย คําวา "อริยะ" มาจากคําวา "อารยัน" ที่เปน

ชนเผานักรบหรือเปลาครับ แลวความหมายในทางพุทธหมายถึงอะไร
ครับ 

ตอบ
อริยะ มาจากคําวา อริ + ยะ แปลวา ไปจากขาศึก คือ ปราศจาก

ขาศึกคือกิเลส แปลวา ผูประเสริฐก็ได สวนคนเผาอารยันในอินเดียนั้น 
ในภาษาบาลีเรียกวา ชนชาวอริยกะ มาเปนสันสกฤตวา อารยัน ซึ่ง
ถือตัววาเปนผูประเสริฐ คือ ประเสริฐกวาพวกมิลักขะซึ่งเปนเจาของ
ถิ่นเดิม

คําถามที่ ๑๔๙๔
สวัสดีครับ ฟงอาจารยตอบคําถามแลวรูสึกวามันงายไปหมด 

เหมือนกับวามันเปนธรรมดา มันอยางนั้นแหละ หากมันเปนอยางนี้ก็
ตองทําอยางน้ัน ยืดหยุน ลื่นไหล ไมยึดติด แตก็มีหลักที่ถูกตอง ผมก็
อยากเปนคนธรรมดาๆ แบบอาจารยบาง มองโลกอยางที่มันเปน แลว
ปฏิบัติตอโลกอยางเขาใจและถูกตอง นี่ผมก็รูแตเปนความรูแบบได
อานมา ใครถามผมก็ตอบได แตไมรูจริงรูแจง อยางนี้ใครๆ ก็เรียกผม
วานกแกวนกขุนทอง ใจมันไมสูในการปฏิบัติเลยครับ รูวาบางอยาง
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ตองปลอยแตใจมันยังไมถึง พอปากบอกวาปลอยแตใจมันยังไมปลอย 
มันก็กลายเปนฝนๆ ใจทํา กาย วาจาไมถึงขนาดผิดศีล แตใจยังกระสับ
กระสาย ใจมันคิดวาดาเลย ลงมือเลย แตก็รูสึกผิดชอบชั่วดีเขามาย้ัง
ไว นํ้าตามันจะไหลใหไดแตก็ตองรักษาศีลไว อยางนี้ผมควรมีวิธี
ระบายอารมณอยางไรบางครับ รบกวนอาจารยสั่งสอนแบบตบหนา
ใหไดสติดวยครับ ผมรูสึกละอายใจเหลือเกิน

ตอบ
คุณยุวดี อึ๊งศรีวงษผูพิมพคําตอบ ไดอานคําถามของคุณแลวก็

หัวเราะเสียเปนการใหญ หัวเราะชอบใจวาคุณเปนคนตรงดี สําหรับ
ผมขอขอบคุณที่คุณใหเกียรติมอบคําชมมากับคําถาม ขอตอบเพิ่มเติม
วา เราอยูในโลกที่ตองเผชิญหนากับความจริงสัมพัทธ (relative truth)
คือความจริงที่มีเงื่อนไข ยืดหยุนไดตามเหตุการณ ไมถืออะไรตายตัว 
อยางท่ีทานไอนสไตนเรยีกวา theory of relativity แปลวา ทฤษฎีสมัพทัธ 
มาตรงกับหลักปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจา เรียกอีกชื่อหนึ่งวา
ปจจยาการ คือ อาการท่ีมีเหตุปจจัย อีกช่ือหน่ึงวา อิทัปปจจยตา
แปลวา มีสิ่งนี้เปนปจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เชน อาศัยไฟฟา อาศัยตูเย็น
นํ้าในตูจึงเย็น เปนตน เราอยูในโลกท่ีเกลื่อนกลนไปดวยเหตุการณ
ตางๆ และบุคคลตางๆ ซึ่งมีนิสัยไมเหมือนกัน เราตองถือหลัก
if-then-law ไวเสมอ คํานี้หมายความวา มีเง่ือนไข ถาเปนอยางน้ัน
ตองทําอยางนี้ สุดแลวแตเงื่อนไขและเหตุปจจัย ผมพูดมานับวา
พอสมควรแลว ถาจะพูดตอไปก็คงยาวเกินจําเปน ขออวยพรใหคุณ
ทําไดในสิ่งที่คุณอยากจะทําและรูวาควรจะทําจะทาและรูวาควรจะทา
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คําถามที่ ๑๔๙๕
ในฐานะที่เปนนอง มีพี่ที่มีนิสัยอิจฉา รวมถึงความพยาบาท

และอุปนาหะท่ีหมักหมมในจิตใจของเขาเปนอาจิณ อันเปนเหตุให
กล่ันแกลงนานา เราควรทําตัวอยางไรกับพี่ที่อิจฉานองมานานมาก
ดีคะ  นอกจากใชคําวา "อดทน" 

ตอบ
อันที่จริงคนเขาอยากใหเราดี 
แตพอเดนขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส
จงทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย
ไมมีใครเขาอยากเห็นเราเดนเกิน
(กลอนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ)
เกราะสําหรับปองกันคนเดนไมใหเปนภัย และไมใหเปนท่ีริษยา

ของคนอ่ืน ก็คือความออนนอมถอมตน ซึ่งเปนมงคลขอหน่ึงในมงคล 
๓๘ สิ่งที่ทําใหสบายใจอีกอยางหนึ่ง ก็คือคติพจนที่วา “เขาริษยาดีกวา
เขาสงสาร” หมายความวา เขารษิยาแปลวาเราเกง เขาสงสารแปลวาเรา
แยแลว คุณคงเคยไดยินเสมอท่ีมีผูอุทานวา “โถ นาสงสารนะ” คนมัก
ริษยา มักผูกโกรธ เปนคนสะสมส่ิงไมดีไวในตัว เหมือนกับคนสะสม
สิ่งปฏิกูล เขาเหม็นเอง ใครเขาใกลเขาก็รูสึกเหม็น ชางเขาเถอะ หรือ
คุณอาจจะเปลงอุทานแรงๆ วา ชางหัวมัน คุณหมั่นเก็บดอกไมหอมๆ
ใสตะกราคือตัวคุณไวใหมาก คุณก็หอมเอง ใครเขาใกลก็หอม เปนผูมี
ศีลมีธรรม กล่ินของศีลยอดเยี่ยมกวากลิ่นอยางอื่น (สีลคนฺโธ อนุตฺตโร) 
ศีลเปนเลิศในโลก (สีลํ โลเก อนุตฺตรํ) คําตอบเพยีงเทานี้นาจะเพียงพอ
สําหรับคราวน้ี  ขอใหคุณไดรับพรตามพระพุทธพจนที่วา
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 “เอาชนะคนโกรธดวยความไมโกรธ 
 เอาชนะคนไมดีดวยความดี 
 เอาชนะคนตระหนี่ดวยการให
 เอาชนะคนพูดเหลาะแหละดวยคําจริง 
 ฯลฯ”

คําถามที่ ๑๔๙๖
สวัสดีครับทานอาจารย ผมเพิ่งมาพบเว็บไซดเมื่อไมนานมานี้ 

ขออนุโมทนาเปนอยางยิ่งที่ใหปญญาทางธรรมครับ ผมขอถามวา
ตูบรจิาคของวดัทีต่ัง้อยูในวดั และตูบรจิาคของวดัทีไ่ปตัง้ตามเคานเตอร
ประชาสัมพันธของโรงพยาบาล เมื่อผูบริจาคใสปจจัยลงไป ถือวาเปน
สังฆทานหรือไมครับผม

ตอบ
เปนสังฆทานครับ

คําถามที่ ๑๔๙๗
ขอนี้ไมไดเปนคําถามคะ เพราะคําถามขอ ๑๔๙๕ นั้น ทําให

อยากสงความขอบคุณไปใหอาจารย คําตอบของอาจารยที่กรุณา
ตอบใหดวยเมตตา ทําใหใจพนจากทุกขที่มีมานาน เหมือนเห็นแสง
สวางที่ไมเคยมองเหมือน เราไดเห็นตัวเองอีกมุมหนึ่งในดานไมดีที่
เรามองขามมันไป จะพยายามทําใหไดอยางที่อาจารยแนะนําคะ 
ขอบพระคุณมากๆ อีกครั้ง ขอสงความปรารถนาดีและกําลังใจให
อาจารยรักษาสุขภาพกายแข็งแรงไปเรื่อยๆ ตามอัตภาพที่ควรเปน
นะคะ 
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ตอบ
ดีใจจังเลยที่ไดทราบขาวดีจากคุณ ขอใหคุณมีความสุขและ

ประสบความสําเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 

คําถามที่ ๑๔๙๘
วันหนึ่งไดยินจากแผน mp๓ ของอาจารยวา บัณฑิตขี้โกรธไมดี

อีก ๓ จําพวกฟงไมทัน อาจารยกรุณาเติมใหครบดวยคะ

ตอบ
อีก ๓ จําพวกคือ 
๑. คฤหัสถเกียจครานไมดี (อลโส คีหี กามโภคี น สาธุ) แตไมได

หมายความวา บรรพชิตขี้เกียจดี คือถาข้ีเกียจก็ไมดีทั้งนั้น
๒. พระราชา คือ ผูเปนใหญ ไมใครครวญใหดีเสียกอนแลว

ทําลงไป ไมดี (ราชา น สาธุ อนิสมฺมการี)
๓. บรรพชิตไมสํารวม ไมดี (อสฺโต ปพฺพชิโต น สาธุ)
๔. บัณฑิตขี้โกรธ ไมดี (โย ปณฺฑิโต โกธโน ตํ น สาธุ)
(สุภาษิตในชาดก) 
รวมเปนคนไมดี ๔ จําพวกโดยปริยายหนึ่ง

คําถามที่ ๑๔๙๙
คาถากาสลัก มีใจความวาอยางไรครับ
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ตอบ
คาถากาสลักมีอยู ๔ เรื่อง เขียนเปนอักษรยอวา จะ ภะ กะ สะ

มีขอความเต็มดังนี้
๑. เวนการคลุกคลีกับคนชั่ว (จช ทุชฺชนสํสคฺคํ)
๒. คบหาสมาคมกับบัณฑิต (ภช ปณฺฑิตเสวนํ)
๓. ทําบุญทั้งกลางวันและกลางคืน (กร ปุญญมโหรตฺตํ)
๔. ระลึกถึงความไมเที่ยงอยูเปนนิตย (สร นิจจฺมนิจฺจตํ)
(สุภาษิตโบราณ)
 ทําไมจึงเรียกวา “คาถากาสลัก” ผมยังไมทราบคําอธิบาย แต

ทานเรียกกันมาอยางน้ันก็เรียกตามทานไป เห็นวาเปนขอเตือนใจท่ีดี
มากสําหรับใชในชีวิตประจําวัน กลางคืนก็ทําบุญได เชน เจริญภาวนา
มีเมตตาภาวนา เปนตน ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวา มีอานิสงสมากกวา
การใหทานและรักษาศีลเสียอีก พิจารณาแลวเห็นวา คนมีเมตตาให
ทานและรักษาศีลไดงาย เพราะเมตตาเปนตัวนํา

คําถามที่ ๑๕๐๐
การบริจาคโลหิตเปนบุญประเภทใดคะ วันน้ีหนูไปบริจาคโลหิต

ที่สภากาชาด ขอทานอาจารยไดรับบุญนี้ดวยนะคะ ดวยความเคารพ
อยางสูง

ตอบ
ขออนโุมทนาตอบญุกศุลทีค่ณุไดทาํแลวในวันนี ้การบริจาคโลหิต

เปนทาน จัดเขาในอุปบารมี คือ บารมีระดับกลางในบรรดาบารมี ๓ ชั้น 
เชน ทานบารมี ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารมี



๘๕สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๕๐๑
ไดยินบอยๆ วา เวลาและวารีไมคอยใคร เปนคําพังเพยไทยหรือ

วามีมาจากไหนคะ ในพระพุทธศาสนามีคําสอนทํานองนี้หรือไมคะ

ตอบ
เคยเหน็คาํในภาษาองักฤษซ่ึงมคีวามหมายทาํนองนีว้า Tide and 

time wait for no man. ไมทราบวาคําพังเพยนี้แปลมาจากคําอังกฤษ
หรือเปลา ในพระพุทธศาสนามีคําสอนทํานองนี้มาก เพื่อความไม
ประมาท เชน ทรงสอนวา บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา วันเวลา
ลวงไปๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู ผมคิดวา แมคฤหัสถหรือฆราวาสก็ควร
พิจารณาเนืองๆ เชนนี้เหมือนกัน เพ่ือจะไดใชเวลาใหเปนประโยชน
ไมลวงไปเปลา 

คําถามที่ ๑๕๐๒
มีหลักอะไรบางคะ ที่ทําใหเปนคนใจเย็น คือไมใจเร็วดวนได

ตอบ
ตองถือหลักที่วา ชาในกิจที่ควรชา ดวนในกิจที่ควรดวน คือ อะไร

ที่ควรจะรีบทําก็ตองรีบทําใหเสร็จในเวลาอันสมควร เรียกวา เหมาะ
แกกาล แตบางอยางตองทําดวยความรอบคอบ ถึงจะชาไปบางก็ไม
เปนไร ประสบความสําเร็จตามเวลาอันสมควร ไมผิดพลาด กาวอยาง
ชาๆ แตมัน่คง มสีภุาษติในภาษาอังกฤษอยูบทหนึง่วา Slow and steady 
win the race. แปลวา ชาและมั่นคง เอาชนะการแขงขันได ทําใหนึกถึง
นิทานเรื่องเตากับกระตายในนิทานอีสป เตาคลานตวมเตี้ยมแตคลาน
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ไมหยุด กระตายคิดวานอนเสียกอนดีกวา คลานอยางเตาเราตองเอาชนะ
ไดแนจึงนอนเสีย ตื่นข้ึนมารีบว่ิงไป ปรากฏวาเตาถึงหลักชัยกอน
แลว บางอยางเราตองรอคอย จะกินผลไมใหอรอยตองคอยใหมันสุก
ขาวสุกก็เชนเดียวกัน มีสุภาษติในพระพุทธศาสนาอยูบทหน่ึงวา ความ
หวังผลยอมสําเร็จแกผูรูจักรอคอย คือไมใจเร็วดวนได (อป อตรมานานํ
ผลาสา ว สมิชฺฌติ) 

คําถามที่ ๑๕๐๓
มีธรรมะขอใดสวนใดคะ ที่นํามาดับความเครียดจากเพื่อนได

บางคะ เชน เพื่อนไมจริงใจ แตเราตองอยูรวมทํางานกับคนอยางนี้

ตอบ
ความไมจริงใจเปนพิษรายซึ่งมีอยูในตัวเขาเอง เขาจะตองไดรับ

ผลแหงความไมจริงใจของเขาอยูแลว อยาเอาความไมจริงใจของเขา
มาทําลายความดีของเรา ขอใหถือสุภาษิตวา “ไมเอาความชั่วของผูอื่น
มาทําลายความดีของตน” แคนี้เราก็คงหายเครียดไดแลว ความเครียด
ถาเราไมฆามันมันก็ฆาเรา ปลอยมันไปเขี่ยมันทิ้งไป ผมทราบวาทําได
ยากแตก็ไมเกินวิสัย ถาเราพยายามยอมตองทําได 

ใครชอบใครชัง ชางเถิด
ใครเชิดใครชู ชางเขา
ใครดาใครบน ทนเอา
ตัวเรารมเย็น เปนพอ
ขอใหคณุรมเย็น  ความช่ัวออกจากผูใดยอมกลับเขาไปหาผูนัน้เอง 

อยาไปสนใจเลย ความไมดีของคนอ่ืนมีบอยคร้ังเปนเหมือนกระจก
สองใหเราเห็นวา อยาทําอยางน้ันนะ ไมดี แปลวา เราสามารถนํามา



๘๗สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ศึกษาเรียนรูไดเพื่อพัฒนาตัวเราเอง ทั้งสวนดีและสวนไมดีของคนอ่ืน 
ถาแกไขไดก็ชวยกันแกไข  ถาแกไขไมไดก็ปลอยไป

คําถามที่ ๑๕๐๔
ไดอานที่อาจารยตอบคําถามที่ ๑๔๙๐ เรื่อง วาสนา สงสัยวา

เมื่อเร็วๆ นี้มีขาวเก่ียวกับพระสงฆรูปหน่ึงพูดแรงๆ ตบพระพุทธรูป
ยกเทาเยยีบบนโตะ และทาํอกีหลายอยาง ตอหนานกัขาวและญาติโยม 
ถือเปนวาสนา อยางหนึ่งหรือไม

ตอบ
อะไรเปนวาสนา อะไรไมเปนวาสนา ผมเขาใจวาพระพุทธเจา

องคเดียวเทานั้นที่ทรงทราบ ถาทานเปนพระอรหันตแลวทําไปดวย
ความเคยชิน ไมใชเพราะแรงผลักดันของกิเลส พระพุทธเจาทานก็จะ
ทรงพยากรณวาเปนวาสนา แตถาพระรูปใดที่ยังเปนปุถุชนอยู ทําไป
ดวยอํานาจกิเลส เชน ความโกรธ เปนตน พระพุทธเจาทานทรงตําหนิ 
ชาวบานก็ตําหนิวา เปนการกระทําท่ีไมสมควร เพราะฉะน้ันพระสงฆ
จึงควรสํารวมกาย วาจา ใจอยูเสมอ ใหดูงามดูดี จึงจะเปนที่ตั้งแหง
ความเล่ือมใสของผูไดพบเห็นหรือไดยินกิตติศัพท 

คําถามที่ ๑๕๐๕
มีผูใหทองคาถาหลายอยาง เชน คาถาใหรวยวา อุ อา กะ สะ

คาถามหาเสนหวา ทา ป อัต สะ คาถาใหคนรักและเคารพวา เม เม
เม สา สี ทิฏ ใหทองวันละหลายๆ ครั้ง ผมไมรูความหมาย อยากจะ
ขอความรูจากทานอาจารย ชวยอธิบายดวย
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ตอบ
คาถาเหลาน้ีตองรูความหมายและนํามาปฏิบัติ จึงจะไดผล เชน 

คาถาทีท่านบอกวาทาํใหรวย  เปนคาํยอของทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน
คือ หลักที่จะทําใหไดรับประโยชนในปจจุบัน ๔ ประการคือ 

๑. อุ ยอมาจาก อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความขยันหม่ัน
เพียรในการศึกษา ในการหาทรัพย ในการสรางความดี

๒. อา ยอมาจาก อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ
รักษาทรัพยที่หามาไดไว รักษาความดีไว

๓. กะ ยอมาจาก กัลยาณมิตตตา ความเปนผูมีมิตรสหายดี 
๔. สะ ยอมาจาก สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามสมควรแกกําลังทรัพย

ที่หาได ไมใหฝดเคืองนัก ไมใหฟุมเฟอยนัก
หลักทั้ง ๔ ประการน้ีทานบอกวา ทําใหตั้งตนไดในปจจุบัน ไมได

บอกวาทําใหรวย แตสวนมากมักจะพูดเลยไปวา ทําใหรวย บางคนถึง
พรอมดวยคุณธรรมเหลานี้ตลอดชีวิต แตก็ไมรวย คนท่ีจะร่ํารวยตอง
ประกอบดวยเหตุปจจัยอีกหลายอยาง แต ๔ ขอนี้ตองมีดวย

คาถามหาเสนหนั้นเปนอักษรยอของสังคหวัตถุ ๔ สังคหวัตถุ
แปลวา หลักที่ทําใหยึดเหนี่ยวนํ้าใจของกันและกัน ๔ ประการ คือ

๑. ทา  ยอมาจาก  ทาน  การให  การแบงปน
๒. ป ยอมาจาก ปยวาจา แปลวา พูดจาดี พูดจานารัก พูดจา

ไพเราะออนหวาน ประสานสามัคคี มีประโยชน
๓. อัต ยอมาจาก อัตถจริยา หมั่นทําประโยชนแกผูอื่น
๔. สะ ยอมาจาก สมานัตตตา ความเปนผูวางตนดี เหมาะสม

แกฐานะ แกภาวะ การรวมสุขรวมทุกข
 คาถาใหเปนที่รักที่เคารพของผูอื่น ยอมาจากสาราณียธรรม

๖ อยาง คือ
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๑. เมตตากายกรรม จะทําอะไรก็ทําดวยเมตตา
๒.  เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็พูดดวยเมตตา
๓.  เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรก็คิดดวยเมตตา
๔.  สาธารณโภคี ไดลาภแลวแบงปน ไมหวงไวแตผูเดียว
๕.  สีลสามัญญตา ความเปนผูมีความประพฤติดีเสมอกัน
๖. ทฏิฐสิามญัญตา ความเปนผูมคีวามเห็นเสมอกัน ไมทะเลาะ

วิวาทกัน  แมจะมีความเห็นไมเหมือนกัน
หลักทั้ง ๖ ประการน้ี ทําใหเปนที่รักเปนท่ีเคารพของผูอื่น เปนไป

เพื่อการสงเคราะหกัน เพื่อความสามัคคีกัน
คาถาเหลานี้ทองไวก็ดี แตตองรูความหมายและนํามาปฏิบัติ

จึงจะสําเร็จประโยชนดวยดี

คําถามที่ ๑๕๐๖
อดีตชาติของพระอุบลวรรณาเถรี คือ "กัณหา" แตทําไมจึงไมได

มาเกิดเปนพระธิดาของเจาชายสิทธัตถะเหมือน "ชาลี" ที่มาเกิดเปน
"ราหุล" และทานมีอภิญญา รู วาระจิต ระลึกชาติได ทําไมยังถูก
ขมขืนได พระอรหันตผูที่มีฤทธ์ิมากอยางพระโมคคัลลานะและพระ-
อุบลวรรณา ทําไมจึงมีเหตุรายแรงเกิดกับชีวิต

ตอบ
ตามประวัติในเวสสันดรชาดกวา กัณหากุมารีเมื่อถูกชูชกเฆ่ียนตี

ก็อธิษฐานจิตวา ไมขอเกิดเปนลูกพออีกแลว สําหรับชาลีกุมารไมไดคิด
เชนนั้น จึงมาเกิดเปนพระราหุล
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บุพพกรรมของพระอุบลวรรณาเถรียังไมเคยพบท่ีมา สวนของ
พระมหาโมคคัลลานะน้ัน ทราบกันอยูโดยท่ัวไปแลววาเคยเฆ่ียนตี
มารดาบิดาในชาติกอน

คําถามที่ ๑๕๐๗
เศษกรรม หมายถึงอยางไรครับ ใชคนใกลหมดกรรมหรือใกล

จะพนจากวิบากกรรมที่ตนเคยทํามาหรือไมครับ

ตอบ
เศษกรรม เชนวา บุคคลทําบาปแลวไปเกิดในนรก พนจากนรก

แลว เศษกรรมทําใหมาเกิดเปนสัตวเดรัจฉานที่ตองทนทุกขทรมานอีก
หลายชาติ เมื่อมาเกิดเปนมนุษยอีกก็ตองทนทุกขทรมานอีกมากมาย 
จนกวาจะส้ินกรรม

คําถามที่ ๑๕๐๘
เมื่อวันกอน เกิดความรูสึกวาตัวเองเปนคนดี (แตตัวสติ บอกวา 

เริ่มแยแลวนะ..) หนูก็พิจารณาลงไป..ไดโจทยมาสองประโยคคะ คือ
เรื่องศีล กับ การกระทําใหแจง (เกิดปญญาเปนสัมมาทิฏฐิ) ไมทราบวา
มันสัมพันธกันอยางไรคะ..หนูทราบแควา ..ศีลหาหนูยังไม บริสุทธิ์
แตเร่ืองสัมมาทิฏฐิของหนูก็ยังเจงคะ ..ยังตีโจทยไมแตกคะ.. (เหมือน
โกอานของศาสนาเซ็นเลยคะ)..อาจารยพอจะชวยอธิบายใหหนูได
ไหมคะ หรือวาหนูตองหาคําตอบเองรูเองเทานั้นคะ
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ตอบ
อยากทราบวา ศีล ๕ ที่ยังไมบริบูรณนั้น บกพรองที่ขอไหน

ถาสํารวจทราบแลวก็ใหแกไข ทําใหบริบูรณในขอน้ัน ศีล ๕ ก็จะดี
ไปดวย ก็จะบริบูรณทั้งสัมมาทิฏฐิและศีล ๕ 

คําถามที่ ๑๕๐๙
เคยไดยินเรื่อง เวมานิกเปรต อยากทราบวา ถาเราเก็บเศษเงิน

ที่ไมใชของเราไดแลว เราเอาไปใหขอทานน่ีผิดไหม? หรือเราไมควร
เขาไปยุง?

ตอบ
คุณทําดีแลว เพราะวาเงินนั้นหาเจาของมิได คุณเอาไปให

ขอทาน เปนการทําบุญโดยไมเจือบาป คนท่ีเปนเวมานิกเปรตน้ัน
ทําบุญเจือบาป ทําดีคลุกเคลาดวยชั่ว จึงตองไปเสวยสุขบางทุกข
บางผลัดเปลี่ยนกันไป 

คําถามที่ ๑๕๑๐
กราบทานอาจารยดวยความเคารพ นอกจากตองอดทนจาก

การกีดกันผลงานจากผูอื่น ทานมีขอธรรมอะไรใหดิฉันเกิดความสวาง
กวานี้ และวางได เพื่อใหมานะลดลงอีก ขอบพระคุณทานท่ีเมตตาานะลดลง
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ตอบ
ขออางคําของทานมหาตมคานธีที่วา “งานท่ีแทจริงไมเคยไรผล” 

เขากีดกันคุณไดไมเทาไรหรอก คุณทําความเพียรใหสมํ่าเสมอ ทํา
ความดีใหเสมอตนเสมอปลาย แลวเขาจะเลิกไปเอง ขออวยพรให
คุณประสบความสําเร็จในการงาน 

คําถามที่ ๑๕๑๑
ดิฉันเคยอานหนังสือวา ถาพอแมปวยมีความทุกขทรมาน แลว

สั่งใหหมอฉีดยาใหตาย เพื่อจะไดไมตองทรมาน หรือสั่งใหหมอเอา
สายออกซิเจนออก ถึงแมเปนการุณยฆาต แตถือวาเปนอนันตริยกรรม 
แตหากพอแมแจงความประสงคไวกับลูก หรือทําพินัยกรรมไววา ไม
ตองรักษาโดยการเจาะคอเพื่อใหหายใจ ในกรณีที่ไมสามารถหายใจ
ไดดวยตัวเอง ถาลูกทําตามจะถูกตองหรือไม หรือผิดศีลธรรมท่ีไม
รักษาบุพการี 

ตอบ
เร่ืองนี้เปนเร่ืองที่ปฏิบัติยากจริงๆ ขอใหคุณพิจารณากระทําให

เหมาะสมตามเหตุกาณ (การณวสิกตา) ผมคงตอบไดเทาน้ี 

คําถามที่ ๑๕๑๒
เรียนอาจารยวศินที่เคารพคะ การดูรายการหรือการหาขอมูล

รานอาหารตางๆ เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับรานอาหารดีๆ อยางน้ีเปน
การผิดศีล ๘ หรือเปลาคะ ขอบพระคุณคะ
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ตอบ
ไมผิดครับ 

คําถามที่ ๑๕๑๓
เรียนอาจารยวศินคะ ถาถือศีล ๘ แลวบางครั้งเผลอรองเพลง

ในใจ เปนการผิดศีลหรือไมคะ

ตอบ
ไมผิดครับ 

คําถามที่ ๑๕๑๔
อาจารยคะ ตัวเองทํางานกับผูปวย แลวเจอกับหัวหนางานที่เรา

รูสึกไมคอยยุติธรรมกับลูกนอง เชน เรื่องที่บางคนทําผิดก็บอกวาถูก
ขาวไมเคยซื้อกิน กินกับลูกนอง ถาใครประจบคนนั้นไมผิด บางคน
ไมทํางานประเมินมาไดคะแนนสูงกวาคนทํางาน บางครั้งตัวเองคิดวา
เราไมคิดทําอะไรใหผู ปวยดีไหม? คืองานประจําทําอยูแลว แตคิด
นวัตกรรมใหผูปวยเพ่ิม แตหัวหนาเขาไมเห็นคิดวาธรรมดา เราจะนํา
ธรรมะขอไหนมาพิจารณาดีคะ บางครั้งเราทราบนะคะวาทําดีไมตอง
หวังวาตองมีอะไรตอบแทน แตบางครั้งอดคิดไมได แลวเรามาอยูกับ
หัวหนาซึ่งมีคุณสมบตัิที่เรารูสึกวาเปนหัวหนาไดยังไง?

ตอบ
ถาเปนไปได  ลองหาทางยายไปอยู แผนกอื่นที่มีหัวหนาดีๆ

สักหนอย แตคุณควรจะตองพิจารณาตัวเองดวย วาเรามีขอบกพรอง
อะไรบาง คุณอาจดีเกินไปหรือระเบียบมากเกินไปก็ได 
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คําถามที่ ๑๕๑๕
อาจารยคะ  อาจารยบอกวาถาเราอยากเกดิเปนอะไร ใหอธษิฐาน

แลวทําเหตุใหตรง แลวเราจะสามารถเกิดเปนอะไรก็ได แลวเกิดเปน
อะไรจะดีที่สุดคะ? เปนมนุษย เปนนางฟา แลวถาเราเกิดบนสวรรค
แลวอยากปฏิบัติธรรมดวยไดไหมคะ?

ตอบ
ไมเกิด ดีที่สุด ถายังตองเกิดอีก เปนเทวดาดีกวาเปนมนุษย

สบายกวาเยอะ ปฏิบัติธรรมก็ได สามารถบรรลุไดถึงเปนพระอรหันต
ในเทวโลก 

คําถามที่ ๑๕๑๖
ทําอยางไรดีคะอาจารย ถึงจะแกนิสัยไมดีของตัวเองได คือวา

เปนคนท่ีตรงคะ บางคร้ังเห็นอะไรไมดีตองพูด ซึ่งบางคร้ังมีผลกับ
ตัวเอง และบางคร้ังปากเร็ว สิ่งที่ไมควรพูดก็พูด ทําใหบางคนรูสึก
ไมดีกับเรา

ตอบ
ความตรงเปนความดี แตตองมีวิธีการในการพูดหรือทําให

นุมนวลสกัหนอย  ถาคณุคนัหูเอาไมแคะเขาไปในหกูจ็ะเจ็บและอกัเสบ 
แตถาคุณเอาสําลีพันปลายไม แลวแหยเขาไปแคะหู หายคันไดไมเจ็บ
ไมอักเสบ เคยมีนิทานเลากันวา ชายคนหน่ึงเปนคนตรง เดินไปไหน
ก็ไปตรงๆ ไมยอมออมเลยสักนิดเดียว วันหน่ึงเดินไปบนคันนา มี
ตนตาลสูงขวางคันนาอยู เขาปนข้ึนไปบนตนตาล แลวลงอีกทางหน่ึง 
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ไดรับความลําบากเปนหนักหนา ถาเขาเดินออมเสียหนอย ก็จะสะดวก
สบายกวาเยอะเลย ในวินัยของพระสงฆ ทานสอนไววา ถาจะเตือน
ผูใหญ อยาเตือนตรงๆ ใหเตือนโดยออมใหพอทานรูสึกตัว แลวทาน
จะแกไขเอง ถึงเราจะเตือนผูนอยก็เชนเดียวกัน ถาพอทําไดก็ใหพูด
โดยนุมนวล ก็จะไดประโยชนดวยกันทุกฝาย 

คําถามที่ ๑๕๑๗
ขอทานอาจารยไดโปรดแนะนําหนงัสอืจริยธรรมท่ีสรางแรงบันดาล

ใจใหคนกลัวบาปทุกชนิด ที่อานงายๆ ที่ทานอาจารยเห็นวาดีที่สุด
สัก ๓-๔ เลม จะเปนหนังสือที่ทานอาจารยประพันธเอง หรือของ
ครูบาอาจารยทานอื่นๆ ก็ไดนะคะ  กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ
เทาที่นึกออกเวลานี้ 
๑. นรก สวรรค บุญ บาปในพระพุทธศาสนา
๒. หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด
๓. ทางแหงความดี
ทั้ง ๓ เลมนี้ ผมเปนผูเขียนเอง

คําถามที่ ๑๕๑๘
คนเราตองรักษาธรรมขอใด หากอยากเกิดเปนมนุษย เปนเทวดา 

เปนพรหม หรือไมตองเกิดอีกเลยคะ
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ตอบ
ถาไมตองเกิดอีก ก็ตองปฏิบัติธรรมใหจนถึงเปนพระอรหันต

โดยทางมรรคมีองค ๘ หรือศีล สมาธิ ปญญา ถาอยากเปนมนุษยอีก 
หรือเปนเทวดา ก็ใหรักษาศีล ๕ หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ และประพฤติ
จริยธรรมตางๆ เชน พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เปนตน ถาอยาก
จะเลือกเกิดตามท่ีตองการ หรือเลือกส้ินอาสวะ พระพุทธเจาทานสอน
ใหตั้งตนอยูในธรรม ๕ อยาง ประพฤติธรรม ๕ อยางใหบริบูรณ คือ 
ศรัทธา ศีล สุตะ (การสดับตรับฟงธรรมมาก)  จาคะ ปญญา

(สังขารูปปตติสูตร)

คําถามที่ ๑๕๑๙
สวรรคมีทั้งหมดก่ีชั้นคะ? แตกตางกันอยางไร? สวรรคชั้นใดดี

ที่สุดคะ?

ตอบ
สวรรคกามาวจรมี ๖ ชั้น แตกตางกันที่คุณภาพของชีวิตของ

เทพชั้นนั้นๆ ชั้นดุสิตถือกันวาดีที่สุด เปนที่อยู ของนักปราชญและ
บัณฑิตทั้งหลาย 

คําถามที่ ๑๕๒๐
อาจารยคะ ศีล ๕ ที่วาบริบูรณ และเราตองทําใหบริบูรณนั้น

มีขอปลีกยอยอยางไรคะ?
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ตอบ
ที่วาบริบูรณนั้นคือ ไมขาด ไมดาง ไมพรอย เปนไท วิญูชน

สรรเสริญ ไมเกี่ยวของดวยตัณหาและทิฏฐิ เปนไปเพื่อสมาธิ ทาน
กลาววา การรักษาศีลใหไดอยางนี้ เปนศีลที่พระอริยเจาสรรเสริญ
พอใจ (อริยกันตศีล) บริสุทธิ์ดี ไมเศราหมอง ถาจะใหอธิบายโดย
ละเอียด  เร่ืองก็จะยาวมาก 

คําถามที่ ๑๕๒๑
เรียนอาจารยวศินฯ ที่เคารพ ผมไมเขาใจสภาวะของคําวาทุกขัง

ในไตรลักษณเลยครับ งงมาก เพราะผมคุนเคยกับคําวาทุกขใน
ภาษาไทย มีแตคําอธิบายวาทนอยู ในสภาพเดิมไมได เพียงแคนี้
ทําใหผมสับสนจนถึงทุกวันนี้ ชวยกรุณาอธิบายสภาวะนี้ใหคนโง
อยางผมหายสงสัยทีเถิดครับ กราบขอบพระคุณอยางสูง

ตอบ
ในไตรลักษณกลาววา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา แปลวา สังขาร

ทั้งปวงเปนทุกข ไมวาจะเปนสังขารที่มีจิตหรือสังขารที่ไมมีจิต คือ
ไมวาจะเปนสัตวหรือเปนวัตถุสิ่งของ คาบเกี่ยวกับความไมเท่ียงดวย 
ทานกลาววา สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนทุกข แปลวา ทนไดยาก สวน
ความสุขนั้นแปลวาทนไดงาย ตองทนเหมือนกัน ตางกันแตเพียงทน
ไดงายหรือทนไดยากเทานั้น คือมันตองทรุดโทรมไปเปล่ียนแปลงไป
สุดแลวแตเหตุปจจัยจะมาทําใหเปล่ียนแปลง ไมคงท่ีอยูได สําหรับ
สิ่งที่มีชีวิตมีจิตใจ ความทุกขเปนสิ่งที่เห็นไดงาย เชน ทุกขเวทนา
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อาพาธ ความทุกขทางใจ แตสิ่งที่ไมมีชีวิตไมมีจิตใจ ความทุกขของมัน
หมายถึงความเปลี่ยนแปลง ไมอยู ในสภาพเดิมได ก็คงอธิบายได
เทานี้  คุณไมโงหรอก  เรื่องนี้เปนเรื่องที่เขาใจไดยากจริงๆ 

คําถามที่ ๑๕๒๒
กราบขอบพระคณุทานอาจารยทีก่รณุาใหดฉินัแจงในส่ิงทีค่วรและ

ไมควรในทุกเร่ืองที่ไดประสบ ขออํานาจคุณพระรัตนตรัยคุมครองทาน
มีสุขภาพแข็งแรง เบาจากโรคที่เบียดเบียนคะ

ตอบ
ขอบใจมากๆ ขอใหคุณประสบความสําเร็จในส่ิงท่ีตองการซ่ึง

ประกอบดวยธรรม

คําถามที่ ๑๕๒๓
วนัน้ีเปนวันมาฆบูชา  ขอกราบบูชาพระคุณของทานอาจารยผูอทุศิ

ชีวิตเพื่อรักษาและเผยแผพระสัทธรรม และขอโอกาสขอพรจากทาน
อาจารย ตามที่เคยไดยินไดรับจากทานอาจารยเมื่อครั้งที่ทานอาจารย
ยังไปสอนหนังสือวันอาทิตยที่วัดบวรฯ ประทับใจคําอวยพรภาษาบาลี
และคําแปลท่ีทานใหกับพวกเรามาก ที่ขึ้น ตนวา สพฺพโรควินิ-
มุตฺโต ..และ ชยสิทฺธิ ธนังลาภัง..ขอทานอาจารยโปรดจารึกพรน้ัน
ใหแดทุกทานที่เขามาอานและสอบถามในเรือนธรรมน้ี เพื่อเปน
สิริมงคลแดญาติธรรมทุกทานดวยนะคะ กราบขอบพระคุณอยางสูง 
และ สาธุ สาธุคะ
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ตอบ
ขอบอกที่แปลเปนภาษาไทยแลวก็แลวกัน ถาวาภาษาบาลีดวย

ก็จะยากและยาว ที่ขึ้นตนดวย สพฺพโรควินิมุตฺโต นั้น ความสําคัญวา
ขอใหทานพนจากโรคทั้งปวง พนจากความเดือดรอนท้ังปวง พนจาก
เวรภัยทั้งปวง และเปนผูเย็นกายเย็นใจ ตลอดกาลทุกเมื่อ

ที่ขึ้นตนดวย ธนสิทธิ ธนํ ลาภํ นั้น ความภาษาไทยวา ขอใหทาน
มีชัย ประสบความสําเร็จ มีทรัพย มีลาภ มีความสวัสดี มีโชค มีสุข
มีกําลัง มีสิริ มีอายุ มีวรรณะดี มีโภคะ มีความเจริญ มียศ มีอายุยืน
เปนรอยป  มีความสําเร็จในชีวิตที่ตองการ

วันนี้เปนวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันมาฆบูชา ขอพูด
ถึงโอวาทปาติโมกขสักเล็กนอย วันเพ็ญเดือน ๓ เมื่อพระพุทธเจาตรัสรู
แลวได ๙ เดือน ไดมีการประชุมสงฆ ที่เรียกวา จาตุรงคสันนิบาต
ที่เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห จาตุรงคสันนิบาต แปลวา การประชุมซึ่ง
ประกอบดวยองค ๔ คือ 

๑. พระที่มาประชุมกันลวนเปนพระอรหันต (สพฺเพ ขีณาสวา)
๒. พระสงฆเหลานั้นลวนไดรับอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา 

(สพฺเพ เอหิภิกฺขุกา)
๓. มาประชุมกันโดยมิไดนัดหมายกัน หรือไมมีใครนิมนต (สพฺเพ 

อนิมนฺติตา)
๔. วันนั้นเปนวันพระจันทรเต็มดวงเดือนมาฆะ (ปุณฺณจนฺโท

มาฆนกฺขตฺเตน)
พระพุทธเจาไดทรงเห็นเหตุอัศจรรยทั้ง ๔ ประการน้ี จึงทรงแสดง

โอวาทปาติโมกข ซึ่งมีใจความสําคัญดังนี้ ตีติกขาขันติเปนตบะ
อยางยิ่ง พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา “พระนิพพานเปนบรมธรรม
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ผูที่ยังฆาผูอื่น ยังเบียดเบียนผูอื่น ไมชื่อวาเปนบรรพชิต ไมชื่อวา
เปนสมณะ การไมทําบาปท้ังปวง การทํากุศลใหถึงพรอม การทําจิต
ของตนใหบริสุทธิ์ เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย

การไมกลาวราย การไมฆา และการสํารวมในปาติโมกข การ
รูจักประมาณในอาหาร การอยูในท่ีสงบสงัด การประกอบความเพียร
ในอธิจิต นี้ก็เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย”

ขอความเหลานี้ ผมไดอธิบายไวละเอียดแลว ในหนังสือชื่อ
“โอวาทปาติโมกข” หนา ๒๙๖ หนา ขนาดหนังสือ ๑๖ หนายกพิเศษ
จัดพิมพโดย สํานักพิมพโอเดียนสโตร โทร. ๐๒-๒๒๑-๐๗๔๒ ที่เปน 
mp ๓ อานโดยยุวดี อึ๊งศรีวงษ 

เน่ืองในโอกาสวันมาฆบูชา ขออวยพรใหทุกคนมีความสุขความ
เจริญในธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป

คําถามที่ ๑๕๒๔
อาจารยเคยเจอแบบนี้ไหมคะ เราเก็บขอมูลไวในคอมหรือ

บันทึกไว แตถูกเพื่อนรวมงานมาดึงขอมูลไปใช โดยไมไดขออนุญาต 
แลวแอบทําบอยๆ เราทําเหนื่อยกวาจะไดขอมูลหรือความรูมา แตเขา
หยิบไปใชหนาตาเฉย ถือเสมือนเปนของเขา เราเหน่ือยมากคะ เขา
กินแรง ไมตองทําอะไร แตไดของไป ตอนน้ีคือเหน่ือยและไมอยาก
ทํางานเอาเลยคะ ทําแลวผลงานเหมือนโอนไปใหเขานะคะ ควร
ปรับปรุงและทําอยางไรดีคะ เอาธรรมะขอไหนมาชวยคะ ยายงาน
ก็ยากหางานไดยาก เพราะอายุมากแลว ความสามารถดานคอมและ
ทางโลกก็รูไมทันเขาคะ
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ตอบ
ทางท่ีเปนไปไดนาจะเปนวา คุณเก็บขอมูลไวในท่ีๆ ปลอดภัย

ไมใหใครขโมยไปได สวนท่ีขโมยไปแลวก็แลวไป นึกวาทําบุญ คุณ
จะไดสบายใจข้ึน  ผมคงแนะนําไดเพียงเทานี้ 

คําถามที่ ๑๕๒๕
อาจารยคะ จะชนะคนโกรธดวยความเมตตา แลวจะชนะคน

ขี้อิจฉาดวยธรรมะขอใดคะ และคนท่ีขี้นอยใจ จะตองทําตัวอยางไร
ถึงหายไดดีคะ ใชธรรมะขอไหนคะ กราบขอบพระคุณคะ ธรรมะของ
อาจารยหลายๆ ขอชวยเปนกําลังใจ และกําลังในการปฏิบัติไดดีมาก
เลยคะ ขอบพระคุณมาอยางสูงเลยคะ

ตอบ
คิดวานาจะเปนความกรุณา คือสงสารเขา ที่เขาถูกไฟคือความ

ริษยาเผาลนจิตใจเขาอยูตลอดเวลา การที่เขาริษยาเราแสดงวาเรามีดี
ใหคุณรักษาความดีไวเหมือนเกลือรักษาความเค็ม (รกฺเขยฺย อตฺตโน
สาธุง ลวณํ โลณตํ ยถา) พรอมๆ กันนั้นใหมีความออนนอมถอมตน
ใหมาก ใหรูสึกวาเรายังมีความดีไมพอ 

คนข้ีนอยใจตองพิจารณาถึงความจําเปนของผูอื่นใหมาก เขา
อาจจําเปนที่จะตองทําเชนนั้น ถาเราเปนเขาเราอาจจะทําเชนเขาก็ได 
ธรรมะขอปญญาและความเห็นอกเห็นใจผูอื่น เปนส่ิงสําคัญที่คน
ขี้นอยใจจะตองใครครวญบอยๆ อีกประการหนึ่ง การใหอภัยนับวาเปน
สิ่งสําคัญ ถาเราเกี่ยวของกับผู อื่น การใหอภัยจําเปนตองใชมาก
เพราะความจําเปนของแตละคนไมเหมือนกัน
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คําถามที่ ๑๕๒๖
หนปูฏิบตัธิรรมในชวีติประจาํวนั  จนความรูตวัเปนไปโดยอตัโนมตัิ 

ถาจะคิดพูดทําไมดี มันจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ และมั่นใจในศีลของ
ตัวเองมาก เมื่อพิจารณาดูศีลของตัวเอง จะเกิดความสวางใส มั่นใจ
และมีพลังมาก แตเมื่อไมนานมาน้ีเอง เกิดโกหกโดยไมรู สึกตัวเลย
มารูตัวเอาอีกทีตอนโกหกไปไดแลวสักพักหนึ่ง หรือบางทีก็รูตัวตอน
ที่กําลังพูดโกหกอยู ก็คิดวาตัวเองไมไดมีเจตนาเลย แตก็คิดวาไมใช 
เพราะทุกอยางท่ีทําและพูดตองมาจากใจ พอวันตอมาก็มีเหตุการณที่
เราโกหกไปอีก โกหกในเรื่องใหญขึ้นไปอีก ไมรูตัวเลย (สติสัมปชัญญะ 
ที่สมบูรณอันนั้นมันหายไปไหนไมรู ) และไดรับทุกขจากการทุศีลนั้น
ทันที ความตั้งมั่นลดลง จะรูสึกวาใจสั่นๆ และรนมากเลยคะ แตพอ
ยอนกลับมามองดูกาย ใจ ก็เห็นเขาอยูกันธรรมดามาก เห็นเขาชัดเจน
ดีอยู ไมมีอะไรแปลกไป หนูขอรบกวนเรียนถามอาจารยคะ ๑. สติ 
สัมปชัญญะ ที่สมบูรณนั้นมันหายไปไหน ทําไมมันไมออกมาทํางาน
เหมอืนทกุทลีะคะ  ๒. ตอนทีม่นัรูไดเองโดยอตัโนมตั ิ หนูกไ็มไดบรกิรรม 
เพราะถาเราบริกรรม จะเห็นความจงใจกระทํา แตพอไมบริกรรมก็เกิด
หลุดไปเกิดเหตุการณอยางที่กลาวมา หนูยอหยอนตอการปฏิบัติไป
ไหมคะ ตองทําอยางไรจึงดี ๓. เวลาคิดผิด พูดผิด ทําผิด หนูไมเห็น
จิตตอนเริ่มเลย หนูจะรูจะเห็นตอนขณะที่กําลังคิดผิด กําลังพูดผิด
กําลังทําผิดอยู ซึ่งจะละอกุศลตอนน้ันก็ได (ตนเองก็จะรูสึกวาอารมณ
มนัคางๆ และแปลกๆ อยูบาง) แตถงึอยางไรกไ็ดทาํผดิไปแลว เรยีนถาม
วาทําอยางไรจะเห็นตั้งแตเริ่มตน จะไดไมเกิดอกุศลคะ ๔. หนูควรฝก
ใหมชาๆ และบริกรรมไปดวยไหมคะ กราบขอบพระคุณคะ
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ตอบ
๑. เวลาที่ถูกกิเลสครอบงํา สติสัมปชัญญะหรือปญญาก็จะ

หายไป เพราะฉะนั้นตองระวังกิเลส อยาใหครอบงํา
๒. แสดงวาเวลานั้นกิเลสไมไดครอบงําจิต สติสัมปชัญญะจึง

ยังสมบูรณอยู
๓. ระวังจิตไมใหขัดเคือง ไมใหลุมหลง ไมใหมัวเมาในอารมณ 

อันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง ลุมหลง และมัวเมา รักษาจิตดวยสติ
ดวยความไมประมาท จิตนี้รับอารมณวองไวย่ิงนัก สวนมากเอาไว
ไมอยูไมทันกับอารมณที่มายั่วยวนใหโลภใหโกรธใหหลง ตองระวัง
จิตใหเหมือนบุคคลที่ประคองหมอนํ้ามันที่เต็มปริ่ม และมีผูถือดาบ
อยู ขางหลัง วาถานํ้ามันหกก็จะฟนคอเสีย ผู นั้นจะตองคอยระวัง
หมอนํ้ามันเพียงใด การรักษาตนตองมีสติเปนเครื่องรักษา เมื่อจะรักษา
ผู อื่น ก็เอาสตินั่นแหละเปนเคร่ืองรักษา ธรรมท่ีตองเพิ่มขึ้นมาใน
การรักษาผูอื่นก็คือ ความอดทน ความเอ็นดู ความไมคิดเบียดเบียน

๔. ก็ดีเหมือนกัน เหมือนคนเดินหกลม แลวลุกขึ้นมาเดินใหม

คําถามที่ ๑๕๒๗
กราบสวัสดีคะทานอาจารยวศินที่นับถือ ตอนน้ีสุขภาพของหนู

ไมคอยดีเลยคะ อายุ ๔๘ ป แตตอนนี้เหมือนคนอายุ ๘๐ ป รูสึกปวด
ตามเน้ือตัวและกระดูก ตามขอตางๆ ปวดเขา ไมสามารถน่ังคุกเขา
ได เปนมาเกือบ ๓ ปแลวคะ ตั้งแตหนูเริ่มสนใจมาปฏิบัติธรรม เลย
นกึขึน้ไดวาเคยอธษิฐานทกุครัง้เวลาทีไ่ดทาํบญุ วาความเจบ็ความปวด 
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ขออยาไดเกิดขึ้นกับแมของหนู ใหมาเกิดกับตัวหนูเอง เพราะแมหนู
ปวยเปนเสนเลือดฝอยในสมองแตก พูดไมไดและชวยเหลือตัวเอง
ไมได นอนอยูบนเตียงตลอดเวลา แมหนูปวยมา ๖ ปแลวคะ เปนเพราะ
หนูสงสารทานคะ และไมสามารถดูแลทานได เพราะตองดูแลคุณแม
สามี ซึ่งเปนครอบครัวคนจีน หนูคิดวาตอนนี้หนูคงรับมาเต็มๆ จากแรง
อธิษฐานนั้น ทานอาจารยคิดวาหนูพอจะมีทางแกไขไดไหมคะ แตใจ
หนึ่งก็คิดวาเปนการตอบแทนพระคุณทาน เพราะทุกวันน้ีแมหนูถึง
จะปวยแตก็มีหนาตาสดใส ไมมีริ้วรอยแหงความเจ็บปวย หนูเสียอีก
ที่ตองผาตัดมือมาแลวสองครั้ง และอาจจะมีครั้งตอๆ ไปเร็วๆ นี้ เพราะ
มันรูสึกทรมานมาก สุดทายนี้ขอใหทานอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงเปน
รมโพธ์ิรมไทรและเปนเสาหลักของพุทธศาสนา ไปตราบนานเทานาน
คะ

ตอบ
ที่เขาใจวาเปนเพราะแรงอธิษฐานท่ีขอเจ็บเสียเอง คงไมใช เรื่อง

การเจ็บไขไดปวยของใครของคนน้ัน ผมเองก็เจ็บปวยอยูตลอดเวลา 
ขอใหคุณพิจารณาอภิณหปจจเวกขณ คือขอที่พระพุทธเจาทรงสอน
ใหพิจารณาบอยๆ ๕ ประการ

๑. เรามีความแกเปนธรรมดา
๒. เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา
๓.  เรามีความตายเปนธรรมดา
๔.  เราจะตองพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเปนธรรมดา
๕.  เรามีกรรมเปนของของตน ผูทําดีจักไดดี ทาํชั่วจักไดชั่ว
๕ อยางน้ี จะลวงพนไปไมได
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ขอบคุณที่อวยพรมา ผมเองก็ตกอยูในสภาพธรรมดาท่ีตองแก
ตองเจ็บและตองตาย ตองพลัดพรากสูญเสีย ตองเสวยผลแหงกรรม
ที่ทําไวทั้งในชาตินี้และชาติกอน พวกเราเปนเพื่อนรวมทุกขเกิดแกเจ็บ
ตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

คําถามที่ ๑๕๒๘
สวัสดีครับอาจารย การท่ีอาจารยบอกวาในกระแสแหงทุกข

หากเราตองการตัดตอนขั้นตอนแหงความทุกข เราตองไปดักที่ผัสสะ
กับเวทนา คือเราตองมีสติดูลงไปที่ตัวเวทนาใชหรือเปลาครับ ประมาณ
วาเวทนามันเปนสภาวะตามธรรมชาติ มันเกิดมาตามเหตุปจจัย หาก
เราวางจิตใจในการดูใหเปนวิปสสนา เราก็ตองดูตัวเวทนาท่ีมันเกิดขึ้น
จริงในความรูสึก จนเห็นมันดับไป ตรงนี้เราจะเรียกวาเราเกิดมีญาณ
ในวิปสสนาแลวใชหรือเปลาครับ ยากจังครับ ดูทันบางดูไมทันบาง 
สงสัยสมาธิไมคอยพอ  รบกวนอาจารยตอบขอสงสัยหรือวิธีการปฏิบัติ
ดวยครับ

ตอบ
เรื่องผัสสะ เรื่องเวทนาน้ี เปนเร่ืองยากมากในการกําหนดใหรู 

เทาทนั   ขอใหคณุพจิารณาตามนยัแหงอาทิตตปริยายสูตรทีว่า   อายตนะ
ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเปนตน
ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ มีเวทนาท่ีเกิดจากจักขุสัมผัส เปนตน ลวนแตเปน
ของรอน รอนเพราะไฟคือราคะ โทสะ โมหะบาง รอนเพราะเพลิงทุกข
มเีกดิแกเจบ็ตายเปนตนบาง  เมือ่พิจารณาเห็นอยูอยางน้ียอมเบือ่หนาย
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ในส่ิงท้ังปวง คลายความยินดีและหลุดพน แมจะเปนการช่ัวคราว
ก็ตาม อาทิตตปริยายสูตรน้ีควรทองไวบอยๆ ก็จะคลายความยึดมั่น
ถือมั่นในอารมณตางๆ ไดมาก เพราะเห็นวามันเปนของรอน 

คําถามที่ ๑๕๒๙
สวัสดีคะ แมชีเลนหวยไดหรือเปลาคะ แลวทานจะบาปไหม 

เหน็ลงหนงัสอืพมิพวา แมชเีลนหวยแลวถกูรางวัล กลวัเพือ่นๆ ชาวพทุธ
จะเขาใจวา ไปบวชชีหรือไปถืออุโบสถแลวไดอานิสงสถูกหวยรวยเบอร 
จะผิดความหมายของการบวชเนกขัมมะคะ

ตอบ
ไมควรเลน 

คําถามที่ ๑๕๓๐
สวัสดีครับอาจารย หากเราเกิดความรูสึกทางเพศ เรากําหนด

อสุภะ ก็จะเปนสมถะ หากเราจะกําหนดใหเปนวิปสสนา เราจะกําหนด
อยางไรครับ มองวามันเปนเพียงอารมณ เพงมันจนอารมณนั้นมันดับ
ไปเอง หรือยังไงครับ ชวยชี้แนะดวยครับ

ตอบ
ถาจะใหเปนวิปสสนา ก็ตองพิจารณาโดยความเปนธาตุ ถา

พิจารณาอารมณนั้นโดยความเปนของปฏิกูลก็เปนสมถภาวนา 
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คําถามที่ ๑๕๓๑
ที่เคยทราบมาวา พระพุทธเจาอยูดวยวิหารธรรมคือรูลมหายใจ

ใหมาก แตตนเองฝกแบบดูพองยุบ รูที่ปลายลมและดูการเคลื่อนไหว
ของกายมาตลอด ๒ ปกวา พอจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจแบบดูที่ตนลม
นั้นรูสึกติดขัด ไมคอยถนัด บางทีรูลมบอยๆ แลวรูสึกเหนื่อย อยางนี้
เราควรเลิกดูตนลมไหมคะ แลวถาไมรู ลมหายใจ แตดูกายในกาย
แบบอื่น เชน ดูการเคลื่อนไหวของกาย อยางนี้ถือวาปฏิบัติธรรม และ
ความกาวหนาในธรรมจะเหมือนกันหรือตางกันกับดูลมหายใจหรือไม

ตอบ
คณุจะทําแบบไหนก็ได ขอใหจติสงบและมีปญญา ทานใหอารมณ

กรรมฐานไวหลายแบบ เพื่อใหเหมาะกับจริตอัธยาศัยของแตละคน

คําถามที่ ๑๕๓๒
ชวงนี้มีขาวไมคอยดีกับพระและเณร พุทธศาสนิกชนท่ีมีแต

ศรัทธา แตเปนศรัทธาที่ฝากไวกับบุคคลก็จะรูสึกเสื่อมศรัทธาไมมาก
ก็นอย อาจารยกรุณาสอนเกี่ยวกับศรัทธาในทางพุทธศาสนา ที่เปน
ปจจัยไปสูปญญาให ดวยครับ

ตอบ
มีหนังสืออยูเลมหนึ่งชื่อ “ศรัทธากับปญญาในพระพุทธศาสนา” 

ผมไดพูดออกวิทยุ แลวมีผู มาพิมพเปนเลมหนังสือ ที่เปนซีดีก็มี
ลองติดตอไปทางชมรมกัลยาณธรรมคงจะไดทั้งซีดีและหนังสือ ผม
ไดพูดเรื่องศรัทธากับปญญาไวมากพอสมควร 
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คําถามที่ ๑๕๓๓
ผมไดฟงการประโคมขาววา ใหประชาชนมารวมกันสวดมนต

นั่งสมาธิ ภาวนากันใหเยอะๆ อานิสงสจะแรงสงผลใหประเทศชาติ
เจริญรุงเรือง ผมไดฟงแลวเกิดขอสงสัยวา การที่ประชาชนไปสวดมนต 
นั่งสมาธิ ภาวนากันอยางนี้เพ่ือหวังผลอยางที่พระทานบอก มันนา
จะผิดหลักกรรม ออกจะเปนแนวลัทธิออนวอนดลบันดาลมากกวา
มีบางคนแยงผมวามันเปนสิทธิที่เขาจะทํา แตผมก็บอกวาเหตุมัน
อยูที่ไหนเราก็ตองไปแกที่นั้นสิ ภาวนานาจะเปนการพัฒนาศีล สมาธิ 
ปญญา ดวยการรูและเขาใจสภาพความเปนจริงของโลกและตัวชีวิต 
แลวก็จัดการกับมันดวยความถูกตองมากกวา ผมกลับมองคณะสงฆ
หรือพระผูใหญที่สนับสนุนการกระทํานี้ วาเปนความประมาทมากกวา 
ถึงแมเจตนาจะดี แตเอาของบริสุทธ์ิมาลูบคลําใหสกปรกเสียมากกวา 
อาจารยมีความคิดเห็นอยางไรครับ

ตอบ
คุณพูดมาดีแลว ไมตองมีอะไรเพิ่มเติม คิดวานาจะทําเหตุให

ตรงกับผลท่ีตองการจะเหมาะกวา 

คําถามที่ ๑๕๓๔
นิพพาน สามารถบอกเปนสภาวะรูปธรรมไดหรือไม

ตอบ
ไมได 
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คําถามที่ ๑๕๓๕
ขอโทษนะคะ ชนะคนข้ีขโมย จะเปนทุกเร่ือง ไดอยางไรคะ

ขอบคุณคะ ใชธรรมะขอไหนคะ

ตอบ
ระมัดระวังของใหดี อยาเผลอ คือ ตองมีสตินั่นเอง 

คําถามที่ ๑๕๓๖
อายตนะภายใน ๖ ไดแกอะไรบาง และอายตนะภายนอก ๖

คืออะไร ไดแกอะไรบางคะ ขอบคุณคะ

ตอบ
อายตนะภายใน ๖ ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะ

ภายนอก ๖ ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏธัพพะ ธัมมารมณ (สิ่งที่ใจคิด) 

คําถามที่ ๑๕๓๗
สวัสดีครับ มีเพื่อนมาถามผมวา พระอริยเจาระดับโสดาบัน

สกิทาคามี และพระอนาคามี ที่เปนทั้งฆราวาส และบรรพชิต ระดับ
ของจิตใจในการหลุดพนเหมือนกันหรือเปลา ผมตอบเพื่อนไปวา นาจะ
เหมือนกันคือหลุดพนไดตามสังโยชนที่ตนเองตัดไดแลวเหมือนกัน
ทั้งที่ครองตนเปนพระและชาวบาน เพียงแตทานท่ีครองตนเปนพระ
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ทานมีวินัยของสงฆเปนกรอบไวดวย  เพื่อนผมสงสัยประมาณวาทําไม
พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี ที่เปนชาวบานถึงมีบุตร 
ภรรยาสามีได  รบกวนอาจารยเมตตาตอบใหเพื่อนผูใครใฝรู (แตไม
ยอมหาคําตอบ) ไดคลายความสงสัยดวยครับ (นึกสงสารตัวเองท่ีทํา
เหตุใหมีคนตองคอยมาถาม  แลวยังตองรบกวนอาจารยอีกดวย)

ตอบ
ความหลุดพนของบรรพชิตกับคฤหัสถไมตางกัน พระอนาคามี

แมยังครองเรือนอยู  แตไมมีความใครในทางกามารมณ 

คําถามที่ ๑๕๓๘
สวัสดีครับ หากเราอยากจะกําหนดใหวันเสาร-อาทิตยเปน

วันพระของเราเอง เพื่อที่เราจะไดถืออุโบสถศีลแตวาปฏิบัติอยู เอง
ที่บาน เราสามารถทําไดหรือเปลาครับ เห็นวามันสะดวก (ผมจะนิมนต
พระใหมาบณิฑบาตรทกุเชา) ผมมพีืน้ฐานในการปฏบิตัมิาบาง  รบกวน
ตอบดวยครับ

ตอบ
ทําไดดีแลว 
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คําถามที่ ๑๕๓๙
จําเปนมากนอยแคไหนครับ ถาเราจะศึกษาจากหนังสือหรือ

จากพระไตรปฎก โดยไมตองมีครูบาอาจารยสอนโดยตรงแตเราศึกษา
เอาเอง โดยวัดผลจากการปฏิบัติตามที่คัมภีรกลาวอางเอาไว เห็น
เพื่อนบอกวาเราตองมีอาจารยคอยตรวจสอบอารมณของเราเอง 
อาจารยชวยแนะนําดวยครับ

ตอบ
ทําได  ถามีอาจารยดวยก็ดี 

คําถามที่ ๑๕๔๐
สวัสดีคะ หนูเห็นมีพระพุทธรูปปางประสูติ เรียกวาพระพุทธเจา

ปางประสูติถือวาถูกตองหรือเปลาคะ เห็นพระพุทธเจาทานเรียกตัวเอง
กอนตรัสรูวาเปนโพธิสัตว จะเรียกพระพุทธเจาก็ตอเมื่อทานตรัสรูแลว 
แลวพระพุทธรูปปางตางๆ คือพุทธลีลาตางๆ ในพุทธประวัติใชหรือ
เปลาคะ

ตอบ
ผมไมเคยทราบวามีพระพุทธรูปปางประสูติ พระองคทานจะเปน

พระพุทธเจาก็ตอเมื่อไดตรัสรูแลว ตรงตามที่คุณเขาใจ 
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คําถามที่ ๑๕๔๑
(จาก คําตอบ ๑๕๒๘) ขอถามเพิ่มเติมครับ หากเรานั่งๆ อยู

ลมพัดมากระทบเรา เราเกิดรูสึกสบาย (สุขเวทนา) เราตองมีสติรูทัน
เวทนาอยางไรครับ เวทนามันตองเกิดข้ึนมาเองตามสภาวะ ตองดูมัน
จนกวามันจะดับไปตามเหตุปจจัยอยางนั้นหรือครับ แลวหากเรารูสึก
ชอบใจในลมท่ีมากระทบตัวเราจนอยากเย็นอีก ตรงนี้เปนตัณหาแลว
หรือเปลาครับ (อานในหนังสืออาจารยบอกวา ถามันไปเปนตัณหา
แลวก็ทุกขไปแลวตามกระแสปฏิจจสมุปบาทแลว) อาจารยพอจะมี
หนังสือวิปสสนาใหศึกษาพอเปนแนวบางหรือเปลาครับ สนใจมาก

ตอบ
ทานสอนใหพิจารณาสุขเวทนาโดยความเปนทุกข เพราะมัน

แปรปรวนไปเปนทุกข พิจารณาทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศรเพราะ
เสียดแทง พิจารณาอุเบกขาเวทนา โดยความเปนของไมเที่ยง 

คําถามที่ ๑๕๔๒
สวัสดีครับ มีพี่ที่ทํางานไดไปบนบานกับรอยพระพุทธบาท

จําลองวา หากพอหายปวยหรือทุเลาดีขึ้นจะขอขึ้นมาสักการะทุกป
ตลอดชีวิต พี่แกก็ทําตามมาไดหลายป ตอมาขาของแกไมดีเลยไมได
ไปแกบน พี่เขารูสึกผิดที่ผิดคําพูด เลยมาถามผมวาเราจะทําอยางไร
หากเราผิดคําพูดไมไปแกบน ผมบอกวาสิ่งที่แกบนดวยคือรอย
พระพุทธบาทใชไหม ผมบอกวารอยพระพุทธบาทเปนคติความเช่ือวา
กันวา ธรรมะของพระพุทธเจาไดเผยแผมาถึงดินแดนแหงนี้ใหเราหาย
จากความโลภ โกรธ หลง หากเราบนบานอยางนี้พระพุทธเจาผูซึ่ง
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ละกิเลสไดแลวคงไมมาหักคอเราหรอก หากเรานําสิ่งที่พระองคคนพบ
นํามาเปดเผย แลวเรานําเอาธรรมะน้ันมาปฏิบัติใหเหมาะสม แลว
ทําใหมันเปนเนื้อเปนตัวชีวิตและจิตใจของเราแลวนั่นละ คือการบูชา
พระพุทธเจาอยางยอดยิ่ง ผมวาคงมีอีกหลายๆ ทานท่ีจิตใจไมเขมแข็ง 
ประมาณวาใครวาสิ่งไหนดี สิ่งไหนศักดิ์สิทธิ์ก็พากันไปออนวอนกัน
ทุกอยาง เลยกลายเปนพวกหลักลอย อาจารยชวยแนะนําพวกทาน
เหลาลูกแกะตาบอดใหดวย จักขอบพระคุณยิ่งครับ

ตอบ
ใหทําไปตามเหตุปจจัย เมื่อมีเหตุใหทําไดก็ทําไป เมื่อมีเหตุใหทํา

ไมไดก็ไมตองทํา

คําถามที่ ๑๕๔๓
ผมดูรายการทีวีชองหนึ่ง พิธีกรสตรีคนหน่ึงกลาววา การท่ีภาครัฐ

รวมมอืกบัมหาเถรสมาคมและสํานกัพทุธรวมท้ังองคกรตางๆ จดักจิกรรม
สวดมนตขามป ที่ทองสนามหลวงและวัดตางๆ ทั้งกรุงเทพมหานคร
และวัดตางจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันสงทายปเกาตอนรับปใหมที่
ผานมาโดยสรุปความเห็นของตนทํานองวา ๑. เปนกิจกรรมท่ีไรสาระ
๒. การรณรงคการสวดมนตคือการวางยากลอมประสาท ๓. ศาสนา
พุทธมีมาเพียง ๒,๖๐๐ ป แตโลกมีมาเปน ๑๐,๐๐๐ ป โดยไมตองมี
ศาสนาพุทธก็อยู ได ๔. ศาสนาพุทธเปนวิทยาศาสตรที่ตรงไหน?
๕. ศาสนาพุทธมิใชศาสนาที่มีคําสอนเปนปรัชญาลึกซึ้งเพียงศาสนา
เดียว ๖. ศีล๕ ก็ไมไดเลอเลิศกวาบัญญัติ ๑๐ ประการที่ตรงไหน
และศีล ๕ ก็เปนเพียงคําสอนพื้นๆ ที่ก็มีอยูในทุกศาสนา (แตเธอก็พูด



๑๑๔ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ทํานองวา ก็เปนคนสวดมนตเหมือนกัน) โดยสรุปตอนทายวา สังคม
จะสงบสุขตองมีเสรีภาพ ไมใชเอาศรัทธาของศาสนา (หมายถึงศาสนา
พุทธมาครอบงําสังคม) ขอความกรุณาทานอาจารยวศินฯ ไดโปรด
อนุเคราะหใหผูหลงผิดและผูกําลังจะหลงผิดตามไป ไดเขาใจถึงกุศล
ของการสวดมนต กุศลของการรักษาศีล ๕ และบาปอกุศลของการ
ดูถูกพระปญญาคุณของพระพุทธองคดวยครับ

ตอบ
เรื่องพวกน้ีสุดแลวแตมุมมองของแตละคน ปลอยเขาไปเถอะ 

คําถามที่ ๑๕๔๔
บุคคลอยางไรจึงควรเรียกไดวาเปน “ผูฉลาดในธรรม” คะ

ตอบ
มีหลายปริยาย เชน 
๑. รูวาอะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  แลวละอกุศล  เจริญกุศล
๒. รูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง
๓. รูปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับ เชน เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้

จึงมี เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ
 ฯลฯ

คําถามที่ ๑๕๔๕
เมื่อพระพุทธองคตรัสวา อัตตสัมปทา เปนบุพพนิมิตของ

อริยมรรค คําวา “อัตตะ” ในที่นี้ พระองคทรงหมายถึงอะไร และ
อยางไรจึงจะเปนอัตตสัมปทาที่แทจริงคะ 
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ตอบ
อัตตสัมปทา แปลเอาใจความวา มีตนสมบูรณ (self fulfilment) 

คือ ไดอบรมตนดีแลวดวยภาวนา ๔ มีกายภาวนา เปนตน มีปญญา
ภาวนาเปนที่สุด 

คําถามที่ ๑๕๔๖
เวลาเราทําความดีมากๆ เมื่ออธิษฐานขอสิ่งใด ไมวาทางโลกหรือ

ทางธรรม มักจะสมหวังเสมอ มากกวา ๘๐% บางทีแคคิดเฉยๆ แต
ไมไดอธิษฐานขอ แคคิดสิ่งของนั้นก็มากองตรงหนาแลว ไมไดเอยอาง
ถึงบุญกุศลที่ทํามาเลยแตก็ไดสมหวังตลอด หนูกลัววาบุญที่ทํามา
จะหมด (เกิดหวงบุญและเกิดกังวลขึ้นมา) เรียนถามอาจารยวาเวลา
เราไดสิ่งที่สมปรารถนามา  คือบุญของเราถูกใชไปดวย หรือเปลาคะ

ตอบ
เราทําบุญเพ่ิมไวเสมอ ไมหมดหรอกครับ ที่คุณไดรับอยูนั้นเปน

ผลแหงบุญ  ทานเรียกวาบุญญฤทธ์ิ  เปนฤทธิ์อยางหน่ึงใน ๑๐ อยาง 

คําถามที่ ๑๕๔๗
เรียนอาจารยวศินที่เคารพ หนูโหลดเสียงอานหนังสือของอาจารย

จากชมรมกัลยาณธรรมและจากเว็บเรือนธรรมนี้ฟงหมดแลว ประทับ
ใจมากอยากทราบวายงัมเีรือ่งอืน่ๆ หรอืจากเวบ็อืน่ใหไดโหลดอกีหรือไม
คะ หนูสัญญาวาจะเดินตามเสนทางสีขาวที่อาจารยไดบอกไวอยาง
แนวแน ระลึกถึงคุณอาจารยยิ่ง ขอผลบุญรักษาอาจารยใหหายจาก
โรคภัยพนอันตรายใดๆ ดวยเทอญ..
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ตอบ
ผมไมทราบวามีเรื่องอะไรบางที่คุณไดฟงไปแลว ก็เลยบอกอะไร

ไมได ขอบคุณที่ใหพรมา ตอนที่ตอบคําถามน้ีก็กําลังนอนปวยอยู
ปวยไปตอบไป  เปนโรคเรื้อรังประจําตัว เรียกไดวาปวยทุกวัน 

คําถามที่ ๑๕๔๙
สวัสดีครับอาจารย ไดอานหนังสือเลมหนึ่งเขาไดอธิบายความ

หมายของพระอนาคามีมาวา ทานไมมีความรูสึกในกามราคะ หาก
ทานผูใดตองการพยากรณตนเองวาเปนพระอนาคามีหรือยัง จะรูได
เพราะวา นํ้าอสุจิในตัวจะเหือดแหง อยางที่อาจารยบอกวาการหลุด
พนใดๆ เราจะเอาหลักการหลุดพนทางจิตมากกวาเปนหลัก สวนเรา
จะเอาอาการลักษณะภายนอกมาตัดสินวาบรรลุเปนขั้นน้ันขั้นน้ีแลว
ไมได ๑๐๐ % อยางพวกนกเขาไมขัน เปนพวกถูกตอนเปนขันที หรือ
ไปทําหมันมา เหลานี้พวกเขาก็ไมไดมีจิตใจที่ตัดขาดจากอารมณทาง
เพศเด็ดขาด เห็นอาจารยบอกวาศีล ๘ ก็ไมไดเปนศีลของพระอนาคามี
โดยสมบูรณ เพราะมีบางทานก็ทานขาวเย็นดวย แลวหลักตัดสินท่ี
ถูกตองเปนอยางไรครับ

ตอบ
ตองดูที่สังโยชน ๑๐ พระอนาคามีละสังโยชนเบื้องตํ่า ๕ อยาง

ไดใน ๕ อยางน้ันมีกามราคะและปฏิฆะอยูดวย พระอนาคามีจึงไมมี
โทสะ ไมมีความโกรธ ไมมีความพยาบาท และไมมีกามราคะ แต
อยูครองเรือนได ไมมีความสัมพันธทางเพศกัน ก็คงตอบไดเทานี้
สังเกตดู  คุณเขาใจเปนสวนมากอยูแลว 
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คําถามที่ ๑๕๕๐
นํ้ามะตูม จะชวยใหเราลดความกําหนัดไดจริงหรือเปลาครับ

เห็นพระทานชอบใหถวายเปนนํ้าปานะ ชวยทางกายดวยน้ํามะตูม
สวนทางใจก็ตองชวยดวยวิปสสนา

ตอบ
ไมเคยทราบเร่ืองน้ี ไมเคยพบขอมูลวาน้ํามะตูมจะลดความ

กําหนัดได  ก็เปนนํ้าปานะที่พระฉันไดตามธรรมดา 

คําถามที่ ๑๕๕๑
สวัสดีครับอาจารย ไดทราบมาวาอาจารยปวยอยู แตก็ยังเมตตา

มาตอบปญหาธรรมะใหพวกเราผูมีฝาในดวงตาไดพอมองเห็นกันบาง 
ผมเองก็ปวยเปนมะเร็งระยะสาม อยูไดอีกไมกี่เดือน แรกๆ รูสึกช็อก
และทอแท แตไดมีเพื่อนแนะนําเว็ปนี้ใหมาศึกษา ไดเขามาดูพี่ๆ นองๆ 
ทางธรรมถามตอบปญหา  นีเ่ปนครัง้แรกทีไ่ดเขามาถามและคงเปนครัง้
สุดทาย เพราะประสาทเริ่มสั่งการนิ้วมือไมคอยไดแลว ไดอานแลว
ก็รูสึกเขาใจชีวิตและโลกนี้ดีขึ้นมาก ไดอานที่อาจารยตอบคุณผูหญิง
ทานหนึ่งวา ถาทุกขมากก็ใหมอบชีวิตนี้ใหธรรมะไปเลย สุขทุกขนี้ให
ธรรมะจดัสรร  พอฟงทีท่านอาจารยตอบมานีม้นัรูสกึโพลงสวางไปท้ังตวั
ทั้งใจ เหมือนใจมันไดวาง จากแตกอนรูสึกชีวิตท่ีเรายึดถือไวมันหนัก
มาก ดิ้นรนไมยอมตาย แตตอนน้ีเดี๋ยวน้ีผมรูสึกย้ิมเยาะ และแชมช่ืน
ใจกับความตายท่ีกําลังจะคืบคลานเขามา ปลอยใหความเจ็บปวยเปน
ไปของมันตามธรรมชาติ เราก็มีหนาที่รักษาดูแลรางกายไปตามเหตุ
สมควร บางครั้งรูสึกปวดรางกายจากมะเร็ง แตผมก็ปลอยเขาใหเจ็บ
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ปวดไปตามเวทนาของเขา สวนเราก็มีหนาที่ดูความเจ็บปวดไป มัน
ตรงมันจริงอยางท่ีอาจารยพูดไวทุกอยาง เวทนาสักแตวาเวทนา
รางกายเปนมะเร็ง แตจิตใจของเราไมไดเปนมะเร็ง ตางคนตางอยู
ก็ไดสัมผัสความสุขตามอัตภาพ เยิ่นเยอพรรณามาเสียนานตาม
ประสาคนแกท่ีปวยใกลจะตาย ผมถือวาการไดสนทนากับอาจารยนี้
เปนส่ิงมีคาย่ิง สุดทายน้ีขอขอบพระคุณอาจารยที่ชวยชี้ทางสวางให
กับผม จนไดพบกับสันติทางใจอยางแทจริง (ปล.อยากลัวความตายท่ี
เปนฉากสุดทายอันสวยงามของชีวิต ที่สอนใหเรารูวามันเปนเพียง
สวนหนึ่งของธรรมชาติ)

ตอบ
เห็นใจคุณจังเลย ขอใหธรรมะชวยประคับประคองจิตของคุณ

ใหปลอยวางได และมีจิตใจที่สวางโพลงอยางที่คุณเลามา ผมรูสึก
เศราที่ไดฟงเรื่องของคุณ แตก็ดีใจที่คุณสามารถทําใจได รางกายของ
คนเราเปนตัวโรคอยูแลว เมื่อมีโรครายซํ้าเติมเขามาอีก ก็เปนภาระ
อันหนักแสนหนัก แตถาใจเราปลอยวางได มันก็จะเบาข้ึนเยอะ
เหมือนเราเคยแบกกอนหินแลวรูสึกหนัก พอเราวางมันลงเสียไดก็ไม
หนัก ขอใหธรรมะคุมครองตลอดไป 

คําถามที่ ๑๕๕๒
ทาํไมวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบูชา วนัอาสาฬหบชูา จงึเปนวันสุดทาย

ของการจัดงานทางพระพุทธศาสนาคะ ทําไมไมอยูกลางสัปดาหหรือ
เปนวันท่ี ๒ ของสัปดาหคะ เพราะคืนเพ็ญเปนคืนแสดงพระธรรม
เราชาวพุทธควรระลึกและปฏิบัติธรรมในคืนน้ัน  ขอทานอาจารยชวย
ไขขอของใจดวยคะ ขอบพระคุณคะ
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ตอบ
ที่เปนเชนนั้นเพราะทานจัดงานลวงหนา ๗ วัน ไปครบวันที่ ๗

เอาวันมาฆะ วิสาขะ และอาสาฬหะ ถาจะจัดอยางคุณวาก็ได เอา
วันสําคัญที่สุดไวกลาง ก็จะเปนลวงหนา ๓ วัน ตามหลัง ๓ วัน คุณชาง
คิดดี แตทานจัดกันมาจนเปนประเพณีนิยมไปแลว ถาจัดหนา ๓
หลัง ๓ สามวันหลังอาจไมมีคนมารวมก็ได เพราะถือวาไดทํามาฆะ
ไปแลว ขอแสดงความคิดเห็นไวดวยเพียงเทานี้ 

คําถามที่ ๑๕๕๓
มีเพื่อนรวมงานอยูคนหนึ่ง เวลาใครทํางาน เขาจะวาวาทํางาน

เอาหนา วาคนอ่ืนที่เขาไมชอบ สวนเขาไมทําอะไร ทําผิดวินัยกินเหลา
ในเวลาราชการ ใชกําลังทํารายคนอ่ืน วารายคนอื่น คนแบบนี้จะแก
อยางไรดี

ตอบ
ตองจัดการดวยระเบียบวินยั หมายความวา ใหระเบียบวินยัลงโทษ 

คิดวาทุกแหงมีระเบียบวินัยของท่ีทํางาน คุณคนเดียวไปทําอะไรเขา
คงไมได อีกวิธีหนึ่ง สงหนังสือดีๆ ที่คุณเห็นวาจะแกไขเขาไดใหเขา
อาน ถาเขาอานเขาอาจจะเปล่ียนแปลงตนเองได คนเราตองเห็น
โทษของสิ่งที่เปนโทษ และแกไขตัวเอง จึงจะเปนไปไดงาย คนอื่น
แกไดยาก มีพระพทุธพจนบทหนึ่งวา 

“จงเตือนตนเอง พิจารณาตนเอง มีสติคุมครองตนไดแลวก็จะอยู
เปนสุข”

(ธรรมบท) 

งตนไดแลวกจะอยู
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คําถามที่ ๑๕๕๔
กราบอาจารยวศนิทีเ่คารพ  หนปูฏบิตัแิลวเกดิเหน็ทลีะ  ๒  อารมณ

ซอนกัน บางทีมากกวานั้นเหมือนมากกวา ๒ อารมณมันเกิดซอนๆ กัน 
แลวมันเหมือนวิ่งๆ วนๆ แลวเกิดอึดอัดเปนพักๆ เชน รางกายมันชอบ
เจบ็จ๊ีดๆ หรอืบางทีกป็วด ปวดมากปวดนอยแลวแต บางทปีวดมากเลย 
ก็เห็นความคิดวาปรุงแตงวาปวดอะไรกันนักหนานะ หนูสังเกตวาชวง
เผลอสตินานๆ หนอย มันจะปวดข้ึนมา ไมแนใจวาจริงหรือเปลาคะ? 
เกิดรําคาญดวย เกิดไมอยากดูปวด และเกิดอยากดูปวดดวย คิดวา
นาจะดี อยากกับไมอยากเกิดเกือบๆ จะพรอมๆ กัน เหมือนเหล่ือมกัน 
และก็เกิดสงสัยดวย เราจะไปจดจอดูปวดอยูก็ไมได เพราะทํางานดูแล
ผูปวยหลังผาตัดใน ICU สิ่งที่ทําใหกับผูปวย คือตองทําใหทันที เพื่อ
งานทางโลกจะไดสําเร็จเรียบรอย ผูปวยปลอดภัย หนูมีความคิดวาถา
จดจอไปทีละอารมณ จะดีกวาไหม? (คนอื่นๆ เขาเห็นเราน่ิงๆ อยูเขา
จะไมคิดวาเราผิดปกติหรือ? มันจะแปลกๆ ไป ถาอยูในสังคม) แลว
จะทําไดยังไงถาตองทํางาน? รบกวนอาจารยชวยแนะนําดวยคะ

ตอบ
ขอเรียนถามกอนวา ที่วาปฏิบัตินั้นปฏิบัติอะไร จึงเกิดอาการ

เชนนั้นขึ้น ขออนุโมทนาที่คุณปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ผูปวย ดวยความเต็มใจและมีนํ้าใจ นี่ก็เปนการปฏิบัติธรรมสวนหน่ึง
แลว 

นาใ
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คําถามที่ ๑๕๕๕
เรียนอาจารยวศินท่ีเคารพ ไดอานหนังสือทางแหงความดี และ

หนังสืออัตตชีวประวัติของอาจารย ซึ่งชมรมกัลยาณธรรมแจกเปน
ธรรมทานแลว ขอขอบคุณสําหรับความรูทางธรรมท่ีทานอาจารยได
เผยแพรตลอดชีวิตของอาจารย และเหนืออื่นใดคือเปนชาวพุทธ
ตัวอยางที่ดีที่สุดทานหน่ึง คุณความดีใดๆ ที่เกิดจากการท่ีหนูไดศึกษา
และสัมมาปฏิบัติ ขอเปนอาจาริยบูชาทานอาจารยคะ ขอผลบุญรักษา
อาจารยใหหายจากโรคภัยทั้งปวงดวยเทอญ

ตอบ
ขอขอบคุณทีค่ณุไดอานหนังสอืทางแหงความดีและอตัตชวีประวัติ 

ขอขอบคุณที่อวยพรใหหายโรค แตโรคของผมเปนโรคประจําตัวซึ่ง
รักษาไมหาย ทําไดแตเพียงควบคุมและประคับประคอง ไมใหกําเริบ
และทรุดหนักลงไป ประกอบกับเปนผูสูงอายุอยูในวัยชรา (อายุ ๗๘) 
เปนอยูไดอยางทุกวันนี้ก็ถือวาดีพอสมควรแลว ผมมีโรคประจําตัว
ก็จริง แตคําถามและคําอวยพรของคุณ เปนกําลังใจแกผมอยางมาก
ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง 

คําถามที่ ๑๕๕๖
ทานอาจารยเคยกลาวไววา “การดําเนินชีวิตที่งายท่ีสุดคือชีวิต

ที่ดีที่สุด และการดําเนินชีวิตตามศีลธรรมเปนทางชีวิตที่ง ายท่ีสุด
(The simplest life is the best life. Morality is the simplest way
of life.) เหตุใดคํากลาวนี้จึงเปนสิ่งที่เขาถึงยาก ปฏิบัติยากสําหรับ
คนจํานวนมากคะ ทําอยางไรบุคคลจึงจะเขาถึงการดําเนินชีวิตท่ีงาย
และดีที่สุดนี้ไดคะ
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ตอบ
นาจะเปนเพราะวา คนสวนมากไมไดศึกษาหรือเรียนรู ถึงความ

สําคัญและความจําเปนของเร่ืองน้ี คือเรื่องการใชชีวิตท่ีเรียบงาย และ
การใชชีวิตทางศีลธรรม แตใชชีวิตสวนใหญไปในการหาลาภ ยศ
ชื่อเสียง การทํามาหากิน ความมั่งคั่ง เปนตน ขอนําเอากลอนบทหนึ่ง
ของ ม.ล.ปน มาลากุล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการซ่ึง
ทานไดเขียนไววา

ฝร่ังเขาหัวเราะเยาะเราวา เสียแรงมีรัตนาครบองคสาม
เปรียบเหมือนไกไมนยิมชมของงาม มวัตะกละตะกลามหาของกิน
หมายความวาการศึกษาที่จัดอยู มุงไปสูอาชีพเสียทั้งสิ้น
ปริญญาทวมทนลนแผนดิน แตขาดศลีขาดธรรมประจําใจ

คําถามที่ ๑๕๕๗
อทุธัจจะในนิวรณ ๕ กบัอทุธจัจะในสงัโยชน แตกตางกนัอยางไรคะ

ตอบ
อุทธัจจะในนิวรณ ๕ คือ ความฟุงซานธรรมดา เหมือนที่คนท่ัวไป

ฟุงซานอยู สวนอุทธัจจะในสังโยชน ๑๐ หมายถึง การกระเพ่ือมของ
ดวงจิตเล็กนอย เพราะยังละอวิชชาไมได ขอเลาเรื่องใหฟงสักเรื่องหนึ่ง 
นาจะเปนตัวอยางได หญิงสาวสวยคนหนึ่งไดทราบขาวเลาลือกันวา
ทาวชนกบําเพ็ญพรต มีตบะแรงกลา มีจิตใจสงบระงับอยางดี วันหน่ึง
อยากจะทดลองวาเปนจริงหรือไม จึงแกผาเดินผานหนาทานไป ทาว
ชนกเบือนหนาไปเสียหนอยหน่ึง นางหันมาปรบมือหัวเราะ เปนเชิง
เยาะวา นี่หรือคือทานผูมีตบะแรงกลา มีจิตใจสงบระงับอยางดี เรื่อง
จบเพียงเทานี้ ที่เหลือคุณคิดเอาเองก็แลวกัน 
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คําถามที่ ๑๕๕๘
กราบสวัสดีครับทานอาจารยวศิน ทราบวาทานไมสบายอีกแลว 

เปนหวงมากครับ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดปกปกรักษาทาน
ใหมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วพลัน เพื่อจะไดตอบปญหาตางๆ ที่เปน
ประโยชน เปนที่พึ่งของพวกกระผมตอไปครับ

ตอบ
ไมใชไมสบายอีกแลว  ไมสบายประจําวัน  เพราะเปนโรคประจําตวั

รักษาไมหาย ตอบไวแลวในขอ ๑๕๕๕ ขอบคุณมากที่เปนหวง 

คําถามที่ ๑๕๕๙
กราบอาจารยเจาคะ หนูขอเรียนรบกวนถามเรื่องหนึ่งนะเจาคะ

คือ ขันธ ๕ เชื่อมโยงเขา ศีล สมาธิ ปญญา ไดอยางไรเจาคะ ปล.
ขออาจารยมีสุขภาพแข็งแรงนะเจาคะ ความเจ็บปวยขอใหหายลง
โดยพลัน ดวยอํานาจพระมหากรุณาเมตตาธิคุณของพระพุทธองค
นะเจาคะ

ตอบ
ขันธ ๕ เปนปริญเญยยธรรม เปนธรรมที่ควรกําหนดรู  เมื่อ

กําหนดรูดีแลวก็จะเปนปริญญา ขันธ ๕ จะเรียกวาเปนหลักสูตรเพื่อ
ปริญญาก็ได หมายถึง ปริญญาทางพระพุทธศาสนา บางแหงทาน
เรียกวา พหุลานุสาสนี คือพระธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนมากวา
ขันธ ๕ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมควรยึดมั่นถือมั่นวาเปนเรา
เปนของเรา เบื่อหนายในขันธ ๕ เมื่อเบื่อหนายก็คลายกําหนัด เมื่อ
คลายกําหนัดก็หลุดพน กลาวคือ นิพพาน
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สวน ศีล สมาธิ ปญญานั้น เปนระบบการปฏิบัติตามแนวของ
มรรคมีองค ๘ ซึ่งยอลงเปนศีล สมาธิ ปญญา จะไปทางไหนก็ได หลุด
พนไดเหมือนกัน จะไปทางขันธ ๕ หรือมรรคมีองค ๘ ก็ไดเหมือนกัน 
พระนิพพานเปรียบเหมือนสระใหญที่มีทางลงไดโดยรอบ คือ ลง
ทางไหนก็ไดตามสะดวก

คําถามที่ ๑๕๖๐
สงสัยครับ อยางในกรณีพระเทวทัต พระพุทธเจาใหอภัยไม

ผูกพยาบาทมาทุกภพชาติ ทําไมพระเทวทัตยังพยาบาทพระพุทธเจา
แมในชาติสุดทายครับ

ตอบ
กเ็ปนเรือ่งของพระเทวทัตนะครับทีท่านเปนเชนน้ันเอง  พระพทุธเจา

ทานก็เปนเชนนั้นเอง แตพระพุทธเจาก็ยังทรงพยากรณวา ตอไปภาย
หนา  พระเทวทตัจะไดเปนพระปจเจกพทุธเจาองคหนึง่นามวาอฏัฐสิสระ 
เพราะเหตุที่ ในวาระสุดทายแหงชีวิตที่กําลังถูกแผนดินสูบอยู ไดระลึก
ถึงคุณของพระพุทธเจา กลาวถวายกระดูกคางเปนพุทธบูชา 

คําถามที่ ๑๕๖๑
กราบสวัสดีทานอาจารยวศินที่เคารพ หนูไดอานอัตตชีวประวัติ

ของอาจารย ที่ชมรมกัลยาณธรรมจัดทําแลว จากความช่ืนชมศรัทธา
ในผลงานและช่ือเสียงมาแตเดิม ก็ยิ่งปลาบปลื้มประทับใจยิ่งขึ้นใน
คุณความดีของอาจารย ซึ่งหนูคงไมมีบุญพอจะไดพบไดกราบอาจารย
ตัวจริง แตก็ขอกราบผานทางเว็ปฯ หนูอยากบอกอาจารยวาทุกครั้งที่
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หนูไดอานไดฟงผลงานของอาจารย อยูๆ นํ้าตาก็จะไหลออกมาเอง 
มันตื้นตันใจบอกไมถูก เมื่อเพ่ือนๆ หรือคนรอบขางมีทุกข มีปญหา
มาปรึกษา หนูจะตอบปญหาน้ันๆ ตามท่ีไดอานไดฟงจากอาจารย
หากมีใครชมวาทําไมพูดดีมีหลักการ รูเรื่องเลาน้ีมาจากไหน หนูตอบ
อยางภาคภมูใิจวา หนเูปนลกูศิษยอาจารยวศนิ อนิทสระ สวนตวัหนเูอง
จะเรงทาํความเพยีรเผากเิลสทาํความดยีิง่ๆ ขึน้ไปตามทีอ่าจารยสอนไว
เพื่อตัวเอง เพื่อตอบแทนคุณอาจารย และเพื่อแทนคุณพระศาสดา
จนตลอดชีวิตจะหาไมคะ

ตอบ
ผมอานขอเขียนของคุณแลว ก็ปลาบปล้ืมเหลือเกิน เปนกําลังใจ

แกผมอยางมาก ขอใหคุณมีชีวิตที่ผาสุก ปลอดภัย ในท่ีทุกสถาน ใน
กาลทุกเม่ือ ขอบคุณมากๆ 

คําถามที่ ๑๕๖๒
กราบอาจารยวศินคะ จากคําถามที่ ๑๕๕๔ ที่วาปฏิบัตินั้นแนว

สติปฏฐาน ๔ ฝกนั่งสมาธิแบบดูพองยุบ ในชีวิตประจําวันพยายาม
กําหนดดูกาย+ใจเทาที่ทําได กายจะใชดูการเคลื่อน บริกรรมอิริยาบถ
ยอยในใจคะ

ตอบ
ถาปฏิบัติอยางนี้แลวไมสบาย ขอใหเลือกกรรมฐานอยางอื่น

ที่ปฏิบัติแลวรูสึกสบาย เปนธัมมสัปปยะ คือ ไดธรรมท่ีเหมาะสมแก
อุปนิสัย ทานใหอารมณกรรมฐานไวมากมาย สําหรับใหเลือกปฏิบัติ
ผูที่ปฏิบัติสบาย รูไดเร็วก็มี (สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา) ขอใหคุณ
โชคดีนะครับ 
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คําถามที่ ๑๕๖๓
ทานพระวังคีสะ ไดเคยกลาวคาถาเกี่ยวกับสัจธรรมของสัตบุรุษ

ไวไพเราะมาก ขอความกรุณาทานอาจารยกลาวถึงและขยายความ
ภาษิตนั้นตามที่เห็นสมควรดวยนะคะ กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ
พระวังคีสะไดกลาวคาถานี้ไวตอหนาพระพักตรของพระผู มี

พระภาคเจาวา
สจฺจํ เว อมตา วาจา เอส ธมฺโม สนนฺตโน
สจเฺจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฐิตา
แปลวา คําสัตยเปนวาจาที่ไมตาย นี้เปนธรรมเกา สัตบุรุษ

ทั้งหลายต้ังมั่นอยูในสัจจะท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม อธิบาย
ความโดยยอวา คําสัตยเปนองคหนึ่งของวาจาสุภาษิต เปนส่ิงที่บัณฑิต
แตโบราณถือกันมา เห็นทานใชภาอังกฤษวา eternal law (สนนฺตโน) 
เปนความจริงที่ยั่งยืน ดูพระวาจาสุภาษิตของพระพุทธเจาน้ันเถิด เปน
ความจริงและย่ังยืนมาจนถึงทุกวันนี้ แตมีขอแมวา ตองเปนสัจจะที่
เปนประโยชนและถูกตองตามธรรมหรือยุติธรรม สัตบุรุษคือคนดี
ทั้งหลายนิยมสัจจะเชนนี้ เพราะฉะนั้นกอนจะพูดคําใด แมแนใจวาเปน
คําจริง ก็ตองพิจารณาวาเปนประโยชนหรือไมเปนธรรมหรือไม ถาเรา
จะพูดถึงคนอ่ืน ก็อยาลืมใหความเปนธรรมแกเขาดวย อธิบายยอๆ
เพียงเทานี้ก็นาจะพอแกความตองการของผูถาม
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คําถามที่ ๑๕๖๔
ขอความกรุณาทานอาจารยปรารภเรื่องความเบื่อ ที่นําไปสูความ

สุขสงบเย็นดวยนะคะ วามีลักษณะอยางไร และจะทําใหเกิดขึ้นได
อยางไร

ตอบ
ขออธิบายตามนัยอาทิตตปริยายสูตร พระพุทธองคทรงแสดง

ไววา อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ เปนของรอน วิญญาณ ๖ มีจักขุ
วิญญาณ เปนตน สัมผัส ๖ มีจักขุสัมผัส เปนตน เวทนา ๖ มีเวทนาท่ี
เกิดจากจักขุสัมผัส เปนตน ลวนเปนของรอน เวทนา ๓ คือ สุขบาง
ทุกขบาง อทุกขมสุขบาง ก็เปนของรอน รอนเพราะเพลิงกิเลสบาง
รอนเพราะเพลิงทุกข  มีความเกิดเปนตนบาง 

สาวกของพระอริยะเมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายในอายตนะ 
เปนตน เมื่อเบื่อหนายก็คลายกําหนัด เมื่อคลายกําหนัดก็หลุดพน และ
มีญาณรูวาหลุดพนแลว 

ความเบ่ือดังกลาวมาน้ีแหละ นําไปสูความสงบเย็น ไมยินดีใน
โลกท้ังปวง (สพฺพโลเก อนภิรตสัญญา)

คําถามที่ ๑๕๖๕
หากส่ิงท่ีพอแมทําไมถูก เราพยายามอธิบายเหตุผล กลายเปน

เราเถียง เวลาเราโกรธ เราไมพูด เดินหนีไมอยากคุย แตเมื่อเราอารมณ
เย็นลงก็เปนปกติคุยปกติ ในขณะท่ีพี่นองคนอ่ืนตะคอกใสพอแม กลับ
ไดรับความเกรงใจจากพอแม แลวถาเม่ือไหรที่เรามีปญหา ทั้งๆ ที่
ปญหาน้ันๆ เปนปญหาของครอบครัว ถามพอแม กลับไดคําตอบวา
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ไมรูจะทําอยางไร พอเราตัดสินใจทําอะไรลงไป เพียงเพื่อตองการให
ปญหาคลี่คลาย (ขายผาเอาหนารอดไปกอน) พอรูวาไมเห็นดวยใน
ภายหลัง กลับบอกวาเราสรางปญหา ลูกคนอื่นพอแมออกรับหนา แต
ถาเราทําผิด กลับดาแชง บางเรื่องเราไมไดทํา ไมรูเรื่อง แตคนอื่นบอก
เปนเรา เขาไมเคยถามกลับ เอาเราไปดาไปวา ทําไมถึงเปนแบบนี้ 
หนําซํ้ากลับพูดเหมือนวาเราเปนลูกอกตัญู เรากําลังทําอะไร ไม
เจริญ เพราะเคยไดยินมาวาทําพอแมเสียใจ เราบาป แลวถาสิ่งที่
พอแมทําไมถูกละ หรือสิ่งที่ทําไปไมมีเหตุผลละ เราก็ยังคงเปนฝาย
ทําผิด เปนลูกอกตัญูอีกหรือ

ตอบ
เคยมีคนถามเสมอวา ไมเชื่อคําสั่งสอนของพอแมบาปหรือผิด

หรือไม ผมเคยตอบวา สุดแลวแตวา คําสอนของพอแมนั้นผิดหรือถูก
ถาพอแมสอนผิด เราไปทําตามเขาก็ผิดและบาป ถาพอแมสอนถูก
เราไมทําตามก็ผิดและบาป เพราะฉะนั้นจึงสรุปวา จะทําตามหรือไม
ทําตาม ขึ้นอยูกับวาคําสอนของพอแมนั้นผิดหรือถูก ถาผิดอยาทําตาม 
ถาถูกจึงคอยทําตาม ในการนี้ตองใชวิจารณญาณใชปญญาใหมาก 
เห็นใจคุณจริงๆ ที่ตกอยูในสถานการณแบบนั้น ขอใหคุณยืนอยูใน
ทางแหงความดี แลวจะชนะไดทุกอยาง 

คําถามที่ ๑๕๖๗
พอดีไดไปปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมา ๓ วัน ขอแบงบุญที่ไดมา

ใหอาจารยดวยคะ  ขอใหอาจารยมสีขุภาพแขง็แรง  โรคภยัไมเบียดเบียน
คะ พอดีมีเร่ืองอยากเรียนถามคะ ๑. อริยทรัพยไดแกอะไรบาง
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๒. พระพุทธองคตรัสวา ภิกษุใดฉันเน้ือโดยไมพิจารณา ภิกษานั้น
เปนอาบัติทุกกฏ (จากเร่ืองนางสุปปยา) การฉันเนื้อโดยพิจารณา
ไดแกทําอยางไรหรือคะ ทําอยางไรบางหรือคะ กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ
ขอบคุณมากที่อวยพรมาใหสุขภาพดี อริยทรัพย ๗ คือ 
๑. ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
๒. ศีล การรักษากาย วาจา ใหเรียบรอย
๓. หิริ ความละอายที่จะทําความชั่ว
๔. โอตตัปปะ ความกลัวตอผลของความชั่ว
๕. พาหสุจัจะ ความเปนผูไดสดบัตรบัฟงมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง

คือ ฟงธรรมของพระอริยะ มีพระพุทธเจาเปนตน
๖. จาคะ ความเสียสละ
๗. ปญญา ความรอบรูตามความเปนจริง
ที่จริง พระฉันอาหารทุกอยางตองพิจารณากอนท้ังน้ันไมวาจะ

เปนเนื้อหรือเปนผัก ถาไมพิจารณาเปนอาบัติทุกกฎ แตบังเอิญพระรูป
นั้นไปฉันเนื้อคนเขา พระพุทธองคจึงทรงยํ้าลงไปอีกวา ใหพิจารณาดู
เสียใหดีวาเปนเนื้ออะไร ถาเปนเนื้อมนุษยก็หามฉันเด็ดขาด เน้ือสัตว
อื่นที่ทรงหามก็มี เชน เนื้องู เนื้อชาง เนื้อมา เปนตน 

วิธีพิจารณาก็คือ ใหพิจารณาวา อาหารน้ีเราไมไดฉันเพ่ือเลน
เพือ่เมาเพือ่ความสวยงามแหงรางกาย แตฉนัเพือ่ใหรางกายนีพ้ออยูได 
เพื่อประพฤติพรหมจรรย เปนตน 

ด
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คําถามที่ ๑๕๖๘
สวัสดีครับอาจารย เห็นชวงหนารอนน้ีมีการบรรพชาสามเณร

กันมากวัด เลยทําใหนึกถึงพระอรหันตอยูทานหน่ึงคือ พระสารีบุตร
ทานคงจะสอนเณรไดเกง ถึงไดมีเณรท่ีไดเปนพระอรหันตอยูมากองค 
แถมพระพทุธเจากท็รงใหพระราหลุตอนเปนเณรไดบวชกบัพระสารบีตุร
ดวย เพราะเหตุปจจัยใดหรือครับ พระสารีบุตรถึงไดมีความสามารถ
ในการสอนเณรใหเกงไดครับ มีประวัติในสมัยพุทธกาลหรือเปลาครับ 

ตอบ
พระสารีบุตรทานสอนเกงอยูแลว ไมวาจะสอนภิกษุหรือสามเณร

หรือชาวบาน 

คําถามที่ ๑๕๖๙
สวสัดคีรับ กรณทีีม่พีระเดนิกลางเมอืงทีท่าํใหชาวบานเดอืดรอน

อยางนี้ ชาวบานสามารถตําหนิพระไดหรือเปลาครับ แลวธุดงคจริงๆ
ที่ถูกตองตามหลักพุทธศาสนาเปนอยางไรครับ เห็นพระทานวา เดิน
ธุดงค มีหรือเปลาครับ เห็นบางทานบอกวาเปน "ธรรมยาตรา" อาจารย
มีความคิดอยางไรครับ แลวการโปรยดอกไมใหพระไดเดินเหยียบยํ่าน่ี 
มีในสมัยพุทธกาลหรือเปลาครับ เห็นมีแตพราหมณ เวลาใครพูดจา
ถูกหลักถูกธรรมก็จะโปรยดอกไม ขอความกรุณาดวยครับ 
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ตอบ
ธุดงคที่ถูกตองใหดู ธุดงค ๑๓ เชน ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือ

ผาบังสกุลุเปนวัตร เปนตน  พระเดนิกลางเมอืงถาไมทาํใหใครเดอืดรอน
ก็ไมเปนไร ชาวบานโปรยดอกไมเวลาพระเดินผานก็ไมผิดวินัย ในสมัย
พุทธกาลก็มีบางเหมือนกัน

คําถามที่ ๑๕๗๐
พระพุทธองคทรงสรรเสริญความเปนผูมีจิตตรง (อุชุจิตตัง) ไว

อยางไรบาง ขอความกรุณาทานอาจารยยกตัวอยางหรือขยายความ
ดวยนะคะ กราบขอบพระคุณอยางสูงคะ

ตอบ
ก็คือจิตไมคดไมโกง ไมหลอกลวง ไมมีมายาคือไมเปนคนเจาเลห 

คําถามที่ ๑๕๗๑
ธรรมอันเปนเหตุใหสมปรารถนา ๔ ประการคืออะไรคะ 

ตอบ
คือ ๑. สัทธาสัมปทา สมบูรณดวยศรัทธา
๒. สีลสัมปทา สมบูรณดวยศีล
๓. จาคสัมปทา สมบูรณดวยจาคะ
๔. ปญญาสัมปทา สมบูรณดวยปญญาา
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คําถามที่ ๑๕๗๒
พระพุทธองคตรัสวา หากบุคคลกลัวทุกข หากทุกขไมเปนที่รัก

แลว บุคคลควรปฏิบัติอยางไรจึงจะไมตองประสบทุกขคะ 

ตอบ
อยาทําบาปท้ังในที่แจงและที่ลับ 

คําถามที่ ๑๕๗๓
อะไรคือเหตุปจจัยสําคัญที่สุด ที่ทําใหบุคคลทํากรรมดี กรรมชั่ว 

และกรรมไมดีไมชั่วคะ

ตอบ
เหตุใหคนทํากรรมดีก็คือ กุศลจิต กุศลธรรม เหตุใหคนทํากรรมช่ัว

ก็คือ อกุศลจิต อกุศลธรรม เหตุใหคนทํากรรมไมดีไมชั่วเปนไปเพื่อ
ความส้ินกรรมก็คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 

คําถามที่ ๑๕๗๔
เคยไดอานที่ทานอาจารยขยายความ ในเรื่องพระพุทธองคตรัส

ตอบคําถามเทวดาองค หนึ่งวา บุคคลจะสามารถสะสางความรกชัฏ
ทั้งภายในและภายนอกของตนไดอยางไร ทานอาจารยอรรถาธิบายไว
ไพเราะมาก ทํานองวาเหมือนคนเก่ียวตนไผดวยมีดอันคม ศีลเปรียบ
เหมือนแผนดิน เปนตน ขอความกรุณาทานอาจารยกลาวถึงคําตอบ
ของพระพุทธองคพรอมคําเปรียบเทียบเพ่ิมเติม ตามท่ีกลาวขางตน
ในที่นี้อีกครั้งไดไหมคะ  กราบขอบพระคุณอยางสูงคะ
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ตอบ
มีเทวดามาถามวา สัตวโลกรกทั้งภายในรกทั้งภายนอก สัตวโลก

ถูกรกชัฏเกี่ยวพันไว ขาพระองคขอถามพระองควา ใครจะสางรกชัฏน้ี
เสียได พระพุทธเจาตรัสตอบวา “บุคคลผูมีปญญาต้ังมั่นอยูในศีลแลว 
อบรมจิตและปญญาใหเจริญ เปนผูมีความเพียร เปนผูมีปญญารักษา
ตน เปนผูเห็นภัยในสังสารวัฏ จะสามารถสางรกชัฏน้ีเสียได”

(หมายเหตุ รกชัฏ หมายถึง ตัณหา)

คําถามที่ ๑๕๗๕
พระพุทธองคตรัสเปรียบเทียบ เรื่องสมมติกับปรมัตถ และสมมติ

กับวิมุตติไวในที่ใดบางคะ 

ตอบ
ควรจะต้ังคําถามเสียใหมวา พระพุทธเจาตรัสเรื่องน้ีไวอยางไร

และเพ่ืออะไร ถาต้ังคําถามอยางน้ีก็จะตอบไดวา ทรงสอนเร่ืองสมมติ
สัจจะ เพื่อใหบุคคลปฏิบัติจริยธรรมใหถูกตองสมบูรณ คือ ยอมรับ
สมมติของโลก ทรงสอนปรมัตถสัจจะเพื่อกาวขึ้นสูโลกุตตรธรรม เชน 
เรื่องขันธ ๕ ธาตุ ๖ เปนตน ที่สมมติวาเปนสัตวเปนบุคคล วิมุตตินั้น
ทรงสอนไวมาก เปนสวนแกนของพุทธศาสนา ศีลเปรียบเหมือนสะเก็ด 
สมาธิเปรียบเหมือนเปลือก ปญญาเปรียบเหมือนกระพ้ี วิมุตติเปรียบ
เหมือนแกน ลาภสักการะและช่ือเสียงเปรียบเหมือนกิ่งใบ (มหาสาโร
ปมสูตร) บางแหงตรัสวา ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส เหมือน
มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม
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คําถามที่ ๑๕๗๖
พยายามฝกปฏิบัติสมาธิตลอด แตทําไมไดผลชา ประเมินตนเอง

แลวคืบหนานอยมาก (เมื่อมีอารมณมากระทบ จะรูตัวบอยข้ึนแต
แกไขไมทัน หลุดแทบทุกครั้ง) สุดทายก็จะพาลเสียใจโกรธตัวเองมาก
ที่ไมไดเรื่องเลย สงสารคนขางๆ ที่เราเปนคนไมไดเรื่อง ที่เปนแบบนี้
เพราะหนูเปนคนที่บาปหนาหรือเปลาคะ  จะแกไขอยางไรดี

ตอบ
กรณีนี้ควรทราบถึง ปฏิปทา ๔ คือ
๑. ปฏิบัติลําบากรูไดชา
๒. ปฏิบัติลําบากรูไดเร็ว
๓. ปฏิบัติสบายรูไดชา
๔. ปฏิบัติสบายรูไดเร็ว
บางคนก็เปนอยางพวกท่ี ๑. ... บางคนก็เปนอยางพวกท่ี ๔

คุณอยูในจําพวกไหน ขอใหพิจารณาตนเอง แลวก็ยอมรับความจริง
วาเราเปนเชนนี้  จะไดไมเดือดรอนในการปฏิบัติ

คําถามที่ ๑๕๗๗
มีหญิงสาวในท่ีทํางานคนหนึ่ง พูดสอเสียด ยุยงใหแตก พูดเอาดี

ใสตัว เอาชั่วใหคนอื่นเนืองๆ ชอบหัวเราะเยาะ เวลาที่เรากําลังแย หรือ 
สมนํ้าหนา เยาะเยยใส แบบออมๆ คนอยางนี้อยูดวยแลวไมสบายใจ
จะชนะคนเชนนี้ไดอยางไรหรือคะ หรือทําใจอยางไร จึงอยูไดอยาง
สงบคะ 
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ตอบ
ขอใหตระหนักวา ใครทํากรรมอยางใดก็ยอมไดรับผลอยางน้ัน

ชางเขาเถอะ และขอใหนกึไวเสมอวา เปนโชคดหีนอทีเ่รามิไดเปนเชนนัน้ 
เขาเปนครูของเรา สอนใหรูวาการทําเชนนั้นไมดี คนฉลาดเหลียวไป
ทางไหนก็เจอแตครู สวนคนโงหาครูไมไดเลย 

คําถามที่ ๑๕๗๘
สวัสดีครับอาจารย ชวงสงกรานตไดมีโอกาสสนทนากับพระ

อาจารยทานหนึ่ง เห็นทานกินหมากและสูบบุหรี่ (มองดูจากหนาตา
อายุทานนาจะไมเกิน ๔๕ ป) เกิดความสงสัยเลยถามทานวา พระภิกษุ
สูบบุหร่ีและหมากที่เปนสิ่งเสพติดมึนเมาใหโทษไดดวยหรือทาน ทาน
หัวเราะตอบกลับมาวา "คนที่จะไปนิพพานไมไดมีกฎบอกไววาหาม
กินหมากหรือสูบบุหรี่นี่" เปนจริงตามท่ีพระอาจารยทานนั้นกลาวไว
หรือเปลาครับ นาจะผิดศีลขอ ๕ ที่วาหามเสพสิ่งเสพติดมึนเมานะครับ
รบกวนอาจารยตอบดวยครับ 

ตอบ
ปญหาน้ีตอบยาก พระบางรูปฉันหมากและสูบบุหรี่ แตทานมี

คุณความดีอยางอื่นอยูมาก พระบางรูปไมฉันหมากไมสูบบุหรี่ แตมี
ความไมดีอยางอื่นอยูมาก ชดเชยกันไป บางทานยิ่งดวยศีลแตดอย
ทางปญญา บางทานยิ่งดวยปญญาแตดอยเรื่องศีล คนเรามีคุณสมบัติ
ไมเหมือนกัน อาจเดนบางอยางแตบกพรองบางอยาง ขอใหคุณถือ
เอาสวนท่ีดีของเขาเถิด อยางท่ีพระสารีบุตรเคยสอนเปรียบเทียบไววา 
“เหมือนเราดึงผามาจากดิน เพ่ือทําสบงหรือจีวร สวนไหนขาดทะลุ
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ก็ตัดทิ้งไป สวนไหนดีก็เก็บไว ผสมกันเขาหลายๆ ชิ้นทําเปนสบง
หรือจีวรได” 

คําถามที่ ๑๕๗๙
คนขายไกสดนั้น บาปหรือไม

ตอบ
คิดวาไมบาป

คําถามที่ ๑๕๘๐
ชอบอานงานเขียนของอาจารยมากๆ ลาสุดไดเรื่องคุณของพระ-

สารีบุตรและจิตตคหบดี ชอบปฏิปทาของทานพระสารีบุตรมากๆ  
อาจารยเรียบเรียงไดดีมากๆ ขอบพระคุณมาก ขอใหอาจารยสุขภาพ
แข็งแรง  เปนผูนําในการเผยแผพระพุทธศาสนาใหกาวไกลยิ่งขึ้นคะ

ตอบ
ขอบคุณมากท่ีชอบอานหนังสือของผม เคยอานเร่ืองผูสละโลก

แลวหรือยัง ในเลมนั้นมีเรื่องพระสารีบุตรอยูมาก  ที่เปนซีดีก็มี 

คําถามที่ ๑๕๘๑
ทานอาจารยไดเคยอธิบายวา พระพุทธองคทรงแสดงไวในเกวัฏฏ

สูตร วา วิญญาณํ อนิทสฺสนํ อนนฺตํ สพฺพโต ปภํ ฯลฯ แปลวา วิญญาณ 
(คือนิพพาน) เปรียบกับอะไรๆ ไมได (อนิทสฺสนํ) ไมมีที่สิ้นสุด (อนนฺตํ) 
มีรัศมีโดยรอบ (สพฺพโต ปภํ) ฯลฯ ๑.คําวา วิญญาณ ในท่ีนี้ หมายถึง 
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จิตที่รับรูอารมณพระนิพพานใชหรือไมคะ หรือเปนไวพจนกับนิพพาน 
ทํานองเดียวกับคําวา วิราคะ วิสังขาร ฯลฯ ๒.พระนิพพานท่ีมีรัศมี
โดยรอบ หมายความวาอะไรคะ

ตอบ
อรรถกถาแหงพระสตูรนีอ้ธิบายวา คาํวา วญิญาณในทีน่ีห้มายถงึ

พระนิพพาน คือพระนิพพานนั่นเอง คําวาสพฺพโต ปภํ นี้ อรรถกถา
แหงพระสูตรนี้อธิบายเปน สพฺพโต ปป แปลวามีทางลงโดยรอบ คือ
มีกรรมฐานมากมายท่ีจะเปนทางลงไปสูสระคือพระนิพพาน ถาจะ
คงไวตามเดิม ที่แปลวามีรัศมีโดยรอบ ก็คือสวางอยางยิ่ง เพราะกําจัด
อวิชชาคือความมืดไดแลว 

คําถามที่ ๑๕๘๒
ตามพระคัมภีรทางพุทธศาสนา นามกาย กับ ธรรมกาย หมาย

ความวาอะไร แตกตางกันอยางไรคะ

ตอบ
นามกาย หมายถึงจิตและเจตสิก ตามตัวแปลวา กองนาม ไดแก 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สวนธรรมกาย หมายถึงคุณสมบัติ
ของบุคคลผูนั้น เชน ความกรุณา ความบริสุทธิ์ และปญญา เปนตน
เชน พระธรรมกายของพระผูมีพระภาคเจา คือพระคุณสมบัติของ
พระองค 

ญา
ณสมบัติของ
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คําถามที่ ๑๕๘๓
กราบเรียนอาจารยที่เคารพ ดิฉันมีขอสงสัย ขอเรียนถามเพื่อ

เปนแนวทางและกําลังใจในการปฏิบัติคะ ไดยินวา การที่เราอดทนตอ
คําพูดหรือการกระทําของคนที่ดอยกวา เชน อาวุโสนอยกวาหรือ
ลูกนอง อานิสงสจะไดมากเปนทวีคูณ อันนี้เปนจริงหรือไมอยางไร
และจะทําตัวอยางไรใหอดทนไดมากตอคําพูดหรือการกระทํา ที่เขา
ตอวาหรือดูถูกเรา ของคนที่ดอยกวา อาจเปนนองหรือคนใช (คนงาน) 
ในบานชวยแนะวิธีการใหดวยคะ  กราบขอบพระคุณมากคะ 

ตอบ
ในตาํราทานกลาววา  อดทนตอผูสงูกวาหรอืเปนผูใหญกวาเพราะ

ความกลัว อดทนตอผูเสมอกันเพราะเกรงวาจะสูกันได แตผูใดอดทน
ตอผูดอยกวา ความอดทนของผูนั้นเปนความอดทนท่ีสูงสุด เพราะ
ฉะนั้นเราตองหัดอดทนตอบุคคลทุกจําพวก ความสุภาพออนโยนตอ
คนท่ัวไปเปนความปลอดภัย พระพุทธเจาตรัสวา “บุญยอมเจริญแก
ผูให เวรยอมไมขยายตัวแกผูสํารวมระวัง” อภัยทานเปนทานท่ีดียิ่ง
อยางหนึ่ง เราตองฝกใหอภัย การทําผิดเปนเรื่องของมนุษยธรรมดา
สวนการใหอภัยเปนเรื่องของเทวดาผูมีใจสูง หมายความวา เมื่อใดเรา
ใหอภัยเม่ือนั้นเราเปนเทพ ขอใหคุณเจริญสุขและมีจิตใจท่ีมั่นคง 

คําถามที่ ๑๕๘๔
อยากทราบวิธีตั้งจิตใหทันการเกิดปติ ทําใหเราเกิดอาการตัวชา

คะ ตองทําอยางไรไมใหเกิดไดคะ มาแบบไมไดตั้งสติทันเลยคะ แลว
มีวิธีรับมือกับเสียงที่มาไดไหมคะ ไมอยากไดทั้งภาพและเสียงคะ ชีวิต
ปรับตัวไมทันคะ
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ตอบ
ปติเปนวิปสสนูปกิเลสขอหนึ่งใน ๑๐ ขอ เกิดขึ้นสําหรับผูเจริญ

วิปสสนาถูกทาง ทานสอนใหรูเทาทันและละเสีย อยาติดอยูในวิปสส-
นูปกิเลสขอใดขอหนึ่ง มิฉะนั้นแลววิปสสนาจะไมกาวหนาอีกตอไป
วิปสสนูปกิเลส แปลวา สิ่งที่ทําใหวิปสสนาเศราหมอง เปนเหมือน
สวนดอกไมของวิปสสนา แตตองไมติดอยู ใหเดินทางกาวหนาตอไป
จึงจะถึงท่ีสุดแหงวิปสสนา สมถะก็ทําใหเกิดปติเหมือนกัน การทํา
ความดีทั่วๆ ไปก็ทําใหเกิดปติไดเหมือนกัน เชน บําเพ็ญกุศลกรรมบถ
๑๐ ทําใหเกิดปติและสมาธิ เรียกวา ธรรมสมาธิและจิตตสมาธิ

คําถามที่ ๑๕๘๕
อะไรคือเหตุเกิดของปฏิภาณและปฏิสัมภิทาคะ

ตอบ
เหตุเกิดของปฏิภาณ (ไหวพริบ, การแกปญหาเฉพาะหนาไดทัน

ทวงที) มีดังตอไปนี้
๑. ดุลยพินิจ คิดเทียบเคียงใหเห็นวา ระหวางสิ่งนี้กับสิ่งนี้อยาง

ไหนดีกวา ก็เลือกทําสิ่งนั้นกอน เชน พระพุทธเจาเม่ือตรัสรูแลว หลัง
จากโปรดปญจวัคคียแลว เลือกเสด็จไปเมืองราชคฤห แทนการเสด็จ
ไปกรุงกบิลพสัดุ  เพราะทรงเห็นวาจะมีประโยชนมากกวา

๒.  คิดใหลึก คือ ไมคิดอะไรเพียงต้ืนๆ คิดแบบโยนิโสมนสิการ
สาวหาตนตอของส่ิงน้ันๆ และคิดตอไปวาควรจะทําอยางไร ตัวอยาง
เชน เกิด แก เจ็บ ตาย คนก็เห็นกันมานานแลว แตไมรูจะทําอยางไร 
พระพุทธเจาทรงคนพบวา เมื่อยังมีกิเลสอยูก็ยังเวียนเกิดเวียนตายอยู 
ตองตัดตนตอของความเกิด คือ กิเลส ก็จะไมเกิดและไมตายอีกตอไป



๑๔๐ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

๓. หลักทั่วไป คิดใหไดหลักทั่วไปกอน ถาไดหลักท่ัวไปแลวก็จะ
สรปุความจรงิไดเร็วข้ึน เชน หลกัท่ัวไปมีอยูวา ทกุคนตองตาย ก เปนคน 
เพราะฉะน้ัน ก จะตองตาย แมเราจะยังไมเห็นเขาตายก็ตาม 

๔. สงสัยไวบางแมในส่ิงท่ีคนท้ังหลายเช่ือกันแลว ทั้งน้ีเพื่อ
ใหเราใชสมองหัดคิด ไมเชื่อตามตามกันไป เพราะความเชื่อของคน
สวนมากอาจผิดก็ได 

๕. จําสุภาษิตไวใหไดมากๆ ไมวาจะเปนสุภาษิตของชาติใด
ศาสนาใด

เหตุเกิดของปฏิสัมภิทาก็คือปญญาท่ีแตกฉานในเร่ืองน้ันๆ เชน
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปญญาแตกฉานในปฏิภาณ, นิรุตติปฏิสัมภิทา 
ปญญาแตกฉานในภาษา

คําถามที่ ๑๕๘๖
ขอความกรุณาทานอาจารยขยายความพระพุทธพจนที่วา กาม

ทั้งหลายมีความคับแคนเปนมูล มีทุกขเปนผล ดวยนะคะ ไมทราบวา
ตามนัยภาษาบาลี “ความคับแคน” ในท่ีนี้ ทานใชคําวาอะไร และ
หมายความวาอยางไรคะ กราบขอบพระคุณอยางสูงนะคะ

ตอบ
ใชคําภาษาบาลีวา อฆมูลา ทุกฺขปฺผลา คนที่ตองคับแคนเพราะ

กามก็มีมากมิใชนอย อยูเปนทุกขเพราะกามก็มีไมนอย กามก็มีมากมิใชนอย อยูเป



๑๔๑สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๕๘๗
ทานอาจารยมีความเห็นวา ระหวางปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔

อะไรควรกลาววา เปนศูนยกลางหรือหัวใจแหงคําสอนทางพระพุทธ
ศาสนาคะ เพราะเหตุใดคะ

ตอบ
เปนศูนยกลางและเปนหัวใจไดทั้งสองอยาง แตอริยสัจ ๔ สําคัญ

กวา เพราะเอาปฏิจจสมุปบาทไปลงในอริยสัจ ๔ ได ในท่ีมาบางแหง
พระพุทธเจาทรงแสดงอริยสัจขอสมุทัย โดยดึงเอาปฏิจจสมุปบาทสาย
เกิดทุกข (สมุทยวาร) มาไวในอริยสัจขอนี้ สวนปฏิจจสมุปบาทสาย
ดับทุกข (นิโรธวาร) มาลงในอริยสัจขอนิโรธ (ขออภัยถาจําผิด เพราะ
จําที่มาของพระสูตรนี้ไมได แตจําไดวาอยูในอังคุตตรนิกาย) รวมความ
วา อริยสัจ ๔ เปนหลักและสําคัญกวาปฏิจจสมุปบาท อริยสัจยังมี
รายละเอียดเร่ืองทุกข ๑๑ ประการ และยังมีทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทา
ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข กลาวคือ มรรคมีองค ๘ หรือมัชฌิมา
ปฏิปทาไวอีกดวย 

คําถามที่ ๑๕๘๘
อะไรเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการพัฒนาจิต อะไรเปนกําลัง

สําคัญของนักพรต อะไรเปนเครื่องปลื้มใจของพระอริยบุคคลคะ
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ตอบ
สิ่งสําคัญที่สุดในการพัฒนาจิตคือ ศีล สมาธิ ปญญา ตามนัยแหง

พระพุทธพจนที่วา บุคคลผูมีปญญาตั้งมั่นอยูในศีลแลว อบรมจิต
(สมาธิ) และปญญาใหเจริญ มีความเพียร มีปญญารักษาตน เปนผู
เห็นภัยในสังสารวัฏ ยอมสางรกชัฏคือตัณหาเสียได ความอดทนเปน
กําลังสําคัญของนักพรต (ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน ขนฺติพลํว ยตีนํ) สิ่งอัน
เปนเคร่ืองปล้ืมใจของพระอริยบุคคลมีหลายอยาง ถาจะตอบรวมๆ 
ก็คือ อริยมรรคและอริยผลที่ทานไดแลว ทานจึงเขาผลสมาบัติบอยๆ
เพื่อเสวยรสแหงอริยธรรมท่ีทานไดบรรลุแลว ถาจะต้ังคําถามใหมวา 
อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของบุคคลทั่วไป ก็จะไดคําตอบวา ศรัทธา
เปนทรัพยเครื่องปล้ืมใจ ตามพระพุทธพจนในอาฬวกสูตรที่วา สทฺธีธ 
วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฐํ แปลวา ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐ
ที่สุดของบุคคลในโลกนี้ 

คําถามที่ ๑๕๘๙
ขอคําแนะนําจากทานอาจารย ในเรื่องแนวคิดจากเหตุที่เกิดกับ

ตวัดฉินัคะ เมือ่วานนี ้๕/๕/๕๕ ซึง่เปนวนัเสารหา อกีทัง้เปนวนัพระใหญ
ดวย ดิฉันตั้งใจอยางมากที่จะไปทําบุญที่วัดพุทธบูชา เนื่องจากมีพระ
สายพระปามาท่ีวัดนี้ทุกวันเสารแรกของเดือน ดิฉันไดตื่นแตเชามืด
เพื่อเตรียมอาหาร และไดเดินทางเพ่ือจะไปรับพอแม เพื่อจะพาไปวัด
ทําบุญดวยกัน แตระหวางทางฝนไดตก และรถท่ีดิฉันขับเบรคไมอยู
ทําใหชนรถท่ีจอดติดไฟแดงอยูแลว รถเสียหายมากพอสมควร แตตัว
ดฉินัไมเปนอะไร กบัขาวอยูในกลองไมหก สวนขาวท่ีเตรยีมไวหกออกมา
เล็กนอย ดิฉันบอกใหแมนั่งแท็กซี่มารับของจากรถดิฉันเพื่อไปใสบาตร
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พระแถวบานแทน จากเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหดิฉันคิดหลายทาง เชน 
จะทาํบญุแตเจากรรมนายเวรมาขัดหรอืเปลา หรอืเพราะถงึคราวตองพบ
อุบัติเหตุ แตเพราะมีใจกุศล จากหนักจึงกลายเปนเบา (ตัวไมเปนอะไร 
แตรถเปนหนักอยูคะ) อันที่จริง ดิฉันก็รูสึกสังหรณใจตั้งแตเชาแลว จึง
ขับรถดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ แตก็ยังเกิดเหตุจนได จากเหตุที่
เกิดขึ้นทําใหดิฉันไมมีรถใชงาน ตองนั่งรถเมลไมตํ่ากวา ๒ เดือน ขอ
ทานอาจารยชวยใหความเห็นในเรื่องนี้ดวยคะ ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ
ที่ตัวคุณปลอดภัยมาไดโดยไมเปนอะไรก็ดีมากแลว ควรจะ

ขอบคุณบุญกุศลท่ีชวยรักษาคุณไว รถเสียไมเปนไร ซอมได แตถา
คุณขาหักแขนหักจะลําบากกวานี้มาก ผมดีใจดวยท่ีคุณไมเปนอะไร
เมื่อผมยังขับรถเองอยู คราวใดที่รถเสียตองซอม ผมก็เปลี่ยนเปนขึ้น
รถเมลเหมือนกัน รูสึกวาดี ไดเปลี่ยนบรรยากาศ และไดเห็นเพื่อนรวม
ทุกขของเราเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเราขับรถเอง เราจะไมไดเห็น อน่ึง 
มีสุภาษิตทางพระพุทธศาสนาอยูขอหนึ่งวา ยอมเสียทรัพยเพื่อรักษา
อวัยวะ ยอมเสียอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต เมื่อถึงคราวจําเปนยอมเสียได
ทั้งทรัพย อวัยวะ และชีวิตเพื่อรักษาธรรม คือความดีงามและความ
ถูกตองไว (โพธิสัตวภาษิต ใน มหาสุตโสมชาดก) ผมเขาใจคุณและ
เห็นใจคุณจริงๆ 
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คําถามที่ ๑๕๙๐
กราบเรยีนอาจารยวศนิทีเ่คารพ หนไูดอาน ทางแหงความด ีเลม ๑

มีขอสงสัยเร่ืองพระเถรีอุบลวรรณา คือพระเถรีบรรลุอรหัตตผลพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายแลวนั้น แตทําไมกลับถูกนันทะ 
ปลุกปลํ้าขมขืนได ในเมื่อทานมีอภิญญา นาจะทราบวาเด็กหนุมไดอยู
ณ ที่นั้น และใชฤทธ์ิได หรือหากจะเปนเพราะมีกรรมเกากันอยู พระท่ี
บรรลุอรหันตแลว ทัง้กรรมดีและกรรมช่ัว ไมสามารถตามไดแลวมใิชหรอื
คะ หรืออาจจะเปนกรณีเดียวกับพระโมคคัลลานะ ตอนจะปรินิพพานที่
ทานทราบวาคงจะเปนกรรมเกาจึงยอมรับ แมทานจะเลี่ยงได ขอความ
เมตตาอาจารยขยายความเรื่องพระเถรีอุบลวรรณาเพิ่มเติม เพื่อความ
กระจางดวยคะ กราบขอบพระคุณอยางสูง ขอใหอาจารยสุขภาพ
แข็งแรงนะคะ

ตอบ
เรื่องพระอุบลวรรณาเถรีนี้มีคนสงสัยกันมาก อยางท่ีคุณสงสัย

ผมยังไมพบท่ีมาวาเปนกรรมเกาของทานหรือเปลา ในตําราทานไมได
บอกไว ผมจะลองคนหาตอไป ถาไดความรูใหมเพิ่มเติมเขามา ผมจะ
บอกมาทางหองสนทนาธรรมนี้ ตอนนี้ขอตอบเพียงเทาน้ีกอน ไมอยาก
จะยืนยันหรือปฏิเสธอะไรในสิ่งที่ไมรูแน ขอบคุณที่ถามมา 

คําถามที่ ๑๕๙๑
ถาเราจะขอพรได ๑ ขอ จะขออะไรดีครับ เพราะจะขอใหเรามี

ความสุข ปราศจากความทุกข หรือแมแตขอใหสุขภาพรางกายที่แข็ง
แรงก็ไมดี เพราะการขออยางนั้นเปนทุกข เพราะความอยากไดอยากมี
เปนทุกข เพราะฉะน้ันผมควรขออะไรดีครับ พอดีเปนคําถามที่อาจารย
ที่มหาวิทยาลัยถามมานะครับ 
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ตอบ
ตามความเห็นผมวา ควรจะขอใหบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธ

ศาสนา เปนพระอรหันต สิ้นอาสวะ ไมตองมาเวียนวายตายเกิดอีก
ทุกขในวัฏฏะเปนทุกขที่นากลัวที่สุด 

คําถามที่ ๑๕๙๒
สวสัดคีรบัอาจารย   ทีท่าํงานของผมคนสวนมากเปนคนทาํงานเกง

คลองตวั   สวนผมไมคอยจะชํานาญงานมากเทากบัพวกเขา  ลกูพีข่องผม
เธอเปนผูหญิง เอาแตใจตัวเอง จะใหผมทํางานใหไดดั่งใจ ใจรอน พอ
ผมทําผิดพลาดเพียงเล็กนอยก็มักจะเอ็ดผมใหคนอื่นไดยินเสมอๆ
ทาํตวัไมถกูครบั ทาํโนนกว็าชา ใหไปทํานีก่บ็อกวาไมด ีมาตรฐานของเขา
สูงมาก แรกๆ ผมรูสึกวาแลวจะใหทําอยางไร ลูกพ่ีผมเขาบอกผมวา 
เวลาทํางานใหมี "สติ" หนอย หากผมมีสติรูสึกตัวในเวลาที่ผมทํางาน
อยูตลอด แตงานของผมมันสามารถผิดไดจากหลายเหตุปจจัย จาก
ลกูคาบอกผิดบาง ตวัเราเองบาง ลกูพ่ีสัง่ผดิบาง แตผมกลับมสีตชิดัเจน
มากเวลาที่ผมจะรูสึกชอบใจ หรือไมชอบใจ (ศัพทพระทานเรียกวา 
เวทนา หรือเปลาครับ) คือผมจะไมเอาอารมณตางๆ มาคิดตอ แตจะดู
มันเกิดมันดับไปตามเหตุ อาจารยครับ หากผมมีสติในทางธรรม สวน
สติในการทํางานท่ีมันมีปจจัยหลากหลาย ที่คนสวนใหญเคาชอบ
บอกวา ตองมีสติ ผมควรทําอยางไรดีครับ ผมพยายามในการทํางาน
เต็มที่แลว แตมันก็ไมถูกใจใครๆ เลยครับ อยางน้ีตองปลงใจ แตผม
ไมโกรธใครๆ เลยครับ ชวยชี้แนะดวยครับ
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ตอบ
ดแีลวทีค่ณุไมโกรธใครๆ เพราะความโกรธบอยๆ ชกัเคราะหกรรม

มาหาตัว ขอใหคุณทองสุภาษิตที่วา คนที่ไมเคยทําผิดก็คือคนที่ไมทํา
อะไร ประธานาธิบดีโรสเวลตแหงอเมริกาเคยกลาวไววา ในการ
กระทํา ๑๐๐ ครัง้ ถกูสกั ๔๐ คร้ังทานกพ็อใจแลว  เมือ่ประธานาธบิดี
ผูเฉลียวฉลาดตองการเพียงเทานี้ เราควรจะตองการสักเทาใด การ
ทําผิดเปนธรรมดาของมนุษย แตการใหอภัยเปนเรื่องของเทวดา
(To err is humanto forgive divine.) หมายความวา เมื่อใดเราให
อภัย เมื่อนั้นเราเปนเทวดา อภัยทานเปนสิ่งสําคัญอยางหน่ึงในชีวิต
มนุษยในสังคม คุณควรใหอภัยลูกพี่ของคุณดวย 

คําถามที่ ๑๕๙๓
คําพูดของครูบาอาจารยสายกรรมฐานท่ีกลาววา “จิตของพระ

อรหันตเปนจิตที่สลัดทิ้งตัวเอง เปนการคืนจิตใหกับโลก เปนจิตที่พราก
ออกจากธาตุขันธโดยเด็ดขาด เปนจิตพนโลก ปลอยวางผูรูคืนใหโลก” 
เหลานี้ จะเทียบเคียงหรืออธิบายดวยพุทธพจนใด จึงจะถูกตองคะ

ตอบ
มพีระพทุธพจนหลายแหงคลายๆ ทาํนองน้ี เชน สพพฺโลเกอนภิรต

สัญญา ความสําคัญหมายวาไมนายินดีในโลกทั้งปวง สพฺพสงฺขาเรสุ
อนิฏฐสัญญา ความสําคัญหมายวาไมนาปรารถนาในสังขารทั้งปวง 
นิโรธสัญญา ความสําคัญหมายในการดับกิเลสทั้งปวง ปฏินิสฺสคฺคา-
นุปสฺสี ผูพิจารณาเห็นในการสละทิ้งสิ่งทั้งปวง ฯลฯ
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คําถามที่ ๑๕๙๔
อาจารยครับ ผมฟงมาจากผูสอนบางทานบอกวา ใหฝกจิตจน

เกิดสติปญญาตัดระหวางผัสสะกับเวทนา แตบางท่ีที่อานมา จะตัด
ระหวางเวทนากับตัณหา แลวที่พระพุทธเจาสอนไวอยางไหนครับ 
ขอบพระคุณครับ 

ตอบ
ที่พระพุทธเจาสอนไวในอริยสัจ ๔ ทรงสอนวา สมทุัยคือตัณหา ๓

เปนเหตุใหเกิดทุกข นิโรธคือความดับทุกข ใหดับท่ีตัณหา ๓ คือ 
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ทางปฏิบตัใิหถงึนโิรธคืออริยมรรค
มีองค ๘  (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา)

 
คําถามที่ ๑๕๙๕

คําวา "คนดี คนจริง คนตรง" ตรงกับคําภาษาบาลีวาอยางไรคะ 
กราบขอบพระคุณทานอาจารยและพ่ียุวดีที่กรุณาชวยอานคําถามและ
พิมพคําตอบทุกๆ ครั้งเปนอยางสูงนะคะ

ตอบ
กัลยาณชน แปลวา คนดี สาธุชนก็ได คนจริง เคยเห็นมีคําใชวา 

สัจจวา เชน ประโยคบาลีที่วา สาธุรูโป จ ปาสํโส ทฺวา รตฺตเยน สจฺจวา 
แปลวา คนจรงิดวยไตรทวาร (กาย วาจา ใจ) จดัวาเปนคนดนีาสรรเสรญิ 
ถาเปนนามก็คือ สัจจะ ความจริง เทียบคําวา พลวา คนมีกําลัง ถา
เปนคํานามก็คือ พละ, อุชุ แปลวา คนตรง เชนคําวา อุชุปฏิปนโน
เปนผูปฏิบัติตรง 
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คําถามที่ ๑๕๙๖
เคยไดยินคําวา กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา แปลวา 

กาลเวลายอมกินสรรพสัตวพรอมดวยตัวมันเอง ขอเรียนถามวา ผูกิน
กาล มีหรือไม

ตอบ
มี คือบุคคลผู ที่ เผาตัณหาซ่ึงเผาสัตว ดังบาลีในชาดกท่ีวา  

โย จ กาลฆโส ภูโต ส ภูตปจฺจนึ ปจิ แปลวา ผู ใดเผาตัณหาซ่ึง
มีปกติเผาสัตว ผูนั้นเปนผูกินกาล 

(นัย มูลปริยายชาดก)
หมายความวา ถาเผาตัณหาได ก็ไมตองเกิดอีก เม่ือไมเกิดก็

ไมตองแกและตายอีก จึงเปนผูอยูเหนือกาล ไมตองถูกกาลกิน

คําถามที่ ๑๕๙๗
ความยินดีและยินรายในโลกธรรมท้ัง ๘ เกิดจากอะไร จะละเสีย

ไดอยางไรคะ

ตอบ
ตามนยัแหงโลกธรรมสตูร พระพทุธองคทรงแสดงวา “ปถุชุนผูมไิด

สดบัธรรม เมือ่โลกธรรมเกดิข้ึนกม็ไิดสาํเหนยีกวา บดันีโ้ลกธรรมเกดิขึน้
แลวแกเราก็แตวามันไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
เขาจงึเสยีใจบาง ดใีจบาง ยนิดบีาง ไมยนิดบีาง สวนสาวกของพระอริยะ
หรอือรยิสาวกผูไดสดบัธรรมแลว เมือ่โลกธรรมอยางใดอยางหนึง่เกดิขึน้ 
ยอมสําเหนียกวา บัดนี้โลกธรรมเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวามันไมเท่ียง 
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เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เขาจึงไมดีใจ ไมเสียใจในการ
ไดลาภและเส่ือมลาภ เปนตน 

นอกจากน้ีมีพระพุทธพจนวา “นักปราชญยอมอดทนตอความไม
ยินดีและความยินดี (อรติรติสโห หิ ธีโร) นอกจากน้ีพระพุทธองคยัง
ตรัสไวอีกวา “บัณฑิตทั้งหลายยอมไมหวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญ 
เหมือนภูเขาศิลาไมหวั่นไหวดวยแรงลม”

คําถามที่ ๑๕๙๘
บุคคลควรทําในใจใหแยบคายอยางไร จึงจะไมประมาทในชีวิต

และรักษาความเพียร (สัมมาวายามะ) ไวไดอยางสมํ่าเสมอคะ

ตอบ
ควรใสใจในพระพุทธดํารัสที่เกี่ยวกับอภิณหปจจเวกขณ ๕ 

ประการ อภิณหปจจเวกขณ แปลวา ขอที่ควรพิจารณาเนืองๆ คือ 
๑. เรื่องความแก ๒. เรื่องความเจ็บ ๓. เรื่องความตาย ๔. เรื่องความ
พลัดพรากสูญเสีย ๕. เรื่องกรรมวาเปนเร่ืองธรรมดาของชีวิตท่ีไมอาจ
ลวงพนไปได นอกจากน้ี ควรมีโยนิโสมนสิการ ซึ่งผมไดเขียนไว
ละเอียดแลวในหนังสือเรื่อง โยนิโสมนสิการ ลองหาอานดูก็จะเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

คําถามที่ ๑๕๙๙
ขอเรียนถามวา ทําอยางไรจึงจะไดพบทางแหงปญญา
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ตอบ
คําถามน้ีขอตอบโดยพระพุทธภาษิตที่วา 
“คนหนุมสาวยงัมกีาํลงั ไมขยนัในการทีค่วรขยนั เปนคนเกยีจคราน 
มคีวามดํารจิม (คอืไมมคีวามคิดรเิริม่ทีจ่ะทําอะไรๆ) ยอมจะไมพบ

ทางแหงปญญา”
เพราะฉะนั้นถาตองการใหพบทางแหงปญญา ก็ควรประพฤติให

ตรงกันขามกับที่กลาวแลว ยังมีพระพุทธพจนอีกวา “ปญญายอมเกิด
เพราะการประกอบความเพียร ปญญายอมสิน้ไปเพราะการไมประกอบ
ความเพียร บัณฑิตรูความแตกตางแหงเรื่องทั้งสองนี้แลว คือ เรื่องหนึ่ง
เปนไปเพื่อความเจริญ เรื่องหนึ่งเปนไปเพื่อความเสื่อม จึงควรตั้งตนไว
โดยประการท่ีปญญาจะเจริญ” 

ในปญญาวุฒิธรรม (ธรรมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา)
ทรงแสดงหัวขอธรรมไว ๔ อยางคือ

๑. คบหากับคนดี
๒. หมั่นฟงคําสั่งสอนของทาน
๓. มีโยนิโสมนสิการ คือ คิดเปน
๔. ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกฐานะของตน และปฏิบัติธรรมไม

ขัดแยงกับหลักสําคัญ เชน หลักกรรม เปนตน

คําถามที่ ๑๖๐๐
กราบเรยีนถามอาจารย พระพทุธองคทานใหแบงทรัพยทีห่ามาได

ไวอยางไร เปนกี่หมวดหรือคะ เพื่ออะไร อยางไรคะ จะไดเก็บไวปฏิบัติ 
เปนคติสอนใจตัวเองและผูอื่นคะ
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ตอบ
ตามนัยแหงสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปฎก

เลม ๑๑ (ฉบับภาษาบาลี) พระพุทธองคทรงสอนวา “เมื่อไดทรัพยมา
โดยชอบธรรมแลว ใหแบงเปน ๔ สวน คือ ลงทุน ๒ สวน เพื่อความ
เจริญแหงการงานที่ทํา เก็บออมไว ๑ สวน เพื่อใชในเวลาจําเปนเชน
เจ็บปวย เปนตน ใชในชีวิตประจําวัน ๑ สวน ที่ใชในชีวิตประจําวันน้ัน 
ใชอยางไรบาง ในหลักธรรมที่เรียกวา โภคอาทิยะ แปลวา ประโยชนที่
ไดจากการมีโภคทรัพย ใหใชจายดังตอไปนี้

๑. เล้ียงตน มารดา บิดา บุตร ภรรยา บาวไพร ใหเปนสุข
๒. เกื้อกูลเพื่อนฝูงตามสมควรแกกําลังทรัพย 
๓. บําบัดอันตรายที่จะเกิดจากเหตุตางๆ
๔. ทําพลี ๕ อยาง คือ 
 ก. ญาติพลี สงเคราะหญาติ
 ข. อติถิพลี ตอนรับแขก
 ค. ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศใหผูตาย
  ง. เทวตาพลี ทําบุญอุทิศใหเทวดาผูชวยคุมครองรักษา
  จ. ราชพลี เสียภาษีอากร
 ๕. ทําบุญใหทานในสมณะผูปฏบิัติดีปฏิบัติชอบ
เมื่อใชทรัพยไปตามน้ีแลว ทรัพยสิ้นไปก็ไมเสียดายเพราะได

ประโยชนคุมกับที่ทรัพยเสียไป
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คําถามที่ ๑๖๐๑
กราบเรียนถามอาจารย รูวาเขานินทานะคะ แตไมรูวานินทาวา

อะไร อยางน้ีเราไมสบายใจ อยากจะทราบวาเราควรวางตัวอยางไรคะ
ถึงอยูเหนือคํานินทา โลกธรรมนี้ไดคะ เพราะทุกขใจเรื่องเขานินทามา
มากนักคะ  กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ
ที่เราไมรู วาเขานินทาวาอยางไรน้ัน ดีแลว จะไดไมตองเก็บ

มาคิด คํานินทาไมรูเสียเลยก็ดี ถารูก็เก็บไวนํามาพิจารณาแกไขใน
สวนบกพรองของเรา ถาเราบกพรองจริง ถาเรื่องที่เขานินทานั้นไมเปน
ความจริงก็ปดท้ิงไปเสีย ถาอยูในฐานะท่ีพอจะช้ีแจงไดก็ชี้แจงใหเขา
เขาใจตามความเปนจริงตามกาลอันควร มีพระพุทธภาษิตอยูบทหนึ่ง
วา คนไมถูกนินทาไมมีในโลก (นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต) สุนทรภูไดกลาว
เปนกลอนไววา

อันนินทากาเลเหมือนเทนํ้า ไมชอกชํ้าเหมือนเอามีดไปกรีดหิน
พระพุทธปฏิมายังราคิน มนุษยเดินดินหรือจะพนคนนินทา
หมายความวา เมือ่เทนํา้ลงไปมนักไ็หลไปเรือ่ยๆ ตามทีเ่อยีงลงไป

คําถามที่ ๑๖๐๒
เจริญอานาปานสติอยางไร จึงเปนสมถกรรมฐาน อยางไรจึงเปน

วิปสสนากรรมฐาน และอานาปานสติกับสติปฏฐาน ๔ มีสวนท่ีเหมือน
กันในจุดใดบางคะ
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ตอบ
เจริญอานาปานสติเพื่อใหจิตสงบ เปนสมถะ เพื่อใหมีปญญา

รูแจงในความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความเปนอนัตตา เปนวิปสสนา 
อานาปานสติเปนสวนหน่ึงของสติปฏฐาน ๔ อยูในหมวดกายานุปสสนา 

คําถามที่ ๑๖๐๓
พระพุทธองคตรัสวา บุคคลเชนไรชื่อวา ตั้งอยูใกลพระนิพพานคะ

ตอบ
บุคคลผูมีความเคารพหนักแนนในพระพุทธเจา ในพระธรรม

ในพระสงฆ ในไตรสิกขา ในความไมประมาท ในปฏิสนัถาร พระพุทธเจา
ตรัสวา ผูเชนนี้จะไมเสื่อมและอยูใกลพระนิพพาน (อภพฺโพ ปริหานาย 
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก) อยูในหมวดธรรมที่เรียกวา คารวะ ๖ 

คําถามที่ ๑๖๐๔
เคยไดยินเรื่องมีผู พูดวา อริยสัจ ๘ ก็มี ไมทราบมีอะไรบาง

อาจารยชวยชี้แจงดวย  เคยรูแตเรื่องอริยสัจ ๔ 

ตอบ
อริยสัจ ๘ มีดังนี้ นามและรูป = ทุกข, อวิชชาและภวตัณหา = 

สมุทัย, วิชชาและวิมุตติ = นิโรธ, สมถะและวิปสสนา = มรรค
ในพระสูตรบางแหงพระพุทธเจาทรงแสดงดังน้ี  จึงเรียกวา

อริยสัจ ๘ อริยสัจ ๒ ก็มี คือ อริยสัจที่เปนสวนเหตุ ไดแก สมุทัยกับ
มรรค และอริยสัจที่เปนสวนผล ไดแก ทุกขกับนิโรธ สมุทัยเปนเหตุ
แหงทุกข มรรคเปนเหตุแหงนิโรธ
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คําถามที่ ๑๖๐๕
พระพุทธเจาประสูตรวันใด 

ตอบ
วันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖ หรือเดือนวิสาขะ ตรงกับวันศุกร 

คําถามที่ ๑๖๐๖
มีหมอดูทานหนึ่ง ทานบอกวา การทําแทงมีบาปเทากับการฆา

พระอรหันต เพราะมนุษยคนหน่ึงนั้น กวาจะไดเกิดมาเปนมนุษยนั้น
ยากแสนยาก มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปจนถึง
ที่สุดแหงมนุษย คือพระอรหันต ดังนั้นการฆาเด็กตั้งแตในครรภนั้น
บาปเทากับการฆาพระอรหันต ที่หมอดูทานนี้บอกถูกตองหรือเปลา
ครับ (ผมวาพอฟงได แตคงไมถูกตอง เพราะเด็กคงมีกรรมเปนของ
ตัวเองอยูบาง จึงถูกทําแทง ตามที่อาจารยเคยบอกไววา บุคคลใดที่
สะสมบารมีธรรมมาพอแลว พอที่จะเปนพระอรหันตไดก็จะไมทํากาละ
กอนจะบรรลุ เหมือนตะเกียงที่มีฝาครอบ ลมพัดก็ไมดับ)

ตอบ
ไมถูกตอง การฆาเด็กในครรภ บาปก็จริง แตไมถึงกับเทากับฆา

พระอรหันต เด็กคนนั้นเกิดมาอาจจะเปนคนดีก็ไดเปนคนชั่วก็ได ยัง
ไมแนนอน ถาเขาเกิดมาเปนภพสุดทายจะไดเปนพระอรหันตแนนอน
ในชาตินั้น ใครจะทําอยางไรเขาก็ไมตาย ดังที่คุณวามาแลว 
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คําถามที่ ๑๖๐๗
อานหนังสือของอาจารยแลวเกิดกุศลฉันทะข้ึนมา เลยอยาก

ถามอาจารยวา เราตองเรียนหลักสูตรอะไรครับ ถึงสามารถเปน
อนุศาสนาจารยไดครับ ดูแลวเปนอาชีพที่ไดบุญกุศลดีมาก ตอนนี้
ผมทํางานราชการ แตเรียนจบแค ปวส. เห็นมีเพื่อนแนะนําใหไป
สมัครเรียนที่ มหามกุฏราชวิทยาลัย สาขารัฐศาสตรการปกครอง
เพราะตองทํางานไปดวยเลยตองลงเรียนไดแควันเสาร - อาทิตย 
หองเรียนอยูวัดมหาธาตุสนามหลวงหรือเปลาครับ อาจารยชวยแนะนํา
ดวยครับ ขอมูลของวิทยาเขตนอยมาก

ตอบ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดิมทีอยูที่วัดบวรนิเวศวิหาร 

ตอนนี้ยายไปอยูที่ศาลายา จังหวัดนครปฐมแลว สวนท่ีวัดมหาธาตุนั้น
เปนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๒ มหาวิทยาลัย
สงฆนี้ มีวิทยาเขตในตางจังหวัดมากมาย ปริญญาของมหามกุฏฯ
เรียก ศนบ.(ศาสนศาสตรบัณฑิต) ปริญญาของมหาจุฬาฯ เรียก พธบ.
(พุทธศาสตรบัณฑิต) ถาคุณอยากเปนอนุศาสนาจารยในกองทัพตางๆ
ตองได ศนบ. หรือ พธบ. หรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ปธ. ๙) อยางใด
อยางหนึ่ง วุฒิปวส. อยางของคุณไปเรียนตอไดทั้ง ๒ แหง ง 
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คําถามที่ ๑๖๐๘
จริงหรือไม ที่ผูปฏิบัติธรรมแลวเขาถึงธรรม มีศีล สมาธิ ปญญา 

ครบบริบูรณ ชีวิตเรียกไดวาราบรื่นมาก รูสึกวาทุกขเบาบางมาก เพราะ
รูแลวปลอย ไมยึด ก็แทบจะไมมีทุกข มีปญหาเขามาอยูเรื่อยๆ แตก็ใช
ปญญาแกไขปญหาได จะเปนอยูชวงระยะหนึ่ง แลวมักจะเกิดปญหา
ใหญ จะเกิดเหตุการณใหตนเองขัดเคือง ซึ่งโดยพื้นฐานนิสัยตัวเอง
ไมชอบอยางนั้น แตก็จะเกิดเหตุการณนั้นๆ มาทุกที จะผิดพลาดใน
ลักษณะเกิดอกุศลทางความคิดขึ้นกอน ศีลไมบริสุทธิ์ทางความคิด
ความตั้งม่ันลดลง และแกไขปญหานั้นๆ ไมได เพราะชวงนั้นๆ ก็รนราน
มาก ไมมีปญญามาแกไขปญหาแลว พอผิดพลาดสักพักหน่ึง เมื่ออยู
คนเดียวอยูกับตัวเองก็มีสติกลับมาอีก รูสึกเหมือนไมใชตัวเอง ที่ทํา
ผิดไป ทําไมเราทําอยางนั้นๆ จริงๆ ควรแกไขอยางนี้ๆ นะ เหมือนเปน
ตัวเองบาง ไมเปนตัวเองบาง เหมือนอะไรเขาสิง ก็ตองมารวบรวมกําลัง
ใหมเจริญสติใหม เอาใหถี่ๆ เขาไว ก็จะกลับมามีความต้ังมั่นดีเหมือน
เดิม สงบราบร่ืน และมั่นใจในศีลของตัวเองดังเดิม 

เรียนถามอาจารย ๑.จริงหรือไมที่พอปฏิบัติไดดี ก็จะเกิดเหตุ-
การณรายๆ ขึน้  ๒.ชวงทีเ่กดิปญหาใหญๆ  ขึน้ จะเปนเรือ่งในลกัษณะตน
ไมไดรับความยุติธรรม โดนคนเอาเปรียบเบียดเบียน ซึ่งคนเบียดเบียน
เราตําแหนงใหญกวา ทําอะไรก็ไมได ยังไงก็ตองยอมเขาดวยความ
จํายอม ทําดีไมไดดี ความดีตกแกคนอื่น เพราะผูใหญลําเอียง ซึ่งกําลัง
สติออน ไมคอยทันกับเร่ืองอยางน้ี มีหลักธรรมใด ที่จะยึดถือเพ่ือละ
อกศุลไดงายขึน้ไหมคะ  ๓. สภาวะทีข่ึน้ๆ ลงๆ ดีๆ  รายๆ มนัทรมาน  อดึอดั
มาก เหมือนตัวอะไรมันเขาสิงเปนพักๆ ชวงที่ทําไมดีเหมือนไมใชตัว
เราทําเลย แตมาคิดอีกทีก็ตัวเราทํานั่นแหละ เกลียดตัวเอง อึดอัดแลว
ก็เกลียดตัวเอง ยิ่งเกลียดยิ่งทุกขยิ่งทุกขยิ่งเกลียด จะแกไขอยางไรคะ
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ตอบ
๑. ไมแนเสมอไป
๒. ขอนี้ขอใหคุณถือหลักวา เขาเบียดเบียนเราดีกวาเราไป

เบียดเบียนเขา เขาโกงเราดีกวาเราไปโกงเขา จนถึงกับวาเขาฆาเราดี
กวาเราไปฆาเขา ใครทําความช่ัว ความช่ัวยอมกลับไปหาตัวเขาเอง
ขอใหถือคติของพระปุณณมันตานีบุตรที่วา เขาดาดีกวาเขาตีดวย
ฝามือ เขาตีดวยฝามือดีกวาเขาตีดวยทอนไม เขาตีดวยทอนไมดีกวา
เขาแทงดวยศัสตรา เขาแทงดวยศัสตราดีกวาเขาฆาใหตาย เขาฆาให
ตาย ก็ยังดีที่เราไมตองฆาตัวเอง เพราะมีบางคนท่ีตองฆาตัวตาย

๓. ตองพยายามเอาชนะความโกรธ ความเกลียด เอาชนะความ
ไมดีในตัวเองและวางเฉยในสังขารเสียบาง อยาไปจริงจังกับชีวิตให
มากนัก บางคราวตองหัวเราะเยาะตัวเองเสียบาง นึกวาเราเปนตัว
ตลกตัวหนึ่งของโลก คิดวาคงจะพอคลายเครียดไดบาง 

คําถามที่ ๑๖๐๙
กราบเรียนอาจารยวศินที่เคารพ หนูไมมีคําถามอะไรคะ อยาก

กราบสวัสดีอาจารยคะ หวังวาอาจารยจะสบายดีและคอยตอบ
คําถามใหผู สนใจ เปนบุญมากคะ ที่ไดรับขอมูลคําอธิบายตางๆ
จากอาจารย

ตอบ
ขอบคุณมาก ผมพอประคับประคองสังขารไปได แตละวันแต

ละคืน ขอบคุณมากที่ระลึกถึงและเขียนมาใหกําลังใจ 
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คําถามที่ ๑๖๑๐
อาจารยคะ สงสัยวาไสยดําไสยขาวคืออะไรคะ? มีจริงใชหรือไม

ตอบ
ผมไมแนใจในเรื่องนี้ จึงใหความแจมแจงแกคุณไมได 

คําถามที่ ๑๖๑๑
อาจารยคะ เคยพบกับอาจารยทานหนึ่งแตกอนทานเปนพระ

แตตอนน้ีทานสึกออกมาบรรยายธรรม เคยไปปฏิบัติธรรมกับทาน
ทานสามารถรูอดีตของดิฉันเกือบทุกอยาง ดิฉันสงสัยคือ ทานมีองค
อยูในตัว (คนที่ใกลชิดอาจารยบอก) ตอนกลางคืนทานไมนอนจะเดิน
ไปมาพูดคนเดียว กลางวันดิฉันไปนั่งปฏิบัติธรรมที่ใตถุนกุฏิ ดิฉัน
ไดยินเสียงพูดคนเดียว เดินไปมา แตสังเกตรองเทามีคูเดียว ครั้งหนึ่ง
ไปปฏิบัติธรรมกับทานที่รีสอรทแหงหนึ่งอยู ทานลมลงไปเปนตะคริว
มคีนใกลชดิทานบอกวาทานมกีรรมท่ีทาํใหบางคร้ังกช็กัหรอืเปนตะคริว 
เนื่องจากอดีตชาติไปฆาทหารพมามาเยอะ จึงทําใหเปนอยางน้ี คร้ัง
หนึ่งคนที่ใกลชิดอาจารยเลาใหฟง วาเขาล็อคกุญแจไว ๒ ชั้น อาจารย
สามารถออกไปไดโดยที่กุญแจไมไดถูกเปด แตในเร่ืองการบรรยาย
ธรรมอาจารยสามารถบรรยายไดดี ทําใหดิฉันเขาใจไดดี แตที่สงสัย
คือ อยางนี้คือการอวดอภินิหารหรือไม ? แลวคนที่รูธรรมใชอาจารย
หรือองคกันแนคะ ? เพื่อนดิฉันบอกวานาจะเปนไสยดํา อยางนี้จะใช
ครูบาอาจารยที่เราควรเขาปฏิบัติธรรมดวยหรือไม ? เราจะรูไดอยางไร
วาครูบาอาจารยใดที่เราควรปฏิบัติธรรมดวยคะ ?
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ตอบ
ผมไมแนใจในส่ิงที่คุณสงสัยและเลามา ผูที่เราควรจะไปปฏิบัติ

ธรรมดวย คือผูที่มีธรรมอันบริสุทธ์ิ ไมมีเร่ืองท่ีจะเคลือบแคลงสงสัย 
เร่ืององคในตัวคนนั้น ผมไมเขาใจ ไมมีความรูในเรื่องน้ี คงตอบคุณ
ไดเพียงเทานี้ 

คําถามที่ ๑๖๑๒
การท่ีเราจะปฏิบัติธรรมเองโดยไมมีครูบาอาจารยสอน เปนไป

ไดหรือไมคะ ? โดยการใชอานาปานสติคือลมหายใจ ถาไมสามารถ
ปฏิบัติธรรมเองได รบกวนอาจารยแนะนําครูบาอาจารยใหดวยคะ 
เนื่องจาก ๒ ปมานี้ ดิฉันยังไมไดเขาไปปฏิบัติธรรมท่ีใดเลย ?

ตอบ
ทําได ปฏิบัติธรรมเองได โดยที่มีความรู ทางปริยัติเสียหนอย

ปริยัติ คือคําสอนของพระพุทธเจา เรามีพระพุทธเจาเปนบรมครูอยู
แลว ถือวาไดปฏิบัติในสํานักของพระพุทธเจา ขอใหโชคดีนะครับ 

คําถามที่ ๑๖๑๓
เมื่อพระพุทธองคแสดงธรรมหมวดอินทรีย ๕ นั้น ทรงมีพระ

ประสงคจะแสดงอาการปรากฏขององคธรรมแตละองค คือ ศรัทธา
วิริยะ สติ สมาธิและปญญาเรียงกันไปตามลําดับหรือไมคะ หรือวา 
องคธรรมแตละองคอาจเปนเหตุปจจัยของกันและกันได โดยไมจําเปน
ตองเกิดขึ้นเรียงตามลําดับเชนนี้ ขอความกรุณาทานอาจารยกลาว
ถึงความสําคัญของธรรมหมวดน้ีเพิ่มเติมสักเล็กนอยดวยนะคะ กราบ
ขอบพระคุณอยางสูงคะ
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ตอบ
ไมจําเปนตองเกิดเรียงกันเสมอไป ปญญาเกิดกอนสมาธิก็ได

เปนธรรมซึ่งอาศัยซึ่งกันละกัน ชวยเหลือกัน ไปสูความหลุดพน ธรรม
หมวดนี้เรียกวา อินทรียบาง เรียกวา พละบาง ที่เรียกวาอินทรีย เพราะ
เปนใหญในกิจของตน เชน ศรัทธาเปนใหญในความเชื่อ สมาธิเปน
ใหญในการทําจิตใหตั้งมั่น เปนตน เมื่อรวมกันเปนพละ คือ ทําใหมี
กําลังเหมือนนิ้ว ๕ นิ้วรวมกัน ทําใหมีกําลังในการจับสิ่งตางๆ 

คําถามที่ ๑๖๑๔
สาธุนรธรรม แปลวาอะไรครับ มีอะไรบาง

ตอบ
สาธุนรธรรม แปลวา ธรรมของคนดี มีหลายประการ หลายหมวด

ธรรม เฉพาะท่ีปรากฏในวิธุรชาดก มี ๔ ประการ คือ
๑. เดินตามทางที่ทานเดินมาแลว หมายความวา ใหมีความ

กตัญูกตเวที
๒. อยาเผาฝามืออันชุมเสีย หมายความวา อยาประทุษรายทาน

ผูมีพระคุณตอตน
 ๓. อยาประทุษรายมิตรผูประกอบดวยมิตรธรรม
 ๔. อยาตกอยูในอํานาจของอสตรี คือสตรีที่ไมมีคุณธรรมอัน

ดีงามของสตรี (ถาเปนผูหญิงก็คงจะ อยาตกอยูในอํานาจของ อบุรุษ
คือ ชายที่ไมมีคุณสมบัติที่ดีของชาย)

ในหมวดธรรมที่เรียกวาสัปปุริสธรรม แปลวา ธรรมของคนดีมี
๗ ประการ คือ
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๑. รูจักเหตุ  ๒. รูจักผล  ๓. รูจักตน ๔. รูจักประมาณ 
๕. รูจักกาล ๖. รูจักชุมชน ๗. รูจักเลือกคบบุคคล
ฯลฯ

คําถามที่ ๑๖๑๕
คําถามจากนักศึกษา ม.ปกกิ่ง คะ อยากเรียนถามอาจารยวศิน 

ในหนังสือที่เขียนเรื่องพระอานนทพุทธอนุชา เรื่องความรักความราย 
เน้ือเร่ืองไมทราบวามีทอนใดที่นํามาจากพระไตรปฎกบาลี ทอนใดท่ี
อาจารยประพันธคะ เนื่องจากหาเองแลวไดแควา ทอนสุดทายภิกษุณี
ปวยแลวนิมนตพระอานนทนั้น มีอยูในอังคุตตรนิกาย แตสวนอื่นหนู
หาไมเจอคะ แตทองเรื่องกลับไปตรงกับพระสูตรมหายานคะ ซึ่งเพื่อน
นักศึกษา ม.ปกกิ่ง ที่ทําวิจัยพระสูตรมหายานสูตรหนึ่ง ถามมาวามี
เร่ืองแบบน้ีในบาลีไหม เร่ืองท่ีเขาเลามา เหมือนกับท่ีอาจารยเขียน
เรื่องความรักความราย ตั้งแตมีนางทาสีถวายนํ้าพระอานนทเลยนะคะ 
เลยมคีวามสนใจอยางมากวา อาจารยไดประพนัธตามพระสตูรมหายาน 
หรอืวาบทประพนัธของอาจารยบงัเอญิไปตรงกบัของพระสูตรมหายาน
คะ หรือสวนใดอาจารยเอามาจากพระไตรปฎก และสวนใดอาจารย
ประพันธคะ ขอใหอาจารยโปรดเมตตาไดใหความกระจางกับนักศึกษา
แดนไกลดวยนะคะ

ตอบ
ในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย มีขอความเพียงเล็กนอยวา 

ภิกษุณีรูปหนึ่งหลงรักพระอานนทแลวทําเปนปวย ใหบุคคลผูหนึ่งไป
นิมนตพระอานนทมาเยี่ยม พระอานนทจึงแสดงธรรมใหฟงวา รางกาย
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นี้เกิดขึ้นเพราะอาหาร บุคคลอาศัยอาหารละอาหารไดฯ รางกายน้ีเกิด
ขึ้นเพราะเมถุนธรรม แตเมถุนธรรมนั้นอาศัยละไมได พระพุทธองค
ทรงสอนใหชักสะพานเสีย คือไมเกี่ยวของดวย เรื่องก็มีเพียงเทาน้ี 
นอกจากน้ันเปนเร่ืองท่ีผมเขียนเองดวยจินตนาการ ชื่อภิกษุณีโกกิลา
ก็เปนชื่อที่ผมสมมติขึ้นเอง พระสูตรทางมหายานเก่ียวกับเร่ืองน้ีผมไม
เคยอาน ไมเคยพบ จึงเรียนมาเพ่ือทราบตามน้ี ขอเพ่ิมเติมเล็กนอยวา 
เคยไดยนิเคาเรือ่งเกีย่วกบันางทาสถีวายนํา้แกพระอานนทจากอาจารย
เสถียร โพธินันทะอาจารยของผมเอง ทานเปนผูชํานาญทางพระพุทธ
ศาสนาทั้งฝายเถรวาทและมหายาน 

คําถามที่ ๑๖๑๖
การเจริญสติปฏฐาน ๔ ชวยขัดเกลากิเลสไดอยางไรคะ

ตอบ
คุณเจริญสติปฏฐานบอยๆ ก็จะรู ไดเอง วาขัดเกลากิเลสได

อยางไร 

คําถามที่ ๑๖๑๗
การกําหนดรูธรรมในธรรมในธัมมานุปสสนา กับ การพิจารณา 

แยกแยะธรรมแบบธัมมวิจยะ เหมือนหรือแตกตางกันอยางไรคะ

ตอบ
ธัมมวิจยะอยูในโพชฌงค ๗ แปลวา การวิจัยธรรมหรือใครครวญ

ธรรม ธัมมานุปสสนาในสติปฏฐาน แปลวา การพิจารณาธรรม ตามดู
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ธรรม ทานใหไวหลายหัวขอ กลาวคือ นิวรณ ๕, ขันธ ๕, อายตนะ ๑๒, 
โพชฌงค ๗, อริยสัจ ๔ เม่ือพิจารณาตามนี้แลว จะเจริญโพชฌงค ๗ 
หรือสติปฏฐาน ๔ ก็ไดผลอยางเดียวกัน เปนโพธิปกขิยธรรมเหมือนกัน 

คําถามที่ ๑๖๑๘
สวัสดีครับอาจารย ที่ทํางานของผมเขาเห็นผมเปนคนประเภท

ธรรมะธัมโม อานหนังสือธรรมะ ไมคอยออกงานสังคม เลยพากันเรียก
ผมวา "มหาฯ" หัวหนาของผมเคามองคนประเภทนี้วา ไมคอยทันคนอื่น 
เฉ่ือยชา เรื่อยๆ เชาชามเย็นชาม ใครดาใครวาอะไรก็ตองไมเอาเรื่อง
ผมวาเปนความคิดของพวกเขาฝายเดียวมากกวา กลับกันผูที่ศึกษา
พุทธศาสนาเชิงลึก กลับรูเทาทันจิตใจของตนเองไดรวดเร็วคลองแคลว
กวาผูที่ไมศึกษามาก เพราะกิเลสของตัวเองเปนอยางไรของคนอ่ืน
ก็เปนเชนเดียวกันกับเรา เวลาทํางานก็มีสมาธิ เวลาเกิดเหตุการณ
กระทบกระทั่ง ก็รูเทาทันอารมณ เขาใจไปตามความเปนจริงของสิ่ง
ทั้งหลาย ทําใหวางใจไดเปนอิสระ เปนทุกขยาก อาจารยครับผมเห็น
คนทีเ่ขาทาํงานเกงๆ แตกลบัมคีวามทุกขมาก จติใจของพวกเขารุมรอน
อัดแนนไปดวยความหวังของกิเลส การท่ีเขาทําความดี เพื่อจะใหผลดี
แบบวัตถุนั้น สวนใหญจะผิดหวัง เปนความจริงทุกประการอยางที่
อาจารยบอกไววา การทําความดีนั้น สิ่งที่เราไดคือผลทางใจคือความ
อิ่มใจนั้นเอง เปนสิ่งที่สมบูรณ มีจุดจบ ไมตองไปหวังผลอะไรอีก คุมคา
ควรศึกษาจริงๆ ครับ ผมรับรอง ขอบคุณอาจารยที่เปนประทีปนําทาง
สวาง และความสุขตลอดปจจุบันขณะจนกวาจะถึงที่สุดแหงทุกข ขอ
อนุโมทนาคุณงามความดีของอาจารยอีกครั้งครับ 
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ตอบ
ที่เขาเรียกวา “มหา” นั้นดีแลว แปลวา ยิ่งใหญ เชน วิทยาลัย

เปน มหาวิทยาลัย แปลวา วิทยาลัยท่ียิ่งใหญ มหาตมคานธี แปลวา
คานธีผู มีตนยิ่งใหญ เปนตน นอกจากนี้ยังมีอีกมาก ขอใหคุณนึก
เอาเองก็แลวกัน  ที่คุณพูดมาทั้งหมดนั้นดีแลว  ผมขออนุโมทนาดวย 

คําถามที่ ๑๖๑๙
สวัสดีคะอาจารย ไดทราบขาวการทุจริตการทําขอสอบนายสิบ

ตํารวจ ทํากันเปนขบวนการ โดยมีนายตํารวจชั้นผูใหญรวมมือ ฟงแลว
รู สึกเอือมวา ขาราชการผูที่จะตองคอยดูแลประชาชนเปนกันเสีย
อยางน้ี กลัวคะ แสวงหาอํานาจหาผลประโยชนโดยมิชอบ สวนคน
ที่จะสอบเขามาก็โกงกันกอนทํางานเสียแลว แลวอยางนี้ประเทศจะ
ไดบุคคลเขาทํางานประเภทอะไรคะ หนูวาการศึกษาสมัยนี้เนนไปที่
การหารายไดทั้งน้ัน มีเงินเปนแกนกลาง นาจะเอาธรรมะเปนแกน
กลางกันบางนะคะ ทุกอาชีพลวนสามารถทําใหเกิดบุญกุศลไดหมด 
หากเราทํางานดวยความต้ังใจ เอาหลักไตรสิกขาของพระพุทธเจามา
เปนทางในการดําเนินชีวิต อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไร
บางคะ (เห็นมีผูถามบางทานอยากเปนอนุศาสนาจารย เลยอยากเปน
บางจะไดอบรมขาราชการเหลาทัพบาง อาจารยชวยบอกคุณสมบัติ
อนุศาสนาจารยหนอยคะ ขอบพระคุณคะ)

ตอบ
อนุศาสนาจารย แปลวา ผูสอน ตองมีคุณสมบัติมากหลาย เชน 

มีความรูดีมีความประพฤติดี พิเศษกวาบุคคลในกลุมเดียวกัน จึงจะ
สั่งสอนเขาได เขาเช่ือถือและยินดีปฏิบัติตาม
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เรื่องการโกงกินในวงการตางๆ ตามที่คุณพรรณนามาน้ันมีอยู
ทุกยุคทุกสมัย ถาไมมีธรรมเปนทางดําเนิน ยิ่งมีความรูมากมีปญญา
มาก ยิ่งหาทางโกงไดมาก ธรรมจึงจําเปนสําหรับสังคมจริงๆ นึกถึง
คํากลอนสอนใจของหมอมหลวงปน มาลากุล อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการ ทานเขียนไววา 

ฝร่ังเขาหัวเราะเยาะเราวา เสียแรงมีรัตนาครบองคสาม
แตเหมือนไกไมนิยมชมของงาม มัวตะกละตะกลามหาของกิน
หมายความวาการศึกษาที่ทําอยู มุงไปสูอาชีพเสียทั้งสิ้น
ปริญญาทวมทนลนแผนดิน แตขาดศีลขาดธรรมประจําใจ

เก่ียวกับเรื่องทํานองนี้ ผมไดเขียนไวพอสมควรในคํานําหนังสือ 
“จริยศาสตร” (ศาสตรที่วาดวยคุณความดีและศิลปะในการตัดสินใจ) 
ถามีโอกาสคุณลองหาอานดู สํานักพิมพบรรณกิจอยู ใกลสะพาน
ผานฟา ราชดําเนิน โทร. ๐๒-๒๘๒-๕๕๒๐ และสํานักพิมพบรรณาคาร 
เว้ิงนครเขษม โทร.๐๒-๒๒๒-๗๗๙๖

คําถามที่ ๑๖๒๐
ถาเราทําผิดศีลขอกาเมฯ อยางมาก ตอนนี้เปนทุกขมาก จะมีวิธี

ไหนชวยผอนหนักเปนเบาไดบาง
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ตอบ
ประการแรก คุณตองเลิกกระทํากรรมน้ันเสียโดยเด็ดขาด และ

ตั้งใจวาจะไมทําตอไปอีก ประการที่สอง พยายามทําความดีใหไดมาก
ที่สุดเทาท่ีจะทําได ประการท่ีสาม ความทุกขที่คุณไดรับอยูนาจะเปน
บทเรียนท่ีเพียงพอแลววา การทําผิดทํานองน้ีตามแผดเผาในภายหลัง 
ระลึกขึ้นมาแลวไมสบายใจ เพียงเทานี้ก็นาจะเปนการชวยผอนหนักให
เปนเบา  พระพุทธเจาทานตรัสสอนวา  “เพยีงแตคดิจะเลิกทาํความช่ัว
และทําตามท่ีคดินัน้ กเ็ปนการลดบาปลงไดมากแลว” ถายิง่ไดเจรญิ
สมถวิปสสนาหรือเจริญพรหมวิหาร ๔ อยูเนืองนิตย ก็จะเปนการดี
ยิ่งขึ้น หมั่นฟงธรรม หมั่นใครครวญธรรมจะชวยไดมาก 

คําถามที่ ๑๖๒๑
คําวา โพธิญาณ หมายความวาอยางไรคะ (ไมแนใจวาสะกด

ถูกหรือไม)

ตอบ
แปลวา ญาณที่นําไปสู การตรัสรู  หมายถึง พระปญญาของ

พระพุทธเจา เชน คําวา “ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” เปนตน

คําถามที่ ๑๖๒๒
ในแตละวันตองเจอเรื่องตางๆ ทั้งในบาน นอกบาน และท่ีทํางาน 

มากระทบจิตใจใหทั้งฟูและแฟบ ไมอยากอดทน (คิดวาถาตองบีบ
ใหอดทน พอถึงวันหนึ่งมันหมดความอดทน ใจมันจะระเบิด) แตอยาก
แกไขใหใจสบาย จะมีวิธีทําอยางไรคะ
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ตอบ
ไมยึดมั่นถือมั่นในส่ิงท้ังปวง ปลอยวาง สิ่งท้ังหลายเปนไปตาม

เหตุปจจัย ไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาของเรา พระพุทธเจาตรัสวา 
“ความสวัสดีของสัตวทั้งหลายจะมีได เพราะปญญา ความเพียร การ
สํารวมอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และการปลอยวางส่ิง
ทั้งปวง คือ ไมยึดมั่นถือมั่นวาเปนเราเปนของเรา”

อยูในโลก เหมือนลงเรือไปในมหาสมุทร ตองถูกคลื่นลม รักษา
เรือเราไวใหดี ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได ขอใหคุณโชคดีประสบ
ความสําเร็จ

คําถามที่ ๑๖๒๓
พระพุทธพจนที่ว า “เธอจงเปนผู มีศีล สํารวมดวยการสังวร

ในปาติโมกข เพียบพรอมดวยอาจาระและโคจรอยู จงเปนผูมีปกติ
เหน็ภยัในโทษแมเลก็นอย...” คาํวา “เพยีบพรอมดวยอาจาระและโคจร” 
และ “เห็นภัยในโทษแมเล็กนอย” หมายถึงอะไรคะ

ตอบ
อาจาระ คือ ความประพฤติ โคจร หมายถึง สถานที่ไป เห็นวา

เปนภัยในโทษแมเพียงเล็กนอย คือไมประมาทในโทษแมเพียงเล็กนอย 
เหมือนไมประมาทตอไฟ แมเล็กนอยเมื่อไดเชื้อก็ลามไปใหญโตได 

คําถามที่ ๑๖๒๔
พระพุทธพจนที่วา “เธอเห็นรูปทางตาแลว อยารวบถือ อยา

แยกถือ จงปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย” คําวา “อยารวบถือ อยา
แยกถือ” หมายความวาอะไรคะ
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ตอบ
รวบถือ แปลมาจากคําวา “ถือโดยนิมิตร” คือ ถือท้ังหมด เชน

คนนีส้วยคอืสวยทัง้หมด หมายความวา ถอืโดยรวมสวน คาํวา “แยกถอื”
หมายถึงแยกสวน เชน สวนน้ันสวย สวนน้ีไมสวย เชน ตาสวย จมูก
สวย เปนตน ทานใชคําวา “ถือโดยอนุพยัญชนะ” เพื่อไมใหอาสวะ
หรือบาปธรรมไหลเขาสูจิต 

คําถามที่ ๑๖๒๕
กราบเรียนอาจารย คําสอนของพระพุทธเจาหรือพุทธวจนะสูงสุด 

เปนไปเพื่อวิมุตติเพื่อหลุดพนเพื่อนิพพาน ดั่งที่พระตถาคตตรัสวา ไมมี
ความจําเปนที่อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะบังเกิดขึ้นในโลก ถาไมมีเหตุ
ปจจัยคือ การเกิด แก ตาย ตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อแกปญหา
เหลานี้ จะมีฆราวาสหลายทาน ซึ่งยังมีธุลีในดวงตา ยังยึดติดในขันธ
ทั้งหา จึงมักจะสาธยายธรรมหรือสวดมนตคาถาท่ีสาวกภาษิต ที่ยัง
เต็มไปดวยการยึดติดมีอัตตา ขออนุญาตเอยชื่อ เชน ชินบัญชร มงคล
จกัรวาล บาง ซึง่จะเหน็เปนการคุมครองปองกนัภยัตามท่ีรจนาประพนัธ
ขึ้น แตถาคิดตรึกใหดีเปนไปเพื่อยึดติดในขันธทั้งหาท้ังสิ้น แตตถาคต
ยามอยูปลีกวิเวกจะสาธยายกฎอิทัปปจจยตาบาง ปฏิจจสมุปบาทบาง 
นัน้เปนไปเพ่ือความหลุดพน  ผมจึงเห็นวาท่ีพระพุทธองคแนะนําใหสวด
นั้นเปนดวยเหตุดังน้ี ขอใหทานอาจารยใหความเห็นดวยครับนนเปนดว
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ตอบ
ผมพูดอยูเสมอวา การสวดมนตนั้นถาสวดพระพุทธพจน เชน

พระสูตรตางๆ ก็จะเปนการดี ถาเปนสาวกภาษิตก็ใหเลือกที่มีคติเตือน
ใจ นํามาปฏิบัติแลวเกิดประโยชนทั้งแกตนและผูอื่น แตที่เขาสวดอะไร
ตออะไรตามท่ีคุณวามาน้ัน เปนเพราะเขาไมรูความหมาย มีแตความ
เชื่อตามคําบอกเลาตอๆ กันมาจึงสวดตามกันไป ผมก็มคีวามเห็นเทานี้ 

คําถามที่ ๑๖๒๖
อยากทราบวาทานอยางไรมีอานิสงสมากกวากันครับ ระหวาง

ธรรมทานและอภยัทาน เพราะมบีางทีบ่อกอภยัทานมีอานสิงสมากกวา
ธรรมทาน แตเคยไดยินมาวา การใหธรรมะชนะการใหทั้งปวง จึงคิดวา 
ธรรมทานนาจะมีอานิสงสมากกวา

ตอบ
เห็นดวยกับขอความที่คุณวามา ตามพระพุทธพจนวา “ธรรมทาน

ยอมชนะทานท้ังปวง” พระอรรถกถาจารยอธบิายวา ทีว่าทานท้ังปวงน้ัน
รวมทั้งอภัยทานดวย ถือเอาความวา ธรรมทานยอมชนะแมอภัยทาน 
ขอกลาวโดยยอเพียงเทานี้ 

คําถามที่ ๑๖๒๗
คําวา พุทธชยันตี แปลวาอะไรคะ ในพระสูตรมีกลาวถึงบาง

ไหมคะ
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ตอบ
คําวา “ชยันตี” เปนภาษาฮินดี แปลวา วันเกิด เชน คานธีชยันตี

วันเกิดของคานธี เปนตน แตที่เราใชกันในการฉลอง ๒๖ พุทธศตวรรษ
นั้น ในความหมายวา ชัยชนะของพระพุทธเจา ถาจะไมใชคําน้ี จะใช
คําวา “พุทธวิชัย” ก็ได หรือ “พุทธชัยมงคล” ก็ได นาจะตรงกวา คือตรง
ความหมายทีว่า ชยัชนะของพระพุทธเจา ทีใ่ชอยูแลว เชน พทุธชยัมงคล
คาถา กลาวถึง ชัยชนะ ๘ ครั้งของพระพุทธเจา มีชนะมาร เปนตน ที่
เราเรียกกันวาบทพาหุงฯ ใชวา วันพุทธชัยมงคล ก็นาจะได 

คําถามที่ ๑๖๒๘
เมื่อพระพุทธองคทรงถูกพระเทวทัตหรือบุคคลอื่นๆ กลั่นแกลง

หรือใหรายดวยวิธีตางๆ ทรงเคยตรัสไวอยางไรบางหรือไมคะ เกี่ยวกับ
วิธีการเอาชนะผูที่มีใจประทุษรายตอพระองคเชนนั้น

ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ตรัสสอนไวมาก ที่เรารูกันโดยทั่วไปก็คือ เอาชนะ

คนโกรธดวยความไมโกรธ เอาชนะคนไมดดีวยความด ีเวรยอมระงบัดวย
การไมจองเวร คาํพงัเพยไทยวา รกัยาวใหบัน่รกัสัน้ใหตอ หมายความวา
ใหตดัการจองเวรกจ็ะคบกนัไปไดนาน ถาตอเวรการคบกนักจ็ะสิน้สุดลง
มีสุภาษิตในชาดกบทหน่ึงวา ดูกอนฑีฆาวุเธอจงอยาเห็นแกกาลยาว 
อยาเห็นแกกาลสั้น คําวา อยาเห็นแกกาลยาว หมายความวา อยา
ผูกเวร คําวา อยาเห็นแกกาลส้ัน หมายความวา อยารีบดวนแตกจาก
มิตร มีอะไรผิดพองหมองใจก็เปดใจพูดกัน ทําความเขาใจกัน ขอโทษ
ขออภัยกัน เราก็จะถนอมมิตรไวได ที่วาเปนสุภาษิตในชาดกนั้น คือ
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ฑีฆีติโกศลชาดก พระเจาฑีฆีติโกศลทรงใหโอวาทฑีฆาวุกุมารผูเปน
ราชโอรส เมื่อคราวที่พระองคและพระราชินีจะถูกพระเจาพรหมทัตส่ัง
ใหประหารชีวิต (โปรดอานรายละเอียดในฑีฆีติโกศลชาดก) 

คําถามที่ ๑๖๒๙
สันโดษกับความมักนอย แตกตางกันหรือไม เพราะเหตุใดคะ

ตอบ
ความมักนอย คือ ความตองการแตนอย แมจะมีของมากหรือ

เขาจะใหมากก็ตองการแตนอย รับแตนอย พอประมาณตัว สวนความ
สันโดษนั้น ยินดีตามมีตามได ยินดีในทางสุจริต ยินดีในส่ิงที่เปนของ
ตน ไมโลภอยากไดของผูอืน่ สมมติวาคณุมลีกู ใหสตางคเขาไปโรงเรียน
วันละ ๑๐๐ บาท คนสันโดษก็จะรับไปทั้งหมด สวนคนมักนอยจะ
บอกวา เขาจาํเปนตองใชเพยีง ๕๐ บาทเทานัน้ แลวกค็นืใหคณุ ๕๐ บาท 
ดังนี้เปนตน ความมักนอยตรงกันขามกับความมักมาก ทานกลาวไววา 
มหาสมุทรไมอิ่มดวยนํ้า ไฟไมอิ่มดวยเชื้อ คนมักมาก ไมอิ่มดวยสิ่งของ
ที่ได สวนคนสนัโดษนั้นยินดีตามที่ได ยินดีตามกําลัง ยินดีตามสมควร
ฯลฯ

คําถามที่ ๑๖๓๐
เรยีนทานอาจารยวศนิทีเ่คารพ หนเูคยไดอานหนงัสอื และอาจารย

ก็เคยแนะนําไววา หากเราปฏิบัติธรรม สวดมนต เจริญสติอยูเปนนิตย 
คนในครอบครัวที่ไมมีสัมมาทิฐิ (เชน สามีหนูที่มัวเมาในอบายมุข
ทุกชนิด) จะไดรับผลบุญและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หนูก็ไดตั้งใจทํา
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แตความดีละเวนความช่ัวทั้งปวงมานานแลว แตทําไมสามีกลับยังไม
ยอมเดินตามทางสวางเสียทีคะอาจารย หนูควรทําอยางไรตอไปเพ่ือ
ชวยสามีดีคะ

ตอบ
ขอใหคุณคิดวา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน ผูทําดีจัก

ไดดีผูทําชั่วจักไดช่ัว ทุกคนมีชะตาชีวิตเปนของตน มีคติเปนของตน
อตฺตา หิ อตฺตโน คติ ถาทุกคนเปนไปตามความปรารถนาดีของเรา
ลูกของแมทุกคนก็คงเปนจักรพรรดิกันหมดแลว แตเพราะทุกคนเปน
ไปตามชะตากรรมของตัว พอดี แมดี ลูกเลวก็มี พอไมดีแมไมดีลูกดี
ก็มี พอดีแมดี ลูกดีก็มี พอไมดีแมไมดีลูกไมดีก็มี พระพุทธเจาตรัส
ไววา  “ความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์เปนของเฉพาะตน  คนหนึ่งจะ
ทําใหอีกคนหนึ่งบริสุทธิ์หาไดไม” แตละคนตองชําระมลทินของ
ตัวเอง ภรรยาดีสามีไมดีก็มี สามีดีภรรยาไมดีก็มี ดีดวยกันทั้งคู 
ก็มี ไมดีทั้งคูก็มี ถาเขาเกิดมาเปนตนหญาคุณจะทําอยางไรใหเขา
สูงเทียมตนตาล โบราณจึงวา “เลี้ยงคนตามวาสนา อยาปลูกหญาให
เทียมตาล” หมายความวา อยาหวังใหตนหญาเทียมตนตาล มันเปน
ไปไมได  คุณทําความดีของคุณไปเถอะ 

คําถามที่ ๑๖๓๑
ในสมัยพุทธกาล มีการสวดมนตบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

ไหมคะ หรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่พระพุทธองคปรินิพพาน
แลว
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ตอบ
บทสรรเสริญพระพุทธเจาเชน อิติป โส ภควา เปนตน บทสวด

สรรเสริญพระธรรมคุณ เชน สวากขาโต ภควตา ธมฺโม เปนตน
บทสรรเสริญสังฆคุณ เชน สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ เปนตน
มีมาแลวตั้งแตสมัยพุทธกาล แตบทสวดมนตเชาสวดมนตเย็นท่ีเรา
สวดกนัอยูแตงข้ึนภายหลงั สมยัรชักาลที ่๔ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา
เจาอยูหัว นั่นแหละเปนผูทรงพระราชนิพนธ

คําถามที่ ๑๖๓๒
ผมปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ เอาเทคนิคของพระอาจารยสายหลวงปู

มั่นเปนแนวทาง กําหนดสติในอิริยาบถตางๆ มีหลายส่ิงเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน ผมกําหนดในส่ิงท่ีชัดที่สุด การน่ังสมาธิผมใชแนวทางอานา
ปานสติ ๑๖ สลับกับเดินฌานดูอาการ ๓๒ พิจารณากาย บางครั้งเมื่อ
ออกจากสมาธิแลว มีความรูสึกวาทุกสิ่งที่อยูรอบตัวเคลื่อนไหวชามาก 
ในขณะที่ผมก็เคล่ือนไหวตามปกติ บางครั้งรูสึกวาเทาที่กาวในแตละ
กาวมีชองวาง สะดุด เหมือนดูหนังแตละภาพ ขาดการตอเนื่อง สมัย
เด็กเวลานอนทุกอยางรอบตัวหายไปหมด เหลือแตกายและเสียงหัวใจ
ที่เตนดังขึ้นๆ และชาลงๆ จนหยุด รูสึกหายใจไมออก จะตาย พยายาม
สูดลมหายใจเต็มที่ก็ตื่นตกใจรองไห จนประมาณ ๘ ขวบก็หาย ระยะ
หลังเร่ิมไดยินเสียงหัวใจเตนดังข้ึนๆ เหมือนเมื่อตอนเปนเด็ก แต
ตางกันที่ไมหยุดเตน และผมไมกลัวอีกตอไป กลับมองดูรู อยูเฉยๆ 
คําถามคือผมไมทราบวาอะไรกําลังเกิดข้ึนกับผม และผมควรปฏิบัติ
อยางไร กราบขอบพระคุณอาจารย



๑๗๔ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
ขอโทษ ผมจะรูไดอยางไรวาอะไรเกิดขึ้นกับคุณ ผมไมรูจริงๆ 

คําถามที่ ๑๖๓๓
๑. ศรัทธา จัดวาเปนองคธรรมในอริยมรรคมีองค ๘ หรือไมคะ

๒. หากกลาววา อริยมรรคมีองค ๘ ทั้งหมดรวมอยูในสติสัมปชัญญะ
หรือความไมประมาทจะถูกตองหรือไม เพราะเหตุใดคะ

ตอบ
๑. ไมมี ๒. ตามพระพุทธพจนตรัสวา “กุศลธรรมท้ังมวลรวมลง

ในความไมประมาท มีความไมประมาทเปนมูล เหมือนรอยเทาชาง 
เปนที่รวมลงไดของรอยเทาสัตวบกทั้งปวง” (นัย มหาปรินิพพานสูตร) 
พระเจาปเสนทิโกศลเคยทูลถามวา “มีธรรมสักอยางหน่ึงไหม ที่เปน
ประโยชนทั้งในโลกนี้และโลกหนา” ตรัสตอบวา “ความไมประมาท
เปนประโยชนเกื้อกูลทั้งแกตนและผูอื่น และเปนประโยชนในโลก
ทั้งสอง” (นัย โกศลสังยุต สังยุตตนิกาย) 

คําถามที่ ๑๖๓๔
คําแผเมตตาแบบอัปปมัญญา มีที่มาจากที่ใดคะ ควรแผเมตตา

อยางไรจึงจะเกิดผลดีที่สุดสําหรับผู แผเมตตาและสรรพสัตวที่เรา
แผเมตตาไปใหคะ



๑๗๕สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
มีปรากฏอยูทั่วไปในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา คําแผเมตตาท่ี

เปนอัปปมัญญาก็คือ “ขอสัตวทั้งปวงจงเปนสุขพนจากความทุกข”
ไมจํากัดวาเปนผูใด คําแผกรุณา มุทิตา และอุเบกขาก็ทํานองเดียวกัน 
คือแผไปในสัตวทั้งปวง นั่นแหละคืออัปปมัญญา แปลวา ไมมีขอบเขต 
ไมมีประมาณ 

คําถามที่ ๑๖๓๕
กราบอาจารยวศินที่เคารพอยางสูงคะ หนูขอเรียนถามเก่ียวกับ

บทสวดพระธารณปริตร วาเหมือนหรือแตกตางกับบทสวดพระปริตร 
อยางไรคะ ขอบพระคุณคะ และหนูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ชวยปกปกรักษาใหอาจารยมี
ความสุข สุขภาพแข็งแรงดวยคะ

ตอบ
ไมเคยพบไมเคยไดยินคําวา “ธารณปริตร” ขอขอบคุณท่ีให

พรมา สวนคําวา “ปริตร” นั้น แปลวา ตานทานหรือปองกัน เชน ปองกัน
ภัย ปองกันทุกข หรือทําใหทุกขภัยพินาศไป ทําใหประสบความสําเร็จ
ในกิจตางๆ ดังคําท่ีอุบาสกกลาวในเวลาท่ีขอใหพระสวดมนต เขา
เรียกวาอาราธนาพระปริตร มีบทสวดมากมายท่ีจัดเขาในพระปริตร
เชน โพชฌงคพระปริตร เปนตน 



๑๗๖ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๖๓๖ 
เรียนถามทานอาจารยวา อินทรีย ๕ กับพละ ๕ มีองคคุณ

เหมือนกัน แตกตางกันอยางไรครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ
เรื่อง อินทรีย กับ พละ นี้ โปรดดูคําตอบในขอ ๑๖๑๓

คําถามที่ ๑๖๓๗ 
ผูที่พัฒนาจิตถึงโคตรภูญาณ พระวิปสสนาจารยรับรองวาปฏิบัติ

ไดดีเห็นสภาวะของปรมัตถลวนได ผูนั้นมีโอกาสท่ีจะยอหยอนจน
กิเลสเขาครอบครองจิตใจตกไปสู ฝายโลกียะอีกหรือไมคะ? ผู ที่มี
สภาวะอยูในโคตรภูญาณ ยังคงมีกิเลสโลภ โกรธ หลง ไดอยูตลอด
ใชไหมคะ เวลาเรารูวามีกิเลสแลว จิตใจเปนอกุศลแลว แครูแลวละ
เฉยๆ ถูกหรือเปลา หรือตองปฏิบัติอยางไรเพิ่มเติมคะ?

ตอบ
ผูที่ถึงโคตรภูญาณแลว ไมมีการถอยกลับจะตองถึงมรรคญาณ

และผลญาณแนนอน เชน โสดาปตติมรรคญาณ โสดาปตติผลญาณ 
โคตรภูญาณ แปลวา ญาณครอมโคตร คือ อยูระหวางโคตรปุถุชน
กับโคตรอริยชน ตอนนั้นจะเรียกวาปุถุชนก็ไมใชจะเรียกวาอริยชนก็
ไมใช แตจะเปนอริยชนแนนอนในขณะตอมา เปรียบเหมือนคนขาม
แมนํ้าดวยเรือ เมื่อเรือเทียบทาแลวยกขาหน่ึงขึ้นอยูบนบกอีกขาหน่ึง
ยังอยูในเรือ จะเรียกวาอยูบนบกก็ไมใชอยูในเรือก็ไมเชิง นั่นแหละคือ
ลักษณะของโคตรภูญาณ แตเขาจะไมถอยกลับลงไปในเรืออีก เขาจะ
ตองขึ้นบกอยางแนนอน 



๑๗๗สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๖๓๘ 
ในนสิสยั ๔ ทีพ่ระอปุชฌายบอกแกพระบวชใหมนัน้วา บรรพชานี้

อาศัยบิณฑบาต บังสุกุลจีวร รุกขมูลเสนาสนะและยาดองดวยนํ้ามูตร
เนา สงสัยเรื่องยาดองดวยน้ํามูตรเนาวาเปนอยางไร ฉันไดอยางไร
ครับ

ตอบ
คําวา “ยาดองดวยนํ้ามูตรเนา” นั้นมาจากคําบาลีวา “ปูติมุตฺ

ตเภสชฺชํ” ปูติแปลวาเนา มุตตะแปลวานํ้าปสสาวะ เภสัชชังแปลวายา 
แตความหมายจริงๆ ทานหมายถึง ใหนําผลไมตางๆ ที่เปนยา เชน
ผลสมอ ผลมะขามปอม เปนตน มาดองดวยน้ําปสสาวะไวหลายวัน
จนนํ้าใสสะอาด และตักดื่มเปนยารักษาโรคสําหรับพระปวยที่อยูในปา
หรืออยูโคนไม เมื่อไมมียาอยางอ่ืนก็ใหนําปสสาวะของตนมาดองดวย
ผลไมนั้น แตทานก็บอกไวดวยวา อดิเรกลาภก็ฉันเปนยาได เชน เนยใส 
เนยขน นํา้มนั นํา้ผึง้ นํา้ออย ปจจบุนัเหน็คนบางพวกนยิมดืม่น้ําปสสาวะ
สดๆ กนั เขาบอกวาดแีกสขุภาพ ไดเคยถามหมอหลายคน หมอปจจบุนั
บอกวาไมควรดื่ม นิสสัยในที่นี้หมายถึง สิ่งอันเปนท่ีอาศัยของบรรพชิต 
มีบิณฑบาต เปนตน แตทานก็ลดหยอนไวใหทุกเรื่อง เชน อาหารท่ีมี
ผูนํามาถวายก็ฉันได เสนาสนะอื่นนอกจากปาและโคนไมก็อยูได จีวร
ที่มีผูนํามาถวายก็ใชได ไมจําเปนวาจะตองเปนบังสุกุลจีวรเสมอไป
อยางที่พระทั้งหลายปฏิบัติกันอยู ในบัดนี้ หวังวาทานผู ถามคงพอ
เขาใจ 



๑๗๘ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๖๓๙ 
ทานที่มีผลมาก ที่มีอานิสงสมาก ตางกันอยางไรคะ

ตอบ
คําถามน้ีขอตอบโดยอิงอาศัยทานสูตรดังตอไปนี้
๑. ทานที่ใหแลวมีผลมาก ไมมีอานิสงสมากก็มีอยู ทานท่ีใหแลว

มีผลมากดวยมีอานิสงสมากดวยก็มีอยู
๒. เหตุปจจัยที่ใหเปนเชนนั้น ก็คือ เจตนาหรือความตั้งใจ (๑) ถา

ตั้งเจตนาไววาเราใหทานแลว เมื่อเราตายไปแลวจักไดเสวยผลแหง
ทานน้ี เปนการมุงสั่งสม มีจิตผูกพันในผล (๒) คิดวาการใหทานเปน
การดี (๓) ใหทานเพื่อรักษาประเพณีที่บรรพบุรุษเคยทํามา (๔) ให
เพราะเห็นวา สมณพราหมณเหลานี้ไมหุงหากิน เราเปนคนหุงหากิน
(๕) คิดวา เราจักจําแนกแจกทานเหมือนฤาษีครั้งกอนๆ (๖) คิดวาเมื่อ
เราใหทานอยูจิตจะผองใส เกิดความปลื้มใจ ชื่นชมโสมนัส

ทานที่ใหเพราะตั้งเจตนาไวอยางนี้ อยางใดอยางหน่ึง สิ้นชีพแลว 
ไปเกิดเปนเทพชั้นใดชั้นหนึ่งแตเมื่อหมดสิ้นผลแหงทานแลว เขาตอง
มาสูโลกน้ีอีก ตองเวียนวายตายเกิดอีก ทานอยางน้ีมีผลมากแตไมมี
อานิสงสมาก

๓. สวนผูใดใหทานเพราะตั้งเจตนาไววา ทานเปนเครื่องฝกจิต
เปนเคร่ืองปรุงแตงจิต (เพื่อใหเขาถึงสมถะและวิปสสนา) (จิตฺตาลงฺการํ 
จิตฺตปริกฺขารํ ทานํ เทติ) ทานของผูนั้นชื่อวามีผลมากมีอานิสงสมาก 
เพราะทานสิ้นชีพแลวไปเกิดเปนพรหมอนาคามีไมกลับมาสูโลกน้ีอีก
พนจากการเวียนวายตายเกิด มีอานิสงสมากปรินิพพานในชั้น
สุทธาวาสน่ันเอง ทานอยางนี้เปนไปเพื่อวิวัฏฏะ



๑๗๙สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๖๔๐ 
อานิสงสแหงการฟงธรรมมีอะไรบาง คนฟงธรรมกับคนไมฟง

ธรรม  มีคติตางกันอยางไร

ตอบ
ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว อานิสงสแหงการฟงธรรมมี

๕ อยางคือ
 ๑. ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ไดฟงอะไรแปลกๆใหมๆ ผูที่มี

อัธยาศัยนอมไปในการฟงธรรม ฟงแลวฟงอีกก็ไมเบื่อ ใชเวลาวางให
เปนประโยชนในการยกระดับจิตของตนดวยการฟงธรรม บางทาน
สามารถบรรลุมรรคผลไดดวยการฟง

๒. สิ่งใดไดเคยฟงแลวแตยังไมเขาใจชัด ยอมเขาใจส่ิงน้ันชัดขึ้น
เพราะการฟงซํ้าๆ ทําใหความรูแมนยํา และความเขาใจมากขึ้น เหมือน
เราอานหนังสืออานทุกครั้ง  ปญญาแตกขึ้นทุกครั้ง

๓. บรรเทาความสงสัยเสียได สิ่งใดยังสงสัยอยู เมื่อไดฟงผูนั้น
บางผูนี้บางแสดงธรรมยอมเขาใจดีขึ้น หายสงสัย

๔. ทําความเห็นใหถูกตองได อะไรที่ยังเขาใจผิดอยูเพราะความ
ไมรูไมเขาใจ ก็ทําใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง เชน เรื่องกฏแหง
กรรม เปนตน มีคนเปนจํานวนไมนอยที่เปลี่ยนจากความเห็นผิดเปน
ความเห็นถูกเพราะการได ฟงธรรม

๕. จิตของผูฟงยอมผองใส ผูที่มีฉันทะในการฟงธรรม บางทีบาง
คราวจิตใจขุนมัวอยูดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง เมื่อไดฟงธรรมอันเปนท่ีพอใจ
จิตใจก็ผองใสข้ึน

ขอที่ถามวา ผูฟงธรรมกับผูไมฟงธรรมมีคติตางกันอยางไร นั้น
มีคําตอบในมิคสาลาสูตรวา
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ผูเวนบาปเหมือนกันประพฤติพรหมจรรยเหมือนกันแตพวกหนึ่ง
ไมนิยมฟงธรรม ตายแลวไปในทางเส่ือม พวกท่ีนิยมฟงธรรมตายแลว
ไมไปในทางเส่ือมไปในทางเจริญ แมจะยังมีกิเลสเหมือนกัน มีความ
ถือตัวเหมือนกัน แตพวกที่ไมนิยมฟงธรรม ตายแลวไปในทางเสื่อม
สวนพวกที่นิยมฟงธรรม  ตายแลวไปในทางเจริญ ฯ

คําถามที่ ๑๖๔๑ 
สวัสดีครับอาจารย ผมมีโอกาสไดบวชเรียนมาบาง เวลาพูด

ก็จะออกแนวธรรมะ พูดเรื่องชาวบานไดไมเทาไหรก็จะเขาแนวธรรมะ
อีก ไมรูมันเปนอยางไรครับ เวลามองอะไร พูดอะไรมักจะไมตรงกับ
ชาวบานชาวชองเคา มองเปนไปในทางธรรมอยูเรื่อย คือประมาณวา
ไมวาจะเปนเรื่องลามก สัปดนขนาดไหน ผมก็สามารถพาวกเขาธรรมะ
จนได อยางน้ีมีผลเสียหรือเปลาครับอาจารย 

ตอบ
ไมเสีย ดีแลวครับ ชักจูงคนเขาหาธรรมไดบุญมาก บรรดา

ปยวาจาท้ังหลายทานกลาววา การแสดงธรรม การกลาวธรรม เปนเลิศ 
ขออนุโมทนาดวย 

คําถามที่ ๑๖๔๒ 
สวัสดีครับอาจารย เวลาที่มีใครมาถามปญหาทางธรรม ผมก็จะ

ตอบไปตามที่รูคือ ตอบตามอยางที่พระพุทธเจาทานทรงตรัสตอบ คือ
ผมจะบอกวา พระพุทธเจาตรัสอยางน้ี ไมใชความคิดเห็นของผมนะ 
การท่ีเราจะตอบอะไรท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา ผมก็จะอางคําตอบ
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ของพระพุทธเจาวา  มนัมหีลกัอยางน้ี  เอาหลักธรรมมาตอบ  เพราะผมคง
ไมมีญาณเทียบเทาพระพุทธเจา คงเหมือนกับพระท่ีเวลาสั่งสอนใคร
ตองสอนใหตรงตามที่พระพุทธเจาทานสอน พระองคนั้นจะเปนพระ
อรหันตหรือพระปุถุชนก็ยากที่เราจะหย่ัง แตถาสอนไดตรงตามพุทธ
มติก็ถือวาทานสอนไดดีงาม สวนใครจะเห็นแยงตามความคิดสวนตัว
ของเขาก็วาไปตามเรื่อง เราไมเถียง สวนความจริงอันประเสริฐนั้นเปน
ความจริงแทๆ  ของอยางนีไ้มมใีครผดิใครถกูใชไหมครับ  การทาํความดี 
การเขาถึงความจริงของธรรมะ มีแตวาใครรูไดลึกตื้นกวากัน แตก็อยู
ในเสนทางเดียวกันท้ังน้ัน อยางน้ีก็ไมทะเลาะกันดวย อาจารยมีความ
เห็นเรื่องการสนทนาธรรมท่ีมีความแตกตางในการเขาถึง (ระดับ
ศีลธรรมกับปรมัตถ) อยางไรบางครับ

ตอบ
คุณพูดมาดีแลวครับ ขออนุโมทนา 

คําถามที่ ๑๖๔๓ 
สวสัดคีรบั ไดยนิทานผูรูพดูมาวา ยคุปจจุบนัไมมพีระอรหันตแลว 

จะมีพระบรรลุไดสูงสุดแคพระอนาคามี วาแลวทานก็อางอิงบันทึกของ
พงศาวดารทางเหนือบนัทกึไววา พนจากพระพทุธเจาปรนิพิพานไปแลว 
๕๐๐ ปยังมีพระอรหันตที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได ประมาณวา
มีฤทธิ์ พนไปอีก ๕๐๐ ปยังมีพระอรหันตแตเปนพระอรหันตประเภท
ปญญาวิมตุตเิดนิดนิธรรมดา  พนไปอกีเรือ่ยๆ  ประมาณน้ี   ผมมคีวามคิด
ขึ้นมาในหัววา พระพุทธเจาทานตรัสไวกอนปรินิพพานวา "ตราบใด
ที่ยังมีผู ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค ๘ ตราบน้ัน โลกก็จะยังไมสิ้น
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พระอรหันต" (หากขอความผิดพลาดโปรดอภัยดวยครับ) คือประมาณ
วาไปแยงกับพุทธพจน อยางนี้ผมเชื่อพระพุทธเจาดีกวาหรืออาจารย
มีความคิดเห็นอยางไรกับเรื่องนี้บางครับ แลวที่พระทานยกมาอยู
ในคัมภีรไหนครับ 

ตอบ
คุณพูดถูกแลว ที่อางพระพุทธดํารัสตรัสวา “เมื่อภิกษุทั้งหลาย

เปนอยูโดยชอบ โลกจะไมวางจากพระอรหันต” คําวา “เปนอยูโดย
ชอบ” พระอรรถกถาจารยอธิบายวา เปนอยูโดยดําเนินตามมรรค
มีองค ๘  มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน

สวนที่มีผูอางวา กี่รอยปมีพระอรหันตพรอมดวยอภิญญาเปนตน 
นั้น ผมเคยพบในอรรถกถาโคตมีสูตร อัฏฐกนิบาต อังคุตตรนิกาย
ทานกลาววา ในพันปแรกนับจากพุทธกาล คือชวงเวลาท่ีพระพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยูจนถึง ๑,๐๐๐ ป จะมีพระอรหันตผูสมบูรณดวย
อภิญญา ๖ ในพันปที่สองจะมีแตพระอรหันตสุกขวิปสสก คือไมมี
อภิญญา ในพันปที่สามจะมีแตพระอนาคามี ในพันปที่สี่จะมีแต
พระสกทาคามี ในพันปที่หาจะมีแตพระโสดาบัน พอเลย ๕,๐๐๐ ป
ไปแลวก็จะไมมีพระอริยบุคคลอีกเลย การศึกษาปริยัติธรรมก็จะสูญ
สิ้นไปดวย 

ยงัมใีนอรรถกถาบางแหงกลาววา เมือ่พระมหากัสสปทาํสงัคายนา
ครั้งที่ ๑ เสร็จแลว แผนดินไหวปานประหน่ึงจะบอกวา พระศาสนา
จะอยูไปได ๕,๐๐๐ ป เขาใจวาขอความในอรรถกถาเหลาน้ีทําให
พุทธบริษัทในเมืองไทยเช่ือกันวา อายุพระพุทธศาสนาจะอยูไดเพียง 
๕,๐๐๐ ป แตถาถือตามพระพุทธพจนที่ตรัสไวกอนปรินิพพานวา “ถา
ภิกษุทั้งหลายเปนอยูโดยชอบ โลกจะไมวางจากพระอรหันต” ตามท่ี
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กลาวแลว ก็เชื่อไดวาตราบเทาท่ีพุทธบริษัทยังปฏิบัติชอบอยู โลก
ก็จะไมวางจากพระอรหันต แตถาปฏิบัติไมชอบไมถูกตองตามท่ี
พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว พุทธศาสนาอาจจะหมดส้ินกอน ๕,๐๐๐ ป
ก็ได เมื่อพ.ศ. ๒,๕๐๐ มีการฉลองใหญ คณะสงฆในเวลาน้ันมีมติให
ใชคําวา “ฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ” ไมใชคําวา “ฉลองกึ่งพุทธกาล”
แสดงวาทานไมเชื่อวา พุทธศาสนาจะอยูได ๕,๐๐๐ ป แตทานถือตาม
พุทธมติ

คําถามที่ ๑๖๔๔ 
เวลาเราเรียนหรือทํางาน เราก็ทํางานหรือเรียนไปดวยความตั้งใจ

มีสติ สมาธิ พอเกิดเหตุการณอะไรที่มากระทบใจ อยางเชนไมพอใจ
เพื่อนรวมงานก็ดูจิตใจท่ีไมพอใจน้ัน โดยท่ีเราไมไปคิดปรุงตอ จนมัน
คลายจากความไมพอใจ (ไมรูวาอาการของใจอยางนีเ้รยีกวาไตรลกัษณ
หรือเปลา) อยางน้ีเปนวิปสสนาหรือเปลาครับ รูสึกวางายดี อาจารย
ชวยเสริมดวยครับ 

ตอบ
ดีแลว เห็นดวยตามที่คุณพูดมา 

คําถามที่ ๑๖๔๕ 
หากจะจัดทําใบบอกบุญทอดกฐิน เราควรอางพุทธพจนใดเพื่อ

กลาวถึงอานิสงสในการรวมบุญทอดกฐิน ใหผูรวมบุญไดชื่นใจ มีใจ
นอมไปในบุญกุศล ไมเปนสีลัพพตปรามาสคะ กราบขอบพระคุณ
ทานอาจารยอยางสูงนะคะ



๑๘๔ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
มีพระพุทธพจนมากมายเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญ เชน การสั่งสม

บุญเปนเหตุใหไดสุข, บุญยอมเจริญแกผู ให, จิตท่ีเขาถึงบุญยอม
เจริญ ฯลฯ จะชักชวนเขาทําบุญใดก็ใชได ยังมีอีกวา เมื่อใดบุญสิ้นไป
เมื่อนั้นทุกอยางก็พินาศ เปนตน 

คําถามที่ ๑๖๔๖ 
อวิชชาเปนกิเลสหรือไม อวิชชาและกิเลสเปนความจริงสวนใด

ของอริยสัจ และกิจตออวิชชาคืออะไรคะ

ตอบ
อวิชชาเปนกิเลสอยางหนึ่ง อยูในทุกขสมุทัยอริยสัจ กิจตออวิชชา

คือเปนสิ่งที่ควรละดวยปญญา 

คําถามที่ ๑๖๔๗ 
เม่ือทานพระสารีบุตรปรินิพพาน พระพุทธองคตรัสกับทานพระ

อานนทอยางไร จึงทําใหทานพระอานนทคลายโศกไดคะ

ตอบ
พระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวา พระสารีบุตรนิพพานแลว

เอาศีล สมาธิ ปญญาไปดวยหรือไม พระอานนทจึงไดสติ คลายโศก 
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คําถามที่ ๑๖๔๘ 
การสวดมนตโดยมุงหวังใหตนหรือญาติมิตร หายจากโรคภัย

เปนสีลัพพตปรามาสหรือไมคะ

ตอบ
ไมเปน แตเปนเมตตากรุณา เมตตาคือหวังใหเขาเปนสุข กรุณา

คือปรารถนาใหเขาพนทุกข (แตควรเลือกสวดที่เปนพระพุทธพจน หรือ
หลักธรรมท่ีมีคติเตือนใจ) 

คําถามที่ ๑๖๔๙ 
กราบขออภัยทานอาจารยคะ ขอที่กราบเรียนถามวา “หากจะจัด

ทําใบบอกบุญทอดกฐิน เราควรอางพุทธพจนใดเพื่อกลาวถึงอานิสงส
ในการรวมบุญทอดกฐิน ใหผูรวมบุญไดชื่นใจ มีใจนอมไปในบุญกุศล 
ไมเปนสีลัพพตปรามาส” มิไดแจงวัตถุประสงคในการทอดกฐินครั้งนี้ 
คือเพื่อนําปจจัยมาสรางหลังคาโบสถคะ วัดนี้เปนวัดใหญกลางเมือง 
เปนสถานที่จัดวิปสสนากรรมฐานดวย สรางมานาน หลังคาร่ัวแลว
จึงจําเปนตองซอมแซมคะ

ตอบ
ซอมหลังคาโบสถเปนสิ่งที่ดีไดบุญมาก พระพุทธพจนไดใหไว

แลวในขอ ๑๖๕๐ ขออนุโมทนาดวย ไดฟงทางวิทยุบอยๆ วาจะไปซอม
หลังคาโบสถ ขออภัยดวยถาไมใชคุณที่ออกอากาศทางวิทยุ 
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คําถามที่ ๑๖๕๐
ผมรูสึกสงสารสังคมรอบตัวจับใจเหลือเกิน ที่วันๆ ไดแตวิ่งตาม

ความอยาก โดยคิดวาการปรนเปรอตามความอยากน่ันคือความสุข 
พอไมสมอยาก ทุกขใจ ก็มาพึ่งพุทธศาสนาในแงพิธีกรรม หลบมา
พักใจช่ัวครู ทําบุญ สะเดาะเคราะห ปลอยนก ปลอยปลา ทําสังฆทาน 
คือประมาณวา อยากทําดี แตก็ไมหยุดทําเลวดวย เวลาทําบุญก็เขียน
ชื่อใบอนุโมทนา เวลาทําชั่วเงียบเชียว ผมนึกสงสัยวาทําไมเรามีของดี
คือพุทธศาสนา พระทานสอนยังไงโยมถึงไมไดเอาหลักพุทธศาสนา
(ศีล สมาธิ ปญญา) กลับบานไปใชในการดําเนินชีวิตกันบาง เล็กนอย
ก็ยังดี วัดใหญโต ที่กวางขวาง สรางพระพุทธรูปโนนบาง นี่บาง เอา
แบบใหญที่สุดในโลกกันไปเลย หมดเงินกันเปนรอยลาน พันลาน แต
พอมองไปที่ชาวบานรอบวัด ไมมีจะกินเลย เหมือนมีปลากระปองแต
ไมมทีีเ่ปด องคกรพทุธคงตองปฏริปูกนับางนะครบั สถานการณในสังคม
เปนอยางไร สภาพการพระศาสนาเปนอยางไร เราชาวพุทธบริษัทควร
รับผิดชอบรวมกันนะครับ อาจารยวาการเรียนการสอนของพระสงฆ
ผิดพลาดกันหรือเปลาครับ

ตอบ
การสอนพุทธศาสนาในเมืองไทย ไดผลบางไมไดผลบาง ไดผล

เปนสวนนอย ที่ไมไดผลเปนสวนมาก พุทธบริษัทสวนใหญนอมไป
ในทางลาภยศ เสียงสรรเสริญ และช่ือเสียง ไมคอยนอมไปในธรรมท่ี
พระพุทธเจาทรงแสดงไว ตามที่คุณพูดมาพอสมควรแลว ผมคิดวาคุณ
พูดดี

พระพุทธเจาตรสัวา “ปฏิปทาเพือ่ใหเกิดลาภเปนอยางหนึง่ ปฏิปทา
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เพื่อใหถึงนิพพานเปนอีกอยางหน่ึง ภิกษุผูเปนสาวกของพระสัมมา
สัมพุทธเจารูอยางนี้แลว ไมพึงเพลิดเพลินยินดีในลาภสักการะ พึง
พอกพูนวิเวกใหมาก”  ผมขอตอดวยขอความท่ีวา 

“พฤกษาปาใหญไพศาล หมูไมตระการ กฤษณาจวงจันทนมากมี
คนที่รูธรรมทําดี ทั่วทั้งบุรี จะมีจะหาไดสักกี่คน”
ขอใหคุณปลงเสียเถิด เม่ือตรัสรูใหมๆ พระพุทธเจาไมทรงนอม

พระทัยไปเพ่ือแสดงธรรม เพราะทรงปรารภวา “พระธรรมท่ีพระองคตรัสรู
แลวนี้ ทวนกระแสจิตของชาวโลก ละเอียดออน ลึกซึ้ง ยิ่งนัก คนที่ยัง
ยินดีอยูในสิ่งยั่วยวน ถูกกองแหงความมืดคือโมหะหอหุมแลว ยาก
ที่จะเห็นธรรมน้ีได” แตทรงระลึกตอไปวา “บัณฑิตพอรู ได” จึง
ตัดสินพระทัยทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว ความสามารถขนาด
พระพุทธเจายังทําไดยากท่ีจะใหหมูชนรูธรรม จะกลาวไยถึงคนใน
สมัยนี้เลาวาจะยากสักเพียงใด แตถึงอยางไรก็ตองทําไปตามหนาท่ี
เทาที่จะทําได  ไดบางก็ยังดีกวาไมไดเลย

คําถามที่ ๑๖๕๑
ที่ทํางานถกกันเรื่องสามีมีภรรยาหลายคน แตภรรยาทั้งหลายอยู

กินกันดวยดีไมทะเลาะกัน และสามีดูแลภรรยาทั้งหลายดวยดีวา สามี
ทําผิดหรือถูก ดีหรือไมดี คําตอบแบงเปนสองฝายครับ ฝายแรกตอบวา
ไมผิดเพราะไมผดิศีลขอ ๓ สวนอีกฝายตอบวาถาในข้ันศีลไมผิด แตผิด
ในทางธรรม เพราะพระพุทธเจาทานใหสนัโดษในเร่ืองกาม หากหมกมุน
เรือ่งนีม้าก จติจะเศราหมอง จติเศราหมองกเ็ปนอกศุลเปนสิง่ไมดซีะแลว 
อาจารยมีความเห็นวาอยางไรครับ (คนที่ทํางานก็สงสัยกันจริง วุนวาย
แทหนอ แตผมก็สงสัยดวยครับ)
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ตอบ
ปญหาน้ีของคุณเปนปญหาโลกแตก คือ ยกขึ้นพูดในท่ีใดใน

กลุมใดก็จะมีความเห็นเปน ๒ พวก ดังที่คุณไดกลาวมาบางแลว ผม
จะใหเฉพาะหลักฐานแกคณุไว สวนใครจะเห็นเปนอยางไรก็อกีเร่ืองหน่ึง

ในพระไตรปฎกเลม ๒๕ สุตตนิบาต ปราภวสูตร มีผูมาทูลถาม
พระพุทธเจาใหทรงแสดงถึง ปากทางแหงความเส่ือม พระพุทธองค
ทรงแสดงหลายประการวาเปนปากทางแหงความเส่ือม ในหลาย
ประการนั้นมีอยูขอหนึ่งวา ผูไมสันโดษดวยภรรยาทั้งหลายของตน
คบหาหญิงโสเภณี คบหาภรรยาของผูอื่น นั่นเปนปากทางแหงความ
เสือ่ม (เสห ิทาเรห ิอสนตฺฏุโฐ เวสยิาส ุปทสุสฺต ิทสุสต ิปรทาเรส ุต ํปราภว
โต มุขํ) (ปราภวสูตร สุตตนิบาต พระไตรปฎกเลม ๒๕ หนา ๓๔๘
ขอ ๓๐๔) ตามพระพุทธพจนนี้ มีขอสังเกตดังนี้

 ทรงใชคําวา ไมสันโดษดวยภรรยาท้ังหลายของตน แสดงวา 
อนุโลมตามสังคมในสมัยนั้นตั้งแตพระราชามหากษัตริยลงมา ผูชาย
นิยมมีภรรยาหลายคน อยูกันเปนครอบครัวใหญ คําวา “สทารสันโดษ” 
แปลวา ยินดีดวยภรรยาของตน มีกี่คนก็ยินดีเทานั้น ขอความตอมา
วา คบหากับโสเภณีและคบหาภรรยาของผูอื่นเปนทางแหงความเสื่อม 
แปลวา ไมควรยุงเกี่ยวกับโสเภณีและภรรยาของผูอื่น ตีความตอไป
วา ถาหญิงนั้นเปนหญิงโสดก็ไมเปนไร เรื่องนี้พูดยากมาก เพราะจะมี
ความเห็นแตกตางกันเสมอ มีคนเคยถามวา เปนภรรยานอยเขาผิดศีล
ขอกาเมหรือไม ตอบตามหลักฐานวา ถาตัวเปนโสดคือไมมีสามี ไมผิด
ศีลขอนี้ แตเรื่องที่ตามมาซึ่งนากลัวก็คือเรื่องยุงยาก ยิ่งมีหลายคนยิ่ง
ยุงมาก ผูหญิงสวนมากจะไมเห็นดวยเสมอกับการท่ีผูชายมีภรรยา
หลายคน
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คําถามที่ ๑๖๕๒
กราบเรียนอาจารยวศินที่เคารพ ดิฉันไมไดนั่งสมาธิมานาน แต

ใชสติจดจอกับสิ่งที่ทําในชีวิตประจําวัน ใชหลักอยูกับปจจุบันขณะ แต
พอมีความโกรธเกิดข้ึนไมสามารถควบคุมมันได อยากถามอาจารยวา 
การท่ีเราอยูกับปจจุบันขณะน้ัน ไมเพียงพอท่ีจะจัดการกับความโกรธ
ใชหรือไม แลวการนั่งสมาธิยังจําเปนอยูหรือไม ในการจัดการกับความ
โกรธ

ตอบ
จําเปนทั้งสองอยางครับ คือจําเปนทั้งสติและสมาธิ เพราะทั้งสอง

อยางอยูในมรรคมีองค ๘ คือสัมมาสติและสัมมาสมาธิ สําหรับการ
ระงับความโกรธก็จําเปนตองใชทั้งสองอยาง คือมีจิตใจม่ันคงซึ่งเปน
ผลของสมาธิและความรอบคอบ  ซึ่งเปนผลของการฝกสติ 

คําถามที่ ๑๖๕๔
กราบเรียนอาจารย ในพุทธประวัติตอนตรัสรู พระตถาคตมีอุปมา

เหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกใน
กอบุณฑริกที่เกิดแลวในนํ้า เจริญแลวในนํ้า งอกงามแลวในนํ้า บาง
เหลายังจมในน้ํา อันน้ําเล้ียงไว บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลา
ตั้งอยูพนนํ้า อันนํ้าไมติดแลว ซึ่งมีสามเหลา ที่มาของดอกบัวส่ีเหลา
ผมเขาใจวาสาวกคงเอามาจากพระไตรปฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษา
ไทย) เลมท่ี ๒๑ พระสุตตนัตปฎก เลมท่ี ๑๓ องัคตุตรนิกาย จตกุกนิบาต 
ทีเ่ปรียบบคุคลสีจ่าํพวกทีจ่ะรูธรรมได "(๑๓๓) ดกูรภกิษทุัง้หลาย บคุคล 
๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน คือ อุคฆติตัญู
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ผูอาจรูธรรมแตพอทานยกหัวขอขึ้นแสดง ๑ วิปจิตัญู ผูอาจรูธรรม
ตอเมื่อทานอธิบายความแหงหัวขอนั้น ๑ เนยยะผูพอแนะนําได ๑
ปทปรมะ ผูมีบทเปนอยางยิ่ง ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคล ๔ จําพวกน้ี
แล มีปรากฏอยูในโลก ฯ " แลวเอามาทับพุทธประวัติวามีสี่เหลา ซึ่ง
สาวกไมควรจะตัดทอนหรือขยายความในพุทธวจนะ ไมทราบผมเขาใจ
ถูกตองหรือไม ขอบพระคุณครับ

ตอบ
พระพุทธพจนทุกแหงที่ตรัสถึงดอกบัว ๓ เหลาหรือ ๓ จําพวก

ตามที่คุณวามา แตที่เปรียบบุคคล ๔ จําพวกดวยดอกบัว ๔ เหลานั้น 
บุคคล ๔ จําพวกเปนพระพุทธวจนะ แตเรื่องดอกบัว ๔ เหลา ๔ จําพวก
เปนคําเปรียบเทียบของอรรถกถาจารย ตอนที่ทานอธิบายถึงบุคคล ๔ 
จําพวกนั่นเอง คือ อรรถกถาอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 

คําถามที่ ๑๖๕๕
ธรรมะหมวดใด ที่บุคคลเจริญใหมากแลวจะชวยใหสามารถ

ปลอยวางอุปาทานและความทุกขใจทั้งปวงไดโดยงายคะ

ตอบ
สุญญตา การพิจารณาเห็นความวางในสิ่งทั้งปวง คือ ความไมมี

ตัวตนของสิ่งทั้งหลาย เรียกวา อนัตตสัญญา ก็ได ถาใหยิ่งไปกวานั้น
กใ็หพจิารณาสัญญา ๑๐ ประการ มอีนจิจสัญญา เปนตน ทีพ่ระพุทธเจา
ตรัสใหพระอานนทไปแสดงแกพระคิริมานนทผูกําลงัอาพาธ 
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คําถามที่ ๑๖๕๖
พระไตรปฎกฉบับแรก ที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร

จัดทําขึ้นเมื่อใด โดยผูใดและครบบริบูรณทั้ง ๓ ปฎกหรือไมคะ

ตอบ
ปรากฏวาทําที่ลังกาในการสังคายนาครั้งที่ ๕ เมื่อพ.ศ. ๔๕๐

โดยเขียนลงในใบลาน ทานกลาววาจารึกพระพุทธพจนลงในใบลาน 
แตจะทั้ง ๓ ปฎกหรือไม ทานไมไดบอกไว ตอมาไดจารึกพระพุทธพจน
ดวยอักษรขอม มาจารึกเปนบาลีอักษรไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ แหง
กรุงรัตนโกสินทร ที่ลังกาน้ันทีแรกจารึกเปนภาษาสิงหล ตอมาเม่ือ
พุทธศตวรรษที่ ๑๐ คณะพระพุทธโฆสาจารยจึงแปลจากภาษาสิงหล
เปนภาษาบาลี แลวทําสืบตอๆ กันมา จนกระทั่งบัดนี้พระไตรปฎกบาลี
อักษรไทยทีพ่มิพในสมยั ร.๕ กบัในสมยั ร.๗ ตวัหนงัสอืจะไมเหมอืนกนั 
คือมีสัญลักษณที่ตางกัน ที่เราใชอยู ในปจจุบันน้ีเปนพระไตรปฎก
บาลีอักษรไทยในสมัยร.๗ 

คําถามที่ ๑๖๕๗
เจริญพรโยมอาจารย เบื้องตนใหอธิษฐานใหสุขภาพโยมอาจารย

ตั้งมั่น ทนตอเวทนาดวยอํานาจแหงบุญทั้งปวงเทอญ... คําถามคร้ังนี้
อาตมาไดรับมาจากโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด ซึ่งเปนคริสเตียน ถามวา 
๑. มีหลักคําสอนที่วาพระภิกษุไมควรยึดติดและควรเดินทางสายกลาง 
จะสามารถนําไปสูมรรคผลได แตในความเปนจริง ทําไมพระสงฆตอง
โกนศรีษะ ใสผาเหลือง ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาเปนการยึดติดของ
สงฆอยางหนึ่ง ทําไมไมเดินสายกลางและไมยึดคําสอน ๒. ที่สอนวา
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หามฆาสัตวเปนบาป และทําไมถึงสอนใหบํารุงศาสนา ๓. ทําไมสอน
เรื่องฆาสัตวเปนบาป บาปไปตกแกผูกินอยางหนึ่งและตกแตผูฆาดวย 
แลวทําไมไมตกแกพระสงฆที่ฉันดวย ๔. ที่สอนวาเงินทองเปนของ
นอกกาย แลวทําไมตองมีการเรี่ยไรเงินสรางศาลาใหญๆ ดวย สรุป
ใจความที่ถามไดเทานี้ เจริญพรโยมอาจารยชวยชี้แนะดวย.....

ตอบ
กอนอื่นขอขอบพระคุณ ที่อวยพรใหผมสุขภาพดี
๑. การโกนศีรษะและหมผาเหลืองนั้น ทําตามพระวินัยที่พระ-

พุทธเจาทรงบัญญัติไว คนละเรื่องกับการยึดติดหรือไมยึดติด ถาไม
ยึดติดอยางบางลัทธิศาสนา ก็ไมไหวเหมือนกัน เชน ศาสนาเชน ไม
นุงผาเสียเลย แตบางนิกายของศาสนาเชนก็นุงหมผาขาว

๒. การบํารุงศาสนากับการฆาสัตวเปนคนละเรื่องกัน ที่ทานหาม
ฆาสัตวนั้นถูกแลว

๓. ผูกินหรือพระสงฆที่ฉันเน้ือสัตว โดยไมรูไมเห็น ไมสงสัยวา
เขาฆาสัตวนี้มาเพื่อตน ไมเปนบาป พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหกินได 
และฉันไดโดยไมบาป อยาคิดมากไปเลย

๔. ศาลาใหญๆ  กเ็ปนของนอกกายเหมอืนกนั สรางไวเพือ่ประโยชน
แกคนทุกคนรวมทั้งผูถามดวย

คําถามที่ ๑๖๕๘
เรียนถามอาจารยวา ทําไมโมหะถึงเปนเนวทัสสเนนนภาวนาย

ปหาตัพพเหตกธรรมครับ ขอบพระคุณครับ 
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ตอบ
ผมไมเขาใจครับ 

คําถามที่ ๑๖๕๙
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษานี้ ผมกับครอบครัวไดมีโอกาส

ไปทําบุญ ฟงธรรมตามกาล ไดฟงพระทานเทศนสอนบอกวา โยมชอบ
บุญก็ควรจะศึกษาบุญบาง และควรมีความกาวหนาเจริญในบุญขึ้น
ไปบาง ไมใชติดอยูแคทําทาน แตควรเจริญขึ้นใน ศีล สมาธิ ปญญา
ดวย จึงจะครบถวนและเปนประโยชนแทจริงแกชีวิต พระทานบอก
ตออีกวา อยาไดเปนพวกลงทุนมากไดนอยเลย เม่ือเขาใจแกนของ
ธรรมะแลวส่ิงละอันพันละนอยท่ีเกี่ยวกับพิธีกรรม ซึ่งคนสมัยใหมมอง
วานาเบื่อ ก็จะเปนไปตามจุดมุงหมายที่แทจริง ไมดูเปนคุณไสยไป
พอดีมีโยมทานหนึ่งไดถามกลับวา "หากโยมเขาใจแกนธรรมแลว ได
แตนัง่สมาธภิาวนา ไมสนใจมาบาํรงุวดัวา พระทานไมอดตายดอกหรอื" 
พระทานบอกวา "ไมกลัวอดหรอก หากโยมเขาใจในธรรมะจริงๆ โยมก็
จะรูสึกเปนประโยชน หากจะตองมาทําบุญทําทานใหแกพระ ซึ่งเปนผู
ศึกษาธรรมะมาเผยแผพวกโยม" ฟงแลวรูสึกปลื้มใจท่ีมีพระดีๆ อยางนี้
ครับ อาจารยครับ ตัวตัดสินความเจริญของพุทธศาสนาน้ี ไมเกี่ยวกับ
วัตถุ เชน โบสถ วิหาร พระพุทธรูป ที่มีมากมายเกินเลยใชไหมครับ
แลวที่พระทานวา "ลงทุนมากไดนอย" นี่หมายถึงอะไรครับ

ตอบ
คุณมีความเห็นที่ดีนาสนใจนาอนุโมทนา สวนท่ีคุณถามวา ลงทุน

นอยแตไดผลมากคืออะไรนั้น พระพุทธเจาตรัสไวดังนี้ 
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“๑. ใหทาน ๒. ถึงพระรัตนตรัย ๓. รักษาศีล อยางนอยศีล ๕ 
๔. การเจริญเมตตา ๕. การพิจารณาอนิจจตา (ความเห็นวาส่ิง

ตางๆ ไมเที่ยง)”
พระพุทธเจาทรงแสดงวา ขอสุดทายลงทุนนอยที่สุดแตมีผล

มีอานิสงสมากท่ีสุด คือทรงแสดงส่ิงท่ีมีอานิสงสมากข้ึนไปตามลําดับ 
บรรดาวัตถุทานหรืออามิสทาน เสนาสนะทานมีผลมาก แตธรรมทาน
ยอมชนะทานทั้งปวงรวมทั้งอภัยทานดวย หมั่นทําไวทุกอยางแหละดี
เปรียบเหมือนสวนที่มีไมหลายพันธุ ยอมจะใหประโยชนหลายอยาง 
เจาของสวนไดรับประโยชนมาก มีนกหลายชนิดมาอาศัย ทําใหไดฟง
เสียงท่ีไพเราะของนกนานาชนิดนั้นๆ

คําถามที่ ๑๖๖๐
เขาพรรษานี้ผมไดมีโอกาสคุยกับพระที่บานตางจังหวัด ก็ได

ความรูมาหลายอยางครับ เชน พระทานบอกวาเรื่องการสรางถาวรวัตถุ
นี้ตองเปนเร่ืองที่ญาติโยมปรารภ เชน จะสรางศาลาโรงทาน ปฏิบัติ
ธรรม พอพระทานไดฟงแลวเห็นดวยก็อนุโมทนาสาธุดวย แตจะเปน
ผูออกความเห็นหรือบอกโดยตรงๆ ใหญาติโยมตรงๆ ไมได ผิดศีล
เปนอเนสนา คือจะสรางหรือไม พระทานตองสันโดษในปจจัยสี่อยูแลว 
ทานวาเขาพรรษาไมมคีนมาทอดกฐินกส็บายดี สะดวกดี หากญาติโยม
เพียรที่จะสรางถาวรวัตถุใหได แตหากดูพระที่มีในวัดแค ๕ รูป จะดแูล
รักษากันไดอยางไร ในหมูบานก็มีแตเด็กกับคนแก คนหนุมสาวก็ไป
ทํางานกันในกรุงเทพฯ แตจะเปนการดีและเปนประโยชนมาก ถาโยม
จะศึกษาพระธรรมแลวนํากลับไปใชดําเนินชีวิต คือมีสติ มีสมาธิในการ
ปฏิบัติอะไรในชีวิตก็ตาม แลวพยายามมองทุกสิ่งทุกอยางที่ผานเขามา
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ดวยปญญาวา มันตองเปนอยางนี้แหละ อาจารยครับ อยางนั้นการท่ี
ญาติโยมเนนไปที่การสรางวัตถุตางๆ ถวายทานก็เหมือนกับเพิ่มภาระ 
ในการอยูประพฤติของทาน แลวการบํารุงพระศาสนาท่ีแทอยูที่ไหนละ
ครับ เราคิดวาทานอยูลําบาก ก็เลยอยากจะถวายนั้นน่ีใหแกทาน จริงๆ 
เราก็แคตองการบุญใหแกตัวเองใชหรือเปลาครับ 

ตอบ
ทกุอยางตองพอประมาณ ไมมากเกนิไปไมนอยเกนิไป พอสมควร

แกอัตภาพเทาที่จําเปน
ศาสนวัตถุ
ศาสนบุคคล
ศาสนธรรม
ลวนเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองมี แตใหถูกตองและเหมาะสม มี

คุณภาพ ศาสนธรรมน้ันดีอยูแลว เพียงแตใหเผยแผใหถูกตรง ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับคุณภาพของศาสนบุคคล ขอตอบเพียงเทานี้กอน

คําถามที่ ๑๖๖๑ 
สวัสดีครับอาจารย ดูโทรทัศนรายการหนึ่ง มีราชบัญฑิตเปน

พิธีกรรายการ ทานไดบรรยายเหตุการณวันอาสาฬหบูชา ทานก็เลา
เหตุการณไปจนถึงตอนที่พระพุทธเจาเทศนสอนปญจวัคคียทั้ง ๕ แลว 
ทานอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเปนโสดาบัน ตอนนั้น
พิธีกรก็บอกวาก็ไดบังเกิดพระสงฆขึ้นในโลกแตเปนสมมติสงฆ คือ
ถาจะเปนพระสงฆแทๆ ตองเปนพระอรหันต แตเทาท่ีผมไดอานและ
ไดฟงพระทานเทศนมา ทานบอกวาพอทานบรรลุพระโสดาบันก็เกิด
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พระรัตนตรัยครบแลว แถมในบทสวดพระสังฆคุณทานก็บอกวา บุรุษ
๔ คู นับเรียงตัวได ๘ คน ก็นับรวมพระโสดาบันดวยน่ีครับ อยางน้ี
ผมเลยงง จริงๆ เปนอยางไรครับ

ตอบ
จริงๆ แลวความเห็นของคุณถูกตอง 

คําถามที่ ๑๖๖๒ 
สวัสดีครับอาจารย มีเพื่อนสาวมาปรึกษาปญหาชีวิตกับผม

เพราะเห็นผมเปนคนธรรมะธัมโม คือเพื่อนสาวของผมเธออกหัก แถม
มีเพื่อนที่ทํางานก็ไมถูกกัน เธอเลยอยากใหผมแนะนําเรื่องการนั่ง
สมาธิ ผมก็เลยแนะนําวา อยาติดรูปแบบการน่ังสมาธิที่เขานิยมกัน
ควรแทรกเขาไปในกิจการงานหรือเน้ือตัวชีวิตไปเลยมันจะงาย ใจท่ี
เปนทุกข ถามองวาเปนเหตุการณที่ผานมาเดี๋ยวก็ผานไป เพราะหาก
เรามีความทุกขแลวเรามัวแตหลบทุกขดวยการน่ังสมาธิก็จะติดได 
พระพุทธเจาทานสอนไวในอริยสัจวา ทุกขมีเอาไวใหดู ดูเพื่อเห็นทุกข
วา รับรองวามันมี แลวก็หาสาเหตุของมัน พรอมกับบอกวิธีการในการ
พนทุกขดวย ผมเกรงวาเธอจะใหมไปสําหรับธรรมะนี้ คือพอบอกวา
ใหปลงเลย ทุกขแลวก็ทิ้งมัน เธอก็บอกวายังวางไมได ยังปลงไมลงเลย 
รบกวนอาจารยอธิบายพุทธวิธีตามแนวทางพระพุทธเจาในการดับ
ทกุขอยางงายๆ ใหแกเธอหนอยครบั (อยากจะหัวเราะตัวเองคอืมคีวาม
รูนิดหนอย แตก็มีคนมาเกาะใหชวยซะแลว กลัวจมนํ้าไปดวยจังครับ 
อยางนี้ตองรีบศึกษาใหรูแจงซะแลวครับ อยากชวยคนอื่นและตัวเอง
ดวย)
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ตอบ
ปญหาอยางนี้ตองแกดวยปญญา ใหพิจารณาเห็นธรรมดาของ

ชีวิตที่จะตองมีการพลัดพรากสูญเสีย ใหรูจักจํากัดความสูญเสีย หรือ
คิดวา เราเสียไปเทานี้ดีกวาเสียมากกวานี้ ขอใหรักษาสุขภาพจิตไว
ใหดีและทําคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน เราก็จะไดสิ่งท่ีควรไดซึ่งดีกวา
และเหมาะสมกวา 

ฯลฯ

คําถามที่ ๑๖๖๓ 
เขาพรรษาปนี้ ผมเห็นญาติผมซ้ือเทียนพรรษาเลมใหญไป

ถวายวัด คือไมตําหนิอะไรหรอกนะครับ เพราะเห็นวาเปนประเพณี
ที่ดีงาม แตก็คิดกันในแงรูปแบบเกาๆ เดมิๆ มากกวา เพราะสมัยนี้วัด
ใชไฟฟากันหมดแลว เห็นแทงเทียนหลังวัดท่ีเก็บไวหลายปเต็มไปหมด 
กะวาจะคุยกับเจาอาวาสใหทานเอาเทียนพวกน้ีไปถวายวัดตางๆ ที่
กันดารยังตองใชเทียนอยู สวนวัดบานผมเม่ือปที่แลวน้ําทวมวัดสูง
มาก ไฟฟาใชไมได ผมเลยซื้อชุดหลอดไฟโซลาเซลไปถวาย คืออยาก
จะใหญาติโยมไมทําบุญที่คิดถึงแตตัวเอง ที่มองดูยังเปนความงมงาย
กันอยู เชน ญาติพี่นองที่ตายชอบกินอะไร ก็จะใสบาตรอยางนั้นโดย
ไมไดดูวา ของที่ใสจะเปนประโยชนแกพระหรือไม เวลาท่ีจะถวายอะไร
ก็เขาไปเลย เขาไปดูที่วัดเลยวาวัดขาดเหลืออะไร สิ่งท่ีถวายก็ตองไม
ผิดวินัยดวยก็จะดี ในเร่ืองการถวายส่ิงของหรือประเพณีอะไรท่ีสังคม
มันเปลี่ยนแปลงไป ก็ควรจะปรับเปลี่ยนตามไปดวย เพื่อจะไดสิ่งท่ี
เปนสาระท่ีแทจรงิ อาจารยครบั สาธุชนชาวพุทธควรจะปรับปรุงเก่ียวกับ
เร่ืองการสรางหรือถวายปจจัยอะไรใหแกพระสงฆ ควรจะมีหลักอะไร



๑๙๘ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

บางครับ ชาวบานควรจะตองศึกษาวินัยของสงฆเพื่อประโยชนในการ
เขาหาพระดวยหรือเปลาครับ

ตอบ
ความเหน็ของคณุดแีลว เปนประโยชนแลว เหน็ดวยทกุอยางทีค่ณุ

พูดมา ทางท่ีควรจะทําก็คือสาดแสงสวางคือปญญาใหแกชาวพุทธให
มากขึ้น เขาก็จะไดมองเห็นชัดเจน วาอะไรควรอะไรไมควร อะไรจําเปน
อะไรไมจําเปน ชาวพุทธเรายังขาดปญญาอยูมาก มักทําอะไรไปตาม
ประเพณีนิยม พระพุทธเจาตรัสสอนวา “อยาเพ่ิงรับเช่ือเพราะถือสืบๆ
กันมา (มา ปรมฺปราย)” คือ หมายความวาใหใชปญญาไตรตรองใหดี
ทําอะไรไปตามเหตุผลอันสมควร ก็จะทําใหตนและสังคมดีขึ้น 

คําถามที่ ๑๖๖๔ 
สวัสดีคะ ทานผูรู บอกมาวา "วิมุตติ เปนแกนของพุทธศาสนา

นอกนั้นแลวเปนผล เปนเครื่องมือใหเขาถึงแกนเทานั้น พอไดแกน
แลวกส็าํเรจ็ประโยชนแลว อยางอืน่ทิง้ไปเลย” ถกูตองตามทีท่านพดูหรือ
เปลาคะ แลวมีพุทธพจนไหนบางคะท่ีบอกถึงตัวธรรมะท่ีเปนอุปกรณ
ในการหาแกนใหพบ ขอบคุณคะอาจารย

ตอบ
แกนก็คือวิมุตติความหลุดพน ธรรมที่เปนอุปการะใหถึงแกน ก็คือ 

ศีล สมาธิ ปญญา 
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คําถามที่ ๑๖๖๕ 
สวัสดีคะ หากเราลื่นหกลมแลวไปควาขาของพระทาน คือจับเต็ม

มอืเลย หรอืวาไปควาจวีรทานเพราะหกลม จะบาปไหมคะ แลวพระทาน
จะตองอาบัติหรือเปลาคะ ขอบพระคุณคะ

ตอบ
ไมบาป พระก็ไมตองอาบัติ 

คําถามที่ ๑๖๖๖ 
เวสารัชชกรณธรรมคืออะไร มีเทาไร อะไรบาง

ตอบ
เวสารัชชกรณธรรม แปลวา ธรรมที่ทําใหกลาหาญ มี ๕ อยาง

คือ
๑. ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ
๒. ศีล ความประพฤติดี
๓. พาหุสัจจะ ความเปนผูไดรับการศึกษามาก มีความรูดี
๔. วิริยารัมภะ ความเพียรเสมอตนเสมอปลาย มีความบากบ่ัน

มั่นคง
๕. ปญญา รอบรูสิ่งที่ควรรู
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คําถามที่ ๑๖๖๗ 
ถาเราตองเจอคนเห็นแกตัวเอาแตได ชอบมาเบียดเบียนเรา

ในทุกๆ วัน เราจะทํายังไงดีคะ จะคิดยังไงไมใหโกรธ โมโห เกลียดกับ
สิ่งที่คนๆ นั้นทํากับเรา พยายามคิดและทําใจอยูเสมอแตก็ยังทําไมได 
พอเจอหนาพอเห็นวา เขากําลังเบียดเบียนเราอยู สติก็จะหลุด โมโห 
โกรธ เคียดแคนที่ทําอะไรกับคนๆ นี้ก็ไมได พูดมากเพราะตองเจอ
กับการกระทําของคนๆ นี้ ที่ตองมาเบียดเบียนเราทุกวันที่ตองทํางาน 
ชวยแนะนําดวยนะคะ วาตองคิดและตองทําอยางไรดี ขอบคุณลวง
หนานะคะ

ตอบ
ทําในใจวา เขาเปนคนไมดี สิ่งไมดียอมจะตกถึงตัวเขาเอง ถา

คุณเห็นวาเขาเปนคนนาเกลียดก็ใหคิดวา เขาเปนครูของเราท่ีสอน
ใหเรารูวา พฤติกรรมอยางนี้นาเกลียด เราจะไดไมทํากับใครๆ เราเปน
ลูกศิษยของพระพุทธเจา ขอใหถือเอาพระพุทธเจาเปนแบบอยาง
ใครจะโกรธหรอืจะเกลยีดพระองค ใสความพระองค ประทษุรายพระองค 
พระองคก็ไมรายตอบ ในที่สุดผูมุงรายก็แพภัยตัวเอง มีคําสรรเสริญ
พระพุทธเจาวา 

 “พระพุทธเจาพระองคนั้นมีพระหฤทัยสม่ําเสมอในพวกขมังธนู
ที่จะไปยิงพระองค ในพระเทวทัต ในโจรองคุลิมาล ในชางนาฬาคิรี
และในพระราหุล”
ที่จะไ
และในพระ
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คําถามที่ ๑๖๖๘ 
กราบเรียนถามอาจารยคะ ถาเราตองการถวายพระไตรปฎก

แกวัด หรือเผยแผแกผูสนใจ เราควรถวายหรือใหฉบับใดดีคะ กราบ
ขอบพระคุณคะ

ตอบ
ตอนนี้ที่พิมพจําหนายอยูเห็นมีอยู ๒ ฉบับ คือ ฉบับของมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ มี ๔๕ เลม เทากับฉบับภาษาบาลี
ไมมีอรรถกถา ฉบับของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย หนาวัดบวร
นิเวศวิหาร มี ๙๑ เลม เพราะมีคําอรรถกถาคือคําอธิบายดวย จึงมีมาก
เลมกวา คุณจะถวายหรือใหในที่ใดลองถามผูรับดูวาชอบอยางไหน
ก็ถวายอยางนั้น 

คําถามที่ ๑๖๖๙ 
ขอความกรุณาทานอาจารยยกตัวอยางพระพุทธพจนที่กลาวถึง 

สภาวธรรมท้ังปวง ทีข่ึน้ตนดวย สพฺเพ ธมมฺา....ใหเปนความรู ไวพจิารณา
และระลึกถึงไดไหมคะ หนูคิดไดเพียง ๒ บท คือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา 
และ สพฺเพ ธมฺมา วิมุตฺติสารา คะ

ตอบ
อีกที่หนึ่งมีวา สพฺเพ ธมฺมา นาล ํอภินิเวสาย ธรรมท้ังหลายท้ังปวง 

อันบุคคลไมควรยึดมั่นถือมั่น 



๒๐๒ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

คําถามที่ ๑๖๗๐ 
ในบรรดาสังขตธรรม พระพุทธองคตรัสวาธรรมใดเปนเลิศคะ

ตอบ
บรรดาสังขตธรรม พระพุทธองคตรัสวา “อริยมรรคมีองค ๘

เปนเลิศ”  ดังพระพุทธพจนที่วา 
“เย ภกิขฺเว ธมมฺา สงขฺตา อรโิย อฏฐงคฺโิก มคโฺค เตส ํอคคฺมกขฺายต”ิ
(อคัคปัปสาทสตูร แปลวา พระสตูรทีว่าดวยความเลือ่มใสอนัเลิศ)

คําถามที่ ๑๖๗๑ 
กราบอาจารยวศินท่ีเคารพ หนูมีความคิดที่จะไปเรียนเก่ียวกับ

ทางโหราศาสตร โหงวเฮง เพ่ือดูดวงชะตาตัวเอง และอาจเปนอาชีพ
เสริมในอนาคต (ถาหนูมีความสามารถดูไดดีจริง) มิไดคิดหวังผลกําไร
มากมาย แตหนูไดมีโอกาสอาน "มหาศีล" ที่วา อาชีพหมอดูนั้นเปน
ดิรัจฉานวิชา ในท่ีนี้หมายถึงหามพระภิกษุสงฆใชหรือไมคะ ถาเปน
บุคคลธรรมดาจะเปนไรหรือไม ขอความกรุณาอาจารยอธิบายเพิ่มเติม
ดวยคะ ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบพระคุณคะ

ตอบ
ขอบคุณที่ใหพรมา อยากใหเปนเชนนั้นคือสุขภาพดีและแข็งแรง 

แตคงจะเปนไปไดยาก เพราะอายุก็มากแลว (๗๘) ทั้งมีโรคประจําตัว
หลายอยางรุมเราอยูทุกวัน

เร่ืองที่คุณจะไปเรียนโหราศาสตรเพื่อเปนอาชีพเสริมนั้น ผมขอ
ไมออกความเห็น สําหรับพระน้ันทานหามแน แตก็ยังมีพระอยูเปน
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จาํนวนไมนอยทีส่นใจและเปนโหราจารย ทานเหน็วาเปนการอนุเคราะห
ประชาชน ผมคิดวาถาคุณใชเวลาทุมเทมาทางพุทธศาสตรก็นาจะ
ดีกวา โหราศาสตรนั้นถึงจะเกงอยางไร ก็ถูกบางผิดบาง ก็ชีวิตคน
เคล่ือนไหวเปลีย่นแปลงอยูเสมอตามกรรมทีเ่ขากระทาํ ดวงชะตาบงวา
จะเปนอยางหนึ่งแตถาเขากระทําเสียอีกอยางหน่ึง ชะตาชีวิตของเขา
ก็เปลี่ยนไปตามการกระทําคือตามแรงกรรมนั้นเอง ชีวิตมนุษยเปน
สนามทดลองแรงกรรม และไมมีแรงใดเสมอดวยแรงกรรม (นตฺถิ
กมฺมสมํ พลํ) แตสุดแลวแตคุณจะเห็นสมควรเถิด ชีวิตคนมีเงื่อนไข
มาก มีเหตุปจจัยมาก มีตัวแปรมาก คุณอาจมีความจําเปนบางอยางที่
ตองทําเชนนั้น ฯลฯ

คําถามที่ ๑๖๗๒ 
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมสงสัยวา คนที่อยาก

เปนพระอรหันตเขาตองปฏิบัติตน อยางไรครับ

ตอบ
ตองปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน 

คําถามที่ ๑๖๗๓ 
พระพุทธองคตรัสวาอะไรบาง เปนเครื่องกั้นการบรรลุธรรมคะ

ตอบ
มีหลายอยาง ในที่นี้ขอยกมา ๓ อยาง คือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ทาน

เรียกวา ปปญจธรรม สิ่งที่ทําใหเนิ่นชาในการที่จะบรรลุนิพพาน 
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คําถามที่ ๑๖๗๔ 
เคยไดยินวา พระพุทธองคตรัสวา บัณฑิตคือผูฉลาดในสิ่งที่เปน

ฐานะและไมใชฐานะ คําวา “สิ่งที่เปนฐานะและไมใชฐานะ” หมาย
ความวาอะไรคะ

ตอบ
ฐานะ คือ สิ่งที่เปนไปได อฐานะ คือ สิ่งที่เปนไปไมได 

คําถามที่ ๑๖๗๕
สวัสดีครับ วันแมนี้ผมซื้อหนังสือของอาจารยไปใหแมอาน รูสึก

วาจะชื่อ "ศรัทธากับปญญาในพระพุทธศาสนา" แมอานแลวก็บอกวา
เนื้อหาคมคาย แตจะใหทําอยางไร ปูยาตายายของเราบอกมาอยางน้ี
ก็ตองทําตาม ครับ! สรุปวาแมผมก็เสียดายชุดความคิดเดิม ยึดมั่น
แบบเดิมเหมือนเดิม คือแมแกจะทําอะไรเนนไปท่ีพิธีกรรม ขาดโนน
ขาดนี่ไมได เดี๋ยวไมครบ เดี๋ยวไมขลัง เดี๋ยวไมศักดิ์สิทธิ์ วุนวายมาก
ครับถาไปทําบุญแตละที อยางถวายสังฆทานนี่ผมก็บอกวาหัวใจสาระ
ของสังฆทานคือการใหแกหมูสงฆ มุงประโยชนไปที่หมูของทาน ใจเรา
จะกวาง บุญก็จะเยอะ ถูกดาครับ แมบอกไมไดไมได ตองมีพระครบ
๔ องค เคร่ืองเคราในถังเหลืองตองครบ เราตองใสของท่ีปูยาตายาย
ของเราชอบ เพือ่เวลากรวดน้ําทานจะไดรบั ครบั! ของใสบาตรสงัฆทาน
ของแมผมมี ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน (มีแตของหวาน 
ผมกลัวพระอวนจงั) ปลงครบั นีข่นาดผมไดอานสิงสจากการบวชมาบาง
นะครับ คอืแกก็ยงัฟงไอทดิคนน้ีบาง (แตกอนไมฟงเลย) ทาํใหผมนึกถงึ
พระเจาปายาสิเลยครับ อาจารยชวยแนะนําดวยครับ
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ตอบ
ความคิดเห็นของคุณถูกตองแลว สวนของคุณแมนั้นตองคอย

เปนคอยไป ผมนึกถึงมารดาของพระสารีบุตร ลูกชายไดออกบวชใน
พระพุทธศาสนาสําเร็จมรรคผลกันไปหมดแลว แตมารดายังคงไม
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา วันที่พระสารีบุตรจะนิพพานไดมานิพพาน
ที่บานเพื่อโปรดโยมมารดา แมของทานไดเห็นเทวดาและมนุษยเปน
จํานวนมากพากันมาเพราะศรัทธาเล่ือมใสในพระสารีบุตร แมจึงได
เปล่ียนความเห็นมาศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา

พระพุทธเจาตรัสวา บวงคือทิฏฐิเปนสิ่งที่ลวงพนไดยาก คน
สวนมากติดอยูในสีลัพพตปรามาส คือ ความเชื่อถือท่ีไมมีเหตุผล
สกัแตวาเชื่อตามๆ กันมา เคยถือกันมาอยางไรก็ถือกันตอไป โดยมิได
พิจารณดวยเหตุผล คุณหลุดออกมาไดจากบวงทิฏฐิก็ดีแลว ขอให
พยายามตอไป คอยเปนคอยไปทีละนอย

คําถามที่ ๑๖๗๖
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมฟงธรรมเร่ืองหลักกรรม

และการเวียนวายตายเกิด ผมสงสัยวา พอเปนคนทํากรรมไมดี ทําไม
ผลกรรมตองมาตกถึงลูกครับ ขอใหอาจารยขยายความใหผมสักนิด
นะครับ ขอบคุณอาจารยมากครับ

ตอบ
ถาคณุฟงหรอือานเรือ่งหลกักรรมและการเวยีนวายตายเกดิฉบบัท่ี

ผมเขียน ผมไดอธิบายไวละเอียดแลวเกี่ยวกับประเด็นที่คุณถามนี้
ขอใหกลับไปอานใหมอีกครั้ง ในหัวขอเรื่อง “กรรมเน่ืองถึงผูอื่น” ผมได
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พูดถึงกรรมสวนบุคคล กรรมของครอบครัว กรรมของสังคม กรรมของ
ประเทศชาติ และกรรมของโลกไวพอสมควรแลว ขอพูดไวในท่ีนี้
นิดเดียววา ทั้งกรรมดีและกรรมช่ัวของบุคคลหน่ึงยอมสงผลถึงผูอื่น
ดวย ปรากฏการณในชีวิตคนไดสอใหเห็นความจริงเรื่องนี้อยูแลว 

คําถามที่ ๑๖๗๗
สวัสดีครับอาจารยวศิน อินทสระ ผมขอถามวา เทพบนสวรรค

สามารถทําบุญทําความดีอะไรไดบางครับ

ตอบ
ทําไดทุกอยางเหมือนท่ีมนุษยทําและทําไดดีกวาดวย เทวดาท่ี

รายก็ทําสิ่งรายๆ ไดเยอะเหมือนกัน เทวดาก็มีทั้งพวกที่ดีและพวกที่
ไมดี เหมือนมนุษยเรานี่แหละ ที่เขาดีมากๆ ก็สามารถเลื่อนขั้นไป
เปนเทพชั้นสูงขึ้นได  และสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไดดวย 

คําถามที่ ๑๖๗๘
ผมอานเรื่อง “พระอานนทพุทธอนุชา” จบแลวครับ อานแลวก็

ซาบซึ้งมากๆ แตมาสะดุดตรงที่บอกวา พระอานนทกับพระสารีบุตร
เปนคนละคนกัน เอ นี่มันยังไง บอกอยางน้ีทั้งในหนังสือและใน
บทละครเสียงบรรยาย ทั้งที่ตามประวัติพระอานนทเปนชื่อเลนท่ี
พระพุทธเจาใชเรียกทาน แตพระสารีบุตรคือชื่อจริงอยางเปนทางการ
ของทาน ขอใหอาจารยอธิบายดวยครับ และถาเปนอยางที่ผมเขาใจ 
อยากใหผูมีสวนเกี่ยวของแกไขดวยครับผม



๒๐๗สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
พระอานนทกับพระสารีบุตรเปนคนละองคแนนอน ไมทราบคุณ

ไปอานมาจากหนังสือเลมไหนที่วา พระอานนทเปนชื่อเลนพระสารีบุตร
เปนชื่อจริง ผมไมเคยทราบเรื่องนี้มากอนเลย ขอยืนยันวา พระอานนท
กับพระสารีบุตรสนิทสนมกันมาก ใหเกียรติกันมาก ยกยองกันมาก
แตเปนคนละองคแนนอน ในเรื่อง “พระอานนทพุทธอนุชา” ที่ผมเขียน
กไ็มไดบอกไวเลยวา พระสารีบุตรกับพระอานนทเปนองคเดียวกัน 

คําถามที่ ๑๖๗๙ 
สวัสดีค ะอาจารย ดิฉันเปนคนหน่ึงท่ีชอบไปวัด สวดมนต

ไหวพระ นั่งสมาธิ เปนประจําคะ แตการปฏิบัติก็ไมคอยกาวหนา
หรอกคะ แตมันสบายใจดี ไมคอยมีความทุกขเกิดในใจ บางวันก็นั่ง
อมยิ้มอยูคนเดียว กลายเปนคนไมคอยจะสนใจใคร เหมือนคนเห็น
แกตัว จนผูบริหารเรียกไปคุยวา อยาเห็นแกตัวเอาตัวรอดคนเดียว
และโดนกระแสสังคมขาราชการครูบอกวาเปนบา วากลาวตางๆ นานา 
วันแรกก็เปนทุกขคะ แตตอนนี้ก็เฉยๆ ทุกวันนี้มีอะไรกระทบอารมณ
มนัจะเฉยมากอนเลย ไมคอยตกใจคะ หนมูปีญหาจะเรยีนถามอาจารย 
๑. แตกอนหนูไมเคยเขาวัดฟงธรรม เปนคนพูดมากเอะอะโวยวาย
พอเขาวัดหนูจะเปนคนเงียบเฉยเกิดจากอะไรคะ ๒. หนูโดนรอบขาง
หาวาหนูเปนบา หนูตองทําอยางไรคะ คนถึงจะเขาใจบางวา ที่หนู
นั่งยิ้มเพราะมันมีความสุข บอกไมถูกวามันสุขท่ีบอกใครไมได มัน
สวางโลกมันนาอยู ๓. ทําไมมนุษยจึงเห็นคนที่มีพฤติกรรมที่แตกตาง
จากตัวเองวาเปนคนบา ๔. อาจารยคะ คนสวนมากทําไมจึงรู สึก
ลําบากใจเวลาจะไปทําบุญที่วัด โดยเฉพาะสามี กวาจะหลอกใหไป
ทําบุญไดแตละครั้งยากมาก



๒๐๘ สนทนาธรรมกับ   อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๖

ตอบ
๑. เกิดจากจิตใจของคุณสงบลง ไมฟุงซานเหมือนเมื่อกอน
๒. หนูตองทําตัวใหเปนปกติ โลกไมใหชํ้าธรรมไมใหเสีย มี

พฤติกรรมที่เรียบรอย เกื้อกูลแกโลก เกื้อกูลแกธรรม ใหคุณไปอาน
สัปปุริสธรรม ๗ แปลวา ธรรมของคนดี ๗ ประการแลวถือไวปฏิบัติ
เปนคูมือในการใชชีวิตในสังคม

๓. ถาเราแตกตางไปในทางที่ดี เขาเห็นอยางไรก็ชางเขาเถอะ
เราไมบาจริงๆ ก็แลวกัน

๔. เพราะเขายังไมมีศรัทธาในเร่ืองการทําบุญ ถาทําใหเขามี
ศรัทธาได เขาจะไปเองโดยไมตองชักชวน อาจจะไปไดมากกวาคุณ
เสียอีกก็ได



ค�ำถำมที่ ๑๗๑๔

บุคคลจะบรรลุความสุขด้วยความสุขได้ไหมคะ ท�าอย่างไรคะ

ตอบ

ได้ คนที่มีกิเลสเบาบาง ท�าความดีด้วยความสุขแล้ว มีความสุข

เป็นผล คนที่บรรลุถึงความสุขด้วยความทุกข์ คือคนที่มีบุญน้อย หรือ 

มีกิเลสหนาแน่น ต้องใช้ความเพียรมากจึงจะบรรลุถึงความสุขได้

www.kanlayanatam.com

ค�ำถำมที่ ๑๔๔๔

ในที่ท�างานมีคนปฏิบัติธรรมหลายคน ไปเข้าอบรมปฎิบัติธรรม 

เป็นสัปดาห์ๆ สวดมนต์ได้เกือบทุกบท นั่งสมาธิก็สงบจนเกิดปีติ 

แต่บางคนก็ยังเอาอุปกรณ์ของหลวงไปใช้ส่วนตัว บางคนก็ยังประจบ 

สอพลอ นินทาว่าร้ายผู ้อื่น บางคนก็ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ 

การท�างานให้ครบเวลางาน จริงๆ แล้วผู้ประพฤติธรรมควรมีอุปนิสัย 

อย่างไรคะ

ตอบ

ขอให้นกึเสยีว่า ขนาดเขาปฏบิตัธิรรมแล้วยงัท�าได้ถงึขนาดนี ้ถ้าเขา 

ไม่ปฏบิตัธิรรม เขาจะท�าได้มากกว่านีส้กัเพยีงไร ค่อยๆ ขดัเกลากนัไป 

ทีละเล็กทีละน้อย


