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คําอนุโมทนา

ชมรมกัลยาณธรรม โดย ทันตแพทยหญิง อัจฉรา กล่ินสุวรรณ

ผูเปนประธานชมรมฯ ไดขออนุญาตพิมพหนังสือเรื่อง “สนทนาธรรม

กับ อ.วศิน อินทสระ เลม ๘” ขาพเจาอนุญาตดวยความยินดียิ่ง

สนทนาธรรมเลมนี้ ก็คงเปนการตอบปญหาธรรม และทัศนะชีวิต 
ตามที่มีผูถามมาทางอินเตอรเน็ต ท้ังในเว็บไซตเรือนธรรม เว็บไซต

กัลยาณธรรม และในเฟสบุค มีหลายคําถามและหลายคําบอกเลา
ที่ผู ตอบอานแลวช่ืนใจเหลือเกิน ทั้งน้ีเพราะผูถามและผูบอกเลาได
นําเร่ืองดีๆ ที่ตนไดรับจากการปฏิบัติธรรม และอานหนังสือธรรมะ

ของผูตอบมาเลาใหฟง

หนังสือชุดนี้ทํามาไดถึงเลมที่ ๘ แลว ไมทราบวา เลมที่ ๙ จะมี
หรือไม ดวยเหตุหลายประการ เชน ความทรุดโทรมแหงสังขารของ
ผูตอบ เปนตน ซึ่งยางเขาถึงปที่ ๘๐ แลว นอกจากนี้อาจมีเหตุอื่นๆ อีก

ที่อาจทําใหหนังสือชุดนี้ ตองสะดุดหยุดลง ขอใหทานผูอานพึงทําไว

ในใจโดยแยบคายวา  สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง มีเกิดและดับเปนธรรมดา

คาอ



๔ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

พรอมคําอนุโมทนาน้ี ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี มายัง

ชาวชมรมกัลยาณธรรม และทานผูอานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย

พงึเปนผูอยูผาสกุในปจจบุนั มชีวีติทีป่ราศจากทกุขภยั ประสบความสขุ

สวัสดี ในท่ีทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ

     ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

 ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖



คํานํา
ของชมรมกัลยาณธรรม

หนังสือถามตอบปญหาธรรม ชุด “สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน

อนิทสระ”  ทีช่มรมกลัยาณธรรมรวบรวมมาจากการถามตอบปญหาธรรม

ในเว็บไซตเรือนธรรมของทานอาจารยวศิน อินทสระ มีเหตุตองสะดุด

หยุดไปชัว่คราวเน่ืองจากคําถามในเว็บไซตดงักลาวมจีาํนวนไมมากพอ

ที่จะรวบรวมเปนหนังสือไดตอไป แตบัดนี้มีคําถามมากพอแลว โดยมี

ที่มาจากการตอบปญหาสนทนาธรรมทางอินเตอรเน็ตใน ๓ แหงคือ

จากคอลัมนเดิมในเว็บไซตเรือนธรรม (www.ruendham.com) และ
คอลัมนใหมในชื่อเดียวกันจากเว็บไซตกัลยาณธรรม (www.kanlaya-

natam.com) และจากที่มาทันสมัยใหมลาสุดคือเว็บเพจชื่อ “อาจารย

วศิน อินทสระ”  จากเฟสบุก (www.facebook.com) ซึ่งมีผู สนใจ
เขามาศึกษาขอธรรมและสอบถามปญหาธรรมเขามาไมขาดสาย  การ
รวมเลมและเรียงขอคําถามตอบในเลมที่ ๘ นี้ จึงจัดระบบใหม ให

เริ่มตนเลมเปนขอ ๑ ไปจนจบเลม แตอรรถรสแหงธรรมน้ัน ยังคง

เขมขน  เปยมลนคุณคาดวยธรรมแทไมจืดจาง
นบัวาเปนบญุของสาธชุนทกุทานทีไ่ดรบัความเมตตาจากปราชญ

แหงพระพุทธศาสนา ชวยแนะนํา อธิบาย ขยายความ คลายทุกข

คลายขอของใจ โดยมีพระธรรมเปนดวงประทีปสองทางชีวิตใหเดิน



ถูกทางดวยสัมมาทิฏฐิ ชมรมกัลยาณธรรมขอกราบขอบพระคุณ

ทานอาจารยวศิน อินทสระ ที่ไวใจใหโอกาสไดเปนสะพานแหงปญญา

ทอดสูสาธุชนใหไดรับแสงประทีปที่ถูกตรงธรรม ถึงแมวาสุขภาพของ

ทานอาจารยจะไมแข็งแรงและมีอุปสรรคขอขัดของนานาประการ

ในการรวบรวมคําถาม-คําตอบท่ีมีคุณคายิ่ง แตในที่สุด “สนทนาธรรม

กับอ.วศิน อินทสระ เลม ๘” ก็ปรากฏสูสายตาสาธุชนคูควรธรรมแหง

ภูมิปญญาของผูรูแทจริง

“ธรรมใดๆ ก็ไรคา ถาไมทํา” ...ขอคิดเตือนใจนี้คงชวยเตือนใจ

ทุกทานใหไดรับประโยชนจากการอานหนังสือนี้สมความต้ังใจเสียสละ

ของทานอาจารยและกุศลเจตนาของคณะผูจัดทํา เมื่อทานไดนอมนํา

ธรรมมาปฏิบัติ แกปญหาในชีวิตจริงได ยอมไดรับความคุมครองจาก

ธรรมอยางไมเลือกที่รักมักที่ชัง และยอมกออานิสงสสงพลังกุศลถึง
ทัง้ทานผูถาม  ทานผูตอบ  ทานผูอานและทกุรปูนามทีจ่ะไดรบัประโยชน
จากการประพฤติธรรมอยางถวนทั่ว เมื่อใดที่แตละทานอาศัยธรรม

นําชีวิตแลว ยอมนําพาใหครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตลอดจน

โลกตามความเปนจริงของแตละทาน ไดรับความสงบ รมเย็นดวย
ธรรมทั่วกัน ขอนอมถวายอานิสงสแหงธรรมทานเปนพุทธบูชา  และ
ขอกราบบูชาอาจริยคุณทานอาจารยวศิน  อินทสระ  ดวยความเคารพ

อยางสูงยิ่ง

 กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอยางยิ่ง

ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
 ประธานชมรมกัลยาณธรรม



เ ป ด ห อ ง

สนทนา
เ



๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑
สวัสดีครับอาจารย ผมสงสัยขอความท่ีอาจารยกลาววา “เหตุผล

ที่ใครก็ตางยกยองกันวาเปนยอดก็กลับจะดูตํ่าเต้ียลงไปหากไป
เทียบกับญาณ” เพราะอะไรครับ ผมเห็นวาใครๆ ตางก็ยกยองคน
ที่มีเหตุผล ถึงแมวาเหตุผลบางอยางก็ดูไมใชเหตุผล ออกจะเปน
ขออางเสียมากกวา

ตอบ 
กอนอื่นตองทราบวาเราใชเหตุผล เพื่อนําไปสูการรูความจริงท่ี

เรายังไมรู  แตถาเรารูความจริงแลวดวยญาณพิเศษ เหตุผลก็ไมจํา
เปนตองใช เพราะฉะนั้นนักปราชญจึงกลาววา ความจริงบางอยาง
อยูเหนือเหตุผล (Beyond reason) ทางปรัชญากลาววา บางอยาง
เรารู ดวยประสาทสัมผัส (Empirical knowledge) บางอยางเรารู 
ดวยเหตุผล (Rational knowledge) บางอยางเรารูดวยญาณพิเศษ 
(Intuitive knowledge) เชน ทิพจักษุญาณ เปนตน พระธรรมของ
พระพุทธเจาในสวนที่ลึกซึ้ง คิดเอาดวยเหตุผลไมได พระองคจึง
ตรัสวา “อตกฺกาวจโร” อยูเหนือเหตุผล ฯลฯ 

คําถามที่ ๒
ไดดูไดฟงดาราชายทานหนึ่งเขาบอกวา ตัวเขาถือพรหมจรรย

คือ ประมาณวาไมแตะเนื้อตองตัว ไมมีการเสพเมถุน ประมาณวา
ครองตัวเปนโสดครับ ในหลักทางพุทธศาสนาชายคนนี้ประพฤติ
พรหมจรรยถูกตองตามหลักหรือเปลาครับ  ผมวานาจะไมถูกนะครับ

คือ ป
ครอง
พพพพพพพพพพรหม



๙สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ 
พรหมจรรยมีหลายอยาง กลาวไวในคัมภีรมังคลัตถทีปนีถึง

๑๐ อยาง  การเวนเมถุนธรรมเปนขอหนึ่งใน  ๑๐ อยาง 
พรหมจรรย ๑๐ คือ 
๑. ทาน
๒. ไวยาวัจจะ การชวยขวนขวายในกิจที่ชอบ
๓. ศีล ๕
๔. อัปปมัญญา พรหมวิหาร ๔ ที่ไมมีประมาณ
๕. เมถุนวิรตัิ การเวนจากเมถุนธรรม
๖. สทารสันโดษ การพอใจในคูครองของตน
๗. วิริยะ
๘. อุโบสถ
๙. อริยมรรคมีองค ๘

๑๐. ศาสนา หลักคําสอนของพระพุทธเจา
๑๐ ประการนี ้มใีนอรรถกถาสามญัญผลสตูร  สวนในอรรถกถา

มหาสีหนาทสูตร เพิ่มเขามาอีก ๒ อยาง คือ 
๑๑. ธรรมเทศนา การแสดงธรรม 
๑๒. อัชฌาสัย จิตใจที่โนมเอียงไปในทางคุณงามความดี 

คําถามที่ ๓
ผมไดอานหนังสือทางแหงความดีของอาจารยมาเกือบทุกเลม

ผมรูสึกถูกใจกับคําสอนของพระพุทธเจา บางครั้งก็รู สึกวาทานพูด
รุนแรง ตรงไปตรงมา แตพอมาทบทวนก็รู สึกเองวา ธรรมะเปน



งมา แตพอมาทบ
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ธรรมชาติ ใครยอมรับก็โลง ใครไมยอมรับก็ทุกข งายๆ แตก็ยากท่ีจะ
ยอมรับ พุทธวิธีในการสอนก็หลากหลาย พูดใหคนอื่นไดคิด ไมพูด
ตอนใหคนอ่ืนจนมุม ไมเชื่อไมเปนไรแตฉันมีความคิดเห็นวาอยางน้ีๆ
ผมวาบคุคลท่ีจะเปนครูอาจารยใครไดตองมีพระพุทธเจาเปนแบบอยาง
ครับ แลวก็ควรจะสอนใหตรงกับทานดวย เหมือนอยางอาจารยวศิน
ครับ ขอขอบคุณอาจารยวศินที่แตงหนังสือธรรมะใหผมไดอาน ได
ลิ้มรสธรรมะ ไดละเมียดกับบทความธรรมะที่เรียบงาย แตตรงใจ
เหมือนกับโดนตีแสกหนายังไงยังงั้นเลยครับ  ขอบคุณครับ

ตอบ 
ขอบคุณมากท่ีเขียนมาใหกําลังใจ ผมเขียนหนังสือไวเลมหน่ึงชื่อ 

“พุทธวิธีในการสอน” มีเนื้อหาคลายๆ กับที่คุณพูดมา ถาคุณมีแลว
ก็ลองอานซํ้าอีกครั้งหน่ึง ถายังไมมีก็ลองโทร.ไปถามที่สํานักพิมพ
ธรรมดา โทร. ๐๒-๘๘๘-๗๐๒๖ ขออนโุมทนาอยางยิง่ทีค่ณุไดประโยชน
จากหนังสือที่ผมไดเขียนไว  ขอใหมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

คําถามที่ ๔
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมสงสัยวา เนกขัมมะ คืออะไร

ครับ  ขอบคุณอาจารยวศินมากครับที่ตอบ

ตอบ 
เนกขัมมะโดยทั่วไป แปลวา การออกบวช ถาขยายความให

กวางออกก็จะหมายถึง การปลีกตนออกจากสิ่งยั่วยวนตางๆ อันเปน
เหตุใหหลงอยูในโลก  โดยนัยนี้  แมฆราวาสก็ประพฤติเนกขัมมะได
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ในอนุปุพพิกถา ๕ แปลวา ถอยคําที่ทรงแสดงโดยลําดับเพื่อ
ฟอกจิตใจในเบื้องตน กอนที่จะทรงแสดงอริยสัจ ๔ อนุปุพพิกถา ๕ คือ 

๑. ทานกถา
๒. ศีลกถา
๓. สัคคกถา วาดวยสวรรค
๔. กามาทีนวกถา วาดวยโทษของกาม
๕. เนกขัมมานิสังสกถา วาดวยอานิสงสแหงการออกจากกาม

คําถามที่ ๕ 
วันหยุดไดมีโอกาสพูดคุยกับพระทานท่ีวัด ผมถามทานถึงเร่ือง

ที่กําลังเปนที่นิยมของพุทธบริษัท (หรือเปลา) คือการสรางส่ิงท่ีไมใช
สิ่งที่อยูในพระพุทธศาสนา เชน สรางเทพเจาตางๆ สรางส่ิงที่ใหญๆ
ราคาแพงๆ แลวประกาศชักชวนแนะนําวา เปนการสรางศรัทธาเพื่อ
เปนสะพานเช่ือมไปสูหลักธรรมท่ีสูงข้ึนไป พระทานตอบวา ศรัทธา
ตาบอดอยางนี้ควรตําหนิทั้งพระทั้งโยม ควรเลือกวิธีที่ถูกหลักพระ-
พทุธศาสนา คอืไตรสกิขา ศรทัธาอยางน้ีงมงาย  ชาวบานเขาตาบอดอยู 
ยังจะหลอกใหเขาเดินเขารกเขาพงอีก นาสงสาร พระควรสอนให
ใชปญญามากๆ จะทําบุญหรืออะไรก็ตาม ควรใหญาติโยมไดใช
ปญญาไตรตรอง แลวจึงลงมือทํา พิจารณาเห็นขอดีขอเสีย แลวจึงทํา 
สรางอะไรที่มันแพงก็เสียหลักสันโดษ แลวก็ไมใชศรัทธาท่ีเชื่อมโยง
ไปสูปญญาจริงๆ ดวย ผมเห็นดวยกับพระองคนี้ครับ สิ่งที่วัดวา
พุทธศาสนาเจริญไดแทจริงคือวิถีชีวิตที่เรียบงาย สงบ สามารถแกไข
ปญหาชีวิตได ดํารงตนเองอยูทามกลางโลกท่ีสับสนไดอยางเปนปกติ 
สงบ ไมใชเจริญกันที่วัตถุใหญโต ราคาแพงเลยครับ เวลามีการสราง
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อะไรพวกนี้ ทําไมคณะสงฆไมออกมาแนะนํากันบางครับ พระพุทธเจา
ตรัสรูมา ๒,๖๐๐ ปแลว ผมวายังสูคนสมัยกอนไมไดเลยครับ

ตอบ 
คุณเขียนมาดีแลว ขออนุโมทนาในความคิดที่ถูกตองดีงาม ควร

จะเปนแบบอยางใหพุทธบริษัทคิดตาม คณะสงฆไมคอยไดเขาไป
เกี่ยวของกับการสรางสิ่งตางๆ ของวัดตางๆ ปลอยใหตางคนตางทํา
กันไป องคการปกครองคณะสงฆสูงสุดคือมหาเถรสมาคม ซึ่งประกอบ
ดวยพระมหาเถระผูอยูในวัยชรามากแลว ทานมักจะขวนขวายนอย
หมดแรงหมดกาํลงัทีจ่ะไปวุนวายกบัเร่ืองอะไรตางๆ ซึง่มอียูทัว่ประเทศ 
รองลงมาก็เปนเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด ซึ่งลวนแตอยูในวัยชรา
ทั้งนั้น รูอยางนี้แลวควรจะเห็นใจคณะสงฆ ผมคงตอบคุณไดเทาน้ี
ขอใหคุณโชคดีมีความคิดที่ถูกตองดีงามตอไป

คําถามที่ ๖ 
เรียนทานอาจารย ผมขอเรียนถามวา ทางศาสนาพุทธสอนให

ระลึกถึงความตายอยูเปนนิตย อยากทราบวาใหระลึกถึงโดยวิธีใดบาง 
โปรดอธิบายดวย  ขอบพระคุณมากครับ

ตอบ 
ทางพุทธศาสนาสอนใหพจิารณาความตายโดยอาการ ๘ อยาง

คือ
๑. ความตายน้ีปรากฏดุจเพชฌฆาตเง้ือดาบอยูใกลคอ เพราะ

ความตายน้ีมาพรอมกับความเกิดทีเดียว

วยชรา
อบคุณไดเทาน้ี

นาพุทธสอนให
ดยวิธีใดบาง
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๒. ความตายน้ีเปนเรื่องวิบัติขั้นสุดยอดของมนุษยและสัตว
ทั้งหลาย

๓. ระลึกถึงความตายโดยการนําตนเขาไปเปรียบเทียบกับบุคคล
ผู ยิ่งใหญดวยยศ บุญ กําลัง ฤทธ์ิ ปญญา ความเปนพระปจเจก
พุทธเจา ความเปนพระพุทธเจา ทานผูย่ิงใหญเหลาน้ันยังตองตาย 
ประสาอะไรกับเราเลา

๔. พิจารณาถึงรางกาย วาเปนของทั่วไปแกหมูหนอนนานาชนิด
ซึ่งอยูในกายน้ี  และรางกายน้ีจะตองตายเปนแนแท

๕. พิจารณาถึงความตายโดยท่ีอายุของสัตวทั้งหลายเปนสิ่ง
ทุรพล  มีกําลังนอย

๖. พิจารณาถึงความตาย โดยพิจารณาชีวิตวาเปนส่ิงไมมี
เครื่องหมาย  รูไมไดวาจะตายเม่ือไร

๗. พิจารณาความตายโดยกําหนดระยะกาล คือ พิจารณาวา
ระยะกาลท่ีจะมีชีวิตอยูนี้นอยนัก  โดยมากไมถึงรอยปก็จะตองตาย

๘. พิจารณาถึงความตายอยูทุกขณะ
โปรดดูรายละเอียดใน “สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค“ ของวศิน

อินทสระ  ตอนที่วาดวย  มรณัสสติภาวนา
ใหพิจารณาเนืองๆ วา อายุของมนุษยนี้นอยนัก ไมพึงเพลิดเพลิน

ในอายุนั้น พึงประพฤติตนเหมือนบุคคลที่ถูกไฟไหมอยู บนศีรษะ
(ใหรีบดับเสียโดยพลัน) ความตายจะไมมาถึงนั้นเปนไมมี (พระ-
พุทธพจน)
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คําถามที่ ๗
เรียนถามอาจารยชวยเปนแสงเทียน จะทําอยางไรคะ เม่ือใจ

ของเราอิจฉาหญิงที่เปนแฟนใหมของชายท่ีทิ้งเราไป (แฟนเกาเรา) 
เพราะดูแลคนใหมดีกวาดูแลเรา เราอิจฉาและบางคร้ังโกรธ ที่เขาวา
เปนเราท่ีทิ้งเขาคะ  กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ 
ผมเคยพูดอยูเสมอวา ในโลกนี้ไมมีใครนาริษยาเลย เพราะวา

ทุกคนตกอยูในหวงทุกขทั้งนั้น ไมอยางใดก็อยางหน่ึง ตางกันแตวัตถุ
แหงความทุกข ขอใหคุณทําใจใหเปยมดวยกรุณาแลวคุณจะไมริษยา
ใครเลย ขอใหพิจารณาบอยๆ ถึงโทษของความริษยาวา มันเปน
ไฟเผาใจเราเอง รีบดับมันเสียเถิดแลวคุณจะมีความสุขความโปรงใจ 
เคยมีผูมาทูลถามพระพุทธเจาวา สัตวโลกต้ังอยูในอะไร พระพุทธเจา
ตรัสตอบวา “สัตวโลกตั้งอยูในกองทุกข” เพราะฉะนั้น มองไปทางไหน
ก็เห็นแตคนมีความทุกข ไมควรริษยาใครเลย ควรจะแผเมตตากรุณา
อยางเดียว เม่ือใจของเราประกอบดวยเมตตากรุณาแลว มองไป
ทางไหนก็พบแตมิตรไมตรี ถาใจเราประกอบดวยเวรคือผูกเวร
มองไปทางไหนก็พบแตศัตรู ขอใหคุณเจริญมุทิตาดวยซึ่งเปน
ธรรมท่ีปราบริษยาโดยตรง และวางอุเบกขาเสียบาง อะไรเกิดข้ึน
ก็บริกรรมวา ชางมันเถิด ชางมันเถิด มันก็เทานั้นเอง กอนหินวา
หนัก ถาเราไมไปแบกมันเราก็ไมหนัก มันหนักก็ชางมัน ถาคุณทําใจ
ไดตามท่ีกลาวมาน้ี คุณก็จะสบาย ปลอดโปรง เปนอิสระ ลองดูเถิด
ขออวยพรใหคณุพนจากทุกขภัยท้ังปวง  เขียนมาดวยความเขาใจและ
เห็นใจ

แมมิไดเปนนุช  สุดสําอาง
ขอเปนนางท่ีมิใช  ไรความดี
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คําถามที่ ๘
รบกวนเรียนถามทานอาจารยชวยอธิบาย “โคปาลกสูตร”

วากลาวดวยเร่ืองอะไรบางคะ เวลาคนหารายละเอียดอยางในเว็บ
พิมพคํานี้จะขึ้นขอความซ่ึงอานแลวเขาใจยาก จะทําอยางไรให
เขาใจคะ กราบขอบพระคุณคะ 

ตอบ 
โคปาลกสูตรปรากฏในคัมภีรอังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต 

(หมวด ๑๑) พระไตรปฎกเลม ๒๔ ขอ ๒๒๔ เน้ือความคอนขาง
ยาวมาก โดยใจความสําคัญก็คือ ทรงเปรียบขอปฏิบัติของภิกษุกับ
คุณสมบัติของผูเลี้ยงโค วาถาทําอยางนั้นๆ ก็ไมทําใหฝูงโคเจริญ ถา
ทําอยางนั้นๆ ก็จะทําใหฝูงโคเจริญ ทางเสื่อมมี ๑๑ ขอ ทางเจริญ
ก็มี ๑๑ ขอ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ก็เชนเดียวกัน ถาประกอบดวยโทษ
ลักษณะ ๑๑ ประการก็จะไมเจริญในพระธรรมวินัย ถาประกอบดวย
คุณลักษณะ ๑๑ ประการก็จะเจริญในพระธรรมวินัย ผมอานดูแลว
คิดวา ไมนาจะยากเกินไปที่จะเขาใจ ขอใหคุณลองอานดูใหม ถาอาน
ในเว็บไมเขาใจก็ลองหาหนังสือพระไตรปฎกตามท่ีผมอางไวมา
อานดู เชื่อวาคุณจะเขาใจ ตัวอยางเชน ขอ ๒ ไมฉลาดในลักษณะ
ของโค ภิกษุไมรูจักลักษณะวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิต
ก็มีกรรมเปนลักษณะ คําวา “กรรม” หมายถึง การกระทํา คนพาล
ชอบทํากรรมชั่ว บัณฑิตชอบทํากรรมดี การทําดี พูดดี คิดดี เปน
ลักษณะของบัณฑิต การทําชั่ว พูดชั่ว คิดชั่ว เปนลักษณะของ
คนพาล ฯลฯ

ไมสามารถนํามากลาวในท่ีนี้ทั้งหมดไดเพราะยาวเกินไป
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คําถามที่ ๙
การไมยึดมั่นความเห็นของตน ไมยึดถือไวแนน สลัดคืนได

โดยงาย เปนคุณธรรมท่ีจัดอยูในธรรมหมวดใดและมีความสําคัญ
อยางไรคะ

ตอบ 
อยูในธรรมท่ีเรียกวา อนุปาทาน ตรงกันขามกับอุปาทาน

อุปาทานพระพุทธเจาแสดงไว ๔ ประการ คือ
๑. กามุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในกามคุณ ๕
๒. ทิฏุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในมิจฉาทิฏฐิ
๓. สีลัพพตุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในศีลและพรต ไมตรงตาม

จุดมุงหมาย คือประพฤติศีลและวัตรเพื่อลาภสักการะและชื่อเสียง
ไมตรงตามจุดมุงหมาย จุดมุงหมายเพื่อความบริสุทธิ์ เพื่อลดละกิเลส

๔. อัตตวาทุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในลัทธิวามีตัวตน 
เมื่อปลอดจากความยึดมั่นเหลานี้ เรียกวา อนุปาทาน พระ-

ปุณณมันตานีบุตรเคยตอบพระสารีบุตรว า การปฏิบัติธรรมใน
ศาสนานี้เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน ไมใชเพื่อสีลวิสุทธิ เปนตน (ดู
รถวินีตสูตร  มัชฌิมนิกาย)

คําถามที่ ๑๐
พระพุทธองคตรัสไวหรือไมคะวา ในบรรดาตัณหา ๓ ประเภท

คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา บุคคลควรละตัณหาประเภทใด
กอน หรือตัณหาประเภทใดละไดงายท่ีสุดและยากข้ึนไปตามลําดับ
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น
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ตอบ 
ตัณหาใดเกิดขึ้นเมื่อใด ก็ละตัณหานั้นกอนทันที กิเลสตัวอื่นๆ

ก็เหมือนกัน ตัวไหนเกิดขึ้นก็ตองพยายามละตัวนั้นทันที การละ
ไดยากหรืองายสุดแลวแตละบุคคลซ่ึงไมเหมือนกัน มีอธิมุตติ
ไมเหมือนกัน เปรียบเหมือนราคะ โทสะ โมหะ ถามวาตัวไหนละ
ไดยากกวา ตอบวาบางคนก็ละโทสะไดงาย  ละราคะไดยาก  เปนตน

คําถามที่ ๑๑
เจริญพรอาจารย ไดยินพูดกันอยู เสมอวา “คนท่ีมักพูดเท็จ

จะไมทําบาปอยางอ่ืนเปนไมมี” นั้น อยากทราบวามีที่มาจากท่ีใด 
เจริญพร

ตอบ 
มีที่มาในคัมภีรธรรมบท ขอความเต็มๆ วา “บุคคลผูลวงธรรม

อันเอกเสียแลว มักพูดเท็จอยู เสมอ ไมเชื่อปรโลก จะไมทําบาป
เปนไมมี” 

อรรถกถาธรรมบทเลาวา พระพุทธเจาตรัสพระพุทธพจนนี้
เพราะทรงปรารภเร่ืองนางจิญจมาณวิกาซึ่งใสความพระองค เร่ืองน้ี
เปนที่รู กันแพรหลายอยูแลว 

คําวา “ลวงธรรมอันเอก” นั้น หมายถึง ลวงสัจจะคือไมมีสัจจะ
คําวา “ไมเชื่อปรโลก” นั้น หมายความวาไมเชื่อโลกหนา ไมเชื่อ
สังสารวัฏ อธิบายโดยยอเพียงเทาน้ี ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจา
ที่ถามมา



๑๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑๒
สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมช็อคกับขาวท่ีมีพระอาจารยชื่อดังลาสิกขา 

เพื่อนๆ พี่ที่ทํางานบอกวานาเสียดายพระดีๆ แตสวนใหญจะสงสัย
ในเชิงติเตียน ผมก็ตอบเพื่อนๆ พี่ๆ ไปวาหากเกิดเหตุการณอยางนี้แลว
รูสึกเสียดาย พอเจอขาวพระทําไมดีก็เสียศรัทธา แสดงวายังผกูศรัทธา
ไวกับตัวบุคคล พอสูญเสียสิ่งที่ยึดมั่นไปก็ไหวหวั่น เราควรฝากศรัทธา
ที่มีปญญาประกอบไวดวยกัน พรอมกันนั้นเราก็ยึดมั่นไปท่ีพระธรรม
เปนที่ตั้ง พอเรามีพระธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยวแลวเราก็จะวางใจ มี
เหตุการณอะไรเกิดข้ึนก็เชนนั้นเอง มันเกิดเพราะเปนไปตามเหตุปจจัย 
ไมตองไปสงสัยอะไรใหมันยุงยาก เราก็ปฏิบัติไป โลกจะเปนอยางไร
ก็เปนไป เราเปนผูดูอยูเฉยๆ เพราะทั้งตัวเราและสิ่งตางๆ รอบตัวไมใช
สิ่งที่จะไปยึดมั่นได เปนไปตามกฎไตรลักษณ เชนนั้นเอง อาจารย
ชวยแนะนําเพิ่มเติมดวยครับ (ผมวาเหตุการณนี้ดี หากเรามองเปน
ธรรมะ อะไรก็ไมแนนอนครับ) 

ตอบ 
ผมคงจะตอบไดเทาท่ีคุณพูดมา เพราะวาคุณพูดมาดีแลว ขอให

ทุกคนยึดพระธรรมเปนหลัก พระพุทธเจาก็ตรัสสอนไววา “ขอใหทาน
ทั้งหลายจงมีธรรมเปนที่พึ่ง มีตนเปนที่พึ่ง อยาไดมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง
เลย” เม่ือมีธรรมและมีตนเปนที่พึ่งแลว ศรัทธาก็จะไมหวั่นไหว ไม
คลอนแคลนในเหตุการณตางๆ  ที่เกี่ยวกับพระสงฆ

ปน

ขอให



๑๙สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑๓
สวัสดีคะอาจารย หนูรูสึกใจคอไมดีเลยเมื่อไดฟงขาวพระเถระ

ที่บวชมานานตองมาลาสิกขา อาจารยคะ มีเหตุการณที่พระโสดาบัน
ที่บวชเปนพระแลวสึกออกมาใชชีวิตทางโลกหรือเปลาคะ รบกวน
ตอบดวยคะ ขอบพระคุณ

ตอบ 
เทาที่ทราบมา ไมเคยพบในคัมภีรวา พระสงฆที่เปนพระโสดาบัน

แลวสึกออกมาครองเพศฆราวาส แตฆราวาสท่ีเปนพระโสดาบันจนถึง
พระอนาคามีที่ครองเรือนอยูในเพศฆราวาสตลอดชีวิต โดยมิไดบวช
เปนพระมีมากมาย คุณของพระรัตนตรัยที่เราสวดมนตอยูทุกเชาเย็น 
หมายถึงคุณของพระอริยบุคคลท้ังท่ีเปนบรรพชิตและเปนฆราวาส 
เพราะฉะน้ันคุณไมตองตกใจไมตองหว่ันไหวในเหตุการณที่เกิดขึ้น
ครั้งนี้ เรื่องทํานองนี้มีมาเรื่อยๆ ตั้งแตอดีตกาลนานไกลมาจนถึง
ปจจุบัน  และยังจะมีตอไปอีกภายหนา

คําถามที่ ๑๔
เรียนถามทานอาจารย ไดยินคําวา “สุญญาคาร” เสมอๆ 

สวนมาก ไดยินแปลวา “เรือนวาง” ถูกไหมคะ หรือมีคําแปลอยางอื่น 
กรุณาตอบดวย  ขอบคุณมากคะ

ตอบ 
ตามรูปศัพทแปลวาเรือนวางก็ได แตที่ถูกกวานาจะแปลวา

สถานที่ซึ่งวางจากเรือน คือหางไกลจากบานเรือน เทียบคําวา



๒๐ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

“สูญญากาศ” ซึ่งหมายถึงที่ไมมีอากาศ ในพระบาลีชั้นพุทธพจน
มีตรัสถึงบอยครั้งวา อรฺญคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุญาคารคโต วา 
แปลวา ผูปฏิบัติไปสูปาบาง ไปสูโคนไมบาง ไปสูสุญญาคารบาง
คิดอีกปริยายหนึ่งวา ในอินเดียเรือนวางหรือเรือนรางไมมีคนอยู 
นาจะหาไดยากมาก คําวา “สุญญาคาร” ที่แปลวา สถานที่หางจาก
บานเรือนนั้น ถาพูดตามภาษาไวยากรณบาลีก็คอนขางจะพูดยาก
และฟงยาก  จึงไมพูดไวในที่นี้

คําถามที่ ๑๕
กราบเรียนทานอาจารยคะ มีหนังสือของทานอาจารยหรือของ

ผูเขียนทานอื่นเลมใดท่ีรวบรวมเร่ืองที่พระพุทธองคกลาวถึงบุพกรรม
ของบุคคลตางๆ ในครั้งที่ยังทรงพระชนมอยูไหมคะ 

ตอบ 
หนังสือที่รวบรวมบุพกรรมของบุคคลตางๆ มีในพระสุตตันตปฎก

เลม ๓๒-๓๓ ชื่อคัมภีรอปทาน รวบรวมเอาบุพกรรมของพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก ทั้งฝายภิกษุและภิกษุณี เจาของ
บุพกรรมเปนผูเลาเอง เชน บุพกรรมของพระสารีบุตร เปนตน

คําถามที่ ๑๖ 
ที่กลาววาผูเปนปุถุชนยังมีความเห็นผิด รูผิด จําผิดอยู ในเรื่อง

ความจริงของชีวิต แตกตางจากพระอริยบุคคล หมายถึงความเห็นผิด 
รูผิด จําผิด ในเรื่องใดบางคะ



๒๑สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ 
ขอใหทราบเร่ือง วิปลลาส ๔ คือ สําคัญผิด เห็นผิด คิดผิด

(สัญญาวิปลลาส, ทิฏฐิวิปลลาส, จิตตวิปลลาส) โดยลําดับดังตอ
ไปนี้

๑. ในสิ่งที่ไมงามวางาม
๒. ในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง
๓. ในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข
๔. ในสิ่งที่ไมเปนตัวตนวาเปนตัวตน
เหลานี้มีในปุถุชน  แตไมมีในพระอริยะ

คําถามที่ ๑๗
เรียนอาจารยที่นับถือ ผมสงสัยในอานาปานสติ ๑๖ ขั้น ชวง

กายานุปสสนาสติปฏฐาน ขั้นที่ ๑-๔ กําหนดดูลมที่ปลายจมูก คือ
สติต้ังอยูกับกาย (ลม) แตพอขั้นที่ ๕-๘ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
กําหนดดูเวทนา (ปติ สุข) ใหสติมาอยูที่เวทนา แตยังกําหนดรูลม
เขาออกอยูดวย แสดงวาใหกําหนดสติตั้งไวทั้ง ๒ ที่ คือที่เวทนา และ
กาย (ลม)  ผมเขาใจผิดถูกอยางไรครับ 

ตอบ 
ถาเทียบตามพระบาลีพระพุทธพจนในมหาสติปฏฐานสูตร

ความเขาใจของคุณก็ถูกตองแลว 

แล



๒๒ สนทนาธรรมกับ   
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คําถามที่ ๑๘
เรียนอาจารยที่นับถือ ผมไดอานและฟงหลายๆ ทาน พูดถึงผูรู

เวลาปฏิบัติสมาธิ เจริญสติ แตอยากทราบวาพระพุทธเจาทานเคย
เทศนสอนเรื่องสมาธิวิปสสนากับผูรู ไวอยางไรบางครับ ผมอานดูใน
อานาปานสติ ๑๖ (สติปฏฐาน ๔) ไมเห็นมีขั้นตอนไหนพูดถึงผูรูเลย
ครับ

ตอบ 
ในกายานุปสสนา อิริยาปถปพพะและสัมปชัญญปพพะก็มี

ตรัสวา เมื่อยืน เดิน นั่ง นอนอยู ก็รู อยู สัมปชัญญปพพะ ยังซอย
ละเอียดลงไปอีก เชน ทําอะไรอยูก็รูวาทําอะไรอยู เชน จะกิน จะดื่ม
ก็รูตัวอยูเสมอ อยางนี้จะเรียกวาพูดถึงผูรูไดหรือไม ในเวทนานุปสสนา
ก็มีตรัสถึงวา  ยอมรู  ในเมื่อเสวยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา  เปนตน

คําถามที่ ๑๙
เขาใจแจมแจงทีอ่าจารยกลาววา ไมมใีครในโลกทีส่มควรจะได

รับการอิจฉาริษยา ไดโปรดชี้แนะใหหายโกรธลูกนองที่ตอวาเราอยาง
ที่เรานึกไมถึง ทั้งที่เราชวยเหลือสงเสริมใหโอกาสจนมีความสามารถ 
และเปนคนท่ีจะขึ้นมาแทนตําแหนงเรา พยายามใหอภัย แตยังจํา
คําพูดนั้นได ทําใหไมอยากวิสาสะดวยและอยากลาออกเร็วๆ เพื่อ
จะไดพนไปจากบรรยากาศท่ีทําใหจิตเปนอกุศล ทั้งท่ีลูกนองคนอื่น
ก็ยังไมพรอมที่จะใหเราทิ้งไป



๒๓สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ 
พระพุทธเจาตรัสวา ความอดทนเปนตบะอยางยิ่ง ขอใหคุณ

คิดวากําลังบําเพ็ญตบะ ตรัสไวอีกวา สามารถอดทนตอผูที่ตํ่าตอย
กวาเปนความอดทนที่ดีเยี่ยม และตรัสไวอีกวา ในหมูมนุษยดวยกัน
ผู ที่ฝ กตนใหอดทนตอคําลวงเกินของผู อื่นไดเปนผูประเสริฐที่สุด
ความอดทนเปนอาภรณของนักปราชญ ฯลฯ

เพราะฉะนั้นขอใหคุณอดทนเพื่อสรางความดีตอไป ผูที่กาวราว
เรา จักปรากฏดวยกรรมของตนเอง

คําถามที่ ๒๐
การเจริญอนิจจสัญญา มีประโยชนอยางไร ไดทราบวาทาน

อาจารยมีปกติเจริญอนิจจสัญญาอยูเสมอ ขออนุญาตเรียนถามวิธี
เจริญอนิจจสัญญาท่ีไดผลจากทานอาจารย กราบอนุโมทนาและ
ขอบพระคุณอยางสูงคะ

ตอบ 
เจริญอนิจจสัญญาก็คือ ภาวนาอยูเสมอวาทุกอยางไมเท่ียง

(สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา) พระพุทธเจาเคยตรัสถามปญจวัคคียวา
“รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง” 

ปญจวัคคียทูลตอบวา “ไมเที่ยง” 
ตรัสถามตอไปวา  “สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข” 
ทูลตอบวา “เปนทุกข” ตรัสถามวา “สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข ควร

หรือที่จะยึดถือสิ่งนั้นวาเปนของเรา  เปนเรา  เปนตัวตนของเรา” 

ทีกาวราว

 



๒๔ สนทนาธรรมกับ   
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ทูลตอบวา “ไมควรเลยพระเจาขา” 
(นัย  อนัตตลักขณสูตร) 
มีสุภาษิตอยูอีกบทหนึ่งวา ความไมเที่ยงเปนธรรมดาของโลก

ทั้งปวง รวมท้ังเทวโลกดวย (สพฺพสฺส โลกสฺส สเทวโลกสฺส เอเสว
ธมฺโม ยทิทํ อนิจฺจํ) การเจริญอนิจจสัญญาอยูเสมอ มีอานิสงสมากกวา
การใหทาน กวาการรักษาศีล กวาการเจริญเมตตา (นัย พระพุทธพจน)
ทั้งนี้เพราะเหตุที่วา การเจริญอนิจจสัญญาเปนวิปสสนาภาวนา สวน
เมตตาภาวนาน้ันเปนสมถะ

คําถามที่ ๒๑ 
 ในปจจุบัน มีบทสวดมนตจํานวนมาก บางก็มาจากพุทธพจน

บางก็แตงขึ้นภายหลัง และในสวนท่ีแตงขึ้นภายหลัง ก็มีที่ตรงตาม
พุทธพจน และท่ีไมตรงตามพุทธพจน พวกเราชาวพุทธจะมีวิธีสังเกต
และเลือกบทสวดมนตอยางไร จึงจะไดประโยชนที่สุดคะ หากตองการ
นอมนําพระสัทธรรมจากบทสวดมนตมาใสใจและปฏิบัติตาม

ตอบ 
ตองทําความเขาใจ สอบถามทานผูรูวา บทใดเปนพระพุทธพจน 

บทใดแตงขึ้นภายหลัง ถาไดสวดที่เปนพระพุทธพจนก็จะดี ถารู 
ความหมายดวยก็จะดียิ่งข้ึน ถานําไปปฏิบัติดวยก็จะไดประโยชน
อยางยิ่ง ที่มีผู แตงข้ึนภายหลังที่มีความหมายดีถูกตองตามพระ-
พุทธมติก็มีอยูมาก เชน พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอม-
เกลาเจาอยูหัว  ซึ่งทรงแตงเปนภาษาบาลีไว  เปนตน 



๒๕สนทนาธรรมกับ   
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คําถามที่ ๒๒
เรียนถามทานอาจารย มีผูสงสัยกันมากวาฆราวาสควรถวายเงิน

แกพระหรือไม  ตอนนี้มีเรื่องพระรํ่ารวย  เลาลือกันอยูมาก

ตอบ 
สมัยนี้พระสงฆก็มีความจําเปนที่จะตองใชเงินเหมือนกัน ถวาย

ก็ไมเปนไร แตการนําเงินไปใชจายเร่ืองอะไรน้ัน ขึ้นอยูที่วิจารณญาณ
ของพระ ควรใชในสิ่งที่จําเปนที่สุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับปจจัย ๔ แต
ไมควรใหหรูหราฟุมเฟอยเกินไป อันเปนเหตุใหชาวบานไปติเตียน
และเสื่อมศรัทธา 

ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระพวกหนึ่งเรียกกันวา ฉัพพัคคีย สราง
กุฏิสวยงามมาก ชาวบานตื่นเตนชวนกันมาดูมาก พระพุทธเจาทรง
ทราบเร่ืองนั้น ตรัสสั่งใหทุบทิ้งเสีย นาจะเปนตัวอยางท่ีดีของพระสงฆ
ในสมัยนี้

พระพุทธเจาเคยตรัสแกเทพธิดาผูหน่ึงซ่ึงมาอุปฏฐากพระมหา-
กัสสป แตพระมหากัสสปไมยอมใหทําเชนนั้น เกรงจะเปนที่ติเตียน
ของคนทั้งหลาย นางเสียใจรองไห เพราะเหตุที่นางไดทิพยสมบัติ
มา เพราะไดถวายขาวตอกแกพระมหากัสสป พระพุทธเจาทรงเห็น
เหตุนั้นจึงตรัสกับเทพธิดาวา “การทําบุญเปนหนาท่ีของผูตองการบุญ 
แตการสํารวมเปนหนาที่ของพระ” หมายความวาทรงสงเสริมการ
กระทําของพระมหากัสสปวาถูกตองดีแลว คนสวนมากมักเขาใจวา
ถาเปนพระแลว ใครถวายอะไรก็ตองรับ แตความจริงพระสมควร
ใชปญญาพิจารณาวา สิง่น้ันเหมาะสมแกสมณะหรือไม ถาเห็นวา
ไมสมควรแกสมณะก็ไมควรรับสิ่งนั้น เรียกวา ยถาสารุปสันโดษ
แปลวา  ยินดีพอใจตามสมควรแกสมณะ
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คําถามที่ ๒๓ 
เรียนถามทานอาจารยวา การทําสมาธิโดยไมตองเดินจงกรม

ไดหรือไม  ขอบพระคุณคะ

ตอบ 
ได แตโดยธรรมดา มนุษยเราตองอยูดวยอิริยาบถ ๔ อยูแลว

คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เพราะฉะนั้นจะทําสมาธิโดยอิริยาบถใดก็ได
นอนทําก็ได

คําถามที่ ๒๔
ขอเรียนถามทานอาจารยวา ผูตองการพุทธภูมิเปนความอยาก

หรือไม  เปนกิเลสหรือไม  ขอบพระคุณคะ

ตอบ 
การตองการพุทธภูมิ คือ ปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจาใน

อนาคต เปนความอยาก ความปรารถนาอยางหนึ่ง แตไมเปนกิเลส
ความอยากเชนนี้ทานเรียกวา ธรรมฉันทะ แปลวา ความพอใจใน
ธรรม ความอยากท่ีเปนกิเลสก็มี ที่ไมเปนกิเลสก็มี คนสวนมากมัก
เขาใจวา ถาอยากแลวเปนกิเลสท้ังหมด ความจริงนักปราชญทาน
สอนใหเราอยากในสิ่งที่เปนธรรมฉันทะ เชน อยากใหทาน อยาก
รักษาศีล  อยากเจริญภาวนา  อยากทําความดี  อยากเปนคนดี 

แมแตอยากไดเงิน ถาจุดมุ งหมายดีก็ยังเปนธรรมฉันทะอยู 
เชน อยากไดเงินไปทําความดีไปบําเพ็ญประโยชน เปนตน ความ
อยากนี้ตองดูที่แรงจูงใจ (motive) แรงจูงใจใหอยาก คืออยากได
เพื่ออะไร เชน คน ๒ คนอยากไดเงินเดือนข้ึนเหมือนกัน คนหน่ึง

าบถใดกได
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คิดวา เพื่อจะไดนําไปเลี้ยงดูพอแม ชวยเหลือญาติพี่นองเปนตน
อยางน้ีไมเปนกิเลส แตเปนไปเพ่ือความดี ซึ่งบัณฑิตทานสอน
ใหทํา อีกคนหน่ึงอยากไดเงินเดือนข้ึนเหมือนกัน แตเพื่อเอาเงินไป
เที่ยวเตร สํามะเลเทเมา สนองกิเลสตางๆ ความอยากอยางนี้เปน
กิเลส พระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมีเพ่ือเปนพระพุทธเจา เพ่ือจะได
พนทุกขและเพื่อโปรดสัตวใหพนทุกขดวย 

คําถามที่ ๒๕ 
พระพุทธองคทรงเปรียบนิวรณธรรมไวอยางไร กราบขอความ

กรุณาทานอาจารยอธิบายดวย  ขอธรรมคุมครองทานอาจารย
ตลอดไปนะคะ

ตอบ 
นิวรณ แปลวา สิ่งที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณงามความดี ทําปญญา

ใหถดถอย มี ๕ ประการคือ 
๑. กามฉันทะ ความพอใจในกามคุณ ๕
๒. พยาบาท ความคิดเบียดเบียนผูอื่น
๓. ถีนมิทธะ ความงวงงุนเกียจคราน
๔. อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุงซานรําคาญ
๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ไมอาจตกลงใจไดในกุศลธรรม

และในกิจที่จะตองทํา
พระพุทธเจาตรัสวา “ผูทีไ่ดฌานตัง้แตปฐมฌานข้ึนไป ยอมละ

องค ๕ กลาวคือนิวรณ ๕ นี้ และประกอบดวยองค ๕ คือ 

ความดี ทําปญญา

ใจไดในกุศลธรรม

ฌานข้ึนไป ยอมละ
องค ๕ คือ 



๒๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

๑. วิตก การท่ีจิตจับอารมณได คือ อยูกับอารมณกรรมฐานขอใด
ขอหนึ่ง

๒. วิจาร การที่จิตเคลาเคลียอยูกับอารมณนั้น
๓. ปติ ความอิ่มใจ
๔. สุข ความสุขกายสบายใจ
๕. เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณเดียว”
เมื่อเปนเชนนี้ ผูนั้นยอมรู สึกสุขสําราญ เหมือนคนที่เคยเปน

หนี้แลวพนจากหนี้ เคยเปนโรคแลวหายจากโรค เคยติดคุกถูกจองจํา
แลวพนจากทุกข พนจากเคร่ืองจองจํา เคยเปนทาสแลวพนจากความ
เปนทาส เคยเดินทางไกลอันกันดารแลวถึงที่หมาย พระพุทธเจา
ทรงเปรียบเทียบผูที่พนจากนิวรณ ๕ ไวดังที่กลาวมานี้ ผูแสดงธรรม
สวนมากมักจะจับคูคือ เอานิวรณ ๕ ไปจับคูกับคําเปรียบเทียบ เชน
กามฉันทะเปรียบเหมือนคนเปนหน้ี เปนตน แตความเห็นผมวา ไม
จาํเปนตองนาํไปจับคูเพราะพระพุทธเจาไมไดทรงแสดงโดยการจบัคูไว 
ถาจับคูจะตองมีคําอธิบายอยางมีเหตุผล ซึ่งเปนการคาดคะเนและ
ทําใหยุ งยาก เรื่องน้ีพระพุทธเจาทรงแสดงแกพระเจาอชาตศัตรู
ปรากฏในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปฎก
เลม ๙  พระสูตรที่ ๒

แสดงแก
ย สีลขันธวรรค พระไต
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คําถามที่ ๒๖
ฆราวาส มีขอดีขอเสียอยางไรบางในการประพฤติปฏิบัติธรรม

ใหกาวหนา  รบกวนอาจารยวศินชวยอธิบายดวยครับ

ตอบ 
ขอเสียก็คือ ฆราวาสมีกิจมากมีภาระมาก มีเร่ืองยุงยากมาก

ดังพุทธศาสนสุภาษิตซ่ึงแปลความวา ฆราวาสเปนทางคับแคบ
ยัดเยียด เปนบอเกิดแหงธุลีคือกิเลส การบวชเปนโอกาสที่ว าง
เห็นดังนี้แลวจึงไดบวช  (เพื่อไดโอกาสท่ีวาง) 

ผมจําเปนคําภาษาบาลีไว แตตอนนี้ยังไมไดคนหาวาเปนคําพูด
ของทานผูใด หรือของพระรูปใด ขอดีของฆราวาสก็มี คือ เปนผูมี
ประสบการณชีวิตมาก มีปญหามาก มีความทุกขมาก สําหรับผูที่ใคร
ในธรรมยอมจะนําปญหาตางๆ มาพิจารณาใครครวญหาเหตุผล
เพราะวาความทุกขทําใหคนคิด ความคิดทําใหคนฉลาด ความ
ฉลาดทําใหคนทําถูก การทําถูกทําใหมีความสุข เมื่อมีความสุขแลว
ถาไมประมาทก็จะเปนปจจัยใหทําความดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ในสมัยพุทธกาลจึงมีฆราวาสท่ีเปนพระอริยบุคคลจํานวนมาก
แมในสมัยปจจุบัน ผมก็เชื่อวามีฆราวาสท่ีบรรลุธรรมเปนพระอริย-
บุคคลอยูไมนอย 

บางคนแมมีโอกาสดีแตไมฉวยโอกาสนั้นไวเพื่อความดี เชนผู
ที่ไดบวชแลวนับวาเปนโอกาสอันปลอดโปรงท่ีจะทําความดีใหยิ่งๆ
ขึ้นไป แตกลับทําความเสียหายใหแกพระศาสนาก็มีอยูปรากฏอยู
บอยๆ สวนฆราวาสบางคนแมจะมีโอกาสนอย แตก็พยายามเจียด
เวลาประพฤติปฏิบัติธรรมใหเหมาะสมแกฐานะของตนๆ เขาถึง
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ศาสนาไดรับความสุขและความสําเร็จในชีวิต ทั้งเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติชอบ ก็มีอยูไมนอย ดวยเหตุนี้เมื่อมีผูมาถามวา เปนพระกับ
เปนฆราวาสอยางไหนดีกวา ทานผูรู  ผูเปนปราชญผูเปนบัณฑิตจึง
มักจะตอบวา อยูที่การปฏิบัติชอบ แปลอีกทีหน่ึงวา ผูปฏิบัติชอบ
ไมวาอยูในเพศใดยอมจะดีกวาผูปฏิบัติไมชอบ

คําถามที่ ๒๗
ขอเรียนปรึกษาทานอาจารยวา ในสถานการณปจจุบัน มีขาว

เรื่องพระสงฆวุนวายอยูมิใชนอย ในฐานะฆราวาสควรวางตัวอยางไร 
ควรจะเขาไปเกี่ยวของดวยอยางไรหรือไม หรือปลอยใหคณะสงฆ
ทานจัดการกันเอง  ขอกราบขอบพระคุณคะ

ตอบ 
ผมขอตอบปญหานี้โดยอางพระพุทธพจนที่วา “พรหมจรรย คือ

ศาสนาน้ีจะดํารงอยูไดนานและม่ันคงก็ตองอาศัยพุทธบริษัท ๔ เปน
ผูรู ธรรมและปฏิบัติตามธรรม อุบาสกอุบาสิกาท้ังท่ีเปนผูครองเรือน
และไมครองเรือนก็ตองเปนผูรูธรรม และปฏิบัติตามธรรม พรหมจรรย
หรือศาสนาจึงจะดํารงมั่นคงอยูได” 

เพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณไมเหมาะสมเกิดขึ้นในพระศาสนา 
พุทธบริษัทจึงตองชวยกันดูแลรักษาพระศาสนา ในสมัยพุทธกาล 
ฆราวาสไดเขาไปเก่ียวของกับการประพฤติไมดีของพระสงฆเปน
จํานวนมาก เปนเหตุใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทตางๆ มาก
มาย เมื่อทรงทราบวาการกระทําอยางใดของพระสงฆ ฆราวาสติเตียน 
ก็ทรงบัญญัติหามไมใหภิกษุทําเชนนั้นอีก เปนพระพุทธบัญญัติที่
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ถือตอเน่ืองกันมาจนถึงปจจุบัน เปนการรักษาพระศาสนา และทํา
หมูคณะใหงดงามท่ีเรียกวา  สังฆโสภโณ 

คําถามที่ ๒๘
สวัสดีครับอาจารย ทุกครั้งทุกวันที่ผมทํางาน ผมจะตั้งใจทํางาน

เต็มที่ มุงมั่น พยายามตั้งสติ แตก็ยังมีความผิดพลาดอยู หัวหนาและ
เพื่อนรวมงานก็จะมาตําหนิติเตียน วาทําไมทําผิดพลาด ผมก็ไมรูจะ
อธิบายอยางไรดี ผมยอมรับวาในเรื่องงานผมเกงไมเทาคนอื่นๆ แต
ความขยันและความมุงมั่น ผมม่ันใจวาผมมีมากกวาคนอ่ืน แต
หัวหนาของผมเขาคงไมคอยตองการความขยันและความมุ งมั่น
เทาไหร  เขาตองการคนท่ีเกงและไมผิดพลาดเลย 

อาจารยครับ สมองและปญญาของคนเรามีไมเทากัน ผมยอม
รับวาตัวเองโงเปนเตา เดินงุ มงามตามกระตายไมทัน แตผมก็จะ
เดินไมหยุด ทํางานดวยความขยันและมุงม่ันไปเหมือนเดิม สวน
เรื่องความเขาใจในงาน ผมคงตองยอมรับไปตามสภาพ ไมใชผมไม
ยอมปรับตัวหรือไมตองการพัฒนานะครับ ปรับตัวไมไดแตใจของผม
ผมปรับมันทุกวัน เฝาดูมันทุกวัน พยายามใช ศีล สมาธิ ปญญาใน
ทางหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตกับชีวิตประจําวันในทุกๆ ลม
หายใจ เรื่องท่ีเพ่ือนและหัวหนาชอบตําหนิผม ผมไมโกรธและใหอภัย
พวกเขาครับ อยางท่ีอาจารยบอกวาทําเหตุใหเต็มท่ี ผลมันจะออกมา
อยางไรก็แลวแตธรรมะจะจัดสรรให ทํามันไปดวยความมุงมั่น มีสติ
ผมคงทําไดเพยีงเทาน้ีใชไหมครับ สวนวาการทํางานอยางเต็มทีข่องผม 
มันจะถูกใจหรือถึงใจพวกพี่หัวหนาหรือเปลา อันน้ีมันแลวแตเขาครับ 
อาจารยมีคําแนะนําเสริมเพ่ิมเติมกรุณาดวยครับ 
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ตอบ 
ในการทํางานทุกอยางก็ตองมีผิดพลาดบาง ตองใหอภัยกัน ผม

จําไดวาประธานาธิบดีโรสตเวลของอเมริกาเคยพูดวา ในการทํางาน 
๑๐๐ ครั้งถาถูกสัก ๔๐ ครั้งก็ควรจะพอใจแลว ขนาดประธานาธิบดี
โรสตเวลยังตองการเพียงเทานี้ เราควรจะตองการสักเทาใด พวกเรา
มักไดยินอยูเสมอวา คนที่ทําอะไรไมผิดคือคนที่ไมทําอะไรเลย ขอให
พยายามแกไขใหดีที่สุดเทาที่กําลังความสามารถของเรามีอยู 

คําถามที่ ๒๙
สวัสดีคะ ชวงน้ีมีขาวเหตุการณไมคอยสูดีเกี่ยวกับพระสงฆ

มากมาย หนเูหน็โทษของศรัทธาแบบไมลมืหลูมืตาของบรรดาญาติโยม 
ลูกศิษยลูกหาของบรรดาพระเกจิทั้งหลาย โทษของศรัทธาที่ไปฝาก
ไปยึดไวกับตัวบุคคล ทั้งๆ ที่พระพุทธเจาฝากศาสนาน้ีไวกับพุทธ-
บริษัท ๔ ใหปฏิบัติตามพระธรรม ซึ่งเปนของดีของจริงแทวาเปน
ศาสดาแทนพระองค พอรูเห็นไดยินวาบุคคลที่ตนเองนับถือศรัทธา
มาเปนอยางอื่นไปในทางไมดี หรือนาตําหนิติเตียน ก็สูญเสียศรัทธา
จะทิ้งศาสนาเอาด้ือๆ บางบอกวาจะไมทําบุญใสบาตรแลว จะไมไปวัด
แลว พาลเหมาเอาวาพระท้ังหมดเปนแบบน้ีกันหมด ไมเคยไดใช
ปญญาตรวจสอบใครครวญ วาพระสงฆทานก็เปนคนธรรมดาท่ีกําลัง
ศึกษาเร่ืองทางจิตใจอยู แตบางทานก็เอาใจไปไมรอดตอกิเลส ทําให
ตองลาสิกขาบาง  หรือปฏิบัติไมสมควรบาง 

หนูวาเราเหลาพุทธบริษัทควรมีโยนิโสมนสิการ ควรโอปนยิโก
กันใหหนักๆ วาเราทํานุบํารุงศาสนากันอยางไร เราปฏิบัติกันตรงตาม
พุทธประสงคหรือไม ถูกตรงหรือไมดีกวาคะ มองเหตุการณนี้ใหเปน
โอกาสในการทบทวนบทบาทหนาที่ของเราวาปฏิบัติธรรม สมควรแก

ย ขอให

ระสงฆ
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ธรรมกันหรือไม หนูวาพวกเราในตอนนี้เหมือนคนขอทาน(บุญ) ยากจน 
ไดแตไปแบมอืขอบุญจากพวกเศรษฐ ี(พระเกจอิาจารยตางๆ) ทีเ่รามอง
วาทานมีบุญมากเปนเนื้อนาบุญ เปนอริยสงฆ พวกเรามักงายไดแต
แบมือขอกันไปวันๆ ไมคิดอยากจะเปนเศรษฐีบุญ เหมือนพวกทาน
เหลานั้นบาง ทั้งๆ ที่หนทางแหงการเปนเศรษฐี (อริยมรรค) ก็มีอยู 

แตก็อยางวาแหละคะ พวกเราลวนมักงาย ชอบขอ ไมชอบลงมือ
ทํา เลยไดเปนแตคนอดอยาก หิวกระหาย ลงทุนปจจัยไปมากมาย
แตสิ่งที่ไดกลับมาไมคุ มคาเลย ชอบบุญแตไมชอบศึกษาเร่ืองบุญ
หากพวกเขารูวาบุญที่สูงที่สุดคือการขูดเกลากิเลส ทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา
เราก็สามารถสรางบุญไดตลอดเวลา และเห็นผลแหงการปฏิบัติธรรม
โดยไดลิ้มรสชาติแหงความสดช่ืนของความสงบ อยางเรียบงาย แถม
ทําประโยชนใหคนอื่นไดอยางเต็มที่อีกดวย 

ตองกราบขอโทษอาจารยดวยคะ ที่หนูทําตัวเปนยายแกขี้บน
แตศาสนาเปนของพวกเราทุกคน หนูเลยถือโอกาสน้ีออกความคิดเห็น
ทีไ่มรูวาตกตะกอนหรือยงั  ผดิถกูอยางไรกราบเรียนอาจารยชวยแนะนํา
เพิ่มเติมดวยคะ ขอบพระคุณคะ

ตอบ 
เห็นดวยกับความเห็นของคุณทุกอยาง คุณพูดแทนผมหมดแลว 

ผมจึงไมจําเปนตองพูดอะไรอีก ขอใหคุณอานหนังสือเรื่อง “ศรัทธากับ
ปญญา” หรือฟงซีดีเรื่องเดียวกัน ซึ่งผมไดพูดไวมากพอสมควรแลว
เกีย่วกบัเร่ืองทํานองน้ี เรือ่ง “ชาวพทุธกบัวิกฤติศรทัธา” ดเูหมอืนผมเคย
พูดและเคยเขียนไว แตตอนนี้ยังนึกไมออกวาหนังสือเรื่องนี้อยูที่ไหน 

ดแลว
ทธากับบบบบ
วรแลว
ผมเคย
ท่ีไหน 
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คําถามที่ ๓๐
กราบเรียนถามทานอาจารยที่เคารพอยางสูง อยากถามเร่ือง

ปฏิปทาของพระโพธิสัตววาเปนอยางไรบาง มีบางไหมที่พระโพธิสัตว
จะต้ังใจทําผิดศีลผิดธรรมและทําใหชาวบานเดือดรอน โดยอางวา
เพื่อพระโพธิสัตวทานจะไดลงไปนรก  เพื่อไปชวยคนในนรก

ตอบ 
ผมไมเคยไดยินเรื่องทํานองน้ี ถาไปตกนรกเสียเองแลวจะชวย

คนอื่นไดอยางไร ขําดีเหมือนกัน

คําถามที่ ๓๑
ขาวคราวทางศาสนาในปจจบุนั  ทาํใหผูไมรูเกดิความเส่ือมศรัทธา

ในพระรัตนตรัย ยิ่งหนีไกลหางจากศาสนธรรม เราจะชวยแนะนําเขา
เหลานี้ใหมีสัมมาทิฏฐิไดอยางไร

ตอบ 
ขอใหยึดพระธรรมเปนหลักเอาไว พระพุทธเจาทรงยํ้าแลวยํ้า

อีกวา ใหทานทั้งหลายพึ่งธรรมและพึ่งตน สําหรับพระสงฆนั้นที่พึ่ง
ไดก็มี พึ่งไมไดก็มี เราเลือกเคารพนับถือเฉพาะท่ีพึ่งได ถาทานทําตัว
ไมดี ทานจักปรากฏดวยกรรมของตนเอง อยางท่ีพระพุทธเจาเคยตรัส
ไววา “เขาจักปรากฏดวยกรรมของเขาเอง” นอกจากน้ีองคกรปกครอง
คณะสงฆก็มีอยูตามลําดับช้ัน ทานคงจัดการไปตามท่ีเห็นเหมาะสม
ไดถูกตองตามพระธรรมวินัย

เสียเองแลวจะชวย

ิ ความเสือ่มศรทั
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คําถามที่ ๓๒
เมื่อเราต้ังใจทําความดีอยางบริสุทธิ์ใจ กลับถูกตําหนิและกลาว

หาอยางไมเปนธรรม เราควรวางใจอยางไรและรักษากําลังใจในการ
ทําดีตอไปไดอยางไร  บางครั้งรูสึกทอแท

ตอบ
เม่ือเรารูวาถูกกลาวหาโดยไมเปนธรรม ก็วางเฉยเสียเถอะ ไม

ตองไปตอความยาวสาวความยืด พระพุทธเจาเองก็เคยถูกกลาวหา
โดยไมเปนธรรม เชน เรื่องนางจิญจมาณวิกา และเร่ืองนางมาคัณฑิยา 
เปนตน แตก็ทรงนิ่งเฉย ในที่สุดผูกลาวหาก็แพภัยตนเอง ขอใหสบาย
ใจเถอะ ความทอแทเปนเรื่องธรรมดาซ่ึงทุกคนตองมีอยูบาง กาลเวลา
ลวงไปก็จะหายไปเอง บางอยางเราตองอาศัยกาลเวลาเปนยารักษา 
ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในกิจท่ีทํา

คําถามที่ ๓๓
กราบเรียนถามอาจารยคะ เคยไดยินมาวา ลาภยศชื่อเสียงเปน

ของแสบเผ็ด แลวอะไรนะคะท่ีเปนแกนสาร และมีคํากลาวทํานองวา 
ลาภยศเหมือนบทละครเลน อาจารยกรุณาเติมเต็มคํากลาวท้ังสองน้ี
ใหดวยนะคะ ไมทราบวาใครกลาวไวคะ อาจารยกรุณาอธิบายและ
ยกตัวอยางใหดวยคะ  ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ
คาํวา  ลาภสกัการะ  ยศ  ชือ่เสยีงเปนของแสบเผด็น้ัน  พระพทุธเจา

ตรัสไวในลาภสักการสังยุตต สังยุตตนิกาย พระไตรปฎกเลม ๑๖

ง กาลเวล
าเปนยารักษา

ื่ เสียงเป
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ทรงเตือนไมใหภิกษุทั้งหลายพอใจในลาภยศและช่ือเสียง ไมหมกมุน
พัวพันในส่ิงนั้น ใหพอใจในธรรม ในความหลุดพนจากกิเลสตางๆ
เพราะความหลุดพนเปนรสที่ดีเยี่ยมของพระธรรมวินัย ทรงเปรียบ
เหมือนมหาสมุทรซึ่งมีรสเดียวคือรสเค็ม

คํากลาวที่วา ลาภยศเหมือนบทละครเลน เติมเต็มวา ธรรม
นั่นแหละที่เปนแกนสาร ผมเคยอานเจอขอความนี้ตั้งแตอายุยังนอย
และจําไว แตนึกไมออกวาจากหนังสืออะไร และใครเปนคนพูด

พระพทุธเจาเคยตรสักบัพระนาคติะวา “ขอยศอยาไดมาเกีย่วของ
กับเรา และขอเราอยาไดไปเก่ียวของกับยศ” ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
เปนโลกธรรมคือสิ่งประจําโลก มีทั้งคุณและโทษ ถาใชเปนก็พอใหคุณ
อยูบาง ถาใชไมเปนก็ใหโทษมาก เมื่อไดสวนที่นาปรารถนาใจก็ฟูขึ้น 
หลงใหลไปในส่ิงนั้น เมื่อเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทาและประสบ
ทุกขใจก็แฟบลง เศราโศกเสียใจพิไรรําพันถึงกับฆาตัวตายก็มี 

พระพุทธเจาตรัสไวในโลกธรรมสูตรวา “โลกธรรมทั้ง ๘ มีลาภ
และเสื่อมลาภ เปนตน ยอมเกิดขึ้นทั้งแกปุถุชนผูมิไดสดับธรรม และ
เกิดขึ้นแกสาวกของพระอริยะผูไดสดับธรรม ขอแตกตางก็คือวา ปุถุชน
ผูมิไดสดับธรรมมิไดสําเหนียกวา สิ่งนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวามัน
ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สวนอริยสาวกยอม
สําเหนียกวาสิ่งนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวามันไมเท่ียง เปนทุกข มี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา” แปลวา รูเทาทันธรรมดาของโลก เขาใจ
โลกตามความเปนจริง จิตใจจึงมั่นคง ไมขึ้นลงไปตามกระแสแหง
โลกธรรม

ขนแ
ธรรมดา” แป

ปนจริง จิตใจจึงมั่นคง 
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คําถามที่ ๓๔
ดูเหมือนอาจารยเคยกลาวไววาใหทําตัวเหมือนดวงดาว อยาเปน

แบบใบไมรวง ผมวาเรื่องราวของพระสงฆที่เกรียวกราวในปจจุบันนี้
คงทําใหมีใบไมรวงตามมาอีกมาก เพ่ือนผมก็กําลังใจเหี่ยวอยูดวย
เรื่องนี้เหมือนกันครับ อาจารยกรุณาชวยแนะนําผมหนอยครับวาผม
จะฉุดใจเขาขึ้นมาไดอยางไรครับ เขาจึงจะใชชีวิตแบบดวงดาวได
นะครับ ผมดีใจมากๆ ครับที่ไดอานหนังสือท่ีอาจารยเขียน เหมือน
ไดเห็นดวงดาวที่สุกสกาวในท่ีมืดมิดเลยครับ กราบขอบคุณอาจารย
อยางสูงครับ ขอบุญกุศลอันไพบูลยที่อาจารยไดสรางสรรคอยาง
งดงามย่ิงใหญใหแกพุทธศาสนิกชนหนุนสงอาจารยใหถึงธรรมอัน
สูงสุดโดยเร็วดวยเทอญ

ตอบ 
อานขอเขียนของคุณแลวปล้ืมใจจัง ปล้ืมใจท่ีคุณเขาใจโลกและ

ชีวิตไดดี เคยตอบเรื่องนี้เมื่อสัปดาหที่ผานมาวา ใหชาวพุทธเรามั่นคง
ในพระธรรม มีหลักใจคือพระธรรม ไมยึดติดในตัวบุคคลมากเกิน
ไป เหตุการณเกี่ยวกับพระสงฆที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ทําใหเรามองเห็น
สัจธรรมหลายอยาง เชน โทษของลาภยศและช่ือเสียง 

ผมเคยจํากลอนบทหนึ่งวา
อันยศศักดิ์ชื่อเสียงเพียงความฝน อีกรูปโฉมโนมพรรณฉันบุปผา 
ทั้งชีวิตคิดหมายเหมือนสายฟา อนิจจาใดมีจีรังกาล
เห็นจะไมตองอธิบายคุณก็คงจะเขาใจความหมายไดดี ผมจํา

ไดวา เมื่อผมบวชเปนสามเณรอยู ทางวัดออกหนังสือวารสารเลมเล็กๆ 
ใหพระเณรชวยกันเขียนขอคิดตางๆ ผมไดเขียนอธิบายความหมาย

รรมอน

ลกและ
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ของกลอนบทน้ีลงในหนังสือของวัด เปนขอเขียนเร่ืองแรกท่ีสุดของผม
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ อายุ ๑๗ ป 

ขอขอบคุณมากๆ ทีใ่หพรอนัประเสริฐสดุแกผม ขอใหคณุไดรบัพร
อันประเสริฐเชนเดียวกัน

คําถามที่ ๓๕
เรียนทานอาจารยที่เคารพ อยากทราบวา การเปล่ียนช่ือชวยให

ดวงชะตาดีขึ้นจริงหรือคะ

ตอบ 
การเปล่ียนชือ่ ทาํไดถาเรายงัไมพอใจชือ่เกา ตองการเปล่ียนชือ่ให

มีความหมายดีขึ้น หรือเปนที่พอใจของเรามากข้ึน แตจะเปล่ียนชะตา
ชีวิตไดหรือไมยังสงสัยอยู แตถาถือตามหลักพุทธศาสนาแลว ชะตา
ชีวิตของคนจะดีหรือไมอยูที่การกระทํา ถาทําดีชะตาชีวิตก็ดี ถาทําชั่ว
ชะตาชีวิตก็ไมดี อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสวา “บุคคลจะเปนคนเลว
เพราะชาติตระกูลก็หามิได จะเปนคนประเสริฐเพราะชาติตระกูลก็
หามิได แตบุคคลจะเปนคนเลวหรือเปนคนประเสริฐก็เพราะการกระทํา

(น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ)” 
จาก วสลสูตร พระไตรปฎกเลม ๒๕ หนา ๓๕๒ ขอ ๓๐๖
ผมจําไดวา ในหนังสือชื่อ Buddhism ของคุณคริสตมัส ฮัมฟรีย 

ไดเขียนไวอยางนาสนใจในเรื่องกรรมวา
“ความคิดกอใหเกิดการกระทํา 
การกระทํากอใหเกิดเปนนิสัย

ุ

นชชื่อชวยให
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นิสัยพัฒนาเปนอุปนิสัย
อุปนิสัยสรางชะตาชีวิต”
ถือเอาความวา เราสรางชะตาชีวิตเริ่มตนดวยความคิดกอน

ตามมาดวยการกระทํา นิสัย อุปนิสัยและชะตาชีวิต นิสัยคือการ
กระทําจนเคยชิน อุปนิสัยคือลักษณะเฉพาะของบุคคล บางทีเรียก
เปนศัพทวา อัตตลักษณ (Character) เรื่องทํานองน้ี มีเรื่องที่จะตอง
พูดกันมากพอสมควร  แตผมขอพูดเพียงเทานี้กอน

คําถามที่ ๓๖
อาจารยคะ เราจะอุทิศผลบุญเมื่อไหรจึงจะดีคะ บางทานวา ตอง

อุทิศขณะที่ทําทันทีจึงจะดีที่สุดคะ หรือจะอุทิศไดบอยๆ หรือเปลาคะ

ตอบ 
ก็อุทิศขณะท่ีทําทันทีดวย และอุทิศไดบอยๆ ดวย ควรจะอุทิศ

บอยๆ เทาที่นึกได ทําใหจิตเปนกุศลบอยๆ การอุทิศสวนบุญก็เปน
บุญอยางหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสสอนวา “ถาจะทําบุญใหทําบอยๆ ควร
ทําความพอใจในบุญนั้น  เพราะการส่ังสมบุญเปนเหตุใหเกิดสุข”

คําถามที่ ๓๗
เรียนทานอาจารยที่เคารพย่ิง เก่ียวกับโอวาทปาฏิโมกข ธรรม

สวนไหนสําคัญที่สุดคะ และจะนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันในยุค
ปจจุบันนี้อยางไรคะ
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ตอบ 
ตามความเห็นของผม สําคัญเทากันทุกขอ นําไปใชไดในชีวิต

ประจําวันทุกขอ และควรจะใชอยางย่ิง แมแตเร่ืองนิพพานก็นํามา
ใชในชีวิตประจําวันได แมจะเปนนิพพานชั่วคราวก็ตาม กลาวคือ
ดับกิเลสและดับทุกขไดชั่วคราวก็เปนนิพพานชั่วคราว

คําถามที่ ๓๘
กราบเรียนทานอาจารยที่เคารพ คําวา โมทนาสาธุกับอนุโมทนา

สาธุ ใชอยางไร ความหมายอยางไร ขอบพระคุณคะ

ตอบ 
ใชไดเหมือนกัน มีความหมายวา ขอแสดงความยินดีดวย จะมี

คําวา “อนุ” หรือไมมีก็ได

คาํถามที่ ๓๙
อาจารยคะ ไมวายุคใดสมัยใด มนุษยก็กินกันเองอยางที่อาจารย

เคยกลาวจริงๆ นะคะ กลัวจะดีจะสุขจะมีเกินหนากัน การแขงขันกัน
ทั้งในเรื่องการงาน และการดํารงอยูของชีวิตมีอยูเสมอ ทั้งที่ก็มีคํา
กลาววา “แพเปนพระ ชนะเปนมาร” เพื่อใหตระหนักวา การแกงแยง
แขงดีกันไมทําใหใครไดอะไรเลย แตถาแขงกับตนเองในอดีตวา เรา
ในวันนี้พัฒนาตนข้ึนตามทางในอุดมคติที่ตั้งใจไวหรือไม ก็จะทําให
เราเขาใกลจุดสุดทางแหงการทําความดีของเราแลว พระพุทธองค
ตรัสไววา อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละเปนดี เหตุผลที่ทาน
ตรัสอยางนั้นเปนเพราะการจองเอาชนะผูอื่นนั้นเปนการเสริม สราง

นกันเองอยางที่อาจารย
แขงขันกัน
ที่อาจา
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มานะทิฏฐิใหตนใชไหมคะ ไมทราบวาหนูเขาใจผิดหรือไม อาจารย
กรุณาอธิบายใหเพื่อนๆ รวมท้ังหนูดวย ใหเห็นโทษของการต้ังหนา
ตั้งตาเอาชนะกัน ประโยชนของการเอาชนะตนเอง รวมท้ังวิธีเอา
ชนะใจตนเองไมใหกิเลสครอบงําใหดวยนะคะ กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ 
การพยายามเอาชนะกันทําใหเกิดการย้ือแยงกันแขงดีกัน เปน

กิเลสทั้งนั้น ถาแยงกันจะเสียหมดทุกคน ถาแบงกันจะไดทุกคน แม
จะไดคนละนิดคนละหนอยก็ยังดีกวาแยงกัน ลองดูสุนัขที่มันแยง
อาหารกัน บางทีไมไดกินสักตัวหนึ่ง อาหารมันกระจัดกระจายไปหมด 
แถมยังกัดกันเจ็บตัวอีกดวย ถาแบงกันก็จะไดทุกคน และไดนํ้าใจ
ซึ่งกันและกันดวย เรียกวาไดทั้งของไดทั้งใจ เพราะฉะน้ันใหทุกคน
ฝกใจใหรูจักแบง เห็นคุณคาของการแบงปน ก็จะไดความสุขเสมอ
หนากัน มีนกตัวหนึ่งไดชิ้นเนื้อไปกอนหนึ่ง นกตัวอื่นก็ไลตามจิกตี 
ตองการจะแยงชิ้นเนื้อ นกตัวนั้นเจ็บตัวก็ปลอยชิ้นเน้ือ นกตัวหนึ่ง
ไดไปอีกนกตัวอื่นก็ตามจิกตี อยูอยางนั้นเปนเวลานาน จนกอนเนื้อ
หมดสภาพท่ีจะกินได ตกลงนกก็เจ็บตัวตามๆ กันไป ชิ้นเนื้อก็เสีย
การแยงลาภผลกันทําใหเปนศัตรูตอกัน เสียหมดทุกคนไมมีใครไดดี 

คุณไดอางสุภาษิตมาแลวที่วา ชนะตนนั่นแลดีกวา และคุณก็
เขาใจดีแลววา ถาจะมีการแขงขันก็ใหแขงขันกับตัวเอง วาเราเม่ือ
กอนกับเราเดี๋ยวนี้ อยางไหนดีกวา พยายามพัฒนาตนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 
พระพุทธภาษิตที่วา “ชนะตนน่ันแลดีกวา” มีตอไปวา “การชนะผูอื่น
จะประเสริฐอะไร ชนะผูอื่นเปนหมื่นเปนแสนก็สูชนะตนผูเดียวไมได
ผูชนะตนไดชื่อวาเปนยอดนักรบในสงคราม (ส เว สงฺคามชุตฺตโม)” การ
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ที่จะเอาชนะตนเองโดยไมใหกิเลสครอบงําก็คือ พิจารณาบอยๆ ถึง
โทษของกิเลส ผมไดพูดไวในหนังสือหลายเลมวา ศัตรูหมายเลขหนึ่ง
ของมนุษยคือกิเลส เราตองพยายามเอาชนะมันเทาที่กําลังความ
สามารถของเรามีอยู คราวใดเราแพแกกิเลส เชนความโกรธ เปนตน 
ใหรูสึกเสียใจและสมาทานใหมวา ตอไปจะไมโกรธอีก ใหสมาทานวา 
อกฺโกธํ สมาทิยามิ แปลวา ขาพเจาขอสมาทานความไมโกรธ ความ
โกรธจะคอยๆ เบาบางลง ใชนํ้าคือเมตตาเขามาหลอเลี้ยงจิตใจ ให
จิตใจชุมอยูดวยเมตตา ความโกรธยอมจะเกิดไดยาก มีพุทธศาสน-
สุภาษิตอยูบทหนึ่งวา “ผูโกรธตอบ เลวกวาผูโกรธกอน ผูไมโกรธตอบ
ชื่อวาชนะสงครามท่ีชนะไดยาก” 

โดยนัยนี้ มนุษยเราเขาสงครามกันอยูแทบจะทุกวัน ถาจําเปน
ตองโกรธก็อยาโกรธพรอมกัน ใหคนหนึ่งโกรธไปขางเดียว ผมเคยไป
งานแตงงาน เจาภาพขอใหใหโอวาทเจาบาวเจาสาว มีอยูประโยคหนึ่ง
ที่ผมพูดวา “ถาจําเปนตองโกรธก็อยาโกรธพรอมกัน” ปรากฏวาเปนที่
ชอบใจของคนทุกคน และเขาเอาไปพูดตอๆ กันไป เหตุผลก็คือวา ถา
โกรธพรอมกันก็ตองทะเลาะกัน ฯลฯ

คําถามที่ ๔๐
กราบสวัสดีครับทานอาจารย อาจารยครับเมื่อเราถูกตําหนิวา 

ทํางานบกพรอง หรือวาอะไรที่เราทํานั้นยังทําอยางไมฉลาด ทําให
ทอใจครับ เราจะทําอยางไรดีครับ ทั้งๆ ที่ก็พยายามทําอยางเต็มที่แลว
นะครับ ทําอยางไรจึงจะทํางานไดอยางคนฉลาดทําละครับ ขอบคุณ
ในความเมตตากรุณาครับ
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ตอบ 
ก็ตองใหมีปญญากอน อบรมปญญาใหดี เมื่อมีปญญาแลวก็

จะทําอยางคนฉลาดทํา มีพระพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งวา “ปญญายอม
เกิดเพราะมีความเพียรพยายาม ปญญาส้ินไปเพราะไมมีความเพียร 
บุคคลรูความจริงอยางนี้แลว คือรูทางเจริญและทางเส่ือมของปญญา
แลว พึงตั้งตนไวโดยประการท่ีปญญาจะเจริญ”

ในหมวดธรรมท่ีเรียกวา ปญญาวุฒิธรรม แปลวา หลักธรรมซ่ึง
เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา พระพุทธองคทรงใหหลักไว ๔ อยาง
คือ

๑. คบคนดี
๒. หมั่นฟงคําสั่งสอนของคนดี 
๓. มีโยนิโสมนสิการ คือ คิดเปน มีวิธีคิด (โปรดอานประกอบ

หนังสือชื่อ “โยนิโสมนสิการ” ของ วศิน อินทสระ)
๔. ปฏิบัติธรรมเหมาะสมแกฐานะของตน

มีกลอนอยูบทหนึ่งขอฝากไวในที่นี้วา
ใครชอบใครชังชางเถิด ใครเชิดใครชูชางเขา 
ใครดาใครบนทนเอา ใจเรารมเย็นเปนพอ
เพราะฉะน้ัน ขอคุณอยาทอถอย ทําใหดีที่สุดเทาท่ีความสามารถ

ของคุณมีอยูก็พอแลว
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คําถามที่ ๔๑
สวัสดีครับอาจารย มีมงคลขอหนึ่งใน ๓๘ ขอท่ีพระพุทธองค

สอนไวคือ จิตไมโศก ทําอยางไรถึงจะไมโศกครับ ผิดหวังกับโศกนี่
เหมือนกันไหมครับ ผมมักจะไมชอบใจตัวเองบอยๆ ครับ เมื่อทําอะไร
ไมไดดังใจเพราะตองคอยดูแลความตองการของผูอื่นอยูเสมอ จน
ไมมีเวลาทํางานต้ังหลายอยางที่อยากทํานะครับ อาจารยชวยผมดวย
นะครับ ขอบคุณมากๆ ครับ

ตอบ 
สวนมากความโศกมาจากความผิดหวัง ไมไดสิ่งที่รักบาง ประสบ

กับสิ่งที่ไมเปนที่รักบาง พลัดพรากจากส่ิงที่รักบาง ก็ผิดหวัง เสียใจ 
นอยใจ อยาหวังอะไรใหมาก เราทําเหตุใหมากแตอยาหวังผลใหมาก 
ปลอยใหผลมันเกิดขึ้นตามเหตุ เหมือนเราปลูกตนไม หนาท่ีของเรา
คือ รดนํ้าพรวนดินดูแลตนไม สวนการเจริญเติบโตใหดอกใหผลให
รมเงา เปนหนาที่ของตนไม เราไปบังคับไมได ถาทําใจไดอยางน้ี
คุณจะไมคอยผิดหวังและไมคอยโศก สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมไดเปนไปอยางที่เรานึกใหเปน เพราะฉะน้ันหมั่นทํา
เหตุดีๆ ไว ผลดีจะเกิดข้ึนเอง ความตองการของผูอ่ืนไมมีที่สิ้นสุด
คุณทําไปตามหนาที่ก็แลวกัน

คําถามที่ ๔๒
เรียนทานอาจารย แมของหนูเปนเจาภาพเล้ียงพระ แตไมได

ประเคนเอง แมรู สึกเสียใจเกรงวาจะไมไดบุญเต็มท่ี อาจารยโปรด
แนะนําดวย
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ตอบ 
แมจะไมไดประเคนอาหารเองก็ไดบุญเต็มที่ อยาเสียใจเลย

ขอใหแมของคุณตั้งเจตนาใหดีทั้ง ๓ กาล คือ กอนให กําลังให และ
หลังจากใหแลว

คําถามที่ ๔๓
การออกเงินใหเขากูโดยคิดดอกเบี้ยตํ่า จะเปนบาปหรือไม ผิดศีล

หรือไม

ตอบ 
ไมบาป ไมผิดศีล สําคัญท่ีวา ที่คุณวาต่ําน้ันต่ําเทาไร ถาตาม

กฎหมายก็ไมเปนไร ขอใหคุณคิดวาใหเขากูเพื่อจะอนุเคราะหเขา 
เอาดอกเบี้ยบางเทาที่ธนาคารจะจายใหคุณถาคุณเอาเงินนั้นไปฝาก
ธนาคาร ถาใหเขากูดวยคิดวาจะอนุเคราะหเขาเพราะเขามีความ
จําเปนตองใชเงิน  คิดวาจะไดบุญเสียอีก

คําถามที่ ๔๔
“นิโรธกรรม” กับ “นิโรธสมาบัติ” ตางกันหรือไม มีกลาวไวใน

คัมภีรอยางไร

ตอบ 
ไมเคยพบคําวา “นิโรธกรรม” เคยพบแต “นิโรธสมาบัติ” ผูที่จะ

เขานิโรธสมาบัติไดตองไดฌาน ๘ และเปนพระอนาคามีขึ้นไป ถาได
ฌาน ๘ แตไมไดเปนพระอนาคามีก็เขาไมได หรือถาเปนพระอนาคามี
แตไมไดฌาน ๘ ก็เขาไมได
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คําถามที่ ๔๕
กราบสวัสดีคะอาจารย ตนไมถูกตัดแลวยังงอกขึ้นใหมได เพราะ

ยังไมถูกถอนรากนะคะ หนูเขาใจถูกไหมคะวา สิ่งสําคัญของคน
ในสวนที่เปนนามธรรมคือ คุณธรรม เราจะบํารุงรักษาและพัฒนา
คุณธรรมในตนใหถึงจุดสูงสุดที่มนุษยพึงปกเปนหลักชัยไวอยางไรคะ

ตอบ
คําพูดของคุณตรงกับพระพุทธภาษิต ที่วา “เม่ือรากของตนไม

ยังไมถูกทําลาย ยังไมถูกถอนขึ้น ตนไมแมถูกตัดแลวก็งอกงามขึ้น
ไดอีกฉันใด เม่ือตัณหานุสัยยังไมถูกทําลายก็ฉันนั้น ความทุกขยอม
เกิดขึ้นบอยๆ”

คําวา “ตัณหานุสัย” หมายถึง ตัณหาท่ีอยู ในสวนลึกของจิต 
คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงาม ความเลอเลิศแหงอุปนิสัย การท่ีเรา
จะปลูกพืชตองเตรียมดินกอนฉันใด การท่ีเราจะปลูกคุณธรรมในตัว
บุคคลก็ฉันนั้น ตองสรางสรรคอุปนิสัยใหดีกอน หมายความวา เปน
ผูมีจิตใจงดงามดวยกัลยาณธรรมตางๆ แลวพัฒนาใหสูงยิ่งๆ ขึ้นไป 
ในที่สุดก็จะเปนผูหมดอยาก สิ้นตัณหา ก็จะเอาชนะทุกขทั้งปวงได
สมพระพุทธพจนท่ีวา “ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ แปลวา การสิ้น
ตัณหายอมชนะทุกขทั้งปวง” และตรัสอีกวา “เมื่อถอนตัณหาพรอมทั้ง
มูลราก (อวิชชา) ไดแลวก็จะเปนผูหมดอยาก ปรินิพพานคือดับกิเลส
โดยส้ินเชิง” การดับกิเลสไดหมดเปนคุณธรรมอันสูงสุดในพุทธศาสนา 
ชาวพุทธควรต้ังจุดมุงหมายไวที่นั่นแลวพยายามไปใหถึง
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คําถามที่ ๔๖
อาจารยครับ ในสมบัติทั้ง ๔ อยางท่ีพระพุทธองคตรัสถึงนั้น

ความเพียรพยายามอยูในสมบัติขออะไรครับ ความขยันหมั่นเพียรน้ี
สามารถทําใหเกิดข้ึนจนถึงที่สุดไดทุกคนไหมครับ หรือวาตองเปนผู
เคยสรางนิสัยนี้มาเปนเวลาหลายชาติครับ ความเพียรเปนอยางหน่ึง
ในปุพเพกตปุญญตาไดไหมครับ ขอบคุณครับ

ตอบ
กอนอื่นขอพูดถึง สมบัติ ๔ กอนคือ
๑. คติสมบัติ ไดกําเนิดดี เชน เกิดเปนมนุษยหรือเทวดา เปนตน
๒. อุปธิสมบัติ รางกายดี รูปรางดี มีโรครายไขเจ็บนอย
๓. กาลสมบัติ ไดกาลดี เชน ทําดีถูกกาล หรือเกิดในกาลท่ีสังคม

ยกยองคุณธรรม
๔. ปโยคสมบัติ ไดความเพียรดี คือ มีความบากบั่นมั่นคง
สมบัติทั้ง ๔ ประการน้ี เมื่อมีแลวทําใหการทําความดีเปนไป

โดยสะดวกมีรายละเอียดมาก โปรดอานเพิ่มเติมในหนังสือ “ปญญา
รัตนะ” ของวศิน อินทสระ ซึ่งเขียนไวทั้งสมบัติและวิบัติ

ความเพียรเปนบารมีอยางหนึ่งซึ่งสืบเน่ืองมาจากที่เคยทําไวใน
ชาติกอนก็มี ที่เรียกวา วิริยบารมี ถือวาเปนบุญท่ีไดสะสมไวในชาติ
กอน เปนปุพเพกตปุญญตา เปนความดีที่ทําตอเนื่อง พระพุทธเจา
ตรัสถึงบอยๆ ในเรื่องนี้ มีโพธิสัตวภาษิตบทหนึ่งวา “ขึ้นชื่อวาความ
เพียรอันบุคคลควรทําโดยแท (วิริยํ นาเมตํ สตฺเตหิ กตฺตพฺพํ)”ตฺเตหิ ก
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คําถามที่ ๔๗
สวัสดีครับอาจารย ปญญากับสัมมาทิฏฐิเปนอยางเดียวกันไหม

ครับ หรือวามีความสัมพันธกันอยางไรครับ วิมังสาในขอยอยของ
อิทธิบาท ๔ ก็เปนปญญาเหมือนกันใชไหมครับ ถาเปนอยางเดียวกัน
หรือเหมือนกัน  ทําไมจึงใชคนละคําละครับ  ขอบคุณครับ

ตอบ 
สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ ในมรรคมีองค ๘ ทานจัดรวมเขา

ใน ปญญาสิกขา เพราะฉะน้ันสัมมาทิฏฐิจึงมีความหมายเทากับ
ปญญาได สวนวิมังสา ในขอสุดทายของอิทธิบาท ๔ นั้นจัดเปน
ปญญาเหมือนกันเรียกวาเปนไวพจนของปญญา ไวพจน หมาย
ความวา ใชแทนกันได ขอความที่หมายถึง ปญญามีใชอยูหลายคํา
เชน โพธิหรือพุทธิโพชฌาโธนา ฯ

คําถามที่ ๔๘
กราบสวัสดีคะอาจารย  อาจารยคะความเพียรท่ีทําไดยาก

๒ อยางคือ ความเพียรของคฤหัสถที่จะอํานวยปจจัย ๔ และความ
เพียรของบรรพชิตที่จะไถถอนกองกิเลสนั้น ดูเหมือนจะเปนสิ่งจําเปน
ที่ตองทําสําหรับคฤหัสถที่ตองการหมดกิเลสดวยนะคะ ในขณะท่ี
กําลังทําใหชีวิตรอดดวยการหาปจจัย ๔ ก็ตองจัดการกับกิเลสไปดวย
ตองแบงเวลาอานหนังสือดีๆ เพื่อสรางและเพ่ิมพูนปญญาในการทํา
ชีวิตใหดีที่สุด หนูเปนครูคะ เห็นลูกศิษยวัยรุนใชชีวิตใหทันสมัยทั้ง
การใชเทคโนโลยี การใชขาวของเครื่องใชที่ไมเหมาะสมเกินฐานะ
เกินความจําเปน  หนูจะสอนเขาอยางไรดีคะอาจารย  ขอบคุณคะ

ถง ปญญามใชอยูห

คะความเพียรท่ีทําไ
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ตอบ
ความเขาใจของคุณถูกตองแลวที่วา แมจะเปนฆราวาสตองมี

ความเพียรเพื่อหาทรัพย และตองพยายามไถถอนกิเลสไปดวย สําหรับ
เด็กที่หมกมุนในเทคโนโลยีนั้น ขอใหคุณพยายามอธิบายใหเขาเขาใจ
ถึงเร่ืองคุณคาแทและคุณคาเทียมของชีวิต ชี้ใหเขาเห็นชัดวาอะไร
เปนคุณคาแท อะไรเปนคุณคาเทียม อะไรเปนความดีโดยตรงที่เขา
จะตองทํากอน อะไรเปนความดีโดยออมซ่ึงเขาจะตองทําทีหลัง คือ
ละเวนไมตองทําก็ได ขอนี้เปนเรื่องยากมาก นาหนักใจสําหรับครู
พูดใหเขาเขาใจวา  การใชชีวิตใหทันสมัยน้ันยอมจะสูการใชชีวิตให
ดีงามถูกตองไมได  เพราะความนิยมตามสมัยนั้นยอมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
แตความถูกตองดีงามเปนสิ่งยั่งยืนและใหประโยชนเสมอ ฯลฯ

ผมขอแสดงความยินดีที่คุณเปนครูและสนใจอานหนังสือธรรมะ 
ซึ่งจะเปนประโยชนมากๆ ตอตัวคุณครูเองและเยาวชนดวย

คําถามที่ ๔๙
อาจารยครับ ผมขอความรูหนอยนะครับ พระภิกษุในพระพุทธ

ศาสนาทุกรูปตองเขาพรรษาหรือเปลาครับ ที่พํานักอยูในประเทศอื่นๆ 
เขาในชวงเวลา ๓ เดือนตรงกันไหมครับ การเขาพรรษาของพระเกิดขึ้น
ครั้งแรกเม่ือใดและเพราะอะไรครับ ขอบคุณครับ

ตอบ 
ถงึฤดเูขาพรรษา  พระทกุรปูไมวาจะอยูในประเทศหรอืตางประเทศ

ตองเขาอยูจําพรรษาในวัดใดวัดหนึ่ง หรือที่ใดท่ีหนึ่ง ถาไมยอมเขา
พรรษา มัวไปเที่ยวเตรเสีย ทานปรับเปนอาบัติทุกกฎ แปลวา ไมดี

ลฯ
สือธรรมะ

พระพุทธ



๕๐ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

ไมงาม ตอนตนพุทธกาลยังไมมีประเพณีจําพรรษา พระสงฆคงเท่ียว
จาริกไปตลอดป ตอมาชาวบานติเตียนวาฤดูฝนไมสะดวกในการเดิน
ทาง แมพวกพอคาสัตวพาหนะยังตองหยุดในที่นั้นๆ เมื่อถึงฤดูฝน
แตทําไมสมณศากยบุตรจึงไมยอมหยุดการเดินทาง เท่ียวจาริกไป
เหยียบยํ่านาขาวเขาบาง ทําความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอื่น 
พระพุทธเจาทรงทราบเร่ืองน้ีจึงทรงบัญญัติพระวินัย ใหพระอยูจํา
พรรษาตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน อันที่จริงฤดูฝนมี ๔ เดือน แต
เหลือไวเดือนหนึ่งเพื่อไดมีโอกาสแสวงหาจีวร เพื่อเตรียมตัวจาริกไป
สั่งสอนประชาชนตอไปในฤดูหนาวและฤดูรอน

อันที่จริง การจําพรรษาตองการใหพักการเดินทางในฤดูฝน บาง
ประเทศฤดูฝนไมตรงกับประเทศไทยและประเทศอินเดีย พระสงฆก็
คงถือธรรมเนียมเขาพรรษาในกลางเดือน ๘ อยูนั่นเอง (โปรดอาน
เพิ่มเติมในหนังสือ ปญญารัตนะ ของ วศิน อินทสระ เรื่องประโยชน
ที่พึงไดจากการเขาพรรษา ไดเขียนไวละเอียดพอสมควร)

คําถามที่ ๕๐
อาจารยครับ มีครูอาจารยหลายทานทางพุทธศาสนา คงจะมี

ชาวตางชาติดวยหรือเปลาครับที่กลาววาใหเปนอยูอยางตํ่าแตกระทํา
อยางสูง เพราะตรงกับภาษาอังกฤษวา plain living high doing
ผมคิดวามีหลักธรรมหลายขอนะครับท่ีตองมีจึงจะดําเนินชีวิตได
ตามน้ัน ผมไมแนใจวาผมจะวิเคราะหไดครบถวน จึงขอความเมตตา
จากทานอาจารยชวยหนอยครับ ขอบคุณครับ
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ตอบ 
ก็มีหลักธรรมเรื่องสันโดษ พอใจในปจจัย ๔ ตามมีตามได ทานวา

เปนเหตุใหเกิดสุขอยางหนึ่ง และวาความสันโดษเปนทรัพยอยางยิ่ง
(สนฺตุฏฐิ ปรมํ ธนํ) มัตตัญุตา ความพอประมาณในทุกสิ่งทุกอยาง 
ความมักนอย อัปปจฉตา คือเปนผูไมมักมาก สัลลหุกวุตติ ประพฤติ
ตนเปนผูเบากายเบาจิต ธรรมเหลานี้ลวนแตสอนใหอยูอยางตํ่าทํา
อยางสูง  ซึง่ผมชอบใชคาํวา  บนิอยางนกอินทรียแตอยูอยางนกกระจอก
ได  นักปราชญทุกชาติทุกภาษามีความเปนอยูแบบนี้ทั้งนั้น

คําถามที่ ๕๑
สวัสดีคะอาจารย ศีลที่ดีคือการกระทําดีทางกาย วาจา ใจ ใช

ไหมคะ แลวทําไมกายภาวนาจึงไมเปนขอยอยในศีลภาวนาละคะ
แลวจิตตภาวนาก็นาจะอยูในศีลภาวนาดวยไหมคะ

ตอบ 
ความหมายไมไดเปนอยางที่คุณพูดมา กายภาวนา หมายถึง

การอบรมตนใหเปนผูใชปจจัย ๔ ตรงตามจุดมุงหมาย คือไมฟุงเฟอ
ฟุ มเฟอยเกินไป และไมเหนียวแนนเกินไปจนเปนการเบียดเบียน
ตนเอง กินอาหารเพ่ืออะไร ใชเสื้อผาเพ่ืออะไร ใชเสนาสนะเพ่ืออะไร
ใชยารักษาโรคเพื่ออะไร ตรงตามจุดมุงหมายท่ีเปนปฐมภูมิ เห็นใช
ในภาษาอังกฤษวา Primary needs สวนศีลภาวนา หมายถึง การ
อบรมกายวาจาใหอยูในสุจริต แมศีล ๒๒๗ ของพระสงฆก็ควบคุม
เพียงกายกับวาจาเทานั้น เพียงแตคิดไมเปนอาบัติ มีศีลกรรมบถ ๑๐ 
เทานั้นที่ควบคุมไปถึงจิตดวย แตอยูในระดับสามัญ เชน เวนจาก
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ความโลภอยากไดของผูอื่น เวนจากพยาบาทปองรายผูอื่น เวนจาก
มิจฉาทิฏฐิ เห็นไปวาทําดีไมไดดี ทําชั่วไมไดชั่ว ความเห็นนี้เปนมิจฉา
ทิฏฐิ จิตตภาวนา การอบรมจิตใหสูงยิ่งๆ ขึ้นไปจนกิเลสตางๆ ครอบงํา
ไมได ปญญาภาวนา การอบรมปญญาใหรูเห็นตามเปนจริง (ยถาภูต
ญาณทัสสนะ) จนสามารถตัดกิเลสไดเด็ดขาด เปนผูบริสุทธิ์หมดจด
จากกิเลสท้ังหลาย

ภาวนาท้ัง ๔ นี้ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปญญา
ภาวนา) เกื้อกูลซึ่งกันและกันอาศัยกัน ทําใหบุคคลผูอบรมตนดวย
ภาวนาท้ัง ๔ นี้เปนผูบริสุทธิ์ เปนปูชนียบุคคล

คําถามที่ ๕๒
อาจารยคะ การจะเลิกนิสัยที่ไมดีของตนเองตองทําอยางไรคะ

หนูชอบทานทุเรียนมากเลยคะ ทั้งๆ ที่ทานแลวจะไมสบาย ก็เห็นโทษ
ที่เกิดแกตัวเองเสมอเลย แตก็อดใจซื้ออดใจทานไมไดคะ ตากับจมูก
เหมือนจะไดเห็นไดกลิ่นเสมอเลยคะ เวลานึกอยากรับประทาน เคย
ทราบมาวาตองตั้งใจจะเลิกและเห็นโทษของนิสัยนั้น เห็นขอดีของ
การเลิกนิสัยไมดี หนูก็พยายามแลวนะคะ หนูขาดคุณธรรมขอใดคะ 
ขอบคุณอาจารยมากๆ คะ

ตอบ 
คุณก็เขาใจดีแลววา ตองการจะเวนสิ่งใดก็ตั้งใจที่จะเวนสิ่งนั้น 

แลวทําตามที่ตั้งใจน้ัน คิดบอยๆ วา ไมเอา ไมทํา หัด SAY NO เสียบาง

งไรคะ
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คําถามที่ ๕๓ 
สวัสดีครับอาจารย รอบตัวผมมีแตญาติเจ็บปวยครับ ไมอยาก

เกิดแลวครับ ทําอยางไรดีครับ ผมก็ทราบครับวาเกิด แก เจ็บ ตาย
เปนธรรมดา ดําเนินชีวิตตามมรรคมีองค ๘ แลวก็ไมตองเกิดเอง
แตมีวิธีอยางไรใหหยุดการเกิดทุกขโศกโรคภัยไดเร็วๆ หนอยครับ 
อาจารยชวยแนะวิธีที่ฟงงายๆ แบบฟงชาดกหนอยนะครับ กราบ
ขอบคุณอาจารยอยางสูงครับ

ตอบ 
ธรรมดาของชีวิตทั้งหลายเปนเชนน้ันเอง คือทั้งนอย ทั้งฝดเคือง 

ท้ังประกอบดวยทุกข โดยเฉพาะชราทุกขและพยาธิทุกข คุณเขาใจดี
อยูแลววา การที่จะไมทุกขก็คือไมเกิดมา วิธีที่จะไมเกิดก็คือ ดําเนิน
ตามมรรคมีองค ๘ ตอนนี้เกิดมาแลวก็ตองทนไปจนกวาจะตาย
ระหวางนี้ไดเรียนรู สัจจะแหงชีวิตไปดวย บมอินทรียใหแกกลาขึ้น
ทุกวันๆ นับวาเปนกําไร สัตวผูเกิดแลวที่จะไมตายไมเคยมี ปลงเสีย
เถิด ผมเองก็อยูในฐานะเดียวกับคุณ คือตัวเองก็มีทุกขมากเพราะ
ชราและพยาธิ คนท่ีอยูแวดลอมก็ตกอยูในฐานะเดียวกัน รวมความ
แลว ทั้งโลกเปนอยางนี้ทั้งนั้น นาเบ่ือจริงๆ พระพุทธเจาจึงทรงสอน
ใหมี สัพพโลเก อนภิรตสัญญา คือพิจารณาความไมนายินดีในโลก
ทั้งปวง

งๆ พระ
พจารณาความไ
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คําถามที่ ๕๔ 
อยากเรียนถามเรื่อง ปลอยเงินกู บาปไหมคะ คือดิฉันปลอย

เงินกูใหคนที่กูไปปลอยตออีกที พอมีการทวงถามตนก็ถูกปฏิเสธคะ
ใหดิฉันแตดอก แตใหดอกก็ไมเคยครบหรือตรงเลย ดิฉันท่ีตองทวง
เพราะเดือดรอนเหมือนกัน ทุกวันนี้จะใชจายยังไมพอเลย แตดิฉันทวง
แบบธรรมดานะคะไมวาไมดา เพราะเห็นใจสามีเขาพิการคะ อยาก
ปลอยวางมากเลยคะ แตพอเงินไมพอใชดิฉันก็เครียด ทุกวันน้ีดิฉันก็
พยายามปลงและประหยัดเอาคะ แตพอเห็นเขาไมเดือดรอนหรือไม
พูดวาจะคืนยังไงก็เครียดอีก ดิฉันควรทําอยางไร?

ตอบ 
ผมฟงคําถามของคุณแลวก็พลอยเครียดไปดวย การปลอยเงิน

ใหกู ไมคิดดอกเบ้ียแพง คิดตามกฎหมายก็ไมบาป ถายิ่งคิดวาให
เขากูเพื่ออนุเคราะหเขาในคราวที่เขาจําเปนตองใชเงิน ก็ยิ่งไดบุญ
เสียอีก สําคัญอยูที่วา เงินจํานวนมากนอยเทาใด ถาเปนเงินกอนใหญ
และคุณตองสูญเสียไป ไดดอกเบี้ยมาบางไมไดบาง ทวงตนคืนก็
ไมไดคุณก็ยิ่งลําบากและเครียด ผมเห็นใจคุณจริงๆ คุณทําเปน
อาชีพเสียดวย ถาเลิกอาชีพน้ีเสียไดก็จะดี ไมตองลําบากใจ ไมตอง
กลัวถูกโกง

มีอยูคนหนึ่ง ออกเงินใหเขากูจํานวนเงินเปนลาน ตอมาเขาไม
สงคืนทั้งดอกทั้งตน ก็ไปซื้อปนเพ่ือจะไปยิงลูกหน้ีคนนั้น บังเอิญ
ผานไปทางบานนักปราชญผูหนึ่ง จึงแวะเขาไปคุยกับทานและเลา
ใหทานฟง ทานบอกวา คุณนี่แปลกนะ มีคนจํานวนมากที่ยอมเสียเงิน
จํานวนลานเพื่อจะไดออกจากคุก หลายลานก็มี แตคุณนี่เสียเงินไป
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หนึ่งลานแลว แถมยังจะตองไปติดคุกอีก ผูนั้นไดคิดจึงเลิกลมความ
ตั้งใจท่ีจะไปยิงลูกหนี้ พูดออกมาวา เพราะเราอยากไดดอกเบี้ยเขา
ดวยแหละ แปลวาฉุกคิดขึ้นมาไดเมื่อไดมาเจอทานผูรู เปนนักปราชญ 
เปนอันวายอมเสียเงิน จะไดหรือไมไดก็ชางเถอะ ตอไปจะไมทําอีก
คือหมายความวาจะไมออกเงินใหใครกูอีก

มีบางคนเมื่อมีใครมาขอกูเงินก็บอกวาไมใหกู แตใหยืมไมคิด
ดอกเบี้ย แตทุกครั้งที่ใหคนยืม เขาก็ตั้งใจไวแลววาจะใชคืนก็ไดไมใช
คืนก็ไมเปนไร เขาก็สบายใจอยูตลอด ถาเห็นวานานนักแลว เขาไม
ยอมใชคืนเสียทีก็ประกาศยกใหไปเลย ขอใหคุณคิดวาเขาเปนหน้ี
เราดีกวาเราเปนหนี้เขา ถาเขาไมใชชาตินี้ก็ตองไปใชเอาชาติหนา
ดอกเบ้ียทบตนแพงดวย นากลัว เปนหน้ีกรรมซ่ึงจะตองชดใชไมรูปใด
ก็รูปหนึ่ง บางคนเปนหนี้เขาเพียง ๓๐ กวาบาทยังไมไดใช ตายแลวไป
เกิดเปนวัวใหเขาใชสําหรับบดยาโดยใชแรงวัว เขาใชมันจนแกจึงเอา
ไปปลอยที่วัดทองนพคุณ ฝงธนบุรี เพ่ือใหมันสบาย แตเชาขึ้นก็เห็น
มันมายืนอยูหนาราน เขาก็นําไปปลอยอีก มันก็วายนํ้ากลับมา อีก
คนืหน่ึงไดเขาฝนเจาของรานวา เขาเปนลกูหน้ีเกา ชือ่นัน้ๆ เคยยืมเงินไป
๓๐ กวาบาท ยังไมไดใช จะขอมาใชหนี้ตอนท่ีเปนวัวนี้ จีนเจาของราน
ลองไปเปดบัญชีลูกหนี้ดูก็ตรงตามที่ฝ นทุกอยาง แตก็สงสารมัน
เลี้ยงมันไวโดยไมใชมันอีก จนวัวแกตายไป เรื่องนี้เปนเรื่องจริงไมใช
นิทาน (ขอแนะนําใหคุณอานหนังสือเรื่อง หลักกรรมและการเวียนวาย
ตายเกิด ของวศิน อินทสระ เพื่อความเขาใจเร่ืองกรรมดีขึ้นมากข้ึน)

พระพุทธเจาตรัสถึงลักษณะของคนไมดีไวหลายประการใน
วสลสูตร ขุททกนิกาย ในหลายประการน้ันมีอยูประการหน่ึงวา ผูใด
กูหนี้เขาไปบริโภคใชสอยแลวหนี เมื่อถูกทวง กลับกลาววาขาพเจา
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มิไดเปนหน้ี พึงทราบวาคนน้ันเปนคนไมดี จากพระไตรปฎกเลม ๒๕ 
หนา ๓๔๙ ขอใหคุณตั้งใจไววา เขาดาเราดีกวาเราดาเขา เขาโกงเรา
ดีกวาเราโกงเขา ดังนี้เปนตน แลวคุณจะสบายใจข้ึน พระพุทธเจา
ตรัสวา “ความชั่วไมทําเสียเลยดีกวาเพราะมันตามแผดเผาในภายหลัง
ได ความดีทําไวนั่นแหละดีกวา เพราะไมตามแผดเผาในภายหลัง
ระลึกขึ้นมาแลวมีแตความชื่นใจ”

ขอใหคุณยืนหยัดยึดมั่นอยูในทางแหงความดี ไมนานนักส่ิง
รายๆ จะหายไป สิ่งดีๆ จะเขามาแทนที่ ขออวยพรใหคุณหายเครียด
หายวิตกกังวล มีความสุขดวยการไดทําความดีตลอดไป

คําถามที่ ๕๕
ภาเวตัพพธรรมกับอรยิสัจ ๔ มีความเกี่ยวโยงกันอยางไรคะ

ตอบ 
ในอริยสัจ ๔ ทุกขเปนปริญไญยธรรม แปลวา ควรกําหนดรูคือ

ควรทําความเขาใจ สมุทัยเปนปหาตัพพธรรม แปลวาสิ่งที่ควรละ
นิโรธเปนสัจฉิกาตัพพธรรม แปลวา ธรรมที่ควรทําใหแจง มรรคเปน
ภาเวตัพพธรรม แปลวา ธรรมที่ควรเจริญ อริยสัจกับภาเวตัพพธรรม
เกี่ยวของกันอยางนี้ จัดเปนกิจจญาณใน ญาณ ๓ ของอริยสัจ ๔ญ ญ



๕๗สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๕๖
ในสมัยพุทธกาล มีการสวดพระพุทธมนตและสวดพระปริตร

ไหมคะ  หากมี  มีถอยคําเหมือนกับที่เราใชสวดในปจจุบันไหมคะ

ตอบ 
ตามนัยอรรถกถามีการสวดพระปริตรเหมือนกัน เชน อรรถกถา-

รัตนสูตรเลาวา เกิดภัย ๓ อยางขึ้นในนครเวสาลี คือ โรคภัย อมนุสสภัย 
และทุพภิกขภัย กษัตริยลิจฉวีแหงนครเวสาลีไดนิมนตพระพุทธเจา
พรอมดวยภิกษุสงฆ ใหเสด็จไปโปรดเพ่ือระงับภัยเหลานั้น พระ-
พุทธเจารับสั่งใหพระอานนทสวดรัตนปริตร และพรมนํ้ามนตไปท่ัว
นคร ภัยทั้งหลายก็ระงับไป อีกเรื่องหน่ึงปรากฏในอรรถกถาธรรมบท
เร่ือง อายุวัฒนกุมารวา ยักษตนหนึ่งไดรับพรจากทาวเวสสุวรรณให
จับเด็กกินภายใน ๗ วัน พระพุทธเจาทรงทราบ โปรดใหภิกษุสงฆ
ไปสวดพระปริตรที่บานของอายุวัฒนกุมารอยูถึง ๗ วัน ในวันที่ ๗
พระองคเสด็จไปเองดวย เด็กคนนั้นปลอดภัยและมีอายุยืนถึง ๑๒๐ ป 
เรื่องนี้เปนตนเคาใหพระสวดใหศีลใหพรตามพระพุทธพจนที่วา 

“อภิวาทนสีลิสฺส นิจจํ วุฑฺฒาปจฺจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ”
แปลวา ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ความเจริญ

แกบคุคลผูมปีกติกราบไหว ออนนอมถอมตนตอผูเจรญิอยูเปนนิตย ฯลฯ
(โปรดอานรายละเอียดใน “ทางแหงความดี เลม ๒” เร่ือง ธรรม

เปนเหตุใหอายุยืน หรือเรื่อง อายุวัฒนกุมาร หนา ๒๕๔ - ๒๕๗ ฉบับ
ของสํานักพิมพธรรมดา)



๕๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๕๗ 
อยากทราบคติธรรมประจําใจของทานอาจารยในวัยตางๆ คะ 

ตั้งแตปฐมวัยจนปจจุบันนี้ มีคติธรรมใดที่เปลี่ยนแปรไปหรือเนน
เปนพิเศษในชวงชีวิตที่ตางๆ กันบางไหมคะ กราบขอบพระคุณดวย
ความคารพอยางย่ิงคะ

ตอบ 
คติธรรมประจําใจมีหลายอยาง เชน ความอดทน ความเพียร 

เปนตน สวนอุดมคตินั้นมีความตั้งใจที่แนวแนมาตั้งแตปฐมวัยจน
บัดนี้วา จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรม และทํางาน
เผยแผศาสนา อุดมคตินี้ไม  เคยเปล่ียนแปลง แมโรคาพาธจะ
เบียดเบียนอยูมากมายก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเปนการตอบแทนพระคุณ
ของพระศาสนาและสังคมที่อุปการะผมมาโดยตลอด ขอบใจมากๆ
ที่ถามคําถามดีๆ มาใหตอบ ขอใหเจริญในธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป

คําถามที่ ๕๘ 
สวัสดีครับอาจารย ผมเขาใจถูกไหมครับวา อาบัติปาราชิก

แปลวา ขาดจากความเปนภิกษุ

ตอบ 
ปาราชิก แปลวา ทําใหผูที่ตองอาบัตินั้นพายแพ คือ ขาดจาก

ความเปนภิกษุ อยางที่คุณเขาใจถูกตองแลว มี ๔ ขอคือ 
๑. เสพเมถุน 
๒. ลักทรัพย 



๕๙สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

๓. ฆามนุษย 
๔. อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตนแกคฤหัสถ เชน ฌาน 

วิปสสนา มรรค ผล ถามีจริงไดจริงก็เปนอาบัติปาจิตตีย

คําถามที่ ๕๙
เรียนถามอาจารย เมื่อปฏิบัติธรรมแยก รูป นาม ดูจิตตนเองได

ชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ คําวา เกิดอะไรข้ึนกับกายใจน้ีก็รู รูอยางต้ังมั่นและ
เปนกลาง ไมแทรกแซงหรือทําลาย ไมยินดียินราย แลวกําหนดจิตดูผูรู
อีกชั้นหนึ่ง คําวา ดูผูรู หมายถึงอะไรครับ 

ตอบ 
จิตรูจิต

คําถามที่ ๖๐
ขอกราบเรียนถามวา แมของลูกเปนคนดีทําทุกอยางเพื่อ

ครอบครัว ญาติพี่นอง คนรอบขางอยูเสมอ แตเปนคนพูดจาตรงไป
ตรงมา หรือบางทีก็เก็บอารมณ ไมยอมพูด กลายเปนคนรอบขาง
พากันเกลียด ทั้งๆ ที่แมทําดีดวย ตอนนี้รู สึกสงสารแมมาก แตไมรู
จะชวยแกสิ่งที่เกิดข้ึนไดอยางไร เพราะตอนน้ีกําลังจะกลายเปน
ปญหาครอบครัวเสียแลว  ขอขอบพระคุณอาจารยลวงหนาดวยคะ

ตอบ 
ขอใหคุณพิจารณาพระพุทธโอวาท ๓ ขอที่วา 
๑. ไมทําความชั่วทั้งปวง 

ผู ู



๖๐ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

๒. ทําความดีหรือกุศลใหถึงพรอม 
๓. ทําจิตของตนใหผองแผว
ที่วา “ไมทําความชั่วทั้งปวง” นั้นคือ ไมทําทั้งทางกาย ทางวาจา 

และทางใจ ที่วา “ทําความดีหรือกุศลใหถึงพรอม” นั้นหมายความวา 
ตองทําดีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ นอกจากนี้ยังตองทํา
จิตใจใหสะอาดผองแผว การทําดีโดยไมละช่ัวนั้นเหมือนเอานํ้าโคลน
ไปลางพื้นหองมันจะสะอาดไดอยางไร การทําดีกับคนมีเงื่อนไขมาก 
จําเปนตองมีวิธีการและความฉลาดในการทํา จึงจะประสบผลดี
มิเชนนั้นอาจจะกลายเปน “ทําคุณไดโทษ โปรดสัตวไดบาป” ท้ังน้ี
เพราะวิธีการไมถูกตอง ตองปรับปรุงใหถูกตอง จึงจะไดดีสมความ
มุงหมาย

คําถามที่ ๖๑
กราบเรียนถามคะ ดิฉันไมเขาใจตัวเองวา ทําไมเวลาเจอกับ

เรื่องของความตายทีไร ตองรองไหทุกที ทั้งๆ ที่จิตใจรูดีวาเร่ืองน้ีเปน
เรื่องธรรมดา ไดดูวีซีดีที่พระทานโปรดนําทางคนใกลตาย ทานสงบ
มาก แตดิฉันดูไปรองไหไปท้ังๆ ที่ไมรูจักคนตายดวยซ้ําไป ทําอยางไร
จึงจะไมรองไหเวลาเมื่อไดประสบกับเรื่องของความตาย กราบขอบ
พระคุณคะ

ตอบ 
เม่ืออยากจะรองไหก็รองไหไปเถอะ ไมผิดไมเสียหายอะไร การ

รองไหเปนทางระบายความทุกขอยางหนึ่ง รองไหแลวทําใหโลงใจ
ถึงคราวทําใจไดก็จะหยุดรองไหไปเอง  คุณไมตองกังวลอะไร

อง จึงจะไดดีส

งวา ทําไมเวลา



๖๑สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๖๒
โดนผูบังคับบัญชาตําหนิเรื่องงาน โดยใชถอยคําท่ีดูถูกเหยียด

หยามเรามาก รูสึกหมดกําลังใจเพราะเปนคนทํางานไมเคยเหลวไหล 
แตดวยภาระงานที่มาก จึงทําใหเกิดความลาชาทําไมทันตามกําหนด
เวลา นายไมเปดโอกาสใหชี้แจง และดูเหมือนวาไมมีประโยชนที่จะ
อธิบาย เพราะถาพูดจะโดนวาเถียงอีก ตอนน้ีรู สึกแย ไมอยากไป
ทํางาน จิตใจหอเหี่ยว ไมรู จะเรียกความมุงมั่นและกําลังใจกลับมา
ไดอยางไร จะไปเลาใหเพื่อนฟง ก็เหมือนเอาเรื่องตัวเองไปขาย เดี๋ยว
จะกลายเปนเรื่องเมาทกันทั้งหนวยงานอีก  จะทําอยางไรดีคะ

ตอบ 
เมื่อคุณรูสึกวาไดทําถูกตองและไดทําเต็มท่ีแลว ก็ควรจะวางเฉย

ตอสิ่งรอบตัว ไมมีใครจะทําใหถูกใจคนอ่ืนไปไดทั้งหมด สุภาษิตฝร่ัง
บทหนึ่งบอกวา “Only a fool can please everybody. คนโงเทานั้น
ที่สามารถทําใหทุกคนพอใจได” ขอใหคุณทําไปตามหนาท่ี หมดหนาที่
แลวก็เปนอันจบ ไมตองคิดอะไร เมื่ออัธยาศัยไมตองกัน ทําอะไรก็
ไมดีไปหมด เมื่ออัธยาศัยตองกันทําอะไรก็ดีไปหมด ทานเจาคุณ
นรรัตน ราชมานิต แหงวัดเทพศิรินทราวาส หรือธัมมวิตักโกภิกขุ
ไดใหคติไววา “ถาเขาไมชอบ ดีแสนดีเขาก็ติ ถาเขาชอบ ชั่วแสนชั่ว
เขาก็ชม” 

มีสุภาษิตในชาดกบทหนึ่งวา “ดีสําหรับคนหนึ่ง ไมดีสําหรับอีก
คนหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายจะดีทั้งหมดก็หาไม จะชั่วท้ังหมด
ก็หาไม”

วทงหมหมดก็ห



๖๒ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๖๓ 
“ธรรมะเปรียบไดกับงูพิษ หากจับไมดีอาจจะกัดเจาของได” เปน

พุทธพจนหรือไมคะ  มีความหมายวาอยางไรคะ

ตอบ 
เรื่องน้ีปรากฏในอลคัททูปมสูตร (พระสูตรเปรียบดวยการจับ

งูพิษ) มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระพุทธเจาตรัสวา “การศึกษา
ธรรมของบางคนเพื่อยกตนขมผู อื่น ยอมเปนโทษแกบุคคลผู นั้น
เปรียบเหมือนคนจับงูพิษขางหาง มันอาจเอี้ยวตัวมากัดผูนั้นถึงตาย
หรือปางตาย” 

 อรรถกถาไดขยายความวา การศึกษาธรรมมี ๓ แบบ คือ 
๑. อลคัททูปมปริยัติ การศึกษาเปรียบเหมือนการจับงูพิษ ดัง

กลาวแลว
๒. นิสสรณัตถปริยัติ การศึกษาเพ่ือสลัดตนออกจากภพ คือ

ศึกษาเพ่ือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
๓. ภัณฑาคาริกปริยัติ หมายถึง การศึกษาธรรมของพระอรหันต 

ศึกษาเพ่ือสะสมความรูไวเปนประโยชนแกผู อื่น เหมือนเรือนคลัง
หรือขุนคลัง

โปรดดูรายละเอียดใน อลคัททูปมสูตร ใน “พระไตรปฎกฉบับ
ทําใหงาย” ของวศิน อินทสระ 



๖๓สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๖๔
เคยทราบเร่ืองนางทาสีที่ไดฟงธรรมพระพุทธเจาแลวบรรลุ

โสดาบัน ตอมาไดรับมอบหมายใหไปฟงธรรมพระพุทธเจาทุกวัน
และนํามาแสดงตอใหเจานาย และคนท่ีบานคนอื่นๆ อยากทราบวา
นางทาสีนั้นชื่ออะไร ธรรมที่นางไดฟงแลวไดบรรลุโสดาบัน และที่
นํามาสอนตอในเวลาตอมา  มีปรากฏท่ีใดไหมคะ

ตอบ 
ทาสีคนน้ันชื่อ “ขุชชุชตรา” เปนหญิงรับใชของพระนางสามาวดี 

เรื่องปรากฏในอรรถกถาธรรมบท อัปปมาทวรรค เรื่อง พระนาง
สามาวดี (โปรดดูรายละเอียดใน “ทางแหงความดี เลม ๑” ของ
วศิน  อินทสระ) 

คําถามที่ ๖๕
เราควรใชธรรมขอใดดูแลตนเองใหบริสุทธิ์หมดจด (เทาท่ีจะ

พอเปนไปไดสําหรับฆราวาส) เพื่อใหอยูในสังคมท่ีเต็มไปดวยกิเลส
และความทุกขคะ กราบขอบพระคุณทานอาจารยดวยความเคารพ
อยางสูงย่ิงคะ

ตอบ 
ก็นาจะเปน “ฆราวาสธรรม ๔” พระพุทธองคทรงแสดงไวสําหรับ

ฆราวาส คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ นอกจากนี้ก็มีธรรมอื่นๆ อีก
เชน พรหมวิหาร ๔, สังคหวัตถุ ๔, สาราณียธรรม ๖ เปนตน

มเคารพ

สําหรับ
อืน่ๆ อกี



๖๔ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๖๖
หนูเกิดมาในครอบครัวที่เปนมิจฉาทิฏฐิ แตหนูมีความตั้งใจที่

จะพัฒนาตนเองใหเปนคนดีขึ้นจริงๆ หนูขอนอมรับพระรัตนตรัย
เปนสรณะสูงสุดของดวงจิตนี้ตลอดไป รบกวนขอความเมตตาอาจารย
ชวยแนะนําอยางละเอียดดังนี้คะ 

๑. วิธีการฝกสติ ในชีวิตประจําวัน 
๒. วิธีการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง 
๓. วิธีการลดทิฏฐิ และอัตตาในตนเอง 
๔. วิธีการปราบความอิจฉาริษยา ขอกราบขอบพระคุณดวย

ความเคารพอยางสูงคะ

ตอบ 
๑. ใหมีสติยับยั้งกอนทํา กอนพูด กอนตกลงใจ อะไรไมจําเปน

แกชีวิตตัดออก เหมือนตัดกิ่งไมที่ไมมีประโยชนออกไป เพื่อใหกิ่งท่ี
เหลืออยูไดนํ้าเลี้ยงสมบูรณ 

๒. ใชหลักอิทธิบาท ๔ มองเห็นคุณและโทษของสิ่งตางๆ ที่เขา
ไปเกี่ยวของ 

๓. ใชความออนนอมถอมตน และการใหเกียรติผูอื่น 
๔. หมั่นเจริญธรรมขอ “มุทิตา” ไวบอยๆ มากๆ และบริกรรม

ไวเสมอวา ไมมีใครในโลกท่ีควรริษยาเลย เพราะแตละคนลวนแต
แบกทุกขไวเต็มที่ทั้งนั้น



๖๕สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

 คําถามที่ ๖๗ 
เรื่องของศีล ผมตั้งสัจจะไวในใจตอนที่ปฏิบัติวา จะไมพูดจาท่ี

สอเสียด พูดเพอเจอ ตามศีลหาขอสี่ เพราะศีลขอน้ีที่ผมดูแลวจะ
ผิดมากท่ีสุด นอกน้ันไมกระทําอยูแลวครับ ก็เลยตอนน้ีพูดระวัง
มากครับ แตถาผมอธิบายในเรื่องของการปฏิบัติใหผู ที่ตองการฟง
ถึงความเปนจริงตามที่ตัวเองเขาใจ  จะผิดหรือเปลาครับ

ตอบ 
ศีล ๕ ใหเวนมุสาวาทอยางเดียว สวนพูดสอเสียด พูดคําหยาบ

พูดเพอเจอ ไมผิดศีลขอมุสาวาท แตผิดศีลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งไดบัญญัติ 
หามพูดเท็จ หามพูดสอเสียด หามพูดคําหยาบ และหามพูดเพอเจอ
ศีลแตละขอมีขอบเขตจํากัดของตนๆ 

คําถามที่ ๖๘
กราบเรียนถามอาจารยวศิน ที่เคารพอยางสูงคะ คุณแมเปน

อัลไซเมอรคะ แตชอบไปวัดเพ่ือสวดมนตแตจําบทสวดไมได แมแต
อานบางคําก็อานไมได อยากใหคุณแมไดปฏิบัติธรรมเพื่อใหมีสติ
ดีขึ้น  ไมทราบวาแนวการเจริญสติแบบไหนท่ีจะเหมาะกับแมบางคะ

ตอบ 
ตองหาทางแกปญหาเรื่องอัลไซเมอรใหไดกอน ถาแกไมได

อยางอ่ืนก็ทําไมได

ะหามพู

ะ คณ



๖๖ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๖๙ 
ธรรมสากัจฉากับธรรมปฏิสันถาร ตางกันอยางไรคะ

ตอบ 
ธรรมสากัจฉา แปลวา การสนทนาธรรม ธรรมปฏิสันถาร

แปลวา ตอนรับดวยธรรม การตอนรับดวยธรรมอาจเปนการสั่งสอน 
โดยที่ผู ฟงไมไดพูดอะไรเลยก็ได อาจจะพูดดวยกันท้ัง ๒ ฝายก็ได
ก็จะเปนการสนทนาธรรม  เปนธรรมสากัจฉา

คําถามที่ ๗๐
สวัสดีคะอาจารยที่เคารพ หนูมีขอสงสัยเกี่ยวกับการตั้งโตะหมู

บูชา ๑. หนูอยู แฟลต มีพื้นที่จํากัด มีหิ้งพระก็เล็ก หนูเลยนําพระ
หนาตัก ๕ นิ้ว ๓ นิ้ว รวม ๑๑ องค มาวางบนหลังตูแทนห้ิงพระ จะ
เปนอะไรไหมคะ? ๒. หิ้ง หรือ โตะหมู อาจารยวาควรหันไปทาง
ทิศใดจึงจะเหมาะสมคะ? หรือไมจําเปน? เพียงเลือกพ้ืนที่วางในที่ๆ 
เหมาะสม ซึ่งหนูไดปรึกษาพระอาจารยที่สอนกรรมฐาน ทานบอกวา
จะวางทิศไหนก็ไดทั้งนั้น ถือเอาสะดวกวางในท่ีๆ อันควร

ตอบ 
๑. ได ๒. ตามที่พระทานแนะนํานั้นถูกตองแลว 

ยกได

ารตั้



๖๗สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๗๑ 
มหาทาน  มีความหมายครอบคลุมแบบใดบาง

ตอบ 
มหาทาน แปลวา ทานที่ยิ่งใหญ เชน ถวายของแกภิกษุสงฆ

จํานวนมาก สงเคราะหคนยากจนจํานวนมาก ตองลงทุนลงแรงมาก
การรักษาศีล ๕ ใหบริบูรณ ทานจัดเปนมหาทานเหมือนกัน เหตุผล
ก็คือวา ใหความปลอดภัยแกผู อื่นและแกตนเอง บรรดาวัตถุทาน
ทั้งหลายทานกลาววา “เสนาสนะทาน เปนทานท่ียิ่งใหญเพราะให
สําเร็จประโยชนมาก  เปนถาวรทาน  มีพระพุทธภาษิตบทหน่ึงวา 

“ใหขาวน้ําชื่อวาใหกําลัง 
ใหเส้ือผาชื่อวาใหผิวพรรณ
ใหดวงประทีปโคมไฟชื่อวาใหจักษุ
ใหที่อยูอาศัยหรือเสนาสนะชื่อวาใหทุกอยาง
ใหธรรมช่ือวาใหอมตะ”

คําถามที่ ๗๒ 
การมองแบบพระโสดาบัน ที่สอนใหเห็นส่ิงงามวาไมงาม และ

เห็นส่ิงไมงามวางามได มีรายละเอียดอยางไรบางคะ

ตอบ 
ไมใชมองอยางพระโสดาบันอยางเดียว แตเปนการมองอยาง

ผู มีโยนิโสมนสิการ ตามแนวของพระอริยเจา แมปุถุชนก็มองได
โดยใชปญญาท่ีแยบคาย สิ่งท่ีปรากฏวางาม มองใหไมงามก็ได โดย

ะ



๖๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

การพิจารณาถึงสวนที่ไมงาม สิ่งที่ไมงามพิจารณาใหเห็นวาเปนสิ่งที่
งามก็ได โดยพิจารณาถึงโทษของสิ่งนั้น เคยมีญัตติโตวาทีวา “อุจจาระ
ดีกวาทองคํา“ ปรากฏวาฝายเสนอชนะ พระสารีบุตรเคยชี้ใหภิกษุ
ทั้งหลายดูกองฟนกองหนึ่ง แลวบอกวา กองฟนน้ีเห็นเปนดินก็ได
เพราะมีธาตุดินอยู เห็นเปนนํ้า ลม หรือไฟก็ได เพราะมีธาตุนํ้า ธาตุลม 
และธาตุไฟอยูดวย ธรรมดาซากศพเปนที่รังเกียจของคนทั้งหลาย 
แตทานถือวาเปนดอกไมของพระอริยะ นี่คือการมองใหเห็นเปนงาม
ในสิ่งที่ไมงาม ทุกอยางมีแงดีแงเสีย สุดแลวแตจะมอง

คําถามที่ ๗๓ 
จริตมีกี่แบบคะอาจารย การท่ีเราจะสรุปวาใครเปนคนมีจริต

อยางไรนั้น จะสังเกตจากอะไรคะ และมีผลตอการปฏิบัติธรรมให
บรรลุมรรคผลนิพพานอยางไรบางคะ

ตอบ 
ตามนัยแหงคัมภีรวิสุทธิมรรค กลาวไว ๖ แบบ คําถามของคุณ

ชวงหลัง ตองอธิบายยาวมาก จึงขอแนะนําใหอานหนังสือ “สาระ
สําคัญแหงวิสุทธิมรรค” ของ วศิน อินทสระ เรื่องจริต ๖ ฉบับพิมพ
ของสํานักพิมพบรรณาคาร โทร. ๐๒-๒๒๒-๗๗๙๖ ตอนที่วาดวย
กรรมฐานคหณนิทเทส อธิบายถึงจริต ๖ ไวอยางละเอียดตั้งแตหนา
๒๗ จะตอบคําถามของคุณไดทั้งหมด

ายถงจรต ๖ ไวอยางละเอยด
ไดท้ังหมด



๖๙สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๗๔
การทาสีใหวัดหรือโรงเรียน  มีอานิสงสอะไรบางคะ

ตอบ 
คิดวามีอานิสงสมากมายสุดจะพรรณนาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทําใหผิวงาม ซึ่งเปนที่ตองการของคนท้ังหลาย

คําถามที่ ๗๕ 
คนคริสเตียน ไมรูจักศีล ๕ ไมไดทําบุญ จะตกอบายภูมิไหมคะ

ตอบ 
สําคัญอยูที่วา แมเขาไมรู จักศีล ๕ แตเขามีศีล ๕ หรือเปลา

วิธีทําบุญมีมากมาย ไมเพียงแตถวายของใหพระสงฆในพระพุทธ-
ศาสนาเพียงอยางเดียว เขาอาจทําบุญโดยวิธีอื่น เชน ตั้งเปนมูลนิธิ
ชวยเหลือคนยากจน เปนตน การใหทานเปนวิธีทาํบุญอยางหน่ึง ไมวา
ใหแกใคร คนท่ีรูจักศีล ๕ แตไมมีศีล ๕ ก็มีอยูมาก จุดสําคัญอยูที่
ไดบําเพ็ญคุณงามความดีตามฐานะของตนๆ 

คนที่จะตกอบายภูมิหรือไมหลังจากตายแลว ตามนัยแหงพระ-
พุทธพจนในกรณียากรณียสูตร “คนใดก็ตามประพฤติทุจริตดวย
กาย วาจา ใจ พยากรณไดวา ตายแลวไปทุคติ สวนผูประพฤติสุจริต
ดวยกาย วาจา ใจ พยากรณไดวา ตายแลวไปสุคติ” สําหรับผูประพฤติ
สุจริตยังมีอานิสงสอีก ๔ อยางคือ 

๑. ตนเองติเตียนตนเองไมได 
๒. ผูรูใครครวญแลวสรรเสริญ 
๓. เกียรติคุณอันดีงามยอมฟุงขจรไป 
๔. ไมหลงตาย

งยง

ภมิไหมค



๗๐ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๗๖ 
สวัสดีครับอาจารยวศิน อินทสระ ผมสงสัยเรื่องเทพครับ อยาก

ใหอาจารยตอบผมเปนขอๆ ดวยครับ 
๑. เทพที่อยูบนสวรรคสามารถรูไดไหมวา พระท่ีอยูบนโลกมนุษย 

พระรูปไหนเปนพระอรหันตครับ 
๒. เทพที่อยากอยูบนสวรรคนานๆ ตองทําบุญอยางไร ทําตน

อยางไรถึงจะอยูบนสวรรคนานๆ ครับ 
๓. สงสัยวา เทวดาช้ันดาวดึงสสามารถข้ึนมาเท่ียวสวรรคชั้น

ดุสิตไดหรือไม 
๔. สงสัยวา เมื่อเกิดเปนเทวดาแลว สามารถมองเห็นนรกได

หรือเปลาครับ 
๕. สงสัยเทวดาสามารถลงมาเที่ยวในนรกไดหรือเปลาครับ 
๖. สงสัยเทวดาสามารถเลือกเกิดบนโลกมนุษยไดหรือเปลา เชน 

อยากเกิดเปนคนรวย คนรูปงาม คนปญญาดี ถาเทวดาสามารถ
เลือกเกิดได เทวดาองคนั้นตองสะสมบุญดานใดบางครับ ขอบคุณ 
อาจารยวศิน อินทสระ  มากครับที่ตอบ

ตอบ 
ผมไมมีความรูเรื่องเทวดามากพอท่ีจะตอบคําถามท้ังหมดของ

คุณได ตอบไปก็เปนการเดา ซึ่งเปนสิ่งที่ผมไมอยากทํา 



๗๑สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๗๗ 
เรียน อ.วศินที่เคารพอยางสูง อยากเรียนถามวา นางอุบลวรรณา

ภิกษุณีพระอรหันตดานฤทธิ์ มีวิบากกรรมอะไรจึงโดนขมขืนคะ 
ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ 
ในตําราทานไมไดบอกไว ผมไมเคยพบในตําราเลมใดวาทาน

ไดทํากรรมอะไรไว  อาจจะเปนกรรมใหมของนันทมาณพก็ได

คําถามที่ ๗๘ 
ขอเรียนถามทานอาจารยวา ความทุกขที่กลาวถึงในอริยสัจมี

อะไรบาง ขอขอบพระคุณ

ตอบ 
ความทุกขที่กลาวถึงในอริยสัจ ๔ มี ๑๑ อยางคือ 
๑. ความเกิด 
๒. ความแก 
๓. ความตาย 
๔. ความเศราโศก 
๕. ความรํ่าไรรําพัน (ปริเทวนา) 
๖. ความทุกขกาย 
๗. ความทุกขใจ (โทมนัส) 
๘. ความคับแคนใจ 
๙. การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก (ปยวิปโยค) 

วถึงในอริยสัจมี

ยางคือ 



๗๒ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

๑๐. การตองประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รัก (อัปปยสัมปโยค) 
๑๑. ปรารถนาสิง่ใดไมไดสิง่นัน้ตามทีห่วงั เรยีกวาอจิฉาวฆิาตะ กไ็ด
กลาวโดยยอ ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ ๕ เปนความทุกขโดย

รวบยอด นี่คือความทุกขที่ตรัสไวในอริยสัจ ปรากฏในธัมมจักกัปป-
วัตตนสูตร ขอวา “ปรารถนาส่ิงใดไมไดสิ่งน้ันตามท่ีตองการ” นั้น
มีคําขยายใน มหาสติปฏฐานสูตรวา สัตวผูมีความเกิด แก เจ็บ ตาย
เปนธรรมดา จะปรารถนาวา ขอเราอยาไดเกิด แก เจ็บ ตาย เลย
ยอมเปนไปไมได ถาจะต้ังคําถามวา ในที่นี้ไมไดกลาวถึงพยาธิ คือ
ความเจ็บปวย วาเปนทุกข ตอบวา พยาธิหมายถึงความทุกข
ทางกาย มอียูแลวในคาํวา “ทกุขะ” คาํวา “ทกุขะ” ถามาคําเดียวโดด
ใหหมายถึง ทั้งทุกขกายและทุกขใจ แตถามาคูกับโทมนัสสะ
อยางในอริยสัจนี้ทุกขะใหหมายถึงทุกขทางกาย โทมนัสสะ
หมายถึงทุกขทางใจ แตมีพระบาลีบางแหงกลาววา “พยาธีป
ทุกฺขา” แปลวา แมความเจ็บปวยก็เปนทุกข

สวนความทุกขในขันธ ๕ นั้น หมายถึง ทุกขเวทนาตางๆ อยู
ในเวทนา ๓ คือ สุขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนา
สวนความทุกขในไตรลักษณนั้น ครอบคลุมเอาความทุกขทั้งหมด
ทั้งส่ิงที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ตามพระบาลีพุทธพจนที่วา “สพฺเพ
สงฺขารา ทุกฺขา” สังขารท้ังปวงเปนทุกข 

ในเวทนา ๓ คอ สุขเวทนา แ
สวนความทุกขในไตรลักษณ
ทั้งส่ิงที่มีชีวิตและส่ิงท่ีไมมีชีวิ
สงฺขารา ทุกฺขา” สังขารท้ังปวง
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คําถามที่ ๗๙ 
ขอเรียนถามวา ทุกข ๓ ตา คืออะไร สุญญตาและอตัมมยตา

มีความหมายอยางไร ขอขอบพระคุณคะ

ตอบ 
ทุกข ๓ ตา คือ 
๑. ทุกขทุกขตา แปลวา ทุกขเพราะมันเปนทุกข เชน ทุกขเวทนา

ในขันธ ๕ อยางท่ีทานกลาววา “ทุกขเทานั้นเกิดขึ้น ทุกขเทาน้ันตั้งอยู 
ทุกขเทานั้นดับไป นอกจากทุกขไมมีอะไรเกิด นอกจากทุกขไมมีอะไร
ดับ” คําวา “ทุกข” ในที่นี้หมายถึง ขันธ ๕ นั่นเอง 

๒. วิปริณามทุกขตา แปลวา ทุกขเพราะเปลี่ยนแปลง เชน สุข
แปรเปนทุกข ตัวอยางเชน เปนสุขเพราะไดลาภ เปนทุกขเพราะเสื่อม
ลาภ เปนตน 

๓. สังขารทุกขตา เปนทุกขเพราะเปนสังขาร ดังกลาวแลวใน
ไตรลักษณ 

สุญญตา แปลวา ความวาง ฝายท่ีเปนโลกียะ หมายถึง สิ่งที่มี
เหตุปจจัยใหเกิดขึ้น ดับไปเพราะสิ้นเหตุปจจัย ในซีกโลกุตตระ
หมายถึง พระนิพพาน ดังที่ทานกลาววา “นิพพานชื่อวาสุญญตา
เพราะวางจากราคะ  โทสะ  โมหะ” 

อตัมมยตา  หมายถึง  นิพพานอันไม มี เหตุป จจัยปรุงแต ง
พระอรหันตมีอีกชื่อหนึ่งวา อตัมมโย เปนคุณศัพท แปลวา ผูมั่นคง 
อตัมมยตา เปนนามศัพท แปลวา ความม่ันคง ความคงท่ี ความท่ี
ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงได  หมายถึง  นิพพาน  นั่นเอง 

ผูมั่นคง
ความที่
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มีอีกคําหน่ึงซ่ึงนาสนใจมาก คือคําวา “ตถตา“ แปลวา ความ
เปนเชนน้ันเอง เชน สิ่งท้ังปวงไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ถามวา 
ทําไม ตอบวา มันเปนเชนนั้นเอง ไมเปนอยางอ่ืนไปได (อนัญญตา)
ยังมีตาอีกหลายตาท่ีมีความหมายดีๆ แตขอยุติไวเพียงเทานี้กอน
ขอใหผูถามมีความสุขความเจริญในธรรมย่ิงๆ ขึ้นๆ ไป

คําถามที่ ๘๐
เมื่อเราต้ังใจทําความดีอยางบริสุทธิ์ใจ แตกลับถูกตําหนิและ

กลาวหาอยางไมเปนธรรม เราควรวางใจอยางไรและรักษากําลังใจ
ในการทําดีตอไปไดอยางไร  บางครั้งรูสึกทอแทคะ

ตอบ
เมื่อเรารูวาถูกกลาวหาโดยไมเปนธรรม ก็วางเฉยเสียเถอะ ไมตอง

ไปตอความยาวสาวความยืด พระพุทธเจาเองก็เคยถูกกลาวหาโดย
ไมเปนธรรม เชนเร่ืองนางจิญจมาณวิกา และเร่ืองนางมาคัณฑิยา 
เปนตน แตก็ทรงน่ิงเฉย ในท่ีสุดผู กลาวหาก็แพภัยตนเอง ขอให
สบายใจเถอะ ความทอแทเปนเร่ืองธรรมดาซ่ึงทุกคนตองมีอยูบาง
กาลเวลาลวงไปก็จะหายไปเอง บางอยางเราตองอาศัยกาลเวลาเปน
ยารักษา  ขอใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในกุศลกิจที่ทํา
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คําถามที่ ๘๑
ที่บานมีศาลพระภูมิครับ เมื่อผมยึดถือพระรัตนตรัยแลว แต

ผมอยากใหทานชวยคุมครองคนในบาน ผมจะสามารถนําอาหารมา
ถวาย หรือแผบุญกุศลให โดยไมกราบไหวไดไหมครับ 

ตอบ 
คดิวาได กราบไหวดวยก็ไมเปนไร สรณคมนคอืการถึงพระรัตนตรัย

ก็ยังคงอยู 

คําถามที่ ๘๒
อยากทราบวาเราเกิดมา ชีวิตเราตองการอะไรกันแนคะ หนูควร

จะใชหลักธรรมขอไหนเปนเครื่องคอยยึดเอาไวเตือนสติ เพราะทาน
อาจารยผานโลกมามาก ทานมีแนวทางดําเนินชีวิตอยางไรใหชีวิต
ไมวุนวาย  มีหลักคิดและวิธีปฏิบัติอยางไร 

ตอบ 
ควรจะดําเนินชีวิตใหไดประโยชนทั้ง ๓ คือ ประโยชนในโลกนี้ 

ประโยชนในโลกหนา และประโยชนสูงสุด คือมรรค ผล นิพพาน
เพื่อใหไดประโยชนในโลกนี้ พระพุทธเจาทรงสอนใหใชหลัก ๔ ประการ 
คือ 

๑. ขยันหมัน่เพยีรในการศึกษาและการหาทรัพย ในการทําความดี 
๒. เมื่อทําตามขอ ๑ แลว ก็ควรรักษาทรัพยสมบัติ เปนตน

ไวไมใหเส่ือม 
๓. รูจักคบคนดี 
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๔. ใชชีวิตเหมาะสมแกกําลังทรัพยที่หาได ไมใหฟุมเฟอยเกินไป
หรือฝดเคืองเกินไป 

หลักทั้ง ๔ ประการน้ีทานเรียกวาทิฏฐธัมมิกัตถะ คือประโยชน
ที่เห็นไดในปจจุบัน  เพื่อความสุขความสําเร็จแหงชีวิตในปจจุบัน 

เพือ่บรรลปุระโยชนในโลกหนาทานสอนใหยดึหลัก ๔ ประการ คอื 
๑. สัทธาสัมปทา มีความเชื่อที่ถูกตอง มีเหตุผล ไมเชื่องมงาย 
๒. สีลสัมปทา มีศีลสมบูรณตามฐานะของตนๆ 
๓. จาคสัมปทา มกีารเสียสละแบงปน ตามสมควรแกฐานะของตน 
๔. ปญญาสัมปทา สมบูรณดวยปญญา รูจักผิดชอบช่ัวดี มีชีวิต

อยูอยางผูมีปญญาซึ่งเปนชีวิตที่ประเสริฐ 
ทั้ง ๔ ประการน้ีทานเรียกวา สัมปรายิกัตถะ คือหลักธรรมเพ่ือ

บรรลุประโยชนในโลกหนา และเปนประโยชนเกื้อกูลในโลกนี้ดวย
เพื่อไดบรรลุประโยชนสูงสุด คือ มรรค ผล นิพพาน ทานสอนใหดําเนิน
ชีวิตตามมรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกตอง เปนตน ซึ่ง
ยอลงเปน ปญญา ศีล และสมาธิ 

มีหลักธรรมสําคัญอีกหลายขอที่ควรยึดถือไว เชน ความไม
ประมาท ซึ่งพระพุทธเจาทรงยกยองมาก วาเปนมูลรากแหงกุศลธรรม
ทั้งหลาย
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คําถามที่ ๘๓
เม่ือมีอะไรเขามาในชีวิตใหเราตองตัดสินใจ เราจะรูไดอยางไร

วาเราจะตัดสินใจถูกหรือผิด  ทานอาจารยมีหลักอยางไรคะ

ตอบ 
เรื่องนี้ยากมาก บางทีเราตองคอยดูผลวาผลออกมาดีหรือไมดี 

ถาผลออกมาดีแสดงวาเราตัดสินใจถูก ถาผลออกมาไมดีแสดงวา
เราตัดสินใจผิด เรื่องนี้สิ่งสําคัญก็คือ วิจารณปญญา แตก็ยังมี
เงื่อนไขอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเราไมอาจรู ไดเปนไปตามหลักที่ว า เรา
สามารถจะเรยีนรูกฎของสิง่ทัง้หลายไดทัง้หมด แตเราไมอาจรูขอ
ยกเวนไดทัง้หมด อกีอยางหนึง่ลองใชหลกักศุลมลู (รากเหงาของกศุล)
คือ ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง มาตัดสินวาเราทําไปดวยความ
ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลงหรือไม หรือวาทําไปดวยความโลภ โกรธ หลง 
ซึ่งเปนอกุศลมูลรากเหงาของอกุศล นี้เปนหลักหน่ึงในการตัดสิน
ความดีความชั่ว  ความถูกความผิด 

ปรัชญาตะวันตกฝายประโยชนนิยมบอกวา ใหถือเอาประโยชน
เปนหลัก ถาสําเร็จประโยชนก็ถือวาดี ถูกตอง สวนนักปรัชญาชาว
เยอรมันชื่อคานทเห็นวา ความดีก็คือความดี ความชั่วก็คือความชั่ว
สําเร็จในตัวเอง  ไมตองคอยดูผล 

ขอแนะนําใหอานหนังสอืจริยศาสตร (ศาสตรทีว่าดวยคุณความดี
และศิลปะในการตัดสินใจ) ของ วศิน อินทสระ ของสํานักพิมพ
บรรณาคาร หรือบรรณกิจ

นท
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คําถามที่ ๘๔
ผูที่มีปญหากับบุพการีของตน ขาดความเคารพนอบนอม และ

เคยใชถอยคําไมสุภาพ เคยตวาด ตะคอก หรือโตเถียงบอยๆ จะมี
วิธีใดแกไข เพ่ือนําพาจิตใจใหไมโมโหหรือเกิดอารมณเสียเวลาคุยกัน 
หรืออยูดวยกัน หากพาตัวไปนั่งสมาธิ จะสามารถเขาถึงไดหรือไมคะ
ถาไมมีการขอขมาตอพอแมเสียกอน 

ตอบ 
ควรจะขอขมาตอพอแมเสียกอน การขอขมาตอพอแมและทําให

ทานพอใจ เปนความดีที่ลูกควรทํา สําหรับการทําสมาธิวิปสสนาไว
ทีหลังก็ได ประการแรกเปนหนาที่โดยตรง สวนประการหลังเปน
หนาที่โดยออม

คําถามที่ ๘๕
หนูไดศึกษาธรรมะมาไดระยะหน่ึงคะ หนูไดพอศึกษามาจากครู

อาจารยที่วา ตายแลวเกิดทันทีซึ่งการจุติแลวไปปฏิสนธิในภพภูมิใหม
ทันที เชน อรูปภูมิ รูปภูมิ สวรรค มนุษย อบายภูมิ (นรก เปรต อสุรกาย 
เดรัจฉาน) แลวคํากลาวเร่ืองราวท่ีวาเมื่อตายแลวจะมียมทูตมารับตัว
ไปตัดสินกรรม ทําใหหนูงงและสับสนคะ วาคืออะไร แลวถาเรื่องนี้
มีจริง ตัวจิตที่ปฏิสนธิใหมตัวนั้นมันเกิดในภูมิไหนกันคะ ยมทูตถึง
ตองรับไปตัดสินกอนวาจะสงไปภูมิไหนตอไป หรือเรื่องนี้ไมไดมีอยูจริง
คะ หนูสงสัยและเปนขอของใจท่ีสุดคะ พยายามหาคําตอบในเว็ป
ตางๆ แตไมกระจางคะ หนูจึงมาขอคําชี้แนะจากทานอาจารยคะ 

ขอความเมตตาจากทานอาจารยไดโปรดเมตตา กรุณาชี้แนะ
คําตอบใหหนูดวยนะคะ 
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ตอบ
ปญหาของคุณตอบยากมาก ผูที่จะตอบปญหานี้ไดชัดเจนคือ

ผูที่ไดทิพจักษุญาณหรือจุตูปปาตญาณ คือญาณที่รูการจุติและอุบัติ
ของสัตวทั้งหลาย เทาที่ผมทราบมาบางจากตําราก็คือ ผูที่ตายแลว
จะตองไปเกิดเลย เปนอยางใดอยางหน่ึงสุดแลวแตกรรมท่ีทําไวทั้ง
ในชาติกอนและชาตินี้ บางคนตองผานไปทางยมโลก ใหยมบาล
พิจารณา (โปรดดูเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก) บางคน
ไมตองผานทางยมโลก แตไปเทวโลกเลย มีเทวดามารับบาง ไมมีบาง 
เหมือนหลับแลวตื่นข้ึน บางคนเท่ียวเรรอนอยูในโลกมนุษย แตก็ถือวา
ไดเกิดแลว อาจเปนเทวดาในภูมิตํ่าหรือเปนอสุรกาย หรือเปนรุกข-
เทวดา (ขอแนะนําใหอานเพิ่มเติมหนังสือเรื่อง “หลักกรรมและการ
เวียนวายตายเกิด” ของวศิน อินทสระ ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพ)

คร้ังหน่ึงพระมหากัสสปน่ังพจิารณาจุตแิละอุบตัขิองสัตวทัง้หลาย
ในภพภูมิตางๆ พระพุทธเจาทรงทักพระมหากัสสปวา เร่ืองน้ีแม
พุทธญาณก็กําหนดไดยาก แสดงวาเปนเรื่องลึกซึ้งสลับซับซอน
เกินกวาปญญาของคนธรรมดาจะรูได ผมขอขอบคุณท่ีคุณไดถามมา 
และขอโทษท่ีไมสามารถตอบปญหาของคุณใหแจมแจงได 

คําถามที่ ๘๖
ผมเร่ิมศึกษาธรรมะจริงๆ ไดประมาณ ๕ ป ศึกษามาเร่ือยๆ และ

ลงมือปฏิบัติเองท่ีบานมาโดยตลอด มีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นกับ
ความคิดที่มีตอสิ่งตางๆ รอบตัว มีคําถามเรียนถามอาจารยดังนี้ครับ

ทุกวันนี้ถามีเวลาวาง ใจมักคดิถึงแตวัด อยากเขาไปในวัด อยาก
ที่จะไปสนทนาพูดคุยกับพระ อยูบานขณะทํากิจในชีวิตประจําวัน

ยๆ และ
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มักนําธรรมมาพิจารณา ไตรลักษณบาง ปฏิจจสมุปบาทบาง หรือ
ขันธหา โพธิปกขิยธรรม โดยนํามาวิเคราะหเทียบเคียงกับสิ่งท่ีกําลัง
เกิดกับตัวเองขณะนั้น 

ดูทีวีก็ไมสนุก (เคยสนุก) ฟงเพลงก็ไมสนุก (เคยชอบมาก) แต
ฟงธรรมะกลับมีความสุข เกิดอาการอยากบอกอยากเลาในธรรมตางๆ
ที่ตนเขาใจ (ที่คิดวาตนเขาใจ) ใหกับเพ่ือนๆ แตก็ไมสามารถทําได
เพราะเพื่อนๆ ไมรู เรื่อง มุมมองของเพื่อนตอสิ่งตางๆ ไมเหมือนเรา
ทําใหคุยกันคนละเรื่อง เลยกลายเปนคุยกับเพื่อนๆ ไมได เพราะ
คุยกันคนละเร่ือง คนละภาษา ผมวาสิ่งน้ีเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ขอ ๑ เพราะไมรูจะคุยกับใคร 

แตการอยากบอก อยากเลา หรืออยากพูดคุยสนทนาธรรม
ทําไมไดอยางที่ใจตองการทุกครั้งก็จะวางครับ หันกลับมาอยู กับ
ตัวเอง ปรกติแลวผมก็แทบไมพูดคุยกับใครอยู แลว พิจารณาจิต
ตัวเองขณะมีอารมณมากระทบ รูสึกดีที่รู เทาทันการปรุงแตงของจิต
แมวางไมไดทนัทีแตกร็ูวาจิตกาํลงัทําหนาท่ีอะไรอยู  และวางไดในท่ีสดุ
วาเทคโนโลยีในปจจุบันชวยใหไดเขาถึงธรรมะไดงายข้ึนขณะอยูที่บาน
หลายขอที่ถามอาจารยคิดวาเปนสิ่งดี แตอยากเห็นมุมมองอาจารย
ครับ  อีกอยางผมเกรงวาตนจะเตลิดไปนอกลูนอกทางครับ 

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ 

ตอบ
การปฏบิตัธิรรมตองใหเปนไปในลกัษณะทีว่า โลกไมใหชํา้ ธรรม

ไมใหเสีย เรื่องโลกก็คุยกับเขาได เรื่องธรรมก็คุยกับเขาได ใครไม
อยากคยุเรือ่งธรรมเรากไ็มคยุ ธรรมเปนของมคีาสงู เราควรใหเฉพาะผูที่
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ตองการรับเทานั้น อยาไปยัดเยียด อยางไรก็ตามขออนุโมทนาตอ
การปฏิบัติของคุณที่ทํามาไดถึงขนาดน้ี แตถึงอยางไรก็ตองพยายาม
ใหเข ากับคนอื่นได ไมแปลกแยกจากหมู คณะ มิฉะนั้นแลวคน
ทั้งหลายจะมองผูปฏิบัติธรรมไปในทางลบวาเปนคนแปลกๆ เราตอง
อยูอยางธรรมดาสามัญที่สุด ที่ทานเรียกในภาษาอังกฤษวา Plain
living high doing คืออยูอยางตํ่าแตกระทําอยางสูง เราบินอยาง
นกอินทรียก็ได  แตก็อยูอยางนกกระจอกได 

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระ
สังฆราชองคหนึ่ง ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงประทานพระโอวาท ไววา
“ผูปฏิบัติธรรมควรปฏิบัติยึดประโยชนไวได ทั้งทางโลกและทางธรรม 
นั่นแลเปนดี จัดวาเปนคนมีปญญา พระศาสนายอมสําเร็จประโยชน
แกคนตามชั้น ผูใดขาดหรือบกพรองทางใด ผูนั้นควรขวนขวายในทาง
นั้น เพื่อทําคุณที่ขาดใหมีขึ้น ทําคุณที่บกพรองใหบริบูรณ พระศาสดา
ก็ทรงตั้งพระหฤทัยจะใหเปนเชนนั้น” (จากหนังสือ ธรรมคดี หนา ๙๗) 

คําถามที่ ๘๗
พุทธประวัติที่เราไดศึกษากันมา อยากทราบวา 
๑. มาจากพระโอษฐของพระพุทธเจาหรือวารวบรวมขอมูลมา

จากแหลงใด 
๒. ความนาเชื่อถือมีมากนอยเทาใด 
ขอบพระคุณอาจารยที่ใหความกระจาง และขอคุณพระศรีรัตน-

ตรยัไดดลบนัดาลใหอาจารยมสีขุภาพแขง็แรง มคีวามสขุตลอดไปครบั
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ตอบ 
รวบรวมขอมูลมาจากพระไตรปฎกและอรรถกถาตางๆ ฉบับที่

คณะสงฆใชเปนตําราหลักสูตรนักธรรมอยูในเวลานี้ เปนผลงานการ
เรียบเรียงของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
บาง ของสมเด็จพระสังฆราช (สา) บาง เชื่อถือไดมากทีเดียว เพราะ
ทานรวบรวมและเรียบเรียงอยางทันสมัย

คําถามที่ ๘๘
ผมสงสัย 
๑. เสพเมถุน คือ อะไร 
๒. เสพเมถุนธรรม คือ อะไร 
ขอบคุณอาจารยวศิน อินทสระ มากครับ 

ตอบ
 เสพเมถุน คือ การรวมเพศระหวางหญิงชาย แมแตกับสัตว

เดรัจฉาน สําหรับภิกษุทานปรับเปนอาบัติปาราชิก คือขาดจากความ
เปนพระ บางทีก็เรียกวาเมถุนธรรม ความหมายเดียวกัน ในหมูพวก
กะเทยก็เรียกวาเสพเมถุนเหมือนกัน ก็คงมีเทานี้ รายละเอียดมีมาก 
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คําถามที่ ๘๙
สวัสดีครับ อาจารยวศิน อินทสระ 
คนที่เผยแพรธรรมะผิดๆ เขาจะไดรับโทษอยางไร ยกตัวอยาง

เชน พระพุทธเจา บอกวา สิ่งนี้ถูก แตคนเผยแพรธรรมะคนน้ัน บอกวา 
สิ่งนี้ผิด คนที่เผยแพรธรรมะผิดๆ แบบนี้ เขาจะไดรับโทษอยางไร
แลวคนท่ีเผยแพรธรรมะท่ีถูกตอง ตามแนวพระไตรปฎกฉบับเถรวาท
เขาจะไดรับบุญกุศลอยางไรครับ ขอบคุณอาจารยมากครับ 

ตอบ
คนที่เผยแพรธรรมะผิดๆ โทษประการแรกก็คือ ทําใหคนหลงผิด

เขาใจผิดจากความเปนจริง พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลเชนนั้นเกิดมา
เพือ่ใหโทษแกชาวโลก ไมเปนประโยชนแกชาวโลก คตสิมัปรายภพของ
เขาหลังจากตายแลว นาจะเปนทคุติ สวนผูทีเ่ผยแพรธรรมะถูกตองยอม
ประสบบุญเปนอนัมาก เขาเกิดมาเพ่ือประโยชนแกชาวโลก สมัปรายภพ
ของเขานาจะเปนสคุตอิยางแนนอน ถาไมมบีาปกรรมอยางอืน่เหนีย่วรัง้
ไว เร่ืองของกรรมในชีวิตคนเปนเรื่องสลับซับซอนมาก พยากรณไดยาก 
สิ่งที่นากลัวมากคือมิจฉาทิฏฐิ ทําใหคนดําเนินชีวิตผิดจากทํานอง
คลองธรรม พระพุทธเจาตรัสวา “มิจฉาทิฏฐิเปนโทษอยางยิ่ง” คนท่ี
เปนมิจฉาทิฏฐิเสียเอง แลวจะสอนผูอื่นใหเปนสัมมาทิฏฐิไดอยางไร
สวนสัมมาทิฏฐิเปนคุณอยางยิ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง ผูที่เปนสัมมา
ทฏิฐดิวยตนเองแลว เมือ่ชกันาํผูอืน่กย็อมจะชักนาํไปในทางสัมมาทิฏฐิ
เหมือนกัน เปนผูเกิดมาเพ่ือประโยชนแกชาวโลก

ถรวาท
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คําถามที่ ๙๐
ปมที่ถูกผูกวาแมไมรัก แกไขความรูสึกนี้อยางไรดีคะ คุณแมเสีย

ได ๕ ปแลว แตปมในใจยังลบไมได เพราะมีคนคอยตอกย้ํา ทั้งพี่นอง
และเพื่อนบาน 

ตอบ
ตองประพฤติตนเปนผูไมมีปม ไมมีทั้งปมดอยและปมเขื่อง ไม

นําตนไปเทียบกับใคร ไมนําใครมาเทียบกับตน นี่คือวิถีแหงผูไมมีปม 
ปมดอยทําใหนอยเน้ือตํ่าใจ ปมเข่ือง ทําใหยกตนขมผูอื่น ปมดอย
และปมเขื่องเกิดเพราะการเปรียบเทียบ คือเปรียบเทียบ ตนกับผูอื่น
ทางจิตวิทยาทานสอนวา ถาจะเปรียบเทียบก็ใหเปรียบเทียบกับตนเอง 
คือ เราเมื่อกอนกับเราเดี๋ยวนี้อยางไหนดีกวากัน ปมท่ีคุณมีอยูนั้น
เปนเพราะความคิดปรุงแตง ถาไมคิดก็ไมทุกข ตัวคุณก็คือตัวคุณ
ในโลกน้ีไมมีใครเหมือนใคร  มีพระพุทธพจนอยูบทหนึ่งวา 

“เปนผูวางเฉย มีสติทุกเมื่อ 
ไมสําคัญตนวาตํ่ากวาเขา 
เสมอเขา หรือสูงกวาเขา กิเลสยอมไมมีแกบุคคลเชนน้ัน”
คําตอบน้ีอาจไมคอยตรงคําถามทีเดียว ถาจะใหตรงก็คือ ขอให

คุณคิดเสียใหมวา ที่วาแมไมรักนั้น ไมจริง ที่จริงแมรักคุณ แตความรัก
ของคนแสดงออกไมเหมือนกัน ขอใหคุณถอนลิ่มเกาออก แลวตอก
ลิ่มใหมเขาไปโดยใชลิ่มตอกล่ิม บัดนี้แมของคุณก็ไดเสียชีวิตไปแลว
ขอใหคดิถงึทานแตในทางท่ีด ี และนาจะตรงตอความเปนจรงิ  (โปรดอาน
เพิ่มเติมในหนังสือ “บนเสนทางสีขาว” ของ วศิน อินทสระ เรื่องที่ ๑
ธรรมเพ่ือชีวิต ๗ ประการ แนวคิดเพ่ือใหอยูเปนสุขใน ๗ ประการน้ัน
มีเร่ือง “ปม” อยูดวยเรื่องหนึ่ง)
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คําถามที่ ๙๑
อาจารยคะ การดักหนูกาวจะบาปไหมคะ หนูไมมีเจตนาจะให

เขาตาย เเตหนูมารุกรานที่อยูอาศัยคะอาจารย เเลวถาเราเลี้ยงเเมว
เพื่อกําจัดหนู  ยังสรางบาปดวยไหมคะ 

ตอบ
ดักหนูเมื่อไดแลวก็นําไปปลอยไมบาป ดีดวยซํ้าไปใหมันไดอยู

ในท่ีๆ ควรจะอยู การเล้ียงแมวเพราะเรารักมันก็เปนความดีอยางหน่ึง
แตการที่มันไปจับหนูนั้นเปนเรื่องของแมว ไมใชเร่ืองของเรา เพราะ
หนูเปนอาหารของแมว ที่วัดปามีใบไมหลนลงกับพื้นมาก พระกวาด
ใบไมเปนหนาที่ของทาน อาจไปโดนตัวหนอนหรือแมลงสาบ เปนตน
บาง ทานก็ไมไดตั้งใจ ชาวนาไถนาอาจโดนสัตวในดินบาง แตก็ไมบาป
เพราะไมไดตั้งใจ การเลี้ยงแมวเปนหนาที่ของเรา สวนการจับหนูเปน
หนาที่ของแมว เราไมเคยใชใหมันจับ ตอนที่มันจับเราไมเห็นดวยซํ้าไป 
ถาเราคิดมากในเรื่องอยางนี้ เราจะทําอะไรไมไดเลย แมแตสรางถนน 
ขายน้ํามันเพราะวามีถนนมีนํ้ามัน รถจึงชนกันบาง คนตายเพราะ
รถชนกันบาง  เราตองรูจักคิดแบบตัดตอน 

คําถามที่ ๙๒
กราบเรยีนถามอาจารยทีเ่คารพ  ลกูสาวดฉินัถามวามนุษยฆาสัตว

ถือวาเปนบาป และถาสัตวฆาสัตวกันเองจะบาปไหมคะตามพระพุทธ
ศาสนา กราบขอบพระคุณมากคะ 

ตอบ
สัตวฆากันเองก็บาปเชนเดียวกัน เชน เสือจับกวางกิน เสือก็บาป 

 ั 



๘๖ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๙๓
การทําบุญแบบไหน ไดบุญมากนอยตางกันอยางไรครับ พระ-

พุทธเจาตรัสไวอยางไรครับ 

ตอบ
การทําบุญทุกอยางไดบุญทั้งนั้น แตจะไดมากไดนอยอยางไร

ขึ้นอยูกับเง่ือนไขตางๆ มากมาย ขอยกตัวอยางสักปริยายหน่ึง เชน
เรื่องสัมปทา ๔ (สัมปทา แปลวา ความพรั่งพรอม ความสมบูรณ) 

๑. วัตถุสัมปทา ไดผู รับทานที่มีศีลมีธรรม ดังท่ีพระพุทธเจา
ตรัสวา “ทานที่ให แกผูมีศีลยอมมีผลมาก ที่ใหแกผูไมมีศีลหามีผล
มากไม” คําวา “วัตถุ” ในที่นี้ หมายถึงตัวบุคคล 

๒. ปจจัยสัมปทา หมายถึง ของที่ทําบุญนั้นตองเปนของบริสุทธิ์
ไดมาโดยธรรม ถูกตองตามธรรม  ไมใชคดโกงฉอฉลเขามา 

๓. เจตนาสัมปทา พรั่งพรอมดวยเจตนาทั้ง ๓ กาล คือ กอนให
ก็มีใจยินดี กําลังใหก็มีใจเลื่อมใส ใหแลวก็มีใจชื่นบาน ไมเสียดาย 

๔. คุณาติเรกสัมปทา สมบูรณดวยบุคคลผูรับที่มีคุณพิเศษ เชน
ผูที่ออกจาก นิโรธสมาบัติ ทําบุญตอทานเชนนั้นยอมมีผลมาก ผูที่จะ
เขานิโรธสมาบัติไดนั้น ตองมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เปนพระอนาคามี
หรือเปนพระอรหันตที่ไดฌาน ๘ 

มีปริยายอ่ืนๆ อีกมากมาย ในเร่ืองการท่ีจะทําบุญใหมีผลมาก
เชน การรักษาศีล การเจริญภาวนา (โปรดดูบุญกิริยาวัตถุ ๑๐) ฯลฯ ญ



๘๗สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๙๔
การปฏิบัติตอคนที่วาราย คิดรายตอเรา ควรทําอยางไรจึงจะ

เหมาะสมคะอาจารย 

ตอบ
ตองปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทท่ีวา “เราจักอดทนตอคําลวงเกิน

ของผูอื่น เหมือนชางศึกที่กาวลงสูสงคราม ตองอดทนตอลูกศรท่ีมา
ทั้ง ๔ ทิศ เพราะคนสวนมากในโลกนี้เปนคนชั่ว ในหมูมนุษยดวยกัน
ผูที่ฝกตนใหอดทนตอคําลวงเกินของผูอื่นได เปนผูประเสริฐท่ีสุด” 

นอกจากนี้พระพุทธองคยังตรัสสอนไวดวยวา “ขอใหเธอทั้งหลาย
ทําจิตใหเหมือนแผนดิน ซึ่งใครจะขุดใหหมดไมได ใครจะท้ิงของ
สะอาดหรือไมสะอาดลงไปแผนดินก็รับได ทําจิตใหเหมือนทองฟา
ซึง่ใครจะเขียนภาพใหตดิไมได หรอืใครจะจุดไฟเผาฟากต็ามใจ – (วศนิ) 
ทําจิตใหเหมือนแมนํ้าซึ่งใครจะเอาคบเพลิงไปจุดใหติดไมได ทําจิต
ใหเหมือนถุงหนังแมวซึ่งนายชางฟอกนุมนวลดีแลว ใครจะตีใหดัง
ไมได เมื่อทําจิตไดเชนนี้จะไมมีคําใดๆ ของใครๆ ที่เธอจะอดทนไมได” 

นอกจากน้ีขอใหคิดวา ความรายเกิดขึ้นในผูใด มันยอม
ทําลายและทํารายบุคคลผูนั้นเอง ความดีเกิดข้ึนในผูใดยอม
จะอํานวยผลดีใหแกบุคคลผูนั้นเอง ขอใหเราทําดีไวเสมอ เดิน
อยูบนเสนทางแหงความดีอยูเสมอ



๘๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๙๕
สวัสดีคะ รบกวนเรียนสอบถามอาจารยวศินคะ 
เมื่อไมนานมาน้ี ดิฉันไดสูญเสียรุนนองรวมงานคนหน่ึง นองเปน

คนดี เปนลูกชายคนเดียวของครอบครัว กตัญูและกําลังจะแตงงาน
เร็วๆ นี้ นองเขาประสบอุบัติเหตุรายแรงอันเนื่องจากความประมาท
รถชนทายรถพวงและเกิดไฟลุกไหมแทบหมดทั้งรางทันที แตเน่ืองจาก
ตอนที่ยังมีชีวิตอยู เขาเปนคนที่ดีมาก แตตอนเสียชีวิตนาสงสาร
มาก จึงทําใหติดใจสงสัยวา การเสียชีวิตแบบนี้ผูเสียชีวิตจะไปทุคติ
หรือสุคติภพคะ? การท่ีเพื่อนหรือพ่ีๆ ที่รวมงาน ทําบุญอุทิศให เขาจะ
ไดรับหรือเปลาคะ? 

ตอบ
จะไปสุคติหรือทุคติก็สุดแลวแตจิตในขณะจวนตาย ถาจิต

เศราหมองก็ไปทุคติได ดังพระพุทธภาษิตท่ีวา “จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ
ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” ถาจิตเขาไมเศราหมองก็มีหวังไปสุคติได ดัง
พระพุทธภาษิตที่วา “จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา” นอกจากน้ี
ยังขึ้นอยู กับอาจิณณกรรมของเขาดวย อาจิณณกรรม แปลวา
กรรมดีหรือชั่วท่ีเขาทําอยูเปนประจํา แตตามเร่ืองท่ีคุณเลามาน้ี
เขาเปนคนดีสะสมอาจิณณกรรมที่เปนบุญมาตลอด อาจิณณกรรม
นี้น าจะสงผลใหเขาไปสุคติ และเปนผลที่ยั่งยืน บุญกุศลที่พวก
ญาติมิตรบําเพ็ญสงไปให อาจจะไดรับหรือไมไดรับก็สุดแลวแต
เง่ือนไขตางๆ ถาเขาไปเกิดเปนเปรตชนิดหนึ่งที่เรียกวา “ปรทัตตูปชีวี” 
เขาทราบวามีญาติทําบุญอุทิศไปให และเขาอนุโมทนายอมจะไดรับ
ถาไปเกิดเปนอยางอื่นก็ไมไดรับ  คําตอบนี้ตอบตามนัยชาณุสโสณีสูตร 



๘๙สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๙๖
สวัสดีครับอาจารยวศิน อินทสระ 
พระปจเจกพุทธเจา จะเสด็จมาตรัสรูในคราวท่ีโลกวางเวนพระ-

พุทธศาสนา ผมจึงสงสัยวา คนในสมัยนั้น จะรู ไดอยางไรวา เปน
พระปจเจกพุทธเจาครับ พระปจเจกพุทธเจา จะมีลักษณะอยางไร
ครับ ขอบคุณอาจารยมากครับ 

ตอบ
พระปจเจกพุทธเจา เกิดในพุทธันดร คือ ชวงที่วางจากศาสนา

ของพระพุทธเจาองคใดองคหนึ่ง ทานไดตรัสรูธรรมดวยตนเอง แต
ไมสั่งสอนผูใด ไมตั้งศาสนา พระปจเจกพุทธเจามีลักษณะเหมือน
พระอรหันตทั้งหลาย ตางกันที่ทานไดรู ธรรมดวยตนเอง สวนพระ-
อรหันตนั้นเรียกวา สาวกพุทธะ หรืออนุพุทธะ เพราะไดฟงธรรม
จากพระพุทธเจาจึงไดบรรลุธรรม โดยทั่วไปคนทั้งหลายไมรูวาทาน
เปนพระปจเจกพุทธเจา ตอมาภายหลังเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสเลาใหฟงจึงไดรู เคยมีคนตางจังหวัดมากรุงเทพฯ ตองการไดเห็น
สมเด็จพระสังฆราช (ในที่นี้ผมไมบอกวาเปนองคใด) พอไดเห็น
แลวก็อุทานออกมาวา “สมเด็จพระสังฆราชก็เหมือนพระบานเรา”
คือ พระในชนบทท่ีเขาอยู 



๙๐ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๙๗
กราบรบกวนถามทานอาจารย 
เรื่องวิญญาณที่กลาววาเมื่อไมมีการมาการไปของจิต วิญญาณ

ก็ไมมีที่ตั้งอาศัย ไมเปนเหตุแหงนามรูป เธอก็จะไมปรากฏ ทั้งภพนี้
ภพหนา และระหวางภพท้ังสอง ในชีวิตประจําวัน ถาจิตไมหยิบฉวย
การกระทบทางอายตนะทั้งหลายมาเปนอารมณ แครู แลวปลอย
เชนนี้ประจําไดไหมคะ แลวเวลาใกลสิ้นลม ถาระลึกถึงลมเปน
กายคตาสติ เปนกุศลจิต จะนับวามีกายวิญญาณ มีที่ตั้ง เปนเหตุ
แหงนามรูปในภพตอไปไหมคะ แมวาตัณหาในอุปาทานขันธทั้งหา
แทบจะไมเหลือแลว กราบขอบพระคุณอาจารยดวยความเคารพ
อยางสูงคะ 

ตอบ
คุณพูดมาถูกตองแลว ขอแกนิดเดียวที่วา เมื่อนึกถึงลมเปน

กายคตาสติ ขอแกเปนอานาปานสติ ถายังไมสิ้นกิเลส วิญญาณ
ก็มีที่ตั้งที่อาศัย เปนปจจัยแหงนามรูปไดตอไป แตถาส้ินกิเลสแลว
วิญญาณก็ไมมีที่ตั้งไมมีที่อาศัย  ยอมไมเปนปจจัยแกนามรูป

คําถามที่ ๙๘
สวัสดีคะ อาจารยวศิน  อินทสระ 
ดิฉันขอถามวา เราใสบาตรพระตอนเชา พระบางรูปใหพร

พระบางรูปใสเสร็จทานก็ไมไดวาอะไรตอ ระหวางพระที่ใหพรกับ
พระที่ไมใหพร อยางไหนถูกผิดคะ (อีกอยาง วันหนึ่งดิฉันใสบาตร
มีคนกอนหนาใสเปนเงิน พระทานใหพร ดิฉันใสอาหารทานกลับ
ไมใหพร) ดิฉันสงสัยในเรื่องที่กลาวมาน้ีคะ 



๙๑สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

ตอบ
ถูกทั้ง ๒ อยาง ใหพรก็ถูกไมใหพรก็ถูก ผู ใหยอมไดรับพร

ตามกรรมที่ทําอยูแลว ทานจะใหหรือไมให เราก็ไดรับผลบุญเทากัน 
เพราะเราต้ังเจตนาไวดีแลว

คําถามที่ ๙๙
การพดูนบัวาเปนสิง่ทีส่รางคนหรอืทาํลายคนไดมาก  พระพทุธองค

ทรงวางหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไรบางคะ เชน เรื่องจริงแต
เปนเร่ืองไมดีของคนอ่ืน ควรพูดหรือไม มีขอยกเวนหรือไมคะ และ
หากเปนเร่ืองจริง แตเปนเร่ืองสะเทือนใจผูฟง ควรพูดหรือเปลา และ
การไมพูด จะเขาขายทุจริตทางวาจาได ในกรณีแบบไหนบางคะ 

ตอบ
เก่ียวกับเรื่องนี้ พระพุทธเจาทรงถือเอาประโยชนเปนหลัก เมื่อ

เห็นวาเปนประโยชน แมผูฟงจะพอใจบางไมพอใจบาง ก็ทรงเลือก
กาลเวลาตรัส ถาพูดออนหวานดวย ผูฟงพอใจดวย เปนเรื่องจริงดวย 
และเปนประโยชนดวยก็ยิ่งดี ที่สําคัญอยู ๒ เรื่องคือ เรื่องจริงและ
มีประโยชน ที่ตอบน้ีตามนัยแหง อภัยราชกุมารสูตร ในมัชฌิมนิกาย 
ตรัสแกอภัยราชกุมาร (โปรดดูรายละเอียดในพระสูตรตามท่ีอางแลว) 

ถาเปนเร่ืองไมจรงิและไมมปีระโยชน นิง่เสียดกีวา  ไมเปนวจีทจุริต
แตประการใด ถาเปนเรื่องจริงมีประโยชน แตสะเทือนใจผูฟงก็ควร
เลือกกาลเวลาพูด  พูดดวยคําออนหวานและพูดดวยเมตตาจิต 



๙๒ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

 คําถามที่ ๑๐๐
พรหมวิหาร ๔ ตองใชอุเบกขาอันเปนปญญา ปลอยวางในกรณี

ไหนที่จะไมเปนการไมใสใจ หรือปลอยปละละเลย ไมรับผิดชอบคะ 

ตอบ
เมื่อเมตตาก็แลว กรุณาก็แลว มุทิตาก็แลว คือเราไดทํา ๓ ขอตน

แลวแตไมสําเร็จประโยชน เพราะความที่เขาดื้อหรือไมเชื่อฟง เราก็
ตองปฏิบัติในขออุเบกขา พิจารณาถึงกรรมของสัตวทั้งหลาย ที่วา
สพฺเพ สตฺตา กมฺมสฺสกา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน ผูทํา
กรรมเชนใดยอมไดรับผลเชนนั้น กลาวคือ ผู ทําดียอมไดรับผลดี
ผูทําชั่วยอมไดรับผลช่ัว เราวางใจเปนกลาง ไมมีอคติ รักษาความ
ยุติธรรม พรหมวิหารขออุเบกขาน้ี เปนธรรมเพ่ือรักษาธรรม กลาวคือ
ความยุติธรรม ไมวุนวายเกินไป เปนผูตั้งอยูในเหตุผล 

คําถามที่ ๑๐๑
จะหัดวางใจอยางไร ไมใหตองทุกขเพราะรัก หรือไมรักดวย

ความยึดติดถือมั่น  อันจะนําทุกขโทษตามมา 

ตอบ
ถาทําไดก็ตองไมรักสิ่งใดและไมชังสิ่งใด จึงจะไมเปนทุกขเพราะ

รักหรือไมรัก ทีนี้ถารักแลว ก็ตองทําใจใหยอมรับความทุกขที่เกิดจาก
ความรัก 

พระพุทธเจาตรัสสอนไววา 
“การพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รักก็เปนทุกข 
การประสบกับสิ่งอันไมเปนที่รักก็เปนทุกข 
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สุขโสมนัสอันใดเกิดจากสิ่งอันเปนที่รัก 
อันนั้นเปนสวนที่เปนอัสสาทะ คือ รสที่นายินดี 
ทุกขโทมนัสอันใดเกิดจากสิ่งอันเปนที่รัก 
อันนั้นเปนโทษของความรักและสิ่งอันเปนท่ีรัก (อาทีนวะ)
ผูที่พนแลวจากความรักและสิ่งอันเปนที่รัก 
ยอมไมตองเศราโศก ไมตองกลัวภัย”
เร่ืองน้ีพูดยากมาก ทํายากดวย ขอแนะนําใหอานเพ่ิมเติมใน

สักกปญหสูตร ทีฆนิกาย มหาวรรค ในหนังสือเร่ือง พระไตรปฎก
ฉบับที่ทําใหงายแลว ของ วศิน อินทสระ พระพุทธเจาตรัสตอบปญหา
ของทาวสักกะ เกี่ยวกับเรื่องทํานองน้ี 

คําถามที่ ๑๐๒
ชวงชีวิตการทํางานเผยแผธรรมของทานอาจารย ยอมตอง

ประสบปญหา อุปสรรคนานัปการ แตทานอาจารยก็สามารถรักษา
ปฏิปทา ตอบแทนคุณของพระพุทธเจา มาตราบจนทุกวันนี้ จนกลาย
เปนปูชนียบุคคลของศิษยทั้งหลาย เปนเพชรแหงการเผยแผธรรมท่ี
มั่นคงในทางแหงความดี 

อยากทราบวา เมื่อทานอาจารย พบปญหา อุปสรรค ทอแท
หมดกําลังใจ ทานอาจารยมีวิธีคิด พิจารณาอยางไร วางใจอยางไร
มีอุบายอยางไร ใหสามารถทําความดีตอไปได โดยไมหวั่นไหวตอ
สิ่งกีดขวางท้ังหลาย ทั้งๆ ที่ บางครั้ง อุปสรรคนั้นก็มาจากกิเลส
ภายในใจของเราเอง 

กราบของพระคุณในความเมตตาของทานอาจารย  ขอใหบญุกศุล
คุมรักษาทานอาจารยตลอดไปคะ 

ระไตรปฎก
ตอบปญหา

 ยอมตอง
มารถรักษา
น้ี จนกลาย
ยแผธรรมที่
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ตอบ
ขอขอบคุณที่ใหพรมา เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นในการเผยแผธรรม 

ก็อาศัยระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ และ
นําเอาอธิษฐานธรรมมาใช อธิษฐานธรรม แปลวา ธรรมที่ควรตั้งไว
ในใจ ๔ อยางคือ 

๑. ปญญา ๒. สัจจะ ๓. จาคะ ๔. อุปสมะ (ความสงบใจ) 
อาศัยหลักดังกลาวนี้จึงพอเข็นภาระไปได เหมือนพายเรือรั่ว

พายไปวิดนํ้าไป พออยูไดและเปนไปไดอยางปจจุบันน้ี 
ขอขอบคุณผูถามอีกครั้งที่ใหกําลังใจ 

คําถามที่ ๑๐๓
กราบทานอาจารยที่เคารพอยางสูงคะ ดิฉันไดนําพาตัวเองเขา

ไปปฏิบัติธรรมไดเปนเวลาเกือบสองปแลวคะ มีความสุขมาก กับการ
ไดปฏิบัติธรรม มีปติเบิกบานมากคะ ศรัทธาในคําสอนพระพุทธเจา
มาก แตในทางกลับกันในทางโลกจะรูสึกเบื่อไปหมด ไมคอยอยากได
ใครดีอะไร และไมคอยอยากคุยกับใครเหมือนแตกอน คิดวามัน
เสียเวลาชอบอยูคนเดียวและจะฟงธรรมะตลอดถาวาง คิดแตวาเวลา
เรามนีอยตองเรงความเพยีร  ความสมัพันธกบัเพือ่นกน็อยลงไมคอยคยุ
และไมคอยโทรหาใคร จนเพื่อนบางคนนอยใจ ถามอาจารยดังนี้คะ 

๑. การที่อยูคนเดียว ฟงธรรมะและพยายามทําความเพียร เปน
การหนีโลกไหมคะ 

๒.ใจมันไมคอยเอาทางโลกเลยคะ จะปรับใจอยางไรดีคะ (แต
เวลาทํางานเล้ียงชีพทางโลก ก็ทําเต็มที่อยูคะ ) 

๓. เดี๋ยวนี้เวลาทําบุญอะไรจะเฉยๆ ไมมีปติ (ไมเหมือนแตกอน
มีปติมาก) แตก็เต็มใจเต็มที่ทุกอยาง ที่ทําอยางน้ี ไดบุญไหมคะ
กราบขอบพระคุณทานอาจารยคะ 
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ตอบ 
การปฏิบัติธรรมเปนของดี แตตองระลึกไวเสมอวา โลกไมใหชํ้า

ธรรมไมใหเสีย เรื่องทํานองน้ีผมไดเคยตอบไวบางแลวในเว็บน้ีเมื่อ
หลายสัปดาหมาแลว มีคนถามมาทํานองเดียวกับท่ีคุณถาม อีกอยาง
หนึ่ง มนุษยสัมพันธเปนสิ่งสําคัญ เมื่อเรายังอยู ในสังคม อยาให
เขาทํานองไดเมียแลวเสียเพ่ือน ขอใหคุณตระหนักในสัปปุริสธรรม
คือ ธรรมของคนดี ๗ ประการ จะไมแจงรายละเอียดในที่นี้ ถาไมมี
หนังสือ ลองถาม google ดูก็ได นอกจากนี้ สังคหวัตถุธรรม อันเปน
ธรรมเพื่อครองใจคนก็เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งตองมีเม่ือเรายังตองอยูใน
สังคมมนุษยแมเราจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงแลว ก็ตองไมละเลยธรรม
ขั้นพื้นฐานมิฉะน้ันเราจะถูกดูหมิ่น และเปนคนแปลกประหลาดใน
สายตาของสังคม 

ขอตอบคําถามของคุณตามลําดับขอดังน้ี 
๑. ก็ดีเหมือนกัน แตตองไมละเลยมนุษยสัมพันธ และธรรมท่ี

จะตองประพฤติตอสังคมซึ่งเปนหนาที่ เชน เรื่องทิศ ๖ เปนตน (โปรดดู
เรื่องทิศ ๖ ในหนังสือ “นวโกวาท“) 

๒. ก็ดีแลว ทําหนาที่ใหเต็มที่ ทําใหดีที่สุด เรียกวาทําโดยจิตวาง 
(สุญญตา) มีแตการกระทําแตไมมีผูทํา (การโก น กิริยาว วิชฺชติ-doing
without doer ) 

๓. หลายคนเปนอยางที่คุณเปน ผมไดรับคําถามแบบนี้บอยๆ 
เหมือนเราอยูกับน้ําจนชินกับน้ํา อยูกับทะเลจนชินกับทะเล เปน

เรื่องธรรมดา ไมตื่นเตน ก็ไมเปนไร ดีแลว ขามไปอีกข้ันหนึ่งแลว ขอ
อนุโมทนา 
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คําถามที่ ๑๐๔
พระภิกษุสงฆและสามเณรในพระพุทธศาสนา ออกบิณฑบาต

ตอนเชา สงสัยการรับพรจากพระ พระยืนใหพร โยมน่ังรับพร ยอม
ไมสมควร ถือวาไมเคารพธรรม เคยไดยินวา พระยืนใหพร โยมนั่ง
รับพร พระตองอาบัติทุกกฎ ผมสงสัยวา จริงหรือครับ ถาเปนเรื่องจริง
ผมตองทําตัวอยางไร ตอนตักบาตรตอนเชาครับ ถาผมตักบาตรเสร็จ
ผมก็ตองบอกพระวาไมตองใหพรไดหรือเปลาครับ แลวตองบอกพระ
อยางไรวา ไมตองใหพรผมเวลาตักบาตรตอนเชา 

ขอคําชี้แนะจากอาจารยวศินดวยครับ 

ตอบ
วิธีแกงายๆ ก็คือ คุณอยานั่งลง คุณยืนรับพรก็ได อันท่ีจริงการ

ใหพรเล็กๆ นอยๆ ไมใชการแสดงธรรม มีเสขิยวัตรอยู ขอหนึ่งวา
“ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรายืนอยูจักไมแสดงธรรมแกคนไมเปนไข
ซึ่งนั่งอยู” 

คุณไมจําเปนตองบอก ไมใหทานใหพร คุณยืนรับพรก็ไดถาคุณ
ไมสบายใจวาพระจะตองอาบัติ 

คําถามที่ ๑๐๕
ดูหนังตางประเทศ แลวไดยินประโยคท่ีวา ธรรมะไมชนะอธรรม

หรอก เพราะวาธรรมะมัวแตคิดวาตองตอสูดวยความถูกตองเทานั้น
แตอธรรมตอสู ทุกวิธีทุกรูปแบบ เพื่อชัยชนะ อธรรมเทานั้นท่ีชนะ
ใชหรือคะอาจารย คนสมัยนี้คิดแบบนี้ถึงมีปญหามากมาย รบกวน
อาจารยไขขอของใจ กราบขอบพระคุณคะ 
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ตอบ
ตามคติทางพระพุทธศาสนาถือวา ธรรมะยอมชนะอธรรม ใน

เบื้องตนดูเหมือน อธรรมทําทาจะชนะ แตในท่ีสุดธรรมะยอมชนะ
อธรรม ความดียอมชนะความชั่ว ความถูกตองยอมชนะความผิด
ขอใหคุณมั่นใจในเรื่องนี้ และเดินอยูบนเสนทางแหงความดี ในท่ีสุด
ก็จะชนะไดหมดทุกอยาง ขอใหเชื่อวา ธรรมยอมรักษาผูประพฤติธรรม 
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวนําสุขมาให พระพุทธพจนตรัสไวดังนี้ 

คําถามที่ ๑๐๖
สนทนากับเพ่ือนเร่ืองการปลงชีวิต ไมยึดติด ไมคาดหวังอะไร

มากกับชีวิต ตามอายุที่มากข้ึน ทางหน่ึงก็รูสึกดีวาเขาใจชีวิตมากข้ึน
ไมดีใจหรือเสียใจมากเกินไป แตอีกทางหนึ่งก็รูสึกเหมือนกําลังสูญเสีย
พลังสรางสรรค ขาดแรงขับ หรือ passion ในชีวิต และรูสึกวาชีวิต
จําเปนตองมีแรงผลักจากภายในจึงจะทํางานใหสําเร็จ และกาวหนา
ตามความเหมาะสม ทําอยางไรจึงจะมีสมดุลระหวางการปลงกับ
แรงปรารถนาใหเหมาะสมไดครับ

ตอบ 
เราไมจําเปนตองใชกิเลสเปนแรงผลักดันในการทํางานเพื่อ

ความกาวหนาของชีวิต ทางธรรมทานเรียกวา เราใชธรรมฉันทะ
เปนแรงผลักดัน ไมเปนกิเลส แตเปนสัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
เปนองคหนึ่งในอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ความอยากท่ีจะทํา
การงานตางๆ ไมเปนกิเลสเสมอไป ไมเปนตัณหาเสมอไป แตเปน
ธรรมฉันทะ แปลวา ความพอใจในธรรมเพื่อประกอบคุณงามความดี

ปลงกบ

ื่่่่่่่่่่
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ตางๆ เราเอาธรรมฉันทะเปน motive คือแรงจูงใจ ก็จะสําเร็จประโยชน
ไดมากกวา บริสุทธิ์กวา

คําถามที่ ๑๐๗
ดิฉันขอเรียนถามอาจารยวา การที่ดิฉันปฏิเสธไมใหเงินพออีก 

เพราะคิดวาพอใชเงินเปลืองเกินไป ใหพอไปหาเอง อยางน้ีจะบาป
ไหมคะ กราบอาจารยชวยอบรมส่ังสอน หรือแนะนําหนทางออกให
หนอยคะ 

ตอบ
ไมบาปครับ หลักมีอยูวา ใหสิ่งที่ควรใหแกคนท่ีควรให และผูนั้น

จะตองนําสงที่เราใหไปใชใหเปนประโยชน ถาเขาฟุมเฟอยเกินไปหรือ
นําไปใชทางอบายมุขก็ไมควรให เพราะถาใหแกคนที่ไมควรใหก็จะ
เปนการสงเสริมใหเขาเปนคนไมดีและทําความผิดอยูเรื่อยๆ

คําถามที่ ๑๐๘
เรียนถามอาจารย เรื่องลดยากับบาปกรรม การท่ีเราลดยาผูปวย

ที่ไมมีโอกาสต่ืน (อยูไดดวยเครื่องชวยหายใจ หรืออยูไดเพราะการยื้อ
เทานั้น) นั่นถือวาเปนบาปไหมคะ เราควรจะปลอยเขาไปไหมคะ 

ตอบ
ไมบาป เห็นดวยวาควรจะปลอยเขาไป อยายื้อชีวิตใหเขาทุกข

ทรมานนานนักเลย 
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คําถามที่ ๑๐๙
ผมทราบมาวาคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีโปรแกรมของแท และ

ของปลอมปนกัน ถาผมพอมีเงินบางก็ซื้อของแท แตถามีนอยก็ซื้อ
ของปลอมไปใชพลางๆ กอน ครั้นจะใหแททุกอยางก็เปนไปไมได คงใช
เงินมากโข แตประเด็นมันอยูที่วาผมจะอาราธนาศีล ๕ ชวงเวลาปกติ
ผมก็จะมานั่งเลนคอมฯ หาขอมูลตามอัธยาศัย กระทําดังกลาวจะ
ทําใหผมจะผิดศีลขอ ๒ ทุกครั้งหลังอาราธนาศีล ๕ ไหมครับ เพราะ
ยังไงมนุษยปุถุชนสมัยนี้ก็ตองมีคอมพิวเตอรใชในบานกันทั้งน้ัน ซึ่ง
ทั้งชีวิตจะไมจับเคร่ืองคอมพิวเตอรเลยน้ันเปนไปไดยาก ซึ่งตัวผมน้ัน
ไมเคยขโมยของใครที่เปนวัตถุอยางแนนอน เพราะจะพยายามตั้งใจ
สํารวมระวังใหตัวเองมีศีลบริสุทธิ์ 

สรุปเลยวา เมื่อเราอาราธนาศีล ๕ แลวมานั่งจับคอมพิวเตอรที่
โปรแกรมผิดลิขสิทธ์ิ ทั้งไดมาและซื้อมาจะผิดไหมครับ เพราะกลัววา
จะปฏิบัติไมกาวหนาครับ อีกทั้งในเน็ตก็ยังมีหนัง เพลง ใหชมมากมาย 
ถาเราไปเปดดูเพื่อความบันเทิงจะผิดศีลขอ ๒ ไหมครับ 

รบกวนดวยนะครับ 

ตอบ
ขออภัยนะครับ ผมไมมีความรูทางคอมพิวเตอรเลย แตลองถาม

ผูที่มีความรูทางคอมพิวเตอรแลว 
เขาบอกวาไมนาจะผิดศีลขอ ๒ ผมขอใหนัยวา ศีลขอ ๒ ประกอบ

ดวยองค ๕ คือ 
๑. เปนทรัพยสินที่เขาหวงแหน 
๒. รูอยูวาเปนของที่เขาหวงแหน 
๓. จิตคิดจะลัก 
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๔. พยายามในการที่จะลัก 
๕. ไดทรัพยสินนั้นมา 
ถาไมครบองค ๕ นี้ศีลไมขาด 

คําถามที่ ๑๑๐
กราบเรียนทานอาจารยวศิน  อินทสระ
ดิฉันมีขอสงสัยเก่ียวกับการทําสมาธิ เนื่องจากลาสุดดิฉันไดมี

โอกาสฟงพระธรรมเทศนา และฝกดูจิต จากหลวงพอทานหน่ึง จาก
จ. พังงา ทําใหดิฉันไดสัมผัสถึงแรงกระแสแหงจิต (ที่จริงรูสึกเหมือน
มีแรงดึงดูด กระแสไฟฟาในกายตน ที่สามารถสงสื่อใหผูอื่นไดคะ)
แตพอทานใหทําสมาธิ ดิฉันกลับรูสึกเหมือนวูบหลับทุกที ครั้งลาสุด 
ดิฉันจึงพยายามนอนใหเพียงพอ ไมทานมาก เพื่อที่จะไดไมรูสึกวูบ
หลับในขณะทําสมาธิอีก แตปรากฏวาไมชวยอะไรเลย เพียงไมถึง
๕ นาที รูสึกเหมือนหลับ นิ่ง ดิ่งลึก และเมื่อรูสึกตัวอีกที เหมือนแรกตื่น
คือ รู สึกตัวกอน แตตายังหลับอยูในสภาพการนั่งสมาธิ (ทั้งนี้ เรา
นั่งกันเปนหมูคณะ หลายคนนะคะ) ไมทราบวา นี่เรียกวาอาการ
ตกภวังคหรือไม และเปนสิ่งที่ถูกหรือไมสําหรับการทําสมาธิ รบกวน
ขอคําชี้แนะดวยคะ 

ตอบ
อยางนี้เรียกวา นั่งสมาธิแลวหลับไป ก็สบายดีเหมือนกัน 
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คําถามที่ ๑๑๑
อ.วศินครับ เคยอานพระอานนทพุทธอนุชา ชอบมากๆ ครับ

พอถึงตอนความรักความรายท่ีนางโกกิลาตกหลุมรักพระอานนท
มีตอน “โกกิลาผู ประหารกิเลส” ที่กลาววา แลแลวพระอานนทก็
กลาววา “นองหญิง ชีวิตน้ีเริ่มตนดวยเร่ืองท่ีนาละอาย ทรงตัวอยูดวย
เรื่องที่ยุงยากสับสน และจบลงดวยเรื่องเศรา อนึ่ง ชีวิตนี้เริ่มตนและ
จบลงดวยเสียงครํ่าครวญ เมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเปนคร้ังแรก เราก็รองไห 
และเมื่อจะหลับตาลาโลก เราก็ตองรองไหอีก หรืออยางนอยก็เปน
สาเหตุใหคนอ่ืนหลั่งนํ้าตา เด็กรองไห พรอมดวยกํามือแนน เปน
สัญลักษณวาเขาเกิดมาเพ่ือจะหนวงเหน่ียวยึดถือ แตเมื่อหลับตา
ลาโลกน้ัน ทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนใหผูอยูเบื้องหลังสํานึก
และเปนพยานวา  เขามิไดเอาอะไรไปเลย”

ขออนุญาตถาม ตรงเรื่องนาละอายที่กลาวถึงน้ี หมายถึงเร่ือง
อะไรครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ
เรื่องที่นาละอายในความหมายนี้ หมายถึงเรื่องเมถุน ซึ่งเปนเร่ือง

หยาบ และเปนเรื่องตองปกปดกระทํา สิ่งนี้ทําใหเราเกิดมา ในสายตา
ของผูสละโลกแลว  ทานมองเปนเรื่องนาละอาย

คําถามที่ ๑๑๒
รบกวนถามครับ พระรับบาตรไดไมเกิน ๓ บาตรจริงหรือครับ

ถาเกิน ผู ให กับผู รับจะบาปไหมครับ เพราะทุกวันนี้ เห็นเอารถ
กระบะมาขนของที่ผูคนใสบาตร ซึ่งเยอะมากๆ ขอความกระจางครับ 
ขอบคุณครับ แลวถารับบาตรไดแค ๓ บาตร คนท่ีอยากจะใสบาตร
ซึ่งมีมากจะทําอยางไรครับ
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ผมไดฟงซีดี พระอานนทพุทธอนุชา แลวชอบมากๆ อยาก
ทราบวามีซีดีพุทธประวัติเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ แลวจะหาซื้อได
ที่ไหนครับ  ขอบคุณครับ

ตอบ
มีพระวินัยที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไววา พระภิกษุไมควรรับ

บิณฑบาตเกิน ๓ บาตร เนื่องจากไมทรงสงเสริมใหพระภิกษุเลี้ยงตน
ดวยความโลภ หากรับเกิน ๓ บาตร ผู รับจะตองอาบัติปาจิตตีย
เพราะตนยอมทราบดีวาเกินแลว ก็ไมควรรับอีก สวนผูใสบาตรจะ
ทราบหรือไมก็ตาม ไมถือเปนบาป แตก็ไมควรใสบาตรหากเห็นวา
เกินมากแลว เพราะเสียประโยชน ไมไดประโยชนอะไร เอากลับไป
รับประทานเองยังจะเกิดประโยชนกวา

ตอนผมบวชอยู ไมเคยรับเปนบาตรท่ี ๒ บาตรเดียวก็ยังไม
เต็มเลย ถึงใครจะขอใสบาตรเพ่ิมอีกก็ไมรับ กลับวัดเลย ในชวง
เทศกาลเคยเห็นพระทานเอาอาหารที่รับบาตรมาลนเหลือ เด็กวัด
ก็ไมอยากจะทานแลว เอาไปเททิ้งบูดเนามากมาย นาเสียดาย
เด็กๆ ของเรายังอดอยากยากจนอีกมากมาย ถาอยากทําบุญ นาจะ
เอาไปสงเคราะหคนที่เขาขาดแคลน  จะเกิดประโยชนกวา

ผลงานของผมยังมีเรื่องผู สละโลก, ลีลากรรมของสตรีสมัย
พุทธกาล, พุทธจริยา เปนตน ลองสอบถามไปทางชมรมกัลยาณธรรม 
๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ หรือหาฟงในอินเตอรเน็ตก็ได
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คําถามที่ ๑๑๓
สวัสดีคะทานอาจารย มีเรื่องขอปรึกษาหนอยคะคือวา บานท่ีอยู

ทุกวันนี้เปนบานเชา เชามาประมาณ ๑ ปกวาคะ ก็อยูมาไมมีอะไร
มีอยูวันหนึ่งประมาณตนปเพื่อนมาเที่ยวบาน พอเขาบานปุบ เพื่อน
ก็มีสีหนาเปล่ียนไป  บอกวาใหไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเจาท่ีดวยนะ

หลังจากน้ันผานมาเม่ือประมาณอาทิตยกวาๆ เพื่อนลูกสาวมา
ที่บาน มาคางคืนดวย ๒ ครั้ง (ในครั้งแรกกับครั้งที่ ๒ หางกันไมถึง
เดือน) หลังจากท่ีเพ่ือนลูกสาวกลับบานแลวก็ถามวา บานแมเคย
มีคนผูกคอตายไหม เพราะวาวิญญาณตามมาท่ีบานหนู เขาสิงบอก
ใหรู วาเขาตายที่หองนํ้า ผูกคอตายดวยเชือกเสนใหญ ทรมานมาก
เขามาสื่อใหเห็นภาพท่ีเขาตาย หนูก็เลยมาบอกแมใหทําบุญใหกับ
วิญญาณนี้ดวย ตกลงวันจันทรที่ ๑๖ กันยายน ที่บานก็ไปทําบุญให
วิญญาณตนนี้ มีคําถามคะ 

๑. เรื่องแบบน้ีที่วิญญาณมาหา ตองการอะไรคะ 
๒. ควรทําอยางไรที่จะชวยใหวิญญาณไมทุกขทรมาน
๓. ที่วิญญาณมาบอกใหรูแบบนี้แสดงวาเขาตองการอะไรหรือไม 
พอรูก็จิตตกไปเหมือนกัน คือวาหนูก็กลัวเหมือนกันคะวา ไมกลา

อยูบานคนเดียว ซึ่งเม่ือที่ผานมาอยูไดทั้งวันทั้งคืน ดึกๆ ก็อยู ได
แตเดี๋ยวนี้กลัวมาก ขึ้นนอนแตหัวคํ่า ไมกลาลงมาเขาหองน้ําอีกเลย
ควรทําอยางไรดีคะ

ขอบพระคุณลวงหนาคะอาจารย

ตอบ 
ควรทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเขาไปตามโอกาสท่ีมี ไมจําเปนตอง

ทราบวาเขาส่ือเพื่ออะไร เขามาสื่อ แสดงวาหวังใหเราอุทิศบุญให และ
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เห็นวาเราอยูในฐานะที่จะสงเคราะหเขาได หากทราบชื่อ ก็ใหระบุชื่อ
เจาะจงไปเลยครับ ไมตองกลัวเขา เขากําลังตกทุกขลําบาก จึงมาขอ
พึ่งเรา การปฏิบัติภาวนา จะชวยใหเขาพนทุกขได และขอใหสวดมนต 
แผเมตตา บทสวดกรณียเมตตสูตร เหมาะกับกรณีนี้มาก และเปน
ของเกาที่พระพุทธองคทรงแนะไว เขาเห็นวาเราพ่ึงได จึงมาส่ือให
ชวย จงเมตตา อยากลัวเขา

คําถามที่ ๑๑๔
๑. เมื่อเราต้ังใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ตลอดชีวิต เราตองรักษาศีล

นานแคไหน ถึงจะบอกกับตัวเองไดวา ศีลเราบริสุทธิ์แลว เรามีอะไร
เปนเกณฑวัดครับ

๒. ตลอดชีวิตที่ผานมาไดทําผิดศีลไวมาก แตถึงแมเราจะกลับใจ
รักษาศีลตลอดชีวิตแลว กรรมที่ผานมาเราก็ยังตองใช ถูกตองไหมครับ
แลวจะมีโอกาสไดเปนอริยบุคคลไหมครับ

ปล. ผมนับถือศาสนาอื่นตั้งแตเกิด พึ่งจะศึกษาธรรมะของ
ตถาคตเมื่อ ๒ ปที่ผานมา ยอมรับครับวาเมื่อกอนมีแตมิจฉาทิฏฐิ
จึงมีแตความทุกข เดี๋ยวนี้มีสัมมาทิฏฐิแลว และตั้งใจจะเปนอริยบุคคล
ในชาตินี้  ขอคําแนะนําดวยครับ  ขอบพระคุณครับ 

ตอบ 
การรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ ไมไดขึ้นกับระยะเวลาวานานเทาใด แต

ขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง เมื่อไมทําผิดศีลก็ถือวามี
ศีลบริสุทธิ์ในขณะนั้นแลว ไมผิดศีลคือไมละเมิดองคของศีล (เชน
ขอปาณาติบาต มีองค ๕ คือ สัตวมีชีวิต ๑ รูวาสัตวมีชีวิต ๑ เจตนา
จะฆา ๑ พยายามฆา ๑ และสัตวตายดวยความพยายามน้ัน ๑ อยางนี้
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เรียกวา ศีลขาด ถาทําไมครบองค เชน สัตวไมตาย หรือการเบียดเบียน
สัตว เตะสุนัขเลน อยางน้ีศีลไมขาด แตดางและพรอยไป) หากดี
กวาน้ันคือ ประพฤติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งเปนศีลสําหรับการ
ปฏิบัติธรรม ซึ่งคุมจิตใจดวย เมื่อกลับใจมามีสัมมาทิฏฐิ รักษาศีล
ใหบริสุทธิ์ ผลกรรมที่ไมดีในอดีตคงตามมาบาง แตอานิสงสของการ
ประพฤติดีมีศีลมีธรรม ก็ชวยบรรเทาวิบากใหเบาบางไปไดมาก ยอมมี
โอกาสเปนพระอริยบุคคลไดหากดําเนินตามอริยมรรคมีองค ๘ มีทาน
ศีล ภาวนา และเจริญศีล สมาธิ ปญญา ใหแนวแน แตปุถุชนนั้น
จะยืนยันจิตใจตัวเองวาจะไมทําผิดอีกน้ันเปนไปไดยาก ขอใหคุณ
ตั้งใจใหกําลังใจตัวเอง หากมีเผลอพลั้งทําผิดพลาดไปก็ขอใหสํารวม
ระวังใหม หากคุณมีสัจจะ และมีความเพียรดวยปญญา เชื่อวาตัวเรา
จะต้ังใจรักษาศีล จะเจริญภาวนาตามอริยมรรคมีองค ๘ ไมทําส่ิงผิด
ศีลผิดธรรม ตอไปก็ตองสําเร็จถึงฝง ดั่งที่หวังไวแนนอน ขออนุโมทนา

คําถามที่ ๑๑๕
ขอรบกวนเวลาหนอยนะคะ คือวา ที่บานมีพระบูชาอยูหลายองค

มาก ตั้งแตสมัยคุณแมทานยังดีๆ อยูคะ แมเขาบูชาพระและตั้งไวบน
ที่สูงๆ บนตูเส้ือผาดานบนสุดนะคะ แลวทีนี้เวลาที่ดิฉันจะไหวพระบูชา 
ก็ตองปนบันไดขึ้นไปไหวนะคะ ทีนี้ปวยมีโรคประจําตัวอยูคะ ตอง
ทานยาแลวพอขึ้นไปสวดๆ เกิดหลับกลางอากาศคะ ดิฉันก็เลยคิดวา
ทําเปนหองพระ ยายทานลงมาดวยการซื้อโตะหมูบูชามาชุดหนึ่ง แต
ที่นี่คุณพอบอกวาพระเขาใหตั้งไวสูงๆ ดิฉันก็เลยไมทราบต้ังใหอยูใน
ระดับไหนคะถึงจะไดคะ และเวลายายทานลงมาวางที่ใหมตองดูฤกษ
ยาม เวลา ทิศ ไหมคะ กลัวจะชงกับแมที่นอนปวยมากอยูนะคะ
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ตอบ 
พระวางอยูสูงก็ไมเปนไร ไมตองปนขึ้นไปไหวก็ได ดูอยางเราไป

ไหวพระแกวมรกต ทานอยูสูง เราก็ไหวอยูที่พื้นได ไมตองปนเส่ียง
อันตราย แตถาคุณตองเปลี่ยนดอกไม จุดธูปเทียนอยูเปนประจํา
การทําโตะหมูบูชาก็เปนทางออกท่ีดี เขาก็ทํากันสวนใหญ ไมผิดอะไร
ครับ

ในพระพุทธศาสนาไมมีฤกษยาม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว

คําถามที่ ๑๑๖
อาจารยคะ ตาที่ ๓ คืออะไรในศาสนาพุทธคะ ขอบคุณคะ

ตอบ 
ในเถรวาท มี ๓ ตา คือ ทุกขตา อนิจจตา และอนัตตตา ตา

ที่สามนั้นก็หมายถึง อนัตตตา ความไมมีตัวตน แตในทางอื่นท่ี
อธิบายไวมีหลายปริยาย เชน ตาแหงปญญา เปนตน ไมควรสนใจ
ตั้งใจเจริญตามอริยมรรคมีองค ๘ ดีกวา

คําถามที่ ๑๑๗
อาจารยคะ ในปจจุบันมีพระสงฆบางรูปตามท่ีเปนขาว คือ

ไมสามารถเอาชนะใจตนเองไดในขอรักษาพรหมจรรยอยากทราบวา
ในสมัยพุทธกาล นอกจากมีการบัญญัติพระวินัยไวใหตองปาราชิก
แลว ยังไดกลาวตอไปไหมคะวา บุคคลเหลานี้จะมีชีวิตเปนอยางไร
ในอนาคต และภพหนา และหากตลอดระยะเวลาท่ีครองผากาสายะ
มา มิเคยประพฤติผิดพระธรรมวินัยเลย ตลอด ๑๐ ป แตมาพายแพ

แลว
ในอนาค
มา มิเคยปร
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ใหกับกิเลสเพียง ๑ ครั้ง ดวยการประพฤติผิดพรหมจรรย ดังนั้น
ความดีที่ผานมาเปนโมฆะหรือเปลาคะ แลวเขาตองไปใชกรรมใน
นรกไหมคะ  และขุมไหนคะ

ตอบ
ในพระธรรมวินัย นอกจากปรับอาบัติปาราชิกแลว ก็ไมแสดงโทษ

อื่นใด แตมีกลาววา หากตองปาราชิกแลว ออกมาเปนเพศฆราวาส
กลับตัวกลับใจ ประพฤติชอบธรรม ตามอริยมรรคมีองค ๘ ยังสามารถ
ไปสุคติภพได และสามารถบรรลุธรรมไดถึงขั้นพระอนาคามี สวนการ
ปาราชิกนั้นจะบาปมากนอยแคไหน ก็ขึ้นกับเร่ืองท่ีผิดหรือละเมิดน้ัน 
เชน หากฆาคนก็บาปมาก เพราะเปนปาณาติบาต

กรณีของการทําความดีมาตอเนื่องน้ัน ความดีก็สวนความดี
ไมโมฆะ ใหผลเปนความดี ชาหรือเร็วก็แลวแตเหตุปจจัย สวน
ความช่ัวยอมใหผลเปนความทุกข ตามเหตุที่ทํามาเสมอ ตกนรก
ขุมไหน  ก็ดูที่บาปเรื่องไหน

คําถามที่ ๑๑๘
อาจารยคะ ไปเห็นพฤติกรรมพระเลน Net Skyp ไปตางประเทศ

เที่ยวจัดทัวร หมดศรัทธา ไมอยากไปวัด กินแลวนอน แลว net
โยมสีกามากกวา และเปนกันมาก อาจารยเปนผูใหญมีธรรมะสอนใจ
คนที่หลงหนอยคะ
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ตอบ 
เพือ่ไมใหเกดิวกิฤตศรทัธาในพระสงฆชาวพทุธฝายคฤหสัถจะตอง

สรางแนวคิดใหม คือ คิดเสียใหมใหตรงตามความเปนจริงวาพระภิกษุ
สามเณร ก็คือผูที่เขามาบวชดวยต้ังใจจะศึกษาเลาเรียนและต้ังใจจะ
ทําความดีและเปนผูที่ฝกฝนเพ่ือจะเปนคนดี แตบางทีก็ไปไมรอดหรือ
ไปไมไหวและไดทําความผิด ทําความเสียหายอะไรตางๆ ไมใชวาดี
สมบูรณแลวอยางท่ีคนสวนมากคิด

ขอใหทานเขาหาพระธรรมกอน ยึดพระธรรมเปนหลักเอาไว เมื่อ
ทานรูสึกวาทานไดพระธรรมเปนที่พึ่ง เปนหลักเอาไวแลว ทานก็จะ
ไมหวั่นไหวในเร่ืองของศาสนา ไมวาใครจะเปนอยางไร ทานก็ยังคง
นับถือศาสนาไดอยูนั่นเอง เพราะวาตัวศาสนาที่แทจริงก็คือพระธรรม

คําถามที่ ๑๑๙
กราบสวัสดีคะทานอาจารย คําวา บารมีธรรม หมายถึงอะไร

หรือคะ เคยไปเขาคอรสภาวนาคะ วันท่ี ๖ เตรียมนอน แตทํายังไง
ก็นอนไมหลับ เพราะเกิดสภาวะเหมือนเราเปดปดไฟ ตรงบริเวณ
กลางลําตัว เกิด ดับ (เร็วมาก และซํ้าๆ) ทั่วบริเวณลําตัวคะ สภาวะนี้
เกิดขึ้นอยู ๒ วันคะ อยากทราบวา การเกิดดับแบบน้ี คือการเกิดดับ
ในวิปสสนาญาณหรือเปลาคะ 

กราบขอบพระคุณคะ

ตอบ
บารมีธรรม คือ คุณความดีที่ไดบาํเพ็ญมา สวนในสภาวะตางๆ

ที่คุณประสบน้ัน  ผมไมทราบ  ปฏิบัติไปเถิด  วันหนึ่งก็หมดสงสัยเอง
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คําถามที่ ๑๒๐
ทกุขในอรยิสจั  หมายรวมถงึทกุขในขนัธหาและทุกขในไตรลกัษณ

ทั้งหมดใชหรือไมคะ หากเปนเชนนั้นสมุทัยของทุกขทั้งหมดมีเพียง
ตัณหาเทานั้น ใชไหมคะ

ตอบ
ไมใช ทุกขในไตรลักษณตางหากที่คลุมเอาความทุกขทุกระบบไว 

สมุทัยอริยสัจทรงแสดงกิเลสวาเปนเหตุแหงทุกข โดยยกเอาตัณหา ๓ 
มาเปนแมบทหรือมาเปนตัวอยาง

คําถามที่ ๑๒๑
“แคคิดก็ผิดแลว” มีพระธรรมวินัยขอใดที่สามารถยกเปนตัวอยาง

อธิบายความหมายของขอความนี้ใหไดชัดเจนขึ้นบางไหมคะ

ตอบ
คําพูดนี้ไมเกี่ยวกับวินัย แตเกี่ยวกับพระธรรม ความคิดเปน

มโนกรรม คิดดีก็เปนมโนสุจริต คิดไมดีก็เปนมโนทุจริต มโนทุจริต
ในอกุศลกรรมบถ คือ โลภอยากไดของผูอื่น พยาบาทปองรายผูอื่น
เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม ที่ตรงกันขามก็เปนมโนสุจริต จัดเปน
กุศลกรรมบถฝายมโนกรรม พระพุทธเจาเคยตรัสกับพระจุนทะวา
“เพียงแตคิดจะทําความดีก็ดีมากแลว ไมตองกลาวถึงวา จะตองทํา
ดวยกายหรือดวยวาจา”
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คําถามที่ ๑๒๒
สติกับมหาสติ แตกตางกันอยางไร  มีเปรียบเทียบในพระบาลี

ไวบางไหมคะ กราบขอบพระคุณทานอาจารยดวยความเคารพ
อยางย่ิงคะ

ตอบ
คิดวาเหมือนกัน เพียงแตถาจะแปลตามพยัญชนะ มหาสติ

แปลวา มีสติมากข้ึน ในพระไตรปฎกมีกลาวถึงสติปฏฐานสูตร และ
มหาสติปฏฐานสูตร ความหมายที่ตางกันก็เพียงวา สติปฏฐานสูตรเล็ก 
กับสูตรใหญ มหาสติปฏฐานสูตรมีรายละเอียดมากกวา แตใจความ
สําคัญมีเหมือนกัน

คําถามที่ ๑๒๓
อาจารยครับ ผมเคยฟงธรรมะจากหลวงพอชาวา พอนาคเขา

โบสถจะบวช กอนจะเสร็จพิธี พระอุปชฌายตองใหนิสสัย ๔ กอน
ผมสงสัยวา นิสสัย ๔ คืออะไรครับ แลวคฤหัสถควรจะตองมีดวยไหม
ครับ

ตอบ
นิสสัย ๔ พระอุปชฌายจะใหเมื่อบวชเสร็จแลว เปนพระใหม

แลวยังอยูในโบสถนั้นเอง นิสสัยในที่นี้หมายความถึง ปจจัยเครื่อง
อาศัยของบรรพชิต คือ ปจจัย ๔ นั่นเอง  ทานจะบอกวาผูบวชแลว

๑. ตองอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ 
๒. ตองอาศัยบังสุกุลจีวรเปนอยู
๓. ตองอาศัยรุกขมูล คือโคนไมเปนอยู



๑๑๑สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

๔. ตองอาศัยยาดองกับนํ้ามูตรเนาเปนอยู หมายถึงผลไมดอง
กับนํ้าปสสาวะเปนยา 

ทั้ง ๔ อยางนี้เรียกวา นิสสัย ๔ แตมีขอยกเวนวาเรื่องบิณฑบาต 
เรื่องจีวร ถามีผูนํามาถวายก็รับได เรื่องเสนาสนะถามีผูทําถวายก็อยู
ได จะทําอยูเองกไ็ด เชน กระทอมในปา เปนตน สําหรับยานั้นถามียา
อยางอ่ืนก็ใชได 

พรอมๆ กับท่ีใหนิสสัยนั้น ทานจะบอก อกรณียกิจ ๔ ดวย
อกรณียกิจ แปลวา สิ่งที่บรรพชิตไมควรทํา ถาทําเขาเปนอาบัติ
ปาราชิก

๑. เสพเมถุน 
๒. ลักทรัพย
๓. ฆาคน
๔. พูดอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมีในตน
ทั้ง ๒ อยางรวมกัน คือ นิสสัย ๔ กับอกรณียกิจ ๔ เรียกวา

อนุศาสน ๘ พระอุปชฌายจะตองใหทันทีที่บวชเสร็จทามกลางสงฆ
นั่นเอง 

คฤหัสถจําเปนตองมีอยูแลว คือ อาหาร เส้ือผา บานเรือนที่อยู
อาศัย และยารักษาโรค

คําถามที่ ๑๒๔
เคยไดยินคํารอยกรองชุดหน่ึงวา เปนการงายยิ้มไดไมตองฝน 

แตจําไดไมหมดครับ อาจารยกรุณาชวยเติมเต็มใหผมดวยครับ ใคร
เปนคนแตงครับ ผมวาคําประพันธชุดน้ีจะชวยคนท่ีกําลังประสบทุกข
ไดเหมือนกันนะครับ หรืออาจารยเห็นวาอยางไรครับ

ไดไมตองฝน
ดวยครับ ใคร
งประสบทุกกขขข
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ตอบ
เปนการงายยิม้ไดไมตองฝน เมือ่ชพีชืน่เหมอืนบรรเลงเพลงสวรรค 
แตคนที่เขาชมนิยมกัน ตองใจมั่นยิ้มไดเมื่อภัยมา
ทราบวาเปนบทกลอนโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ทราบมา

อีกวาทานแปลมาจากภาษาอังกฤษ แตภาษาอังกฤษวาอยางไรผม
ไมเคยพบ เห็นดวยกับคุณที่วาชวยคนที่กําลังประสบทุกขใหมีจิตใจ
มั่นคง คิดตอสูกับความทุกขยากลําบาก เพื่อผานพนอุปสรรคไปใหได 
ผมขอแถมสุภาษิตในชาดกบทหน่ึงวา ผูที่มีธรรม ๓ อยางน้ี ยอมผาน
พนอุปสรรคไปได คือ ๑. ความกลาหาญ ๒. ความขยันหม่ันเพียร
๓. ปญญา (จากตโยธรรมชาดก)

คําถามที่ ๑๒๕
สงสัย คนที่เกิดมาแลว ทําไมระลึกชาติไมไดครับ

ตอบ
ที่ระลึกชาติไดก็มีแตสวนมากระลึกชาติไมได เพราะเหตุตางๆ

ไมเหมือนกัน เชน ไมไดบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณมากอน หรือวา
ไมไดเกิดมาเปนมนุษยทันทีที่ตายจากมนุษยไปแลว (โปรดอาน
รายละเอียดในเร่ือง “หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด” ของ
วศิน  อินทสระ  สํานักพิมพธรรมดา หรือชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพ)



๑๑๓สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑๒๖
ขออาจารยไดโปรดขยายความคําวา “ความสุขอยูที่ความพอใจ” 

ขอบคุณครับ

ตอบ
ขอความน้ีตรงกับพระพุทธพจนที่วา “ตุฏฐี สุขา ยา อิตรีตเรน”

แปลวา ความพอใจตามมีตามไดทําใหเกิดสุข เรามาถือเอาความวา 
ความสุขอยูที่ความพอใจ ขยายความวา ไมวาเราจะอยูที่ใด เปนอะไร 
ทําอะไร ถาเราพอใจก็ทําใหเรามีความสุข คนอยูบนปราสาท ๗ ชั้น
ถาไมพอใจก็หาความสุขไมได คนอยูกระทอมนอยปลายนาหรือในปา
ในเขา ถาพอใจก็มีความสุขได เรื่องอื่นๆ ก็ทํานองเดียวกัน เพราะฉะนั้น
จึงควรหัดพอใจสิ่งที่เรามีเราเปนตามสภาพของเรา เมื่อไมมีสิ่งที่เรา
พอใจก็ใหพอใจสิ่งที่เรามี ผมคิดอยูเสมอวา กินได ถายได เดินได นอน
ได เทานี้ก็พอแลว ชีวิตไมตองการอะไรมาก ใจเราเที่ยวไขวควาไปเอง

ฯลฯ
บางคนอาจแยงวา คิดอยางน้ีไมกาวหนา เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาตนและสังคม ตอบวา อันนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก ซึ่งเรา
อาจตองพูดกันอีกยาว ที่พูดมาขางตนนี้ เพียงเพ่ือขยายความคําวา 
“ความสุขอยูที่ความพอใจ” (โปรดอานเรื่อง “ปญหานาสนใจทาง
พระพุทธศาสนา” ของวศิน อินทสระ ซึ่งมีปญหาทํานองนี้อยู ดวย
สํานักพิมพธรรมดา พิมพจําหนาย ๐๒ - ๘๘๘ – ๗๐๒๖)



๑๑๔ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑๒๗
กราบเรียนถามอาจารยคะวา อิจฉาวิฆาตะ คืออะไรคะ เคย

ไดยินจากไหนก็จําไมไดแลวคะ ฟงดูเพราะดีคะ แตดิฉันคิดวานาจะ
เปนส่ิงไมดีมากกวา เพราะอิจฉาไมดี แตคําวา วิฆาตะ ดิฉันก็เดาวา
คงจะเปนคําเดียวกับพิฆาตเขนฆา รวมกัน ๒ คําน้ีก็นาจะกลับเปนดี
เดาท้ังน้ันเลยคะ ดิฉันไมทราบวาจะคนไดที่ไหน แตคิดวาถาจะใหแน
ก็ถามผูรูคือทานอาจารยดีกวาคะ รบกวนดวยคะ กราบขอบคุณคะ

ตอบ
อิจฉาวิฆาตะ แปลวา พลาดจากสิ่งที่ตองการ อิจฉา แปลวา

ความตองการ วิฆาตะ แปลวา พลาด รวมกัน ๒ ศัพท แปลวา พลาด
จากส่ิงท่ีตองการ เปนคํายอของขอความท่ีวา “ปรารถนาส่ิงใดแลว
ไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกข” มีพระพุทธพจนวา “ยมฺปจฺฉํ น ลภติ ตมฺป ทุกฺขํ”
ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ที่วาดวยทุกข 

คําถามที่ ๑๒๘
สวัสดีคะอาจารย ในบทแผเมตตาสวนหนึ่งเอยวา ใหสุข ๓ อยาง

ลน ใหลุถึงนิพพานพลัน หมายถึง สุขอะไรบางคะ ดิฉันก็คิดเอาเองวา 
สงสัยจะสุขในโลกน้ี ในโลกหนาและสุขสูงสุดคือนิพพาน แตก็มีคําวา
ใหลุถึงนิพพานพลันอยูแลว เลยไมแนใจคะ แลวทําอยางไรจะถึงสุข
เหลานี้คะ กราบขอบคุณคะ

ตอบ
ผมไมเคยไดยินคํานี้ ถาจะใหสันนิษฐานก็สันนิษฐานวา สุขกาย

สบายใจและสันติสุขซึ่งหมายถึงนิพพาน ดังพระพุทธพจนที่ว า



๑๑๕สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

“นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี” ในท่ีนี้หมายถึง
นิพพาน  นั่นเอง 

คําแผเมตตามีหลายแบบ สุดแลวแตสํานักไหนจะแตงอยางไร
ไมมีแบบแผนท่ีแนนอน ที่จะใหถึงสุขเหลาน้ันได ก็ตองปฏิบัติตาม 
ภาวนา ๔ คือ 

๑. กายภาวนา แปลวา อบรมกายใหดี หมายถึง การใชปจจัย ๔ 
ใหถูกตองตามจุดมุงหมาย 

๒. สีลภาวนา การอบรมศีล คือประพฤติกาย วาจาใหอยูในสุจริต 
๓. จติตภวนา การอบรมจิต คอืทําจิตใหสงบ ใหเจริญดวยคุณธรรม 
๔. ปญญาภาวนา อบรมปญญาใหรู เห็นสิ่งตางๆ ตามความ

เปนจริง

คําถามที่ ๑๒๙
เรียนถามอาจารยครับวา ทําอยางไรจึงจะเปนผูมีสติสัมปชัญญะ

ดีครับ ถามีสติสัมปชัญญะดีอยูบอยๆ จะทําใหมีปญญาดีหรือเปลา
ครับ  กราบขอบคุณครับ

ตอบ
อันที่จริง สัมปชัญญะเปนตัวปญญาอยูแลว มีสติเขามาทําให

รอบคอบ รูจักยับยั้งชั่งใจ โบราณจึงวา ผูนี้มีสติปญญาดี สติกับความ
ไมประมาทเปนธรรมที่ใชแทนกันได ทานจึงกลาววา ความไมประมาท 
คือ การอยูโดยไมปราศจากสติ สติอวิปฺปวาโส อปฺปมาโท นาม คนท่ีมี
ปญญามากเกินไปโดยไมมีสติควบคุม ก็จะหุนหันพลันแลน เหมือน
รถท่ีวิ่งเร็วแตเบรคไมดี อาจจะตกขางทางหรือตกเหวได ทานใชคําวา 



๑๑๖ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

“แลนเกินไป (อติธาวันโต)” ในพระพุทธพจนบางแหงตรัสวา “กระแส
กิเลสอันใดในโลก สติเปนทํานบปองกันกระแสกิเลสเหลาน้ัน (ยานิ
โสตานิ โลกสฺมึ สติ เตสํ นิวารณํ)” และกิเลสเหลานั้นละเสียไดดวย
ปญญา ปญญาเปนแสงสวางในโลก ปญญาเปนรัตนะของนรชน
ไดปญญาแลวจะไดความสุข (สุโข ปฺญาปฏิลาโภ) ฯลฯ 

 การที่จะเปนผูมีสติปญญาดี ก็ตองอบรมสติปญญาบอยๆ 

คําถามที่ ๑๓๐
เรียนถามครับวา ธรรมท่ีจะเลือกใชใหเหมาะสมในแตละสถาน

การณ ควรจะตางๆ กันไป แลวแตจริตหรืออุปนิสัย และปจจัยอื่นๆ
ใชไหมครับ ผมเคยไดยินคําวา ธรรมอันมีอุปการะมาก ดูเหมือนจะ
ในพระไตรปฎกกระมังครับ หมายถึงอะไรครับ แลวจะไมเปลี่ยนไป
ตามเหตุปจจัยดวยหรือครับ กราบขอบคุณอาจารยมากครับ

ตอบ
ธรรมท่ีมีอุปการะมากท่ีรูกันทั่วไปก็คือ สติสัมปชัญญะ ปรากฏ

ในพระไตรปฎกอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต พระไตรปฎกเลม ๒๐ หนา
๑๑๙ และทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปฎกเลม ๑๑ หนา ๒๙๐ 

ตอบ
ธรรมที่มีอุปการะมากท่ีรูกันทั่วไปก็คือ ส

ในพระไตรปฎกอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต พระไ
๑๑๙ และทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปฎกเ



๑๑๗สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑๓๑
กราบเรียน อจ.ที่เคารพ ใชหลักธรรมขอใดในการทํางานองคกร 

และมีกุศโลบายเยี่ยงไร หากทํางานเต็มที่แลว เจานายก็ยังคงตําหนิอยู 
ซึ่งเปนผลกระทบมาจากเพื่อนรวมงานที่อยู ในกลุ ม ทําผิดพลาด
(จํานวน ๕ คนรวมถึงขาพเจา) หากคนใดคนหน่ึงทํางานผิดพลาด
ก็จะโดนไปดวย สงผลใหไดรับคําตําหนิเปนบางครั้ง หรือบอยครั้ง
ตองปรับจิตอยางไรคะ 

ตอบ 
ขอใหตระหนักไวเสมอวา คนไมถูกตําหนิไมมีในโลก (นตฺถิ โลเก 

อนินฺทิโต) คนท่ีไดรับการสรรเสริญโดยสวนเดียวก็ไมมี คนท่ีถูกติเตียน
โดยสวนเดียวก็ไมมี เราอยูในโลกยอมจะไดรับคําสรรเสริญบาง
ถูกติเตียนบางเปนธรรมดา เปรียบเหมือนเราลงไปในทะเลยอมจะ
ถูกคลื่นโลกธรรม ๘ เปนคลื่นของโลก เรายังอยูในโลกก็ตองถูกโลก
ธรรมกระทบกระท่ัง มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุขบาง เสื่อมลาภ เสื่อมยศ 
นินทา ทุกขบาง อีกอยางหน่ึง ขอใหถือสุภาษิตของพระปุณณมันตานี
บุตรท่ีวา เขาดาดีกวาเขาตีดวยฝามือ เขาตีดวยฝามือดีกวาเขาตีดวย
ทอนไม เขาตีดวยทอนไมดีกวาเขาแทงดวยศัสตรา เขาแทงดวย
ศัสตราดีกวาเขาฆาใหตาย เขาฆาใหตายดีกวาฆาตัวเอง เพราะมี
บุคคลเปนอันมากที่ต องฆาตัวตาย มีคนอื่นมาฆาใหเสร็จโดย
ไมตองพยายามเอง 



๑๑๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑๓๒
เคยไดยินมาวา ศาสนาพุทธจะมีอายุถึง พ.ศ. ๕๐๐๐ ป จริงเปลา

ครับ

ตอบ
มีขอความในอรรถกถาบางแหงพูดไวอยางน้ัน แตตามพระ

พุทธพจนไมเคยทรงพยากรณวาพุทธศาสนาจะตั้งอยูถึง ๕,๐๐๐ ป
มีแตตรัสวา ถาภิกษุทั้งหลายเปนอยูโดยชอบ คือปฏิบัติตามมรรค
มอีงค ๘ อยู โลกกจ็ะไมวางจากพระอรหนัต (นยั มหาปรินพิพานสูตร 
พระไตรปฎกบาลีเลม ๑๐) แสดงวา พระพุทธเจาไมไดทรงจํากัดอายุ
ของพระพุทธศาสนาไว

คําถามที่ ๑๓๓
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวาเมตไตรย ตองดูในพระไตรปฎก 

เลมไหนบางครับ ผมอยากรูวา ยุคพระผูมีพระภาคทรงพระนามวา
เมตไตรย เปนอยางไรบางครับ ผมไดอานบางสวนแลวครับ พระ-
ไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ

[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมี
พระภาคทรง พระนามวาเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค
เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถี ฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผู จําแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกในบัดน้ีเปน
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ไปดีแลว



๑๑๙สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

รู แจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผู อื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษย ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก
พระธรรม พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรง
ทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระ
ปญญาอันย่ิงดวยพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณ
พราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม เหมือนตถาคตในบัดน้ี ทําโลกน้ี
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ
มนุษยใหรูตามอยู พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น
จักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด 
ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงธรรมงามในเบ้ืองตน
งามในทามกลางงามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง พระผูมีพระภาคพระนามวา
เมตไตรยพระองคนั้น จักทรงบริหารภิกษุสงฆหลายพัน เหมือน
ตถาคตบริหารภิกษุสงฆหลายรอย  ในบัดนี้ฉะน้ัน ฯ

ตอบ
ผมก็รูมาเทาที่คุณเขียนมาใหอานนี่แหละครับ
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คําถามที่ ๑๓๔
 ผมสงสัยวา พระไตรปฎก ทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีขอความพระไตรปฎก

ตรงกันหมดหรือไมครับ พระไตรปฎก ทั้ง ๓ ฉบับ ที่ผมสงสัยคือ
พระไตรปฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปฎก ฉบับสยามรัฐ,
พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แลวจะซื้อ
พระไตรปฎก ทั้ง ๓ ฉบับนี้ หาซื้อไดที่ไหนครับ ขอบคุณที่ตอบครับ

ตอบ
ขอความตรงกันบางไมตรงกันบาง สุดแลวแตคณะผูแปล ฉบับ

มหามกุฏฯ ซื้อไดที่มูลนิธิมหามกุฏฯ สวนฉบับมหาจุฬาฯ ซื้อไดที่
มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุ และฉบับสยามรัฐซ้ือไดที่กรมการ
ศาสนา

คําถามที่ ๑๓๕
ความหมายของศัพท พุทธันดร, สัตบุรุษ, โอปปาติกะ, ทุคติ, สุคติ 

พุทธศาสนสุภาษิต คือ อะไรครับ

ตอบ
พุทธันดร คือ ชวงท่ีวางจากศาสนาของพระพุทธเจาองคใด

องคหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาจะเกิดข้ึนในชวงนั้น สัตบุรุษ แปลวา
คนดี ภาษาบาลีเปนสัปบุรุษ สัตบุรุษเปนสันสกฤต โอปปาติกะ
แปลได ๒ อยาง อยางหน่ึงหมายถึง ผูที่เกิดแลวเติบโตเลยไมผานความ
เปนตัวออน (embryo) เชน เทวดาและพวกสัตวนรก เปรต อสุรกาย 
เปนตน อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงพระอนาคามี ทุคติ แปลวาภูมิ

ต, สุคติ

จาองคใ



๑๒๑สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

ที่ชั่ว สุคติ แปลวาภูมิที่ดี พุทธศาสนสุภาษิต แปลวา สุภาษิตทาง
พุทธศาสนา อาจเปนพระพุทธพจนก็ได หรือคําของพระสาวกก็ได

คําถามที่ ๑๓๖
กราบเรียนถามทานอาจารยคะ การท่ีเราใชสิทธิ์รับของตางๆ มา

ตามสิทธ์ิที่ได โดยเราเองไมไดอยากไดของส่ิงน้ัน แตเรารับมาเพ่ือ
นําไปแบงปนคนที่ดอยโอกาส ทําแบบนี้จะบาปไหมคะ ที่เรามีความ
โลภอยากได

ตอบ
ไมใชเปนความโลภ แตเปนสิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีคุณควรได ได

แลวยังคิดถึงผูอื่น เผื่อแผผูดอยโอกาส นาอนุโมทนา การไดรับตาม
สิทธ์ินั้น เปนบุญของคุณ แตรู จักเอาบุญมาตอบุญ เอาดีมาตอดี 
นับวาเปนผูมีปญญา

คําถามที่ ๑๓๗
การเกิดเปนเทพในสวรรคตองทําความดีในโลกมนุษย แตทําไม

บางคนกลายเปนเทพเกเรในสวรรคและบางคนเปนเทพท่ีดี เหตุเกิด
จากอะไรถึงเปนเชนนั้นคะ

ตอบ
ก็เหมือนมนุษย บางคนเปนคนช้ันสูง แตประพฤติไมดี บางคน

เปนคนชั้นตํ่า แตประพฤติดี
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คําถามที่ ๑๓๘
กราบสวัสดีคะอาจารย หนูมีเร่ืองรบกวนอาจารยคะ มีเพื่อน

ทักมาวา การไปวัด กราบไหวพระประธานในโบสถ เขาหามใสถุงเทา
ไปกราบ จริงหรือไมเจาคะ อีกทั้งยังบอกอีกวา การถือศีล ๕ ถารับแลว 
เกดิวนัไหนทําผิดศลี กใ็หขอถือใหม เปนคร้ังๆ ไป จริงหรือไมคะอาจารย 
รบกวนเจาคะ

ตอบ
ขอแรก ไมจริงครับ สวมถุงเทาได แตรองเทาไมสมควรอยางยิ่ง
ขอสอง จริงครับ ผิดขอไหน ก็สมาทานใหมเฉพาะขอนั้น เพื่อ

การสํารวมระวังใหม ดีกวาไมรูสึกสํานึกอะไร สมาทานเองไดเลยครับ 
ไมตองไปขอจากพระ

คําถามที่ ๑๓๙
คิดถึงคนมีเจาของผิดศีลหรือวาศีลพรองไหมคะ รบกวนดวยคะ 

ขอบคุณคะ

ตอบ
ไมผิดศีลหรอก แตวาทําใหเปนทุกข ถาอะไรมันทําใหเปนทุกข

ก็ดูสาเหตุของมัน  แลวกําจัดสาเหตุนั้นเสีย
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คําถามที่ ๑๔๐
กราบสวัสดีอาจารยคะ หนูมีเรื่องรบกวนถามคะ บุคคลท่ีบอกวา

ถือศีล ๕ กราบสวดมนตเชา-เย็นเปนกิจวัตร มีพระบรมสารีริกธาตุ
มาอยูที่หองพระท่ีบาน ลูกเขาใจวาบุคคลทานน้ีชางมีบุญยิ่งนัก แต
การอยูกับสังคมภายนอก กลับกลายเปนคนพูดคําไหนไมเปนคําน้ัน 
บอกวาลืม หรือการเอาใจเขามาใสใจเรา การคบหา ใจแลกใจ ไมมี
ในตัวบุคคลน้ัน ลูกเลือกที่จะลดบทบาทการคบคาสมาคม ถือวาลูก
ทําถูกไหมคะ ลูกกลัววาถาคบดวยก็ตองมีการพูดถึงการกระทําแตละ
อยางที่เขาทํา กลัวจะบาปติดปาก เพราะเขาปฏิบัติเยอะ หรือวาคน
ที่เขาปฏิบัติเยอะๆ อยูในสังคมลําบากคะอาจารย กราบขอบพระคุณ
คะอาจารย

ตอบ
บางคนเอาแตพิธีกรรม แตไมไดเน้ือหาสาระของธรรมที่จะมา

ประพฤติปฏิบัติ บางคนเรียนธรรมะสูง แตสัปปุริสสธรรม (ธรรมท่ี
เก่ียวกับมนุษยธรรม-มนุษยสัมพันธ) หายหมด ผมจึงบอกไวว า
สันติสุขภายในสําคัญกวาศีลภายนอก 

การเลือกคบคน เปนสิ่งที่ดี เปนมงคลของชีวิต ควรพิจารณา

คําถามที่ ๑๔๑
ลูกไมไดถือศีลครบทุกขอ เพราะวาในสังคมมันมีคนหลาย

ประเภท หนาท่ีการงาน บางคร้ังก็ตองโกหกเพ่ือความสบายใจของ
หลายๆ ฝาย หรือการพูดที่อาจกระทบบุคคลอ่ืนบาง แตลูกไมเคยเอา
เปรียบใคร ไมเคยทําใหใครเดือดรอนเพราะตัวเรา ไหวพระกอนนอน
ยังไมเพียงพอใชไหมคะอาจารย
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ตอบ
ใหพิจารณาถึงโกหกสีขาวคือ โกหกท่ีทําดวยเมตตา อันจะเปน

ประโยชนแกคนอ่ืน ก็พอเห็นกันอยู กับการพูดจริงแตทํารายคนอ่ืน
อยางนั้นมันก็ไมดี ตองใชวิจารณญาณ โกหกบางอยางมีโทษ บาง
อยางไมมีโทษ ใหอานจริยศาสตรจะแนะนําเร่ืองพวกน้ีไวมาก คอยๆ 
ขัดเกลาไป ก็แลวกัน อยูในสังคม รอดพนจากส่ิงไมดีไดยาก ตองมี
สติมากๆ แลวทุกอยางจะดีขึ้นเอง

คําถามที่ ๑๔๒
อาจารยคะ หนูมีเรื่องอยากจะขอคําแนะนําคะ
หนูทํางานราชการ แตที่ทําอยูรู สึกวางานมันหนักมาก หนักใจ

ก็มาก
อยากลาออกหลายครั้ง แตทนเพราะคุณพออยากใหทําราชการ
หนูควรทําอยางไรดีคะ?

ตอบ
คุณลองหาลูทางปรับเปลี่ยนยายหนาที่ โดยยังรับราชการอยู

ขอใหแกปญหาไดนะ ในระหวางที่ยังยายหรือปรับเปล่ียนไมได ก็ขอ
ใหทําใจยอมรับ ตั้งใจทําหนาที่ จะไดไมทนทุกขเกินไป ตั้งใจทําไป
เถอะ แลวสิ่งที่หวังคงไดสักวัน
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คําถามที่ ๑๔๓
กราบเรียนทานอาจารยที่เคารพ
ดิฉันสนใจเรื่องพญานาคเขามาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธองคเพื่อ

เอาเปนเยี่องอยางที่ดี
สาธุเจาคะ

ตอบ
มีหลายเร่ืองที่กลาวถึงพญานาคท่ีมาปฏิบัติธรรม ตอนหน่ึง

เลาวา พญานาคเปนเดรัจฉานแตมีฤทธิ์ มีศรัทธาในพุทธศาสนา
แปลงเปนมนุษยมาบวชเปนพระได ครั้นนอนหลับกลับกลายราง
เปนพญานาคดั่งเดิม ตื่นมาก็แปลงเปนพระเหมือนเดิม ความทราบถึง
พระพุทธองค จึงทรงหาม ตรัสวาพญานาคเปนเดรัจฉาน บวชไมได 
พญานาคตนน้ันจึงขอรองวา หากพระจะบวช กอนบวช ขอใหเรียกวา 
นาค เพราะพวกเขาบวชเองไมได ขอใหมีชื่อเปนสวนหนึ่งดวย เรื่อง
เปนมาเลามาอยางนี้ สวนเรื่องอื่นๆ มีอีกมาก ลองคนควาดูนะครับ

คําถามที่ ๑๔๔
จะทําใจอยางไร จึงจะรักษาใจใหดีตลอดคะ บางครั้งแทบทน

ไมไดกับพฤติกรรมคนบางคน จนอยากจะจัดการนะคะ สติมาเตือน
บางทีรู สึกวาเราขาดเมตตาหรือเปลา แตอยากส่ังสอนใหหลาบจํา
จริงๆ

ตอบ
พระพุทธเจาตรัสวา สติ อารักโข 
คือ รักษาจิตดวยสติ ดวยความไมประมาท ในฐานะท้ัง ๔ คือ 
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ไมให “โกรธ” ในอารมณที่ควรจะโกรธ 
ไมให “หลง” ในอารมณที่ควรจะหลง 
ไมให “มัวเมา” ในอารมณที่ควรจะมัวเมา และ 
ไมให “ใคร” ในอารมณที่ควรจะใคร 
หากเราเปลี่ยนคนอื่นไมได ก็ตองรักษาใจของเรา พูดงาย

แบบไทยๆ คือ มีสติรักษาจิต ไมใหกําหนัด ขัดเคือง ลุมหลง (โมหะ) 
และมัวเมา (มทะ)

คําถามที่ ๑๔๕
อาจารยคะ ดิฉันมีเรื่องรบกวนปรึกษาอาจารยสักหนึ่งอยางคะ 

เพราะรูสึกหนักอกหนักใจแกไมไดสักทีคะ ดิฉันติดตามหนังสือของ
อาจารย และอานบทความตางๆ มากมาย พยายามปฏิบัติธรรม
ละ รัก โลภ โกรธ หลง หมั่นทํากรรมฐานบอยๆ รูสึกวาจิตใจ ใสขึ้น
มีความสุขขึ้นมาก แตสิ่งที่แกไขไมไดสักที คือความขี้เกียจ นาจะ
เรียกวาเปนความมึนงง หลงนอน 

กอนนอนทุกคืนตั้งใจไววาตอนเชาจะตื่นประมาณตีสามตีสี่
เพ่ือเดินจงกรม แตพอถึงเวลาพอต่ืนข้ึนมา จะหลง นึกอะไรไมออก
ไหลไปตามความงวง ชวงแรกตอนเร่ิมปฏิบัติใหมๆ ดิฉันทําไดนะคะ
ตื่นนอนตอนตีสามลุกข้ึนมา เดินจงกรมบาง นั่งสมาธิบาง รู สึกวา
ความขี้เกียจตื่นมันยังไมรุมเรามากมายขนาดนี้ คือพอที่จะควบคุมได 
งวงก็ลุกขึ้นลางหนาก็หายงวงแลว ทําสมาธิก็ไดดีพอสมควร แต
ตอนน้ี รูสึกเหมือนมีอะไรมากดประสาทใหมึนงง ตั้งสติไมไดเลยคะ 
รบกวนอาจารยชวยแนะนําวิธีปฏิบัติใหกับคนเขลาหนอยเถิดคะ
ขอพรคุณพระคุมครองอาจารยและครอบครัวนะคะ ขอขอบพระคุณคะ
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ตอบ
สําคัญวานอนกี่ทุ ม ถานอนนอยไปรางกายก็ประทวงใหตื่น

เต็มที่แลวคอยปฏิบัติก็ได แตถานอนพอก็ทําได มีอุบายแกงวงหลาย
อยางที่พระพุทธเจาทรงแนะไว ลองหาดูนะ

คําถามที่ ๑๔๖
สวัสดีคะ ฝากเรียนถามอาจารย วาพระพุทธเจาก็ทํานองนี้

ทรงเปนครูฝกคนท่ีควรฝกไดอยางยอดเย่ียม และฆาคนท่ีไมควร
ไดรับคําสอน ตรงคําวา “ฆาคนที่ไมควรไดรับคําสอน” เปนอยางไรคะ 
ขอบพระคุณมากคะ

ตอบ
โปรดศึกษาจาก เกสีสูตร
“เทคนิคการฝกคนกับการฝกมา”
นายเกสีคนฝกมาเขาไปเฝาพระพุทธเจา พระองคตรัสถามวา

“เกสี ใครๆ ก็วาเธอฝกมาเกง เธอมีวิธีฝกอยางไร” 
นายเกสีกราบทูลวา “ขาพระพุทธเจาใชวิธีละมุนละมอมบาง

วิธีรุนแรงบาง  ทั้งสองวิธีรวมกันบาง  พระเจาขา”
เขากราบทูลอธิบายวา มาตัวใดฝกดวยวิธีละมุนละมอมไม

สําเร็จ ก็จะใชวิธีเขมงวดรุนแรง ถาใชวิธีเขมงวดรุนแรงไมสําเร็จ
ก็จะใชทั้งวิธีละมุนละมอมและรุนแรง ถาอยางนี้แลวก็ยังฝกไมได
ก็จะฆามันท้ิงเสีย พระพุทธเจาตรัสวา เวลาพระองคสอนคนก็ใช
ทั้ง ๓ วิธีเชนเดียวกัน  ถาใครฝกไมได  พระองคก็ทรงฆาทิ้งเหมือนกัน 

นายเกสีกราบทูลถามวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ปาณาติบาต
(การฆาสัตว) ไมสมควรแกพระผูมีพระภาคมิใชหรือ ทําไมพระองค
ตรัสวาพระองคทรงฆาทิ้งเสีย” 

น” เปนอยางไรคะ 
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พระพุทธเจาตรัสอธิบายวา การฝกอยางละมุนละมอมหมายถึง
ชี้ใหเห็นสุจริตและผลแหงสุจริต การฝกอยางรุนแรงหมายถึงการช้ี
ใหเห็นทุจริตและผลแหงทุจริต การฆาในอริยวินัยของพระองคคือ
การไมวากลาวตักเตือนอีกตอไป

พระสูตรนี้ชื่อ เกสีสูตร อานแลวไดแนวคิดหลากหลาย ที่เดนชัด
อยางหนึ่งก็คือพระพุทธเจาทรงมีเทคนิควิธีสอนคนไดเหมาะสม
ตามอัธยาศัย แนวโนม และความถนัดของแตละคนจริงๆ เพราะ
อยางนี้เอง พระองคทรงสอนใคร ผู นั้นจึงไดเขาถึงธรรมทุกคนไป
สมกับพระนามวา “พระบรมครู” แทจริง

(จากพระไตรปฎก เลมที่ ๒๑ พระสุตตันตปฎก เลมที่ ๑๓
อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  หนาที่ ๑๓๒-๑๓๔.)

คําถามที่ ๑๔๗
เรียนถามทาน อ.วศิน ที่ เคารพ อยากทราบวามีหนังสือที่

เรียบเรียงธรรมเทศนาของพระสารีบุตร อัครสาวกที่เปนงานเขียน
ของทานอ.วศิน บางหรือไม บุคคลท่ัวไปจะศึกษาธรรมเทศนาของ
พระสารีบุตรไดจากที่ไหนบางครับ?

ตอบ
ผมไมเคยเรียบเรียงไวเปนคําเทศนโดยตรง แตมีพูดไวเรื่อง

คุณของพระสารีบุตร ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพ ก็มีหลักธรรม
อยูบาง สวนที่จะแนะนําใหอานเอง คือ มีในพระไตรปฎก มหานิเทส
และจูฬนิเทส และมีที่สมเด็จพระญาณสังวรทานทรงนิพนธไว เร่ือง 
สัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของทานพระสารีบุตร
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คําถามที่ ๑๔๘
อาจารยคะ การอยู เปนคนในแตละวัน ทําไมมันถึงยากเย็น

ยิ่งนึกคิดจะทําแตความดีมากเทาไหร ทําไมมันถึงกลับกลายเปน
เรื่องใหคนอ่ืนอิจฉามากเปนเงาตามตัวคะ หรือคนเขาอยากเห็น
เราช่ัว เขาถึงจะดีใจวาเราช่ัวจริงตามลมปากเขา หนูไมรูวาจะอดทน
ไดอีกนานแคไหนกับการเปนคน เหมือนท่ีเขาวากันวาทําดีไมไดดี
หนูเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธองคมาก แตรูสึกวากรรมของหนู
ที่ไมรูทําอะไรไว ทําไมมันใหผลยาวนานจัง

ทําไมทางเดินแหงมรรค ถึงไดยาวไกลเหมือนมองไมเห็นปลาย
ทาง และรูสึกเงียบเหงาหาเพ่ือนรวมทางไดยากเย็นจริง บอกตัวเอง
ไมไดเลยวา เรายังตองการกําลังใจจากคนอ่ืนอยูไหม เพราะท่ีผานมา 
เชื่อแตคําของพระศาสดา แตกวาจะผานไปแตละเรื่อง แทบจะหมด
ความอดทนเลยคะ บางทีมาน่ังคิดวาในเม่ือมีใครอยากเหยียบยํ่าเรา
ก็ปลอยตามใจเขาแลว เพราะเบ่ือหนายกับใจคนเต็มทีแลว ถมไมเคย
เต็ม แมแตความโกรธเกลียดชัง บอกตัวเองไมไดเหมือนกันวากําลัง
ออนแอหรือเบ่ือหนาย อยากรองไหแตก็รองไมออก ไมมีคําพูดอะไร
ออกมา

ตอบ
คนอิจฉาแสดงวาเรามีดี ทําตัวใหเขาอิจฉาดีกวาทําใหคนอ่ืน

สงสาร ทําดีตอไป คนคิดอิจฉาริษยาก็เดือดรอนเอง จุดไฟเผาใจ
ตัวเอง  เราตั้งหนาตั้งตาทําความดีตอไป  ชางเขาเถอะ
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คําถามที่ ๑๔๙
เรียนอาจารยวศินคะ หนังสือสัจจะอันประเสริฐ ตอนนี้ยังมี

วางขายอยูไหมคะ  อยากไดสัก  ๒ เลมคะ

ตอบ
คือเร่ืองเดียวกับเร่ืองอริยสัจ ๔ ติดตอท่ีสํานักพิมพธรรมดา

หรือวางขายตามรานหนังสือชั้นนําทั่วไป  ในชื่ออริยสัจ ๔

คําถามที่ ๑๕๐
ชอบอานหนังสือที่ทานเขียนคะ โดยเฉพาะพระไตรปฎกฉบับ

ประชาชน  อานแลวเขาใจงาย  ขอบคุณผูสรางเพจน้ีคะ

ตอบ
ยังมีฉบับยอความ-ขยายความอีก ๒ เลม และอีกชุด ๒ เลม

คือพระไตรปฎกฉบับอธิบายความ ชุดละ ๒ เลม และฉบับท่ีทําให
งายแลว ๑ เลม รวมทั้งหมด ๕ เลมดวยกันครับ สําหรับพระไตรปฎก
ที่ผมไดอธิบายไว  ลองหาอานเพ่ิมเติมอีกนะครับ

คําถามที่ ๑๕๑
คําวา “บุญ” กับ คําวา “บารมี” ตางกันอยางไรหรือครับ เชน

บญุกรยิาวัตถ ุ๑๐ กบับารม ี๓๐ ทศั มคีวามสมัพันธกนัอยางไรหรอืครบั

ตอบ
บุญ เปนความดี ทําใหมากเขา ทําใหตอเนื่องก็จะเปน บารมี
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คําถามที่ ๑๕๒
อาจารยคะ จะทํายังไงดีคะ ถึงจะมีศรัทธา เพื่อจะไดปฏิบัติธรรม

อยางมีความเพียร หนูไมรู จะทําอยางไร เรียนอาจารยชวยช้ีแนะ
ดวยคะ

ตอบ
ตองเห็นคุณคาของการปฏิบัติธรรม และเห็นโทษของการขาดศีล

และธรรม อันจะนําทุกขโทษมาให เมื่อเราเห็นคุณคาก็จะมีความเพียร 

คําถามที่ ๑๕๕
อาจารยชวยแนะนําหนังสือหรืออะไรก็ได ที่สามารถทําใหเปน

ดังที่อาจารยแนะนําคะ กราบขอบพระคุณมากคะอาจารย อันแรกท่ี
หนูคิดวาตองงด คือ FB เพราะดูแลวทําใหเกิดกิเลส อยากไดนั่น นี่ คะ

ตอบ
หนังสือ “การปฏิบัติธรรมคืออะไร” ของสํานักพิมพธรรมดา

ผมเขียนไว ลองหาตามรานหนังสือทั่วไปครับ

คําถามที่ ๑๕๔
เรียนถามอาจารยวศิน ดวยความเคารพ 
ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนึ่งใกลกรุงเทพฯ สอนใหรูสึกตัว โดยไมเอา

สวดมนต ไมนั่งสมาธิ ใชการเคล่ือนไหว พระวินัยไมเอา พระท่ีมา
บวชก็ไมเรียน ไมเรียนเทศน ดูเหมือนวัน ๆ ก็อยูแบบเรา ๆ ทําหนาที่คือ
บิณฑบาต กวาดวัด ดิฉันกับเพ่ือนที่ไปวัดนี้ และไดทําอะไรบางอยาง

เพยร 

หเปน
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ที่คนที่อยูในวัด (ลวนอายุมาก เกษียณมาแตเหมือนไมรู วินัยพระ
เจาอาวาสก็ไมเอาท้ังวินัย ไปสอนตางประเทศก็ไมสัตตหะ ปวารณา
พรรษาที่เมืองไทยแตไปอยูเมืองจีน) พูดเรื่องพระวินัย บอกวาเปน
สมมุติ อาจารยชวยช้ีแจงใหกระจางดวยนะคะ กลัวคนรุนใหมที่ไมรู
พระวินัย รูธรรม ก็ทําตามกันไป แมชี ตอนบายก็ปนน้ําผลไม ผสมนม
บาง นํ้าผ้ึง สารอาหารไปถวายพระเปนนํ้าปานะ แบบนี้กันคะ

ตอบ
พึงรักษาใจเราไวไมใหเปนอกุศล หากเราไปแกไขคนอื่นไมได

คําถามที่ ๑๕๕
เจริญพร การจะเขาถึงญาณ จําเปนควรจะรูแจงการทํางานของ

เจตสิกไหม?
อานภาษาบาลีไมไดจะเปนอปุสรรคตอหนทางเขาสูวปิสสนาญาณ

หรือไม? ขอคําแนะนําใหสมณะท่ีกําลังเดินตามรอยพระบาท

ตอบ
จําเปนครับ เพราะวาเจตสิกมันเกี่ยวเนื่องอยูกับจิต เชน กิเลส

และคุณธรรมเปนสังขาร อันเปนเจตสิกที่ประกอบกับจิต จึงตองรูจัก 
สวนอีกขอที่ถามมา การอานบาลีไมไดนั้น ไมเปนอุปสรรคตอการ
เขาถึงวิปสสนาญาณ แคตําราภาษาไทยต้ังแตพระไตรปฎกลงมา
ก็มีมากมาย  ไปหาอานเพ่ือความเขาใจได

ด

นของ
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คําถามที่ ๑๕๖
เจริญพรอีกครั้ง อาตมาก็ไดมีเหตุใหคิดเชนนี้ แตตองการใหมี

ความแนนอนที่สุด เชน นายชางตองรูเครื่องมือและกลไกของเครื่อง
จักร เปนไปไดขอใหอาจารยชวยแนะนําระบบทํางานของเจตสิก
อาตมาอานพบมากใน Google แตตองการรูเฉพาะจากนักวิชาการ
ที่รู ด วยตัวเอง และสิ่งที่อาตมาไดตอบในเว็บลงไปนั้นไมใชการ
อวดรู เพียงจะเปดสิ่งที่เปนพื้นๆ ในความรูที่เขาใจออกมา เพื่อจะ
ใหอาจารยแกสิ่งที่อาตมายังเขาใจผิด หามีจุดมุงหมายอ่ืนไม ปติที่
ผูตอบเปนอาจารยตัวจริง อาตมามาไดถึงขั้นนี้ได ก็เพราะอาจารยมี
สวนรวมดวย สวนมากจากการฟงธรรมนิยาย

ตอบ 
ดีแลวครับ ไมมีอะไรเพ่ิมเติม เอาขันธ ๕ เปนตัวตั้ง รูปก็คือ

รูป เจตสิก มี ๓ คือ เวทนา สัญญา สังขาร สวนวิญญาณ นั้นคือจิต
อีก ๓ ตัวนั้นเปนเจตสิกประกอบกับจิตอยู ซึ่งตัวท่ีปรุงมากคือสังขาร 
อันไดแก กุศลสังขาร ก็คือบุญ คุณธรรม สวนอกุศลสังขาร ก็เปน
กิเลสตางๆ และมีอัพยากฤตสังขาร คือเฉยๆ ไมดีไมชั่ว ก็พิจารณา
ตามนี้ใหเห็นพระไตรลักษณครับ

ยมี
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คําถามที่ ๑๕๗
 ขอทราบวาบุญจะหมดไดหรือไมโดยไมตองพูดถึงวาจะทําเพิ่ม

หรือไม

ตอบ
ตองทําเพิ่ม ถาไมทําเพิ่มก็มีวันหมด เหมือนเรามียุงขาว หาก

เราใชไป ใชไป ไมทํานาเพิ่ม ขาวในยุงก็จะหมดไปสักวัน พุทธพจน
มีวา ควรขวนขวายในการทําความดี รีบทําความดี หามจิตเสียจาก
ความชั่ว ถาทําบุญชา จิตก็จะนอมไปในบาป ถาคิดจะทําดีใหรีบทํา
มัวรีรออยู  จิตจะนอมไปในบาป เมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นจึงควรรีบทํา
ความดี สรุปวาอยางไรก็ตองทําเพ่ิม และยังมีพุทธพจนวา เม่ือใด
บุญสิ้นไป  เมื่อนั้นทุกอยางก็พินาศหมด

คําถามที่ ๑๕๘
กราบทานอาจารยคะ เชามาวันน้ีลูกมีความคิดอยางน้ี เปน

ที่ถูกตองหรือไมคะวา ความจริงแลวบนสวรรคชั้นสูงที่ไมบริโภคกาม
ก็ไมมีการแบงเพศ วาเปนหญิงหรือชาย สวนชั้นของมนุษยที่มีการ
บริโภคกาม ก็เลยมีกายหยาบใหเห็นวาเปนหญิง เปนชาย แตก็แบงกัน
ที่ชั้นผิวหนัง ที่มีผลมาจากฮอรโมนตางๆ สวน เนื้อใน ไขมัน ตับ มาม 
มันดี มันเลว นํ้าเลือด นํ้าหนอง โครงกระดูก ก็ไมไดแสดงใหเห็น
วาเปนหญิง เปนชาย สวนจิตใจ ที่ถูกพอกไวดวยกิเลสหนา ก็จะรูสึกวา
จิตใจตนเปนหญิงเปนชาย สวนจิตใจที่ขัดเกลาไดที่จนใสสะอาด
หรือพอที่จะมองเห็นสัจธรรม จนไมตองการบริโภคกามอีก ก็จะไม
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แบงเพศแลว วาตนเปนหญิงหรือวาเปนชาย อยางนี้เปนความคิด
ที่ถูกตองหรือวาผิดเพ้ียนตรงไหนหรือเปลาคะอาจารย รบกวนอาจารย
ชวยเปนที่พึ่งทางจิตใจใหกับลูกดวยนะคะ

ขอใหคณุพระคุมครองอาจารยใหมคีวามสขุมากๆนะคะ กราบคะ

ตอบ
มีแตชั้นพรหมท่ีไมมีเพศ สวนเทพในช้ันกามาวจรท้ัง ๖ ชั้นก็ยัง

มีเพศอยู  แตปฏิสัมพันธระหวางเพศจะตางกันไปตามช้ันภูมิครับ

คําถามที่ ๑๕๙
กราบเรียนถามทานอาจารยวศิน ที่เคารพนับถือ การท่ีชวงน้ี

บานเมืองผูคนยุงเหยิงเดือดรอนกันกับเรื่อง ที่รัฐบาลจะแกกฎหมาย
ที่รวมถึงการชวยคนโกงกินภาษี บางครั้งหนูก็ไมสบายใจไปดวยกับ
ปญหาของประเทศชาติ อานท่ีทานพุทธทาสวา อยายึด ตัวกู ของกู
แลวหนูหวงประเทศ เปนการยึดวาประเทศเปนของหนู จึงทําใหหนู
ทุกข ถาไมอยากทุกข ก็ใหวางเสีย แตถาทุกคนวาง แลวปลอยให
เปนไปตามชะตาของบานเมือง จะดีอยางน้ันหรือคะ ขอทานอาจารย
กรุณาแนะวิธีวางใจในกรณีนี้ใหหนูดวยคะ หนูมิไดมีจิตคิดรายกับใคร 
แตถามีคนคิดรายตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เยี่ยงน้ี หนูแผ
เมตตาแลว แตยังกังวลอยู 

ปล. บังเอิญไดไปเห็นหัวขอใน youtube มีการหม่ินสถาบัน
กษัตริยอยางรุนแรงมาก หนูนึกไมถึงเลยคะ วาเขาใชคํากันนากลัว
ขนาดนี้ ยิ่งอยากใหบานเมืองรมเย็น คนมีศีลธรรม คุณธรรม มิฉะนั้น
ตอไปสังคมจะไมนาอยูเลยนะคะ กราบขอบพระคุณ ที่ทานจะชวย
ชี้แนะหนูคะ
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ตอบ
ใหเราทําหนาที่พลเมืองดี ตามหนาที่ของเรา เรามีหนาที่อยางไร

ก็ทําหนาที่อยางน้ัน ทําใหดีที่สุดก็ดีแลว เราจะไปทําใหอะไรๆ เปนไป
ตามท่ีเราหวัง มันยากเกินไป เพราะตางคนตางจิตตางใจตางความคิด 
ใครทําดีก็ไดดี ใครทําชั่วก็ไดชั่ว รักชาติมุ งกรณี แนวไว คือถาเรา
รักชาติ ก็ทําหนาท่ีของเราใหสมบูรณ ถาเราเปนกระเบ้ืองมุงหลังคา
ก็ใหหวังไดวาหลังคาจะไมรั่วเพราะกระเบ้ืองแผนน้ัน

คําถามที่ ๑๖๐
กราบเรียนถามทานอาจารยวศินคะ การใสบาตรทุกวันโดย

ไมเจาะจงพระสงฆที่เดินบิณฑบาตทุกเชา กับการเลือกใสบาตร
พระสงฆองคที่เราเห็นวาปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หรือบางวันก็เดินทาง
ไปถวายภัตตาหารเจาอาวาสวัดแบบเจาะจงพระสงฆนั้นอยางไหนได
อานิสงสมากกวาคะ เน่ืองจากเขาใจวา ตองเลือกนาบุญ เลยต้ังใจ
กับการใสบาตรคะ ขอบพระคุณสําหรับคําสอน และคําแนะนําของ
อาจารยคะ

ตอบ
ไดผลดีทั้งสองอยาง อยางแรกเปนสังฆทาน อยางหลังก็เปน

ปาฏิปุคคลิกทาน เจาะจงเน้ือนาบุญ ซึ่งถาไดผู มีศีลมีธรรมดี มี
คุณธรรมสูงก็มีอานิสงสดีเชนกัน ควรทําท้ังสองอยางตามโอกาส
ดีไปคนละแบบครับ
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คําถามที่ ๑๖๑
อาจารยครับ อยากทราบวาทําบุญตักบาตรกับคนที่ปลอมเปน

พระจะไดบุญไหมครับ เน่ืองดวยไมทราบวาพระท่ีมาบิณฑบาตเปน
พระจริงหรือพระปลอม เนื่องจากในเวลาเชาที่กระผมจะไปทํางาน
หากพอมีเวลาก็จะทําบุญตักบาตร ซึ่งก็ไมทราบไดว าพระที่มา
บิณฑบาตนั้นเปนพระจริงหรือพระปลอม กราบสวัสดีอาจารยและ
ขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงครับ

ตอบ
ไดบุญเหมือนกัน แตไดนอย ถาเปนพระปลอม ถือวาเราให

ทานแกเดรัจฉานก็ไดบุญ ใหแกคนทุศีลก็ไดบุญมากกวา แตไดนอย
กวาใหแกคนมีศีลครับ

คําถามที่ ๑๖๒
ทานอาจารยคะ ใครขอเรียนถามวา ถาพระปฏิบัติธรรมแนว

เจริญสติ และตั้งใจปฏิบัติธรรมอยางเดียว โดยไมสนใจรักษาพระวินัย
ตางๆ เลยมุงหนาทางลัดที่จิตและสติโดยตรง แตพระวินัยผิดหลาย
อยางหลายขอ พระน้ันสามารถบรรลุธรรมไดหรือไมคะ ที่ถามมิไดมุง
แกพระ แตกลัวเดินทางผิดคะ

ตอบ
ไมนาจะบรรลุธรรมได เพราะวินัยตองถือเปนศีลของพระตอง

เครงครัดปฏิบัติ ศีลไมมี สมาธิก็ไมดี ปญญาก็ไมดี ผูมุงบรรลุธรรม
ไมควรลวงสิกขาบทบอยๆ ควรเครงครัดปฏิบัติ เพื่อเดินตามอริยมรรค
ไดสะดวกปลอดภัยมากขึ้น



๑๓๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๘

คําถามที่ ๑๖๓
เคยไดยินวา พระพุทธเจาเปรียบคนมักนอยเหมือนชางมาตังคะ 

อยากทราบวาชางมาตังคะ  มีลักษณะหรืออุปนิสัยที่ดีอยางไรคะ

ตอบ
ตามเร่ืองในอรรถกถาธรรมบทเลาวา ชางมาตงัคะเคยอยูในโขลง

เปนหัวหนาโขลง ตอมาเห็นความลําบากในการอยูกันจํานวนมาก
จึงไดหลีกออกจากโขลงเท่ียวไปแตผูเดียว ทรงสอนภิกษุใหเปนผูปลีก
วิเวก  เที่ยวไปแตผูเดียวเหมือนชางมาตังคะเที่ยวไปในปา 

คําถามที่ ๑๖๔
เมื่อครั้งที่พระพุทธองคระงับเหตุวิวาทของพระญาติทั้งสองฝาย 

พระองคทรงแสดงธรรมขอใดท่ีทําใหพระญาติเลิกทะเลาะกัน และ
เหตุใด ในท่ีสุด  พระญาติก็กลับมาทะเลาะและทํารายกันอีกคะ

ตอบ
เทาที่ทราบมา พระญาติทะเลาะกันเร่ืองแยงน้ําในแมนํ้าโรหิณี

เพื่อทําการเกษตรของตนๆ จะฆากัน พระพุทธเจาทรงทราบจึงเสด็จ
ไปทรงหาม ตรัสถามวา “นํ้ากับกษัตริย อยางไหนมีคามากกวา”
พระญาติทั้ง ๒ ฝายทูลตอบวา “กษัตริยมีคามากกวา” ตรัสตอไปวา
“ถาอยางนั้น ทําไมจึงตองฆาฟนกันเพื่อแยงนํ้าซึ่งมีคานอยกวา”
พระญาติทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งฝายศากยวงศและโกลิยวงศจึงไดเลิกรา
กันไป ขอความตอนหลังนี้ที่วา พระญาติกลับมาทะเลาะกันอีก ยัง
นึกไมออก มีแตเรื่องวิฑูฑภราชกุมารแหงกรุงสาวัตถียกทัพไปฆาพวก
ศากยะเสียมากมาย เพราะความโกรธแคนที่พวกศากยะดูหมิ่นตน
เมื่อคราวเสด็จเย่ียมพระญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ
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คําถามที่ ๑๖๕
พระพุทธภาษิตที่วา “เมื่ออินทรียสังวรมีอยู ศีลก็ถึงพรอมดวย

อุปนิสัย เมื่อศีลมีอยู สัมมาสมาธิ ก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อสัมมา
สมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อยถาภูต
ญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทา
วิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะก็ถึงพรอมดวยอุปนิสัย” นั้น คําวา
“ถึงพรอมดวยอุปนิสัย” หมายความวาอะไรคะ ทําอยางไรจึงเรียกวา
“ถึงพรอมดวยอุปนิสัย” คะ

ตอบ
คําวา “ถึงพรอมดวยอุปนิสัย” ในที่นี้ หมายความวา  ดีขึ้น  เจริญ

ขึ้น  สมบูรณขึ้น  ทําใหมาก อบรมใหมากในส่ิงนั้น

คําถามที่ ๑๖๖
เคยไดยินมาวา จะเขาใจพุทธศาสนาไดดีตองศึกษาพุทธศาสนา

ทั้งระบบ ขอความน้ีหมายความอยางไร ขออาจารยชวยอธิบายดวย 

ตอบ
คําวา “ศึกษาพุทธศาสนาท้ังระบบ” หมายความวา พุทธศาสนา

ประกอบดวย ศาสนบุคคล มีพระพุทธเจาเปนตนแบบ ตอมาก็มี
พระสาวก ซึ่งเปนภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา นี่เรียกวา ศาสน
บุคคลตอไปก็เปนศาสนธรรม ไดแก หลักคําสอนในพระพุทธ
ศาสนาทั้งหมด ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา เชน พิธี
อุปสมบท พิธีถวายผากฐิน รับกฐิน เปนตน ตอไปเปนศาสนวัตถุ คือ 
วัดวาอารามตางๆ ทั้ง ๔ นี้ประกอบกันเปนพุทธศาสนา โดยเฉพาะ
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อยางยิ่ง ศาสนธรรมน้ันเราตองเขาใจใหแจมแจงวา สวนไหนเปน
สจัธรรม  สวนไหนเปนจรยิธรรมหรอืศลีธรรม  สวนไหนเปนวรรณคดี
สวนที่เปนวรรณคดีเชน ชาดก เปนตน ซึ่งมุ งสอนจริยธรรมโดยมี
เรื่องราวประกอบ ถาเราเขาใจสิ่งเหลานี้โดยถูกตอง แสดงวาเรา
รู จักศาสนาทั้งระบบเหมือนเราเห็นตนมะมวงทั้งตน รู วาสวนไหน
เปนใบ สวนไหนเปนลําตนและเปลือก สวนไหนเปนลูก บางคน
ถือเอาสวนใดสวนหนึ่งของพุทธศาสนาแลวยึดมั่นวา สวนนี้เทาน้ัน
คือพุทธศาสนา อยางอ่ืนไมใชจึงเถียงกันกับผูอื่นซึ่งถือเอาบางสวนวา
เปนพุทธศาสนาทั้งหมดเหมือนกับคน ๓ คน คนหนึ่งถือเอาใบ
มะมวงมา คนหน่ึงถือเอาผลมะมวงมา คนหน่ึงถือเอาเปลือกของ
ตนมะมวงมา แลวยืนยันวาสิ่งที่ตนถืออยู นั้นคือมะมวงทั้งหมด
แปลวา ถือเอาบางสวนของมะมวงมาเปนมะมวงทั้งหมด หรือ
เหมือนตาบอดคลําชาง ถือเอาบางสวนของชางวาเปนตัวชาง จึง
ถกเถียงกัน

คําถามที่ ๑๖๗
ธรรมกถึก คือ อะไร ครับ
พหูสูตร คือ อะไร ครับ

ตอบ
ธรรมกถึก คือ ผู ฉลาดในการแสดงธรรม ในสมัยพุทธกาล

พระปุณณมันตานีบุตรไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะ (เปนเลิศ)
ในทางธรรมกถึก ฝายภิกษุณีมีธรรมทินนาภิกษุณี ฝายอุบาสกมี
จิตตคหบดี ในเมืองไทยก็มีหลายรูปที่เปนธรรมกถึก คือ ผูฉลาดใน

าง จึง
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การแสดงธรรม ตัวอยางเชน ทานพุทธทาสภิกขุ และทานปญญา
นันทภิกขุ เปนตน พหูสูตร แปลวา ผูไดสดับตรับฟงมาก ถาเปน
นามศัพทก็เปนพาหุสัจจะ แปลวา ความเปนผูไดสดับตรับฟงมาก
ในสมัยพุทธกาล พระอานนทไดรับการยกยองในทางนี้ ฝายอุบาสิกา
มีนางขุชชุตตรา หญิงรับใชของพระนางสามาวดี ในประเทศไทยก็มี
พุทธบริษัท ๔ จํานวนไมนอยที่เปนพหูสูตร ผูเปนพหูสูตรทานจัดเปน
พุทธะประเภทหน่ึง เรียกวา สุตพุทธะ คือผูรอบรูในพระธรรมวินัย
ของพระพุทธเจา เปนจําพวกหน่ึงในพุทธะ ๔ จําพวก คือ สัมมา
สัมพุทธะ ปจเจกพุทธะ อนุพุทธะ (หมายถึง พระอริยบุคคลตั้งแต
พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต)  และสุตพุทธะดังกลาวแลว

คําถามที่ ๑๖๘
มีผูสงสัยวา พระนามที่ตอทายสมเด็จพระสังฆราชวา สกลมหา

สังฆปริณายก หมายความวากระไร ขออาจารยโปรดชี้แจงดวย

ตอบ
สกลมหาสังฆปริณายก แปลวา ผูนําสงฆหมูใหญทั่วไปหรือ

ทั่วประเทศ คุณจะสังเกตวา คําวา “ณายก” ในที่นี้ใช “ณ” ไมใช “น”
ซึ่งใชเรียกนายกทั่วไป เชน นายกรัฐมนตรี นายกสมาคม เปนตน
ทีใ่ช “ณ” นัน้เปนไปตามหลักภาษาบาลีวา ถา “น” ตาม “ร” ใหเปล่ียน “น”
เปน “ณ” ตัวอยางเปรียบเทียบเชน ในโลกธรรมสูตรมีวา “ลาโภ อนิจฺโจ 
ทุกฺโข วิปริณามธมฺโม” แปลวา ลาภ ไมเท่ียง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา ในที่นี้ “น” ตาม “ร” มาเหมือนกัน มีคําอื่นๆ อีก
เชน สาราณียธรรม ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน กรณียกิจ กิจที่ควรทํา 
เปนตน 
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พระนามสมเด็จพระสังฆราชโดยท่ัวไป จะใชคําวา “สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”
และวงเล็บพระนามเดิมและนามฉายาไว สวนสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๙ นี้ พระนามตอนเปนสมเด็จพระราชา
คณะพระนามวา สมเด็จพระญาณสังวร ตอนน้ันยังไมไดเปนสมเด็จ
พระสังฆราช พอไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช ทานคงเห็น
กันวาเหมาะสมกับบุคลิกและจริยาวัตรของพระองคทานแลว จึงได
คงพระนามเดิมไว 

สมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏกษัตริยาราม กอนจะเปนสมเด็จ
พระสังฆราช เปนสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ พอ
ไดรับสถาปนาเปนสมเด็จพระสังฆราช ก็เปลี่ยนพระนามเปน สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(จวน อุฏฐายีมหาเถระ) องคอื่นๆ ก็ทํานองเดียวกันนี้

คําถามที่ ๑๖๙
สงสัยครับ เมื่อเปนพระอรหันต จะไมมี กิเลส ราคะ โลภะ โทสะ 

โมหะ ใชหรือเปลาครับ
เมื่อเปนพระอรหันตแลว จะมีการเสื่อมจากพระอรหันต มาเปน

คนธรรมดาท่ีมีกิเลส ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ เหมือนเกาหรือเปลา
ครับ (สงสัยมานานแลวครับ)

ตอบ
เมื่อเปนพระอรหันตจะไมมีกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ตองหมด

กิเลสกอน  จึงเปนพระอรหันต
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เมื่อเปนพระอรหันตแลว ไมเสื่อมมาเปนคนธรรมดาอีก เปรียบ
เหมือนน้ํามันมะพราวหรือนํ้ามันพืชที่ถูกเค่ียวเปนนํ้ามันแลว จะไม
กลับมาเปนมะพราวหรือเปนเมล็ดพืชอีก

คําถามที่ ๑๗๐
สมัยนี้ยุคแหงเทคโนโลยี มีสวนทําใหผูคนใจรอน ฟุงเฟอ ทุกข

งาย สุขยาก ทั้งๆ ที่ชาวพุทธสวนใหญ (หรือเปลา) ลวนชอบทําบุญ
ทําทาน มีศรัทธาอยางลนเหลือ แตทําไมผมกลับมองวาชาวพุทธ
สวนใหญเขาใจหลักพุทธศาสนากันนอยมากผิวเผิน เอาแคเร่ืองบุญ
ก็ไมคอยจะศึกษากันแลว สวนมากมองหาเนื้อนาบุญ แลวก็ไปขอ
สวนบุญ สวนหลักไตรสิกขา ที่ทําใหเรามีบุญเปนลําดับจนพนบุญ
กลับไมคอยชอบใจ เหมือนกับวาพวกเขาสมัครใจท่ีจะเปนปุถุชน
ไปตลอด ปลอยใหเรื่องหลักพุทธศาสนาเปนของชาววัด ถึงแม
พุทธศาสนาจะไมบังคับใหใครจะตองทํา แตเขาก็ปฏิญาณตนเอง
ไมใชหรือครับวา เขาเปนพุทธบริษัท อาจารยบอกวา ใครนําธรรมะ
ไปปฏิบัติก็จะไดความพนทุกข ตามกําลังท่ีปฏิบัติ อาจารยวาพวกเรา
ชาวพุทธบริษัท ท้ังพระสงฆ และอุบาสก อุบาสิกา เนนไปท่ีพิธีกรรม
มากไปหรือเปลาครับ สวนแกนไมคอยจะสอนกันเลย ผมวาหลัก
ไตรสิกขาเรียบงาย สามารถนําไปดําเนินชีวิตประจําวันไดเลยครับ 
รบกวนอาจารยแนะนําเพ่ิมเติมดวยครับ 

ตอบ
เห็นดวยกับความคิดเห็นของคุณ คุณพูดมาดีแลว สิ่งที่ชาวพุทธ

ควรทําอยางยิ่งก็คือ อบรมปญญาใหมากข้ึน เมื่อมีปญญาดีแลว

จะไม

ทกข
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ก็จะไดความสุขและไดสิ่งท่ีควรไดอื่นๆ อีกมาก ดังพระพุทธพจนที่วา
“สุโข ปฺญาปฏิลาโภ” การไดปญญาเปนเหตุใหเกิดสุข การไมทําบาป
ก็เปนเหตุใหเกิดสุข (ปาปานํ อกรณํ สุขํ) คุณจะสังเกตวา สังคม
ชาวพุทธยังทําบาปกันอยูเปนอันมาก ดวยกายบาง ดวยวาจาบาง
ดวยใจบาง เปนสังคมท่ีไมปลอดภัย เพราะคนสวนใหญไมเวนบาป
ไมลอยบาป ไมพัฒนาตนใหยิ่งดวยคุณธรรม มุงไปทางพิธีรีตองเสีย
เปนสวนมาก อยางที่คุณวามาแลว การดําเนินชีวิตตามไตรสิกขา
ก็คือตามอริยมรรคมีองค ๘ นั่นเอง ควรจะเปนวิถีชีวิตของชาวพุทธ
ผมเคยพูดเสมอในหนังสือหลายเลมวา ถาชาวพุทธเราดําเนินชีวิต
แบบพุทธแลว สังคมไทยจะไมมีปญหาอะไรใหแก ทั้งปญหาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง

คําถามที่ ๑๗๑
 พสุธา คือ อะไร ครับ มโนวิญญาณ แปลวา อะไรครับ 

ตอบ
พสุธา แปลวา พื้นดินหรือแผนดิน มโนวิญญาณ แปลวา

ความรูทางใจ 

ส

คําถา
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คําถามที่ ๑๗๒
 อาจารยคะ ถาหนูไมอานหนังสือของอาจารยหนูก็ยังเขาใจคําวา 

“ปฏิบัติธรรม” ในความเขาใจแบบแคบๆ เหมือนคนท่ัวไปสวนใหญที่
เขาใจวา ตองไปนุงขาวหมขาว ไปน่ังสมาธิ นั่งกรรมฐาน งดมื้อเย็น
หนูรู สึกวามันไมเอ้ือตอวิธีการดําเนินชีวิตของหนู แตพอรู ว าการ
ปฏิบัติธรรม คือการดําเนินชีวิตที่ดี ที่งาม เพราะมีธรรมเปนแกน
เปนแกนของเน้ือตัวชีวิต หนูรู สึกวามันมีอยูครบเลย ทั้ง ศีล สมาธิ
ปญญา จนบางทีหนูรูสึกวามันงายกวาที่มีคนบางกลุมเขาไปตีกรอบ
ใหกับคําวา “ปฏิบัติธรรม” หนูสามารถทําได ตั้งแตตื่นจนเขานอน
โดยท่ีไมมีใครมารับรูวาหนูกําลัง “ปฏิบัติธรรม” อยู หนูไมไดรูสึกวา
ตองทําดีเพื่อใหไดดี (ไดผลเปน วัตถุ ลาภ ยศ) แตไดใจที่ดี สะอาด
สวาง และสงบ ทุกๆ วันเต็มไปดวยความสดช่ืน สดช่ืนเพราะรูเทาทัน
จิตใจของตัวเอง มีหนาที่อะไรก็ทําไปดวยสติ มันเหมือนกับใจมัน
เต็มตื่นมันไมพรอง ตองขอขอบคุณอาจารยมา ณ ที่นี้ดวย ที่ทําใหหนู
มีความสดช่ืนทุกลมหายใจเขาออก จิตใจมีอิสระเสรีจากอารมณ
ที่มันคอยเขามาปวนใหเหน่ือย กราบขอบคุณอาจารยมา ณ ที่นี้ ที่
ทําใหคนตาบอดอยางหนู ลืมตามองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นมาบางคะ

ตอบ
อานคําบอกเลาของหนูเรื่องการปฏิบัติธรรมแลวก็ชื่นใจ ถาคน

เขาใจแบบนี้กันมากๆ การปฏิบัติธรรมก็จะราบรื่นและมีความหมาย
ในชีวิตประจําวันมากข้ึน ขอบใจหนูมากๆ
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 คําถามที่ ๑๗๓
ผมไดอานประวัติของพระอาจารยชื่อดังทานหนึ่ง แตตอนนี้

ทานไดลาสิกขาไปมีครอบครัวแลว ในบางสวนบางตอนของทานบอก
ไววาทานนั่งสมาธิจนไดฌาน รูสึกวาทานทําสมาธิตามวิธีสติปฏฐาน
มา ๓๐ กวาป ผมเลยมีความรูสึกขึ้นมาวา นี่ขนาดทานเปนพระ นั่ง
สมาธิมานานขนาดน้ี ไดฌานดวย แตถายังไมเกิดปญญาขนาดที่
ตัดกิเลสไดจนเปนพระอริยบุคคล แลวหากเสื่อมจากฌานก็อาจจะ
ถูกกิเลสเลนงานเอาไดอีก ไมใชผมไมเห็นดีกับการน่ังสมาธินะครับ
แตผมเห็นอีกเหล่ียมหน่ึงของสมาธิ คือ ถาสมาธิที่กําลังปฏิบัตินี้
ทาํไปเพ่ือไมไดเปนบาทฐานของปญญา กจ็ะกลายเปนการติดสุข
ของสมาธิไป คือบางทีจิตใจในขณะอยูในฌาน มันเหมือนแทบจะ
ไมมีกิเลส แตจริงๆ มันหลบอยู เปนอยางนี้หรือเปลาครับ พระพุทธเจา
ทานทรงเคยยกตัวอยางเกี่ยวกับ พระหรือฆราวาสที่ติดอารมณสมาธิ
แบบน้ี แลวยงัเปนปถุชุนอยูบางหรือเปลาครับ รบกวนอาจารยดวยครับ 
ขอบคุณ

ตอบ
ความคิดเห็นของคุณถูกตองแลว ผมเห็นดวย ตําราบางแหง

บอกวา อยาไป “ติดกับ” สมาธิ หมายความวา สมาธิเปนกับดักจิต
ชนิดหน่ึง ถาไมพัฒนาไปเพ่ือปญญาคือไมทําใหเปนพื้นฐานของ
ปญญา มีฤาษีชีไพรเปนอันมากในสมัยโบราณ ทําสมาธิจนไดฌาน
ไดอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได แตพอไปเจอวิสภาคารมณเขา
เอาใจไวไมอยู ฌานเส่ือม อภิญญาเส่ือม กลายเปนคนธรรมดาไป
สมาธิเปนของดีไมใชไมดี เปนองคหนึ่งในไตรสิกขา แตตองระวังมาก
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เพราะเส่ือมไดงายถายังไมไดบรรลุมรรคผลถึงท่ีสุด เพราะเปนแต
เพียงขมกิเลสไว ที่ทานเปรียบเหมือนศิลาทับหญา พอยกศิลาออก
หญาก็งอกข้ึนตามเดิมหรือออาจจะมากกวาเดิม คําตอบก็เห็นจะ
พอเพียงเทานี้ขอบใจคุณมากๆ 

คําถามที่ ๑๗๔
กราบขอบพระคุณมากคะ สําหรับคําตอบ แตมีขอสงสัยคะ

เหตุใดจึงกลาววาเขาโกงเรา ดีกวาเราโกงเขา เขาเปนหน้ีเรา ดีกวาเรา
เปนหน้ีเขาคะ แลวเขาท้ิงเรา ดกีวาเราท้ิงเขาอยางไร กราบขอบพระคุณ
คะ ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงนะคะ

ตอบ
มีคําสุภาษิตทางจริยศาสตรอยูตอนหนึ่งวา “ยอมทนทุกขทรมาน

เพราะการทําผิดของผูอื่น ดีกวาเราไปทําผิดเสียเอง” (It is better to 
suffer wrong than doing wrong.) และมีอีกวา “ชีวิตที่เรียบงายที่สุด
เปนชีวิตที่ดีที่สุด ศีลธรรมเปนวิถีชีวิตที่ดีที่สุด” The simplest life is the 
best life. Morality is the best way of life.) ดวยเหตุนี้เราจึงจําเปนตอง
ยืนอยูบนทางแหงความดี ไมวาใครเขาจะละทิ้งความดีไปแลวก็ตาม 
พระพุทธเจาตรัสวา “ผูโกรธตอบ แยกวาผูที่โกรธกอน ผูไมโกรธตอบ
ชื่อวาชนะสงครามที่ชนะไดยาก พึงเอาชนะคนโกรธดวยความไมโกรธ 
เอาชนะคนไมดีดวยความดี เอาชนะคนตระหน่ีดวยการให เอาชนะ
คนพูดเหลาะแหละดวยคําจริง” เพราะฉะน้ันผมจึงบอกวา เขาโกงเรา
ดีกวาเราโกงเขา เขาเปนหน้ีเราแลวไมใช ดีกวาเราเปนหน้ีเขา เปนตน 
ขอใหเราเดินอยูบนเสนทางแหงความดี โบราณทานกลาววา
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“ไมจันทนแมแหงก็ไมทิ้งกลิ่น 
หัสดิน(ชาง)กาวลงสูสงครามก็ไมทิ้งลีลา 
ออยเขาสูหีบยนตก็ไมทิ้งรสหวาน 
บัณฑิตแมประสบทุกขก็ไมทิ้งธรรม”

คําถามที่ ๑๗๕
ดิฉันมีคําถามใครขอความรูจากอาจารยคะ 
๑. ภพภูมิเทวดาสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อใหถึงธรรม บรรลุ มรรค 

ผล นิพพาน ไดหรือไมคะ เพราะเคยอานในหนังสือบางเลมวา ภพภูมิ
มนุษยเหมาะแกการปฏิบัติธรรมเพ่ือใหถึงซึ่งพระนิพพาน 

๒. ดิฉันเปนผูเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อใหถึงธรรม เปนผูทําทานอยาง 
สม่ําเสมอมีศีลครบทุกขอและเจริญภาวนา แตดิฉันมีปญหาเกี่ยวกับ
ตัวเองคือเปนคนคอนขางข้ีเลน บางคร้ังมีเหตุการณเกิดขึ้นกับคนอ่ืน
เชน เดินหกลม จิตมันจะพากยวา “ซุมซามเอง” แตใจจริง ดิฉันไมเคย
มีจิตคิดวาเขาแมแตนิดเดียว และจะมีความรูสึกไมดีที่จิตเปนอกุศล
(ซึ่งเราก็รู วามันเปนความคิด มันเปนสังขาร) เราจะมีวิธีปฏิบัติตน
อยางไร (นอกจากการตามรูวาเกิดเมื่อมีเหตุหมด เหตุก็ดับ) คําถามคือ
แสดงวาจิตเดิมแทเรามีจิตที่ไมดีหรืออยางไรคะ และจะมีวิธีกําจัด หรือ
ปฏิบัติตนอยางไรเพ่ือมิใหมีจิตเศราหมอง และมิใหเปนเหตุขวางก้ัน
การบรรลุธรรม 

กราบขอบพระคุณอาจารยมากคะ และขออาราธนาคุณพระศรี- 
รัตนตรัยโปรดคุมครองใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง  เปนผูมีอายุยืน 
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ตอบ
๑. ในภพภูมิเทวดาก็สามารถบรรลุธรรมไดเชนเดียวกับในภพภูมิ

มนุษย แตในภพภูมิมนุษยมีทุกขมาก ทําใหผูมีปญญาเห็นทุกขอริยสัจ
ไดงาย ในภพภูมิเทวดา มีความสุขมาก เทวดาจึงมักจะเพลิดเพลิน
ไปในกามคุณ และเพลิดเพลินในความสุข แตเทวดาที่มีภูมิธรรม
ไปจากโลกมนุษยแลว ก็จะบรรลุธรรมไดงาย มีกลาวไวใน พระสูตรวา 
เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกมนุษยแตละคร้ัง มีเทวดาท่ีมา
ฟงธรรมอยูดวยไดสําเร็จ มรรคผลเปนจํานวนมาก 

๒. การใหทานและการรักษาศีลเปนประจํา เปนสิ่งที่ควรทําและ
ควรอนุโมทนาอยางยิ่ง สวนความที่เปนคนขี้เลนน้ัน สืบเนื่องมาจาก
เปนคนมีอารมณดีก็ไมเสียหายอะไร เมื่อเห็นคนหกลมก็ควรจะคิดไป 
ในแงของความกรุณา ไมควรจะสมน้ําหนาเขา คนท่ีมีความกรุณา
เปนวิหารธรรมจะเปนคนเยือกเย็น และอยูเปนสุขอันหาประมาณ
มิได ขออนุโมทนาตอ ความคิดดีๆ ของคุณดวย และขอขอบคุณที่
อวยพรมา 
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คําถามที่ ๑๗๖
เรียน อ.วศินที่เคารพ 
สืบเนื่องจากคําถาม ที่อาจารยตอบมาวา 
“เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกมนุษยแตละครั้ง มีเทวดา 

ที่มาฟงธรรมอยูดวยไดสําเร็จ มรรค ผล เปนจํานวนมาก” ขอเรียนถาม
อาจารยวา  แสดงวาในภพภูมิเทวดาไมมีการแสดงธรรมหรืออยางไร
คะ เทวดาจึงตองลงมาฟงธรรมในภพภูมิมนุษย และหากวาเรา
ตองการที่จะไปเกิดในภพภูมิเทวดาเพื่อไปปฏิบัติธรรมตอคะ  มิได
ไปเกิดเพราะภูมิเทวดามีความสุขมาก แตเปนเพราะไมอยากเกิด
อีกแลว (เปนความปรารถนาอยางยิ่ง) นอกจากทาน กุศลกรรมบถ
และเจริญภาวนาแลว เราจะตองอธิษฐานหรือทําอะไรอีกคะ ในความ
คิดเห็นของอาจารย ถาอาจารยเลือกเกิดได  อาจารยคิดวาจะเลือก
ไปปฏิบัติธรรมที่ใดคะ 

ตอบ
๑. ในเทวโลกชั้นดาวดึงสมีธรรมสภา มีธรรมเทพบุตร เปนผู

แสดงธรรม และเทวดาชั้นอื่นก็มาฟงได สามารถสําเร็จมรรคผลไดดวย
การฟงธรรมและปฏิบัติธรรมในเทวโลกนั้นเอง หลักฐานปรากฏใน
พระไตรปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เลม ๒๑ หนา ๒๕๑-๒๕๔
ขอ ๑๙๑ (พระไตรปฎก ฉบับภาษาบาลี) ถาเปนพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทย ใหดูฉบับของกรมการศาสนา หรือฉบับของมหาจุฬา ฯ
เลมและขอจะตรงกัน หรือหนังสือ “พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย”
โดย วศิน อินทสระ หนา ๒๔๙-๒๕๐ มูลนิธิมหามกุฏฯ หนาวัดบวร-
นิเวศ บางลําภู จัดพิมพจําหนาย ผมจะพิมพมาใหคุณอานท้ังหมด
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ก็ไมไหวเพราะคอนขางยาว แตการท่ีเทวดามาฟงพระพุทธเจาบาง
พระสาวก ผูมีศีลมีธรรมบางนั้น เพราะกลิ่นแหงผูมีศีลมีธรรม ไมเปน
ที่รังเกียจของเทวดา มีพระพุทธพจนอยูบทหนึ่งวา “สีลคนฺโธ อนุตฺตโร”
แปลวา กลิ่นแหงศีลยอดเยี่ยมกวากลิ่นอื่น และอีกบทหนึ่งวา “สีลํ
โลเก อนุตฺตรํ ศีลยอดเยี่ยมในโลก” ฯ 

๒. เทาท่ีคุณเลาเก่ียวกับการปฏิบัติธรรมของคุณมาน้ี ผมคิดวา
เพยีงพอทีจ่ะไปเกดิเปนเทวดาไดแลว  ตอไปขอใหอธษิฐานวา “บญุกศุล
ที่ขาพเจาทําแลวนี้ ขอจงเปนปจจัยแกพระนิพพาน และเปนไปเพื่อ
ความสิ้นอาสวะ” เพียงเทานี้คุณก็สามารถสําเร็จ มรรคผลสูงสุดได
ในเทวโลก 

๓. ผมรูสึกละอายนิดหนอยที่จะตอบคําถามขอนี้ ที่วาถาเลือกได
ผมจะเลือกไปเกิดที่ใด ผมมีความปรารถนาอยูเสมอที่จะทํางานเผยแผ
ธรรมตลอดสังสารวัฏ เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดอยากไปเกิดเปนธรรม
เทพบุตรชั้นดาวดึงส เพราะที่นั่นมีธรรมสภา อยากใหคุณอานขอความ
ในพระไตรปฎก ตามทีผ่มอางถงึไวแลว คณุจะเขาใจมากขึน้ ขอขอบคณุ
ที่คุณถาม ปญหาดีๆ มาใหอาน ขอใหคุณมีความสุข ความเจริญใน
ธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป

ญใ
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คําถามที่ ๑๗๗
สงสัยครับ พระไตรปฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย มีจํานวน

๙๑ เลม หรือครับ
อาจารยวศิน ชวยดูใหหนอยครับ http://pratripitaka.com/

tripitaka-mbu/

ตอบ
ที่มี ๙๑ เลม มากกวาฉบับอื่นก็เพราะรวมอรรถกถาไวดวย

คําถามที่ ๑๗๘ 
เห็นพระสงฆขึ้นเวทีเกี่ยวกับการเมือง ทําใหผมนึกหวงใย

ลูกๆ หลานๆ วาพระสงฆผูเปนหน่ึงในธงชัยแหงการไมยึดติด เปนผู
แสวงหาความหลุดพน กลับยึดติดถือมั่นซะเอง ไมรูผมคิดมากไปเอง
หรือเปลานะครับ อาจารยครับพ้ืนที่ในการเขาไปมีสวนรวมเกี่ยวกับ
บานเมืองของพระสงฆ ควรมีขอบเขตขนาดไหนครับ 

ตอบ
โดยปกติธรรมดา ในเมืองไทยทานหามพระสงฆไมใหยุ งกับ

การเมือง ถาเขาไปยุ งกับการเมืองอยางที่คุณเห็นก็ถือวาเปนการ
ฝาฝนระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ
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คําถามที่ ๑๗๙
จริงไหมคะที่วา คนเรียนธรรมะรู ธรรมะตองออนและยอมให

คนอ่ืนทุกอยาง พอจะสูขึ้นมาบางก็กลาววาคนเรียนธรรมะทําไม
เปนอยางนี้

ตอบ
ออน สิ่งที่ควรออน ออนโยนแตไมออนแอ เขมแข็ง แข็งแรง

แตไมแข็งกระดาง ไมออนจนเขาดูหมิ่น ไมแข็งกราวจนมีเวรภัยมาก 
รู จักความพอดี ถาคิดวาจะเปนการทําประโยชน ก็ใหกระทําโดย
อุบายท่ีแยบคาย ไมเปนลิงรดน้ําตนไม มีเรื่องโดยยอวา คนเฝาสวน
คนหนึ่งตองการไปเที่ยวงานมหรสพเปนเวลา ๗ วัน ในสวนนั้นมีลิง
อยูมาก จึงไดสั่งหัวหนาลิงวา ชวงเวลาที่ฉันไมอยู ใหพวกแกชวย
รดน้ําตนไม ลิงจาฝูงไดสั่งลูกนองวา กอนจะรดน้ําตนไมใหถอนข้ึน
มาดูรากกอน ตนไหนรากยาวก็ใหรดนํ้ามากๆ ตนไหนรากสั้นก็ให
รดนํ้าแตนอย ลิงทั้งหลายก็ทําอยางน้ัน ๗ วัน คนเฝาสวนกลับมา
ตนไมตายหมดแลว อยางน้ีเรียกวา ตองการจะทําประโยชนแตไมรูจัก
สิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน กลับเปนการทําประโยชนแต
ไดโทษ เรียกวาทําประโยชนไมเปน ไมมีอุบายท่ีฉลาดในการทํา 

อีกเร่ืองหน่ึง แมกับลูกสาวตําขาวอยู แมลงวันมาตอมที่หนาผาก
ของแม แมบอกวา “ลูก ลูกชวยไลแมลงวันใหแมที” ลูกสาวเอาสาก
ตําขาวตีแมลงวัน แมลมลงไปดิ้นตาย อยางนี้เรียกวาทําประโยชน
ดวยความโง 

อีกเรื่องหนึ่ง ชาวบานคนหนึ่งลงไปในนาขาว กลับมาบอกเพื่อน
วาในนาขาวยุงมากเหลือเกิน ชาวบานหลายคนพากันถือดาบไปเพื่อ
แทงยุง กลับแทงกันเองเลือดสาดไปหมด 
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อีกเรื่องหนึ่ง แมบานคนหนึ่งเห็นแมวนอนอยู ในตะกราเก็บ
ถวยชาม รูสึกโกรธจัด จึงเอาไมขนาดใหญถนัดมือ ตองการจะตีแมว
แตแมวมันวองไว มันวิ่งหนีไปทัน แตถวยในตะกราแตกหมด แมบาน
คนน้ันเสียประโยชนเปนอันมาก เพราะทําดวยความไมฉลาดไม
รอบคอบ ฯลฯ

คําถามที่ ๑๘๐
จากขอความที่วา “ขอใหคิดอยูเสมอวา เขาทิ้งเราไปดีกวาเรา

ทิ้งเขา เขาโกงเราดีกวาเราโกงเขา เขาเปนหนี้เราแลวไมใชหนี้ดีกวา
เราเปนหนี้เขา ฯ” 

ขออาจารยกรุณาแจกแจงเหตุผลท่ีวาดวยขอความน้ีดวยครับ
ตามปญญานอยๆ ที่ผมเขาใจคือ เขาทําเรา เราเสียหายแตเพียง
ภายนอก แตหากเราเปนฝายทําเขา ตัวเราเองน่ันแหละท่ีสูญเสียสิ่ง
ที่มีคากวาคือคุณธรรมภายในอันนาพิสมัย ดังนี้ผมจึงเขาใจวา แมเขา
จะทําเราเสียหาย แตเรากลับไดบารมีที่เขมขึ้นภายในใจ มิทราบวา
ความเห็นผมเขาขายมิจฉาทิฏฐิหรือไมประการใดครับ ขออาจารย
โปรดเมตตาช้ีแนะดวยครับผม

ตอบ 
ความเห็นของคุณดีแลว
มีคําสุภาษิตทางจริยศาสตรอยูตอนหนึ่งวา 
“ยอมทนทุกขทรมานเพราะการทําผิดของผูอื่น ดีกวาเราไปทําผิด

เสียเอง”
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(It is better to suffer wrong than doing wrong.) และมีอีกวา
“ชีวิตที่เรียบงายที่สุดเปนชีวิตที่ดีที่สุด ศีลธรรมเปนวิถีชีวิตที่ดี

ที่สุด” 
(The simplest life is the best life. Morality is the best way 

of life.) 
ดวยเหตุนี้เราจึงจําเปนตองยืนอยู บนทางแหงความดี ไมวา

ใครเขาจะละท้ิงความดีไปแลวก็ตาม 
พระพุทธเจาตรัสวา 
“ผู โกรธตอบ แยกวาผู ที่โกรธกอน ผู ไมโกรธตอบช่ือวาชนะ

สงครามท่ีชนะไดยาก พึงเอาชนะคนโกรธดวยความไมโกรธ เอาชนะ
คนไมดีดวยความดี เอาชนะคนตระหนี่ดวยการให เอาชนะคนพูด
เหลาะแหละดวยคําจริง” 

เพราะฉะน้ันผมจึงบอกวา เขาโกงเราดีกวาเราโกงเขา เขาเปนหน้ี
เราแลวไมใช ดีกวาเราเปนหน้ีเขา เปนตน ขอใหเราเดินอยูบนเสนทาง
แหงความดี

โบราณทานกลาววา
“ไมจันทรแมแหงก็ไมทิ้งกลิ่น
หัสดิน (ชาง) กาวลงสูสงครามก็ไมทิ้งลีลา
ออยเขาสูหีบยนตก็ไมทิ้งรสหวาน
บัณฑิตแมประสบทุกขก็ไมทิ้งธรรม”
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คําถามที่ ๑๘๑
เรียนอาจารยคะ อยากใหอาจารยเขียนเรื่อง โทษของชู ค ะ

อยากจะเตือนสติเพื่อนคะ  ขอบพระคุณคะ

ตอบ 
การไมละเมิดของรักของผูอื่น
ของรักของผูอื่นนั้น หมายรวมถึงบุคคล สิ่งของ หรือบุคคลท่ี

เขารัก เขายอมหวงแหน ผูมีจริยธรรมดีจึงตองตั้งใจงดเวนไมลวง
ละเมิด การไมลวงละเมิดนั้นเปนการเคารพสิทธิ์โดยชอบธรรมของ
ผูอื่น  ทําใหไมกอศัตรู  ไมกอเวร

แมการยืมของใชก็เหมือนกัน ถารูวาเจาของเขากําลังรัก กําลัง
หวงแหน ผูตองการยืมก็ควรงดเวนอดใจไวกอน เชน นาฬกาเพ่ือน
ซื้อมาใหมๆ เสื้อผาที่เขาตัดหรือซื้อมาใหมๆ ไมควรยืมใช การยืมใน
กรณีอยางนี้เปนการเสียมารยาท เสียสมบัติผูดี แมเจาของเขาจะยอม
ใหยืมก็เพราะขัดไมได ไมใชพอใจ เขาคงแอบไมพอใจอยูเปนแนและ
คงนึกตําหนิอยูในใจวา เราเปนคนไมมีมารยาท ไมรูจักเกรงใจคน

สําหรับบุคคล ภรรยานับวาเปนที่รักของสามี และสามีก็เปน
ที่รักที่หวงแหนของภรรยา จึงไมควรลวงละเมิดในภรรยาหรือสามี
ของผูอื่น การลวงละเมิดเชนนั้นเปนการกอเวรภัย กอศัตรูแกตนเอง
และคนที่เก่ียวของ ทําใหตองบาดหมางกันถึงกับตบตีฆาฟนกันตาม
ที่มีขาวในหนาหนังสือพิมพ และสื่อสารมวลชนอ่ืนๆ เชน วิทยุ เปนตน 
อยูเสมอๆ
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นอกจากโทษในชาตินี้หรือเวรภัยอันตรายและการถูกติเตียน
แลว ยังมีโทษในชาติหนาอีก เชน ตกนรกหรือถูกแยงของรักอยูเนืองๆ 
ในชาติตอๆ ไป

อะไรก็ตามที่เขารัก ยอมมีความหมายมากสําหรับผูนั้น ไมวาจะ
เล็กนอยเพียงไรในความรูสึกของเรา จงดูตัวอยางเด็กท่ีกําลังเพลิน
ดวยของเลนแลวถูกแยงของเลนไป ในความรูสึกของผูใหญอาจเปน
เรื่องเล็กนอย แตในความรู สึกของเด็กเปนเรื่องใหญ เด็กที่ถูกแยง
รถยนตคันเล็กๆ ที่ตนกําลังเลนอยู ยอมมีความรูสึกสะเทือนใจ เทากับ
ผูใหญที่กําลังขับรถยนตแลวมีคนมาแยงเอาไปเหมือนกัน

เพราะฉะน้ัน ผูมีจริยธรรมจึงควรสํารวจตนเก่ียวกับเร่ืองของรัก
ของผูอื่นเสมอ

อะไรกตามทเขารก ยอมมความหมายมากสาหรบผูนน ไมวาจะ
เล็กนอยเพียงไรในความรูสึกของเรา จงดูตัวอยางเด็กที่กําลังเพลิน
ดวยของเลนแลวถูกแยงของเลนไป ในความรูสึกของผูใหญอาจเปน
เรื่องเล็กนอย แตในความรู สึกของเด็กเปนเรื่องใหญ เด็กที่ถูกแยง
รถยนตคันเล็กๆ ท่ีตนกําลังเลนอยู ยอมมีความรูสึกสะเทือนใจ เทากับ
ผูใหญที่กําลังขับรถยนตแลวมีคนมาแยงเอาไปเหมือนกัน

เพราะฉะน้ัน ผูมีจริยธรรมจึงควรสํารวจตนเก่ียวกับเรื่องของรัก
ของผูอื่นเสมอ








