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กับ



คำนำ ของ ชมรม กัลยาณ ธรรม 
 
 

   ขาพเจา ม ีโอกาส ได อาน คำถาม คำ ตอบ   ใน หอง สนทนา ธรรม กบั 

อาจารย วศนิ   อนิ ท สระ   ใน เวบ็ ไซด เรอืน ธรรม   จงึ นกึถงึ คำ กลาว วา   “ ใน โลก 

นี้   ไมมี ใคร เลย ที่ นา อิจฉา ”     แตละ คน ลวน มี ทุกข มี ปญหา แตก ตาง กัน ไป 

ตาม เหต ุตาม ปจจยั     สิง่ ที ่นา อนโุมทนา ยิง่ คอื คำ ตอบ ของ ทาน ผู รู   คอื ทาน 

อาจารย วศนิ   อนิ ท สระ ท่ี เมตตา ตอบ ทกุ คำถาม อยาง ถกู ตรง แจม แจง และ 

เปยม ดวย เมตตา   ทัง้ ให กำลงั ใจ และ เตอืน สต ิได แตละ สถานการณ อยาง 

เหมาะ สม     เหมอืน หมอ ด ีที ่รูจกั เลือกสรร ยา คณุภาพ ด ีให ถกู ชนิด และ ดวย 

ปริมาณ พอ เหมาะ ที่ จะ บรรเทา อาการ เจ็บ ปวย ของ คนไข 

 

   หลาย คำ ตอบ ที่ ขาพเจา รูสึก ศรัทธา ใน ภูมิปญญา แหง ปราชญ 

ของ แผนดิน   ครู ผู เปยม เมตตา   และ อีก หลาย คำ ตอบ เมื่อ อาน แลว 

ขาพเจา นั่ง อมยิ้ม คน เดียว   เพราะ ทาน ตอบ ได นา รัก และ มี อารมณ ขัน   

เปน อารมณขัน ที่ มี ความ เหมาะ ควร ที่ จะ เปน เชน นั้น   แสดง ถึง ปฏิภาณ 

อัน ยอด เย่ียม ของ ยอด พหูสูต ผู เปน ธรรม เจดีย       ขาพเจา ทราบ วา คอลัมน 

สนทนา ธรรม กับ อาจารย วศิน     ใน เว็บ ไซด เรือน ธรรม นี้   ยัง ไมมี การ จัด 

พิมพ รวม เลม เปน หนังสือ   ทั้ง ที่ ทาน อาจารย ได ตอบ คำถาม มา เกิน หนี่ง 

พัน ขอ แลว       ชมรม กัลยาณ ธรรม จึง ขอ โอกาส ที่ จะ เผยแผ สัจธรรม อัน 

เปยม ดวย อรรถรส นี ้เพือ่ เปน ธรรม ทาน   ซึง่ ใน เลม แรก นี ้ได คดั มา จาก ขอ ที ่  

๗๙๗   ถึง ขอ   ๑๐๘๑   ทั้ง ทาน อาจารย ยัง มี เมตตา ตรวจ ทาน ตนฉบับ ให อีก 

ครั้ง   ขอกราบ ขอบพระคุณ ใน ความ เมตตา ของ ทาน อาจารย เปน อยางสูง   

ไว ใน ที่นี้ 
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   จริง อยู วาการ ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม นั้น เรา ตอง พึ่ง ตน     แต การ 
มี กัลยาณมิตร   ปราชญ ผู รู จริง สอง แสง ธรรม   แนะนำ ชี้ ทาง สวาง ให   นับ 
วา เปนการ ประหยัด เวลา ใน ชีวิต ได มาก เหลือ เกิน   ยิ่ง ได มี โอกาส อาน ขอ 
ธรรม ใน หอง สนทนา นี ้ก ็ยิง่ รูสกึ เกนิ คุม   เพราะ บาง คำถาม ก ็ตรง ใจ เรา โดย 
ไม ตอง เอย ปาก ถาม เอง ก็ พลอย ได ความ กระจาง ไป ดวย     ขอ อนุโมทนา 
ทกุ ทาน ที ่เปน คร ูชวย ถาม ปญหา   ขอ ขอบคณุ คณุ ขวญั   เพยีง หทยั   ตน บญุ 
แหง เว็บ ไซด เรือน ธรรม นี้     และ เหนือ อื่น ใด ขอ นอม กราบ บูชา อาจริย คุณ 
แด ทาน อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ที่ เมตตา สละ เวลา และ อุทิศ ตน เพื่อ ความ 
เปน ครู ตลอด ชีวิต ของ ทาน   แม วัย วัน จะ ผัน ผาน แปร เปลี่ยน ไป เชน ไร   แต 
จติ วญิญาณ แหง ความ เปน คร ูก ็ยงั พรอม ที ่จะ เปน ผู ให และ ประกาศ ธรรม 
อนั ถกู ตรง ดวย ความ กรณุา อยู ทกุ ลม หายใจ ของ ทาน   ขอ ปวารณา ที ่จะ จดั 
พมิพ หนงัสือ สนทนา ธรรม กบั อาจารย วศนิ   อนิ ท สระ   ใน เลม ตอๆ ไป ให ครบ 
ถวน     แม จะ ถงึ ขอ ที ่หมืน่ ที ่แสน   ก ็จะ ตดิตาม นำ มา เผยแผ ให เกดิ ประโยชน 
แก พหู ชน ตอ ไป   หาก ทาน อาจารย ยัง เมตตา ดำรง ขันธ เพื่อ ชี้ ทาง สวาง แก 
เพื่อน รวม ทุกข อยู เชน นี้ 
 
   คณุ ประโยชน ที ่หนังสอื เลม นี ้จะ เปน แสง สวาง สอง ทาง ปญญา แก 
ปวง สรรพ สัตว     ชมรม กัลยาณ ธรรม ขอน อบ นอม บูชา กุศล ปญญา ทาน นี้   
แทน เคร่ือง แสดง มทุติา สกั กา ระ พระคุณ ของ ทาน อาจารย     ขอ ผลานิสงส 
นี ้จง อภิบาล ปกปอง คุม ครอง ปย า จาร ย ผูทรง คณุธรรม   ได ประสบ แต ความ 
สุขสวัสดิ์ พิพัฒ นมงคล   ผาน พน ทุกข   ภัย     มี คืน วัน อัน สงบ เย็น   ปราศจาก 
โรคา พยาธ ิ  ดำร ิใด ก ็สมัฤ ทธ ิผล ดัง่ ปรารถนา จง ทกุ ประการ   จนถงึ นพิพาน 
อัน เปน บรม สุข   เทอญ .  
 

ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

๔



คำ อนุโมทนา 
 
   เรือ่ง    “ สนทนา ธรรม กบั อาจารย วศนิ ”    นี ้    เดมิที เดยีว เปนการ ตอบ 
คำถาม ใน หอง สนทนา ธรรม     ของ เว็บ ไซต เรือนธรรม  (www . ruendham. 
com)   ของ ขวัญ   เพียง หทัย ผู เปน ศิษย คน หนึ่ง     ซึ่ง เปน เจาของ หอง สมุด 
และ สำนัก พิมพ เรือน ธรรม     ขาพเจา ได ตอบ คำถาม ใน หอง สนทนา ธรรม 
นี้ มา เปน เวลา หลาย ป     ได ตอบ คำถาม ไป แลว ประมาณ พันกวาขอ 

 ตอ มา   ชมรมกัลยาณธรรม เกิดศรัทธาเห็นวาเปนประโยชน    
อยาก ทำ เปน หนังสือ เพื่อ เผยแผ ให แพร หลาย     จึง ได คัด ลอก ออก มา 
ทำ ตนฉบับ     ขอ ให ขาพเจา ตรวจ ดู อีก ครั้ง หนึ่ง     ขาพเจา ได ตรวจ ดู แลว     
เห็น วา ถา พิมพ เปน หนังสือ ก็ จะ เปน ประโยชน ใน วง กวาง     จึง อนุญาต ให  
ชมรมกัลยาณธรรม จัด พิมพ เปน หนังสือ ตาม ที่ ปรากฏ นี้ 

 หนงัสอื เรือ่ง นี ้ม ีหลาย รส ตาม คำถาม ที ่หลาก หลาย     ม ีปญหา ชวีติ 
บาง   ปญหา ธรรมะ บาง   ปญหา เกีย่ว กบั ความ เขาใจ เรือ่ง ศาสนา ทัว่ไป บาง     
ขาพเจา ตอบ เทา ที่ พอ ตอบ ได    ตามกำลัง สติ ปญญา ของขาพเจา     หวัง วา 
จะ เปน ประโยชน แก ทาน ผู อาน บาง ตาม สมควร     ขอ ขอบคุณ ผู ถาม ปญหา 
ทุก ทาน มา ณ ที่นี้ดวย 

 ขอ อนโุมทนา ตอ กศุล เจตนา และ ความ พากเพียร ใน การ ประกอบ 
กรรม ด ี    ดวย การ จัด พิมพ หนังสือ เลม นี้ ของ ชมรมกัลยาณธรรม ไว   ณ   ที่ นี้     
และ ขอ อวยพร ให ทุกทานมี ความ สุข ความ เจ ริญ ยิ่งๆ   ขึ้น ไป 
   พรอม กัน นี้     ขอ ขอบคุณ ทาน ผู อาน ที่ ได ติดตาม ผล งาน ของ 
ขาพเจา ตลอด มา     ขอ ให ทาน มี ความ สุข และ เจริญ ใน ธร รม ยิ่งๆ   ขึ้น ไป  

   ดวย ความ ปรารถนา ดี อยาง ยิ่ง  

        

               มีนาคม     ๒๕๕๔  



... เปดหองสนทนา

... ขอเชิญเจริญในธรรม
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 คำถาม ที่   ๗๙๗  
   การ กลาว วา   ผู เปน มุนี   เปน เหมือน บุคคล ประคอง ตาชั่ง   นั้น   
หมายความ วา อะไร คะ 

 ตอบ   
   หมายความ วา   ให อดทน ตอ ความ ยินดี และ ความ ไม ยินดี   ไม 
เอียง ไป ขาง ใด ขาง หนึ่ง 
 

  คำถาม ที่   ๗๙๘
   โลภ ะ   ราคะ   และ   ตัณหา   มี ความ หมาย แตก ตาง กัน อยางไร คะ   
ใช แทน กัน ได ใน ความ หมาย ใด บาง ไหม คะ 

 ตอบ   
   โดย พยัญชนะ ตาง กัน   แต เปน ไวพจน กัน ได  คือ ใช แทน กัน ได   
โลภะ แปล วา ความ โลภ   เปน ที่ เขาใจ กัน ดี อยู แลว   ราคะ แปล วา ความ 
กำหนัด   ตัณหา แปล วา ความ ดิ้นรน ทะยาน อยาก 

 คำถาม ที่  ๗๙๙ 
   ผม แตงงาน แลว   มี เพื่อน รวม งาน ผู หญิง อายุ   ๔๐   ป   นอย กวา ผม   
หลาย ป   เธอ ยงั ไมม ีแฟน   ชอบ ทำตวั เปน หวง เปน ใย ผม   ชวน ผม ไป ทาน ขาว 
กลาง วนั   และ ชอบ   mail   หา ผม เปนการ สวน ตวั ที ่ไมใช เรือ่ง งาน   ทำนอง ให 
กำลัง ใจ   ตอน เย็น เลิก งาน   เธอ จะ หา เรื่อง ชวน คุย   จน   ๒ - ๓  ทุม   ทำให ผม 
ตอง ไป สง เธอ ที่ บาน   ผม เขาใจ วา เธอ มี ใจ ให ผม   ผม ควร ทำ อยางไร ให เธอ 
ถอย หาง โดย ไม ให เธอ รูสกึ เสยี หนา   หรอื ม ีบทความ อะไร ไหม ครับ ที ่จะ ชวย 
ให เธอ มี สติ   รูจัก ละอาย ตอ บาป 



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ10๘

ตอบ   
   ปญหา ของ คุณ เปน ปญหา ที่ ตอบ ยาก   อยู ที่ ใจ คุณ   ถา คุณ อยาก 
หลกี เลีย่ง คณุ ก ็จะ หา ทาง หลกี เลีย่ง ได เอง   แต ถา คณุ ไม อยาก หลกี เล่ียง ยงั 
อาลยั อาวรณ กบั มติรภาพ อยู ก ็คงจะ ทำได ยาก และ   ยดื เยือ้ ตอ ไป   คณุ ถาม 
ถึง เรื่อง บทความ   ผม มี หนังสือ อยู   ๒   เลม   ชื่อ   “ ชีวิต กับ ความ รัก ” กับ   “ ชีวิต 
กับ ครอบครัว ”   บริษัท สราง สรรค บุค ส   และ โอ เดีย น สโตร จัด พมิพ   ชีวิต กับ 
ความ รัก ของ สรางสรรค   ชีวิต กับ ครอบครัว ของ โอ เดีย น สโตร   แต ไม แนใจ 
วา จะ สำเร็จ ประโยชน ได เพียง ใด 
 
 
 คำถาม ที่  ๘๐๐
   ผี   ใน ภาษา ไทย   กับ   วิญญาณ  ใน   ขันธ หา   ตาง กัน   หรือ   เหมือน 
กัน   อยางไร   ใน พระ ไตร ปฎก   มี กลาว หรือ อธิบาย   เรื่อง ผี   หรือ   วิญญาณ   
( ความ หมาย ตาม ศัพท ภาษา ไทย )   ไว ไหม ครับ   ถา มี   กลาว ใน แง มุม ไหน   
อยางไร ครบั   และ ใน พระ ไตร ปฏก   แสดง ความ หมาย ของ คำ วา   วญิญาณ   
ไว เหมือน กนั ทัง้หมด หรอื ไม     เพราะ คำ วา   สงัขาร   ใน พระ ไตรปฎก   ก ็ม ีสอง 
ความ หมาย 
 
 ตอบ   
   โอป ปา ติ กะ ทั้ง หลาย เชน   นรก   เปรต   อสุรกาย   เทวดา   คน ไทย 
เรียก วา   “ ผี ”   ทั้งหมด   ผี นรก   ผี เปรต   ผี อสุรกาย   ผี เทวดา   เรียก วา   “ กาย 
ทิพย ”   ก็ มี   เรียก วา   “ ปศาจ ”   ก็ มี   วิญญาณ ใน ขันธ   ๕   หมาย ถึง   จิต   หมาย 
ถึง   ความ รู ทาง อายตนะ   ๖   ก็ มี   เชน   จักษุ วิญญาณ   โสต วิญญาณ   เปนตน   
วิญญาณ มี ความ หมาย มาก   ใน ที่มา ตางๆ   บาง แหง หมาย ถึง นิพพาน ก็ มี   
เชน   ใน เก วฏัฏ สตูร   ทฆี นิกาย   สลี ขนั ธ วรรค   ใจความ โดย ยอ วา   “ วญิญาณ 
( นิพพาน ) แสดง ไม ได   มี ทาง ลง โดย รอบ ”   เปนตน   คน ไทย ชอบ พูด วา   “ คน 
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ตาย แลว วิญญาณ ออก จาก ราง ”   ที จริง เปน กาย ทิพย ออก จาก ราง   แต ใน 
ที่ บาง แหง ใช คำ วา วิญญาณ ก็ มี เชน ขอความ วา   “ เมื่อ ใด อายุ   ไอ อุน   และ 
วิญญาณ   ละ รางกาย นี้ ไป   รางกาย นี้ ก็ จะ ถูก ทอด ทิ้ง ให นอน นิ่ง อยู   สาระ 
ใน กาย นี้ ไมมี ” 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๐๑ 
   พระพุทธ พจน เต็มๆ   ที่ วา  “เจา กาม เอย   เรา รู แลว วา เจา เกิด จาก 
ความ ดำริ นี่เอง . . . ”   วา อยางไร ครับ  ถา มี บาลี ดวย ก็ จะ เปน พระคุณ ยิ่ง   
กิเลส ตัว อื่นๆ  เกิด จาก ความ ดำริ ดวย ไหม ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   “ ดู กอน เจา กาม   เรา ได เห็น ตน เคา ของ เจา แลว   เจา เกิด จาก 
ความ ดำริ นี่เอง   เรา จัก ไม ดำริ ถึง เจา อีก   ดวย อาการ อยาง นี้   เจา จัก มี อีก 
ไม ได ”   ภาษา บาลี วา   
                               อทฺทสฺสํ   กาม   เต   มูลํ         สงฺกปฺ ปา   กาม   ชาย สิ   
                               น   ตํ   สงฺกปฺปยิสฺ สา มิ         เอวํ   กาม   น   เหสฺส สิ 

   กิเลส อื่นๆ ก็ เกิด จาก ความ ดำริ 
เหมือน กัน   เพราะ วา ความ ดำริ หรือ ความ 
นกึคดิ เปน สงัขาร   กเิลส ทัง้ หลาย   คณุธรรม 
ทั้ง หลาย จัด เขา ใน สังขาร ขันธ    ถา ไม 
นึกคิดทั้ง กิเลส และ  คุณธรรม ตางๆ  
ก็เกิดขึ้นไมได เหมือน กัน 
 
 

ำริ 
ม
ม
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 คำถาม ที่   ๘๐๒ 
   ความ เกลียด เปน กิเลส ประเภท ไหน ครับ   มี สาย ของ การ เกิด 
อยางไร ครับ   จะ แก ดวย การ แผ เมตตา ให บุคคล ที่ เรา เกลียด ได ไหม ครับ   
มี วิธี ใด บาง ที่ จะ ผอน คลาย หรือ หาย จาก ความ เก ลียด ใครๆ หรือ แมแต 
ตนเอง ใน บาง ครั้ง   ขอบคุณ ครับ   ขอ อำนาจ คุณ พระ รัตนตรัย และ ความ 
ดี ที่ อาจารย ได กระทำ รวม กับ กุศล ที่ กระผม เคย ทำ   คุมครอง ให อาจารย มี 
สุขภาพ ดี ขึ้นๆ นะ ครับ 
 
 ตอบ   
   ความ เกลียด เปน กิเลส สาย ความ โกรธ   เริ่ม ตน จาก   อร ติ - ความ 
ไม ยินดี   ปฏิฆะ - หงุดหงิด   โกธะ - โกรธ   โทสะ - พลุง พลาน   พยาบาท - ผูก 
ใจ เจ็บ   ทั้งหมด นี้ ภาษา ไทย เรียก วา เกลียด   คือ ไม ชอบ   อุเบกขา นา จะ ดี 
ที่สุด คือ ไม รัก ไม ชัง   ไม รัก สิ่ง ใด ไม ชัง สิ่ง ใด   ดำเนิน การ ไป ตาม หนาที่   

เทา นี้ ก็ นา จะ เพียง พอ   แต ก็ ทำ ยาก นะ   
ตอง มี ความ อดทน เขา มา รวม ดวย จึง 
จะ ประ คับ ประคอง อุเบกขา ไว ได   ดัง 
พระพุทธจน ที่ วา   “ นัก ปราชญ ยอม 

อดทน ตอ ความ ไม พอใจ และ ความ 
พอใจ   (อรติรติสโห   หิ   ธี โร ) ” 

   ขอบคุณ มาก ที่ อวยพร มา ให 
สุขภาพ ดี   แต ก็ เปน ไป ตาม เหตุ ปจจัย   

รูสึก วา รางกาย ทรุด โทรม ลง มาก เหมือน 
เกวียน ผุ   ซอม ไม คอย ไหว   ได แต ประ คับ 

ประคอง ไป ที ละ วัน   พรุง นี้ กับ ชาติ หนา ไมรู 
อะไร จะ มา กอน 

จ
ท่ีสุด คือ ไม รก ไม

ตอง มี คว
จะ ประ
พระพ

อ

ร
เก

ป
อะ
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  คำถาม ที่   ๘๐๓
   ย สกุล บุตร   เปน บุตร ของ นาง สุชาดา   ผู ถวาย ขาว มธุ ปายาส แด 
พระพุทธ องค ใช หรือ ไม คะ   พระพุทธ องค ทรง แสดง ธรรม เร่ือง ใด ที่ ทำให 
ทาน สำเร็จ เปน พระ อรหันต คะ 
 
 ตอบ   
   เทา ที่ รู ไม นา จะ ใช   ทาน สำเร็จ เปน พระ อรหันต ดวย การ ฟง อนุ 
ปุพพิ กถา และ อริยสัจ   ๔ 
 
 
  คำถาม ที่  ๘๐๔ 
   คำ กลาว ที่ วา    “มี แต ทุกข ที่ เกิด ขึ้น   มี แต ทุกข ที่ ตั้ง อยู   และ มี แต 
ทุกข ที่ ดับ ไป ”  เปน คำ กลาว ของ ผู ใด คะ   หาก เห็น แต ความ ทุกข   ชีวิต จะ มี 
ความ สันติสุข ได อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   เปน คำ กลาว ของ วชิร า ภิกษุณี   หมาย 
ถึง เบญจ ขันธ เกิด ขึ้น  ตั้ง อยู และ ดับ ไป    
เบญจขันธเปน ทุกข เพราะ ฉะนั้น จึง กลาว 
วา ทุกข เทานั้น เกิด ขึ้น  ตั้ง อยู และ   ดับ ไป   
นอกจาก ทุกข ไมมี อะไร เกิด  ไมมี อะไร ดับ 
หมาย ถึง เบญจ ขันธ เกิด และ ดับ นั่นเอง   สุข 
ก ็คอื ทกุข ท่ี ลด ลง   สมมต ิเรียก วา สขุ   เหมอืน 
ความ เย็น คือ ความ รอน ที่ ลด ลง   แต ก็ 
ยัง เรียก วาอุณหภูมิ อยู   ความ สุข ก็ คือ 
ความ ทุกข ที่ ลด ลง 

หมาย 
ป  
ว
ป  
บ
ข
น
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 คำถาม ที่   ๘๐๕ 
   ความ พอใจ และ ไม พอใจ ที่ ไม เจือ ดวย กิเลส   มี หรือ ไม คะ   ถา มี   
ความ พอใจ  และ ไม พอใจ นั้น จะตาง จา กอภิชฌา และ โทมนัส อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ความ พอใจ ใน กุศล ธรรม และ ความ ไม พอใจ ใน อกุศล ธรรม ไม 
เปน กิเลส   อภิ ชฌา - ความ อยาก ได ซึ่ง เปน กิเลส   โทมนัส คือ ความ เสียใจ 
ซึ่ง สืบ เนื่อง มา จาก กิเลส 
    
 
  คำถาม ที่   ๘๐๖ 
   ดิฉัน อายุ เกือบ หา สิบ   มี ลูกชาย สอง คน   เขาใจ วา ตัว เอง ใกล วัย 
ทอง   จติใจ วาวุน ไม สงบ   กำลงั ม ีปญหา กบั ลกูๆ   มอง วา เขา ไม เชือ่ ฟง   และ 
ไม ได อยาง ใจ   ชวย แนะนำ วธิ ีปรบั อารมณ ให สงบ   พยายาม แลว คะ แต ไม 
สำเร็จ   ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   ถา ทุก อยาง เปน ไป ดัง ใจ นึก                 คง พิลึก สับสน อลหมาน 
           เพราะ มนุษย ฟุงเฟอ ทะเยอทะยาน   ความ ตองการ มี มาก หาก 
ประมวล   ( ฐ ปนีย   นาคร ทร รพ )             

   เพราะ ฉะนัน้   คณุ ตอง ลด ความ ตองการ ของ คณุ ลง   อยา พยายาม 
ควบ คุม ใครๆ ตาม ที่ เรา อยาก ให เปน   ทุก คน มี ชะตา ชีวิต ของ ตนเอง   เรา 
เพียง แนะนำ สั่ง สอน ไป ตาม หนาที่   เขา ทำ ตาม ได หรือ ไม ได ก็ เปน ไป ตาม 
เหต ุปจจยั ของ เขา   คดิ ได อยาง ที ่วา มา นี ้  ความ กระวนกระวาย วาวุน คงจะ 
ลด ลง ได ตาม สมควร 
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  คำถาม ที่   ๘๐๗
   เรื่อง มี อยู วา หลัง จาก ขาพเจา อายุ พน    ๒๗    ป ก็ มี เหตุ การ 
ประหลาด เกิด ขึ้น กับ ตัว   ทั้งๆ ที่ หลับตา แต กลับ มอง เห็น เปน เหตุการณ 
อยู ภาย ใต หลัง ตา   เห็น เปน ภาพ ส ี  เปน สถาน ที ่บาง   ไม ก ็คน และ เรือ่ง ราว ที ่
ไมรูจกั   ตัง้แต ตลุาคม ที ่ผาน มา   ก ็เริม่ จาก เหน็ เงา คน และ ใน บาง คร้ัง กเ็ปน 
ภาพ ส ี  ไม วา จะ กลาง วนั หรอื กลาง คนื   เขา เดอืน ๑๑   ก ็เริม่ ไดยนิ เสยีง ดนตร ี  
ทั้ง ที่ เปน ทาง อีสาน   ลิเก   และ ลาน นา   จน กระทั่ง   พน เดือน ธันวาคม ก็ เริ่ม 
ไดยนิ เสยีง คน พดู มากมาย   เขา เด ือนม ีนา คม   เริม่ เหน็ อะไรมาก ขึน้ กวา เดมิ   
วนั นี ้เปน ครัง้ แรก ที ่จูๆ  ก ็เกดิ มอง ด ูสงัขาร เปน ของ ที ่เนา เปอย   เหน็เปนภาพ 
สี อ ยูใน หัว   มี เลือด กระดูก น้ำ เหลือง   เห็น แต ก็ ไม ได กลัว อะไร   ไม คอย 
ได ทำ สมาธิ เทาไร   แต เปน เอง   ทำ อยางไร จึง จะ หาย    บาง ครั้ง ควบคุม 
ไม อยู ก็ รองไห จน เหนื่อย และ หลับ ไป   ขาพเจา ไมมี ครู   มี เพียง ศ ีล ๕ กับ   
พระรัตนตรัย เปน ที่ ยึด เหนี่ยว ไว   ใน บาง ครั้ง ก็ เหมือน กับ หลับ ไป แลว ตื่น 
มา เปน อีก คน   บาง ครั้ง กลับ จำ เรื่อง ที่ เพิ่ง ทำ ไป ไม กี่ นาที ที่ ผาน มา ไมได
 
 ตอบ   
   เกี่ยว กับ เรื่อง ทำนอง นี้   ผม ไมมี ความ รู และ ไมม ีความ เห็น 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๐๘
   วนั นี ้เปน วนั แรก ที ่พจิารณา กาย ของ ตนเอง โดย บงัเอญิ   มอง เหน็ 
ตนเอง เปน บาง สิง่ ที ่ม ีรปู ราง เหมอืน มนษุย   เหน็ เสนเลอืด   กระดกู   นำ้ เหลอืง   
แต ภาพ ที่ เห็น ก็ มอง ทะลุ โดย ไมมี ผิวหนัง หอ หุม . . .   เริ่ม มอง เห็น คน แตละ 
คน มี เหมือน ดวง วิญญาณ ติดตาม   บาง ก็ แทะ เล็ม ตาม ราง . . . . คน อื่น นะ 
คะ   ไม ก็ มี คน คอย เอา อะไร มา แทง   อยาก ทราบ วา ทำ ยัง ไง จะ พน จุด นี้ ไป 



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ16๑๔

ได   ขณะ ที ่เหน็ ก ็ตอง ทำ เปน ไม เหน็   และ บอก จติ วา   ขาพเจา ไม ยุง เรือ่ง ของ 
ใคร   เหน็ ก ็คอื เหน็   สรปุ เวลา นี ้  เหน็ และ ไดยนิ   ควร จะ ทำ อยางไร ตอ   ตอน นี ้
ทำได แต ทำใจ ใหเปนก ลาง ไม ทกุข หรอื สขุ จน เกิน ไป   อดทน ตอ สิง่ ที ่ไดยนิ   
ตอง ใช ธรรมะ อะไร ชวย ได บาง 
 
 ตอบ   
   ? 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๐๙
   กราบ สวสัด ีทา นอาจารยที ่เคารพ   ได อาน พระ อานนท ตัง้แต เดก็ 
รัก และ เคารพ ทาน โดย ไม ทราบ   วา ทาน เปน ใคร หรือ อยางไร   แต ตอน นี้ 
ได ทราบ วา   ทาน มีอายุ มาก แลว   ขอ อำนาจ คุณ พระ ศรีฯ จง ดล บันดาล 
ใหทานอ าจารย ม ีสขุภาพ แขง็ แรง   อยาง นอย เปน รม ธรรม ให กบั ผู ที ่สนใจ 
ใน ธรรม   ดิฉัน ได คำ ตอบ จาก ผู ที่ ถาม มา อยู แลว   ขอ อนุโมทนา กับ ๑ 
คำถาม ที่ ได ถาม แต เปน ประโยชน กับ คน ทั้ง หลาย   ขอ พรุง นี้ๆ ๆ ๆ ดิฉัน จะ 
ได กราบ ทาน ทุก วัน แทน ชาติ หนา   กราบ ขอบพระคุณ คะ 

 
 ตอบ   

   ขอบใจ มาก ที่ ให พร มา   ตอน นี้ ผม 
อายุ   ๗๖   สังขาร คร่ำ ครา เพราะ ชรา   มี โรค 
ภัย เบียดเบียน   เรื่อง พระ อานนท นั้น เขียน 
ตั้งแต อายุ   ๓๑   นับ ถึง เวลา นี้ ก็ เปน เวลา ถึง   
๔๕   ป แลว 

 
 

ช

 ต

ภ
ตั้ง
๔๕
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    คำถาม ที่   ๘๑๐ 
   การ ตาม รู ตาม ดู จิต   ตอง วาง จิต ไว อยางไร   ไดยิน แต วา   เมื่อ ตาม 
ดู จิต แลว   จะ ตื่น   จะ เบิก บาน   ใช ปรุง แตง หรือ ไม    เมื่อผม ตาม รู ตาม ดู จิต 
พบ วา   เฉยๆ   ไมรู สึก เบิก บาน   ดู จะ ซึมๆ   ไป ดวย ซ้ำ 
 
 ตอบ   
   ที่ ทาน สอน ให ตาม รู ตาม ดู จิต นั้น   คือ   ให รู วา จิต มี อะไร   จิต เปน 
อยางไร   เชน วา   จิต มี ราคะ หรือ ไมมี   จิต มี โทสะ หรือ ไมมี   จิต มี ความ โลภ 
หรือ ไมมี   เปนตน   เปน จิต ตา นุ ปส สนา สติ ปฏ ฐาน   ก็ เทาน้ัน เอง   รู วา อะไร 
ไม ดี ก็ พยายาม ละ เสีย   รู วา อะไร ดี ก็ พยายาม ให มี มาก ขึ้น   เทา นี้ แหละ 
ครับ 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๑๑ 
   กราบ สวัสดี อาจารย คะ   ระลึก ถึง พระคุณ ของ ทาน เสมอ คะ   ทาน 
อาจารย คง สบาย ดี ตา มอัตต ภาพ ( อยาง เคย ) นะ คะ  “จาตุ ปา ริ สุทธิ ศีล ”   
เพียง พอ หรือ ไม คะ กับ การ ดำรงชีวิต ของ มนุษย อยาง เราๆ   ทาน อาจารย 
เห็น วา ตอง เติม อะไร ลง ไป อีก คะ   -  คน ที่ ระลึก ชาติ ได   เกดิ จาก อะไร คะ   
แต ที่ ศิษย สังเกตดู   การ ระลึก ชาติ ควร พิจารณา ให เห็น เปน ความ สลด 
สังเวช ใจ   แต หาก ไป ยึด ติด ชาติ ภพ จะ ทำให ยิ่ง เปน ทุกข มาก ขึ้น   ทาย นี้   
ดีใจ จัง คะ   ทาน อาจารย ยัง เปน รมโพธ์ิ รม ไทร ให พวก เรา อยู อยาง สมถะ 
และ มั่นคง ( ตา มอัตต  ภาพ )   กราบ สวัสดี คะ จะ หมั่น คิด คำถาม ให เยอะๆ 
และ นา สนใจ กวา นี้ คะ 
 
 ตอบ   
   พระ ธรรม ของ พระพุทธเจา จำเปน ทั้งหมด   เรา ตอง เลือก ใช ให 
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ถูก ตาม กาลเทศะ และ บุคคล   เหมือน ยา ซึ่ง มี อยู เปน จำนวน มาก  เรา ตอง 
เลือก นำ มา ใช ให ถูก กับ โรค   การ วินิจฉัย โรค จึง เปน สิ่ง สำคัญ   ถา วินิจฉัย 
โรค ถูก และ รูจัก ยา   นำ มา ใช ให พอดี กับ โรค ที่ เปน  ก็ จะ สำเร็จ ประโยชน   
คน ระลึก ชาติ ได มี หลาย กรณี 
             อยาง ที่   ๑   ชาติ ภพ ใกล กัน มาก   เชน   ตาย จาก มนุษย แลว มา เกิด 
เปน มนุษย เลย   บาง คน ก็ ระลึก ได เฉพาะ ชาติ เดียว นั้น   คือ ชาติ ที่ ติด กับ 
ชาติ ปจจุบัน   อยาง นี้ มี เรื่อง เลา ไว มาก เหมือน กัน 
           อยาง ที่   ๒   เคย ได ญาณ ที่ ทำให ระลึก ชาติ ได ติดตอ กัน มา นาน 
หลาย ชาติ   พอ มา เกิด ใน ชาติ ใหม ก็ ระลึก ชา ติ กอนๆ ได 
           อยาง ที่   ๓   ทำ ปุพ เพ นิ วา สานุ สติ ญาณ ให เกิด ขึ้น ใน ปจจุบัน   แลว 
ยอน ระลึก ชาติ หน หลัง ได เปน รอยๆ ชาติ 
           ความ จริง เปน อยาง ที่ คุณ วา   คือ ถา เรา ระลึก ชาติ ได หลายๆ ชาติ 
ก็ เปน เรื่อง นา สลด ใจ   เปน นั่น บาง เปน นี่ บาง   ประสบ ทุกข นานา ประการ 

           โลก เรา ยิ่ง ไม นา อยู มาก ขึ้น ทุก วัน   ทั้ง 
โลก ที่ เรา อาศัย อยู และ โลก คือ สังคม มนุษย   

ผม ไม อยาก กลับ มา สู โลก นี้ อีก เลย 
 

 

           โลก เร
โลก ที่ เรา อา

ผม ไม อ
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 คำถาม ที่   ๘๑๒ 
   สวัสดี คะ อ าจารย ขอ เรียน ถามวา   มี อยู ครั้ง หน่ึง หนู พบ ญาติ คน 
หนึ่ง   แลว หนู รูสึก สังหรณ ใจ วา เขา จะ ตอง ประสบ เหตุ ราย ถึง กับ เสีย ชีวิต   
แลว อีก ไม กี่ วัน ตอ มา   เขา ก็ได ประสบ อุบัติเหตุ จน เสีย ชีวิต   อยาก ทราบ 
วา มัน เกิด จาก หนู   เปน ความ ผิด ของ หนู  หรือ เปลา คะ   จะ บาป หรือ เปลา   
ชวย ตอบ หนู ดวย 
 
 ตอบ   
   ไม นา จะ เกี่ยว กับ หนู เลย   เขา ตาย ของ เขา เอง   หนู ไม บาป หรอก 
อยา กังวล ไป เลย 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๑๓ 
   เวลา ดู ภาพยนตร สามารถ ดู จิต เปน ระยะ   ๆ    ไป ดวย ได หรือ ไม 
คะ   เมื่อ ถึง ตอน ที่ หนงั เศรา มาก ๆ    การ รองไห ตาม หนัง  ถือ เปนการ ปลอย 
จิต ให ไหล ไป หรือ ไม   คือ ขณะ นั้น รูสึก ถึง อารมณ เศรา ที่ เกิด ขึ้น   
จะ ฝน ไม เศรา ตาม หนัง ก็ ไม ได   จะ กลั้น น้ำตา เอา ไว 
ก็ดู เหมือน เปนการ ฝน ธรรมชาติ   เรา ควร วาง 
จิต อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ตอง วาง จิต ไว วา   “ ดู หนังๆ   ไมใช เรื่อง 
จริง”   ตัว แสดง ที่ เปน ตัว เศรา โศก นั้น เขา ก็ แกลง 
ทำเอา   พอ เลิก แสดง แลว เขา ก็ หัวเราะ เฮ ฮา กัน   
ตอง มี สติสัมปชัญญะ เสมอ  วา เรา ดู หนัง ไมใช เรื่อง 
จริง   เรื่อง จริง นา เศรา กวา เยอะ 
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  คำถาม ที่  ๘๑๔ 
   จะ ทำ อยางไร ถึง จะ อดทน ตอ ความ กดดัน ของ เพื่อน รวม งาน ได   
ขาพเจา เปน คนจรงิ จงั   ทำงาน ทกุ เรือ่ง ดวย ความ เครงครดั   มุง เนน คณุภาพ   
งาน มา กอน เรื่อง สวน ตัว   แต คน ที่ ทำงาน ดวย กัน มี แนวคิด คนละ ดาน   ทุก 
คน จะ ทำ สบาย   ๆ    ไม สนใจ คุณภาพ และ ผลลัพธ   และ จะ รวม กัน นินทา วา 
ขาพเจา วา เครียด   ขาพเจา พยายาม อยาง มาก ที่ จะ สงบ สติ   แต ก็ ทำ ไม ได   
จะ ทำใจ ให เมตตา  ให อภัย   ก็ ทำ ไม ได   รูสึก เหนื่อย มาก   จะ ทำ อยางไร ดี 
 
 ตอบ   
   คุณ ก็ จริงจัง ให นอย ลง สิ   ทำ ตาม สบายๆ  บาง   ยืดหยุน เสีย บาง   
งาน ก็ เปน งาน ของ คน ทุก คน ไมใช ของ คุณ คน เดียว   เรา ก็ ลด หยอน ผอน 
ปรน ลง มา บาง   คุณ รูตัว หรือ เปลา วา คุณ เครียด   ไมมี ความ สุข   เดิน สาย 
กลาง สินะ   ไม จริงจัง เกิน ไป   ไม หละ หลวม เกิน ไป   หนาที่ ใคร ก็ หนาที่ ใคร   
ความ พอดี ดี เสมอ   อยา ซีเรียส ให มาก นัก   ผอน คลาย ให มาก 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๑๕ 
   เคย ไดยิน วา   พระพุทธ องค ทรง เปรียบ ใจ คน วา   เหมือน แผล เกา   
เหมือน ฟาแลบ   เหมือน เพชร   ฯลฯ   พุทธ พจน เหลา นี้   ปรากฏ อยู ใน พระ 
สูตร ใด คะ   และ หมายความ วา อะไร คะ 
 
 ตอบ   
   คน ที่ ใจ เหมือน แผล คือ คน ที่ โกรธ งาย   หงุดหงิด งาย   เหมือน แผล 
กระทบ อะไร เขา หนอย ก็ อักเสบ   พวก ที่   ๒   คน ที่ ใจ เหมือน สายฟา   คือ คน 
ที่ รู อริยสัจ   ๔   ได เร็ว   บรรลุ ธรรม ได เร็ว   พวก ที่   ๓   คน ที่ มี ใจ เหมือน เพชร   คือ 
คน ที ่ได เจ โต ว ิมตุ ิปญญา ว ิมตุ ิอนั ไมม ีอา สวะ   คอื เปน พระ อรหันต   จาก พระ 
ไตรปฎก ภาษา บาลี เลม   ๒๐   หนา   ๑๕๕ 
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  คำถาม ที่   ๘๑๖ 
   ขอ ความ กรณุา ทาน อาจารย แนะนำ หนังสอื พระ ไตรปฎก   ฉบบั ที ่
อาน งาย   ครบ ถวน   แต ไม ยาว เกนิ ไป   ทัง้ ที ่เปน ของ ทาน อาจารย   และ ครบูา 
อาจารย ทาน อื่น   เพื่อ ให สามารถ ศึกษา ได ดวย ตนเอง ดวย นะ คะ   กราบ 
ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 
 
 ตอบ   
   พระ ไตรปฎก อยาง ที่ คุณ วา มา นี้   คอน ขาง จะ หา ยาก   ที่ มี อยู โดย 
มาก ทาน แปล ทุก ตัว อักษร ทุก ประโยค มี ครบ ถวน ฉบับ ของ มหา จุฬาฯ 
และ ของ  มหา มกุฏฯ   มี ที่ ผม ทำ ไว ฉบับ หนึ่ง ชื่อ วา   “ พระ ไตรปฎก ฉบับ ที่ 
ทำให งาย แลว ”   แต มี ไม ครบ   มี เพียง ทีฆ นิกาย ทั้งหมด กับ มัชฌิม นิกาย 
บาง สวน   มี อีก ฉบับ หนึ่ง ชื่อ วา   “ พระ ไตรปฎก สำหรับ ผู เริ่ม ศึกษา ”   คุณ 
อุทัย   บุญ เย็น เปน ผู จัด ทำ   ไม ทราบ กี่ เลม จบ   ก็ ดี เหมือน กัน 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๑๘ 
   คำ วา   สันติ วิธี   ตรง กับ ขอ ธรรม หรือ หลัก ปรัชญา ขอ ใด บาง คะ   
พระพุทธ องค   ( หรือ ปราชญ ของ โลก ทา นอื่นๆ ) ได ตรัส หรือ กลาว ถึง การ 
แกไข ปญหา สังคม ดวย สันติ วิธี หรือ ได แสดง ตัวอยาง ใน การ แก ปญหา 
ดวย สันติ วิธี ไว อยางไร บาง คะ 
 
 ตอบ   
   สันติ วิธี ก็ คือ การ แก ปญหา โดย ไม ทะเลาะ กัน ไม ทำราย 
กัน   ตัวอยาง เชน   พระพุทธเจา เสด็จ ไป หาม พระ ญาติ ซึ่ง กำลัง จะ ฆา 
กัน เพราะ แยง น้ำ ทำ นา กัน ให  เลิกรา กัน ไป   โดย ตรัส ถาม ให ได คิด วา    
“กษัตริย กับ น้ำ  อัน ไหน มี คา กวา ”   แลว ก็ เลิกรา กัน ไป   แบง กัน ดี กวา แยง 
กัน   แบง กัน จะ ได หมด ทุก คน  แยง กัน ได บาง คน ไม ได บาง คน หรือ อาจ 
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จะ ไม ได หมด ทุก คน   ก็ได   ดู ไก ที่ มัน แยง ไสเดือน กัน นั้น เถิด   ปนป ไป หมด 
ไมมี ตัว ใด ได กิน เลย   เหนื่อย เปลา   สูญ เสีย หมด ทุก ตัว 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๑๙ 
   การ ตำหนิ บุคคล ที่ ควร ตำหนิ   ถือวา เปน สัมมา วาจา ไหม คะ   เรา 
จะ ตำหนิ บุคคล ที่ ควร ตำหนิ ดวย ปย วาจา ได ไหม คะ 
 
 ตอบ   
   ได   ควร จะ ทำ อยาง นั้น อยู แลว 
 

 คำถาม ที่   ๘๒๐ 
   สวัสดี ครับ อาจารย ผม อยาก ทราบ วา   สัน ยา สี   คือ   อะไร ครับ   
แลว   กาม กิจ ของ พระ อริยะ ระดับ   โสดาบัน   กับ   สกิ ทา คามี   มี อารมณ 
อยางไร ครับ   ชวย อธิบาย พอ เขาใจ ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   สัน ยา สี เปน อาศรม หนึ่ง ของ ลัทธิ พราหมณ   หมาย ถึง   ผู จาริก 
แสวง บุญ ใน วัย ชรา 
             อาศรม ใน ที่ นี้ ไม ได แปล วาที่ อยู   แต แปล วา   ชวง ชีวิต แตละ ชวง   
ชวง ที่   ๑   เรียก   พรหมจารี   คือ ชวง ที่ อยู ใน วัย เด็ก   มีหนา ที่ ใน การ ศึกษา 
เลา เรียน ไม เก่ียวของ ทาง เพศ   ชวง ที่   ๒   เรียก   คฤหัสถ   แปล วา   ครอง เรือน   
คือ   อยู ใน วัย ที่ แตงงาน ได   ชวง ที่   ๓   วัย ผู สูง อายุ   เรียก วา   วน ปรัส ถะ   แปล 
ตาม ตัว วา อยู ปา   คือ ปลีก ตน ไป หาความ สงบ   ระยะ ที่   ๔   สัน ยา สี   เปน วัย 
ที่ ออก จาริก แสวง บุญ ตาม ที่ กลาว แลว 
           เมื่อ ยัง มี กาม ราคะ อยู   กาม กิจ ก็ เหมือน กัน กับ คน ทั่วไป   เพียง แต 
ทาน ไม ลุม หลง มัวเมา อยาง ปุถุชน ผู ยัง หนา ดวย กิเลส 
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 คำถาม ที่   ๘๒๑ 
   วิปสสนา ภูมิ   ๖   เปน แหลง เกิด แหง ปญญา ใช ไหม ครับ   ใน การ 
พิจารณา แตละ ภูมิ ก็ ตอง อาศัย สุ ตมย ปญญา   จินต ามย ปญญา และ 
ภาวนา มย ปญญา ใช ไหม ครับ   แตละ ภูมิ ก็ เกี่ยว เน่ือง เปน เหตุ เปน ผล กัน 
จึง พิจารณา ภูมิ ใด ภูมิ หนึ่ง เปน หลัก ก็ได ใช ไหม ครับ   อาจารย ชวย อธิบาย 
เพิ่ม เติม ดวย ครับ   ผม สนใจ อายตนะ   ๑๒   และ ขันธ   ๕   อาจารย ชวย กรุณา 
อธบิาย ความ เกีย่ว เนือ่ง ของ   ๒   ภมู ินี ้ให ดวย นะ ครบั   ขอบคุณ อาจารย อยาง 
สูง ครับ 
 
 ตอบ   
   ที่ คุณ ถาม วา ใช ไหม ครับ นั้น   ตอบ วา ใช ทั้งหมด   สวน ขันธ   ๕   กับ 
อายตนะ   ๑๒   ก็ เขาใจ ไม ยาก   ขันธ   ๕   ก็ คือ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   
วิญญาณ   คิด วา ไม ตอง อธิบาย เพราะ สิ่ง ที่ คุณ สนใจ อยู ยาก กวา นี้ มาก   
สวน อายตนะ   ๑๒   ก ็คอื   ตา   ห ู  จมูก   ล้ิน   กาย   ใจ   รปู   เสยีง   กลิน่ รส   โผฏฐพัพะ   
ธรรมารมณ   ทัง้   ๒   อยาง นี ้เกีย่ว เนือ่ง กนั อยาง ใกล ชดิ และ อาศยั ซึง่ กนั และ 
กัน   ขอ ให คุณ พิจารณา ดู ให ดี ก็ จะ เห็น ได เอง 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๒๒ 
   ทาน อาจารย ครบั   พระพทุธเจา เคย ตรสั ไว ทำนอง วา   กลัยาณมิตร 
เปน ทัง้หมด ของ ชวีติ   เปน บพุนมิติ   อาศัย เรา ผู เปน กลัยาณมิตร แลว สตัว ที ่
เคย เกดิ ก ็พน จาก การ เกดิ   อาจารย ชวย เตมิ เตม็ ให ดวย นะ ครับ   พรอม ดวย 
บาลี และ ที่มา ดวย ครับ   ผม ขอ ให อาจารย อยู เปน กัลยาณมิตร ให พวก เรา 
นานๆ นะ ครับ   กราบ ขอบคุณ ครับ 
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 ตอบ   
   กลัยาณมิตร เปน ทัง้หมด ของ พรหมจรรย   หมาย ถงึ   ระบบ ของ การ 
ประพฤติ คณุ งาม ความ ด ี  พระพุทธ พจน ที ่คณุ อาง มา นัน้ ถกู ตอง ดแีลว ไม 
ตอง เตมิ เตม็ อะไร   พระพุทธ พจน ที ่เกีย่ว กบั คณุ ของ กลัยาณมิตร นี ้ม ีหลาย 
แหง   เชน   ใน อัง คุต ต รนิ กาย   เอก นิบาต   ขุท ทก นิกาย   อิ ติวุ ต ตกะ   สัง ยุต ตนิ 
กาย   มหา วาร วรรค   เปนตน   คำ บาลี คอน ขาง จะ มี มาก   ไม สามารถ จะ นำ 
มา ลง ไว ใน ที่ นี้ ได   ขออภัย ดวย 
 

 คำถาม ที่   ๘๒๓ 
  พระพุทธเจา   ตรัส กับ นาง วิสาขา วา   “ มี รัก หนึ่ง ก็ ทุกข หนึ่ง มี รัก 
รอย ก ็ทกุข รอย ”   แต รกั ท่ี ประกอบ ดวย เมตตา ของ พระ อรยิะ ไม เปน ทกุข ใช 
ไหม ครับ   แต ทำไม นาง วิสาขา ซึ่ง เปน พระ โสดาบัน ยัง รองไห ตอน ที่ หลาน 
สิ้น ชีวิต ละ ครับ   หรือ วา ตอง เปน พระ อรหันต จึง รัก แบบ ไม ทุกข ได ครับ   ถา 

อยาง นั้น ก็ ไมม ีปุถุชน หรือ พระ อริยะ   ๓   ระดับ 
คน ใด  ที่ จะ รัก แบบ มี เมตตา เปน ฐาน แลว 
ไม ทุกข นะ สิ ครับ 
 
 ตอบ   
   พระ อนาคามี และ พระ อรหันต รัก 
อยาง เมตตา อยาง เดียว ไม ทุกข   พระ 

โสดาบัน   พระ สก ทา คามี   ยัง มี ราคะ   โทสะ   
โมหะ   อยู   แม จะ เบาบาง กต็าม   จงึ ยงั ตอง ม ีทกุข 
อยู บาง 

 
 

อยาง น
คน
ไม

อ
โสด

โมหะ   อ
อยู บาง
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  คำถาม ที่   ๘๒๔ 
   ติก ขบุคคล   หมาย ถึง บุคคล เชน ใด และ . . คำ วา   พุทธ สาวิกา   มี 
ความ หมาย วา อยางไร คะ   ตาง จาก อรหันต สาวิกา หรือ ไม   

 ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   ตกิ ขบคุคล   หมาย ถงึ   บคุคล ผู มี ปญญา แหลมคม   ปญญา แก กลา   
พทุธ สาวิกา อยาง สงู หมาย ถงึ   พระ อรยิบุคคล   ๔   จำพวก   อยาง ตำ่ ก ็หมาย 
ถึง   สาวิกา ทั่วไป 
 
 
   คำถาม ที่   ๘๒๕ 
   มี การ กลาว ไว ใน พระ สูตร ใด  ไหม คะ วา   พระ ธรรม เทศนา ที่ 
พระพุทธ องค ทรง แสดง โป รด ภัทท วัคคีย  ๓๐  คนจน สำเร็จ โสดา ปตติ ผล 
ระหวาง ทาง ที่ จะ เสด็จ ไป โปรด ชฎิล   ๓   พี่ นอง ที่ อุรุ เวลา เสนานิคม เปน 
หัวขอ ธรรม ขอ ใด   ภัทท วัคคีย คือ ใคร คะ 
 
 ตอบ   
   ใน ชวง นัน้ พระพุทธเจา จะ ทรง แสดง ธรรม อยู   
๒   หัวขอ   คือ   อนุ ปุพพิ กถา   กับ   อริยสัจ   ๔   โดย มาก   
ภัทท วัคคีย   แปล ตาม ตัว วา   พวก เจริญ   มี อยู   ๓๐   
คน ดวย กัน   เปน คณะ บุคคล ที่ เปน เพื่อน กัน 
 

ม อยู   
าก   
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 คำถาม ที่   ๘๒๖ 

   อภิปรัชญา กับ ปรัชญา ตาง กัน อยางไร คะ   พระ ธรรม คำ สอน ใน 

พระพุทธ ศาสนา จัด เปน ปรัชญา  และ อภิปรัชญา ได ไหม คะ 

 

 ตอบ   

   อภิปรัชญา ( Metaphysics )   พูด ถึง ความ มี อยู จริง ของ สิ่ง ตางๆ   

เชน   พระเจา มี หรือ ไม   นรก   สวรรค มี หรือ ไม   นิพพาน มี จริง หรือ ไม   สวน 

ปรัชญา ( Phylosophy )   วา ดวย ปญหา ชีวิต ตางๆ หรือ ความ คิด ทั่วๆ ไป   

ไมมี ความ รู ใด ที่ อยู นอก เหนือ ความ คิด   ไมมี ความ คิด ใด ที่ อยู นอก เหนือ 

ปรัชญา   ขอ ตอบ สั้นๆ เทา นี้ 

           พระ ธรรม คำ สอน ใน พระพุทธ ศาสนา เปน ทั้ง ปรัชญา และ 

อภิปรัชญา 

 คำถาม ที่   ๘๒๗ 
  ศีล   ๓  ระดับ คือ อะไร คะ   พระ โสดาบัน มี ศีล บริสุทธิ์ ทั้ง   ๓   ขั้น หรือ 
ไม คะ 

 ตอบ  
  ศีล   ๓   ระดับ   คือ   จุล ศีล   มัชฌิม ศีล   มหา ศีล   

ลอง เปด ดู ใน   “พระ ไตรปฎก ฉบับ ที่ ทำให 
งาย แลว ”   ทีฆ นิกาย   สีล ขัน ธ วรรค   เร่ือง 
ที่   ๒   สามัญญ ผล สูตร

 

ตอบ
  ศีล  
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 คำถาม ที่   ๘๒๙ 
  กราบ สวัสดี ทาน อาจารย ที่ เคารพ อยาง สูง   เนื่อง ใน วัน ป ใหม 
สงกรานต   ดิฉัน กราบ ขอ ดำหัว ทาน ตาม ประเพณี ทาง เหนือ และ ขอ พร 
จาก ทาน อาจารย เพื่อ เปน สิริ มงคล แก ตน และ ครอบครัว   ตาม ดวย เรียน 
ถาม วา   กา รสาธ ยาย  พระ ไตรปฎก นั้น เพื่อ อะไร   ทำ เมื่อไร   ประวัติ เปน ไป 
มา อยางไร  ดิฉัน รัก ที่ จะ ออก เสียง ใน การ สาธยาย นี้ มาก  จึง กราบ เรียน   
ทาน เพื่อ ที่ จะ ได ทราบ ราย ละเอียด ทั้งหมด ที่ ทาน มี   ขอ ขอบพระคุณ ทาน 
อาจารย  และ มี พรุง นี้ อีก เพื่อ ได ความ รู ทาง ธรรม เพิ่ม ขึ้น   เรื่อยๆ 
 
ตอบ   
 การ สาธยาย พระ ไตรปฎก   คือ   เอา พระ ไตรปฎก มา อาน ออก 
เสียง   จะ เปน ภาษา บาลี กไ็ด   ภาษา ไทย ก็ได   เมื่อไร ก็ได   ไมมี ประวัติ 

 คำถาม ที่   ๘๓๐ 
  การ  เสีย หนา นี่ เปน ผล มา จาก กิเลส ตัว ไหน โดน กระทบ ครับ   แลว 
เรา ควร จะ ทำ อยางไร   ถา เรา รูสึก วา จะ เสีย หนา   ถา เรา เปลี่ยน การกระทำ   
คำ พูด หรือ ความ คิด เสีย ใหม   ซึ่ง ก็ เพิ่ง ยอมรับ วา ดี กวา เดิม ครับ 
 
  ตอบ   
   อยา ไป เชิด หนา ให มาก นกั ส ิจะ ได ไม เสีย หนา     แลว ก ็คดิ วา ไดยนิ 
เพียง สัก แต วา ไดยิน     ใคร เขา วา อะไร ก็ ชาง เขา     เรา ก็ ไม เสีย หนา   ถา เรา 
คิด วา สิ่ง ทั้ง ปวง เปน อนัตตา ไมมี ตัว ตน   เรา ก็ ไมมี หนาที่ จะ เสีย   มัน สัก แต 
วา เปน ธาตุ   ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   อยา ไป ยึด มั่น ถือ มั่น อะไร ให มาก นัก เลย 
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 คำถาม ที่   ๘๓๑ 
   สวัสดี คะ อาจารย   การ ที่ คน ปุถุชน คน ธรรมดา   อยาก จะ มี บุตร   
ถือ เปน กิเลส หรือ เปลา คะ   หนู พอ ทราบ มา วา   นาง วิสาขา ที่ เปน พระ อริยะ 
ระดบั โสดาบนั   ม ีลกู ได ตัง้   ๓๐   คน   อารมณ ของ พระ โสดาบนั ผู เหน็ กระแส 
แหง นพิพาน   ทำไม ถงึ ยงั ตองการ ลกู อยู     ใน เมือ่ รู แลว วาการ เกดิ เปน ทกุข   
หนู สงสัย ชวย ตอบ ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   นาง วิสาขา มี ลูก   ๒๐   คน   ลูก แตละ คน ก็ มี ลูก คนละ   ๒๐   รวม   
๔๐๐   คน ทัง้ ลกู ทัง้ หลาน   เปน   ๔๐๐   กบั   ๑   คน รวม ทัง้ นาง วสิาขา ดวย   พระ 
โสดาบัน ยัง มี ราคะ   โทสะ   โมหะ   จงึ มี ลูก ได   และ สามี เขา ตองการ ดวย   แต 
เกดิ อกี อยาง มาก ก ็เพยีง   ๗   ชาต ิ  และ ก ็เกดิ ใน สคุต ิดวย   คน ม ีบญุ อยาง นาง 
วิสาขา หา ได ยาก 
   การ ที ่ปถุชุน คน ธรรมดา อยาก ม ีลกู ก ็เปน กเิลส อยาง หนึง่   เรียก วา   
กามตณัหา บาง   ภวตณัหา บาง   วภิวตณัหา แปล วา   ตณัหา ใน ภพ   คอื อยาก 
จะ เกิด อีก   เรา เกิด เอง บาง   ทำ คน อื่น ให เกิด บาง   ซึ่ง จะ ตอง เผชิญ หนา กับ 
ความ ทกุข ตอ ไป   และ ตอ ไป ภาย หนา โลก ยิง่ ลำบาก ขึน้ ทกุ วนั   สงัคม มนุษย 
ก็ อยู ยาก เขา ทุก วัน   คิด ดู ให ดีๆ นะ วา ถา เรา มี ลูก   ลูก จะ ลำบาก แค ไหน 
 

  คำถาม ที่   ๘๓๒ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   ถา ผม ไม ตองการ ที่ จะ ทำ สมาธิ   แต ดำเนิน 
ชีวิต ไป ตาม ปกติ   แต ดำเนิน ไป ตาม ธรรม คือ เปน อยู อยาง สันโดษ   ไม ทิ้ง 
ธรรม   เรา พอ จะ เห็น ธรรม คือ ไตรลักษณใน ชีวิต ประจำ วัน   ถา ทำ แค นี้ เรา 
พอที่ จะ เปน อริยบุคคล ได หรือ เปลา ครับ   ถา ไม ได  ชวย แนะนำ วิธี การ 
ดวยครับ 
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 ตอบ   
   วิถี แหง การ บรรลุ ธรรม มี หลาย ทาง ตาม ขอความ ใน วิมุตติ สูตร   
หรือ   วิมุต ตาย ตน สูตร   พระพุทธเจา แสดง ไว   ๕   ทาง ดังนี้ 
   ๑ .   การ ฟง ธรรม 
   ๒ .   การ แสดง ธรรม 
   ๓ .   การ สาธยาย ธรรม   เชน   สวด มนต   เปนตน 
   ๔ .   การ ใครครวญ ธรรม 
   ๕ .   การ เจริญ สมถะ และ วิปสสนา 
   
 
  คำถาม ที่   ๘๓๓ 
   สวัสดี ครับ   ผม ได อาน หนังสือ ของ ทาน พุทธ ทาส   ทาน กลาว ไว 
วา   ผู ไมมี ศีล ธรรม   ไม ยึดถือ ใน พระพุทธ   พระ ธรรม   และ   พระ สงฆ   สวน 
ผู ที่ มี ศีล ธรรม   ยึดถือ พระพุทธ   พระ ธรรม   และ พระ สงฆ   แต การ ที่ จะ ไป ถึง 
นิพพาน ได   กลับ ไม ให ยึดถอื ไตร สรณ คมณ   ถา อยาง นั้น การ ที่ เรา จะ ไป 
ให ถึง นิพพาน   เรา ก็ ไม ควร ที่ จะ ยึด มั่น ถ ือมั่ นอะ ไร แมแต นิพพาน เอง   ผม 
เขาใจ ถูก หรือ เปลา ครับ   ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   คือ อยาง นี้   พระพุทธเจา ทรง แสดง วา   พระองค ทรง แสดง ธรรม 
เปรียบ เหมือน เรือ หรือ แพ สำหรับ ขาม ฝง   เมื่อ ถึง ฝง แลว ก็ ทิ้ง เรือ หรือ แพ 
ไวที่ ฝง นั่นเอง   ไม แบก ขึ้น ไป ดวย   ฝง เปรียบ เหมือน พระ นิพพาน   การ ถึง 
พระรัตนตรัย ก็ ดี   การ ปฏิบัติ ธรรม ตางๆ ก็ ดี เปรียบ เหมือน เรือ หรือ แพ   ถา 
เรา ยัง ไม ถึง ฝง ก็ ตอง อยู ใน เรือ หรือ แพ ไป กอน   ถึง ฝง แลว จึง ทิ้ง เรือ หรือ 
แพ  หวัง วา คุณ คง เขาใจ   ดวย เหตุ ดัง กลาว มา นี้ พระพุทธเจา จึง ตรัส วา    
“แมแต ธรรม เรา ก็ สอน ให ละ เสีย   จะ กลาว ไย ถึง อธรรม เลา ”  บาง แหง 
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ตรสัวา     “ไมให เพลดิเพลนิ แม ใน นพิพาน   เพราะ ความ เพลดิเพลนิ เปน มลู 
แหง ทุกข”     (มูล ปริยาย สูตร ) 

 คำถาม ที่   ๘๓๔
   จาก คำถาม ขอ   ๘๓๓   ทาน พุทธ ทาส   ทาน บอก วา วิธี ที่ เหมาะ สม 
กับ ฆราวาส   คือ   สาย ปญญา วิ มุติ   ทาน เรียก วาพระ อรหันต ที่ บรรลุ แบบ 
แหง แลง   คือ   บรรลุ แบบ ไมมี อภิญญา   แต ทาน หลุด พน คือ ถึง นิ พพาน ได 
เสมอ กับ พระ อรหันต ประเภท อื่น   ผม อยาก ทราบ วา   พระ อรหันต ที่ บรรลุ 
แบบ ปญญา วิ มุติ   ถา ทาน ตองการ อภิญญา   ทาน ก็ ทำได   หรือ ทาน ไม ทำ 
เอง   เพราะ ถึง ความ หลุด พน ก็ เพียง พอแลว   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   เพียง แต หลุด พน ก็ เพียง พอแลว   ฤทธิ์ เดช   ปาฏิหาริย ตางๆ   ไม 
จำเปน สำหรับ ผู เดิน ตาม สาย ปญญา วิมุตติ   แต ถา ได ทั้ง สอง อยาง คือ ทั้ง 
เจ โต วิมุตติ และ ปญญา วิมุตติ ก็ ยิ่ง ดี 
 

 คำถาม ที่   ๘๓๕ 
   ผม ได อาน คำ ตอบ ของ   อาจารย ใน ขอ   ๘๓๑   ผม เลย ขอ เรียน ถาม 
วา   แม ของ ผม ทาน อยาก ให ผม มี หลาน ให   แต ใจ จริง ของ ผม ไม อยาก มี 
ลูก   เพราะ รูสึก วา ชีวิต มัน เปน ทุกข   รูสึก เบื่อ ที่ จะ เวียน วาย ตาย เกิด   อยาก 
จะ เรง ปฏิบัติ ธรรม   แต ก็ สงสาร แม และ ภรรยา   ผม ควร อธิบาย ให ทั้ง สอง 
คน ทราบ หรือ มีวิธี อื่น ที่ อาจารย จะ อธิบาย ได บาง ไหม ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   คุณ ตกลง กันเอง ก็ แลว กัน 
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 คำถาม ที่   ๘๓๖ 
   สวสัด ีคะ   หน ูเริม่ สนใจ การ ปฏบิตั ิธรรม มา ได ไม นาน   พอ เริม่ อาน 
หนงัสือ ธรรมะ   งง กบั ภาษา บาล ีมาก   ถา เรา ไมรู ภาษา บาล ีเลย สกั ตวั   แลว 
เรา ปฏิบัติ อยาง เดียว   เรา จะ เขา ถึง ตัว ธรรมะ ได ไหม คะ   อาจารย พอ จะ 
แนะนำ วิธี การ ปฏิบัติ ที่ เหมาะ สม กับ หนู ไดไหม คะ   หนู ทำงาน ราชการ คะ 
 
 ตอบ   
   ได ครับ   ปฏิบัติ ธรรม ก็ ปฏิบัติ ตาม มงคล   ๓๘   ก็ ดี มาก แลว ไม วา 
อาชีพ อะไร 

 
 คำถาม ที่   ๘๓๗ 
   ถา เกิด เรา มี อาชีพ ทหาร   แลว ตอง ออก ไป ทำงาน เพื่อ ชาติ   ไป ฆา 
ศัตรู ฝง ตรง ขาม   มี ความ ผิด หรือ เปน ปา ณา ติ บาต แค ไหน คะ 
 
 ตอบ   
   ก ็เปน ปาณาตบิาต ทัง้ สอง ฝาย   เรยีก 
วา ทำ ปาณาติบาต ดวย ความ จำเปน     ถา ไม 
อยาก ทำ ปาณาติบาต ตรง นี ้  ก ็ควรเลือก 
เปน ทหาร เหลา อื่น ไมใช เหลา รบ 

รยก
ม 
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 คำถาม ที่   ๘๓๘ 
   ถา จะ อธบิาย เรือ่ง หลกั กรรม   ให คน ที ่ไม เชือ่ ใน ศาสนา พทุธ ฟง   จะ 
ตอง อธิบาย อยางไร ให เขา เชื่อ คะ 
 
 ตอบ   
   อยา ไป ตั้ง ความ หวัง ไว ที่   “ เขา เชื่อ ”   พูด ให เขา ฟง   พูด อยาง มี 
เหตุผล   เช่ือ หรือ ไม เช่ือ สดุ แลว แต เขา   ปญญา ของ คน ม ีไม เทา กนั   อปุนิสยั 
ไม เหมือน กนั   เรา ปรงุ อาหาร ให แลว   เขา จะ กนิ หรอื ไม กนิ ก ็เร่ือง ของ เขา   กนิ 
แลว อรอย หรือ ไม อรอย ก็ เรื่อง ของ เขา   ความ อรอย ของ คน เรา ไม เหมือน 
กัน 
 

  คำถาม ที่   ๘๓๙
   ปญญา วฒุ ิธรรม   คอื อะไร คะ   จะ สามารถ อธบิาย โดย นยั ของ เหต ุ
ให เกิด ปญญา ได อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ปญญา วุฒิ ธรรม   แปล วา   ธรรม เปน เหตุ ให เจริญ ปญญา   หรือ 
ให ปญญา เจริญ   หรือ เหตุ ให เกิด ปญญา   มี ดังนี้ 
   ๑ .   คบ คน ดี 
   ๒ .   ฟง คำ สั่ง สอน ของ คน ดี 
   ๓ .   โยนิโส มนสิการ   แปล วา   คิด เปน   คือ คิด อยาง มี เหตุผล 
   ๔ .   ปฏิบัติ ธรรม เหมาะ สม แก ฐานะ ของ ตน 
   ลอง ตรอง ดูเถิด วา หลัก ธรรม นี้ ทำให เกิด ปญญา ได อยางไร 
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 คำถาม ที่   ๘๔๐ 
   สวสัด ีครบั   ผม อยาก ทราบ วา   อร ิยกนัต ศลี   คอื ศลี ที ่พระ อรยิ เจา 
พอใจ   ไม ขาด   ไม ดาง พรอย  เปน ไท   ไม ถูก ลูบคลำ ดวย ตัณหา ทิฏฐิ   ชวย 
อธิบาย พอ เขาใจ ดวย ครับ   ขอบคุณ มาก ครับ 
 
 ตอบ   
   ศลี ขาด พรอม ดวย องค   เชน   ปาณาติบาต ประกอบ ดวย องค   ๕   คอื   
สัตว มี ชีวิต ,   รู วา สัตว มี ชีวิต ,   จิต คิด จะ ฆา ,   พยายาม ใน การ ฆา ,   สัตว ตาย 
ดวย ความ พยายาม นั้น   อยาง นี้ ศีล ขาด   ถา ไม ถึง ขั้น นี้   ศีล ทะลุ บาง   ดาง 
บาง   พรอย บาง   ที่ วา ศีล เปน ไท นั้น   คือ   รักษา ศีล ดวย เหตุผล   ไม งมงาย   
ไม รักษา ศีล ดวย ตัณหา และ ทิฏฐิ   แต รักษา ศีล เพื่อ ความ บริสุทธิ์ ทาง กาย 
และ วาจา   ทาง ใจ ดวย ก็ได 

  คำถาม ที่   ๘๔๑  
   สวัสดี ครับ   ตอน ผม ยัง เปน เด็ก   ผม เห็น ยาย ดุ พระ 
( พระ ถาม ยาย วา วัน นี้ ทำ อะไร มา ใส บาตร )  ผม จำ ได     
วา   ยาย บอก วา ถา เรา เห็น พระองค ไหน ประพฤติ 
ไม คอย ดี  เรา สามารถ ตัก เตือน ได   แต ตอง เปน 
ไป ดวย เมตตา   ทั้ง   กาย   วาจา   ใจ   ไม บาป   และ   
ยังดี ตอ ตัวพระ เอง ดวย   จริง หรือ เปลา ครับ 
 
 ตอบ   
   จริง   

เห็น ยาย ดุ พระ 
ผม จำ ได     
ะพฤติ 
เปน 
ละ   
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 คำถาม ที่   ๘๔๒   
 ชวย แนะนำ การ ทำ วิ ปส สนา ที่ งายๆ   เหมาะ สำหรับ คน แก ที่ มอง 
อะไร ไม คอย เห็น   อาน หนังสือ ไม ออก ให หนอย   ผม จะ เอา ไป สอน ให กับ 
แม ของ ผม ครับ   ( ทาน ชอบ ทำ แต ทาน   เนน ไป ที่ บุญ   ทำ อะไร ก็ บุญ )   อยาก 
ให ทาน ได ฝก วิปสสนา บาง   ขอบคุณ ครับ 

 ตอบ  
  วิปสสนา   แปล วา   เห็น แจง ตาม เปน จริง   คือ จริง อยางไร ก็ รู เห็น 
อยาง นั้น   เนน ไป ทาง พิจารณา ไตรลักษณ   คือ   สิ่ง ทั้ง ปวง ไม เที่ยง   เปน 
ทุกข   ไมใช ตัว ตน   ไมมี ตัว ตน   เขาใจ อยาง นี้ เปน วิปสสนา   ทำให ปญญา 
เจริญ   ปลอย วาง ได งาย   ไม ยึด ติด สิ่ง ตางๆ   ทาน   ศีล   ก็ เปน ของดี   ไม ควร 
จะ ละท้ิง เสีย   มี อุปนิสัย ทาง ทาน   ทาง ศีล  แลว เจริญ วิปสสนา ดวย ทำให 
ไป ได ถึง พระ อนาคามี   ผุ มี อุปนิสัย ทาง ภาวนา ไป ได ถึง พระ อรหันต 
 

  คำถาม ที่   ๘๔๓ 
  เรียน ทาน อาจารย ที่ เคารพ ยิ่ง   คำ ตอบ ของ อาจารย จาก การ 
สนทนา ธรรม ทำให ดิฉัน เขาใจ ใน คำ สั่ง สอน ของ พระบรม ศาสดา มาก ขึ้น 
คะ   ดิฉัน ขอ เรียน ถาม วา   ถา เรา เอา ผาปูที่นอน ซึ่ง เรา ทราบ วา มี ไร อยู มาก 
เพราะ นอน แลว รูสึก คัน จึงเอาไป ซัก   ซึ่ง ก็ จะ ทำให ไร นั้น ตาย ไป   อยาง นี้ 
จะ เปน ปาณาติบาต หรือ ไม คะ   ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย คะ 
 ตอบ   
 อยา คิดมาก ถึง ขนาด นั้น เลย   เจตนา ของ เรา ไม ได อยู ที่ การ ฆา ไร 
แต อยู ที่ ซัก ผาปูที่นอน   เหมือน กับ เรา เดิน ไป ทำงาน เหยียบ มด ตัว เล็กๆ 
บาง เรา ก็ ไมรู ไมมี เจตนา   ไม ตอง คิดมาก หรอก   ขอ ให สบายใจ 
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  คำถาม ที่   ๘๔๔ 
   การ ทำความ ดี ของ พระ โพธิสัตว กับ พระ อริยะ ระดับ ตางๆ   มี 
อานุภาพ หรือ คุณภาพ แตก ตาง กัน หรือ เปลา ครับ 
 
 ตอบ   
   คณุ จะ รู ไป ทำไม   ที ่ตอบ อยาง นี ้เพราะ เหต ุวา ผม ก ็ไมรู - ไมรู จะ ตอบ 
คุณ อยางไร   ผม ไม อยาก เดา   อะไร ที่ ไมรู ก็ บอก วา ไมรู 
 

  คำถาม ที่   ๘๔๕ 
   ตอน ที่ หนู สวด มนต แลว เกิด อาการ งวง นอน   หนู รูสึก วา มัน ไม ดี   
เปน บาป หรือ เปลา คะ 
 
 ตอบ   
   ที่ จริง ดี นะ   สวด มนต แลว งวง นอน คุณ ก็ นอน ไป เลย   มี บุคคล 
จำนวน มาก เปน โรค นอน ไม หลับ   สวด มนต เทาไร ก็ ไม หลับ จน ตอง กิน ยา 
นอน หลับ   คุณ สวด มนต แลว งวง นอน โชค ดี เทาไร   ถา คุณ เปน โรค นอน ไม 
หลับ เพียง แต คืน ไหน หลับ ได เอง คุณ ก็ รูสึก โชค ดีแลว   คน แก ที่ กิน อาหาร 
ไม คอย ได   วัน ไหน หิว และ กิน ได ก็ รูสึก โชค ดีแลว 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๔๖ 
   ผม รูสึก ถูก จริต กับ มรณั ส สติ กรรมฐาน   แต ผม อาน ใน หนังสือ   
เสรีภาพ ทาง จิต ของ อาจารย   เลย ทราบ วา   กร รม ฐานน้ี ได สมาธิ แค 
อุปจาร สมาธิ   แต ก็ เพียง พอ ตอ วิปสสนา   ผม ใคร ขอ คำ แนะนำ วา ถา 
จะ ยก จาก สมถะ ( มรณั ส สติ ) ไป เปน อารมณ วิปสสนา   เรา จะ พิจารณา 
อยางไร   มัน อารมณ ใกล เคียง กัน มาก ครับ   
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 ตอบ   
   ให พิจารณา ถึง ความ ไม เที่ยง   ความ เปน ทุกข   และ ความ เปน 
อนัตตา ของ ชีวิต   ก็ จะ เปน วิปสสนา 
 

   คำถาม ที่   ๘๔๗ 
   การ ละ สักกาย ทิฏฐิ ของ โสดาบัน   กับ   การ ไม ยึด มั่น ของ ตัว กู - 
ของ กู   ของ ทาน พุทธ ทาส   แตก ตาง กัน หรือ ไม 
 
 ตอบ   
   คิด วา เหมอืน กัน 
  
 
  คำถาม ที่  ๘๔๘ 
   ผม เคย ทำกรรม ฐาน ตอน อายุ   ๑๕   ป ก็ แปลก นะ ครับ ตอน นั้น ยัง 
ไม เขาใจ แต โต มา ตอน นี้ ก็ พอ จะ เขาใจ บาง แลว  เลย มี ขอ สงสัย ดังนี้ ครับ   
   ๑ .   ทำ วิ ปส สนา มี สิ ทธิอา ยุ สั้น หรือ จะ ยืน ไหม ครับ   บอก เหตุผล 
ประกอบ   
   ๒ .   ทำ แลว สต ิม ีสทิธ ิที ่จะ หลดุ ลอย ฟน เฟอน ไหม ครับ   บอก เหตผุล 
ประกอบ   
   ๓ .   ทำ แลว จิต เรา จะ แข็ง มาก ขึ้น ไหม ครับ  บอก เหตุผล ประกอบ 
     ๔ .   ทำ แลว ได บุญ แบบ ไหน    แผ ไป ให เจา กรรม นายเวร ได ไหม 
ครับ   บอก เหตุผล ประกอบ 
 
 ตอบ   
   ๑ .   อายุ จะ สั้น หรือ ยืน   ตาม นัย คำ สอน ของ พระพุทธเจา อยู ที่ 
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เหตุ อื่น   เชน   บาง แหง ตรัส วา   โทษ ของ ปาณาติบาต ทำให อายุ สั้น   ไม ทำ 
ปาณาติบาต ทำให อายุ ยืน   บาง แหง ตรัส วา   เหตุ ให อายุ ยืน มี   ๕   อยาง   
คือ 
   ๑ .   ไม เสพ ของ แสลง 
   ๒ .   รูจัก ประมาณ ใน ของ ไม แสลง 
   ๓ .   บริโภค อาหาร ที่ ยอย งาย 
   ๔ .   ไม เท่ียว หาม รุง หาม ค่ำ 
   ๕ .   ไม มักมาก ใน กามคุณ 
   เหตุ ให อายุ สั้น ก็ ตรง กัน ขาม กับ ที่ กลาว มา นี้ 
 ( อัง คุต ต รนิ กาย   ปญจก นิบาต   พระ ไตรปฎก เลม   ๒๒   หนา   ๑๖๓   ขอ   ๑๒๖) 
         ๒ . - ๓ .   การ ทำ วิปสสนา ที่ ถูก ตอง ไม ทำให เพี้ยน   มี แต ทำให ดี ขึ้น   
ให เปน บุคคล ที่ สมบูรณ ขึ้น จนถึง เปน คน ดี ที่สุด   คือ เปน พระ อรหันต 
         ๔ .   แผ ให เจา กรรม นายเวร ได 
 

 คำถาม ที่   ๘๔๙
   “ ธรรม ทาน ”   ชนะ การ ให ทั้ง ปวง   แต ทำไม หนังสือ บาง เลม ถึง 
เขียน ไว วา   แม ให ธรรม ทาน มาก ถึง   ๑๐๐   ครั้ง ก็ ยัง ได บุญ นอย กวา การ 
ให   “ อภัยทาน ”   แม จะ ให เพียง ครั้ง เดียว ก็ตาม   มัน ยัง ไง กัน แน ละ ครับ   
อาจารย ตอบ ดวย 
 
 ตอบ   
   เรื่อง นี้ มี คน ถาม ผม มา มาก แลว   ผม ตอบ เอง ไม ได   บอก ได แต 
เพียง วา   ใน คัมภีร มังคลัตถ ทีป นี   ภาค   ๒   วา ดวย   ทาน กถา   ได กลาว ไว วา   
คำ วา ” ธรรม ทาน ”   ยอม ชนะ ทาน ทั้ง ปวง นั้น   รวม เอา อภัยทาน ไว ดวย   คือ   
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หมายความ วา   คำ วา   ทาน ทั้ง ปวง รวม ทั้ง อภัยทาน ดวย   โดย นัย นี้   ธรรม 
ทาน อยู เหนือ อภัยทาน   ( มังคลัตถ ทีป นี   ภาค   ๒   ขอ   ๔๒ ) 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๕๐
   ใน องค สมาธิ   คำ วา ปติ   คือ   ความ รูสึก วา เปนสุข   แต เปนสุข ที่ 
ฟุงซาน   โยก โคลง   หวั่น ไหว   ใช หรือ เปลา ครับ 
 
 ตอบ   
   ปติ ลักษณะ ที่ คุณ วา ก็ มี   ลักษณะ อื่น ก็ มี   ลอง ดู   ปติ   ๕   ลักษณะ 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๕๑ 
   ใน กา ลาม สูตร   มี ขอ หนึ่ง กลาว วา   อยา เชื่อ แมแต ตำรา   ใน 
สมัย พุทธกาล   ยัง ไมมี การ เขียน บันทึก มิใช หรือ คะ   ถา เชน นั้น   ตำรา   ที่ 

พระพุทธ องค กลาว ถึง   หมาย ถึง คือ อะไร คะ   การ เรียน ธรรม 
ใน สมัย พุทธกาล ทำ อยางไร คะ 

 
 ตอบ   

   สมัย นั้น ก็ มี ตำรา แลว   เปน ตำรา ของ 
พราหมณ   เชน   พระเวท   การ เรียน ธรรม 
สมัย พุทธกาล เรียน ดวย การ บอก เลา 

หรือ การ แสดง ธรรม 

พระพุทธ องค กลาว ถง  
ใน สมัย พพุท

ต
 ส

พร
สมั

หหรือ กา
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  คำถาม ที่   ๘๕๒ 
   พระพุทธ องค ทรง แสดง ธรรม ขอ ใด ที่ ทำให อง คุ ลี มาล ละ ความ 
เห็น ผิด ได คะ 
 
 ตอบ   
   ทาน เลา ไว เพียง วา   เมื่อ อง คุ ลี มา ล วิ่ง ไล ตามพ ระ พุทธ องค ไมทัน   
ตะโกน บอก ให หยดุ   พระพทุธ องค ตรสั วา   “เรา หยดุ แลว ขอ เธอ จง หยดุ เสยี 
ดวย ส ิ”   อง ค ุล ีมาล ทลู วา   เขา ไม เขาใจ ที ่ตรสั   ทรง ดำเนิน อยู   ไฉน จงึ ตรัส วา 
หยุด แลว   พระพุทธ องค ตรัส วา   “ เรา หยุด จาก การ ทำ ชั่ว แลว   แต เธอ ยัง ไม 
หยุด ” 
 

  คำถาม ที่   ๘๕๓ 
   ได ฟง วทิยุ คลืน่   AM ๗๔๗   เมือ่   ๘ - ๙.๐๐   น . วนั เสาร ที ่ผาน มา   ทาน 
อาจารย กลาว ธรรม   เกีย่ว กบั   การก ระ ทำ ม ีอยู   แต ผู กระทำ ไมม ี  ความ ทกุข 
มี อยู   แต ผู ทุกข ไมมี . .   Doing   without   doer . . ฯลฯ   รูสึก พอใจ และ อยาก จะ 
ได ฟง อกี   จะ หา ฟง หรอื อาน ธรรม ที ่ทาน อาจารย สอน วนั นี ้อกี ครัง้ ไดที ่ไหน 
คะ   มี บันทึก ไว ที่ ใด บาง ไหม คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   หมายความ วา   โดย ปรมั ตถ สัจจะ แลว   ไมมี ตัว ตน ผู กระทำ   ไมมี 
บุคคล ผู ทุกข   คือ ให มอง ใน แง ของ สุญ ญ ตา   ไมมี สัตว   ไมมี บุคคล 
             เร่ือง นี ้ม ีพมิพ อยู ใน หนังสอื เรือ่ง   “ ความ สขุ ที ่หา ได งาย ”   ตอน ที ่วา 
ดวย   ปวิเวก กถา   สำนัก พิมพ เรือ น ธรรม   ตอน นี้ หา ยาก แลว 
             วัน นี้ ผม ไม คอย สบาย   จึง ขอ ตอบ คำ ถาม สั้นๆ   พอได ใจความ 
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 คำถาม ที่   ๘๕๔
   ๑ .   การ ใช จิต ตาม ดู   ตาม รู เวทนา   จิต กับ ความ คิด อยาง เดียวกัน 
หรือ เปลา ครับ   
   ๒ .   ทำไม ถงึ เรยีก   หลวง พอ   หลวง ตา   หลวง ปู   อะไร เปน ตวั บง บอก 
วา ถึง เรียก ทาน อยาง นั้น   
   ๓ .   เมื่อ นั่ง สมาธิ เกิด เวทนา   ทำ อยางไร   สัก แต วา รู หรือ เปลา   สัก 
แต วา รู เปน อวิชชา หรือ ไม   
   ๔ .   ความ คิด กับ สติ เปน ตัว เดียวกัน หรือ เปลา ครับ 
 
 ตอบ   
   ๑ .   ความ คดิ เปน คณุสมบตั ิหนึง่ ของ จติ   เรยีก เปน ภาษา ธรรมะ วา   
“ เจตสิก ”   ใน ที่ นี้ หมาย ถึง สังขาร หมาย ถึง ความ คิด ปรุง แตง   ดี บาง   ชั่ว บาง   
ไม ดี ไม ชั่ว บาง 
             ๒ .   เรียก ไป ตาม อายุ   ถา แก นอย ก็ เรียก หลวง พอ   แก มาก ก็ เรียก 
หลวง ปู   ยงั หนุม อยู ก ็เรยีก หลวง พี ่  วยั กลาง หนอย ก ็เรียก หลวง นา   หลวงอา   
แต มี พระ บาง รูป ยัง หนุม อยู แต ทาน เรียก ตัว เอง วา หลวง ปู   คน อื่น ก็ เรียก 
ตาม   ก็ เทานั้น เอง 
             ๓ .   ตาม แนว สติ ปฏ ฐาน ทาน สอน วา   เมื่อ มี สุข เวทนา หรือ 

ทุกขเวทนา ก็ ให รู   เจือ ดวย อามิส หรือ ไม เจือ 
ดวย อามิส ก็ ให รู   ไม เปน อวิชชา 
             ๔ .   สติ เปน เจตสิก ธรรม อยาง หน่ึง   
คุณสมบัติ ของ สติ คือ   ระลึก ได   ระวัง   ก็ ไม 
ประมาท   อยู ใน สังขาร ขันธ เหมือน กัน 

ฏฐ
ทุกขเ
ดวย อ

          
คุณ
ป
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  คำถาม ที่   ๘๕๕ 
   ใน หนังสือ   “ เสรีภาพ ทาง จิต ”   ของ อาจารย ได อธิบาย การ สอน   
มรณ ัส สต ิกรรมฐาน จาก ตวั ของ ทาน พทุธ ทาส เอง   ได ฟง จาก เพือ่น วา ทาน 
ไม ให ฉดียา กนั เนา   ไม ให สวด มนต   หรือ ทำ พธิ ีอะไร   ปญญา ของ ผม ยงั นอย   
ที่ วา ไม ให ประกอบ พิธี   หรือ   สวด มนต ใน งาน ศพ ทาน   ทาน เจตนา จะ สอน 
อะไร แก ฆราวาส บาง ครับ   ( อธิบาย ตาม ความ เห็น ของ อาจารย ครับ ) 
 
 ตอบ   
   ทาน ไม ให สวด ศพ ของ ทาน   แต ให ม ีการ เทศนา เพือ่ ประโยชน แก 
ผู ทีม่า รวม ใน งาน ศพ   เขาใจ วาการ สวด ศพ นัน้ ทำ พอ เปน พธิ ีผู ฟง ไม เขาใจ 
วา พระ สวด อะไร   ทาน ก ็เลย ขอ ไม ให สวด   จะ วา ทำบญุ อทุศิ ให โดย การ สวด 
ศพ   ทาน ก็ คง ไม ตองการ เพราะ ทาน มี บุญ เยอะ แลว   ทาน ให งด พิธี ที่ ทาน 
คิด วา ไม จำเปน   ผม คง ตอบ ได เทา นี้ 

 คำถาม   ที่   ๘๕๖    
   อาจารย ครับ   ถา เรา อาน หนังสือ 
ธรรมะ ใน หองน้ำ   จะ บาป หรือ ไม ครับ 
 
 ตอบ   
   ไม บาป  ครับ

นังสือ 
บ
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 คำถาม ที่   ๘๕๗
   สมัย นี้ เห็น คน เขา ชอบ เปลี่ยน ชื่อ กัน   การ เปลี่ยน ชื่อ มี ผล ตอ ชีวิต 
ของ คน เรา   จริง หรือเปลา คะ 
 
 ตอบ   
   ถา เปลีย่น เพราะ ไม ชอบ ชือ่ เดมิ ก ็เปล่ียน ได   แต ถา เปลีย่น เพราะ ม ี
คน ทกั วา ตวั นัน้ ไม ด ีตวั นี ้ไม ด ีก ็ไม ตอง เชือ่   เลอืก เอา ชือ่ ที ่เรา พอใจ ก ็แลว กนั   
ความ เปน ไป ของ ชีวิต เรา ขึ้น อยู กับ การก ระ ทำ ของ เรา   ไม ได ขึ้น อยู กับ ชื่อ 
  
 
  คำถาม ที่   ๘๕๘ 
   ขอ ความ กรุณา อธิบาย เกี่ยว กับ   สุ ตมย ปญญา   จินต ามย ปญญา   
และ ภา วนา มย ปญญา   ดวย คะ   วา คือ อะไร 
 
 ตอบ   
   ขอ   ๑   ปญญา ที่ ได จาก การ ศึกษา เลา เรียน สดับ ตรับ ฟง   ขอ   ๒   
ปญญา ที่ ได จาก ความ คิด  การ หาเหตุ ผล   ขอ   ๓   ปญญา ที่ ได จาก การ 
อบรม ฝกฝน   การ ลงมือ ปฏิบัติ 
 

 
   คำถาม ที่   ๘๕๙ 
   กราบ สวัสดี อาจารย คะ   นาน แลว ที่ หนู ไม ได ไป เรียน เลย   เมื่อ ครู 
นี ้ได โทรศพัท คยุ กบั อาจารย เลก็ นอย   ทราบ วา ยงั เหนือ่ย อยู   จงึ ขอ คยุ ผาน 
ตวั หนงัสือ ก ็แลว กนั คะ   อาจารย จะ ได พกั ไป อาน ไป กไ็ด . . . หน ูรูตวั วา หน ูมา 
เรียน กับ อาจารย เพราะ เวลา หนู มี ปญหา หนักๆ   หนู จะ ผาน มัน ไป ไม งาย 
เลย   ตัวอยาง เชน   ตอน ที่ พอ แม ปวย หนัก ใกล จะ เสีย ชีวิต   เปน สิ่ง ที่ ทุกข ใจ 
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มากๆ และ หน ูก ็จม อยู ใน ความ ทกุข นัน้ เอาการ อยู   ที ่ผาน ไป ได เพราะ เวลา 
ผาน ไป นานๆ   มนั ก ็ด ีขึน้ เอง   ไมรู วา ธรรมะ เกีย่ว หรอื ไม เพราะ ตอน นัน้ ก ็ยงั 
ไม ได เรียน กับ อาจารย   เคย แต อาน หนังสือ ธรรมะ เรื่อย เปอย ไป . . . มา วัน 
นี้   หนู ได เรียน กับ อาจารย แลว เปน เวลา สอง สาม ป   ตอน นี้ มี เรื่อง ยุง ยาก 
ใจ เกิด ขึ้น   เปน เรื่อง บุคคล ที่ สาม ที่มา ยุง กับ ครอบครัว . . . ทำให จิตใจ แย มี 
แต ความ เกลียด ชัง และ ไม พรอม ที่ จะ ให อภัย   . .   คิด วา คน ที่ ทำ เชน นี้ กับ 
เรา ได ยอม ไมมี หัวใจ เปน มนุษย และ ตอ ตาน บุคคล คน นั้น  แบบ ชนิด ที่ วา   
ถา ฉัน เจอ . . . .   ฉัน จะ พูด ใส เธอ ให แสบ ทรวง ที เดียว   ( เตรียม คำ พูด ไว แลว )   
ทำ อยางไร กบั สภาพ จติใจ แบบ นี ้ด ีคะ   เพราะ โอกาส ที ่หน ูจะ เจอ กบั บคุคล 
คน นี ้ก ็มาก อยู   เพราะ อาศยั ใน ตกึ ที ่ทำงาน เดยีวกนั คะ   ฟง คำถาม แลว มนั 
ไม นา จะ ใช คน เรียน ธรรมะ เลย นะ คะ   หน ูขอโทษ อาจารย ดวย คะ   แลว ชวีติ 
ยุงเหยิง ชวง นี้ ก็ ทำให หาง วัด ไป   หนังสือ ธรรมะ ก็ ไม อยาก จับ เทา ไหร   มัน 
หดหู และ รูสึก วา โลก ไม ยุติธรรม คะ . . .   ขอบคุณ อาจารย ที่ รับ ฟง นะ คะ 
 
 ตอบ   
   หนู ตอง ยืน อยู บน ทาง แหง ความ ถูก ตอง เสมอ   ใคร ทำ ผิด ก็ เปน 
บาป ที่ คน นั้น จะ ตอง รับ ไป เอง   ขอ ให จำ สุภาษิต ที่ อาจารย พูด ให ฟง อยู 
เสมอ วา   “ ยอม ทน ทกุข ทรมาน เพราะ การ ทำ ผดิ ของ ผู อืน่ ด ีกวา เรา ไป ทำ ผดิ 
เสีย เอง ”   ขอ ให นึกถึง พระ จริยา ของ พระพุทธเจา สมัย ที่ เปน พระ โพธิสัตว   
บำเพ็ญ บารมี อยู ใน ชา ติ กอนๆ ให มากๆ วา   ทาน ตอง ทุกข ทรมาน เพียง ใด 
เพือ่ บำเพญ็ บารม ีให บรบิรูณ   เหน็ใจ หน ูมากๆ   ขอ อวยพร ให พน จาก มรสมุ 
ชวีติ ตรง นี ้  เมือ่ พน แลว ฟา แหง ชวีติ จะ สวาง ขึน้ และ หนู จะ เขม แขง็ มาก ขึน้   
ทุก ชีวิต มี ปญหา   คน เกง คือ คน ที่ แก ปญหา ได   อยู ที่ วิธี แก เทาน้ัน   หนู เปน 
คน ด ีอยู แลว   ขอ ให รกัษา ความ ด ีไว เหมอืน เกลือ รกัษา ความ เคม็   อาจารย 
ตอบ ปญหา หนู ดวย ความ สะเทือน ใจ และ เห็นใจ เปน อยาง ยิ่ง 
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 คำถาม ที่   ๘๖๐
   หมวด ธร รมะ ทุกๆ หมวด มัน ดู จะ เก่ียว เน่ือง กัน ไป หมด เหมือน 
เปน สวน ผสม เดียวกัน  แต แยก สวน ประกอบ ออก มา ให ดู วา ธรรม นี้ เพื่อ 
การ นี้   ผม เขาใจ ถูก หรือ เปลา ครับ   อาจารย ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ถูก ตอง แลว ครับ   ไม ตอง อธิบาย มาก  เพราะ คุณ เขาใจ อยู แลว 
 
  
  คำถาม ที่   ๘๖๑
   ทำไม เขา หาม ไม ให  คน ที่ อายุ เกิน   ๖๐   ป   บวช ละ ครับ   แลว ตาม 
พุทธ ประวัติ มี คน อายุ เกิน  ๖๐   บวช หรือ เปลา ครับ 
 
 ตอบ   
   ไมมี ขอ หาม ใน เรื่อง นี้   การ บวช ไม ได จำกัด อายุ ขาง สูง  สวน ขาง 
ต่ำ ก็ คือ เด็ก ที่ ไม ประ สี ประสาจึง หาม บวช   สวน มาก ถือ เอา   ๑๐   ขวบ ขึ้น 
ไป เปน เกณฑ ที่ ใชได 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๖๒ 
   ผม เห็น คน นุง ขาว หม ขาว    ถือศีล    เวลา เขา พูด เขา จะ พูด ชา 
คอยๆ พูด   ผม เขาใจ วา เขา คง เจริญ สติ   ถา เรา ทำ อะไร เร็วๆ อยาง เชน การ 
พูด   การ เดิน   ที่ มัน เปน นิสัย   เรา ก็ เจริญ สติ ได หรือ ไม ครับ 
 
 ตอบ   
   ได ครับ   การ พูด ชา พูด เร็ว เปน บุคลิก ของ แตละ คน 
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 คำถาม ที่   ๘๖๓ 
   ผม เขาใจ วา อาจารย เลือก ที่ จะ ตอบ แต คำถาม ที่ ถาม ถึง การ ดับ 
ทุกข   แต ชวย ตอบ คำถาม นี้ ของ ผม หนอย   ผม รู มา วา   สมณ โค ดม พุทธ 
เจา นี้ ตอง บำเพ็ญ บารมี   ๑   อสงไขย   แส นกัปป   และ พระพุทธเจา แตละ 
พระองค   สะสม บำเพ็ญ บารมี ไม เทา กัน   จริง หรือ เปลา ครับ   ยก ตัวอยาง 
พอ เขาใจ ครับ 
 
 ตอบ   
   ที ่จริง ตาม ตำรา   พระพทุธเจา เรา ทรง บำเพญ็ บารม ีมา   ๔   อสงไขย 
กับ แส นกัปป   พระพุทธเจา แตละ พระองค ก็ บำเพ็ญ บารมี มา ไม เทา กัน 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๖๔ 
   พระ วินัย ของ พระ สงฆ   ชาว บาน ก็ ควร จะ รู ไว บาง   เพื่อ จะ ได 
ปฏิบัติ กับ พระ สงฆ โดย ถูก ตอง และ จะ ได รู วัตร ปฏิบัติ ที่ ดี ของ ทาน   เปน 
แนวทาง ของ ชีวิต ที่ ดี งาม   แบบ วิถี ชีวิต ของ คน สมัย กอน ที่ 
ตอง ทำบุญ ทำ ทาน ฟง ธรรม กอน ออก ไป หากิน   พอ วันพระ 
ก็ ถือ อุโบสถ   เปน ตำรา ธรรมะ เลม ใหญ ให กับ ลูก หลาน ใน 
บาน พรอม กับ เปน ตัวอยาง ชีวิต  ที่  กลมกลืน ไป กับ 
ธรรมชาติ ทำให ชีวิต ประจำ วัน เปน ธรรมะ ไป ซะ 
เลย   อยาง นี้ ไม ถือวา เปนการ เรียน ธรรมะ ที่ 
เปน อสรพิษ ใช ไหม ครับ อาจารย 
 
 ตอบ   
   ดีแลว ครับ  คุณ เขาใจ ถูก ตอง แลว 
 

น สมัย กอน ที่ 
กิน   พอ วันพระ 
บ ลูก หลาน ใน 
น ไป กับ
ป ซะ 
ที่ 
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 คำถาม ที่   ๘๖๕ 
   ปต ิ  กบั   สขุ   เปน สญัญา   หรอื เปลา ครบั   เพราะ วา บาง ครัง้ ผม หวน 
นกึถงึ เวลา ที ่ผม บวช ผม จะ รูสกึ ดใีจ   ซาบซาน   ขนลกุ   อาจารย ชวย อธิบาย 
ดวย ครับ   ขอบคุณ มาก 
 
 ตอบ   
   ไม เฉพาะ ปติ และ สุข เทานั้น   เรื่อ งอื่นๆ อีก มากมาย ที่ สัญญา เก็บ 
มา รื้อฟน ขึ้น ให เกิดสุข บาง ทุกข บาง   สัญญา เปนการ เก็บ ขอมูล เหมือน 
คอมพิวเตอร ซึ่ง เก็บ ขอมูล ไว   สติ มีหนา ที่ ระลึก เหมือน เรา เรียก ขอมูล 
มาใช 
 

 
  คำถาม ที่  ๘๖๖

   พญา มาร   ทีม่า ขดั ขวาง พระพุทธเจา   เปน เทวดา ท ีอยู ใน 
สวรรค ชั้น ปร นิม มิต วส วัต ดี   แสดง วา เปน เทวดา ขี้ อิจฉา 
หรือ เปลา ครับ 

 
 ตอบ   

   เปน เทวดา ที่ เปน มาร   เปน เทวดา พาล   
เทวดา ดี ก็ มี   เทวดา พาล ก็ มี  เหมือน กับ 
มนุษย เรา   แม จะ สูง ดวย ยศ  มั่งคั่ง ดวย 
ทรัพย  ก็มีโอกาส เปน คน พาล ได 
 
 

  คำถาม ที่  ๘๖๖
   พญา มาร   ทีม่า ขดั ขวาง

สวรรค ชั้น ปร นิม มิต วส ว
หรือ เปลา ครับ 

 ตอบ   
   เปน
เทวดา ดี
มนุษษษ
ท
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 คำถาม ที่   ๘๖๗ 
   ความ เช่ือ เรื่อง นรก - สวรรค   ( สวรรค บน ฟา   นรก ใตดิน ) เปน ความ 
เชื่อ ที่ มี มา กอน พุทธ ศาสนา หรือ ครับ 
 
 ตอบ   
   เรือ่ง นรก สวรรค ม ีมา กอน พทุธกาล   แต พระพทุธเจา ก ็ทรง รบัรอง 
วา มี จริง แต ไมใช อยู บน ฟา และ ใตดิน   อยู ใน โลก นี้ หรือ โลก โลก หนึ่ง   มัน 
เปน สภาพ ชีวิต ของ สัตว โลก ที่ แตก ตาง กัน   คุณ ดู สภาพ ของ ชีวิต มนุษย 
พวก เดยีว ทัง้ โลก ก ็พอ มอง เหน็ ความ แตก ตาง   บาง พวก เหมือน อยู ใน นรก   
บาง พวก เหมือน อยู บน สวรรค   เปนตน   คิด ตอ เอา เอง ก็ แลว กัน นะ ครับ 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๖๘
   บคุคล ตอง ปฎบิตั ิเพียง เทาใด จงึ จะ ได ชือ่ วา เปน   พทุธศาสนกิชน 
โดย สมบูรณ   บุคคล ตอง ปฎิบัติ เพียง เทาใด จึง จะ ได ชื่อ วา เปน   พรหมจารี 
โดย สมบูรณ   บุคคล ตอง ปฎิบัติ เพียง เทาใด จึง จะ ได ชื่อ วา เปน   บรรพชิต 
โดย สมบูรณ คะ 
 
 ตอบ   
   มี คุณสมบัติ พื้น ฐาน ของ ชาว พุทธ เพียง   ๕   อยาง ก็ เปน ชาว พุทธ 
ที่ สมบูรณ   คือ มี ศรัทธา   มี ศีล   เชื่อ กรรม  ไม เชื่อ มงคล ตื่น ขาว   ไม แสวงหา 
เขต บญุ นอก พทุธ ศาสนา   ทำบญุ ใน พทุธ ศาสนา   ( ด ูหนงัสือ คณุสมบตั ิพืน้ 
ฐาน ของ ชาว พุทธ ) 
           พรหมจารี แปล วา ผู ประพฤติ พรหมจรรย   เรื่อง นี้ มี ความ หมาย 
มาก   ทาน กลาว พรหมจรรย ไว   ๑๐   อยาง  ( ดู   มังคลัตถ ทีป นี ขอ ที่ วา ดวย 
พรหมจรรย )   บรรพชิต แปล วา ผู เวน บาป หรือ ผู ลอยบาป หรือ ผู บวช   ก็ ให 
ประพฤติ ธรรม ของ บรรพชิต ให สมบูรณ 
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 คำถาม ที่   ๘๖๙ 
   ขอ ความ กรณุา ทาน อาจารย อธบิาย ความ หมาย ของ   อา ส ยา นสุย 
ญาณ   ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   แปล วา   พระ ญาณ ที ่รู อาศัย และ อนสุยั ของ สตัว ทัง้ หลาย   “ อาศยั ” 
ใน ที ่นี ้หมาย ถงึ ความ โนม เอยีง เชน   ผู นี ้โนม เอยีง ไป ใน กาม - กา มาส โย   ผู นี ้
โนม เอียง ไป ใน เนกขัม มะ - เนกขัม มาส โย   ใช คำ ” อธิมุต ” แทน ก็ได   “ อนุสัย 
” หมาย ถึง กิเลส สวน ลึก ที่ อยู ใน สันดาน หรือ ความ เคยชิน ที่ มี มา นาน   เชน   
กาม รา คา นุ สัย   อวิชชา นุ สัย   เปนตน 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๗๐ 
   ขอก ราบ เรยีน ถาม เคล็ด ลบั ใน การ   “ ทำใจ ”   ให ชวีติ ม ีความ สนัตสิขุ   
สงบ รมเยน็ อยู เสมอ ของ ทาน อาจารย ได ไหม คะ   ดวย ความ เคารพ ยิง่   และ 
กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 
 
 ตอบ   
   ไม ยึด มั่น ถือ มั่น อะไร ที่ ผาน มา แลว มัน ก็ ผาน ไป   มัน ไม เที่ยง  มี 

ความ แปรปรวน เปน ธรรมดา   ฯลฯ 
 
 

  
ควาาม แปรปรวน เ
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 คำถาม ที่   ๘๗๑ 
   ขอ ให อาจารย หาย ปวย ไวๆ   นะ คะ   หนู อยาก รู วา   ถา เรา ตาม รู   
อาการ ของ จิต   รัก   โลภ   โกรธ   หลง   ตางๆ   ไป เรื่อยๆ   จัด วา มี สติ ตาม รู ใช 
ไหม คะ   แต วา สิ่ง ที่ หนู วา มัน ทำให เรา มี ความ สุข   คือ   การ ไมมี   รัก   โลภ   
โกรธ   หลง   คือ สิ่ง ที่ คน เรา ตองการ   หนู รูสึก วา มัน แยงๆ   กัน อยู คะ   แลว คน 
ที่ เขา มี อาการ สำรวม   สงบ   ได เขา ทำ เชน ไร 
 
 ตอบ   
   รัก  โลภ   โกรธ   หลง เปน กิเลส ที่ ตอง ละ   ละ ได มาก เทา ไหร ยิ่ง 
ดี   ความ ขัด แยง ใน ใจ ก็ จะ นอย ลง ดวย   จะ มี ความ สุข สงบ มาก ขึ้น   ไม 
ตอง กลัว วา   เมื่อ โลภ   โกรธ   หลง ลด นอย ลง แลว จะ ใช ชีวิต อยู ใน โลก ไม 
ได  หรืออยู ลำบาก   ขอรับ รอง วา จะ อยู สบาย ขึ้น   ความ ขัด แยง ใน ใจ ก็ จะ 
นอยลง   

 คำถาม ที่   ๘๗๒
   “ ความ ไมมี โรค   เปน ลาภ อัน ประเสริฐ ”   ผม อาน หนังสือ เลม หน่ึง   
มี บอก   โรค สูตร   ทาน อธิบาย ไว วา   โรค ใน ที่ นี้ คือ   กิเลส ที่ เสียบ แทงใจ   ซึ่ง 
ไมม ีแม สกั คน เลย ที ่จะ ไมม ีโรค ชนดิ นี ้( ปถุชุน )   ได ฟง แลว รูสกึ ใน ใจ เลย ครับ   
อาจารย มี อะไร เสริม   เรื่อง   โรค ทาง ใจ นี้ อีก ไหม ครับ   ผม อยาก ทราบ อีก 
 
 ตอบ   
   ความ หมาย ทีแ่ท จรงิ ของ พทุธ ภาษิต ที ่วา   “ ความ ไมม ีโรค เปน ลาภ 
อยาง ยิง่ ”   นัน้   หมาย ถงึ โรค ทาง ใจ   ทาน ตรสั วา รางกาย เปน ตวั โรค อยู แลว 
จะ ไม ให ม ีโรค ทาง กาย อยางไร ได   อยาง นอย ทีส่ดุ ความ หวิ ก ็เปน โรค อยาง 
ยิ่ง  ( พระพุทธ ภาษิต )  เปน ตั้ง แต เกิด จน ตาย แก คน ทั่วไป 



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ50๔๘

   เกี่ยว กับ ความ ไมมี โรค เปน ลาภ อยาง ยิ่ง ซึ่ง หมาย ถึง โรค ทาง ใจ 
นี้   ปรากฏ ใน มา คัณฑิย สูตร   มัชฌิม นิกาย 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๗๓ 
   ขอก ราบ เรยีน ถาม แรกๆ   ก ็รู ทกุข รู กาย รู ใจ   เห็น การ เกดิ ดบั   บงัคบั 
ไม ได   แต ตอน นี ้ผม เขาใจ วา กาย กบั ใจ เปน สิง่ ที ่เรา รู   ไมใช เรา   คอื ผม รู และ 
สัมผัส ความ รูสึก ของ กาย ใจ ได   เหมือน ธรรมชาติ ที่ เรา ไป รู เขา   แลว พอ 
เผลอๆ   ผม ก็ หลง ไป อีก  จาก ที่ เห็น จิต ทุกข   ก็ ไป รวม ทุกข อีก   เกิด ไม ชอบ 
ขึ้น มา   พอ มี สติ ก็ อาว   ทำไม เมื่อ กี้ เห็น อยู กับ รู   แลวไป หลง สมมติ อีก แลว   
เริ่ม จะ เห็น แบบ นี้ ผิด ไหม ครับ 

 ตอบ   
   ก ็เหน็ ถกู บาง ผดิ บาง ไป ตาม ประสา คน ธรรมดา   พยายาม ประ คบั 
ประคอง ใจ ไว ใน สมัมา ทฏิฐ ิ  สมัมา สงักปัปะ   เปนตน   ตาม ทาง อรยิมรรค ม ี
องค   ๘   นั่น แหละ ดี ที่สุด   เปน ทาง ดับ ทุกข โดย สิ้น เชิง 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๗๔
   เคย ฟง มา วา   วิญญาณ ทาง หู   ตา   จมูก   ลิ้น   กาย   และ ใจ   จะ ไม 
เกิด ขึ้น พรอม กัน   เกิด ขึ้น คราว ละ อยาง เทานั้น   แลว ถา เรา อาน หนังสือ 
ดวย   ฟง ธรรมะ ไป ดวย   มัน เปน ไป ได อยางไร คะ   อีก อยาง คะ   คือ ฟง มา วา   
วิญญาณ   กับ   จิต   ก็ อยาง เดียวกัน   แลว ถา ขณะ ที่ เรา อยู ใน ชีวิต ประจำ 
วัน   เชน   เดิน   ทำงาน บาน   เรา ก็ ดู จิต ไป ดวย   เห็น วา มัน มี ความ คิด   ที่ เกิด 
แลว ก็ ดับ   แลว ตอน ที่ เรา ดู ความ คิด อยู นี้   วิญญาณ   กับ จิต มัน ทำงาน กัน 
อยางไร คะ   ขอบพระคุณ อาจารย มาก คะ 
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ตอบ   
   วิญญาณ กับ จิต ใช แทน กัน ได   วิญญาณ ทาง ตา   ทาง หู   เปนตน   ก็ 
เกิด พรอม กัน ได   ถา การ เห็น กับ การ ฟง พรอม กัน   เชน เรา ดู ทีวี หู ก็ ฟง เสียง 
ไป ดวย   ขณะ นั้น เรา กิน อาหาร รู รส ไป ดวย   เรื่อง พวก นี้ คุณ อยา คิดมาก   
คิด แลว ก็ ไม ได อะไร  นอกจาก ความ สับสน วุนวาย   อยา ผา เสนผม 
 
 
 คำถาม ที่   ๘๗๕ 
   อาจารย ครบั   พระ อรหันต ขณีาสพ แปล วา อะไร ครบั   ตาง จาก พระ 
อรหันต หรือ ไม อยางไร ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   พระ ขีณาสพ  เปน ชื่อ หนึ่ง ของ พระ อรหันต  เปน ไวพจน ของ กัน 
และ กัน   ขีณาสพ แปล วา ผู สิ้น อา สวะ คือ กิเลส 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๗๖ 
   พระพุทธ องค ตรสั วา   บคุคล ผู ควร แก ความ กรณุา   คอื คน ประเภท 
ใด บาง คะ   ใน โลก นี้   ผู ไม ควร แก ความ กรุณา คือ คน หมู ใด คะ   หรือ วา ไมมี 
ใคร ไม ควร แก ความ กรุณา 
 
 ตอบ   
   ผู ที ่ควร แผ ความ กรณุา ไป ให กอน ก ็คอื ผู ที ่ตก ทกุข ได ยาก   ถา ไมม ี
ก็ ให แผ ไป ถึง คน ชั่ว เพราะ คน ชั่ว หาความ สุข ได ยาก  เขา ตอง ได รับ ความ   
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ทุกข เพราะ กรรม ชั่ว ของ เขา เอง   สำหรับ คน ทั่วไป เรา แผ เมตตา ไป ให บาง   
แผ มุทิตา ไป ให บาง   สำหรับ คน ที่ กำลัง รับ ผล แหง กรรม ชั่ว เพราะ การก ระ 
ทำ ของ เขา เอง เรา แผ อุเบกขา บาง   แผ กรุณา บาง   เรา มี จิต อยู กับ พรหม 
วหิาร   ๔   ก ็จะ เปน พรหม อยู ใน โลก   รางกาย เปน มนุษย แต จติใจ เปน พรหม   
พรหม วิหาร แปล วา ธรรม เปน เครื่อง อยู ของ พรหม หรือ ของ ผู ประเสริฐ 

 
  คำถาม ที่   ๘๗๗
   ผู ที ่ทำใจ ได เหมอืน แผนดนิ   หมาย ถงึ คน ที ่ม ีคณุลักษณะ อยางไร 
คะ 
 
 ตอบ   
   คน ที ่ไม หวัน่ ไหว ตอ สมบตั ิและ วบิตั ิ  ตอ คำ ยกยอง และ คำ ต ิเตยีน   
เหมือน แผน ดิน รับ ได ทั้ง สิ่ง ที่ ดี และ สิ่ง ที่ ไม ดี   ทั้ง สิ่ง ที่ โสโครก และ สิ่ง ที่ 
สะอาด   อีก อยาง หนึ่ง ทาน สอน ให มี จิตใจ กวาง ขวาง เหมือน แผน ดิน ซึ่ง 
ใคร จะ ขดุ ให หมด   ไม ได   เหมอืน ทองฟา ซึง่ ใคร จะ เผา ให ไหม ไม ได   เหมือน 
แมน้ำ ซึ่ง ใคร จะ เอา ไฟ ไป จุด ให ติด ไม ได   ก็ จะ มี ชีวิต อยู อยาง สงบ สุข   เมื่อ 
คน ทั้ง หลาย มี เวร กัน อยู  เรา ไมมี เวร ตอ ใคร   เมื่อ คน ทั้ง หลาย ทะเลาะ กัน 
อยู  เรา ไม ทะเลาะ กับ ใคร   เรา มี ชีวิต อยู เปนสุข ดี หนอ 
 

 คำถาม ที่   ๘๗๘ 
   การ กลาว วา   มรรค แท มี เพียง หนึ่ง เดียว   คือ   สัมมา ทิฏฐิ   สวน 
องค มรรค อื่นๆ   อีก   ๗   องค เปน บริวาร ของ สัมมา ทิฏฐิ   ถือ ได วา   ถูก ตอง 
ไหม คะ 
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 ตอบ   
   ที ่จรงิ ทัง้   ๘   ประการ เปน องค ของ มรรค เรยีก วา อฏัฐ ัง คกิ มรรค   สวน 
ตัว อริยมรรค นั้น คือ   สัมมา ญาณ   แปล วา   ความ รู ชอบ   เกิด จาก องค ของ 
มรรค ทั้ง   ๘   รวม กัน   เปรียบ เหมือน หิน   ทราย   ปูน   น้ำ   รวม กัน เปน ซีเมนต   
ตัว อริยมรรค คือ สัมมา ญาณ   นอก นั้น เปน องค ประกอบ 

 
  คำถาม ที่   ๘๗๙ 
   ตาม ที่ ทาน อาจารย เคย กลาว ใน เรื่อง อนุสาสนี ปาฏิหาริย ไว วา   
“ พระพุทธ ศาสนา ที่ ยั่งยืน มา ได จน ทุก วัน นี้   ก ็เพราะ ความ อัศจรรย แหง 
คำ สั่ง สอน นี่เอง ”   นั้น   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย ขยาย ความ วา   คำ สั่ง 
สอน ของ พระพุทธ องค   มี ความ อัศจรรย   อยางไร บาง คะ 
 
 ตอบ 
   คือ ผู ปฏิบัติ ตาม ยอม ได รับ ประโยชน ตาม สมควร แก การ ปฏิบัติ   
ปฏิบัติ ถูก ตอง แลว ไม เปน หมัน  คือ ไม สูญ เปลา   สม ตามพ ระ พุทธ พจน ที่ 
วา   “ ธรรม ยอม รักษา ผู ประพฤติ ธรรม   ธรรม ที่ บุคคล ประพฤติ ดีแลว ยอม 
นำ สุข มา ให ”   นี่ คือ ความ อัศจรรย ของ อนุสาสนี ปาฏิหาริย 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๘๐ 
   หาก เรา ไม ปรารถนา ที่ จะ เกิด อีก เลย  ดวย เหตุ ที่ เหน็ วา   ทุก 
สิ่ง ลวน เปน ทุกข   หรือ จบ ลง ดวย ความ ทุกข   และ สิ้น ชีวิต ไป ดวย ความ 
ปรารถนา นั้น   ตลอด ชีวิต ไม เคย ทำบาป อกุศล ที่ เปน กรรม หนัก   เรา มี หวัง 
ที่ จะ ไม ตอง เกิด อีก ไหม คะ 
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ตอบ   
   ขอความ ใน สังขารู ป ปตติ สูตร   พระพุทธเจา ตรัส ไว วา   ” บุคลล ผู 
พรั่ง พรอม ดวย ธรรม   ๕   อยาง   คือ   ศรัทธา   ศีล   การ ได สดับ ตรับ ฟง มาก   
จา คะ และ ปญญา   ปรารถนา จะ เกิด ใน ที่ ใด ยอม ได   ปรารถนา จะ ไม เกิด ก็ 
ยอม ได ”   สังขารู ป ปตติ สูตร แปล วา เกดิ ได ตาม ที่ ตั้งใจ หวัง 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๘๑ 
   ผม บอก กับ พี่ๆ   ที่ ทำงาน วา บุญ เปน อุปธิ   ไม วา เรา ยึดถือ ใน สิ่ง ใด   
บุญ - บาป   ดี - ชั่ว   ถา เรา ยึดถือ แลว เรา จะ ตอง เปน ทุกข ทั้ง สิ้น   ( โดน ดา หู ชา 
เลย )   ผม เลย พอ จะ เขาใจ ที่ พระพุทธเจา ทรง ทอ พระทัย ที่ จะ โปรด สั่ง สอน 
ธรรม แก ผูคน   แต ผม ก็ เขาใจ วา ปญญา ใน การ เขาใจ ธรรม แตละ คน ไม 
เทา กัน   อยา ได ยึดถือ วา เขา จะ ตอง เชื่อ เรา   แค บอก สอน ธรรมะ ก็ พอแลว 
นะ ครับ   ของ อยาง นี้ ตอง พัฒนา กัน ไป ใช ไหม ครับ 
 

 ตอบ   
   ตอง คอยๆ   พัฒนา กัน ไป นั้น   ถูก แลว   คุณ คิด 

ดีแลว   พูด ถึง อุปธิ   แปล วา ขันธ ก็ได   
แปล วา กิเลส ก็ได   บุญ ที่ เปน อุปธิ ก็ มี   
( โอปธิ กัง ปุญญัง)   คือ บุญ ที่ สง ผล ให 
เปน ขันธ หรือ เปน กิเลส   เชน   ทำบุญ 

แลว อยาก เกิด เปน นั่น เปน นี่   บุญ ที่ 
ไม เปน อุปธิ ก็ มี ( อ โนปธิ กัง ปุญญัง ) คือ 

ทำบุญ แลว ไม ปรารถนา สิ่ง อื่น   นอกจาก 
ความ สิ้น กิเลส 

ตอบ  
   ตอง คอย

แ
ไม เ

ทำบุญ
ความ
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 คำถาม ที่  ๘๘๒
   ได อาน หนังสือ   “ อิ ทัป ปจจย ตา ”   ของ ทาน พุทธ ทาส   วา ทุกๆ สิ่ง 
เกิด มา จาก เหตุ ปจจัย   อยาง นั้น   ทุกๆ สิ่ง ที่ คนใน โลก บอก วา มัน มหัศจรรย   
แปลก   ไม นา เปน ไป ได   มัน ก็ เปน ของ ธรรมดา   เพราะ วา มัน มี เหตุ อยาง นี้   
จึง เกิด ขึ้น อยาง นี้   ผม เขาใจ ถูก ไหม ครับ   อาจารย ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ถูก ตอง แลว   สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง เมื่อ มี เหตุ ปจจัย ให เกิด ก็ เกิด   เมื่อ ไมมี 
เหตุ ปจจัย ก็ ไม เกิด ขึ้น   คำ สอน ทาง พระพุทธ ศาสนา เนน ที่ เหตุ ปจจัย ของ 
สิ่ง ตางๆ   มี ความ สัมพันธ ตอ เนื่อง กนั ที่ เรียก วา   อิ ทัป ปจจย ตา   แปล วา 
เมื่อ มี สิ่ง นี้ เปน ปจจัย สิ่ง นี้ จึง มี   เชน   ฝน ตก ถนน เปยก   รถ ชน กัน เพราะ ถนน 
ลื่น บาง  เพราะ ความ ประมาท บาง  เพราะ เครื่อง เสีย บาง   ฯลฯ   ถา เขาใจ 
เรื่องอิทัป ปจย ตา จะ ทำให เขาใจ เรื่อ งอื่นๆ อีก เยอะ เลย   ขอ ให ทำความ 
เขาใจ ให ดี   เหตุการณ บาน เมือง ก็ เปน เชน เดียวกัน   
 

  คำถาม ที่   ๘๘๓ 
   มี คน เอา หนังสือ   เปรียบ เทียบ ความ เปน โสดาบัน   มา ให ผม   ผม ก็ 
บอก เขา วา ไม เอา หรอก   ถา มัน จะ เปน ก็ ให มัน เปน   สน รองเทา มัน สึก   ก็ ไม 
จำเปน ตอง ไป รู มัน หรอก   เขา โกรธ ผม เฉย เลย   ของ อยาง นี้ มัน เปน ปตจัต 
ตัง   อวด กับ ใคร ก็ ไมมี ใคร รู   เรา ควร แนะนำ เขา ไม ให ยึด ติด กับ สิ่ง บัญญัติ 
อยางไร ดี ครับ 

ตอบ   
   ความ เปน พระ อริยบุคคล เปน สิ่ง ที่ รู ยาก เห็น ยาก เขาใจ ยาก   เปน 
ของ เฉพาะ ตน อยาง ที ่คณุ วา มา นัน่ แหละ   ม ีพระ บวช ใหม รปู หนึง่ ถาม ทาน 
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อาจารย ของ ตน วา   พระ อริยบุคคล เปน อยางไร   ทาน อาจารย ได ตอบ วา 
บาง คน แปลก นะ คุณ   อยู กับ พระ อริยะ แต ไมรู จัก พระ อริยะ ไม เห็น พระ 
อริยะ   ทาน อาจารย รูป นั้น เปน พระ อริยะ   การ เห็น พระ อริยะ มี   ๒   แบบ คือ   
เห็น ดวย ตา ธรรมดา และ เห็น ดวย ญาณ ที่ เรียก วา ญาณ จักษุ หรือ ปญญา 
จักษุ 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๘๔ 
   เดี๋ยว นี้ ผม เห็น คน เรียน ธรรมะ กัน มาก   แต ดู เหมือน พวก เขา ก็ ยัง 
จะ ทุกข เหมือน เดิม   บาง คน จะ มากกวา เดิม ดวย ซ้ำ   ผม ได ลอง ไป ซัก ถาม 
พวกเขา บาง คน   เลย ทราบ วา   เขา เรียน ดวย ความ จำ   แต ไม เคย ปฏิบัติ   
เปน แค ความ รู เฉยๆ   เปน ความ รู บริสุทธิ์   ศัพท บาลี นัก ธร รม ยากๆ   รู หมด   
แต ไมรู ถึง ( รู อารมณ ) ตัว ศัพท นั้น จริง   เห็น แลว ก็ เศรา ครับ   พอ แนะนำ เขา 
ก็ บอก วา เรา รู นอย   อยาง เรียน ปริยัติ พษิ ใช ไหม ครับ อาจารย 
 
 ตอบ   
   ปริยัติ ที่ เปรียบ เหมือน งู พิษ นั้น คือ เรียน แลว รู แลว ไม ได ปฏิบัติ 
ตาม ที่ รู   ได แต ยก ตน ขม ผู อื่น วา เรียน มา มาก เรียน มา สูง   ทาน เปรียบ วา 
เหมือน คน จับ งู พิษ ที่ หาง   งู มัน เอี้ยว ตัว มา กัด เอา ถึง ตาย บาง เกือบ ตาย 
บาง เรียก เปน คำ ศัพท บาลี วา   อลคัท ทู ปม ปริยัติ   แปล วาการ เลา เรียน ที่ 
เปรยีบ เหมอืน ง ูพษิ   ม ีนยั ดงั กลาว มา แลว   บาง พวก เรียน รู ดวย ปฏบิตั ิดวย 
เพื่อ สละ ตน ออก จาก ภพ   ทาน เรียก เปน ศัพท บาลี วา   นิส สรณั ตถ ปริยัติ   
อกี พวก หนึง่ เรียน เพ่ือ เปน คลงั แหง ปรยิตั ิเพ่ือ ประโยชน แก ผู อืน่   ไดแก การ 
ศกึษา เลา เรยีน ของ พระ อรหนัต   การ ศึกษา ธรรม ตอง ให รู จริง และ แมนยำ 
จึง จะ ได ประโยชน ทั้ง แก ตนเอง และ ผู อื่น 
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 คำถาม ที่   ๘๘๕ 
   อาจารย ครับ   นิทาน ใน หนังสือ ทาง แหง ความ ดี   เปน นิทาน จาก 
พระ ไตรปฎก หรือ เปลา ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   สวน มาก เปน เรือ่ง ใน อรรถ กถา   คอื   หนังสอื ที ่อธบิาย พระ ไตรปฎก   
ที่ ทาน ดึง มา จาก พระ ไตรปฎก ก็ มี อยู บาง 
 

  คำถาม   ที่   ๘๘๖   
   พระพุทธ องค ทรง สั่ง สอน สาวก เกี่ยว กับ เรื่อง การ แสดง ธรรม ตอ 
พุทธ บริษัท ไว อยางไร บาง   คะ   ทรง กลาว ถึง คุณสมบัติ ของ ผู แสดง ธรรม ที่ 
ด ีไว อยางไร บาง คะ 
 
 ตอบ   
   พระพุทธเจา ตรัส กับ พระ อานนท วา   “ ดู กอน อานนท   การ แสดง 
ธรรม แก ผู อื่น ไมใช สิ่ง ที่ จะ ทำได โดย งาย   ( คือ ทำได ยาก นั่นเอง )   ผู แสดง 
ธรรม จะ ตอง ตั้ง ตน ไว ใน ธรรม   ๕   อยาง เสีย กอน   คือ 
   ๑ .   แสดง ธรรม ไป โดย ลำดับ  ไม ตัด ลัด ให ขาด ความ 
   ๒ .   อาง เหตุผล และ แนะนำ ให ผู ฟง เขาใจ 
   ๓ .   ตั้ง จิต เมตตา   ปรารถนา ให เปน ประโยชน แก ผู ฟง จริงๆ 
   ๔ .   ไม แสดง ธรรม เพราะ เห็น แก ลาภ 
   ๕ .   ไม แสดง ธรรม กระทบ ตน และ ผู อื่น  คือ ไม ยก ตน เสียดสี ผู อื่น 
   จะ เห็น ได วา ผู ที่ มี คุณสมบัติ เชน นี้ คอน ขาง หา ได ยาก   ใน เรื่อง 
ความ ฝน ของ พระ เจา ป เส นทิ โกศล มี อยู ขอ หนึ่ง วา   ทรง ฝน เห็น บุคคล ผู 
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หนึง่ นำ แกนจนัทน ไป แลก กบั เปรียง เนา ( เปรยีง = ผลติภัณฑ นม   ชนิด หนึง่)   
พระพทุธเจา ทรง พยากรณ วา ตอ ไป ภาย หนา จะ ม ีภกิษ ุแสดง ธรรม เพือ่ เหน็ 
แก ลาภ   เพื่อ ได ลาภ   ( พระ ธรรม ของ พระองค เปรียบ เหมือน แกนจันทน   
ปจจัย   ๔   เปรียบ เหมือน เปรียง เนา )   ผู แสดง ธรรม จะ ตอง มี คุณสมบัติ คือ   
รู จริง และ แมนยำ  

  คำถาม ที่  ๘๘๗
  การ ที่ เรา ภาวนา จน วัน หนึ่ง   จิต มัน ตั้ง คำถาม   แลว ก็ เฉลย ให เอง   
โดย เรา ไม ได เปน คน คิด ขึ้น มา เลย   ทุก อยาง เปน ไป อยาง อัตโนมัติ   และ 
ความ เขาใจ ที่ เกิด ขึ้น นั้น มัน ชัด แจง   เขาไป ถึง หัว จิต หัวใจ   โลง แจง จริงๆ   
ผิด จาก ที่ เรา เคย เขาใจ ใน ทาง โลกๆ   สุดทาย มัน เห็น แจง วา   กิเลส ไมใช 

เรา   กิเลส หลอก เรา สารพัด   เรา ทุกข เพราะ โง หลง ไป เชื่อ กิเลส เอง   
อยาง นี้ จะ เรียก วา เกิด ญาณ ทัศนะ ได หรือ ไม คะ   แลวอยาง นี้ 

ถือวา ปฏิบัติ มา ได ขั้น ไหน คะ   ขอบพระคุณ มาก คะ 
 

ตอบ  
  เปน ญาณ ทศันะ ได ครบั   แปล 

วา รู เห็น ตาม ที่ เปน จริง   แต ได ถึง 
ขั้น ไหน นี่ พยากรณ ไม ได 

ผ
เรราา   กิเลส หลอก เรา สารพัด   เรา ทุกข เพ
อยาง นี้ จะ เรียก วา เกิด ญาณ ทัศนะ ไ

ถือวา ปฏิบัติ มา ได ขั้น ไหน

วา
ขั้น
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 คำถาม ที่   ๘๘๘
  อาจารย ครับ  ผม ได ฟง มา วา พระ สงฆ ถา จะ ลา สิกขา   ไม จำเปน 
ตอง บอก กลาว พระ เถระ ก็ได   แค บอก ลา กับ ผู ที่ เปน ฆราวาส   โดย ผู ฟงได 
ยิน พอ เขาใจ ก็ได   จริง หรือ เปลา ครับ   ชวย ขยาย ดวย ครับ 
 
ตอบ   
 ตาม ตำรา ทาน วา   บอก ลา กับ ใคร ก็ได   กับ ตน โพธิ์ ก็ได   แต ดู จะ 
หละ หลวม ไป   ที่ นิยม ทำ กัน อยู เวลา นี้ บอก ลา กับ พระ สงฆ   นิยม   ๔   รูป 
ขึ้น ไป   ที่ คุณ ใช คำ วา ” ลา สิกขา ” นั้น ถูก ตอง แลว   มี ใช ผิด กัน บอยๆ วา  “ลา 
สิกขาบท ”   คำ  “ลา สิกขา ”  วา   สิกฺขํ   ปจฺ จกฺ ขา มิ   แปล วา   ขาพเจา ขอ ลา 
สิกขา   ไมมี คำ วา  “ บท ”   มี ใช ผิด กัน บอยๆ  วา  “ลา สิกขาบท ” 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๘๙ 
   วิธี ปฏิบัติ โดย การนำ อาหาร   ขาว   กับขาว   ไป วาง ไว ที่ โลง ศพ   
(ดานศีรษะ )   และ จุด ธูป ไหว ศพ   ถาม วา เปน ประเพณี   หรือ ความ เชื่อ ที่ ทำ 
ตอๆ   กัน มา   โบราณ มี วัตถุประสงค ทำ เพื่อ อะไร คะ   ถา เรา ไม ทราบ   และ 
ไม ได ทำ   จะ เปน อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   เปน ความ เชือ่ และ ประเพณ ีของ คน ไทย บาง สวน   ไม ทัว่ไป   เขาใจ 
วา เพือ่ ให วญิญาณ ของ ผู ตาย ได บรโิภค รส ของ อาหาร   หรอื เพือ่ บชูา ศพ   ยงั 
มอง ไม เห็น คำ อธิบาย อยาง อื่น 
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     คำถาม ที่   ๘๙๐ 
   เคย ไดยิน วา   ลักษณะ ของ พระ อริยบุคคล ประการ หน่ึง   คือ   มี 
ความ สำคัญ วา ไม ปฏิกูล   ใน สิ่ง ที่ ปฏิกูล   ( อ ปฏิ กูเล   ปฏิกูล สัญญี -   กราบ 
ขออภัย หาก เขียน ผิด นะ คะ )   ใน ที่ นี้   หมายความ วา อะไร คะ 
 
 ตอบ   
   คำ บาลี ที่ คุณ เขียน มา นั้น   แปล วา   สำคัญ วา ปฏิกูล ใน สิ่ง ที่ ไม 
ปฏิกูล   คำ วา ” สัญญี ” ใน ที่ นี้ แปล วา   พิจารณา   ก็ได   เชน   อา หาเร ปฏิ กฺ กูล 
สญญา   แปล วา   พิจารณา ความ ปฏิกูล ใน อาหาร   พระ อริย เจา ทาน ยอม 
พิจารณา เห็น เปน ปฏิกูล ใน สิ่ง ที่ ปฏิกูล ก็ได   พิจารณา เห็น สิ่ง ที่ ชาว โลก 
เห็น วา สวยงาม เปน ของ ปฏิกูล ก็ได   คือ มี ปฏิ กูลสัญญา เสมอ ใน สิ่ง ทั้ง 
ปวง   ที ่คณุ เขยีน เปน สญัญ ีนัน้ เปน คณุศพัท แปล วา ผู ม ีสญัญา หรอื ผู ม ีการ 
พิจารณา   วา . . . 
 

 คำถาม ที่   ๘๙๑ 
   เคย ไดยนิ วา   พระพุทธ องค ทรง กลาว ไว วา   ธรรม บาง หมวด บรรลุ 
ได ยาก   บณัฑติ พอ รู ได   แต ก ็รู ได โดย ยาก   ธรรม เหลา นัน้ ไดแก   ธรรม หมวด 
ใด บาง คะ   และ ทรง ชี้แนะ อยางไร   เพ่ือ ให บุคคล สามารถ เขา ถึง ธรรม นั้น 
ได 
 
 ตอบ   
   ใน พระ บาลี ที่มา ของ พระพุทธ พจน นี้ ทาน ระบุ ถึง ธรรม คือ   อิ ทัป 
ปจจย ตา   ปฏิ จจ สมุ ปบาท   และ นิพพาน 
           อิ ทัป ปจจย ตา ,   ปฏิ จจ สมุ ปบาท   เปน ไวพจน ของ กัน ได   หมาย ถึง   



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 61๕๙

สิ่ง ที่ อาศัย เหตุ ปจจัย เกิด ขึ้น   หรือ สิ่ง ที่ อาศัย กัน เกิด ขึ้น   สวน นิพพาน นั่น 
คือ การ ดับ กิเลส   ทาง แหง นิพพาน ก็ คือ อริยมรรค ประกอบ ดวย องค   ๘   ( ดู 
อายาจน สูตร   สัง ยุต ตนิ กาย   ส คาถ วรรค ) 
 
  
  คำถาม ที่  ๘๙๒ 
   อยาก ทราบ . . เรา สามารถ ทำบุญ โดย ใช ชื่อ คน ที่ ตาย ไป แลว ได 
หรือ ไม 
 
 ตอบ   
   ได 

  คำถาม ที่   ๘๙๓ 
   มี คน บอก วา ให ตาม ดู จิต   อยา บังคับ จิต ไม ให เกิด อารมณ ตางๆ   
แต ให รู วา มัน เกิด   เพียง แค ทำ เชน นี้   จะ ทำให เรา กลาย เปน คน ที่ มี จิตใจ 
สงบ ได อยางไร   ใน เมื่อ เรา ก็ ยัง มี อารมณ ตาง ๆ  อยู ใน ตัว ของ เรา เอง   เพียง 
แต เรา รู วา มัน มี   แต มัน ไม ได ลด ลง เลย 
 
 ตอบ   
   เล้ียง จิต เหมือน เลี้ยง เด็ก   คือ   ปลอย ให เขา เลน ตาม ที่ อยาก จะ 
เลน   ถา เห็น วา เปน อันตราย ก็ หาม เสีย   ถา เห็น วา ไม เปน อันตราย ก็ ปลอย 
ให เลน ตอ ไป   จิต เลน กับ อารมณ ของ จิต อยู เสมอ   รู วา อารมณ ใด เปน 
อกุศล ก็ หาม จิต เสีย จาก อารมณ นั้น   รู วา อารมณ ใด เปน กุศล  ทำให จิต 
เจริญ ขึ้น ก็ ปลอย ให อยู กับ อารมณ นั้น ตอ ไป   มี พระพุทธ พจน วา   “ ควร รีบ 
ทำความ ดี   พึง หาม จิต เสีย จาก บาป   เพราะ เมื่อ ทำความ ดี ชาๆ   จิต ยอม 
นอม ไป ใน บาป หรือ ยินดี ใน บาป ”   ขอ ตอบ เทา นี้ กอน 
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 คำถาม ที่   ๘๙๔ 
   พระ สา รี บุตร ,   พระ โมค คัล ลา นะ และ พระ ราหุ ล ฟง ธรรม อะไร 
แลว บรรลุ เปน พระ อรหันต ครับ   อาจารย กรุณา กลาว ธรรม นั้น อยาง ยอๆ 
ให ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   พระ มหา โมค คัล า นะ ได บรรลุ ธรรม หลัง จาก อุปสมบท แลว ได   ๗   
วัน   พระพุทธเจา ทรง แสดง ธรรม เรื่อง ตางๆ หลาย เรื่อง   ตัวอยาง เชน 
             ๑ .   เมื่อ เขาไป ใน บาน อยา ยก งวง ชู งา เขาไป   หมายความ วา   อยา 
ถือตัว ถือ ตน   ให ออนนอม ถอม ตน เขาไป 
             ๒ .   อยา พูด จาอะ ไรๆ   อัน เปน เหตุ ให โต เถียง กัน กับ ใครๆ 
             ๓ .   ธรรม ทั้ง ปวง ไม ควร ยึด มั่น ถือ มั่น   ( สพฺ เพ   ธมฺ มา   นาลํ   อภิ นิ 
เว สาย )   ขอ นี้ สืบ เนื่อง มา จาก พระ มหา โมค คัล ลา นะ ทูล ถาม วา   ดวย ขอ 
ปฏิบัติ เพียง เทาใด  ภิกษุ ชื่อ วา เปน พรหมจารี อยาง ยิ่ง   นอม ไป ใน ธรรม 
เปน ที่ สิ้น ตัณหา   
             พระ มหา โมค คัล ลา นะ ได สำเร็จ อร หัต ต ผล ดวย ธรรม ดัง กลาว 
นี้   ( ดู ราย ละเอียด ใน หนังสือ   พุทธ า นุ พุทธ ประวัติ   ของ สมเด็จ พระ มหา 

สมณ เจา   กรม พระยา วชิร ญาณ ว โร รส ) 
             พระ สา รี บุตร ได สำเร็จ อร หัต ต ผล เพราะ ได 

ฟง ธรรม ที่ พระพุทธเจา ทรง แส ดง แก ฑีฆ นข   
ปริพพา ชก   ณ   ถ้ำ สุกร ขา ตา   ภู เขา คิชฌ กูฏ   
เรื่อง   ทิฏฐิ ตางๆ   ความ ไม ยึด มั่น ถือ มั่น ใน 
ทิฏฐิ ตางๆ   เรื่อง เวทนา   สุข บาง   ทุกข บาง   ไม 
ทุกข ไม สุข บาง   ไม เที่ยง   ไม ควร ยึด มั่น ถือ มั่น 

 

สมณ เจา
             พร

ฟง ธ

ทิ
ทุก
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 คำถาม ที่   ๘๙๕
   พระพุทธ พจน ที่ วา   “ ธรรม ของ สัตบุรุษ ไม แก . . . . ”   มี ที่มา อยางไร   
และ หมายความ วา อะไร คะ 
 
 ตอบ   
   เร่ือง นี้ มี ที่มา อยาง นี้ คือ   วัน หนึ่ง พระพุทธเจา เสด็จ เขาไป ใน 
พระราชวัง ของ พระ เจา ป เส นทิ โกศล   ทอด พระเนตร เห็น ราช รถ อัน วิจิตร 
สวยงาม   จึง ตรัส กับ พระ เจา ป เส นทิ โกศล วา   “ ราช รถ อัน วิจิตร ยอม คร่ำ 
ครา ไป   แม สรีระ ( ของ คน )  ก็ ชำรุด ทรุด โทรม ไป   ชรา ไป   แต ธรรม ของ 
สัตบุรุษ ยอม ไม แก   สัตบุรุษ ยอม สนทนา กัน ได กับ สัตบุรุษ ”  ( ชี รนฺ ติ   เว   รา 
ชร ถา   สุ จิตฺ ตา     อโถ   สรีร มฺป   ชรํ   อุ เปติ     สตฺจ   ธมฺ โม   น   ชรํ   อุ เปติ     สนฺ โต   
หเว   สพฺภิ   ป เวท ยนฺ ติ )   ที่ วา   ธรรม ของ สัตบุรุษ ยอม ไม แก นั้น หมายความ 
วา   ทัน สมัย อยู เสมอ   ไม ลา สมัย ไป ตาม กาล เวลา เปน อกา ลิ โก   เปน ความ 
จริง อยู เสมอ 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๙๖ 
   จาก พระพุทธ พจน   ที่ วา   “ ถา ภิกษุ ทั้ง หลาย   จกั อยู โดย ชอบ แลว 
ไซร   โลก ก็ ไม วาง จาก พระ อรหันต ”   อยางไร จึง จะ เรียก วา   อยู โดย ชอบ คะ   
และ ขอ รบกวน ทราบ ที่มา ของ พระพุทธ พจน นี้ ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   พระพุทธ พจน ที่ วา   “ ถา ภิกษุ เปน อยู โดย ชอบ   โลก จะ ไม วาง จาก 
พระ อรหันต ”   นั้น   ปรากฏ ใน มหา ปรินิพพาน สูตร   ตรัส กับ สุภ ัทท ปริ พ พา 
ชก   คำ วา   “ เปน อยู โดย ชอบ ”   อรรถ กถา อธิบาย วา   เปน อยู ดวย มรรค มี 
องค   ๘   คือ ดำเนิน ชีวิต ตาม มรรค มี องค   ๘ 
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 คำถาม ที่   ๘๙๗
   กอน ที่ อนาถ ปณ ฑิ กะ จะ ตาย    พระพุทธเจา ได  สง พระ สา รี บุตร 
กับ พระ อานนท ไป สวด มนต   ทำให อนาถปณฑิกะ รองไห   ผม เขาใจ วา   ผู 
บรรลุธรรม ขั้น โสดาบัน   ยอม ไม สงสัย ใน ธร รม ใดๆ   ของ ศาสดา ตน   แต 
การท่ี ทานอ นาถ ปณ ฑิ กะ รองไห   คง เปน เพราะ เสียดาย  ที่ ไดยิน ได ฟง 
ธรรมะ ขั้นนี้ชา เกิน ไป   ( ประมาท เรื่อง อายุ )   คือ เห็น ทาง แต   โอเอ   ยัง ติด ใน 
เรื่อง กาม สุข อยู นั้น เอง ใช หรือ  เปลา ครับ อาจารย 
 
 ตอบ 
     รองไห เพราะ คิด วา   “ ทำไม หนอ พระคุณ เจา  ( คือ พระ สา รี บุตร)  
แสดง ธรรม อัน ลึก ซึ้ง นี้  ตอน ที่ เรา จะ สิ้น ชีวิต แลว ”   ธรรม ที่ พระ สา รี บุตร 
แสดง นั้น คือ เรื่อง สติ ปฏ ฐาน   ๔ 
 
 
  คำถาม ที่   ๘๙๘

   สวัสดี ครับ อาจารย   จาก การ ได อาน หนังสือ   และ แนวทาง การ 
ปฏิบัติ ที่   อาจารย ได เมตตา ตอบ   ทำให ผม ได แนวทาง ปฏิบัติ   ซึ่ง ผม นำ 
เอา ไป ใช รวม กับ   ชีวิต ประจำ วัน   จน มา วัน หนึ่ง   ผม รูสึก เห็น แจง แก ใจ  
(ผม ใชคำ วา จิตใจ มัน ศิโรราบ   ยอมรับ )   วา ชีวิต   สิ่ง ตางๆ   รอบ ตัว   มัน เปน 
ไป ตา มกฏ ธรรมชาติ มา นาน แลว   แต ตัว เรา ฝน ธรรมชาติ จึง ตอง ทุกข   สิ่ง 
ตางๆ   ลวน เปน ไป ตาม เหตุ ปจจัย   ไม วา   ดี ชั่ว   บุญ บาป   สุข ทุกข   มัน ลวน 
ปรุง แตง   เหว่ียง จติใจ ของ เรา ไม ให เปน อสิระ เลย สกั นาที   จน เรา ยึดถอื มัน่ 
วา จติใจ นี ้มนั คอื ตวั เรา   พอ ผม รูสกึ แจง ใน ใจ อยาง นัน้   ผม ไม ได ปฏเิสธ โลก   
แต กลับ รู วา ควร จะ ปฏิสัมพันธ กับ คน รอบ ขาง และ สภาพ แวดลอม อยาง 
เบิก บาน และ   เขาใจ   ดวย ใจ ที่ เปน อิส ระ จริงๆ ครับ   เหมือน คน เดิน ลุย ปา 
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มา เปน แรม เดอืน แรม ป   เนือ้ ตวั เหนียว รอน   จน วนั หนึง่ เดนิ หลดุ พน มา จาก 
ปา   ได พบ แมน้ำ ใหญ แลว ลง ไป อาบ ดื่ม น้ำ นั่น จน สบายใจ และ ตัว   ผม วา 
ชวีติ มนั เปนก ระ แส เกลยีว ที ่มนั ไหล ไป ตาม เหต ุและ ปจจยั   คำ ถาม หลายๆ   
คำถาม ที่ ผม ได ถาม อาจารย ตอน นี้   ผม เขาใจ ดวย ใจ ของ ผม จริงๆ   เปน 
สันทิฏฐิ โกแทๆ   โดย ไม ตอง อาน หนังสือ   แต อาน รู ดวย ใน ใจ ของ เรา จริงๆ   
ขอ ขอบคุณ อา จาร ย มากๆ ครับ 
 
 ตอบ   
   ดี มาก   ขอ อนุโมทนา ดวย   และ อยาก ให ใครๆ เปน เชน คุณ   ผม เอง 
ก็ คงจะ มี ชีวิต อยู ไม นาน   คงจะ ละ โลก นี้ ไป   เพราะ สูง อายุ ดวย   เพราะ โรค 
ราย ไข เจบ็ รมุ ลอม เขา มา ดวย   ดใีจ กบั ความ คดิ เหน็ และ ความ รูสกึ ของ คณุ   
ขอ อนุโมทนา อีก ครั้ง หนึ่ง 

 
  คำถาม ที่   ๘๙๙ 
   ๑ .   ถา เรา เขา สมาธิ ได เร็ว   ชำนาญ   อยาง นี้ จะ เรียก วา   “ วสี ”   ได 
หรือ เปลา ครับ   ๒ .   คุณภาพ ของ การ นั่ง สมาธิ   ขึ้น อยู กับ วา ตอง นั่ง นานๆ 
หรือ เปลา   ๓ .   ลืมตา นั่ง สมาธิ ดี กวา หลับตา จริง หรือ เปลา ครับ   ชวย ตอบ 
ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   ๑ .   เรียก วา ” วสี ” ได 
           ๒ .   คุณภาพ ของ การ นั่ง สมาธิ   ไม ตอง นั่ง นาน ก็ได  ถา มี วสี 
           ๓ .   ไม แน เสมอ ไป   ลืมตา หรือ หลับตา แลว แต ความ เคยชิน   ดี ทั้ง 
สอง อยาง 
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 คำถาม ที่   ๙๐๐ 
   อาจารย ครับ   ทำไม พระ ใหม ถึง ตอง ทำ   พินทุ ผา   ดวย   มี ความ 
หมาย อะไร ครับ 
 
 ตอบ   
   พินทุ   แปล วา   เครื่องหมาย   ตาม พจนานุกรม พุทธ ศาสตร   ฉบับ 
ประมวล ศพัท ของ ทาน เจา คณุ พระ พรหม คณุา ภ รณ   ( ป . อ . ป ยตุ ฺโต )   บอก วา   
“ เพือ่ ให ม ีตำหนิ ตาม วนิยั บญัญัต ิและ เปน เคร่ืองหมาย ชวย ให จำ ได ดวย ”   
เทา ที่ เห็น   ทาน มัก จะ ใช ดินสอ ทำ เปน วง กลม เล็กๆ ที่ มุม จีวร หรือ มุม สบง   
หญิง อินเดีย ที่ แตงงาน แลว เขา ใช พินทุ ที่ หนา ผาก ดวย สี แดง   เขา เรียก วา 
พินทุ เหมือน กัน 
           พระ ที่ ได ผา มา ใหม   ตอง ทำ พินทุ ทุก ผืน    ไม วา จะ เปน พระ ใหม 
หรือ พระ เกา 
 
   
  คำถาม ที่  ๙๐๑   
   อาจารย ครับ   ผม ได ฟง รายการ วิทยุ ยอน หลัง ของ อาจารย   มี อยู 
ตอน หนึ่ง   อาจารย กลาว วา   พระพุทธเจา ทรง ยกยอง   พระ มหา กัสส ปมาก   
เพราะ วา ทาน ม ีวหิาร ธรรม เสมอ ดวย พระองค   รบกวน อาจารย ชวย อธบิาย 
เพ่ิม เติม ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   วหิาร ธรรม   แปล วา   ธรรม เปน เครือ่ง อยู   พระพทุธเจา อยู ดวย ธรรม 
ใด   เชน   สญุ ญ ตา วหิาร ธรรม   อา นา ปาน สต ิวหิาร ธรรม   พระ มหา กสัส ปก ็อยู 
ดวย วิหาร ธรรม นั้น ได   ใน เรื่อง ฌาน ระดับ ตางๆ จนถึง สัญญา เวท ยิ ตนิโรธ   
ก็ เชน เดียวกัน 
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  คำถาม ที่   ๙๐๒
   ได ฟง เรื่อง คุณสมบัติ ของ พระ โสดาบัน มา มาก   จาก หลาย แหลง   
แต มี ขอ สงสัย วา   การ ที่ จะ ได โสดาบัน นี้   นา จะ ตอง มี ปรากฏการณ ที่ 
อัศจรรย หรือ นา จดจำ เกิด ขึ้น   ณ   ขณะ ที่ จะ มี การ เปลี่ยน สภาพ จาก ปุถุชน 
เปน อริย ชน   แต ก็ ไม สามารถ หา ขอมูล ใน เรื่อง นี้ ได เลย คะ   วา จำเปน ตอง 
มี เหตุการณ พิเศษ เกิด ขึ้น หรือ ไม อยางไร คะ   ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   ไม ตอง มี เหตุการณ พิเศษ อะไร   บาง ทาน เพียง แต ได ฟง ธรรม ก็ 
บรรลุ ได แลว   ขอ นี้ มี มาก ทาน ดวย กัน   บาง ทาน แสดง ธรรม อยู ก็ได บรรลุ 
โสดา ปตติ ผล   บาง ทาน สาธยาย ธรรม อยู   บาง ทาน ใครครวญ ธรรม อยู 
ก็ได บรรลุ   บาง ทาน ตอง ทำ สมถ วิปสสนา จึง จะ ได บรรลุ   การ แปร สภาพ 
จาก อันธ ปุถุชน  ( ปุถุชน ผู มืด บอด   คือ   ไมรู จัก ผิด ชอบ ชั่ว ดี )  ไป เปน 
กัลยาณ ชน   และ การ แปร สภาพ จาก กัลยาณ ชน ไป เปน อริย ชน   ก็ เปน ไป 
โดย ยาก บาง   โดย งาย บาง   แลว แต บญุ บารมี และ อุปนิสัย ของ แตละ คน 
ซึ่ง ไม เหมือน กัน    เรา จะ ดู ไม คอย ออก   ระหวาง กัลยาณ ปุถุชน กับ อริย ชน 
 
 
   คำถาม ที่   ๙๐๓ 
   หาก เรา นำ ธรรมะ ที่ ได รับ ฟง มา ใครครวญ   แลว เรา เกิด ความ 
เขาใจ อยาง ลึก ซึ้ง   เหมือน มัน วาบ ใน อก   เชน   คำ สอน ที่ วา   “ ถา เรา อยู กับ 
ปจจุบัน ให ตลอด  เรา ก็ จะ ไมมี ความ ทุกข ”   ซึ่ง ก็ เปน คำ สอน งายๆ   อยาง นี้ 
เรียก วา เปน   จินต ามย ปญญา   หรือ   ภา วนา มย ปญญา   คะ   ขอบพระคุณ 
มาก คะ 
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 ตอบ   
   คิด วา เปน ภา วนา มย ปญญา   เพราะ แจม แจง ขึ้น ใน ตนเอง   สวาง 
ขึ้น ใน ตนเอง   อยาง ที่ พระพุทธเจา ตรัส ไว ใน ธัมม จักฯ   วา   ” จักษุ ญาณ   
ปญญา   วิชชา   แสง สวาง ได เกิด ขึ้น แลว ”   นา ปลื้ม ใจ จัง 
             พระ สา รี บุตร เคย กราบทูล พระ ผู มี พระ ภาค เจา วา    ขอ นี้ ขา 
พระองค ไม ตอง เชื่อ พระ ผู มี พระ ภาค   เพราะ ได เห็น ประจักษ ดวย ตนเอง 
แลว   คือ ขอ ที่ พระ ผู มี พระ ภาค เจา ตรัส วา   “ อินทรีย   ๕   คือ    ศรัทธา    วิริยะ    
สต ิ  สมาธ ิ  ปญญา   อนั บคุคล อบรม แลว   ทำให มาก แลว ยอม หยัง่ ลง สู อมตะ   
มี อมตะ เปน ที่สุด ” 
 
 
  คำถาม ที่   ๙๐๔ 
   ที่ พระพุทธ องค ทรง ยกยอง วา   ทาน พระ อานนท   เปน เอตทัคคะ 
ใน การ ที่ เปน ผู มี สติ   ใน ขณะ ที่ ยัง มิได บรรลุ อร หัต ต ผล   หมายความ วา   
การ เปน ผู เลิศ ดวย สติ   อาจ เกิด ขึ้น ได ใน พระ อริยบุคคล ชั้น ตน ดวย   ใช 
หรือ ไม คะ   เคย ไดยิน วา   มี แต พระ อรหันต เทานั้น ที่ มี สติ บริบูรณ 
 
 ตอบ   
   สำหรับ สติ ของ พระ อานนท นี้   เขาใจ วา ระลึก สิ่ง ที่ ได เคย ทำ และ 
คำ ที ่เคย พดู แม นาน แลว ได   คอื จำ พระพุทธ พจน ได มาก   สำหรบั พหูสตู นัน้ 
ได ฟง มาก ได ศกึษา มาก   การ จำ ได มาก ก ็เปน องค หนึง่ ของ พหูสตู   อาน แลว 
คอน ขาง สบัสน ใช ไหม   ใน นา ถก รณ ธรรม สตูร   พอ ถงึ หวัขอ ธรรม ” สต ิ”   ทาน 
อธิบาย วา ระลึก ถงึ ถอยคำ และ สิง่ ที ่ทำ แลว แม นาน ได   ทาน วา   พระ อานนท 
แม ฟง ครั้ง เดียว แลว เวลา ลวง ไป   ๑๐   ป   ๒๐   ป ก็ ไม ลืม   และ ทาน มี วิธี จำ ที่ 
เรียก วา   มี คติ   ตัวอยาง เชน   ทศชาติ ชาดก   หรือ ที่ เรา เรียก กัน วา   พระเจา 
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สิบ ชาติ   ยอ ได ดังนี้   เต   ชะ   สุ   เน   มะ   ภู   จะ   นา   วิ   เว ,   เต   หมาย ถึง พระ เต มีย   
เว   หมาย ถึง พระ เวสสันดร   นี่ เรียก วา วิธี จำ   คือ ยอ มา จำ   หรือ นิกาย ทั้ง   ๕   
ของ พระ สุต ตัน ต ปฎก   ยอ มา จำ วา   ที .   มะ .   สัง .   อัง .   ขุ . ,   ที .   หมาย ถึง   ทีฆ 
นิกาย   ขุ .   หมาย ถึง ขุท ทก นิกาย   เปนตน   เปน ตัวอยาง 
   สำหรับ สติ ของ พระ อรหันต นั้น   คือ ไม เผลอ ให กิเลส ทำ อันตราย 
ได   เพราะ ละ กิเลส ได หมด แลว 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๐๕
   พระพทุธ พจน ที ่กลาว ถงึ   ภกิข ุผู อยู อยาง ม ีเพือ่น สอง   กบั   อยู เพยีง 
ผู เดียว   หมายความ วา   อะไร คะ 
 
 ตอบ   
   เรื่อง นี้ ยัง ไม ได อาน คำ อธิบาย   แต สันนิษฐาน ตาม แนว พระพุทธ 
พจน ที่ เคย ผาน มา วา ผู ไมมี กิเลส ชื่อ วา 
อยู ผู เดียว   ผู มี กิเลส ชื่อ วา มี เพ่ือน   ลง 
กัน ได กับ พระพุทธ พจน ที่ วา   “ ตณฺ หา 
ทุ ติ โย   ปุ ริโส ”   แปล วา   บุคคล มี ตัณหา เปน 
เพื่อน   พระพุทธ พจน อีก แหง หนึ่ง มี วา   “ นั่ง คน 
เดียว   นอน คน เดียว   เปน ผู เดียว   ไม เกียจคราน ทั้ง 
กลาง วัน และ กลาง คืน ”   ทาน อธิบาย วา   ผู 
ไมมี กิเลส ชื่อ วา   นั่ง คน เดียว   นอน คน 
เดียว   และ อยู คน เดียว 
           โดย นัย นี้   คน สวน มาก มี 
เพื่อน มากมาย   ไม ตอง กลัว จะ ไมมี เพื่อน 
 

า
ง
า
า เปน 
า   “ น่ัง คน 
จคราน ทั้ง
า   ผู 

อน 
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 คำถาม ที่   ๙๐๖
   พระพุทธ พจน ที่ วา   เตา หด อวัยวะ ไว ใน กระดอง ฉันใด   ภิกขุ พึง 
ตั้ง มโน วิตก ไว ใน กระดอง   ฉัน นั้น   หมายความ วา   อะไร คะ 
 
 ตอบ   
   หมาย ถึง ให สำรวม อินทรีย ทั้ง   ๖   หรือ อายตนะ ภายใน   ๖   คือ   ตา   
หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ   ไม ให ตก เปน เครื่อง มือ ของ กิเลส 
 
 
  คำถาม ที่   ๙๐๗
   การ ตั้ง จิต ไว ใน กาย ค ตา สติ   กับ การ เจริญ กา ยา นุ ปส สนา สติ ปฏ 
ฐาน   เปน สิ่ง เดียวกัน   หรือ   ตาง กัน อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ใน กา ยา นุ ปส สนา สติ ปฏ ฐาน   มี อยู หัวขอ หน่ึง   เรียก วา   ปฏิ กูล 
ปพ พะ   ขอ นี้ ระบุ ถึง กาย ค ตา สต ิ  คือ การ พิจารณา รางกาย โดย ความ เปน 
ของ ปฏิกูล   จึง เห็น ได วา   กาย ค ตา สติ เปน หนึ่ง ใน กา ยา นุ ปส สนา 
 
 
   คำถาม ที่  ๙๐๘ 
   เมื่อ ญาติ ของ เรา ตาย วิญญาณ ของ เขา ไป เกิด ใน รูป ใหม   แลว 
เรา ทำบุญ อุทิศ ให บรรพบุรุษ ใน ชื่อ สกุล ที่ เขา เปน ญาติ เรา   แลว เขา จะ ได 
รับ กุศล ที่ เรา สง ไป ได อยางไร   ใน เมื่อ เขา ได ใช ชีวิต ใหม อาจ เปน   คน สัตว   
อยา งไร ก็ได 
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 ตอบ   
   ถา พูด ตาม ตำรา   ใน ชาณุส โสนี สูตร   พระพุทธเจา สนทนา กับ 
ชาณุส โสนี พราหมณ   พราหมณ ได ทูล ถาม ปญหา คลายๆ กับ ที่ คุณ ถาม นี้   
พระพุทธเจา ตรัส ตอบ วา   “ ถา ญาติ ผู ตาย ไป เกิด เปน เทวดา หรือ อื่นๆ   เชน   
สัตว เดรัจฉาน   เปนตน   จะ ไม ได รับ ผล บุญ เพราะ เขา มี อาหาร ของ เขา อยู 
แลว   แต ถา ไป เกิด เปน เปรต จำพวก หนึ่ง เรียก วา   ปร ทัต ตูป ชีวี   แปล วา   มี 
ชีวิต อยู ดวย สิ่ง ที่ ผู อื่น อุทิศ ให   พวก นี้ จะ ได รับ ผล แหง การ ที่ ญาติ อุทิศ ให   
ถา ญาติ ที่ เขา อุทิศ ให ไมมี   ญาติ อื่นๆ ก็ จะ ได รับ ”   พราหมณ ทูล ถาม วา   ถา 
ญาติ อื่นๆ ไมมี เลา   ใคร จะ ได รับ   พระพุทธเจา ตรัส ตอบ วา   “ เปน ไป ไม ไดที่ 
ใน โลก แหง เปรต จะ วาง จาก ญาติ ของ เรา ”   ใน พระ บาลี   พระพุทธเจา ตรัส 
วา   “ แม ผู ที่ เรา อุทิศ ให  จะ ไม ได รับ   แต ผู ทำบุญ ให ทาน ก็ ไม ไร ผล   คือ   ผล ดี 
จะ ตก แก ผู ทำบุญ ให ทาน นั่นเอง ” 
           ความ เห็น ผม วา   ถา ผู ตาย ไป เกิด เปน เทวดา ชั้น ใด ชั้น หน่ึง   ทาน ทราบ 
เรื่อง ที่ เรา ทำบุญ อุทิศ ให   ทาน ก็ อนุโมทนา   อำนวย พร ให แก เรา ให เรา มี 
ความ สุข ความ เจริญ 
 
  
  คำถาม ที่   ๙๐๙ 
   พระพุทธ องค ตรัส วา  “ สทฺ ธมฺม เท สนา   สุขา ”  การ แสดง พระ 
สัทธรรม เปนสุข   ขอ อนุญาต กราบ เรียน ถาม จาก ประสบการณ ของ 
ทาน อาจารย ใน ฐานะ ที่ ทาน เปน แบบ อยาง ของ ธร รมก ถึก วา   การ แสดง 
พระสัทธรรม   ทำให เปนสุข ได อยาง ใด   ตอง มี ปจจัย อยางไร บาง จึง ทำให 
เปนสุขเชน นั้น คะ 

 ตอบ   
   พระ สัทธรรม  หมาย ถึง ธรรม ของ สัตบุรุษ  มี พระพุทธเจา เปนตน   
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เมื่อ ได ฟง คำ สั่ง สอน ของ ทาน ก็ ยอม จะ เปน ไป เพื่อ คุณ ประโยชน ทั้ง ทาง 
โลก และ ทาง ธรรม   เปน ไป เพ่ือ ความ เจริญ เพ่ือ ความ สขุ   ถา ปฏิบตั ิตาม คำ 
สัง่ สอน ของ สตับรุษุ กนั ให ทัว่ ถงึ แลว จะ ไมม ีการ เบยีดเบียน กนั   ม ีแต ความ 
เกื้อกูล ตอ กัน   ทำให สังคม โลก เปนสุข 
             พระพุทธ ภาษิต ชุด นี้ มี อยู   ๔   เรื่อง ดวย กัน คือ 
                   ๑ .   ส ุโข   พทุธฺา นมปุ ฺปา โท   การ เกดิ ขึน้ ของ พระพุทธเจา เปน เหต ุให 
เกิดสุข 
                   ๒ .   สุขา   สทฺ ธมฺม เท สนา   การ แสดง ธรรม ของ สัตบุรุษ เปน เหตุ ให 
เกิดสุข 
                   ๓ .   สขุา   สงฆฺสสฺ   สาม ค ฺค ี  การ สามคัคี กนั ของ หมู คณะ เปน เหต ุให 
เกิดสุข 
                   ๔ .   สมค ฺคาน ํ  ตโป   ส ุโข   ความ เพยีร ของ ผู พรอม เพรียง กนั เปน เหต ุ
ให เกิดสุข 
   ( คัมภีร ธรรมบท   ขุท ทก นิกาย ) 
 
  
  คำถาม ที่   ๙๑๐ 
   พระพุทธ องค ตรัส ไว ใน ที่ ใด บาง หรือ ไม คะ วา   การ เขา ถึง ธรรม 
นั้น ยาก หรือ งาย   และ บุคคล ตอง ปฏิบัติ เพียง เทาใด  จึง จะ เรียก วา เขา ถึง 
ธรรมคะ 
 
 ตอบ   
   ตรัส ไว หลาย แหง วา   การ รู ธรรม เปน สิ่ง ที่ ทำได ยาก   แมแต เพียง 
การ ฟง ธรรม ของ สตับรุษุ ก ็หา ได ยาก เสยี แลว   ไม ตอง พดู ถงึ การ บรรลุ ธรรม 
หรอื การ เขา ถงึ ธรรม   การ เขา ถงึ ธรรม ม ีหลาย ระดบั   เชน   ระดบั ปถุชุน ผู เปน 
พหูสูต   กับ ระดับ ของ พระ อริย เจา มี พระ โสดาบัน  เปนตน 
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           ความ ได อัตภาพ เปน มนุษย   ๑   การ เกิด ขึ้น ของ พระพุทธเจา   ๑   
การ ได โอกาส ใน การ ทำความ ดี   ๑   การ ได โอกาส ฟง ธรรม ของ สัตบุรุษ   ๑   
ทั้งหมด นี้ เปน สิ่ง ที่ หา ได ยาก 
           ปฏิบัติ ไป ตาม มรรค มี องค   ๘   หรือ ศีล   สมาธิ   ปญญา   ก ็จะ เขา ถึง 
ธรรม ไป ตาม ลำ ดับๆ 
 

 คำถาม ที่   ๙๑๑ 
   ที่ กลาว วา   ฆราวาส ก็ เปน สงฆ ได   หมายความ วา อยางไร คะ   
ฆราวาส ที่ เปน สงฆ ใน ปจจุบัน นี้ มี อยู หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   สงฆ ใน เพศ ฆราวาส   หมาย ถงึ   พระ อรยิบุคคล ตัง้แต พระ โสดาบนั 
ขึน้ ไป   ด ูใน สงัฆ คณุ ที ่วา พระ สงฆ สาวก ของ พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา คอื บคุคล   
๔   คู   ๘   จำพวก   มี พระ โสดาบัน   เปนตน   สำหรับ ผู บวช แต ยัง ไม เปน พระ 
อริยะ   ทาน เรียก วา สมมติ สงฆ   ฆราวาส ที่ เปน สงฆ คือ เปน อริยะ  คิด วา มี 
อยู ไม นอย ใน ปจจุบัน 

 
  คำถาม ที่   ๙๑๒ 
   ทาน อาจารย เคย กลาว ไว วา   การ ศึกษา พระพุทธ ศาสนา ไม ควร 
จบั ฉวย เอา เพยีง สวน ใด สวน หน่ึง   ( เหมือน ตาบอด คลำ ชาง )   แต ควร ศกึษา 
ทั้ง ระบบ   การ ศึกษา พระพุทธ ศาสนา ทั้ง ระบบ   หมาย ถึง อะไร คะ 

 ตอบ   
   การ ศึกษา ทั้ง ระบบ   หมาย ถึง   ให รู ทั้งหมด ของ สวน สำคัญ ของ 
พระพุทธ ศาสนา   เชน   ศาสน ธรรม   ศาสน วัตถุ   ศาสน บุคคล   ศาสน พิธี   
เหมือน เรา เห็น ตน มะมวง ทั้ง ตน    ไมใช เห็น สวน ใด สวน หนึ่ง   เชน เห็น แต 
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ใบ ที่ คน นำ มา แสดง ให ดู   แลว คิด วา นี่ คือ มะมวง ทั้งหมด   หวัง วา ตัวอยาง 
เทา นี้ คง พอ เขาใจ 
  สมมติ สงฆ นั้น เปน สงฆ โดย รูป แบบ   อริย สงฆ นั้น เปน สงฆ โดย 
คุณสมบัติ   มี เรื่อง แปลก อยู เรื่อง หนึ่ง   คือ เรื่อง ของ พระ พาหิ ยะ   ได สำเร็จ 
เปน พระ อรหันต ทั้ง ยัง เปน ฆราวาส   แลว ขอ บวช   พระพุทธเจา รับสั่ง ให ไป 
หา ไตร จีวร มา เพื่อ จะ บวช    แตถูก โค ขวิด สิ้น ชีวิต    พระพุทธเจา ตรัส กับ 
ภกิษ ุทัง้ หลาย วา   “ เพือ่น พรหมจารี ของ เธอ เสยี ชวีติ แลว ”   ได รบั การ ยกยอง 
จาก พระ ศาสดา วา เปน ผู รู ธรรม ได อยาง รวดเร็ว   และ จัด อยู ใน หมู ภิกษุ 
เอตทัคคะ คือ ผู เลิศ ใน ทาง ตางๆ   มี พระ สา รี บุตร เลิศ ทาง ปญญา   เปนตน 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๑๔
   สัมมา ทิฏฐิ   คือ   ความ เห็น ชอบ   เห็น อยางไร จึง จะ เรียก วา   เห็น 
ชอบ   คะ   ทำ อยางไร สัมมา ทิฏฐิ จึง จะ เจริญ กาวหนา   ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ 
     ความ เห็น ชอบ มี   ๒   ปริยาย คือ   ปริยาย เบื้อง ต่ำ หมาย ถึง   ความ 
เหน็ วา ทำ ด ีได ด ีทำ ชัว่ ได ชัว่   อยาง สมัมา ทฏิฐ ิใน กุศล กรรมบถ   สวน ปรยิาย 
เบื้อง สูง หมาย ถึง   ญาณ คือ ความ รู ใน อริยสัจ   ๔   เชน   สัมมา ทิฏฐิ ใน มรรค 
มี องค   ๘   ใน พระ ไตรปฎก ทาน พูด ถึง เหตุ เกิด ของ สัมมา ทิฏฐิ ไว   ๒   อยาง 
คือ 
                 ๑ .   ปร โตโฆ สะ   หมาย ถึง   สิ่ง แวดลอม ที่ ดี   อาจ เปน บุคคล   ตำรา   
และ อื่นๆ 
                 ๒ .   โยนิโส มนสิการ   ความ คิด เปน   คิด ถูก ตอง   คิด อยาง มี เหตุผล   
มี ปญญา 
           การ ประกอบ ตน ดวย   ๒   อยาง นี้ เนืองๆ   ทำให สัมมา ทิฏฐิ เจริญ 
และ มั่นคง 
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 คำถาม ที่   ๙๑๔
   ขอ ถาม เรื่อ งการปฎิบัติ จะ ได ไหม คะ 
 
 ตอบ   
   ได ครับ   ได แนนอน   ใน ชีวิต ประจำ วัน ให ปฏิบัติ ตาม มรรค มี องค   
๘   มี สัมมา ทิฏฐิ   เปนตน   และ ปฏิบัติ ตาม มงคล   ๓๘   มี การ ไม คบ คน พาล   
เปนตน   เพียง เทา นี้ ก็ สบาย แลว 
 

  คำถาม ที่   ๙๑๕ 
   อาจารย คะ   จำเปน หรือ ไม คะ ที่ ตอง มี ญาณ ทัศนะ เกิด ขึ้น   จึง จะ 
มี ความ รู ที่ เปน ภา วนา มย ปญญา เกิด ขึ้น ได   ขอบพระคุณ มาก คะ   ขอ ให 
อาจารย มี สุขภาพ แข็ง แรง นะ คะ 
 
 ตอบ   
   ญาณ ทัศนะ   แปล วา   ความ รู ความ เห็น   ถา พูด ให เต็ม ตอง 
พูด วา  ยถาภูตญาณ ทัศนะ   แปล วา   รู เห็น ตาม เปน จริง   เกิด ขึ้น เพราะ 
ภาวนา มยปญญา ใน สมถะ และ วิปสสนา   แต ภา วนา มย ปญญา มี ความ 
หมายกวาง กวา นี ้  หมาย ถงึ   ปญญา หรอื ความ รู ที ่ได จาก การ ลงมือ กระทำ 
ใน สิ่ง ตางๆ ใน การ งาน ตางๆ   เชน   คน จะ เขียน หนังสือ เปน ก็ เพราะ ลงมือ 
ปฏิบัติ ใน การ เขียน หนังสือ นั้น   คน จะ ทำ อะไร เปน และ ชำนาญ ก็ ดวย การ 
ลงมือ ปฏิบัติ ใน สิ่ง นั้นๆ   อัน นี้ ก็ เปน ภา วนา มย ปญญา เหมือน กัน 
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 คำถาม ที่   ๙๑๖   
   พกั นี ้หน ูมกัได  อาน   การ ที ่ผูเขยีน เขยีน ถงึ เรือ่ง การ แทรกแซง กรรม   
เชน การ ที ่เพือ่น มนษุย เกดิ ใน ที ่ยากไร   รางกาย อวยัวะ ไม ครบ สม บ ุรณ   แม 
กระทั่ง กำพรา   ถา เรา นำ เขา มา อุปการะ เลี้ยง ดู   หรือ ใหการ ค้ำจุน   กลาย 
เปน วา เรา แทรกแซง กรรม ที่ กำลัง สง ผล ราย แก คน นั้นๆ   แทนท่ี เขา จะ ได 
ชดใช กรรม กนั ไป ให สิน้   จรงิ ร ึเปลา คะ   ถา เชน นัน้   โลก เรา คง ไม ตอง ม ีความ 
เมตตา ค้ำจุน กัน   ชวย เหลือ คน ที่ ดอย กวา เห รอ คะ   มัน ดู แหง แลง มาก   ยิ่ง 
กวา นัน้ . .   เขา วา เจา กรรม นายเวร ของ เขา เหลา นัน้   อาจ ม ีการ อาฆาต มาด 
ราย เรา อีก   หาก เรา กำลัง บุญ เกา ไมมี   ถา ไม จริง   แลว มี คน หลง เชื่อ   หนู วา   
เพื่อน มนุษย คง ไมมี ความ ออน โยน กัน อีก แลว ละ คะ   อาจารย วา อยางไร 
คะ 
 
 ตอบ   

   กรรม ก็ ทำ หนาที่ ของ กรรม ไป   มนุษย ผู มี 
มนษุยธรรม ก ็ทำ หนาที ่ของ มนษุย ไป   พระพทุธเจา ทาน 

สอน ให มนุษย มี เมตตา กรุณา ตอ กัน   ชวย เหลือ 
กัน ตาม ฐานะ   ใคร จะ วา แทรกแซง กรรม 
หรือ อยางไร ก็ตาม  เราควร ทำ หนาท่ี ของ 

เพ่ือน มนุษย ที่ เกี่ยว กับ มนุษยธรรม ให 
มาก ที่สุด   ชวย เหลือ ตลอด ลง ไป 
ถึง สัตว เดรัจฉาน   ผม มี ความ เห็น 
อยาง นี้ ครับ 
 
 
 

 กรรม ก็ ทำ
มนษุยธรรม ก ็ทำ หน

สอน ให มนุษ
กัน ตาม
หรือ อย

เพ่ือ
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 คำถาม ที่   ๙๑๗   
  อาจารย คะ   หนู ไดยิน จาก พระ สงฆ หลาย ตอ หลาย รูป   พูด วา   
การ ปฏิบัติ เพื่อ จะ ให ไป ถึงที่ สุด แหง ทุกข   ยาก มาก   ขนาด อยู ใน เพศ ของ 
บรรพชิต ยัง ยาก   แลว คฤหัสถ ที่ คิด วา จะ ไป ให ถึง ธรรม นั้น จะ ยาก ขนาด 
ไหน   ให คิด ดู   . .   หนู แสดง ความ เห็น วา   สมัย พุทธกาล   อุบาสก อุบาสิกา 
ฟง ธรรม ยัง บรรลุ ธรรม ได เลย   ทำไม ปจจุบัน ญาติโยม ที่ ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ 
ชอบ จะ บรรลุ ธรรม ไม ได   ทาน บอก วา   ยาก   ๆ    ๆ    ใน ใจ หนู ไม เชื่อ พระรูป 
นั้น เลย   ได แต คิด วาทำไม ทาน ถึง คิด อยาง นี้ . . หนู บาป ไหม คะ 
 
ตอบ  
  ผม เห็น ดวย กับ คุณ   พระ ธรรม เปน อกา ลิ โก   ปฏิบัติ เมื่อไร ให ผล 
เมื่อ นั้น   ขอ ให ปฏิบัติ ให ถูก   ที่ เรียก วา   ธัม มา นุ ธัมม ปฏิบัติ   คือ ปฏิบัติ 
สมควร   เหมาะ สม   ถูก ตอง   สมัย พุทธกาล อุบาสก อุบาสิกา บรรลุ ธรรม 
กัน ได อยางไร   สมัย นี้ ก็ สามารถ จะ บรรลุ ธรรม ได อยาง นั้น   ขอ ให มั่นใจ   
ฆราวาส ที่ เปน พระ อริยบุคคล มี เยอะ แยะ ไป   แต ไมมี ใคร เที่ยว ประกาศ 
วา ตน เปน พระ อริยบุคคล   เพราะ ไมใช วิสัย ที่ จะ ทำ เชน นั้น   ขอ ให คุณ เชื่อ 
พระพุทธ พจน ที่ วา   “ เมื่อ ผู ปฏิบัติ เปน อยู โดย ชอบ   คือ ปฏิบัติ ตาม มรรค มี 
องค   ๘   อยู   โลก ก็ จะ ไม วาง จาก พระ อรหันต ”   เมื่อ เปน เชน นี้ จะ กลาว ไย ถึง 
พระ โสดาบัน   พระ สก ทา คามี   เปนตน 
 

   คำถาม ที่   ๙๑๘ 
  เรียน ถาม อาจารย   การ เรียน บา ลี ควร เริ่ม ตน อยางไร บาง   หาก 
ตอง เรียน ดวย ตนเอง   กรุณา แนะนำ ดวย   ขอ ขอบพระคุณ คะ 
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ตอบ 
   เทา ที่ ผม มี ประสบการณ มา   เรียน ไวยากรณ กอน   แลว จึง เรียน 
แปล ประโยค งายๆ   เชน   พุทฺโธ   โล เก   อุปฺ ปนฺ โน   แปล วา   พระพุทธเจา 
ทรง เกิด ขึ้น แลว ใน โลก   ความ รู ทาง ไวยากรณ จะ บอก เรา ได วา   ศัพท ไหน 
ประกอบ ดวย อะไร   ลง วิ ภัติ ปจจัย อยางไร   แต ขอบ อก ตรงๆ วา   ภาษา 
บาลี เรียน ยาก มาก   ตอง มี ครู และ พยายาม ดวย ตนเอง อยาง ยิ่งยวด จึง จะ 
รู พอที่จะ ชวย ตัว ได   ผม เอง เรียน มา ตั้งแต อายุ   ๑๓   เรื่อย มา จน บัดนี้ อายุ   
๗๖   แลว ก็ ยัง เรียน ไม จบ   ระยะ   ๗   ป แรก อุทิศ เวลา ทั้งหมด ให ภาษา บาลี   
ถา คุณ อยาก เรียน ก็ เรียน เถอะ   แต อยา หวัง อะไร มาก   รู ไว บาง ก็ ยัง ดี 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๑๙ 
  ผู ปรารถนา ความ สุข ความ เจริญ   จะ มี ชีวิต อยู โดย ปราศจาก 
ศรัทธา ได ไหม คะ 
 
ตอบ   
 ศรัทธา หมาย ถึง ความ เชื่อ มั่น ใน สิ่ง ที่ ดี งาม   เชน   เชื่อ มั่น ใน คุณ 
พระ รัตนตรัย   เชื่อ มั่น ในกฏ แหง กรรม   ประกอบ ดวย ปญญา   โดย นัย นี้ 
ผู ที่ หวัง ความ สุข ความ เจริญ ใน ชีวิต   ควร จะ ตอง มี ศรัทธา และ ปญญา 
ควบคู กัน ไป   ศรัทธา ที่ ปราศจาก ปญญา ก็ จะ งมงาย   ปญญา ที่ ปราศจาก 
ศรัทธา ก็ จะ แลน เกิน ไป   เบรค ไม อยู   เรื่อง นี้ มี ราย ละเอียด มาก    และ มี ขอ 
ยกเวนบาง   เชน   พระ อรหันต  ทาน เรียก วา ปญญา ปริ ปุ รี   แปล วา มี ปญญา 
บริบูรณ   ปญญา จะ เขา มา แทนท่ี ศรัทธา ได เอง   ฯลฯ 
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  คำถามที่   ๙๒๐ 
  ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย ยก ตัวอยาง เหตุการณ ใน ครั้ง 
พุทธกาล ที่ แสดง ให เห็น วา   พระพุทธ องค ทรง มี ความ เคารพ ใน พระ ธรรม 
อยาง ยิ่ง ดวย นะ คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 

 ตอบ  
  ตวัอยาง ใน พทุธกาล   เชน   บาง คราว เสดจ็ ผาน ไป   ได ทรง สดบั พระ 
กำลงั แสดง ธรรม อยู   ทรง ยนื ฟง จน พระรปู นัน้ เทศน จบ จงึ เสดจ็ เขาไป และ 
ชม วา   เทศน ได ดี   ทั้งนี้ เพราะ ทรง เคารพ ธรรม 
          ใน พระ บาลี พุทธ ภาษิต ก็ มี   ตรัส ถึงวา   “ พระพุทธเจา ทั้ง ใน อดีต   
ปจจุบัน   และ อนาคต   ลวน แต ทรง เคารพ ธรรม ทั้ง นั้น   ขอ นี้ เปน ธรรมดา 
ของ พระพุทธเจา ทั้ง หลาย ”   ( จาก   ธัมม คาร วาทิ คาถา ) 
 

  คำถาม ที่  ๙๒๑ 
   อกา ลิ กบุคคล   หมายความ วา อะไร คะ 
 
 ตอบ   
   ถา แปล ตาม ตัว อักษร ก็ แปล วา   บุคคล ผู ไม 
ประกอบ ดวย กาล   คือ   ทัน สมัย อยู เสมอ หรือ มีชื่อ 
เสียง เกียรติคุณ ยืนนาน   ไม เคย เห็น ศัพท นี้ ที่ เปน 
คุณศัพท ของ บุคคล   เคย เห็น แต ที่ เปน คุณศัพท 
ของ พระ ธรรม   อยาง ใน พระ ธรรม คุณ ที่ วา   
สวาก ขา โต   ภคว ตา   ธัม โม   สัน ทิฏฐิ โก   
อกาลิ โก 

ล วา   บุคคล ผผู ไมม 
มอ หรือ มีชื่อ 
ท นี้ ที่ เปน
คุณศัพท 
ณ ท่ี วา   
โก   
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   คำถาม ที่   ๙๒๒
   พระพุทธ ศาสนา มี ทรรศนะ เกี่ยว กับ ความ งาม อยางไร คะ   
พระพุทธ องค ทรง ยกยอง สิ่ง ใด วา งาม คะ 
 
 ตอบ 
   พระพุทธ องค ทรง ยกยอง พระ ธรรม   วา งาม ทั้ง ใน เบื้อง ตน   
ทามกลาง   และ ที่สุด   สำหรับ รางกาย และ วัตถุ ตางๆ นั้น   ทรง สอน ให 
พิจารณา วา   ไม งาม   เปน ปฏิกูล 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๒๓ 
   ผม ได อาน พุทธ ประวัติ ตอน   พระ พรหม มา ทูล อาราธนา ให 
พระพุทธเจา ทรง สั่ง สอน สัตว ที่ มี ธุลี ใน ดวงตา นอย   กับ   ตอน พญา มาร   
มา ขัด ขวาง ไม ให พระพุทธเจา ตรัสรู   เรา สามารถ ตีความ หมาย ของ พุทธ 
ประวัติ นี้ เปน   ๒   อยาง คือ   แบบ ปุคคล าธิษ ฐาน   (   มี ตัว ม ีตน   )   กับ   แบบ 
ธรรมาธิษฐาน   อยาง นี้ ก็ มี ประโยชน   แก ผู สนใจ ใน แบบ ตางๆ   ตาม ระดับ 
สติ ปญญา   อาจารย ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ฟง คำถาม ดู   คิด วา คุณ นา จะ เขาใจ เรื่อง ทั้ง สอง นี้ ดี   ไม ทราบ จะ 
อธิบาย อยางไร   ถา เชื่อ ตาม ตำรา ก็ หมด ปญหา   ถา ไม เชื่อ ตำรา ก็ ตีความ 
กนั ไป ตางๆ   เชน   พระ พรหม ทีม่า อาราธนา   ตคีวาม วา พระ มหา กรณุา ของ 
พระองค   สวน ที่ มาร มา ขัด ขวาง มิ ให ตรัสรู   ตีความ วา   กิเลสมาร บก วน ให 
นกึถงึ ความ สขุ ใน อดตี ที ่ทรง เคย ได รบั   แต ก ็ตดั พระทัย เสยี ได   จน ได ตรสัรู   
อยาง ไหน ถูก ตอง ผม ไม แนใจ   ผม ตอบ คุณ ได เพียง เทา นี้ 
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 คำถาม ที่   ๙๒๔ 
   พทุธ บรษิทั ถา เรยีน ปฏบิตั ิ  ได ถกู ตอง   ก ็จะ ได รบั ผล ( ปฏเิวธ )   จาก 
ศาสนา ที่ เปน ผล ใน ปจจุบัน   อาจ จะ เพียง แค ขณะ จิต   คือ   ไม ตอง รอ ตอน 
ตาย แลว   หรือ   รบั ผล เมื่อ ชาติ หนา   เพียง แต ผล นั้น มาก หรือ นอย   (วิราคะ)   
ขึ้น อยู กับ ระดับ ของ การ หลุด พน   ความ คลาย กำหนัด   เปน ไป ตาม สติ 
ปญญา   โดย เริ่ม ตน ที่ สัมมา ทิฏฐิ กอน   อาจารย ครับ   สัมมา ทิฏฐิ   ถา เรา จะ 
กลาว เปน   ๒   อยาง คือ   แบบ ศีล ธรรม   กับ   แบบ ปรมัตถ   เรา จะ กลาว หรือ 
แยก กัน อยางไร ครับ   อาจารย ชวย อธิบาย ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   ขอ ให ดู คำ ตอบ ใน ขอ   ๙๑๓ 
 
 

 คำถาม ที่   ๙๒๕
   สวสัด ี  ครบั อาจารย   ตถาคต โพธิ ศรทัธา คอื อะไร ครบั   ผม ได ฟง มา 
จาก อาจารย อภธิรรม ทาน หนึง่   ทาน บอก ไว วา   ถา ใคร ไม ได เรยีน อภธิรรม   
ก ็จะ ไมม ีทาง รู และ เขาใจ ใน ตถาคต โพธิ ศรทัธา ได อยาง ถกู ตอง และ ลกึ ซึง้   
จริง หรือ เปลา ครับ   อาจารย ชวย แนะนำ ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ตถาคต โพธิ ศรัทธา คือ ความ เช่ือ ใน พระ ปญญา ตรัสรู ของ พระ 
ตถาคต เจา   แม ยัง ไม ตอง เรียน อภิธรรม ก็ มี ศรัทธา แบบ นี้ ได 
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 คำถาม ที่   ๙๒๖
   “ ตา   เห็น รูป   เกิด จักษุ วิญญาณ   สาม อยาง นี้ เรียก วา   ผัสส ะ   พอ 
ผัสส ะ นั้น มี คา เปน   พอใจ   ไม พอใจ   ก็ เกิด เปน เวทนา   ยึด มั่น เปน ตัณหา   
อุปาทาน   ฯ   จน เปน สาย ตลอด ของ ปฏิ จจ สมุ ปบาท ”   อาจารย ครับ   อยาง 
นี้ เรา ก็ พอ จะ รู ได วา   กิเลส เกิด ขึ้น ไป ตาม เหตุ ปจจัย   เปน เหตุ เปน ผล ของ 
กัน และ กัน   มิใช วา กิเลส มัน มี อยู ใน ใจ เรา อยู แลว   เพียง แต เรา ตัดตอน 
สาย แหง การ เกิด ของ เวทนา ตั้ง แต ผัสส ะ ได   เรา ก็ จะ ไม เกิด กิเลส ใช หรือ 
เปลา ครับ   อาจารย ชวย แนะนำ สภาวะ เชน   เรา กำลัง ทาน อาหาร   หรือ   
เหตุการณ สัก เหตุการณ หนึ่ง  แหง การ เกิด   และ ชวย อธิบาย วิธี ตัดตอน 
ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 

 
 ตอบ   

   ปฏิ จจ สมุ ปบาท   แปล วา   อาศัย กัน เกิด ขึ้น ตาม 
เหตุ ปจจัย    เมื่อ มี เหตุ ปจจัย ให เกิด ก็ เกิด   เมื่อ มี 
เหตุ ปจจัย ให ดับ ก็ ดับ   เชน   อาศัย ตา เห็น รูป เกิด 
ความ พอใจ เปนสุข เวทนา   ตา เห็น รูป เกิด ความ 

ไม พอใจ เปน ทุกขเวทนา   สุข เวทนา ก็ตาม   
ทุกขเวทนา ก็ตาม   ไม เที่ยง   เปน ทุกข   เปน 
อนัตตา   เกิด ขึ้น ตั้ง อยู แลว ก็ ดับ ไป   ไม ควร 
ยึด มั่น ถือ มั่น วา   เปน เรา เปน ของ เรา   ก็ ถึง 

ปฎิจจ สมุ ปบา ทสา ย ดับ   ฯลฯ 
           ปฏิ จจ สมุ ปบาท หรือ ปจจ ยา การ เปน 
เรื่อง ยาก ที่ จะ รู ที่ จะ เขาใจ  แม รู แลว เขาใจ แลว  
จะ พูด ให ผู อื่น รู และ เขาใจ ก็ ยาก 
 

 ปฏิ จ
เหตุ ป
เหตุ ป
ความ

ปฎิ
          
เรื่อง ย
จะ พูด ใ
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 คำถาม ที่   ๙๒๗ 
   เพราะ ตถาคต กลาว อยาง ใด ก็ ทำ อยาง นั้น   ทำ อยาง ใด ก็ กลาว 
อยาง นัน้   ฉะนัน้ ชาว โลก จงึ เรยีก วา   ‘ ตถาคต ’   ขอ ความ กรณุา ทาน อาจารย 
ชวย เขียน เปน ภาษา บาลี   และ รบกวน อธิบาย คำ วา   ตถาคต   ดวย คะ   . .   
ขออนุโมทนา ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   ตถาคต   แปล ได หลาย อยาง   เชน 
                   ๑ .   ผู มา สู ความ จริง 
                   ๒ .   ผู ไป อยาง นั้น   คือ   ไป ตาม ทาง ของ พระองค 
                   ๓ .   ผู ทำ อยาง ที่ พูด   พูด อยาง ที่ ทำ   ( ยถา วาที   ต ถา กา รี   ยถา กา รี   
ตถา วาที ) 
                   ๔ .   ผู ตรัส วาจา ดี 
         คำ   “ ตถาคต ”   นี้   พระ ผู มี พระ ภาค มัก ตรัส เรียก พระองค เอง เมื่อ 
ตรัส กับ ภิกษุ ทั้ง หลาย 
 
 
 คำถาม ที่  ๙๒๘ 
   ดฉินั ไดยนิ ได ฟง จาก ผู ปฏบิตั ิธรรม บาง กลุม ที ่ชอบ พดู วา   ไม อยาก 
ให ครูบา อาจารย ของ ตน เดิน ทาง ไป ใน ที่ ชุมชน คน หมู มาก  บอก วา ทำให 
กระทบ ธาตุ ขันธ ของ ทาน   ประมาณ วา พลังจิต ของ ทาน จะ ออน ลง   เรื่อง นี้ 
ที่ ถูก ตอง เปน อยางไร คะ   ( สวน มาก มัก เปนก ลุม ที่ เนน เรื่อง ฌาน คะ ) 
 
 ตอบ   
   เรื่อง ทำนอง นี้ เปน เรื่อง เฉพาะ ตน ของ พระ ภิกษุ รู ปนั้นๆ   ไม อาจ 
กลาว ให ชดั ลง ไป ได วา จรงิๆ  แลว เปน อยางไร   อาจ ไม ด ีสำหรบั บาง รปู และ 
ดี สำหรับ บาง รูป ก็ได 
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  คำถาม ที่   ๙๒๙ 
   ขอ เรียน ถาม ทัศนะ ของ อาจารย วา บุคคล ธรรมดา ที่ มิได เปน 
นักบวช ใน พระพุทธ ศาสนา   สามารถ บรรลุ นิพพาน ได หรือ ไม คะ   หาก เขา 
ผู นั้น ละวาง อัตตา   หมด กิเลส ทั้ง ปวง แลว   ขอ ให อาจารย มี สุขภาพ แข็ง 
แรง ให แสง สวาง ทาง ปญญา ตาม รอย พระบาท ศาสดา ตอ ไป นาน  เทา นาน 
นะคะ 
 
 ตอบ   
   ได แนนอน ไม ตอง สงสัย   ฆราวาส สามารถ บรรลุ ธรรม ได จนถึง 
เปน พระ อรหันต   แต เมื่อ เปน แลว ทาน จะ ตอง นิพพาน หรือ บวช ใน วัน นั้น   
ไมใช ภายใน   ๗   วัน อยาง ที่ พูด กัน ทั่วไป 
 
 
  คำถาม ที่   ๙๓๐ 
   ภิกษุ   ใน ธรรม วินัย นี้   “ เปน ผู ละ องค หา ได ขาด ,   ประกอบ พรอม 
ดวย องค หก ,   ม ีอารกัขา อยาง เดยีว ,   ม ีพนกั พงิ สี ่ดาน , เปน ผู ถอน ความ เห็น 
วา จรงิ ดิง่ ไป คนละ ทาง ขึน้ เสยี แลว ,   เปน ผู ละ การ แสวงหา สิน้ เชงิ แลว ,   เปน 
ผู มี ความ ดำริ อัน ไม ขุน มัว ,   เปน ผู มี กาย สังขาร อัน สงบ รำงับ แลว ,   เปน ผู มี 
จิต หลุด พน ดวย ดี ”   อาจารย ครับ อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   เรือ่ง ที ่คณุ ถาม นี ้เปน   อรยิ วาส ธรรม   แปล วา   ธรรม เปน เครือ่ง อยู 
ของ พระ อริยะ   ๑๐   ประการ   ถา จะ ตอบ ทั้งหมด ก็ ยาว มาก   ขอ แนะนำ ให 
คุณ ไป อาน พระ ไตร ปฏก ฉบับ บาลี หรือ ฉบับ แปล เปน ไทย ของ มหา จุฬาฯ   
อริย วาส สูตร   เลม   ๒๔   ขอ   ๑๙   –   ๒๐   ทั้งหมด   ๑๐   ประการ นี้ เปน ธรรม 
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เครื่อง อยู ของ พระ อริยะ   ขอ ยก มา เปน ตัวอยาง 
               ขอ   ๑   ที่ วา   ละ องค   ๕   นั้น   หมาย ถึง   ละ นิวรณ   ๕ 
               ขอ   ๒   ที ่วา   ประกอบ ดวย องค   ๖   นัน้   หมาย ถงึ   วาง เฉย ใน อารมณ 
ทั้ง   ๖   คือ เมื่อ ตา เหน็ รูป   หู ได ฟง เสียง   เปนตน 
 

   คำถาม ที่   ๙๓๑
   สวัสดี ครับ อาจารย  ผม เคย เปน หมอดู ทำนาย มา กอน   แต พอได 
มา อาน บาลี   พระพุทธ ภาษิต   สามัญ ญ ผล สูตร   ทาน บอก วา ผู มี ศีล   ไม 
ควร จะ เปน หมอ ทำนาย โชคลาง   ,   ลักษณะ สิ่งของ   ,   ทำนาย การ พุง รบ ,   
โหราศาสตร ,   ทำนาย ดิน ฟา อากาศ ,   ฤกษ ยาม ,   หมอผี และ หมอ ยา   อยาง 
นี้ คน เปน หมอดู ตางๆ   ใน ปจจุบัน ก็ เปน คน ไมมี ศีล   เปน พวก หลอก ลวง   
อาจารย ชวย อธิบาย เสริม ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   ขอความ ใน สามัญ ญ ผล สูตร  ทาน หมาย ถึง นักบวช   วา ไม ควร 
ประกอบ อาชีพ อยาง นี้   ไม เกี่ยว กับ ฆราวาส  
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  คำถาม ที่   ๙๓๒ 
   อาจารย ครับ   พอ ของ ผม ทาน เปน พระ   แต ทาน ยัง มี ความ ชื่น 
ชอบ พระ เครื่อง   คือ สมัย กอน บวช ทาน ชอบ เกี่ยว กับ เครื่องราง ของ ขลัง   
เคย ตำหนิ ทาน เกี่ยว กับ เรื่อง พวก นี้   รูสึก เปน กังวล   กลัว บาป   แต พอได 
อาน คำถาม คำ ตอบ   ใน เรื่อง ที่ ชาว บาน สามารถ ตำหนิ พระ ได   แต ตอง มี 
ความ เมตตา ตอ ทาน จริง   ผม รูสึก โลง ใจ   ตอง ขอ ขอบคุณ อาจารย และ ผู 
ตั้ง คำถาม   ทำให ความ สงสัย บาง อยาง ได หมด ไป   ทุก วัน นี้ ผม กลา ที่ จะ 
สนทนา กับ หลวง พอ และ พระ องค อื่นๆ   แบบ บัว ไม ให ช้ำ น้ำ ไม ให ขุน ครับ   
ขอบคุณ มาก ครับ 
 
 ตอบ   
   ดีแลว   ขอ อนุโมทนา ดวย 

 
 คำถาม ที่   ๙๓๓

   เพื่อน พี่ ของ ผม ที่ ทำงาน ได รวม กัน จัด ทำ หนังสือ ธรรมะ เพื่อ ที่ จะ 

แจก ลูกคา เปน ธรรม ทาน   พอได รับ หนังสือ มา  หัวหนา ให บท สวด กอน จะ 
แจก หนังสือ พรอม กับ ธูป   ๑๖   ดอก   เขา บอก วา ถา ไม สวด  บุญ จะ ได ไม 
ถึง   และ ไม สามารถ อุทิศ ให ผู ที่ ลวง ลับ ได   ผม วา มัน เปน พิธีรีตอง มากกวา   

แต ก็ ขัดใจ หัวหนา ไม ได   ( แก อายุ จะ ๖๐ แลว ใกล เกษียณ )    อาจารยชวย 

อธิบาย หนอย ครับ ( จริง ผม พอ เขาใจ   แต พวก พี่ เขา ไม คอย เชื่อ มั่น )   ให 
อาจารย  ตอบ ดี กวา   ขอบคุณ ครับ 
 

 ตอบ   

   ไม ควร ยึดถือ เรื่อง เหลา นี้   ทำให รุงรัง  ไมมี ประโยชน 
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 คำถาม ที่   ๙๓๔ 
   ม ีไหม ครบัอาจารย   ที ่บคุคล ธรรมดา อาน หนังสอื ธรรมะ แลว บรรลุ 
คา หนังสือ   หรือ วา เจอ ทุกข ใน ชีวิต มา มาก   รูสึก เอียน ชีวิต   เลี่ยน กับ ชีวิต 
จน สามารถ เห็น ธรรม ใน ขณะ นั้น   โดยที่ ไม ตอง อาน หรือ รู บาลี   หรือ ศัพท 
ธรรมะ อะไร สัก ตัว   ( ผม วา นา จะ มี นะ   ความ รูสึก ใน ขณะ นั้น ก็ คือ ธรรมะ ) 
 
 ตอบ   
   มี ความ เปน ไป ได ตาม ที่ คุณ วา มา   ใน โลก นี้ มี อะไร แปลกๆ  ซึ่ง ที่ 
เรา รู เห็น ก็ มี   ที่ เรา ไมรู ไม เห็น ก็ มี   ความ เปน ไป ได มี อยู มากมาย   ขอ ตอบ 
เทา นี้ นะ ครับ 

  คำถาม ที่   ๙๓๕ 
   ที่ วา   พระ สา รี บุตร เปรียบ ขันธ   ๕ วา   เปน โจร ที่ ปลอม ตัว เขา มา 
รับ ใช ให เจาของ บาน ตายใจ   มา จาก พระ สูตร เรื่อง ใด   และ เหตุ ใด   ทาน จึง 
กลาว เชน นั้น คะ 
 
 ตอบ   
     ขออภัย ดวย ตอน นี้ นึก ชื่อ พระ สูตร ไม ออก   เพียง แต เคย อาน 
ผาน แลว จำ ไว   เหตุ ที่ ทาน กลาว วา   ขันธ   ๕   เหมือน โจร ที่ ปลอม ตัว เขา มา 
รับ ใช เจาของ บาน   ทำให ตายใจ แลว ลอบ ฆา ภาย หลัง   ทาน ตองการ ให 
พุทธบริษัท หวาด กลัว ตอ ขันธ   ๕   ไม เพลิดเพลิน ใน ขันธ   ๕   เบื่อ หนาย ใน 
ขันธ   ๕ 
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   คำถาม ที่   ๙๓๖ 
   ความ กลัว เปน กิเลส ประเภท ใด   พระพุทธ องค ตรัส วา   ความ กลัว 
เกิด จาก เหตุ ใด   และ ขจัด ได อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ถา กลวั ใน สิง่ ที ่ไม ควร กลวั ก ็เปน กเิลส ประเภท โมหะ   ถา กลัว สิง่ ที ่
ควร กลัว ก็ เปน ปญญา   เชน   กลัว ภัย ใน วัฎ ฎ สงสาร   กลัว ความ เกิด   ความ 
แก   ความ เจ็บ   และ ความ ตาย   หรือ กลัว การ เวียน วาย ตาย เกิด   เปน สิ่ง ที่ ดี   
ควร กลัว   วิธี ขจัด ความ กลัว ใน สิ่ง ที่ ไม ควร กลัว ก็ คือ   เลี่ยง เสีย บาง   เผชิญ 
หนา บาง แลว แต กรณี   พระพุทธเจา เคย ตรัส เลา วา   เมื่อ พระพุทธ องค ทรง 
แสวง หา โมก ข ธรรม อยู นัน้   อยู ใน ปา เหว   ยนื อยู ที ่ใด เกดิ ความ กลวั ขึน้ ก ็จะ 
ยืน อยู ตรง นั้น จน หาย กลัว   เดิน   นั่ง   และ นอน  ก็ เหมือน กัน 
 

    คำถาม ที่  ๙๓๗ 
   การ ออนนอม ถอม ตน   จัด เปน มานะ   ประเภท หน่ึง ดวย 
หรือ ไม คะ   ( ใน ลักษณะ ที่ วา   ตน เสมอ เขา   หรือ สูง กวา เขา   

แต เห็น หรือ แสดง ตน วา   ต่ำ กวา เขา ) 

 
 ตอบ   

   การ ออนนอม ถอม ตน ไม เปน มานะ   แต 

เปน มงคล ขอ หนึ่ง ใน   ๓๘ 

   การ ออนนอ
หรือ ไม คะ   ( ใ

แต เห็น ห

 ตอ
  

เปน
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 คำถาม ที่   ๙๓๘ 
   อาจารย ครบั   ตอน นี ้อาจารย ยงั สอน ธรรมะ ทกุ วนั อาทิตย อยู หรอื 
เปลา ครับ 
 
 ตอบ   
   ตอน นี้ ไม ได ไป สอน เพราะ เหตุ หลาย อยาง   มี สุขภาพ ไม ดี   
เปนตน 

 

  คำถาม ที่  ๙๓๙ 
   ขอ ขอบคุณ อาจารย มาก ครับ   งาน เขียน ของ อาจารย ทำให ผม 
ได เปน พุทธศาสนิกชน เต็ม ตัว เต็มใจ ครับ   ขอ กุศล ที่ เกิด จง บันดาล ให 
ทาน ได บรรลุ ธรรม ตาม ที่ ทาน ปราถ นา ทุก ประการ ครับ   จะ ขอ รบกวน 
อาจารย ชวย แนะนำ หนังสือ ที่ อธิบาย ขอความ ใน ” มหา สติ ปฏ ฐาน สูตร ” 
แบบ   ละเอียด หนอย ครับ 
 
 ตอบ   
   เทา ที ่นกึ ได เวลา นี ้ม ีใน สวด มนต แปล ฉบับ หลวง   ของ มลูนิธ ิมหา 
มกฏุ ราช วทิยาลัย   หนา วดั บวรนิเวศ   บาง ลำพู   ซึง่ แปล มหา สต ิปฏ ฐาน สตูร 
คำ ตอ คำ   มี ถึง   ๔๓   หนา   หนังสือ ขนาด   ๘   หนา ยก พิเศษ   นอกจาก มหา สติ 
ปฏ ฐาน สูตร แลว ยัง มี พระ สูต รอื่นๆ อีก มาก   คิด วา ถา ซื้อ ไว อาน คงจะ ได 
ประโยชน มาก   อีก เลม หนึ่ง คือ เรื่อง   อริยสัจ   ๔   ตอน ที่ วา ดวย สัมมา สติ ใน 
มรรค ม ีองค   ๘   เลม นี ้เปน ของ ผม เอง   อธิบาย ไว คราวๆ   พอ เขาใจ ขอความ 
สำคญั ใน สติ ปฏ ฐาน   ๔ 
   ขอ อนุโมทนา ดวย ที่ ปรารถนา จะ อาน มหา สติ ปฏ ฐาน สูตร โดย 
ละเอียด   ผม นึก ไม ออก วา มี ใคร เขียน ไว บาง 
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 คำถาม ที่   ๙๔๐ 
   ทาน อาจารย มี ความ เห็น วา   “ การ ทำงาน ดวย จิต วาง ”   มี ความ 
หมาย ตรง กับ   หรือ ขยาย ความ พุทธ พจน ขอ ใด คะ 
 
ตอบ   
   มี พระพุทธ พจน อยู บท หน่ึง ซึ่ง ตรัส ตอบ ปญหา ของ โมฆ ราช 
มาณพ ใจความ วา   “ เธอ จง พิจารณา โลก โดย ความ เปน สุญ ญ ตา   คือ วา 
โดย ความ วาง   มี สติ ทุก เมื่อ   ถอน ความ เห็น วา เปน ตัว ตน เสีย   เมื่อ เปน เชน 
นี้ ก็ จะ ขาม พน ความ ตาย เสีย ได   ผู ที่ มอง เห็น โลก อยู เชน นี้   มัจจุราช จะ ไม 
เห็น เขา ” 
         ทาน พุทธ ทาส ได นำ มา เผย แพร เรื่อง   “ ให ทำงาน ดวย จิต วาง ”   
หมายความ วา   วาง จาก ตัณหา อุปาทาน   ไม ยึด มั่น ถือ มั่น วา เปน เรา เปน 
ของ เรา   ทำงาน ไป ตาม หนาที่   แต บาง สำนัก การ ศึกษา หรือ นัก เผยแผ 
บาง คน คัดคาน วา   จิต วาง ไม ได   จิต ตอง มี อารมณ อยาง ใด อยาง หน่ึง   
แต ความ หมาย ของ ทาน พุทธ ทาส หมาย ถึง   วาง จาก ตณัหา อุปาทาน   ก็ 
ชัดเจน แลว 

 
    คำถาม ที่   ๙๔๑ 
   ขอ แสดง ความ ยินดี และ อนุโมทนา กับ ทาน อาจารย ที่ ได รับ 
รางวัลปูชนียบุคคล ดาน ภาษา ไทย และ ผู ใช ภาษา ไทย ดี เดน   จาก 
กระทรวง วัฒนธรรม ดวย คะ   นอกจาก ทาน จะ ถายทอด พระ ธรรม คำ สั่ง 
สอน ของ องคสมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา ได เปน อยาง ดีแลว   ภาษา 
ไทย ที่ ทาน ใชก็ สละ สลวย เหลือ เกิน   ไม วา จะ หยิบ หนังสือ เลม ใด ของ ทาน 
มา อาน ก็ยากท่ีจะ วาง ลง ได งายๆ   หนู ภูมิใจ ที่ ได เปน ลูก ศิษย ของ ทาน 
อาจารยคะ  



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 91๘๙

 ตอบ   
   ขอบ ใจ มากๆ   ที ่แสดง ความ ยนิดี มา   ขอ ให ม ีความ สขุ ความ เจ รญิ 
ยิ่งๆ   ขึ้น ไป 
 

 คำถาม ที่   ๙๔๒ 
   พระพุทธ องค ทรง สอน วา   เรา ควร ทำ อยางไร เม่ือ ได รับคำ 
สรรเสริญ   หรอื ถูก นินทา   ทั้ง ที่ ควร แก เหตุ   และ ไม ควร แก เหตุ คะ   ทรง สอน 
วิธี รักษา ใจ ให เปน อุเบกขา ใน สถานะ ตางๆ   ไว อยางไร บาง คะ 
 
 ตอบ   
   พระพุทธ องค ทรง สอน วา   นินทา และ สรรเสริญ เปน ของ ประจำ 
โลก เรียก วา โลกธรรม   คน ที่ ไม ถูก นินทา ไมมี ใน โลก   คน ที่ ไม ได รับ การ 
สรรเสริญ ก็ ไมมี ใน โลก เชน กัน   ถา เรา ทำ ถูก ตอง แลว โดย ไม เขา ขาง ตัว 
เอง   เขา นินทา ก็ ชาง เขา เถิด   บาป เปน ของ เขา   ถา 
เขา สรรเสริญ ก็ ให ใช ปญญา พิจารณา ดู ให ดี 
วา เขา สรรเสริญ ผิด หรือ ถูก   ถา เขา สรรเสริญ 
ผิด ก็ พูด ให เขา เขาใจ วา คุณสมบัติ เชน นั้น 
เรา ไมมี   ถา เขา สรร เสริญ ถูก ก็ เก็บ ไว เปน 
กำลัง ใจ   ถา เขา นินทา ถูก ก็ เก็บ มา แกไข   
รวม ความ วา   ทั้ง สรรเสริญ และ นินทา 
ถา เรา ใช เปน ก็ มี ประโยชน   ถา เรา ใช 
ไม เปน ก็ เปน โทษ   ขอ ให คุณ ตั้งใจ 
ทำ หนาที่ ให ดี ที่สุด   ใคร จะ สรรเสริญ 
บาง นนิทา บาง ก ็ชาง เขา   มนั เปน ของ 
ประจำ โลก  หลีก เลี่ยง ไม ได 

ปน ของ เขา   ถา
ณา ดู ให ดดดดี 
รรเสริญ
เชน นั้น 
ไว เปน
แกไข   
นทาา
ชช 
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 คำถาม ที่   ๙๔๓
   พระ ที ่ไม เดนิ บณิฑบาต ตาม บาน เรอืน แต มา ยนื รอ ให ชาว บาน ใส 
บาตร ตาม ตลาด   หรอื สถาน ที ่ชมุชน ตางๆ   เปน ประจำ ใน ที ่เดยีวกัน ทกุ วัน   
เปนการ ทำ ผิด วินัย ไหม คะ 
 ตอบ   
   ไม ผดิ วนิยั   เพียง แต อาจ ด ูไม เหมาะ ไม ควร ใน สายตา ของ ชาว พทุธ 
ทั่วไป   คิด แบบ ให อภัย วา   ทาน คง แก แลว เดิน ไม ไหว บาง   ทาน ไมรู จะ ไป 
ที่ไหน บาง   ยืน อยู กับ ที่ หรือ บาง รูป ก็ หา เกาอี้ มา นั่ง   มี คน ซื้อ ของ ใส บาตร 
ก็ ดี เหมือน กัน   แมคา ก็ พลอย ได บุญ ไป ดวย  ถา แมคา ทำใจ เปน 
 
 
  คำถาม ที่   ๙๔๔ 
   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย บอก เคล็ด ลับ ดับ ทุกข ที่ ลัด สั้น ที่สุด   
และ สามารถ ปฏิบัติ ได ใน ชีวิต ประจำ วัน ดวย นะ คะ   กราบ ขอบพระคุณ 
คะ 
 
 ตอบ   
   มี อยู   ๒   ปรยิาย คือ 
             ๑ .   คิด ใน ทาง ยอมรับ วา   ทุกข เทานั้น เกิด ขึ้น   ทุกข เทานั้น ตั้ง อยู   
ทุกข เทาน้ัน ดับ ไป   นอกจาก ทุกข ไมมี อะไร เกิด   นอกจาก ทุกข ไมมี อะไร 
ดับ   ถึง เรา ไม ดับ   มัน ก็ ดับ ไป เอง  เพราะ มัน ไม เที่ยง 
             ๒ .   คิด โดย โยนิโส มนสิการ วา   ทุกข นี้ เกิด ขึ้น เพราะ เหตุ ไร   แลวไป 
ดับ ที่ เหตุ   ความ ทุกข ก็ จะ ดับ ไป 
             เหต ุแหง ทกุข ม ีมาก   แต กลาว โดย สรปุ   ความ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ ใน ขนัธ   
๕   เปน ทกุข โดย รวบ ยอด   เพราะ ฉะ นัน้ พงึ ปฎบิตั ิเพือ่ ลด ละความ ยดึ มัน่ ถอื 
มั่น ใน เบญจ ขันธ เสีย   ความ ทุกข ก็ จะ ดบั ไป   ทำ ยาก แต ก็ ทำได 
             ขอ ตัง้ จติ เมตตา   ปรารถนา ด ีตอ ทกุ คน   ผู ที ่ถาม มา   และ ผู ที ่ได เปด 
อาน คำถาม เหลา นี้ 
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 คำถาม ที่   ๙๔๕ 
   เรียน พระ อาจารย   กระผม อยาก พบ ทาง สวาง ครับ   เร่ือง มี อยู วา 
ตัว ของ กระผม เอง   ทราบ วา มี เลือด บวก ใน ตัว มา ได ประมาณ   ๔   ป แลว 
ครับ ตอน นั้น อายุ   ๒๔   กวาๆ   ตอน ที่ ทราบ ก็ได ตัดสิน ใจ บวช เลย   โดย ไม 
ได ศกึษา วา ผดิ ตอ หลกั ศาสนา หรอื ไม   คดิ อยาง เดยีว คอื บวช เพือ่ แทนคณุ 
กอน ตาย   คร้ัง นั้น บวช เพ่ือ แทนคุณ   ตาม ประเพณี เฉยๆ   มิได บวช เพราะ 
ศรัทธา   บวช แค   ๑๐   วัน ก็ สึก มา ใช ชีวิต ฆราวาส ปกติ   ชีวิต ก็ มี สุข บาง   ทุกข 
บาง   ตาม ชวีติ โลก   แต ทัง้ หลาย แหล ตวั กระผม เอง ไม เคย ทกุข   เพราะ โรค ที ่
มี อยู ใน ตัว   เขาใจ มัน เพียง วา มัน เกิด ขึ้น แลว   แกไข อะไร ไม ได   และ ไม เคย 
คิด จะ ฆา ตัว ตาย เพื่อ ตัด ปญหา   ลวง เลย มา หลาย ป   จูๆ วัน หน่ึง ก็ เขาใจ วา 
ชีวิต โลก สิ่ง ที่ คน อื่น เขาใจ วา มัน คือ ความ สุข   แทจริง แลว มัน ไมใช ความ 
สุขจริ งๆ   คน เรา ยัง วิ่ง ตาม หาความ สุข ใหมๆ ได ตลอด เวลา   และ ไม เคย 
สิน้ สดุ   จน รบั รูตวั เอง ได วา มนั ไม ได ตองการ ความ สขุ แบบ ที ่เคย เปน มา อกี 
แลว   และ เล่ือมใส ใน พระ ธรรม   จน เกดิ กเิลส อยาก ที ่จะ เอา ตวั เอง ไป อยู ใน 
เพศ บรรพชิต   แต ตอน นี้ เมื่อ ศึกษา ดู แลว   ก็ เขาใจ วา เรา ไม พรอม   เรา บวช 
มไิด   ตอน นี ้กระผม ไมม ีความ สขุ กบั การ ใช ชวีติ ทาง โลก   และ จะ เอา ตวั เอง 
เขาไป เปน พระ ก ็มไิด   หรอื มนั เปน กรรม ที ่เรา สราง ไว   เรา ก ็ตอง ยอม ใช กรรม 
ให หมด กอน   อยาก ให พระ อาจารย ชวย ชี้ ทาง ให ดวย ครับ   ขอบพระคุณ   
พระคุณ เจา ครับ 
 
 ตอบ   
   กอน อืน่   ผม ขอ ชีแ้จง กอน วา   ผม เปน ฆราวาส ไม ได เปน พระ อยาง 
ที่ คุณ เขาใจ   เรื่อง เลือด บวก ของ คุณ นั้น   ผม สงสัย วา   เลือด บวก ดวย โรค 
อะไร   จะ ใช โรค เอดส หรือ เปลา   ถา เปน เอดส ก็ ไม ควร บวช   เพราะ รักษา 
ให หาย ได ยาก หรือ อาจ ไม หาย เลย   เปน ภาระ แก คณะ สงฆ ใน วัด นั้น   ขอ 
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ให คุณ ตั้ง หนา ตั้ง ตา ปฏิบัติ ธรรม   ให ทาน   รักษา ศีล และ เจริญ ภาวนา ไป 
ใน เพศ คฤหัสถ นี่ แหละ   บรรลุ ธรรม ชั้น สูง ได เหมือน กัน   ผม ขอ เอาใจ ชวย 
ให คุณ มี สุขภาพ จิต ที่ ดี ขึ้น 

 คำถาม  ที่  ๙๔๖    
 ขอ ความ กรณุา ทาน อาจารย   อธบิาย ความ หมาย หรือ ขยาย ความ 
พระพุทธ พจน ที่ วา   “ เมื่อ ความ หวั่น ไหว ไมมี   ปสสัทธิ ยอม มี   เมื่อปสสัทธิ 
มี   นติ ยอม ไมมี   เมื่อ น ติ ไมมี   อา คติ คติ   ยอม ไมมี   เมื่อ อา คติ คติ   ไมมี   
จุตูปปาตะ ยอม ไมมี   เมื่อ จุ ตูป ปา ตะ ไมมี   อะไรๆ ก็ ไมมี ใน โลก นี้   และ ไมมี 
ใน โลก อื่น   ไมมี ใน ระหวาง แหง โลก ทั้ง สอง   นั่น แหละ คือ ที่สุด แหง ทุกข”   
ดวย นะ คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   

   ลีลา พระ บาลี ที่ คุณ ยก ขึ้น มา นั้น   เปน ทำนอง อธิบาย 
พระ นิพพาน   มี อยู ศัพท หนึ่ง ที่ ไม แนใจ วา พิมพ ผิด หรือ 
ไม   คือ คำ วา   “ นติ ”   ซึ่ง ผม ไม เคย เจอ คำ นี้ ใน พระ บาลี 
ที่ มี ลีลา อธิบาย นิพพาน   เชน   ใน ปาฏลิ คา มิย วรรค   
พระ ไตรปฎก เลม   ๒๕   ขอ   ๑๕๘   เปน พระ บาลี ที่ 

อธบิาย พระ นพิพาน วา   ไมใช นัน่   ไมใช นี ่  ไมใช 
การ มา   ไมใช การ ไป   ไมม ีการ จตุ ิและ อบุตั ิ  
นั่น คือ ที่สุด แหง ทุกข   ลอง เปด ดู ทาง 
อินเตอร เนต   พระ ไตรปฎก เลม   ๒๕   
ปาฏลิคามิย วรรค   อยาง ที่ อาง ถึง 
แลว 

   ลีลา พระ บาลี ที คุ
พระ นิพพาน   มี อ
ไม   คือ คำ วา   “ น
ที่ มี ลีลา อธิบา
พระ ไตรปฎ

อธบิาย
การ
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 คำถาม ที่   ๙๔๗ 
  บุคคล เชน ไร ควร เรียก ได วา   เปน ผู ปรารภ ความ เพียร   อุทิศ ตน 
เพื่อ เผา กิเลส อยู เนือง นิจ คะ 

 ตอบ   
 ผู มี ความ เพียร ดวย เรี่ยวแรง และ กำลัง ทั้งหมด   ( ถาม วา   อาน วา   
ถา - มะ - วา   ไมใช   ถาม วา )   มี ความ บาก บั่น มั่นคง   ( ทฬฺห ปรกฺ ก โม )   ไม ทอด 
ธุระ ใน กุศล ธรรม   ( อ นิกฺขิตฺตธุ โร   กุสเล สุ   ธมฺ เม สุ )   อัน นี้ เปน คำ อธิบาย ตาม 
แนว พระพุทธ พจน เมื่อ ตรัส ถึง ความ เพียร หรือ ผู มี ความ เพียร 

 คำถาม ที่   ๙๔๘ 
  วิ สุทธิ มรรค เปน คัมภีร ชั้น ใด   มี สาระ สำคัญ อยางไร คะ   เปน เรื่อง 
เดียว กับ วิ สุทธิ ญาณ กถา หรือ ไม คะ 
 
ตอบ  
  วิ สุทธิ ญาณ กถา นี่ ใคร เปน คน เขียน   เนื้อหา เปน อะไร   ยัง ไม เคย 
ได อาน   สวน วิ สุทธิ มรรค นั้น เนื้อหา วา ดวย ศีล   สมาธิ   ปญญา   พระ พุทธ 
โฆ สา จาร ย ชาว อินเดีย เปน ผู แตง   มา แตง ที่ ลังกา   ทาง วิชาการ เรียก วา 
เปน คัมภีร ชั้น ปกรณ พิเศษ   ท่ี หนา ปก หนังสือ วิ สุทธิ มรรค เขียน เปน ภาษา 
บาลี วา   วิ สุทฺธิมคฺคสฺส   นาม   ปก รณ วิ เสสสฺส   ป  โม   ภา โค   . . .   ทุ ติ โย   ภา โค   
. . .   ต ติ โย   ภา โค   แปล วา   ปกรณ พิเศษ ชื่อ วิ สุทธิ มรรค   ภาค   ๑   . . .   ภาค   ๒   
...   ภาค   ๓   ทาน จัด เปน ภาค ละ   ๑   เลม   เปน หนังสือ ขนาด   ๘   หนา ยก คอน 
ขาง หนา 
            หลัก ฐาน คัมภีร ทาง พระพุทธ ศาสนา จัด เปน ชั้น ตาม ลำดับ ดังนี้ 
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                ๑ .   พระ ไตรปฎก   
                ๒ .   อรรถ กถา   ( คัมภีร อธิบาย พระ ไตรปฎก )   
                ๓ .   ฎีกา   ( คัมภีร อธิบาย พระ ไตรปฎก และ อรรถ กถา ) 
                ๔ .   อนุ ฎีกา   ( คัมภีร อธิบาย พระ ไตรปฎก   อรรถ กถา   และ ฎีกา ) 
                ๕ .   ปกรณ พิเศษ   เชน   วิ สุทธิ มรรค   เปนตน   ที่ มี ผู แตง ขึ้น ภาย หลัง   
อีก เร่ือง หนึ่ง   คือ   มังคลัตถ ทีป นี   อธิบาย มงคล   ๓๘   พระ สิ ริมั ง คลา จาร ย   
ภิกษุ ชาว เชียงใหม เปน ผู แตง   แตง ได ดี มาก   อาน เพลิน   แตง เมื่อ ประมาณ   
๕๐๐   ป มา แลว   สวน วิ สุทธิ มรรค นั้น แตง เมื่อ ประมาณ   ๑,๕๐๐   ป มา แลว   
หนังสือ   ๒   เรื่อง นี้ เปน หลักสูตร การ เรียน บาล ีของ พระ ใน เมือง ไทย 
  โดย นัย ดัง กลาว มา   ผู ที่ แตง หนังสือ เปน ภาษา ไทย อธิบาย พระ 
ไตรปฎก บาง   อธิบาย หลัก ธรรม บาง   มี หลัก ฐาน และ เหตุผล เชื่อ ถือ ได   
จะ อนุโลม เปน อรรถ กถา จาร ย รุน ใหม ได หรือ ไม   หรือ จัด เปน ปกรณ พิเศษ   
เชน   วิ สุทธิ มรรค และ มังคลัตถ ทีป นี   ได หรือ ไม   ลอง คิด ดู 
 

 คำถาม ที่   ๙๔๙ 
  เมื่อ จำเปน ตอง อยู ใกล กับ บุคคล ที่ มี ทิฐิ มานะ มาก   ๆ    บาง คร้ัง ก็ 
ทำให เรา ไมมี ความ สุข เลย   เรา ควร จะ ใช ธรรมะ ขอ ไหน   จึง จะ ชวย ทำให 
ทุกข นอย ลง ได คะ   ขอบพระคุณ คะ 
 
ตอบ   
 เขา มี มาก ก็ ชาง เขา  เรา อยา มี มาก   พยายาม ลด ให นอย ลงๆ   คน 
มี มาก ก็ ทุกข มาก  มี นอย ก็ ทุกข นอย   คุณ รู วา เขา มี ทิฏฐิ มานะ มาก   ไม ดี   
เขา เปน ตัวอยาง ทาง ไม ดี ให เห็น อยู ทุก วันๆ 
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 คำถาม ที่   ๙๕๐ 
   หนู เปน คน คดิมาก โดย เฉพาะ  กบั เรือ่ง งาน   หนู ไม ชอบ ให หวัหนา 
มา ดา หรือ มา วา หน ูแรง   ๆ    แต ทกุ ครัง้ หน ูก ็จะ เงยีบ   ทำให หวัหนา ไม เคย ให 
เกียรติ   มี แต วา แรง ขึ้น   เลย กลาย เปน วา หนู ออนแอ   และ ตอง เปลี่ยนงาน 
บอย   ๆ    เพราะ วา ไม อยาก เจอ เหตุการณ แบบ นี้   แต ใน ความ เปน จริง   แลว 
หนู ไม อยาก หนี   อยาก จะ เผชิญ กับ ความ เปน จริง   เคย ลอง ดู แลว มัน มี 
ผลกระ ทบ ตอ การ ทำงาน   ทำให ทำงาน ไม แลว เสร็จ   จะ ทำ อยางไร ดี คะ 

 ตอบ   
 แตละ คน ก ็พบ แตละ อยาง ไม เหมือน กนั   คณุ พบ แบบ นี ้  คน อืน่เขา 
ก็ พบ อีก แบบ หนึ่ง   ลวน แต เปน ทุกข ทั้ง นั้น   อยู ใน โลก นี้ จะ หนี ไป ไหน ให 
พน ทุกข   อยู คน เดียว ก็ เปน ทุกข ไป อีก แบบ หนึ่ง   ลอง ดู ก็ได   อยู กับ คน อื่น 
ก็ เปน ทุกข ไป คนละ แบบ   ไมมี ใคร ถูกใจ เรา ไป ทั้งหมด   เรา ก็ ไมใช วา จะ 
เปน ที่ ถูกใจ ใคร ไป ทั้งหมด   คน เรา มี สวน ดี บาง มี สวน เสีย บาง   ดี ไม ทั่ว ชั่ว 
ไม หมด 
 เขา มี สวน เลว บาง ชาง หัว เขา       จง ถือ เอา สวน ดี ที่ มี อยู 
  เปน ประโยชน แก โลก บาง ยัง นา ดู    สวน ที่ ชั่ว อยา ไป รู ของ เขา เลย 
  จะ หา คน มี ดี โดย สวน เดียว      อยา ไป เที่ยว คนหา สหาย เอย 
  เหมือน คนหา หนวด เตา ตาย เปลา เลย  ฝก ให เคย มองแต ดี มี คุณ จริง 

 ( พุทธ ทาส ภิกขุ ) 

  คำถาม ที่   ๙๕๑ 
   ปญญา ที่ เปน   วิมังสา   ธัมม วิจ ยะ   และ สัมปชัญญะ   มี ความ แตก 
ตาง กัน อยางไร บาง คะ 
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 ตอบ   
   เหมือน กัน   เหมือน คน เดียวกัน   ทำ หนาท่ี หลาย อยาง    เรียก ไป 
ตาม หนาที่ ที่ ทำ 
 

 คำถาม ที่   ๙๕๒ 
   พระพทุธ องค ตรสั เกีย่ว กบั ลกัษณะ ของ จติ อนั เปน ที ่รวม ของ มรรค 
มี องค   ๘   ไว ใน ที่ ใด   และ อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   นา จะ เปน จิต ตา นุ ปส สนา สติ ปฏ ฐาน 

   คำถาม ที่   ๙๕๓ 
   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย ยก ตัวอยาง พระ อรหันต สาวก ที่ 
ใหความ สำคัญ กับ การ ปฏิบัติ   สิกขาบท ที่ พระพุทธ องค บัญญัติ   ดวย 
มุง หมาย จะ ให เปน แบบ อยาง และ เปน ประโยชน ตอ ชุมชน   ทั้ง ที่ ทาน 
ไม จำเปน ตอง ถือ สิกขาบท ใด เพื่อ ขัดเกลา จิตใจ และ ความ ประพฤติ อีก   
เพราะ ทาน อยู จบ พรหมจรรย แลว ดวย นะ คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   สำหรับ พระ อรหันต ผู อยู จบ พรหมจรรย แลว   ก็ เปน อยาง นั้น 
เหมือน กัน ทุก รูป   คือ เครงครัด ใน สิกขาบท ที่ พระพุทธเจา ทรง บัญญัติ ไว    
แต ถา มอง ใน แง ของ การ ถือ ธุดงค   เชน   อยู ปา เปน วัตร   ถือ บังสุกุล จีวร 
เปน วัตร   ก็ มี พระ มหา กัสสป เปน ตัวอยาง   พระพุทธเจา เคย ขอรอง ให อยู 
ใน เสนาสนะ ที่ อยู ใน บาน เมือง เสีย บาง   ให รับ คหบดี จีวร คือ จีวร ที่ ผูนำ 
มา ถวาย เสีย บาง เพราะ แก แลว   ทาน ทูล ตอบ วา   ทาน ทำ เชน นั้น เพื่อ เปน 
ตัวอยาง ของ ภิกษุ รุน หลัง 
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  คำถาม ที่   ๙๕๔ 
   หาก อยาก จะ บวช   แต ไม ได บวช ควร จะ ทำ อยางไร ดี ครับ   เพราะ 
รูสึก วา ใน สวน ลึก ของ จิตใจ มี ความ ปราถ นา ที่ จะ ออกบวช อยู ตลอด ครับ   
แต ผม ก็ ไม สามารถ จะ ไป บวช ได ตาม ที่ ปรารถ นา   เพราะ มี อุปสรรค เรื่อง 
ลา งาน ครับ   หาก จะ ลา ออก จาก งาน ก็ มี พอ   แม   ที่ ตอง เลี้ยง ดู ซึ่ง ก็ ทำ ไม ได 
อีก   ขอ อนุญาต รบกวน ชี้แนะ ผม ดวย ครับ   หรือ   ผม ตอง สราง เหตุ ปจจัย 
อะไร บาง ครับ 
 
 ตอบ   
   การ ที่ ได อยู เลี้ยง แม ดวย ราย ได จาก การ งาน ที่ สุจริต นั้น เปน บุญ 
อัน สูง อยู   แลว   อยา ตอง บวช ซึ่ง ทำให แม ลำบาก เลย   บวช กาย ไม ได บวช 
ใจ ก็ได   คือ ตั้ง ตน อยู ใน กุศล สุจริต   ขอ ให พอใจ ตาม ที่ มี   ยินดี ตาม ที่ ได   เทา 
นี้ คุณ ก็ มี ความ สุข แลว   ขอ อวยพร ให เจริญ รุง เรอืง ยิ่งๆ ขึ้น ไป 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๕๕ 
   การ ให อภัยทาน ที่ ถูก ตอง ตาม หลัก การ ของ พุทธ ศาสนา เปน 
อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ก็ ให อภัย คน ที่ ควร ให อภัย   มิ ฉะนั้น เรา จะ เต็ม ไป ดวย เวร ภัย   
พระพุทธเจา ทรง แสดง วา   มี คน พาล อยู   ๓   จำพวก ( โดย ปริยาย หน่ึง )   คือ 
   ๑ .   ไม เห็น โทษ โดย ความ เปน โทษ 
   ๒ .   ลวง เกิน เขา แลว ไม ยอม ขอโทษ 
   ๓ .   เขา ขอโทษ แลว ไม ยอม ให อภัย ( ใน กรณี ที่ สมควร จะ ให อภัย ) 
   ใน วงการ พระ สงฆ   ผู ใด ลวง เกิน เขา แลว ไม ขอโทษ   ทาน ปรับ 
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อาบัติ   ผู ที่ เขา รูสึก ผิด แลว ขอโทษ   แต ไม ให อภัย   ทาน ปรับ อาบัติ เหมือน 
กัน   คำ วา   “ ปรับ อาบัติ ”   หมายความ วา ผิด วินัย   เพราะ ฉะนั้น จึง ตอง 
ขอโทษ และ ให อภัย กัน อยู เส มอๆ   เปน อภัยทาน   เรา อยู ใน โลก เกี่ยวของ 
กับ คน ตองเต รี ยม ใจ ไว เสมอ ที่ จะ ให อภัย   เพราะ คน ไม เหมือน กัน   ถา 
เรา ไป เจอ คน ตระหนี่ ก็ คิด เสีย วา   “เขา เปน วัว ตัวผู จะ เอา นม ที่ไหน ให เรา   
ถึง เปน วัว ตัว เมีย ก็ เถอะ   ถา ไมใช โคนม ก็ ไมมี นม ให รีด”   อยาง นี้ เปนตน   
แลว ก็ ให อภัย ไป   อีก คำ หนึ่ง ที่ ควร ทอง ไว เสมอ คือ   “ ชาง มันๆ ”   หรือ   “ ดี 
เหมือนกันๆ ”   ชวย ให สบายใจ ขึ้น ได เยอะ 

 คำถาม ที่   ๙๕๖ 
   การ ทำความ ดี ของ มุนี และ นัก ปราชญ   กับ การ ทำความ ดี ของ 
คน ทั่วไป ตาง กัน อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   คน โดย ทั่วไป ทำความ ดี เพื่อ ให ผล ดี ตก แก ตน บาง   เพื่อ ให คน 
ทั้ง หลาย ยกยอง วา เปน คน ดี บาง   ติด ดี   เมา ดี   หลง ดี   แลว ก็ เดือด รอน เมื่อ 
ไม ได อยาง ใจ   สวน นัก ปราชญ และ มุนี ทำความ ดี เพราะ เห็น แก ความ ดี 
เพื่อ รักษา ความ ดี ไว ใน โลก   ทำ แลว ปลอย   ไม ยึด ไม ติด   ไม หลง ดี   ไม เมา 
ดี   สำนึก อยู เสมอ วา   เปน หนาที่ ที่ จะ ตอง ทำความ ดี   สวน ผล ดี จะ ตก แก 
ใคร ก็ สุด แลว แต เหตุ ปจจัย   ไม ตอง แยง ดี ไม ตอง แขง ดี กับ ใคร   เปนการ 
ปฏิบัติ ยาก แต ทำได   ใน ระดับ สูง พระพุทธเจา ตรัส ไว วา 
   “ แมแต ธรรม เรา ก็ สอน ให ละ เสีย   ไม ตอง กลาว ถึง อธรรม   ธรรม 
เหมือน เรือ หรือ แพ สำหรับ ขาม ฝง   เมื่อ ขาม ฝง ได แลว ก็ ทิ้ง เรือ หรือ แพ ไว 
ที่ ฝง นั้น เอง ” 
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  คำถาม ที่   ๙๕๗ 
   พระพุทธ องค ตรสั ไว หรือ ไม คะ วา   ธรรม ใด เปน ยอด ของ กศุล ธรรม   
และ ธรรม ใด เปน ยอด ของ อกุศล ธรรม 
 
 ตอบ   
   ความ ไม ประมาท เปน ยอด ของ กุศล ธรรม   ความ ประมาท เปน 
ยอด ของ อกุศล ธรรม ตามพ ระ พุทธ พจน ที่ วา   ” ธรรม ที่ เปน กุศล ทั้ง หลาย มี 
ความ ไม ประมาท เปน มูล   รวม ลง ใน ความ ไม ประมาท ”   ตรัส วา   “ ความ ไม 
ประมาท เปน เลิศ ”   สวน ความ ประมาท ตรัส วา เปน ไป เพื่อ โทษ ใหญ 
 

   คำถาม ที่   ๙๕๘ 
   การ อบรม ปญญา ให ได รับ ผล ดี  จะ ตอง ทำ อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   รู วา สิ่ง ใด เปน เหตุ ให เกิด ปญญา ก็ พึง ทำให มาก อบรม ให มาก 
ซึ่ง สิ่ง นั้น   มี พระพุทธ พจน บท หนึ่ง วา   “ ปญญา ยอม เกิด เพราะ การ หมั่น 
ประกอบ   ปญญา ยอม สิน้ ไป เพราะ การ ไม ประกอบ   บณัฑติ รู วา ทาง เสือ่ม 
และ ทาง เจริญ แหง ปญญา เปน อยาง น้ี แลว พึง ตั้ง ตน ไว โดย   ประการ ที่ 
ปญญา จะ เจริญ ”   ( พระพุทธ พจน ใน ธรรมบท ) 
             อีก อยาง หนึ่ง พึง สนใจ ให มาก   ปฏิบัติ ให มาก ใน เรื่อง ปญญา วุฒิ 
ธรรม   ( ธรรม เปน เหตุ ให ปญญา เจริญ )   ๔   อยาง   คือ 
                   ๑ .   หมั่น คบหา คน ดี 
                   ๒ .   หมั่น ฟง คำ สั่ง สอน ของ คน ดี 
                   ๓ .   มี โยนิโส มนสิการ 
                   ๔ .   ปฏบิตั ิธรรม ตาม สมควร แก ธรรม   คอื   ปฏบิตั ิธรรม ตาม สมควร 
แก ฐานะ ของ ตน 
   ( พระพุทธ พจน   ใน อัง คุต ต รนิ กาย   จตุ กก นิบาต ) 
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 คำถาม ที่   ๙๕๙ 
   ความ ทุกข ทั้ง   ๑๐   ประเภท ที่ พระพุทธ องค ตรัส ไว   มี ทุกข ใด บาง 
ที่ พระ อริยบุคคล ยัง ตอง ประสบ อยู   และ จะ แก ทุกข นั้น ได อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ที ่จริง ความ ทกุข ทัง้   ๑๐   ประการ ม ีสภาว ทกุข เปนตน   ไม ได มา ใน 
ที ่เดียวกนั กระจัดกระจาย กนั อยู   สมเด็จ พระ มหา สมณ เจา กรม พระยา วชริ 
ญาณ ว โร รส ทรง นำ มา รวม ไว ใน หนงัสอื   “ ธรรม วจิารณ ”   หลกัสูตร นกั ธรรม 
ชั้น เอก   ตอน ที่ วา ดวย ทุกข ลักษณะ   ผม ได บรรยาย ไว คอน ขาง ละเอียด ใน 
หนังสือ เร่ือง ” ความ ทุกข และ การ ดับ ทุกข ”   ความ ทุกข เหลา นี้ พระ อริย เจา 
ละ ได บาง ละ ไม ได บาง   และ ละ ได ไม เทา กัน   เพราะ พระ อริย เจา มี หลาย 
ระดับ   ความ ทุกข ใด ที่ สืบ เนื่อง มา จาก กิเลส  พระ อริย เจา ที่ ละ กิเลส ได 
หมดแลว ก ็ไม  ตอง ทกุข เพราะ เรือ่ง นัน้   ความ ทกุข ใด ที ่เปน เร่ือง ของ สงัขาร 
หรือ เร่ือง ของ ขันธ   ทาน ก็ ยัง ตอง ทุกข เพราะ เรื่อง นั้น อยู 
 
 
  คำถาม ที่   ๙๖๐
   ” ความ กตัญู ตอ บุญ ”   หมายความ วา อะไร คะ   มี ความ จำเปน 
และ ความ สำคัญ อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   คอื ให นกึ อยาง นี ้  คน เรา เกดิ มา เพราะ บญุ อำนวยผล ให และ อยู ได 
ดวย บุญชวย รักษา   และ เรา เปน หนี้ สังคม กัน ทุก คน   เพราะ ปจจัย   ๔   ที่ เรา 
ใช อยู ทุก วัน นั้น สังคม โดย รวม ได ผลิต ขึ้น   เพราะ ฉะนั้น เรา จึง ตอง กตัญู 
ตอ บุญ และ ระลึก ถึง บุญ คุณ ของ สังคม   ตอบแทน สังคม เทา ที่ จะ ทำได 
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 คำถาม ที่   ๙๖๑    
   จิต ที่ ควร แก การ งาน   หมาย ถึง จิต ที่ มี ลักษณะ เชน ใด คะ 
 
 ตอบ   
   จิต ที่ บริสุทธิ์ ผองแผว   ตั้ง มั่น   ความ หมาย เดิม หมาย ถึง จิต ที่ ควร 
แก การ งาน ทาง จิต   ทาน หมาย ถึง   จิต ที่ ได ฌาน ที่   ๔   แลว   พรอม ที่ จะ นอม 
จิต ไป เพื่อ อภิญญา ตางๆ   มี   บุพ เพ นิ วา สา นุส สติ ญาณ   เปนตน   ใน พระ 
ไตรปฎก ทุก แหง   เมื่อ พระพุทธเจา ตรัส ถึง เรื่อง นี้ ก็ จะ ตรัส ทำนอง นี้   ทีนี้ ถา 
จะ อธิบาย ให เปน สามัญ ลง มา   ก ็อธบิาย วา   จติ ที ่ฝก ดแีลว จะ ให คดิ เรือ่ง ใด 
กไ็ด   จะ ไม ให คดิ เรือ่ง ใด กไ็ด   เหมอืน ดนิ นำ้มนั ที ่เรา จะ ปน ให เปน รปู ใด กไ็ด   
ไม เหมือน ดิน แหง และ ดิน เหลว   อยาง นี้ แหละ เรียก วา   กัม มนี ยะ   แปล วา   
ควร แก การ งาน         

  คำถาม ที่   ๙๖๒
   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย อธิบาย วา   ทำ อยางไร การ ให ทาน 
ของ ผู มี ทรัพย นอย จึง จะ ได ผล มาก   ไม ยิ่ง หยอน ไป กวา ทาน จำนวน มาก 
ของ ผู มั่งมี คะ   ( เพื่อ จะ ได เปน กำลัง ใจ แก ผู ไมมี ทรัพย มาก แต มี น้ำใจ 
ปรารถนา จะ สละ ทรพัย   เพือ่ ประโยชน ของ ผู อืน่ )   และ บำเพญ็ ทาน อยางไร 
จึง จะ ถือวา เปน บุญ อัน สูงสุด คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   มี ศรัทธา   เชื่อ กรรม และ ผล ของ กรรม   ให ดวย จิต เลื่อมใส   ดัง ที่ 
ทาน กลาว วา   กอน ให ก็ มี จิต เลื่อมใส   กำลัง ให ก็ มี ใจ ชื่นบาน   ให แลว ก็ รูสึก 
พอใจ ไม เสียดาย   ให ทาน ใน ทาน ผู มี คุณธรรม สูง   กำหนด อยาง สูง คือ ผู ที่ 
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ปราศจาก กิเลส   อยาง นี้ แหละ เรียก วา   ทาน แม จะ ให นอย แต ก็ มี ผล มาก   
แต ถา ปราศ จาก ทัก ขิไณยย บุคคล เสีย แลว   แม จะ ให มาก ก็ มี ผล นอย   ( ดู 
ขอความ ใน   เวลา ม สูตร ) 
             บรรดา ทาน ทั้ง หลาย  ธรรม ทาน เปน เลิศ เปน บุญ อัน สูงสุด 

  
  คำถาม ที่   ๙๖๓ 
   สิง่ ที ่เปน ยอด ปรารถนา ของ นกั ปราชญ   มนุ ี  และ บณัฑติ   คอื อะไร 
คะ   เปน สิ่ง เดียวกัน หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   แตละ บคุคล ม ีความ ปรารถนา สงูสดุ ที ่ไม เหมอืน กนั   ลอง ด ูประวตั ิ
พระพทุธ สาวก กไ็ด   แตละ องค ตาง ก ็ม ีความ ปรารถนา ตาง กนั จงึ ได ประสบ 
ผล สำเร็จ สงูสุด คอื ความ เปน   เอตทคัคะ ตางๆ   กนั   แต ถา ตัง้ คำถาม วา   อะไร 
ควร จะ เปน ยอด ปรารถนา ของ นัก ปราชญ เปนตน   ก็ ตอบ ได วา   ความ สิ้น 
ทุกข ใน สังสารวัฏ   ก็ คือ ความ สิ้น กิเลส นั่นเอง 
 

 คำถาม ที่   ๙๖๔
   เคย ได รบั ทราบ มา วา   ขณะ ใด ที ่บคุคล ไม เปน ไป ใน บญุ กริยิา วตัถ ุ  
๑๐   ขณะ นั้น บุคคล ยอม มี อกุศล จิต   แม จะ ไม ได ทำ ทุจริต กรรม ก็ตาม   แต 
จิต ก็ จะ เปน อกุศล   คำ กลาว นี้   เปน จริง เสมอ ไป หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   ได ฟง มา จาก ไหน   ใคร เปน คน พูด   ทำไม จึง พูด อยาง นั้น   จิต ยอม 
เปน กุศล บาง   อกุศล บาง   อพ ยาก ฤต บาง   แลว แต เหตุ ปจจัย ปรุง 
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 คำถาม ที่   ๙๖๕ 
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ที่ ผม เขียน มา ไมมี คำถาม มา ถาม ครับ   
แต มี ความ ประสงค ที่ จะ ขอ พร ที่ ดี   ๆ    จาก ทาน อาจารย   เพื่อ เปน มงคล แก 
ชีวิต   เนื่อง ใน วาระ โอกาส วัน คลาย วัน เกิด ของ ทาน อาจารย   ลูก ศิษย คน 
หนึ่ง เชน ผม   หรือ หลาย   ๆ    ทาน   คง ตองการ คำ อวยพร จาก ทาน อาจารย 
เชน กัน   ทุก วัน นี้ ก็ได อาศัย ฟง เสียง ของ อาจารย ดวย การ เปด ซีดี ที่ ได รับ 
มา จาก ทาน   และ อาน หนังสือ ของ ทาน   ทาย นี้ ขอ ให อาจารย ดูแล สุขภาพ 
ดวย ครับ   ระลึก ถึง อาจารย เสมอ   ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 ตอบ   
   ขอบใจ มาก ที่ เขียน มา เชน นี้   ขอ อวยพร วา   ดวย อานุภาพ แหง 
พระพุทธเจา   พระ ธรรม   และ พระ สงฆ   รวม ทั้ง คุณ งาม ความ ดี ทั้ง หลาย   
ขอ ให คุณ และ ศิษย ทั้ง หลาย พน จาก โรค ทั้ง ปวง   พน จาก ความ เดือด รอน 
ทั้ง ปวง   พน จาก เวร ภัย ทั้ง ปวง   เปน ผู ดับ เย็น ตลอด กาล ทุก เมื่อ 
 

  คำถาม ที่   ๙๖๖ 
   ผู ที่ อบรม จิต ดีแลว   กับ ผู ที่ ยัง ไม ได อบรม จิต   จะ มี ลักษณะ ที่ ตาง 
กัน อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   โดย ปริยาย หนึ่ง   ผู ที่ อบรม จิต ดีแลว จะ เปน ผู ไม หวั่น ไหว ใน 
โลกธรรม   หรือ หว่ัน ไหว นอย   สวน ผู ที่ ยัง ไม ได อบรม จิต ให ดี จะ เปน ผู หวั่น 
ไหว ตอ โลกธรรม มาก   คือ ไม ตระหนัก รู วา โลกธรรม เปน ของ ไม เที่ยง   มี 
ความ แปรปรวน เปน ธรรมดา   อีก ปริยาย หนึ่ง   โดย นัย แหง อิน ทรีย ภาวนา 
สูตร   มัชฌิม นิกาย   อุป ริ ปณณาส ก   พระพุทธ องค ทรง แสดง วา   “ ผู ที่ อบรม 
อินทรีย ดีแลว   ยอม ไม หวั่น ไหว ตอ ทุกข และ สุข   ฯลฯ ” 
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   คำถาม ที่   ๙๖๗ 
   ใน ฐานะ ที่ ทาน อาจารย เปน แบบ อยาง ของ พหูสูต ผู เปน ที่ เคารพ 
อยาง ยิ่ง ของ พุทธ ศาสนิ ก จำนวน มาก   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย   โปรด 
กลาว ถึง ประโยชน   ความ จำเปน   และ คุณคา ของ การ ที่ สามารถ จดจำ 
พระพุทธ พจน ได มาก ตอ การ ดำรง ชีวิต ประจำ วัน   เพื่อ เปน แบบ อยาง ให 
คน รุน หลัง ได ดำเนิน รอย ตาม ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   เบ้ือง แรก ตอง ตระหนัก ถึง องค ของ พหูสูต   ๕   ประการ กอน   คือ 
   ๑ .   อาน มาก   ศึกษา มาก   ฟง มาก   ( สุต ธ โร   สุต สนฺ นิจฺ จ โย ) 
                     ๒ .   จำ ไว ได มาก   ( ธตา ) 
                     ๓ .   วา ได คลอง ไม ติดขัด   ( วจ สา   ปริ จิ ตา ) 
                     ๔ .   ใครครวญ ดวย ใจ   หมั่น ใครครวญ หาความ หมาย อยู เสมอ   
(มนสา นุ เปกฺ ขิ ตา ) 
                     ๕ .   แทง ทะลุ ปรุโปรง   คือ เขาใจ ชัดเจน   ( ทิฺฐิ ยา   สุปฺ ปฏิ วิทฺธา ) 
   ( นา ถก รณ ธัมม สูตร ) 
             เมื่อ พยายาม ปฏิบตัิ กระทำ ให มี องค ของ พหูสูต   ๕   ประการ นี้ อยู 
ใน ตน แลว  ก็ จะ เปน พหูสูต บุคคล ใน วิ ชา นั้นๆ   ที่ ตองการ 
           การ จำ พระพุทธ พจน ได มาก นั้น เปน ประโยชน กับ ความ เขาใจ 
ธรรม และ การ ดำเนิน ชีวิต เปน อยาง มาก   เพราะ เมื่อ จะ ทำ สิ่ง ใด จะ พูด 
สิ่ง ใด จะ คิด สิ่ง ใด   พระพุทธ พจน ก็ จะ โผล ขึ้น มา เปน ประทีป สอง ทาง ชีวิต   
ยัง จะ เปน ประโยชน เกื้อกูล แก ผู อื่น เปน อัน มาก   ความ จำ ได มาก จะ ชวย 
ประหยัด เวลา ใน การ คนควา หาความ รู ได มาก ดวย 
           มี เรื่อง เลา ไว ใน คัมภีร วา   มี พราหมณ คน หนึ่ง เขาไป เฝา 
พระพทุธเจา   กราบทูล วา   พระพุทธเจา เขา กไ็ด บชูา แลว   พระ สงฆ เขา กไ็ด 
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บชูา แลว   เขา ตองการ จะ บชูา พระ ธรรม จะ ให ทำ อยางไร   พระพุทธเจา ตรสั 
วา   ให ไป บูชา พระ สงฆ ผู เปน พหูสูต   พราหมณ ถาม วา ใคร เลา เปน พหูสูต   
พระพุทธเจา ตรัส วา ให ไป ถาม ภิกษุ ทั้ง หลาย   เมื่อ พราหมณ ไป ถาม   ภิกษุ 
ทั้ง หลาย ก็ ตอบ วา   “ พระ อานนท ”   พราหมณ จึง ได นำ ของ ไป บูชา พระ 
อานนท   เปน อัน ได บูชา พระ ธรรม 
 

  คำถาม ที่   ๙๖๘ 
   พระพุทธ พจน ที่ เปน หลัก ฐาน วา   พระพุทธ องค ทรง มี ความ รู ที่ ถูก 
ตอง และ ลึก ซึ้ง มาก เกี่ยว กับ เรื่อง สรี ระ ของ มนุษย   หรือ ชีววิทยา   ปรากฏ 
อยู ใน สวน ใด ของ พระ ไตรปฎก บาง คะ 
 
 ตอบ   
   มี หลาย แหง   จะ ตอบ เทา ที่ พอ นึก ได เวลา นี้ 
           ๑ .   ใน สัง ยุต ตนิ กาย   มี ผู มา ถาม ถึง กำเนิด ของ มนุษย วา มนุษย 
เกดิ มา ได อยางไร   พระพุทธเจา ตรัส ตอบ วา 
                       “ ที แรก เปน   “ กล ละ ”   กอน   ตอ มา เปน   “ อัพ พุ ทะ ”   ตอ มา เปน   “ เปสิ”   
ตอ มา เปน   “ ฆนะ ” 
   ตอ มา เปน  “ปญจ สาขา ”   มารดา บริโภค สิ่ง ใด เด็ก ใน ครรภ ก็ได 
บริโภค สิ่ง นั้น ( ทาง สาย สะดือ ) ” 
   กล ละ เปน จุด ใสๆ   อัพ พุ ทะ เปน เหมือน น้ำ ลาง เนื้อ   เป สิ เปน กอน 
เนื้อ เหลว   ฆ นะ เปน กอน เนื้อ แข็ง   ปญจ สาขา เปน   ๕   ปุม คือ คอ รวม ศีรษะ   
แขน ทั้ง สอง   ขา ทั้ง สอง 
           ๒ .   ใน มัชฌิม นิกาย   พระพุทธเจา ตรัส วา ” มนุษย เกิด ขึ้น มา ดวย 
อาศยั เหตุ   ๓   อยาง   คือ 
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   ๑ .   มารดา บิดา รวม เพศ กัน   ( มา ตา ป ตูนํ   สํ วา เสน ) 
   ๒ .   มารดา อยู ใน วัย เจริญ พันธุ   ( มาตา   จ   อุตุ นี   โห ติ ) 
   ๓ .   วิญญาณ มา ถือ ปฏิสนธิ   ( คนฺธพฺ โพ   ปจฺ จุปฺฐิ โต ) ” 
   ฯลฯ 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๖๙ 
   เรียน ถาม อาจารย   นั่ง สมาธิ แลว เกิด ปญญา   คำ วา ปญญา นี้ คือ 
อะไร ครับ 
 
 ตอบ   
   ปญญา ก็ คือ ปญญา  รู เห็น ตาม เปน จริง   ที่ จริง นั่ง สมาธิ ก็ได สมาธิ   
ถา จะ ให ได ปญญา ตอง เจริญ ปญญา อีก ตาง หาก   อาศัย สมาธิ เปน พื้น 
ฐาน ได 
 
 
 คำถาม ที่  ๙๗๐ 
   การ อวด อุ ตริ มนุ สส ธรรม   ของ พระ ภิกษุ สงฆ   มี ขอบเขต ขนาด 
ไหน ครับ ถึง จะ เรียก วา อวด   ระดับ ศีล ,   สมาธิ ,   ปญญา   หรือ ขั้น ปฏิเวธ   
ครับ   อาจารย ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ใน พระ บาลี ที่ วา ดวย อุ ตริ มนุ สส ธรรม   ทาน อาง ถึง ฌาน   วิโมกข   
สมาธิ   สมาบัติ   มรรค   ผล 
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 คำถาม ที่   ๙๗๑ 
   พระพุทธ องค ได ตรัส ถึง อานุภาพ   หรือ คุณ ของ ความ เปน ผู พูด 
นอย ไว อยางไร บาง คะ 
 
 ตอบ   
   ไม เพอ เจอ   ไม เสีย กำลัง มาก   สงบ 
 

 คำถาม ที่   ๙๗๒
   ทาน   อาจารย ม ีความ เหน็ วา   ระบบ การ ศกึษา ของ คณะ สงฆ ไทย 
ควร ได รับ การ ปรับปรุง หรือ ไม คะ   หาก สามารถ ทำได ตาม ความ เห็น ของ 
ทาน อาจารย   ควร เนน การ เรียน การ สอน ใน เรื่อง ใด   ควร เพิ่ม   หรือ ลด เรื่อง 
ใด คะ 
 
 ตอบ   
   หลกัสตูร ก ็ใชได อยู แลว   
เพยีง แต คดิ หา วธิ ีวา ทำ อยางไร 
ผู เรียน จึง จะ เขาใจ แจม แจง ใน บท 
เรียน นั้นๆ   ใน การ นี้ ครู ผู สอน มี บทบาท 
สำคัญ มาก   คือ ครู ผู สอน ตอง รู จริง   มี ความ 
รู กวาง ขวาง และ ลึก ซึ้ง 
 

บาท 
 ความ
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    คำถาม ที่   ๙๗๓ 
   อริย วัง ส ปฏิปทา   กับ อน ติ มานี   มี ความ เกี่ยวของ สัมพันธ กัน 
อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   อริย วัง ส ปฏิปทา   คือ   แนว ปฏิบัติ ของ วงศ พระ อริยะ   มี   ๔   ขอ 
ดวย กัน คือ 
                           ๑ .   สันโดษ ดวย จีวร 
                           ๒ .   สันโดษ ดวย บิณฑบาต 
                           ๓ .   สันโดษ ดวย เสนาสนะ 
                           ๔ .   ยินดี ดวย ภาวนา 
             ไม ยก ตน ขม ผู อื่น   ไม ดู หมิ่น ผู อื่น ดวย เหตุ ที่ ตนมี คุณธรรม เชน นี้ๆ   
อัน นี้ ก็ เปน อน ติ มานี 
 

 คำถาม ที่   ๙๗๔ 
   ปญญา   คือ   การ รู เห็น ตาม ความ เปน จริง   “ ความ เปน จริง ”   ดัง 
กลาว   คือ อะไร คะ   การ เจริญ ปญญา   ทำ อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   อะไร เปน จรงิ อยางไร ก ็รู เหน็ ตาม นัน้   เชน วา   สงัขาร ทัง้ ปวง ไม เทีย่ง   
สงัขาร ทัง้ ปวง เปน ทกุข   ธรรม ทัง้ ปวง เปน อนตัตา   ก ็รู เห็น ตาม นัน้   เรียก วา รู 
เหน็ ตาม ความ เปน จรงิ   การ เจรญิ ปญญา ก ็คอื   รู เหน็ ตาม ความ เปน จรงิ ให 
มาก   ทำให มาก   อบรม ให มาก 
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 คำถาม ที่   ๙๗๕ 
   พระพุทธ องค ทรง ให หลัก ใน การ ตัดสิน วา   สิ่ง ใด เปน ธรรม   สิ่ง ใด 
เปน วินัย   สิ่ง ใด มิใช ธรรม   สิ่ง ใด มิใช   วินัย   ไว อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   มี ลักษณะ ตัดสิน ธรรม วินัย   ๘   ประการ   เชน   สิ่ง ใด เปน ไป เพื่อ 
ความ มัก นอย สันโดษ  สิ่ง นั้น เปน ธรรม เปน วินัย   สิ่ง ใด เปน ไป เพื่อ ความ 
ไม มัก นอย ไม สันโดษ  อัน นั้น ไมใช ธรรม ไมใช วินัย   เปนตน   มี เรื่อง ปรารภ 
ความ เพยีร   เรือ่ง เลีย้ง งาย   เปน ธรรม เปน วนิยั   ความ เกยีจคราน   ความ เปน 
ผู เล้ียง ยาก ไม เปน ธรรม ไม เปน วินัย   และ อื่นๆ 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๗๖  
   หาก   จะ ศกึษา วา   พระพทุธ องค ทรง จำแนก พระ อรยิบคุคล ไว เปน   
๔   ประเภท   และ ทรง กลาว ถงึ คณุสมบตั ิของ พระ อรยิบคุคล ทัง้   ๔   ประเภท 
ไว อยางไร   ควร จะ อางอิง จาก พระ สูตร ใด คะ 
 
 ตอบ   
   ดู สังโยชน   ๑๐   ก็ได   พระ โสดาบัน ละ กิเลส ได   ๓   ขอ แรก   พระ สก 
ทา คามี ก็ เหมือน พระ โสดาบัน เพียง แต ทำ ราคะ   โทสะ   โมหะ   ให เบาบาง 
ลง   พระ อนาคามี ละ สังโยชน ได อีก   ๒   คือ กาม ราคะ   และ ปฏิฆะ   ๕   อยาง 
นี้ เรียก วา สังโยชน เบื้อง ต่ำ   พระ อรหันต ละ สังโยชน เบื้อง สูง ได   ๕   คือ รูป 
ราคะ   อรูป ราคะ   มานะ   อุทธัจ จะ   อวิชชา 
               พระ โสดาบนั และ พระ สก ทา คาม ีเปน สลี ปร ิป ุร ี  แปล วา ผู สมบรูณ 
ดวย ศลี   พระ อนาคาม ีเปน สมาธ ิปริ ป ุร ี  สมบรูณ ดวย สมาธ ิ  พระ อรหนัต เปน 
ปญญา ปริ ปุ รี   สมบูรณ ดวย ปญญา 
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 คำถาม ที่   ๙๗๗
   ความ จริง   ใน พุทธ ศาสนา มี กี่ ประเภท   อะไร บาง คะ   และ ความ 
จริง   ใน ทาง ปรัชญา   เหมือน   หรือ แตก ตาง จาก ความ จริง   ใน พุทธ ศาสนา 
อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ถา เปน ความ จริง ก็ เหมือน กัน   ไม วา ทาง ศาสนา หรือ ทาง ปรัชญา   
ถา รู จริง เห็น จริง ก็ รู เห็น อยาง เดยีวกัน   เปรียบ เหมือน ดื่ม น้ำ มะนาว เปรี้ยว   
มัน ก็ รูสึก อยาง เดียวกัน 

 คำถาม ที่   ๙๗๘ 
   การ ทำบุญ เปน ไป ตาม อำนาจ กเิลส หรอื ไม อยางไร ครบั อาจารย 
( ทำ เพราะ อยาก ได บุญ )   
   -   เหตุ ที่ ประเทศไทย มี ความ คิด วา   อะไร ก็ได   เหมือน กับ ออนแอ 
ทาง ความ คิด   มี คน บอก วา เปน เพราะ พระพุทธ ศาสนา   ตาง จาก ประเทศ 
ที่ เปน ตาง ศาสนา   มี การ พัฒนา ไป ถึง โลก พระจันทร กัน แลว   อาจารย คิด 
เห็น เชน ไร   
   -   มี คน พูด ที่ ไม คอย เขาหู   พูด เห ยียบ ย่ำ   ขอ หลัก การ ปฏิบัติ ของ 
อาจารย วา ควรวาง ตน แบบ ไหน จะ ได ไม ทุกข   
   -   การ บชูา พระพุทธ รปู ยนื ปาง ลลีา โดย การนำ พวง มาลยั ไป คลอง 
ที่ ขอ พระหัตถ ที่ ทรง ยก ขึ้น นั้น ทำได หรือ เปลา ครับ   ผม ได ทำ ลง ไปแลว 
( ตามๆ เขา ไป )   คิด แลว แปลกๆ   ครับ   เพราะ ไม เห็น ที่ไหน ทำ   ลักษณะ 
พระพุทธ รูป ประทับ ยืน อยู บน ฐาน ที่ สูง เหนือ ศีรษะ ของ เรา และ มี โตะ ที่ 
มี   แจกัน และ กระถาง ธูป เทียน อยู ขาง ลาง ( พยายาม มาก   เอา ทอ   pvc   
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ยาว แลว เอา ลวด มา คลอง ทำ เปน ตะขอ แลว เอา พวง มาลัย ประดิษฐ 
แขวน บริเวณ ขอ   พระหัตถ ของ พระพุทธ รูป   ถา ไม ควร ทำ  ผม จะได ไป เอา 
ออกนะครับ   แม ผาน มา นาน แลว ก็ ยัง คิดมาก   วา ใคร มา เห็น เขา อาจ คิด 
วา แบบ นี้ เปน สิ่ง ที่ ทำได )  แลว ทำตา มอ ยาง   
   -   เวลา ดู ภาพ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา จาก หลายๆ ที่ มัก เปน ภาพ ที่ 
พระพุทธ องค ทรง ยัง มี   พระ เกศา   พระ เมา ี อยู   ผม วา ไม นา จะ เปน ไป ได 
นะ ครับ   ทาน ตัด พระ เมา ี   โกน พระ เกศา แลว นี่ นา 
 
  ตอบ   
   ทำบุญ เพราะ อยาก ได บญุ ก ็ดแีลว   เหมือน คณุ ทำงาน เพราะ อยาก 
ได เงิน ก็ ไม เสีย หาย อะไร 
           ไป โลก พระจันทร ไป ทำไม   ไป ทำ อะไร   ไป แลว 
พน ทุกข ได ไหม   พน จาก แก   เจ็บ   ตาย ไหม 
           เหยียบ ย่ำ อะไร   เหยียบ ย่ำ ใคร   เหยียบ ย่ำ 
วา อยางไร   คุณ ก็ ทอง คาถา   “ ชาง มัน ”   เสีย บาง   
จะ ได ไม เดอืด รอน กบั เรือ่ง ไร สาระ   เขา ก ็ไมม ี
ตวั ตน   เรา ก ็ไมม ีตวั ตน   เปน สกั แต วา ธาตุ   ๔   
ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   เหมือน กัน 
           เรื่อง พระ เมา ี เปน เรื่อง ของ 
ศิลปกรรม ที่ ชาง ปน พระพุทธ รูป 
ตองการ ให แปลก จาก พระ สาวก   
เปน สัญญ ลักษณ แหง ปญญา    
 

ไป ทำ อะไร   ไป แลว
 ไหม 
คร   เหยียบ ย่ำ 
น ”   เสีย บาง   
า ก ็ไมมี
าต ุ  ๔  

อง 
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 คำถาม ที่   ๙๗๙ 
   ทาน อาจารย คิด วา   ตอน นี้ คน หัน มา สนใจ และ ศึกษา ธรรม มาก 
ขึ้น เพราะ เหตุ ใด 
 
 ตอบ   
   ไม แนใจ วา คน สนใจ ธรรมะ มาก ขึ้น   ที่ เรา ดู เหมือน มาก ขึ้น นา จะ 
เปน เพราะ พลเมือง เพิ่ม ขึ้น มาก   ถา คิด เปน เปอรเซนต เมื่อ   ๕๐   ป กอน กับ 
เดี๋ยว นี้ อาจ เทา กัน หรือ นอย กวา ก็ได   เรา มี ดัชนี อะไร ที่ แสดง วา คน สนใจ 
ธรรมะ มาก ขึ้น   และ ธรรมะ ที่ เขา สนใจ นั้น ถูก หรือ ผิด   เขาหา ศาสนา ใน 
ทาง งมงาย ก็ มาก 

 คำถาม ที่   ๙๘๐ 
   เวลา พระ ที่ มีชื่อ เสียง ถูก กลาว หา   ทำไม คน สวน ใหญ จะ ตัดสิน 
วา พระ เปน ฝาย ผิด  ทั้ง ที่ การ ตรวจ สอบ ยัง ไม ชัดเจน 

 ตอบ   
   นา จะ เปน เพราะ มี อคติ ตอ พระ อยู แลว  คือ ไม ชอบ พระ   และ มี 
แนว โนม ใน การ ที่ จะ เชื่อ คำ เลา ลือ   คน เรา สวน มาก ชอบ เชื่อ ขาว ลือ อยู 
แลว   พระพุทธเจา จึง ทรง สอน ไว ใน กา ลาม สูตร วา   “ อยา เพิ่ง รีบ เชื่อ โดย 
ขาว ลือ ”   ความ จริง เปน สิ่ง รู ยาก  ดัง ที่ ทาน กลาว วา  ” เรื่อง สัจจะ   ๑   เรื่อง 
สัตว   ๑   เรื่อง ปฏิสนธิ   ๑   เรื่อง ปจจ ยา การ หรือ ปฏิ จจ สมุ ปบาท   ๑ ,   ๔   อยาง 
นี้ รู ได ยาก เห็น ได ยาก   รู แลว เห็น แลว ก็ แสดง ให ผู อื่น รู เห็น ได  ยาก ” 
             เรื่อง สัตว หรือ เรื่อง คน เปน สิ่ง ที่ รู ยาก วา   ทำไม คน นี้ จึง เปน อยาง 
นี้   สัตว จึง เปน อยาง นี้   เพราะ เรา ไมรู ปุ พกร รม ของ เขา   เรา ไมรู ถึง สิ่ง 
แวดลอม ของ เขา   ฯลฯ 
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 คำถาม ที่   ๙๘๑
   สมมติ วา พระ ผิด จริง   ควร ให อภัย ทาน หรือ ไม   ( ความ ผิด ไม ถึง 
ขั้น ปาราชิก )   เพราะ พระ ก็ ยัง เปน คน ที่ มี กิเลส อยู 
 
 ตอบ   
   จะ เปน พระ หรือ เปน ฆราวาส ก็ตาม   โอกาส ที่ จะ ทำ ผิด มี อยู 
เสมอ   เรา ควร ให อภัย   เปด โอกาส ให เขา กลับ ตัว   ควร บำเพ็ญ อภัยทาน 
กัน ให มาก   เพราะ คน ธรรมดา ทำ ผิด ได เสมอ ไม วา จะ อายุ เทาไร   ถา เปน 
พระ เม่ือ ตอง อาบัติ ปาราชิก แลว ก็ ควร จะ สึก ตามพ ระ วินัย ที่ ทาน บัญญัติ   
ไว   สึก แลว ก็ เปน คน ดี ได   ถา เขา รูสึก ตัว แลว หมั่น บำเพ็ญ คุณ งาม ความ ดี   
อาจ บรรลุ ธรรม เปน พระ โสดาบัน   เปนตน   ก็ได 
 
 
 คำถาม ที่   ๙๘๒ 
   การ ที่ พระ ถูก กลาว หา วา ทำ ผิด   ทาน อาจารย คิด วา มี สวน ไหม ที่ 
จะ ทำให ชาว พุทธ เสื่อม ศรัทธา ลง 
 
 ตอบ   
   ก็ มี สวน ทำให ชาว พุทธ เสื่อม ศรัทธา ลง ตอ พระ สงฆ   แต ชาว พุทธ 
ที่ มั่นคง ใน พระ ธรรม   มั่นคง ใน พระพุทธเจา แลว ก็ จะ ไม เสื่อม ศรัทธา ใน 
พระพุทธ ศาสนา   ผม พูด อยู เสมอ วา   การ เขาหา ศาสนา ควร จะ เขา ทาง 
พระ ธรรม กอน   เมื่อ เขาใจ พระ ธรรม ดีแลว   เห็น ประโยชน แลว   ความ เสื่อม 
เสีย ของ พระ สงฆ ก็ เปน เรื่อง สวน ตัว ของ บุคคล นั้น   ไม สั่น คลอน ศรัทธา ใน 
ศาสนา ของ ชาว พุทธ ได 
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 คำถาม ที่   ๙๘๓
   ทำ อยางไร จะ ทำให คน ไม หวั่น ไหว กับ เรื่อง ราว ของ พระ ที่ เกิด 
ขึ้น 
 
 ตอบ   
   ได กลาว ตอบ ไว ใน ขอ   ๙๘๒   บาง แลว   ขอ เพิ่ม เติม ที่ พระพุทธเจา 
ตรัส วา  ” ถา มี ใคร กลาว ติ เตียน พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ   ก็ อยา เพิ่ง 
โกรธ เขา   เพราะ ถา โกรธ เสีย กอน แลว   เรา จะ รู ได อยางไร วา เขา ติ เตียน ผิด 
หรือ ถูก   ถา มี ใคร สรรเสริญ พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ   ก็ อยา รีบ ยินดี 
รับ ไว   เพราะ ถา ทำ เชน นั้น จะ รู ได อยางไร วา เขา กลาว ชม ถูก หรือ ผิด ”   ( นยั   
พรหม ชาล สูตร   ทีฆ นิกาย ) 
 

 คำถาม ที่  ๙๘๔ 
   ผม เหน็ ดวย กบั   อาจารย ครบั   ( ขอ . ๙๘๒ )   ถา พทุธ บรษิทั   ยดึ มัน่ ใน 
พระ ธรรม   ดัง ที่ พระพุทธเจา กลาว ไว กอน ปรินิพพาน วา   “ ให ยึด พระ ธรรม 
ไว เปน ศาสดา แทน เรา ”   แต คน สมยั นี ้กลบั ยดึ ใน ตวั บคุคล แทน   แทนที ่เรา 
จะ มอง ทาน เปน ธงชยั เปน ตวัอยาง   เอา ธรรมะ ที ่ม ีอยู ใน ตวั ทาน มา ปฏิบตั ิ  
พูด   คิด   ปฏิบัติ   กับ ทาน ดวย ความ เมตตา   มอง ให เห็น เปน ปรากฏการณ   
ทุกๆ   สิ่ง มัน เส่ือม ลง ไป ทุก ขณะ   อะไร   อะไร   มัน ก็ เชน นั้น เอง   กุศล   อกุศล   
อัพ ยาก ฤต   มัน ก็ เชน นั้น เอง   ( ยืม คำ ทาน พุทธ ทาส มา ใช ) 

 ตอบ   
   ขอบคุณ มาก ที่ เห็น ดวย   อยาก ให ชาว พุทธ ทั้ง หลาย เปน อยาง 
ที่ คุณ เปน   รูสึก อยาง ที่ คุณ รูสึก   จะ ได ไม ติด ใน ตัว บุคคล มาก เกิน ไป   จะ 
ได ดำเนิน ตามพ ระ พุทธ โอวาท ที่ วา   “ ทาน ทั้ง หลาย  จง มี ตน เปน ที่ พึ่ง  มี 
ธรรม เปน  ที่ พึ่ง เถิด   อยา ได มี สิ่ง อื่น เปน ที่ พึ่ง เลย ” 
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 คำถาม ที่   ๙๘๕ 
   ผา ไตร ใน องค กฐิน มี กี่ ผืน   มี มากกวา   ๑   ผืน ได ไหม 
 
 ตอบ   
   ผา ที่ เปน องค กฐิน จริงๆ  มี ผืน เดียว   จะ เปน จีวร ก็ได  สบง ก็ได 
สงัฆาฏ ิกไ็ด ผนื ใด ผนื หนึง่   นอกจาก นัน้ เปน บรวิาร กฐนิ   พระ สงฆ ใน นกิาย 
ธรรม ยุต ยัง นิยม รับ เปน ผา ขาว อยู   สวน มาก เปน สบง ( ผา นุง )   เพราะ ทำให 
สำเรจ็ ได งาย กวา อยาง อืน่   ตอง ตดั   เยบ็   ยอม   ให เสรจ็ ใน วนั นัน้   แลวก ราน 
กฐนิ หมาย ถงึ นำ ผา กฐนิ นัน้ มา ให สงฆ อนุโมทนา นัน่เอง   สวน มาก จะ เสร็จ 
เอา ตอน ดึก   สวน พระ สงฆ ใน คณะ มหา นิกาย  นิยม รับ ผา ที่ สำเร็จรูป มา 
แลว จึง กราน กฐิน ได เลย   เมื่อ รับ กฐิน เสร็จ แลว   นอกจาก ไตร จีวร ผืน ใด 
ผืน หนึ่ง แลว   ยัง นิยม ถวาย ขอ งอื่นๆ  อีก เปน บริวาร กฐิน   ถวาย เงิน เขา วัด 
ก็ เปน งาน หลัก อยู  ใน สมัย นี้ จึง ได เรี่ย ไร กัน มาก ใน งาน ทอด กฐิน 
 

 คำถาม ที่   ๙๘๖ 
   ถา คณุ พอ ปวย หนกั เปน เสนเลอืด สมอง แตก   หนู จะ สวด มนต บท 
ไหน และ แผ เมตตา อยางไร   หรอื ควร จะ ทำ อยางไร เพือ่ ให คณุ พอ หน ูได รบั 
บุญ คะ   ขอบพระคุณ อาจารย มาก คะ 
 
 ตอบ   
   เบือ้ง แรก ตอง รบี ให หมอด ูแล รกัษา   เผือ่ วา จะ หาย ได   เคย เห็น พระ 
บาง ฆราวาส บาง หายกัน มา หลาย คน แลว   สวน การ สวด มนต การ ทำบุญ 
และ การ แผ เมตตา เปน ตัว ชวย   คุณ จะ สวด บท อะไร ก็ได แลว แผ สวน บุญ 
อุทิศ สวน กุศล ให พอ 
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 คำถาม ที่  ๙๘๗ 
   น ิรตุ ต ิปฏ ิสมั ภทิ า   หมายความ วา อะไร คะ   บคุคล จำเปน ตอง เปน 
ผู ได ร่ำเรียน มา มาก   มี ศิลปวิทยา มาก มา กอน   จึง จะ เปน ผู มี นิ รุต ติ ปฏิ สัม 
ภิท า หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   ปฏิ สัม ภิท า   แปล วา ปญญา แตกฉาน ใน   ๔   อยาง คือ 
               ๑ .   อัต ถ ปฏิ สัม ภิท า   แตกฉาน ใน ความ หมาย 
               ๒ .   ธัมม ปฏิ สัม ภิท า   แตกฉาน ใน หัวขอ ธรรม 
               ๓ .   นิ รุต ติ ปฏิ สัม ภิท า   แตกฉาน ใน ภาษา   คือ   ใช ภาษา ดี   ใช ภาษา 
เปน   ใช ภาษา ถูก ตอง   ใช ภาษา ไพเราะ 
               ๔ .   ปฏ ิภาณ ปฏ ิสมั ภทิ า   แตกฉาน ใน ปฏภิาณ   คอื   ไหว พริบ ด ี  ตอบ 
ปญหา และ แก ปญหา ได ทัน ทวงที   ทัน เหตุการณ 
             จะ เรยีน มาก หรอื เรยีน นอย ไม สำคญั เสมอ ไป   อยู ที ่ความ ถนดั   ถา 
คน ไม ถนัด  ถึง เรียน มาก ก็ ใช ภาษา ไม เปน หรือ ไม ดี พอ 
 

 คำถาม ที่  ๙๘๘
   พระพุทธ องค ทรง ทำ หรือ ตรัส อยางไร   จึง ทรงมี ชัยชนะ เหนือ 
สัจจกนิครนถ คะ 

 ตอบ   
   ตรัส วา   “ ขันธ   ๕   เปน อนัตตา   เพราะ บงัคับ บัญชา ไม ได วา   จง 
เปน อยาง นี้ เถิด  อยา เปน อยาง นั้น เลย   เชน   บังคับ ขอรอง วา อยา แก   อยา 
เจ็บ   อยา ตาย   ถา เปน อัตตา อยาง ที่ สัจ จก นิครนถ ถือ ก็ จะ บังคับ ได ”  
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  คำถาม ที่   ๙๘๙ 
   ผู อบรม จิต ดีแลว   กับ ผู ที่ ยัง ไม ได อบรม จิต   มี ความ แตก ตาง กัน 
อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ขอ แตก ตาง มี หลาย อยาง   เชน   เมื่อ โลกธรรม เกิด ขึ้น   ผู อบรม จิต 
ดีแลว ยอม ไม หวั่น ไหว ดวย โลกธรรม   ผู ไม ได อบรม จิต ยอม หว่ัน ไหว   ฯลฯ 
 

 คำถาม ที่   ๙๙๐ 
   อยาก ทราบ ความ หมาย ของ คำ วา   “ อยา เห็น แก กาล ยาว   และ 
อยา เห็น แก กาล สั้น ” 

 ตอบ   
   ความ หมาย ของ คำ นี ้คอื   อยา เห็น แก กาล ยาว   หมายความ วา   อยา 
ผกู เวร ไว นาน   อยา เหน็ แก กาล สัน้   หมายความ 
วา   อยา รีบ ดวน แตก จาก มิตร   มี ขอความ ตอ ไป 
วา   เวร ยอม ไม ระงับ ดวย การ จอง เวร   แต ยอม 
ระงับ ดวย การ ไม จอง เวร 
             คำ นี ้เปน โอวาท ของ พระ เจา ฑฆี ีต ิโกศล   ให 
โอวาท แก ทีฆ าวุ กุมาร ผู เปน ราชโอรส 

 

ม 
ป
อม 

ล   ให 
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  คำถาม ที่   ๙๙๑  
   ทุก คน ยอม มี มิตร สหาย   อยาก ทราบ วา   ทำ อยางไร มิตรภาพ จึง 
จะ ยั่งยืน ไม จืดจาง 
 
 ตอบ   
   คำถาม ขอ นี้ ขอ ตอบ ดวย พุทธ ศาสน สุภาษิต ที่ วา 
             มติรภาพ ยอม จดืจาง เพราะ เหตุ   ๓   อยาง   คอื   คลกุคลี กนั มาก เกนิ 
ไป   หาง เหิน กัน เกิน ไป   ขอ ใน กาล ที่ ไม ควร ขอ   

   ( อจฺ จา ภิกขณสํสคฺ คา   อ สโมสร เณน   จ 
   เอ เตน   มิตฺ ตา   ชี รนฺ ติ     อกาเล   ยา จนาย   จ ) 

             เพราะ ฉะน้ัน   ผู มี มิตร ดี  ควร 
ถนอมมิตร ดวย การ ไม คลุกคลี 
กัน มาก เกิน ไป   ไม เปน กันเอง 
มาก เกนิ ไป   จน ไมรู จกั เกรงใจ   

ไม หาง เหนิ กนั เกนิ ไป   เวน ระยะ แต 
พอดี พอ งาม   และ ไม ขอ ใน กาล ที ่ไม ควร 
ขอ   เชน   ใน เวลา ที่ เขา ลำบาก ยากจน   

ใน เวลา ที่ เขา มี เรื่อง ใช จาย มาก   
สำหรบั พระสงฆ   ทาน หาม ม ิให ขอ 
ปจจัย   ๔   แก ผู ที่ มิใช ญาติ และ มิใช 
ปวารณา (ปวารณา   =   เปด โอกาส 
อนุญาต ให ขอ ได )        

   เอ เตน   มิตฺ ตา   ชี

          
ถ

ไม
พอด ีพอ
ขอ   เชน

ใน
สำ
ปจจ
ปวา
อน
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 คำถาม ที่   ๙๙๒ 
   ตอน มี ความ ทุกข   ก็ นึกถึง อาจารย เสมอ คะ   อาน ธรรมะ จาก 
คำถาม ของ คน ที่ ถาม เขา มา   ทำให ได ขอคิด   ขอ เตือน ใจ   ได หลาย อยาง   
รวม ทัง้ เปน กำลงั ที ่จะ สู ตอ ไป   หน ูม ีเรือ่ง รบกวน เรยีน สอบถาม อาจารย คะ   
หาก เรา มี เพื่อน รวม งาน ที่ วา เรา เสีย หาย   แต ลับ หลัง นะ คะ   ตอ หนา ก็ มี คะ   
ทำให ได อาย   เรา ควร เถียง กลับ   แต ไมทัน เกมส เขา คะ   พวก ดวย คะ   เรา 
ไมมี พวก   ดู เหมือน ไมมี ใคร อยาก คบ เปน เพื่อน   ดู แตละ คน มี อคติ กับ เรา   
ตอน นี้  ก็ อึดอัด   เหนื่อย   และ เปลี้ย มาก   อยาก ออก จาก งาน   แต ก็ กลัว เอา 
ตัว ไม รอด   เหมือน หมา จน ตรอก   แต ยัง ถูก ทำราย อยู   รูสึก ทุกข   เศรา   บอก 
ไม ถกู คะ   พยายาม นกึถงึ คำ สัง่ สอน ของ อาจารย   หรอื คำ ตอบ ตอบคำถาม 
ของ อาจารย   ดึง มา ให ทัน ใช กับ ความ ทุกข ที่ มี อยู   แต รูสึก ไมทัน   ไมรู จะ 
ทำ อยางไร   เพื่อน ที่ เคย สนิท   ก็ ตีจาก  ธรรมะ ดึง มา ใช ไมทัน คะ   เจ็บ ปวด   
แตทอแท บอก ไม ถูก   รบกวน อาจารย ชวย ตอบ ยาว   ๆ    ดวย คะ 
 
 ตอบ   
   ๑ .   ลอง หนั มา พจิารณา ตนเอง ด ูบาง วา เรา ม ีขอ บกพรอง เสยี หาย 
อะไร หรอื เปลา   โดย ไมม ีอคต ิ  ถา เหน็ วา เรา ไมม ีขอ บกพรอง เสยี หาย อะไร 
ก็ ให คิด วา   คน ดี ยอม ไม เปน ที่ พอใจ ของ คน ไม ดี 
               ๒ .   ให เรา ยืน หยัด อยู ใน ทาง แหง ความ ดี ตอ ไป   ถือ สุภาษิต ที่ วา   
“คน ดี แม มี นอย  ก็ เอาชนะ คน ไม ดี แม มี มาก ได ” 
               ๓ .   ขอ ให คดิ วา   ใคร ทำ ไม ด ีไว   ผล ไม ด ียอม ยอก ยอน เขาหา เขาเอง   
ดัง สุภาษิต ที่ วา  “วัว ใคร ก็ เขา คอก ใคร ” 
               ๔ .   เวร กรรม เปน ของ ม ีจรงิ   ใคร ทำ สิง่ ใด ไว ยอม ได รบั สิง่ นัน้   เรา ไม 
ทำบาป ไม ทำเวร กบั ใคร   ขอ ให สบายใจ เถดิ   ไม จนัทน ม ีกลิน่ หอม   ใคร เอา 
ขวาน ไป ถาก ดวย เจตนา ราย  ก็ ยัง ให ความ หอม ติด คม ขวาน ไป ดวย 
               ๕ .   ขอ ให ดำเนิน ตาม ปฏิปทา ของ บัณฑิต ที่ วา   “ บัณฑิต  แม 
ประสบ ทุกข ก็ ไม ทิ้ง ธรรม ” 
   ขอ อวยพร ให คุณ ประสบ ความ สำเร็จ ใน สิ่ง ที่ นึก หวัง 
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 คำถาม ที่   ๙๙๓ 
   เรียน ถาม อาจารย นิยาม คำ วา   จิตใตสำนึก   และ   จิต เหนือ สำนึก   
โปรด ให ความ กระจาง   ขอบพระคุณ 
 
 ตอบ   
   จิตสำนึก   คือ   จิต ขณะ ปจจุบัน   เหมือน ของ ที่ ลอย อยู เหนือ น้ำ   
จิตกึ่งสำนึก   คือ   สิ่ง ที่ เรา ระลึก ได บาง ระลึก ไม ได บาง   เหมือน ของ ที่ จม 
อยู ใน น้ำ แต พอ เอา มือ หยิบ ขึ้น มา ได   เหมือน กับ สิ่ง ที่ เรา รูสึก วา เหมือน จะ 
ลืม ไป แต พอ นึก ขึ้น มา ได   จิตใตสำนึก   คือ   สิ่ง ที่ ผาน ไป แลว โดยที่ เรา นึก 
ไม ได จริงๆ   เหมือน ของ ที่ อยู ใต น้ำ ลึก   เรา มอง ก็ ไม เห็น เอา มือ ควา ขึ้น มา ก็ 
ไม ได   แต จิตใตสำนึก นี้ มี อิทธิพล ตอ พฤติกรรม ใน การ ดำเนิน ชีวิต ของ เรา 
มาก   เพราะ มนั เปน สิง่ ที ่สะสม อยู ใน สวน ลกึ ของ จติ   กลาย เปน อปุนสิยั หรอื 
อัต ลักษณ   คือ ลักษณะ ประจำ ตัว ของ ผู นั้น 

  คำถาม ที่   ๙๙๔ 
   อยางไร จึง เรียก วาการ กระทำ ดี ที่ ผิด คะ 

 
 ตอบ   
   คอื ทำ ด ีแต ทำ ไม ถกู   เชน   เมตตา กรุณา 

เปน สิ่ง ที่ ดี   ถา คุณ เปน ผู คุม นักโทษ   คุณ มี เมตตา 
กรุณา ตอ นักโทษ  เลย ปลอย นักโทษ ไป หมด   
อยาง นี้ เรียก วา ทำ ดี ที่ ผิด   ฯลฯ 

   อย

 
  

เปน
ก
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   คำถาม ที่  ๙๙๕ 
   อุป ปา ทก มนสิการ มี ความ หมาย ตาง จาก ธรรม ฉันทะ อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   อุป ปา ทก มนสิการ   แปล วา   โยนิโส มนสิการ เชิง เรา คุณธรรม   
เชน   พูด หรือ คิด เราใจ ให มี ความ เพียร   บาก บั่น พยายาม   ธรรม ฉันทะ เปน 
สวน หนึ่ง ของ อุป ปา ทก มนสิการ 

 คำถาม ที่   ๙๙๖ 
   ความ ริษยา จัด อยู ใน สังโยชน ขอ ใด ขอ หนึ่ง ที่ พระ โสดาบัน ละ ได 
แลว หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   ความ ริษยา ไมมี ใน สังโยชน   ๑๐   แต สืบ เนื่อง มา จาก ปฏิฆะ ได   
ปฏิฆะ   แปล วา   หงุดหงิด   ไม พอใจ   พระ อนาคามี ละ ได 
 
 
   คำถาม ที่   ๙๙๗ 
   พระพุทธ องค ตรัส ถึง อานิสงส ใน การ ฟง ธรรม ไว วา อยางไร บาง 
คะ   ฟง ธรรม อยางไร จึง จะ ได ประโยชน สูงสุด คะ 
 
 ตอบ   
   ตรัส ไว หลาย ปริยาย   ปริยาย ที่   ๑   วา 
               ๑ .   ผู ฟง ยอม ได ฟง สิ่ง ที่ ยัง ไม เคย ฟง 
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 ๒ .   สิ่ง ใด เคย ฟง แลว   แต ยัง ไม เขาใจ ชัด   ยอม เขาใจ สิ่ง นั้น ชัด ขึ้น 

               ๓ .   บรรเทา ความ สงสัย เสีย ได 

               ๔ .   ทำความ เห็น ให ถูก ตอง ได 

               ๕ . จิต ของ ผู ฟง ยอม ผองใส 

         ปริยาย ที่   ๒    ตรัส แก ภิกษุ ทั้ง หลาย วา   ภิกษุ ผู ฟง ธร รม เนืองๆ   

ยอมได อานิสงส   ๔   ประการ คือ 

               ๑ .   หาก เธอ ตาย ลง ทั้งๆ ที่ เปน ปุถุชน   ( มุฏฐสฺ สติ   กาลํ   กุ รุ มา โน )   

ยอม บังเกิด ใน หมู เทพ นิกาย ใด นิกาย หนึ่ง   บท แหง ธรรม ( ที่ เธอ เคย ศึกษา 

จน คลอง )   ยอม ปรากฏ แก เธอ ผู มี ความ สุข อยู ใน ภพ นั้น   แม สติ จะ เกิด ขึ้น 

ชา   แต เธอ ก็ ยอม บรรลุ คุณ วิเศษ โดย พลัน ( คือ สำเร็จ มรรคผล ได เร็ว ) 

             ๒ .   หาก เธอ ตาย ลง ทั้งๆ ที่ เปน ปุถุชน   ยอม บังเกิด ใน หมู เทพ 

นิกายใด นิกาย หนึ่ง   หาก บท แหง ธรรม ไม ปรากฏ แก เธอ ผู มี ความ สุข อยู 

ใน ภพ นั้น   แต เมื่อ ภิกษุ ผู มี ฤทธิ์   ถึง ความ ชำนาญ ทาง จิต   แสดง ธรรม แก 

เทพ บริษัท อยู   เธอ ยอม ได ความ คิด   นึก ได วา   นี่ คือ ธรรม วินัย ที่ เรา เคย อยู 
ประพฤติ ใน กาล กอน   สติ เกิด ขึ้น ชา   แต เธอ ก็ ยอม บรรลุ มรรคผล ได โดย 

เร็ว   เปรียบ เหมือน คน รูจัก เสียง กลอง เปน อยาง ดี   พอได ยิน เสียง กลอง ก็ รู 
ได ทันที วา   นี่ คือ เสียง กลอง 
               ๓ .   หาก เธอ ตาย ลง ทั้งๆ ที่ เปน ปุถุชน . . .   บท แหง ธรรม ไม ปรากฏ 

แก เธอ ผู มี ความ สุข อยู ใน ภพ นั้น   ผู มี ฤทธิ์ แสดง ธรรม แก เทพ บริษัท ก็ ไมมี   

แต เทพ บุตร ผู แสดง ธรรม แก เทพ บริษัท นั้น มี อยู   เธอ ระลึก ได ถึง ธรรม 
วินัย ที่ เคย ประพฤติ   สติ เกิด ข้ึน ชา   แต เธอ ยอม สำเร็จ มรรคผล โดย พลัน   
เปรียบเหมือน คน รูจัก เสียง สังข อยาง ดี   พอได ยิน เสียง สังข ก็ รู ได ทันที 
               ๔ .   หาก เธอ ตาย ลง ทั้ง ที่ ยัง เปน ปุถุชน   ไป บังเกิด ใน หมู เทพ 

นิกายใด นิกาย หนึ่ง   บท แหง ธรรม ไม ปรากฏ แก เธอ ผู มี ความ สุข อยู ใน 

ภพนั้น   ภิกษุ ผู มี ฤทธิ์ ก็ มิได แสดง ธรรม แก เทพ บริษัท   เทพ บุตร ก็ ไม ได 
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แสดง ธรรม แต เทพ บุตร ผู เกิด กอน ยอม เตือน เธอ ให ระลึก ถึง   พรหมจรรย 

ที่ เคย ประพฤติ   เธอ ก็ ยอม ระลึก ได   สติ เกิด ขึ้น ชา   แต เมื่อ ไดสติ แลว   เธอ  

แตละ คน ประทับ ใจ ตอน ใด ตอน หนึ่ง ไม เหมือน กัน   บาง คน ประทับ ใจ 

ใน หลายๆ ตอน   ไม อาจ ระบุ ลง ไป ได   นอกจาก นี้ ขึ้น อยู กับ ชวง นั้นๆ เขา 
ประสบ เหตุการณ อะไร   นอม จิต ไป ใน พุทธ ประวัติ ตอน นั้นๆ   แลว ได รับ 

ประโยชน เต็ม ที่ สำหรับ เขา ใน เวลา นั้น 

 

   คำถาม ที่   ๙๙๘ 
   มี กุศล กรรม ประเภท ใด บาง ที่ จัด เปน กรรม ไม ดำ ไม ขาว ได ดวย 
คะ 
 
 ตอบ   
   การ ปฏิบัติ ตาม มรรค มี องค   ๘   จน สิ้น อา สวะ   เรียก วา   อา ส วัก ขย 
ญาณ   จัด เปน กรรม ไม ดำ ไม ขาว เปน ไป เพื่อ ความ สิ้น กรรม 
 
 
   คำถาม ที่   ๙๙๙ 
   ขอ อนุญาต กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย วศิน วา   เรื่อง ราว ใน 
พุทธ ประวัติ ตอน ใด   ที่ เปน ที่ ประทับ ใจ ปราชญ ทาง พุทธ ศาสนา เชน ทาน 
อาจารย มาก ที่สุด คะ   และ ดวย เหตุผล ใด คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   แตละ คน ประทับ ใจ ตอน ใด ตอน หนึ่ง ไม เหมือน กัน   บาง คน 
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ประทับ ใจ ใน หลายๆ ตอน   ไม อาจ ระบุ ลง ไป ได   นอกจาก นี้ ขึ้น อยู กับ ชวง 
นัน้ๆ เขา ประสบ เหตุการณ อะไร   นอม จติ ไป ใน พทุธ ประวัต ิตอน นัน้ๆ   แลว 
ได รับ ประโยชน เต็ม ที่ สำหรับ เขา ใน เวลา นั้น 
 

 คำถาม ที่   ๑,๐๐๐ 
   สวัสดี ครับ อาจารย    การ ปลง อาบัติ ของ พระ สงฆ    มี สาระ อะไร 
ชวย อธิบาย ดวย ครับ   แลว พระ อรหันต ทาน ทำ ผิด วินัย ได ไหม ครับ   ( ผม 
คิด วา ได คือ ทำความ ผิด ทาง โลก ที่ เขา บัญญัติ   แต ถา ทาง ธรรม ผม คิด วา 
ทาน ไม ผิด แน เพราะ ทาน ไมมี เจตนา   และ ไม ได กระทำ อะไร ดวย กิเลส )   
ขอบคุณ ครับ 

 ตอบ   
   การ ปลง อาบัต ิของ พระ สงฆ เปนการ สารภาพ ความ ผดิ ตาม ที ่ตน 
ได กระทำ มา และ ระลึก ได   สาระ สำคัญ อยู ตรง นี ้  พระ อรหันต ทำ ผดิ วนิยั ได 
ไหม   ไม แนใจ เพราะ ไม เคย ม ีตวัอยาง   เคย ม ีเรือ่ง เลา ไว ใน การ ทำ สงัคายนา 
คร้ัง แรก วา   พระ มหา กสัสป ประธาน สงฆ ได ปรบั อาบตั ิพระ อานนท หลาย 
ขอ เก่ียว กับ องค   พระพุทธเจา เชน   พระ อานนท มิได ทูล ถาม วา สิกขาบท 
เล็ก นอย ที่ ให สงฆ ถอน ได เมื่อ พระองค นิพพาน   แลว นั้น คือ สิกขาบท เชน 
ไร   พระ อานนท ตอบ วา ทาน ไม เห็น วา ทาน ทำ ผดิ ใน ขอ นี้   แต เมื่อ สงฆ เห็น 
วา ทาน ทำ ผิด ทาน ก็ ขอ ปลง อาบัติ ( อาบัติ ทุ กกฏ   แปล วา   ไม ดี   ไม งาม   ไม 
เหมาะ สม )   แปล วา   ทาน ไม ได ทำ ผิด   แต เมื่อ สงฆ เห็น วา ผิด ทาน ก็ ยอม ซึ่ง 
ใน ตอน นั้น พระ อานนท ก็ เปน พระ อรหันต   แลว 
           มี วิธี ระงับ อธกิรณ อยู วิธี หนึ่ง ( อธิกรณ   แปล วา   คดี   ตามพ ระ 
วินัย)   เรียก วา   สติ วินัย   คือ   ถา มี ใคร ฟอง พระ อรหันต วา ผิด วินัย ขอ ใด ขอ 
หนึ่ง   ทาน ให ถอน คำฟอง นั้น เสีย   เพราะ พระ อรหันต เปน ผู มี สติ สมบูรณ 
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  คำถาม ที่   ๑,๐๐๑
   คำ วา   “ มัตตัญุ ตา   สทา   สาธุ ”   แปล วา อะไร   และ มี วิธี ปฏิบัติ 
อยางไร 
 
 ตอบ   
   แปล วา   ความ พอ ประมาณ หรอื ความ พอด ีด ีเสมอ   วธิ ีปฏบิตั ิก ็คอื   
ทำ อะไร ให พอดี ไม ตึง เกิน ไป ไม หยอน เกิน ไป   ไม มาก เกิน ไป ไม นอย เกิน 
ไป   คน เรา โดย มาก เอียง สุด ไป ขาง ใด ขาง หนึ่ง ไม พอดี   ผม พูด อยู เสมอ วา   
ความ ด ีทำ ไม ยาก ถา เรา รู วา ความ พอด ีอยู ทีไ่หน   กนิ มาก เกนิ ไป ก ็ไม ด ี  กนิ 
นอย เกนิ ไป ก ็ไม ด ี  กนิ แต พอดี นัน่ แหละ ด ี  เส้ือผา ก ็เหมอืน กนั หลวม เกนิ ไป 
หรือ คับ เกิน ไป ก็ ไม ดี   พอดี ตัว นั่น แหละ ดี   เรื่อ งอื่นๆ ก็ ทำนอง นี้   ให รูจัก เดิน 
สาย กลาง ที่ เรียก วา มัชฌิมา ปฏิปทา   ทำ อะไร ก็ จะ สำเร็จ ตาม ประสงค 
 
  
 คำถาม ที่   ๑,๐๐๒
   ธรรม หมวด ใด ที ่เรา ควร อธษิฐาน ไว เปน อธษิฐาน ธรรม เพือ่ รกัษา 
ใจ ให แนว แน   มั่นคง   เด็ด เดี่ยว ใน ทาง แหง ความ ดี คะ 
 
 ตอบ 
   ก็ หมวด ที่ เรียก วา อธิษฐาน ธรรม   ธรรม ที่ ควร ตั้ง ไว ใน ใจ   ๔   อยาง 
คือ   ๑ . ปญญา   ๒ . สัจจะ   ๓ . จา คะ   ๔ . อุป สมะ - ความ สงบ   ใน ธาตุ วิ ภังค 
สูตร ซึ่ง เปน ที่มา ของ ธรรม หมวด นี้   ทาน แสดง ถึง ปริยาย เบื้อง สูง คือ   อริย 
ปญญา,   สัจจะ   หมาย ถึง   นิพพาน ,   จา คะ   เปน อริย จา คะ   หมาย ถึง   สละ 
กิเลส ทั้ง ปวง ,   อุป สมะ   คือ   อริย อุป สมะ   หมาย ถึง   ความ สงบ จาก กิเลส ทั้ง 
ปวง   รวม ความ วา   ทั้ง   ๔   ขอ   หมาย ถึง นิพพาน ทั้ง นั้น   ตาม นัย แหง ธาตุ 
วิภังค สูตร   มัชฌิม นิกาย   อุป ริ ปณณาส ก   พระ ไตรปฎก เลม   ๑๔ 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๐๓
   เคย ได ฟง ทาน อาจารย กลาว ถึง   สิ่ง ที่ ไม ควร กลาว วา มี   เขาใจ 
วา เรียก วา   อ โว หา ริก   อ โป หา ริก   ( กราบ ขออภัย หาก เขียน ผิด นะ คะ )   จึง 
อยาก ทราบ วา   พระพุทธ องค ตรัส เรื่อง นี้ ไว กับ ผู ใด   ใน ความ หมาย หรือ 
สถานการณ   ใด คะ 
 
 ตอบ 
     อัพ โพ หา ริก   หรือ   อ โว หา ริก   แปล วา   ไม ควร กลาว   หรือ   กลาว ไม 
ได วา ม ีหรอื ไมม ี  เชน   นำ้ เหลอื เลก็ นอย ใน แกว ไม พอท่ี จะ ดืม่   ขาว เหลือ เล็ก 
นอย ใน หมอ ไม พอ เพื่อ จะ กิน 
 
 
  คำถาม ที่   ๑,๐๐๔
   เคย ได รับ ทราบ วา   คำ วา   วิปสสนา กรรมฐาน   มิได บัญญัติ ขึ้น ใน 
สมัย พุทธกาล   ถา เชน นั้น   พระพุทธ องค ทรง สอน ให พุทธ บริษัท    “ภาวนา”   
อยางไร คะ   และ สต ิปฏ ฐาน   ๔   กบั วปิสสนา ภาวนา เปน สิง่ เดยีวกัน หรอื ไม 
คะ 
 
 ตอบ   
   สติ ปฏ ฐาน   ๔   เปน สมถะ บาง เปน วิปสสนา บาง   สมถ กรรมฐาน 
และ วิปสสนา กรรมฐาน มี มา แต สมัย พุทธกาล แลว เรียก วา   ภาวนา บาง   
เปน สมถ ภาวนา และ วิปสสนา ภาวนา   ปรากฏ ใน ทุกนิบาต   อัง คุต ต รนิ 
กาย   พระ ไตรปฎก เลม   ๒๐และ ทีฆ นิกาย   ปาฏิก วรรค   พระ ไตร ปฎก เลม   
๑๑   สติ ปฏ ฐาน เปน สวน หนึ่ง ของ สมถ ภาวนา และ วิปสสนา ภาวนา   เรียก 
วา   วิชชา ภาคิ ย ธรรม บาง   แปล วา   ธรรม อัน เปน สวน ให ได วิชชา 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๐๕ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   มี นอง ที่ ทำงาน เขา ถาม ผม มา วา   ถา เกิด เรา 
สำเร็จ ความ ใคร ตัว เอง   เปน บาป ไหม   ผม ตอบ นอง เขา ไป วา   ไม บาป   แต 
เปนการ สะสม กิเลส อนุสัย   เรา ควร รูจัก ควบคุม อารมณ ให พอดี   ผม ตอบ 
ไป อยาง นี้   อาจารย ชวย อธิบาย เพ่ิม เติม หรือ ชวย ตอบ ตาม ความ รู ของ 
อาจารย หนอย ครับ   ขอบคุณ ครับ 

 ตอบ   
   ที ่คณุ อธบิาย ไป ก ็ดแีลว   ถา เปน พระ ทาน หาม ม ิให ทำ   ทำ เขา เปน 
อาบัติ   ฆราวาส ไมมี อาบัติ แต อยา ให บอย นัก   ถา บอย ทำให เสีย สุขภาพ   
ผม ตอบ คุณ ได เพียง เทา นี้ 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๐๖   
   ผม อาน หนังสือ มา เลม หนึ่ง   ทาน เปรียบ วา พระ อรหันต มี อยู   ๒   
แบบ   คือ   แบบ เพิ่ง จะ นิพพาน ใหม   เปรียบ กับ หมอ ที ่เพิ่ง เอา ออก จาก เตา   
ยัง รอนๆ   อยู   ( ยัง ทุรนทุราย กับ เวทนา อยู )   อีก แบบ เปน แบบ นิพพาน นาน 
แลว   เปรียบ กับ หมอ ที่ เย็น แลว   ผม เขาใจ วา พระ อรหันต ทาน เย็น ตั้งแต 
เปน พระ อรหันต แลว   อาจารย ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ผม ไม เคย รู เรือ่ง นี ้อธบิาย ไม ถูก   เคย รู แต วา พระ อรหนัต พวก หนึง่ 
ละ กเิลส ได หมด แลว ยงั ม ีชวีติ อยู   เรยีก วา   สอ ุปาทิ เส สนิพ พาน   อกี พวก หน่ึง 
ดบั กเิลส แลว ดบั ขนัธ แลว ดวย   เรียก วา   อนุ ปาท ิเส สนิพ พาน   นี ่ปริยาย หนึง่   
อกี ปรยิาย หนึง่ วา   ดบั กเิลส ได บาง สวน   เชน   พระ โสดาบนั   พระ สก ทา คาม ี  
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พระ อนาคามี   เรียก วา   สอุ ปาทิ เส สนิพ พาน   พระ อรหันต ดับ กิเลส ได หมด 
แลว   เรียก   อนุ ปาทิ เส สนิพ พาน   เรื่อง หมอ เกา หมอ ใหม อะไร ของ คุณ นั้น 
ผม ไม เคย ไดยิน 

 คำถาม ที่   ๑,๐๐๗
   ผม ได อาน หนังสือ   “ เสรีภาพ ทาง จิต ”   มี วรรค หน่ึง ของ หนังสือ   
บอก วา   ถา นั่ง วิ ปสส นา จน เกิด ปติ   ให เรา ทิ้ง ความ รูสึก ของ ปติ เหมือน 
กับ เรา ยอม ทิ้ง ของ มี คา เล็ก นอย  เพื่อ จะ ไป  ได ของ ที่ มี คา มากกวา นี้ คือ 
ญาณ   แต คน สวน ใหญ ที่ ชอบ นั่ง สมาธิ   เห็น เขา ให ความ สำคัญ กับ ปติ 
มาก   อยาง นี้ ถือวา เปน คน ติด ปติ สุข   เปน วิ ปส สนู ปกิเล สห รือ เปลา ครับ 
อาจารย   ชวย แนะนำ วิธี การ แกไข คน ที่ ชอบ ติด ปติ สุข   ดวย ครับ 

 
 ตอบ   

   เปน วิ ปส สนู ปกิเลส   ถูก แลว   ตอง พิจารณา วา   
ปติ นี้ ยัง หยาบ นัก  แลว ละ ปติ เสีย   เพื่อ จะ 

ได สิ่ง ที่ ดี กวา นี้   เปน ทำนอง สละ สขุ 
เล็ก นอย เพื่อ สุข ที่ ยิ่ง ใหญ 

 

 ตออบ   
   เปนน วิ ปส สสนู ปกกเลส   ถู

ปปตติ นี้ ยัง หยาบ นนนนั
ได สสส่ิง ท่ีี ดีี กกว
เลล็ก นอย
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  คำถาม ที่   ๑,๐๐๘ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   ผม มี เรื่อง ที่ มัน สะกิด ใจ ผม   เรื่อง มี อยู วา   มี 
วัด อยู วัด หนึ่ง ครับ   วัด นี้ มี พระ เกจิอาจารย ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ   อยู เปน 
เจา อาวาส   ตอน แก ยัง มี ชีวิต อยู   คน มา เปน ลูก ศิษย กัน มากมาย   สราง 
วัด   ศาลา   ใหญ โต   มี คน เขา มา บวช มากมาย หลาย สิบ รูป   แต พอ ทาน 
มรณภาพ ไป แลว   พระ สึก ออก เกือบ หมด วัด   ลูก ศิษย ไม คอย มา วัด   มี มา 
บาง ก็ มาก ราบ ศพ ทาน ที่ วา กัน วา ไม เนา ไม เปอย ( เดี๋ยว นี้ มี เยอะ จน ผม   
งง)   ผม เห็น แลว รูสึก สังเวช ครับ   ที่ ลูก ศิษย ไม ยอม เห็น ตัว ธรรมะ  ที่ พระ 
อาจาย ทาน นั้น ปฏิบัติ ให เห็น   พอ หมดบุญ ทาน   ลาภ สัก กา ระ เสื่อม ลง ก็ 
ถอย หนี   เหลือ แต พระ เพียง ไม กี่ รูป   อัน นี้ เปน ขอ เสีย ของ พุทธ บริษัท ที่ ไมมี 
ความ มั่นคง ใน ตัว ธร รมะ จริงๆ   อาจารย มี ความ เห็น อยางไร กับ เรื่อง นี้ 
ครับ   เพ ราะ เดี๋ยว นี้   คน รุน ใหม เริ่ม จะ คนหา แกน แท ของ ธรรมะ กันเอง   ไม 
หวัง พึ่ง พระ สงฆ กัน แลว   หรือ วา เรา ตอง ปลง สังเวช 
กับ ความ เส่ือม ของ ทุก สิ่ง   เรา พอ จะ ทำ อยางไร กัน 
ได บาง ครับ   พระพุทธเจา ทาน ฝาก ศาสนา ไว กับ พุทธ 
บริษัท ๔   มิใช หรือ ครับ 
 
ตอบ   
   เห็น ดวย กับ คุณ   ตอง ให พุทธ 
บริษัท มั่นคง ใน พระ ธรรม   ซึ่ง เปน ธรรม 
ที่ พระพุทธเจา ตรัส ไว ดีแลว ก็ จะ ได 
ประโยชน แก ตน และ แก พระพุทธ   
ศาสนา อยาง มาก 
 

ง ปลง สงเวช
ำ อยางไร กัน 
นา ไไไว กับ พุทธ

ทธ 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๐๙ 
   สวัสดี ครับ   มี พระ แถว บาน มา ชวน ให ผม ไป เที่ยว อินเดีย   ไป ชม 
สังเวช นีย สถาน   ๔   แหง   ผม ก็ ถาม วา ไป แลว จะ ได อะไร   ทาน ตอบ วา ไป 
แลว คุณ จะ ได ศรัทธา ชนิด ที่ คุณ ไม เคย มี   ปญญา นะ คุณ แค อาน หนังสือ 
คุณ ก็ได แลว   ผม กลับ มา นั่ง คิด วา ถา เกิด เรา ไป แลว เรา จะ มี ศรัทธา ตอ 
พระพุทธ ศาสนา จริง   แลว ทำไม ตน กำเนิด เชน อินเดีย หรือ เด็ก ที่ วิ่ง เลน อยู 
ใต ตน มหา โพธิ์ ถึง ไม เห็น มี ศรัทธา เลย   ศาสนา พุทธ ทำไม ถึง ลม สลายไป   
คน สวน ใหญ ที่ ปฏิบัติ ธรรม  เขา บอก ผม วา ตอง ถือศีล ให บริสุทธิ์ ซะ กอน 
ถึง จะ มี   สมาธิ   และ ปญญา   แต ผม คิด วา ตอง มี ปญญา ซะ กอน  (สัมมา 
ทิฏฐิ )   แลว ศีล กับ สมาธิ ถึง จะ มา ถูก ทาง   อาจารย มี ความ คิด เห็น กับ คำ 
ชวน ของ พระรูป นี้ อยางไร ครับ 
 
 ตอบ   
   เห็น ดวย กับ คุณ   คุณ พูด มา ดีแลว 
 

 คำถาม ที่   ๑,๐๑๐
   คำ วา  “ปฏิเวธ ”   นี้  ถา เกิด เรา ปฏิบัติ จน มี ความ รูสึก วา โลภ   โกรธ   
หลง   ของ เรา มัน ลด ลง   ถือวา เรา มี ปฏิเวธ หรือ เปลา ครับ   เห็น คน สวน ใหญ 
บอก วา ตอง มี ฌาน   มี ญาณ   ถึง จะ เปน ปฏิเวธ   หรือ ตอง เฉพาะ มรรค   ผล   
นิพพาน เทานั้น ครับ 
 
 ตอบ   
   ปฏิเวธ มี หลาย ระดับ   ระดับ สามัญ บาง ระดับ สูง บาง   ระดับ 
สามัญ หมายความ วา   ได รับ ผล แหง การ ปฏิบัติ ธรรม ขอ นั้นๆ   เชน   ให 
ทาน แลว ได เห็น ผล ของ ทาน   มี เมตตา แลว เห็น ผล ของ เมตตา   เปนตน   ใน 
ระดับ สูง หมาย ถึง การ บรรลุ ธรรม ตั้งแต โสดา ปตติ ผล ขึ้น ไป จนถึง อร หัต ต 
ผล 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๑๑ 
   คิด อยางไร จึง เรียก ได วา เปน สัมมา สังกัปปะ 
 
 ตอบ   
   สัมมา สังกัปปะ   แปล วา   ความ ดำริ ชอบ   ใน มัค ค วิ ภังค สูตร   
จำแนก ไว   ๓   อยาง   คือ 
               ๑ .   ดำริ ใน การ ปลีก ตน ออก จาก กามคุณ   เรียก วา   เนกขัม ม 
สังกัปปะ 
               ๒ .   ดำริ ใน การ ไม พยาบาท   เรียก วา   อัพ ยา ปาท สังกัปปะ 
             ๓ .   ดำริ ใน การ ไม เบียดเบียน   เรียก วา   อ วิหิงสา สังกัปปะ 
           ถา กลาว โดย ทั่วไป   ความ คิด ดีๆ ทั้ง หลาย  รวม ลง ใน สัมมา 
สังกัปปะ ได   ( โปรด อาน เพิ่ม เติม ใน   เรื่อง   “ อริยสัจ   ๔ ”   ตอน วา ดวย   สัมมา 
สังกัปปะ   ของ   วศิน   อิน ท สระ ) 
 
 
  คำถาม ที่   ๑,๐๑๒ 
   การ ที่ กลาว วา   ผู ที่ มี ปญญา กลา มัก จะ เปน ผู ที่ มี โทส จริต   
(มากกวาจริต ประ เภท อื่นๆ )   มี ที่มา จาก ที่ ใด ใน พระ ไตรปฎก   หรือ พระ 
คัมภีร อื่นๆ  คะ 
 
 ตอบ   
   ไมมี หลัก ฐาน ชัดเจน   อาจ เปน เพียง ขอ สันนิษฐาน ของ บาง ทาน   
ถา ถือ ตามพ ระ พุทธ ภาษิต   พระพุทธ องค ตรัส วา   “ เม่ือ ใด ความ โกรธ 
ครอบงำ บุคคล ใด   เมื่อ นั้น เขา ยอม มืดมน ”   อธิบาย วา   ขาด ปญญา นั่นเอง 
( อนฺธ ตมํ   ตทา   โห ติ     ยํ   โกโธ   สห เต   นรํ )   ขยาย ความ วา   ความ โกรธ ทำให 
เปน คน โง   จงึ ตรง กนั ขาม กบั ที ่ม ีผู กลาว วา   ผู ที ่ม ีปญญา กลา มกั จะ เปน ผู ที ่
มี โทส จริต 
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  คำถาม ที่   ๑,๐๑๓ 
   พระ อริยบุคคล ชั้น ตางๆ   เห็น นิพพาน ตาง กัน ไหม คะ   เคย ไดยิน 
วา   ทาน เจา คุณ นร รัตน ราช มานิต กลาว ไว ทำนอง วา   พระ โสดาบัน เห็น 
นิพพาน เหมือน ฟาแลบ   พระ สก ทา คามี   เห็น นิพพาน เหมือน คืน ที่ มี แสง 
ดาว   พระ อนาคามี เห็น นิพพาน เหมือน คืน ที่ มี แสงจันทร   พระ อรหันต เห็น 
นิพพาน เหมือน กลาง วัน ที่ มี แสง อาทิตย   พระพุทธ องค ตรัส เปรียบ เทียบ 
การ เห็น นิพพาน ของ พระ อริยบุคคล ชั้น ตางๆ   ไว ที่ ใด หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   ไม เคย พบ ทีม่า ใน คมัภรี   ไม อาจ ยนืยนั ได   แต พระ อริยบคุคล ตาง 
ระดับ กัน ยอม จะ เห็น นิพพาน ไม เทา กัน   เพราะ กิเลส ที่ ละ ได ไม เทา กัน   
 

 คำถาม ที่   ๑,๐๑๔
   สวัสดี ครับ อาจารย   การ พิจารณา ความ ตาย  ( มรณ สติ )  คือ การ 
พินิจ ถึง ความ ตาย ตอง คิด โดย แยบคาย  ( โยนิโส มนสิการ )   ตอง คิด แบบ 
ใด ครับ ถึง จะ แยบคาย   ถา เรา เห็น บุคคล อื่น ไม วา จะ เปน คน รูจัก   เปน 
บุคคลที่เรา เกลียด   เรา จะ มี วิธี คิด อยางไร ครับ   ขอบคุณ มาก ครับ 
 
 ตอบ   
   คิดถึง ความ ตาย ทาน ให มี โยนิโส มนสิการ   คือ   ประกอบ ดวย สติ   
สงัเวช   และ ญาณ   ม ีสต ิอยู เสมอ วา   ความ ตาย จะ ตอง มา ถงึ เรา เปน แนแท   
มี ความ สังเวช วา   สัตว ทั้ง หลาย ตาง ก็ มุง หนา ไป สู ความ ตาย เหมือน โค ที่ 
เขา จงู ไป สู ที ่ฆา   เหมือน ไก ที ่เขา ใส เขง ไป เชอืด   เปนตน   ม ีญาณ ความ หยัง่ 
รู วา   เมื่อ ใด อายุ   ไอ อุน   วิญญาณ   ละ รางกาย นี้ ไป   เมื่อ นั้น รางกาย นี้ ก็ จะ 
ถกู ทอด ทิง้ ให นอน นิง่ อยู   สาระ ใน กาย นี ้ไมม ี  หยัง่ รู ตอ ไป วา   เกดิ บอยๆ เปน 
ทุกข บอยๆ   เปนตน 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๑๕ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   ผม ได ศึกษา พระ ไตรปฎก มา บาง   รูสึก วา 

พระพุทธเจา ทาน สอน บุคคล มากมาย  ( เอนก ปริยาย )   เรา ไม ควร ยึด คำ 

สอน หรือ หลัก คำ สอน ของ ทาน เปน หลัก ตายตัว แบบ เดียว   เพราะ ตาง 

กรรม   ตาง วาระ   แต เพราะ เหตุ ใด ครับ คำ สอน ของ ทาน ถึง สอดคลอง กัน 
โดย ไม ขัด แยง กัน   นี่ เปน เฉพาะ พระพุทธเจา ใช ไหม ครับ   แลว คำ สอน 

ของ สาวก จะ มี ความ สอดคลอง เชน พระพุทธเจา หรือ เปลา   ( มี สาวก ที่ 

มิได เปน พระ อรหันต หรือ พระ อริยะ   แต สั่ง สอน ให บุคคล บรรลุ ได   แสดง 

วา พระ ธรรม นี่ ของดี แท   ผู แสดง ธรรม อาจ จะ ไม เปน อริยบุคคล   แต ผู ฟง 

อาจ จะ สำเร็จ ก็ได ) 

 

 ตอบ   

   พระพทุธเจา ทรง ประกาศ ธรรม โดย เอนก ปริยาย ตาม ความ เหมาะ 

สม และ จำเปน แก บุคคล   นั้นๆ   ตาม เหตุ กา รณ นั้นๆ   แต ไม ขัด แยงกัน   

ตามที่คุณ กลาว มา แลว   ถูก ตอง แลว   คำ สอน ของ พระ อรหันต ก็ ไม ขัด 

แยง กัน เพราะ ทาน หมุน ตาม คำ สอน ของ พระพุทธเจา   สวน คำ สอน ของ 
พระสาวก รุน หลัง ที ่ยงั เปน ปถุชุน อยู อาจ ขดั แยง กนั บาง   เพราะ ความ หยัง่ 
รู ไม เทา กนั    แต ที ่บคุคล บาง คน เห็น วา คำ สอน ของ พระพุทธเจา ขดั แยง กนั     
ก็ เพราะ ไม เขาใจ หลัก คำ สอน ปรยิาย ตางๆ   เชน   บาง แหง ตรัส วา   “ ตน เปน 

ที่พึ่ง ของ ตน ”   บาง แหง ตรัส วา   “ ตัว ตน ไมมี   ทุก สิ่ง เปน อนัตตา ”   เมื่อ เปน 

เชนนี้ เขา สงสัย วา   จะ เอา ตน ที่ไหน มา เปน ที่ พึ่ง   เพราะ ไมมี ตัว ตน 

         โดย นัย ดัง กลาว มา นี้   ขอ ให หลัก ไว วา   คำ สอน ทาง พุทธ ศาสนา 
นั้น แบง เปน   ๓   สวน คือ 
               ๑ .   สวน ที่ เปน ศีล ธรรม จริยธรรม 

               ๒ .   สวน ที่ เปน สัจธรรม 
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               ๓ .   สวน ที่ เปน วรรณกรรม หรือ วรรณคดี 
         เมื่อ แบง เปน   ๓   สวน อยาง นี้ แลว   เรา ก็ จะ เขาใจ คำ ตรัส ของ 
พระพทุธเจา หรอื ของ คมัภรี ทาง ศาสนา วา   สวน ใด เปน ศลี ธรรม จริยธรรม   
และ สวน ใด เปน สัจธรรม   สวน ใด เปน วรรณคดี   ตัวอยาง ที่ ยก มา ขาง ตน 
วา   “ ตน เปน ที่ พึ่ง ของ ตน ”   เปน สวน จริยธรรม   ที่ วา   “ ตัว ตน ไมมี ”   เปน สวน 
สัจธรรม   เปนตน   สวน ที่ เปน วรรณคดี นั้น   เชน   เรื่อง เลา ใน ชาดก ตางๆ   ซึ่ง 
บาง คน เห็น วา เปน จริง ไม ได   เชน   นก กา พูด ได   ชาง พูด ได   ขอ นั้น ทาน เลา 
ไว เพื่อ เปน คติ วา เรา ได คติ อะไร จาก เรื่อง นี้ 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๑๖ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   มี อยู ชวง หน่ึง ที่ พระพุทธเจา ทรง หยิบ ใบไม 

ขึ้น มา กำ มือ หนึ่ง   แลว ทาน ตรัส กับ สาวก วา   ธรรม ที่ เรา 
สอน พวก เธอ   มัน แค ใบไม กำ มือ เดียว   ถา เทียบ กับ ที่ 

เรา ตรัสรู คือ ใบไม หมด ทั้ง ปา   อาจารย ครับ   ใบไม 
กำ มอื เดยีว ที ่พระพุทธเจา ตรสั มา   คอื ทาน ทรง 
สอน เรา เทา ที ่เรา ตอง รู เพือ่ พน ทกุข ใช ไหม ครับ   

ชวย ชี้แนะ ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ถูก ตอง แลว ครับ   ทาน ทรง สอน เทา 
ที่ จำเปน ตอง รู เพ่ือ ความ สิ้น ทุกข และ เพื่อ 

การ อยู เปนสุข ใน ปจจุบัน   ที่ ทาน 
ทรง รู และ ไม ได นำ มา สอน มี อีก 
มากมาย เพราะ เห็น วา ไม จำเปน 

ขน มา กำ มอ หนง   แลว
สอน พวก เธอ   มัน แค

เรา ตรัสรู คือ ใบไม
กำ มอื เดยีว ที
สอน เรา เทา ที

ชวย ชี้แนะ ดวย

ตอบ  
   ถูก ต
ที่ จำเปน ตอ

ททท
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  คำถาม ที่   ๑,๐๑๗ 
   อาจารย ครับ   พระพุทธเจา ทาน ทรง สอน โลกุ ตตร ธรรม   หรือ สุญ 
ญ ตา ธรรม   ให แก ฆราวาส   แสดง วา ทาน ทรง สอน สิ่ง ที่ ไม เกิน วิสัย ของ 
ฆราวาส ใช ไหม ครับ   ที่ ทาน สอน มี อะไร บาง ครับ 
 
 ตอบ   
   ถูก ตอง แลว   ทรง สอน สุญ ญ ตา ธรรม ทั้ง แก บรรพชิต และ แก 
ฆราวาส   เพราะ เปน สิง่ จำเปน ที ่จะ ตอง รู เพ่ือ บรรลุ โลก ุตตร ธรรม   ทรง สอน 
ศีล ธรรม และ จริยธรรม เพื่อ ความ สุข ของ สงัคม ใน ปจจุบัน 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๑๘
   สวสัด ีครบั อาจารย   ไดยนิ มา นาน กบั คำ วา   สกั แต วา ไดยนิ บาง   สกั 
แต วา เหน็ บาง   คำ วา สกั แต วา นี ้ม ีความ หมาย วา   ไม ยดึถอื เปน ตวั ตน   ไม ทำ 
ไป ดวย ตัณหา อุปาทาน   ใช ไหม ครับ   หรือ มี นัย อื่น ที่ เปน แกน อีก   อาจารย 
ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   คุณ เขาใจ ถูก ตอง แลว 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๑๙ 
   อาจารย ครบั   พระ เจา ป เส นท ิโกศล นี ้ได ฟง ธรรม ของ พระพทุธเจา 
มากมาย   แต ไม บรรลุ ธรรม   เปน เพราะ เหตุ ใด ครับ 
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 ตอบ   
   ไม ทราบ ครับ   

   คำถาม ที่   ๑,๐๒๐ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   ผม ได อาน หนังสือ มา เลม หน่ึง   ทาน อุปมา วา   
มี บุคคล ที่ ผุด ขึ้น มา จาก น้ำ แลว ทรงตัว   เปรียบ เปน กัลยาณ บุคคล ,   สวน ผู 
ที ่ทรงตวั ได แลว แล มอง หา ฝง   เปรยีบ เปน พระ โสดาบนั ,   สวน ผู ที ่มอง หา ฝง 
แลว กำลงั วาย นำ้ เขาไป หา ฝง   เปรียบ เปน พระ สกิ ทา คาม ี,   สวน ผู ที ่วาย นำ้ 
ใกล จะ ถึง ฝง แลว   เปรียบ เปน พระ อนาคามี ,   สวน ผู ที่ ถึง ฝง เนื้อ ตัว แหง ยืน 
แตง ชุด พราหมณ มอง ดู ผู อื่น วาย น้ำ เปรียบ   ได กับ พระ อรหันต   อาจารย 
ครับ   อุปมา นี้ มา จาก ตำรา ไหน ครับ   ทาน เปรียบ ไว ดี มาก 
 
ตอบ   
   มา จาก พระ สุต ตัน ต ปฎก   เทา ที่ นึก ได เวลา นี้   เปน อีก ปริยาย หน่ึง 
คือ   ทรง แสดง บุคคล   ๔   จำพวก 
               ๑ .   ผู ไป ตาม กระแส   ( อนุ โสต คามี )   หมาย ถึง   ผู ที่ ยัง บริโภค กาม   
ยัง ทำบาป 
               ๒ .   ผู ทวน กระแส   ( ปฏิ โสต คามี )   หมาย ถึง   ผู ที่ ไม บริโภค กาม   ไม 
ทำบาป 
               ๓ .   ผู ยืน อยาง มั่นคง   ( ฐิต ตฺ โต )   หมาย ถึง   พระ อนาคามี 
               ๔ .   ผู ขาม ฝง ได แลว   ( ติณฺ โณ   ปาร ค โต )   หมาย ถึง   พระ อรหันต 

  ( จาก   อัง คุต ต รนิ กาย   จตุ กก นิบาต   พระ ไตรปฎก   เลม   ๒๑   หนา   ๖ ) 
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   คำถาม ที่   ๑,๐๒๑   
   อาจารย ครับ   วิปสสนา คือ ” การ ดู จน เห็น แจง ”   การ เห็น แจง ใน ที่ 
นี้ คือ การ เห็น ไตรลักษณ   เมื่อ เห็น แลว   ก็ ตอง เบื่อ หนาย   เมื่อ หนาย ก็ ตอง 
คลาย จาก สิ่ง ที่ เคย ยึด มั่น   ที่ มัน ผูก เรา เอา ไว กับ อารมณ   แลว วิปสสนา 
สามารถ ถอย หลัง กลับ ไป ได อีก หรือ เปลา ครับ   หรือ เมื่อ เห็น จน หนาย สิ่ง 
ใด แลว จะ ไมมี วัน ยอน ถอย หลัง ได อีก ครับ 
 
 ตอบ 
     ส่ิง เหลา นี้ เมื่อ ยัง เปน ปุถุชน อยู ก็ เสื่อม ได   กลับ ไป กลับ มา   ผู ที่ ได 
โลกีย อภิญญา   ๕   ยัง เสื่อม ได   จะ กลาว ใย ถึง เพียง แค วิปสสนา ญาณ ซึ่ง 
เกิด ขึ้น เปน ครั้ง คราว 

 คำถาม ที่   ๑,๐๒๒
   นอกจาก   ทาน พระ สา รี บุตร แลว   มี พุทธ สาวก ผู ใด ได กลาว 
ประกาศ ความ เลื่อมใส ใน พระพุทธ องค ได อยาง ประเสริฐ   และ ยิ่ง ใหญ 
เทียบ เคียง ได กับ ทาน พระ สา รี บุตร อีก หรือ ไม คะ 
 
 ตอบ   
   ยัง ไม เคย พบ ที่มา   หรือ ถา เคย พบ แลว ก็ ยัง นึก ไม ออก ตอน นี้   เมื่อ 
ไม แนใจ ก็ ไม กลา พูด ถึง 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๒๓ 
   ขอ ทาน อาจารย โปรด ยก ตัวอยาง อุบาสก อุบาสิกา ใน สมัย 
พุทธกาล ที่ ประสบ ปญหา ชีวิต  รุนแรง  แต สามารถ ใช ธรรม เปน เคร่ือง 
เตอืน สต ิ  ทำให กำจัด ความ ทกุข และ ประสบ ความ สขุ ได ดวย นะ คะ   กราบ 
ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 

ตอบ   
   เทา ที่ นึก ได เวลา นี้   ที่ เปน ผูชาย ก็ มี อุป กา ชี วก ที่ ไป เปน ลูกเขย 
ของ พราน เนื้อ แลว ได รับ ความ ลำบาก   จึง ยอน กลับ มา เฝา พระพุทธเจา   
ได ฟง ธรรม แลว บรรล ุอ นาคา มิ ผล   มี ผู ที่ นา สงสาร อีก ทาน หน่ึง   เปน ผู 
ลำบาก ยากจน เพราะ เวร กรรม แต ปาง กอน   แต พระ สา รี บุตร ได นำ มา 
บวช   ชื่อ   พระ โล สกะ   แม บวช แลว ก็ ไม เคย ได อาหาร อิ่ม ทอง   จน วัน ที่ จะ 
นิพพาน   พระ สา รี บุตร ตอง ยืน ถือ บาตร ให ฉัน   จึง ได ฉัน จน อิ่ม ทอง แลว 
นิพพาน   ฯลฯ   ฝาย ผู หญิง   เทา ที่ นึก ได   เชน   พระ กุณฑล เกสี เถรี   พระ ปฏา 
จา รา เถรี   พระ กี สา โค ตมี เถรี   ลวน แต ลำบาก มาก สมัย เมื่อ เปน คฤหัสถ   
แต เมื่อ บวช แลว ก็ได สำเร็จ อร หัต ต ผล 

 
 คำถาม ที่   ๑,๐๒๔ 
   ครูบา อาจารย บาง ทาน กลาว วา   ความ จริง เปน สิ่ง ที่ อยู ตอ หนา 
ตอตา เรา   แต เหตุ ใด   ความ จริง จึง เปน สิ่ง รู ยาก นัก คะ 
 
 ตอบ   
   ที ่เปน สิง่ รู ยาก เพราะ เรา ไม เห็น เรา ไมรู   แม จะ อยู ตอ หนา เรา กต็าม   
เหมือน คน ตาบอด แม จะ มี รูป ปรากฏ อยู เฉพาะ หนา มี แสง สวาง เพียง พอ   
แต ก็ มอง ไม เห็น 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๒๕
   จิต ปรุง กิเลส   หรือ กิเลส ปรุง จิต คะ 
 
 ตอบ   
   กิเลส ปรุง จิต นา จะ ถูก กวา   ตราบ เทา ที่ ยัง มี กิเลส อยู   จิต ก็ ถูก 
กเิลส ปรุง อยู เร่ือย ไป   กเิลส เปน สงัขาร - สิง่ ปรงุ จติ ให จติ โลภ บาง   โกรธ บาง   
หลง บาง   เมื่อ ไมมี กิเลส ปรุง แลว   ทาน เรียก วา   จิต ถึง วิ สังขาร   ถึง ความ สิ้น 
ตัณหา 

  คำถาม ที่   ๑,๐๒๖
   สวัสดี ครับ อาจารย   พระพุทธเจา ทาน ตรัส ไว วา   เรา เห็น แลว   
นรก และ สวรรค นี้ อยู ที่ อายตนะ   นิพพาน ก็ มี อยู ใน อายตนะ   ที่ ทาน ตรัส ไว 
นี้   หมายความ วา อยางไร ครับ   ชวย อธิบาย ดวย ครับ 
 
 ตอบ   
   ทาน ใช คำ วา   อาย ตนิก สวรรค   อายต นิ กน รก   คือ   สวรรค นรก ที่ 
เกี่ยว กับ อายตนะ   ๑๒   คือ   ได เห็น รูป   ได ฟง เสียง   เปนตน   ที่ พอใจ ก็ เปน 
สวรรค   ไม พอใจ ก็ เปน นรก   อัน นี้ ตรัส ไว ปริยาย หนึ่ง   สวรรค นรก หลัง จาก 
ตาย แลว ก็ เปน อีก ปริยาย หนึ่ง   สวน นิพพาน ไม ได อยู ที่ อายตนะ   แต ตรัส 
วา   การ สำรวม อายต นะ เปน สัป ปา ยะ แก นิพพาน   หรือ เปน ปจจัย แก 
นิพพาน   ขอ ให กำหนด ให ดี 
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   คำถาม ที่   ๑,๐๒๗
   ต ทัง คนิพ พาน   เปน นิพพาน อยางไร ครับ   โปรด ชี้แนะ ดวย ครับ 
 
ตอบ   
   นิพพาน ชั่วคราว   เรียก วา   ต ทัง วิมุตติ บาง   เรียก วา   ต ทัง คนิ โรธ 
บาง   ๒   คำ นี้ เปน ไวพจน ของ นิพพาน   หมายความ วา ดับ กิเลส ได ชั่วคราว 
ดวย องค ธร รม นั้นๆ   เชน   ดับ กิเลส คือ ความ โกรธ ได ดวย ธรรม คือ เมตตา   
แต ไม เด็ด ขาด   เปน ไป เพียง ชั่ว ครั้ง ชั่วคราว   ถา เด็ด ขาด ก็ เรียก วา   สมุจ 
เฉท วิมุตติ   หรือ   สมุจ เฉท นิโรธ 
 
 
  คำถาม ที่   ๑,๐๒๘ 
    ผู บริโภค กาม   หมาย ถึง อยางไร คะ   ( จาก คำ ตอบ   ที่   ๑,๐๒๐ ) 
 
 ตอบ   
   ผู ยัง บรโิภค กาม   หมายความ วา   ยัง พอใจ เกี่ยวของ ดวย กามคุณ   
๕   กลาว คือ   รูป   เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะ   
 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๒๙
   เคย ได ทราบ มา วา   เหตุ แหง การ บรรลุ ธรรม มี หลาย ประการ   เชน   
ฟง ธรรม   แสดง ธรรม   สาธยาย ธรรม   สมถ วิปสสนา   เปนตน   เหตุ ใด   บุคคล 
ผู ประกอบ เหตุ เหลา นี้ อยาง มาก แลว   ก็ ยัง ไม อาจ บรรลุ ธรรม ได   อะไร เปน 
ปจจัย ให เปน เชน นั้น คะ 
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ตอบ   
   นา จะ เปน ที่ วาสนา บารมี ที่ เคย สั่งสม มา มาก นอย ไม เทา กัน   
และ เห ตุ อื่นๆ   เชน   ได สัป ปา ยะ ไม เพียง พอ   สัป ปา ยะ   หมาย ถึง   ความ 
เหมาะ สม   เชน   ปุคคลสัป ปา ยะ   ได บุคคล เปน ผู แนะแนว ทาง ที่ เหมาะ 
สม   ธัมมสัป ปา ยะ   ได ธรรม ที่ เหมาะ สม   เปนตน   อาน ประวัติ พระ สาวก  
พอ มอง เห็น ได วา   ทาน ได บำเพ็ญ บารมี มา ใน ทาง นั้นๆ   เมื่อ ได รับ 
ธัมมสัปปายะ จึง ได สำเร็จ เร็ว   ประกอบ ดวย บุคคล ผู แสดง ธรรม   รอบรู 
อัธยาศัย ของ ผู ฟง ดวย        

 
  คำถาม ที่   ๑,๐๓๐ 
   หาก กิเลส เปน เหตุ ของ กรรม ชั่ว   อะไร เปน เหตุ ของ กรรม ดี คะ 
 
 ตอบ   
   ธรรมะ เปน เหตุ ของ กรรม ดี 
 
 
 
  คำถาม ที่   ๑,๐๓๑ 
   หนังสือ ธรรมะ จัด เปน พระ ธรรม เจดีย ได ไหม คะ 
 
 ตอบ   
   ได   แต ตอง เปน หนังสือ ธรรมะ ที่ ถูก ตอง 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๓๒
   การ เจริญ สติ   กับ การ เจริญ ปญญา มี วิธี การ ที่ เหมือน หรือ แตก 
ตาง กัน อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   อาศัย กัน   เปน เหตุ เปน ผล ของ กัน และ กัน   การ เจริญ สติ ทำให ได 
ปญญา   การ เจริญ ปญญา ทำให ไดสติ   วิธี การ ไม ตาง กัน 

 
  คำถาม ที่   ๑,๐๓๓ 
   สวัสดี  ครับ   ผม มี ขอ สงสัย พุทธ พจน นี้ ครับ   ภิกษุ ทั้ง หลาย   
พรหมจรรย มี วิมุติ เปน แกน สาร . . . . . ธรรม ทั้ง ปวง นั้น   สาวก ของ เรา  “ก็ ถูก 
ตอง ได แลว ”  ดวย ความ หลุด พน   อาจารย ครับ   “ ก็ ถูก ตอง ได แลว ”   ใน ที่ นี้ 
มี ความ หมาย วา   รู แจง   รู รส   ปรากฏ รับ รู ธรรม ที่ ตน บรรลุ แลว   ผม เขาใจ 
ถูก หรือ เปลา ครับ   อาจารย โปรด ชี้แนะ ดวย ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 ตอบ   
   คุณ ไม ได บอก ที่มา ไว ให ดวย   ลำบาก มาก ใน การ คนหา   จึง ไม 
แนใจ วา ถูก หรือ ผิด อยางไร 

 
 คำถาม ที่   ๑,๐๓๔ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   ผม มี ขอ สงสัย วา เรา จะ พอ ทราบ ได อยางไร 
วา   ขอความ ใด เปน พุทธ วจนะ   หรือ พุทธ พจน ครับ   อยาง ขอความ ที่ เริ่ม 
ดวย   ภิกษุ ทั้ง หลาย   เปนตน นี้ ใช หรือ เปลา ครับ 
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 ตอบ   
   ถา ตรัส กับ ภิกษุ ก็ จะ มี คำ วา   “ ดู กอน ภิกษุ ทั้ง หลาย ”   เปน สวน 
มาก   ที่ ไมมี คำ วา   “ ดู กอน ภิกษุ ทั้ง หลาย ”   ก็ มี   ถา ตรัส กับ บุคคล ตางๆ   ก็ 
จะ เอย ชื่อ เขา บาง   ไม เอย ชื่อ บาง   วิธี ที่ จะ รู วา เปน พระพุทธ พจน ก็ ตอง 
ตาม ไป ดู ใน พระ ไตรปฎก วา ตรัส แก ใคร   ที่ไหน   ซึ่ง ก็ เปน สิ่ง ที่ ทำได ยาก 

 
 คำถาม ที่   ๑,๐๓๕ 
   อาจารย ครับ การ ที่ พระ สา รี บุตร ตอบ วา ไม เช่ือ คำ ที่ พระพุทธเจา 
บอก นั้น แต เชื่อ สิ่ง ที่ ตนเอง เห็น นั้น เปน คุณธรรม ของ พระ อริย เจา   แลว 
ระดับ โสดาบัน   ก็ จะ เชื่อ ธรรม ของ ศาสดา โดย ไม ตอง เชื่อ บุคคล ผู เปน 
ศาสดา   คลายๆ   กนั หรอื เปลา ครบั   ระดบั การ บรรล ุตาง กนั   การ เขา ถงึ ยอม 
ตอง ตาง กัน ใช ไหม ครับ 
 
 ตอบ   
   ม ีคณุสมบตั ิขอ หนึง่ ของ พระ โสดาบนั วา   ไม ตอง เชือ่ ผู อืน่   หรอื   ไม 
ตอง ม ีผู อืน่ เปน ปจจยั ใน คำ สอน ของ พระ ศาสดา ( อปร ปจจฺ โย   สตถฺ ุ  สาสเน)   
เพราะ ได เห็น ธรรม   ได รู ธรรม   ได เขา ถึง ธรรม ดวย ตนเอง แลว   สวน เรื่อง ที่ 
อาง ถึง กัน บอยๆ   เรื่อง พระ สา รี บตุร นั้น   มี วา   วัน หน่ึง มี ภิกษุ หลาย รูป ดวย 
กัน มา เฝา พระพุทธเจา   พระ สา รี บุตร อยู ใน ที่ นั้น ดวย   พระพุทธเจา ตรัส วา   
“อนิทรีย   ๕   คอื   ศรทัธา   วริยิะ   สต ิ  สมาธ ิ  ปญญา   ที ่บคุคล อบรม ดแีลว   ยอม 
หยั่ง ลง สู อมตะ   มี อมตะ เปน ที่สุด   ขอ นี้ สา รี บุตร เชื่อ หรือ ไม ”   พระ สา รีบุตร 
ทูล ตอบ วา   “ ใน เรื่อง นี้   ขา พระองค ไม ตอง เชื่อ พระ ผู มี พระ ภาค ”   ภิกษุ ทั้ง 
หลาย สงสัย เชิง ติ เตียน วา เหตุ ไร  พระ สา รี บุตร จึง ไม เช่ือ พระ ผู มี พระ ภาค   
พระพุทธ องค ตรัส วา   “ พระ สา รี บุตร พูด ถูก แลว   เพราะ พระ สา รี บุตร ได รู 
เห็น ดวย ตนเอง แลว ” 
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             พระ โสดาบัน กบั พระ อรหันต เขา ถงึ ธรรม ได ไม เทา กนั   อยาง ที ่คณุ 
เขาใจ   ถูก แลว   แต พระ โสดาบัน บาง ทาน เปน พหูสูต   รู ธรรม มาก   เขาใจ 
ธรรม มาก   จำ ธรรม ได มาก   เชน   พระ อานนท พทุธ อนุชา   อนั นี ้เปน ขอ ยกเวน   
คงจะ ตอบ คุณ ได เทา นี้ 
             ขอบคุณ ทุก คน ที่ ถาม มา   ขอ ให มี ความ เจริญ ใน ธร รม ยิ่งๆ ขึ้น ไป 

  คำถาม ที่   ๑,๐๓๖    
   ( ขอมูล   จาก คำถาม ที่   ๑,๐๓๓ )   ผม เคย อาน มา พอดี   มา จาก   
เรื่อง เคร่ือง ประดับ ของ พรหมจรรย   บาลี พระพุทธ ภาษิต   จตุ กก นิบาต   
อังคุตตรนิกาย   ๒๑ / ๓๒๙ / ๒๔๕    นา จะ มา จาก   รส แหง ธรรม ที่ ตน 
บรรลุแลว  (อัน นี้ ความ เห็น ผม เอง นะ ) 
 

 ตอบ   
   ผม ได เปด ดู พระ ไตรปฎก ตาม ขอ 
และหนาที่ คุณ อาง มา แลว   ทั้ง ภาษา 

บาลี และ ภาษา ไทย   คิด วา คุณ 
เขาใจ ถูก ตอง แลว 

 ตอบ
 ผม ได 

และหนา
บาลี
เขา



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 147๑๔๕

 คำถาม ที่   ๑,๐๓๗
   กราบ เรียน อาจารย   ขอ ปรึกษา อาจารย   ณ   ที่ นี้ คะ   ตอน นี้ ก็ มี 
ปญหา ที่ ทำงาน เกา   วา   ไม กาวหนา ใน การ งาน   และ มี ปญหา กับ เพื่อน ใน 
ที่ ทำงาน   เบ่ือ คะ   แต ใกล บาน   ขณะ นี้ มี เพื่อน ที่ เคย เรียน ดวย กัน   ชวน ไป 
ทำงาน ดวย   เปนการ ตอบe - mail   ภาษา อังกฤษ   ลวนๆ   ก็ ดี คะ   เหมือน เขา 
จะ ชวย ให คำ ปรกึษา อยู   แต กลวั เรือ่ง การ แปล   งาน ด ีคะ   แต ไกล   และ   กลวั 
ทำ ไม ได   ถา ทำ ไม ได อะไร อยาง นี้   เรา จะ เสืย เพื่อน ที่ เรียน ดวย กัน   คน นี้ ไป 
ไหม   จะ ชวย ตัว เอง ได อยาง ไร  กลัว ก็ กลัว   อยาก ทำ ก็ อยาก ทำ   แต ไกล คะ   
จะ ใช ธรรมะ ขอ ไหม ดี   งัด มา ใช ไม ถูก คะ   รบกวน ชวย ตอบ ดวย คะ   กราบ 
ขอบพระคุณ มา เปน อยาง สูง คะ 
 
 ตอบ   
   คิด วา ควร จะ เลือก ทำงาน ที่ คุณ ชอบ และ มี ความ สุข ที่ จะ ทำ   
สำหรับ ปญหา อื่นๆ เปน เรื่อง ปลีก ยอย   คอยๆ ปรับ เอา ได   การ ได ทำงาน ที่ 
ชอบ และ เปนสุขยอม เปน รางวัล ของ ชวีิต อยู แลว 

 
   คำถาม ที่   ๑,๐๓๘
   สวัสดี   ครับ อาจารย   ตาม ที่ พระ ทาน สวด วา   “ สี เลน ะ   นิพ พุ ติง   
ยัน ติ ”   ความ หมาย ของ คำ สวด หมาย ถึง ศีล เปน พื้น ฐาน ให ถึง นิพพาน ใช 
หรือ เปลา ครับ   (มือ ใหม หัด แปล ครับ ) 
 
 ตอบ   
   ถูก ตอง แลว ครับ 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๓๙ 
   อาจารย ครับ   ผม พอ จะ ได อาน พระ สูตร มา บาง   ผม พบ วา 
พระพุทธเจา ทาน ได ตรัส สอน เชิง ขนาบ และ ชี้ โทษ ตอ สาวก ที่ ยอหยอน 
หรือ  ปฏิบัติ ออก นอก ลู  แมแต สาวก ที่ เปน อริยบุคคล ระดับ โสดาบัน,  
สกิทา คามี ,  อนาคามี   ทาน ก็ วา ไม ให ประมาท  ประมาณ วา เดี๋ยว ได ตาย 
คา ประตู นิพพาน   สวน สาวก ที่ ไม ได เปน พระ อริยะ   พอ ทาน ตรัส ชี้ โทษ 
แลว   บาง หมู ถึง กับ อาเจียน เปน โลหิต   บาง หมู บอก ลา สิกขา   บาง หมู 
ได เปน พระ อริยบุคคล ประเภท ตางๆ   ดัง ที่ ทาน กลาว วา   “ . . . จัก ขนาบ 
แลว   ขนาบ อีก   ไมมี หยุด   . . . เรา จัก ชี้ โทษ แลว   ชี้ โทษ อีก   ไมมี หยุด . . . ผู ใด 
มี มรรคผล เปน แกน สาร   ผู นั้น จัก ทน อยู ได ”   พระ ธรรม ของ พระองค เปน 
ปาฏิ หาร ย แท แก ผู ตองการ พน ทุกข จริงๆ   ครับ 
 
 ตอบ 
     ดีแลว ครับ 

   คำถาม ที่   ๑,๐๔๐
   สวัสดี ครับ อาจารย   ขาว เหตุการณ ที่ พบ ศพ เด็ก ใน วัด แหง หน่ึง   
เปน จำนวน มาก นี้   ทาง พุทธ ศาสน พิธี มี การ ทำ อยางไร บาง ครับ   แลว เรา 
จะ นำ เหตุการณ นี้ มา เปน เหตุ อะไร ให เหลา พุทธ บริษัท ได พิจารณา บาง   
ครับ 
 
 ตอบ   
   ก็ ทำบุญ อุทิศ ให ผู ตาย   แลว ก็ สอน เด็ก ให ระวัง เรื่อง กามารมณ   
อยา ชิง สุก กอน หาม   อยาง สุนทร ภู วา   “ เมื่อ สุก งอม หอม หวล จึง ควร หลน”   
เรื่อง ทำนอง นี้ ก็ จะ ไม เกิด ขึ้น   เปน เรื่อง นา เศรา สลด มาก   ควร เปน อนุสติ 
ให สังคม ไทย ระมัดระวัง มาก ขึ้น   ใช ชีวิต ดวย ความ ไม ประมาท 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๔๑ 
   สวัสดี ครับ อาจารย   ผม ได อาน หนังสือ ของ อาจารย   ได เขียน ไว 
วา อุปกิเลส ของ วิปสสนา ( วิ ปส สนู ปกิเลส )   ทำให ผม ได ทราบ วา แมแต   
ปติ   สุข   ญาณ   ปสสัทธิ   อุเบกขา   ฯ   ที่ ผูคน เขา ยึด เขา ตองการ กัน นั้น ก็ ยัง 
ทำให จิต ของ เรา เศรา หมอง อยูด ี  มี แต ตอง เรง ความ เพียร ไม ยึด มั่น   มอง 
มัน สัก แต วา   เกิด ขึ้น   ตั้ง อยู   ดับ ไป   เพื่อ ความ กาวหนา   ทำให นึกถึง สภาวะ 
และ อารมณ ของ พระ อริย เจา   ผม คิด วา มัน คง เปน อะไร ที่  วาง  และ สงบ   
จริงๆ   ครับ   เมื่อ เห็น ดังนี้ แลว ทำให เกิด กุศล ใน ใจ มี ความ เพียร แลว เดิน 
ตาม ทาง ที่ พระพุทธเจา ทาน ทรง ชี้ ไว   ตั้งใจ ให แนว แน   ถา เรา อยาก ได 
นิพพาน   นิพพาน ไม มา   แต ถา เรา ไม อยาก   ไม หมาย   มา   ลึกล้ำ แทๆ   ครับ   
แต มัน ก็ เปน เชน นั้น เอง   ใช ไหม ครับ อาจารย 
 
ตอบ   
   คุณ พูด มา ถูก ตอง ดีแลว   อนุโมทนา ดวย 

  คำถาม ที่   ๑,๐๔๒ 
   มี พระ ทาน กลาว ไว วา   “ ไมมี ใคร เกิด   ไมมี ใคร ตาย ”   ใน ตอน 
แรก ผม คิด วา เปน มิจฉา ทิฏฐิ   แต พอได เรียน รู ธรรม   ระ ดับ ปรมั ตถมา 
บาง   ก็พอ เขาใจ วา   ความ เกิด   ความ ตาย   เปนก ระ แส แหง เหตุ ปจจัย   
ไหล ไป เร่ือย   เปลี่ยนแปลง   และ ปรงุ ไป เรื่อย   แต ถา ใคร ยึด ถือ สิ่งๆ   นั้น   
มัน ก็ จะ เกิด ตัวผู ที่ จะ เกิด และ ตาย   คลาย กับ ที่   อ าจารย เคย ตอบ ไว วา   
การกระทำมี   แต ตัวผู กระทำ ไมมี   อัน นี้ ก็   ความ ตาย มี   แต ตัวผู ตาย ไมมี   
มี แต ธรรม ที่ มัน ไหล ไป   ผิด ถูก ประการ ใด   อ าจารย โปรด ชี้แนะ ดวย ครับ   
(วัน นี้ ขอ ของแข็ง หนอย ครับ   ทาน ของ ออน มา เยอะ แลว ) 
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 ตอบ   
   ของ ออน ยอย งาย ดี นะ คุณ   ของแข็ง เคี้ยว ก็ ยาก  ยอย ก็ ยาก   
ธรรมะ มี หลาย ปริยาย   ตอง ตกลง กัน กอน วา เรา จะ พูด กัน ใน ปริยาย ไหน   
เบื้อง ต่ำ หรือ เบื้อง สูง   สมมติ สัจจะ   หรือ   ปรมั ตถ สัจจะ   เมื่อ ทำความ 
เขาใจ กัน ได อยาง นี้ แลว   ก็ จะ ไม เถียง กัน   ไม ทะเลาะ กัน   ไม เขาใจ ผิด ตอ 
กัน   สมมติ วา คน หนึ่ง พูด วา   “ ตน เปน ที่ พึ่ง แหง ตน ”   อีก คน หน่ึง พูด วา   “ ตัว 
ตน ไมมี   จะ พึ่ง ได อยางไร ”   อยาง นี้ ก็ เถียง กัน แต ถา เรา ทำความ เขาใจ กัน 
กอน วา   พูด โดย สมมติ สัจจะ หรือ ปรมั ตถ สัจจะ   ก็ จะ ถูก ดวย กัน ทั้ง สอง 
คน   มี พระพุทธ ภาษิต อยู บท หนึ่ง วา  “คน เขลา มัว เดือด รอน อยู วา   บุตร 
ของ เรา มี   ทรัพย ของ เรา มี   ตน ของ ตน ยัง ไมมี   บุตร และ ทรัพย จะ มี แต 
ที่ไหน ”   ทาน ตรัส โดย ปริยาย เบื้อง สูง เพื่อ ความ ไม ยึด มั่น ถือ มั่น   แต อีก 
ดาน หนึ่ง ทาน สอน ให รูจัก หา ทรัพย   รูจัก รักษา ทรัพย   รูจัก สงเคราะห บุตร 
ภรรยา ซึ่ง ถือวา เปน มงคล อัน สูงสุด   อยาง นี้ เปนตน 
 
 
  คำถาม ที่   ๑,๐๔๓
   เคย ไดยิน คำ กลาว   ( ทำนอง )   วา   หาก จะ ตอง รวง โรย และ เหี่ยว 
เฉา   ขอ ให เปน กิเลส และ อวิชชา เถิด   คำ กลาว นี้ เปน พุทธ พจน หรือ ไม คะ   
หาก ใช   กลาว เปน ภาษา บาลี ได วา อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   เคย ไดยิน คำ วา   การ เกิด ขึ้น ของ วิชชา เปน สิ่ง ที่ ประเสริฐ   การ ตก 
ไป ของ อวิชชา เปน สิ่ง ที่ ประเสริฐ   ( วิชฺ ชา   อุป ตตํ   เสฏฐํ     อ วิชฺ ชา   นิปตตํ   วรํ )   
คิด วา ใกล เคียง กัน กับ ที่ ถาม มา   เปน พระพุทธ พจน ดวย   ตรัส ตอบ ปญหา 
ของ เทวดา 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๔๔ 
   หาก เรา รักษา จิต อยาง เดียว   จะ ชื่อ วา เจริญ มรรค มี องค   ๘   ได 
ไหม คะ   และ ตอง รักษา จิต อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ได   เอา มรรค มี องค   ๘   นั่น แหละ เปน เครื่อง รักษา จิต 
 

 คำถาม ที่   ๑,๐๔๕ 
   อาสภิ วาจา ของ ทาน พระ สา รี บุตร   กลาว ถึง พุทธคุณ ขอ ใด บาง   
เหตุ ใด พระพุทธ องค จึง ตรัส วา   ประเสริฐ และ ยิ่ง ใหญ ยิ่ง นัก คะ  เพราะ ใน 
สมัย พุทธกาล ก็ มี ผู ประกาศ ความ เลื่อมใส ใน พระพุทธ องค อยู มากมาย 
มใิช หรือ คะ 
 
 ตอบ   
   กลาว ถึง พระพุทธ คุณ ทั้งหมด   ซึ่ง รวม 
ลง เปน   ๓   คือ   พระ ปญญา คุณ   
พระ บริ สุทธิ คุณ   พระมหา 
กรุณา คุณ   ที่ วา ยิ่ง ใหญ ก็ 
เพราะ วา   ผู กลาว เปน ผู ยิ่ง 
ใหญ ดวย ปญญา 
 

ทั้งหมด   ซ่ึง รวม
ณ  
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 คำถาม ที่   ๑,๐๔๖ 
   ขอก ราบ ขอบพระคุณ พี่ ขวัญ ผาน หอง สนทนา ธรรม กับ ทาน 
อาจารย วศิน   ที่ ได จัด ทำ หนังสือ ดีๆ   และ มี คุณคา มาก ของ ทาน อาจารย 
มา โดย ตลอด   โดย เฉพาะ ลาสุด   หนังสือ ธรรมะ ซัน เดย   ที่ งดงาม ทั้ง สาระ 
และ รูป แบบ   ขอ อาราธนา คุณ พระ รัตนตรัย คุมครอง พี่ ขวัญ ให มี สุขภาพ 
ดี   ประสบ สันติสุข   รุงเรือง ใน ธรรม ปริยัติ และ ปฏิบัติ ยิ่งๆ ขึ้น ตลอด ไป 
นะ คะ   ดวย ความ เคารพ   จาก นอง หองเรียน ธรรมะ ซัน เดย คะ   กราบ 
ขอบพระคุณ ทาน อาจารย วศิน อยาง สูง ยิ่ง ดวย นะ คะ ที่ ทำให ลูก ศิษย มี 
วัน นี้   วัน ที่ พระ ธรรม เปน ทาง เดิน และ หลัก ชัย ของ ชีวิต 
 ตอบ   
   ขอ อนุโมทนา ดวย อยาง ยิ่ง 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๔๗ 
   หลวง ปู เท สก ทาน พูด ถึง จิต แยก เปน   ๒   สวน คือ   จิต ที่ นึกคิด   แส 
สาย ไป ตาม อารมณ   และ   ใจ   ที่ มี ความ เปนก ลาง   อยู นิ่ง เฉย   แต รูตัว อยู 
วา นิ่ง   ดิฉัน ถูก สอน มา วา เพราะ เรา หลง ไป ตาม จิต ที่ คิด นึก แส สาย   และ 
ยึด วา มัน เปน เรา   เรา จึง ตอง มา เวียน วาย ตาย เกิด   การ ภาวนา ก็ เพียง แต 
ให ดู จิต ที่ คิด นึก นี้   โดย ไม ตอง เขาไป เออออ กับ มัน   ดิฉัน สงสัย วา   แลว ตัว 
ที่ ดู จิต ที่ มัน คิด นึก อยู นั้น   มัน คือ ตัว ไหน คะ   เปน ตัว ใจ ที่ นิ่ง เฉย อยู   ใช หรือ 
ไม คะ   ขอบพระคุณ มาก คะ 
 
 ตอบ   
   สำนวน พระกร รม ฐาน ทาน วา   จิต ดู จิต   หรือ อีก สำนวน หน่ึง วา   
ตาม พิจารณา จิต ใน จิต   ( สติ ปฏ ฐาน )   ก็ มี เทา นี้ แหละ คุณ 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๔๘ 
   ผู มี พระคุณ ขอยืม เงิน   ๔ - ๕   วัน   แสน กวา บาท   กรณี ที่   ๑ . บอก มี 
ธุระ จำเปน   ไม ยอม บอก วา เอา ไป ทำ อะไร   ถา เขา เอา ไป ทำบาป   เรา จะ 
ตอง รับ บาป รวม ดวย หรือ ไม คะ   กรณี ที่   ๒ .   เขา พูด เท็จ วา   เอา ไป . . . . . . แต 
จริงๆ   เอา ไป ทำบาป   เรา จะ ตอง รับ บาป รวม ดวย หรือ ไม คะ   กรณี ที่   ๓ .   
ยืนยัน วา   ไม ให ยืม   เพราะ สงสัย วา   เอา ไป ทำบาป   ตอน หลัง   เขา ไป ฆา ตัว 
ตาย   เพราะ วา ไม ให ยืม เงิน   เรา บาป ไหม คะ   ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ   
   ตาม ที่ คุณ เลา มา นี้ เรา ไม บาป ทุก กรณี   เพราะ เรา ไมมี เจตนา เลย 
ที่ จะ ให เขา เปน เชน นั้น   สบายใจ ได เลย 

  คำถาม ที่   ๑,๐๔๙
   ตอง ขออภัย ดวย ครับ   ผม ตองการ   post   เกี่ยว กับ สวน ธรรม   เรือน 
ธรรม   เห็น มี ชอง ทาง นี้ ที่ จะ สง ขอความ ได     เพิ่ง กลับ จาก สวน ธรรม   เรือน 
ธรรม ครับ   ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่ สวน ธรรม   เรือน ธรรม ชวง   ๖ - ๑๐   ธันวาคม   
๒๕๕๓   ได อยู กับ ตัว เอง ตาม ที่ หวัง ไว   กอน ไป ตั้ง ความ หวัง ใน ทาง ธรรม 
ไว เยอะ แยะ   และ เมือ่ ไป ถงึ พบ กบั ความ สัป ปา ยะ มากๆ   ความ หวัง ใน ทาง 
ธรรม ยิ่ง เพิ่ม สูง มาก ขึ้น ไป อีก   นึกถึง ประโยค ที่ เคย ไดยิน นาน มา แลว ( จำ 
ไม ได วา ไดยิน จาก ใคร )   “ กิน ขาว ชาว บาน แลว ตอง ปฏิบัติ ธรรม ให สม กับ 
ที ่ชาว บาน เขา เสยี สละ ให ทาน ”   ประโยค อาจ จะ ไม ตรง นกั   แต ความ หมาย 
ก็ จะ ประมาณ นี้   แต ที่ ผม ได รับ ที่ สวน ธรรม   เรือน ธรรม นั้น มากกวา แค กิน 
ขาว ชาว บาน   จงึ ทำให ตวั เอง ตัง้ใจ เกนิ   ผล ท ีออก มา คอื เครยีด และ ตอง ลม 
กระดาน นับ หนึ่ง ใหม ตั้งแต วัน แรก จนถึง วัน สุดทาย   วัน ละ หลายๆ ครั้ง   ที่ 
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สวน ธรรม   เรือน ธรรม ใช การ สวด มนต แปล   ซึ่ง ผม ไม คุน เคย จึง เปลี่ยน ตัว 
เอง จาก ผู สวด มนต   เปน ผู ฟง การ สาธยาย พุทธ มนต   ตอง ขอบคุณ คุณ จุ   
ผูนำ สวด ดวย สำเนียง เสนาะ   หลัง การ สวด มนต ได ดู เวทนา   และ แทบ จะ 
ไม เห็น ความ ตัง้ มัน่ เปนก ลาง ตอ เวทนา ของ ใจ ตวั เอง เลย   ซึง่ ประ จกัษ กบั ใจ 
ตวั เอง วา เรา ยงั หาง ไกล กบั คำ วา พรอม ที ่จะ ตาย   คง ตอง เรง ส ปด เพิม่ ความ 
พรอม ตาย ให ตวั เอง ให มากๆ   ที ่สวน ธรรม   เรอืน ธรรม คณุ จะ ได พบ กบั นอง 
หมา   สี่ ตัว   ที่ กำลัง คึก คะนอง   ไม ตอง กลัว นะ ครับ   เพราะ พวก เขา เปน มิตร   
จาก สวน ธรรม   เรอืน ธรรม กลบั สู กรงุเทพ   ลง แทค็ ซี ่  หิว้ กระเปา เดนิ เขา บาน   
มอง เหน็ กาย เดนิ ชดัเจน มาก   รู ถงึ ความ ปต ิที ่เกดิ ขึน้   หลัง จาก เก็บ กระเปา 
เสร็จ   เดิน ไป ที่ ตู เย็น   มอง เห็น กาย ของ ตัว เอง เดิน ชัดเจน มาก   ระหวาง นั่ง 
ดู ทีวี   มอง เห็น ตัว เอง นั่ง ดู ทีวี   สลับ กับ ตัว เรา หาย ไป มี แต เรื่อง ราว ใน ทีวี   ... 

ขอบคณุ กฏ ปฏบิตั ิแบบ ปด วาจา . .   ขอบคณุ และ 
อนโุมทนา คณุ จุ ที ่ดแูล พวก เรา เปน อยาง ด ี. . 

ขอบคณุ และ อนุโมทนา พี ่ที ่ขบั รถ รบั - สง 
พวก เรา . . ขอบคุณ และ อนุโมทนา คุณ 
ขวัญ   เพียง หทัย   เจาของ สวน ธรรม   เรือน 
ธรรม . . ขอบคุณ และ อนุโมทนา แม ครัว 
สำหรับ อาหาร รส อรอย . . ขอบคุณ และ 
อนุโมทนา   เพื่อนๆ   รวม ทริป สู อริย ภูมิ ทุก 

ทาน . . . ขอบคุณ ครับ
 
 ตอบ   
   ผม ก็ ขอ อนุโมทนา กับ คุณ ดวย   ขอ 
อนุโมทนา กับ คุณ ขวัญ   คุณ จุ ดวย   มา   ณ   ที่ นี้ 
  

ขอบคุณ ก
อนุโม

ข
พ
ขวั
ธร
สำ
อนุ

ทาน . .

ตอบ
  
อนุโมทน



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 155๑๕๓

 คำถาม ที่   ๑,๐๕๐ 
   ธรรม ใด เปน ธรรม ที่ สำคัญ ที่สุด ที่ ทำให เปน ผู ชนะ ตนเอง คะ 
 
 ตอบ 
   ตอง รู กอน วา ชนะ ตนเอง เรื่อง อะไร   จึง จะ คนหา ธรรมะ มา แก ถูก   
เชน   ตองการ ชนะ ตนเอง เรื่อง เปน คน ขี้ โกรธ   ก็ ให เอา ธรรมะ ขอ เมตตา มา 
ใช บอยๆ   หมั่น เจริญ เมตตา และ การ ให อภัย   เปนตน 
 
  

 คำถาม  ที่   ๑,๐๕๑   
   ความ คิด ที่ ฟุง ไป   ปรุง แตง ไป เอง   ถือวา เปน มโนกรรม ไหม คะ   มี 
ผล มาก นอย แตก ตาง จาก การ จงใจ คิด ประทุษราย หรือ คิด ใน ทาง อกุศล 
ตางๆ   อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   ความ คิด เปน มโนกรรม ทั้งหมด ไม 
วา คิด เรื่อง อะไร   คิด ไม ดี ก็ เปนมโนกรรม ฝาย 
อกุศล   คิด ดี ก็ เปน มโนกรรม ฝาย กุศล   ถา คิด 
ประทุษราย ผูอื่นก็ เปน โทสะ หรือ พยาบาท   ก็ 
เปน อกุศล กรรมบถ   ถา คิด บอยๆ ก็ มี โทษ แก 
จิต ใจ บอยๆ   ทำให จิตใจ ตกต่ำ   ตอง หมั่น 
เจริญ เมตตา   ใหอภัย 

หมด ไม 
รม ฝาย
ถา คิด 
าท   ก็ 
ษ แก 
มั่น 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๕๒ 
   ดิฉัน  ไดยิน พระ วิปสสนา จาร ย ชาว ตาง ประเทศ กลาว ถึง ครูบา 
อาจารย และ บคุคล ที ่พรอม   ดวย ศลี   สมาธ ิ  ปญญา   โดย ใช คำ วา   “ lovable”   
(นา รัก )   ( รวม ทั้ง คุณสมบัติ ที่ ดี อื่นๆ เชน   pure ,   gentle ,   cultured )   ใน พระ 
บาลี   มี คำ ใด ที่ แปล วา   นา รัก คะ   พระพุทธ องค ตรัส วา   ธรรม ขอ ใด ทำให 
บุคคล เปน คน นา รัก คะ  
 
ตอบ   
 ใน บาลี มี คำ วา  “ นา รัก ”   ก ็ตรง กับ คำ วา  “ ปยะ ”   เมื่อ ลง วิ ภัติ แลว 
เปน   “ ป โย ”   “ ปย า ”   บาง   “ ปยํ ”   บาง   แลว แต ตัว ประธาน เปน อะไร   เชน   ป โย   
ป ุรโิส   ชาย ที ่นา รกั ,   ปย า   นาร ี  หญงิ ที ่นา รกั ,   ปยํ   กลุ ํ  ตระกลู ที ่นา รกั   เปนตน   
ธรรม ที่ ทำให บุคคล เปน ผู นา รัก มี เยอะ เลย   เชน   พรหม วิหาร   ๔   สังคห วัตถุ   
๔   สาราณีย ธรรม   ๖   เปนตน  
 

 คำถาม ที่   ๑,๐๕๓ 
  สวัสดี  คะ   ขอ ขอบคุณ สำหรับ คำ ตอบ ของ อาจารย ทุก คำ ตอบ   
ได ความ รู และ ขอคิด เตือน ใจ มากมาย คะ   ขอ เรียน ถาม   คำ เต็ม ที่ พระ 
สวด    สี เลน ะ สุข ะ ตัง   สี เสนะ   นิพ พุธิ ง   ยัน ตุ   แลว ก็ มี อะไร ตอ อีก   ที่ เขียน มา 
รูสึก ขาด อะไร  ไป   หรอื เขียน ไม ถูก   ชวย รบกวน ตอ และ เขียน ให ถูก ดวย คะ   
ขอ คำ แปล ดวย คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ   ขอ ให อาจารย มี ความ สุข และ 
สุขภาพ แข็ง แรง ตลอด ไป คะ 
 
ตอบ  
  เมื่อ จบ การ ให ศีล แลว   พระ จะ บอก อานิสงส ของ ศีล วา 
                          สี เลน   สุ คตึ   ยนฺ ติ       บุคคล จะ ไป สุคติ ก็ เพราะ ศีล 
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 สี เลน  โภค สมฺ ป ทา   บุคคล จะ พรั่ง พรอม ดวย ทรัพย สมบัติ ก็ 
เพราะ ศีล 
                         สี เลน   นิพฺ พุ ตึ   ยน ฺติ       บุคคล จะ ถึง นิพพาน ก็ เพราะ ศีล 
                         ตส ฺมา   สี ลํ  วิ โสธเย       เพราะ ฉะนั้น พึง รักษา ศีล ให บริสุทธิ์ 

 คำถาม ที่   ๑,๐๕๔ 

  การ ที่ พระพุทธ องค ตรัส ตอบ พระ สา รี บุตร วา   เหตุ ประการ หน่ึง 

ที่ ทำให พรหมจรรย ดำรง อยู ได ไม นาน ใน สมัย ของ พระพุทธเจา   พระองค 

อื่น อาทิ   พระ เวสสภู   ไดแก พระพุทธเจา พระองค นั้น ไม ทรง ผอน คลาย 

ที่ จะ กำหนด จิต สาวก แลว ทรง สั่ง  สอน   คำ วา   “ ไม ทรง ผอน คลาย ที่ จะ 

กำหนด จิต สาวก แลว ทรง สั่ง สอน ”   หมายความ วา อยางไร คะ 

 ตอบ  

  ผู ถาม ชวย บอก ที่มา ให หนอย   จะ ได ตาม ไป พิจารณา ดู วา เปน 
คำ แปล ที่ ถูก ตอง หรือ เปลา   หรือ บริบท เปน อยางไร 

  
 คำถาม ที่   ๑,๐๕๕ 

  อัพ ยาก ฤต ธรรม   กับ   อกณฺ หอ สุกฺ กกมฺม   เหมือน หรือ แตก ตาง กัน 

อยางไร คะ 
 
ตอบ   

 อัพ ยาก ต ธรรม   หมาย ถึง   ธรรม ที่ เปน กลางๆ   ไม เปน กุศล ไม 

เปน อกุศล   คือ สิ่ง ที่ บอก ไม ได วา ดี หรือ ชั่ว   ปราก ฎ ใน รูป ธรรม ตางๆ   เชน   



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ158๑๕๖

ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   เปนตน   ถา เปน ความ คิด ซึ่ง จัด เปน สังขาร ใน ขันธ   ๕   คิด 

เปน กุศล   เรียก วา   กุศล สังขาร   คิด เปน อกุศล เรียก วา อกุศล สังขาร   คิด 

กลางๆ เปน อัพ ยาก ต สังขาร   เชน   คิด วา จะ เดิน ไป เพื่อ หยิบ สิ่งของ   เปนตน   

สวน   อกณฺ หอ สุกฺ กกมฺม   หมาย ถึง   กรรม ไม ดำ ไม ขาว   เปน ไป เพื่อ ความ 

สิ้น กรรม   ทาน ยก ตัวอยาง ถึง การ เจริญ มรรค มี องค   ๘   เพื่อ ความ สิ้น กิเลส   

เมื่อ สิ้น กิเลส ก็ สิ้น กรรม   ตาง กัน อยาง นี้   ใน การก ระ ทำ ตางๆ   มี เจตนา เพื่อ 

จะ ละ ทั้ง กรรม ดำ และ กรรม ขาว   ( ดู   จตุ กก นิบาต   อัง คุต ต รนิ กาย   พระ 

ไตรปฎก   เลม   ๒๑   หนา   ๓๑๓   ขอ   ๒๓๒   . . .   ฉบับ ภาษา บาลี ) 

 คำถาม ที่   ๑,๐๕๖

  กราบ เรียน อาจารย   ขอ ปรึกษา อาจารย   เรื่อง   กรณี ที่ ลูก ทำงาน 

แลว ให เงิน คุณ แม   แต คุณ แม ไม ยอมรับ เงิน   เน่ืองจาก สงสาร ลูก   เงิน 

เดือน ลูก นอย   ประกอบ กับ คุณ แม เปน คนรวย   ลูก จะ ให เหตุผล อยางไร ดี   

ให ทาน ไม สามารถ ปฏิ เสธ เงิน อัน นอย นิด ของ ลูก ได คะ 
 
ตอบ  

  อธิบาย ให ทาน เขาใจ วา   นี้ เปน สวน ที่ ลูก บูชา คุณ แม   

ขอให รบั ไว เถดิ เพือ่ เปน สริ ิมงคล แก ลกู   เปน ความ 
สบายใจ ของ ลูก   สำหรับ ผู ที่ เปน แม ควร จะ รับ 
ไว เพ่ือ เปนการ สงเคราะห ลูก ให ลูก ได ทำบุญ   

เพื่อ ความ เจริญ รุงเรือง ของ ลูก   ขอให เรียน 

ให คุณ แม ทราบ วา   อาจารย ขอรอง ให คุณ 
แม รับ ไว   จะ เล็ก นอย เพียง ไร ก็ตาม

ตอบ

  อธิบาย ใ

ขอ
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 คำถาม ที่   ๑,๐๕๗ 
  ดิฉัน  เผอิญ ไดยิน เสียง พระ เทศนา ทาง ทีวี   มี ความ ตอน หน่ึง วา   
เรา ไม ตอง ทำ อะไร มาก แค   ถือศีล   หา   หรือ   ๓ กายกรรม   ( ไม ฆา สัตว   ไมลัก 
ทรัพย   ไม ประพฤติ ผิด ลูก เมีย คน อื่น )   ๔   วจี กรรม   ( ไม พูด โกหก   สอเสียด   
คำ หยาบ   อีก อยาง ดิฉัน จำ ไม ได คะ )   และ   ๓   มโนกรรม   ( ไมโลภ อยาก 
ได ของ คน อื่น   ไม พยาบาท   อีก อยาง ก็ จำ ไม ได คะ )   อยาก กราบ รบกวน 
อาจารย ชวย บอก   วจี กรรม   และ มโนกรรม   ที่ ดิฉัน จำ ไม ได ให ดวย คะ   
และ อยาก ทราบ วา ธรรมะ นี้ เรียก ชื่อ วา อยางไร   เพราะ เหมือน กับ   ศีล   ๕  
แต มี มโนกรรม เพิ่ม เขา มา ดวย   ดิฉัน ชอบ มาก   เพราะ ชัดเจน ดี   และมีแค   
๑๐   ขอ   นา จะ สง เสริม ให คน พา กัน นำ ไป ใช กัน มากๆ   ขอบพระคุณ คะ 
 
ตอบ  
  วจี กรรม ขอ   ๔   ก็ คือ   เวน พูด เพอ เจอ   มโนกรรม ขอ   ๓   คือ   เวน จาก 
มิจฉาทิฐิ   ทั้งหมด นี้ เรียก วา กุศล กรรมบถ   ๑๐   แปล วา   ทาง แหง การ ทำ 
กุศล 

 
  คำถาม ที่  ๑,๐๕๘ 
  กราบ  เรียน ทาน อาจารย วศิน คะ   ที่มา ของ คำถาม ขอ   ๑,๐๕๔   
คือ   พระ วินัย ปฎก มหา วิภังค   เลม   ๑   ภาค   ๑   -   หนาท่ี   ๑๓   ที่ ทาน พระ 
สา รี บุตร ทูล ถาม พระพุทธ องค วา   อะไร เปน เหตุ   อะไร เปน ปจจัย   ให 
พระ ศาสนา ของ พระ ผู มี พระ ภาค เจา พระ นาม วิ ปส สี   พระนาม สิขี   และ 
พระ นาม เวสสภู   ไม ดำรง อยู นาน คะ   ดิฉัน สงสัย วา   พระพุทธ องค ทรง 
สรรเสริญ การ   “ กำหนด จิต สาวก แลว ทรง สั่ง สอน ”   ใช หรือ ไม   และ   การ   
“ กำหนด จิต สาวก แลว ทรง สั่ง สอน ”   หมายความ วา   ทรง อาน จิต สาวก 
แตละ คน แลว สั่ง สอน ใช หรือ ไม คะ   กราบ ขอบพระคณุ คะ 
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 ตอบ  
  ใช   คุณ เขาใจ ถูก แลว   สวน คำถาม เดิม ที่ คุณ สงสัย นั้น   ได ตาม ไป 
ดู บาลี แลว   ทาน ใช คำ วา   “ กิ ลา สุ โน ”   แปล วา   “ เบื่อ หนาย ที่ จะ แสดง ธรรม 
แก สาวก โดย พิศ ดาร ”   สวน พระพุทธเจา พระองค ปจจุบัน นี้   เมื่อ จะ ทรง 
สั่ง สอน ผู ใด ก็ ทรง กำหนด จิต ผู นั้น กอน  แลว จึง ทรง สั่ง สอน ให เหมาะ กับ 
อุปนิสัย ของ เขา จึง ประสบ ความ สำเร็จ สูง   คำถาม ของ คุณ ขอ นี้ ยาก มาก   
ผม อาจ จะ พลาด ก็ได  จึง ตอง ขออภัย มา   ณ   ที่ นี้ ดวย 

  คำถาม ที่   ๑,๐๕๙ 

   ทำไม ทา นพาหิ ยะ จึง ถูก โค ขวิด คะ   ชาติ ที่ แลวไป ทำ อะไร มา หรือ 

คะ   รบกวน เลา ให ฟง นิด หนึ่ง คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 

 

ตอบ   
 ที่ ทา นพาหิ ยะ ถูก แม โค ขวิด จน เสีย ชีวิต นั้น   ตำรา เลา ไว วา   ชาติ 

กอน ทาน เคย คบคิด กับ เพื่อน อีก   ๓   คน   ขมเหง ย่ำยี หญิง โสเภณี คน หน่ึง   

แลว แยง เอา เครื่อง ประดับ ของ เธอ ไป   ฆา เธอ ถึง ตาย ดวย   หญิง โสเภณี 

คน นั้น จอง เวร  ( เจา กรรม นายเวร ) วา   ใน ชาติ ตอ ไป ขอ ให ได มี โอกาส 
ฆา ทั้ง   ๔   คน นี้   ใน ชาติ ที่ ผู นั้น มา เกิด เปน ทา นพาหิ ยะ   หญิง โสเภณี นั้น 
มา เกิด เปน ยักษิณี   แปลง ตัว เปน แม โค มา ขวิด ทา นพาหิ ยะ จน เสีย ชีวิต   
สวน เพื่อน ของ ทา นพาหิ ยะ อีก   ๓   คน นั้น คน หนึ่ง มา เกิด เปน พระ ราชา 

พระนาม วา ปุก กุ สา ติ   คน หนึ่ง มา เกิด เปน สุปป พุทธ กุฏฐิ   ( สุปป พุทธ ผู 

เปน โรค เร้ือน )   คน หนึ่ง มา เปน โจร เครา แดง   ท้ัง   ๓   คน นี้ ถูก แม โค ขวิด ตาย 

ดวย กัน ทั้งหมด   แม โค ตัว นั้น คือ ยักษิณี คน เดียว กับ ที่ ทำราย ทา นพาหิ ยะ 

นั่นเอง   เวร กรรม เปน ของ นา กลัว จริงๆ 
 



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 161๑๕๙

  คำถาม ที่   ๑,๐๖๐ 

  อาจารย ครับ   เมื่อ ปฏิบัติ ธรรม แลว เห็น หลวง พอ หลาย องค   ทาน 

วา   มี ความ สุข   ทำไม ผม ยิ่ง ปฏิบัติ ยิ่ง เฉยๆ   เปน อัพ ยาก ฤต ธรรม   รู วา กาย 

ไหว รู ใจ ไหว   แลว เฉยๆ   ตาง จาก กอน หิน นิด เดียว คือ   รู วา กาย เปน อยางไร 

ใจ เปน อยางไร เทานั้น เอง   แลว ก็ เฉย เพราะ พอตัว รู แลว ทำให หมด เหตุ 

หมด ปจจัย  ที่ จะ ปรุง แตง ตอ จบ กัน   หยุด หมด   แลว ก็ รู เฉยๆ   เดี๋ยว เหตุ ใหม 

ก็ เขา มา เหมือน เดิม อยาง นี้   แลว สุข อยู ตรง ไหนก็ ไมรู   ยิ่ง พอ รู วา   กาย ใจ 

เริ่ม สุข   แลว มัน ก็ เฉย ตอ   ก็ เลย ไมรู วาที่ บอก วา   นิพพาน เปนสุข อยาง ยิ่ง ก็ 

เลย ไมรู จริง หรือ เปลา   แต ถา บอก วา เฉย อยาง ยิ่ง เห็น ดวย ครับ 

 

ตอบ   

 เฉย ก็ ดีแลว ครับ   การ วาง เฉย ใน อารมณ ทั้ง   ๖   ( ฉฬัง คุเบก ขา )   

เปน องค หนึ่ง ของ ธรรม อัน เปน เครื่อง อยู ของ พระ อริยะ   ( อริย วาส ธรรม )   ดู 

ใน อรยิ วาส สูตร   ท สก นิบาต   อัง คุต ต รนิ กาย 

 คำถาม ที่   ๑,๐๖๑ 
   ดิฉัน  ประทับ ใจ คำ สอน ของ ทาน อาจารย  ใน เรื่อง ลาภ ของ ชีวิต 

มาก   อยาก ทราบ วา เปน พระพทุธ พจน หรอื เปน หวัขอ ธรรม ที ่ทาน อาจารย 

สรปุ รวม ไว เอง คะ   และ   ขอ ความ กรณุา ทาน อาจารย ยก ตวัอยาง เอตทัคคะ   
หรือ พระ อริยบุคคล ที่ พระพุทธ องค ทรง สรรเสริญ   วา ควร เปน ตัวอยาง ใน 
การ ดำรง คุณธรรม อัน เปน ลาภ ของ ชีวิต ดัง กลาว   ( อาทิ   ความ ออนนอม   
อดทน   ความ เพียร   ความ สงบ   ความ เสีย สละ   การ มี ทรัพย   และ   ปญญา)   

พอ เปน แนวทาง ให ศึกษา ตอ ไป ดวย จะ ได ไหม คะ   กราบ ขอบพระคุณ 

มากคะ 
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ตอบ  

  เปน หัวขอ ธรรม ที่ ผม คิด ขึ้น เอง   ความ เปน มา ก็ คือ วา   เมื่อ วัน ที่   

๑๒   กันยายน   ๒๕๒๒   ผม ได รับ เชิญ ให ไป บรรยาย ธรรม ที่ โรง พยาบาล 

ศิริราช   เรื่อง   “ พระพุทธ ศาสนา กับ เหตุผล ”   ผม ทำ เปน โนต ยอ แลว พิมพ 

ไป แจก ผู ฟง   บังเอิญ มี กระดาษ เหลือ อยู ประมาณ ครึ่ง หนา   ผม ก็ นั่ง คิด 

วา จะ ทำ อยางไร กับ กระดาษ ครึ่ง หนาที่ เหลือ   จึง ได เขียน   “ ลาภ ของ ชีวิต   

๘   ประการ ”   เติม ลง ไป   ตาม ความ คิด ของ ผม ใน ขณะ นั้น   ตอ มา ได ขยาย 

ออก โดย การ บรรยาย ทาง วิทยุ   เมื่อ ประมาณ   พ . ศ . ๒๕๔๐   สนทนา กับ 

คุณ ศยามล   สี นิล แท   เรื่อง พระ สาวก ที่ ได รับ การ ยกยอง ใน คุณธรรม   ๘   

ประการ นี้   เปน เรื่อง คอน ขาง ยาว   เอา ไว ตอบ คราว หนา จะ ดี ไหม 

 

 คำถาม ที่   ๑,๐๖๒ 

   พระพุทธ องค ตรัส สอน ให สาวก ทำ อยางไร เมื่อ มี ผู กลาว ติ เตียน 

หรือ สรรเสริญ พระ รัตนตรัย คะ 
 

 ตอบ   
   ตาม นัย แหง พรหม ชาล สูตร   ทีฆ นิกาย   สีล ขัน ธ วรรค   พระองค 
ตรัส สอน วา   ถา เขา ติ เตียน พระ รัตนตรัย ก็ อยา เพิ่ง โทมนัส ขัดใจ   อยา เพิ่ง 

โกรธ   เพราะ ถา โกรธ เสีย กอน แลว  จะ รู ได อยางไร วา เขา ติ ผิด หรือ ถูก   ถา 

เขา สรรเสริญ ก็ อยา เพิ่ง รีบ รับ   ถา รีบ รับ  จะ รู ได อยางไร วา เขา สรรเสริญ 

ผิด หรือ ถูก   ให ตรอง ให ดี เสีย กอน   ถา เขา สรรเสริญ ใน คุณ ที่ เรา ไมมี  ก็ ให 
ชี้แจง ไป ตาม ความ เปน จริง วา   คุณสมบัติ เชน นี้ เรา ไมมี   เขา สรรเสริญ ผิด   
ถา เขา สรรเสริญ ถูก ตาม เปน จริง ก็ ให รับ ไว 

 



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 163๑๖๑

 คำถาม ที่   ๑,๐๖๓ 
   วัน นี้ ไมมี คำถาม คะ   แต ขอก ราบ อวยพร อาจารย   ขอ อำนาจคุณ 
พระ ศรี รัตนตรัย   และ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ใน สากล โลก   ได โปรด อภิบาลรักษา ให 
อาจารย มี สุขภาพ รางกาย   แข็ง แรง   มี พละ กำลัง ใน การ สั่ง สอน ศิษย   ทำ 
งานไดตาม ที่ อาจารย ปรารถนา   สม ดัง ใจ หวัง ทุก ประการ คะ 
 
 ตอบ   
   ขอบคณุ มาก ที่ อวยพร มา   ขอ ให คุณ ได รับ พร เชน เดียวกัน   ขอ ให 
มี สุขภาพ ดี และ มี ความ สุข ตลอด ป   ๒๕๕๔ 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๖๔ 
   กราบ สวัสดี ป ใหม อาจารย คะ   ขอ อำนาจ คุณ พระ ศรี รัตนตรัย   
อำนวย พร ให อาจารย มี สุขภาพ ที่  ดี นะ คะ   หนู อยาก ทราบ วา   ถา จะ คัด 
ลอก คำถาม - คำ ตอบ   บาง สวน เพื่อ เผยแผ ธรรม ทางemail   อาจารย จะ 
อนุญาตหรือป ลา ว คะ 
 
 ตอบ   
   ขอบคุณ มาก ที่ อวยพร ป ใหม มา   ขอ ให คุณ ได รับ พร เชน เดียวกัน   
คือ   สิ่ง ใด ที่ ตองการ แลว ปรารถนา โดย ชอบ ธรรม   ขอ ให ได รับ สิ่ง นั้น ตาม 
ความ ประสงค จง ทุก ประการ   ขอ ที่ ถาม วา   จะ นำ ปญหา และ คำ ตอบ ไป 
เผย แพร นัน้   ยนิด ีอนญุาต ครบั   และ เหน็ วา ได ชวย กนั เผย แพร คำ สอน ทาง 
พุทธ ศาสนา ให กวาง ขวาง ออก ไป   เปน บุญ อีก ตอ หน่ึง 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๖๕ 

   ทาน อาจารย กรุณา ขยาย ความ เรื่อง เอตทัคคะ ใน ขอ   1061   ดวย 

นะ คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 

 

 ตอบ   

   ๑ .   ออนนอม ถอม ตน ก ็ม ีหลาย ทาน   เชน   พระ อสั ส ช ิ  พระ สา ร ีบตุร   

พระ อานนท   ฯ 

             ๒ .   อดทน ตอ การ ลวง เกิน ของ ผู อื่น   เชน   พระ ปุณณ มันตา นี บุตร   

ที ่ม ีคต ิวา   เขา ดา ด ีกวา เขา ต ีดวย ฝามอื . . . เขา แทง ดวย ศสัตรา ด ีกวา เขา ฆา 

ให ตาย   เขา ฆา ให ตาย ดี กวา ฆา ตัว เอง   ฯ 

             ๓ .   ม ีความ เพยีร มาก พอ   เชน   พระ โสณ โก ิว ิสะ   ได รบั การ ยกยอง 

ใน ทาง เปน ผู ม ีความ เพยีร   เดนิ จงกรม จน เทา แตก ไป หมด   เจบ็ เทา หนกั เขา 

ก ็ลง คกุเขา   เดนิ ดวย เขา จน เลอืด เปอน ที ่จงกรม   พระพุทธเจา เสด็จ มาโปรด 

วา   ให ทำความ เพียร แต พอดี   จึง ได สำเร็จ เปน พระ อรหันต 
             ๔ .   มี คุณ งาม ความ ดี พอ ที่ ใครๆ จะ เคารพ นับถือ ได   พระพุทธเจา 

ทรง ยก ตัวอยาง พระ มหา กัสส ปบอยๆ เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ 
             ๕ .   ม ีความ สงบ ใจ พอที ่จะ หาความ สขุ ดวย ตนเอง   ขอ นี ้นา จะ เปน 
พระ มหา กสัสป เชน เดยีวกนั   ที ่จรงิ พระ อรหนัต ทกุ รปู ม ีความ สงบ ใจ พอ ทัง้ 

นั้น 

             ๖ .   มี ปญญา พอที่ จะ เปน ที่ พึ่ง ของ ผู ที่ ทุกข เขา มา ปรึกษา ได   ขอ 
นี้ นา จะ เปน พระ สา รี บุตร   เพราะ ได รับ การ ยกยอง เปน เอตทัคคะ ทาง 
ปญญา 
             ๗ .   มี ใจ กอ รปดวย ความ เสีย สละ   พอที่ จะ สละ ความ สุข สวน ตน 

เพื่อ ความ สุข ของ ผู อื่น ได   ขอ นี้ พระพุทธเจา ทรง ยกยอง ทา นอ นาถ ปณฑิ 

กะ เศรษฐี และ นาง วิสาขา มหา อุบาสิกา 
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             ๘ .   ม ีทรพัย พอที ่จะ สงเคราะห เอือ้เฟอ ญาตมิติร หรือ ผู ตก ทกุข ได   

พระพทุธเจา ทรง ยกยอง เจา ชาย พระองค หนึง่ แหง เมอื งอาฬ ว ี  ชือ่   หตัถ กะ   

อาฬ วกะ   เปน เลิศ ใน ทาง สงเคราะห บริวาร ดวย สังคห วัตถุ   ๔ 

             ยก มา พอ เปน ตัวอยาง เล็ก นอย   ยัง มี ทา นอื่นๆ อีก มาก ที่ มี 

คุณสมบัติ เหลา นี้ 

 

  คำถาม ที่   ๑,๐๖๖

   พระพุทธ องค ทรง สอน ให ผู มี อภิญญา เชน   จุตูปปาตญาณ   

ทิพจักษุ    เจ โต ปริย ญาณ    เปนตน   ใช ให เปน ประโยชน ตอ ตนเอง และ 

เกือ้กลู ผู อืน่ อยางไร บาง คะ   ใน ปจจบุนั นี ้  ด ูเหมอืน วา   จะ ม ีการ ใช ชวย เหลือ 

ผูคน ใน สังคม มาก   ทำ อยางไร จึง จะ ทำได ถูก ตอง ตาม พุทธ บัญญัติ คะ 

 ตอบ   

   การ ใช อภิญญา นั้น   พระพุทธเจา ทาน ทรง อนุญาต ให ใช เมื่อ จำ 

เปน จริงๆ   ถา ไม จำเปน ก็ ไม พึง ใช พร่ำเพรื่อ   แม พระพุทธ องค เอง ก็ ทรง ใช 
เมื่อ จำเปน เทานั้น   คือ   ปกติ ก็ ทรง ใช ชีวิต อยาง ธรรมดา   พระ สา วก ก็ เชน 
เดียวกัน 

  คำถาม ที่   ๑,๐๖๗
   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย อธิบาย ความ หมาย และ ขยาย 

ความ ของ ภาษิต วา   จา คม นุพฺ รู เหยฺ ย   ดวย นะ คะ   อาน คำ แปล ภาษา ไทย   

( พึง เพิ่มพูน ความ สละ ออก ให มาก ไว )   แลว ไม เขาใจ แจม แจง นัก คะ 
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ตอบ  
  แปล อีก สำนวน หนึ่ง วา   พึง เพิ่มพูน ความ เสีย สละ   มี   ๒   นัย   คือ   
เสีย สละ ทรัพยสิน เพื่อ ประโยชน แก ผู อื่น   อีก นัย หน่ึง   คือ   เสีย สละ กิเลส   
เสีย สละ กิเลส นั้น เปน อุปริ ม ปริยาย   แปล วา   ความ หมาย เบื้อง สูง   สุภาษิต 
ชุด นี้ มี   ๔   ขอ ดวย กัน   คือ 
                 ๑ .   ไม พึง ประมาท ปญญา   ( ปฺญํ     นปฺ ปมชฺ เชยฺ ย )   
                 ๒ .   พึง รักษา สัจจะ   ( สจฺ จม นุ รกฺ เขยฺ ย )   
 ๓ .   พึง เพิ่มพูน จา คะ   ( จา คม นุพฺ รู เหยฺ ย )   
 ๔ .   พึง ศึกษา สันติ   ( สนฺ ติ เมว   โส   สิกฺ เขยฺ ย ) 
             ทั้งหมด นี้   โดย ปริยาย เบื้อง สูง   ทาน หมาย ถึง   “ นิพพาน ”   ทั้ง นั้น   
( ดู   ธาตุ วิ ภังค สูตร   มัชฌิม นิกาย   อุป ริ ปณณาส ก   พระ ไตรปฎก เลม   ๑๔   
ขอ   ๖๘๓   หนา   ๔๓๔ ) 
 

   คำถามที่   ๑,๐๖๘ 

   ทาน อาจารย มี ความ เห็น วา   คุณสมบัติ ที่ สำคัญ ที่สุด ของ คน  
ที่ควร ได ชื่อ วา เปน บัณฑิต คือ อะไร บาง คะ 
 

 ตอบ   

   มี หลาย ปริยาย   พระพุทธเจา ตรัส ไว หลาย ปริยาย   แปล วา   มี 
คุณสมบัติ หลาย ประการ ที่ ทำให บุคคล เปน บัณฑิต หรือ ได ชื่อ วา เปน 
บัณฑิต   เชน   เปน ผู เกษม   คือ   ปลอดภัย   ไมมี เวร ไมมี ภัย   เข มี   อเวเร   อภ โย   
ปณฺฑิ โต ติ   ปวุจฺจ ติ   ฯลฯ   เพราะ ยึด ประโยชน ทั้ง สอง ไว ได   คือ   ประโยชน 

ใน โลก นี้ และ ประโยชน ใน โลก หนา   ทาน เรียก วา เปน บัณฑิต 

             บัณฑิต   แปล วา   ผู ดำเนิน ชีวิต ดวย ปญญา   ผู มี ชีวิต ดวย ปญญา   

ทาน เรียก วา   เปน ผู ประเสริฐ ที่สุด 
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             พรอม นี้ ขอ โอกาส อวยพร ป ใหม   ให ทาน ผู ถาม และ มิได ถาม   แต 

ได อาน ขอความ ตางๆ ใน หอง สนทนา ธรรม นี้   จง ปราศจาก ทุกข โศก โรค 

ภัย   ประสบ แต ความ สุข สวัสดี ใน ที่ ทุก สถาน ใน กาล ทุก เมื่อ 

 

  คำถาม ที่  ๑,๐๖๙

   อาจารย คะ   ถา เรา ประกอบ อาชีพ เกี่ยว กับ อาหาร แลว ตอง นำ 

เนื้อ สัตว ตางๆ  มา ปรุง อาหาร   เรา จะ บาป ไหม   เนื้อ สัตว ไม ได ฆา เอง 

 

 ตอบ   

   ไม บาป 
  
 
  คำถาม ที่   ๑,๐๗๐
   นิสสยสัม ปน โน   ความ หมาย วา อะไร 
 
 ตอบ   
   แปล วา   ผู พรั่ง พรอม ดวย อุปนิสัย อัน ดี   กลาว คือ   ประกอบ ดวย   
อปสเสน ธรรม   ๔   ไดแก 
              ๑ .   พิจารณา กอน แลว จึง เสพ   เชน   เสพ ปจจัย   ๔ 
              ๒ .   พิจารณา กอน แลว จึง อด กลั้น 
              ๓ .   พิจารณา กอน แลว จึง เวน สิ่ง ที่ ควร เวน 
             ๔ .   พิจารณา กอน แลว จึง บรรเทา   เชน   บรรเทา กามวิตก   เปนตน 
          นอกจาก นี้ ยัง ตั้ง อยู ใน ธรรม   ๕   ประการ   คือ   ศรัทธา   หิริ   โอตตัปปะ   
วิริยะ   ปญญา   ผู เชน นี้ แหละ เรียก วา   นิสสยสัม ปน โน   (ทีฆนิกาย   
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ปาฏิกวรรค   เลม   ๑๑   ขอ   ๒๓๖   หนา   ๓๒๖   อัง คุต ต รนิ กาย   นวก นิบาต   
เลม   ๒๓   ขอ   ๒๐๖   หนา   ๓๖๖   อัง คุต ต รนิ กาย   ท สก นิบาต   เลม   ๒๔   ขอ   
๒๐   หนา   ๓๒   :   อาง ใน   พจนานุกรม พุทธ ศาสตร   ฉบับ ประมวล ธรรม   ของ 
พระ พรหม คุณา ภ รณ   (ป.อ. ป ยุตฺ โต ) 
            คำ   “ นิสสยสัม ปน โน ”   นี้   เคย พบ ใน อรรถ กถา ธรรมบท   ตอน ที่ วา 
ดวย เรื่อง พระ ราธะ   อาง   อ ลีน จิตต ชาดก   วา   “ ภิกษุ ผู มี ความ เพียร ดีแลว   
สมบูรณ ดวย อุปนิสัย เชน นี้   เจริญ ธรรม ที่ เปน กุศล อยู  เพื่อ บรรลุ ธรรม อัน 
เกษม จาก โยคะ  ( นิพพาน ) ” 
 
 

 คำถาม ที่   ๑,๐๗๑ 

   ใน พุทธ พจน ที่ วา    ผู ให สิ่ง ที่ เลิศ   ยอม ได สิ่ง ที่ เลิศ    คำ วา    “ สิ่ง ที่ 

เลิศ ”    พระพุทธ องค ทรง หมาย ถึง สิ่ง ใด คะ 

 
 ตอบ   

   อะไร ก็ได ที่ ผู นั้น ถือ เปน สิ่ง ที่ เลิศ   เพราะ วา ความ เห็น ของ คน 

เรา ไม เหมือน กัน   อยาง ให อาหาร ที่ เลิศ   เสื้อผา ที่ เลิศ   อาจ เลิศ สำหรับ 

ความ รูสึก ของ คน หน่ึง   แต ไมมี ความ หมาย 

สำหรับ อีก คน หน่ึง ก็ได 
 

ความ รูสึก

สำ
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 คำถาม ที่   ๑,๐๗๒ 

   ทาน อาจารย ม ีความ เหน็ วา   พทุธ พจน หรือ ธรรมบท ใด ครอบคลมุ 
คำ สอน ของ พระพุทธ องค ทั้งหมด ไว ใน บท เดียว คะ 
 
 ตอบ   
   ตาม ที่ พระพุทธเจา ตรัส ไว   พระองค ตรัส ถึง ความ ไม ประมาท วา 
เปน ธรรม เลิศ ใน บรรดา กุศล ธรรม ทั้ง หลาย   เหมือน รอย เทา สัตว บก ทั้ง 
หลาย รวม ลง ใน รอย เทา ชาง   เพราะ รอย เทา ชาง เปน รอย เทา ใหญ   กุศล 
ธรรม ทั้ง มวล รวม ลง ใน ความ ไม ประมาท   ตรัส ไว หลาย แหง   คราว หน่ึง 
พระ เจา ปเสนทิโกศล ทูล ถาม วา   ขอ ให ทรง แนะนำ ธรรม สัก อยาง หน่ึง ซึ่ง 
เมื่อ ปฏิบัติ แลว เปน ประโยชน ทั้ง ใน ปจจุบนั และ ใน ภาย หนา   ตรัส ตอบ วา   
ความ ไม ประมาท   บาง แหง ทรง ขยาย ความ ไม ประมาท วา   ไม ประมาท 
ใน การ ละ ทุจริต ทาง กาย   วาจา   ใจ   เจริญ สุจริต ทาง กาย   วาจา   ใจ   และ 
ตรัส ถึง ความ ไม ประมาท ใน   ๔   ฐานะ   คือ   ระวัง จิต ไม ให กำหนัด   ไม ให 
ขัดเคือง   ไม ให ลุม หลง   ไม ให มัวเมา   ใน อารมณ อัน เปน เหตุ ให กำหนัด   
เปนตน 
 

 คำถาม ที่   ๑,๐๗๓ 

   จาก   คำถาม ขอ   ๑,๐๖๑   ลาภ แหง ชวีติ ขอ   ๔   ที ่วา ม ีคณุ งาม ความ 
ด ีพอ ที ่ใครๆ   จะ เคารพ นบัถอื ได   เหต ุใด พระพทุธ องค ทรง ยก ตวัอยาง พระ 
มหา กสัส ปบอยๆ   เกีย่ว กบั เรือ่ง นี ้คะ   เพราะ พระ อรหนัต สาวก ทกุ องค ลวน 
แต มี คุณ งาม ความ ดี พอ ที่ ใครๆ   จะ เคารพ นับถือ ได 
 
 ตอบ   
   ใช แลว   พระ อรหนัต ทกุ องค ม ีคณุ งาม ความ ด ีพอ ที ่ใครๆ  จะ เคารพ 
นับถือ ได   แต พระ มหา กัสส ปมี คุณสมบัติ พิเศษ หลาย อยาง   มี ธุดงควัตร   



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ170๑๖๘

เปนตน   จนถึง กับ พระ ศาสดา ทรง ยกยอง ดวย การ เปล่ียน สังฆาฏิ กัน 

ใช   แม ใน การ ทำ สังคายนา ครั้ง ที่   ๑   เมื่อ พระพุทธเจา ปรินิพพาน แลว   ๓   

เดือน   พระ มหา กสัส ปก ็ได รบั การ ยกยอง จาก พระ อรหันต ทัง้ หลาย ให เปน 

ประธาน สงฆ ใน การ   ทำ สังคายนา 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๗๔ 

   อนุโมทนา   แปล วา อะไร   แลว ถา เรา กลาว   เมื่อ คน อื่น มาบ อก วา 
ไป ทำบุญ มา  เรา จะ ได บุญ ดวย ใช หรือ ไม 
 
 ตอบ   
   อนุโมทนา   แปล วา   ยินดี ดวย   เมื่อ คน อื่น ไป ทำบุญ แลว มาบ อก   
เรา พูด วา   “ อนุโมทนา ”   เรา ก็ได บุญ ดวย   ทาน เรียก วา   ปต ตา นุ โมทนา มัย   
แปล วา   บุญ ที่ ได จาก การ อนุโมทนา สวน บุญ 
 
 

  คำถาม ที่   ๑,๐๗๕ 
   ทำไม   เวลา ทำ สมาธิ   แลว ตอน นั่ง สมาธิ   จิต ก็ สงบ ดี  ครับ   แตพอ   
เลิก ทำ สมาธิ   ทำไม ตวั กระผม จึง ใจรอน มาก  ไม สามารถ ที่ จะ ควบ คุม ตัว 
เอง ได   วูวาม   ใจ รอน มากๆ  ไมมี เหตุผล   จน ไม อยาก นั่ง สมาธิ เลย ครับ   
ชวย ตอบ กระผม ดวน ดวย เถอะ ครับ    กระผม รอน ใจ เหลือ เกิน ครับ 
 
 ตอบ   
   ใจรอน   ขี้ โกรธ ตอง ละ ดวย ปญญา   ดัง พุทธ ศาสน สุภาษิต ที่ วา  
“โกธํ   ปฺญา ย   อุจ ฉินฺ เท ”    แปล วา    “ ตัด ความ โกรธ ดวย ปญญา ”    อีก 
อยาง หนึ่ง ตองเจริญ เมตตา กรุณา ให มาก    ทำให จิต เย็น  เหมือน ฟองน้ำ ที่ 
ชุม อยู ดวย น้ำ 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๗๖ 

   อยาก ทราบ วาการ ลวง ละ เมิด เสขิ ย วัตร มี ปรากฏ ใน คัมภีร พุทธ 

ศาสนา เลม ใด บาง 

 

 ตอบ   

   ด ูหนงัสอื นวโกวาท กไ็ด ครบั สวน ที ่เปน วนิยั   โดย สมเด็จ พระ มหา 

สมณ เจา   กรม พระยา วชริ ญาณ ว โร รส   เสข ิย วตัร   แปล วา   วตัร ที ่ควร ศกึษา   

แปล อีก ที วา   สมบัติ ผูดี   มี   ๗๕   ขอ ดวย กัน 

 

 

 คำถาม ที่  ๑,๐๗๗

   เสขิ ย วัตร เปน สิกขา บทใน พระ ปาฏิ โมกข หรือ เปลา ครับ   และ มี 

ความ สำคัญ อยางไร   กี่ ประการ 

 

 ตอบ   
   เสขิ ย วตัร ไม ได เปน สกิขาบท ทีม่า ใน ปาฏิ โมกข   แต เปน สกิขาบท 
ที่ ทาน โบ ราณา จาร ย เพ่ิม ขึ้น ใน ภาย หลัง   แต เห็น วา ดี   

ทานจึง นำ มา สวด ใน การ ทำ ปาฏิ โมกข ดวย 
 
 

ฏ

ย หลัง   แต เห็น วา ดี  

กข ดวย 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๗๘ 

   เครื่อง กรอง น้ำ สมัย พระพุทธเจา เปน อยางไร 

 

 ตอบ   

   ทำ รูป ใด รูป หนึ่ง ก็ได ให พอก รอง น้ำ ได   บางที ทาน เอา ชาย จีวร 

กรอง ก ็ม ี  ที ่เคย เหน็ ใน ปจจบุนั ใช หมอ ทอง เหลอืง เปน ทรง กลม ร ี  ม ีร ูสำหรบั 

เปด ปด  ( เหมือน ที่ ปาก ขวด )   มี ผา หุม ปาก   ( เหมือน ที่ กน ขวด )   เวลา จุม ลง 

ไป ใน นำ้ ก ็เปดนิว้ ออก   เวลา จะ ดงึ นำ้ ข้ึน ก ็เอา นิว้ ปด ร ู  แลว เอา นำ้ ใส ภาชนะ 

ใด ภาชนะ หนึ่ง ผาน ผา นั้น   เปนการ ปองกัน ตัว สัตว เชน ลูกน้ำ ไม ให ติด ขึ้น 

มา ใน น้ำ ที่ จะ ดื่ม   เดี๋ยว นี้ เขาใจ วา วัด ใน เมือง ไม ได ใช แลว  เพราะ ใช น้ำ 

ประปา กัน ทั้ง นั้น   แต เวลาคน จะ บวช เปน พระ ตอง มี หมอ กรอง น้ำ นี้ ดวย   

เพราะ อยู ใน บริขาร   ๘   บริขาร   ๘   คือ   สบง   จีวร   สังฆาฏิ   บาตร   มีดโกน   เข็ม 

พรอม ดวย กลอง เข็ม   ประคด เอว ( ผา คาด เอว )   หมอ กรอง น้ำ 

 

   คำถาม ที่   ๑,๐๗๙

   ใน หนังสือ   “ เพื่อ ความ สุขใจ ”   ของ ทาน อาจารย   มี กลาว ไว วา   

ทาน พระ สา รี บุตร กลาว วา   ใน การ เลือก คบ คน   ควร เลือก แต สวน ที่ ดี 
ของ เขา   สวน ที่ ไม ดี ควร ตัด ทิ้ง ไป   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย บอก ที่มา 
และ เหตุการณ ที่ ทำให ทาน พระ สา รี บุตร กลาว   เชน นั้น ได ไหม คะ   กราบ 

ขอบพระคุณ คะ 

 

 ตอบ   

   ตอน นี้ จำ ได แต เนื้อ ความ ตาม ที่ คุณ กลาว มา แลว   นึก เหตุการณ 
และ ที่มา ไม ได 



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 173๑๗๑

 คำถาม ที่   ๑,๐๘๐ 

   คำ วา   “ ทร ถา ”   ตาง จาก   “ กิเลส ”   อยางไร คะ   เคย ได ทราบ วา ทาน 

พุทธ ทาส กลาว วา   จะ เขาใจ นิพพานจะ ตอง เขาใจ ทร ถา กอน คะ 

 

 ตอบ   

   ถา คุณ เขียน มา ไม ผิด   และ ผม เขาใจ ไม ผิด   ทร ถา   แปล วา   ความ 

เดือดรอน   ความ กระวนกระวาย   ความ ทุกข   หมายความ วา   คน จะ เขา ถึง 

นิพพาน ตอง รูจัก ความ เดือด รอน ความ กระวนกระวาย และ ความ ทุกข ที่  

เกดิ จาก กเิลส   ซึง่ เปน ตวั สมทุยั เหต ุให เกดิ ทกุข   แลว จงึ เดนิ ตาม มรรค   และ 

รู แจง นิโรธ คือ ความ ดับ ทุกข เปน นิพพาน   ผม เคย ไดยิน ทาน พูด ถึง   “ ตถา ”   

หรือ   “ตถตา ”   บอยๆ   แปล วา   เชน นั้น   หรือ   ความ เปน เชน นั้น เอง   แลว ก็ จะ 

หลุด พน เขา ถึง นิพพาน 

 

 คำถาม ที่    ๑,๐๘๑ 

   จะ อธิบาย ความ เกี่ยว โยง ของ ตัณหา   กับ   

อุปาทาน   อยางไร จึง จะ กระชับ และ แจม แจง ที่สุด คะ 

 
 ตอบ   
   ตัณหา ความ ทะยาน อยาก อัน เกี่ยว กับ อารมณ 

ตางๆ   มี รูป ตัณหา   เปนตน   อุปาทาน ความ ยึด ติด ใน 

รูปารมณ   เปนตน นั้น   เปรียบ เหมือน วา เรา เอา เชือก 

ไป คลอง เสา ไว หลวมๆ เปน ตัณหา   พอก ระ ตุก เชือก 

ให รัด เสา ไว อยาง แนน ก็เปน อุปาทาน   ( ดู   ตัณหา   ๓   
และ   อุปาทาน   ๔ ) 
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 คำถาม ที่   ๑,๐๘๒ 
   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย ยก ตัวอยาง เร่ือง ราว ใน สมัย 
พุทธกาล ที่ กลาว ถึง การก ระ ทำ ทาง ใจ ที่ ให ผล มาก   คือ เพียง คิด   ( และ ยัง 
ไม ได กระทำ )   ก็ ทำให ผู คิด ได รับ ผลอ ยาง แรง  ทั้ง ที่ เปน ผล ดี และ ชั่ว ดวย 
นะ คะ   กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 
 
 ตอบ   
   มี พระพุทธ ภาษิต บท หนึ่ง ที่ ตรัส กับ พระ จุน ทะ นอง ชาย ของ 
พระสารี บุตร วา   “ ดุ กอน จุน ทะ   เพียง แต คิด จะ ทำความ ดี ก็ ดี มาก แลว   
ไมตอง กลาว ถงึวา จะ ทำ ดวย กาย หรอื ดวย วาจา   ใน อรรถ กถา ธรรมบท เลา 
ถึง ชาย คน หนึ่ง ชื่อ   มัฏฐ กุณฑลี   เปน ลูกชาย เศรษฐี   แต พอ ขี้ เหนียว มาก   
ลูก ปวย หนัก ไม ยอม รักษา ดวย หมอ   แต เที่ยว ถาม ชาว บาน วา   คน ปวย 
อยาง นี้ ควร จะ ทาน ยา อะไร   เมื่อ ลูก ปวย หนัก มาก ก็ ยก มา ไว ที่ นอกชาน   
พระพุทธเจา เสด็จ ไป โปรด   ฉาย พระ รัศมี ให เห็น   เขา เห็น พระ รัศมี แลว 
เกดิความ เลือ่มใส ใน พระพุทธเจา   ตาย ไป เกดิ เปน เทพ บตุร   นี ่เปน ตวัอยาง 
หนึ่ง ที่ เพียง คิด ดวย ใจ ก็ได บุญ มาก แลว 
 ใน อรรถ กถา ธรรมบท เชน เดียวกัน   เลา ไว วา   ลูกชาย เศรษฐี คน 
หนึง่ ชือ่   โส ไร ยะ   นัง่ ยาน นอย ไป อาบ นำ้ ที ่ทานำ้   ได เหน็ พระ มหา กจั จายนะ 
ผวิ พรรณ งาม   คดิ วา   ถา ภรรยา ของ เรา สวย เชน นี ้ก ็จะ ด ี  เพยีง คดิ เทา นี ้  เพศ 
ของ เขา เปลี่ยน เปน หญิง   เขา รูสึก ละอาย จึง เดิน ทาง ไป อยู เมือง อื่น   ได 
แตงงาน ที่ เมือง นั้น อีก ครั้ง หนึ่ง   มี ลูก   ๒   คน   เดิมที เดียว เมื่อ เปน ชาย ก็ มี 
ลูก อยู   ๒   คน แลว   ตอ มา พระ มหา กัจ จาย นะ ได ไป ที่ เมือง นั้น   เขา ได มา ขอ 
ขมา คอื ขอโทษ   เม่ือ พระ เถระ ให อภัย แลว   เพศ ของ เขา ได กลบั เปน ชาย อกี   
เขา รูสึก สลด ใจ   จึง ขอ บวช กับ พระ เถระ   ตอ มา ได สำเร็จ เปน พระ อรหันต 
  เรื่อง ที่ ชาย กลับ เพศ เปน หญิง   และ หญิง กลับ เพศ เปน ชาย นี้   เคย 
ไดยนิ ได ฟง และ เคย อาน ใน หนงัสอื บาง เลม วา ม ีอยู หลาย ราย ใน ยโุรป   ใน 
พวก สตัว เชน ไก เปนตน   ก ็ม ีเหมอืน กนั   เสียดาย ที ่มไิด บนัทกึ ไว   หาก ได จด 



สนทนาธรรมกับ อ.วศิน อินทสระ 175๑๗๓

บันทึก ไว และ นำ มา ผนวก รวม ไว กับ เรื่อง นี้   นา จะ เปน ทาง พิจารณา อัน ดี   
สำหรับ ทาน ผู อาน ที่ สนใจ   
 
 
  คำถาม ที่    ๑,๐๘๓ 
   อุ ทเทส   และ วิภังค   คือ อะไร คะ   เปน พระ สูตร หรือ อรรถ กถา   มี 
ใจความ สำคัญ วา อยางไร คะ 
 
 ตอบ   
   อุท เทส   คือ   บท ตั้ง ,   วิภังค   คือ   บท ขยาย   จำแนก ให ละเอียด ออก 
ไป   เชน   “ ภิกษุ ทั้ง หลาย   สติ ปฏ ฐาน มี   ๔   ประการ ”   อัน นี้ เปน อุท เทส   หลัง 
จาก นัน้ เปน คำ อธิบาย เปน วภิงัค   คอื สวน จำแนก แจกแจง ให ละเอยีด ออก 
ไป   ใน คัมภีร วิภังค มี การ จำแนก ธรรม จำนวน มาก   เชน   สัจจะ วิภังค   ธาตุ 
วิภังค   เปนตน   เปน พระ ไตรปฎก 
 
 
  คำถาม ที่    ๑,๐๘๔
   ขอ อนุญาต กราบ เรียน ถาม ดวย ความ 
เคารพ อยาง สูง เพื่อ จะ ได จดจำ ไว เปน แบบ 
อยาง วา   ทาน อาจารย วศนิ ม ีปรกต ิเจรญิ ภาวนา 
อยางไร คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 ตอบ 
   เจริญ สมถ ภาวนา บาง   วิปสสนา ภาวนา 
บาง   ตาม ควร แก เหตุ และ โอ กา สนั้นๆ 
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  คำถาม ที่     ๑,๐๘๕
   พระ สงฆ ควร บอก หรือ ประกาศ แก ใคร หรือ ไม คะ   วา ตัว เอง นี้ 
บรรลุอรหันต แลว ?   ตัด กิเลส สิ้น แลว 
 
 ตอบ   
   บอก แก พระ ดวย กัน ได   แต บอก แก คฤหัสถ หรือ ฆราวาส ไม ได   
แม แก สามเณร ก็ ไม ได   แต ถา ฆราวาส เปน ผู บรรลุ บอก แก ใคร ก็ได ไม เปน 
อาบัติ   เพราะ ไมมี อาบัติ สำหรับ ฆราวาส 
 
 
  คำถาม ที่     ๑,๐๘๖ 
   กราบ เรียน ถาม ขอ สงสัย จาก อาจารย วา . . . ตอง อธิษฐาน จิต 
ขอ ในกุศล ที ตน สราง ทุก ครั้ง   รึป ลา ว คะ   ถา ผล เกิด จาก เหตุ แลว เรา ไม 
อธิษฐาน ขอ ใน สิ่ง ที่ หวัง   เรา ก็ จะ ได ผล นั้น อยู แลว ใช ไหม คะ 
 
ตอบ    
   ได ตาม เหตุ อยู แลว เชน เรา ปลูก ขาว ก็ได ขาว   ปลูก มะมวง ก็ได 
มะมวง   แต ถา อธิษฐาน ให ได เปน อยาง อื่น ก็ ทำได   โดย วิธี เอา มะมวง หรือ 

ขาว ไป ขาย แลว ซื้อ สิ่ง ที่ ตองการ   เชน   ซื้อ บาน   ซื้อ รถ   เปนตน 
 

 
  คำถาม ที่     ๑,๐๘๗

   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย บอก 
คาถา ให จิตใจ ไม หวั่น ไหว ตอ โลกธรรม 
ทั้ง   ๘   ดวย นะ คะ 

 

 ได ต
มะมวง   แต ถา อธิษ

ขาว ไป ขาย แ

  คำถาม ที่     ๑,๐
     ขอ 
คคาถถา ให
ทั้ง
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 ตอบ 
     จะ เอา ภาษา ไทย หรอื ภาษา บาล ี  ถา ภาษา ไทย ก ็งาย กวา   เชน วา   
ลาภ   ยศ   สรรเสริญ   สุข   เสื่อม ลาภ   เสื่อม ยศ   นินทา   ทุกข   ลวน เปน ของ ไม 
เที่ยง   มี ความ แปรปรวน เปน ธรรมดา 
                               ลาโภ    อ ลาโภ    อ ยโส    ยโส    จ 
                               นินฺ ทา    ปสํ สา    จ    สุขํ    จ    ทุกฺ ขํ 
                               เอ เต    อนิจฺ จา    มนุ เช สุ    ธมฺ มา 
 

  คำถาม ที่     ๑,๐๘๘ 
   มี พระพุทธ พจน ใด กลาว ถึง โทษ ของ การ ทำงาน หนัก  หรือ มี 
ภาระ งาน มาก เกิน ไป บาง ไหม คะ   และ ทาน อาจารย มี วธิี ทำใจ อยางไร ให 
สามารถ อยู กับ งาน ประจำ วัน ที่ ชอบ บาง   ไม ชอบ บาง  ได อยาง เปนสุข คะ 
 
 ตอบ   
   มี ขอความ ใน   กรณีย เมตต สูตร   ตรัส ถึง คุณสมบัติ ของ ผู ที่ จะ ถึง 
สัน ตบท ( ทาง ของ ผู สงบ )  ไว หลาย ประการ   ใน หลาย ประการ นั้น   มี อยู   
๒   ประการ ที่ วา   อปฺ ปกิจฺ โจ   เปน ผู มี กิจ นอย   มี ธุระ นอย   สลฺ ลหุก วุตฺ ติ   เปน 
ผู ประพฤติ ตน เบา กาย เบา จิต   คือ ไมมี เรื่อง หนัก กาย หนักใจ   พระพุทธ 
ดำรัส ตรัส สอน นี้   ก็ บอก อยู แลว วา ไม ให ทำงาน หนัก เกิน ไป   อัน เปน เหตุ 
ให ทุกข กาย ไม สบายใจ   คน สมัย นี้ ทำงาน หนัก เกิน ไป   ทำให เสีย สุขภาพ 
กาย สุขภาพ จิต   เกี่ยว กับ ระบบ งาน ดวย   องคกร ตองการ ให ได ผล งาน 
มาก   โดย ไม นึกถึง ความ เดือด รอน ของ ผู ทำงาน   เหมือน ใช วัว ลาก เกวียน 
ที่ หนัก เกิน ไป   ฯลฯ   สำหรับ งาน ที่ ชอบ บาง ไม ชอบ บาง ก็ ทำใจ วา มัน เปน 
หนาท่ี ที่ จะ ตอง ทำ   ให เลือก ทำงาน ที่ ไม ชอบ เสีย กอน แลว คอย ทำงาน ที่ 
ชอบ ภายหลัง 
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