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คําอนุโมทนา

ชมรมกัลยาณธรรมโดยทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ

ผู เปนประธานชมรม ขออนุญาตพิมพหนังสือเร่ือง “สนทนาธรรม

กับ อ.วศิน อินทสระ เลม ๗” ขาพเจาอนุญาตดวยความยินดียิ่ง 

พระธรรมของพระพุทธเจาที่พระคันธรจนาจารยรจนาไวในคัมภีร

พระไตรปฎกมี ๙ แบบ เรียกวา “นวังคสัตถุศาสน” แปลวา คําสอน

ของพระศาสดา ซึ่งประกอบดวยองค ๙ กลาวคือ สุตตะ เคยยะ
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ
ไมใชโอกาสท่ีจะกลาวรายละเอียดของนวังคสัตถุศาสนไวในท่ีนี้ได

ขอกลาวถึงเวทัลละเพียงเล็กนอย “เวทัลละ” แปลวา คําถามคําตอบ

ที่ผูถามไดรับคําตอบแลวพอใจ ปราโมช แลวถามใหยิ่งๆข้ึนไป เชน
จูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร ในมัชฌิมนิกาย ทานผูตองการโปรด
ตามไปอานตามที่กลาวนี้เถิด



๔ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

หนังสือชุด “สนทนาธรรม กับ อ.วศิน อินทสระ” นี้ มาถึงเลม

ที่ ๗ แลว ไดคัดลอกมาจากการตอบปญหาในหองสนทนาธรรมของ

www.ruendham.com ของคุณขวัญ เพียงหทัย ขอขอบคุณคุณขวัญ 

ไว ณ โอกาสน้ีดวย และขออนุโมทนาตอคุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ ผูมีความ

พากเพียรพยายามในการอานคําถามและพิมพคําตอบตามคําบอก

ของขาพเจา ขออนุโมทนาตอชมรมกัลยาณธรรมที่มีนํ้าใจเผื่อแผ

พิมพหนังสือชุดนี้ออกแจกจายใหแพรหลาย เปนประโยชนแกทาน

ผูอานทุกชั้นทุกวัย ขอใหทุกคน ทุกฝาย ที่ไดรวมมือกันใหหนังสือ
ชุดนี้ออกมา จงประสบแตความสุขความเจริญ มีปราโมชในธรรม

ยิ่งๆ ขึ้นไป

     ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

 ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๖



คํานํา
ของชมรมกัลยาณธรรม

หนังสือสนทนาธรรมกับอาจารยวศิน อินทสระ ซึ่งเปนผลงาน

จากความเมตตาท่ีทานอาจารยตอบปญหาผูถามมาทางเว็บไซตเรือน

ธรรม (www.ruendham.com) ชมรมกัลยาณธรรมไดรับอนุญาตใหจัด

พิมพเปนธรรมทานมาถึงเลม ๗ แลว นับเปนความปล้ืมใจท่ีไดตาม

รอยครูบาอาจารยทําสิ่งที่เปนประโยชนทางปญญาตอพุทธศาสนิกชน

ในวงกวาง ตามปณิธานแหงการอุทิศตนเพื่อเผยแผธรรมของทาน

อาจารย เพื่อทดแทนคุณพระพุทธศาสนาที่ทานอาจารยไดอาศัย

รมเงาใบบุญเลี้ยงบํารุงกายใจมาจนเติบใหญ หลังจากที่ทานตอง
กําพราบิดามารดาในวัยเยาวเพียง ๕ ขวบเทาน้ัน

ผลงานธรรมของทานอาจารยวศิน อินทสระ มีมากมายแทบนับ

ไมถวน แตสวนใหญเปนผลงานที่เคยตีพิมพแลวก็กลับมาพิมพซํ้าอีก

หลายครั้ง เพราะธรรมะเปนของที่ไมลาสมัย และงานเขียนของทาน

อาจารยก็นาอาน เขาใจงายเหมือนหงายของท่ีคว่ํา บางเลมไดรับการ
ยกยองระดับวรรณกรรมโลก (พระอานนท พุทธอนุชา) สวนหนังสือชุด
สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน อินทสระ ชุดน้ี ถือวาเปนผลงานใหม ที่

ทานอาจารยแมสุขภาพไมดีนักก็ยังเมตตาตอบปญหาอยูถึงปจจุบัน



ดังกลาวแลว ขอขอบพระคุณผูถามปญหาทุกทาน ที่ชวยเปดทาง

จุดประกายสวางแหงธรรมสูจิตใจผูอานทุกคนใหไดรับประโยชน

เปนแนวทางดําเนินชีวิตท่ีถูกตรง ขอกราบบูชาอาจริยคุณทานอาจารย

วศิน อินทสระ ขออํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลคุมครอง

ทานอาจารยใหมีความสุขทั้งกายใจ สมปรารถนาในธรรมดั่งท่ีทาน

ตั้งไวทุกประการ

 กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอยางยิ่ง

 ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ

 ประธานชมรมกัลยาณธรรม



เ ป ด ห อ ง

สนทนา



๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๖๘๐
อาจารยครับ ตอนที่พระอัสสชิพบกับพระสารีบุตรคร้ังแรก (ตอน

ที่ทานยังเปนอุปติสสปริพพาชก) อยากทราบวาตอนนั้นพระอัสสชิ
ไดบรรลุธรรมข้ันไหนครับ ขอบคุณครับ

ตอบ
ตอนนั้นพระอัสสชิเปนพระอรหันตแลว 

คําถามที่ ๑๖๘๑ 
เหตุใดจึงกลาววาปฏิจจสมุปบาท คือ มัชฌิมาปฏิปทาคะ

ตอบ
มัชฌิมาปฏิปทาในปฏิจจสมุปบาทกับในอริยสัจ ๔ ไมเหมือนกัน 

ในอริยสัจ ๔ หมายถึง มรรคมีองค ๘ แตในปฏิจจสมุปบาท หมายถึง
เขากลางระหวางอัตถิตา ความเห็นวามี กับนัตถิตา ความเห็นวาไมมี
ปฏิจจสมุปบาทแสดงวา สิ่งใดจะมีก็เพราะมีเหตุปจจัยใหมี สิ่งใดไมมี
ก็เพราะไมมีเหตุปจจัยใหมี เปรียบเหมือนเราดึงกานไมขีดไฟออกมา
กานหนึ่ง ถามวาในหัวไมขีดไฟมีไฟหรือไมมี ตอบวาไมมี แตพอเอา
หัวไมขีดไปขีดที่หนาเพลิงของกลักไมขีดเขา ไฟก็ปรากฏขึ้น อันท่ีจริง
ที่หนาเพลิงก็ไมมีไฟ เปรียบดวยแทงเหล็กกับกอนหินก็ได พอกระแทก
กันแรงๆ ก็มีประกายไฟขึ้น การกลาวเหตุปจจัยนี้แหละ เรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทาในปฏิจจสมุปบาท ตัวอยางยังมีอีกมาก ขอใหผูถาม
คิดตอเอาเองก็แลวกัน แลวกน 



๙สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๖๘๒ 
การศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาและในเชิงจิตวิทยา คือ

ศึกษาในเรื่องใดคะ การศึกษาในลักษณะดังกลาว จะทําใหพนทุกข
ไดไหมคะ

ตอบ
ที่จริงปรัชญาก็คือปญญาน่ันเอง จิตวิทยาก็คือความรูเร่ืองจิต

ถาศึกษา ๒ เรื่องน้ีตามแนวพุทธศาสนาก็สามารถทําใหพนทุกขได
เปนขั้นเปนตอนไป ในภาวนา ๔ ก็มีจิตตภาวนาและปญญาภาวนา 
หมายถงึการอบรมจติและอบรมปญญากท็าํใหพนทกุขได  สวนปรชัญา
และจิตวิทยาทางโลกเปนอีกเรื่องหนึ่งตางหาก 

คําถามที่ ๑๖๘๓ 
คําวา “ธาตุ” กับ “ธรรม” มีความหมายเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไรบางคะ 

ตอบ
โดยทั่วไป ทานหมายถึงธาตุ ๖ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม อากาศ และ

วิญญาณ อยางอื่นก็เรียกได เชน รูปธาตุ ไปจนถึง ธรรมธาตุ กลาวคือ
ธัมมารมณ ธาตุ ๑๘ ก็มี เชน จักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ
เปนตน รวมความวา อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ และ 
วิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณ เปนตน รวมเปนธาตุ ๑๘ สวนคําวา
“ธรรม” นั้น มีความหมายกวางมาก สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามดวยคําวา
“ธรรม” ไดหมด แตความหมายจะตางกัน เชน กุศลธรรม อกุศลธรรม 
รูปธรรม นามธรรม เปนตน 



๑๐ สนทนาธรรมกับ   
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คําถามที่ ๑๖๘๔ 
ไดรับหนังสือเรื่องความดีและอานุภาพของความดีของทาน

อาจารยจากชมรมกัลยาณธรรม ขออนุโมทนากับทานอาจารย
และคุณหมอจุมประธานชมรมผูนารัก นํ้าใจงาม : มีคําถาม ๒ คําถาม 
นะคะ ๑. คนทีท่าํความดแีละอยากประกาศชือ่ของตนเองตอสาธารณชน 
ประมาณวาอยากใหผูอื่นไดรับรูวาตนโดดเดน นายกยอง สามารถ
เอาชนะผูอื่นได ตามความรูสึกของทานอาจารย คิดวา คนๆ นี้เปน
คนทําความดีแทหรือความดีเทียมคะ ๒. ทําความดีแลวควรประกาศ
ตัวเองดี หรือวาทําดีไปเงียบๆ จะดีกวา ขอบพระคุณคะ

ตอบ
ขึ้นชื่อวาทําความดีโดยอยากจะมีชื่อเสียงหรือไมอยากจะมี

ชื่อเสียงก็ทําไปเถอะ ใหสําเร็จประโยชนแกผูอื่นก็ใชได เชน บริจาคเงิน
สรางโรงเรยีนสกั ๑ หลงั จะจารกึชือ่ผูสรางหรอืไมจารึกชือ่กด็เีหมอืนกนั 
ก็สําเร็จประโยชนแกผูอื่นและเปนประโยชนแกตนดวย 

คําถามที่ ๑๖๘๕ 
วิริยะกับวิริยารัมภะ มีความหมายเดียวกันหรือใชแทนกันได

ไหมคะ

ตอบ
วิริยะ ตามตัวอักษรแปลวา ความเปนผูกลา คือ กลาในการ

ทํากิจการ เราแปลวา ความเพียร วิริยารัมภะ ตามตัวอักษร แปลวา 
ปรารภความเพียร  ถือเอาความวา  ความเพียรเสมอตนเสมอปลาย 



๑๑สนทนาธรรมกับ   
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คําถามที่ ๑๖๘๖ 
พระพุทธองคตรัสวาอานิสงสของการสวดมนตมีอะไรบางคะ

การสวดมนตอยางไรจึงเปนประโยชนที่สุด

ตอบ
สวดมนตเปนการสาธยายธรรมอยางหนึ่ง ถาเรารูเรื่องและเขาใจ

ความหมาย ก็เปนวิมุตตายตนะอยางหน่ึงใน ๕ อยาง วิมุตตายตนะ 
หมายความวา เปนบอเกิดแหงความหลุดพน ทําใหใจสงบ อยางนอย
ก็เปนตทังควิมุติ ถาเปนไปได ควรเลือกสวดบทที่เปนพระพุทธพจน
หรือมีผูแตงขึ้นแตมีความหมายดี 

คําถามที่ ๑๖๘๗ 
ชวงนี้เกิดวิกฤติศรัทธาของชาวพุทธท่ีมีตอพระสงฆบอย (มากๆ) 

บรรดาลูกศิษยที่เคารพรักในพระอาจารยตางก็ออกมาปกปองเปน
การใหญ สวนใหญกรณีนี้ (สตีฟ จ็อบส) ผมกลับมองวามันเปนโอกาส
ที่ดี ที่เราจะไดสํารวจปญญา วาเรามีหลักกันดีจริงๆ หรือเปลา หาก
เรารูสึกหว่ันไหวไปกับขาว ก็แสดงวาเรามีศรัทธาท่ีไมมีปญญากํากับ 
ศรัทธาท่ีแขวนไวกับตัวบุคคล ไมไดเขาหาทางพระธรรม ไมเคารพ
พระธรรมอยางที่พระพุทธเจาทานทรงเคารพ และไดฝากไวใหเปน
ศาสดาแทนพระองค นานแลวครับที่คณะสงฆสอนกันแตใหทาน
สรางโนนนี่นั่นเปนการใหญ ไมยอมสาดแสงแหงปญญามาใหพุทธ
บริษัทกันบาง นี่หากพระพุทธเจาทรงเสด็จกลับมานะครับ ทานคง
จะงงกับสิ่งที่พวกเราทํากันอยูในปจจุบันนี้ การดําเนินชีวิตท่ีเรงรีบ
รอนรุมไปดวยกิเลส ตัณหา ทะยานอยาก ไมวากันครับชาวบานท่ีเปน
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ปุถุชน แตนี่พระสงฆ คณะสงฆกลับเปนเสียเอง อยูกันหรูหรา ฟุงเฟอ
อยางกับเปนคหบดี ไมสอนใหชาวบานดําเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขา 
อยากเปนพระครู อยากไดพัดยศ เปนเจาคุณชั้นน้ัน ชั้นน้ี ปลงครับ
กรณน้ีีอาจารยมคีวามเห็นอยางไรครับ  ผมวาพอเกิดขาวที  คนสวนใหญ
ไมมีหลักก็เส่ือมศรัทธา เลยพาลลามไปถึงพระที่ดีๆ ดวยครับ

ตอบ
เหน็วาความคดิของคณุเปนความคิดทีด่ ีนาสนใจ  และพทุธบรษิทั

ควรจะนําไปพิจารณาเพื่อแกไขใหดีขึ้น 

คําถามที่ ๑๖๘๘ 
ผมสงสัยวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยูฝาย

นิกายเถรวาท หรืออยูฝายนิกายมหายานครับ ขอใหอาจารยชวยตอบ
ดวยครับ ขอบคุณครับ

ตอบ
อยูเถรวาทคณะมหานิกาย คือวา เถรวาทในเมืองไทยมี ๒

นิกาย  คือ  มหานิกายและธรรมยุตติกนิกาย 
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คําถามที่ ๑๖๘๙ 
ผมอยากศึกษาพระไตรปฎกนิกายเถรวาท ผมสามารถศึกษา

ไดจากเว็บไซตไหนไดบางครับ ขอใหอาจารยวศินชวยแนะนําผม
บางครับ ขอบคุณอาจารยวศินมากครับ

ตอบ
คณุลองหาดใูนกเูกิล้กน็าจะพบได  ถาเปนหนังสือพระไตรปฎกแปล

ก็หาไดที่มหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุ และที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
หนาวัดบวรนิเวศวิหาร  บางลําพู 

คําถามที่ ๑๖๙๐ 
จากที่อานมา ที่มีสอนวาใหคบคนดี แลวถาเกิดมาทราบภายหลัง

วาเมียเราเปนคนไมดี เราไวใจเขาใหเขาดูแลเร่ืองเงิน แตเขาหลอกลวง
เรามาตลอด กอหน้ีสินไวมากมาย จนเราแทบหมดเน้ือหมดตัว แลว
เราจะทําอยางไรกับเขาดี เพราะอยางไรเขาก็เปนแมของลูกเรา

ตอบ
คุณตองหาทางแกไขใหเขาซ่ือสัตยสุจริต ใหคุณสบายใจไดเร่ือง

การเงิน ถาพยายามแลวแกไขไมไดก็คอยหาทางอื่นตอไป 
ุณสบา

มแลวแกไขไมไดก็คอยหาทางอ่ืนตอไป 
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คําถามที่ ๑๖๙๑ 
อะไรทําใหขันธทั้ง ๕ รวมกันเปนตัวเราไดคะ

ตอบ
ชาติคือความเกิด มีขึ้นเพราะมีภพ ตองดับภพเสียกอน ชาติ

จึงจะไมมี ขันธ ๕ ก็ไมมี ภวนิโรโธ นิพฺพานํ แปลวา การดับภพเสียได
คือนิพพาน  นิพพานเปนขันธวิมุตติ  แปลวา  พนจากขันธ 

คําถามที่ ๑๖๙๒ 
องคคุณของการแสดงธรรมมีอะไรบางคะ

ตอบ
ผูแสดงธรรม พึงตั้งธรรม ๕ อยางไวในตน ตามท่ีพระพุทธเจา

ตรัสกับพระอานนท
๑. แสดงธรรมไปโดยลําดับ ไมตัดลัดใหขาดความ
๒. อางเหตุผลแนะนําใหผูฟงเขาใจ
๓. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง
๔. ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ
๕. ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอื่น คือวา ไมยกตนขมผูอื่น

หรอืเสียดสีผูอื่น
 ยังมีปริยายอื่นๆ อีก
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คําถามที่ ๑๖๙๓ 
คาถาวา นโมวิมุตฺตานํ นโมวิมุตฺติยา มีที่มาจากที่ใดคะ

ตอบ
มาจากโมรปริตต แปลวา มนตของนกยูง นโมวิมุตฺตานํ นโม

วิมุตฺติยา แปลวา ขาพเจาขอนอบนอมแกทานผูหลุดพนและความ
หลุดพน มีเรื่องโดยยอวา นกยูงตัวหนึ่งอยูบนภูเขา สวดมนตทั้งเชา
และเย็น ไหวพระอาทิตย ไหวพระพุทธเจาและโพธิญาณ ไหวทาน
ผูหลุดพนและความหลุดพน เขาเลาลือกันวา ใครกินเน้ือนกยูงตัวนี้
แลวก็จะไมตาย เม่ือเวลาออกหากิน มีพรานนกพยายามดักบวงแตก็
ไมเคยติดบวง วันหน่ึงมีพรานนกคนหน่ึงนํานกยูงตัวเมียไปใหรองท่ี
ใกลภูเขา นกยูงตัวนั้นไดยินเสียงแลวลืมสวดมนต รีบลงมาหา
นกยูงตัวเมียจึงติดบวงของนายพราน นายพรานนําไปถวายพระราชา 
พระราชาตรัสถามวา “จริงหรือที่เขาเลาลือกันวา ใครไดกินเน้ือของเจา
แลวจะเปนผูไมตาย” นกยูงกราบทูลวา “ตัวขาพระองคเองยังตองตาย 
ไฉนเลาคนกินเน้ือของขาพระองคจะไมตาย” พระราชาทรงพอพระทัย
รับส่ังใหปลอยไป

เรื่องนี้มีคติหลายอยาง ขอใหผูถามลองพิจารณาหาคติเอาเอง
ก็แลวกัน
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คําถามที่ ๑๖๙๔
กราบสวัสดอีาจารยวศิน  หนูตดิตามฟงไฟลเสยีงอานของอาจารย

มาตลอด และชอบหนังสือ คติชีวิต มากๆ คะ สําหรับปญหาของหนู
คือหนูไปรักคนมีเจาของ พลาดพลั้งจนเปนของกันและกัน โดยท่ีเขา
เปนผูชายคนแรก หนูอยากจะบอกวาตัวเราไมมีเจตนาที่จะตกเปน
ของเขาเลย แตก็เปนความผิดพลาดของหนูเองท่ีตองยอมรับขอน้ี
ที่ผานมาหนูรักษาศีล ๕ มาโดยตลอด พอหลังจากเหตุการณนั้น
หนูจึงตัดสินใจไมพบเขาอีกเลย มาจะพอปแลว อยากเรียนถาม
อาจารยวาหนูไดศีลขาดไปแลวหรือยังคะ แลวการท่ีหนูสวดมนต
ไหวพระแผเมตตาใหเขาอยูเสมอ เขาจะรับรูไดหรอืเปลา  เพราะยอมรับ
วาคิดถึงผูชายคนนี้มาก ในใจหนูนับวาเขาเปนสามีไปแลวจนเผื่อใจ
ใหใครไมไดเลย ปล. กับผูชายคนนี้เหมือนโชคชะตาเลนตลกมากๆ
ดวย คือหนูเจอกันที่จังหวัดบานเกิดหนู หนูมาเรียนตอก็หางตัวกันไป 
แตเขาตองมารับราชการที่จังหวัดเดียวกับที่มหาลัยฯ หนูเรียนอีก
แลวบานพักเขาก็อยูใกลหอพักหนู จนรูสึกวาหนีไมพนสักที ทุกวันนี้
เขายังฝากขอความถึงหนูในโทรศัพทเปนประจํา วาจะขอดูแลชีวิตหนู
จึงขอเรียนถามวา ในความเห็นของอาจารย หนูควรจะทําอยางไรกับ
ตัวเองดี ทุกวันนี้สับสนมาก จะรับสายก็ไมกลา จะสงขอความไปวาเขา
ก็ทําไมได เพราะยังรัก จะไปคบเปนเมียนอยก็ทําไมได 

ตอบ
ศีลขอ ๓ นี้ สําหรับหญิงท่ีไมมีสามีไมผิดศีลขอ ๓ นี้ ใหคุณ

สบายใจเร่ืองนี้ได คนโบราณท่ีเปนผูหลักผูใหญมีฐานะดี เขามีเมียกัน
คนละโหลสองโหล สําหรับผูชายทานหามเกี่ยวของกับหญิงที่มีสามี
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แลว แตเรื่องความทุกขที่เกิดจากความรักระหวางคุณกับเขาเปนเรื่อง
ของจิตใจที่ ยังทําใจไมได ถาลําบากนัก ก็คอยๆ ถายถอนผอนคลาย
ไปทีละนอย เหมือนเน้ือที่เปนแผล คอยๆ รักษาไป ถาถูกยาถูกวิธีการ
รักษาก็จะคอยๆ หายไปเอง ขอบอกวาเห็นใจคุณมากๆ ขอใหคุณอาน
หนังสือธรรมะใหมากข้ึน ธรรมะท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการใชชีวิต ก็จะ
เขาใจชีวิตดีขึ้น ใหอภัยตัวเองและผูอื่น จิตใจจะคอยๆ สงบลง ทุกอยาง
ก็จะเรียบรอย ที่ผานมาก็เปนบทเรียนชีวิต ขอใหถือวาทุกอยางท่ี
ผานมาในชีวิตเปนการศึกษาเรียนรู เพื่อพัฒนาชีวิตใหดีขึ้น ขออวยพร
ใหคุณมีความสุขสงบ 

คําถามที่ ๑๖๙๕
สวัสดีครับ “ความถูกตอง” ที่เปนกลางจริงๆ คือตองเปนธรรม

คือความถูกธรรม ตรงนั้นคือความเปนกลางที่ถูกตองจริงๆ ถูกหรือ
เปลาครับ

ตอบ
ถูกครับ แตเขาใจยาก ถาเราพูดใหเขาใจงายข้ึนก็นาจะเปนวา

ถูกตองตามกฏหมายและศีลธรรม ไมมีอคติ เปนประโยชนแกคน
ทุกฝาย 
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คําถามที่ ๑๖๙๖
สวดบังสุกุลเปน, ตาย สวดภาณยักษ สวดนพเคราะห เห็นคน

นิยมกันมาก แลวพระก็เปนเจาผูทําพิธีซะดวย ชาวบานก็ชอบ แมผม
ก็จะไปทําบาง พอหามแลวอธิบายใหฟง ก็บอกวาอยางนอยก็ทําให
สบายใจดี เหมือนกินยาแกปวดระงับไวครับ ปลอบประโลม หลอกใจ
ไปวันๆ เอาหนังสือของอาจารยมาใหอานก็ไมอาน เปดเทปใหฟงก็ฟง
แตไมยอมเปลี่ยนความคิด อะไรที่แกกรรมงายๆ ก็จะไป ใครลือวา
พระองคไหนดังมีอิทธิฤทธิ์ก็ไปออนวอน ถวายนั่นน่ี เสร็จ กลับบาน
นอนรอคอยความหวังไป ขอใหสําเร็จ พอเกิดผลดีขึ้นมาก็ยกความดี
ใหพระ วัตถุมงคล พิธีกรรมรอยแปด พอเกิดผลรายโทษกรรมข้ึนมา
เลย ไมใหความยุติธรรมกับหลักกรรมบางเลย ผมวาแมของลูกๆ ตอง
มีเหมือนแมผมบางไมมากก็นอย นองผมบอกวาเอานา อยางนอยแม
ก็ไมไดทําเลวรายอะไร แตผมเห็นตาง ผมวาแมจะมีความเห็นผิด
อยางนี้ติดตัวแบบฝงแนนมาก จนยากที่จะถอนไดครับ อาจารย
มีคําแนะนําอะไรใหผมเอาไปถอนเสาเข็มสมองแมผมบางครับ
กราบขอบพระคุณดวยครับ 

ตอบ
คนสวนมากก็เปนอยางนี้แหละ คนสวนนอยที่ เข าถึงหลัก

คําสอนในศาสนาพุทธจริงๆ สวนมากตกอยูภายใตอิทธิพลของ
สีลัพพตปรามาส ถือความเช่ือถือที่งมงาย ทั้งน้ีเพราะขาดปญญาและ
มีทิฏฐิอันผิด พระพุทธเจาตรัสวา บวงคือทิฏฐิเปนส่ิงที่ขามพนไดยาก
(ทิฏฺนิิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา) ขอใหคุณนึกถึงบุคคล ๔ จําพวกท่ี
พระพุทธเจาตรัสบอกไวคือ
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๑. อุคฆติตัญู ผูที่ฉลาดรูธรรมไดเร็ว เพียงแตยกหัวขอธรรมขึ้น
ก็เขาใจแลว

๒. วิปจิตัญู พวกที่ฉลาดปานกลาง ตองแจกแจงอธิบายความ
จึงจะเขาใจ

๓. ไนยยะ พวกที่ตองแนะนําสั่งสอนบอยๆ ยังพอแนะนําได
๔. ปทปรมะ พวกที่โงทึบสั่งสอนไดยาก ไมรับคําสอนที่ดีงาม

ถูกตอง
 พระพุทธเจาทานทรงฝกคนที่พอฝกได คนท่ีฝกไมได ทานก็

ปลอยไป ไมตองไปเสียเวลากับพวกเขา เอาเวลาไปใหกับคน ๓ จําพวก
แรกก็จะไดประโยชนกวา

คําถามที่ ๑๖๙๗
สวัสดีครับอาจารย ชวงนี้ไดซองกฐิน ผาปาเยอะมาก จนพี่ที่เปน

หัวหนาพูดแบบรําคาญวา ไมใสซองแลว เดี๋ยว! ตองมาเกิดมาพบ
มาเจอกันอีก ในทางพุทธศาสนามักจะบอกวา บุคคลท่ีอยูรอบตัวเรา
ลวนเปนพอแม พี่นอง ที่เวียนวายตายเกิดจนนับไมถวนในสังสารวัฏ
อันยาวยืดน้ี อาจารยครับการท่ีเราตองมาพบเจอกันในรูปแบบตางๆ 
นี้เราลวนเปนผูผูกบวงกรรมดวยความโกรธหรือความรักครับ กรณี
เราเจอซองการกุศลมากๆ แลวเงินเราไมพอ เราควรทําอยางไรดีครับ 
ใหแตนอย หรือไมใหเลย หรือเลือกเปนรายๆ ไปครับ ชวยแนะนําดวย
ครับ ขอบคุณครับ 



๒๐ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

ตอบ
ทําไดทุกอยาง จะใหแตนอยก็ได เลือกใหก็ได ไมใหเลยก็ได 

พระพุทธเจาตรัสวา “ควรเลือกใหทาน การเลือกให เปนสิ่งท่ีพระ-
ตถาคตทรงสรรเสริญ” เพราะฉะน้ัน คุณจึงควรจะใชปญญาพิจารณา
ในการให 

คําถามที่ ๑๖๙๘
จากขอความ “บุคคลพิจารณาเห็นมหัคคตขันธทั้งหลายท่ีเปน

ปริตตารัมมณธรรม โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ยอมยินดี ยอม
เพลิดเพลินย่ิง เพราะปรารภขันธนั้น ...” แปลไดวาขณะท่ีฌานจิตท่ี
เกิดขึ้นก็มีปริตตธรรมเปนอารมณได  ไมทราบวาถูกตองหรือไมครับ

ตอบ
ผมไมเขาใจครับ ตอบไมได 

คําถามที่ ๑๖๙๙
ขอเรียนถามอาจารยครับเกี่ยวกับ ๑. โมหะมูลจิตที่สัมปยุต

ดวยอุทธัจจะ อยางไรเรียกวาฟุงซานครับ เชนคิดเปนจํานวนกี่เรื่อง
ตอๆ กันในหน่ึงวันครับ ๒. กามาวจรมหากิริยาจิต เกิดขณะทําอะไร
ครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ
เร่ืองทํานองน้ี คุณควรจะถามอาจารยที่สอนอภิธรรม ไมใช

ถามผม 



๒๑สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๗๐๐
ขอความกรุณาทานอาจารยขยายความพระพุทธพจนที่วา “พระ

มุนีไมกระทําสิ่งใดในโลกใหเปนที่รัก ไมกระทําสิ่งใดในโลกใหเปน
ที่ไมรัก..” ดวยนะคะ

ตอบ
คือทําจิตใหไมรักและไมชังในสิ่งใดๆ พระพุทธพจนมีวา “การ

ไมไดพบเห็นสิ่งอันเปนที่รักก็เปนทุกข การไดพบเห็นสิ่งอันไมเปน
ที่รักก็เปนทุกข เพราะฉะน้ันบุคคลไมควรทําส่ิงใดใหเปนท่ีรัก เพราะ
การพลัดพรากจากส่ิงอันเปนที่รักเปนความทรมาน” (พระพุทธพจน
ในคัมภีรธรรมบท) 

คําถามที่ ๑๗๐๑
ในชราสุตตนิทเทส มีกลาวไว ทํานองวา ภิกขุพึงประพฤติ

หลีกเรน การประพฤติหลีกเรน เรียกไดวาเปนความสามัคคี คําวา
“ความสามัคคี” ในที่นี้หมายความวาอะไรคะ

ตอบ
ขอความนี้ยังไมเคยพบคําอธิบาย ตอไปภายหนาขอใหชวยบอก

เลม ขอ หนาของพระไตรปฎกมาดวย จะไดไมลําบากเกินไปในการ
คนหา



๒๒ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๗๐๒
พระพุทธองคไดเคยตรัสเกี่ยวกับเร่ืองความเปนไปของขันธทั้ง ๕ 

ของพระองคเองในวัยชราไววาอยางไรคะ

ตอบ 
เคยตรัสไวหลายเร่ือง เชนวา “รางกายของพระองคทรุดโทรม

มากแลว เหมือนเกวียนชํารุด เกาคร่ําครา ตองนําไมไผมากระหนาบ
คาบคํ้าไว จะอยูไปไดนานสักเทาใด...” บางแหงตรัสวา “เขากลาว
กนัวา  คนชรา  ความจาํและสตปิญญามักจะเสือ่มลง  แตสาํหรบัพระองค
เองมิไดเปนเชนนั้นเลย ความจําและสติปญญายังคงเหมือนเดิม แม
รางกายจะทรุดโทรมถึงกับตองหามกันไป แตสติปญญาของพระองค
ก็ยังเฉียบแหลมเหมือนเดิม” 

คําถามที่ ๑๗๐๓
สวัสดีครับอาจารย การดูตามสภาวธรรมที่เกิดขึ้นไปตามธรรมดา

ธรรมชาติ เปนวิปสสนาหรือเปลาครับ คือผมแก อายุมากแลว ตา
ไมคอยดี จะมาอานหนังสือตอนแกก็ลําบาก นี่ก็ไดหลานคอยอาน
หนังสือของอาจารยใหฟง เมื่อรูสึกเจ็บปวดรางกาย เมื่อรูสึกลําบาก
ในการลุกนั่ง หรือการเปลี่ยนอิริยาบถตางๆ ผมก็จะคอยดูความรูสึกนั้น
อยางนี้พอใชได เปนวิปสสนาหรือเปลาครับ ทุกวันน้ีผมคอยเฝาดู
อารมณที่มันผานเขามา แรกๆ มันก็รูสึกชัดวามันเกิด มันดับ อยางนี้
ใชไดหรือเปลาครับ อาจารยแนะนําเพ่ิมเติมดวยครับ ขอบพระคุณ
มากครับ



๒๓สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ
การตามดูกาย ดูเวทนา ดูจิต ดูธรรม เปนสติปฏฐาน การตั้งสติ

ไวในกายเปนตน เปนวิปสสนากรรมฐาน ที่คุณทําอยูนั้นดีแลว ขอให
ทําตอไป คนเราทุกคนเมื่อแกเขา ชราลักษณะก็ปรากฏ ดังที่คุณเลามา 
ผมเองก็ทั้งชราและพยาธิคอยรบกวนอยูทุกวัน แตก็ทําไปเทาที่ทําได 
แมตอบปญหานี้ก็เชนกัน มีลูกศิษยอานปญหาใหฟงและพิมพคําตอบ
ใหดวย ขออนุโมทนาอยางยิ่งที่ใหหลานอานหนังสือของผมใหฟง ขอ
ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

คําถามที่ ๑๗๐๔
สวัสดีคะอาจารย แมของหนูเขาเก็บเงินไวไดจํานวนหนึ่งเพื่อจะ

เอาไปบวชใหนองชาย แตนองชายของหนูไมมีศรัทธา ไมมีหลักความรู
อะไรเลยเก่ียวกับพระพุทธศาสนา แตก็จําใจทําตามความตั้งใจของแม 
เพราะแมบอกวาบวชใหแมหนอย  แมจะไดเกาะชายผาเหลืองขึน้สวรรค 
แลวแมก็ไมไดเลือกวัดเลือกพระในการใหไปบวชเลย เอาใกลบาน
กลายเปนการบวชตามประเพณี สักแตวาทําตามๆ กันไป หนูเห็น
ลูกชายคนขางบานบวชได ๑๕ วัน สึกออกมาทําตัวแยกวาเดิม เห็น
บอกวาพระในวัดเปนตัวอยางไมดี ศรัทธาท่ีเคยมีก็หมดไป จากท่ีเคย
ไปทําบุญที่วัดบาง ก็เลยไมไปเลย เหมาวาพระทั้งหมดเปนอยางน้ี
หมดเลยคะ หนูบอกกับแมวา ถานองชายไมอยากบวชก็ไมตองบวช
หากจะบวชใหก็ตองเลือกวัด เลือกพระท่ีจะบวชและเปนพี่เลี้ยงให
หากจะอยากไดบุญจริงๆ การทําบุญมีเยอะมาก ทําดวยตัวเองเลย
อยาไปรอขอบุญใคร อาจารยคะหากแมหนูเขาอยากบวชใหนองชาย
จรงิๆ เราควรเตรยีมตวัใหนองชาย หรอืทาํอยางไรไดบางคะ  ขอบคณุคะ



๒๔ สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ
ชอบความคิดเห็นของคุณ คุณมีความคิดเห็นที่นุ มนวลและ

แหลมลึก การบวชไมใชเปนของงาย การยินดีในการบวชก็เปนของ
ยาก พระพุทธเจาตรัสไวอยางน้ี ถาไมพรอมที่จะบวชก็อยาบวชเลย
เกรงจะไปทําความเสื่อมเสียใหศาสนาในวัด แทนที่จะไดบุญกลับเปน
ไดบาป ขนาดคนที่จิตใจพรอมที่จะบวชอยูแลว อยากบวช แตพอ
บวชเขาจริงก็อยูยาก ไดเห็นความลําบากในการบวช นองของคุณ
ไมเต็มใจอยูแลวจะไปไหวหรือ มีทางบุญอีกมากมายที่แมของคุณ
จะอาศัยไปสวรรคได เชน การใหทาน การรักษาศีล การหม่ันอบรมจิต
ใหดีดวยตนเอง ขอตอบเพียงเทานี้กอน หวังวาในโอกาสหนาคุณจะ
แจงใหทราบบางวาผลเปนอยางไร 

คําถามที่ ๑๗๐๕
เคยไดยินไดฟงมาวา พระโสดาบันก็มีประเภทที่จะตองกลับมา

เกิดไดอีกเพียงชาติเดียว แลวพระสกทาคามีก็จะตองกลับมาเกิดอีก
ชาตเิดยีวเหมอืนกนั  อยางนีพ้ระอริยบคุคลแตละระดับกม็หีลายประเภท
แยกยอยอีกอยางน้ันหรือครับ

ตอบ 
เปนอยางนั้น พระโสดาบันที่มีปญญาแกกลาเกิดอีกเพียงชาติ

เดียว เหมือนพระสกทาคามี ตอบเทานี้คิดวาพอสมควรแกคําถามแลว 



๒๕สนทนาธรรมกับ   
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คําถามที่ ๑๗๐๖
การทําวิปสสนา (การเห็นตามความเปนจริง) ตองไมใชเกิดจาก

การคิด การคํานวณ (หาเหตุผล) ตองเกิดจากการเห็นจากจิตหรือรูสึก
อยูในใจอยูจริง แมเราจะอานมามากวา ทุกอยางลวนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ทองไดหมด แตทั้งหมดลวนเกิดจากการคํานึงคํานวณ มิได
เกิดจากการวิปสสนาภาวนา อยางนี้ใชไมไดใชหรือไม

ตอบ 
การเห็นดวยใจซ่ึงประกอบดวยปญญาเปนตัววิปสสนาที่แทจริง 

แตการใครครวญธรรมบางตามโอกาสอนัควรกเ็ปนเหตใุหเกดิวปิสสนา
ญาณเหมือนกัน ขอใหนึกถึงเหตุแหงการเกิดปญญา ๓ อยาง คือ
การสดับตรับฟง การใครครวญพิจารณา และการลงมือกระทํา ที่
เรียกวา สุตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา
โดยลําดับ 

คําถามที่ ๑๗๐๗
พระโสดาบันที่บวชเปนพระกับพระโสดาบันที่เปนชาวบาน 

ภูมิธรรมของทานเสมอกันหรือเปลาครับ ผมเขาใจวาจิตใจนาจะไม
ตางกัน หากแตพระโสดาบันที่บวชเปนพระมีพระวินัยเปนกรอบอยู
ทําใหเรารูสึกวาผูที่บวชเปนพระนั้นมีภูมิธรรมสูงกวา ผิดถูกอยางไร
รบกวนอาจารยอธิบายดวยครับ



๒๖ สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ
พระพุทธเจาตรัสวา “ไมแตกตางระหวางบรรพชิตท่ีเปนโสดาบัน

กับคฤหัสถที่ เปนโสดาบัน” คือมีภูมิธรรมเสมอกัน แตความเปนอยู
แบบบรรพชิตมีระเบียบวินัยมากกวา นั่นเกี่ยวกับระเบียบวินัยของ
สงฆ ไมเกี่ยวกับภูมิจิตภูมิธรรม 

คาํถามที่ ๑๗๐๘
ไดทําบุญใสบาตรตอนเชา พระทานใหพรมาวา “ขอใหความ

ไมมี อยามีแกทาน ขอใหรํ่ารวย มียศฐาบรรดาศักดิ์ เจ็บไขไดปวย ก็
อยามากล้ํากราย” ทําไมพระทานใหพรสวนทางกับท่ีทานสอนหรือ
ตองศึกษาอยางนี้ครับ ทานควรใหพรตามที่ชาวบานนิยม หรือควรให
เขาใจหลักดีครับ

ตอบ
 ใหไดทุกอยาง ใหเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สิ่งที่ทานให

ลวนแตดีๆ ทั้งนั้น รับไวเถอะ 

คําถามที่ ๑๗๐๙
การกระทําสัจจกิริยาหมายถึงอะไร ทําอยางไรจึงจะถูกตอง และ

ถาทําถูกตองมีผลอยางไรคะ มีตัวอยางในพระคัมภีรเกี่ยวกับผล
ของการกระทําสัจจกิริยาบางไหมคะ



๒๗สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ
 สัจจกิริยา หมายถึง การอางเอาความจริงสิ่งที่เราทํามาจริงแลว

ขอพร ขอใหเปนอยางน้ันอยางน้ี  มเีลาไวในคัมภรีมากมาย  ตวัอยางเชน
เด็กคนหนึ่งถูกงูกัด พิษงูแลนไปทั่วตัวถึงกับสลบไป ดาบสทานหน่ึงอยู
ในท่ีนั้นดวย ไดตั้งสัจจกิริยาวา บวชมาไดหลายสิบปแลว ยินดีในการ
บวชอยูเพียง ๗ วันแรกเทานั้น หลังจากน้ันตองฝนอยู ดวยสัจจะอันน้ี
ขอใหพิษงูจงหายไป เด็กไดรูสึกตัว พิษงูไดหายไปสวนหนึ่ง มารดา
ของเด็กตั้งสัจจกิริยาวา ตั้งแตแตงงานกันมากับพอของเด็กไมเคยนึก
รักเขาเลย ดวยสัจจะอันนี้ ขอใหพิษงูจงหายไป พิษงูก็หายไปสวนหน่ึง 
สวนบิดาของเด็กไดตั้งสัจจกิริยาวา ตั้งแตไหนแตไรมา ไมเคยยินดี
เมื่อแขกมาท่ีบานเลย แตจําใจตองตอนรับดวยมารยาทอันดี ดวย
สัจจะอันนี้ ขอพิษงูจงหายไป ปรากฏวา พิษงูหายไปหมด เด็กลุกข้ึน
นั่งไดเดินได นี้ก็ดวยอํานาจของสัจจกิริยา ดาบสและสามีภรรยา
ทั้งสองไดตกลงกันวา ตอไปภายหนา ดาบสจะยินดีในการประพฤติ
พรหมจรรย  ภรรยาจะรักสามี  สามีจะยินดีตอนรับแขก 

คําถามที่ ๑๗๑๐
เคยไดยินผูกลาววา การใหทานตอเดียรัจฉาน ๑๐๐ ตัว ยังสูการ

ใหทานตอผูทุศีล ๑ คนไมได การใหทานตอผูทุศีล ๑๐๐ คน ยังสูการ
ใหทานตอพระภิกษุ ๑ รูปไมได...ทํานองน้ี โดยกลาวถึงการถวายทาน
พระโสดาบันไปถึงการถวายทานพระอรหันต ๑๐๐ รูป ยังสูการถวาย
ทานตอพระพุทธองคไมได การถวายทานตอพระพุทธองคยังสูการ
สรางพระเจดียไมได การสรางพระเจดีย ๑๐๐ องค ยังสูภาวนาเพียง
ขณะเดียวไมได...เหลานี้ เปนพุทธพจนหรือไมคะ หากไมใช พระ-
พุทธพจนที่กลาวอานิสงสของทานคืออยางไรคะ
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ตอบ
 เคยพบในทักขิณาวิภังคสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงอานิสงส

ของการใหทานสูงขึ้นไปโดยลําดับวา ใหทานแกสัตวเดรัจฉานมีผลเปน
จํานวน ๑๐๐ (นาจะหมายถึง ๑๐๐ อัตตภาพ) ใหทานแกปุถุชนผูทุศีล
มีผลมากกวานั้น ใหทานแกปุถุชนผูมีศีลมีผลมากกวาน้ัน ใหทานแก
พระโสดาบันมีผลมากกวานั้น เรื่อยขึ้นไปจนถึงพระปจเจกพุทธเจา
และพระสัมมาสัมพุทธเจา มีผลมากขึ้นโดยลําดับ ถาถวายเปน
สังฆทานก็จะมีผลมากข้ึน มีเพียงเทานี้

บางแหงก็ตรัสวา ศีลมีอานิสงสมากกวาทาน ภาวนามีอานิสงส
มากกวาศีล

 ฯลฯ 

คําถามที่ ๑๗๑๑
สวัสดีคะอาจารย หนูไดอานหนังสืออาจารยหลายเลม ตั้งแต

ทางแหงความดี ๑-๔, พระอานนทพุทธอนุชา, หลักกรรมและการ
เวียนวายตายเกิด หนังสืออาจารยมีเกือบทุกเรื่องคะ อานเลมละ
หลายๆ รอบคะ เวลามีปญหาอะไรจะหยิบหนังสืออาจารยมาอาน
ตอนนี้พอมีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจ เราจะหวั่นไหวไปบางคะ แตพอ
เรามาพิจารณาวาทุกอยางเปนโลกธรรม และไมเที่ยงแทแนนอน
ทําใหเราปลอยวางไดคะ กราบขอบพระคุณอาจารยมากๆ นะคะ
ดวยอานิสงสผลบุญที่ทํามาในอดีตชาติจนถึงปจจุบัน ขอใหอาจารย
มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ประสบพบแตความดีคะ 
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ตอบ 
ขอบคุณมากท่ีใหพรมา ยินดีดวยอยางย่ิงท่ีไดอานหนังสือธรรมะ

ที่ผมเขียนไว ผมรูสึกปลื้มใจที่ไดทราบเรื่องที่คุณเลาใหฟง เร่ืองโลก-
ธรรม ๘ นั้น ขอใหเราสําเหนียกไวเสมอวา ธรรมดาของโลกเปน
เชนนั้นเอง มีลาภไดก็เสื่อมลาภได มียศก็เส่ือมยศ ไดรับสรรเสริญ
บางถูกนินทาบาง ไดรับสุขบางทุกขบาง หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป
ในชีวิตของเรา สําเหนียกไวเสมอวา อะไรเกิดขึ้นก็เส่ือมไป แปรปรวน
ไป ไมคอยเปนไปตามที่เราหวัง ความไมเที่ยงเปนธรรมดาของโลก
ทั้งปวง รวมทั้งเทวโลกดวย ทําไวในใจเชนนี้เสมอ เมื่อโลกธรรมสวนใด
สวนหนึ่งเกิดขึ้นก็พอปลงได เหลืออยูแตความสงบใจ และทําส่ิงตางๆ
ไปตามหนาท่ี เมื่อประสบทุกข เราก็ไดธรรมมากข้ึน ไมใหทุกขเสีย
เปลา ขอบใจมากๆ ที่เขียนมาใหทราบวาไดรับประโยชนจากหนังสือ
ที่กลาวแลว ขอใหมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 

คําถามที่ ๑๗๑๒
วิปฏิสาร เปนนิวรณหรือไมคะ พระพุทธองคตรัสไววามีองคธรรม

ขอใดเปนเครื่องแกไขวิปฏิสารและนิวรณคะ

ตอบ 
วิปฏิสาร แปลวา ความรอนใจ ทานวา ศีลมีความไมตองวิปฏิสาร

เปนอานิสงส หมายความวา ถาเรารักษาศีลดี เราก็ไมตองเดือด
รอนใจเพราะการลวงละเมิดศีล นอกจากนี้การลวงละเมิดศีลบางขอ
ยังมีโทษทางกฎหมายบานเมืองอีก ยิ่งทําใหเดือดรอนใจไปใหญ 
นอกจากน้ีการทําบาปทุกอยางทําใหรูสึกเดือดรอนใจ การไมไดทําส่ิง
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ที่ควรทําก็ทําใหเดือดรอนใจเหมือนกัน แตคนเรามีหนาที่หลายอยาง 
จําเปนตองเลือกทําสิ่งที่เห็นวาจําเปนกวา จึงตองละทิ้งหนาที่บาง
อยางเพื่อทําหนาที่บางอยางใหสมบูรณ 

ถาวิปฏิสารแลว เกิดความฟุ งซ านรําคาญก็เปนนิวรณข อ
อุทธัจจะ กุกกุจจะ นิวรณนั้นระงับไดด วยสมาธิ คือถาจิตเปน
สมาธิ นิวรณก็ดับไป อาจเปนการชั่วคราว ถาสมาธิในระดับฌาน
นิวรณก็ระงับไปตราบเทาที่ฌานยังไมเสื่อม

คําถามที่ ๑๗๑๓
พระพุทธองคตรัสวา อะไรตกไปเปนดีที่สุด อะไรงอกเงยเปนดี

ที่สุด มีคาถาเปนภาษาบาลีไหมคะ

ตอบ
 บรรดาส่ิงที่เกิดขึ้น การเกิดขึ้นของวิชชาประเสริฐที่สุด (วิชฺชา

อุปตตํ เสฏฺํ) บรรดาส่ิงท่ีตกไป การตกไปของอวิชชาประเสริฐท่ีสุด
(อวิชฺชา นิปตตํ วรํ) 

คําถามที่ ๑๗๑๔
บุคคลจะบรรลุความสุขดวยความสุขไดไหมคะ ทําอยางไรคะ

ตอบ
 ได คนท่ีมีกิเลสเบาบาง ทําความดีดวยความสุขแลว มีความสุข

เปนผล คนท่ีบรรลุถึงความสุขดวยความทุกขคือคนท่ีมีบุญนอยหรือ
มีกิเลสหนาแนน ตองใชความเพียรมากจึงจะบรรลุถึงความสุขได
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คําถามที่ ๑๗๑๕
ขายสุรา บาปไหมคะ

ตอบ
 ไมผิดศีลขอ ๕ เพราะไมไดดื่ม แตพระพุทธเจาตรัสวา อุบาสก

อุบาสิกาไมควรคาขายสิ่งตอไปนี้ คือ
 ๑. คาขายมนุษย
 ๒. คาขายนํ้าเมา
 ๓. คาขายยาพิษ
 ๔. คาขายสัตวเลี้ยงที่เขาจะนําไปฆาเปนอาหาร
 ๕. คาขายอาวุธเครื่องประหัตประหารกัน

คําถามที่ ๑๗๑๖
การที่เราทําสิ่งที่ไมดีบางอยาง ทั้งที่เราเองก็รูวามันไมดี แตในใจ

มักมีขออางและเหตุผลใหจําเปนตองทําและก็ทําใหเราทุกข เคยคิด
จะเลิกทําแตก็เลิกทําไมได เราควรทําอยางไรดีคะ

ตอบ
 เขาใจวาเปนเพราะสูอํานาจกิเลสไมได ควรจะตั้งจิตอธิษฐาน

เอาชนะกิเลสตัวนี้ใหได เพื่อจะไดไมตองทําอีก จะไดไมเปนทุกขอีก
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คําถามที่ ๑๗๑๗
เมื่อไมนานมานี้ไดพบเหตุการณที่รถเมลไดทับคนแกตายตอหนา

ตอตา เห็นลูกสาวผู ตายมายืนดูโดยไมรองไหเลย ผูคนก็ตางออก
ความเห็นกันไปตางๆ นานา วา ลูกคนนี้ใจดําไมรองไหสักแอะ บางก็วา
กําลังช็อค ผมทํางานอยู แถวนั้นเลยไดมีโอกาสคุยกับลูกสาวของ
ผู เสียชีวิต เธอตอบวาไดอานหนังสือของอาจารยวศิน เธอวาชีวิต
คนเราก็เพียงเทานี้ ความจริงมันปรากฏใหเราเห็นอยูทุกวัน เราไม
สามารถเลือกลักษณะการตายวาเราจะตายอยางไร เวลาไหน ที่ไหน
ดังนั้นเราควรเตรียมตัวตายอยูทุกเวลา ไมควรประมาท เปนสิ่งที่แมลูก
ก็ชวยเหลือกันไมได ผมถามเธอตอวา เห็นแมของเธอใสบาตรทุกวัน
คนดีแบบแกไมนามาตายอยางนี้เลย เธอตอบผมวา ถาเราดูกรรม
ปจจุบันของแมมันก็ไมสมควรอยางที่ผมพูด แตการตัดสินเกี่ยวกับ
เร่ืองกรรมน้ีจําเปนตองดูดวยตาท่ียาวไกลไปกวานั้น ซึ่งมันก็เหมาะสม
ถูกตองแกกรรมเกาของแมแกแลว การที่เรายอมรับความจริงแหงชีวิต
ดวยอาการท่ีสงบ และเขาใจน้ี ทําใหเราเปนอิสระไดอยางแทจริงครับ 
ไดยินเธอตอบอยางนี้ผมเลยสนใจงานของอาจารย ที่สามารถทําให
สาวนอยตวัเลก็ๆ แตจติใจแขง็แกรงและสงบไดขนาดนี ้เธอฝากบอกมา
อีกวา ขอใหการตายของแมเธอนี้เปนการปลุกสติใหกับคนอื่นๆ ที่
เห็นวา อยาประมาทในชีวิต เมื่อเห็นคนตายแลวก็ขอใหเห็นความ
ตายในนั้นดวย ความตายที่มันวนเวียนอยูรอบตัวเรา หากผมอยาก
จะเริ่มตนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความตาย ผมจะตองเริ่มอานหนังสือ
เลมไหนกอน อาจารยชวยแนะนําดวยครับ
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ตอบ
 หญิงสาวผูเปนลูก พูดถูกตองแลวทุกอยาง นาอนุโมทนายิ่งนัก 

อยากทราบวาเธออายุสักเทาไรจึงสามารถทําใจไดขนาดน้ี ในสมัย
พุทธกาลมีอุบาสกคนหนึ่งไปรักษาศีลและฟงธรรมที่วัดเชตวันตลอด
ทั้งคืน เชาขึ้นมา มาลางหนาที่สระหนาวัดเชตวัน ถูกโจรคนหนึ่ง
ฆาตาย ภิกษุทั้งหลายเห็นแลวพูดกันวา เขาตายอยางที่ไมสมควรเลย 
พระพุทธเจาตรัสวา “ไมสมควรแกกรรมในชาตินี้ แตสมควรแกกรรม
ในชาติกอน เพราะเขาเคยฆาคนตายโดยท่ีผูนั้นไมมีความผิดมาแลว 
เพราะตองการจะแยงภรรยาของผูนั้น” นี่แหละเรื่องกรรมเปนเร่ือง
สลับซับซอน ยากท่ีจะเขาใจไดสําหรับผูที่ไมมีทิพยจักษุญาณ คุณ
อยากทราบเร่ืองทํานองนี้ใหลองอานหนังสือเร่ือง “หลักกรรมและ
การเวียนวายตายเกิด” “ชีวิตและความตาย” ซึ่งพวงอยูกับเรื่อง
หลักกรรมนั้น ของสํานักพิมพธรรมดา โทร ๐๒-๘๘๘-๗๐๒๖ ผมได
เขียนหนังสือทํานองรักษาจิตใจไวเกือบ ๒๐๐ เลมแลว ลองติดตาม
อานดู คิดวาคงจะไดประโยชนพอสมควร ขอบคุณมากท่ีแจงขาว
เรื่องนี้ใหทราบ ฟงแลวรูสึกปลื้มใจ

คําถามที่ ๑๗๑๘
อยากไดเสียงอานไปสอนตนเองและนักเรียนตองทําอยางไร

ตอบ 
ซีดีเสียงอานเวลานี้มีมาก ที่เก่ียวกับธรรมและศาสนา ลอง

เสาะแสวงหาดูตามชมรมตางๆ และตามวัดตางๆ เชนท่ีชมรมกัลยาณ-
ธรรม เปนตน
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คําถามที่ ๑๗๑๙
เมื่อพระพุทธองคตรัสถึงกิเลส ที่เปนดังลูกศรกับกิเลสเครื่อง

รอยรัดทรง หมายถึงสิ่งเดียวกันหรือไมคะ

ตอบ
 ก็เปนกิเลสเหมือนกันแตตางชนิดกัน ที่ทรงเปรียบกิเลสดัง

ลูกศร เพราะมีลักษณะเสียดแทง เชน ความโกรธ โทสะ กิเลสเครื่อง
รอยรัด เชน โมหะ โลภะ เปนตน

คําถามที่ ๑๗๒๐
ดิฉันมีลูกสองคนยังเล็กอยูมาก ทํางานมีเงินเดือน แตมีหน้ีเกือบ

ลานบาท แตในใจดิฉันอยากมีเวลาปฏิบัติธรรม แตก็ตองเลี้ยงลูกคะ 
อยากออกบวชคะ จะทําอยางไรดีคะ

ตอบ
 คุณไมไดบอกวาพอของเด็กไปไหน ยังมีชีวิตอยูหรือเปลาหรือวา

เลิกกัน ถาเขายังมีชีวิตอยูและอยูดวยกัน เขาก็ควรจะรวมรับผิดชอบ
ดวยในเร่ืองหน้ีสินและเร่ืองเล้ียงลูก อยากทราบวาเปนหน้ีเพราะ
อะไร จะไดชวยหาทางแกไขในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมตอไป
เรื่องบวชขอใหระงับไวกอนเพราะลูกยังเล็ก คุณจะท้ิงเขาไปไดอยางไร 
ขอใหกัดฟนสูชีวิตตอไป



๓๕สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๗๒๑
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมสงสัยวาสวรรคในแต

ละช้ันมีกฎหรือขอบังคับ หามใหเทพทําสิ่งน้ัน หามใหเทพทําสิ่งน้ี
หรือเปลาครับ ขอใหอาจารยชวยตอบดวยครับ ขอขอบคุณอาจารย
มากครับ

ตอบ
 เขาใจวาคงมี เชน รุกขเทวดาคือเทวดาที่อยูตามตนไมใหญๆ 

ทานหามไมใหทํารายมนุษยผู ที่ไปตัดตนไม ถาทํารายมนุษย เปน
การลวงละเมิดรุกขธรรมคือธรรมสําหรับรุกขเทวดา เทวดาชั้นอื่นๆ
ก็คงจะมีกฎระเบียบอยูเหมือนกัน แตผมไมทราบรายละเอียด จึงตอบ
คุณไดเพียงเทานี้

คําถามที่ ๑๗๒๒
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมสงสัยวาคนที่เปน

พระโสดาบันชาตินี้ เมื่อเขาตายไปแลว เมื่อเขาไปเกิดเปนมนุษยใหม
อีกครั้ง เขายังเปนพระโสดาบันเหมือนเดิมหรือเปลาครับ ขอบคุณ
อาจารยวศิน อินทสระมากครับ

ตอบ
 ยังเปนเหมือนเดิมเพราะอริยคุณไมเสื่อม ไดแลวไดเลย เปน

สิ่งที่น าพอใจมาก มีพระพุทธพจนที่น าสนใจอยูบทหนึ่งเก่ียวกับ
เร่ืองน้ีวา “โสดาปตติผลประเสริฐกวาเปนเอกราชในแผนดิน กวาการ
ไปสวรรค กวาความเปนใหญในโลกทั้งปวง” (ธรรมบท)



๓๖ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๗๒๓
เหตุใดปฏิฆะและกามฉันทะจึงหมดไปพรอมกัน เมื่อบุคคล

เปนพระอนาคามีคะ

ตอบ
 ทานละไดแลวจึงเปนพระอนาคามี ไมใชเปนพระอนาคามีกอน

แลวจึงละได

คําถามที่ ๑๗๒๔
มานะกับอัสมิมานะเหมือนกันไหมคะ ธรรมะขอใดเปนเครื่อง

แกมานะและอัสมิมานะคะ

ตอบ
 เหมือนกัน ปญญาเปนเครื่องแก

คําถามที่ ๑๗๒๕ 
ขอความกรุณาทานอาจารยใหอรรถาธิบายความวา ชีวิตเปรียบ

เหมือนพยับแดด ดวยนะคะ

ตอบ
 พยบัแดดเม่ือมองดูไกลๆ เหมือนมตีวัตนจับตองได แตเมือ่เขาใกล

ก็หายไป ชีวิตก็เปนเชนนั้น ปรากฏเหมือนมีตัวตน แตที่จริงเปนอนัตตา 
ไมมีตัวตนไมใชตัวตน
ก็หา
ไมมี



๓๗สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๗๒๖
เรียนอาจารยวศิน หนูคือเจาของคําถามท่ี ๑๖๙๔ คะ เมื่อวาน

ไดกลับมาอานคําตอบอาจารยแลวเหมือนไดยาถอนพิษเลย เพราะ
รู สึกพนผิด จากที่เหมือนตกอยู อบายภูมิมาหนึ่งปเลยคะ การเลา
การเรียนแทบไมมีสมาธิ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยและเว็บไซต
เรือนธรรมมาจากใจจริง ที่เปดโอกาสใหเกิดสนทนาธรรม ณ ที่นี้นะคะ 
หนูมีอีกคําถามขอเรียนถามอาจารยคะ การท่ีผูชายคนน้ีขอรับเล้ียง
ดูแลหนูในฐานะภรรยาโดยท่ีเขามีอยูแลว เขาบาปไหมคะ จริงหรือไม
ที่ภรรยาอนุญาตแลวสามีจึงจะมีภรรยาอีกคนได ทั้งท่ีในใจเขาก็ไมมี
ความสุข ถาเรามีความสุขบนความทุกขของเขาเชนนี้ ไมผิดศีลแตจะ
เปนเวรกรรมของเราอีกหรือไม 

หนูกราบขอโทษถาคําถามนี้ไมสมควรถาม หนูไมไดอยากเปน
ภรรยานอยใครจริงๆ แตหนูก็รักผูชายคนนี้มาก เหมือนมันจะไมลืมกัน
ไดเลย ไมรูอาจารยเช่ือเร่ืองลางสังหรณไหมนะคะ แรกท่ีรูจักผูชาย
คนนี้แมหนูไมรู จักเขาดวยซํ้า ยังฝนวาหนูไปอยู กับผูชายหนาตา
แบบนี้ ลักษณะบานแบบนี้ มีแมของเขาในฝนดวย (แมนและตรงจน
หนูไมอยากเลาใหใครฟง เขาจะหาวาโกหกเลยคะ) อยากจะรูบทสรุป
ของชีวิตตัวเองสักที ก็ขอใหพรที่อาจารยอวยพรใหหนูมาเปนจริง
นะคะ ขอใหคําอวยพรยอนกลับไปหาอาจารยและชาวเว็บเรือนธรรม
ดวยเชนกันคะ สุดทายขอกราบขอบพระคุณอาจารยวศินอีกคร้ัง
นะคะ



๓๘ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

ตอบ
ผูหลักผูใหญในบานเมืองสมัยกอนตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึง

สมัยปจจุบัน ทานมีภรรยากันหลายๆ คนหรือเปนจํานวนมาก จึงไดมี
ลูกไวสืบสกุลมากมาย และทานเหลานั้นก็ไดรับการยกยองจากสังคม
พอสมควรแกฐานะเปนไปตามสมัยนิยม ถาถูกตองตามขนบประเพณี 
ไมบังคับขูเข็ญใคร ผูชายก็ไมบาป แตความยุงเหยิงและความทุกข
ตางๆ ที่จะตามมา เพราะการแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน ทะเลาะวิวาทกัน
เพราะความริษยาบาง ความไมเขาใจกันบาง ความนอยเนื้อตํ่าใจบาง 
นั่นเปนอีกสวนหนึ่งซึ่งมักเกิดข้ึนแกคนที่มีภรรยามาก ถาอยูรวมกัน
เปนบานใหญก็คงไมพนความยุง แมจะไมผิดศีลและไมบาปแตความ
ยุงในชีวิตก็ทําใหเปนทุกขดวยกันทุกคน สมัยนี้จึงนิยมครอบครัวท่ีมี
ผัวเดียวเมียเดียว ถึงกระน้ันก็ยังมีทุกขอยูเปนอันมากท่ีผัวเดียวเมีย
เดียวนั้นจะตองไดรับ และมีปญหามากมายที่จะตองแกไข เราตอง
ยอมรับดวยวา ชีวิตเปนสิ่งลําบากและประกอบดวยทุกข ไมอยางใด
ก็อยางหน่ึง ขอใหคุณไดพบทางอันปลอดโปรง มีชีวิตที่สงบสุขและ
มีประโยชนตอไป

เร่ืองเวรกรรมนั้นสุดแลวแตวาเราจะอยูกันอยางไร ถาอยูดวย
การจองเวรก็เปนเวรกรรม ถาอยูกันอยางมีเมตตาเอ้ืออาทรตอกันก็
ไมมีเวรกรรม เรื่องเหลานี้สลับซับซอนมากยากที่จะพูดใหหมดจดได

คําถามที่ ๑๗๒๗
ทีก่ลาววาพระเสขบุคคลมีความเขาใจอริยมรรคมีองค ๘ ไมเทากนั

หมายความวาอยางไรคะ เราสามารถแยกแยะไดไหมคะ วาพระอริย-
บุคคลระดับใดมีมรรคองคใดบริบูรณ และองคใดยังไมบริบูรณ



๓๙สนทนาธรรมกับ   
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ตอบ
 พระโสดาบันและพระสกทาคามี มีศีลบริบูรณ พระอนาคามี

มีศีลและสมาธิบริบูรณ พระอรหันตมีศีลสมาธิและปญญาบริบูรณ 
มรรคมีองค ๘ ยอลงในศีล สมาธิ ปญญา โดย ๒ ขอแรกเปนปญญา
๓ ขอตอมาเปนศีล ๓ ขอตอมาเปนสมาธิ

คําถามที่ ๑๗๒๘
 เคยไดยินวา พระมหานามะซ่ึงเปนกษัตริยและเปนญาติของ

พระอนุรุทธไดเคยทูลถามพระพุทธองค ทํานองวา ตัวทานซึ่งไดเห็น
ธรรมเปนพระสกทาคามีแลว แตเหตุใดจึงไมบรรลุเปนพระอรหันต
อยากทราบวาพระพุทธองคทรงตอบวาอยางไรคะ

ตอบ
 ทาวมหานามเปนพี่ชายของพระอนุรุทธ เคยพบวาทานเปน

พระโสดาบัน ที่ยังไมไดเลื่อนช้ันสูงข้ึนไปพระพุทธเจาตรัสวาเพราะ
ยังละกามไมได มีอยูคราวหน่ึงทาวมหานามทูลถามพระพุทธเจาวา
มีอุบาสกท่ีเปนพระโสดาบันกําลังปวยหนัก ควรจะแนะนําเขาอยางไร 
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ใหถามเขาวายังมีหวงอะไรอยูบาง เชน
ทรัพยสมบัติ บุตรภรรยา ถาเขาบอกวามีก็ใหปลอบเขาวา จะหวง
หรือไมหวงเราก็ตองตาย ไมหวงดีกวา ถายังหวงกามคุณอยูก็ใหคิดวา 
กามคุณที่เปนของเทวดาประณีตกวากามคุณของมนุษย ใหตั้งจิต
ไวที่เทวโลกช้ันใดชั้นหนึ่งสูงขึ้นไปโดยลําดับ”



๔๐ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๗๒๙
 สวัสดีคะอาจารย ชวงเวลาไมนานมาน้ี หนูไดรับหนังสือ “วิธี

สรางบุญบารมี” เปนพระนิพนธของสมเด็จพระสังฆราชองคปจจุบัน
วาดวยการสรางบุญบารมีตามลําดับ ทาน ศีล ภาวนา จนมาสะดุด
ตรง อภัยทานท่ีทานเขียนไววา เปนทานท่ีมีบุญมากท่ีสุด ในหนังสือ
เขียนไววาแมจะใหธรรมทานมากถึงรอยครั้ง ก็ไมเทาการใหอภัยทาน
แมเพยีงคร้ังเดยีว เพราะเปนการขจดัความโกรธ ทาํใหพี่ๆ  นองๆ ทีท่าํงาน
วิจารณงานของทานตางๆ นานา บางก็บอกวา ทานเขียนสอนไมตรง
กับพุทธพจนที่วา “ธรรมทานชนะการใหทั้งปวง” จนมีพี่ที่ทํางานไดมา
อานหนังสือ secret ในหนังสือบอกวา หนังสือวิธีสรางบุญบารมีที่
คนสวนใหญทํากันหรือแจกกันนั้น ไมใชตนฉบับที่พระสังฆราชได
แตงขึ้นไว เลยตองมีการชี้แจงและใหแกไขวา ธรรมทานนั้นเปนทาน
ที่สูงที่สุด เพราะการใหธรรมน้ันยังบุคคลใหลดละเลิกความโลภโกรธ
หลงได ทําใหบรรลุมรรคผลนิพพานอันเปนบุญที่สูงสุด 

หนูขอแสดงความเห็นบางวา การแสดงธรรมหรือเขียนธรรม
ใดๆ ควรจะสอดคลองและตรงกับที่พระพุทธเจาทานทรงตรัสไว ถา
เราพิจารณาวา อภัยทานในแง ใหธรรมะ ใหหนังสือธรรมะ ก็ควรจัด
ไวในทาน แตถาเปนอภัยทานในแงไมเปนภัยกับใคร ควรจัดเปนศีล
มคีณุเหนอืกวาทาน คอืเปนมหาทานคะ หนคูดิวา พอเวลาทีพ่ทุธศาสนา
เกิดปญหาอะไรข้ึน ก็ควรพิจารณากันตามหลักใหถี่ถวน มองเห็น
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย ชวยกันศึกษาใหมีภูมิปญญา
ที่ตรงตามท่ีพระพุทธเจาสอน จะไดไมเถียงกันคนละแงคนละมุม คือ
เถียงกันดวยหลักของพระพุทธศาสนา แตยังไงก็ตองวากันตามพระ-
พุทธพจนนะคะ อาจารยมีความเห็นเรื่องการวิพากษวิจารณเรื่องนี้



๔๑สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

อยางไรบางคะ หนูวาถาบุคคลท่ีศึกษามีหลักดีแลว ก็คงไมมาเถียงกัน
หรอกคะ เพราะหมุนใจใหตรงเขากับธรรมที่พระพุทธเจาสอนอยูแลว
เราไมตองรูก็ไดวาผูสอนน้ันบรรลุธรรมข้ันไหนแลว แตผูเผยแผธรรม
ควรสอนใหตรงหลัก และผูฟงธรรมก็ควรมีพื้นมีหลักบาง เทานี้หนูวา
พุทธบริษัทก็เปนเสาคํ้าจุนพุทธศาสนาใหยาวนานไดบาง ขอบคุณคะ

ตอบ
เร่ืองน้ีผมเคยตอบมาหลายคร้ังแลวในที่ตางๆ ในหนังสือมังค-

ลัตถทีปนีอธิบายมงคล ๓๘ ตอนท่ีวาดวยทานกถา ทานก็สรุปไววา
ธรรมทานยอมชนะทานท้ังปวง คําวา “ทานท้ังปวง” รวมท้ังอภัยทาน
ดวย (มังคลัตถทีปนีภาค ๒ ขอ ๔๒)

ขออนุโมทนาตอความคิดเห็นและความเขาใจของคุณดวย 

คําถามที่ ๑๗๓๐
(จากคําถามขอที่ ๑๗๐๔) สวัสดีคะ สุดทายนองของหนูก็จะบวช

ใหแมตอนตนเดือนธันวาคมนี้ โดยบอกสาเหตุกับหนูวา “จะบวชเพื่อ
ทดแทนบุญคุณพอแม” เพ่ือนๆ ของหนูก็ปรามหนูวา เอ็งเปนพี่หรือ
เปนมารกันแน ถึงจะไมอยากใหนองชายบวช หนูตอบนองและเพ่ือนๆ 
เหมือนกันวา การบวชเปนเร่ืองยาก สมัยกอนการบวชเปนการมุงตรง
สูนิพพานเพื่อพนทุกข เปนความสะดวกในการปฏิบัติ ไมใชเหตุผล
ในการทดแทนบุญคุณ หนูก็เลยเอาพุทธพจนบทที่วาดวยการตอบแทน
บุญคุณมารดาบิดาอยางย่ิงมาให คือการทําใหมารดาบิดาท่ีไมมี
ศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา ใหเกิดมีแกมารดาบิดา ถึงจะเรียกวาทดแทน
บุญคุณ 
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คือเขาใจคะวาปญญาแตละคนไมเทากัน เราไมอาจหักหาญ
นํ้าใจ จิตใจของคนอื่นใหเหมือนเราได หนูเลยเลือกท่ีจะเดินเขาไปใน
จุดที่นองหนูยืนอยู ในทิฏฐิที่นองหนูเปนอยูแลวคุยกัน หนูบอกวาตกลง
พี่ใหนองบวชก็ได แตไมใชสักวาบวชนะ ไมใชวาหมผาเหลืองแลว
ก็ถือวาดีแลว ประเสริฐแลว เพราะผูคนกราบไหวเราเพราะเราเปน
ผูกําลังฝกตนใหกาวไปสูหนทางอันบริสุทธ์ิ ทุกๆ คนถึงไดไหวและ
ใสบาตรให หนูบอกวาขอใหกาวหนาในธรรมในบุญขึ้นไปเรื่อยๆ สรุป
หนูกต็องยอมรับความคิดเห็นของแม และการตัดสินใจของนอง แตหนู
คิดวาวิธีการนี้ละมุนละไมที่สุดแลว ไดประโยชนดวยกันทุกฝาย แตหนู
กเ็ปนคนเลอืกวดัเองคะ  อาจารยมคีวามคดิเหน็อยางไรกบัการตดัสนิใจ
ของแม นอง และหนูคะ ขอบคุณคะ

ตอบ
 ก็ใหเปนไปตามนั้น อนุโลมเขาหากัน เขาใจวาจะไดประโยชน

พอสมควร ขออนุโมทนาตอความคิดเห็นดีๆ ของคุณดวย 

คําถามที่ ๑๗๓๑
 ผูมีทิฏฐิบริสุทธ์ิไดแกใครบางครับ กัลยาณปุถุชนมีไดหรือเปลา

ครับ

ตอบ
 มีหลายระดับ ปุถุชนก็มีไดในระดับของปุถุชน เชน เห็นวาทําดี

ไดดีทําชั่วไดชั่ว เปนตน พระอริยเจาก็มีทิฏฐิวิสุทธิสูงขึ้นไปตามลําดับ 
จนถึงพระอรหันต
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คําถามที่ ๑๗๓๒
สวัสดีครับอาจารย มีพี่ในที่ทํางานแกจะบวชลูกชาย แตลูกชาย

แกเปนกระเทย ผมก็บอกกับพ่ีที่ทํางานไปวาไมสมควรบวช เพราะ
พระวินัยบัญญัติไวว าบุคคลประเภทน้ีหามบวช บวชเขาไปแลว
ก็ตองสึก เพราะทําใหหมูไมงาม ศึกษาเลาเรียนก็ลําบากเพราะตอง
อยูกับขาศึกทางใจมาก ทรมานเปลา แตพี่ที่ทํางานก็บอกวา แคอยาก
จะใหเคาไดบวชทดแทนบุญคุณ พี่จะไดเกาะชายผาเหลืองไปสวรรค
ผมบอกวาถาพ่ีอยากเปนเศรษฐีแลว ไปขอบุญเขาทําไม ทําเองเลย 
หนทางบุญมีใหกาวไปเยอะแยะ หากเขาบวชไปแลวดีไมดีเปนบาป
ซะมากกวา หากจะตองบวชจริงๆ ขอใหอยูในพระวินัย มีศีลคุมครอง
ตัวดวย และควรหาหนังสือดีๆ ของพระอาจารยหลายทานใหเขาได
อานกอนบวชเพื่อเตรียมตัวและเตรียมใจ คงมีเยอะครับท่ีลูกเปน
อยางนี้แลวอยากใหบวช อาจารยครับ ประเพณีบวชเพื่อทดแทนคุณ
พอแมนี่คงหามยากนะครับ

ตอบ
 เห็นดวยกับคุณครับ

คําถามที่ ๑๗๓๓
สวัสดีครับอาจารย ผมสงสัยวา พระสัทธรรมในพระไตรปฎก

แปลวาอะไรครับ
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ตอบ
พระสัทธรรม แปลวา ธรรมที่ถูกตอง ธรรมที่ดี ธรรมของสัตบุรุษ 

โดยทั่วไป ทานแบงเปน ๓ 
๑. ปริยัตติสัทธรรม วาดวยการศึกษาเลาเรียน
๒. ปฏิปตติสัทธรรม วาดวยการปฏิบัติ
๓. ปฏิเวธสัทธรรม วาดวยการไดบรรลุตามที่ปฏิบัติ
คํา “พระสัทธรรม” นี้ ปรากฏในอรรถกถาโดยมาก

คําถามที่ ๑๗๓๔
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมไดยินมาวา คนที่เปน

พระโสดาบันจะไมมีวันตกนรก จริงหรือเปลาครับ

ตอบ
จริงครับ มีพระบาลีพุทธพจนในรัตนสูตรวา ทานเปนผูพนแลว

จากอบาย ๔ (จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต) อบาย ๔ คือ นรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน

คําถามที่ ๑๗๓๕
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมอานพระไตรปฎก

บางคร้ังศัพทตัวหนังสือในพระไตรปฎกบางตัว ผมอานแลวก็ไมเขาใจ
ความหมายครับ ผมเลยสงสัยวา มีหนังสือที่แปลความหมายศัพท
พระไตรปฎกหรือเปลาครับ อยากใหอาจารยชวยแนะนําดวยครับ 
ขอบคุณอาจารย วศิน อินทสระมากครับน อนทสระมากครบ
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ตอบ
เคยมีพระรูปหนึ่งคิดจะทําเมื่อประมาณ ๑๐ ปกวามาแลว ทําได

นิดหนอย ตอนนี้ไมทราบเลิกทําไปแลวหรือยัง หรือทําไปไดถึงไหน
แลวผมก็ไมทราบ เทาที่พอพึ่งพาอาศัยได พิมพออกเผยแพรแลวใน
เวลานี้ก็คือ พจนานุกรมฉบับประมวลศัพทของทานเจาคุณพระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ฉบับประมวลธรรมก็มี คงจะมีวางจําหนายที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ทาพระจันทร

คําถามที่ ๑๗๓๖
กราบเรียนถามเรื่องแนวคิดและการปฏิบัติอานาปานสติที่ตรง

ตามพระพุทธพจนคะ ตั้งแตสถานท่ีปฏิบัติ, อิริยาบถใดบาง, ตั้งสติไว
ตรงไหน, ตลอดจนนิมิตควรเปนลมหายใจหรือมโนภาพ และการเดิน
ยืน นั่ง นอน กําหนดลมหายใจไดหรือไมคะ หรือควรระลึกรูการเดิน
ยนื นัง่ นอน (อริยิาปถบรรพ) ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนในการปฏบิตัใิหกาวหนา
ตอไป กราบขอบพระคุณอยางสูงไวลวงหนาคะ

ตอบ
ขอแนะนําใหอาน อานาปานัสสติสูตรและมหาสติปฏฐานสูตร

คณุจะไดความรู ตามทีค่ณุถามมา เปนพระพทุธพจนโดยตรง อานาปา-
นัสสติสูตร ดูไดในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก พระไตรปฎกเลมที่ ๑๔ 
ขอท่ี ๒๘๒ – ๒๙๑ และในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระไตรปฎก
เลมที่ ๑๙ ขอที่ ๖๕๕ สวนมหาสติปฏฐานสูตร ดูไดในทีฆนิกาย
มหาวรรค พระไตรปฎกเลมที่ ๑๐ ขอที่ ๒๗๓ – ๓๐๐ บอกมาคราวๆ
เพียงเทานี้ รายละเอียดมีมากเกินไปที่จะนํามาบอกกลาวในท่ีนี้
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คําถามที่ ๑๗๓๗
สัมมัตตะและมิจฉัตตะ ๑๐ คืออะไรคะ

ตอบ
สัมมัตตะ แปลวา ความถูกตอง สัมมัตตจิตก็แปลวา จิตที่คิด

ไปในทางที่ถูกตอง ไดแก คิดอยูในมรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน 
ขอที่ ๙ คือสัมมาญาณ ความรู ที่ถูกตอง ขอ ๑๐ คือสัมมาวิมุตติ
ความหลุดพนที่ถูกตอง รวมเปนสัมมัตตะ ๑๐ สวนมิจฉัตตจิต แปลวา 
จิตที่คิดไปในทางที่ผิด เริ่มจากมิจฉาทิฏฐิไปจนถึงมิจฉาวิมุตติ 

คําถามที่ ๑๗๓๘
ความคิดที่อิงอาศัย “เรือน” แปลวาอะไรคะ พระพุทธองคตรัสวา 

บุคคลจะสามารถแกไขความคิดที่สับสน ฟุงซาน อิงอาศัย “เรือน”
ไดดวยอะไรคะ

ตอบ
 ความคิดที่อิงอาศัย “เรือน” แปลมาจากคําวา “เคหสิตสังกัปปะ” 

หมายความวา ความคิดที่เอียงไปทางกามคุณ ตรงกันขามกับคําวา
“เนกขัมมสิตสังกัปปะ” แปลวา ความคิดท่ีตองการจะปลีกตนออก
จากกามคุณ ไมเยื่อใยในกามคุณ ก็คงมีเทานี้



๔๗สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๗๓๙
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมสงสัยวา คนที่ทอง

บทสวดมนตไหวพระ เชน ทองบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ทองบท
สรรเสริญพระธรรมคุณ ทองบทสรรเสริญพระสังฆคุณ คนที่ทอง
สวดมนตไหวพระแบบนี้แลว เขาจะไดบุญจากการสวดมนตไหวพระ
หรือเปลาครับ ขอใหอาจารยชวยตอบดวยครับ ขอขอบคุณอาจารย
มากครับ

ตอบ
ไดแนๆ เลย เพราะเหตุที่เขาทําจิตใหเลื่อมใส ทําจิตใหสงบ

ถาเขาใจความหมายดวย ก็ไดปญญา กาย วาจาที่เรียบรอยของเขา
เปนศีล จิตที่สงบเปนสมาธิ การรูความหมายเปนปญญา

คําถามที่ ๑๗๔๐
 สวัสดีครับอาจารย ในมิลินทปญหา พระเจามิลินทถามพระ-

นาคเสนวา ผู รู กับผู ไมรู ใครทําบาปไดมากกวากัน พระนาคเสน
ตอบวา “ผูไมรู ยอมทําบาปไดมากกวา” ที่พระนาคเสนตอบอยางน้ี
ขัดกับที่พระพุทธเจาทรงบอกวา เจตนาแลเปนตัวกรรม ผมปญญา
ยังนอยชวยอธิบายดวยครับ

ตอบ
 ไมรูวาเปนบาป ไมใชไมมีเจตนา ทําดวยเจตนา แตวาไมรูวา

เปนบาป ทานเปรียบเหมือนคนจับไฟโดยไมรูวาเปนไฟ ยอมจะรอน
มากกวา หรือเหมือนคนจับงูพิษโดยไมรูวาเปนงูพิษ โอกาสที่จะถูก
งูกัดตายยอมจะมีมากกวา
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คําถามที่ ๑๗๔๑
 บุคคลท่ีเปนพระโสดาบันจะมีลักษณะอยางไรครับ ขอขอบคุณ

อาจารยวศิน อินทสระมากครับ

ตอบ
มลีกัษณะหลายอยาง เชน เลือ่มใสหนักแนนในพระรัตนตรัยอยาง

ไมคลอนแคลน เชื่อกรรมอยางหนักแนน มีศีลบริสุทธ์ิดี ปราศจาก
ความตระหน่ี ละกิเลสบางอยางไดเด็ดขาด คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส

คําถามที่ ๑๗๔๒
ฆราวาสควรปฏิบตัธิรรมอยางไร จงึจะมีผลมาก มอีานสิงสมากคะ

ตอบ
ปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ๔, ทิศ ๖, มงคล ๓๘ เปนตน ยังมี

ธรรมอื่นๆ อีกมาก เลือกปฏิบัติเทาที่เห็นวาจําเปน เชน พรหมวิหาร ๔, 
สังคหวัตถุ ๔

คําถามที่ ๑๗๔๓
ความตระหน่ีเปนกิเลสประเภทใด พระโสดาบันสามารถละ

ความตระหนี่ทุกประเภทไดใชหรือไมคะ
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ตอบ
เปนกิเลสประเภทความตระหนี่ ความตระหน่ีเปน ๑ ในมลทิน ๙ 

เรียงลําดับดังนี้ โกรธ ลบหลูคุณทาน ริษยา ตระหนี่ มายา โออวด
พูดปด มีความปรารถนาชั่ว มิจฉาทิฏฐิ

คําถามที่ ๑๗๔๔
ขอเรียนถามทานอาจารยวศิน กรุณาอธิบายความหมายของ

สุภาษิตตอไปนี้ดวย ขอบพระคุณมาก
บุคคลยอมเห็นสิ่งใด สิ่งนั้นอันเขาไมเห็นแลว
สิ่งใดเขาเห็นแลว เขายอมไมเห็นสิ่งนั้น
เมื่อไมเห็นก็ถูกผูกมัด เมื่อถูกผูกมัดก็ไมหลุดพน

ตอบ
สุภาษิตนี้เคยพบในอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตร ตอนวาดวย

กายานุปสสนาคือ การพิจารณากายใหเห็นเพียงสักแตวากายไมใช
สัตวไมใชบุคคล ไมใชตัวตน ไมใชเราไมใชเขา ทานสอนใหพิจารณา
กายโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมควรยึดมั่น
ถือมั่นวาเปนเราหรือของเรา สุภาษิตที่คุณอางถึงนั้นมีคําบาลีวา

ยํ ปสฺสติ น ตํ ทิฏฺํ ยํ ทิฏฺํ ตํ น ปสฺสติ
อปสฺสํ พชฺฌเต มูฬฺโห พชฺฌมาโน น มุจฺจติ
ถือเอาความวา บุคคลยอมเห็นสิ่งใดในปจจุบัน เขาไมเห็นสิ่งน้ัน

ในอดีต คือมันไดลวงไปแลว สิ่งใดซึ่งเขาเห็นแลวในอดีต เขายอม
ไมเห็นในปจจุบัน เพราะมันไดลวงไปแลว เมื่อไมเห็นความจริงดัง
กลาวนี้ยอมถูกผูกมัดใหติดอยูกับอดีตบางอนาคตบาง จึงไมหลุดพน
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มนัเปนกระแสแหงความเลือ่นไหลอยูตลอดเวลา ดงัคาํกลาวในปรชัญา
กรีกที่วา “เราไมสามารถกระโดดลงไปในกระแสนํ้าท่ีไหลเชี่ยวในที่
เดียวกันไดเปนครั้งที่ ๒” หมายความวา กระแสน้ําเมื่อสักครู นี้ได
ไหลพนไปแลว ถาเรากระโดดลงไปเปนคร้ังท่ี ๒ แมในท่ีแหงเดียวกัน
เราก็กระโดดลงไปในกระแสนํ้าใหมแลว

ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจึงตรัสสอนวา “ใหปลอยวางท้ังขางหนา
และขางหลัง รวมทั้งทามกลางดวย ก็จะขามฝงแหงภพได” หมาย
ความวา ใหปลอยวางท้ังอดีต อนาคต และปจจุบัน สมกับพระพุทธ
ดํารัสที่วา “ส่ิงทั้งหลายท้ังปวงอันบุคคลไมควรยึดมั่นถือมั่น (สพฺเพ
ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย)”

คําถามที่ ๑๗๔๕ 
เรียนทานอาจารยวศิน หนูขอเรียนถามวามีวิธีการอยางไรบาง

ที่จะลดอํานาจฝายตํ่าในตนใหนอยลง

ตอบ
เปนคําถามที่นาสนใจ กอนอื่นตองรูกอนวาเปนอํานาจฝายตํ่า

เรื่องอะไร เมื่อจับไดแนชัดแลวก็พยายามพิจารณาโทษของสิ่งนั้น
และสรางกําลังใจในการตอสู คิดอยูเสมอวา “เราทําได เราทําได”
พรอมกันน้ีตองฝกตนใหเอาชนะส่ิงที่ชนะไดยาก สละส่ิงที่สละได
ยาก อดทนตอสิ่งที่ทนไดยาก ทําส่ิงที่ทําไดยาก ใหสิ่งที่ใหไดยาก
ก็จะไดรับผลคือไดสิ่งที่ไดโดยยาก (ทุลฺลภํ ลภติ) กําลังใจในการตอสู
นับวาเปนส่ิงสําคัญ อยางสุภาษิตในชาดกที่ว า คฤหัสถขยัน ดี
อยางหน่ึง, ไดทรัพยแลวแบงปน ดีอยางหน่ึง, เมื่อประสบความสําเร็จ
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ไมระเริงหลง ดีอยางหน่ึง, เมื่อประสบความวิบัติ มีกําลังใจในการ
ตอสู ดีอยางหนึ่ง

เมื่อเห็นวาอํานาจฝายต่ําเปนความช่ัวก็พยายามตอสูเพื่อเอา
ชนะอํานาจฝายต่ํา พระพุทธเจาตรัสวา “การไมทําชั่วเปนความสุข
(ปาปานํ อกรณํ สุขํ)”

ในปหานภาวนาสูตร พระพุทธเจาตรัสสอนไววา “ทานทั้งหลาย
จงละอกุศลเสียเถิด เพราะอกุศลเปนสิ่งที่ละได ถาละไมไดเราก็จะ
ไมสอนใหละ ทานทั้งหลายจงเจริญกุศลเถิด เพราะกุศลเปนสิ่งที่
เจริญได ถาเจริญไมไดเราก็จะไมสอนใหเจริญ การชนะตนนั่นแหละ
เปนสิ่งที่ดี (อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย)” และวา “ตนท่ีฝกดีแลวเปนแสงสวาง
ของคน ในหมูมนุษยดวยกัน มนุษยที่ฝกตนแลวประเสริฐที่สุด”

เปนหนาทีอ่นัสาํคญัอยางหนึง่ของมนษุย คอื การเอาชนะความชัว่
และต้ังอยูในคุณธรรมอันดีงาม

คําถามที่ ๑๗๔๖
เรียนทานอาจารยที่เคารพ กระผมเคยไดยินผู บรรยายธรรม

ทางวิทยุวา ไมควรตกอยูในอํานาจของคนไมมีสติ ผมสงสัยวาที่
ถูกตองคืออยางไร ผมคิดวาใครเลาจะตกอยูในอํานาจของคนไมมีสติ 
อาจารยชวยเฉลยดวย

ตอบ
 ขอความน้ีปรากฏในวิธุรชาดก บาลีวา มา จ วสํ อสตีนํ นิคจฺเฉ

แตทานไมไดหมายความวา อยาตกอยูในอํานาจของคนไมมีสติ แต
ทานหมายความวา อยาตกอยูในอํานาจของอสตรี หมายความวา
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หญิงที่ไมดี คือไมมีคุณธรรม อรรถกถาแหงวิธุรชาดกบอกไวชัดเจน
อยางนี้ สุภาษิตตอนนี้มี ๔ ขอดวยกันคือ

๑. เดินตามทางที่ทานเดินมาแลว หมายความวา ใหเปนคน
กตัญูกตเวที

๒. อยาเผาฝามืออันชุ มเสีย หมายความวา อยาเนรคุณคน
อยาทํารายผูมีบุญคุณ

๓. อยาประทุษรายมิตร
๔. อยาตกอยูในอํานาจของอิสตรี ดังที่ไดอธิบายมาแลว 
๔ ขอนี้ทานเรียกวาสาธุนรธรรม แปลวา ธรรมของคนดี (โดย

ปริยายหนึ่ง)

คําถามที่ ๑๗๔๗
สวัสดีครับอาจารย มีผูใหญทานหน่ึงทานเปนผูที่ศึกษาธรรมะ

มามาก (อานมาก) ถามอะไรรูหมด แตทานก็บอกกับผมวา ทุกสิ่ง
ทุกอยางเรารูหมด แตเราก็อดไมได ประมาณวา ทองจําธรรมได
เยอะแยะ แตพอเกิดเหตุการณจริงกลับสูกิเลสไมได รูวาชั่ววาเลว
แตทําใหตนเองรวยหรือไดเปรียบก็ทํา บางทีรูวาดีวางาม แตตัวเอง
เสียเปรียบหรือทําแลวไมเกิดประโยชนก็ไมทํา ทําเปนวางเฉย คน
อยางนี้ถือวาไมรูรสธรรมใชหรือเปลาครับ ผมวาคนอยางน้ีมีมากเลย
ครับในสังคมเรา คือเรียนรูธรรมะเพื่อคุยอวด ไมไดเรียนรูเพื่อฝกตนเอง 
เพื่อเอาชนะตนเอง
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ตอบ
 เรียกวารูแตยังปฏิบัติไมไดตามที่รู  ที่ทานเปรียบเหมือนทัพพี

แชอยูในหมอแกงไมรูรสแกง ตรงกันขามกับคนบางพวก ไมคอยรูอะไร
แตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได ถูกตองตามธรรม บางพวกทั้งไมรูและไม
ปฏิบัติ บางพวกรูดีดวยปฏิบัติตามท่ีรูดวย พระพุทธเจาทรงยกยอง
และทรงตําหนิเปนสวนๆ เชน ทรงยกยองท่ีเขารูแตทรงตําหนิที่ปฏิบัติ
ไมได บางพวกก็ทรงยกยองที่ปฏิบัติไดแตทรงตําหนิที่ไมรู ทรงยกยอง
มากพวกท่ีทั้งรูและปฏิบัติได

คําถามที่ ๑๗๔๘
สวัสดีคะ ถาเจานายของเราเปนคนที่มักโกรธ อาฆาต อิจฉา

ริษยา จนทําใหลูกนองรอบตัวตองรอนเพราะใจของเขาไปดวย หาก
เราไมโกรธแตคิดท่ีจะอนุเคราะหคนท่ีอยูสูงกวา เราจะมีกุศโลบาย
อยางไรในการบอกกลาวธรรมดีคะ ขอบคุณคะ

ตอบ
หาหนังสือดีใหอาน คนบางพวกไมชอบฟงคําสอนคําเตือน แต

หนังสือดีๆ จะสอนและเตือนเขาไปเอง เขาชอบ แปลวาเราสอนโดย
ไมใหรูตัววาสอน เคยมีลูกศิษยทําไดผลมาหลายคนแลวโดยวิธีนี้ จึง
ขอใหคุณลองทําดู หาหนังสือท่ีพอจะแกไขนิสัยเขาได ใหเขาอาน
ถาทําแลวไมไดผลก็ปลอยไปตามกรรมของเขา สัตวโลกเปนไปตาม
กรรม
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คําถามที่ ๑๗๔๙
อาจารยคะ หนูและเพื่อนๆ มีความประสงคอยากทําซีดีพระ-

อานนทพุทธอนุชา (พระสุรเสียงอานของสมเด็จฯพระราชินี) ไวแจก
เปนธรรมทานคะ เลยอยากทราบวาตองทําอยางไรบางคะ มีบางเว็บ
ที่เขาแบงปนกันตอๆ มา ก็เลยไดมีโอกาสโหลดฟงกับเขาบาง และ
มีความคิดอยากเผยแพร แตกลัวเรื่องลิขสิทธิ์คะ อาจารยชวยตอบ
หนูดวยนะคะ จะขอบพระคุณมากคะ

ตอบ 
เรียนทานผูถาม ผมไดรับหนังสือจากพันเอกหญิงทานผูหญิง

นิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ขออนุญาตทําซีดีพระสุรเสียงสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เรื่อง พระอานนทพุทธอนุชา ซึ่งไดทรงอานไวเมื่อประมาณ ๒๐ ปมา
แลวโดยแปลงจากเทปคาสเซ็ทมาเปนซีดี

เพื่อทรงแจกแกผูคุนเคยในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปพ.ศ. 
๒๕๕๑ ทั้งน้ีเพื่อรักษาพระสุรเสียงไว ทั้งน้ีทานผูหญิงฯ บอกวาไดขอ
พระราชทานพระราชานุญาตแลว ทานผูหญิงไดมีหนังสือขออนุญาต
มาที่ผมอีกทางหนึ่งในฐานะเปนผูเขียน ผมไดเรียนตอบไปวา ดวย
ความยินดีอยางย่ิงและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได ซีดี
ดังกลาวนี้ไดออกมาแลวตั้งแตปนั้น

ดวยเหตุนี้ ถาคุณผูถามตองการจะทําซีดีพระสุรเสียงสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถเร่ือง พระอานนทพุทธอนุชานี้ ขอให
ลองติดตอไปที่ พันเอกหญิงทานผูหญิงนิออน สนิทวงศ ณ อยุธยา
มูลนิธิ ร.๒ หอวชิราวุธานุสรณ (ภายในบริเวณหอสมุดแหงชาติ) ชั้น ๒ 
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โทร. ๐๒-๒๘๑๗๔๓๕, ๐๒-๖๒๘๗๒๑๗ แตผมไมทราบวาทานยัง
อยูที่นั่นหรือเปลา ถาคุณเสาะแสวงหาหวังวาคงจะติดตอกับทานได
โดยทางใดทางหนึ่ง ขอใหคุณโชคดี

คําถามที่ ๑๗๕๐
เรียนทานอาจารยที่เคารพ กรุณาชวยถอดรหัสธรรมตอไปน้ีให

ดวยจะเปนพระคุณยิ่ง ๑. พระพุทธพจนวา “ผูไมมีศรัทธา ผูอกตัญู
ชื่อวาเปนบุรุษผูสูงสุด” ๒. พระพุทธพจนวา “ผูฆามารดาบิดาไดแลว
เปนผูไมมีทุกขเที่ยวไป” ผมสงสัยวาความหมายที่แทจริงคืออะไร

ตอบ 
๑. ความหมายที่แทจริงเปนอยางนี้ พระพุทธพจนวา “อสฺสทฺโธ 

อกตฺู จ” แปลวา ผูไมเชื่องาย ผูรูพระนิพพานอันปจจัยปรุงแตง
ไมไดแลว คําวา “อกตฺู” ในที่นี้แปลวา ผูรูพระนิพพานอันไมมีปจจัย
ปรุงแตง ไมใชแปลวา ผูไมรูคุณของผูมีคุณ คําวา “อสฺสทฺโธ” แปลวา
ผูไมเชื่องาย คือไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดาเพราะไดรู
เห็นดวยตนเองแลว ขอความตอไปวา ผูตัดที่ตอคือวัฏฏะ ผูทําลาย
โอกาสในการเกิดใหมไดแลว คายความหวังไดแลว คือไมตองหวัง
อะไรอีกตอไป จัดวาเปนบุรุษผูสูงสุด

พระพุทธพจนนี้ พระพุทธเจาตรัสแกพระสารีบุตรและภิกษุอื่น
อีกหลายรูป โดยที่พระพุทธเจาตรัสถามพระสารีบุตรวา “อินทรีย ๕
มีศรัทธาเปนตน อันบุคคลอบรมแลวทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสู
อมตะมีอมตะเปนที่สุด ขอนี้สารีบุตรเชื่อหรือไม” พระสารีบุตรทูล
ตอบวา “ในเร่ืองน้ี ขาพระองคไมตองเช่ือพระผูมีพระภาค เพราะไดรู
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เห็นดวยตนเองแลว” พระพุทธเจาทรงอนุโมทนาตอคําตอบของพระ
สารีบุตร และตรัสพระพุทธพจนดังกลาวแลว

๒. คําวา “มารดา” ในที่นี้หมายถึง ตัณหา คําวา “บิดา” หมายถึง
อัสมิมานะหรืออหังการความถือตัวถือตน ผูฆา ๒ อยางน้ีไดแลวยอม
ไมทุกข มีความสุขเท่ียวไปเพราะไมถูกกิเลสรบกวน (กรุณาดูเพิ่มเติม
ในทางแหงความดี เลม ๔ ปกิณณกวรรควรรณนา เร่ืองพระลกุณฏก
ภัททิยเถระ)

คําถามที่ ๑๗๕๑
สวสัดคีรบัทานอาจารยวศนิ อนิทสระ ผมอยากทราบวา CD-MP3 

ธรรมบรรยายของอาจารยวศิน อินทสระ ชุดสนทนาธรรมผานรายการ
ธรรมะรวมสมัย หาไดจากที่ไหนบางครับ ขอใหอาจารยวศินชวยตอบ
ดวยครับ ขอบคุณครับ 

ตอบ
ตอนนี้ชมรมกัลยาณธรรมไดทําแจกอยู เปนซีดี mp๓ มี ๔ แผน

มีสวนที่เปนธรรมบรรยายผานรายการธรรมะรวมสมัยอยูบางแตไม
ทั้งหมด รวมรายการอ่ืนๆ ที่ผมพูดคนเดียวดวย ลองติดตอขอไปท่ี
ชมรมกัลยาณธรรม (www.kanlayanatam.com) ขอบคุณมากที่สนใจ
เรื่องนี้
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คําถามที่ ๑๗๕๒
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ถาพูดตามหลักกรรมตามพระ-

พุทธศาสนา ผมสงสัยวา คนที่ขายพระเครื่องบาปหรือเปลาครับ
อยากใหอาจารยชวยตอบดวยครับ ขอบคุณอาจารยวศิน อินทสระ
มากครับ 

ตอบ 
ตอบไมไดวาบาปหรือไมบาป บุญหรือไมบุญ เพราะข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายอยาง เรื่องนี้ตอบฟนธงลงไปไมได ตองขออภัยดวยท่ี
คําตอบคอนขางคลุมเครือไมแจมแจงชัดเจน เพราะเปนเรื่องที่ตอบ
ยากจริงๆ

คําถามที่ ๑๗๕๓
พระพุทธองคไดเคยเสวยพระชาติเปนครูบาอาจารยมาในอดีต

หลายครั้งไหมคะ บารมีในการสั่งสอนเวไนยสัตวของพระองคเกิดจาก
บุญกศุลใดคะ 

ตอบ
ที่พระพุทธองคเสวยพระชาติเปนครูบาอาจารย มีมากมายนับ

ไมไหว พระพุทธบารมีในการสั่งสอนเวไนยสัตว เกิดจากการที่พระองค
ทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ มีทาน เปนตน มาตลอดสังสารวัฏ และทรง
ตั้งพระทัยแนวแนที่จะชวยสัตวทั้งหลายใหพนจากสังสารวัฏ
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คําถามที่ ๑๗๕๔
ธรรมสมาธิและจิตสมาธิตางกันอยางไรคะ 

ตอบ 
การท่ีไดบําเพ็ญคุณงามความดี เชน กุศลกรรมบถ ๑๐ ระลึก

แลวจิตใจสงบเพราะธรรมที่ไดระลึกถึงนั้น เปนธรรมสมาธิ จิตท่ีสงบ
นั้นเองเปนจิตสมาธิ แปลวาความสงบหรือความตั้งมั่นแหงจิต

คําถามที่ ๑๗๕๕
เรียนทานอาจารยวศินที่ เคารพ ผมเคยอานพบขอความที่

พระพุทธเจาตรัสวา “อยาถามถึงชาติตระกูลเลย จงถามถึงความ
ประพฤติเถิด” จําไดเพียงเทานี้ ขอความที่ตอจากนี้ยังมีอีกแตจําไมได 
และไมทราบที่ไปที่มาดวย กรุณาชวยขยายความใหเต็มดวย รูสึกวา
เปนพระพุทธพจนที่นาสนใจมิใชนอย 

ตอบ
ขอความท่ีคณุอางถึงนัน้ ปรากฏในคัมภรีขทุทกนิกาย มพีราหมณ

คนหน่ึงเดินไปพบพระพุทธเจาซึ่งประทับอยูที่โคนไมตนหน่ึง เขา
ทูลถามพระองควาเปนวรรณะอะไร เปนตระกูลอะไร พระพุทธเจา
ตรัสตอบวา “อยาถามถึงชาติตระกูลเลย จงถามถึงความประพฤติเถิด 
ไฟที่เกิดจากไมไมวาไมอะไร ยอมใหแสงสวางและใหความรอน
เหมือนกัน มุนีผู มีปญญาแมเกิดในตระกูลตํ่า แตรู จักกีดกันบาป
ดวยความละอาย (หิริ) ยอมเปนอาชาไนยได” 



๕๙สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

อาชาไนยคือ ผู ที่ไดรับการฝกใหดีแลว รู จักกีดกันบาปดวย
หิริโอตตัปปะ จะเกิดในตระกูลใดไมสําคัญ สําคัญท่ีความประพฤติ
อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสอยูเสมอวา “บุคคลจะเปนคนเลวหรือคนดี
เพราะชาติตระกูลก็หามิได แตจะเปนคนเลวหรือคนดีเพราะการ
กระทําของตน”

คําถามที่ ๑๗๕๖
มงคลทั้ง ๓๘ ขอในมงคลสูตรเปนมงคลอันสูงสุดท้ังสิ้น เมื่อ

กลาววา “มงคลอันสูงสุด” พระพุทธองคทรงหมายความวาอยางไรคะ
เพราะแตละขอก็ไมเหมือนกัน ในความเขาใจของคนโดยมาก ขอ
ทายๆ เชนการเห็นอริยสัจทั้งหลาย การทําพระนิพพานใหแจง ยอม
จะประเสริฐกวาขอตนๆ 

ตอบ
 สูงสุดแตละอยางคือ ดีดวยกันทั้งนั้น แตดีคนละอยาง ผมเขาใจ

อยางนี้

คําถามที่ ๑๗๕๗
๑. บทสวดมนต อริยมรรคมีองคแปด ที่ขึ้นวา “หันทะ มะยัง

อะริยัฏฐังคิกะมัคคะปาฐัง ภะณามะ เส อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก
มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป....” ซึ่งกลาววา อริยมรรค
แตละองคเปนอยางไร นํามาจากพระสูตรใด หรือมีที่มาอยางไรคะ
เปนพุทธพจนทั้งสิ้นใชไหมคะ ๒. และเมื่อกลาวถึงสัมมาอาชีโว จะ
กลาวเพียงวา “อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก มิจฉาอาชีวัง ปะหายะ
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สัมมาอาชีเวนะ ชีวิกัง กัปเปติ...” ซึ่งมีคําแปลวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สาวกของพระอริยเจาในธรรมวินัยน้ี ละการเล้ียงชีวิตท่ีผิดเสีย ยอม
สําเร็จความเปนอยูดวยการเลี้ยงชีวิตที่ชอบ” แตมิไดขยายความวา
“ละการเล้ียงชีวิตที่ผิดเสีย ยอมสําเร็จความเปนอยูดวยการเล้ียงชีวิต
ที่ชอบ” หมายถึงอยางไร จึงขอความกรุณาทานอาจารยอธิบายความ
หมายของ สัมมาอาชีโวในบริบทนี้ดวยนะคะ กราบขอบพระคุณอยาง
สูงคะ (กราบขออภัยหากพิมพผิดนะคะ) 

ตอบ
ที่แจกมรรคมีองค ๘ ในมหาสติปฏฐานสูตรก็มี ในมัคควิภังคสูตร

ก็มี ลวนแตเปนพระพุทธพจนท้ังนั้น มีที่ตางกันนิดหนอยในขอสัมมา
กัมมันตะกลาวคือ ในมหาสติปฏฐานสูตรเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร
สวนในมัคควิภังคสูตรเวนจากอพรหมจรรย นอกจากนั้นเหมือนกัน
สวนขอสัมมาอาชีวะที่ไมแจกรายละเอียดไวนั้นนาจะเปนวา มิจฉา
อาชีวะมีมากดวยกัน ตามกฎหมายบางตามศีลธรรมบาง สัมมาอาชีวะ
ก็เชนเดียวกัน จึงตรัสไวสั้นๆ วา ใหเวนจากมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพดวย
สัมมาอาชีวะ ผมเขาใจตามที่กลาวมานี้

คําถามที่ ๑๗๕๘
เรียนทานอาจารย ผมเคยไดฟงคําถามคําตอบระหวางอาฬวก-

ยักษกับพระพุทธเจารู สึกวาดีมาก แตตอนน้ีจําไมไดเสียแลว ทาน
อาจารยชวยบอกใหอีกครั้งจะขอบพระคุณยิ่ง
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ตอบ
คําถามคําตอบระหวางอาฬวกยักษกับพระพุทธเจานี้ มีเปนชุดๆ 

ดังตอไปนี้
ชุดที่ ๑ อาฬวกยักษถามวา อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของคน

ในโลกน้ี อะไรท่ีบุคคลประพฤติดีแลวนําสุขมาให อะไรเปนรสเลิศ
ยิ่งกวารสทั้งหลาย บุคคลมีชีวิตอยูอยางไร ทานเรียกวาเปนชีวิตท่ี
ประเสริฐ

พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจของ
คนในโลกนี้ ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแลวนําสุขมาให สัจจะเปนรสเลิศ
ยิ่งกวารสทั้งหลาย บุคคลมีชีวิตอยูดวยปญญาทานกลาววาเปนชีวิต
ที่ประเสริฐสุด”

ชุดที่ ๒ ถามวา บุคคลขามโอฆะไดอยางไร ขามหวงมหรรณพ
ไดอยางไร ลวงความทุกขไดอยางไร บริสุทธิ์ไดอยางไร ตรัสตอบวา 
“บุคคลขามโอฆะ (หวงนํ้าเล็ก) ไดดวยศรัทธา ขามมหรรณพ (หวงน้ํา
ใหญ) ไดดวยความไมประมาท ลวงทุกขไดดวยความเพียร บริสุทธิ์
ไดดวยปญญา”

ชุดที่ ๓ ถามวา บุคคลไดปญญาไดอยางไร ไดทรัพยไดอยางไร
ไดเกียรติเพราะอะไร ผูกมิตรไดดวยอะไร ทําอยางไรจากโลกน้ีไปแลว
จะไมเศราโศก ตรัสตอบวา “บุคคลเช่ือธรรมของพระอรหันต ฟงอยู
ดวยดี ไมประมาท พิจารณาธรรมอยางถองแท ยอมไดปญญาเพ่ือ
บรรลุนิพพาน ผูขยันไมทอดธุระ ทําการงานใหเหมาะเจาะยอมหา
ทรัพยได บุคคลยอมไดชื่อเสียงเพราะสัจจะ บุคคลผูใหยอมผูกมิตร
ไวได ผูครองเรือนประกอบดวยธรรม ๔ ประการคือสัจจะ ทมะ ขันติ
จาคะ จากโลกน้ีไปแลวยอมไมเศราโศก ทานลองไปถามสมณ-
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พราหมณเหลาอื่นดูบางเถิดวา สําหรับผู ครองเรือนจะมีธรรมอื่น
อีกบางไหมที่มีคุณยิ่งกวาสัจจะ ทมะ ขันติและจาคะ (ฆราวาสธรรม)” 

(จากขอความในอาฬวกสูตร ยักขสังยุต สังยุตตนิกาย พระไตร-
ปฎกเลม ๑๕ ขอ ๘๔๐-๘๔๕) 

เร่ืองนี้ผมไดเคยออกอากาศทางวิทยุหลายปมาแลวและไดพิมพ
เปนหนังสือแลว ผมไดอธิบายรายละเอียดคําถามคําตอบนี้ไวดวย
แลว หนังสือชื่อ “พุทธชัยมงคลคาถา” ถาตองการรายละเอียดโปรด
ดูในหนังสือดังกลาว  พิมพที่สํานักพิมพบรรณกิจ  พ.ศ. ๒๕๔๙
โทร.๐๒-๒๘๒-๕๕๒๐

คาํถามที่ ๑๗๕๙
ดิฉันตองการติดตอทานอาจารยวศิน อินทสระ เพื่อขออนุญาต

จัดพิมพหนังสือ “ใบไมในกํามือ” ซึ่งจะนําไปแจกเปนธรรมทาน จึง
อยากจะรบกวนทานอาจารยใหขอมูลในการติดตอคร้ังน้ีจักขอบ
พระคุณยิ่งคะ 

ตอบ
หนังสือเรื่องนี้ชื่อเดิมคือ “พระพุทธโอวาทกอนปรินิพพาน” แต

สํานักพิมพไดวงเล็บคําวา “ใบไมในกํามือ” เพราะบางคนนําไปพิมพ
แลวตัง้ชือ่วา “ใบไมในกํามอื” เขาจึงวงเล็บไวเพือ่ใหรูวาเปนเร่ืองเดียวกัน
ถาคุณจะพิมพก็ขอใหใชชื่อวา “พระพุทธโอวาทกอนปรินิพพาน”
และไมตองวงเล็บวาใบไมในกํามือ  ใหติดตอไปท่ีสํานักพิมพธรรมดา
โทร. ๐๒-๘๘๘๗๐๒๖ ทางสํานักพิมพจะติดตอกับผมเอง คุณจะนํา
ไปพิมพเองก็ได หมายความวาเลือกโรงพิมพตามที่พอใจเถิด
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คําถามที่ ๑๗๖๐
หากเราตองประสบพบเจอกับเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย หรือตอง

ตอบคําถามแกผูถาม เราจะมีหลักในการตอบหรือปฏิสัมพันธแกผูคน
ที่อาจจะเปน ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง ที่มีความเชื่อบาง ไมเช่ือบาง เกี่ยว
กับเรื่องราวเหลานี้อยางไร ใหถูกตองตามหลักพุทธศาสนาครับ จริงๆ 
เร่ืองอยางนี้ผมไมคอยสนใจ เพราะไมเกี่ยวของกับความทุกขและ
ความดับทุกขเทาไรนัก แตเมื่อเราจําตองอยู ตองสังคมกับคนในโลก
ที่มีความเช่ือและไมเชื่อเหลาน้ี เลยตองการทราบคําตอบจากอาจารย 
เพื่อประโยชนแกคนทุกฝาย แบบโลกไมชํ้า ธรรมก็ไมขุน เลยอยาก
ทราบคําตอบจากอาจารยดวยครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ
อิทธิปาฏิหาริยเปนปาฏิหาริยอยางหนึ่งใน ๓ อยาง ถาผูทําอิทธิ

ปาฏิหาริยมีคุณสมบัติจริงก็ทําไดจริง เชนไดฌาน ๔ ไดอภิญญา ๖
หรืออภิญญา ๕ ก็สามารถทําอะไรไดแปลกๆ เหนือความสามารถของ
มนุษยธรรมดา แตพระพุทธเจาทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริยวา
เปนเลิศ ใครเขาเลาเรื่องอิทธิปาฏิหาริยใหฟงก็ฟงไวประดับความรู
ไมตองไปขัดคอใคร บัวไมชํ้านํ้าไมขุน 

คําถามที่ ๑๗๖๑
อาเทสนาปาฏิหารย กับ เจโตปริยญาณ ตางกันหรือไมครับ 

ตอบ
ผูที่ทําอาเทสนาปาฏิหาริย ถาไดเจโตปริยญาณก็จะแมนยํามาก 

ถาไมไดก็เพียงแตนึกคาดคะเนเอา 
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คําถามที่ ๑๗๖๒
ผมไดลงมือปฏิบัติการทําสมาธิแบบการตามดูลมหายใจ ทํามา

นานหลายป จนทําใหความจําดี รางกายแข็งแรง แตพอมาไดอาน
หนังสืออาจารย ผมก็รู ตัววาผมติดใจในรสความสงบของสมาธิ คือ
มันสงบอยางเดียวแตไมอาจจะพิจารณาธรรมอื่นได เลยเปลี่ยนทาง
มาเปนการเจริญสติ แตใชฐานเดิมคือการตามดูลมหายใจ รูสึกวา
ความทุกขมันลดลง เพราะไมยึดมั่นในสภาวะ อารมณที่มากระทบ
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ไมใชตัวตน จนมาถึงตอนนี้ คําถามครับ ๑. จาก
ชวงแรกที่ปฏิบัติ ผมมีความรูสึกวา ความจําดีมาก สติชัดมาก เปน
เพราะสมาธิมันยังมีอยูจากการไดนั่งสมาธิหรือเปลาครับ ๒. หลังจาก
เปล่ียนมาเปนการเจริญสติ วิปสสนา เหมือนความจําของผมไมคอย
เหมือนเดิม แตผมไดความชัดเจนของสติ ในการรับรูอารมณมากกวา 
ประมาณวาประสิทธิภาพในการทํางานของผมลดลง แตการรับรู
อารมณดีขึ้น กลัวงานจะเสียครับ แตที่ไมเสียคืออารมณครับ อยางน้ี
มผีลเสีย ตองปรับปรงุสวนไหนหรือเปลาครับ ๓. แตกอนน้ีผมจะทํางาน
ไดคลองแคลว มีสมาธิมาก แตจะใสอารมณมาก โกรธงาย พอเปลี่ยน
แนวการปฏิบัติ ผมรูสึกวาทํางานไดชาลงกวาเดิม แตไมโกรธ รูสึกตัว
ตลอด ไดอยางเสียอยาง ผมเลือกที่จะเปนอยางปจจุบันน้ีคือ ทํางาน
ชาแตชัวร และไมโกรธ ไมใสอารมณเลย (แตหัวหนางานกลับไมชอบ 
บอกวาทํางานชา กลายเปนแกโกรธแทน) การท่ีผมเลือกอยางหลังนี้
ผมเลือกถูกหรือเปลาครับ คือเลือกเจริญกาวหนาทางธรรม ทางโลก
มันเสื่อมไปบางก็ชางมัน ไมทุกขดี รบกวนอาจารยตอบดวยครับ
ขอบคุณครับ
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ตอบ
ผมเห็นวาที่คุณพูดมาและทําอยู นั้นดีแลว ขออนุโมทนาดวย 

ธัมมสัปปายะของแตละคนไมเหมือนกัน 

คําถามที่ ๑๗๖๓
ชวงนีผู้คนมกัคุยกันเกีย่วกบัเร่ือง “วนัสิน้โลก” ผมเห็นมพีระอาจารย 

วัดหลายวัด ไดประกาศการทําพิธีกรรม ตัดกรรม ไหวพระราหู การ
ปลุกเสกเครื่องราง ของขลัง แลวไดบอกสาเหตุในการจัดสรางวัตถุ
มงคล หรือพิธีกรรมน้ันวา เปนการใหสิ่งยึดเหน่ียว ผมไมไดวาผูคน
ทีไ่ปทําพธิกีรรม หรอืไปขอวัตถุมงคลน้ันหรอกนะครับ แตผมรูสกึผดิหวงั
กับพระบางองค บางวัด ที่ชาวบานมองเปนธงชัย เปนท่ียึดเหนี่ยว
นาจะอาศัยเหตุการณนี้สอนหลักไตรสิกขา ดันสอนเรื่องท่ีพระพุทธเจา
ไมไดสอน แถมพระเถระชั้นผู ใหญก็ไมมาประกาศสอนประชาชน
บางวา เรามีหลักอะไรในการปฏิบัติตัวและใจเกี่ยวกับเรื่องเหลาน้ี 
เหมือนตาบอดจูงคนตาบอด แลวจะรอดเหวไดอยางไรครับ อาจารย
มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อยางไรครับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขอบคุณ

ตอบ
ประการแรกกค็อืเหน็ดวยกบัคณุ ประการที ่๒ เครือ่งยดึเหนีย่วนัน้

มี ๒ แบบ คือเหนี่ยวขึ้นหรือเหนี่ยวลง ถาใหปญญาก็เปนการเหน่ียวขึ้น 
ถาใหความโงเขลางมงายก็เปนการเหน่ียวลง ชวยกันเหน่ียวข้ึนดีกวา
จะไดทําใหพุทธบริษัทมีปญญาในการดําเนินชีวิต ขอบคุณมากที่เลา
ใหฟง 

น
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คําถามที่ ๑๗๖๔
สวัสดีคะอาจารย  หนเูหน็เพือ่นทีท่าํงานเคาวากนัวาเปนคนธรรมะ

ธรรมโม ไมเอาเรื่องเอาราวอะไร โดนเอาเปรียบอยูเรื่อย ไอพวกที่เห็น
แกตัวสวนใหญเปนคนฉลาด แตไมมีคุณธรรม หนูถามเพ่ือนคนน้ี
หลายทีแลว วาทําไมไมพูดช้ีแจงอะไรบาง เขาบอกวา เดี๋ยวกรรมก็
สนองพวกเขาเอง หากเราไปอธิบายเดี๋ยวเคาก็โกรธเราอีก เปนบาป
ตอกันเปลาๆ หนูไดแตถอนหายใจ อาจารยคะ คนท่ีศึกษาธรรมะตอง
เปนคนเฉยเมย ไมเอาเรื่องเอาราวอยางนี้หรือคะ ขอโทษนะคะ หนูวา
มันเปนความเฉยโงอยางไรก็ไมรู เหมือนวัวควาย อยางนี้ คนดีแตโง
กเ็สยีเปรยีบกบัคนเลวแตฉลาดวนัยงัคํา่  อาจารยมคีาํแนะนาํฝากไปให
เพื่อนคนดีของหนูบางไหมคะ แลวสิ่งที่เพื่อนหนูทําน้ีถูกตองหรือเปลา
คะ กราบขอบพระคุณอาจารยดวยคะ

ตอบ
ทางท่ีดีที่ควร ก็คือเปนคนฉลาดดวยดีดวย ไมใชเปนคนโงที่ใจดี

ถาเปนคนโงทีใ่จดีเปนการเปดโอกาสใหคนอ่ืนทาํความช่ัวไดงาย เหมือน
เราขาดความกรุณาไป ความกรุณาและปญญาจะตองมาดวยกัน ถา
ไดความบริสุทธ์ิดวยก็ยิ่งดี อยางที่พระพุทธเจาทรงเปนตัวอยางใหดู 
คือมีพระปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ขอให
ดําเนินตามทางสายกลางเพื่อประโยชนตนและประโยชนผูอื่นพรอมๆ 
กันไป ใหเขาไดประโยชนโดยธรรม ไมใชโดยการเอาเปรียบ คนที่คุณ
พูดถึงนั้นเปนคนนาสงสาร 
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คําถามที่ ๑๗๖๖
ไดอานหนังสือของอาจารย ที่อาจารยบอกวาโลกมนุษยเปนเวที

แสดงกรรมและผลของกรรม คือสามารถพัฒนาใหดีขึ้นก็ได หรือเลว
ลงก็ได อยางน้ีโลกมนุษยก็เปนกลางๆ อยางน้ันหรือครับ ชวยอธิบาย
ดวยครับ

ตอบ 
ใชแลว โลกมนุษยเปนชุมทาง ไปสวรรคก็ได ไปนรกก็ได ไปเปน

พรหมก็ได จะนิพพานไมเกิดก็ได แลวแตบุญกรรมท่ีทําไวในคราว
เปนมนุษย 

คําถามที่ ๑๗๖๗
ที่คนสวนใหญเขามักจะพูดกันวา พอสามีภรรยาแตงงานกัน

ก็ตองมีลูก เพื่อจะไดมีครอบครัวท่ีสมบูรณ เพราะบุตร ภรรยาสามีจะ
นําความสุขมาให แตทําไมใจผมมันแยงกับคําตอบวา หากมีลูกหรือ
ภรรยาแลวจะมีสุขที่สมบูรณ ผมวาเหมือนมีพันธนาการอยางไรไมรู
ตอนนี้ผมมีลูกสาวคนเดียว แตกอนเคยคาดหวังวา พอเราเลี้ยงแกใหดี 
พอลูกโตข้ึนแกก็ตองมาเลี้ยงเรา คือเล้ียงลูกดวยความเชื่ออยางนั้น
เปนนํ้าหลอเลี้ยงจิตใจตลอด ไมวาจะเหนื่อยยากลําบากก็หามาให แต
พอมาอานหนังสือของอาจารย ผมก็คิดไดวา สิ่งที่อาจารยพูดนั้น
ถูกตอง คือความสุขจากการหวัง หวังวาลูก ภรรยาจะตองเปนอยางใจ
เราหวัง สวนใหญจะผิดหวัง หรือไมถึงหวัง ตองคอยรอนใจมากกวา 
พอไดอานก็ไดคิด ถึงตอนนี้ผมเลี้ยงลูก ดูแลภรรยา ดวยความเมตตา
คือใหในสิ่งที่ถูกตอง ปฏิบัติตอกันดวยเมตตา กรุณา พอวางใจไมคาด
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หวัง เหมือนอะไรมันหลุดออกมาจากใจ เหมือนยกภูเขาออกจากอก
คือเลี้ยงครอบครัวใหดีที่สุด ลูกจะเลี้ยงหรือไมเลี้ยงก็สุดแทแตเขา ขอ
ใหเขาเปนคนดีก็แลวกัน ดีมากดีนอยก็วากันไปครับ สุดทายนี้ผมรูสึก
ดีใจท่ีธรรมะนําพาใหผมไดมารูจักกับอาจารย แมจะเปนแคการอาน
หนังสือ แตจากสํานวนการเขียน ผมก็พอจะหยั่งคุณธรรมของอาจารย
ไดบางครับ ขอบคุณอาจารยที่ทําใหผมรูสึกสุขใจและมีพลังในการ
ดูแลครอบครัว ขอใหอาจารยสุขภาพแข็งแรงข้ึน เพื่อเปนแสงสวาง
ใหกับคนมืดบอดอยางพวกผมไปนานๆ ครับ สวัสดีปใหมครับอาจารย

ตอบ
ขอบคุณมากครับที่คุณไดรับประโยชนจากหนังสือของผมสม

ความต้ังใจ ขอใหคุณมีความสุขในปใหมเชนเดียวกัน มีคนขอใหผม
ชวยเขียนอวยพรปใหม จะไดสงไปใหเพ่ือนๆ ผมไดเขียนไปวา “ยศ
(คือการไดรับการยกยองใหเปนใหญ ความมีโภคทรัพยพอสมควร
การไดรับความเคารพนับถือ, เสียงสรรเสริญดวยความนิยมชมชอบ) 
ยอมเจริญแกผู มีคุณธรรม ๗ ประการคือ เปนผูหมั่นขยัน มีสติ มี
การงานสะอาด (สุจริต) ใครครวญกอนแลวจึงทํา สํารวมระวังกาย
วาจาใจ มีชีวิตอยูโดยธรรม ไมประมาท (พระพุทธภาษิตในธรรมบท)
ผูมุงความสุขความเจริญในชีวิตทั้งในบัดนี้และภายหนา ควรดํารงตน
อยูในหลักธรรมท้ัง ๗ ประการนี้” 
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คําถามที่ ๑๗๖๘
ผมรบกวนถามเร่ืองความสัมพันธของปฐมฌาน ทุติยฌาน...กับ

อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ๑. ในอานาปานสติขั้นที่ ๕-๘ (เวทนานุปสสนา
สติปฏฐาน) เปนชวงปฐมฌาน ใชไหมครับ เพราะเรามี วิตก วิจาร
อยูกับลม และ มีปติ สุข จนจิตอยูกับความรูสึกนี้ ไมวอกแวกไปไหน
(สขุเวทนา-เหมอืนพกัอยูหองแอรไมอยากออกไปไหน) ๒. อานาปานสติ
ขั้น ๙-๑๒ จิตตานุปสสนา โดยในขั้นที่ ๑๒ ใหเปลื้องจิตออก หลังจาก 
ใหรูทั่วจิต ทําจิตใหบันเทิงขึ้นๆ และตั้งมั่นในจิตท่ีบันเทิง จึงใหเปล้ือง
สิ่งบันเทิง (ปติ? สุข?) ออกจากจิต ถาทําไดจริงก็จะเปนจตุตถฌาน
(อัปปนาสมาธิ) ใชไหมครับ ๓. ผมสงสัยวา ในชั้นทุติยฌานและ
ตติยฌาน ที่ใหละ วิตก วิจาร...วิตก วิจารของอะไรครับ ไมใชวิตก
วิจาร ที่ลมเขาออกแน เพราะทุกข้ันของอานาปานสติ สติปฏฐานส่ี
ทานใหอยูที่ลมตลอด ผมรบกวนอาจารยชวยอธิบายหรือแกไขความ
เขาใจผิดของผมดวยครับ ขอบคุณมากครับ 

ตอบ
คําถามของคุณสลับซับซอนมาก ยากที่จะอธิบาย ขอพูดเปนบาง

ประเด็นวา อัปปนาสมาธินั้นไดตั้งแตปฐมฌานแลว ไมตองคอยถึง
จตุตถฌาน คําวา “วิตก วิจารในปฐมฌาน” นั้น หมายถึงจิตจับ
อารมณได คือแนบสนิทอยูกับอารมณกัมมัฏฐาน และเคลาเคลีย
อยูกับอารมณนั้น ไมใชวิตกวิจารตามภาษาชาวบาน ขอตอบเพียง
เทานี้กอน 

น หมายถงจตจบ
น และเคลาเคลีย
าน ขอตอบเพียง
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คําถามที่ ๑๗๖๙
ลูกที่พูดใหพอแมกระทบจิตใจ แตภายในใจของลูกน้ันลวนมีแต

ความเปนหวงและมีเจตนาดี บาปมากไหมครับ 

ตอบ
อยางนี้เรียกวาเจตนาดีจุดมุงหมายดี แตวิธีการไมถูกตอง เม่ือ

เรามีเจตนาดีแลวตองใชวิธีการท่ีถูกตองแนบเนียน ไมใหกระทบ
กระเทือนใจทาน ถาจะเตือนทาน ก็เตือนออมๆ ใหพอรูตัว ไมวาตรงๆ
อันเปนเหตุใหทานกระทบกระเทือนใจ เรื่องบาปหรือไมบาปนั้นพูด
ยาก แตขอใหเปล่ียนวิธีการเพื่อความหวังดี จะไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย
ขอใหคุณประสบความสําเร็จในเรื่องนี้ดวย 

คําถามที่ ๑๗๗๐
พระพุทธองคตรัสวา อะไรเปนขุมทรัพยที่จะติดตัวเจาของไปโดย

ใครจะลักไปไมไดคะ ทรงกลาวถึงเรื่องขุมทรัพยนี้ในพระสูตรใดคะ

ตอบ
ขมุทรัพยคอืบญุ ตรสัไวในนธิกิณัฑสตูร ขทุทกนกิาย พระไตรปฎก

เลม ๒๕ ตอนที่วาดวยขุททกปาฐะ ในที่นั้นตรัสวา “ใหฝงทรัพยคือบุญ 
ไวดวยทาน ดวยศีล ดวยสัญญมะ (ความสํารวม) และดวยทมะ
(การฝกตน) แลวทรงพรรณนาอานิสงสแหงบุญไวมากมาย” ลงทาย
วา “บุญสัมปทามีอานิสงสมากเชนนี้ มีประโยชนมากเชนนี้ บัณฑิต
ทั้งหลายผูเปนนักปราชญ จึงสรรเสริญบุคคลผูมีบุญอันไดกระทําไว
แลว” 
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คําถามที่ ๑๗๗๑
เคยไดยินพุทธคาถา ทํานองวา เมื่อบุคคลทําความดีชาอยู ใจจะ

ยินดีในความชั่ว ขอความกรุณาทานอาจารยกลาวถึงคาถาธรรมบทที่
สมบูรณและความหมายของการ “ทําความดีชาอยู” ดวยนะคะ

ตอบ
พระพุทธพจนเต็มๆ ในเรื่องนี้มีวา “ควรรีบทําความดี ควรหามจิต

เสียจากบาป เพราะเมือ่ทาํบญุชาๆ ใจยอมยนิดใีนบาป” (พระพทุธพจน
ในธรรมบท) ขยายความนิดหนอยวา จิตเปนธรรมชาติที่เปล่ียนแปลง
เร็ว เมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นในการที่จะทําความดี ก็ใหรีบทําทันที ถาชาไป 
บางทีจิตจะเปลี่ยนเปนอื่น มีบอยๆ ที่คนเราตั้งใจจะทําความดีแลว
ไมรีบทํา พอทิ้งชวงเวลาไป จิตก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนก็เลยไมไดทํา 
แถมยังจะนอมไปในบาปเสียอีก (ดูเรื่องประกอบในทางแหงความดี
เลม ๒ เรื่อง พราหมณจูเฬกสาฎก ปาปวรรควรรณนา) 

ขออวยพรใหทุกคนประสบความสุขสวัสดีในปใหม ๒๕๕๖ ดวย

คําถามที่ ๑๗๗๒
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม คืออะไรครับ มีผูอธิบายไวมาก แต

ไมคอยกระจางเทาไร หมายถึงการปฏิบัติตนเองใหสมควรแกฐานะ 
สถานการณ ประมาณนี้หรือเปลาครับ ชวยยกตัวอยางมาสักปริยาย
หนึ่งดวยครับ ขอบคุณครับ 
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ตอบ
คําวา “ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม” มี ๒ ความหมายคือ
๑. ปฏบิตัธิรรมใหเหมาะสมตามฐานะของตน เชน เปนชาวประมง

ยอมรักษาศีลขอปาณาติบาตไมได ก็พยายามรักษาขออื่นอีก ๔ ขอให
ครบบริบูรณ และตั้งตนอยูในสามัคคีธรรม

๒. ปฏิบัติธรรมนอยคลอยตามธรรมใหญ คือ ไมใหขัดกับหลัก
ใหญของพุทธธรรม เชน หลักกรรมเปนหลักใหญหลักหน่ึง ไมกระทํา
อะไรที่ผิดกับหลักกรรรม เชน หลักกรรมสอนวา ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว 
ตองลงมือทําไมใชออนวอนเอา ความเชื่อที่งมงายเปนอันมากซึ่งขัด
กับหลักกรรม ก็ตองทิ้งความเชื่ออันนั้นเสีย อยางนี้เรียกวาปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม อนุวัติตามธรรม (ธัมมานุวัติ) ดําเนินตามทางของทาน
ผูรู (พุทธานุมัต) ฯ

คําถามที่ ๑๗๗๓
มีพี่ที่ทํางานของผมอยูทานหน่ึงเปนผูใหญระดับผูอํานวยการ

ทุกคนจะรูจักแกในฐานะท่ีเปนคนใจบุญ ใจกวาง ทําบุญทีหน่ึงเปน
แสนๆ แกมักจะชักชวนเพื่อนๆ นองๆ ที่ทํางานใหทําบุญสรางวัด
สรางโบสถ วิหาร อะไรของแกเยอะมาก แตอยูมาวันหน่ึงผมไดยินแก
คุยโทรศัพทกับเจาอาวาส เรื่องใบอนุโมทนา แกบอกวา หลวงพอ
เพ่ือนๆ ผมบริจาค ๑,๐๐๐ บาท แตหลวงพอออกใบอนุโมทนา
๑๐,๐๐๐ บาทไดไหม ผมรูสึกสลดใจ ทั้งฆราวาสและพระรวมมือกัน
อยางนี้ หลังจากนั้นแกยื่นซองอะไรมา ผมก็มักจะปฏิเสธ โดยบอกแก
ไปวาตอนนี้ผมนิยมทําหนังสือธรรมะแจกแทน อาจารยครับ คนเรา
มักจะตัดสินวาคนนี้เปนคนดีหรือเลวจากภายนอก จากที่เราเห็น
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ไดสัมผัสเพียงผิวเผิน แตความดีที่เปนคุณธรรมจริงมันอยู ขางใน
ตัวบุคคลน้ัน ตองอยูดวยกันนานๆ ถึงจะรูจะเห็นได ผมควรจะปฏิบัติ
ตอพี่เขาอยางไรดีครับ ใหอภัย เมตตา รูวาตองทําแตใจมันตานครับ 
เหมือนหักดามพราดวยเขา อาจารยชวยแนะนําวิธีดวยครับ 

ตอบ
คนเรามักจะดีบางสวนไมดีบางสวน ดีไมทั่วชั่วไมหมด ขอให

เลือกเอาสวนที่ดีของเขามาเปนแบบอยาง สวนที่ไมดีก็ตัดทิ้งไป การ
ใหพระออกใบอนุโมทนาบัตรไมตรงตามความเปนจริงน้ัน เปนการ
ไมสมควรอยางยิ่ง ผมก็ไมเห็นดวย ขออนุโมทนาท่ีคุณพิมพหนังสือ
ธรรมะแจก เปนบุญกุศลอันยั่งยืน ทําคนใหเปนคน ทําคนใหดีขึ้น
ขอใหจํากลอนของทานพุทธทาสไวดวยวา

จะหาคนมีดีโดยสวนเดียว อยาไปเที่ยวคนหาสหายเอย
เหมือนคนหาหนวดเตาตายเปลาเลย ฝกใหเคยเอาแตดีมีคุณจรงิ

คําถามที่ ๑๗๗๔
ผมไดคดัลอกขอความ ความรัก ความราย จากหนังสอืพระอานนท

พุทธอนุชา ไปใสไวในคอมฯ มีเพื่อนมาเปดอาน เขาก็ถามผมวา
ทําไมมองความรักในแงรายจัง พุทธศาสนาสอนคนใหมองโลกใน
แงรายหรือ ผมอธิบายใหเพ่ือนฟงวา พุทธศาสนาไมไดสอนใหคน
มองโลกหรืออะไรในแงดีหรือราย แตสอนใหมองโลกหรืออะไรตาม
ความเปนจริง เพราะปุถุชนสวนใหญ มองความรักวาเปนความสุข แต
ความสุขนี้เปนการฝากไวกับตัวบุคคลอื่น ซึ่งเขาก็สามารถปรวนแปร
ไปได พลัดพรากได ไมเที่ยง แมกระทั่งอารมณรักของเราก็ปรวนแปรได 
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ตามเหตุตามปจจัย ตามท่ีพระพุทธเจาทานตรัสไว การประสบกับสิ่ง
ที่ไมนาปรารถนา การพลัดพรากจากส่ิงที่รักนั้นเปนทุกข อาจารยครับ 
พุทธพจนนี้เปนการบอกถึงเรื่องความรักปริยายหนึ่งเทานั้นหรือเปลา
ครับ ชวยอธิบายเสริมดวยครับ ท่ีผมอธิบายไปเพ่ือนบอกวายังไม
กระจางครับ

ตอบ
เทาท่ีคุณพูดมาก็ดีแลว ถูกตองแลว พระพุทธเจาตรัสวา “กาม

ทั้งหลายใหความสุขนอย ใหความทุกขมาก บัณฑิตรูอยางนี้แลว ยอม
ไมยินดีแมในกามท่ีเปนทิพย” สวนความรักและสิ่งที่รักนั้นตรัสไว
เสมอวา ทําใหเกิดทุกข ทําใหเกิดความเศราโศก ความเสียใจ พิไร
รําพัน บางคนถึงกับเปนบาไปก็มี สวนมากพระพุทธเจาตรัสพระ-
พุทธพจนทํานองนี้ตามเหตุที่เกิดขึ้น คือ คนมีความทุกขเพราะความรัก
เปนเหตุมาเฝา ครํ่าครวญรําพันมา พระพุทธเจาจึงตรัสเชนนี้ คนที่
สมหวังในความรักไดรับความสุขก็พอมีอยู แตก็มีนอย สวนมากมี
ปญหา มีความยุงยากลําบากตามมามากมาย ไมรูจักสิ้นสุด แตอาศัย
ความเพลิดเพลินเล็กนอยฉาบทาไว มาบังความทุกขความเดือดรอน
ที่ซอนเรนอยู

มีเทวดาทานหน่ึงมากราบทูลพระพุทธเจาวา “คนมีบุตรยอมได
บันเทิงดวยบุตร คนมีโคก็ไดบันเทิงเพราะโค บุคคลยอมบันเทิงเพราะ
มีสิ่งที่ยึดถือ เม่ือไมมีสิ่งที่ยึดถือก็ไมมีอะไรจะบันเทิง” พระพุทธเจา
ตรัสตอบวา “คนมีบุตรยอมเศราโศกเพราะบุตร คนมีโคยอมเศราโศก
เพราะโค บุคคลยอมเศราโศกเพราะมีสิ่งที่ยึดถือ เมื่อไมมีอะไรจะ
ยึดถือก็ไมมีอะไรจะตองเศราโศก”
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สุภาษิตไทยมีวา ตนรักตองรดดวยนํ้าตา (ความเศราโศก) มีเรื่อง
มากมายที่จะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้ แตเทาน้ีก็นาจะเพียงพอ
คนเราตองไดรับบทเรียนดวยตนเอง จึงจะรูชัดวาอะไรเปนทุกขอะไร
เปนสุข อะไรยุงเหยิงอะไรปลอดโปรง ขอใหคุณโชคดี

คําถามที่ ๑๗๗๕
ธรรมดา ธรรมดา เห็นอาจารยชอบตอบอยางน้ีเรื่อยครับ อันน้ี

เปนธรรมดา อันโนนก็ธรรมดา อารมณนี้เปนธรรมดา ธรรมดาน่ีทําไม
มันยากจังครับ ใจมันรู  อันนี้โกรธนะ อันนี้โลภนะ อันนี้เวทนานะ
สัญญานะ สังขารนะ วิญญาณนะ รูสภาวะวามันธรรมดา ดูมานาน
แลวครับ แตก็รูอีกวาใจมันยังไมวาง มองเห็นทาง แตก็ทะลุไปไมได
ไมรูเมื่อไหรมันจะสุก จะรวงสักที เบื่อครับ เบื่อกิเลส อาจารยมีอารมณ
แบบผมบางหรือเปลาครับ แกอยางไรดี

ตอบ
ที่คุณพูดมาก็ธรรมดาอีกน่ันแหละ เพราะธรรมดามีอยูวา สิ่ง

ทั้งปวงไมเที่ยง สิ่งทั้งปวงเปนทุกข สิ่งทั้งปวงไมมีตัวตนใหยึดมั่น
ถือมั่น ทุกอยางไมนาเปนไมนายึดถือ ขอใหคุณทองพระพุทธพจน
ไวสัก ๒ ประการ คือ

๑. พิจารณาใหเห็นวา ไมนายินดีในโลกท้ังปวง
๒. ไมนาปรารถนาในสังขารทั้งปวง
พิจารณาอยางนี้บอยๆ ก็จะปลดปลอยความยึดมั่นถือมั่นใน

สิ่งตางๆได เห็นวามันเปนเร่ืองธรรมดาเชนนั้นเอง เกิดข้ึน ตั้งอยู แลว
ก็ดับไป คิดไดอยางนี้ทําใหใจมีที่พึ่งคือพระธรรมน่ันเอง พระพุทธเจา
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ตรัสวา “ความไมกังวล ความไมยึดมั่น นั่นแหละเปนที่พึ่งหาใชอยาง
อื่นไม” 

ขอใหคณุนาํเอานพิเพธกิปญญา (ปญญาทีเ่จาะทะล ุคอื แทงทะลุ
เหตุการณตางๆ) มาใชใหมากในชีวิตประจําวัน ก็จะไดเห็นความเปน
ธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย เชนเมื่อ ๔ - ๕ วันมานี้ (ปลายป ๒๕๕๕
ตนป ๒๕๕๖) เสนทางตางจังหวัดรถติดมากเหลือเกิน เพราะคน
ออกกันไปมากและกลับเขามามาก คนตายถึง ๒๐๐ กวาคนเจ็บถึง 
๒,๐๐๐ กวาคนเพราะอุบัติเหตุบนถนน เปนเรื่องธรรมดาท่ีเกิดขึ้น
ทุกปปแลวปเลา เทศกาลสงกรานตอีกครั้งหน่ึงก็เปนอยางน้ีเหมือนกัน 
ถาเรายังทํากันอยูอยางน้ีเหตุการณอยางน้ีก็ตองเกิดขึ้นอีกเปนเร่ือง 
ธรรมดา นอกจากเราจะเปล่ียนเหตุปจจัยเปนอยางอื่น สิ่งนี้ก็จะเปลี่ยน
ไป เพราะสิง่ทัง้หลายเปนไปตามเหตปุจจยั (ยถาปจจฺย ํปวตตฺนฺต)ิ ขอให
คุณเห็นธรรมดาใหมากๆ ความทุกขจะนอยลง

คําถามที่ ๑๗๗๖
การเกิดขึ้นของนิวรณ ถือวาเปนการทําบาปในใจแลวหรือยัง

ครับ 

ตอบ
เปนบางขอ บางขอกเ็ปนเรือ่งธรรมดา เชน ความงวงเหงาหาวนอน 

(ถีนมิทธะ) ไมไดเปนบาปอะไร เพียงแตเปนอุปสรรคในการทํางานบาง 
ในการปฏิบัติธรรมบาง ทําใหเกิดอุบัติเหตุบาง ถางวงบอยๆ ผูนั้น
ก็รําคาญตัวเอง หรือทําใหคนอื่นรําคาญบาง สุดแลวแตเหตุการณ คนอน
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คําถามที่ ๑๗๗๗
การทํากายสังขารใหระงับ (ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ) ที่กลาวใน

อานาปานสติปาฐะ กับอินทรียสังวรณเปนสิ่งเดียวกันหรือไมคะ หรือ
แตกตางกันอยางไรคะ 

ตอบ
กายสังขาร ในท่ีนี้หมายถึง ลมหายใจเขาออก สวนการสํารวม

อินทรีย หมายถึง ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไมใหยินดียินรายเมื่อ
เห็นรูป ฟงเสียง เปนตน อันเปนเหตุใหอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตใจ 

คําถามที่ ๑๗๗๘
พระพุทธองคตรัสวา บุคคลจะสามารถทําจิตใหตั้งมั่นและทําจิต

ใหปราโมทยไดดวยวิธีใดบางคะ

ตอบ
 ดวยวิธีการเจรญิอานาปานสติ 

คําถามที่ ๑๗๗๙
เมื่อวันที่ ๒ มกราคมท่ีผานมาน้ี แถวตลาดรังสิตรถติดมากเปน

พิเศษครับ เพราะมีการเดินของขบวนพระ อาจารยครับ ที่เราเรียก
กันวา “ธุดงค” ไมไดแปลวาเปนการเดินใชไหมครับ ผมพอจะทราบ
มาวา ธุดงคของพระคือการทําตนเองใหสันโดษในปจจัย ๔ แลวการ
ที่พระมาเดินกันในเมืองอยางนี้ เดือดรอนชาวบาน ผมวาไมนามาเดิน
นะครับ เปนอยูอยางเรียบงายใหชาวบานเห็น ผมวาชาวบานก็นึกนิยม
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ในใจแลวนะครับ หากเดินดวยความยึดมั่นถือมั่นถึงจะเปนปาแตใจ
ก็คงไมสงบหรอกครับ ที่ไหนมีการฝกสํารวมอินทรียที่ตรงน้ันก็เปนปา
ครับ อาจารยมีความเห็นกับการที่พระออกมาเดินธุดงคอยางไรครับ 

ตอบ
ถาเดินธุดงคแลวทําใหประชาชนเดือดรอน เห็นวาไมควรทํา นา

จะไปเดินธุดงคในปาจะเหมาะกวา ธุดงค แปลวา องคคุณเพื่อกําจัด
กิเลส ทานแสดงไว ๑๓ ขอ เชน ถือบิณฑบาตเปนวัตรไมรับอาหาร
ที่มีผูนํามาถวาย ถือบังสุกุลจีวรเปนวัตร ไมรับจีวรท่ีมีผูนํามาถวาย
ถือการอยูปาเปนวัตร เปนตน 

คําถามที่ ๑๗๘๐
อาจารยเคยบอกวา หลักพุทธศาสนาเปนของสากล เพราะความ

ทุกข ลักษณะของทุกขมีเหมือนกันทุกคนในสากลโลก ถาอยางน้ัน
แลว ชาวตางชาติที่นับถือตางศาสนา หากเขาดํารงชีวิตดวยไตรสิกขา
เจริญวิปสสนา เขาก็สามารถพนทุกขไดดวยหรือครับ คือเขาสามารถ
ดําเนินชีวิตดวยปญญาท่ีรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต หากเปน
จริงอยางน้ันผมก็อยากจะลองศึกษาดูครับ (ผมนับถืออิสลาม)

ตอบ
ถาดําเนินชีวิตถูกตองตามท่ีคุณวามา ก็สามารถพนทุกขได

เหมือนกัน เปรียบเหมือนการตมนํ้าใหรอนถึง ๑๐๐ องศา นํ้าก็จะเดือด
เหมือนกันไมวาใครจะเปนคนตม สัจธรรมเปนของสากล ใครเขาถึง
ก็จะไดรับประโยชนจากความรูแจงในสัจธรรมน้ัน ดังพระพุทธเจาตรัส
ไววา “พระพุทธเจาจะเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ตาม สิ่งทั้งหลายก็คงเปน
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อยูอยางนั้น พระพุทธเจาเปนแตเพียงไดคนพบแลว นํามาเปดเผย 
จําแนกแจกแจงทําใหเขาใจงายขึ้น (นัย ธรรมนิยามสูตร)” 

คําถามที่ ๑๗๘๑
มีคนชักชวนใหกระผมเจริญสติปฏฐานอยูเสมอ อยากจะเรียน

ถามวาเจริญสติปฏฐานเพื่ออะไร 

ตอบ
ตามขอความในสตปิฏฐานสตูร  ทานสอนใหพจิารณากาย  เวทนา 

จิต และธรรม ใชศัพทวา กายานุปสสนา เปนตน เพื่อใหละอภิชฌา
และโทมนัสเสีย อภิชฌา คือ ความอยากได อยากมี อยากเปน โทมนัส 
คือ ความเสียใจ ความทุกขระทมใจ ในการน้ีจะตองมีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติควบคุมอยูดวย ตามพระพุทธพจนที่วา “อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ” 

คําถามที่ ๑๗๘๒
ขอเรียนถามวา ผูที่มุงความสุขความเจริญแกชีวิต ควรใชหลัก

ธรรมอะไรเปนทางดําเนิน

ตอบ
ควรใชหลักธรรมมากหลาย ตามท่ีเห็นสมควรในเหตุการณนั้นๆ 

ในที่นี้ขอแนะนําหลักธรรม ๒ หมวด ที่เรียกวาจักรธรรมและวุฒิธรรม 
จักรธรรม แปลวา ธรรมที่นําไปสูความสุขความเจริญเหมือน

ลอรถ มี ๔ ขอดวยกันคือ
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๑. ปฏิรูปเทสวาสะ อยูในถิ่นที่เหมาะสม
๒. สัปปุริสูปสสยะ คบคนดี
๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไวชอบ
๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูไดเคยทําบุญไวกอน
วุฒิธรรม หรือปญญาวุฒิธรรม แปลวา ธรรมเพื่อความเจริญ หรือ 

เพื่อความเจริญแหงปญญา มี ๔ ขอดวยกันคือ
 ๑. สัปปุริสูปสังเสวะ คบคนดี
 ๒. สัทธัมมัสสวนะ หมั่นฟงคําสั่งสอนของคนดี
 ๓. โยนิโสมนสิการ ใครครวญพิจารณาทําไวในใจโดยแยบคาย 

ในกิจการท่ีทํา
 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ซึ่งไดตรอง

เห็นดวยปญญาแลว
เมื่อไดปญญาแลวก็ทําใหไดความสุข (สุโข ปฺาปฏิลาโภ)

คําถามที่ ๑๗๘๓
การดํารงอยูของวิปสสนาญาณตางๆ มีลักษณะอยางไรคะ เคย

ไดยินวาบางทานติดอยูที่ญาณใดญาณหน่ึงเปนป หมายความวา เมื่อ
เกิดญาณขั้นนั้นๆ แลวก็คงอยูอยางนั้นตลอดป หรือญาณเกิดๆ ดับๆ
ขึ้นๆ ลงๆ แตไมเกินจากญาณขั้นนั้นตลอดปคะ

ตอบ
กอนอื่นใหดูวิปสสนาณาณ ๙ กอนซึ่งมีดังตอไปนี้
๑. อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณเห็นความเกิดขึ้นและความ

เสื่อมแหงรูปนาม
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๒. ภังคานุปสสนาญาณ ญาณเห็นความดับแหงนามรูป
๓. ภยตุปฏฐานญาณ ญาณเห็นความปรากฏขึ้นแหงสังขาร

โดยความเปนของนากลัว
๔. อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณพิจารณาเห็นโทษของสังขาร
๕. นิพพิทาญาณ ญาณเห็นสังขารเปนสิ่งนาเบื่อหนาย
๖. มุญจิตุกัมมยตาญาณ ญาณอันเปนไปเพื่อความหลุดพน

หรือญาณที่ปรารถนาจะพนไปจากสังขารนั้น
๗. ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ญาณพิจารณาหาทาง
๘. สังขารุเปกขาญาณ ญาณวางเฉยในสังขาร
๙. สัจจานุโลมิกญาณ ญาณอนุโลมอริยสัจ หรือเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา อนุโลมญาณ
บางคนก็ติดอยูในญาณใดญาณหน่ึง บางคนก็ผานพนไปโดย

ลําดับ ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “สาระสําคัญแหงวิสุทธิมรรค”
ตอนที่วาดวยวิปสสนาญาณ ๙ ในปฏิทาญาณทัสสนวิสุทธใินวิสุทธิ ๗

คําถามที่ ๑๗๘๔
สวัสดีคะอาจารย หนูติดตามการตอบปญหาของอาจารย และ

อานหนังสือที่อาจารยเขียนมาก็เยอะแตยังไมเคยถามเองคะ อาจารย
คะส่ิงทั้งหลายทั้งปวงเกิดข้ึนจากเหตุ หนูเปนคนที่ชวยพอ พี่ ๆ นองๆ 
เรื่องเงินมาตลอด แตหนูไมมีอะไรเปนทรัพยสินเลย การใหมากเกินไป
เปนเหตุใหหนูไมมีใชไหมคะ ถาใชมันจะขัดกับธรรมะท่ีวา การใหทาน
ทําใหเปนเหตุที่ทําใหเกิดมารวย อาจารยชวยตอบใหความเขาใจท่ี
ถูกตองใหหนูดวยนะคะ ขอบพระคุณคะขอบพระคุณคะ



๘๒ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

ตอบ
การชวยพอแมพี่นองเปนของดี ควรทํา เพราะเปนขุมทรัพยคือ

บุญ ที่พระพุทธเจาตรัสไวในนิธิกัณฑสูตร ขุททกนิกาย แตถาจะให
เหมาะสม หนูควรจะมีหลักฐานมีทรัพยสินสวนตัวพอสมควร พอพ่ึง
ตัวเองไดในยามชรา เรารูกันอยูแลวทุกคนวา สัตวโลกไมมีสิ่งอะไร
เปนของตน เราจําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปหลังจากตายแลว แตระหวาง
ที่ยังมีชีวิตอยู เราจําเปนตองอาศัยทรัพยสมบัติเพื่อปจจัย ๔ ที่เราตอง
อาศัยใชอยูทุกวัน ขอขอบใจหนูมากๆ ที่ไดติดตามอานคําถามคําตอบ
ในเว็บไซต และติดตามอานหนังสือของอาจารยอยูเสมอ ขอใหหนู
ประสบความสําเร็จในชีวิตและตั้งตนไดดี 

คําถามที่ ๑๗๘๕
อาจารยคะ เรียนถามวา ถาเราถูกดา เราจะทําอยางไรคะถึงจะ

ไมสะทกสะทานกับคําดานั้นคะ วางใจใหเฉยยังไมไดคะ ขอบพระคุณ
มากคะ

ตอบ
ตองถือสุภาษิตคติธรรมของพระปุณณมันตานีบุตร สาวกของ

พระพุทธเจาผูเลิศทางธรรมกถึก ใจความวา ใหคิดอยูเสมอวา เขาดา
ดีกวาเขาตีดวยฝามือ เขาตีดวยฝามือดีกวาเขาตีดวยทอนไม เขาตีดวย
ทอนไมดีกวาเขาแทงดวยศัสตรา เขาแทงดวยศัสตราดีกวาเขาฆาตาย 
เพราะวามีคนเปนจํานวนมากท่ีตองฆาตัวเอง เรามีคนมาชวยฆาให
ไมตองใชความพยายามของตน พระพุทธเจาทรงอนุโมทนาตอ
ความคดิของพระปณุณมนัตานบีตุร  แลวทรงอนญุาตใหไปอยูทีห่มูบาน
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สุนาปรันตะซึ่งมีคนดุรายอยูเปนจํานวนมาก พระปุณณะไปอยูไดและ
ไดทําใหคนเหลานั้นเปนคนดีไดเปนจํานวนมาก ใครเขาดาเราถาเราไม
รับไว คําดาก็กลับไปหาตัวเขาเอง พระพุทธเจาเคยทรงเปรียบวา เมื่อ
แขกมาที่บาน เรานําของมาตอนรับ เมื่อเขาไมรับของนั้นก็ยอมตกเปน
ของเราอยางเดิม 

คําถามที่ ๑๗๘๖
อาจารยคะ มีคนบอกวา เขาวัดปฏิบัติธรรมแลวทําไมโกรธงาย 

หรือยังทําอะไรท่ีมันผิดอยูละ เราจะตอบเขาวาอยางไรคะ อึดอัดจังคะ 
ขอบคุณคะ

ตอบ
ขนาดเขาวัดฟงธรรมแลวยังโกรธงายอยู ถาไมไดเขาวัดไมได

ฟงธรรมจะโกรธงายมากกวานี้อีกสักเทาใด ลองตรองดูเถิด พยายาม
ฝกฝนอดทนแผเมตตามากๆ เห็นคนทั้งปวงนาสงสารทั้งน้ัน ใหอภัย 
ความโกรธงายก็จะลดลง ควรอานหนังสือ “วิธีลดละความโกรธ” ซึ่ง
ผมไดบรรยายไวคอนขางละเอียด โปรดติดตอไปที่สํานักพิมพธรรมดา 
โทร.๐๒-๘๘๘-๗๐๒๖ 

คําถามที่ ๑๗๘๗
สวัสดีครับอาจารย ผมมีความสงสัยในคําถามและคําตอบเกี่ยว

กับขอที่มีผูถามวา การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผมขอยกตัวอยาง
ครับ หากผมเปนเพชฌฆาต มีหนาท่ีตองประหารนักโทษ หากดูกันท่ี
ฐานะหนาที่ผมก็ตองฆา สมควรแกฐานะในขณะน้ัน แตทุกการฆา
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ตองบาปแนๆ แตจะบาปนอยบาปมาก (สําหรับปุถุชน) โดยดูที่เจตนา
ในใจ คือถาใจของผมรูสึกสลดใจในเหตุวานี่เปนกรรมของสัตวโลก 
นักโทษผูนี้ถูกทัณฑของบานเมือง เราไมไดเปนผูตัดสิน หากแตเรา
เปนเพียงผู ทําหนาที่นั้นๆ ผมวาก็คงจะบาปนอยมาก กับอีกอยาง
หากแตผมรูสึกสาสมใจสะใจที่จะไดฆานักโทษ (ตัวเองไดเปนผูตัดสิน
ความผิด นั้นแทนกฎแหงกรรม) รูสึกติดใจ ตามเจตนาแลว ผมก็คง
จะบาปมาก ความคิดเห็นของผมถูกตองหรือเปลาครับ ชวยแนะนํา
เสริมดวยครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ
ความคิดของคุณเปนความคิดที่ดีแลว คือนึกสังเวชสลดใจใน

การท่ีสัตวโลกมีกรรมเปนของของตน คุณจําเปนตองทําเพราะเปน
หนาที่ (สมมติวาเปนคุณ) เหมือนคนจําใจตองกินเน้ือบุตรท่ีตายลง
ในระหวางเดินทางเพื่อขามทะเลทรายใหได กินไปสลดใจไป มิไดมี
ความยนิดีปรีดาในการกินเนื้อนั้น 

ในคัมภีรบาลีกลาวถึงเพชฌฆาตคนหน่ึงฆานักโทษมานานเมื่อ
ปลดเกษียณแลว ไดฟงธรรมของพระสารีบุตร แตจิตใจฟุงซาน กังวล
ถึงคนที่ตนเคยฆามา พระสารีบุตรทราบวาระจิตจึงถามวา ฆาเองหรือ
พระราชาใหฆา เขาตอบวาพระราชาใหฆา พระสารีบุตรจึงวา ถาอยาง
นั้นจงตั้งใจฟงธรรมเถิด เขาจึงตั้งใจฟงธรรม เมื่อจบเทศนาไดบรรลุ
โสดาปตติผลเปนพระโสดาบัน
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คําถามที่ ๑๗๘๘
กราบเทาทานอาจารย ทุกเชาที่ตื่นขึ้นมากระผมจะรําลึกถึงพระ-

พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คุณบิดามารดา คุณครูอาจารย
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ใหขาพเจาตื่นข้ึนในเชาวันใหมทุกเชา เพื่อ
เตือนตนเอง และวันนี้ซึ่งเปนวันครู กระผมขอกราบเทารําลึกถึงบุญคุณ
บิดามารดา ซึ่งเปนครูคนแรก และคุณครูผูประสิทธิประสาทวิชาความ
รูในทางโลก และทานอาจารยวศิน ที่ประสิทธิประสาทความรูทาง
ธรรมใหกับลูกศิษยทั้งหลาย ขอทานอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง และ
เปนเนื้อนาบุญใหกับลูกศิษยตลอดกาลนานเทอญ ดวยความเคารพ
อยางสูง

ตอบ
ขอบใจมากๆ ที่ระลึกถึงในฐานะเปนครู ขอใหคุณเจริญรุงเรือง

ในหนาที่การงานและในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป 

คําถามที่ ๑๗๘๙
กราบเรียนถามทานอาจารยครับ อภัยทานกับสังฆทาน อะไรมี

อานิสงสมากกวากันครับ

ตอบ
ตัดสินแนนอนไมได ขึ้นอยูกับเงื่อนไข เชนวา เราอภัยเรื่องอะไร

ใหแกใคร เชน เขามีโทษถึงตองประหารชีวิต คุณใหอภัยเขาได อยางนี้
ก็มีผลมาก การถวายสังฆทานก็เชนกัน ถวายแกใคร ดวยจิตศรัทธา
เลื่อมใสเพียงไร ถาถวายแกพระอริยเจาผูออกจากนิโรธสมาบัติ ก็จะ
มีอานิสงสมาก ถาถวายแกพระปุถุชนธรรมดา อานิสงสก็นอยลง 
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คําถามที่ ๑๗๙๐
สิ่งที่พระพุทธเจาทุกๆ พระองคทรงมีเหมือนกัน คืออะไรบางคะ

ตอบ 
คือการเคารพธรรม ไดในพระบาลีที่วา เย จ อตีตา สมฺพุทฺธา ฯลฯ 

แปลวา “พระพุทธเจาเหลาใดในอดีต พระพุทธเจาเหลาใดในอนาคต 
พระสมัพทุธเจาใดในปจจบุนั ผูยงัความโศกของคนหมูมากใหพนิาศไป 
พระพุทธเจาทั้งปวงเหลานั้นเคารพพระสัทธรรม” 

ยังมีวิหารธรรมตางๆ อีกมากท่ีเหมือนกัน และมีพระญาณตางๆ 
ที่เหมือนกัน ฯลฯ

คําถามที่ ๑๗๙๑
ทานอาจารยมีความเห็นวา คุณสมบัติที่ทําใหพระพุทธองคทรง

เปนบรมครูผูเลิศของเทวดาและมนุษยคืออะไรบางคะ ขอกราบบูชา
อาจริยคุณของทานอาจารยวศินดวยความเคารพอยางย่ิงในวันครู
วันนี้ดวยนะคะ

ตอบ
พระพุทธคุณ ๙ มี อรหํ เปนตน กลาวโดยยอมีพระคุณ ๓ กลาว

คือ พระปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ขอบคุณ
มากที่ระลึกถึงในวันครู ขอใหผูถามมีความสุขความเจริญในธรรมย่ิงๆ 
ขึ้นไป 
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คําถามที่ ๑๗๙๒
เรียนทานอาจารย ผมไดพบขอความตอนหน่ึงวา ดูกอนวานร

ผูใดมีธรรม ๔ ประการน้ีเชนทาน ผูนั้นจะลวงพนศัตรูเสียได ธรรม ๔ 
ประการน้ันคือ สัจจะ ธัมมะ ธีติ จาคะ แตผมไมทราบท่ีไปท่ีมา และ
ไมทราบความหมายของคําวา ธัมมะ และ ธีติ วาหมายถึงอะไร ขอ
ไดโปรดชี้แจงดวย

ตอบ
ขอความที่คุณถามมานั้น ปรากฏใน วานรินทชาดก เอกนิบาต

พระไตรปฎกบาลีเลมที่ ๒๗ แตพระไตรปฎกแปลภาษาไทยฉบับของ
มหามกุฏฯ เลมที่ ๕๖ เปนเรื่องระหวางจระเขกับลิง จระเขตองการ
จะหลอกจับลิงเพื่อเอาหัวใจไปใหนางจระเข แตลิงฉลาดจึงเอาตัวรอด
ได (โปรดอานรายละเอียดในชาดกตามที่กลาว)

คําวา “ธัมมะ” ในที่นี้ ทานหมายเอาวิจารณปญญา คําวา “ธีติ”
ในที่นี้ทานหมายถึงความเพียร ในที่บางแหงหมายถึงขันติ เชนใน
อาฬวกสูตร สัจจะและจาคะคิดวาแจมแจงแลว ทั้งหมดเปนคําที่จระเข
สรรเสริญพญาลิง ลิงไดกระโดดลงมาจริงตามท่ีบอก เปนสัจจะ และ
มีวิจารณปญญาท่ีจะเอาตัวรอดได มีความเพียรและมีการเสียสละ
แตมีปญญากํากับจึงสามารถเอาชนะศัตรูได

คําถามที่ ๑๗๙๓
สวัสดีครับอาจารย มีนองที่ทํางานแกเปนคนชอบทําบุญมาก

ใครบอกบุญมา แจกซอง แกทําหมดเลย ประมาณวาศรัทธามากลน
จนใครๆ ในที่ทํางานบอกวานองแกบาบุญ นองเขาชอบบุญมาก แต
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พอไดสนทนาธรรมเร่ืองบุญกับนองเขา ก็รูวานองยังไมมีหลัก ไมได
ศึกษาเรื่องบุญ นองเขาบอกวาขี้เกียจอาน รูวามันดีก็ทํา คนโนนวาดี
คนนี้วาดีก็ทํา ไมไดไตรตรองหรือพิจารณากอนทํา บางทีก็ลนบาง
ขาดบาง เนนไปที่พิธีรีตองพิธีกรรมในการทําบุญ ผมก็บอกกับนองวา
ถาเราไดศกึษาเร่ืองบญุบางกจ็ะมหีลกั รูจกัแกนแทในเร่ืองน้ันๆ กจ็ะงาย
ไมยุงยากเลยในการทําบุญ แถมบุญนี้ยังมีมากมาย พัฒนาใหสงูไปได
ที่ผมพูดกับนองเขาเพราะวาผมยังเห็นนองตองรองไหกับเร่ืองเล็กนอย
อยูเลย เชน นองเขาจะรูสึกหงุดหงิดโมโหเวลาที่ใครทําอะไรขัดหูขัดตา 
ทานอาหารไมอรอย ไอโนนไอนี่ก็ไมถูกใจ คือลงทุนทําบุญกับพุทธ
ศาสนาไปมาก แตไมไดแกนธรรมนําไปใชเลย ทําบุญเพื่อหวังใหสิ่งนั้น
สิ่งนี้ดีขึ้นเอง ศรัทธาตาบอดอยางนองเขาน่ี ผมกลัวถูกหลอกครับ นี่
ก็ใหหนังสือ “ศรัทธากับปญญา” ของอาจารยไปใหอานแลว นาจะดี
ขึ้นครับ ผมวาในสังคมไทยคงจะมีบุคคลอยางน้ีเยอะครับ ลงทุน
ลงแรงทําบุญทําทานกับพุทธศาสนาไปเยอะแยะมากมาย แตไม
สามารถรักษาใจใหสงบได ชีวิตถูกสังคมเหวี่ยงไปมาจนเหนื่อย
ศรัทธาตองมาคูกับปญญาจริงๆ พอมีสัมมาทิฏฐิ เรื่องบุญเลยกลาย
เปนของงายๆ ไปเลย แครูหลัก วางใจใหถูก ทําอะไรก็เปนบุญไปหมด 
กลายเปนการปฏิบัติธรรมไปหมด ทุกที่ทุกแหงกลายเปนสถานท่ี
ปฏิบัติธรรมไปหมด ชีวิตก็จะสงบเย็น แถมเย็นไปถึงคนรอบตัวดวย
สมกับที่อาจารยสอนไววา หายใจใหเปนก็เปนบุญและสุขเสร็จส้ิน
อยูในตัวเลย ไมตองไปฝากความสุขไวกับสิ่งอื่น เพราะส่ิงอื่นหรือ
ทุกสิ่งทุกอยางลวนไมเท่ียง เปนธรรมดาเชนน้ันเอง ขอบคุณอาจารย
ครับ
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ตอบ 
คุณเขียนมาดีแลวขออนุโมทนาดวย พระพุทธเจาตรัสวา “พึง

ศึกษาเร่ืองบุญใหดี (ปฺุเมว โสสิกฺเขยฺย) พึงเลือกใหทานในท่ีๆ จะมี
ผลมาก การเลือกแลวให พระตถาคตเจาสรรเสริญ “ขออนุโมทนา
กับคุณดวยที่ใหหนังสือ “ศรัทธากับปญญา” กับนองเขาไป ในบรรดา
จริต ๖ เขาใจวานองเขาเปนศรัทธาจริต ควรเพิ่มพุทธิจริตใหเขาดวย 
(จริต แปลวา ความประพฤติจนเคยชิน หรืออุปนิสัย) 

คําถามที่ ๑๗๙๔
สวัสดีคะอาจารย มีพี่ๆ ที่ทํางานเขาถามหนูมาวา เห็นหนูศึกษา

พุทธศาสนา ทั้งที่ยังอายุนอยๆ ทําไมไมรอใหแกกอนละ แลวคนใน
ประเทศสวนใหญก็เปนชาวพุทธอยูแลว แคทําบุญใสบาตรสวดมนต 
ทําตนเปนคนดีก็พอแลว หนูบอกกับพวกเขาวา ที่หนูศึกษาพุทธศาสนา
เพราะหนูมีความทุกข ความทุกขนี้มีกันทุกวัย ทุกเพศ ทุกชาติในโลก
เหมือนกันหมด แลวการศึกษาที่มีการปฏิบัติ มันทําใหหนูหมดทุกข
ได (พี่ๆ บอกวาเด็กตัวแคนี้ มีความทุกขอะไรกันมากมาย) หนูบอกวา
ทุกขเพราะกิเลส โลภ โกรธ หลง มันคอยเผาจิตใจของหนูใหเรารอน
แทบจะตลอดเวลา พอกิเลสมันเกิดแลว เรามีสติปญญามาไมทันหรือ
ไมพอ กิเลสมันก็ลากเราใหไปทําอะไรไมดี ก็เกิดเปนเวรกรรมตอกันอีก 
พอไดสนทนากันไปก็เขาใจไดวา พวกพี่ๆ เขาเขาใจพุทธศาสนาเนนไป
ที่พิธีกรรมตางๆ เรียนพุทธศาสนาแตไมไดเอาไปใช ไปปฏิบัติในชีวิต 
แถมอาจารยหรือพระอาจารยตางๆ ก็สอนแคการใหทําบุญทําทานเพื่อ
ไปสวรรค ใหไดในสิ่งที่ตัวเอง (กิเลส) ตองการ ทําบุญก็ทําเหมือนใหมี
อะไรเปนหลักประกันไวเพื่อรอตัวเองในชาติหนา แตชาตินี้ไดลง
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ทุนทรัพยไปกับพุทธศาสนาไวมากมาย แตไมถึงเน้ือถึงตัวพุทธศาสนา 
คลายๆ ไดแตเปลือกแตไมไดกินเนื้อ ขาดทุนนะคะอยางนี้ แมแตกับ
ตัวนองของหนูเองยังเคยเถียงกันเรื่องน้ี นองหนูเขาวาธรรมะระดับ
เปลือกมันก็ยังดีกวาไมไดอะไร มันถูกกับจริตของแตละคน หนูก็ตอบ
กลับไปวา จริง!ธรรมะมันมีใหกับคนทุกระดับปญญา แตทําไมไมคิด
จะเลื่อนขึ้นมาบางละ เปลือกถึงแมมันจะมีประโยชนตรงที่มันทํา
หนาท่ีปกปองเน้ือใน แตมันก็มีประโยชนแคนั้น ไมสําเร็จประโยชน
หากแตเนื้อขางในตางหากที่มีประโยชน ทําใหเราลิ้มรสคุณคาของมัน
ไดเต็มคาจริงๆ เมื่อพุทธบริษัทเรียนรูพุทธศาสนาไมเขาใจไดถองแท 
ปฏิบัติไมจริง จนผลไมเกิดในเนื้อในตัวชีวิตประจําวัน หนูก็วาพวกเขา
เหลานั้นก็เหมือนกับทําอะไรที่มันเลือนลาง คลายๆ กับเห็นเขาวาดีก็
ทําตามๆ กันไป การทําบุญทําทานมีมากมาย แตขาวการฆากันตาย
กลับมีมากกวา หนูคิดวาเหลาพุทธบริษัทสี่ควรยอนกลับมาทบทวนดู
การทําหนาที่ของแตละบุคคลแลวละคะ วาพระเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ศึกษาและปฏิบัติจนเขาใจกันระดับไหน สอนไดตรง จริงอยางท่ี
พระพุทธเจาสอนไวหรือเปลา ไมใชตางคนตางทํา ชาวบานก็มัวแต
ทํานุบํารุงศาสนา ทําอะไรก็บุญของฉัน บุญของฉัน สงบเสงี่ยมในวัด
แตพอออกนอกวัดก็เหมือนเดิม สวนพระสงฆก็ศึกษาเพื่อเผยแผธรรม
จริงหรือไม พุทธศาสนาเจริญหรือไมควรจะวัดไดจากระดับจิตใจ วิถี
ชีวิตของชาวบาน วาอยูกันสงบเย็น เมตตา พึ่งพาตนเองดวยธรรมะ
เปนเข็มทิศได ไมใชพากันไปสรางวัด พระพุทธรูปองคใหญที่สุด
ในโลก ประโคมขาวกันใหญโต หมดเงินทองเปนรอยลาน พันลาน 
แตชาวบานอดอยาก หากพุทธบริษัทพากันทําตามท่ีพระพุทธเจา
ตรัสวาใหสันโดษในปจจัยสี่ มีความเก้ือกูลกัน มีศีลธรรม ถึงแมสังคม
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มันจะไมเจริญไปดวยวัตถุอยางในตางประเทศ ซึ่งมีวัตถุพร่ังพรอม
แตใจคนกลับเรารอน ดิ้นรน ทะยานอยาก หนูขอเปนชาวนาท่ีไมมี ทีวี
ตูเย็น ไฟฟา ประปา หากแตมีหลักธรรมะพ่ึงพาตนเองได แตรูและ
เขาใจถึงความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย อดมื้อกินมื้อบาง แตหนูวา
ใจคอของเราคงจะเยือกเย็น สงบไดดวยธรรมะ ใหสมกับท่ีมีการ
ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปแหงการตรัสรู  จะไดไมเสียทีที่เกิดมา
เปนมนุษย แลวไดพบพุทธศาสนาคะ ตองขอโทษดวยคะ บนมา
เสียนาน สุดทายขอกราบขอบพระคุณอาจารยวศินมา ณ ที่นี้คะ
ที่ไดเมตตาสอนศิษยโงๆ ใหลืมตาขึ้นมา

ตอบ
เห็นดวยกับความคิดของคุณ คุณมีความคิดเห็นดีจังเลย อยาก

ใหชาวพุทธทั้งหลายมีความเห็นอยางที่คุณเห็น มีความเขาใจอยางที่
คุณเขาใจ ขออนุโมทนาอยางยิ่ง 

คําถามที่ ๑๗๙๕
ที่อาจารยบอกวา การศึกษาปฏิบัติธรรมนั้น ควรทําใหเหมาะสม

แกอินทรีย เหมาะสมแกอินทรียคือถูกจริตหรือเปลาครับ แลวเราควร
เรียนปริยัติบางเพียงเพื่อมีหลักเกณฑไวใหปฏิบัติไมใหผิดเพี้ยน
อยางนั้นหรือครับ เห็นมีพระอาจารยหลายทานมีความคิดเห็นแตกตาง 
บางกใ็หเรียนปรยิตัมิากๆ เยอะๆ เปนคมัภรีเดนิได กบัปฏบิตัเิลยไมตอง
เรียนปริยัติเลย ทางที่ดีเราควรเขาหาธรรมะในพุทธศาสนากันอยางไร
ดีครับแบบมีหลัก เพราะพระไตรปฎกน้ันเหมือนของยอยยากเหลือเกิน
ครับ อาจารยแนะนําดวยครับ
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ตอบ
ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน กับปฏิบัติควรจะควบคูกันไป รูไว

บางดีกวาไมรู อะไรเลย ถาไมรู อะไรเลย มุงแตปฏิบัติอยางเดียว มี
บอยๆ ที่ปฏิบัติ ผิดก็ไมรูวาผิด คัมภีรบาลีบอกเราวา เม่ือปริยัติยังอยู 
ศาสนาก็ชื่อวายังตั้งอยู (ปริยตฺติยา ติาย สาสนํ ติํ โหติ)

สําหรับอินทรียที่คุณพูดถึงนั้น นาจะหมายถึงอินทรีย ๕ คือ
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา คนที่มีอินทรียแกกลาก็รูธรรม
ไดเร็ว คนที่มีอินทรียออนก็รูธรรมไดชา ตองคอยๆ บมอินทรียไปทีละ
นอย ธรรมะท่ีมีผูแตงอยางที่เขาใจงายก็มีอยูไมนอย ควรเสาะแสวงหา
มาอาน เพื่อเพ่ิมพูนสติปญญา พระไตรปฎกอานยากก็จริงแตที่มีผูทํา
ใหอานงายก็ มีเชน “พระไตรปฎกฉบับที่ทําใหงายแลว” “พระไตรปฎก
ฉบับยอความขยายความ” “พระไตรปฎกฉบับอธิบายความ” มีทั้งหมด 
๕ เลม คุณลองโทรถามท่ีสํานักพิมพธรรมดา ๐๒-๘๘๘-๗๐๒๖ ขอ
อนุโมทนาที่คุณสนใจในการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม

คาํถามที่ ๑๗๙๖
การทําจิตสมาธิถึงระดับข้ันเปนฌาน เห็นหลายๆ ทานบอกวา

เปนการหลุดพนอยางหน่ึง แตเปนการหลุดพนแบบไมเด็ดขาด คือ
เมื่อจิตออกมาจากฌาน กิเลสที่หลบอยูก็ฟูออกมาเหมือนหญาที่ถูก
หินทับ แตถึงอยางน้ันมันก็ยังมีประโยชนบางหรือเปลาครบั ในจิตขณะ
นั้นมันรูสึกสุข สงบใจอยางบอกไมถูก เหมือนติดใจในความสงบนั้น
นะครับ หากเราตองการเปลี่ยนอารมณใหเปนวิปสสนา เราควรมีหลัก
อยางไรครับ (พอเวลาผมน่ังสมาธิแลวออกจากสมาธิ ใจจะรูสึกสงบ 
สุขมาก แตมันเปนสุขที่ซึมๆ ทึบๆ อยางไรก็ไมรู บางทีสงบเปนวันๆ แต
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พอใจมันกระทบกับสิ่งที่ชอบใจ ไมชอบใจ มันก็ฟูแฟบไปอีก เหน่ือยใจ
ครับ ละอายใจดวย นั่งสมาธิมาเปนปแตเหมือนไมคอยกาวหนาในทาง
ธรรมเลยครับ คือชัดเจนครับวา โลภ โกรธ หลงมันไมไดลดลงสักเทาไร
เลย) อาจารยชวยแนะนําดวยครับ

ตอบ
การทําสมาธิจนไดฌานนับวาเปนเรื่องดี เปนความหลุดพนอยาง

หนึ่งท่ีทานเรียกวา วิกขัมภนวิมุติ แปลวา หลุดพนดวยการขมไว คือ
ขมกิเลสไวดวยกําลังฌาน พอฌานเส่ือม กิเลสก็มีขึ้นอีกเทาเดิมหรือ
อาจจะมากกวาเดิม เมื่อไดฌานแลวถาตองการเจริญวิปสสนาก็ตอง
ถอยจิตออกมา ใหอยูที่อุปจารสมาธิ แลวยกจิตขึ้นสูไตรลักษณคือ
ความไมเที่ยง ความเปนทุกข และความเปนอนัตตาของสิ่งทั้งหลาย
ก็จะไดทั้งสมถะและวิปสสนา สมถะเปนตัวขมกิเลสไว วิปสสนาเปน
ตัวทําลายกิเลส 

คําถามที่ ๑๗๙๗
ผมเคยอานหนังสือพุทธประวัติ ในหนังสือบอกวา มารเปนใหญ 

แมแตเทวดายังกลัว ถึงขนาดสามารถข้ึนไปอาละวาดถึงชั้นพรหมได 
พระพรหมซึ่งมีจิตเปนฌานนั้น มารก็สามารถเจาะเขาอารมณฌานได
หรือครับ

ตอบ
เปนธัมมาธิษฐานบอกใหเรารูวา เทวดาก็ตาม พรหมก็ตาม ที่ยัง

มีกิเลสอยู ยังแพอํานาจของมาร มารยังรังควานได 
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คําถามที่ ๑๗๙๘
สวัสดีคะอาจารย ปติกับปราโมทยแตกตางกันอยางไรคะ เห็น

ในอานาปานสติ ทานใหปติอยูในหมวดเวทนา สวนปราโมทยอยูใน
หมวดจิต เห็นมีอาจารยบางทานบอกวา ปราโมทยคือปติออนๆ ถาดู
กันตามสภาวธรรมแลว ปติกับปราโมทยเปนธรรมกลางๆ หรือเปลาคะ 
รบกวนเมตตาตอบดวยคะ

ตอบ
ปติ แปลวา ความอิ่มใจ, ปราโมทย แปลวา สดชื่นแจมใส

คลายๆ กัน บางทีก็ใชควบกันวาปติปราโมทย ในสติปฏฐานตอนท่ีวา
ดวยอานาปานสติ ทานใชคําวา รูชัดวามีปติหายใจเขาหายใจออก
ในจิตตานุปสสนา ทานใชคําวา ทําจิตใหปราโมทยหายใจเขาหายใจ
ออก ถาเรียงตามลําดับของสมาธิ ก็จะไดดังน้ี ศรัทธา ปราโมทย ปติ 
ปสสัทธิ สุข สมาธิ ไลกันมาตามลําดับ เนื่องจากปติและปราโมทย
ในที่นี้เกิดจากกุศลธรรม จึงจัดเปนกศุล 

คําถามที่ ๑๗๙๙
อาจารยครับ ผมสงสัยวา คนที่เกิดมาปญญาดี เขาทําบุญ

ดวยอะไร จึงเกิดมาเปนคนที่มีปญญาดีตั้งแตเกิดครับ ขอบคุณ
อาจารยวศินมากครับ

ตอบ
ถาตามนัยแหงจูฬกัมมวิภังคสูตร  การหม่ันคบหาบัณฑิต

นักปราชญทําใหเกิดมาฉลาด มีปญญามาก ถาอาศัยเหตุในปจจุบัน
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ตองหม่ันสดับตรับฟง ศึกษามาก คิดใหลึก หมั่นไตรตรองขบคิด
หมั่นลงมือปฏิบัติ คือลงมือทําใหมีประสบการณตรงในเร่ืองน้ันๆ อีก
หมวดหนึ่งพระพุทธเจาทรงแสดงไววา “เพื่อความเจริญแหงปญญา 
พึงเปนผูคบคนดี ฟงคําสั่งสอนของคนดี มีโยนิโสมนสิการ ปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรมคือปฏิบัติธรรมใหเหมาะสมแกฐานะของตน” 

คําถามที่ ๑๘๐๐
สวัสดีครับอาจารยวศิน ผมสงสัยวา คนที่แจกหนังสือที่ถูกตอง

ตามแนวพระไตรปฎกฉบับเถรวาท เมื่อเขาตายไปแลว เขาเกิดเปน
มนุษยใหมอีกคร้ัง เขาจะเปนผู มีปญญาดีใชหรือเปลาครับ ขอให
อาจารยวศิน ชวยตอบดวยครับ  ขอบคุณอาจารยวศินมากครับ

ตอบ
 ใชแลวครับ 

คําถามที่ ๑๘๐๑
พอดีไดไปทําบุญในวันเกิดพระอาจารย ไดปลูกตนไมและบุญ

อื่นๆ ขอแผสวนบุญท่ีไดทํามาแลวน้ีใหอาจารย ขอกราบแทบเทา
อาจารยเนื่องในวันครู แมจะผานมาแลว แตขอระลึกถึงพระคุณครู
ทานนี้ดวยคะ ขอใหบุญที่ทํามาทั้งหมดดลบันดาลใหอาจารย มี
สุขภาพแข็งแรง มีทรัพยมีบริวารท่ีดี คิดอะไรก็ขอใหสมปรารถนา
แข็งแรงท้ังกายและใจตลอดไปคะ กราบเทาดวยความเคารพคะ
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ตอบ
 ขออนุโมทนา ขอบคุณมาก 

คําถามที่ ๑๘๐๒
เรียนทานอาจารยคะ ขอเรียนถามวา การเขาทรงน้ีมีจริงไหมคะ 

ควรเช่ือหรือไมเชื่ออยางไรดีคะ สําหรับคนถูกเวทยมนต ควรปฏิบัติตน
ใหพนเวทยมนตอยางไรคะ กราบขอบพระคุณคะ 

ตอบ
การเขาทรง จริงก็มีไมจริงก็มี ไมจริงมากกวา เรื่องการถูกเวทย

มนต ผมไมมีความรู ทางนี้จึงตอบไมได ถาคุณตองการลองถาม
อาจารยที่เขาเลนทางเวทยมนต เขาอาจมีวิธีผูกวิธีแก ขอตอบเทานี้
นะครับ 

คําถามที่ ๑๘๐๓
สวัสดีครับอาจารย มีเพื่อนผมที่เปนหมอ ฝากถามมาวา การที่

หมอจําเปนตองโกหกคนไข เพราะกลัวคนไขรับไมได อาจทําใหอาการ
ปวยทรุดหนัก ถือวาเปนการปฏิบัติไปตามสมควรแกเหตุหรือไม บาป
หรือเปลาครับ

ตอบ
เรียกวา พูดเท็จที่ไมมีโทษ ศีลขาดแตไมบาป ตองพิจารณาถึง

คุณคาของคําพูด ถาเห็นวามีคุณคามีประโยชนก็ควรพูด ถาจริงดวย
ก็ยิ่งดี ถาเปนคําจริงแตเห็นวาพูดแลวมีโทษก็ไมควรพูด หลักกวางๆ
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ก็มีอยูอยางน้ี ภาษาทางจริยศาสตรทานเรียกวา prima facie duty
หมายถึงวา ทําหรือพูดใหเหมาะสมกับเหตุการณ ใหมีประโยชนทั้ง
แกตนและผูอื่น บางทีในการทําความดีครั้งใหญๆ เราอาจจะตอง
เส่ียงภัย เสียสละตนเพ่ือชวยเหลือผู อื่น ในการน้ีตองใช ไหวพริบ
และวิจารณปญญาใหทันตอเหตุการณ ภาษาทางพุทธศาสนามีอยู
คาํหน่ึงวา “การณวสิกตา” แปลวา การกระทําใหเหมาะสมกับเหตกุารณ 
คือมีเงื่อนไขวา ถาเปนอยางน้ันตองทําอยางน้ี คือเปล่ียนแปลงการ
กระทําและคําพูดไปตามเงื่อนไขนั้นๆ 

คําถามที่ ๑๘๐๔
กราบเรียนอาจารยคะ ตอนนี้หนูกําลังประสบกับความผิดหวัง

ในเร่ืองความรักคะ แตหนูก็ไมโกรธหรือแคนคนท่ีทําใหผิดหวังคะ
มีแตความหวังดีและปรารถนาดีใหเขา ทั้งทางโลกและทางธรรมคะ
ตอนน้ีหนูสวดมนตเชา-เย็น นั่งสมาธิภาวนาบาง พยายามฝกสติและ
ใหรูอารมณคะ ถาเราแผเมตตาใหเขาและใหเขามีสวนในความดีและ
บญุกศุลทีเ่ราทาํโดยทีเ่ขาไมไดอนโุมทนาหรอืไมรู  เขาจะรบัไดหรอืเปลา
คะ กราบขอบพระคุณอาจารยคะ ดวยบุญกุศลท่ีหนูไดทํามาตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน ขอใหอาจารยประสบพบแตสิ่งที่ดี มีทุกขนอย สุขภาพ
แข็งแรง อายุยืนยาว กราบขอบพระคุณอาจารยอีกครั้งคะ

ตอบ
สิ่งที่คุณทําอยูนั้นดีแลว ขออนุโมทนาดวย ความรักมีทั้งคุณและ

โทษ ตระหนักรูอยางท่ีคุณทําอยูนั้นเหมาะสมแลว เขาจะรูหรือไมรู 
ในสวนบุญที่คุณอุทิศให ไมเปนสิ่งสําคัญ ใจคุณสูงขึ้นดีขึ้นก็พอแลว 
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สุภาษิตฝร่ังเขาวา การทําผิดเปนเร่ืองธรรมดาของมนุษย แตการให
อภัยเปนเรื่องของเทวดา เมื่อใดเราใหอภัยเมื่อนั้นเราเปนเทวดา อภัย
ทานเปนส่ิงสําคัญทําใหเราอยูเปนสุข เมื่อใดเรารูจักคน คบหาสมาคม
กับคน เราตองพรอมเสมอที่จะใหอภัย สุภาษิตทางจริยศาสตรมีวา
“ยอมทนทุกขเพราะการทําผิดของผูอื่น ดีกวาเราไปทําผิดเสียเอง”

คําถามที่ ๑๘๐๖
เรียนอาจารยวศิน อินทสระ ผมไดอานหนังสือเรื่อง “พุทธโอวาท

กอนปรินิพพาน” ที่วางอยูตามจุดพักรอหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร 
แลวรูสกึชอบและถกูใจเพราะอานแลวทาํใหจติใจนอมเขาสูธรรมะไดดี
ทีเดียว ชวยเตือนตัวเองใหคลายความหมกมุนตางๆ และมุงไปในทาง
ที่ถูกตองได ผมมีความต้ังใจจะสรางหนังสือชุดนี้เพื่อแจกเปนธรรม
ทาน จึงไดพรอมใจท้ังครอบครัวติดตอไปตามโรงพิมพที่แจงอยูใน
หนังสือนั้นและไดซื้อมาเรียบรอยแลวจํานวน ๑,๐๐๐ เลม และได
เริ่มแจกไปบางแลวประมาณ ๑๐% โดยไดพิมพชื่อผมและครอบครัว
พรอมคําอธิษฐานและอุทิศบุญกุศลแปะติดตอนทายเลมดวย มาวันนี้
ผมไดลองคนหาที่ติดตออาจารย ลองดูก็ไดมาเจอในเว็บนี้ จึงไดติดตอ
เขามาเพื่อเปนการขออนุญาตในการขอพิมพหนังสือพุทธโอวาทกอน
ปรินิพพาน ถึงแมจะเปนการขอยอนหลังอยูสักหนอย ก็หวังวาทาน
อาจารยคงจะไมถือโทษและอนุญาตและอนุโมทนากับผมในการคร้ังน้ี 
จักเปนการโชคดีของผมเปนอยางมาก หากไดติดตอกับอาจารยแม
ทางเว็บบอรด และไดรับการอนุญาตแมวาหนังสือที่ผมซื้อมาจะเปน
การพิมพตอๆกันมา แตก็ไดระบุชื่ออาจารยไวชัดเจน ที่ปกจะเปน
รูปพระพุทธเจาตรัสรูใตตนโพธ์ิ และปกหลังเปนรูปปรินิพพาน จํานวน
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หนา ๖๓ หนา หากผมเขามาอานในนี้กอนหนาน้ี ผมก็คงจะติดตอไป
ที่สํานักพิมพธรรมดา ไวโอกาสหนาผมคงมีโอกาสติดตอมา ทายน้ี
หวังวาคงไดรับการอนุญาตจากอาจารย ในการสรางหนังสือเพ่ือ
แจกดังกลาว และหวังวาคงไดรับการอนุโมทนาบุญ ขอแสดงความ
นับถือและขอบคุณครับ

ตอบ
อนุญาตดวยความยินดียิ่ง และขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของ

คุณมา ณ โอกาสน้ีดวย ขอใหคุณเจริญในธรรมย่ิงๆ ขึ้นไป ฟงจดหมาย
ของคุณแลวเกิดปติปราโมช ขอใหคุณและครอบครัวประสบแตความ
สุขความเจริญ

คําถามที่ ๑๘๐๗
สัมมาทิฏฐิสูตรเปนพุทธพจนหรือพระสูตรท่ีแสดงโดยพระอริย-

สาวกองคใด มีสาระสาํคัญอยางไรคะ 

ตอบ
สัมมาทิฏฐิสูตรในมัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก พระไตรปฎก

เลม ๑๒ ขอ ๑๑๐ – ๑๓๐ พระสารีบุตรเปนองคแสดงแกภิกษุทั้งหลาย 
ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ตัวอยางเชน รูวาอะไรเปนรากเหงาของ
กุศลและอกุศล เปนตน มี ๑๖ เรื่องดวยกัน ไมสามารถนํามาลงไวใน
ที่นี้ไดทั้งหมด ขอใหผูถามลองเปดดูในพระไตรปฎกตามที่อางถึง หรือ
ใน “พระไตรปฎกฉบับที่ทําใหงายแลว” ของผม

ท่ีอางถึง หรือ
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คําถามที่ ๑๘๐๘
ที่ทานอาจารยเคยกลาวไววา ไมควรปฏิเสธมงคลท่ีมาถึงตนนั้น 

เปนพุทธพจนใชหรือไมคะ หากเปนพุทธพจน ในภาษาบาลีตรัสไววา
อยางไร หากไมใชพอจะเทียบเคียงกับหลักธรรมขอใดไดไหมคะ

ตอบ
คํานี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท เลาเร่ืองผูหญิงคนหนึ่งมีจิต

ปฏิพัทธในนายพรานเน้ือ เดินตามเกวียนเขาไป นายพรานไมรูวาเปน
ลูกเตาเหลาใคร จึงไมกลารับเธอข้ึนเกวียน ผูหญิงพูดขึ้นคําหน่ึงวา
“ผูมีปญญาไมควรปฏิเสธสิริมงคลท่ีมาถึงตน” นายพรานจึงยกเธอข้ึน
เกวียนไปเปนสามีภรรยากัน มีลูกถึง ๗ คน อันที่จริงผูหญิงคนนี้เปน
ลูกสาวเศรษฐีในเมืองราชคฤห เปนพระโสดาบันตั้งแตอายุยังนอย
แตที่ตามนายพรานไปนั้นก็ดวยปุพเพสันนิวาส โปรดอานรายละเอียด
ในหนังสือเร่ือง “ทางแหงความดี” เลม ๒ ปาปวรรควรรณนา เรื่องพราน
กุกกุฏมิตร (หัวเร่ือง “เหมือนมือไมมีแผล”)

คําถามที่ ๑๘๐๙
มีคําถามดังนี้ครับวา ทําไมคนที่ทําไมดีแตกลับรํ่ารวย สวนคนที่

ถือศีลใหทานแตกลับยากจน.....

ตอบ
 ความรํ่ารวยหรือทรัพยสินสมบัติ อาจเกิดขึ้นเพราะความดีก็ได

เพราะความชั่วก็ได คนดีรํ่ารวยก็มี ถารํ่ารวยเพราะความชั่ว อนาคต
จะเดือดรอน อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสวา คนพวกหน่ึงมืดมาแลวมืดไป 
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คนพวกหน่ึงมืดมาแลวสวางไป คนบางพวกสวางมาแลวมดืไป บางพวก
สวางมาแลวสวางไป คนที่หาทรัพยโดยทางทุจริต แมจะรํ่ารวย แต
เบ้ืองหนาเปนทุคติ แมในปจจุบันก็อยูอยางไมสบายใจ สวนคนท่ีตั้ง
อยูในศีลในธรรม อยูในสุจริต แมจะลําบากบางแตก็สบายใจ และ
สุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา ปจจุบันก็สบายใจ

คําถามที่ ๑๘๑๐
ขอเรียนถามวา ปรมัตถธรรม และสภาวธรรม เหมือนกันหรือไม

มีสภาพเปนอยางไร หากเราเริ่มปฏิบัติธรรม จะทราบไดอยางไรวา
นี่คือ ปรมัตถ มิใช บัญญัติ ขอบคุณครับ

ตอบ
ปรมัตถธรรม แปลวา ธรรมที่เปนประโยชนอยางยิ่ง โดยทั่วไป

หมายถึง ความจริงแทๆ เชน ขันธ ๕ ทุกคนประกอบดวยขันธ ๕ แมจะ
ตางกันในเรื่องรูปรางผิวพรรณ ตําแหนง ฐานะ ซึ่งเปนสิ่งสมมติ แตที่
เหมือนกันก็คือขันธ ๕ นี่แหละคือ ปรมัตถธรรม ทุกอยางไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา นี้ก็เปนปรมัตถธรรม ใชคําวา “สภาวธรรม” ก็ได
ความหมายเดียวกัน ผูที่จะปฏิบัติธรรมใหถูกตองสมบูรณ จะตอง
เขาใจใหถองแทเรื่องสัจจะทั้งสอง คือสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ 
เขาใจเรื่องสมมติสัจจะเพ่ือปฏิบัติจริยธรรมใหสมบูรณ เขาใจปรมัตถ
สัจจะเพ่ือกาวข้ึนสูโลกุตตรธรรม คือมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เทาท่ี
กลาวมาโดยยอนี้ หวังวาผูถามคงเขาใจ กลาวอีกปริยายหน่ึงวา อะไร
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูใดโดยชอบธรรม อันนั้นก็เปนปรมัตถ
ธรรมสําหรับผูนั้น เชน นิทานชาดกเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับเด็ก 
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อันนั้นก็เปนปรมัตถธรรมของเขา พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดยเอนก
ปรยิายใหเหมาะสมแกอปุนสิยัของผูฟงนัน้ๆ  การแสดงธรรมของพระองค
จึงใหสําเร็จประโยชนทุกครั้ง

คําถามที่ ๑๘๑๑
เรยีนทานอาจารย  ในสงัคมทีส่บัสนวุนวายและตองเกีย่วของกบัคน

มาก ควรจะทําใจอยางไรใหพออยูไดโดยไมเดือดรอนนัก ขอบพระคุณ

ตอบ
พระพุทธเจาตรัสสอนวา 
๑. ทําใจใหเหมือนแผนดิน ที่ใครๆ จะขุดใหหมดไมได
๒. ทําใจใหเหมือนนํ้าในแมนํ้า ซึ่งใครๆ จะเอาคบเพลิงไปจุดให

ติดไมได คบเพลิงดับไปเอง
๓. ทําใจใหเหมือนทองฟา ซึ่งใครๆ จะเขียนภาพใหติดไมได
๔. ทําใจใหเหมือนถุงหนังแมวซึ่งฟอกดีแลว ใครๆ จะตีใหมีเสียง

ดังไมได
เมื่อทําใจไดดังน้ี ยอมจะอดทนไดตอคํากลาวของผูอื่น ไมวาเขา

จะกลาวดวยคําหยาบหรือกลาวดวยเจตนารายอยางไร นอกจากนี้
พระพุทธเจายังตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา ถามีโจรใจเห้ียมนําเลื่อยซึ่งมี
ดามทั้ง ๒ ขาง มาเลื่อยเธอทั้งหลายใหขาดเปนทอนเล็กทอนใหญ
ถาเธอยังทําใจใหคิดประทุษรายตอโจรนั้น ไมชื่อวาทําตามคําสอน
ของเราผูเปนศาสดา

(นัย กกจูปมสูตร มัชฌิมนิกาย)
เคยไดฟงมาวา แผนดินรับไดทั้งของหอมและของปฏิกูล และ

สามารถทาํขยะมลูฝอยใหเปนปุยได  ถาเราทาํใจใหเหมอืนดนิในแงนีไ้ด 
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ก็ชื่อวาแปรสิ่งที่ไมเปนประโยชนใหเปนประโยชน ทําใจใหเหมือน
ตาขายซึ่งไมติดลม คือไมเก็บลมไว ลมพัดมาแลวผานไป ถาทําใจ
ใหสูงเหมือนฟา ใครๆ ยอมจุดไฟเผาไมได ใครจุดไฟเผาฟาก็จะลําบาก
เปลา เดือดรอนตัวเองโดยเปลาประโยชน

คําถามที่ ๑๘๑๒
ขอใหอาจารยชวยอธิบายวา ในชีวิตประจําวัน เราควรมีสติรูตัว

อยูเนืองๆ คําวาสติรู ตัวอยูเนืองๆ นี้ หมายถึงตัวสติที่ทําใหเรารู วา
ขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู เชน ลมหายใจเขาออก เดินอยู กิน นอน
นั่ง คิด จินตนาการ โกรธ มีราคะ อยากได ใชหรือไม หรือหมายถึง
ตัวสติที่จดจออยูกับการเกิดดับของสภาวธรรม เชน ขันธ ๕ ที่เรียกวา 
สติแท ครับ

ตอบ
สติในทุกอยางทุกเรื่อง ดังสุภาษิตที่วา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา

แปลวา สติจําตองใชในทุกๆ เรื่อง สติมโต สุเว เสยฺโย ผูมีสติ ดีทุกวัน
ในความหมายหนึ่ง สติหมายถึงความไมประมาท ระมัดระวังในการทํา 
การพูด การคิด (สติสังวร) มีพระพุทธพจนอยูบทหน่ึงวา “กระแสกิเลส
เหลาใดในโลก สติเปนเครื่องกั้นกระแสกิเลสเหลาน้ัน”

คําถามที่ ๑๘๑๓
เรียนอาจารยที่เคารพ ผมสงสัยวาทําไมหลายๆ คนรวมทั้ง

พระหลายรูป มาถกเถียงวานิพพานไมใชอนัตตา หลายทานบอกและ
สอนวาเปนอัตตา เชน วัดธรรมกาย หลายทานวาไมเปนทั้งอัตตาและ
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อนัตตา แตจากคาํสอนของพระพุทธศาสนา ทีว่า “สพเฺพ ธมฺมา อนตตฺา” 
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ธรรมทั้งปวง = สังขารธรรมหรือสังขตธรรม
และวิสังขารธรรมหรือ อสังขตธรรม (นิพพาน) พระพุทธเจาก็บอก
ชัดเจนแลว ไมไดมียกเวนอะไร นิพพานก็เปนธรรมอันหน่ึงในธรรม
ทั้งปวง ผมเขาใจและเช่ือวาธรรมท่ีพระพุทธเจาแสดง ไมวาแสดงให
ใคร เมื่อไร สั้น ยาวแคไหน ก็ตองเปนเหมือนกันหมด ไมขัดแยงกันเอง 
เมื่อทานแสดงชัดเจนเชนนี้แลว ไมมีที่ใดวา ยกเวน นิพพาน ทําไม
หลายๆ คนยังมาใชความคิดแสดงความเห็นสวนตัว ตีความกันเองอีก

ตอบ
 ความคิดเห็นของคุณถูกตองแลว ขออนุโมทนา

คําถามที่ ๑๘๑๔
มีพุทธพจนตรัสไว คนดีมีขันติ มีหิริ เปนอยูยาก สวนคนเลวไมมี

ขันติ ไมมีหิริ เปนอยูยาก พระพุทธเจาทานตรัสกลาวไวหมายความวา
อยางไรครับ หมายถึงเปนการทวนกระแสกิเลสหรือครับ ชวยอธิบาย
ดวยครับ

ตอบ
พระพุทธพจนเต็มๆ มีดังตอไปนี้ 
“คนไมมีหิริ กลาเพียงดังกา (คือ กลาลักขโมย ฉอฉลดวยเลหกล

ตางๆ) มีปกติกําจัดคุณของคนอ่ืน แลนไปเอาหนา คะนองกาย วาจา 
เปนผูเศราหมอง ยอมเปนอยู งาย สวนคนมีหิริ แสวงหากรรมอัน
สะอาดอยูเปนนิตย ไมหดหู ไมคะนองกาย วาจา เลี้ยงชีพดวยปจจัย
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ที่บริสุทธิ์ เห็นอาชีวะหมดจดวาเปนสาระ ยอมเปนอยูยาก” (มลวรรค 
ธรรมบท) โปรดอานคําอธิบายและเรื่องประกอบในหนังสือ “ทางแหง
ความดี” เลม ๓ มลวรรควรรณนา เรื่อง “กลาเพียงดังกา” ของผูตอบ 

คําถามที่ ๑๘๑๕
รู สึกชอบใจบทความของอาจารยที่กลาวไววา “ผูที่อดทนตอ

ความชอบใจ นายกยองยิ่งกวาผูที่อดทนตอความไมชอบใจ” ประมาณ
วาเหนือชั้นกวา ละเอียดกวา เปนพุทธพจนหรือเปลาครับ

ตอบ
ไมเคยเจอพระพุทธพจนทํานองนี้ ยังนึกไมออก จําไดวาเคยพบ

ในภาษาอังกฤษ แตจะเปนคําพูดของใครก็จําไมไดเสียแลว ใจความ
วา “คนออนแอ พออดทนตออารมณที่ไมนาพอใจได แตคนเขมแข็ง
เทานั้น ที่จะอดทนไดตออารมณที่นาพอใจ” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา 
คนออนแอพอจะอดทนไดตอความลมเหลว แตคนเขมแข็งเทาน้ัน
ที่จะอดทนตอความสําเร็จได ประโยคภาษาอังกฤษวาอยางไรก็ลืมไป
แลว ถาจะแตงใหใหมก็เกรงจะไมเหมือนเดิม

คําถามที่ ๑๘๑๖
ใครๆ ก็ชอบพูดกันวา พอแมตองมีหลักพรหมวิหาร มีเมตตา

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ๓ ขอแรกพอเขาใจครับ แตพอมาถึงขอ
อุเบกขา ชาวบานจะเขาใจกันวา เฉยๆ คือไมทําอะไรเลย ปลอยเลย
จริงๆ อุเบกขาคือเฉยเมย ประมาณวาเฉยไมรูไมชี้ อยางน้ันหรือครับ 
เหมือนเห็นลูกทําผิดก็เฉย ปลอยมัน ทําอะไรไมไดแลว อุเบกขาจริงๆ 
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ควรเปนอยางไรครับถึงจะตรงตามหลักพุทธศาสนา ขออุเบกขาน้ี
นาจะเปนตัวธรรมท่ีทําใหเมตตา กรุณา มุทิตาเปนกลางคือมีความ
ยุติธรรมนะครับ ประมาณวาคอยคุมอีก ๓ ขอที่เหลือใหสมดุลในธรรม

ตอบ
ถกูตองแลว อเุบกขาเปนธรรมทีร่กัษาธรรม คอืรักษาความยตุธิรรม

ไว และไมวุนวายเกินไปในเรื่องที่พอจะวางไดปลอยได

คําถามที่ ๑๘๑๗
การรับรูสภาวธรรมของพระโสดาบัน กับพระอรหันตแตกตางกัน

อยางไรครับ ประมาณนี้หรือเปลาครับ พระโสดาบันรูสึกสุข ทุกข คือ
ดูเห็นอยู เห็นวามันเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป แตยังไมวาง แตเห็นตัวสภาวะ 
สวนพระอรหันตเห็นสภาวะเหมือนกับพระโสดาบัน แตทานเห็นแลว
ปลอยวาง สักแตวาเปนสภาวะ ผิดถูกอยางไรอาจารยชวยตอบดวย
ครับ

ตอบ
พระอรหันตมีภูมิธรรมสูงกวาพระโสดาบันมาก เพราะฉะนั้น

การเห็นสภาวธรรมตามความเปนจริง จึงพลอยแตกตางกันไปดวย 
เปรียบเหมือนความเขาใจในวิชาการ เชน คณิตศาสตรของเด็กชั้น
ประถมกับของผูสําเร็จปริญญามาทางนี้ ยอมจะแตกตางกัน
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คําถามที่ ๑๘๑๘
สวัสดีครับอาจารย ที่อาจารยบอกวา ผูปฏิบัติธรรมะตองรูทั้ง

ปรมัตถ และสมมติ หมายความเหมือนที่ทางพระพุทธเจาทานชอบ
สอนวา ทานยอมรับความจริงของปุถุชน (สมมติสัจจะ) เหมือนปุถุชน
ทําบุญ ก็ยอมตั้งความปรารถนาในการทําบุญทําทานน้ันดวย (บุญที่มี
อุปธิ) พระพุทธเจาทานก็ยอมรับขอนี้ แตทานก็บอกวายังมีบุญท่ี
ละเอียดปราณีตกวานี้ใหเธอไดสัมผัสอีกนะ ผมวาถาเรามีปรมัตถ
เปนฐานแกจริยธรรมแลว ศีลธรรมของเราก็เขมแข็ง เพราะเขาใจจุด
มุงหมายของศีลวาเราตองมีศีลเพ่ือเหตุใด แตถึงจะไมเขาใจปรมัตถ
ก็ควรจะมีศีลธรรม อยางนอยก็เห็นแกสังคมนะครับ เหมือนมีธรรม
ทุกระดับใหแกคนทุกชนชั้นไดเลือกใช สรุปวาดีทั้งน้ันถามีสัมมาทิฏฐิ 
ไมเปนการยึดมั่นศีล

ตอบ
ความเขาใจของคุณถูกตองดีแลวขออนุโมทนา

คําถามที่ ๑๘๑๙
สวัสดีคะ มีผูรู  ๒ ทาน ทานแรกบอกมาวาศาสนาเกิดมาจาก

ความกลัว สวนอีกทานบอกวาเกิดจากความไมรู  แลวศาสนาพุทธ
เกิดมาจากอะไรคะ หนูวานาจะเกิดมาจากความกลัว แตเปนความ
กลัวท่ีละเอียด กลัวกิเลส อาจารยคิดวาพุทธศาสนาเกิดมาจาก
อะไรคะ รบกวนตอบดวยคะ ขอบคุณคะ
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ตอบ
พุทธศาสนาเกิดมาจากพระปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และ

พระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจา

คําถามที่ ๑๘๒๐
สวัสดีครับอาจารย คุณแมของผมแกเปนคนมีศรัทธามาก ใครมา

บอกบุญมาแจกซอง แกก็ทํา ทํามากซะดวย มีกิจกรรมหน่ึงท่ีแกตอง
ไปทุกป คือไปอินเดีย ไปชมสังเวชนียสถาน ไปมาแลว ๔ ครั้่ง น่ีแก
จะไปอีก ผมถามวาแมไปทําไมบอยๆ ผมเปนหวงสุขภาพ คุยไป
คุยมาเลยรูวา พระโฆษณาวา หากอยากจะไปบุญใหญ ไดบรรลุธรรม
พุทธบริษัทท่ียอดเย่ียม ชาติหน่ึงตองไดไปเย่ียมชมสังเวชนียสถาน
คลายกับที่พี่นองชาวมุสลิมตองไปเมกกะ ผมเลยบอกกับแมวา ความ
สังเวช การเห็นธรรม หรือบุญนั้น ไมจํากัดกาล สถานท่ี ธรรมะเปน
อกาลิโก เราเห็นอะไรหากเรามีสติ มีโยนิโสมนสิการ คือคิดเปน คิดถูก
ตามความเปนจริง เราก็เห็นธรรมในนั้นได แมแตนั่งเฉยๆ หากเราดู
หรือภาวนาเปนก็ไดบุญโขแลว ที่ผมนําเร่ืองคุณแมมาเลาน้ีเพราะผม
เช่ือวาคงมหีลายๆ ทานทีค่ดิเชนนี ้คอืมีศรัทธาโดดๆ ไมประกอบไปดวย
ปญญา คือหมดเปลืองเงินทองไปมาก ไปดูมาจริง แตใครจะรับรอง
ละครับวาจะไดความสังเวชในธรรมจริง ไดบรรลุธรรมจริง ผมเห็นสวน
ใหญก็เหมือนไปเที่ยว ไดไปถายรูป ผมไมอยากจะวาพระหรือคณะ
ผูจัดนําวาหลอกลวง แตอาจจะทําไปดวยความหวังดี แตไมประกอบ
ไปดวยปญญา การบรรลุธรรมควรเปนการเดินทางของจิตใจมากกวา
ที่จะเปนการเดินทางไปสถานท่ีตางๆ พระพุทธเจาทานยังตรัสไมใหติด
ในตัวทานเลย หากเรารูวาทานตรัสรูอะไร ปฏิบัติบูชาทานจนเห็น
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ผลบาง นําไปดําเนินชีวิตบาง ผมวาน่ันแหละพระองคคงพอใจท่ีสุด 
ขอถามอาจารยครับวา หากเราจะบรรลุธรรม หรือการเกิดสังเวชธรรม 
จําเปนหรือเปลาครับที่เราตองเดินทางไปสังเวชนียสถาน ความเห็น
ของผมเปนอยางไรรบกวนตอบดวยครับ ขอบพระคุณครับ

ตอบ
เห็นดวยกับความคิดเห็นของคุณ พระพุทธเจาเคยตรัสแกภิกษุ

ทั้งหลายไววา แมจะเดินตามหลังพระองค เกาะชายสังฆาฏิของ
พระองคอยู ก็ไมชื่อวาอยูใกลพระองคถาไมปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม แตถาผูใดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แมจะอยูไกลพระองค
สักเทาใดก็ชื่อวาอยูใกลพระองค

คําถามที่ ๑๘๒๑
ขอความกรุณาทานอาจารยอธิบายโดยยอวา การศึกษาเปรียญ

ธรรม และประกาศนียบัตรบาลีใหญ มีสาระสําคัญอยางไร เหมือน
หรือแตกตางกันอยางไรบางคะ

ตอบ 
การศึกษาเปรียญธรรม ศึกษาไปตามหลักสูตรคณะสงฆ สวน

การศึกษาบาลีใหญนั้นเปนคนละเร่ืองกัน คณะสงฆคงจะเห็นวา บาลี
ใหญวิจิตรพิสดารเกินไป จึงมิไดบรรจุไวในหลักสูตรใหภิกษุสามเณร
ไดเรียน บาลีใหญจะอธิบายพระไตรปฎกทุกคํา เคยเห็นพระสูตรเดียว
เชน พรหมชาลสูตร เขาทําเปนหนังสือได ๑ เลมใหญๆ ผมอานดูแลว
รูสึกวาวิจิตรพิสดารเกินไป คือมากเกินไปนั่นเอง ขอตอบเพียงเทาน้ี บบเเเพพพพีียยยยงงงงเเเเททททาาาานนนนี 
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คําถามที่ ๑๘๒๒
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมสงสัยวา คนท่ีปรารถนาตําแหนง

พระภิกษอุคัรสาวกเบือ้งซายของพระพทุธเจาในอนาคต  คนท่ีปรารถนา
ตําแหนงน้ี สามารถบรรลุเปนพระโสดาบัน กอนท่ีจะไดเปนพระภิกษุ
อัครสาวกเบ้ืองซายของพระพุทธเจาไดหรือเปลาครับ ผมสงสัยมาก
ครับ ขอใหอาจารยวศินชวยตอบดวยครับ ขอบคุณอาจารยวศินมาก
ครับ

ตอบ
เมื่อทานเปนพระโสดาบันแลว ทานจะเกิดอีกไมเกิน ๗ ชาติ

ทานอาจเปนพระอรหันตเสียกอนแลวไมเกิดอีก โดยท่ีพระพุทธเจา
องคใหมยังไมไดมาตรัสรู ไมทราบวาทานจะวนเวียนอยูในเทวดาและ
มนษุยนานสักเทาใด  เพราะชาติหนึง่ของเทวดาน้ันคอนขางจะนานมาก 
แตทราบวาทีเ่คยเปนมา  อคัรสาวกเบือ้งขวาเบือ้งซาย  เชน  พระสารบีตุร 
พระมหาโมคคัลลานะ ไมไดเปนอริยบุคคลมากอน มาสําเร็จเอาใน
ชาติที่เปนอัครสาวกนั่นเอง

คําถามที่ ๑๘๒๓
สวัสดีครับอาจารยวศิน ผมสงสัยวา เทพท่ีอยูบนสวรรคสามารถ

ทําบุญกับพระพุทธเจาไดทุกวันหรือเปลาครับ ขอใหอาจารยวศิน
ชวยตอบดวยครับ ขอบคุณอาจารยวศินมากครับ
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ตอบ
 ขอนี้ผมไมแนใจ เพราะพระพุทธเจาทานนิพพานไปนานแลว

ทานเคยตรสัไววาเมือ่ทานนพิพานแลว  เทวดาและมนษุยจะไมสามารถ
เห็นทานไดอีกเลย (พรหมชาลสูตร ทีฆนิกาย) เม่ือเปนเชนนี้จะทําบุญ
กับทานโดยวิธีใด อาจมีบางวิธี เชน บูชาพระเจดียซึ่งบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ สวดมนตระลึกถึงพระคุณของทาน ปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของทาน ซึ่งถือวาเปนการบูชาอยางยิ่ง (มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกาย)

คําถามที่ ๑๘๒๔
ขอความกรุณาทานอาจารยชวยอธิบายดวยครับ พระไตรปฎกคือ

อะไรครับ ธรรมบท คืออะไรครับ อรรถกถา คืออะไรครับ ขอบคุณทาน
อาจารยวศิน อินทสระมากครับ

ตอบ
พระไตรปฎกคือ คัมภีร ที่บรรจุคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่ง

พระคันธรจนาจารยไดทําไวเมื่อพ.ศ. ๔๐๐ เศษที่ลังกา แยกเปน ๓
หมวดใหญคือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก 
ธรรมบทเปนพระธรรมสวนหนึ่งในพระไตรปฎก อยูในพระไตรปฎก
เลมที่ ๒๕ สวนอรรถกถาคือ คําอธิบายพระไตรปฎกของพระอรรถกถา
จารยซึ่งไดทําไวประมาณพ.ศ. ๑๐๐๐ เปนตนมา หมายความวาทํากัน
หลายคร้ัง

อยูในพระไตรปฎก
กของพระอรรถกถา
หมายความวาททํากัน
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คําถามที่ ๑๘๒๕
สวัสดีครับอาจารย ผมมักจะถือโอกาสสมาทานศีล ๘ ทุกวันพระ

โดยไมใหใครรู จนมีพี่ที่ทํางานสังเกตเห็นวา ผมมักจะไมทานขาวเย็น 
ไมดื่มเหลา สูบบุหรี่ พี่เขาก็เลยเตือนดวยความหวังดีวา จะทําอะไรก็
ตองถือหลัก “ทางสายกลาง” ไมสุดโตง หากตองเขาสังคมบาง ตอง
ดื่มบาง ก็ตองทํา แตเราไมดื่มหนักมากนะ ผมย้ิมรับแลวตอบวาครับ 
อาจารยครับหลักทางสายกลางของพุทธศาสนาจริงคือ ความถูกตอง
ดีงาม ไมใชแบบที่พี่เขาบอก ทางสายกลางแบบของพี่เขาคือ ตรงกลาง
ระหวางกิเลสมากกวา ประมาณวา หากเรากินเหลาเปนขวดๆ ก็มากไป 
ไมกินเลยก็นอยไป ผมวาอยางนี้เปนทางสายกลางท่ีผิดหลัก ผมวา
ทางสายกลางจริงๆ ตองเปนความถูกตอง ดีงาม ถูกตองดีงาม
ประกอบไปดวยปญญา มีสัมมาทิฏฐิ ผมวาตรงน้ันเปนทางสายกลาง
ที่แท สวนการถือศีลหรือวัตรปฏิบัติอะไรก็ตาม หากเราปฏิบัติแลวกุศล
ธรรมเจริญข้ึนก็ควรปฏิบัติ ไมปฏิบัติก็ไมนาจะผิดอะไร ผมเห็นวา
คนที่ออนแอทางจิตใจ ถูกกิเลสนําพา เวลาเห็นใครปฏิบัติดี ก็มัก
จะอาง แกตัววาพวกน้ีสุดโตง อาจารยครับ “ทางสายกลาง” ที่ตรง
ตามหลักพุทธศาสนา พระพุทธเจาทานตรัสไวอยางไรบางครับ

ตอบ
 ที่คุณทําอยูนั้นดีแลว อยาไปฟงเสียงคนไมรู
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คําถามที่ ๑๘๒๖
สวัสดีครับอาจารย มีอยูเหตุการณหนึ่งผมเลนกีฬาแลวเกิดเหตุ

ปะทะกันจนทําใหผมปอดรั่ว ตองไปโรงพยาบาล ทําการรักษาโดยใช
เหล็กแหลมเจาะอก ผานซี่โครงทะลุเขาไปในชองปอด ใชแคการฉีดยา
ชาเทาน้ัน แตมันมีเสี้ยวนาทีที่ผมไมลืมเลย คือจังหวะท่ีหมอตอง
กดเจาะปอดน้ัน แรงกดทําใหตัวผมกระเดงขึ้นมาเลือดไหลทวม ผม
ไมรูสึกเจ็บ แตนํ้าตามันไหลออกมา แลววินาทีนั้นผมก็นึกถึงเหตุการณ
ที่มันผานมานานมากแลว เปนเหตุการณตอนเด็ก ตอนท่ีผมจับปลา
แลวเอาไมมาเสียบจากทางปากปลาเปนๆ ครับ มันดิ้นจนน่ิงไป อันนี้
ผมคิดวาที่ผมตองปอดรั่ว จนหมอตองเอาเหล็กมาเจาะอกผมก็คงมา
จากเศษเสี้ยวของกรรมที่ผมเคยทํากับปลาตัวน้ัน เหตุการณนั้นทําให
ผมกลัวบาปกรรมที่ผมทําขึ้นมา จนตองเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีเมตตา
มากขึ้น อาจารยครับหากเรามีเหตุการณเฉียดตาย หรือกําลังจะตาย
จิตจะทําหนาที่เหมือนฉายหนังแหงการกระทําที่เราไดทําไป มาฉาย
ในเสี้ยววินาที ผมมานั่งนึก นี่ถาผมตายไปโดยที่จิตมาฉายการกระทํา
ตอนฆาปลา ผมคงมีทุคติเปนที่หมายแนๆ เลยซึ้งใจเลยครับวา เรา
ควรประพฤติแตความดี ใหเปนบุญกุศลจนคุนเคย จิตจะไดนึกถึง
แตความดี หากเรานอนหลับหรือทําอะไรแลวเกิดอุบัติเหตุ จิตของเรา
ก็หนวงบุญกุศลไป ธรรมดาของจิตก็เปนอยางนี้หรือเปลาครับ วิจิตร
พิสดารแทๆ ครับ

ตอบ
ถูกตองแลว ขออนุโมทนาดวย เรื่องกรรมสลับซับซอนมาก

ยากท่ีจะรูวา ผลอะไรเกิดจากกรรมอะไรนอกจากทานผูไดทิพยจักษุ
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หรือจุตูปปาตญาณ ถึงจะจําแนกกรรมเจาะลงไปเปนเรื่องๆ ได ที่คุณ
กลัวบาปและอยากจะทําความดีใหมากข้ึนนั้น เปนจิตสํานึกท่ีดีแลว
ขอใหรักษาไว ตามที่เลามาทําใหรูสึกสงสารคุณอยางยิ่ง

คําถามที่ ๑๘๒๗
พอเวลาความกําหนัดเกิดข้ึนผมมักใชการน่ังสมาธิ โดยนึกถึง

ซากศพ ก็พอจะสงบใจไดบาง แตพอออกจากสมาธิ ความกําหนัด
เกิดขึ้นมากกวาเดิมอีกครับ หากเราตองเกิดความกําหนัดขึ้นมา แลว
จะใชวิปสสนาถอนรากมันเลย มีหลักการอยางไรบางครับ รบกวน
ดวยครับ ขอบคุณ

ตอบ
ทานสอนใหพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือปฏิกูลสัญญา สําคัญ

หมายวาส่ิงทั้งปวงไมงามเปนปฏิกูลนารังเกียจ พิจารณาอาการ ๓๒
ก็ได โดยแยกสวนในรางกายคนออกเปนสวนๆ เชน เนื้อ เอ็น กระดูก
นํ้าเลือด เปนตน ไปจนถึงปสสาวะอุจจาระ ซึ่งลวนปฏิกูลท้ังนั้น

คําถามที่ ๑๘๒๘
ตามที่พระกรรมฐานทานบอกวา  เราจําตองตัดตอนชวงแหง

ปฏิจจสมุปบาท ชวง “เวทนา” กับ “ผัสสะ” รบกวนอาจารยชวยอธิบาย
ตัวอยางเชน เราอาบน้ํารูสึกเย็นสบาย (เวทนา) พอชอบใจ หรือไม
ชอบใจ (ตัณหา) มันเร็วขนาดนั้นเราจะตัดทันไดอยางไรครับ เหมือน
กบัวาพอน้ํารดถูกตวัปุบ มนักเ็ยน็โดยอัตโนมัตเิลย เหมือนกับเปนวิบาก
ที่เราควบคุมไมได หรือวาเกิดเวทนามาก็ดูมันอยางเดียว ชวยอธิบาย
เสริมดวยครับ ไมคอยเขาใจเลยครับ
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ตอบ
กระทบเยน็กร็ูวาเยน็ กระทบรอนกร็ูวารอน พจิารณาวามนัไมเท่ียง 

มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เทานี้ก็พอแลว

คําถามที่ ๑๘๒๙
เราจะสามารถอธิบาย สมถะและวิปสสนาภาวนา โดยใชอริย-

มรรคมีองคแปดเปนหลักไดไหมคะ เชน การเจริญมรรคองคใดท่ีจัดวา
เปนสมถภาวนา องคใดจัดวาเปนวิปสสนาภาวนา

ตอบ
องคใดก็ได ถาจิตสงบก็เปนสมถะ ถาจิตสวางดวยปญญาก็เปน

วิปสสนา

คําถามที่ ๑๘๓๐
ขอความกรุณาทานอาจารยกลาวถึงธรรมะท่ีจะชวยบรรเทา

ความเศราโศกจากความสูญเสียและจากการประสบกับโลกธรรมฝาย
ไมดีอื่นๆ เพื่อเปนเครื่องเตือนใจดวยนะคะ กราบขอบพระคุณทาน
อาจารยอยางสูงคะ 

ตอบ
ขอใหบริกรรมภาวนาคําสอนของพระรัฐบาลไวสัก ๒ ขอ คือ
๑. สัตวโลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืน 
๒. สัตวโลกไมมีสิ่งเปนของของตน เราจําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
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สวนเรื่องโลกธรรมสวนที่ไมนาปรารถนา คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ 
นินทา ทุกข นั้นใหเห็นเปนเรื่องธรรมดา

ใครชอบใครชัง ชางเถิด ใครเชิดใครชู ชางเขา 
ใครดาใครบน ทนเอา  ใจเรารมเย็น เปนพอ
ขอขอบใจทุกคนที่ถามมา ขอใหมีความสุขและพนทุกขเถิด

คําถามที่ ๑๘๓๑
เพื่อนของผมเขาอานหนังสืออริยสัจของอาจารย เกิดสงสัย

แลวฝากผมมาถามวา ทุกขเกิดข้ึน ทําไมตองดูตองรูมันดวย ทําไมเรา
ไมดับทุกขละครับ ผมอธิบายตามความเขาใจของผมวา เหมือนกับ
เราปวยเปนโรค (ทุกข) เรามีหนาที่ตองรูวาเราปวยเปนโรคเทานั้น
เราไปแกไปตัดที่โรคไมได สวนท่ีเราตองแกคือตนเหตุของโรค (สมุทัย) 
ไมรู ว าอธิบายไดถูกตองหรือเปลา ใหอาจารยอธิบายดีกวาครับ
รบกวนตอบเด็กไรเดียงสาทางธรรมดวยครับ  ขอบพระคุณครับ

ตอบ 
ที่คุณอธิบายนั้นถูกตองแลว การดับทุกขตองดับที่สาเหตุของ

ทุกข สมมติวาคุณรักใครสักคนหนึ่งแลวเขาไมรักคุณ ถาคุณไปดับ
ทุกขโดยการไปฆาเขาหรือทํารายเขา ก็จะทําใหเกิดทุกขเพิ่มขึ้น
อีกเยอะ เชน ตองไปติดคุกเปนตน สาเหตุมาจากความรัก คุณตองดับ
ที่ความรักคือเลิกรักเสีย  ก็หมดทุกข
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คําถามที่ ๑๘๓๒
สวัสดีครับอาจารยวศิน ผมสงสัยวา ผมไปทําบุญที่วัดวันพระ

แลวแมผมอยูบาน แมผมฝากขนมใหผมไปทําบุญที่วัด แบบน้ีแมผม
จะไดบุญหรือเปลาครับ ขอใหอาจารยวศินชวยตอบดวยครับ ขอบคุณ
อาจารยวศินมากครับ

ตอบ
ได แมคุณก็ไดบุญดวย

คําถามที่ ๑๘๓๓
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมสงสัยวา คนท่ีจะเปดรานขายของ

ควรยึดหลักธรรมขอใดเอาไวประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเปดรานขายของ
ครับ ขอใหอาจารยวศินชวยตอบดวยครับ ขอบคุณอาจารยวศินมาก
ครับ

ตอบ
ควรจะใชหลกัธรรมเพือ่ครองใจคน  จะไดครองใจลกูคาได  หมายถงึ

สงัคหวัตถุ ๔ ของพระพุทธเจานั่นเอง คือ 
๑. ทาน ในที่นี้หมายถึงความไมเห็นแกตัว ไมเอากําไรมากเกินไป

ทํานองวา เขาก็ไดเราก็ได คือ เขาไดสิ่งของที่พอใจไมแพงเกินไป เรา
ก็อยูไดดวย

๒. ปยวาจา พูดจาดี หนาตายิ้มแยมแจมใส
๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน คือขอใหคิดวาเราตั้งรานคาเพื่อ

ใหความสะดวกแกคนแถวนั้น เปนการทําประโยชนใหแกชุมชน
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๔. สมานัตตตา เปนคนเสมอตนเสมอปลาย ไมสามวันดีสี่วันราย
รวมสุขรวมทุกขกับลูกคา เห็นอกเห็นใจและเขาใจ

คําถามที่ ๑๘๓๔
สวัสดีครับอาจารยวศิน ผมอยากถามวา เราจะส่ังใจแลวส่ังกาย

ตวัเองอยางไร เพือ่ใหปฏบิตัติามคาํสัง่สอนของพระพุทธเจาไดทกุอยาง
ครับ ขอใหอาจารยวศินชวยตอบดวยครับ ขอบคุณอาจารยวศินมาก
ครับ

ตอบ
สั่งกายใหอยูในกายสุจริต ๓ สั่งวาจาใหอยูในวจีสุจริต ๔ สั่งใจ

ใหอยูในมโนสุจริต ๓ ทั้งหมดน้ีเรียกกุศลกรรมบถ แปลวา ทางแหง
กุศล ทางแหงการบําเพ็ญคุณงามความดี ในมงคล ๓๘ ประการขอวา
ธรรมจริยา คือ การประพฤติธรรม ทานนําเอากุศลกรรมบถ ๑๐ นี้มา
เปนบทตั้งขยายความแหงธรรมจริยา สําหรับกายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ 
และมโนสุจริต ๓ มีอะไรบาง ขอใหคุณลองคนหาดู จากหนังสือธรรม
ซึ่งมีอยูทั่วไป ผมขอพูดเพียงยอๆ เทานี้

คําถามที่ ๑๘๓๕
ทางสายเอก สายตรง ที่เราจะไมหลงทางปฏิบัติ ควรไปแนว

สติปฏฐาน ๔ เทานั้นหรือครับ หรือสําหรับผู เริ่มปฏิบัติธรรมควร
นอมหลักธรรมขอใด  มาปฏิบัติในเบื้องตนกอน
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ตอบ
สติปฏฐาน ๔ ก็ดี มรรคมีองค ๘ ก็ดี สมถวิปสสนาก็ดี เปน

อยางเดียวกัน คาบเกี่ยวกันอยู  เพราะฉะนั้น คุณปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งก็จะไดหมดทุกอยาง มีอีกสูตรหนึ่งที่ควรสนใจนํามาปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันนั่นคือ หัวขอธรรมในมงคลสูตร ซึ่งมีอยู ๓๘ ประการ

คําถามที่ ๑๘๓๖
อาจารยคะ เมื่อไมนานมานี้ มีคนมาขอคบเปนแฟนและบอกวา

เขาวางแผนไววาจะมาขอ เขารู จักหนูมาจะ ๑๐ ป แตไมมีความ
คืบหนา ดังน้ันจึงขอใหหนูลองคบดู เราทํางานดวยกันมาหลายป
และหนูก็รู วาเขาชอบ แตหนูคิดวาอยูในฐานะเพ่ือนก็สบายใจดีมี
อิสระ เขาก็วาอายุเขามากแลว...(แลวยังจะคิดเร่ืองน้ีอีก) อาจารยคะ 
ทําไมเราตองทําตามที่ใครๆ ก็ทํา คนบนโลกเขาก็ทําแบบนี้ อยาทําตัว
ขวางหนอยเลย เชน “เกิดมาแลวพอโตขึ้น ตองมีครอบครัวและมีลูก
เพ่ือสืบตอสกุล หากพอแมไมอยูใครจะดูแล ถามีสามีภรรยาหรือลูก
กจ็ะไดเปนเพือ่นกนั” เหลานีเ้ปนตน เปนการหาท่ียดึเกาะ และไมเอะใจ
วาสิ่งที่จะไปเกาะไปยึดนั้น ก็ไมมั่นและคงทนเหมือนกัน คนเราตอง
ลงทุนอยูกันฉันทสามีภรรยาเทานั้น เพ่ือจะไดมาซึ่งเสาหลอกหรือคะ
การคบกันแบบกัลยาณมิตรไมเพียงพอหรือคะ

ตอบ
การคบกันแบบกัลยาณมิตรถือวาดีที่สุดในการคบหลายๆ แบบ

มีทุกขนอย มีความอบอุนมาก การคบกันแบบอ่ืน ใหทั้งทุกขและ
สุขคละเคลากันไป แตใหทุกขมากกวา มีหลายคนบนวา ถาถอยหลัง
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ไปไดจะไมแตงงาน มีบางคนบนวาเขามีทุกขมากเพราะลูกแทๆ ให
ขอมูลมาอยางน้ี ขอใหคุณพิจารณาเองเถิดวาควรจะเปนอยางไร

คําถามที่ ๑๘๓๗
ในการทาํงาน หวัหนาใหเครดติในความสามารถของเรา มอบงาน

ใหเราทํา แตพอเวลาพิจารณาข้ันเงินเดือน กลับไมสอดคลองไปใน
ทางเดียวกัน และยังมีคําพูดเชิงตําหนิเราในงานอีกตางหาก รูสึกหมด
กําลังใจ นอยใจ ใจหน่ึงก็อยากจะหัดทําตัวเหลวไหลบาง ก็มาคิด
ไดวา ที่แทเราก็ไมไดเปนคนดีอะไรเลย พอประสบกับคําพูดท่ีไม
ถูกใจ ใจก็แกวง ไมสามารถเอาหลักธรรมะมาใชในความเปนจริงได
เลย ขออาจารยชวยชี้แนะดวยคะ

ตอบ
การสมาคมกับคนไมวาระดับใดหรือในกรณีใด มีเร่ืองยุงยาก

สับสน ตองอดทนอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา “เราจักอดทนตอคํา
ลวงเกินของผูอื่น เหมือนชางศึกกาวลงสูสงครามตองอดทนตอลูกศร
ผูที่ฝกตนใหอดทนตอคําลวงเกินของผูอื่นได ชื่อวาประเสริฐท่ีสุดใน
หมูมนุษย”

คําถามที่ ๑๘๓๘
ประทับใจกับบทความท่ีอาจารยเขียนวา “ศิลาแทงทึบสูงจรดฟา

กลิ้งบดทับเหลาสัตวทั้งสี่ทิศ” คือประมาณวาไมมีใครหนีความตาย
ไดพน และตําแหนงของแตละคนก็ไกลใกลไมเทากัน สะทอนใจ
เลยวา ความตายเปนสิ่งที่ใครก็หนีไมพน เปนความจริงแทที่เราตอง
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วางใจยอมรับ ยอมรับวาหนีไมไดตองเจอทุกคน หากใครไมยอมรับ
ก็ตองทุกข เปนพุทธพจนหรือเปลาครับ ไพเราะจับใจมาก ไมรูทําไม
ผมถึงถูกใจบทความทอนนี้ ถูกใจจนผมตองนึกถึงความตายของ
ตัวเองกอนนอน รวมถึงตอนต่ืน มันทําใหไมประมาทดีครับ แตทําไม
พอเวลาเราพูดถึงความตายกับคนอ่ืน เขาพาลจะวา วาพูดไมเปน
มงคล ผมวานาจะเปนมงคลมากกวา เพราะมันทําใหมีเมตตาตอกัน
มากกวาเดิม การพิจารณาเรื่องความตายมีหลักอยางไรบางครับ
เหมือนมันถูกตรงกับผมดีครับ  พิจารณาแลวใจมันเย็น  เบาใจดีครับ

ตอบ
ความคิดของคุณถกูตองแลว  รกัษาความคิดนีไ้วใหด ี พระพทุธเจา

ทานสอนใหระลึกถึงความตายทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง การสนทนากัน
เรื่องความตายก็เปนเรื่องดี เปนมงคลแกโสต และทําตนใหตั้งอยูใน
ความไมประมาท ชั่วโมงหนาจะมีหรือเปลาก็ไมรู สําหรับเรา พรุงน้ี
กับชาติหนาอะไรจะมาถึงกอนเราก็ไมรู  ผมเปนคนหน่ึงท่ีระลึกถึง
ความตายบอยที่สุด และชอบพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเหตุที่โรคภัยไขเจ็บ
รุมลอมอยูมาก หนีก็ไมไดไลก็ไมไป วันหนึ่งจะตองจบลงดวยความ
ตาย

ขอความท่ีคุณอางถึงน้ันเปนพระพุทธภาษิต ในปพพโตปมสูตร
หรือปพพโตปมคาถา ในพระไตรปฎก สังยุตตนิกาย พระพุทธเจาตรัส
ไวดังนี้ 

“ภูเขาใหญศิลาลวนสูงจรดฟา กลิ้งบดสัตวมาท้ัง ๔ ทิศฉันใด 
ความแกและความตายก็ฉนัน้ัน ยํา่ยีสตัวทัง้หลาย ไมเวนใครไวเลย
ไมวาจะเปนกษัตริย พราหมณ ไวศยะ ศูทร จัณฑาล และคนเท

หยากเย่ือ
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ยอมถูกย่ํายีทั้งหมด จะตอสูดวยเวทยมนตคาถาหรือวิชาใดๆ ก็
 ไมได

จะตอสูดวยกองทัพชางมาหรือพลเดินเทาก็ไมได ไมสามารถจะ
 เอาชนะได

เพราะฉะน้ันบุคคลผูเปนบัณฑิตมองเห็นประโยชนของตนอยู 
พึงตั้งศรัทธาไวใหมั่นคงในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
เขายอมไดรับการสรรเสริญในโลกนี้ ละโลกนี้ไปแลวก็จะไปสคุติ”
พระพุทธเจาตรัสพระพุทธพจนนี้แกพระเจาปเสนทิโกศล

คําถามที่ ๑๘๓๙
ผูใหญหลายคนกลัว ไมกลาที่จะศึกษาจนนิพพาน เพราะเขาใจ

วานิพพานคือตาย ผมไมเขาใจวาทําไมถึงคิดงายๆ ตื้นๆ วานิพพาน
คือตาย อยางนี้พระพุทธเจาไมตองมีขึ้นมาก็ไดนี่ครับ พออธิบายวา
นิพพานคือความเย็นใจ เย็นเพราะไมมีกิเลส ก็เกิดกลัวอีกอางวาถา
ไมมีกิเลสก็ทําอะไรไมได ทําอะไรก็ตองมีความอยากเปนตัวนํา ผมวา
เหมือนลาที่มีแครอทผูกลอไว ไลงับเทาไรก็ไมถึง อาจารยครับ หาก
เราจะตองอธิบายความหมายคําวา “นิพพาน” อยางไรครับ ชาวบาน
ชาวชองพอจะเขาใจไดบาง คือเขาสนใจครับ แตพออธิบายก็ไมเขาใจ 
สงสัยตองปลงครับ

ตอบ
 นาจะตองอธิบายวา นิพพานคือการดับทุกขดับความเดือดรอน

ทั้งปวง ใครบางที่ไมตองการดับทุกขเมื่อทุกขเกิดขึ้น แมแตเส้ียน
เล็กๆ ตํานิ้วมือ เรายังรีบเข่ียออก มนุษยเราถูกกองเพลิงใหญ ๒ กอง
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เผาอยู คือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข ราคะ โทสะ โมหะเปนเพลิงกิเลส
เกิด แก เจ็บ ตายเปนเพลิงทุกข (นัย อาทิตตปริยายสูตร) นิพพาน
ดับเพลิงไดทั้ง ๒ อยาง จึงเปนสิ่งที่นาตองการ และควรจะเปนจุดหมาย
ปลายทางของมนุษยทุกคน พระพุทธเจาก็ทรงสอนอยางนี้

คําถามที่ ๑๘๔๐
สวัสดีคะอาจารย ชวงนี้มีขาวเสื่อมของตัวพระสงฆ ทําใหพี่นอง

ในท่ีทํางานชอบมาบอกกับหนูวา ศาสนาเส่ือมแลว เดี๋ยวน้ีหาพระดี
ยาก เลิกใสบาตรดีกวา เปนซะอยางนี้คะ คือฝากศรัทธาไวที่ตัวบุคคล 
พอคนที่เราเลื่อมใสศรัทธาดางพรอยเปนอะไรไป ก็พาศรัทธาหายไป
ดวย ทําไมไมเอาศรัทธาเปนสะพานเช่ือมไปหาปญญาบาง คือพาไป
หาอาจารยของบุคคลที่เขานับถือ คือ พระพุทธเจาบาง ไปหาพระธรรม
ที่ทําใหเปนพุทธะบาง ชาวพุทธไมมีหลัก ก็มักจะใจงาย เห็นอะไรงาย
ก็ศรัทธา ไหวตนกลวย ตนไม สัตวพิการอะไรไปตามเร่ืองตามราว
สงสารคะ แตคงทําอะไรไมได อยากใหชาวพุทธมีหลักบาง เขาหา
ศาสนาทางตัวธรรมะบาง ชีวิตจะไดพอเพียง ดําเนินไปดวยความ
เย็นอกเย็นใจ สุดทายหนูบอกกับพี่ๆ ที่ทํางานวา เห็นวาพระไมดีก็ไป
บวชแทนเลย จะไดมีพระดีๆ ไวใสบาตรบาง (แซว) ขําๆ คะ อยาก
ใหชาวพุทธที่ฟงขาวพวกนี้ไดตื่นขึ้นมาบาง ไมใชมัวแตจะโทษพระ
อยางเดียว ทานก็เปนคนนี่แหละคะ แตเปนคนที่กําลังจะฝกตัวเอง
แตคงเอาใจไวไมอยู หนูวาพระธรรมน่ีแหละคะดีที่สุดแลว อาจารยมี
ความคิดเห็นอยางไรบางกับเรื่องเหลานี้คะรบกวนอาจารยตอบดวย
คะ ขอบคุณคะ
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ตอบ
เห็นดวยกับความเห็นของคุณทุกอยาง และขอเนนตรงท่ีวา ชาว

พุทธควรจะมีหลัก ยืนอยูกับหลัก จับหลักใหได แลวก็จะไมเควงควาง 
ไมถูกซัดไปซัดมา เหมือนเรือที่ไมมีแจวไมมีพาย ไมมีเคร่ืองยนต แลว
แตนํ้าจะพาไป ถาชาวพุทธจับหลักใหไดวา พระพุทธเจาทรงสอนอะไร 
ทรงปฏิเสธอะไร ชาวพุทธคงจะดีกวานี้อีกเยอะ ตามที่คุณกลาวมาแลว 
ในการนับถือศาสนาเราตองยึดพระธรรมเปนหลักไว

คําถามที่ ๑๘๔๑
พระพุทธเจาทานมีหลักในการพูดอยางไรบางครับ ทานพูดแต

ความจริงเทานั้นหรือครับ มีพระสูตรเกี่ยวกับการพูดหรือเปลาครับ

ตอบ
ถาคุณมีพระไตรปฎก ลองเปดดูในอภัยราชกุมารสูตร มัชฌิม-

นิกาย มัชฌิมปณณาสก ในพระสูตรน้ัน พระพุทธเจาตรัสกับอภัย
ราชกุมารวา พระองคตรัสคําที่มีประโยชน และทรงเลือกกาลเวลา
ตรัส คือใหเหมาะแกเวลา แกบุคคล สวนผูฟงจะพอใจหรือไมพอใจ
ก็ชางเถิด พระองคจะตรัสคําที่เปนจริงและเปนประโยชนแกผูฟง

คําถามที่ ๑๘๔๒
ในงานแตงงาน หากเราตองการนิมนตพระมาสวดพระอภิธรรม

จะไดไหมครับ หากคูบาวสาวเขาใจบทนี้ เลยใหสวดบทนี้ แลวจําเปน
หรือเปลาครับ วาบทนี้ตองงานนี้เทานั้น
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ตอบ
ถาไมถือตามประเพณีนิยมแตถือตามหลักพระพุทธศาสนา

แลว จะสวดมนตบทใดในงานใดก็ได เพราะพระธรรมคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาเปนประโยชนทั้งนั้น

คําถามที่ ๑๘๔๓
สวัสดีครับ เมื่อคราวท่ีผมบวชเปนพระไดมีโอกาสลงปาติโมกข

พระท่ีมาสวดรูสึกวาจะสวดเร็วมาก มีพระเถระคอยเปดหนังสือตรวจ
การสวดอยูทางดานหลังของพระองคท่ีสวด ผมรูสึกวาท่ีพระลงมาทํา
ปาติโมกขจะเหลือแตพิธีการ แตตัวเน้ือหาสาระคงจะเหลือนอยแลว 
เพราะกอนจะลงปาติโมกข พระจะมาปลงอาบัติกันกอน คือผิดไมผิด
ก็ไมรูละ ฉันสวดดักไวกอน ความหมายของปาติโมกข ๒๒๗ ขอ ไมรูวา
มีอะไรบาง ผมก็เพิ่งมาทราบวา สมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธกาล เวลา
พระทานสวดเสร็จ พระทานจะทราบเพราะวาเปนภาษาของทาน ใคร
ผิดขอไหนก็จะมาปลงอาบัติกัน นั่งกระโหยงแลวปลงอาบัติ เหมือน
กับสารภาพบาป ทําใหตัวเองบริสุทธิ์อีกครั้ง พรอมทั้งตั้งใจสังวร
ระวังตัว ไมใหเกิดในคร้ังตอไปอีก สาระมันเปนอยางน้ีครับ แตเดี๋ยวน้ี
กลายเปนวาพระองคไหนสวดปาติโมกขได ถือวามีบุญ (ทั้งๆ ที่อาจจะ
ไมทราบความหมาย) ชาวบานคนไหนไดมานั่งฟงก็มีบุญมาก หรือ
ไดมาถวายนํ้าปานะก็ไดบุญมาก ผมเขาใจเอาเองวา การท่ีมีชาวบาน
ไดมาฟงปาติโมกขดวยเพราะเปนประโยชนตอตัวชาวบาน ที่จะเขาหา
พระ หรืออุปถัมภพระแบบไมใหผิดวินัย หรือปฏิบัติกับทานอยางไร
ใหสงเสริมทาน เหมือนเปนการเกื้อกูลกันของพุทธบริษัท ผมวา
พระพุทธเจาทานคงประสงคอยางนี้ ผิดถูกประการใดขออาจารย
แนะนําเพิ่มเติมดวยครับ  ขอขอบพระคุณครับ
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ตอบ 
ความเห็นของคุณดีแลว ถูกตองแลว ขออนุโมทนา

คําถามที่ ๑๘๔๔
สวัสดีคะอาจารย หนูไดฟงวิทยุวาพระจะชวนชาวบานสราง

เทวรูป เปนเทพตางๆ เพื่อใหชาวบานไดมากราบไหวบูชา ราคาเปน
รอยลาน หนูเลยเกิดคําถามคะวา พระสงฆเปนสาวกของพระพุทธเจา
ทําไมถึงไดสรางเทวรูปองคใหญๆ ภายในวัดไดคะ ทําไมอยางนอย
ถาจะสรางก็นาจะสรางพระพุทธรูป อยางน้ีผิดวินัยหรือเปลาคะ แถม
ยังชวนชาวบานมาสรางอีก ราคาต้ังหลายลาน ผิดหลักที่ตองอยูงาย
กินงาย ไมสันโดษเลยคะ แตรูสึกชาวบานก็ชอบซะดวย คงจะออนวอน
งาย พุทธศาสนาใหพึ่งตน มันยากคะ พุทธพาณิชยทั้งนั้น

ตอบ 
เห็นดวยกับความเห็นของคุณ ผมรูสึกดีใจที่คุณและผูที่เขียน

ปญหามาถามลวนแตชางคิดชางตรอง ไมถืออะไรโดยไมมีเหตุผล
เนนความเชือ่ทีม่เีหตผุล (อาการวตสีทัธา) ทาํสิง่ทีม่เีหตผุลอนัชอบธรรม 
ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา

คําถามที่ ๑๘๔๕
กราบสวัสดีคะทานอาจารยวศินที่นับถือ ตอนน้ีหนูมีความรูสึก

เบื่อหนายกับคนใกลตัวมาก คนแก (คุณแมสามี) ที่ยิ่งนับวันก็ไมยอม
ปลอยวาง แบกความทุกขอยู ตลอดเวลากับเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้น
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ปรุงแตงไปตางๆ นานา  คอยจบัผดิคน  อยากรูทกุเรือ่งราวทีล่กูๆ สนทนา 
ทั้งๆ ที่ตัวเองก็หูตึง ไมคอยไดยินแลว พอลูกๆ บอกก็ตองพูดดังๆ ก็หา
วาตะคอก หนูเปนสะใภพยายามชี้ชวนใหฟงธรรมะ ไปทําบุญใสบาตร
ที่วัดก็ไมสนใจ สนใจแตไหวเจาอยางเดียว จนเดี๋ยวนี้หนูไมพูดชี้ชวน
แลวคะ ทานอาจารยวาหนูทําถูกไหมคะ พูดไป ทานก็ไมเขาใจ แมแต
พระพุทธเจาทานก็ไมรูจัก ขอคําแนะนําทานอาจารยชวยชี้แนะดวยคะ 
สามีของหนูเขาก็เปนหวง กลัววาจิตสุดทายคุณแมเขาจะตกอบายภูมิ 
สุดทายนี้ขอใหอาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอบพระคุณมากคะ

ตอบ
เห็นใจคุณเหลือเกิน คุณตองทําใจและใหอภัย เราอยู กับคน

ไมวากับใครตองมีอภัยทานไวในใจเสมอ เพราะวาแตละคนมีขอ
บกพรองทางกายบาง ทางวาจาบาง ทางความนึกคิดบาง ขอใหคุณ
ทองไวเสมอวา “สัตวทั้งหลายมีชีวิตอยูยาก” (พระพุทธพจน) มีปญหา
กันทุกคน ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ตองแกกันไปผอนคลายกันไปตลอด
ชีวิต “ชีวิตนี้ทั้งนอยทั้งฝดเคืองทั้งประกอบดวยทุกข” (คําของพระ-
สารีบุตร) ชีวิตคนเราสวนมากเหมือนเข็นเรือในโคลน คือไปไดยาก
ไมใชเราคนเดียว เปนกันทั่วไปหมด เขาใจอยางน้ีแลวคงจะปลงไดวา 
นี่แหละคือชีวิตจริง

คําถามที่ ๑๘๔๖
ผมเห็นผู จัดการตอวานองใหมวา คุณชอบนั่งสมาธิ นาจะมี

สติสัมปชัญญะมากกวาคนอ่ืนเขา ถาทํางานยังผิดพลาดอยางน้ี
ไมตองไปนั่งเลยสมาธิ อาจารยครับ การนั่งสมาธิหรือการเจริญสตินี่
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ชวยใหทํางานไมผิดไดดวยหรือครับ แลวสติที่เกิดจากการเจริญสติ
หรือนั่งสมาธินี่ เอาไวใชกับอะไรกันแนครับ เห็นเขาชอบพูดกันวา
สมาธิที่เหมาะแกการงาน งานในที่นี้หมายถึงอะไรกันแนครับ

ตอบ
ในพระสตูรมกัจะกลาวไวเสมอวา “จติทีอ่บรมสมาธดิแีลวจะตัง้มัน่

บรสิทุธ์ิผองแผว ออนโยน ควรแกการงาน” ในทีน่ีห้มายความวาจะนอม
จิตไปเพื่อสิ่งใดก็เปนไปไดงาย เชน การนอมจิตไปเพื่อระลึกชาติกอน
เพ่ือตาทิพยหูทิพยก็ทําไดงาย ทานหมายถึงจิตที่ไดฌานท่ี ๔ แลว
(จตุตถฌาน) แตสําหรับการงานทางโลกน้ันตองทําใหเหมาะสมแก
กิจกรรมน้ันๆ ตองเปนผูฉลาดในการจัดในการทํา มีปญญารอบรูใน
การงานท่ีตนประกอบ จึงจะทํางานไดสําเร็จเรียบรอยดี

คําถามที่ ๑๘๔๗
มานะเปนส่ิงที่ละยากเหลือเกิน ยากขนาดพระโสดาบัน สกทา

คามี อนาคามียังละไมได แลวเราจะเพลาความรู สึกมานะในใจ
ของเราไดอยางไรครับ มันแวบมาในความรูสึกทุกที ไมเลวกวาเขา
เสมอเขา ดีกวาเขา ยากมากเลยครับ มีสติก็แครูเทาน้ันเอง แตหาม
มันไมได  พระพุทธเจาทานสอนใหละอยางไรครับ

ตอบ
ถอมตนไวมากๆ ก็จะลดมานะไดเยอะทีเดียว คารโว จ นิวาโต จ

ความเคารพ ๑ ความออนนอม ๑ เปนมงคลอันสูงสุด คนที่มีเกียรติ
ที่สุดคือคนที่อยู ตอหนาเรา หมายความวา ใหเกียรติแกคนทุกคน
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ที่เราไดพบเห็นคบหาสมาคม เห็นทุกคนเปนครูของเรา เมื่อเปนเชนน้ี
ความเยอหย่ิงทะนงตนก็จะลดนอยลง ขงจ๊ือนักปราชญจีนกลาวกับ
ลูกศิษยวา ในคน ๓ คนที่เดินมานี้เปนครูฉันไดอยางนอยคนหน่ึง

คําถามที่ ๑๘๔๘
พระพุทธองคตรัสวา สาเหตุที่ทําใหบุคคลเห็นธรรมไดยากคือ

อะไรคะ

ตอบ
เพราะอัตภาพเพียบแปรไปดวยราคะ โทสะ เปนตน ดังพระ-

พุทธพจนที่วา “คนที่เพียบแปรดวยราคะ โทสะ รูธรรมไดยาก เพราะวา
ธรรมน้ีทวนกระแส ละเอียดออน ลึกซึ้ง” (พระพุทธพจนในสังยุตต-
นิกาย  สคาถวรรค)

คําถามที่ ๑๘๔๙
การมีสติตั้งมั่น กับมีสมาธิตั้งมั่น มีสภาวะท่ีตางกันอยางไรคะ 

กราบขอบพระคุณอาจารยอยางสูงนะคะ

ตอบ
ก็คือมีสติดี และมีสมาธิดี เชน มีสติในสติปฏฐาน ๔ มีสมาธิ

ในฌาน ๔
าธิ
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คําถามที่ ๑๘๕๐
ผมไดอานหนังสือของอาจารยที่กลาววา “ทั้งชั่ว ทั้งดี ลวนอัปปรีย

ทั้งเพ” อานตอนแรกงงครับ เขาใจวาพุทธศาสนาสอนใหเราเปนคนดี
นี่นา ไอชั่วนี่พอจะเขาใจ แตความดีนี่ ทําไมไมนารัก พออานตอ
อาจารยอธิบายวา ไมใหยึดถือ หากเรายึดถือแมแตความดีมันก็ทําให
เราทุกขได เพราะมันทําใหใจเราไมสงบ มันยุง คือไมมีสิ่งใดท่ีเราเขา
ไปยึดถือแลวจะไมเปนทุกข คนสวนใหญลวนทําดีโดยไมสุจริต คือ
พอทําดีบางก็จะยกตนขม ทําดีเอาหนาบาง พอเห็นคนอื่นเขาทําก็
ดูถูกดูแคลนบาง บาดี อวดดี ทําดีแลวไมปลอย ถาเราจะบอกคนอ่ืน
วาพุทธศาสนาไมไดสอนใหเราทําความดี (อยางเดียว) แตสอนใหเรา
อยูเหนือความดี อยางนี้จะไดหรือเปลาครับอาจารย ทําดีเพราะมัน
เปนความดี เปนหนาท่ีของคนดี สวนผลของความดีจะใหตอนไหน
ก็แลวแตกรรมจะจัดสรรแลวกันครับ  ทําดีอยางนี้มันเย็นใจดีจังครับ

ตอบ
ดีแลวถูกตองแลว ขออนุโมทนาในความเขาใจอันถูกตองดวย

มีพระพุทธภาษิตอยูบทหนึ่งวา ผูใดขามเคร่ืองของท้ังสองเสียได คือ
ทั้งบุญและบาป เราเรียกผูนั้นซึ่งไมตองเศราโศก เปนผูบริสุทธิ์แลว 
ปราศจากธุลีคือกิเลส วาเปนผูประเสริฐ (ธรรมบท) บุญหรือคุณงาม
ความดีนั้นเปรียบเหมือนเรือหรือแพซึ่งเราอาศัยขามฝง เมื่อถึงฝงแลว
ก็ไมตองแบกเรือหรือแพขึ้นไปดวย อันนี้แหละที่ทานเรียกวา ใหละทั้ง
บุญและบาป
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คําถามที่ ๑๘๕๑
สวัสดีครับ ผมทํางานท่ีสถานธนานุบาลกรุงเทพ วันวันผมรับ

ลูกคาที่เขามาใชบริการมากมาย แตที่ผมสังเกตก็คือ ทุกคนที่มาใช
บริการลวนมีความทุกข คือไมมีเงินใชก็เอาของมาจํานํา บางคนมีของ
เยอะ กลัวโจรผูรายมาปลนก็เอามาฝาก นาเห็นใจท้ังนั้น คนสมัยนี้
นาสงสารนาเห็นใจมากครับ ใครไมมีหลักธรรมไวเกาะก็ถูกกระแสโลก
มันเหวี่ยงมันพัดเอา ตองด้ินรนหาขาวของเงินทอง เพราะถูกสังคม
ตราวาหากไมมีขาวของเครื่องใช รถ บาน เฟอรนิเจอรตางๆ ฐานะก็ตอง
รํ่ารวย จะกลายเปนพวกคนชนชั้นตํ่า เรียนกต็องจบสูงๆ มหาวิทยาลัย
ก็ตองช่ือดัง แตที่ผมเห็นตามความเปนจริงกลับกลายเปนวา คนยิ่ง
เรียนสูง มีทรัพยสมบัติมากมาย แตความเปนมนุษยกลับลดตํ่าลง
เรียนสูงเพ่ือจะไดออกไปทํางานหารายไดที่มันสูง เพื่อหาเงินเอาไป
สนองความตองการที่ไมเคยพอของตัวเอง เรียนสูงเพื่อที่จะดูถูก
คนอื่นไดงาย มีทรัพยสมบัติเพื่อเอาไวอวดคนอื่น ทั้งๆ ที่ไมรูวามีมัน
เพื่อเอาไวใชประโยชนอะไรดวยซ้ํา ความสุขแบบโลกๆ มันรอน
สวนความสุขแบบทางธรรม มันเย็น แตชาวบานเขากลับไมชอบ
เขาวาธรรมะทําใหคนหนีโลก จืดชืด แตผมกลับมองวาธรรมะไมได
ทําใหคนหนีโลก ธรรมะทําใหเราชนะโลกไดตางหาก หากไมใชเปน
ความจืดชืด แตธรรมะเปนเหมือนกับนํ้าเปลารสจืด เย็น ที่ทําใหเรา
ดับกระหาย สดช่ืนใจ เหมือนกับท่ีผมไดอานผลงานของอาจารยเกือบ
จะแทบทุกเลม ผลงานของอาจารยเหมือนกับน้ําจืดใสเย็นท่ีมันอาบ
ทวมลงมาต้ังแตหัวจรดปลายเทาของผม มันไมไดเย็นแคชั่ววูบนะครับ 
แตมันเย็นเขาไปถึงจิตวิญญาณเลยครับ ตองขอขอบพระคุณอาจารย
ที่นําธรรมะของพระพุทธเจามายอยใหผมไดลิ้มรสความจริงท่ีแสนจะ
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สดช่ืน ทําใหผมพอจะมีความสงบทามกลางความสับสนวุนวายของ
โลกเบี้ยวๆ ใบนี้บางครับ

ตอบ
ดีแลว ขออนุโมทนาดวย

คําถามที่ ๑๘๕๒
วันเสารมีโอกาสไดไปทําบุญที่วัด ไดนั่งสนทนาธรรมกับชาวบาน

ที่มาทําบุญกัน คุยกันเร่ืองกรรม คุยกันวาคนน้ันคนน้ีทําดีมามากมาย 
ทําไมตองมีจุดจบอยางน้ีไมสมควรเลย ทําไมคนน้ีทําเลวมาอยางน้ี
ทาํไมถงึไดด ีแลวจาํเปนไหมทีฆ่าเขาตายดวยอะไร กต็องถกูเขาฆาตาย
ดวยอยางนั้นคะ มาถึงในวัดแลวแทๆ นาจะเขาไปสนทนากับพระทาน 
ใหทานไดไขขอของใจ หรือจะไปหยิบยืมหนังสือธรรมะมาอานก็คง
ดีกวา เหมือนคนท่ีไดแตเดินวนเวียนอยูรอบสระ หิว กระหาย แตไม
ยอมลงไปตักดื่มกินแกกระหาย หนูวาคนในสังคมคงมีเยอะ ที่เขาใจวา
ไดทําบุญ ใสบาตร ใสซองกฐิน ผาปา สรางวัดสรางวา ลงทุนเงินทอง
ไปมากมาย แตก็ยังไมไดอะไรจากพุทธศาสนา แลวก็เขาใจวาพิธีกรรม 
หรือส่ิงเหลานี้แหละเพียงพอท่ีจะทําใหฉันเปนคนดี เปนชาวพุทธท่ีดี
แลว แตพอเกิดปญหาอะไรข้ึนก็ทุกขรอน แกไขปญหาไมคอยได ดีไมดี
พาลจะบอกวาทําบุญกุศล ทําสังฆทาน ถวายเงินสรางวัดไปมากมาย 
ไมเห็นบุญมันจะมาชวยเลย เปนไปไดถึงขนาดนั้นคะ 

หนกูเ็ขาใจเอาเองอกีวาทีเ่ขาไมไดศกึษาธรรมะเพราะคดิวาทกุวนั
นี้เขามีความสุข (กามสุข) กันอยูแลว ประมาณวาทําดี ทําบุญแลวก็
จะไดเวียนเกิดมามีทรัพยสมบัติพัสถานที่ดีพรอมรออยู โดยไมคิด



๑๓๓สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

จะหยุดเกิดกันเลย อยางที่อาจารยบอกแหละคะ หากเราสาวกันท่ี
ตนตอแหงทุกขคือการเกิดนี่แหละคะ ถายังมีเชื้อกิเลส ยังตองเกิด
ก็ตองมีทุกขติดตามมาดวยอยางหลีกเล่ียงไมได คือ แก เจ็บ ตาย
ขอใหการสงสัยเรื่องกรรม เรื่องการเวียนวายตายเกิดเปนพื้นฐานใน
การกาวไปหาคําตอบวา ทําอยางไรถึงจะไมตองเวียนวายตายเกิดกัน
อีก ทํากรรมชนิดไหนแลวสิ้นกรรม อยางน้ีก็คงจะดีนะคะ กรรมเปน
เรื่องสลับซับซอน เจาะจงวาทําอยางน้ันแลวจะตองเปนอยางน้ีไมได 
มีสาเหตุปจจัยเสริมอื่นมากมาย แตเราก็พอจะเห็นเคาลางแหงกรรม
ไดบาง คือมีศรัทธามีความเช่ือเรื่องกรรรมแลวเห็นคงจะมีประโยชน
มากกวาไมเชื่อเรื่องกรรม 

ในวงสนทนาหนูไดแตฟง เพราะหนูเปนเด็กกวาเพื่อนในวง
สนทนา แตหนูคิดวาการเขาถึงธรรมนั้นไมจํากัดวัย เพราะเปนส่ิง
สากลท่ีทุกๆ คนสามารถเขาถึงได หากมีทุนทางธรรมพอเพียง หาก
เรามองกันที่ตัววัตถุโลก พุทธศาสนาเราก็คงเจริญมากมาย มากกวา
สมัยพุทธกาลท่ีพระพุทธเจาทรงยังอยูเสียอีก แตพอมองไปที่จิตใจ
ของชาวบานชาวชองในสมัยปจจุบันนี้ หนูก็รู สึกกระอักกระอวนใจ
ที่จะตอบวาพุทธศาสนาเจริญ ถาเม่ือใดชาวพุทธเราเขาหาหลักธรรม
พึ่งตนเองได ไมไดติดใจแตความสุขทางประสาทสัมผัส (กามสุข)
หากแตรูวายังมีสุขที่ปราณีตกวา ละเอียดกวา สงบกวา คือสุขในสมาธิ 
เขาถึงใหได จนพัฒนาไปถึงปญญาในการรูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง
แลวละก็ เขาอาจจะเบือนหนา หรือรู สึกรังเกียจตัวเอง คราวท่ียัง
หมกมุนวุนวายกับกามคุณท้ังหลายอยู เหมือนผูใหญมองเห็นเด็ก
กําลังดีใจที่ไดอมยิ้มมากิน 
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ตองขอโทษอาจารยดวยคะบนมาเสียนาน เหมือนคนแกแลว
เลยคะ แตนี่เปนความเห็นของหนูตอชาวพุทธในปจจุบันท่ีไรหลัก
หรือมีหลักก็ไมใชหลักธรรมของพุทธศาสนา ยังวุนวายไปกับการหา
เงินทอง กิน กาม เกียรติ หนูขอใหพุทธบริษัทชวยกัน ชวยกันพัฒนา
ตนเองใหพึ่งตนพึ่งธรรมได และพรอมทั้งชวยผูอื่นเทาที่จะชวยได สวน
วัดวาอาราม ถาวรวัตถุตางๆ หากมันจะเกาบาง พังไปบาง พระที่
ปฏิบัติดีชอบจริงทานก็คงพออยูไปตามอัตภาพ หรือจะบํารุงพระ
ทาน หรือปฏิสังขรณสิ่งกอสรางเหลานี้ก็จะเปนไปในทางท่ีถูกที่ควร
ไมรบกวนชาวบานมากเกินจําเปนนะคะ

ตอบ
ดีแลว เห็นดวย ไมมีอะไรตองเพิ่มเติม

คําถามที่ ๑๘๕๓
สวัสดีครับอาจารย ผมไดติดตามอานผลงานของอาจารยมา

มากมาย แทบจะเกือบทุกเลม ชอบในลีลาการเขียน รูสึกไดถึงจิตใจ
ที่นุ มนวล อานแลวเย็นใจ แถมเขาใจชีวิตและโลกใบน้ีมากข้ึน แต
หนังสือของอาจารยทานอื่นๆ ผมก็อานหมดครับ ทุกวันนี้ผมอาน
พระไตรปฎกดวย ทําใหเพื่อนพ่ีที่ทํางานเวลามีปญหา หรือสงสัย
อะไรเกี่ยวกับศาสนาก็จะมาปรึกษาผม ทั้งๆ ที่ผมอายุนอยกวา ถือวา
เปนเกียรติมากท่ีผมไดรับหนาที่ในการประกาศธรรมะ ถือวาผมโชคดี
ดวยที่ไดอานหนังสือของทานอาจารย ตอนแรกผมก็อานเลนเฉยๆ
แตอานไปก็คิดไปดวย พอคิดไตรตรองตาม ใจมันก็บอกวาจริงแต
ยังไมปกใจเชื่อ เลยตองตามศึกษาตอเลยไดอานหนังสือมากมาย 
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สุดทายแลวผมก็ตองลงมือศึกษาถึงตนตอวาคําสอน หรือ
บทความนี้มีที่มาจากไหน ซึ่งก็ไมยากเพราะสวนใหญก็อางอิงท่ีมา
จากพระไตรปฎก อยางหนังสือของอาจารยจะกลาวอางอิงไวเสมอ
ซึ่งผมช่ืนชมครับ เพราะมีบางทานครับที่ไมเขียนอางอิงไว เหมือน
กับเปนความคิดคําพูดของตนเอง มีความสุขกับการไดศึกษาธรรมะ
ครับ ไดใหคําปรึกษา ไขปญหาใหกับพวกพ่ีๆ ที่ทํางาน ขอใหบุญกุศล
ในการเผยแผธรรมะน้ีเปนธรรมโอสถบํารุงรดใจของอาจารยใหมี
เรี่ยวแรงในการเปนรมโพธิ์รมไทรแกเหลาปุถุชนคนหนาอยางพวกผม
ไดรับความรมรื่น ใหหายรอนจากความวุนวายของเพลิง ๒ กองนี้
เร็วพลันเทอญ

ตอบ
ดีแลว ขออนุโมทนาดวย

คําถามที่ ๑๘๕๔
ตัณหา มานะ ทิฏฐิที่บุคคลควรละ มีอะไรบางคะ โดยเฉพาะทิฏฐิ

ในที่นี้ หมายถึงอะไร เพราะทิฏฐิมีทั้งสวนท่ีควรละและควรเจริญใช
ไหมคะ

ตอบ
ทิฏฐิที่ควรละ ก็คือมิจฉาทิฏฐิ ที่ควรเจริญ ก็คือสัมมาทิฏฐิ สวน

ตัณหาและมานะที่ควรเจริญไมมี ควรละอยางเดียว ความยากอยูที่
วิธีละ อยาไปใหเหยื่อแกมัน มันก็ผอมตายไปเอง เหยื่อของตัณหา
ก็คือ อายตนะภายนอก ๖ ที่บุคคลเขาไปยึดมั่นถือมั่น เหยื่อของ
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มานะก็คือ ยศศักดิ์ ชื่อเสียง ที่บุคคลเขาไปยึดม่ันถือม่ันวาเปนเรา
เปนของเรา (โปรดอานเพ่ิมเติมในหนังสือ “ปปญจธรรม” ของวศิน
อินทสระ)

คําถามที่ ๑๘๕๕
สิง่ที ่“ถกูตอง” ในมุมมองของพุทธศาสนา จรยิศาสตรและปรัชญา 

มีความแตกตางกันอยางไรคะ หนูชอบฟงคําอธิบายของทานอาจารย 
แมจะสั้นๆ เพราะเชื่อวาหาผูแตกฉานลึกซึ้งในสามวิชานี้และอธิบาย
ไดกระจางนาฟง อยางทานอาจารยคงจะยากมาก กราบขอบพระคุณ
ดวยความเคารพอยางยิ่งคะ

ตอบ
ตอบแยกไมได เพราะวาทั้ง ๓ อยางนี้เก่ียวพันกันอยู สวนมาก

มีความเห็นตรงกัน กลาวคือ สิ่งที่ถูกตองก็คือ สิ่งท่ีเปนประโยชน ไม
เปนไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผูอื่น

คําถามที่ ๑๘๕๖
วันนี้ถูกพี่ที่ทํางานทักวา “มันยังไมมีเมีย มันยังไมรูจักความสุข

ที่แทหรอก” ขณะนั่งรถกลับบานตอนเย็นมานึกถึงก็อดอมยิ้มไมได
คือ ผมนึกวา คนเรามีความสุขในแบบฉบับของตัวเอง อยางพวกพี่
ที่ทํางานเคาก็มีความสุขของเรื่องอยางนั้นเปนยอดของความสุข นี่ถา
ผมไปพูดถึงเร่ืองระดับข้ันของความสุขในทางพระพุทธศาสนาคงโดน
มองแบบพวกนอกโลก หากเคายังเขาถึงความสุขในระดับท่ีละเอียด
ไปกวานั้นไมได ก็คงจะพูดใหเขาใจกันไดยากเย็นมาก คือพูดใหฟง
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ก็มองไมเห็น บอกใหทําก็ไมยอมทํา วิธีการแกปญหาเรื่องการเขาถึง
ความสขุแตละระดับควรทําอยางไรดีครบั หรอืวาตองเปนไปตามปญญา
ครับ

ตอบ
ทางพุทธศาสนาจัดความสุขไว ๓ ระดับคือ 
๑. กามสุข ไดจากกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

แตทานกลาววา ความสุขชนิดนี้มีทุกขเจือปนอยูมาก ใหความสุขนอย
แตใหความทุกขมาก ควรตองระวังมากในการเขาไปเก่ียวของกับ
ความสุขชนิดนี้ สุขโสมนัสอันใดเกิดจากกามอันน้ันเปนอัสสาทะ
ของกาม (อัสสาทะ = รสท่ีนาพอใจ) ทุกขโทมนัสอันใดเกิดจากกาม
อันนั้นเปนโทษของกาม แตพระพุทธเจาตรัสวา “กามทั้งหลายมี
อัสสาทะนอยมีทุกขมาก”

๒. ฌานสุข คือ ความสุขที่เกิดจากความสงบแหงใจเปนขั้นๆ
มีถึง ๘ ขั้น ที่เรียกวาณาน ๘ หรือ สมาบัติ ๘ แตยังเสื่อมได ความสุข
ชนิดนี้ประณีตกวากามสุข 

๓. นิพพานสุข คือ สุขที่เกิดจากการดับกิเลสไดเปนชั้นๆ กลาวคือ 
โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล ความสุขชนิดน้ี
ยั่งยืนมั่นคง ไมแปรเปลี่ยน ไมเสื่อม
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คําถามที่ ๑๘๕๗
มีเพื่อนรวมงานอยูทานหนึ่ง มักจะกลาวตําหนิคนท่ีพูดไมจริง

อยูเสมอ แลวก็จะอวดอางวาตนเองพูดแตความจริง แตผมฟงคําของ
เคาพูดแลวก็จับไดวาคําพูดที่เขาพูดออกมาจริงน้ัน แฝงไปดวยความ
ริษยา กระแนะกระแหน บางคร้ังก็ออกจะรุนแรง หยาบคายเกินไป
(แตเขาก็แกตัววาเพ่ือใหไดสํานึก) ผมมีความคิดวา ถาคําพูดเปน
ความจริง แตจิตไมมีเมตตา กลาวไมถูกกาลเทศะ และไมเกิดประ-
โยชน ผมวาถาเราจะตองกลาวคําเท็จ แตเปนประโยชนผมวานาจะดี
กวาคําจริงแตเปนโทษ (เหมือนหักดามพราดวยเขา บางทีพราอาจจะ
ไมหัก แตเขาเจ็บ) ผมวาการท่ีเราจะพูดอะไรออกไป ควรจะเปน
ความจริงที่มีประโยชน นาจะดีที่สุดครับ สวนเพื่อนรวมงานของผม
คนนี้ตอไปคงจะมีคนสมาคมกับแกนอยลงไปเรื่อยละครับ เพราะแก
เปนคนอยางนี้ อาจารยครับหากเรานึกสงเคราะหเพื่อนคนนี้เราพอจะ
มีวิธีการอยางไรครับ

ตอบ
สงหนังสือดีๆ ใหอาน ที่คุณเลือกแลววาจะเปนประโยชนแกเขา 

ถาเขาไมอานก็แลวไป คุณมีความเห็นถูกตองแลวที่วา ความจริงตองมี
ประโยชนและเปนธรรม

คําถามที่ ๑๘๕๘
เรียนทานอาจารยวศินที่เคารพ หนูอยากกราบเรียนทานอาจารย

วา หลังจากที่หนูเคยเรียนถามเก่ียวกับปญหาในชีวิตครอบครัว มา
หลายตอหลายครั้ง และไดรับความกระจางใจ มีสติในการดําเนินชีวิต
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จนผานพนวิกฤตตางๆ มาไดดวยแสงแหงธรรม หนูระลึกถึงพระคุณ
ของอาจารยเสมอ ปจจุบันนี้หนูลาออกจากงานประจํา มาเปดราน
กาแฟท่ี อ.ปาซาง จ.ลําพูนแลว และไดทําส่ิงที่ทานอาจารยไดเคย
สอนไววา “ผูใหยอมเปนที่รัก” “ผูทําความดียอมอยูเปนสุข” “เชื่อกรรม
อยางเดียว ปญหาทุกอยางก็หมดไป” หนูจึงตั้งใจท่ีจะเผยแผพระธรรม
คําสอนจากผลงานประพันธของทานอาจารย ดวยการ copy ซีดี
เร่ืองผูสละโลก, พระอานนทพุทธอนุชา, ความรายความรัก, ทางแหง
ความดี, บนเสนทางสีขาว, พุทธโอวาทฯ, กฎแหงกรรมและการ
เวียนวายฯ พรอมหนังสือธรรมะ แจกในราน ซ่ึงลูกคาที่รับไปทุกคน
ตางช่ืนชมยินดีที่ไดฟงผลงานของทานอาจารยเปนอยางมาก 

ลูกคาวัยผูใหญหลายคน บอกวาเคยไดยินชื่อเสียงของอาจารย
แตยังไมมีโอกาสไดอานหรือฟงงานของอาจารย พอไดฟงแลวปลื้มใจ
มาก มาขอรับเรื่อยๆ เด็กวัยรุนบางคนก็รูจักงานของอาจารย หนูจึง
ตั้งใจที่จะทําแจกลูกคาตอไป จะเปนพุทธบริษัทที่ดี ทําความดี เพื่อ
ถวายเปนพุทธบูชา และขอบุญกุศลท่ีไดทําแมเพียงนอยนิด สงผลให
ทานอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงสองแสงธรรมอันประเสริฐตอไปอีกนาน
เทานาน กราบขอบพระคุณอยางยิ่งคะ

ตอบ 
ไดฟงเรื่องที่คุณเขียนมาแลว รูสึกชื่นใจปลื้มใจสุขใจ ขอใหคุณ

ทําตอไปเถิด จะเปนกุศลมหาศาล ชวยกันพูดธรรม สองแสงธรรม 
ประกาศธรรม เพราะธรรมเปนธงของผูแสวงหาคุณธรรมทั้งหลาย
(ภาสเย โชตเย ธมฺมํ ธมฺโม หิ อิสินํ ธโช)
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เขาใจวาคุณเปนคนปาซาง จังหวัดลําพูน ผมเคยไปท่ีนั่นเมื่อป 
๒๕๐๘ โดยประมาณ ตอนนั้นยังเปนทหารอยู รูสึกวาเปนบานเมือง
ที่สงบดี ยินดีดวยท่ีคุณไปอยูที่นั่น ขอใหมีความสุขความเจริญในธรรม
ยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณมากๆ ที่เขียนมาเลาใหฟง

ขอบคุณมากท่ีอวยพรใหสุขภาพดี แตสุขภาพของผมเวลาน้ี
ทรุดโทรมคร่ําครา เหมือนเกวียนเกาที่ชํารุดทรุดโทรมมีแตจะพังลง
ไมวันใดก็วันหน่ึง คงไมมีโอกาสท่ีจะดีขึ้นได เพียงทรงตัวอยูได พอ
เดินได ก็คิดวาพอสมควรแลวในวัย ๗๙ สมองยังพอใชได แตไม
ทราบวาจะใชไปไดนานสักเทาใด

คําถามที่ ๑๘๕๙
อยางไรจึงจะลดความยึดมั่นถือมั่น ยึดวาเขาเปนของเรา ไดดี

ที่สุดคะ วิธีการไดแกอะไรบาง

ตอบ
ตองพยายามคิดอยูเสมอวา สัตวโลกไมมีสิ่งเปนของของตน

จําตองละท้ิงส่ิงทั้งปวงไป (อสฺสโก โลโก สพฺพํ ปหาย คมนียํ) เปนคําที่
พระรัฐบาลกลาวกับพระเจาโกรัพยะ ใหเห็นวา แมเราจะยึดมั่นถือมั่น
วาเปนของเรา จริงๆ แลวก็ไมใชของเรา แมรางกายของเราซึ่งยึดถือ
มาแตเล็กแตนอยวาเปนของเรา ในที่สุดเราก็ตองทอดทิ้งไป เอา
อะไรไปไมไดสักอยาง นอกจากบุญและบาปท่ีสะสมไว สมคํากลอน
สุภาษิตที่วา

 ยศและลาภหาบไปไมไดแน  คงเหลือแตตนทุนบุญกุศล
 ทรัพยสมบัติทิ้งไวใหปวงชน  กายของตนเขายังเอาไปเผาไฟ
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เพราะฉะน้ันขอใหคุณคิดวา ทุกอยางเราเพียงแตอาศัยใช
ชั่วคราว ในที่สุดก็ตองละทิ้งไป ปลอยวางเสียกอนดีกวา จะไดเบากาย
สบายใจ สมดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “นั่นไมใชของเรา (เนตํ มม) เรา
ไมไดเปนน่ัน (เนโส หมสฺมิ) นั่นไมใชตัวตนของเรา (เนโส เม อตฺตา)”
หรืออยางที่ทานพุทธทาสสอนวา ใหตายเสียกอนตาย หมายความวา
ใหกิเลสมันตายไปกอน แลวเราคอยตายทีหลัง นาจะนํามาจาก
ขอความในปุราเภทสูตร ที่วา “วีตตณฺโห ปุราเภทา” แปลวา ปราศจาก
ตัณหากอนที่รางกายจะแตกดับ 

คําถามที่ ๑๘๖๐
ทําไมการเปนคนดีนี่มันยากเย็นเหลือเกินคะ เราวาเราทํางาน

เต็มที่แลว แตพวกเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ทํางานก็ตอวา ถากถาง กระแนะ
กระแหน พอส่ิงไหนทําดีก็ถูกอิจฉา สิ่งไหนทําแยก็รุมกันทับถม
อยากจะลุกขึ้นมาสู มาตอวา แตใจมันก็หามปรามวาอยาตอความยาว 
นึกถึงคําพูดของอาจารยที่กลาววา ผูอยูเฉยสงบ เปนผูรักษาตนเอง
และผูอื่นดวย พยายามขมใจ นํ้าตามันพาลจะไหลใหได ไมรู จะ
อดทนไปไดอีกนานแคไหน
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ตอบ
ขอใหทําหนาที่ของคุณใหดีที่สุดเทาที่คุณจะทําได นอกน้ัน

ปลอยใหเปนเรื่องของคนอื่นไป ทานเจาคุณนรรัตนราชมานิต (ธัมม-
วิตักโกภิกขุ) กลาวไววา จะดีแสนดีเขาก็ติถาเขาไมพอใจ จะชั่ว
แสนชั่วเขาก็ชม ถาเขาพอใจ อยูในโลกเราตองอดทน อยางที่พระ-
พุทธเจาตรัสกับพระอานนทวา “เราจะอดทนตอคําลวงเกินของผูอื่น 
เหมือนชางศึกที่กาวลงสูสงครามยอมตองอดทนตอลูกศรท่ีมาจาก
๔ ทิศ เพราะคนสวนมากเปนคนชั่ว ผูที่ฝกตนใหอดทนตอคําลวงเกิน
ของผูอื่นได จัดเปนผูประเสริฐที่สุดในหมูมนุษย” เพราะฉะนั้นเรา
จําตองอดทนและใหอภัยอยูเสมอ เพ่ือความรมเย็นเปนสุขของเราเอง 
หลวงวิจิตรวาทการสอนไววา 

อันที่จริงคนเขาอยากใหเราดี แตพอเดนขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส
จงทําดีแตอยาเดนจะเปนภัย ไมมีใครเขาอยากเห็นเราเดนเกิน 
เทานี้นาจะเพียงพอสําหรับความรําพึงรําพันของคุณ ผมเห็นใจ

คุณจริงๆ เราอยูในสังคมเหมือนเดินอยูทามกลางหนาม ตองระวัง
ทุกฝกาว 

คําถามที่ ๑๘๖๑
เรียนอาจารยที่เคารพ อาจารยมีหลักหรือคําปลอบใจอยางไร 

สําหรับคนที่อกหัก ถูกแฟนที่รักกันมาทิ้งไปมีหญิงอื่นคะ เอาธรรมะ
ขอไหนมาใชไดบางคะ
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ตอบ
ขอใหมนสิการไวเสมอวา เขาทิ้งเราดีกวาเราทิ้งเขา เราไมมี

ความผิด เขาดาเราดีกวาเราดาเขา เขาโกงเราดีกวาเราโกงเขา เขา
เอาเปรียบเราดีกวาเราเอาเปรียบเขา ชางเขาเถอะ ปลอยเขาไป เขา
ไมใชคูของเรา ทําใจใหสบาย ทํางานเล้ียงตนไปเร่ือยๆ หาความสุข
ดวยการทําความดี เราก็คงจะไดดีมีความสุขเปนส่ิงตอบแทน

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต ๒๕๕๖ ขออวยพรใหทุกคนสุขกาย
สบายใจ ปลอดภัย  มีความสุขเกษมสําราญตามสมควรแกเหตุที่ทํา

คําถามที่ ๑๘๖๒
พระพุทธองคทรงสอนใหตั้งจิตอธิษฐานอยางไรจึงจะถูกตอง

และพนทุกขไดจริงคะ

ตอบ
ใหตั้งจิตอธิษฐานวา “บุญกุศลท่ีกระทําแลวน้ี จงเปนไปเพ่ือส้ิน

อาสวะ เปนปจจัยแกพระนิพพาน”
คนสมัยโบราณ เมื่อสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน เสนาสนทานก็จะ

จารึกไววา ทานของขาพเจานี้ จงเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ เปน
ปจจัยแกพระนิพพาน จะเห็นไดวา อุดมคติของทานอยูที่ความส้ิน
กิเลส ไมไดขอสิ่งใดซึ่งมีวิบากเปนอุปธิ อันเปนเหตุใหเวียนเกิดเวียน
ตายในสังสารวัฏไมรู จักจบส้ิน ถูกทุกขติดตามอยูตลอดเวลา พระ-
พุทธเจาตรัสสอนวา “อยาเดินทางไกล อยาถูกทุกขติดตาม” หมาย
ความวา อยาทองเท่ียวอยูในสังสารวัฏใหนานนัก พนจากสังสารวัฏ
ไดเร็วเทาไรย่ิงเปนการดี
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คําถามที่ ๑๘๖๓
ในบทสวดอริยมรรคมีองค ๘ สวนสัมมาวายามะ มีคํากลาว

วา “ยอมทําความพอใจใหเกิดข้ึน ยอมพยายาม ปรารภความเพียร
ประคองต้ังจิตไว เพื่อจะยังอกุศลธรรมอันเปนบาปท่ียังไมเกิด ไมให
เกิดขึ้น ฯลฯ” แสดงวา การมีความเพียรชอบ มิใชมีเพียงความ
เพียรพยายามอยางเดียว แตตองมีการทําความพอใจใหเกิดขึ้น
พยายาม ปรารภความเพียรและประคองตั้งจิตไว ดวยทั้งหมด จึงจะ
เปนความเพียรชอบ ใชไหมคะ การทําความพอใจใหเกิดขึ้น พยายาม 
ปรารภความเพียรและประคองตั้งจิตไว เปนอยางเดียวกับอิทธิบาท ๔ 
ดวยใชไหมคะ ขอความกรุณาทานอาจารยวิเคราะหธรรมขอนี้เพื่อ
ความกระจางย่ิงขึ้นดวยนะคะ กราบขอบพระคุณอยางสูงคะ 

ตอบ
โดยใจความสําคัญก็คือ เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไมเกิด ไมให

เกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแลว เพียรใหกุศลที่ยังไมเกิดได
เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดข้ึนแลว ไมใหเสื่อม ใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
คําอื่นๆ ที่มีหลายคําน้ัน เปนสวนขยาย เชน ยังฉันทะใหเกิดขึ้น
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อใหบาป
อกุศลที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้เรียกวา สัมมัปปธาน ๔
แปลวา ความเพียรชอบ ๔ ประการ อยูในองคมรรคขอสัมมาวายามะ 
เปนหมวดหนึ่งในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ รองลงมาจากสติ-
ปฏฐาน ๔ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ คือ 

สติปฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ 
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อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย ๕
พละ ๕
โพชฌงค ๗
มรรคมีองค ๘
สติปฏฐาน ๔ เปนตัวหลัก นอกจากน้ันเปนธรรมอุปกรณเพื่อ

ความเจริญของสติปฏฐาน หรือมาชวยสติปฏฐานนั่นเอง ที่จริงธรรม
เหลานี้มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันทั้งหมด คลายๆ ตาขายที่เชื่อมโยง
ถึงกัน

คําถามที่ ๑๘๖๔
มีพระพุทธพจนที่เก่ียวกับ ผูตามกระแส ผูทวนกระแส เปนตน 

ขอทานอาจารยไดโปรดอธิบายใหความหมายของคําเหลาน้ีดวย 
ขอบพระคุณ

ตอบ
ขอความนี้ปรากฏในพระไตรปฎก อังคุตตรนิกาย เลม ๒๑ หนา ๖ 

ขอ ๕ ใจความวา มีบุคคลอยู ๔ จําพวก คอื
๑. อนุโสตคามี ผู ไหลไปตามกระแส คือยังทําบาป ยังมี

ความชั่วอยูมาก  ตกอยูในอํานาจแหงความชั่วนานาประการ
๒. ปฏิโสตคามี ผู ทวนกระแส เหมือนวายน้ําทวนกระแสนํ้า

หมายถึง ผูเวนบาป เวนความชั่วไดมากแลว หรือพยายามเพื่อทวน
กระแสกิเลส  กิเลสเบาบาง
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๓. ฐิตตฺโต ผูยืนอยางมั่นคงแลว หมายถึง พระอนาคามีผูละ
สังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ประการไดกลาวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต-
ปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ

 ๔. ติณฺโณ ปารคโต ผูขามไดแลว ถึงฝงแลว หมายถึงพระอรหันต

คําถามที่ ๑๘๖๕
สวัสดีครับอาจารย ท่ีอาจารยกลาววา ฌานตางๆ เปนแคธรรม

ที่ทําใหสงบสุขในปจจุบัน แตไมไดเปนธรรมท่ีขัดเกลากิเลส แลว
อาจารยก็ยกเอากุศลกรรมบถ ๑๐ วาเปนธรรมที่ขูดเกลากิเลส ผม
มานั่งตรองดูแลวก็เห็นจริงอยางที่อาจารยกลาวไว เพราะสมาธิไมวา
จะไดฌานสูงขนาดไหนก็เสื่อมได พอออกจากฌานกิเลสก็โผลหนา
มาเหมือนเดิม แตหากเรามีสัมมาทิฏฐิ มีการปฏิบัติที่เปนการขัดเกลา
จิตใจเพื่อขูดเกลากิเลส พอกิเลสมันลด หรือเบาบาง เราก็เห็นผล
ของมันเลย เปนพยานใหตัวเองวาการปฏิบัติมีผลจริง เปนธัมมานุ-
ธัมมปฏิบัติ เรียบงาย แตไดผลดีครับ อยางเร่ืองวิปสสนาหากเรา
จับหลักไดก็ดูงายครับ ผิดถูกประการใดอาจารยชวยแนะนําเพิ่มเติม
ดวยครับ ขอบคุณครับ

ตอบ
ถูกตองแลว ที่วา “ฌาน ๔ เบ้ืองตนเปนธรรมสําหรับอยูเปนสุข

ในปจจุบัน และฌาน ๔ เบื้องปลายเปนธรรมสําหรับอยูสงบ ไมใชเปน
ธรรมเครื่องขัดเกลา” นั้น พระพุทธเจาตรัสไวในสัลเลขสูตร ในมัชฌิม-
นิกาย มูลปณณาสก พระไตรปฎกเลม ๑๒ ผมไมไดพูดเอาเอง และ
ตรัสไววา ธรรมเคร่ืองขัดเกลานั้น คือ
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๑. กุศลกรรมบถ ๑๐ 
๒. การละนิวรณ ๕ ได 
๓. สัมมัตตะ ๑๐ ไดแก มรรคมีองค ๘ รวมกับสัมมาญาณ

และสัมมาวิมุตติ
๔. การละอุปกิเลส ๑๖ ได
๕. สัทธรรม ๗ กลาวคือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ

วิริยะ  สติ  ปญญา

คําถามที่ ๑๘๖๖
ทําไมคนสวนมากถึงชอบพูดกันนักวา หากมีคูครองแลวตองมี

บุตรดวยถึงจะเปนครอบครัวท่ีสมบูรณ มีโซทองคลองใจ พอคนไหน
ไมมีบุตรก็ขวนขวายหาหนทางทําใหตนเองและคูครองมีบุตรกันใหได 
ผมวาถาจะมีก็คงมีกันเองครับ หากไมมีคงเปนเวรกรรมของคูนั้นๆ มี
บุตรอาจจะเปนทุกขก็ได หรือมีสุขบางเล็กๆ ก็ได หรือวาน่ีคือวิสัยโลก 
วิสัยของปุถุชนครับ ความคิดถึงไดสวนกระแสทางธรรมกัน แบบ
สวนทางเหลือเกิน บางคนก็อาจจะอางวามีลูกเพื่อที่พอเคาโตขึ้นไป
เคาจะไดเล้ียงเรา ผมวามันก็ไมแนอีก ขนาดพอแมเปนโสดาบัน
เลี้ยงลูกมาอยางดีมีธรรม ลูกยังฆาพอแมไดเลย อาจารยมีความเห็น
อยางไรครับ
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ตอบ
แตงงานแลว ถาไมมีลูก ทุกขก็ยังไมสมบูรณ มีลูกแลวทําให

ทุกขสมบูรณขึ้น เทวดาเคยมากลาวกับพระพุทธเจาวา ผูมีบุตรยอม
บันเทิงดวยบุตร ผูมีโคยอมบันเทิงดวยโค ความบันเทิงยอมมีไดเพราะ
มีสิ่งท่ียึดถือ เมื่อไมมีสิ่งท่ียึดถือ ความบันเทิงยอมไมมี พระพุทธเจา
ตรัสวา 

“ผูมีบุตรยอมเศราโศกเพราะบุตร ผูมีโคยอมเศราโศกเพราะโค 
ความเศราโศกยอมมีเพราะมีสิ่งที่ยึดถือ ผูไมมีสิ่งที่ยึดถือยอมไมมี
ความเศราโศก”

เทวตาสังยุต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค พระไตรปฎก เลม ๑๕
ขอ ๒๗

มีสุภาษิตบทหนึ่งวา 
มีบุตรบวงหน่ึงเกี้ยว  พันคอ
ทรัพยผูกบาทาคลอ  หนวงไว 
ภรรยาเย่ียงอยางปอ  รึงรัด มือนา
สามบวงใครพนได   จักพนสงสาร
ความจริงมีใหมองไดหลายแง หลายมุม หลายปริยาย หลาย

ระดับ พระพุทธเจาตรัสวา
“เครื่องจองจําที่ทําดวยไมดวยเหล็ก เปนตน ไมใชเครื่องจองจํา

ที่มั่นคง แตเคร่ืองจองจําที่มั่นคงคือ ทรัพยสินสมบัติ บุตรภรรยา
หรือสามี เปนเครื่องผูกที่ผูกหยอนๆ แตแกไดยาก”

 (ธรรมบท)
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คําถามที่ ๑๘๖๗
สวัสดีคะ ชวงวันหยุดยาวสงกรานตที่ผานมา นองสาวไดถามหนู

มาวา พระพุทธเจาทานนิพพานแลว ทานไมกลับมาเกิดแลว แลว
ทานไปอยู ไหนคะ เหมือนเลยคะ เหมือนเหลาพุทธบริษัทที่ถาม
พระพุทธเจาเลยวา พระอรหันตนิพพานแลวไปอยูไหน หนูเลยลอก
คําตอบของพระพุทธเจาตอบนองสาวกลับไปวา “กองไฟที่มันดับ
เพราะหมดเชื้อ มันดับแลวหายไปไหนละ” คือประมาณวามันหมด
เหตุหมดปจจัยใหเกิด ก็ยังสงสัยอีกวา มันจะยังมีตัวตนอะไร ที่มันไป
สถิตอยูที่ไหนกันอีก อาจารยคะคนสวนใหญพอมาศึกษาถึงคําวา 
“อนัตตา” ก็มักจะไมเขาใจ เพราะสัญชาตญาณความมีตัวมีตนยัง
เต็มเปยมอยู พอสอนหลักไตรลักษณก็เขาใจแค อนิจจัง ทุกขัง แต
พออนัตตาก็ยากเหลือเกิน ไอเรื่องไมยึดถือรางกายยังพอเขาใจได แต
พอมาเปนอารมณหรือนามธรรมวาไมใชตัวตน ก็บอกวามันเขาใจ
ยากเหลือเกิน พอบอกวามันเปนอาการอัตโนมัติของจิต ก็ยังไมเขาใจ 
หนูวาคนสวนใหญคงเปนอยางนี้เหมือนกัน แตหลักอนัตตาก็มีแต
ในคําสอนของพระพุทธเจาเทานั้น สวนตัวหนูแมจะเขาใจบางแตก็ยัง
ไมแตกฉาน เพียงแคเห็นทางลางๆ พอเดินไมชนอะไรเทาน้ัน แต
ยังไมเห็นจุดหมายปลายทาง อาจารยวา อนัตตา เปนปญหาที่คน
ปุถุชนสวนใหญมองวาเขาใจยาก เลยไมคอยสนใจธรรมะช้ันลึก
เลยสนใจแคทําบุญ ทําทาน สรางโนนสรางนี่ อะไรที่มันงายๆ สวน
การปฏิบัติที่เริ่มเขาสู ตัวธรรม เชน ถือศีล ทําสมาธิ เจริญภาวนา
วิปสสนา เห็นเปนของยากไป หนูวาถานองหนูเคาเขาใจวาจุดมุงหมาย
ของพุทธศาสนาคือวิมุติ การหลุดพนไปจากความอยาก ซึ่งเปนเหตุ
แหงทุกข มิใชเพียงทําบุญแลวมีหวังเพียงแตสวรรควิมานอะไรตางๆ
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หลังตอตายแลว ทําบุญกุศลอะไรก็มีความอยากเปนฐาน พอมีทุกข
อะไรก็ไปหาหมอดู เปลืองเงินทองเวลาไปก็มาก กอนกลับกันไป
ทํางานหนูเลยเอาหนังสือไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาทของอาจารย
ใหไปอาน  จะอานหรอืไมอานสดุแทแตบญุของนองหนู  อยากใหอาจารย
สอนวิธีที่เขาใจงายๆ เกี่ยวกับหลักไตรลักษณคะ ขอบคุณคะ

ตอบ
คําตอบของคุณถูกตองดีแลว ถามีคนสงสัยเร่ืองไตรลักษณ

โดยเฉพาะขออนัตตา คุณก็ชวยอธิบายใหเขาฟงตามที่ผมไดเขียน
ไวในหนังสือ “ไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งคุณไดอานแลว
ก็นาจะเพียงพอ การเขาใจธรรมของคนเรา อยูที่อุปนิสัย บารมี และ
อินทรียของแตละคน ซึ่งมีไมเทากัน เม่ืออินทรียเขายังออนอยูก็ตอง
ใหธรรมะเบาๆ ตื้นๆ ไปกอน เมื่ออินทรียเขาแกกลาแลวจึงคอยให
ธรรมะลึกๆ ก็จะสําเร็จประโยชนตามที่เรามุงหมาย เปรียบเหมือน
เด็กออนตองใหอาหารออนไปกอน

คําถามที่ ๑๘๖๘
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมสงสัยวา ตอนพระพุทธเจาดํารง

พระชนมชีพอยู มีเทวดามาทําบุญ กับพระพุทธเจาเยอะหรือเปลาครับ 
และผมก็สงสัยวา ในสมัยพุทธกาลตอนพระพุทธเจาดํารงพระชนมชีพ 
อยู เทวดามาทําบุญกับพระภิกษุ พระภิกษุสามารถฉันอาหารของ
เทวดาไดหรือเปลาครับ แลวพระภิกษุฉันอาหารแลวจะอิ่มไหม จะอิ่ม
เหมือนฉันอาหารของมนุษยไหมครับ ขอบคุณอาจารยวศินมากครับ
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ตอบ
เคยพบบางแหงวา ทาวสักกะปลอมตัวมาเปนคนแก แลวถวาย

อาหารบิณฑบาตแกพระมหากัสสป เปนอาหารท่ีทานฉันได สวนท่ีเปน
เทวดามาทําบุญใสบาตรในรูปลักษณของเทวดา ยังไมเคยพบท่ีมา
ก็คงตอบคุณไดเพียงเทานี้

คําถามที่ ๑๘๖๙
อภิภายตนะ ๘ ประการคืออะไร พระพุทธองคทรงแสดงอภิภาย-

ตนะ ๘ ประการโดยมีวัตถุประสงคอะไรคะ

ตอบ
เร่ือง อภิภายตนะ ๘ นี้ ยากเกินไปที่จะนํามาตอบในท่ีนี้ ถา

ผูถามตองการอาน ลองเปดดูใน ทสุตตรสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
ขอ ๔๕๒ จะยกตัวอยางมาใหดูสักขอหนึ่งดังนี้

“ธรรม ๘ อยาง ควรรู ยิ่งเปนไฉน ไดแก อภิภายตนะ ๘ คือ
ภิกษุรูปหนึ่งสําคัญรูปภายใน เห็นรูปภายนอกนอย มีผิวพรรณดี
ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้น มีสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น
นี้ก็เปนอภิภายตนะขอที่หนึ่ง”

ทสุตตรสูตรนี้ พระสารีบุตรเปนผู แสดงแกพระภิกษุทั้งหลาย
เพื่อปลดเปล้ืองกิเลส เพื่อบรรลุนพิพาน ฯ
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คําถามที่ ๑๘๗๐
พระพุทธองคทรงแสดงความรูสึกหรือปรารภธรรมขอใดในการ

ทอดพระเนตรกรุงเวสาลีเปนครั้งสุดทายไหมคะ

ตอบ
ทรงปรารภธรรมเรื่องความพลัดพราก ความไมเท่ียง ความไม

ยั่งยืน

คําถามที่ ๑๘๗๑
เหมือนเคยไดอานคําตอบในสนทนาธรรม อาจารยตอบวา จิตน้ี

เหมือนกับเด็ก คลุกเคลาอารมณตางๆ ใหเราดูเด็กน้ีนอนโดยไมเขาไป
คลุกเคลาอารมณดวย อาจารยชวยอธิบายเพิ่มเติมดวยครับ (หากเปน
อารมณที่มาทําใหเกิดกุศลก็ปลอยไป หากเปนอกุศลก็กําหนดสติรู
ไมใหหลงตามกิเลสไปอยางนั้นหรือเปลาครับ)

ตอบ
ถาเปนอารมณที่เปนอกุศลก็หามเสีย พระพุทธเจาตรัสวา “บุคคล

พึงหามจิตจากบาป (ปาปา จิตฺตํ นิวารเย) ถาเปนบุญก็ใหทําบอยๆ
อบรมบอยๆ พึงสรางความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญเปน
เหตุใหเกิดสุข” พระพุทธเจายังตรัสไวอีกวา “บุคคลผูหามจิตจากบาป
ดวยหิริ มีอยูนอยในโลก” คือหาไดยากน่ันเอง เราจะเปนบุคคลท่ีหา
ไดยากหรือหาไดงาย ก็ขอใหเลือกเอา

ถาเปนอาร
พึงหามจิตจากบ
อบรมบอยๆ พึง
เหตุใหเกิดสุข” พ
ดวยหิริ มีอยูนอ
ไดยากหรือหาได
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คําถามที่ ๑๘๗๒
สวัสดีคะอาจารย มีพระผูใหญและเปนพระที่มีชื่อเสียงมากได

ออกทีวี แลวทานไดอธิบายวา วัดในสมัยนี้เหมือนรานขายของ มีหลาย
ประเภท คนปวยสามารถเลือกเขาไปใชบริการไดตามจริตนิสัย เชน
วัดนี้ชอบปลุกเสก วัดนี้ชอบสรางวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง วัดนี้
สายพระปาเนนปฏิบัติ วัดนี้เนนปญญาใหศึกษาหนังสือธรรม แต
ทุกวัดลวนมีจุดมุ งหมายเดียวกันคือ บอกทางไปสวรรค บอกทาง
ใหพนทุกข บางวัดที่ดูวาเนนไปที่พิธีกรรม สรางเครื่องรางของขลัง
ตัดกรรม หรืออะไรที่ดูนอกเหนือไปจากท่ีพระพุทธเจาสอน ก็เพียง
เพื่อชักจูงใหคนที่ปญญานอยเขาวัดกอน แลวก็แจกธรรมเน้ือในให
ทีหลัง อยางนี้คะทานวาอยางนี้ 

หนูวามันไมถูกทั้งหมดคะ หนูวาวัดทุกวัดพระทุกองคตองมี
อุดมการณเดียวกันคือ มีหลักไตรสิกขาในการดํารงชีพ เพื่อจุดมุงหมาย
เดียวคือนิพพาน ไมใชคิดเอาเองวาทําอยางน้ีเพื่อดึงคนมาวัดกอน
หนูวาชาวบานเขาก็มีจริตความชอบเกี่ยวกับเร่ืองล้ีลับ พิธีกรรมที่ดู
ขรึมขลังกันอยูไมมากก็นอยในหัวกันอยูแลว พระทานรับรองไดหรือคะ
วาพอดึงชาวบานมาวัดเพราะชักจูงมาดวยเร่ืองคุณเสกเวทไสย แลว
จะสอนธรรมะใหชาวบานเลิกงมงายเรื่องเหลานี้ได เพราะเขาตั้งใจมา
เพื่อเร่ืองไสยศาสตรกันอยูแลว หนูวาพระทานควรยึดหลักสอนใหตรง
กับที่พระพุทธเจาสอนดีกวา สอนเรื่องศีล สมาธิ ปญญา ตรงๆ เรียบๆ 
งายๆ ใหนําเอาไปใชในชีวิตประจําวัน หนูวาก็นาจะเพียงพอแลว

แตก็อยางที่อาจารยบอกไวแหละคะวา แลวแตอุปนิสัยอธิมุติ
ของแตละคน ชาวบานเห็นพระเปนผูหลุดพน เลยเห็นทานเปนหลักชัย
ในการทําตาม พอทานสอนอะไรก็เลยศรัทธาเชื่อตามไปอยางเดียว
ไมไดคิดพิจารณาอะไรมาก นี่ก็เพราะชาวบานไมมีหลักธรรมยึดไวบาง 
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ไมไดเขาหาวัดเพื่อหลุดพนจริงๆ หากแตทุกวันนี้เขาหาวัดเพื่อสะสม
บุญใหมาก เพื่อจะไดอะไรในภายหนาที่มันตรงตามกิเลส ไปวัดกันก็
ไมไดสํารวจตรวจตราจิตใจของตัวเอง ในใจเรารอนไปดวยความอยาก 
อยากไดบุญ บุญของฉัน บุญของฉัน แลวก็ตายไปดวยความรู สึก
อยางน้ี เพราะคิดวาตายแลวก็มีบุญรออยู เวียนวายดวยจิตใจอยางน้ี
อยางไมรูจักจบสิ้น นาสงสารนะคะ ทางคณะสงฆทานไมสามารถทํา
อะไรกับวัดที่นอกลูนอกทางเลยหรือคะ ชาวบานเสียเงินทองปจจัย
บํารุงไปก็มาก นาจะใหสิ่งท่ีดีที่สุดท่ีมนุษยทุกคนควรได และเขาถึง
ไดคะ ขอบคุณคะ

ตอบ
เห็นดวยกับคุณทุกอยาง อยากทราบวาคุณมีหนังสือหรือซีดีเร่ือง 

“ศรัทธากับปญญา” หรือไม ถายังไมมีลองขอไปที่ชมรมกัลยาณธรรม 
www.kanlayanatam.com ขอใหคุณโชคดีตลอดไป

คําถามที่ ๑๘๗๓
การท่ีเราทําบุญกับทางวัดและใหวัดออกใบอนุโมทนาบัตรให

แลวนําเงินบริจาคนั้นมาใชลดหยอนในการเสียภาษี หรือกรณีบริจาค
เงินใหโรงพยาบาลหรือสถานสาธารณกุศลตางๆ ในทํานองเดียวกัน
แลวนํามาลดหยอนภาษี จะถือวาเปนการทําบุญที่บริสุทธิ์หรือไมคะ 
เพราะรูสึกวาเราใชประโยชนจากการน้ัน และจะติดคางในเร่ืองของ
บาปบุญหรือไม เพราะเราทําบุญก็อุทิศบุญใหเจากรรมนายเวรไปแลว 
แตเหมือนเราเอามาใชหักภาษีอีก รูสึกไมสบายใจคะ ขอใหอาจารย
ชวยใหความกระจางใหเกิดปญญาดวยคะ ขอบพระคุณคะ



๑๕๕สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

ตอบ
ดีครับ การนําเอาใบอนุโมทนาบัตรไปลดหยอนภาษี ไมเสียหาย

อะไรเลย ยังคงไดบุญเต็มที่ การทําบุญเปนหนาที่ของเรา การออก
ใบอนุโมทนาบัตรเปนหนาที่ของวัด ทําถูกดวยกันท้ังสองฝาย ขอให
คุณสบายใจไดเลย

คําถามที่ ๑๘๗๔
ผมไดยินคนขับรถเมลดากับกระเปาวา พูดกันดีๆ ก็ได กูเปน

คนนะ คนเปนสัตวประเสริฐนะเวย! พอไดยินไดฟงก็เอามาคิดครับวา 
คนเปนสัตวประเสริฐเลยตั้งแตเกิดหรือเปลาครับ ถาประเสริฐจริงทําไม
ยังตองเรียน ตองฝกอะไรตางๆ มากมาย เกิดมาก็ออนแอกวาสัตวอื่นๆ 
มากมาย อยางนี้ประเสริฐตรงความรูหรือครับ

ตอบ
ที่วามนุษยเปนสัตวประเสริฐนั้นเปนทัศนะทางชีววิทยา แต

พระพุทธเจาทานตรัสวา “มนุษยที่ไดรับการฝกดีแลวนั่นแหละเปน
ผูประเสริฐ (ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ)” มนุษยที่ไมไดฝกตนอาจเลว
กวาสัตวก็ได เพราะมีเครื่องมือที่จะทําความช่ัวไดมากกวา มนุษย
เบยีดเบียนสัตว และเบียดเบียนกันเองมากมาย เหน็ๆ กนัอยู นกัปรัชญา
คนหนึ่งคือเพลโต กลาววา มนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผล (rational being) 
แตหมายความวา ตองไดรับการฝกใหมีเหตุผลแลว



๑๕๖ สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๘๗๕
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมสงสัยมานานวา นิทานชาดก

คืออะไรครับ พุทธศาสนสุภาษิตคืออะไรครับ ขอบคุณอาจารยวศิน
มากครับที่ตอบ

ตอบ
นทิานชาดกเปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาทรงเลาถงึเร่ืองราวในอดีตชาติ

ของพระองคบาง ของคนอื่นบาง มีคติธรรมอยูในชาดกมากมาย นา
สนใจมาก จัดเปนคําสอนในสวนที่เปนวรรณคดี และสอนจริยธรรม
อยางงายๆ ไปดวย สวนพุทธศาสนสุภาษิตนั้น หมายถึง สุภาษิตทาง
พระพุทธศาสนาซ่ึงเปนพระพุทธพจนบาง เปนคําพูดของพระสาวก
บาง ของพระเถระรุนหลังบาง ซึ่งทานนํามารวบรวมไวมีทั้งคําบาลีและ
คําแปล ซึ่งมีจําหนายอยูที่มหามกุฏราชวิทยาลัยเวลาน้ีมีอยู ๓ เลม
คือ ๑, ๒, ๓ อยูในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรี โท เอก โดยลําดับ

คําถามที่ ๑๘๗๖
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน  ผมอานอริยมรรค ๘  จากเว็บ 

http://๘๔๐๐๐.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=๑๙&A=
๑๗๕&w=%C๑%C๓%C๓%A๔_%F๘ และผมสงสัย โทมนัสคอือะไร
ครับ ผมสงสัยอภิชฌา คืออะไรครับ ขอบคุณอาจารยวศินมากครับ
ที่ตอบ

ตอบ
โทมนัส คือความทุกขทางใจ อภิชฌา คือความโลภอยากได

ของผูอื่น



๑๕๗สนทนาธรรมกับ   
อ . ว ศิ น  อ ิน ท ส ร ะ  เ ล ม  ๗

คําถามที่ ๑๘๗๗
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมสงสัยวา อภิธรรมโชติกวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนโรงเรียนสอนธรรมะหรือ
ครบั แลวอภิธรรมโชตกิวทิยาลยั ทาํไมถงึมชีือ่ตอทายดวยมหาวิทยาลัย
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยัดวยครบั ขอบคณุอาจารยวศนิมากครบัทีต่อบ

ตอบ
เทาทีท่ราบมา อภธิรรมโชตกิราชวทิยาลยัเปนสถานทีส่อนอภธิรรม 

อยูในสังกดัของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีว่ดัมหาธาตุ 
กรุงเทพฯ

คําถามที่ ๑๘๗๘
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมสงสัยวา คนที่อยากจะเรียน

พระไตรปฎก จะไปเรียนที่ไหนไดบางครับ ขอใหอาจารยวศินแนะนํา
บางครับ ขอบคุณอาจารยวศินมากครับ

ตอบ 
เวลานี้ไมแนใจวามีที่ไหนสอนบาง ที่พอแนะนําไดก็คือ ใหซื้อ

หนังสือพระไตรปฎกมาอานเอง ถาไมเขาใจเรื่องใด ก็ใหไปถามทาน
ผู รู ซึ่งพอแนะนําได สถานที่ซื้อก็คือมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุหรือท่ี
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย  หนาวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพวห









ค�ำถำมที่ ๑๗๒๕

ขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้อรรถาธิบายความว่า ชีวิตเปรียบ 

เหมือนพยับแดดด้วยนะคะ

ตอบ

พยบัแดดเมือ่มองดไูกลๆ เหมอืนมตีวัตนจบัต้องได้ แต่เมือ่เข้าใกล้ 

กห็ายไป ชวีติกเ็ป็นเช่นนัน้ ปรากฏเหมอืนมตีวัตน แต่ทีจ่รงิเป็นอนตัตา 

ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตน

www.kanlayanatam.com

ค�ำถำมที่ ๑๗๑๖

การที่เราท�าสิ่งไม่ดีบางอย่าง ทั้งที่เราเองก็รู้ว่ามันไม่ดี แต่ในใจ 

มักมีข้ออ้างและเหตุผลให้จ�าเป็นต้องท�าและก็ท�าให้เราทุกข์  เคยคิดจะ 

เลิกท�าแต่ก็เลิกท�าไม่ได้  เราควรท�าอย่างไรดีคะ

ตอบ

เข้าใจว่าเป็นเพราะสู้อ�านาจกิเลสไม่ได้ ควรจะตั้งจิตอธิษฐาน 

เอาชนะกิเลสตัวนี้ให้ได้  เพื่อจะได้ไม่ต้องท�าอีก จะได้ไม่เป็นทุกข์อีก


