
อาจารยวศิน อินทสระ





คำอนุโมทนา

  ชมรม กัลยาณ ธรรม โดย ทันตแพทย หญิง อัจฉรา   กลิ่น สุ วรรณ 
ผู เปน ประธาน ชมรม   ได ขอ อนุญาต พิมพ หนังสือ เรื่อง   “ สนทนา ธรรม 
กับ พระ ธรรม ทูต ที่ จะ ไป ตาง ประเทศ   และ   พุทธ ปรัชญา ชวย แก ปญหา 
เศรษฐกิจ ได อยางไร ”   ขาพเจา อนุญาต ดวย ความ ยินดี ยิ่ง   คิด วา จะ เปน 
ประโยชน แก ผู สนใจ ทั่วไป     

   เรื่อง   “ สนทนา ธรรม กับ พระ ธรรม ทูต ”   ได บรรยาย ที่ 
มหาวิทยาลัย มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย   วิทยาเขต วังนอย   จังหวัด 
พระนครศรีอยธุยา   เมือ่   พ . ศ .   ๒๕๔๒   สวน เรือ่ง   “ พทุธ ปรชัญา แก ปญหา 
เศรษฐ กิจฯ ”   นั้น   เดิมที เดียว นักศึกษา มหาวิทยาลัย หอการคาไทย มา ขอ 
สัมภาษณ   ที่ ตึก คณะ มนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัย รามคำแหง   ซึ่ง เวลา 
นั้น ขาพเจา สอน อยู ที่ นั่น   ขาพเจา ได บันทึก คำถาม ไว   ตอ มา เมื่อ  พ . ศ .   
๒๕๔๒   ได นำ มา ออก อากาศ ทาง วิทยุ ใน รายการ   “ธรรม และ ทัศนะ ชีวิต ”   
ได ขยาย ความ ให ละเอียด ออก ไป บาง เล็ก นอย 

   ขอ อนุโมทนา ตอ กุศล เจตนา ของ ชมรม กัลยาณ ธรรม   ที่ ได จัด 
พิมพ หนังสือ เร่ือง นี้ ออก เผยแผ ให แพร หลาย   ขอ ให ชม รมฯ   และ ทาน ผู 
อาน พึง มี ความ สุข และ เจริญ ใน ธร รม ยิ่งๆ   ขึ้น ไป 

ดวย ความ ปรารถนา ดี อยาง ยิ่ง 

 ๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๖



คำนำของชมรมกัลยาณธรรม

  ผล งาน ธรรม อัน ทรง คุณคา จาก การ บรรยาย ของ ทาน 
อาจารย วศิน   อิน ท สระ  ทั้ง สอง เรื่อง   ไดแก   “ สนทนา ธรรม กับ 
พระ ธรรม ทูต ”   และ เรื่อง   “ พุทธ ปรัชญา แก ปญหา เศรษ กิจ ”   ชมรม 
กัลยาณธรรม ได รับ อนุญาต จาก ทาน อาจารย  ให จัด เรียบ เรียง 
พิมพ เปน รูป เลม เพื่อ เผยแผ เปน ธรรม ทาน  โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง คำ 
บรรยาย ทาง วิทยุ เรื่อง   “ พุทธ ปรัชญา แก ปญหา เศรษ กิจ ”   นั้น   เปน 
เร่ือง หน่ึง ที่ ทาน อาจารย วศิน เอง ปรารภ วา มี ความ ประทับ ใจ เปน 
พิเศษ   มี คุณคาแนวคิด นำ เสนอ ทางออก ของ ระบบ เศรษฐกิจ ตาม 
หลัก พุทธ   สวน เรื่อง แรก คอื   “ สนทนา ธรรม กับ พระ ธรรม ทูต ”   นั้น   
ขาพเจา ประทับ ใจ เปน พิเศษ ใน ลีลา ธรรม ที่ อาจหาญ มั่นใจ  เฉียบ 
ขาด และ ชัดเจน ตรง ประเด็น   มอง เห็น ความ เคารพ ศรัทธา ที่ คณะ 
ศิษย บรรพชิตมี ตอ ทาน อาจารย ซึ่ง เปน ฆราวาส ผูทรง คุณธรรม   
เรื่อง นี้ ทานอาจารย ได อบรมพระ ธรรม ทูต ที่ มหาวิทยาลัย มหา มกุฏ 
ราชวิทยาลัย ดัง กลาว แลว 

  ขอก ราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย วศิน   อิน ท สระ  ที่ 
เมตตา ชมรม กัลยาณ ธรรม ใน งาน เผยแผ ธรรม มา โดย ตลอด   และ 
ทาน อาจารย  ( กับ คุณ ยุวดี   อึ๊ง ศรี วงษ )   ยัง กรุณา สละ เวลา ตรวจ 



ทาน ตนฉบับ ให อยาง ถูก ตอง   ขอ ขอบคุณ สำนัก พิมพ กอน เมฆ ที่ 
เอื้อเฟอ ออกแบบ และ จัด พิมพ   หวัง อยาง ยิ่ง วา ธรรม ทาน สื่อ ปญญา 
นี้   จะ เปน แนวทาง ใน การ ดำเนิน ชีวิต ตาม หลัก ธรรม   และ วิถี ที่ พอ 
เพียง ตาม หลักชาว พุทธ   เพื่อ ความ สงบ   รมเย็น   เปนสุข ทั้ง ใน สวน 
ตัว และ สังคม โดย รวม ยิ่งๆ   ขึ้น ไป  ขอ นอม ถวาย อานิสงส แหง ธรรม 
ทาน เปนอาจริย บูชา แด ทาน อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ให ทาน อาจารย 
มี ความ สุข   สุขภาพ แข็ง แรง   ปราศจาก ทุกข   โศก   โรค   ภัย   ตลอด 
กาล ทุกเมื่อ 

 กราบ ขอบพระคุณ และ อนุโมทนา บุญ ทุก ทาน 
 ทพญ . อัจฉรา   กลิ่น สุ วรรณ 
 ประธาน ชมรม กัลยาณ ธรรม 

                                                                   

 

๔



โดย อาจารยวศิน อินทสระ

....เรื่อง ”สนทนาธรรมกับพระธรรมทูตที่จะไปตางประเทศ” นี้ 

บรรยายที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตวังนอย (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒.....



สนทนาธรรมกับพระธรรมทูต

 นมัสการ พระคุณ เจา ที่ เคารพ ทุก ทาน ครับ 

  ผม รูสึก ยินดี ที่ มี โอกาส ได มา คุย กับ ทาน ที่ จะ เปน พระ 
ธรรม ทูต ไป ตาง ประเทศ นะ ครับ   ก็ คิด วา ทาน ได ฟง เรื่อง ตางๆ   ที่ 
เกี่ยว กับ พระ ธรรม ทูต อะไร มา คอน ขาง จะ เยอะ นะ ครับ   เพราะ วา 
คุย กัน มา ตั้ง เดือน แลว   ทุก วัน ดวย   ทีนี้ ผม ก็ คง ไมมี อะไร ใหม นะ 
ครับ   มี อะไร ก็ คอยๆ   คุย กัน ไป   ก็ คุนๆ   หนา กับ ทาน หลายๆ   ทาน   
ทาน มหา ธานี ก็ แนะนำ ดี   ไมมี เรื่อง อะไร ใหม แลว ครับ   เรื่อง เกาๆ   
มา เลา ใหม   ทำนองนั้น   เปน ทำนอง ปรึกษา หารือ กัน 

  เรื่อง ที่ จะ คุย กับ ทาน พระ ธรรม ทูต ใน วัน นี้   ก็ คือ เร่ือง 
เทคนิค การ เผยแผ พุทธ ธรรม   จะ เรียก วา   “ ศิลปะ ”   ก็ได   ใน การ 
เผยแผ พุทธธรรม   ที่ จริง วิชา อัน นี้   ผม ไม คอย กลา พูด หรอก ครับ   
ถา ให ผมทราบ กอน ลวง หนา วา จะ ตอง พูด วิชา นี้    หรือ เชิญ มา พูด 
เร่ืองน้ี   โดยที่ ไม ได เปน ตาราง ที่ มี อยู แลว   ให ผม มา ชวย   ผม ก็ จะ ไม 
คอย รับพูดวิชา นี้   เพราะ ผม รู วา ผม ไม คอย มี ศิลปะ ใน การ พูด   ไมมี 
เทคนิค ใน การ พูด   และ มี ขอ จำกัด เยอะ แยะ   ขอ บกพรอง ก็ มาก   
เสียงก็ เบา   กำลัง ก็ นอย   คอ ก็ ไม คอย ดี   ก็ ตอง ขออภัย ทาน ไว ดวย   
แตถา ตองการเนื้อหา สาระ อะไร   ก็ พอได นะ ครับ   ถา ตองการ จะ 
ถาม เอา เน้ือหา สาระ อะไร   อยาง นั้น ได   แต ถา จะ ให มี เทคนิค วิธี การ 
อะไรมากมาย   คง ไม ได 

๖
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  ที่ มหาวิทยาลัย มหา มกุฏฯ   เขา มี อบรม วิชา วาทศิลป 
กัน ทุก ป   เมื่อ นักศึกษา ทาน มา คุย กับ ผม   มา ถาม ผม   ผม ก็ บอก 
วา   วาทศิลป นั้น ก็ เปน สิ่ง ที่ จำเปน   เปน สิ่ง ที่ ดี   แต สิ่ง ที่ จำเปน 
กวา   คือ ความ รู ความ เขาใจ ใน พุทธ ธรรม   คือ ขอ ให ทาน มี ความ รู 
ความ เขาใจ ใน พุทธ ธร รม จริงๆ   แทๆ   ให ขวนขวาย หาความ รู   ให 
ได ความ รู จริงๆ   และ สามารถ ที่ จะ ถายทอด ได   ก็ พอแลว   สำหรับ 
เรื่อง วาทศิลป นั้น เปน เรื่อง ทีหลัง ก็ได   คือ ถา มัว ไป ฝก วาทศิลป   
แต เนื้อหา ไมมี   หมายความ วา   ไมมี ความ รู ที่ จะ พูด   ก็ ไมรู จะ ไป 
พูด อะไร   เพราะ วา มีแต เปลือก หรือ สิ่ง ที่ จำเปน นอย กวา   ทำนอง 
นี้ นะ ครับ   ก็ เลย ไม คอย จะ ได สาระ อะไร เทาไร 

  ถา ตองการ จะ ให สำเร็จ ประ โย ชน จริงๆ   ประการ ที่   ๑   
ก็ ตอง มี ความ รู จริง ใน พุทธ ธรรม   คือ คน ที่ มี ความ รู จริง นั้น   มัน 
จะ ออกมา เอง   สังเกต ดู ถา มี ความ รู ใน เรื่อง อะไร จริง   แม ทาน จะ 
พูด ไมเกง   แต ทาน พูด รู เรื่อง   สมมติ วา ทาน มี ความ รู เรื่อง ไฟฟา   
ถึง ทานจะ พูด ไม เกง   แต ทาน สามารถ จะ บอก เขา ได วา   ไฟฟา คือ 
อะไร   ไฟฟา เปน อยางไร   ทำ อยางไร เรื่อง ไฟฟา   แต สมมติ วา ผม 
เปน คน พูด เกง นะ ครับ   แต ไมม ีความ รู เรื่อง ไฟฟา   ทาน มา ถาม ผม 
นี่   ผม จะ อธิบาย ได ไหม   ทาน จะ ได อะไร เรื่อง ไฟฟา จาก ผม ไป บาง   
คง ไม ได   นอกจาก วา ผม ใช วาทศิลป พูด โอ ไป เอ มา   พูด อะไร ไป 
เรื่อยๆ   น้ำ ทวม ทุง ไป เรื่อยๆ   เพราะ ฉะน้ัน   ใน เรื่อง นี้ ก็ เหมือน กัน 
นะ ครับ   เทคนิค หรือ ศิลปะ หรือ วธิี การ ใน การ เผยแผ พุทธ ธรรม   สิ่ง 

๗



สนทนาธรรมกับพระธรรมทูต

สำคัญ ประการ แรก ที่สุด   ก็ คือ ความ รู ใน เรื่อง พุทธ ธรรม นั่น แหละ   
ถา ทานรูจริง   ทาน จะ มี เทคนิค ไป ใน ตัว   มี เทคนิค   วิธี การ   ศิลปะ 
ไป ในตัว   นอกจาก วา เรา รู นอย เกิน ไป   จึง ตอง ใช อยาง อื่น เขา มา 
ประกอบ   อัน นี้ ขอ เรียน ไว เปน ประการ แรก นะ ครับ 

   คราว นี้ ทาน จะ ไป ตาง ประเทศ   ทาน ที่ ติดตาม ขาวสาร 
อะไร ตางๆ   ทาน คง ระลึก ได   เมื่อ   พ . ศ .   ๒๕๓๔   ได มี กรณี พระ ไทย 
ถูก ฆา หมู ที่ รัฐ อริ โซนา   ใน สหรัฐอเมริกา   ตอน นั้น   หนังสือพิมพ 
สยาม รัฐ   ฉบับ วัน จันทร ที่   ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๓๔   ได เขียน บทความ 
เปน บทบรรณาธิการ ไว วา 

   “ จาก กรณี การ สังหาร หมู พระ สงฆ ที่ วัด ไทย ใน อริ โซนา 
คราว นั้น   ได ทำให รู ขอ เท็จ จริง ประการ หนึ่ง วา   พระ สงฆ ไทย ที่ 
เปน ธรรม ทูต   เดิน ทาง ไป เผยแผ พุทธ ศาสนา ใน ตาง ประเทศ   ไมมี 
ความ ชำนิ ชำนาญ ใน การ ใช ภาษา ของ ประเทศ ที่ ไป เผยแผ  ถึงข้ัน ที่ 
สามารถ จะ อธิบาย หลัก ธรรม ใน พุทธ ศาสนา ให แก เจาของ ประเทศ 
ที่ มี ความ สนใจ   ให เกิด ความ เขาใจ ได   แต การ ที่ ได สง ไป นั้น   เปน 
เพราะ เกิด จาก ความ ตองการ ของ ชุมชน ไทย   หรือ ชุมชน ชาวเอเชีย 
ที่ นับถือ ศาสนา พุทธ   เชน   ชุมชน ลาว หรือ ชุมชน เขมร   ดัง นั้น   
พระสงฆ ที่ ออก ไป อยู ใน สหรัฐอเมริกา จึง เปน พระ ที่ ทำ หนาที่ ใน 
ดาน พิธีกรรม   เชน   การ ทำบุญ ใน โอกาส ตางๆ   มากกวา ที่ จะ เปน 
พระ ที่ ออก ไป เผยแผ ธรรมะ ดวย ” 
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   นี่   เขา เขียน เอา ไว ใน ตอน นั้น นะ ครับ   ผม นำ มา ให ทาน คิด 
อีก ที หน่ึง   ตอ นะ ครับ

   “ พระ สงฆ เรา นั้น    คงจะ เปรียบ เทียบ ความ รู ความ 
สามารถ เหมือน อยาง บาทหลวง ของ ศาสนา คริสต ใน นิกาย ตางๆ   
ที่ ถูก สงตัวออก ไป เผยแผ ศาสนา ทั่ว โลก ไม ได   เทา ที่ ปรากฏ นั้น   
บาทหลวงเหลา นั้น มัก จะ ศึกษา ภาษา ของ ทอง ถิ่น ที่ จะ ไป เปน 
อยางดี   ศึกษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี   ทำให สามารถ เขาใจ กัน 
ได กับ คน ทอง ถิ่น อยาง ผสม กลมกลืน กัน   ผิด กับ พระ ใน พุทธ ศาสนา   
ซึ่ง สวน ใหญ ที่ สง ออก ไป   ไม คอย จะ มี ความ รู ความ สามารถ เทียบ 
เทากับบาทหลวง ทั่วๆ   ไป   จึง เปน ไป ได วา   การ ที่ พระ สงฆ ของ เรา 
ไป เผยแผ ศาสนา ใน ประเทศ อื่น   จะ ทำให คนใน ประเทศ นั้น   บังเกิด 
ความ เขาใจ ผิด ในจริยา วัตร ของ พระ สงฆ ไทย   ยิ่ง ถา หาก เปน พระ 
ที่ไม เครงครัด ใน วินัย   แสดง พฤติกรรม ตางๆ   อัน ไมใช กิจ ของ สงฆ   
เชน   การ ดู หมอ   การ รดน้ำ มนต   สะเดาะ เคราะห ดวย แลว   โอกาส 
ที่ คน ชาติ อื่น จะ ไม เขาใจ   ก็ จะ มี มาก ขึ้น   และ อาจ จะ เกิด ความ รูสึก 
เปนอคติ ตอ พระ สงฆ ไทย ได ” 

 ผม พูด ไม นาน นะ ครับ   ทาน ครับ   ผม จะ ใช เวลา ประมาณ   
๓๐   นา ที กวาๆ   แลว จะ เปด โอกาส ให ทาน ถาม   หมายความ วา   ผม 
จะ พูด ไป แลว สลับ ให ทาน ถาม   เพื่อ จะ เปลี่ยน บรรยากาศ ไม ให เบื่อ   
ตอ นะ ครับ 
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  “ จาก การ สังหาร หมู พระ สงฆ คราว นี้   ทาง กรม การ 
ศาสนาและ มหา เถร สมาคม   สมควร จะ พิจารณา ทบทวน วา   ใน 
การ สงพระ ธรรม ทูต ไป เผยแผ พุทธ ศาสนา นั้น   สมควร จะ กำหนด 
คุณสมบัติ ของ พระ ที่ จะ ได รับ การ คัด เลือก ไป อยางไร   สมควร 
จะทดสอบ ศรัทธา ของ พระ นั้น วา เหนียว แนน ใน พุทธศาสนา 
แคไหน   หรือ ควร จะ เขม งวด กวดขัน การ อบรม เกี่ยว กับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ ตาง ชาติ ที่ จะ ไป แค ไหน   และ ควร 
จะอบรม ให รูจัก ใช ภาษา ใน ขั้น ที่ จะ สามารถ อธิบาย หลัก ธรรม 
ขั้นพ้ืนฐาน ของ พุทธ ศาสนา ให ศาสนิ กช นอื่น เขาใจ ได ” 

  ทำนอง นี้ นะ ครับ   จวน จบ แลว ครับ 

   “ การ อบรม พระ สงฆ ไทย ที ่จะ ไป เผยแผ ใน ประเทศ อืน่นัน้   
จึง เปน งาน หนัก ที่ ตอง เอา จริง เอา จัง   ตอง ใช งบ ประมาณ   คา ใช 
จาย   และ การ คัด เลือก พระ สงฆ ที่ เหมาะ สม   ก็ เปน เรื่อง ลำบาก   
เพราะตองไป ทำงาน หนัก   อดทน สูง   หาก เลือก ได พระ สงฆ ที่ มี 
จิตใจแอบแฝง   เพียง อยาก ไป เที่ยว เมือง นอก   มี ประสบการณ 
หนอย   เม่ือ เจอ สังคม ที่ ดี กวา แลว จะ สึก   อะไร ทำนอง นั้น   หาก 
ได อยาง นี้ ไปทำงาน   ความ เสื่อม ศรัทธา จะ เกิด ขึ้น อยาง แนนอน   
ถึง แม คน ไทยใน สหรัฐฯ   จะ ไม คอย สนใจ อะไร กับ คุณสมบัติ ของ 
พระสงฆ   มากไป กวา ได เห็น ผา เหลือง แลว อุน ใจ   ได ทำบุญ   ได 
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ฟง เทศน แลว ทำใจ ให สงบ   แต สำหรับ คน ตาง ชาติ แลว   เขา คง ไม 
เขาใจ ความ รูสึก นี้   แต เขา อยาก รู วา   ศาสนา พุทธ คือ อะไร   หลัก 
ธรรม อัน วิเศษ เปน อยางไร   มากกวา   ดัง นั้น   จึง ปรารถนา ที่ จะ ให 
มี การ ทบทวน กระบวนการ เลือกสรร พระ สงฆ ไป ทำงาน ใน ตาง 
ประเทศ เสีย ใหม   เพื่อ วา ตาง ชาติ จะ ไม ดูแคลน วา   คน ไทย นับถือ 
ศาสนา ปา เถื่อน   เต็ม ไป ดวย ความ เชื่อ อัน งมงาย   ไร แกน สาร   จน 
ไม นา จะ มี คุณคา อยู บน แผน ดิน ของ เขา ” 

    เขา เขียน ไว เมื่อ ป   พ . ศ .   ๒๕๓๔   เปน เวลา   ๘   ป มา แลว   
จาก ขอ เขียน อัน นี้ นะ ครับ   ผม ก็ได นำ มา พิเคราะห พิจารณ   วา 
เพราะ เหตุ ใด เรา จึง ขาดแคลน พระ ภิกษุ ที่ มี ความ สามารถ ใน การ 
เผยแผ ศาสนา   จาก บทบรรณาธิการ ของ สยาม รัฐ นี้   ผม ก็ได นำ มา 
วิจัย วิจารณ   และ ได พมิพ เปน หนังสือ เลม เล็กๆ   ชื่อ วา   การ เผยแผ 
ศาสนา   ปก สี เขียวๆ   มีด อก บัว สี ขาวๆ   บาง ทาน อาจ เคย มี แลว   เรา 
มา คุย กัน   มา วิเคราะห กัน   ที่ ผม ได วิเคราะห เอา ไว ก็ มี อยู ประมาณ   
๔ - ๕   เรื่อง นะ ครับ   ผม จะ ลอง เสนอ ทาน ดู 
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   ประการ ที่   ๑   พระ ภิกษุ สามเณร สวน มาก ของ เรา   ( รวม 
ทั้ง ผม ดวย   สมัย ที่ บวช อยู )   มี พื้น ฐาน ความ รู เดิม ไม มาก   มา เรียน 
นัก ธรรม และ บาลี เลย   จาก พื้น ฐาน ความ รู ที่ ไม มาก นัก   เวลา เขียน 
กระทู เรียง ความ แก กระทู ธรรม   ใน วัด ใหญๆ   เชน   วัด บวรนิเวศ   มี 
ผู ที่ จบ ปริญญา มา บวช   ก็ เรียน รวม กัน กับ ภิกษุ สามเณร ที่ บวช อยู 
กอน   เรียน นัก ธรรม ตรี   เวลา เขียน เรียง ความ แก กระทู ธรรม   สู เขา 
ไม ได   พระ ใหม จะ ไดที่   ๑   เสมอ   พระ เกา จะ ไม ได   เพราะ พื้น ฐาน 
ความ รู เขา มากกวา   พื้น ฐาน ความ รู เรา นอย   ใน การ ตีความ ให แตก   
“ สติ   โลก สฺ มิ   ชาค โร ”   สติ เปน ธรรม เครื่อง ตื่น อยู ใน โลก   เณร งง เปน 
ไก ตา แตก   พระ บวช ใหม ที่ มี วุฒิ ปริญญา ตรี ปริญญา โท มา   เขา ขบ ได   
เขา เขาใจ ได   เพียง ได ฟง คำ บรรยาย ของ อาจารย สัก ครั้ง   เขา ก็ ตี ได 
แตก มากกวา   พื้น ฐาน ความ รู ของ เรา ยัง นอย อยู   เพราะ ฉะนั้น   การ 
ที่ จัด ให มี พื้น ฐาน ความ รู ของ พระ สงฆ ให สูง เอา ไว   จะ เปน ประโยชน 
มาก นะ ครับ   จะ ได กวาง ออก ไป   ลึก ลง ไป   สูง ขึ้น ไป ก็ได   ทั้ง กวาง   ทั้ง 
ลึก   ทั้ง สูง 

   ประการ ที่   ๒   หลักสูตร ความ รู ทาง ธรรม นี้ สูง มาก   และ 
ละเอยีด ออน   เหมาะ สำหรบั ผู ที ่ม ีวยั สงู   ม ีความ รู และ ประสบการณ 
ทาง โลก มา อยาง ดี   จึง จะ ขบ แตก   ผู บวช เรียน ตั้งแต เยาว วัย   เมื่อ 
จบประถม   ๔   ประถม   ๖   หรือ มี พื้น ความ รู ต่ำ   บาง คน ก็ ไม ได จบ 
สักชั้น   เพียง แต อาน ออก เขียน ได   หรือ วา ไป อาน ออก เขียน ได เอา 
ใน วัด ก็ มี   ก็ ยาก ที่ จะ ทำได   เพราะ หลักสูตร ของ เรา คอน ขาง สูง และ 
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ละเอียด ออน   อยาง หนังสือ บาง เลม   สมเด็จ พระ มหา สมณ เจา   กรม 
พระยา วชิร ญาณฯ   ทาน เขียน ให ราชวงศ อาน   ให ผูใหญ อาน   อยาง 
พุทธ ประวัติ   เลม   ๑   นี่ ครับ   ไป อาน ดู จาก คำนำ   ทาน ทรง นิพนธ 
ให เจานาย ช้ัน ผูใหญ อาน . . . ผม จำ ไม ได . . . ใคร ก็ ไม ทราบ     มัน เหมาะ 
สำหรับ ทาน ผู นัน้   พอ เรา เอา มา เรยีน     การ วจิยั วจิารณ ของ เรา ยงั ไมม ี  
ตอง มา รุน ผู ใหญๆ    อยาง ทาน พระครู วบิลูย   ทาน มหา . . . อะไร หลายๆ 
ทาน   พอได วุฒิ ภาวะ แลว   ตอ มาก ลับ ไป อาน พุทธ ประวัติ   ถึง จะ รูสึก 
เขาใจ ซาบซึ้ง   ตอน ที่ เรียน ครั้ง แรก   เรียน นัก ธรรม ตรี   พื้น ฐาน ความ 
รู ยัง ไม พอ กับ ตำรา   ตำรา สูง   ตำรา ดี   แต สูง เกิน ไป สำหรับ เรา 

   ประการ ที่   ๓   อัน นี้ เปน ขอ วิจารณ ของ ผม นะ ครับ   มี นอย 
คน นัก ที่ จะ มี บุญ บารมี มา แต อดีต   ทำให สนใจ ใน ธรรม   ดื่มด่ำ ใน 
ธรรม   คนควา หาความ รู อยาง เพลิดเพลิน   ไมรู จัก อิ่ม   ไมรู จัก พอ 
ใน การ แสวงหา ความ รู ทาง ธรรม   ตั้ง ตน อยู ใน ธรรม สม่ำเสมอ   นา 
เลื่อมใส   จิตใจ หนัก แนน มั่นคง   ไม ถูก กระแส โลก พัด ไป   เมื่อ บวช 
อยู   ก็ เปน พระ ที่ ดี   เปน กำลัง สำคัญ ของ คณะ สงฆ   พระ ศาสนา   
และ บาน เมือง   เมื่อ สึก ไป   ก็ เปน ฆราวาส ที่ ดี   เปน กำลัง สำคัญ ของ 
บาน เมอืง   เปน กำลงั ของ ศาสนา ดวย   คน อยาง นี ้ม ีจำนวน นอย   คดิ 
เปน เปอรเซ็นต ไม ได   หมื่น คน จะ มี สัก   ๑   คน   หรือ อาจ หาไม ได เลย   
เรา มี คน ประเภท นี้ นับ ตัว ได   นอก เหนือ จาก นี้ ก็ เปน ประเภท สามัญ 
ทั่วไป   เรียน เพ่ือ สอบ   เพื่อ ได ชั้น   เพื่อ วัตถุประสงค อื่น   มิได มี ความ 
ดื่มด่ำ จับจิต จับใจ ใน รส พระ ธรรม แต ประการ ใด   เพียง แต ผาน ไป 
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ใน ระบบ นี้   ใน วิถี นี้   ก็ เรียก วา   เรียน ไป อยาง นั้น เอง   นอย คน ที่ จะ มี 
บุญ   มี ปุพ เพกต ปุญญ ตา   บวช มา แลว ก็ ชอบ ธรรมะ   ดื่มด่ำ ใน ธรรมะ   
อาน หนังสอื ธรรมะ   ไม เบือ่   เพลดิเพลนิ   ม ีนอย   นอก นัน้ ก ็เรียน ไป พอ 
ผาน   พอ สอบ ได   อนั นี ้ก ็เปน สาเหตุ หนึง่ ที ่ทำให เรา ขาด บคุลากร ที ่จะ 
เผยแผ ธรรม   เพราะ วา ไม ได สนใจ เรียน รู จริงๆ   ไม ได แตกฉาน 

   เรา ลอง เทียบ ดู   นักเรียน ทาง โลก เรียน วิทยาศาสตร   ภาษา 
อังกฤษ มา แลว ทุก คนใน ชั้น ประถม − มัธยม ใน ฐานะ เปน ความ รู พื้น 
ฐาน   ถา เขา เรียน อุดมศึกษา ใน สาย วิทยาศาสตร หรือ ใน สาย ภาษา 
อังกฤษ   ก็ ตอง เรียน เพิ่ม เติม อีก มาก   กวา จะ เปน ครู ได   กวา จะ สอน 
ได   ก็ ลอง ถาม ดู นะ ครับ วา   มี ใคร กี่ คน ที่ เปน นัก วิทยาศาสตร ได   หรือ 
แมแต เพียง สอน วิทยาศาสตร ได   มี ใคร กี่ คน ที่ เรียน วิทยาศาสตร มา 
แลว เปน นัก วิทยาศาสตร และ สอน วิทยาศาสตร ได   เรา ก็ เรียน กัน 
มา ทุก คน นั่น แหละ   ผาน หลักสูตร ประถม   มัธยม   แต มี นอย มาก   ที่ 
สอน วิทยาศาสตร ได ก็ ยัง พอ หา ได  ไม ยาก เทาไร   แต ที่ จะ เปน นัก 
วิทยาศาสตร นั้น หา ยาก มาก 

   สวน ธรรมะ นี้   ละเอียด ออน   เปน นามธรรม ยิ่ง กวา 
วิทยาศาสตร   ลึก ซึ้ง กวา มากมาย   สัมผัส ได ยาก   รู เห็น ได ยาก   ผู ที่ 
รู แลว เห็น แลว   ทำให ผู อื่น เห็น และ รู เชน ตัว เอง ก็ ยาก   เมื่อ เปน เชน 
นี้   ทาน จะ เห็น วา   การ ที่ จะ รู ธรรมะ แลว สอน ธรรมะ นี้   มัน ยาก แค 
ไหน   ความ ยาก ของ พระ ธรรม   โดย เฉพาะ ใน สวน ละเอียด   ที่ วา   
“อธิ ค โต   โข   ม ยายํ   ธมฺ โม ”   ธรรม ที่ เรา ได บรรลุ แลว นี้   “ คมฺภี โร ”   ลึก 
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ซึ้ง   “ ทุทฺทโส ”   เห็น ได ยาก   “ ทุ รา นุ โพโธ ”   รู ตาม ได ยาก   “ สนฺ โต”   
สงบ   “ ปณี โต ”   ประณีต   “ อ ตกฺ กาว จ โร ”   ไม เปน วิสัย ของ ตรรกะ   
คือ คิด เอา ไม ได   beyond   reasoning   เหนือ การ คิด หาเหตุ ผล   แต 
วา   “ ปณฺฑิต เวท นี โย ”   บัณฑิต พอ รู ได   นั่น คือ ธรรมะ สวน ลึก   เพราะ 
ฉะนั้น   ทาน ฟง การ พูด ธรรมะ ทาง วิทยุ   ทาง อะไร ตอ อะไร   เรา ก็ จะ 
พบ แต ธรรมะ พื้นๆ   เรื่อง บุญ   เรื่อง ทาน   เรื่อง อะไร ตอ อะไร ทำนอง นี้   
ก็ หา ได ทั่วไป   แต ถา ลง ลึก   อธิบาย ธร รมะ ลึกๆ   ลง ไป   หา คน อธิบาย 
ได ยาก   ถา ลึก ก็ ไป อภิธรรม ไป เลย   ซึ่ง หา คน เขาใจ ได ยาก   จะ มี คน 
เขาใจ กี่ คน   ไป นั่ง นับ จิต − เจตสิก   อะไร ตอ อะไร ไมรู เทาไร   คือ มัน ไม 
รวม สมัย แลว     ทำนอง นี้ นะ ครับ   เพราะ ฉะนั้น   อัน นี้ คอน ขาง จะ เปน 
เร่ือง ยาก   ผม เห็นใจ ทาน 

   ประการ ที่   ๕   หลักสูตร นัก ธรรม บาลี ของ คณะ สงฆ   มี มา 
นาน แลว   และ เรา ไม ได เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไข อะไร เลย   ก็ คง 
ไว อยาง เดิม   เรียน กัน ไป   ทำ กัน ไป อยาง เดิม มา เปน รอย ป   อัน นี้ ก็ 
เปน เหตุ หน่ึง ที่ ทำให พระ ภิกษุ สามเณร ของ เรา ไม แตกฉาน   ทำให 
ขาดตัว   “ มน สา นุ เปกฺ ขิ ตา ”    คือ ขาด การ ใครครวญ   เพราะ ไมมี 
แนว ที่ จะ ใครครวญ   อัน นี้ เรา ขาด มาก เลย   ขาด การ ถาม วา   “ ทำไม ”   
ทำไม จึง เปน อยาง นั้น   เรา เรียนๆ   ฟงๆ   แลว ก็ เชื่อๆ   กัน ไป ตาม ที่ ตำรา 
บอก เอา ไว   ไม ตั้ง คำถาม   ไม ตั้ง ปญหา วา   ทำไม จึง เปน อยาง นั้น   เชน 
วา   เวลา สวด ศพ   ทำไม ตอง สวด อภิธรรม   ทำไม พระพุทธเจา จึง ตอง 
ทรง ไป แสดง พระ อภิธรรม บน ชั้น ดาวดึงส ให กับ พระพุทธ มารดา   
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แสดง ธรรม อยู นาน เทาไร   พระ อภิธรรม มี กี่ ธรรม ขันธ   จำนวน เลม 
อภิธรรม มี เทาไร   ทำไม จำนวน เลม จึง นอย กวา พระ สูตร   แต วา ทำไม 
ธรรม ขันธ จึง มากกวา ถึง เทา ตัว   อะไร เหลา นี้ นะ ครับ   เปน เรื่อง ที่ 
นา จะ วิเคราะห วา ทำไม   แต เรา ก็ ทองจำ กัน มา วา พระ สูตร มี กี่ ธรรม 
ขนัธ   พระ วินัย มี กี่ ธรรม ขันธ   พระ อภิธรรม มี กี่ ธรรม ขันธ   แลว ไม 
หาความ รู อะไร กัน ตอ ไป อีก   วา ทำไม จึง เปน อยาง นั้น   อัน นี้ จึง เปน 
เหตุ ทำให ขาด การ ใครครวญ   พอ ขาด การ ใครครวญ   ก็ ขาด ไป หมด   
เรา พูด ไปๆ   พอ เขา ถาม วา   ทำไม จึง เปน อยาง นั้น   เรา ก็ เริ่ม ตดิขัด   
บอก ไม คอย ได   ตอบ ไม คอย ได   อัน นี้ เปน ปญหา ใหญ ของ เรา ใน การ 
เผยแผ ศาสนา   ใน การ เผยแผ พุทธ ธรรม   เรา ติดขัด   ถา เผื่อ พระคุณ 
เจา พระ ธรรม ทูต มี คุณสมบัติ อัน หนึ่ง   คือ เปน คน ชาง สงสัย   ชอบ 
ตั้ง คำถาม วา ทำไม   ถา อยาง นี้ แลว   ทาน จะ ได อะไร เยอะ เลย   แม 
จะ ไม ได รับคำ ตอบ จาก ใคร   แต ทาน ก็ ยัง ได คิด ของ ทาน เอง   และ 
อาจ หา คำ ตอบ จาก พระ ไตรปฎก บาง   อรรถ กถา บาง   ก็ได 

   เมื่อ   ๒ − ๓   วัน นี้   ผม ไป บรรยาย เรื่อง   พุทธ ปฏิภาณ   ให 
กับ นักศึกษา ใน หองเรียน   ผม มี เอกสาร ให   แต หนังสือ ยัง ไม ได พิมพ   
เขา ถาม วา   มี หนังสือ อะไร เปน หนังสือ ประกอบ บาง ไหม   ผม ตอบ 
วา   พระ ไตรปฎก และ อรรถ กถา นั่น แหละ คือ หนังสือ ประกอบ   ให 
อาน ใน นั้น ให เยอะๆ   เขา   เปน หนังสือ ประกอบ อยาง ดี ใน เรื่อง พุทธ 
ปฏิภาณ   จะ ได เห็น พุทธ ปฏิภาณ เยอะ แยะ 
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  เอา ละ ครับ   ผม เปน คน ไม คอย มี ศิลปะ ใน การ พูด ให ทาน 
เพลิดเพลิน   ฉะนั้น   ตอน นี้ ผม จะ หยุด พูด   ให ทาน ตั้ง คำถาม   และ 
เมื่อ หมด คำถาม สัก ระยะ หนึ่ง   แลว ก็ คอย พูด ตอ   พอ ชวง ที่   ๒   จึง 
คอย พัก นะ ครับ   ตอน นี้ ขอ เปด ให ทาน ถาม ได เลย ครบั

คำถาม   :   

   การ เขยีน หนงัสือ ของ อาจารย   อาน แลว เหมอืน กบั อาจารย 
เกดิ ทนั ใน สมยั นัน้ๆ   ดวย   อาจารย เหน็ จรงิ หรอื จนิตนาการ เอา   หรอืม ี
เทคนิค การ เขียน อยางไร   เนื้อหา จึง นา อาน และ ชวน ติดตาม โดย 
ไมเบื่อ 

 อาจารย   :   

   อัน นี้ ก็ ถาม ดี นะ ครับ   ถาม เรื่อง การ เขียน หนังสือ   ซึ่ง ผม 
ก็ มี เรื่อง จะ พูด ตอ ไป ขาง หนา นะ ครับ   การ เผยแผ ศาสนา โดย การ 
เขียน   แต ทาน ได ถาม ลวง หนา ไป กอน   ก็ ดีแลว ครับ   “ เหมือน กับ 
เกิด ทัน ในสมัย นั้นๆ ”   มี หลาย คน พูด อยาง นี้ เหมือน กัน นะ ครับ   
อาน เร่ืองพระอานนท   เรื่อง จอม จักร พร รดิอโศก   ก็ เหมือน กับ วา 
ไป ตาม หลัง อยู   ก็ เขียน ไป ตาม ที่ เห็น   อัน นี้ ก็ ประกอบ กับ ศรัทธา ใน 
สิ่ง ที่ ทำ   และ ได อาศัย ตำรา บาง   อาศัย จินตนาการ บาง   ความ คิด 
คิด ตาม ไปตาม ความ นา จะ เปน หรือ ความ เปน ไป ได   ทำนอง นั้น นะ 
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ครับ   คิดตาม ไป   เวลา เขียน นิยาย ธรรมะ นี่   ผม มี ความ สุข มาก เลย 
ครบั   รืน่รมย และ ม ีความ สขุ   เพราะ วา ผม ไป อยู ใน โลก อกี โลก หนึง่   
ไมใชโลกธรรม ดา   เปน อีก โลก หนึ่ง   แมแต เวลา ที่ พูด ถึง อยู ตอน นี้ 
ก็ยังเกิด ปติ   เวลา พูด ถึง เรื่อง นี้ ก็ มี ความ สุข มาก   และ ชอบ เขียน   
มันมีอะไร แทรกซึม อยู เยอะ ไป หมด เลย ใน นั้น 

   เวลา นี ้ก ็ม ีคน ขอรอง ให เขียน   แต เวลา ของ ผม ถกู ใช ไป หมด 
กับ วิชาการ ลวนๆ   เวลา นี้ สอน หนังสือ สัปดาห หนึ่ง ก็ ประมาณ   ๑๐   
ชั่ว โม งก วาๆ   รวม ที่มา จาก ขาง นอก ดวย   และ ตอง ออก วิทยุ ทุก วัน   
วัน ละ ประมาณ   ๔๐   นาที บาง   ๓๐   นาที บาง   ๒๐   นาที บาง   ทุก วัน   
ไม เวน วัน หยุด   และ การ ออก วิทยุ นั้น ตองเต รี ยม งาน   ตองเต รี ยม ตัว   
ตองเต รี ยม ขอมูล   โชค ดี วา พูด ที่ บาน   ไม ตอง เดิน ทาง ไป สถานี   แต 
กระนัน้ ก ็ตอง ใช เวลา ไป กบั การเต ร ียม ขอมูล   เพือ่ ให ผู ฟงได อะไร บาง 
ตาม สมควร   แต ที ่จรงิ แลว   ใจ จรงิๆ   ชอบ เขยีน นวนยิาย องิ หลัก ธรรม   
และ เขียน บทความ 

   ที่ ทาน ถาม มา นี้   บอก วา   “ อาน แลว เหมือน กับ อาจารย 
เกิด ทัน ใน สมัย นั้นๆ ”   อัน นี้ ทาน หมาย ถึง นวนิยาย   ตอ มา ที่ ถาม วา   
“มีเทคนิค การ เขียน อยางไร   เนื้อหา จึง นา อาน และ ชวน ติดตาม โดย 
ไม เบื่อ ”   อัน นี้ หมาย ถึง บทความ หรือ ขอคิด อะไร ตางๆ   คือ   เรา จะ 
เขียนเรื่อง อะไร   เรา จะ ตอง มี ความ รูสึก สอดคลอง กับ สิ่ง นั้น   คือ 
มีความ รู สึก จริงๆ   กับ อัน นั้น   กับ สิ่ง ที่ เรา เขียน   ไมมี ความ รูสึก ขัด 
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แยง ใน ใจ   ม ีความ รู สกึ จรงิๆ   ถอด ออก มา จาก ใจ เลย   แลว ตำรา หรอื 
วิชา อะไร   ก็ เปน เพียง มา ประกอบ แวดลอม ให ดี ขึ้น   แต จะ ออก มา 
จาก ความ รูสกึ   ฉะน้ัน   ถา ทาน ไมม ีความ รูสึก อยาง นัน้   ถา ทาน ไมม ี
ความ รูสึก คลอย ตาม แลว   ทาน จะ เขียน ให ดี ไม ได หรอก   สมมติ วา 
ให ใคร สัก คน หน่ึง ที่ เปน คน โหด ราย ทารุณ   ไมมี เมตตา กรุณา   บังคับ 
ให เขา เขียน เรื่อง เมตตา กรุณา   เขา เขียน ให ทาน ซาบซึ้ง ไม ได หรอก   
เพราะ เขา ไมมี ความ รูสึก อัน นั้น ออก มา   แต ถา ใคร สัก คน หนึ่ง ที่ เปน 
คน มี เมตตา กรุณา แนบ สนิท อยู กับ จิตใจ   แลว เขา เขียน เรื่อง นั้น   เขา 
จะ เขยีน ได ด ี  ถา เขา ม ีศลิปะ ใน การ เขยีน   ภาษา สำคัญ นะ ครบั   การ ใช 
ภาษา ที่ ทำให ลื่น ไหล   ชวน อาน   ไม มาก   ไม นอย   ไม ฟุมเฟอย   และ ไม 
ถึง กับ สั้น เสีย จน ไมรู เรื่อง   ขอ นี้ ขอ ตอบ เทา นี้ กอน นะ ครับ 

 คำถาม  :  
  ใน ฐานะ ที่ ทาน อาจารย เปน ผู สอน พุทธ ปรัชญา   มี พุทธ 
ปรัชญา บท ไหน บาง ที่ มี ลักษณะ เปน สากล   สามารถ ที่ จะ อนุ วัติ เขา 
กับ ชาว โลก   เปน บท ที่ เปน สา กล จริงๆ   ขอ ให ทาน ชวย อธิบาย 
 
 อาจารย   :   
 พุทธ ปรัชญา ใน หนังสือ   พุทธ ปรัชญา เถรวาท   ที่ ผม เขียน 
เอา ไว   เลม ใหญๆ   อัน นั้น เปน สากล ทั้งหมด เลย ครับ   เริ่ม ตั้งแต 
อริยสัจ   ๔   นั่น เปน สากล   เปน   universal   and   necessary   truth   
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เปน ความ จริง ที่ เปน สากล และ จำเปน   อริยสัจ เปน สากล   “ธัมมะ 
จักกัง   ปะ วัต ติ ตัง   อัป ปะฏิ วัต ติ ยัง   ธรรมจักร ที่ พระองค ได หมุน ไป 
แลว นั้น   ใคร จะ หมุน กลับ ไม ได   “ อัป ปะฏิ วัต ติ ยัง ”   ใคร จะ หมุน 
กลับไม ได   “ อัป ปะฏิ วัต ติ ยัง   สะ มะเณ นะ   วา   พราห มะเณนะ   วา   
เทเวนะ   วา   มา เร นะ   วา  พรหมฺมุนา วา  เก นะ จิ   วา   โลกั สมิน ติ ”   
ถาใคร หมุน กลับ   คน นั้น ผิด เสีย เอง   คน นั้น เปน ผู ผิด   เพราะ ของ 
ทาน ถูก แลว   ทาน หมุน ไป ถูก แลว   อริยสัจ   ๔   นี่ คาน ไม ได   เปน จริง 
สากล   เปน จริง กับ คน ทุก คน   ทั่ว โลก   อัน นี้ เปน สากล   นอกจาก นี้ ก็ มี 
หลัก กรรม และ การ เวียน วาย ตาย เกิด   นี่ ก็ เปน สากล   ปฏิ จจ สมุ ปบา 
ทก็ สากล   ไตรลักษณ ก็ สากล   พุทธ ปรัชญา เถรวาท ที่ ทาน ถาม มา   ที่ 
ผม ยก ตัวอยาง มา   ๔   หัว เรื่อง นี้   ก็ นา จะ เพียง พอ ให เห็น วา เปน สากล 
แก คน ทั้ง ปวง นะ ครับ 
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 คำถาม   :   

   ขอ ที่   ๑   อยาก ขอ ถาม ความ เห็น เกี่ยว กับ เรื่อง ของ 
พระธรรมทูต   เขา วา รุน ตอๆ   ไป นี้   จะ กำหนด เอา วุฒิ ตั้งแต ปริญญา 
ตรี ขึ้น ไป   อาจารย มี ความ เห็น เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ อยางไร   

 ขอ ที่   ๒   อาจารย มี ความ คิด เห็น อยางไร กับ พระ ธรรม ทูต 
ที่ไป ทำงาน ใน ตาง ประเทศ แลว เรียน ตอ ดวย 

 อาจารย   :   

 ปญหา ของ ทาน ยากๆ   ทั้ง นั้น เลย   ขอ แรก   ควร ได ปริญญา 
ตรี กอน ใช หรือ ไม   ใน ขอ แรก นะ ครับ   อัน นี้ ตอง พิจารณา หลาย เรื่อง 
เลย ครับ   สำหรับ พระ ไทย เวลา นี้   ถา พิจารณา ใน ดาน พื้น ฐาน การ 
ศึกษา   ผม คิด วา ดี   แต วา นา จะ พิจารณา อะไร หลายๆ   อยาง เขา มา 
ดวย   วา ถา เรา จำกัด ไว อยาง นี้   เรา จะ ได พระ ธรรม ทูต สัก กี่ รูป   เรา จะ 
ขาดแคลน ไหม   เพียง พอ แก ความ ตองการ หรือ ไม   ตอง คิดถึง เรื่อง นี้ 
ดวย   แต ถา คิด วา ตอ ไป ภาย หนา จะ เพียง พอ   ก็ ทำได   หรือ ชะลอ ไว 
กอน จนกวา จะ คิด วา เพียง พอ   อัน นี้ ประการ หนึ่ง นะ ครับ 

   อีก ขอ หนึ่ง ที่ ทาน ถาม   ก็ คือ   พระ ที่ ไป เปน ธรรม ทูต   แลวไป 
เรียน ตอ   อัน นี้ ผม คิด ไมทัน   คิด ไมทัน ที่ จะ ตอบ ครับ   ขอมูล ก็ ไม พอ   
ฉะนั้น   ขอ ไม ตอบ นะ ครับ   ขอบคุณ ครับ 
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 คำถาม   : 

 ขอ ถาม ปญหา ทาน อาจารย ขอ หนึ่ง   มี อาจารย คน หนึ่ง 
ที่ ได มา อบรม พระ ธรรม ทูต รุน นี้   ได เคย พูด เปรียบ เทียบ ระหวาง 
ศาสนา ตางๆ   กับ ศาสนา พุทธ เรา   มี ตอน หน่ึง วา   พุทธ ศาสนา มี จุด 
มุง หมาย สูงสุด อยู ที่ การ บรรลุ นิพพาน   การ หาม ไม ให นัก เผยแผ พูด 
เร่ือง นิพพาน   เปนการ ไม ถูก ตอง   อาจารย ที่มา อบรม ที่ ผาน มา   ไมมี 
ใคร กลา อธิบาย นิพพาน ให แจม แจง พอ   ฉะนั้น   อาตมา จึง อยาก ขอ 
ให อาจารย วศิน โปรด กรุณา ชวย อธิบาย นิพพาน ให พระ ธรรม ทูต ฟง   
ณ   โอกาส นี้ ดวย 

 อาจารย   : 

 แหม   ดี จัง เลย   ขอบคุณ นะ ครับ   คือ เรื่อง นิพพาน นี้   ก็ 
ตอง พูด กัน อยู เสมอ นะ ครับ   ไม วา ใน ที่ไหน หรือ ใน โอกาส อยางไร   
เพราะ วา นิพพาน นี้ ก็ คือ การ สงบ จิต ได   ก็ เปน นิพพาน ใน ระดับ หนึ่ง   
ทานจำใน ศราทธ พรต ได ไหม ครับ   ใน บท สวด มนต   ที่ ทาน เขียน ไว 
วา   ความ สงบ ใจ นั้นแล คือ นิพพาน   “ เจต โส   โห ติ   สา   สนฺ ติ     นิพฺ พาน 
มี ติ   วุจฺจ ติ ”   ความ สงบ ใจ นั้นแล คือ นิพพาน   ก็ เปน นิพพาน ใน ระดับ 
หนึ่ง แลว   ต ทัง ค วิมุตติ   หลุด พน ชั่วคราว   ก็ เปน นิพพาน ใน ระดับ 
หนึ่ง   และเร่ือย ไป จนถึง   วิก ขัมภ นวิ มุตติ   “ วิมุตติ ”   กบั   “ นิพพาน ”   
นี่ ใช แทน กัน ได   “ ปหาน ะ ”   “ วิมุตติ ”   “ นิพพาน ”   “ นิโรธ ”   ใช แทน 
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กัน ได   เพียง แต   ต ทัง คะ   ก็ เปน นิพพาน ได แลว   วิก ขัมภ นะ   ก็ เปน 
นิพพาน ระดับ หนึ่ง   สมุท เฉ ทะ   ก็ เปน นิพพาน ระดับ หนึ่ง 

   เพราะ ฉะนั้น   ก็ ไมมี ปญหา ใน เรื่อง ที่ จะ พูด เรื่อง นิพพาน   
นพิพาน เปน เรือ่ง ธรรมดา   ชวีติ ตองการ นพิพาน อยู เปน ปกติ   นพิพาน 
นัน้ เปน ความ ตองการ โดย ธรรมชาต ิของ มนษุย   มนษุย ทกุ คน ตองการ 
นิพพาน   นิพพาน คือ ความ ดับ ทุกข   ใคร บาง ที่ ไม ตองการ ดับ ทุกข   
ตองการ ดับ ทุกข กัน ทุก คน   แมแต เสี้ยน ตำ เล็บ หนอย หนึ่ง   เรา ก็ 
รูสึก รำคาญ   ตองการ จะ ถอน เสี้ยน ออก   ให มัน ออก ไป   ให ปราศจาก 
สิ่ง เสียบ แทง   มัน มี สิ่ง เสียด แทง   มัน เปน ทุกข   เรา ก็ ตองการ จะ ดึง 
หนาม ตรง นั้น ออก   เปน   “ นิร วาณะ ”   คือ ปราศจาก สิ่ง เสียบ แทง   
ก็ สบาย   แมแต เส้ียน ตำ นิ้ว   เรา ยัง ตองการ ถอน ออก เพื่อ ให เปนสุข   
เพราะฉะน้ัน   ถา อะไร มัน คาง อยู ที่ ใจ   แลว เรา กำจัด มัน ออก ไป ได   
ทำให เรา สงบ ใจ ได   นิพพาน เปน ความ ดับ ทุกข   ทกุขนิโรธ นั่นเอง   ดับ 
ทุกข ได ระ ยะ หน่ึงๆ   ก็ จะ นิพพาน ระ ยะ หนึ่งๆ   ก็ ควร จะ ตอง สอน กัน 
หรือ พูด กัน   เรา ก็ พูด ไป เรื่อยๆ   อยาง นี้ นะ ครับ   ทาน บอก วา อยาก 
ให ผม อธิบาย นิพพาน ให พระ ธรรม ทูต ฟง   ก็ อธิบาย อยาง นี้   งาย 
นะครับ 
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  คำถาม  :  

  แต เปน โลกีย นิพพาน ใช ไหม ครับ 

 อาจารย   :   

 โลกีย ะ ก็ มี อยู   ๒   สวน ไง ครับ   คือ สวน ที่ เปน ต ทัง คะ   กับ 
สวน ที่ เปน วิก ขัมภ นะ   สวน ที่ เปน สมุท เฉ ทะ ก็ เปน โลกุ ต ตระ 

 คำถาม   :  

  สมุท เฉ ท นิพพาน นี้   เปน สิ่ง ที่ เรา คิด กนัเอง   หรือ วา มี อยู ใน 
พระ ไตรปฎก ครับ 

 อาจารย   :    

  มี ครับ   มี อยู ใน พระ ไตรปฎก 
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 คำถาม  :   

 ถา อยาง นั้น   อาตมา ขอ เสริม นิด หนึ่ง   บทความ ของ   
อาจารย ทาน หน่ึง  ทาน บอก วา เรื่อง นิพพาน นี้   เกี่ยว กับ ที่ วา เปน 
อัตตา หรือ อนัตตา   ที่ มี หลัก ฐาน ชัดเจน เลย จริงๆ   วา นิพพาน เปน 
อนัตตา   มัน มี อยู ที่ เดียว     เขียน ไว ใน บทความ   หนังสือ พุทธ ศาสน 
ศกึษา   

 อาจารย   :    

  ทาน บอก ไหม ครับ วาที่ เดียว นั้น คือ ที่ไหน 

 คำถาม :    

  ไม ได บอก ครับ   ทาน วา อยาง นั้น 

 ผู เสริม  :    

  ใน คัมภีร บริวาร ครับ 

 อาจารย   :  

  คัมภีร บริวาร   พระ ไตรปฎก   เลม   ๘   ใช ไหม ครับ   “ อนิจจา   
สัพ พะ สังขาร า   ทุก ขานั ต ตา   จะ   สังข ตา   นิพพานั ญ เจ วะ   ปณณัต 
ติ   อนัตตา   อิ ติ   นิจ ฉ ยา ”   นิพพานั ญ จะ   อัน นี้ วินิจฉัย กัน แลว วา เปน 
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อนัตตา   “ อนิจจา   สัพ พะ สังขาร า ”   สังขาร ทั้ง ปวง ไม เที่ยง   “ ทุก 
ขานัต ตา   จะ   สังข ตา ”   สิ่ง ที่ ปจจัย ปรุง แตง ทั้ง หลาย   เปน ทุกข และ 
เปน อนัตตา   “ นิพพานั ญ เจ วะ   ปณณัต ติ ”   นิพพาน และ บัญญัติ   
ทาน ก็ วินิจฉัย กัน แลว วา เปน อนตัตา   ทีนี้   จาก พระ ไตรปฎก   เลม   
๘   คัมภีร บริวาร นี้   ก็ แสดง วา     สมัย กอน ที่ พระ คันธ รจนา จาร ย 
จะ รจนา คัมภีร นี้   ก็ มี ผู เขาใจ นิพพาน วา เปน อัตตา แลว เหมือน กัน   
เพราะ ฉะนั้น   ทาน จึง เอา มา วินิจฉัย กัน   ใน นั้น ทาน จะ วินิจฉัย เรื่อง 
อะไร เยอะ แยะ เลย   และ ทาน จะ จบ ลง วา   เรื่อง นี้ นัก ปราชญ ทั้ง 
หลาย ได วินิจฉัย กัน แลว   ผู ฉลาด ทั้ง หลาย คิด กัน แลว วา เปน อยาง นี้   
ที่ อื่น ก็ มี ครับ   แต วา แสดง โดย ปริยาย หรือ โดย นัย ยะ   ก็ คงจะ ตอบ 
แค นี้ นะครับ 

 ผู ฟง   :     

 ยัง ไม ชัดเจน ครับ 

 อาจารย   :  

  ยัง ไม ชัดเจน   หมายความ วา อยางไร ครับ   หมาย ถึง อะไร 
ครับ ที่ วา ยัง ไม ชัดเจน   คือ ที่ วา นิพพาน เปน อนัตตา   นี่ ใช ไหม ครับ ที่ 
วา ยัง ไม ชัดเจน   แต คิด วา ไม ตอง ชัดเจน ก็ได นะ ครับ 
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 ผู ฟง  :   

 ไม ได ครับ   ตอง ชัดเจน   เด๋ียว มี ปญหา 

 อาจารย   :     

 คิด วา ไม ตอง ชัดเจน ก็ได ครับ 

 ผู ฟง   :    

  ไม ได ครับ   เพราะ มี ปญหา มา หลาย รอบ แลว 

 ผู เสริม   :    

  ถา พูด ภาษา สมัย ใหม วา  ขอ ให อาจารย ฟน ธง ลง ไป วา   
มีที่ไหน หรือ ไม   ที่ จะ บอก วา นิพพาน เปน อัตตา   

 อาจารย   :    
  ที่ วา นิพพาน เปน อัตตา นั้น   ไมมี เลย   แต วา คำถาม ของ 
ทาน มหา ธานี ทำให ชัดเจน ขึ้น 

 อาจารย   :    
  คงจะ เปน อยาง นี้ ก็ได นะ ครับ   ทาน ครับ   ที่ วา   “ อ ตกฺ 
กาว จโร ”   คือ เรื่อง นิพพาน นี้ เปน   “ อ ตกฺ กาว จ โร ”   ไม เปน วิสัย ของ 
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ตรรกะ   คือ ไมใช วิสัย ที่ จะ คิด เอา ได   ตอง เขา ถึง โดยตรง   ตาม ที่ 
พระพุทธเจา ทาน ตรัส เอา ไว วา ลึก ซึ้ง ยิ่ง นัก   ใน ระดับ นิพพาน นี้   คิด 
เอา ไม ได   ตองเขา ถึง โดยตรง 

 อาจารย   :   

   คือ บาง อยาง เรา เชื่อ ทาน ผู รู บาง   เชน วา   เรา อยาก รู วา 
ตดิคกุเปน อยางไร   เรา ไม ตอง ลงทนุ ไป ตดิ เอง หรอก   หรอื วา ขา ขาด นี ่  
มนั เปน อยางไร   ก ็ไม ตอง ไป ทดลอง เอง หรอก   เหน็ คน เขา เดนิ ขา ขาด   
เรา ก ็พอ รู แลว วา   ม ีสอง ขา นี ้มนัด ีกวา   ไม จำเปน ตอง ทดสอบ ทกุ อยาง   
บาง อยาง เรา ก ็เช่ือ ทาน ผู รู ได   อยาง ปรยิตั ิของ เรา   เชน   พระ ไตรปฎกน่ี   
ถือ เปน ปฏิเวธ ของ พระ อรหันต   ของ พระพุทธเจา   พระพุทธเจา 
ทานสอน เอา ไว จาก ประสบการณ ของ ทาน   และ พระอรหันต 
ก็นำสืบๆ   กันมา   พระ อรหันต ทาน ก็ มี ปฏิเวธ ของ ทาน อยาง นั้น 
เหมือน กัน   และ ผู ที่ มี ใจ กรุณา ก็ได ทำเอา ไว   สง ทอด กัน มา ถึงพวก 
เรา   นั่น ก็ คือ ปฏิเวธ ของ ทาน   ไมใช ปริยัติ   ปริยัติ ของ เรา ทั้งหมด   แต 
เทา ที่ เรา ได เขา ถึง แลว บาง อยาง   มัน ก็ เปน ความ จริง   เชน  ธร รมะ 
ตื้นๆ   อยาง พรหม วิหาร   ๔   อบรม ให ดีแลว เปน อยางไร   เรา ก็ไดลิ้ม 
รส ดวย ตัว เอง   หรือ สังคห วัตถุ   ได ลอง ปฏิบัติ ดู แลว   ก็ เปนจริงดัง ที่ 
ทาน พูด เอาไว   อัน นี้ ก็ เปน สิ่ง ที่ เรา จะ เขา ถึง ได โดย งาย   แต สำหรับ 
เรื่อง นิพพาน   หรือเรื่อง สมาบัติ   นิโรธ   อะไร เหลา นี้   เราเขาไม ถึง 
ไดดวยตนเอง เวลานี้  เรา ก็ ตอง เชื่อ ทาน ผู รู เอา ไว 
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 ผู ฟง   :   

 ก็ อยาก จะ ฟง ทาน ผู รู 

 อาจารย   :   

   ก ็ทาน ผู รู ทาน ก ็วา อยาง นี ้  ทาน บอก วา นพิพาน เปน อนตัตา   
ทาน ไม เคย พูด วา นิพพาน เปน อัตตา 

 ผู ฟง   :   

   แต ยัง ไม พิสดาร   อยาก จะ ให พิสดาร 

 อาจารย   :   

   นี้ ก็ พอแลว ครับ   เด๋ียว จะ ได ไป ประเด็น อื่น บาง นะ ครับ   ก็ มี 
คำถาม เขา มานะ ครับ 
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 คำถาม  :   

   พระ อภธิรรม ปฎก นัน้   ทำ สงัคายนา ครัง้ แรก ไม เหน็ ปรากฏ   
แต มา ปรากฏ ภาย หลัง   และ มี คำ สอน มากกวา ปฎก อื่น   เพราะ 
เหตุใด 

 อาจารย   :  

  ที่ วา มากกวา นี้   คือ มากกวา ใน ธรรม ขันธ   ธรรม ขันธ มี 
เทากับ พระ วินัย ปฎก และ พระ สุต ตัน ต ปฎก รวม กัน   แต วา เนื้อหา ไม 
มากกวา   เนื้อหา นอย กวา   นำ มา ทำ เปน เลม สมุด แลว   อภิธรรม มี   ๑๒   
เลม   พระ สุต ตัน ต ปฎก มี ตั้ง   ๒๕   เลม   ผม เขาใจ วา อยาง นี้ นะ ครับ   วา 
ตอน ที่ รจนา คมัภีร นี้   เรา ตอง เขาใจ กอน วา   อภิธรรม นี้ เปน คำ อธิบาย 
พระ สูตร   อธิบาย อยาง ละเอียด มาก เหลือ เกิน   พระ คันธ รจนา จาร ย 
ทาน จึง เห็น วา   จะ นำ ไป รวม เปน อรรถ กถา ก็ ไม ได   มัน เยอะ   จะ นำ 
ไป เปน พระ สุต ตัน ต ปฎก สวน ใด สวน หนึ่ง ก็ ไม ได   เพราะ ฉะนั้น   จึง 
แยก ออก ไว ตาง หาก   ให เรียก วา   อภิธรรม   เดิมที คำ อภิธรรม ทาน 
มี ใน พระ ไตรปฎก   แต ทาน หมาย ถึง คำ อธิบาย ธรรมะ   “ อภิ ธมฺ เม   
อภิวิน เย ”   มี ปราโมทย อยาง ยิ่ง ใน อภิธรรม อภิวินัย   อภิวินัย ก็ มี นะ 
ครับ   ไมใช มี เฉพาะ อภิธรรม   วินัย คือ พระวินัย   อภิวินัย คอื คำ อธิบาย 
พระวินัย   เพราะ ฉะน้ัน   อภิธรรม ก็ คือ คำ อธิบาย พระ ธรรม   มัน เยอะ 
เหลือ เกิน   และ ละเอียด ถึง ขั้น เปนการ ผา เสนผม   ทาน ลอง ไป อาน 

๓๓



สนทนาธรรมกับพระธรรมทูต

ดู ใน พระ ไตรปฎก   เลม   ๓๕   ก็ได ครับ   ทาน จะ บอก เอา ไว วา   ขึ้น ตน 
เปน อุท เทส   จาก นั้น เปน บท สุต ตันต ภา ชนีย   คือ แจก อยาง พระ สูตร   
แลว ตอ มา ก็ จะ เปน อภิธรรม ภาชนีย   แจก อยาง อภิธรรม   สมมติ 
วา แจก อยาง พระ สูตร ไป   ๑๐   หนา   แจก อยาง อภิธรรม จะ ได   ๕๐   
หนา เลย   ทั้ง ที่ เปน เรื่อง เดียวกัน   เชน   เรื่อง ขันธ   ๕   สุต ตัน ต ภาชนีย   
อภิธรรม ภา ชนีย   เปน ใน แนว แบบ นั้น   ฉะนั้น   ถา ไม ตองการ ราย 
ละเอียด มาก นัก   ไม ตอง ผา เสนผม   ไม ตอง ทำ อะไร มาก   เพียง แต 
อธิบาย ตาม แนว พระ สูตร ก็ เพียง พอแลว   ไม ทำให เฝอ ดวย   ไม ทำให 
หลง ประเด็น 

 คำถาม   :   

 ขอ ให อาจารย อธิบาย คำ วา   “ ชมพู ทวีป ”   หมาย ถึง 
ประเทศ อินเดีย หรือ อยางไร   เพราะ บาง อาจารย อธิบาย วา   หมาย 
เอา โลก มนุษย 

 อาจารย   :   

 อัน นี้   ตาม พุทธ ประวัติ ทาน ก็ เขียน เอา ไว อยาง นั้น   ใช 
ไหม ครับ   หมาย ถึง ประเทศ อินเดีย   ทีนี้ ยัง มี ทวีป อื่น อีก เยอะ   ปุพพ 
วิเทห ทวีป   อุตต รกุ รุ ทวีป   อยู ที่ไหน ก็ ไม ทราบ เหมือน กัน   เปน ทวีป 
ที่ มี เรื่อง แปลกๆ   ทาน ลอง ไป อาน สิ ครับ   อุตต รกุ รุ ทวี ปนี้นะ   มี อะไร 
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แปลกๆ   ที่ ไมใช มนุษย ธรรมดา   เปน มนุษย พิเศษ   เขา มี เตาไฟ ฟา 
ตั้งแต สมัย นั้น แลว   ใน อุตต รกุ รุ ทวีป 

   มี อะไร แปลกๆ   กวา นี้ เยอะ เลย ครับ   ลอง อาน ดู ครับ   ผม 
อาจ จะ ไมมี เวลา พอท่ี จะ คุย กับ ทาน ใน เร่ือง นี้ ใน ตอน นี้   เพราะ 
ฉะนั้น   ชมพู ทวีป จะ เปน อินเดีย   หรือ จะ เปน โลก ทั้ง โลก   ก็ ชาง เถอะ 
ครับ   ไมจำเปนตอง วินิจฉัย ให เด็ด ขาด ลง ไป วา คือ อะไร แน   เปน แต 
เพียง วาสงสัย อยู   ก็ ไมรู วา โลก ทั้ง โลก หรือ เฉพาะ ประเทศ อินเดีย   
เรือ่งจำพวก นี ้ไม จำเปน ตอง รู จรงิ กไ็ด     โลก จนิต า   อนั นี ้เปน อจนิไตย 
อยาง หน่ึง   ใช ไหม ครับ   ไม ตอง ไป รู ก็ได 

  คำถาม   :   

 อยาก ทราบ มุม มอง ของ อาจารย เกี่ยว กับ สถานการณ 
ของ บาน เมือง   เศรษฐกิจ   และ พุทธ ศาสนา  ใน ภาวะ ปจจุบัน และ 
อนาคตดวย 

 อาจารย   :   

   อนั นี ้เยอะ และ ยาว   ขอ ผาน ไป นะ ครบั   เศรษฐกจิ   บานเมอืง  
ทีนี้   พระพุทธ ศาสนา นี่ คอน ขาง นา เปน หวง   เพราะ มี เหตุการณ 
เกิด ขึ้น ที่ ยัง สรุป ไม ลง   วา จะ เปน อยางไร   หรือ จะ เอา อยางไร 
กันตอไปในเร่ืองท่ี กำลัง เกิด ขึ้น ใหญ โต อยู เวลา นี้ 
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 คำถาม   :   

   ขอ เรียน ถาม อาจารย วา   ชื่อ วา   “ วศิน ”   ความ หมาย ที่ 
อาจารย พึง พอใจ นั้น   เปน อยางไร   และ ความ หมาย ที่แท จริง เปน 
อยางไร   รวม ทั้ง นามสกุล ดวย 

 อาจารย   :   

   มี หลาย ความ หมาย นะ ครับ   ความ หมาย หนึ่ง แปล 
วา   “สำรวม อินทรีย ”   อัน นี้ ก็ รูสึก พอใจ ครับ   ความ หมาย อื่น ก็ มี   
นามสกุลนั้น แปล วา   “ เสียง เพียง ดัง พระอินทร ”   ได ไหม   มี เสียง 
เพียง ดัง พระอินทร   อิน ทส โร   มี เสียง เพียง ดัง อินทร   ถา ไม   “ เสียง”   
ก็เปน   “สระ ”   ก็ได   “ สระ พระอินทร ”   หรือ เปน   “ ลูก ศร ”   ก็ได   
“สโร”   แปลได หลาย อยาง   “ ศร พระอินทร ”   เอา นะ ครับ   ผาน ไป   นี่ 
ไม สำคัญเทาไร 

  คำถาม  :    

  สำนวน โวหาร ชาง สละ สลวย   มี ความ ไพเราะ จับใจ   ตรง 
ตาม ธรรม ยิ่ง นัก   อาจารย ทำได อยางไร   ถา จะ เลียน แบบ   อาจารย 
จะ แนะนำ อยางไร บาง 
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 อาจารย   :   

 ผม ไม ทราบ วา ทาน หมาย ถึง การ พูด หรือ การ เขียน นะ 
ครับ   ที่ วา   “ สำนวน โวหาร ชาง สละ สลวย   มี ความ ไพเราะ จับใจ   ตรง 
ตาม ธรรม ยิ่ง นัก ”   ตอง มี ความ จริงใจ ครับ   จริงใจ ใน การ จะ พูด 
หรือ จะ เขียน อะไรๆ   คือ แนใจ วา เรา จะ หลอก ใคร ไม ได   เรา ตอง 
จริงใจ เสมอ   และ คิด วา เรา เปน นักศึกษา ดวย กัน   หรือ อยาง มาก 
ก็ เปน กัลยาณมิตร   ไม ตั้ง ตัว เปน ครูบา อาจารย   ไม ทะนง ตน วา 
เรา มี ความ รู เยอะ   ตอง นึก อยู เสมอ วา เรา ยัง มี ความ รู บกพรอง   
ทำให รูจัก เจียม เนื้อ เจียม ตัว   ก ็อาจ จะ มี สวน จะ ทำให เปน อยาง ที่ 
ทาน วา ก็ได   อัน นี้ ผม เรียน ทาน แลว วา   ตอง ถาม ตัว เอง กอน เสมอ วา   
“ทำไม”   ทำไม อัน นั้น จึง เปน อยาง นั้น   ถาม ตัว เอง กอน เสมอ   แลว 
จึง จะ เอา ไป อธิบาย ให คน อื่น เขาใจ ได เวลา ที่ เขา ถาม มา   อะไร ที่ ไมรู 
ไม เขาใจ   ก็ บอก วา ไมรู   ไม เขาใจ   ยัง คน ไป ไม ถึง   เรื่อง นี้ ยัง ไมรู   บอก 
ตรงๆ   ไม ตอง ไมรู แลว ทำ เปน รู   หรือ วา พอ ขึ้น ธรรมาสน   อยู บน เวที   
แลว ตอง รู ทุก อยาง   เปน สัพพัญู   ไมใช อยาง นั้น   การ ไมรู บาง นี่ 
เปน เสนห   ทำให สิ่ง ที่ เรา รู มี ความ นา เชื่อ ถือ มาก ขึ้น   ไมใช วา จะ 
รู ไป หมด ทุก สิ่ง ทุก อยาง   มี พระพุทธเจา เทานั้น ที่ รู เรื่องพระพุทธ 
ศาสนา ทุกอยาง   คน อื่น นอก นั้น ก็ รู บาง ไมรู บาง 

   อีก อยาง หนึ่ง คือ   อาศัย ความ เอ็นดู   หวัง ประโยชน แก ผู ฟง   
“ อนุ ทฺทยตํ     ปฏิ จฺจ ”  แก ผู ฟง   ลีลา   ทาทาง   น้ำ เสียง   ปฏิปทา   มัน จะ 
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ออก มา ให ปรากฏ กับ ผู ฟง วา   ผู พูด มี ความ ปรารถนา ดี จริงๆ   มี ความ 
เอ็นดู   ตองการ ให เขา รู จริงๆ   ให เขา เขาใจ ถูก ตอง จริงๆ   ไม เห็น แก 
อามิส   ไม เห็น แก ลาภ   เห็น แก ธรรม   และ ไม กระทบ ตน หรือ ผู อื่น   
ไม เสียดสี   อัน นี้ เรา ทอง กัน มา ตั้งแต เรียน นัก ธรรม ตรี แลว   แต วา ใน 
ภาค ปฏิบัติ ตอง นำ มา ใช   ตอง ใช อัน นี้ เปน หลัก   เปน เทคนิค ใน การ 
เผยแผ ธรรม ที่ พระพุทธเจา ได ทรง ประทาน ไว เอง   ก็ ผม เรียน ทาน 
แลว วา ไมมี อะไร มาก แลว   นอกจาก วา จะ มา คุย กัน 

   การ เผยแผ ธรรม ดวย การ เขียน   อัน นี้ ก็ได ทยอย พูด กับ 
ทาน ไป บาง แลว   เพราะ ทาน ได เขียน คำถาม มา ถาม อยู เรื่อยๆ   เกี่ยว 
กับ เรื่อง นี้   แลว อีก อัน หนึ่ง ที่ สำคัญ อยาง ยิ่ง ใน การ เผยแผ ธรรม   
นอกจากการ พดู ก ็ยงั ม ีการ เขยีน    เวลา นี ้นกั เขยีน เรา นอย เหลอื เกนิ   
ถา เผ่ือ ทาน จะ ชวย ดวย การ หัด เขียน หนังสือ   ก็ จะ เปน ประโยชน 
มาก   เพราะ วา พระ ที่ เปน นัก พูด คอน ขาง จะ มี เยอะ พอควร   แต 
วาที่ เปน นัก เขียน   เปน ผู เขียน หนังสือ เผย แพร   มี นอย   นา จะ มา 
เพ่ิม ตรง นี ้นะ ครบั   นา จะ ชวน กนั มา หดั เขยีน หนงัสือ ออก มา เผย แพร 
บาง   ก็ เขียน แบบ ที่ ทาน เขียน กระทู นั่น แหละ ครับ   แบบ ที่ ทาน เขียน 
เรียง ความ แก กระทู ธรรม   แต วา ให ประณตี หรอื ด ีขึน้ กวา นัน้ ตาม วฒุ ิ
ภาวะ ของ ทาน   เวลา นี ้ทาน ม ีวฒุ ิภาวะ สงู แลว   อยาง ที ่ผม ถวาย ความ 
รู แก พระ ปริญญา โท   เวลา ออก ขอสอบ ให ทาน ตอบ   บอก วา ให ทาน 
ตอบ ได ตาม ความ สามารถ ของ ทาน   ให นำ ปญหา กลับ ไป เขียน ตอบ 

๓๘



อาจารยวศิน อินทสระ

ที่ วัด ได ดวย   แต ทาน จะ ตอบ แบบ นัก ธรรม โท ไม ได   เพราะ วา ตอน นี้ 
ปรญิญา โท แลว   แม ปญหา จะ คลาย กนั   แต ทาน ตอบ แบบ นกั ธรรม โท 
ไม ได   ตอง ตอบ แบบ ปริญญา โท   จึง จะ ผาน ไป ได   ซึ่ง ทาน ก็ ทำ มา จน 
ได   ใช ไหม ครับ   หรือ ถา ทาน ทำ วิทยานิพนธ ปริญญา เอก   ทาน จะ ทำ 
แบบ สอบ นกั ธรรม เอก ไม ได   เหต ุเหมอืน กนั   แต มนั คนละ อยาง   ฝมอื 
จึง ตอง คนละ อยาง   ใช ไหม ครับ   

 เพราะ ฉะนั้น   ถา หาก พระคุณ เจา ชวย กัน เผยแผ ศาสนา 
โดย การ เขียน   ก็ มี เวที เยอะ ครับ ทาน   หนังสือ   นิตยสาร ทาง พุทธ 
ศาสนา   เวลา นี้ เรา ก็ เปด ขึ้น ใหม อีก เลม หนึ่ง คือ   ปญญา จักษุ   ของ 
มหา มกุฏฯ   ทาน ก็ สง ไป ได   อาน นิตยสาร ฉบับ ไหน แลว   ลอง ดู วา เขา 
มี แนว อยางไร   มี ลีลา อยางไร   ทาน ถนัด เรื่อง อะไร   ทาน ก็ เขียน ไป   เขา 
ยินดี จะ ลง ให เพราะ วา ขาดแคลน บทความ จาก ภายนอก   สวน มาก 
จะ มี นัก เขียน ประจำ   การ มี นัก เขียน ประจำ นั้น ไมใช วา จะ กีดกัน คน 
ภายนอก ไม ให เขียน   เพราะ วา ผู เขียน ประจำ ก็ ไมใช วา จะ ได อะไร   
คือ ไมมี คา เขียน   เพราะ ฉะน้ัน   เขา พรอม จะ รับ จาก ภายนอก   ผม 
เปน บรรณาธิการ นิตยสาร ศุภมิตร มา เกือบ   ๑๐   ป แลว   ก็ หา ยาก 
เต็มที ครับ   บทความ ที่ เขียน มา จาก ขาง นอก   ไม คอย มี   โชค ดี วา ผม 
เขียน หนังสือ ได   ถา ขาดแคลน ตนฉบับ   ผม ก็ เอา ของ ผม เอง ลง ไป   ใช 
นามแฝง บาง   นาม จริง บาง   ลง ไป   แลว ก็ หา บทความ ดีๆ   ของ ทาน 
ผู รู ลง ไป บาง   ทำนอง นี้   ทาน เขียน ไป   ถา เขา เห็น วา   ทาน ผู นี้ เขียน 
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หนังสือ พอ เผย แพร ได   เขา ก็ ลงให   จะ เขียน ไป ลง หนังสือพิมพ ก็ได   
แสดง ความ คิด เห็น   มี อะไร ออก มา   มี บทบาท ใน สังคม   ทำได นะ 
ครับ   เพราะ ฉะนั้น   ขอ เรียน ทาน วา   ใน ดาน นี้ เรา ยัง ขาด อยู มาก   ยัง 
ตองการ บุคคล ใน ดาน การ เผยแผ ศาสนา โดย การ เขียน อีก มาก 

   และ อีก วิธี หนึ่ง ซึ่ง คอน ขาง จะ สำคัญ ไม นอย เหมือน กัน   
นั่น คือ   การ ทำตัว อยาง ให ดู   พูด ให ฟง   ทำตัว อยาง ให ดู   เปน อยู ให 
เห็น   ทาน เปน อยาง นี้   ทาน เปน เหมือน กับ ที่ ทาน พูด   เหมือน กับ 
ที่ ทาน สอน   จะ ทำให คำ สอน ตางๆ   มี ความ หมาย มาก ขึ้น   ทำตัว 
อยาง ให ดู   วิธี สอน ให คน มี เมตตา   ก็ ไมมี อะไร ดี เทากับ มี เมตตา ให 
เขา ดู   วิธี สอน ให คน เสีย สละ   ก็ ไมมี อะไร ดี เทากับ การ เสีย สละ ให 
ดู   เปน คน เสีย สละ ให ดู   อดทน ให ดู   ทำให ดู 

   อัน นี้ ผม ขอ ถวาย เนื้อหา คราวๆ   เทา นี้ กอน นะ ครับ   มี ราย 
ละเอียด เยอะ นะ ครับ ถา จะ พูด   แต วา อยาก คุย กับ ทาน ดวย   คอย คุย 
กับ ทาน ไป ดวย   ตอน นี้ ก็ ขอ ตอบ คำถาม นะ ครับ 

   เรื่อง นิพพาน ก็ ผาน ไป แลว นะ ครับ   เรื่อง ศาล พระภูมิ . . . 
เร่ือง การ สราง ศาล พระภูมิ ก็ ไม จำเปน   ใคร จะ สราง ก็ สราง ไป   แต 
เรา ไม สนับสนุน ให สราง   แต วา ไม ไป หัก ดาม พรา ดวย เขา   คือ วา   ไม 
ไป รื้อ ศาล พระภูมิ เขา   เด๋ียว เขา จะ โกรธ เอา 
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 คำถาม  :    

  เม่ือ มี คน เห็น วา   สวรรค ใน อก   นรก ใน ใจ   เทานั้น   สวรรค 
จริงๆ   นรก จริงๆ   ไมมี   พระ ธรรม ทูต จะ อธิบาย ให เขา ฟง อยางไร 

 อาจารย   :     

 ดี ครับ   คำถาม นี้ ดี   ผม เคย อธิบาย ไว วา สวรรค มี อยู   ๓   
ประเภท   หน่ึง   สวรรค ใน อก   นรก ใน ใจ   คือ เมื่อ ใด รูสึก เปนสขุ   เมื่อ 
นั้น ก็ เปน สวรรค   เมื่อ ใด รูสึก เปน ทุกข   ก็ เปน นรก   เมื่อ ใด รูสึก สงบ   ก็ 
เปน นิพพาน   ทุกข ใจ   รอน ใจ   ไป นรก   สบายใจ   สุขใจ   ไป สวรรค   สงบ 
ใจ   ไป นิพพาน   อัน นี้ พระพุทธเจา ทาน ใช คำ วา   “ ฉ ผัสส าย ตนิกะ   
นรก ”   หรือ   “ ฉ ผสัส าย ตนิ กะ   สัค คะ   ( สวรรค ) ”   สวรรค − นรก ที่ 
เก่ียว กับ อายตนะ   ๖   นี่ ประเภท หนึ่ง 

   อีก ประเภท หนึ่ง เกี่ยว กับ สภาพ ชีวิต   คือ วา   มี ความ เปน 
อยู ที่ เปน ทุกข หรือ เปนสุข   ถา มี ความ เปน อยู ที่ เปน ทุกข   สภาพ ชีวิต 
ที่ เปน ทุกข   ก็ เปน นรก   สภาพ ชีวิต ที่ เปนสุข   ก็ เปน สวรรค 

   และ อีก อัน หนึ่ง คือ   “ กาย สฺส   เภท า   ปรมฺ มรณ า ”   หลัง 
จาก ตาย แลว   ไป สวรรค หรือ ไป นรก   อัน นี้ มี ปรากฏ ใน คัมภีร ทั่วไป 
ครับ   ใน พระ ไตรปฎก ทั่วไป   พระ ธรรม ทูต สามารถ บอก เขา ได วา   
ตาม ที่ พระพุทธเจา ทาน สอน เอา ไว เปน อยาง นี้   อาตมา เชื่อ ตามพ ระ 
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พุทธ เจา   สวน โยม จะ เชื่อ หรือ ไม เชื่อ   ยอม แลว แต โยม   อาตมา เชื่อ 
พระพุทธเจา ทาน ตรัส ไว อยาง นี้   ก็ จบ   เขา ไม เชื่อ   ก็ แลวไป 

 ผู ฟง  :     

 ก็ ไป ดวย กัน ไม ได 

 อาจารย   :     

 ก็ ไม เปนไร ครับ   เขา ไม เชื่อ ก็ แลวไป   เรา ไม บังคับ ความ เชื่อ   
เรา พูด ความ จริง ให เขา ฟง   ความ จริง เปน อยาง นี้   เขา จะ เชื่อ หรือ ไม 
เชื่อ   ก็ตาม ใจ   ก็ แลว แต 

 ผู ฟง   :     

 แต ไมมี เหตุผล อะไร ที่ ดี กวา นี้ ที่จะ ให เขา เชื่อ 

 อาจารย   :  

  อัน นี้ เปน เหตุผล ประกอบ ของ ทาน   ก็ แลว แต ทาน จะ หา 
มา   แต ยึด หลัก นี้ เอา ไว   วา พระ ผู มี พระ ภาค ตรัส ไว อยาง นี้   พระ 
อานนท ทาน ก็ เคย ทำ อยาง นี้ ครับ   พอ ใคร ถาม ทาน   ทาน ไม ตอบ   
ทาน บอก วา   ขอ นี้ พระ ผู มี พระ ภาค ตรัส ไว อยาง นี้   ทาน ไม อธิบาย   
แลว ทาน ก็ กลับ   กลับ แลวไป ทูล ถาม พระพุทธเจา   พระพุทธเจา 
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ทาน กลาว วา   โอ . . . อุบาสิกา คน นั้น จะ รู อะไร   ทาน ไป ดู ที่ มิค สา ลา 
สูตร   อุบาสิกา ชื่อ   มิค สา ลา   ถาม พระ อานนท   พระ อานนท ตอบ วา   
เรื่อง นี้ พระ ผู มี พระ ภาค ตรัส ไว อยาง นี้   แลว ทาน ไม พูด อะไร ตอ   ทาน 
ก็ กลับ   พระพุทธเจา บอก วา   อุบาสิกา จะ รู อะไร   เหตุ ใด อุบาสิกา จึง 
นำ ความ รู ของ ตัว มา เทียบ กับ พระ สัพ พัญุต ญาณ   แต พระ อานนท 
ทาน ไม อธิบาย   

 พระ สา รี บุตร เอง ยัง ไม พูด เลย ครับ   ทาน ไป คุย กับ เดีย รถีย 
ปริ พ พา ชก   ไป ดู สอุ ปาทิ เสส สูตร   นวก นิบาต   อัง คุต ต รนิ กาย   พวก 
ปริ พ พา ชก เขา บอก วา   สอุ ปาทิ เส สบุคคล ที่ ยัง มี กิเลส อยู   ตอง ไป 
นรก หมด   พระ สา รี บุตร ฟง แลว ก็ ไม ตอบ   ไม อนุโมทนา   และ ไม 
คัดคาน   กลับ ไป เฝา พระพุทธเจา   ทูล พระพุทธเจา วา   เมื่อ เชา ไป คุย 
กับ ปริ พ พา ชก   เขา พูด อยาง นี้   พระพุทธเจา ทาน บอก วา   คน พวก นี้ 
ไมรู   สอุ ปาท ิเส สบุคคล ที่ ไม ตอง ไป นรก มี เยอะ แยะ ไป   แลว ตรัส ถึง 
สอุ ปาทิ เส สบุคคล   ๙   จำพวก   อยู ใน สอุ ปาทิ เสส สูตร   หมวด   ๙   ที่ 
วา   ๙   จำพวก คือ ใคร บาง   พระ โสดาบัน   ๓   พระ สก ทา คามี   ๑   พระ 
อนาคามี   ๕   รวม เปน   ๙   แต ถา จะ พูด ยอๆ   ก็ คือ   ๓   นั่นเอง   โสดาบัน   
สก ทา คามี   อนาคามี   แต ทาน แยก ออก มา   พวก นี้ แม จะ มี อุ ปาทิ อยู   
แต ไม ไป อบาย   สวน อนุ ปาทิ เส สบุคคล   ๑   ก็ คือ พระ อรหันต   พระ 
สา รี บุตร ทาน ไม พูด   พระ สา รี บุตร ไมรู เรื่อง นี้ หรือ   ทาน รู   แต ไม พูด   
เพราะ ฉะนั้น   เรื่อง สวรรค   นรก   อะไร ตอ อะไร   เรา ไม พูด กไ็ด   บอก 
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แต วา   พระ ศาสดา   พระ ผู มี พระ ภาค ตรัส ไว อยาง นี้   แลว เรา ก็ กลับ 
วัด   เทานั้น   ดำเนิน ตาม ปฏิปทา ของ พระ อริย สาวก 

 คำถาม   :     

 พระพุทธเจา ประสูติ แลว เดิน ได   ๗   กาว   จริง หรือ   เคย ได 
ฟง หลาย คร้ัง วา เปน ปาฏิหาริย   แต ยัง ไม ยอมรับ   อยาก ฟง เหตุผล 
ของ อาจารย 

 อาจารย   :     

 อัน นี้ คือ ไม ตอง รู ก็ได ครับ   วา ทาน เดิน ได   ๗   กาว   จริง 
หรือ ไม จริง   คือ จริง ก็ได   ไม จริง ก็ได   ไม ตอง ไป สนใจ รู   ใคร จะ เชื่อ 
วา จริง ก็ตาม ใจ   ใคร จะ เชื่อ วา ไม จริง ก็ได   ไมใช เรื่อง สำคัญ สำหรับ 
เรา   ให เรา ถือ อยาง นี้ นะ ครับ   ทาน ไม เดือด รอน 
กับเร่ือง ที่ วา เขา เชื่อ หรือ ไมเชื่อ 

 คำถาม  :    

  เพราะ เหตุ ใด   พระ ธรรม ทูต สาย ธรรม ยุต จึง มี นอย กวา 
พระ มหา นิกาย   มอง ตาม ความ เห็น   รูสึก วา กีดกัน อยู   หรือ อยางไร 
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 อาจารย   :  

   ก ็พระ ธรรม ยตุ นอย กวา พระ มหา นกิาย อยู แลว   โดย จำนวน 
ก็ นอย กวา เยอะ อยู แลว   ๑๐   เปอรเซ็นต   ได ไหม ครับ   วัด มหา นิกาย 
มี   ๓๐,๐๐๐   วัด ธรรม ยุต มี   ๓,๐๐๐   ได ไหม   ประมาณ น้ัน   ใช ไหม 
ครับ   ประมาณ นั้น   ก็ เทากับ   ๑๐   เปอรเซ็นต   เมื่อ เปน อยาง นั้น   
พระธรรมทูต มหา นิกาย   ๑๐๐   รูป   พระ ธรรม ยุต ก็   ๑๐   รูป   ก็ได 
เทานั้น   เพราะ จำนวน นอย กวา อยู แลว 

 ผู เสริม  :     

 นอย กวา นั้น อีก ครับ อาจารย 

 อาจารย   :    

  อาจ จะ นอย กวา อีก ใช ไหม ครับ   ก็ ที่ รับ ปริญญา คราว นี้   
ของ ทาง มหา จุฬาฯ   ดู เหมือน จะ   ๗๐๐   ใช ไหม ครับ   . . .   ๗๐๐   กวา   
ทาง มหา มกุฏฯ   เทาไร ครับ   . . .   ๒๐๐   กวา   ก็ กวา 
สาม เทา ตัว 
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 คำถาม   :   

 การ สะเดาะ เคราะห เริ่ม มี เจือปน ใน พุทธ ศาสนิ ก เมื่อ ใด   
ทำไม คน จึง พา กัน ลุม หลง อยู เปน จำนวน มาก 

 อาจารย   :   

 ที่ ลุม หลง นี้ ก็ เพราะ ไมรู ครับ   ถา รู แลว จะ ไม หลง   การ 
สะเดาะ เคราะห นี ่ไม ทราบ วา เจือ ปนเขา มา เมือ่ไร   แต วาการ สะเดาะ 
เคราะห ที่ ดี ที่สุด   คือ การ ทำความ ดี   ทำความ ดี เอา ไว   เคราะห มัน ก็ 
หาย ไป   ถา รูสึก มี เคราะห   ก็ ทำความ ดี ให มาก ขึ้น   สะเดาะ เคราะห 
ดวย การ ทำความ ดี นั้น ดี ที่สุด   ถา พระ ทั้ง หลาย แนะนำ ญาติโยม 
อยาง นี้ นะ ครับ   คิด วา จะ ได ประโยชน มาก   และ เสีย เงิน นอย   ไม 
ทำให เขา เสีย เงิน มาก   เพราะ เขา มี เคราะห อยู แลว   มี ความ เดือด 
รอน เรื่อง ความ เปน อยู อยู แลว   แลว ตอง มา เสีย เงิน เรื่อง สะเดาะ 
เคราะห อีก   มัน ก็ คลาย เปนการ ซ้ำ เติม   แนะนำ เขา ใน ทาง ที่ ดี ดี กวา 
   “ นตฺถิ   โทส ส โม   คโห ”   ไมมี เคราะห ใด เสมอ ดวย โทสะ   
ฉะนั้น   ถา เขา มี เคราะห เพราะ มี โทสะ   ก็ บอก ให เขา ลด โทสะ ลง   ให 
มี เมตตา ให มาก ขึ้น   คราว ใด ที่ มี โทสะ   นั่น คือ เคราะห มา แลว   เกิด 
โทสะ ขึ้น มา   นั่น เคราะห มา แลว   รีบ สะเดาะ เสีย   คน ขับ รถ นี่ นะ ครับ   
ที่ ชน กัน มี เหตุ มาก ที่สุด คือ   ๒   พวก   พวก หนึ่ง คือ เมา   พวก ที่   ๒   คือ 
โทสะ   พอ เกิด โทสะ   ขับ รถ   มัน จะ ใจ หยาบ แลว   ชน   ไม คิดถึง อะไร 
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 คำถาม   :  
  เรื่อง โลก   จักรวาล   ตำรา ทาง พุทธ ศาสนา มี ความ เหมือน 
กัน หรือ ตาง กัน กับ วิชาการ ทาง ดาราศาสตร   วิทยาศาสตร   ควร 
อธิบาย ให ผู ถาม อยางไร 

 อาจารย   :  

  ไป ดู ใน จูฬ สหัส สี โลก ธาตุ   มหา สหัส สี โลก ธาตุ   จะ มี ราย 
ละเอียด   ทาน จะ ให ไว วา   ใน จักรวาล นี้ มี โลก เยอะ แยะ   มี โลก ธาตุ 
ต้ัง หมื่น โลก ธาตุ   มากกวา นั้น ก็ มี   มีด วง ดาว   ดวง อาทิตย อะไร เยอะ 
แยะ   อัน นี้ ก็ คลายๆ   กัน กับ ทาง ดาราศาสตร   ทาง วิทยาศาสตร   อัน 
นี้ เอง   ผม จึง เนน ทาน วา   ขอ ให อาน พระ ไตรปฎก บาง   แลว จะ ได พบ 
ของ พวก นี้ เยอะ   ซึ่ง พระพุทธเจา ทาน ตรัส เอา ไว   ตอ ไป ภาย หนา   
พระอาทิตย ขึ้น   ๗   ดวง   ดวง ที่   ๑   ดวง ที่   ๒   ดวง ที่   ๓   . . .   โลก จะ 
เปน อยางไร ตอ ไป   ลอง ไป ดู ใน สัต ตก นิบาต   อัง คุต ต รนิ กาย   เรื่อง 
พระอาทิตย ขึ้น   ๗   ดวง   โลก จะ เปลี่ยน ไป อยางไร   ตั้งแต ดวง ที่   ๒   
แลว   ลอง ศึกษา ความ รู ทาง วิทยาศาสตร นะ ครับ   ผม ขอ พูด สั้นๆ   
ยอๆ   พูด ละเอียด คง ไม ได 
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 คำถาม   :     

 อาตมา ได อาน หนังสือ ของ หลวง ปู ดูลย   อ ตุโล   พบ บท 
หน่ึงวา   “ คิด เทา ไรๆ   ก็ ไมรู   หยุด คิด ให ได   จึง จะ รู   แต ตอง อาศัย 
ความ คิด นั้น แหละ   จึง จะ รู ”   หมายความ วา อยางไร 

 อาจารย   :  

  คำถาม นี้ ดี ครับ   คือ อยาง นี้ ครับ   ทาน ครับ   ความ รู บาง 
อยาง   เรา ได จาก ความ คิด   เรา คิด แลว ก็ รู ได   แต ความ รู บาง อยาง   
คิด เอา ไมได   ทาน ที่ เรียน   Empirical   knowledge   ความ รู ที่ ได 
จาก ประสาท สัมผัส   คือ ใช ตา ดู   หู ฟง   แลว ก็   rational   knowledge   
ความ รู ที่ ได จาก เหตุผล   อัน นี้ คิด เอา ได   แต   intuitive   knowledge   
ความ รู จาก ญาณ   ตอง รู ดวย ญาณ   คิด เอา ไม ได   ทีนี้ ที่ หลวง ปู ดูลย 
หมาย ถึง นี้   “ คิด เทา ไรๆ   ก็ ไมรู   หยุด คิด ให ได จึง รู ”   คือ ความ รู ที่ ได 
ดวย ญาณ   คิด เอา ไม ได   อ ตกฺ กาว จ โร   “ แต ตอง อาศัย ความ คิด นั้น 
แหละ   จึง จะ รู ”   อัน นี้ หมายความ วา   มี ความ คิด เปน พื้น ฐาน อยู   ที่ 
จะ รู ตอ ไป มัน จาก ญาณ พิเศษ   เชน วา   ทิพ พ จักขุ ญาณ นี่   คิด เอา ไม 
ได   ตอง รู ดวย ญาณ นั้นๆ   จุตูปปาตญาณ   คิด เอา ไม ได   มัน ตอง รู ดวย 
ญาณ นั้นๆ   ใช ไหม ครับ   อัน นี้ ก็ คิด วา แจม แจง แลว   ความ รู แตละ 
อยาง ตอง ใช เคร่ือง มือ แตละ อยาง ซึ่ง ไม เหมอืน กัน 
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 คำถาม   :  

  เจริญพร   โยม อาจารย   อาตมา มี ความ ประสงค จะ เดิน ทาง 
ไป ทำ หนาที่ พระ ธรรม ทูต ที่ ประเทศ อินเดีย   ไม ทราบ วา อาจารย มี 
อะไร เสนอ แนะ   เพราะ อาตมา ไม เกง ดาน ภาษา อังกฤษ 

 อาจารย   :     

   ตอง ให เกง ขึ้น หนอย นะ ครับ   จึง จะ ทำงาน ได   เปน ขอ ที่ 
ตองปรับปรุง ภาษา   ทาน เอง ก็ รู ขอ บกพรอง ของ ทาน เอง อยู แลว   
ตองปรับปรุง ภาษา ให ดี ขึ้น ครับ   โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ไป ทำงาน 
เปนธรรม ทูต เสีย ดวย   ไม เชน นั้น ก็ ตอง ใช วิธี สอน แบบ ไม พูด   

 ก็ มี นิทาน อยู เรื่อง หนึ่ง   ตอบ ปญหา แบบ ไม พูด   มี พระ พี่ 
ชาย กับ พระ นอง ชาย   พระ พี่ ชาย เปน คน ฉลาด   แหลม ลึก   พระ นอง 
ชาย เปน คน โง ทึบ   วัน หนึ่ง มี พระ อาคันตุกะ มา   ตาม ธรรมเนียม 
ของ ที่ นั่น   เม่ือ มีพระ อาคันตุกะ มา   ก็ ตอง ถาม − ตอบ ปญหา กัน   เมื่อ 
พระ อาคันตุกะ มา   ปรากฏ วา พระ พี่ ชาย เหน่ือย แลว   เหนื่อย จาก 
งานการ อะไร ตางๆ   จึง บอก นอง ชาย วา   วัน นี้ ให นอง ชาย โตตอบ 
ปญหา กับ พระ อาคันตุกะ   แต เนื่องจาก พระ นอง ชาย เปน คน โง ทึบ   
พระ พี่ ชาย จึง บอก ให ตอบ ปญหา แบบ เงียบ   ก็ เลย ใช ภาษา ใบ   พระ 
อาคันตุกะ เริ่ม กอน   ทานยกน้ิว ขึ้น   ๑   นิ้ว   พระ นอง ชาย ยก ตอบ   ๒   

๕๐



อาจารยวศิน อินทสระ

นิ้ว   พระ อาคันตุกะ ยก   ๓   นิ้ว   พระ นอง ชาย ยก กำปน   สัก ครู หน่ึง   
พระ อาคันตุกะ ก็ รีบ ตะลีตะลาน ออก ไป บอก พระ พี่ ชาย ซึ่ง อยู ขาง 
นอก   บอก วา   พระ นองชาย ทาน ฉลาด มาก   ผม ยอมแพ   พระ พี่ ชาย 
ถาม วา ตอบ ปญหา อะไร กัน   พระ อาคันตุกะ อธิบายวา   ที แรก ผม 
ยกน้ิว นิ้ว เดียว   หมายความ วา   พระพุทธ   พระนอง ชาย ทาน ยก   ๒   
นิว้   หมายความ วา   ตอง ม ีพระ ธรรม ดวย   ผมจงึยก   ๓   นิว้   หมายความ 
วา   ตอง มี พระสงฆ ดวย   พระ นอง ชาย ทาน ยก กำปน   หมายความ 
วา   พระ รัตนตรัย ตองเปน อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน   ผมสู ไม ได   ยอม แพ   
แลวลา ไป   สัก ครูหนึ่ง   พระ นอง ชาย รีบ วิ่ง ออก ไป   ถามพระ พี่ ชาย   
“ มัน ไป ไหนแลว”   พระพี่ชาย ตอบ วา   เขายอม แพแลว   เขาไป แลว   
พระ นอง ชาย เลา วา   พอ เริ่ม ถาม ปญหา   มัน ยกน้ิว เดียว   ดา ผม วา 
ตาบอด   ( พระนอง ชาย นี้ มี ตา ขาง เดียว   ตาบอด ขาง หนึ่ง)   ยกนิ้ว 
เดยีว นี ้หมายความ วา   ผม ม ีตา ขาง เดียว   ผมเห็น วา มนั เปน อาคันตกุะ   
ผม เกรงใจ   จึง ยก   ๒   นิ้ว   บอก วา   มัน มี   ๒   ตา   แลว มัน ยก   ๓   นิ้ว   
หมายความ วา   เรา สอง คน รวม กัน มี   ๓   ตา   ผม จึง ยก กำปน   ผม จะ 
กระแทก หนา มัน   มัน ก็ เลย หนี ออก มา   

 นี ่. . . ตอบ แบบ เงยีบ   พอ ตอบ แบบ เงยีบ   มนั ก ็คดิ คนละอยาง   
เขาใจ ไป คนละ อยาง   พระ อาคันตุกะ นั้น ตี ปญหา เปน ธรรมะ หมด   
พระ นอง ชาย นี ่  เนือ่งจาก ม ีปมดอย   จงึ ตปีญหา ไป ใน ทาง ราย เสยีหมด   
ภาษาตอบ เงียบ นี่ ก็ อันตราย นะครับ 
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  คำถาม   :    

  ขอ ฟง อธิบาย เรื่อง ภวังคจิต   ใน พระ ไตรปฎก มี อธิบาย 
ทั่วไป หรือ ไม 

 อาจารย   :    

  เคย เห็น มี บาลี   บอก วา   ปกติ มโน   หิ   ภ วงฺค จิตฺตํ   นาม     จิต 
หรือ ใจ ตาม ปกติ นั่น แหละ คือ ภวังคจิต   ทีนี้ ก็ ขอ คำ อธิบาย   ก็ อธิบาย 
เพ่ิม เติม วา   จิต นี้ มัน จะ อยู ใน ภวังค   อยู กับ ภวังค   ตลอด เวลา   และ จะ 
ออก จาก ภวังค เพ่ือ เสพ อารมณ   หรือ ขึ้น มา รับ อารมณ   เมื่อ กระทบ 
สิ่ง ที่ เก่ียวของ   เหมือน แมงมุม ที่ ชักใย เอา ไว   แลว มัน ก็ ไป อยู ใน หลุม 
ดำ   ถา มี เหยื่อ มาก ระ ทบ ใย มัน   มัน จะ ขึ้น มา จาก หลุม   พอ มัน จับ ตัว 
ได   ก็ ลง ไป อยู ใน รัง ตาม เดิม   อัน นี้ คือ   ภวังค ะ   ภวังคจิต   หรือ อยู ใน 
ภวังค   คือ วา เวลา นี้ ได รับ อารมณ ทาง ตา   ทาง หู   จมูก   ลิ้น   กาย     แต 
วา ธรรมชาติ ของ จิต   สะสม อารมณ   เก็บ อารมณ   

   ทีนี้ ก็ มี คำ อธิบาย อีก อัน หนึ่ง ก็ คือ   ภวังคจิต   หรือ ภวังค 
วิญญาณ   มีหนา ที่ ใน การ ดูด เก็บ อารมณ   สะสม อารมณ   เก็บ กรรม   
สะสม กรรม   จิต ออก ไป รับ อารมณ ขาง นอก ก็ เปน วิถี จิต   หรือ วิถี 
วิญญาณ   คลายๆ   กับ ผิวน้ำ กับ สวน ลึก ของ น้ำ   ภวังคจิต นี่ เปน สวน 
ลึก ของ น้ำ   วิถี จิต ก็ เหมือน กับ ผิวน้ำ   มี อะไร ตกลง ไป ก็ กระทบ ผิวน้ำ 
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กอน   กระทบ ผิวน้ำ แลว คอยๆ   ลง ไป อยู ใน สวน ลึก ของ น้ำ   ภวังคจิต   
นี่ ก็ เปน   unconscious   วิถี จิต ก็   conscious 

   ตาม ปกติ   จิต จะ อยู ใน ภวังค ตลอด เวลา อยู แลว   จะ ออก 
มา รับ อารมณ เฉพาะ เวลา ที่ กระทบ เทาน้ัน เอง   แต ถา ไม กระทบ   มัน 
ก็ จะ อยู ใน ภวังค ตลอด   ไม เกิด อารมณ   ไม ขึ้น มา เสพ อารมณ   ไม รับ 
อารมณ   ปกติ มโน   หิ   ภ วงฺค จิตฺตํ   นาม     จิต ตาม ปกติ นั่น แหละ เปน 
ภวังคจิต   

 คำถาม   :    

  ถา ตอน หลับ ? 

 อาจารย   :    

  ตอน หลับ ก็ ถือ เปน ภวังค ได   แต วา เวลา หลับ นั้น   หลับ สนิท 
ไหม   จิต ยัง ทำงาน อยู ไหม   รับ อารมณ ทาง มโน ทวาร หรือ ไม   เชน   ฝน 
อะไร ไป เรื่อยๆ 

 คำถาม  :   

 ชอบ ถวาย ขาว พระพุทธ กอน   แลว จึง ใส บาตร   อยาง นี้ 
สมควร หรือ ไม   อยางไร 
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 อาจารย   :  

  ถวาย ขาว พระพุทธ นี่   ถาวา ดวย เหตุผล แลว ก็ ไม จำเปน 
นะ ครับ   เม่ือ เห็น วา ไม จำเปน แลว ก็ ไม ตอง ทำ   ทาน ถาม วา สมควร 
หรือ ไม   อยางไร   ผม ตอบ วา ไม สมควร   ไม ตอง ทำ   แลว ก็ มา ใส บาตร 
พระ สงฆ ได เลย   ไม ตอง ถวาย ขาว พระพุทธ   แต ถา ชาว บาน เขา ทำ 
แลว   ทาน ก็ ไม ตอง ไป หาม เขา   ก็ ปลอย เขา ไป   แต ถา เขา ถาม วา พระ 
อาจารย   มี ขาว พระพุทธ ไหม   ก็ ตอบ วา   ไม ตอง 

 คำถาม  :  

  การ ถวาย ขาว พระพุทธ   มี มา ตั้งแต เมื่อไร 

 อาจารย    :   

 ถวาย ขาว พระพุทธ หรือ ครับ   อาจ จะ เปน วา   เมื่อ กอน นี้ 
เขา นิมนต พระ ไป ฉัน   แลว ก็ มี พระพุทธเจา เปน ประมุข   ตอน นี้ เมื่อ 
พระพุทธเจา ปรินิพพาน แลว   ก็ มี พระพุทธ รูป ขึ้น มา   ก็ เลย นึก วา   
เลี้ยง พระพุทธเจา เสีย ดวย   พระ สงฆ มี พระพุทธเจา เปน ประมุข   ก็ 
เลย ให ถวาย ขาว พระพุทธ   ที่ จริง ไม จำเปน   

   คง ไมมี ปญหา แลว นะ ครับ   นา จะ พอ   เด๋ียว นิมนต ทาน 
มหา ประชุม พูด อะไร เสีย หนอย 
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ทาน มหา ประชุม  :   

 ขอ โอกาส พระ ธรรม ทูต ทุก ทาน   และ ขอ เจริญพร อาจารย   
สิ่ง ที่ เรา ได ฟง จาก อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ใน วัน นี้   ตอง บอก กอน 
วา   ลีลา ของ อาจารย วศิน   อิน ท สระ เปน แบบ นี้   ที่ ทาน เสนอ   ที่ ทาน 
แสดง ความ คดิ เก่ียว กบั พทุธ ศาสนา   จะ ตรง ไป ตรง มา   บางท ีบาง ครัง้ 
ที่ ทาน พูด ใน วัน นี้   ๓   ป ยัง เพิ่ง คิด ได   เรื่อง จริง ครับ   เรื่อง จริง   เพราะ 
วา ถา จะ บอก วา   บารมี ธรรม   หรือ ถา จะ บอก วา   ความ แก รอบ แหง 
ญาณเกีย่ว กบั ความ รู ทาง พทุธ ศาสนา ของ เรา ใน ขณะ นี ้  กบั สิง่ ที ่ทาน 
พูด นี่   บางทีมัน จะ ไป ปะ ติด ปะ ตอ กัน ใน อีก   ๓   ป ขาง หนา   อัน นี้ ผม 
ขอ ยืนยัน ได เลย วา   ตอน ที่ ผม เรียน ปริญญา ตรี อยู ที่ วังนอย  ป   ๑   ป   
๒   กอน ที่ จะ เขา มา เรียน ที่ มหาวิทยาลัย มหา มกุฏฯ   สวน กลาง ป   ๓   
ป   ๔   ทาน พูด ถึง เรื่อง ของ นาม เรื่อง ของ กรรม  เหมือน กับ ที่ พวกเรา 
ฟง   เรื่อง ศีล   ๕   ให นักศึกษา ป   ๑   ป   ๒   ฟง ดู แลว แปรงๆ  แลว ก็ ไม 
เขาใจ   หรือเขาใจ ก็ แบบ วา มัน ยัง คลางแคลง ใจ   คารา คา ซัง อยู ใน ใจ   
เชน   เรื่อง การ ถวาย ขาว พระพุทธเจา ก็ ดี     การ ตอบ ปญหา บาง เรื่อง 
ที่ เรา อยู ใน ภา วะ หมิ่นๆ   อยาก เห็น มัน เด็ด ขาด เลย วา   ตอบ หนอย วา 
อะไร กัน แน   ให มัน ชัดเจน ลง ไป   จะ ได ไม ตอง ไป คารา คา ซัง   หรือ วา 
เรื่อง อะไร ตางๆ   หลาย เรื่อง หลาย ราว วัน นี้   ทำให ผม ยอน นึกถึง ตอน 
ที่ เปน นักศึกษา ป   ๑   อยู   เพราะ วา ความ คิด ตอน นั้น นี่   กับ ที่ ทาน พูด   
บางทีมัน ไปเจอกันใน อีก   ๓ − ๔   ป ขาง หนา 
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   อัน นี้   ขอ โอกาส ตรง นี้ เสริม เพิ่ม เติม เอา ไว   อยาง นอยๆ   ก็ 
เก็บ ภาพ   เก็บ ความ รูสึก   เก็บ ขอคิด ปญหา ที่ ทาน อาจารย ได เสนอ   
ได ชี้แจง อะไร บาง เรื่อง   ซึ่ง อัน ที่ จริง ทาน สามารถ อธิ บาย ยาวๆ   ได 
ชัดเจน   แต ทาน ขมวด สั้นๆ   เทาน้ัน เอง   เรา อยา ลืม วา   ทาน อาจารย 
เปน นักวิชาการ ดาน ศาสนา   ไมใช เปน นัก ปรัชญา ที่ พูด ทุก วิถี 
ทาง ที่พูด   หนทาง ที่ พูด   ทุก รูป แบบ   เพื่อ ที่ จะ นอม   เพื่อ ที่ จะ ดึง   
เพือ่จะเกีย่ว   เพือ่ ที ่จะ รัง้ ให ผู ฟง เปน อยาง นี้ๆ  ก ็ตอง แสดง   แต บางท ี
อยาง ที ่เราไดฟงมาแลว   บาง เรือ่ง บาง ตอน   ขมวด ตบุ   ตบุ   ตบุ   เลย   
ฟง แลว ชัด ใส  ชัด ใส มาก   อัน นี้ ก็ ขอ ฝาก ไว 

   ผม นึกถึง ปลาก ระ ปอ ง ยี่หอ หนึ่ง   ปลาก ระ ปอ ง ที่ โฆษณา 
มากๆ   ดู เหมือน จะ ไมมี ใคร เกิน   สาม แม ครัว   แต ไม วา จะ สาม แม 
ครัว ก็ ดี   หรือ อะไร ก็ ดี ที่ โฆษณา เยอะๆ   รสชาติ มัน ก็ อยาง นั้นๆ   
แหละ   ไมอรอย   แต ปลาก ระ ปอ ง สาม แม ครัว   ที่ ขอบ กระปอง จะ 
เปนกระดาษ   เมื่อ ถูก น้ำ จะ แกะ ลอก ได   แต มี ปลาก ระ ปอ งอ ยูยี่หอ 
หนึ่ง   ที่ ขอบ มัน จะ แกะ ไม ได   มัน เปน ส ีติด อยู เลย   ไมมี กระดาษ 
แกะ ไม ได   โฆษณา ก็ ไม โฆษณา   ไมมี การ โฆษณา   แต วา รสชาติ ของ 
มัน   เปน ปลา ตัว เดียว ขาง ใน   ปลา แท   ปลา ดี อยาง ดี   เนื้อ นุม   เวลา 
จะ ตมยำ หรือ ทำ อะไร   จะ มี รสชาติ กลมกลอม ไป หมด   โฆษณา ก็ 
ไม โฆษณา   เปน สินคา ที่ อาศัย คุณภาพ     ไม มา โฆษณา ตามที วี ตาม 
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อะไร   ไมมี   ฉะนั้น   ผม ก็ นึกถึง วา   ที่ เรา ได พบ ของดี ใน วัน นี้   เรา จึง 
ตอง บอก เสมอ วา   พยายาม ตักตวง โอกาส อัน นี้ ไว   เพราะ วา อยาง ที่ 
บอก เมื่อ สัก ครู นี้   ทาน เปน นัก วิชาการ ศาสนา   ไมใช นัก ปรัชญา ที่ จะ 
มา พูด อะไร บาง เรื่อง บาง ราว   หลาย เรื่อง หลาย ราว ที่ ทาน ฝาก ไว ก็ 
ดี   ที่ ทาน ตอบ ลีลา แบบ นี้   ก็ จะ เปน สื่อ ที่ ทำให เรา ไป ขบคิด ใน โอกาส 
ตอ ไป ใน ภาย ภาค หนา   ก็ ขอ ฝาก ประเด็น ตรง นี้ เอา ไว 

   ก็ คิด วา   ใน เรื่อง ของ ประเด็น ตรง นี้   ก็ เอา ไว เทา นี้ นะ ครับ   
สวน ปญหา อะไร เพิ่ม เติม ที่ ใคร จะ มี ฝาก ของ ให ทาน อาจารย   หรือ 
ขอ ให ทาน ตอบ เปน กรณี พิเศษ ก็ได   เวลา ผม ติด ปญหา อะไร แตละ 
ครั้ง นี่ คิดถึง อาจารย วศิน กอน   กริ๊ง ทันที   จะ ไป บรรยาย ที่ไหน 
อธบิาย เรือ่ง อะไร คดิถึง อาจารย วศนิ กอน   เวลา ไป เทศน ไป พดู   มนั 
อาจหาญ   คลายๆ   วา ศิษย มี ครู นี่ มัน อาจหาญ   ไป พูด ที่ไหน อะไร   
เรื่อง ใน พระ สูตร   ใน พระ วินัย อะไร   ทาน พูด เสร็จ   บรรยาย ให เรา 
เสร็จ แลว เรา ไป พูด ที่ไหน นี่   มัน มี แบ็ คอ ยู ขาง หลัง วา เรา พูด ไม ผิด 
นะ   เรา มี ครู อยู ขาง หลัง บอก ทาง วา   นี้ ใช   นี้ ไม ถูก   อะไร ทำนอง นี้ 

 ผู พูด รูป ตอ ไป   :  

  ผม คิด วา วัน นี้ ถึง จะ ไม คอย มี เวลา   แต สิ่ง ที่ สำคัญ ที่สุด ก็ 
คือ   ได รับ ความ รู หลายๆ   สิ่ง   หลายๆ   อยาง จาก ทาน อาจารย วศิน   
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อิน ท สระ   สิ่ง ที่ ผม ได ความ คิด จาก อาจารย วศิน ก็ คือ   เรื่อง ของ การ 
เปน นัก ปราชญ หรือ การ เปน นัก วิชาการ นี่   อาจารย วศิน เปน แบบ 
อยาง อีก แบบ อยาง หนึ่ง   ก็ คือ   ตอบ เทา ที่ รู   และ ตอบ ใน สิ่ง ที่ จบ ก็ ไม 
จบ   เปน แบบ ฉบับ หนึ่ง ที่ เรา จะ ไม คอย เห็น มาก นัก   ท่ี เรา เห็น แบบ 
ฉบับ เดียว ก็ คือ   ถา ถาม เรื่อง นิพพาน ก็ คือ รู วา วัน นั้น จะ คุย เรื่อง อะไร   
แต อาจารย วศิน นี่ จบ ไป เลย   ก็ เปน อีก แบบ ฉบับ หนึ่ง ที่ คิด วา เรา ทั้ง 
หลาย คงจะ ได นำ ไป เปน แนวทาง อีก แนวทาง หนึ่ง   ถา ใคร ยัง ไมมี 
แนวทาง   ก็ ขอ นิมนต นำ ไป 

   ใน ทาย ที่สุด นี้   ก็ ขอ พวก เรา ทั้ง หลาย จง ตั้ง จิต   รวม เอา บุญ 
กุศล   สิ่ง ที่ เรา ทั้ง หลาย ได รวม กัน กระทำ บำเพ็ญ มา   ตั้งแต ใน อดีต   
ปจจุบัน   และ ใน อนาคต ที่ จะ ทำ ตอ ไป   จง มา รวม กัน เปน ตบะ   เปน 
พลว ปจจัย   อำนวย อวย ชัย ตาม สง ให อาจารย วศิน   อิน ท สระ พรอม 
ท้ัง ครอบครัว   จง มี ความ สุข   มี ความ เจริญ   คิด สิ่ง หนึ่ง ประการ ใด อัน 
เปน ไป ดวย ชอบ และ ประกอบ ดวย ธรรม   ก็ ขอ สิ่ง นั้น   จง พลัน สำเร็จ   
ใน กาล ทุก เม่ือ   เทอญ 

   สาธุ 
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  ลำดบั ตอ ไป นี ้  ขอ นมินต อาจารย ทองใบ   ซึง่ วนั นีเ้ปนผูอาวโุส   
เพราะ วา ผู อาวโุส ทีส่ดุ ไม อยู   เปน ตวัแทน ของ พระ ธรรม ทตู   มอบ พระ 
ที่ ระลึก แด อาจารย วศิน   ก็ คงจะ เสร็จ พิธี ครับ   พวก เรา ครับ 

 อาจารย   :     

   อัน นี้ จะ สอน วิธี ให คิด   เรา ให คิด   นอกจาก คิด พระพุทธ 
พจน ให แตก แลว  ให ตาม ดู อรรถ กถา   อรรถ กถา วา อยางไร   เม่ือ 
ดู อรรถ กถา แลว   ให ลอง มา คิด เอง บาง   วา ความ คิด ของ เรา เปน 
อยางไร   เห็น ดวย ไหม   อรรถ กถา นั้น ถือ เปน ยุติ ไม ได เสมอ ไป นะ 
ครับ   ไมใช วา อรรถ กถา ทาน วา อยาง นี้ แลว   จะ ยุติ   conclusion   ได 
เลย วา ถูก ตอง ทั้งหมด   เรา เพียง แต เรียน อรรถ กถา กัน   สมเด็จ พระ 
มหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณฯ   ปรมาจารย ของ พวก เรา   ทาน 
แยง อรรถกถา บอย   ถาทานอาน คำนำ   มังคลัตถ ทีป นี   ทาน พบ ที่ 
สมเด็จ พระมหาสมณ เจา ทาน ทรง เอา ไว   ทาน บอก วา   อรรถ กถา นั้น 

เปน มติ ของ ปจเจก ชน   คือ เปน มติ ของ พระ อรรถ กถา จาร ย 
ผู แตง อรรถ กถา นั้น เอง   เพราะ ฉะนั้น   ถา เผื่อ 
หัวหนา คณบดี   คณะ ศาสนา หรือ ปรัชญา   

แตง ตำรา ขึ้น   เวลาน้ี แตง ตำรา เปน ภาษา บาลี   
อธิบาย พระพุทธ พจน   นั้น ก็ คือ อรรถ กถา   ทาน มี 

ความ เห็น อยางไร เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ๆ   ทาน เปน อรรถ กถา 
รุน ใหม ยคุ ใหม   ทาน สมเด็จ พระ มหา สมณ เจา   กรม พระยา 
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วชิร ญาณฯ   ทาน จงึ ไม ได ถอื เอา ความ เห็น ของ พระ อรรถ กถา จาร ย ใน 
อรรถ กถา เปน อัน ยุติ   สามารถ จะ เลี่ยง ได   ทาน สามารถ จะ คิด เอง ได  
วา ควรจะ เปน อยางไร 

   ทีนี้ ยิ่ง มา พูด ถึง ปรัชญา แลว   มัน ก็ ยิ่ง คิด ได ใหญ   วา     
 Philosophy     or     the     thought     คือ ความ คิด     Philosopher     
หรือ   thinker   นัก คิด   ทาน ตอง คิด เอง เปน   ถา คิด เอง ไม เปน บาง ก็ 
เรียน ปรัชญา ไม คอย ได ผล หรือ ได ผล นอย   ตอง คิด เอง บาง   อัน นี้ คือ 
ยั่ว ยุ ให คิด   ให ทาน คิด   มี วิธี สอน ที่ ยั่ว ยุ ให คิด อยาง มี หลัก เกณฑ     เขี่ย 
ให ดู   ไม ตอง อธิบาย ให มาก เกิน ไป   แต วา เขี่ย ให ดู   เหมือน แม ไก   แม 
ไก ไปคุยเขี่ย หา อาหาร   พอ เขี่ย เจอ เหยื่อ แลว   ก็ ให ลูก มัน กิน   กิน เอง   
อยาง นั้น ใช ไหม ครับ   แม ไก เปน อยาง นั้น   ก็ สอน แบบ แม ไก   เขี่ยๆ   ให 
ดู   แลว ให ทาน จิก   บาง อยาง นี่ เหมือน เสนผม บัง ภูเขา นะ ทาน   หรือ 
วา   เหมือน เพชร เม็ด งาม สอง แสง แวววาว   แต มี ใบไม นิด เดียว ปด อยู   
ใบไม ปด อยู ก ็มอง ไม เหน็   พอ เรา เอา ไม เขีย่ เอา ใบไม ออก   แสง แวววาว 
ของ เพชร ก ็ขึน้ มา   ตอน นี ้ทาน เรยีนๆ   ไป   ไม ได คิด   สวด ไป   ทอง ไป   ไม 
ได คิด   พอ มี คน มา เขี่ย ให ดู   แซะ นิด แซะ หนอย   ทาน ตอง ใช ความ คิด   
เอะ   จริง นะ   เรา สวด มา ตั้ง นาน   ไม เคย คิด   เขี่ย ให คิด   แลว ทาน ก็ได 
ความ คิด ขึ้น มา   บางที ก็ เปน ความ คิด ที่ ยิ่ง ใหญ ไมใช เล็ก นอย 

  อีก เรื่อง หนึ่ง นะ ครับ   ผู สอน ตอง พยายาม ปฏิบัติ เอง ดวย   
สอน ใน เรื่อง ใด ก็ พยายาม ปฏิบัติ ใน เรื่อง นั้น   คือ ให ได รส ของ 
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ธรรมะ   สอน ไป ดวย   ปฏิบัติ ไป ดวย   เหมือน แม โค ที่ และ เล็ม หญา 
ไป ดวย     มอง ดู ลูก ไป ดวย   ปาก ก็ และ เล็ม หญา ไป   สายตา ก็ เหลียว ดู 
ลูก ไป   เพ่ือ ระวัง ภัย แก ลูก   สอน ไป ดวย   ปฏิบัติ ไป ดวย   จะ ได รส ของ 
ธรรมะ   พอได รส ของ ธรรมะ   ทนีี ้ก ็สอน ได สบาย   เหมอืน ได กระจก   ได 
ม ีประสบการณ จรงิ   ม ี  self   evidence   ม ีตน เปน พยาน ได วา เร่ือง นี ้ได 
ทำ มา แลว   ได เคย ปฏิบัติ มา แลว   ได ผลอ ยาง นี้   ยืนยัน ได มั่นคง   ถา ครู 
มั่นคง   ลูก ศิษย ก็ มั่นใจ   เรา มั่นคง   เขา ก็ มั่นใจ   เรา ได ผาน การ ทดสอบ   
ได ผาน การ ปฏบิตั ิ  ทำ ไป ดวย   สอน ไป ดวย   ไมใช สอน อยาง เดยีว   หรอื 
วา ทำ อยาง เดียว   ถา ไม สอน บาง มัน ก็ ขาด ประโยชน ไป   

   ชวีติ ที ่ด ีตอง เปน   Peaceful   and   useful   life   ชวีติ ที ่ด ีตอง 
เปน ชีวิต ที่ สงบ   แลว ก็ มี ประโยชน   ถา จะ สอน เรื่อง สงบ   ก็ ไมมี อะไร ดี 
เทา สงบ ให ดู   “ สนฺ โต   โส   ภควา   สม ถาย   ธมฺมํ   เท เส ติ ”   พระ ผู มี พระ 
ภาค พระองค นั้น ทรง สงบ แลว   ทรง แสดง ธรรม เพื่อ ความ สงบ   ถา จะ 
สอน ให คน ฝก ตน   ก็ ไมมี อะไร ดี เทากับ ฝก ให ดู   ฝก ตัว ให ดู   “ ทนฺ โต   โส   
ภควา   ทม ถาย   ธมฺมํ   เท เส ติ ”   พระ ผู มี พระ ภาค พระองค นั้น ทรง ฝก 
พระองค แลว   ทรง แสดง ธรรม เพ่ือ การ ฝก   “ ปร ินพิ ฺพ ุโต   โส   ภควา   ปร ิ
นิพฺ พา นาย   ธมฺมํ   เท เส ติ ”   พระ ผู มี พระ ภาค ทรง ดับ สนิท แลว   ทรง 
แสดง ธรรม เพ่ือ ความ ดับ เย็น   คือ เย็น ให ดู   สอน ให คน เย็น   แลว ก็ เย็น 
ให ดู   อัน นี้ ก็ได ผล   ความ รอบรู นั้น แหละ เปน ตัว จริยธรรม   ปญญา อยู 
ใน ตัว 
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เรื่อง   “ พุทธ ปรัญญา แก ปญหา เศรษฐกิจ ได อยางไร ”   นี้  
บรรยาย ทางรายการ วิทยุ ใน รายการ ธรรม และ ทัศนะ ชีวิต   เมื่อ   พ . ศ.   ๒๕๔๒ 



    สวัสดี ครับ ทาน ผู ฟง ที่ เคารพ ทุก ทาน ครับ   

   นี ่คอื รายการ   ธรรม และ ทศันะ ชวีติ นะ ครบั   ทกุ วนั จนัทร ถงึ 
วัน ศุกร   ผม - วศิน   อิน ท สระ   จะ ได มา พบ กัน ทาน ผู ฟง ใน รายการ นี้   
เรื่อง ที่ จะ นำ มาส นท นา กับ ทาน ผู ฟง ใน วัน นี้ ก็ คือ   เรื่อง พุทธ ปรัชญา 
จะ นำ ไป ใช แก ปญหา เศรษฐกิจ ได อยางไร   

   อนั นี ้ก ็จาก คำถาม ของ นกัศกึษา มหาวิทยาลยั หอการคาไทย     
หลาย ป มา แลว นะ ครับ     ก็ได คุย กัน ที่ ตึก คณะ มนุษยศาสตร     
มหาวิทยาลัย รามคำแหง   หลาย ป มา แลว   ตอน ที่ยัง สอน อยู ที่   
มหาวิทยาลัย รามคำแหง   คณะ มนุษยศาสตร   ก็ ที่ คุย กัน ก็ ประมาณ 
สอง ชั่วโมง   ก็ จะ นำ เรื่อง นี้ มา เลา ให ทาน ผู ฟง ทั้ง หลาย ได รวม ฟง ดวย   
แลว ก็ ประจวบ กับ เวลา นี้  เปน เวลา ที่ เศรษฐกิจ กำลัง ตกต่ำ คอน ขาง 
มาก   บน กัน ทั่ว เมอืง ไป หมด  วาการ ทำ มา หากิน ลำบาก   และ เรา จะ 
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อยู กัน ได อยางไร ตอ ไป   ก็ ชวยๆ   กัน ไป นะ ครับ   ก็ ชวย กัน ทาง ไหน ได 
ก ็ชวย กนั ไป   ชวย กนั ทาง งาน ได ก ็ชวย ทาง งาน   ชวย กนั ทาง คำ แนะนำ 
ได ก ็ชวย ทาง คำ แนะนำ   จนกวา จะ พน วกิฤต ิอกี ระลอก นงึ   ก ็คงจะ เปน 
อยาง นั้น     ก็ คงจะ เปน วิกฤติ เปน พักๆ   ขอ ให ชวย กัน ทุกๆ ดาน 

   หัวขอ เรื่อง   คือ   พุทธ ปรัชญา จะ นำ ไป ใช กับ เศรษฐกิจ 
อยางไร   คำถาม แรก ที่ นักศึกษา ได ถาม ก็ คือ   “ พุทธ ปรัชญา ”   
หมายความ วา อยางไร   คำ ตอบ ก็ คือ วา พุทธ ปรัชญา ก็ เปน ปรัชญา 
ทาง พุทธ ศาสนา   หรือ   ปรัชญา ที่ เกี่ยว กับ พุทธ ศาสนา   หรือ ถา จะ 
พูด ให ชัด   ก็ เปน ปรัชญา ที่ เกี่ยว กับ คำ สอน ของ พุทธ ศาสนา   เรียก วา 
เปน ปญญา ของ พระพุทธเจา ก็ได   ปรัชญา ก็ คือ ปญญา  นั่นเอง   เปน 
ภาษา สันสกฤต   ถา ภาษา บาลี ก ็คือ ปญญา   ถา จะ ให อธิบาย ให ชัดเจน 
ขึ้น ก็ คือ   ใน พุทธ ศาสนา มี คำ สอน ที่ เปน ของ พระพุทธเจา บาง   เปน 
ของ สาวก บาง   เปน ของ ภิกษุ บาง   ภิกษุณี บาง   จน มา ถึง เวลา นี้ เรา 
ได ตคีวาม พระพุทธ พจน ไป ได หลาย กระแส   ยิง่ ทาง ฝาย มหายาน ก ็จะ 
ตีความ ไป ได มากมาย   แลว ก็ได มี ทาน ผู รู จำนวน ไม นอย ที่ ได ตีความ 
พระพุทธ พจน ให ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น   อัน นี้ ก็ เปน พุทธ ปรัชญา   

   ทีนี้ คำ วา ปรัชญา ใน ความ หมาย ตะวัน ออก กับ ตะวัน ตก ไม 
เหมือน กัน   ใน ความ หมาย ตะวัน ตก   ปรัชญา  หมาย ถึง การ แสวงหา 
ความ รู   เรียก วา   searching   for   wisdom   แต ความ หมาย ทาง 
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ตะวัน ออก   ปรัชญา   หมาย ถึง   ความ รู ที่ ประเสริฐ   ตาม ความ หมาย 
ทาง ตะวัน ออก ที่ รวม เอา พุทธ ปรัชญา เอา ไว ดวย   พุทธ ปรัชญา เปน 
ความ รู ที่ ประเสริฐ ของ พุทธ ศาสนา   ก็ มี คำ สอน ของ พระพุทธเจา 
และ ของ พระ สาวก   สาวก นี่ รวม ทั้ง ฝาย บรรพชิต และ ฝาย คฤหัสถ   
เทวตา ภาษิต ก็ มี   บาง คน บอก วา พุทธ ศาสนา อยู เหนือ ปรัชญา   นั่นก็ 
ตีความ คำ วา   philosophy   ของ ตะวัน ตก   ที่ หมาย ถึง   love   of   

wisdom   ความ รัก ใน ความ รู   การ แสวงหา ความ รู   ใน ความ 
หมายตะวันออก   ปญญา ที่ ประเสริฐ   คือ   ความ รู ที่ รู 
แลว ทำให เรา มี ความ ทุกข นอย ลง   นี่ แหละ คือ ความ รู ที่ 
ประเสริฐ   ความ รู ที่ รู แลว ทำให ทุกข นอย ลง   ทุกข นอย 
ลง จน กระทั่ง ถึงที่ สุด แหง ทุกข   แลว ก็ ไมมี ความ ทุกข เลย   

ที่ทาน เรียก วา   ที่สุด แหง ทุกข   

   ที่สุด ของ ความ ทุกข     คือ ไมมี ทุกข เลย   เอเสวนฺ โต   ทุกฺขสฺส   
นั่นแห ละ เปน ที่สุด แหง ทุกข   ก็ หมาย ถึง นิพพาน   ทีนี้ ถา ทุกข ไป รู ไป   
ความ ทุกข ก็ ยิ่ง มาก ขึ้น   ยิ่ง รู   ความ ทุกข ก็ ยิ่ง มาก ขึ้น   อัน นั้น ไมใช 
ความ รู ที่ ประเสริฐ   ไม เปน ปรัชญา   ไมใช ความ รู ที่ ประเสริฐ   บางที 
ทาน ก็ บอก วา   วัตถุประสงค ของ ปรัชญา   ก็ คือ การ คน ให พบ สิ่ง หนึ่ง 
ซึ่ง เมื่อ รู แลว ก็ จะ รู สิ่ง ทั้ง ปวง ได ดวย   อนั นี้ ก็ เปน จุด มุง หมาย ระดับ 
สูง   วา   objective   of   philosophy   จุด มุง หมาย ของ ปรัชญา คือ   
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การ คน ให พบ สิ่ง หนึ่ง   ซึ่ง เมื่อรู แลว ก็ จะ รู สิ่ง ทั้ง ปวง ได ดวย   อัน นี้ 
ปรากฏ อยู ใน จุด มุง หมาย ของ ปรัชญา ที่ มี อยู ใน ตำรา หลาย แหง ที่ 
บอก ไว   อยาง ที่ พระพุทธเจา ได ทรง เปน สัพพัญู   เพราะ วา ได ทรง 
บรรลุ สัพ พัญุต ญาณ ทราบ สิ่ง ทั้ง ปวง   ก็ เพราะ วา ได ไป รู ตนตอ ของ 
ความ รู   แลว ก็ ทำให รู สิ่ง ทั้ง ปวง ได ดวย   นอม จิต ไป เพื่อ จะ รู สิ่ง ใด ก็ 
รู สิ่ง นั้น     เหมือน กับ ทาน ชำนาญ ใน หนังสือ   ทาน อาน หนังสือ มา 
ทุก เลมๆ   ใน หอง ของ ทาน   ทาน จำ ได แมแต รูป เลม ลักษณะ ของ เลม 
หนังสือ   ขอความ ใน หนังสือ เลม นั้น วา อยางไร   พอ นอม จิต ไป เพื่อ จะ 
เอา หนังสือ เลม ใด  ก็ ไป หยิบ เอา มา ได   ทำนอง นี้ นะครับ 

   ทีนี้ ก็ นักศึกษา ถาม ตอ ไป วา   ปรัชญา นี้ นำ มา ใช กับ ชีวิต 
ประจำ วัน ได อยางไร   คำ ตอบ ก็ คอื วา   ปรัชญา นี้ นำ มา ใช กับ ชีวิต 
ประจำ วนั อยางไร   ก ็ทกุ คน ม ีปรชัญา   แต จะ เปน ปรชัญา ที ่ถกู ตอง หรอื 
ไม ถูก ตอง   คือ วา เอา สุภาษิต ตอ ไป นี้ ไป ใช ก็ได   คือ วา   ไมมี ความ รู 
ใด ที่ อยู นอก ขอบเขต ของ ความ คิด   และ ก็ ไมมี ความ คิด ใด ที่ อยู 
นอก ขอบเขต ของ ปรัชญา   ความ คิด เปน ปรัชญา   philosophy   ก็ 
คือ   thought   ความ คิด   philosopher   ก็ คือ   thinker   นักคิด   นั่นเอง   
คน ที่มา เรียน ปรัชญา ตอง เปน นัก คิด   ถา ไม เปน นัก คิด   ทึ่มๆ   ก็ ไม 
ตอง มา เรียน   มา เรียน ก็ คิด อะไร ไม เปน   คือ วา ยัง ไง   เรียน เพื่อ ให คิด 
เปน   อยาง นั้น ก็ได   ความ คิด เปน ปรัชญา     อยูที่วา ความ คิด จะ เปน 
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ปรชัญา ที ่ด ีหรอื วา ไม ด ี  อยาง เวลา นี ้คำ วา ปรชัญา ก ็เอา ไป ใช กนั ทัว่ไป   
เชน   ปรัชญา การ ศึกษา   ปรัชญา การเมือง   ปรัชญา ชีวิต   ก็ คือ หลัก   
หลัก ของ การ ดำเนินชีวิต   วา ชีวิต จะ ดำเนิน ได ดี ตอง มี หลัก   ปรัชญา 
ชีวิต ที่ ดี คือ   ตองมี หลัก ใน การ ดำเนิน ชีวิต   ทีนี้ มา รู วา  ชีวิตจะ ดำเนิน 
ไป ดวย ดี ก็ ตอง มี หลัก คือ ปรัชญา ของ ชีวิต   พอ มา ถึง ตรง นี้ ก็ จะ ตอบ 
ไดวา   ปรชัญา จะ นำ ไป ใช ใน การ ดำเนิน ชวีติ ได อยางไร  ปรัชญา เกีย่ว 

กับการดำเนินชีวิตอยางไร   ในการ ดำเนิน ชีวิต เรา ใช ปรัชญา 
แลว   จะ รูตัว หรือ ไมรู ตัว ก็ตาม   ปรัชญา ก็ คือ หลัก   แม โจร 
ก็ มี ปรัชญาของโจร   

   ปรัชญา ก็ คือ หลัก สำหรับ ที่ จะ ดำเนิน วา จะ ใช 
หลกั อะไร   พวก วตัถนุยิม  ก ็ใช ปรชัญา วตัถนุยิม   พวก ที ่เนน 

ไป ทาง จิต  ก็ ใช ปรัชญา ใน ทาง จิต   พวก การ คา  เขา ก็ มี หลัก ของ 
การ คา วา จะ ดำเนิน การ คา อยางไร   มอง เห็น หรือ ไม ครับ วา   เรา ตอง 
ใช ปรัชญา ทุก อยาง   พระพุทธเจา ทรง สอน   แมแต หลัก ของโจร   เมื่อ 
วาน นี้ ก็ ยัง คุย กับ พระ อยู   ทาน ถาม วา   ถา โจร ที่ ทำ หนาที่ ของโจร มัน 
ก็ ถือวา ทำ ดี   เรา พูด กัน ถึงวา อุปนิสัย แสดงออก ถึง การ ทำ หนาที่   คน 
ที ่ม ีอปุนสิยั ด ียอม จะ ทำ หนาที ่ด ี  ทาน ก ็ถาม วา   ถา งัน้ โจร มนั ทำ หนาที ่
ของโจร   มนั ก ็เปน โจร ที ่ด ี  ก ็ตอบ เปน สอง ทอน วา   หนาที ่ของโจร เปน 
หนาที่ โดย ไม ชอบ ธรรม อยู แลว   เพราะ ฉะน้ัน   เมื่อ มัน ไม ชอบ ธรรม  
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ถึง จะ ทำ หนาที่ ของ มันดี มัน ก็ ไม ดี   เพราะ วา มัน ไม ชอบ ธรรม   มัน ไม 
ถูก ตอง  

  แต วา พระพุทธเจา ทาน ยัง สอน วา   ถา จะ เปน โจร ให ยืนนาน 
จะ ทำ อยางไร   ตอน นี ้ทาน ผู ศกึษา ก ็สนใจ กนั มากวา   พระพทุธเจา ทรง 
สอน โจร วา   ถา จะ เปน โจร ให ยนืนาน จะ ทำ อยางไร   ก ็เลา ให ฟง แต โดย 
ยอ วา   ทาน ตรสั ไว เหมอืน กนั วา   แมแต โจร   ก ็ตอง ม ีคณุธรรม ของโจร   
อยาง เชน วา ไม ขโมย   ไม ปลน ใน หมูบาน ของ ตน   อนั นี ้กไ็ด ยนิ มา ตัง้แต 
เด็ก   ผูใหญ เขา พูด กัน วา โจร ที่ ดี จะ ไม ปลน ไม ลัก ใน หมูบานของ ตัว   
ไมลกั ใกล บาน   ถา จะ ปลน   จะ ขโมย   จะ ทำ อะไร   ก ็ตอง ไป ทำ ไกล บาน   
เหตุผล ก็ มี อยู วา   ถา เกิด ปญหา ขึ้น มา   หรือ ถูก ไล จับ ขึ้น มา   เดือด รอน 
ขึน้ มา   ก ็หลบ มา อยู ที ่บาน ได   หลบ มา อยู ใน หมูบาน ของ ตวั   และ ก ็ถา ม ี
คุณธรรม ดี   ชาว บาน หมูบาน ของ ตัว รัก   เขา ก็ ปกปอง   แม จะ เปนการ 
ปกปอง โจร   แต วา โดย ธรรมชาติ โดย ธรรมดา ก็ เปน อยางนั้น   เขา ก็ 
ปกปอง   ก็ อยู ได   ประการ ที่ สอง ก็ คือไม ขโมย จน หมด   เวน ทรัพยสิน 
ไว ให เจาของ เขา บาง   ไม ปลน จน หมด   นี ่เปน หลกั อกี อนั หนึง่ ที ่ทำให 
เปน โจร ยั่งยืน   ที่ พระพุทธเจา ทรง แสดง ไว โดย ยอๆ   พูด โดย ยอ กอน 
เพียง แค นี้   

   โจร เวลา นี้ มัน ไมมี อยาง นั้น   โจร เวลา นี้ อะไร ที่ พอ เอา ได 
มัน เอา หมด   แม จะ ใน หมูบาน เดียวกัน ใน บาน เดียวกัน   บางที ก็ 
เด็ก คนใช นั่น แหละ   มัน ก็ ปลน ขโมย ของ นาย หรือ พา พรรค พวก มา 
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ยกของนายไปก็ ม ี  โจร แต โบราณ เขา พดู กนั วา   ได อาศัย รม ไม ชายคา 
ของ ผู ใด แลว   แม มา พัก รอน   พัก ฝน   ก็ ไม เอา แลว   ตั้งใจ จะ มา ขโมย 
บาน นั้น แต วา ฝน ตก   ได มา อาศัย รม ไม ชายคา ของ บาน นั้น ก็ เดิน 
เลย ไป  ไม เอาแลว   อยาง นี้ ก็ เรียก วา มี คุณธรรม ของโจร   แม โจร ก็ มี 
คุณธรรม   คือมีคุณธรรม ขอ อื่น   นี่ พูด ถึงวา หลัก ใน การ ดำเนิน ชีวิต   
คน ทกุ จำพวกตอง ม ีหลกั ใน การ ดำเนนิ ชวีติ   พวก วตัถนุยิม ก ็ใช ปรชัญา 

วัตถุนิยม   พวกที่เนน ไป ทาง จิต ก็ ใช ปรัชญา ทาง จิต   พวก การ คา 
ก็ มี หลัก ของ การ คา   วา จะ ดำเนิน การ คา อยางไร   เรา ตอง 
ใช ปรัชญา ทุก อยาง   

   ทาว ความ ไป อีก นิด นึง วา เม่ือ กอน นี้ มี วิชา อยู วิชา 
เดียว คือ   วิชา ปรัชญา   คลายๆ   กับ ตนไม ที่ มี ลำตน แผ ออก 

ไป   คือ   มี อยู ลำตน เดียว และ นอก นั้น เปน กิ่ง แผ ออก ไป   เมื่อ 
คนควา ถึงท่ี สุด แลว ก็ แยก แขนง ออก ไป เปน จิตวิทยา   วา นัก ปรัชญา 
คนควา เรื่อง จิต   พอ รู เรื่อง จิต พอ สมควร แลว  เขา ก็ แยก แขนง ออก 
ไป เปน จติวทิยา   แต ถา คนควา ศกึษา ทางการ ศกึษา ก ็เปน ปรชัญา การ 
ศึกษา   ถา คนควา ทาง สรีรวิทยา ก็ เปน สรีรวิทยา   หรือ วา ไป ใน ทาง 
ธรรมชาติ วิทยา   ก็ เรียก วา วิทยาศาสตร   หรือ วา หาความ จริง เกี่ยว 
กับ ธรรมชาติ ตางๆ   เมื่อ กอน นี้ หลักสูตร มัธยม เขา เรียก วิทยาศาสตร 
วา   ธรรมชาติ วทิยา   ตอ มา ก ็เปลีย่น ชือ่ เปน วทิยาศาสตร   หรอื วา เปน   
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Natural   philosophy   คือ หลัก ที่ วา ดวย ธรรมชาติ   แลว ก็ มาก ลาย 
เปน วิทยาศาสตร   อยาง นี้ เปนตน   เพราะ ฉะน้ัน ใน ชีวิต ประจำ วัน เรา 
ก็ ตอง ใช ปรัชญา   คน ที่ มี ปรัชญา อยางไร  ก็ ดำเนิน ชีวิต ไป อยาง นั้น 

  ได พูด ถึง พุทธ ปรัชญา วา หมายความ วา อยางไร   และ 
ก็ คำถาม ที่ สอง ปรัชญา นำ มา ใช กับ ชีวิต ประจำ วัน อยางไร   ก็ได 
พูด มา แลว นะ ครับ   สรุป วา คน มี ปรัชญา อยางไร ก็ ดำเนิน ชีวิต อยาง 
นั้น   ทีนี้ ก็ นักศึกษา ถาม วา   ถา อยาง นี้ ลักษณะ ความ เปน อยู ของ คน ก็ 
ยอม แสดง ถึงวา เขา มี ปรัชญา อยางไร   หรือ วา ถา เขา มี ความ เปน อยู 
อยางไร   ก็ แสดง วา   เขา ม ีปรัชญา ชีวิต อยาง นั้น   อัน นี้ คำ ตอบ ก็ คือ วา   
เขา ได รับ การ ปลูก ฝง มา อยางไร   คลายๆ   วา มี โปรแกรม อยู ใน สมอง 
วา   ถา เกิด ทามกลาง ศาสนา คริสต   เรา ก็ จะ เชื่อ ใน เรื่อง พระเจา   เรา 
มี ปรัชญา เกี่ยว กับ พระเจา   แมแต เวลา นี้ ก็ ยัง มี คำถาม อยู เสมอ ที่ วา   
ความ มี อยู ของ พระเจา เปน จริง หรือ ไม   หรือ วา เปน เพียง แต ความ คิด 
คำนึง   ทีนี้ วา ถา เรา เกิด ที่ อาหรับ   เรา ก็ นับ ถือ พระ อัล เลาะ ห   เรา ก็ จะ 
มี ปรัชญา เกี่ยว กับ เรื่อง พระ อัล เลาะ ห   ถา เรา เกิด ใน ทามกลาง คน ที่ 
นับถือ ศาสนา พุทธ   เรา ก็ มี ปรัชญา ใน การ ดำเนิน ชีวิต แบบ พุทธ   ถา 
เรา เกิด สมัย สุโขทัย   เรา ก็ ตอง ยึด สุภาษิต พระรวง   ก็ แลว แต การ ปลูก 
ฝง   เรา ได รับ การ ปลูก ฝง มา อยางไร   ได รับ การ ตอกย้ำ มา อยางไร   
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 ลอง ดู ใกลๆ   ตัว เรา ก็ได   เรื่อง   ลอย กระทง   ก็ เลิก ไม ได จน 
บดันี ้  เพราะ วา เรา ได รบั การ ปลกู ฝง   ได รบั การ ตอกย้ำ กนั มา   วา เปน 
ประเพณี ที่ ดี งาม   และ ก็ ให ชวย กัน รักษา ไว   เด็กๆ  ก็ ทำ กัน ไป ตาม ที่ 
ผูใหญ เขา ปลูก ฝง   แม จะ มี คน ที่ แสดง ความ เห็น ตาง ไป บาง   หรือ วา 
เดนิ สวน ทาง กนั บาง   กม็จีำนวน นอย   ไม พอที ่จะ เปลีย่น ความ คดิ เหน็ 
ของ คน สวน มาก ได   แต ก็ ยงั ดี   ถือวา มี ความ คิด   ความ รูสึก อยางไร ก็ 
พูด ไว บาง   ให คน ไดยิน ได ฟง   หรือ วา   บาง คน ก็ได ประโยชน   บาง 

คน ก็ ไม ได   ก็ แลวไป   แต วา ตอง พูด ให เขา ไดยิน   คือ วา เรา 
ตี กลอง ให เขา ไดยิน   ทีนี้ คน ที่ ไดยิน แลว จะ คิด อยางไร   ก็ 
อีก เรื่อง หนึ่ง   สำหรับ คน มี โสต ก็ ยอม จะ ไดยิน เสียง กลอง 
บาง  

  เหมอืน กบั วดั ตาง จงัหวดั   พอ ถงึ เวลา ใกล เพล เขา จะ ต ีกลอง 
เพล   บาง คน ก็ ลืม ไป พอได ยิน เสียง กลอง ก็ นึกถึง วา   เออ   พระ มี อะไร 
ฉัน รึ เปลา     เรา มี อะไร พอ จะ แบง ไป ถวาย พระ บาง ได มั้ย   หรือ วา   ถา 
จะ มี การ แสดง ธรรม ก็ จะ มี การ ตี ระฆัง   ตี ระฆัง หรือ กลอง ก็ แลว แต จะ 
ตกลง กัน ใน หมูบาน นั้น   คน ไดยิน ก็ นึกออก วา จะ มี การ แสดง ธรรม   ผู 
ที่ อยาก ฟง ธรรม ก็ ไป   ผู ที่ ไม อยาก ฟง ก็ ไม ตอง ไป   ทำ อะไร ของ ตัว ไป   
อยาง นี้ เปนตน   คือ   เรา ตอง พูด ให เขา ไดยิน   ถา ไดยิน แลว  เขา จะ คิด 
อยางไร ก ็เรือ่ง ของ เขา   เขา จะ คดิ อยางไร   เขา จะ มา หรอื ไม มา   เขาจะ 
ทำ อยางไร ตอ ไป   ก็ อีก เรื่อง นึง   เขา ตอง รับ ผิด ชอบ ตัว เขา เอง   
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   ทีนี้ นักศึกษา ถาม ตอ ไป วา   ปจจุบัน ปรัชญา ชวย ใน การ 
ประกอบ อาชีพ อยางไร   ใกล อาชีพ เขา มา ทุกที   ปรัชญา ชวย ใน การ 
ประกอบ อาชีพ แนนอน   เพราะ ถึง เรา จะ มี ความ รู ทาง คณิตศาสตร 
แลว   เรา ไป ประกอบ อาชีพ สอน คณิตศาสตร   ถึง กระนั้น เรา ก็ ตอง ใช 
ปรัชญา ที่ จะ ทำให เรา เปน คน ดี   ให เปน นัก คณิตศาสตร ที่ ดี   เปน ครู ที่ 
ดี   ไมใช ความ รู ทาง คณิตศาสตร อยาง เดียว   การ เปน ครู ที่ ดี เรา ตอง 
ใช หลัก   และ ตอง ใช คุณสมบัติ ตางๆ  มากมาย   เรา จึง จะ เปน ครู ที่ 

ดี ได   ไมใช วา มี แต ความ รู และ ก็ ถายทอด ความ รู ออก ไป   มัน 
ตอง มี อะไร อีก หลาย อยาง ที่ เปน คุณสมบัติ ของ ครู   เรา จึง 
จะ เปน คร ูที ่ด ีได   คอื นำ ปรชัญา ชวีติ ไป ใช   และ จะ รูตวั หรือ 
ไมรู ตัว ก็ตาม   เชน วา   เขา เปน คน สุภาพ ออน โยน   เปน คน 

ขยัน ขัน แข็ง   เปน ครู ที่ ลูก ศิษย รัก   เปน อะไร ตอ อะไร ตางๆ   
ไมใช ความ รู ใน ทาง คณติศาสตร อยาง เดยีว   ก ็ตอง ม ีคณุ สมบตั ิอืน่ๆ   

ประกอบ เขาไป   และ บางท ีก ็สำคญั กวา ความ รู ใน ทาง คณติศาสตร เสยี 
อีก   อยาง นี้ พอ มอง เห็น ได ไหม   คือ วา มี ความ รู ทาง คณิตศาสตร พอ 
เพียง แก ชั้น เรียน ของ เด็ก   แต วา มี คุณ สมบัติ อื่นๆ  มากมาย ที่ จะ ทำให 
เดก็ เกดิ ความ รูสกึ ประทับ ใจ ใน ตวั คร ู  ถา มอง ไม เหน็ ก ็ตอง ถาม   ก ็ตอง 
ย้ำ กันๆ   มอง ไม เห็น   ไม เขาใจ   ก็ ตอง ย้ำ กัน   ให เห็น ให เขาใจ   เทา ที่ 
เขา จะ รับ ได   และ ถา พิจารณา ให ดี เรา ก็ จะ เห็น วา   เรา ตอง นำ ปรัชญา 
ไป ใช ใน การ ประกอบ อาชีพ ทุก อาชีพ   
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   ปรัชญา ทาง จริยศาสตร   จริยธรรม   ศีล ธรรม   หรือ ที่ เรียก 
รวม วา   moral   philosophy   เปน ปรัชญา ศีล ธรรม   เปน จริยศาสตร   
ถา คน ที่ เปน ชาง มี ความ รู ทาง ชาง   แต ถา ไมมี ความ ซื่อสัตย สุจริต   
ไมมี ความ ซื่อตรง   เปน คน โกหก หลอก ลวง   ไม ตรง เวลา   และ จะ มี 
คน ที่ไหน ไป จาง เขาไป ทำงาน ชาง   มี คน ที่ไหน จะ ไป จาง เขา ทำงาน   
ความ ประพฤติ ที่ ดี งาม ที่ ตอง คิดถึง   นั่น เปน   moral   philosophy   
เปน ปรัชญา ทั้งหมด   นำ ไป ใชได ทั้งหมด   

   นักศึกษา ของ เรา ที่ เรียน อยู ทั้งหมด นี่   ตอง ใช ความ รู   ใช 
ความ ขยัน หมั่น เพียร   ตอง ใช การ ประพฤติ ตน เปน คน ดี มากมาย 
ประกอบ   ซึง่ เปน   moral   philosophy   ถา เรา ขาด   moral   philosophy   
พอ ไป สอบ   ทุจริต ใน การ สอบ   ก็ เกิด ผล ราย ทันที   พอขาดจริยธรรม 
ซึ่ง เปน สวน หนึ่ง ของ ปรัชญา   เรา ก็ ลำบาก ทันที   ก็มี ตัวอยาง ตั้ง เยอะ 
แยะ   มี ความ รู แต วา ไมมี ความ ดี   เปน คน เกง แต ไม เปน คน ดี   อยาง นี้ 
บางที ก ็เอา ตวั ไม รอด   ก ็ตอง ควบคู กนั ไป   คอื   ม ีความ รู ใน ทาง วชิาชีพ   
แต ก็ เปน คน ดี   เพื่อ สนับสนุน วิชาชีพ นั่นเอง   และ ถา เกิด มี รายได 
มา ใน การ ประกอบ อาชีพ   ก็ นำ มา สง เสริม อาชีพ   เชน วา   ซื้อ ตำรับ 
ตำรา   ซื้อ เครื่อง ไม เครื่อง มือ ใน การ ที่ จะ ทำงาน นั้น  ให มี คุณภาพ ดี 
ยิ่งๆ  ขึ้นไป   อัน นี้ แหละ ครับ  ที่ เรียก วา เรา จะ ตอง นำ ปรัชญา มา ชวย 
ใน การ ประกอบ อาชีพ ให เปน อาชีพ ที่ ดี และ สุจริต   
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   ทนีี ้นกัศกึษา ถาม ตอ ไป วา   ระบบ เศรษฐกจิ ของ ประเทศไทย   
เอา ศาสนา เขาไป ได หรือ ไม   ปจจุบัน นี้ เขา เอา ปรัชญา เขาไป 
เกี่ยวของ หรือ ไม  กับ การ ตรา ตัว บทกฎ หมาย ใน ประเทศไทย   เมื่อ 
คนื นี ้ก ็ยงั พดู อยู ใน ธรรมะ รวม สมยั ตอน ต ีหนึง่ วา   เรา จะ ตอง สถาปนา 
ศาสนา ขึ้น ใน วงการ เมือง   และ แม ใน ระบบ เศรษฐกิจ   ใน วงการ 
เศรษฐกจิ   หรอืในทกุ วงการ  จะ ตอง เอา ศาสนา เขาไป   ม ิฉะนัน้ แลว 

มัน จะ เปน ของ ที่ เรียก วา อะไร   คือ วา มัน ไม ตรง   มัน จะ มี อะไร 
ที่ เอา เปรียบ คนอื่น   เห็น แก ตัว   ไม วา จะ เปนก ฎหมาย  
หรอืวา จะ เปน เศรษฐกิจ หรอื อะไร   มนักต็อง เอา ศาสนา   
แต วา คำ วา ศาสนา ตอง เขาใจ ให ด ี  ไมใชศาสนา ทีไ่ม ถกู 
ตองหรือ ศาสนา ตาม ที่ เขา เขาใจ   อัน น้ัน เปน พิธีรีตอง   

มันเปนแตเพียงลัทธิ ธรรมเนียม พิธีรีตอง   มัน ไมใช ตัว 
ศาสนา   ตอง จับ ให ได ตัว ของ ศาสนา   แลว ก็ จะ ทำให สิ่ง นั้น   จะ 
เปน เศรษฐกิจ   จะเปนการเมือง   หรือ กฎหมาย   มัน ก็ จะ ดี ขึ้น อยาง 
แนนอน   

   ทนีี ้  ตอ คำถาม นี ้ก ็ขอบ อก วา   หวั เรือ่ง ที ่จะ คยุ กนั ก ็คอื พทุธ 
ปรัชญา นำ ไป ใช กับ เศรษฐกิจ อยางไร   ทีนี้ ถา เรา ใช พุทธ ปรัชญา ไป 
จัดการ กับ เศรษฐกิจ   เรา ก็ จะ ประสบ ความ สำเร็จ เรื่อง ของ เศรษฐกิจ 
เปน อยาง ดี   ใช ธรรมะ ของ พระพุทธเจา เพียง ไม กี่ ขอ   เศรษฐกิจ ก็ 
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จะ ดี ขึ้น ทันที   การเมือง   การ ศึกษา   จะ ดี ขึ้น หมด เลย   เชน วา   หลัก 
ความ เพียร   สัมมา วายามะ   สันโดษ   โภชเนมัตตัญุ ตา   กิน อยู แต 
พอ ประมาณ   ประกอบ ความ เพียร   ไม เห็น แก หลับ นอน หรือ ความ 
เกียจคราน   ไม เกียจคราน   เวน อบายมุข ทกุ ประการ   เพียง ไม กี่ ขอ 
ครับ   สังคม จะ ดี ขึ้น มา ทันที   ทีนี้ ไม ได ใช   เรียน รู แต ไม ได ใช   เรียก วา 
ทฤษฎ ีรอย   แต วาการ ปฏบิตั ิเปน ศนูย   หรอื การ ปฏบิตั ิม ีแค สบิ   ทฤษฎ ี
รอย   อยาง นี้ มัน ไป ไม รอด   

   ตอง เอา ตัว เขาไป ทดสอบ   และ ก็ ไป ทำ จริงจัง   วา หลัก 
คำ สอน เขา มี ไว อยาง นี้ๆ   ลอง เอา ตัว เขาไป ทดสอบ   วา ทำ อยาง นี้   
ปฏิบัติ อยาง นี้ แลว   ผลอ อก มา จะ มี อยางไร   ไมใช ยุ ให คน อื่น ปฏิบัติ   
ให พระปฏิบัติดีปฏิบัติ ชอบ  แต ฆราวาส จะ เหลว อยางไร ก็ได   อยาง 
นั้น มันไป ไมได   เพราะ วา พระ เปน พลเมือง สวน หน่ึง ของ ประเทศไทย   
สมมติ วา พระ ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ กัน หมด เลย ทั้ง สาม แสน รูป   ไมมี 
ที่ ตำหนิ ติ เตียน   สมมติ นะ ครับ   แต วา ถา ชาว บาน ไม ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ 
ชอบ   ลอง นึกดู   จำนวน มัน ทวมทน เทา ไหร   สาม แสน   หรือ สอง แสน 
ครึ่ง   กับ อีก หก สิบ ลาน   หก สิบ เอ็ด ลาน   หก สิบ สอง ลาน   สู ไหว เห รอ 
ครบั   มัน ไม ไหว หรอก   มัน หาย เขาไป หมด เลย   จำนวน สาม แสน   ถูก 
กลืน เขาไป หมด เลย   แต วา ถา สมมติ วา ชาว บาน ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ 
ตาม หลัก ธรรม ที่ พระพุทธเจา ทรง สอน สำหรับ คฤหัสถ   ถึง พระ จะ 
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ประพฤติ เหลว ไหล บาง   ไม ทั้งหมด   ประพฤติ เหลว ไหล ซัก ครึ่ง นึง   ดี 
ครึ่ง เสีย ครึ่ง   แต ถา ชาว บาน สวน ใหญ ดี   อยางนี้ยอมไป ได   เพราะ วา 
จำนวน มหึมา   จำนวน มาก   สัก หก สิบ ลาน ตอ สอง สาม แสน   มัน ผิด 
กัน ตั้ง เยอะ   ไมรูกี่เทาตัว   

   เพราะ ฉะนัน้   อยา มวั ไป เกณฑ ให พระ ตอง ปฏบิตั ิด ีปฏบิตั ิ
ชอบ อยู เลย   เรา ตอง ทำ เอง   ชาว บาน ตอง ทำ เอง   ผม เคย พูด แต 

กอน นี่ ตรง ไหน ก็ ไม ทราบ วา   การ กิน   การ นอน   อะไร หลายๆ   
อยาง เรา ตอง ทำ เอง   คน อื่น ทำให ไม ได   ถา เรา ปฏิบัติ ตาม 
หลัก ของ พุทธ ปรัชญา   สมมติ วา   เรื่อง ธรรม ที่ เปน เหตุ 
ให ได รับ ประโยชน ใน ปจจุบัน   ที่ เรียก วา   ทิฏฐธัม มิ กัต ถะ   

หรือ วา   ปฏิบัติ อยู ใน อทิธิ บาท สี่   หรือ วา     ธรรม ที่ เปน ของ 
คฤหัสถ ที่ ปฏิบัติ   ถา ปฏิบัติ ให ครบ ถวน บริบูรณ ตาม หลัก ธรรม   

เศรษฐกิจ ของ ไทย ก ็จะ ด ีมาก   ทัง้ สวน ตวั และ สวน สงัคม   เพราะ ใน การ 
ปฏิบัติ นั้น ทาน สอน ให เวน อบายมุข ดวย ประการ ทั้ง ปวง   ไม กิน เหลา   
ไม สูบ บุหรี่   ไม เที่ยว กลาง คืน   ไม เลน การ พนัน   ไม เกียจคราน ทำการ 
งาน   ไม คบ คน ชั่ว   ไม เปน นักเลง ทุก ชนิด   ดังนี้   

 ทีนี้ ก็ ลอง นึก เทียบ ดู วา ใน บาน เมือง เรา   ใน สังคม เรา   มัน มี 
อบายมุข ทวมทน มากมาย   เศรษฐกิจ มนั ถงึ เส่ือมโทรม   และ ก ็ทำให คน 
ไทย เสือ่ม เสยี อกี ดวย   ยาบา   ยาบา นี ่ปราบ กนั เทา ไหร ก ็ปราบ ไม หมด   

๗๘



อาจารยวศิน อินทสระ

เรา ก็ รู   ใครๆ ก็ รู วา ทำไม ถึง ปราบ ไม หมด   จนถึง กับ วา   มี ขาว ออก มา 
วา จะ ให องคการ เภสชักรรม ผลติ ซะ เอง   เคย ม ีขาว ออก มา   ผม ไม ทราบ 
วา จริง เท็จ อยางไร   องคการ เภสัชกรรม รู แลว หรือ ยัง ก็ ไม ทราบ   ให 
ผลิต เอง แต ให ได ขนาด พอดี   เพราะ วา ควบคุม ไม ได แลว   ปราบ เทา 
ไหร ก็ ไม อยู   ผลิต ซะ เอง   ขาว ออก มา ทาง ทีวี หรือ วิทยุ ก็ ไม ทราบ จำ ไม 
ได   วา อยาง นั้น   เพื่อ ตองการ ให ควบคุม ได   ให เปน ยา สามัญ ประจำ 
บาน ไป เลย   ไมรู   ตอง ถาม องค การ เภสัชฯ    วา เท็จจริงอยางไร 

   ถา เวน อบายมุข ได ใน สังคม ไทย นี่   และ ปฏิบัติ ตาม หลัก 
คำ สอน ของ พระพุทธเจา   อยาง นอย ที่สุด ก็ กระเตื้อง ขึ้น มา ครึ่ง 
หนึ่ง แลว   เพราะ วา ได เวน ใน สิ่ง ที่ ควร เวน ได   แลว ก็ ทำ สิ่ง ที่ ควร 
ทำ   เพราะ วา พระพุทธเจา ทาน ตรัส วา   อบายมุข หก   นี่ เปน รู รั่ว ของ 
ชีวิต   มัน ตั้ง หก รู   ไมใช รู เดียว   เหมือน เรา นั่ง เรือ ไป แลว รู รั่ว ทั้ง หกรู   
ก็ วิด กัน ตาย เลย   ไม ตอง ทำ อะไร กัน เลย   วิด น้ำ ก็ เหนื่อย แลว   มี คน 
ไป ดวย กัน สอง สาม คน   น่ัง วิด น้ำ คน หน่ึง   อีก คน ก็ แจว   ก็ เหนื่อย ตาย   
ถา ไมมี น้ำ เขา เรือ เรา ก็ ชวย กัน แจว   ชวย กัน พาย   มัน ก็ ไป ได ไกล   มัน 
มอง เห็น ชัดๆ   อยู นี่   วา อะไร มัน เปนตน เหตุ   แต วา เรา ทำลาย มัน ไม 
ได   เพราะ วา คน เห็น แก ตัว   ไม นึกถึง คน อื่น   ไม นึกถึง ความ พินาศ 
ลมจม ของ บาน เมือง   ของ สังคม   ของ เพื่อน มนุษย ดวย กัน   เห็น แก ได   
ฉัน ได ก็ แลว กัน   ผม ก็ เชื่อ วา   คน ที่ ทำ อยู อยาง นี้ ไม ฟง หรอก   รายการ 
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อยาง นี้   คน ที่ ฟง ก็ คือ คน ที่ ดี อยู แลว   คน ที่ ไม ทำ   ก็ เปน หนาที่ ของ 
รัฐบาล ที่ จะ ตอง สั่ง สอน ประชาชน   แต วา ก็ ไมรู รัฐบาล คิด อยางไร   
ผม ก็ ไมรู เหมือน กัน   

   ทีนี้ พอ เวน สิ่ง ที่ ควร เวน ได แลว   ก็ ทำ สิ่ง ที่ ควร ทำ   ก็ ขยัน 
หมั่น เพียร ประกอบ สัมมา อาชพี   ไม ตอง หวง เรื่อง โจร เรื่อง ขโมย   ไม 
ตอง เปน หวง เรื่อง เมา สุรา อาละวาด   ไม ตอง หวง เรื่อง พวก เรา   ผู 

หญิง ของ เรา ที่ จะ ไป ไหน มา ไหน ใน เมือง ไทย ได   ไม ตอง เปน 
หวง   ไม ตอง มี ผู คุม กัน   ไม ตอง มี ผู คุมครอง   ไมมี ใคร มา 
ทำราย   ลอง นึก ภาพ ดู   การ ที่ จะ ทำความ ดี   ขยัน หมั่น 
เพียร   ประกอบ สัมมา อาชีพ   รูจัก รักษา สัตย   รูจัก คบ คน 

ดี   ให เหมาะ แก สภาพ ของ ตน   ถา ทำได เศรษฐกิจ มัน จะ ดี 
ขึ้น มา ทันที   

  ขอ เช่ือม ความ นิด หนึ่ง นะ ครับ   ได พูด ถึงวา   ถา เรา เวน 
อบายมุข ได   แลว ก็ ปฏิบัติ ตาม หลัก คำ สอน ของ พระพุทธเจา   อยาง 
นอย ที่สุด เศรษฐกิจ ที่ กำลัง ย่ำแย อยู ก็ จะ กระเต้ือง ขึ้น มา   แลว ถา 
เรา สามารถ จะ ทำ สิ่ง ที่ ควร ทำ   เวน สิ่ง ที่ ควร เวน ได   ขยัน หมั่น เพียร   
ประกอบ สัมมาชีพ   รูจัก หา ทรัพย   รูจัก รักษา ทรัพย   รูจัก คบ คน 
ดี   ครอง ชีวิต ตาม ความ เหมาะ สม แก สภาพ ของ ตน   ถา ทำได อยาง นี้ 
เศรษฐกิจ จะ ดี ขึ้น มา ทันที   กระเตื้อง ขึ้น มา ทันที   แม เรา จะ ไม ตอง เอา 
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ทฤษฎี ไหนๆ   ของ เมือง นอก มา ก็ได   ทฤษฎี เศรษฐกิจ ตางๆ ที่ ใช กัน อยู   
ที่ เอา มา จาก ตาง ประเทศ   เรา ไม ตอง ใช ก็ได   แต ที่ เรา ใช กัน อยู มากๆ   
ใน เวลา นี้ มัน คลายๆ   กับ วา เรา เอา ปุย มา ทั่ว โลก   มา ใส นา ขาว   หรือ 
มา ใส ใน แปลง เพาะ   แต วา ศัตรู พืช เรา ไม ได กำจัด   หญา มัน ขึ้น ใน นา 
ขาว   ศัตรู พืช มากมาย เรา ไม ได กำจัด   หญา ที่ ไม ตองการ ขึ้น เรา ก็ ไม 
ได ถอน ทิง้   เรา ก ็หวาน ขาว ลง ไป   หญา มนั ก ็ขึน้ มา แซม ตน ขาว ทกุ แหง   
ไม ได กำจัด สิ่ง ที่ เปน ขาศึก ศัตรู ของ ความ เจริญ   ทีนี้ เศรษฐกิจ ไทย จะ 
เปน อยางไร   คลายๆ   กับ วา   กิน ของ แสลง มากกวา กิน ยา   มัน ก็ แย   
แต วา ถา เรา กิน ยา ให มัน ถูก ตอง   แลว ก็ กิน ของ แสลง   ถา เผลอ ไป บาง   
ก็ รู   เรา ก็ กิน แต นอย   สุขภาพ มัน ก ็ทรงตัว อยู ได   ถา ไมมี   accident   
จริงๆ   เศรษฐกิจ ไทย ก็ จะ ดี ขึ้น   คือ วา มัน จะ เปน อยางไร ก็ อยู ที่ บุคคล 
ผู ที่ จะ ปฏิบัติ   

    คน ที่ เปน คน ดี ใน สังคม ไทย   เงิน เหลือ ใช ทุก คนนะ ครับ   
เงิน เหลือ ใช ทุก คน นอก จาก   มี ขอ ยกเวน นะ ครับ   นอกจาก คน ที่ เขา 
จน จริงๆ  โดยท่ี เขา ไมมี โอกาส   เชน วา   สถาน ที่ ที่ อยู เปน ที่ แรน แคน   
ฝน ไม ตก   น้ำ ทวม   ทำ นา ไม ได   ประกอบ อาชีพ ไม ได   หรือ วา ทำ นา 
ไม ได ผล   ทำ พืช ไร ไม ได ผล   เขา ขยัน แลว   ก็ ไมมี สตางค   แต ถา เขา 
ไดที่ ที่ เหมาะ สม แลว ใน การ ทำงาน   งาน ก็ มี ทำ   มี ราย ได พอ สมควร   
ถา เขา เปน คน ดี   เงิน เหลือ ทุก คน   ไม จน หรอก ครับ   มัน ตอง มี ขอแม 
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นะ ครับ   มี คำ พังเพย อยู คำ หน่ึง   ไม ทราบ ใคร เปน คน พูด ขึ้น มา วา   
ไมมี ความ ยากจน ใน หมู คน ที่ ขยัน   และ ทีนี้ ถา พิจารณา กัน ดู ให ดี   มัน 
ก็ ถูก ครึ่ง เดียว   แต ก็ เปน กำลัง ใจ ให คน ขยัน   แต มัน ก็ ถูก ครึ่ง เดียว ไม 
ถูก ทั้งหมด   ที่ วา ถูก ครึ่ง เดียว นั้น เปน อยางไร   ที่ วา ถูก ครึ่ง เดียว ก็ 
เพราะ วา   ถา เหตุ ปจจัย ภายนอก ไม เอื้อ อำนวย   เชน วา   เขา ไมมี งาน 
ทำ   เขา ถูก เอา รัด เอา เปรียบ ใน ทาง สังคม   ระบบ มัน ไม เอื้อ อำนวย ที่ 

จะ ทำให เขา มี สตางค   มี กิน มี ใช   อยาง นี้ ถึง เขา ขยัน   เขา ก็ จน     
คนจน มัน ม ีหลาย สาเหตุ   จน เพราะ ขี้ เกียจ   หรือ เพราะ 
ฝกใฝ อบายมุข   ขี้ เกียจ มัน ก็ เปน อบายมุข ขอ หนึ่ง เหมือน 
กัน   

   นอกจาก นี้ ก็ ระบบ ตางๆ  ของ สังคม ที่ ไม เปด โอกาส   ไม 
เอื้อ อำนวย ให คน บาง จำพวก สามารถ ที่ จะ สราง เนื้อ สราง ตัว ได   คือ 
เขา ถูก ระบบ ของ สัง คม เอา เปรียบ   เขา เกิด อยู ใน สังคม   ถา เผื่อ วา 
สังคม สวน รวม   หรือ สังคม ที่ อยู ใน ระดับ สูง ไม เปด โอกาส ให เขา บาง   
อยู กัน แบบ ใคร มือ ยาว สาว ได สาว เอา   เขา เปน คน โอกาส นอย   ดอย 
โอกาส   มือ สั้น   แลว เขา จะ ไป สาว อะไร ได สัก เทาไร   ถา คน มือ ยาว ไม 
สาว มาก เกิน ไป   ไอ คน มือ สั้น ก็ พอ มี ให สาว บาง   
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   วัน กอน นี้ ก็ พูด เรื่อง ยา เสพ ติด ให โทษ   ซึ่ง ปราบ กัน ไมรู จัก 
หมด   ทำไม จึง ปราบ กัน ไมรู จัก หมด   นี่ ถา คน ที่ มีหนา ที่ ปราบ ไม เอา 
จริง   หรือ วา มี ผล ประโยชน เสีย เอง ใน เรื่อง ยา เสพ ติด อัน นั้น   มัน ก็ 
ไม หมด   ไมมี ทาง หมด   แลว ก็ บาง พวก ก็ ลำบาก แย   คลายๆ  กับ วา 
ถา อุปมา ให ดู   เมื่อ ไฟ มัน ไหม   เรา ก็ ใช น้ำ ดับ ไฟ   ถา น้ำ นอย ก็ แพ ไฟ   
น้ำมัน ตอง มากกวา ไฟ อัน นั้น อยาง หน่ึง แลว   ทีนี้ อีก อยาง หนึ่ง ถา ไฟ 

มัน เกิด จาก น้ำ เสีย เอง   อยาง นี้ จะ เอา น้ำ ที่ไหน ไป ดับ   อัน นี้ ก็ มี 
เรื่อง ใน ชาดก   ผูใหญ ซึ่ง มีหนา ที่ ปกปอง ผู นอย   คุมครอง 
ผู นอย   แต ก็ ไป เปน ภัย ตอ ผู นอย เสีย เอง   อยาง นี้ มัน ก็ 
เหมือน กับ ไฟ ที่ มัน เกิด จาก น้ำ     แลว จะ เอา น้ำ ที่ไหน ไป ดับ   
ถา ไฟ มัน เกิด ขึ้น จาก เชื้อ   จาก ไม   เรา ก็ เอา นำ้ ไป ดับ ได   ถา 

ไฟ มัน มา จาก ที่ อื่น   มัน ไม มา จาก ผู คุมครอง   ก็ เอา ผู คุมครอง 
นั่น แหละ ไป ปองกัน   ไป ดับ ความ เดือด รอน ได  แต ถา ผู คุมครอง ซึ่ง 
มีหนา ที่ บำบัด ทุกข บำรุงสุข ไป ให ทุกข กับ ผู อยู ใต ปกครอง เสีย เอง   
แลว จะ เอา ใคร มา ดับ ความ เดือด รอน อัน นั้น   อัน นี้ เปน เรื่อง ที่ นา คิด 
อยู ไมใช นอย   เรา ก็ ตอง ชวยกัน   

   อัน นี้ ผม ขอ พูด ซ้ำ อีก ที นะ ครับ   วา คนจน   ถา เขา จน เพราะ 
ไมมี โอกาส   เชน วา เปน ชาวนา   ฝน แลง   ทำ นา ไม ได ผล   น้ำ ที่ ควร จะ 
เอา ไป ทำ นา ก็ เอา ไป ทำ อยาง อื่น หมด   มี ลูก มาก   เขา ไมมี การ ศึกษา 
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เพียง พอท่ี จะ คุม กำเนิด ได   แลว ก็ ความ ขาดแคลน หลาย อยาง   ทำให 
เขา ขาด โอกาส ที่ จะ ตั้ง เนื้อ ตั้ง ตัว   แต ถา มี โอกาส ใน การ ตั้ง เนื้อ ตั้ง ตัว 
และ ก็ ปฏิบัติ ตาม หลัก คำ สอน ของ พระพุทธเจา ที่ เกี่ยว กับ เศรษฐกิจ 
ละ ก็ได ดี ทุก คน   แลว ก็ ผม เชื่อ วา จะ ใชได ดี กวา หลัก อื่นๆ   ที่ ผม เคย อาน   
เคย ศึกษา มา   เชน วา หลัก คห เศรษฐศาสตร ที่ เขา แบง วา   จะ ตอง ใช 
อะไร เทา ไหร เมื่อ ได เงิน มา   ทีนี้ ถา เรา ใช หลัก ของ พระพุทธเจา ตาม 
ที่ ผม ได เลา เรียน มา   ถา ทำ ตามพ ระ พุทธ เจา จะ ทำได ดี กวา ดวย ซ้ำ ไป   
เพราะ ฉะนั้น ก็ ถา เรา หม่ัน ขยัน ใน การ ที่ จะ ดู   หรือ ศึกษา   ทำความ 
เขาใจ เกี่ยว กับ คำ สอน ของ พระพุทธเจา   ซึ่ง เปน พุทธ ปรัชญา ก็ จะ 
ได ประโยชน ใน การ มา จับ เศรษฐกิจ แนว พุทธ   หรือ   เศรษฐศาสตร 
แนว พุทธ   ก็ ลอง ศึกษา   ลอง ทำ ดู   มัน จะ สบาย กัน ไป โดย ทั่ว ถงึ นะ 
ครับ   เพราะ วา เกลี่ย หรือ เฉลี่ย ความ สุข   ราย ได ออก ไป ให ทั่ว ถึง   ไมมี 
ลักษณะ ที่ วา   ใคร มือ ยาว สาว ได สาว เอา   หรือ วัด ความ สำเร็จ กัน ที่ 
เงิน ที่ ได มาก เทา ไหร   ไมใช อยาง นั้น 

   ทีนี้ นักศึกษา ได ถาม วา   มี ความ เห็น วา มี แนว โนม จะ เปน 
ไป ได หรือ ไม ที่ รัฐบาล จะ เอา พุทธ ปรัชญา ที่ อาจารย กลาว ถึง มา ใช 
แกไข ใน ดาน อบายมุข   อัน นี้ ผม ตอบ วา ผม ไม กลา รับรอง   ไม กลา 
ตอบแทน รัฐบาล   ตอบแทน ไม ได   รัฐบาล จะ เอา หรือ ไม เอา   ก็ แลว 
แต ผูใหญ จะ เอา หรือ ไม เอา   ทีนี้ เขา ก็ ถาม วา แลว ตาม ความ เห็น ของ 
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อาจารย จะ เปน อยางไร   ผม ก็ คง ยืนยัน วา ตอบ ไม ได   คือ ไมรู วา เขา จะ 
เอา หรือ ไม เอา   ถา เขา เอา   เรา ก็ พยายาม ให สังคม ลดละ อบายมุข เปน 
ประการ แรก   อนุญาต มา ได อยางไร   สถาน อบายมุข มากมาย เหลา 
นั้น   อนุญาต ให มี มา ได อยางไร   ถา ไม อนุญาต ให มี สถาน อบายมุข 
มากมาย เหลา นั้น   แลว เพิ่ม คุณภาพ ของ คน ขึ้น มา   คือ วา ราย ได 
เล็กๆ นอยๆ   ที่ ใคร ตอ ใคร จะ พึง ได   กับ การ สูญ เสีย คุณภาพ ของ คน   

กับ การ สูญ เสียคน   สูญ เสีย ความ เปน คน   ลอง นึกดู วา เรา สูญ เสีย 
มากกวา ได ตั้ง เยอะ แยะ ไมรู เทา ไหร   แลว ก็ พยายาม หนุน ให 
เขา อยู ใน ศีล ใน ธรรม   ไม สง เสริม สิ่ง ที่ เรียก วา อบายมุข 
ตางๆ   แต ที่ ทำ อยู ใน เมือง ไทย เรา   อบายมุข มัน มาก เกิน 
ไป   เมื่อ วัน อาทิตย   เมื่อ วาน นี้ เอง   มี ปาย ใหญ ติด อยู ที่ 

ถนน วิภาวดีรังสิต   ถา จำ ไม ผิด   บอก วา ใคร คน พระ ไตร ปฎก 
ได วา นิพพาน เปน อนัตตา   จะ ให หน่ึง ลาน บาท   พูด ตาม ขาว นะ ครับ   
ตำรวจ เห็น วา เปนการ พนัน จึง ให รื้อ เสีย   ยัง ไมรู แมแต ใน เรื่อง ของ 
ศาสนา   ใน เรื่อง ของ นิพพาน   ก็ ยัง เอา มา เปนการ พนัน   ตาม สายตา 
ของ ตำรวจ นะ ครับ   ตำรวจ เห็น วา มัน เปนการ พนัน จึง ให รื้อ เสีย   ทีนี้ 
ยัง มี การ พนัน อะไร อีก ละ ครับ ที่ มัน ยิ่ง กวา นี้   เชน วา   การ พนัน บอล   
การ พนัน มวย   แม สิ่ง ที่ เปน กีฬา   ก็ พนัน กัน อยาง เต็ม บาน เต็ม เมือง   
ลนหลาม   มัน สนุกสนาน เพราะ วา ได เลน การ พนัน   มัน ไม ได สนุก 
เพื่อ การ กีฬา   แลว ก็ มัน จะ เสีย หาย สัก เทา ไหร   ทั้ง ดาน ทรัพยสิน   ทั้ง 
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ดาน สุขภาพ   ทั้ง ดาน ความ เปน ศัตรู   ทั้ง ดาน อะไร ก็ แลว แต   มัน เสีย 
หมด   มัน ไมมี อะไร ดี   แต วา   คน ก็ ยัง ทำ กัน อยู   

  ทีนี้ ใจ คน เรา โดย ปกติ   ใจ ก็ มัก จะ ไหล ไป ตาม อบายมุข อยู 
แลว   มัน มี ปกติ ไหล ไป ใน ทาง ต่ำ อยู แลว   ถา เรา ไมมี เครื่อง มือ ใน 
การ ที่ จะ ดัน มัน ขึ้น ไป   หรือ ไข มัน ขึ้น ไป   เหมือน เรา ใช เครื่อง มือ ที่ 
จะ ไข น้ำ ขึ้น ไป ขาง บน   ธรรมดา น้ำ ปกติ จะ ไหล ลง ต่ำ อยู แลว   มัน จะ 
ไหล ขึ้น บน ได   ไข ขึ้น ที่ สูง ได ก็ ตอ เมื่อ มี เครื่อง มือ ที่ จะ ทด น้ำ   ไข น้ำ 
ขึ้น ไป    คุณธรรม นั่น แหละ คือ ตัว เครื่อง มือ ที่ จะ พยุง จิต   ดึง จิต ขึ้น 
ไป   ไม ให มัน ไหล ไป ใน ทาง อบายมุข   ทีนี้ ก็ พอ มี สิ่ง ชักจูง มัน ก็ ดึง 
ไป   ดึง ไป   แต ถา เรา ไมมี สิ่ง เหลา นั้น เรา ก็ มี สิ่ง ดึง ขึ้น ไป ขาง บน ไม ได   
มัน ก็ จะ มี แต ลง ต่ำๆ   ดึง เหมือน กัน   แต ดึง ลง ต่ำ   เหมือน กับ คน ที่ ไป 
บนบาน ศาล กลาว   มี อะไร นิด หนอย ก็ บนบาน ศาล กลาว   ไป บน นั่น 
บน นี่ อะไร แลว ก็ บอก วา เปน เครื่อง ยึด เหน่ียว จิตใจ   คน ไทย ไมมี ที่ พึ่ง   
สิ่ง เหลา นั้น เปน ที่ พึ่ง ทาง ใจ   ก็ เปน เครื่อง ยึด เหน่ียว จิตใจ   พูด กัน อยู 
อยาง นั้น นะ   เปน เครื่อง ยึด เหน่ียว จิตใจ   มัน เหน่ียว จริง แต เหนี่ยว 
ลง ต่ำ   ไม ได เหนี่ยว ขึ้น สูง   ทำไม สิ่ง ที่ เหน่ียว ขึ้น สูง ก็ มี อยู   ทำไม เรา 
ไม เอา   พระ ธรรม นั่น ยัง ไง   พระ ธรรม ของ พระพุทธเจา นั้น ยัง ไง เปน 
สิ่ง ที่ เหนี่ยว ขึ้น สูง   เหน่ียว ให สูง ขึ้น ไป   ทำไม เรา ไม เอา     แลว ก็ มา 
บน อยู ได วา ไมมี ที่ พึ่ง ทาง ใจ   ไมมี เครื่อง ยึด เหน่ียว   แลว ก็ ไป ทำ สิ่ง 
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เหลา นั้น   เสีย เงิน เสีย ทอง   เสีย อะไร มากมาย   การ ศึกษา พระ ธรรม 
ให เขาใจ และ นำ มา ปฏิบัติ เสีย เงิน นอย ที่สุด   แลว ก็ได มาก ที่สุด   และ 
ทำให เศรษฐกิจ ดี ที่สุด   นี่ ละ ครับ   มัน   simple   life   อยู อยาง ธรรมดา   
ไม เปน   complex   existence   ไม เปน ชีวิต เชิงซอน   เปน ชีวิต เชิงเดี่ยว   
อยู แบบ งายๆ   เรียบ งาย   

 เพราะ ฉะนัน้ พทุธ ปรชัญา กบั เศรษฐกิจ ไทย   ถา เรา สามารถ 
ปฏบิตั ิได ตาม พทุธ ปรชัญา   ตาม ที ่พระพุทธเจา ทรง สอน เอา ไว   

ก็ จะ ให ทุก คน รู ขอ ปฏิบัติ วา ตัว ควร จะ ปฏิบัติ   อยางไร   ผิด 
พลาด อยางไร ตอง เช็ค ได   เรียก วา เช็ค ตัว เอง ได   เรา ตอง 
หมั่น ศึกษา ธรรม   จึง จะ เช็ค ตัว เอง ได   เรา เดือด รอน เรื่อง 

นี้ เพราะ วา ผิด ธรรม ขอ ไหน   เรา ประสบ ความ สำเร็จ เรื่อง นี้ 
เพราะ วา เรา ปฏบัิต ิธรรม ขอ ไหน   เชค็ ตวั เอง ได   แลว กเ็ชค็ อยู ตลอด 

เวลา วา เรา มี อะไร อยู   ขาด อะไร ไป   เชน วา   พรหม วิหาร ๔   เมตตา   
กรุณา   มุทิตา   อุเบกขา   เรา มี ขอ ไหน   เรา ขาด ขอไหน ไป   เรา เปน 
ผูใหญ   ตอง เอา ธรรม สำหรับ ผูใหญ   เมตตา   กรุณา   มุทิตา   อุเบกขา   
ตอง ทำให ครบ ชุด   มี แต เมตตา   กรุณา นี่ คือ รักษา คน   มุทิตา   คือ   
พลอย ยนิด ี  แต อเุบกขา นี ่เปน ธรรม รกัษา ธรรม   ถา ไมม ีอเุบกขา ซะ บาง 
มนั เสีย ความ ยตุธิรรม   ทำให เสีย ธรรม คอื ความ ยตุธิรรม ไป   และ ตอง 
ลำเอียง   เพราะ ฉันทาคติ บาง   โทสาคติ บาง   โมหาคติ บาง   เพราะ เรา 
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ขาด อเุบกขา นัน่เอง   ให เรา บำเพญ็ ให บรบิรูณ   เขาใจ ความ หมาย ของ 
ธรรม แตละ ขอ   ทั้ง หัวขอ และ ความ หมาย   ก็ จะ เช็ค ได วา ธรรม ขอ นี้ มี 
ขอบเขต อยางไร   แค ไหน   ปฏิบัติ อยางไร   ไม เขาใจ สงสัย ก็ ถาม ทาน 
ผู รู ได 

    บาท แหง ความ สำเร็จ   อิทธิ บาท   ๔   ตองการ ความ สำเร็จ 
ก็ ตอง เอา อิทธิ บาท มา ใช   มี ความ พอใจ ใน การ งาน   ใน การ เรียน   จะ 
ทำ อะไร ก็ ตอง มี ความ พอใจ   มี ความ พากเพียร ใน การ นั้น   มี จิต ตะ 
เอาใจ ใส   เอาใจ ฝกใฝ   ไม ทอด ธุระ   มี จิตใจ ฝกใฝ อยู กับ สิ่ง นั้น   กลา 
ที่ จะ เผชิญ อุปสรรค   และ ปญหา   ไมใช พบ ปญหา กัน นิด หนอย ก็ ไม 
เอา แลว   ทิ้ง แลว   อยาง นี้ มัน ยัง ไม พรอม   ตอง ฝกใฝ ใน สิ่ง นั้น   มี 
อุปสรรค ขึ้น มา ก็ สามารถ จะ ฝาฟน ได     อุปสรรค เปน เครื่อง ทดสอบ 
กำลัง ใจ ของ คน   ผม เคย พูด อยู เสมอ วา   อุปสรรค นั้น มัน เปน เทพธิดา 
ที่มา ใน รูป ของ มาร ราย   พอ เรา สู จริงๆ   มัน ก็ จะ แปลง   มัน ก็ กลับ ราง 
เปน เทพธิดา   ให เรา เห็น วาที่ แท มัน เปน เทพธิดา   แต วา มา ใน รูป ของ 
มาร ราย   ให เรา ตกใจ   ถา เรา ไม ตกใจ   เรา ตอสู   มี กำลัง ใจ ใน การ 
ตอสู   แม ใน คราว วิบัติ ก็ มี กำลัง ใจ ใน การ ตอสู   แลว มาร ราย มัน จะ 
หาย ไป   มัน จะ กลาย เปน เทพธิดา ให เรา ดู   อยาง เชน เรื่อง ของ พระ 
มหา ชนก ที่ พูด ถึงกัน อยู   นาง เมขลา มา ปรากฏ ตัว และ ก็ ชวย เหลือ   
เรา พูด กัน อยาง ธรรมาธิษฐาน   ก็ คือ วา   เมื่อ ทาน ไม ละ ความ เพียร   
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ความ สำเร็จ ก็ ปรากฏ ให เห็น   เริ่ม ตน ดวย การ ไม เห็น ฝง   ไมรู ฝง อยู 
ที่ไหน   ก็ ยัง วาย ไป   ก็ คือ วา   เรา เริ่ม ทำงาน   มัน ยัง ไม เห็น ฝง ของ 
ความ สำเร็จ   วา จะ สำเร็จ ได อยางไร   แต วา ไม ทอด ทิ้ง   ทำ ตอ ไป   
สำเร็จ เมื่อ ไหร ก็ ชาง มัน   ทำ ตอ ไป   

   อยาง ที่ เคย เลา นิทาน เรื่อง คน แก ยาย ภูเขา   ใช ความ เพียร 
ยาย ภูเขา   แก เอา จริง   แก ยาย ภู เขา จริงๆ   ชวน พรรค พวก เพื่อน พอง 

ยาย ภูเขา กัน เลย   แลว แก ก็ ยัง ทำ ไม ได เทา ไหร   เทวดา ที่ อยู 
ที่ ภูเขา ก็ บอก วา พวก นี้ เอา จริง   ก็ เลย มา ชวย ใช ฤทธิ์ ยาย 
ภูเขา ให ได   ให ชาว บาน แถว นั้น ไม ตอง ปน ภูเขา   เรื่อง จริง 
ไม จริง ไม ตอง พูด   เรื่อง นี้ มัน อุดมคติ   สอน ให รู วา   ถา เรา 

ทำ อะไร แลว   เรา ทำ จริง   แม เรา จะ ไม สามารถ ทำให สำเร็จ 
ดวย ตัว เอง   แต ผู ที่ มี กำลัง พอที่ จะ ชวย เรา   เขา จะ ยื่น มือ เขา มา 

ชวย   เพราะ เห็นวา เรา  ทำ จริง   แต ถา เรา ทำ ไม จริง   เขา ก็ ไม ชวย   นี่ 
มัน ถอด ออก มา เปน ธรรมาธิษฐาน   ไอ เรื่อง เทวดา ยาย ภูเขา ไม ตอง 
พูด หรอก   มัน ยัง ไม เคย มี มา แมแต สมัย ไหน   แต ทาน เลา เอา ไว เพื่อ ให 
เปน คติ   วา เทวดา ก็ คือ   ผู หลัก ผูใหญ ที่ มี กำลัง   มี กำลัง เงิน   มี กำลัง 
อำนาจ   มี กำลัง อะไร ที่ จะ ชวย เรา ได   เขา ก็ จะ มา ชวย เรา   ถา เรา เอา 
จริง   ผม เอง เมื่อ ดู หนัง   ดู ละคร   แมแต อาน นิทาน ชาดก   ถา เห็น ชีวิต 
การ ตอสู แลว ก็ รูสึก สะเทือน ใจ ทุก ครั้ง ไป   ได เห็น ชีวิต การ ตอสู ของ 
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ใคร สัก คน หนึ่ง มัน รูสึก สะเทือน ใจ   แต วา มัน สะเทือน ใจ ไป ใน ทาง ที่ ดี   
ทำให ได เห็น ตัวอยาง 

   ก็ พูด ถึง พุทธ ปรัชญา ที่ ควร จะ นำ มา ใช ใน การ แก ปญหา 
เศรษฐกิจ   อยาง เชน วา   เรา เช็ค ดู ให ดี วา เรา มี ธรรม อะไร อยู บาง   
ขาด ธรรม อะไร ไป   เชน วา   อิทธิ บาท   ๔   วา คือ ความ พอใจ ใน การ 
งาน   ความ พากเพียร ใน การ งาน   เอาใจ ใส ใน การ งาน   ก็ พูด มา ถึง 
ขอ นี้   อีก ขอ หนึ่ง ที่ คาง อยู ก็ คือ   การ ใช ปญญา พิจารณา ไตรตรอง ดู 
เหตุ   ดู ผล   คือ วา ดู ทั้ง เหตุ และ ผล  ใช ปญญา ใน การ ทำงาน   ไม ใช 
ดุยๆ   ทำ ไป เรื่อย   ไม ได ใช ปญญา   คน ที่ ใช ปญญา มาก จะ ใช เวลา นอย 
แต ได งาน มาก   ประสบ ความ สำเรจ็ ได มากกวา   หรอื อยาง ที ่เขา ใช คำ 
วา   ใช ความ พยายาม นอย   แต วา ได ผล มาก   อัน นี้ ก็ ตอง เอา ปญญา มา 
ชวย   แต ถา คน ไมมี ปญญา   มัน ก็ ใช ความ พยายาม มาก   แต ได ผล นอย   
เพราะ ขาด ปญญา   

  ฉะนั้น ใน การ ทำงาน มัน ตอง มี ตัว วิมังสา   แปล วา   ปญญา     
ใช ปญญา   เชน ถา เรา จะ ขน ขาวสาร ที ละ กระสอบ ไป ลง เรือ   แบก ที ละ 
กระสอบ ไป ลง เรือ มัน ก็ได   แต วา ตอง ใช แรงงาน มาก   แต วา ถา ตอ 
สะพาน ไป จาก โกดัง แลว ก็ ไป ลง เรือ   ก็ เพียง แต เอา กระสอบ ขาวสาร 
วาง ไว บน สะพาน   แลว ก็ ทำ สะพาน ลาด ลง ไป ใน เรือ   เพียง แค นี้ ก็ จะ 
ได งาน เยอะ   และ ก็ มี คน อยู ที่ โกดัง คน หน่ึง   หรือ สอง สาม คน ก็ได   
แลว ก็ มี คน อยู ใน เรือ   จะ ได งาน เร็ว กวา   อัน นี้ เรียก วา ใช ปญญา   ก็ 
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เรียก ได วา แลว แต   เรื่อง อะไร ควร ทำ อยางไร ก็ ทำ ไป อยาง นั้น   แลว 
ก็ ให สำรวจ ดู วา เรา ขาด ขอ ไหน   เรา ก็ พยายาม ทำให บริบูรณ ใน ขอ ที่ 
ยัง ขาด อยู   แต ขอ ไหน ดีแลว ก็ รักษา ไว   ขอ ไหน ขาด อยู ก็ เพิ่ม ให เต็ม   
ตอง ศึกษา ศาสนา พุทธ ให เขาใจ เสีย ตั้งแต ตน   จึง จะ เอา ศาสนา พุทธ 
ใน ดาน ที่ เกี่ยว กับ เศรษฐกิจ มา ใชได   มงคล   ๓๘   นี่ ก็ ตอง พยายาม 
เช็ค ดู ทุก วัน   ควร จะ จำ ให ได   ตรวจ ให ได ยิ่ง ดี   วา เรา ปฏิบัติ อยู ใน 
ขอ ไหน   เรา บกพรอง ขอ ไหน ไป บาง   ตอง เช็ค ได   สามารถ ยืนยัน 

ตัว เอง ได วา เรา ปฏิบัติ ธรรม ขอ นั้น บรบิูรณ   และ ก็ สามารถ 
ทาทาย   เรา สามารถ จะ ยืน หยัด อยู ได อยาง   มั่นคง   และ 
สงา ผาเผย   

   ทีนี้ ถา สังคม ของ เรา โดย มาก ปฏิบัติ ตามหลัก 
พุทธ และเวนสิ่ง ที่ ควร เวน ตาม ที่ กลาว มา แลว คือ   อบายมุข   

โดย เฉพาะ อยาง คอรัปชั่นตอง เวน ให ได ขาด   ถา ไมมี คอรัปชั่น ใน 
วงการ ตางๆ   การ พัฒนา สังคม   การ พัฒนา เศรษฐ กิจ อะไรๆ  มัน จะ 
ไป ได รวดเร็ว   เพราะ ไมมี ตัว ถวง   ไมมี ตัว ถวง อยาง ที่ พูด แลว  เรา เวน 
ของ แสลง ให ได มาก ที่สุด   แลว ก็ กิน ยา ตาม สมควร   บริหาร รางกาย 
พอ สมควร   อยาง นี้ รางกาย มัน ก็ ไป ได   การ คอรัปชั่น มัน เปน เนื้อ 
ราย ของ สังคม   แลว ที่ พูด กัน อยู เสมอ วา  มัน มี กัน อยู ทั่วไป หมด   
อยาง นี้ ก็ แย หนอย   ก็ พัฒนา เศรษฐกิจ ได ยาก   พัฒนา สังคม ได ยาก   
แม ใน วงการ ศึกษา ก็ มี คอรัปชั่น   ใน วงการ มหาวิทยาลัย ก็ มี คอรัปชั่น   
อยาง นี้ มัน ก็ แย เต็มที   
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   รายการ โลก มอง ไทย  ผาน มา เมื่อ สัก ครู นี่เอง   กอน สอง 
ทุม นี่เอง   เขา มอง ไทย อยางไร   ชาว โลก เขา มอง ไทย มา วา อนาคต 
ของ ไทย อยู ที่ วา รัฐบาล จะ ปราบ คอรัปชั่น ได หรือ ไม   ถา รัฐบาล ไทย 
ปราบ คอรัปช่ัน ไม ได   อนาคต ของ ไทย ก็ จะ คอยๆ   ผุ กรอน ลง ไป   ดับ 
ลง ไป   หรี่ ลง ไป   แต ถา สามารถ ปราบ คอรัปชั่น ได   ให กระเตื้อง ขึ้น   
ให ดี ขึ้น   สถานะ ของ บุคคล   สังคม ตางๆ   ใน สังคม ไทย ก็ จะ ดี ขึ้น   เขา 

วา อยาง นั้น นะ ครับ   วา โลก เขา มอง ไทย วา อยางไร   เทา ที่ เขา 
สังเกต วา เวลา นี้ เมือง ไทย มี คอรัปชั่น มาก ขึ้น   ไม ได ลด ลง   
ดู การ เลือก ตั้ง   ส . ว .   คราว ที่ ผาน มา   วา ใน ระดับ คน ที่ จะ 
เขา มา เปน   ส . ว .   เขา มา เปน สมาชิก วุฒิสภา   ก็ ยัง มี การ 
คอรัปช่ัน   จน ตอง เลือก แลว เลือก อีก   บาง จังหวัด เลือก ถึง 

สาม ครั้ง   เพราะ วา มัน ไม สุจริต   เลือก ตั้ง มัน ไม สุจริต 

  อยาง นี้ ทาน ลอง นึกดู วา   ใน วงการ ตางๆ   จะ เปน อยางไร   
ถาเรา ไม กลัว สิ่ง นี้   ก็ เทากับ วา เรา ยอมรับ ให เน้ือ ราย มัน ลุกลาม ไป 
ตลอด เวลา   แลว การ พัฒนา เศรษฐกิจ มัน จะ เปน ไป ได อยางไร   ไม 
เห็น พุทธ ธรรม หรือ วา หลัก คำ สอน ของ ศาสนา เปน สิ่ง สำคัญ   กลัว 
เชย   ถาเอา หลัก คำ สอน ของ ศาสนา มา ใช แลว มัน ก็ เชย   แต วา ไม กลัว 
ชั่ว   แต กลัว เชย   ทีนี้ บาง คน เขา ไม กลัว เชย   เขา กลัว ชั่ว มากกวา   เชย 
ชาง มัน   ไม เปนไร   มัน กลัว เชย มากกวา กลัว ชั่ว   มัน ก็ แปลก   ใน สังคม 
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เรา นี่ ก็ ผู หลัก ผูใหญ จำนวน ไม นอย   ก็ นับถือ ศาสนา พุทธ   เคารพ 
กราบ ไหว พระพุทธ รูป   เวลา จะ ทำงาน ทำการ   เวลา ทำ อะไร ที่ เปน 
เรื่อง เปน ราว เปน หลัก เปน ฐาน   ก็ มี การ บูชา พระ รัตนตรัย   เคารพ 
กราบ ไหว จุด ธูป เทียน   มีด อก ไม สวยๆ   มา บูชา พระ   อะ ระ หัง   สัมมา 
สัม พุทโธ   ภควา   พุทธั ง   ภะ คะ วัน ตัง   อภิ วา เท มิ   ขาพเจา ขอ อภิวาท 
พระ ผู มี พระ ภาคเจา   สวา ก ขา โต   ภะ คะ วะ ตา   ธัม โม   ธัมมัง   นะ มัส 
สา มิ   ขอ นมัสการ พระธรรม ที่ พระพุทธเจา ตรัส ไว ดีแลว   สุ ปะฏิ ปน 
โน   ภะ คะ วะ โต   สา วะ กะ สังโฆ   สังฆั ง   นะ มา มิ   ขอน อบ นอม พระ สงฆ   
พระ สงฆ เปน ผู ปฏบิัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ   ขอน อบ นอม พระ สงฆ   ผู ปฏิบัติ ดี 
ปฏิบตั ิชอบ นัน้   ก ็ทำ กนั ได ทกุหน ทกุ แหง   แต วา เวลา จะ พดู ธรรมะ ของ 
พระพุทธเจา   ผู ที ่เปน หวัหนา นัน่ แหละ   เวลา จะ ให โอวาท หรือ พดู อะไร 
กบั ผู นอย ใน ที ่ประชมุ   ถา จะ พดู วา นี ่คอื คำ สอน ของ พระพทุธเจา   อาง 
พระพุทธเจา ไม ได   เชย   ตอง ไม อาง พระพุทธเจา   ถา อาง พุทธ ภาษิต 
อะไร นี่ เชย   อาง ฝรั่ง ไม เปนไร   รูสึก วา โก ดี   ทำนอง นั้น   ก็ มัน ขัด กัน   
เรา ก็ กราบ ไหว บูชา พระพุทธเจา   แต วา พอ จะ พูด ถึง คำ สอน ของ ทาน 
กลับ เห็น เปน เชย   ทำนอง นั้น   มัน อะไร กัน   ไม เขาใจ     ถา อยาง นั้น ก็ 
แสดง วา พระพุทธเจา ทาน สอน อะไร เชยๆ   สิ   ก็ ไป เคารพ นับถือ ทาน 
ทำไม   มัน ก็ ไม ตรง กัน นะ   มัน เปนการ ขัด แยง ตัว เอง   
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  ผม ได ยืนยัน มา ตลอด เวลา   ถา คน ไทย เรา ซึ่ง เปน ชาว พุทธ   
สวน มาก เปน ชาว พทุธ   ใช ชวีติ แบบ พทุธ   ดำเนนิ ชวีติ   ใช เศรษฐกจิ 
แบบ พุทธ   ไม ลำบาก หรอก ครับ   สังคม ไทย ไม ลำบาก   ขอ ให เรา 
ได ศึกษา ศาสนา พทุธ ให เขาใจ   ปฏิบัติ ตาม หลัก ธรรม ของ พุทธ   ใช 
ชีวิต แบบ พุทธ   ไม ลำบาก   สังคม ไทย ไม ลำบาก แนนอน   อัน นี้ ก็ ขอ 
นำ มา เลา สู กัน ฟง นะ ครับ   

   ทีนี้ ก็ มี นักศึกษา ได ถาม ตอ ไป วา   เรา ตอง ใช มงคล   ๓๘   
ประการ ทั้งหมด หรือ   ผม ก็ ตอบ ไป วา   เรา ตอง ใช   ไม 
เพียง แต มงคล   ๓๘   ธรรมะ ทุก อยาง เรา ตอง ใช   ใช หมด 
ทกุ อยาง เทา ที ่จำเปน   การ ใช ธรรมะ ไม ได ใช พรอม กนั   แต 

วา ถา คราว ใด ม ีความ จำเปน ที ่จะ ตอง ใช ธรรม ขอ ไหน   ก ็เอา 
ขอ นั้น มา ใช   ก็ เปรียบ เหมือน วา เรา มี เครื่อง มือ มากมาย สำหรับ 

ทำงาน ของ เรา   เปรียบ กับ ชางไม ชางเหล็ก   อะไร ก็ แลว แต   คน ที่ 
ปลูก บานสราง เรือน   เขา ก็ มี เครื่อง มือ เยอะ แยะ ไป หมด เลย   เขา ไม 
ได ใช พรอม กัน ทุก อยาง   เขา ดู วา อะไร จำเปน สำหรับ ใช เครื่อง มือ อัน 
ไหน   เขา ก็ ใช เครื่อง มือ อัน นั้น   อยาง นี้ จำเปน ที่ จะ ตอง ใช เครื่อง มือ 
อัน นี้   เขา ก็ หยิบ เครื่อง มือ อัน นั้น มา ใช   แลว ก็ วาง ไว   ทำ อะไร ตอ ไป 
จำเปน จะ ใช เครื่อง มือ อัน นี้ เขา ก็ ตอง ใช อัน นี้   หรือ วา หมอ   เภสัชกร 
รูจัก ยา เยอะ แยะ   มี ไมรู ตั้ง กี่ พัน อยาง   เขา ไม ได ให คนไข กิน ยา พรอม 
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กัน หมด ทุก อยาง   อยาง นี้ ก็ ตาย แน   เขา ดู วา โรค อยาง นี้ ควร จะ กิน ยา 
อะไร   ก ็ให ยา นัน้ ไป   และ ก ็ควร จะ ควบ กบั ยา อะไร   อยาง คน ที ่กระเพาะ 
ไม คอย ดี   ก็ ให ยา เกี่ยว กับ กระดูก มา   ปวด หลัง   ปวด เอว   หรือ เกี่ยว 
กับ ยาก ระ ดูก   ยา กลาม เนื้อ อะไร พวก นี้ มัน มัก จะ กัด กระเพาะ   เขา ก็ 
ให ยา เคลือบ กระเพาะ มา ควบคู กัน ไป   อยาง นี้ เรียก วา ใช ยา เปน   เขา 
ก็ สั่ง ยา ได ถูก ตอง   คนไข ที่ ไมรู ดวย ตัว เอง ก็ ตอง เชื่อ หมอ   แลว ก็ ทำ ไป   
ก็ ปลอดภัย   ยา ตัว ไหน ควร จะ ใช กับ ยา ตัว ไหน   ยา ตัว ไหน ใช กับ ยา ตัว 
ไหน ไม ได   มัน เสริม ฤทธิ์ กัน มาก เกิน ไป   อะไร ทำนอง นั้น นะ ครับ   

    เหมือน กับ ธรรมะ   ก็ เหมือน ยา   ที่ เรียก วา ธรรม โอสถ   เรา 
ตอง ใช ธรรมะ เปน   ถา ใช ไม เปน   ธรรมะ มัน เปน พิษ เอา   เหมือน กับ 
กิน ยา   ถา กิน ไม เปน  ยา มัน ก็ เลน งาน เอา แย   ถา ใช ธรรมะ เปน ก็ได 
ประโยชน ทุก อยาง   พูด อยาง สุภาพ หนอย ก็ เรียก วา   องค ธรรม ทุก 
ขอ   พูด แบบ ยา ทุก ตัว   ธรรมะ ทุก ขอ   มัน จะ เสริม กัน บาง   ลาง กัน 
บาง   อะไร อยาง นี้   ถา เรา มี สันโดษ   ก ็ตอง มี สัมมา วายามะ เขา มา   มี 
วิริยะ เขา มา   เปน คู กัน   สอน ให สันโดษ   ให พอใจ ใน สิ่ง ที่ เปน ของ ตน   
เพื่อ ปองกัน คอรัปชั่น   แลว ก็ ให มี สัมมา วายามะ คือ ความ เพียร ชอบ   
เขา มาส นับ สนุน   เสริม   รับ ชวง ตอ ไป   เปนตน นะ ครับ   มัน ก็ มี อีก 
เยอะ   

๙๗



พุทธปรัชญาแกปญหาเศรษฐกิจ

   นักศึกษา ถาม วา ปญหา เศรษฐกิจ เวลา นี้ มี อะไร บาง   ผม 
ก็ บอก วา ผม ไมใช นัก เศรษฐกิจ   ไมใช นัก เศรษฐศาสตร   ผม ก็ ไม 
คอย จะ ทราบ เรื่อง ปญหา เศรษฐกิจ อะไร มาก นัก   ก็ ให ผู ถาม พูด มา 
ดู   ลอง ชี้ มา ดู วา มี ปญหา อะไร อยู บาง ที่ เกี่ยว กับ เศรษฐกิจ   แลว เรา จะ 
เอา พุทธ ปรัชญา ไป แก ปญหา ได ให ถูก ตอง   คือ ให เขา ยก ขึ้น มา   เชน 
วา ปญหา เรื่อง ความ ยากจน   ปญหา ใหญ ของ เศรษฐกิจ ก็ คือ ปญหา 

ความ ยากจน   ถา มั่งมี แลว ก็ ไม คอย มี ปญหา   คน มั่งมี จะ ไป มี 
ปญหา อยาง อื่น   ไมใช ปญหา ทาง เศรษฐกิจ นะ ครับ   อาจ 
จะ มี ปญหา สังคม   ครอบครัว   เพื่อน ฝูง   คราว นี้ เรา จะ แก 
ปญหา ความ ยากจน   เอา พุทธ ธรรม ไป แก อยางไร   ทีนี้ เรา 
ก็ ตอง คุย หา   เสาะ หา   เจาะ หา สาเหตุ เสีย กอน วา สาเหตุ 

ของ ความ ยากจน มี อะไร บาง   คน พวก หน่ึง อาจ จะ ยากจน 
เพราะ เกียจคราน   หนัก ไม เอา เบา ไมสู   อยาง ที่ ใน หนังสือ จดหมาย 
ถึง นาย  ก็ บอก วา   คน ไทย สวน มาก ก็ มกั จะ เปน แบบ นั้น   หนัก ไม เอา   
เบา ไมสู   มัน ก็ ตอง แก ดวย ความ เพียร 

   ถา ยากจน   สาเหตุ ของ ความ ยากจน มี อะไร บาง   คน พวก 
หนึ่ง อาจ จะ ยากจน เพราะ เกียจคราน   หนัก ไม เอา เบา ไมสู   อยาง ที่ ใน 
หนังสือ จดหมาย ถึง นาย  ก็ บอก วา คน ไทย สวน มาก ก็ มัก จะ เปน อยาง 
นั้น   หนัก ไม เอา เบา ไมสู   และ ก็ มา ปญหา เรื่อง ความ ยากจน   คน พวก 
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หนึ่ง ยากจน เพราะ วา เกียจคราน   มัน ก็ ตอง แก ดวย ความ เพียร   ทำ 
อยางไร ให เขา ขยัน ขึ้น   ให เปน คน มี พฤติกรรม ที่ นา เอ็นดู   ให นา 
เอ็นดู   ให มี คน เขา อยาก ใช   ถา ไมมี ใคร เขา ใช ก็ ใช ตัว เอง   หัด ใช ตัว 
เอง มา ตั้ง แต เล็กๆ   ผูใหญ สอน ให เด็ก ใช ตัว เอง   ไม ตอง คอย ให ผูใหญ 
ใช   ผูใหญ แลว ก็ เหมือน กัน   เคย ไดยิน คน บน   แม ใน วัด ก็ มี พระ บน   
เรา ไมมี ใคร ใช   เรา ไมรู จะ ทำ อะไร   เพราะ วา ไมมี ใคร ใช   ถา ผม ไดยิน 
อยาง นี้ ผม ก็ จะ ตอบ ไป ทันที วา ขอ ให ใช ตัว เอง   ถา ไมมี ใคร ใช ขอ ให ใช 
ตัว เอง   และ เรา สำรวจ วา มีหนา ที่ วา เรา ทำ หนาที่ อะไร ก็ ทำ หนาที่ นั้น 
ไป ให ดี ที่สุด   ให ดี ที่สุด เทา ที่ จะ ทำได   แลว คน เขา ก็ เห็น คุณคา   คน 
เห็น ประโยชน   เขา ก็ จะ เรียก ใช   จน ทำ กัน ไม ไหว   คน นั้น ก็ จะ ให ทำ   
คน นี้ ก็ จะ ให ทำ   คน นูน ก็ จะ ให ทำ   และ ทำ กัน ไม ไหว   ยงั ตอง ปฏิเสธ 
งาน มากมาย   ทำ ไม ไหว   ก็ คน เขา ไวใจ   เพราะ เหตุ ที่ วา เรา ใช ตัว เอง 
มา กอน   วา ให ใช ตัว เอง มา กอน   จน เปน ผู ชำนาญ   เปน ผู รู งาน   งาน 
มัน สอน คน   เปน ผู รู งาน   เปน ผู ทำงาน 

   คน พวก หนึง่ ยากจน เพราะ การ พนัน   ก ็ตอง แก ให เลกิ การ 
พนัน เสีย   ตอง แก   และ ใคร แก ก็ ไม ดี เทากับ ตัว ของ ตัว เอง   ตอง แกตัว 
เอง   ใคร มา แก ก ็ไม เหมือน กบั ตวั เอง รูสกึ วา มนั ผดิ มนั ไม ถกู ตอง   เพราะ 
คน อื่น เขา ไม ได อยู กับ เรา ตลอด เวลา   ตัว เรา เอง อยู กับ เรา ตลอด เวลา   
เรา ก็ ตอง เตือน ตัว ดวย ตัว เอง   ให เลิก การ พนัน เสีย   ไมมี ใคร เคย ได ดี 

๙๙



พุทธปรัชญาแกปญหาเศรษฐกิจ

เพราะ การ พนนั   มนั ม ีแต ชวย กนั ยอยยับ   ชวย กนั พา กนั ยอยยับ เพราะ 
การ พนัน   ก ็ม ีคน หนึง่ เลน การ พนัน   ทรพัยสนิ สมบตั ิขาย หมด   ของ ลกู 
ของ เมยี ขาย หมด   ไร นา ขาย หมด   วนั หนึง่ ลกูชาย เขา อยาก จะ สอน พอ 
ก็ จูง ควาย เขา ไห   เอา ไห ไป ตั้ง   ไห เห ลา เนี่ย   แลว จูง ควาย เขาไป   พอ ก็ 
ดู อยู   ไอ นี่ มัน บา     จูง ควาย เขาไห  ควาย ตั้ง เบอ เริ่ม   ไห นิด เดียว   จะ 
จงู ควาย เขาไป ได อยางไร   แก ก ็บอก วา พอ ครบั นา นี ่มนั ใหญ โต   แปลง 

มัน ใหญ โต   พอ ยัง เอา ไป เขา รู โป ได     ทำไม ไห ปาก กวาง กวา รู 
โป อีก ทำไม ควาย มัน จะ เขา ไม ได   นั่น   พอ ถึง ได ความ รูสึก 
วาที่ ลูก พูด นั่น ถูก ตอง   นาสวน อะไร มัน ใหญ กวา ควาย ตั้ง 
เยอะ   มัน ยัง เขาไป ใน รู โป ได   รู นิด เดียว   แพ กา รพ นันนะ   
เลน โป 

   และ วนั นี ้ก ็มา จบ กัน ที ่ปญหา เรือ่ง เศรษฐกจิ   ปญหา เศรษฐกจิ 
ที ่เกีย่ว กบั ความ ยากจน   ก ็คน บาง พวก อาจ จะ ยากจน เพราะ เกยีจคราน   
นี่ เรา ก็ ตอง เพิ่ม เติม ให เขา มี ความ เพียร   ทำให เขา เห็น โทษ ของ ความ 
เกยีจคราน   และ ก็ ให เหน็ คณุ ของ ความ เพยีร ให เขา ขยนั ขึน้   ให เหน็ วา 
ความ เกียจคราน เปน โจร ปลน เวลา ที่ สำคัญ ที่สุด   ใน ชีวิต มนุษย   เรา 
ก็ คอย ทำ คอย ไป   อัน นี้ ก็ได พูด มา แลว เมื่อ วาน นี้ นะ ครับ   ทีนี้ คน บาง 
พวก ก็ อาจ จะ ยากจน เพราะ วา เลน การ พนัน   อัน นี้ บางที มัน ก็ เปน สห 
สมัพนัธ กนั   เพราะ วา ขี ้เกยีจ   อยาก จะ หาเงิน โดย วธิ ีไม ตอง เหน่ือย มาก   
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คอื เลน การ พนนั   แต ก ็ไม แน เหมอืน กนั   บาง คน ก ็เลน การ พนนั เห นี ่อย 
เหมือน กัน   เพราะ วา หาม รุง หาม ค่ำ   ทีนี้ คน ที่ จะ เลิก การ พนัน นี่ มัน ก็ 
ตอง เห็น โทษ ของ การ พนัน   คน เรา ไม วา จะ เลิก อะไร   ถา จะ เลิก สิ่ง นั้น 
มัน ก็ ตอง พิจารณา บอยๆ   ให เห็น โทษ ของ สิ่ง นั้น   โทษ ของ การ พนัน 
ก็ มี หลาย อยาง   เชน วา   ตอง เสีย ทรัพย   ตอง กอ เวร   ที่ พระพุทธเจา 
ทาน ทรง แสดง เอา ไว วา ผู ชนะ กอ เวร   ผู ที่ แพ ก็ เสีย ทรัพย   เสียดาย 
ทรพัย ที ่เสีย ไป   ที ่วา ผู ชนะ ยอม กอ เวร หรอื ประสบ เวร นี ่ก ็เพราะ วา ดวย 
เหตุผล สอง ประการ   ประการ ที่ หน่ึง ก็ คอื   ผู แพ ไม ยอม เลิก   เขา อยาก 
จะ เอาชนะ   ก็ ชวน เลน เรื่อยๆ   ไป   บางที จะ เลิก แลว   ชนะ แลว จะ เลิก   
แต ผู แพ ไม ยอม ให เลิก   ถา ยิ่ง มี พรรค พวก มาก ก็ ขู เขา ดวย   ตะคอก เขา 
ดวย วา ตอง เลน ตอ ไป   ถา ยิ่ง ใน บอน การ พนัน นี่ ก็ นักเลง เยอะ   ยิ่ง ถา 
พวก นั้น มัน เปน คน หัวไม   มัน ก็ ขู เอา   มัน ก็ แยง เอา ทรัพย ที่ ชนะ ไป ได 
ซะ เลย   อัน นี้ เรียก วา กอ เวร   เพราะ วา ผู แพ เสียดาย ทรัพย ที่ เสีย ไป  

  แลว ก็ ประการ ที่ สาม ก็ เสื่อม ทรัพย ทันตา เห็น   อยาง ที่ พูด 
แลว เมื่อ คืน นี้ วา   มี เรือก สวน ไร นา   มี ทอง หยอง   ม ีทรัพยสิน เงิน ทอง 
อะไร   ของ ตัว ของ ลูก ของ เมีย เอา ไป เลน หมด   ผี การ พนัน นี่ มัน แรง   
แรง มาก   ก ็ม ีคน วายวอด มา กบั การ พนนั เยอะ แลว   ใน ทีส่ดุ ไม ตอง พนนั 
อื่น หรอก   พนัน บอล   พนัน ฟุตบอล   ก็ มี เด็ก เกือบ แย มา แลว   เด็ก ใน 
มหาวิทยาลัย สอง สาม คน ก็ เกือบ จะ ถูก พวก นักเลง ยิง เสีย แลว   เพราะ 
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เหตุ ที่ ไป แพ บอล   ทำนอง นี้ ก็ มี   มัน เสื่อม ทรัพย ทันตา เห็น   ตอง ไป ใช 
เขา ตั้ง สอง แสน สาม แสน   ไป แพ การ พนัน บอล   พรรณนา ไป ก็ ไมรู จัก 
จบ สิ้น นะ ครับ   มัน เยอะ เหลือ เกิน   เรื่อง โทษ ของ การ พนัน   

   และ ก็ ขอ ตอ มา ก็ ไมมี ใคร เชื่อ ถือ ถอยคำ   มัน จะ บิดพลิ้ว อยู 
เรื่อย   มัก จะ บิดพลิ้ว อยู เรื่อย   ไมมี ใคร เชื่อ ถือ ถอยคำ   ก็ เปน ที่ ดู หมิ่น 

ของ คน ทั้ง หลาย   ถา เลน การ พนัน จน ติด การ พนัน ละ ก็   ถูก ดู หมิ่น 
แนนอน   ไมมี ใคร ยกยอง หรอก   ทีนี้ ก็ ขอ สุดทาย ทาน วา 
ไมม ีใคร ประสงค จะ แตงงาน ดวย   ถา เลีย่ง ได เขา เปน เลีย่ง   
นอกจาก วา จะ ชอบ กัน ทั้ง สอง คน ก็ จูงมือ กัน ไป สู หายนะ   
อัน นี้ ก็ เคย เห็น มา เหมือน กัน   ที่ วา ทำทา จะ ตั้ง ตัว ได แลว   

แต ทีนี้ ไป ติด การ พนัน   พอใจ ใน การ พนัน   ไมมี ใคร หาม ใคร 
เพราะ วา ชอบ ดวย กัน ทั้ง สอง คน   ใน ที่สุด ก็ ลม   ตั้ง ตัว ไม ติด   ฉะนั้น 
เมื่อ หมั่น พิจารณา ถึง โทษ ของ การ พนัน   ก็ เลิก เสีย   ถา เรา จน เพราะ 
การ พนัน   เรา เลิก การ พนัน เสีย   ก็ ตั้ง หนา ทำ มา หากิน โดย สุจริต   ได 
เทาไร ก็ เทานั้น   มัน ไมมี รู รั่ว   มัน ได มา มัน ก็ เปน อนั ได มา     อยาง วัด 
บาง วดั นี ่ม ีงาน วดั ก ็ให เขา ตัง้ บอน การ พนนั ใน วดั เพือ่ จะ ได เงนิ จาก การ 
พนัน   บางที ก็ มี ดนตรี ใหญๆ   โตๆ   รา คา แพงๆ   ไอ เงิน ที่ ชาว บาน เอา 
มาบ ริ จาค ทำบุญ ก ็ตอง เอา ไป ให มหรสพ เสยี มากมาย เกนิ คร่ึง ของ ราย 
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ได   มัน คุม กัน ที่ไหน   ไม คุม   แลว ก็ มัน เสีย บรรยากาศ ดวย   สมมติ วา 
ถา ได มา สกั สี ่หม่ืน   ม ีมหรสพ มากมาย และ ก ็ม ีการ พนนั ดวย   เรา ก ็ตอง 
ไป เสีย ให สิ่ง เหลา นี้   วัด ก็ ตอง ไป เสีย ให สิ่ง เหลา นี้   แลว ก็ ครึกโครม ไป 
หมด นะ งาน วัด   

  กับ การ ที่ ไม ตอง มี สิ่ง 
เหลา นี้ ก็ มี กัน อยาง เงียบๆ   สงบๆ   
เปน งาน บุญ   เปน งาน สงบ   ได 
เงิน มา สัก หมื่น หา ก็ ยัง ดี   เพราะ 
วา เปน เงิน ที่ บริสุทธิ์ ผุดผอง   ได 
เทานั้น ก็ เทานั้น   ดี กวา ตั้ง เยอะ   
บาง คน ก็ บอก วา มัน เปน ทาง ที่ จะ จูง คน มา เขา วัด   แลว ถาม วา จูง เขา 
มา ทำ อะไร   จูง คน เขา วัด จูง เขา มา ทำ อะไร   ถา เขา มา เลน การ พนัน   
เขา มา ดู มหรสพ ที่ อึกทึก ครึกโครม   ทำให เสยี บรรยากาศ ของวัด 
หมด เลย   อยาง นี้ ไม ตอง มี ก็ได   ทำนอง นี้ นะ ครับ   นี่ เรื่อง การ พนัน   
เพราะ วา สิ่ง ที่ คน ติด มัน ตอง มี เสนห   มัน ตอง มี เสนห ของ มัน   เลย 
ทำให คน ติด   เหมือน เหลา   บุหรี่   บาง คน ก็ ติด มัน   ถา มัน ไมมี เสนห   
ไมมี รส ที่ เปน เสนห ของ มัน คน ก็ ไม ติด   แต วา ไอ รส ที่ เปน เสนห ของ 
มัน นั่น แหละ คือ ตัว ราย   ตัว ที่ จะ ทำราย คน   

๑๐๓



พุทธปรัชญาแกปญหาเศรษฐกิจ

  คน บาง พวก ยากจน เพราะ กิน เหลา   ทาง เดียว ที่ จะ ทำได 
ก็ คือ เลิก กิน เหลา   พูด งาย แต วา ทำ ยาก   แต วาที่ จริง ก็ ทำ ไม ยาก   ถา 
ใจแข็ง สัก หนอย ก็ ทำ ไม ยาก   พิจารณา โทษ ของ มัน บอยๆ   ที่ มอง เห็น 
ชัดเจน ก็ คือ วา เสีย ทรัพย   เสีย ทรัพย โดย ไม จำเปน ตอง เสีย   บาง คน 
นี่ ซื้อ เหลา กิน ได ทุก วัน   รา คา แพงๆ   ดวย   ไมรู ขวด ละ เทาไร เดี๋ยว นี้   
แต วา ทราบ วา ราคา แพง   มัน ก็ ขึ้น ราคา กัน ไป เรื่อย   เวลา ลูก ไป ขอ 

สตางค ซื้อ ขนม ไมมี ให   เวลา ลูก ไป ขอ สตางค ซื้อ เสื้อผา ไป ใช 
ใน โรงเรียน   ซื้อ เครื่อง เขียน   ขอ สตางค ไป ซื้อ เครื่อง เขียน 
ไมมี   ตวาด ลั่น   ให ไป ขอ แม   แต วา ซื้อ เหลา กิน ได ทุก วัน 
ไม เสียดาย   ยิ่ง เมา ก็ ยิ่ง ซื้อ   ยิ่ง ไม เสียดาย   เสีย ทรัพย โดย 

ไม จำเปน   

   นอกจาก เสีย ทรัพย โดย ไม จำเปน แลว มัน กอการ ทะเลาะ 
วิวาท   ม ีเยอะ ไป   เรา ก็ เห็นๆ  กัน อยู   วา คน เมา แลว มัน ก็ ทะเลาะ 
วิวาท กัน งาย   ถา ไม เมา ก็ ยัง พอ อดใจ ได ไม ทะเลาะ   พอ เมา เขาละก็  
อหังการ มัน เกิด มาก ขึ้น   อหังการ   ไอ ตัว ทิฏฐิ มานะ   ตัว อัส มิ มานะ   ตัว 
เรา   เรา ตอง เปน ที่ หนึ่ง   เรา ตอง ใหญ โต   ตรง นี้ ใคร ใหญ โต ไมได   เรา 
ตอง ใหญ โต   มัน เมา เขา แลว ก็ ยิ่ง ใหญ โต   ก็ ตาง คน ตางเมา   ตางคน 
ตาง ก็ ใหญ โต   มัน ก็ ตี กัน   อยาง งาน วัด ก็ มี   งานวัด   งานตางจังหวัด   
เชน วา ทาง ภาค ใต งาน ชักพระ   ออก พรรษา นี้ ละ ครับ   ชักพระ บก บาง   
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ชักพระน้ำ บาง   คน ตี กัน ทุก ครั้ง   ตี กัน ตก น้ำ ทุก ครั้ง งาน ชักพระ   ก็ คือ 
วา เหมือน กับ ที่ กรุงเทพฯ   เขา ทำ เท โว โรหนะ   ออก พรรษา เรา ทำบุญ 
เท โว โรหนะ   ตักบาตร เท โว พระพุทธเจา   ใคร ตอ ใคร ก็ ลง มา จาก ชั้น 
ดาวดึงส   ทำ เปน อยาง นั้น   ประเพณี   แลว ก็ เมา   พวก นักเลง ประจำ 
หมูบาน ก็ เมา   พวก หนุมๆ     มัน ก็ เมา   คน แก บางที มัน ก็ เมา   เมา แลว 
ก็ ตี กัน   ตก น้ำ   ตี กัน ใน เรือ พระ นั่น แหละ   และ ตก น้ำ ปอม แปมๆ   ตี 

กัน คนละ ที สอง ที   ฉะน้ัน   ก็ เคย อาฆาต กัน เมื่อไร   เคย พยาบาท 
กัน ไว เมื่อไร ก็ มาตี กัน วัน นั้น   แต ตอง เมา เสีย กอน   ถา ไม 
เมามัน ก็ ตี ไม คลอง   มัน ก็ ตี ไม ลง   อยาง นี้ ทะเลาะ วิวาท   
กอการ ทะเลาะ วิวาท   ใน กรุงเทพฯ นี่ ก็ เยอะ   เห็นๆ   กัน 

อยู   มัน กอการ ทะเลาะ วิวาท   เกิด โรค สารพัด โรค   กิน ไปๆ   
มี โรค ตับ บาง   โรค กระเพาะ บาง   โรค ลำไส บาง   โรค อะไร นะ   

ไอ โรค ติด สุรา มือ สั่น   ไม ได กิน มือ สั่น   ทำ อะไร ไม ได   และ ก็ ตาย ไป 
กับ โรค   บางที ก็ ตาย ไป กับ โรค   ก็ ยัง ไม เลิก   ก็ มี คน ที่ หวัง ดี ไป เตือน 
ไป บอก วา กิน มาก เดี๋ยว ตาย   ก็ บอก เขา อยาก ตาย อยู แลว   วา เขาไป 
อยาง นั้น   จริงๆ   ก็ คือ อยาก กิน เหลา นั่น แหละ   ไมใช วา อยาก ตาย 
อะไร หรอก   แต วา มัน อด ไม ได   เกิด โรค ตับ แข็ง ไป เยอะ แลว   แต วา 
คน ที่ เปน โรค ตับ แข็ง   ไม จำเปน วา จะ ตอง กิน สุรา ทุกคน นะ ครับ   เกิด 
จาก โรค อื่น ก็ได   
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   แลว ก็ ถูก ติ เตียน   ถูก ติ เตียน ก็ เพราะ วา ไป ประพฤติ สิ่ง ที่ นา 
ติ เตียน   เชน วา ไมรู จัก อาย   อัน นี้ ก็ เปน อีก ขอ หน่ึง ของ โทษ ของ สุรา   
คือ ไมรู จัก อาย   เคย ละอาย ใน สิ่ง นี้ ก็ ไม ละอาย   คือ ทำได   สิ่ง ที่ เคย 
ละอาย ทำ ไม ได   พอ เมา เขา ก็ ทำได ไมรู จกั อาย   นอน กลาง ถนน ก็ได   
บาง คน ก็ บอก นอน กับ หมา ก็ สนุก   นอน กับ หมา หมา ก็ ไป เลีย ปาก ขาง 
ถนน   และ ก็ ถูก ติ เตียน   

   ที่ สำคัญ ประการ หน่ึง ก็ คือ ทอน กำลัง สติ ปญญา   บาง คน 
ก็ บอก วา ตอง กิน เหลา ถึง จะ ทำงาน ได   ไม กิน ทำ ไม ได   ไม กิน เหลา 
ไมมี สติ ปญญา   ตอง กิน เหลา   อัน นี้ ไม จริง หรอก ครับ   มัน คอย ทอน 
สติ ปญญา ลง เรื่อย   เห มือ นมา  ทาน ลอง นึกดู วา มา ที่ มัน ลา แลว   มัน 
วิ่ง ไป เพราะ ถูก แส   วิ่ง ไป เพราะ เอา แส หวด มัน   มัน ก็ กระโดด กระโจน 
ไป พัก หนึ่ง เพราะ มัน เจ็บ   มัน โดน แส   สัก ประเดี๋ยว มนั ก็ ออน เปลี้ย ลง 
อีก   ออน เปล้ีย ลง อีก ก็ หวด มัน ลง ไป อีก   มัน ก็ วิ่ง ไป อีก ได อีก หนอย   
ใน ที่สุด มัน ก็ ตอง ลม ลง ตาย   ขาดใจ ตาย   ฉะน้ัน คน ที่ คิด วา ดื่ม เหลา 
แลว ทำให สติ ปญญา พลุง โพลง  อยาง นัก เขียน บาง คน นี่ ไม กิน เหลา 
เขียน ไม ได   เพราะ ฉะน้ัน ตอง อาศัย เหลา   เขียน ไป เรื่อย   ก็ ไม เทาไร ก็ 
ตาย   ไม เทาไร เขียน ไม ได  เพราะ วา สติ ปญญา มัน จะ หมด อยู แลว   มัน 
จะ มอด อยู แลว   ก็ ใช เหลา กระตุน ไป   มัน ไม ได เกิด เอง โดย ธรรมชาติ   
ไม เหมือน คน ที่ เขา ไม ดื่ม แลว ก็ ทำงาน ไป โดย ธรรมชาติ บริสุทธิ์   ตัว 
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หนังสือ ทุก ตัว ออก มา ดวย ปญญา บริสุทธิ์   ไมมี อะไร มาก ระ ตุน เลย   
ไมมี บุหรี่   ไมมี สุรา   ไมมี ยา ชนิด ใด ชนิด หน่ึง มาก ระ ตุน เลย   แต เปน 
สติ ปญญา บริสุทธิ์ แทๆ   มัน ก็ ออก มาบ ริ สุ ทธิ์   ออก มา ดี  

   เพราะ ฉะนั้น ก็ ผู ที่ คิด วา จะ ดื่ม สุรา เพื่อ ทำงาน อยาง นี้   อยา 
ไป คิด อยาง นั้น   อยา ไป หวัง พึ่ง สุรา เพื่อ การ ทำงาน   ให ทำงาน ดวย 
เร่ียวแรง ที่ บริสุทธิ์   ดวย สติ ปญญา ที่ บริสุทธิ์   แลว ก็ ที่ สำคัญ ก็ คือ วา 

เศรษฐกิจ   ตอน นี ้เรา กำลัง พดู ถงึ เรือ่ง เศรษฐกิจ อยู   มนั ก ็เสีย 
ทรัพย ไป โดย ใช เหตุ   และ ก็ กอการ ทะเลาะ วิวาท กัน   ถา ถึง 
กับ ตี รัน ฟน แทง แลว มัน ก็ ยิ่ง เสีย ทรัพย มาก ขึ้น   และ เกิด 
โรค มัน ก็ ตอง เสีย ทรัพย อีก   ทอน สติ กำลัง ปญญา   ทอน 

กำลัง สติ ปญญา   มัน ตอง เสีย ทรัพย อีก   ก็ เปน เรื่อง ที่ จะ ตอง 
เสีย ทรัพย ทัง้ นัน้   อนั นี ้ละ ครบั   ถา เผือ่ คน ที ่จน เพราะ กนิ เหลา   เพราะ 
สุรา ก็ ตอง พยายาม งด ให ได   เวน ให ได   มัน ไม ได กิน มา แต เกิด   มา หัด 
เอา ภาย หลัง   มา ทำเอา ภาย หลัง 

  คราว นี ้คน บาง พวก ก ็ยากจน เพราะ ไมม ีงาน ทำ   ไมม ีงาน ทำ   
ตกงาน   ทำ อยางไร ด ี  ก ็ตองหา งาน ทำ   พยายาม หา งาน ทำให ได   อนั 
นี ้ก ็มนั ม ีเหต ุปจจยั หรอื ม ีองค ประกอบ มาก สำหรบั คน ที ่ยากจน เพราะ 
ไมมี งาน ทำ   อัน นี้ ตอง ชวย กัน หลายๆ   ฝาย ทั้ง ตนเอง   แลว ก็ ญาติ พี่ 
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นอง   และ ก็ ผู ปกครอง บาน เมือง   ผูนำ สังคม   ตอง ชวย กัน หลาย ฝาย   
วา เรา ทำ อยางไร   ทำ อยางไร ถงึ จะ ให คน ม ีงาน ทำ   ม ีงาน ทำให เขา พอ 
เลี้ยง ตัว ได   ให เขา พอ เปน อยู ได โดย ไม เดือด รอน   แต วา ถึง อยางไร ก็ 
พยายาม ให เขา เวน อบายมุข เสีย กอน   บาง คน แม จะ ไมมี งาน ทำ   แต 
วา ถา ไม ไป ฝกใฝ อบายมุข   ไป อาศัย คน อื่น อยู ชั่วคราว   ไป อาศัย ผู อื่น 
เลี้ยง ชีพ ชั่วคราว แต ก็ ทำงาน ให เขา   ให คุม กัน กับ ที่ อาศัย เขา เปนการ 
ชั่วคราว   ถา เปน คน ดี   เปน คน ดี จริง   เปน คน ขยัน จริง   เปน คน มี 
คุณธรรม จริง   เปน คน มี คุณสมบัติ   นา ชวย เหลือ   นา เอ็นดู   นา รัก   
ไม เปนไร หรอก ครับ   ตก ไม นาน ละ   ตก ไม นาน   ไม เทาไร ก็ได   ไม 
เทาไร ก็ จะ ได   อัน นี้ ผม ก็ ไมมี อำนาจ ที่ จะ ชวย ใคร ที่ ตกงาน ให ทำงาน 
ได   แต วา คิด วา สังคม ก็ ควร จะ ดูแล หรือ ชวย เหลือ กัน   วา เรา ควร จะ 
ทำ อยางไร ให เขา พอ อยู ได 

   พูด ถึง เรื่อง ความ ยากจน   คน บาง พวก ก็ จน เพราะ การ 
พนนั   บาง พวก ยากจน เพราะ กนิ เหลา   และ บาง พวก ยากจน เพราะ 
ไมมี งาน ทำ   นี่ ก็ ผม ได พูด ราย ละเอียด ไป พอ สมควร แลว นะ ครับ   
คงจะ ตอง เปน ความ รับ ผิด ชอบ ของ สังคม สวน รวม ทั้งหมด   ก็ จะ ไป 
โทษ รัฐบาล อยาง เดียว ก็ คง ไม ได   หรือ ไป โยน ให เปน ความ ผิด ของ 
ประชาชน ทั้งหมด ก็ ไม ได เชน เดียวกัน   ก็ จะ วา ครึ่ง ตอ ครึ่ง หรือ หา สิบ 
หา สิบ ก็ได   เรา มี วิธี อยางไร ให คน มี งาน ทำ   มี วิธี อยางไร ที่ จะ ให คน มี 
งาน ทำ   ก็ ชวย กัน คิด   ก็ คิด กัน อยู ละ ครับ แต ยัง ไม สำเร็จ   
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   การ เอา ของ ไป แจก   แจก เทาไร   ก็ เหมือน หาย ไป ใน บอ ลึก   
แจก เทาไร ก็ ทำให คน รูสึก วา บางที คน คอย จะ รับ ของ แจก ก็ ไม อยาก 
จะ ทำ อะไร ก็ มี   สุภาษิต ที่ พูด กัน อยู เสมอ   ผม ก็ พูด บอย เหมือน กัน   ที่ 
วา สอน ให เขา หา ปลา กิน เอง ดี กวา เอา ปลา ไป แจก   ถา เรา เอา ปลา 
ไป แจก ก็ แจก กัน อยู เรื่อย ไป   ผล ก็ คือ คน นั้น ก็ จะ หา ปลา กิน เอง ไม ได   
ไม ได สัก ที   เพราะ ฉะน้ัน ทำ อยางไร เรา จึง จะ สอน ให เขา หา ปลา กิน 

เอง ได   เมื่อ เขา หา ปลา กิน เอง ได แลว เรา ก็ ไม ตอง หวง เขา   ไม 
ตอง เหนื่อย กับ การ หา ของ ไป แจก   แต วา ใน ขณะ ที่ หา ปลา 
กิน เอง ไม ได ก็ ตอง ไป แจก บาง   อัน นี้ ก็ ไม วา อะไร นะ ครับ   
อยาง หนา หนาว ทาง ภาค อีสาน ภาค เหนือ ก็ หนาว มาก   

คน ก็ ยากจน   บาง สวน ก็ ยากจน   ไมรู จะ แก ปญหา อยางไร 
ก็ เอา ไป แจก ไว กอน เปนการ  ประทัง ชีวิตกัน ไป   ขณะ เดียวกัน 

ก็ ตอง สอน ให คน พึ่ง ตนเอง ให ได   ให ได อยางไร   เขา จะ พึ่ง ตนเอง 
ได โดย วิธี ใด   ก็ ตอง ทำ 
โดย วิธี นั้น   สุภาษิต ฝรั่ง 
ก็มี   พระเจา จะ ชวย คน 
ที่ ชวย ตัว เอง  
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  การ สอน คน ของ พระพุทธเจา ของ เรา ก็ เพ่ือ ให คน ชวย 
เหลอื ตนเอง   การ ชวย เหลอื ผู อืน่ ไมใช ตัง้ จดุ มุง หมาย เอา ไว วา ชวย 
เหลือ กนั ไป ตลอด ชวีติ   แต เรา ชวย เหลือ เพือ่ ให เขา ชวย เหลือ ตวั เอง 
ได ใน โอกาส ตอ ไป   เพราะ วา ถา รู วา เรา แบก ใคร แลว เรา ตอง แบก ไป 
ตลอด ชวิีต ก ็ไม ไหว เหมอืน กนั   เรา แบก เขา เพือ่ วา ไป ชวง หนึง่ เขา จะ 
ได เดิน เอง หรือ ชวย ตัว เอง ได   เหมือน กับ วา เด็ก ที่ จะ ขาม แมน้ำ   แต 

วา ตัว แก เตี้ย เกิน ไป เล็ก เกิน   ขาม แมน้ำ ไม ได   เรา ก็ อุม ไป   แลว ก็ 
เมื่อ ถึง ฝง โนน แลว ก็ ให เดิน ไป เอง   ทาง นี้ เรา คน ชวย ก็ ตอง 
มี กำลัง ใจ ใน การ ที่ จะ ชวย   แต วา เด็ก คน ไหน เรา รู วา จะ 
ตอง อุม ไป ตลอด ชีวิต   เรา ก็ เสีย กำลัง ใจ เหมือน กัน   คือ 
แก ไม โต   ไมรู จัก โต   เรา เลี้ยง เด็ก เลี้ยง คน เรา ก็ หวัง วา เขา 

จะ โต   จะ โต เปน ผูใหญ   ก็ เลี้ยง ตัว เอง ได   ประชาชน พลเมือง 
กบั รฐับาล ก ็ทำนอง เดยีวกนั   ดูๆ   ไป แลว ด ูเหมอืน วา ประชาชน จะ ชวย 
รฐับาล มากกวา ดวย ซำ้ ไป   ผม พดู ดวย ความ มัน่ใจ นะ ครบั วา เศรษฐกิจ 
ไทย จะ แกไข ได ถา เรา เอา หลัก พุทธ ธรรม ไป ใช   ถา ชาว พุทธ เรา เอา 
หลกั พทุธ ศาสนา ไป ใช กนั จรงิๆ   ก ็จะ ประสบ ความ สำเรจ็ ใน การ จะ แก 
ปญหา ทาง เศรษฐกิจ เปน อนั มาก   และ ก ็ม ีตวัอยาง บคุคล ที ่สามารถ แก 
ปญหา ทาง เศรษฐกิจ สวน ตัว ได สำเร็จ   ดวย การ เอา หลัก พุทธ ศาสนา 
ไป ใช เปนสวน ตัว   ทีนี้ เม่ือ สวน ตัว แก ได   สังคม ก็ เปนการ รวม ของ 
คนแตละคน   
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    ถา คน แตละ คน แก ปญหา เศรษฐกิจ ของ ตัว ได   สังคม ก็ 
ไมมี ปญหา เศรษฐกิจ   ผม พูด อยู เสมอ ดวย ความ มั่นใจ วา  ถา เรา 
ปฏิบัติ ตาม หลัก พุทธ ธรรม แลว   ไมมี ปญหา เศรษฐกิจ ให แก   มัน ไม 
ได แก เพราะ มัน ไมมี ปญหา เศรษฐกิจ ให แก   เหมือน กับ วา เรา ไมมี การ 
แก เพราะ มัน ไมมี การ ผูก   เมื่อ ไมมี การ ผูก ก็ ไมมี การ แก   ก็ ไม ตอง เปน 
ภาระ เพราะ ไม ได แบก ภาระ เอา ไว   เมื่อ ไม หิ้ว ก็ ไม ตอง วาง   ทำนอง 
นั้น ละ ครับ   ไมมี ปญหา เศรษฐกิจ ให แก  

 ทนีี ้ก ็ม ีคน อาจ จะ หมัน่ ไส ขึน้ มา แลว ก ็ถาม ขึน้ มา วา   เรา เปน 
พุทธ กัน ทั้ง นั้น  ทำไม มี ปญหา เศรษฐกิจ กัน มากมาย   ก็ ตอบ ได วา 
เรา เปน พทุธ ก ็จรงิ  แต เรา ก ็ไม ได เอา หลกั ธรรม ของ พทุธ มา ใช ใน ชวีิต 
ประจำ วัน   เรา เอาแต พิธีรีตอง   เรา เอาแต พิธีกรรม   ไม ได เอา หลัก 
ของ พระพุทธเจา มา ใช ใน ชีวิต ประจำ วัน   มัน ก็ มี ปญหา   เขา จด ชื่อ ยา 
ให ใส เศษ กระดาษ   ชื่อ ยา ให กิน ยา   ไป ซื้อ ยา นี้ๆ  มา กิน   และ ถา เรา 
หลง เขาใจ ผิด เรา ก็ เอา เศษ กระดาษ นั้น ไป ตม กิน  แลว มัน จะ หาย โรค 
ได อยางไร   มนั ไม ได ตวั ยา   มนั ได แต ชือ่ ยา   ด ูแลว ก ็นา ขำ   นา ขำ จริงๆ   
วา เรา ไม ได ตวั ยา   ได แต ชือ่ ยา ไป ตม กนิ   ทนีี ้ก ็นกัศกึษา ถาม วา เรา ตอง 
ชวย ตวั เอง กอน ใช ไหม แลว จงึ ชวย สวน รวม   อนั นี ้ก ็ตอบ วา ถา แตละ คน 
สามารถ มี ชีวิต อยู ผาสุก ได   แตละ ครอบครัว เปน ครอบครัว ที่ ผาสุก 
ได ไมมี ปญหา เศรษฐกิจ   สังคม ก็ ไมมี ปญหา   สังคม เปนการ รวม ของ 
หนวย ยอย  คือ คน แตละ คน   ทีนี้ ถา คน หลายๆ  คน ขึ้น ไป ไม สามารถ 
เอา ตวั รอด ได  สงัคม ก ็ไม รอด   ไป ไม รอด   ก ็ม ีปญหา   ปญหา เศรษฐกิจ 
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มนั เน่ือง มา จาก จติใจ   มนั เก่ียว กบั จติใจ   บางที มนั ก ็ม ีปญหา ทาง จติใจ 
กอน   แลว มัน ก็ มี ปญหา ทาง เศรษฐกิจ ตาม มา   คน ที่ มี ประสบการณ 
เกีย่ว กบั เรือ่ง นี ้เขา จะ ยนืยัน ได วา  พอ ปญหา ทาง จติใจ หมด ไป   ปญหา 
ทาง เศรษฐกิจ ก็ หมด ไป ดวย   สำหรับ บาง คน ที่ ยืนยัน ได 

   ทีนี้ ก็ เทา ที่ ผม มอง เห็น จา กร อบๆ   ตัว   สวน มาก ผม ก็ จะ มอง 
จา กร อบๆ   ตัว ไป กอน   ครอบครัว ที่ เอา ตัว ไม รอด   เชน วา ครอบครัว 

ที่ เอา ตัว ไม รอด   สาเหตุ ประการ หนึ่ง คือ ไม ได ปฏิบัติ ตาม หลัก 
พุทธ ปรัชญา ที่ วา ดวย เศรษฐกิจ   ทีนี้ ทาน ตอง ทราบ นะ ครับ 
วา  ครอบครัว นั้น คือ คน ทุก คน ไมใช คน เดียว   ถา คน เดียว 
ปฏิบัติ อยู คน เดียว นอก นั้น เขาไม ปฏิบัติ   มัน ก็ ไป ไม รอด 
อีก   ตอง เดิน ไป พรอมๆ กัน ทุก คน   สาเหตุประการ หนึ่ง คือ 

ไมได ปฏิบัติ ตาม หลัก พุทธ ปรัชญา ที่ วา ดวย เศรษฐกิจ วา ทาน 
สอน อยางไร   ให ใช ทรัพย อยางไร   ให ทำตัว อยางไร   ทาน สอน ทุก 
อยาง ละ ครับ   วิธี ใช ทรัพย   วิธี หา ทรัพย   วิธี ใช จาย ทรัพย     ทำ อยาง 
ไรๆ   ทาน ก็ สอน เอา ไว หมด   ถา ทำได ตาม นั้น ก็ เรียบรอย   อันนี้ เรา 
ตอง พยายาม ศึกษา และ ก็ นำ มา ปฏิบัติ จริง ใน ชีวิต จริง   ไมใช เพียง แต 
รู เฉยๆ   นำ มา ปฏิบัติ ใน ชีวิต ประจำ วัน จน เห็น ผล ดวย ตนเอง   เห็น ผล 
ใน ปจจุบัน   เปน   self   evidence   มี ตน เปน พยาน   เอา ตัว เปน พยาน  
ได  วา ได ปฏิบัติ   ได เห็น ผล มา แลว   และ ก็ สามารถ จะ ยืนยัน ดวย ตัว 
เอง ได ดวย ความ มั่นใจ   
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   ทีนี้ นักศึกษา ก็ คุย ตอ ไป ถึง เรื่อง อื่น   ถาม วา พุทธ ปรัชญา 
ที่ วา ดวย การ เดิน สาย กลาง เปนอยางไร  คำ ตอบ ก็ คือ วา ไม ตึง เกิน 
และ ก็ ไม หยอน เกิน   ไม วา จะ ทำ อะไร   ทาน สอน ให เรา ทำ แต พอดี   
ความ พอดี ดี เสมอ   ขอ ให เรา ทอง คาถา นี้ เอา ไว   คาถา ที่ ศักดิ์สิทธิ์   
ความ พอดี ดี เสมอ   ไม ตึง ไป และ ก็ ไม หยอน เกิน ไป   ทาน ลอง คิด ไป ทุก 
เรื่อง นะ ครับ   คิด ไป ทุก เรื่อง   เรา จะ เห็น วา ความ พอดี ดี เสมอ   กิน ขาว 
อิ่ม แต พอดี   อะไร มัน พอ ดีๆ   แลว มัน ก็ ดี   แลว ก็ ดี     เสื้อผา อาภรณ 
ก็ เหมือน กัน   ไม หลวม ไม คับ   มนั พอดี   ถา จะ พูด อีก ที ก็ วา คุณธรรม 
ทั้งหมด ก็ เปน ทาง สาย กลาง ทั้งหมด

  ทาง สาย กลาง ไม ได หมาย เพียง มรรค มี องค แปด เทานั้น   
แตหมาย รวม ถึง คุณธรรม ทั้งหมด   ขอ ยก ตัวอยาง เชน วา ความ 
ฟุมเฟอย   อัน เปน สวน สุด ขาง หน่ึง   ความ เหนียว แนน เบียด กรอ   
ตระหนี่ เกิน ไป   นี่ เปน สวน สุด ขาง หน่ึง   ทีนี้ ทามกลาง ความ เหนียว 
แนน กับ ความ ฟุมเฟอย   ก็ คือ ความ มัธยัสถ   มัธยัสถ   แปล วา   ตั้ง อยู 
ทามกลาง   ทามกลาง ความ ฟุมเฟอย และ ก ็เหนียว แนน   และ ก ็ประหยัด   
ประหยัด นั่น คือ  ใช ของ ให คุม ราคา   ไม ใช ครึ่ง ทิ้ง คร่ึง  แต วา ใช จน 
หมด คุณภาพ ที่ จะ ใช   มัน ใช ตอ ไป อีก ไม ได   เรียก วา ใช อยาง ประหยัด   
กิน อยาง ประหยัด   ใช อยาง ประหยัด   อยู อยาง ประหยัด   และ ความ 
มัธยัสถ และ ประหยัด  เปน ทาง สาย กลาง   เรียก วา เขา กลาง ระหวาง 
ความ ตระหน่ี และ ความ ฟุมเฟอย   ความ ตระหน่ี ไม เปน คณุธรรม   ความ 
ฟุมเฟอย ก ็ไม เปน คณุธรรม   ความ มธัยัสถ ความ ประหยัด เปน คณุธรรม   
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นี่ ก็ เปน ทาง สาย กลาง   ความ ขี้ เกียจ ไม เปน คุณธรรม   ความ ขยัน เกิน 
ไป   ขยัน เกิน ไป จน บา บิ่น   และ กลา จน บา บิ่น   ขยัน เกิน ไป   และ ก็ ไม 
เทาไร ก ็ตาย   ไม ได กนิ ไม ได นอน ไม ได พกั ผอน   ขยนั จน ไม เปน อนั หลบั 
อนั นอน   ไม เปน อนั ได พกั ผอน หยอน ใจ หรอื อะไร   อนั นัน้ ก ็เกนิ ไป   นี ่ก ็
เปน สวน สดุ อกี ขาง หนึง่   ทาง สาย กลาง ระหวาง อนั นี ้ก ็คอื  ความ เพยีร 
แต พอดี   ความ เพียร ก็ ตองการ ความ พอดี   ปญญา ก็ ตอง พอดี   คน 
บาง คน ก็ มี ปญญา เยอะ แยะ   คิดมาก  มี ปญญา มาก แลว ก็ ไมมี ศรัทธา   

ไม เชื่อ อะไร เสีย เลย   นี่ ก็ เปน ความ งมงาย ชนิด หนึ่ง   บาง คน ก็ 
เชื่อ หมด ทุก อยาง   ใคร บอก อะไร   ใคร เลา อะไร   ใคร นั่น 
อะไร   ก็ เชื่อ หมด ทุก อยาง   ก็ เปน ความ งมงาย ชนิด หนึ่ง   
คุณธรรม ก็ จะ เขา กลาง ระหวาง นี้   คือ วา เชื่อ สิ่ง ที่ ควร เชื่อ   

ไม เชื่อ สิ่ง ที่ ไม ควร เชื่อ   อัน นี้ เปน คุณธรรม   อัน นี้ คือ ธรรม ที่ 
ดี   กลัว เกิน ไป ก็ ไม ดี   กลา เกิน ไป ก็ ไม ดี   ขี้ ขลาด เกิน ไป ก็ ไม เปน 

คณุธรรม   ความ กลา หาญ เกนิ ไป จน กลาย เปน ความ บา บิน่ ก ็ไม ด ี  เขา 
กลาง ระหวาง ความ ขี้ ขลาด กับ ความ กลา จน บา บิ่น  นั่น เปน คุณธรรม   
นี่ คือ ทาง สาย กลาง   

     ฉะนั้น ทาง สาย กลาง นี่  เอา ไป ใช กับ ทุก สิ่ง ทุก อยาง ได เกือบ 
ทั้งหมด   ทีนี้ ก็ นักศึกษา ก็ ขอ แนะนำ วา ใช ปรัชญา ใน การ ดำเนิน 
ชีวิต อยางไร   ให นำ ปรัชญา ไป ใช ใน การ ดำเนิน ชีวิต อยางไร   ก็ ตอบ 
วา ให ใช ปญญา ใน การ เดิน ทาง สาย กลาง   หรือ ใช ปรัชญา ใน การ เดิน 
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ทาง สาย กลาง   ให พวก เรา ดำเนิน ชีวิต โดย ทาง สาย กลาง   คอย เช็ค 
ตัว เอง อยู เสมอ  วา ตึง เกิน ไป หรือ เปลา   หยอน เกิน ไป หรือ เปลา   แต 
วา เรา ตอง ศึกษา ธรรม ดวย   เปน หมวดๆ   เปน ขอๆ   ให จำหลัก ธรรม 
ไว ให ได   มัน เปน หลัก   เชน วา  ธรรม มี อุปการะ มาก มี อะไร บาง   เชน 
วา  สติสัมปชัญญะ   ธรรม ที่ ทำให งาม สอง อยาง มี อะไร บาง   ขันติ     
ความ อดทน   โสรัจ จะ   ความ สงบเสง่ียม   ความ สุภาพ เรียบรอย   
อยาง นี้ เรา เรียก วา จำ หัวขอ ธรรม ได   แลว ก็ นำ มา เช็ค ดู วา เรา มี 
หรือไม    

  มงคล   ๓๘   นั่น เปนการ ไต บันได ของ การ ปฏิบัติ ธรรม   ก็ 
พยายาม สำรวจ ดู วา เรา มี เทาไร   ขาด ไป เทาไร   เวน การ คบ คน พาล   
คบ คน ดี   บูชา คน ที่ ควร บูชา   เรื่อย ไป นะ ครับ   วา เรา มี เทาไร   แลว ก็ 
กรณี มี ความ ทุกข ขึ้น มา   มี ความ เดือด รอน ขึ้น มา  เรา ก็ เช็ค ได เลย วา 
เรา ผิด ธรรม อะไร   ความ ทุกข อัน นี้ มัน เกิด ได อยางไร   เรา ผิด ขอ ไหน   
ดู สิ  มัน ตอง มี   มัน ตอง มี นะ   เหมือน กับ วา รางกาย ของ เรา นี้  ปกติ 
มัน ตอง ไม เจ็บ   ถา เผื่อ วา รางกาย ปกติ มัน ตอง ไม เจ็บ ตรง นั้น ตรง นี้   
ถา เผื่อ วา เจ็บ ขึ้น มา ตรง ไหน  แสดง วา รางกาย ผิด ปกติ   ตอง เช็ค ดู วา 
มัน มี อะไร   เสี้ยน ตำ หรือ เปลา   แคะ ออก เสีย   ได ไหม   เปน อะไร มัน 
ตอง มี อะไร   ถา เผื่อ รางกาย เรา เกิด เจ็บ ปวด มัน ตอง มี อะไร   ถา เผื่อ 
วา ใจ เรา ทุกข มัน แสดง วา  ใจ ตอง มี อะไร อักเสบ หรือ มี อะไร บาง อยาง 
ที่ ทำให ใจ เปน ทุกข   เรา ตอง เช็ค ได   เรา ตอง เขี่ย มัน ออก ไป   อัน นี้ ก็ 
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เปน วิธี ปฏิบัติ ใน การนำ ปรัชญา   นำ พุทธ ปรัชญา มา ใช ใน ชีวิต ประจำ 
วัน   อัน นี้ ไมใช ปญหา ทาง เศรษฐกิจ  แต เปน ปญหา ที่ วา เรา จะ นำ มา 
ใช กับ ชีวิต ประจำ วันไดอยางไร   

  หลัก ธรรม หรือ พุทธ ปรัชญา ที่ จะ เปน ประโยชน ได มาก ก็ 
คอื   หลัก ที ่เรา สามารถ จะ นำ มา ใช กบั ชวีติ ประจำ วนั ได   ไมใช เรยีน 
รู แลว ก็ แขวน อยู บน ฟาก ฟา ปา หิมพานต หรือ อะไร   เรา ตอง เอา มา 

ใช ใน ชีวิต ประจำ วัน ได   ก็ ตอง เปน ธรรมะ ที่ ติด ดิน 

   ทาน ผู ฟง ที่ เคารพ ครับ   เรื่อง พุทธ ปรัชญา จะ นำ 
ไป ใช กบั เศรษฐกจิ อยางไร   จาก คำถาม   จาก คำ สมัภาษณ 
และ คำ ตอบ ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัย หอการคาไทย   ที่ 
ตึก คณะ มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลาย ป 

มา แลว  ก็ จบ ลง เพียง เทา นี้ นะ ครับ   และ เวลา ก็ จบ ลง พอดี   
ขอความ สุข สวัสดี  พึงมี แก ทาน ผู อุปถัมภ รายการ และ ทาน ผู ฟง โดย 
ทั่ว กัน   สวัสดีครับ
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มี นอย คน นัก ที่ จะ มี บุญ บารมี มา แต อดีต   
ทำให สนใจ ใน ธรรม   ดื่มด่ำ ใน ธรรม   

คนควา หาความ รู อยาง เพลิดเพลิน   ไมรู จัก อิ่ม   
ไมรู จัก พอ ใน การ แสวงหา ความ รู ทาง ธรรม  
 ตั้ง ตน อยู ใน ธรรม สม่ำเสมอ   นา เลื่อมใส   

จิตใจ หนัก แนน มั่นคง   ไม ถูก กระแส โลก พัด ไป  
 เมื่อ บวช อยู   ก็ เปน พระ ที่ ดี   เปน กำลัง สำคัญ 
ของ คณะ สงฆ   พระ ศาสนา   และ บาน เมือง  

 เม่ือ สึก ไป   ก็ เปน ฆราวาส ที่ ดี  
 เปน กำลัง สำคัญ ของ บาน เมือง  

 เปน กำลัง ของ ศาสนา ดวย  
 คน อยาง นี้ มี จำนวน นอย
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 การ ไมรู บาง นี่ เปน เสนห   
ทำให สิ่ง ที่ เรา รู มี ความ นา เชื่อ ถือ มาก ขึ้น   
ไมใช วา จะ รู ไป หมด ทุก สิ่ง ทุก อยาง  

 มี พระพุทธเจา เทานั้น ที่ รู เรื่องพระพุทธ ศาสนา ทุกอยาง  
 คน อื่น นอก นั้น ก็ รู บาง ไมรู บาง 

อาจารยวศิน อินทสระ


