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๖
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๘

คำถามที่ ๑
คำวา “เรงทำความเพียร” หมายความวาใหทำอยางไรคะ ใหนั่ง
ภาวนามากๆ นานๆ ทุกๆ วัน อยางนั้นหรือคะ
ตอบ
สุด แลว แต วา เรา ทำ อะไร ถา ทำ สมถวิปสสนา ก็ ภาวนา ให มาก
เดินจงกรมใหมาก ที่พระพุทธเจาตรัสวา ภาวิตา พหุลีกตา แปลวา อบรม
ใหมาก ทำใหมาก และทำติดตอหรือตอเนื่องจนกวาจะไดรับผลเปนที่
พอใจ กลาวคือ จิตใจตั้งมั่น บริสุทธิ์ และควรแกการงาน คือจะนอมไป
เพื่อสิ่งใดก็ไดตามปรารถนา จะใหคิดเรื่องใดก็ได จะไมใหคิดเรื่องใดก็ได
เหมือนดินน้ำมันหรือดินหมาด จะปนใหเปนรูปใดก็ได ผูทำไดเชนนี้เรียก
วา เอาจิตไวในอำนาจได เหมือนเจาของมาที่บังคับมาได
ถาทำกิจอยางอื่น เชน เรียนหนังสือ ศึกษาธรรมะ หรือทำการ
งานอยางใดอยางหนึ่งที่สุจริต ก็ทำใหเต็มกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง
ดวยเรี่ยวแรงกำลังทั้งหมด ไมทอดทิ้งธุระที่เปนกุศลธรรม คือมีความรับ
ผิดชอบ (ถามวา (ไมใช “ถามวา”) ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ
ธมฺเมสุ)
การทำความเพียร ทานสอนใหเดินสายกลาง คือไมตึงเกินไปและ
ไมหยอนเกินไป คือ มัชฌิมาปฏิปทาในความเพียร ทานเรียกอีกชื่อหนึ่ง
วา วิริยุเบกขา แปลตามตัววา อุเบกขาในความเพียร ไมไดหมายความวา
ใหวางเฉยในความเพียร คือไมตองทำความเพียร แต หมายความวาให
ทำความเพียรแตพอดี ความพอดียอมดีเสมอในกิจการทุกอยาง

๙
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คำถามที่ ๒
ถาเราเกิดความเบื่อ เพราะเห็นความโลภ โกรธ หลงของคน และ
อาจจะของตัวเราเองดวย แตเปนเบื่อแบบโลกๆ ไมใชนิพพิทา เราจะทำ
อยางไรจึงจะถูกตองคะ
ตอบ
เบือ่ แลวรักษาจิตใหสงบ มีปญญาหยัง่ รูว าอะไรเปนอะไร ถอนตน
ออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง มีหนาที่ตองทำอะไรก็ทำไป
ดวยความรับผิดชอบ ตามที่กลาวแลวในขอ ๑.
เมื่อมีสันติ มีญาณ อยูเชนนี้ จิตใจจะโปรงเบา มีปติสุขเปนผล
ตอบแทน ไมตองกังวล ไมตองยึดมั่น ไดหลักที่พึ่งของใจสมดังพระพุทธ
พจนที่วา “ความไมกังวล ความไมยึดมั่นนี่แหละเปนที่พึ่ง (ของใจ) หาใช
อยางอื่นไม (อกิฺจนํ อนาทานํ เอตํ ทีป อนาปรํ)”
พิจารณาความเปนไปของบุคคลในโลกและสัตวโลกอืน่ ๆ แลวเบือ่
เพราะเปนสิ่งนาเบื่อ ไมอยากได ไมอยากเปน ละความเรารอนทุรนทุราย
เสียได มีใจสงบลึก มั่นคง ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม เขาถึงภาวะที่เรียก
วา อตัมมยตา (unshakable) เหมือนภูเขาศิลาไมหวั่นไหวดวยแรงลม
ตระหนักถึงความจริงที่วา โลกธรรมทั้งฝายที่นาปรารถนาและฝายที่ไมนา
ปรารถนา ผานมาแลวก็ผานไป ในมงคลสูตรพระพุทธเจาตรัสวา “จิตของ
ผูใดอันโลกธรรมถูกตองแลวไมหวั่นไหว จิตของผูนั้นไมโศก ไมมีกิเลสดั่ง
ธุลี เปนจิตเกษม คือปลอดโปรง นั่นเปนมงคลอันสูงสุด”
ถาเรารูส กึ วาเบือ่ แบบโลก ๆ คือเบือ่ แลวอึดอัดขัดใจ ไมสบอารมณ
ไปเสียหมด ก็ใหเปลีย่ นความเบือ่ นัน้ ใหมาเปนเบือ่ หนายแบบทางธรรม คือ
เบือ่ แลวคลายความยึดติด เมือ่ ไมยึดติดก็หลุดพน บริสทุ ธิและ
์ สงบเย็น ได
ลิ้มรสพระนิพพานในปจจุบันทีเดียว
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๑๐

คำถามที่ ๓
การที่มีปญหา ธรรมะสอนใหวาง หรือใหอุเบกขา จะไมเปนการ
หนีปญหาหรือคะ
ตอบ
หนีก็ไดถาเปนปญหาที่ควรหนี สูก็ไดถาเปนปญหาที่ควรสู ไมสู,
ไมหนีก็ไดเพียงแตกำหนดรู คือทำความเขาใจตามแนวอริยสัจ ความ
ทุกขหรือปญหา ทานสอนใหกำหนดรู (ปริญไญยธรรม), สมุทัยคือตัณหา
เปนสิ่งควรละ(ปหาตัพพธรรม), นิโรธ ควรทำใหแจง คือรูแจงเห็นจริง
(สัจฉิกาตัพพธรรม), มรรค ควรเจริญ อบรม ทำใหมาก(ภาเวตัพพธรรม)
เมื่อมีปญหาใด ก็ควรตรวจสอบใหรูแนดวยปญญาวา มันเปน
ปญหาที่ควรหนีหรือควรสู จะไดไมเสียแรงเปลา หรือถาสูแลวเกิดปญหา
ซ้ำซอนขึ้นมา คิดวาแกปญหาแตเปนการเพิ่มปญหา อยางนี้หนีดีกวา เชน
คนตองการแกปญหาความยากจน ดวยการเลนการ พนัน ทุจริตในหนาที่
เปนตน อยางนี้ ยิ่งสูยิ่งเพิ่มปญหา แตถาสูปญหาความยากจนดวยหลัก
ธรรม เชน ขยันหมั่นเพียรในทางสุจริต รูจักรักษาทรัพยสินที่หาได ดวย
การประหยัด อดออม รูจักคบคนดีเพื่อจะไดชักนำกันไปในทางที่ดี ใชชีวิต
ตามสมควรแกกำลังทรัพยที่หาได ไมฟุมเฟอยเกินไปและไมฝดเคืองเกิน
ไป อยางนี้เปนการแกปญหาที่ถูกตอง ไมเพิ่มปญหา
การวางเฉยหรืออุเบกขานั้น ควรใชปญญาพิจารณาใหถองแทวา
สิง่ นีควร
้ วางเฉย สิง่ นีไม
้ ควรวางเฉย เพราะคนวางเฉยดวยโมหะก็มี วางเฉย
ดวยปญญาก็มี ขอใหวางเฉยดวยปญญา ก็จะทำใหสำเร็จประโยชน

๑๑
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คำถามที่ ๔
ดิฉันชอบนำหนังสือธรรมะไปแจก แตบางทีคิดวาจุดที่ไปแจกนี้
เปนกลุมคนที่มีระดับความรูความสนใจยังไมถึงหนังสือที่เราจะนำไปให
อยางนี้ถือ วาเปนบาป ขอที่วาดูถูกคนอื่นหรือเปลาคะ
ตอบ
ไมบาป เปนการดึงระดับความรูความเขาใจของเขาขึ้นมา ถา
เปนการพูดก็เรียก วา ยกระดับหูผูฟง เปนความจำเปนที่จะตองทำให
ชาวพุทธเลื่อนระดับขึ้นมา จากชาวพุทธอนุบาลมาเปนชาวพุทธประถม
มัธยม อุดมและอุดมพิเศษ ขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกวาเขาจะเปนอริยชนทั้ง ๔
ระดับ มีพระโสดาบันเปนตน

คำถามที่ ๕
การใหทานเปนสิ่งที่ธรรมะสงเสริม แตในแงที่วาทำใหผูรับคอย
แตจะรับของทาน ไมขวนขวายดวยตัวเอง อยางนี้เราจะอธิบายอยางไร
ตอบ
ทานนั้นทานบอกวา จงใหของที่ควรให แกคนที่ควรให ไมใหของ
ที่ไมควรให แกคนที่ไมควรให ตองใชปญญาพิจารณาใหดี การใหทานก็
จะมีผลมากทั้งแกผูใหและแกผูรับ
ในสัปปุริสทานสูตร อังคุตรนิกาย ปญจกนิบาต พระไตรปฎกเลม
๒๒ ขอ -๑๔๘ พระพุทธองคทรงแสดงสัปปุริสทาน คือทานของคนดีไว ๕
ประการ ดังนี้
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๑๒

๑. ใหดวยศรัทธา
๒. ใหโดยเคารพ
๓. ใหตามกาลอันสมควร (เชน ใหเวลาเขาตองการ เวลาเจ็บปวย
หรือหนาผลไมก็ใหผลไม)
๔. ใหดวยจิตอนุเคราะห
๕. ใหโดยไมกระทบตนหรือผูอื่น (คือไมทำตนหรือผูอื่นเดือดรอน)
มีพระพุทธาธิบายขยายอานิสงสแหงทาน ที่ใหโดยชอบทั้ง ๕
ประการนี้วา
- บุคคลผูใหทานดวยศรัทธา เมื่อไปเกิดในที่ใด ๆ ยอมเปนคน
มั่งคั่งมีทรัพยและโภคะมาก มีรูปงาม มองดูนาเลื่อมใส มีผิวพรรณดี
- ผูใหทานโดยเคารพ ยอมไดอานิสงสคือ มั่งคั่ง และบริวารชน
ยอมเชื่อฟง
- ผูใหทานตามกาล ยอมเปนผูมั่งคั่ง เปนผูมีความตองการที่เกิด
ขึ้นตามกาลบริบูรณ คือกาลใดตองการสิ่งใดยอมไดสิ่งนั้น
- ผูใหทานดวยจิตอนุเคราะห ยอมเปนผูมั่งคั่ง ฯ และยอมนอม
จิตไปเพื่อบริโภคใชสอยเครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ อันโอฬาร (บางคน
มีของแตไมอยากใช เก็บไวดูเลน คงเปนเพราะเคยใหทานโดยไมมีจิต
อนุเคราะห)
- ผูใหทานโดยไมกระทบตนและผูอื่น ยอมไดอานิสงสคือ เปนผู
มั่งคั่ง และโภคะของเขายอมไมไดรับอันตรายจากไฟ น้ำ เปนตน
ใหทานซึ่งประกอบดวยองค ๕ ประการนี้ มีอานิสงสที่เหมือนกัน
อยูประการหนึ่ง คืออำนวยผลใหเปนผูมั่งคั่งสมบูรณ นอกจากนั้นผลก็
ตางกันออกไป หากคนใดใหทานประกอบพรอมดวยองค ๕ นอกจากจะ
มั่งคั่งแลวยังจะมีอานิสงสอื่น ๆ ตามมาพรอม คือ

๑๓

15

- รูปงาม ผิวพรรณดี นาเลื่อมใส
- บริวารชนเชื่อฟง
- ความตองการตามกาลเต็มบริบูรณ
- นอมจิตไปเพื่อบริโภคใชสอยของที่มีอยู
- โภคะไมมีอันตรายใด ๆ
ทานนาทำแท

คำถามที่ ๖
เวลาใครทำอะไรใหเราเจ็บใจ เราคิดวาใหอภัยไปดีกวา เพราะ
คิดแลวเรารูสึกเจ็บอยูขางเดียว ปลอยใหกรรมมันตอบสนองไปเอง อยาง
นี้เปนการแกแคนลึกๆ หรือเปลา บาปสองตอ
ตอบ
เรื่องนี้ขึ้นอยูกับเจตนา คือ ถาเราคิดวา “ขอใหกรรมจงตามสนอง
มัน” อยางนี้เปนการแกแคนลึก ๆ โดยขอใหผลกรรมเปนผูแกแคนแทน
แตถาเราไมไดคิดอะไรทำนองนั้น คิดแตวาใหอภัยเขาไป ใครทำดีจักไดดี
ทำชั่วจักไดชั่ว อยางนี้ไมเปนการผูกพยาบาท ไมเปนการแกแคน อยางไร
ก็ตาม กรรมยอมทำหนาที่ของกรรมเองตามธรรมชาติ กฎแหงกรรมนั้น
เปนกฎธรรมชาติ (Natural Law) ไมใชกฎที่คนตั้งขึ้น จึงดำเนินไปตาม
ธรรมชาติ คือใครทำไวอยางไรไมวาดีหรือชั่ว ยอมไดรับผลเชนนั้น เร็ว
บางชาบาง ไดรับผลในชาตินี้บางชาติหนาบาง เปนผลของกรรมในชาติ
กอนบาง สุดแลวแตโอกาสและเงื่อนไขตาง ๆ ขอใหเราศรัทธาลงไปใน
เรื่องกรรมและผลของกรรม ทำใหสบายใจขึ้นและเปนของจริงดวย ไมใช
เพียงแตมีไวเพื่อปลอบใจตัวเอง
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๑๔

คำถามที่ ๗
หนูไดพบพระพุทธรูปองคหนึ่งที่บานคุณนาสวยถูกใจมาก นา
เอยปากให ถาชอบ แตหนูไมเอามา เพราะรูสึกวา ถาเอามาหนูคงจะ
“หลงรูป” พระพุทธรูปองคนี้ อยางนี้เทากับเลี่ยงฝกปฏิบัติหรือเปลาคะ
ตอบ
ถาคิดวา จะหลงรูปพระพุทธรูปองคนั้น ไดมาแลวเอาแตนั่งมอง
พระพุทธรูป ไมเอามาก็ดี เดี๋ยวจะเขาทำนองที่วา พระพุทธรูปบังไมใหเห็น
พระพุทธเจา และไมใหเห็นนิพพาน เพราะเหตุที่ไปยึดติดอยูในพระพุทธ
รูป การยึดถือพระพุทธรูป ในฐานะเปนสิ่งขลังและศักดิ์สิทธิ์ ก็นาจะอยู
ในทำนองนีเหมื
้ อนกัน การเคารพกราบไหวพระพุทธรูปนัน้ เพือ่ สงจิตไปถึง
พระพุทธเจา โดยมีพระพุทธรูปเปนอนุสาวรีย คือเปนที่ตั้งแหงความระลึก
ถึง เหมือนเรากราบไหวรูปของมารดาบิดา เปนตน เพื่อระลึกถึงคุณของ
ทาน พระพุทธรูปเปนเจดียชนิดหนึ่ง (เจดีย แปลวา ที่ตั้งแหงความระลึก
ถึง) ทานเรียกในภาษาวิชาการวา “อุทเทสิกเจดีย”
สิ่งแทนพระพุทธเจาจริง ๆ คือพระธรรมวินัย ดังที่ตรัสแกพระ
อานนทเมื่อจวนจะปรินิพพานวา “ดูกอนอานนท ธรรมและวินัยอันใด ที่
เราแสดงแลวบัญญัติแลว ธรรมและวินัยอันนั้นจักเปนศาสดาของเธอทั้ง
หลายเมือ่ เราลวงลับไปแลว” และตรัสกับพระวักกลิวา “ผูใด
 เห็นธรรม ผูน นั้
ชื่อวาเห็นเรา”
โดยนัยนี้ พระธรรมวินยั ทีพระพุ
่
ทธเจาทรงแสดงแลว บัญญัตแล
ิ ว
จึงเปนสิ่งแทนพระพุทธเจาที่แทจริง

๑๕
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คำถามที่ ๘
พระทานวามีปญหาเรื่องเงิน แกดวยการทำทาน เมื่อเราทำทาน
เปนทานดวยใจไมบริสุทธิ์หรือเปลาคะ เพราะคลายกับวาทำดวยหวังผล
ตอบ
เราจะหวังผลหรือไมหวังผลก็ตาม การใหทานเปนสิ่งที่ดีที่ควร
ทำ และทานก็ใหผลไปตามอานุภาพของทาน เหมือนเราปลูกตนไมชนิด
ใดยอมไดรับผลของตนไมชนิดนั้น และเราสามารถแปรผลใหเปนอยาง
อื่นได ดวยการอธิษฐานหรือการตั้งใจ เหมือนเราเอาผลไมตาง ๆ ไปขาย
ไดเงินมาแลว เอาเงินนั้นไปซื้อสิ่งใดก็ไดตามตองการ (โปรดดูคำถาม-คำ
ตอบในขอ ๕ ประกอบดวย)

คำถามที่ ๙
ปญญาบารมี ๓๐ ทัศ คืออะไรคะ มีอะไรบาง
ตอบ
ขอแกคำถามนิดหนึ่ง คือ ควรจะถามวา บารมี ๓๐ ทัศ มีอะไร
บาง เพราะความจริงมีอยูวา บารมี ๑๐ (ทศบารมี) ทานแบงเปนอยางละ
๓ ชั้น รวมเปน ๓๐ คำวา “ทัศ” ในที่นี้ก็คือ “ทศ” นั่นเอง บารมี ๑๐ คือ
๑. ทาน ๒. ศีล ๓. เนกขัมมะ (การออกบวช หรือ การปลีกตน
ออกจากสิ่งยั่วยวน) ๔. ปญญา ๕. วิริยะ ๖.ขันติ ๗. สัจจะ ๘. อธิษฐาน
๙. เมตตา ๑๐. อุเบกขา
แบงเปนอยางละ ๓ ชั้น คือ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี
ทานอธิบายวา การใหทรัพยสินสมบัติเปนทาน จัดเปนทานบารมี การ
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๑๖

ใหอวัยวะเลือดเนื้อ บุตรภรรยา จัดเปนทานอุปบารมี การใหชีวิตจัดเปน
ทานปรมัตถบารมี ในเรื่องศีลก็ทำนองเดียวกัน การสละทรัพยสินสมบัติ
เพื่อรักษาศีลไวเปนศีลบารมี การยอมสละอวัยวะเลือดเนื้อ บุตรภรรยา
เพื่อรักษาศีลไวเปนศีลอุปบารมี การยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลไวเปนศีล
ปรมัตถบารมี อื่น ๆ อีก ๘ ขอก็ทำนองเดียวกันนี้
อีกปริยายหนึ่ง ความเห็นของผม (วศิน อินทสระ) วา การทำ
อะไรก็ตามเพื่อตนจัดเปนบารมี การทำเพื่อผูอื่นเปนอุปบารมี การทำเพื่อ
ความสิ้นอาสวะหรือเพื่อนิพพาน เปนปรมัตถบารมี ทั้งนี้ไมไดปฏิเสธคำ
อธิบายขางตนของทานโบราณาจารย แตแสดงความเห็น เพื่อพิจารณา
อีกมติหนึ่ง

คำถามที่ ๑๐
เรื่องอัฏฐบริขาร ๘ หมายความวา ใหมีของครบ ๘ อยางหรือ
เจาะจงวาตองมีสิ่งใดบางคะ
ตอบ
อัฏฐบริขาร แปลวา บริขาร ๘ อยางของพระสงฆหรือภิกษุใน
พระพุทธศาสนา คือ
๑ - ๓ ไตรจีวร คือ สบง = ผานุง, จีวร = ผาหม, สังฆาฏิ = ผา
สำหรับหมหนาหนาวมี ๒ ชั้น ปจจุบันนี้นิยมพับแลวพาดบาในงานพิธี
ตาง ๆ
๔ บาตร ภาชนะสำหรับรับอาหาร ทำดวยดินบาง ทำดวยเหล็ก
บาง

๑๗
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๕ มีดโกน สำหรับปลงผมบาง สำหรับตัดเล็บบาง สมัยนั้นเครื่อง
ตัดเล็บยังไมมีอยางในปจจุบันนี้
๖ เข็ม พรอมดวยกลองเข็ม สำหรับเย็บจีวร
๗ ประคตเอว คือผาสำหรับคาดเอว
๘ เครื่องกรองน้ำ หรือหมอสำหรับกรองน้ำเล็ก ๆ เพื่อกันตัวสัตว
เล็ก ๆ เชนลูกน้ำ เปนตน สมัยกอนนิยมขังน้ำไวในตุมหรือในหมอเพื่อดื่ม
กอนจะฉันทานใหกรองเสียกอน เครื่องกรองนี้หุมดวยผาขาวหรือผาสีก็ได

คำถามที่ ๑๑
เวลาถวายผากฐิน พระทานจะถวายไตรจีวรใหแกพระสงฆรูป
หนึ่ง เคยอานวา ทานใหแกพระที่จีวรเกาแลว แตหนูเห็นฆราวาสถวาย
ไตรจีวรแดพระสงฆไดเสมอๆ เมื่อไรก็ได จริงๆ แลวทานกำหนดไวอยางไร
พระองคหนึ่งมีไตรจีวรไดกี่ชุด
ตอบ
ในการรับผากฐินนั้น จะเปนสบงหรือจีวรก็ตาม พระสงฆจะตกลง
กันวาจะใหแกผูใด
เงื่อนไขแรก ใหแกภิกษุผูมีจีวรเกา ถามีจีวรเกามากรูปดวยกัน
ใหใหแกพระสังฆเถระ คือภิกษุผูมีพรรษามากกวารูปอื่น และเปนผูฉลาด
เปนผูสามารถที่จะทำใหพิธีกรรมเกี่ยวกับกฐินสำเร็จลุลวงไปดวยดี แต
ปจจุบันนี้นิยมถวายแกภิกษุผูเปนเจาอาวาส
พระแตละรูปมีไตรจีวรไดหลายชุด ชาวบานจึงถวายไตรจีวรแก
พระไดเสมอ ทานที่มีเหลือใชก็แบงปนใหภิกษุสามเณรอื่น ๆ ที่ขาดแคลน
บางทานเมื่อถึงวันเกิด ก็มีการทำบุญเลี้ยงพระ ถวายจตุปจจัยไทยธรรม
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๑๘

ไตรจีวรซึ่งทานมีอยูเปนอันมาก ที่มีผูเลื่อมใสนำมาถวายตลอดป หรือได
จากที่เปนอุปชฌายบาง จากกรณียกิจอื่น ๆ บาง ทานก็นำออกแจกจาย
แกพระภิกษุสามเณรทั้งหมด แตสิ่งเหลานั้นก็หลั่งไหลเขามาอีก ทานก็
เก็บไวเพื่อบริจาคในปตอไป (ตัวอยางเชน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช(จวน อฺุฐายี) แหงวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ)

คำถามที่ ๑๒
อาการวัตตาสูตร คือ อะไรคะ มีใจความวาอยางไร เห็นในหนังสือ
กลาววา ควรสวดอยูเสมอ
ตอบ
อาการวัตตาสูตร ผมยังไมเคยพบในพระสูตรฝายเถรวาท เขาใจ
วาเปนพระสูตรทางฝายมหายาน เริ่มตนดวยพระพุทธคุณ ๙ ตอไปก็พูด
ถึงพระพุทธเจาทรงสมบูรณดวยพระบารมีตางๆ ที่คนนิยมสวดกัน เห็นจะ
เปนเพราะพรรณนาอานิสงสไวมาก คลายกับคาถายอดพระกัณฑไตรปฎก
ความเห็นผมวา นาจะสวดพระสูตรหรือคาถาที่แปลแลวเปนธรรมะขอ
ปฏิบัติ ซึ่งเมื่อนำไปปฏิบัติแลว มีผลดีแกชีวิตจิตใจ เชน ธัมมจักกัปวัตน
สูตร (วาดวยอริยสัจ ๔), อนัตตลักขณสูตร (วาดวยขันธ ๕ เปนอนัตตา),
อาทิตตปริยายสูตร (วาดวยอายตนะภายในภายนอก เปนตน เปนของ
รอน), ธรรมนิยามสูตร (วาดวยไตรลักษณ) ฯลฯ และคาถา เชน ภารสุตต
คาถา (วาดวยขันธ ๕ เปนภาระอันหนัก เปนตน)

๑๙
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คำถามที่ ๑๓
มีหนังสือ อานิสงส “กลาวไววา การทำทาน มีขอหนึง่ กลาววา ผูใด

สรางฆอง กลอง แคน ซอ หอยสังข ป แตร แตรวง ดนตรี ใหเปนทาน จัก
ไดอานิสงส ๖๐ กัลป” เรียนถามวา ถวายดนตรีเปนทานไดหรือคะ
ตอบ
การสรางระฆังหรือกลองไวที่วัดเปนสิ่งสมควร เพราะเปนเครื่อง
มือสำหรับเรียกคนเขาวัด ถือเปนสัญญาณบอกใหพระเขาโบสถ ทำวัตร
สวดมนต เปนตน ผมเคยเห็นในชนบท ทานจะใชเสียงระฆังและเสียงกลอง
เพื่อประโยชนดังกลาวนี้ ตอนเย็นวัน ๗ ค่ำหรือ ๑๔ ค่ำ ทานจะตีระฆังหรือ
ตีกลองบอกใหชาวบานรูว าวันรุง ขึน้ เปนวันพระ ชาวบานจะไดมาชุมนุมกัน
ใหทาน รักษาศีลและฟงธรรม
สวนเครื่องดีดสีตีเปาตางๆ อันเปนเครื่องดนตรีนั้น ทานวา เปน
ทานที่ไมเปนบุญ ใหก็ไดแตก็อยาหวังบุญ ทานกลาวถึงทานที่ไมเปนบุญ
ไว ๕ อยาง คือ
๑. ใหมหรสพ
๒. ใหน้ำเมา
๓. ใหโคตัวเมียแกโคตัวผู
๔. ใหหญิงแกชาย
๕. ใหจิตรกรรมที่เปนอนาจาร
ขอ ๓. กับขอ ๔. นั้น พิจารณาดูแลวนาจะเปนเพราะ อุดมคติของ
พระพุทธศาสนา นอมไปในทางที่ใหดับภพ คือ ไมตองเวียนวายตายเกิด
การใหสัตวตัวเมียแกตัวผู หรือการใหหญิงแกชาย เปนการกอภพกอชาติ
ซึ่งเปนการกอทุกขนั่นเอง ทานจึงไมสงเสริม
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๒๐

สำหรับเรื่องการใหมหรสพเปนทานนั้น หมายถึงมหรสพที่จูงจิต
คนใหเพิ่มพูนราคะ โทสะ โมหะ ดังที่พระพุทธเจาตรัสแกนักฟอนคนหนึ่ง
วา คนทั้งหลายมีราคะ โทสะ โมหะมากอยูแลว การกระทำของทานเปน
ไปเพือ่ เพิม่ พูนราคะ โทสะ โมหะ ใหมากขึน้ อีก จึงมีหวังไปเกิดในอบายภูมิ
หลัง จาก ตาย แลว นัก ฟอน คน นั้น ฟง แลว สลด ใจ ตอ มา ได ออกบวช
บำเพ็ญเพียร จนไดสำเร็จอรหัตตผลเปนพระอรหันตองคหนึ่ง

คำถามที่ ๑๔
อีกขอหนึ่งกลาววา “ผูใดถวายเตียง เกาอี้ ฟูก เบาะ ใหเปนทาน
ก็จักไดอานิสงส ๑๖ กัลป” พระไมใชฟูก ไมใชหรือคะอาจารย
ตอบ
หมายถึง ใหแกฆราวาส

คำถามที่ ๑๕
อยากจะทราบวา หนังสือหรือบทความของอาจารย วศิน เรื่อง
อุปสมบทภิกษุณี (นานแลว) หาอานไดจากที่ไหนคะ ขอบคุณคะ
ตอบ
เคยเขียนไวในเรื่องพระอานนท พุทธอนุชา ตอนที่วาดวยพระ
นางปชาบดีโคตมีขอบวชเปนภิกษุณี

๒๑
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คำถามที่ ๑๖
คำวา “สังขาร” ที่ปรากฎในพระไตรปฏก มีหลายความหมาย
อยากใหอาจารยสรุปความหมายใหหนอยครับ
ตอบ
๑. สังขารในขันธ ๕ หมายถึงความคิดปรุงแตง คือคิดไปตางๆ
ถาอกุศล เขา มา ปรุง ก็ เปน อกุศล สังขาร ถา กุศล เขา มา ปรุง ก็ เปน กุศล
สังขาร พวกกิเลสเปนอกุศลสังขาร พวกคุณธรรมเปนกุศลสังขาร จิตของ
คนเราจะดีหรือชัว่ ก็อยูที สั่ งขารนีเอง
้ ปรุงแตง เชน โทสะปรุงก็เปนจิตมีโทสะ
เมตตาปรุงก็เปนจิตมีเมตตา
๒. สังขารที่กลาวถึงในไตรลักษณ หมายถึงสิ่งทั้งปวง ทั้งที่เปน
นามธรรม และ รูป ธรรม ลวน แต เปน ทุกข ไม เที่ยง และ เปน อนัตตา มี
พระพุทธภาษิตทีน่ าสนใจเกีย่ วกับเรือ่ งนีว้ า “เมือ่ ใดบุคคลเห็นดวยปญญา
วา สังขารทัง้ ปวงไมเทีย่ ง เปนทุกข ธรรมทัง้ ปวงเปนอนัตตา (รวมทัง้ สังขาร
และมิใชสังขาร) เมือ่ นัน้ บุคคลยอมเบือ่ หนายในทุกข นัน่ คือทางแหงความ
บริสุทธิ์”
๓. สังขารที่หมายถึง สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงขึ้นทั่วไป หรือเรียกอีก
อยางหนึ่งวาสารประกอบ (Compounded things) คือ สสารทั้งปวง เชน
คน สัตว สิ่งของตาง ๆ
บางแหงทานแบงสังขารออกเปน ๒ คือ
๑. อุปาทินกสังขาร หมายถึง สังขารที่มีใจครอง เชน คน เทวดา
สัตวเดรัจฉาน
๒. อนุปาทินกสังขาร หมายถึงสังขารทีไม
่ มใจ
ี ครอง ไดแก สรรพสิง่
ทั้งหลาย เชน ดิน น้ำ ลม ไฟ ตนไม ภูเขา เปนตน
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คำถามที่ ๑๗
พระสงฆทีเลี
่ ย้ งดูฆราวาสหญิง(ทีคาด
่ วาจะอยูร วมชีวติ กันในภาย
หนา) โดยนำของทีรั่ บถวายจากญาติโยม และปจจัย(เงิน)สงเสีย โดยฝาย
หญิงไมตองทำงาน หาเลี้ยงชีพ ในทางธรรมและทางโลกพระสงฆมีความ
ผิดหรือไม และผูหญิงที่เปนฝายรับผิดหรือไม จะเปนเวรกรรมหรือไม
ตอบ
ผิดทัง้ ๒ ฝาย เปนเวรกรรมทัง้ ๒ ฝาย ไมควรทำอยางยิง่ ในคำถาม
บอกเจตนาอยูแลววา เลี้ยงไวเพื่อสึกไปแตงงานกัน ภาษาทางวินัยทาน
เรียกวา ทำของที่เขาใหดวยศรัทธาใหตกไป เปนการทำลายศรัทธาของ
ประชาชน เสื่อมเสียถึงพระพุทธศาสนาดวย ที่ชาวบานเขาเรียกวา ทำให
ศาสนาเสื่อม
ถาทำดวยจิตอนุเคราะห ดวยเมตตา เชน ผูหญิ
 งพิการหรือตกยาก
เลี้ยงบิดามารดาแตหาไดไมพอ พระจะชวยบาง เชน นำอาหารมาให หรือ
ใหปจจัยเพื่อการสงเคราะหบาง ก็ไมเปนไร บัณฑิตทานไมติเตียน กลับจะ
ไดความนิยมนับถือเสียอีก เพราะทำดวยจิตบริสทุ ธิ์ เสมือนเขาเปนญาติ ตอ
ไปภายหนาถาเขาฟนตัวได มีหลักฐานมั่นคง เปนทางใหเขาบำรุงศาสนา
และพระสงฆ ดวยความกตัญูกตเวที เพราะเคยไดรับอุปการะมาจาก
พระศาสนา

คำถามที่ ๑๘
ถา จะ รบกวน อาจารย มา บรรยาย ธรรม ที่ รพ . นครปฐม บาง จะ
สะดวกหรือไมคะ ถาไดเมื่อไรและตองเตรียมสิ่งใดอยางไรบางคะ กราบ
ขอบพระคุณลวงหนาคะ

๒๓
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ตอบ
เรื่อง นี้ ขอขอบคุณ ที่ ระลึกถึงและ อยาก ให ไปบรรยาย ธรรม แต
ตองขออภัยที่ไมสามารถรับคำเชิญได เพราะเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ ได
งดรับเชิญไปบรรยายภายนอกมาหลายปแลว เกรงวาถารับไว พอถึงเวลา
เขาจริง ไปไมได ทำใหผูเชิ
 ญตองเสียงานเสียการ อยางไรก็ตามขอขอบคุณ
อีกครั้งหนึ่ง
คำถามที่ ๑๙
เรียนถามอ.วศินคะ ๑.เมือ่ มีโอกาสไปวัดตางๆมักนำเทียนไปถวาย
เพราะเห็นวาทีวั่ ดมักไมคอยมีเทียน ระหวางทีถวาย
่ ก็นอมจิตคิดถวายเทียน
เปนพุทธบูชา ไมทราบวาทำถูกไหมคะ อานิสงสของการถวายเทียนคือ
อะไรคะ
ตอบ
ดีแลว เทียนใหแสงสวาง ทานกลาววาผูให
 แสงสวางชือ่ วาใหจักษุ
ทำใหเปนผูมี จักษุดี ขอนีเห็
้ นไดงาย เชน ในทีมื่ ดเรามองไมเห็นอะไร แตพอ
มีแสงสวาง เราก็มองเห็นสิ่งตาง ๆ ได
คำถามที่ ๒๐
เรียนอาจารยวศินคะ ที่เรียนถามไปเรื่องภิกษุณีนั้น ดิฉันพูดสั้น
ไปนะคะ คือทราบมาวา อาจารยไมเห็นดวยกับการบวชภิกษุณีเถรวาทใน
ปจจุบนั ซึง่ ดิฉนั เองก็เห็นดวยอยางยิง่ กับอาจารยนะ คะ จึงอยากเรียนถาม
เผื่อวาอาจารยจะเคยเขียนประเด็นนี้ไวนะคะ ขอบพระคุณอีกทีนะคะ
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ตอบ
เคยตอบทางวิทยุ และเคยตอบกับลูกศิษยทีไป
่ เรียนหนังสือดวย ทัง้
ทีเป
่ นพระและคฤหัสถวา การบวชภิกษุณนัี น้ ตองบวชจากสงฆสองฝายคือ
ทัง้ ฝายภิกษุณสงฆ
ี และฝายภิกษุสงฆ แตเมือ่ บัดนีภิ้ กษุณสงฆ
ี ฝายเถรวาท
ไมมีแลว จะบวชไดอยางไร พระสงฆในเมืองไทยจึงไมกลาบวชให
เดิมทีเดียวพระพุทธเจาก็ไมมีพระประสงคที่จะใหผูหญิงบวชเปน
ภิกษุณี จึงทรงหามพระอานนทมิใหขวนขวายเพื่อใหผูหญิงบวช ตรัสกับ
พระอานนทวา ถามีผูหญิงเขามาบวช ศาสนาของพระองคก็จะลดทอน
ลงเหลือครึ่งหนึ่ง เชน ถาศาสนาจะตั้งอยู ๑,๐๐๐ ป ก็จะลดเหลือ ๕๐๐
ป แต เมื่อ จำเปน ตอง ทรง อนุ ญาตให ผู หญิง เขา มา บวช เปน ภิกษุณี แลว
เพราะพระนางมหาปชาบดีโคตมีเปนตนเรื่อง ก็ทรงวางเงื่อนไขตางๆ ไว
อยางรัดกุม เชน ครุธรรมสำหรับภิกษุณี ๘ ประการ เปนตน จนถึงสิกขาบท
สำหรับภิกษุณีก็มีมากถึง ๓๑๑ ขอ ในที่สุดภิกษุณีสงฆก็คอยๆ กรอนหาย
ไป ไมตัง้ อยูยั ง่ ยืนมัน่ คงเหมือนภิกษุสงฆ ผมเขาใจวาเปนพระประสงคของ
พระพุทธเจาดวยที่ใหเปนเชนนั้น

คำถามที่ ๒๑
กราบเรียนถามอาจารยวา จะใชหลักธรรมอยางไรดีมาประยุกต
ใชกับปญหาเกี่ยวกับลูกชายวัยรุน ชวงนี้ไดอานหนังสือธรรมะหลายเลม
เกี่ยวกับ หัดรู หัดดู จิต พยายามนำมาใชเวลาทุกขเกี่ยวกับลูกชายที่ไม
เชื่อฟง พยายามเฝาดูจิตตัวเองวากำลังโกรธ ก็จะนึกถึงกฏไตรลักษณ วา
จะกำหนดใหลูกคิด และ ฟงตามที่เราคาดหวังไมได ก็จะปลอยๆ บาง แต
ดวยความรักและหวงใย ก็อดทีจะ
่ หวงไมได ก็ทุกขอีก รบกวนอาจารยดวย
นะคะ

๒๕
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ตอบ
ขอใหคิดวา เราเกิดมาเปนแมลูกกันก็จริงแตก็เปนเพียงรางกาย
สวน จิตใจ บุญ หรือ บาป เปน ของ ที่ เปน สวน ตัว คือ ของ ใคร ของ คน นั้น
พระพุทธเจาทรงสอนใหพิจารณาเนือง ๆ วา สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ
ของตน ผูทำดียอมไดดีทำชั่วยอมไดชั่ว ขอใหปลงใจใหได พอแมดีลูกไม
ดีก็มี พอแมไมดีลูกดีก็มี พอแมดีลูกดีก็มี พอแมไมดีลูกไมดีก็มี เมื่อเรา
รูสึกตัววาไดทำหนาที่ของแมดีที่สุดแลว ตอไปก็ใหเปนเรื่องของกรรมของ
แตละคน ขอใหระลึกอยูเสมอ
 วา ชีวติ มนุษยเปนสนามทดลองแรงกรรม
วาใครไดทำดีทำชั่วมาอยางไร
อีก ประการ หนึ่ง เมื่อ คุณ ให ทาน สิ่ง ใด ก็ ควร จะ ให โดย เคารพ
ออนนอม พระพุทธเจาทานตรัสสอนวาผูที ให
่ ทานโดยเคารพ จะอำนวยผล
ใหเปนผูมั่งคั่ง และบริวารเชื่อฟง (สัปปุริสทานสูตร)

คำถามที่ ๒๒
ขอรบกวนสอบถามคำถามอาจารยนะครับ อยากทราบวา ทำไม
พระพุทธเจาองคปจจุบนั จึงมีพระชนมชีพนอยทีส่ ดุ คือ ๘๐ พรรษา แตองค
กอนๆๆมีตัง้ แต ๒๐,๐๐๐ พรรษาขึน้ ไปครับ แลวมีพระพุทธเจาองคใดอายุ
พรรษาเทาองคปจจุบันครับ ซึ่งหากวิเคราะหดู นาจะมีนะครับ
ตอบ
พระพุทธเจาของเราทานทรงอุบัติขึ้นในสมัยที่มนุษยอายุนอย คือ
๑๐๐ ป ต่ำหรือสูงกวา ๑๐๐ ป ไปก็ไมมากนัก พระพุทธเจาจึงตัดสินพระทัย
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา หากจะอยูตอไปอีกก็เพียง ๑๒๐ ป
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ซึ่งเปนกัปปอายุคนในสมัยนั้น อยางเชน พระมหากัสสปหรือพระอานนท
อยูไปไดถึง ๑๒๐ ป
พระพุทธเจาองคทีมี่ พระชนมายุยาวนานเปนหมืน่ ๆ ป หลายหมืน่
ป เพราะทานอุบตั ขึิ น้ ในสมัยทีมนุ
่ ษยสมัยนัน้ อายุมากเชนนัน้ พระพุทธเจา
องคตอไปคือ พระเมตไตรยก็มีอายุยืนเปนหมื่นปเหมือนกัน เพราะมนุษย
สมัยของทานอายุยืนเชนนั้น พระพุทธเจาที่มีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา
เทากับพระพุทธเจาของเรา ยังไมเคยพบในตำราใดๆ แมพระชนมายุของ
พระพุทธเจาจะนอย แตพระธรรมคำสอนอันเปนผลงานของทาน ยัง่ ยืนมา
ไดจนบัดนี้ และยังจะยั่งยืนตอไปอีกในภายหนาไมมีขอบเขต ตราบเทาที่
พุทธบริษทั ยังปฏิบตั ดีิ ปฏิบตั ชอบ
ิ โลกก็จะไมวางจากพระอรหันต เพียงเทา
นีก็้ นาจะพอใจแลว ตามหลักพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดทางพุทธศาสนา
อายุมากหรือนอยไมสำคัญ ความสำคัญอยูที ่ ไดทำอะไรไวใหเปนประโยชน
แกสังคมบาง
คำถามที่ ๒๓
การตอบแทน เกื้อกูลบิดามารดา ญาติพี่นอง เปนมงคลสูงสุด
อยางหนึ่ง แตความพอดีของแตละบุคคลไมเทากัน เราจะชวยตลอด แตมี
ขีดจำกัดของเราเอง เพราะการเบียดเบียนตัวเองรายกาจกวาเบียนเบียดผู
อื่น กรณีที่เราไมชวยทานทุกเรื่อง(เรื่องดานดีนะครับ)จะบาปไหมครับ
ตอบ
การเกือ้ กูลแกผูอื น่ เชน มารดาบิดา เปนตน เปนสิง่ ควรทำและเปน
มงคลอันสูงสุดตามที่คุณกลาวมาแลว แตเนื่องจากความสามารถของเรา
มีอยูอยางจำกัด ก็ขอใหเกื้อกูลเทาที่ความสามารถของเรามีอยู ไมเดือด

๒๗

29

รอนเกินไป ในพระสูตรที่วาดวยการใหทานของคนดี มีอยูขอหนึ่งวา การ
ใหทานโดยไมกระทบตนและไมกระทบผูอื่น อำนวยผลเปนความมั่งคั่ง
และโภคทรัพยไมเสื่อม (ดูสัปปุริสทานสูตร)
ความตองการของผูอื่นมีมาก ไมวาจะเปนมารดาบิดาหรือญาติ
พี่นอง เราคงไมสามารถสนองความตองการของทานเหลานั้นไดทุกอยาง
เพราะความสามารถและทรัพยสินของเราก็มีอยูอยางจำกัด การชวยเรื่อย
ไปอาจทำใหทานเสียก็ได ขอใหใครครวญดูใหดี การไมชวยบางก็ไมเปน
บาป เมื่อเห็นวาไมจำเปน

คำถามที่ ๒๔
เราจะมีอุบายอยางไรในการลดอัตตาตัวตนของเราลง ปจจุบัน
ปฏิบัติอยู เดินสายสมถภาวนา แตรูตัววาเปนคนที่มีอัสสมิมานะมาก แก
ไมตกคะ อยากใหทานอาจารยชวยกรุณาแนะนำอุบายวิธีดวยคะ
ตอบ
ขอตอบโดยยกเอาพระพุทธภาษิตทีตรั
่ สแกพระโมฆราชวา “ดูกอน
โมฆราช ทานจงพิจารณาดูโลกนี้ (ทัง้ โลกทเรา
ี่ อยูอาศั
 ย และโลกคือหมูสั ตว)
วาเปนสุญญตา คือ วางเปลา ถอนความเห็นวาเปนตัวตนเสีย ฯ”
เมื่อพิจารณาอยูอยางนี้บอย ๆ ก็จะเห็นความไมมีตัวตนของเรา
และสิ่งทั้งหลาย เห็นวาสิ่งทั้งปวงลวนแตเปนสมมติบัญญัติ อัตตาตัวตน
ี คือไมมี
นาจะคอย ๆ ลดลงได อีกอยางหนึง่ พยายามทำตัวเปนคนไมมปม
ทั้งปมดอยและปมเขื่อง โดยการไมนำตนไปเทียบกับใคร และไมนำใคร
มาเทียบกับตน ปมเกิดเพราะการเปรียบเทียบ ปมเขื่องทำใหยกตนขมผู
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อื่น ปมดอยทำใหนอยเนื้อต่ำใจหรือริษยาผูอื่น สิ่งเหลานี้เปนเหยื่อของอัส
มิมานะทั้งนั้น
เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ มี พุทธ ศาสน สุภาษิต บท หนึ่ง เตือน ใจ เรา ไว วา
“ผูมีสติวางเฉย ไมสำคัญตนวาเสมอเขา วิเศษกวาเขา หรือต่ำกวาเขา
กิเลสที่ทำใหฟูขึ้นยอมไมมีแกบุคคลเชนนั้น” (อุเปกฺขโก สทา สโต น โลเก
มฺตี สมํ น วิเสสี น นีเจยฺโย ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา)
คุณปฏิบตั ธรรม
ิ เดินตามสายสมถะก็ดีแลว แตควรจะเพิม่ วิปส สนา
เขามาดวย คือ บางคราวทำสมถะ บางคราวทำวิปสสนาควบคูกันไป หรือ
สลับกันไปก็ได วิปสสนาเปนสิ่งละลายตัวตน คือพิจารณาความไมเที่ยง
ความเปนทุกข และความเปนอนัตตาของสิง่ ทัง้ หลาย ทำใหไมยึดมัน่ ถือมัน่
ทำใหโปรงเบา พระพุทธเจาตรัสวา การถอนอัสมิมานะเสียไดเปนบรมสุข
คำถามที่ ๒๕
ถาดิฉนั จำเปนจะตองอยูทำ
 OT. ทัง้ ๆทีดิ่ ฉนั ไมคอยมีงานทำ (ดิฉนั
ทำงานดานเอกสารคะ) แตจำเปนตองอยู เพราะมีความจำเปนในเรือ่ งของ
รายไดที่ไมเพียงพอ ในแตละเดือนตองนำมาจายหนี้สินนั้น การกระทำ
อยางนี้ ถือวาเปนการเบียดเบียนบริษัท และเปนบาปหรือไมคะ
ตอบ
ไม เบียดเบียน บริษัท และ ไม บาป เพราะ เปน ขอ ตกลง ระหวาง
นายจางกับลูกจาง คุณก็ทำตามขอตกลงนั้น ขอใหสบายใจ รีบใชหนี้ให
หมด ความเปนหนี้เปนทุกขในโลก ความไมมีหนี้เปนสุขอยางหนึ่งของ
คฤหัสถ นี่เปนพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจาตรัสไว

๒๙
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คำถามที่ ๒๖
การคบกับคนที่มีสามีหรือภรรยาแลว เปนการคบกันในแบบ
เพื่อน พี่นอง ที่ใหความรูสึกดีๆซึ่งกันและกัน ไมไดมีเจตนาที่จะทำใหเคา
เลิกกัน หรือตองการแยงมา ดวยการโทรศัพทหากันบาง, เจอกันบาง ทาน
ขาวกันบาง หรืออาจจะซื้อของใหกันบาง อยางนี้ผิดหรือเปนบาปหรือ
เปลาคะ
ตอบ
ไมผิดและไมบาป มนุษยเราอยูกันเปนสังคม ตองเอื้ออาทรตอ
กัน มีน้ำใจไมตรีตอกัน เปนความอบอุนและผาสุก ในเมื่อไมไดกาวลวง
ศีลธรรมอันดีงาม มิตรภาพเปนสิ่งที่ดีในหมูมนุษย

คำถามที่ ๒๗
๑. การขออโหสิกรรมหรือการอโหสิกรรมใหผูอื่น ทำใหกรรมที่
เคยกอตอกันนั้นหายไป? เราไมตองรับกรรมใชหรือไมคะ ๒. การอดโทษ
ในหนังสือธรรมะหลายเลม หมายถึงการยกโทษใชไหมคะ ๓. การพูดเท็จ
เพื่อใหผูอื่น (เชน บิดามารดา) สบายใจ ถือวาเปนบาปหรือไมคะ หากเรา
ขออโหสิกรรมในอนาคตและทานยกโทษให ยังจะมีกรรมไหมคะ
ตอบ
๑. การขออโหสิกรรม และการใหอโหสิกรรมเปนเพียงไมถือโทษ
ตอกัน ใหอภัยตอกัน แตกรรมชั่วที่เปนบาปซึ่งทำตอกัน เปนเรื่องของกฎ
แหงกรรมที่จะใหผลไปตามหนาที่ของกรรม เราจะตองไดรับผลแหงกรรม
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ตามสมควรแกการกระทำ เพราะกฎแหงกรรมเปนกฎที่ไมใชคนสรางขึ้น
เปนกฎธรรมชาติ
๒. การอดโทษในหนังสือธรรมะ หมายถึงการยกโทษให ไมเอาโทษ
ไมถือโทษ คือใหอภัย
๓. การพูดเท็จในลักษณะนี้ ศีลขาดแตไมบาป เมื่อไมเปนบาปก็
ไมตองรับผลของบาป ถาจะบอกความจริงแกทานในภายหลัง ก็ดีเหมือน
กัน ทานจะไดรูความจริง ตัวผูพูดก็ไมมีเวรกรรมอะไร

คำถามที่ ๒๘
อยากทราบวาการทานอาหารมังสวิรัติจะมีผลเกี่ยวของกับการ
ปฎิบัติธรรมหรือไม เพราะเทาที่เห็น และทราบมาหลายสถานปฎิบัติธรรม
จัดอาหารมังสวิรัติ เทาที่ไดลองหันมาทานอาหารที่ไมมีเนื้อสัตวเจือปน
มากวา ๑ เดือน ก็รูสึกวาดี อารมณเย็นขึ้น และรางกายสุขภาพโดยรวม
สบายขึ้น จากการไปวัด และธรรมสถานบางแหงที่ทานอาหารปราศจาก
เนื้อสัตว พระสงฆองคเจา ดูรูสึกเยือกเย็น อารมณแจมใสดี
ตอบ
เรือ่ งอาหารมังสวิรตั นีิ ้ พระพุทธเจาไมไดทรงบัญญัตไว
ิ วา ภิกษุทุก
รูปหรือพุทธบริษัทจะตองบริโภคอาหารมังสวิรัติ พระเทวทัตเคยทูลขอให
พระพุทธเจาทรงบัญญัติเรื่องนี้เปนวินัยวา ใหภิกษุทุกรูปถือบริโภคอาหาร
มังสวิรัติ แตพระพุทธเจาทรงปฏิเสธ แตตรัสอนุโลมวา ผูใดประสงคจะถือ
ก็ถือได ผูใดไมประสงคจะถือก็ไมตองถือ ทรงอนุญาตใหฉันเนื้อหรือปลา
ที่มีเงื่อนไข ๓ อยาง คือ
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๑. ไมไดเห็นเขาฆาสัตวนั้น
๒. ไมไดยินไมไดฟงวาเขาฆามาเพื่อตน
๓. ไมไดสงสัยวาเขาฆามาเพื่อตน
พน จาก เงื่อนไข ๓ อยาง นี้ แลว ทรง อนุ ญาตให ฉัน ได สำหรับ
อุบาสก, อุบาสิกาผูเครงครัดในศาสนาจะถือตามนี้บางก็ได สำหรับภิกษุ
นั้นทานใหพิจารณาเนือง ๆ วา “การเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องดวยผูอื่น คือ
ตองอาศัยผูอื่น ตองทำตัวใหเขาเลี้ยงงาย“
โดยนัยนี้ พระไมมสิี ทธิเลือกอาหาร คงฉันตามทีชาว
่ บานถวาย ถา
ิ เอง

อยูใน
 ถิน่ ทีชาว
่ บานกินอาหารมังสวิรตั ิ พระก็ตองฉันอาหารมังสวิรตั อยู
เรือ่ งปญหาเกีย่ วกับการบริโภคเนือ้ สัตวนี้ ไดเขียนไวละเอียดแลวในหนังสือ
“สาระสำคัญแหงพุทธปรัชญามหายาน” บทที่ ๕ ตอนทีว่ าดวยปญหาเรือ่ ง
การบริโภคเนือ้ สัตว ไดยกเอาทรรศนะของทานพุทธทาสภิกขุ, อาจารยสุชีพ
ปุญญานุภาพ และทานมหาตมคานธี มาไวในที่นั้นดวย
เรือ่ งอายุสัน้ ,อายุยืนของคนเรานัน้ ขึน้ อยูกั บปจจัยหลายอยาง ตาม
นัยแหงพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต พระพุทธเจาไดตรัส
ถึงเหตุ ๕ อยางที่เปนปจจัยใหคนอายุสั้น มีขอความโดยยอดังนี้
เหตุที่ทำใหอายุสั้น ๕
๑. ชอบทำในสิ่งแสลงแกตน
๒. ไมรูจักประมาณในสิ่งอันไมแสลง
๓. ชอบบริโภคอาหารที่ยอยยาก (อปริณตโภชี)
๔. เที่ยวไมรูจักกาล (อกาลจารี)
๕. ไมประพฤติพรหมจรรย (อพฺรหฺมจารี)
องฺ. ปฺจก. ๒๒/๑๖๓/๑๒๖
การเที่ยวไมรูจักกาล ทำใหตองอดหลับอดนอน ทอนกำลัง สติ
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ปญญาและกำลังกาย สวนในขอ ๕ ไมประพฤติพรหมจรรยคือไมวิรัติ
จากเมถุนกรรม ผูมักมากในทางเมถุน เปนเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำใหอายุ
สั้น สังเกตวา พระผูประพฤติพรหมจรรย มักอายุยืนกวาฆราวาส ทั้ง ๆ ที่
อาหารและเครื่องบำรุงนอยกวา
ถามวา ถาอยางนั้น คนโสดก็ควรจะอายุยืนกวาคนแตงงาน ?
ตอบวา ตามปกติโดยสวนเฉลีย่ คนโสดทีเป
่ นชายอายุสัน้ กวาชาย
ที่แตงงาน
เพราะเหตุไร ?
เพราะ คน โสด มิได หมายความ วา ประพฤติ พรหมจรรย เขา ยัง
เกี่ยวของดวยเมถุนกรรมอยู และยังจะชอบทำใน ๔ ขอแรกดวย
เหตุที่ทำใหคนอายุยืน ทรงแสดงไวตรงกันขามกับที่ทำใหอายุสั้น
นอกจากนียั้ งมีปจจัยอืน่ ๆ อีก ทีทำให
่ คนอายุสัน้ หรืออายุยืน เชน เรือ่ งของ
กรรม เปนตน คนแกบางคนอายุ ๑๐๐ กวาป ชีวิตประจำวันเขาหาปลากิน
ทุกวัน บางคนอยูในศีลในธรรมแตอายุสั้นก็มี
คำถามที่ ๒๙
ดิฉัน อยาก ทราบ วา เมื่อ แตงงาน มี ครอบครัว แลว อยู ดวย กัน
ประมาณเกือบ ๒๐ ป แตสามีมีเมียนอย (มีมานานกวา ๑๘ ป) ดิฉนั ทำใจได
แลว และคิดวานี่คือกรรม โดยในความคิดของดิฉันคิดวาการที่ใจเราไม
เปนทุกขก็เปนการหมดกรรม และการทีเรา
่ ยังอยูด วยกัน โดยไมตองเอาใจ
ใสกัน ไมคอยอยากจะพูดคุยกัน (คิดวานี่คือการตัดกรรม จะไดไมตองมา
ชดใชกันอีก) และพยายามจะไมยุง เกีย่ วกัน ไมวาจะเปนบานเล็ก และลูกๆ
ของบานเล็ก แตสามีพยายามใหดิฉนั อยูเป
 นครอบครัวใหญ มี ๕ คน (ดิฉนั
สามี เมียนอย ลูกอีก ๒ คน) ดิฉนั คิดวาจะไมยุง เกีย่ วดวย เพราะรูส กึ วามีแต
เรื่องเขามาหาดิฉัน ทั้ง ๆ ที่ดิฉันก็อยูสวนของดิฉัน ขอคำแนะนำดวยคะ
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ตอบ
ที่คิดและที่ทำอยู ดีแลว ถูกตองแลว ขอใหคิดบอย ๆ วา สัตวทั้ง
หลายมีกรรมเปนของของตน ผูทำดียอมไดดี ผูทำชั่วยอมไดชั่ว คิดอยางนี้
ไดก็สบายใจ

คำถามที่ ๓๐
การเลือกใหทานจะเปนสังฆทานใหมครับ เชน เวลาพวกผมจะ
ทานจะเลือกทานหมูหรือคณะ สงฆที่ทานปฎิบัติเพื่อพนทุกข ไปดูวัด ดูวา
ดูทางจงกรม ครูเดียวก็พอจะรูครับ วาปฎิบัติแบบไหน
ตอบ
ฟงดูคุณเลือกสถานที่ เลือกคณะ แตไมไดเลือกเจาะจงบุคคล แบบ
นี้เปนสังฆทานได ถาเจาะจงบุคคลจึงจะไมเปนสังฆทาน

คำถามที่ ๓๑
มีแมเปนคนกินเหลามาก ตองเปนคนซื้อเหลาใหแม แตตัวเองไม
กิน อยากทราบวาเปนบาปหรือไมคะ
ตอบ
คิดวาไมบาป เพราะไมมีจิตคิดสงเสริมใหแมดื่ม ใจจริงของคุณ
ผมคิดวา คุณอยากใหแมเลิกและจะยินดีมากถาแมเลิกเหลา ในอรรถกถา
ธรรมบทเลาวา สตรีผูหนึ
 ง่ เปนโสดาบันเปนภรรยาของนายพรานเนือ้ เชาขึน้
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มาเมือ่ นายพรานจะไปลาเนือ้ ก็ขอใหนางไดหยิบเครือ่ งมือในการลาสัตวให
นางก็หยิบใหตามหนาทีของ
่ ภรรยา แตไมไดคิดสักนิดหนึง่ วาขอใหเขาเอา
เครือ่ งมือนีไป
้ ฆาสัตวเถิด เมือ่ ภิกษุทัง้ หลายสนทนากันถึงเรือ่ งนีว้ า นางจะ
มีบาปหรือไมมี พระพุทธเจาตรัสบอกวา “นางไมมบาป
ี เพราะไมมเจตนา
ี
ใน
การฆา แลวตรัสเปรียบเทียบวา เมื่อฝามือไมมีแผล บุคคลยอมถือยาพิษ
ไปได โดยที่ยาพิษไมกำซาบลงไปในฝามือ บาปยอมไมมีแกผูไมทำ”
เรื่องของคุณก็คลายๆ เรื่องนี้ ขอใหคุณสบายใจ และถาเปนไปได
ควรหาทางใหแมเลิกเหลาก็จะไดบุญมากขึ้น
คำถามที่ ๓๒
มีอาชีพเปนโสเภณี แตไมมีครอบครัวไมมีบุตรมีพี่นองรวมสิบคน
พอแมเสียชีวิตแลว ไดชวยเหลือเกื้อกูลญาติ จนทุกคนมีอาชีพเลี้ยงตน
ได ขณะนี้ไดศึกษาธรรมและถวายเงินปจจัยสรางอารามวัดและตอเติม
ศาลาโรงธรรม ซุมกำแพง สรางชอฟาพระอุโบสถ สรางพระพุทธรูปถวาย
เปนพุทธบูชาใหแดพอแมที่ลวงลับไปและตั้งใจเขาวัดปฏิบัติกรรมฐาน
ทำมานานพอประมาณ แตตนเองอยูตางประเทศ แตพอไดแนวทางจาก
ครู บา อาจารย ทาน สอน ให อยู หนึ่ง วันพระ ( ๗วัน ) ก็ เพียง เขา ใจ วา คน เรา
ตองหมั่นสรางความดี ไมมีสิ่งใดแนนอน ไมควรยึดติด ทั้งผิดบาปอยางไร
ที่เปนโสเณีและตั้งใจทำกุศล
ตอบ
คนทุกอาชีพทำความดีได และความดีก็คงมีผลดีแกผูทำ ไมวา
เขาจะมีอาชีพอะไร เปรียบเหมือนไมที่นำเขากองไฟ ไมวาจะเปนไมอะไร
ยอมใหแสงสวางเหมือนกัน
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ในสมัยพุทธกาล นางสิริมาเปนโสเภณี ตอนหลังไดฟงธรรมของ
พระพุทธเจา ไดสำเร็จมรรคผลเปนพระโสดาบัน นางอัมพปาลีเปนโสเภณี
ไดถวายสวนมะมวงแกพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ มีลูกชายคนหนึ่งได
บวชเปนพระอรหันต ตอมานางอัมพปาลีเองไดบวชเปนภิกษุณีและได
สำเร็จเปนพระอรหันต เรื่องเหลานี้คงจะเปนกำลังใจใหคุณไดทำความดี
ตอไป

คำถามที่ ๓๓
ดิฉันเพิ่งจะไปซื้อปลามาเลี้ยงในอางบัว เมื่อประมาณอาทิตยที่
แลวคะ มีปลาสอด, หางนกยูง, ปลาบอลลูน แตเมื่อวานนี้มีปลาหางนก
ยูง ๑ ตัว โดนกัดหางขาดคะ ดิฉันมาเห็นตอนหางมันขาดไปแลว แตมันยัง
มีชีวิตอยู ดิฉันจึงนำมาเลี้ยงไวแยกตางหาก แตสุดทายมันก็ตายคะ ดิฉัน
รองไหเลยคะ รูสึกผิดวาเปนเพราะดิฉันไมยอมแยกปลาสอดออกมาจาก
หางนกยูง ตอนแรกที่นำมาลงอางบัว ดิฉันเห็นทาทางปลาสอดเหมือนจะ
กัดปลาหางนกยูงคะ แตสามีบอกวาไมเปนไรหรอก มันยังไมชินน้ำ มัน
เลยไลกันไปมา ดิฉันก็เลยไมไดขัดอะไร แตพอมาเจอเหตุการณเมื่อวาน
สามีบอกวา ปลาสอดคงจะกัดหางนกยูง แมดิฉันก็เลยบอกวาเมื่อ ๒ วันที่
แลวก็ตายไป ๒ ตัว มีรอยโดนกัด ทำใหดิฉันรองไหและเสียใจมากขึ้น วา
เปนเพราะดิฉันเปนตนเหตุที่ไมยอมแยกปลาตั้งแตแรก จึงทำใหมันโดน
กัดตาย และที่แมไมบอกดิฉันเพราะกลัวดิฉันเสียใจ ดิฉันยังทำใจไมได
คะ เพราะดิฉันเห็นตอนตัวมันชักกะตุกจนขาดใจตาย แตดิฉันไมสามารถ
ชวยมันไดเลย ดิฉันคิดโทษตัวเองคะ แลวแบบนี้ดิฉันคงจะบาปติดตัวใช
ไหมคะ
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ตอบ
คิดวาคุณไมบาป เพราะไมมีเจตนาในการฆาหรือทำรายปลา
มันทำรายกันเอง เหมือนเราเลี้ยงสุนัขหรือแมวไวหลายตัว เมื่อสุนัขกัดกับ
สุนัข แมวกัดกับแมว เราก็ไมมีสวนแหงบาป ขอใหคุณสบายใจ

คำถามที่ ๓๔
มีคนบอกวา ทำบุญตองไปทำดวยตัวเองหรือลงมือกระทำเอง จึง
จะถูกตอง ถาไปใหคนอืน่ ทำให จะมีวิบากกับตัวเอง หมายความวาอยางไร
คะ แลวอันนี้รวมไปถึงการทำเรื่องอื่นๆดวยหรือเปลาคะ หมายความวา
พยายามทำอะไรดวยตัวเอง อยาไปใชคนอื่นทำอะไรใหบอยๆ จะติดหนี้
เขา แลวถาจางเขาทำหรือใหคาตอบแทนเขาละคะ จะไดใหม
ตอบ
คงจะใชคำพูดผิดที่วา “จะเกิดวิบากกับตัวเอง” วิบากแปลวา
“ผล” เปนไดทั้งผลดีและผลไมดี เชน กุศลวิบาก อกุศลวิบาก เปนตน การ
ทำความดีนัน้ จะทำดวยตนเองหรือฝากใหคนอืน่ ชวยทำก็มีผลดีเหมือนกัน
แลวแตโอกาส ถาเรามีโอกาสจะทำเองไดเราก็ทำ ถาไมมีโอกาสทำเองก็
ฝากผูอื่นไปทำก็ได ใชใหคนอื่นทำก็ได เชน ใหคนในบานใสบาตรตอนเชา
เปนตน สวนการทำความชัว่ จะทำเองหรือรวมทำกับผูอื น่ หรือใชใหผูอื น่ ทำ
ก็ไมดีทั้งนั้น การใชใหคนอื่นทำบอยๆ ถาเปนการทำดีก็มีผลดีทั้งแกผูทำ
และทั้งแกผูใชใหทำ
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คำถามที่ ๓๕
คำ วา ธรรม สังเวช ใชได กับ คน และ พระ ใช ใหม คะ อยาง นาง
ปฏาจารา เกิดธรรมสังเวชขึ้นมาจากความเสียใจของตน และการสังเวช
ประเภทหรือขั้นไหน จึงจะเปนธรรมสังเวช
ตอบ
โดย ทั่วไป คำ นี้ ( ธรรม สังเวช ) ใช กับ พระ อรหันต เชน เมื่อ
พระพุทธเจาจะนิพพาน ปุถุชนรองไหคร่ำครวญ สวนพระขีณาสพ (พระ
อรหันต) ปลงธรรมสังเวช เราจะนำคำนี้มาใชบางในความหมายที่วา เกิด
ความสลดใจเพราะปรารภถึงธรรมดา เชน ความไมเที่ยง เปนตน ก็นาจะ
ได เชน ปรารภถึงคนทีเคย
่ ไดยศใหญแลวเสือ่ มยศ ไดลาภใหญ เชน ร่ำรวย
มากแลวยากจนลง เปนตน
คำถามที่ ๓๖
ไปดูคอนเสิรต มาคะ นักรองเขาบอกวา เขารองเพลงตัง้ แต ๗ ขวบ
จนเดี๋ยวนี้ ๖๒ แลว หนูฟงแลวนึกมีคำถามวา ชนกกรรมอันใดที่ทำใหเกิด
มาเปนนักรองคะ เมื่อชนกกรรมนั้นสงมาแลวทำใหเขาตองรองเพลงเลี้ยง
ชีพ เลยเปนบาปแกตัวไปอีก แตเขาก็เปนคนดี ไมเบียดเบียนใคร ดูเปน
คนนิสัยดี ยังไงเทียบกับคนที่เกิดมาเกเรเปนโจรตั้งแตวัยรุน ก็ยังดูเปนคน
ดีกวานะคะ
ตอบ
อาจจะเปนวาสนามาแตชาติกอน วาสนา แปลวา อยูกั บสิง่ นัน้ มา
นาน เชน บุญวาสนา อยูกั บบุญมานาน, บาปวาสนา อยูกั บบาปมานาน คน
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ที่ชอบรองเพลงมาตั้งแตเด็ก คงจะมีวาสนาทางนั้นมาและทำอยูไดจนแก
คนเรามีวาสนาและชะตาชีวิตไมเหมือนกัน พระพุทธเจาจึงตรัสวา “สัตว
โลกเปนไปตามกรรม ทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปจจุบัน”

คำถามที่ ๓๗
ธรรมะ สามารถ ชวย เรา หมด หนี้ ได อยางไร คะ ดิฉัน เคย ได อาน
หนังสือเข็มทิศชีวิต คนเขียน เธอบอกวาสุดทายแลว เธอไดรูความจริงวา
เงินไมใชทุกสิง่ ของชีวติ ดิฉนั อาจจะดอยปญญาคะ จึงไมคอยเขาใจความ
หมายของมัน ดิฉันจึงมีความคิดเห็นขัดแยงคะ ก็ในเมื่อปจจุบัน ดิฉันเปน
หนีค้ อนขางมาก และพยายามจะใชใหหมดในเร็ววัน วันๆ หนึง่ ดิฉนั ก็เครียด
อยูแต
 กับเรือ่ งการหาเงินมาใชหนี้ รายไดไมพอกับรายจาย ซึง่ แมจะใชเงิน
อยางประหยัดที่สุดแลว ก็ยังไมพออยูดี ดิฉันจึงอยากจะทราบวา ธรรมะ
สามารถชวยเราไดอยางไรคะ ที่จะทำใหเราเห็นวาถึงแมไมมีเงิน ชีวิตเรา
ก็สามารถมีความสุขได ทั้ง ๆ ที่ในชีวิตประจำวันเราก็มาทำงานเพื่อหาเงิน
เลี้ยงชีพนะคะ
ตอบ
ตอบ มา ดวย ความ เขาใจ และ เห็นใจ คุณ พระพุทธเจา ตรัส วา
“การเปนหนี้เปนทุกขในโลก” คุณถลำเขาไปอยางไรจึงเปนหนี้มากมาย
จน หาความ สุข ใน ชีวิต ไม ได ความ สุข ของ คฤหัสถ นั้น โดย ปริยาย หนึ่ง
พระพุทธเจาทรงแสดงไว ๔ ประการ คือ
๑. สุขเกิดจากการมีทรัพย
๒. สุขเกิดจากการใชจายทรัพย บริโภคใชสอย
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๓. สุขเกิดจากการที่ไมมีหนี้สิน
๔. สุขเกิดจากการกระทำที่ไมมีโทษ คือ กายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรมที่สุจริต จะรวมไปถึงการงานที่ไมมีโทษดวยก็ได
ถาคุณมีหนี้สินมาก ทรัพยก็ไมเพียงพอ ความสุขขอที่ ๑ ก็หายไป
การใชจายทรัพยก็ใชไมไดตามที่ประสงคเพราะเปนหวงหนี้ ความสุขของ
คฤหัสถซึ่งมีอยู ๔ ขอ สำหรับคุณหายไป ๓ ขอแลว จึงเปนความหนักใจ
ที่มีผูพูดวา เงินไมใชทุกสิ่งของชีวิตนั้นก็ถูก แตตองหมายถึงคนที่มีเงิน
พอใชพอจายและไมมหนี
ี สิ้ น ขอใหคุณอดทนใชหนีให
้ หมดแลวตัง้ ตนชีวติ
ใหม ตัง้ ใจวาจะไมเปนหนีอี้ ก คราวนีคุ้ ณจะหาความสุขไดจากการมีทรัพย
จายทรัพยบริโภค ไมมีหนี้ และประกอบการงานที่ไมมีโทษ ถามีหนี้ดวย
ความจำเปน เชน การสรางเนือ้ สรางตัวและไมเกินกำลังในการใชหนีก็้ ไมสู
กระไรนัก เปนกันอยูทั่วไป แตถาไมมีหนี้ไดก็เปนการดี
สำหรับธรรมะที่จะนำมาใชเพื่อใหหมดหนี้นั้น ขอนำมาบอกเพียง
บางประการ เชน
๑. คุณตองเวนอบายมุขทุกอยางใหเด็ดขาด เพราะอบายมุขเปน
ทางรั่วไหลของทรัพย หรือเปนปากทางแหงความเสื่อมทรัพย
๒. ตองหมั่นขยันใหมากขึ้นในการหาทรัพย
๓. ตองรูจักรักษาทรัพยที่หามาได
๔. คบแตเพื่อนที่ดี ที่ชักนำไปสูความเจริญ
๕. เลี้ยงชีพตามสมควรแกกำลังทรัพยที่หาได ไมฝดเคืองเกินไป
และไมฟุมเฟอยเกินไป
หลักทั้ง ๕ ประการนี้เปนของพระพุทธเจาทรงแนะนำไว สำหรับผู
ที่ตองการตั้งตัว
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คำถามที่ ๓๘
ดิฉนั เพิง่ แตงงานแตอยูกิ นกับสามีมา ๓ ปแลว ตอนนีร้ อนใจ สามี
สนใจแตงาน ไมสนใจความรูส กึ ดิฉนั ทัง้ ทีเรา
่ อยูห างกัน พยายามคิดใหได
วาความทุกขมันเกิดจากใจเรา แตก็ขาดสติจนรอนรนอยูเรื่อย คิดสารพัด
จนเหมือนบา ตอนนี้เหมือนแคคุมสติไมใหกระเจิง ทำอยางไรดิฉันถึงจะ
รับทุกสิ่งทุกอยางไดคะ อยากไดธรรมะเขามาคอยนำทางชีวิต เคยปฏิบัติ
ธรรมที่สวนโมกขแลวจิตสงบมาก อยากใหใจตัวเองเปนอยางงั้นอีกครั้ง
ตอบ
นาจะกลับไปสวนโมกขอีกสักครั้ง ลองดูวาจิตใจจะสงบดีมาก
เหมือนเดิมหรือเปลาในเมือ่ เหตุปจจัยมันเปลีย่ นไป แลวอยากทราบวาตอน
ไปสวนโมกขครั้งแรกนั้น ไดแตงงานแลวหรือยัง ถายัง แสดงวาเหตุปจจัย
ไมเหมือนกัน
การใชชีวิตคูยากนักที่จะใหลงตัว สวนมากมีเหตุขัดของอยูเสมอ
ไมเหตุใดก็เหตุหนึง่ มีสุภาษิตในชาดกอยูบท
 หนึง่ นาจะพอเปนเพือ่ นใจได
ในคราวไมสมหวัง สุภาษิตนั้นมีวา
“บางอยางดีสำหรับคนหนึ่ง แตไมดีสำหรับคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น
สิ่งทั้งหลาย จะดีทั้งหมดก็ไมใช จะไมดีทั้งหมดก็ไมใช”
โดยนัยนี้จะเห็นวา ถาเราชอบเราก็วาดี ถาเราไมชอบเราก็วาไม
ดีแมในการกระทำอยางเดียวกัน เพื่อความสบายใจ คุณควรปรับตัวให
พอใจสิ่งที่มีที่เปน นึกบอยๆ วา “มันไดเทานี้แหละ” เราหวังสิ่งใดแลวไม
ไดดังหวัง หวังแลวผิดหวังๆ บอยเขาก็จะเครียด ทางออกที่เหมาะสมก็คือ
ตัดความหวังเสีย เมื่อไมหวังความผิดหวังก็ไมมี มีสุภาษิตอีกบทหนึ่งของ
ทานลินยูถั งนักปราชญจีนวา “ความสงบสุขทีแ่ ทจริงของดวงจิต มาจาการ
ยอมรับสิง่ ทีเรา
่ คิดวาเลวรายทีส่ ดุ ” เห็นเขาแปลเปนภาษาอังกฤษวา “True
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peace of mind comes from accepting the worst.” ขอใหคุณทองไวอีก
สักประโยคหนึ่ง ซึ่งเปนสุภาษิตที่ผมใชอยูเสมอ คือขอความวา “โลกนี้ไม
ตองการใหใครโชคดีเกินไป” ขยายความวา ถาโชคดีดานหนึ่งก็มักจะโชค
ไมดีอีกดานหนึ่ง หรือหลายๆ ดาน ธรรมดามันเปนอยางนั้น รูจักธรรมดา
แลวทำใหเราวางใจไดและสบายใจขึ้น
คำถามที่ ๓๙
ตอนนี้เปนทุกขเพราะอดีตสามีเพิ่มจะเสียชีวิตไปได ๑๐๐ วัน
และเพิ่งจะเผาไปเมื่ออาทิตยที่ผานมา สาเหตุแหงการเลิกกันก็เพราะสามี
ไปมีลูกกับผูหญิงอีก ๑ คนที่ตองการจับเขาเพราะเงิน เราทนไมไดเลยเลิก
กัน แตสามีรับไมได รักลูกแตไมอยากอยูกับผูหญิงคนนั้น อยากอยูกับเรา
เลยเปนทุกข เลยทานแตเหลาจนไมสบายและเสียชีวติ เพราะเหลาในทีส่ ดุ
ทีผ่ านมา ๕ ปเราก็เปนทุกขเพราะยังรักเขาอยู แตพอยิง่ รูว าเขาเสียไปเพราะ
ยังรักเราอยู ตอนนี้ก็เลยยิ่งเปนทุกข รองไหทุกวัน ไมเปนอันทำงาน ไมมี
กะจิตกะใจทำอะไร คิดแตวาตัวเองเปนสาเหตุที่ทำใหเขาตองลงเอยแบบ
นี้ จะทำอยางไรดีคะที่จะใหหายเปนทุกขไดซะที
ตอบ
เรื่อง มัน ผาน พน ไป หมด แลว ตัดใจ เสีย เถิด ภาวนา ไว เสมอ วา
สัตวทงั้ หลายมีกรรมเปนของของตน จะตองไดรับผลแหงกรรมเปนธรรมดา
เมื่อเขามาเราก็ไมไดเชิญใหมา เมื่อเขาจากไปเราก็ไมไดเชิญใหไป เขา
มาของเขาเองและไปของเขาเอง คนเรามาคนเดียวและไปคนเดียว ชวน
กันไปก็ไมได ขอใหคุณพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากสิ่ง
ที่รักที่พอใจเปนธรรมดา ไมมีใครหลีกพนไดเมื่อมีการเจอก็ตองมีการจาก
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๔๒

เราพบกันเพื่อจะพลัดพรากจากกัน ไมจากเปนก็จากตาย ขอใหคุณเริ่ม
ตนชีวิตใหม อนาคตยังเปนของเรา แมจะสูญเสียอะไรไปบาง แตจงรักษา
สุขภาพจิตและกำลังใจไวใหดี เพราะนั่นคือตนทางแหงความสุขความ
สำเร็จในภายหนา ขางหนามีสิง่ ดีๆ อีกเยอะ ขอใหเราตัง้ ตนไวชอบ ประกอบ
แตกรรมที่ดี ก็จะไดรับสิ่งที่พอใจเปนสิ่งตอบแทน
คำถามที่ ๔๐
จิตใจ วุนวาย สาเหตุ เพราะ ตอง ทำงาน หลาย อยาง ใน แตละ วัน
เหนื่อย การนอนทำสมาธิจะทำใหเกิดความสงบไดหรือไม ขอขอคิดเปน
กำลังใจคะ
ตอบ
การทำสมาธิ ทำไดในอิริยาบถทั้ง ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เราไป
ติดในภาษาทีว่ านัง่ สมาธิ จึงทำใหคิดไปวา การทำสมาธิตองนัง่ เทานัน้ ลอง
นึกถึงการหายใจ เราตองทำในอิริยาบถทั้ง ๔ การทำสมาธิก็เหมือนกัน
คำถามที่ ๔๑
ขอรบกวนเรียนถามทานอาจารยเกีย่ วกับ สติปฏฐาน ๔ แตกตาง
จาก มหาสติปฎฐาน อยางไรครับ แลว มหาสติปฏฐาน มี ๔ ขอไหมครับ
แลวมีหลักปฎิบัติตางกันไหมครับ ขอบคุณครับทานอาจารย
ตอบ
สติปฏฐานกับมหาสติปฏฐานมี ๔ ขอเทากัน คือ ใหพิจารณากาย
เวทนา จิต และธรรม แตมหาสติปฏฐานมีรายละเอียดมาก เปนทำนอง

๔๓
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ขยายสติปฏฐานใหกวางขวางออกไป เชน ขอแรก กายานุปสสนา แยก
ยอยออกไปอีก ๖ หัวขอเปนตน จึงยาวออกไปมากแตก็ดี ถาคิดเปนหนา
หนังสือขนาด ๘ หนายก สติปฏฐานสูตรมี ๓ หนา สวนมหาสติปฏฐานสูตร
มี ๔๒ หนาครึ่ง จะเห็นวายาวกวากันมาก
โดยหลักปฏิบัติไมตางกัน กลาวโดยสรุปก็คือ ใหพิจารณากาย
เวทนา จิตและธรรม ใหเห็นเปนเพียงสักแตวากาย เวทนา จิตและธรรม
ไมใชสัตวหรือบุคคล ไมใชตัวตน เปนเพียงเปนที่ตั้งแหงสติเทานั้น

คำถามที่ ๔๒
พระพุทธองค ตรัสสอนวา ...การเบียดเบียนตัวเอง รายกาจกวา
การเบียนเบียดผูอื่น...พี่สาวมีหนี้สินมาก นองเปนโรคราย ตัวเราเองผอน
บานใหพอแมอยู ตอนแรกก็เริ่มชวยดวยจิตที่เปนกุศล นานๆไปคิดวา
ควรมีขอบเขต ถาเราหยุดแลว เขาเดือดรอน ถือวาบาปหรือไม แลวควร
แกอยางไร
ตอบ
ปญหาของคุณหนักจัง การเบียดเบียนตนเองกับการเบียดเบียน
ผูอื่น อยางไหนจะบาปมากกวานั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตาง ๆ มากมาย เชน
วา เขาเปนใคร? เบียดเบียนมากหรือนอย? การเบียดเบียนผูอื่นนั้นภาพ
คอนขางชัดเจน เห็นไดงาย แตการเบียดเบียนตนเองอยูที่การทำตนให
่ งเปนมงคล
ลำบากโดยไมมเหตุ
ี ผลเพียงพอ การสงเคราะหญาตินัน้ อันทีจริ
สูงสุดขอหนึ่ง แตขอใหคุณทำตามกำลังโดยที่ตัวคุณเองไมเดือดรอนเกิน
ไป คุณจะไดอยูเปนหลักไปนาน ๆ ถาคุณลมเสียดวยก็จะเดือดรอนกัน
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๔๔

ใหญ ขอใหนึกดูตนไม ถาลำตนไมแข็งแรงมีกิ่งมากและเปนกิ่งใหญ ทาน
น้ำหนักไมไหว พายุพัดมา จะลมไปทั้งตน บางทีแมไมมีพายุแตทนรับ
น้ำหนักอยูนานจนทนไมไหวลมไปเองก็มี
คำตอบนี้แมจะไมสมบูรณนัก แตหวังวาคงเปนแนวทางใหคุณ
พิจารณาหาทางออกไดบาง ตอบมาดวยความเห็นใจจริง ๆ
คำถามที่ ๔๓
ไมทราบวาจะตองปฎิบัติตนอยางไรคะจึงจะทำใหจิตมีสมาธิได
เคยอบรมหลักสูตรสมาธิเบือ้ งตน(แบบวันเดียวจบ)แลว แตไมสามารถฝก
จิตใหมีสมาธิไดเลยคะ
ตอบ
มีหลาย คนทำสมาธิไมได คือใจไมสงบ ถาเปนอยางนี้ตองทำ
วิปสสนา คืออยูกับปจจุบัน ใหจิตอยูกับปจจุบัน กำลังทำอะไรอยูก็รู และ
พิจารณาถึงความไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตาของสิ่งตางๆ ที่เราได
รับ หรือทีเข
่ ามาเกีย่ วของกับเรา เมือ่ จิตอยูกั บปจจุบนั ไมเหลียวหาอดีต ไม
กังวลถึงอนาคต สมาธิออนๆ ก็จะเกิดขึ้น ทานเรียกวาวิปสสนาสมาธิ แปล
วา สมาธิที่ไดจากการเจริญวิปสสนา คือเปนผลพลอยไดของวิปสสนา คน
ทีอยู
่ ใน
 ชุมชนและตองเกีย่ วของกับคนมาก การทำสมาธิไมคอยไดผล ตอง
ไปทางวิปสสนา คือรูแจง รูจริงในสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา มันเปนสัก
แตวาเกิดแลวดับไป เชน เราไดทราบวามีคนเขานินทาเรา ก็ใหตระหนัก
รูวามันเกิดขึ้นแลวและดับไปแลว เราอยาไปยึดมันไว มันผานพนไปเอง
เหมือนตาขายไมติดลม ลมไมติดตาขาย ใบบัวไมติดน้ำ น้ำไมติดใบบัว
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คำถามที่ ๔๔
เราในฐานะ..ฆราวาส..เจริญภาวนา ดำเนินตามทาง...อริยมรรค
๘..ก็สามารถไปสูนิพพานได โดยไมจำเปนตองบวช เปนการเขาใจที่ถูก
ตองหรือไม ขอขอบคุณครับ
ตอบ
ี
ในการบวช จะไมบวชก็ได ในสมัยพุทธกาล มีอุบาสก
ถาไมมโอกาส
จำนวนมากที่บำเพ็ญธรรม ไดเปนถึงพระอนาคามี โดยที่ไมเคยบวชและ
ไมไดบวชตลอดชีวิต แตถาคุณจะบวชบางสักระยะหนึ่งก็ดีเหมือนกัน จะ
ไดรูอะไรบางอยางที่ผูไมบวชไมมีโอกาสไดรู เชน ขนบธรรมเนียมและ
ความเปนอยูของพระสงฆวาเปนอยางไร เหมือนคนเคยเปนทหาร ยอมได
รูขนบธรรมเนี

ยมประเพณี ระเบียบขอบังคับของทหารไดดีกวาคนทีไม
่ เคย
เปนทหาร
อริยมรรค ๘ นั้นควรจะพูดวาอริยมรรคมีองค ๘ เสมอ เพราะทั้ง ๘
ขอนั้นเปนองคประกอบของอริยมรรค ตัวอริยมรรคจริงๆ คือ สัมมาญาณ
ความรูชอบ ซึ่งเปนผลรวมของมรรคมีองค ๘

48

๔๖

คำถามที่ ๔๕
พ.ศ. ๒๕๓๘ ผอนดาวนบานครบกำหนดแตไมไดบาน พ.ศ.
๒๕๔๕ เปนมะเร็ง ตกงาน แตก็สามารถฝนฝามาได พ.ศ. ๒๕๔๙ หนัก
หนาสาหัสใเหลือเกินในความผิดพลาดของตัวเองอยางรายแรงทีส่ ดุ ในชีวติ
เสียใจมากคะใหเงินแฟนยืมไปลงทุนหาแสนหาหมืน่ บาท ตามทีเขา
่ ขอรอง
ใหชวยเหลือกอนแลวจะสงใหทุกเดือน เห็นเขาพูดจาดีอยากจะเริ่มตน
ชีวิตที่ดีจึงใจออนยอมใหเขาไป ในที่สุดมารูวาเขาหลอกลวงเรามาตลอด
พอใหไปแลว ๔๕ วัน ขาดการติดตอ โทรไปก็ไมรับสาย และสุดทายก็ปด
เครื่องหนีคะ ยายหนีไปเลยคะ ทั้งที่เขาก็รูวาเงินจำนวนนี้เราหามาทั้งชีวิต
และตองเก็บไวรักษาตัว ยังทำกันไดลงคอ เจ็บปวดเหลือเกินคะไมทราบ
วาเคยทำเวรกรรมอะไรไวมากมายจึงตองมาใชหนี้กรรมขนาดนี้ ขอความ
อนุเคราะหอาจารยชวยชี้แนะทางดับทุกขใหดวยนะคะ
ตอบ
เขาใจวาคุณยังไมไดแตงงานกัน เพียงแตเปนแฟนกัน เงินหาแสน
ไมใชจำนวนเล็กนอยสำหรับคนทั่วไป คุณยังมีโรครายเบียดเบียนดวย นา
เห็นใจจริงๆ แตเวรกรรมเปนของมีจริง เขาสรางเวรกรรมถึงปานนี้นาเปน
หวงอนาคต คุณเพียงแตเสียทรัพย แตไมเสียคน และทำใหคุณไดปญญา
หูตาสวางขึน้ พระพุทธเจาตรัสไววาการเสียทรัพย เสียญาติ เสียยศ เปนเรือ่ ง
เล็กนอย แตการเสื่อมจากปญญาเปนเรื่องใหญ การไดทรัพย ไดญาติ ได
ยศ เปนเรื่องเล็กนอย แตการไดปญญาเปนเรื่องใหญ คิดวาคุณเสียทรัพย
ไปไมนอย แตคุณก็ไดปญญามาไมนอยเหมือนกัน ตอไปใครจะหลอกคุณ
ไมไดอีก ผมถือคติวา “เขาโกงเราดีกวาเราโกงเขา เขาเอาเปรียบเราดีกวา
เราเอาเปรียบเขา” เปนตน ขอใหคุณจำกัดความสูญเสียไวเพียงเทานี้ อยา
ไดสูญเสียอะไรอีก แมแตเรื่องการเสียใจก็ควรจะกำจัดใหหมดไป ขอให
รักษาสุขภาพจิตไวใหดี

๔๗
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อีกประการหนึ่ง คุณกังวลวา ไมรูทำเวรกรรมอะไรไวจึงเปนเชน
นี้ มันอาจเปนกรรมที่คนกอขึ้นใหมใหแกคุณ โดยที่คุณไมเคยทำมากอน
ก็ได อยากจะขออวยพรใหคุณพนทุกข พนโศก พนโรค พนภัย มีอนาคตที่
สดใสดีงาม แตทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือคุณสามารถรักษาจิตใหมีสุขภาพ
ที่ดีอยูได
คำถามที่ ๔๖
๑. เจโตวิมุตติคืออะไรคะ ตางกับปญญาวิมุตติหรือไม ๒. เมตตา
ภาวนาทำอยางไรคะ นึกบริกรรมเมตตาอยูตลอดแทนคำวาพุทธโธแบบ
นั้นหรือเปลาคะ ๓. เวลาสวดมนตเสร็จแลวอานบทสวดแผเมตตารูสึกใน
รางกายกลวงๆ ดูไมคอยมีเมตตาทีจะ
่ แผออกไปเลย แมวา แผเมตตาใหตัว
เองกอนแลวก็ตาม ๔.ปฏิบัติอยางไรจึงเปนบารมี ปฏิบัติอยาไรจึง วาเปน
บุญเฉยๆ ไมเปนบารมี
ตอบ
๑. ผูเจริญภาวนาจนจิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิ หรือไดฌานที่ ๑
(ปฐมฌาน) เปนตนไป ถึงฌานที่ ๔ หรือฌานที่ ๘ จิตหลุดพนจากกิเลส
ชั่วคราวดวยอำนาจฌาน ทานเรียกวา เจโตวิมุตติ ความหลุดพนเชนนี้เมื่อ
ฌานเสื่อมก็พลอยเสื่อมไปดวย ที่ทานเปรียบเหมือนเอาศิลาทับหญาไว
เมื่อยกศิลาขึ้น หญาก็งอกงามขึ้นไดอีก
สวน ปญญา วิมุตติ นั้น แปล วา หลุด พน ดวย กำลัง แหง ปญญา
ผู ปฏิบัติ ธรรม เดิน ตาม สาย วิปสสนา ภาวนา กำหนด รูป - นาม ยก ขึ้น สู
ไตรลักษณ คือความไมเที่ยง ความเปนทุกขและความเปนอนัตตา เมื่อจิต
หลุดพนจากกิเลส ตามขั้นตอนตางๆ เชน วิปสสนาญาณ ๙ ทานเรียกวา
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๔๘

ปญญาวิมุตติ ถาไปถึงมรรคญาณ ผลญาณ เชน โสดาปตติมรรคญาณ
เปนตน กิเลสที่เปนอันละไดแลว ก็เปนอันละไดเลยไมเกิดขึ้นอีก
ตามทีกล
่ าวมานี้ คุณผูถาม
 คงจะพอมองเห็นความแตกตางระหวาง
เจโตวิมุตติกับปญญาวิมุตติ บางทานไดทั้งสองอยาง คือ เจริญสมถะกอน
ไดเจโตวิมุตติแลวเจริญวิปสสนาตอจนไดปญญาวิมุตติ ทานเรียกผูที่ได
วิมุตติทั้งสองนี้วา อุภโตภาควิมุตติ
๒. เมตตาภาวนามีสัตวเปนอารมณ ทานจึงสอนวาใหแผเมตตา
ไปยังสัตวทั้งหลายวา ขอสัตวทั้งหลายจงมีความสุขเถิด อยาไดมีเวรตอ
กัน อยาไดเบียดเบียนกัน อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจ จงมีความสุข
กายสุขใจ รักษาตนใหพนทุกขภัยทั้งปวงเถิด ตอนที่วา “ใหสัตวทั้งหลาย
พนจากทุกขภัยทั้งปวงเถิด” นี้ กาวเขาสูแดนแหงกรุณาภาวนาดวย
ทานสอนไววา เบื้องตนพึงแผเมตตาใหตัวเองกอนวา ขอเราจง
เปนสุขเปนสุขเถิด เพื่อทำตนใหเปนพยานวา เรารักสุขเกลียดทุกขฉันใด
ผูอื่น สัตวอื่น ก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น ลำดับตอไปจึงคอยแผเมตตาใหผู
อื่น มีมารดาบิดา เปนตน สำหรับผูที่ไมชอบกันนั้น ทานสอนใหแผเมตตา
ภายหลัง เมื่อจิตออนโยนดีแลว มิฉะนั้นจะเกิดโทสะเสียกอน (โปรดอาน
รายละเอียดในหนังสือ “กรรมฐานหรือภาวนา” ของวศิน อินทสระ)
๓. เมตตาอยูที่ใจไมไดอยูที่คำพูด แตที่เราพูดออกมาวา ขอ
ใหสัตวทั้งหลายจงมีความสุขเถิดก็เพื่อจูงใจใหมีเมตตาจริงๆ เพื่อจะได
พูดดวยเมตตา ทำดวยเมตตาซึ่งออกมาจากใจ คนที่มีเมตตาประจำใจ
กระแสแหงเมตตายอมจะแสดงใหเห็นทางดวงหนาบาง ทางแววตาบาง
ทางกิริยาอาการบาง ตรงกันขามกับคนที่หนักในโทสะ
๔. บุญนั้นแหละเปนบารมี คือ เปนปจจัยหนุนใหขามฝง ไปสู
ฝงโนนคือพระนิพพาน ทานแบงบารมีไวเปน ๓ ชั้น คือ บารมี อุปบารมี
และปรมัตถบารมี ขอแตกตางกันก็คือ ทำความดีโดยไมเห็นแกทรัพยสิน
ภายนอกจัดเปนบารมีสามัญ ทำความดีโดยไมเห็นแกอวัยวะเลือดเนื้อ
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คือถึงจะสูญเสียอวัยวะเลือดเนื้อบางก็ไมยอมเสียความดี อยางนี้จัดเปน
อุปบารมี คือ บารมีขั้นกลาง การยอมเสียชีวิตโดยไมยอมใหเสียคุณงาม
ความดีจัดเปนปรมัตถบารมี
อีกปริยายหนึ่ง (เปนความเห็นของผมเอง) การทำความดีเพื่อตน
จัดเปนบารมี การทำความดีเพื่อผูอื่นจัดเปนอุปบารมี การทำความดีเพื่อ
นิพพานคือเพื่อสิ้นกิเลสจัดเปนปรมัตถบารมี
บางทีเราทำความดีอยางเดียวแตเพื่อตนเองดวย เพื่อผูอื่นดวย
และเพื่อละกิเลสดวย ก็เปนอันไดบำเพ็ญบารมีครบทั้ง ๓ ชั้น หรือ ๓ ขั้น
ปริยายนี้ไมไดขัดแยงกับคำอธิบายขางตน เพียงแตเพิ่มเขามาใหดูการ
บำเพ็ญบารมีเปนสิ่งที่งายขึ้น
คำถามที่ ๔๗
ดิฉันเริ่มสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมเมื่อตนปนี้ ก็ทำสมถะแล
วิปสสนา ควบคูกันไปคะ ดิฉันศึกษาเองจากหนังสือ ซีดีการบรรยายธรรม
และเวปธรรมะ อาศัยถามตอบกันทางเวปจากผูรูคะ ไมไดมีครูบาอาจารย
ทีเป
่ นตัวเปนตน ( ดิฉนั กลัววาถาเขาวัดจะเปนการหลงยึดติดตัวบุคคล หรือ
ไปพบเห็นกิเลสในวัดแลวจะรับไมได) ปฏิบัติเองมาสักพักรูสึกสงบ และ
ปลอยวางลงมาก อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารยในแนวทางการปฏิบตั ิ
ตอๆไปคะ (ปจจุบนั ไดคุณพอเปนทีปรึ
่ กษาดวยคะ ทานเปนฆราวาส ปฏิบตั ิ
มานาน แนวทางอานาปานสติคะ แตดิฉนั ก็ไมกลาถามทานวาทานปฏิบตั ิ
ไปถึงไหนแลว เพราะปญญาของดิฉันเทาหางอึ่งคะ)
ตอบ
ที่ทำอยูนั่นดีแลว ขอใหทำตอไปนะครับ
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๕๐

คำถามที่ ๔๘
ไมรวู าการฝกสมาธิแบบธรรมกายดีหรือไม ทำไมถึงมีกลุม คนทีไม
่
ชอบธรรมกายมากและการฝกสมาธิแบบหลวงพอฤาษีลิงดำนัน้ ทำใหเห็น
หรือมีญาณนั้นที่ทานเคยเลาในหนังสือวาไปสวรรคเฝาพระพุทธเจา นั้น
จริงหรือไมและการที่นักศึกษาฝกแลวเห็นคำตอบในกระดาษสอบนั้นคิด
วา เปนไปไดไหม?และขอถามเรื่องทานทาวชินปญจระที่บางทานวาเปน
ผูเขาฝน สมเด็จโตจนทานเขียนคาถาชินบัญชรออกมานั้นเปนจริงหรือไม
ขอบคุณรบกวนตอบทางอีเมลก็ได
ตอบ
ขอใหปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจาทรงสอนไว เชนสติ
ปฏฐานสูตร อานาปานสติสูตร เปนตน ถาใครถามวาปฏิบตั ธรรม
ิ ตามสำนัก
ไหน ใหตอบวา ตามสำนักของพระพุทธเจา เมื่อเราปฏิบัติธรรม สิ่งที่ควร
จะไดเห็นก็คือธรรม เชน เห็นความไมเที่ยง ความเปนทุกข และความเปน
อนัตตา ในสังขารทั้งหลาย
เรือ่ งคาถาชินบัญชร ตามทีคุ่ ณเลามานัน้ ผมไมเคยไดยนิ ทราบมา
วา คาถาชินบัญชรนัน้ เดิมทีเดียวแตงทีเชี
่ ยงใหม โดยพระสงฆชาวเชียงใหม
ผูแตกฉานในภาษาบาลี แตงไดดีมาก ตอมาไดไปแพรหลายที่ลังกาแลว
ยอนกลับมากรุงเทพ สมเด็จพุฒาจารย (โต พรหมรังสี) เห็นวาเปนคาถา
ที่ดีจึงไดเผยแพร คนทั้งหลายจึงเขาใจวา เปนของสมเด็จพระพุฒาจารย
ผมไดทราบมาอยางนี้ ถาผิดก็ขออภัยดวย
คาถาชินบัญชรนั้น แตงดี ไพเราะ ตามที่กลาวแลว แตสงสัยใน
ความเปนไปไดหรือไมวา ที่เราอัญเชิญหรือนิมนตพระอรหันตตางๆ ใหมา
ประดิษฐานอยูที่สวนตางๆ ในรางกายของเรา ทานจะมาหรือ?

๕๑
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คำถามที่ ๔๙
คุณ อติ นุช ฝาก ถาม มา คะ วา ๑ . ถา มี พระพุทธ รูป ใน หอง นอน
ควรจะทำตัวอยางไร มีระเบียบบัญญัติไวไหม ๒. เราจะกราบแมชีแบบ
กราบพระไดหรือเปลา ขอขอบพระคุณคะ
ตอบ
๑. เราก็กราบพระพุทธรูปกอนนอน จะสวดมนตดวยก็ได คุณไม
ตองกังวลใจอะไร คนสวนมากมีหองจำกัด จึงมีพระพุทธรูปอยูใน
 หองนอน
จึงเปนเรื่องธรรมดา บานที่มีหองมากพอ เขาจึงจัดหองพระไวตางหาก
๒. ได แมชีบางทานมีคุณธรรมสูง นากราบไหว

คำถามที่ ๕๐
เรียนปรึกษาอาจารยคะ ดิฉันเปนคนใจรอนคะ ยิ่งอายุมากยิ่ง
ใจรอนมากขึ้น หงุดหงิดงาย ขี้โมโห จนรูสึกวาตอนนี้ตัวเองระงับความ
โกรธแทบไมได เรื่องนิดเดียวก็โมโหไดทั้งวัน บางเรื่องจบไปแลว พอคิด
ไดก็โมโหอีก เคยพยายามนั่งสมาธิก็ไมสามารถทำใจใหสงบได พยายาม
ระงับความโกรธ ก็ทำไมได หนังสือธรรมะก็อาน แตปฏิบัติตามไมได ก็
เลยรูสึกแย สุขภาพใจไมดีเลย อยากใหอาจารยแนะนำสถานที่หรือวัดที่
มีผูแนะนำ

วิธวิี ปส สนาหรือสมาธิทีสามารถ
่
ทำใหจิตใจสงบ สุขมุ มากขึน้ ได
เคยเห็นขาวหลายคนนัง่ สมาธิหรือวิปส สนาแลวสามารถเย็นลงได ขอบคุณ
อาจารยลวงหนาคะ
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๕๒

ตอบ
คิดวาอยูที่สิ่งแวดลอมดวย สิ่งแวดลอมนาจะทำใหคุณเปนเชน
นั้น แตไมเปนไร ขอใหคุณคิดไวเสมอวา ไมเปนไร ชางมันเถอะ ใจคุณจะ
เย็นลง พอประสบกับเหตุการณอะไรที่จะทำใหคุณโกรธหรือหงุดหงิด คุณ
ก็บริกรรมวา “ไมเปนไร ชางมันเถอะ แคนี้ก็ดีแลว” อีกคำหนึ่งที่ควรทองไว
เสมอคือ “มันไมเทีย่ ง มันเปนเชนนัน้ เอง” ความคิดแบบนีเป
้ นแนวทางของ
การเจริญวิปส สนาทัง้ หมด คุณอยูใน
 พงหนามแลวไมถูกหนามตำ นัน่ แหละ
ดี นับวาเกง โลกนี้มีแตหนามทั้งนั้น คุณไปที่ไหนก็ตองเจอ แมแตในวัด
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คำถามที่ ๕๒
ดิฉันเปนทุกขมากจากการไปดูดวงคะ เมื่อวันอาทิตยที่ผานมา
ดิฉนั ไดไปดูดวงไพยิปซี แลวหมอดูไดทักวา...ดิฉนั กับสามีมีเกณฑจะเลิกรา
กัน เพราะจะมีผูหญิงเขามาในชีวิตสามี ทำใหตองเลิกรากันคะ และหมอ
ยังบอกอีกวาสามีกับดิฉันไมไดเปนคูกัน จะตอง เลิกกันแนนอน เพราะ
มือที่สาม ดิฉันทุกขใจมาก ๆ คะ เพราะตอนนี้ดิฉันกับสามีก็มีเรื่องระหอง
ระแหงกันอยูเปนประจำ คุยกันก็จะขัดกันทุกเรื่อง และที่สำคัญสามีเกา
ของดิฉันก็มีเมียนอย ดิฉันจึงกลายเปนคนขี้หึง ขี้ระแวง อยูตลอด ตอนนี้
ยิง่ ทำใหดิฉนั เปนทุกขมากขึน้ กวาเดิม เพราะดิฉนั กลัวประวัตศิ าสตรจะซ้ำ
รอย ดิฉันไมอยากผิดหวังกับชีวิตคูอีก ขอใหอาจารยชวยแนะนำดิฉันดวย
คะ วาดิฉันจะทำอยางไรดี ดิฉันทุกขใจมากคะ
ตอบ
คุณอยาเชื่อหมอดูใหมาก หมอดูยอมจะผิดบางถูกบางและเรา
ก็ไมอาจรูลวงหนาวาสวนใดผิดสวนใดถูก ไมดูหมอเสียเลยยิ่งดี หมั่น
ทำความดี ทำจิตใหมัน่ คง เชือ่ การกระทำของตนเองใหมาก เชือ่ หลักกรรม
ของพระพุทธเจาวา ทำดียอมไดดี ทำชั่วไดชั่ว ยอมรับกฎแหงกรรม ชีวิต
มนุษยเปนสนามทดลองแรงกรรมวา ใครไดทำดีทำชั่วมาอยางไร ชีวิต
ธรรมดายอมจะมีสุขบางทุกขบาง สมหวังบางผิดหวังบาง เพื่อใหเราเรียน
รูสั จธรรมของชีวติ ทำใจใหยอมรับสิง่ ทีหลี
่ กเลีย่ งไมพน ขอใหคุณมัน่ คงใน
ความดี โบราณทานวา “คนดีตกน้ำไมไหลตกไฟไมไหม” อะไรจะเกิดก็ให
มันเกิด ใหเรายืนอยูในทางแหงความดี ดำเนินไปในทางแหงความดี คุณ
จะพบสิ่งที่ดีๆ ขางหนา ของเสียบางอยางคนที่มีฝมือยังเอามาทำใหดีได
ทำไมเลาชะตาชีวติ ของคนเรา จึงจะทำใหดีไมได ถาเราทำดี พูดดี และคิด
ดีอยูเสมอ

หวังวาคุณจะไดคติชีวติ และดำเนินชีวติ ไปในทางทีดี่ และมัน่ คง
ยิ่งขึ้น ขออวยพรใหเปนเชนนั้น

56

๕๔

คำถามที่ ๕๓
๑. อยากทราบวาพวกที่เกิดมารักเพศเดียวกันนั้น เปนเพราะ
สาเหตุใด ๒. และหากเปนพวกรักรวมเพศแตสนใจในการปฏิบัติธรรม
แตปฏิบัติไปไมถึงไหน เพราะจิตใจวนเวียนอยูกับเรื่องรักๆ ใครๆ จะมี
วิธีแกอยางไร ๓. จริตไปทางทานพุทธทาส แตทานไมคอยเนนทำสมาธิ
ภาวนา การปฏิบัติธรรมไมจำเปนตองภาวนามากใชหรือไม จะรอคำตอบ
ขอบคุณคะ
ตอบ
๑. อาจเปนเพราะกรรมในอดีตก็ได เชนวา ชาติกอนคนหนึ่งเกิด
เปนชาย คนหนึ่งเกิดเปนหญิง แลวรักกัน มาชาตินี้เกิดเปนเพศเดียวกัน
ความ จำ ใน อดีต มี อยู จึง รัก กัน อีก อีก อยาง หนึ่ง อาจ เปน เพราะ กรรม ใน
ปจจุบันก็ได คือใกลชิดกัน เกื้อกูลกัน ถูกอัธยาศัยกัน หรือเปนเพราะทั้ง
เหตุในอดีตและเหตุในปจจุบันก็ได
๒. วิธแก
ี ก็คือ อยาอยูใกล
 อยาคลุกคลีกับคนทีเรา
่ คิดวาทำใหความ
รักเพศเดียวกันกำเริบขึน้ ตองใจแข็งและตัดใจใหได แสวงหาความสุขจาก
การทำความดีหรือการปฏิบตั ธรรม
ิ
คุณจะไดความสุขทีดี่ กวา ประณีตกวา
และสงบกวา
๓ . จริต ไป ทาง ทาน พุทธ ทาส นั่น ดีแลว เพราะ เนน ทาง ปญญา
ไดปญญาแลวจะไดความสุข และรูเห็นสิ่งตางๆ ตามเปนจริง ไมยึดมั่น
ถือมั่น สามารถเขาถึงความบริสุทธิ์ได อันที่จริงการทำสมาธิก็เพื่อใหได
ปญญา ไมใชหยุดอยูเพี
 ยงสมาธิ ถาไปทางปญญาไดเลยก็ใชได ทานเรียก
วา “วิปสสนายานิก” หมายถึงเดินตามสายวิปสสนา เปนประเภทปญญา
วิมุตติ

๕๕
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คำถามที่ ๕๔
เรียนอาจารยดิฉันเปนโรคเครียด ใจรอนคะ วิตกกังวลพยายาม
จะนั่งสมาธิก็ไมไดผล อยากจะอบรมสมาธิเบื้องตนแตมีปญหาอยูตรงที่
วาเปนโรคขอเสื่อม นั่งพับขาไมได จะทำยังไงคะ
ตอบ
นั่ง พับ ขา ไม ได ก็ นั่ง เกาอี้ ได ให นั่ง เกาอี้ ทำ ได ผล เหมือน กัน
แพทยเขาบอกวา ความเครียดมีกันทุกคนแตอยาใหมีมาก วิธีไมใหเครียด
มากก็คือ อยาไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไป ปลอยวางเสียบาง และนึก
อยูเสมอวา สิ่งที่เกิดขึ้นแกเรา มันไมเที่ยง เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ความทุกข
ก็ไมเที่ยง ความสุขก็ไมเที่ยง ความพอใจหรือไมพอใจก็ไมเที่ยง เกิดขึ้น
ชั่วคราวแลวก็ดับไป ทำจิตทำใจใหเหมือนตาขายที่ไมติดลม ลมไมติดตา
ขาย มันเพียงแตผานไปผานมา จิตใจก็จะโปรงเบาสบาย ขอใหคุณใจเย็น
ลงดวยการเจริญเมตตาบอยๆ
คำถามที่ ๕๕
ชวยบอกความหมายของ สามัคคีธรรม,เมตตาธรรม, ขันติธรรม,
วินัย
ตอบ
สามัคคีธรรม คือ ความกลมเกลียวเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทำ
กิจที่เปนบุญกุศล หรือเพื่อทำความดีตางๆ โดยนัยนี้จะเห็นวา สามัคคีจะ
ดีตอเมื่อรวมมือกันทำความดี ถารวมมือกันทำความชั่ว สามัคคีนั้นไมดี
เชน ความสามัคคีของโจร เปนตน
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๕๖

เมตตาธรรม คือ ความมีไมตรีจิตตอกัน แสดงออกทางกายบาง
ทางวาจาบาง เกิดขึ้นที่ใจกอน
ขันติธรรม คือ ความอดทน ซึง่ ไดใชปญญาพิจารณาแลววา ความ
อดทนนี้มีประโยชน ไมใชอดทนโดยไรปญญา
วินยั คือ ระเบียบกฎเกณฑทีสั่ งคมตัง้ ขึน้ เพือ่ ความเรียบรอย ความ
ดีงามของหมูคณะ

คำถามที่ ๕๖
โยนิโสมนสิการหมายถึงอะไร ใชเฉพาะการเจริญวิปสสนาอยาง
เดียวหรือไม ยกตัวอยางขณะปฏิบัติ โยนิโสมนสิการอยางไรครับ
ตอบ
โยนิ โ ส มนสิ ก าร คื อ คิ ด เป น คิ ด อย า ง มี เหตุ ผ ล คิ ด ให เกิ ด
ประโยชนโดยชอบธรรม โยนิโสมนสิการนี้ใชทั่วไป คือใชในกิจทุกอยาง
สมมติวามีคนเขามากูยืมเงินคุณ แลวเขาไมใชทั้งดอกทั้งตน คุณโกรธ
แคน ไปซื้อปนมาเพื่อจะยิงเขาแตฉุกคิดไดวา ถาไปยิงเขาตาย ตัวเราตอง
ไปติดคุก เงินก็ไมไดคืน แถมติดคุกอีก ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง คุมกันหรือ
จึงเลิกลมความคิดทีจะ
่ ไปยิงเขา อยางนีเรี้ ยกวา คิดอยางมีโยนิโสมนสิการ
คือ คิดเปน ยังมีกรณีอื่นๆ อีกมากมายที่เมื่อใชโยนิโสมนสิการแลวทำให
เกิดประโยชนทั้งแกตนและแกผูอื่น

๕๗
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คำถามที่ ๕๗
ขอกราบเรียนถามอาจารยคะ ถาเราจะปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ตามแบบที่เขาจัดเปนคอรส ๓ วัน ๗ วัน ตามวัด หรือสถานที่ตางๆ หนูจะ
ทำเองที่บานไดไหมคะ คือทำตามตารางแบบเขาเลย ถือศีล ๘ ตื่นตี ๔ นั่ง
สมาธิ เดินจงกรม ทำวัตรเชา เย็น จะสามารถทำไดไหมคะ ถาตองไปเขา
คอรสกับทางวัด อาจารยพอจะแนะนำไดบางไหมคะ วาที่ไหน เพราะหนู
เปนคนหางวัด ฝกดวยตัวเอง จากการอานหนังสือและฟงซีดีธรรมะของ
ครูบาอาจารย ทุกวันนี้เวลาทำงานก็ฝกรูกายรูใจไปเทาที่จะทำได พอกลับ
มาบานก็ทำสมาธิครึ่งชั่วโมง เวลาวางก็อานหนังสือธรรมะ เขาเวปธรรมะ
ฟงซีดธรรมะ
ี
คะ หนูเพิง่ เริม่ สนใจธรรมะเมือ่ ตนปนีเอง
้ (เมือ่ กอนไมเคยสนใจ
เลย) และดูเหมือนวาความสนใจทีจะ
่ ศึกษาธรรมะมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกวันนี้
รักษาศีล ๕ คะ
ตอบ
ทำเองที่บานไดยิ่งดี การไปเขาคอรสที่วัดนั้นสุดแลวแตอุปนิสัย
ของแตละคน ซึ่งไมเหมือนกัน บางคนชอบคอรสของวัดนั้น บางคนชอบ
ของวัดนี้ ขอใหคุณเลือกไป (ถาจะไป) ก็ใหคุณเลือกไปวัดที่คิดวาเหมาะ
สมกับอุปนิสัยของคุณ การฟงธรรมบอยๆ เปนสิ่งที่ดี การฟงธรรมจัดเปน
ภาวนาอยางหนึ่ง ยิ่งฟงยิ่งไดปญญา แตขอใหเลือกฟงธรรมที่ถูกตอง ไม
เสียเวลาเปลาและไดประโยชน
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๕๘

คำถามที่ ๕๘
การเจริญสมถะจนไดฌานซึ่งเกิดสมาธิขั้นอุปจารสมาธิและอัป
ปนาสมาธิตามลำดับ เมื่อตองการเจริญวิปสสนา ตองถอนสมาธิมาอยูขั้น
ขณิกสมาธิกอนจึงตามรูรูป-นาม อันเกิดจากองคฌานนั้น เชน ปติหรือสุข
แลวเห็นปตหรื
ิ อสุขทีปรากฏ
่
ขึน้ นัน้ เปนไตรลักษณใชหรือไม อีกคำถามหนึง่
การถอนสมาธิในสมถะตองถอนมาอยูขั้นขณิกสมาธิ หรืออุปจารสมาธิจึง
จะเขาไปเจริญวิปสสนาตอได
ตอบ
อยูในขั้นอุปจารสมาธิ
คำถามที่ ๕๙
ตอนที่พระพุทธเจาตรัสรูใหมๆพระองคยังไมทรงสอน เพราะเล็ง
เห็นวาธรรมะที่พระองคทรงตรัสรูนั้น เปนเรื่องละเอียดสุขุมลุมลึกยากแก
การเขาใจ เห็นหลายแหงที่ทานแปลวาทรงทอพระทัย ผมมีความเห็นสวน
ตัววาไมควรแปลวาทอพระทัย เพราะทอพระทัย หมายถึงผูยังมีกิเลสอยู
จึงเกิดความทอหรืออาการซึ่งไมควรมีในผูที่หมดจดจากกิเลสแลว จึงเห็น
สมควรทีจะเปลี่ยนเปนคำวา ทรงยังไมขวนขวายที่จะสอนในขณะนั้น นา
จะเหมาะสมกวา ทานอาจารยมีความคิดเห็นเปนประการใดครับ เพราะ
ผมไมเคยเรียนภาษาบาลี แตคิดวานาจะมีคำในภาษาไทยทีมี่ คำหรือความ
หมายเหมาะสมกวาคำวา ทอพระทัย ใชไหมครับ
ตอบ
ในพระบาลีใชคำวา “ไมนอมพระทัยไปเพื่อแสดงธรรม” ทรงดำริ
ที่จะเปนผูขวนขวายนอย ทาวมหาพรหมจึงไดมาอาราธนาเพื่อทรงแสดง
ธรรม

๕๙
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คำถามที่ ๖๐
๑. เวลาทำบุญ แลวจะมีคนกลาวคำวาอนุโมทนาบุญกับเรา อยาก
ทราบวาอนุโมทนาแปลวาอะไร ๒. แลวเราจำเปนตองกลาวคำวาอนุโมทนา
กับคนอื่นหรือไม เมื่อเขามาบอกวาเขาไปทำบุญมา ๓. หลักยึดเชน ทาน
ศีล ภาวนา ใชหรือไม สำหรับผูเพิ่งเริ่มปฏิบัติ
ตอบ
๑. อนุโมทนา แปลวา ยินดีดวย ๒. บอกก็ดี บอกวายินดีดวยก็ได
ความหมายเทากัน ๓. ใช

คำถามที่ ๖๑
อาจารยคะ หนูเคยอานหนังสือธรรมะเจอทีเขา
่ กลาววา การใชสติ
เขาไปกำหนดทวารเชน เห็นก็สักวาเห็น ไมปรุงแตง ก็ไมเกิดเวทนา ไดยิน
ก็สักแตวาไดยนิ ไมเกิดเวทนา ทำเชนนีอุ้ ปาทานก็จะดับ ไมมทุี กขเหลืออยู
หนูอยากทราบวาสิ่งเหลานี้จะทำใหเราเพิกเฉย หรือ ignore กับสิ่งตางๆ
รอบตัวเราเกินไปหรือเปลาคะ
ตอบ
ทานสอนอยางนัน้ เพือ่ ไมใหดีใจหรือเสียใจ อันเปนเหตุใหเกิดบาป
อกุศล ถาเกิดบุญกุศลก็ดีใจได เชน เห็นพระพุทธรูปแลวปติ ปราโมทยดวย
บุญกุศล ไดฟงธรรมแลวเกิดความพอใจเปนสุขก็ทำได แตถาจำเปนตอง
วางเฉยในบางเรื่อง ก็วางเฉยดวยความรูเทาทัน ไมเปน ignore คือไมโง
เฉยดวยความโงก็มี เชน ไมรูเรื่อง ไมรูเทาทัน
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๖๐

คำถามที่ ๖๒
ถาเราไดทำอะไรบางอยางลงไปแลว รูสึกวามันผิด ไมถูกไมควร
 จิตใจขณะ
เปนบาป และกรรมนัน้ กำลังคืนสนองอยางทันตาทีเกิ
่ ดขึน้ อยูใน
นี้ เปนความกังวล ความทุกขใจ กับสิ่งที่ไดกระทำไป จะทำอยางไรดีกับ
ความทุกขที่มีอยูในขณะนี้
ตอบ
let it go ปลอยมันไป get it out เขี่ยมันทิ้งไป เปนคำสอนของ
ทานเจาคุณนรรัตนฯ (พระธมฺมวิตกฺโก) วัดเทพศิรนิ ทร หรือมิฉะนัน้ ก็ใหนึก
วามันไมเที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยูแลวดับไป ตั้งใจเสียใหมวาตอไปจะไมทำอีก
จะไดไมตองรอนใจ

คำถามที่ ๖๓
เพิ่งเริ่มอานธรรมะไดซักปหนึ่ง ไดมีโอกาสอานหนังสือของทาน
อาจารยหลายเลม โดยเฉพาะ ธรรมบท ทั้ง ๔ เลม ขอขอบพระคุณคะ
ตอบ
ยอดเยี่ยมเลย ขออนุโมทนาจริงๆ

คำถามที่ ๖๔
การนั่งสมาธิของดิฉันมีการเปลี่ยนแปลงคือเกิดความสงบเร็วขึ้น
และบางครั้งรูสึกวา ความสวางทำใหแสบตามากทั้งที่หลับตาอยูหรืออาจ
เปนเพราะวาดิฉันเพงมากเกินไป

๖๑
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ตอบ
ความสวางนั้นมาจากไหน มาจากแสงไฟภายนอกหรือมาจาก
ความสวางภายใน ถามาจากความสวางภายใน มันก็จะหายไปเอง

คำถามที่ ๖๕
ทานอาจารยไดกลาวไวครั้งหนึ่งวา โมหะอยูลึกกวาโทสะ โลภะ
และเปนพวกเดียวกับอวิชชา คำวา “ลึกกวา” มีนัยวาอยางไร (รูยากกวา
ละยากกวา ใชหรือไมคะ) โมหะกับอวิชชาตางกันอยางไรบาง สิ่งใดกิน
ความมากกวากันคะ
ตอบ
อยูลึ กกวา เห็นไดยากกวา ละไดยากกวา และหนุนโลภะ โทสะอยู
คนโลภ เชนอยากไดในทางทุจริตก็เพราะโมหะ คือหลง ไมรูจริงวา โลภไป
ทำไม คนแสวงหาไมรูจักพอก็เชนเดียวกัน คนทำอะไรลงไปดวยโทสะ ก็
เพราะหลงผิดคิดวาควรจะโกรธ เรือ่ งโมหะตอบก็ยากเพราะมันเห็นไดยาก
เหมือนผูบัญชาการทำงานอยูในที่ลับใหลูกนองคือ โลภะบาง โทสะบาง
ออกมาแสดงบทบาท ตัวเองบัญชาการอยูเบื้องหลัง
โมหะถาจะใหเทากับอวิชชา ทานใชคำวา “มหาโมหะ” (อวิชฺชา
จายํ มหาโมโห) ภาษาบาลีในวงเล็บ แปลวา “มหาโมหะนั่นเอง ทานเรียก
วา อวิชชา “ แปลวา ความไมรู หรือรูไมจริง
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๖๒

คำถามที่ ๖๖
กิเลส ตัณหา อุปาทาน จัดวาเปนสังขารขันธหรือไมคะ
ตอบ
เปนสังขารทัง้ นัน้ ในฝายดี เชน ปญญา สติ สัมมาวายามะ เปนตน
ก็เปนสังขารขันธเหมือนกัน ขยายความวา สังขารขันธ มี ๒ ฝาย คือ ฝายดี
เรียก กุศลสังขาร ฝายชั่ว เรียก อกุศลสังขาร

คำถามที่ ๖๗
เคยไดยินครูบาอาจารยกลาววา “พระอรหันตเปนผูไมมีสังขาร”
ในที่นี้ “สังขาร” หมายถึงอะไรคะ
ตอบ
ทานใชคำวา “จิตถึงวิสังขาร” คือ ไมมีอะไรปรุงแตง จิตของทาน
หลุดพนแลวจากการปรุงแตง จึงเปนวิสังขาร แปลวา ปราศจากสังขาร
หมายถึง สังขารที่เปนนามธรรม เชน สังขารในขันธ ๕

คำถามที่ ๖๘
คำวา “กำหนดรู” “ระลึกรู” และ “รู ” ใชในภาษาบาลีไดวาอะไร
บาง และมีความหมายตางกันอยางไรคะ
ตอบ
อนุปสสนา แปลวา ตามเห็น แตในตำราทั่วไปพูดวา “กำหนดรู”
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เชน คำวา “เวทนานุปสสนา” หรือ “เวทนานุปสสี” แปลวา กำหนดรูเวทนา
“จิตตานุปสสนา” ก็เหมือนกัน แปลวา กำหนดรูจิต เปนตน
“ระลึกรู” ตรงกับคำวา สติสัมปชัญญะ
“รู” ตรงกับคำวา “ปชานนะ” หรือ “ปชานาติ” (กิริยาศัพท) เชน
ขอความในสติปฏฐานสูตรวา “ยืน นั่ง หรือนอน ก็รูวา ยืน นั่ง หรือนอน”

คำถามที่ ๖๙
การรูอริยสัจครบรอบสาม อาการสิบสอง หมายความวาอยางไร
คะ
ตอบ
คำวา รอบสาม(ไตรปริวัฏ) อาการสิบสอง(ทวาทสาการ) “รอบสาม”
จะใชคำวา “ญาณสาม”ก็ได คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ เปนไปใน
อริยสัจสี่ ๓ x ๔ = ๑๒ ยกตัวอยางเรื่อง ทุกข ยอมรับวาชีวิตประกอบดวย
ทุกขจริง เปนสัจจญาณ ความทุกขเปนสิ่งที่ควรทำความเขาใจใหถูกตอง
วาอะไรเปนทุกข อะไรไมเปนทุกข เปนกิจจญาณ รูว าไดทำความเขาใจถูก
ตองแลว เปนกตญาณในทุกข
ฯลฯ
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๖๔

คำถามที่ ๗๐
ในมหาเวทัลลสูตร (มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระไตรปฎกบาลี
เลมที่ ๑๒) กลาววา เวทนา สัญญา วิญญาณ แยกจากกันไมได ทำงาน
พรอมกันเสมอ ใชหรือไมคะ การที่จิตรับรูอารมณไดทีละหนึ่ง จิตจะแยกรู
เวทนา สัญญา วิญญาณ ทีละขณะไดไหมคะ หรือเวลารับรูก็รับรูพรอมๆ
กัน (เหมือนรสแกง) ถาเชนนั้นจะไมเทากับวา จิตกำลังรับรูหลายอารมณ
พรอมกันหรือคะ
ตอบ
ทำงานพรอมกัน ไมแยกจากกัน เหมือนน้ำแกงตามที่กลาวแลว
บอกไดวารสเปรีย้ วเปนรสของอะไร รสเผ็ดเปนรสของอะไร แตเมือ่ ชิมเขาไป
ชอนหนึ่งก็ไดรสทั้งหมดพรอมกัน หรือเหมือนเครื่องยนตที่ทำงานพรอม
กัน
ที่วา จิตรูอารมณ หรือรับอารมณไดขณะละหนึ่งนั้น เปนเชนนั้น
จริง แตเนือ่ งจาก”ขณะจิต”เร็วมาก เราจึงรูส กึ วา คิดอะไรไดขณะละหลาย
อยาง

คำถามที่ ๗๑
อยาก ทราบ วา บุคคล ที่ ปฏิบัติ ธรรม จน หลุด พน แลว จะ มี บุคลิก
อยางไรคะ เคยไดยินมาวา ถาหลุดพนในขณะที่เปนฆราวาสตองบวชใช
ไหมคะ
ตอบ
บุคลิกไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะวาเปนวาสนา คือ เคยชินมา
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กับพฤติกรรมแบบนั้น เชน บางทานเรียบรอย บางทานไมคอยเรียบรอย
พระพุทธเจาองคเดียวเทานั้นที่ตัดไดทั้งกิเลสและวาสนา
ผูหลุดพนมี ๔ ระดับที่จัดเปนพระอริยบุคคล คือ พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ถาบรรลุธรรมหลุดพนใน
๓ ระดับตน ไมตองบวชก็ได จะบวชก็ได ในสมัยพุทธกาลมีพระอนาคามี
ที่อยูเปนฆราวาสมากมาย สวนผูที่บรรลุธรรมสำเร็จเปนพระอรหันตแลว
ทานวาตองบวชในวันนั้น หรือตองนิพพานในวันนั้น ทานวาเพศฆราวาส
ไมเหมาะสมกับพระอรหันต

คำถามที่ ๗๒
เด็กที่บานพูดไมเพราะจะทำอยางไรดีคะ
ตอบ
เด็กที่บานนี่คือใคร เปนเด็กลูกจางหรือเปนลูกเปนหลาน หรือ
เปนญาติ อายุเทาไร การศึกษาอยูในระดับไหน ถาไดรายละเอียดอยาง
นี้จะตอบไดงายขึ้น อยางไรก็ตามขอใหทำตัวอยางใหดู คือพูดเพราะให
ไดยินอยูเสมอๆ เจาของบานไมยอมพูดคำหยาบ พูดแตคำจริง คำออน
หวาน คำประสานสามัคคี และคำมีประโยชนอยูเสมอ เพื่อใหเด็กไดถือ
เปนแบบอยาง
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๖๖

คำถามที่ ๗๓
จาก คำถาม ที่ ๗๐ ตาม ความ รูสึก นะ คะ เขาใจ วา เวลา ที่ มี
เหตุการณหนึ่งเขามากระทบประสาทสัมผัส ตัวที่ใชรับรูทั้งหลายก็จะรับ
ไวทั้งหมด แตเวลานำมาพิจารณามันจะคอยๆแยกออกเปนสวนๆไป ไม
ทราบวาเขาใจถูกหรือเปลาคะ เพราะวายังไมไดมีความรูตรงสวนนี้เลยใช
ภาษาทางวิชาการไมไดนะคะ พูดตามความเขาใจและความรูสึก แตก็ไม
แนใจวาเขาใจถูกหรือผิด เลยจะรบกวนอาจารยชวยแนะนำดวยคะ ดวย
ความเคารพอยางสูง
ตอบ
เราเคยไดยินคนพูดเสมอวา ขณะเดียวคิดไปสารพัดอยาง ความ
จริงแลวเขาคิดทีละอยาง แตเนื่องจากการเกิดดับของจิตเร็วมาก จึงดู
เหมือน วา ขณะ เดียว คิด ได หลาย อยาง ลอง พิจารณา ดู การ เกิด ดับ ของ
กระแสไฟฟา ตามหลักวิทยาศาสตรทานวา วินาทีหนึง่ กระแสไฟฟาเกิดดับ
ถึง ๕๐ – ๖๐ ครั้ง แตเราไมไดเห็นการเกิดดับของมันเลย เห็นแตเปนดวง
ไฟสวางโชติชวงอยู และนิง่ อยู การเกิดดับของจิตเร็วกวานีมาก
้ รับอารมณ
หนึ่งแลวดับไป เกิดขึ้นรับอารมณใหม จึงทำใหเรารูสึกวา ขณะเดียวคิดได
หลายอยาง พระบาลีพุทธภาษิตแหงหนึง่ พระพุทธองคตรัสถึงคุณลักษณะ
ของจิตวา เห็นไดยากอยางยิ่ง ละเอียดออนอยางยิ่ง (สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ) มัก
ตกไปในทางที่ชอบใจ ผูมีปญญาพึงรักษาจิตเชนนั้น เพราะจิตที่คุมครอง
ดีแลวยอมนำสุขมาให
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คำถามที่ ๗๔
อาจารยคะ หนูสนใจธรรมะมาตั้งแตตนปแลว(ราว ๗ เดือน) อาน
หนังสือธรรมะ และฟงธรรมะทุกวันเปนกิจวัตร(ไมดูทีวีเลย) นั่งสมาธิเปน
ประจำครัง้ ละครึง่ ชม. ระหวางวันก็พิจารณากาย ใจ เทาทีจะ
่ ทำได รูส กึ ชีวติ
มีความสุข ทำงานอยางมีความสุขและเบาใจขึน้ มากคะ ทุกขนอยลง แตพอ
เพือ่ นๆนัดสังสรรคกลับไมอยากไปเจอเทาไหร เพราะรูส กึ วาเสียเวลา ทำให
ใจมันฟุง เผลอลืมกายลืมใจ บางทีคุยกับเพื่อน เขาก็วาเราคิดไมเหมือน
เขา เพราะสังคมเพื่อนคอนขางวัตถุนิยมคะ ซึ่งเมื่อกอนหนูก็เคยชอบชอป
ปง ติดกับภาพลักษณภายนอก แตเดี๋ยวนี้ใชชีวิตสมถะ ตามอัตตภาพคะ
มีความสุขกวาเดิมมาก หนูควรแสดงใหเพือ่ นรูไป
 เลยไหมคะวาหนูเปลีย่ น
การใชชีวิตมาทางธรรมะ และหางการสังสรรคกับเพื่อนไป เพราะไปทีไร
ก็รูสึกฝนจังคะ
ตอบ
ดีแลว ควรจะแสดงใหเพือ่ นรูตาม
 ทีเป
่ นจริง เมือ่ ไมอยากไปก็บอก
ตรงๆ เราจะไดไมลำบากใจ สุภาษิตทางพุทธศาสนามีอยูบทหนึ่งวา ถา
ไมไดเพื่อนที่มีปญญาเปนสหาย การอยูคนเดียวและไปคนเดียวประเสริฐ
กวา ตามที่คุณเลามานั้น เห็นดวย ขอใหทำตอไป เพราะไดคุณคาที่สูง
กวามาก
คำถามที่ ๗๕
การปฏิบตั ธรรม
ิ ชวยใหการงานและชีวติ ดีขึน้ ไหมครับ ถาไดจะตอง
ทำอยางไรครับ
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๖๘

ตอบ
การปฏิบัติธรรมชวยใหชีวิตและการงานดีขึ้นแนๆ แตตองเขาใจ
ความหมายของคำวาปฏิบัติธรรมใหถูกตอง การปฏิบัติธรรมไมไดหมาย
ถึงทำสมถะและวิปส สนาเพียงอยางเดียว แตหมายถึงการปฏิบตั ทีิ ถู่ กตอง
ดีงามทั้งหมด ตามความหมายนี้ คุณจะเห็นวา คนทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย
ตองปฏิบัตธรรม
ิ ใหเหมาะสมแกฐานะของตน

คำถามที่ ๗๖
กราบสวัสดีคะ ทานอาจารยที่เคารพ หากมีผูเริ่มสนใจพระพุทธ
ศาสนามาใหเราอธิบายหลักปฎิจจสมุปบาท พรอมทัง้ ยกตัวอยางใหเขาใจ
ไดงาย ๆ หนูควรจะเริม่ อธิบายอยางไรคะ หนูมีความเขาใจในเรือ่ งนีอยู
้ บ าง
เล็กนอยนะคะ แตคิดวาตัวเองยังไมรอย
ู างชัดเจนจริง ๆ ขอรบกวนทานชวย
อธิบายดวยคะ ขอบพระคุณคะ
ตอบ
ตองอธิบายปฏิจจสมุปบาททั้งฝายรูปธรรมและนามธรรม ปฏิจจ
สมุปบาท แปลวา อาศัยสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เกิดขึน้ ทางรูปธรรม เชน รถติดเพราะ
ฝนตก หรือขางหนารถชนกัน หรือเหตุใดเหตุหนึ่ง ยกเรื่องอื่นๆ ขึ้นเปน
ตัวอยางก็ได มันจะตองมีเหตุปจจัยอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
ประกอบกัน เกิดผลอยางหนึง่ ขึน้ บางทีผลนัน้ กลับเปนเหตุใหเกิดผลอืน่ ตอ
ไปอีก เชนเมือ่ รถติดแลว ทำใหคนเดินทางหงุดหงิด มีโทสะ อาจทะเลาะกัน
ก็ได เปนตน
ทางฝายนามธรรม เชน ความโกรธเกิดขึ้นเพราะไดยินเสียงพูดที่
ไมนาพอใจ ความโกรธซึ่งเปนผลกลับเปนเหตุใหคนทะเลาะกัน อาจจะถึง
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ฆากันตายก็ได ความอยาก ความตองการ ความริษยา เปนตน ก็ทำนอง
เดียวกัน ตองมีเหตุใหเกิด นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาท
สวนปฏิจจสมุปบาท ตามแบบที่ศึกษากันอยู มีอวิชชา เปนตน
ซึ่งมี ๑๑ หรือ ๑๒ ชวงนั้น ตองอธิบายทำนองวา อาศัยซึ่งกันและกันเกิด
ขึ้น เปนเหตุเปนผลของกันและกัน อาศัยกันอยู เชน ในสวนที่เปนกิเลส
อาศัยตัณหา อวิชชาจึงเพิ่มพูนขึ้น อาศัยอวิชชา อุปาทานจึงเพิ่มพูนขึ้น
อาศัยตัณหา อุปาทาน อวิชชาจึงเพิ่มพูนขึ้น แตถาอธิบายไลไปทีละตัว
เชน อวิชชาเปนเหตุใหเกิดสังขาร สังขารเปนเหตุใหเกิดวิญญาณ เปนตน
ซึ่งนิยมอธิบายกันอยู จะสับสนและเขาใจยาก ก็เลยไมเขาใจ (ควรอาน
เพิ่มเติมในหนังสือ “หลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญา
เถรวาท)” ตอนที่วาดวย ไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท โดย วศิน
อินทสระ)
ที่ผมพูดมานี้ ไมแนใจวาทำใหคุณแจมแจงขึ้นหรือสับสนมากขึ้น
เพราะทานวา ปฏิจจสมุปบาท หรือ ปจจยาการนี้ ลึกซึ้ง เห็นไดยาก เขาใจ
ไดยาก เห็นแลว เขาใจแลวจะทำใหผูอื่นเขาใจก็ยากอยางยิ่ง

คำถามที่ ๗๗
ขอเรียนถามทานอีก ๑ คำถามนะคะ จากพระพุทธดำรัส ที่วา ผู
ใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา ผูไมเห็นธรรมชื่อวาไมเห็นเรา คำวา “เห็นธรรม”
มีความหมายกวางไกลแคไหนคะ ถาเขาใจธรรมะงายๆ จะเรียกไดวา
เห็นธรรมไดหรือยังคะ ขอกราบขอบพระคุณคะทาน
ตอบ
ไดครับ ในความหมายเบื้องต่ำ (เหฏฐิมปริยาย) ถาความหมาย
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เบื้องสูง (อุปริมปริยาย) ทานหมายถึง เห็นอยางที่พระอริยบุคคล มีพระ
โสดาบันเปนตนเห็น เชน ในธัมมจักกัปปวัตนสูตร กลาวถึงพระอัญญา
โกณฑัญญะเห็นธรรม คือเห็นวา “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งหมดยอมดับไปเปนธรรมดา”
คำวา “ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเรา” นั้น พระพุทธเจาทรงหมายถึง
ธรรมกายของพระองค กลาวคือคุณสมบัติของพระองค เชน พระปญญา
คุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ทรงเปนอันเดียวกันกับพระ
ธรรม อีกอยางหนึ่ง ผูที่เขาใจธรรมที่พระองคตรัสไวอยางถูกตองเหมือน
กับไดเห็นพระองค คือตามพระองคทัน เหมือนเดินตามหลังพระองค เห็น
พระองคอยู มีพระพุทธพจนบางแหงที่ตรัสวา แมจะเดินเกาะชายสังฆาฏิ
หรือจีวรของพระองคอยู ถาไมประพฤติอยูในธรรม ชื่อวาอยูหางพระองค
สวนผูใดประพฤติอยูในธรรม แมจะอยูหางพระองคเปนโยชน ก็ชื่อวาอยู
ใกลพระองค
คำถามที่ ๗๘
อนุปุพพิกถา คือ ทาน ศีล สวรรค โทษของกาม ทางออกจากกาม
ผมสงสัยวา ทาน,ศีล ทานหมายถึงคุณของทาน,ศีล เพราะอรรถกถาวา
อยางนั้นใชไหมครับ
ตอบ
จะหมายถึงคุณของทาน คุณของศีลก็ได หมายถึงองคธรรม
คือ ทานและศีลก็ได เพราะเมื่อมีทาน มีศีลแลว ก็ยอมจะมีคุณหรือ
อานิสงสของทานของศีลอยูเอง และเปนเหตุใหไดสวรรคสมบัติ แตก็ยัง
เปนกามาวจรอยู ทานจึงทรงแสดงโทษของกามและอานิสงสของการ
ออกจากกามในลำดับตอมา

๗๑
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คำถามที่ ๗๙
การเปนพระโสดาบัน เริ่มจากฝกใหบารมี ๑๐ เต็มกอนเริ่มจาก
ทานบารมี ศีลบารมี เปนตนใชไหมครับ หรือเริ่มสมาธิภาวนา คือเริ่มจาก
อานาปานสติ, สติปฏฐาน ๔, โพชฌงค ๗
ตอบ
เริม่ จากอะไรก็ไดทีถู่ กตองตามธรรม พระนิพพานเหมือนสระใหญ
ซึ่งมีทางลงโดยรอบ ใครจะลงทางไหนก็ได สุดแลวแตความสะดวกของผู
นั้น
ในวิมตุ ติสูตร หรือวิมตุ ตายตนสูตร พระพุทธองคทรงแสดงบอเกิด
แหงความหลุดพนไว ๕ ทาง คือ
๑. การฟงธรรม
๒. การแสดงธรรม
๓. การสาธยายธรรม (เชน การสวดหรือการทองพระพุทธพจน)
๔. การใครครวญธรรม
๕. การเจริญสมถะและวิปสสนา
(ดู อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต)
คำถามที่ ๘๐
ทานคะ วิบาก แปลวา อะไรคะ ทำไมใคร ๆ เวลาหาสาเหตแหง
ความไมดีไมงามทั้งหลายไมได ก็จะพูดวา นี่แหละ เปนวิบาก อะไร ๆ ก็
เปนวิบากไปหมดเลย.. วิบาก เลยดูนากลัวมากเลยนะคะ.. เราจะพนจาก
วิบากไดมัย้ คะ แลวการทีเรา
่ พูดจาดี ๆ กับทุกคน เมือ่ เขาชอบคุยกับเรา.. ก็
มีคนบอกวา นี่แหละ เปนวิบากของเธอ.. อยางนี้เรียกวา วิบากดวยรึเปลา
คะ.. หนูสงสัยคะ..ขอทราบความหมายของคำวา วิบาก และการแกไขให
พนจากวิบากดวยคะ ขอบพระคุณคะ
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ตอบ
“วิบาก” แปลวา ผล-ผลของกรรมดีก็ได ผลของกรรมชั่วก็ได ทั้ง
ในชาติกอนและชาตินี้ และจะเปนวิบากตอไปอีกในชาติหนา และชาติ
ตอๆ ไป จนกวาเราจะสิน้ สังสารวัฏฏคือการเวียนวายตายเกิด เมือ่ สิน้ กิเลส
แลวก็สิ้นกรรม-สิ้นกรรมก็สิ้นวิบากคือผลของกรรม สิ้นกิเลสบางสวนเปน
พระโสดาบัน-พระสกทาคามี-พระอนาคามี ถาสิ้นกิเลสทั้งหมดก็เปนพระ
อรหันต สิ้นภพสิ้นชาติ ไมตองเวียนวายตายเกิดอีก การเวียนวายตาย
เกิดเปนความทุกขที่ยาวนานของสัตวโลก ควรกลัวทีเดียว ควรใชความ
พยายามใหพนไปเสียจากสังสารวัฏฏ

คำถามที่ ๘๑
กราบเรียนทานอาจารยวศิน อินทสระ ผมไดอานหนังสือทางแหง
ความดีในเลมที่ ๓ และพบขอความที่เกี่ยวกับการอธิบายเรื่อง อริยผล ก็มี
ความเขาใจวา อริยผล ก็คือ อริยทรัพย แตเมือ่ ถามเพือ่ นผูรู  ก็ไดรับคำตอบ
วาไมใช ผมขอเรียนสอบถามทานอาจารย วา “อริยทรัพย หมายถึง อะไร
ครับ” ขอแสดงความนับถืออยางสูง
ตอบ
วาตามตำรา พระพุทธเจาทรงแสดงอริยทรัพยไว ๗ ประการ คือ
ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ (ความเปนผูศึกษาเลาเรียนมาก)
จาคะ ปญญา สวนอริยผลมี ๔ คือ ๑. โสดาปตติผล ๒. สกทาคามิผล ๓.
อนาคามิผล ๔.อรหัตตผล ถาจะมองวาอริยผลเปนทรัพยอันประเสริฐของ
มนุษย ก็จัดเปนอริยทรัพยได แตไมใชอริยทรัพย ๗ ตามที่กลาวในตำรา
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คำถามที่ ๘๒
สัมมาสมาธิในวิปส สนา หมายเอาจิตตัง้ มัน่ ในอารมณปรมัตถธรรม
(รูปนาม) สัมมาสมาธิในสมถะ หมายเอาจิตตัง้ มัน่ ในอารมณบัญญัตธรรม
ิ
สัมมาสมาธิในอริยมรรค หมายเอาจิตตั้งมั่นในอารมณปรมัตถอยางเดียว
เพราะเปนอารมณทีมี่ ไตรลักษณรองรับใชหรือไมครับ ถาใช สมาธิในสมถะ
ก็ยังไมใชสัมมาสมาธิที่แทจริงในอริยสัจใชไหมครับ
ตอบ
ตามนัยแหงมัคควิภังคสูตร พระพุทธเจาตรัสจำแนกมรรคมีองค
๘ เมื่อถึงขอสัมมาสมาธิ ทรงขยายความถึงการเจริญฌานทั้ง ๔ คือฌาน
ที่ ๑ ถึงฌานที่ ๔ สวนผูเจริญวิปสสนาก็ไดสัมมาสมาธิเหมือนกัน เรียกวา
วิปสสนาสมาธิ แปลวาสมาธิที่ไดเพราะการเจริญวิปส สนา แตไมถึงขั้น
ฌาน ไดเพียงอุปจารสมาธิ คือเฉียดฌาน อาศัยตัดกิเลสได
การประพฤติธรรมเชนกุศลกรรมบถ ๑๐ แลวไดความปราโมช ได
ปติ ไดปสสัทธิ (ความสงบกายและใจ) ไดความสุข และความตั้งมั่นแหง
จิตทานเรียกวาธรรมสมาธิ เปนสัมมาสมาธิเหมือนกัน

คำถามที่ ๘๓
อยากทราบวา ขอความในอรรถกถาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อรรถกถาชาดก เชื่อถือไดเพียงใด โปรดแนะนำดวย
ตอบ
ตามทรรศนะของผม (วศิน อินทสระ) แบงคำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาออกเปน ๓ สวน คือ
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๑. สวนที่เปนสัจธรรม เชน อริยสัจ ๔, กฎแหงกรรม, ไตรลักษณ,
ปฏิจจสมุปบาท และนิพพาน เปนตน
๒. สวนที่เปนศีลธรรม จริยธรรม เชน ศีล ๕, ธรรม ๕, พรหมวิหาร
๔, สังคหวัตถุ ๔ เปนตน
๓. สวนที่เปนวรรณคดี เชน อรรถกถาชาดกและนิทานตางๆ ที่
ทานนำมาเลาเพื่อประกอบการอธิบายหลักธรรม
สวนที่ ๑ และสวนที่ ๒ ผูศึกษาพระพุทธศาสนาไมคอยสงสัยวา
จริงหรือไมจริง สวนที่ ๓ คือเรื่องชาดก เปนตนมีผูสงสัยกันมาก รวมทั้ง
เรื่องอภินิหารตางๆ ดวย ผมเห็นวาสวนที่เปนวรรณคดีนี้ เราไมจำเปนตอง
ตั้งคำถามวา จริงหรือไมจริง เชน ชางพูดได กาพูดได เปนตน แตเราควร
จะตั้งคำถามวา นิทานเรื่องนี้สอนอะไร เราไดคติธรรมอะไรจากเรื่องนี้ ถา
คิดในแงนี้เราจะหมดสงสัย
โดยสวนตัวผมรูสึกวา เรื่องชาดกและนิทานตางๆ ในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา มีคุณคาและประโยชนมาก อานสนุกเพลิดเพลินไปกับ
เรื่องเลาตางๆ ทานสอดแทรกคติธรรมเอาไวเปนระยะๆ ดวยคำพูดของ
คนบางของสัตวบาง ผูสนใจศึกษาไมควรตัดสิ่งเหลานี้ทิ้งเสีย แตควรอาน
ใหมากถามีเวลา เปนเหมือนภาพประกอบคำบรรยาย ทำใหขอความที่
เปนหลักธรรมชัดเจนขึ้น
เรื่องเลาในนิทานอีสป เปนนิทานโบราณกอนพุทธกาล อีสปจะ
ผูกเรื่องเกี่ยวกับสัตวตางๆ มีคติคมคาย คนทั่วโลกนิยมอาน แมในเมือง
ไทยเราก็เคยใหเด็กนักเรียนอานเปนหนังสือประกอบการเรียน เด็กจำ
นิทานไดดี และมีบทสรุป “นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา…..” มีประโยชนกับ
เด็กมาก
อีสปเปนนักเขียนชาวกรีก เกิดเมื่อ ๖๐๐ ปกอนค.ศ. เปนเวลา
๒,๖๐๗ ปมาแลว แตเรื่องของเขายังมีประโยชน มีคนอางถึง เห็นใชชื่อใน
ภาษาอังกฤษวา AE-sop Fables แปลวา นิทานอีสป นั่นเอง

๗๕

77

คำถามที่ ๘๔
สืบเนื่องมาจากคำถามเรื่องปฏิจจสมุปบาท ขอเรียนถามตอวา
ถาจะตัดหวงโซของปฏิจจสมุปบาท จะตัดที่ไหนใน ๑๒ หวง สวนมาก
บอกใหตัดที่อวิชชา
ตอบ
ตัดในสวนที่เปนกิเลส คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ตัวใดตัวหนึ่ง
กอนก็ได อีก ๒ อยางก็จะพลอยถูกตัดไปดวย หลุดไปดวย เชน ถาสามารถ
ลดตัณหาลงได อุปาทานและอวิชชาก็จะลดลงดวย ถาตัณหาเพิ่ม อวิชชา
และอุปาทานก็จะเพิม่ ดวย มีพระพุทธพจนมากมายทีแสดง
่
วา ถาละตัณหา
ไดก็เปนนิพพาน แมในนิโรธอริยสัจก็บงวา การละตัณหาเสียไดเปนนิโรธ
คือการดับทุกข บางแหงแสดงวา จิตหลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะ
ความไมยึดมั่น คือเพราะไมมีอุปาทานนั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงพอสรุปได
วา การตัดหวงโซแหงปฏิจจสมุปบาทนั้น ตัดตัวไหนกอนก็ไดที่เปนกิเลส
กลาวคือ ตัณหา อุปาทาน หรืออวิชชา

คำถามที่ ๘๕
ถาจะบวช ตอนเขาพรรษาแลวสึกออกมากอนทีจะ
่ ออกพรรษา ไม
ทราบวาจะไดหรือไม พระพุทธทรงบัญญัติไวพระวินัยหรือมีพระสูตรไหน
กลาวถึงเรื่องนี้ไวบางครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
ไมควรเปนเชนนั้น ถาบวชในพรรษาก็ควรจะอยูใหตลอดพรรษา
ถาคิดวาจะอยูนอยวัน ก็คอยบวชนอกพรรษา บวชกี่วันก็ได
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คำถามที่ ๘๖
๑. คนที่ copy cd ธรรมะแจก(กรณีมีลิขสิทธิและ
์ กรณีไมมลิี ขสิทธิ)์
จะบาปหรือผิดทางธรรมหรือไม เพราะธรรมะเปนของพระพุทธเจา ทางโลก
ถือวาละเมิดลิขสิทธิ์ อาจถูกดำเนินคดีได
๒. หากเราขาย cd ธรรมะที่เขาแจกฟรี แตเราไปชวยเงินคา cd
ใหเขา เขาไมไดขาดทุน มีกำไรดวย โดยทุกครั้งที่รับมา สวนหนึ่งก็ใหฟรี
แกภิกษุที่ปฏิบัติดีปฎิบัติชอบ ที่ขายก็ขายราคาไมเกินแผนละ ๓๙ บาท
ซึ่งถูกกวา cd ธรรมะทั่วไปที่ขายกันในเชิงพาณิชย แตไมเหมือนกันทุก
อยาง(ที่เรารับมาเขาทำเอง ไมได copy เหมือนที่เขาทำกันเชิงพาณิชย
มิฉะนั้นเปนการละเมิดลิขสิทธิ์แนนอน) ใครพอใจก็เลือกซื้อตามใจชอบ
ไมไดบังคับหรือบอกวาเปนการทำบุญ แตเงินที่ไดสวนหนึ่งเราก็นำไป
ทำบุญ ที่นำมาขายเพราะอยากเผยแพรธรรมะที่ถูกตอง มีการคัดเลือก
ดวย ไมใชแนวสติปฏฐานสี่ หรือไมใชคำสอนของพระพุทธเจาแทๆก็ไมเอา
และเพื่อยังชีพดวย แทนที่จะขายจตุคามรามเทพ ซึ่งเปนกระแสและกำไร
ดีกวา แตไมไดเปนที่พึ่งแทจริง ไมเกิดปญญา พึ่งตนเอง
๓. ทีเรา
่ รับมานัน้ เขาแจกฟรีคนละแผนหากมากกวานัน้ ใหทำบุญ
แผนละ ๒๐ บาท แตอาจมีบางคนใหมากกวานั้นดวย เพราะคิดวาทำบุญ
หากเราจะยังชีพ โดยการทำแบบเขา(แตไมไดกลาวหาเขาวายังชีพดวยวิธี
นี้) จะผิดหรือบาปทางธรรมะหรือไม เพราะไมไดเบียดเบียนใคร
ตอบ
คุณทำใหถูกตองตามกฎหมายและศีลธรรมก็แลวกัน เมื่อถูกตอง
แลวก็เปนอันไมตองพูดวา บาปหรือไมบาป

๗๗
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คำถามที่ ๘๗
อาจารยคะ หนูทำงานเปนพนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน การเสิรฟ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลใหกับผูโดยสาร ถือวาผิดศีลไหมคะ
ตอบ
ศีลขอสุราเมรัยนีผิ้ ดเฉพาะผูดื ม่ ผูไม
 ดืม่ ก็ไมผิด แตอยูใน
 ลักษณะ
สงเสริม เชน คนขายสุราหรือแจกสุรา

คำถามที่ ๘๘
การตักบาตร ผูใสบาตรตองถอดรองเทา พระทานจะไดไมอาบัติ
ในกรณีผูวิ่งออกกำลังกายใสรองเทาผาใบไมสะดวกในการถอดรองเทา
จะใชวิธีโดยการคุกเขาใสบาตร จะทำใหพระทานอาบัติไหมครับ
ตอบ
ใสรองเทาผาใบยืนใสก็ไดพระไมเปนอาบัติ ที่เขาใหถอดรองเทา
แตะนั้น เพื่อแสดงความเคารพเพราะพระไมไดใสรองเทา แตถาเปนที่ที่
ไมเหมาะสม เชน สกปรก ไมตองถอดก็ได

คำถามที่ ๘๙
เว็บไซตที่คนไทยตองอาน ผมได Copy link ของเรือนธรรมไปไว
ที่ www.mitrschool.com แลวครับเพราะวาเปนเว็บไซตทีคน
่ ไทยตองอาน
ครับผมชอบมากครับ

80

๗๘

ตอบ
ขอบคุณมากครับที่เอื้อเฟอ
คำถามที่ ๙๐
๑. จะมีวิธีการศึกษาปฎิจจสมุปบาทไดอยางไร ? ๒. ปฎิจจ
สมุปบาท มีลักษณะขามภพขามชาติหรือไม ? ๓. ปฎิจจสมุปบาท เปนกฎ
ธรรมชาติที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางในโลกหรือไม และมีวิธีการปฏิบัติ
เพื่อระวังกระแสปฏิจจสมุปบาทหรือสกัดกั้นกระแสปฏิจจสมุปบาทอยาง
ไร ? ๔. อากาศเปนสังขตะหรืออสังขตะ อยางไร ?
ตอบ
๑. โปรดดูคำตอบในขอ ๗๖
๒. ขามก็ไดไมขามก็ได เหมือนกฎแหงกรรม
๓. ครอบคลุมทั้งหมดทั้งฝายรูปธรรมและนามธรรม การปฏิบัติ
เพื่อระวังหรือสกัดกั้นกระแสใหไประวังที่ผัสสะของอายตนะทั้ง ๖ คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อระวังอยู ยอมไมกอใหเกิดตัณหา อุปาทาน แตเกิด
ปญญาทุกครั้งที่กระทบ
๔. บางคัมภีรบอกวาอากาศเปนอสังขตะ แตคำวา “อากาศ” ไม
ไดหมายถึงอากาศทีคน
่ เขาใจทัว่ ไป แตหมายถึง ความวาง ทีเรี่ ยกในภาษา
อังกฤษวา space-element แปลวา อากาศธาตุ

๗๙
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คำถามที่ ๙๑
สวัสดี คะ . . อาจารย ๑ . ปฎิจจ สมุ ปบาท เปน สิ่ง ที่ ดี หรือ ไม ดี ๒ .
ปฎิจจสมุปบาทถูกปจจัยปรุงแตงหรือไม (สังขตธรรม) ๓. ปฎิจจสุมปบาท
เกีย่ วของกับสิง่ ไมมชีี วติ ไดไหม ๔. อากาศเปนสังขตธรรมหรือไมอยางไร ๕.
นิพพานกับอากาศเปนคนละอยางกันใชหรือไม ขอบพระคุณคะ
ตอบ
๑. มีทัง้ ดีและไมดี สุดแลวแตวิธปฏิ
ี บตั ของ
ิ เราตอปฏิจจสมุปบาท
ถาเราปฏิบตั ไป
ิ ตามสายใหเกิดทุกขก็ไมดี ถาปฏิบตั ไป
ิ ตามสายใหดับทุกข
ก็ดี
๒. ถูกปจจัยปรุงแตง คือ ปรุงแตงใหเกิดทุกขบาง ปรุงแตงใหดับ
ทุกขบาง
๓. ได
๔. ดูขอ ๙๐.
๕. นิพพานกับอากาศ คนละอยาง

คำถามที่ ๙๒
๑.มีหลักฐานในพระไตรปฎก อรรถกถา ฏีกาตรงไหนบางที่ระบุ
วา ปฏิจจสมุปบาทครอบคลุม ๒. ปฏิจจสมุปบาทอธิบายเรือ่ งราวของชีวติ
อดีต ปจจุบัน อนาคตไดหรือไม อยางไร ๓.จะมีวิธีการรับมือกับปฏิจจสมุ
ปบาทอยางไร ๔. อากาศเปนสิง่ ทีไม
่ มชีี วติ ทำไมจึงจัดเปนอสังขตธรรม ๕.
อากาศกับพระนิพพานตางกันหรือไม ทำไมจึงเปนอสังขตธรรมเหมือนกัน
ตอบ
๒. ได เปนปจจัยตอเนื่องกันทั้งอดีต อนาคต และ ปจจุบัน เชน

82

๘๐

อวิชชา ตัณหา อุปาทานในอดีตสงผลถึงปจจุบัน แลวก็สงผลตอไปใน
อนาคต
๓. โปรดดูคำตอบในขอ ๙๐ (๓.)
๔. ตอบแลวในขอ ๙๐ (๔.)
โปรดอานหนังสือเรื่องปฏิจจสมุปบาท ของ วศิน อินทสระ สำนัก
พิมพธรรมดา โทรฯ ๐๒-๘๘๘๗๐๒๖

คำถามที่ ๙๓
หนังสือ เรื่อง ” ทาง แหง ความ ดี ” ทั้ง ๔ เลม นำ มา จาก พระ สุต
ตันตปฎกรึเปลาครับ แลวมีเนื้อหาครบทุกพระสูตรรึเปลาครับ อีกขอครับ
เรือ่ งพระอานนทพุทธอนุชา ยังหาซือ้ ไดหรือไม สามารถหาซือ้ ไดจากทีไ่ หน
บางครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
เรื่องทางแหงความดี แปลมาจากคำวา “ธรรมบท” บท = ทาง,
ธรรม = ความดี รวมเปนทางแหงความดี คำวา “ธรรมบท” เปนชื่อคัมภีร
หนึง่ ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พระไตรปฎกเลมที่ ๒๕ เปนพระบาลี
พุทธพจนลวนๆ มี ๕๗ หนา เนื้อหาคัมภีรธรรมบทมีเทานี้ ถาคุณอานทาง
แหงความดี แตละเรื่องจะมีพระบาลีพุทธภาษิตขึ้นกอน ตอไปจะเปนคำ
แปล ซึ่งเปนสำนวนแปลของผมเอง และมีคำอธิบายตามสติปญญาและ
ความเขาใจของผม ตอไปจะเปนเรื่องประกอบ ซึ่งไดนำมาจากอรรถกถา
แหงคัมภีรธรรมบท

ซึง่ พระพุทธโกสาจารยเปนผูแต
 ง ผมไดนำมาเขียนใหม
ดวยภาษารวมสมัย ใหพอคนทั่วไปอานได เขาใจงายขึ้น ถาคุณอานทาง
แหงความดีหนาแรกจะพบวา ผมอุทศิ บูชาพระคุณพระพุทธโกสาจารย ใน

๘๑
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คำนำจะมีบอกรายละเอียดสิ่งที่คุณถามมาบางแลวเหมือนกัน ขอบคุณที่
ถามเรื่องนี้มา
สวนเรื่องพระอานนทพุทธอนุชานั้น
มีจำหนายตามรานขาย
หนังสือธรรมะโดยมาก พิมพหลายสำนักพิมพ คุณลองไปดูที่ มูลนิธิมหา
มกุฏราชวิทยาลัย หนาวัดบวรนิเวศ บางลำพู นาจะมี และคุณจะไดพบ
เรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหนังสือและซีดี

คำถามที่ ๙๔
ผมเคยดูการตูนเรื่องมิลินทปญหาทางโทรทัศน ซึ่งผมชอบมาก
เคยไปเปดๆดูหนังสือเรื่องนี้หลายๆเลมซึ่งอานคอนขางยาก ไมทราบวา
ทางอาจารยไดมีหนังสือเกีย่ วกับมิลินทปญหาบางไหมครับ เพราะอาจารย
เขียนหนังสือเขาใจงาย และไมทราบวายังพอหาซื้อไดอีกหรือเปลาครับ
ตอบ
เขียนไวเหมือนกัน ชื่อหนังสืออธิบายมิลินทปญหา มีจำหนาย
ที่สำนักพิมพบรรณาคาร เวิ้งนครเขษม โทร. ๐๒– ๒๒๒๗๗๙๖ ที่มูลนิธิ
มหามกุฏฯ ก็นาจะมี

คำถามที่ ๙๕
เวลามองดูจิตตัวเอง ทำใหมีความรูสึกวามีตัวตน เปนผลใหรูสึก
อึดอัด จะแกไขอยางไรครับ
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๘๒

ตอบ
พระพุทธเจาสอนวา การพิจารณาสติปฎฐานนั้น ใหเห็นวากาย
สักแตวากาย เวทนาสักวาเวทนา จิตสักวาจิต ธรรมสักวาธรรม ไมใชสัตว
ไมใชบุคคล ไมใชตัวตนเราเขา เทานี้ก็นาจะเพียงพอแลว
คำถามที่ ๙๖
ดิฉันสนใจศึกษาธรรมะมากวาสิบป นำหลักธรรมมาใชในการ
ดำเนินชีวิต มีการคิดพิจารณาทั้งกอนและหลัง ชวยเหลือสังคมอยูเสมอ
คิดวา ตนเอง เปน ผู ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ ผู หนึ่ง แต ไม สามารถ ทำ สมาธิ
ได ถือวายังปฏิบัติไมครบหรือไม(ทาน ศีล ภาวนา) การที่ดิฉันมีการคิด
วิเคราะหพิจารณาไตรตรองทบทวนชีวิตอยูเสมอทุกวัน ถือไดวาขามขั้น
จากสมาธิไปขั้นวิปสนาปญญาหรือไม
ตอบ
ถาทำสมาธิไมได ก็ใหทำวิปสสนา คืออยูกับปจจุบัน สมาธิจะเกิด
ขึ้นเองเรียกวาวิปสสนาสมาธิ แปลวาสมาธิที่ไดจากการเจริญวิปสสนา
แตเปนสมาธิออนๆ อีกอยางหนึ่งหมั่นบำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ เมื่อทำ
บอยๆ ก็จะไดปติในธรรม สมาธิก็เกิดขึ้น เรียกวาธรรมสมาธิ มีคนเปน
จำนวนมากที่ทำสมาธิไมได ก็แนะนำใหทำวิปสสนา ซึ่งงายกวาและมี
ประโยชนมากดวยสำหรับผูที่อยูในสังคม
คำถามที่ ๙๗
วันนีโชค
้ ดีจังไดมาเจอเว็บไซตนี้ อาจารยตอบปญหาดีมาก เปนทัง้
ศาสตรและศิลปไมงมงาย ดิฉนั อานอยางเพลิดเพลินไดความรูที เ่ คยสงสัย
หลายขอ ขอขอบพระคุณคะ

๘๓
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ตอบ
ยินดีดวยที่คุณไดเจอเว็บไซตที่พอใจ ถาอานตอไปเรื่อยๆ ก็จะได
ความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณ
คำถามที่ ๙๘
ไมทราบวาที่เรือนธรรม จำหนายหนังสือธรรมดวยหรือเปลาคะ
หรือวาเปนหองสมุดใหอานเฉยๆ
ตอบ
เขาไปดูใน “รูจักเรือนธรรม” ของเว็บนี้นะครับ
คำถามที่ ๙๙
ไดอานสุภาษิตบทหนึง่ ใจความสำคัญวา “มีรถอยูคั นหนึง่ เปนรถที่
ไมมโทษ
ี มีหลังคาขาว มีเพลาเดียว ไมมทุี กขแลนไป ทานจงดูรถคันนัน้ ซึง่
กำลังแลนมาอยู ตัดกระแสไดแลว ไมมเครื
ี อ่ งผูกพัน” เขาใจวาเปนปริศนา
ธรรม ขอไดโปรดไขปริศนานี้ดวย
ตอบ
สุภาษิตนี้เปนปริศนาธรรมที่พระรูปหนึ่งชื่อ กามภู ไดถามจิตต
คหบดีผูเปนอุบาสกอนาคามีเลิศทางธรรมกถึกคือการแสดงธรรม พระ
กามภูอางวาเปนพระพุทธภาษิตซึง่ ทานไดสดับมา แตไมเขาใจความหมาย
ขอใหจิตตคหบดีชวยอธิบายดวย ทานจิตตคหบดีพูดวา “พระคุณเจากรุณา
รอสักครูเถิด ขาพเจาขอเวลาเพงพินิจพระพุทธพจนนี้” ทานคหบดีนิ่งอยู
ครูหนึ่ง แลวตอบวา
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“คำวา รถ หมายถึง กายนี้ คำวา ไมมีโทษ หมายถึง ศีล หลังคา
ขาว หมายถึง วิมุตติ (ความหลุดพน) มีเพลาเดียว หมายถึง สติ แลนไป
อยู หมายถึง กาวไปขางหนาถอยมาขางหลัง คำวา ไมมีทุกข หมายถึงพระ
อรหันตผูตัดราคะ โทสะ โมหะไดแลว คำวา กระแส หมายถึง ตัณหา พระ
ขีณาสพเปนผูตัดกระแสตัณหาขาดแลว ไมมีเครื่องผูกพัน” พระกามภูได
ฟงแลวชมเชยวา ทานคหบดี เปนลาภของทานแลวที่ทานมีปญญาจักษุ
อันลุมลึกเห็นปานนี้
เรือ่ งนีปรากฏ
้
ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตอนทีว่ าดวยจิตตคห
ปติสังยุต พระไตรปฎกบาลีเลมที่ ๑๘ ฉบับภาษาไทยของมูลนิธมหามกุ
ิ
ฏฯ
เลม ๔ ภาค ๒ ของสังยุตตนิกาย
คำถามที่ ๑๐๐
ในแวดวงพุทธศาสนาเวลานี้ พุทธบริษทั บางสวนประกอบพิธกี รรม
ทางไสยศาสตรกันมาก โดยพระภิกษุบาง ฆราวาสบาง อางวาเปนเปลือก
ของพุทธศาสนาซึ่งจำเปนตองมี เหมือนตนไมมีแตแกนอยูไมได ตองมี
เปลือกดวย การอางเชนนี้เปนความถูกตองเหมาะสมหรือไม โปรดอธิบาย
ดวย
ตอบ
ไมถูกตองและไมเหมาะสม พิธีกรรมทางไสยศาสตรเปนเรื่อง
นอกพุทธศาสนา ถาเปรียบดวยตนไม ก็ไมเปนสวนใดสวนหนึ่งของตนไม
ในพระสูตรชื่อมหาสาโรปมสูตร แหงมัชฌิมนิกาย พระพุทธเจา
ตรัสเปรียบไววา ลาภสักการะและชื่อเสียง เปรียบเหมือนกิ่งใบของตนไม
ศีลเปรียบเหมือนสะเก็ด (อยูนอกเปลือก) สมาธิเปรียบเหมือนเปลือก
ปญญาเปรียบเหมือนกระพี้ วิมุตติเปรียบเหมือนแกน
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ตามนัยนี้จะเห็นวา แมสมาธิซึ่งชาวพุทธสวนมากถือเปนธรรมที่
สูงสง ยังเปนเหมือนเปลือกของตนไม เปลือกอยางนีแหละ
้
จำเปนตองมี ศีล
สมาธิ ปญญาจำเปนตองมี เพือ่ ใหเขาถึงวิมตุ ติคือความหลุดพนจากกิเลส
สวนลาภสักการะและชื่อเสียง นั้นเปนผลพลอยได ซึ่งเปรียบเหมือนกิ่งใบ
่
อยูใน
 วงการพุทธศาสนานัน้
ของตนไม แตพิธกี รรมเชิงไสยศาสตรทีระบาด
ไมเปนสวนใดสวนหนึ่งของพุทธศาสนาแตเปนไปเพื่อความงมงาย ทำให
พุทธบริษัทลุมหลง มัวเมา จับเอาสิ่งที่ไมเปนสาระมาเปนสาระ ทำใหถือ
เอาสวนทีผิ่ ดมาเปนทางดำเนินชีวติ ละทิง้ สวนทีถู่ กเสีย จึงไมพบสาระทีแ่ ท
จริง นาสงสารเขาเพียงไร มีสุภาษิตในวิธุรชาดก กลาววา “ชาวโลกไดถึง
ความพินาศมามากแลวเพราะการถือผิด (นฺฐา พหู ทุคฺคหิเตน โลกา)” มี
พระพุทธพจนอยูบท
 หนึง่ วา เพราะการถือความเห็นทีถู่ กตอง สัตวทัง้ หลาย
จึงไปสูสุคติ หรือดำเนินชีวิตไปสูความสุขความเจริญ

คำถามที่ ๑๐๑
อยากเรียนถามวา มีคุณสมบัติอยางไรจึงจะเปนพระโสดาบัน
ตอบ
คำถามนี้ขอแยกตอบเปน ๒ สวน คือ สวนที่ละไดแลวเปนพระ
โสดาบัน ไดแก สังโยชน ๓ คือ
๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นขันธ ๕ วาเปนตัวตนเปนของตน
๒. วิจิกิจฉา ความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย และสงสัยใน
ปฏิปทาที่จะใหถึงนิพพาน
๓. สีลัพพตปรามาส การลูบคลำศีลและพรต คือ รักษาศีลและ
บำเพ็ญพรต ไมใชเพือ่ ความบริสทุ ธิแต
์ ทำไปเพราะหวังผลเปนลาภ ยศ ชือ่
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เสียง หรือไปเกิดเปนเทพพวกใดพวกหนึ่ง รวมทั้งความเชื่อที่งมงายขัดกับ
หลักกรรมในพุทธศาสนา
ผูที่ละ ๓ อยางนี้ได เปนพระโสดาบัน มีหลักฐานในเรื่องสังโยชน
๑๐ และในรัตนสูตร ขุททกนิกาย
ฝายทีต่ องบำเพ็ญ มี ๒ หมวด หมวดหนึง่ วา เลือ่ มใสในพระพุทธเจา
ในพระธรรม และในพระสงฆ อยางหนักแนนไมคลอนแคลน และมีอริยกันต
ศีล แปลวา ศีลที่พระอริยเจาพอใจ คือไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
เปนตน
หมวดนี้ปรากฏใน สังคีติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปฎก
บาลีเลมที่ ๑๑ ขอ ๒๔๑
อีกหมวดหนึ่ง ตรงกับขอธรรมในปญญาวุฒิธรรม ๔ คือ
๑. สัปปุริสูปสังเสวะ คบคนดี
๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟงคำสั่งสอนของคนดี
๓. โยนิโสมนสิการ คิดอยางแยบคาย คิดอยางมีเหตุผล
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม กลาวคือ
ปฏิบัติตามความเหมาะสมแกฐานะของตน
สำหรับหมวดนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงวา ไมเพียงแตเปนไปเพื่อ
บรรลุโสดาปตติผลเทานั้น แตสามารถบรรลุไดจนถึงอรหัตตผล
หมวดนี้ปรากฏในสังคีติสูตร ขอ ๒๔๐ และในสังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค พระไตรปฎกบาลี เลมที่ ๑๙ ขอ ๑๖๓๔–๑๖๓๗ ใน
สังยุตตนิกายนี้แหละที่พระพุทธเจาทรงยืนยันวา ผูมีคุณสมบัติอยางนี้
แลวสามารถบรรลุไดจนถึงอรหัตตผล
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คำถามที่ ๑๐๒
กราบ เรียน ถาม อาจารย นะ คะ เนื่องจาก วา ได ประกอบ ธุรกิจ
ทางดานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนทั้งผูผลิตและ จำหนายไฟดักแมลงวัน
ตลอดทั้งรับบริการกำจัดเชื้อราตามสถานที่ที่มีปญหา พรอมทั้งเปนผูผลิต
ผลิตภัณฑกำจัดลูกน้ำยุงลายดวย ตลอดเวลาดิฉันจะตั้งใจมั่นที่จะทำ
ความดีปฏิบัติใหอยูในศีลในธรรม หมั่นทำบุญ ทำทานไหวพระสวดมนต
แผเมตตาใหแกสรรพสัตวทุกรูปทุกนามคะ แตก็ยังไมสบายใจในการที่
จะตองประกอบธุรกิจเชนนี้ ถึงแมวาสินคาที่ผลิตจะเปนสวนหนึ่งที่ไดชวย
เหลือสังคมคะ ขอรบกวนอาจารยชวยใหคำแนะนำในแนวทางการปฎิบัติ
ตนในหลักธรรมของพุทธศาสนาใหดวยนะคะ เพื่อที่จะไดปฎิบัติไดอยาง
ถูกตองคะ ขอบพระคุณอาจารยมากคะ
ตอบ
มีภาษาทางจริยศาสตรอยูคำหนึ่ง ทานเรียกวา พริมาฟาซี ดิวตี้
(primafacei duty) แปลวา ทำใหเหมาะสมกับเหตุการณนั้นๆ เปนเรื่องที่
จำเปนตองเลือกทำอยางใดอยางหนึ่ง เชน หมอจำเปนตองพูดคำไมจริง
เพื่อใหกำลังใจคนไขในบางคราว ปลวกขึ้นบาน เจาของบานจำเปนตอง
กำจัดปลวกหรือวาจางบริษัทกำจัดปลวกมาทำให หนูยกขบวนกันมากิน
ขาวของชาวนา ชาวนาจำเปนตองหาวิธกำจั
ี ดหนู ขาศึกมารุกรานบานเมือง
ทหารจำเปนตองออกรบ พลเรือนเปนกำลังหนุน เหลานี้ลวนแตเปนความ
จำเปนที่ตองเลือกทำทั้งนั้น ตำรวจจำเปนตองจับผูรายไปลงโทษสงฟอง
ศาลหรือเขาคุกตามสมควรแกกรณี นัน้ ๆ คุณจะเห็นไดวา ในสังคมของเรา
มีเรื่องจำเปนตองทำมากมาย แมเราไมอยากจะทำ เพื่อความอยูรอดและ
อยูเปนสุขของสังคม
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คำถามที่ ๑๐๓
ไดยนิ พูดกันเสมอวา “ลูกเกิดมาจะอยางไรก็ชางเถิดขอใหมีอาการ
๓๒ ครบถวนก็แลวกัน“ คำพูดอยางนี้ถูกตองตามความเปนจริงหรือไม
โปรดชี้แจงดวย
ตอบ
ขอความดังกลาวนี้ พูดกันโดยทั่วไป ไดยินอยูเสมอ เขาคงหมาย
ถึงใหมีอวัยวะครบถวนไมพิกลพิการ แตไมถูกตองตามความเปนจริง ตาม
หลักพระพุทธศาสนามนุษยประกอบดวยธาตุ ๖ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ
(ความวางทีมี่ ในกาย) และวิญญาณธาตุ อาการ ๓๒ มีผม ขน เปนตน เปน
ธาตุดิน ๒๐ ธาตุน้ำ ๑๒ ยังไมมีธาตุไฟ ธาตุลม อากาศ และวิญญาณ ธาตุ
ไฟ ๔ ธาตุลม ๖ เปน ๔๒ อากาศธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๑ เปน ๔๔ เพราะ
ฉะนัน้ อาการ ๓๒ ทีพู่ ดถึงกันนัน้ ยังไมครบทีจะ
่ เปนคนสมบูรณ เปนความ
เขาใจผิดที่พูดตามๆ กันมา
คำถามที่ ๑๐๔
ขาพเจาเปนนักศึกษา พอดีไดคุยกับเพื่อน เพื่อนของขาพเจาบอก
วา เขาจะเปลีย่ นไปนับถือศาสนาคริสต เพราะศาสนาคริสตใหคนเขาโบสถ
ทุกวันอาทิตย และยังสามารถสารภาพบาปได ขาพเจาไมอยากใหเพื่อน
คนนี้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตเลย แตขาพเจาไมรูจะพูดกับเพื่อนคน
นี้อยางไร โปรดแนะนำดวย
ตอบ
บอก เขา วา ศาสนา คริสต ก็ ดี มี หลัก คำ สอน ที่ เปน ประโยชน ใน
ปจจุบัน แตไมมีคำสอนที่จะใหพนจากการเวียนวายตายเกิด ซึ่งเปนทุกข

๘๙

91

ที่ยืดยาวชาติแลวชาติเลา สวนศาสนาพุทธมีหลักคำสอนที่เปนประโยชน
ทั้งในปจจุบันทั้งในชาติหนา และทั้งประโยชนสูงสุดคือพระนิพพาน ทำให
พนทุกขโดยสิ้นเชิง ไมตองเวียนวายตายเกิดอันเปนทุกขซ้ำๆ ซากๆ
คำถามที่ ๑๐๕
ทาน อาจารยคิดวาน้ำจะทวมโลกหรือไม(จากภาวะโลกรอน) อีก
กี่ปและเราควรเตรียมการเชนไร อยูจังหวัดใด(อำเภอใด)จึงจะปลอดภัย
เพราะไดยินดร.อาจอง ชุมสาย ดร.วรภัทร ภูเจริญ หลวงปูพุทธอิสระ พูด
ไวตรงกันวาภายใน ๑๐ ปนี้ ไดเจอแนนอน
ตอบ
เรื่องนี้อาจารยไมรู จะทวมเมื่อไรก็ชางเถิด ขอใหเราหมั่นบำเพ็ญ
กุศล ละเวนอกุศล อยูดวยความไมประมาท เทานี้ก็พอแลว

คำถามที่ ๑๐๖
เรียนถาม อ.วศิน ผมอยากทราบวามีพระสูตรไหนบางครับ อยูใน
พระไตรปฏกเลมไหน ที่พระพุทธเจา ไดตรัสถึงเรื่องของนรกขุมตางๆ และ
เรื่องของสวรรคชั้นตางๆ บางครับ ผมอยากศึกษาครับ
ตอบ
เรื่องสวรรค นรกนี้ มีปรากฏประปรายในพระสูตรตางๆ แตไมมี
รายละเอียด มีอธิบายในอรรถกถาตางๆ บาง แหงละนิดแหงละหนอย
ถาคุณอยากทราบรายละเอียดพอสมควร ลองดูในหนังสือชั้นหลัง เชน
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จักรวาฬทีปนี ของพระสิริมังคลาจารยแตงเปนภาษาบาลี มีผูแปลเปน
ภาษาไทยแลว สวนในพระไตรปฎก ลองดูพาลบัณฑิตสูตร เทวทูตสูตร ใน
มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก

คำถามที่ ๑๐๗
๑.รอยพระพุทธบาทจำลองไมใชรอยพระพุทธบาทจริงๆใชไหม ใน
การจัดสรางมีจุดประสงคอยางไร ๒.กุศลกรรมบถ ๑๐ มีอะไรบาง
ตอบ
๑. คำวา “พระพุทธบาทจำลอง” ก็บอกอยูแลววาไมใชพระพุทธ
บาทจริงๆ เพียงแตมีผูสรางขึ้นแทนพระบาทของพระพุทธเจา จุดประสงค
เพื่อใหคนสักการะบูชา คติที่ไดก็คือ ใหดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธเจา
เชน ความเสียสละ เปนตน
๒. กุศลกรรมบถ แปลวา ทางแหงกุศล ทานสอนใหเวนบาปทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ
ทางกาย ๓ คือ
๑. เวนปาณาติบาต
๒. เวนอทินนาทาน
๓. เวนกาเมสุมิจฉาจาร
ทางวาจา ๔ คือ
๑. เวนพูดเท็จ
๒. เวนพูดสอเสียด
๓. เวนพูดคำหยาบ
๔. เวนพูดเพอเจอ
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ทางใจ ๓ คือ
๑. เวนจากการโลภ อยากไดของผูอื่น
๒. เวนจากพยาบาท
๓. เวนจากมิจฉาทิฏฐิ
กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้ ถือเปนธรรมจริยาและมนุษยธรรรมที่สำคัญ

คำถามที่ ๑๐๘
ตามที่มีการศึกษาวิจัยวาการทำสมาธิจะทำใหมีการหลั่งสารสุข
(Hormone Endorphine) ซึ่งจะชวยในเรื่องสรางภูมิคุมกัน สวนการกระ
ตุนใหหลั่งสารสุขดวยวิธีอื่นๆ ดิฉันทำเปนประจำทุกวันแลว เชน การออก
กำลังกาย การคิดบวก งานอดิเรกที่เพลิดเพลินฯ ดิฉันเปนผูปวยมะเร็ง
ระยะสุดทาย กำลังใหเคมีบำบัด ไมสามารถทำสมาธิได จะทำอยางไรดี
ตอบ
ทำสมาธิไมไดก็ใหลองทำวิปสสนาดู การทำวิปสนาสำหรับบาง
คนงายกวาทำสมาธิ คือใหพิจารณารางกายโดยความเปนธาตุคือ ดิน น้ำ
ไฟ ลม อากาศ ไมใชเรา ไมใชตัวตนของเรา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
สามารถปลอยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ ๕ เสียได ใจก็จะสงบสวาง
พรอมเสมอที่จะอยูหรือตาย อยางที่พระสารีบุตรไดกลาวไววา เราไมยินดี
ชีวิต ไมยินดีความตาย (คือเฉยๆ กับทั้งสองอยางนี้) คอยเวลาอยู เหมือน
ลูกจางที่ทำงานเสร็จแลว
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คำถามที่ ๑๐๙
ผมไปซื้อทางแหงความดี ทั้ง ๔ ชุดมาแลวครับ ฉบับพิมพครั้งที่
๓ ครับ ราคาไมแพงครับ ๔๒๐ บาท ไปซื้อแถวๆทาพระจันทร เลมตอไปที่
จะซื้อคือ พระอานนท ฯ ครับ และอีกหลายๆเลม ครับ หนังสือดีมากครับ
อานบางพระสูตรเกิดปติ น้ำตามันจะไหล (พอไดฝกดูจิตอยู พอปติเกิด
ขึ้น ก็ดูปติที่เกิดขึ้น แลวเห็นมันดับไป ถือวาไดปฏิบัติธรรมไปดวยในขณะ
อานครับ)
ตอบ
ขออนุโมทนาอยางยิ่ง

คำถามที่ ๑๑๐
เรื่องผลของกรรมในพระไตรปฎกและอรรถกถาทั้งแนวพระสูตร
และแนวพระอภิธรรมมีตรงไหนที่ชัดเจนครับ ขอบพระคุณครับ..
ตอบ
เรื่องกรรมและผลของกรรมเปนสิ่งที่มีเงื่อนไขมาก ลองอานเรื่อง
“หลักกรรมและการเวียนวานตายเกิด” ซึ่งผมไดเขียนไวนานแลว จะพบ
ขอความในพระสูตรหลายแหงที่แสดงเรื่องกรรม อีกพระสูตรหนึ่งที่ขอ
แนะนำใหอานคือ มหากัมมวิภังคสูตร ในมัชฌิมนิกาย
ผมกำลังจะออกหนังสือเลมใหมอีกเลมหนึ่งชื่อ “วิธี
ทำความดีและความมีเงื่อนไขแหงกรรม”
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คำถามที่ ๑๑๑
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนามีความเห็นขัดแยงกับความมีอยู
ของกิเลส คือบางทัศนะเห็นวา “กิเลสมีอยูตลอดเวลา แตบางทัศนะเห็น
วา กิเลสไมไดมีอยูตลอดเวลา อาจารยมีความคิดเห็นอยางไรในเรื่องนี้
โดยใชหลักฐานจากพระไตรปฎกและอรรถกถา ขอขอบพระคุณอาจารย
ลวงหนา
ตอบ
เรื่องนี้ตอบยาก ขอใหคุณพิจารณาถึงกิเลส ๓ ชั้น คือ
๑. วีติกกมกิเลส เปนเหตุใหลวงออกมาทางกาย ทางวาจา เชน
การประทุษรายผูอื่น การพูดจาที่เปนไปเพื่อการเบียดเบียนผูอื่น
๒. ปริยุฏฐานกิเลส ไดแก กิเลสสวนที่กลุมรุมอยูที่จิตใจ เชน
นิวรณ ๕ มี กามฉันทะ พยาบาทเปนตน เมื่อแสดงออกทางกาย วาจา ก็
กลายเปนวีติกกมกิเลส
๓. อนุสัยกิเลส ทานแปลวา กิเลสสวนที่นอนนิ่งอยูในสันดาน
เมื่อถูกรบกวนจึงจะแสดงบทบาท เปรียบเหมือนตะกอนที่นอนนิ่งอยูกน
ตุม เมื่อบุคคลนำไมหรือมือไปกวน จึงฟุงขึ้นมาผสมกับน้ำใสสวนบน
ทำใหน้ำทั้งตุมขุนไปหมด กลายเปนปริยุฏฐานะบาง วีติกกมะบาง
ลองยกตัวอยางเรื่องตัณหานุสัย (อนุสัยคือตัณหา) ทานเปรียบ
วาเหมือนรากไม อยูใตดินมองไมเห็น จากพระพุทธพจนที่วา “เมื่อราก
ของตนไมยังมั่นคง ตนไมแมถูกตัดแลวก็งอกขึ้นไดอีก ฉันใด เมื่อตัณหานุ
สัยยังไมถูกกำจัด ความทุกขก็เกิดขึ้นบอยๆ” (พระพุทธพจนในธรรมบท)
ตัณหานุสัยนี้บางทีทานเรียกวา วัฏฏมูลกาตัณหา แปลวาตัณหา
ซึ่งเปนมูลของวัฏฏะ สวนตัณหาอีกชนิดหนึ่ง ทานเรียกวา วิสัตติกาตัณหา
แปลวาตัณหาซึ่งซานไปในอารมณทั้ง ๖ มีในรูปเปนตน ในขณะที่ตาได
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เห็นรูป อันนาใครนาปรารถนานาพอใจ ตัณหาที่เกิดทางอายตนะภายใน
ภายนอกนี้ เมื่อผานพนไปแลวก็จะลงไปสะสมเปนตัณหานุสัย เมื่อมีมาก
ขึ้นตามการสะสม ก็จะเปนคนมากไปดวยตัณหา สวนลึกของโทสะเปน
ปฏิฆานุสัย สวนลึกของโมหะเปนอวิชชานุสัยก็ทำนองเดียวกัน

คำถามที่ ๑๑๒
ทุกวันนี้คนไทยจำนวนมากมีลักษณะวัตถุนิยม มีคานิยมยกยอง
คนมีเงิน บริโภคทรัพยากรมากถึงขั้นไมคำนึงผลที่จะตามมาในอนาคต
ขอใหวันนี้ตัวเองมีความสุขกอน คนอื่นหรือสังคมจะเปนอยางไรไมสนใจ
เชื่อ ใน ศาสนา พุทธ อยาง ไมมี เหตุผล งมงาย กับ ไสยศาสตร วัตถุ ทาง
ศาสนาอยางผิดๆเชน จตุคามรามเทพ ยอมจายเงินจำนวนมากเพื่อไปซื้อ
มา เขาใจวาวิธการ
ี ทำบุญคือตองทำกับวัดอยางเดียวและตองทำเปนวัตถุ
เชน ตักบาตร โดยละเลยสังคมสวนรวม คิดแตจะทำบุญเพื่อตนเองอยาง
เดียวจนไมเอาใจใสผูอื่น และไมสนใจที่จะพัฒนาสังคมใหอยูเย็นเปนสุข
มองขามเรื่องการพัฒนาจิตใจ แมจะทำบุญแตยังมีจิตใจที่อิจฉาริษยา
เห็นใครบริจาคสรางวัดมากกวาไมได เห็นใครมีจตุคามองคดีกวาไมได
บุคคลเหลานี้ไมไดทำบาปกรรมที่เห็นเปนรูปธรรม เชน ฆาคน ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม ฯลฯ จะถามวาคนไทยสวนมากทีมี่ คานิยมแบบนีถื้ อวา
กอกรรมแลวหรือยังครับ และหากเปนกรรมจะเปนกรรมไดอยางไร ชวย
อธิบายดวยหลักเหตุผลที่เปนวิทยาศาสตรดวยครับ
ตอบ
เพียงแตคิดก็เปนกรรมแลว ทานเรียกวามโนกรรม ถาพูดออกไป
เปนวจีกรรม ถากระทำดวยกายปนกายกรรม การจะเปลี่ยนแปลงสังคม
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ตองเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของคนกอน คนสวนมากคิดอยางไรยอมทำ
และพูดอยางนัน้ สังคมก็เปนอยางนัน้ ความงมงายเปนพฤติกรรมหนึง่ ของ
สังคม เพราะขาดปญญา ขาดโยนิโสมนสิการ โดยทั่วไปเราคิดวามนุษย
อยูในโลกของวัตถุ แตจริงๆ แลวมนุษยอยูในโลกของความคิด มีพระพุทธ
ภาษิตรับรองวา “จิตฺเตน นียติ โลโก สัตวโลกอันจิตยอมนำไป” แปลให
งายกวานี้ก็วา จิตนำสัตวโลกไป สัตวโลกเปนวัตถุนิยมก็เพราะจิตเขาเปน
วัตถุนิยมกอน

คำถามที่ ๑๑๓
ตาม ความ เขาใจ ของ ผม ผู ซึ่ง ถือ หลัก วิทยาศาสตร ซึ่ง เปน กฎ
ธรรมชาติ เปน หลัก พิธีกรรม จีน ตางๆ เชน ปง เอี่ยม เขา ลอย กระทง
เหนี่ยงอวงปอฉ่ำ ฯลฯ เปนสื่อที่ชวยใหคนผูยังเขาไมถึงแกนแทของพุทธ
ศาสนา ให มี จิตใจ มุง มั่น ที่ จะ ทำความ ดี ชำระ จิตใจ ให บริสุทธิ์ ปฏิบัติ
ตามหลักคำสอนของฮุกโจว(พระพุทธเจา) ซึ่งมีความเปนวิทยาศาสตร
สอดคลองกับกฎธรรมชาติที่วา สรรพสิ่งทุกอยางลวนมีการเปลี่ยนแปลง
และไมจีรงั ยัง่ ยืน ทุกอยางเปนไปตามกฎแหงกรรม ซึง่ ขึน้ อยูกั บการกระทำ
และสภาพจิตใจที่กอให เกิดเจตนาของตัวเราเอง ผมไมเชื่ออยางเปนตุ
เปนตะวาการไปรวมพิธีกรรมทางศาสนาบอยๆ จะกอใหเกิดสวนไดสวน
เสียตอกรรมตอเราโดยตรง หากเปนเชนนั้นจริง คนจำนวนมากที่ไมเคย
รวม พิธีกรรม ทาง ศาสนา แต ทุก การก ระ ทำ ใน ชีวิต ประจำ วัน ลวน เต็ม
ไปดวยกุศลจิตและปลอยวาง สอดคลองตามหลักที่แทจริงที่พุทธศาสนา
ก็ไมถือวาเปนการปฏิบัติบุญหรือครับ ไมจริงแนนอน แตสิ่งที่ผมเชื่อ คือ
หากเราไปรวมพิธีกรรมดวยเจตนาที่วาเปนการเตือนสติใหเราระลึกถึง
ฮุกโจว และนำคำสอนทานมาปฏิบัติ รวมทั้งหลังจากรวมพิธีกรรมแลว
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เกิดสภาวะจิตใจที่สงบ ผมวาสิ่งนี้แหละที่กอใหเกิดสวนไดสวนเสียตอ
บุญของเราโดยตรง กระพี้เปนสิ่งที่มีความสำคัญ (ระดับหนึ่ง) เพื่อเปนสื่อ
ใหผูศรัทธาในศาสนาพุทธเบนความสนใจเขาหาธรรมะ คนเราปญญาไม
เทากัน หากปราศจากพิธีกรรมบางครั้งก็ยากที่คนจะเขาใจถึงแกนศาสนา
พุทธได ขอนีผม
้ เขาใจ แตในทีส่ ดุ แลว หากหลงผิดเขาใจวาทำแตพิธกี รรม
แตใจยังเต็มไปดวยโลภ โกรธ หลง ไมเขาใจกฎธรรมชาติ ไมนำคำสอนข
องฮุกโจวมาปฏิบัติ ผมวาอยามารวมพิธีกรรมใหเสียเวลาเลยดีกวา เชน
อามาอาอีจ๊ ำนวนมากทีไปวั
่ ดดวยใจทีไม
่ สงบ ทะเลาะดากันดวยคำหยาบๆ
เพื่อแยงที่นั่งกัน หรือ แยงของไหวกัน เปนตน มิทราบทานมีความคิดเห็น
เชนไรครับ

ตอบ
เห็น วา ความ คิด ความ เห็น ของ คุณ ถูก ตอง เหมาะ สม ดีแลว ขอ
อนุโมทนา

คำถามที่ ๑๑๔
พระพุทธวจนะที่วา “มนุษยตายไปแลวมักไปอบาย” นี้อยูในเลม
ไหน หรือครับ ชื่อพระสูตรวาอะไรหรือครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
คุณลองอานดูใน พาลบัณฑิตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก
และพระไตรปฎกเลม ๒๐ เอกนิบาต อังคุตรนิกาย ขอที่ ๒๐๕ ฯลฯ
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คำถามที่ ๑๑๕
อยากจะเรียนถามวา จะตองปฎิบัติธรรมขอไหนถึงจะเปนความ
ตั้งใจวาใหไดโสดาบัน (อยากไดในชาตินี้จะดีมากคะ) ตอนนี้ก็เปนปุถุชน
ธรรมดาที่ตองทำงานเพื่อเลี้ยงชีพใหอยูได รูสึกเบื่อ และกลัวกับเกิดแก
เจ็บตายคะ ตอนนี้รูตัววาโกรธเกง โกรธงาย หงุดหงิด รำคาญงาย มีอะไร
มากระทบแรงๆ ก็ทนไมได ทำอยางไรดีคะ เพราะการปฎิบัติธรรมเพื่อให
พนโลกนั้น ยากมากสำหรับปุถุชนเชนดิฉัน แตก็อยากใหตัวเองไดเขาใกล
สิ่งนั้นไดไมมากก็นอย เพื่อทำใหไดมากยิ่งๆ ขึ้นไปคะ กราบขอบพระคุณ
อยางสูงคะ
ตอบ
ขออนุโมทนาอยางยิ่งที่คุณมีความคิดดีๆ เชนนี้ คำถามทำนองนี้
ไดตอบแลว โปรดดูคำตอบขอที่ ๑๐๑

คำถามที่ ๑๑๖
ขณะนี้ไดมีปายโฆษณาหนังสือ นิตยาสารฉบับหนึ่งมีขอความวา
“ผูรู ตื่น เบิกบาน อาน” ความเขาใจของผมไมทราบวาผิดหรือถูกกับคำวา
“ผูรู  ตืน่ เบิกบาน อาน” ซึง่ หมายถึงพระพุทธองคใชหรือไม หากความเขาใจ
ของผมถูกตองในคำสวดมนตทุกวันของเด็กและเยาวชนตามสถานศึกษา
ตางๆ จะใหคำชี้แจงอยางไรกับเรื่องนี้
ตอบ
คำวา “ชาวพุทธ” แปลวา ผูรู  ผูตื น่ ผูเบิ
 กบานก็ได เขาใจวานิตยสาร
ฉบับนั้นมุงเอาความหมายนี้ คือหมายถึงชาวพุทธทั่วไป
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คำถามที่ ๑๑๗
กระผมอยากจะถามอาจารยวา คำถามที่ ๑ ธรรมะคืออะไร คำถาม
ที่ ๒ อะไรคือธรรมะ และคำถามสุดทาย อาจารยลองตอบคำถามสมมุตวิ า
เด็กอนุบาลถามวา นรกสวรรค คืออะไร ขอบคุณครับ
ตอบ
ธรรมะมีหลายความหมาย เชน
๑. คำสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวาพระธรรม
๒. ความจริงที่มีอยูในธรรมชาติ มีผูคนพบแลวนำมาสั่งสอน
๓. ระบบศีลธรรมจริยธรรม
สำหรับเด็กอนุบาล นรกก็คือความไมสบายกายไมสบายใจ สวรรค
คือความสบายกายสบายใจ
คำถามที่ ๑๑๘
ขอคำแนะนำจากอาจารยดวยคะ เรื่องการใชสรรพนามในการ
สนทนากับพระ ๑.กรณีทีพระ
่ อายุมากกวาเรา เรียกทานวา หลวงพอ หลวง
พี่ พูดแทนตัวเองวา หนู จะเหมาะหรือไม หรือควรใชคำใด? ๒. กรณีทีพระ
่
อายุนอยกวาเรา ควรเรียกพระอยางไร เรียก “ทาน” ไดไหมคะ หรือจะใช
พระคุณเจา? (แตรูสึกขัด ๆ ถาจะใชคำนี้) แลวจะแทนตัวเองอยางไร ถา
ไมใชดิฉัน
ตอบ
คำวา “ทาน” ใชไดทั้งกับพระผูใหญผูสูงอายุ ทั้งกับพระที่ยังหนุม
อายุยังนอย เปนคำกลางๆ ดี สำหรับคำแทนตัวเองนั้นใชคำวา “หนู” กับ
พระผูสูงอายุ และใชคำวา “ดิฉัน” กับพระหนุมเณรนอย

๙๙
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คำถามที่ ๑๑๙
กราบเรียนถามอาจารยคะ หนูเห็นอาจารยตอบคำถามมา ตอง
ขอบคุณมากคะ แตหนูอยากเขาไปสืบคนหรืออานเพิ่มเติม แตไมรูวาที่
อาจารยอางมาเราจะเขาไปคนหาไดอยางไร หรือบางที มีเรื่องที่นาสนใจ
จากคำถามของคนอื่น หรือไปอานเจอในหนังสือของอาจารยแลวมีการ
อางถึงแหลงที่มา หนูอยากเขาไปดูใหมากขึ้น แตสืบคนตอไมเปน เชน
รัตนสูตร ขุททกนิกาย หรือ สังยุตตนิกาย อะไรอยางนี้ ดูเหมือน สิ่งเหลานี้
จะอยูในพระสุตตันตปฏก ใชไหมคะ รบกวนชวยอธิบายเพิ่มเติม เพื่อการ
สืบคน คนควา หรืออางถึง เพิ่มเติมดวยคะ
ตอบ
ใชแลวอยูในพระสุตตันตปฎก คุณผูถามตองมีพระสุตตันตปฎก
ไวที่บาน จึงจะคนควาเพิ่มเติมได คอยๆ ซื้อไวที่ละเลมสองเลมก็ได แตถา
ซือ้ พระสุตตันตปฎกทัง้ ชุดก็จะสะดวกในการคนควาตามไปดู ผมรูส กึ ปลืม้
ใจที่คุณพูดมาเชนนี้ ขออนุโมทนาตอความคิดอันดีงามนี้ดวย จะทำไดแค
ไหนก็ลองพยายามดู
คำถามที่ ๑๒๐
ตองการรวมเปนเจาภาพ หนังสือธรรมะเอกเขนก แต โทร. ไป
สอบถาม ๐๒-๒๔๓๑๒๗๙ ไมติดเลยคะ เลยไมแนใจ
ตอบ
เบอรโทรศัพทที่คุณแจงมานี้ถูกตองแลว ใหโทรฯ บอยๆ เพราะ
เบอรนี้คอนขางจะใชงานมากจึงไมคอยวาง ขออนุโมทนาในกุศลจิตของ
คุณดวย
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คำถามที่ ๑๒๑
กราบเรียนอาจารยวศินคะ หนูมีปญหาบางอยางคางคาใจอยู จึง
เรียนถามดังนี้คะ บางทีการปฎิบัติก็ตองมีการใชหลักอุเบกขากับลูก การ
เปนแมก็อยากใหลูกเดินไปในทางที่ถูกที่ควร แตลูกชวงวัยรุนเดี๋ยวนี้ มีสิ่ง
แวดลอมและเพือ่ นมากมาย ตัง้ แตเล็ก ก็ปลูกฝงแตสิง่ ทีดี่ ใหเขา พอเริม่ วัย
รุน พฤติกรรมเริม่ เปลีย่ น พูดจาหยาบคาย ชอบเลนคอมฯมากขึน้ การเรียน
ไมสนใจ ทั้งที่ก็บอกแลววา ใหรูจักแบงเวลา การเรียนเปนสิ่งที่จะติดตัวไป
ในอนาคต ไมมีใครมาแยงชิงความรูในสมองเราได ถามีความรู ก็นำออก
มาทำมาหากินได จะไมลำบาก แมไมไดอยูเลี้ยงดูตลอดชีวิตนะ ถึงเวลา
แมก็ตองไป ถาเวลาผานไปแลว ยอนกลับมาแกไขไมได อยาทำตัวเหลว
ไหล แตคำสอนทั้งหลายก็เหมือนผานเลยไป ใจคนเปนแมก็ไมสบาย บาง
ครั้งนึกปลอยวางวา พวกลูกเหลานี้ มีกรรมเปนทายาท เขาทำอยางไร ก็
จะไดอยางนั้น ตางคนก็ตางกรรม เราทำหนาที่แมตามสมควรแลว ผลจะ
เปนอยางไรก็อยาไปคิดมัน แตอีกใจก็ยังวางไมลงคะ กลับคิดวา ตองสูอีก
หนอย ถึงเขาจะมองวาเราเปนแมที่จูจี้ ขี้บน แตอยางนอย คำสอนดีๆที่เรา
ตั้งใจสอนไป คงจะคงยังอยูกับเขาบาง ในภายหลัง บางครั้งเวลาเห็นพวก
เขาทำตัวเหลวไหล รูส กึ เศราใจจัง ไมรวู าทำกรรมอะไรรวมกันไว จึงมีลูกที่
ไมมีหัวคิด แตใจหนึ่งเตือนวา ชางเขาเถอะ เรามีหนาที่ชี้แนะ เขาจะทำไม
ทำ มันเปนกรรมของเขา ใจอีกขางก็บอกวา ทำแบบนั้นเห็นแกตัว เหมือน
ตัดปญหาทิง้ ลอยตัวเหนือปญหา บางทีมันสับสนมากคะ อาจารยชวยตอบ
หนอยนะคะ เวลาที่เราเจอปญหา แลวถอยออกมาดู ไมใหเปนตัวเราเลน
เอง บางครั้งมันก็ตัดไมขาด เพราะหวงมันผูกแนนอยูคะ
ตอบ
ขอใหทำไปตามหนาทีของ
่ แม ใหรูส กึ วาเราไดทำดีทีส่ ดุ แลว เหลือ
จากนัน้ เปนความรับผิดชอบของเขาเอง เขาเปนลูกของเราก็จริง แตวาสนา
บารมีเปนเรื่องของแตละคน

๑๐๑

103

คำถามที่ ๑๒๒
ดิฉันไดสนใจ เขามาศึกษาและปฏิบัติธรรม ป ๒๕๔๗ โดยไปทัวร
ทำบุญตามวัดตางๆ และไดมีโอกาสเรียนสมาธิเบื้องตน ที่วัดแถวสุขุมวิท
๑๐๑ ปกติดิฉันสวดมนต ถือศีล ๕, ศีล ๘ บาง นั่งภาวนา ไปทำบุญตาง
จ.ว. ตามเทศกาล. ไปปลูกปาใหวัดที่ ตจว. ดิฉันรูสึกไดวา ความโลภใน
สิ่งของตางๆ ทั้งเรื่อง การกิน การอยู ลดลงมาก แตความโกรธยังมีอยู คือ
ลดลง (แตนอย) ขออาจารยชี้แนะ วิธีปฏิบัติธรรมเพื่อลดความโกรธคะ
ตอบ
๑. พิจารณาใหมากถึงโทษของความโกรธ
๒. พิจารณาใหมากถึงคุณของขันติและเมตตา
๓. เจริญเมตตาใหมาก ใหอภัยใหมาก
มีหนังสือของผมอยู ๒ เลม ชื่อ “ทำอยางไรกับความโกรธ” และ
“วิธีลด ละ ความโกรธ” ลองติดตอไปทางสำนักพิมพธรรมดา โทรฯ ๐๒๘๘๘๗๐๒๖ คิดวานาจะชวยไดบางไมมากก็นอย

คำถามที่ ๑๒๓
เกี่ยวกับอาชีพรองรำทำเพลง ทำใหคนมีราคะเพิ่มและโมหะเพิ่ม
ขึ้นนั้น ปรากฏในพระไตรปฏกวา เมื่อตายแลวตองไปตกนรกใชไหมคะ
ดิฉนั มีลูกชายมีอาชีพเปนนักดนตรี เขาใหเงินจากการเลนดนตรีของเขาแก
ดิฉัน ดิฉันใชเงินของเขา ดิฉันจะบาปดวยไหมคะ ถาบาปดิฉันไมรับเงินนี้
ลูกก็ไมมีอะไรจะทดแทนพระคุณแมได สมควรที่เราจะทำอยางไร หรือคิด
อยางไรดีคะ ขอบพระคุณคะ
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ตอบ
การที่คุณไดรับเงินจากลูกชายซึ่งเปนนักดนตรีนั้น ไมเปนความ
ผิดอะไร มีสวนดีทำใหเขาไดตอบแทนพระคุณของมารดา ซึ่งเปนบุญกุศล
อยางหนึง่ ของเขาไดสะสมไวเปนประจำ เปนทางใหเขาประสพบุญเปนอัน
มากจากการบำรุงมารดา เปนมงคลอันสูงสุดอยางหนึง่ ขอใหคุณสบายใจ
รับเงินเขาไวใชและทำบุญกุศลตามสมควร
คำถามที่ ๑๒๔
ที่กลาววาใหเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมใน
ธรรมในภายในและในภายนอกนั้น คำวา “ในภายนอก” หมายถึงอะไร ให
เห็นกาย เวทนา จิต ธรรมของผูอื่นดวยหรือคะ
ตอบ
ตามอรรถกกามมหาสติปฏฐานสูตรบอกวา “ในภายนอก” หมาย
ถึง กายของผูอื่น
คำถามที่ ๑๒๕
จิตมีจิตทียิ่ ง่ กวา ก็ใหสติกำหนดรูว า จิตมีจิตทียิ่ ง่ กวา หมายความ
วาอะไรคะ
ตอบ
่ นกามาวจร (สอุตตฺ รํ จิตตํฺ ) จิต
จิตทีมี่ จิตอืน่ ยิง่ กวา หมายถึง จิตทีเป
ทีไม
่ มจิี ตอืน่ ยิง่ กวา (อนุตฺตรํ จิตตํ) หมายถึงจิตทีเป
่ นรูปาวจร และอรูปาวจร
จิตที่ไดฌาน ทั้งรูปฌานและอรูปฌาน

๑๐๓
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คำถามที่ ๑๒๖
กามฉันทะที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้นดวยการใดก็รูชัดดวยประการนั้น
ดวย กามฉันทะทีเกิ
่ ดแลว จะละเสียไดดวยประการใด ก็ใหรูชั ดประการนัน้
ดวย กามฉันทะที่ละไดแลวจะไมเกิดขึ้นอีกตอไปดวยประการใด ก็จะรูชัด
ประการนั้นดวย สิ่งที่ตองรูชัดทั้งสามประการขางตนหมายถึงอะไร
ตอบ
หมายถึงรูสาเหตุ

เกิด และเหตุดับของกามฉันทะ เชนสุภนิมติ ความ
กำหนดหมายวางามเปนเหตุเกิดของกามฉันทะ อสุภนิมิต ความกำหนด
หมายความวาไมงามเปนเหตุดับของกามฉันทะเปนตน

คำถามที่ ๑๒๗
ไดยินมาวา ผูที่บรรลุอรหันต หากไมบวช จะตองตาย ใชหรือไม
(ไมอาจเปนฆราวาสได )
ตอบ
ถูกตองแลว

คำถามที่ ๑๒๘
พระสงฆทีจะ
่ รับผากฐินและคุณสมบัตของ
ิ ภิกษุผูครอง
 เปนอยางไร
ครับ
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ตอบ
พระสงฆผูจะรับกฐินตองอยูจำพรรษาในอาวาสนั้นครบ ๓ เดือน
สำหรับผูครองผากฐินสุดแลวแตพระสงฆทั้งหลายจะตกลงกันวาจะให
ใครเปนผูครอง ในสมัยโบราณจะเลือกภิกษุที่จีวรเกากวาผูอื่น เพื่อทาน
จะไดเปลี่ยนใหม ถามีมากรูปดวยกันก็จะเลือกภิกษุที่มีพรรษามากที่สุด
ในปจจุบันจีวรหรือสบง (ผานุง) หาไดงายแลว จึงมักเลือกภิกษุผูเปนเจา
อาวาส หรือ ถา เจา อาวาส ยินยอม ก็ อาจ เลือก ภิกษุ ที่ มี พรรษา มาก ที่สุด
ในอาวาสนั้นก็ได
คำถามที่ ๑๒๙
ขอกราบเรียนถามอาจารยคะ พอแมเปนคนซึอด
้ อกไมเพือ่ บูชาพระ
แลวใหคนงาน(คนใช)ทีบ่ านเปนคนนำดอกไมไปบุชาพระ เรียนถามวาใคร
ไดบุญกวากัน อยางไรคะ อยางนายเปนคนซื้อหาอาหารมาใสบาตร แต
ฝากคนงานในบานเปนคนใสแทน ถามวาใครไดบุญ และตางกันอยางไร
คะ ขอกราบรบกวนเทานี้คะ ขอขอบพระคุณลวงหนากับคำตอบ และเพื่อ
ความเขาใจคะ
ตอบ
บุญชัง่ ตวงไมได ยากทีจะ
่ บอกวาใครไดบุญมากกวาใคร ขึน้ อยูกั บ
องคประกอบอื่นๆ ดวย เชน เจตนา ศรัทธา เปนตน
คำถามที่ ๑๓๐
จากคำถามที่ ๙๖ ใหทำวิปสสนาคืออยูกับปจจุบัน ขอทราบคำ
อธิบายเพิ่มเติมพรอมยกตัวอยางในการทำงานใหเห็นคะ และคำวากุศล
กรรมบถ ๑๐ หมายถึงอะไรบางคะ

๑๐๕
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ตอบ
เวลาทำงานคุณก็ทำงานไปซี จะมาทำวิปส สนาอยูได
 อยางไร ถาใจ
อยูกั บงานมันก็เปนสมาธิในงาน แตถาอะไรเกิดขึน้ กับคุณจะพอใจหรือไม
พอใจก็ตาม คุณมีสติพิจารณาไดทันวา มันไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
นีแหละ
่
คือวิปส สนา ใจคุณก็จะสบายขึน้ ไมยึดติดกับอารมณ ไมผูกพันมัน่
หมายวามันเที่ยง ยั่งยืน
กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ๑. เวนจากการฆาสัตว ๒. เวนจากการลัก
ทรัพย ๓. เวนจากประพฤติผิดในกาม ๔. เวนจากพูดเท็จ ๕. เวนจากพูดสอ
เสียด (ยุยงใหคนแตกกัน) ๖. เวนจากพูดคำหยาบ ๗. เวนจากพูดเพอเจอ
๘. เวนจากโลภอยากไดของผูอื่นโดยไมชอบธรรม ๙. เวนจากพยาบาท
๑๐. เวนจากความเห็นผิด เชน เห็นวาทำดีไมไดดี ทำชั่วไมไดชั่ว เปนตน
กุศลกรรมบถนี้ แปลวา ทางแหงกุศลกรรม เปนมนุษยธรรมดีกวา
ประณีตกวาศีล ๕ ในที่บางแหงทานเรียกวา ธรรมจริยา ที่เรามาใชกันใน
ปจจุบันวา จริยธรรม

คำถามที่ ๑๓๑
เคยอานหนังสือบางเลมบอกวาเวลาเกิดความคิดหรืออารมณให
รูสึกตัว คือหยุดคิด หยุดอารมณ เชน อารมณโกรธ ก็ใหพยายามขมใจไม
ใหโกรธ คลายกับวาเมื่อเกิดความคิดใหหยุดคิด บางตำราก็วาถาทำเชนนี้
เหมือนกับหินทับหญา คลายกับเปนการเก็บกดเอาไว ควรจะตามดูอารมณ
นั้นๆแทน ผมเลยมีความสงสัยวาตามดูอารมณจะตามอยางไร และหลัก
การทีผม
่ วามานีอย
้ างไหนเปนการทำทีถู่ กตอง คือหยุดคิด หรือตามดูความ
คิดกันแน
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ตอบ
ก็ควรจะทำทัง้ สองอยาง คือ หยุดคิดเรือ่ งนัน้ และก็เปลีย่ นความคิด
เสียใหม เหมือนกับตอกลิ่มเกาออกไปใสลิ่มใหมเขามาทดแทน เขาเรียก
วาใชอารมณทดแทน คือเอาสิ่งที่ดีมาทดแทนสิ่งที่เสีย เหมือนเอาน้ำดีมา
ไลน้ำเสีย ตามดูจิตก็ไดวาคิดอะไร เปนกุศลหรือเปนอกุศล ถาเห็นวาเปน
อกุศลก็หยุดเสีย เปลี่ยนไปคิดสิ่งที่เปนกุศล

คำถามที่ ๑๓๒
กราบสวัสดี อาจารยวศิน ทีเคารพ
่
ดิฉนั ขอเรียนปรึกษาคะ ดิฉนั เปน
พนักงานบริษทั ดานนำเขายา และไดมีโอกาสดีๆ เขามาในชีวติ ทางธรรมะ
เพราะทางแผนกการตลาด ขอใหชวยเขียนบทความ หรือมุมคอลัมน เกีย่ ว
กับธรรมะ หรือในแนวซึ่งผูอานเปนผูปวยโรคไตเรื้อรัง ตองรักษาตัวอยูที่
บานและทำการลางไตทางชองทองทุกวันดวยตัวเอง วันละ ๔ ครัง้ ทุก ๆ วัน
ซึ่งเปนระบบการรักษาโรคไตไดอานคะ เปนหัวขอใหมยังไมมีชื่อ จะแจก
ทุกเดือนใหกับผูปวยคะ แตจะมีหลากหลายเรื่องใหผูปวยอานในหนึ่งเลม
สวนหนึ่งที่ตองมีเพิ่มคือมุมธรรมะ ที่ทำใหผูอานสบายใจ แตเนื้อที่เขียน
คอนขางนอยคือ ครึ่งหนา A๔ เทานั้น ดิฉันจะขอเพิ่มเปนเต็มหนา และ
คิดวาจะนำบทความในหนังสือที่เห็นวาดี และผูอานเกิดบุญกุศล เขาใจ
ชีวิตมากขึ้น ดิฉันจึงนึกถึงอาจารยคะ เพราะดิฉันชอบอานหนังสือธรรมะ
ฟง CD ธรรมะ แตไมเคยเขียนคะ จึงกราบขอความกรุณาคะ
๑. ขออนุญาต นำขอความบางสวนในหนังสือที่อาจารยเขียนมา
ลง โดยใชชื่อผูเขียนคืออาจารยวศินอางอิงดวย อนุญาตไหมคะ
๒. กรุณาแนะนำชื่อหนังสือของอาจารยที่ผูปวยอานแลวไดบุญ
ไมทุกขมากไปกวานี้ สบายใจ และเรงปฏิบัติธรรมในเวลาที่เหลืออยูคะ

๑๐๗
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๓. ถาอาจารยจะกรุณาเขียนบทความดังกลาว ขนาดครึง่ A๔ หรือ
เต็มหนา ก็จะเปนพระคุณยิง่ คะ เพราะหาบทความทีกระชั
่ บเหมาะกับผูป วย
ลงครึ่ง A๔ หรือเต็มหนาไมไดคะ คงตองเขียนวาใหอานตอในเดือนถัดไป
ก็เลยไมรวู าจะยังไงคะ เกรงวาอานคอลัมนนีครั
้ ง้ แรกแลว ไมอยากจะอาน
อีก จึงตองการใหผูปวยที่อานครั้งแรกแลวชอบ เขาถึงใจ และติดตามอาน
เรื่อยๆ แตก็บังคับเขาไมไดใชไหมคะ
๔. อาจารยชวยตัง้ ชือ่ คอลัมนทีไพเราะ
่
เหมาะกับงานนีให
้ ดวยคะ
เพือ่ ผูอ านจะไดติดตามไดทุกเดือน ดิฉนั พยายามคิดชือ่ แลวแตรูส กึ ธรรมดา
และซ้ำกับทั่วๆไปคะคือไมตองการใหชื่อคอลัมนไปกระทบใจผูปวยคะ
๕. ในฐานะดิฉนั เปนสือ่ กลางเสนอระหวางผูป วยกับบทความทาง
ธรรมะ ดิฉันจำเปนตองมีนามแฝง เผื่อผูปวยอาจมี จ.ม. มาหาคะ อาจารย
ชวยแนะนำดวยคะ หรือ จะใชชื่อนามสกุลจริง ก็ดูเขินๆ คะ อาจารยชวย
ตั้งนามแฝงใหดวยนะคะ กราบขอบพระคุณลวงหนาเปนอยางสูงคะ ที่ให
ความกรุณา ดิฉนั เปนเพียงจุดเล็กๆ ทีเพิ
่ ง่ เริม่ ตนทางธรรมคะ หากผิดพลาด
ประการใด กราบขออภัยมา ณ ที่นี้คะ ขอใหบุญกุศลครั้งนี้เปนโอกาสให
อาจารยวศินถึงซึ่งพระนิพพานในเวลาอันควร
ตอบ
๑. ยินดีมากครับ
๒. ขอแนะนำหนังสือเรื่อง “เพื่อความสุชใจ” “เพื่อสุขภาพจิตที่ดี”
“หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด” และ “ไตรลักษณ” รวม ๔ เลม ขอ
แนะนำเทานี้กอน
๓. ขอใหคุณพิจารณาเลือกจากหนังสือตางๆ จะเหมาะกวา เพราะ
คุณอยูใกลชิดกับเหตุการณ
๔. ขอเสนอชื่อคอลัมนวา “เพื่อความสบายใจ”
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คำถามที่ ๑๓๓
เห็นสุนขั หลังบานอดอยากแลวเปนทุกขใจ ทุกวันดิฉนั จะเห็นสุนขั
หลังบาน ซึ่งมีเจาของที่มีธุรกิจร่ำรวย บานชองใหญโต แตคุณเชื่อไหมคะ
สุนขั ทัง้ ๖ ตัว นัน้ เปนขีเรื
้ อ้ นทุกตัว ผอมโซ เห็นซีโ่ ครง ยิง่ กวาหมาจรจัดขาง
ถนนซะอีก ทุกเชาและเย็นพอเจาของเปดประตูรัว้ บาน มันจะวิง่ กรูกันออก
มาหาของกินขางนอกบาน หาถุงขยะบาง เศษอาหารตาม พื้นบาง ตอน
แรกดิฉนั คิดวาสุนขั มีเจาของ เขาคงไมใหอดอยากหรอก ดิฉนั ก็ไมไดสนใจ
อะไร แตพอเห็นเปนแบบนี้ทุกวัน ๆ อดเวทนาสงสารมันไมไดคะ ดิฉันจึง
ตักอาหารเม็ดสุนัข เอาออกมาใหมันกิน แตละตัวกินแบบ ไมบันยะบันยัง
กินอาหารชนิดแทบลืมหายใจเลยคะ ขนาดขางบานดิฉัน เอาอาหารบูดๆ
มาใหมันกิน มันยังกินเหมือนกับวาอรอยมากๆ ดิฉันเห็นแลว รูสึกเศราใจ
มากๆ คะ เปนทุกข ทุกครั้งที่ไดเห็น เพราะวาบานดิฉันก็เลี้ยงสุนัขเหมือน
กัน มีทั้งหมด ๘ ตัว กินขาวเย็นทุกวัน วันละ ๑ มื้อ สวนมื้ออื่น จะเทอาหาร
เม็ดใสไวในจานตลอด เราเลีย้ งเขาแลวก็ไมอยากใหเขาอด เรากิน เขาก็ตอง
กินเหมือนเราคะ แตฐานะทางบานดิฉนั ก็แคพอมีพอกิน จะเอาอาหารไปให
สุนัขหลังบานทุกวัน ก็คงจะไมไหวเหมือนกัน เพราะ ทุกวันนี้ก็ยังมีหนี้สิน
ยังเปนมนุษยเงินเดือน ก็ตองกระเบียดกระเสียน อยูทุกวัน แตครั้นพอเห็น
สุนัขหลังบานวิ่งออกมาหาของกิน บางทีก็มานั่ง รออยูหนาบาน มองดวย
ความหวัง ดิฉันก็รูสึกทุกขใจอยางมาก อยากใหทุกทานชวยชี้แนะใหดวย
คะ วาดิฉนั ควรจะทำอยางไรดี
ตอบ
ขออนุโมทนาตอกุศลจิตของคุณดวย ถาพอทำไดก็ขอใหทำตอไป
เถอะ บุญกุศลจะชวยใหคุณไมตกต่ำ มีแตจะเจริญมัน่ คงยิง่ ๆ ขึน้ ไป ถาคุณ
จะเขียนจดหมายไปเตือนเจาของสุนขั ๖ ตัวนัน้ บางจะเปนไรไหม นึกวาเอา
บุญ ขอใหคุณโชคดีตลอดไป

๑๐๙
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คำถามที่ ๑๓๔
เคย ไดยิน เรื่อง บอก เลา เกี่ยว กับ พระ ธาตุ เสด็จ ได คลาย กับ วา
สามารถ เพิ่ม จำนวน ออก มา ได เอง ผม เอง สงสัย วา เปน จริง หรือ ไม ถา
จริง ตาม หลัก วิ ทยา ศาสต ร จะ ตอบ ปญหา นี้ อยางไร หรือ เปน เรื่อง ของ
ปาฏิหาริย?
ตอบ
ขออภัยผมไมมีความรูเรื่องพระธาตุ ตอบไมได สนใจแตเรื่องพระ
ธรรม

คำถามที่ ๑๓๕
อยากใหอาจารยใหความเห็นเรื่อง “สันดานกา” คะ
ตอบ
เรื่องภิกษุสันดานกาที่กำลังอื้อฉาวอยูในเวลานี้รูสึกวา ศิลปนเขา
ทำเกินไป

คำถามที่ ๑๓๖
บางครั้งก็เหมือนจะเขาใจสัทธรรมของโลกแตบางครั้งก็เหมือน
ทำใจไมยอมรับมัน ไมรูจะคุยกับใคร เหมือนในชีวิตโหยหาอะไรบางอยาง
มาทัง้ ชีวติ ก็เปดเน็ตอานธรรมะ พออานก็สบายใจ เขาใจ ไมอยากใหตัวเอง
้ จริง ๆ เปนคนอยูกั บทีไม
่ ไดนาน สมาธิสัน้ มาก ชอบอาน
อยูใน
 อารมณนีเลย
หนังสือปรัชญา ธรรมะที่งาย ๆ แตใหขอคิดนะ ไมเขาตัวเองเลยคะ
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ตอบ
ที่วาดูเหมือนจะเขาใจสัทธรรมของโลกนั้น นาจะเปนวาจะเขาใจ
ธรรมดาของโลก เพราะคำวาสัทธรรมหมายถึงธรรมของคนดี ธรรมที่ถูก
ตอง ธรรมดาของโลกตองเอาไตรลักษณไปเพงพินิจ คือใหเห็นความไม
เที่ยง ความเปนทุกข และความเปนอนัตตาของสิ่งทั้งปวง ไมยึดติดในสิ่ง
ใดๆ คุณชอบอานปรัชญาก็ดีแลว ทำใหโลกทัศนกวางออก ยอมรับธรรมดา
ของโลกวามันเปนเชนนั้นเอง ไมเปนไปตามความตองการของเรา

คำถามที่ ๑๓๗
รบกวนขอใหอาจารยอธิบาย “ธรรมจักษุ” (ดวงตาเห็นธรรม) มี
ผูบอกวาผูที่จะไดดวงตาเห็นธรรมไดแกพระอริยะ ๓ ประเภท คือ พระ
โสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เทานั้น หรือคะ / ขอบคุณคะ
ตอบ
ธรรมจักษุหรือดวงตาเห็นธรรมมีความหมายหลายอยาง บางแหง
เชน ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อุปาลีโอวาทสูตรและทีฆนขสูตร หมายถึง
โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล ในพรหมายุสูตรทานหมายถึง ตั้งแตโสดา
ปตติมรรคไปจนถึงอนาคามิผล สวนในราหุโลวาทสูตรทานหมายถึง มรรค
๔ ผล ๔ ตั้งแตโสดาปตติมรรคจนถึงอรหัตตผล
รวมความวา คำวา “ธรรมจักษุหรือดวงตาเห็นธรรม” นี้ มีความ
หมายตั้งแตพระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต

๑๑๑
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คำถามที่ ๑๓๘
ในบทสวดทำวัตรที่วา อาทิกัลยาณัง, มัชเฌกัลยาณัง, ปะริโยสา
นะกัลยาณัง.. ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด นี้
หมายถึงอยางไรคะ
ตอบ
โดยทั่วไปหมายถึง ศีล สมาธิและปญญา ไพเราะในเบื้องตนดวย
ศีล ไพเราะในทามกลางดวยสมาธิ ไพเราะในทีส่ ดุ ดวยปญญา ทีว่ าไพเราะ
นั้นแปลวางามก็ได งามในเบื้องตน ทามกลางและที่สุด

คำถามที่ ๑๓๙
ทำไมไมมี การ จัดการ ขั้น เด็ด ขาด จริงจัง กับ พระ สงฆ ที่ ปลุก เสก
จตุคามรามเทพ ไถชีวติ โคกระบือ ทำในสิง่ ทีไม
่ ใชกิจของสงฆ แทนทีจ่ ะสอน
คน ให พึ่ง ตนเอง โดย ใช หลัก พุทธ ธรรม กลับ สอน ให ยึดถือ เทพ หรือ
ไสยศาสตร เปนหนาที่โดยตรงของหนวยงานใด ทำไมละเวนปฏิบัติหนาที่
ตอบ
เปนหนาที่ของเจาคณะปกครอง ตั้งแตเจาอาวาส เจาคณะตำบล
-อำเภอ-จังหวัด-ภาค องคกรสูงสุดคือมหาเถรสมาคม ในหมูพระสงฆที่
่ บสนุนก็มี จึงเปนการยากในการดำเนินการใหเด็ดขาดตาม
คัดคานก็มี ทีสนั
ที่คุณสงสัย ชาวบานควรจะรวมมือดวย โดยการไมสนับสนุนกิจกรรมเชน
นั้น สวนการปลอยโคกระบือนั้นเปนกิจกรรมที่แสดงถึงเมตตากรุณาของ
พระสงฆ การสนับสนุนใหความรวมมือก็ไมนาจะเสียหายอะไร
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๑๑๒

คำถามที่ ๑๔๐
ผม เปน หนี้ เพราะ หลง ไป ใน ความ อยาก มี อยาก ได กำลัง คิด ไป
เจรจากับคนทีเรา
่ พอจะพูดคุยใหเขาชวยรวมหนีให
้ เรา (ถาเขาชวยเรา..แต
ก็คงยาก) แลวตอไปผมจะไมประพฤติตนลวงล้ำเขาไปในเหตุแหงการเปน
หนี้อีก ผมสัญญา..ถาผมไดมีโอกาสครับผม
ตอบ
ดีแลวทีคิ่ ดจะไมเปนหนีอี้ ก ความเปนหนีเป
้ นทุกขในโลกอยางหนึง่
สุภาษิตทางพุทธศาสนากลาวไวอยางนี้ พระสงฆผูเปนปราชญ คือสมเด็จ
พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส กลาวสอนศิษยไววา “หนีสิ้ น
เปนหลมลึก ตกลงไปแลวยากที่จะขึ้นมาได”

คำถามที่ ๑๔๑
ชอบการตอบคำถามของอาจารยวศินมากครับ ขอเปนกำลังใจให
อาจารยครับ
ตอบ
ขอบคุณมากที่เปนกำลังใจ

คำถามที่ ๑๔๒
กราบสวัสดีทานอาจารยคะ ดิฉันเคยอานผลงานเขียนของทาน
หลายเลมและฟงรายการเสียงธรรมอยูบอยๆ มีความประทับใจและรูสึก
รักและเคารพตออาจารยเปนอยางมาก ขออำนาจพระรัตนตรัยคุมครอง

๑๑๓
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อาจารยใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ อยูเปนรมโพธิ์รมไทรใหธรรมะแก
ศิษยทัง้ หลายไปอีกนานๆนะคะ เวลานีดิ้ ฉนั มีเรือ่ งหนึง่ ขอเรียนถามอาจารย
คะคือดิฉนั ไมเขาใจ วาทำไมผูที ยั่ งเสพกามจึงเปนโสดาบันได(ตามทีมี่ การ
เลาตอกันมา นางวิสาขาไดโสดาปตติมรรคตั้งแตอายุยังนอย เมื่อเติบโต
ก็ไดแตงงานและมีลูกหลานมากมาย) ในความรูส กึ ของดิฉนั ผูปฏิ
 บตั ธรรม
ิ
มักจะรูสึกเบื่อหนายตอการเสพกามเปนอันดับแรกๆของความที่ ตองการ
ปฏิบัติใหมีความกาวหนาตอไป หรือแมแตการรักษาศีลอุโบสถยังตอง
ปฏิบัติพรหมจรรย ขอความกรุณาอาจารยใหความสวางแกดิฉันดวยคะ
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ตอบ
ขอบคุณมากๆ ที่ใหกำลังใจ เรื่องพระโสดาบันที่ยังเกี่ยวของดวย
กามคุณอยูนั้น เพราะพระโสดาบันยังละกามราคะไมได ถาละกามราคะ
และปฏิฆะไดก็จะเปนพระอนาคามี ซึ่งเปนพระอริยบุคคลระดับสูงแลว
สังคมของพระโสดาบันเปนสังคมแบบอยางสำหรับปุถุชนและกัลยาณชน
ทีมี่ ชีวติ อยู ทัง้ ในซีกโลกียและซีกโลกุตตระ เปนทำนองสะเทิน้ น้ำสะเทิน้ บก
คืออยูในน้ำก็ไดอยูบนบกก็ได ในดานบำเพ็ญประโยชนก็ทำประโยชนแก
สังคมไดมากอยางเชน นางวิสาขาและอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตน ชีวติ ของ
ทานเหลานีแม
้ จะยังครองเรือนอยูก็ ตาม แตก็มีความทุกขนอย พระพุทธเจา
ตรัสวาเหมือนน้ำบนใบหญาเมื่อเทียบกับน้ำในสระใหญ คือความทุกข
ของคนทัว่ ไปเหมือนน้ำในสระใหญ แตความทุกขของพระโสดาบันเหมือน
น้ำบนใบหญา ขอเพิ่มพระพุทธภาษิตอีกสักหนอยหนึ่งวา “โสดาปตติผล
ประเสริฐกวาความเปนเอกราชในแผนดิน กวาการไปสวรรค กวาความ
เปนใหญในโลกทั้งปวง”
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๑๑๔

คำถามที่ ๑๔๓
เคยไดยินไดฟงเรื่อง อายตนะ ๖ มีตาเปนตน เปรียบดวยสัตว ๖
ชนิด อยากทราบวามีอะไรบาง
ตอบ
อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นอมไปในอารมณ
ของตนๆ คือตานอมไปในรูป หูนอมไปในเสียง จมูกในกลิ่น ลิ้นในรส กาย
ในโผฏฐัพพะ และใจในธรรมารมณ (สิ่งที่ใจคิด) ๖ อยางมีรูปเปนตน เรียก
วาอายตนะภายนอก ตาเปนตนนอมไปในรูปารมณเปนตนเหมือนสัตว ๖
ชนิดนอมไปในวิสัยของตนคือ งูนอมไปในปารก จระเขนอมไปในน้ำ นก
นอมไปในอากาศหรือบนตนไม สุนขั บานนอมไปในใตถนุ บาน สุนขั จิง้ จอก
นอมไปในปาชา (เพื่อหาซากศพ) ลิงนอมไปในปาหรือตนไม
บางทานอธิบายแบบนำมาจับคูกั น คือ ตาเหมือนงู หูเหมือนจระเข
จมูกเหมือนนก ลิ้นเหมือนสุนัขบาน กายเหมือนสุนัขจิ้งจอก ใจเหมือนลิง
แลวพยายามอธิบายใหเห็นวา ตาเหมือนงูเปนตนเพราะอยางไร แตไมตอง
จับคูก็ได เพียงใหรูวาอายตนะภายใน ๖ เหมือนสัตว ๖ ชนิดที่นอมไปใน
วิสัยของตนๆ ถาเรานำปลายเชือกที่ผูกสัตวเหลานี้มาผูกมัด ไวกับตัวเรา
ตางชนิดตางก็ดึงเราไปในวิสัยของตนๆ เราจะลำบากสักเพียงใด แตถา
ฝกมันไดแลว มันอยูใน
 อำนาจของเรา เราก็ดึงมันไปไดตามทีเรา
่ ปรารถนา
อายตนะภายในมีตาเปนตน เรียกอินทรีย ๖ ก็มี ถาเราฝกมันไดใหอยูใน
อำนาจของเรา เราก็ใชมันใหเปนประโยชน คือดูสิ่งที่ควรดู ฟงสิ่งที่ควรฟง
เพราะฉะนัน้ ทานจึงกลาววา อินทรียของ
 มนุษยทัง้ หลายมีทัง้ เปนประโยชน
และไมเปนประโยชน ทีรั่ กษาแลวเปนประโยชน ทีไม
่ คุม ครองรักษาไมเปน
ประโยชน

๑๑๕
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คำถามที่ ๑๔๔
ระหวางปญญาอบรมสมาธิ กับสมาธิอบรมปญญา นัน้ อยางไหน
ดีกวาครับ ขอความกรุณาชวยตอบใหดวย
ตอบ
เคยไดยนิ มาอยางนี้ ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา มีผลมาก
มีอานิสงสมาก ปญญาอบรมจิตยอมหลุดพนจากอาสวะทัง้ หลาย ปญญา
อบรมสมาธิก็ได ตามสูตรที่วา เจริญวิปสสนากอน เจริญสมาธิทีหลัง หรือ
เจริญสมาธิกอน เจริญปญญาทีหลัง หรือทำสลับกันก็ได สามารถใหสำเร็จ
ประโยชนไดเหมือนกัน คือนำไปสูความ

หลุดพน แปลวา ศีล สมาธิ ปญญา
ตองอาศัยกัน

คำถามที่ ๑๔๕
ดิฉันคิดอยากชวยลูกนองสามีหลายคนที่กูเงินมาใชโดยเสียดอก
เบี้ยมากกวารอยละ ๒๐ ตอเดือน ตั้งใจจะใหเขาเพียงรอยละ ๕ จะเปน
บาปไหมคะ(ดิฉันปวยเปนมะเร็ง)
ตอบ
ไมบาป ยังจะไดบุญมากเสียอีก เพราะถาคุณไมทำเชนนัน้ เขาตอง
เสียดอกเบี้ยรอยละ ๒๐ ซึ่งรุนแรงมาก คุณไดชวยผอนหนัก
เปนเบา ขออนุโมทนาดวย
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๑๑๖

คำถามที่ ๑๔๖
กราบเรียนอาจารยคะ เนือ่ งจากเพิง่ จะสูญเสียคุณพอไปโดยทีท่ าน
ไดไปโดยการอาบน้ำชำระรางกาย เรียบรอยแลวก็นัง่ ทาสมาธิหลับตาจาก
ไปอยางสงบ ทานไมไดบอกกลาวอยางไรเลย ทั้งๆที่ไดทราบเรื่องเกิด แก
เจ็บ ตายอยูบางคะแตเปนการสูญเสียที่ยิ่งใหญในชีวิตมาก ขอเรียนถาม
อาจารยวา การที่เราไมสามารถที่จะใสบาตรเปนประจำทุกวัน แตมีความ
ตัง้ ใจจะถวายสังฆทานอุทศิ ใหทาน ไมทราบวาการทำแบบนีจะ
้ ใหทานได
ิ างไรเพือ่ ใหทานไปสูภพ
 ภูมิ
ผลบุญมากนอยแคไหน คะ และตองปฺบตั อย
ที่ดีที่งามคะ รบกวนอาจารยดวยคะ ขอบพระคุณมากคะ
ตอบ
ดีครับ ทานไปดี คุณทำบุญอยางใดอยางหนึ่งก็ได เพื่ออุทิศสวน
บุญใหทาน คิดวาทานไปสูภพภูมิที่ดีงามแลว การนั่งสมาธิตายเปนสิ่งที่
ทำไดยาก หาไดยาก เพราะฉะนั้นคิดวาไมตองหวงภพภูมิของทานในภาย
หนา ขอใหคุณคิดอีกอยางหนึง่ วา พอของทุกคนตองตายไมใชเพียงพอของ
เราคนเดียวเทานัน้ จะมากดวยยศ ดวยทรัพย ดวยชือ่ เสียง อยางไรๆ ก็ตอง
ตาย ผูเกิดมาแลวจะไมตายไมมี ทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคต

คำถามที่ ๑๔๗
เรียนอาจารยวศินที่เคารพอยางยิ่ง เปนชวงเวลานานมากที่หนูไม
ไดไปเรียนในวันอาทิตยเนือ่ งจากตองกลับบานทีหั่ วหิน ซึง่ อันทีจริ
่ งแลวไม
อยากขาดเรียนเลย เปนเพราะอาจารย หนูจึงมีความเชื่อมั่นและศรัทธา,
มีความสนใจที่จะศึกษาใหยิ่งขึ้นไปในพระพุทธศาสนา หาไมแลวหนูก็
คงเปนแคบุคคลที่มีศาสนาแคเพียงในบัตรประชาชน ขณะนี้ก็มีหนังสือ

๑๑๗

119

ของอาจารยเปนเพื่อนคะ เมื่อสัปดาหที่ผานมาโชคดีที่มีโอกาสไปรักษา
ศีล ๘ ถึง ๖ วัน แลวจึงตองลาศีลเพราะตองเตรียมกลับกรุงเทพซอมรับ
ปริญญา มีเรื่องจะถามอาจารยคือในชวงเวลาระหวางที่หนูรักษาศีลนั้น
ก็ไดพยายามประคองสติไวเพื่อใหศีลนั้นสมบูรณที่สุดเทาที่จะมีสติอยู ก็
ทำไดบาง ไมไดบาง คือ อาจจะเปนศีลพรอยๆ ไมไดบริสุทธิ์นัก จึงจะขอ
เรียนถามอาจารยเปนแนวทางคะวาศีลแตละขอในรายละเอียดที่สมควร
ระวังและใสใจมีอะไรบางคะเพือ่ จะเปนประโยชนตอตัวหนูเองเมือ่ มีโอกาส
ไปรักษาสติ รักษาศีลในกาลตอไปคะ อีกหนึ่งเรื่องคือถาหนูสนใจจะฟง
รายการวิทยุที่อาจารยบรรยาย, สิ่งที่อาจารยสอนในหองไปแลวหนูจะ
หาฟงไดที่ไหนบาง เปนการยากเหลือเกินสำหรับหนูที่จะไดพบอาจารย
ที่จะสอนพระพุทธศาสนา ซึ่งไมใสความยึดมั่นถือมั่นทิฎฐิในหัวขอธรรม
ใดหัวขอหนึ่งใหกับศิษย ทำใหหนูเปดใจรับฟงในทุกขอธรรมและมีสติ
(มากขึ้น) ขอบพระคุณอาจารย และ คุณขวัญ มา ณ โอกาสนี้คะ สุดทาย
นี้หนูมีความระลึกถึงอาจารยตลอดเวลารวมถึงเพื่อนรวมชั้นทุกทาน เปน
อยางยิ่ง
ตอบ
ศีล ตองระวังทุกขอ ไมใหขาด ไมใหทะลุ ไมใหดางหรือพรอย ศีล
แตละขอมีองคประกอบ ตัวอยางเชน ศีลขอปาณาติบาตประกอบดวยองค
๕ คือ ๑. สัตวมีชีวติ ๒. รูว าสัตวมีชีวติ ๓. มีจิตคิดจะฆา ๔. มีความพยายาม
ในการฆา ๕. สัตวตายดวยความพยายามนั้น ศีลขออื่นๆ ก็มีองคประกอบ
เชนเดียวกัน ศีลจะขาดเมื่อครบองคประกอบ ถาไมครบองค ศีลเพียงทะลุ
ดาง หรือพรอย เชน เอาไมปาสุนขั มุง หมายใหมันตาย แตมันไมตาย เพียง
แตเจ็บ อยางนี้ศีลทะลุ ถาตองการเพียงแตจะไลมันดวยทอนไม แตถูกที่
สำคัญ มันตาย อยางนี้ถามวาศีลขาดหรือไม เพราะจิตคิดจะฆาไมมี
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เดีย๋ วนีอาจารย
้
ไมไดทำรายการวิทยุซึง่ จะฟงไดทัว่ ไป ทีทำ
่ อยูบ าง
ก็เปนรายการวิทยุชุมชน ซึ่งฟงไดในบริเวณจำกัดใกลๆ สถานีวิทยุ ที่เปน
คลืน่ ซึง่ ฟงไดไกลคือ ร.ด.๗๔๗ A.M. ก็มีเฉพาะวันศุกร เวลา ๘ นาิกา ๑๐
นาที ถึง ๘ นาิกา ๓๕ นาที ในรายการแสงเทียนเสียงธรรม ซึ่งลูกศิษยได
เอาเทปเกาๆ มาเปด เทปคำบรรยายในวันอาทิตยก็ไมไดนำไปเปดในราย
การใดๆ
ดีใจทีหนู
่ ไดเปดดูเว็บนี้ และสือ่ สารมาใหทราบ และปลืม้ ใจตอคำ
บอกเลาตางๆ ที่หนูไดเลามาขอใหมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
คำถามที่ ๑๔๘
กราบสวัสดีอาจารยวศินคะ ดิฉนั เปนผูนึ กทีมี่ ความเลือ่ มใสศรัทธา
ในพุทธศาสนา และพยายามจะประพฤติตนเปนคนดี อยูใน
 ศีล ในธรรม แต
ตอนนี้ดิฉันมีเรื่องลังเลสงสัย หาทางออกไมได จึงใครรบกวนทานอาจารย
ชวยชี้แนะหนอยคะ คือ ดิฉันไดคบหาดูใจผูชายคนหนึ่งมาเปนเวลาเกือบ
๑๐ ป เขาเปนคนนิสัยดี เสมอตนเสมอปลาย คอยชวยเหลือดูแลดิฉัน
กับครอบครัวของดิฉันเปนอยางดี ซึ่งครอบครัวของดิฉันก็หวังใหดิฉันได
แตงงานกับเขา แตเมื่อ ๓ ปที่แลว ดิฉันไดรูจักกับผูชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งเขา
ก็เปนคนดีเชนกัน ดิฉันรูสึกประทับใจผูชายคนที่สองตั้งแตแรกเห็น แลวก็
รูสึกรักเขาในเวลาตอมา เขาเองก็พิสูจนความจริงใจของเขาดวยการเลิก
กับอดีตแฟนเพื่อมาคบหาดิฉัน อยางจริงจัง แตดิฉันไมกลาหาญแบบเขา
ดิฉันไมกลาที่จะบอกเลิกผูชายคนที่หนึ่ง เพราะเขาไมไดผิดอะไร ดิฉันไม
อยากทำรายจิตใจเขา และก็ไมอยากใหครอบครัวของดิฉันตองผิดหวังที่
ดิฉนั ไมไดแตงงานกับผูช ายคนทีหนึ
่ ง่ นอกจากนัน้ ดิฉนั รูดี วาครอบครัวของ
ดิฉนั จะไมยอมรับผูช ายคนทีสอง
่ แนนอน เพราะเขาเปนคนตางชาติและเคย
มีครอบครัว มีลูกมาแลวดวย ดิฉนั เลยตองแอบคบกับผูช ายคนทีสอง
่ แบบ

๑๑๙
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หลบๆซอนๆ ดิฉันไมทราบวาควรจะทำเชนไร ใจหนึ่งก็อยากทำตามความ
รูสึกตัวเองคืออยูกับผูชายคนที่สองคนที่ดิฉันรัก แตอีกใจหนึ่งก็อยากเปน
่ ง่ ไมอยากใหครอบครัวของดิฉนั ตอง
คนดีไมอยากทำบาปกับผูช ายคนทีหนึ
ผิดหวัง อาจารยชวยชี้แนะหนอยคะ อีกเรื่องหนึ่งคือ ดิฉันยังไมไดแตงงาน
แตการดูใจผูชายสองคนในเวลาเดียวกัน ในลักษณะเชนนี้ถือวาผิดศีลขอ
๓ หรือไมคะ และถาดิฉันบอกเลิกกับผูชายคนที่หนึ่ง ดิฉันจะบาปมั้ยคะ
ดิฉันไมอยากทำรายจิตใจใครเลยคะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยวศิน
เปนอยางสูงคะ (ขอรบกวนอาจารยวศินชวยตอบทางอีเมลนะคะ)
ตอบ
คุณไมไดใหอีเมลมาจะใหตอบอยางไรครับ
คำถามที่ ๑๔๙
หัวใจของวิสุทธิมรรคคืออะไรครับ
ตอบ
หัวใจของวิสุทธิมรรคก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา
คำถามที่ ๑๕๐
มีคนบอกวาประโยคที่วา “จิตดวงเดิมนั้น เปนจิตที่บริสุทธิ์ไมมี
กิเลสตัณหาหรือมลทินแปดเปอนเลยแมแตนอย ครั้นเวลากาลผานมา
ใชคิดนึกไปนาน ๆ เขา ก็กลับกลายเปนจิตที่เศราหมอง” เปนคำสอนของ
มหายาน ไมใชของเถรวาทไมควรยึดถือ จึงขอเรียนถามอาจารยวา เรื่อง
ราวเปนอยางไรครับ ใชอยางที่เขาพูดหรือเปลา
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ตอบ
สำนวน “จิตเดิมแท” เปนภาษาทางฝายมหายาน สวนพระไตรปฎก
เถรวาทใชคำวา “จิตนีผ้ องใส แตเศราหมองไปเพราะกิเลสทีจรมา
่ ” แปลวา
ธรรมชาติของจิดผองใส เหมือนธรรมชาติของน้ำทีใส
่ สะอาด แตเปนสีตางๆ
หรือขุนไป เพราะสีหรือสิ่งปนเปอนลงไปผสม
คำวา “ผองใส” นี้ มีหลายระดับ เชน ผองใสเพราะปราศจากนิวรณ
ขอใดขอหนึง่ หรือทัง้ ๕ ขอ ผองใสเพราะปราศจากกิเลสทัง้ ปวงถึงขัน้ อรหัต
ตผล ดวยความเพียรพยายามในการกำจัดกิเลส เมื่อถึงขั้นนี้แลวก็ไมกลับ
เปนเศราหมองอีก เหมือนน้ำมันมะพราวไมกลับเปนเนื้อมะพราวอีก ก็คง
พูดไดเทานี้

คำถามที่ ๑๕๑
เคย คุย กับ ผู นิยม นิกาย มหายาน เขา บอก วา พระ ไตรปฎก ของ
เถรวาทมีอคติกับภิกษุณี ดวยการเติมขอหามในครุธรรมเขาไป โดยเฉพาะ
ขอที่ใหผูประสงคบวชเปนภิกษุณีตองเปนนางสิกขมานาครบ ๒ ปกอน
จึงจะบวชไดนั้น.. เขาอางกรณีภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปะ
ที่บวช เปน ภิกษุณี โดย ไม ทราบ วา ตั้ง ครรภ กอน บวช จน กระทั่ง คลอด
พระกุมารกัสสปะในขณะทียั่ งเปนภิกษุณี แสดงวาภิกษุณนัี น้ ไมไดผานการ
เปนนางสิกขมานา ๒ ป เพราะถาเปนนางสิกขมานา ๒ ป การทีครรภ
่ โตขึน้
จนกระทัง่ คลอด ก็ควรเกิดขึน้ ในระยะทียั่ งเปนนางสิกขมานาอยู แตนีระบุ
่
วาเปนภิกษุณี ..เรือ่ งนีควร
้ ชีแ้ จงอยางไรดี ขอความกรุณาทานอาจารยชวย
วิเคราะหใหความกระจางดวย ขออนุโมทนา

๑๒๑
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ตอบ
เรื่องนี้นาสนใจมาก ผมยังมองไมเห็นชองทางอธิบาย เพราะใน
ครุธรรม ๘ ก็ระบุวา ผูจะบวชเปนภิกษุณีตองเปนสิกขมานากอน ๒ ป ตาม
ิ ภิกษุณี ไมเห็นพูดถึงเรือ่ งอยูเป
 น
ทีท่ านผูถาม
 อางแลว เทาทีอ่ านประวัตของ
สิกขมานา เมื่อเลื่อมใสใครบวชก็ไปสูสำนักภิกษุณีและบวชเปนภิกษุณี
หรือทานจะเลารวบรัดตัดความ โดยไมพูดถึงชวงที่เปนสิกขมานา เรื่อง
ภิกษุณีผูเปนมารดาของพระกุมารกัสสปเปนกรณีตัวอยางที่นาพิจารณา
มาก ขอฝากทานผูสนใจชวยวิจารณและหาคำตอบดวย ขอบคุณ

คำถามที่ ๑๕๒
๑. อยากรูวาปาหิมพานนั้นอยู ณ ที่ใด ๒. ดิฉันไดยินคำพูดหนึ่ง
ที่วัดพระศรีมหาธาตุ เนื่องในงานอะไรก็จำไมได ตอนหนึ่งมีขอความวา
“เมื่อพระพุทธศาสนาลวงไป ๕,๐๐๐ ป พระบรมสารีริกธาตุจะมารวมตัว
กัน พระผูมีพระภาคเจาจะปรากฏตรัสปจฉิมเทศนาอีกครั้งหนึ่ง กอนที่
พระบรมสารีริกธาตุ จะแตกสลายไปพรอมกับพุทธศาสนาจะหมดสิ้นไป
จากโลก” จริงหรือไมคะ
ตอบ
๑ . ปา หิมพานต อยู ที่ ภูเขา หิมาลัย สวน ใด สวน หนึ่ง แถบ ภูเขา
หิมาลัย เรียกวาปาหิมพานตทั้งนั้น มีพุทธศาสนสุภาษิตอยูตอนหนึ่งวา
“สัตบุรุษปรากฏในที่ไกล เหมือนภูเขาหิมวันต (หิมพานต) สวนอสัตบุรุษ
ไมปรากฏแมในที่ใกล เหมือนลูกศรซึ่งเขายิงไปในราตรี”
๒. เคยไดยินไดฟงมาเหมือนกัน แตไมทราบวาแหลงที่มาของ
คำกลาวนี้อยูที่ไหนยังนึกไมออก ไมกลายืนยันทั้งฝายรับและฝายปฏิเสธ
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เคยไดทราบเรื่องอันตรธาน ๕ อยาง คือ ๑. ปริยัติอันตรธาน หมายถึงการ
ศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยหายไป ๒. ปฏิบัติอันตรธาน หมายถึงการ
ปฏิบัติพระธรรมวินัยหายไป ๓. ปฏิเวธอันตรธาน การบรรลุธรรมหายไป
๔. ลิงคอันตรธาน เพศภิกษุหายไป ๕. ธาตุอันตรธาน หมายความวาพระ
ธาตุของพระพุทธเจาหายไป
เรื่องพระธาตุอันตรธานนั้นเหมือนกับที่คุณไดฟงมา คือ เมื่อพระ
ศาสนาของพระพุทธเจาจะหมดสิ้น พระธาตุซึ่งมีอยูในที่ตางๆ ก็จะไปรวม
กันที่โพธิมณฑล คือพุทธคยาที่พระพุทธเจาตรัสรู แลวปรากฏเปนองค
พระพุทธเจาอีกครัง้ หนึง่ ทรงแสดงธรรมแกเทวดาและมนุษยทัง้ หลายแลว
เตโชธาตุปรากฏขึ้นเผาไหมพระบรมสารีริกธาตุใหสิ้นไป เปนอันศาสนา
พุทธของพระพุทธเจาองคนี้ก็สิ้นสุดลง
แตเรื่องกำหนด ๕,๐๐๐ ปนั้นยังไมแนใจวา จำนวนเทานั้นหรือ
มากกวานั้น ในอรรถกถาโคตมีสูตร อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เลาวา
ใน ๑,๐๐๐ ปแรกจะมีพระอรหันตที่สมบูรณดวยอภิญญาและปฏิสัมภิทา
๑,๐๐๐ ปที่สองจะมีพระอรหันตสุกขวิปสสก ๑,๐๐๐ ปที่สามจะมีพระ
อนาคามี ๑,๐๐๐ ปที่สี่จะมีพระสกทาคามี ๑,๐๐๐ ปที่หาจะมีแตพระ
โสดาบัน เมื่อเลย ๕,๐๐๐ ปไปแลวพระอริยบุคคลก็หมดสิ้น ปริยัติธรรม
คือการศึกษาเลาเรียนพระธรรมก็หมดไดวย
ถาเชือ่ ตามนี้ เวลานีเป
้ น ๑,๐๐๐ ปทีสาม
่ ก็เปนยุคของพระอนาคามี
แต มี พระพุทธ พจน อยู ตอน หนึ่ง ที่ ตรัส แก สุภั ท ทะ ปจฉิม สาวก ตอน จะ
ปรินิพพานวา “ดูกอนสุภัททะ ถาภิกษุทั้งหลายเปนอยูโดยชอบ โลกจะไม
วางจากพระอรหันต” แปลวาพระอรหันตจะมีอยูเสมอ ถาพุทธบริษัทเปน
อยูโดยชอบคือดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค ๘
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คำถามที่ ๑๕๓
ดิฉันสงสัยขอความที่ขัดแยงกันอันหนึ่งคือ การบรรลุมรรค ผล
นิพพาน นั้น ลวนอาศัยวิปสสนา สมถะไมสามารถที่จะทำใหสิ้นอาสวะ
ได แตทำไมอาจารยบางทานพูดวา วิปสสนาถาไมมีสมถะนำไมใชฐานะ
ที่จะบรรลุ ในขณะที่อาจารยบางทานทำวิปสสนาลวนก็สามารถบรรลุได
จึงงงคะ
ตอบ
ทำ วิ ป ส สนา ล ว น ก็ สามารถ บรรลุ ได เป น พระ อริ ย ะ ประ เภท
สุกขวิปส สก ลำพังสมถะทำใหจิตสงบจนถึงไดฌานระดับตางๆ ที่ ๑ ถึงที่ ๘
แตไมสามารถตัดกิเลสได เพียงแตคุมกิเลสไวอยู ถาจะตัดกิเลสตองเจริญ
วิปส สนาตอ ตามหลักฐานทางพระบาลี สมถะนำวิปส สนาก็มี วิปส สนานำ
สมถะก็มี ทำสลับกันก็มี ที่คุณเขาใจอยูเดิมนั้นถูกตองแลว

คำถามที่ ๑๕๔
ขอปรึกษาอาจารยคะ หนูใชคอมพิวเตอรมาหลายปโดยที่เมื่อ
กอนไมไดนึกถึงวากำลังใชซอฟตแวร ละเมิดลิขสิทธิ์อยู จนวันหนึ่งจึงนึก
ไดวาการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ตองเปนการทำผิดศีลขอ ๒ แน ๆ แตอาจารย
คะการจะใหซื้อซอฟตแวรที่ถูกตองมาใชก็ตองใชเงินอีกมากมาย เหลือ
เกินซึ่งตอนนี้ไมสามารถทำได ตอนนี้จึงมีความไมสบายใจอยางยิ่ง โดย
เฉพาะในวันพระหนูจะสมาทานศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ ซึ่งก็จะมีความกังวล
ในการรักษาศีล ขอ ๒ จึงไดพยายามวาจะไมใชคอมพิวเตอรในวันพระ ...
อาจารยมีคำแนะนำใดบางไหมคะ? และมีการกระทำใดในชีวิตประจำวัน
ที่คนทั่วไปอาจมองขามไปที่จะเปนการผิดศีล ขอ ๒ ไดอีกคะ

126

๑๒๔

ตอบ
ผมไมคอยเขาใจเกี่ยวกับระบบนี้จึงคิดวา คงจะใหความแจมแจง
แกคุณไมได แตมีตัวอยางเปรียบเทียบซึ่งเปนทางเลือกที่จำเปนตองทำ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน แมไมมีเงินซื้อนมใหลูกกิน จึงตัดสินใจไปขโมยนม
ในรานขายของเพื่อชวยชีวิตลูกตามหนาที่ของแม ผิดศีลขอ ๒ แน แตมัก
จะไดรับความเห็นใจจากสังคม สังคมรูแลวก็มักจะชวยเหลือกัน จริงอยู
แมมีทางเลือกอื่นเชนไปขอทาน หรือไปทำงานรับจาง แตคงเกรงจะไมทัน
กาล จึงตัดสินใจเลือกทำในทางที่ผิดศีล พอไปหาปลามาใหลูกกิน ก็ไปทำ
ปาณาติบาตผิดศีลขอ ๑ ในหนาที่ของพอเขาทำถูกตอง ไมใหลูกอดอยาก
แตผิดศีลขอ ๑ ซึ่งชาวชนบททำกันโดยมากดวยความจำเปน บางทีหมอ
ตองพูดเท็จกับคนไขเพือ่ ใหคนไขมีกำลังใจดี ลูกเปนตำรวจตัดสินใจปลอย
แมซึ่งจับไดวาเลนการพนันผิดกฎหมาย เปนตน เหลานี้มีอยูมากมายใน
สังคมมนุษย ทางจริยศาสตรเรียกวา เปนทางเลือก คือตองเลือกทำอยาง
ใดอยางหนึง่ ตามทีเห็
่ นสมควรในขณะนัน้ สำหรับคนทีถื่ อศีลอยางเครงครัด
่ นแกประโยชนของคน
ก็จะยอมเสียทุกอยางเพือ่ รักษาศีลไว สำหรับคนทีเห็
หมูมาก
 อาจยอมเสียศีลเพือ่ รักษาประโยชนของคนหมูมาก
 เชน ยอมฆาโจร
เพื่อไมใหโจรนั้นไปเบียดเบียนคนหมูมาก ผมเห็นใจคุณจริงๆ ขอใหตัดสิน
ใจทำในสิ่งที่เห็นวาเปนประโยชนทั้งแกตัวคุณเองและแกผูอื่น

คำถามที่ ๑๕๕
เรียน อาจารย วศิน อิน ท สระ ที่ เคารพ เรียน ถาม วา ชาติ นี้ หาก
ปรารถนาอายุยืนและสุขภาพดี ควรทำอยางไร ถวายคิลานเภสัช ทำบุญ
กับโรงพยาบาล ปลอยเตา ฯลฯ ชวยไดไหมครับ รบกวนอาจารยดวยครับ
ขอบพระคุณครับ ดวยความเคารพ

๑๒๕
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ตอบ
ถวายยา ปลอยเตา ปลอยปลา ชวยชีวติ สัตว ชวยใหอายุยืนได การ
มีสุขภาพดีก็เปนปจจัยหนึง่ ทีทำให
่ อายุยืน แตถาทำทุกอยางแลวทีเป
่ นเหตุ
ใหอายุยืนและเปนเหตุใหสุขภาพดี แตสุขภาพก็ยังไมดี อายุก็ไมยืน ก็ขอให
นึกถึงกรรมเกาไวบาง หมายถึงกรรมในชาติกอน และกรรมในวัยตนๆ ของ
เรา บางคนสุขภาพแข็งแรงแตตายเสียตั้งแตอายุยังไมมาก เพราะประสบ
อุบัติเหตุ ชีวิตกับกรรมเปนเรื่องซับซอนมาก ยากที่จะอธิบาย ขอใหคุณ
ทำความดีไวเถิด กรรมดีจะจัดสรรเอง

คำถามที่ ๑๕๗
เจริญพรอาจารยวศิน ที่นับถือ ไดอานคำตอบจากทานอาจารย
แลว (คำถามที่ ๑๕๑) ขอชื่นชมและขออนุโมทนากับคำตอบของทาน
อาจารยดวย รวมทั้งคำตอบในคำถามอื่นๆ ดวย ขอใหทานอาจารยมี
ฉันทะเพื่อตอบคำถามตอไป เพราะเปนประโยชนอยางยิ่งกับคนหมูมาก
ขอเจริญพร
ตอบ
ขอบคุณมากครับ
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คำถามที่ ๑๕๘
กราบนมัสการทานอาจารยที่เคารพ ตอนนี้ผมรูสึกวาทำไมผม
ถึงเปนคนอาภัพ ความรักจากคนที่ผมพรอมจะจริงใจดวย เรื่องมันมีอยู
วา ตอนแรกที่ผมจะคบใครนั้น ผมก็จะไมทุมเทหัวใจไปเต็มรอย แตกลับ
ทำใหอีกฝายหนึ่งนั้นมารักผมอยางจริงใจ ทำใหผมหาความ ดีของเขา
แลวทำใหผมเริ่มทุมใจไปทั้งหมดใหเขา แตหลังจากที่ผมใหใจเขาไปเต็ม
รอย ไมนานผมก็มักจะถูกทิ้งไป ทั้งที่ผมเสมอตนเสมอปลายมาตลอด ทั้ง
ที่ผมไมเคยทิ้งใครใหเสียใจมากอน แลวผมก็ตองมานั่งเสียใจ เปนทุกข
มากๆ จนแทบจะหมดศรัทธากับความรักแลว ผมควรทำไงดีใหพนจาก
ความทุกข นี้
ตอบ
อยากทราบวาเวลานี้คุณอายุเทาไร อยากจะบอกวา ความรัก
เปนสิ่งที่ไมตองแสวงหา ถาจะมีก็มีมาเอง ความรักมีหลายแบบ คุณลอง
เลือกเอาแบบที่ไมตองเปนทุกขเพราะความรัก เชน รักแบบเพื่อน รักแบบ
มิตรภาพ ใหความอบอุนดีมีทุกขนอย หรืออาจจะไมทุกขเลย คุณหมด
ศรัทธาในความรักก็ดีแลว ขอใหคุณยายศรัทธาของคุณไปอยูที่พระพุทธ
พระธรรม พระอริยสงฆ การศึกษา และการงาน จะมีคุณคากวากันเยอะ
ถาจะมีความรักแบบหนุมสาวอีกโดยบังเอิญหรือโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ก็ให
ถือเปนเพียงบางสวนของชีวติ แลวคุณจะสบาย แนะนำใหอานหนังสือเรือ่ ง
“ชีวิตกับความรัก” ของวศิน อินทสระ

๑๒๗
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คำถามที่ ๑๕๙
กราบเรียนถามอาจารยคะ หนูไดปฏิบัติและศึกษาธรรมมาพอ
สมควร แตบางครั้งเรื่องใกลตัวก็คิดไมตกคะ อยางเรื่องเงินทอง หรือสามี
คนอื่นๆทำอยางไรก็ชางเขา แตลูกที่คิดวาอยากสอนใหเขาเติบโตมาเปน
คนดี มีความรับผิดชอบ หากินเองได (ตั้งใจวาจะทำหนาที่ใหดีที่สุด สัก
วันที่ลูกๆกลาแข็งแลว หนูจะไดไปตามทางสายธรรมที่ตั้งใจไวนานแลว)
ลูกๆก็ไมเกเร แตความขยันอดทน รักเรียน รับผิดชอบ ยังไมเพียงพอ ก็บอก
พวกเขามาตลอดวา อนาคตไมแนนอน ตอนทีแม
่ มีฃวิี ตอยู ใหหาความรูไว

เปนเครือ่ งหาเลีย้ งชีพวันหนา เมือ่ กอนเคยสอนลูกๆเกีย่ วกับการแบงปน ไม
อยากใหแยงชิงดีชิงเดน แตสังคมยุคนี้ มีแตการแขงขัน แยงชิง ในโรงเรียน
ก็ยกยองคนเกง ลูกๆเรียนปานกลาง และไมขยัน ก็เลยคอยๆถูกบีบจาก
คะแนน จะใหไปเรียนสายอาชีพ(ตอนนี้อยู ม. ๓) ก็สอบถามขอมูลแลว ก็
่ ไหนก็จะเปนแบบนัน้ บาง
ไมกลาใหไป เพราะกลัวเขาตำราอยูส ถานทีแบบ
ครัง้ ก็ไดอานเรือ่ งเวรกรรมทีผู่ กกันมา ทำใหเกิดมาใชกรรมกัน ก็ยังนึกถึงตัว
เองวา ถาทำดีที่สุดแลว เขาไมรับ ก็ถือเปนกรรมของเขา แตความคิดที่ขัด
แยงก็ตามมาวา หนาที่เปนแม ตองเคี่ยวเข็ญใหลูกไดดี เข็ญก็ไมอยากจะ
ไป เหนือ่ ยเหลือเกินคะ หรือกรรมจะผูกขาไว ไมใหเราไดทำตามใจคิด เลย
ตองมารับภาระไมรูจบ ความคิดขัดแยงกันเปนระยะๆเลยคะอาจารย
ตอบ
ปญหาของคุณเปนปญหาหลักของชาวบานทัว่ ไป คือ เรือ่ งเงิน สามี
และลูก ขอใหนึกไวเสมอวา คนทั่วไปก็มีปญหาเชนคุณนี้แหละ ไมใชคุณ
คนเดียว คุณมีเพือ่ นรวมทุกขเยอะเลย ลวนแตวายวนอยูใน
 ทะเลแหงความ
หวัง-หวังวาการเงินจะดีขึน้ สามีจะเปนสามีทีดี่ ลูกจะอยูใน
 โอวาท แตจะมี

ใครสักกีคน
่ ทีได
่ อยางหวัง ขอความดังกลาวนี้ ไมยกเวนวาบุคคลนัน้ ๆอยูใน
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ระดับใด คุณมีเพือ่ นรวมทุกขอยูทั ว่ ประเทศและทัว่ โลก อยาเชือ่ เลยวาใคร
จะมีความสุขจริง คนสวนมากเมือ่ ไมคุน เคยกันก็เอาความสุขออกหนาแฝง
เรนความทุกขความขมขืน่ ไวเบือ้ งหลัง เมือ่ คุน เคยกันแลวคิดวาพอไวใจได
จึงขยายความทุกขอันลนปรี่อยูในใจออกมาสูกันฟง
เมื่ อ มี ผู มา ถาม พระพุ ท ธเจ า ว า “ สั ต ว โลก ตั้ ง อยู บน อะไร ?”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “สัตวโลกตั้งอยูบนกองทุกข” สัจพจนอันนี้ยั่งยืน
ตลอดมาตั้งแตสมัยพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้ และยิ่งจะมีมากขึ้นตามความ
แปรปรวนของโลกและสัตวโลก
คุณจะสังเกตเห็นวา ความสุขมีเพียงเล็กนอยและเปนของลวงตา
ลวงใจใหคนลุมหลงติดพันอยู แตความทุกขเปนของจริง-จริงแทแนนอน
พระพุทธเจา จึง ทรง ยก ขึ้น เปน ความ จริง ที่แท จริง ที่ เรียก วา อริยสัจ คือ
ทุกขอริยสัจ ที่พูดมาทั้งหมดนี้ ดูเหมือนไมไดแกปญหาของคุณ แตความ
จริงเปนการแกปญหาถึงรากเหงาทีเดียว ขอใหคุณอานดีๆ คิดตามดีๆเถอะ
แนะนำใหอานหนังสือ “ชีวิตกับครอบครัว” ของวศิน อินทสระ

คำถามที่ ๑๖๐
อยากฟงคำอธิบายเรือ่ งความไมมอะไร
ี (Nothingness) ความวาง
(Emptiness) วามีความหมายอยางไร โปรดอธิบายดวยครับ และจะหาอาน
จากหนังสืออะไรครับ
ตอบ
สองคำนี้เปนไวพจนของกันได หมายความวาใชแทนกันได เรา
แปลเปนภาษาบาลีวา “สุญญตา” แปลเปนไทยวา “ความวาง” หมายความ
วา ความมีเหตุปจจัย ความมีเงื่อนไขของสิ่งทั้งหลาย มันมีเพราะมีเหตุ

๑๒๙
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ปจจัยใหมี มันเปนเพราะมีเหตุปจจัยใหเปน เชน มีความรอน ความเย็น
ความมืด ความสวาง ความมีเหตุปจจัยของสิ่งตางๆ นี่แหละ ทานเรียกวา
สุญญตา นี่หมายถึงปรากฏการณที่อยูในซีกโลกียะ ถาอยูในซีกโลกุตตระ
เชน พระนิพพาน สุญญตาหมายถึงสิง่ ทีไม
่ มเหตุ
ี ปจจัยปรุง เชน คำวา “พระ
นิพพานวางอยางยิ่ง (นิพฺพานํ ปรมํ สุญญํ)” หมายความวา วางจากกิเลส
เปรียบเหมือนเหรียญสองดาน คือเหรียญเดียวกันแตมีสองดาน ดานหนึ่ง
เปนโลกียะ ดานหนึ่งเปนโลกุตตระ ตัวอยางเชน ปฏิจจสมุปบาทมีสอง
ดานหรือสองสาย สายเกิดเปนสังสารวัฏนำไปสูการเกิดทุกข สายดับเปน
นิพพานไปสูการดับทุกข หวังวาคงพอเขาใจ
ถามปญหายาก ตอบก็ยาก คนอานที่เขามาอานก็พลอยอานยาก
ไปดวย แตไมเปนไร ยากเสียบางก็ดีจะไดเปลี่ยนรสชาติ ถามมาวาจะหา
อานจากหนังสืออะไร มีหนังสือหลายเลม เชน ปรัชญามาธยมิกของทาน
นาคารชุน เปนภาษาอังกฤษ แปลเปนภาษาไทยแลวก็มี ลองถามดูทีมู่ ลนิธิ
มหามกุฏฯ หนาวัดบวรนิเวศ อีกเลมหนึง่ คือ สาระสำคัญแหงพุทธปรัชญา
มหายาน ของวศิน อินทสระ เลมนีอ้ านงาย ขอใหผูถาม
 มีสุญญตาอยูใน
 ใจ
เสมอๆ

คำถามที่ ๑๖๑
กราบเรียนอาจารยวศิน ที่นับถือ จากคำถามที่ ๑๕๙ อยากถาม
วาถาเรารูว าเกิดมามีทุกขทีเกิ
่ ดจากกรรมของแตละคน เราทำปจจุบนั ใหดี
ที่สุด หากเกิดอะไรขึ้นกับในสิ่งที่รักใหตองพลัดพราก หรือหากตองพบกับ
สิ่งที่ไมตองการพบ และเราเขาใจวานี่คือวิบากกรรมในอดีต และยอมรับ
มันโดยดี ในลักษณะนี้ ถือวาไดเปนพุทธศาสนิกชนที่ถูกตองมั้ยคะ
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ตอบ
ถูกตองแลว แตการกระทำในปจจุบันก็สำคัญเหมือนกัน ในชีวิต
คนเรา กรรมในอดีตถาเปนกรรมชั่วก็คอยทำลาย ถาเปนกรรมดีก็คอยสง
เสริม แตเนือ่ งจากคนเราไดเคยทำทัง้ กรรมดีและกรรมชัว่ มาทัง้ ในอดีตและ
ในปจจุบนั ชีวติ จึงประสบทุกขบางสุขบาง มากบางนอยบางตามกรรมทีได
่
กระทำ ดังพระพุทธพจนที่วา “สัตวโลกเปนไปตามกรรม (กมฺมุนา วตฺตตี
โลโก)”

คำถามที่ ๑๖๒
เรียนอาจารยวศิน ทีเคารพ
่
ยิง่ เชานีได
้ ไปเดินออกกำลังกายกับคุณ
แมทีพระราชวั
่
งไกลกังวลและสวดมนตไปดวย เมือ่ สวดจบแลวก็คุยกันกับ
คุณแมถึงเรื่องการแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล มีความสงสัยวาการที่เรา
จะแผสวนบุญที่ไดทำแลวควรนึกหรือกลาวอยางไร เพื่อใหเปนประโยชน
มากที่สุดคะ
ตอบ
นึกวาบุญกุศลที่ขาพเจาทำแลวนี้ขออุทิศให...(ออกชื่อ)..หรือมิ
ฉะนั้นก็ บอกรวมๆไปวา ขออุทิศใหมารดาบิดา ครูอาจารยและสรรพสัตว
ทัง้ หลาย อยางนีเรี้ ยกวาแผสวนกุศลหรือสวนบุญ ถาเปนการแผเมตตาขอ
ใหนึกวา ขอ...(ออกชื่อ)..จงมีความสุข พนจากความทุกข หรือวา ขอสัตว
ทั้งหลายจงมีความสุขๆ เถิด การแผเมตตาหรือแผสวนบุญนี้ เขาจะไดรับ
หรือไมก็ตาม แตคนที่ไดเต็มๆก็คือ เราเอง

๑๓๑
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คำถามที่ ๑๖๓
ขอคำแนะนำในการปฏิบัติธรรมอยางจริงจังครับ
ตอบ
ปฏิบัติธรรมอยางจริงจังก็คือ ปฏิบัติอยูในสุจริตกาย วาจา ใจ ที่
เรียกเปนหมวดธรรมวากุศลกรรมบถ ละเวนทุจริตทางกาย วาจา ใจ ที่
เรียกวาอกุศลกรรมบถ อีกอยางหนึ่ง ตามรักษาจิตดวยสติ ระวังจิตมิให
เพลิดเพลินในสิ่งที่ทำใหเพลิดเพลิน ระวังจิตมิใหโกรธเคืองในสิ่งที่ทำให
โกรธเคือง ระวังจิตมิใหหลงในสิ่งที่ทำใหหลง ระวังจิตมิใหมัวเมาในสิ่งที่
ทำใหมัวเมา เพียงเทานีก็้ ถือวาปฏิบตั ธรรม
ิ อยางจริงจัง ถายังประกอบการ
งานอยูก็ใหปฏิบัติธรรมในการงานนั้นเอง และขอใหสำรวจดูมงคล ๓๘ ที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไว แลวปฏิบตั ตาม
ิ นัน้ เปนการไตบันไดในการปฏิบตั ิ
ธรรมตั้งแตขั้นตนถึงขั้นสูงสุด หมดอาสวะกิเลสกันทีเดียว

คำถามที่ ๑๖๔
มีคนถามหนูวา พระพุทธเจา มีจริงรึเปลา ตอนแรกหนูฟงแลวก็อึง้
ไป ไมอยากพูดกับคน ๆ แบบนี้ นึกวาเขาแกลงถาม แตแมบอกวา เขาไมรู
และอยากรูจริง ๆ อธิบายใหเขาฟงสิ ที่จริง..ไมนาจะตอบยาก แตหนูไมรู
จะเริ่มพูดใหงาย ๆ ไดยังไงคะ หนูอยากตอบคำถามนี้ใหเขาเขาใจงาย ๆ ..
เพราะเขาไมคอยรูเรื่องศาสนามากนัก อายุก็ยังไมมาก เราควรจะอธิบาย
อยางไรใหนาฟงคะ ขอบพระคุณคะ
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ตอบ
พระพุทธเจาเปนบุคคลในประวัติศาสตร ซึ่งโลกยอมรับ มีโบราณ
สถานในอินเดียมากมายที่แสดงถึงเรื่องราวอันเกี่ยวกับพระพุทธเจา พระ
ธรรมคำสอนของพระองคก็ยังอยู พระสงฆผูสืบศาสนาซึ่งมีขึ้นตั้งแตสมัย
พุทธกาล ก็ยังอยูมาจนถึงทุกวันนี้ เปนการยืนยันถึงความมีอยูจริง เกิดขึ้น
จริงของพระพุทธเจา ใครจะไมเชือ่ ก็ไมเปนไร ลองถามเหตุผลในเรือ่ งความ
ไมเชื่อของเขาดูบางวาเขามีเหตุผลอยางไร แลวจึงคอยอธิบายเปนเรื่องๆ
ไป ถาเขาอางเหตุผลวา เพราะไมเห็น เราก็ตอบไดวา มีบุคคลจำนวนมาก
ในประวัติศาสตรทั้งของไทยและของตางประเทศ ซึ่งเราก็ไมไดเห็น เหตุไร
เราจึงเชื่อวามี โดยที่สุดแมแตปูทวดของเรา นอยคนนักที่จะไดเห็น แตเรา
ก็ยอมรับวามีอยู เพราะเปนพอของปูของเรา

คำถามที่ ๑๖๕
กราบเรียน อจ.วศินที่นับถือ ดิฉันอยากทราบการปฏิบัติตนเวลา
ที่ถือศีล ๘ วาจะตองเดิน นั่ง นอน กิน อยางไร ขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวยคะ
ขอแสดงความนับถือ
ตอบ
ก็อยูตามปกติ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ตามปกติ ระวัง
กาย วาจา ใจ ใหอยูในศีล

๑๓๓
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คำถามที่ ๑๖๖
เรียนอาจารยวศินเนือ่ งจากดิฉนั ไดเชาพระสมเด็จเหนือหัวทีกำลั
่ ง
มีปญหาอยูตอนนี้ วัตถุประสงคคือศรัทธาสมเด็จวัดระฆังเปนทุนและผู
สรางโฆษณาวา สวนหนึ่งจะทำบุญสรางโบสถสองกษัตริย จึงไดเชามา
บูชาแตตอนนี้กลายเปนวาผูสรางเขาขายหลอกลวงประชาชน โฆษณา
หลอกลวง ดิฉันไมทราบวาจะทำอยางไรกับพระที่เชามาแลว ถาไมคืนจะ
กลายเปนสนันสนุนคนไมดีหรือเปลา ขอรบกวนอาจารยชวยแสดงความ
เห็นดวยคะ
ตอบ
ถาคุณไมสบายใจในการเก็บไว ก็เอาไปถวายวัด วัดใดวัดหนึง่ ก็ได
ถวายคืนวัดสุทัศนยิ่งดี

คำถามที่ ๑๖๗
พอของดิฉันเสียชีวิต ดิฉันจะคิดถึงพอมาก และเศรามากดวยคะ
ดิฉนั รองไหแทบทุกคืน ทำอยางไรดิฉนั จึงสามารถกลับมามีกำลังใจในการ
ดำรงชีวิตและการทำงานไดอยางปกติคะ ขอคำแนะนำดวยคะ
ตอบ
ขอใหคุณนึกวา ไมใชพอของเราคนเดียวที่ตองตาย พอของคนทั้ง
หลายทัว่ โลกก็ไดตายมาแลว กำลังตายอยู และจักตายตอไป ผูเกิ
 ดมาแลว
ตองตายหมดทุกคน ไมเวนใครไวเลย อีกหนอยก็มาถึงตัวเรา ในชาดกทาง
พุทธศาสนามีเลาไววา คนหนึง่ รองไหเพราะญาติตาย ผูเป
 นบัณฑิตคนหนึง่
ไดเตือนวา ทำไมคุณไมรองไหเพือ่ ตัวคุณบาง เพราะคุณก็ตองตายเหมือน
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กัน ขอใหคุณนึกถึงความตายบอยๆ ทั้งของตนเองและของผูอื่น คุณจะ
คลายความโศกลงไดมาก

คำถามที่ ๑๖๘
อาชีพของดิฉันตองอยูทามกลางกลุมชายรักชาย หรือที่เรียกกัน
วาเกยในยุคนี้ เทาที่ดิฉันเคยอานหนังสือธรรมะบางเลมเขาวาไววาคนที่
เกิดมามีรสนิยมทางเพศผิดปกติ เปนผลพวงมาจากศีลขอ ๓ ที่บกพรอง
อยูสม่ำเสมอ มาในภพภูมินี้จึงมาเกิดเปนพวกรักรวมเพศ หรือมีคูที่ผิด
่ นคูระหว
 างชายและหญิง คำถามของดิฉนั
ธรรมชาติไมเหมือนคนปกติทีเป
ก็คือวาเราจะแนะนำอยางไรใหเพือ่ นทีดี่ ๆของดิฉนั เหลานี้ สรางกรรมใหมที่
ทำใหเขาไปเกิดในชีวติ ทีปกติ
่ กวาทีเป
่ นอยูนี ้ เพราะทุกวันนีดิ้ ฉนั เห็นสังคม
ของเพื่อนแลวอนาถใจมาก ตางฝายตางเปลี่ยนคูนอนเปนวาเลน แถมยัง
ไมมีคำวาจริงใจ หรือซื่อสัตยกันเลย เพื่อนของดิฉันบางคนตองจมทุกข
กับความไมซื่อสัตยอยูบอยๆ ทั้งๆที่ตัวเพื่อนเองเปนคนดี มีน้ำใจ เสียแต
เรื่องเดียวคือเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ชอบเปลี่ยนคูนอนบอยๆ
ตอบ
ขอแนะนำ ๒ ประการคือ
๑. ใหเพื่อนของคุณพยายามฝนใจใหเปนอยางใดอยางหนึ่ง คือ
จะเปนหญิงหรือจะเปนชาย ตองฝนมากแตตองพยายาม เมื่อพยายาม
สม่ำเสมอยอมจะประสบความสำเร็จ
๒. เมือ่ เขาทำบุญกุศลอยางใดอยางหนึง่ ใหอธิษฐานวาขอใหเกิด
เปนชายหรือเกิดเปนหญิงอยางใดอยางหนึ่ง อยาเปนอยางที่เปนอยูนี้อีก
เลย

๑๓๕
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คำถามที่ ๑๖๙
การสวดมนตโดยไมจุดธูป จะถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆไหม
คะ
ตอบ
ถึงครับ ขอแนะนำใหคุณสวดมนตที่คุณสามารถรูเรื่องไดดวยวา
คุณสวดอะไร เนื้อความที่เปนภาษาไทยวาอยางไร เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ปญญาดวย

คำถามที่ ๑๗๐
เรียนถามอาจารยวศินที่นับถือ ดิฉันมีขอสงสัยวา เวลาดิฉันอาน
หนังสือธรรมะ หรือ ฟงพระเถระบางรูปแสดงธรรม หรือเอาธรรมที่อานที่
ฟงมาคิดทบทวนไปมา ขณะที่อานที่ฟงหรือคิดนั้น บางครั้งเกิดความรูสึก
เหมือนสวางวาบขึน้ มา คลายอยูใน
 หองมืดๆ แลวมีคนมาแหวกมานใหแสง
ลอดเขามา แลวมีความรูสึกขอความนั้นๆซึมซาบเขาไปในจิตใจเปนอยาง
มาก นีเป
่ นอาการหรือภาวะทีถู่ กตองหรือไม และครัง้ ลาสุดนีได
้ อานหนังสือ
วิมุตติมรรค เรื่องกายกับจิต ก็มีอาการอยางที่วาและนอกจากนั้นรูสึกกาย
ตัวเองอยูต างหากจากจิต เปนกองอะไรอยางหนึง่ ในชัว่ ขณะนัน้ คลายๆกับ
เวลาทำสมถะแลวรางกายหายไป ตางกันทียั่ งเห็นกายอยู (อยูห า งกัน) แต
ตอนนั้นดิฉันยังลืมตาอานหนังสืออยูเลย มันคืออะไรและปฏิบัติผิดพลาด
หรือเปลาคะ
ตอบ
ทุกอยางดีแลวครับ
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คำถามที่ ๑๗๑
เรียนอาจารยวศินที่เคารพยิ่ง หนูมีบางเรื่องในใจคะ มีผูชายคน
หนึง่ มาชอบหนู แตหนูไมไดมีใจใหเขาเลยแมแตนอยนิด หนูพยายามทำให
เขาตัดใจเพื่อใหเขาและหนูไมตองมาเสียเวลาอยูกับอะไรที่ ไรสาระ เวลา
ลวงเลยมาเปนปแมหนูไมไดเปดโอกาสใหเขาแมแตจะพบหนากัน ไมคุย
กันเนือ่ งจากอธิบายไปมากมายแลวแตเขาก็ไมเขาใจเลย หนูก็อธิบายแบบ
ที่หนูคิด อันที่จริงเขาก็นาจะเขาใจ มีเพื่อนของหนูคนหนึ่งบอกหนูวา คุณ
แมของผูชายคนนั้นเอาดวงหนูกับดวงเขาไปใหหมอดู แลวผลก็ออกมาวา
หนูกับเขาเปนคูกั น หนูคิดวามันไรสาระมากเพราะโหราศาสตรไมใชศาสตร
ที่จะถูกตองทั้งหมด นี่อาจเปนเหตุหนึ่งที่ทำใหเขายังไมสามารถเลิกคิดถึง
หนูได(นีคิ่ ดไปเอง แตก็เชือ่ วาโหราศาสตรก็ใหโทษหากเปนไปตามทีหนู
่ คิด
จริง) หนูไมไดคิดโกรธเขาเลยแมแตนอย แตการที่หนูพยายามปดหนทาง
ทัง้ หลาย ทำใหเขาคิดวาหนูทำไปเพราะโกรธเขา ตอนนีก็้ สงสารเขาเหมือน
กัน ก็แครับโทรศัพทคุยดวยบางแลวก็วางสาย แตเหมือนวาเขาไดคืบจะ
เอาศอก เขาก็โทรมาบอยขึ้น ซึ่งเปนการรบกวนหนูอยางยิ่งคะ อธิบาย
แลวบางครั้งก็ดูเหมือนเขาจะเขาใจอะไรยากเสียเต็มที ก็มีหลายครั้งที่หนู
มีความรำคาญพูดจาตามจริงอันเปนการเบียดเบียนเขาบาง ตามที่สติอัน
นอยนิดไดขาดหายไป หนูก็ทุกขอยูเหมือนกันคะไมรูเปนเพราะกรรมอะไร
เหมือนกัน รบกวนอาจารยชวยแนะนำหนูทีวาหนูควรทำอยางไร หนูไม
อยากเบียดเบียนใครเลย ตอนนี้เรื่องผูชายก็แทบจะไมมีอยูในระบบความ
คิด เพราะมีเรือ่ งใหทำอีกมาก หนูกำลังพยายามอยางยิง่ ในการศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตามสติและกำลังของหนู ดูเหมือนวาความตองการ
ตางๆก็นอยลงๆ เปนการดีอยางยิง่ เรือ่ งโหราศาสตร คุณแมของหนูเอาดวง
ไปดูใหก็บอกหนูวาจะเปนอยางนี้อยางนั้น ถาเปนเมื่อกอนคงทำใหหนูตื่น
เตนดีใจไปกอนหรือเสียใจไปกอน การศึกษาธรรมชางวิเศษเหลือเกินคะ
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ทำใหเรามองใจตัวเองและหวั่นไหวตออะไรไดนอยลง ทุกขก็นอย หนูจะ
พยายามตอไปทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตเพือ่ เปาหมายสูงสุดของพระพุทธ
ศาสนา อาจารยอวยพรหนูดวยนะคะ รักและเคารพยิ่ง
ตอบ
ที่หนูทำอยูนั้นดีแลว ขออนุโมทนาตอกุศลจิตที่สนใจในบุญและ
การปฏิบัติธรรมใหยิ่งๆ ขึ้นไป อะไรที่เปนบอเกิดแหงทุกขก็พยายามหลีก
เลี่ยง ดีแลว ขอใหหนูประสบความสำเร็จในทุกๆ อยางที่ปรารถนา โดย
เฉพาะอยางยิ่งคือ ความปรารถนาที่จะใหพนจากความทุกขในสังสารวัฏ
ขอใหเขมแข็งและอดทน ยืนหยัดอยูในทางแหงความดี

คำถามที่ ๑๗๒
สวัสดีครับทานอาจารยวศิน ผมมีเรือ่ งจะขอความอนุเคราะหจาก
อาจารย ปจจุบันผมอายุ ๔๖ ป ภรรยาอายุ ๓๘ ป ผมและภรรยามีความ
ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรม (อยางจริงจัง) โดยการละทิ้งการงานทุกอยาง และ
จะขอไปใชชีวิตอยูในสถานปฏิบัติธรรม จึงอยากจะขอใหอาจารยชวย
แนะนำสถานปฏิบัติธรรมใหดวยครับ โดยผมและภรรยาขอชวยงานใน
สถานปฎิบัติธรรม เพื่อแลกกับอาหารวันละ ๑-๒ มื้อ แตขอเนนการปฏิบัติ
ธรรมเปนหลัก หวังวาอาจารยคงจะสงเคราะหใหกับผูที่มีความตั้งมั่น เชื่อ
มั่นและศรัทธาในพระรัตนตรัย
ตอบ
ขอใหคุณลองสืบดูวา ทีไ่ หนเขาปฏิบตั ธรรม
ิ แนวไหน เมือ่ สืบไดแลว
ขอใหพิจารณาดูวา ตรงกัน ไปกันไดกับจริตของเราหรือความโนมเอียงของ
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เรา ก็ใหไปปฏิบตั ทีิ นั่ น่ เพราะสำนักปฏิบตั ธรรม
ิ ตางๆ จะมีแนวทีไม
่ เหมือน
กัน ในการไปปฏิบัติธรรมนั้น ขอใหไดสัปปายะทั้ง ๔ คือ
๑. เสนาสนะสัปปายะ สถานที่อันเหมาะสม
๒. อาหารสัปปายะ มีอาหารที่เหมาะสมแกเรา
๓. บุคคลสัปปายะ มีบุคคลผูสอนการปฏิบัติธรรมที่ถูกอัธยาศัย
กัน
๔. ธัมมสัปปายะ ธรรมหรือกรรมฐานที่ทานสอนนั้นตรงกับจริต
อัธยาศัยของเรา
เมื่อสืบไดความตามนี้แลวก็ไปสมัครเปนศิษยของสำนักนั้น ก็จะ
ไดผลดี ถาไมไดตามที่ตองการ คุณและภรรยาจะปฏิบัติธรรมอยูกับบาน
ก็ได โดยเรียนรูจากตำราตางๆ สงสัยสิ่งใดก็ไปถามอาจารยกรรมฐาน
สำนักใดสำนักหนึ่ง อันที่จริงแลว การเวนความชั่วทุกอยาง การทำความดี
ทุกอยาง การทำจิตใจใหบริสทุ ธิสะอาด
์
เปนการปฏิบตั ธรรม
ิ โดยธรรมชาติ
อยูที่ไหนก็ทำได การทำหนาที่ของตนใหถูกตองสมบูรณก็เปนการปฏิบัติ
ธรรม ขอบเขตและความหมายของการปฏิบตั ธรรม
ิ กวางขวางมาก ไมจำกัด
อยูแตเพียงสมถะและวิปสสนา ขอตอบคุณเพียงเทานี้กอน

คำถามที่ ๑๗๓
คือวาขณะนี้กระผมจบการศึกษาชั้นนิติศาสตรบัณทิต กำลังหา
แนวทางในการประกอบอาชีพ แตรูสึกวาอาชีพผุพิพากษา อัยการและ
ทนายความนั้น เปนอาชีพที่ยังสรางเวรกรรมตอผูอื่น กระผมมีขอสงสัย
อยากถามดังนี้ครับ ๑.อาชีพผูพิพากษา อัยการและทนายความนั้น โดย
อาชีพแลวเปนอาชีพทียั่ งสรางเวรสรางกรรม เบียดเบียนหรือสรางบาปตอผู
อืน่ ไหม อยางไร (เชน ผูพิ พากษาสัง่ จำคุกหรือประหารชีวติ คน, อัยการหรือ
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ทนายความฟองคดีอาญา ฯลฯ เปนตน) ๒.กรณีที่ผูพิพากษาสั่งจำคุกหรือ
ประหารชีวิตคนนั้น ระหวางผูพิพากษากับคนที่ถูกจำคุกหรือประหารชีวิต
นั้นจะมีเวรมีกรรมตอกัน หรือไมอยางไร ๓.กรณีที่อัยการหรือทนายความ
ฟองคดีอาญาหรือมีสวนเกี่ยวกับคดีอาญาหรือฟอง คดีแพงนั้น ระหวาง
อัยการและทนายความกับผูที่ถูกฟองคดีอาญา(แลวผูนั้นถูกจำคุกหรือ
ประหารชีวิต) จะมีเวรมีกรรมตอกันหรือไมอยางไร
ตอบ
ปญหา ของ คุณ รวบ ตอบ เปน ขอ เดียว วา ถา การก ระ ทำ ของ ผู
พิพากษาก็ดี ของอัยการก็ดี ของทนายความก็ดี ถูกตองตามธรรม คือชี้
ผิดหรือถูกตามที่เปนจริง ก็ถือวาเปนการรักษาความยุติธรรมใหแกสังคม
ไมนา จะผิดหรือบาปแตประการใด ความยากมันอยูที ว่ า เราไมอาจรูความ

จริงไดหมดทุกอยาง ดวยเหตุนีผู้ พิ พากษาอาจตัดสินคดีผิดก็ได อัยการอาจ
ฟองผิดคนก็ได ทนายความอาจวาความชวยเหลือคนผิดก็ได ขอสงสัยของ
คุณเปนเรื่องที่นาสนใจและตองใครครวญอยางหนัก นอกจากนี้ขอใหคุณ
ไปคิดเองก็แลวกัน
คำถามที่ ๑๗๔
อยาก ถาม อาจารย วศิน คะ วา การ ที่ เรา เกิด มา ใน ภพ ภูมิ ใหม นี้
เปนผลมาจากกรรมในภพไหน ภพสุดทายกอนมีการจุติจิต และปฏิสนธิ
จิตหรือไม หรือเปนกรรมที่เราทำสะสมกันมานานหลายภพหลายชาติ จน
กอเกิดใหเราเปนเราในภพปจจุบันคะ เพราะดิฉันสงสัยวาความพิการของ
คนเราบางคน หรือการเจ็บปวยดวยโรคที่รักษาไมหายขาด หรือคนที่เกิด
มายากจน ทั้งหมดเปนผลพวงจากสิ่งที่เขาทำภพสุดทาย กอนมาเกิดใหม
หรือการผสมผสานระหวางกรรมในหลายๆภพคะ
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ตอบ
อาจเปนเพราะกรรมในภพเดียวก็ไดหรือหลายๆ ภพก็ได คติชีวิต
ของปุถุชนไมแนนอน ทานเปรียบไววาเหมือนโยนทอนไมเล็กๆ ขึ้นไปใน
อากาศ ไมรูมันจะเอาดานไหนลง ดานหัวหรือดานทาย หรือดานขวาง ชาง
มันเถอะ ขอใหทำปจจุบันใหดีไวก็แลวกัน ภพหนาคงจะดีขึ้น

คำถามที่ ๑๗๕
เก็บบทกลอนมาได ๑ บท ดูแลวเปาหมายเหมือนจะอยูที ่ มรรคองค
๘ ไมทราบวาถูกตองรึเปลาคะ? อยากไขความกระจางหนอยคะ มองเห็น
ภาพ สักแตรู ในความหมาย ไดยนิ ไร รูความ

หมาย แลวทิง้ หมด ทราบแลว
ทิ้ง เพียงดั่งลิ้น ตองทิ้งรส ทิ้งหมดจด ทิ้งมรรคแปด ลุเสนชัย เปาหมายใด
คือพระธรรม แมนไมรู ฟงธรรมอยู ไมเห็นทาง ใดสุกใส มุง แตฟง ไมเห็นฝง
เชียวหรือไร เรียนกันไป สอนกันมา ทายตายฟรี เสนชัยมี อยูหนึ่งเดียว คือ
วิมุตติ์ ไดเห็นหลุด พนความตาย สุขจริงหนอ ทราบวาพน ตองทราบธรรม
ทราบวาพอ ทราบฤาหนอ ไหนเบื่อตาย ไหนเบื่อธรรม ทางสายกลาง ทาง
สายเอก องคพุทโธ มอบธรรมโม แสนผุดผอง ไมมีหมอง ทางสายเดียว
แนะชาวพุทธ หมั่นเมียงมอง หมั่นตรึกตรอง มุงเสนชัย มรรคแปดองค
ตอบ
ถูกตองแลวกลอนนีเน
้ นเรือ่ งมรรคมีองค ๘ ซึง่ เปนทางนำไปสูความ

ดับทุกข ขอใหคุณทำความเขาใจเรื่องมรรคมีองค ๘ ใหดี แลวปฏิบัติตาม
ก็จะไปสูเสนชัย คือวิมุติความหลุดพนจากกองกิเลสและกองทุกขทั้งมวล
ขออนุโมทนา

๑๔๑
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คำถามที่ ๑๗๖
วันนี้เดินทางกลับบานระยะทางไมไกลมากราวๆสิบหานาทีคะ
เวลาเดินก็ดูเทาไป โดยไมไดตั้งใจ เหมือนสิ่งรอบๆตัวมันคอยๆเลือนไป
เรือ่ ยๆ เห็นแตเทาตัวเองกับความรูส กึ ทีว่ ากำลังเดินอยูเฉยๆ
 อากาศหนาวๆ
เกือบศูนยองศาก็ไมรสึู กอะไร เสียงรถไฟดังๆอะไรก็ไมไดยนิ ไมไดตัง้ ใจให
เปนแบบนี้แตเปนเอง อยางนี้คืออะไรคะ แลวควรจะทำอยางไรตอดีคะ
ตอบ
จิตเปนสมาธิดี ทำตอไปได

คำถามที่ ๑๗๗
อยาก ทราบ วา อจินไตย หมาย ถึง อะไร ที่ กลาว วา กรรม เปน
อจินไตย หมายถึงอยางไรและขออนุโมทนาทีอาจารย
่
ไดใหธรรมะเปนทาน
แดสาธุชนทั่วไป คะ
ตอบ
อจินไตยแปลวาไมควรคิด เพราะเหตุที่คิดเอาไมได ไมใชวิสัยที่
จะรูไดดวยการคิด เรื่องกรรมและผลของกรรมถาจะใหรูแนๆ เปนเรื่องๆ
ไปตองไดทิพจักษุญาณหรือจุตูปปาตญาณและบุพเพนิวาสานุสติญาณ
ระลึกชาติของตนได ทิพจักษุหรือจุตปู ปาตญาณ กำหนดเห็นอดีตชาติของ
 อ่ งกรรมและผลของกรรมจริงแท ถาไมไดญาณเชนนี้
ผูอื น่ อยางนีจึ้ งจะรูเรื
เราก็สันนิษฐานเอาซึง่ อาจจะผิดก็ไดถูกก็ได เพราะฉะนัน้ เรือ่ งของกรรมจึง
เปนเรื่องที่รูไดดวยการเห็น ไมใชดวยการคิดหาเหตุผลแนวตรรกะ

144

๑๔๒

คำถามที่ ๑๗๘
ขอเรียนถามวา หากคุณแมปวยเปนโรค dementia ไมคอยรูเรื่อง
และไมสามารถชวยเหลือตัวเองได จะตองมีคนดูแลตลอดเวลา หากดิฉัน
สวดมนตเชา เย็น และโอนบุญไปใหคุณแมทีป่ วย คุณแมจะไดรับบุญหรือ
ไมคะ หรือมีวิธีการอื่นใดบางที่จะสามารถทำใหอาการที่หนักสามารถเบา
ลงไดบางคะ กราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงคะ
ตอบ
โรคดีเมนเชีย(dementia)พจนานุกรมศัพทแพทยไดใหความหมาย
วา โรคจิตเสือ่ ม สมองพิการ ปญญาเสือ่ ม จนถึงกับชวยตัวเองไมไดอยางที่
คุณบอกมา การทีคุ่ ณสวดมนตภาวนาแลวโอนบุญใหคุณแมนัน้ คิดวาเปน
เรือ่ งดี อยางนอยก็เปนความหวังดีของคุณทีมี่ ตอคุณแม เปนสวนแหงความ
กตัญูกตเวที เขาใจวาคุณคงใหแพทยดูแลรักษาทางยาอยูดวยแลว
คำถามที่ ๑๗๙
เรียนอาจารยทีนั่ บถือคะ ขอเรียนถามอาจารยวาเมือ่ มีการเสียชีวติ
ลงแลว เวลาจัดเสื้อผาใหผูเสียชีวิตใสมีคนบอกวาตองเย็บกระเปาทุกใบ
กอนทีจะ
่ ใสใหผูเสี
 ยชีวติ เพือ่ จะไดไมเอาสมบัตติิ ดตัวไปกับผูเสี
 ยชีวติ ดวย
จะไดทิ้งเอาไวใหลูกหลาน เนื่องจากคุณพอไดเสียชีวิตโดยอาบน้ำชำระ
รางกายเรียบรอย แลวก็จากไปอยางสงบโดยนั่งทาสมาธิในอางอาบน้ำ
ในหองน้ำ แพทยระบุวาหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคะ คุณแมทานไมยอม
ใหเย็บกระเปาทีเสื
่ อ้ ผาของคุณพอคะ ทานบอกวาเวลาทานจากไปยังไมมี
อะไรติดตัวไปเลย ก็ไดทำตามใจคุณแมคะ เพื่อใหทานสบายใจ ขอเรียน
ถามอาจารยวา จริงๆแลวตามประเพณีที่เขาทำกัน ตองเย็บกระเปาติด
หรือไมคะ และความเชื่อเชนนี้เปนจริงหรือไมคะ รบกวนอาจารยดวยคะ
เพื่อจะไดใหคนทั่วไปไดรับทราบดวยคะ ขอขอบพระคุณคะ

๑๔๓
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ตอบ
จะเย็บกระเปาหรือไมเย็บ ทานก็เอาอะไรไปไมไดอยูแล
 ว ผมก็เพิง่
ไดยินเรื่องนี้จากคุณนี่เอง ไมทราบวาโดยทั่วไปเขาเย็บหรือไมเย็บกระเปา
แตถาผูใ หญทานวาอยางนัน้ ก็ทำตามทานไปเพือ่ ใหทานสบายใจ เขาใจวา
โดยทัว่ ไปไมไดทำ ความเชือ่ ถือเกีย่ วกับงานศพมีอะไรแปลกๆ ตางๆ กันไป
ตามทองถิ่น คิดวาเปนความเชื่อถือก็แลวกัน
คำถามที่ ๑๘๐
หนูเคยปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานหลักสูตรคุณแมสิริมาแลว ๑
ครั้ง ก็รูสึกวาทุกข(บาปในใจ) ที่มีสวนทำใหสัตวเลี้ยงตายเบาลง แตเวลา
ทำบุญ เชน หนูชวนเพือ่ นๆ ทำบุญพิมพหนังสือธรรมะแจกใหกับคนทีปฏิ
่ บตั ิ
วิปสสนากรรมฐาน ตอนนำหนังสือไปมอบที่สำนักปฏิบัติธรรม หลวงพอ
ทานเห็นวาหนังสือมีจำนวนมาก และนองที่เขาไปปฏิบัติเปนประจำกำลัง
จัดงานศพคุณพอของเขา ทานก็ใหแบงหนังสือนี้ไปแจกงานศพ แตความ
ตัง้ ใจของหนูคืออยากใหกับคนอืน่ ๆ ทีม่ าปฏิบตั วิิ ปส สนากรรมฐานมากกวา
แตเห็นวามอบใหทานแลว ทานจะทำบุญไปกับใครตอไปก็ตามแตทาน
เห็นสมควร สวนอีกที่คือวัดที่มีการบวชศีลจาริณี หนูนำหนังสือไปถวาย
เพือ่ มอบใหผูที จะ
่ บวชฯ แตตอนทีได
่ พบทานเจาอาวาส ทานกำลังแจกพระ
(จตุคาม)และสไบขาวทีท่ างวัดจัดทำขึน้ แกสาธุชนทีม่ าชมวัด หนูก็รูส กึ ผิด
หวังบาง เพราะหนูคาดวาวัดนาจะเงียบสงบเหมาะแกการปฏิบัติ กอนทำ
่ ทำ แตทำไมเมือ่ ทำแลว จึง
หนูคิดวาตัวเองคงสุขใจและอิม่ เอมใจมากทีได
ไมรสึู กอยางนัน้ หนูยึดติดกับอะไรอยู หรือหนูคาดหวังบุญมากเกินไป การ
ทีหนู
่ ไมไดสุขใจเทาไหรทีได
่ ทำบุญ มันเปนเพราะบาปกรรมอะไรหรือเปลา
ทั้งที่หนูก็พยายามคิดวา เราไดทำบุญแลว ก็ควรสุขใจ แตกลับรูสึกติดอยู
กับอะไรสักอยาง หนูควรทำอยางไร
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ตอบ
ขอที่คุณสงสัยนั้นเขาใจวาเปนเพราะคุณผิดหวังที่ไดเห็นสิ่งที่ไม
ควรไดเห็น ไดรูสิ ง่ ทีคุ่ ณไมเห็นดวยจึงทำใหจิตใจเศราหมองไป ไมใชเพราะ
บาปกรรมอะไรดอก ขอใหคุณทำใจใหสบายวา คุณไดทำสิ่งที่ควรทำแลว
เชน แจกหนังสือธรรมะทีถู่ กตอง เปนตน สวนเรือ่ งอืน่ ๆ ใหเปนเรือ่ งของคน
อื่นที่เราเห็นดวยบางไมเห็นดวยบาง ผมขออนุโมทนาที่คุณพิมพหนังสือ
ธรรมะไปแจก สวนผูที่รับไปจะนำไปใหใครตอก็เปนเรื่องของผูนั้น

คำถามที่ ๑๘๑
สวัสดีคะทานอาจารยที่เคารพ ขอกราบเรียนถามทานอาจารย
เกี่ยวกับที่มาของสำนวนที่วา “พระมาโปรด” ไมทราบวามีที่มาจากพระ
่ ย่ วกับพระสาวกรูปใดหรือไมคะ
ไตรปฎกตอนใดหรือไม หรือมีเรือ่ งราวทีเกี
ขอบพระคุณคะ
ตอบ
นาจะเปนวา เมื่อพระพุทธเจาจะเสด็จไปโปรดผูใดเพื่อใหเขาได
บรรลุธรรม เสด็จไปบิณฑบาตที่บานของผูนั้น เมื่อพระออกบิณฑบาตเรา
จึงเรียกกันวา”พระไปโปรด”หรือ”มาโปรด” อยางนอยก็ใหชาวบานไดมี
โอกาสทำบุญ เรื่องก็นาจะเปนมาอยางนี้

๑๔๕
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คำถามที่ ๑๘๒
อยากถามอาจารยวา เมือ่ กอนผมฝกสมาธิโดยการดูลมหายใจแลว
ผมชอบเพงลมหายใจ ทำใหปวดระหวางคิ้วมากๆครับ แลวตอนนี้ผมก็ไป
ที่เรือนธรรมฝกสมาธิ ผมจึงกำหนดฐานของจิตที่ปลายจมูก แลวพุทโธไป
แตะที่ปลายจมูก แตอาการปวดหวางคิ้วก็ขึ้นมาเปนระยะๆ ถึงจะไมมาก
เหมือนเมื่อกอน
ตอบ
ก็เปลี่ยนไปทำอยางอื่นเสียบาง เชน เดินจงกรม หรือพิจารณา
อาการ ๓๒ ในรางกายมี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน วาปฏิกูล ไมสะอาด
ทำกรรมฐานตองเปลีย่ นอารมณบาง ก็จะไดผอนคลาย ไมตึงเครียดเกินไป
กับอยางใดอยางหนึ่ง

คำถามที่ ๑๘๓
กราบสวัสดีคะ ทานอาจารยทีเคารพ
่
ขอเรียนถามทานถึงเรือ่ งของ
ศีล วา การรักษาศีลนั้น ครอบคลุมความประพฤติของผูรักษาไดระดับใด
เพียงดานกายและวาจา หรือวา ครอบคลุมไปถึงใจดวยคะ
ตอบ
ศีล ๕ ศีล ๘ ควบคุมกายกับวาจา แมศีล ๒๒๗ ของพระสงฆก็
ควบคุมกายกับวาจาเหมือนกัน แตศีลทีเป
่ นกุศลกรรมบถ ๑๐ ควบคุมกาย
กับวาจา ๗ ขอ ควบคุมใจ ๓ ขอ คือ เวนจากความโลภอยากไดของผูอื่น
เวนจากพยาบาทปองรายผูอื่น เวนจากมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดจากทำนอง
คลองธรรม เชน เห็นวาทำดีไมไดดี ทำชั่วไมไดชั่วเปนตน
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คำถามที่ ๑๘๔
อยากเรียนถามอาจารยวา ไดมีปรากฏในพระไตรปฎกหรือไม
วาอริยบุคคลชั้นใดที่สามารถนิพพานได และดิฉันเคยอานหนังสือนาน
มา แลว วา นิพพาน ใน สัตว ก็ เกิด ขึ้น ได มี หลัก ฐาน ใน เรื่อง นี้ หรือ ไม คะ
ขอบพระคุณอาจารยที่ใหแสงสวางทางปญญาแกผูใฝในธรรมคะ
ตอบ
คำวา “นิพพาน” มีคำที่เปนไวพจน(ใชแทนกันได)หลายคำ เชน
วิมุติ, นิโรธ, ปหานะ เปนตน ทานแสดงวิมุติไว ๓ อยาง คือ
๑. หลุดพนชั่วคราวดวยธรรมนั้นๆ เชน หลุดพนจากความโกรธ
ดวยธรรมคือเมตตา แตมันก็เปนไปชั่วคราว
๒. หลุดพนเพราะขมไวไดดวยกำลังฌานสำหรับทานผูไดฌาน
มีอาการเสมือนหนึ่งวาเปนผูไมมีกิเลสตลอดเวลาที่ฌานยังไมเสื่อม
๓ . หลุด พน ได เด็ดขาด ดวย อริยมรรค ญาณ มี โสดา ปตติ มรรค
เปนตน ตอไปก็เปนผลญาณและนิพพาน
จะเห็นไดวา นิพพานชัว่ คราวก็มี นิพพานเพราะการขมไวก็มี และ
นิพพานเพราะตัดกิเลสไดเด็ดขาดก็มี แตความหมายทีแ่ ทจริงของนิพพาน
หมายถึงการตัดกิเลสไดเด็ดขาดเปนขั้นเปนตอน มีโสดาปตติมรรคญาณ
เปนตน ไปจนถึงอรหัตตผล ผูที่เขาถึงนิพพานแลวจะไมเสื่อมอีก คือ กิเลส
ใดที่ทานละไดแลวจะไมเกิดขึ้นอีก ทานจึงกลาววา เปนผูแนนอน มีการ
ไมตกต่ำเปนธรรมดา(นิยโต อวินิปาตธมฺโม)
สำหรับที่มีผูกลาววา แมสัตวเดรัจฉานก็นิพพานไดนั้น เคยไดยิน
เหมือนกันแตทานหมายถึงวา สัตวที่เขาฝกใหเชื่องแลว สงบแลว ไมพยศ
ไมทำรายใคร มีความหมายเชิงเปรียบเทียบมากกวาความหมายที่แทจริง

๑๔๗
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คำถามที่ ๑๘๕
ดิฉันขอเรียนถามวา การที่บุคคลใสรายคนอื่น โกหกคนอื่น แลว
ทำไมเขายังมีชีวิตที่มีความสุขคะ ทั้งที่คนที่โดนใสรายไมเคยพูดโกหกเลย
แตตองมารับกรรมโดยที่ไมมความ
ี
ผิดอะไรเลย
ตอบ
ขอยกพระพุทธภาษิตบทหนึ่งที่วา “คนทำชั่วหาความสุขไดยาก”
ผมเชื่ออยางนี้จริงๆ สวนที่คุณเห็นวาเขามีความสุขนั้น เปนเพียงอาการที่
เปนเสมือนวา แตจริงๆ แลวเขาหาความสุขไดยาก เพียงแตเขากลบทุกข
ไว ปรากฏเหมือนคนมีความสุข สวนคนที่ไมมีความผิดอาจถูกใสรายก็ได
ตองระวังเรื่องนี้ดวย ถาอยูในฐานะที่จะแกคำกลาวหาไดก็ควรจะแกเพื่อ
ความยุติธรรม แตถามองกรรมในสายยาว ชาตินี้เราไมไดทำ ชาติกอนเรา
อาจเคยทำก็ได แตมารับผลกรรมในชาตินี้
ในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคนหนึ่งมีศีลมีธรรมดี รักษาศีลอุโบสถ
ฟงธรรมอยูเนืองนิตย คืนหนึ่งฟงธรรมจนรุงแลวออกจากวัดมาลางหนาที่
สระน้ำหนาวัด มีโจรขโมยของมา เจาของทรัพยติดตามจึงทิง้ หอของไวใกล
สระน้ำแลวหนีไป เจาของทรัพยมาเห็นเขาจึงเขาใจวาอุบาสกนัน้ เปนขโมย
จึงรุมกันทุบตีจนตาย พระหลายรูปออกมาเห็น ไปกราบทูลพระพุทธเจา
วาอุบาสกผูนั้นตายอยางไมสมควรเพราะเปนคนดี พระพุทธเจาตรัสเลา
ใหฟงวา ในชาติกอน ชาติหนึ่ง อุบาสกผูนี้เปนนายดานคอยดูแลคนที่เดิน
ทางขามเขตแดน วันหนึง่ มีชายผูหนึ
 ง่ พรอมดวยภรรยาซึง่ สวยงามมากผาน
มา ตองการภรรยาของเขามาเปนของตนจึงกักไว นำของมีคาไปซุกซอนไว
ทีเตี
่ ยง วันรุง ขึน้ ทำทีเปนวาของหาย ไปคนพบทีเตี
่ ยงของชายผูนั น้ จึงตีเขา
จนตาย กรรมทีเขา
่ ทำในชาตินัน้ มาใหผลในชาตินี้ คือ ชาติทีเขา
่ เปนอุบาสก
และถูกตีจนตาย เรือ่ งทำนองนีมี้ อยูมาก
 ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ อยาได
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ประมาทตอบาปกรรมเลย มันคอยติดตามใหผลอยู ไดโอกาสเมื่อไรก็เมื่อ
นั้น ทางฝายกรรมดีก็เชนเดียวกัน

คำถามที่ ๑๘๖
เรียนถามอาจารยวศินทีนั่ บถือ ในความเห็นและประสบการณของ
่ บรรลุมรรค ๔ และผล
อาจารย อาจารยเคยไดพบ หรือไดทราบวามีคนทีได
๔ แลวในโลกปจจุบันนี้หรือไม หรืออยางนอยก็บรรลุโสดาปตติผล การที่
บรรลุอริยมรรค อริยผลนั้น ผูนั้นจะทราบตนเองหรือไมวาตนไดบรรลุแลว
เราจะตั้งเปาหมายเชนนี้จะเปนการไกลเกินเอื้อมหรือเปลาคะ ดิฉันคิดวา
สังโยชนขอแรกเปนสิ่งที่เห็นไดยากละไดยากกวาขอสองและสาม และ
การที่เราเห็นวากายไมใชเรานั้น ตองเห็นอยูตลอดเวลาหรือทุกขณะหรือ
ไม หรือเพียงแตเกิดรูขึ้นมาเมื่อตั้งใจพิจารณารูปและนามเปนบางขณะ
คะอาจารย
ตอบ
เมื่อมรรคมีองค ๘ ยังมีอยู ผูเดินตามมรรคมีองค ๘ ก็มีอยู พระ
อริยบุคคลตัง้ แตพระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันตยอมจะตองมีเปนแนแท
แมในปจจุบนั นีเอง
้ ขอนีผม
้ ไมสงสัยเลย ผูเป
 นพระอริยบุคคลยอมรูต วั ทาน
เองวาเปน สังโยชนขอที่ ๑ คือ สักกายทิฏฐิ เห็นไดยากละไดยากอยางทีคุ่ ณ
วามา การเห็นวารางกายไมใชตัวตนของเรานัน้ ยอมจะเห็นเมือ่ ตองการจะ
เห็น เหมือนคุณมีไฟฉายแลวปดไวเมือ่ ตองการจะเห็นสิง่ ใดก็เปดและสอง
ไปในที่ นัน้ ลองนึกดูวา คนทีได
่ ทิพจักษุญาณคือตาทิพยนัน้ ทานไมไดเห็น
อะไรอะไรอยูตลอดเวลา แตทานจะเห็นเมื่อนอมจิตไปเพื่อจะเห็น
การตัง้ เปาหมายเพือ่ บรรลุธรรมมีโสดาปตติผลเปนตน ไมไกลเกิน
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เอือ้ มเลย ผูปฏิ
 บตั ธรรม
ิ ยอมมีสิทธิที์ จะ
่ ไดทุกคน จะเร็วหรือชาเทานัน้ ขอให
ตั้งใจไวเถิด จะไมไรผล
คำถามที่ ๑๘๗
หนูขอเรียนถามทานวา พระพุทธเจาทรงใชวิธีการสอนแบบใด ที่
ทำใหองคุลิมาลเปลีย่ นใจทีคิ่ ดจะทำรายผูอื น่ มาเปนพระสาวกของพระองค
คะ..ขอใหทานอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง..นะคะ
ตอบ
ทีแรกทานทรงใชอิทธิปาฏิหาริยกอน ใหโจรองคุลิมาลเห็นเปน
อัศจรรยวา สมณะผูนี้เดินอยูแทๆ ทำไมเราจึงวิ่งไลตามไมทัน จึงเรียกให
หยุด พระพุทธองคทรงหยุดและหันมาตรัสวา “องคุลิมาล เราหยุดแลว ทาน
จงหยุดเสียดวยสิ” อันนีเป
้ นอาเทสนาปาฏิหาริยและ
 อนุศาสนีปาฏิหาริยคื อ
การดักใจและการสั่งสอน ใหองคุลิมาลรูตัววา ตัวยังไมหยุดการทำบาป
พื้นเพเดิมองคุลิมาลเปนผูฉลาดอยูแลว จึงเขาใจคำสอนของพระพุทธเจา
ทันที วางดาบแลวหมอบลงแทบพระบาท ทูลวา “นานเหลือเกินกวาจะ
เสด็จมาโปรด” ตอจากนั้นไดขอบวชและไดสำร็จเปนพระอรหันตในไมชา
ขอบคุณที่อวยพรมาใหสุขภาพแข็งแรง ขอใหเปนเชนนั้นเถิด
คำถามที่ ๑๘๘
ดิฉันเกิดไปหลงชอบเพื่อนที่ทำงาน ทั้งๆที่เขามีแฟนอยูแลวและ
เปนเพศเดียวกัน ดิฉันควรจะทำอยางไรกับปญหานี้ จะสวดมนต ภาวนา
ก็ทำไมคอยได จิตใจวนเวียนกับเรือ่ งนี้ มีความรูส กึ ผิดในใจ เคยตัดใจแลว
ก็ไมสำเร็จ ตองเจอกันทุกวัน อาจารยชวยชี้แนะทางออกใหดวยคะ
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ตอบ
จะ เล า เรื่ อ ง ให ฟ ง ก อ น พระนาง รู ป นั น ทา พระ น อ ง นาง ของ
พระพุทธเจา หลงใหล ใน รูป สมบัติ ของ ตนเอง วัน หนึ่ง ไป ฟง ธรรม ของ
พระพุทธเจา พระพุทธองคทรงเนรมิตภาพผูหญิงคนหนึ่งซึ่งสวยมาก สวย
กวาพระนางรูปนันทา พระนางเห็นแลวทึ่งมากวาใครหนอมายืนอยูใกล
พระพุทธองค สวยงามมาก ตอจากนั้นพระพุทธเจาทรงเนรมิตใหหญิงนั้น
แกลงๆ และก็ตายไป เนา พระนางรูปนันทาเห็นแลวสลดใจมากวาหญิง
งามปานนี้ ไมนานเลยก็แกและตายไปตอหนาตอตา พระพุทธเจาทรง
ทราบความนึกคิดของพระนางแลวตรัสวา “นันทาเอย เธอจงดูรูปกายนี้ที่
อาดูร ไมสะอาด เปอยเนา มีสิ่งปฏิกูลไหลเขาไหลออกอยูเสมอ แตเปนที่
ตองการนักของคนเขลา”
พระนางรูปนันทาสังเวชสลดใจ คลายความติดในรูป ออกบวชได
สำเร็จเปนพระอรหันต
เรื่อง ทำนอง ของ ผู ถาม นี้ แสดง วา ติด ใน รูป หรือ เสียง หรือ กิริยา
อาการของคูกรณี
 ขอใหเอาพระพุทธภาษิตทีตรั
่ สสอนพระนางรูปนันทาไป
พิจารณาบอยๆ คงจะคลายความติดใจลงได มีอีกเรือ่ งหนึง่ ภิกษุณรูี ปหนึง่
ดวงตางามมาก มีนักเลงสุราหลงใหลติดใจ ภิกษุณได
ี ควักเอาดวงตาสงให
 พิจารณาตาม
นักเลงสุราสังเวชสลดใจ ไมอาจรับดวงตานัน้ ได ขอใหผูถาม
ดีๆ ก็จะไดเขาใจอะไรๆ เพิม่ ขึน้ อีกเยอะ ขออวยพรใหคุณสบายใจขึน้ ขอให
จำไววา คนเราพบกันเพื่อจะพลัดพรากจากกัน

๑๕๑
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คำถามที่ ๑๘๙
เรียนถามอาจารยคะ (จากทางแหงความดีเลม ๑ เรื่องผูไมอิ่ม
ในกาม ในสวนของเรื่องประกอบ นางปติปูชิกา)ในเรื่องนี้หนูสงสัยวาการ
ทำบุญ เปนตน ใน หมู เทวดา มี ไหม คะ เนื่อง มา จาก พิจารณา วา มนุษย
โดยมากตั้งอยูในความประมาททั้งที่อายุก็สั้นนัก จึงสงสัยวาเทวดาทาน
มีกิจการงานบุญกันบางไหมคะ คำถามนี้ถามไวประดับความรูเฉยๆคะ
เพราะวาจะไดมีกำลังใจวาในหนึง่ วันจะทำอะไรดี ทีเป
่ นเหตุปจจัย เหมือน
ที่ไดยินวา ชีวิตนั้นไมมีเครื่องหมาย หนูก็คิดเสมอวาถาวันนี้จะตองตาย
เราอยากทำอะไรมากที่สุด เพื่อความสบายใจหนูก็หยอดกระปุกเวลาตื่น
แตเชา และนึกวาอยางนอยก็ไดทำบุญบำรุงพระศาสนาแลว ถาจะตายก็
ชางเถอะไมเปนไร พยายามมีเวลาสวดมนต อยางนอยจิตก็จะสงบไมคิด
เบียดเบียนใคร อานหนังสือธรรมมะวันละเรื่องแลวก็พยายามมานึกถึงตัว
เอง เอามาใชกับชิวิตประจำวัน บางก็ทบทวน(เมื่อนึกได) แลวก็ดีใจเวลา
ที่รูวาอยางนอยวันนี้ศีลหาก็ยังบริสุทธิ์บริบูรณอยู หนูมีความสุขเหลือเกิน
คะกับการที่ไดทำความดี พยายามใครครวญธรรม แตชีวิตก็เปนเรื่องยาก
มีภาระที่ตองรับผิดชอบ ทำใหบั่นทอนเวลาในการศึกษาธรรมออกไปอีก
จิตที่หนูรูสึกวาผองใสเวลาที่อยูกับการพิจารณา ก็หมองไป เพราะความ
วุนวายตางๆ ความเครียดก็เกิดขึ้น หนูเบื่อเหลือเกินคะ บางทีก็คิดวาเรา
เบือ่ เพราะความขีเกี
้ ยจหรือเปลา หรืออาจจะติดในความสุขความสงบมาก
เกินไป ชีวิตก็ตองดำเนินตอไป อะไรจะเกิดขึ้นก็ชางเถิด (หนูก็อธิษฐานวา
จะมีอะไรก็ขอใหมีสติ มีปญญา ตั้งอยูในธรรม ไมประมาท) ตอนนี้กำลัง
พยายามทำใจอยูคะ อาจารยคิดวาหนูควรทำใจยังไงดีคะ สุดทายนี้ตอง
ขอขอบพระคุณอาจารยทีตอบ
่ คำถามของหนู หนูระลึกถึงอาจารยเสมอนะ
คะ อยากจะมีเวลาไดไปเขาเรียนเหมือนเมื่อกอน ขอใหอาจารยมีสุขภาพ
แข็งแรง อยาไดมีโรคภัยมาเบียดเบียน สามารถสอนศิษยทุกๆคนใหรูตาม
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ธรรมของพระศาสดาเปนประโยชนยิง่ (หนูเขามาอานเวปนีทุ้ กสัปดาหเลย
คะ คำตอบที่อาจารยตอบคำถามผูที่เขามาถามก็มีประโยชนกับหนูดวย
ขออนุโมทนากับทุกๆคนทีทำเว
่ ปอันเปนประโยชนนีด้ วยคะ หนูก็หวังวาวัน
หนึ่งหากมีกำลังที่จะสามารถ ทำประโยชนใหกับพระพุทธศาสนา ก็อยาก
จะไดมีโอกาสเชนนั้นจริงๆ นาดีใจและปลื้มใจ ที่มีบุคคลที่มีน้ำใจ มีกำลัง
มีศรัทธา และมีปญญา มาชวยกันสืบสานความงดงามของพระธรรมให
ดำรงอยูเชนนี้) รักและเคารพอาจารยอยางยิ่ง
ตอบ
ในหมูเทวดาก็มีการปฏิบัติธรรมและมีการทำบุญ เชน การชวย
เหลือมนุษยและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เทวดาบางคนจึงไดเลื่อนชั้นสูงๆ
ขึ้นไป
เรื่องเบื่อๆ ที่เลามานั้น ขอใหนึกวาเปนหนาที่ที่จะตองทำและ
เปนการปฏิบัติธรรมในหนาที่ ก็ใหทำไปทั้งๆ ที่เบื่อนั่นแหละ เบื่อไปทำไป
ก็จะใหสำเร็จประโยชนเหมือนกัน

คำถามที่ ๑๙๐
ขอขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับน้ำปานะคะ...น้ำนมถั่วเหลือง - ผง
โกโก - โอวัลติน เปนน้ำปานะไดหรือไมคะ / ขอบพระคุณอาจารยคะ
ตอบ
๓ อยางนี้ไมไดระบุไวในตำรา เห็นจะเปนเพราะวาในสมัยนั้น
ยังไมมีสิ่งเหลานี้ บางทานก็อนุโลมเขาเปนน้ำปานะวาดื่มได บางทานไม
ยอมอนุโลมก็วาดื่มไมได พวกกาแฟ เปปซี่ โคลา น้ำอัดลมประเภทตางๆ
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ก็ไมไดกลาวไวในตำราเชนเดียวกัน แตอนุโลมวาควร จึงดื่มเปนน้ำปานะ
โดยทั่วไป ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผูถือศีล ๘ เรื่องพวก
นี้ตัดสินยาก แตละสำนักถือไมเหมือนกัน คุณเขาสำนักไหนก็อนุโลม
ปฏิบัติตามสำนักนั้นก็แลวกัน

คำถามที่ ๑๙๑
อาจารยวศินที่ นับถือ ..ดิฉัน ขอขอบพระคุณที่ อาจารย ได กรุณา
ตอบขอสงสัยตลอดมา ดิฉันขอเรียนวา หนังสือธรรมะเลมแรกที่ดิฉันอาน
ในชีวิตคือหนังสือของอาจารยเรื่องพระอานนท พุทธอนุชา ดิฉันไดหยิบ
ของคุณพอมาอานตั้งแตยังเรียนชั้นประถมเมื่อเกือบ ๓๐ ปมาแลว ทำให
มีจิตใจโนมเอียงเขาสูทางธรรมตั้งแตเด็ก อยากเรียนถามอาจารยวา ดิฉัน
มีนองชาย ๑ คน อยากชักจูงใหเขาไดพบทางสายเอกนี้จะทำอยางไร
เพราะเขามักอางวายังไมมีเวลา ติดภารกิจอื่นๆ เชนเรียนปริญญาโทอยู
งานยุง ฯลฯ เปนตน ดิฉันเองไปวัดญาณเวศกวันเสมอๆ ก็นึกอยากใหนอง
ไดบวชที่วัดนี้คะ แตยังไมเปนผล ก็เลยคิดวาถาทำใหเขาสนใจธรรมะเปน
เบื้องตนกอน อาจจะนำใหเขาไดบวชในที่สุด
ตอบ
บอกเขาวา ชีวิตไมยาวนัก อยาชะลาใจ เราจะรูไดอยางไรวา
ความตายจะมาถึงวันใด อะไรที่เปนความดีเปนกุศลซึ่งจะนำติดตัวไป
ไดก็ควรรีบทำ ปริญญาโทหรือกิจกรรมอยางอื่นก็ทำไป แตควรจะเจียด
เวลาใหกับความรูทางธรรมบาง เชน หมั่นอานหนังสือธรรมะ ก็จะเปน
ประโยชนกับชีวิตจิตใจและเปนประโยชนกับการงานอื่นๆ ดวย เวลายอม
จะมีเสมอถาสนใจ
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๑๕๔

ชีวิตคนตายเสียตอนวัยตนก็มี วัยกลางก็มี วัยปลายก็มี เหมือน
ผลไม ออนก็หลน แกก็หลน สุกก็หลน ปรากฏใหเห็นอยูทั่วไป พระพุทธเจา
ทานจึงสอนใหไมประมาทในวัย ในความไมมีโรค และในชีวิต วาเรายัง
หนุมสาวอยู เราไมมีโรคเบียดเบียน ชีวิตเรายังอยูอีกนาน อะไรเปนความ
ดีใหรีบทำ อยาผัดเพี้ยนเวลา ก็คงบอกไดเทานี้ จะสำเร็จประโยชนเพียง
ใดก็ขึ้นอยูกับตัวเขาเอง

คำถามที่ ๑๙๒
การทำสังฆทานตองมีของและซองเงิน ปกติถาทำกับพระสายวัด
ปาทานจะไมรับซองเงิน จะใหใสตูแทน สวนถาทำกับพระวัดบานจะตอง
ใสซอง ไดยินมาวาการถวายเงินกับพระจะทำใหทานผิดศีล ก็เลยลำบาก
ใจวาควรจะทำอยางไรดี เพราะโดยทัว่ ไปพระวัดบานก็มักรับซองเปนปกติ
อยูแลว ขอความกรุณาอาจารยชี้แนะดวยคะ
ตอบ
ถวายไปก็ดีแลว ทานจะใสตูหรื
 อจะไปใชสวนตัวก็สุดแลวแตทาน
เพราะพระสมัยนีที้ อยู
่ ใน
 บานในเมืองก็จำเปนตองใชเงินเหมือนกัน เชน เปน
คารถ คาตำรับตำรา บางทานตองซื้ออาหารฉันเพราะบิณฑบาตไดไมพอ
บางทานตองเลี้ยงเด็กหลายคนที่ญาติพี่นองนำมาฝากใหเรียนหนังสือ จะ
ตองเกื้อกูลเขาบางเหมือนกัน สมัยเปลี่ยนไป สังคมมนุษยเปลี่ยนไป สิ่งที่
จำเปนในชีวติ มนุษยก็เปลีย่ นไป ขอใหปฏิบตั ตาม
ิ สมควรแกสมัย ไมตึงเกิน
ไปและไมหยอนเกินไปก็จะอยูในสังคมได พระสงฆที่มีสมณศักดิ์ชั้นตางๆ
รัฐบาลยังจัดนิตยภัตถวายเปนรายเดือน พูดอยางชาวบานก็คือเงินเดือน
นั่นเอง เพื่อใหทานไดใชจายตามความจำเปน

๑๕๕
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คำถามที่ ๑๙๓
ตอนนี้ดิฉันมีความกลุมใจอยูเรื่องการเปลี่ยนงานคะ คิดวนไปมา
หลายรอบแลวก็ไมไดขอสรุปสักที คือวาดิฉันไดงานที่เงินดี อนาคตดี ซึ่ง
เทียบไมไดกับเงินและอนาคตของงานที่ทำอยู แตปญหาอยูที่วา งานที่ทำ
อยูนั้นงานดี คนรวมงานดี แตเงินไมดี อนาคตไมมีดวยคะ เพราะตำแหนง
มันตัน ไมโตคะ จึงคิดหนักมากเพราะทางบานก็ตองการใชเงิน ดิฉันเปน
คนมีอุดมการณในการทำงาน รักที่ทำงานที่ชอบ จึงคิดหนักเพราะชวงนี้
เศรษฐกิจไมดีดวยก็เลยยิ่งชั่งใจอยูวาระหวางงาน เงิน และอนาคต ควร
จะคิดถึงอะไร พยายามนั่งสมาธิ กำหนดสติก็แลว ยังคิดไมออก ทำใจให
ปลอยวางยากมากเลยคะ จึงอยากเรียนปรึกษาวาจะทำอยางไรในการหา
ทางออกของปญหาดี
ตอบ
ปญหาชีวติ เปนปญหาทีตอบ
่ ยาก เพราะผูตอบ
 ไมรขู อมูลทัง้ หมด รู
บางเพียงบางสวน เชน ขอมูลทีคุ่ ณใหมา การแกปญหาชีวติ อยาถือเปนกฏ
ตายตัว ใหอนุโลมตามเหตุการณหรือเงือ่ นไข (condition) ซึง่ ทางพระเรียก
วา การณวสิกตา คือการตัดสินใจกระทำใหเหมาะสมตามเหตุการณ ชีวิต
ไมมีสูตรสำเร็จ เราตองผอนปรนตามเงื่อนไขตางๆที่เขามาเปนครั้งคราว
ตามความจำเปน ตามความเหมาะสม การตัดสินใจทำหรือเลือก มักจะได
อยางเสียอยาง กรณีของคุณนีก็้ เหมือนกันยอมจะไดอยางเสียอยาง ขึน้ อยู
กับวาเวลานี้คุณควรจะไดอยางไหนและยอมเสียอยางไหน ผมเอาใจชวย
และขอบุญกุศลที่คุณไดเคยบำเพ็ญมา ชวยใหคุณตัดสินใจเลือกในทาง
ที่ถูกตองเหมาะสม
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คำถามที่ ๑๙๔
อาจารยคะ ดิฉันมีแนวโนมที่คิดจะฆาตัวตายอยูตลอด ทุกครั้งที่
เกิดความทุกข และสวนตัวแลวเปนคนที่รูสึกวาตัวเองทุกขอยูตลอดเวลา
พยายามหาหนังสือธรรมะมาอาน แตแลวก็ยังรูสึกทุกขอยู
ตอบ
ควรจะสาวหาสาเหตุวา ทุกขนีมา
้ จากเหตุอะไร แลวไปกำจัดทีต่ น
เหตุ ความทุกขก็จะคลีค่ ลายไปเอง คือแกตนเหตุใหได ขอใหคิดอยูเสมอ
 วา
ทุกข,สุขเปนของไมเที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยูแลวดับไป คราวใดที่เกิดความทุกข
ขอใหคุณคิดไวเสมอวา มันไมเทีย่ ง ไมยัง่ ยืน ไมนานเทาไหรมันก็จากไป ขอ
ใหคิดวาความทุกขสำหรับวันนีก็้ เพียงพอแลวสำหรับวันนี้ ไมตองเอาความ
ทุกขสำหรับพรุงนี้และวันตอๆ ไป มาทับถมเขาไปอีก วันนี้เพียงพอแลว
สำหรับเรา พรุงนี้ชางมันเถอะ ขอใหมีความสุขไปทีละวันแลวความทุกข
จะไมกล้ำกรายคุณ เหมือนเราเดินทีละกาวอยางมัน่ คงไมพลาดไมลม คุณ
ก็เดินไดเปนพันกาวหมืน่ กาวโดยไมมปี ญหา ความคิดทีจะ
่ ฆาตัวตายยอม
ไมมีแกผูไมมีทุกข ขอใหคุณกำจัดทุกขใหไดแตละวัน และนึกในใจวา วัน
นี้พอแลวสำหรับเรา พรุงนี้ชางมันเถอะ เหมือนเรากินขาวทีละคำ ระวังไม
ใหขาวติดคอ เราก็กินไดจนอิ่ม ขออวยพรใหคุณปราศจากทุกข ปราศจาก
ภัย มีความสงบรมเย็นในชีวิต
ผมเขียนหนังสือไวเลมหนึ่งชื่อ “เพื่อความสุขใจ” พูดอธิบายถึงวิธี
แกทุกข ถายังไมมก็ี ลองหามาอานดู พิมพที่สำนักพิมพธรรมดา โทรฯ ๐๒
-๘๘๘๗๐๒๖

๑๕๗
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คำถามที่ ๑๙๕
กราบเรียน อาจารยวศินที่เคารพ ดิฉันมีความสนใจศึกษาในเรื่อง
ของการฝกจิตเพือ่ ใหตัง้ มัน่ ไมหวัน่ ไหว และสามารถเผชิญกับสิง่ ตางๆทีเข
่ า
มาในชีวิตไดอยางมีสติและปญญา จนเมื่อประมาณ ๒ ปที่แลวไดรูจักกับ
สติปฏฐานสี่ในพุทธศาสนา ไดศึกษาและปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน พบวา
เปนวิธีที่มีเหตุผลและปฏิบัติไดจริง ดิฉันตองการใหทุกคนในครอบครัวได
รูจ กั มีความเขาใจทีถู่ กตองในพุทธศาสนา และมาสูการ
 ปฏิบัตใน
ิ ระดับทาน
ศีล และภาวนาในที่สุด แตปญหาก็คือครอบครัวของดิฉันเปนคริสเตียน
ที่มีความเขมแข็งอยางมาก การแนะนำโดยตรงคงเปนไปไมได ดังนั้น
นอกจาก การพิสูจนดวยการปฏิบัติไปเรื่อยๆจนทำใหทางบานไดรับรูถึง
ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของดิฉันแลว หากดิฉันจะตั้งจิตอธิษฐาน
โดยนอมระลึกถึงพระรัตนตรัย, คุณงามความดีและบุญกุศลทีได
่ กระทำมา
ชวยดลใจใหทุกคนในครอบครัวมีสัมมาทิฐและ
ิ ตัง้ มัน่ ในทาน ศีล ภาวนา จะ
ไดหรือไมคะ ขอความกรุณาจากอาจารยชวยใหคำแนะนำหรือวิธกา
ี รอืน่ ๆ
ดวยคะ ขอบพระคุณอยางสูงคะ
ตอบ
สงสัยวาตอนนีคุ้ ณเปนพุทธศาสนิกแลวหรือยังเปนคริสตอยูเหมื
 อน
ครอบครัว ถาคุณเปนพุทธแลวและปฏิบตั สติ
ิ ปฏฐานไดผลดีก็ใหปฏิบตั ติ อ
ไป ความเปลีย่ นแปลงในตัวคุณจากการปฏิบตั ธรรม
ิ จะชวยโนมนาวจิตใจ
ของคนใน ครอบครัวใหเห็นทางดำเนินชีวติ ทีจะ
่ เลือกไดในโอกาสตอไป ขอ
อนุโมทนาตอการปฏิบัติของคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
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๑๕๘

คำถามที่ ๑๙๖
กราบเรียน อาจารยวศิน ที่เคารพ ดิฉันขอขอบพระคุณกับคำ
แนะนำของอาจารยในคำถามที่ ๑๙๕ มากคะ ปจจุบนั นี้ ถึงแมดิฉนั จะไมได
ประกาศตนเปนพุทธมามกะ แตการดำเนินชีวติ ของดิฉนั ในปจจุบนั ก็เรียก
ไดวาหันออกจากการกิจกรรมของชาวคริสต การอธิษฐานการออนวอนขอ
จากพระเจาโดยสิ้นเชิง และถึงตอนนี้ก็สามารถกมกราบพระพุทธรูปได
อยางหมดใจในฐานะที่พระพุทธรูป เปนตัวแทนใหระลึกถึงความเมตตา
และ ความ พากเพียร ของ พระพุทธเจา ที่ ทาน ได ตรัสรู และ ถายทอด คำ
สอนที่มีคา ตลอดจนใหความเคารพตอพระสงฆที่ปฏิบัติดีในฐานะที่เปน
ผูสืบทอดพุทธศาสนา และเปนครูบาอาจารยถายทอดความรูการปฏิบัติ
สติปฏฐาน แมดิฉันจะยังไมพบกับความกาวหนาในการปฏิบัติอะไรมาก
แตก็รูสึกเย็นใจและมั่นใจกับเปาหมายของชีวิตวา เรามีชีวิตเพื่ออะไรคะ
ขอบพระคุณอาจารยมากๆคะ เคยอาน “สวดมนตเพื่ออะไร” ที่อาจารย
เขียนไว จากที่เคยคิดวาสวดมนตเปนสิ่งงมงาย ทำใหดิฉันเขาใจถึงที่มาที่
ไปความเปนเหตุเปนผลของการสวดมนต ขออนุโมทนาอาจารยไว ณ ที่นี้
ดวยคะ
ตอบ
ขออนุโมทนาตอความรูส กึ ดีๆของคุณ ทางชีวติ เปนทางทีเดิ
่ นยาก
และคอนขางจะสับสน การไดเขาทางชีวิตที่ถูกตองดีงามและรูสึกพอใจ
นั้น นับวาเปนลาภอันประเสริฐอยางหนึ่งของชีวิต การปฏิบัติธรรม อบรม
ตนใหเปนคนดี เปนบุญอันสูงสุดอยางหนึ่ง เปนบุญที่ลงทุนนอยแตใหผล
มาก ขอแสดงความยินดีกับคุณอีกครั้งหนึ่ง
มีหนังสืออีกเลมหนึ่ง ออกมาหลังจาก “สวดมนตเพื่ออะไร” แลว
คือเรื่อง “สวดมนตเพื่อสันติและปญญา” ควรหาไวอาน ในเลมนี้มีเรื่อง

๑๕๙
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“ไมเปนไปตามที่ออนวอน” อยูดวย แสดงใหเห็นวา ทุกอยางเปนไปตาม
เหตุปจจัย ไมเปนไปตามที่ออนวอน ถาออนวอนเอาได ใครเลาจะผิดหวัง
จากสิ่งที่ตองการเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออนวอนเสมอกัน สังคมของเรา
เต็มไปดวยการออนวอนขอนั่นขอนี่ แตไมคอยไดทำเหตุใหตรงกับผลที่
ตองการ จึงมักผิดหวังอยูเสมอ
คำถามที่ ๑๙๗
กราบเรียนอ.วศิน ที่นับถือ ดิฉันอยากทราบวิธีการลดความโมโห
งาย ขี้หงุดหงิด ใจรอน แตในตอนนี้ดิฉันไดฝกการนั่งสมาธิฟงธรรม คำ
สอนตางๆ บางแลว เพิ่งเริ่มไดซัก ๒ อาทิตย แตก็ยังไมคอยไดผล ควรจะ
ทำอยางไรใหจิตใจของเราลดปญหาพวกนี้ลงไปไดคะ
ตอบ
มีหนังสือของผมอยูเลมหนึ่ง ชื่อ “ทำอยางไรกับความโกรธ” ตอ
มาไดออกมาใหมอีกเลมหนึ่งชื่อ “วิธีลดละความโกรธ” คุณควรหามาอาน
ลองติดตอไปที่สำนักพิมพธรรมดา โทร ๐๒-๘๘๘-๗๐๒๖ ในที่นี้ขอพูดกับ
คุณเพียงเล็กนอยพอเปนแนวทาง เชน
๑. ขอใหนึกอยูเสมอ
 วาคนเราเกิดมาไมเหมือนกันทัง้ สภาพการเกิด
พันธุกรรม สิ่งแวดลอม อุปนิสัย การศึกษาอบรม จึงเหมือนกันไมได
๒. ขอใหนึกวา คนเราดีไมทั่วชั่วไมหมด คือแตละคนมีทั้งสวนดี
และสวนไมดี จะใหเหมาะใจเราไปหมดทุกอยางยอมไมได แมตัวเราเอง
ก็ยังมีขอเสียที่เราไมชอบตัวเราเองอยูบางเหมือนกัน
๓. หัดเจริญเมตตาและใหอภัย หมั่นใหอภัยผูอื่นเหมือนกับที่ให
อภัยตัวเอง เขายอมมีโอกาสผิดพลาดเชนเดียวกับที่เราเคยผิดพลาดมา
แลว และจะผิดพลาดตอไป
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ฯลฯ
ขออวยพรใหคุณหงุดหงิดนอยลง มีความเขาใจและเห็นใจผูอื่น
มากขึ้น ขอใหคุณไดพบทางแหงสันติสุข

คำถามที่ ๑๙๘
ผมไดรับแจกหนังสือเลมหนึ่งชื่อ “คิริมานนทสูตร” ไมระบุชื่อคน
แตง ผมอานแลวรูสึกแปลกๆ ไมคอยแนใจวาพระพุทธเจาตรัสอยางนี้จริง
หรือเปลา ขอความกรุณาอาจารยชวยวิจารณดวยครับ ขอบคุณครับ
ตอบ
คิริมานนทสูตร ในพระไตรปฎกเรียก อาพาธสูตร ในหนังสือสวด
มนตฉบับหลวงทานใชคำวา “คิริมานนทสูตร” เพื่อใหตรงกับชื่อพระคิริมา
นนทผูป วยหนัก พระอานนททราบเรือ่ งเขา จึงกราบทูลพระพุทธเจาใหทรง
ทราบ พระพุทธองคทรงทราบแลว ไดทรงแสดงหัวขอธรรม ๑๐ ประการ
ใหพระอานนทไปแสดงแกพระคิริมานนท เรียกโดยชื่อวา “สัญญา ๑๐”
(คำวา “สัญญา” ในที่นี้ หมายถึง การพิจารณา) มีอนิจจสัญญา เปนตน มี
อานาปานสติ เปนที่สุด ซึ่งมีเนื้อหาที่ดีมาก แตคิริมานนทสูตรเลมที่คุณได
รับแจกมานั้น ผมก็ไดรับเหมือนกัน อานจบแลวรูสึกแปลกๆเหมือนที่คุณ
รูส กึ ผมเขาใจวาเปนสำนวนพระรุน หลังเปนผูแต
 งแตไมบอกชือ่ ไว สัญญา
๑๐ ประการก็พูดถึงเพียง ๓ ประการตน คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา
และอสุภสัญญา (พิจารณาความไมเที่ยง ความเปนอนัตตา และความไม
งามของรางกาย) นอกจากนั้นไมใชขอความในคิริมานนทสูตร พูดถึงเรื่อง
อื่น แมจะเปนธรรมะแตไมใชธรรมะในคิริมานนทสูตรตามชื่อที่ใหไว
ผูแต
 งสรางเรือ่ งขึน้ ใหพระอานนทกลาวพระสูตรนีใน
้ ทีประชุ
่ มสงฆ

๑๖๑
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ซึ่งมีพระมหากัสสปเปนประธานในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ แตเนื้อหา
ไมใชขอความในคิริมานนทสูตร ผูแตงอยากจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไป เชน
เรื่อง “เมืองพระนิพพาน” เรื่อง “ครูที่ดี” เปนตน จบลงดวยเรื่อง “ดับกิเลส
ทั้งหา” มีบางตอนที่ขึ้นตนแบบสืบอนุสนธิธรรมเทศนา ซึ่งแสดงวาเปน
เทศนาของพระรูปใดรูปหนึง่ ตอเนือ่ งกันมา เชนในหนา ๕๔ ทำใหผมแนใจ
วาเปนคำเทศนาของพระรูปใดรูปหนึ่งในเมืองไทยนี้เอง ไมใชเรื่องที่พระ
อานนทรายงานในทีประชุ
่ มสงฆวาพระพุทธเจาทรงแสดงแกทานอยางนีๆ้
ตามที่หนังสือเลมนี้อางถึง ยิ่งในหนา ๖๖ นาจะเปนการผิดพลาดคลาด
เคลื่อนอยางมาก เพราะผูแตงใหพระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวา ถาผู
ใดตองการบวชแมจะไมมภิี กษุสักรูปเดียวใหสมาทานปาราชิก ๔ แลวบวช
เถิด ผมเห็นวาไมนาจะเปนเชนนั้น คือไมนาจะเปนไปไดที่พระพุทธเจาจะ
ตรัสกับพระอานนทอยางนั้น
สรุปความวา หนังสือเรื่อง คิริมานนทสูตร นี้ ผมเขาใจวาเปนบท
เทศนาของพระรูปใดรูปหนึง่ ในเมืองไทย ไมใชเรือ่ งทีพระพุ
่
ทธเจาทรงแสดง
แกพระอานนท แลวพระอานนทไปเลาใหที่ประชุมสงฆฟงในคราวปฐม
สังคายนาดังกลาวแลว
สัญญา ๑๐ ประการ ในคิริมานนทสูตร
๑. อนิจจสัญญา พิจารณาเห็นความไมเที่ยงในขันธ ๕
๒ . อนัตต สัญญา พิจารณา เห็น ความ เปน อนัตตา ใน อายตนะ
ภายในภายนอก
๓. อสุภสัญญา พิจารณาเห็นความไมงามในรางกาย
๔. อาทีนวสัญญา พิจารณาเห็นโทษของรางกายซึง่ เต็มไปดวยโรค
ตางๆ
๕. ปหานสัญญา พิจารณาละวิตก ๓ คือ กามวิตก พยาบาทวิตก
วิหิงสาวิตก
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๖. วิราคสัญญา พิจารณาการคลายความกำหนัด
๗. นิโรธสัญญา พิจารณาความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข
๘. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา พิจารณาเห็นความไมนายินดีในโลก

ทั้งปวง
๙. สัพพสังขาเรสุ อนิฏฐสัญญา พิจารณาเห็นความไมนาปรารถนา
ในสังขารทั้งปวง
๑๐. อานาปานสติ พิจารณาลมหายใจเขาออก
นี่คือเนื้อหาของ “สัญญา ๑๐ ประการ” ใน คิริมานนทสูตร หรือ
อาพาธสูตร

คำถามที่ ๑๙๙
เรียนถามอาจารยวศินที่นับถือ อยากเรียนถามอาจารยเรื่องศีล
เนือ่ งจากดิฉนั ไดอธิษฐานจิต จะรักษาศีล ๕ ตลอดไป อยางทีอาจารย
่
เรียก
วาอริยกันตศีล ขอ ๒-๓-๕ ไมมีปญหา ขอ ๔ ยังตองระวังการพูดเพอเจอ
พูดสิ่งไมมีประโยชน แตขอ ๑ ดิฉันก็รักษาไวไดคอนขางดี โดยไมไดเปน
ไปดวยกลัวบาปอยางสมัยกอน แตรักษาไวไดโดยอัตโนมัติหลังจากได
อธิษฐานเปนตนมา คือ ไมเผลอฆายุงเลย เวนอยูอยางเดียวคือ บางครั้ง
อาจเดินเหยียบสัตวเล็กตาย เชนมด แตไมมีเจตนา เรียนถามวาอยางพระ
ภิกษุทานอาบัติ ทานสามารถปลงอาบัติได สวนเราเปนฆราวาส มีอะไรที่
ควรทำเมื่อไดละเมิดศีลไปบางหรือไมคะ และเราควรกลาวอาราธนาศีล
ทุกวันหรือไม ทั้งที่เราตั้งใจรักษาตลอดเวลาแลว อีกอยางคือการที่จิตใจ
มีความสงบสบายมัน่ คงเปนสมาธิดีนัน้ เปนผลมาจากการ รักษาศีลใชไหม
คะ คนที่ถือศีลมากขอกวาจะมีผลใหกาวหนามากขึ้นหรือไมคะ

๑๖๓
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ตอบ
อริยกันตศีลนัน้ แปลวา ศีลทีพระ
่ อริยเจาพอใจ ไดแก ศีลทีไม
่ ขาด
่
ทธเจาทรงเรียก ไมใช
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย คือวาบริสทุ ธิดี์ เปนคำทีพระพุ
คำของผม การพูดเพอเจอ ไมผิดศีลขอมุสาวาทเพราะวา ศีล ๕ ขอมุสาวาท
นั้นเจาะจงลงเฉพาะการพูดเท็จเทานั้น การพูดสอเสียด พูดคำหยาบ และ
พูดเพอเจอผิดศีลกรรมบถ ถาคุณอาราธนาศีลกุศลกรรมบถ ๑๐ การพูด
สอเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพอเจอก็ผิดดวย
พระผิดวินัย ปลงอาบัติไดเฉพาะอาบัติที่ปลงได ฆราวาสผิดศีล
ก็ตั้งใจใหมได ไมตองอาราธนาศีลทุกวัน ความตั้งใจนั่นแหละเปนการ
สมาทานศีล จิตใจสงบดีเปนผลมาจากการรักษาศีลดีก็ได สมดังคำที่ทาน
กลาววา ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา ปญญาอบรมจิตใหหลุดพน
จากอาสวะ ศีลเปนพื้นฐาน
คนที่ถือศีลมากขอกวาอาจจะปฏิบัติกาวหนาไดมากกวาก็ได คน
ที่ถือศีลนอยขอกวาปฏิบัติไดดีกวาก็ได บางคนมีศีลนอยแตมีสมาธิและ
ปญญามาก บางคนมีศีลมากแตสมาธิและปญญามีนอย ไมแนเสมอไป
คำถามที่ ๒๐๐
การที่คนเกิดมาเปนเมียนอยเปนเพราะสาเหตุใด
ตอบ
สาเหตุมีหลายอยาง เชนวา เพราะกรรมเกา ก็ได คือเคยเปนสามี
ภรรยากันมาในชาติกอน เปนเพราะกรรมใหมก็ได เชน ความใกลชิดสนิท
สนมกัน ความเอือ้ เฟอ เผือ่ แผตอกัน เกือ้ กูลกันในปจจุบนั บางทีก็เกิดเพราะ
ความไมระวัง หรือประมาทวาไมเปนไรๆ แลวก็ถลำลึกลงไปเรือ่ ยๆ จนถอน
ตัวไมขึ้นทั้งสองฝาย ยังมีสาเหตุอีกมากมายซึ่งแตละคนไมเหมือนกัน
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คำถามที่ ๒๐๑
เรียนถามอาจารยวศินที่นับถือ ดิฉันมีความไมสบายใจเนื่องจาก
วันหนึง่ ไดฟงรายการวิทยุธรรมะ พระอาจารยองคทีแสดง
่ ธรรมดูเหมือนทาน
จะเคีย้ วหมากอยูบ อยครัง้ ทำใหฟงไมชัดเจน ดิฉนั ก็ปรารภกับคุณแมทีฟ่ ง
อยูด วยวา ทาน...ก็เทศนดี แตถาทานคายหมากเสียก็คงจะดีกวานี้ ฟงแลว
ไมคอยรูเรื่อง เสียงฟงขลุกขลักๆ หลังจากนั้นดิฉันก็รูสึกสงสัยวาตัวเองได
ลวงเกินพระสงฆไปหรือเปลา ยิง่ ถาทานเปนพระขีณาสพอยางทีคน
่ เขาเชือ่
กัน ดิฉนั จะมีบาปหนักหรือไมคะ แตดิฉนั ไมไดมีเจตนาจะลบหลูท านนะคะ
ไปปรึกษาเพือ่ น เพือ่ นก็วาดิฉนั พูดความจริงไมนาจะผิด ไมไดลอเลียนทาน
แคพูดความจริงเทานั้น อาจารยโปรดแนะนำดวยคะ
ตอบ
ถาฟงแลวมีความรูสึกอยางที่คุณเปน ไมฟงเสียก็ได ไปฟงคลื่นที่
คุณฟงแลวสบายใจนาจะดีกวา ทีคุ่ ณพูดอยางนัน้ กับคุณแมไมถือเปนการ
ลวงเกิน ขอใหคุณสบายใจ ตามที่คุณเลามาแสดงวาคุณเปนคนละเอียด
ออนอยูมาก ไมปรารถนาจะลวงเกินผูใดแมลับหลัง
คำถามที่ ๒๐๒
บุคคลทีเคย
่ บรรลุอริยผลขัน้ ใดขัน้ หนึง่ ในชาติกอน เมือ่ มาเกิดใหม
ในชาตินี้ จะมีคุณสมบัติแหงพระอริยะติดตัวมาตั้งแตเกิดเลยไหมคะ เชน
ละสังโยชน ๓ ได
ตอบ
อริยคุณไมเสือ่ ม ไดแลวเปนอันไดเลยถึงแมมาเกิดใหมคุณสมบัติ
นั้นก็ติดตัวมา
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คำถามที่ ๒๐๓
พระพุทธองคทรงมีความเห็น หรือบัญญัตพระ
ิ วินยั อยางไรบางหรือ
ไม เกี่ยวกับพระภิกษุ หรือฆราวาสที่กลาวโดยตรงบาง เปนนัยบางวาทาน
เปนพระอริยบุคคล แมวา ทานจะมีคุณธรรมเชนนัน้ จริง กราบขอบพระคุณ
ทานอาจารยคะ
ตอบ
สำหรับฆราวาสไมมีขอหามไว แตสำหรับพระภิกษุมีขอหามไว
หามไมใหพูดโดยตรงหรือพูดโดยนัยใหคฤหัสถ หรือฆราวาสเขาใจวาตน
เปนพระอริยบุคคล จัดเขาในสิกขาบทที่เรียกวาอุตริมนุสสธรรม โดยที่
สุดพูดวา “ขาพเจายินดีในที่สงัด” ก็ไมได อุตริมนุสสธรรมนั้น เชน ฌาน,
วิปสสนา, มรรค, ผล

คำถามที่ ๒๐๔
กราบสวัสดีอาจารยวศินคะ หนูอยากไดหนังสือทางแหงความดี
ไมทราบวายังมีขายอยูไหมคะ มีทั้งหมดกี่เลม และถามีจะซื้อไดที่ไหน หนู
อยูเชียงใหมคะ
ตอบ
“ทางแหงความดี” ทีพิ่ มพใหมมีทัง้ หมด ๔ เลมใหญๆ ขอใหติดตอ
ที่สำนักพิมพธรรมดา โทร. ๐๒-๘๘๘-๗๐๒๖ ถาคุณตองการใหสงไปให
ถึงที่อยู เขาคงจะสงไปให ขอบคุณมากที่สนใจหนังสือชุดนี้
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คำถามที่ ๒๐๕
๑. เรือ่ ง ญาณ ๑๖ และวิปส สนาญาณ ๙ มีกลาวไวในพระไตรปฎก
ที่ใดคะ
๒ . พระพุทธเจา ทรง กลาว ถึง อาการ ปรากฏ ทาง กาย และ ใจ ใน
ขณะแหงการไดอริยมรรค อริยผลไวอยางไรบางคะ ดิฉันเคยไดรับฟงมา
วา ขณะที่เกิดดวงตาเห็นธรรม จะรูสึกเหมือนมีแสงสวางโพลงพุงขึ้นจาก
ภายในกาย และเกิดความรูวา บัดนี้ กิเลสอะไรบางสิ้นไปแลว แตก็เคย
ไดยนิ ครูอาจารยเลาวา ทานไมทราบวา กิเลสอะไรสิน้ ไปขณะทีได
่ มรรคผล
ตอเมื่อมาสำรวจตนเองในภายหลัง ก็รูสึกวากิเลสนั้นสิ้นไปจริง ถาเชนนั้น
๑) พระอริยบุคคลที่ไมรูวาตนไดมรรคผลแลว จะมีอยูไหมคะ ๒) บุคคล
ผูเคยเปนพระอริยบุคคลระดับหนึ่งเชนพระโสดาบันมาแตชาติกอน จะ
ทราบภูมิธรรมของตนไดอยางไร โดยการสังเกตกิเลสที่ตนเองไมมีอยูใช
หรือไมคะ เพราะไมมอาการ
ี
หมายของการบรรลุโสดาปตติมรรคโสดาปตติ
ผลแลวในชาตินี้
๓. เคยไดรับฟงทานอาจารยกลาวถึงคุณของพระสารีบุตรขอหนึง่
คือ เปนผูปรารภ

ความเพียร เมือ่ ทานอยูจบ
 พรหมจรรย เปนพระอรหันตแลว
ทานพระสารีบุตรจะปรารภความเพียรในเรื่องใดคะ
๔. เคยไดยนิ ครูอาจารยกลาวถึงสภาวะจิตทีกว
่ างขวางไรขอบเขต
ของพระอรหันต ดวยคำวา วิมะริยาธิกะ (กราบขออภัยหากเขียนผิดนะ
คะ) ทานอาจารยจะกรุณาขยายความของคำนี้วา มีที่มาอยางไร หรือ
พระพุทธเจาไดกลาวกับผูใด ถึงผูใด กราบขอบพระคุณทานอาจารยอยาง
สูงยิ่ง
ตอบ
๑ . วิ ป ส สนา ญาณ ๙ ปรากฏ ใน พระ ไตร ป ฎ ก ขุ ท ทก นิ ก าย
ปฏิสัมภิทามรรค พระไตรปฎกบาลีเลม ๓๑ ขอ ๑ หนา ๑ ในคัมภีรวิสุทธิ
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มรรคบาลี เลม ๓ หนา ๒๖๒ ญาณ ๑๖ ปรากฏอยูใน
 ทีเดี
่ ยวกันกับวิปส สนา
ญาณ ๙ และในวิสุทธิมรรคบาลี หนา ๒๐๖ ขออภัยที่บอกมาเปนฉบับ
ภาษาบาลี เพราะวาที่เปนฉบับภาษาไทยนั้นเลมและหนาไมตรงกัน พิมพ
แตละคราว แตละสำนักพิมพก็จะคลาดเคลื่อนไปเรื่อยๆ
๒. เคยพบแตที่ทานกลาววา ผูนั้นผูนี้ไดสำเร็จมรรคผล เชน โสดา
ปตติผล เปนตน ไมเคยพบทีท่ านกลาวถึงอาการแหงผูบรรลุ

สวนประเด็นที่
๒) ทีว่ าผูได
 สำเร็จมรรคผลแลวมาเกิดในชาติใหมจะรูต วั หรือไมนัน้ ขอตอบ
วา ทานจะรูต วั หรือไมรตัู วก็ตาม กิเลสอันใดทีพระ
่ โสดาบันไมมี ทานก็ไมมี
เพราะวาอริยคุณเปนคุณที่ไมเสื่อม
๓. ก็ปรารภความเพียรในเรื่องอื่นตอไป เชน ในเรื่องการสั่งสอน
ภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป
๔. คำนีจะ
้ ถูกหรือผิดผมไมแนใจ เคยพบแตคำวา “อมริยาทะ” ซึง่
แปลวา ไมมขอบเขต
ี
ไมมประมาณ
ี
เชน ถามีเมตตา กรุณา ก็จะเปนเมตตา
กรุณาที่ไมมีขอบเขต คือมีแกคนทั้งปวงเสมอหนากัน จิตของพระอรหันต
เปนเชนนัน้ อีกคำหนึง่ ทีเห็
่ นใชอยูคื อ “สีมสัมเภท” แปลวา ทำลายเขตแดน
มีเมตตาเสมอกันในคนทั้งปวง เชนที่ทานกลาวถึงพระพุทธเจาวา ทรงมี
พระทัยเสมอกันในบุคคลทั้งปวง เชน ในนายขมังธนูผูมาเพื่อยิงพระองค
ในพระเทวทัต ในโจรองคุลิมาล ในชางนาฬาคิรี และในพระราหุล
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คำถามที่ ๒๐๖
สวัสดีคะอาจารยวศินทีเคารพ
่
หนูปฏิบตั ธรรม
ิ แนวสติปฏฐานโดย
การฝกสติสมั ปชัญญะในระหวางวัน ฝกรูกาย
 รูใจ
 และนัง่ สมาธิบาง ปฏิบตั ิ
มาหลายเดือนแลวคะ รูสึกกายเบา จิตเบา คิดปรุงแตงนอยลง และการใช
ชีวติ เปลีย่ นไปคะ คือจะไมคอยสังสรรคกับกลุม เพือ่ นเหมือนเมือ่ กอน แตจะ
สนทนาธรรมเฉพาะกับกัลยาณมิตร ไมดูทีวี ไมฟงเพลง(ซึ่งเมื่อกอนชอบ
ฟงเพลงและรองเพลงมากคะ) จะฟงและอานแตธรรมะ เพื่อนๆจะคิดวา
หนูแปลกรึเปลาคะอาจารย เพื่อนในกลุมไมมีใครสนใจธรรมะเลย หนูเลย
ไมคอยอยากเสียเวลาคุยมากเทาไหร แตก็ตองคุยพอเปนมารยาท บางที
กลับมานัง่ ทบทวนวาเราจริงจังกับธรรมะเกินไปรึเปลา แตทีหนู
่ สนใจธรรมะ
เหมือนกับวามันถึงเวลาของหนูแลว เพราะเมื่อกอนไมเคยสนใจธรรมะ
เลย เพิ่งมาศึกษาจริงจัง ๒ ปไดแลวคะ และก็ศึกษาปฏิบัติดวยความชอบ
และไมฝนดวยคะ หนูควรทำตัวเปนกลางๆ หรือวาปลีกตัวออกจากหมูบ าง
เพราะจริงๆแลว ไมคอยอยากคุยเรื่องไรสาระกับเพื่อนเทาไหรคะ บางครั้ง
เพื่อนโทรมาหนูก็ไมรับโทรศัพทคะ เพราะขี้เกียจคุย เพื่อนก็จะตอวาหนู
หรือบางคนก็โกรธไมโทรมาอีกเลย อาจารยคิดวาหนูควรจะทำตัวอยางไร
ดีคะ พอหนูมาฝกปฏิบตั ิภาวนา หนูมีความรูสึกวาเวลาของเราเหลือนอย
ลงทุกที พรุงนี้อาจจะตาย เรายังปฏิบัติธรรมไมถึงไหนเลย
ตอบ
ทีคุ่ ณทำอยู ดีแลว ขออนุโมทนาดวย ขอใหคุณมุง ไปขางหนาอยา
ไดลังเลเลย ที่เพื่อนเห็นคุณแปลกไปนั้น คุณก็แปลกไปจริงๆ แตแปลกไป
ในทางที่ดีขึ้น
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คำถามที่ ๒๐๗
เรียนอาจารยวศินทีนั่ บถือ เมือ่ เราพิจารณาเห็นแลววากายไมใชเรา
เปนเพียงกองธาตุวัตถุที่จิตเราอาศัยอยู ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ยังเห็นวาจิต
เปนเราอยูนั่นเองและบางครั้งก็ฟุงไปดวยความคิด ทั้งสุข ทุกขและไมสุข
ไมทุกข บางครั้งก็มีความวางเปลา วางเฉยเปนอารมณ(ซึ่งมักเปนบอยๆ
ในชีวิตประจำวัน) ดิฉันก็เลยสงสัยอยูวาจะเห็นไดอยางไรวาจิตก็ไมใชเรา
เพราะจิตเราบังคับควบคุมอยูตลอด แมจะกำหนดใหวางเปนสมาธิ ก็มี
จิตควบคุมอยู ตอมา อยูๆก็พบภาวะหนึ่งในจิต ซึ่งภาวะชนิดนี้คอนขางจะ
บรรยายยากคะอาจารย คือมันรูเฉยๆ ไมคิดไมปรุง จะวาไมมีความรูสึกก็
่ คิดทีจะ
่ รูส กึ แตขัน้ ตอนนัน้ ยังไมเกิดขึน้ ซึง่ คิดวา
ไมใช เพราะมันพรอมทีจะ
มันก็ตางจากอารมณที่ไมสุขไมทุกขที่มักจะเปนอยู ตรงที่มันไมมีลักษณะ
ซึมๆ เฉื่อยๆ แตมันคอยที่จะรับรูสิ่งตางๆโดยรอบ ซึ่งเราไมเคยสังเกตเห็น
มันมากอน ดิฉนั แปลกใจมากวามันมีอยูแต
 เราไมเคยเห็นมันเลย เรียนถาม
วา ๑. หลังจากที่พบภาวะนี้แลว จิตมันเริ่มจำได และเมื่อพิจารณาเขาไป
ขางใน มักจะเขาสูภาวะนี้เรื่อยๆ ไมทราบวาถูกตองหรือไม ๒. เคยสงสัย
วาในสมาธินั้นจิตที่ดับวูบๆลงไปแลวเกิดตอเนื่องกันไปเรื่อยนั้น ทำไมดับ
แลวไมดับไปเลย ตอนนี้ก็เลยคิดเอาเองวา เพราะภาวะนั้นมี จิตที่ดับให
เห็นนั้นเพราะมันไมปรุงจึงดับใหเห็น หลังจากนั้นก็สวางวางอยู นั่นใชจิต
เดิมแทหรือไมคะ ๓. ควรปฏิบัติอยางไรตอไป ๔. ถาเราตายลงในภาวะ
จิตเชนนัน้ จะไปอยูภพ
 ภูมใด
ิ คะอาจารย ๕. พรหมลูกฟกเกิดเปนไดเพราะ
อะไรคะ และจะพนจากภาวะนี้ไดอยางไร
ตอบ
ขอใหคุณทำตอไป ทุกอยางทีเกิ
่ ดขึน้ นัน้ ดีแลว ไมตองกลัว ไมตอง
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หวั่นไหว ใหอยูกับปจจุบัน ที่วาจิตไมใชของเรานั้น เพราะเกิดขึ้นตามเหตุ
ปจจัยและดับไปตามเหตุปจจัย ไมเทีย่ ง ไมยัง่ ยืน มีสังขารคอยปรุงแตงให
เปนไปตางๆ
สำหรับเรื่องพรหมลูกฟกนั้น เรียกในภาษาวิชาการวา อสัญญี
พรหม เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผูบำเพ็ญฌาน เมื่อไดฌานที่ ๔ แลว ไมบำรุง
สติสมั ปชัญญะใหดี เมือ่ ลมหายใจเขา-ออกคอยๆดับไป และผูบำเพ็
 ญฌาน
ขาดสติสมั ปชัญญะ สิน้ ชีวติ ลงในเวลานัน้ ก็จะไปเกิดเปนอสัญญีพรหม นา
เสียดายที่อุตสาหบำเพ็ญฌานมาเปนเวลานาน

คำถามที่ ๒๐๘
ผมมีปญหาเรือ่ งการอยูกรุ
 งเทพครับ ผมอยูต างจังหวัดเขามาเรียน
พิเศษครับ เขามาทุกปเลยครับแตก็ยังอยูไมไดมีวิธีแกมั้ยครับ คือสาเหตุ
มาจากหวงพอกับแมครับ โปรดแนะนำดวยนะครับ
ตอบ
คุณไมไดบอกวาเขามาเรียนพิเศษอะไร จำเปนแคไหน ถาไมจำ
เปนจริงๆ ก็ไมตองเขามา เพราะเขามาแลวไมเปนสุข อยูไมได สาเหตุที่
อยูไมไดก็สำคัญคือเปนหวงพอแม เปนจิตสำนึกของลูกที่ดี ถาที่มาเรียน
พิเศษนั้นจำเปนจริงๆ ก็ตองทำใจวาอยูดวยความจำเปน เมื่อหมดความ
จำเปนแลวก็กลับบาน ที่ผมตอบมานี้เหมือนไมไดตอบ แตก็ตอบไดเทานี้
จริงๆ เพราะไมรูขอมูลอื่นๆ

๑๗๑
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คำถามที่ ๒๐๙
ด.ช.ภัค พงศ อายุ ๓.๕ ป (เกิดวันศุกรที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลา
๑๓:๑๔ น.) เปนจ้ำเลือดตามตัว ไปเจาะเลือดดู ปรากฎวาเปนมะเร็งใน
เม็ดเลือดชนิด ALL(เด็กเปนกันมาก โดยไมรูสาเหตุ) ตอนนี้นอนอยูที่จุฬา
อยากขอคำแนะนำจากทานอาจารยเพื่อใหลูกอยูรอดและหายดีโดยเร็ว
ขอขอบพระคุณ
ตอบ
ทราบเรื่องแลวเห็นใจคุณจริงๆ ผมไมมีความรูทางโรค ทางแพทย
ไดแตขอใหคุณทำใจวา คนเราเกิดมาตองแก ตองเจ็บ และตองตาย เสมอ
หนากันไมเลือกวาเปนลูกใคร ขอใหคุณนึกวา ไมใชลูกเราคนเดียวที่เปน
เชนนี้ เรามีเพื่อนรวมทุกขมากมาย แมไมเปนโรคนี้ก็เปนโรคอื่นตั้งแตอายุ
ยังนอย แมลูกเจาฟาเจาแผนดินก็ไมไดเวน จะประสาอะไรกับคนอยาง
เราๆ ทีโรค
่ จะไมคุกคาม แกไขกันไปตามกำลังทีสามารถ
่
จะทำได ผมเอาใจ
ชวยดวย

คำถามที่ ๒๑๐
กราบสวัสดีอาจารยวศินครับ คือผมเปนคนคิดมากครับ เครียด เปน
คนจิตใจออนไหวงาย เปนคนหวงครอบครัวมากครับ บางทีทำใหทำอะไร
ไมไดเลยเพราะหวงครอบครัวมากครับ ผมอายุ ๑๕ ครับ อยูตางจังหวัด
เปนคนเขากับเด็กรุนราวคราวเดียวกันไมคอยได แตจะเขากับผูใหญไดดี
คือสาเหตุที่ผมอยูกรุงเทพไมได อยางนี้ตองไปพบจิตแพทยมั้ยครับ
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ตอบ
ที่คุณหวงพอแมมากนั้น พอแมคุณเปนอะไร ทานชวยตัวเองได
ไหม ที่คุณเครียดนั้นเครียดเรื่องอะไร คำแนะนำในที่นี้ก็คือ คุณมีหนาที่
อะไรขอใหคุณทำหนาที่ของคุณใหดีที่สุด เทานั้นก็พอแลว เรื่องอื่นไมตอง
คิด ใหคุณคิดแตวา “หนาที่ๆๆๆๆ” คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทำหนาที่ของตนดี
ที่สุด คุณอยากเปนคนดีตองทำหนาที่ อยาไปมัวเครียดอยูเลย

คำถามที่ ๒๑๑
อาจารยวศินที่นับถือ หลังจากไดเรียนถามอาจารยในครั้งกอน
ดิฉนั เกิดความรูเข
 าใจแลวคะ ทำใหเขาใจในคำสอนของพระอาจารยทีดิ่ ฉนั
ใชเปนแนวปฏิบตั ดิ วยวา ตอไปจะเห็นวาทัง้ กายและใจ คือทุกขลวนๆ(เมือ่
กอนไมเขาใจเลยวาทำไม) เพราะจิตมันมักจะปรุงตลอดเวลา ไมวาในทาง
กุศล หรือ อกุศล ตัวมันเปนทุกขไมสามารถคงสภาพไวไดเลย จึงเกิดดับทุก
ขณะ ดิฉันจะทำตอไปตามที่อาจารยบอก หวังเปนอยากยิ่งวาวันหนึ่งจะ
ไดกราบอาจารยคะ ขอบุญจริยาที่อาจารยบำเพ็ญ เปนปจจัยใหอาจารย
ประสพความสุขทั้งโลกปจจุบันและถึงความสิ้นภพใน ปจจุบันชาติดวย
เทอญ
ตอบ
ขอบคุณมากๆ คุณก็เปนเชนเดียวกัน ขอใหสิ้นภพสิ้นชาติเร็วๆ
เพราะยังมีภพชาติอยูตราบ

ใดก็ยังมีทุกขอยูตราบ

นัน้ ไมมทุี กขสำหรับผูไม

เกิด (นตฺถิ ทุกฺขํ อชาตสฺส)
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คำถามที่ ๒๑๒
เรียนถามทานอาจารยวา การที่เราตักบาตรตอนเชากับพระหนึ่ง
รูปโดยไมเจาะจงถือวาเปนสังฆทานไหมครับ
ตอบ
เปนครับ เปนสังฆทาน สังฆทานทำงายถาเราทำเปน และตอง
ทำใจใหไดดวยวา พระเณรรูปไหนมาก็ชางเถอะ เราใสบาตรอุทิศพระ
อริยสงฆ เพียงเทานี้ก็เปนสังฆทานเต็มที่แลว

คำถามที่ ๒๑๓
เรียนอาจารย ดิฉันติดตามรายการวิทยุแสงเทียนเสียงธรรมมา
นานแลว แตเห็นวาเทปคำสอนของอาจารยที่ออกอากาศมีอยูเพียงไม
กี่หัวขอ จึงไดสอบถามไปยังทางสถานี เขาบอกวาอาจารยไมไดสงเทปมา
ใหใหม ดิฉันจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหจากอาจารยไดโปรดสง
เทปไปใหม จักเปนพระคุณอยางสูงคะ ดิฉันเชื่อวาคงมีหลายคนที่ติดตาม
ฟงและไดประโยชนอยางมากจากรายการดังกลาว
ตอบ
ธรรมดา ผมไมไดเปนคนสงเทป มีลูกศิษยคนหนึ่ง ทำหนาที่สง
เทปมาตลอด ตอนนี้เขาไมคอยสบายจึงไมไดทำเทปใหมสง มีหลายคน
บนวาเปดซ้ำๆ วนเวียนอยูไมกี่เรื่อง คุณสงขาวมาก็ดีแลว ผมดีใจ จะ
พยายามหาทางสงเทปใหมไปใหสถานี แตคงเปนเทปคำบรรยายที่ไมมี
การตัดตอใหพอเหมาะกับเวลา ทางสถานีคงตองหยุดเอาเองเมื่อหมด
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เวลา ที่จริงผมคิดอยูนานแลวเหมือนกันแตไมไดทำสักที นึกวาปลอยให
เลิกไปเอง แตเมื่อคุณเขียนมาเชนนี้ คงตองหาทางสงเทปใหมไปใหและ
มอบใหลูกศิษยคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบตอไป ขอขอบคุณอีกครั้ง

คำถามที่ ๒๑๔
๑. มรรค ผล นิพพานตางกันอยางไรคะ ๒. เหตุใดวิปสสนูปกิเลส
จึงเปนเครือ่ งเศราหมองของวิปส สนา ทัง้ ทีดู่ จะเปนสภาวธรรมทีดี่ ทัง้ นัน้ เลย
๓. ทานอาจารยมีความเห็นวา ควรจะทำอยางไรกับสื่อทางหนังสือพิมพ
โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ ที่สะทอนสภาพสังคมที่โหดราย รุนแรง ขาดศีล
ธรรม (ซึง่ ก็เปนความจริง)คะ ควรควบคุมใหมาก หรือปองกันแกไขอยางไร
ไมใหมีผลโนมนาวใจคนไปในทางลบคะ กราบขอบพระคุณทานอาจารย
เปนอยางสูงคะ
ตอบ
๑. ในขณะทีตั่ ดกิเลสเปนอริยมรรค เมือ่ ตัดกิเลสไดแลวเปนอริยผล
เปรียบเหมือนกินขาว ในขณะที่กินอยูเปนอริยมรรค อิ่มแลวเปนอริยผล
เกิดความสุขจากการอิ่มนั้นเปนนิพพาน เปรียบเหมือนกินยาก็ได ขณะที่
ยากำลังขจัดโรคเปนอริยมรรค โรคหายแลวเปนอริยผล สุขสบายเพราะ
หายโรคนั้นเปนนิพพาน
๒. เพราะมันทำใหเพลิดเพลินหลงอยู ติดอยู ไปไมถึงนิพพาน
เปรียบเหมือนคนเดินทาง มัวหลงชมสวนดอกไม
๓. เรื่องที่คุณเลามานั้นเปนปรากฏการณทางสังคม จะแกก็ตอง
แกที่ใจคนกอน ตามพระพุทธพจนที่วา สิ่งทั้งหลายเกิดจากใจกอน (มโน
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ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา) หรือพระพุทธพจนที่วา จิตนำโลกไป (จิตฺเตน นียติ
โลโก) ถาจิตของคนในสังคมดีปรากฏการณของสังคมก็จะดี ถาจิตของ
คนในสังคมชั่วปรากฏการณของสังคมก็จะต่ำทราม
ด ว ย เหตุ นี้ จึ ง เป น ความ จำเป น อย า ง ยิ่ ง ที่ เรา จะ ต อ ง หั น มา
ปรับใจคน พัฒนาจิตของคนใหมีธรรมและมีปญญา ไมใชใหมากไปดวย
ตัณหาความทะยานอยากอันไมมีที่สิ้นสุด นักปราชญทานกลาววาเพราะ
ตัณหาวิจิตรทำใหจิตวิจิตร จิตวิจิตรทำใหกรรมวิจิตร กรรมวิจิตรทำให
สัตววิจิตร คำวา “วิจิตร” ที่กลาวถึงในที่นี้ หมายความวาหลากหลาย
รวมความวา ตัณหาหลากหลายทำใหความคิดเปนไปตางๆ สรางกรรม
ตางๆ ทำใหคนเปนไปตางๆ ทานจึงสรุปวา สัตวโลกเปนไปตามกรรม
ปรากฏการณ ทาง สังคม ที่ ต่ำ ทราม จะ แก ไม ได ถา ไม ไป แก ที่ จิต ของ คน
กอน จิตชั่วยอมจะพูดชั่วและทำชั่ว ความทุกขก็ตามมาเหมือนลอเกวียน
ตามรอยเทาโค พระพุทธเจาตรัสไวอยางนี้

คำถามที่ ๒๑๕
ในยามที่ตองประสบกับโลกธรรม ๘ โดยเฉพาะในทางเสื่อมตางๆ
เราควรตั้งความรูสึกอยางไร เพื่อจะดำรงชีวิตอยูตอไปได โดยเฉพาะบาง
คนถึงคิดฆาตัวตาย เพื่อหนีปญหาก็มีใหเห็นอยูบอยครั้ง
ตอบ
ควรจะตั้งความรูสึกไวเสมอวา สิ่งที่เกิดขึ้นแลวแกเรานี้มันไม
เที่ยง มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ไมมีอะไรยั่งยืน ทุกขก็ไมยั่งยืน สุข
ก็ไมยั่งยืน ขอใหตั้งความรูสึกอยางนี้ไวเสมอ โลกธรรมทั้งฝายลบและฝาย
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บวกก็จะไมอาจครอบงำจิตใจได ถาไดก็ไมนาน ขอใหคุณระลึกไวเสมอ
วา โลกธรรม ๘ นั้นมันพวงกันอยูทั้งฝายบวกและฝายลบ เราตองการ
เพียงฝายเดียวไมได ถาไมตองการก็ตองไมตองการทั้งสองฝาย เชน เมื่อ
ไดลาภก็ไมดีใจ พอเสื่อมลาภก็ไมเสียใจ เปนตน

คำถามที่ ๒๑๖
ขอบคุณ คุณขวัญเปนอยางยิ่งที่เรียนเชิญทานอ.วศิน มาเปนผู
ตอบปญหาใหกับพวกเราในwebอยางนี้ เนื่องจากทานเปนผูทรงความ
รู รูลึก, รูกวาง, รูจริงระดับ top ๕ ทานหนึ่งของเมืองไทย หนังสือที่ทาน
เขียนก็แจมแจงยิ่งนักอานเขาใจงาย สำนวนโวหารจับใจ ใครบางอาน
“อานนท พุทธอนุชา” แลวไมน้ำตาซึม จึงนับเปนความโชคดีของพวก
เราจริงๆที่มีทานอ.วศิน เปนกัลยาณมิตรอยูเชนนี้ ขออาราธนาคุณพระ
ศรีรตั นตรัยปกปกรักษาทานอาจารยวศิน อินทสระใหอยูเป
 นรมโพธิร์ มไทร
แกพวกเราไปอีกนานแสนนาน
ตอบ
ขอ เขียน ของ คุณ เพียง สั้นๆ นี้ นับ วา เปน กำลัง ใจ อยาง ดี เยี่ยม
สำหรับผมผูซึ่งเปนเหมือนตนไมใกลฝง คำพูดของคุณเปนเหมือนปุยที่ดี
และไมสำหรับค้ำยันใหตนไมมีกำลังที่จะตายตานลมอยูตอไปได ผมอยู
ในวัยชราที่มีโรครายไขเจ็บรุมลอมคุกคามอยูเสมอไมรูจะแตกดับในวัน
ใด พยายามทำสิ่งที่เปนประโยชนแกสังคมเทาที่กำลังตางๆ พอมีอยูและ
อำนวยใหทำได ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง และขออวยพรใหคุณประสบ
ความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและเจริญรุงเรืองในธรรม ยิ่งๆขึ้นไป
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คำถามที่ ๒๑๗
ถาคนเราเกิดมาเพราะมีบุญกรรมเปนตัวกำหนด คนทำดี ก็ไดไป
เกิดในที่ดีๆ คนทำชั่วก็ไปเกิดในที่ๆไมดี อยากทราบวาแลวชาติแรกของ
คนเราเกิดเปนตัวอะไร ในเมื่อเปนชาติแรกก็หมายความวายังไมเคยเกิด
มากอน แลวอะไรที่ทำใหเราตองเกิด ในเมื่อคนเรายังไมเคยเกิดแลวจะไป
ทำอะไรที่ดีกับไมดีไวที่ไหน ชวยตอบหนอยครับ สงสัยมาก
ตอบ
พระพุทธเจาทานตรัสบอกวา เงื่อนตนของสังสารวัฏไมปรากฏ
เพราะฉะนั้นจึงไมควรแสวงหาเบื้องตนของสังสารวัฏนั้น มะมวงตนหนึ่ง
เรายังไมรูวามันเริ่มตนตั้งแตเมื่อไร ไมตองกลาวถึงสังสารวัฏอันยาวนาน
ของมนุษย

