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คำำ�ปร�รภ

เม่�อปีท่ี่�แลุ้่ว ม่ก�รุรุวบรุวมข้อเข่ยนของข้�พิเจ้ำ�ท่ี่�เป็น 
“วิสัชน�” ค่อก�รุตอบคำ�ถ�มท่ี่�ม่คนส�งม�เพ่ิ�อขอคว�ม
เห็นเก่�ยวกับปรุะเด็นต��งๆ โดยพิิมพ์ิเป็นหนังส่อช่�อว�� 
“คำ�ตอบ”

“ป่จำฉ�” แลุ่ะ “วิสัชน�”เหลุ่��น่�  เก่อบทัี่�งหมดปรุ�กฏ
เป็นครัุ�งแรุกในเพิจำ “ข้อธิรุรุมคำ�สอน พิรุะไพิศ�ลุ่ วิส�โลุ่” 
(www.facebook.com/visalo)  อย��งไรุกต็�มยงัม่ “ป่จำฉ�-
วิสัชน�” อ่กม�กม�ยท่ี่�ไม�ได้ต่พิิมพิใ์นหนงัส่อเลุ่�มนั�น  ด้วย
เหต่น่�ค่ณส่ภ�พิรุ พัิฒน�ศิริุ  ซ่ึ่�งเป็นบรุรุณ�ธิิก�รุหนังส่อ
เลุ่�มนั�น จ่ำงได้รุวบรุวม “ป่จำฉ�-วิสัชน�” ท่ี่�เหลุ่่อจำำ�นวนหน่�ง 
ม�พิิมพ์ิเป็นเลุ่�มต�อเน่�อง ให้ช่�อว�� “คำ�ตอบ 2” โดยแบ�ง
เน่�อห�เป็นบที่ แลุ่ะม่คำ�เกริุ�นนำ�ของข้�พิเจ้ำ�

ควรุกลุ่��วด้วยว�� เน่�อห�ส�วนหน่�งในหนังส่อเลุ่�มน่�  
มิได้เป็น “ป่จำฉ�-วิสัชน�” โดยตรุง แต�คัดม�จำ�กข้อเข่ยน 
ของข้�พิเจ้ำ�ในท่ี่�ต��งๆ แลุ้่วนำ�เสนอในรูุป “ป่จำฉ�-วิสัชน�” 
ค่อ ม่ก�รุตั�งคำ�ถ�มเพ่ิ�อให้สอดคลุ้่องกับเน่�อห�  “ป่จำฉ�-
วิสัชน�” ส�วนน่�ถูกนำ�ไปต่พิิมพ์ิในหนังส่อพิิมพ์ิ “คม 
ชัด ลุ่่ก” โดยม่ค่ณมนสิก่ลุ่ โอว�ที่เภสัชช์ เป็นผูู้้คัดสรุรุ 
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นอกจำ�กนั�นยังม่อ่กส�วนหน่�งท่ี่�เป็นก�รุสนที่น�ในลัุ่กษัณะ
ป่จำฉ�-วิสัชน�รุะหว��งก�รุสนที่น�กับช�วต��งช�ติ

ท่ี่�อย�กกลุ่��วยำ��ก็ค่อ ขอให้ถ่อว��คำ�ตอบในหนังส่อ
เลุ่�มน่�เป็นเพ่ิยงคว�ม เห็นหน่�งเที่��นั�น ซ่ึ่�งอ�จำจำะผิู้ดหรุ่อไม�
รุอบด้�นกไ็ด ้ ข้�พิเจำ�้เช่�อว��ม่คำ�ตอ บท่ี่�ด่กว��น่� ซ่ึ่�งเจำ�้ของ
คำ�ถ�มอ�จำพิบได้จำ�กแหลุ่�งอ่�น  จำะว��ไป แลุ้่วคำ�ตอบท่ี่�
ด่ท่ี่�ส่ด ผูู้้ถ�มส�ม�รุถค้นพิบด้วยตัวเอง ห�กม่โอก�ส
ใครุ�ครุวญอย��งแท้ี่จำริุง

เช�นเด่ยวกับเลุ่ �มแรุก หนังส่อเลุ่�มน่�ได้รัุบคว�ม
เอ่�อเฟ้ื้�อจำ�ก “เพิลุ่งด�บแม�นำ��รุ้อยส�ย” ซ่ึ่�งเข่ยนภ�พิ
ปรุะกอบให้ตลุ่อดทัี่�งเลุ่�ม ที่ำ�ให้หนังส่อเลุ่�มน่�น��อ��นยิ�งข่�น

ขออน่โมที่น�ในก่ศลุ่เจำตน�แลุ่ะวริิุยะของค่ณส่ภ�พิรุ  
แลุ่ะคณะ รุวมทัี่�ง “เพิลุ่งด�บแม�นำ��รุ้อยส�ย” ท่ี่�ช�วยให้
หนังส่อเลุ่�มน่�สำ�เร็ุจำเป็นรูุปเลุ่�ม  หวังว��หนังส่อเลุ่�มน่�จำะ
ให้แง�คิดท่ี่�ช�วยให้ผูู้้ท่ี่�ม่คำ�ถ�มคลุ้่�ยๆ กันอยู�ในใจำค้นพิบ 
คำ�ตอบท่ี่� เหม�ะ สมกับตนเอง ซ่ึ่�งนอกจำ�กจำะช�วย 
สรุ้�งคว�มกรุะจำ��งแก�ตนแลุ้่ว ยังเป็นปรุะโยชน์ในก�รุ
ดำ�เนินช่วิตด้วย

พระไพศ�ล วิิส�โล
วันมห�ปว�รุณ�

2 ต่ลุ่�คม 2563
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ความทุุกข์์กายมักเกิดจากปััจจัย

ภายนอก แต่่ความทุุกข์์ใจนั�น

มักเกิดจากการวางใจไม่ถููกต้่อง 

เช่่น คิดฟุุ้�งปัรุงแต่่งในทุางลบ  

อาลัยอดีต่ พะวงอนาคต่  ทีุ�สำำาคัญ

ก็คือการยึดติ่ดสิำ�งต่่างๆ โดย

ไม่รู้จักปัล่อยวาง  หิินหินักเพียงใด  

ก็ไม่ทุำาให้ิเราทุุกข์์ จนกว่าเราจะ

แบกมัน  แต่่ทัุ�งๆ ทีุ�ทุุกข์์เพราะแบก  

เหิตุ่ใดผูู้้คนจึงยังแบกมันอยู่  

นั�นเป็ันเพราะความไม่รู้ตั่ว  

คือข์าดสำติ่ รวมทัุ�งไม่รู้ความจริง 

คิดว่ามันเทีุ�ยงหิรือควบคุมบังคับ

บัญช่าได้ เมื�อใดทีุ�เรามีสำติ่ รู้สึำกตั่ว 

หิรือรู้จักปัล่อยวางได้ ใจก็จะโปัร่ง

เบา เป็ันอิสำระ ดังนั�นจึงควรหัินมา

มองต่น ปัรับใจให้ิถููกต้่อง อย่ามัว

โทุษคนอื�น อย่างไรก็ต่าม นอกจาก

การ “ทุำาจิต่” แล้ว  การ “ทุำากิจ” 

ก็สำำาคัญ เช่่น เมื�อป่ัวย ก็ต้่องรู้จัก

รักษากาย เมื�อมีปััญหิากับผูู้้อื�น ก็

ควรปัรับความสัำมพันธ์์ให้ิดีขึ์�น
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ชี ี วิ ิ ต  กา รง าน

โยมทำำงานร้้านหนังสืือ เวลาพร้ะสืงฆ์์ท่ำานมาซืื้�อหนังสืือ
จำำพวกเกมออนไลน์ บััตร้เล่นเกม การ์้ตูน เลยเถิิดไปถึิง
หนังสืือภาพวาบัหวิว โยมรู้้สึืกอึดอัดใจำมากในการ้ขายให้
ท่ำาน ไม่ทำร้าบัว่าจำะพูดปฏิิเสืธท่ำานอย่างไร้จึำงจำะเหมาะสืม 
คะ เคยแจ้ำงท่ำานๆ แล้วว่า ขออนุญาตไม่ขายนะคะ ท่ำาน
ถิามว่าทำำไมล่ะ ซืื้�อไปฝากคนอื�น โยมเลยอึ�งๆ พูดไม่ออก 
ขอความเมตตาช้ี้�ทำางด้วยค่ะ

ตอบ: คุุณทำำ�ถููกแล้้วท่ำ�ไม่่ยอม่ข�ยให้้ท่ำ�นเพร�ะเป็็นส่ิ่�งท่ำ�
ไม่่เห้ม่�ะสิ่ม่แก่สิ่ม่ณสิ่�รปู็ ห้�กท่ำ�นยังยืนยันจะซืื้�อ ก็คุวร
บอกท่ำ�นว่� ถู้�ญ�ต่ิโยม่ของท่ำ�นม่�ซืื้�อจึงจะข�ยให้้ เพร�ะ
กลั้วบ�ป็จะเก่ดแก่ตินเองห้�กข�ยห้นังสืิ่อแบบนั�นให้้พระ

. . .
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12 คำ�ตอบ ๒

ม้พร้ะ 2 รู้ป มายืนอยู่หน้าบ้ัานขอปัจำจัำย แต่เพื�อน 
เกิดความลังเลว่าควร้ให้หรื้อไม่ควร้ให้เพร้าะแยกไม่ออก 
ว่าเป็นพร้ะจำริ้งหรื้อพร้ะปลอม ก็เลยขอดูบััตร้ปร้ะจำำตัวพร้ะ 
--- การ้ขอดูบััตร้จำะเป็นบัาปหรื้อเปล่าคะ 

ตอบ: คุุณขอดูบตัิรป็ระจำ�ตัิวพระห้รือห้นังสืิ่อสุิ่ทำธ่ิ เพร�ะ
ม่่เจติน�ด่ติ่อพระศ�สิ่น�แล้ะสิ่ถู�บันสิ่งฆ์์ ไม่่ถืูอว่�เป็็น
บ�ป็ เป็็นว่ธ่ิก�รห้นึ�งท่ำ�ช่่วยป้็องป็ร�ม่ม่่ให้้ม่่ก�รห้ล้อกล้วง
ช่�วบ้�นห้รือห้�ป็ระโยช่น์จ�กผ้้�ก�สิ่�วพัสิ่ติร์ ห้�กผู้้ทำ่� 
ถููกถู�ม่ห้�ห้นังสืิ่อสุิ่ทำธ่ิแสิ่ดงคุว�ม่ไม่่พอใจ คุุณคุวรอธ่ิบ�ย
ว่�ท่ำ�ทำำ�เช่่นนั�นเพื�อป็้องกันม่่ให้้ม่่จฉ�ช่่พฉวยโอก�สิ่สิ่ร้�ง
คุว�ม่ห้ม่่นห้ม่องแก่พระศ�สิ่น�

. . .

ดิฉัันทำำงานเก้�ยวกับัร้้านอาหาร้และสืถิานท้ำ�จัำดงาน
แต่งงาน ร้วมถิึงงานเล้�ยง รื้�นเร้ิง สืังสืร้ร้ค์ ทำำหน้าท้ำ� 
ทำางการ้ตลาดร้วมถึิงการ้ขาย การ้ท้ำ�ต้องเจำร้จำาโน้มน้าว 
ขายอาหาร้และเครื้�องดื�ม ร้วมถึิงเครื้�องดื�ม ท้ำ� ม้
แอลกอฮอล์และการ้ละเล่นรื้�นเริ้งต่างๆ นั�น ขัดกับั
อริ้ยมร้ร้คม้องค์แปดหรื้อไม่คะ
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13พระไพศาล วิสาโล

ตอบ: ก�รม่่อ�ช่่พห้รือห้น้�ท่ำ�ดังกล่้�วจัดว่�เป็็นม่่จฉ�
อ�ช่่วะแล้ะม่่จฉ�วณ่ช่ช่� เพร�ะเป็็นก�รชั่กช่วนแล้ะ
สิ่นับสิ่นุนให้้คุนห้ม่กมุ่่นในอบ�ยมุ่ขอันเป็็นทำ�งแห้่งคุว�ม่
เสืิ่�อม่ อ�ช่่พดังกล้่�วย่อม่ขัดกับอร่ยม่รรคุม่่องค์ุแป็ด ซึื้�ง
ข้อห้นึ�งในอร่ยม่รรคุคืุอสัิ่ม่ม่�อ�ช่่วะ

. . .

ตอนน้�ดิฉัันอายุ 30 ปี ทำำงานฝ่ายขายของโร้งแร้ม กำลัง
ทำำงานเพื�อเงิน ร้ะหว่างท้ำ�ทำำก็ไม่ม้ความสุืข แม้จำะเป็นงาน
สืบัายๆ ก็ตาม เพร้าะดิฉัันไม่จำริ้งใจำกับัการ้ทำำงานแบับัน้�
เลย แต่ครั้�นจำะออกจำากงานก็ม้ภาร้ะหน้�สิืน กยศ. ยิ�งอ่าน
ธร้ร้มะก็ยิ�งกังวลว่าจำะแก้ไขยังไงด้ พร้ะท่ำานว่าทำำงานไม่ม้
ความสุืขก็ไร้้ค่าถืิอว่า หลอกตัวเอง ขอความเมตตาช้ี้�ทำาง
กร้ะจ่ำางแจ้ำงด้วยค่ะ

ตอบ:  ห้�กคุุณม่่คุว�ม่จำ�เป็็นต้ิองทำำ�ง�นใดก็ติ�ม่ ไม่่ว่�
ง�นอ�ช่่พห้รือง�นบ้�น คุวรม่่คุว�ม่สิุ่ขกับง�นนั�นๆ อัน
น่�อยู่ท่ำ�ก�รว�งใจ ห้รือก�รม่่แรงจูงใจท่ำ�ถููกต้ิอง แทำนท่ำ�คุุณ
จะมุ่่งทำำ�ง�นเพื�อเง่น คุุณล้องเป็ล่้�ยนม่�เป็็นก�รทำำ�ง�น
เพื�อฝึึกฝึนพัฒน�ติน ขัดเกล้�ตินเอง ห้รือเพื�อเกื�อกูล้ผู้้อื�น 
ง�นเด่ยวกันแต่ิให้้ผ้ล้ต่ิอจ่ติใจต่ิ�งกัน ขึ�นอยู่กับทัำศนคุต่ิ
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14 คำ�ตอบ ๒

แล้ะก�รว�งใจขณะทำำ�ง�น ถู้�คุุณทำำ�ง�นด้วยจุดมุ่่งห้ม่�ย
ซึื้�งเร่ยกว่�เป็็นก�รทำำ�ง�นด้วยฉันทำะ ไม่่ใช่่ด้วยตัิณห้�  
อ่กทัำ�งทำำ�ง�นอย่�งม่่สิ่ต่ิ ใจอยู่กับปั็จจุบัน ห้รือห้มั่�นติ�ม่ดู
รู้ใจตินเองอยู่เสิ่ม่อ ง�นนั�นสิ่�ม่�รถูกล้�ยเป็็นก�รป็ฏ่ิบัต่ิ
ธิรรม่ได้ แล้ะช่่วยให้้คุุณพบคุว�ม่สิ่ขุท่ำ�ป็ระเสิ่ร่ฐได้ ดังท่ำ�ท่ำ�น
อ�จ�รย์พุทำธิทำ�สิ่กล่้�วว่� “สุิ่ขแท้ำม่่อยู่แต่ิในง�น”

. . .

ดิฉัันซื้ื�อสิืนค้าทำางอนิเตอร้เ์น็ต ดิฉัันกลวัว่าจำะถิกูโกงเลย
บัอกว่าให้ส่ืงของก่อนแล้วจำะโอนเงินให้ เขาบัอกว่าถิ้า
กลัวจำะโอนมัดจำำมาก่อนก็ได้ พอได้ของค่อยโอนท้ำ�เหลือ 
พอดิฉัันโอนไปสัืกพักก็ติดต่อไม่ได้ เลยทำร้าบัว่าถูิกโกงเงิน 
๑,000 บัาทำ ดฉัิันอยากจำะแจำง้ความ แตม้่คนบัอกวา่ให้ถืิอวา่ 
ฟาดเคร้าะห์ ตำร้วจำเห็นยอดเงินก็คงไม่ทำำอะไร้ ไม่ตามเรื้�อง 
ให้เส้ืยเวลา เขาคงทำำมานานมากเลยไม่ม้ใคร้จัำบัตัวได้ และ
กล้าท้ำาทำายไม่เกร้งกลัวต่อบัาป ดิฉัันควร้แจ้ำงความด้ 
หรื้อไม่คะ ปกติดิฉัันทำำงานค้าขายทำางอินเตอร์้เน็ตร้ะวัง
อย่างมากแต่ยังพลาด

ตอบ: สิ่�เห้ตุิท่ำ�เข�ป็ระกอบม่่จฉ�ช่่พเช่่นน่�ได้น�น ส่ิ่วน
ห้นึ�งคุงเป็็นเพร�ะผู้้เส่ิ่ยห้�ยทัำ�งห้ล้�ยไม่่คุ่ดจะเอ�เรื�อง
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เนื�องจ�กเห็้นว่�เป็็นเง่นจำ�นวนเล็้กน้อย ไม่่อย�กเส่ิ่ยเวล้� 
ถืูอว่�เป็็นก�รฟ�ดเคุร�ะห์้ อย่�งท่ำ�ม่่คุนแนะนำ�คุุณเช่่นนั�น 
ก�รป็ล่้อยว�งไม่่โกรธิเคืุองเป็็นเรื�องด่ แต่ินอกจ�กก�ร “ทำำ�
จ่ติ” แล้้ว ก�ร “ทำำ�ก่จ” ก็เป็็นส่ิ่�งสิ่ำ�คัุญ เช่่นก�รทำำ�ห้น้�ท่ำ�
ต่ิอส่ิ่วนรวม่ กล่้�วคืุอ ช่่วยกันป้็องกันม่่ให้้ม่่จฉ�ช่่พกำ�เร่บ 
อันจะเป็็นก�รสิ่ร้�งคุว�ม่เดือดร้อนแก่ผู้้คุนอ่กม่�กม่�ย 
ก�รแจ้งคุว�ม่เป็็นว่ธ่ิห้นึ�งในก�รทำำ�ก่จในฐ�นะพล้เม่ืองด่ 
แม้่ว่�คุว�ม่ห้วังท่ำ�จะได้เง่นคืุนจะม่่น้อยก็ติ�ม่ แต่ิอย่�งน้อย
ก็ทำำ�ให้้ติำ�รวจม่่ห้ล้ักฐ�นเพ่�ม่ขึ�นในก�รดำ�เน่นก�รกับเข� 
(ห้�กคุ่ดจะทำำ�) ถึูงแม้่ติำ�รวจจะไม่่กระตืิอรือร้นก็ไม่่คุวร
เส่ิ่ยใจเพร�ะอย่�งน้อยคุุณก็ได้ทำำ�ส่ิ่�งท่ำ�คุวรทำำ�แล้้ว

. . .

ช้ี้วิตท้ำ�ม้อยู่ขณะน้�เหมือนจำนมุม ทำำธุร้กิจำถูิกโกง เป็นหน้�
ธนาคาร้มาก ทำำได้แค่ปร้ะคองช้ี้วิตไปวันๆ ไม่ม้เงินจำ่าย
เจ้ำาหน้� อยากหน้ให้พ้นๆ จำากโลกน้�ครั้บั ทำำใจำยากมาก 
ฟังธร้ร้มะก็พอช่ี้วยบ้ัางแต่ก็เกิดความทุำกข์ในใจำเกือบั
ตลอดเวลา

ตอบ:  แม้่จะเป็็นห้น่�ก็ไม่่ไดห้้ม่�ยคุว�ม่ว�่ช่่ว่ติจะถึูงจุดอับ
ห้รือต่ิบตัิน ม่่คุนจำ�นวนไม่่น้อยเป็็นห้น่�นับรอ้ยๆ ล้้�นบ�ทำ 
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ห้รืออ�จถึูงพันล้้�นบ�ทำ (โดยเฉพ�ะช่่วงว่กฤติเศรษฐก่จปี็ 
4๐) แต่ิเข�เห้ล้�่นั�นไม่่ท้ำอแท้ำ แม้่กล้�ยเป็็นคุนล้้ม่ล้ะล้�ยแติ่
ก็สิ่�ม่�รถูพ�ตัิวฟันฝ่ึ�อุป็สิ่รรคุทัำ�งห้ล้�ยม่�ได้ จนทุำกวันน่� 
สิ่�ม่�รถูเร่�ม่ต้ินช่่ว่ติให้ม่่ แล้ะกลั้บม่�ม่่ฐ�นะพอสิ่ม่คุวร

ถึูงจะเป็็นห้น่� คุุณก็สิ่�ม่�รถูดำ�เน่นช่่ว่ติอย่�งม่่คุว�ม่
สุิ่ขได้ติ�ม่อัติภ�พ อย่�ว่�แต่ิเป็็นห้น่�เล้ยม่่ห้ล้�ยคุนต่ิดคุุก
เพร�ะต้ิองโทำษน�นนับส่ิ่บปี็ เข�ก็ยังสิ่�ม่�รถูห้�คุว�ม่สุิ่ข
จ�กช่่ว่ติในเรือนจำ�ได้ ขอเพ่ยงแติ่ไม่่ห้ม่ดห้วังทำ้อแทำ้กับ
ช่่ว่ติ ห้รือจม่ป็ลั้กอยู่ในคุว�ม่ทุำกข์ พย�ย�ม่ม่่คุว�ม่สุิ่ขอยู่
กับปั็จจุบัน เผ้ล้อปุ็�บเด่ยวก็ได้ออกจ�กคุุกเป็็นอ่สิ่ระแล้้ว 

อ�ติม่�อย�กจะพูดว่�ห้น่�ไม่่ได้ทำำ�ให้้ทุำกข์ แต่ิก�ร
แบกห้น่�ไม่่ยอม่ว�งติ่�งห้�กทำ่�ทำำ�ให้้ทุำกข์เช่่นเด่ยวกับ 
ก้อนห่้นจะให้ญ่แคุ่ไห้น ห้นักแคุ่ไห้น ก็ไม่่ทำำ�ให้้ทุำกข์จนกว่�
จะเข้�ไป็แบกมั่น  ห้น่�ม่่ไว้เพื�อช่ำ�ระ ไม่่ได้ม่่ไว้ให้้แบก ถู้�
ล้องป็ล่้อยว�งม่นัจ�กใจบ�้งคุุณจะรู้สิ่กึเบ�สิ่บ�ย พูดอย่�ง
น่�ไม่่ได้ห้ม่�ยคุว�ม่ว่�ไม่่ต้ิองใช้่ห้น่� เมื่�อม่่ห้น่�ก็คุวรช่ำ�ระ แต่ิ
ช่ำ�ระได้เท่ำ�ไห้ร่ก็เท่ำ�นั�น อย่�มั่วกังวล้ว่�ห้น่�ยังเห้ลื้ออ่ก
ม่�กม่�ยแคุ่ไห้น นั�นเป็็นเรื�องอน�คุติ ห้�กม่ัวพะวงห้รือ
แบกมั่นไว้ติล้อดเวล้�คุุณจะเห้นื�อยแล้ะห้ม่ดแรงได้ง่�ย

. . .
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