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ชมรมกัลยาณธรรม 

ขอนอมถวายเปนพุทธบูชา

และ

กราบบูชาอาจริยคุณ 

แด

ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร



คำนำในการจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชา
  “ ตราบ ใด ที่ ยัง มี ผู ดำเนิน ตาม อริยมรรค มี องค แปด   โลก นี้ ยอม 
ไม วาง จาก พระ อรหันต ”   ตาม คำ กลาว ขาง ตน ถือวา เรา ยัง โชค ดี ที่ เกิด 
มา ใน ยุค ที่ ยัง มี พระ อริยบุคคล ดำเนิน สืบทอด บท พิสูจน แหง การ ปฏิบัติ 
ใน พระพุทธ ศาสนา อยาง ตอ เนื่อง ไม ขาด สาย   แต ทาน เหลา นี้ นับ วา เปน 
สัดสวน นอย มาก ใน จำนวน ผู ที่ สนใจ พระพุทธ ศาสนา ถึง ขั้น ปฏิบัติ อุทิศ 
ตน เพื่อ พิสูจน สัจ จ ธรรม   ยิ่ง ทาน ผู รู จริง ที่ มี ความ เสีย สละ อุทิศ ตน เพ่ือ 
ประกาศ พระ ธรรม ยิ่ง มี นอย นัก  
   ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   คอื หนึง่ ใน ผู รู ผู อทุศิ ตน เพ่ือ พสิจูน 
สัจ จ ธรรม จน ถองแท กระจาง สวางไสว ใน ดวง จิต   แลว ยัง ทุมเท อุทิศ ตน 
เปน โคม สวาง แหง พระ พุทธะ ฉาย สอง ใจ มวลชน ผู อยู ใน หวง ทุกข   ดั่ง 
ปฏิปทา ของ ทาน อาจารย ที่ กลาว วา   “ ผู รู จริง จะ ไม ทิ้ง สังคม และ ยอม จะ 
มี สำนึก กตัญู ตอบแทน คุณ ของ พระพุทธเจา ”  
   นับ เปน วาสนา ยิ่ง ของ พวก เรา ที่ มี แบบ พิมพ - ครู ผู เปยม เมตตา 
และ ปญญา แหง พระ พุทธะ   ทาน อุทิศ เวลา ให แก งาน ประกาศ ธรรม 
อยาง ตอ เนื่อง ดวย เปยม เมตตา   หวัง ให เพื่อน รวม ทุกข ได พบ แสง สวาง 
แหง ปญญา ถูก ตรง ฉาย สอง ชีวิต   หนึ่ง ใน ลาน กุศล กิจ ที่ ทาน บำเพ็ญ คือ 
หนังสือ สนทนา ภาษา ธรรม นี้   ซึ่ง สืบทอด ธรรม ทาน ตอ เนื่อง มา ถึง เลม ที่   
๒๐   แลว   เนื่อง ใน มงคล วาระ   ๗๒   ป   อายุ วัฒน มงคล   ของ ทาน อาจารย 
เวียน มา ครบ รอบ ใน เดือน กันยายน   ศก นี้   ขอ นอม บูชา อาจริย คุณ แด ทาน 
อาจารย   ดร.สนอง   ว รอุ ไร   ครู ผู เปน แบบ อยาง และ กำลัง ใจ ที่ ยิ่ง ใหญ ใน 
เสน ทาง ธรรม ของ ปวง ศิษย ทุก คน 
 

 ทพญ . อัจฉรา   กลิ่น สุ วรรณ 
 ประธาน ชมรม กัลยาณ ธรรม 



ออนุโมทนาากถาา

 ดร.สนอง วรอุไร

  ดวย ความ พากเพียร   ดวย ความ อดทน   ดวย ใจ ที ่จดจอ อยู 
กบั การ อาน และ การ เขยีน เพิม่ เตมิ แกไข ดวย ปญญา เหน็ ถกู เหลา นี ้
เปน คณุธรรม ให งาน ชิ้น นี้ สำเร็จ ลุลวง ลง ได 
 
   ขาพเจา ขอ ขอบคุณ ทุก คน   ที่ อุทิศ แรง กาย แรง ใจ ผลัก 
ดนั ให ผล งาน สำเร็จ ออก มา เปน รปู เลม   เพือ่ แจก เปน ธรรม ทาน แก 
มวลชน ที่ ศรัทธา ใน ผล งาน ของ ชาว กัลยาณ ธรรม   พรอม อาง เอา 
อานิสงส แหง การก ระ ทำ ใน ครั้ง นี้   จง เปน พลว ปจจัย ผลัก ดัน ชาว 
กัลยาณ ธรรม ให บรรลุ ดวงตา เห็น ธรรม   จง ทุก ทาน ทุก คน เทอญ . 
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เสียงกระซิบสูดวงใจเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒
พระอานันท พุทธธัมโม ณ โฮงหลวงวัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เจาจงเปดประตูใจทุกดานรับบทเรียนจากโลกกวาง
แลวดวงใจของเจาจะบรรลุไตรโลกไวไดทั้งหมด
ดวงใจของเจาจะจรด ณ ใจกลางโลกธาตุทั้งมวล

จักรวาลแหงสรรพส่ิงจะหมุนรอบจนไรทิศ
ไรอดีต อนาคต และปจจุบัน

ความไวของจักรวาลที่หมุนรอบจัดโดยมีดวงใจเปนแกนกลาง
จะลุกแดงเปนแสงสวางอัน

สัจจะธรรมของพระองคแผไปยังโลกกวาง
วาใด ๆ ในโลกไมมีอะไรท่ีแนนอน

ใครจะขัดใครจะแยงใครจะแขงกันอยางไร
แนนอนตางก็ไดเปนเจาแหงอนิจจัง เปนสัจจะเที่ยงแท

เจาจะยึดเอาอะไรเปนหลักเหตุผลของสากล
เหตุผลของหมูคณะหรือของบุคคล

เหตุผลมันก็เปนปจจัยการสืบเนื่องไมมีสิ้นสุด
ใครจะโตเถียงดวยหลักเหตุผลของอะไรก็ตาม

เหตุผลของแตละส่ิงยอมเหมาะแกบุคคลและเปนไปตามกาลเวลา
จะใหอีกคนหนึ่งยอมรับเหตุผลของอีกคนหนึ่ง
มันก็เปนไดบางกรณี แตมันเปนการฝนธรรมชาติ

โดยหลักธรรมชาติตองอยูเหนือเหตุผล
เหนือส่ิงสมมติบัญญัติโดยประการท้ังปวง
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๑ .   ธรรมวินัยศักดิ์สิทธ์ิยิ่งกวา
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร 

   อาจ จะ ไม เกี่ยว โดยตรง กับ การ ปฏิบัติ ธรรม   แต เปนการ 

เจบ็ ปวย ทาง กาย ที ่ทรมาน กาย มาก อยู คะ   หน ูเจบ็ ปวย ที ่ขา ม ีอาการ 

ปวด หนักๆ   อยู ตลอด เวลา   อยู ดีๆ   ก็ เจ็บ จี๊ดๆ   กระ ตุก แรงๆ   เจ็บ 

มาก คะ   พอ ตก กลาง คืน อาการ ก็ จะ ยิ่ง หนัก คะ   ( ทาง กาย )   กอน 

หนา นี้ เปน จน ไม สามารถ เดิน ได ตอง นอน อยู กับ ที่ เปน เดือนๆ   เลย 

คะ       หา หมอ รักษา ที่   รพ . มอ .   ทาน ยา รักษา อาการ ชนิด รุนแรง ถึง 

เฉียบพลนั   ก็ ไม หาย คะ   แต ก ็ชวย ได   เนือ่งจาก เจบ็ มาก จรงิ   ๆ    หลงั 

จาก ทาน ยา ประมาณ   ครึ่ง ชั่วโมง จนถึง ประมาณ   ๒   -   ๓   ชั่วโมง   

จาก นั้น ก็ เหมือน เดิม   จึง ได เขาไป พึ่ง ทาง ไสยศาสตร 

   ทาน บอก วาที่ บาน สวน   ( เปน ขนำ ใน สวน )   ได ปลูก สราง 

อยู บน จอม ปลวก ที่ ดูแล สถาน ที่ บริเวณ นั้นๆ   ให ไป ขอ ขมา   และ 

ทำ สังฆทาน   ๗   วัน   ๗   วัด   อุทิศ ให ทาน ศักดิ์สิทธิ์ ที่ จอม ปลวก   นั้น   

และ รื้อ สิ่ง ปลูก สราง นั้น   หนู ขอ ขมา   และ กลับ มา บาน ตอน คืน นั้น 

เหมือน เสน วิ่ง ทั้ง ตัว เลย คะ   เสน พลิก จาก ตรง นั้น ไป ตรง นี้ เห็นๆ   

เลย คะ   เจบ็ จน หายใจ ไม คอย จะ ออก   คดิ วา คง ไม รอด แน แลว   เปน 

อยาง นัน้ ทัง้ คนื ไม ตอง นอน   ตอน เชา ก ็ไม สามารถ กระดกิ ตวั ได อกี 

เลย   กระดกิ ตวั จะ เจ็บ มาก   ตอง นอน หงาย   ถาย บน เตียง อยู อยาง 

นั้น   ๓   -   ๔   วัน   หาย เลย คะ   ปวด เพียง เล็ก นอย   ก็ ไป ทำบุญ   ๗   วัน   
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๗   วดั   อทุศิ สวน กศุล   และ รอ รือ้ สิง่ ปลกู สราง   พอ รือ้ ขนำ ก ็นำ เศษ 

วัสดุ ตาง   ๆ    ไป ทิ้ง ที่ทาง สาธารณะ   ที่ บริจาค ให เปน ถนน   แต เปน ที่ 

รกราง อยู เขา ยงั ไม ได ใช ประโยชน   กลบั มา บาน ก ็เจบ็ ลกัษณะ เดมิ   

แต ไม รุนแรง เทา   หลัง จาก ที่ หาย ไป แลว   ก็ ไป ปรึกษา เกจิ ทาน เดิม 

อีก ทาน ก็ บอก วา ไป ทับ เขา ซิ   ตอง จุด ธูป บอก วา ของ เหลา นี้   ยก ให 

เปน สาธารณะ ประโยชน   ก็ ทำ คะ   อาการ ก็ ดี ขึ้น   ๔ - ๕   วัน   เหมือน 

จะ หาย   แต ก็ กลับ มา เปน อีก คะ   และ อีก อยาง หนึ่ง เวลา จะ ออก 

จาก บาน ไป ไหน   จะ มี อาการ ปวด หัว มากๆ   คะ   เหมือน ไม อยาก ให 

เรา ไป   เคย มี เพื่อน รุน พี่ เขา บอก วา   อยา ไป ยุง กับ ไสย ศาสตร พวก 

นี้ มาก   เขา จะ มา ยุง กับ เรา นะ   ก็ ไม ได วา อะไร   และ ตอน นี้ เมื่อ ไหร 

ไป บาน ใคร ม ีบาน ของ เจา ที ่  ( หมาย ถงึ ศาล พระภูม ิหรอื บาน แบบ จนี 

ของ เจา ที่ นะ คะ )   แต ไมใช ทุก บาน นะ คะ   หนู ยัง ไม ได ทัก เขา หมาย 

ถึง ยกมือ ไหว ทักทาย   หรือ ทักทาย ใน ใจ   แต เรา ลืม ทัก ทาย นะ คะ   

ก็ จะ หนัก หัว ตึ๊บ เลย คะ   ก็ ฉุกคิด ขึ้น มา จึง ทักทาย   อาการ ปวด หัว 

ก็ หาย ไป   เปน ไม กี่ ครั้ง แต พอ จะ สังเกต ได คะ   บวก กับ อาการ เจ็บ 

ปวด ที ่ขา ที ่ยงั คง ม ีอยู   ทำให คดิ วา เขา   ( เขา หมาย ถงึ สิง่ ศกัดิ ์สทิธิท์ี ่

กลาว มา ขาง ตน คะ )   กำลัง มี อิทธิพล เหนือ กาย เรา   แต ใจ ไม นะ คะ   

ปกติ เจบ็ ก ็เจบ็ ไป   แต พอ เอาใจ ไป ของ แวะ   ก ็เจบ็ นา ด ูชม อยู คะ   แต 

เจบ็ ก ็เจบ็ ไป จะ กระตุก จะ เตน จะ จีด๊   ใจ หน ูก ็เฉยๆ   คะ   บาง ครัง้ ก ็ยงั 

หัน ไป มอง ดู ทั้ง ทาง ตา   และ ใจ เลย คะ    ปกติ ก็ ใส บาตร   รักษา ศีล   ๕   

ไหว พระ สวด มนต   นั่ง สมาธิ อยู เปน ประจำ   แต หลัง น้ำ ทวม ก็ ยุงๆ   

ทั้ง วนั   และ เหนือ ย เพลีย   ตก ค่ำ ก็ หลับ   ปฏิบัติ บูชา   ไม สม่ำเสมอ   

มา ประมาณ   ๒   เดือน แลว คะ 
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   ขอ สงสัย ของ หนู ก็ คือ   เขา ( สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์ ที่ กลาว ขาง ตน 

และ อืน่ๆ   เหลา นัน้ )   เขา สามารถ ม ีอทิธพิล เหนอื กาย เรา ได อยางไร     

และ เรา จะ ทำ ยัง ไง ไม ให เขา มี อิทธิพล เหนือ กาย เรา   ดวย วิธี ทำให 

เรา เจ็บ ปวด   โดย ปกติ เวลา ไป ที่ไหน สิ่ง ที่ จะ สัมผัส ได ก็ คือ ขนลุก 

ขน พอง   แลว แต บริเวณ   ก็ จะ รู ไป เอง วาที่ นี่ มี สิ่ง ใดๆ   สัก อยาง 

เขา กำลัง ทักทาย เรา ประ มาณ นี้ นะ คะ ดี   หรือ ไม ดี   แตสวน ใหญ   

๙๙.๙๙   %   คิด เอง นะ คะ วา ดี ไมมี ใคร บอก คะ   ที่ ไม ดี ก็ รู ได วา ไม 

คอย ดี   รู ได กอน นะ คะ ไมมี ใคร บอก เหมือน กัน   หนู ก็ จะ ไม เขาไป 

หรอื จำเปน ตอง เขาไป ก ็จะ ไม อยู นาน   การ สมัผสั ไมม ีขนลกุ ขน พอง   

แต จะประมาณ วา อึดอัด บอก ไม ถูก   เหมือน มี สายตา จับ จอง 

   รบกวน อาจารย เมตตา ตอบ ขอ สงสัย ของ หนู ดวย คะ   

และ ตอง ขออภัย หาก ขอความ มัน ยาว ไป หนอย   หนู ตรอง อยู นาน 

ไม แนใจ ที่ จะ สอบถาม กับ ใครๆ   ทั่วๆ   ไป คะ 

 ขอบพระคุณ ใน ความ เมตตา คะ 

 
 คำ ตอบ 
   คำ วา   “   ศักดิ์สิทธิ์   ”   หมาย ถึง   สิ่ง ที่ มี อำนาจ หรือ มี กำลัง   
เชน   เด็ก มี การ รองไห เปน กำลัง   โจร มี อาวุธ เปน กำลัง   พระ ราชา 
มี อิสริยะ เปน กำลัง   สมณะ มี ศีล เปน กำลัง   ฯลฯ   สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์ 
เหลา นี้ ไมมี อำนาจ เหนือ ใจ ของ พระ อริยบุคคล   ทั้งน้ี เพราะ พระ 
อริยบคุคล ม ีสต ิระลกึ ได ทนั สิง่ ที ่เขา กระทบ จติ   และ ม ีปญญา เหน็ 
แจง   เหน็ สิง่ กระทบ ดบั ไป   ( อนตัตา )   สิง่ กระทบ จงึ ไมใช ตวั ไมใช ตน   
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จติ ยอม ปลอย วาง และ วาง เปน อสิระ   กำลงั หรอื ความ ศกัด์ิสทิธิ ์ดงั 
กลาว   จึง ไม เขา มา มี อำนาจ เหนือ ใจ ของ พระ อริยบุคคล ได 
   ดัง นั้น   หาก ผู ถาม ประสงค ให ปญหา ดัง กลาว หมด ไป   ผู 
ถาม ปญหา ตอง พัฒนา จิต ตนเอง   ( สมถ ภาวนา )   ให มี สติ ระลึก 
ทัน สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ที่ เขา กระทบ จิต และ พัฒนา จิต ตนเอง   ( วิปสสนา 
ภาวนา )   ให เกิด ปญญา เห็น แจง ได เมื่อ ใด แลว   สิ่ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ ใดๆ ไม 
สามารถ เขา มา มี อำนาจ เหนือ ใจ ของ ผู ถาม ปญหา ได   เมื่อ ใด ไม รับ 
เอา อำนาจ อื่น ใด   ( กิเลส )   มา ทำใจ ให ขุน มัว   ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   ของ 
รางกาย ก็ จะ อยู ใน สภาวะ สมดุล   การ เจ็บ ปวย ยอม ไม เกิด ขึ้น   . . . .   
พิสูจน ไหม ครับ 
       
       
 ๒ .   ร.ร.พิบูลไทยสังคม
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร 

   ตอง ขอโทษ ที่ สง คำถาม ไร สาระ ไป ที่ อาจารย มา กนะ 

ครับ 

   ๑ .   ผม ไม คอย เขา ใจ ใน ตอบ ของ   คำถาม ที่   ๑๕๘๗  ครับ 

   ๑.๑   คำ วา   “ มหา ทาน ”   หมายความ วา อยางไร   และ   ทำได 

อยางไร บาง 

   ๑.๒   อยาง นี้ เรียก วา ทำ   “ มหา ทาน ”   หรือ เปลา ครับ   ถา 
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กระผม ทำ ทาน หรือ ทำบุญ   ทุก วัน ดวย เงิน   ๑   บาท   หรือ   อาจ เปน 

สิง่ของ เลก็ นอย   อาจ จะ เปน แค การ ให นำ้ใจ   แต ให ตลอด จดั วา เปน 

มหา ทาน ไหมครับ   มากกวา นั้น   และ ทำ ทุก วัน จะ เปน มหา ทาน ได 

หรือ ไม ครับ 

   ๑.๓   การ ไป เปน   อาสา สมัคร จัด วา เปน มหา ทาน ได ไหม 

ครับ 

   ๑.๔   กระผม เอง ก็ เปน คน ที่   โง   คน หนึ่ง ครับ   ใน การ เรียน   

พอ แม มัก จะ พูด เสมอ วา   ชีวิต ไม แน ไม นอน   ถา ไมมี พอ แม พวก 

ผม จะ ลำบาก    ทาน มัก จะ เตือน ผม อยู เสมอ   ซึ่ง กระผม ก็ คิด วา ดี   

เพราะ เปน   มรณะ สติ 

   แต การ เรียน ของ ผม นี้ สิ ครับ แย มาก   ตอน นี้   ผม อยู   พิบูล   

ไทย สังคม   ม . ๔   จะ ขึ้น   ม . ๕   ซึ่ง ตอน นี้ อยู   ม . ๔   อาจารย สั่ง งาน 

มา ไม มาก แต ผม ก็ ยัง ทำ ไม เสร็จ   และ คิด วา ตอง ทำให เสร็จ ได แน 

ครับ 

   อาจารย ครับ   ชีวิต ใน โรงเรียน มัธยม ปลาย   เขา สอน ให 

เด็ก เขา มหาวิทยาลัย   โรงเรียน ตั้ง เปา ไว วา   ตองการ ให เด็ก พูด ได   

๓   ภาษา   ไทย   จีน   อังกฤษ ครับ   เมื่อ จบ มา   แต ตอน นี้ ผม อยู   ม . ๔   

เทอม   ๒   เกือบ ขึ้น ม . ๕   มี งาน ที่ ยัง ทำ ไม เสร็จ แต คิด วา ตอง ทำให 

เสร็จ แน   ( เพราะ ไม เสร็จ ก็ ติด   ศูนย   ติด   รอ   และ อาจ จะ ซ้ำ ชั้น   

หรือ ถูก ไล ออก )    ซึ่ง เรื่อง งาน ใน ตอน   ม . ๔   นี้   ผม คิด วา ผม รับมือ 

ได   แต   ถา   ม . ๕   มี งาน มากมาย มากกวา นี้   และ การ เรียน ผม ยัง ไม 

ดี ไป กวา ตอน   ม .   ตน   ผม ควร ทำ อยางไร ดี 

   ๑.๕   ตอน   ม . ๔   เทอม   ๑   ผม ได ไป ลง เรียน   มหาวิทยาลัย 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒๐  :  17     ๑๕           

รามคำแหง   คณะ นิติศาสตร   ตั้งใจ จะ ทำให จบ ตอ นม . ๖   ให ได   

แต วา  ผม ไม ได ไป สอบ   ตอง ไป ลง หนวยกิต ใหม   เดือน   มีนาคม   

อาจารยครับ   ที่ ผม ไป ลง ราม   คณะ นิติศาสตร   เพราะ กระผม   

หวงัวา จะ ให จบ ตอ นม . ๖   ให ได   แต วา   อกี ใจ ก ็อยาก จะ   เอน็ทรานซ 

ให ติด   ถา ผม ทำ สอง อยาง นี้ ได ดี   แต วา   ดู แลว เหมือน การ จับ 

ปลา สอง มือ   ผม คิด วา   ตอง เอ็น ทรานซ เขา คณะ นิติศาสตร   

ธรรมศาสตร   และ ตั้งใจ เรียน   นิติศาสตร   ราม และ โรงเรียน พิบูล   

ให ดี ที่สุด ดี กวา   เพราะ อาจารย   สอน ให ทำงาน ดวย วิธี อนั เลิศ   ผม 

จะ ทำ หนาที ่ของ ผม ให ด ีทีส่ดุ   แต ด ูเกรด และ หวั ตวั เอง แลว   มนั คง 

ยาก มาก ครับ   แต ถึง ยัง ไง ผม ก็ จะ พยายาม ครับ 

   จึง มา ขอ คำ แนะนำ จาก อาจารย   ใน การ เรียน 

   ๑.๖   เคย ฟง บรรยาย จาก อาจารย   เกีย่ว กบั การ เรียน   และ   

ผม เปน คน ชอบ อาน หนังสือ คุณ หนู ดี   จึง อยาก จะ นำ มา ใช ให เกิด 

ประโยชน   ตอ การ เรียน ของ ผม 

  อาจารย ครบั   ทราบ ไหม ครับ วา ใน จังหวัด   ลพบุรี   ผม ไป 

ปฎิบัติ ธรรม ที่ไหน ดี   จะ ได มี เกรด ดี   เรียน จบ   เอ็นทรานซ  ติด กับ 

เขา บาง   ขอบพระคุณ อา จาร ย มากๆ   ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑  ) .   คำ วา   “ มหา ทาน ”   หมาย ถึง   ให ทาน กับ คน หมู มาก   
อาทิ   อดีต ของ พระ นันท ะ   พระ เชษฐา ของ เจา หญิง นันทา   ได 
เคย ถวาย มหา ทาน แด พระ ปทุมุ ต ตร พุทธ เจา และ สาวก   ติดตอ 
กัน ยาวนาน เจ็ด วัน   วัน สุดทาย ได ถวาย ผา แด พระพุทธเจา และ 
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พระสาวก   แลว จึง ตั้ง จิตอธิษฐาน   อดีต ของ พระ มหา ป ชา บดี   
(พระ นา นาง ของ เจา ชาย สทิธ ัตถะ)   ได เคย ถวาย มหา ทาน แด พระ 
ปทมุตุตรพทุธ เจา และ พระ สาวก นาน เจด็ วนั   แลว ตัง้ จติ ปรารถนา 
ตาม ที ่ตน ตองการ   ฯลฯ   ( เนน ถวาย ทาน แก ผูทรง คณุธรรม จำนวน 
มาก และ ยาวนาน ) 
   ( ๒ ) .   เงิน หนึ่ง บาท   ไม สามารถ ให กับ คน หมู มาก ได   จึง ไม 
เรียก วา เปน มหา ทาน 
   ( ๓ ) .   เปน อาสา สมัคร ดับ ไฟ ปา ไม เรียก วา มหา ทาน   เปน 
อาสา สมัคร ปรุง อาหาร เลี้ยง คน หมู มาก   ติดตอ กัน ยาวนาน   ( เจ็ด 
ครั้ง )   เรียก วา มหา ทาน ได 
   ( ๔ ) .   การ คิด วา ตนเอง เปน คน โง   เทากับ เปนการ สราง 
โปรแกรม โง ไว ใน ดวง จิต   เมื่อ ใด ที่ เหตุ ปจจัย ถึง พรอม   ตัว เอง 
ตอง เสวย อกุศล วิบาก   ( โง )   แนนอน   ผู รู เชน   พระ โพธิสัตว   นิยม 
อธิษฐาน วา   “ คำ วา ไมมี   ไม ดี   ไม ได   ไม สบาย   จง อยา ได เกิด ขึ้น กับ 
ขาพเจา ”   อยาง นี้ ไม เรียก วา เปนการ สราง โปรแกรม โง   ตรง กัน 
ขาม   เรียก วา   เปนการ สราง โปรแกรม ฉลาด ไว ใน ดวง จิต 
   ดัง นั้น   ผู ถาม ปญหา ตอง เลือก สราง โปรแกรม จิต ตาม 
ที่ตน ชอบ   ( ชอบ โง หรือ ชอบ ฉลาด )   และ ผู ใด ปรารถนา ความ 
สำเร็จใน กิจ ทั้ง ปวง   ผู นั้น ตอง ใช อิทธิ บาท   ๔   มา เปน เครื่อง 
สนับสนุน   คือ   เรียน ดวย ใจ รัก   ( ฉันทะ )   เรียน ดวย ความ พากเพียร   
( วิริยะ)   เรียน ดวย ใจ จดจอ   ( จิต ตะ )   และใช ปญญา ไตสวน ใน 
วิชาที่เรียน   (วิมังสา) 
   ( ๕ ) .   ตั้งใจ แลว ไม ได ทำให ได ตาม ที่ ตั้งใจ ไว   เรียก วา ไมมี 
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สัจจะ   คน ไมมี สัจจะ   ยอม พบ กับ อุปสรรค และ ปญหา ใน ชีวิต 
   การ ตัง้ ความ ปรารถนา เพยีง หนึง่ อยาง แลว ทำเหตุ ให ตรง   
ยอม สำเรจ็ ได งาย กวา ตัง้ ปรารถนา หลาย อยาง   แลว ทำเหต ุแตละ 
อยาง ให ถูก ตรง   เกรด ต่ำ ทำให สูง ได ดวย การ เพิ่ม ศักยภาพ ของ 
สมอง ที่ ใช ใน การ ศึกษา เลา เรียน   แต ตัว ที่ ทำให การ เรียน ลม เหลว   
คือ การ ตั้ง โปรแกรม โง   ที่ คิด วา   “ มัน คง ยาก ”   เมื่อ ใด เหตุ ปจจัย 
ลงตัว   ยาก แนนอน 
   ( ๖ ) .   การ พฒันา ศกัยภาพ ใน ทาง ปญญา   มไิด เน่ือง มา จาก 
การ อาน เพียง อยาง เดียว   ยัง เนื่อง ดวย การ ทำ จิต ให เปน สมาธิ   
แลว คลืน่ สมอง จะ ถกู ปรบั เปลีย่น ให เปน ระเบยีบ โดย อตัโนมตั ิ  ซึง่ 
สง ผล ให ความ จำ เพิ่ม   ศักยภาพ ใน การ ทำงาน ของ สมอง เพิ่ม 
   ตอง ขออภัย ที ่ไม ทราบ สถาน ปฏบิตั ิธรรม ใน จงัหวดั ลพบรุ ี  
แต ทราบ วาที่ สิงห บุรี มี วัด อัมพวัน   ที่ อยุธยา มี วัด ม เห ยงคณ   เปน 
สถาน ปฏิบัติ ธรรม ที่ ดี   ควร นำ ตัว เขา ปฏิบัติ และ นำ มา ทำ ตอ ที่ 
บาน อยาง ตอ เนือ่ง และ ยาวนาน   ผล ด ีใน การ ศกึษา เลา เรียน   ยอม 
เกิดได     
 
          
 ๓ .   นักเรียนนอก
 
 คำถาม   
   เรียน ทาน อาจารย ที่ เคารพ ครับ 

   เร่ือง การ นั่ง สมาธิ ครับ   ผม เปน นักเรียน ปริญญา เอก อยู 
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ที่ สหรัฐอเมริกา ครับ   ผม ได มี โอกาส ฟง ธรรมะ ของ ทา นอ . บอยๆ 
ผาน ทาง   website   ครบั   ผม ได ฝก สมาธ ิเปน ประจำ ครับ แต ยงั ไมม ี
ความ รู ทาง ดาน นี้ มาก ครับ   หลัง จาก เรียน จบ แลว ผม ตอง กลับ ไป 
เปน อาจารย ที่ ร.ร.  นาย รอย พระ จุลจอมเกลา   ครับ   ผม คิด วา จะ 
เปน สิ่ง ที่ ดี มาก หาก ผม ได ปฎิบัติ ธรรม และ ไดมีโอกาส ไป สอน แก   
นักเรียน นาย รอย   ประกอบ คู ไป กับ การ สอน เรื่อง ใน วิชาการ ครับ 
และ ถา หาก เขา เปน คน ด ีขึน้ มา และ ไป   ทำงาน เพือ่ ประเทศ ชาต ิตอ 
ก ็คงจะ ด ีครบั   แต การ จะ สอน คน อืน่ ได นัน้ ผม คดิ วา ผม ตอง ปฎบิตั ิ
ให ถึง   และ เปน แบบ อยาง ให ได กอน ครับ   ผม ยัง มี เวลา ที่ เรียน ที่ นี่ 
อีก หลาย ป ครับ 
   ผม มี ปญหา เรื่อ งการปฎิบัติ อยาก จะ เรียน ถาม อาจารย 
ครับ 
   ๑ .   เรา จะ รู ได อยางไร ครบั   วา จรติ ใน การ ภาวนา แบบ ไหน 
จะ ตรง กับ เรา มาก ที่สุด ครับ 
   ๒ .   เวลา ผม นั่ง สมาธิ แลว ผม จะ เห็น สี แดง วูบวาบ   บอย 
มาก ครับ   บาง ครั้ง ก็ เหมือน กับ ทุก อยาง มนั ดับ ไป เลย ครับ   ผม ไม 
แนใจ วา ผม กำลัง เดิน ผิด ทาง หรือ เปลา ครับ 
   ๓ .   ใน ตอน นี ้  ผม ยงั ไมม ีโอกาส ได พบ ครูบา อา จารย เหมอืน 
กับ ที่ อาจารย ได พบ กับ ทาน เจา คุณ   โชดก   เลย ครับ   ได แต ฟง 
ธรรมะ จาก อินเตอร เนต และ ก็ ปฏิบัติ ตาม ครับ   ทาน อาจารย   มี 
อะไร จะ แนะนำ นกัเรยีน ที ่ตอง มา เรยีน ไกล บาน   และ ไม ได ม ีโอกาส 
ที่ จะ ได พบ ครูบา อาจารย บาง ไหม ครับ 
   ขอ ขอบพระคุณ อาจารย มาก นะ ครับ   และ อนุโมทนา ใน 
การ ให ธรรมะ เปน ทาน ใน ครั้ง นี้ ดวย ครับ 
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คำ ตอบ 
   ผู ใด มี ศรัทธา ใน คุณธรรม เกิด ขึ้น กับ ดวง จิต แลว   หาก นำ 
ตวั เอง เขา พสิจูน สจัธรรม ใน พทุธ ศาสนา   จน เขา ถงึ ธรรม ได แลว   ผู 
นั้น ยอม มี จิต เขา ถึง ปญญา สูงสุด ที่ สามารถ   รู   เห็น   เขาใจ   เหตุผล 
ถกู ตรง ตาม ความ เปน จรงิ แท   ผู ตอบ ปญหา ม ีประสบการณ ตรง ใน 
ทาง นี้   จึง ได เขียน บอก เลา ไว ใน ทาง สายเอก   ลอง หา อาน ดู 
   ( ๑ ) .   ผู ถาม ปญหา ประสงค จะ รู วา   จริต แบบ ไหน   เหมาะ 
กับ กรรมฐาน บท ใด  ตองเลือกดังนี้
 ก. ราคจริต เหมาะกับการพิจารณา ดิน น้ำ ลม ไฟ 
แสงสวาง ที่วาง หรืออสุภะ ๑๐ หรือ อรูป ๔
 ข. โทสจริต เหมาะกับฯ กสิน ๑๐ หรือพรหมวิหาร ๔ 
หรือ อรูป ๔
 ค. โมหจริต เหมาะกับฯ ดิน น้ำ ลม ไฟ แสงสวาง ที่วาง 
หรืออานาปานสติ หรือ อรูป ๔
 ง. สัทธาจริต เหมาะกับฯ ดิน น้ำ ลม ไฟ แสงสวาง 
ที่วาง หรือคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ศีล ทาน 
และคุณที่ทำใหคนเกิดเปนเทวดา หรือ อรูป ๔
 จ. พุทธิจริต เหมาะกับฯ ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือความตาย 
หรือความสกปรกของอาหารท่ีบริโภค หรือ อรูป ๔
 ฉ. วติกจริต เหมาะกับฯ ดนิ นำ้ ลม ไฟ แสงสวาง ทีว่าง 
หรืออานาปานสติ หรือ อรูป ๔
 หมายเหตุ : อรูป ๔ เหมาะกับทุกจริต
   ( ๒ ) .   การ นั่ง สมาธิ แลว เห็น สี แดง วูบ วาบ   เปนการ ปฏิบัติ 
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ธรรม ที่ ดำเนิน มา เกือบ ถูก ทาง แลว   ตอง กำจัด สี แดง วูบวาบ ให 
หมด ไป   ดวย การ กำหนด วา   “ เห็น หนอๆ ๆ ๆ ”   ไป เรื่อยๆ จนกวา สี 
แดง วูบวาบ หมด ไป   แลว ดึง จิต กลับ มา สู องค ภาวนา เดิม ที่ ใช อยู   
การ ทำ เชน นี้ มี ผล ทำให จิต มี กำลัง ของ สมาธิ เพิ่ม ขึ้น   คน ที่ พัฒนา 
ปญญา ทาง โลก   ( สุ ตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา )   มา สูง   หาก 
ทำตัว เปน คน โง   ( น้ำ ชา ไม ลน ถวย )   แลว ปฏิบัติ ตาม คำ ชี้แนะ   จาก 
ผู มี ประสบการณ ตรง ใน ทาง ธรรม   มรรคผล แหง ธรรม ที่ ปฏิบัติ 
ยอม เกิด ขึ้น ได งาย 
  ( ๓ ) .   ปฏิบัติ ตาม ที่ ผู ตอบ ปญหา   เขียน บอก ไว ใน หนังสือ 
ทาง สายเอก ให ได เม่ือ ใด แลว   สิง่ ด ีงาม ใน ชวีติ นี ้และ ชวีติ หนา เลอืก 
ได   จะ พิสูจน ไหม   ทาน นักเรียน นอก 
 
 
 ๔ .   เหมือนกระดูกจะแตก
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน   อาจารย สนอง ดวย ความ เคารพ 

  ดิฉัน เปน ผู หนึ่ง ที่ สนใจ ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   ดิฉัน มี ขอ 

สงสัย จะ ขอ ความ กรุณา อาจารย เมตตา ตอบ ปญหา ดังนี้ 

   ๑ .   บาง ครั้ง ดิฉัน รูสึก วา ดิฉัน การ สนใจ ใน การ ปฏิบัติ 

ธรรม นี้   ทำให ดิฉัน ดี กวา คน อื่นๆ   ควร แก อยางไร คะ 

   ๒ .   บาง ครั้ง ดิฉัน มี อาการ ปวด ตา   ตรง เบาตา ทั้ง   ๒   ขาง   

ถา ลืมตา จะ ไม ปวด   แต ถา หลับตา จะ รูสึก ปวด ที่ เบาตา   ซึ่ง ก็ ยัง 
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พอ รู บาง วา มี ความ คิด อยู เรื่อยๆ   ยิ่ง ทำให ดิฉัน รูสึก ปวด เบาตา 

มาก ขึ้น   จาก การ ปวด ครั้ง แรก   ดิฉัน ตัดใจ ไม สนใจ เกี่ยว กับ การ 

ปฏิบัติ เลย   คือ ทิ้ง ไป ประมาณ เกือบ อาทิตย   อาการ ปวด ก็ หาย ไป   

แลว ดิฉัน ก็ เริ่ม ใหม เหมือน ที่ เคย ปฏิบัติ   คือ   อาน หนังสือ ศึกษา 

ธรรมะ   ฟง   mp3   และ รายการ ธรรมะ จาก วิทยุ กอน นอน   ( รวม 

ถึง จะ ฟง ใน เวลา อื่นๆ ที่ สามารถ ฟงได )   ตอน นี้ ดิฉัน เริ่ม มี อาการ 

ปวด ตา เปน ครั้ง ที่   ๒   ( หาง จาก ครั้ง แรก   ไป ประมาณ เกือบ เดือน )   

ดิฉัน ไม แนใจ วา เปน เพราะ ดิฉัน คร่ำ เครง มาก เกิน ไป หรือ ไม   ซึ่ง ได 

ไป พบ แพทย แลว   สายตา ก็ ปกติ ดี   ( ดิฉัน มี โรค ประจำ คือ ไมเกรน ) 

   ๓ .   ดิฉัน ได สนใจ การ ปฏิบัติ และ เริ่ม ปฏิบัติ มา นาน 

ประมาณ สบิ กวา ป แลว   เปนการ ไป เขา คอรส   ป ละ คร้ัง   ๒   คร้ัง   แต 

พอก ลบั มา ใช ชวีติ ปกติ ก ็จะ หาย ไป หมด   แต ลาสดุ นี ้ประมาณ เกอืบ 

สาม ป ที ่ผาน มา ดฉินั ก ็ยงั ไป เขา คอรส อยู เหมอืน เดมิ   แต กลบั มา จะ 

ใช วธิ ีฟง ธรรมะ กอน นอน ทกุ คนื   หรอื อาน หนงัสอื ธรรมะ ศกึษา ไป 

เร่ือย   ๆ    ใน เวลา วาง ที่ พอ จะ หา ได   จน มี ความ รูสึก วา ธรรมะ อยู ใน 

ใจ ของ ดิฉัน อาจ จะ ไม ทุก เวลา แต ก็ แทบ ทุกๆ   วัน   จน กระทั่ง ลาสุด 

นี้ ดิฉัน ได ไป ฟง ธรรมะ บรรยาย ที่ หนึ่ง   รูสึก ปลาบปล้ืม ศรัทธา ใน 

พระ อาจารย เปน อยาง มาก   ( พระ ชย สา โร ) และ พระ อาจารย ก็ ให 

ทำ สมาธิ ประมาณ   ๑๐ - ๑๕   นาที   พอ นั่ง ไป ประมาณ   ๕ - ๑๐   นาที   

ดิฉัน รูสึก ปวด ขา เปน อยาง มาก   ปวด จน รูสึก วา ขา แข็ง ไป หมด 

เหมือน กระดูก จะ แตก   ดิฉัน ก็ รูสึก วา ปวด ที่ ขา เหลือ เกิน   และ ก็ 

คิด วา เมื่อไร พระ อาจารย จะ บอก ให เลิก ปฏิบัติ ซัก ที   สลับ ไป มา   

กับ ความ รูสึก ปวด ที่ ขา นั้น แต ก็ มี อีก ใจ ที่ บอก วา ให อดทน นั่ง ตอ ไป   
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และ ก็ สลับ ไป มา กับ ความ รูสึก ปวด ที่ ขา   กับ อยาก ให พระ อาจารย 

บอก เลิก ปฏิบัติ   ดิฉัน ก็ นึก ได วา เคย อาน หนังสือ เลม หน่ึง เคา ปวด 

ที่ ขา   แต บอก วา ปวด ที่ ใจ   ตอน นั้น ดิฉัน ก็ คิด ไป วา จะ ปวด ที่ ใจ ได 

อยางไร   ปวด ที่ ขา ตาง หาก   แต แลว ดิฉัน ก็ เห็น ที่ ใจ ดิฉัน รอนรน   

กระวนกระวาย ใน ความ รูสกึ ปวด ที ่ขา นัน้   สลบั ไป มา กบั ความ รูสกึ 

ที่ อยาก จะ ให อาจารย บอก เลิก การ ปฏิบัติ   และ ดิฉัน ก็ . . . เอะ   นี่ ไง   

ปวด ที่ ใจ   มัน เปน อยาง นี้ นี่เอง   และ ทันใด นั้น ดิฉัน ก็ เห็นใน ความ 

รูสึก ที่ ใจ วา ปวด   และ ใจ มัน รอนรน   กระวนกระวาย ก็ หาย ไป   ดิฉัน 

จงึ กลบั ไป ด ูที ่ขา   อาว   ขา ก ็ยงั ปวด อยู มาก เหมือน เดมิ   ดฉินั จงึ กลบั 

มา ดู ที่ ใจ เอะ   แต ที่ ใจ กลับ รูสึก เฉย   ๆ    ไม รอนรน   กระวนกระวาย   

แบบ เมือ่ สกั ครู เลย   ดฉินั จงึ กลบั ไป ด ูที ่ขา อกี คร้ัง   ( อยาก ให มัน่ใจ)   

ก ็ปวด เหมอืน เดมิ   แต ใจ ไม รอนรน จงึ นัง่ ภาวนา วา สขุ หนอ   สขุ หนอ       

แลว พระ อาจารย ก็ บอก ให เลิก ปฏิบัติ   ดิฉัน จึง เปล่ียน อิริยาบถ   

แต ตอง ใช มือ ทั้ง   ๒   ขาง จับ ขา ให เปลี่ยน ทา   เพราะ ขา ทั้ง   ๒   ขาง 

แข็ง จน ดิฉัน ไม สามาร ถขยับ ขา เอง ได เลย   ดิฉัน ใคร ถาม อาจารย 

วา เหตุการณ นี้ คือ อะไร คะ   ใช ปญญา เห็น แจง หรือ ไม   ดิฉัน กราบ 

เรียน อา จาร ย ตรงๆ   เลย วา 

   ดิฉัน อยาก ทราบ มา นาน แลว   วา ปญญา เห็น แจง เปน 

อยางไร   และ การ เหน็ ไตรลกัษณ เปน อยางไร   แต ก ็ยงั ไม เคย ได คำ 

ตอบ ซกั ท ี      เพราะ ถา จาก เหตกุารณ ครัง้ นี ้เปนการ เหน็ ไตรลักษณ 

หรอื เปน ปญญา เหน็ แจง   ดฉินั ก ็คงจะ ดใีจ เปน อยาง มาก   และ เพือ่ 

เปน กำลัง ใจ ใน การ ปฏิบัติ ให ดิฉัน สู ตอ ไป คะ 
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   ขอ ขอบพระคุณ อาจารย เปน อยาง สูง 

   ดิฉัน เปน คน หนึ่ง ที่ ได ติดตาม ผล งาน อาจารย มา นาน พอ 

สมควร   และ รูสกึ ศรัทธา อาจารย เปน อยาง มาก       ถา ม ีโอกาส ดฉินั 

ตัง้ใจ วา อยาก จะ พบ อาจารย ตวั จริง ซกั คร้ัง   และ ได กราบ อาจารย 

ซัก ครั้ง คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ใจ เปน พลงังาน ที ่มหีนา ที ่  รู   คดิ   นกึ   ผู ใด เห็น วา ตวั เอง 
ด ีกวา คน อืน่   ผู นัน้ ยงั ไม ด ี  ทัง้นี ้เปน เพราะ ความ เหน็ ผดิ และ ตวั ตน 
เปน เหต ุ  วธิ ีแกไข คอื   นำ ตวั เขา ปฏบิตั ิธรรม   ( วปิสสนา ภาวนา)   จน 
เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได แลว   ใช ปญญา เห็น แจง ไป พิจารณา ขันธ   
๕   ( รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ )   วา แตละ ขันธ   ลวน เปน 
ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   ( อนิจจัง   -   ทุก ขัง   -   อนัตตา )   เมื่อ ใด ที่ ขันธ   
๕   เขา สู ความ เปน อนัตตา   จิต จึง จะ   รู   เห็น   เขาใจ   ถูก ตรง ตาม 
ความ เปน จริง แท วา   ขันธ   ๕   ไมใช ตัว ตน ที่แท จริง   เมื่อ ขันธ   ๕   ดับ   
อตัตา ยอม ดบั ตาม ไป ดวย   เม่ือ เกดิ ปญญา เหน็ ถกู เชน นี ้แลว   จะ ไม 
เห็น วา ตัว เอง ดี กวา คน อื่น 
   ( ๒ ) .   คน โบราณ กลาว วา   “ ผู ใด ปรับ ธาตุ ทั้ง สี่   ( ดิน   น้ำ   ไฟ   
ลม )   ให อยู ใน สภาวะ สมดุล   ผู นั้น ยอม มี สุขภาพ ดี เปน ปรกติ ”   หาก 
ผู ถาม ปญหา ประสงค มี สุขภาพ ดี   ทำไม ไม ลอง เอา ความ เชื่อ ของ 
คน โบราณ   มา ใช กับ ตัว เอง ละ ครับ 
   ใน ทาง ธรรม คน ที่ มี โรค ประจำ ตัว   ( ไมเกรน )   เหตุ เปน 
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เพราะ เคย ประพฤต ิเบียดเบยีน ผู อืน่   สตัว อืน่ มา กอน   แลว เปน เหต ุ
ให ม ีการ ผกู เวร เกดิ ขึน้   เมือ่ กรรมเวร ให ผล   ผู ทำกรรม ไม ด ีไว   ตอง 
รบั อกศุล วบิาก แหง กรรม นัน้   และ ตอง ชดใช ไป จนกวา จะ หมด สิน้   
โรค ประจำ ตัว จึง จะ หาย   และ หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค ชดใช หน้ี 
เวร กรรม ให หมด สิ้น ไป เร็ว   ตอง ประพฤติ บุญ ใหญ   ( ปฏิบัติ ธรรม )   
แลว อุทิศ บุญ ใหญ ชดใช หนี้ กรรม ให กับ ผู จอง เวร 
   ( ๓ ) .   ใน ครั้ง ที่ ผู ตอบ ปญหา ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู กับ ทาน เจา 
คุณ โชดก   ใน วัน สุดทาย กอน ลา สิกขา   ทาน เจา คุณฯ   ได พูด กับ ผู 
ตอบ ปญหา วา   “ สิ่ง ที่ ได ไป นั้น   เปน ของดี   ของ วิเศษ   ให เก็บ ไว กับ 
ตัว ตลอด ชีวิต ”   ผู ตอบ ปญหา ได เก็บ รักษา ความ ดี นั้น ไว จน บัดน้ี   
ยาวนาน ถึง   ๓๕   ป เศษ แลว   ความ ดี นั้น ยัง คง อยู   ทั้งนี้ เปน เพราะ 
ผู ตอบ ปญหา ได เจริญ   พละ   ๕   ( สัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   ปญญา)   
อยู ทุก ขณะ ตื่น   เมื่อ ใจ มี กำลัง กลา แข็ง   ใจ จึง สามารถ ตานทาน 
อำนาจ ของ มาร ได   ความ ดี ที่ ได มา จึง ยัง คง มี อยู จน ทุก วัน นี้   และ 
ยิ่ง มี มาก ขึ้น อีก ดวย   ดัง นั้น หาก ผู ถาม ปญหา   ปรารถนา ให ผล ดี 
ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ปฏิบัติ ธรรม   จะ คง อยู กับ ตัว เอง ตลอด ไป   ตอง 
เจริญ พละ   ๕   อยู ทุก ขณะ ตื่น 
   เรื่อง ปวด ขา ท่ี บอก เลา ไป นั้น   ผู ที่ มี ปญญา ระดับ โลก   
(สุ ตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา )   ยอม เห็น วา   อาการ ปวด   
(ทกุขเวทนา )   เกิด ขึน้ ที ่ขา   ตรง กนั ขาม   ผู ที ่พฒันา จติ จน เกดิ ปญญา 
เหน็ แจง   ( ภา วนา มย ปญญา )   ได แลว   ยอม เหน็ ถกู ตาม ธรรม วา   ใจ 
ตาง หาก ที่ ไป รับ เอา สิ่ง กระทบ ไม ดี ที่ ขา   เขา มา ปรุง เปน อารมณ 
ปวด ให เกิด ขึ้น กับ ใจ   เมื่อ ใด ผู เห็น ถูก ตาม ธรรม เอา อารมณ ปวด 
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มา พจิารณา ตาม กฎ ไตรลักษณ   จน อารมณ ปวด ผนั เขา สู ความ เปน 
อนัตตา   ผู นั้น จึง จะ พน ไป จาก ทุกขเวทนา นั้น ได 
   เชน เดียวกัน   หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค จะ รู จริง แท ใน 
เร่ือง ของ ไตรลักษณ   ตอง ไม ทำตัว เปน น้ำ ชา ลน ถวย   ( ขออภัย ที่ 
พูด ตรง )   ดวย การ เลิก อาน หนังสือ   เลิก เอา ปญญา ทาง โลก มา 
วิเคราะห เหตุผล ใน ทาง ธรรม   แลว นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม   
(วิปสสนา กรรมฐาน )   เม่ือ เขา ถึง ธรรม ที่ ปฏิบัติ ได แลว   ปญหา 
ความ ไม เขาใจ ใน เรื่อง ของ ไตรลักษณ   ยอม หมด ไป ได เอง เปน 
อัตโนมัติ 
   สุดทาย   การ มี ศรัทธา ใน ปญญา ของ ผู ตอบ ปญหา   แลว 
ประสงค จะ พบ ตวั จรงิ และ กราบ สกั ครัง้   เลกิ คดิ ได แลว   ( ขยะ )   ผู 
เหน็ ถกู ตาม ธรรม ศรทัธา ใน พระ ปญญา คณุ   พระ บริ สทุธ ิคณุ   และ 
พระ มหา กรุณา คุณ   ของ พระพุทธ โค ดม   จึง ปฏิบัติ ตน ให ถูก ตรง 
ตาม ธรรม วินัย   นั่น จึง จะ ถือ ได วา   บูชา ผู มี พระคุณ อยาง แทจริง 
 
 
 ๕ .   สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน อาจารย ดร .   สนอง   ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

   ผม เคย ปฏบิตั ิธรรม แลว จติ สามารถ เขา ถงึ อารมณ ที ่เรยีก 

วา   สมาธิ ขั้น สูงสุด ได   ( คิด เอา เอง )   คือ   กอน ที่ จิต จะ เขา สู ความ 
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สงบ สขุ นัน้   จะ ม ีอาการ ปวด ขา เนือ่งจาก การ นัง่ ที ่ทรมาน มาก   แต 

กไ็ด พยายาม ประ คบั ประคอง   จน อยูๆ  ก ็เกดิ อาการ วาบ เขา สู ภาวะ 

ความ สงบ ที ่ไม เคย ได สัมผัส มา กอน   เปน ความ สงบ อยาง ยิง่     จาก 

ภาวะ ดัง กลาว นั้น ผม รูสึก วา ตัว เอง ใน ขณะ นั้น รูสึก ดีใจ และ เกิด 

ความ คิด วา   จะ ทำ ยัง ไง ตอ ไป   เพราะ อารมณ ขณะ นั้น จะ ไมมี ลม 

หายใจ ไมรู วา จะ กำหนด หรือ ทำ อะไร ตอ ไป ดี   แต ความ รูสึก และ 

ความ คดิ ที ่เกดิ ขึน้ นัน้ ไม สามารถ ทำลาย ความ สงบ ที ่เกดิ ขึน้   ได เลย   

( ซึ่ง ปกติ ถา คิด หรือ มี ความ รูสึก อะไร จิต ก็ จะ หลุด ออก จาก ความ 

สงบ )   แมแต เสียง ที่ ไดยิน จาก ภายนอก ก็ เพียง สัก แต วา ไดยิน คือ   

เสียง ที่ ไดยิน นั้น   เพียง แค วา ไดยิน   แต ไม สามารถ ทำลาย ความ 

สงบ นั้น ได   สัก พัก หนึ่ง ภาวะ ความ สงบ อยาง ยิ่ง ดัง กลาว ก็ หาย ไป   

และ มา พรอม กับ อาการ ปวด ที่ หนัก อึ้ง มากๆ   ซึ่ง อารมณ ดัง กลาว 

เกดิ ขึน้ เพยีง ครัง้ เดยีว และ ไม เคย เกดิ ขึน้ กบั ผม อกี เลย   และ ทำให 

ผม เขาใจ คำ วา   “ สขุ อืน่ ยิง่ กวา ความ สงบ ไมม ี”   ได ครบั วา เปน ความ 

จริง 

   จงึ ม ีความ สงสัย ที ่จะ เรยีน ถาม อาจารย ซึง่ เปน ผู รู และ เปน 

ครูบา อาจารย ทาง ธรรม ของ ผม ครับ วา 

   ๑ .   อารมณ ที่ เกิด ขึ้น กับ ผม ที่ กลาว ไป นั้น เรียก ได วา สมาธิ 

ขัน้ สงูสดุ ใช หรอื ไม   และ ภาวะ ดงั กลาว เรา ควร จะ ทำ อยางไร ตอ ไป 

หาก เกิด ภาวะ ดัง กลาว อีก   เพราะ เปน อารมณ ที่ จติ เปน หน่ึง เดียว   

ไมมี ลม หายใจ เขา ออก   มี แต ความ สงบ 

   ๒ .   ผม ได ฟง ธรรมะ ของ อาจารย ที ่ได กลาว วา   บคุคล ที ่เปน 
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ชาย รัก ชาย   จะ ไม สามารถ เขา ถึง ธรรม ได   เนื่องจากอ กุศล กรรม 

วบิาก   ซึง่ ผม ก ็เปน ชาย รกั ชาย เหมอืน กนั ครบั   จงึ อยาก ทราบ วา   ไม 

สามารถ เขา ถงึ ธรรม ได   ธรรม ใน ที ่นี ้หมาย ถงึ ความ เปน อรยิบคุคล 

อยาง เดยีว   หรอื รวม ไป ถงึ การ เขา ถงึ สมาธ ิขัน้ สงูสดุ จน ได ปญญา 

ขัน้ ที ่  ๓   คอื อภญิญา ครบั   เพราะ ผม ไม สามารถ ปฏิบตั ิธรรม จน เกดิ 

ความ สงบ ที่ กลาว ไว ขาง ตน ได เลย   นับ ตั้งแต ตอน นั้น   นอกจาก 

ความ สงบ แบบ ประเดี๋ยวประดาว เทานั้น 

   ๓ .   ผม มี ความ คิด วา   ถา หากวา กอน ที่ จะ ปฏิบัติ ธรรม   

กำหนด จิต อาราธนา ซึ่ง ศีล แปด หรือ การ บวช ใจ   บุคคล ที่ เปน ชาย 

รัก ชาย จะ สามารถ ปฏิบัติ ธรรม แลว เขา ถึง ธรรม ได หรือ ไม ครับ   

เพราะ ผม คิด วาการ บวช ใจ หรือ มี ศีล แปด คุม ใจ   จะ ทำให อยู ใน 

สภาวะ เปน เพศ พรหมจรรย   ซึ่ง จะ สามารถ ปฏิบัติ ธรรม ได โดย 

ไม ได แยก วา เปน เพศ ชาย   หญิง หรือ เพศ ใดๆ   ผม คิด ถูก หรือ ไม 

ประการ ใด ครบั   ขอ ความ กรณุา จาก อาจารย ชวย อธบิาย ให เขาใจ 

ดวย ครับ 

   ๔ .   หลงั จาก ที ่ม ีการ ปฏิบตั ิธรรม มา   ซึง่ ผม ก ็ม ีความ เพยีร 

บาง   ไมม ีความ เพยีร บาง   จะ เปน ชวงๆ ครบั   และ สิง่ ที ่ผม สงัเกตได 

คือ   เม่ือ ผม หาง จาก ความ สนใจ จาก การ ปฏิบัติ ธรรม   เพราะ จาก 

ภาระ ตางๆ   จาก การ ใช ชีวิต แบบ โลกๆ ไม วา จะ เร่ือง การ เรียน   

การ ทำงาน   การ แขงขัน ดิ้นรน เพื่อ ตอบ สนอง ความ ตองการ ของ 

ตนเอง   จะ มี เหตุการณ หรือ สิ่ง ตางๆ เกิด ขึ้น ที่ จะ ทำให เรา รูสึก   มี 

ใจ คลอย ตาม และ คดิ วา   “ นีเ้รา หาง จาก การ ปฏบิตั ิธรรม ไป แลวนะ   
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จะ ตอง ปฏิบัติ ธรรม แล วนะ ”   จะ เกิด สภาวะ แบบ นี้ อยู เส มอๆ   

ดวย เพราะ เหตุ นี้ ใน ปจจุบัน เวลา ผม ปฏิบัติ ธรรม ผม จะ อธิษฐาน 

วา ขออยา ให ผม มี ใจ   หาง จาก การ ปฏิบัติ ธรรม   ขอ ให ใจ ของ ผม 

ระลึก ถึง พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ   และ การ ปฏิบัติ ธรรม อยู 

เสมอๆ   จาก เรือ่ง ดงั กลาว อาจารย คดิ วา ผม คดิ ไป เอง หรือ ไม ครบั   

และ การ อธษิฐาน จติ ดงั กลาว ผม คดิ วา จะ ชวย ให เปน ไป ตาม นัน้ ได 

จริง   อาจารย มี ความ คิด เห็น อยางไร 

   ผม ขอก ราบ ขอบพระคณุ ทาน อาจารย ที ่ชวย กรณุา ทำให 

ผม ได เขาใจ ใน สิ่ง ที่ ถูก ตอง จริง ครับ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

 
 คำ ตอบ 
   อาการ ที ่บอก เลา ไป   เปน ผล ที ่เกดิ จาก จติ ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิ
แนว แน ชั่ว ขณะ   จึง ได รู วา   “ สุข อื่น ยิ่ง กวา ความ สงบ ไมมี ” 
   ( ๑ ) .   ใช ครับ   ใน คราว ปฏิบัติ ครั้ง ตอ ไป   หาก ประสงค 
จะ นำ จิต เขา สู สภาวะ ดัง กลาว   ตอง ตั้ง จิต อธิษฐาน วา   “ ขาพเจา 
ปรารถนา พัฒนา จิต เขา สู ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ สูงสุด   เปน เวลา 
นาน   … .   ชั่วโมง ”   แลว   ลงมือ ปฏิบัติ ดวย การ เอา จิต จอ อยู กับ 
อริยิาบถ ที ่เปน ปจจุบนั ขณะ   เมือ่ จติ เขา สู สภาวะ ดงั กลาว แลว   คำ 
อธษิฐาน จะ เปน ตวั กำหนด   ความ ยาวนาน ของ สภาว ธรรม ดงั กลาว 
ได อยาง ถูก ตรง และ แมนยำ 
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   ( ๒ ) .   คำ วา ไม สามารถ เขา ถึง ธรรม   ใน ที่ นี้ หมาย ถึง   ไม 
สามารถ เปลี่ยน สภาวะ ของ จิต ปุถุชน ไป เปน อริยบุคคล   ปุถุชน 
ทั่วไป สามารถ พัฒนา จิต ให เขา ถึง ธรรม เบื้อง ตน   ที่ ยัง คง สภาพ 
ของ จิต เปน ปุถุชน เหมือน เดิม   คือ ยัง มี จิตต กอ ยู ใต อำนาจ ของ 
กิเลสมาร 
   ( ๓ ) .   เม่ือ ใด ที ่บคุคล ได เสวย อกศุล วบิาก จบ สิน้ ไป แลว   การ 
เอา ศีล   ๘   มา คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   ยอม เกิด ขึ้น ได   เมื่อ เปน เชน นี้ 
แลว   โอกาส ที่ จะ พัฒนา จิต จาก สภาวะ ปุถุชน   ไป สู จิต ที่ มี สภาวะ 
เปน อริยบุคคล   จึง จะ เกิด ขึ้น ได 
   ความ คดิ เปน เรือ่ง ของ มโนกรรม   ตาม ที ่บอก เลา ไป   หาก 
มี ศีล   ๘   ที่ บริสุทธิ์ และ มี อยู ครบ ถวน คุม ใจ ได ทุก ขณะ ตื่น   ถือวา 
ความ คิด ที่ บอก เลา ไป ถูก ตอง 
   ( ๔ ) .   อารมณ ที ่เกดิ ขึน้ กบั ใจ ตาม ที ่บอก เลา ไป   ถอืวา ใจ ยงั 
มี ความ ดาง พรอย   ใจ ยัง ไม บริสุทธิ์   เปนใจ ที่ ขาด สติ กำกับ ใน บาง 
ขณะ   หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค จะ กาว ขาม อารมณ เชน นี้ ให ได   
ตอง พัฒนา ใจ ให มี ศีล บริสุทธิ์ ครบ ถวน   และ มี สัจจะ คุม ใจ ให ได ทุก 
ขณะ ตืน่   ทัง้นี ้เพราะ คณุธรรม ทัง้ สอง เปน เหตุ ทำให กาย ศกัด์ิสทิธิ ์
และ จติ ศกัดิส์ทิธิ ์  คำ อธษิฐาน ดงั กลาว จงึ จะ บรรล ุผล ถกู ตรง ตาม 
ที ่ตัง้ ปรารถนา ไว   ดงั นัน้ สิง่ ที ่ผู ถาม ปญหา อธษิฐาน ไว   ถกู ทาง แลว   
เพียง แต รักษา ปฏิปทา ให ถูก ตรง กับ คำ อธิษฐาน เปน ใชได 
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๖ .   หญิงมีครรภ ปฏิบัติธรรม
 
 คำถาม   
    กราบ เรียน   ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ คะ 

   ดิฉัน ขอ อนุ ญาตถาม คำถาม   เกี่ยว กับ การ ปฏิ บัติธรรม 

ของ หญิง มี ครรภ คะ 

   เนื่อง ดวย   เม่ือ วัน หยุด ป ใหม ท่ี ผาน มา ได ไป อธิษฐาน ตอ   

พระ เขี้ยว แกว ที่ สิงคโปร กับ สามี วา  ขอ ให มี ลูก เปน ผูชาย   เปน คน 

ดี   มี สัมมา ทิฏฐิ   เปน ผูนำ พา ความ เจริญ มา สู ครอบครัว   แลว เมื่อ 

กลับ มา เมือง ไทย   ได ไม ถึง เดือน   ก็ พบ วา เพิ่ง ตั้ง ครรภ ได เพยีง ไม 

กี่ สัปดาห   และ ชวง กอน ที่ จะ ทราบ วา ตั้ง ครรภ ไม กี่ วัน   ได คุย กับ 

สามี วา ชวง สงกรานต นา จะ ไป ปฏิบัติ ธรรม กัน  สามี ก็ เห็น ดวย   แต 

เม่ือ ทราบ วา ตั้ง ครรภ   จึง ไม แนใจ วา   ถา ปฏิบัติ โดย ถือศีล   ๘   จะ 

เปนการ เหมาะ สม หรือ ไม   สามี ก็ เสนอ วา นา จะ ไป กราบ พระ เขี้ยว 

แกว ที่ สิง โปร อีก ครั้ง ใน ชวง เวลา นั้น แทน 

   ขอ  ถาม คำถาม ทาน อาจารย ดังนี้ คะ 

   ๑ .   หาก ชวง สงกรานต ( ตั้ง ครรภ   ประมาณ   ๔   เดือน 

แลว ) ไป ปฏิบัติ ธรรม   โดย ถือศีล   ๘   เจ ริญ วิ ปส นา ที่ สถาน ปฏิบัติ 

ธรรม   จะ เปนการ เหมาะ สม หรือ ไม   หาก เหมาะ สมร บก วน ทาน 

อา จา รย ชวย แนะนำ สถาน ที่ ปฏิบัติ คะ   หาก ไม เหมาะ สมร บก วน 

ทา นอาจารย แนะนำ วิธี ปฏิบัติ ตน ใน ชวง ตั้ง ครรภ เพื่อ ให ลูก   เปน 

ผู มี ภาวะ อารมณ ที่ ดี   มี ความ คิด ดี   จิตใจ ดี 
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   ๒ .   หญิง มี ครรภ ทำบุญ   ลูก ใน ครรภ ได บุญ ดวย หรือ ไม 

   ๓ .   จาก ที่ ได อธิษฐาน   กับ พระ เขี้ยว แกว เรื่อง ลูก   แลว พบ 

วา ตั้ง ครรภ   ตาม ที่ ได อธิษฐาน   ดิฉัน และ สามี   ขอ คำ แนะนำ ทาน 

อาจารย คะ วา หาก กลับ ไป กราบ อีก ครั้ง   ทาน อาจารย เห็น สมควร 

หรือ ไม อยางไร คะ           

   กราบ ขอบพระคณุ ทาน อาจารย ที ่เมตตา ตอบ คำถาม และ 

ขอ สงสัย ของ ดิฉัน มา   ณ   ที่ นี้ ดวย คะ 

 
 คำ ตอบ 
   การ ปฏิบัติ ธรรม หมาย ถึง   การ พัฒนา จิต ให มี คุณธรรม   
การ เอา ศีล   ๘   มา อยู กับ ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   หาก ตั้งใจ และ ทำได 
ถูก ตรง กับ ใจ ที่ ตั้ง ไว   ถือวา เปน สิ่ง ที่ ดี   เปนการ ปฏิบัติ ธรรม เบื้อง 
ตน ได 
   ( ๑ ) .   ผู ถาม ปญหา ปรารถนา ถอืศลี   ๘   แลว นำ ตวั เขา ปฏบิตั ิ
ธรรม สามารถ ทำได   อนุโมทนา ดวย ครับ   ผู ตอบ ปญหา แนะนำ ให 
ไป ปฏิบัติ ธรรม กับ หลวง พอ กัณห า   วัด ปา ทรัพย ทวีคูณ   อำเภอ วัง 
น้ำ เขียว   จังหวัด นครราชสีมา 
   ( ๒ ) .   ลูก ใน ครรภ รู วา แม ทำบุญ   เมื่อ เขา อนุโมทนา ดวย   
เขา ได บุญ 
  ( ๓ ) .   การ ระลึก ถึง คุณ และ ปรารถนา บูชา คุณ ของ พระ 
เขี้ยว แกว   อยู ที่ไหน ก็ สามารถ กราบ ได   แต หาก เดิน ทาง ไป กราบ 
พระ เขี้ยว แกว ที่ สิงคโปร   แลว ทำให จิต มี ศรัทธา มั่นคง ยิ่ง ขึ้น   จิต 
มี ปติ มาก ยิ่ง ขึ้น   และ ไมมี ปญหา เรื่อง การ เดิน ทาง   ก็ ควร จะ ไป     
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๗ .   ดูสักแตวาดู
 
 คำถาม    
  ผม เปน คน ที่ ตองการ ฝก สติ ให มี มาก เพิ่ม ขึ้น   แต   มี ขอ 
สังเกตตามที ่กระผม สงสัย ดังนี้ ครับ 
   ๑ )     ผม สังเกต วา   เมื่อ เรา มี สติ   จดจอ กับ สิ่ง หน่ึง   ที่มา 
กระทบ   เชน   ดู ภาพยนต  ทาง ทีวี   แต เม่ือ เรา กำหนด ภาพ ที่ ดู อยู    
จรงิ แลว เกดิ รูสกึ วา หนงั เรือ่ง นัน้ ไม สนกุ เลย   มนั ไม เกดิ การ ปรงุ   ด ู
สักวา ดู ภาพ   ก็ เลย สงสัย วา   คน ที่ มี สติ บริบูรณ จะ มี อารมณ ความ 
รูสึก ทาง โลก อยางไร   ผม วา โลก เรา มัน คง ไม สนุกสนาน   ไม สดใส 
เลย     ขณะ พูด กัน ถา เรา กำหนด รู วา จะ พูด อะไร   กับ เพื่อน ฝูง   หาก 
สัก แต จะ กำหนด รู   ความ รูสึก ใน การ สนทนา ระ หวาง เพื่อน ฝงู   มัน 
ไมมี รส ชาติ เลย ครับ 
   ๒ )     เรา ควร กำหนด   สติ ตลอด หรือ ไม   เชน   รู วา ตน กำลัง 
ทำ สิง่ ใด อยู   ยนื หนอ   นัง่ หนอ   เดนิ หนอ   ขวา ยาง หนอ   ซาย ยาง หนอ   
สำหรบั การ ดำเนนิ ชวีติ ประจำ วนั   หรอื   ขณะ ที ่เรา ตัง้ ใจ ปฎบิตั ิชวง 
ใด ชวง หนึ่ง เทานั้น ครับ   เพราะ ผล จาก ขอ ที่ รูสึก ตาม ขอ   ๑   ทำให 
ไม แนใจ วา   หาก เรา ทำ อยาง นัั้น แลว ทำ ถูก ตอง หรือ เปลา   เพราะ 
มัน ไม เกิด อารมณ ที่ สนุก สดชื่น ใน การ พบ ปะ เพื่อน เลย 
 
 คำ ตอบ 
  ( ๑ ) .   ด ูหนงั แลว จติ ขาด สต ิ  จงึ รบั เอา สิง่ กระทบ จาก การ ด ู  
เขา ปรุง เปน อารมณ ไม สนุก   ( ทุกขเวทนา )   อยาง นี้ ไม เรียก วา   “ดู   
สัก แต วา ด ู”   ตรง   กนั ขาม   หาก จติ ม ีกำลัง ของ สติ กลา แขง็   เมือ่ สิง่ 
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กระทบ เขา สัมผัส จิต   แลว จิต เห็น วา   สิ่ง กระทบ ดับ ไป   ( อนัตตา)   
ตาม กฎ ไตรลักษณ   จิต จะ ปลอย วาง สิ่ง กระทบ อารมณ จะ ไม เกิด 
ขึ้น จาก การ ดู   อยาง นี้ จึง จะ เรียก วา   “ ดู   สัก แต วา ดู ” 
   คน ที่ จิต มี กำลัง ของ สติ กลา แข็ง   ยอม ระลึก ได ทัน ทุก สิ่ง 
ที่ เขา กระทบ จิต   จิต จะ ไม รับ เอา สิ่ง กระทบ เขา ปรุง อารมณ   แลว 
ทำให จติ วาง เปน อเุบกขา   จติ ยอม สดใส   ไมม ีอารมณ มา ทำให จติ ขุน 
มวั ได   ตรง กนั ขาม   จติ ที ่ม ีกเิลส เขา ปรงุ แตง   ยอม ทำให การ สนทนา 
พดู คยุ ม ีรสชาติ   และ สนกุสนาน ไป ดวย อารมณ ปรงุ แตง แบบ โลกๆ   
คำ ตอบ ที ่ถกู ตรง เชน นี ้  ผู ใด อาน แลว ไม เขาใจ ตอง ขออภยั   แต หาก 
ผู อาน พัฒนา จิต   ให เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได เมื่อ ใด   ยอม รู   เห็น   
เขาใจ   ได ถูก ตรง   แลว ยอม เกิด เปน ความ ศรทัธา ใน พุทธ วจนะ ที่ 
ตรัส ไว วา   มิ ให ปลงใจ เชื่อ ใน เรื่อง สิบ อยาง   ( กา ลาม สูตร ) 
   ( ๒ ) .   คำ วา   “ กำหนด จิต ”   นิยม ใช เรียก กัน ใน ขณะ มี การ 
ปฏิบัติ ธรรม   แต ใน ชีวิต ประจำ วัน   นิยม เรียก วา   “ เอา จิต จดจอ อยู 
กับ อิรยิาบถ ที่ เปน ปจจุบัน ขณะ ”   เชน   ขณะ กำลัง เดิน   ขณะ กำลัง 
พูด   ขณะ กำลัง ทำ กิจการ งาน   ฯลฯ   แลว ทำให จิต มี อารมณ สงบ   
ตรง กัน ขาม   จิต ที่ ไมมี สติ กำกับ อิริยาบถ ดัง กลาว   อารมณ สนุก   
อารมณ ไม สนุก   ยอม เกิด ขึ้น   อยาง นี้ เรียก วา   จิต ขาด สติ   ดวย 
เหตุ นี้ หลัง จาก เสวย วิมุตติ สุข แลว   พระพุทธ โค ดม จึง ดำริ ไม เผย 
แพร ธรรม ที่ พระองค ตรัสรู   เพราะ เปน ธรรม วินัย ที่ สวน กระแส 
กเิลส ของ ชาว โลก   ที ่นำพา ชวีติ ไหล ตาม อำนาจ ของ กเิลส   แต ชาว 
พุทธ ยัง มี โชค ดี ที่ ทาน สหัมบดี พรหม   มา เตือน พระ สติ วา   “ มนุษย 
ที่ สามารถ   รู   เห็น   เขาใจ   ธรรม วินัย ได   ยัง มี อยู ”   พุทธ ศาสนา จึง 
ได อุบัติ ขึ้น และ ดำรง อยู ยาวนาน มา จนถึง ทุก วัน นี้     
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๘ .  อยากปดอบาย ภูมิ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ดร . สนอง 

   หนู ได ฟง ธรรมะ บรรยาย ของ อาจารย ผาน ทาง อินเตอร 

เน็ต เส มอๆ   ชวง ที่ ไป ศึกษา ปริญญา โท ที่ อังกฤษ   โดย ได รับ การ 

แนะนำ จาก กลัยาณมิตร   แลว หลงั จาก นัน้ ก ็ฟง เร่ือยๆ มา   สิง่ ที ่เห็น 

ผล ก ็คอื   หนู กลาย เปน คน ใจเย็น มาก ขึน้   ใช เหตุ และ ผล มากกวา ใช 

อารมณ ใน การ ดำรง ชวีติ ใน แตละ วนั มาก ขึน้   เวลา ม ีความ ทกุข ก ็จะ 

นกึถงึ คำ พดู ของ อาจารย เสมอ ที ่วา   สิง่ ที ่เกดิ ขึน้ ใน ชวีติ เรา ไม วา จะ 

สุข หรือ ทุกข   ไมมี อะไร เกิด ขึ้น โดย บังเอิญ   ทุก วัน นี้   พยายาม ที่ จะ 

รกัษา ศลี หา เปน อยาง นอย   เพราะ ไม อยาก เกิด ตำ่ กวา มนุษย   แลว 

ที่ สำคัญ อยาก ปด อบายภูมิ ให ได   ตาม ที่ ได ฟง อาจารย บอก กลาว   

หนู มี คำถาม ที่ อยาก เรียน ถาม อาจารย ดังนี้คะ 

   ๑ .   จริงๆ แลว หนู นับถือ ศาสนา คริสต   ใน ทาง ศาสนา   หนู 

ไม สามารถ ที ่จะ ตกับาตร   หรอื สวด มนต ของ ศาสนา อืน่ ได เลย   แต 

หนู มา คิด วาการ ทำความ ดี นั้น ไม จำกัด วา เรา นับถือ ศาสนา ใด   ถึง 

หนู จะ ทำ ผิด กฎ หรือ บทบัญญัติ ใน ทาง ศาสนา ของ หนู   หนู คิด วา 

พระเจา คง รู   วา หนู มี ความ มุง มั่น ที่ ดี ที่ จะ ทำความ ดี   และ เปน คน 

ดี ให ได มาก ที่สุด เทา ที่ จะ ทำได   ไม ทราบ วา สิ่ง ที่ หนู คิด นี้ ถูก หรือ ไม 

คะ   กราบ เรียน อาจารย ชวย ชี้แนะ ดวย คะ 

   ๒ .   ตอน นี้ หนู ได เดิน ทาง กลับ มา ที่ เมือง ไทย ได เกือบ สอง 
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อาทิตย แลว คะ   มี ความ ตั้งใจ วา อยาก ไป พัฒนา จิิต ให เกิด ปญญา 

สงูสุด   กอน ที ่จะ เร่ิม ทำงาน   เพือ่ นำ ปญญา ที ่ได มา ชีน้ำ ชวีติ ไม วา จะ 

ทาง โลก หรอื ทาง ธรรม   ทกุ วนั นี ้พยายาม ที ่จะ ทำ จติ ให สงบ โดย การ 

นั่ง สมาธิ   วัน ละ หา นาที สิบ นาที   ก็ ยัง รูสึก วา ไม ดี เทา ที่ ควร   เพราะ 

ไมรู วาที ่ทำ ไป น้ัน มนั ถกู ว ิธมีั ้ย   บาง วนั แย ยิง่ กวา หวั ถงึ หมอน ก ็หลบั 

เลย   หรอื บาง วนั ก ็ยุง ทำ นัน่ ทำ นี ่  จน ไมม ีเวลา จะ สงบ จติ แมแต นาที 

เดียว   อาจารย คะ บาง ครั้ง มัน ทำ ไม ได ดี เทา ที่ ควร       หนู พยายาม 

ไม ทอ คะ   จะ พยาม รักษา ศีล หา ไม ให ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   จะ 

พยายาม พัฒนา จิิต ให มี สติ อยู เสมอ   หนู อยาก ที่ จะ ปด อบายภูมิ 

ให ได ตาม ที่ ได ฟง อาจารย บรรยาย ธรรม คะ   กราบ เรียน อาจารย 

ชวย แนะนำ   สถาน ปฏิบัติ ธรรม ให ดวย คะ   บานหนู อยู   คลอง สาม   

ปทุมธานี คะ 

   ๓ .   ตอน นี้ หนู วาง งาน อยู คะ   อยาก จะ ทำตัว ให เปน 

ประโยชน ดวย การ เปน อาสา สมัคร กับ ทาง ชมรม กัลยาณ ธรรม   

แลว ก ็อยาก จะ บริจาค ทนุ ทรัพย เพือ่ พมิพ หนงัสือ ธรรมะ แจก ดวย 

คะ   ก็ อยาง ที่ อาจารย เคย ชี้แนะ วาการ ให เปน ทาน  อยาง หน่ึง   ไม 

วาการ ให ทุน ทรัพย   หรือ การ ให แรงงาน 

   สุดทาย นี้ ขอก ราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย เปน อยาง 

สูง คะ   ที่ ได ชี้ ทาง ธรรม   ทาง สวาง   ให แก หนู และ ทุกๆ คน ที่ ได รับ 

ฟง ธรรม บรรยาย ของ ทาน อาจารย     

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ศาสนา เปน ลัทธิ ความ เชื่อ   ที่ แตละ ศาสนา บัญญัติ 
ไว ไม เหมือน กนั   บาง ศาสนา บญัญตั ิให ศาสนิ ก เชือ่   แลว ทำ ตาม คำ 
บอก กลาว และ หาม พสิจูน   ตรง กนั ขาม   พทุธ ศาสนา สอน ไม ให เช่ือ 
คำ บอก กลาว ของ ครูบา อาจารย   ตำรา   คัมภีร   ฯลฯ   แต สอน ให   รู   
เหน็   เขาใจ   ดวย การ พฒันา ปญญา สงูสดุ ให เกดิ ขึน้ กบั ตวั เอง   แลว 
ใช ปญญา ที ่พฒันา ได   มา วเิคราะห คำ บอก กลาว วา เปน จรงิ หรอื ไม 
จริง   แลว จึง ปลงใจ เชื่อ ตาม ที่ กลาว ไว ใน หลัก กา ลาม สูตร 
   คำ วา   “ พระเจา คง รู ”   เปนการ พูด ของ คน ที่ มี ปญญา ทาง 
โลก   ( สุ ตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา )   แต คน ที่ เขา ถึง ปญญา 
สงูสุด   ( ภา วนา มย ปญญา )   จะ พดู วา   “ พระเจา ตอง รู ”   ไม   เพยีง แต 
พระเจา เทานัน้   หาก ผู ถาม ปญหา พฒันา จติ ให เขา ถงึ ปญญา สงูสุด 
ที่ เรียก วา   โลกิ ย ญาณ   ความ รู ที่ เรียก วา   เจ โต ปริย ญาณ   ยอม รู   
เหน็   เขาใจ   ความ คดิ ของ บคุคล   และ การก ระ ทำ ของ บคุคล ที ่เปน 
ความ ลบั ได   ดวย เหต ุนี ้สิง่ ที ่พระเจา รู   ยอม รู ได ดวย บคุคล ผู ม ีเจ โต 
ปริย ญาณ   เชน เดียวกัน 
   การ ตักบาตร มี อานิสงส สง ผล ให บุคคล เขา ถึง สวรรค 
สมบัติ   การ สวด มนต แลว จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   หาก หยุด สวด มนต 
แลว พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   ตอ ไป   โอกาส ที่ จิต จะ ตั้ง มั่น เปน 
สมาธิ ระดับ ฌาน   ยอม เกิด ขึ้น ได   มี อานิสงส สง ผล ให บุคคล เขา 
ถึง พรหม โลก ได   ดัง นั้น ผู ที่ รู จริง แท   จะ ไม ปด กั้น อิสรภาพ ใน การ 
ทำความ ดี ของ สัตว บุคคล   ผู ใด รู   เห็น   เขาใจ   ได ถูก ตรง เชน นี้ แลว   
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ผู นั้น ยอม มี จิต เปน อิสระ จาก ความ ที่ ผู รู ไม จริง แท กำหนด ไว   และ 
มาก ไป กวา นัน้   ผู รู จรงิ แท ยงั ชี ้ทาง ให บคุคล ได พฒันา จติ วญิญาณ 
ของ ตวั เอง   ให หมด ไป จาก ความ เศรา หมอง   และ นำพา ชวีติ พน ไป 
จาก ความ ทุกข ทั้ง ปวง ได 
   ( ๒ ) .   การ ปฏิบัติ ธรรม   ( สมถ ภาวนา )   เพื่อ ให จิต ตั้ง มั่น 
เปน สมาธิ   ผู ตอบ ปญหา ได นำ ตัว เอง เขา ฝก อยาง จริงจัง   วัน ละ 
ประมาณ   ๒๐   ชั่วโมง ตอ เนื่อง   ๓๐   วัน   ผล ปรากฏ วา   ปฏิบัติ สมถ 
ภาวนา ได นาน   ๗   วนั   จติ เขา ถงึ สมาธิ สงูสดุ ได   เมือ่ นำ จติ ออก จาก 
สมาธิ สูงสุด แลว   อภิญญา   ๕   ( อิทธิ วิธิ  ทิพย โสต   เจ โต ปริย ญาณ   
ปพุ เพ น ิวา สาน ุสต ิญาณ   ทพิ พ จกัข ุ)   จงึ ได เกดิ ขึน้ เปน อตัโนมตั ิ  แลว 
พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได ภายใน   
๓๐   วัน   แลว สง ผล ให มี พฤติกรรม ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย   ที่ ระบุ ไว 
ใน พุทธ ศาสนา มา จน ทุก วัน นี้ 
   หาก ผู ถาม ปญหา ปรารถนา จะ พฒันา จติ วญิญาณ ของ ตัว 
เอง   แนะนำ ให ไป ฝก ปฏบิตั ิธรรม ที ่วดั ทบัทมิ แดง   
( หลัง ตลาด ไท )   จังหวัด ปทุมธานี   โดย มี ศีล   มี 
สัจจะ   มี ความ เพียร   และ เอา ชีวิต เขา แลก 
ธรรม ได แลว   โอกาส เขา ถึง ความ ปรารถนา 
ดัง กลาว   ยอม เกิด ขึ้น 
   ( ๓ ) .   แนะนำ ให ผู ถาม ปญหา ตดิตอ กบั 
ประธาน ชมรม กัลยาณ ธรรม ได โดยตรง 
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๙ .   แพกามราคะ
 
 คำถาม    
   ผม มี ขอ สงสัย ที่ จะ ขอ คำ แนะนำ กับ อาจารย ครับ 

   ๑ .   ศีล   สามารถ ที่ จะ สมาทาน กับ พระพุทธ รูป หรือ สิ่ง 

ศักดิ์สิทธิ์ ได ไหม ครับ   และ พระ เมื่อ ตอง อาบัติ เล็ก นอย สามารถ 

ที่ จะ แสดง อาบัติ กับ พระพุทธ รูป หรือ สิ่ง  ศักดิ์สิทธิ์ ได ไหม ครับ 

   ๒ .   ผม พยายาม ที่ จะ ปฏิบัติ ธรรม   แต ได ประมาณ   ๑   

อาทติย       ผม ก ็ตอง แพ กาม ราคะ ทกุท ี  อาจารย ชวย แนะนำ หนอย 

นะ ครับ   ขอ ขอบคุณ ทาน อาจารย มาก ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ได ครบั   หรอื จะ ประพฤติ ตน ให ม ีศลี คมุ ใจ ดวย ตวั เอง 
ก็ได 
   คำ วา   “ อาบตั ิ”   เปนการ ลวง ละเมดิ สกิขาบท ของ ภกิษ ุ  ใน 
ทาง โลก กำหนด ให ภกิษ ุที ่ตอง อาบัต ิเลก็ นอย   ไป กลาว คำ สารภาพ 
ผิด กับ ภิกษุ รูป อื่น   มิใช กลาว กับ พระพุทธ รูป หรือ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ 
อื่นใด 
   (   ๒   ) .   การ ทำ ตน ให พน จาก กาม ราคะ   ตอง บรโิภค ใชสอย 
มัก นอย เทา ที่ จำเปน กับ รางกาย จะ ทรง อยู ได   เพิ่ม ความ เพียร ใน 
การ เจริญ สติ ให มาก   เมื่อ ใด จิต มี กำลัง สติ กลา แข็ง   แลว นำ จิต ไป 
พัฒนา ปญญา เห็น แจง ให เกิด ขึ้น   เม่ือ นั้น สติ ยอม ระลึก ได ทัน สิ่ง 
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กระทบ ที ่ทำให เกดิ กาม ราคะ   ปญญา เหน็ แจง ยอม เห็น สิง่ กระทบ 
ดบั ไป   (อนตัตา )   ตาม กฎ ไตรลกัษณ   จติ เหน็ วา   สิง่ กระทบ ไมใช ตวั 
ตน   จิต ยอม ปลอย วาง และ วาง เปน อุเบกขา   กาม ราคะ ก็ ไม อาจ 
เกิดขึ้น 
       
 
 ๑๐ .   อธิษฐานตามท่ีชอบ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เครา พ 

   อาจารย ครับ เวลา ที่ เรา ทำ ดี หรือ ทำบุญ เรา ควร จะ 

อธิษฐาน วา อยางไร บาง ครับ   ชวย แนะ นำ ดวย นะ ครับ   ขอบคุณ 

ครับ 

 

 คำ ตอบ 
   หลัง จาก ทำความ ดี หรือ ทำบุญ แลว   บุคคล ควร อธิษฐาน 
อยางไร   ขึ้น อยู กับ สติ ปญญา ของ ผู อธิษฐาน 
   คำ วา   “ อธิษฐาน ”   หมาย ถึง   ตั้งใจ มุง ผลอ ยาง ใด อยาง 
หนึ่ง   หรือ หมาย ถึง   ตั้ง จิต ขอรอง ตอ สิ่ง ที่ ตน ถือวา ศักดิ์สิทธิ์   
เพื่อ ผลอ ยาง ใด อยาง หนึ่ง 
   ผู มี ความ เห็น ผิด ไป จาก ธรรม 
   -   บาง คน อธิษฐาน ให คน อื่น วิบัติ   ( สาป แชง  )   ดวย การ 
เผา พริก เผา เกลือ 
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   -   บาง คน อธิษฐาน ให ตนเอง ถูก หวย   ถู กลอต เต อร่ี 
   -   บาง คน อธิษฐาน ให ตน ได รับ เลือก เขา สู ตำแหนง เพื่อ มี 
อำนาจ 
   -   บาง คน อธิษฐาน ให ตน ได แตงงาน กับ คน ร่ำรวย ทรัพย 
เงิน ทอง 
   ฯลฯ 
   ใน ครัง้ พทุธกาล   นาง วสิาขา   ( โสดาบัน )   ได ไป เหน็ บร รดา 
แมๆ มา รักษา อุโบสถ อยู ใน วิหาร   วัด บุพ พา ราม   จึง ได ถาม ออก ไป 
วา   แมๆ  ทัง้ หลาย   มา รกัษา อโุบสถ   เพ่ือ ปราถ นา สิง่ ใด   บร รดา แมๆ  
จึง ได ตอบ ใน ทำนอง ที่ วา 
   หญิง ชรา   :   ดิฉัน มา รักษา อุโบสถ   ดวย ปรารถนา ทิพย 
สมบัติ 
   หญิง กลาง คน   :   ดิฉัน มา รักษา อุโบสถ   เพราะ ไม ตองการ 
อยู รวม กับ สามี 
   หญิง ที่ แตงงาน แลว   :   ดิฉัน มา รักษา อุโบสถ   เพราะ 
ตองการ ได บุตร ชาย ใน ครรภ แรก 
   หญิง วัย รุน   :   ดิฉัน มา รักษา อุโบสถ   เพราะ ตองการ ไป สู 
สกุล ของ สามี ใน วัย ที่ ยัง สาว 
   หลัง จาก ที่ ได ฟง คำ ตอบ แลว   จึง ได พา บร รดา แมๆ ไป เฝา 
พระพุทธเจา   พระพุทธเจา ตรัส เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ ใน ทำนอง ที่ วา 
   พระ พุทธะ   :   วิสาขา   สิ่ง ที่ เปน เอง ตาม ธรรม ของ เหตุ 
ปจจัย   ( สภาว ธรรม ) 
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   ชาติ   คือ การ เกิด   ยอม นำ สรรพ สัตว ไป สู ความ ชรา 
   ชรา   คือ ความ แก   ยอม นำ สรรพ สัตว ไป สู พยาธิ 
   พยาธิ   คือ ความ เจ็บ ไข   ยอม นำ สรรพ สัตว ไป สู มรณะ 
   สตัว ทัง้ หลาย มุง เอา แต วฏัฏะ   ไม ปรารถนา นพิพาน   แลว 
พระองค จึง ได ตรัส ตอ ไป วา 
   พระ พุทธะ   :   นาย โคบาล ยอม ใช ทอน ไม   ตอน โค ไป สู ที่ 
หากิน   ฉันใด   ความ แก และ ความ ตาย   ยอม ตอน อายุ ของ สัตว ไป   
ฉัน นั้น 
   สวน ผู เห็น ถูก ตาม ธรรม   มิได อธิษฐาน ดงั ที่ กลาว ขาง ตน 
   -   บาง คน อธิษฐาน ให ตน   ไม ตอง ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน 
อบายภูมิ 
   -   บาง คน อธิษฐาน ให ตน   ได ไป เกิด ใน สุทธาวาส พรหม 
โลก 
   -   บาง คน อธิษฐาน ให ตน  มีด วง ตา เห็น ธรรม 
   -   บาง คน อธิษฐาน ให ตน เขา ถึง พระ 
นิพพาน 
   ฯลฯ 
   ฉะน้ัน   ผูอาน คำ ตอบ นี ้พงึ อธษิฐาน 
เอา ตาม ที่ ตนเอง ชอบ เถิด . 
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๑๑ .   เลือกในส่ิงท่ีทำได
 
 คำถาม    
   ปรึกษา เรื่อง   ศีล   แปด   ครับ 

   ๑ .   ไม ฉัน อาหาร ยาม วิกาล   คือ   ชวง เวลา ไหน   ครับ   หลัง 

เที่ยง จริง หรือ ครับ   เพราะ บางที เลิก ตรวจ   โอ   พี   ดี   ก็ เลย บาย   

แต ก็ ทาน ไป ตาม เพื่อน บาง ( ตาม สังคม   ตาม วา ตอง คบคา   คบหา 

ดวย)   ทาน เพราะ รูสกึ หวิ พอด ีบาง     แต ผม ก ็คดิ วา เวลา ไม ได สำคญั   

เน่ืองจาก ภารกิจ ผม ที่ ตอง ทำให เสร็จ ไม เหมือน พระ   ผม กำหนด 

เวลา   และ   จำนวน   คนไข ไม ได   จึง ไม ได เลิก กอน เที่ยง เสมอ   แต 

อยางไร ผม ก็   รำลึก เสมอ วา   ตอน นี้ ทาน ขาว   เพราะ หิว นอย   หิว 

มาก   หรือ ไม หิว แต ไป ทาน เพราะ ตอง คุย กับ เพื่อน   และ ถา ได ทาน 

คน เดียว ก ็จะ ทาน ให ชา   กำหนด รู ตกั ขาว       กำหนด รู เค้ียว   ๓๐   คร้ัง   

กำหนด รู กอน กลืน 

   ๒ .   ผม หา เจอ วา   มี คน ถก เถียง กัน วา   ทาน อะไร ได บาง   

ซึง่ ผม ก ็ไม ได ใสใจ กบั ประเภท นำ้ ที ่ทาน หรอื   ควร จะ ใสใจ ครับ   เชน   

บาง ก ็บอก หาม ทาน นม   บาง ก ็บอก นำ้ ผล ไม บาง ชนดิ หาม ทาน   โดย 

สวน ตัว ผม ผม คิด วา   พระพุทธ องค   ตองการ ให ฝก ความ อดทน   

และ   ลด บรรเทา ให กิเลส มัน เบาบาง ลง ไป คือ   ให รูจัก ความ รูสึก 

อยาก ทาน ไม วา จะ เพราะ ความ หิว จริงๆ   หรือ อยาก ทาน เพราะ 

เหน็   ได กลิ่น   เพื่อน ชวน   ทั้ง ที่ ไม ได หิว   ซึ่ง เรา จะ พบ วา มัน หาย ไป 

เอง ได   และ เรา ก็ อยู ได ไม ได หิว   ไม ได จะ อด ตาย   ยัง ทำงาน ได ตาม 
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ปกต ิ  ไม ได เปน อยาง ที ่กงัวล เลย   เรา คดิ ไป กอน บาง ที ่ความ หวิ มนั 

ก็ ยัง มา ไม ถึง   หรือ   ถา ตอง ตาย เพราะ อด ขาว   ก็ ตอง ยอม ตาย ให 

มนั รู ไป วา แค อด แค นี ้จะ ตาย   ( นี ้เปน ความ คดิ   คนื แรก ที ่ผม ไม ทาน 

อะไร เลย   หลัง จาก เลิก งาน เสร็จ   ก็ ไป ออก กำลัง กาย   ยก   weight   

๑๐   นาที   วิ่ง   ๒๐   นาที   กลับ มา กลัว วา จะ ขาด เกลือ แร นอน ตาย   

อยู ใน หอง คน เดียว   แต เมื่อ ทำได ก็ ทำ มา ตลอด ครับ ) 

   ๓ .   อกี ขอ หน่ึง   คอื   ตอง นัง่ ทาน   ดวย หรือ ไม ครับ   เนือ่งจาก 

เคย ทำ อยู สัก พัก   แต บางที รีบ เดิน ไป ให ทัน ตรวจ   โอ   พี   ดี   ก็ ตอง 

ทาน ให เสร็จ ดวย   จึง ทาน ไป เดิน ไป   ดัง นั้น   จึง ไม ได ปฏิบัติ ทุก คร้ัง   

บาง วัน ผม ก็ ใช วิธี ไม ทาน เลย ครับ   ไป ทาน น้ำ เปลา ที่   โอ   พี   ดี   แทน   

ทาน ไป ตรวจ ไป   ก็ บรรเทา ความ หิว   และ   มัน ก็ หาย ไป ได เชน กัน 

ครับ   แต ผม ก็ เห็น ประโยชน ใน ทำนอง เดียวกัน วา   การ ที่ เรา ชะลอ 

ความ อยาก ทาน หลัง จาก ซื้อ   เห็น   สัมผัส   ได กลิ่น   เปนการ ชวย ให 

เรา รูจัก   กิเลส   และ รู วา เรา เปน คน อยางไร   มี อนุสัย เดิม อยางไร   

ถา หาม จริงๆ   ผม ก็ จะ ได ตัดสิน ใจ วา   ถา ไมทนั   ก็ ไม ตอง ทาน เลย ดี 

กวา ครับ     

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   หวง เวลา หลงั เทีย่ง วนั ไป แลว   ตอง งด บรโิภค อาหาร   
อยาง นี ้จงึ จะ เรยีก วา   “ เวน บรโิภค อาหาร ใน เวลา วกิาล ”   ( ขอ   ๖   ใน 
ศีล   ๘ ) 
   หาก ผู ถาม ปญหา มี ความ จำเปน บาง อยาง   ไม สามารถ 
ปฏิบัติ ศีล   ๘   ได   ทำไม ไม เลือก ปฏิบัติ ศีล   ๕   ให บริสุทธิ์ เลา ครับ   
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เพราะ ศลี   ๕   ยงั สามารถ พฒันา จติ ให เขา ถงึ ความ เปน พระ โสดาบนั 
และ พระ สก ทา คามี ได 
   ( ๒ ) .   นำ้ ที ่เปน พทุธ บญัญตั ิให ภกิษุ ดืม่ ได   คือ   นำ้ อฏัฐ บาน   
ม ีแปด อยาง ไดแก   นำ้ มะมวง   นำ้ ผล หวา หรอื ชมพู   นำ้ กลวย ม ีเมล็ด   
น้ำ กลวย ไมมี เมล็ด   น้ำ มะซาง   น้ำ ผล จันทน หรือ ผล องุน   น้ำ เหงา 
บัว   น้ำ ผล มะปราง หรือ ผล ลิ้นจ่ี   ตอ มา หลัง จาก พรรษา ที่   ๕   แลว   
ได มี พุทธ า นุ ญาต เพิ่ม เติม คือ   น้ำ ผล ไม ทุก ชนิด   ( เวน น้ำ ตม เมล็ด 
ขาว เปลือก )   น้ำ ใบไม ทุก ชนิด   ( เวน น้ำ ผัก ดอง )   น้ำ ดอกไม ทุก ชนิด   
( เวน น้ำ ดอก มะซาง )   และ น้ำ ออย สด 
   ปจจบุนั คณะ สงฆ ได เพิม่ เตมิ นำ้ ปานะ เปน   ๑๖   ชนิด   ไดแก   
น้ำ ผล มะมวง   น้ำ ผล หวา   น้ำ กลวย มี เมล็ด   น้ำ กลวย ไมมี เมล็ด   น้ำ 
มะซาง   ( เจือ จาง ดวย น้ำ )   น้ำ ผล จันทน   น้ำ เงา อุบล   น้ำ มะปราง   
น้ำ ผล เล็บ เหยี่ยว   น้ำ พุทรา เล็ก   น้ำ พุทธ า ใหญ   น้ำ เนย ใน   ( เปรียง )   
น้ำมัน งา   น้ำนม วัว   นม แพะ   นมควาย   น้ำยา คู   และ น้ำ ผัก ผล ไม 
   ( ๓ ) .   วินัย ของ ภิกษุ กำหนด ให เวน ยืน ฉัน   เดิน ฉัน   แต มิได 
หาม ฆราวาส ประพฤติ 
 
      
 ๑๒ .   สภาวธรรมจากวิบากกรรม
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน อาจารย   ดร . สนอง คะ 

   สภาว ธรรม จาก วิบาก กรรม 
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   ตอน นี้ หนู กำลัง เริ่ม ปฏิบัติ   แรก ๆ    จะ มี อาการ ที่ แสดง 
สญัญา เดมิ ที ่เรา เคย เปน   ขณะ ปฏบิตั ิเทานัน้   แต ตอ มา ก ็แสดงออก 
มา จน ควบคุม ไม ได   ตอง ให วิ ปส นา จาร ย แกไข ให   แลวก ลับ มา 
ดำเนิน ชวีติ ปกต ิโดย ทำการ ปฏบิตั ิ  เชา กบั เยน็   รอบ ละ หนึง่ ชัว่โมง   
เดิน   กับ นั่ง อยาง ละ เทา ๆ    กัน   แต ปจจุบัน นี้ คะ   อาการสัญญาเดิม 
อยู ๆก ็แสดง ที ่ทำงาน   จน ตอง เปลีย่น อริยิาบถ   พอ มา เดิน ก ็จะ แทบ 
ควบคุม ไม ได หนู กลุม ใจ มาก   พอ ถาม วิ ปส นา จาร ย   ทาน ก็ บอก ให 
เลิก ปฏิบัติ   เพราะ ทาน อยู ไกล   กับ หนู ทาน ไม เห็น อาการ   จึง ไม 
สามารถ แกไข ได   จนกวา จะ ตอง ลา หยุด งาน ไป ยาวๆ   แกไข กัน ไป     
   อาจารย คะ   หน ูอยาก ปฏบิตั ิตอ คะ   เกรง วา ถา เรา ละเลย 
ไป   กิเลส มัน จะ กลับ มา ครอบ ครอง เรา หนา ขึ้น   เวลา ที่ เรา สะสม 
การ ปฏิบัติ   ก็ ไมรู วา เรา จะ เหลือ เวลา อีก นาน แค ไหน   แต ก็ คง ทำ 
ไม ได ถา ให ลา ออก จาก งาน เพื่อ ไป ปฏิบัติ อยาง จริงจัง   ยัง มี ภาระ 
ตอง ทำ   และ รับ ผิด ชอบ อยู   ทาง บาน คง ไม เขา ใจ แนๆ   คะ   เกรง 
วา จะ เกิด ปญหา   ตอน นี้   ก็ เลย คิด ไม ออก เลย   ทำ อยางไร   เรา ถึง 
จะ ปฏิบัติ ตอ ได คะ   และ ขณะ เรา เลิก ปฏิบัติ   เรา ยัง คง กำหนด ได 
หรือ เปลา คะ   หนู ไม อยาก ละ การ ฝก พัฒนา จิต ไป เลย คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ อาจารย มาก คะ   ดวย ความ เคารพ 
อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   คำ วา   “ สภาว ธรรม ”   หมาย ถงึ   สิง่ ที ่เปน เอง ตาม ธรรมดา 
ของ เหตุ ปจจัย   ปญหา ที่ ถาม ไป วา   “ ขณะ เลิก ปฏิบัติ   เรา ยัง คง 
กำหนด ได หรือ เปลา คะ ”   ตอบ วา   เมื่อ เลิก ปฏิบัติ แลว ตอง ไม เอา 
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จิต จดจอ   ( กำหนด )   อยู กับ องค บริกรรม   อยาง นี้ จึง จะ เรียก วา   
เลิก ปฏิบัติ 
   พฤติกรรม ที่ บุคคล แสดงออก ทาง กาย   เปน ผล ที่ เกิด มา 
จาก การ สัง่ งาน ของ จติ   หาก เปน พฤติกรรม ไม ด ี  แสดง วา ขณะ นัน้ 
จิต มี กำลัง ของ สติ ออน กวา กำลัง ของ อกุศล วิบาก   จึง มี อารมณ 
ปรุง แตง ไม ดี   แลว สั่ง รางกาย ให ทำ ตาม ที่ จิต สั่ง   ตรง กัน ขาม   ผู มี 
กำลัง สติ กลา แข็ง   จิต สามารถ ระลึก ได ทัน สิ่ง ที่ เขา กระทบ   ยอม 
ไม นำ เอา สิ่ง กระทบ ที่ ไม ดี เขา ปรุง อารมณ   พฤติกรรม ของ บุคคล 
ยอม แสดงออก มา ดี   ดัง นั้น ตอง เขาหา และ ปฏิบัติ ธรรม อยู ใกล 
กับ ครูบา อาจารย ผู มี ประสบการณ ตรง   ใน การ พัฒนา จิต   จน เขา 
ถึง ปญญา เห็น แจง ได แลว   ประพฤติ เหตุ ให ถูก ตรง ตาม คำ ชี้แนะ   
ปญหา ดัง กลาว จึง จะ หมด ไป ได  

๑๓ .   กลัวลงอบายภูมิ
 
 คำถาม   
   สวัสดี ครับ   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ครับ 

   ถา ปรารถนา เปน พระ สัมมา สัม พุทธ เจา ? 

   ผม ได ฟง เทป ป   พ . ศ .   ๒๕๔๘   ของ ทาน อาจารย   ดร . สนอง 

แลว   ม ีประโยค หนึง่ ทาน พดู วา   “ คน ธรรมดา   อยาง เรา   ก ็สามารถ 

อธษิฐาน จติ เปน พระ สมัมา สมั พทุธ เจา ได   แต หาม กำหนด เวลา   ( วา 

จะ ได เปน เม่ือไร )   เพราะ ตอง ใช เวลา ยาวนาน มาก ”       
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   ผม มี คำถาม สงสัย ดังนี้ ครับ 

   ถา ผม อธษิฐาน จติ เปน พระ สมัมา สมั พทุธ เจา ได จริง   ระยะ 

เวลา เกิด ผม   ตอง ใช เวลา อีก หลาย ลาน ชาติ นับ ไม ถวน   ขอ นั้น   ผม 

ไม กลัว ครับ   แต ผม กลัว เผลอ ลง อบายภมูิ ใน ชาติ ใด ชาติ หน่ึง   แต   

อาจารย บอก วา   การ ปด อบายภูมิ   ก็ ตอง บรรลุ โสดาบัน ให ได       

แต การ บรรลุ โสดาบัน   ก็ จะ ทำให เรา เกิด ได อีก เพียง   ๗   ชาติ   นั่น 

หมายความ วา เมื่อ บรรลุ โสดาบัน   ก็ จะ ทำให ผม เหลือ เวลา อีก   ๗   

ชาติ   ( ซึ่ง การ จะ เปน พระ สัมมา สัม พุทธ เจา   ตอง ใช เวลา อีก เปน 

ลานๆ ชาติ )   แต ถา ไม เพียร ให บรรลุ โสดาบัน   ก็ จะ ทำให อาจ เผลอ 

ลง อบายภูมิ ได ใน ชา ติ ถัดๆ ไป   ขอ น้ี ผม สงสัย จัง ครับ   วา ควร จะ 

อธิษฐาน จิต อยางไร   เพื่อ ให ใน อนาคต ชาติ ถัด ไป   ไม เผลอ ลง 

อบายภูมิ ไป ครับ 

   เพราะ ใน ชาติ นี้   ผม เปน ตำรวจ   และ พึ่ง จะ มา เขา ทาง 

ธรรมะ เมือ่ ตอน อาย ุ  ๔๐   ป นีเ่อง   แต กอน หนา นี ้ได ทำบาป ไว หลาย 

อยาง   แต พอ มา ได ฟง ทาน อาจารย พูด ถึง เรื่อง สี่ อาชีพ เสี่ยง นรก   

คือ   ผู พิพากษา   ,   ทนาย   ,   อัยการ   และ ตำรวจ   ก็ เริ่ม กลัว บาป ครับ   

จงึ คดิ วา   ถา ใน ชาต ิตอ ไป   ผม ทำกรรม ไม ด ีไว   แลว พึง่ มา คดิ ได เมือ่ 

ตอน อายุ   ๔๐   ป   เหมือน ใน ชาติ นี้ อีก   กลัว จะ แก บาป ไมทัน ครับ 

 
 คำ ตอบ 
         ผู ใด ปรารถนา นำพา ชีวิต ดำเนิน ไป ตาม ทาง ของ พุทธ ภูมิ   
ผู นั้น ตอง ประพฤติ ตน ตาม แบบ อยาง พระ โพธิสัตว   ตอง บำเพ็ญ 
บารมี นาน นับ อสงไขย แสน กัป   บารมี ขั้น ตน   ขั้น กลาง   และ ขั้น 
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สูงสุด   จึง จะ ครบ ถวน   ๓๐   ทัศ   แลว โอกาส ตรัสรู เปน พระ สัมมา 
สัมพุทธ เจา   จึง จะ เกิด ขึ้น ได   ดัง นั้น บุคคล ผู ปรารถนา เปน พระ 
สัมมา สัม พุทธ เจา   จึง มี จิต ไม หวั่น ไหว ที่ จะ ไป เกิด เปน สัตว   ( รูป 
นาม )   อยู ใน ภพ ใดๆ ของ วัฏฏะ   และ ใน ระหวาง ที่ สั่งสม บารมี อยู 
นัน้   ตอง ไม บรรล ุธรรม เปน พระ อรยิบคุคล อยาง เด็ด ขาด   จนกวา 
จะ ถึง พระ ชาติ สุดทาย ที่ เปน พระ สัมมา สัมพุทธะ 
   ดวย เหตุ นี้   หาก ผู ตอบ ปญหา   ปรารถนา ไม ลง ไป เกิด 
เปน สัตว   ( รูป นาม )   อยู ใน อบายภูมิ อีก ตอ ไป   ตอง เลิก ปรารถนา 
เปน พระพุทธเจา   และ ตอง พัฒนา จิต จน กระทั่ง อยาง นอย บรรลุ 
โสดา ปตติ ผล ได แลว   จึง จะ ปด อบายภูมิ ได   นับ แต วัน ที่ บรรลุ อริย 
ธรรม นั้น   จะ ไม ตอง ลง ไป เกิด อยู ใน ภพ ที่ ปราศจาก ความ เจริญ   
(อบายภูมิ )   อีก ตอ ไป   และ อีก ไม เกิน   ๗   ชาติ   ยอม นำพา ชีวิต ไป สู 
ความพน ทุกข ทั้ง ปวง ได 
   หลวง พอ  ษี ลิง ดำ   เคย บอก กับ ผู ตอบ ปญหา วา   คน ที่ 
กลัว นรก ยอม ไม ตก นรก   แต คน ที่ ไม กลัว นรก ยอม ตก นรก   ฉะนั้น 
เลือก เอา ตาม ที่ ชอบ 
 
 
 ๑๔ .   เปลือกของชีวิต
 
 คำถาม    
   กราบ เทา คุณ พอ   สนอง   ที่ เคารพ 

   กระผม มี เรื่อง ขอ ปรึกษา ดังนี้   ปจจุบัน ผม อายุ   ๔๖   ป 
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ทำงาน ใน บรษิทั เอกชน   ตัง้แต ผม เริม่ สนใจ ใน พระ ธรรม เกดิ ความ 

เบื่อ หนาย ใน วงจร ชีวิต ของ การ ทำงาน   ที่ ตองการ ผล กำไร สูงสุด 

และ ผล ประโยชน สูงสุด   และ ที่ สำคัญ   ผม ไมมี ความ มุง มั่น ใน 

การ แขงขัน   แกงแยง ชิง ดี ชิง เดน ที่ จะ ทำให เปา หมาย ของ บริษัท 

สมัฤทธิผล   ทำให เปน ทกุข ใจ ใน ปจจบุนั   จงึ คดิ ที ่วางแผน จะ ลา ออก 

มา บวช อยาง นอย   ๑   เดือน เพื่อ บำเพ็ญ บุญ กุศล แลว จึง คิด อาน ที่ 

จะ ทำ มา หากิน   อื่น ตอ ไป     คำถาม 

   ๑ .   ชวย แนะนำ ดวย ครับ วา ผม ตัดสิน ใจ ผิด หรือ ถูก 

   ๒ .   มี ขอ แนะนำ ใน การ ดำเนิน ชีวิต ตอ ไป อยางไร 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

 
 คำ ตอบ 
         กำไร สูงสุด และ ผล ประโยชน สูงสุด ใน ทาง โลก คือ   กิเลส   
ที่ ผู ไมรู จริง แท   ( อวิชชา )   มี ความปรารถนา ยิ่ง นัก 
             ( ๑ ) .   เปนการ ตัดสิน ใจ ผิด ของ ผู ที่ หลง โลก   ตรง กัน ขาม   
เปนการ ตัดสิน ใจ ถูก ของ ผู รู จริง ตาม ธรรม   ฉะน้ัน พึง เลือก ทาง 
ชีวิต ให กับ ตนเอง 
   ( ๒ ) .   พระ พุทธะ ได ชี้ ทาง เดิน ของ ชีวิต วา   มี อยู   ๗   สาย   
ดังนี้ 
   ๑ .   โทสะ   เปน เหตุ ผลกั ดัน จิต วิญญาณ   สู ภพ นรก 
   ๒ .   โลภ ะ   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   สู ภพ เปรต 
   ๓ .   โมหะ   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   สู ภพ ติรัจฉาน 
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   ๔ .   ศีล   ๕   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   สู ภพ มนุษย 
   ๕ .   ทาน และ ศีล   /   กุศล กรรมบถ   ๑๐   *   เปน เหตุ ผลัก ดัน 
จิต วิญญาณ   สู สวรรค 
   ๖ .   ฌาน   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   สู พรหม โลก 
   ๗ .   วิปสสนา ญาณ   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ   สู 
นิพพาน 
   ทาน ผู ถาม ปญหา ตอง เลือก ทาง เดิน ของ ชีวิต ดวย ตัว 
เอง 
   *   กุศล กรรมบถ   ๑๐   หมาย ถึง   กรรม ดี อัน เปน ทาง นำ ไป 
สู สุคต ิ  มี สิบ อยาง ดังนี้ คือ 
   ๑ .   เวน ทำลาย ชีวิต 
   ๒ .   เวน จาก การ ถือ เอา ของ ที่ เขา มิได ให 
   ๓ .   เวน จาก ประพฤติ ผิด ใน กาม 
   ๔ .   เวน จาก พูด เท็จ 
   ๕ .   เวน จาก พูด สอ เสียด 
   ๖ .   เวน จาก พูด คำ หยาบ 
   ๗ .   เวน จาก พูด เพอ เจอ 
   ๘ .   ไม โลภ คอย จอง อยาก ได ของ เขา 
   ๙ .   ไม คิด ราย เบียดเบียน เขา 
   ๑๐ .   เห็น ชอบ ตาม คลอง ธรรม 
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 ๑๕ .   มายาของจิต
 
 คำถาม    
   สวัสดี ครับ   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม ไดยิน มา วา   มี ผู นั่ง สมาธิ เขา ณาน หรือ เขา ถึง ธรรม 
เบื้อง ตน   แลว พบพระ พุทธ เจา   กับ พระ สาวก   ผม อยาก ทราบ วา   
นัน่ เปน เพยีง นมิติ หรอื เปน พระพุทธ เจา จริงๆ   ครบั   ถา เปน พระพทุธ 
เจา จรงิๆ   จะ เปน ไป ได อยางไร ครบั   เพราะ ทาน ได ดบั แลว ซึง่ รปู และ 
นาม   ขอ อาจารย   ดร .   สนอง   ชวย อธิบาย ให กระผม ดวย ครับ 
   หาก ผม ได คิด   พูด   สิ่ง ใด ลวง เกิน กับ ทาน อาจารย   
ดร.สนอง   ผม ขอ ขมา ดวย ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   คำ วา   “ นิมิต ”   หมาย ถึง   เครื่องหมาย ,   เคา มูล ,   ลาง ,   เหตุ   
ฯลฯ   บุคคล ปฏิบัติ ธรรม แลว นิมติ เห็น พระพุทธเจา กับ พุทธ สาวก   
ผูนำ พา ชีวิต พน ไป แลว จาก วัฏฏะ 
   เรื่อง นี้ พระ ปา ผู ปฏิบัติ ธรรม   เคย บอก เลา ให ผู ตอบ 
ปญหาฟง   ถงึ การ ไป เหน็ พระพุทธ โค ดม และ พทุธ สาวก   มา ปรากฏ 
ใน นิมิต ให ทาน สัมผัส ได   เปน รูป ที่ มิได ประกอบ ดวย ธาตุ ขันธ แบบ 
สตัว ใน วฏัสงสาร   และ เปน นาม ขนัธ ที ่บรสิทุธิ ์  ไมม ีโลภ   โกรธ   หลง   
เมตตา   สติ   ปญญา   ฯลฯ   ปน เปอน อยู ใน นาม ขันธ นั้น   …   อาน แลว 
งง   แต หาก ผู ใด ปฏิบัติ ธรรม จน สามารถ พัฒนา จิต ให เขา ถึง อริย 
ธรรม ได แลว   ผู นั้น ยอม เห็น ครรลอง แหง ธรรม   เปน ดัง เชน ที่ พระ 
ปา ได กลาว ไว 
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 ๑๖ .  ตัดอารมณกาม 
 
 คำถาม    
   เรียน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   กระผม เปน เด็ก อา ยุ ราวๆ   ๑๕   ป   อยาก ทราบ วา จะ ตัด 

กามารมณ ไป จาก ใจ ได อยางไร   และ สามารถ เขา คอรส ปฎิบัติ 

ธรรม ได ไหม 

 
 คำ ตอบ 
         คำ วา   “ กามารมณ ”   เปน อารมณ ที ่เกดิ จาก กามคุณ   ๕   (รปู   
เสียง   กลิ่น   รส   สัมผัส ทาง กาย   อัน นา ใคร )   เขา กระทบ จิต แลว จิต 
รับ เขา ปรุง เปน อารมณ ของ กาม   ( กามารมณ )   ผู ใด ปรารถนา นำ 
จิต ให พน ไป จาก อารมณ ของ กาม   ตอง ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน จน 
จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ระดับ ฌาน   ขณะ จิต ทรง ฌาน อารมณ ยอม ไม 

เกดิ   หรอื ผู ใด ปรารถนา พน ไป จาก อำนาจ ของ 
กาม   ผู นั้น ตอง ปฏิบัติ ธรรม   จน เกิด สติ และ 
ปญญา เห็น แจง ได แลว   ปญหา ดัง กลาว จึง 
จะ หมด ไป ได 
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๑๗ .   คนไมดี
 
 คำถาม    
   กราบ เทา อาจารย ที่ เคารพ 

   ผม เปน คน   จ . ศรีสะเกษ   มา เรียน ที่ เชียงใหม   ได เกือบ ป 

แลว   ผม เคย เห็น อาจารย   ๒   ครั้ง ครับ   โดย ทั้ง   ๒   คร้ัง เจอ ที่ หอ 

ประชุม มหาวิทยาลัย เชียงใหม   ใน งาน แสดง ธรรม คร้ัง ที่   ๒   และ   

๓   ของ ชมรม พุทธ ศิลป ,   สาร ธรรม ลาน นา ( ไม แนใจ )   ครั้ง แรก 

อาจารย บอก ผม หลัง จาก ที่ ผม เขาไป จับ ที่ เทา วา   “ เดี๋ยว ได หนี ไป 

บวช ”   ครั้ง ที่ สอง อาจารย บอก ให ผม รักษา สุขภาพ   เนื่องจาก มือ 

เย็น   เพราะ ผม ขอ สัมผัส มือ อาจารย และ อาจารย ยัง บอก ให ไป 

พิสูจ น ธรรม (ปฏิบัติ ) อีก ดวย   เพื่อ เปนการ ไม เสีย เวลา อัน มี คา ใน 

การ โปรด สัตว โลก ของ อาจารย   ผม ขอ ถาม เลย นะ ครับ 

   ๑ .   ผม มี ปญหา เรื่อง การ เรียน   คือ ผม สอบ ไม ผาน อยู วิชา 

หนึ่ง ซึ่ง เปน วิชา ปฏิบัติ   ถา ไม ผาน วิชา นี้ ก็ ไม จบ       ผม คิด วา มัน ยาก 

มาก สำหรับ คน นิสัย อยาง ผม ที่ จะ ทำให ผาน   มัน ทำให ผม ทอ   เลย 

คดิ อยาก ดร็อป แลว หน ีไป พกั ผอน กาย   ใจ   ดวย การ หนี ไป บวช เสยี 

อยาง อาจารย วา   ผม จงึ อยาก ถาม วา มนั เหมาะ สม กบั กา ละ   เทศะ 

หรือ เหมาะ สม กับ กรรม แลว หรือ ยัง ครับ 

   ๒ .   ผม สวด มนต กอน นอน ( เกือบ ) ทุก วัน   จะ มี อา นิ สงส 

อยางไร ครับ ใน ชาติ นี้ และ ชาติ หนา   และ จะ รู ได อยางไร วา เรา มี 

สมาธิ ขณะ สวด มนต   หาก ไมมี จะ ทำ อยางไร ให มี สมาธิ ขณะ สวด 

ครับ 
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   ๓ .   ผม เคย ลอง ปฏิบัติ มา หลาย สาย   ทั้ง พุทโธ และ แบบ 

ธรรมกาย         เลย ไมรู วา จะ เลือก สาย ไหน จึง จะ ถูก จริต และ จะ รู 

ได อยางไร วา ถูก จริต เรา 

   ๔ .   อยาก ให อาจารย แนะนำ ครูบา อาจารย แถว   

จ.ศรีสะเกษ ดวย ครับ 

   ๕ .   ผม เคย คิด   พูด   ทำ   ไม ดี ตอ ศาสน บุคคล   ศาสน สถาน   

ศาสน วัตถุ และ พอ แม ครู อาจารย   จะ มี วิธี ขอ ขมา อยางไร และ จะ 

มี วิธี ปองกัน ไม ให เปน อีก อยางไร ครับ 

   ๖ .   เคย อาน หนังสือ อาจารย   เร่ือง พระภูมิ หรือ เทวดา 

ชัน้ ลาง ที ่วา ศาล พงั และ การ ถวาย ชาง มา ปน   จงึ อยาก ถาม วาการ 

สราง ศาล เลก็ ให อยาง นัน้ เขา ได อยู จริง หรอื ไม   การ ถวาย ชาง ,   มา,   

ไก ไม หรอื ปนู ปน เขา ได ใช หรอื ไม   แลว ชาง มา ไก เหลา นัน้ ม ีว ิญญาณ 

ครอง หรือ   ถา หาก ศาล นัน้ ตัง้ ไม ถกู วธิ ีของ พรามณ จะ ม ีเทว ดา อยู 

หรื่อ ไม และ จะ รู ได   อยางไร วา มี เทวดา ครอง อาศัย ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   การ คิด วายาก มาก   เปนการ ตั้ง โปรแกรม จิต ที่ เปน 
ลบ   คน ไมรู จริง ชอบ คิด เชน นั้น   เมื่อ ใด ผล เกิด ตาม มา ยอม ยาก 
มาก   ตรง กัน ขาม   ผู รู นิยม ตั้ง โปรแกรม จิต ไว เปน บวก   ผล สำเร็จ 
ที่ เกิด ขึ้น จึง งาย มาก เมื่อ ทำเหตุ ให ถูก ตรง 
   พระพุทธ โค ดม ไม เคย สอน ให ใคร แก ปญหา   ดวย การ 
ทำตัว หนี ปญหา   แต สอน ให อยู กับ ปญหา   หา เห ตุ ที่ ถูก ตรง ให พบ   
แลว ดับ ที่ ตน เหตุ นั้น   ปญหา จึง จะ หมด ไป ได อยาง แทจริง 
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   ( ๒ ) .   การ สวด มนต เปนการ ภาวนา   ซึ่ง เปน หนึ่ง ใน บุญ 
กิริยา วัตถุ   ๑๐   หาก ทำได ถูก ตรง แลว   จิต ยอม ตั้ง มั่น เปน สมาธิ 
เกิด ขึ้น ใน ชาติ ปจจุบัน   และ สง ตอ ไป จนถึง ชาติ หนา 
   คำ วา จิต เปน สมาธิ   หมาย ถึง จิต ที่ มี สติ จดจอ   หรือ ระลึก 
อยู กับ บท มนต ที่ สวด   โดย จิต ไม ไป รับ เอา สิ่ง กระทบ อื่น มา ปรุง 
อารมณ   อยาง นี้ เรียก วา   สมาธิ 
   ( ๓ ) .   เมื่อ เลือก เอา กรรมฐาน ใด มา ใช เปน องค บริกรรม   
แลว มี จิต จดจอ อยู กับ กรรมฐาน นั้น   ถือวา กรรมฐาน นั้น ถูก จริต 
ของ ผู บริกรรม 
   ( ๔ ) .   แนะนำ หลวง ปู เณร คำ 
   ( ๕ ) .   ผู ใด เคย ปรามาส สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ไว   บาป ยอม เกิด ขึ้น มี 
ผล ทำให เปน อุปสรรค ตอ การ ปฏิบัติ ธรรม   หาก ประสงค จะ กาว 
ขาม บาป นั้น   ตอง ไป ขอ ขมา กรรม ตอ สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์   อาทิ   พระพุทธ 
รูป   หรือ   พระบรม ธาตุ เจดีย   ที่ มี คน นิยม กราบ ไหว บูชา กัน มาก   
หลัง จาก ขมา กรรม แลว   ตอง มี สัจจะ ไม กระทำ ปรามาส ให เกิด ขึ้น 
อีก   โดย พัฒนา จิต ให มี สติ กลา แข็ง   หาก ทำได ถูก ตรง เชน นี้ ปญหา 
ยอม หมด ไป 
   ( ๖ ) .   พระพุทธ โค ดม ไม เคย สอน ให พุทธ สาวก ประพฤติ 
พิธีกรรม   และ ผู ใด ปรารถนา รู   เห็น   เขาใจ ใน สิ่ง ที่ ถาม ไป   ผู นั้น 
ตอง มี ศีล บริสุทธิ์ คุม ใจ   และ ปฏิบัติ ธรรม   ( สมถ ภาวนา )   จน เขา 
ถึง   โลกิ ย ญาณ   ( อภิญญา   ๕ )   ได แลว   ปญหา ที่ ถาม ยอม กระจาง 
ดวย ตนเอง 
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 ๑๘ .   จำเปนตองเล้ียงสุนัข
 
 คำถาม  
   เรียน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   ขอ เรียน ถาม คำถาม ที่ เกี่ยว กับ สุนัข ดังนี้ คะ 

   ดิฉัน อยาก ตัด วงจร ความ ทุกข อัน เกิด จาก การ จาก ลา 

สัตว เลี้ยง   แต ที่ บาน จำเปน ตอง เลี้ยง สุนัข   พอ เลี้ยง แลว ก ็เหมือน 

เปนการ ผูกพัน   มี อัน จะ ตอง ดูแล รักษา ใกล ชิด กัน ใน ตอน ปวย ทุก 

ตัว   พอ เขา ตาย ก็ ทุกข แสน สาหัส   แม จะ พยายาม บอก ตนเอง ถึง 

ความ อนิจจัง ก็ตาม 

 ขอบคุณ สำหรับ เวลา ของ ทาน คะ 

 
 คำ ตอบ 
         ประสงค ตัด ความ ทุกข ที่ สุนัข ตาย จาก ไป   เจาของ สุนัข 
ตอง พิจารณา ดู ดวย ตนเอง จน เห็น วา   สรรพ ชีวิต เมื่อ เกิด แลว   
ตอง แก   เมื่อ แก แลว   ตอง ตาย   ไมมี ชีวิต ใด เกิด แลว ไม ตาย   แมแต 
เจาของ สุนัข เอง   ยอม มี ชีวิต ดำเนิน ไป เชน นี้   นี่ คือ สัจธรรม ของ 
ชีวิต   ผู ใด รู   เห็น   เขาใจ ได ถูก ตรง เชน นี้   จึง จะ รู วา   การ ตาย เปน 
เร่ือง ของ ธรรมชาติ   …   . 
 เรา โง เอง ที่ ไป ทุกข อยู กับ การ จาก ไป ของ สุนัข   …  .   ขออภัย   
พูด ตรง 
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 ๑๙ .   หนูมีศัตรูเยอะ
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน ทาน   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร 

   หนู อยาก ทราบ วา ทำไม หนู ถึง มี ศัตรู เยอะ จัง เลย คะ คือ 

คน ที่ เกลียด หนู นะ คะ ทั้งๆ   ที่ หนู ไม ได ทำ อะไร ให เขา เลย   เขา ก็ 

นินทา วา เรา ใน ทาง ไม ดีอะ คะ   มัน ทำให เรา เจ็บใจ   อยาก แก แคน 

หนู ควร จะ ทำ อยางไร ดี คะ   และ   หนู มี คำถาม อยาก รบกวน ถาม 

อาจารย คะ 

   ๑ .   การ ที่ เรา อยาก ทำบุญ ตลอด เวลา นี้   ถือวา เปน ความ 

โลภ ไหม คะ 

   ๒ .   หนู อยาก มี เพื่อน สนิท และ จริงใจ สัก คน ควร จะ ทำ 

อยางไร ดี คะ เพราะ เวลา ไป ไหน มา ไหน หนู มัก ไป คน เดีย วอะ คะ 

   ๓ .   หนู เปน คน ดื้อ และ หนา ดาน คะ   และ ไม คอย เคารพ 

ผูใหญ ใคร บอก อะไร ไม คอย เชื่อ   ตามใจ ตัว เอง มากกวา   หนู ควร 

ทำ อยางไร จะ หาย ดื้อ คะ 

 ขอบพระคุณ ทาน อาจารย เปน อยาง สูง คะ 

 
 คำ ตอบ 
   เจ็บใจ   อยาก แก แคน   เปน อารมณ ที่ เกิด ขึ้น จาก จิต ที่ มี 
ความ เห็น ผิด   เอา ตัว เอง   ( อัตตา )   เปน ที่ ตั้ง   เมื่อ ไม เปน ไป ตาม ที่ 
ตน คาด หวัง   อารมณ ดัง กลาว จึง เกิด ขึ้น   และ ถูก เก็บ บันทึก ไว ใน 
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ดวง จิต   เปน บาป   ผู ใด ปรารถนา ให บาป ใน ลักษณะ นี้ หมด ไป จาก 
ใจ   ผู นั้น ตอง ให อภัย เปน ทาน ใน ทุก สิ่ง ที่ เปน เหตุ ขัดใจ   เม่ือ ทำได 
แลว   เมตตา จะ เกิด ขึ้น   ทำให มี อารมณ สงบ เย็น และ มี ความ สุข 
   ( ๑ ) .   การ อยาก ทำบุญ ใน ทาง โลก   ไม ถือวา เปน ความ โลภ   
แต ใน ทาง ธรรม แหง การ พน ทุกข   ใจ ตอง ไมมี ความ อยาก ใน บุญ 
เกิด ขึ้น 
   ( ๒ ) .   คำ วา   “ เพือ่น สนทิ ”   หมาย ถงึ   เพือ่น ทีร่กั ใคร ชอบพอ 
กัน อยาง มาก   และ ไป มา หาสู กัน อยู เสมอ 
   ผู ใด ปรารถนา มี เพื่อน ที่ จริงใจ   ผู นั้น ตอง ทำ ตน เปน ผู ให 
สิง่ ด ีงาม แก ผู อืน่   และ ตอง พฒันา ตวั เอง ให เปน ผู ม ีความ จรงิ กาย   
จริง วาจา   จริงใจ   ได เมื่อ ใด แลว   โอกาส มี เพื่อน สนิท ที่ จริงใจ ยอม 
เกิด ขึ้น ได 
   ( ๓ ) .   ปรารถนา ไม ดื้อ และ ไม หนา ดาน   ตอง พัฒนา ตัว 
เอง ให เปน ผู มี บุญ   โดย เฉพาะ ใน ขอ ที่ วา   อปจายน มัย   ( ประพฤติ 
ออนนอม)   และ ตอง พัฒนา ตัว เอง ให เปน ผู มี ความ เห็น ถูก   
(สัมมาทิฏฐิ)   แลว ความ หนา ดาน จึง จะ หมด ไป ได   
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๒๐ .   คนดูแลพอแม
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   ขณะ นี้ ดิฉัน มี ปญหา เกี่ยว กับ ครอบครัว และ การ 

ประกอบ อาชีพ การ งาน คะ   ใคร ขอ คำ ชี้แนะ สั่ง สอน จาก ทาน 

อาจารย ดวย คะ   ปจจุบัน ดิฉัน ไม ได ทำงาน คะ   เนื่องจาก คุณ พอ   

คุณ แม ตองการ ให ดิฉัน อยู ชวย ทำงาน ที่ บาน   ดูแล บาน   และ ชวย 

เหลือ ดูแล ทาน   เพราะ ทาน ทั้ง สอง อายุ มาก แลว คะ 

   คุณ พอ อายุ ประมาณ   ๗๐   กวา ป   ( เปน ความ ดัน โลหิต สูง 

นิด หนอย )   สวน คุณ แม ประมาณ   ๖๐   กวา ป   ( เปน ความ ดัน โลหิต 

สูง   ไข มัน สูง )   แต ทาน ทั้ง สอง ยัง ทำงาน อยู คะ   มี อาชีพ คาขาย 

ซึ่ง ทำ มา นาน แลว คะ   กอน หนา นี้ ดิฉัน เคย ทำงาน มา หลาย ป แลว 

คะ   แต ครั้ง หลัง สุด ที่ ออก จาก ที่ ทำงาน เดิม ชวง ที่ ยัง หา งาน ใหม 

ไม ได   ก็ อยู บาน ชวย ทำงาน บาน ทุก อยาง   ดูแล บาน   ดูแล พอ แม 

ชวย ทำงาน และ ธุระ ตางๆ แทน ทาน ทุก อยาง เทา ที่ จะ ทำได   และ 

ก็ พยายาม หา งาน   PartTime   ทำ   เพราะ คิด วา จะ ได มี เวลา มา 

ชวย ทำงาน บาน   ดูแล บาน และ ดูแล พอ แม   แต ก็ หาไม ได เลย คะ 

   เคย ลอง ทำงาน ประเภท ขาย ประกัน   ประมาณ   ๑   ป   แต 

พอ ทำ แลว รูสึก ไม ถนัด และ ไม ชอบ จึง หยุด ทำ   อยาก จะ กลับ ไป 

ทำงาน ประจำ พยายาม คุย กับ คุณ พอคุณ แม แต ทาน ทั้ง สอง ก็ ไม 

เห็น ดวย   เพราะ ทาน ตองการ ให ดิฉัน อยู ชวย ทำงาน บาน และ ชวย 
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ดแูล ทาน คะ   คยุ กนั ที ่ไร ก ็จะ ตอง ทะเลาะ กนั ทกุท ีเพราะ ทาน ไม ยอม 

เขาใจ และ ไม ยอม ฟง เหตุผล   ของ ดิฉัน เลย   บาง คร้ัง อยาก จะ ไป 

ศึกษา อบรม วิชาการ หรือ ดู งาน ตางๆ ที่ ตาง จังหวัด ทาน ก็ ไม ยอม   

ให ไป เลย   หรอื เคย ลอง พดู เปรยๆ วา อยาก จะ ไป ปฏบิตั ิธรรม ที ่ตาง 

จงัหวดั ทาน ก ็ไม ยอม ให ไป   ทกุ วนั นี ้ดฉินั รูสกึ ทอแท ใจ มาก คะ ไมรู จะ 

ทำ อยางไร ดี   เพราะ ไม อยาก ทำให คุณ แม โกรธ หรือ ไม พอ ใจ มากๆ   

เพราะ วา ทาน มี โรค ประจำ ตัว อยู กลัว วา ทาน จะ เปน อะไร ไป 

   ดิฉัน คงจะ บาป มาก   และ คงจะ เสียใจ ไป ตลอด ช ีวิต แนๆ   

แต ดิฉัน ก็ อยาก จะ ทำ ใน สิ่ง ที่ ตัว เอง ตองการ   เพราะ อนาคต ขาง 

หนา   เมื่อ ไมมี ทาน ทั้ง สอง ดิฉัน ตอง พึ่งพา อาศัย ตนเอง   จึง ตอง 

รีบ ทำ ตอน นี้   กอน ที่ จะ อายุ มาก หรือ แก ตัว   จน ไม สามารถ ทำ ใน 

สิ่ง ที่ ตองการ และ ควร ทำได อีก   ดิฉัน มี พี่ ชาย   ๑   คน   ไป ทำงาน ที่ 

ตาง ประเทศ คะ   นานๆ จะ กลับ มา บาน สัก ครั้ง หน่ึง   ไม เคย สนใจ ที่ 

จะ มา ดูแล คุณ พอคุณ แม เลย   เคา บอก กับ คุณ แม วา เคา ตองการ 

ความ กาวหนา ใน อนาคต   ไม สามารถ มา อยู ดแูล คณุ พอ กบั คณุ แม 

ได   ขอ ให คณุ พอ กบั คณุ แม ดแูล ตวั เอง คะ   และ เคา บอก กบั คณุ แม 

วา ใน อนาคต   ถา ตอง กลบั มา อยู ประเทศไทย   จะ แยก ตวั ออก ไป ซือ้ 

บาน อยู เอง กับ แฟน   เพราะ ที่ บาน คับ แคบ เกิน ไป   และ ไม อยาก มา 

อยู รวม กัน หลายๆ คน คะ 

   ใคร ขอ คำ แนะนำ จาก อาจารย วา ดฉินั ควร จะ ตดัสนิ ใจ ทำ 

อยางไร ดี คะ 

   ๑ .   ดิฉัน ควร จะ ดูแล คุณ พอ   คุณ แม ไป กอน ตาม ที่ ทาน 
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ตองการ   ไม ตอง ไป ทำงาน ขาง นอก ซึ่ง ดิฉัน คิด วา คงจะ ตลอด ไป 

แนๆ จนกวา ทาน จะ ไม อยู แลว 

   ๒ .   ดิฉัน ควร จะ เลือก ตัดสิน ใจ ทำ ใน สิ่ง ที่ ตัว เอง ตองการ   

คอื ออก ไป หา งาน ประจำ ทำ และ ไป ทำ สิง่ ตางๆ ที ่ตองการ และ ควร 

ทำ แต คง ตอง เกิด ปญหา ตางๆ ตาม มา ภาย หลัง แนนอน คะ 

   ๓ .   เพราะ เหตุ ใด ชีวิต ของ ดิฉัน จึง ตอง ประสบ กับ ชะตา 

กรรม เชน นี้ คะ 

   ๔ .   ดิฉัน ควร จะ วางใจ และ ปฏิบัติ ตัวอยาง ไร ดี คะ 

   ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย เปน อยาง สงู สำหรับ ความ 

เมตตา ให คำ สัง่ สอน และ ชีแ้นะ และ การ เสยี สละ เวลา มา ชวย ตอบ 

ปญหา ให คะ 

 
 คำ ตอบ 
   มนุษย ม ีงาน หลัก ที ่ตอง ทำ อยู สอง งาน   คอื   งาน ภายนอก   
ที่ ทำให กับ สังคม   หนวย งาน   ครอบครัว   ฯลฯ   และ งาน ภายใน ที่ 
ทำให กับ ตัว เอง   เชน   ใส บาตร   ไหว พระ สวด มนต   ฟง ธรรม   ฯลฯ 
   การ ดแูล บาน   ชวย พอ แม ทำงาน   ดแูล สขุภาพ ของ พอ แม   
ฯลฯ   ถือวา เปน งาน ภายนอก   ประพฤติ ได แลว เปน บุญ เกิด ขึ้น กับ 
ผู เปน ลูก อีก ดวย 
   การ ทำงาน ภายนอก   ม ีจดุ ประสงค เพือ่ ให ได มา ซึง่ ปจจยั 
ที่ ใช เล้ียง ดู ชีวิต   ผู ใด ไมมี ความ จำเปน ใน เรื่อง นี้   ผู นั้น ไม ตอง ออก 
ไป แสวงหา งาน ภายนอก อื่น ใด มา ทำ อีก   คิด ให ไกล   เมื่อ อายุขัย 
เวียน บรรจบ   ทรัพย ภายนอก ตอง ทิ้ง ไว กับ โลก เอา ติดตัว ไป ไม ได   
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แต บุญ และ บาป ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ทำงาน ภายใน เทาน้ัน   ที่ ติดตาม 
ขาม ภพ ชาต ิได   ผู รู สามารถ ทำงาน ภายใน ขณะ อยู ที ่บาน   ดวย การ 
ประพฤต ิบญุ กริยิา วตัถ ุ  ๑๐   ( ทาน   ศลี   ภาวนา   ประพฤต ิออนนอม   
ชวย เหลือ คน อื่น   แบง ความ ดี ให คน อื่น   อนุโมทนา เมื่อ เห็น คน อื่น 
ทำความ ดี   ฟง ธรรม   สั่ง สอน ธรรม   และ ทำความ เห็น ให ตรง ) 
   ผู ถาม ปญหา มี โชค ดี   ที่ ได อุปการ ระ เลี้ยง ดู พอ แม   ถือ 
ได วา เปน ผู มี ความ กตัญู กตเวที   ผู มี คุณธรรม ขอ นี้   เปน ผู มี 
ความ เจริญ ใน ชีวิต และ ใน กิจการ งาน   ( ธุรกิจ )   ทั้ง ใน ชีวิต ปจจุบัน   
ตลอด ไป ถึง ชีวิต หนา 
   ( ๑ ) .   ควร เอาใจ ใส ดูแล พอ แม ดัง เชน ที่ ประพฤติ อยู   และ 
ใน วัน ขาง หนา เมื่อ ทาน ลวง ลับ ไป แลว   ยัง ตอง ทำบุญ อุทิศ ให ทาน 
อีก ดวย   ทำได เชน นี้ แลว จึง จะ เรียก ได วา   เปน ลูก กตัญูฯ 
   ( ๒ ) .   ผู รู ไม เขาไป กาว ลวง ใน ชีวิต ของ คน อื่น   ผู รู เปน ได 
เพียง ผู ชี้ ทาง   จึง ชี้ วา   ทำงาน ให พอ แม นั้น ดี กวา  ทิ้ง พอ แม  แลวไป 
หา งาน ภายนอก อื่น มา ทำ   ฉะนั้น พึง ตัดสิน ใจ ดวย ตัว เอง 
   ( ๓ ) .   สัตว โลก มี กรรม เปน ของ ตน   การ ได อยู รวม และ 
ทำงาน ตอบแทน พอ แม   มี ผล ทำให ลูก ได สราง และ สั่งสม บารมี   
ผู เห็น ผิด คือ ผู ไมรู จริง แท   ยอม ปลอย โอกาส อัน ดี งาม ให ผาน เลย 
ไป โดย เปลา ประโยชน   และ มี บาป เทานั้น ที่ จะ เปน ตวั ถวง ชีวิต ให 
ตกต่ำ 
   ( ๔ ) .   ผู ตอบ ปญหา ได ชี้ ทาง เจริญ และ ตกต่ำ ของ ชีวิต ให 
แลว   ฉะน้ัน พึง เลือก บริหาร จัดการ ชีวิต ของ ตัว เอง   ตาม ที่ ชอบๆ 
เถิด 
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 ๒๑ .   โรคซึมเศรา
 
 คำถาม    
   เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   ผู ที่ เปน โรค ซึม เศรา เกิด จากการก ระ ทำ ใน อดีต อยางไร   

และ จะ มี วิธี รักษา ให หา ยอ ยาง ไร โดย   ไม ตอง ใช ยา บำบัด 

   ขอ แสดง ความ นับถือ 

 
 คำ ตอบ 
   โรค ซึม เศรา   มี เหตุ มา จาก การ ไม เขาหา ผู รู   ( สมณะ 
หรือ พราหมณ )   และ ไม สนทนา กับ ผู รู   เมื่อ โรค ซึม เศรา เกิด ขึ้น   ผู 
ทำเหตุ ตอง เสวย อกุศล วิบาก นั้น จนกวา จะ จบ สิ้น   โรค ดัง กลาว 
จึง จะ หมด ไป ได โดย ไม ตอง ใช ยา บำบัด 
 
 
 ๒๒ .   อุมทองไดหาเดือนเศษ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   เมื่อ วัน ที่   ๙   ธ . ค .   ๒๕๕๓  หนู ตอง สูญ เสีย ลูกชาย ที่ อุม 

ทอง มา ได หา เดือน กับ อีก สอง สัปดาห   จาก การ มี น้ำ เดิน เด็ก ออก 

มา ก็ รอง เล็ก นอย   ๒   ชม . ก็ ขาดใจ ตาย   หนู สงสาร ลูก มาก แต ตอน 

๖๓    



66  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m

นั้น ไมมี แรง จะ คิด อะไร เจ็บ ปวด   เสียใจ   เจ็บ ทอง   กังวล   ธรรมะ 

ที่ เคย ร่ำเรียน มา ก็ ดึง มา ใช ไม ได เลย   เนื่องจาก ไมมี สติ โดน ความ 

ปวด เขา ครอบงำ   จน เวลา ผาน ไป ก็ มา นั่ง เสียใจ   ที่ ไม ได คุย กับ ลูก 

กอน เขา จะ จาก ไป ไม ได เช็ด ตัว ให เขา เลย   หนู ก็ เลย ไป นั่ง วิปสสนา 

ที ่วดั อมัพวนั ให ลกู   ไม ทราบ วา ลกู จะ ได รบั บญุ มัย้ คะ   กรรม ใด หนอ 

ที ่ทำให หนู สญู เสีย ลกู   หนู ไม อยาก ทำ มนั อกี   แต ตอน นี ้หนู ก ็อเุบกขา 

ได แลว   ไมม ีทกุข ใด คง อยู ตลอด   และ สขุ ก ็เชน กนั   ปลง เลย คะ   หน ู

ไมรู วา ทาน อาจารย จะ ได อาน เมล ล ของ หนู หรือ เปลา   คง แลว แต 

บุญ คะ 

 ขออภัย ที่ รบกวน อาจารย   ขอบพระคุณ คะ 

 
 คำ ตอบ 
   การ เกิด การ ตาย เปน เรื่อง กฎ ธรรมชาติ   ทุก คน ที่ เกิด 
มา บน โลก ใบ นี้ หรือ โลก ไหนๆ   เมื่อ เกิด แลว   ตอง แก และ ตาย 
ใน ที่สุด   เพียง แต วา อายุขัย ของ ชีวิต   ยืนยาว ตาง กัน ตาม กฎ 

แหง กรรม ที่ แตละ ชีวิต   ทำ ไว เปน 
เหตุ   การ ประพฤติ ทุศีล ขอ แรก   
(ปาณาติบาต )   ทำให อายุ สั้น   ฉะนั้น 
หาก ผู ถาม ปญหา ไม ประสงค พบ กับ 
เหตุการณ ดัง กลาว   ตอง ประพฤติ ศีล   
๕   คุม ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   แลว ความ 
สมปรารถนา ยอม เปน ผล เกิด ตาม มา 
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 ๒๓ .   เปนบุญหรือเปนบาป
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   ดร . สนอง 

   วัน นี้ หนู ได เขา ฟง บรรยาย ธรรม ที่   ตึก สงฆ   รพ . สวน ดอก   

เชียงใหม   เรื่อง   กำลัง ใจ   รูสึก มี กำลัง ใจ ขึ้น มา มาก เลย คะ   อยาก 

เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ คะ 

   ใจ ของ หน ูอยาก ทำงาน สบืทอด พระพทุธ ศาสนา   เหมอืน 

กนั กบั ที ่อาจารย ทำ อยู คะ   โดยที ่ตวั เอง ยงั จะ เอา ตวั ไม รอด เลย คะ   

( พรอม ลง อบาย ตลอด เวลา )   อาชพี การ งาน ทาง โลก   ก ็ไม อยาก จะ 

ทำ   ( ยัง เกาะ ครอบครัว กิน อยู คะ )   อยาก ที่ จะ ไป ไกลๆ จาก คนใน 

ครอบครัว ตลอด เวลา คะ   ( ไป อยู ตาง ประเทศ )   หนู จะ เปน แบบ 

นี้ อีก นาน ไหมคะ   ควร ทำ อยางไร คะ   ( เหมือน ตัว เอง อยู ผิด ที่   ผิด 

ทาง   ยัง ไง ก็ ไมรู คะ )   แลว อาการ ของ ใจ แบบ นี้ มัน เปน บุญ หรือ วา 

บาป คะ ? 

 
 คำ ตอบ 
   ฟง ธรรม แลว จิต สามารถ ระลึก ได ใน สิ่ง ดี งาม   ถือวา เปน 
บุญ   และ หาก ประสงค จะ มี บุญ มาก ขึ้น   พึง อยา ปลงใจ เช่ือ ตาม 
หลัก กา ลาม สูตร   แต หาก นำ ตัว ไป ปฏิบัติ ธรรม   จน เขา ถึง ธรรม ที่ 
ปฏิบัติ ได แลว   นั่น แหละ ดี ที่สุด 
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   ผู ถาม ปญหา อยาก ทำงาน สบืทอด พระพทุธ ศาสนา   ตอง 
เอา คำ สอน   (   ธรรม วนิยั   )   มา ปรบั ชวีติ ของ ตวั เอง ให ม ีพฤตกิรรม ด ี
งาม ให ได กอน   ผู ที ่เขา ใกล จงึ จะ ศรทัธา   แลว การ สบืทอด พระพุทธ 
ศาสนา   ยอม เปน ผล สำเร็จ 
   อนึ่ง   หาก ผู ถาม ปญหา มี สติ   และ มี ปญญา เห็น ถูก   ยอม 
มี ชีวิต อยู กับ ครอบครัว   อยู กับ สังคม   แลว ทำงาน ให ดี ที่สุด   จึง จะ 
ถกู ตรง ตาม คำ สอน ของ พระพุทธ โค ดม   สวน จะ อยู กบั สงัคม ได อกี 
นาน แค ไหน   ขึ้น อยู กับ แรง ผลัก ของ คุณธรรม ที่ ตน เขา ถึง  จะ เปน 
ตัว บง ชี้ 
   เมื่อ ใด บุคคล มี บาป เกิด ขึ้น ใน ใจ   ความ คิด ที่ เปน อกุศล 
ยอม เกดิ ขึน้   การ คดิ ที ่จะ หนี ออก จาก สงัคม หน่ึง ไป อยู ใน อกี สงัคม 
หนึ่ง   เปน ความ คิด ที่ เปน อกุศล 
       
 
 ๒๔ .   ปธาน ๔
 
 คำถาม    
  กราบ เรียน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   เกี่ยว กับ เรื่อง ความ เพียร   ๔   อยาง   ที่ บอก วา 

   ๑ .   เพียร ทำให อกุศล ที่ ยัง ไม เกิด   ไม ให เกิด   ( อัน นี้ ทำ งาย 

คะ ) 

   ๒ .   เพียร ละ อกุศล ที่ เกิด ขึ้น แลว   ให หมด ไป   ( พอ ทำได คะ ) 
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   ๓ .   เพียร ทำให กุศล ที่ ยัง ไม เกิด ขึ้น   ให เกิด ขึ้น   ( พอ 

ทำไดคะ) 

   ๔ .   เพียร รักษากุศล ที่ เกิด ขึ้น แลวใหคงอยู   ( ยาก สุดๆ คะ ) 

   ความ เพยีร ขอ สดุทาย ทำไม มนั หนกั หนา สาหัส สำหรับ หน ู

ก ็ไมรู คะ   พยายาม ต ีตก . . ให อยู กฎ ไตรลักษณ . . แลว   ได บาง ไม ได บาง 

คะ   ตอน ที่ ทำได . . ( มี คำ ผุด ขึ้น มา   คือ   ชาง แม ง   ตัว ใคร ตัว มัน โวย)   

ก็ เหมือน   ตัว เอง ใจราย ใจดำ กับ คนใน ครอบครัว ( พอ แม   ญาติ พี่ 

นอง )   ตอน ที่ ทำ ไม ได   ก็ เหมือน   ตัว เอง จะ เดิน อยู ขอบ   อบายภูมิ   

จะ พลัด ตกลง ได ตลอด เวลา 

   สรุป   ระยะ เวลา ความ ไม สบายใจ มัน นาน ขึ้น เรื่อยๆ คะ   

แทนที่ มัน จะ สั้น ลง   ( หนู อดทน นอย ไปรึ เปลา คะ   กำลัง ศรัทธา 

ของ หนู ออน แรง ใช ไหมคะ   ทำ ไง ดี คะ   ไม มี กัลยาณ มิตร ที่ เห็น ไป 

ทาง เดียวกนั เลย คะ )   ขอ คำ แนะนำ จาก อาจารย คะ และ อบุาย ทาง 

ธรรม จาก อาจารย คะ 

 
 คำ ตอบ 
           ความ เพียร ตาม ที่ เขียน บอก เลา ไป   เรียก วา   “ ปธาน   ๔ ”   
โดย เฉพาะ ขอ ที่ สี่ มี ปญหา เกิด ขึ้น กับ ผู ถาม ปญหา   เหตุ เปน เพราะ 
คุณธรรม ใน พละ   ๕   ( สัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   และ ปญญา )   ยัง มี 
กำลัง ออน   ผู ใด เจริญ พละ   ๕   อยู ทุก ขณะ ตื่น   ผู นั้น ยอม มี กำลัง ใจ 
กลา แข็ง ที่ สามารถ ตาน อำนาจ ของ มาร   แลว ความ เพียร ทุก ขอ ที่ 
ระบุ ไว ในปธาน   ๔   ยอม ปฏิบัติ ได งาย 
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๒๕ .   ราคาไมกี่บาท
 
 คำถาม   
   เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง 

   ดิฉัน ได อาน หนังสือ ที่ ทาน เขียน   ๔   เลม   หนังสือ   ๔   เลม   

ราคา ไม กี่ บาท ได เปลี่ยน ชีวิต ของ ดิฉัน มากมาย   ขอ ขอบพระคุณ 

อยาง สูง คะ   มี ปญหา อยาก รบกวน ถาม   จริง   ๆ    แลว เพื่อน   ๆ    ที่ 

ใสบาตร ตอน เชา ถาม ดิฉัน และ หลาย   ๆ    คน แต ก็ ไม ได คำ ตอบ   คือ   

ถา เรา เอา กลวย   ๑   หวี   ไป ถวาย พระพุทธ แลว   เรา นำ กลวย นั้น 

มา ทำ ของ หวาน ใส บาตร พระ สงฆ อีก ได หรือ ไม   บาป หรือ ไม   บาป 

เพราะ อะไร   ขอ ขอบพระคุณ ลวง หนา คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ผู ถาม ปญหา อาน หนงัสอื ธรรม มะ   แลว ทำให ชวีติ เปล่ียน 
ไป ใน ทาง ที่ ดี ขึ้น   ทั้งนี้ เปน เพราะ ผู อาน หนังสือ   มี ความ สามารถ 
วิเคราะห หลัก ธร รม ของ พระพุทธ โค ดม ได ถูก ตรง   มิได เน่ือง มา 
จาก ผู เขียน หนังสอื   ซึง่ เปน เพยีง ผู ถายทอด คำ สอน ของ พระ พทุธะ   
ออก มา ใน คำ พดู ที ่คนใน ยคุ ปจจุบนั สามารถ เขาใจ ได เทานัน้   ผู ตอบ 
ปญหา อนุโมทนา ผู อาน หนังสือ   ที่ ดอกบัว ใน ใจ ของ ทาน เริ่ม แยม 
กลีบ 
   สวน ปญหา ที่ ถาม ไป นั้น สามารถ ทำได   แต จะ บาป หรือ ไม 
นั้น   เปน อีก เร่ือง หนึ่ง   ซึ่ง ขึ้น อยู กับ สภาว ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ใน ใจ ของ 
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ผู กระทำ   เมื่อ นำ ของ หวาน ไป ใส ลง ใน บาตร ของ พระ สงฆ   แลว 
เกิด ความ สบายใจ   อิ่มใจ   ถือวา ได บุญ   แต หาก มา คิด ยอน หลัง 
แลว ทำให ไม สบายใจ   ตะขิดตะขวง ใจ   ถือวา เปน บาป   ฉะนั้น ผู ใด 
ระลึก ได ใน สัญญา เกา เชน นี้   จึง ไม ควร กระทำ 
 
 
 ๒๖ .   พาเขาหาหลวงพอ
 
 คำถาม    
   เรียน   อาจารย สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ ยิ่ง คะ 

   ดฉินั ม ีเรือ่ง รบกวน ขอ คำ ปรกึษา   รบกวน ชวย ดวย นะ คะ   

คน รัก ของ ดิฉัน เพิ่ง ฆา ตัว ตาย อัน เปน ความเครียด   จาก เรื่อง งาน 

และ หนี้ สิน ที่ อาจ จะ กำลัง เกดิ ขึ้น เร็วๆ นี้   เขา คุย กับ ดิฉัน เรื่อง นี้ มา 

สัก ระยะ กอน เกิด เรื่อง คะ   และ ตัว เขา เอง ปวย เปน โรค ซึม เศรา 

มาระ ยะ หนึง่   หมอ ให หยดุ งาน ทนัท ี  แต ญาติ เขา ไม เขาใจ เร่ือง โรค 

นี้   และ เขา หา คน ทำงาน แทน ไม ได   และ เขา กิน ยาค ลาย เครียด มา 

ตลอด   ๒   ป   แต ดิฉัน เพิ่ง รู เพราะ   เรา ไม ได อยู ดวย กัน คะ 

   ดิฉัน พา เขา หา หลวง พอ เปน ระ ยะๆ   ทำบุญ รวม กัน บาง 

ไม บอย เพราะ ดิฉัน ทำงาน   ๒   ที่   ๗   วัน และ พี่ นอง เขา ไม โอเค กับ 

ดิฉัน   มา จาก ฐานะ และ ความ โลภ ใน อดีต ของ ดิฉัน   กาล เวลา ผาน 

ทำให ดิฉัน วาง โลภ ได บาง   รู วา คน ที่ อภัย เสมอ หวงใย ตลอด มา คือ 

เขา 
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   ดฉินั รกั เขา มาก   บอก เขา ไว กอน เสยี   ๖   วนั ยงั คยุ กนั ด ี  ยงั 

คยุ กบั พระ กอน เสีย ราว   ๑๐   วนั เขา ยงั หวัเราะ อยู เลย   บอก เขา วา 

ถา เขา เสรจ็ งาน จาก ตาง จงัหวดั แลว   ก ็จะ โทร ไป   วนั นี ้  อยาก ขอ วธิ ี

ตดั กรรม จาก การ ฆา ตวั ตาย ให เขา คะ   รูสกึ วา เขา อยู กบั ดฉินั ตลอด   

ดฉินั เปน ศษิย วดั อมัพวัน   ทราบ จาก พอ บญุธรรม วา   เขา เคย ฆา ตวั 

ตาย มา แลว ใน ชาติ กอน   ทำให เขา คดิ แบบ นี ้อกี   ดฉินั อยาก ชวย เขา 

ให ได   บาง ครั้ง   รูสึก วา ตัว เอง เปนตน เหตุ เล็ก ๆ   ที่ ทำให เขา เคย ฆา 

ตวั ตาย มา กอน   ดฉินั เคย ปวย เปน โรค ซมึ เศรา ตอน ลม ละลาย   เขา 

ก ็หา ทาง   ชวย สำเรจ็   เขา ไป คยุ กบั จติแพทย ให ดวย   ปจจบุนั ก ็ด ีขึน้ 

มาก   ขณะ นี้ รับ วา ไมรู สึก อยาก มี ชีวิต อีก เปน บาง ครั้ง   แต ภาระ 

และ ยัง  หวง นอง ที่ เหลือ ตัว คน เดีย วอยู ถา ดิฉัน ตาย ไป   ทาย สุด ก็ 

คิด วา คงจะ บวชชี ใน ที่สุด ตาม ที่ เคย ตั้งใจ และ เคย บอก เฮีย ไว 

   ดิฉัน อยาก ขอ วิธี จาก อา จาร ย จริงๆ   มัน อาจ ตอง ใช เวลา   

แต ดิฉัน จะ ตั้งใจ ให สำเร็จ ให ได เพราะ เช่ือ เสมอ วา เขา อยู กับ ดิฉัน 

เสมอ   และ ดิฉัน ตอง สง เสบียง ให เขา   รวม ทั้ง บุพการี ที่ สิ้น ไป แลว 

ของ ดิฉัน ตอ ไป   ขอ ความ กรุณา ดวย คะ   ขอบคุณ มาก คะ 

 

 คำ ตอบ 
         กัม มุ นา   วัต ต ตี โล โก   สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม   บุคคล มี 
กรรม เปน ของ ตน   เมือ่ กรรม ไม ด ีให ผล เปน อกศุล วบิาก   ผู ทำ กรรม 
ไม ด ี  ยอม ได รบั ผล ไม ด ีนัน้   สวน ผู ที ่ยงั ม ีชวีติ อยู   พงึ เอา คน ตาย เปน 
คร ูสอน ใจ   ดแูล รกัษา ชวีติ ของ ตน ม ิให เปน เชน เขา   ดวย การ เอา จติ 
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จดจอ อยู กับ ลม หายใจ เขา   -   ออก   ปญหา ที่ เกิด แลว ใน อดีต และ 
จะ เกิด ตาม มา อีก ใน อนาคต ยอม หมด ไป   ผู ฉลาด ไม เอา จิต ไป ผูก 
ตดิ เปน ทาส กบั ใคร ผู ใด   ไม เอา วกิฤต ของ ชวีติ ผู ใด มา ทำ จติ ตวั เอง 
ให ตกต่ำ   แต เอา วิกฤต ของ เขา มา เปน โอกาส   พัฒนา จิต วิญญาณ 
ของ ตน ให เปน อิสระ จาก ปญหา   ที่ คน อื่น ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง   
แลว ชีวิต ยอม เจริญ งอกงาม ได 
     
       
 ๒๗ .   เปดกรรม 
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   :   อาจารย สนอง ที่ เคารพ และ นับถือ 

   หนู อยาก เรียน ถาม วา   เมื่อ กอน หนู ไป สวด มนต - ไหว พระ   

นัง่ สมาธ ิ  นำพา ตนเอง ไป เรยีน รู เพือ่ นำ มา ปฏิบตั ิที ่บาน   ได ตดิตาม 

ผล งาน ของ อาจารย และ ได นำพา ตนเอง เขา ปฏิบัติ วิปสสนา 

กรรมฐาน   สาย ทาน เจา คุณ โชดก 

   ขณะ นี้   หนู ไม คอย ได สวด มนต - ไหว พระ เลย คะ   เพียง 

แต ระลึก ถึง คุณ   ของ พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ สงฆ ใน จิต ตนเอง   

(ตอง สวด มนต ไหว พระ เพิ่ม ไหม คะ   ได แต นั่ง สมาธิ เชา - เย็น   คร้ัง 

ละ ครึง่ ชัว่โมง   กไ็ด บาง ไม ได บาง   เพราะ บาง วนั ฟุง   บาง วนั ไม ฟุง )   

ณ   ตอน นี ้กไ็ด ภาวะ จติ นิง่ ระดบั นงึ คะ และ ใน ระหวาง วนั ก ็กำหนด 
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อิริยาบถ ยอย   ไป เรื่อยๆ   ทำ ไป ทำ ไป   กำหนด ไป   ให มี สติ ประ มาณ 

นั้น นะ คะ   แลว ทำไม ความ คิด   ถึง คอย พิจารณา ขอ ธรรม อยู เรื่อย 

คะ   แลว จิต มัน ก็ รู วา   เดี๋ยว มัน ก็ เกิด - ดับ   คือ มัน ไมมี อะไร เที่ยง นะ 

คะ   ( คอื มนั คดิ ของ มนั เอง นะ คะ )   ซึง่ ไม ได มา จาก การ   “ ภา วนา มย 

ปญญา ”   หนู ตอง ปฏิบัติ อยางไร ตอ คะ 

 ดวย ความ เคารพ 

 
 คำ ตอบ 
   การ สวด มนต ไหว พระ   เปน วิธี การ หนึ่ง ที่ จะ ทำให มี จิต 
ระลึก ถึง คุณ ความ ดี ของ พระพุทธ   พระ ธรรม   พระ อริย สงฆ   ผู 
ใด ระลึก ได ใน คุณ ความ ดี ของ พระฯ   อยู เสมอ   ผล ที่ เกิด ขึ้น กับ จิต 
ยอม ไม ตาง ไป จาก การ สวด มนต ไหว พระ 
   วัน ใด จิต มี อารมณ ฟุงซาน   วัน นั้น เปน วัน ที่ จิต มี สติ ออน   
หรือ ม ีจติ ขาด สติ   ผู ที ่เจริญ ได ใน วนั ขาง หนา   ยอม พฒันา จติ ให ม ีสติ 
กลา แข็ง   แลว เอา สติ มา รักษา จิต   ไม ให กิเลส เขา รบกวน ใจ ให เกิด 
เปน อารมณ ฟุงซาน   และ ยิ่ง มี สติ ระลึก ได ทัน ทุก สิ่ง ที่ เขา กระทบ 
จิต   แลว เห็น สิ่ง กระทบ ดับ ไป   ( อนัตตา )   ได   จิต ยอม ปลอย วาง สิ่ง 
กระทบ ที่ มิใช ตัว ตน   แลว จิต วาง เปน อุเบกขา   จิต เปน อิสระ และ มี 
ความ สขุ เกดิ ขึน้   นี ่คอื สภาว ธรรม ที ่เกดิ ขึน้ กบั จิต ของ ผู ม ีความ เหน็ 
ถกู   ดงั นัน้   หาก ผู ถาม ปญหา หวงั ความ สวสัด ีของ ชวีติ   ตอง ปฏบิตั ิ
ให ได ผล ตาม คำ แนะนำ นี้ 
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๒๘ .   กลัวทุกที
 
 คำถาม   
   อาจารย สนอง ที่ เคารพ 

   นั่ง สมาธิ แลว รู สึก ดิ่งๆ ๆ  ครับ ทุก คร้ัง พอ ถึง ตรง นี้ ที่ ไร ผม 

กลัว ทุกที มีแนวทาง การ แกไข อยางไร ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ความ กลัว เกิด ขึ้น เพ ระ เหตุ ไมรู จริง ใน สิ่ง ที่ กลัว   ดัง นั้น 
ทุก ครั้ง ที่ นั่ง ทำ สมาธิ   แลว มี อา กา รดิ่งๆๆ เกิด ขึ้น กับ จิต   ตอง เอา 
จิต ที่ ใช บริกรรม มา กำหนด วา   “ ดิ่ง หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ   จนกวา 
อาการ ดัง กลาว จะ ยุติ ลง   แลว ดึง เอา จิต กลับ มา สู องค บริกรรม 
เดิม ที่ ทำอยู 
 
 
 ๒๙ .   เช่ืออยางสนิทใจ
 
 คำถาม    
   เรียน   อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ อยาง สูง 

 หนู ได มี โอกาส ไป เขา รับ ฟง การ บรรยาย ของ อาจารย ที่ ตึก สงฆ   

ร.พ . สวน ดอก เปน ประจำ   และ ติดตาม อาน หนังสือ ของ อาจารย 

ทกุ เลม   จงึ ม ีความ ศรทัธา และ เช่ือ มัน่ ใน องค ความ รู ของ อาจารย   

อยาง สนิท ใจ   จึง ขอ อนุญาต เรียน ถาม อาจารย เลย นะ คะ 
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   เคย มี ผู ปฏิบัติ ธรรม ที่ สำเร็จ ฌาน บอก กับ หนู วา   การ ให ผู 
มฌีานใช กำลัง สมาธิ ตรวจ สอบ อดตี ชาติ   หรอื อนาคต หรือ สาเหตุ 
ของ วิบาก กรรม ใน ปจจุบัน   ( ที่ คนใน สังคม เรียก วา   “ เปด กรรม ” )   
นัน้ หาก กระทำ   มาก ครัง้ จะ เปน เหต ุให เรา   ตอง เสวย วบิาก กรรม ที ่
เปน อกุศล เร็ว ขึ้น   และ ปริมาณ มาก ขึ้น กวา ที่ ควร จะ เปน   มิ หนำซ้ำ 
วบิาก กรรม ที ่เปน กศุล   จะ ปรากฏ ลาชา หรอื ไม ปรากฏ เลย   แต บาง 
ทาน ก็ แยง วา ขอมูล นี้ ไม เปน   ความ จริง 
   ขอ ความ กรณุา อาจารย ไขขอ ของใจ ให หนู ท ีคะ   เนือ่งจาก 
หนู มี ความ เขาใจ วา วิบาก กรรม ของ มนุษย   จะ สง ผล ตาม วาระ 
ของ มัน   แต หนู สังเกต วา ตั้งแต ได รับ ความ เมตตา   จาก พระ สงฆ 
และ ผู สำเร็จ ฌาน เปด กรรม ให   นับ สิบ ทาน   ( เฉพาะ ใน ป   ๒๕๕๒ )   
ก็ ประสบ แต สิ่ง ที่ สราง ความ ทุกข ยาก ลำบาก ทั้ง กาย ใจ อยู เนืองๆ   
ทัง้ๆ ที ่  หน ูสวด มนต นัง่ สมาธิ เชา เยน็ มไิด ขาด   ไม เกยีจคราน ใน การ 
ปฏิบัติ   อีก ทั้ง นอกจาก ทำบุญ ทุก วันพระ   แลว หนู ก็ ยัง ชักชวน คุณ 
พอคณุ แม ทำบญุ ชวย เหลอื สงัคม อกี   เปนตน วา   บริจาค เงนิ ซือ้ โลง 
ศพ แก ศพ ไร ญาติ   ไถ ชีวิต โคก ระบือ   บริจาค เคร่ือง อุปโภค บริโภค 
แก คน ชรา และ เด็ก กำพรา   ปลอย ปลา หนา เขียง   ฯลฯ 
   สวน การ ดำเนนิ ชวีติ ประจำ วนั หน ู  ก ็ปฏบิตั ิตาม ที ่อาจารย 
แนะนำ   คือ นำ สิ่ง ที่ จะ สราง กิเลส เครื่อง เศรา หมอง   เขา มา สั่งสม 
ใน จิต ให นอย ที่สุด   ซึ่ง เปน ความ โชค ดี ของ หนู   ที่ ไม ชอบ โทรศัพท 
คยุ เรือ่ย เปอย กบั เพือ่น   ไม ชอบ   เดนิ หางฯ   ไม อาน นติยสาร ผู หญงิ   
เพราะ ชอบ แต อาน หนังสือ   และ ฟง ซีดี ธรรมะ มา หลาย ป แลว   ทั้ง 
ใน ระหวาง วนั   และ กอน นอน ทกุ คนื   ด ูรายการ ทาง โทรทัศน วนั หนึง่ 
อยาง มาก สุด   ๒   ชม .   หน ูจงึ สบัสน และ ของใจ มากวา   หนู ปฏิบตั ิตน 
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ไม ถกู ไม สมควร อยางไร   หน ูตอง ปรบัปรงุ การ ปฏบิตั ิอะไร เพิม่ เตมิ 
อีก บาง คะ   โปรด เมตตา ให คำ แนะนำ และ ไขขอ สงสัย ที่ หนู เรียน 
ถาม ไป เบื้อง ตน ที นะ คะ 
   ทาย นี ้  ขอก รา บอาร ธนา คณุ พระ ศร ีรตันตรัย   คุมครอง ให 
อาจารย และ ครอบครัว   ประสบ แต ความ สุข ความ เจริญ   สุขภาพ 
แข็ง แรง   เพื่อ ที่ จะ สามารถ มี กำลัง ทำ ตาม ปณิธาณ ของ อาจารย   
ใน การ เผยแผ คำ ทรง สอน ของ พระพทุธ องค   เพือ่ ชวย เหลอื เพือ่น 
มนุษย ตอ ไป นานๆ นะ คะ 

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย ลวง หนา เปน อยาง สูง คะ 
 ขอ แสดง ความ นับถือ 
 
 คำ ตอบ 
   การ   “ เปด กรรม ”   ตาม ที่ ผู มี ความ หลง นิยม เรียก กัน 
นั้น   พระพุทธ โค ดม มิได สอน ให พุทธ ศาสนิ ก ประพฤติ   โดย เฉพาะ 
นักบวช ใน พุทธ ศาสนา ประพฤติ แลว   ถือวา ละเมิด วินัย 
   ผู ตอบ ปญหา ไม เคย แนะนำ ผู ใด   ให สราง กเิลส เครือ่ง เศรา 
หมอง เขา มา สั่งสม ใน จิต ให นอย ที่สุด   แต แนะนำ ให กำจัด กิเลส ให 
หมด ไป จาก ใจ ให มาก ที่สุด 
   สิ่ง ที่ ผู ถาม ปญหา ควร ปฏิบัติ เพิ่ม เติม คือ   พัฒนา จิต ให มี 
กำลัง ของ สติ กลา แข็ง   และ พัฒนา จิต ให เกิด ปญญา เห็น แจง   เมื่อ 
ใด ที ่คณุธรรม ทัง้ สอง เกดิ ขึน้   และ สถติ อยู กบั ใจ ได ทกุ ขณะ ตืน่ แลว   
จิต ยอม เปน อิสระ จาก โลกธรรม   วัตถุ   กิเลส   ( โลภ   โกรธ   หลง)   
ตัณหา   อุปาทาน   เปน เบ้ือง ตน   และ ที่สุด สามารถ กำจัด กิเลส 
ที่นอน เน่ือง อยู ใน สันดาน   ( สังโยชน)   ได 
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๓๐ .   เหน่ือยคะ เหนื่อยมากๆ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   ขอ กำลัง ใจ คะ   หนู กำลัง เผชิญ กับ คนใน ครอบครัว ที่ มี   

มิจฉา ทิฏ ฐิ   แรง   หนู รูสึก รังเกียจ และ ขยะ แข ยง มากๆ คะ   ตอน 

นี้ หนู เกิด บาป ขึ้น แลว ความ คิด ที่ เปน อกุศล ตางๆ เลย ตาม มา เปน 

พรวน   รูสึก ไม เบิก บาน แจมใส   สลด หด หู มากๆ คะ   หนู ก็ พยายาม 

กม หนา กม ตา ดู จิต ( ตก ) อยู คะ   เหนื่อย คะ   เหนื่อย มากๆ   อาจารย 

แผ เมตตา ให หน ูดวย นะ คะ   และ ขอ คำ อวยพร ให หนู ได ไป อยู ใน ที่ๆ  

หนู ควร อยู ดวย นะ คะ 

 ขอบพระคุณ คะ 

 
 คำ ตอบ 
   พระพุทธ โค ดม มิได สอน ให พุทธ บริษัท ประพฤติ ตน หนี 
ปญหา   แต สอน ให อยู กับ ปญหา และ แก ปญหา ที่ ตัว เอง   และ ยิ่ง 
กวา นั้น พุทธ บริษัท   เอา ธรรม วินัย มา คุม ใจ ตัว เอง ได เมื่อ ใด   เมื่อ 
นั้น พร ยอม เกิด ขึ้น   และ ไม ตอง ประพฤติ ตน เปน ผู ขอ อีก ตอ ไป 
   การ แก ปญหา ใน เรื่อง ที่ บอก เลา ไป   ผู ถาม ปญหา ตอง 
พัฒนา จิต ตัว เอง   ให มี สติ รับ ทัน สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต   และ มี ปญญา 
เห็น ถูก ตาม ธรรม   คือ เห็น วา   สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต   ดับ ไป ตาม กฎ 
ไตรลักษณ ได เมื่อ ใด   จะ เห็น วา คนใน ครอบครัว ผู มี ความ เห็น 
ผิด   ( มิจฉา ทิฏฐิ )   นั้น เปน เรื่อง ของ เขา   “ ความ รูสึก รังเกียจ และ 
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ขยะแขยง มาก ”   เปน เพราะ เหต ุ  เรา โง เอง   ( ขออภัย พดู ตรง )   ที ่ไป 
รบั เอา สิง่ ไม ด ีของ เขา มา เปน ของ เรา   ทัง้ๆ ที ่เขา เปน ครู ผู ม ีอปุการ 
คณุ   สอน เรา มิ ให ประพฤติ อยาง เขา   แลว เรา ก็ จะ ไม เปน เชน เขา   
ดวย เหตุ นี้ พระพุทธ โคดม จึง สอน ให อยู กับ ปญหา   แลว แก ปญหา 
ดวย การ พฒันา จติ ตนเอง ให ม ีความ เหน็ ถกู   แลว ปญหา จงึ จะ หมด 
ไป ได 
   อนึ่ง   ผู ใด พัฒนา จิต ตนเอง จน มี ธรรม วินัย สถิต อยู กับ 
ใจ ตัว เอง ได แลว   ผู นั้น จะ ไม ประพฤติ ตน เปน ผู ขอ   ตรง กัน ขาม   
ประพฤติ เหตุ ให ถูก ตรง   แลว พร ก็ จะ เกิด ขึ้น กับ ตัว เอง   การ แก 
ปญหา เบื้อง ตน   หมั่น ให อภัย เปน ทาน ใน ทุก เหตุ ที่ ทำให ขัดใจ   แลว 
ความ เมตตา จะ เกิด ขึ้น และ สั่งสม อยู ใน ดวง จิต   เปน เมตตา บารมี   
อารมณ จะ สงบ และ เยน็   จะ ให ด ีทีส่ดุ ตอง พฒันา จติ ตนเอง   ให เกดิ 
สต ิและ ปญญา เหน็ แจง   แลว ใช คณุธรรม ทัง้ สอง ที ่พฒันา ได   สอง 
นำทาง ให กับ ชีวิต   จิต จึง จะ มี โอกาส เปน อิสระ จาก สิ่ง เศรา หมอง 
ทั้ง ปวง ได 
 
 
 ๓๑ .   อุทิศบุญใหพอแม
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ อยาง สูง 

   ผม มี คำถาม สงสัย เกี่ยว กับ การ แผ เมตตา ครับ 

   ๑ .   หลัง จาก สวด มนต หรอื นัง่ สมาธิ   ผม จะ แผ กศุล นี ้ให พอ 

แม เปน ประจำ   แต ทาน ไมรู วา ผม ทำให อยู เกือบ ทกุ วนั   ผม เคย ทราบ 
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มา บาง วา เรา ควร จะ บอก   พอ แม จึง จะ ได รับ กุศล นั้น   แต ผม เกรง 

วา ถา บอก   พอ แม จะ เกิด ทุกข เล็กๆ   ใน ใจ   ผม คาด วา ทาน ไม อยาก 

ให ผม หลง ทำบุญ เหมือน ยา กับ ยาย ที่ มี เงิน เทาไร ก็ มัก จะ ถวาย วัด 

เสีย หมด   ผม ควร ทำ อยางไร ดี ครับ เพื่อ ให ทาน ได รับ บุญ ที่ ผม ทำ 

ให เต็มๆ 

   ๒ .   แลว กรณี รูป นาม ใด   ๆ    ที่ ผม ไป บอก เขา ไม ได วา ผม แผ 

เมตตา   ให เปน ประจำ เพราะ เคา ไมมี ชี วิด อยู แลว   ทำ อยางไร ครับ 

ให เคา ได กุศล นี้ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ควร บอก ทาน วา   “ ผม นั่ง สมาธิ แลว   อุทิศ บุญ ให พอ 
แม เปน ประจำ ครับ ”   เมื่อ  ใด พอ แม อนุโมทนา สิ่ง ที่ ทาน รับ ทราบ   
พอ แม จึง จะ ได บุญ ที่ ลูก สง ให   ตรง กัน ขาม   หาก พอ แม ทราบ แลว 
แต มิได อนุโมทนา   ทาน ก็ ไม ได รับ บุญ จาก ลูก   จง คิด เสีย วา   คน ที่ มี 
ความ เห็น ผิด   (   มิจฉา ทิฏฐิ   )   ยอม เปน เชน นี้   แลว ตอง ปลอย วาง   
เพราะ ชวีติ เปน เอกสิทธิ ์ของ ผู เปน เจาของ ชวีติ   ตอง บริหาร จดัการ 
ดวย ตัว เอง 
   ( ๒ )   ผู ถาม ปญหา ตอง ทำ จิต ให นิ่ง   แลว จึง กลาว วาจา 
อทุศิ บญุ ให กบั ผู ลวง ลบั วา   “ บญุ กศุล ที ่ขาพเจา ได ทำให เกดิ ขึน้ แลว   
ขาพเจา อุทิศ บุญ ให กับ ทาน   จง เปนสุข เปนสุข เถิด ” 
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๓๒ .   มี-มี-มี
 
 คำถาม    
   เรียน   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ นับถือ 

   ดิฉัน ได อาน หนังสือ ของ ทาน อาจารย หลาย เลม คะ   มี 

ความ รูสกึ ม ีกำลัง ใจ   ม ีความ รู   จาก ที ่ไม เคย รู   และ   ม ีคำถาม อยาก 

ขอ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย ชวย ให ความ กระจาง   ดังนี้   คะ 

   ๑ .   เมื่อ ประมาณ   ๒๐   กวา ป   มา แลว   ดิฉัน ไป วาย น้ำ   แลว 

จม นำ้   ขณะ ที ่จม นำ้   อยู   ๆ    ก ็ม ีนอง สาว   ( ลกู ของ นา ชาย )   มา ดงึ ขึน้   

ชวย ไว จงึ รอดพน จาก การ จม นำ้ตาย   อยาก ถาม วาการ จะ ตอบแทน 

บุญ คุณ ควร เปน อยางไร   เพื่อ จะ ได ไม ตอง ตาม ชดใช กัน หลาย ภพ 

หลาย ชาติ 

   ๒ .   เดิม เคย ปฏิบัติ แบบ พุธ โธ   มา ประมาณ   ๑๐   กวา ป   แต 

ไม กาวหนา   เพราะ ศีล ขอ   ๓   ไม บริสุทธิ์   แต ปจจุบัน ได พยายาม 

ทำให ศลี บรสิทุธิ ์แลว   จงึ รูคณุ ของ ศลี ที ่บรสิทุธิ ์  ตาม ที ่พระพทุธเจา 

ตรัส บอก จริง   มา ปจจบุนั ได มา ปฏิบตั ิแบบ พอง หนอ   ยบุ หนอ   ก ็ไม 

แนใจ วา จะ เลอืก แบบ ใด   เหมือน ไมรู วา จรติ ของ ตน เปน อยางไร กนั 

แน   เพราะ ถา จะ ทดลอง ไป เรื่อย   ๆ    คง เสีย เวลา   หรือ ตาย กอน แน   

จงึ ขอ ความ กรณุา จาก ทาน อาจารย   ชวย ให ความ กระจาง ดวย คะ   

จะ เปน พระคุณ อยาง สูง 

 กราบ ขอบพระคุณ มา   ณ   โอกาส นี้ คะ 
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คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ทำ ทุก อยาง ที่ เปน ความ ดี ให กับ นอง สาว   โดย ไม ตอง 
คิด วา เปนการ ชดใช หนี้ บุญ คุณ   จึง จะ ถือ ได วา   เปนการ ตอบแทน 
พระคุณ ของ นอง สาว อยาง แทจริง 
   ( ๒ )   การนำ เอา บท กรรมฐาน ใด มาบ ริ กรรม แลว   ทำให 
จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได เร็ว และ ยาวนาน   กรรมฐาน บท นั้น แหละ ที่ 
เหมาะ กับ จริต ของ ผู ถาม ปญหา   ทำไม ไม ลอง เอา อยาง ใด อยาง 
หนึ่ง ใน อรูป   ๔   มา เปน องค บริกรรม ด ูบาง ละ   เพราะ อรูป   ๔   ใชได 
กับ ทุก จริต 
 
 
 ๓๓ .   เห็นหลอดลมและปอด
 
 คำถาม    
   เรียน   อ . สนอง   ที่ เคารพ อยาง สูง 

   หนู มี ปญหา อยาก ขอ ความ กรุณา ให   อ . สนอง   ชวย ชี้แนะ 

ดังนี้ คะ 

   ๑ )   หนู นั่ง สมาธิ เอง ที่ บาน คะ โดย ปฏิบัติ ตาม คำ สอน จาก 

หนังสือ ของ หลวง พอ จรัญ   วัด อัมพวัน คะ   คือ   ตาม ดู ลม หายใจ 

เขา ออก   แต ไม ได นั่ง สมาธิ ทุก วัน นะ คะ   หนู รักษา ศีล ทุก วัน   สวด 

มนต และ ทำบญุ เปน ประจำ   หน ูพยายาม ปฏบิตั ิเอง อยู หลาย ป   วนั 

หนึ่ง   ขณะ ที่ กำลัง นั่ง สมาธิ   จิต ของ หนู รวม ไป อยู ที่ หนา ผาก   เปน 
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วงกลม   และ ตอ มา ก็ เคลื่อน ลง มา รวม ที่ ทอง   พอ มา รวม ที่ ทอง   

หนู ก็ เห็น อวัยวะ ภายใน ของ ตัว เอง   คือ   หลอดลม และ ปอด เปน 

ภาพ สี   ชัดเจน ยิ่ง กวา ฟ ลม เอ็กซเรย   หนู เห็น ปอด และ หลอดลม 

ของ ตวั เอง ขยบั ตาม ลม หายใจ เขา ออก อยู นาน   หน ูกำหนด วา เหน็ 

หนอ   และ พิจารณา สังขาร   ธาตุ   ๔   สัก พัก หนู ก็ ออก จาก สมาธิ ใน 

ขณะ ที ่ยงั เหน็ ภาพ อยู   ตอ มา หน ูไป อาน หนงัสอื เกีย่ว กบั กส ิน   ของ 

หลวง พอ ฤาษี ลิง ดำ   และ รูสึก วา เขาใจ   ก็ เลย ลอง ฝก กสิ น สี เอง ดู   

และ จิต รวม ที่ หนา ผาก อีก ครั้ง หนึ่ง แต ไม เห็น อะไร คะ   เพราะ ตอง 

ออก จาก สมาธิ เลย เนื่องจาก ถึง เวลา โบสถ จะ ปด   หนู รบกวน ให   

อ.สนอง   ชวย ชี้แนะ ดวย นะ คะ วา   หนู ปฏิบัติ มา ถูก ทาง แลว หรือ 

ไม   และ ควร จะ ทำ อยางไร ตอ ไป 

   ๒ )   เมื่อ หลาย วัน กอน   หนู นั่ง สมาธิ ไป ได สัก พัก ก็ มี อาการ 

ปวด ขา   พอ กำหนด วา ปวด หนอ อยู   ๓   ครัง้   อาการ ปวด ขา ก ็หาย ไป   

หน ูไม เคย เปน อยาง นี ้มา กอน   เมือ่ กอน พอ ปวด ขา ก ็กำหนด วา ปวด 

หนอ อยู นาน มากกวา จะ หาย ไป   อยาก ให   อ . สนอง ชวย แนะนำ ดวย 

คะ   เพราะ ไม เคย สอบ อารมณ กับ พระ อาจารย ทาน ใด เลย คะ 

   ๓ )   ระยะ หลัง   หนู เห็น ภาพ ใน หัว บอยๆ   ( คือ ไม ได เห็น 

ดวย ตา คะ )   ใน ขณะ ที ่คยุ เรือ่ง ตางๆ กบั คน อืน่   ( แต ไม ทกุ คน )   และ 

พยายาม พิสูจน วา สิ่ง ที่ เห็น เปน เร่ือง จริง หรือ ไม   และ พบ วา เปน 

เร่ือง จริง   เมื่อ สอง ป กอน หนู ไป ตรวจ รางกาย ประจำ ป   คุณ หมอ 

พบ วา เปน เนือ้ งอก และ ตดั ออก ให เลย   พอก ลบั มา บานหน ูรูสกึ แย 

มาก   กงัวล ไป หมด   หน ูเหน็ ภาพ ใน หวั ฉาย ให ด ูวา   ที ่หน ูเปน เนือ้ งอก 
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เพราะ ไป ฉดี ปลวก เมือ่ วาน นี ้  เปน ภาพ เปรยีบ เทยีบ ให เหน็ เลย   หน ู

กลัว มาก   และ รูสึก ผิด   ไป ทำบุญ ให ปลวก ดวย คะ   แต ดู เหมือน วา   

จะ ไม ได อโหสิกรรม ให   เพราะ ตอน นี้ หนู กลับ มา เปน อีก แลว   ตรง 

ที่ เดิม ดวย คะ   พอ รู จาก คุณ หมอ ก็ มึน มาก   พอ ตั้ง สติ ได ก็ เขาใจ 

หลัก ธรรม เกีย่ว กบั สงัขาร ที ่ไม เทีย่ง   ไมใช ของ เรา   และ ความ ทกุข 

ประจำ ที ่พระพทุธเจา ตรสั ไว   ทำให หน ูหาย ทกุข ใจ และ รูสกึ โชค ด ีที ่

ทำให เขาใจ พระ ธรรม มาก ขึน้   หน ูเคย เขียน มา ถาม   อ . สนอง หลาย 

ครัง้ แลว คะ   อาจารย  บอก วา   หน ูเปน พวก จติ เร่ิม บรสิทุธิ ์  เลย ได รบั 

ผล บญุ และ บาป ทนัท ี  หน ูอยาก ถามอาจารย วา หนู ควร ทำ อยางไร   

จงึ จะ สามารถ ขอ อโหสกิรรม ตอ เจา กรรม นายเวร นี ้ได   หน ูไม อยาก 

จะ ทำราย พวก ปลวก เลย   ทุก ครั้ง ที่ เรียก บริษัท กำจัด ปลวก มา หนู 

ก ็ปวย ตลอด   อาจารย  ม ีวธิ ีไล ปลวก ให ออก ไป จาก บาน ถาวร ได ไหม 

คะ   คอื พอ เพือ่น บานหน ูฉดียา ฆา ปลวก บอย มาก   พวก ปลวก ก ็เลย 

อพยพ มา ที่ บาน   หนู ไม อยาก สราง กรรม ใหม คะ 

   ๔ )   เวลา สวด มนต เสร็จ   หนู ก็ จะ แผ บุญ กุศล   แผ เมตตา 

เปน ประจำ   ตาม บท ใน หนังสือ ที่ ชอบ   บาง ครั้ง ก็ รูสึก วา ทาน เหลา 

นั้น มา รับ บุญ   หนู ขอ ถาม วา   การ แผ บุญ กุศล   แผ เมตตา หลัง จาก 

สวด มนต เปน สิ่ง ที่ ถูก ตอง ไหม คะ   คือ   หนู สัมผัส ได ถึง วิญญาณ 

ที่มา ขอ สวน บุญ บอยๆ   บาง ครั้ง ก็ เห็น เลย   หนู มัก จะ ขอ อาราธนา 

คณุ พระ รตันตรัย   อทุศิ บญุ กศุล ที ่เคย ทำ มา ให กบั คน ทีม่า ขอ เลย ถา 

เจอ ขาง นอก   เพราะ รูสกึ อดึอดั   แบบ หายใจ ไม ออก   ไม สามารถ รอ 

จน กลับ บาน มา สวด มนต   นั่ง สมาธิ หรือ ไป ทำบุญ ให ใน ขณะ นั้น ได   
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มี คน มาบ อก วา สิ่ง ที่ ทำ นี้ ไม ควร จะ ทำ ก็ เลย   เริ่ม ไม แนใจ   รบกวน   

อ . สนอง ชวย แนะนำ สิ่ง ที่ ถูก ตอง ดวย คะ   วา ควร จะ ทำ อยางไร 

   หนู กราบ ขอบพระคุณ อาจารย    สนอง มาก คะ ที่ เมตตา 

ตอบ คำถาม ใน ครั้ง นี้   ขอ ให   อาจารย  มี ความ เจริญ กาวหนา ทาง 

ธรรม ยิ่ง ขึ้น ไป   ขอบคุณ คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   การ ใช วรรณ กสิณ   มา เปน องค บริกรรม นั้น   เหมาะ 
กับ ผู มี โทส จริต เดน กวา จริต อยาง อื่น   บริกรรม แลว ไม เห็น อะไร   
แต ม ีจติ รวม เปน สมาธ ินัน้ ถกู ตอง แลว   ควร ใช วรรณ กสณิ เปน องค 
บริกรรม ตอ ไป 
   ( ๒ )   นั่ง สมาธิ แลว ปวด ขา   จึง กำหนด วา   “ ปวด หนอๆ ๆ ”   
แลว   ทุกขเวทนา ดับ ไป   ถือวา เปนการ บริกรรม ที่ ถูก ทาง   ฉะนั้น 
ทุก ครั้ง ที มี อาการ ปวด เกิด ขึ้น ให ปฏิบัติ เชน นี้   จน กระทั่ง มี สติ กลา 
แข็ง ได แลว   อาการ ปวด จะ ไม เกิด ขึ้น   จิต จะ วาง เปน อุเบกขา   แลว 
ปญญา เห็น แจง ใน สิ่ง กระทบ เกิด ขึ้น   นั่น แหละ ดี ที่สุด 
   ( ๓ )   ผู ถาม ปญหา เหน็ จรงิ   แต สิง่ ที ่ถกู เห็น นัน้ ไม จรงิ   เพราะ 
ตอง ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   อน่ึง การ อุทิศ บุญ ให กับ ปลวก   
ตอง ปฏิบัติ บุญ ใหญ ให เกิด ขึ้น   หลัง ปฏิบัติ แลว ทุก คร้ัง ตอง อุทิศ 
บุญ ให กับ ปลวก   จน กระท่ัง เนื้อ งอก ไม ปราก ฎ ขึ้น มา อีก   และ ไม 
นึกถึง ปลวก อีก ตอ ไป   นั่น จึง จะ เปน เครื่อง บง ชี้ วา   หมด หนี้ เวร 
กรรม กับ ปลวก   คน โบราณ นิยม เลี้ยง ไก ปลอย ไว รอบ บาน   แลว 
ไมมี ปลวก ขึ้น บาน 
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 ( ๔ )   ผู ใด ประพฤติ บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   (ทาน   ศีล   ภาวนา   
ประพฤติ ออนนอม   ขวนขวาย รับ ใช   เฉลี่ย ความ ดี ให คน อื่น   ยินดี 
ใน ความ ดี ของ คน อื่น   ฟง ธรรม   สั่ง สอน ธรรม   และ ทำความ เห็น 
ให ตรง )   ให เกิด ขึ้น แลว   ผล ที่ เกิด ตาม มา คือ   ผู ประพฤติ มี บุญ 
สั่งสม อยู ใน จิต   ผู มี บุญ สามารถ อุทิศ บุญ ให กับ ผู อื่น   หรือ ให กับ 
เจา กรรม นายเวร ได ทุก เวลา ที่ ปรารถนา จะ ให   

๓๔ .   ประสงคจะบวชเปนพระ
 
 คำถาม   
   สวัสดี ครับ   อาจารย สนอง 

   หลาย ป ที่ ผาน มา ผม ได อาน หนังสือ   ทาง สายเอก   ของ 

อาจารย   ซึง่ หนงัสอื เลม นี ้เปน จดุ เริม่ ตน   ใน การ สราง ความ ศรัทธา   

และ ความ เขาใจ ใน พระพุทธ ศาสนา ให กับ ผม เปน อยาง มาก   ผม มี 

ความ ประสงค จะ บวช เปน พระ สงฆ   รวม ถงึ อยาก ปฏิบตั ิตน ให ถกู 

ตอง ตามพ ระ วนิยั อยาง เครงครดั และ ปฏบิตั ิวปิสสนา   กรรมฐาน 

ใน ระหวาง นั้น ดวย 

   ผม มี คำถาม เกี่ยว กับ เรื่อง การ บวช เปน พระ สงฆ   เงิน 

ทำบุญ และ เกี่ยว กับ การ ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน ดังนี้ ครับ 

   ๑ .   การ บวช เขา เปน พระ สงฆ ฝาย ธรรม ยุ ติก นิกาย และ 
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มหา นิกาย   เหมาะ สม กับ ผู ที่ มี แนวทาง ที่ คิด จะ บวช แตก ตาง กัน 

อยางไร   หาก ม ีความ เหน็ ความ ศรทัธา ที ่จะ ปฏบิตั ิอยาง เครงครัด 

ใน พระ วนิยั และ ขอ วตัร   ควร จะ เลอืก บวช เขา ฝาย ธรรม ย ุตกิ นกิาย 

หรือ ไม   และ ทั้ง   ๒   ฝาย มี ความ แตก ตาง กัน ใน ขอ วัตร ที่ จะ ตอง 

ปฏิบัต ิอยางไร บาง ครับ 

   ๒ .   คำถาม ขอ นี้ ขอ ถาม เกี่ยว กับ การ ทำบุญ ดวย เงิน   

อยาก ขอ ความ เมตตา อาจารย อธบิาย ถงึ สิง่ ที ่ถกู ตอง ของ ทัง้ ฝาย   

“ธรรม ย ุตกิ นิกาย และ มหา นกิาย ”   ดวย ครบั   วา แตก ตาง กนั หรือ ไม   

ผม คิด วา ขอ นี้ จะ เปน ประโยชน สำหรับ ผู ที่ สงสัย และ จะ ได ทำบุญ 

ได อยาง ถูก   ตอง ดวย ครับ 

   ๒.๑   การนำ เงิน ใส ลง   “ บาตร   หรือ   ยาม   ของ พระ ที่ บวช 

ใหม ”   จาก ผู ที่มา รวม งาน บวช เปน สิ่ง ที่ ถูก ตอง หรือ ไม ครับ   หาก ผู 

มา รวม งาน ตองการ ทำบุญ ควร ทำ อยางไร   เชน   นำ ไป ให เจา ภาพ   

หาก เจา ภาพ รบั อปุฏฐาก ขณะ พระ สงฆ ยงั ไม ลา สมณ เพศ   เปนตน   

เรือ่ง นี ้แตก ตาง กนั ทัง้ ฝาย ธรรม ย ุตกิ นกิาย และ มหา นกิาย หรือ ไม 

ครับ 

   ๒.๒   เงิน ที่ ถวาย พระ ไป แลว   หาก พระ นำ ไป ให โยม บิดา 

มารดา ดวย มี เจตนา วา สมควร ให ดวย เปน ผู มี พระคุณ   ไม ได คิด 

วา ให นำ เงนิ นัน้ เกบ็ ไว เพือ่ ให ตวั เอง ใช หลงั จาก ลา สมณ เพศ ไป แลว   

การ ทำ อยาง นี ้ถอื เปน บาป และ ผดิ พระ วนิยั หรือ ไม ครับ   ( ผม ไม ได ม ี

เจตนา ที ่จะ ทำ ใน ขอ นี ้  แต อยาก ถาม เพือ่ อยาก ทราบ ความ ถกู ตอง 

สำหรับ ตนเอง และ ผู อื่น ที่ คิด จะ บวช ดวย   ครับ ) 
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   ๒.๓   เงิน ที่ ผู มี ศรัทธา นำ มา ถวาย พระรูป ใด รูป หน่ึง โดย 

เฉพาะ   หาก ไม ได เฉพาะ เจาะจง วา จะ นำ ไป ให พระ ทำ อะไร   เชน   

เพื่อ นำ เงิน ให โยม ผูรับ อุปฏฐาก ไป ซื้อ ปจจัย อัน สมควร ใน ยาม 

จำเปน   หาก ครบ กำหนด ที่ ตองการ บวช แต เงิน ที่ ผู ศรัทธา นำ มา 

ถวาย นั้น ยัง ไม ได ถูก ใช ไป   จน หมด   พระ ผูรับ ถวาย เงิน มา นั้น   หาก 

ประสงค จะ นำ เงิน ที่ เหลือ นั้น ถวาย ให แก วัด เพื่อ เปน ประโยชน 

ใน เรื่อง   ตางๆ   ตอ ไป   สามารถ ทำได หรือ ไม ครับ   เคย ฟง ธรรม 

บรรยาย ตอน หนึ่ง   เรื่อง ที่ อาจารย ได พดู วา   “ หาก นำ เงิน ไป ใช ไม 

ตรง ตาม จุด ประสงค ของ ผู ทำบุญ จะ เปนการ เปลี่ยน ฐาน เจดีย ”   

ดวย เหตุ นี้ จะ เหมาะ สม กวา ใช ไหม ครับ ที่ จะ ใช   “ ปา วา รณา บัตร”   

เพือ่ เปนการ ใช เงิน ได อยาง ถกู ตอง และ เตม็ เมด็ เตม็ หนวย เปน คร้ัง 

คราว ไป   หรือ ให มี การ บอก กลาว กัน กอน ที่ จะ ทำบุญ ใน ทำนอง วา   

“หาก เงนิ ที ่ทำบญุ เพือ่ พระ สงฆ รปู นี ้  ยงั คง เหลอื หลงั จาก พระสงฆ 

ผู นั้น ได ลา สมณ เพศ ไป แลว   เงิน ที่ เหลือ นั้น ขอ ยก ให แก วัด ตอ ไป   

หาก ยินดี ใน ขอ กำหนด นี้   ขอ เชิญ รวม ทำบุญ ใน คร้ัง นี้ ได ” 

   ๓ .   อยาก ให อาจารย แนะนำ วัด ที่ มี การ สอน วิปสสนา 

กรรมฐาน ที่ ถูก ตอง ตาม หลัก สติ ปฏ ฐาน   ๔   ใน กรุงเทพฯ   หรือ 

จังหวัด ใกล เคียง   ( เชน   นนทบุรี   สุพรรณบุรี   นครปฐม   ฯลฯ )   หรือ 

วัด อื่นๆ ใน ประเทศไทย   ที่ อาจารย เห็น สมควร ดวย ครับ 

   ขอ ขอบพระคณุ ที ่อาจารย เมตตา ตอบ คำถาม ที ่คอน ขาง 

ยาว ที่ ผม ได ถาม ไป ดวย ครับ 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   จุด ประสงค หลัก ของ การ บวช เปน ภิกษุ แบบ ธรรม 
ยุติ   ก็ ดวย มี เจตนา ควบคุม ความ ประพฤติ ให เครงครัด ตาม วินัย   
มากกวา การ บวช เปน ภิกษุ แบบ มหา นิกาย   แต ตอง ไม ลืม วา   ทั้ง 
สอง นิกาย สามารถ เปล่ียน สภาว ธรรม ใน ดวง จิต   จาก ความ เปน 
ปถุชุน ไป เปน อรยิบคุคล ได เหมอืน กนั   ฉะนัน้ พงึ เลอืก เอา ตาม ที ่ถกู 
กับ จริต ของ ตนเอง   สวน ราย ละเอียด ใน การ ประพฤติ วินัย ที่ แตก 
ตาง กัน นั้น   โปรด ถาม ผู มี ประสบการณ ตรง ใน ทาง นี้ ดวย ตัว เอง 
   ( ๒ )   แตก ตาง กัน ใน รูป ของ การ ปฏิบัติ   ถา บวช เปน ภิกษุ 
ฝาย ธรรม ยตุ ิ  มี วนิยั หลกั หาม ใช มอื สมัผสั เงนิ โดยตรง   ตอง เขยีน 
ใบ ปวารณา บอก จำนวน เงิน ที่ ถวาย   แลว ถวาย ใบ ปวารณา ให ทาน 
รบั ประเคน   สวน ภกิษ ุฝาย มหา นกิาย   สามารถ ใช มอื จบั เงนิ ได โดย 
ไม ตอง เขยีน ใบ ปวารณา   แต ทัง้ สอง นกิาย   หาก ภกิษ ุม ีจติ เปน ทาส 
ของ ทรัพย   ( เงิน )   จะ รับ เงิน โดย วิธี ใด   ก็ เปรียบ เทากับ วา   ถูก งู พิษ 
กัด เหมือน กัน 
   ( ๒.๑ )   นำ เงิน ใส ลง ใน ยาม   เปน สิง่ ที ่ควร กระทำ กวา การนำ 
เงนิ ใส ลง ใน บาตร   เพราะ บาตร เปน ภาชนะ สำหรบั รบั อาหาร   บาง 
คน มัก งาย   จึง เอา เงิน ใส ลง ใน บาตร 
   การ ให ทรพัย เปน ทาน แก ผู ใด   ผู ให ยอม ได บญุ   ฉะน้ัน จงึ ขึน้ 
อยู กบั เจตนา ของ ผู ให วา   จะ ทำบญุ กบั ผู ใด   หาก ประสงค จะ ทำบญุ 
กับ ภิกษุ บวช ใหม   ( ทั้ง สอง นิกาย )   โดย ให ไว กับ โยม อุปฏฐาก   ผู ให 
ตอง ระบุ เจตนา ให ชัด วา   เงิน ที่ ให นี้   ใช สำหรับ อุปฏฐาก ภิกษุ บวช 
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ใหม   หาก ผูรับ นำ เงิน ไป ใช ไม ตรง กับ เจตนา ของ ผู บริจาค   หล วง 
พอ ฤาษี ลิง ดำ เรียก วา   ยาย ฐาน เจดีย   มี อานิสงส สราง ความ เปน 
เปรต ให กับ ผู ที่ นำ เงิน ไป ใช ที่ ผิด เจตนา 
   ( ๒.๒ )   หาก ผู ถวาย เงิน   มี เจตนา ถวาย ให กับ ภิกษุ ไว ใช 
เปนการ สวน ตัว   ภิกษุ ผูรับ เงิน สามารถ นำ ไป ให โยม มารดา   -   บิดา 
ได   โดย ไม เปน บาป 
   ( ๒.๓ )   ตาม ที่ เขียน ถาม ไป สามารถ ทำได   และ ไม ถือวา 
เปนการ เปล่ียน ฐาน เจดีย   เพ ราะ ปุค คลิก ทาน นั้น   ผูรับ ถวาย เปน 
เจาของ ทรัพย โดยตรง   จะ นำ ไป ใช ใน ทาง ที่ ถูก ตอง ชอบ ธรรม   ไม 
ถอืวา ผดิ วนิยั   แต ถา สงฆ ประพฤต ิตน เปน ผู ขอ   หรือ พดู เปน อยาง 
อืน่ ที ่สอ ให เขาใจ วา   ขอบ ร ิจาค  สงฆ ที ่ปฏบิตั ิถกู ตรง ตาม ธรรม วนิยั 
จะ ไม ประพฤต ิ  ด ูพระ สา ร ีบตุร เปน ตวัอยาง   แม จะ ม ีโยม ปวารณา 
ให ขอ ได   แต ไม ขอ จาก ใคร ผู ใด ทั้ง สิ้น 
   ( ๓ )   การ สอน วิปสสนา กรรมฐาน ที่ ถูก ตรง   เม่ือ นำ ไป 
ปฏิบัติ แลว   ตอง มุง สู มรรคผล   ดังนี้ 
   ๑ .   ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน   มรรคผล ที่ ถูก ตรง คือ   จิต ตั้ง 
มั่น เปน สมาธิ 
   ๒ .   ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน   มรรคผล ที่ ถูก ตรง คือ   จิต 
เกิด ปญญา เห็น แจง   ( วิปสสนา ญาณ ) 
   ๓ .   พฤติกรรม   ( คิด   พูด   ทำ )   ของ ทั้ง ผู สอน กรรมฐาน   
และ ผูนำ วิธี การ ไป ปฏิบัติ ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย ที่ ระบุ ไว ใน พุทธ 
ศาสนา   ( ปฐม สังคายนา ) 
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   วัด ที่ มี การ สอน กรรมฐาน ได ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย   มี 
อยู หลาย วัด   อาทิ   วัด ออ นอย   ( นครปฐม ) ,   วัด ม เห ยงคณ   
(อยธุยา),   คณะ   ๕   วดั มหา ธาตุฯ   ( กรุงเทพ ) ,   วดั ปา ส ุนนัท วนาราม   
(กาญจนบุรี ) ,   วัด ปา หมู ใหม   ( แมแตง   เชียงใหม ) ,   วัด อุตรดิตถ 
ธรรมมาราม   ( อุตรดิตถ ) ,   วัด ปา สุค โต   ( ชัยภูมิ )   ฯลฯ 
       
   
 ๓๕ .   หนูวางผิดที่
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ดร . สนอง ที่ เคารพ 

   หนู มี เรื่อง อยาก รบกวน เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ คะ   

ที่บานหนู มี โตะ หมู บูชา ซึ่ง หนู จัด วาง ไว ใน หอง ตาง หาก   ซึ่ง หนู ทำ 

เปน หอง พระ   แต เผอญิ วา หอง ที ่หน ูทำ เปน หอง พระ   เปน หอง ที ่ตดิ 

อยู กับ หองน้ำ   ( ที่ บาน เปน ทาว น เฮาส คะ ) ซึ่ง เปน กำแพง เดียวกัน   

โตะ หมู บูชา หนู วาง ติด กับ ผนัง กำแพง ดาน เดียว กับ ที่ เปน ผนัง 

หองน้ำ   นอง หนู เคา ไป ดู ตำรา การ จัด วาง โตะ หมู จาก อินเตอรเน็ต   

เคา ก็ บอก หนู วา   หนู วาง ผิด   โตะ หมู หาม อยู ผนัง เดียว กับ หองน้ำ   

แต หนู เถียง เคา วา ไม จำเปน   มัน อยู กับ การ ที่ เรา ปฏิบัติ มากกวา   

พระพุทธเจา ไม ได สอน เร่ือง พิธีกรรม   ไม ได สอน เรื่อง ฤกษ ยาม   

ไมได สอน เรือ่ง ฮ วง จุย   แต นอง หน ูเคา ก ็ยงั คา ใจ   เพราะ เขา เชือ่ตาม 

ตำรา ที ่อาน มา   หน ูเลย อยาก รบกวน อาจารย ชวย ตอบ ให ดวย นะคะ   
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หนู จะ ได ให นอง หน ูอาน   เพราะ นอง หน ูเคา นบัถอื อาจารย มาก จาก 

การ ได อาน หนังสือ ของ อาจารย   และ การ ได ฟง อาจารย บรรยาย 

ธรรม ที่ กัลยาณ ธรรม คะ   ขอก ราบ ขอบพระคุณ อยาง สูงคะ 

 
 คำ ตอบ 
   เทวดา เปน สัตว   ( รูป นาม )   ที่ อยู ตาง ภพ กับ มนุษย   ยัง มี 
เทวดา ที่ นับถือ พุทธ ศาสนา และ มี สภาวะ ของ จิต เปน ปุถุชน   เขา 
ยอม มาก ราบ ไหว บูชา พระ ใน หอง พระ เหมือน มนุษย   แต มาก ระ 
ทำ สัก กา ระ ตาง เวลา กัน   ดัง นั้น หาก มี ความ จำเปน ตอง ใช หอง ดัง 
กลาว เปน หอง พระ   ทำไม ไม ทำ ผนงั หอง พระ ให แยก ออก จาก ผนงั 
หองน้ำ ละ ครับ   จะ ได มี ความ รูสึก วา   เปน คนละ สวน กัน 
 
 
 ๓๖ .   เพาะพันธ ุลูกสุนัขขาย
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ที่ เค รพ อยาง สูง 

   กระผม มี ปญหา อยาก ถาม อาจารย วา   การ เพาะ พันธุ ลูก 

สุนัข เพื่อ จำหนาย   มี ความ ผิด ใน ทาง ศีล และ ทาง ธรรม อยางไร 

บาง ครับ   และ มี โทษ หนัก หนา ใน ทาง ธรรม มาก ไหม   กระผม กำลัง 

จะ เพาะ พันธุ ลูก สุนัข เพื่อ ขาย   อาจารย มี ขอ แนะนำ อะไร บาง เพื่อ 

ผม จะ ได   ตัดสิน ใจ ได ถูก ตอง ใน การ ทำ   เพื่อ จะ ได ไม ผิด ศีล และ ไม 

ผิด ธรรม   จึง ขอ ขอบคุณ อาจารย เปน อยาง สูง 
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 คำ ตอบ 
           การ เพาะ พันธุ สุนัข   แลว เอา ลูก ของ เขา ไป ขาย   ถือ เปนการ 
กระทำ ที ่เบยีดเบียน   พราก ลกู ไป จาก แม   ยอม ทำให แม สนุขั เสยีใจ   
แลว ผูก เวร กับ ผู กระทำ   เมื่อ ใด ที่ บาปกรรม ให ผล   ผู กระทำ กรรม 
ไม ด ี  ยอม ไมม ีทายาท สบื ตระกูล   ดงั นัน้ เมือ่ ทราบ เหตุ และ ผล ของ 
กรรม นี้ แลว   พึง เลือก ทำ อาชีพ ตาม ที่ ชอบ เถิด 
   
   
 ๓๗ .   เขาไมรับ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ที่ เคารพ 

   หนู มี ปญหา เรื่อง เรียน หนังสือ คะ   คือ หนู เรียน ใน ระดับ 

บัณฑิต ศึกษา คะ   เงื่อนไข ใน การ สำเร็จ การ ศึกษา คือ   ตอง ตี พิมพ 

งาน วจิยั ใน ระดับ นานาชาติ คะ   หน ูสง ไป   ๓   ที ่แลว เขา ไม รบั เลย นะ 

คะ   พอดี หมด เวลา ลา ศึกษา ตอ   เลย ตอง กลับ มา ทำงาน   ทำงาน 

ประจำ ไป ซึ่ง งาน คอน ขาง มาก   แลว ก็ ตอง แบง เวลา มา   คิด เรื่อง 

เรยีน ดวย   เลย รูสกึ วา ไม ได ด ีสกั เรือ่ง   งาน วทิยานพินธ ไม กาวหนา   

งาน ที่ จะ ตอง ตี พิมพ ก็ ไม กาวหนา 

   อยาก จะ ขอ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย   ชวย ชี้แนะ 

แนวทาง เพื่อ สำเร็จ การ ศึกษา   หนู อยาก เรียน จบ กอน เดือน 

กนัยายน ป นี ้  เนือ่งจาก หมด เวลา เรยีน จรงิๆ   ( ครบ   ๖   ป )   ตอง เสยี 

เงิน เพื่อ จะ คืน สภาพ นิสิต ใหม อีก จำนวน มาก   และ ที่ สำคัญ แม กับ 
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เตีย่ เปน หวง มาก   หน ูเปน อาจารย สอน หนงัสือ   หนู จะ ได สอน และ 

ทำงาน วิจัย อยาง เต็ม ที่   มี เวลา ได ดูแล แม กับ เตี่ย และ นอง สาว ได 

มากกวา นี้ 

   กราบ ขอ ความ เมตตา ทา นอาจารย ใหการ ชี้แนะ ดวย คะ 

กราบ ขอบพระคุณ คะ 

 
 คำ ตอบ 
   วิทยานิพนธ เปนการ เขียน รายงาน ผล งาน   ที่ เปน ความ 
จริง มี เหตุผล รองรับ   ความ จริง ที่ สามารถ เขา ถึง ได งาย   คือ เริ่ม 
จาก เหตุ ที่ ทำ   แลวไป รอ ดู ผล วา จะ มี ปราก ฎ การณ ใด บาง เกิด ขึ้น   
ตรง กัน ขาม   ความ จริง ที่ เขา ถึง ได ยาก   เริ่ม จาก ปราก ฎ การณ ที่ 
เกิด ขึ้น แลว   ไป คนหา หรือ สืบ ดู วา   มี เหตุ อะไร ที่ ทำให เกิด   คน ที่ มี 
เวลา จำกัด   นิยม ทำ วิจัย อยาง แรก มากกวา การ ทำ วิจัย ใน รูป แบบ 
ที่ สอง 
   นอกจาก จะ เลือก วิธี ทำ วิจัย แลว   ผู ใด พัฒนา ตนเอง ให มี 
ความ รู มี ความ สามารถ   ให รูมาก กวา   ให มี ความ สามารถ มากกวา   
ผู ตรวจ ผล งาน วจิยั   ( advisor )   และ พฒันา ตวั เอง ให ม ีคณุธรรม สงู 
กวา ผู ตรวจ สอบ ผล งาน วจิยั ได แลว   ยอม ประสบ กบั ความ สำเร็จ ได 
งาย   จาก ผล งาน วจิยั ที ่ทำ ใน ตาง ประเทศ พบ วา   คน ที ่ประสบ ความ 
สำเร็จ ใช ปญญา   ( IQ . )   เพียง   ๒๐ %   และ ใช คุณธรรม   ( EQ . )   มาก 
ถงึ   ๘๐ %   ฉะน้ัน หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค จะ ผาน พน อปุสรรค ให 
ได   ตอง ดู ตัว เอง แลว พัฒนา ตัว เอง ให มี คุณภาพ ดัง ที่ กลาว มา นี้ ให 
ได   แลว ความ สำเร็จ ยอม เกิด ขึ้น แนนอน 
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 ๓๘ .   คนโมโหงาย
 
 คำถาม    
   เรียน   อ . สนอง   ที่ เคารพ อยาง สูง 

   หนู กราบ ขอบพระคุณ   อ . สนอง   มาก นะ คะ ที่ กรุณา ตอบ 

คำถาม ของ หน ู  อ . สนอง   ชวย ให หน ูเขาใจ มาก ขึน้   และ ม ีแนวทาง ที ่

จะ ปฏิบัติ ธรรม ตอ ไป   หนู ขอ รบกวน ถาม   อ . สนอง   เพิ่ม เติม   ดังนี้ 

   ๑ )   หนู จะ กลับ มา ใช วรรณ กสิ นมา เปน องค บริกรรม อีก   

ตาม ที ่  อ . สนอง   แนะนำ วา   เหมาะ กบั จรติ ของ หนู   หนู เปน คน โมโห 

งาย มาก คะ   แต ตอน นี ้ด ีขึน้   เพราะ พยายาม ฝก สติ เวลา โกรธ ก ็รู วา 

โกรธ ไม ลมืตวั และ หาย โกรธ เรว็ ขึน้   ความ จรงิ หน ูหยดุ ใช กส ิน ส ีไป 

นาน แลว   เพราะ มี คน บอก วา ไมใช แนวทาง ของ สติ ปฏ ฐาน   ๔   ไม 

สามารถ ทำให บรรลุ ธรรม ได   ถึง แมวา หนู จะ รูสึก วา   เวลา หนู ใช 

กสิ น สี   จิต จะ ตั้ง มั่น ได เร็ว มาก   บาง ครั้ง ใช เวลา สั้น มาก   ประมาณ   

๑๐   กวา นาที   ถึง หนู จะ ไม ได ฝก กสิ น สี แลว   แต บาง คร้ัง ก็ เกิด ขึ้น 

เอง โดย ไม ตั้งใจ   ใน ขณะ ที่ เดิน จงกรม หรือ นั่ง สมาธิ กอน ที่ จิต จะ 

ตั้ง มั่น   แบบ วา   มา เอง คะ   จิต รวม จะ พุง ทะลุ วง สี   ทำให วง สี ที่ เกิด 

ขึน้ เพยีง วบู เดยีว หาย ไป   กลาย เปน จติ รวม และ นิง่ เอง   หนู ขอ ถาม   

อ . สนอง   วา   กรณี นี้ เปน ของ เกา หรือ เปลา คะ   คือ มี คน เคย บอก วา   

ถา เคย ฝก มา กอน ใน อดีต ชาติ   จิต จะ จำ ได   และ ทำได เอง 

   ๒ )   หนู อยาก ให   อ . สนอง   ชวย แนะนำ วา   เมื่อ จิต รวม 

แลว   จะ ตอง ทำ อยางไร ตอ ไป   หนังสือ หลายๆ   เลม ที่ เคย อาน 

อธิบาย แค วา   ญาณ ขั้น ไหน มี อาการ อยางไร เทาน้ัน 
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   ๓ )   หนู ไม แนใจ วา จะ สามารถ เลี้ยง ไก เพื่อ จะ แก ปญหา 

เรื่อง ปลวก ที่ บาน ได   เพราะ ตอน นี้   หนู รับ ภาระ ใน การ ดูแล บาน   

ดูแล ครอบครัว ซึ่ง มี ลูก เล็กๆ   กำลัง ซน   และ ธุรกิจ สวน ตัว   คือ มี 

งาน ลน มอื มาก   กลวั วา จะ ดแูล ไก ได ไม ด ีพอ   จะ เปนการ สราง กรรม 

ใหม   อ . สนองคิด วา   ถา หน ูยาย ไป อยู คอน โด ซึง่ ไม ตอง ฉดี ปลวก อกี 

เลย   จะ เปนการ แก ปญหา แบบ ถาวร ได หรอื เปลา คะ   เพือ่น หน ูบอก 

วา   เปนการ หนี ปญหา 

   ๔ )   รบกวน   อ . สนองชวย แนะนำ วา   ถา เรา ไป บน แลว ลืม 

ไป แกบน   รวม ถงึ ลมื วา เคย ไป บน ทีไ่หน   เรา ควร จะ ทำ อยางไร ด ีคะ   

กลัว แรง สินบน คะ 

   ขอบพระคุณ   อ . สนอง มาก คะ   ที่ กรุณา ตอบ คำถาม ของ 

หนู   ขอบคุณ คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ผู ที่ บอก วา ฝก กสิณ   ไมใช แนวทาง ของ สติ ปฏ ฐาน   ๔   
เปนการ บอก เปนการ พดู ที ่ถกู   เพราะ การ ฝก กสณิ ม ีเปา หมาย อยู ที ่
จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   และ มิใช เปนการ ทำให เกิด ปญญา เห็น แจง   ที่ 
นำ ไป สู การ บรรลุ ธรรม ที่ นำพา ชีวิต ไป สู การ พน ทุกข   ผู ถาม ปญหา 
ใช กสิณ มา เปน องค บรกิรรม   แลว ทำให จติ ตัง้ มัน่ ได เรว็   เปน เพราะ 
เคย ปฏิบัติ สมถ ภาวนา   ( กสิณ )   มา กอน นั่นเอง   แต ตอง ไม ลืม วา   
การ ปฏิบัติ ธรรม ใน แนวทาง นี้   ปญญา เห็น แจง ไม เกิด 
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   ( ๒ ) .   ญาณ   หมาย ถึง   ความ รู ยิ่งยวด   หรือ ความ รู สูงสุด   
ที่ เกิด ขึ้น กับ จิต ที่ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ความ รู ยิ่งยวด มี สอง อยาง คือ   
โลกิ ย ญาณ   ( อภิญญา   ๕ )   และ   โลกุ ตตร ญาณ   ( วิปสสนา ญาณ)   
การ ไป รู สมมุติ บัญญัติ ของ ความ รู สูงสุด   ดวย การ อาน หรือ ฟง ผู 
อื่น บอก เลา   มิได ทำให เกิด ความ กาวหนา ใน การ พัฒนา วิปสสนา 
ญาณ   แต สภาว ธรรม ที่ เกิด ขึ้น ใน ดวง จิต ของ ผู ปฏิบัติ ธรรม   เปน 
ตัว บง ชี้ ความ กาวหนา ใน การ พัฒนา จิต 
   ( ๓ ) .   ที ่เพือ่น บอก วา หน ีปญหา นัน้   เขา พดู ถกู ตอง แลว   เมือ่ 
ใด ใช ปญญา ทาง โลก แก   ปญหา ยอม มี โอกาส เกิด ขึ้น ได   ผู ที่ เขา ถึง 
ความ เห็น ถูก   สามารถ ใช ปญญา ปองกัน มิ ให เกิด ปญหา ขึ้น กับ ตัว 
เอง    ดวย การ ไม นำ ตวั เอง เขาไป ของ เกีย่ว กบั ปญหา   ที ่เปน เหต ุนำ 
มา ซึง่ บาป ได   ดวย วธิ ีการ ที ่เสนอ มา   หาก ม ีศกัยภาพ ที ่จะ ทำ เชน นัน้ 
ได   ซึ่ง เร่ือง นี้ ไม ตาง จาก การนำ ตัว เอง ให พน ไป จาก ความ ทุกข 
   ( ๔ ) .   การ ขอ ขมา ตอ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์   สามารถ 
แก ปญหา ที่ ถาม ไป ได   เม่ือ ขอ ขมา กรรม แลว   
ตอง ไม ประพฤติ ซำ้ ให บาป เชน นัน้ เกดิ ขึน้ อกี   
ดวย การ พัฒนา ตนเอง   ให มี ศีล มีธรรม หา ขอ 
คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   และ ตอง พัฒนา จิต ให มี 
กำลัง ของ สติ กลา แข็ง อยู เสมอ
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๓๙ .  ตองไมไกล 
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   คือ ชวง ปด เทอม นี้ ผม อยาก ไป เขา ปฏิบัติ ธรรม   จึง 

อยาก ทราบ สถาน ที่ ปฏิบัติ ที่ ถูก ตอง รอง รอย   ตาม คำ สอน ของ 

พระพุทธ องค   ได อยู ใกล บารมี พระ อริย เจา   แถว บริเวณ ไม ไกล 

จาก   จ.ชัยนาท   มี ไหม ครับ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

 

 คำ ตอบ 
         ม ีครบั   เชน สถาน ปฏบิตั ิธรรม วดั อมัพวนั   จงัหวดั สงิห บรุ ี  
หรือ ที่ วัด ม เห ยงคณ   จังหวัด อยุธยา 
   
     
 ๔๐ .   อานแลววางไมลง
 
 คำถาม    
   สวัสดี คะ อา จารย สนอง 

   หน ูได อาน หนงัสอื   ทาง สายเอก   หน ูไป งาน ไทย ที ่จงัหวดั ที ่

หน ูอยู   ม ีพระ สงฆ ไทย ใน ลอนดอน ตัง้ เต็นท ใน งาน นี ้  แลว หน ูพา ลกู 

ไป กราบ ทาน   แลว หนู เห็น หนังสือ ของ อา จาย   มี วาง อยู เลม เดียว 
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คะ   พอ หนู อาน แลว วาง ไม ลง   ตอง อาน ให จบ   ตอง ขอ ขอบคุณ 

อาจาร ย มากๆ   คะ ที่ มี หนังสือ อยาง นี้ ออก มา   หนู อยู ที่ ประเทศ 

อังกฤษ คะ   ทำงาน ดูแล คน แก   อยาก จะ เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ 

คะ 

   ๑ .   งาน บริการ คน แก เปน งาน ที่ หนัก และ ปญหา มาก   แต 

คน แก บาง คน เรื่อง มาก   ถา เคา ตองการ อะไร แลว   เรา ตอง ทำให 

ได   แต บาง ครัง้ คน แก คน อืน่ ก ็ตองการ เรา ดวย   แต เรา ไม สามารถ ที ่

จะ ให เวลา เคา ได มาก   อยาง เชน   คน แก บาง คน ตองการ คยุห รอื ให 

เรา ทำ อะไร นาน   ๆ    บาง ครัง้ หน ูรำคาญ มาก คะ   จะ ม ีวธิ ีทำ อยางไร 

คะ ให ใจเย็น และ มอง ทุก สิ่ง ให เปน อุเบกขา 

   ๒ .   หนู พยายาม ที่ จะ ไม นิท ทา เพื่อน ที่ ทำงาน   แต บาง คร้ัง 

ก็ มี หลุด บาง   เพราะ เคา ทำให หนู โมโห   เพราะ เรา มอง กัน ตาง มมุ 

คะ   หนู พยายาม ที่ จะ ไม เขา รวม กลุม กับ เพื่อน มาก   อาจารย วา หนู 

ทำ ถูก หรือ เปลา คะ   ตอน พัก หนู ก็ เอา หนังสือ ของ อาจารย มา อาน   

ทำ จิต สงบ เพราะ ไม อยาก ไป ยุง กับ ใคร มาก 

   ๓ .   ถา มี ศีล   ๕   ไม ครบ   แลว ตองการ ที่ จะ ทำให ครบ   คือ 

พยายาม ที่ จะ ทำให ครบ   แต ก็ หลุด บาง   ดี บาง   ตอง ทำ อยางไร 

คะ 

   ๔ .   ถา สามี ทุศีล   แลว เรา บอก เคา   เคา ไม ฟง   เรา จะ เปน 

บาป ดวย หรือ เปลา คะ 

   ๕ .   หนู สวด มนต และ นั่ง สมาธิ ทุก วัน   แต สามี ไม ได ปฏิบัติ   

แลว เคา จะ อยู กับ หนู ได นาน หรือ เปลา คะ 

 ขอบพระคุณ คะ 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   คน ที่ เกิด มา เพื่อ ปรับปรุง แกไข ชีวิต ให ดี ขึ้น   ยอม พึง 
พอใจ ที่ จะ ทำงาน อยู กับ ความ ยาก ลำบาก   มากกวา ที่ จะ ทำงาน 
อยู กับ ความ สบาย   เพราะ เขา จะ ได มี โอกาส พัฒนา จิต ตนเอง ให มี 
คณุธรรม เพิม่ ขึน้   อาท ิ  ม ีความ อดทน   ( ขนัต ิบารมี )   เพิม่ ขึน้   ม ีความ 
เพียร   ( วิ ริย บารมี )   เพิ่ม ขึ้น   มี การ เรียน รู คน   ( ปญญา บารมี )   เพิ่ม 
ขึ้น   มี การ ให อภัย ใน ทุก สิ่ง ที่ เปน เหตุ ขัดใจ   ( เมตตา บารมี )   เพิ่ม ขึ้น   
ผู รู ยอม ไม ปฏิเสธ ที่ จะ ทำงาน ใน ลักษณะ นี้   จง ดู ผู ตอบ ปญหา เปน 
ตัวอยาง   แลว ทำ ตาม   หาก ปรารถนา ความ เจริญ ของ ชีวิต   ตอง 
ไม ทอแท ไม ทอถอย กับ งาน ที่ กำลัง ทำ อยู 
   ( ๒ ) .   จง เอา คน ที่ ชอบ นินทา ผู อื่น เปน ครู สอน ใจ ตัว เอง   
วา เรา จะ ไม ประพฤติ อยาง เขา   แลว เรา ก็ จะ ไม เปน เหมือน เขา   ผู 
ใด ดู ให ออก   แลว ทำให ได   ดัง ที่ แนะนำ มา   ยอม ทำให มี คุณธรรม 
เพิ่ม   คน ที่ มี ศีล มี ธรรม   ยอม ไม รวม เขา กลุม กับ คน ที่ ทุศีล ไร ธรรม   
เพราะ เสน ทาง เดนิ ของ ชวีติ   เปน คนละ ทาง กนั   ฉะน้ัน จง ด ูให ออก   
แลว เลือก เอา ตาม ที่ ชอบ 
   ( ๓ ) .   ทำ ตน ให เปน ผู ม ีสจัจะ   สวด มนต กอน นอน ทกุ วนั   หลงั 
สวด มนต   เอา จติ จดจอ อยู กบั ลม หายใจ เขา   -   ออก   อยาง นอย ครึง่ 
ชั่วโมง   หรือ จนกวา จะ หลับ ไป   วิธี การ เชน นี้ เปน เหตุ ทำให มี ศีล หา 
ขอ   กลับ มา คุม ใจ ทกุ ขณะ ตื่น 
   ( ๔ ) .   ถือวา เปน บาป   แต หาก เมื่อ ใด สามี ศรัทธา ใน ตัว ของ 
ผู ถาม ปญหา   แลว เขา ประพฤติ ตาม ที่ เรา บอก   จึง จะ ถือวา ไม เปน 
บาป 
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   ( ๕ ) .   จะ อยู ดวย กัน ได นาน   เทา ที่ จิต ของ ผูทรง คุณธรรม   
กบั จติ ของ ผู ดอย ใน คณุธรรม   ยงั ไม ปฏเิสธ ที ่จะ อยู รวม ครอบครวั 
เดียวกัน   หรือ พลัง ที่ มี อยู ใน ดวง จิต ผลัก ให หาง จาก กัน   ดวย เหตุ 
นี้   พระพุทธ โค ดม จึง ได ตรัส ใน ทำนอง ที่ วา   คน ที่ จะ อยู รวม กัน ได 
อยาง มี ความ สงบ สุข   ตอง มี คุณธรรม สี่ อยาง ใกล เคียง กัน   คือ   
สม สัทธา   สม สี ลา   สม จา คา   และ สม ปญญา 
 
     
 ๔๑ .   อุทิศบุญใหพอแม
 
 คำถาม    
   กราบ ทาน อาจารย   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร 

   กระผม มี คำถาม วา   หาก บิดา มารดา เจ็บ ปวย   ( ไม วา ทาง 

กาย หรือ จิตใจ )   ได รับ ทุกข เวทนา แรง กลา   แม รักษา กับ แพทย 

อยางไร ก็ ไม ดี ขึ้น   และ หาก สาเหตุ การ เจบ็ ไข นั้น   มา จาก เจา กรรม 

นายเวร หรือ เปน ผล กรรม   ผู เปน ลูก จะ สามารถ สราง ความ ดีแลว 

อทุศิ ผล บญุ หรอื แผ เมตตา แด ทาน เพือ่ หวงั   จะ บรรเทา ทกุข เวทนา 

ให ทาน บาง จะ ได หรือ ไม   และ หาก อุทิศ ให เจา กรรม นายเวร ของ 

ทาน ดวย เขา จะ ได รับ หรือ ไม 

 กราบ อาจารย สาม คร้ัง ครับ 
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 คำ ตอบ 
         การ แผ เมตต ให กับ พอแม   แลว ทุกขเวทนา ของพอ แม จะ 
บรรเทา ลง ได   ทานตอง อนุโมทนา ใน คุณธรรม ที่ ลูก แผ ให   และ 
เชน เดียวกัน   การ อุทิศ ความ ดี   ( บุญ )   ให กับ เจา กรรม นายเวร ของ 
พอแม   หาก เปน บุญ ใหญ และ เจา กรรม นายเวร ยอมรับ   เมื่อ เจา 
กรรม นายเวร มา อนุโมทนา แลว   โอกาส ยกเลิก การ จอง เวร กับ ผู 
เปนพอ แม   ยอม เกิด ขึ้น ได 
     
 
 ๔๒ .   ไมประสงคเกิดในอินเดีย
 
 คำถาม  
   เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง 

   ตั้งแต ป ใหม   ได สวด มนต เกือบ ทุก คืน ( ยกเวน วัน ที่ อยู เวร   

และ สังขาร ไม ไหว จริงๆ ประมาณ   ๑   ครั้ง / เดือน )   และ ตาม ดวย 

การ นั่ง สมาธิ   อีก ประมาณ   ๓๐   นาที 

   ขอ รบกวน ทาน   ดร . สนอง   ดังนี้ 

   ๑ .   ได อาน เจอ วาการ ระลึก ถึง กรรม ที่ ดี กอน จิต จะ หลุด 

ไป   มี ผล ตอ ภพ ภูมิ ที่ จะ ไป เกิด ใหม   จึง ขอ ทราบ วา หาก เรา ระลึก 

ถึง องค พระ ปรินิพพาน   เมือง กุ สิ นารา   จะ มี ผล ให ตอง ไป เกิด ใน 

อนิเดีย ดวย หรอื ไม   เพราะ ทกุ วนั นี ้ตัง้ จติ อธิษฐาน ขอ ให ได พบพระ 

พุทธ ศาสนา ทุก ชาติ   ( แต ไม ประสงค จะ เกิด ใน อินเดีย ) 
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   ๒ .   ได ไป วัด ทับทิม แดง ตาม ที่ ทาน อาจารย แนะนำ แลว   

สงบ   รมร่ืน   แต ยัง ตอง รอ ให เหตุ ปจจัย ลงตัว   จึง จะ สามารถ ไป 

ปฏิบัติ ธรรม ได   เพราะ ที่ วัด เขม งวด ใน การ ปฏิบัติ ครั้ง แรก มาก   

ตอง อยู ได ถึง   ๗   วัน เต็ม   ซึ่ง ใน ความ เปน จริง ยัง มี งาน ภายนอก ที่ 

ตอง รับ ผิด ชอบ อยู   อาจารย มี ขอ แนะนำ เพิ่ม เติม มั้ย คะ 

   ๓ .   ม ีลกูชาย เปน หวง ผกู คอ   ป หนา จะ สอบ เขา มหาวิทยาลัย   

ลกู เรียน ฟสกิส ไม คอย เขาใจ   ก ็ให ไป เรียน เพิม่ เติม   แต เปน เด็ก ที ่ไม 

ถาม   เคย หยบิ หนงัสอื ลกู มา อาน แต แม ก ็ไม เขาใจ   ไม สามารถ สอน 

ลูก ได ( ตอน อายุ เทา ลูก   ทำ คะแนน วิชา นี้ ได ดี )   คิด จะ ไป ลง เรียน 

ดวย ก็ คิด วา ไม งาย นัก เพราะ ตัว เอง ก็ มี งาน ที่ ตอง รับ ผิด ชอบ   ขอ 

ขอ แนะนำ   เพื่อ ที่ เมื่อ เวลา ผาน ไป   แม จะ ได ไมรู สึก เสียใจ ตอ การ 

ตดัสิน ใจ วา ได ชวย ลกู อยาง เตม็ ที ่แลว   ลกู บอก กอน นอน ไม ได สวด 

มนต แต ทำ ยบุ หนอ พอง หนอ   แต ชวน ไป วดั ไม ไป   บอก วา ถา ไป ก ็จะ 

เปน บาป   เพราะ ไม ได เต็มใจ ไป 

   ๔ .   ดฉินั เปน คน ที ่รองไห งาย มาก   ได ฟง เร่ือง ดีๆ    ก ็รองไห   

ไป วัด ทับทิม แดง   พระ มหา สมัย ทาน เทศน   ดิฉัน นึกถึง ลูกชาย 

เพราะ เรา มี ความ คาด หวัง กับ เขา   บาง ครั้ง ไม เปน ดัง หวัง   ก็ น้ำตา 

ไหล   ควร แกไข อยางไร ดี คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง   แม ลูก หน่ึง 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ผู ไม ประสงค เกิด ใน ประเทศ อินเดีย   ขอมูล กรรม   
“ไม เกิด ใน อินเดีย ”   ยอม ถูก บันทึก ไว ใน ดวง จิต เปน สัญญา   เมื่อ ใด 
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ที ่จติ หลุด ออก จาก ราง นี ้  เพือ่ ไป หา ราง ใหม อยู อาศัย   หาก เปน ราง 
มนุษย จะ ไม เปน มนุษย ที่ อยู ใน ประเทศ อินเดีย 
   ( ๒ ) .   คน สวน ใหญ ไมรู วัน ตาย ของ ตัว เอง   ฉะนั้น จง ทำ วัน 
น้ี ให ดี ดวย ความ ไม ประมาท เถิด   นี่ คือ ขอ แนะนำ 
   ( ๓ ) .   ผู ใด ปฏิเสธ สิ่ง ดี งาม   ผู นั้น ยอม ไม ได รับ สิ่ง ดี งาม 
ตอบแทน   ดัง นั้น   การ ปฏิเสธ เหตุ ของ การ เรียน รู ให เขาใจ   ยอม 
ไม ได รับ ความ เขาใจ ใน วิชา ที่ เรียน 
   ( ๔ ) .   ผู ใด เจริญ สติ และ ปญญา เห็น แจง ให เกิด ขึ้น ได แลว   
ผู นั้น จะ ไม รองไห ใน ทุก กรณี ที่ มี สิ่ง กระทบ เขา สัมผสั จิต 
 
 
 ๔๓ .   พอแมไมเห็นดวย
 
 คำถาม   
   เรียน อาจารย ดร . สนอง   ที่ เครา พ 

   ผม ไมม ีโอ กา ส ไป ปฎบิตั ิธรรม กบั วดั ที ่อาจารย แนะนำ ครับ   

เพราะ   พอ   แม   ไม เห็น ดวย   แต ผม ก็ มา คิด วา   ธรรมะ ที่แท จริง ไม 

ได อยู ทีไ่หน   แต อยู ที ่ตวั เรา   เพราะ ไป ใส บาตร ทกุ เชา   อธษิฐาน บญุ 

ถึง   เจา กรรม นายเวร   พอ   แม   ครูบา อาจารย   ญาติ   พี่ นอง   และ 

เจา กรรม นายเวร ของ ผม เขา   ผม อธษิฐาน วา   ขอ ให เขา ถงึ   อปัปนา 

สมาธิ   และ   เปน พระ โสดาบัน ครับ   จึง เขียน จด หมาย มาขอ คำ 

แนะนำ ครับ   แต วา   ผม มี เวลา ของ ผม   ใน   ๑   วัน   อาทิ   วัน   จันทร   
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พุธ   ศุกร   ตอง ไป เรียน ภาษา อังกฤษ    ตั้งแต   ๙.๓๐ - ๑๑.๐๐  น.   จึง 

อยาก เขียน จดหมาย มา ขอ คำ แนะ นำเพราะ   ถึง กระผม อธิษฐาน 

ไป ยัง งั้น   แต พอ ถึง เวลา จริง   ชอบ ไป ฟง เพลง   ใน   Youtube   อยู 

บอยๆ   คือ คิด วา มี เวลา ทั้ง วัน   ไป ฟง เพลง ไม กี่   เพลง   คง ไม เปน 

อะไร หรอก 

   ปล .   ผม อยาก จะ รูจัก ความ สุข   จาก   อัป ปนา สมาธิ   แต วา 

ผม ตอง ไม อยาก ซึ่ง ผม ก็ ทำได   แต ยัง ไม ตั้งใจ ทำ   ผม จะ ตั้งใจ ทำให 

ได ครบั   ไม วา อาจารย จะ ตอบ คำถาม นี ้หรอื ไม กต็าม   ผม เชือ่ วา ผม 

ตอง ตั้งใจ ทำให สำเร็จ ให ได ครับ . . . . . . . . . . . . . . 

 ดวย ความ เครา พ 

 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด อธิษฐาน ขอ ให ตนเอง เขา ถึง อัป ปนา สมาธิ   แลว ไม 
ทำเหตุ ให ถูก ตรง   คือ ไม พัฒนา จิต ตาม แนว ของ สมถ กรรมฐาน   ผู 
นั้น ยอม เขา ไม ถึง สิ่ง ที่ ตน ได อธิษฐาน ไว 
   การ พัฒนา จิต ให มี สภาว ธรรม เปน พระ โสดาบัน   ตอง 
ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน   จน เกิด ปญญา เห็น แจง ขึ้น ใน ดวง จิต   
แลว ใช ปญญา เหน็ แจง   ไป กำจดั สงัโยชน   ๓   ( สกักาย ทฏิฐ ิ  วจิกิจิฉา   
และ ส ีลพัพต ปรามาส )   ให หมด ไป จาก ใจ ได เมือ่ ใด   โสดา ปตติ ผล ซึง่ 
เปน สภาว ธรรม ของ พระ โสดาบัน   ยอม เกิด ขึ้น กับ ดวง จิต 
   ผู ถาม ปญหา ได เขียน บอก เลา ถึง สิ่ง ที่ คิด เอา เอง วา   “ คง 
ไม เปน อะไร หรอก ”   แทจริง แลว   เปน อะไร แนนอน   คือ เขา ไม ถึง 
ธรรม ที่ ตั้ง ความ ปรารถนา ไว 

๑๐๓    



106  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m

 ๔๔ .   คาขายพระเคร่ือง
 
 คำถาม  
   เรียน ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร ที่ เคารพ 

   พี่ สาว ของ หนู มี ปญหา รอน ใจ มาก มาก มา เปน เวลา นาน 

และ ได ขอรอง ให หน ูขอ ความ   กระจาง จาก ทาน อาจารย คะ   พี ่สาว 

เปน คน ดี คะ   ทำการ คา มา หลาย อยาง ไม เคย ประสบ ความ สำเร็จ   

จน เม่ือ ได มา คาขาย พระ เครื่อง ซึ่ง เปน ธุรกิจ ที่ พี่ นอง คน อื่น ทำ อยู 

และ ประสบ   ความ สำเร็จ กัน ทุก คน  ( หนู ไม ได ทำ คะ )   เธอ กลัว 

บาป คะ   ทุก วัน นี้ เธอ พยายาม รักษา ศีล   ๕   และ ศีล   ๘   ใน วันพระ   

ทำบุญ สังฆทาน และ อื่นๆ   อยาง ไม คิด เสียดาย   สวด มนต   และ 

ศึกษา ธรรมะ   พี่ สาว เครียด และ กลัว บาป มาก มาก   แต ยัง มี ความ 

จำเปน ตอง ทำ เพราะ ตองหา เลี้ยง ครอบครัว 

   ขอ ทาน อาจารย ได โปรด เมตตา ตอบ คำถาม และ กราบ 

ขอบพระคุณ อาจารย อยาง สูง คะ 

 

คำ ตอบ 
   ผู ใด รู วา   การ ประกอบ อาชีพ ที่ ทำให คน อื่น ยึด ติด อยู กับ 
วัตถุ สิ่งของ   อานิสงส คือ   ความ หลง หรือ โมหะ   ซึ่ง เปน ผล ของ 
บาป ที่ ทำให ผู ประกอบ อาชีพ ตอง ได รับ   หาก ยัง มี ความ จำเปน 
ตอง ประกอบ อาชีพ นี้ เพื่อ เลี้ยง ปาก ทอง และ ครอบครัว   ก็ ยัง 
ตอง ดำเนิน ตอ ไป   แต ควร ประพฤติ บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   อยู เสมอ   

๑๐๔
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เพื่อ ให บุญ มี กำลัง มากกวา บาป   แลว ชีวิต ก็ จะ ดำเนิน ตอ ไป ได   แต 
หาก เม่ือ ใด ได บริจาค มหา ทาน ให เกิด ขึ้น แลว   และ ประสงค จะ พน 
ไป จาก อาชีพ ที่ เปน บาป เชน นี้   ตอง อธิษฐาน ให ตน ได มี อาชีพ ที่ เปน 
สัมมา อาชีวะ ใน วัน ขาง หนา   

 ๔๕ .   จงทำตอไป
 
 คำถาม   
   เรียน   อาจารย   สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   คือ ดิฉัน มี ปญหา   เรื่อง ของ การ ปฏิบัติ   นั่ง สมาธิ   ฝก มา 

ประมาณ   ๒   ปก วา   ตอน แรกๆ เครียด มาก  คือ ตั้งใจ มาก เวลา 

ปฏิบัติ   คลายๆ สมถ ะมาก ไป   ชวง ป แรก นั่ง สมาธิ วัน ละ   ๕   นาที   

และ คอยๆ เพิม่ ขึน้ เรือ่ยๆ ใน   ๓   เดอืน   เพิม่ ขึน้ เปน   ๒๐   นาท ี  ใน   ๒๐   

นาท ี  นัน้ ชวง แรก ปวด ขา ทรมาน มาก   ใจ คดิ วา ทกุข จรงิๆ คน เรา เกดิ 

มา มี แต ทุกข   แต อยู มา วัน หนึ่ง นั่งๆ มี อา การ วาบๆ ใน รางกาย และ 

ใจ ก็ สบาย ขึ้น อยาง มาก และ คิด   วาการ ไม ไป ยึด หรือ ปลอย วาง   

นี้ เปน สุ ขมา กๆ   หลัง จาก นั้น มา สา มา รถ นั่ง ได คร้ัง ละ   ๑   ชั่วโมง 

อยาง สบาย โดย ใจ และ กาย รบั รู เกอืบ ตลอด เวลา   ม ีบาง วนั ที ่อยาก 

ลอง นั่ง นานๆ เกิน   ๑   ชั่วโมง คร่ึง   ( อาน หนังสือ ที่ อาจารย เขียน 

วาย อม ตาย ทำให มี ความ เพียร ขึ้น )   แต เมื่อ นั่ง สมาธิ มาก ไป รูสึก 

วา ไมมี ความ สุข เวลา มา อยู ใน สังคม   จิตใจ ไม คอย จะ มี ความสุข   

๑๐๕   
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รูสึกหงุดหงิด   จิด ออนแอ   ลง ไป มาก   ทำให ทุกข   ไม ทราบ ดิฉัน 

ตอง ปฏิบัติ อยางไร อาจารย ชวย แนะนำ ดวย นะ คะ 

   ตอน นี้ ดิฉัน ปรับ โดย การ นั่ง สมาธิ ครั้ง ละ   ๑   ชั่วโมง   นั่งๆ 

ไป เวลา มี ความ สุ ขมา กๆ   เย็น ไป ทั้ว ตัว   ตลอด ใน ลำไส   ใน สมอง 

เย็น ไป ทั่ว   ใจ ก็ รับ รู ไม ทราบ วา ดิฉัน ปฏิบัติ ถูก หรือ ผิด คะ   และ เมื่อ 

มี อาการ ตาม ที่ เลา ขาง ตน   คือ เมื่อ มี ความ สุข มาก   ดิฉัน จะ งวง 

นอน มาก   ถา นอน จะ หลบั เลย   และ หลบั สบาย   ตืน่ มา ทำงาน อยาง 

มี ความ สุข   จิตใจ มี เมตตา   แต ถา นั่ง สมาธิ ตอ ไป อีก อยาง ที่ เลา ให 

อาจารย ฟง วา   เกิน   ๑   ชั่วโมง   จะ รูสึก จิต ตื่น   เมื่อ นอน หลับ จะ ตื่น 

เร็ว ใน ตอน เชา   ( ตื่น เอง )   ใน วัน นั้น รูสึก จิตใจ ออนแอ   หงุดหงิด   มี 

ความ ทุกข   ไม ทราบ วา ดิฉัน ควร ปฏิบัติ อยางไร ดี คะ   อาจารย ชวย 

แนะนำ ดวย นะ คะ 

   ดฉินั ขอ รบกวน อาจารย แค นี ้นะ คะ   ขอบพระคณุ อาจารย 

มาก   และ ดิฉัน ขอ อโหสิ กร รม ดวย นะ คะ   ที่ รบกวน อาจารย 

 กราบ ขอบพระคุณ คะ 

คำ ตอบ 
   ปฏิบัติ ธรรม มา ถูก ทาง แลว   จง ทำ ตอ ไป   อยา ได ทอแท 
ใน การ ทำความ ดี   การ อธิษฐาน ยอม ตาย เพื่อ ให เขา ถึง ธรรม ขั้น 
สูง นั้น   ยัง ไม ถึง เวลา   เพราะ สมาธิ ยัง มี กำลัง ไม มาก พอ   การนำ 
ตัว เขา อยู รวม กับ สังคม แลว ไมมี ความ สุข นั้น   เพราะ จิต ยัง มี กำลัง 
สต ิไม กลา แขง็   จงึ ไป รบั เอา กเิลส กาม ใน สงัคม มา ปรงุ อารมณ ทกุข   

๑๐๖
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หาก เม่ือ ใด ผู ถาม ปญหา พฒันา จติ ให ม ีกำลงั ของ สต ิมากกวา นี ้  มาก 
จน กระทั่ง จิต ไม รับ เอา กิเลส ใน สังคม มา ปรุง อารมณ กาม ได แลว   
ปญหา ไมมี ความ สุข จึง จะ หมด ไป 
   ผู ใด ปฏบิตั ิสมถ ภาวนา แลว รูสกึ ม ีความ สขุ   เหต ุเปน เพราะ 
จติ สงบ จาก อารมณ ปรุง แตง นัน่เอง   และ เม่ือ ใด เกดิ ความ รูสกึ เยน็ 
ไป ทั่ว ตัว   ตอง กำหนด วา   “ เย็น หนอๆ ๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ   จนกวา อาการ 
เย็น จะ ดบั ไป   แลว นำ จติ กลบั มา สู องค บริกรรม เดมิ ที ่ใช อยู   วธิ ีการ 
เชน นี ้เปนการ ทำให จติ ม ีกำลงั ของ สติ เพ่ิม มาก ขึน้   ซึง่ จะ สง ผล ให จติ 
มี กำลัง ของ สมาธิ เพ่ิม ตาม มา   เม่ือ ใด ที่ จิต มี กำลัง ของ สมาธิ จวน 
แนว แน   ( อุปจาร สมาธิ )   จึง จะ เร่ิม พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   ไป 
สู การ เกิด ของ ปญญา เห็น แจง ได ใน ภาย หลัง   ผู ถาม ปญหา ปฏิบัติ 
ธรรม มา ถูก ทาง แลว   จง ดำเนิน ตอ ไป

๔๖ .   บุญรักษาใจ
 
 คำถาม    
   เรียน อาจารย   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร 

   ชาว พุทธ มี วิธี ปองกัน ตัว จาก ภัย พิบัติ ที่ เกิด ขึ้น ใน โลก 

ปจจุบัน ได อยางไร   ชวย อธิบาย ให เขา ใจดวย   เพราะ จาก เทป คำ 

บรรยาย   เร่ือง   “ พน ทุกข แบบ ฆราวาส ”   ใน ชวง สุดทาย   อาจารย 

ได พดู ถงึ ภยั พบิตั ิที ่บอก วา เรว็ ๆนี ้จะ เกดิ   แลว คำ วา   “ บญุ รกัษาใจ”   

๑๐๗    
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ที่บอก เลา ไป ใน ชวง นั่ง สมาธิ   ชวย อธิบาย อยาง ละเอียด ดวย ได 

ไหม ครับ   และ ถา เปน ไป ได   ( อาจารย ไม ตอบ ก็ได )   เมือง ไทย จะ 

เกิด ภัย พิบัติ อะไร อีก บาง ครับ   ถึง ไม เกิด เรา ก็ ควร ดำรง ตน ไว ใน 

ความ ไม ประมาท ใชไหม ครับ ขอบคุณ มาก ครับ 

 ดวย ความ เครา พ 

 
 คำ ตอบ 
       ชาว พุทธ เชื่อ ไหม วา   พุทธ วจนะ เปน เรื่อง จริง   และ เปน 
หนึ่ง ไมมี สอง   ผู ใด พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น แนว แน   ( ฌาน)   
และ พัฒนา จิต ให เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได แลว   ผู นั้น   ยอม รู   เห็น   
เขาใจ   ดวย ตัว เอง วา   “ ธรรม ยอม คุม รักษา ผู ประพฤติ ธรรม ”   
เปน เร่ือง จริง แท แนนอน 
   คำ วา   “   บุญ รักษา ใจ   ”   เปน เรื่อง จริง   ผู ถาม ปญหา จะ 
พิสูจน ไหม วา   ผู พัฒนา จิต จน มี บุญ คุม รักษา ใจ ได แลว   ยอม ได รับ 
อานิสงส ดังนี้   ใคร แยง ชิง บุญ ไม ได   บุญ ติดตาม ทุก ยาง กาว   บุญ 
ติดตาม ขาม ภพ ขาม ชาติ ได   ผู มี บุญ ตก นำ้ ไม ไหล   ( ไม ตาย )   ตก ไฟ 
ไม ไหม   โจร ลัก ขโมย บุญ ไม ได   บุญ ให สมบัติ ที่ ตองการ ได ทุก อยาง   
ผู มี บุญ ปรารถนา สิ่ง ดี งาม ใด ยอม ได สิ่ง นั้น   บุญ ทำให ได มนุษย 
สมบัติ   สวรรค สมบัติ   นิพพาน สมบัติ   ฯลฯ 
   ถาม     :   เมือง ไทย จะ เกิด ภัย พิบัติ อะไร อีก บาง   ? 
   ตอบ     :     ขออภัย ไม ตอบ   แต บอก เลา วา   ผู ใด เอา ธรรมะ 
มา คุมครอง ใจ ได แลว   จะ ไม วบิตั ิ  ตาม ภยั พบิตั ิที ่เกดิ ขึน้ ใน ปจจบุนั   
และ ที่ จะ เกิด มา ใน อนาคต   

๑๐๘
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 ๔๗ .   ใชหรือไม
 
 คำถาม   
   กราบ   อาจารย . ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   กระผม ขอ อนุ ญาตเรยีน ถาม เรือ่ง การ ปฏบิตั ิของ ผม   จติ 

ของ ผม ชอบ ที่ จะ รู กาย รู ใจมา กก วาการ มา นั่ง สมาธิ   หลับตา ให 

จิต สงบ   ซึ่ง การ นั่ง สมาธิ ของ ผม มัก จะ ไม คอย ได ผล เทา ไหร   นั่ง 

ประมาณ   ๑๐ - ๑๕   นาที   ก็ มัก จะ งวง นอน   แต ใน ชีวิต ประจำ วัน 

ผม จะ มี สติ รูทัน จิต อยู เสมอ   และ มัก รูทัน เวทนา ขันธ ใน การ ปรุง 

แตง จิต เส มอๆ   แลว เมื่อ คืน ก็ได นั่ง สมาธิ   แลว ก็ ลอง ไม ทอง อะไร 

เลย   หายใจ เขา - ออก   ไม ทอง พุท - โธ   ตาม ลม หายใจ   ผม รูสกึ จติ ผม 

สงบ มากกวา การ นั่ง ทอง พุท - โธ   ผม จึง มี คำถาม รบกวน สอบถาม 

อาจารย หนอย ครับ วา 

   ๑ .   การ ใช ชีวิต ประจำ วัน แบบ รูทัน กาย   รูทัน ใจ   เปนการ 

เจริญ กรรมฐาน   แบบ วิ ปส นา กรรมฐาน ใช หรือ ไม ครับ 

   ๒ .   การ ที่ ผม นั่ง สมาธิ โดยที่ นั่ง เฉยๆ ไม ทอง พุท - โธ   หรือ 

การ ภาวนา รูป แบบ ใดๆ เลย ก็ตาม แลว จิต สงบ สามารถ ทำ แบบ 

นั้น ได หรือ ไม ครับ   เพื่อ ให เขา ถึง อัป ปนา สมาธิ 

   ๓ .   จิต   “ ผู รู ”   หรือ จิต ที่ รูทนั เวทนา ขันธ ตางๆ นั้น เปน 

จิต ดวง ใหม ที่ เกิด ขึ้น มา รับ รูทัน อารมณ ความ รูสึก ตางๆ ของ จิต   

“ตัวเกา ”   หรือ วา เปน อยาง อื่น ครับ 

   ๔ .   คำ วา วิญญาณ ใน นาม ขันธ ผม ยัง ไม คอย เขาใจ เลย 

ครับ   ใช จิต ที่ รวม   เวทนา   สัญญา   สังขาร   หรือ ไม ครับ 

 

๑๐๙    
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   ๕ .   ผม สามารถ ใช วิ ปส นา กรรมฐาน นำ จิต โดย ไม คอย 

ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน ได หรือ ไม ครับ 

   ขอก ราบ อโหสิกรรม จาก อาจารย ดวย นะ ครับ   ถา ผม ได 

ลวง เกิน อาจารย ไม วา ทาง ใด ก็ตาม   ดวย กาย ก็ ดี   ดวย วาจา ก็ ดี   

ดวย ใจ ก็ ดี   และ ขอ อนุ โม นา สาธุ ใน บุญ ที่ ได รวม ถาม - ตอบ ปญหา 

ธรรม จาก อาจารย ดวย ครับ 

   กราบ ขอบพระคุณ อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร  ครับ   ที่ 

ได เมตตา ใน การ ชี้ ทาง สวาง แก ดวง จิต ที่ มืดมน ใน วัฏสงสาร ไมรู กี่ 

ภพ ชาติ มา แลว   มา ใน ภพ ชาติ นี้ ได รู   ได เห็น ธรรม   ได ฟง ธรรม จาก 

อาจารย แลว ทำให จิต ผม ได ตื่น ขึ้น มา อยาง มาก ครับ 

 
 คำ ตอบ 
         ( ๑ ) .   รูทัน กาย   รูทัน ใจ   แลว จิต ไม ยึด ติด ใน กาย และ ใจ   . . .   
ตอบ วา ใช ครับ 
   ( ๒ ) .   ตอบ วา   ได ครับ 
   ( ๓ ) .   จิต   “ ผู รู ”   คือ   จิต ที่ เห็น แจง   สวน   จิต   “ ตัว เกา  ”   เปน 
จิต ที่ มี กิเลส ปรุง แตง อยู ภายใน 
   ( ๔ ) .   คำ วา   “ วิญญาณ  ”   หมาย ถึง   จิต   หรือ จิต ที่ รู อารมณ   
เชน   จิต ที่ มี เวทนา   จิต ที่ สามารถ จำ   ( สัญญา )   สิ่ง ตางๆ ที่ ผาน มา 
แลว ได   จิต ที่ รับ เอา สิ่ง กระทบ เขา ปรุง แตง   ( สังขาร )   อารมณ   ดัง 
นั้น สิ่ง ที่ เขาใจ นั้น   ถูก ตอง แลว 
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 ๔๘ .   เห็นถูกไหมครับ
 
 คำถาม    
  เรียน   อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

  ผม มี เรื่อง จะ รบกวน ถาม อาจารย วา   ความ เขาใจ คำ วา   

อนตัตา หรอื ความ ไมม ีตวั ตน   ของ ผม ถกู ตอง หรือ ไม ครับ   โดย การ 

ประมวล ความ คิด จาก สมอง   ไม ได ใช ปญญา เห็น แจง ครับ 

  มี คน ที่ นั่ง กรรมฐาน แลวไป พบ เจอ กับ ภพ ภูมิ อื่น   แลว มา 

ถาม พระ ผู รู   คำ ตอบ ที่ ผม ได รับ การ บอก เลา อยู บอยๆ   คือ   “ ที่ ไป 

เหน็ นัน้ ได เหน็ จรงิ   แต สิง่ ท่ี เหน็ นัน้ ไม จรงิ ”   นี ่ก ็คอื ขอมลู อยาง หนึง่ 

ที่ ใช ใน การ ทำความ เขาใจ ของ ผม   ผม เขาใจ วา   ถา ไม มี มนุษย แลว 

โลก   ดวง จันทร หรือ ดวงดาว ตางๆ   ที่ มอง เห็น กัน อยู นี้ ก็ จะ ไมมี   ที่ 

มนั ม ีก ็เพราะ มนษุย ม ีความถี ่ของ ประสาท สมัผัส ที ่สมัผัส สิง่ เหลา นี ้

ได   เหมอืน กบั ที ่มนษุย ไม สามารถ สมัผสั ภพ ภมู ิสวรรค ได เนือ่งจาก 

ความถ่ี ของ ประสาท สัมผัส ไม ตรง กัน   ก็ จะ บอก วา สวรรค ไมมี อยู 

จริง   คง เชน เดียว กับ เทวดา หรือ สัตว ใน ภพ ภู มิ อื่นๆ   ที่ ไม เห็น โลก 

มนุษย ก ็จะ บอก วา โลก มนษุย ไมม ีอยู จรงิ   นอก เสยี จาก วา เขา เหลา 

นัน้ ปรบั ความถ่ี ของ ประสาท สมัผสั ให ตรง กบั ภพ ภมู ิมนุษย   จงึ จะ รู 

วา โลก มนษุย ม ีอยู จรงิ   ซึง่ ใน เวลา เดยีวกัน เขา เหลา นัน้ ก ็คง ไม เห็น 

ภพ ภูมิ ของ ตัว เอง 

 สรุป วา   ความ เขาใจ ของ ผม คือ   ภพ ภูมิ ตางๆ   รวม ถึง 

โลก มนุษย   มัน ไม ได มี อยู จริง   แต ที่ คิด วา มี อยู จริง ก็ เพราะ สัตว ใน 

๑๑๑    



114  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m

ภพ ภู มิ นั้นๆ   มี ความถ่ี ของ ประสาท สัมผัส ที่ รับ รู ได   แลวไป ยึด มั่น 

วา มัน มี อยู จริง   จริง แท แลว มัน ไมมี ตัว ตน   ( ถา ไมมี สัตว   ก็ ไมมี ภพ 

ภูมิ   ทุก อยาง ลวน ไมมี ตัว ตน ) 

 จาก ทั้งหมด ขาง ตน ผม มี ความ เห็น ถูก ไหม ครับ   . . . 

 ขอบพระคุณ อาจารย มาก ครับ ที่ ชวย ชี้ ทาง  ดวย ความ เคารพ 
 
  คำ ตอบ 
   ไม ถูก ครับ   คำ วา   “ อนัตตา ”   หมาย ถึง   สัตว   ( รูป นาม )   ที่ 
เปน ทัง้ กาย หยาบ และ กาย ทพิย   ลวน ตอง เปน ไป ตาม กฎ ไตรลกัษณ   
คอื   รปู นาม เปน ของ ไม เทีย่ง   ( อนจิ จ ตา )   รปู นาม เปน ภาวะ ที ่คงทน 
อยู ไม ได   ( ทุก ขตา )   และ รูป นาม ตอง แตก สลาย ไป ใน ที่สุด   ( ไมมี 
อยู จริง )   รูป นาม จึง มิใช ตัว มิใช ตน   ( อนัตต ตา )   ผู ใด พัฒนา จิต จน 
เขา ถึง ปญญา เห็น แจง   หรือ ปญญา เห็น ถูก ตาม ความ เปน จริง แท   
(ปรมัตถ สัจจะ )   ได แลว   ผู นั้น ยอม เห็น สรรพ สิ่ง   เกิด ขึ้น แลว ดับ 
ไป   คือ   สิ่ง ที่ ถูก เห็น ไมมี อยู จริง นั่นเอง     
 
   
 ๔๙ .   ทองเสียซะมากกวา
 
 คำถาม   
   กราบ   อาจารย   สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   หนู เดิน จง กรม   เมื่อ เกิด เวทนา ก็ หยุด เดิน   หยุด ภาวนา 
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อาการ ปวด นั้น   อาการ ปวด มาก ขึ้น   เรื่อย ๆ    จน รูสึก วา   เหมือน 

รางกาย กำลัง จะ ถูก หลอมละลาย   หนา ตึง  ๆ    ตัว สั่น   เหงื่อ ออก   

ภาวนา วา รู หนอ   รู หนอ   จิต ก็ ออน ลง   ผายลม   ทอง ไส ปน ปวน   มี 

อาการ ปวด ทอง หนัก   อาการ ทั้งหมด นี้ เกิด พรอม กัน   หนู ก็ ภาวนา 

รู หนอ บาง   ปวด หนอ บาง   การ อธิษฐาน ยอม ตาย เพื่อ ให เขา ถึง 

ธรรม นั้น จะ เปน อยางไร คะ   หนู รูสึก วา จิต ยัง ออน เกิน ไป คง ไป ไม 

ถงึ ขัน้ นัน้   หน ูก ็กลวั วา จะ ถาย ราด ลง ตรง นัน้   เดีย๋ว คน ที ่อยู ดวย จะ 

วา ได วา นัง่ สมาธิ ประสา อะไร ถาย เรีย่ราด อะไร แบบ นี ้  รู ไมรู จะ ทำ 

อยางไร ก็ เลย กำหนด ไป เขา หองน้ำ ดี กวา   แลวก ลับ มา นั่ง สมาธิ 

   เหตุการณ แบบ นี้ เคย เกิด ตอน ที่ หนู ปฏิบัติ ที่ วัด   ตอน นั้น 

เกดิ เวทนา ตอน เดนิ ก ็เลย หยดุ เดนิ เพือ่ กำหนด ปวด หนอ   ๆๆๆ   ปวด 

มาก ขึน้ เรือ่ย ๆ    ตวั สัน่   เหงือ่ ออก เยอะ มาก   แลว ม ีแสง สอง มา ทาง 

ศีรษะ ถึง ลำ ตัว รู ถึง ความ อุน ของ แสง นั้น   หนู ก็ กำหนด รู หนอ ๆ   ๆ    

แลว มี อาการ ปวด ทอง เหมือน ทอง จะ เสีย   จะ อาเจียน แต ไม ออก   

ไม ได มี อาการ เวียน หัว เลย   มี อาการ ทาง ทอง เสีย ซะ มากกวา   ก็ 

เลย กำหนด ไป หองน้ำ   แลว มา นั่ง สมาธิ 

   ทั้งหมด นี้ หนู ปฏิบัติ ถูก ผิด อยางไร   อาจารย ชวย แนะนำ 

ดวย นะ คะ 

 
 คำ ตอบ 
  กำลงั ของ สต ิยงั ไม กลา แขง็ พอ   การ อธษิฐาน ยอม ตาย จะ 
ยงั ทำ ไม ได ผล   การ ทำ ตาม ที ่รางกาย รอง เตอืน   เมือ่ เสร็จ แลว คอย 
มา นั่ง บริกรรม ใหม   ที่ ผู ถาม ปญหา บอก เลา ไป ทั้งหมด   เปนการ 
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ปฏิบัติ ธรรม ที่ ดำเนิน มา ถูก ทาง แลว   เพียง แต ทำ ตาม คำ ชี้แนะ ให 
ถูก ตรง   แลว การ ปฏิบัติ ธรรม จึง จะ ดำเนิน กาวหนา ได 

 
 ๕๐ .   ปลวกขึ้นบาน
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน อาจารย   ดร .  สนอง   ที่ เคารพ 

   ดิฉัน ได   มี โอกาส   ฟง ซีดี บรรยาย ธรรม ของ ทาน   รูสึก 

เกรง กลัว ตอ บาป เพิ่ม ขึ้น จาก เดิม มาก   และ วัน นี้   ดิฉัน มี คำถาม 

อยาก เรียน ถาม ทาน อาจารย ให ชวย ตอบ ดวย คะ   เปน เรื่อง   ของ 

ปลวก   เน่ืองจาก ชวง นี้ มี ฝน ตก แผน ดิน ไหว   บรรดา เหลา ฝูง ปลวก 

จะ   โยก ยาย ที่ อยู   ระหวาง ทาง นั้น มัน ก็ ทำ เปน ทาง ยาว   แล ดู แลว 

นา ขนลุก   กอน หนา นี้ ดิฉัน เคย นำ เหล็ก ไป ขูด ออก ให มัน รวง ลงพื้น 

แลว   กวาด ไป ทิ้ง   จาก นั้น ก็ ฉีดยา กำจัด ปลวก เพื่อ ไล มัน 

  คร้ัง นี้ มัน กอ ตัว เปน ทาง ยาว จาก พื้น สู เพดาน   สูง ราวๆ   

สอง เมตร ครึ่ง   ยาว ที่สุด ที่ เคย เห็น มา   ดิฉัน ควร ทำ อยางไร ดี คะ   

ความ ตองการ ของ ดิฉัน คือ   ไม อยาก ให มัน ตาย เลย สัก ตัว   อยาก 

ให มัน   ไป ไกลๆ   จาก บาน ดิฉัน   เพราะ   หาก ทิ้ง ไว คุณ นา มา เห็น เขา 

มัน ตอง ถูก กำจัด แนนอน   ดิฉัน ไม อยาก ให คุณ นา ตอง รับ กรรม ที่ 

ทำราย ปลวก   แต ดิฉัน ก็ ไม ทราบ วา ตอง ปฎิบัติ อยางไร เพื่อ ให ไม 

กอ ให ผิด ศีล ขอ ที่   หนึ่ง 
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   จึง เรียน ถาม มา เพื่อ โปรด แนะนำ   กราบ ขอบพระคุณ 

เจาคะ 

 

 คำ ตอบ 
   คน ที ่กลัว บาป ยอม ไม ตก นรก   สวน เรือ่ง ของ ปลวก ขึน้ บาน   
ไม ตาง ไป จาก ปลวก ขึน้ กฏุ ิของ พระ ที ่ปฏบิตั ิธรรม อยู ใน ปา   พระ ปา 
ปองกัน ปลวก ขึ้น กุฏิ   ดวย การ ใช สบง   จีวร   ที่ นุง หุม ไม ได แลว   นำ 
ไป ชุบ น้ำมัน ขี้ไต ให ชุม   แลว พัน ไว รอบ โคน เสา กุฏิ   แลว ปลวก ไม 
สามารถ ไต ขึ้น กุฏิ อีก ตอ ไป 
 

 ๕๑ .   อยากใหลูกทำบุญ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ดร .   สนอง   ว รอุ ไร   ดวย ความ 

เคารพ อยาง สูง คะ 

   คือ ไม ทราบ วา จะ มี อุบาย วิธี ที่ ทำให ลูก ได ทำบุญ อยางไร 

ดี คะ   คือ   หนู พยายาม อยาก ให ลูก รูจัก การ ทำบุญ   ทำ ทาน   ขณะ 

นี้ อยู อเมริกา   ทุก เดือน หนู จะ สง เงิน ไป เมือง ไทย เพื่อ ให นอง ชาย 

โอน ทำบุญ คะ   แต อยาก ให ลูกชาย ได รวม ทำบุญ ดวย   โดย ให เคา 

นำ เศษ เหรียญ มา รวม ทำบุญ ดวย   ซึ่ง ไม เยอะ มาก นัก   เพราะ เคา 

ยงั ไมม ีใจ ตรง จดุ นี ้มา กนกัอะ คะ   หน ูกอ ให เคา จบ เงิน ของ เคา   แลว 
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หนู อธิษฐาน ขอ ให เคา ได มี สวน ใน บุญ ที่ หนู ได ทำ ทุก   ๆ    บุญ 

 วิธี นี้ ใชได หรือ ไม อยางไร คะ 

   กราบ ขอบพระคณุ ทาน อาจารย ดร .   สนอง มา   ณ   โอกาส 

นี้ ดวย คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ผู เปน แม ตอง ทำบญุ ให ลกู ด ูเปน ตวัอยาง   และ ลกู สามารถ 
สัมผัส ได ถึง อา นิ สงส ของ บุญ   อาทิ   บุญ ให สมบัติ ที่ ตองการ ได ทุก 
อยาง   ปรารถนา สิง่ ใด ได สิง่ นัน้ ก ็เพราะ บญุ   ผวิ พรรณ งาม ก ็เพราะ 
บุญ   มี เสียง ไพเราะ ก็ เพราะ บุญ   เปน ใหญ ได ก็ เพราะ บุญ   มี บริวาร 
ซือ่สัตย ได ก ็เพราะ บญุ   ม ีมนษุย สมบัต ิได ก ็เพราะ บญุ   ฯลฯ   เมือ่ ใด 
ลกู สมัผสั ได ถงึ สิง่ เหลา นี ้ที ่แม ม ีอยู   เมือ่ นัน้ ลกู จงึ จะ ศรัทธา ใน การ 
ทำบุญ   แลว เขา จะ ทำบุญ ดวย ตัว เอง   โดย ไม ตอง มี ใคร แนะนำ 
  

 ๕๒ .   ผมเปนนักโทษ
 
 คำถาม  
  เรียน   อ . ดร . สนอง   ว รอุ ไร 

  ผม เขยีน จม . ครัง้ นี ้เปน ครัง้ ที ่  ๒   ผม เปน นกัโทษ อยู ที ่เรือน 

จำ สมทุรปราการ   ไมรู วา อาจารย เคย ได อาน   จ.ม .   ขอ งผม ฉบบั แรก 

หรือ เปลา   แต ไม เปนไร ครับ   ที่ ผม เขียน มา คร้ัง นี้   ก็ เพื่อ อยาก ให 
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อ.ดร . สนอง   ชวย ชีแ้นะ แนวทาง ปฏบิตั ิใน การ นัง่ สมาธ ิหนอย ครบั   

ผม ฝก นั่ง มา ได   ๒๔   วัน แลว   วัน   ๓๐   นาที   ๒๐   นาที   บาง   เพราะ 

โอกาส และ สถาน ที่ ใน เรือน จำ ไม คอย เอ้ือ อำนวย เทา ไหร   แต ผม 

ตอง นัง่ ทกุ วนั   วนั ไหน ไม ได นัง่ สมาธิ   ใจ จะ กระ สบั กระสาย มาก   จติ 

สงบ บาง   ไม สงบ บาง   นิมิต เห็น อะไร บาง   ( แต ไม นิมิต บอย )   ตอน 

แรกๆ   ที่ นิมิต ก็ ดีใจ   เพราะ เปน นิมิต ที่ ดี   แต พอได มา อาน หนังสือ 

ของ หลวง พอ ทูล   ขิปฺปปฺโญ   ทาน บอก ไม ตอง ไป ใสใจ 

   ผม ลืม บอก ไป ผม ปฏิบัติ สมาธิ ตาม หลัก ของ หลวง พอ 

จรัญ   วัด อมัพวัน   นะ ครับ   ผม อยาก ได อาจารย ที่ ดี ชวย สั่ง สอน ให 

ผม   บอก ตรงๆ   เลย ผม อยาก เปน เหมือน   อ . ดร . สนอง   ผม จะ บวช 

ไม สึก   จะ ขอม อบ ตัว และ ใจ เพื่อ พระพุทธ ศาสนา   เพราะ ผม อยาก 

ชวย เพื่อน นักโทษ ดวย กัน ให เขา พน จาก ทุกข ดวย   เขา จะ ได ไม ทำ 

ไม ดี อีก   ผม ตั้ง ปณิธาน ไว แลว   ถา ผม ได เปน เหมือน   อ . ดร . สนอง   

ผม จะ ชวย เหลอื พวก นกัโทษ ทัว่ ประเทศ   ให พวก เขา เหน็ วา ศาสนา 

พุทธ   เปน อยางไร   แต ผม ก็ ไมรู วา ตัว เอง จะ มี บารมี ถึง ขนาด นั้น 

หรือ เปลา   แต ผม ก็ เชื่อ วา ผม คง พอ มี บุญ อยู บาง   ไม งั้น ผม คง ไม 

ใสใจ กับ ธรรมะ มาก ขนาด นี้ 

   ถา ยัง ไง ผม ขอ รบกวน   อ . ดร . สนอง   ชวย ชี้ แนวทาง ให ผม 

ดวย นะ ครับ   ผม จะ ได ปฏิบัติ ได ถูก ตอง   และ ไป ชวย เหลือ เพื่อน 

มนษุย ทัง้ หลาย ให เขา พน จาก ความ ทกุข เสยีที   หวงั วา   อ . ดร . สนอง   

คง เขาใจ เจตนารมณ ของ ผม นะ ครับ   สุดทาย   ถา ขอความ ใด ไม 

สุภาพ ผม ขออภัย ดวย นะ ครับ  ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

๑๑๗   
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 คำ ตอบ 
  การ ปฏิบัติ ธรรม ใน รอบ วัน   ตอง ทำ ดังนี้ 
 ๑ .   พัฒนา จิต ให มี ศีล   ๕   ( บริสุทธิ์ และ ครบ ถวน ) 
  ๒ .   สวด มนต   บท อิ ติ ปโส . . . . .   สวา ก ขา โต . . . . สุ ปฏิปน โน . . . . 
 ๓ .   บริกรรม ตาม ที่ หลวง พอ จรัญ สอน ให ทำ 
              ๔ .   มี สัจจะ 
              ๕   เรง ความ เพียร   ปฏิบัติ ตอ เนื่อง ยาวนาน 
              ๖.   อทุศิ บญุ กศุล ให เจา กรรม นายเวร ทกุ ครัง้ ที ่ปฏบิตั ิแลว 
เสร็จ 
 เม่ือ จิต เขา ถงึ อปุจาร สมาธ ิ  ให ตอ ดวย การ เจรญิ วปิสสนา 
กรรมฐาน   จน เห็น วา ผัสส ะ ที่ เกิด ขึ้น   ( กาย   เวทนา   จิต   ธรรม )   
ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   แลว ปญญา เห็น แจง จึง จะ เกิด ขึ้น 
  ที่ เนน ย้ำ คือ   คิด   พูด   ทำ   ตอง เปน บวก เสมอ   และ ระลึก 
อยู เสมอ วา   “ คำ วา ไมมี   ไม ดี  ไมได  และ ไม สบาย   จง อยา ได เกิด 
ขึน้ กบั ขาพเจา ”   และ   “ ธรรม ยอม รกัษา ผู ประพฤต ิธรรม ”   เปน จรงิ 
แท แนนอน   พิสูจน สิ 
 
 
 ๕๓ .   ชอบตะคอกลูก
 
 คำถาม    
  สวัสดี คะ อาจารย 

  ดิฉัน ไดยิน ได อาน เรื่อง ราว ของ อาจารย จาก หลายๆ   ที่   
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ชวง นั้น ก็ ไม ได สนใจ อะไร ใน ตัว อาจารย มากมาย   เริ่ม เลย นะ คะ   

เม่ือ ป ที ่แลว ดฉินั ได ม ีโอกาส ไป ปฏบิตั ิธรรม   ๗ คนื ๘ วนั   ของ สาย 

คณุ แม ดร . สริ ิ  กรนิ ชยั   กอน ไป   จน กระทัง่ ไป เรา ไมรู มา กอน วา ตอง 

ทำ อะไร บาง แต พอ ไป แลว   ปรากฏ วา สิง่ ที ่เรา เตรยีม ตวั มา ถกู ตอง   

และ เม่ือ ปฏิบัติ ไป ก็ เร่ิม เห็น บาง อยาง ขณะ ลืมตา   แต ไม ได บอก 

อาจารย สอบ อารมณ เพราะ ใน ใจ ลึกๆ   บอก วา อยา ไป สนใจ   หลัง 

จาก ที ่กลบั มา จาก ปฏบิตั ิธรรม   ก ็เริม่ สนใจ เกีย่ว กบั ธรรมะ มาก ขึน้   

อาน หนงัสือ เกีย่ว กบั ธรรมะ เยอะ ขึน้ แต ไม ได ลงมอื ปฏิบตั ิ  ตอน นี ้

ก็ ฟง ธรรม บรรยาย ของ อาจารย ทาง อินเตอร เนต   จน เกิด ศรัทธา 

อยาก ปฏิบัติ เพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ   ดิฉัน ไม ชอบ สวด มนต   ไม ชอบ เขา วัด   

แต ก ็ทำบญุ ทกุ ครัง้ ที ่ม ีโอกาส   วธิ ีการ ทำ สมาธ ิของ ดฉินั ก ็คอื นัง่ ใน 

ทา สบาย   ๆ    หรือ   นอน   แลว ดู ที่ ลม หายใจ เขา ออก แต ไม ได กำหนด 

อะไร เลย   ดู เฉยๆ   จน รูสึก วาที่ เรา หายใจ แรง   ใน ชวง แรก มัน คอย 

แผว ลง เร่ือยๆ   ทุก วัน นี้ ก็ได แค นี้ ละ คะ อาจารย 

   อีก เรื่อง คือ   ดิฉัน เปน คน ที่ ขี้ โมโห ขี้ นอยใจ มาก   ชอบ 

ตะคอก ลูก อยู บอยๆ   รู นะ คะ วา ไม ดี   ควร แกไข อยางไร   ดิฉัน 

ทำงาน เปน หมอ นวด มี อาจารย เคย สอน วา เวลา นวด   มือ อยู ไหน 

ตา อยู นั่น   ทาน บอก วา เปน วิปสสนา อยาง หน่ึง ให เรา จดจอ อยู กับ 

สิ่ง ที่ ทำ   ดิฉัน ทำ ทุก ครั้ง เมื่อ นวด แนวทาง นี้ ได ไหม คะ 

ขอบพระคุณ อาจารย มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
  คน ที่ ชอบ ตวาด ลูก   ( ตะคอก )   อยู บอยๆ   แลว รู วา เปน 
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พฤติกรรม ที ่ไม ด ี  คน นัน้ ม ีโอกาส เปน คน ด ีได   เหตุ ที ่ทำให ม ีอารมณ 
ขี ้โมโห และ นอยใจ   เปน เพราะ จติ เหน็ ผดิ และ ม ีอตัตา สนับสนนุ   วธิ ี
แกไข พฤตกิรรม ไม ด ี  ตอง แก ที ่ตวั เอง   ดวย การ ให อภยั เปน ทาน กบั 
ลกู ที ่ทำเหต ุขดัใจ   ให อภยั เปน ทา นบอยๆ จน กระทัง่ อาการ ตะคอก 
ลูก ไม เกิด ขึ้น อีก 
   ที ่อาจารย หมอ นวด แนะนำ   “ มอื อยู ไหน ตา อยู นัน่ วา   เปน 
วปิสสนา อยาง หนึง่ ”   เปน คำ แนะนำ ที ่ถกู ของ อาจารย ทาน นัน้   แต 
ไม ถูก ตาม คำ สอน ของ พระพุทธ โค ดม   ตรง ที่ วา   เอา จิต จดจอ อยู 
กบั สิง่ ที ่ทำ   เปนการ ฝก จติ ให ม ีสต ิ  (  สมถ ภาวนา  )   มใิช เปน วปิสสนา 
ภาวนา   ที่ ทำให เกิด ปญญา เห็น แจง 
 
 
 ๕๔ .   พระโสดาบัน
 
 คำถาม  
   กราบ เรยีน ถาม   ทาน อาจารย   ดร .   สนอง   ว รอ ุไร   ที ่เคารพ 

อยาง สูง 

   ๑ .   ผู สำเร็จ เปน พระ โสดาบนั ใน ชาต ินี ้  จะ เกดิ อกี ไม เกนิ   ๗   

ชาติ นั้น   ผม อยาก จะ กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย วา   เมื่อ ผู นั้น มา 

เกดิ ใน คร้ัง ตอ ไป   ตอง มา บำเพ็ญ เพยีร เปน พระ โสดาบัน อกี หรือ ไม 

ครับ   หรือ วา   มา บำเพ็ญ เพียร เปน อริยะ บุคคล ขั้น ตอ ไป เลย ครับ 

  ๒ .   จิต ที่ เปน อกุศล   เกิด ขึ้น เอง   โดย ไม ได ตั้งใจ   เมื่อ ตาม 

ระลึก รู ได จะ เปน กุศล แทน ได หรือ เปลา ครับ   แลว ถา ระลึก รู ไมทัน   

๑๒๐
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จะ เปน อกุศล   ที่ ให ผล มาก หรือ เปลา ครับ   มี วิธี แกไข   จิต ที่ เปน 

อกุศล   ที่ เกิด ขึ้น เอง ได บา งมั้ย ครับ 

   กรรม อนั ใดกต็าม   ทาง กาย   ทาง วาจา   ทาง ใจ   ที ่รู หรอื ไมรู   

ที่ ได ลวง เกิน ทาน อาจารย   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร   ผม ขอ อโหสิกรรม 

ตอ ทาน อาจารย ดวย ครับ 

   ขอ อนุโมทนา   ใน บุญ   ใน กุศล   ประการ ตาง   ๆ    ที่ ทาน 

อาจารย   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร   ได เพียร ปฏิบัติ ให เกิด มี ขึ้น   จน เปน 

บารมี อัน ยิ่ง ใหญ ดวย ครบั 

 กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   เมื่อ มา เกิด ใหม   ตอง บำเพ็ญ ธรรม ที่ ทำให เปน 
อริยบุคคล ขั้น ที่ สูง ขึ้น 
   ( ๒ ) .   เมื่อ ใด จิต ระลึก ทัน สิ่ง ที่ เปน อกุศล ได   เมื่อ นั้น สติ 
ได เกิด ขึ้น แลว ใน ดวง จิต   จิต ที่ ขาด สติ ยอม รับ เอา สิ่ง กระทบ อื่น 
เขา ปรุง อารมณ ให เกิด ขึ้น กับ จิต   ถา เปน อารมณ ไม ดี และ เกิด ขึ้น 
ยาวนาน   ยอม ให ผล เปน บาป เกดิ ขึน้ อยาง มาก กบั จติ   ตรง กนั ขาม   
ถา เปน อารมณ ด ีและ เกดิ ขึน้ ยาวนาน   ก ็ยงั ให ผล เปน บาป แต ให ผล 
ไม มาก   วธิ ีแกไข ม ิให จติ ปรงุ แตง อารมณ อกุศล   คอื ตอง พฒันา จติ   
( สมถ ภาวนา )   ให มี กำลัง ของ สติ รับ ทัน สิ่ง กระทบ ที่ ไม ดี   และ ตอง 
พฒันา จติ   ( วปิสสนา ภาวนา )   ให เกดิ ปญญา เหน็ แจง   แลว ใช ปญญา 
เห็น แจง   พิจารณา สิ่ง กระทบ ไม ดี เปน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   วิธี นี้ 
สามารถ ปองกัน บาป มิ ให เกิด ขึ้น กับ จิต 
 
 

๑๒๑    
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 ๕๕ .   ทำบุญหยอดตู
 
 คำถาม   
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย ดวย ความ เคารพ อยาง สูง คะ 

   ๑ .   คือ วา หนู อยู ตาง ประเทศ คะ   ได สง เงิน ไป ทำบุญ โดย 

การ ให นอง ชาย โอน เขา บัญชี หรือ ฝาก เพื่อน ไป ทำบุญ หยอด ตู 

ทำบุญ ตางๆ   เชน มูลนิธิ หลวง ปู มั่น   หรือ วัด พุทธ บูชา   ซึ่ง บาง คร้ัง 

เคา ไม ได บอก วา หยอด ตู ทำบญุ อะไร ไป บาง   จริงๆ   การ ทำบญุ   ทำ 

ทาน คือ การ ละ   หรือ สละ   แต ที่ สงสัย คือ   อานิสงส จะ เหมือน กับ 

เรา ทำ ดวย ตนเอง หรือ ไม   แลว เรา จะ ทราบ ได อยางไร คะ   วา เรา 

ได ทำบุญ อะไร และ ได อานิสงส อะไร ไป บา งอะ คะ 

   ๒ .   และ ทุกๆ   เชา และ กอน นอน   หนู จะ ตั้ง จิต ขอ ตั้งใจ 

รักษา ศีล   ๕   ตลอด ชีวิต คะ   และ ตั้ง จิต ขอ นอม อนุโมทนา บุญ กับ 

องค สมเดจ็ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา ทกุๆ   พระองค   องค พระ ปจ เจก 

พุทธ เจา ทุกๆ   พระองค   องค พระ โพธิสัตว เจา   องค พระ อรหันต   

พระ อริย บุคคล   พระ   แม ชี   และ ฆราวาส ทุกๆ   คน ทุกๆ   ทาน   ที่ ได 

ไป บำเพ็ญ บุญ   ทาน   ศีล   สมาธิ   ทุกๆ ที่   ทุกๆ   วัด   อะ คะ   เพราะ 

หน ูไม สามารถ ไป ทำ เหมอืน คน อืน่ๆ   จงึ ตัง้ จติ นอม ไป อนุโมทนา กบั 

ทุกๆ   ทา นอะ คะ   ไม ทราบ วา สิ่ง ที่ ทำ เปน สิ่ง ที่ ดี   สมควร หรือ   ผิด 

ถูก อยางไร คะ 

  ๓ .   คือ เมือ ป ที่ แลว   หนู ไม คอย สบาย อะ คะ   อยูๆ   จิต เคา 

เกดิ มรณ า น ุสต ิเอ งอะ คะ   คอื คอย ระลกึ ถงึ ความ ตาย บอยๆ   และ 
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เปน มา เรื่อยๆ   คะ   จนถึง ปจจุบัน นี่ คะ   และ มี อยู วัน หน่ึง คะ   หนู นั่ง 

ผิง ไฟ อยู   กอ นั่ง เจริญ สติ มอง เปลว ไฟ   อยูๆ   กอ คิด ขึ้น มา วา   โอ 

เปลว ไฟ ใน นรก คง รอน กวา นี้ อีก นะ   พอ มี อยู วัน   ระหวาง ยืน รอ น้ำ 

เดอืด ตม ไข   กอ ไป คดิ อกี คะ วา   นำ้ ใน นรก คง รอน กวา นี ้อกี มากมาย   

หน ูมา คดิ   เอ เรา จะ บา หรอื ป ลา วเน่ีย   คดิ อะไร แปลกๆ   และ ม ีอ ย ูวนั 

หนึ่ง คะ   นอง สาว มา หา   เลย พา กัน ไป เที่ยว   sea   world   คน อื่น เคา 

สนุ ก สนาน กัน   แต หนู รูสึก ทุกข คะ   ทุกข เพราะ มอง เห็น สรรพสัตว 

ที่ อ ยุ ใน กรง   ใน ตู   แลว มัน คิด เห็น ทุกข วา มัน คง ทรมาน กวา จะ ตาย   

ตอง เกิด เปน สัตว เดรัจฉาน   จิต มัน เกิด ความ หดหู   ความ กลัว ที่ 

จะ ทำ ไม ดี อะ คะ   เรียน ขอ คำ แนะนำ ทาน อาจารย ดร .   สนอง   ดวย 

นะคะ 

   กราบ ขอบพระคุณ   ทาน อาจารย มา   ณ   โอกาส นี ้คะ  กราบ 

สวสัดี ทาน อาจารย ดวย ความ เคา พอ ยาง สูง คะ 

 

 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   การ ทำบญุ ดวย การ เอา เงิน หยอด ลง ใน ตู รบั บริจาค   
ปกติ ที่ ตู จะ เขี ยนบ อก ไว วา   เงิน ที่ หยอด ลง ใน ตู ใบ นี้   จะ นำ ไป ใช ทำ 
อะไร   ดงั นัน้ ผู ที ่นำ เงนิ หยอด ลง ใน ตูฯ   ตอง ทราบ เจตนา ดแีลว   แต 
มิได บอก ให ผู เปน เจาของ ทรัพย ทราบ   เมื่อ เปน ดังนี้ ผู เปน เจาของ 
เงิน   ยอม ได รับ อานิสงส นอย กวา   ผูนำ เงิน ไป หยอด ลง ใน ตู   หาก 
ผู เปน เจาของ เงิน แจง เจตนา ของ การ บริจาค ให ชัดเจน   ผู บริจาค 
ยอม ได อานิสงส ตาม เจตนา   อาทิ 
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  -   เจตนา พิมพ หนังสือ เปน ธรรม ทาน 
         ยอม ได อานิสงส เปน ปญญา 
   -   เจตนา ชวย คาน้ำ   คา ไฟ สอง สวาง 
       ยอม ได อา นิ สงส เปน ผู มี กาย ทิพย และ ไม พบ กับ 
ความ ขาดแคลน น้ำ ดื่ม น้ำ ใช 
   -   เจตนา ชวย คา รัก ษา พยาบาล นักบวช 
     ยอม ได อานิสงส เปน ผู มี สุขภาพ ดี 
               ฯลฯ 
   ( ๒ ) .   ตั้งใจ รักษา ศีล   ๕   ตลอด ชีวิต   แลว กาย   วาจา   
ประพฤติ ได ถูก ตรง   ตาม ที่ ตั้งใจ ไว   อยาง นี้ ให ผล เปน บุญ   เมื่อ เห็น 
คน อืน่ ทำความ ดแีลว ตวั เอง ม ีจติ ยนิด ีดวย   ( อน ุโม ทนา )   อยาง นี ้ให 
ผล เปน บุญ   ทั้ง สอง อยาง เปน สิ่ง ที่ ผู เจริญ แลว นิยม ประพฤติ 
   ( ๓ ) .   ผู ใด เอา จติ ระลกึ อยู กบั ปจจบุนั ขณะ ได แลว   อารมณ 
ฟุงซาน ตาม ที ่บอก เลา ไป   จะ ไม เกดิ ขึน้   จงึ แนะนำ ให สวดมนต กอน 

นอน   หลัว สวด มนต ให เอา จิต จดจอ   อยู กับ ลม 
หายใจ เขา   -   ออก   (อา นา ปาน สติ )   เมือ่ ปฏบิตั ิ
กจิกรรม ทัง้ สอง แลว เสรจ็   ให อทุศิ บญุ กศุล ที ่
ตน ได ทำ แลว ให กับ เจา กรรม นายเวร   ตลอด 
จน อทุศิ บญุ กศุล ให สรรพ สตัว ที ่เปน เพือ่น รวม 
เกิด   –   แก   -   ตาย   อยู ใน วัฏสงสาร   ดวย การ 
กลาว วา   “ จง เปนสุข เปนสุข เถิด ” 
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๕๖ .  ศีลตางกัน 
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน อาจารย ดร . สนอง 

   กอน อืน่ ขอก ราบ ขอบพระคณุ อาจารย เปน อยาง สงู คะ   ที ่

กรณุา ตอบ คำถาม และ ชวย ชี ้แนะ การ ปฎบิตั ิใน จด หมา ยกอน หนา 

นี้   หลัง จาก นั้น ไม นาน   หนู ได ไปฎิบัติ ธรรม ที่ ยุว พุทธ   ใน การ ปฎิบัติ 

แบบ วิปสสนา กรรมฐาน   โดย ใช หลัก สติ ปฏฐาน สี่   ควบ กับ การ 

ถอืศลี แปด   รวม ทัง้ อธ ิษฐาน ปด วาจา   ตล อด การ ปฎิบตั ิ  ประมาณ 

เจ็ด วัน   หกคืน   เห็น ผล ดี มาก คะ   โดย เฉพาะ ทาง ดาน จิตใจ   รูสึก 

สงบ   นิง่   เยน็   จะ ทำ อะไร ก ็ม ีสต ิรูตวั ตลอด   ม ีความ ตัง้ใจ วา จะ เอา 

สิง่ ที ่ได เรียน รู มา ปฎบิตั ิตอ ที ่บาน ให ได ทกุ วนั   แต พอก ลบั มา ปฎิบตั ิ

ที่ บาน กลับ รูสึก ไม สามารถ ทำได เหมือน ที่ อยู ที่ ยุว พุทธ ฯ  มี คำถาม 

ที่ อยาก จะ เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ คะ 

   ๑ .   การ ถือศีล ที่ ตาง กัน ใน ระหวาง ศีล แปด และ ศีล หา นั้น   

ม ีผล ตอ การ ปฎบิตั ิธร รม มัย้ คะ   เชน การ ถอืศีล แปด จะ ทำให จติ นิง่ 

เปน สมาธิ ได ดี กวา ศีล หา หรือ เปลา คะ 

   ๒ .   ประมาณ วนั ที ่สี ่ขอ งการปฎบิตั ิธรรม   ใน ขณะ ที ่ปฎบิตั ิ

อยู นั้น   พอ จิต เริ่ม นิ่ง เปน สมาธิ   ก็ มี อาการ น้ำตา ไหล แบบ ไมรู วา 

เกิด ขึ้น เพราะ อะไร   หนู ไม ได รูสึก เสียใจ   หรือ รูสึก อะไร เลย คะ   มี 

แค ความ นิ่ง   สงบ   จิต อยู กับ การ กำหนด รู ลม หายใจ เขา ออก   โดย 

ไม ได ใช คำ บริกรรม ใดๆ ทั้ง สิ้น คะ   มัน เกิด จาก อะไร คะ   แลว ก็ ใน 

บาง ครั้ง ระหวาง ที่ ได ฟง ธรรมะ บรรยาย   จาก พระ อาจารย   ก็ได 
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ไป เห็น จุด ดำ เล็ก บน พื้น จุด หนึ่ง   ก็ เพง มอง อยู สัก พัก   ก็ รูสึก วา จิต 

นิ่ง เปน สมาธิ   สามารถ ฟง ธรรมะ บรรยาย โดย ไม เปลี่ยน อิริยา บท 

เลย แมแต ครัง้ เดยีว   เปน เวลา เกอืบ สอง ชัว่โมง   ไมรู สกึ ปวด เมือ่ย 

ที ่ขา เลย คะ   อยาก ทราบ วา   การ เพง แบบ นี ้ถอืวา เปนการ เพง กสณิ 

หรือ เปลา   แลว จะ สามารถ นำ มา ใช ใน การ ปฎิบัติ ธร รม ได มั้ย คะ 

   ๓ .   เม่ือ กลับ มา ปฎิบัติ ที่ บาน   ไม วา จะ ใช การ กำหนด รู ลม 

หายใจ เขา ออก หรอื การ ลอง เพง สิง่ของ   หรอื กำหนด บรกิรรม พธุ 

โธ   ก็ รูสึก วา จิต ไม นิ่ง อยาง ที่ เคย เปน   หนู ก็ มา นั่ง วิเคราะห วา เปน 

เพราะ อะไร   เชน เคย ได ฟง ธรรมะ บรรยาย ของ อาจารย ตอน หน่ึง 

วา ถา ศีล หา ไม บริสุทธ์ิ จิต ก็ จะ ไม นิ่ง   หนู ก็ ถือศีล หา ตลอด คะ   ทั้ง 

กอน และ หลัง ไป ปฎิบัติ ธรรม   แต มี ขอ สงสัย อีก ขอ คะ   คือ ตอน นี้ 

หนู เจริญ อาหาร มาก   คุณ แม ทำ อาหาร อรอย   แลว พี่ นอง ก็ มัก จะ 

มา ทาน อาหาร กนั คอน ขาง ดกึ   ไม ทราบ วา อนั นี ้จะ เปน อปุสรรค ใน 

การ ที ่ปฎบิตั ิธร รมร ึเปลา คะ   หน ูมกั จะนัง่ สมาธ ิประมาณ เทีย่ง คนื   

ต ีหนึง่   หรอื ต ีสอง เปน ประจำ คะ เพราะ เปน ชวง ที ่สงบ ทีส่ดุ ใน บาน   

กอน นั่ง ก็ จะ สวด มนต กอน คะ 

   ๔ .   ตอน เจริญ สติ อยู ที่ บาน   เกิด น้ำตา ไหล อยู คร้ัง เดียว 

คะ   หลงั จาก ที ่กลบั จา กการปฎบิตั ิธรรม มา ใหมๆ    หลงั จาก นัน้ ก ็จะ 

ม ีแค อาการ รูสกึ วา ขนลกุ   ไป ทัง้ ตวั คะ   บาง ครัง้ ใน ขณะ ที ่นัง่ สมาธ ิ

อยู ก ็ม ีแสง ส ีขาว วาบ ขึน้ มา ใน สมอง   อยู สกั พกั ก ็หาย ไป   แลว ก ็เกดิ 

อีก   ดับ แลว สวาง   ดับ แลว สวาง   อยู สอง สาม คร้ัง   บาง ทีก็ แค คร้ัง 

เดียว คะ   อยาก ทราบ วา ที่ หนู ปฎิบัติ นี่ มัน มา ถูก ทาง หรือ เปลา   หนู 

ควร ตอง ทำ อยางไร ตอ ไป คะ 
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   ๕ .   หลัง จบ การ ปฎิบัติ ธรรม   รูสึก วา เปน ค อรส ที่ ดี มาก 

เพราะ ได ชวย คน ที่ มี ทุกข รู วิธี่ ดับ ทุกข ได อยาง ถูก ตรง   ก็ เลย ตั้งใจ 

ที่ จะ เปน เจา ภาพ ใน การ ปฎิบัติ ธรรม ใน ครั้ง ตอ ไป ที่ จะ จัด ใน เดือน 

มิถุนายน   โดย ไม ขอ ออก นาม   หลัง จาก นั้น ก็ ได มาตั้ง จิต อธิ ษฐาน 

วา ขอ ให ม ีงาน ทำ   เพือ่ อยาก จะ เอา เงนิ เดอืน   เดือน แรก จาก นำ้ พกั 

น้ำ แรง ของ ตัว เอง   เอา มา ทำบุญ ตรง นี้   ไม ทราบ วา อัน นี้ถือ เปน 

บาปม้ัย คะ   ( ตอน นี ้ยงั หา งาน ทำ อยู คะ   ม ีเรยีก ไป สมัภาษณ อยู สอง 

สาม บริษัท   แต ก็ ไม ได งาน   จึง ทำให เกิด วิตก วา   สิ่ง ที่ เรา อธิ ษฐาน 

นั้น ผิด หรือ ไม ) 

   สุดทาย นี้ ขอบพระคุณ อาจารย เปน อยาง สูง คะ ที่   สละ 

เวลา ตอบ คำถาม ของ หนู   หนู ขอ อาราธนา คุณ พระ ศรี รัตนตรัย   

คุมครอง อาจารย และ ครอบครวั ให ม ีความ สขุ กาย สขุใจ   ม ีสขุภาพ 

แข็ง แรง   เพื่อ จะ ได เผยแผ ธรรมะ ของ พระพุทธ องค ตอ ไป คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   มี ครับ   ดี กวา ครับ 
   ( ๒ ) .   อาการ นำ้ตา ไหล   เรยีก วา   ปต ิ  เกดิ จาก จติ ตัง้ มัน่ เปน 
ขณิก สมาธิ   ที่ ผู ถาม ปญหา เอา จิต ไป จดจอ   ( สติ )   อยู กับ จุด ดำ เล็ก 
บน พื้น   แลว ทำให จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ถา จุด ดำ มี เหตุ เกิด จาก ธาตุ   
ดิน   เรียก วา เพง กสิณ ได   ( กสิณ   ๑๐   ไดแก   ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   สี เขียว   
สี เหลือง   สี แดง   สี ขาว   แสง สวาง   และ ที่ วาง )   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา 
สามารถ ใช จุด ดำ   มา เปน ตัว กำหนด ให จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได 
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   ( ๓ ) .   เปน เพราะ ที่ บาน ไม สัป ปา ยะ   ( ไม เหมาะ สม )   เทากับ 
ปฏิบัติ ธรรม ที่ ยุว พุทธฯ 
   การ ถือศีล   ๕   ตอง เอา ศีล คุม กาย   คุม วาจา   และ คุม ใจ   
ปฏิบัติ ธรรม แลว จิต จึง มี โอกาส ตั้ง มั่น เปน สมาธิ 
   การ บริโภค อาหาร มาก   และ บริโภค อาหาร ใน ยาม วิกาล   
( หลัง เที่ยง วัน ไป แลว )   เปน อุปสรรค ให พัฒนา จิต   แลว เขา ไม ถึง 
สมาธิ จวน แนว แน   ( อุปจาร สมาธิ ) 
   ( ๔ ) .   การ ปฏิบัติ ธรรม ถูก ทาง แลว   เพียง แต วา ตอง กำจัด 
อาการ ขนลุก ให หมด ไป   ดวย การ กำหนด   “ ขน ลุก หนอๆ ๆๆๆ ”   เมื่อ 
ม ีแสง ส ีขาว วาบ ขึน้ ใน สมอง   ตอง กำหนด วา   “ วาบ หนอๆ ๆๆๆ ”   เมือ่ 
อาการ หาย ไป แลว ให เอา จิต กลับ มา สู การ บริกรรม เดิม ที่ ทำ อยู 
   ( ๕ ) .   การ ปฏิบัติ ธรรม ที่ บอก เลา ไป   ยัง ไมใช วิธี การ ดับ 
ทุกข   แต เปนการ หนี ทุกข ชั่วคราว 
   ประสงค เปน เจา ภาพ ปฏิบัติ ธรรม   … . .   อนุโมทนา ดวย 
   อธษิฐาน ขอ ให ม ีงาน ทำ   สามารถ ทำได   แต ความ ประสงค 
จะ สัมฤทธิ์ ผล ได   ตอง ทำเหตุ ให ถูก ตรง   เหตุ ที่ ถูก ตรง   คือ 
   ๑ .   พัฒนา ตัว เอง ให เกง   ( มี ความ รู   +   มี ความ สามารถ )   
กวา คน อื่น 
   ๒.   พัฒนา ตัว เอง ให มี คุณธรรม สูง กวา คน อื่น   ดวย การ 
ประพฤติ จริยธรรม   เชน   จริยธรรม ลูก   และ จริยธรรม พลเมือง 
ของ ประเทศ ชาติ 
 ๓ .   พัฒนา ตัว เอง ให มีด วง ดี   ( ทาน   +   ศีล   +   ภาวนา ) 

๑๒๘
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๕๗ .   ถามแบบเด็ก
 
 คำถาม    
   อยาก ถาม อาจารย   แบบ เด็ก   ๆ    ครับ   สงสัย มา นาน แลว 

วา   เวลา ที ่ชาว ตาง ชาติ ตาย ไป ครบั แลวไป พบ ยมบาล   ทาน ยมบาล 

ทาน จะ พูด ภาษา อะไร ครับ   แล ว ชาว ตาง ชาติ จะ เขาใจ ไหม ครับ   

หรือ วา ทาน พูด ได ทุก ภาษา   สงสัย จริง   ๆ    ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ยมบาล สื่อ กับ จิต วิญญาณ อื่น   ดวย คลื่น จิต ที่ มี ขนาด 
ความถ่ี เดียวกัน   และ เชน เดียวกัน   ผู ใด สามารถ ปรับ คลื่น จิต   
ใหมี ความถ่ี ตรง กัน กับ คลื่น จิต ของ สัตว อื่น   ผู นั้น สามารถ สื่อ กับ 
สัตว เหลา นั้น ได   อาทิ   พระพุทธ โค ดม ตรัส มงคล   ๓๘   ให เทวดา 
ที่มา เขา เฝา   ณ   วัด เชต วัน ฟง   ทาว กุเวร   ( เทวดา )   ได นำ เอา 
อาฏานาฏิยปริตร   มา ถวาย พระพุทธ โค ดม   เพื่อ 
ประทาน ให แก พุทธ บริษัท   นำ ไป สวด คุมครอง 
อมนุษย ใน ปา ไม ให เขา มาร บก วน   ทาว สหัม บดี 
พรหม มาก ราบ ทูล พระพุทธ โค ดม ให แสดง ธรรม 
โปรด สัตว โลก   พระ มหา โมค คัล ลา นะ เหาะ ไป 
พบ กัณฐ กะ เทพ บุตร ใน ดาวดึงส แลว สนทนา กัน   
หลวง ปู ชอบ สามารถ สื่อ กับ ชาง ปา ได   ฯลฯ 

๑๒๙    
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  ๕๘ .   ทำไดทั้งสองทาง
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ที่ เคารพ 

   ๑ .   ผม ไม เขาใจ / สับสน   ใน เรื่อง การ ประพฤติ ธรรม 

ระหวาง การ ปลีก ตัว ออก จาก สังคม ไป บวช กับ การ ปฏิบัติ ใน เพศ 

ฆราวาส   อยาง ใด จึง จะ ถูก ตอง และ สมควร กวา กัน ( ผม สามารถ 

ทำได ทั้ง   ๒   ทาง )   ตาม ที่ เคย ได ฟง มา วา   “ การ ปฏิบัติ ธรรม อยู 

ที่ไหน ก็ได   ไม ตอง อาศัย สิ่ง แวดลอม   แม จะ มี สิ่ง เรา มาก เรา ก็ 

สามารถ สงบ ไดทา มก ลาง ความ วุนวาย   ซึง่ ชวีติ ที ่อยู ใน วดั / สำนัก 

ปฏบิตัฯิ   ก ็เหมอืน กบั การ หนั หลงั ให ความ จรงิ คอื ธรรมะ และ ความ 

เปน ธรรมดา สามัญ   การ อยู ใน ที่ สงบ ก็ เหมือน การ ฝก ซอม   การ 

ลง สนาม จริง คือ การ เขาไป เผชิญ กับ โลก กวาง และ ชีวิต ใน เมือง 

เเหง ความ วุนวาย   ซึ่ง ก็ คือ สถาน ที่ ที่ ดี ที่สุด สำหรับ การ ปฏิบัติ 

ธรรม ”   แลว ทำไม ครบูา อาจารย ทัง้ หลาย จงึ หนั หลงั สละ โลก แหง 

ความ เปน จริง   โดย การ บวช และ ใช ชีวิต ใน ปา เขา ที่ เงียบ สงบ ไม 

วุนวาย?? 

   ๒ .   ระหวาง การ บวช กับ การ ดูแล บุพการี อยาง ไหน ได 

อา นิ สงส มากกวา กัน ( ผม ชอบ การ บวช   แต บุพการี อยาก ให อยู 

กับทาน) 

 กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ

๑๓๐
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คำ ตอบ 
          บวช แลว ปฏิบัติ ธรรม   ก็ สามารถ เขา ถึง ธรรม ขั้น สูง ได   
อาทิ   พระ นา งม หาป ชา บดี   ( ฆราวาส )   ได บวช เปน ภิกษุณี และ 
มีชื่อ วา   พระ มหา ป ชา บดี   ได ปฏิบัติ ธรรม จน จิต สามารถ บรรลุ 
อร หัต ต ผล   นาง อัมพ ปาลี   ( ฆราวาส โสเภณี )   ได บวช เปน ภิกษุณี   
(พระ อัมพ ปาลี )   แลว จึง ปฏิบัติ ธรรม จน จิต บรรลุ อร หัต ต ผล   ตรง 
กัน ขาม ผู ที่ มิได บวช   ยัง มี สถานะ เปน ฆราวาส   สามารถ ปฏิบัติ 
ธรรม จน บรรลุ ธรรม ขั้น สูง ได   อาทิ   พระนาง เขมา   มเหสี ของ พระ 
เจา พิมพิ สาร   ได ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ   แลว โยนิโส มนสิการ   จน 
จิต สามารถ บรรลุ อร หัต ต ผล ใน ขณะ ที่ ยัง เปน ฆราวาส   กาฬุ ทายี 
มหา อำมาตย ของ พระ เจา สุทโธ ทนะ ได ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ 
แลว โยนิโส มนสิการ   จน จิต บรรลุ อร หัต ต ผล ขณะ ยัง เปน ฆราวาส   
พาหิ ยะ ได ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ   แลว โยนิโส มนสิการ   จน จิต 
บรรลุ อร หัต ต ผล ใน ขณะ ยัง เปน ฆราวาส   ฯลฯ 
 ดัง นั้น   การ จะ บวช หรือ ไม บวช   เมื่อ เหตุ ปจจัย ลงตัว   ก็ 
สามารถ บรรลุ อริย ธรรม ได   เวน ไว แต วา   คน ที่ มี บุญ บารมี สั่งสม 
มา แต อดีต ชาติ   ยัง มี ไม มาก พอ   จึง จำเปน ตอง บวช เปน ภิกษุ ออก 
ปลีก วิเวก   หรือ เปน ฆราวาส ออก ปลีก วิ เวก   เพื่อ ทำ บารมี ให เต็ม   
แลว จึง ไป พัฒนา จิต   จึง จะ มี โอกาส บรรลุ อริย ธรรม 
       

๑๓๑    
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 ๕๙ .   อดีตสามีจองเวร
 
 คำถาม   
   เรียน   อาจารย สนอง   ดิฉัน ขอ รบกวน เวลา อา จาร ยเกี่ยว 

กับ เร่ือง ทาง โลก ที่ ยัง สงสัย อยู นะ คะ 

           ๑ .   สามี ดิฉัน เคา ทิ้ง   ดิฉัน และ ลูกสาว   ๒   คน ที่ ยัง เล็ก มาก ไป 

อยู กับ หญิง อื่น และ ไม เต็มใจ จะ สง เสีย คา เลี้ยง ดู   ทำให ตอง ฟอง 

เรียก คา เล้ียง ดู ลูก ทั้ง   ๒   อดีต สามี ไม พอใจ ที่ ตอง จาย คา เลี้ยง ดู 

ตาม ฟอง   จึง พูด แบบ ผูก ใจ เจ็บ วา จะ จอง เวร ดิฉัน ทุก ชาติ และ จะ 

ไม ขอรับ บุญ ที่ ดิฉัน อุทิศ ให   และ ยัง แชง ดิฉัน และ ลูก วา ให สิ้น เน้ือ 

ประดา ตัว   ดิฉัน และ ลูกๆ   จะ ตอง รับ วิบาก ตาม ที่ อดีต สามี กลาว 

ไว หรือ ไม อดีต สามี จะ ตาม จอง เวร ทุก ชาติ ได หรือ ไม คะ 

   ๒ .   เคย อาน พบ วา ถา เรา สบายใจ   เบกิ บาน ใจ ก ็เปน บญุ   ถา 

ม ีคน ที ่เขา สบายใจ   เบกิ บาน ใจ จาก การ ได เอา เปรยีบ ผู อืน่   โดยที ่เขา 

ไม ได คิด วา เปน บาป หรือ ไมรู วา บาป   จะ ถือวา ได บุญ หรือ ไม คะ 

   ๓ .   ชอบ นั่ง สมาธิ และ สวด มนต กอน นอน คะ   แต อยาก 

ทราบ วา ถา เรา ใส ชุด นอน ที่ ดู ไม เรียบรอย แลว สวด มนต นั่ง สมาธิ 

จะ เกิด โทษ ไหม คะ   เพราะ   ใน หนังสือ สวด มนต เขา แนะ ให อาบ น้ำ 

ชำระ กาย และ แตง กาย ให เหมาะ สม กอน สวด มนต 

 ขอบพระคุณ อาจารย ที่ สละ เวลา ตอบ ปญหา นะ คะ 

 

 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   พระ พุทธะ สอน ให แกปญหา ที่ ตัว เอง วา   “ เวร ยอม 

๑๓๒
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ระงับ ดวย การ ไม จอง เวร ”   การ ใช กฎหมาย บังคับ ให ผู ละเมิด กฎ 
กตกิา ของ บาน เมอืง   ตอง ปฏบิตั ิชดใช หนี ้เวร กรรม ที ่ตน กอ ไว   มใิช 
เปนการ ระงับ เวร   แต เปนการ ผูก หนี้ เวร กรรม ให สืบ ตอ เนื่อง   เมื่อ 
ผู ถาม ปญหา ประพฤติ ผูก หนี้ เวร กรรม   โอกาส ที่ ตน ตอง รับ อกุศล 
วิบาก นั้น   ยัง มี ได   เมื่อ ผู ถาม ปญหา จะ แกไข สิ่ง ผิด พลาด ที่ ทำ ไป 
แลว   ตอง แก ดวย การ ทำเหตุ ปจจุบัน ให ถูก ตรง   คือ ทั้ง แม และ ลูก 
ตอง พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน มี กำลัง ของ สติ กลา แข็ง   และ 
ตอง ประพฤติ บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   อยู เสมอ   แลว คำ สาป แชง ยอม 
ทำ อะไร ไม ได 
   สวน เรือ่ง การ ผกู จติ จอง เวร ทกุ ชาติ   เปน เรือ่ง เหน็ ผดิ ของ 
เขา   หาก ผู ถาม ปญหา และ ลกูๆ   ปฏบิตั ิธรรม   ( วปิสสนา ภาวนา )   จน 
จติ เขา ถงึ สภาวะ ดวงตา เหน็ ธรรม ได แลว   โอกาส นำพา ชวีติ พน ไป 
จาก การ ถูก จอง เวร   ยอม เกิด ขึ้น 
   ( ๒ ) .   ผู มืด บอด ใน ทาง ปญญา   นิยม ประพฤติ บาป จน 
เคยชนิ   จงึ นกึ วา   การ ประพฤต ิเอา เปรยีบ คน อืน่ ได แลว   เปน บญุ   ผู 
ม ีความ เหน็ ผดิ เชน นี ้  ยอม ทำ ชวีติ ปจจบุนั ให ม ีอปุสรรค และ ปญหา   
เม่ือ ตาย ทิ้ง ขันธ ลาโลก แลว   พลัง บาป ที่ เกิด ขึ้น จาก การ ประพฤติ 
เบียดเบียน   ยัง มี โอกาส ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให โคจร ไป สู ทุคติ ภพ 
 ( ๓ ) .   ผู ใด นั่ง สมาธิ และ สวด มนต กอน นอน   เมื่อ ประพฤติ 
แลว ทำให เกิด เปน ความ สบาย กาย   สบายใจ   ถือวา การ น่ัง สมาธิ 
และ การ สวด มนต   ให ผล เปน บุญ   ตรง กัน ขาม   ผู ใด ประพฤติ แลว   
เกิด เปน ความ สงสัย หรือ ไม สบายใจ   ถือวา การ นั่ง สมาธิ และ สวด 
มนต   ให ผล เปน บาป 

๑๓๓    
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๖๐ .   ผาตัดสามคร้ัง
 
 คำถาม   
  เรียน   ทาน อาจารย ดร . สนอง ที่ เคารพ 

 ดิฉัน ได ฟง ธรรม ของ ทาน อาจารย ทาง อินเตอรเน็ต มา 

ประมาณ  ๒   ป แลว คะ ทำให กาวหนา ใน ทาง ธรรม มาก ขึ้น   และ 

พึ่ง ได พบ ตวั จริง ของ อาจารย เมื่อ ดิฉัน พา ลูกๆ  ๓   คน   มา ฟง ธรรม 

จาก ชมรม กลัยาณ ธรรม ครัง้ ที ่  ๑๙   คะ   ปจจบุนั ดฉินั ใช ชวีติ อยาง ม ี

ความ สุข โดย ใช ธรรม นำ ชีวิต   และ อยาก ให คน อื่น เปนสุข ดวย คะ 

   ดิฉัน มี ปญหา อยาก เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ คะ   ดิฉัน เคย 

ผาตัด   ๓   ครั้ง   อายุ ๑๓   ผา ไสติ่ง   อายุ  ๒๙   ผา ทำหมัน   ลาสุด   ๔๘   

ป ผา ทอล ซิน   แตละ ครั้ง หมอ วางยา สลบ และ จะ สลบ ประมาณ   ๓   

ชั่วโมง   ดิฉัน สงสัย วา  ๓   ชั่วโมง   จิต อยู ที่ ใด   เพราะ กอน สลบ และ 

ฟน ดฉินั รูสกึ แค ชัว่ พรบิ ตา   แต เม่ือ มอง นากิา จงึ รู วา เวลา หาย ไป   

๓   ชั่วโมง คะ 

  
 คำ ตอบ 
 จาก เรื่อง ที่ บอก เลา ไป   ผู ถาม ปญหา มี จิต ระลึก รู วา   กาล 
เวลา ใน การ ผาตดั ผาน ไป แค ชัว่ พริบ ตา   นัน่ เปน เคร่ือง แสดง วา   จติ 
อยู ใน สภาวะ ทรง ฌาน   ไม รบั เอา สิง่ กระทบ ภาย นอก ใดๆ  เขา ปรุง 
อารมณ และ จิต ยัง คง อยู ใน รางกาย 

๑๓๔
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๖๑ .   แบบไหนดี
 
 คำถาม   
    สวสัด ีครับ   ขอ รบกวน สอบถาม ทาน   ดร . สนอง   ฯ   สัน้ๆ   วา   

จำเปน   ไหม ครบั ที ่สมถ ภาวนา ( สมถกรรมฐาน ) จะ ตอง ใช กรรมฐาน   

๔๐   หาก ใช วธิ ีอืน่ แต ม ีสมาธ ิได เหมอืน กนั   จะ ม ีผลอ ยาง ไร บาง หรือ 

เปลา ครับ   ขอบคุณ ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   นอกจาก กรรมฐาน   ๔๐   แลว   บุคคล ยัง สามารถ ใช 
วิธีการอื่นๆ มาบ ริ กรรม ให จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   และ มี ผล เหมือน กับ 
การ ใช กรรมฐาน   ๔๐   คือ จิต สามารถ เขา ถึง สมาธิ ทั้ง สาม ระดับ ได 
           
 
 ๖๒ .   ศีลยังไมบริสุทธิ์
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ที่ เคารพ 

   การ ที่ อยาง นอย จะ เกิด เปน มนุษย และ ไม ตกลง ไป ใน 

อบายภูมิ นั้น   จะ ตอง มี ศีล   ๕   ที่ บริสุทธิ์ เปน พื้น ฐาน ใช ไหม ครับ ?   

อยางไร ก็ตาม   การ ที่ เรา มี แค เพียง ความ คิด ที่ อยาก จะ ได ของ ผู 

อืน่   ยงั ม ีความ คดิ ยนิด ีใน กาม อยู   คดิ ที ่จะ เบีย่ง เบน ความ จรงิ บาง   
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และ การ ด ูสิง่ของ หรอื สือ่ ที ่กระตุน ใน กาม ทัง้ หลาย       จะ ถอืวา ผดิ 

ศีล หรือ ศีล ขาด ไหม ?   ถา ยัง ไมมี การ ลงมือ กระทำ 

 ขอบพระคุณ ครับ 

 
 คำ ตอบ 
  คำ วา   “ มี ศีล   ๕ ”   หมาย ถึง   มี ศีล   ๕   ขอ   คุม กาย   คุม วาจา   
และ คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   และ ตอง เปน ศีล ที่ บริสุทธิ์ ไมมี กิเลส ปน 
เปอน 
 จาก ที่ บอก เลา ไป   ยัง มี ศีล ที่ ไม บริสุทธิ์   ยัง เปด โอกาส ให 
กิเลส ผลัก ดัน จิต สู อบายภูมิ ได 

๖๓ .   ยังไมพนกาม
 
 คำถาม    
   เรียน   ทาน   ดร   สนอง   ที่ เคารพ 

   ดิฉัน ได พบ กับ ความ มหัศจรรย จาก การ นั่ง สมาธิ   ภาวนา   

แต ไม ได นั่ง นาน นะ คะ   แค นั่ง หา นาที เอง คะ   ทำ บาง ไม ทำ บาง   

สวด มนต พาหุ งม หา กา   ฝน เห็น เหตุการณ ลวง หนา   เกิด ขึ้น จริง 

เกิน สิบ ครั้ง   บางที มี เสียง มา เตือน เหตุ ราย   ถา เปน เสียง จะ พูด ได 

แค คำ เดียว   ไม ทราบ วา เปน เสียง ใคร คะ   มี ชาย นุง กางเกง แดง 
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แบบ ยมบาล มา ขอ เปน ทาส คะ   ตอบ รับ ไป แลว   ไมรู เปน อะไร รึ 

เปลา   มนั เปน ความ ฝน นะ คะ   ใน ความ เปน จริง ไม ให ใคร มา เปน ทาส 

หรอกคะ 

   จาก นัน้ ก ็ฝน เหน็ ชาย นุง กางเกง แดง อกี บอก วา ประตู นรก 

เปด ลักษณะ เปน บาน โบราณ สี ดำๆ   จะ ไป ดู ไหม   ควร เขา ไป ไหม 

คะ   กลัว ไม ได กลับ มา คะ   ไมรู เปน เจา กรรม นาย เวร รึ เปลา   แลว มี 

บาทหลวง ศาสนา ครสิต มา เขา ฝน ดวย คะ   และ พสิจูน ได วา ม ีสถาน 

ที ่นัน้   จรงิ   มหีนา บาทหลวง คน นัน้ จรงิ ตาม ท่ี ฝน   ไมรู อะไร เกีย่ว กบั 

ครสิต   ฝน ถงึ ตอน ไป ทำ สมาธ ิที ่  Sedona   ประเทศ อเมรกิา คะ   ทาน 

คือ   จอ ห น   เดอเป บทิส   คะ 

   เคย ไป ที ่เกาะ พงนั ม ีแม ช ีตาบอด ทาน เขา มา จบั มอื แลว เขา 

มา ทกั วา   หน ูทำบญุ มา เยอะ ใน อดตี   อยา ม ีคู นะ สงสาร ลกูชาย เขา 

อาจ ทำให ลูก เขา ตาย   ถา อยาก มี คู ให ไป ขอ แม พระ ธรณี   ไม เขาใจ 

เลย คะ 

   ค รัง้ หนึง่ วญิญาณ มนั ออก จาก ราง มา คร่ึง หน่ึง   ไม กลา หนั 

กลับ มา ด ูหนา ตวั เอง เพือ่ พสิจูน คะ   กลวั   สกั พกั   คอยๆ กระดกิ   มนั 

ก ็กลบั มา คะ   เปน อะไร คะ อาการ นี ้  ดฉินั มดี วง ตา เหน็ ธรรม เพราะ 

หลวง พอ จรัญ   ดิฉัน ไป ถาม ทาน ใน ใจ ให ตอบ คำถาม คะ   ทาน ตอบ 

สอง ขอ ติด กัน เลย   น้ำตา ไหล   เลย เริ่ม ปฏิบัติ ธรรม จาก วัน นั้น คะ   

สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น นี้ คือ พลังจิต หรือ อะไร คะ 

   รบกวน เมตตา อธบิาย ดวย คะ   บางที ไป ทกั ใคร โดย บงัเอญิ   

เขา ก็ เปน จริงๆ คะ   มัน พูด ไป เอง เพราะ อยาก พูด คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ คะ 
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 คำ ตอบ 
   ความ ฝน ที่ บอก เลา ไป   เปน เรื่อง ของ สัญญา ที่ จิต เก็บ 
บันทึก ขอมูล ใน อดีต ไว   เมื่อ ใด ขอมูล ถูก สง เขา กระทบ จิต   ขณะ ที่ 
ยงั หลบั ไม สนิท   คอื จติ ยงั เกดิ   -   ดบั   ยอม รบั เอา สิง่ กระทบ ปรุง เปน 
อารมณ ฝน หรือ นิมิต ได   และ จะ ไม ให ผล เปน จริง กับ ชาติ ปจจุบัน   
ที่ จิต วิญญาณ ทั้ง สอง ยัง ไม โคจร มา พบ กัน   และ ยิ่ง ผู ถาม ปญหา 
พฒันา จติ   ให พน ไป จาก อำนาจ ของ กาม ได แลว   โอกาส ที ่วญิญาณ 
ทั้ง สอง จะ พบ กัน   ยอม อยู หาง ไกล นาน นับ กัป 
   เรื่อง ฝน เห็น ชาย นุง กาง เกง แดงฯ   เปน เร่ือง ของ ความ 
ฝน   ไม ควร เอา จิต ไป จดจอ อยู กับ สิ่ง ที่ ปจจุบัน ไมมี อยู จริง 
   เรือ่ง แม ช ีตาบอด ที ่เกาะ พงนั   พดู อยางไร ก ็เปน เรือ่ง ของ 
ผู พูด   แต การก ระ ทำตัว เอง เปน เหตุ   ที่ จะ ตอง มี ผล เกิด ตาม มา 
แนนอน   ฉะน้ัน จง เลือก ทำ แต กรรม ดี อยู ทุก เมื่อ   แลว ผล ดี   ( กุศล 
วิบาก )   ยอม เกิด ขึ้น ให ผู ประพฤติ กรรม ได เสวย 
   เร่ือง ความ กลัว   เหตุ เปน เพราะ จิต ไมรู จริง ใน สิ่ง ที่ กลัว 
   คำ วา   “ ดวงตา เหน็ ธรรม ”   หมาย ถงึ   จติ เหน็ สรรพ สิง่ เกดิ 
ขึ้น แลว ดับ ไป   และ มี ผล ทำให จิต เปน อิสระ   ไม ยึด จับ เอา สิ่ง ที่ ไมใช 
ตัว ไมใช ตน   มา เปน ของ ตัว   อยาง นี้ จึง จะ เรียก วา   มีด วง ตา เห็น 
ธรรม 
   ผู ใด พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน 
สมาธิ แนว แน   ( ฌาน )   ได แลว   เม่ือ ถอน จิต ออก จาก ความ ทรง 
ฌาน   เจ โต ปริย ญาณ ยอม เกิด ขึ้น กับ ผู นั้น เปน อัตโนมัติ   ดวย เหตุ 
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นี้   หล วง พอฯ   ตอบ คำถาม ได   โดย ไม ตอง เอย ปาก ถาม ดวย วาจา   
เพราะ หลวง พอฯ   มี เจ โต ปริย ญาณ   เกิด ขึ้น นั่นเอง 
   สุดทาย   คำ วา   “ บังเอิญ ”   ไมมี ใน ผู รู จริง  ที่ เปน พุทธ 
ศาสนิก  ทุก ปราก ฎ การณ เกิด ขึ้น ตอง มี เหตุ ที่ ทำให เกิด   หรือ พูด 
ได ใน อีกทาง หนึ่ง วา   พุทธ ศาสนา   เปน ศาสนา ที่ เปน ความ จริง มี 
เหตุผล กำกับ   พระพุทธ โค ดม จึง ได ตรัส กา ลาม สูตร ไว เปน เคร่ือง 
มือ พิสูจน ความ จริง 
     
 
 ๖๔ .   จะไดบุญไหม
 
 คำถาม    
   เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   ดฉินั อยาก เรยีน ถาม วา   ดฉินั เปน แม บาน ไม ได ทำงาน   อยู 

บาน เล้ียง ลกู อยาง เดยีว   เมือ่ เวลา สาม ีทำบญุ ซือ้ ของ ทำ สงัฆทาน 

หรือ ทำ บุญ อื่นๆ   ดิฉัน จะ ได บุญ ดวย หรือ เปลา คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 

 
 คำ ตอบ 
   สิ่ง ที่ เปน ที่ ตั้ง แหง การ ทำบุญ   ไดแก   การ ประพฤติ บุญ 
กิริยา วัตถุ   ๑๐   (   ทาน   ศีล   ภาวนา   ประพฤติ ออนนอม   ขวนขวาย 
รับ ใช   เฉล่ีย ความ ดี ให ผู อื่น   อนุโมทนา บุญ   ฟง ธรรม   สั่ง สอน 
ธรรม   และ ทำความ เห็น ให ตรง   ) 
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  เมือ่ สามี ซือ้ ของ เพือ่ ไป ทำบญุ   หาก ผู ถาม ปญหา ประพฤต ิ
อยาง ใด อยาง หนึง่ ตาม บญุ กริยิา วตัถ ุ  ๑๐   ยอม ได บญุ   ประพฤต ิได 
หลาย อยาง กไ็ด บญุ เพิม่ มาก ขึน้   ฉะนัน้ จง ดใูจ ตวั เอง แลว ทำเหต ุให 
ตรง   บุญ ยอม เกิด ขึ้น โดย ไม ตอง เสีย ทรัพย   ไม ตอง เสีย เวลา   และ 
ไม ตอง เสีย แรงงาน เชน เขา  
 

 ๖๕ .   ชื่อสกุลไมดี
 
 คำถาม    
   เรียน   ทาน อาจารย   สนอง   คะ 

   ดฉินั ม ีขอ สงสยั เกีย่ว กบั เรือ่ง การ ตัง้ ชือ่   สกลุ   ของ แตละ 

บคุคล คะ   เพราะ วา เหน็ บาง คน ไป ด ูหมอ แลว เขา ได ทกั วา ชือ่   สกลุ 

นั้น ไม ดี ตอง มี การ เปลี่ยน เพื่อ ให ชีวิต ดี ขึ้น   ไม ทราบ วา จริง หรือ 

เปลา คะ   โดย สวน ตัว แลว ดิฉัน ไม คอย เชื่อ สัก เทาไร   เลย อยาก 

รบกวน จะ สอบถาม อาจารย เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ คะ 

 ขอบพระคุณ มาก คะ 

 
 คำ ตอบ 
   จริง ของ ผู มี ความ เห็น ผิด   แต ผู เห็น ถูก เห็น วา   ชื่อ ไมมี ผล   
คน จะ ดี จะ เลว อยู ที่ การก ระ ทำ ของ ตัว เอง 
   คำ วา   อชา ต ศตัร ู  ม ีความ หมาย ที ่ด ีวา   ไม เกดิ มา เปน ศตัร ู  
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แม ชื่อ จะ ดี แต ยัง คิด กบฏ จับ พระ เจา พิมพิ สาร   ( พระ ราช บิดา )   ขัง 
คกุ   แลว สัง่ ให ทหาร ลงโทษ ทรมาน จน ตาย   เมือ่ กรรม หนัก ฝายไมด ี
ให ผล   ตนเอง จึง ตอง ลง ไป เกิด อยู ใน โล หกุมภี นรก 
    ฤาษี โมฆ ราช   ม ีความ หมาย วา   จอมฤาษี ผู ไมมี สิ่ง ใด   ได 
ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ   แลว โยนิโส มนสิการ   จน จิต ของ ฤาษี 
โมฆราช มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุ อรหัต ผล 
 
 
 ๖๖ .   เปนกิเลสหรือเปลา
 
 คำถาม  
   อยาก รบกวน ถาม ทาน   ดร . สนอง   วา เวลา ผม ทำบุญ หรือ 

ให ทาน ก ็จะ ม ีความ หวัง ที ่จะ ไม ตอง ไป เกดิ ใน อบายภมู ิ  หรือ หวัง วา 

จะ ได รบั สิง่ ด ีตาง  ๆ    อยาง นี ้ถอืวา เปน กเิลส หรอื เปลา ครบั   จะ ม ีผล 

เสีย หรือ ไม   ถา เปน อยาง นั้น แลว จะ ทำ อยางไร ดี ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ถือวา เปน กิเลส ครับ   เรียก กิเลส ตัว นี้ วา   ตัณหา   ผู ใด ถูก 
ตัณหา เขา ครอบงำ จิต   ผู นั้น มี ความ ทุกข แนนอน   และ ตัณหา มิได 
พา จิต วิญญาณ ให พน ไป จาก อบายภูมิ 
   ความ คาด หวงั จะ ได รบั สิง่ ดีๆ    มไิด ม ีเหตุผล มา จาก ตณัหา   
แต มา จาก ผล ของ บญุ   ใน ขอ ที ่วา   ปรารถนา สิง่ ใด   ได สิง่ นัน้ ก ็เพราะ 
บุญ   (   ยํ   ยํ   เท วาภิปตฺ เถนฺ ติ   ) 
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   ถาม วา     :     แลว จะ ทำ อยางไร ดี ครับ 
   ตอบ วา     :     ให สิง่ ด ีงาม ใดๆ กบั ใคร แลว   ตอง ไม ปรารถนา 
สิ่ง ตอบแทน กลับ คืน สู ตน   และ ตอง ประพฤติ บุญ กิรยิา วัตถุ   ๑๐   
อยู เสมอ 
 
 
 ๖๗ .   ทำอยางไรดี
 
 คำถาม   
   ผม เร่ิม ปฏิบัติ มา   ๔ - ๕   ป แลว ชวง  ๓   ป แรก ได ผล ดี มาก   

ปจจุบัน ถึง แม จะ แย ลง แต ก็ เกิด จิต ผู รู เห็น สภาวะ บาง   ไม ถึง กับ 

หลง เผลอ ไป ทั้ง วัน ครับ   ปญหา ก็ คือ ใน อดีต   ๑๕   ป ที่ แลว ผม เคย 

เปน โรค ซมึ เศรา   ฟุงซาน รกัษา กบั จติแพทย นาน  ๕   ป   ถงึ แม ปจจบุนั 

นี้ จะ หาย แลว   แต ผล ที่ ตาม มา ก็ คือ   จิต ผม รับ ผัสส ะ เล็ก นอย ทุก 

อยาง ทีม่า กระทบ ถี ่มาก เรยีก ได วา ทกุๆ อยาง เลย จริงๆ   โดย เฉพาะ 

ปรุง เรื่อง ผี เวลา ที่ นั่ง สมาธิ   ปรกต ินั่ง ได  ๓๐   นาที   บางที ก็   ๑   ชม.   

แต ก็ ยัง โชค ดี จิต ผม ยัง เหลือ ตัว รู ทำ ให พิ จารณา ได 

   ทำ อยางไร ดี ครับ ที่ จะ ทำให จิต ละ อภิ สังขาร มาร ได ครับ   

ทำใจ สู กำหนด กลัว หนอ ตาม ที่   อาจารย เคย แนะนำ   ( ผม เคย 

คุยกับอาจารย ระหวาง ที่ บรรยาย เสร็จ เดิน ลง มา จาก ชั้น   ๒   แลว 

มา นั่ง รอ รถ กลับ เชียงใหม ที่ โรง อาหาร   พิษณุโลก ) 

 กราบ ขอบพระคุณ ครับ 
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คำ ตอบ 
   หาก ผู ถาม ปญหา ปรารถนา เปน ผู มี โชค ดี ตอ ไป   ตอง 
ประพฤติ สมถ ภาวนา   จน จิต มี กำลัง ของ สติ เพิ่ม มาก ขึ้น   จน 
สามารถ รบั ทนั สิง่ ที ่เขา กระทบ จติ   แลว อภ ิสงัขาร มาร ยอม ทำ อะไร 
ไม ได 
   สวน เรื่อง กลัว ผี จะ หมด ไป   ตอ เมื่อ ผู ถาม ปญหา รู จริง 
เร่ือง ผี   ทำไม ไม ลอง อธิษฐาน วา   “ ขาพเจา จะ ยอม ตาย ให กับ ผี   แต 
มี ขอแม วา   ขอ ให ได ธรรมะ ของ พระพุทธ องค ”   นี่ คือ เหตุ ตรง ที่ จะ 
ทำให ไม กลัว ผี   …   .   พิสูจน ไหม ครับ 
 
 
 ๖๘ .   แมโทรมารองไห
 
 คำถาม    
   เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   ดฉินั อยาก เรยีน ถาม วา   พอ แม เปรียบ เสมือน พระ อรหันต 

ของ ลกู   ดฉินั ควร จะ ปฏบิตั ิตน อยางไร กบั ทาน ด ี  เพราะ แม ดฉินั ได 

ตดิ การ พนนั   ม ีหนี ้สนิ มาก   ทกุ วนั นี ้ลกูๆ   ได ให เงนิ เดอืน แม รวม แลว 

ไม ตำ่ กวา   ๑๕,๐๐๐   บาท   แต ก ็ไม พอ   ดฉินั เคย อาน หนงัสือ ของ แม 

ช ีทาน หน่ึง ทาน บอก วา เงิน เม่ือ ให ทาน แลว ทาน จะ เอา ไป ทำ อะไร ก ็

เร่ือง ของ ทาน   แต ดิฉัน กลัว วา จะ เปนการ สนับสนุน ให ทาน เอา ไป 
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เลน   ดิฉัน คิด ผิด หรือ เปลา คะ   บาง ครั้ง แม โทร มา รองไห มาก เพื่อ 

ที่ จะ เอา เงิน แต ดิฉัน ไม ให   และ ได พูด กับ แม ไป แรง บาง   ดิฉัน บาป 

ไหม คะ   ปจจุบัน แม บอก วา เลิก แลว แต เงิน ก็ ไม เคย พอ คะ   แต ลูกๆ 

ไม เชื่อ คะ เพราะ แม บอก แบบ นี้ มา หลาย สิบ ครั้ง แลว 

 กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
   สิ่ง ดี ที่ ลูก ตอง ประพฤติ ตอ  แม ผู มี อุปการ คุณ   คือ   ทาน 
เลี้ยง มา   เลี้ยง ดู ทาน ตอบแทน   ชวย ทำ ธุรกิจ การ งาน ของ ทาน   
ดำรง วงศ สกุล มิ ให เสื่อม เสีย   ประพฤติ ตน เปน ทายาท ที่ ดี   และ 
เม่ือ ทาน ลวง ลับ   ตอง ทำบุญ อุทิศ ให   บุตร ธิดา ใด ประพฤติ ได ตาม 
นี้   เรียก บุตร ธิดา นั้น วา   มี ความ กตัญู กตเวที   ซึ่ง เปน คุณธรรม 
ที่ มี พลัง ผลัก ดัน ชีวิต และ งาน   ไป สู ความ รุงเรือง ไพบูลย   ตรง กัน 
ขาม   บุตร ธิดา ใด ไม ตอบแทน อุปการ คุณ ของ แม   เรียก บุตร ธิดา 
นั้น วา   อกตญัูฯ 
  การ สง เงิน ให แม ใช เปน ราย เดือน   เปน สิ่ง ดี ที่ ควร ทำ   
เพราะ ทำ แลว ได บุญ   ตรง กัน ขาม   เมื่อ รู วา เงิน ที่ สง ให แม นำ ไป ใช 
เลน พนัน   ( อบายมุข )   แลว บุตร ธิดา ผู สง เงิน ให ตอ ไป   ถือวา ผู สง 
เงิน ให   เปน ผู รวม กระทำ บาป   ไม สง เงิน ให ไม เปน บาป   และ การ 
ตอวา แม อยาง แรง หรือ ตอวา แม อยาง ออน   ถือวา เปน บาป   บุตร 
ธิดา ที่ เจริญ เขา ไม ประพฤติ 
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๖๙ .   เปนครั้งแรก
 
 คำถาม   
  เรียน   ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร 

   ดิฉัน เปน คน หนึ่ง ที่ สนใจ ใน ธรรมะ   และ ไม เคย สง คำถาม 

มา ถาม ทาน อาจารย เลย   นี ่เปน คร้ัง แรก คะ   ดฉินั ขอ เขา คำถาม เลย 

นะ คะ   คุณ แม ของ ดิฉัน เปน คน ชอบ ปฏิบัติ ธรรม มาก   เมื่อ ป   พ . ศ .   

๒๕๔๐   ทาน เคย ไป ปฏบิตั ิธรรม ที ่วดั แหง หนึง่ ใน จงัหวดั ลพบรุ ี  ทาน 

ได อธ ิษฐาน จติ ไม กนิ   ไม นอน เปน เวลา   ๙   วนั   เมือ่ ปฏบิตั ิไป ทาน เกดิ 

อาการ ที ่เขา เรียก วา   “ วปิลาส ”   ตอน นัน้ ดฉินั ยงั ไม เขาใจ ใน ธรรมะ 

เทาไร   แต ก ็ชอบ เขา วดั ตาม ทาน   ทาน เปน อยาง นัน้ มากกวา ครึง่ ป 

จน เปน ปกติ   และ ไม เคย เปน อีก   แต เมื่อ ประมาณ   ๔ - ๕   ป ที่ ผาน มา   

ทาน ได ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่ วัด แหง หนึ่ง ใกล บาน  ทาน ได กลับ มา เปน 

อีก ครั้ง   และ เปน ทุก ครั้ง ที่ ทาน กลับ มา จาก วัด แหง นี้ 

   ญาติ พี่ นอง ได พา ไป พบ กับ พระ อาจารย ทาน หน่ึง   ทาน 

เรียน ดาน ไสยศาสตร และ ดูด วง   ทาน บอก กับ ญาติๆ ของ ดิฉัน วา   

ทาน เปน คน จิต ออน ไม สามา รถ ปฏิบัติ ได   ถา ยัง ปฏิบัติ อยู ก็ จะ เปน 

อยาง นี้ ไม หาย   และ ตอน ที่ เปน นั้น   เหมือน กับ ไม สามารถ ควบคุม 

จติใจ ตนเอง ได   ทำให อะไร ก ็สามารถ มา แฝง ใช สงัขาร ของ ทาน ได   

ดฉินั ก ็เชือ่ เปน บาง อยาง ไม ได เชือ่ ทัง้หมด   ลาสดุ ที ่เปน เมือ่ ป ที ่แลว   

ญาติ กไ็ด พา ไป พบ ทาน อกี ได คำ ตอบ ใหม ที ่วา   เปน เพราะ บรรพบุรษุ 

ที ่เคย เปน ผ ีฟอน ผ ีรำ   เขา ทำให ไม สบาย   ( ดฉินั ไม เคย ทราบ มา กอน 
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วา บรรพบุรุษ เปน ผี ฟอน ผี รำ   และ แม ก็ ไม เคย พูด ถึง )   และ ที่ ดิฉัน 

คาน มาก ที่สุด ก็ คือ   พูด ไป พูด มา เหมือน กับ ทาน บอก วา ยาย   คือ 

คุณ แม ของ ดิฉัน ทาน เปน ผี ปอบ   เวลา ไม สบาย ทาน จะ มา ใช ราง นี้   

แต เร่ือง นี้ มี แต ญาติ ดิฉัน ที่ พูด ให ดิฉัน ฟง แมแต คุณ พอ ก็ ไม ทราบ   

และ ดิฉัน ก็ ไม ทราบ วา ถา เปน จริง อยาง ที่ เขา พูด   คุณ แม ของ ดิฉัน 

ทาน จะ ทราบ มา กอน หรือ ไม ถา มัน เปน เชน นั้น จริงๆ   ทำไม ดิฉัน ไม 

เคย ทราบ มา กอน   และ ดิฉัน ก็ ไม เช่ือ ดวย   ทุก วัน นี้ คุณ แม ทาน ได 

แต คิด วา ทาน ทำบาป กรรม อะไร มา   ถึง ตอง มา ทำให ทาน เปน เชน 

นี้   อยาก ไป ปฏิบัติ ธรรม แต ก็ ปวย ทุก ครั้ง 

  ดฉินั ขอ คำ ตอบ จาก ทาน อาจารย ดวย คะ   วา จะ ทำ อยางไร 

ให แม หาย กลับ เปน ปกติ   แลว เปน เพราะ อะไร ที่ คุณ แม ตอง เปน 

อยาง นี ้  ใจ จริง แลว อยาก พา ทาน ไป พบ ทาน อาจารย ที ่เดอะมอลล   

นครราชสีมา คะ   ที่ ทาน อาจารย จะ ไป บรรยาย ธรรม ใน วัน ที่   ๑๕   

พค .   ๕๔   นี้ แต วา กลัว จะ เขา ไม ถึง   ขอ ทาน ชวย ตอบ คำถาม ให 

ดวยคะ 

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   คำ วา   “ วิปลาส ”   ตาม พจนานุกรม ฉบับ เฉลิมพระเกียรติ 
และ ฉบับ มติ ชน   หมาย ถึง   คลาด เคลื่อน   ผันแปร   หรือ ผิด เพี้ยน   
หลัง จาก ที่ ผู ตอบ ปญหา ไป ปฏิบัติ ธรรม เมื่อ ป   พ . ศ .   ๒๕๑๘   ผู ตอบ 
ปญหา มี พฤติกรรม ที่ ผิด เพี้ยน   ไป จาก พฤติกรรม ของ คน ปรกติ ใน 
สังคม   แต เปน ความ ผิด เพี้ยน ไป ใน ทาง ที่ เปน คุณ   เปน ประโยชน   
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ผู ตอบ ปญหา จึง ดำรง ความ ผิด เพี้ยน เรื่อย มา จน ทุก วัน นี้   ตรง กัน 
ขาม   ผู ใด ไป ปฏิบัติ ธรรม เมื่อ กลับ มา แลว   มี พฤติกรรม   ผิด เพี้ยน 
ไป ใน ทาง ที ่เปน โทษ   อยาง นี ้ตอง รบี แกไข   ดวย การ พฒันา จติ   (สมถ 
ภาวนา )   ให มี สติ เกิด ขึ้น   และ พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   ให มี 
ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม เกิด ขึ้น   แลว ปญหา ใน การ มี พฤติกรรม 
ผิด เพี้ยน ที่ ไม ดี   หรือ พฤติกรรม ที่ เปน โทษ   ยอม หมด ไป 
   ผู ใด เอา จติ ไป ระลึก รู อยู กบั เรือ่ง ที ่ตน เคย ทำบาป มา กอน   
ผู นั้น ยอม ไม ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   ตรง กัน ขาม   
ผู ใด เอา จติ จดจอ อยู กบั การ ปฏบิตั ิธรรม   ที ่กำลงั ประพฤต ิอยู เปน 
ปจจบุนั   โดย ม ีศลี   ม ีสจัจะ   คมุ ใจ   เมือ่ เรง ความ เพยีร ใน การ ปฏบิตั ิ
ให มาก ขึน้ แลว   อทุศิ บญุ ให กบั สรรพ สตัว ที ่ผกู เวร อยู เสมอ   โอกาส 
ที่ จะ พน ไป จาก ความ เจ็บ ปวย   เมื่อ คิด จะ ไป ปฏิบัติ ธรรม ยอม เกิด 
ขึ้น ได   เมื่อ มาร เลิก จอง เวร 
  
     
 ๗๐ .   ตั้งสัจจะวายังไง
 
 คำถาม   
   ผม อยาก ถาม ทาน อาจารย   สัก หนอย ครับ 

   ๑ .   ผม อยาก จะ ถาม วา   ถา เรา ขอ ตัง้ สจัจะ ตอ หนา พระพทุธ 

รูป   เรา ควร จะ ตั้ง สัจจะ วา ยัง ไง หรือ ครับ   เพราะ วา ตอน นี้ ผม ตั้ง 

สจัจะ วา ขาพเจา ขอ ตัง้ สจัจะ วา ขาพเจา จะ สวด มนต ให เปน ประจำ 
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ทุก วัน   ไม วาง เวน   ถา ขาพเจา มี กิจ ธุระ สวน ตัว ใดๆ ขาพเจา จะ สวด 

มนต อยาง ไม เต็ม ที่ ก็ คือ บท   อะ ระ หัง   สัมมา   แต ถา ขาพเจา มี เวลา 

วาง มาก หนกั ขาพเจา จะ สวด มนต อยาง เตม็ ที ่  คอื จะ สวด มนต   บท 

สวด มหา เมตตา ใหญ เพิ่ม เขาไป ดวย ครับ   ซึ่ง ปกติ อยู แลว ผม จะ 

สวด มนต   บท บูชา พระ รัตนตรัย   บท สวด นมัสการ นอบนอม บูชา 

พระพุทธเจา   ไตร สรณคมน   บท สวด พุทธ า นุส สติ   บท สวด ธัมมา 

นุส สติ   บท สวด สงัฆ า นุส สติ   บท พาหุ งม หา กา   อิ ติ ปโส อายุ บวก   ๑   

คาถา ชิน บัญชร   บท แผ เมตตา ให ตนเอง   คำ อธิษฐาน อโหสิกรรม   

บท แผ เมตตา   บท อุทิศ สวน กุศล   ดังนี้ ครับ ถา ผม สวด อยาง เต็ม ที่ 

ครับ   และ ขาพเจา จะ ปฏิบัติ ธรรม วิปสสนา กรรม ฐาน ทุกๆ วัน   ขอ 

ใหการ ตัง้ สจัจะ ของ ขาพเจา นี ้ขอ ให ขาพเจา หาย จาก โรค ภยั ไข เจบ็ 

ตางๆ ดวย เทอญ   สาธุ 

   ผม อยาก ถาม วา ถา เรา ตั้ง สัจจะ แบบ นี้ ถูก หรือ เปลา ครับ 

และ ได รับ อานสิงส จาก การ ตั้ง สัจจะ หรือ เปลา ครับ 

   ๒ .   ถา สวด มนต บท พุทธคุณ เทา อายุ เกิน  +  ๑ ถา สวด ไม 

ครบ บวก  ๑   และ ถา สวด เกิน บวก  ๑   นั้น ดี หรือ เปลา ครับ 

   ๓ .   หลัง จาก การ ปฏิบัติ ธรรม วิปสสนา กรรมฐาน   ใน การ 

ตั้ง จิต อธิษฐาน นั้น ให เรา พูด ใน ใจ   แบบ วา ปาก ขยับ แต ไมมี เสียง 

ออก ครับ ถูก หรือ เปลา ครับ   และ ใน การ ไป ไหว พระ ขอ พร พระ นั้น   

ตอง พูด ยัง ไง หรือ ครับ หรือ วา พูด ใน ใจ ปาก ขยับ แต ไมมี เสียง ครับ 

 ชวย ตอบ คำถาม ให ผม ที่ ครับ ทาน อาจารย ครับ 

๑๔๘
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   คำ วา   สัจจะ   หมาย ถึง   ความ จริง   ความ แนแท   หรือ 
ความ ซื่อตรง   (   จริง กาย   จริง วาจา   และ จริงใจ   ) 
   บอก ไป วา จะ สวด มนต ทุก วัน   และ จะ ปฏิบัติ วิปสสนา 
กรรมฐาน ทุก วัน   สามารถ ตั้ง สัจจะ ได   แต การ ประพฤติ ทาง กาย   
ทาง วาจา   และ ทาง ใจ   ตอง ตรง กัน   จึง จะ เรียก วา   มี สัจจะ   ผู ใด 
ประพฤติ ได ถกู ตรง เชน นี ้  ผู นัน้ สามารถ อาง เอา สจัจะ มา อธษิฐาน 
ให หาย จาก โรค ภยั ไข เจบ็ ได   สวน จะ หาย ได หรือ ไม   อยู ที ่กำลัง ของ 
สัจจะ   หาก สัจจะ มี กำลัง มากกวา กำลัง ของ การ เจ็บ ปวย   การ 
อธิษฐาน ให หาย จาก โรค ภัย ไข เจ็บ   ยอม เกิด ขึ้น ได 
   ( ๒ ) .   ผู ใด สวด มนต เทา อายุ   +  ๑   สวด มนต เกิน อายุ   +  ๑   
ผู นั้น ยอม มี กำลัง ของ ความ เพียร   มากกวา สวด ไม ครบ   +  ๑   แต 
อานิสงส ของ การ สวด มนต ยงั ขึน้ อยู กบั   การ ม ีจติ ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิ
อยู กบั บท มนต ที ่สวด   สวด มนต ได ถกู ตอง ตาม อกัขระ   การ รู ความ 
หมาย ของ บท มนต ที ่สวด   และ การ ม ีจติ เบกิ บาน หลงั การ สวด มนต 
นั้น อีก ดวย 
   ( ๓ ) .   มนุษย ทำกรรม ได สาม ทาง   ( กาย   วาจา   และ ใจ )   ผู 
ใด ทำกรรม ครบ ทั้ง สาม ทาง   ผู นั้น ยอม ได รับ อานิสงส มากกวา ผู ที่ 
ทำกรรม ไม ครบ 
   การ ขอ พร   จะ ขอ อยางไร ก็ได   แต ผล สัมฤทธ์ิ ใน พร   จะ 
เกิด ขึ้น กับ ผู ที่ ทำเหตุ ได ถูก ตรง   อาทิ 
             -   ผู ใด ขอ พร ให ตัว เอง รวย ทรัพย   ผู นั้น ตอง หมั่น ให ทรัพย 
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เปน ทาน   และ ไม หวัง สิ่ง ใด ตอบ กลับ คืน มา 
             -   ผู ใด ขอ พร ให ตัว เอง เปน คน ดี   ผู นั้น ตอง บำเพ็ญ 
จิตตภาวนา จน เขา ถึง ธรรม ได แลว   ยอม ดี แนนอน 
             -   ผู ใด ขอ พร ให ตวั เอง ม ีอารมณ เยน็   ผู นัน้ ตอง ให อภยั เปน 
ทาน ใน ทกุ เหตุ ที ่ทำให ขดัใจ     เมือ่ ทำได แลว ยอม ม ีอารมณ สงบ เย็น 
แนนอน 
                     ฯลฯ       
 
 
 ๗๑ .   ถามเปนขอๆ
 
 คำถาม   
  ผม มี ปญหา จะ เรียน ถาม อาจารย เปน ขอๆ   ดังนี้ ครับ 

   ๑ .  ผม มี โอกาส ได ฟง อาจารย บรรยาย เรื่อง   “ ชีวิต 

หลังความ ตาย ”   ทาง อินเตอรเน็ต   แลว เกิด ความ เลื่อมใส ศรัทธา 

ใน พุทธ ศาสนา อยาง มาก   จึง อยาก จะ นำ เอา เรื่อง นี้ ไป เผยแผ ให 

กับ ญาติ พี่ นอง ได รับ ฟง เพราะ นา จะ เปน ประโยชน อยาง มาก   จึง 

อยาก จะ ขอ อนุ ญาตอาจารย สนอง ดวย ครบั ( ผม จะ   copy   ใส   vcd   

ประมาณ   ๖   แผน ) 

   ๒ .  การ นัง่ สมาธิ ภาวนา   “ พทุ - โธ ”   กบั   การ เพง กสณิ   อยาง 

ไหน จะ ทำให เขา ถงึ สมาธิ สงูสดุ ได เรว็ กวา กนั ครับ   ผม ม ีความ รูสกึ 

วาการ เพง กสิณ จะ ทำได ยาก กวา 

๑๕๐
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   ๓ .  สมัภเว ส ี  ถอืวา เปน โอ ปปาติกะ หรอื ไม ครบั   แลว ทำไม 

ยัง ตอง รอ เกิด อีก ครับ   แลว สมมุติ วา   นาย   ก . มีอายุ ขัย   ๘๐   ป   แต 

เจอ อบุตัเิหต ุตาย ตอน อาย ุ  ๕๐   ป   แลว ตอง เปน สมัภเว ส ีตอ อกี   ๓๐   

ป ใช หรือ ไม ครับ 

   ตอง ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย สนอง   ว รอุ ไร   ลวง 

หนา ดวย นะ ครับ ที่ กรุณา มา ตอบ ขอ สงสัย ให กระจาง   ขอบคุณ 

ครับ 

 

 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   อนุญาต ให เผย แพร ได   หาก มิได ทำ เพื่อ การ คา 
   ( ๒ ) .   จะ บริกรรม ให จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ สูงสุด   ขึ้น อยู กับ 
จริต ที่ เหมาะ กับ องค บริกรรม   ความ เพียร ใน การ บริกรรม   และ 
การ บริกรรม ที่ ทำ สั่งสม มา แต อดีต ชาติ 
   ( ๓ ) .   คำ วา   “ โอป ปา ติ กะ ”   หมาย ถึง   
การ เกิด ของ สัตว   ( รูป นาม )   โดย ผุด ขึ้น ทันที 
ทันใด   มี รางกาย เปน ทิพย   แต รูป ลักษณะ ยัง 
คง เหมือน เดิม กอน ตาย   ซึ่ง สัมภเว สี เกิด 
โดย วิธี นี้   สัมภเว สี ตอง รอ เกิด เปน สัตว 
ใน ภพ ใด ภพ หนึ่ง ใน วัฏฏะ   เหตุ เพราะ 
มี กฎ ธรรมชาติ เปน ตัว กำหนด   และ ที่ ยก 
ตัวอยาง มา ให ดู นั้น   ถูก ตอง แลว 
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 ๗๒ .   ไมชวยไมสบายใจ
 
 คำถาม   
   เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   เม่ือ ปฏิบัติ ธรรม แลว   หนู พบเห็น ตัว เอง   วา ยัง หลง   ยัง 

ยึด ติด กับ   ความ ดี   ทำ อะไร ผิด พลาด ไป   ก็ จะ เสียใจ เปน เวลา นาน   

แม เพียง เล็ก นอย ก็  เสียใจ มาก   หนู ยึด ติด กับ การ ชวย เหลือ คน   

ทั้ง พี่ นอง   ญาติ และ เพื่อน สนิท   ไม สนิท ก็ ชวย คะ   บาง คร้ัง จน ตัว 

เอง ลำบาก   พอ จะ ตัดใจ ไม ชวย ก็ รูสึก วา   มัน บาป   เรา ใจดำ   เห็น 

แก ตัว ไป หรือ เปลา   รูสึก วา   ตอง ชวย   ไม ชวย ก็ ไม สบายใจ อีก   มี 

หลาย ครั้ง ที่ ทอใจ   เหมือน ทำ ดีแลว ไม ได ดี   ทำไม เขา มา ทำ อยาง นี้ 

กับ เรา   เชน   ให ยืม เงิน   ก็ ไม คืน ตาม นัด   หรือ   เรา วาง ชวย เขา ทุก 

คร้ัง   แต   พอ เรา ตองการ การ ชวย เหลอื บาง   ก็ กลับ ไม วาง   ยุง   ไมม ี

งาน ทำ ก็   ชวย หา งาน ให   กลับ วา เรา ไป ยุง เรื่อง ของ เขา   งาน จะ หา 

เอง   ฯลฯ   ก็ ปลอย วาง หลาย ครั้ง ก็ ทำ ไม ได   เปน หวง วา   ถา ยิ่ง ไมมี   

กลัยาณมิตร มา คอย ชวย เตอืน   จะ ยิง่ แย ไป กวา นี ้  พยายาม นิง่   หา 

ให เจอ ตัวการ ใหญ   ก็ พบ วา   เรา อยาก   เรา อยาก ดี เพราะ มี เหตุผล   

ไม ได ทำ ดี เพื่อ ความ ดี   หนู จะ เริ่ม   ที่ ไหน กอน ดี คะ   ฟุง มาก   ระยะ นี้   

ฝน ทุก วัน เลย คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ผู รู จรงิ ใน พทุธ ศาสนา   ชวย เหลอื ผู ใด แลว   ยอม ไม หวงั ผล 

๑๕๒
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ตอบ กลับ คืน มา   ซึ่ง ตรง กัน ขาม กับ ผู ไมรู จริง   เมื่อ ชวย เหลือ ใคร 
แลว   ยอม หวัง ผล ตอบ กลับ คืน มา   หาก เขา ไม ทำ ใน สิ่ง ที่ เรา คาด 
หวัง   จิต ยอม เปน ทุกข 
   เหตุ ที่ ทำให เกิด ทุกข   คือ การ ใช ปญญา ไมรู จริง   ( อวิชชา )   
สอง นำทาง ให กับ ชีวิต   ผู ใด ไม อยาก ฟุง   ไม อยาก ฝน ราย   ไม อยาก 
ทุกข   ผู นั้น ตองหา ตัว เอง ให พบ   ดวย การ พัฒนา จิต   ( วิปสสนา 
ภาวนา )   จน เกิด ปญญา เห็น แจง ได แลว   ความ ทุกข ยอม ลด นอย 
ลง   และ หมด ไป ใน ที่สุด ได  

๗๓ .   ฟุงซานมาก
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน   อา จาร ยด . ร . สนอง   ครับ 

   ผม มี ปญหา ดังนี้ คือ ตอน ฝก เดิน จงกรม   ผม ฟุงซาน มาก   

มี แต ความ คิด ไม ดี มา จะ ทำ อยางไร ดี ครับ   แต เคย ฟง หลวง พอ 

จรัญ สอน ให หยดุ เดนิ แลว กำหนด   คดิ หนอ ไป เรือ่ยๆ จน หาย แต ผม 

ทำ แลว ไม หาย   แต ผม ใช วิธี เดิน เร็วๆ แลว ก็ บริกรรม เดิน หนอ   เร็ว 

ๆ ผม จะ สงบ กวา ไมรู จะ ถูก ตอง ไหม ครับ   อาจารย บาง รูป สอน ให 

เดิน ชาๆ   อาจารย บาง รูป สอน ให เดิน เร็วๆ   อัน นี้ แลว แต เรา ใช ไหม 

ครับ ทำ อัน ไหน แลว สงบ   ก็ ทำ อัน นั้น 

   คน ที่ ทำ ผิด ศีล แลว จะ   ( อธิ ษฐาน แบบ ไม จำกัด การ )   เปน   

๑๕๓   
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พุทธะ   ได ไหม ครับ   แต เขา ก็ ไม ทอ แม จะ ยาวนาน เทาไร ก็ได   หรือ 

คน ที ่จะ เปน พทุธะ ตอง ม ีศลี ครบ ทกุๆ ชาติ   แลว ถา เกดิ ชาติ ไหน จติ 

ตก   เปน บา   หรือ พลาด ลง นรก   จะ มี สิทธิ   เปน พระพุทธ ได ไหม 

   อยาก รู จัก ชื่อ ยักษ ที่ กลาว   คำ วา นะ โม เปน ครั้ง แรก และ 

ความ หมาย ของ คำ วา  นะ โม   ความ หมาย ของ คำ วา   ตัส สะ   ความ 

หมาย ของ คำ วา  อรห โต   ความ หมาย ของ คำ วา  สัมมา สัม พทุธะ 

สะ   ( อัน นี้ เปน ชื่อ พระพุทธเจา ถูก ไหม ครับ ) 

   กราบ ขอบพระคุณ อาจารย ดวย นะ ครับ ที ่ได ให แสง สวาง 

กับ ผม 

 

 คำ ตอบ 
   เดนิ จงกรม แลว จติ ฟุง   เหตุ เปน เพราะ ไม เอา ศีล มา คมุ จติ   
จะ กำหนด คดิ หนอ ไป เรือ่ยๆ   ยอม หยดุ คดิ ได ไม นาน   แต หาก เอา ศลี 
ที ่บรสิทุธิ ์และ ม ีอยู ครบ   ลง คมุ ให ถงึใจ   จติ ยอม เขา ถงึ ความ ตัง้ มัน่ 
เปน สมาธิ ได งาย 
   สวน เรื่อง การ เดิน จงกรม ชา หรือ เดิน จงกรม เร็ว   ขึ้น อยู 
กับ อุปนิสัย ของ แตละ บุคคล ที่ ไม เหมือน กัน   บาง คน มี อุปนิสัย ชา   
ตอง เหมาะ กับ การ เดิน จงกรม ชา   บาง คน มี อุปนิสัย เดิน เร็ว   ตอง 
เดิน จงกรม เร็ว   ผล สัมฤทธิ์ จึง จะ เกิด ขึ้น 
   ผู ใด ประพฤติ ทุศีล   ผู นั้น หมด โอกาส เปน พุทธะ   แต กอน ที่ 
จะ ตรัสรู เปน พระ พุทธะ   พระ โพธิสัตว ยัง มี โอกาส ประพฤติ ทุศีล ได 
   ผู ที่ กลาว คำ วา   “ นะ โม ”   คือ   สา ตา คิริ ยักษ และ เหม ว ตา 
ยักษ 
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   ผู ที่ กลาว คำ วา   “ ตสฺ สะ ”   คือ   อุปราช แหง อสูร พิภพ   
(อสุรินท ราหู ) 
   ( คำ ที่ ไม ได ถาม ไป   คือ   ภคว โต   ซึ่ง   ต ปุส สะ   และ ภัล ลิกะ 
มานพ เปน ผู กลาว )
   ผู ที่ กลาว คำ วา   “ อรห โต ”   คือ   ทาว สัก ก เทว ราช 
   ผู ที่ กลาว คำวา   “ สมฺ มา   สมฺ พุทธ สฺ สะ ”   คือ   ทาว พกา 
พรหม 
   เหลา นี้ เปน คำ กลาว ที่ แสดง ความ เคารพ   ( นมัสการ )   
พระพุทธเจา   ของ บรรดา อมนุษย ที่ เอย ชื่อ   แต มนุษย ผู ปรารถนา 
ความ พน ทุกข   ไม ควร เอา จิต ไป ผูก ติด กับ คำ เหลา นี้ 
       
 
 ๗๔ .   บัว ๔ เหลา
 
 คำถาม   
  ขอ เรยีน ถาม ทาน อาจารย วา   ม ีบวั เหลา ใด บาง ที ่สามารถ 

เขา ถงึ ธรรม ของ พระพทุธ องค ได  บวั เหลา ที ่ ๔  สามารถ พฒันา ตน 

ให มา เปน บัว เหลา   ที่   ๓   ได หรือ ไม ครับ 

 ดวย ความ เคา รพ อยาง สูง 

 
 คำ ตอบ 
  บุคคล   ๔   ประเภท   ( บัว   ๔   เหลา )   มี ดังนี้ 
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  บัว เหลา ที่   ๑   :   ผู ที่ รู และ เขาใจ ธรรม ของ พระ พุทธะ ได 
ฉับพลัน 
   บัว เหลา ที่   ๒   :   ผู ที่ รู และ เขาใจ ธรรมะ เมื่อ ขยาย ความ 
   บัว เหลา ที่   ๓   :   ผู ที่ พอ จะ แนะนำ ให รู และ เขาใจ ธร รมฯ 
ได 
   บัว เหลา ที่   ๔   :   ผู ที่ ไม อาจ เขาใจ ความ หมาย ของ ธร รมฯ 
ได 
   บุคคล ที่ เปรียบ ได กับ บัว เหลา ที่   ๑   -   ๓   สามารถ บรรลุ 
ธรรม ใน พุทธ ศาสนา ได   แต บุคคล ผู เปรียบ เหมือน บัว เหลา ที่   ๔   
สามารถ พัฒนา จน ให เปน บัว เหลา ที่   ๓   ได   ตอง ใช ความ พยายาม 
อยาง มาก   และ ใช เวลา ใน การ อบรม สั่งสม บารมี ยาวนาน นับ กัป   
จึง จะ เขา ถึง ธรรม ของ พระ พุทธะ ได 
 
 
 ๗๕ .   ผมโชคดี
 
 คำถาม    
   ขอ คำ แนะนำ กอน เขา ปฏิบัติ ธรรม 

   ผม เจาของ คำถาม ที่   ๖๗  ผม โชค ดี ที่ ชวน ภรรยา , พอตา , 

นอง แม   รวม ทัง้ ผม   เปน สี ่เขา ปฏบิตั ิธรรม ที ่ศนูย วปิสสนา เชยีงใหม 

วัน ที่   ๔ - ๑๑   มิถุนายน   ๕๔   นี้ ครับ   ผม กราบ ขอ โอกาส ชวย แนะนำ 

ชี้แนะ เพื่อ เปน กำลัง ใจ ให ผม ดวย ครับ   เปนการ ไป ปฏิบัติ นอก บาน 
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ของ ผม ครั้ง แรก   ผม จะ ทำให ดี ที่สุด เพื่อ บูชา พระ รัตน ตร ัยครับ 

  กราบ เทา ขอบพระคุณ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
             ผู ใด ปรารถนา พัฒนา จิต ให เขา ถึง ธรรม   ผู นั้น ตอง เอา 
ศีล ที่ ไม ขาด   ไม ทะลุ   ( มี ครบ )   ไม ดาง   ไม พรอย   ( ไมมี มลทิน ปน 
เปอน )   ลง คมุ ให ถึงใจ   แลว จึง นำ ตัว เขา ปฏิบัติ ธรรม   โดย มี สัจจะ   
มี ความ เพียร สนับสนุน   ยอม เขา ถึง ธรรม ได ใน วัน ขาง หนา 
       
 
 ๗๖ .   ทำยังไงดีคะ
 
 คำถาม   
   รบกวน อาจารย ดวย นะ คะ 

   ๑ .   คือ หนู กับ เพื่อนๆ   สงสัย กัน วา   เด็ก ที่ ปฏิสนธิ ใน ครรภ 

มารดา ที่ ยัง ไม ได คลอด ออก มา มี จิต วิญญาณ หรือ ยัง   เพราะ เคย 

อาน เรื่อง คน ที่ ระลึก ชาติ เลา วา   วิญญาณ เคา เขา ราง เด็ก ทารก ที่ 

เปน หลาน ตอน ที่ หลาน เกิด มา แลว 

   ๒ .   หนู ถูก นายจาง ให ทำ เอกสาร เพื่อ หลีก เลี่ยง การ เสีย 

ภาษี   หนู รู วา เปน บาป แต ไม ทำ ก็ ไม ได เพราะ เปน ลูกจาง   หา งาน 

ใหม ก ็ยงั ไม ได   ทำ ยงั ไง ด ีคะ   หน ูตอง รบั วบิาก รวม กบั นายจาง ดวย 

หรือ เปลา 
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  ๓ .   หนู ทำกรรม อะไร ไว กับ นายจาง จึง ถูก เขา เอา เปรียบ 

ตลอด เวลา   นายจาง หนู ไมมี คุณธรรม   พยายาม หา งาน ใหม มา 

นาน แต ก็ ไม ได จึง ตอง ทน ให นายจาง   กดข่ี ตอ ไป   บาง คร้ัง โกรธ 

แต พอ รูตัว   ก็ อโหสิกรรม ให เพราะ คิด วา คง ติด คาง เขา ไว แต ชาติ 

กอน ถา หมด กรรม คง ได ไป   ถา หนู ไม ได ติด คาง เขา แลว เขา เอา รัด 

เอา เปรียบ   พนักงาน   ( เขา เอา เปรียบ พนักงาน ทุก คน ไมใช หนู คน 

เดียว)   เขา จะ ติด คาง ตอง ชดใข ให พวก หนู หรือ เปลา คะ   หนู ควร 

วางใจ อยางไร ดี ขณะ ที่ ทำงาน ให เขา   เพราะ บาง เรื่อง เขา ใช ให 

เรา ทำ เรื่อง ผิดๆ   เชน ทำ เอกสาร โกง ภาษี ,  เปน พยาน เท็จ เพื่อ ไล 

พนักงาน ออก   แต ขัด เขา ไม ได เพราะ ไม ทำ ก็ โดน ไล ออก 

 ขอบคุณ คะ สำหรับ ความ กรุณา 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   เมื่อ ใด ที่ ตัว ออน   ( Embryo )   ใน ครรภ   แสดง อาการ 
เคลือ่นไหว ให ปรากฏ   นัน่ เปน เครือ่ง บง ชี ้วา   ตวั ออน ม ีจติ วญิญาณ 
เขา อยู อาศัย แลว   จิต ที่ มี บุญ บารมี นอย ตอง เขา อยู อาศัย เร็ว   แต 
จิต ที่ มี บุญ บารมี มาก เขา อยู อาศัย ชา 
   ( ๒ ) .   ที่ บอก เลา ไป ถือวา   เปน กรรม รวม   เมื่อ ใด ที่ กรรม ให 
ผล   ผู ทำกรรม ไม ดี   ยอม ตอง รับ อกุศล วิบาก นั้น 
   ถาม วา   :     ทำ ยัง ไง ดี คะ 
   ตอบ วา   :   หาก จำเปน ตอง ทำกรรม ไม ดี ตอ ไป   ตอง 
ปองกัน ตัว เอง ดวย การ ทำกรรม ดี ให มากกวา กรรม ที่ ทำ ไม ดี   แลว 
อกุศล วิบาก ยอม ตาม ให ผล ไมทัน 
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  ( ๓ ) .   นายจาง เอา เปรียบ ลูกจาง   แสดง วา ลูกจาง มี บุญ 
มากกวา นายจาง   ลูกจาง จึง ถูก นายจาง เอา เปรียบ   ผู รู ยอม ให ผู 
อืน่ เอา เปรียบ และ ผู รู ยอม ไม เอา เปรยีบ ผู ใด   แลว ความ สวสัด ีของ 
ชีวิต   ยอม เกิด ตาม มา ใน วัน ขาง หนา 
   ถาม วา     :     หนู ควร วางใจ อยางไร ดี 
   ตอบ วา     :     บคุคล ม ีชวีติ เปน ของ ตวั เอง   จงึ ตอง บรหิาร 
จัดการ ชีวิต ดวย ตัว เอง วา   จะ อยู ทำ ชั่ว ตอ ไป   หรือ หยุด ทำ ชั่ว มิ ให 
บาป มี กำลัง มาก ขึ้น   แลว หัน ไป ทำความ ดี ให กับ ชีวิต   และ ตอง ไม 
ลืม วา   เกิด มา มี แต ตัว เปลา   ตาย ไป ก็ ไป แต ตัว   เอา สมบัติ ทาง โลก 
ติดตัว ไป ไม ได   ฉะนั้น พึง เลือก ทาง ชีวิต ดวย ตัว เอง วา   จะ เอา บาป   
หรือ เอา บุญ ติดตัว ไป เกิด ใหม   จง เลือก เอา ตาม ที่ ชอบ เถิด 
  
   
 ๗๗ .   ฝกธรรมท่ีบาน
 
 คำถาม    
   เรียน   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร 

   ดิฉัน เพิ่ง จะ ได ฟง และ อาน ผล งาน ของ อาจารย   จาก สื่อ 

ตางๆ   จึง มี ความ ตั้งใจ ที่ จะ   ฝก ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน   ตาม   

CD   ที ่บาน   ( ไม สะดวก จะ ไป ตาม สถาน ที ่ฝก ตางๆ   ที ่ม ีครู ฝก   แต ไม 

อยาก รอ ให สะดวก )   แต ยัง เปน กังวล เรื่อง   จิต ปรุง แตง แลว ทำให 

เปน คน สติ ไม ดี   หรือ อาจ จะ เปน บา   เพราะ เจอ กับ คน ใกล ตัว   ที่ เขา 
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ฝก ตาม   CD   อยู ที่ บาน   แลว เกิด อาการ จิต ปรุง แตง   ( นา กลัว มาก 

เขา เลา ให ฟง )   ตอน นั้น เขา เกือบ ตาย   เขา บอก วา ถา เขา ไมมี บุญ 

เกา อยู บาง เขา คงจะ เปน บา หรอื ตาย ไป แลว   ปจจบุนั เขา ก ็ยงั ตอง 

กิน ยา   เกี่ยว กับ โรคประสาท   เพราะ หมอ แผน ปจจุบัน เขา วิ นิจ ฉัย 

อยาง นั้น   อาจารย มี ความ เห็น เปน อยางไร คะ   ถา จะ ปฎิบัติ ที่ บาน   

เม่ือ มี โอ กาสจึง ไป ตาม สำนัก ที่ เรา ตองการ 

  ขอ ขอบพระคุณ ทาน ลวง หนา เปน อยาง สูง   สำหรับ คำ 

ชี้แนะ 

 
 คำ ตอบ 
  มนุษย ที่ เกิด มา ใน ยุค ปจจุบัน   มี บุญ บารมี สั่งสม มา แต 
อดีต ชาติ ไม มาก   การ พัฒนา จิต จึง ตอง อาศัย ครู เปน ผู ชี้แนะ   หาก 
ผู ถาม ปญหา มั่นใจ วา   ตัว เอง มี บุญ บารมี สั่งสม มา มาก พอ   การ 
ปฏบิตั ิธรรม ที ่บาน ยอม ทำได   ดวย การ เอา ธรรม วนิยั   ( หลกั ตดัสนิ 
ธรรม วนิยั   ๘ )   ที ่พระพุทธ โค ดม มอบ ให พระ มหา ป ชา บดี ภกิษณุ ี  มา 
เปน ครู สอน ใจ ตัว เอง ได 
   หลัก ตัดสิน ธรรม วินัย   ๘   :   ธรรม วินัย เหลา ใด เปน ไป เพื่อ 
             ๑ .   ความ คลาย กำหนัด 
             ๒ .   ความ หมด เครื่อง ผูก รัด 
             ๓ .   ไม เพิ่ม กิเลส 
             ๔ .   ความ มัก นอย 
             ๕ .   ความ สันโดษ 
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             ๖ .   ความ สงัด 
             ๗ .   ความ เพียร 
             ๘ .   เลี้ยง ดู งาย 
   หาก นำ ไป ปฏิบัติ แลว ได ผล ดังนี้   พึง รู วา   เปน ธรรม   เปน 
วินัย   เปน คำ สอน ของ พระ ศาสดา 
   ตรง กนั ขาม   หาก ปฏบัิต ิแลว ให ผล ไม ตรง ตาม นี ้  ตอง แกไข   
หาก ผู ถาม ปญา แกไข ดวย ตัว เอง ได   ก็ สามารถ ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ 
บาน ได 
   คำ วนิจิฉัย ของ แพทย แผน ปจจบุนั   เขา วนิจิฉัย ตาม ความ 
รู   ( สุ ตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา )   ที่ ได เลา เรียน มา   จึง แก 
ปญหา ดวย การ ดับ เหตุ ที่ ไม จริง แท   แต ผู ที่ เขา ถึง ปญญา สูงสุด   
(ภาวนา มย ปญญา )   แก ปญหา ดวย การ ใช ปญญา เห็น ถกู ตาม ธรรม 
ดับ เหตุ ที่แท จริง ได   แลว ปญหา จึง จบ สิ้น 
     
 
๗๘ .   ยิ่งฟงยิ่งศรัทธา
 
 คำถาม    
  สวัสดี คะ ทาน   ดร . สนอง 

   หนู ไมม ีโอกาส ได เขา รบั ฟง การ บรรยาย ธรรม โดยตรง   แต 

ก็ได มี โอกาส ไดยิน ได ฟง จาก ไฟล เสียง ของ ทาน ทาง อินเตอรเน็ต  

ตอน นี ้ดาวน โหลด มา ฟง หลาย ไฟล แลว คะ   ยิง่ ฟง ยิง่ ศรทัธา เพราะ 
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สิ่ง ที่ ทาน พูด มา   คือ   สัจจะ ของ พุทธ ศาสนา โดย แท   ยินดี อยาง 

มาก คะ ที่ ได มี โอกาส ได พบ ทาน แม จะ เปน แค การ ได ฟง ก็ ถือวา หนู 

กับ ทาน มี วาสนา ได เจอ กัน แลว   หนู เปน นัก ปฏิบัติ   ถือวา มือ สมัคร 

เลน กไ็ด คะ   เขา รบั การ ฝก กรรมฐาน จาก หลวง พอ จรญั   วดั อมัพวนั   

๒  ครั้ง เอง คะ   แต กอน หนา นี้ ก็ มี เชื่อ ใน พระพุทธ   มา ตลอด   ยิ่ง ฝก   

ยิง่ เรยีน รู ยิง่ เขาใจ สจัธรรม และ ที ่สำคญั ได ชดใช กรรม มา โชกโชน 

เชน กนั คะ   ที ่เขยีน จดหมาย มา ครัง้ นี ้  เพือ่ ขอ ความ กรุณา จาก ทาน 

ใน เรื่อง ของ การ เปน ผู สอบถาม บาง เรื่อง ที่ ยัง ไม เขาใจ โดย จะ ขอ 

ความ กรุณา   จาก ทาน ตอบ ขอ ของใจ ของ หนู ดวย นะ คะ 

   คำถาม แรก   หลงั จาก ที ่กลบั มา จาก ปฏบิตั ิธรรม ครัง้ แรก   

หนู มี ความ รูสึก วา ไม อยาก แตะ ตอง สุรา   หรือ เที่ยว กลาง คืน อีก 

เลย   ทั้งนี้ ไมใช เพราะ กลัว หรือ อะไร นะ คะ 

 แต ความ รูสึก นี้ มัน เกิด ขึ้น มา เอง ที่ วา ไม อยาก ไป ดื่ม ไม อยาก ไป 

เทีย่ว เตร อกี แลว   ขอ เรยีน ถาม วา นี ้เปน อา น ิสงส ของ การ ฝก ปฏบิตั ิ

หรอื เปลา คะ 

  คำถาม ที ่  ๒   ทำไม เวลา หลงั จาก เดนิ จงกรม และ นัง่ สมาธิ 

เสร็จ มี อาการ เหมือน จะ รองไห   และ ยิ่ง กวา นั้น เวลา แผ สวน บุญ 

สวน กุศล ถึง ได ขนลุก และ รองไห คะ 

   คำถาม ที่   ๓   ถา ทุก อยาง มี เหตุ และ ผล   หนู อยาก ทราบ 

วา มี เหตุ อะไร บาง คะ ถึง ทำให หนู ฝน ได แมนยำ เหมือน ตา เห็น   

เหตกุารณ ที ่ฝน มกั จะ เกดิ ตาม มา ภายใน   ๑   อาทติย   บางท ีฝน ลวง 

หนา ถงึ   ๑   เดอืน   และ เหตกุารณ ทกุ อยาง เกดิ ขึน้ จรงิ แมแต คำ พดู 

ก็ ตรง กับ ฝน หมด เลย คะ   แบบ นี้ เกิด จาก อะไร คะ 
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   หนู ขอ เรียน ถาม ทาน   ดร . สนอง   เพียง เทา นี้ กอน คะ   

กรุณา ตอบ ปญหา ไขขอ ของใจ ให หนู ดวย จัก ขอบพระคุณ เปน 

อยางสูงคะ 

 

 คำ ตอบ 
   คำถาม แรก ตอบ วา   :   เปน อานสิงส ที ่จติ ของ ผู ถาม ปญหา   
ได เขา ถึง ธรรม ที่ ปฏิบัติ 
   คำถาม ที่   ๒   ตอบ วา   :   เพราะ มี ความ อิ่มใจ   ( ปติ )   เกิด ขึ้น 
กับ จิต ของ ผู ถาม ปญหา 
   คำถาม ที่   ๓   ตอบ วา   :   เกิด จาก ผู ถาม ปญหา มี ความ สัตย   
( จริง กาย   จริง วาจา   และ จริงใจ ) 
   ทั้ง สาม ขอ   …   .   สาธุ 
 
      
  ๗๙ .   คำสอนของทาน
 
 คำถาม   
  กราบ เรียน ครูบา อา จาร ย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ และ มี 

พระคุณ ตอ ผม อยาง สูง   เพราะ คำ สอน ของ ทาน   เตือน สติ ผม ไม 

ให หลง ระเริง ไป ใน ทาง โลก หลาย ครั้ง   ครั้ง นี้ ก็ อีก เชน กัน   ทาน ได 

ทำให ผม คดิ วา ความ สขุ ทีแ่ท จรงิ ที ่เหนอื กวา ความ สขุ ทาง โลก   หรอื 

กาม สขุ นัน้ ม ีอยู   และ เหมือน กบั ทกุ ครัง้ ที ่ทาน จะ ทา ให ทกุ คน เขา มา 
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พสิจูน   ผม ตดิใจ มาก กบั คำ วา   โคตร โง ถา ไม เช่ือ แลว ก ็ไม ยอม พสิจูน 

ดวย 

  ผม ขอ สารภาพ เร่ือง นา อาย   วา หลาย ครัง้ แลว   ที ่ผม ตัง้ใจ 

จะ เลิก เที่ยว ผู หญิง   เลิก เจาชู และ ตั้งใจ จะ ปฏิบัติ ธรรม โดย การ มี 

สติ ใน   ชีวิต ประจำ วัน   และ ฝก สมาธิ   ทั้ง สมถะ และ วิปสสนา แต 

ทุก ครั้ง ก็ พาย แพ ตอ กเิลส   และ ลืม จน หลง ไป กับ อบายมุข ไป นาน   

ลืม ความ ตั้งใจ ที่ จะ ลดละ เลิก   เปน อยู อยาง นี้ หลาย คร้ัง มาก   ทุก 

ครั้ง ที่ แพ ตอ กิเลส สิ่ง ยั่ว ยุ ผม ก็ จะ หมด กำลัง ใจ   และ ความ เชื่อ มั่น 

ใน ตวั เอง จน ไม อยาก จะ ตัง้ สจัจะ วา   จะ เลิก เทีย่ว โสเภณ ีอกี เพราะ 

กลัว จะ ทำ ผิด คำ พูด ตัว เอง อีก 

   ๑ .   คร้ัง นี ้ผม จงึ ขอ ความ กรณุา จาก ทาน ให ชวย ชีแ้นะ วธิ ี  ที ่

จะ ทำให ผม ไม พาย แพ ตอ กิเลส   โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง   จุด ออนของ 

ผม ก็ คือ   ผู หญิง   ตอน นี้ เทา ที่ ทำ อยู ผม ก็ จะ พยายาม   กำหนด   มี สติ 

ระลึก รู เม่ือ ตา เห็น รูป   แต มัน มัก จะ ไม หยุด อยู แค ที่ ตา เห็น รูป   แต 

จะ เลย ไป ถึงใจ   คิด ปรุง แตง   เกิด ความ อยาก ได มา ครอบ ครอง   

คิด ไป ตางๆ นานา   และ ก็ อุบาย วิธี ที่ จะ   ทำให กำลัง ใจ คง อยู และ 

ไม เลิก ความ ตั้งใจ ที่ จะ มี สติ ตลอด เวลา   นั่ง สมาธิ สวด มนต กอน 

นอน เปน ประจำ   ผม ควร จะ ใช ธรรมะ ขอ ไหน มา ยึด เหน่ียว จิตใจ 

ครับ เพื่อ ที่ ผม จะ ไม ยอทอ ไม เลิก การ ปฏิบัติ เปน ประจำ สม่ำเสมอ   

และ ไม หลง ระเริง ไป กับ โลก   ใน วิถี เดิม อีก   วิถี สู อบาย 

  ๒ .   การ ที่ พอ แม ผม เคย เปด ราน ที่ มี การ บริการ ทาง เพศ   

มนั จะ เปน ผล ของ กรรม ที ่สง มา ถงึ ผม หรอื เปลา ครบั   ที ่ทำให ผม ใช 
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เงิน ของ พอ แม ไป เที่ยว โสเภณี   อัน นี้ ผม รูสึก ละอาย   ตัว เอง มาก ที่ 

พดู แบบ นี ้  เพราะ มนั เปน เหมือน การ โทษ พอ โทษ แม ไม พจิารณา ตวั 

เอง   แต ก็ อยาก จะ เรียน ถาม ทาน ให ความ กระจาง ดวย   พรอม จะ 

ยอมรับ คำ ต ิเตียน ของ ทาน ครับ 

   ๓ .   ผม เคย อาน เจอ คำ แนะนำ ของ ทาน กอน หนา นี้   กับ คน 

ที ่ม ีปญหา คลาย กบั ผม   ที ่ทาน แนะนำ ให เคา ไป เจรญิ อสภุ กรรมฐาน   

โดย ไป ดู ศพ ที่ เนา เปอย จริงๆ   ผม ควร ทำ   แบบ เดยีวกัน ใช ไหม ครับ   

แลว จะ ไป หา ศพ ทีไ่หน ได ครบั   ทาน บอก ควร เอา ให ได กลิน่ ดวย   ผม 

ตอง ทำ ขนาด นัน้ เลย หรอื เปลา ครบั   แค เหน็ รปู ผม ยงั ไมรู วา จะ กลา 

เลย   หรือ เปลา   แต ถา ถึง ขนาด ตอง เอา แบบ ให ได กลิ่น ดวย คงจะ 

ยาก ครับ   แต ถา ครูบา อาจารย   ดร   สนอง   บอก วา จำเปน ผม ก็ จะ 

ทำ ครับ   แลว จะ ไป หา ที่ไหน ได ครับ 

   ๔ .   ที่ ฝร่ัง เคา มี คำ พูด ที่ วา   Cleanliness   is   next   to   

Godliness   นั้น จริง หรือ เปลา ครับ   คือ ผม หมายความ วา   การ 

รักษา ความ สะอาด บาน เรือน   ทรัพย สมบัติ ที่ อยู อาศัย ของ เรา ให 

สะอาด ม ีระเบียบ   จำเปน ตอ การ ปฎบิตั ิธรรม มาก นอย แค ไหน ครบั   

มี ตัวอยาง ใน ครั้ง พุทธกาล หรือ เปลา ครับ 

   ๕ .   การ ชื่นชม ธรรมชาติ   ตนไม ปา ไม   ภูเขา ลำธาร   แลว 

เกิด ความ เพลิดเพลิน สบายใจ   ถือ เปน กิเลส หรือ เปลา ครับ 

   สดุทาย นี ้ผม ขอ ให ผล บญุ ของ ผม ที ่ม ีตัง้แต อดตี ชาติ จนถงึ 

ปจจบุนั ชาติ   และ ผล บญุ ที ่เกดิ จา กการปฎิบตั ิใน อนาคต นบั แต นี ้ไป   

จง มี จง เกิด แก ครูบา อา จาร ย   ดร   สนอง   ขอ ให ทาน มี สุขภาพ แข็ง 

แรง อยู กบั พวก เรา ไป อี กนานๆ   สะสม บารมี ไป อี กนานๆ นะ ครับ 
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 คำ ตอบ 
   วิธี พิสูจน ความ จริง   ( เหตุผล )   ที่ มนุษย สามารถ เขา ถึง 
ได   ตอง พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ แนว 
แน   (ฌาน)   นำ จิต ออก จาก ฌาน   แลว อธิษฐาน พบเห็น สิ่ง ที่ ตน 
ปรารถนา   เม่ือ เหตุ ปจจัย ลงตัว   ยอม รู   เห็น   เขาใจ ได 
   ( ๑ ) .   ประสงค พัฒนา จิต ให เปน อิสระ   จาก รูป ลักษณ ของ 
เพศ หญิง   ตอง ทำเหตุ ให ตรง คือ   คลุกคลี หรือ สัมผัส ศพ เพศ หญิง 
บอยๆ   โดย เฉพาะ ซาก ที ่เนา พอง   ขึน้ อดื   สง กลิน่ เหมน็   ม ีนำ้ เหลือง 
ไหล ออก ทาง ปาก   ทาง จมูก   มี หนอน ไต ยั้วเยี้ย   ฯลฯ   ซากศพ เหลา 
นี ้หา ด ูได จาก โรง บรรจุ ศพ ที ่ทิง้ ไว ใน ปาชา   ของ หมูบาน ชนบท หรอื 
ใน วัด ชนบท 
   ( ๒ ) .   ผู ใด เขาไป มี สวน รวม ใน ธุรกิจ ที่ เปน บาป   ผู นั้น ตอง 
รวม รับ ผล แหง บาป นั้น ดวย 
   ( ๓ ) .   หาก ไม สามารถ สมัผัส กบั ซากศพ ตาม ขอ   ( ๑ ) .   ได   ยงั 
ม ีอกี วธิ ีหนึง่ ที ่ชวย ปลด จติ ให เปน อสิระ   จาก สรีระ ของ เพศ หญงิ ได   
แต ไม ฉกาจ ฉกรรจ เทากับ วิธี แรก   คอื นำ ตัว เอง ไป ดู ซากศพ ที่ ทาน 
เจา คุณ อลงกต   แขวน ไว ให ดู   ( Life   Museum )   ที่ วัด พระบาท น้ำพุ   
จังหวัด ลพบุรี   แทน ก็ได ครับ 
   ( ๔ ) .   คำ กลาว ที ่เขยีน เปน ภาษา ตาง ประเทศ นัน้   เปน ความ 
จรงิ   แต ความ หมาย มไิด เปน ดงั ที ่ผู ถาม ปญหา เขาใจ   ผู ใด พฒันา จติ 
ให สะอาด   ไมม ีมลทิน   ( กเิลส )   ปน เปอน   โอกาส เขา ใกล พระเจา จงึ 
จะ เปน ไป ได 
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  ( ๕ ) .   เปน กิเลส ละเอียด   ที่ ทำให จิต มัว หมอง ดวย สิ่ง ที่ ตา 
เห็น   สิ่ง ที่ รางกาย สัมผัส   
     
 
 ๘๐ .   ขอคำช้ีแนะ
 
 คำถาม    
   กราบ อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   กระผม ขอ รบกวน ขอ คำ แนะนำ จาก อาจารย ครับ   ขอ 

เรียน ตาม ตรง นะ ครับ ผม ไม เคย ได ไป ฟง ธรรมะ ที่ จัด ตาม ที่ ตางๆ   

แต ผม ฟง ธรรมะ ของ อาจารย ตาม เว็บ ไซต ของ ชม รม กัล ยาณ 

ธรรม   และ ที่ อื่น ๆ    ผม เห็น จริง กับ อาจารย ที่ วา   วิชา ทาง โลก ตาง  ๆ    

นัน้ ตัง้แต ระดบั ตำ่ สดุ ถงึ ขัน้ สงูสดุ นัน้   ลวน เปน อ วชิชา   ไม สามารถ 

นำพา ให เรา หลุด พน ได   แต ขณะ นี้ ผม กำลัง ศึกษา ใน ระดับ สูงสุด 

ทาง โลก   และ จำเปน อยาง ยิ่ง จะ ตอง ศึกษา ให สำเร็จ   เพื่อ เปน 

ปญญา เล้ียง ชีพ   ผม จึง ใคร ขอ คำ ชี้แนะ จาก อาจารย วา   ผม ควร 

ตั้งใจ ไว อยางไร   เพื่อ ให เห็น ตรง ตาม ธรรม   และ ศึกษา ทาง โลก ให 

สำเร็จ อยาง มี ประสิทธิภาพ 

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย เปน อยาง สูง ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   มนุษย ม ีงาน ใหญ ที ่ตอง ทำ อยู สอง งาน   คอื   งาน ภายนอก   
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ที ่ตอง ทำให กบั สงัคม สวน รวม   ดงั นัน้ จงึ จำเปน ตอง ศกึษา หาความ 
รู ให สูงสุด   เพื่อ นำ ความ รู มา ใช แก ปญหา ให กับ สังคม   และ ได มา 
ซึ่ง ปจจัย หลอ เลี้ยง ชีวิต   แต ตอง ไม ลืม วา   มนุษย ยัง มี งาน ภายใน 
ที ่ตอง ทำให กบั ตวั เอง   ตอง ทำงาน สัง่สม บญุ เพือ่ ให ชวีติ ปจจบุนั ม ี
ความ สุข   และ เพื่อ ใช บุญ เปน อริย ทรัพย นำพา ชีวิต ไป เกิด ใหม   ใน 
ภพ ภูมิ ที่ ดี ใน ชีวิต ขาง หนา 
  ผู ใด มี จิต ระลึก อยู กับ งาน ทั้ง สอง อยาง นี้   แลว ทำเหตุ ให 
ตรง   ผู นัน้ ยอม ม ีชวีติ ปจจุบนั สะดวก   ราบ รืน่ และ ม ีความ สขุ   พรอม 
กับ มี ชีวิต หนา สวัสดี ใน สุคติ ภพ 

 
 
 ๘๑ .   บัวแยมกลีบ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ที่ เคารพ 

   ผม เอง เร่ิม สนใจ ใน ธรรม มะ จรงิๆ จงัๆ มา ได สกั ระยะ หนึง่   

ถา นับ ยอน ไป ก็ คง ประมาณ   ๓   ป   จาก พื้น ฐาน เดิม ตั้ง แต เด็กๆ   

ก็ ชอบ สวด มนต ไหว พระ เหมือน   คน อื่นๆ   ที่ นับถือ ศาสนา พุทธ 

ทั่วไป   ที่ ไมรู คำ สอน ที่ เปน แกน แทๆ   สัก เทาไร   รู เพียง   จริยธรรม 

สากล   ใน เรื่อง ดี ชั่ว   บุญ บาป   บาง เทานั้น   พอ โต ขึ้น มา ก็ ทำการ 

ทำงาน   วุนวาย อยู กับ ชีวิต เหมือน กับ หลายๆ   ทาน   จน ผาน มา ถึง 

วัย กลางคน 

๑๖๘



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒๐  :  171     

  สาเหตุ ที่ หัน เขาหา   ธรรม มะ   ก็ เพราะ มี ปญหา ทาง โลก   มี 

ความ ทุกข   ที่ มี สาเหตุ มา จาก   โลภ   โกรธ   หลง   มอง หา ใคร ที่ คิด 

วา พอ จะ เปน ที่ พึ่ง ก็ ไมมี   และ อีก อยาง คิด วา ไมมี ใคร ให คำ ปรึกษา 

กับ เรา ได   ใน ขณะ นั้น จะ ดวย ความ บังเอิญ หรือ อยางไร ไม ทราบ   

( ตอน หลัง ทราบ วา ไม ใช เพราะ ความ บังเอิญ )   มี อยู วัน หนึ่ง ผม 

เห็น หนังสือ ธรรม มะ วาง อยู ที่ๆ ทำงาน   เปน หนังสือ ของ เพื่อน คน 

หนึ่ง   ก็ เลย หยิบ หนังสือ เลม นั้น ขึ้น มา พลิก อาน   พอ อาน แลว วาง 

ไม ลง   เกิด มี คำถาม   ขึ้น   ภายใน ใจ มากมาย   อีก ทั้ง ใน หนังสือ ก็   มี 

คำ ศัพท ตางๆ   ที่ ผู เขียน นำ มาก ลา วอาง ที่ ผม ไมรู ความ หมาย เต็ม 

ไป หมด   สิง่ นี ้เปน เหมอืน การก ระ ตุน ให เกดิ ความ อยาก รู อยาก เขา 

ใจ ใน ตัว คำ สอน จริงๆ ของ พระพุทธเจา   จาก นั้น ผม จึง ขวนขวาย 

หา คำ อธิบาย   เจาะ ลึก เขา ไป เรื่อยๆ   จาก ขอมูล ใน เว็บไซต ตางๆ   

และ จาก   หนังสือ ธรร มะ   ใน ทุก หัวขอ ธรรม   ผม เห็น วา เปน สิ่ง 

ที่   เกี่ยวของ เชื่อม โยง กัน ไป หมด   ดวย ปญญา   ( อัน นอย นิด )   ผม 

เห็น วา คำ สอน ของ พระพุทธเจา เปน สิ่ง ที่ นา อัศจรรย มาก   ผม เกิด 

ความ  เลื่อมใส ศรัทธา   อยาง ไม เคย เปน มา กอน   มุง มั่น ที่ จะ ศึกษา 

อาน จาก ตำรา ซึ่ง มี มากมาย จาก ทาน ผู รู   ที่ มี หลาย แง มุม   แลว แต 

ระดับ ความ สนใจ ของ ผู ที่ จะ ศึกษา   หนังสือ   “ พุทธ ธรรม  ”   และ   

“พระ ไตรปฎก ฉบับ ประชาชน ”   เปน หนังสือ ที่ ผม มัก หยิบ ขึ้น มา 

อาน   บอยๆ   เมื่อ เกิด ความ สงสัย   แลว ก็ นำ มา พิจารณา เส มอๆ   ใน 

ระ ยะ แรกๆ   เปนการ ศึกษา โดย การ อาน ลวนๆ   แลว พิจารณา ตาม 

ไป กับ ตัว หนังสือ ที่ ปรากฏ   หลาย ครั้ง ที่ อาน จบ แลว ก็ กลับ มา อาน 
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ซ้ำ อีก   เพราะ สวน ใหญ เปน เรื่อง ของ นามธรรม   ลึก ซึ้ง มาก   และ 

หลาย ครั้ง อีก เหมือน กัน ที่ ตอง ใช จินตนาการ ประกอบ ไป ดวย 

    แลว หลัง จาก นั้น   ก็ ลอง   ลงมือ ปฏิบัติ   โดย เริ่ม จาก การ 

รกัษา ศลี   ซึง่ เมือ่ กอน ผม ไม เคย ตัง้ใจ รกัษา ศลี เลย   รู แต เพยีง วา ถา 

ทำ แบบ นี้ จะ ผิด ศีล ขอ ใด เทานั้น   แต ไม เคย ตั้งใจ สมาทาน ศีล   จาก 

นั้น ก็   ลอง นั่ง สมาธิ โดย   เริ่ม จาก ระ ยะ สั้นๆ   แลว ก็ เพิ่ม เปน นาน 

ขึ้น   พรอม กับ นำ ขอ ธรรม ตางๆ   เขา มา พิจารณา ขณะ อยู ใน สมาธิ   

ตาม ที่ ทาน ผู รู แนะนำ   ใน ขณะ นั้น ผม ตอง ทำงาน ประจำ ควบคู ไป 

ดวย   ทราบ วา ศีล ที่ ตนเอง สมาทาน ไม บริสุทธิ์ เพราะ เกี่ยวของ อยู 

กับ ภาระ การ งาน ตางๆ   มากมาย   อาจ มี พลั้ง เผลอ   แต ก็ ตระหนัก 

ใน ความ ตั้งใจ ของ ตนเอง ครับ 

   หลัง จาก เวลา ผาน ไป   รูสึก วา ตัว เอง เร่ิม มี มุม มอง หลาย 

อยาง ที ่เกีย่ว กบั ชวีติ   ( ของ ตนเอง และ ที ่เกีย่วของ กบั คน อืน่ )   ตาง 

ไป จาก เดมิ   ทัง้ ใน เรือ่ง งาน   หรือ   เรือ่ง ปญหา ตางๆ ที ่ผาน เขา มา   ถา 

เปน เมือ่ กอน อาจ กนิ ไม ได   นอน ไม หลบั   กลดักลุม   เตม็ ไป ดวย ความ 

ทกุข   แต ปจจบุนั   พอ จะ   รู วา มนั เปน เหต ุและ ปจจยั ของ กนั และ กนั   

มัน เปล่ียนแปลง อยู ตลอด เวลา   มัน จะ เปน อยู อยาง นั้น ตลอด ไป 

ไม ได   และ มัน ก็ ไมมี อะไร จริงๆ   เพราะ เรา เขาไป รวม ผสมโรง กับ 

มัน เอง เรา จึง เปน อยาง นั้น   เพื่อนๆ ใน ที่ ทำงาน   ที่ ใกล ชิด กัน ก็ บอก 

เหมอืน กนั วา เรา เปล่ียน ไป   ซึง่ ผม ก ็ยอมรบั วา ม ีความ เปลีย่นแปลง 

เกิด ขึ้น กับ ผม จริงๆ   การ ที่ แนวคิด เปลี่ยน   การ แสดงออก ดาน คำ 

พดู   รวม ไป ถงึ การ การ แสดงออก ทาง กาย   ของ เรา ที ่ตอง เกีย่วของ 

กับ ผูคน รอบ ขาง โดย เฉพาะ เพื่อน รวม งาน   นั้น ยอม เปลี่ยน ไป 
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  ปจจุบัน ผม ออก มา ทำ อะไร เล็กๆ   นอย ที่ บาน   เพื่อ เลี้ยง 

ดู ตนเอง   พรอม กับ ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม ไป ดวย   การ ออก จาก 

งาน ประจำ ที ่มัน่คง ( ตำแหนง และ ราย ได สงู )   นัน้ ก ็พจิารณา อยาง 

รอบคอบ แลว วา จะ ไม ทำให ตนเอง เดือด รอน   และ อีก อยาง ก็ เห็น 

วา ตัว เรา ไม เหมาะ กับ งาน ที่ เคย ทำ อีก ตอ ไป แลว   เพราะ ลักษณะ 

งาน ที่ ทำ ตั้ง อยู บน ความ อยาก อยาง แรง   มี ผล ประโยชน เปน ตัว 

ลอ   ซึ่ง หลายๆ   องคกร ใน ปจจุบัน ก็ เปน อยาง นี้ กัน เกือบ ทั้งหมด   

ผม เขาใจ ใน ระบบ งาน แบบ นี้ ดี   และ ประการ สุดทาย ที่ ใช เปน เหตุ 

ใน การ ตัดสิน ใจ ลา ออก คือ ความ ตองการ   ความ อยาก   ( อยาง ที่ 

คน อืน่ๆ เขา อยาก กนั )   ของ ผม มนั นอย ลง ไป ทกุ วนัๆ   อนั นี ้พจิารณา 

เหน็ แลว วา ไม เปน ผล ด ีตอ องคกร ที ่เขา จาง เรา เลย   เพราะ องคกร 

นัน้ ตองการ ให เรา ม ีความ อยาก มากๆ   จะ ได กระตือรอืรน ที ่จะ ได ใน 

สิ่ง ที่ กำหนด ไว เปน เหยื่อ   ที่ มีชื่อ เรียก วา   ผล ตอบแทน 

   ใน สวน ของ   ขอ ธรรม ตางๆ   บาง คร้ัง ผม ก็ ตองการ ที่ จะ 

พูด คุย แลก เปลี่ยน กับ คน อื่น บาง ( ตองการ คำ แนะนำ )   เพื่อ เสริม 

สราง ปญญา ให ยิ่งๆ   ขึ้น ไป   แต บุคคล แวดลอม ที่ จะ มา คุย กัน ได 

ใน เรื่อง นี้ หา ยาก จริงๆ   จะ ไป สนทนา ธรรม กับ พระ ( ปฏิบัติ ) บอยๆ   

ก็ เกรง เปนการ ไป รบกวน ทาน   ผม อยู จังหวัด เชียงใหม   ก็ พอที่ จะ 

หา พระ สุ ปฏิปน โน ได ครับ   การ ได เขาไป ได พูด คุย กับ ทาน เหลา นี้ 

ก็ เหมือน เปนการ สราง กำลัง ใจ ใน การ ปฏิบัติ   ผม ทราบ ดี วา หลัก 

การ ของ พุทธ ศาสนา อยู ที่ การ ใช ปญญา ของ ตนเอง พิจารณา สิ่ง 

ตางๆ   ตาม ความ เปน จรงิ   แต ผม ตอน นี ้เหมอืน กบั เด็ก ที ่เร่ิม หดั อาน 

หนังสือ   ยัง ตองการ   คำ ชี้แนะ จาก ครูบา อาจารย หรือ ผู รู เพื่อ การ 
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อาน จะ ได ถกู ตอง แมนยำ   และ จน สดุทาย อาน ออก ทัง้หมด ได ดวย 

ตนเอง 

 ที่ ผม เขียน มา หา อาจารย   ตั้ง ยืด ยาว ไม ได มี ปญหา 

อะไร เปน พิเศษ   เพียง แต เขียน มา เลา สู กัน ฟง   อาจ มี บาง คน ที่ มี 

ประสบการณ คลาย กนั กบั ผม กไ็ด   โลก เรา ทกุ วนั นี ้ตัง้ อยู บน ความ 

ยุงเหยิง   มนษุย วิง่ ตาม ความ เจรญิ ทาง ดาน วตัถ ุ  จน ลมื เสริม สราง 

ความ เจรญิ ทาง ดาน จติใจ   แต ก ็ไม ใชจะ เลว ราย เสยี ทัง้หมด เพราะ 

อยาง ที่ ทราบ กัน วา ขณะ นี้ มี หลายๆ   คน ที่ เริ่ม หัน เขา มา ให ความ 

สนใจ ใน ตัว คำ สอน ของ พุทธ ศาสนา   คน เหลา นี้ เขา มา ดวย สาเหตุ 

และ จุด มุง หมาย แตก ตาง กัน ออก ไป   ผู รู ที่ คอย ชวย เหลือ ให คำ 

แนะนำ จงึ ตองหา กลวิธ ีใน การ สอน ( ชี ้แนวทาง )   เพือ่ ทาย ทีส่ดุ แลว 

จะ นำพา เขา เหลา นี้ เขา สู เนื้อ แท ของ พุทธ ศาสนา   แต ทั้งนี้ ทั้ง นั้น ก็ 

ตอง ขึน้ อยู กบั พืน้ ฐาน ทาง ดาน ปญญา ของ คน เหลา นัน้ ซึง่ ม ีไม เทา 

เทียม กัน 

   ทาย นี้ ผม อยาก จะ บอก วา   ผม โชค ดี มาก ที่ เกิด มา เปน 

มนุษย แลว พบ พุทธ ศาสนา   ตองการ ให ทุก คน โชค ดี เหมือน กัน กับ 

ผม   มนุษย เรา นั้น กำลัง ลอง ลอย อยู ใน กระแส ของ เหตุ และ ปจจัย   

อยาก ให ผู ที่ หัน เขาหา พุทธ ศาสนา ไม วา จะ ดวย สาเหตุ ใด ก็ตาม   

ลอง นำ คำ สอน ของ พระพุทธเจา ไป พิจารณา ดวย ปญญา อยาง 

รอบคอบ ทุก แง ทุก มุม แลว จะ พบ วา   “ การ เกิด มา เปน มนุษย   แลว 

เขา ถงึ แกน แท ของ พระ  พทุธ ศาสนา   นัน้   ไม เสยี โอกาส ที ่ได เกดิ มา 

เปน มนุษย จริงๆ ”

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง 
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 คำ ตอบ 
   เขียน บอก เลา เรื่อง ราว ของ ตัว เอง   ที่ พบ สาระ ของ 
พระพุทธ ศาสนา   แลว ใช คำ สอน ใน พระพุทธ ศาสนา   มา สอง นำทาง 
ให กบั ชวีติ   สาธุ ที ่บวั ใน ใจ เริม่ แยม บาน กลบี   และ ยงั ปรารถนา ให ทกุ 
คน   โชค ดี เหมือน กับ ทาน นั้น   เปน ความ ปรารถนา ที่ เปน ไป ไม ได   …   
ครับ ผม   เพราะ แตละ คน มี บุญ บารมี สั่งสม มา แต อดีต ชาติ ไม เทา 
เทียม กัน 
 
 
 ๘๒ .   มีวิธีแนะนำไหมคะ
 
 คำถาม   
   ขอ ถาม นะ คะ   การ ควบคุม อายตนะ   โดย การ กำหนด   เหน็ 

หนอ   เสียง หนอ   เปนตน   ดิฉัน พบ วา   การ กำหนด นั้น โดย เฉพาะ   

กลิน่ หนอ นัน้   ใจ ยงั คง ปรงุ แตง อยู เพราะ เรา ยงั ได กลิน่ นัน้ อยู กลิน่ 

หอม เรา ก ็ชอบ   กลิน่ เหมน็ เรา ก ็อยาก จะ หลบ ไป ไกลๆ ทัง้ ที ่กำหนด   

กลิ่น หนอ   แลว เหมือน   สติ กำหนด   แต อาจ ยั้ง กิเลส ที่ เคา ไป ปรุง 

แตง ตอ ได เชน นี้   เรา ควร ทำ อยางไร คะ 

   ถา อยาก ฝก สต ิอยาง ตอ เนือ่ง ใน ชวีติ ประจำ วนั   อาจารย 

พอ ม ีวธิ ีแนะนำ ไหม คะ   โดย เฉพาะ ตอน ที ่เรา สนทนา   เรา เรียน   เรา 

ทำงาน   เปนตน 
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 การ ใช ชีวิต อยู อยาง ฆ รา วาส ที่ ไมมี เวลา นั่ง สมาธิ อยาง เต็ม ที่   เชน 

นี้   จะ มี หนทาง ไห นที่จะ กาวหนา ใน ธรรม บาง คะ 

 
 คำ ตอบ 
 สตรี หลาย คน ที่ มี ชีวิต อยู ใน ครั้ง พุทธกาล   มี จริต เปน 
เชน ผู ถาม ปญหา   เธอ เหลา นั้น ได ใช กาย ค ตา สติ มาบ ริ กรรม   แลว 
สามารถ พัฒนา จิต ไป สู ดวงตา เห็น ธรรม ได   ทำไม ผู ถาม ปญหา 
ไมใช วิธี ดัง กลาว ดู บาง ละ ครับ   ปญหา มี อยู วา   ศีล   ๕   ตอง ไม ขาด   
ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   เชน   ไม ยินดี กับ การ สัพยอก กับ เพศ ตรง 
ขาม   ตอง ไม ฟง เสียง ขับ รอง   ไม ระลึก ถึง เรื่อง เกาๆ ที่ เคย มี ความ 
สมัพนัธ กนั มา กอน   ฯลฯ   หาก ม ีสภาว ธรรม ใน ใจ เปน เชน นี ้แลว   เรง 
ความ เพียร โดย มี สัจจะ เปน แรง สนับสนุน   โอกาส พัฒนา จิต ให เปน 
อิสระ จาก กลิ่น หอม   ยอม เกิด ขึ้น ได 
   การ ฝก จิต ให มี สติ ใน ขณะ ยัง เปน ฆราวาส อยู ที่ บาน   
สามารถ ทำได ดวย สวด มนต กอน นอน   เอา อยาง ใด อยาง หนึ่ง ใน 
อรปู   ๔   ( กำหนด ชอง วาง หา ทีส่ดุ มไิด เปน อารมณ   กำหนด วญิญาณ 
หา ทีส่ดุ มไิด เปน อารมณ   กำหนด ภาวะ ที ่ไมม ีอะไร เลย เปน อารมณ   
และ กำหนด ภาวะ ที ่ม ีสญัญา ก ็ไมใช   ไมม ีสญัญา ก ็ไมใช เปน อารมณ)   
มาบ ริ กรรม อยู เสมอ   โอกาส ที่ จิต จะ มี สติ และ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   
ยอม เกิด ขึ้น ได เมื่อ ปฏิบัติ ยาวนาน และ ตอ เนื่อง 
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๘๓ .   อาชีพสัตวแพทย 
 
 คำถาม    
   เรียน   อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   ผม มี คำถาม จะ เรียน ถาม อาจารย   ๒   ขอ ครับ 

   ๑ .   อกี ครัง้ ครบั กบั คำถาม เกีย่ว กบั อาชพี สตัวแพทย   กอน 

หนา นี้ ได คำ ตอบ มา แลว เกี่ยว กับ การ กำจัด เหบ็ หมัด   การ ทำหมัน 

สัตว เปน บาป ครับ   ครั้ง นี้ ผม มี ขอ สงสัย วา   การ ที่ มี สัตว ปวย แลว 

เจาของ นำ มา ให สตัวแพทย รกัษา   สตัว สวน ใหญ ด ูแลว มนั คง ไม ได 

อยาก มา รักษา สัก เทาไร   เพราะ เวลา หมอ จะ ตรวจ   จะ เจาะ เลือด   

จะ ฉดียา   จะ ฉดียา สลบ เพือ่ ผาตดั   มนั จะ ดิน้รน ขดัขนื ไม ยอม ให ทำ 

แต โดย ด ี  ผม จงึ ม ีคำถาม วาการ ที ่เรา ม ีความ ประสงค ด ีที ่จะ รกัษา 

ให เขา หาย จาก การ ปวย   แต เจา ตวั เขา ไม ยอม แลว เรา ไป บงัคับ เพ่ือ 

รักษา เขา นั้น เปน บาป หรือ ไม   แลว การก ระ ทำ ดัง กลาว มี ผล ทำให 

ปฏิบัติ ธรรม ไม เปน ผล หรือ ไม 

   ๒ .   ผม เคย ฝก กรรมฐาน โดย ภาวนา   เกศา   โลมา   นะ ขา   

ทันตา   ตะ โจ   กลับ ไป กลับ มา โดย ไม สนใจ ลม หายใจ ก็ เกิด ผล ทำให 

จิต นิ่ง ได   ปจจุบัน ผม เปลี่ยน มา ดู ลม หายใจ แลว ภาวนา   พุทธ   โธ   

แต ยัง ไม เคย เกิด จิต นิ่ง เลย   ( อาจ จะ ไม เหมาะ กับ จริต ก็ได )   ผม 

อยาก เรยีน ถาม อาจารย วา   ถา ผม ตัง้ใจ ทำ ตอ ไป   ไม ละ ความ เพยีร   

มี โอกาส ที่ ทำให เกิด จิต นิ่ง ได หรือ ไม   ( ที่ ตองการ เปลี่ยน เพราะ 

ตองการ สั่งสม ไว หลาย วิธี เพื่อ ไป ใช ใน ภพ ตอๆ   ไป ) 

 ขอ ขอบพระคุณ อาจารย มาก ที่ เมตตา   ดวย ความ เคารพ 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ความ ไม สบาย กาย   ไม สบายใจ   ถอืวา เปน บาป   สตัว ม ี
สขุภาพ ไม ด ีและ เจาของ นำ สตัว มา ให สตัวแพทย รกัษา   แม ผู รกัษา 
มี ความ ปรารถนา ดี ให สัตว พน จาก อาการ เจ็บ ปวย   ซึ่ง ถือวา เปน 
บุญ   แต หาก สัตว ดิ้นรน   ขัดขืน   ไม ยอม ให ทำ   ถือวา เปน บาป   งาน 
นี้ จึง ได ทั้ง บุญ และ ได ทั้ง บาป   ดวย เหตุ นี้ พระพุทธ โค ดม   จึง หาม 
ภิกษุ มิ ให ทำ ตน เปน หมอ รักษา โรค   หาก ประพฤติ แลว เปน เหตุ 
ใหการ ปฏิบัติ ธรรม ยอม เขา ไม ถึง ธรรม ที่ จะ นำพา ชีวิต ไป สู ความ 
พน ทุกข 
   ( ๒ ) .   องค บริกรรม ใด   เมื่อ นำ มา ปฏิบัติ แลว   ทำให จิต ตั้ง 
มั่น เปน สมาธิ   องค บริกรรม นั้น เหมาะ กับ ผู ปฏิบัติ   จึง ไม จำเปน 
ตอง ไป ใช กรรมฐาน อื่น มาบ ริ กรรม อีก   เพราะ กรรมฐาน ทุก บท มี 
เปา หมาย ตรง กัน   คือ จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ผู ตอบ ปญหา บอก วา   
การ ใช อยาง ใด อยาง หนึ่ง ใน อรูป   ๔   ( ดู ขอ   ๓๒ )   มาบ ริ กรรม นั้น   
เขา ได กับ ทุก จริต 
 
 
 ๘๔ .   แนะนำพออยางไร
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน ครูบา อาจารย   ดร.   สนอง   ครับ 

   ผม อยาก เรียน ถาม อาจารย วา   ผม ควร จะ แนะนำ พอ ผม 
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อยางไร ดี ครับ   พอ ผม เปน โรค ไต กำลัง จะ ผาตัด เปล่ียน ไต เร็วๆ นี้   

ไต ขางห นึง่ ของ ทาน เส่ือม   หมอบ อก วา ใช งาน ได แค สบิ เปอรเซนต 

เทานั้น   ถา ผม จำ ไม ผิด   ผม ได เคย พา พอ ไป หา หมอ แผน โบราณ ที่ 

เพ่ือน ผม ที่ มี ปญหา โรค ไต เคย รักษา ดวย แลว ได ผล   แต พอ ไป ถึง 

ราน ไม เจอ หมอ เพราะ ไม ได นัด ไว   พอ พอ ผม เห็น สภาพ ราน ที่ เกา 

พอ ก ็เลย เปลีย่น ใจ ไม อยาก พบ หมอ แผน โบราณ ผนวก ปจจบุนั ทาน 

นี้   ผม เอง ก็ ไมรู วา จะ พูด ยัง ไง ตอ เมื่อ พอ ตัดสิน ใจ แลว   แต ผู หวัง ดี 

หลาย คน ก ็บอก ผม วา   ตราบ ใด ที ่พอ ผม ยงั ไม ได ทำการ ฟอก ไต หรอื 

เปลี่ยน ไต ก็ ยัง มี โอ กาส ที่ จะ รักษา ให หาย ได ดวย การ รักษา ดวย ยา 

และ การ แพทย แผน โบราณ 

   ผม จึง อยาก จะ เรียน ถาม อาจารย วา ผม ควร พยายาม 

เปลี่ยน ใจ พอ อีก ครั้ง หรือ เปลา ครับ ใน การ ทำ หนาที่ ลูก   และ   

อาจารย พอ จะ รูจัก แพทย แผน โบราณ ที่ เกงๆ ที่ สามารถ รักษา โรค 

ไต ของ พอ ผม โดย ไม ตอง ผาตัด เปล่ียน ไต หรือ ฟอก ไต บาง หรือ 

เปลา ครับ   หรอื วา ผม ควร จะ วาง เฉย   อกี อยาง ผม เอง ไม ได ด ีพอที ่

จะ ชักจูง ให พอ ไป ปฏิบัติ ธรรม เพราะ อาจารย เคย บอก วา ลูก ไมมี 

สทิธิ ์สอน พอ แม   ยกเวน วา พอ แม จะ ศรทัธา ใน ความ ด ีของ ลกู และ 

เห็น ดวย และ ยอม ตาม ลูก 

   ผม ขออภยั ดวย ที ่คำถาม นี ้ไม คอย ตรง เจตนา ของ เวบ็ ไซด 

นี้ ที่ ให คน เขา มา ถาม ปญหา ทาง ธรรม 

                 กราบ เทา ครูบา อาจารย   ดร . สนอง 
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 คำ ตอบ 
   บุคคล มี ชีวิต เปน ของ ตัว เอง   จึง ตอง เลือก ทาง ชีวิต ให 
กับ ตนเอง   ตราบ ใด ที่ พอ ยัง ไม ศรัทธา รักษา โรค กับ แพทย แผน 
โบราณ   ก็ เปน เรื่อง ของ ทาน   ผู ถาม ปญหา ควร ดู ทาน เปน ตัวอยาง 
วา   ความ สำเร็จ ใน เรื่อง ใดๆ ได   ตอง มี ศรัทธา เปนตน เหตุ   การ 
เปน ลูก ที่ ดี   มิได อยู ที่ ทำให พอ เปลี่ยน ใจ   แต อยู ที่   ทาน เลี้ยง มา   
เลี้ยง ทาน ตอบ   ชวย ทำ ธุรกิจ การ งาน ของ ทาน   ดำรง วงศ สกุล มิ 
ให เสื่อม เสีย   ประพฤติ ตน ให เหมาะ สม กับ ความ เปน ทายาท   และ 
เม่ือ ทาน ลวง ลับ ไป แลว   ตอง ทำบุญ อุทิศ ให ทาน 
   ถาม วา   :   ผู ตอบ ปญหา พอ จะ รู วา   แพทย แผน โบราณ   ที่ 
เกง ใน ทาง นี้ บาง หรือ เปลา ครับ 
   ตอบ วา   :   ไมมี ประสบการณ ครับ 
     
 
 ๘๕ .   ดิฉันเปล่ียนไปมาก
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   ดิฉัน ก็ เปน อีก คน นึง ที่ ติดตาม ผล งาน ทาง ธรรม ของ ทาน 

อาจารย ทั้ง งาน เขียน หนังสือ ธรรมะ   และ การ บรรยาย ธรรม เปน 

คน ที่ ชอบ ฟง ธรรม   ฟงได ทั้ง วัน รูสึก วา ฟง แลว ได ปญญา เพิ่มพูน 

นับ จาก วัน ที่ ได เริ่ม ศึกษา ธรรม   และ ประพฤติ ธรรม   วิถี ชีวิต ของ 

๑๗๘



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒๐  :  181     

ดิฉัน เปลี่ยน ไป มาก   ดวย เพียง ระยะ เวลา เกือบ ป  โลภ ะ   โทสะ   

โมหะ   เบาบาง ลง ไป อยาง เห็น ได ชัด   ความ เห็น ผิด วา ตัว เรา เปน 

ของ เรา   ก็ ลด นอย ถอย ลง มี ความ มั่นคง ใน คุณ ของ พระ รัตนตรัย 

แนบ แนน   เรียก วา ชีวิต นี้ ไมมี อะไร จะ มา เปลี่ยน ความ เห็น ของ เรา 

ได   และ หมด ความ ลังเล สงสัย ใน คำ สอน ของ องค พระ สัมมา สัม 

พทุธ เจา   ดฉินั รู แลว วา บัดนี ้  ดฉินั ถงึ แลว ซึง่ คณุ ของ พระ รตันตรยั 

เปน ที่ พึ่ง ที่ อาศัย อยาง แทจริง . . . 

   ดิฉัน มี คำถาม จะ กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย ดังนี้ คะ 

   ๑ .   กอน ที่ ขาพเจา จะ เขา มา ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม   ดิฉัน 

ได ฟง การ บรรยาย ธรรม ของ ทาน   ว . ว ชร ิเมธ ี  แลว พจิารณา   ธรรม 

นัน้ แลว รู ถงึ เหต ุแหง ทกุข ของ ดฉินั   จน เกดิ เปน ปต ินำ้ตา ไหล พราก   

แลว หลัง จาก นั้น มัน มี ความ สุข แบบ ประหลาด   เปนสุข ที่ ชีวิต นี้ ไม 

เคย สัมผัส มา กอน   เปนสุข ที่ เกิด ขึ้น ใน ตัว เอง   ซึ่ง ความ ทุกข ที่ เกิด 

จาก ปญหา ที่ เรา ตอง เผชิญ ใน ชีวิต   ประจำ วัน ไม อาจ เขา ถึงใจ เลย 

ก็ วา ได   ใจ มัน ไม ปรุง แตง สิ่ง ที่ เขา มาก ระ ทบ ทาง   ตา   หู   จมูก   ลิ้น   

กาย   ใจ   เลย   อาการ   อยาง นี้ เปน อยู ประมาณ   ๑   อาทิตย หลัง จาก 

นัน้ ก ็เขา สู สภาวะ ปกต ิ  ดฉินั อยาก เรียน ถาม ทาน อาจารย วา สภาวะ 

แบบ นี้   คือ อะไร คะ 

   ๒ .     ดิฉัน จะ สวด มนต กอน นอน ทุก วัน หลัง จาก สวด มนต 

เสร็จ   จะ นั่ง สมาธิ เจริญ สมถะ เปน หลัก เนื่องจาก ระหวาง วัน จะ 

เจริญ วิปสสนา     พอ นั่ง ได ประมาณ   ๕ - ๑๐   นาที จิต ก็ จะ เริ่ม เปน 

สมาธิ   ( โดย ปกติ เปน คน มี สมาธิ คอน ขาง ดี อยู แลว     เพราะ หนาท่ี 
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การ งาน ตอง ใช สมาธ ิมาก ทำงาน ดาน บญัช ีการ เงนิ )   จะ ม ีนมิติ เปน 

ลักษณะ เมฆ หมอก     บางที ก็ เปน เมฆ กอน ใหญ สี ขาว ขุน จน กระทั่ง   

สวาง เหมือน ทองฟา สี ขาว   แลว วาง อยู เฉย   ๆ        ก็ มา หยุด อยู ตรง 

น้ี สัก พัก สมาธิ ก็ จะ ถอย ลง ทำ อยางไร ถึง จะ ผาน นิมิต ที่ เปน เมฆ 

หมอก ไป ได คะ       บางท ีรูสกึ เหมอืน จะ ม ีแสง สวาง จา เกดิ ขึน้ เหมอืน 

มัน แว บ   ๆ    แต ก็ เขา ไม ถึง   ไม ทราบ เปน เพราะ อะไร     ใน สัญญา 

ของ ดิฉัน มัก บอก ตัว เอง วา เคย ทำ สมาธิ มา กอน และ เคย ได ฌาน 

มา กอน และ ก็ จะ ได ฌาน อีก       ทำ อยางไร ดิฉัน จะ เพิก ถอน ความ 

เห็น ผิด นี้ ไป ได คะ 

   ขออภยั ที ่ตอง รบกวน เวลา ของ ทาน อาจารย และ สดุทาย 

นี้ ขอ ให ทาน อาจารย มี รางกาย แข็ง แรง คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   เรียก สภาวะ แบบ นี้ วา   จิต เปน อิสระ จาก สิ่ง กระทบ 
ภายนอก ที ่เขา ทาง ทวาร   ๖   หาก ผู ถาม ปญหา พฒันา จติ ให ม ีสติ และ 
ม ีปญญา เหน็ แจง มากกวา นี ้  จน เหน็ วา   สรรพ สิง่ เปน ของ ที ่มใิช ตวั 
ตน ได แลว   นั่น แหละ คือ ดวงตา เห็น ธรรม 
   ( ๒ ) .   นิมิต ที่ ปรากฏ เปน เมฆ หมอก สี ขาว   มิได ทำให จิต พน 
ไป จาก ความ ทุกข   หาก ปรารถนา จะ ผาน พน นิมิต ดัง กลาว   ผู ถาม 
ปญหา ตอง บริกรรม   “ เห็น หนอๆ ๆ ๆๆ ”   ไป เร่ือยๆ   จน นิมิต เมฆ 
หมอก หาย ไป   ( นิมิต ไม หาย   ไม เลิก บริกรรม )   แลว ดึง จิต กลับ มา 
สู องค บริกรรม เดิม ที่ ทำ อยู 
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   ประสงค เพิก ถอน ความ เห็น ผิด   ตอง ใช จิต ที่ ตั้ง มั่น จวน 
แนว แน   ( อุปจาร สมาธิ )   ตาม ดู   กาย   เวทนา   จิต   และ ธรรม   ที่ 
ปรากฏ ขึน้ กบั ดวง จติ วา   ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   ปญญา เห็น 
แจง จะ เกิด ขึ้น   แลว ความ เห็น ผิด ยอม หมด ไป โดย ปริยาย 
 
 
 ๘๖ .   เกี่ยวกับเขา
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   อยาก เรยีน ถาม เกีย่ว กบั การ นัง่ กรรมฐาน   เนือ่งจาก ผม ม ี

ปญหา เกีย่ว กบั เขา   ม ีอาการ ปวด เขา บาง   อยาก เรยีน ถาม วา ถา จะ 

นั่ง บน เกาอี้   แทน การ นั่ง แบบ ขัด สมาธิ ที่ พื้น จะ ได ผล เหมือน   หรือ 

แตก ตาง กัน อยางไร ครับ   และ การ นั่ง บน เกาอี้ จะ ทำให เขา ถึง ระ 

ดับ ฌาณ ได หรือ ไม ครับ 

 ขอ ขอบพระคุณ ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ที่ ถาม ไป ให ผล ไม เหมือน กัน   ผู ที่ มี อาการ ปวด เขา   หาก 
ปฏบิตั ิธรรม ดวย การ นัง่ ขดั สมาธ ิบน พืน้   ยอม ถกู ขนั ธมาร รบกวน   
แลว ทำให จิต เขา ไม ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   แต หาก เปลี่ยน มา 
นั่ง บน เกาอี้   ยอม ไม ถูก ขัน ธมา รมา รบกวน   เมื่อ เหตุ ปจจัย ลงตัว   
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โอกาส ที่ จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ยอม เกิด ขึ้น ได   และ หาก 
พัฒนา จิต จน มี กำลัง ของ สมาธิ สูงสุด   ยอม เขา ถึง สมาธิ ระดับ 
ฌานได 
 
 
 ๘๗ .   ศิษยเกา มอ ชอ
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   อาจารย สนอง ที่ เคารพ 

   ผม เปน ศิษย เกา มอชอ ครับ   คณะ วิศวกรรมศาสตร   

ปจจุบัน อายุ   ๓๕   ป ทำงาน เปน วิศวกร อยู ใน โรงงาน แหง หนึ่ง ใน 

นคิม ลำพนู ผม เพ่ิง ได ม ีโอกาส อาน   “ ทาง สายเอก ”   รวม ทัง้   down-

load    เสียง มา ฟง เมื่อ ไม นาน มา นี้   รูสึก สนใจ มาก ครับ สวน หน่ึง คือ   

อยาก จะ พิสูจน   ( ความ รูสึก นี้   คง ไม ตาง ไป จาก ความ รูสึก ของ 

อาจารย ที่ เขียน บรรยาย ไว ใน หนังสือ   วา สมัย ที่ กลับ จาก อเมริกา 

ใหมๆ ก็ ตองการ พิสูจน สัจธรรม ทั้ง หลาย )   เพราะ บอก ตรงๆ   วา 

ผม อยู มา จน บัดนี้   ยัง ไม เคย เห็น ของ จริง เลย ครับ ใน ฐานะ ที่ เปน 

นัก วิทยาศาสตร   คน หนึ่ง   ผม ก็ ตองการ พิสูจน ดวย ตนเอง ดวย 

เหตุ และ ผล   วา สรุป แลว มัน เปน จริง และ มี จริง หรือ เปลา 

   คำถาม คือ   ผม ควร จะ เริ่ม ยัง ไง ดี ครบั   ตอง ออกบวช   ๓๐   

วัน เหมือน อาจารย หรือ เปลา   ตอง มี ครู ดี ดวย ไหม   แลว ตอง ไป ฝก 

ทีไ่หน ไป ฝากตวั เปน ลกู ศษิย ใคร   หรอื ฝก เอง กไ็ด   แลว ใคร จะ สอน 
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ผม   ใคร จะ สอบ อารมณ ผม   เพือ่ ที ่จะ รู วา ไป ถกู ทาง หรอื เปลา   แลว 

ผม ตอง ฝก วัน ละ อยาง นอย กี่ นาที   กี่ ชั่วโมง 

   รบกวน ตอบ คำถาม ดวย ครบั   กาว แรก จะ เริม่ ยัง ไง ด ีดวย 

ความ เคารพ อยาง สูง 

 
 คำ ตอบ 
   ขอ แก ความ เขาใจ ผิด ของ ผู ถาม ปญหา กอน วา   สมัย ที่ ผู 
ตอบ ปญหา กลับ จาก ประเทศ อังกฤษ   ไมใช ประเทศ อเมริกา ครับ 
   ผู ใด ไม เชื่อ วา   สิ่ง ที่ เขียน บอก ไว ใน หนังสือ ทาง สายเอก 
เปน ความ จริง   หาก นำ ตัว เอง ไป พิสูจน ดวย การ ปฏิบัติ ธรรม ให 
ถูก ตรง ตาม ธรรม   โอกาส ที่ ผู นั้น จะ หาย โง   แลว เขา ถึง ความ จริง 
ที่ บอก ไว   ยอม มี ได เปน ได   ขออภัย ที่ พูด ตรง 
   ( ๑ )   ถาม วา   :   ตอง บวช   ๓๐   วัน   เหมือน อาจารย หรือ 
เปลา? 
   ตอบ วา   :   หาก บวช เปน ภิกษุ ได ยอม มี โอกาส มากกวา   
เพราะ การ ทำ ทุก สิ่ง ให เหมาะ สม   ( สัป ปา ยะ )   ยอม เกื้อกูล แก 
การ ภาวนา   และ ประ คับ ประคอง จิต   ให เกิด สมาธิ ได เร็ว และ 
ยาวนาน 
   ( ๒ )   ถาม วา   :   ตอง มี ครูฯ   ดี ดวย ไหม   ? 
   ตอบ วา   :   ครู ที่ สอน กรรมฐาน   หาก มี ประสบการณ และ 
เขา ถึง ธรรม ดวย ยิ่ง ดี   เมื่อ ครูฯ   บอก อยางไร   ศิษย ตอง ปฏิบัติ ให 
ถูก ตรง ตาม คำ สอน   คือ ไม ทำ ตน เปน น้ำ ชา ลน ถวย   ทำ ตาม ทุก สิ่ง 

๑๘๓   



186  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m

ที่ ครูฯ   บอก ให ได ผล   แลว ศิษย ตอง ตัด ความ อยาก   ( ตัณหา  )   ให 
หมด ไป จาก ใจ   มี ศีล บริสุทธิ์ คุม ใจ   มี สัจจะ   เรง ความ เพียร   และ มี 
บุญ บารมี เกา สง ผล   ฯลฯ   โอกาส ที่ จะ เขา ถึง ธรรม   จึง มี ได เปน ได 
   ( ๓ )   ถาม วา   :   ตอง ไป ฝก ที่ไหน   ?   ฝากตัว เปน ศิษย ของ 
ใคร   ? 
   ตอบ วา   :   ไป ฝก ที่ วัด ปา หมู ใหม   อ .   แมแตง   จ .   เชียงใหม   
โดย ฝากตัว เปน ศิษย ของ หลวง พอ ประสิทธิ์ 
   ( ๔ )   ถาม วา   :   ตอง ฝก วัน ละ อยาง นอย กี่ นาที   กี่ ชั่วโมง ? 
   ตอบ วา   :   ตอง ฝก ให มาก   วัน ละ ไม นอย กวา   ๒๐   ชั่วโมง   
ตอง นอน นอย   ตอง กนิ นอย   กนิ เทา ที ่ชวีติ ดำรง อยู ได   พดู เทา ที ่ครฯู   
ถาม   ไม ฟง ขาวสาร   ไม อาน หนังสือ   ไม มอง ไกล เกิน   ๔   กาว   ตอง 
ตัดขาด จาก ญาติ   มิตร   เพื่อน ฝูง   บริวาร   ฯลฯ   …   .   สู ไหม ครับ 
 
 
 ๘๘ .   มีพระรัตนตรัยเปนสรณะ
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร .   สนอง   ครับ 

   ผม มี ความ สงสัย   เรื่อง การ   ยึด เอา   พระพุทธ   พระ ธรรม   

พระ สงฆ   เปน สรณะ   นี้ เปน อยางไร ครับ   ตอง ทำ อยางไร ครับ   

กรุณา ยก ตัวอยาง เพื่อ ให เขาใจ ดวย ครับ 

 กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ครับ 
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 คำ ตอบ 
   ตอง ทำ กาย   วาจา   ใจ   ให หนัก แนน มั่นคง   อยู กับ คุณ ของ 
พระพุทธเจา   ( พระ ปญญา คุณ   พระ บริ สุทธิ คุณ   พระ มหา กรุณา 
คณุ )   ทำ กาย   วาจา   ใจ   ให หนกั แนน มัน่คง   อยู กบั คณุ ของ พระ อริย 
สงฆ   ( เนื้อ นา บุญ ของ โลก )   และ ทำ กาย   วาจา   ใจ   ให หนัก แนน   
มั่นคง   ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย ที่ ระบุ ไว ใน พุทธ ศาสนา   เมื่อ ทำได 
เชน นี้ แลว   ยอม ไม เอา กาย   วาจา   ใจ   ไป ศรัทธา เลื่อม ใส โชค ชะตา   
เครือ่ง ลาง ของ ขลงั   ปลกุ เสก วตัถ ุ  หมอ ทำนาย ทาย ทกั   ตลอด จน 
พธิกีรรม ทัง้ ปวง   อยาง นี ้จงึ จะ เรยีก วา   ฝก เอา พระพุทธ   พระ ธรรม   
พระ สงฆ   เปน สรณะ   ดัง ที่ พระ อริยบุคคล ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง   
ของ การ เปน พุทธ สาวก ที่ ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย 
 
 
 ๘๙ .   ทำมาคาไมขึ้น
 
 คำถาม   
   สวสัด ีครบั   อ . สนอง   ผม ขอ เรยีก   อา จาร ย นะ ครับ   เพราะ   

จุด หักเห ที่ ผม ศรัทธา ใน พุทธ ศาสนา มาก ขึ้น และ เริ่ม ปฎิบัติ ธรรม  

จริงๆ จัง   เพราะ ได ฟง ไฟล ธรรม ของ อา จาร ย   เมื่อ   ประมาณ   ๒   

ป ที่ ผาน มา   คือ 

   ๑ .   ผม ทำ มา คา ไม ขึ้น   ทั้งๆ   ที่ พยายาม เลือก แลว วา ไม ให 

ผิด ศีล   เชน   ขาย ขาวสาร   รับ ซัก ผา   ทำ น้ำ ผล ไม   ขับ รถ   ( ขาดทุน 

ตั้งแต เดือน แรก - ๑๐   กวา ป   ) 
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   ๒ .   ไป บวช ที่ วัด ปา   ประมาณ   ๓   เดือน   จน ไดยิน เสียง นา 

จะ เปน เสียง เทวดา   ระหวาง นั้น ทำบุญ เยอะ มาก ครับ   ทุ กอ ยางๆ   

เทา ที่ ทำได 

   ๓ .   แผ สวน กุศล ทุก วัน   รักษา ศีล   ๕   แทบ จะ ไม ขาด   บาง 

ครั้ง ก็ ศีล   ๘ 

   ๔ .   พระ หอย คอ   มี พระ ธาตุ เสด็จ หลาย องค 

   ทำไม ชวีติ ผม ถงึ ไม ด ีขึน้ เลย ครับ   กลบั แย ลงๆ แลว จะ เปน 

อยาง นี้ อีก นาน ไหม ครับ   คือ 

   ๑ .   หลัง จาก สกึ มา   ก ็ตอง ปด ราน   เพราะ เปน หนี ้  ขาย ของ 

ใน ราน ใช หนี้   ยัง ใช ไม หมด   ยัง เปน หนี้ อยู 

   ๒ .   แยก กัน อยู กับ แฟน 

   ๓ .   หลัง จาก ปด ราน   ก็ มา ขับ รถ แท็กซ่ี   เกือบ   ๓   เดือน   

ขัับ รถ เยอะ มาก เต็ม เวลา   แต พอได เงิน คา เชา   ก็ จะ ไมมี คน เรียก 

อีก   จน หมด เวลา เชา   ทำ จน เงิน ประกัน และ เงิน เก็บ จาย คา เชา 

รถ หมด แลว ครับ   ผม ตอง ทำ อยางไร ครับ   ชีวิต ถึง จะ ดี ขึ้น กวา นี้   

ผม เพียง แค   อยาก ได เงิน จาก งาน ดีๆ ไม ผิด ศีล   ผิด ธรรม   ไม อยาก 

รบกวน   พอ แม พี ่นอง แลว   จะ ได สราง ตวั เลีย้ง ครอบครัว ได เหมอืน 

คน อื่นๆ 

   ตอน นี ้ผม อายุ   ๔๐   แลว   พอ แม ก ็แก มาก แลว   ถา ยงั สราง 

ตวั ไม ได   พอ แม ก ็ทกุข ใจ   ม ีวธิ ีไหน จะ ให ผล เห็น ผล เร็ว ทีส่ดุ ครบั   ขอ 

ความ กรุณา   อา จาร ย แนะนำ ผม ดวย ครับ 

   ขอบ ขอ พระคุณ อา จาร ย เปน อยาง สูง   ขอ ผล บุญ ที่ 
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อาจารย  ชวย แนะนำ ผม   และ คน อื่น   ขอ ให อา จาร ย สมปรารถนา 

ทุก อยาง ดีๆ ยิ่งๆ ขึ้น ไป ครับ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ผู ใด ม ีความ กตญั ูกตเวที ตอ ผู ม ีอปุการ คณุ   เชน   พอ 
แม   ครู อาจารย   กัลยาณมิตร   แผน ดิน เกิด   ลูกคา ที่มา ใช บริการ   
ฯลฯ   เม่ือ กรรม ให ผล เปน กุศล วิบาก   ผู ทำกรรม ยอม เสวย ผล ดี ใน 
อาชีพ การ งาน   และ ผล ดี ใน การ ดำรง ชีวิต 
   ( ๒ )   การ ไดยิน เสียง   ( นา จะ เปน เทวดา )   มิได เปน เหตุ 
ทำให พน ทุกข   และ คำ วา   “ ทำบุญ เยอะ มาก ”   ถา เยอะ แบบ การ 
ทำบุญ ตลอด ชีวิต ของ มนุษย กอน ที่ จะ ไป เกิด เปน   อังกุร เทพ บุตร   
ใน ดาวดึงส   ก็ ยัง ถือวา ได อานิสงส นอย   เพราะ ไม เลือก ปฏิ คา หก   
( ผู มา รับ ทาน )   ซึ่ง ตาง จาก   อิน ทก เทพ บุตร   ใน สมัย เปน มนุษย ได 
เอา ขาว เพยีง ทพัพ ีเดยีว   ใส บาตร พระ อน ุรทุธ เถระ   ยงั ได อานิสงส 
มากกวา 
   ( ๓ )   แผ สวน กุศล ทุก วัน   ถือวา เปน สิ่ง ดี ที่ บุคคล ควร ทำ   …    
สาธุ   ผู มี กุศล มาก เปน ผู มี ศีล บริสุทธิ์ คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   โดย ไม 
ตอง รักษา ศีล   แต มี ศีล บริสุทธิ์   มี ศีล อยู ครบ เปน อัตโนมัติ 
   ( ๔ )   พระ อรยิบุคคล   ม ีจติ เปน อสิระ จาก พระ หอย คอ   และ 
ม ีจติ เปน อสิระ จาก พระ ธาตุ   ผู ใด ทำกรรม ด ีจน ให ผล เปน กศุล วบิาก 
ได แลว   ผู นั้น ยอม พบ กับ สิ่ง ดีๆ แนนอน   เพียง แต ทำตัว ให มี ศีล   ๕   
คุม ใจ   ยอม มี ทรัพย ปลอดภัย   ครอบครัว เปนสุข   ปราศจาก โรค 
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ภัย ไข เจ็บ   เปน ที่รัก ของ มนุษย และ เทวดา   เปน ที่ อบอุน ของ สัตว 
โลก   ฯลฯ   สิ่ง เหลา นี้ เปน ความ จริง ที่ อยู เหนือ กาล เวลา   …     พิสูจน 
ดู สิ ครับ 
 
 
 ๙๐ .   อยากบรรลุธรรมเร็ว
 
 คำถาม       
   เรียน   อาจารย ดร . สนอง . . . ที่ เคารพ 

   หนู อยาก ทำใจ ให ไม ยึด ติด กับ สิ่ง ใดๆ   ทั้ง ปวง ใน โลก นี้   

อยาก บรรลุ ธร รม เร็วๆ   อาจารย เคย บอก วา ให มี สติ ตลอด ทั้ง วัน   

หน ูพยายาม เกาะ ตดิ กบั ลม หายใจ   แต ก ็ทำ ไม ได นานๆ   จติ มนั จะ ไม 

จบั อยู นาน   และ หน ูก ็ไม ถนดั กบั ยบุ หนอ - พอง หนอ   พยายาม ระลึก 

รู อิริยาบถ ตางๆ   ให ตอ เนื่อง   แต ก็ ไม กาวหนา ขึ้น เลย   ตอน นี้ หนู ไม 

อยาก จะ เกีย่วของ กบั ภารกิจ ทาง โลก แลว   อยาก จะ ม ีเวลา ปฏบิตั ิ

ธรรม   และ อยาก อยู คน เดียว ไม อยาก พูด คุย   ไม อยาก ออก ไป ไหน   

ไม อยาก ทำ กิจ กร รม ใดๆ   ทั้ง สิ้น   บางที มอง วาการ พูด คุย   การ 

ปฏสิมัพนัธ กบั บคุคล ที ่เกีย่วของ เปน สิง่ ที ่ไมม ีสาระ   บางท ีตอง พดู 

เพือ่ มารยาท   เพือ่ สือ่สาร   ทำงาน   จน บาง คน คดิ วา หน ูหยิง่   เพราะ 

เปน คน พูด นอย   ไมมี การ พูด เพื่อ สนุกสนาน   เฮฮา   และ ชอบ ปลีก 

ตัว อยู เงียบๆ   คน เดียว เปน สวน ใหญ   บาง ครั้ง การ ปฏิบัติ ธรรม ก็ 

ทำให เหงา   และ ขาด ความ เบิก บาน   ราเริง ไป บาง   หนู ขอ   รบกวน 

อาจารย ดร . สนอง . . . ชวย แนะนำ ให หนู มี ความ กาวหนา ใน ธรรม   

๑๘๘



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒๐  :  191     

และ มี ความ สุข อยู ใน ขณะ ปจจุบัน   แม จะ ตอง อยู คน เดียว ดวย นะ 

คะ   หนู อยาก ปฏิบัติ ธรรม จน จิต ถึง ฌาน และ หลุด พน ใน ที่สุด คะ 

 ดวย ความ เคารพ 

 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด ปฏิบัติ ผิด ทาง   ผู นั้น ยัง มี อารมณ เหงา เกิด ขึ้น ได 
   ผู ใด ยัง เอา จิต ไป ผูก ติด เปน ทาส ของ คำ พูด คน อื่น   ผู นั้น 
ยัง เขา ไม ถึง ธรรม ที่ ปฏิบัติ   หรือ ยัง มี ความ เห็น ผิด นั่นเอง 
   ผู ใด ยัง มี ความ อยาก   –   ความ ไม อยาก   ผู นั้น ยัง มี จิต เปน 
ทาส ของ ตัณหา   หาก นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม   ยอม เขา ไม ถึง 
ธรรม ที่ ปฏิบัติ   เพราะ ยัง มี กิเลสมาร   ( ตัณหา )   เปน ตัว ขวาง กั้น 
   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา   ตอง ทำใจ ให เปน อิสระ จาก กิเลส ที่ 
กลาว ถึง   แลว เอา ศีล ที่ บริสุทธิ์ ลง คุม ใจ   มี สัจจะ   มี ความ เพียร   
แลว โอกาส เขา ถึง ธรรม ยอม มี ได เปน ได 
 
     
 ๙๑ .   อยากเรียนหนังสือเกง
 
 คำถาม   
   สงสัย คะ   อยาก เรียน หนังสือ เกง   ไม ทราบ วา ตอง นั่ง 

สมาธิ แบบ วิปสสนา กรรมฐาน ( พอง หนอ   ยุบ หนอ )   หรือ 

 สมถ กรรมฐาน ( เพง ที่ หนา ผาก )   คะ 

 ขอบคุณ มาก คะ 
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 คำ ตอบ 
   พอง หนอ   –   ยุบ หนอ   เปน อุบาย ฝก จิต ให เกิด สติ   แลว 
ผล ที่ เกิด ตาม มา คือ   จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ฉะน้ัน   ควร นำ เอา อยาง 
ใด อยาง หนึ่ง ใน กรรมฐาน   ๔๐   ที่ ถูก กับ จริต   มา เปน องค บริกรรม   
โอกาส ที่ จิต จะ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   แลว สง ผล ให คล่ืน สมอง เปล่ียน 
โดย อัตโนมัติ   มี ผล ถึง ทำให เรียน หนังสือ เกง   ยอม เกิด ขึ้น ได 
   แนวทาง ที่ ฝก ได ใน ปจจุบัน   คือ   กอน นอน สวด มนต บท 
สรรเสรญิ คณุ พระ รตันตรยั    สวด มนต แลว เสรจ็   กำหนด ลม หายใจ 
เขา ออก นาน   ๑๕   –   ๓๐   นาที   ทุก วัน   และ ทำ ตอ เนื่อง ยาวนาน   ๓   
เดือน   แลว โอกาส ทำให เปน คน เรียน หนังสือ เกง   ยอม เกิด ขึ้น ได     
 
 
 ๙๒ .   หนูถูกวาโงและบา
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน อาจารย ดร . สนอง ที่ เคารพ 

   หน ูม ีคำถาม เกีย่ว กบั ความ เหน็ ที ่ถกู หรอื ผดิ มาร บก วน ให 

อาจารย ชวย ชี้แจง นะ คะ   เรื่อง มี อยู วา ตัว หนู กับ แฟน คบ กัน มา ได 

ประมาณ ป กวาๆ   เรา สอง คน สนใจ ธรรมะ ทั้ง คู   หนู เห็น ประโยชน 

ของ การ ปฏิบัติ ธรรม ที่ วา มัน ทำให หนู มี สติ เร็ว ขึ้น   ไม ติด อยู กับ 

อารมณ ที่ ชอบ หรือ ไม ชอบ เปน เวลา นาน   พูด อยาง มี สติ มาก ขึ้น   

อยาง เชน เวลา จะ พดู เพอ เจอ สติ ก ็จะ มา กำกับ เลย วา ไมม ีประโยชน   
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หนู คิด วา มัน เปน จุด เริ่ม ตน ที่ ดี   เปน รากฐาน ที่ มั่นคง ใน การ พัฒนา 

ตัว เอง ใน ขั้น ตอๆ ไป 

   สวน แฟน หนู มี เปา หมาย ใน การ เปน พระ โสดาบัน ใน ชาติ 

นี้   เขา บอก หนู วา เขา อยาก จะ อยู ใน สภาพ แวดลอม ที่ ดี   อยู กับ คน 

ที่ ชวย ให เคา มี พัฒนาการ   ( คบ บัณฑิต   ไม คบ คน พาล )   เขา จึง เริ่ม 

พยายาม ขอ ให หนู เปลี่ยนแปลง เชน   ไม ให ใส น้ำหอม   ไม ให แตง 

หนา เวลา ไป บาน เขา   หลาย ครั้ง ที่ หนู ถูก วา โง และ บา ที่ ยัง ยึด ติด 

กับ เรื่อง พวก นี้   เขา อยาก เห็น หนู มี ปญญา ปลอย วาง เร่ือง พวก นี้ 

ได   เขา บอก ดวย วา ถา หนู ไม ทำ ตาม ที่ เขา บอก แลว ชอง วาง   ( ทาง 

ปญญา )   ระหวาง หนู กับ เขา มี มาก เกิน ไป เรา ก็ คง ตอง เลิก กัน 

   หนู เอง เขาใจ วา เขา ปรารถนา ดี   และ จริงๆ หนู เอง ก็ ทำ 

ตาม ที่ เขา ขอ ได   ถึง แม จะ ไม เต็มใจ เทาใด นัก เพราะ ใน ใจ ก็ คิด วา   

เขา คอน ขาง จะ ล้ำ เสน เรื่อง สวน ตัว ของ หนู   และ โดย พื้น ฐาน นิสัย 

ที ่เขา เปน คน เอาแต ใจ ตวั เอง   เรียก งายๆ วา หวงั ด ีแต ตอง ได ตาม ที ่

ตองการ   ไม เชน นั้น ก็ จะ เก รี่ ย วก ราด   การ ทำ ตาม ที่ เขา ขอ อาจ จะ 

เปนการ ทำราย เขา โดย ทาง ออม   ถา หนู ยอม ทำ ตาม ใน คร้ัง นี้   ใน 

อนาคต เขา ก็ ตอง มี เรื่อง มา ขอ ให หนู เปลี่ยน อีก   ไม จบ ไม สิ้น ดู จาก 

แนว โนม ที่ ผาน มา 

   หนู คิด วาการ ปฏิบัติ ที่ ถูก ตอง คือ   การ มี สติ อยู กับ ตัว เอง   

ดู กาย   ดูใจ ตัว เอง   เวลา มี สิ่ง สัมผัส จาก ภายนอก   หรือ แม กระทั่ง 

ภายใน ใจมา กระทบ   ก ็ไม ยนิด ียนิราย ไป กบั มนั   ใน กรณ ีแฟน หนู   หนู 

จึง มอง วา เขา มี แนวคิด ที่ ไม ถูก ตอง เทาใด นัก   เพราะ เขา ตองการ 

จะ หาส ภาพ แวดลอม ที่ ได ดั่ง ใจ เขา   หรือ อยาง นอย ก็ ใกล เคียง   
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เขา ไม สามารถ อยู กับ สิ่ง รอบ ตัว   ที่ มัน ก็ เปน ของ มัน อยู อยาง นั้น 

ได   สำหรับ หน ูสภาพ แวดลอม นัน้   มนั คง ไมม ีอยู จรงิ เพราะ ไมม ีใคร   

หรือ สิง่ ใด จะ ด ีได ตาม ที ่เรา ตองการ   แมแต ตวั เรา เอง ก ็ยงั ขดั แยง 

ใน ตัว เอง   นับ ประสา อะไร กับ คน อื่น 

   ทัง้นี ้ทัง้ นัน้ หน ูอาจ จะ ม ีความ เห็น ที ่ผดิ   จงึ รบกวน อาจารย 

ชวย ตอบ คำถาม ดังนี้ นะ คะ 

   -   จำเปน หรือ ไม ที่ หนู ควร จะ เปลี่ยน ตัว เอง ตาม ที่ แฟน ขอ   

จำเปน   /   ไม จำเปน เพราะ อะไร คะ 

   -   ความ คิด ของ แฟน หนู   ที่ จะ หา ปจจัย ภายนอก ที่ ดี   หรือ 

เปลีย่น สิง่ ที ่เปน อยู ให ด ีตาม ที ่เขา ตองการ   ถา เปลีย่น ไม ได   ก ็ออก มา 

จาก สิ่ง นั้น / คน นั้น เปน ความ คิด ที่ ถูก ตอง หรือ ไม   เพราะ อะไร คะ 

   -   เรา จะ มี วิธี ใน การ อยู รวม กับ คน ที่ เอา ตัว เอง เปน ที่ ตั้ง 

โดย เปน กัลยาณมิตร อยางไร คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ อาจารย ที่ เมตตา ตอบ คำถาม คะ 
 
 คำ ตอบ 
   -   ไม จำเปน ตอง เปลี่ยน ความ เห็น ถูก ของ ตัว เอง   ให กลับ 
ไป มี ความ เห็น ผิด เหมือน เขา 
   -   เปน ความ คิด ที่ ผิด ไป จาก ธรรม   เพราะ พระ พุทธะ สอน 
พุทธ บริษัท ให แก ปญหา ที่ ตัว เอง   มิได สอน ให ไป แก ปญหา ที่ ผู อื่น 
   -   หาก คิด จะ อยู รวม   ผู ถาม ปญหา ตอง ให อภัย เปน ทาน 
กับ ทุก สิ่ง ที่ เขา ทำเหตุ ขัดใจ   และ ดู ให ออก วา เขา เปน ครู ที่ มี ความ 
เห็น ผิด   ซึ่ง เรา จะ ไม ประพฤติ เชน เขา 
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๙๓ .   รักโครงกระดูกมากกวารักลูก
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   คะ 

   ปกต ินัง่ สมาธ ิภาว นา พทุโธ คะ   แต ขณะ นัง่ สมาธ ิม ีแต สงบ 

กับ คิด   ( แบบ ยัง รูตัว คะ )   ไม ได สมาธิ ขั้น ไหน เลย   คราว หน่ึง   เริ่ม 

นั่ง ได ไม นาน คะ   ประมาณ   ๑๐   นาที   เห็น วา มี จิต ของ ตัว เอง เกาะ 

อยู ชวง กลาง กระดูก สัน หลัง   แลว รัก โครง กระดูก นี้ มากๆ   สัก พัก 

โครง กระดูก นี ้ก ็ปน เปน ผง ลง ไป กอง กบั พืน้ ตอ หนา ตอตา เลย   แลว 

จติ รองไห สะอกึ สะอืน้   เหมอืน กบั ของ รกั ทีส่ดุ ใน ชวีติ   ( รกั มากกวา 

ลูก อีก คะ )   สลาย ไป คา มือ เลย   ตอน นั้น เหมือน กับ วา เรา ไม มีที่ยึด 

เหนี่ยว   เรา จะ ไป เกาะ กับ อะไร   จำ ได วาที่ เรา สวด มนต   “ที่ พึ่ง อื่น 

ของ ลกู ไมม ี  พระพทุธเจา เปน ที ่พึง่ อนั ประเสริฐ ของ ลกู ”   จงึ นอม ใจ 

ไป หา พระพทุธเจา   ขณะ นัน้ สะอ้ืน มาก จน ตอง ออก จาก สมาธ ิ  ( ยงั 

สะอื้น ตอ อีก พัก ใหญ )   จาก นั้น ทั้ง วัน   มอง รางกาย ตัว เอง   เหมือน 

มอง สามี นอกใจ   ใจ มนั ดานๆ   ไม เหมอืน เดมิ คะ   ไม แตง ตวั   ไม อยาก 

สวย   แค ดแูล ความ สะอาด เรยีบรอย ก ็พอแลว   ผาน มา เกอืบ ป แลว 

ก็ ยัง เปน แบบ นี้ คะ 

   ๑ .   กราบ เรียน ถาม แนว การ ปฏิบัติ และ การ พิจารณา ตอ 

ไป คะ 

   ๒ .   อาศัย อยู   อ . หาดใหญ   จ . สงขลา คะ   ขอ ทาน อาจารย 

โปรด แนะนำ อาจารย ที่ เขา พบ ได และ ให แนวทาง ปฏิบัติ ได คะ 
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   ขอ บุญ ที่ ขาพเจา สราง มา   ( แม จะ ไม มาก นัก )   จง ชวย 

บำรุงสุข ภาพ กาย และ ใจ ของ ทาน อาจารย   อายุ ยืนยาว นาน   แข็ง 

แรง ตลอด อายุขัย   และ ดวย เมตตา บารมี ของ ทาน อาจารย   ขอ 

ขาพเจา ได เห็น ธรรม ที่ ทาน อาจารย เห็น แลว ดวย เทอญ   สาธุ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง คะ 

 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   รักษา สภาพ ความ เห็น ที่ ถูก ตรง กับ ความ เปน จริง 
วา   “ ที่ พึ่ง อื่น ใด ใน โลก   ไมมี อยู จริง   ธรรมะ ของ พระพุทธเจา เปน 
ท่ี พึ่ง อัน ประเสริฐ นั้น แนแท ”   ระลึก ถึง ประโยค นี้ อยู เสมอ ที่ นึก ได   
ระลึก ทกุ คร้ัง ที ่วาง จาก งาน   โดย ม ีความ เพยีร และ ม ีสจัจะ เปน แรง 
สนับสนุน   นี่ คือ ทาง ปฏิบัติ ที่ ควร ดำเนิน ตอ ไป 
   ( ๒ )   แนะนำ ให ไป กราบ และ สนทนา ธรรม กับ หลวง พอ 
เอี้ยน   สำนัก ปฏิบัติ ธรรม วัง สันติ บรรพต   อ .   เมือง   จ .   พัทลุง 
 
 
 ๙๔ .   เครียดมา ๓ ปแลวคะ
 
 คำถาม    
   เรียน   ดร .   สนอง 

   ดิฉัน ขอ ปรึกษา หนอย คะ   ตอน นี้ เครียด มาก เครียด มา   

๓   ป   แลว คะ   ดิฉัน ขอ เลา เรื่อง ของ ดิฉัน นิด หนอย นะ คะ วา ดิฉัน 
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ทำงาน ใน   กทม .   มี ลูก ดวย กัน   ๒   คน คะ   ( ๔   ขวบ   กับ   ๒   ขวบ คะ)   

แต สามี อยู เชียงใหม   โดย ปกติ ก็ เจอ กัน ไม บอย อยู แลว คะ   ดิฉัน 

ก็ พยายาม ทำ ตาม คำ แนะนำ ของ ทั้ง หลวง พอ หลาย องค   ที่ ให นั่ง 

กรรมฐาน   และ คน อื่นๆ   ที่ วา ตอง ยิ้ม เสมอ คะ   แลว เคา จะ กลับ มา 

เอง คะ   ดิฉัน ก็ ยิ้ม แลว นะ คะ   แต วา เวลา ที่ เรา เจอ กัน มัน ก็ แค   ๒ - ๓   

วัน   ตอ ครั้ง   ( เคย จะ มา แค ประมาณ   ๑ - ๒   หรือ   ๓   อาทิตย / คร้ัง)   

ก็ เลย ทำให ยิ้ม   ( เปน ป เลย นะ คะ )   นั้น ไม ชวย อะไร   เพราะ   เคา เจอ 

กบั เมยี นอย บอย กวา คะ   แค ไม ทะเลาะ กนั เทานัน้ เอง   แต ตอน นี ้ยิง่ 

หนัก เขาไป ใหญ คะ   เพราะ เมยี นอย มา ทำงาน ที ่  กทม .   เขา ก ็ชดัเจน 

มากวา ไป อยู กับ มัน มากกวา คะ   แทบ ไม มา บาน เลย คะ   จะ มา ที ก็ 

ทะเลาะ ขู กัน เกือบ แย คะ   เหนื่อย ใจ มากๆ เลย คะ 

   ดฉินั กอ็าน เจอ อกี คำ แนะนำ ของ หลวง พอ พระ ฤาษ ีลงิ ดำ 

และ หลวง พอ สนอง   วัดสังฆทาน คะ   ที่ วา   “ ยก สามี ให เมีย นอย   ไป 

เลย จะ ได ทานบารมี ดวย ”   ดิฉัน ก็ พยายาม ทำใจ เชน นี้ นะ คะ   เมื่อ 

รู วา สามี ไป อยู กับ เมีย นอย   แต ก็ อด โทร ไป ตอวา สามี ไม ได คะ   วา 

ทำไม ไม มา หา ลูก เลย   สงสาร ลูก มาก คะ   เหนื่อย ใจ มาก คะ   ทุก วัน 

นี้ ก็ นั่ง กรรมฐาน และ แผ เมตตา ทุก วัน นะ คะ   ทำ มา เปน ปๆ แลว คะ   

เมื่อ ไหร จะ ใช หนี้ กรรม หมด ซะ ที คะ   ความ อดทน มัน นอย ลง ทุกที   

เพราะ สามี ก ็ยิง่ แขง็กราว ขึน้ ทกุท ีเลย คะ   ตอน นี ้ก ็ไม มา บาน หา ลกู 

แลว คะ   ดฉินั พยายาม ตดัใจ นะ คะ แต ก ็ทำ ยาก เหลอื เกนิ คะ   ขอ คำ 

แนะนำ วา จะ ตัดใจ และ ปลอย วาง อยางไร ดี คะ 

   ดิฉัน พยายาม จะ ไม มอง วา เขา เลว นะ คะ   แต ใน บาง คร้ัง 

ก็ อด ไม ได คะ   ขอบคุณ มาก คะ 
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 คำ ตอบ 
   หล วง พอ ฤาษ ีลงิ ดำ   และ หลวง พอ สนอง   แหง วดัสงัฆทาน   
แนะนำ ได ถกู ตรง แลว   แต ผู ถาม ปญหา ยงั ประพฤต ิไม ถกู ตรง   ตาม 
ที ่ทาน ทัง้ สอง แนะนำ   ปญหา จงึ ยงั คง มไิด รบั การ แกไข   เมือ่ ใด ที ่ผู 
ถาม ปญหา มี   กาย   วาจา   ใจ   ตรง กับ คำ แนะนำ   ปญหา ยอม หมด 
ไป แนนอน 
 
             
 ๙๕ .   สงอารมณ มาใหตรวจ
 
 คำถาม    
   เรียน   อาจารย สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   นาน แลว ไม ได เขียน มา ปรึกษา อาจารย   ขอ เลา ถึง ความ 

คืบ หนา ใน การ ฝก ปฏิบัติ   คือ ชวง นี้ รูสึก วา สามารถ ประคอง จิต ที่ 

มี ความ   คิด ดี   มี เมตตา   หวัง ดี กับ ผู อื่น   ดวย ความ จริงใจ   แต อยู 

ใน ชวง พฒันา   ยงั ไม อยู แบบ นี ้ได ตลอด เวลา คะ   คลายๆ จติ รบั รู วา 

จะ ตอง ชดใช กรรม ที่ เคย ทำ ไว ทุก อยาง   เมื่อ ทราบ ดวย จิต อยาง 

นี้ รูสึก วา   จิต สงบ และ นอม รับ  ประกอบ กับ รูสึก รัก ผู อื่น ได อยาง 

จริงใจ   และ มี จิตใจ ออน โยน ขึ้น   มี ความ สุข ที่ ละเอียด มาก ขึ้น   ไม 

ทราบ วา ดิฉัน ฝก มา ถูก ทาง ไม คะ   และ ตอง ทำ อยางไร ตอ ไป บาง 

คะ   ขอ รบกวน อาจารย แค นี้ คะ 

 ขอบพระคุณ คะ 

๑๙๖
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 คำ ตอบ 
   ฝก ได ถูก ทาง แลว   ผู ไม ประมาท ควร รักษา ความ เห็น ถูก 
ตาม ธรรม เชน นี้ ให คง อยู   ดวย การ เจริญ พละ   ๕   อยู เสมอ   จน ใจ 
มี กำลัง ตานทาน อำนาจ ของ มาร ได ทุก ขณะ ตื่น   นี่ คือ สิ่ง ที่ แนะนำ 
ให ประพฤติ ให ได แลว   ธรรม ยอม คุม รักษา ผู ประพฤติ ธรรม   จึง 
จะ เปน ความ จริง ได 
 
 
 ๙๖ .   อยากใหลูกไดทำบุญ
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 

   ใน วนั ที ่  ๑๐   กรกฏ า คม   ๒๕๕๔   เปน วนั งาน บรรยาย ธรรม 

ของ ทาง ชมรม กลัยาณ ธรรม   และ เปน วนั เกดิ ของ ลกูสาว ดวย   ถา 

ดิฉัน ไป รวม ฟง ธรรมะ   แต อยาก ให ลูก ได ทำบุญ ใน วัน เกิด ดวย จะ 

ตอง ทำ อยางไร บาง คะ   ( ลูกสาว ไม ได ไป ฟง ธร รมะ ดวย นะ คะ ) 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 

 
 คำ ตอบ 
   การ ทำบญุ มไิด เกดิ จาก การ ฟง ธรรม เพยีง อยาง เดียว   แต 
การ ประพฤติ บญุ กริยิา วตัถ ุ  ๑๐   คอื   บำเพ็ญ ทาน   รกัษา ศลี   เจรญิ 
จติตภาวนา   ประพฤต ิออนนอม   ชวย เหลอื ผู อืน่   อทุศิ ความ ด ีให คน 
อื่น   เห็น คน อื่น ทำความ ดีแลว อนุโมทนา   ฟง ธรรม   สั่ง สอน ธรรม   
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และ ทำความ เหน็ ให ตรง   ที ่บอก มา ทัง้หมด นี ้  ผู ใด ประพฤต ิแลว ได 
บญุ   ฉะน้ัน   ควร บอก ลกูสาว ให ม ีจติ ระลึก อยู กบั บญุ กริยิา วตัถ ุทกุ 
เวลา นาที   วา เมื่อ ประพฤติ ได แลว   บุญ ยอม เกิด ขึ้น   โดย ไม ตอง รอ 
ให ถึง วัน เกิด 
             
       
 ๙๗ .   วัดมีสัปปายะมากกวาที่บาน
 
 คำถาม    
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 

   หน ูอยาก เรยีน ถาม ทาน อา จาร ยฯ ใน เรือ่ง ของ การ ปฏิบตั ิ

ธรรม คะ   หนู เริ่ม ปฏิบัติ ธรรม ตั้งแต เขา พรรษา   เดือน กรกฎ า คม   

๒๕๕๓   ที่ ผาน มา   ตอน เริ่ม ปฏิบัติ ใหมๆ   หนู ได เขาไป อยู ใน สำนัก 

ปฏิบัติ ธรรม   ๓   เดือน   ตั้งแต เขา พรรษา   จน กระทั่ง ออก พรรษา   

ตอ จาก นั้น หนู ก็ ปฏิบัติ ธรรม มา เรื่อยๆ   แต การ ที่ เรา อยู ใน วัด มี 

สภาพ มี สังคม แคบ มากกวา เรา จึง ปฏิบัติ ได ดี   แต พอ ออก มา เจอ 

กับ กิเลส หลายๆ อยาง ทำให บาง ครั้ง ก็ ทอ ตอ การ ปฏิบัติ   หนู เร่ิม 

ปฏิบัติ ไม สม่ำเสมอ   แต หนู ไม ทิ้ง   และ ไม ลืม ใน สิ่ง ที่ พระ อาจารย 

ทาน สั่ง สอน   จน มา วัน หนึ่ง เมื่อ ไม นาน   หนู ได มี โอกาส ฟง ธรรม ที่ 

ทาน อา จาร ยฯ   บรรยาย   จาก   เว็บ ยู ทูฟ 

   หนู รูสึก วา แนวทาง ที่ หนู ปฏิบัติ มา ตรง กับ ที่ ทาน พระ 

อาจาร ยฯ ได ปฏิบัติ มา กอน   และ หนู ก็ มั่นใจ และ มี กำลัง ใจ ปฏิบัติ 

มาก ยิ่ง ขึ้น   คือ หนู เชื่อ ใน เรื่อง ของ นิมิต   แต ไม ยึด ติด   เชื่อ ใน 
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เรื่อง ของ ภพ ภูมิ ตางๆ   ทาน พระ อาจารย ที่ วัด ทาน สอน เร่ือง   
วิปสนาญาณ   ที่ หนู เขาใจ คือ   การ พิจารณา ความ เปน จริง ของ สิ่ง 
ไม เที่ยง ฯลฯ   ประกอบ ดวย   อนุ ญาณ สมาบัติ   นิมิต ญาณ สมาบัติ   
นิโรธ ญาณ สมาบัติ   และ อรหันต ญาณ สมาบัติ   หรือ เรียก งายๆ วา 
สาย ละ   ละวาง กิเลส ทุก อยาง ที่ เปน กิเลส ที่ อยู ใน ใจ ฯลฯ 
   หลัก ปฏิบัติ ที่ ทาน สอน คือ   ทาน ให เพง ออก ตาม แสง   ไม 
ตอง ไป ยึด ติด กับ คำ บริกรรม   แลว ตั้ง จิต ให จิต ออก ไป ใน สถาน ที่ 
ตางๆ   บาง ครั้ง เมื่อ หนู ปลอย จิต ให วาง   ก็ จะ นิมิต   เปน ผี   หรือ เปน 
สถาน ที่ ตางๆ   ทาน บอก วา ให ปลอย ออก ไป เลย   แลว ให ยอน กลับ 
มา พิจารณา ดู ตัว เรา เอง   ดู กระดูก   ดู ความ ไม เที่ยง แท   ดู อสุภ ะ 
ใน รางกาย   ให เกิด ความ เบื่อ หนาย   หรือ ดู ภพ   ภูมิ ตางๆ   เพื่อ ที่ จะ 
ให เรา รูสึก ละอาย ตอ บาปกรรม วา บาปกรรม มี จริง และ ผล ของ 
บาปกรรม นั้น เปน อยางไร เพราะ วา ถา เรา ไมรู เอง เห็น เอง   เรา จะ 
ไมมี ความ ยับ ยั้ง ชั่งใจ   และ การ ปลอย วาง ตอ สิ่ง ตางๆ ก็ ใช ใน ชีวิต 
ประจำ วัน เรา ได 
   ทาน อาจารย คะ   หนู อยาก เรียน ถาม ทาน วา 
   ๑ .   ทาน อาจารย มี ความ คิด เห็น อยางไร เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ หนู 
รู และ ปฏิบัติ มา   หนู มา ถูก ทาง พน ทุกข หรือ ยัง คะ 
   ๒ .   หนู อธิ ษฐาน มา ตลอด วา เมื่อ สังขาร หยาบ หนู พัง แลว   
หนู ขอ ให หนู ได ปฏิบัติ ธรรม อยู บน สวรรค   ไม นิพพาน ได สวรรค ก็ 
ยัง ดี   แลว ปฏิบัติ ขึ้น ไป เรื่อยๆ   หนู เบื่อ ความ เสื่อม ของ คนใน โลก 
เหลอื เกนิ   บาง ครัง้ หน ูอยาก อยู คน เดยีว ใน ที ่ที ่สงบ แต หน ูยงั ทำ ไม 
ได เพราะ หนู ยงั ม ีกรรม   หนู ตอง ทำ และ ปฏบิตั ิจติ อยางไร ถงึ จะ สม 
ความ ปราถ นา คะ 
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   ๓ .   หนู เปน คน ที ่หวัน่ ไหว ตอ สิง่ เรา งาย   เชน   คำ พดู ของ คน 
ก ็เกบ็ เอา มา คดิ   คดิ เล็ก คดิ นอย   ทัง้ เร่ือง งาน   เรือ่ง สวน ตวั จน ตอน 
นี ้หนู ปวย เปน ไมเกรน แลว คะ   และ เปน คน ใจรอน คะ   เวลา ม ีปญหา 
อะไร หนู ไม อยาก นั่ง เลย คะ   มัน ทอๆ   หนู อยาก ขอ ความ เมตตา 
ทานอาจารย แนะนำ กุศโลบาย ใน การ ลด   ละ   เลิก   อารมณ เหลา 
นี้ เพิ่ม เติม คะ 
   ๔ .   หนู เปน คน จิต ออน   เวลา นั่ง วิ ปส นา กรรมฐาน   เมื่อ มี 
นิมิต เห็น ผี   หนู จะ ตกใจ วูบ   และ สมาธิ จะ หาย หนู ตอง ทำ อยางไร 
คะ หนู ถึง จะ นั่ง ตอ ได คะ 
   ขอก ราบ ขอบพระคณุ ทาน อาจารย นะ คะ   และ ขอ ให บญุ กศุล 
แหง ความ ด ีเหลา นี ้จง ดล บนัดาล ให ทาน อาจารย ม ีสขุภาพ รางกาย 
แข็ง แรง   และ ขอ ให ทาน สม ความ มุง หวัง ทุก สิ่งทุก อยาง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ผู ถาม ปญหา  ปฏิบัติ ไม ถูก ทาง   จึง ยัง ไม ทำให พน ไป 
จาก ความ ทุกข 
   ( ๒ )   ปรารถนา ไป เกดิ เปน เทวดา   ( ชาว สวรรค ทัง้ เพศ ชาย 
และ เพศ หญิง )   ควร ทำ เปน สาม ขั้น ตอน ดังนี้ 
   ก .   สราง มหา ทาน เชน เลี้ยง พระ เจ็ด วัน   พิมพ หนังสือ 
ธรรมะ เผย แพร   สราง โรง ทาน ให คน หมู มาก ได ใช ประโยชน   ฯลฯ 
   ข .   อธิษฐาน เกิด ใน สวรรค และ ได ปฏิบัติ ธรรม 
             ค .   ทำเหต ุให ตรง   คอื   บำเพญ็ ทาน พรอม ทัง้ รักษา ศลี   หรอื 
ประพฤติ กุศล กรรม บท   ๑๐   ตลอด ชีพ   เมื่อ ใด ที่ เหตุ ปจจัย ลงตัว   
ความ สมปรารถนา ยอม เกิด ขึ้น 
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   ( ๓ )   การ ที่ จิต เกิด อารมณ หวั่น ไหว   นั่น เปน เคร่ือง บง ชี้ วา   
จิต มี กำลัง ของ สติ ออน 
   การ ปวย เปน ไมเกรน   หาก เปน ดวย เหตุ แหง กรรม   คือ 
อดีต ได เคย ประพฤติ เบียดเบียน สัตว   ( รูป นาม )   เชน   ทุบตี ที่ ศีรษะ   
หรือ ทำให ศีรษะ ได รับ บาด เจ็บ ถึง ขั้น ทุกข ทรมาน 
   การ มี อารมณ รอน   ( โทสะ )   เกิด ขึ้น จาก สาม เหตุ ใหญ   
คือ 
   ก .   จิต มี อัตตา 
   ข .   มี สิ่ง ขัดใจ เขา กระทบ จิต 
   ค .   จิต มี กำลัง ของ สติ ออน   จึง รับ สิ่ง ขัดใจ เขา ปรุง เปน 
อารมณ รอน   หรือ ที่ เรียก วา   โทสะ 
   หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค จะ แกไข ปญหา นี้ ตอง 
   ก .   ทกุ ครัง้ ที ่ม ีสิง่ ขดัใจ เขา กระทบ จติ   ตอง ให อภยั เปน ทาน 
อยู เสมอ   จน กระทั่ง เกิด คุณธรรม ที่ เรียก วา   เมตตา   ขึ้น ใน ดวง จิต 
แลว   ยอม ทำให เปน คน มี อารมณ สงบ และ เย็น 
   ข .   เจ ริญ วิ ปส สน กรรมฐาน   จน เกิด ปญญา เห็น แจง   แลว 
ใช ปญญา เห็น แจง   พิจารณา ขันธ   ๕   ( รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   
และ วิญญาณ )   จน เห็น วา ดับ ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   และ จะ ทำให 
อตัตา คอื ตวั ตน   หรือ ความ เหน็ แก ตวั   ดบั ตาม ไป ดวย   แลว จะ ทำให 
อารมณ รอน   ( โทสะ )   หมด ไป อยาง สิ้น เชิง 
   ( ๔ )   ตองหา ครู ผู มี ประสบการณ ตรง และ เขา ถึง ธรรม 
ที่ ปฏิบัติ   คอย ชวย ชี้แนะ วิธี แก ปญหา ที่ ถูก ตอง   ซึ่ง เรื่อง นี้ ทาน 
เจา คุณ โชดก   เคย พูด กับ ผู ตอบ ปญหา วา   “ ถา เห็น นิมิต ไม ดี   
แลวทำใหตกใจ กลัว   ตอง เปด ไฟ ให สวาง   แลว ลืมตา ดู ให ชัด ”   จึง 
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จะ รูวา   นิมิต นั้น ไมใช มี อยู จริง   คือ รู จริง ใน เรื่อง ใด แลว   จะ ไม กลัว 
ใน เรื่อง นั้นน่ันเอง 
 
 
 ๙๘ .   เขาเปนมือปนรับจาง
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   อาจารย สนอง   ว รอุ ไร 
   สวัสดี คะ อา จาร ยฯ   หนู เปน ชาว พุทธ อีก หนึ่ง คน ที่ ใคร 
จะ ใฝ รู ใน ธรรมะ ของ พระพุทธเจา   และ หนังสือ ที่ มีชื่อ วา   “ ทาง 
สายเอก ”   ของ อาจารย   เปน หนังสือ ที่ เปลี่ยน ชีวิต หนู จริง   ๆ    หนู 
เคย ได ม ีโอกาส ไป ฟง อาจารย บรรยาย ที ่โรง พยาบาล สรุาษฎรธานี   
แลว อาจารย ก็ มี เมตตา ไตถาม หนู วา หนู ทำงาน ที่ไหน   พอ หนู บอก 
วา หนู ทำงาน ท่ี สำนักงาน อัยการ   อาจารย ก็ บอก หนู วา หนู รู หรือ 
เปลา  วา ใน นรก นะ   มี ผู พิพากษา อยู เหมือน กัน นะ   เพราะ ตัดสิน คน 
ผดิ   ตอง ไป รบั เวร รบั กรรม   หน ูก ็ไมรู วา แรง จติ อธษิฐาน ของ หน ูใน 
ทุก ๆ    ครั้ง ที่ มี ปญหา   หนู จะ นึกถึง อาจารย ตลอด คะ   หนู ภาวนา ใน 
ใจ วา ให ชวย หนู ดวย   หนู เหมือน จะ ถึง ทาง ตัน แลว   เหมือน กับ   ณ 
ตอน นี้   ชีวิต มัน มี ปญหา เขา มา   หนู เคย คิด นะ คะ   วา หนู คง ทำเวร 
ทำกรรม เอา ไว   และ เคย กลาว วาจา วา   หาก หนู ได ทำ อะไร กับ ใคร 
ไว   หนู ก็ จะ ยินดี ชดใช   แต ก็ ไม วาย ที่ ใจ มัน จะ เปน ทุกข อีก นะ คะ 
   หน ูม ีโอกาส ได เจอ กบั ผู หญงิ คน หนึง่   เขา ม ีกจิการ สวน ตวั 
เปน ราน ซุปเปอร มา เก็ต และ ขาย เสื้อผา มือ สอง   เขา เปน คน ชอบ 
ใส ชุด ขาว   แลว เรียก ตัว เอง วา ผู ปฎิบัติ   หนู อยู แรก  ๆ    หนู ก็ รูสึก ดี ๆ    
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นะ คะ   เขา ชอบ ทำบุญ   สวด มนต   ไหว พระ   เขา ก็ พา หนู ไป ใน ทาง 
ที่ ดี   หนู จึง ไป ชวย เคา ขาย เสอ ผา หลัง จาก เลิก งาน ราชการ ตอน 
เย็น   ไป ชวย อยู ระยะ นึง   หนู ก็ มี ปญหา ครอบครัว   ตอง หยา กับ 
แฟน   เคา เปน คน พา ไป หยา   แลว หลัง จาก หยา หนู มา ชวย เขา ขาย 
ของ   ก็ มี ผูชาย มา ชอบพอ หนู   แลว เขา ก็ จะ ชอบ พูด วา หนู นะ อยา 
ใฝต่ำ นะ   ชอบ พูด กับ คน อื่น วา กลัว หนู จะ ใฝต่ำ   ณ   ตอน นั้น หนู รู 
วา เจตนา เขา ดี วา เขา หวัง ดี   ไม อยาก ให หนู ยุง กับ สามี คน อื่น   แต 
อารมณ หนู ตอน นั้นมัน คิด วา เขา วา   หนู ก็ เลย จาก เขา มา   ผาน ไป   
๒   ป   เหมือน มี อะไร ให หนู ตอง กลับ ไป ชวย เขา อีก นะ คะ   ทีนี้ กลับ 
ไป ใน ฐานะ ลูก   เพราะ เขา บอก วา เขา คือ องค แม แหง ฟา   ญาณ 
ของ เทพ ตาง ๆ    จะ ใช ราง ของ เขา ผาน ลง มา   เขา ไวใจ หน ูให หน ูดแูล 
กิจการ ซุปเปอร มา เก็ต   กับ นอง ผูชาย อีก   ๑   คน   ซึ่ง เปน เด็ก วัย รุน   
เหตกุารณ ก ็ดำเนิน ตอ ไป อยาง ปกต ิ  จน กระทัง่   เขา ม ีโอกาส ได รูจกั 
กับ พระองค หนึ่ง   แลว นิมนต ทาน มา พัก ที่ บาน   ๒ - ๓   วัน   อยู หลาย 
ครั้ง   เร่ิม คุย โทรศัพท กัน บอย   ๆ    หนู รูสึก ไม ดี   เตือน เขา บอก วา มัน 
ไม เหมาะ สม   แลว กอ ม ีอะไร หลายๆ   อยาง ใน ตวั เขา ที ่ทำให หน ูรูสกึ 
ไม ดี   แต ระหวาง ที่ หนู ทำงาน   หนู ได เงิน เดือน นะ คะ   เขา ให เดือน 
ละ   ๕,๐๐๐   บาท   แต หนู ยอมรับ นะ คะ   วา หนู เคย เอา เงิน ใน ลิ้น ชัก 
ไป ใช กิน อาหาร บาง   ซื้อ ของ บาง   แต ไมใช เงิน หลัก หมื่น หลัก แสน   
แลว หนู ก็ คิด เสมอ วา   เมื่อ หนู มี หนู จะ คืน เขา ทุก บาท   ไม เคย คิด จะ 
เอา แลว เอาเลย   เพราะ มนั ไม ได มากมาย หนกั หนา   หนู อาจ จะ ไมใช 
คน ด ี  เพราะ ชวีติ หน ูเดิน ทาง ผดิ มา เยอะ   แต หน ูก ็พยายาม แกไข ให 
ทกุ อยาง ด ีขึน้   แลว หลงั  ๆ    กอ ม ีลกู นอง ใน ราน มาบ อก หน ูวา เขา วา 
หนู เสียๆ   หาย ๆ    หนู ไมมี ปญญา และ เกิด โทสะ   วา เขา เสียๆ   หายๆ   
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เหมือน กัน   สุดทาย เขา ก็ ให หนู ออก   แลว เขา กอ มา หา หนู ที่ บาน 
พรอม กับ มือปน   ( มา รูที หลัง คะ วา เปน มือปน รับจาง)   มาบ อก หนู 
วา   หนู ยักยอก เงิน เขา ไป   ๓๐๐,๐๐๐   บาท   เพราะ หนู ทำงาน ที่ ราน 
ให เขา   ๙   เดอืน   เขา บอก วา เขา เคย ได กำไร เดอืน ละ   ๕๐,๐๐๐   บาท   
แต พอ หน ูอยู กบั นอง ผูชาย   เขา ขาดทนุ เกอืบ ทกุ เดือน   มนั เปน เร่ือง 
เปน ราว ใหญ โต   เพียง เพราะ หนู ปาก พลอย   พูด ทุก อยาง ไป ดวย 
อารมณ ชั่ว วูบ จริง  ๆ    จน กระท่ัง เมื่อ วาน นี้   มี คุณ ตา ซึ่ง ทำงาน อยู 
กับ เขา ที่ ราน   โทร มาบ อก หนู วา ให หนู ระวัง ตัว   เพราะ เขา จะ จาง 
มือปน มา ยิง หนู   หนู ก็ บอก แก ไป วา เขา ไม ทำ หรอก   แต ใน ใจ หนู ก็ 
อด คิด ไม ได วา   “ นี่ ฉัน จะ ตอง ถูก ฆา ตา ยงั้ นรึ ”   ถาม วา กลัว มั้ย   หนู 
ตอบ ได เลย วา กลวั   แต หน ูก ็ตัง้ จติ นะ คะ   วา ถา หนู ทำ กบั เขา มา เมือ่ 
อดีต ชาต ิ  หนู ก ็ยนิด ีจะ ชดใช   แต ถา หน ูสามารถ ยงั ทำ ประโยชน ให 
กับ พุทธ ศาสนา ตอ ไป ได อีก   ก็ขอ ให หนู มี ชีวิต อยู ตอ ไป 
   หน ูมอง ไม เหน็ ใคร   ที ่จะ ชีแ้นะ ทาง สวาง โดย อาศัย คำ สอน 
ของ พระพุทธเจา ให หนู ได แก ปญหา กับ ความ ทุกข ตรง นี้ ได   หนู จึง 
สง คำถาม มา หา อาจารย   หนู พยายาม นิ่ง เฉย   ตอนรับ ทุก อยาง 
ดวย ความ สงบ   หนู แผ เมตตา   กรวด น้ำ ให เขา   ขอ ให เขา อโหสิ   ขอ 
ให ศัตรู กลับ กลาย มา เปน มิตร   แต หนู ไมรู วา ทุก อยาง จะ ลงเอย 
อยางไร   หนู ขอ ความ กรุณา อาจารย ได โปรด ชี้แนะ หนู ดวย นะ คะ   
ดวย ความ เคารพ 
 
 คำ ตอบ 
   คำ วา   “ แผ เมตตา ”   หมาย ถึง   ตั้ง ความ ปรารถนา ให ผู อื่น 
มี ความ สุข   ปญหา มี อยู วา ผู ถาม ปญหา มี เมตตา อยู ใน ดวง จิต ไหม    
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เมตตา จะ เกิด ขึ้น ได กับ ผู ใด   ผู นั้น ตอง ให อภัย เปน ทาน กับ ทุก สิ่ง 
ที่ เปน เหตุ ขัดใจ   คน มี เมตตา อยู ใน ดวง จิต   เปน คน มี อารมณ สงบ 
และ เย็น   ตรง กัน ขาม   คน ที่ มี โทสะ และ วา คน อื่น ใน ทาง เสีย หาย   
เปน คน ที ่ไมม ีเมตตา   แลว จะ เอา เมตตา ทีไ่หน ไป แผ ให คน อืน่   ผู ไมม ี
เมตตา   แลว ยัง กระจาย ออก   (   แผ   )   สิ่ง ที่ ตน ไมมี ให คน อื่น   คน อื่น 
ยอม ไม ได รับ อานิสงส แหง การ แผ นั้น   หาก เปน ดังนี้   อกุศล วิบาก 
ยัง มี โอกาส เกิด ขึ้น 
   ถาม ไป วา   :   ขอ ความ กรุณา อาจารย ได โปรด ชี้แนะ 
   ตอบ มา วา   :   หาก ผู ถาม จะ ทำ ตน ให เปน ประโยชน กบั พทุธ 
ศาสนา   ตอง สราง มหา ทาน   แลว อธษิฐาน วา   ขอ ให ตน ได ม ีชวีติ อยู 
เพื่อ ทำ ประโยชน อยาง สุดๆ ให กับ พุทธ ศาสนา กอน   แลว จึง คอย 
ตาย   ผู ใด อธิษฐาน เชน นี้ แลว ผู นั้น ตอง มี สัจจะ   คือ ทำให ถูก ตรง 
ตาม ที่ อธิษฐาน ไว   แลว ความ สมปรารถนา ใน สิ่ง ที่ อธิษฐาน   ยอม 
เกิด ขึ้น 

 ๙๙ .   ไมสบายใจ
 
 คำถาม   
  กราบ เรยีน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง  ดวย ความ ไม สบายใจ   

และ ไม สามารถ ระงับ ได   จึง ตอง ขอ คำ ปรึกษา อาจารย   ดวย ภาพ 

ที่ สง แนบ มา ดวย กัน นี้   เนื่องจาก ที่ บาน เปน ทาว น โฮม  ๓   หอง นอน   
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ไมมี หอง พระ คะ   ได บูชา รูป ครูบา อาจารย มา ที่ บาน   และ หลัง จาก 

ติด ตั้ง   ตาม รูป ที่ แนบ มา   ก็ เกิด ความ ไม สบายใจ อยาง บอก ไม ถูก         

พอ นำ ความ ไป สอบถาม ผู อืน่   ขางบาน บาง   เพือ่น บาง   ยิง่ ทำให ไม 

สบายใจ มาก ขึ้น   . . . .   หอง นอน ไม ได   หองน้ำ ไม ได   ทาง เดิน ไม ดี   . . . .   

หอง พระ ดี ที่สุด   หรือ หอง รับแขก ก็ได   แต ที่ บาน ยัง ไมมี หอง พระ 

คะ   สวน หอง รับแขก อยู ชั้น   ๑   จะ ควร หรือ คะ   ตอน นี้   หนู กั้น หอง 

นอน ไว   เปน พื้นที่ สำหรับ   สวด มนต   เดิน จงกรม   และ   จัด เก็บ พระ 

ประธาน และ พระพุทธ รูป ไว กับ   หลัง ตู ที่ กั้น ระหวาง หอง นอน คะ 

   ขอ ความ เมตตา ทาน อาจารย ชวย ชีแ้จง   แนะนำ ให หน ูดวย 

นะ คะ   สาธุ เจาคะ 

 
 คำ ตอบ 
  ทกุข   หมาย ถึง   ความ ไม สบาย กาย   ความ ไม สบายใจ   บาน 
ที ่ผู ถาม ปญหา ใช อยู อาศัย   คน อืน่ มไิด อยู ดวย   ผู มไิด รวม อยู อาศัย   
ยอม ต ิตงิ อะไร ก็ได   ตาม อารมณ ใจ ของ เขา   แต อารมณ ใจ ของ เรา 
เปน สิง่ ที ่สำคัญ กวา   จะ เอา รปู ครูบา อาจารย ไป ตดิ ตัง้ อยู   ณ   ที ่แหง 
ใด ใน บาน   แลว ทำให ผู ถาม ปญหา สบายใจ   ตำแหนง นัน้ ถอืวา ด ีทีส่ดุ   
ฉะน้ัน จง มี สติสัมปชัญญะ   แลว ใช สติสัมปชัญญะ ของ ตัว เอง เปน 
เครื่อง ตัดสิน ใจ 
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กราบ เรียน สาธุชน ทุก ทาน 
 
  ชม รมฯ   มีน โย บาย ที่ จะ เผยแผ ธรรมะ สู สังคม   ดวย การ 
จัด งาน บรรยาย ธรรม เปน ธรรม ทาน   และ ผลิต สื่อ ที่ สง เสริม การ 
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม   เชน   หนังสือ ,   เทป คลาส เส็ท ,   ซีดี,   
MP3   และ บรจิาค เปน สาธารณ กศุล ไป ยงั สถาน ที ่ตาง ๆ    เปน จำนวน 
มาก 
   ทาน สามารถ ม ีสวน รวม เปน สมาชกิ ชมรม ได    ไม วา จะ เปน 
เพศ ใด   วัย ใด   ไม จำกัด ความ รู   เชื้อ ชาติ และ ศาสนา ดวย การ สละ 
แรง กาย   แรง ใจ    และ รวม บริจาค เพื่อ เปน เจา ภาพ    ใน การ จัด 
งาน ธรรม บรรยาย   เปน เจา ภาพ ใน การ บริจาค หนังสือ ไป ยัง หอง 
สมุด   หรือ วัด ตาง  ๆ    เปนตน   ตาม กำลัง ศรัทธา ของ ทาน   หรือ เขา 
รวม กิจกรรม ตาง ๆ    ของ ชมรม   โดย ไม เสีย คา ใช จาย ใด ๆ    
   ทาน ผู ม ีจติ ศรัทธา ตองการ หนงัสอื และ สือ่ ธรรม ทาน ของ 
ชมรม กัลยาณ ธรรม   กรุณา ติดตอ  
 ชมรม กัลยาณ ธรรม   
   ๑๐๐   ถ . ประโคน ชัย   ต . ปากน้ำ   อ . เมือง  จ.สมุทรปราการ  

 ๑๐๒๗๐ โทร .   ๐๒ - ๗๐๒ - ๗๓๕๓   และ   ๐๒ - ๗๐๒ - ๙๖๒๔  

 โทรสาร .   ๐๒ - ๗๐๒ - ๗๓๕๓      
 ชมรม กัลยาณ ธรรม 
   ๘๙ / ๖ - ๗   ซอย ศึกษาวิทยา     ถ . สาธร เหนือ     แขวง สีลม     
  เขต บางรัก   กทม .   ๑๐๕๐๐ 
   โทร .   ๐๒ - ๒๖๖ - ๘๒๔๕   โทรสาร . ๐๒ - ๒๖๖ - ๓๘๐๗  
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ผล งาน เลม อื่น   ๆ ๆ
 ของ ชมรม กัลยาณ ธรรม 

  .   ทาง สายเอก   ( ฉบับ ภาษา ไทย ปก แข็ง ,   เลม เล็ก , 
     สอง ภาษา ,   และ ฉบับ ภาษา อังกฤษ )  .   บันทึก สนทนา ธรรม   ตาม รอย พอ ,   ศีล และ ปญญา  .   การ ใช ชีวิต ที่ คุม คา ,   ชีวิต ยืนยาว อยาง มี คุณคา  .   มาด สดใส ดวย หัวใจ เกิน รอย ,   ดู รู หน่ึง พรรษา  .   สนทนา ภาษา ธรรม   เลม   ๑   -   ๑๙ .   อัญมณี แหง ชีวิต ,   ประวัติ ทาน พระ อาจารย มั่น  .   อริยมรรค   และ   การ ปฏิบัติ คือ บท พิสูจน  .   ชีวิต หลังค วาม ตาย   ชีวิต ใหม ที่ ตองเต รี ยม ตัว  .   วิธี อยู เหนือ ดวง     และ โอวาท สี่ ของ เหลียว ฝาน  .   อุบาย ทำให จิต สงบ และ กระจก สอง กรรมฐาน  .   ดวง ดี วิถี พุทธ ,   มหัศจรรย แหง จิต ,   ธรรมะ ภาค ปฏิบัติ  .   สัน ติว รบท   และ อริย ธรรม ,   คน ดี ที่ โลก ตองการ  .   รวม รส บท ธรรม ,   การ พัฒนา ศักยภาพ ใน วัย ศึกษา  .   ตาย แลวไป ไหน ,   บริหาร ใจ เพื่อ สราง จิตสำนึก  .   สติ   ๕   อยาง   และ   บท โศลก แหง พุทธ อิสระ  .   บารมี ธรรม สู ความ สำเร็จ ,   เด็ก หญิง พิมพ วดี  .   ให ทาน เพื่อ อะไร ,   พระ คิริ มาน นท สูตร  .   ปฏิบัติ ใน ชีวิต ประจำ วัน ,   เริ่ม ตน ภาวนา   ฯลฯ 
 
นอกจาก นี้ มี เทป คำ บรรยาย ,   ซีดี   และ   MP3   อีก จำนวน มาก  

 ติดตอ ไดที่  ชมรม กัลยาณ ธรรม
 โทร .  ๐๒ -๒๖๖ - ๘๒๔๕  และ   ๐๒ - ๗๐๒ - ๗๓๕๓ 

 www . kanlayanatam . com
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