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คำนำในการจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชา

  คำถาม หลาย คำถาม ใน ชีวิต   เม่ือ ได รับคำ ตอบ ที่ ถูก ตอง   
และ นำ ไป ปฏบิตั ิเปน แนวทาง ใน การ ดำเนนิ ชวีติ   ยอม เปลีย่นแปลง 
ชะตา ชีวิต ไป ใน ทาง ที่ ดี ได มาก   อาจ ถึง ระดับ รอดพน จาก อบายภูมิ   
ทุคติ   วินิบาต ดวย   แต จะ มี สัก กี่ คน ที่ ฉุกคิด วา   นี่ คือ ปญหา ที่ ควร 
หา คำ ตอบ และ ยิ่ง กวา นั้น   จะ มี สัก กี่ คน ที่ จะ ได พบ กัลยาณมิตร ผู รู 
จรงิ    ปรารถนา ด ีดวย เมตตา และ ปญญา ถกู ตรง ธรรม ที ่จะ ชวย จดุ 
ประกาย ทางออก ที่ สวางไสว ให แก เรา   ไม นำพา เรา ให ไป ผิด ทาง 

   ขอ นอม กราบ บชูา พระคณุ   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอไุร   
ที่ เมตตา ตอ ผู อยู ใน หวง ทุกข   สละ เวลา ตอบ คำถาม มากมาย หลาย 
พัน ขอ ในเว็บไซต กัลยาณ ธรรม อยาง ไม เห็น แก เหน็ดเหนื่อย   ดวย 
หวัง ให แสง ธรรม สอง สู จติใจ ผู หลง ทาง ได กลับ มา เห็น ถกู ตาม ธรรม   
ใช ธรรม นำ ชีวิต   พน วิกฤติ สู ความ สุข สวัสดี ใน ที่สุด 

   ใน โอกาส ฉลอง ป มหา มงคล   พุทธ ชยัน ตี   ๒๖๐๐   ป แหง 
การ ตรัสรู ธรรม ของ องค สมเด็จ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา    ขอ นอม 
ถวาย อานิสงส แหงการ เผยแผ ธรรม เพือ่ เปน พทุธ บชูา และ ขอ นอม 
บชูา อาจริย คณุ ทาน   อ.ดร . สนอง   ว รอุ ไร   คร ูผู เปยม เมตตา ของ ชาว 
กัลยาณ ธรรม ทุก คน 
 
              ทพญ . อัจฉรา   กลิ่น สุ วรรณ 
            ประธาน ชมรม กัลยาณ ธรรม 



อนุโมทนากถา

 ดร.สนอง วรอุไร

  ๑๐๕   ปญหา ที่ ถาม มา   มี เหตุ อัน เนื่อง มา จาก บุคคล ใช 
ความ ไมรู จริง ( อวิชชา )   สอง นำทาง ให กับ ชีวิต   จึง ทำให ชีวิต สะดุด   
และ มี ปญหา ให ตอง แกไข   สรรพ สัตว ที่มา สู โลก นี้  ตาง ปรารถนา 
มี ชีวิต สะดวก ราบ รื่น และ มี ความ สุข   พระพุทธ โค ดม เปน ผู รู จริง   
และ รู ทุก สิ่ง ทุกอยาง ( สัพพัญู )   ทรง ชี้ ทางออก ให กับ ชีวิต ของ 
พุทธ บริษัท   ซึ่ง ผู ใด ปรารถนา มี ชีวิต สวัสดี   ตอง พัฒน า จิต ตัว เอง 
ให เขา ถึง ปญญา เห็นแจง   แลว ใช ปญญา นั้น สอง นำทาง ให กับ ชีวิต   
จึง จะสมปรารถนา ได     นอกจาก นี้ ยัง ทรง สอน มิ ให เชื่อ สิ่ง ที่ ไดยิน   
ไดฟง   ได เหน็   ได สมัผสั ตาม หลัก กา ลาม สตูร   แต หาก ใคร ผู ใด พฒันา 
จิต ตนเอง จน เขา ถึง ความ รู สูงสุด ได แลว   ผู นั้น ยอม มี ศักยภาพ 
คัดกรอง สิ่ง ที่ ไม จริง ออก จาก สิ่ง ที่ เปน จริง ได 

   สุดทาย ผู ตอบ ปญหา   อาง เอา บุญ กุศล ที่ เกิด จาก การ ให 
ธรรมะ เปน ทาน   จง บันดาล ให ผู รวม กระบวน กรรม   จัด ทำ หนังสือ   
สนทนา ภาษา ธรรม สำเร็จ เปน รูป เลม   มี ปญญา เห็น ถูก   มีด วง ตา 
เห็นธรรม   นำพา ชีวิต ไป สู ความ หลุด พน จาก กิเลส อา สวะ   และ 
ปวงทุกข   ใน อนาคต อัน ใกล   จง ทุก ทาน  ทุก คน   เทอญ . 
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พระอานันท พุทธธัมโม 

ณ โฮงหลวงวัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เจาจงรับและปฏิเสธสิ่งสมมติบัญญัติใหเหมาะสมแกปจจัยการ

และตองไมยึดถือวามันเปนสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา

จงปลอยวางจากโลกธรรมท้ังมวล

และเปนผูนิ่งอยางพระอริยะเจา

สงบอยูไดทามกลางวัฏสงสารอันนาเบื่อหนาย

ทะเลแหงวัฏจักรจึงเต็มสะพร่ังดวยบัวแดงแหงพุทธะ

รับแสงสวางแหงพระธรรมสงบใจไรกังวล

ขออมตธรรมน้ีเปนธารธรรมสรงสนานทุกรูปนามไรราคี 

ขอใหรางเปนกายธรรม ขอใหพุทธอุบัติกลางดวงใจทุกทานเทอญ.



www.kanlayanatam.com

๑ .  สินบน 
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 
อยาง สูง   ดิฉัน มี คำถาม ที่ ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย ดังนี้ คะ 
   ๑ .   การ ดำเนิน ธุรกิจ ใน บาง แหง   ผู ขาย จำเปน ตอง ให 
สินบน กับ ผู ซื้อ มิ ฉะนั้น จะ ไม ได งาน   ใน กรณี นี้ ผู ขาย ผิด ศีล ใน ขอ 
ใด และ จะ ได รับ ผล ของ กรรม หนัก ไหม   อยางไร   และ ควร เลิก 
อาชีพ นี้ เลย ไหม คะ 
   ๒ .   หาก การ เกิด เปน ทุกข แลว   เมื่อ เรา แตงงาน แลว ไม 
ควร มี ลูก ดี กวา ไหม คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   คำ วา   “ สินบน ”   หาก หมาย ถึง ทรัพย หรือ สิ่งของ ที่ 
จะ ให เปน เครื่อง ตอบแทน ผู ที่ จะ ชวย ให สำเร็จ ตาม ประสงค 
   การ ให สินบน ที่ มี เหตุ มา จาก เจตนา ดี   คือ ให ขาย สินคา 
ที่ มี คุณภาพ ดี กวา ผู อื่น ได   อยาง นี้ ไม ถือวา เปน บาป   ตรง กัน ขาม   
หาก ตดิ สนิบน ให ขาย สนิคา ดอย คณุภาพ กวา ผู อืน่ ได   การก ระ ทำ 
อยาง นี้ ถือวา เปน บาป 
   ผู ใด ทำตวั ให ม ีอยาง นอย   เบญจศลี   และ ม ี  เบญจธรรม   

๑๐
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( มี เมตตา กรุณา   มี สัมมา อาชีวะ   มี กาม สังวร   มี สัจจะ   และ มี 
สติสัมปชัญญะ )   คุมครอง ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   ผู นั้น ยอม มี เทวดา 
คุม รักษา   และ ผูใด มี ความ กตัญู กตเวที ตอ ผู มี อุปการ คุณ   ผู นั้น 
ยอม มี ความ เจริญ ทั้ง ใน ชีวิต และ อาชีพ การ งาน แนนอน 
   ( ๒ )   ผู รู ยอม ไม เขาไป กาว ลวง ใน ชีวิต ของ ใคร ผู ใด   ผู รู 
ทำได เพียง ผู ชี้ ทาง ให เทานั้น 
   ผู รู จริง บอก วา   มนุษย มี ทรัพย สมบัติ เปน หวง ผูกขา   มี 
สามี / ภรรยา เปน หวง ผูก มือ   มี บุตร / ธิดา เปน หวง ผูก คอ   ฉะนั้น 
จง เลือก ผูก หรือ ไม ผูก   เอา ตาม ที่ ตน ชอบ เถิด     
 
     
   
 ๒ . ปวดขา   
 
 คำถาม
   กราบ สวัสดี   ทาน อาจารย   ดร .   สนอง 
   ผม มี เรื่อง ขอก ราบ เรียน สอบถาม ครับ 
   ๑ .   ผม นั่ง สมาธิ กำหนด   พอง หนอ - ยุบ หนอ   จน ปวด ขา   ก็ 
กำหนด ปวด หนอ   ๆๆ   ก็ ไม หาย ปวด ครับ   แต ยัง กำหนด ไป เรื่อยๆ   
จน มี อาการ รูสึก วา รางกาย หนัก มาก   และ ปวด ขา ดวย   พอ นั่ง จน 
เกดิ อาการ ดงั กลาว   ผม มกั จะ ทน ไม ไหว ครบั แลว ก ็เลกิ ครบั   อยาง 

๑๑
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นี้ ควร จะ กำหนด อยางไร ดี ครับ   ( เพราะ เปน สอง อยาง พรอม กัน ) 
   ๒ .   ผล จา กการปฎิบัติ นี้   ถือวา เปน เรื่อง ปกติ   หรือ เปลา 
ครับ   ที่ สำคัญ การ ปฏิบัติ แบบ นี้   อยู ใน ทาง ที่ ถูก ตอง หรือ เปลา ครับ 
   ๓ .   ถา สิ่ง ที่ ผม กำลัง ปฏิบัติ อยู   ไม ถูก ทาง   ขอ ความ 
กรุณา ทาน อาจารย   แนะนำ ดวย ครับ 

 กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ     
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   นั่ง ภาวนา แลว เกิด อาการ ปวด ที่ ขา   จน ทน ไม ไหว 
จึง เลิก นั่ง   นั่น เปน เครื่อง บง ชี้ วา   สติ ยัง มี กำลัง ไม กลา แข็ง พอท่ี 
จะ ตานทาน อำนาจ ของ ขัน ธมาร ได   ผู มี ประสบการณ ชี้แนะ วา   
ควร เปลีย่น ไป สราง อริยิาบถ ใหญ ให เกิด ขึน้   ดวย การ เดนิ จงกรม   
แลว ใช จติ จอ จอ อยู กบั เทา ที ่ยาง กาว   อาการ ปวด ที ่ขา จงึ จะ หมด 
ไป ได 
   ( ๒ )   ผล ที่ เกิด จาก การ ปฏิบัติ นี้   ถือ เปน เร่ือง ปกติ ของ 
คน ที่ จิต มี กำลัง ของ สติ ยัง ไม กลา แข็ง   แต คน ที่ จิต มี กำลัง ของ 
สติ มากกวา กำลัง ของ ขัน ธมาร   อาการ เชน นี้ จะ ไม เกิด ขึ้น   ดวย 
เหตุ นี้   การ ปฏิบัติ ธรรม   ควร นั่ง สมาธิ สลับ กับ การ เดิน จงกรม   
แลว ยอม ทำให จิต มี กำลัง ของ สติ เพิ่ม ขึ้น   ปญหา ปวด ที่ ขา จึง จะ 
ไม เกิด ขึ้น 
   ( ๓ )   ชี้แนะ แลว ตาม ขอ   ( ๒ )     

๑๒
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 ๓ . อยากเปนอยางเขา   
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน   ดร . สนอง  ว รอุ ไร   ที่ เคารพ เปน อยาง 
สูงคะ 
   หนู อยาก จะ รบกวน ขอ คำ ชี้แนะ จาก ทาน อาจารย คะ 
   ๑ .   หนู มี ปญหา อยู วา คือ หนู เปน คน ขี้ อาย มาก คะ และ ขี้ 
กลัว เปน มา ตั้งแต เด็ก จน โต อายุ จะ   ๒๔   ป แลว ก็ ยัง ขี้ อาย   และ 
ไม กลา แสดงออก เลย เวลา จะ รายงาน หนา ชัน้ ก ็จะ ตืน่ เตน มากๆ   
จน มอื สัน่ ขอมลู ที ่จำ ได ลมื ไป เลย   นกึ ไม ออก เปน แบบ นี ้บอย ครัง้ 
หนู รูสึก แย มาก หนู ไม อยาก เปน แบบ นี้ เลย หนู จะ พัฒนา ตัว เอง 
อยางไร ได คะ   ที่ จะ ทำให เปน คน กลา แสดงออก และ ไม ขี้ อาย 
   ๒ .   หนู มัก จะ ชอบ มอง คน อื่น ที่ มี ดี   คือ มี ทั้ง   สวย   หลอ       
ด ี  และ เกง ม ีความ สามารถ   และ มกั จะ ปล้ืม และ ชืน่ ชม คนๆ   นัน้ อยู 
บอยๆ   มาก   อยาก เปน อยาง เขา บาง ที่ หนู คิด อยาง นี้ มันดี ไหมคะ 

 ขอบพระคุณ ทาน อาจารย ที่ เมตตา เปน อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ปญหา ที่ ถาม ไป   สามารถ แกไข ได ดวย การ ทำเหตุ 
ให ถูก ตรง   และ ตอง ทำ อยู เสมอ ใน สอง เร่ือง   คือ 
   ๑ .   ให อภัย ใน ทุก สิ่ง ที่ เปน เหตุ ขัดใจ 
                 ๒ .   ถวาย สังฆ ทา นบอยๆ 
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   ทั้ง สอง เหตุ นี้   ผู ใด ประพฤติ ได แลว   เมื่อ ผล ของ การ 
ประพฤติ ปรากฏ   ผู นั้น ยอม มี จิต ตั้ง มั่น เร็ว   และ มี ความ แกลว 
กลา ใน ที่ ประชุม 
   ( ๒ )   ผู ใด เอา จติ ไป ฝาก ไว กบั สิง่ ที ่ตา เห็น   ผู นัน้ ยอม ม ีจติ 
หวั่น ไหว ใน อารมณ ของ กาม   ซึ่ง สง ผล ให จิต เขา ถึง ความ สงบ 
ไดยาก 
   -   ปรารถนา เกิด มา สวย   เกิด มา หลอ   ตอง รักษา ใจ ให มี 
ศีล คุม อยู เสมอ 
   -   ปรารถนา เปน คน ดี   ตอง เจริญ จิตตภาวนา จน เขา ถึง 
ธรรม ที่ ปฏิบัติ 
   -   ปรารถนา เปน คน เกง และ ม ีความ สามารถ   ตอง เรยีน 
รู อยู เสมอ จน เปน พหูสูต   และ ทำ สิ่ง ตางๆ ดวย ตนเอง 
     
 
 ๔ . ไมอยากทานเน้ือสัตว 
 
 คำถาม
   เรียน ทาน อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
   หนู อยาก จะ เรียน ถาม ทาน อาจารย เกี่ยว กับ นอง ชาย 
ของ หนู คะ   อยาก ทราบ วา เขา ทำกรรม อะไร ไว     
   คุณ แม คลอด นอง คน สุด ทอง กอน กำหนด คะ   นอง 
ตอง เขา ตู อบ เพราะ ตัว เหลือง อยู หลาย วัน   หลัง จาก ออก จาก 
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โรง พยาบาล แรกๆ   ก็ ดี ขึ้น   รางกาย ยัง ดู ปกติ ดี แต พอ อายุ   ๔ - ๕   
เดือน ก็ ตอง เขา โรง พยาบาล อีก   คร้ัง นี้ คุณ พอ กับ คุณ แม ตอง 
เขา ออกโรง พยาบาล อยู รวม สอง ป   ซึ่ง ภายใน ระยะ เวลา สอง 
ป นี้ นอง ตอง ถาย เลือด ถึง สอง ครั้ง   พอ มา รูตัว อีก ที   ก็ รู วา นอง 
ไม ปกติ เหมือน เด็ก ทั่วไป แลว   แม จะ ทำ กายภาพบำบัด มา โดย 
ตลอด   นอง ชาย ชวย เหลอื ตวั เอง ไม ได เลย   จะ ไป ไหน มา ไหน ตอง 
อุม ตลอด   นั่ง รถ เข็น ไม ได   ไม สามารถ บังคับ รางกาย ให หยิบ จับ 
สิ่งของ ได     ยิ้ม หัวเราะ   รองไห ปกติ แต พูด ไม ได   สมอง รับ รู และ 
เขาใจ เวลา ที ่เรา พดู ดวย   แต ที ่นา สงสาร ทีส่ดุ คอื ไม สามารถ เคีย้ว 
อาหาร เอง ได   คุณ แม ตอง เคี้ยว ให ละเอียด แลว ปอน   แต นอง ก็ 
จะ กลืน อาหาร   และ น้ำ ลำบาก ทุก ครั้ง   ญาติๆ   และ คน รอบ ขาง 
มกั จะ บอก ให คณุ แม พา นอง ไป ไว ที ่สถาน เลีย้ง เดก็ พกิาร   แต คณุ 
แม ยืนยัน วา จะ เลี้ยง จนกวา จะ ตาย จาก กัน   ผาน ไป   ๙   ป นอง ก็ 
เสีย ชีวิต คะ   รางกาย เขา ไม แข็ง แรง อยู แลว   เปน หวัด ตลอด   มี 
โรค ประจำ ตวั   คอื   ปอดบวม   และ โรค ลิน้ หวัใจ รัว่ ที ่เพ่ิง ตรวจ พบ 
ใน ภาย หลัง    ตอน ที่ เขา เสีย ชีวิต คุณ หมอบอก วา ปอด ทะลุ คะ 
   ๑ )   ทาน อาจารย ชวย อธบิาย หนอย ได ไหม คะ   นอง ชาย 
หน ูทำกรรม อะไร ไว   เปน สิง่ ที ่ครอบครัว ของ หน ูเคย รวม กระทำ 
เอา ไว ดวย หรือ เปลา     
   ๒ )   มนษุย เกดิ มา เพือ่ ชดใช กรรม และ สราง กรรม ด ีไมใช 
หรือ คะ   แลว ใน กรณี ของ นอง ชาย หนู   เขา ไมมี โอกาส ที่ จะ สราง 
กรรม ดเีลย   มี วิธี ที่ พอ จะ ชวย เขา ได ไหม คะ 
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   ๓ )   ขอ ที่ สาม นี้   เปน คำถาม สวน ตัว คะ   หนู สวด มนต   นั่ง 
สมาธ ิ  รวม ถงึ ศกึษา ธรร มะ อยู เปน ประจำ คะ   แต อาจ ม ีบาง เปน 
บาง วนั ที ่ไม ได นัง่ สมาธ ิเพราะ หน ูตอง ทำ รายงาน ดกึ จน นัง่ ไม ไหว   
แต พอ หลบั   มกั จะ ฝน เหน็ วญิญาณ อยู เปน ประจำ   หน ูก ็ไม เขาใจ 
เหมือน กัน คะ  วา ทำไม จิต ถึง รับ รู วา นั่น คือ วิญญาณ   แต เม่ือ คืน 
กอน รูสกึ เหมือน ม ีใคร กอด จาก ดาน หลงั   ( นอน ตะแคง )   อาการ 
เหมอืน ครึง่ หลบั ครึง่ ตืน่   เพราะ พอ รูสกึ ตวั วา เห็น อยาง นัน้ หน ูก ็
ตืน่ ขึน้ มา เลย   เร่ือง ที ่เกดิ ขึน้ เปน เพราะ จติ ของ หน ูฟุงซาน เกนิ ไป 
หรือ เปลาคะ 
   ๔ )   ตอน นี้ หนู ทาน มังสวิรัติ   เน่ืองจาก รูสึก วา ไม อยาก 
ทาน เนื้อ สัตว และ ไม โหย หา   เพราะ ใจ มัน บอก วา นั่น คือ ซากศพ   
บาง ครั้ง แค มอง ก็ รูสึก เหมือน จะ อาเจียน   ความ คิด แบบ นี้ เปน 
เรื่อง ที่ ผิด ไหม คะ ทาน อาจารย   เร่ือง นี้ หนู ก็ แปลก ใจ   แต มัน ก็ 
ทำให หนู รูสึก ดี มาก   กอน หนา นี้ ระบบ การ ขับ ถาย ไม ดี   ตอน นี้ 
ไมมี ความ กังวล กับ มัน เลย 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   พอ แม   รวม ถงึ ลกู ที ่ตาย ไป   เคย รวม กนั ทำราย สตัว 
จน ตาย   อกุศล วิบาก จึง ให ผล เชน นี้ 
   ( ๒ )   เมื่อ ใด ที่ กรรม ไม ดี ยัง ให ผล รุนแรง   ผู เสวย อกุศล 
วิบาก   ยอม ไมมี โอกาส สราง กรรม ด ีได 
   ถาม วา   :   จะ ชวย นอง ชาย ที่ ตาย ไป ได ไหม   ? 
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   ตอบ วา   :   ชวย ได   ดวย การ อุทิศ บุญ กุศล สง ไป ให   แต 
เขา จะ ได รับ หรือ ไม   อยู ที่ วิบาก ของ เขา 
   ( ๓ )   จิต วิญญาณ ของ อมนุษย   สามารถ สื่อ ให มนุษย 
ทราบ ได ดวย วธิ ีการ ตางๆ   ฉะน้ัน   ควร ทำบญุ แลว อทุศิ ผล บญุสง 
ไป ให จิต วิญญาณ ที่มา ปรากฏ ใน ความ ฝน นั้น   ที่ บอก เลา ไป มิใช 
เนื่อง ดวย จิต ฟุงซาน 
   ( ๔ )   ความ คิด ที่ เลิก กิน เน้ือ สัตว   โดย หัน มา รับ ประทาน 
อาหาร มงัสวริตั ิแทน   แลว ทำให ม ีสขุภาพ ด ี  ถอืวา เปน ความ คดิ ที ่
ไม ผดิ สำหรับ ผู ถาม ปญหา   ฉะ นัน้ จง รบั ประทาน อาหาร มงัสวิรตั ิ
ตอ ไป เถิด   …   .   สาธุ 
     
 
 ๕ . ชี้ทางสวางใหหนูดวย   
 
 คำถาม
   เรียน อ . สนอง   ที่ เคารพ 
   อาจารย คะ หนู ได ติดตาม การ บรรยาย ธรรมะ ของ 
อาจารย ผาน ทาง อินเตอร เนต มา ตลอด   กราบ ขอบพระคุณ 
สำหรับ ธรรมะ ที่ อาจารย บรรยาย ใน ทุก หัวขอ   จาก การ ที่ ได ฟง 
ทำให ตวั เอง รูสกึ ผดิ มาก   และ จะ ระมดัระวงั ตวั เอง ไม ให ผดิ ศลี คะ   
การ ด ูสาระบนัเทงิ ก ็ละ ได   ไม ตดิ ละคร   ชอบ ที ่จะ ฟง ธรรม มากกวา   
ตอน นี้ ฟง ธรรม นิยาย ของ พระ เดช พระคุณ หลวงพอจรัญ อยู คะ   
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มทีัง้หมด   ๙   แผน   อาจารย คะ หน ูม ีปญหา ตรง ที ่หน ูเปน คน คดิมาก   
และ ก ็ขี ้ใจนอย   และ นอยใจ มาก ทีส่ดุ   ทกุ วนั นี ้หน ูทำงาน แบบ ไมม ี
ความ สุข เลย   ตอง คอย ระมัดระวัง ตัว ตลอด เวลา   งาน ที่ ทำ เปน 
งาน เกี่ยว กับ เอกสาร ที่ นั่ง โตะ (ธุรการ )   แต โดย เนื้อ แท   หนู ชอบ ที่ 
จะ พบปะ ผูคน     ม ีความ สขุ กบั การ ที ่ได ดแูล   เทค แคร เขา   ให ขอมลู 
เขา   ทำให เขา มี ความ สุข ใน เวลา ที่ เขา มี ปญหา     
   หนู จะ มี ความ สุข มาก ที่ จะ ได ทำ อยาง นั้น เหมือน กับ 
พวก เจา หนาท่ี ของ อาจารย ที่ จัดการ อบ รมนะ คะ   ที่ แบง งาน กัน 
ทำ   ดูแล ผู เขา มา ฟง ธรรม ให มี ความ สุข   อยาง นั้น ละ คะ คือ งาน ที่ 
หนู ชอบ   ทุก วัน นี้ หนู ทุกข ใจ กับ การ ทำงาน มาก   ไมมี ความ สุข เลย   
ทัง้ๆ ที ่เรา ก ็พยาม ทำงาน ของ เรา ให ด ีทีส่ดุ   ม ีขอ บก พรอง กพ็ฒั นา 
แกไข   แต ใน มมุ มอง ที ่กลบั มา   ไมใช อยาง นัน้   ใน ที ่ประชมุ ให เสนอ   
พอ เสนอ ก็ โดน เลน งาน   พอ เงียบ ก็ โดน วา   หนู เลย งง   ไป หมด   แต 
ตอง ทน ทำ เพราะ อายุ มาก แลว   ครอบครัว ตัว เอง   พอ   แม   พี่ นอง 
ที่ เรา ตอง รับ ผิด ชอบ ยัง มี อีก มาก   หนู เครียด มาก คะ อาจารย   หนู 
ควร ทำ อยางไร คะ ใน การ ดำเนิน ชีวิต ประจำ วัน ให มี ความ สุข   หนู 
ฟง ธรรม มาก ก็ โดน เหน็บแนม   หนู จะ จำ ที่ อาจารย บอก วา   จะ ไม 
เสพ ใน สิ่ง ที่ ไม ดี   ไมมี สาระ เขา มา   แต เขา ก็ มาบ อก วา ถา อยาง นี้ 
ไปบวชเถิด มัน มาก ไป   อาจารย คะ คำถาม ของ หนู อาจ จะ วก วน 
เพราะ หนู วาวุน   รบกวน อาจารย ชี้ ทาง สวาง ให หนู ดวย คะ 

 กราบ ขอบ พระคุณ คะ 
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คำ ตอบ 
   คำ วา   “ มโน   มยา ”   หมาย ถงึ   สำเร็จ ดวย ใจ   ผู ถาม ปญหา 
ม ีใจ ที ่เหน็ ผดิ   สอง นำทาง ให กบั ชวีติ   ปญหา จงึ เกดิ ขึน้   ฉะนัน้ ตอง 
พัฒนา จิต ให มี ความ เห็น ถูก ตาม ธรรม ได แลว   ปญหา อารมณ ไม 
ดี ของ จิต ยอม หมด ไป 
   การ พฒันา จติ ให เหน็ ถกู ตาม ความ เปน จรงิ แท   ตอง พฒันา 
จิต ให มี กำลัง ของ สติ เพิ่ม มาก ขึ้น   จน สามารถ ระลึก ได ทัน สิ่ง ที่ เขา 
กระทบ จติ   ตอง สวด มนต กอน นอน   หลัง สวด มนต เอา จติ จดจอ อยู 
กับ ลม หายใจ เขา   -   ออก   ประมาณ ครึ่ง ชั่วโมง หรือ มากกวา   เมื่อ 
ทำ กิจกรรม ทั้ง สอง แลว เสร็จ   ตอง อุทิศ บุญ กุศล ให กับ เจา กรรม 
นายเวร  ทุก วัน จนกวา อารมณ ที่ ทำให ไม สบายใจ หมด ไป 
   เมื่อ ใด ที่ จิต มี อารมณ สงบ   ลอง พิจารณา ดู สิ วา   สิ่ง ที่ ตน 
เสนอ ใน ที ่ประชุม แลว คน อืน่ ไม เห็น ดวย   หรอื ถกู ตำหน ิเมือ่ ไมม ีขอ 
เสนอ แนะ   ตอง คดิ ใน ทาง บวก วา   คน ที ่เขา รวม ประชมุ เขา ม ีอปุการ 
คุณ ให เรา ได สราง ขันติ บารมี   เมื่อ เขา ขัดใจ   เรา ตอง ให อภัย เปน 
ทาน   แลว เมตตา ยอม เกิด ข้ึน   คน ที่ มี ความ เห็น เชน นี้ ยอม เห็น วา   
คน ที ่ทำเหต ุขดัใจ   เขา ม ีอปุการ คณุ ให เรา ได สราง และ สัง่สม เมตตา 
บารมี   และ มอง ให ถูก วา   การ ทำงาน เปนการ เรียน รู คน   –   เรียน 
รู วิธี ทำงาน   ซึ่ง สง ผล ให เรา มี ประสบการณ เรื่อง คน   –   เรื่อง งาน   
เพ่ิม มาก ขึ้น   ฉะน้ัน ผู เห็น ถูก ตาม ธรรม   ยอม ไม ปฏิเสธ สิ่ง ตางๆ 
เหลา นี้   แลว อารมณ บ จอย   ( อารมณ เสีย )   จะ ไม เกดิ ขึ้น 
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๖ . แกความเบ่ืออยางไร 
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 
อยาง สูง 
   ผม เพิ่ง เริ่ม ติดตาม ผล งาน   อ . สนอง ได ไม นาน ครับ   
ลาสุด เพิ่ง ไป ฟง บรรยาย ธรรม ที่   ศาล จังหวัด ชลบุรี 
   ผม แตงงาน แลว ม ีลกูสาว   ๒   คน   (   ๘ ,   ๑๐   ขวบ )   ปจจบุนั 
ครอบครัว เรา เริ่ม เดิน ใน เสน ทาง ธร รม จริงๆ จัง   ได ประมาณ   ๑   
ป   คือ เรา ถือศีล   ๕    สวด มนต ทำวัตร เชา   -   สวด มนต ทำวัตรเย็น   
นั่ง สมาธิ   ศึกษา ธรรมะ     ทั้ง ฟง ทั้ง อาน   โทรทัศน ไม ดู   ( เอา ไว ดู   
VCD   ธรรมะ)   ใน วันพระ   ผม และ ภรรยา จะ เดิน จงกรม   นั่ง 
สมาธิ อยู ที่ บาน   แต ถา ตรง กับ เสาร - อาทิตย   ก็ จะ ไป นอน วัด 
และ ปฏิบัติ ธรรม กัน ทุก คน   ผม มี ความ รูสึก วา อยาก รู เรื่อง พุทธ 
ศาสนา มาก   ไมรู ทำไม   ผม มี ความ รูสึก วา อยาก บรรยาย อยาง ที่ 
อาจารย สนอง ทำ อยู ใน ปจจุบัน   ทั้ง ที่ เม่ือ กอน ไม คอย ชอบ พระ 
เลย ดวย ซ้ำ   ชีวิต ที่ ผาน มา ก็ เลย ทำ ผิด ศีล   ๕   ครบ เซ็ต     
   ผม ไมรู การ ปฏบิตั ิวา กาวหนา อยางไร   เน่ืองจาก ปฏบิตั ิ
แลว ไมม ีใคร สอบ อารมณ ให   ผม คดิ วา ผม คง   ไม ได ม ีวาสนา อยาง 
อาจารย ที่ ทำ มา ใน อดีต   แต ผม เบื่อ และ กลัว ที่ จะ เกิด แมแต เปน 
เทวดา     ผม เบื่อ กาล เวลา ที่ ยาว ไกล   และ ผม เช่ือ พระพุทธ องค   
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วา ความ เพียร จะ ทำให เรา บรรลุ ธรรม ได   ผม จึง ไม หยุด ความ 
เพยีร   วธิ ีที ่ผม ใช คอื การ กำหนด รู ปจจบุนั   เปน   ขณกิ สมาธ ิ  ไม ได 
ฝก สมถภาวนา   (ตาม ความ เขาใจ ผม )   ผล ปรากฏ วา ฟุง กระจาย   
แต รู วา คิด   ก็ คิด หนอ   แลวก ลับ ดู ลม หายใจ   คำ วา จิต นิ่ง ผม ไม 
เคย เห็น หนาตา สักที 
  ปจจบุนั ผม เดนิ จงกรม ตอ เนือ่ง กนั   ๒  ชม .   และ ตอ ดวย 
นั่ง สมาธิ อีก   ๒   ชม .   ก็ ยัง ฟุง อยู   แลว ผม ก็ เบื่อ   ที่ ผม สังเกตุ ได 
อยาง หนึ่ง   เวทนา จะ เร่ิม มา ตอน จะ หมด เวลา   แต ผม วา มัน เปน 
กิเลส ผมเอง 
   ผม ขอ ถาม ทาน อาจารย ดังนี้ ครับ 
   ๑ .   ผม จะ แก ความ เบื่อ อยางไร   ( อยา ตอบ วา เพียร ตอ 
นะ ครับ   ผม ขอ เท คนิ คนะ ครับ ) 
   ๒ .   ลกูสาว ผม คน โต ทำไม เวลา สวด มนต จะ งวง นอน มาก   
ทั้ง ตอน เชา และ ตอน ค่ำ 
  ( สวด ไป บรรทัด สอง บรรทัด ก็ หาว แลว )   แต เขา สวด 
มนต ได จบ       ผม ไมรู จะ แก อยางไร 
   ๓ .   สิ้น ป ผม คิด วา จะ ลอง ทำ อยาง อาจารย บาง   คือ หา 
ที่ บวช สัก   ๓๐   วัน   นอนวัน ละ   ๔   ชม .   เพื่อ พิ สูจน ใน สิ่ง ที่ อาจารย 
ได บรรยาย ไว 
   ขอก ราบ แทบ เทา ทาน อาจารย สนอง   ดวย ความ จริงใจ 
   ขอ ขอบพระคุณ สำหรับ แสง เทียน   นำทาง สู นิ พพาน 
   สุขี   อัต ตานั ง   ปะ ริ หะ รัน ตุ . 
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 คำ ตอบ 
   เมือ่ ใด ที ่บคุคล นำพา ชวีติ เขา มา เดนิ อยู ใน ทาง ธรรม นัน่ 
เปน เคร่ือง แสดง วา   บญุ บารมี ที ่ทำ สัง่สม มา แต อดตี ชาติ   เริม่ สง 
ผล ให ชีวิต เดิน เขาหา ความ สวัสดี   ( เจริญ รุงเรือง ) 
   ( ๑ )   ความ เบื่อ ที่ มี ตน เหตุ มา จาก กิเลส   ยอม ทำให จิต 
เศรา หมอง   ตรง กนั ขาม   เมือ่ ความ เบือ่ เกิด ขึน้ แลว   อยาก นำพา 
ชวีติ ไป ให พน   ความ เบือ่ ใน ลกัษณะ นี ้ม ีคณุ   ฉะนัน้ จง หา ทางออก 
จาก ความ เบ่ือ   ดวย การ ฝากตัว เปน ศิษย กับ ผู มี ประสบการณ 
ตรง   คือ   เจา อา วา ส วัด ม เห ยงคณ 
   ( ๒ )   ผู ใด คิด ทำความ ดี   ( สวด มนต )   แลว ถูก มาร เขา ขัด 
ขวาง   ทำให งวงเหงา หาวนอน   สามารถ ผาน บท ทดสอบ ของ มาร 
ได ดวย ประพฤติ   ดังนี้ 
   •   สวด มนต แลว งวง   ควร สวด มนต ไป เร่ือยๆ   ไม หาย 
งวง   ไม เลิก สวด 
   •   หาก ยัง ไม หาย งวง   ให พิจารณา ธรรม ที่ ไดยิน ได ฟง 
จน ขึ้นใจ 
   •   หาก ยัง ไม หาย งวง   ใช วัสดุ   ( Cotton   Bud )   แยง หู 
ทั้ง สอง ขาง และ เอา ฝามือ ลูบตัว 
   •   หาก ยงั ไม หาย งวง   ลกุ ขึน้ เดนิ   แหงน ด ูดาว บน ทองฟา   
หรือ อาบ น้ำ ลาง หนา 
   •   หาก ยงั ไม หาย งวง   เดนิ จงกรม ไม หยุด จนกวา จะ หาย 
งวง   และ หายใจ เขา ลึกๆ   ผอน ออก ยาวๆ   ประมาณ   ๒๐   ครั้ง 
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 •   หาก ยัง ไม หาย งวงตองนอน แบบ สีห ไสยา 
  ฯลฯ 
 ( ๓ )   ผู ปฏิบัติ ธรรม ได ถูก ตรง แลว   โอกาส เขา ถึง ธรรม 
ยอม เกิด ขึ้น ได งาย 
 

   ๗ .   เห็นถูกของเขา
 
 คำถาม
 ขอ สอบถาม เพื่อ เปน ความ รู เกี่ยว กับ การก ราบ ไหว 
บูชา รูปภาพ   ของ บิดา   ที่ ลวง ลับ ไป นาน แลว   โดย จะ กราบ ไหว 
บูชา พระ รัตนตรัย กอน แลว จึง จะ มาก ราบ ไหว บูชา รูป ของ บิดา   
โดย จะ จุด ธูป   พวง มาลัย ดอกไม   และ ผล ไม   ใน ทุก ๆ  วันพระ   
ขาพเจา อยาก ทราบ วา   ขาพเจา ทำ ถูก ตอง หรือ ไม   มี ผูใหญ 
บอก วา ไม ตอง จุด ธูป หรือ เคร่ือง ไหว บูชา   เพราะ จะ ทำให เขา ไม 
สามารถ   ไป เกิด ใหม ได 
  ขาพเจา เลย ไม แนใจ วา ขาพเจา ได ทำ ถูก ตอง หรือ ไม   
แต ทุก ครั้ง ที่ ทำ เชน นี้   ขาพเจา ก็ รูสึก เปนสุข ใจ เพราะ คิด วา บิดา 
ของ ขาพเจา   คงจะ ได รับ อ นิ สงส ที่ ขาพเจา ได ทำ ไป 
 รบกวน ชวย ตอบ เพื่อ เปน ความ รูดวย คะ 

 ขอบพระคุณ มาก คะ 
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คำ ตอบ 
           คำ แนะนำ จาก ญาติ ผูใหญ ถือวา   เปน ความ เห็น ถูก ของ เขา   
แต ผู รู จริง มิได เห็น เปน เชน นั้น   นอก เหนือ จาก การ ประพฤติ 
จริยธรรม ของ ลูก ที่ ดีแลว   การก ราบ ไหว บูชา รูป เคารพ ของ 
ผู ลวง ลับ   ผู มี อุปการ คุณ แก ตน มา กอน   เปนการ แสดง ความ 
กตัญู กตเวที ที่ ผู อยู หลัง สามารถ ทำได   ซึ่ง ผู ใด ประพฤติ ได 
แลว   ความ เจริญ ของ ชีวิต ยอม เกิด ขึ้น 
           
 
  ๘ .   คนไมมีเพื่อน
 
 คำถาม
  เรียน   อ . สนอง   ที่ เคารพ 
 สวัสดี คะ   พอดี หนู เลี้ยง ปลา อยู   ๕   ตัว ใน อาง น้ำ หนา 
บาน   ตอน นี้ มัน ตาย ไป   ๔   ตัว  เหลือ เพียง แค ตัว เดียว เอ งอะ 
คะ   อาจารย คิด วา หนู ควร จะ ไป ซื้อ ปลา มา เพิ่ม เพื่อ ให เปน เพ่ือน 
กับ มัน ไหม คะ   หรอื ปลอย ไว อยาง นั้น   เพราะ ตอน นี้ หนู ไม อยาก 
เลี้ยง ปลา แล วอะ คะ 
 หนู เรียน อยู ม .  ๖   แลว   จะ เอ็ นท รานซ เขา มหา วิทยาลัย 
แล วอะ คะ   แต ตอน นี้ หนู รูสึก ไมมี เพื่อน เลย   ( เพราะ แต กอน หนู 
เคย มี ปญหา กับ เพื่อน   เลย ไมมี เพื่อน คบ อะ คะ ) 
  อาจารย คิด วา หนู ควร ที่ จะ ตั้ง หนา ตั้ง ตา เรียน หนังสือ 
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อยาง เดียว   หรือ วา   หา เพื่อน สัก คน สอง คน ไว เปน เพ่ือน แก 
เหงา อะ คะ ? 

 ขอบคุณ มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด นำ สตัว มา เล้ียง โดย ไม กกัขัง   สตัว ไม อดอยาก   และ 
จติ ของ ผู เล้ียง ไม เปน ทาส ของ ผสัส ะ ที ่เกิด ทาง ทวาร ทัง้ หา   การ 
เลี้ยง เชน นี้ ถือวา ได บุญ   แต หาก เปน ตรง กัน ขาม หรือ มี เจตนา 
สนอง ตัณหา ของ ผู เลี้ยง   ถือวา เปน บาป   ฉะนั้น ผู ถาม ปญหา 
ตอง ตัดสิน ใจ ดวย ตัว เอง 
   ปญหา เรือ่ง การ ไมม ีเพือ่น   สามารถ แกไข ดวย การ ทำเหตุ 
ให ถกู ตรง คอื   ทำ ตน เปน คน ไม ตระหนี ่  ไม เหน็ แก ตวั   ไม เปน คน เจา 
อารมณ   ฯลฯ   หรือ หาก พัฒนา ตนเอง ให เปน คน มี จิต เมตตา   แลว 
มนุษย   เทวดา   ตลอด จน สรรพ สัตว   ยอม เขา ใกล และ เปน เพื่อน 

๙ .   ผีเขาสิงขณะสวดมนต
 
 คำถาม
   เรียน   ทาน   ดร .   สนอง   ที่ เคารพ 
   ดิฉัน มี ขอ สงสัย กับ เหตุการณ ที่ เกิด ขึ้น วา ควร ทำ 
อยางไร จงึ จะ ถกู ตอง   ดฉินั เร่ิม สวด มนต ทกุ วนั ชวง เยน็ ประมาณ 
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เวลา       ๒๐.๐๐   น .   -   ๒๑.๐๐   น   ตั้งแต เดือน พฤษภาคม   ๒๕๕๔   มา 
และ รบั รู ถงึ การ เปลีย่นแปลง บาง อยาง คอื   ตอน สวด มนต เสยีง จะ 
เปลี่ยน ไป ใน หลาย รูป แบบ เสียง   เสียง ชาย / หญิง   เด็ก   และ คน แก   
แต ดิฉัน ก็ ไม ได ยึด ติด กับ เสียง เหลา นี้   ซึ่ง บาง คร้ัง ทำนอง สวด ก็ มี 
หลาย แบบ แลว แต เสียง ที่ เปลง ออก มา ตอน นั้น   บาง ครั้ง จูๆ ก็ สวด 
เร็ว ขึ้น จน เปน ภาษา อะไร ก็ ไม ทราบ   แต ดิฉัน ก็ สวด มนต ของ ดิฉัน 
ตอ ไป โดย พยายาม จะ สวด ให เปน ภาษา บาล ีเหมอืน เดมิ   ถงึ แม เสยีง 
หรือ ทำนอง จะ ปลี่ ยน ไป ก็ตาม และ บาง คร้ัง มี อาการ ระคาย คอ 
ระงบั ไม ได จน ตอง ไอ ออก มา   พอ มา ชวง กลาง เดอืน มถินุายน   ๒๕๕๔   
นี ้เปนตน มา   จาก ที ่เคย สวด มนต เสยีง จะ เปล่ียน เฉพาะ ตอน สวด แต 
ตอน นี้ ตอน แผ เมตตา ให ตนเอง   แผ เมตตา ทั่วไป   เสียง ที่ กลาว ออก 
มา นั้น มี เสียง ที่ ไมใช เสียง ดิฉัน   มี การ แบง วรรค แบง ตอน กัน กลาว 
จน จบ   ตอน นั่ง สมาธิ เสร็จ   ( นั่ง ประมาณ   ๕ - ๑๕   นาที ) แผ เมตตา 
อีก ก็ เปน เหมือน ตอน สวด มนต   แถม จูๆ ก็ ยิ้ม ขึ้น มา ดวย คะ 
   สิง่ เหลา นี ้ที ่เกดิ ขึน้ คอื อะไร คะ   ดฉินั เกบ็ ความ สงสยั ไว 
ไม กลา ถาม หรอื บอก ใคร   เกรง วา เขา จะ หา วา ดฉินั บา หรอื หา วา 
โดน ผี เขา   ดิฉัน ควร ปฏิบัติ อยางไร คะ จึง จะ ถูก ตอง 

 กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   เหตุ ที ่ทำให เกดิ ปญหา ตาม ที ่บอก เลา ไป   เปน เพราะ ผู สวด 
มนต ม ีกำลงั ของ สต ิยงั ไม กลา แข็ง   จติ วญิญาณ อืน่ ที ่ม ีพลงั ของ สติ 
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มากกวา   จงึ มา อาศัย ใช รางกาย ของ ผู สวด มนต   เปน เคร่ือง มอื ทำ 
ประโยชน ให กบั เขา   โดยท่ี ผู สวด มนต ตวั จรงิ   ไม ได ประโยชน อะไร 
จาก การ สวด มนต นั้น เลย   วธิี แก ปญหา คือ   ผู สวด มนต ตอง มี ศีล   
๕   และ มี สัจจะ คุม ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   แลว กาย ยอม ศักดิ์สิทธิ์   จิต 
ยอม ศักดิ์สิทธิ์   การ สวด มนต จึง จะ บรรลุ ผล สม ประสงค ได   
 
 
 ๑๐ .   น้ำดีไลน้ำเสีย
 
 คำถาม
   กราบ สวัสดี คะ   ทาน อาจารย   ที่ เคารพ อยาง สูง 
   บริษทั ของ หนู   ม ีพนกังาน เกอืบ   ๑๐๐   คน   ม ีความ เจริญ 
เตบิโต ทาง เศรษฐกจิ ด ี  แต   ม ีปญหา   เรือ่ง   คณุธรรม ของ บุคคล 
บาง คน   มี การ อบรม แลว   ไม ได ผล   หนู เกิด ความ คิด วา   หนู มี 
โครงการ แจก ทุน บัลลังก คน ดี   เพื่อ คัด คน ดี จริง   ๆ    ให รางวัล 
เพือ่ เปน กำลงั ใจ และ เปน แบบ อยาง แก พนักงาน คน อืน่   ๆ    คะ   ไม 
เกี่ยว กับ ผล งาน ที่ เปน ตัวเลข ทาง ธุรกิจ   แต คณะ กรรมการ   เขา 
อยาก ได ตัว ชี้ วัด   ความ เปน คน ดี   ประเภท วัด กัน ได เปน คะแนน   
เปน ตัวเลข   เปน รูป ธรรม   หนู คิด วา   เร่ือง คุณธรรม   เปน เรื่อง 
จาก ภายใน ใจ   เรา จะ ตั้ง หลัก เกณฑ   ได อยางไร คะ   เชน   ถา จะ 
วัด กัน ที่ ศีล   ๕   ก็ เปน เร่ือง ของ   การ คิด   พูด   ทำ พฤติกรรม   ที่ 
ตอ หนา   ดี หมด   แต ที่ เขา ทำ กัน ลับ หลัง   บาง ครั้ง ไมใช ของ จริง 
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เปนตน   และ ทำ อยางไร จึง จะ เห็น ของ จริง   และ   จะ ใช อะไร เปน 
ตวั ชี ้วดั ที ่มอง เหน็ ได   และ   ให คะแนน ได คะ   เขา กลวั วา   ใจ เรา จะ 
ลำเอียง   เพราะ วัด แบบ มอง ไม เห็น   ได แต สืบ ประวัติ   ไม เหมือน   
การ สราง ผล งาน ทาง ธุรกิจ   มี ตัวเลข วัด ได   เห็น ได   แต   มี ระยะ 
เวลา   ๑   ป   คะ   กวา จะ ตัดสิน   วา จะ ให ทุน ใคร ดี 
   ยก ตวัอยาง วา   เรา อยาก ให รางวลั แก คน ที ่ม ีทศันะ คต ิที ่
ด ี  ตอ   ตวั เอง   ตอ ครอบครัว   ตอ   องคกร   ม ีความ ซือ่สัตย   ม ีนำ้ใจ   
เปนตน   จะ วัด ยัง ไง คะ   วา ใคร   ควร จะ ได คะแนน เทาใด   เพราะ 
ดู จาก ภายนอก   ดี หมด   แต   เบื้อง หลัง ไมใช ก็ มี คะ   หนู อยาก จะ 
หา น้ำดี   หมาย ถึง คน ดี มากๆ   มา ไลน้ำ เสีย ออก จา กบ ริษัทนะ คะ   
เพราะ เรา ไม สามารถ เปล่ียน จิต คน ไม ดี ให ดี ได คะ   ทำ ยัง ไง ดี คะ 
   ขอ อาราธนา   คุณ   พระ ศรี รัตนตรัย   ขอ บารมี ทาน 
อาจารย   ประกอบ กับ ความ ตั้งใจ ใน จิต ที่ เปน กุศล ของ หนู   ใน การ 
พัฒนา จิต ของ พนักงาน ให เปน สัมมา ทิฐิ นี้   สง ให ผล บุญ ทั้ง หลาย   
จง สำเร็จ แก   อาจารย ทุก ทาน ที่ ให แสง สวาง แหง ธรรม   ให มีอายุ 
ยนื   สขุภาพ แขง็ แรง   เปน ที ่พึง่ แก สตัว โลก ตลอด ไป จนกวา จะ ถงึ ซึง่ 
พระ นพิพาน เทอญ . . และ ขอ ให โครงการ ด ี  ๆ    ของ บรษิทั หน ูประสบ 
ความ สำเร็จ   เจริญ รุงเรือง ใน ทาง โลก และ ทาง ธรรม ดวย เทอญ 
   จาก หนู   กรรมการ คน หน่ึง คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
           คณุธรรม ของ บคุคล ม ีพฤติกรรม   ( คดิ   พดู   ทำ )   เปน ตวั 
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ชี้ วัด   ผู ใด มี การ แสดงออก ทาง กาย   ทาง วาจา   ที่ ไม ผิด กฎหมาย   
ไม ผดิ ศลี   ไม ผดิ ธรรม   และ ม ีอารมณ ของ ใจ ที ่เปน ไป ใน ทาง ด ีงาม   
หรอื อารมณ ของ ใจ ที ่เปน อสิระ จาก โลกธรรม   วตัถ ุ  กเิลส   ตณัหา   
อุปาทาน   ถือวา ผู นั้น   มี สภาว ธรรม ใน ดวง จิต เปน คุณธรรม 
   พฤติกรรม ของ บุคคล   สามารถ วัด ได ทั้ง ทาง ตรง และ 
ทาง ออม   ใน หวง เวลา ที่ บุคคล มา ปฏิบัติ งาน   ยอม มี พฤติกรรม 
เกิด ขึ้น และ สามารถ กำหนด เปน ตัวเลข ขึ้น ใช   เปน ตัว ชี้ วัด ที่ เปน 
รปู ธรรม ได   แต ผู ทีท่ำ หนาที ่ประเมนิ คณุธรรม   ตอง ม ีพฤตกิรรม 
ปกติ ที่ ดี งาม ให เปน ตัวอยาง ได กอน   เชน   ประพฤติ ตน มี ศีล   มี 
ธรรม   มี วินัย   มี พรหม วิหาร   มี เมตตา   มี ขันติ   เวน อคติ   ฯลฯ 
 
 
 ๑๑ .  ชวยผิดทาง 
 
 คำถาม . 
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 
อยาง สูง 
   หนู มี คำถาม  ที่ อยาก กราบ เรียน และ ตัดสิน ใจ อยู นาน   
ตอนแรก คิด วา จะ อาน   และ ฟง ธรรม บรรยาย ของ อาจารย ไป 
เรื่อยๆ จน พบ คำ ตอบ   แต ยัง คง มี ความ รูสึก ไม สบายใจ   จึง ขอก 
ราบ เรียน เพราะ คิด วา คำ ตอบ ของ อาจารย จะ ชวย คลาย ความ 
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กังวล ใจ   และ มี กำลัง ใจ ใน การ ดำเนิน ชีวิต   ทั้ง ทาง โลก และ ทาง 
ธรรม ได ดี ขึ้น คะ 
   ๑ .   หนู มี นอง ชาย ที่ เขา ติด ยา เสพ ติด คะ . . เขา มี ปญหา 
เร่ือง นี้ มา หลาย ป   หนู ก็ คอย ชวย เหลือ   โดย แม ขอรอง   หนู 
อยาก ทราบ วา หนู ตัดสิน ใจ ถูก หรือ ไม คะ   ที่ ชวย ให เงิน แม ตาม 
แม ขอรอง เพื่อ เขา ไม ตอง ติดตา ราง   ( หลาย คร้ัง )   แต ก็ ยัง ไม 
หาย   หน ูสบัสน วา   ถา หน ูไม ให หน ูนกึถงึ หวัอก แม วา ตอง บอบช้ำ   
ใจ สลาย แค ไหน   และ คิด วา ตอง ให โอกาส   ๆๆๆ   จึง ตัดสิน ใจ ชวย 
เหมือน ทุก คร้ัง   แต หลาย คร้ัง ที่ ผาน มา ก็ ยัง เกิด ผิด ซ้ำ   ถา หาก 
อนาคต มี เหตุการณ นี้ เกิด ขึ้น   และ คุณ แม ขอรอง อีก หนู ก็ ควร 
ทำให แม สบายใจ ใช ไหม คะ   ถา หาก หน ูยงั พอ ม ีเงนิ ที ่จะ ให ได   หรอื 
หาก แม ไม ขอรอง แลว ตาม ที่ แม สัญญา วา ครั้ง สุดทาย   ( เหมือน 
หลาย คร้ัง ที่ ผาน มา แต ก็ ขอ ให ชวย อีก )   แต นอง มา ขอรอง เอง   
หน ูควร จะ ให ไหม คะ   หน ูกลวั วา จะ เปนการ ชวย ที ่ผดิ หรอื เป ลา  คะ     
( หน ูเคย บอก เขา   ชีน้ำ เขา   และ บาง ครัง้ ให คณุ แม ชวย บอก ให เขา 
ไป ปฏิบัติ ธรรม เพื่อ อุทิศ ให เจา กรรม นายเวร   หรือ หา หนังสือ ให 
เขา อาน   แต วา เขา ก ็ไม ได ทำ ตาม คะ   หาก หน ูหยุด   แลว หนั มา เนน 
ปฏิบัติ ตัว เอง เปน หลัก       จะ เปนการ ทิ้ง หรือ หนี ปญหา ไหม คะ ) 
   ๒ .   ตอน เปน วัย รุน   หนู เคย คิด ผิด   เคย ทอง   และ ไม 
ได เก็บ เขา ไว . . จน หนู มา ได มี โอกาส ฟง การ บรรยาย ธรรม ของ 
อาจารย เมื่อ ประมาณ   สี่ ป ที่ ผาน มา   ก็ จึง ได ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู 
เร่ือยๆ   ป ละ ประมาณ อยาง นอย   ๑   ครัง้     ( ไป ตาม สถาน ที ่ปฏิบตั ิ
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ตางๆ   เชน แนว คุณ แม สิริ )   เพื่อ อุทิศ บุญ กุศล ให กับ เขา และ เจา 
กรรม นายเวร   แต ไม ได บอก ให คน อื่น ชวย โอน บุญ ดวย   เคย ขอ 
แค ให เพื่อน ที่ ไป ปฏิบัติ ชวย โอน ให เจา กรรม นายเวร   แต วา ไม ได 
ให ระบุ เพราะ ไม กลา เลา ให ฟง   อยาก ทราบ วา   เขา จะ ได รับ สวน 
บุญ ของ หนู ไหม คะ   บุญ นี้ จะ เพียง พอ ให เขา อโหสิ ให หนู ไหม คะ   
และ ถา หากวา หนู ใช วิธี ไป ปฏิบัติ ธรรม   แลว มี บริจาค เงิน ทำบุญ 
สำหรับ คน ปฏิบัติ   แลว เวลา เขา โอน บุญ ให หนู   ( เชน เปน เจา ภาพ 
น้ำ ปานะ )   แลว หนู โมทนา สาธุ   แลว โอน ตอ ให เจา กรรม นายเวร   
เขา จะ ได รับ ไหม คะ   แลว เวลา ที่ หนู จะ โอน บุญ   หนู ตอง ระบุ วา 
อยางไร คะ   ถา บอก วา ให เจา กรรม นายเวร ที่ เคย ลวง เกิน   เขา 
จะ ได รบั ทัว่ กนั ไหม คะ   และ หากวา เขา ได แลว   เวลา หน ูไป ปฏิบตั ิ
ธรรม   หรือ ตักบาตร   ทำ สิ่ง กุศล ใด  ๆ    แลว หนู ก็ อุทิศ บุญ ให เจา 
กรรม นายเวร   หรือ เขา อยู เร่ือยๆ ก็ได ใช ไหม คะ   ( ใจ หนึ่ง ก็ กลัว 
เขา ไม ได ถา ไม ระบุ   อีก ใจ หน่ึง ก็ กังวล วา จะ เปนการ ย้ำ นึกถึง สิ่ง 
ไม ดี ที่ ตัว เอง ทำ ทำให จิต เปน อกุศล คะ ) 
   ๓ .   ตอน นี ้หน ูแตงงาน แลว   และ กำลงั วางแผน ม ีลกู   หน ูจะ 
ตั้ง จิต อธิษฐาน อยาง ที่ อาจารย แนะนำ ไว ใน หนังสือ ทำ ชีวิต ให ได ดี 
และ มี สุข คะ       และ จะ พยายาม พัฒนา จิตใจ ตัว เอง   และ ทำความ ดี 
ควบคู ไป ดวย   แต ยอมรบั วา ม ีความ กงัวล เรือ่ง ที ่ทำ ผดิ พลาด ใน อดตี   
แต ก ็ให สจัจะ กบั ตวั เอง วา จะ ไม ขอ ทำ ผดิ ซำ้ อกี ตอ ไป คะ   และ ก ็ตอน 
นี้ เมื่อ กลับ ไป นึก ก็ เสียใจ กับ สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น กับ ความ โง ของ ตัว เอง คะ 
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   หน ูขอ ความ เมตตา อาจารย แนะแนว ทางการ ทำใจ จาก 
เหตุการณ ผิด พลาด ใน อดีต   นี้ ดวย คะ 
   ๔ .   ทกุ วนั นี ้หน ูพยายาม ปฏบิตั ิธรรม โดย ใช แนว เจรญิ สต ิ
ใน ชีวิต ประจำ วัน   โดย ตาม รู   ดู กาย   กับ ใจ   และ นั่ง สมาธิ   แนว 
กำหนด พุทโธ   เพื่อ คอย เติม ให ใจ มี กำลัง   หนู ควร ทำ เชน นี้ ตอ ไป   
หรือ ควร เพิ่ม เติม เรื่อง ใด เพื่อ ใหการ ปฏิบัติ ของ หนู กาวหนา คะ 
   ขอก ราบ ขอบพระคณุ สำหรบั ความ เมตตา ของ อาจารย 
ดร . สนอง   อยาง สุด ซึ้ง จริง   ๆ    คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   การ ให เงนิ ชวย เหลือ บคุคล อืน่   หาก ผู ถกู ชวย เหลอื 
นำ เงิน ไป ใช ใน ทาง ที ่ผดิ กฎหมาย   ผดิ ศลี   หรอื ผดิ ธรรม   ผู ใหการ 
ชวย เหลือ ตอง รับ บาป อกุศล นั้น ดวย 
   ความ สบายใจ ของ แม ที ่ทำให ผู อืน่ ตอง ประพฤต ิอกศุล 
กรรม   เปนการ ประพฤติ ที่ ผิด ธรรม   ผู ถูก ขอรอง ให ทำ   ไม เห็นดี 
ดวย   แลว ไม ทำ ตาม คำขอ รอง   ไม ถือวา เปน บาป   ดัง นั้น ผู ถาม 
ปญหา ตอง ตัดสิน ใจ ดวย ตัว เอง วา   จะ เขาไป รวม ใน การ สราง 
บาป นั้น หรือ ไม 
   พระพุทธ โค ดม ชี้ ทาง บุญ   ชี้ ทาง บาป ให กับ มนุษย และ 
เทวดา   แต พระ เจา สปุป พทุธะ ผู เปน พอ ของ พระนาง ยโส ธรา   พระ 
เทว ฑตั ผู เปน พี ่ชาย ของ พระนาง ยโส ธรา   ยงั นำพา ชวีติ ไป ใน ทาง ที ่
เปน บาป   ถูก ธรณี สูบ ลง สู อเวจี มหา นรก   ตรง กัน ขาม   ฉัน นภิกษุ ผู 
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ดื้อ รั้น   สำ นึก ผิด แลว หัน มา ปฏิบัติ ธรรม   จน สามารถ นำพา ชีวิต ไป 
สู ความ พน ทกุข ได   ดงั นัน้ บคุคล ม ีชวีติ เปน ของ ตวั เอง   ตอง บรหิาร 
จัดการ ชีวิต ดวย ตัว เอง   ผู รู จริง ไม เขาไป กาว ลวง ใน ชีวิต ของ ผู ใด 
   ( ๒ )   จติ วญิญาณ ของ รปู นาม ที ่ถกู ทำแทง นัน้   ถอืวา เปน 
เจา กรรม นายเวร   การ ปฏิบัติ ธรรม เปน บุญ ใหญ สุด   การ อุทิศ 
บุญ ใหญ ให กับ เจา กรรม นายเวร   ยอม มี อานิสงส มาก   บุญ ใหญ 
ยัง เกิด ได ดวย การ ไหว พระ สวด มนต กอน นอน   หลัง สวด มนต 
แลว   ควร เจริญ อา นา ปาน สติ ตาม ระยะ เวลา ที่ อำนวย ให   การ 
ประพฤติ เชน นี้ ที่ บาน   ถือวา เปน บุญ ใหญ ได เชน เดียวกัน 
   สวน ที่ ถาม วา   เขา จะ เลิก จอง เวร หรือ ไม นั้น   ขึ้น อยู กับ 
ปริมาณ ของ บุญ ที่ อุทิศ ให   และ ยัง ขึ้น อยู กับ ความ รุนแรง ของ 
การ ผูก พยาบาท   ผู ใด อุทิศ บุญ ใหญ ให กับ เจา กรรม นายเวร จน 
เขา พอใจ   เขา ยอม ยกเลิก การ จอง เวร และ ผู ถาม ปญหา จะ ไม 
ระลึก ถึง เรื่อง นี้ อีก ตอ ไป 
   ( ๓ )   ผู ใด ประพฤต ิตน ม ีศลี และ ม ีสจัจะ คมุ ใจ ได ทกุ ขณะ 
ตื่น   ผู นั้น มี กาย ศักดิ์สิทธิ์ และ มี จิต ศักดิ์สิทธิ์   ผู มี ความ ศักดิ์สิทธิ์   
คดิ   พดู   ทำ   สิง่ ใด ยอม สำเรจ็ ตาม ที ่ตน ปรารถนา   ผู รู เอา จติ ระลกึ 
อยู กับ ปจจุบัน ขณะ   เชน   ลม หายใจ เขา   -   ออก   ปญหา ทั้ง หลาย 
ยอม เขา รบกวน ใจ ไม ได 
   ( ๔ )   หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค มี กำลัง ใจ กลา แข็ง และ 
สามารถ ตาน ทาน อำนาจ ของ มาร ได   ตอง เจริญ พละ   ๕   ( สัทธา   
วิริยะ   สติ   สมาธิ   และ ปญญา )   อยู เสมอ 
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๑๒ .   คนจิตตก
 
 คำถาม
   กราบ สวัสดี   อาจารย   ดร .   สนอง   ครับ 
   ผม มี คำถาม ดังนี้ ครับ 
   ๑ .   ใน ชีวิต ประจำ วัน   จะ มี วิธี ไหน   หรือ เทคนิค อะไร   ที่ 
ทำให จิต ไม ตก   ไม เปน อกุศล   ( ผม มัก จะ มี จิต อกุศล   เกิด ขึ้น เอง   
บาง วัน มาก จน กลัว เลย ครับ   กลัว บาป มาก   ๆ  ) 
   เปน มา   ๒ - ๓   ป แลว ครับ   เปน เพราะ กรรม ใน อดีต   และ   
ปจจุบัน   หรือ เปลา ครับ 
   ๒ .   การ สราง เหตุ ให พบ เจอ   ครู   อาจารย   ที่ เปน 
กัลยาณมิตร   ตอง ทำ อยางไร ครับ 
 กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   คน ฉลาด ไม เอา จติ ไป ระลกึ อยู กบั เรือ่ง ใน อดีต   แต 
เอา จิต ระลึก อยู กับ ลม หายใจ เขา   -   ออก   ทุก ขณะ ตื่น   ปญหา 
ตางๆ ยอม เขา รบกวน จิต ไม ได   . .   พิสูจน ไหม 
   ( ๒ )   กลัยาณมิตร   หมาย ถงึ มติร ด ี  มติร ด ีม ีคณุสมบัต ิอยู 
สอง ประการ คอื   มติร ด ีหมาย ถงึ มติร ที ่ปองกัน ขดั ขวาง ม ิให เรา 
ประพฤต ิชัว่   และ ใน อีก ทาง หน่ึง คอื   มติร ด ีคอื มติร ที ่ชกัชวน เรา 
ให ทำความ ดี   ฉะนั้น   ผู ถาม ปญหา ประสงค พบ ครูบา อาจารย ที่ 

๓๔



สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

เปน กลัยาณมติร   ผู ถาม ปญหา ตอง ทำตวั เอง ให เปน กลัยาณมิตร 
ของ คน อืน่ ให ได กอน   หลงั จาก นัน้ ตอง สราง มหา ทาน   เชน   เลีย้ง 
พระ เจ็ด วัน ตอ เน่ือง   แลว อธิษฐาน ขอ พบ ครูบา อาจารย ที่ เปน 
กัลยาณมิตร   เมื่อ ใด ที่ เหตุ ปจจัย ลงตัว   ความ สมปรารถนา จึง 
จะ เกิด ขึ้น ได 
 
 
 ๑๓ .   สูญเสียสามี
 
 คำถาม
   เรียน ทาน อาจารย ที่ เคารพ 
   หนู มี ความ ทุกข อยาง แสน สาหัส   หนู เพิ่ง สูญ เสีย สามี 
อัน เปน ที่รัก ยิ่ง มา ประมาณ   ๒   เดือน คะ   ทุก วัน นี้ ยัง ทำใจ ไม ได   
ยงั ม ีความ โศก เศรา อยาง ทีส่ดุ   หน ูเพิง่ ใช ชวีติ อยู รวม กบั สาม ีมา 
แค   ๕   ป   คำถาม เกิด ขึ้น มากมาย วา ทำไม   ทำไม   และ ทำไม   แต 
ไม ได รบัคำ ตอบ   มนั เปน ทกุข อยาง ทีส่ดุ   เพราะ ใน ชวีติ หน ูไม เคย 
สูญ เสีย   สามี หนู เปน ชาว ตาง ชาติ คนละ ศาสนา 
   หนู ทำบุญ ทุก อยาง เทา ที่ หนู จะ ทำได   หนู อยาก ฝก 
กรรมฐาน   สมาธิ   อยาก รู วา สามี หนู อยู อยางไร   เปนสุข   เปน 
ทุกข   อยางไร   หนู ได อาน หนังสือ ของ อาจารย คะ   เกี่ยว กับ ชวีิต 
หลังความ ตาย   บาง ครั้ง หนู คิด วา ตาย แลว สูญ สิ้น   แต หนู เชื่อ 
เรื่อง   ชีวิต หลังค วาม ตาย   หนู อยาก เรียน ถาม อาจารย วา ถา หนู 
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สิน้ อายขุยั แลว   หน ูจะ ได พบ สาม ีหน ูหรอื เปลา   ชวีติ หลงัค วาม ตาย   
ของ ทกุ ศาสนา จะ เหมอืน กนั หรอื เปลา   หน ูทกุข ใจ มาก ใน การ จาก 
ไป อยาง รวดเร็ว ของ สามี   ทุกข อยาง อธิบาย ไม ได เลย คะ 
   ทกุ วนั ก ็ยงั เปน หวง   พยายาม อาน หนังสอื ธรรมะ   แต ใจ 
ก็ ทุกข เพราะ ความ คิดถึง   เพราะ ความ ที่ ไมรู วา เขา เปน อยางไร 
   ขอโทษ นะ คะ ที่ รบกวน เวลา ของ อาจารย 

       ดวย ความ เคารพ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ความ ทกุข   เปน ความ ไม สบาย กาย   ไม สบายใจ   ผู ใด เหน็ 
ผดิ ไป จาก ความ เปน จรงิ แท   ผู นัน้ ยอม ม ีความ ทกุข   สิง่ ตางๆ เกดิ 
ขึ้น   แลว มี การ ดับ สลาย ไป เปน ธรรมดา   อาทิ 
   -   ความ สุข จาก กาย สัมผัส   ( กาม สุข )   เกิด ขึ้น ชั่วคราว 
แลว สลาย ไป 
   -   ความ อยาก ได หรือ ไม อยาก ได   ( ตัณหา )   เกิด ขึ้น 
ชั่วคราว แลว สลาย ไป 
   -   ความ พลัดพราก จาก สิ่ง อัน เปน ที่รัก   เกิด ขึ้น ชั่วคราว 
แลว สลาย ไป 
     ฯลฯ 
   ผู มี ความ เห็น ผิด   ยอม ยึด เอา สิ่ง ที่ ไมมี อยู จริง   มา เปน 
ของ ตน   ความ ไม สบาย กาย   ความ ไม สบายใจ   จึง เกิด ขึ้น เปน 
ธรรมดา   ทกุ คน เกดิ มา แลว ตอง แก   ( ชรา )   เมือ่ แก แลว ตอง ตาย 
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เปน ธรรมดา   ผู ถาม ปญหา   ตอบ ปญหา   และ ทุก ชีวิต   ลวน ตอง 
ดำเนนิ ไป ตาม กฎ ธรรมชาติ นี ้  ตราบ ใด ที ่ยงั นำพา ชวีติ เวยีน ตาย   
-   เวียน เกิด อยู ใน วัฏฏะ   จึง ไมมี ใคร สามารถ เลี่ยง ได   เวน ไว แต 
วา   ผู รู จริง พัฒนา จิต ให หลุด พน ไป จาก วังวน ของ สงสาร ได เมื่อ 
ใด แลว   ยอม ไม ตอง พบ กับ ความ ทุกข ใดๆ อีก ตอ ไป   มี แต วิมุตติ 
สุข เทานั้น ให เสวย 
   ผู ถาม ปญหา ปรารถนา จะ พบ กบั สาม ีอกี ใน วนั ขาง หนา   
ยัง ไม เข็ด หลาบ กับ ความ ทุกข อีก หรือ   ยัง ไขว ควา หาความ ทุกข 
อยู อีก หรือ   หาก ประสงค จะ มี ความ ทุกข กับ การ ได พบ กับ สามี 
อีก ใน วัน ขาง หนา   ตอง ทำเหตุ ให ถูก ตรง ดังนี้ 
    ( ๑ )   สราง มหา ทาน   เชน   ทำ อาหาร เลี้ยง พระ ตอ เนื่อง   
๗   วัน 
   ( ๒ )   ตั้ ง จิต ปรารถนา   ( อธิษฐาน )   ขอ พบ 
และอยูรวมกับสามี ที่ ตาย ไป แลว   ใน วัน ขาง หนา 
   ( ๓ )   ทำเหตุ ให ถูก ตรง กับ พฤติกรรม ของ สามี ใน ครั้ง ที่ 
เขา ยัง มี ชีวิต อยู 
   ที่ ถาม ไป เร่ือง ชีวิต หลังค วาม ตาย   ตอบ วา   ทุก ศาสนา 
มี สภาว ธรรม เหมือน กัน   แต มีสมมุติ ที่ ตาง กัน   และ การ ตาย ชา 
หรอื ตาย เร็ว ขึน้ อยู กบั   ชนดิ ของ กรรม ที ่สตัว บคุคล ได กระทำ ไว 
เปนตน เหตุ   เชน   อายุ สั้น มี ตน เหตุ มา จาก ชอบ ฆา สัตว   ฆา สัตว 
เปน จำนวน มาก ตาย เร็ว   ฆา สัตว ที่ ทรง คุณธรรม สูง ก็ ตาย เร็ว 
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๑๔ .   ไมตั้งขวดเหลา
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ครับ 
   ผม มี ปญหา คือ ใน เดือน ธันวาคม   ๒๕๕๔   นี้   ผม จะ จัด 
งาน แตง งา นที่ ก ทม . ครับ   ผม เปน สมาชิก ชมรม กัลยาณ ธรรม   
เลย เปน กังวล วา ใน งาน เลี้ยง จะ หลีก เลี่ยง การ เลี้ยง เหลา ใน 
งาน ได อยางไร   เนื่องจาก ใน สังคม บริษัทฯ ที่ ผม ทำงาน อยู คน 
สวน ใหญ กิน เหลา   รวม ถึง ผู บริหาร ดวย ครับ   สวน เจา สาว ของ 
ผม ก็ นับ ถือ ศาสนา ค ริตส ซึ่ง ไม กังวล ใน เร่ือง นี้ ครับ   ถา ใน กรณี 
ที่ ตอง มี เหลา ใน งาน   ผม จะ พยายาม ไม ตั้ง ขวด เหลา ใน งาน   แต 
ให พนักงาน ของ ราน อาหาร ชง ให สำหรับ ผู ที่ ขาด เหลา ไม ได   ผม 
จะ ผิด ศีล ขอ   ๕   ไหม ครับ   ถา ผิด จะ เปน โทษ สถาน เบา ไหม ครับ   
แต ถา ไมมี เหลา ใน งาน   จะ ตอง มี เสียง ครหา   เชิง ตอวา สำหรับ 
ผู ที่ ขาด เหลา ไม ได อาจ รวม ถึง ผู บริหาร ( เจา นาย ) ดวย ครับ 
   รบกวน   ดร . สนอง   ชวย ชีแ้นะ ผม ดวย ครบั   ขอบพระคณุ 
ครับ 

 คำ ตอบ 
   เรื่อง ที่ ถาม ไป ผิด ศีล ขอ   ๕   ถือ เปน จำเลย บาป คน แรก 
ที่ เปน เหตุ ให มี การ ดื่ม สุรา 
   ใน ครั้ง พุทธกาล   พระเจา มหา นา มะ   ได สนทนา ธรรม 
อยู กับ พระพุทธเจา โค ดม 
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   พระเจา มหา นา มะ   :   เจา สรก า นิ ศากยะ   เปน ผู ทุศีล   
เสวย แต น้ำ จัณฑ น   ( เหลา )   เหตุ ใด ตถาคต จึง พยากรณ วา   เขา 
เปน พระ โสดาบัน 
   พระพทุธ โค ดม   :   มหาบพติร   บคุคล ใน โลก นี ้ไม เลือ่มใส 
ใน พระ รัตนตรัย   ไมมี ปญญา   ไม ประกอบ ดวย วิมุตติ   แต เขา มี 
ศรทัธา ใน ตถาคต   เขา ม ีความ รกั ใน ตถาคต   ยอม ไม ไป สู อบายภมู ิ  
และ เขา ยงั ได กระทำ ให บริบรูณ ใน สกิขา   ใน เวลา ใกล สิน้พระชนม 
อีก ดวย   สภาว ธรรม ใน จิต ของ เขา จึง เปน พระ โสดาบัน 
     
 
 ๑๕ .   พระอานนท เสียใจ
 
 คำถาม
   กราบ สวัสดี อาจารย ครับ 
   ผม ม ีคำถาม องค คณุ พระ โสดาบนั ครบั   ใน ตอน ที ่พระ สา 
ร ีบตุร ปรินพิพาน ลง   พระ อานนท โศก เศรา รำ่ไห   จน พระพุทธเจา 
ตอง ตรัส เรียก หา และ กลาว วา   “ สา รี บุตร ปรินิพพาน ไป ก็ ไม ได 
เอา ศลี สมาธิ ปญญา และ ว ิมตุ ิไป   ตน แล ควร ม ีตน เปน ที ่พึ ่ง  ม ีตน 
เปน สรณะ   มี ธรรม เปน ที่ พึ่ง   มี ธรรม เปน สรณะ ” 
   ผม สงสัย วา   พระ อานนท สามารถ ละ เรื่อง การ เห็น ขันธ 
เปนก อง ทุกข   มี ความ เสื่อม ไป เปน ธรรมดา   ( สักกาย ทิฏฐิ )   แต 
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ทำไม ระดบั พระ โสดาบนั   จงึ ยงั คง เสียใจ ใน เร่ือง ขนัธ ที ่แตกดบั ไป   
ของ พระ สา รี บุตร ครับ   พระ อานนท เสียใจ ดวย เรื่อง ใด กัน ครับ 
   กราบ ขอบพระคุณ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   เหตุ ที่ พระ อานนท   ( โสดาบัน )   ยัง เสียใจ เพราะ   กาม 
ราคะ ยัง มี อำนาจ เหนือ จิต ของ พระ โสดาบัน 
 
 
  ๑๖ .   เห็นอยางไร
 
 คำถาม
  กราบ สวัสดี ครับ ผม  ผม มี คำถาม ขอ ความ เห็น จาก 
อาจารย สนอง ครับ วา . . . 
   ถา หาก เรา ไป ยืน อยู ระหวาง อันตราย   โดย ทาง ขวา มือ 
มี เสือ ราย คอย ตะครุบ จะ กัด กิน เรา อยู  ทาง ซาย เปน หุบเหว สูง 
ชัน ตกลง ไป แลว ตอง ตาย   ทาง หนา มี แมน้ำ ใหญ มีจระเข ราย ฝูง 
ใหญ  ทาง หลัง เปน ลาน โคลน กำลัง เดือด ปุดๆ   เพราะ เปน ปลอง 
ภูเขาไฟ   เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ ตัว เรา เอง จะ เลือก ทำ อยางไร 
   หาก อาจารย อยู ใน สถานการณ นี้   อาจารย มี ความ เห็น 
วา อยางไร ครับ ผม 

 กราบ ขอบพระคุณ ครับ ผม 
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คำ ตอบ 
   ผู ใด มี ธรรมะ คุม รักษา ใจ   ผู นั้น ยอม อยู รอด ปลอด จาก 
ภัย อันตราย ทั้ง ปวง   หาก สมมุติ ที่ ตั้ง ขึ้น เปน ความ จริง   ผู รู จริง 
ยอม นำพา ชีวิต ผาน พน วิกฤต   ดวย การ เอา ชีวิต เขา แลก กับ 
ธรรมะ ของ พระพุทธ องค วา ธรรมยอมคุมรักษาผูประพฤติ(ม)ี
ธรรม
     
 
 ๑๗ .   ผิดธรรมหรือไม
 
 คำถาม
   ๑ .   หนู สง เอกสาร ถึง เพื่อนๆ ของ ผู ที่ โกง เงิน หนู   เปน 
เอกสาร ที่ เปน ความ จริง ทุก ประการ ไมมี การ เสริม เติม แตง 
ประการ ใด   เพราะ ถา ไม ทํา เชน นั้น หนู ก็ จะ ไม ได เงิน คืน   เพราะ 
คน โกง เขา ไม อาย ที่ จะ โกง   แต เม่ือ ผู อื่น รู จึง อาย และ คืน เงิน หนู   
หนู ทําเชน นี้ เพราะ ตระหนัก วา ไม ผิด ศีล ๕ จึง ทํา   แต ผิด ธรรม 
หรือไมคะ อาจารย 
   ๒ .   หนู อยู อเมริกา   แฟน ตองการ ให หนู เปลี่ยน เปน คริสต   
หน ูจงึ พดู จาก ใจ จรงิ ไป วา   แม โลก ใบ นี ้ม ีหน ูคน เดยีว เหลอื อยู บน โลก 
ที ่เปน พทุธ   หน ูก ็จะ ยดึ มัน่ ใน พระ รตันตรัย ไม เสือ่ม คลาย   ไม อาย และ 
ภูมิใจ ที่ ตน เกิด เปน ชาว พุทธ   หนู สวด มนต อธิ ษฐาน จิต ทุก วัน ให หนู 
พน ไป จาก วฏัสงสาร   แฟน หน ูรองไห   หน ูบอก เขา วา อยา รอง เลย หนู 
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เวทนา แฟน มาก และ ปลง   จงึ บอก เขา วา   เปน ดงั ที ่พระพุทธเจา วา ไว 
ไมมี ผิด ที่ นํ้า ตาขอ งม นุษย นั้น มา กก วานํ้ า ใน มหา สมุทร เสีย อีก   หนู 
บอก ให เขา ไป คดิ   ทกุ วนั นี ้หน ูไป โบสถ กบั เขา ได   ทาํ ศาสน กจิ ครสิต ได   
หนู รักษา ศีล   ๕   มา   ๒   ป แลว   หลัง จาก ที่ ได ฟง อ . สนอง ผู มี พระคุณ 
ลนพน เมื่อ   ๒   ป กอน   ให หนู ได พบ ทาง สวาง   หนู อยาก ทราบ วา จิต 
ของ หนู เขา สู กระแส โสดาบัน หรือ ยังคะ   สํารว จอ ยาง ไร 
   ๓ .   หนู อยู อเมรกิา ม ีพรอม ทกุ อยาง   แต ม ีความ ทกุข เพราะ 
ตอง เปน คน เกบ็ คา เชา บาน ให แม ที ่อยู เมอืง ไทย   ทกุ เดอืน จะ ม ีฝร่ัง 
ที่ ไม จาย คา เชา   หนู ตอง เปน คน ตาม หนี้   ตาม ซอม บาน   ตาม ทวง   
หน ูเบือ่ มาก เพราะ ตอง เปน ทาส ของ เงนิ เพ ราะทาํ ธรุกจิ   หน ูอจิฉา 
พี่ๆ  ที ่ได อยู ใกล ชดิ พอ แม มากกวา หน ู  ไม รู หน ูทาํ กรรม อะไร จงึ ตอง 
จาก บาน มา นาน   ๑๐   ป ยงั ไมม ีวีแ่วว จะ ได กลบั   แต หน ูสวด มนต นัง่ 
สมาธิ ปลอบ ใจ ตัว เอง เสมอ วา อยู ที่ไหน ก็ เหมือน กัน   อ . สน อง มีคํา 
แนะ นาํ ใด ที ่จะทาํ ให หน ูไม จติ ตก คดิถงึ บาน และ ไม เปน ทาส ของ เงนิ 
ไหม คะ   เพราะ หนู ไม ชอบ โดน โกง เพราะ หนู ไม ไป โกง เขา 
   ๔ .   หนู นั่ง สมถภาวนา   ตองการ เปล่ียน ไป เปน 
วิปสสนาภาวนา   หนู จะ ติด อาการ นิ่ง ดิ่ง ลึก เพราะ มัน สบาย   ทุก 
วัน นี้ หนู ยัง มี ราคะ   โทสะ   โมหะ   แต เบาบาง ลง และ คิด ได วา เออ 
โก ร ธอยู นะ แลว มัน ก็ จาง ลง มา   หรือ เวลา คิด ไม ดี เกิด ขึ้น ก็ บอก 
วา อยา คิด เลย ทํา ให ใจ เรา สกปรก เปลาๆ   หนู ฝน ถึง หลวง พอ 
คูณ มา ทักทาย ถามไถ และ อวยพร ให หนู โชค ดี   หนู ไมรู จัก หรือ 
เคย เจอ ทาน หรอก คะ   แต หนู เคย เจอ ปู เณร คํา   หนู ถาม ทาน วา 
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หน ูจะ นัง่ ได ไหม   ใน ใจ คดิ แต ไม ได บอก ทาน วา หน ูไม อยาก เกดิ อกี   
ทาน ตอบ วา   ได เพราะ มี บารมี นะ   ลาสุด หนู ฝน วา มี พระ มาบ อก 
ให ทํา สติ ปฏ ฐาน สี่  อ . สนอง มี ทา งอี่นๆ ที่ จะนํา จิต เขา สู วิ ปส สนา 
ไหม คะ   หรือ จะ ตอง นั่ง สม ถะ แลัว ถอน มา เปน วิปสสนา เทานั้น 
    ลา สุด หนู นําคํา บรรยาย ขอ งอ . สนอง อัด ใส ซีดี แจก   จึง 
อยาก กราบ เรียน ให อ . ทราบ และ รวม อนุโมทนา   กราบ ขอบ พระ 
คุณ อ . สนอง อยาง สูง ที่ เมตตา ตอบ คํา ถาม ให หนู และ มนุษย ทั้ง 
หลาย ให พน ไป จาก กอง ทุกข คะ     
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   พฤติกรรม ที ่บอก เลา ไป ไม ผดิ ศลี   แต ผดิ ธรรม ตรง 
ที่ วา   เวร ไม ระงับ เพราะ ยัง ตอง ทวง หน้ี อยู 
   ( ๒ )   ผู ใด จิต เปน อิสระ จาก ความ เห็น วา เปน ตัว ของ ตน   
(สักกาย ทิฏฐิ )   มี จิต เปน อิสระ จาก ความ เคลือบ แคลง ใน กุศล 
ธรรม ทั้ง หลาย   ( วิจิกิจฉา )   และ ผู ใด มี จิต เปน อิสระ จาก ความ 
ยดึถอื วา   บคุคล จะ บรสิทุธิ ์หลดุ พน ได ดวย ศลี และ วตัร   ( ส ีลพัพต 
ปรามาส )   ความ เปน อิสระ ใน   ๓   ขอ นี้   เปน สภาว ธรรม ที่ มี อยู ใน 
ดวง จติ ของ พระ โสดาบนั   ฉะน้ัน จง ด ูจติ ของ ตวั เอง ให ออก   แลว 
คำถาม ที่ ถาม ไป   จึง จะ รู ได ดวย ตนเอง 
   ( ๓ )   ผู ใด ม ีจติ เปน ทาส ของ วตัถุ   ( ทรพัย )   ผู นัน้ ม ีทกุข จร 
เกิด ขึ้น   ผู ใด เห็น วัตถุ เปน ทรัพย กำพรา   ตาย แลว ตอง ทิ้ง ไว กับ 
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โลก   ผู นั้น มี จิต ไม เปน ทาส ของ ทรัพย   และ มี จิต เปน อิสระ จาก 
บาน ที่ อยู อาศัย ใน โลก นี้ 
   ( ๔ )   ผู ใด หวัง พน ทุกข   ตอง เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน 
ตาม แนว ของ สติ ปฏ ฐาน   ๔   โอกาส นำพา ชีวิต พน ไป จาก ความ 
ทุกข ทั้ง มวล ยอม เกิด ขึ้น ได 
   อนุญาต และ อนุโมทนา ที่ อัด   CD   แจก ผู สนใจ 
     
 
 ๑๘ .   โรค panic disorder
 
 คำถาม
   สวัสดี คะ   อ . สนอง   หนู มี เร่ือง ที่ สงสัย คะ 
   หนู ปวย เปน โรค   panic   disorder   หนู สามารถ ปฏิบัติ 
ธรรม ได ไหม คะ 
   แลว ตอน ที ่หน ูไม สบาย   แม พา ไป หา พระ สงฆ ที ่วดั ใกล บาน   
ทาน บอก หน ูวา   ม ีเทพ   คอื   พระ แม อ ุมา จะ เอา หน ูเปน ราง ทรง   แลว 
ให หนู ไป ตั้ง ขัน ยอม   หนู ก็ ไม เขาใจ   หนู ไมรู วา เปน เรื่อง จริง หรือ 
งมงาย   อาจารย ชวย กรณุา อธบิาย โดย ละเอยีด ดวย นะ คะ   เพราะ 
หนู ไม อยาก ยึด ติด คะ   แต หนู มี ความ ศรัทธา ตอ พระพุทธ ศาสนา   
หนู คิด วา หนู คง เปน บัว เหลา ที่   ๓   แต หนู ก็ เชื่อ วา   หาก พยายาม 
    สัก วัน หนู ตอง มีด วง ตา เห็น ธรรม   ลดละ ทิฐิ มานะ ได   
เพราะ ทุก ครั้ง ที่ อกุศล จิต เกิด ขึ้น   จะ มี เสียง ความ คิด ที่ ไม ดี ดัง 
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อยู ในหัว   หนู กลัว มาก   หนู ทรมาน มาก ชวง กอน   เพราะ เกิด ความ 
สงสยั   ทกุ ครัง้ ที ่เกดิ ความ สงสยั   หนู รูสกึ ตน เปน คน เลว   และ ตอง 
เจอ แต สิง่ รายๆ แน   จน บางครัง้ หนู ยงั คดิ อยาก ตาย   หนู ไมรู วา มนั 
เกิด ขึน้ ได อยางไร   หรอื เปน เพราะ หน ูปวย   หน ูอยาก จะ ขอ ขมา พระ 
รัตนตรัย คะ   หนู ควร ทำ อยางไร   หนู จะ หาย ไหม คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
           การ รบั ขนั ดอก   เทากบั เปนการ อนุญาต ให จติ วญิญาณ 
อื่น มา ใช รางกาย ของ เรา ได   เมื่อ ใด ที่ จิต วิญญาณ เขา มา ใช 
รางกาย ของ เรา ทำกรรม   ผล ที่ เกิด ตาม มา คือ   โรค   panic   
disoder   ยอม เกิด ขึ้น กับ ผู ที่ เปน เจาของ ราง ที่แท จริง ได   ผู ใด 
ประสงค จะ ยกเลกิ การ รบั ขนั ดอก   สามารถ ทำได โดย นำ ดอกไม 
ธปู เทยีน   ไป กราบ คารวะ หนา สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์  เชน   ตอ หนา พระพทุธ 
รปู   ตอ เจดยี บรรจุ พระ ธาตุ   ฯลฯ   แลว สวด มนต บท สรรเสริญ คณุ 
พระ รัตนตรัย   เม่ือ สวด มนต จบ   แลว กลาว วาจา ขอ ยกเลิก การ 
รับ ขัน ดอก ที่ เคย ทำ ไว   และ ทุก วัน กอน สวาง   และ กอน มืด ตอง 
สวด มนต บูชา คุณ พระ รัตนตรัย   ( อิ ติ ปโส   …   .   ฯ   สวา ขา โต   …   .   ฯ   
และ สุ ปฏิปน โน   …   .   ฯ   ไป จน จบ )   แลว ตอ ดวย บท มนต โมรปริตร   
ผู ใด ม ีศลี   ม ีสจัจะ   ทำได ถกู ตรง ดงันี ้  ปญหา โรค   panic   disorder   
ยอม หมด ไป ได 
     
      

๔๕



www.kanlayanatam.com

  ๑๙ .   เกิดเปนหมูหรือเปลา
 
 คำถาม
  กราบ เรียน ทาน อาจารย   ดร . สนอง ที่ เคารพ 
   หนู ขอ เรียน ถาม ทาน อาจารย วา   หาก ตอน กลาง คืน   
เรา เปด วิทยุ ฟง พระ ทาน เทศน จน หลับ ไป   ประพฤติ แบบ นี้ ดี 
หรือ ไม ดี อยางไร 
   ถา เรา ตาย ไป ตอน นั้น   จะ ทำให ไป เกิด เปน หมู หรือ 
เปลา คะ   ( หรือ วา เปลี่ยน เปน ฟง บท สวด ตาง   ๆ    จะ ดี กวา ) 

 ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   การ ฟง ธรรม จาก วิทยุ   หาก ฟง แลว พิจารณา ธรรม 
โดย แยบคาย   (  โยนิโส มนสิการ )   โอกาส ที่ จิต จะ เกิด ปญญา เห็น 
ถูก ตาม ธรรม   ยอม มี ได   ตรง กัน ขาม   หาก ฟง แลว ไม พิจารณา 
โดย แยบคาย   จิต จะ รับ สิ่ง ที่ ได ฟง   เก็บ ไว เปน สุภ สัญญา   ตาย 

แลว มี โอกาส ไป เกิด ใน สวรรค ได   จะ ไม ไป เกิด เปน หมู 
ครับ   ดัง ตัวอยาง ใน ครั้ง ที่ พระ พุทธ กัสส ปะ มา 
ตรัสรู เปน พระพุทธเจา   งู เหลือม ฟง ภิกษุ ทอง 
บน อายต นก ถา ไมรู เร่ือง   แต ถือ เอา นิมิต ใน 

เสียง   ตาย แลว ยัง ไป เกิด ใน สวรรค ได   
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๒๐ .   ทำงานในกาสิโน
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ถาม ปญหา ทาน อา จาย ดร . สนอง   ว รอุ ไร คะ 
   ๑ .   การ สราง มหา ทาน ตาม ที่ ทาน อาจารย ดร . สนอง ได 
แนะนำ ไว   ถา เรา ไมมี โอกาส ได ทำ อาหาร ถวาย พระ เอง   จะ สง 
เงิน ไป ทำบุญ แทน   ได ไหม คะ 
   ๒ .   คน ที่ ทำงาน เกี่ยวของ กับ อบายมุข   เชน เสริฟ เหลา   
หรอื เปน บาร เทนเด อร   จะ ตอง เขาไป รบั วบิาก กรรม ของ ตนเอง 
ทั้ง สิ้น   หนู เลย หลีก เลี่ยง ที่ จะ ทำ อาชีพ ที่ ตอง มา รับ วิบาก กรรม 
คะ   และ อาชีพ เปน พนักงาน แจก ไพ ใน กา สิ โน   หรือ ทำความ 
สะอาด ใน กา สิ โน   จะ ถือวา เปน อาชีพ ที่ ไม เหมาะ สม หรือ ตอง 
รับวิบาก กรรม ใด   ๆ    หรือ ไม คะ   ( อยู ตาง ประ เท ศอะ คะ ) 
   ๓ .   หน ูปรารถนา ความ พน ทกุข คะ   อยาก ปฏิบตั ิธรรม ที ่
ถูก จริต กับ ตนเอง   สิ้น ป หนู จะ กลับ เมือง ไทย   ๓   เดือน คะ   อยาก 
ขอ ความ เมตตา ขอ คำ แนะนำ ของ ทาน อาจารย ดร .   สนอง   เกีย่ว 
กับ ครูบา อาจารย ที่ จะ ไป ฝก ปฏิบัติ ธรรม เพ่ือ ความ กาวหนา 
ทางธรรม คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   มา 
ดวย ความ เคารพ อยาง สูง คะ 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ได ครับ   แต มี เง่ือนไข วา   ตอง มี ศรัทธา อยาง มาก 
ที่ จะ ทำบุญ   ตอง ทำบุญ ให กับ หมู สงฆ   และ ตอง ทำให ตอ เนื่อง 
ทุกวัน ยาวนาน   ไม นอย กวา เจ็ด วัน 
   ( ๒ )   เรือ่ง ที ่บอก เลา ไป ยงั ถอืวา เปน อาชพี ที ่ไม เหมาะสม   
กับ ผู ที่ ปรารถนา นำพา ชีวิต ไป ใน ทาง ธรรม   เมื่อ ใด ที่ กรรม ให ผล   
ผู รวม กระบวน กรรม ยัง ตอง รับ อกุศล วิบาก นั้น ดวย 
   ( ๓ )   ผู ใด ประพฤติ มิจฉา อาชีวะ มา กอน   แลว ปรารถนา 
นำพา ชีวิต ไป สู ความ พน ทุกข   ยัง มี โอกาส เปน ไป ได   หาก เลิก 
ประกอบ มจิฉา อาชวีะ นัน้   แลว หนั มา ปฏบิตั ิ  ทาน   ศลี   ภาวนา   ดงั 
ที ่สริ ิมา โสเภณ ีได ทำให ด ูเปน ตวัอยาง   เธอ สามารถ ปด อบายภมู ิ
ได   ( พระ โสดาบัน )   ตาย เกิด อีก ไม เกิน เจ็ด ชาติ พน ทุกข ได   และ 
ควร ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่ นิ โร ธารา ม   อ . จอมทอง   จ . เชียงใหม 

     
 ๒๑ .   อาการหนาตึง
 
 คำถาม
  กราบ เรียน   อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ ครับ 
   ผม มี ปญหา เร่ือง การ ปฏิบัติ   ครับ 
   เวลา ผม เริ่ม กำหนด ยืน หนอ   มี อาการ หนา ตึง   ผม 
กำหนด ตึง หนอ ได   ๓   ครั้ง   อาการ ตึง ได คอยๆ คลาย ลง   ผม 
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กำหนด คลาย หนอ ได   ๓  ครั้ง   อาการ ตึง ก็ กลับ มา อีก   ทำ เชน 
นี้   วน ไป มา อยู นาน มาก   ไม หาย ครับ   ผม เลย ไม สนใจ กำหนด ยืน 
หนอ   และ เดิน หนอ   จนถึง กำหนด นั่ง   ก็ มี อาการ ตึง และ คลาย 
ที่ ใบหนา อีก   กำหนด จน นาน ไม หาย   ก็ ไม สนใจ ครับ   สนใจ แต 
กำหนด พอง ยุบ ดี กวา   ถึง เวลา นอน ก็ มี อาการ ดัง กลาว อีก ครับ 
   ผม ควร ปฏิบัติ อยางไร ตอ ดี ครับ   จึง เขียน มาร บก วน 
ถาม   อาจารย   ดร . สนอง   ครับ 
   กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   การ กำหนด วา   “ ตึง หนอ ”   แลว อาการ ตึง ที่ ใบหนา หาย 
ไป ชั่วคราว   ผู ถาม ปญหา กลาว วา   ภาย หลงั อาการ ตึง ได กลับ 
มา อีก   และ ได กำหนด อีก นาน ก็ ไม หาย จาก อาการ ใบหนา ตึง 
   คำ วา   นาน   ของ ผู ถาม ปญหา นั้น นาน เทาไร   กำหนด 
เปนสิบ ครั้ง   เปน รอย ครั้ง   เปน หลาย รอย ครั้ง หรือ ไม   ผู ตอบ 
ปญหา บอก วา   “ สัจจะ ”   มี ความ ศักดิ์สิทธิ์   เม่ือ ใด เกิด อาการ 
ตึง ที่ ใบหนา   ตอง กำหนด วา   “ ตึง หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ   ไม หาย 
หนา ตึง ไม เลิก กำหนด   จะ ยอม 
ตาย เพื่อ เอา ชีวิต เขา 
แลก กับ สัจธรรม นี้   …   . .   
พิสูจน ไหม ครับ 
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๒๒ .   ไดไหมคะ
 
 คำถาม
  กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร .   สนอง 
   มี ปญหา จะ เรียน ถาม ดังนี้ คะ 
   ๑ .  ถา ตอน ทำ สมาธิ ไม กำหนด ลม หายใจ   แต เปด เทป 
ธรรมะ   หรือ เทป สวด มนต   แลว เอาใจ ไป จดจอ กับ เสียง นั้น ได 
ไหม คะ 
   ๒ .  ใน ชีวิต ประจำ วัน ชวง ใด ที่ วาง ใช วิธี ฟง เทป ธรรม ได 
ไหม คะ   เพราะ ตอน กำหนด ลม หายใจ   รูสึก วา มัน ฟุงซาน ได งาย   
แต เวลา ฟง เทป ธรรมะ   มี ความ รูสึก วา ไม ฟุงซาน   เพราะ ใจ ไป 
จดจอ กับ การ ฟง ตลอด เวลา 

 กราบ ขอบพระคุณ มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ได ครับ 
   ( ๒ )   ได ครับ 
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 ๒๓ .   เขียนมาหลายคร้ัง
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง ที่ เคารพ เปน อยาง สูง 
   หนู ได เคย เขียน มา ขอ คำ ปรึกษา จาก ทาน อาจารย มา 
หลาย ครั้ง   และ ขอก ราบ ขอบพระคุณ ใน ความ เมตตา ของ 
ทานอาจารย   ที่ ได ชี้ ทาง กระจาง ให แก หนู ทุกๆ ครั้ง 
   ณ   ขณะ นี้ ชีวิต ความ เปน อยู ของ หนู ก็ เปน ไป ได ดวย ดี   
หนู ก็ได สวด มนต ไหว พระ เปน ประจำ   และ ใน ชวง เขา พรรษา นี้ 
หนู ก็ ได อธิษ ฐาน จิต   ขอ สวด ธรรมจักร และ เมตตา พรหม วิหาร   
ตลอด เขา พรรษา นี้ 
   หลัง จาก ที่ ได ปฏิบัติ ธรรม   และ ฟง ธรรมะ ของ ทาน 
อาจารย มา เปน เวลา นาน   หนู มา สังเกต เห็น ได วา   ปญหา ใน ชีวิต 
นั้น มัน ก็ ยัง เกิด ขึ้น เปน ธรรมดา   แต อยู ที่ วา เรา จะ วางใจ เห็น วา   
มัน ก็ เปน ตาม ธรรมชาติ ของ การ เกิด มา เปน มนุษย   วา ไมมี ใคร 
ไมมี ปญหา ใน โลก นี้   แต จิต เรา จะ รับ เอา ปญหา เหลา นั้น เขา มา 
ปรุง แตง อารมณ   ให จิตใจ เรา เศรา หมอง หรือ ไม     
   มี หลาย อยาง ใน การ ดำเนิน ชีวิต เปน ตัว ทดสอบ   ความ 
แขง็แกรง ของ สต ิที ่หน ูได เพยีร พยายาม ฝก มา   ตวัอยาง เชน   หน ู
ได ทำ ธุรกิจ ขาย ของ บน อิน เต อรเน็ต   แลว ก็ ขาย ให กับ ผู ขายสง   
ชวง ป ที่ ผาน มา กิจการ ก็ ไป ได ดวย ดี ยอด ขาย ดี ไป ได   แต พอ มา 
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ใน เวลา ชวง นี้   ยอด ขาย ตกลง ไป มาก อยาง นา ใจหาย   หนู ก็ได 
พยายาม สังเกต จิตใจ ของ ตนเอง วา เปน อยางไร 
   หนู ได เห็น ถึง ความ เปน อนิจจัง   ของ สรรพ สิ่ง แลว ก็ 
ถาม ตัว เอง วาย อม รับ ได ไหม   แต วา ใจ นึง มัน เห็น แลว ก็ บอก 
วา   ไม เปนไร มัน ก็ เปน อยาง นั้น มี ขึ้น แลว ก็ มี ลง   แต อีก ดานห 
นึ่ง จิต ก็ ยัง มี ความ วิตก กังวล วา จะ ทำ อยางไร ดี   ใน เมื่อ เรา ก็ได 
พยายาม ทุก วิถี ทาง แลว   แลว ก็ เห็น ความ กังวล สับสน วุนวาย   
ดิ้นรน ของ จิตใจ   และ แลว ก็ มา พิจารณา ถึง คำ อาจารย   ได เคย 
สอน ไว วา ทุก อยาง มัน เปน ไป เพื่อ ความ พลัดพราก   กิจการ ของ 
เรา   เรา สราง ขึ้น มา   มัน ไม สามารถ เปน นิจ จัง ได   วัน หนึ่ง มัน 
ก็ ตอง ถึง ความ เสื่อม ไป ตาม เวลา   หาก เรา เอา จิตใจ ไป รับ เอา 
ความ อยาก ได   อยาก มี อยาก เอาชนะ คู แขง มา เปน สรณะ   เรา 
ก็ จะ ไม สามารถ พน จาก วังวน ของ กิเลส เหลา นี้ ได   ความ คิด ทั้ง 
ดาน โลกุตตระ และ โลกียะ   มัน สลับ กัน ไป กัน มา 
   บางที ก็ เห็น ความ เห็น ทาง ธรรม   มัน เหมือน เอา หิน ทับ 
หญา   ใจ มัน ยัง ไม อยาก จะ ยอมรับ มัน ตรง   ยัง มี ความ กลัว   กลัว 
ความ พลัดพราก   กลวั ความ ลำบาก   เจอื อยู   ความ รูสกึ นี ้เหมอืน 
กบั ตอน ที ่หน ูไป ฝก นัง่ สมาธิ   แลว สามารถ เหน็ ถงึ ความ กลวั ความ 
เจ็บ ปวด ขา   แลว พยายาม เอา สมาธ ิเขา ขม   แต มนั ไม ดบั มนั ไม ได 
เหน็ ความ จริง วา ความ เจบ็ ปวด นัน้ มนั ก ็เปน ธรรมดา ของ รปู ขนัธ   
เมื่อ ฝก อยู ได ประมาณ   ๓ - ๔   วัน   เม่ือ มี ปญญา สามารถ เขาใจ ถงึ 
ความ เปน ไป ของ สรรพ สิ่ง   หลัง จาก นั้น ก็ สามารถ นั่ง วิปสสนา   
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ได อยาง ไมม ีความ ปรุง แตง และ เปนก ลาง อยาง เปนก ลาง จริงๆ   
และ ความ รูสึก นี้ เม่ือ นำ มา ประยุกต กับ เหตุการณ   ณ   ปจจุบัน นี้ 
ของ หน ู  หน ูก ็เหน็ วา สิง่ ที ่หนู คดิ มนั ยงั เปน แค ความ คดิ   ปลอบ ใจ 
ตวั เอง   แต ใจ ลกึๆ   มนั ยงั เจอื อยู ดวย ความ กลวั   หน ูเห็น ถงึ ความ 
กลัว เหลา นัน้   แลว หนู ก ็เลย ถาม ตวั เอง วา หนู จะ กลวั อะไร   สมบตั ิ
เหลา นี้ มัน เปน กำพรา ทั้ง นั้น   หาก ตอง ตาย ไป ใน   ณ   เวลา นี้   ก็ ไม 
สามารถ เอา อะไร ไป ได ซัก อยาง เดียว     
  ตอน นี ้หน ูก ็พยายาม เห็น วา สิง่ เหลา นี ้มนั ไม เทีย่ง   วนั นงึ 
เรา ก็ ตอง เลิก ทำ   ถา หาก มัน จะ ตอง เลิก ใน วัน นี้   มัน ก็ ตอง เปน 
อยาง นี้       มัน เห็น เจา คะ อาจารย แต วา มัน ยาก   เพราะ ตัว กิเลส   
ตัว ความ กลัว   มัน ยัง เขา มา ทาทาย อยู ตลอด เวลา   บางที จิต มัน 
ก็ ไหว ไป ตาม มัน เจา คะ 
   และ อกี ตวั ทดสอบ หนึง่ ของ หน ูก ็คอื   หน ูม ีบาน ให กบั คน 
ฝรัง่ ที ่นี ่เชา   แต เขา ตอง ใช   bene  f i t   ของ รฐับาล มา จาย คา เชา เรา   
ตอน นี้ ถึง เวลา ที่ เขา ตอง มา จาย คา เชา   แต เขา ก็ บอก วา ทาง รัฐ 
ยัง ไม ได โอน เงิน มา ให   หนู กับ แฟน ก็ ไม ได เครงครัด   เพราะ วา ก็ 
พยายาม ชวย เขา ดวย   แต เม่ือ เวลา ผาน มา ตอน นี ้เขา ก ็ให มา บาง 
สวน   ตอน ที่ เขา ยัง ไม จาย คา เชา เรา   หนู เห็น จิตใจ อัน เปน อกุศล   
คดิ ไป ตางๆ นานา   แต เมือ่ มา คดิถงึ วา หาก เรา ตอง เปน อยาง เขา   
เรา ก็ คง ลำบาก เชน กัน   หนู ก็ ให โอกาส เขา นะ คะ   เพราะ วา คน 
เรา ก็ เกิด มา ชวย เหลือ กัน   หาก เรา ไม คิด โกง เขา   เขา ก็ คง ไม คิด 
โกง เรา เชน กัน   มัน ดู เหมือน คิด แบบ โงๆ   ถา ไป บอก คน อื่น   เขา 
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ก็ วา เรา ทำไม ปลอย ให เขา เอา เปรียบ   แต คน เรา ถา เขา มี   เขา ก็ 
คง จาย ได ถูก ตอง ตาม เวลา ใน ความ คิด ของ หนู   ก็ มา สำรวจ ใจ 
ตัว เอง วา เรา กลวั อะไร   กลัว ไม ได เงิน   กลัว ไมมี เงิน มา ผอน   แต 
วา พอ มา ดู ถึง ตรง นี้   หาก เรา ไม โลภ   เรา ก็ ขาย บาน หลัง นี้ ทิ้ง เสีย 
หาก ม ีปญหา มาก   แต ที ่เรา ยงั ไม ยอม ขาย   เพราะ เรา ยงั โลภ หวงั 
ใน คา เชา อยู   แต หนู ก็ ไม ได โกรธ   ไม ได ไป ทวง   ได แต แค บอก เขา 
ให เขาใจ วา   หาก ไม สามารถ จาย คา เชา ได เรา ก็ คง ตอง ขาย บาน 
หลัง นี้ ไป   โดยที่ ไมมี ความ รูสึก เสียดาย แต อยาง ใด   เพราะ มัน ก็ 
คือ อนิจจัง   ธรรมชาติ ของ โลก นี้ เอง 
   การ ใช ชวีติ   และ การ ดำเนิน ชวีติ   หาก เรา ม ีธรรมะ แลว 
นัน้   มนั ทำให เรา เหน็ แง มมุ ตางๆ ได มากมาย   บางท ีมนั เปน ความ 
เบื่อ หนาย กับ ความ เปน ไป ของ โลก   ที่ มี ทั้ง การ แขงขัน   เอาชนะ 
คะคาน กนั   ม ีการ เอา รดั เอา เปรียบ กนั   ทัง้ๆ ที ่ของ ทกุ อยาง นี ้มนั 
เปน สมบัต ิของ โลก   แต ใจ ของ หน ูถงึ แม จะ ได ศกีษา ธรรม   แต มนั 
ยัง ม ีกิเลส เจือปน   มัน โผลๆ   ผลุบๆ   มัน ก็ เปน ปญหา ทาง โลก อีก 
คะ   ที่ วา หาก เรา มี ความ เพียร ที่ จะ พัฒนา จิต ของ เรา อยาง เอา 
จริง เอา จัง   แลว เรา จะ ดำเนิน ชีวิต อยางไร   จะ มี เงิน ใช ไหม   มัน 
เปน ภยาคต ิ  เปน ความ กลวั   ถงึ ได เขาใจ วา ทำไม พระ ภกิษ ุสงฆ ถงึ 
ได ไมม ีกงัวล ใดๆ   เพราะ อยู ได โดย การ บรจิาค   ม ีเคร่ือง แตง กาย 
ก็ แค จีวร   ไม ตอง มี เงิน มี ทรัพย   ซึ่ง เปนการ พยายาม ปรับ ให ตัด   
เอา ตัวการ ที่ จะ กอ ให เกิด กิเลส   ความ อยาก ที่ จะ เกิด ขึ้น     หนู ก็ 
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พยายาม รักษา ศีล ให ดี ที่สุด เทา ที่ เปน ไป ได   เพราะ ทาน อาจารย 
เคย สอน ไว วา   คน เรา ถา ทำ อะไร ติดขัด   แสดง วา ศีล ของ เรา ยัง 
ไม สมบูรณ พอ     
   และ สิ่ง ที่ ติด อยู ใน สัญญา ของ หนู ก็ คือ   สิ่ง ที่ อาจารย 
สอน ก็ คือ ตอง ทำเหตุ ให ตรง   และ ผล ก็ได ตรง ตาม เหตุ   หนู ก็ 
พยายาม อยู คะ   ถึง แมวา บางที ทำเหตุ ไป เยอะ   แต ยัง ไม ได รับ 
ผล ของ มัน ก็ตาม   ณ   เวลา นี้ 
   ตอน นี้ หนู เร่ิม เขาใจ แลว คะ วา   ความ ไมมี เปน ความ สุข 
เปน อยาง ยิง่   เพราะ   เม่ือ ม ีสิง่ ใด   สิง่ นัน้ ยอม นำ มา ซึง่ ความ ทกุข   
เพราะ เรา จะ ไป ยึด วา มัน เปน ของ เรา 
   หาก ทาน อาจารย มี คำ แนะนำ ชี้นำ   หนู ขอ ความ กรุณา 
ทาน อาจารย แนะนำ หนู ดวย นะ คะ     
 
 คำ ตอบ 
   คน ที่ กำลัง วาย อยู ใน น้ำ   ขณะ ใด ศีรษะ โผล พน ผิวน้ำ   
ก็ สามารถ หายใจ เอา อากาศ เขา สู รางกาย ได   ขณะ ใด ที่ ศีรษะ 
จม อยู ใต ผิวน้ำ   ก็ ไม สามารถ หายใจ ได   ฉะนั้น จง พัฒนา จิต ให มี 
สติ และ ปญญาเห็นแจง กลา แข็ง   ให เหมือน กับ นำ ศีรษะ โผล พน 
ผิวน้ำ อยู ตลอด เวลา ได แลว    นั่น แหละ จึง จะ นำพา ชีวิต    หลุด 
พน ไป จาก ความ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ ใน สิง่ อนั เปน กำพรา ได เมือ่ ใด   ความ 
ทุกข ยอม หมด ไป จาก ใจ   เมื่อ นั้น 
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๒๔ .   จะทำอยางไร
 
 คำถาม
  กราบ ทาน อาจารย   ที่ เคารพ 
   กระผม ปวย เปน โรค ประจำ ตัว มา เปน ระยะ เวลา 
เกือบ   ๓   ป แลว   รักษา ที่ ใด ก็ ไม ดี ขึ้น   เปน อุปสรรค พอ สมควร 
ตอ การ ปฏิบัติ ธรรม   มี เพื่อน แนะนำ วา ให ไป ทำ พิธี แก กรรม   ขอ 
อโหสกิรรม เจา กรรม นายเวร   โดย ตาม หลกั ของ พระพทุธ ศาสนา 
แลว ผม ควร จะ ปฏิบัติ ตอ สถานการณ นี้ อยางไร ครับ 
   ขอบพระคุณ ครับ 
 
 คำ ตอบ 

   ให เอา ศลี   ๕   คมุ ใจ   แลว ไหว พระ สวด มนต บท สรรเสรญิ 
คณุ พระ รตันตรัย กอน นอน ทกุ วนั   หลงั สวด มนต เจริญ อา นา ปาน 
สติ   ๓๐   -   ๖๐   นาที   แลว อุทิศ บุญ กุศล ให เจา กรรม นายเวร   ทุก 
ครั้ง ที่ ทำ กิจกรรม ดัง กลาว แลว เสร็จ 
   ก า ร  ป ฏิบั ติ  ข า ง  ต น  มี  
อานิสงส เปน บุญ   คน มี บุญ 
ปรารถนา สิ่ง ใด   ยอม ได สิ่ง นั้น 
ตาม ความ ปรารถนา 
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 ๒๕ .   ตะคอกใสพอ
 
 คำถาม
  เรียน อา จาย สนอง 
   ดิฉัน เปน ผู หน่ึง ที่ ได มี โอา กา สมา ฟง ธรรม บรรยาย ที่ หอ 
ประชุม   ม . ช .   ใน วนั ที ่  ๓๑   กรกฏ า คม   ที ่ผาน มา กบั คณุ แม   เนือ่งจาก 
วา วัน นั้น เปน วัน เกิด ของ ดิฉัน  จึง มอง วา เรา นา จะ ให อะไร กับ 
ตัวเอง และ แม บาง   ซึ่ง กัลยาณมิตร ของ ดิฉัน เปน ผู ชักชวน 
   ดิฉัน ขอ รบกวน ปรึกษา เลย นะ คะ   พอ ดิฉัน เสีย ไป แลว 
ตอน วัน ที่   ๓๑   สิงหาคม ที่ ผาน มา   โดย หลัง จาก ที่ ดิฉัน เรียน จบ 
ป.ตร ี  พอ ก ็บวช   ดฉินั ก ็เรียน ตอ   ป . โท   จน จบ ระหวาง นัน้ ดฉินั ก ็ดแูล 
พอ เปน อยาง ดี   พอ เปน เบา หวาน และ มัน จะ มี แผล ที่ เทา   เพราะ 
ทาน มกั เดิน บณิฑ บาท โดย ไม สวม รองเทา   ทาน มกั ไมรู ตวั วา เทา ตวั 
เอง เปน แผล   ดิฉัน ตอง นำ คุณ พอ นั่ง รถ พวง ขาง ไป สถานี อนามัย 
ใน ตำบล อยู เปน ประจำ   ชาว บาน ละ แวก นั้น บาง คน ก็ ชื่นชม   บาง 
คน ก็ ตำหนิ วา เปน ผู หญิง แลว ให พระ สงฆ ซอน มัน ไม สมควร   แต 
ดิฉัน คิด วา ทำ เพ่ือ พอ คง ไม ผิด อะไร   จน ทาน หาย ปวย 
   จาก นั้น เมื่อ วัน ที่   ๑๐  สิงหาคม   กอน ที่ ทาน จะ เสีย ทาน 
ประสบ อบุตัเิหต ุรถ ชน   ดฉินั ก ็ไป ดแูล ทาน จน หาย ด ี  กลบั มา รกัษา 
ตวั ที ่บาน เนือ่งจาก ทาน ไม ยอม เดนิ   ( เกิด จาก ใส นอต ยดึ บริเวณ ที ่
กระดกู แตก บรเิวณ เชงิกราน )   ทำให เกดิ แผล จาก นัน้ พอ ก ็ทรดุ ลง 
เรือ่ยๆ ทาง ญาติ คยุ กนั วา อยาก ให ทาน ลา สขิา บท   ( ดฉินั เคย คยุ กบั 
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ทาน นาน แลว วา   ทาน จะ ตาย ใน ผา เหลือง จงึ ไม ยอม  )   ทาน ตอง ใส 
สาย ฉี ่พอ มกั จะ ไมรู สกึ ตวั   มกั จะ เอา มอื มา ดงึ สาย ฉี ่ออก   จน ดฉินั 
ตอง มัด มือ ทาน ให ติด กับ เตียง   ( เห็น พยาบาล ที่ โรง พยาบาล ทำ ) 
   กอน ทาน ใกล จะ เสยี ทาน คราง เสยีง ดงั มาก   และ ม ีเหงือ่ 
เต็ม ตัว  จน บาง ครั้ง ดิฉัน ควบคุม อา รมณ ไว ไม ได สง เสียง ดัง ไป   
ซึ่ง ดิฉัน ไม เคย ทำ กับ พฤติกรรม อยาง นั้น กับ ทาน เลย   จน วาระ 
สดุทาย ที ่ทาน จะ ไม ไหว   ดฉินั และ ญาติๆ ก ็ไป ปรึกษา เจา อาวาส วดั   
ทาน บอก วา พอ คง อยาก มา เสีย ที่ วัด เพราะ ขณะ ที่ ทาน รูตัว เอง ดี   
ทาน ก็ บอก ตลอด วา ทาน อยาก กลับ วัด   เรา จึง ได พา ทาน มา ที่ วัด   
ทาน ไม สามารถ ทาน อะไร ได อีก เปน เวลา สาม วัน   จน ทาน สิ้นใจ 
ระหวาง นัน้   ดฉินั ได นัง่ คดิ อะไร หลายๆ อยาง ที ่ผาน เขา มา ใน ชวีติ   
บาง ครัง้ ก ็คดิ วา อยาก ให ทาน ไป เสยี เพราะ ไม อยาก ใหทานทรมาน   
เมือ่ ทาน สิน้ ดฉินั ไม รองไห เลย   ม ีหลายๆ คน ถาม ดฉินั วา รองไห ไหม   
ดิฉัน ตอบ ตรง กับ ใจ ที่ คิด ไป วา ดิฉัน คิด วา ดิฉัน ทำ ดี ที่สุด แลว   จึง 
ไม ได รองไห ถาม วา เสยีใจ ไหม ที ่เสยี พอ   เสียใจ มาก แต ไม อยาก ให 
ทาน เปน หวง   ให ทาน ไป ด ีไมรู วา สิง่ ที ่คดิ นัน้ ถกู หรือ เปลา   และ การ 
ตะคอก ตอน ทาน เพอ ตอง เปน สิง่ ที ่ผดิ แนๆ    เพราะ เรา ไม สบายใจ   
เรา จะ ทำ อยางไร ดี คะ ให ความ รูสึก ผิด นี้ หมด ไป 
 
 คำ ตอบ 
           สิ่ง ที่ บอก เลา ไป เปน ความ กตัญู กตเวที ที่ ลูก มี ตอ พอ   
มไิด เปนการ ประพฤติ ผดิ แต ประการ ใด   ที ่ให พอ   ( พระ สงฆ )   นัง่ 
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ซอน ทาย รถ มอ เต อร ไซด   เมือ่ ทาน อาพาธ   ลกู ผู ม ีความ กตญัฯู 
จบั ตอง ตวั ทาน   ก ็มไิด ผดิ ที ่ลกู ปฏิบตั ิตอ พอ ผู ม ีอปุการ คณุ   หรือ 
จับ มัด มือ ให ติด กับ เตียง   ดวย เจตนา มิ ให ดึง สาย ฉี่ ออก ก็ ไม ผิด   
แต มา ผิด เอา ตอน ที่ ทาน เพอ แลว ลูก ไป ตะคอก ใส ทาน   ผู หวัง 
ความ เจริญ ใน ชีวิต จึง ตอง ขอ ขมา กรรม   ดวย การ สวด มนต บท 
สรรเสรญิ คณุ พระ รตันตรยั   ตอ หนา สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์  เชน   พระพทุธ 
รูป   แลว กลาว วาจา ขอ ขมา กรรม ที่ ลูก ประพฤติ ตะคอก ใส ทาน   
หาก ทาน สามารถ รับ สื่อ ที่ ลูก ขอ ขมา และ ทาน ให อภัย   ความ ผิด 
บาป นั้น ก็ จะ หมด ไป   แต ตอง ไม ลืม วา ลูก ที่ ดี ตอง ทำบุญ อุทิศ ให 
พอ ผู ลวง ลับ   ทุก ครั้ง ที่ นึก ได หรือ ทุก ครั้ง ที่ โอกาส เปด ให ทำบุญ 
     
 
๒๖ .   อยากชวยนองสาว
 
 คำถาม
  กราบ เรียน  ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 
อยาง สูง 
   หนู ได รูจัก ทาน อาจารย จาก หนังสือ   ที่ ทาน เปน ผู เขียน 
โดย กัลยาณมิตร คือ หัวหนา งาน ซื้อ ให อาน   จาก นั้น ก็ได ติดตาม 
ผล งาน บรรยาย ธรรม ของ อาจารย เร่ือย มา   และ ได มี โอกาส ได 
พบ กบั ทาน บรรยาย ธรรม ของ ชมรม กลัยาณ ธรรม   และ ของ คณุ 
ส ุรตัน คะ   ทกุ ครัง้ ที ่พบ หรือ ได เห็น ทาน อาจารย หน ูจะ รูสกึ อบอุน 
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เปนสุข   มี กำลัง ใจ   เขม แข็ง   และ ปลื้ม ปติ มาก   ทุก วัน นี้ ก็ จะ เปด 
ซีดี ธรรม บรรยาย ของ ทาน เวลา ขับ รถ   และ พยายาม รักษา สติ   
ปฏบิตั ิธรรม ตาม ที ่อาจารย สัง่ สอน   แต บาง วนั ก ็จะ ทำ ไม ได ด ีนกั   
เพราะ พรอง ศลี ขอ   ๔   คอื ชอบ พดู เฮฮา สนุกสนาน กบั เพือ่นๆ   คะ   
แต ก็ จำ คำ สอน ของ อาจารย วา ทำ เต็ม ที่ ตาม สติ กำลัง   มี กำลัง 
มาก ทำ มาก มี กำลัง นอย ทำ นอย   เหมือน การ ตัก น้ำ ใส ตุม 
   อาจารย คะ หนู ขอ อนุญาต อาศัย บารมี   ปญญา และ 
เมตตา อัน สูงสง และ บริสุทธิ์ ของ ทาน อาจารย   โดย ขอ เรียน 
ปรึกษา ปญหา       ดังนี้ คะ 
  ๑ .   หนู ได ตั้งใจ จะ ทำบุญ ทอด กฐิน   เพื่อ ให พอ กับ แม ได 
อนุโมทนา ใน บุญ ใหญ   ใน ปลาย ป นี้   โดย ขอ ความ รวม มือ ญาติ 
สนิท   ที่ ทำงาน บริษัท ตาง ๆ    และ ที่ บาน ตาง จังหวดั เชิญ ชวน ผู มี 
จติ ศรทัธา   เพ่ือน ฝงู ใน ที ่ทำงาน บริจาค เพือ่ ทำบญุ รวม กนั ใน ครัง้ 
นี้   สำหรับ การ เล้ียง รับรอง แขก ใน วัน งาน บุญ   หนู แรก ที เดียว 
หนู ตองการ เลี่ยง ไม ฆา สัตว ตัด ชีวิต เลย   แต ไม สามารถ ขัด ทาง 
บาน ได หลัง ได พยายาม ถก เถียง ดวย เหตุผล แลว   จึง กำหนด ไว 
ใน ใจ วา   เม่ือ หลัง เสร็จ งาน บุญ แลว จะ อุทิศ บุญ กุศล ไป ให สัตว 
เหลา นั้น เปนการ ตอบแทน     ทั้ง สอง ประเด็น คือ   การ เชิญ ชวน 
ทำบุญ และ การ เลี้ยง รับรอง หนู คิด ถู กมั้ย คะ   ถา ไม แลว หนู ควร 
ทำ อยางไร จึง จะ เปนการ ดี และ ได บุญ บริสุทธิ์ มาก ที่สุด 
   ๒ .   หลงั เสร็จ งาน บญุ ใหญ แลว   หน ูจะ อธษิฐาน ขอ ให เปน 
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คน ม ีสมัมา ทฐิ ิ  และ สามารถ ปฏิบตั ิธรรม จน ปด ประตู อบาย ได ใน 
ชาติ นี้   อาจารย วา สมควร แลว หรือ ยัง คะ   ได โปรด ชี้แนะ ดวย คะ 
   ๓ .  หนู มี นอง สาว ที่ มี มิจฉาทิฐิ   เรื่อง คู ครอง และ การ คบ 
บุคคล เพศ ตรง ขาม   เพราะ คน ที่ เธอ คบ จะ เปน คน ที่ มี ตำหนิ บาง       
ติด การ พนัน   อบายมุข   กิน เหลา สูบ บุหรี่   ติด หนี้       ศีล ไม ครบ บาง   
ทำให พอ แม และ ญาติ เสียใจ อยู บอย ๆ    และ ที่ สำคัญ คือ เธอ ไป กอ 
หนี้ โดย กู ยืม เพื่อ นำ ไป ให บุคคล เหลา นี้   ตอง เดือน รอน ทาง บาน 
เอา โฉนด ไป กู เงนิ เพือ่ มา ใช หนี ้  และ นำ เงนิ บาง สวน ของ หน ูมา ชวย 
เธอ เปน ระยะ ๆ    ซึ่ง หนู ใน ฐานะ ที่ อยู ใกล ชิด เธอ มาก ที่สุด   ก็ได ใช 
สติ ปญญา ตาม ประสา ปุถุชน ที่ คิด วา ดี ที่สุด แลว ตัก เตือน   อบรม   
ชวน พา ไป สถาน ที่ อบรม ธรรมะ   หา หนังสือ หรือ สื่อ ธรรมะ ให เธอ 
ได ซมึซบั   แต ก ็ไม ได ชวย ให เธอ เปลีย่นแปลง เทา ไหร นกั   เพราะ เธอ 
จะ เชือ่ ฟง คน ที ่เธอ คบ มากกวา ญาต ิ  ( ไม วา จะ เปน หน ูหรอื ญาต ิคน 
อืน่   ๆ  )   จน ใน ทีส่ดุ ขณะ นี ้เธอ เปน หนี ้กอน โต   เพือ่ ผูชาย คน ที ่เธอ คบ 
ใน แตละ ชวง สมัย   หน ูเคย เปน ทกุข กบั เธอ มา มาก   จน ทาย สดุ ก ็พอ 
จะ ทำใจ ให ยอมรับ ที่ จะ ให เธอ ดูแล ตัว เอง   รับ ผิด ชอบ การ ปฏิบัติ 
ตวั เอง   ดวย การ เฝา ด ูหาง ๆ    โดย ตัง้ ไว ใน ใจ วา ได ทำ หนาท่ี พี ่ด ีทีส่ดุ 
แลว   ตอ ไป นี้ ดวย วัย และ วุฒิ เธอ สมควร จะ ดูแล ตัว ดวย ตัว เอง 
   แต ลาสุด   หนู ได รับ ทราบ ขาว ที่ ไม ดี มาก ๆ    วา เธอ กู หนี้ 
ยืม คน อื่น ไป ทั่ว และ ผิด สัญญา   จน เกิด เรื่อง ไม งาม ใน ที่ ทำงาน   
หนู ได พูด คุย สอบถาม ก็ ทราบ วา เปน ดวย ความ คิด เดิม  ๆ    ของ 
เธอ   ปจจุบัน เธอ เปน คน ที่ มี ประวัติ เสีย ใน ที่ ทำงาน ไป แลว   ( ถา 
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นอก เหนือ ปญหา เรื่อง การ คบ เพศ ตรง ขาม แลว   เธอ มี บุคลิก ที่ 
เรียบรอย   นา เอ็นดู คะ ) 
   อาจารย คะ หน ูควร จะ ทำ อยางไร กบั เธอ ด ี  หน ูควร จะ วาง 
เฉย โดย ยดึ หลัก วา ผู รู จริง   ( ซึง่ หน ูก ็ยงั ไมรู จริง )   ไม ควร ไป กาวกาย 
กบั ชวีติ คน อืน่   ( หน ูจำ ได ประมาณ นี ้  ถา ผดิ ไป หน ูตอง ขออภัย ทาน 
อาจารย นะ คะ )   เพราะ ตอน นี้ หนู ก็ สับสน ใน การ ปฏิบัติ กับ เธอ พอ 
สมควร   ใน ฐานะ ชวีติ หนึง่ และ ฐานะ ญาติ รวม ตระกูล   เพราะ สวน 
หนึง่ หน ูก ็ไม เชือ่ ใน สิง่ ที ่เธอ พดู   เพราะ มกั จะ รูท ีหลงั วา เธอ พดู เทจ็ 
อยู บอย   ๆ        เรื่อง การ เงิน ถา เปน จำนวน ไม มาก นัก   และ พิจารณา 
วา จะ ชวย แบง เบา ให เธอ คลาย บาง หนู ก็ จะ ชวย 
   ขอ อนุญาต รบกวน อาจารย โปรด กรุณา ตอบ คำถาม 
ดัง กลาว ดวย นะ คะ         
   ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   การ ทอด กฐนิ มใิช เปน บญุ ใหญ   เพราะ อานสิงส ของ 
การ ทอด กฐิน   ทำให ได แค สวรรค สมบตัิ 
   ทัง้ สอง ประเดน็ ที ่ถาม ไป เปน ความ เหน็ ถกู ทาง โลก   แต ใน 
ทาง ธรรม แลว ยงั ไม ถกู ตอง   หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค จะ ทำการ 
ที ่ให เกดิ เปน บญุ บรสิทุธิ ์มาก ทีส่ดุ   ตอง นำ ตวั เอง เขา ปฏบิตั ิธรรม   
( วิปสสนา ภาวนา )   จน เขา ถึง การ มีด วง ตา เห็น ธรรม 
   ( ๒ )   ที ่ถาม ไป เปนการ สมควร อยาง ยิง่   การ อธษิฐาน ให 
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เปน คน ม ีความ เห็น ถกู   ( สมัมา ทฏิฐ ิ)   ตาม ธรรม   ซึง่ บคุคล จะ เขา 
ถงึ ความ สำเร็จ ใน สิง่ ที ่ตน อธษิฐาน ได   ตอง ทำเหตุ ให ถกู ตรง   คอื 
นำ ตัว เขา ปฏิบัติ ธรรม ที่ สมควร แก ธรรม 
   ( ๓ )   ใน ครั้ง พุทธ กาล   กาฬ ะ   ลูกชาย ขอ งอ นา ถบิณฑิก 
เศรษฐี มิได สนใจ ธรรม อยาง บิดา   จึง ได ถูก บิดา วา จาง ให ไป 
ฟง ธรรม จาก พระพุทธเจา   จน จิต บรรลุ ดวงตา เห็น ธรรม เปน 
พระโสดาบัน   และ ใน สมัย ปจจุบัน มี แพทย หญิง ทาน หนึ่ง   ชนะ 
คำ ทา ของ เพื่อน   สามารถ อยู ปฏิบัติ ธรรม ที่ ยุว พุ ทธิ ก สมาคม 
จน ครบ กำหนด เวลา   และ ยิ่ง ไป กวา นั้น จิต ของ เธอ ได ปริวรรต 
มา เปน ผู มี ความ เห็น ถูก ตาม ธรรม อยู จน ทุก วัน นี้ 
   ผู ถาม ปญหา ทำไม ไม ลอง จาง นอง สาว   หรอื ทา พนนั ให 
ไป ปฏิบัติ ธรรม จน ครบ กำหนด เวลา ดู บาง ละ 
     
 
๒๗ .   คนรักสุข-เกลียดทุกข
 
 คำถาม
   อยาก รบกวน ถาม   ดร .   สนอง   สั้น   ๆ    ครับ วา ผล ของ 
การ ทำบญุ และ อยาก ได บญุ เปน อยางไร บาง   เพราะ เปนการ ยาก 
ที ่จะ ไม คดิ สิง่ ใด เลย ใน การ ที ่อยาก ทำ ด ีและ ละ ชัว่   โดย สวน ใหญ 
ก็ เพราะ การ รัก สุข และ เกลียด ทุกข ทั้ง นั้น 

 ขอบคุณ ครับ  ผู ศรัทธา 
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  คำ ตอบ 
   ผู ถาม ปญหา จะ พิสูจน ไหม วา   กฎ แหง กรรม ที่ วา   “ ทำ ดี 
ได ดี   ทำ ชั่ว ได ชั่ว ”   เปน เร่ือง จริง มี เหตุผล รองรับ จริง   แต เรื่อง 
ความ อยาก   ( ตัณหา )   เปน กิเลส ที่ ทำให จิต ยึด มั่น ถือ มั่น   มี ผล 
เปน บาป   คือ ทำให ไม สบาย กาย ไม สบายใจ   ( ยาก ที่ จะ คิด ) 
   สวน การก ระ ทำ ที่ ให ผล เปน บุญ ตอง ทำ ดังนี้   บุญ เกิด 
ได ดวย การ ให ทาน   บญุ เกิด ได ดวย การ รกัษา ศลี   บญุ เกดิ ได ดวย 
การ เจริญ จติ ภาวนา   บญุ เกิด ได ดวย การ รบั ใช ใน กจิ ที ่ชอบ ธรรม   
บญุ เกดิ ได ดวย การ ประพฤติ ออนนอม   บญุ เกิด ได ดวย การ อทุศิ 
สวน บุญ   บุญ เกิด ได ดวย การ อนุโมทนา บุญ   บุญ เกิด ได ดวย การ 
แสดง ธรรม   บุญ เกิด ได ดวย การ ฟง ธรรม   และ บุญ เกิด ได ดวย 
การ ทำความ เห็น ให ตรง 
   สวน ผล ที่ เกิด จาก บญุ   ( อานิสงส )   มี หลาก หลาย   อาทิ   
ใคร ทำ ใคร ได   ใคร แยง ชงิ บญุ ไม ได   บญุ ไม เปน สาธารณะ แก โจร   
แก น้ำ   แก ไฟ   แก พระ ราชา   บุญ ให สมบัติ ที่ ตองการ ได ทุก อยาง   
ปรารถนา สิ่ง ใด ยอม ได สิ่ง นั้น   ม ีผิว พรรณ ดี ก็ เพราะ บุญ   มี เสียง 

ไพเราะ ก ็เพราะ บญุ   ม ีรปู ทรง งดงาม ก ็เพราะ บญุ   ได 
เปน ใหญ เปน โต ก ็เพราะ บญุ   ม ีบริวาร ซือ่สตัย 
ก็ เพราะ บุญ   ได มนุษย สมบัติ   ได สวรรค 
สมบัติ   ได นิพพาน สมบัติ ก็ เพราะ บุญ   ฯลฯ 
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 ๒๘ .  มันติดอยูในใจ 
 
 คำถาม
  กราบ เรียน   ทาน   อ . ดร .   สนอง 
   มี ปญหา จะ เรียน ถาม ดังนี้ คะ 
   หนู มี โอกาส ได ฟง   ซีดี ของ อาจารย   ตอน นี้   หนู อยาก 
ขอ อโหสิกรรม กับ ผู ที่ ลวง ลับ ไป แลว จะ ทำ อยางไร คะ 
   หนู เคย ได พูด ประชด กับ คุณ พอ   ( ครั้ง เดียว นะ คะ )   
แต มัน ติด อยู ใน ใจ หนู ตลอด   เพราะ รู วา พูด ไป แลว ทำให คุณ พอ 
เสียใจ   หนู ก็ รูสึก วา เสียใจ ยิ่ง กวา   หนู ไม ได ขอ อโหสิกรรม กับ 
คุณ พอ ตอน ที่ ทาน ยัง มี ชีวิต อยู   แต อยาง อื่น หนู ปฏิบัติ ดี กับ คุณ 
พอ ตลอด   ไม เคย ทำให ทาน เสียใจ   ดูแล ทาน เวลา ทาน เจ็บ ปวย   
จน กระทั่ง เสีย ชีวิต   พอ หนู มา ฟง ซีดี ของ ทาน อาจารย   ทำให หนู 
อยาก ขอ อโหสิกรรม กับ ทาน 
   อยาก เรียน ถาม วา หนู จะ ตอง ทำ อยางไร คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
  
 คำ ตอบ 
   ความ ด ีงาม เริม่ เกิด ขึน้ในใจ ของ ผู ถาม ปญหา   จงึ อยาก 
ขอ อโหสิกรรม กับ ผู ลวง ลับ ไป แลว   หาก ประสงค เชน นี้ ตอง ไป 
สวด มนต บท สรรเสริญ คุณ พระ รัตนตรัย   ตอ หนา สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์   
แลว กลาว วาจา ขอ ขมา โทษ ที่ เคย ลวง เกิน ผู ลวง ลับ   และ ให ผู 
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ลวงลับ โปรด ยก โทษ ให   เม่ือ ขอ ขมา แลว  ใจ ตอง ไม คิด ลวง เกิน 
ผู มี พระคุณให เกิด ขึ้น อีก 
     
 
 ๒๙ .   ผิดศีลไหม
 
 คำถาม
   เปน pc จำหนาย สิน คา ผลิต ภัณฑ  ยา สระ ผม   สบู   หรือ 
น้ำยา ลาง จาน ผิด ศีล ไหม 
   คือ กระผม เอง มี ความ ทุกข ใจ มาก ทุก ครั้ง ที่ ลาง จาน 
เพราะ สงสัย วา เรา ฆา สัตว หรือ เปลา   แต ก็ มอง แลว มอง อีก ก็ ไม 
เห็น สิ่ง มี ชีวิต มี แต ความ สกปรก และ ก็ ลาง สิ่ง สกปรก ออก   แลว 
ทนีี ้กระผม กำลงั จะ หา งาน ทำ   เปน งาน ตวัแทน ขาย ของ พวก สบู   
ยา สระ ผม   เลย สงสยั อกี วา เอ ะ แลว มนั จะ ผดิ ศลี ขอ   ๑   ไหม   แลว 
จะ เปนการ สง เสรมิ การ ฆา สตัว ไหม   ยนิด ีไหม   มนั เปน แบบนี ้วนไป 
วน มา ใน หัว   ขอ ความ เมตตา ชวย ชี้แนะ ให กระผมดวยครับ 

 ขอบพระคุณ อาจารย ที่ เคารพ เปน อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   งาน ที่ ทำ อยู ใน ปจจุบัน   และ งาน ที่ 
จะ ทำ ใน วนั ขาง หนา   ไม ถอืวา เปนการ ประพฤต ิ
ผิด ศีล   และ ไม เปน มิจฉา อาชีวะ 
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๓๐ .   หงุดหงิด-กังวล
 
 คำถาม
   เรียน ทาน อาจารย สนอง 
   ผม ได ฟง การ บรรยาย ธรรม ของ อาจารย ผาน ทาง 
เวบ็ไซต แลว รูสกึ เกดิ ศรทัธา   ผม ได ลอง ทำ ตาม ที ่อาจารย แนะนำ   
โดย ตัง้ใจ วา จะ ไม ดืม่ สรุา   และ พยายาม ด ูลม หายใจ เขา ออก ของ 
ตัว เอง   ปญหา ที่ ผม เจอ คือ   เวลา เรา อยู กับ คน กลุม เล็ก หรือ อยู 
คน เดียว   ก็ พอ จะ ประคอง ให มี สติ อยู กับ ตัว ได บาง   แต พอ เจอ 
เรื่อง ที่ ขัด ใจ มากๆ   ใจ มัน เกิด หงุดหงิด งาย   พอ งาน ยุงๆ ก็ เปน 
กังวล   ผม อยาก ถาม อา จาร ย วา ผม ควร ทำ อยางไร ดี ครับ   ตอน 
นี้ ผม ศึกษา ตอ อยู ตาง ประเทศ ไมมี ครูบา อาจารย อยู ใกลๆ   เกิด 
อะไร ที่ ผม ไม เขาใจ แลว ไมรู จะ ถาม ใคร 
   ผม ควร ทำ อยางไร ด ีเพือ่ ไม ให หลง ผดิ ทาง   ขอ อาจารย 
ชวย แนะนำ แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ ให ผม ดวย ครับ 

 ขอบพระคุณ อยาง สูง 
  
 คำ ตอบ 
   ทัง้ ความ หงดุหงิด และ ความ กงัวล   ม ีสาเหต ุมา จาก สิง่ 
เดียวกัน คือ   จิต มี กำลัง ของ สติ ออน   เมื่อ มี สิ่ง ขัดใจ เขา กระทบ 
จิต แลว   จิต ระลึก ไมทัน จึง รับ เอา สิ่ง ขัดใจ เขา ปรุง เปน อารมณ 
หงุดหงิด   เชน เดียวกัน   งาน ยุง   หมาย ถึง   กิจ ที่ ทำ มี มาก   จิต 
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ระลึก ไมทัน จึง รับ เอา ปญหา ของ งาน หลาย อยาง   เขา ปรุง เปน 
อารมณ กังวล 
   ผู ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ แก ปญหา ความ หงุดหงิด 
และ ความ กังวล   ตอง มี ศีล คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น และ มี สัจจะ   
ทั้ง ศีล และ สัจจะ เปน คุณธรรม ที่ ทำให กาย ศักดิ์สิทธิ์   และ ทำให 
จิต ศักดิ์สิทธิ์   ผู มี ความ ศักดิ์สิทธิ์ สวด มนต กอน นอน   หลัง สวด 
มนต แลว เสร็จ   หายใจ เขา กำหนด วา   “ พุท”   หายใจ ออก กำหนด 
วา   “โธ”   ประมาณ   ๓๐   นาที หรือ มากกวา   เมื่อ กิจกรรม ทั้ง สอง 
แลว เสร็จ   อุทิศ บุญ กุศล ให กับ เจา กรรม นายเวร ทุก ครั้ง 
   ผู ใด ปฏิบตั ิตาม คำ ชีแ้นะ จาก ผู ม ีประสบการณ ตรง   โดย 
ไม ลม เลิก กลาง คัน   ความ สำเร็จ ใน การ แก ปญหา ดัง กลาว ยอม 
เกิด ขึ้น 
 
          
  ๓๑.   หวาดกลัวของมีคม
 
 คำถาม  
  กราบ เรียน   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   เมตตา ให คำ ตอบ กับ หนู ดวย นะ คะ หนู เพิ่ง ได อาน 
หนังสือ   สนทนา ภาษา ธรรม   และ ได ดู วี ซีดี จาก ชมรม กัลยาณ 
ธรรม   หน ูม ีปญหา ที ่จะ ขอ สอบถาม อา จาร ย คะ   เกดิ จาก เมือ่ สอง 
ป ที่ แลว   หนู เกิด ความ รู สึก แปลกๆ คือ   อยูๆ หนู มี อาการ หวาด 
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กลวั ของ ม ีคม ขึน้ มา คะ   คอื ถา เห็น มดี หน ูจะ กลวั วา ตวั เอง จะ เอา 
มดี ไป ทำราย คน อืน่   ซึง่ บาง ครัง้ หน ูก ็สงสยั วา ถา ได ทำราย คน อืน่ 
จะ ม ีความ รูสกึ อยางไร   ซึง่ ทำให หน ูกลวั มากๆ   กลวั วา ตวั เอง จะ 
เปน บา   กลัว ตัว เอง จะ ทำราย คน อื่น 
   หนู ไม ทราบ วา หนู มี อาการ ทาง จิต หรือ เปลา คะ   ซึ่ง 
เมื่อ หนู รูสึก แบบ นี้ หนู ก็ เริ่ม สวด มนต   จาก เมื่อ กอน ก็ สวด บาง 
ไม ได สวด บาง   มา เปน สวด ทุก วัน คะ เชา เย็น   ซึ่ง ก็ ดี ขึ้น คะ   แต 
ก็ มี อาการ นึกถึง บาง แลว ก็ ไม สบายใจ   และ หวาด กลัว จน นอน 
รอง ให เลย คะ   ตอ มา หนู ได ลอง นั่ง สมาธิ   ซึ่ง ก็ นั่ง ได ไม นาน คะ   
ประมาณ วัน ละ ๑๐ - ๑๕  นาที ก็ ดี ขึ้น คะ แต ก็ ยัง ไม หาย   คือ หนู ก็ 
ยัง คิด อยู คือ มัน ชอบ คิด ขึ้น มา เอง คะ 
   หนู ขอ เรียน ถาม ทาน อา จาร ย วา   หนู จะ ทำ เชน ไร ถึง จะ 
หาย จาก อาการ เชน นี ้คะ   เปน โรค เวร กรรม หรอื จติ หน ูคดิ ไป เอง 
คะ   ซึ่ง หนู ก็ เคย คิด วา   อาจ เกิด จาก ที่ หนู เมื่อ กอน หนู เปน คน ที่ 
มอง โลก ใน แง ราย   คิด อะไร เปน อกุศล ไป หมด   ซึ่ง ทุก วัน นี้ หนู 
พยายาม มอง โลก ใน แง ดี   และ ไม โกรธ ผู อื่น หรือ ขี้ หงุดหงิด   แต 
อาการ ดงั กลาว ก ็ยงั เปน อยู   หน ูขอ ความ กรุณา ชวย ตอบ คำถาม 
เพราะ หนู ทุกข ใจ มาก เลย คะ 

ดวย ความ ศรัทธา และ เคารพ อยาง สูง 
  
 คำ ตอบ 
   วิธี การ ที่ บอก เลา ไป นั้น   ปฏิบัติ ได ถูก ทาง แลว   จง ทำ 
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ตอ ไป   โดย เพ่ิม เวลา ของ การ ภาวนา ให นาน ขึน้   หลงั จาก นัน้ ตอง 
อุทิศ บุญ กุศล ให เจา กรรม นายเวร ทุก คร้ัง ที่ นั่ง ภาวนา แลว เสร็จ   
และ ครั้ง ใด ที่ ความ คิด อัน เปน อกุศล เกิด ขึ้น   ตอง บริกรรม วา   
“ คิด หนอๆ ๆ ๆๆ”   ไป เรื่อยๆ จนกวา ความ คิด ดัง กลาว จะ หมด ไป   
แลว ดงึ จติ กลับ มา สู องค ภาวนา เดมิ ที ่ทำ อยู   นี ่คอื การ แก ปญหา 
สำหรับ ผู เริ่ม ตน พัฒนาจิต 
  
   
  ๓๒.   กลัวเปนคนอกตัญู
 
 คำถาม  
  กราบ เรียน ทาน อาจารย ดร . สนอง  ที่ เคารพ   
   พอ ขอ งดิฉัน อายุ  ๘๐   ป และ แม อายุ   ๗๘   ป   แต ยัง แข็ง 
แร งอ ยูมาก   และ ดิฉัน ก็ ปฏิบัติ ธรรม ทาง อายตนะ ทั้ง  ๖   ตั้งแต 
เชา ถงึ หลับ   ทกุข ก ็ม ีอ ยูเปน ระยะ   แต ไม เกาะ ตดิใจ   เกดิ และ ก ็ดบั 
ทนัท ี    เรือ่ง งาน   เจา ขอ งบ รษิทัฯ ก ็เหน็ ความ สามารถ ให ตำแหนง 
สงู ขึน้ โดยที ่ไม ได รองขอ   ก ็รูสกึ วา มนั คอื ทกุข กอน ใหญ   ตอง ดแูล 
พนักงาน   ๓๐๐  กวา คน ให ทำงาน ทัน ไม ให ตก วัน สง ออก 
   พอ แม ของ ดิฉัน อยู กับ พี่ สาว คน โต   มี อยู ดวย กัน หลาย 
คนใน บาน   ซึง่ ก ็อบอุน ดแูล พอ แม ของ ดฉินั ได     ทกุ เดอืน ดฉินั จะ 
มี เงิน เดือน ให พอ แม   ไม มาก   ไม นอย   เพราะ คา ใช จาย ขาว ของ 
และ คา รักษา พยาบาล ดิฉัน รับ ผิด ชอบ ตาง หาก 
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   คำถาม   -   ถา ดิฉัน   มี ความ ตั้งใจ สูงสุด ที่ จะ ปลีก วิเวก   
ทิ้ง บาน ที่ กำลัง ผอน อยู   ไม ตองการ อยู กับ สามี ที่ ไมมี ศีล   ละทิ้ง 
พอ แม ให อยู กับ พี่ สาว       และ ไป อยู สถาน ที่ ปลีก วิเวก   ทรัพยสิน 
ทอง หยอง   ก็ ทิ้ง ให หลาน   ๆ    ไป เลย 
   ถา ดิฉัน ละทิ้ง อยาง นี้   จะ ถือวา เปนการ   “ อกตัญู พอ 
แม”   หรือ ไม คะ   ? 
   ดิฉัน ตั้ง จิต อธิษฐาน   มุง มั่น ใน การ ที่ จะ กาว เดิน ใน 
หนทาง ธรรม อยาง แรง กลา   ดวย ความ ที่ ยัง กลัว   หวง พอ แม   ?   
เพราะ เคย พูด อยาง นี้ กับ พี่ สาว   ๆ    บอก วา   จะ เปน คน อกตัญู   
ดิฉัน เลย งด ที่ จะ คิด อยาง นี้ ไป ประมาณ เกือบ   ๒   ป 
   จึง ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย   ชวย แนะนำ ทาง 
สวางให ดวย คะ   ขอบคุณ คะ 
  
 คำ ตอบ 
   มนุษย เปน สัตว สังคม จึง ตอง ทำงาน   ๒   ประเภท คือ   
ทำงาน ภายนอก ให กับ หนวย งาน   ให กับ ครอบครัว   ( งาน เลี้ยง 
ดู พอ แม )   และ ยัง ตอง ทำงาน ภายใน   คือ พัฒนา จิต ตนเอง ให 
มี บุญ สั่งสม   เพ่ือ ใช เปน ปจจัย เดิน ทาง สู ภพ หนาท่ี ดี งาม   ( สุคติ 
ภพ )   ตราบ ใด ที่ งาน ภายนอก   ( เลี้ยง ดู พอ แม )   ยัง มี อยู   แลว 
ละทิ้ง การ ทำ หนาท่ี ของ ลูก ไป   ถือวา เปน ความ อกตัญู   เวน ไว 
แต วา   จาก ไป เพื่อ พัฒนา จิต ตนเอง จน บรรลุ ธรรม   แลวก ลับ มา 
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ตอบแทน บุญ คุณ ของ ผู มี อุปการ คุณ   ดัง ที่ พระพุทธ โค ดม และ 
พระ สา รีบุตร ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง 
   หลัง ตรัสรู เปน พระ สัมมา สัม พุทธ เจา แลว   พระพุทธ 
โคดม จึง ได กลับ ไป ตอบแทน บุญ คุณ   คือ   สอน ธรรมะ ให สมเด็จ 
พอ   ( พระ เจา สุทโธ ทนะ )   จน เปน พระ อรหันต   สอน ธรรมะ ให 
แมนม   (พระ มหา ป ชา บดี )   จน เปน พระ อรหันต   สอน ธรรมะ ให 
พระ มเหสี   ( ยโส ธรา )   จน เปน พระ อรหันต   สอน ธรรมะ ให ลูก   
(พระ ราหุ ล )   จน เปน พระ อรหันต   และ เสด็จ ขึ้น ไป สอน ธรรมะ 
ให พุทธ มารดา   ( สิริ มหา มายา เทพ บุตร )   ใน ดาวดึงส จน บรรลุ 
โสดาบัน   หรือ ใน กรณี ของ พระ สา รี บุตร   เมื่อ บรรลุ ธรรม สูงสุด 
แลว และ ใกล จะ เขา นพิพาน   ได กลบั ไป บาน เกา ที ่ตวั เอง เกดิ   แลว 
สอน ธรรมะ ให นาง สา รี   ( แม)   จน บรรลุ พระ โสดาบัน 
   ใคร ผู ใด มิได ประพฤติ ตอบแทน ผู มี อุปการ คุณ มา กอน   
แต ภาย หลัง ได กลับ มา ตอบแทน บุญ คุณ ได ยอด เยี่ยม เชน นี้   ไม 
ถือวา เปน ความ อกตัญู แต อยาง ใด 
 

   ๓๓.   จะฝกลูกใหเปนโสดาบัน
 
 คำถาม
  กราบ สวัสดี ทาน อาจารย   ดร   สนอง   นะ คะ 
 ๑ .   เมื่อ ทุกข เกิด ขึ้น   ทุกข นั้น ไมมี   เปน เพียง สภาวะ หนึ่ง 
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ที ่เกดิ ขึน้ ตาม เหต ุปจจยั ที ่จะ เกดิ ขึน้   ตัง้ อยู   ดำเนิน ไป   ดบั ไป   เปน 
ธรรมดา   ความ เห็น เชน นี้ ถูก ตอง หรือ ไม คะ   เม่ือ หนู กำหนด เชน 
นั้น เห็น ตาม จริง นั้น มัน ก็ ดับ คะ       
   ๒ .  เคย ฟง ธรรม จาก ทาน อาจารย ทาน บอก วา ให ลอง 
เขา ฌาน ดู   เขา ฌาน ทำ อยางไร คะ 
   ๓ .   หน ูม ีลกูสาว ตอน นี ้อาย ุ  ๖   ขวบ สวด มนต มา ประมาณ   
๒   ป ทกุ วนั   ตอน นี ้จะ เพิม่ บท สวด ให นาน ขึน้ จะ ให ด ียิง่ ขึน้ กวา นี ้อกี 
คะ   ฝก เขา ให เดิน จงกรม แลว ตัง้ใจ วา จะ ให ทำ ทกุ วนั   แต นัง่ สมาธิ 
นั้น ควร ทำ ไหม คะ เพราะ เขา ยัง เด็ก   เกรง วา จะ พิจารณา สภาว 
ธรรม ไม เปน จะ ไม ดี   หรือ ให นั่ง เพียง   ๕ - ๑๐   นาที ได ไหม คะ 
   ๔ .   ขอ คำ แนะนำ การ ตื่น นอน ขึ้น มา แลว ทำ   บุญ กิริยา 
วตัถ ุ  ๑๐   ให ครบ   ควร ทำ อยางไร ด ีคะ   เพราะ ปกต ิก ็ทำ แบบ ตาม 
สภาวะ ใน แตละ วัน   ไม เจาะจง เวลา แต จะ ครบ   ๑๐   ใน วัน หนึ่งๆ   
แต ถา จะ ทำ ตอน ตืน่ มา ให ครบ เลย   ๑๐   ประการ   ควร ทำ อยางไร 
คะ 
   ๕ .   เมือ่ เรา จำเปน ตอง กระทำ สิง่ ใด สิง่ หนึง่   ความ อยาก 
หรอื กเิลส ตางๆ จะ เกดิ ขึน้   เมือ่ เรา พจิารณา มนั เหน็ ตาม จรงิ ดบั 
แลว   ถาม วา 
  ๕.๑   เรา ควร ทำ สิ่ง นั้น ตอ ไป   ( เพราะ ไม อยาก แลว )   หรือ 
   ๕.๒  ละไว กอน แลว ทำ ใน เวลา ตอ มา   หรือ 
  ๕.๓   ทำ อีก แบบ หน่ึง ไป เลย คะ 
   ๖ .   จะ ฝก ลกูสาว ให เปน โสดาบนั   เขา จะ ได ไม ไป อบายภมู ิ  
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ขอ คำ แนะนำ ดวย นะ คะ   สำหรับ เด็ก ควร เริ่ม และ ทำ อยางไร 
ดีคะ   แม จะ ได ฝก ดวย คะ   ทุก วัน นี้ ก็ สุขใจ ดี จะ เดิน นั่ง นอน ก็ ดี คะ   
แต ก็ ไมรู วา ตัว เอง ถึง ขั้น ไหน 
   นาน มา มากๆ แลว   ตอน เปน เด็ก หนู เคย พสิูจน   เพราะ 
สงสยั วา   ทาน เจา แม กวน อมิ และ พระ เยซ ูม ีจรงิ ไหม   กไ็ด คำ ตอบ 
จาก นมิติ ฝน และ จาก ได ของ จรงิ   แต ก ็คดิ ได ทนัที วา พระพุทธเจา 
นั้น   สอน ตาง ที่ ให เห็น ตรง ตาม จริง   ทาน สอน ใน เร่ือง ให ดับ ทุกข 
ได อัน เปน เรื่อง ที่ สูงสุด ของ กาย สังขาร ทุกๆ คน   แต ไม ลบหลู 
เทพองค ใด   ยินดี และ อนุโมทนา   ใน คุณ ความ ดี ของ เทพ ทุก ทาน 
จริงๆ คะ   สุดทาย ก็ พระพุทธเจา นั้น ประเสริฐ สูงสุด คะ 
   ขาพเจา มี เจตนา อัน ดี   สุดทาย นี้ หาก การก ระ ทำ ใดๆ 
ที่ ขาพเจา   กระทำ ไป ทั้ง กอน กาล ขณะ กาล   และ หลัง กาล ที่ ได 
เก่ียวของ กับ ทาน อาจารย นั้น   หาก ผิด พลั้ง สิ่ง ใด ทั้ง กายกรรม   
วจ ีกรรม   มโนกรรม   ขอ ทาน อาจารย โปรด อโหสิกรรม ให ขาพเจา 
ดวย เทอญ 

 ดวย ความ ศรัทธา และ เคารพ อยาง สูง 
  
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ผู ใด คดิ วา   ความ ทกุข ดบั ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   แลว 
ยัง มี ความ ทุกข เกิด ขึ้น กับ ใจ   นั่น เปน เคร่ือง แสดง วา   รู แบบ จำ   
(สัญญา )   แต ยัง เขา ไม ถึง ความ จริง ของ การ ดับ ของ ความ ทุกข   
ตรง กัน ขาม   เมื่อ ใจ เขา ถึง ความ ดับ ของ ความ ทุกข   ใจ ยอม ไมมี 
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ความ ทุกข เกิด ขึ้น อีก   อยาง นี้ จึง จะ เรียก วา   “ เขา ถึง ความ ดับ 
ทุกข” 
   ( ๒ )   ผู ใด ปรารถนา พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ ทรง ฌาน   
ตอง ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน   จน จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ 
แนว แน   ( อัป ปนา สมาธิ )   จิต ที่ มี สภาว ธรรม เปน อยาง นี้ เรียก วา   
จิต ทรง ฌาน   จิต ทรง ฌาน ไม สามารถ ทำให เกิด ปญญา เห็น แจง 
ได   จึง ไมใช ทาง แหง ความ ดับ ทุกข 
   ( ๓ )   การ ทำให จติ ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิ  สามารถ ปฏิบตั ิได ใน 
ทุก อิริยาบถ   ฉะนั้น พึง เลือก วิธี ปฏิบัติ ที่ เหมาะ สม   ( สัป ปา ยะ)   
กับ ผู ปฏิบัติ 
   ( ๔ )   ทุก ขณะ ตื่น   ผู ใด มี สติ กำกับ ใจ   ผู นั้น สามารถ 
ประพฤติ บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   ได 
   ( ๕ )   ถาม ถึง ความ อยาก   ( ตัณหา )   ซึ่ง เปน กิเลส ขวาง 
กั้น จิต มิ ให เขา ถึง ธรรม 
   ( ๕.๑ )   ผู หมด ความ อยาก   ( ไมมี ตัณหา เหลือ ตกคาง อยู 
ใน ใจ )   ประพฤต ิแต สิง่ ที ่เปน กศุล ธรรม เมือ่ ใด   ผล ด ียอม เกดิ ตาม 
มา ใน วัน ขาง หนา เม่ือ นั้น 
   ( ๕.๒ )   หมด อยาก เมื่อไร   ทำได เมื่อ นั้น   ผู รู ไม รอ ใน การ 
ทำความ ดี   แต มักมาก ใน การ ทำความ ดี   งด เวน ทำ ชั่ว 
   ( ๕.๓ )   คน ที ่เคย ตัง้ใจ ทำ สิง่ อนั เปน กศุล แลว ไม ทำ   เลีย่ง 
ไป ทำ อยาง อื่น   ถือวา เปน คน ไมมี สัจจะ   ปฏิบัติ ธรรม แลว เขา ไม 
ถึง ธรรม 

๗๕



www.kanlayanatam.com

   ( ๖ )   ผู ใด ปรารถนา เขา ถึง ความ เปน พระ โสดาบัน   ผู นั้น 
ตอง มี ศีล ที่ ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   คุม ใจ อยู ทุก ขณะ 
ตื่น   และ มี จิต มั่นคง   ไม หวั่น ไหว ใน พระพุทธ   พระ ธรรม   และ 
พระสงฆ   ผู มี ลักษณะ เชน นี้ เมื่อ นำ ตัว เขา ปฏิบัติ ธรรม   โดย มี 
ความ เพียร   มี สัจจะ   เปน แรง สนับสนุน   ยอม มี โอกาส พัฒนา จิต 
ให เขา ถึง สภาวธรรม ของ พระ โสดาบัน ได   

๓๔ .   นั่งฟงซีดี
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร .   สนอง 
   หนู ได เคย เรียน ถาม ทาน อาจารย มา แลว   วา หนู ดู ลม 
หายใจ แลว มนั ฟุงซาน ได งาย   ตอง ใช วธิ ีฟง ซดี ีของ อาจารย   แลว 
ทำให ไม ไป คิด เรื่อง อื่น 
   หนู มี เรื่อง เรียน ถาม ดังนี้ คะ 
   พอ หนู นั่ง ฟง ซีดี ของ อาจารย   นั่ง หลับตา แลว เอา มือ 
ประสาน กนั ไว   พอ นัง่   ๆ    ไป สกั ระยะ หนึง่   รูสกึ เหมือน วา มอื ของ 
ตวั เอง หาย ไป   ไมรู สกึ วา มนั ประสาน กนั อยู   หมายความ วา ยงั ไง 
คะ   แลว หนู ตอง ทำ อยางไร ตอ ไป   มี บาง ชวง รูสึก วา มัน เมื่อย ขา 
ดวย   ก็ เลย กำหนด วา   เมื่อย หนอ   ๆ  
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   ขอ ความ กรุณา อาจารย ชวย ให ความ กระจาง กับ หนู 
ดวย คะ   กราบ ขอบพระคุณ มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
               เมื่อ ใด ที่ รูสึก วา   มือ หาย ไป   ตอง กำหนด วา   “ หาย 
หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เร่ือยๆ จนกวา จะ เห็น วา   มือ กลับ มา ประสาน กัน 
เหมือนเดิม   แลว จึง จะ ฟง ซีดี ตอ ไป 
   เชน เดียวกัน   เมื่อ มี อารมณ เมื่อย ที่ ขา เกิด ขึ้น   ตอง 
กำหนด วา   “ เมื่อย หนอๆ ๆ ๆๆ ”   ไป เร่ือยๆ จนกวา อารมณ เมื่อย 
ที่ขา จะ หาย ไป   แลว จึง กลับ มา ฟง ซีดี ตอ ไป   
 
 
 ๓๕ .   คิดถึงและโหยหา
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง คะ 
   หนู ได สูญเสีย สามี ประมาณ   สาม เดือน   รูสึก ทุกข ใจ 
เปนที่สุด   หนู อยาก รู วา ตอน นี้ สามี เปนสุข สบาย ไหม   อยู ใน ภพ 
ใน ภมู ิที ่ด ีหรอื ไม คะ   ม ีวธิ ีคดิ อยางไร คะ เมือ่ สญู เสยีคน ทีร่กั อยาง 
ไมมี วัน กลับ   ทุก วัน นี้ หนู ทุกข เพราะ ความ คิดถึง   สุด หัวใจ 
   หนู พยายาม อาน หนังสือ ของ อาจารย   หนังสือ ธรรม 
มะ แลว คิด ตาม   ใน แตละ วัน บาง เวลา หนู เหมือน ทำใจ ได เปน 
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สจัธรรม   บาง เวลา เศรา มาก เพราะ ความ คดิถงึ และ โหย หา   เปน 
เหมือน คลื่น ที่ ขึ้นๆ ๆ  ลงๆๆ 
   เรียน รบกวน อาจารย เมตตา ชวย แนะนำ ดวย คะ 
 
 คำ ตอบ 
   คน ฉลาด เอา จติ จดจอ อยู กบั ปจจบุนั ขณะ   แลว ความ ทกุข 
ยอม ไม เกิด ขึ้น   และ หาก เมื่อ ใด นำ ตัว เขา ปฏิบัติ ธรรม   (วิปสสนา 
ภาวนา )   จน เกิด ปญญา เห็น แจง ได แลว   ยอม รู   เห็น   เขาใจ ความ 
จรงิ ที่ วา   “ ทุก คน ที่ เกิด มา ลวน ตาย หมด เปน ธรรมดา”   ผู ใด เขา ถึง 
ความ จรงิ แท เชน นี ้ได แลว   ใจ จะ ไม หวน กลับ ไป คดิถงึ อดีต ที ่ผาน ไป   
เพราะ ไมมี ใคร ผู ใด แมแต พระพุทธเจา ก็ ยงั เรียก กลับ คืน มา ไม ได 
   ฉะน้ัน   จง อยู กับ ความ จริง และ ยอมรับ ความ จริง   ใจ 
ยอม ไม เปน ทุกข 
 
       
 ๓๖ .   จะเปนนานไหมครับ
 
 คำถาม
   เรียน   อาจารย ดร . สนอง   ที่ นับถือ 
   ผม ปฏิบัติ ธรรม แบบ อา นา ปาน สติ ใน ชีวิต ประจำ วัน มา 
ประมาณ   ๓   ป   อาน หนังสือ ธรร มะ   ฟง ธรรมะ หลาย รูป แบบ 
เพื่อ หา แนวทาง ที่ ถูก กับ จริต   ปฏิบัติ ศีล   ๕   แต ยัง ไม สมบูรณ นัก   
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ยัง ติด ความ กำหนัด ใน ทาง เพศ   โกรธ บาง แต รูทัน   กิน นอย   นอน 
นอย ประมาณ   ๔ - ๖   ชั่วโมง ตอ วัน   มี ความ รู   ความ เขาใจ   ใน หลัก 
ธรรม คำ สอน พอ สมควร   การ ปฏิบัติ มี ความ กาวหนา พอ สมควร   
เมื่อ ตน เดือน   ก . ค .   ได ไป ปฏิบัติ ธรรม หลักสูตร   ๑๐   วัน มา   เวลา 
สวน ใหญ ที่ ทำ คือ นั่ง สมาธิ แบบ ไม บริกรรม   ประมาณ วัน ละ   ๑๒   
ชั่วโมง   สิ่ง ที่ ได ตอน ปฎิบัติ ธรรม   ๗   วัน แรก คือ มี ความ รูสึก รอน 
ใน อก   เหมือน หายใจ ไม พอ   นอน ไม หลับ   แต ก็ ไม กังวล เฝา ตาม รู 
ตาม ดู   สำรวจ ความ รูสึก ( เวทนา ) ใน กาย หัว จรด เทา   เทา จรด หัว   
คืน วัน ที่   ๖   ตอน ที่นอน อยู มี ความ รูสึก อึดอัด มาก   ก็ นอน สำรวจ 
เวทนา   ปรากฏ วา ขนลกุ และ สัน่ ไป ทัง้ ตวั นาน ประมาณ นา ท ีกวาๆ   
เปน ความ รูสึก ที่ พึ่ง เคย เจอ   ความ รอน ความ อึด อัด คอยๆ หาย ไป   
ตอน วัน ทายๆ   สามารถ นั่ง สมาธิ ได นาน โดย ไม เปลี่ยน ทา เลย   มี 
อาการ ขนลุก เปน ระ ยะๆ   เหน็ วา ตวั เอง ดใีจ ที ่นัง่ ได นาน   วนั สดุทาย 
ม ีนำ้ตา ไหล โดย เฉพาะ ตอน ที ่ระลึก ถงึ พอ   แม   และ อาจารย ผู สอน   
อาการ เจ็บ ปวด ตาม รางกาย บรรเทา ลง มาก   เวลา ที่ นั่ง สมาธิ ทุก 
ครั้ง   จะ รูสึก ได ถึง ความ สั่น สะเทือน ตาม รางกาย   เมื่อ กลับ มา 
ที่ ทำงาน ได ขอ เจา นาย ทำงาน   ๒   ตำแหนง กลาง คืน   ๘   ชั่วโมง   
กลาง วัน   ๘   ชั่วโมง   เปน งาน ที่ ไม หนัก มาก นัก   ก็ สามารถ ทำได   
ไม ได สวด มนต   แต ตอน นั่ง สมาธิ ได พนม มือ ระลึก พุทโธ   ธรรม โม   
สังโฆ   อธิ ษฐาน จิต ขอ นั่ง สมาธิ ขอ พระ คุมครอง   เมื่อ นั่ง สมาธิ 
ก็ จะ รูสึก ถึง ความ สั่น สะเทือน ภายใน กาย   และ จะ ปวด ตรง คอ 
และ ไหล ขวา   ซึ่ง อาการ นี้ เริ่ม เปน มา ตั้งแต ตน ป   ( อาจ เปน เพราะ 

๗๙



www.kanlayanatam.com

จับ เมาส คอมพ มาก ไป )   เวลา นั่ง ดู ทีวี ก็ จะ นั่ง ทา นั่ง สมาธิ   และ ไม 
เปลี่ยน ทา นั่ง ให ได นาน ที่สุด   เพื่อ เปนการ ฝก ไป ใน ตัว กอน นั่ง จริง 
   เรียน ถาม อาจารย วาการ ที่ นั่ง แลว รูสึก แค ความ สั่น 
สะเทือน ใน กาย   ไมมี นิมิต   มี ขนลุก เปน ระยะ   หายใจ เขา สั้น แต 
หายใจ ออก ยาว มาก   และ เหมือน จะ ไป กด ตรง หัวใจ   รับ รู ได วา 
จุด ที่ ทำให ขนลุก อยู ใกลๆ หัวใจ   บาง ครั้ง ลอง สั่ง ให กาย ขนลุก ก็ 
ทำได   บาง ครั้ง นั่ง สมาธิ แลว รู วา เหงื่อ ไหล ตาม แขน และ ลำ ตัว   
แต ไมรู สึก รอน เลย   อาการ ปวด จะ หาย ไป สัก ครูเมื่อ กลืน น้ำลาย 
แลว ก็ กลับ มา ปวด อีก   แต ปวด ไม มาก   สามารถ นั่ง ได นาน ขึ้น   
อาการ เหลา นี้ เปน เพราะ จิต ทำงาน รวม กับ กาย ใช ไหม ครับ   จะ 
เปน นาน ไหม ครับ กวา จะ หาย   และ ขอ คำ แนะนำ เกี่ยว กับ การ 
ปฏิบัติ เพิ่ม เติม ดวย ครับ 

 กราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
             อารมณ ตางๆ ที ่ปรากฏ ขึน้ ขณะ นัง่ สมาธ ิ  เปนการ ทำงาน 
ระหวาง กาย กับ จิต   เชน   รูสึก วา สะเทือน ใน กาย   รูสึก วา มี ขนลุก   
รูสึก วา มี เหงื่อ ไหล ตาม แขน และ ลำ ตัว   รูสึก วา ปวด   ฯลฯ   เหลา นี้ 
เกดิ ขึน้ เพราะ จติ ขาด สต ิ  จติ มไิด จดจอ อยู กบั ลม หายใจ เขา   -   ออก   
จึง ไป ระลึก รู ถึง อารมณ ดัง กลาว ขาง ตน   วิธี นำ จิต กลับ สู องค 
ภาวนา เดมิ   ( อา นา ปาน สต ิ)   ตอง กำหนด รู เทา ทนั อารมณ ที ่เกดิ ขึน้   
เชน   รูสึก สะเทือน ใน กาย   ตอง กำหนด วา   “ สะ เทือนหนอๆ ๆๆๆ”   
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ไป เรื่อยๆ จนกวา อาการ สั่น สะเทือน จะ หยุด ไป   ( ไม เลิก สะเทือน 
ไม เลิก บริกรรม )   แลว ดึง จิต กลับ มา สู องค ภาวนา เดิม คือ   อา นา 
ปาน สติ   เมือ่ ใด ที ่รูสกึ วา ขนลกุ   ตอง กำหนด วา   “ ขน ลกุ หนอๆ ๆๆๆ”   
เมือ่ ใด ที ่รูสกึ ม ีเหงือ่ ไหล   ตอง กำหนด วา   “ เหงือ่ ไหลหนอๆ ๆๆๆ ”   ฯ   
และ เมื่อ ใด ที่ รูสึก วา ปวด ตอง กำหนด วา   “ ปวด หนอๆ ๆๆๆ ”   ฯ 
   ผูม ีศลี บรสิทุธิ ์ลง คมุ ให ถงึใจ และ ม ีสจัจะ   ยอม ทำให กาย 
ศักดิ์สิทธิ์ และ จิต ศักดิ์สิทธิ์   ผู มี ความ ศักดิ์ สิ ทธิ์ ปฏิ บัต ิธรรม โดย 
เรง ความ เพียร แลว   จิต ยอม เขา ถึง ธรรม ได งาย 
     
 
 ๓๗ .   มีคนมาแชงเรา
 
 คำถาม
   ขอ รบกวน ถาม   ดร . สนอง   ฯ   วา ถา หาก ม ีคน มา แชง เรา   
เรา ควร จะ ทำ อยางไร ครับ   แลว การ แชง นั้น   คน ที่ แชง จะ ได รับ 
ผล   อยางไร หรือ ไม 

 จาก   ผู ศรัทธา 
 
 คำ ตอบ 
   เมือ่ ม ีคน มา สาป แชง   ผู รู ไม สาป แชง ตอบ   ผู รู เอา ศลี และ 
สติ ลง คุม ใจ   แลว คำ สาป แชง นั้น   ยอม ไม ทำให เกิด ความ วิบัติ ขึ้น 
ได   ยิ่ง ไป กวา นั้น   ผู รู ยัง ให อภัย กับ ผู ประพฤติ สาป แชง อีก ดวย 
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 ๓๘ .   ตองเปนเกย แนๆ
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน อาจารย   สนอง   ที่ เคารพ 
   หนู มี ความ ทุกข ใจ เปน อยาง มาก คะ   เน่ืองจาก ทุก คน ที่ 
บานหน ูบอก วา แฟน หน ูเขา ไม คอย ด ี  เปน คน ขี ้โม มาก และ ผูใหญ 
ก็ บอก ดวย วา ตอ ไป แฟน หนู เขา จะ เปน เกย คะ   คุณ แม ก็ บอก วา   
ยัง ไงๆ เขา ก็ ตอง เปน เกย แนๆ ไม เกิน   ๕   ป   และ นาๆ ก็ บอก ดวย   
แต ตอน นี ้หน ูทำใจ ไม ได เลย คะ   เสยีใจ มาก   หน ูไมรู หน ูควร ทำ ยงั 
ไง ดี   กราบ เรียน อาจารย ชวย หนู ดวย นะ คะ 

 ขอบพระคุณ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   สิง่ ที ่ไดยนิ ได ฟง   หรอื คำ พดู ที ่ออก จาก ปาก คน อืน่   ยอม 
มี ทั้ง ที่ เปน ไป ได และ เปน ไป ไม ได   ดวย เหตุ นี้ ใน ครั้ง พุทธกาล 
พระพุทธ โค ดม   จึง ได ตรัส กับ พระ เจา ป เส นทิ   ใน ทำนอง ที่ 
วา   “จะรู วา ใคร เขา เปน เชน ไร   ตอง อยู รวม และ สนทนา กับ เขา 
นานๆ”   ดวย เหตุ นี้ คน อื่น จะ มี พฤติกรรม เปน เชน ไร   ขึ้น อยู กับ 
กรรม ที่ บุคคล นั้น ได ทำ ไว กอน   ผู รู ไม ไป แก ปญหา ที่ คน อื่น   แต 
ผู รู แก ปญหา ที่ ตัว เอง   ดวย การ พัฒนา จิต ให มี สติ และ มี ปญญา 
เห็น ถูก ตาม ธรรม   แลว ปญหา ที่ ไดยิน ได ฟง จาก ปาก ของ คน อื่น   
ยอม ไม เขา มาร บก วน ใจ ให หวั่น ไหว ได 
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 ๓๙ .   ผะอืดผะอม
 
 คำถาม
   เรียน อาจารย   ดร   สนอง ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
   ดิฉัน มี ขอ สงสัย เกี่ยว กับ การ ปฏิบัติ มา นาน แลว ดังนี้ 
   มี อยู ครั้ง หน่ึง ระหวาง นั่ง สมาธิ แลว ปวด ขา มาก   ปวด 
ไป ถึง กระดูก ขาง ใน   แต ก็ อดทน ไม เลิก ปฏิบัติ   และ ยัง เขาใจ วา 
เปนการ ปวด ท่ี ขา อยู     ได นกึถงึ ขอความ ใน หนงัสือ ของ อาจารย 
วา   มี คน ปวด ขา แต เคา รูสึก วา ปวด ที่ ใจ   ซึ่ง ก็ สงสัย วา ตนเอง   
ปวด ขา มาก จะ ปวด ที่ ใจ ได อยางไร   แต ระหวาง ชวง ที่ ปวด ขา 
มาก นัน้   สลบั กบั ใจ กระวนกระวาย อยาก ให เลกิ ปฏบิตั ิ  แวบ หนึง่ 
ตนเอง ได เหน็ วา ใจ ที ่รอนรน   และ เหน็ วาการ ที ่ปวด นัน้   จรงิ แลว 
ปวด ที ่ใจ นีเ่อง   และ ก ็เหน็ใจ ที ่ทรุนทุราย ก ็ดบั ไป   จงึ ยอน ไป ด ูที ่ขา 
ก็ ยัง ปวด มาก อยู เชน เดิม   พอ มา ดูใจ อีก ก็ เห็น วา รูสึก เฉย   ๆ    อยู 
   ณ   ตอน นั้น ดิฉัน เห็น ได ชัด เลย วา   การ แยก กัน ระหวาง 
ใจ กับ ขา ที่ ปวด อยู นั้น   มัน เปน เชน นี้ เอง   ขา ก็ ยัง ปวด มาก อยู ถึง กับ 
แทบ จะ ขยบั ไม ได เลย แต ใจ กลบั รูสกึ เฉย   ๆ    ไม ได รอนรน   ทรุนทรุาย 
อะไร ไป ดวย เลย คะ   ไม ทราบ วา อาการ นี้ เปนการ เกิด ปญญา เห็น 
แจง   หรือ ไม คะ อาจารย ถา ใช เปน ปญญา เห็น แจง อะไร คะ 
   -   ครัง้ ที ่สองไม หนัก ประมาณ เกอืบ สบิ กโิลกรมั   ได หลน 
ทับที่ เทา อยาง แรง   แต พอ หลน โดน เทา ปป   ใจ ปวด มาก ทันที   แต 
ก ็ม ีตวั หนึง่ วิง่ มา ตดั ความ รูสกึ เจบ็ ที ่ใจ นัน้ ทนัท ีเชน กนั   ( มา เอง คะ 
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และ ก ็เรว็ มาก   ๆ    ดวย คะ )   จงึ เหลอื แค ความ รูสกึ วา เทา เจบ็ มาก 
เฉย ๆ        แต ใจ เหลือ แค เฉย ๆ    คะ 
   -   ครั้ง ที่ สาม นั่ง ทาน อาหาร และ ดู ทีวี ไป ดวย   เปน 
รายการ แนะนำ ราน อาหาร   ขณะ ที ่ตา ด ูทวี ีอยู ดวย   แว บน ึงด ิฉนั 
รูสึก วา   อาหาร ที่ เคา กำลัง นำ มา ปรุง นั้น   จริง ๆ    แลว มัน ไมใช มัน 
เปน แค การนำ มา ตกแตง   ให เปน อาหาร ที ่ทาน ๆ    กนั เทานัน้   จาก ที ่
รูสกึ เชน นัน้   ดฉินั ทาน อาหาร ตอ ไม ได เลย   มนั ผะ อดื ผะ อม   และ 
อยาก จะ อาเจียน ออก มา   ตอง หยุด ทาน ทันที     อาการ เชน นี้ ไม 
ทราบ วา คือ อะไร คะ 
   -   มี อยู หนึ่ง ครั้ง ระหวาง นั่ง สมาธิ   ชวง ที่ กำลัง เห็น ความ 
สับสน   ฟุงซาน ของ ใจ นั้น   แวบ หนึ่ง ความ ฟุงซาน นั้น หาย ไป   แต 
กลบั เหน็ เหมอืน ตวั เอง หลดุ   หรอื แยก ออก มา จาก ความ รูสกึ วา ตวั 
เอง นัง่ อยู   และ รูสกึ ฟุงซาน นัน้   อธบิาย ได วา เหน็ ตนเอง นัง่ เหมือน 
เปน แค เงา   แต ความ รูสึก มัน หลุด ออก มา จาก ตัว เอง   (ไมใช หลุด 
ออก มา ยืน และ เห็น ตนเอง นั่ง อยู นะ คะ )   คลาย กับ วา ตอน แรก 
ใจ ที่ ฟุงซาน เปน   “ เอ ”   กาย เปน   “ บี ”   ( มี แค   ๒   อยาง เทานั้น )   แต 
ตอน หลุด หรือ แยก ออก มา เหมือน มี ตัว นึง   เพิ่ม มา   เปน   “ ซี ”   คะ 
โดย ยงั เหน็ กาย นัง่ อยู   และ ก ็ม ีความ รูสกึ ที ่ไม ได ฟุง แลว เปน เหมอืน 
โลง   ๆ    โบ   ๆ    ยัง ไง บอก ไม ถูก คะ   ตอน แรกๆ   เขาใจ วา ดี   เพราะ มัน 
โลง   ๆ    วาง   ๆ    คลาย วา ไมรู สกึ อะไร   แต สงสยั วา ถกู หรอื ไม   เพราะ 
ระหวาง เดิน เหมือน ตนเอง ไมมี ความ รูสึก ของ เทา ที่ กำลัง กาว อยู 
อยาง ที่ เคย เปน เลย   และ ก็ ทำ ของ หลน   คลาย เบลอ   ๆ    เหมือน 
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คน ไมม ีความ รูสกึ   จงึ บอก ตนเอง วา คง ไม ถกู แน   จงึ พยายาม เรยีก 
ความ รูสกึ ตนเอง กลบั คนื มา ให ได ภายใน วนั นัน้   ไม ทราบ วา อาการ 
นี ้ใช จติ แยก ออก มา จาก กาย หรือ ไม คะ   และ ด ีหรือ ไม ด ีอยางไร คะ 
อาจารย   จริง ๆ    แลว ดิฉัน มี ประสบการณ เกิด ขึ้น มากกวา ที่ เรียน 
ถาม   แต ขอ ยก ตัวอยาง ที่ เดน ๆ    เพียง เทา นี้ คะ 
   ขอ ความ กรุณา อาจารย ชวย ให ความ กระจาง แก ดิฉัน 
ดวย นะ คะ   เพราะ ทัง้หมด นี ้เปน สิง่ ที ่ดฉินั สงสยั มา นาน แลว   แต 
ไมมี ใคร สามารถ ให คำ ตอบ ได เลย คะ วา คือ อะไร   และ ไม ทราบ 
วา จาก ประสบการณ ที่ เกิด ขึ้น กับ ดิฉัน นี้   การ ปฏิบัติ ของ ดิฉัน   
ณ   ตอน นี้ อยู ใน ชวง ใด ของ การ เดิน ทาง เพื่อ ให พน จาก อบายภูมิ 
คะ   ซึง่ ดฉินั ม ีความ ปรารถนา ไว วา อยาง นอย ชาต ินี ้ขอ ให พน จาก 
อบายภูมิ ให ได คะ 

 ขอ ขอบพระคุณ เปน อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
           -   เรยีก วา เกดิ ปญญา เหน็ ถกู ตาม ธรรม   คอื เม่ือ ใด ที ่เอา 
สติ มา จดจอ อยู ที่ ใจ แลว   อาการ ปวด ที่ ขา ยอม ไมมี   ตรง กัน ขาม   
ผู ม ีสต ิออน หรอื ขาด สต ิ  ยอม เอาใจ ไป จดจอ อยู ที ่ขา   อาการ ปวด 
ขา จึง เกิด ขึ้น 
   คำ วา   “ ปญญา เห็น แจง ”   หมาย ถึง   เห็น ความ เปน จริง 
แท   ( ปรมั ตถ สัจจะ )   ที่ ไม เน่ือง ดวย กาล เวลา   เชน   เห็น วา อาการ 
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ปวด ทีแ่ท จรงิ   มไิด เกดิ ขึน้ ที ่ขา   แต เกดิ จาก จติ ขาด สต ิ  จงึ เหน็ ผดิ 
ไป วา   อาการ ปวด นั้น เกิด ขึ้น ที่ ขา 
   -   ดัง ที่ บอก เลา ไป   เปน เพราะ สติ รับ ทัน สิ่ง กระทบ   ( ไม 
หนัก )   ที่ ตก ใส เทา   …   .   สาธุ 
   -   เมือ่ ใด จติ ขาด สติ   จงึ ไป รบั เอา สิง่ ที ่ตา เห็น มา ปรุง เปน 
อารมณ ตดิลบ   แลว สง ผล ถงึ รางกาย   ( อยาก อาเจยีน )   จงึ ทำให 
รางกาย ม ีพฤตกิรรม เปลีย่น ไป   อาการ เชน นี ้ม ีตน เหต ุมา จาก จติ 
ที่ ขาด สติ 
   -   อาการ ที ่บอก เลา ไป เปน เรือ่ง ของ จติ ที ่มี สมาธิ   จงึ เห็น 
จิต ที่ มี กิเลส แยก ออก จาก กาย หยาบ   ถาม ไป วา ดี หรือ ไม ดี   ตอบ 
วา ดี   ใน แง ที่ เห็น ความ จริง สมมุติ และ เปน สภาวะ สัจจะ   แต ไม ดี 
ตรง ที่ การ เห็น นั้น   มิได ทำให พน ทุกข 
   ผู ใด พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เกิด ปญญา เห็น 
แจง   ( โลกุ ตตร ญาณ )   ได แลว   โอกาส ที่ จะ พัฒนา จิต ให พน ไป 
จาก อบายภูมิ หรือ พน ไป จาก วัฏฏะ   ยอม มี ได เปน ได 
     
 
 ๔๐ .   ไดบุญไหม
 
 คำถาม  
   สวัสดี คะ ทาน อาจารย   ดร . สนอง   
   ดิฉัน ขอ อนุญาต ถาม คำถาม นะ คะ   การ ทาน อาหาร เจ 
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หรือ มังสวิรัต   ใน วันพระ คือ การ ได บุญ อยาง หน่ึง หรือ เปลา คะ   
และ เวลา ใส บาตร จำเปน ตอง จบ ไหม คะ   เพราะ ได ตั้งใจ แลว นี่ คะ     

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   การ ประพฤติ อยาง ใด อยาง หนึง่ ตาม บญุ กริยิา วตัถ ุ  ๑๐   
(ทาน   ศีล   ภาวนา   ประพฤติ ออนนอม   ชวย เหลือ ผู อื่น   มี ความ ดี 
แลว อุทิศ ให ผู อื่น   ยินดี ใน การ ทำความ ดี ของ ผู อื่น   ฟง ธรรม   สั่ง 
สอน ธรรม   และ ทำความ เห็น ให ตรง )   ซึ่ง ผู ใด ประพฤติ ได แลว   
ยอม มี บุญ เกิด ขึ้น 
   ดัง นั้น การ รับ ประทาน อาหาร เจ หรือ อาหาร มังสวิรัติ   
หาก ม ีเจตนา ให ชวีติ สตัว เปน ทาน   หรอื ม ีเจตนา ไม เปน เหตุ ให เกดิ 
การ ฆา สัตว   การ มี เจตนา เชน นี้ ถือวา เปน บุญ   อนึ่ง   การ จบ กอน 
นำ อาหาร ใส ลง ใน บาตร   เปนการ เนน ย้ำ เจตนา ให เดน ชัด   ผู ใด มี 
เจตนา มั่นคง แลว   ไม จำเปน ตอง จบ 
     
 
 ๔๑ .   เปนสถาปนิกใหตัวเอง
 
 คำถาม  
   สวัสดี คะอ . สนอง   ว รอุ ไร 
   หนู ลภัทชญา   อายุ   ๓๑   ป   มี คำถาม เกี่ยว กับ การ ทำ 
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สมาธิ คะ   คือ มี วัน หนึ่ง หนู นั่ง   พอง หนอ   ยุบ หนอ   แลว รูสึก ตัว 
เบา มาก ทอน บน ไมรู สกึ   มอื   แขน มนั เบา มาก   ไมรู สกึ เลย คะ   และ 
ปต ิมาก   แปล วา อะไร คะ   แลว ตอ ไป หนู ควร ทำ อยางไร ตอ คะ   คอื 
ปจจุบัน นี้ หนู พยายาม สวด มนต เกือบ ทุก วัน   ได วัน ละ   ๑.๓๐   ชม.   
สวด ยาว หลาย บท   และ สมาธิ ดวย ก็ ประมาณ วัน ละ   ๒   ชม. ได   
แต บาง วัน อาจ นอย ลง   ๓๐   นาที ถา งาน เยอะ นะ คะ 
   หนู มี โรค ประจำ ตัว   ms   multiple   sclerosis   เกี่ยว 
กับระบบ ภูมิคุมกัน บกพรอง ที่ ไขสันหลัง  เปน ที่ แขน ขา ชา แข็ง 
ไมมีแรง   ตอง ใช ยา ส เตียรอยด    ๓,๐๐๐   mg   สูง มาก เลย คะ    
เปนที   ๓ - ๔   เดือน   หนู ปวย โรค นี้ มา ได   ๕   ป แลว   ชวง แรก เปน   ๓   
ครั้ง ตอ ป   ๒   ป หลัง มา นี้ เปน ป ละ   ๑   ครั้ง   พยายาม ปฏิบัติ ธรรม 
หนัก ขอ ป นี้ อยา เปน เลย   เวน ชวง บาง ให รางกาย หนู ได พัก บาง   
หนู มี อา การ ขาง เคีย งดวย คือ   ถาย อุจจาระ ไม ออก   ถาย เอง ไม 
ได   ตอง กิน ยา ระบาย มา ได   ๓   ป แลว คะ   ไม ชอบ เลย   ทรมาน 
จัง 
   ปจจุบัน แตงงาน แลว คะ   สา มีี   เปน สถาปนิก   จบ จาก 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม   เขา รับ เร่ือง ที่ หนู ปวย ได   เขา รู กอน 
แตง แลว คะ   หนู ไม ตอง ทำงาน หนัก มาก   เปน แม บาน   ชวย งาน 
ส ถา ปตย บาง เพราะ หนู ก็ จบ ส ถา ปตย เชน กัน   เลย โชค ดี มี เวลา 
ปฏิบัติ ธรรม ได พอ สมควร เลย คะ 
   ขอ ความ กรุณา อาจารย ชวย ชี้แนะ แนวทาง ชีวิต ให หนู 
ดวย นะ คะ   ขอบพระคุณ คะ 
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 คำ ตอบ 
   นัง่ สมาธ ิแลว เกดิ อาการ ตวั เบา   แขน เบา   และ ม ีปต ิมาก   
ซึง่ เปน ผล มา จาก จติ เริม่ ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิ  เปน เครือ่ง ชี ้วดั วา   การ 
ปฏบิตั ิสมถ ภาวนา ดำเนนิ มา ถกู ทาง   และ เปน ธรรมดา ที ่ผู ปฏิบตั ิ
ธรรม บาง คน   จะ ตอง พบ กบั ปญหา ดงั กลาว   ซึง่ เปน ตวั ขดั ขวาง 
ม ิให สมาธิ กาวหนา   วธิ ีแก ปญหา นี ้คอื   เมือ่ อาการ ตวั เบา ปรากฏ 
ขึน้   ตอง กำหนด วา   “ ตวั เบา หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เรือ่ยๆ จนกวา อาการ 
ตัว เบา จะ หาย ไป   แลว ดงึ จิต กลับ มา สู องค ภาวนา เดิม   คือ พอง 
หนอ   -   ยุบ หนอ   เมื่อ รูสึก วา แขน เบา   ตอง กำหนด วา   “ แขน เบาๆ 
ๆๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ   ฯ   และ เม่ือ มี ปติ เกิด ขึ้น กับ จิต   ตอง กำหนด วา   
“ ป ติ หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เร่ือยๆ   ฯ 
   การ ประพฤติ เชน นี้ มี จุด ประสงค เพื่อ ดึง จิต ที่ ไป ระลึก 
อยู กับ อาการ ตัว เบา   อาการ แขน เบา   และ อารมณ ปติ   ให กลับ 
มาระ ลึก อยู กับ พอง หนอ   -   ยุบ หนอ 
   วธิ ีแก ปญหา สขุภาพ   เรือ่ง ภมูคิุมกนั บกพรอง   สามารถ 
แกไข ได ดวย การ ทำเหตุ ให ถูก ตรง อยาง นอย   ๖   อยาง   ดังนี้ 
   ( ๑ )   พัฒนา กาย   วาจา   ใจ   ให มี ศีล คุม อยู ทุก ขณะ ตื่น 
             ( ๒ )   พัฒนา จิต ให มี สติ ระลึก อยู กับ ปจจุบัน ขณะ   เชน   
ลม หายใจ เขา   -   ออก 
             ( ๓ )   ทำ จิต ให เปน อิสระ โดย ไม เอา เร่ือง ของ คน อื่น เขา 
มา มี อำนาจ เหนือ ใจ ตน 
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             ( ๔ )   ออก กำลัง กาย สม่ำเสมอ 
             ( ๕ )   ตัง้ โปรแกรม จติ ให ถกู ตรง วา   ใคร เจบ็ ปวย เปน เรือ่ง 
ของ เขา   แต เรา มี สุขภาพ ดี อยู เสมอ 
             ( ๖ )   ทุก ครั้ง ที่ สวด มนต และ ทำ จิตตภาวนา แลว เสร็จ   
ตอง อุทิศ บุญ ให เจา กรรม นายเวร 
   ทั้ง   ๖   ขอ นี้   หาก ผู ถาม ปญหา ประพฤติ เหตุ ได ถูก ตรง   
การ ม ีสขุภาพ ด ียอม เกิด ขึน้ ได   เพราะ ทกุ สิง่ ทกุ อยาง สำเรจ็ ดวย 
ใจ   …   พิสูจน ไหม ครับ 
   สวน เร่ือง การ ขับ ถาย ที่ เปน ปญหา   แกไข ได ดวย การ 
ทำเหตุ ให ถูก ตรง   ๓   อยาง 
             ( ๑ )   ดื่ม น้ำ ให มาก   อยาง นอย วัน ละ   ๘   แกว 
             ( ๒ )   ทาน ผัก ให มากกวา การ ทาน เน้ือ สัตว 
             ( ๓ )   ทำ จิต ให สงบ จาก อารมณ ที่ ไม จำเปน 
     
 
 ๔๒ .   กระเดงไปขางหลัง
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง 
   หน ูม ีหลาน สาว ตอน นี ้อาย ุ  ๑๙   ป   เรียน มหาวทิยาลยั   ป   
๑   เมื่อ ตอน อยู   ม . ๖   โรงเรียน พา ไป ปฎิบัติ ธรรม ที่ วัด อัมพวัน คะ   
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เขา บอก วา ขณะ เร่ิม นั่ง ปฎิบัติ ตาม ที่ แม ชี สอน   ภาวนา ยุบ หนอ   
พอง หนอ   จะ ม ีความ รูสกึ วา เหมอืน ตวั ถกู ดดี ออก มา   ตวั กระเดง 
ไป ขาง หลัง คะ   พอ ภาวนา อีก ก็ เปน อีก   แต เวลา เดิน จงกรม ไม 
เปนคะ   ลาสุด มหา วิทยาลัย พา ไป เขา คาย ปฎิบัติ ที่   มหา จุฬาฯ   
วังนอย   พระ นิสิตนำปฎิบัติ โดย ให ตาม ดู ลม หายใจ เฉยๆ   พอ 
เริ่ม ทำ เขา ก็ โดน ดีด ออก มา อีก   ตัว กระเดง ไป ขาง หลัง คะ   รูสึก 
ปวด หัว ดวย คะ   ทำให เขา ไม อยาก นั่ง ปฎิบัติ ธรรม   เขา ชอบ เดิน 
มากกวา 
   ขอ เรียน ถา มอ . สนอง คะ วา   สาเหตุ นี้ เกิด จาก อะไร   
และมี วิธี แกไข อยางไร คะ   กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   อาการ เหมือน ตัว ถูก ดึง แลวก ระ เดง ไป ขาง หลัง   เปน 
ผล จาก จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   วิธี แก ปญหา นี้ คือ   ตอง บริกรรม วา   
“ กระเดง หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เรือ่ยๆ   จนกวา อาการ ตวั กระเดง ดบั ไป   
แลว จึง ดึง จิต กลับ มา สู องค บริกรรม เดิม   คือ   พอง หนอ   -   ยุบ 
หนอ 
   ผู ใด ประพฤติ เหตุ ให ถูก ตรง ตาม ที่ ชี้แนะ ได แลว   
มรรคผล ใน การ ปฏิบัติ สมถ ภาวนา จึง จะ กาวหนา ได       
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๔๓ .   จิตน่ิงมาก
 
 คำถาม
   สวัสดี คะ   ทาน อาจารย   ดร . สนอง 
   ดฉินั ขอ รบกวน ถาม คะ   วา   เวลา เรา นัง่ สมาธิ จน จ ิตนิง่ๆ 
มาก   แลว เรา จะ กำหนด อะไร ตอ ไป คะ 
   ขอบ พระคุณ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   เมือ่ ใด ที ่นัง่ สมาธ ิแลว เกดิ อาการ จติ นิง่   นิง่ มาก จวน แนว 
แน   ( อปุจาร สมาธ ิ)   ให ใช จติ ตาม ด ูอารมณ นิง่ วา   ดำเนนิ ไป ตาม กฎ 
ไตรลักษณ   คือ อารมณ นิ่ง มี สภาพ ไม คงที่   ( อนิจจัง )   อารมณ นิ่ง 
เปน ภาวะ ที ่คงทน อยู ไม ได   ( ทกุ ขงั  )   และ อารมณ นิง่ มใิช ตวั มใิช ตน   
( อนัตตา )   หาก จิต รู   เห็น   เขาใจ ได ถูก ตรง เชน นี้   ปญญา เห็น แจง 
ใน ความ นิง่ ของ จติ ยอม เกดิ ขึน้   แลว จติ จะ ปลอย วาง ความ นิง่   จติ 
วาง เขา สู ความ เปน อุเบกขา พรอม กับ มี ปญญา เห็น แจง เกิด ขึ้น 
   ตรง กัน ขาม   หาก นั่ง สมาธิ แลว เกิด อารมณ จิต นิ่ง เปน 
สมาธิ แนว แน   ( อารมณ ฌาน )   จิต ที่ อยู ใน ภาวะ เชน นี้   ไม อาจ รับ 
สิ่ง กระทบ ภาย นอก ใดๆ เขา ปรุง อารมณ ให เกิด ขึ้น ได   จึง ตอง 
ปลอย ให กำลงั ของ ฌาน เสือ่ม ลง   และ กำลงั ของ สมาธิ ลด ตำ่ ลง 
มา อยู ใน ระดับ จวน แนว แน   จึง จะ นำ จิต ไป พัฒนา ให เกิด ปญญา 
เห็น แจง   ดัง ที่ กลาว มา แลว ขาง ตน ได
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๔๔ .   คำตอบของชีวิต
 
 คำถาม
   สวัสดี คะ   อ .   ดร . สนอง 
   มี ความ สงสัย วาการ ศึกษา ใน ทาง โลก ชวย เหลือ เรา ใน 
โลก   พรอม กับ ทำให เรา ยิ่ง หลง มาก ขึ้น หรือ ไม คะ   แลว ที่ เห็น มา 
คน ที ่ประสบ ความ สำเรจ็ ทาง โลก ก ็จะ มา จบ ดวย การ คนหา ทาง 
ธรรม อีก และ บอก วา นั้น คือ ทาง ที่แท จริง   ตอน นี้ เมื่อ เรา รู อยาง 
นั้น ทำไม เรา ไม ศึกษา ทาง ธรรม กอน ไป เลย คะ   ทำไม เรา ตอง มา 
ประสบ ความ สำเรจ็ ทาง โลก กอน แลว คอย มา รู วา ไมใช คะ   ใน ตวั 
ของ หนู หนู กลับ รูสึก วา ทำไม หนู ตอง เรียน อะไร ที่ มัน ยุงเหยิง ไป 
หมด   แทนท่ี ทำไม ไม ศึกษา แต เฉพาะ เร่ือง ที่ จำเปน   สง ตรง กับ 
ชีวิต ความ เปน อยู ที่ เรียบ งาย แทน   ทำไม พอ หนู ไป เรียน หนู กลับ 
รูสึก วา   อัน นี้ ทำไม เรา เรียน ไกล ตัว มาก ขึ้น ไป เร่ือยๆ ๆ    จน เร่ิม 
สงสัย วา ฉนั ศกึษา เธอ เพือ่ อะไร กนั แน   อะไร คอื คำ ตอบ ของ ชวีติ   
พอ หนู คดิ อยาง นัน้ แลว   หนู ก ็เริม่ คดิ วา ไอ ที ่เรยีน เรยีน แค รอด พอ   
แลว หน ูหนั ไป ศกึษา ธรรม แทน   อยาง นี ้ถอืวา หลง ไป มาก ไหม คะ   
ทำไม หนู ถึง ไม สามารถ มอง เห็น ทาง ที่ เปน อิสระ ทั้ง สอง ฝาย ได 
คะ    ทำไม หนู ไม สามารถ ทำให ทั้ง สอง อยาง ไป ได พรอม กัน     
   ขอ ความ กรุณา อาจารย ชวย ตอบ ให หนู เห็น ความ เปน 
จริง ดวย คะ 

 ขอบพระคุณ คะ 
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 คำ ตอบ 
   ทกุ สถาบนั เกอืบ ทัว่ โลก   สอน ให บคุคล แสวงหา ความ รู อยู   
๒   ระดบั   คอื   ความ รู จาก การ ฟง   และ ความ รู จาก การ อาน   (สตุมย 
ปญญา )   และ สอน ให แสวงหา ความ รู จาก การ คดิ   วิเคราะห   วิจัย   
( จินต ามย ปญญา )   ความ รู ทาง โลก เชน นี้ เขา ถึง ความ จริง ได เพียง 
ชั่วคราว   ( สภาว สัจจะ )   เมื่อ กาล เวลา ผาน เนิ่น นาน ออก ไป   ความ 
จรงิ   ( เหตผุล )   ที ่เคย เปน   กลบั แปร เปล่ียน ไป เปน ความ ไม จรงิ   ไมม ี
เหตุผล รองรับ   ผู รู เรียก ความ รู เชน นี้ วา   เปน ความ รู ที่ ไม จริง   หรือ 
เปน ความ ไมรู จริง แท   ( อวชิชา )   ผู ใด ยดึ ความ รู เชน นี ้ไว กบั ตวั   เรยีก 
ผู นั้น วา   มี ความ หลง   ( โมหะ )   ตรง กัน ขาม   ผู รู จริง แท   แสวงหา 
ความ รู สูงสุด ที่ เกิด จาก การ พัฒนา จิต   ( ภา วนา มย ปญญา)   ที่ เปน 
ปญญา เห็น แจง ให เกิด ขึ้น   ความ รู เชน นี้ เขา ถึง ความ จริง   ที่ กาล 
เวลา ไม สามารถ มา แปร เปล่ียน ให เปน ความ ไม จริง ได 
   ความ รู ทาง โลก เหมาะ ที่ จะ ใช แก ปญหา   หรือ สราง เคร่ือง 
มือ ขึ้น มา ชวย แก ปญหา ให กับ โลก ได ชั่วคราว   แต หาก นำ มา ใช แก 
ปญหา ให กับ ชีวิต แลว   ยอม นำพา ชีวิต ไป สู ความ หลง และ ความ วิบัติ 
   ผู ตอบ ปญหา เห็น ดวย กบั ผู ถาม ปญหา วา   การ เรยีน รู ทาง 
โลก ทำให เรา เรียน รู สิ่ง ที่ ไกล ตัว มาก ยิ่ง ขึ้น   ผู ถาม ปญหา ยัง หลง 
ทาง ชีวิต ไป ไม มาก เทากับ ผู ตอบ ปญหา   ผู รู จริง สามารถ ศึกษา 
ความ รู ทาง โลก   เพ่ือ ชวย เหลอื คนใน โลก ได ชัว่คราว   แต ผู รู จรงิ ยงั 
ได ศึกษา หาความ รู สูงสุด เพื่อ ใช นำพา ชีวิต ไป สู อิสรภาพ ที่แท จริง 
   ผู ใด มี ศีล   มี สัจจะ   คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   แลว เรง ความ 
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เพียร ใน การ พัฒนา จิต ให เขา ถึง ปญญา สูงสุด   โดย มี ครูบา 
อาจารย ผู เขา ถึง ธรรม ได แลว   เปน ผู ชี้นำ การ พัฒนา จิต   ผู นั้น มี 
โอกาส นำพา ชีวิต ไป สู อิสรภาพ ที่แท จริง ได   
 
 
 ๔๕ .   คนวิตกจริต
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   สนอง   ว รอุ ไร 
   ไม ทราบ วา ผม เปน อะไร ถึง ได มี ปญหา ทาง ดาน ความ 
คิด ที่ จะ ตอง ย้ำ คิด อยู เสมอ   รวม ถึง วิตก จริต เกิน เหตุ   มี กรรม 
เกา อะไร หรือ เปลา ครับ    ผม อยาก มี ความ คิด ที่ ปกติ ไม ฟุงซาน 
กังวล เหมือนทุก วัน นี้   มี วิธี บาง หรือ ไม ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   กรรม เกา ของ ผู มี วิตก จริต ไดแก   การ ขาด สติ และ ไมมี 
สัจจะ เปน ฐาน รองรับ ใจ   ผู รู แก ปญหา วิตก จริต   ดวย การ เจริญ 
อยาง ใด อยาง หนึ่ง ใน กสิณ   ( เวน วรรณ กสิณ )   หรือ   เจริญ อา นา 
ปาน สติ   หรือ นำ เอา อยาง ใด อยาง หน่ึง ใน อรูป   ๔   มา เปน องค 
บริกรรม   โดย มี ศีล คุม ใจ   มี สัจจะ คุม ใจ   และ มี ความ เพียร เปน 
แรง สนบัสนนุ   เม่ือ มรรคผล แหง การ ปฏบิตั ิเกดิ ขึน้ แลว   จติ ยอม 
สงบ ระงับ จาก อารมณ ฟุงซาน ได 
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 ๔๖ .   เธอใหญเทาฟา
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ที่ เคารพ อยาง สูง 
   ตวั หน ูเอง ก ็ม ีปญหา เยอะ คะ แต วนั นี ้ขอ ถาม หนึง่ ขอ   คอื 
ตอง ทำงาน รวม กบั คน ที ่ม ีโทสะ มาก   เรือ่ง ที ่สำหรับ เรา ไมม ีอะไร 
แต สำหรับ เธอ ใหญ เทา ฟา   บางที ก็ ขวาง ปา ขาว ของ ทั้งคน และ 
สตัว กระเจิง คนละ ทาง   ที ่จริง เขา ก ็ม ีเมตตา คน และ สตัว อยู บาง   
โดยเฉพาะ สัตว เขา ให อาหาร ทุก วัน   แต ถา ขัดใจ เขา เขา อาจ จะ 
ทำราย ได เหมือน กัน   หนู ไมรู จะ ทำ จิต ยัง ไง จึง จะ ไม ทุกข มาก จน 
เกิน ไป คะ   ? 
   ทุก วัน นี้ ตอง ทำงาน ดวย กัน เก่ียวของ ตลอด เวลา  หนู 
เอง ก็ นั่ง สมาธิ บาง   สวด มนต แทบ ทุก วัน   เจริญ สติ ดวย คะ   แต 
วา สติ หน ูมนั ยงั ไม กลา แขง็ ด ี  เมือ่ ไดยนิ ถอยคำ กระทบ ห ูบาง ครัง้ 
หลายๆ ครั้ง   มัน กำหนด ไมทัน คะ   กลาย เปน วา เรา รับ มัน มา ปรุง 
เปน อารมณ   แต ก ็ยงั ด ีที ่หน ูยงั สามารถ ควบคุม ไม ให มนั กลาย เปน 
โทสะ หยาบ ออก มา   พอ โกรธ เกดิ ก ็จะ รู ตัง้แต อาการ ตัง้ ตน ของ มนั       
บางท ียนิ หนอๆ ๆๆ   แต หน ูกลวั วา แบบ นี ้จะ กลาย เปน เรา ไป กำหนด 
จิต ฟง เขา หรือ เปลา คะ   ตอน นี้ หนู เริ่ม สังเกต และ รูสึก วา   ตัว เอง 
เริ่ม มี ความ คิด ที่ หยาบ กระดาง   และ ควบคุม ไม ได มาก ขึ้น 
   อัน นี้ พอ สังเกต ได คะ   หรือ วา มัน จะ เปนการ ทดสอบ   ที่ 
พอ เรา เริ่ม ทำ ดี ก็ จะ มี มาร แต ถึง กระนั้น ที่ หนู กลัว มากกวา   คือ 
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การ เปลี่ยนแปลง ไป ทาง ที่ ไม ดี   โบราณ วา อยู กับ ไค รก็ จะ เปน 
อยาง นั้น   จะ หา วิธี การ ใด รับมือ กับ เร่ือง นี้ ดี คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ อาจารย อยาง สงู ที ่สอง ทาง ปญญา   
แก ผู ที่ หาง ไกล เทียน    แต ก็ ยัง พอ มี โอ กาส จะ ได เห็น แสง เทียน ที่ 
อยู บน ภูเขา ที่ ไกล ลิบ ได 
   ขอก ราบ สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์  ชวย ดแูล อาจารย อกี ทาง หนึง่ ให 
ทาน ได มีอายุ ยืนยาว   เพื่อ เปน รมโพธิ์ รม ไทร ให เรา นานๆ คะ 
 
 คำ ตอบ 
             ตลอด   ๔๕   พรรษา   ที่ พระพุทธ โค ดม เผย แพร ธรรม   
ทาน ไม เคย สอน ให แก ปญหา ที่ คน อื่น   แต สอน ให แก ปญหา ที่ ตัว 
เอง   ฉะนั้น เรื่อง ที่ บอก เลา ไป   มัน เปน เร่ือง ของ เขา   เขา มี โทสะ   
เทากับ เขา กำลัง ทำเหตุ ลง ไป เกิด เปน สัตว นรก   มิใช เปน เรื่อง 
ของ เรา   แต เรา โง เอง   (   ขออภัย ที่ พูด ตรง   )   จึง ไป รับ เอา กิเลส 
ของ คน อื่น มา เปน ของ เรา   แลว ทำให ไม สบายใจ   หาก ปรารถนา 
จะ แก ปญหา เรือ่ง นี ้  ตอง เจริญ สต ิและ ปญญา เหน็ ถกู ตาม ธรรม 
ให เกดิ ขึน้   ตาม วธิ ีการ ที ่บอก เลา ไป นัน้ ทำได ถกู ตอง แลว   แต ตอง 
ปรับ ให มี ศีล บริสุทธิ์   และ มี สัจจะ คุม ใจ   แลว เรง ความ เพียร ให 
มาก ขึ้น   ทำ จนกวา ตัว เอง จะ หาย โง   และ ทุก ครั้ง ที่ ไดยิน เสียง 
ขัดใจ เขา กระทบ ประสาท หู   ตอง กำหนด วา   “ เรื่อง ของ เขาๆ 
ๆๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ จนกวา อารมณ ไม สบายใจ จะ หมด ไป 
   คน ที่ มี ความ เห็น ผิด   ยอม เขา รวม กลุม กับ คน ที่ มี ความ 
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เห็น ผิด ดวย กัน   ซึ่ง เปน จริง ตาม คำ กลาว ของ คน โบราณ   แต ไม 
เปน ความ จริง ของ คน ที่ มี สติ และ ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม กลา 
แข็ง   หาก ผู ถาม ปญหา จำเปน ตอง ทำงาน รวม กับ คน ที่ มี โทสะ   
โดย ไม ทำให ตัว เอง หว่ัน ไหว   ตอง ทำใจ ให ได ตาม ที่ บอก เลา มา   
แลว ให อภัย ใน ทุก สิ่ง ที่ เปน เหตุ ขัดใจ ได แลว   ยอม มี เมตตา เกิด 
ขึ้น   และ ทำให มี อารมณ สงบ และ เย็น 
   
 
 ๔๗ .   บาปจากการทำแทง
 
 คำถาม  
   บาป จาก การ ทำแทง   หาก สำนึก ผิด จริงๆ   และ ตั้งใจ 
ปฏิบัติ ธรรม   จะ มี โอกาส รอดพน จา กอ บาย ภูมิ และ เขา ถึง 
ธรรม ได หรือ เปลา   ขอ ความ กรุณา ให คำ ตอบ ดวย ครับ 

 ขอบพระคุณ เปน อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   หาก สำนึก ผิด และ ไป ขอ ขมา กรรม ตอ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์   เชน   
พระพทุธ รปู ศกัด์ิสทิธิ ์  หรอื พระ ธาต ุเจดยี ที ่ม ีคน กราบ ไหว บชูา อยู 
เสมอ   เมื่อ ขอ ขมา กรรม แลว   ตอง ไม ประพฤติ บาป เชน นั้น ให เกิด 
ขึ้น อีก   แลว หัน มา ปฏิบัติ ธรรมท่ี สมควร แก ธรรม   โอกาส หนี พน 
หรือ ปด อบายภูมิ ยอม เกิด ขึ้นได   ใน ครั้ง พุทธกาล   อัมพ ปา ลี และ 
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อัฑฒ กาสี   ยัง บรรลุ อร หัต ต ผล ได   สวน สิริ มา โสเภณี แหง แควน 
มคธ   เลิก ประพฤติ มิจฉาชีพ   แลว หัน มา ปฏิบัติ ทาน   ศีล   ภาวนา   
ยงั สามารถ บรรล ุโสดา ปตต ิผล   ขณะ ยงั เปน ฆราวาส   ซึง่ สามารถ 
ปด อบายภูมิ ได   ตาย เกิด อีก ไม เกิน เจ็ด ชาติ   ยอม เขา สู นิพพาน 
 
 
 ๔๘ .   ปวดทองประจำเดือน
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ดร . สนอง ที่ เคารพ 
   หนู มี ปญหา อยาก ถาม ดังนี้ คะ 
   ๑ .   หน ูม ีอาการ ปวด ทอง ประจำ เดอืน เกอืบ ทกุ เดอืน   ม ีอยู 
วนั หนึง่ หน ูนอน หลบั ไป แต คนื นัน้ ไม ได ทำกรรม ฐาน ปรากฏ วา   หน ู
รูสึก ตัว ขึ้น มา   รูสึก ที่ ทอง และ ขา เหมือน กับ ตอน ที่ ได รับ ความ เจ็บ 
ปวด อยู   คอื ความ รูสกึ มนั บอก แต มนั กลับ ไม ได เจ็บ ปวด เหมอืน กบั 
ตอน ตืน่   หน ูก ็นอน ด ูอาการ อยู พกั หนึง่ ก ็หลบั ไป       อนั นี ้ใช การ แยก 
รปู แยก นาม หรือ เปลา คะ   มนั เกดิ ขึน้ ได อยางไร เพราะ หน ูไม ได ทำ 
สมาธิ กอน นอน   แต ปกติ ทำ เปน ประจำ มาก บาง นอย บาง 
   ๒ .   การ เห็น อาการ เจ็บ ปวด ของ รางกาย   แต เรา ไม เจ็บ 
เหมือน กับ ปกติ ใช สมาธิ ระดับ อุปจาร สมาธิ หรือ ไม   เม่ือ เรา เฝา 
มอง ดู อาการ เหลา นั้น   จะ ทำให เรา เห็น ไตรลักษณ ได อยางไร 
   กราบ ขอบพระคุณ สำหรับ คำ ตอบ คะ 
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คำ ตอบ 
             ( ๑ )   ที่ ถาม ไป มิใช ญาณ แยก รูป นาม   ( นาม รูป ปริ จ เฉท 
ญาณ )   แต เปน ผล ที่ เกิด ขึ้น จาก สัญญา ที่ สง เขา กระทบ จิต ขณะ 
อยู ใน ภาวะ กึ่ง หลับ กึ่ง ตื่น   ญาณ แยก รูป นาม จะ เกิด ได   จิต ตอง 
ไม เขาไป มี สวน ใน ภวังค   คือ   จิต ตอง ตื่น หรือ มี การ เกิด ดับ อยู 
ตลอด เวลา 
   ( ๒ )   เมื่อ ใด ที่ จิต ไม อยู ใน ภวังค   แลว จิต เห็น อาการ เจ็บ 
ปวด ของ รางกาย   ดบั ไป ตาม กฎ ไตรลกัษณ   นัน่ เปน เครือ่งหมาย 
บง ชี้ วา   จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ จวน แนว แน   ( อุปจาร สมาธิ ) 
   
 
 ๔๙ .   สมมติที่แตกตาง
 
 คำถาม
   เรียน อาจารย สนอง คะ 
   อยาก เรยีน ถาม อาจารย วา ทกุ ศาสนา เวลา ที ่คน ตาย เขา 
จะ มนี รก   สวรรค แยก กบั ของ เรา หรือ วา รวม กนั คะ   เขา  สามารถ 
จะ ไป เกดิ เปน เทพ หรอื เทวดา ได เหมืื อ นพ วก เรา ชาว ศาสนา พทุธ   
หรือ เปลา คะ 
  แลว ถา เรา ทำบุญ อุทิศ สวน กุศล ไป ให คน ที่ ตาง ศาสนา 
กนั   เขา จะ ได รบั บญุ นัน้ หรอื เปลา คะ   เนือ่ง ดวย สาม ีของ หน ู  เปน 
ชาว ตาง ชาติ เพิ่ง เสีย ชีวิต ไม นาน หนู กลัว วา เขา จะ ไม ไป สุคติ 
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   รบกวน อาจารย เมตตา ชวย ตอบ ดวย นะ คะ 
 ขอบคุณ คะ 

 
 คำ ตอบ 
   สวรรค และ นรก เปน สมมตุ ิบญัญัต ิที ่ใช เรยีก สถาน ที ่อยู   
( ภพ )   ของ สตัว ที ่ม ีสภาว ธรรม ไม เหมือน กนั   คอื   สวรรค เปน ที ่อยู 
ของสัตว ผู เสวย กาม สขุ ที ่เปน ทพิย   สวน นรก เปน ที ่อยู ของ สตัว ผู 
เสวย กาม ทุกข อัน เน่ืองจาก การ ถูก ทรมาน 
   สวรรค และ นรก ของ แตละ ความ เช่ือ ม ีสมมตุ ิที ่ตาง กนั   
และ สตัว ใน ภพ นรก ตอง ถกู ทรมาน อยู ตลอด เวลา   จงึ ไม สามารถ 
มา อนุโมทนา บุญ ที่ เกิด จาก การ อุทิศ ได   สวน สัตว ใน ภพ สวรรค 
เสวย กาม สุข อัน เปน ทิพย   ที่ มี อยู พรอม บริบูรณ   จึง ไม ตองการ 
บุญ ที่ เกิด จาก การ อุทิศ ของ ใคร ผู ใด 
   
 
 ๕๐ .   ขนลุกบอยมาก
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย ที่ เคารพ อยาง สูง 
   หน ูเปน ชาว พทุธ คน หน่ึง ที ่ม ีความ สงสยั ใน คำ สอน ของ 
พระพุทธเจา   เพราะ คน รอบ ตัว หนู ถือ เร่ือง โชค   ลาง   ฤกษ ยาม   
และ   พิธี รีต รอง   มาก จน หนู สงสัย วา นั่น คือ สิ่ง ที่ พระพุทธเจา 
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สอน หรือ   ดัง นั้น หนู จึง เริ่ม หา คำ ตอบ   แต ก็ ไมมี ใคร ทำให หนู 
เขาใจ ได ชัด แจง   จน มา วัน หน่ึง หนู เร่ิม ฝก การ นั่ง สมาธิ ผาน ทาง 
อินเตอรเน็ต   เริ่ม แรก หนู ฝก จาก หลวง พอ จรัญ   ฝก จาก ทาน เจา 
คณุ โชดก   ผาน ทาง อนิเตอร เน็ต    โดย ไมรู จกั วา ทาน เปน ใคร    เพยีง 
แต ใช ความ รูสึก วา  เรา นาจะชอบ และ นา จะ ถูก ตอง    ตาม ทาง ที่ 
พระพุทธเจา สอน   แลว วัน หนึ่ง หนู ก็ได พบ อาจารย สนอง   ผาน 
ทาง อนิเตอร เนต็   หน ูฟง ทกุ หวัขอ ที ่  อาจารย บรรยาย   และ   ฟง ซำ้ 
หลาย ครัง้   หน ูอาน สนทนา ภาษา ธรรม   และ ปจจบุนั นี ้หน ูได คำ ตอบ 
แลว คะ       กราบ ขอบพระคุณ ที่ อาจารย สนอง อธิษฐาน จิต   วา จะ 
ชวย ให เพือ่น มนุษย ไม ลง อบายภูม ิคะ   รวม ทัง้ หน ูดวย คะ     ปจจบุนั 
นี้ การ ฝก นั่ง สมาธิ ของ หนู คอยๆ ดี ขึ้น   หนู มี ขอ สงสัย ดังนี้ คะ 
   ๑ .   หนู มี อาการ ขนลุก บอย มาก   ไม วา จะ นั่ง   เดิน   ยืน   
หรอื นอน   เกดิ ขึน้ ตอน ไม ได นัง่ สมาธ ิ  เก่ียวของ กบั การ ฝก สมาธ ิ
ของ หนู หรือ เปลา คะ . 
   ๒ .   เวลา หนู นั่ง สมาธิ   หนู ไม เห็น อะไร   แต ถา นอน หลับ   
กลับ เห็น สิ่ง ที่ จะ เกิด ขึ้น ลวง หนา ได   และ ได ไป เห็น ใน ที่ๆ หลาย 
คน ไมมี โอกาส ได ไป   เปน เพราะ อะไร คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ตลอด   ๔๕    พรรษา ที ่พระพุทธ โคด มอ อก เผย แพร ธรรม 
วินัย ใน ครั้ง พุทธกาล   พระองค ไม เคย สอน ให พุทธ ศาสนิ ก ผู ใด   
เอา จิต ไป ศรัทธา   เลื่อมใส   ใน ฤกษ ยาม   โชคลาง   หรือ พิธีกร รม 
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ใดๆ   แต สอน ให บุคคล ทำเหตุ ให ตรง ตาม ธรรม วินัย   เพ่ือ นำพา 
ชีวิต ไป สู จุด หมาย ที่ ดี งาม 
   ( ๑ )   อาการ ขนลุก เปน ปติ อยาง หน่ึง   เกิด ขณะ จิต เริ่ม 
มี ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ดัง นั้น อาการ ขนลุก   จึง เกิด ขึ้น จาก 
เหตุ แหง การ ฝก จิต   ( สมถ ภาวนา ) 
   ( ๒ )   ขณะ หลับ ไม จริง   จิต สามารถ เกิด นิมิต ไป เห็น สิ่ง 
ตางๆ ลวง หนา ได   ผู รู ไม เอา จติ ไป จดจอ อยู กบั สิง่ ที ่ถกู เห็น   เพราะ 
ไม เปน เหตุ ให พน ทุกข 
     
 
 ๕๑ .   บาปไหม
 
 คำถาม
   เรื่อง สังฆทาน 
   เมื่อ อดีต ผม ยัง เด็กๆ อยู   ที่ บาน มี การ เคารพ นับถือ 
พระสุ ปฏิปน โน รูป หนึ่ง ซึ่ง ทาน นา เคารพ เลื่อมใส มาก   แต ทาน 
ก็ได ยก ชุด สังฆทาน ที่ อยู ใน กุฏิ ทาน ให กับ ลูก หลาน มา   ทาง บาน 
ผม ก็ รับ กลับ มา ดวย ความ ที่ ไมรู เรื่อง   ทาน ยก ให ก็ รับ กลับ มา   
แลว ผม เอง เปน เด็ก จึง ได นำ ของ ใน นั้น มา กิน บาง อะไร บาง   แต 
พอ มา ตอน นี้ ผม ได มา ปฏิบัติ ธรรม   ศึกษา พระ ธรรม มาก ขึ้น   ผม 
จึง เกิด อาการ รอน ใจ วา   มัน จะ เปน กรรม หนัก ไหม   แลว เรา จะ 

๑๐๓



www.kanlayanatam.com

บาป ไหม ที ่เอา ของ สงฆ มา กนิ แบบ นัน้   แลวก ระ ผม จะ ตอง แกไข   
หรือ ทำ อยางไร ดี ครับ 

 ขอ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย ดร . สนอง   ดวย นะ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   เมื่อ เจาของ สังฆทาน มี จิต อุทิศ   ( ยก ให )   ใน สิ่ง ที่ เปน 
ของ ตน แก ผู อื่น   ผูรับ   ( ปฏิ คา หก )   สามารถ นำ ไป บริโภค ใชสอย 
ได อยาง สบายใจ   ไม ถือวา เปน บาป 
 
 
 ๕๒ .   แกไขอยางไรดี
 
 คำถาม  
   เรียน ถาม ทาน อาจารย ดร . สนอง ครับ 
   คือ ผม ได เจริญ กรรมฐาน ดู ลม หายใจ เขา ออก   ก็ รูสึก 
วา จะ มี อาการ มี ความ สุข   ตัว ใหญ ขึ้น ตัว หาย ไป แต พอ ผม ออก 
จาก สมาธิ   กำลัง จะ ไป กราบ รูป พระพุทธเจา ก็ มี ความ คิด ขึ้น มา 
วา   เรา นี่ ทาทาง จะ เกง แลว   พระพุทธเจา ทาน จะ มี แบบ นี้ ไหม 
นะ   แต ผม ก็ รูสึก แย มากๆ วา ทำไม ตอง คิด แบบ นั้น กับ พอ ใหญ 
ดวย ทั้งๆ ที่ เคารพ และ รัก พอ ใหญ เหนือ เศียร เกลา ตลอด เวลา   
ก็ กราบ ทา นอ ยูแบบ นั้น มัน ก็ ยัง ไม หยุด   อารมณ มัน เบาๆ   ตื้อๆ   
กราบ ขอ ขมา ทาน เทาไร ก็ ไม ลึก ซึ้ง ถึงใจ   ผม รอน ใจ มาก กับ การ 
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ไป คิด เปรียบ เทียบ ทาน แบบ นั้น   หรือ คิด วา ตัว เอง สูง กวา ทาน   
ผม จะ แกไข ยัง ไง ดี ครับ   ขอ ทาน อาจารย ชวย เมตตา แนะนำ ให 
ผู หลง ผิด ผู นี้ ที นะ ครับ   ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ตอง แกไข ดวย การ พัฒนา จิต   ให มี กำลัง ของ สติ 
กลา แข็ง มาก ยิ่ง ขึ้น   ดวย การ กำหนด ทุก คร้ัง ที่ คิด จะ ไป กราบ 
พระพุทธเจา วา   “ คดิ หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เรือ่ยๆ   และ ตอง ม ีสจัจะ   คอื 
ไม เลกิ คดิฯ   ตอง ไม เลกิ กำหนด   กำหนด ไป จนกวา ความ คดิฯ   จะ 
หยุด ไป   แลว จึง ดึง จิต กลับ มา จดจอ อยู กับ ลม หายใจ เขา   -   ออก   
( อา นา ปาน สต)ิ   ดงั เดมิ   วธิ ีนี ้เปนการ แก ปญหา จติ ขาด สต ิให กลบั 
มา มี สติ อีก ครั้ง   และ มี กำลัง ของ สติ มาก ยิ่ง ขึ้น 
     
 
 ๕๓ .   ปรามาสผูทรงคุณธรรม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ดร .   สนอง   ที่ เคารพ อยาง สูง 
ครับ 
   ที่ ผาน มา ผม   เคย ปรามาส   พอ แม   ครู อาจารย   และ 
พระ สงฆ   ดวย ความ รู เทา ไม ถึง การณ   ผม ได กราบ ขอ ขมา กับ   
พระพุทธ รูป   และ   พระบรม ธาตุ   ที่ คน กราบ ไหว   มาก   ๆ    แลว 
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 ตาม คำ แนะนำ ที ่อาจารย   ได แนะนำ ให ทาน อืน่   ๆ    ตาม หวัขอ ดาน 
ลาง   ผม ควร ทำ อยางไร ดี   เพื่อ ให หาย ฟุงซาน   หาย จาก อาการ 
คิด ไม ดี   ที่ มัน เกิด ขึ้น ใน หัว เอง ครับ 
   กราบ ขอบพระคณุ อยาง สงู ครบั   ขอบคณุ ทมี งาน ดวย 
นะครับ 
 
 คำ ตอบ 
   เมื่อ ขอ ขมา กรรม ตอ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ แลว   ตอง ไม 
ประพฤติปรามาส ให เกิด ซ้ำ ขึ้น อีก   และ ตอง พัฒนา จิต ให มี ศีล   
๕   คุม ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   หลัง จาก นั้น ตอง สวด มนต กอน นอน   
หลัง สวด มนต แลว เสร็จ ตอง กำหนด ลม หายใจ เขา   -   ออก   โดย 
มีความเพียร และ มี สัจจะ เปน แรง สนับสนุน   ปฏิบัติ ตาม คำ 
แนะนำ เรื่อย ไป จนกวา ความ ฟุงซาน ของ จิต จะ หมด ไป

๕๔ .   พูดจาไมดี
 
 คำถาม
   ปญหา คำ พูด 
   ตอน นี้ แม ของ ดิฉัน อายุ   ๖๐   ปลาย  ๆ    แลว   ทาน มักจะ 
ชอบ พดู วา คน อืน่ ๆ    อยู เรือ่ย ๆ    แต พอ อยู ตอ หนา คน อืน่ ก ็จะ พดูจา 
ดี   แต กับ คนใน ครอบครัว จะ พูดจา ไม ดีเลย   บางที ก็ เจอ คำ พูด 

๑๐๖
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หยาบ คาย มาก ๆ    ชวง   ๒  เดอืน ที ่ผาน มา นี ้  ทาน มกั จะ บอก วา ม ีคน 
คอย ขับ รถ ตาม   บอก วา คน ที่ ขับ รถ ตาม ชอบ เปล่ียน รถ หลายๆ 
คนั   ทัง้ ๆ    ที ่ดฉินั ก ็เหน็ วา ไมม ีอะไร เลย   เม่ือ   อาทติย ที ่ผาน มา   ทา 
นก็ มา พูด กับ ดิฉัน วา มี ผูชาย ขับ รถ ตาม ดิฉัน   แลวก็พูด วา ตางๆ   
นา ๆ   วา มี ผูชาย มา นั่ง เฝา หนา บาน    ความ หมาย หยาบ คาย ไม 
ดีเลย   ทั้ง ๆ    ที่ ก็ ไมมี อะไร   จน คนใน ครอบครัว ไมมี ใคร อยาก พูด 
อะไร กบั ทาน แลว   พดู กนั ก ็ทะเลาะ กนั   ไม ยอม ฟง คำ อธบิาย เลย   
ใคร บอก วา ไมมี อะไร ก็ ไม เช่ือ   ดิฉัน ก็ได แต นิ่ง ๆ    ทน ๆ    ไป 
   จน วัน นี้ ดิฉัน เจอ จดหมาย ไม ได จา หนา ซอง เขียน ชื่อ เลน   
ใส ไว ที่ หนา บาน   ภายใน จดหมาย มี ขอความ ที่ แม เคย พูด วา ดิฉัน   
แต บอก วา คน เขยีน คอื เปน คน ที ่รูจกั ดฉินั และ มา ขอ เตือน   ม ีแต คำ 
พูด ที่ แย   ๆ    ดิฉัน คิด วา คง เปน แม แน   ๆ  เพราะ แม เคย ทำ แบบ นี้ กับ 
คน อื่น ดวย   ดิฉัน ควร ทำ อยางไร ด ี  ใน ตอน นี้ คะ   เครียด มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
   พระพุทธ โค ดม ไม เคย สอน ให ไป แก ปญหา ที่ คน อื่น   แต 
สอน ให แก ปญหา ที่ ตัว เอง   ดัง นั้น เร่ือง ที่ เขียน บอก เลา ไป ก็ เปน 
เรื่อง ของ แม   ให เอา แม มา เปน ครู สอน ใจ ตัว เอง วา   เมื่อ ใด ที่ เรา 
มีอายุ เทา แม   เรา จะ ไม ประพฤติ อยาง แม   และ วิธี แก ปญหา ที่ 
ถูกตรง ทำได   ๒   แนวทาง   คือ 
   ๑ .   ให อภยั เปน ทาน ทกุ ครัง้ ที ่ไดยนิ แม พดู ไม ด ี  และ ผู ถาม 
ปญหา ตอง ม ีสจัจะ   คอื   แม ไม เลกิ พดู ไม ด ี  ผู ถาม ปญหา ตอง ไม เลกิ 
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ให อภัย   และ ไม โต ตอบ ใดๆ ทัง้ สิน้   ทำตัว ให เหมอืน กอน หนิ ใหญ   คอื   
นิง่ๆ ๆ  และ นิง่ อยู ตลอด เวลา    หาก ทำได ดงัน้ี จติ จะ สงบ และ จะ เหน็ 
วา แม เปน ผู มี พระคุณ   ทำให ลูก ได พัฒนา เมตตา   แลว เก็บสั่งสม 
อยูใน ดวง จิต เปน เมตตา บารมี   ที่ ให ผล เปน ความ สงบ และ เย็น 
   ๒ .   ผู ถาม ปญหา ตอง นำ ตัว เอง ไป ปฏิบัติ ธรรม     เมื่อ ใด 
จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   และ เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได 
แลว   ให ใช ปญญา เหน็ แจง พจิารณา คำ พดู ที ่ไม ด ีของ แม     วา ดำเนนิ 
ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ     เมื่อ ใด คำ พูด ที่ ไม ดี หมุน เขา สู ความ เปน 
อนตัตา   ก ็จะ รู แจง ดวย ใจ ตวั เอง วา     คำ พดู ที ่ไม ด ีนัน้ ไมใช ตวั ไมใช 
ตน ที่แท จริง   แลว จิต จะ ปลอย วาง สิ่ง ที่ ไมมี ตัว ตน ที่แท จริง   ทำให 
จติ วาง เปน อเุบกขา   แลว จติ ยอม เปน อสิระ     ตอ เสยีง ที ่เขา ทาง ห ู  
วธิ ีนี ้เปนการ แก ปญหา ที ่ถกู ตรง ทีส่ดุ   ผู รู จรงิ แท   (พระ อรยิบคุคล)     
ใน พุทธ ศาสนา   นิยม ปฏิบัติ ตอ สรรพ สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต เชน นี้ 
     
 
 ๕๕ .   เม่ืออายุประมาณ ๑๔ ป
 
 คำถาม
   ขอก ราบ ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ครับ 
   ผม มี เรื่อง ที่ สงสัย มา นา นมากๆ   เร่ือง การ เจริญ 
กรรมฐาน   เมื่อ ตอน ผม อายุ ประมาณ   ๑๔   ป   ผม นั่ง ดู ลม หายใจ   
กำ หนด พทุ   โธ   อาการ ที ่เกิด กบั ผม คอื   ไมม ีความ รูสกึ วา ม ีตวั ตน 

๑๐๘
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อยู เลย   ตวั เบา มาก เหมือน ลอย อยู ที ่ให นก็ ไมรู   แต ใน จติใจ ที ่รบั รู 
รูสึก มี ความ สุ ขมา กๆ   แลว อยู ตรง นี้ ได ครั้ง ละ นานๆ 
   บาง คืน อยู จนถึง เชา   จน ไม ชอบ การ นอน รูสึก ติด อยู กับ 
ความ สุข นี้ มากกวา ทำ อยู เปน ป   จน เกิด มี ความ รูสึก วา มี หิน กอน 
ใหญ มาก   มา ทบั ตรง ที ่หนา ตกั ตรง มอื ที ่ขดั สมาธ ิทรมาน มาก เหลือ 
เกนิ   เปน อยู อยาง นี ้หลาย อาทติย จน กลัว ที ่จะ ถงึ ตรง นี ้  แต สดุทาย 
วนั หนึง่ เกดิ รูสกึ เหมอืน ม ีความ กลา ตอน ที ่เปน แบบ นี ้อกี   เลย คดิ วา 
เปน ไง เปน กัน   สุดทาย ก็ รูสึก กลับ มาส บาย อีก ครั้ง    แต ทีนี้ แปลก 
ตรง ที่ มี   ธรรมะ   ผุด ขึ้น มา เยอะ มาก บางที เปน ตัว หนังสือ   บางที 
เปน เสียง   บางที เปน คำ เหมือน   พระ สวด บาลี   พอ อยู ดู ได นาน พอ 
สมควร ก ็รูสกึ วา อยาก จะ ออก จาก สมาธิ    แต กลบั ไม สามารถ   ออก 
มา ได   พยายาม ลืมตา อยาง ไง    ก็ ลมื ไม ได    ตอง อยู ฟง ธรร มะ ตอ   
จนสุดทาย ออก จาก สมาธิ เอง    ตอน นั้น เริ่ม    รู สึก กลัวๆ   ครับ   แต 
ก ็ยงั นัง่ ตอ มา เรือ่ยๆ   ทกุ อยาง ก ็มา แบบ เดมิๆ   แต ครัง้ นี ้เพิม่ ตรง   ที ่
ม ีใบหนา ใคร ก ็ไมรู   มา คยุ ดวย   มา ถาม ประมาณ วา   นัง่ สมาธิ ทำไม   
นั่ง แลว ได อะไร   ประมาณ นี้ ครับ    ผม ก็ เลย กลัว    แลว ก็ เลิก นั่ง 
   ตั้งแต บัดนั้น เปนตน มา   จน ตอน นี้ อายุ   ๔๐   แลว ครับ   
ได มา ฟง ธรรม จาก ทาน อาจารย ดร . สนอง   ผม เกิด ศรัทธา   เปน 
อยาง มาก   ผม เลย กลับ มา นั่ง สมาธิ   อีก ครั้ง นั่ง จะ ได   ๑   ป แลว 
ครับ   แต คง ขอ ถาม ไว แค นี้ กอน ครับ   วา สิ่ง   ที่ เกิด ขึ้น ตอน ผม 
อายุ   ๑๔   เปน อะไร ครับ . . 
   กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย   เปน อยาง สูง   ทาน 

๑๐๙
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อาจารย เปน เหมือน ผู ชี้ ทาง สวาง   ให ผม ได กลับ มา เดิน ใน ทาง 
ที่ นำ ไป สู ความ สงบ   นำ ไป สู ความ หลุด พน   กราบ ขอบพระคุณ 
อยาง สูง ครับ . . 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด เอา สิ่ง ที่ ตา เห็น   ( ตัว หนังสือ )   มา พิจารณา ดวย จิต 
วา   ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   ( อนิจจัง   -   ทุก ขัง   -   อนัตตา )   
แลว เหน็ วา ตวั หนงัสอื เปน อนตัตา   ตวั หนงัสอื มใิช ตวั ตน ทีแ่ท จรงิ   
จิต ยอม ปลอย วางตัว หนังสือ   แลว จิต วาง เปน อุเบกขา   ปญญา 
เห็น แจง ใน ตัว หนังสือ ยอม เกิด ขึ้น 
   เชน เดียวกัน   เสียง พระ สวด มนต และ ความ กลัว   ให 
พิจารณา เชน เดียวกัน นี้   ทุก คร้ัง ที่ มี ผัสส ะ เกิด ขึ้น กับ จิต   ตอง 
พิจารณา ผัสส ะ จน เห็น วา   ทุก ผัสส ะ เปน อนัตตา   แลว ปญญา 
เห็น แจง ใน ผสัส ะ ยอม เกิด ขึ้น 
     
 
 ๕๖ .   มะเร็งเตานม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ ยิ่ง 
   หนู เพิ่ง ทราบ วา ตัว เอง มีกอน เนื้อ มะเร็ง ที่ เตา นม   ระยะ 
ที ่  ๒   และ ตอง ได รบั การ รกัษา เปนการ เรง ดวน   กอน จะ ไป เรียน ตอ 
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ปรญิญา โท ที ่องักฤษ เพยีง   ๑   อาทติย   แผนการ ทกุ อยาง จงึ ตอง ถกู 
ยกเลิก กระทัน หัน    ทาง เลือก ที่ ดี ที่สุด ที่ คุณ หมอ แนะนำ คือ    หนู 
จะ ตอง ถูก ตัด เตา นม ขาง ขวา ออก ทั้งหมด และ ทำ เคมี บำบัด   ทุก 
คนใน บาน ตกใจ   และ ได รับ ผลก ระ ทบ จาก การ ปวย ของ หนู   โดย 
เฉพาะ คุณ แม ไป นั่ง ฟง ผล ดวย   หนู เปน คน ที่ ภายนอก ดู สุขภาพ 
รางกาย แข็ง แรง   สมบูรณ สดใส และ ไมมี ใคร คาด คิด วา   โรค นี้ จะ 
มา เกดิ ขึน้ กบั ตวั หน ู  ทัง้คน ใน ครอบครวั   คน รอบ ขาง เพือ่นๆ   และ 
แม กระ ทั้ง ตัว หนู เอง ยัง แทบ ไม อยาก จะ เชื่อ   วา มัน เกิด ขึ้น กับ ตัว 
เอง   เพราะ คุณ หมอ ยัง บอก วา   เปอรเซนต ที่ จะ เปน มี นอย มาก   
สำหรับ คน ที่ เพิ่ง อายุ   ๒๘   ป   หนู เปน   ๑   ใน รอย คน นั้น   คำถาม 
   ๑ )   หน ูเชือ่ วา มะเร็ง เปน โรค เวร โรค กรรม ชนดิ หนึง่   และ 
การ ที่ หนู ตอง มา เจอ เหตุการณ แบบ นี้   เปน ชะตา กรรม และ เวร 
กรรม ของ หนู ที่ ทำ มา   หนู ขอ คำ แนะนำ วิธี การ ปฎิบัติ ตัว   หลัก 
ธรรม และ การ ทำบุญ หรือ ทาง ใดๆ ที่ จะ ชวย ผอน ผัน   บรรเทา 
หรือ ชวย ให เจา กรรม นายเวร นั้นใจ ออน   และ อโหสิกรรม ให หนู 
   ๒ )   หนู กำลัง จะ ตอง เลือก เสน ทาง เดิน ชีวิต ให กับ ตัว เอง   
และ เปนการ เลือก ที ่สำคัญ ทีส่ดุ ใน ชวีติ ของ หน ู  เปรยีบ เสมอืน ตอง 
เอา ชีวิต ของ หนู   และ ความ รูสึก ของ คนใน ครอบครัว เปน เดิม พัน   
คือ วิธี การ ที่ หนู จะ รักษา ตัว หนึ่ง ทาง คือ แผน ปจจุบัน   และ แนวทาง 
เลือก   หนู อธิษฐาน ตอ หนา พระ รัตนตรัย   ขอ ให นำทาง หนู ไป ให ถูก 
ทาง   มี วิธี ไหน ทาง ใด บาง ที่ จะ ทำให หนู ได คำตอบ และ ไป ได ถูก ทาง 
   ๓ )   หนู มี ความ คิด ที่ สับสน วา   จะ เลือก แนวทาง การ 
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รักษา ทาง ไหน   คือ   การ ที่ หนู ตอง ถูก ตัด เตา นม ทิ้ง   และ ทำ เคมี 
บำบัด   และ การ ที่ หนู จะ ยอมรับ มัน   อยู กับ มัน โดย   “ ไม เลือก ”   ที่ 
จะ รักษา ตาม แนวทาง ของ หมอ แผน ปจจุบัน   ก็ คือ การ ตอง รับ 
กรรม ทั้ง สิ้น   หนู อยาก แกไข ปญหา นี้ ที่ ตนตอ ของ มัน   หนู ควร 
จะ ทำ อยางไร ดี   และ หนู มี ความ คิด เอน เอียง ไป ใน ทาง ที่ วา   วิธี 
การ รกัษา แผน ปจจบุนั ไมใช วธิ ีที ่แก จาก สาเหต ุ  และ เปนการ แก ที ่
ปลาย เหตุ   เพราะ มะเร็ง ก็ ยัง ไมมี ยา รักษา   ลาม ไป ไหน ก็ ตอง ตัด 
ที่ นั้น   และ ปา ระเบิด สู รางกาย โดย การ ทำ เคมี บำบัด   คุณ หมอบ 
อก หน ูตอง ตดัสนิ ใจ เร่ือง การ ผาตดั   ภายใน   ๓   อาทติย   อาจารย 
โปรด เมตตา ชวย ชี้แนะ ดวย คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ ใน ความ เมตตา ของ อาจารย เปน 
อยางสูง 
 
 คำ ตอบ 
   มะเรง็ เตา นม   เกดิ ขึน้ ดวย เหต ุสอง อยาง คอื   ประพฤต ิ
เบียดเบียน   และ ตั้ง โปรแกรม ผิด ไว กับ จิต 
   ( ๑ )   กรรม   หมาย ถงึ   การก ระ ทำ   มนษุย ทำกรรม ได สาม 
ทาง คือ   คิด   พูด   และ ทำ   หาก เปน อกุศล กรรม เม่ือ ทำกรรม แลว   
จิต จะ เก็บ บันทึก ผล กรรม ไว ภายใน   เมื่อ ใด ท่ี อกุศล กรรม ให ผล   
ยอม ให ผล เปน บาป   ตรง กัน ขาม   ทำกรรม ดี ยอม ให ผล เปน บุญ   
ทั้ง บุญ และ บาป ที่ บุคคล ได กระทำ ให สำเร็จ ลง แลว   คือ   ชะตา 
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ชีวิต   มะเร็ง เตา นม เปน ผล อัน เนื่อง มา จาก บาป ให ผล   บุคคล ผู 
ประพฤติ อกุศล กรรม แลว   จึง ตอง เสวย ผล แหง วิบาก นั้น   ซึ่ง 
จะ ผาน หนี้ เวร กรรม นี้ ได   ตอง ประพฤติ บุญ ใหญ   ( ปฏิบัติ ธรรม )   
ให เกิด ขึ้น   แลว ขอ ความ เมตตา ผู รวม ปฏิบัติ ธรรม   ( มี บุญ ใหญ   )   
ชวย กนั อทุศิ บญุ ที ่แตละ คน ม ี  ให แก เจา กรรม นายเวร ของ ผู ถาม 
ปญหา   โอกาส ชดใช หน้ี ให หมด ได เร็ว   ยอม เกิด ขึ้น ได 
   ( ๒ )   ผู รู เลือก ทาง ชีวิต ที่ เปน อิสระ จาก การ ถูก จอง เวร   
ดวย การ ประพฤติ ตน ให มี ศีล   และ มี สัจจะ คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   
คน ที่ มี ศีล และ มี สัจจะ   เปน คน ศักดิ์สิทธิ์   คิด หวัง อยาง ใด ยอม 
เปน ไป ตาม ที่ คิด   ผู ใด ประพฤติ เย่ียง นี้ ได   ความ สมปรารถนา 
ยอม เกิด ขึ้น กับ ผู นั้น 
   ( ๓ )   ผู รู ไม คิด กำจัด สิ่ง แปลก ปลอม ออก จาก รางกาย   
แต ผู รู อยู กบั สิง่ แปลก ปลอม ฉนัท มติร ที ่ด ี  สงเคราะห ซึง่ กนั และ 
กัน   ตาง คน ตาง อยู โดย ไม คิด กำจัด กัน และ กัน   ดัง ตัวอยาง ชาว 
อเมริกัน เปน เนื้อ งอก ใน สมอง   ขนาด เสน ผา ศูนยกลาง   ๕   เซ็น 
ติ เมตร   หมอ ชาว อเมริกัน ปฏิเสธ การ บำบัด รักษา   เพราะ คิด 
วา รักษา ไม หาย   ใน ที่สุด ผู เปน เนื้อ งอก ใน สมอง   จึง ได ลา ออก 
จาก งาน   แลวไป ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ ประเทศ ธิเบต   ผล ปรากฏ วา 
เนื้อ งอก ใน สมอง ลด ขนาด ลง   จน ไม ปรากฏ วา มี หลง เหลือ อยู 
เลย   เมื่อ ผู ตอบ ปญหา ทราบ เรื่อง ราว   จึง ได เชิญ ให เขา ขึ้น เวที 
บรรยาย   ให ผู ฟง ธรรม ฟง เร่ือง ราว ที่ ใช ธรรมะ บำบัด โรค 
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๕๗ .   เด็กขางบาน
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ถาม ทา นอ . ดร . สนอง   ที่ เคารพ 
   ดิฉัน มี ปญหา กับ เด็ก ขาง บาน อยาก ขอ เรียน ถาม ดังนี้ คะ 
   เด็ก ขาง บาน ชอบ มา เตะ ฟุตบอล หนา บาน ดิฉัน   เตะ โดน 
กระถาง แตก ไป หลาย ใบ แลว   ดิฉัน   เคย พูด วา กับ มัน วา   หนู   อยา 
มา เตะ โดน กระถาง   มนั ก ็ตะโกน กลบั มา วา   ไม โดน   ทัง้ๆ ที ่โดน บอย   
ไม เคย มา ขอโทษ เลย   นสิยั มนั แย มาก   และ หลงั จาก ที ่ดฉินั   บอก มนั 
ไป แลว   เหมือน มัน จะ แกลง คะ   มัน จะ มา ยืน เตะ แบบ เล็ง กระถาง 
หนา บาน ดฉินั ตรงๆ เลย คะ   หนา บาน มนั ก ็ม ีกระถาง   แต มนั ไม เตะ 
หนา บาน มัน   มัน จะ ตอง มา เตะ หนา บาน ดิฉัน   และ ดิฉัน เห็น วา   ยา 
มนั จะ เตอืน มนั ตอน มนั เตะ โดน สิง่ของ บาน มนั เทานัน้       แต ถา เตะ 
โดน สิง่ของ บาน คน อืน่   เขา จะ ไม เตอืน เลย คะ     ดฉินั ควร ทำ อยางไร 
กับ บุคคล ที่ ชอบ มา เบีย ด เบียน ดิฉัน ดี คะ    เพราะ รูสึก แถว นี้ มี แต 
คนมา เบียดเบียน บาน ดิฉัน ตลอด เลย คะ   แต เบียดเบียน คนละ 
แบบ กัน ไป คะ   เชน   อีก บาน ก็ มา จอด รถ ขวาง หนา บาน ดิฉันคะ 
   กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   พระ พทุธะ สอน พทุธ บริษทั วา   “ เวร ยอม ระงับ ดวย การ ไม 
จอง เวร ”   ผู ตอบ ปญหา จงึ ไม ตอบโต   แต ยอม ชดใช หนี ้เวร กรรม ให 
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หมด ไป   ทั้งนี้ ถือวา เปนการ ใช หนี้ เวร กรรม ที่ อดีต เคย เบียดเบียน 
เขา มา กอน   ชดใช หนี้ เวร กรรม ไป เรื่อยๆ   จนกวา จะ หมด การ ผูก 
พยาบาท   ฉะนัน้ ผู ถาม ปญหา จง ด ูตวั เอง ให ออก วา   กฎ แหง กรรม 
มี จริง   เรา จะ ยอม ชดใช หนี้ หรือ จะ ผูก หนี้ เวร กรรม ใหม ให เกิด ขึ้น   
หาก ผู ถาม ปญหา   เกดิ ปญญา เห็น ถกู ตาม ธรรม   ยอม อโหสกิรรม 
ให กับ เด็ก ดวย การ กำหนด วา   “ ชาง มัน เถอะๆ ๆ ๆๆ ”   กำหนด ทุก 
ครั้ง ที่ เด็ก ทำ กระถางแ ตก   แลว เมตตา ยอม เกิด ขึ้น   แลว ถูก เก็บ 
สั่งสม เปน เมตตา บารมี อยู ใน ดวง จิต ของ ผู ถาม ปญหา 
   จง ดู ให ออก วา   เด็ก เตะ ฟุตบอล   มี บุญ คุณ ตอ เรา   ที่ 
ทำให เรา ได สราง เมตตา บารมี   ฉะนั้น   จง   “ ชาง มัน เถอะ ”   อยู 
เสมอ   ชาง มัน เถอะ ทุก ครั้ง ที่ มี เหตุ ขัดใจ   แลว ผู ให อภัย ยอม เขา 
ถงึ ความ สวัสดี ของ ชีวิต 
       
 
 ๕๘ .   คนเห็นแกตัว
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย ที่ เคารพ 
   ดิฉัน รูสึก วา ตัว เอง เปน คน ที่ มี ความ เห็น แก ตัว มาก   และ 
อกตญั ูกบั ผู ม ีพระคุณ ดวย   ขอ ความ กรณุา อาจารย ชวย แนะนำ 
ให ดิฉัน ให เลิก นิสัย แบบ นี้ ดวย นะ คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ คะ 
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 คำ ตอบ 
   ความ เห็น แก ตัว และ ความ อกตัญูเปน ของ คู กัน   นั่น 
หมายความ วา   ผู ใด ประพฤติ จริยธรรม ที่ ควรประพฤติ ได แลว   
คุณธรรม คือ   ความ รูคุณ ทาน   ( กตัญู )   และ การ ประพฤติ 
ตอบแทน คุณ   (กตเวที)   ยอม เกิด ขึ้น โดย อัตโนมัติ   ความ กตัญู 
ก ต เวที เปน ยอด ของ คุณธรรม   ผู ใด ประพฤติ ได แลว   ผู นั้น มี ชีวิต 
สวัสดี   และ มี กิจการ งาน เจริญ รุงเรือง  จริยธรรม ที่ ผู หวัง ความ 
เจริญ   มี ดังนี้ 
   ๑ .   จริยธรรม บุตร / ธิดา   ที่ ตอง ประพฤติ ตอ พอ แม 
             •     ทาน เลี้ยง มา   เลี้ยง ทาน ตอบแทน 
             •     ชวย ทำ ธุรกิจ การ งาน แทน ทาน 
             •     ดำรง วงศ สกุล มิ ให เสื่อม เสีย 
             •     ประพฤติ ตน เปน ทายาท ที่ สมควร ได รับ มรดก 
             •     เมื่อ ทาน ลวง ลับ ตอง ทำบุญ อุทิศ ให ทาน 
   ๒ .   จริยธรรม ศิษย   ที่ ตอง ประพฤติ ตอ ครู อาจารย 
             •     ลุก ขึ้น ตอนรับ   แสดง ความ เคารพ 
             •     นำ ตัว เขา ใกล   พูด คุย ไตถาม 
   •     ปรนนิบัติ รับ ใช ใน สิ่ง ที่ ถูก ตอง ชอบ ธรรม 
   •     เรียน ศิลปวิทยา   ดวย ความ เคารพ 
   ๓ .   จริยธรรม ที่ ตอง ประพฤติ ตอ เพื่อน 
   •     เมื่อ เพื่อน ประมาท ตอง ปองกัน รักษา 
   •     ชวย รักษา ทรัพย ของ เพื่อน 
   •     เปน ที่ พึ่ง เมื่อ คราว มี ภัย 
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   •     ไม ทอด ทิ้ง ใน ยาม ทุกข ยาก 
   •     นับถือ วงศ ญาติ ของ เพื่อน 
   ๔ .   จริยธรรม ที่ ตอง ประพฤติ ตอ บาน เมือง 
   •     ประพฤติ ตน ให มี ศีล ธรรม 
   •     ไม พรา เวลา ให สูญ เปลา 
   •     มี น้ำใจ สงเคราะห 
   •     ทำ หนาที่ ให สมบูรณ 
   •     สุภาพ ออน โยน 
   •     รักษา ความ สะอาด ประณีต 
   •     เผื่อ แผ แบง ปน 
   •     บำรุง พระ สงฆ ผูทรง ศีล 
   •     ใฝ ธรรม 
   •     ฟง มาก อาน มาก 
   •     คนควา หาความ รู อยู เสมอ 
     ฯลฯ 
   ความ ปร ะ พฤต ิที ่ด ีงาม เหลา นี ้  ผู ใด ประพฤต ิแลว   ผู นัน้ ได 
ชื่อ วา มี ความ กตัญู กตเวที   ตอ พอ แม   ตอ ครู อาจารย   ตอ เพื่อน   
ตอ บาน เมือง   คุณธรรม เหลา นี้ สง ผล ให ผู ประพฤติ   มี ความ สุข   มี 
ความ เจริญ   ทั้ง ทาง โลก และ ทาง ธรรม เกิด ขึ้น กบั ชีวิต 
   วิธี ที่ ดี ที่สุด ใน การ กำจัด ความ เห็น แก ตัว และ ความ 
อกตัญู   ไดแก   การ พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เกิด ปญญา 
เห็น แจง   แลว ใช ปญญา เห็น แจง พิจารณา ขันธ   ๕   ( รูป   เวทนา   
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สญัญา   สงัขาร   และ วญิญาณ )   จน เหน็ วา   ดบั ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   
( อนิจจัง   -   ทุก ขัง   -   อนัตตา )   ได เมื่อ ใด แลว   เมื่อ นั้น ขันธ   ๕   ยอม 
ไมมี อยู อยาง แทจริง   เมื่อ ขันธ   ๕   ไมมี   อัตตา   คือ ความ เห็น แก ตัว   
ยอม ดับ ตาม ไป ดวย   ดัง จะ เห็น ได จาก ตัวอยาง   ที่ พระ อริยบุคคล 
ได ทำให พุทธ บริษัท ดู แลว 
 
 
 ๕๙ .   จากลูกถึงแม
 
 คำถาม  
   เรียน   ทาน อาจารย   สนอง   ว รอุุ ไร 
   ดิฉัน เกิด ความ ทุกข จาก ลูกชาย ปวย   เปน โรค   school   
phobia   เริม่ จาก การ ยาย โรงเรียน   โรค นี ้  ทำให แก ม ีอาการ เจบ็ ปวย 
ทาง รางกาย   เปน จริงๆ   ไม ได แกลง   เพราะ ไม อยาก ไป โรงเรียน     
บางที ก็ ทำราย รางกาย ตัว เอง   เพื่อ เรียก รอง ความ สนใจ   ให เรา 
ยอม   ให แก หยุด เรียน 
   อาการ เปน มา ตั้งแต เดือน มิถุนายน       ดิฉัน พา ไป หา หมอ   
หา จิตแพทย   อาการ ก็ ขึ้นๆ   ลงๆ   เวลา ที่ แก เปน มากๆ   ไม ยอม ไป 
โรงเรียน   หมอบ อก วา   ยัง ไง ก็ ตอง ให ไป   แม ตอง อุม ไป ก็ตาม   วัน 
ที่ เกิด เรื่อง   แก ก็ ไม ยอม ไป โรงเรียน   เรา พยายาม ให แก ไป   แก ก็ ไม 
ไป ทา เดียว       
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   แก ก ็เริม่ รองไห       พดูจา วา ดฉินั   และ สาม ี  ดฉินั ก ็เขาใจ วา 
แก ปวย   แก สามารถ พูด อะไร ก็ได เพื่อ แก จะ ได ไม ตอง ไป โรงเรียน       
แต ดฉินั รูสกึ เครียด มา นาน   นอน ไม คอย หลับ มา นาน แลว   จาก โรค 
นี้ ของ แก   ทุก คืน ดิฉัน ตอง คิด วา แก จะ ไป โรง เรียน ไหม   ตอน เชา 
แกจะ มี อาการ อยางไร   ทำให วัน นั้น ดิฉัน ตี แก คอน ขาง แรง   พอ แก 
ตอง มา กัน ออก ไป   แลว ดิฉัน ก็ ยัง มี โทสะ   จะ เอาชนะ แก   ดวย การ 
ต ี  คอื ดฉินั ควบคมุ ตวั เอง ไม ได   ทัง้ ที ่ไม เคย ต ีแก มา กอน เลย   ตัง้แต 
แก เด็กๆ   ตอน นี้   แก อายุ   ๑๑   ขวบ 
   การก ระ ทำ ของ ดิฉัน ไม ได ทำให แก มี อาการ ดี ขึ้น   หรือ   
ทำให เอาชนะ แก ได   ไมมี ผล ดี อยางไร เลย   ดิฉัน รูสึก ตัว   ขอ อโหสิ 
กับ แก   บอก วา   ดิฉัน ทำ ไป ไมรู ตัว   ดิฉัน ก็ ปวย เหมือน กัน   แก บอก 
วา   ความ ผิด ของ แก เอง   แก อโหสิ ให   และ ขอ อโหสิ จาก ดิฉัน เชน 
กัน 
   ดิฉัน   ยัง ไม สามารถ ให อภัย ตัว เอง ได   มัก คิด ย้ำ   ถึง วัน ที่ 
ต ีลกู   สงสาร ลกู   รูสกึ เครียด ตลอด เวลา   ดฉินั ไม สามารถ ปฏบิตั ิ
ธรรม ได เลย   ใน ใจ รูสกึ แต ผดิ   บาป   บางท ีก ็กลบั ไป ขอโทษ ลกู อกี       
จน ลูก โกรธ   บอก วา   แม ทำไม   ไม เลิก พูด เร่ือง นี้   แม เปน แบบ นี้   
ทำให แก เครียด เพิ่ม ขึ้น     
   ขอ รบกวน อาจารย ให คำ แนะนำ   ขอ ธรรมะ   ที่ จะ ให 
ดิฉัน ผาน เรื่อง นี้ ไป ได ดวย เถิด           
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 ขอบพระคุณ ลวง หนา คะ    ขอ ให อาจารย และ ครอบครัว   
ประสบ แต ความ สขุ    ความ เจริญ ทัง้ ทาง โลก และ ทาง ธรรม ดวย 
เถิด คะ 
 
 คำ ตอบ 
   พอ แม เปน แบบ พิมพ ของ ลูก   หาก แบบ พิมพ ไม ดี   ลูก 
ยอม ไม ดี ตาม ไป ดวย 
   ตลอด   ๔๕   พรรษา ที ่ออก เผย แพร ธรรม   พระพุทธ โคดม 
มิได สอน ให ใคร ผู ใด   ไป แกไข ที่ คน อื่น   แต สอน ให ปรับปรุง แกไข 
ทีต่วั เอง   สิง่ ที ่ผู ถาม ปญหา เขยีน บอก เลา ไป   จงึ เปน วธิ ีแก ปญหา 
ที ่ผดิ ทาง   เปนการ แก ปญหา ของ คน ที ่ม ีความ เหน็ ผดิ   ผล สมัฤทธ์ิ 
ใน การ แก ปญหา จึง ไม เกิด    ดัง นั้น หาก ผู ถาม ปญหา ปรารถนา 
จะ ให ลูก เปน คน ดี   เชื่อ ฟง พอ แม   รู หนาท่ี ของ ตัว เอง   มี สุขภาพ 
กาย ใจดี   ฯลฯ   พอ แม ตอง ปรบัปรุง แกไข ตวั เอง   ดวย การ พฒันา 
จิต ให มี สติ และ มี ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม   ได เมื่อ ใด แลว   ปญหา 
เรื่อง ลูกยอม หมด ไป โดย ปริยาย   ดัง จะ เห็น ได จาก ตัวอยาง ของ   
ปฏาจารา   หาย จาก อาการ บา   อิสิ ทาสี   เลิก คิด ฆา 
ตัว ตาย   สิริ มา   เลิก อาชีพ โสเภณี   ฉัน นภิกษุ   
เลิก ประพฤติ ดื้อ รั้น   ฯลฯ   ได ดวย ความ ใกล 
ชดิ กบั ผูทรง คณุธรรม   แลว หนั มา พฒันา จติ 
ตนเอง จน เขา ถึง ความ เปน อริยบุคคล ได 
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๖๐ .   บุญจากการอุทิศ
 
 คำถาม
   กราบ เทา และ รบกวน ถาม เลย   จาก คำถาม   ๔๙   ที ่อาจารย 
ตอบ ไว วา   สัตว ใน ภพ สวรรค เสวย กาม สุข อัน เปน ทิพย   ที่ มี อยู 
พรอม บริบูรณ   จึง ไม ตองการ บุญ ที่ เกิด จาก การ อุทิศ ของ ใคร ผู 
ใด     ผม ทำความ ดี ทั้ง กาย วาจา ใจ   ทั้ง กอน ขณะ ที่ ทำ และ หลัง   
เมื่อระลึกไดวา   เปน บุญ แมแต เพียง เล็ก นอย ก็ตาม จะ นอม จิต 
ถวาย องค พรหม เทพ เทวดา    นำ สง ผู มี พระคุณ ตัว เอง เจากรรม 
นายเวร พญา มาร   และ อุทิศ ให ญาติ และ ผู ที่ ไมใช ญาติ ที่ ลวง ลับ   
สัตว ที่ อยู ใน อบายภูมิ และ ให สรรพ สัตว ที่ มี ขันธ หา   ขันธเดียว   
สี่ขันธ   ทุก ครั้ง และ หลาย ครั้ง ใน แตละ วัน   จาก คำ ตอบ ของ 
อาจารย   หมายความ วา ทาน ไม ตองการ เลย   และ ไม อนุโมทนา 
ดวย ใช หรือ ไม   แลว ตัว ผม จะ ได บุญ จาก การ นี้ หรือ ไม 
 
 คำ ตอบ 
   สัตว ใน อบายภูมิ   มี ปร ทัต ตูป ชีวี เปรต อยู ประเภท เดียว 
ที่ สามารถ มา อนุโมทนา บุญ   และ ได เสวย ผล ของ บุญ ที่ มี ผู อุทิศ ให   
สตัว ที ่เปน สมัภเว ส ีมไิด เกดิ อยู ใน ภพ ภมู ิใด   จงึ เรยีก วา   สตัว รอ เกดิ   
มี รูป รางกาย เปน ทิพย    หาก ได รับ การ สื่อสาร ให มา รับ บุญ และ 
ตอง มา อนุโมทนา บุญ   เขา จึง จะ ได เสวย ผล แหง บุญ ที่ มี ผู อุทิศ ให 
   สัตว ใน ภพ เดรัจฉาน ที่ อยู ใกล   ยอม สามารถ รับ บุญ   
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(วัตถุทาน )   ที่ มี ผู อุทิศ ให ได   เชน   นำ อาหาร ไป เลี้ยง สุนัข จรจัด   
บริจาค ทรัพย เปน คา อาหาร   เปน คา ยา รักษา โรค ให กับ สัตว ที่ 
เจ็บ ปวย   ซื้อ อาหาร ไป เลี้ยง ปลา ใน ที่ สาธารณะ   ฯลฯ 
   สัตว เดรัจฉาน กาย ทิพย   ที่ อยู ใน ขาย การ สื่อสาร ให มา รับ 
บุญ ได   แลว ตัว เอง มา อนุโมทนา บุญ   ยอม ได รับ ผล แหง บุญ นั้น 
   เทวดา และ พรหม   เม่ือ มี มนุษย ผู มี ความ สามารถ 
สื่อสาร ถึง   หาก เขา รับ ทราบ และ มา อนุโมทนา บุญ   แม เขา จะ 
ไม นำ ไป บริโภค ใชสอย ดวย มี อยู อยาง บริบูรณ แลว   เทวดา และ 
พรหม ที่ มี คุณสมบัติ ดัง กลาว   ยอม ได รับ บุญ 
   ดัง นั้น ผู รู และ มี เมตตา ใน ดวง จิต   จึง นิยม ผูก ไมตร ี
กับ สรรพ สัตว   ดวย การ อุทิศ บุญ ให อยาง ไมมี ประมาณ   ผู ถาม 
ปญหา ประพฤติ ได เชน นี้   บุญ ยอม เกิด จาก การ อุทิศ ได 
     
 
 ๖๑ .   ยังไมอยากหลับ
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร .   สนอง 
   ตอน นี้ หนู นั่ง สมาธิ   โดย การ ฟง ซีดี ของ ทาน อาจารย 
ไป ดวย   แลว ภาวนา ยุบ หนอ   พอง หนอ   ก็ รูสึก วา จิต นิ่ง ดี คะ   ทีนี้ 
หนู ไป เจอ โหลด ซีดี ของ ทาน เจา คุณ โชดก   หนู ก็ ลอง เปลี่ยน มา 
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ฟง ของ ทาน เจา คุณ ดู บาง   เพราะ พอ หนู ไดยิน เสียง ทาน ก็จำ ได 
วา   คุณ พอ กับ คุณ แม เคย เปด วิทยุ ฟง ทาน   ตอน หนู เด็ก   ๆ    ทีนี้ 
หนู มี ปญหา วา   ตอน ที่ ไม นั่ง สมาธิ   รูสึก วา ใจ สงบ ดี คะ   ( ใน ชวง 
ระหวาง วัน )   แต พอ หนู จะ นั่ง สมาธิ ตอน กลาง คืน   แลว เปด ซีดี 
ของ ทาน เจา คุณ โชดก ไป ดวย    จิต นิ่ง เปน สมาธิ คะ   แต พอ จิต 
เปน สมาธิ ปบ   หนู จะ หลับ ไป เลย โดย ไมรู ตัว   พอ ตื่น อีก ที ก็ เชา 
เลย คะ   ยัง ไม ได แผ เมตตา เลย คะ 
   หนู อยาก เรียน ถาม ทาน อาจารย วา   ทำไม หนู ถึง เปน 
เชน นี้   หนู จะ ทำ อยางไร ดี คะ   หนู ยัง ไม อยาก หลับ   เพราะ รูสึก 
วา นั่ง สมาธิ   ได แค นิด เดียว เอง คะ   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย 
แนะนำ หนู ดวย คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   เหตุ ที่ หลับ เพราะ จิต ไม รับ เอา สิ่ง กระ ทบ ใดๆ เขา ปรุง 
อารมณ   จิต จึง เขา สู ภวังค   ไม เกิด ไม ดับ   และ ไม รับ รู อะไร ทั้ง 
สิ้น   คน ทั่วไป เรียก วา   หลับ 
   หาก ผู ถาม ปญหา ยัง ไม อยาก หลับ   ตอง อธิษฐาน จิต 
โดย มี ศีล   มี สัจจะ คุม ใจ   แลว เรง ความ เพียร ปฏิบัติ จติตภาวนา   
ความ ไม อยาก หลับ จึง จะ เกิด ขึ้น 
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 ๖๒ .   รื้อรังนกทิ้ง
 
 คำถาม
   รื้อ รังนก ทิ้ง บาป ไหม คะ 
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ อยาง สูง 
   วนั นี ้หน ูไม สบายใจ อยา งมากๆ   เน่ืองจาก หน ูไป ดงึ รงันก 
ที่ นก พิราบ กำลัง เริ่ม กอ รัง บน กันสาด   ที่ ระเบียง หนา หอง นอน 
แม   กอน หนา นั้น นก พิราบ เคย ทำ รัง บน กันสาด ดาน ขาง หอง แม 
แลว   และ ถาย อุจจาระ บน กันสาด ตลอด ระยะ เวลา เกือบ สิบ ป   
จนกันสาด ทะลุ   หนู เลย ตอง รือ้ กนัสาด นัน้ ทิง้ ไป   นก เลย ยาย ที ่ทำ 
รัง มา ที่ ใหม    ตาม ที่ หนู บอก ตอน แรก    หนู กลัว วา กัน สาด จ ะทะลุ 
อกี   และ เคย ไดยนิ วา นก พริาบ จะ นำ เชือ้ ไวรสั มา แพร    หน ูกลวั แม 
จะ ได รับ เชื้อ ดวย เลย ตัดสิน ใจ ทำ ไป แบบ นั้น   หนู อยาก จะ ถาม วา   
ทำแบบ นี้ หนู จะ บาป ไหม คะ    และ ถา บาป หนู จ ะขอ อโหสิกรรม 
จาก นก ได ไหมคะ   ขอ รบกวน อาจารย ชวย ตอบ ดวย นะ คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ   และ ขอ ให อาจารย มี สุขภาพ ที่ 
แข็งแรง นะ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   บาป ให ผล เปน ความ ไม สบาย กาย   ไม สบายใจ   เม่ือ รื้อ 
รงันก แลว เกดิ ความ ไม สบายใจ    ถอืวา การ ประพฤต ิเชน นัน้ เปน 
บาป เกิด ขึ้น กับ ผู รื้อ 
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   ถาม วา   :   หนู จะ ขอ อโหสิกรรม กับ นก ได ไหม คะ 
   ตอบ วา   :   ขอ อโหสิกรรม ได   แต นก จะ เลิก จอง เวร หรือ 
ไม ก ็เปน เรือ่ง ของ นก ที ่ถกู เบยีดเบยีน   ผู ถาม ปญหา ลอง คดิ ด ูเอง 
วา   หาก ม ีใคร มา รือ้ บาน ที ่อยู อาศยั ของ เรา   เรา จะ ผกู เวร กบั เขา 
ไหม   ? 
 
 
 ๖๓ .   หนี้ที่ยังไมหมด
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย ที่ เคารพ คะ 
   นับ เปน บุญ ของ หนู ที่ ได มี โอกาส ฟง ธรรม บรรยาย   
และอาน หนงัสือ ของ ทาน อาจารย คะ   ที ่ผาน มา   หน ูชอบ ไหว พระ 
สวด มนต   อาน หนังสอื ธรรมะ   และ   ฟง ธรรม   แต ขาด ความ เพยีร 
ใน เรื่อง การ ปฏิบัติ นั่ง สมาธิ   และ เจ ริญ วิ ปปสส นา อยาง จริงจัง    
เนื่องจาก หนู   มี ยาย   และ มี แม   ที่รัก การ ทำบุญ   ไหว พระ   และ 
สอน ลูกๆ ให สวด มนต และ ไป วัด ตั้ง แต เด็กๆ    แต ทาน ทั้ง สอง 
เสียชีวิต ไป หลาย ป แลว คะ 
   หลัง จาก ได ฟง ธรรม บรรยาย ของ ทาน อาจารย ครั้ง 
แรก   ทาง อินเตอรเน็ต   เร่ือง   ชีวิต หลังค วาม ตาย เม่ือ ราว เดือน 
พฤษภาคม   ของ ป นี ้  ทำให หน ูได เขาไป คน หา ตาม เวบ็ ไซต   ธรรม 
บรรยาย ของ ทาน อาจารย มา ฟง   และ ได อาน หนังสือ   เรื่อง 
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ทาง ฟสายเอก   เปน เลม แรก   ความ เมตตา ของ ทาน อาจารย 
ที่ พยายามส่ัง สอน   ธรรมะ ของ พระพุทธ องค   และ บอก เลา 
ประสบการณ จาก การ ปฏบิตั ิธรรม ของ ทาน อาจารย    สง ผล ตอ 
หนู มาก   ทำใหหนู มี ความ ตั้งใจ มากกวา เดิม ที่ จะ พยายาม รักษา 
ศีล ให ครบ  ๕  ขอ   และ นั่ง สมาธิ คะ 
   กอน หนา จะ เขยีน คำถาม มาร บก วน ทาน อาจารย นี ้  หน ู
ได คิด หลาย ครั้ง   วา สมควร จะ ถาม หรือ ไม   เพราะ ทราบ ดี วา   
ความ ทุกข ใจ ที่ หนู และ พี่ๆ ประสบ อยู นั้น   เปน กรรม จาก เหตุ ที่ 
เคย ทำ มา ทั้ง นั้น ซึ่ง หนู ควร จะ วางใจ ยอมรับ มัน   แต ใน ที่สุด   หนู 
อยาก ขอ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย   ชวย แนะนำ หนทาง ใน 
การ แก ปญหา ของ หนู คะ   
   ความ ทุกข ของ หนู และ พี่ๆ ก็ คือ   นับ ตั้ง แต พี่ๆ และ หนู 
เรียน จบ ปริญญา ตรี   พวก หนู ตอง ชดใช หนี้ สิน ของ พอ และ แม 
ใน อดีต เรื่อย มา   หนู และ พี่ๆ เต็มใจ ชวย บาน   เพราะ พวก หนู รัก 
แม มาก   แม   เปน แม ที่สุด ประเสริฐ   เปน พระ อรหันต ของ ลูก   มี   
พอ   ที ่เปน คน ใจดี   กนิ งาย อยู งาย   แต พอ   กลบั เปน คน เจาชู   ม ีเมยี 
นอย มา แลว หลาย คน   ติดตอ มา นาน รวม   ๓๐   ป   และ หลังจาก 
แม เสีย ชีวิต แลว   พอ ก็ มี ภรรยา ใหม อีก คน   แต พอ ไม ยอม ยาย 
ออก ไป อยู กับ ครอบครัว ใหม คะ   หนู กับ พี่ๆ อยาก ขาย บาน ใช หนี้   
แต พอ ไม ยอม ให ขาย   จน ทำให หนู ตอง ตัดสิน ใจ ลา ออก จาก งาน   
ใน กรุงเทพฯ   เพื่อ มา ดูแล บาน   และ ดำเนิน กิจ การ คาตอจากแม       
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ขณะ เดียวกัน    หน ูก ็ตอง รบั ฟง คำ ตำหนิ ต ิเตยีน จาก ผูคน ใน สงัคม   
เกี่ยว กับ เรื่อง พอ    ทำให หนู ได เรียน รู ถึง   ความ ทุกข เมื่อ ตอง ทน 
ฟง เสียง นินทา และ การ ถูก ถาม ถึง การก ระ ทำ ที่ไมดีของพอ 
   ทวา   ชวง   ๖   ป ที่ ผาน มา   หลัง หนู ลา ออก จาก งาน   หนู 
และ พี่ๆ  ซึง่ รบั ราชการ ก ็พยายาม ชวย กนั ใช หน้ี เกา       และ บรูณะ 
ราน คา ของ แม ให ด ีขึน้      แต ขณะ เดยีวกนั   เงนิ ทองใน ราน ก ็รัว่ ไหล 
ตลอด มา   เพราะ พอ ยัง แอบ นำ เงิน ของ ราน ไป ดูแล ครอบครัว 
ใหม   หนู กับ พี่ พยายาม ตัดใจ   ถือวา   เงิน ที่ พอ เอา ไป นั้น   เรา ให 
พอ   แต หนู ใน ฐานะ ที่ อยู และ เห็น ปญหา   ตอง หมุน เงิน ทุก วัน   ใช 
หนี้ ธนาคาร   ทุก เดือน   ทำให   หนู โกรธ และ ตำหนิ พอ มาก   อัน นี้ 
เปน กรรม ใหม ของ หนู 
   นึก ไม ถึงวา   พอ   ซึ่ง มี คน รูจัก มากมาย   จะ ทำได ขนาดน้ี     
ทั้ง ที่ บาน ของ เรา ก็ ยัง มี หนี้ สิน อยู   แต พอ กลับ เอา เงิน บำนาญ   
และ ยงั เอา เงนิ จาก ราน ไป เลีย้ง ด ูครอบครวั ใหม     ขณะ ที ่ตวั เอง 
ก ็ลำบาก   ไมม ีเงนิ ตดิ กระเปา เลย   แต หนู ก ็ให เงนิ พอ กนิ ใช นะ คะ   
หนู บอก พอ ตลอด วา   สำหรับ พอ   หนู ให ได   เทา ไหร ก็ ให ได   แต 
อยา เอา เงิน ของ หนู ไป ให เมีย ใหม และ ลูก ติด 
   หนู อยาก เรียน ถาม ทาน อาจารย วา   หนู ควร จะ วางใจ 
ยอมรับ เรื่อง เหลา นี้ และ อดทน ตอ ไป   ถือวา   เปน วิบาก กรรม ของ 
หนู   หรือ ควร จะ แกไข ปญหา ของ พอ ดวย วิธี เด็ด ขาด ดี คะ   จะ ได 
ยุติปญหา เรื่อง หนี้   และ เงิน รั่ว ไหล สัก ที   อยาง การ ขาย บาน จะ ได 



www.kanlayanatam.com๑๒๘

หมด หนี้   ก็ ทำ ไม ได   ไม อยาก ให พอ เสียใจ   และ พอ คง ผูก ใจ เจ็บ กับ 
หน ูและ พี ่มาก   เพราะ ไม ยอม ให ขาย   ทัง้ ที ่หน ูบอก วา จะ ไป ปลกู บาน 
เดี่ยว อยู สงบๆ   ไม ตอง ตื่น แต เชา มา ขาย ของ   แต พอ ก็ ไม ฟงคะ     
   เวลา หนู ทำบุญ   ก็ อธิษฐาน ขอ ให พอ   หัน มา ทาง ธรรมะ 
บาง   แต หนู คง มี กรรม มาก   เพราะ ยัง ไม สำเร็จ เลย คะ 
   ทุก วัน นี้   หนู สวด มนต ไหว พระ   พยายาม นั่ง สาธิ   ฝก ใจ 
ให เทา ทัน ความ โกรธ   เวลา ได เห็น กา รก ระ ทำ ของ พอ   ที่ หนู ไม 
ถูกใจ       หรือ เมื่อ เห็น การก ระ ทำ ที่ เอาแต ความ สะดวก ของ ตัว 
เอง   มากกวาของ ลูกคา     
   ทาน อาจารย คะ     สำหรับ ชาติ นี้   หนู ได เห็น ความ ทุกข 
ใจ กับ การ ตอง อยู กับ พอ ที่ เปน คน มิจฉาทิฐิ   จะ ทิ้ง ไป ก็ ไม ได       
เพราะ ยงั ม ีภาระ หนี ้สนิ   และ ภรรยา ใหม ของ พอ   เทา ที ่หน ูทราบ 
มา   ไมใช คน ดีเลย   ทั้ง ที่ ใน วัย เด็ก   พอ เปนพอ ที่ ดี มาก สำหรับ 
ครอบครัว   จน คน ชม กัน ทั้ง อำเภอ   แต พอ กลับ เปล่ียน ไป มาก   
จน   แม   พี่ๆ และ หนู นึก ไม ถึง   ที่ สำคัญ   พอ ยัง ไม สามารถ ฉุกคิด 
และ หัน มา สู เสน ทาง สาย ธรรม ได เลย   ท้ัง ที่ อยู ใน วัย   ๗๔   แลว 
   ดวย ความ ขอบพระคุณ และ เคารพ ทาน อาจารย 
อยางสูง 
 
 คำ ตอบ 
   ความ ทุกข ของ มนุษย มี อยู สอง อยาง คือ   ทุกข ประจำ   
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อัน ไดแก   การ เกิด   การ แก   และ การ ตาย   และ แบบ ที่ สอง คือ   
ทุกข จร   อัน ไดแก   ความ เจ็บ ปวย   และ ความ ไม สมปรารถนา 
   ผู ใด เคย หรอื รวม ประพฤต ิอกศุล กรรม ไว แต อดตี   เมือ่ 
กรรม ไม ดี ให ผล   ยอม เกิด เปน อกุศล วิบาก ให ผู ที่ ทำกรรม ไม ดี ไว 
ตอง รับ   และ ชดใช หน้ี เวร กรรม 
   วิธี บริหาร หน้ี เวร กรรม 
           ๑   .   เมื่อ กรรม ไม ดี ให ผล   ผู ทำกรรม ไม ดี ไว ตอง ชดใช จนกวา 
จะ หมด สิ้น 
           ๒   .   เวน ประพฤติ กรรม ไม ดี ใดๆ ให เกิด ขึ้น อีก 
           ๓   .   กรรม ดี ใดๆ ที่ ไม เคย ทำ   ตอง ทำให เกิด ขึ้น 
           ๔   .   รักษา ผล ของ กรรม ดี ให คง อยู ตลอด ชีวิต 
   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา   พึง เอา ผล ของ วิบาก กรรม นี้   เปน 
ครู สอน ใจ ตัว เอง   แลว ชดใช ไป จนกวา จะ หมด สิ้น   แลว ทำ แต 
กุศล กรรม ให เกิด ขึ้น ใน ปจจุบัน   ดวย การ เอา จิต จดจอ อยู กับ ลม 
หายใจ เขา   -   ออก   อยู ทุก ขณะ ตื่น   และ ทำ ทุก ครั้ง ที่ นึก ได   ตอง 
ทำ ไป เรื่อยๆ จน ปญหา ตางๆ ไม เขา มาร บก วน จิต   และ เอา สติ 
มาระ ลึก อยู กับ การก ระ ทำ ตาม บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   ( ทาน   ศีล   
ภาวนา   ประพฤติ ออนนอม   ชวย เหลือ คน อื่น   อุทิศ ความ ดี ให 
คน อื่น   ยินดี ใน การ ทำความ ดี ของ คน อื่น   ฟง ธรรม   เทศน ธรรม   
และ ทำความเหน็ ใหตรง)   อยู เสมอ   โอกาส ที ่จะ พน ไป จาก ปญหา 
ที่ กำลัง ประสบ อยู   จึง จะ เกิด ขึ้นได



www.kanlayanatam.com

๖๔ .   คิดชวยคนอ่ืน
 
 คำถาม
   ผล เสีย ของ การ ชวย คน ตก ทุกข 
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เครา พ 
   กระผม ได ดู   ขาว นา เศรา   ขาว ทุกข ยาก เกี่ยว กับ ชีวิต 
ของ คน อื่น   แมวา กระผม ได มา ศึกษา พุทธ ศา นา   ทำให รู วา   ที่ 
ชาต ินี ้เขา เปน อยาง นี ้  เพราะ ชาต ิที ่แลว เขา ทำ อยาง นี ้   แต กระผม 
รูสกึ สงสาร ครบั   กระผม ไมม ีปญญา ไป ชวย เหลอื   พวก เขา ห รอก 
ครับ   แต ถึง กระนั้น   ขอ ถาม วา   ถา กระผม   ชวย เหลือ เขา   มัน จะ 
ดี หรือ ไม ครับ   เจา กรรม นายเวร เขา จะ มา เอา คืน ผม หรือ เปลา     
 
 คำ ตอบ 
   การ คิด ชวย เหลือ ผู ตกทุกข ได ยาก   เปน บญุอยาง หนึ่ง 
ใน บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   ผู ชวย เหลือ ได บุญ   แต ผล ของ การ ชวย 
เหลือ จะ ได บุญ หรือ ไม   ขึ้น อยู กับ ความ ศรัทธา ของ ผู ถูก ชวย 
เหลือ   และ ผู ชวย เหลือ ตอง มี จิต คิด วา   ไม 
เปนการ เบยีดเบียน ตวั เอง   การ ชวย เหลอื ใน 
ลกัษณะ นี ้จงึ ได บญุ เตม็ รอย   หาก ผู ถาม ปญหา 
ปฏิบัติ ได ตาม คำ ชี้แนะ   …    ดี แน ครับ 

๑๓๐
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๖๕ .   เห็นผิดเปนชอบ
 
 คำถาม
   เรียน ทาน อาจารย สนอง 
   หาก ผู ทำกรรม ชั่ว   แต ไม คิด วา นั่น เปน สิ่ง เลว ราย   จะ 
ดวย เขาใจ ผิด   หรือ เห็น ผิด เปน ชอบ  อยาง นี้ เขา จะบัน ทึก ใน จิต 
อยางไร   เปน กรรม ชั่ว หรือ ไมมี กร รม ใดๆ คะ 
 เพราะ หาก ผู ใด ไม ได คิด วา นั่น เปน บาป เปน กรรม   
การกระ ทำ ตาม ความ เชื่อ เขา วา มัน ไม ได ผิด อะไร  ทั้ง ที่ 
มันสรางความ เดือด เนื้อ รอน ใจ ให ผู อื่น   เขา ก็ อาจ ไม ได จดจำ 
หรือ มี อกุศล กรรม ตอ ไป หรือ ไม คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด มี ความ เห็น ถูก ตาม ธรรม ที่ ชี้แนะ ไว ใน พุทธ ศาสนา   
การก ระ ทำ ที่ บอก เลา ไป ถือวา   เปนการ กระทำ ที่ ชั่ว   หาก เมื่อ ใด 
กรรม ชั่ว ให ผล   ผู กระทำ ยอม ได รับ อกุศล วิบาก แหง กรรม นั้น 
   ใน ศาสนา พุทธ   ไมมี คำ วา   “ อาจ ”   ทุก เรื่อง ทุก 
ปรากฏการณ   ยอม เกิด ขึ้น ดวย เหตุ และ ผล   ฉะนั้น ทำ ดี ตอง ได 
ดี   ทำ ชั่ว ตอง ได ชั่ว   เปน ความ จริง แท แนนอน   แต ผล แหง ความ 
จริง จะ ปรากฏ ขึ้น เม่ือ ใด   ขึ้น อยู กับ ชนิด ของ กรรม ที่ ทำ 

๑๓๑



www.kanlayanatam.com

๖๖ .   นั่งสมาธิแลวปวด
 
 คำถาม  
   นั่ง สมาธิ แลว ปวด 
   สวัสดี ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคา รพ 
   ผม ม ีขอ สงสัย อยาก จะ เรียน ถาม อาจารย   วา ผม นัง่ สมาธิ 
เปน เวลา   หนึ่ง ชั่วโมง   สิบ หา นาที   ประมาณ นั้น   ก็ เกิด อาการ 
ปวด ที่ กน กอน   ก็ อดทน ตาม คำ สอน ของ หลวง พอ จรัญ   ฐิตธัม โม   
วา  ให อดทน พรอม กับ นึกถึง คำ ของ   อาจารย สนอง    ดวย วา   ถา 
เลิก ก็ ไม เห็น กฏ ไตรลักษณ  ก็ กำหนด   ปวด หนอ    แลว ก็ นึก คำ ที่ 
เปน กำลัง ใจ ไป ดวย ชวง นั้น   ให รับ อาการ ที่ ปวด ฝน ตอ ไป   สัก พัก ก็ 
ปวด ที ่ขา ขวา   ดวย ปวด มาก จน รูสกึ วา ปวด จน ขา และ ตวัสัน่   ตอน 
ที่ อด กลั้น   ก็ ขอ บารมี หลวง พอ วา   ให ขาพเจา ได พิ จราณา อาการ 
นี้ และ ผาน พน ไป ได สำเร็จ    อาการ ก็ ปวด หนัก   แต ก็ พอ ทน ได   ก็ 
ฝน ตอ ไป   ยืด ตัว ให ตรง ขึ้น   ยืด หนอๆ ๆ    ปวด หนัก ขึ้น อีก แต ก็ ยัง 
ทน ได   ก็ ขอบารมี หลวง พอ จรัญ อีก   เริ่ม รับ อาการ นั้น ได   การ สั่น 
ก็ หาย ไป แต ยัง ปวด ไม เลิก   ก็ กำหนด ตอ   ก็ เลย นึก คำ วา   เกิด ขี้น   
ตั้ง อยู   ดับ ไป   เอา จิต จับ ที่ อาการ ปวด ของ ขา   ปวด หนอ   เกิด ขึ้น   
ตั้ง อยู   ดับ ไป   ตอน นั้น จิต ก็ คิด พิ จารณา   เพ่ือ ตองการ เห็น การ 
เกิด ดับ ของ อาการ ที่ เปน อยู   เมื่อ กำหนด ตอ ไป   ก็ มี อาการ ชีพจร 
มา เตน อยู ตรง บริเวณ หนา   แลว ก็ สะ เทือน ตุบ   แรก อาการ ที่ จับ 
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การ ปวด อยู ก็ เกิดขึ้น   สะเทือน  ตุบที่ สอง   ก็ ปวด อยู   พอ  ตุบที่ สาม   
หายไป   ตรงกน หาย กอน   แลว ก็ เกิด ขึ้น อีก   เหมือน เวลา ปวด บาด 
แผล ตบุ   ตบุ   ตบุ   คร้ัง ที ่สาม   อาการ ปวด ก ็หาย ไป   ผม เลย   กำหนด 
วา   เกิด ขึ้น   ตั้ง อยู   ดับ ไป   ตาม จังหวะ ที่ ได สัมผัส   สัก ประมาณ สี่ 
ครั้ง อาการ ปวด ทั้งหมด   ก็ หาย ไป   ผม ก็ เลย กำหนด วา   รู หนอ   ๆๆ   
ที่ ลิ้น ป   ได ไม นาน   อาการ ปวด   ก็ กลับ มา อีก   แต ไม ได กำหนด ตอ   
เพราะ จะ เกิน เวลา มาก ไป ลูกสาว ยัง ไม นอน ดวย         
   ที่ เลา มา ทั้งหมด   จะ เรียน ถาม อาจารย วา   ที่ ผม รูสึก 
วา   เกิด ขึ้น   ตั้ง อยู   ดับ ไป   นั้น เปน อุปาทาน   หรือ เปลา ครับ   
ขอ ให อาจารย ชี้ แนวทาง และ คำ ขยาย ความ ให หนอย ครับ   
ขอบพระคุณ ลวง หนา เปน อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   จะ รู เห็น ได ถูก ตรง ตาม ความ เปน จริง วา   อาการ ปวด 
ที่ กน   ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ ได   ผู นั้น ตอง พัฒนา จิต 
จน เขา ถึง สมาธิ จวน แนว แน ให ได กอน   หาก จิต ยัง เปน สมาธิ 
ประเดี๋ยวประดาว   ตอง กำหนด วา   “ ปวด หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ   
จนกวา อารมณ ปวด ที่ กน จะ หาย ไป   หรือ าจ เปลี่ยน อิริยาบถ 
จาก นั่ง ภาวนา   ไป เปน เดิน จงกรม แทน   เม่ือ ใด จิต เขา ถึง สมาธิ 
จวน แนว แน ได แลว   จึง จะพิจารณา อาการ ปวด ให หาย ไป ตาม 
กฎ ไตรลักษณ   ดัง นั้น สิ่ง ที่ บอก เลา ไป เปน เพียง สัญญา   ยัง มิใช 
ปญญา เห็น แจง 
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๖๗ .   ยังไมเกิดปญหา
 
 คำถาม
  กราบ เรียน ถาม อาจารย สนอง    ว รอุ ไร 
   หนู เริ่ม สวด มนต และ ฝก นั่ง สมาธิ อยาง จริงจัง   หลาย 
เดือน แลว   แต เปนการ ฝก เอง ที่ บาน เรียก วา ยัง ไมมี ครู อาจารย 
ที ่คอย แนะนำ อยาง ถกู ตอง   ( ยงั ไม เขาใจ )   แต เมือ่ ได ฟง อาจารย 
พูด หลายๆ ที่ แลว   ก็ เร่ิม ศรัทธา ใน การ ปฏิบัติ ของ อาจารย คะ 
   คำถาม คอื . . .   เวลา นัง่ หนู ใช   คำ ภาวนา   พทุ โธ   คะ   หน ูไม 
ทราบ วา   จิต กับ สมอง มัน อัน เดียวกัน ห รีอ ไม   จิต เรา อยู ที่พุทโธ   
ความ รูสึก มอง ที่ ลม ที่ เขาไป จนถึง ทอง   จน ออก จาก ทอง ไป 
เรือ่ยๆ   แต ขณะ เดยีวกนั   มนั ม ีภาพ ที ่ผุด ขึน้ เอง ใน สมอง เปน ภาพ 
สถาน ที่   ภาพ คน   ฯลฯ   แต เปน แค ภาพ   แวบๆ   ไมมี ผูก เปน เรื่อง 
เพราะ ใจ เรา มนั ไม ได คดิถงึ   รู วา ใจ มนั ก ็อยู กบั ลม หายใจ เขา - ออก 
อยู   ไม ทราบ วา หนู ควร ทำ อยางไร   หนู เขาใจ อะไร ผิด หรือ ไม 
   กราบ ขอบพระคุณ คะ   ผู ยัง ไม เกิด ปญญา 
 
 คำ ตอบ 
   จิต เปนก ลุม ของ พลังงาน ชนิด หนึ่ง   สมอง เปนก ลุม 
ของเซลล ชนดิ หนึง่    ทีม่า รวม ตัว กนั เปน กอน อยู ภายใน กะโหลก 
ศีรษะ   จิต กับ สมอง จึง เปน คนละ สวน กัน 
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   เมื่อ ใด ที่ จิต ตก ภวังค   ( หลับ )   พลังงาน จิต ไมมี การ เกิด   
-   ดับ   แม เซลล สมอง ยัง มี ชีวิต   ภาพ ก็ ไม อาจ เกิด ขึ้น กับ สมอง ได   
แต ขณะ ที่ พลังงาน จิต ยัง มี การ เกิด   -   ดับ อยู   จึง สามารถ รู เห็น 
ภาพ ที่ ปรากฏ ขึ้น กับ จิต ได   และ ดวย เหตุ ที่ พลังงาน จติ มี การ 
เกิด   -   ดับ เร็ว มาก   เร็ว จน กระท่ัง ระบบ ประสาท ตาม สัมผัส ได 
ไมทัน   ปุถุชน จึง คิด เอา เอง วา   จิต ยัง จดจอ อยู กับ ลม หายใจ เขา   
-   ออก   ขณะ ที่ ภาพ นั้น เกิด ขึ้น 
 
   
 ๖๘ .   กลัวการเร่ิมตน
 
 คำถาม
   ขอ อนุญาต เรียน ถาม อาจารย คะ 
   ตอง ปฏิบัติ ตัว เชน ไร   ที่ จะ ทำให เรา มี อาชีพ การ งาน ที่ 
มั่นคง    ขณะ นี้ หนู มี ปญหา เร่ือง อาชีพ การ งาน มาก    หนู และ 
สามี ประกอบ อาชีพ สวน ตัว   ทำ มา หลาย อยาง ตอง มี เหตุ ให ถึง 
ทาง ตัน   และ ตอง เร่ิม ตน ใหม   ขณะ นี้ ปญหา ของ หนู คือ หนู ไมรู 
จะ เริม่ ทำ อะไร ใหม ออก อาการ คดิ ไม ออก   กลวั การ เริม่ ตน   และ 
ลงทาย ดวย ไป ไม ได   และ ก็ มี เงิน เก็บ ที่ จำกัด   แต ถึง อยางไร ก็ 
ตอง ทำ   แต หนู ขาด ความ มั่นใจ อยาง มาก   และ ก็ ยัง มี ลูกสาว ใน 
วยั เรียน อีก ดวย   ที่ ผาน มา หนู ประกอบ อาชีพ สุจริต   ใน เวลา ที่ มี 
เงิน ทอง ใช   ก็ ทำบุญ เสมอ   ๆ    กับ มารดา หนู ก็ ตอบแทน โดย การ 
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ให สตางค แม ใช ทุก เดือน   ถึง ไม มาก   แต หนู ก็ ไม เคย ขาด   หนู 
และสามี ไม เลน การ พนัน   ไม ดื่ม เหลา     ( สามี   มี ดื่ม แบบ นาน   ๆ    
ครั้ง   แต ก็ นอย มาก คะ )   ไม สูบ บุหร่ี   ไม คดโกง   ไม ได ประกอบ 
อาชพี ฆา สัตว   ชีวิต ครอบครัว ดาน อื่น   ๆ    ถือวา มี ความ สุข ดี คะ 
   ขอ อาจารย ชวย แนะนำ หนู ใน การ ปฏิบัติ ตน   เปน 
แนวทาง ให หนู สามารถ ลืมตา อา ปาก   มี อาชีพ การ งาน ที่ มั่นคง 
ได ดวย นะคะ 
   ขอ ขอบพระคุณ อาจารย มาก   และ หาก หน ูได ม ีการ ลวง 
เกิน   หรือ ถาม คำถาม ที่ อาจ ไม เขา ทา เขา ทาง   ขอก ราบ ขออภัย 
อาจารย มา   ณ   ที่ นี้ ดวย นะ คะ  ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   จาก งาน วิจัย ของ   ดร . โกล แมน   พบ วา   ผู ประสบ 
ความ สำเรจ็ ใน ชวีติ   ใช ปญญา ไอ ควิ   ( ส ุตมย ปญญา และ จนิต ามย 
ปญญา)   ๒๐ %   และ ใช   อี คิว   ( ความ ฉลาด ทาง อารมณ )   หรือ 
คุณธรรม   ถึง   ๘๐ % 
   ( ๒ )   ผู รู ใน พุทธ ศาสนา รู วา   ผู มีด วง ดี   ( ทาน   +   ศีล   +   
ภาวนา )   ยอม ประสบ ความ สำเร็จ ใน กิจ ทั้ง ปวง 
   ( ๓ )   ผู มี ความ ศรัทธา ใน พุทธ ศาสนา   เชื่อ วา กฎ แหง 
กรรม มี จริง   ผู ใด ปรารถนา รวย ทรัพย   ตอง ให ทรัพย เปน ทาน 
   ดงั นัน้   หาก ผู ถาม ปญหา ทำเหตุ ให ถกู ตรง ได เมือ่ ใด แลว   
ความ สมปรารถนา ยอม เกิด ขึ้น 
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๖๙ .   ความคิดไมดี
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย คะ 
   หน ูจะ ม ีอาการ จติใจ ไม ปกต ิ  หาก สวด มนต ไหว พระ   นกึถงึ 
พระ   ก็ จะ ตอง มี จิต นึก ภาพ    หรือ ความ คิด ที่ ไม ดี แทรก ขึ้นมา ทันที 
อยาง นี ้หน ูควร พยายาม รกัษา ศลี   ๕   โดย ไม ควร สวดมนต ไหว พระ   
หรือ ทำ สมาธิ   เพราะ หาก ยิ่ง พยายาม ทำ   อาจเปนการ ยิ่ง บาป ใช 
หรือ ไม คะ   หรือ หนู ควร พยายาม ทำ โดย ไม ใสใจ ความ คิด นั้น 

 ขอบพระคุณ มาก   ๆ    คะ อาจารย 
 
 คำ ตอบ   
   เรื่อง ที่ บอก เลา ไป   มี ตน เหตุ มา จาก ผู ถาม ปญหา ชอบ 
คดิ ปรามาส กบั ผูทรง ศลี มา กอน   แลว ความ นกึคดิ ที ่ไม ด ีเชน นี ้  ได 
ถกู เกบ็ บนัทกึ ไว ใน ดวง จติ เปน อกศุล สญัญา   เมือ่ ใด ที ่จติ เริม่ สงบ   
สติ เริ่ม มี กำลัง   จึง ไป ระลึก ถึง ขอมูล ที่ เปน อกุศล สัญญานั้น 
   วธีิ แก ปญหา ใน เรือ่ง นี ้  ตอง นำ ดอกไม   ธปู   เทยีน   ไป บชูา 
สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์   อาทิ   พระพุทธ รูป ที่ มี คน กราบ ไหว บูชา กัน มากๆ   
หรือ พระ เจดีย ที ่บรรจุ พระบรม สารีรกิธาตุ   หรือ บรรจุ พระ ธาตุ 
ของ พทุธ สาวก   แลว สวด มนต บท บชูา คณุ พระ รตันตรยั   หลงั จาก  
สวด มนต แลว เสร็จ   ตอง กลาว วาจา ขอ ขมา กรรม ที ่เคย ลวง เกนิ 
ผูทรงศลี   และ ตอง รกัษา สจัจะ ไม คดิ ลวง เกนิ ผูทรง ศลี ให เกดิ ขึน้ 
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อกี   พรอม ทัง้ ม ีศลี   ๕   บรสิทุธิ ์คมุ ใจ อยู ทกุ ขณะ ตืน่   ปญหา ที ่บอก 
เลา ไป จึง จะ ยุติ ลง 
    สวน วิธี แก ปญหา ที่ เสนอ มา นั้น   เปนการ แก ปญหา ที่ 
ผิด ทาง และ ยิ่ง จะ เปนการ ทำให บาป มี พลัง เพิ่ม มาก ขึ้น 
     
 
๗๐ .    ทำแทง
 
 คำถาม
   หนู   มี เรื่อง อยาก ถาม คะ 
   หนู ยอมรับ วา   ป ที่ แลว   หนู ได ทำแทง เพราะ หนู โดน 
ขมขืน   แต ทาง บาน ไม ทราบ เรื่อง   และ หนู ได   ทำบุญ   ถวาย 
สังฆทาน   พระ พุ ทธรูป   ปลอย ปลา   และ   ทำบุญ ที่ วัด   เรื่อยๆ   
ทุก วันพระ   ที่ วัด แถว บาน   หนู   รู สึก ผิด อยาง มาก คะ   แต ก็  ไม ได 
มี เรื่อง ไม ดี เกิด ขึ้น กับ หนู   แต วา  เม่ือ   เดือน สิงหาคม   ที่ ผาน มา 
   หนู ได ไป   ปฎิบัติ ธรรม   ที่ วัด แถว บาน   เปน พิธี แก กรรม   
ของ ชาติ ที่ แลว ที่ หนู ทำบาป ไว   พระ อาจารย ทาน บอก วา   หนู 
ไป โกง เงิน เขา เมื่อ ชาติ ที่ แลว   เลย ให มา ปฎิบัติ ธรรม เพื่อ ขอ   
อโหสิกรรม   ตอ เจา กรรม   นายเวร   ของ ชาติ ที่ แลว   เปน เวลา   ๓   
วัน   คะ   วัน สุดทาย   กอน จะ ลา สึก จาก การ บวช   ทาง วัด   ให จุด 
ธูป   ๙   ดอก   และ   ไป   ทอง คำ  ขอ ขมา หรือ อะไร สัก อยาง   ที่ทาง 
วัด ได ให ไว   ตั้งแต วัน แรก ที่ ไป บวช   พอ หนู ปก ธูป ลง ดิน   กลาง 
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แจง   แค แปป เดี่ยว   หนู มี อาการ ตัว เย็น เหมือน น้ำแข็ง   และ สัก 
พัก   ศีรษะ หนู รูสึก มัน หนัก ไป ขาง หน่ึง   แลว มัน ก็  เบา มากๆ   หนู 
อยาก รู วา เปน เพราะ อะไร คะ 
   และ หลัง จาก นั้น  มา   ตัว หนู มี ความ รูสึก  ขนลุก  ตลอด   
ทั้ง ที่ ไม ได นั่ง สมาธิ   และ เม่ือ   สี่   หา   วัน   ที่ ผาน  มา   ชวง เชา   หนู 
ไป ชวย แม ขาย ของ   แม หนู ไป จุด ธูป เรียก   นอง กุมาร   ที่ วัด มา 
ชวย ขาย   แต วา ทำไม   ตัว หนู  รูสึก ขนลุก   และ อึดอัด   เหมือน 
หายใจ ไม เต็ม ปอด คะ   กลับ มา บาน   อาการ ขนลุก  ก็ ยัง มี อยู  แต 
หายใจ โลง ขึ้น   เปน เพราะ อะไร คะ     
   และ ขอ สุดทาย ที่ หนู อยาก ทราบ คือ   หนู อยาก สง ดวง 
วิญญาณ ของ ลูกหนู ไป เกิด ใน ชาติ ภพ  ที่  ดีๆ   หนู จะ ทำ อยางไร ดี 
คะ   หนู ได ตั้ง ชื่อ   ลูก วา   นอง พุทธ   เพราะ วา  วัน ที่ หนู   ไป เอา เขา 
ออก เปน วนั  นัน้   ตอน เชา   หนู เลย ไมรู วา จะ ตัง้ ชือ่ วา อะไร ด ี  เวลา 
หนู ทำบุญ   หนู ก็ เรียก ชื่อ   นอง พุทธ ให มา รับ   สวน บุญ สวน กุศล   
หนู อยาก รู วา   นอง พุทธ จะ ได รับ ไหม คะ 
   หนู เกิด วัน อังคาร ที่   ๖   มกราคม   ๒๕๓๐   เวลา  ๘.๐๐   น .   
ป ขาล   สวน   นอง พทุธ   หนู จะ เอา วนั ที ่หนู เอา เขา ออก เปน วนั เกดิ 
ของ นอง   คอื   วนั   พทุธ ที ่  ๘   ธนัวาคม  ๒๕๕๓   หน ูจำ เวลา ไม ได แต 
วา   อยู ใน ชวง ไม เกิน   เท่ียง วัน   คะ   ป ขาล   ไม ทราบ วา   อาจารย 
จะ พอ  ชวย หนู ได ไหม   คะ   หนู ทุกข ใจ มาก กับ เร่ือง   นี้   คะ     
   ขอ ขอบคุณ   อาจารย   นะ คะ   ที่ คอย ชวย ตอบ ปญหา   
ตางๆ   ที่   คน อยาง พวก หนู ไม เขาใจ   ขอบคุณ มาก จริงๆ   คะ     
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คำ ตอบ 
   ผู รู บอก วา   คน ที่ รู วา   ตัว เอง เคย ทำ ไม ดี มา กอน   คน 
นั้น มี โอกาส เปน คน ดี ได ใน วัน ขาง หนา   แต ตอง ปฏิบัติ เหตุ ให ถูก 
ตรง   การ อุทิศ บุญ กุศล ให กับ เด็ก ที่ ถูก ทำแทง   ดวย การ ถวาย 
สังฆทาน   ดวย การ ปลอย ปลา   หรือ ไป ทำบุญ ที่ วัด ทุก วันพระ   
เปน สิง่ ด ีที ่ควร ทำ   แต สิง่ ด ีทีส่ดุ   การ อทุศิ บญุ กศุล ที ่เกดิ จาก เหตุ 
ดัง กลาว   ยัง ไม ใหญ เทากับ บุญ กุศล ที่ เกิด จาก การนำ ตัว เอง ไป 
ปฏิบัติ ธรรม    เพราะ บุญ จาก การ ปฏิบัติ ธรรม เปน บุญ ใหญ สุด   
เปน บุญ ที่ มี อานิสงส มาก   สามารถ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให เขา 
ถงึ ความ เปน อรยิบคุคล   หรอื เขา นพิพาน ได   และ ยิง่ เมือ่ ใกล จบ 
การ ปฏิบัติ ธรรม หาก ผู ถาม ปญหา    ขอ ความ เมตตา จาก ผู เขา 
รวม ปฏิบัติ   ชวย กัน อุทิศ บุญ ใหญ ที่ แตละ คน มี   ให กับ เด็ก ท่ี ถูก 
ทำแทง ดวย แลว   การ ผูก พยาบาท หรือ จอง เวร จาก เด็กฯ   ยอม 
ถูก ยกเลิก ได งาย 
   อาการ รูสกึ หนัก   รูสกึ เบา ที ่ศรีษะ   อาการ ขนลกุ   หายใจ 
โลง   รวม ถึง ความ อยาก รู วา   อุทิศ บุญ ไป ให แลว   เขา จะ ได รับ 
หรือ ไม   มิได เปน เหตุ ทำให ชีวิต พน ไป จาก ความ ทุกข   ฉะนั้น ผู 
ถาม ปญหา ไม ควร เอาใจ ไป จดจอ อยู กับ อารมณ เหลา นั้น   แต 
ควร เอาใจ จดจอ อยู กับ บท มนต ที่ สวด   เอาใจ มา จดจอ อยู กับ ลม 
หายใจ เขา   -   ออก   จะ ได บญุ มากกวา   และ ไม เปน เหตุ ทำให ความ 
หลง   ( โมหะ  )   มี กำลัง เพิ่ม มาก ขึ้น อีก ดวย 
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 ๗๑ .   เพิ่งหัดนั่งสมาธิ
 
 คำถาม
   จิต ฟุงซาน ครับ 
   สวัสดี ครับ   อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม เปน คน นึง ที่ เพิ่ง จะ มา หัด นั่ง สมาธิ ครับ   ปญหา ก็ มี 
อยูวา 
   ๑ .   เมือ่ นัง่ ตาม ด ูลม หายใจ ไป ได สกัพกั   ใจ มนั ก ็มกั จะ ลมื   
คิด ไป ถึง เรื่อ งอ่ืนๆ ทั้ง ใน อดีต และ ใน อนาคต   ลืม ที่ จะ มา ตาม ดู 
ตาม รู ลม หายใจ ของ ตัว เอง อยู เรื่อยๆ เลย นะ ครับ   เรา พอ จะ มี 
วิธี ฝก ตัว เอง ให จับ อยู ที่ ลม หายใจ ให ได ตลอด ยัง ไง ดี ครับ   หรือ 
วา สิ่ง ที่ ผม ทำ นั้น ยงั ไม ถูก ตอง ครับ 
   ๒ .   ผม มกั จะ ฝก นัง่ สมาธิ กอน นอน ครับ   แลว อยาก จะ รู 
วา เมือ่ เลกิ จาก การ ทำ สมาธิ แลว สมควร ที ่จะ นอน เลย หรอื เปลา 
ครับ   เพราะ บางท ีเมือ่ ออก จาก สมาธ ิแลว ผม ก ็มกั จะ ทำ อยาง อืน่ 
ตอ บาง นะ ครับ เชน ดู หนัง บาง นะ ครับ 

 ผม ขอ ขอบคุณ อาจารย มาก ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ผู ใด มี ศีล   ๕   คุม ใจ   และ มี สัจจะ คุม ใจ อยู ขณะ ตื่น   
กาย ยอม ศกัดิส์ทิธิ ์  จติ ยอม ศกัดิส์ทิธิ ์  เมือ่ เรง ความ เพยีร   เอาใจ 
จดจอ อยู กบั ลม หายใจ เขา   -   ออก   อยู เสมอ   จติ ยอม เขา ถงึ ความ 
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ศกัดิส์ทิธิ ์  คอื ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิได งาย   ฉะน้ัน ผู ถาม ปญหา พงึ ด ูตวั 
เอง วา   เมื่อ ใด ที่ เหตุ ปจจัย ทั้ง สาม ถึง พรอม   สติ ยอม เกิด ขึ้น 
   ( ๒ )   ผู หวัง พัฒนา จิต   ( สมถ กรรมฐาน )   ให เขา ถึง ความ 
ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ตอง สวด มนต กอน นอน   หลัง สวด มนต ตอง 
เจริญ สมถ ภาวนา   หลัง เจริญ สมถ ภาวนา ตอง อุทิศ บุญ กุศล ให 
เจา กรรม นายเวร   และ กอน นอน ตอง ไม เพิ่ม กิเลส กาม   ( ดู หนัง ,   
ด ูละคร )   ให เกิด ขึน้ กบั ใจ   หาก ประพฤต ิได ถกู ตรง เชน นี ้  จติ ยอม 
เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได งาย 
     
 
 ๗๒ .   ธุรกิจมืด
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ถาม   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ 
เคารพ 
   บาน ญาติ ได ประกาศ ขาย ที่ดิน ผืน หน่ึง   ซึ่ง ได มี ผู สนใจ 
มา ขอ ซื้อ แลว ครับ   แต คนใน จังหวัด ได ร่ำ ลือ กัน หนาหู วา ผู ซื้อ ผู 
นี้ ร่ำรวย ขึ้น มา เรว็ มาก จาก ธุรกิจ มืด  
  ซึ่ง อาจ เปน ยา เสพ ติด   และ เคย ถูก ตำรวจ จับ แต พน ขอ 
กลาว หา เพราะ ติด สิน บน ตำรวจ 
   กรณี นี้ เรา ได รู เห็น พฤติกรรม ของ ผู ซื้อ วา ราย ได ของ 
เขา มา จาก ธุรกิจ ผิด กฎหมาย   ผิด ศีล ธรรม เชน นี้   หาก เรา ขาย 
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ที่ดิน ให และ รับ เงิน จาก เขา   ใน ทาง ธรรม จะ ถือวา ผิด ศีล   ผิด 
ธรรม หรือ ไม ครับ   หาก เช่ือ วา บุคคล ผู นี้ เปน อาชญา กร จริงๆ 
    เจาของ ที่ดิน นั้น มี ความ คิด หลาก หลาย   ทาง หนึ่ง คือ 
ไม บาป   เพราะ ไม ได รู เห็น กับ ที่มา ของ เงิน นี้   เพียง แต ขาย ของ 
ให   สวน อีก ใจ หนึ่ง ก็ คือ พอ ไดิ ยิน ขาว ลือ อยาง นี้   ก็ ทำให จิต เศรา 
หมอง ที่ ตอง มา เกี่ยวของ กับ บุคคล คน นี้ ครับ 
   ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย สงเคราะห ให คำ แนะนำ 
ที่ เหมาะ สม ดวย ครับ   ทาง ญาติ นั้น เปน ผู ประกอบ อาชีพ สุจริต   
รักษา ศีล   และ ปฎิบัติ ธรรม   แต ยัง ไมมี ความ รู แตกฉาน มาก นัก 
   ขอก ราบ ขอบพระคณุ ทาน อาจารย ใน ความ อนเุคราะห   
ขอ ผล บุญ กุศล ใดๆ   ที่ ได กระทำ ไว ดีแลว จง สำเร็จ กับ ทาน 
อาจารย ดวย ครับ  ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   บาป   คือ ความ ไม สบาย กาย   ไม สบายใจ   หาก ทำ 
พฤติกรรม ใด แลว   ไม เกิด อารมณ เชน นี้ ขึ้น กับ ใจ   ไม ถือวา เปน 
บาป   ตรง กัน ขาม   หาก รู วา เงิน ที่ ได มา เปน เงิน รอน   ( ไม บริสุทธิ์)   
และ ผู ถาม ปญหา ยัง นำ ตัว เอง เขาไป ของ เกี่ยว   ใน ทาง ธรรม 
ถือวา เปน ผู รวม กระทำ อกุศล กรรม ให เกิด ขึ้น   เมื่อ ใด ที่ บาป ให 
ผล   ผู รวม กระทำ อกุศล กรรม   ตอง ได รับ วิบาก ไม ดี นั้น ดวย 
   เรื่อง ขาว ลือ นั้น   พระพุทธ โค ดม มิ ให ปลงใจ เช่ือ ตาม 
หลัก กา ลาม สูตร   แต ให เช่ือ ใน เหตุผล ที่ ถูก ตอง ชอบ ธรรม 
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๗๓ .   เงินบาป
 
 คำถาม
   เรียน ถาม อาจารย   เร่ือง การ ซื้อ ลอตเตอรี่ 
   เคย ฟง บรรยาย ของ อาจารย เรื่อง ซื้อ ลอตเตอร่ี แลว 
ระวัง ตก นร กนะ   เงิน ที่ ได จาก การ ซื้อ ลอตเตอร่ี   เปน เงิน บาป 
หรือ ไม   ใน เมื่อ มนั ถูก กฎหมาย   แลว ถา เอา เงิน ที่ ได จาก การ ถูก 
ลอตเตอร่ี   ไป ทำบุญ   ทำ ทาน ตางๆ   จะ ได บุญ หรือ ไม 
 
 คำ ตอบ 
   สิ่ง ใด ประพฤติ แลว ไม ผิด กฎหมาย   แต ผิด ธรรม   ผล ที่ 
เกิด จาก การ ประพฤติ นั้น เปน บาป   ลอต เต อรี่ เปน อบายมุข   ผู 
ใด เขาไป ของ เกี่ยว กับ อบายมุข   ยอม เปด ทาง แหง ความ พินาศ 
ให เกิด ขึ้น กับ ชีวิต   ทรัพย ที่ ได มา จาก ธุรกิจ ที่ เปน อบายมุข   ยอม 

เปน ทรัพย รอน   ทรัพย ไม บริสุทธิ์   เมื่อ นำ ทรัพย 
ที่ ไม บริสุทธิ์ ไป ทำบุญ   อานิสงส ของ บุญ ที่ เกิด 

ขึ้น ยอม ไม บริสุทธิ์ ตาม ไป ดวย 
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๗๔ .   บาปหรือไมบาป
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน อาจารย สนอง ที่ เคารพ อยาง สูง 
   หนู ขอ ความ เมตตา จาก อาจารย ชวย ชี้แนะ ขอ สงสัย นี้ 
ดวย คะ 
   การนำ เงิน บริจาค ของ โครงการ วิปสสนา กรรมฐาน 
ที่ เหลือ จาก โครงการ ไป ใช ทำ บุญ อื่นๆ   ที่ ไม เก่ียวของ กับ การ 
จดัการ อบรม วปิสสนา กรรมฐาน   เชน   เอา ไป ซือ้ ทีด่นิ สราง ศนูย 
ปฏิบัติ ธรรม   เอา ไป ขุด สระ ใน วัด   หรือ สราง / ซอม วัด   สามารถ 
ทำได ไหม   จะ ผิด ศีล ไหม คะ   ถา ผิด จะ เอา เงิน ที่ เหลือ นี้ ไป ทำ 
อะไรได คะ    เอา ไป สมทบ ใน การ จัด อบรม โครงการ วิปสสนา 
กรรมฐาน ครั้ง ตอๆ   ไป   จะ ได ไหม คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   เงิน ที่ มี ผู บริจาค ให กับ การ ปฏิบัติ ธรรม   หาก มี เงิน 
เหลือ แลว นำ ไป ซื้อ ที่ดิน สราง ศูนย ปฏิบัติ ธรรม   เอา ไป ใช ขุด 
สระ น้ำ ใน วัด   หรือ ซอม สราง วัด   ถือวา เปนการ ยาย ฐาน เจดีย   
ผิด เจตนารมณ ของ ผู บริจาค   มี อานิสงส เปน บาป   ตรง กัน ขาม   
หาก นำ เงิน ดัง กลาว ไป สมทบ การ ปฏิบัติ ธรรม ใน ครั้ง ตอ ไป   
ไมถือเปนบาป 
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  ๗๕ .   ยังเขาไมถึงธรรม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   หน ูเริม่ เขา รบั กรรมฐาน โดย ปฏบิตั ิตาม แนว สต ิปฏ ฐาน 
สี ่แบบ พอง   ยบุ   แบบ เขม งวด   ดวย ความ ที ่ศกึษา มา นอย   ปฏิบตั ิ
แบบ ไม เขาใจ   จิต ไม วาง เปน อุเบกขา   ทำให เกิด ความเครียด   
และคิด ไม ดี ตอ ครูบา อาจารย   เกิด อาการ ปวด หัว   แลว ก็ ไป 
เพง จอง อาการ ดัง กลาว ดวย จิต ที่ เปน กิเลส   ยาวนาน ถึง   ๕   วัน 
จน รูสึก มึน ไป หมด   และ สุดทาย จึง ไม กลา นั่ง ตอ   หลัง ออก จาก 
กรรมฐาน แลว ประมาณ   ๒   สปัดาห    อาการ ปวด หวั และ รูสกึ เยน็ 
ใน กาย จึง หาย ไป   จน ผาน ไป   ๔   เดือน   จงึ ได ไป เขา รับ กรรมฐาน 
อีก ครั้ง   แต เปล่ียน เปน แนว   อานา ปาน สติ   ปรากฏ วา   อาการ 
ปวด หัว เกิดขึ้นใน วัน ที่   ๓   และ เปน ตอ ไป จน ออก กรรมฐาน 
   อยาก เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ คะ 
   ๑ .   จิต หนู ยัง ไม เปน สมาธิ   และ ยัง ไม เปน อุเบกขา ใช 
ไหม คะ   หนู อยาก วาง รากฐาน ให จิต มี สติ   และ   เปน สมาธิ   เพ่ือ 
ใช เปน บาท ฐาน ใน การ พัฒนา จิต ตอ ไป   อาจารย พอ จะ แนะนำ 
แนวทาง ที่ ตรง กับ จริต ของ หนู ได ไหม คะ   วาท่ี ถูก ตรง คือ   หนู 
ควร เริ่ม ตน จาก อะไร   และ ควร ไป พบ ครูบา อาจารย ที่ จะ ชวย 
แนะนำแนวทาง ไดที่ ไหน 

๑๔๖



สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

   ๒ .   อาการ ปวด หัว ดัง กลาว   จะ มี ผล ตอ การ พัฒนา 
จิต ของ หนู ไหม คะ   คือ ที่ หนู กลัว ที่สุด   คือ   จะ เปน อุปสรรค ใน 
การ พัฒนา จิต   หาก หนู ได เคย ลวง เกิน อาจารย ทั้ง ทาง กาย   
วาจา   หรือ ใจ   จะ โดย ตั้งใจ หรือ ไม ตั้งใจ ก็ ดี     ได โปรด อาจารย 
อโหสิกรรม ให หนู ดวย 
   สดุทาย นี ้  กราบ ขอ อำนาจ คณุ พระ ศรี รตันตรยั   ได โปรด 
ดล บันดาล ให อาจารย ได เจริญ ทั้ง ทาง โลก   และ ทาง ธรรม คะ 
 ขอก ราบ ขอบพระคุณ เปน อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   จิต ยัง ไม เปน สมาธิ   และ ยัง เขา ไม ถึง ความ เปน 
อุเบกขา   ฉะนั้น หาก ผู ถาม ปญหา เอา ศีล ลง คุม ให ถึงใจ   เลือก 
บท กรรมฐาน ที่ ถูก กับ จริต   คือ กำหนด ความ วาง ของ อากาศ หา 
ที่ สิ้น สุด มิได เปน อารมณ ที่ ใช ใน การ พัฒนา จิต   คือ เอา จิต จดจอ 
อยู กับ อากาศ ที่ วาง เปลา ไป เร่ือยๆ   จนกวา จิต จะ เขา 
ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได 
   ( ๒ )   ผู ถาม ปญหา ตอง นำ   ดอกไม   ธูป   
เทียน   ไป สัก กา ระ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์   แลว สวด มนต บท 
สรรเสรญิ คณุ พระ รตันตรยั   กลาว วาจา ขอ ขมา ที ่เคย 
ลวง เกนิ สิง่ ศกัด์ิสทิธิ ์  และ ตอง รกัษา สจัจะ ไม ประพฤต ิ
ลวง เกิน ให เกิด ซ้ำ ขึ้น อีก 
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๗๖ .   อบายมุข
 
 คำถาม  
   โทษ ของ อบายมุข   ๖   ที่ ยัง ไม เขาใจ 
 กราบ เรียน ทาน   อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เครา พ 
   อบายมุข   ๖   มี ทั้ง สิ้น ดังนี้ 
   ๑ .   การ ชอบ เท่ียว กลาง คืน    ๒ .   การ ชอบ เที่ยว ดู การ  
เลน    ๓ .   การ เปน นักเลง สุรา    ๔ .   การ เปน นักเลง การ พนนั    ๕ .   
การ เกียจคราน ทำการ งาน    ๖ .   การ คบ คน ชั่ว เปน มิตร 
   แต ที่ ผม สงสัย   คือ   การ ดู การ  เลน   และ  เที่ยว กลาง คืน  
จะ ให โทษ เรา อยางไร ครับ   ขอบคุณ อาจารย มาก ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ดู การ เลน และ เท่ียว กลาง คืน   เปน เหตุ ทำให จิต เศรา 
หมอง ดวย กิเลส กาม   เปนการ ปลอย เวลา ให ผาน ไป โดย ไม เกิด 
สาระ ใน ทาง ธรรม กับ ชีวิต   และ ยัง ทำให สุขภาพ กาย ใจ เสื่อม 
ดวย การ ปรุง อารมณ ที่ ไม จำเปน 
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 ๗๗ .   สังฆาทิเสส
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เมตตา สละ 
เวลา ตอบ ปญหา 
   บาป จาก เคย ทำ อาบตั ิสงัฆ าท ิเสส    ตอน บวช   หากสำนึก 
ผิด จริงๆ    และ ตั้งใจ ปฏิบัติ ธรรม    จะ มี โอกาส รอดพน 
จากอบายภูมิ และ เขา ถึง ธรรม ได หรือ เปลา
   ผม ได บวช พระ   ชวง เวลา นัน้ ไม ซาบ ซึง้ ใน พระ ธรรม เทา 
ไหร นัก   ได ผิด ศีล   เคย ทำ อาบัติ สังฆ าทิ เส ส ตอน บวช   แลว   ณ   
ปจจุบนั ผม ม ีความ ไม สบายใจ มาก   เนือ่งจาก ปจจบุนั ผม พยายาม 
รักษา ศีล   ๕   แต ติด อยู ตรง ที่ เคย ทำ ผิด ศีล ขอ ดัง กลาว ซึ่ง คิด วา 
ราย แรง มาก แต ไม สามารถ กลับ ไป แกไข ได   ไม ทราบ วา ผม ควร 
ทำ อยางไร ครับ   ขอบพระคุณ อาจารย มาก ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   จะ รอดพน จาก บาป และ เขา 
ถงึ ธรรม ได   ตอง นำ ตวั เอง เขา อยู กรรม   
(  เขา ปริวาส )   เทา จำนวน วัน ที่ ปกปด 
อาบัติ 
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๗๘ .   บาปมากไหม
 
 คำถาม  
   เรียน   ทาน ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม ได ตัง้ สจัจ อธษิฐาน ไว   ใน วนั ทำบุญ วาง ศลิา ฤกษ   จะ 
ถวาย เงิน ซื้อ ไม สราง ศาลา วิปสสนา เปน จำนวน เงิน   ๒๐๐,๐๐๐   
บาท   ม ีการ ประกาศ บอกบุญ น้ี ให กบั ทกุ ทาน   ทีม่า รวม งาน ทราบ 
ทั่ว กัน 
   หลงั จาก งาน เสรจ็ ผม ก ็ยงั ได รบั เงนิ จาก ทาง วดั เพิม่ อกี   
๑๐๐,๐๐๐   บาท และ ยัง ได เพิ่ม เงิน สวน ตัว เขาไป อีก   ๒๑,๐๐๐   
บาท   รวม ทั้ง สิ้น   ๓๒๑,๐๐๐   บาท   นำ ไป จาย ให กับ พอคา ไม ตาม 
รายการ สั่ง ซื้อ ของ ทาง วัด   ปรากฏ วา ผู ขาย มี ปญหา ขัดของ 
ตางๆ   และ ไม นำ ไม มา ให และ ยัง ได ยาย ครอบครัว ไป อยู ออ ส 
เตรเลีย   ตลอด เวลา ที่ ผาน มา ผม ก็ ประสบ ปญหา เรื่อง งาน และ 
การ เงิน ตดิขดั อยาง มาก   จงึ ไม สามารถ หาเงนิ มา ชดใช   หรอื นำ 
ไป ซื้อ ไม จาก แหลง อื่น ได เลย   แต ก็ได เลา เรื่อง ราว ความ เปน ไป 
ทั้งหมด   ใหพระ อาจารยฯ   ผูเปน เจา อาวาส รับ ทราบ   และ ขอ 
อโหสิกรรม เปน ระยะๆ มาตลอด 
   มา บดันี ้เวลา ผาน ไป รวม ป   ผม นอม เอาการ ทาน เจ มา   ๖   
ป   สวด มนต และ สวด ธร รม จักรฯ ทุก วัน อธิ ษฐาน ไป วา   กุศล ผล 
บุญ อัน เกิด ขึ้น จาก การ นี้   ขอ เปน ปจจัย ให องค พรหม เทพ เทวดา 
ทัว่ ทกุ สากล พภิพ   ได อนโุมทนา   เมือ่ อนโุมทนา แลว ขอ ให ดล จติใจ 
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ให ผู ขาย ไม ราย นี้   เอา เงิน มา คืน ทาง วัด ดวย เถิด   วัน นี้ ได รับ การ 
ติดตอ   และ นำ เงิน โอน เขา ธนาคาร ให   ๑๕๐,๐๐๐   บาท   ผม ดีใจ 
มาก   และ ได นำ เงิน ทั้งหมด ถวาย ให ทาน เจา อาวาส ทันที 
   อยาก ถาม ทาน   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   วา ทั้งหมด ที่ กลาว มา 
นี้   ผม บาป มาก ไหม   ?   หรือ ผม ได บุญ บาง หรือ ไม   ?   หาก บาป ขอ 
นอม รับ   และ ชดใช แต เพียง ผู เดียว   หาก เปน บุญ แลว   ขอ นำ ถวาย 
แด องค พรหม เทพ เทวดา   ผู มี พระคุณ   เพื่อน มนุษย ทุก ทาน   เจา 
กรรม นายเวร   พญา มาร ทัง้ หลาย   ขอ อทุศิ นำ สง ให ญาต ิและ ผู ไมใช 
ญาติ   วิญญาณ สัมภเว สี   เปรต   อสุรกาย สัตว นรก   ขอ ให ทุก ทาน 
รับ ทราบ และ ได อนุโมทนา   ทั้งหมด ทั้ง สิ้น นี้ เปน สัจจะ ความ จริง   
อาจารย บอก วา นอม เอา มา อธิษฐาน เปน บารมี ได   ผม ก็ ขอ ให เปน 
ปจจัย ได ประพฤติ ปฏิบัติ ถูก ตรง ตาม ธรรม ใน กาล ตอ ไป   ขอ ทาน 
ได เปน พยาน   และ รวม อนุโมทนา ใน การ กลาว คำ สัตย นี้ ดวย เถดิ 
 
 คำ ตอบ 
   สิง่ ที ่ผู ถาม ปญหา กระทำ ม ีเจตนา เปน บญุ   แต ผล ที ่เกดิ 
ขึ้น ไม เปน ไป ตาม เจตนา   ถือวา เปน หนี้ เวร กรรม ที่ ผู ถาม ปญหา 
ตอง ชดใช   ดัง นั้น งาน นี้ จึง ได ทั้ง บุญ และ ชดใช หนี้ บาป 
   ผู ใด ประพฤติ ตน ให มี ศีล และ มี ธรรม  โดย เฉพาะ ความ 
กตญั ูกตเวที   ผู นัน้ ม ีเทวดา คุม รกัษา   และ ผู ใด เอา ธรรม วนิยั ใน 
พุทธ ศาสนา   มา สถิต อยู กับ ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   ผู นั้น ยอม มี ชีวิต 
ไม วิบัติ   ฉะนั้น พึง เอา สอง สิ่ง นั้น มา คุมครอง ใจ ได แลว   ความ 
สวัสดี ยอม เกิด ขึ้น กับ ชีวิต 
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๗๙ .   สงสัยวาผิดไหม
 
 คำถาม
   สงสัย วา ผิด ไหม ครับ 
   ผม ได ซอง กฐิน จาก วดั หนึง่ . . . ซึง่ อยาก จะ ชวย ทาง วดั นำ 
ปจจัย ไป สราง กุฏิ สงฆ บาง   ศาลา ปฏิบัติ ธร รม บางฯ   โดย แตละ 
คน ที่ รวม ทำบุญ ก็ มี ศรัทธา หลาย แบบ   เชน   ให เปน เหรียญ บาง   
เปน แบงค ยอย บาง   ซึ่ง ผม จะ นับ วา ได เปน เงิน เทา ไหร   แลว ผม 
ก็ เอา แบงค   ๑,๐๐๐   หรือ   ๕๐๐   ของ ผม เอง   ใส ไป ให ครบ ตาม 
จำนวน เงิน   บาง ครั้ง ถา ขาด เศษ ไม กี่ บาท ผม ก็ จะ เอา เงิน ตัว เอง 
ใส ลง ไป ให ครบ   ผม สงสัย วา ผม จะ ทำบาป ไหม ที่ ไป เปลี่ยน เศษ 
ยอยๆ ของ เงิน คน อื่น ให เปน เงิน เต็ม   แลว เงิน ที่ คน เขา ทำบุญ 
ผม ก็ นำ ไป ใช ปกติ   เหตุ ที่ แบบ นี้ เพราะ เวลา ใส ซอง ถวาย พระ มัน 
สะดวก ดี ครบั ไม หนัก   และ ซอง ก็ ไม ปริ   ไม ขาด ดวย ครับ   ( ผม ได 
ทำ ไป แลว ครับ   รู สึก แปลกๆ   เลย ถาม อาจารย   เพื่อ ความ แนใจ   
ถา ผิด จะ ได ไม ทำ อีก ครับ )   ขอบพระคุณ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   สาระ ของ การ บริจาค อยู ที่ จำนวน ของ เงิน   สาระ มิได 
อยู ที่ กระดาษ และ เหรียญ ที่ ถูก สมมุติ ขึ้น   ดัง นั้น สิ่ง ที่ บอก เลา 
ไป ไม ถือ เปน บาป   ซ้ำ ยัง ได บุญ ดวย การ เติม จำนวน เงิน ให เต็ม 
อีก ดวย   …   สาธุ 
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 ๘๐ .   กลัวทานทุกข ใจ
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   อาจารย สนอง   ว รอุ ไร   คะ 
   หนู ได ติดตาม การ บรรยาย ธรรมะ ของ อาจารย ที่ จัด 
โดย   คณะ แพทยศาสตร   มหาวิทยาลัย เชียงใหม   รวม กับ   ชมรม 
สาร ธรรม ลาน นา   ณ   หอ ธรรม ทัศน   ตึก สงฆ   แต ไม ได ไป ทุก 
ครั้ง เนื่องจาก ตอง ทำงาน คะ   และ ได เปด เขา ชม เว็บไซต ชมรม 
กัลยาณ ธรรม เปน ระ ยะๆ คะ   ได เขาไป อาน ใน หัวขอ สนทนา 
ภาษา ธรรม เปน สวน ใหญ   เคย คิด วา อยาก จะ สง ขอ คำถาม ไป 
ยัง อาจารย แต ก็ได แต คิด   คิด   ไม ลงมือ ทำ สัก ที   เพราะ เกรงใจ 
อาจารย และ มี ขอความ เขียน ไว วา    กอน สง คำถาม    กรุณา 
อาน    หรอื คนหา คำถาม    คำ ตอบ กอน   ขณะ นี ้ม ีคำถาม   คำ ตอบ   
มากกวา   ๓,๐๐๐   ขอ ให ทาน ได อาน   นา จะ มี คำ ตอบ ที่ ตรง ใจ อยู 
บาง   ก็ เลย คิด วา คนหา คำ ตอบ ไป กอน   ทำให ได ความ รู   ความ 
เขาใจ   มาก ขึ้น คะ   แต สุดทาย ใน ครั้ง นี้ มี ความ คับ ของใจ   ความ 
ไม สบายใจ   ที ่เกดิ ขึน้ กบั ตวั เอง มากมาย   ทำให หน ูนกึถงึ อาจารย 
เปน คน แรก ตองการ สอบถาม อาจารย ใน หลายๆ เร่ือง คะ   ( แต 
นึกถึง อาจารย รอง ลง มา จาก คุณ พอ - คุณ แม นะ คะ   คิดถึง ทาน 
กอน อันดับ แรก   แต หนู กลัว วา ทาน จะ ทุกข ใจ ไป กับ หนู   เม่ือ หนู 
ไป ปรึกษา เลา เรื่อง ไม สบายใจ ให ฟง   กลัว ทำบาป กับ พอ - แม   ที่ 
ทำให ทาน ทุกข ใจ ใน เร่ือง ของ ตัว เรา ) 
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   มี ขอ คำถาม ดังนี้ คะ อาจารย 
   ๑ .   หัวหนา มี พฤติกรรม ที่ เปลี่ยน ไป คะ   จาก หนู เขา มา 
ทำงาน ได   ๑๔   ป   จะ มี ชวง   ๓ - ๔   ป   ที่ ผาน มา ทาน ดู เหมือน ไม สนใจ 
ใน การ ทำงาน เทา ที ่ควร   ม ีชวย เหลอื ลกู นอง บาง   แต โดย สวน ใหญ 
จะ ม ีกจิกรรม ของ ทาน คะ คอื   การ เลน หุน   ( ขณะ ทำงาน   ก ็ใช เวลา 
ใน การ เขา อินเตอรเน็ต   เปน ระ ยะๆ )   เปน สวน ใหญ   ดู เหมือน ไม 
สนใจ เรือ่ง ราว ตางๆ ที ่เกิด ขึน้ ภายใน ที ่ทำงาน คะ   ลกู นอง จะ นนิทา 
ลับ หลัง   วา ให ลับ หลัง   ดู เหมือน ทาน ก็ ไม สนใจ ไม รับ รู ใดๆ ท้ัง สิ้น   
ทาน มี พฤติกรรม ที่ เปล่ียน ไป มาก หลัง จาก ที่ มี การ เปลี่ยน ศาสนา 
คะ   การ ทำบุญ ไม ตอง ไป ถาม ทาน คะ ทาน ไม ทำ มัน ผิ ดกฎศาสนา 
ทาน   บาป บุญ   ชาติ นี้ ชาติ หนา   เปน เรื่อง งมงาย   หนู ไดยิน แลว 
ทุกข ใจ คะ วา ใน บั้นปลาย ชีวิต ทาน จะ เปน อยางไร   ตอน ที่ หนู เขา 
มา ทำ งาน ใหมๆ   และ ชวง กอน ที่ ทาน จะ เปลี่ยน ศาสนา ทาน นา รัก   
ชวย เหลือ ลูก นอง   เฮฮา ไป เที่ยว ดวย กัน   แต พอ เปลี่ยน ศาสนา 
ทาน ก็ เปลี่ยน ไป คะ   ดู เฉยๆ   นิ่งๆ   เงียบๆ   แต บาง วัน อารมณ ดี   
บาง วัน อารมณ ไม ดี   หนู ก็ คิด ใน ทาง ท่ี ดี วา ทาน อาจ อยู ใน ชวง วัย 
ทอง   อารมณ ปรวนแปร   อาจารย คะ หัวหนา ของ หนู มี คุณสมบัติ 
ของ การ เปน หวัหนา ครบ หรือ ไม คะ   และ หน ูควร ทำตวั อยางไร กบั 
พฤติกรรม ของ หัวหนา   ( วาง เฉย   ,   มอง ไว เปน ครู   ฯลฯ ) 
  ๒ .   ใน บาง คร้ัง ได ยิน พี่ๆ ที่ ทำงาน นินทา หัวหนา   มี การ 
ใช คำ พูด ที่ ไม สุภาพ ดวย   และ ไมมี ความ เคารพ เลย   ฟง จาก คำ 
พูด ของ เขา   ( หนู คิด วา ถึง หัวหนา จะ ประพฤติ   ปฏิบัติ   อยางไร   
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แต เรา ใน ฐานะ ลูก นอง ควร ให ความ เคารพ บาง   ไมใช พูดจา วา 
ราย   นินทา   ทาน )   โดย พี่ คน นี้ ปกติ เขา จะ เปน คน ที่ พูด เสียง ดัง   
ชอบ พูด ประชด ประชัน   ชอบ ทำ หนาตา เขม   ดุ   เวลา ถาม อะไร       
บาง ครั้ง ก็ ใช สรรพนาม เรียก ตัว เอง   เรียก คน อื่น โดย ใช ภาษา 
พอขุน รามคำแหง ก็ มี คะ   เขา จะ บอก วา พูด อยาง นี้ แหละ จริงใจ   
ไม ตอแหล   เหมือน ใคร บาง คน   อารมณ ของ เขา บาง ครั้ง ดี บาง 
ครั้ง ไม ดี   ปน กัน ไป จน ทำให หนู สับสน และ เกิด อาการ เหน่ือย ใจ 
คะ อาจารย   วา ทำ ไมหนอ ชวีติ เรา ตอง เจอ กบั อปุสรรค มากมาย 
ให ตอง ปรบั ตวั   บาง ทเีหน่ือย กบั การ ทำงาน ยงั ตอง เหนือ่ย กบั ผู 
รวม งาน อกี   จน ทำให ครัง้ หนึง่ หน ูตดัสนิ ใจ จะ ลา ออก จาก ที ่แหง นี ้  
หนู เครียด มากๆ คะ อาจารย   แต พอได โทรศัพท คุย กับ เพ่ือน   คุย 
กับ พี่ ที่ เปน ญาติ กัน   ทำให อาการ เครียด คลาย ลง บาง   อาจารย 
คะ หน ูควร ทำ อะไร บาง ที ่จะ ทำให อยู หาง จาก เร่ือง พวก นี ้  หน ูทำ 
สมาธิ นะ คะ แต ไม สม่ำเสมอ   ทำให หนู คิด วา นี่ เปนการ ทดสอบ 
จิตใจ ของ หนู หรือ เปลา   วา จิตใจ มี ความ มั่นคง ขนาด ไหน 
   ๓ .   จาก พฤติกรรม ของ ตัว เอง จะ เปน คน ไม ชอบ นินทา 
ใคร   เก็บ ความ ลับ ของ คน อื่น   จึง ทำให มี แต คน มา นั่ง คุย ดวย   มา 
นัง่ เลา เร่ือง คน อืน่ ให ฟง   ทำให ม ีแต เร่ือง อยู ใน หวั ตลอด   จน สง ผล 
ให หน ูมนึ ตือ้ นะ คะ ใน บาง ครัง้   อยาก ให อาจารย ชวย แนะนำ ดวย 
คะ วา ควร ทำ อยางไร ด ีใน การ ปฏเิสธ   ใน การ รับ ฟง   หน ูอยาก เดนิ 
หนี   อยาก บอก วา ไม อยาก ฟง   แต กลัว ทำให เขา โกรธ อีก 
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   ๔ .   ขอ ทราบ หลัก การ ทำ สมาธิ จาก อาจารย ดวย คะ   
จาก ที่ อาจารย ทำ มา   การ นั่ง ของ หนู ก็ ใช วิธี การ ทอง   พุท - โธ   ไป 
ตลอดคะ   มี บาง คน ก็ แนะนำ หนู วา ให ตาม ลม หายใจ 
   ๕ . การ นั่ง สมาธิ หนู เคย นั่ง แลว รูสึก ตัว วางๆ   ลอยๆ   
เหมือน ตัว มี ครึ่ง เดียว อยู บริเวณ หนาอก   ลักษณะ นี้ คือ   อาการ 
อะไร คะ   หรือ วา คือ การ คิด ไป เอง วา ตัว ลอยๆ เบาๆ 
   ๖ .   อาจารย คะ อาจารย อยู ที่ กรุงเทพ หรือ วา เชียงใหม 
คะ   ถา อาจารย อยู เชียงใหม   หนู ภาวนา ขอ ให บุญ กุศล ที่ หนู ได 
ทำ มา ขอ ให หน ูได พบ กบั อาจารย เพราะ วา หนู ตองการ คยุ กบั อา 
จาร ย มากๆ คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ อาจารย อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   คุณสมบัติ ของ การ เปน หัวหนา ที่ ดี ยัง ทำได ไม 
ครบ   เชน   อารมณ ไม ดี ยอม ทำให เกิด มนุษยสัมพันธ ที่ ไม ดี   มี 
ความ เห็น ผิด ไป จาก ความ เปน จริง แท   ยอม นำ ปญหา มา สู ชีวิต   
ยัง เอา เวลา ของ หนวย งาน   ไป เลน หุน ให กับ ตัว เอง   เรียก วา   
ประพฤติคอรรปัชั่น เวลา ของ หนวย งาน   ฯลฯ 
   ดัง นั้น ใน ฐานะ ของ ผู ใต บังคับ บัญชา   ควร เอา หัวหนา 
เปน ครู ที่ ไม ดี   สอน ใจ ตัว เอง วา   เรา จะ ไม ประพฤติ เชน เขา   
แลวเรา ก็ จะ ไม เปน เชน เขา 
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   ( ๒ )   ลูก นอง ที่ ดี ตอง ประพฤติ จริยธรรม ให ถูก ตรง 
ดังนี้   รู หนาที่ และ รับ ผิด ชอบ ตอ หนาท่ี   สามัคคี กลม เกลียว   ไม 
ทำ ตนใหเสื่อม เสีย   มี ความ ขยัน ทำงาน ให แลว เสร็จ   มี ความ 
อดทน ตอ งาน ที่ ยาก ลำบาก   อดทน ตอ ความ ตรากตรำ ใน 
งาน   และ อดทน ตอ ความ เจ็บใจ ที่มา จาก บุคคล รอบ ขาง   และ 
สุดทายตองคนควา หาความ รู อยู เสมอ 
   คน โง เอา กิเลส ของ คน อื่น   มา ทับถม ใจ ตัว เอง ให เศรา 
หมอง   ซ้ำ ยัง เสีย คา โทรศัพท สง ตอ กิเลส ไป ให คน อื่น   (  ขออภัย 
ที่ พูด ตรง   โปรด ยก โทษ ให ดวย  )   ตรง กัน ขาม   คน ฉลาด เอา 
กิเลสของ คน อื่น มา เปน ครู ที่ ไม ดี สอน ใจ ตัว เอง 
   ( ๓ )   การ อยู ใกล และ พูด คุย ใน สิ่ง ที่ ไม เกิด ประโยชน 
กับ ชีวิต   ผู ฉลาด นิยม รับ ฟง และ ไม สาน ตอ อสา ระ นั้น ให มี 
ความ สำคัญ ยิ่ง ขึ้น   นอกจาก นี้ ผู รู ยัง ได เจริญ เมตตา   ดวย การ 
ให อภัย เปน ทาน ตอ ทุก สิ่ง ที่ เปน เหตุ ทำให เกิด ความ ขัดใจ   ผู รู 
จึงมีอารมณสงบ และ เย็น 
   ( ๔ )   อดตี ผู ตอบ ปญหา พฒันา จติ ดวย การ กำหนด   พอง 
หนอ   -   ยุบ หนอ   ปจจุบัน เจริญ พละ   ๕   อยู ทุก ขณะ ตื่น 
   ( ๕ )   เปน วิ ปส สนู ปกิเลส ชนิด หน่ึง ที่ เรียก วา   ปติ 
   ( ๖ )   หาก ประสงค จะ พูด คุย   สามารถ โทรศัพท มา ที่  
๐๕๓ - ๒๗๔ - ๙๖๔   เวลา  ๐๖.๐๐   น .   ขออภัย ไม รับแขก ที่ บาน   
เพราะไมมี เวลา   เวลา สวน ใหญ ตอง ทำงาน ให มวลชน 
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๘๑ .   รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
 
 คำถาม  
  กราบ เรียน อาจารย   สนอง   ผม มี คำถาม เกี่ยว กับ พระ 
วินัย ดังนี้ ครับ 
               อาหาร ที่ ถูก ปรุง เสร็จ แลว แต สามารถ เก็บ ไว ได หลาย คืน 
โดย ไม เนา เสีย   เชน   ปลาก ระ ปอ ง   ผัก ดอง   ขนมปง   โย เกิรต   นม 
เปรี้ยว   ฯลฯ   ที่ ยัง ไม หมด อายุ ตาม ที่ ระบุ ไว   รวม ถึง อาหาร ที่ ผู คิด 
จะ ถวาย พิจารณา แลว   ไม ขุน เคือ ง ใจ    ไม ลังเล สงสัย   วา อาหาร 
บูด เนา   เชน   ผล ไม แช อิ่ม   ผล ไม ดอง   ( ไมมี วัน หมด อายุ บอก )   
ฯลฯ   สามารถ ถวาย แด ภิกษุ ได อยาง ไม ผิด พระ วินัย หรือ ไม ครับ 

 กราบ ขอบพระคุณ อาจารย ที่ เมตตา ตอบ คำถาม ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   พระ วินัย บัญญัติ ให ภิกษุ รับ เก็บ ไว และ ฉัน ได 
มีลักษณะ ดังนี้ 
   ๑ .   ปลาก ระ ปอ ง   ผัก ดอง   ขนม   ผล ไม   ฯลฯ   สามารถ 
รับ ประเคน และ ฉัน ได ตั้งแต ชวง เชา ถึง เท่ียง วัน 
   ๒ .   น้ำ ผล ไม ที่ ทรง อนุญาต   ภิกษุ สามารถ รับ ประเคน ได 
ตั้งแต ชวง เชา ถึง เที่ยง วัน   และ เก็บ ไว ได ชั่ว วัน หนึ่ง กับ คืน หนึ่ง 
   ๓ .   ยา รักษา โรค   น้ำ ผึ้ง   นม เปร้ียว   น้ำ ออย งบ   ฯลฯ   
ภิกษุ สามารถ รับ ประเคน ได ตั้งแต ชวง เชา ถึง เท่ียง วัน   และ เก็บ 
ไว ได ไม เกิน เจ็ด วัน 
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   ๔ .   ยา รักษา โรค   หรือ ของ ที่ เปน สวน ของ ยา รักษา โรค   
ภิกษุ สามารถ รับ ประเคน ได ตั้งแต ชวง เชา ถึง เท่ียง วัน   และ เก็บ 
ไว ได ไม จำกัด เวลา 
   ใน ฐานะ ที่ เปน ฆราวาส   รู เรื่อง เหลา นี้ ไว บาง ก็ จะ เปน 
ประโยชน ใน การนำ ของ ไป ถวาย พระ 
     
 
 ๘๒ .   ปญหาฝนตกน้ำทวม
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เครา พ 
   อาจารย ครับ   ปญหา ปจจุบัน ที่   คน สวน ใหญ   รวม ทั้ง 
ผม   กำลัง เผชิญ อยู ใน ตอน นี้   คือ   ปญหา   ฝน ตก   น้ำ ทวม ซึ่ง 
ใน   ( ขณะ นี้   บาน ผม   ฝน ตก อยู   หนำซ่ำ   น้ำ ยัง มา ทวม อีก )   ผม 
รู วา อาจารย เปน ผู ตอบ ปญหา ทาง ธรรม   แต วัน นี้ ผม   ไม ได ถาม 
ปญหา ทางธรรม   แต ถาม ปญหา ภัย ธรรมชาติ 
   ผม ควร จะ ทำ อยางไร ครับ   ตอน นี ้ผม ฟง ประกาศ เขา บอก 
วา นำ้ จะ ทวม อกี   ตอน นี ้ฝน ยงั ตก ดวย   แลว ม ีขาว วา พาย ุจะ เขา     ผม 
วา จะ ไป   นั่ง สมาธิ แลว นะ ครับ   เพราะ พรุง นี้   ๒๗   ก.ย .   ๕๔   เปน 
วนัพระ   ผม หวัง วา   ความ ด ีที ่ผม ทำ จะ คุมครอง ผม    และ ครอบครวั 
ของ ผม   ผม จะ รอ คำ ตอบ ของ อาจารย ใน กัลยาณ ธรรม 

๑๕๙



www.kanlayanatam.com

    ขอบคุณ ครับ   และ ผม จะ ตั้ง ใจ ปฎิบัติ ธรม ให ดี ที่สุด 
เพื่อ ให ธรรมะ   ปกปอง คุม ครอง ครอบครัว ของ ผม 
 
 คำ ตอบ 
   เมื่อ วาน   ( ๒๗   ก . ย .   ๕๔ )   ได เดิน ทาง ไป   กทม .   เพื่อ 
บรรยาย ธรรม เรื่อง   การ บริหาร หนี้ เวร กรรม   ให ผู ศรัทธา ฟง 
วา   เมื่อ หนี้ เวร กรรม ตาม ทัน แลว   บุคคล ผู เปน หน้ี   ตอง ชดใช ไป 
จนกวา หนี้ จะ หมด สิ้น   และ ยัง ได บอก วา 
   ๑ .   ขณะ ที่ กำลัง ชดใช หน้ี เวร กรรม อยู   ให อุทิศ บุญ ใหญ   
(ปฏิบัติ ธรรม )   ให เจา กรรม นายเวร   แลว หน้ี จะ หมด ไป ได เร็ว 
   ๒ .   ขณะ ที่ อยู ใน ระหวาง การ ชดใช หน้ี เวร กรรม   ให หนี 
หนี้ ที่ ยัง มี เหลือ อยู   ดวย การ ปฏิบัติ ธรรม   ( สมถ ภาวนา )   จน จิต 
ตั้ง มั่น เปน ฌาน   วิธี นี้ สามารถ หนี หนี้ ได นาน เทา ที่ จิต ยัง ทรง อยู 
ใน ฌาน   และ หาก ตาย ใน ขณะ จติ ทรง อยู ใน ฌาน   ยงั จะ ได ไป เกดิ 
เปน พรหม   ที่ มีอายุ ยืนยาว นาน นับ กัป 
   ๓ .   ขณะ อยู ใน ระหวาง การ ชดใช หนี ้เวร กรรม   ให ปฏบิตั ิ
ทาน   -   ศีล   -   ภาวนา   จนกวา จะ ตาย   ตาย แลว ยัง มี โอกาส ไป 
เกดิ เปน เทวดา อยู ใน สวรรค   วธิ ีนี ้สามารถ หน ีหนี ้ได ยาวนาน เปน 
หลาย ลาน ป มนุษย 
   ๔ .   ผู ไม ประมาท นำ ตัว เขา ปฏิบัติ ธรรม   ( วิปสสนา 
ภาวนา)   แลว ใช ปญญา เห็น แจง   กำจัด กิเลส ใน ใจ   ( สัญ โยชน )   
จน หมด ไป เมื่อ ใด   จิต ยอม โคจร เขา สู นิพพาน   หนี้ เวร กรรม ทั้ง 
ปวง เปน อัน ถูก ยกเลกิ โดย ปริยาย 
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   สรุป แลว   บุคคล มี ศักยภาพ   ที่ จะ บริหาร หนี้ เวร กรรม 
ให หนี้ หมด เร็ว ดวย การ   หนี เขา ฌาน   หนี ไป เกิด เปน พรหม อยู 
ใน พรหม โลก   หนี ไป เกิด เปน เทวดา อยู ใน สวรรค   และ หนี เขา 
นิพพาน ดวย การ ทำเหตุ ให ถูก ตรง 
   ผู ใด ม ีศลี และ ม ีสจัจะ   คมุ ใจ อยู ทกุ ขณะ ตืน่   เมือ่ เรง ความ 
เพียร ทำเหตุ ให ถูก ตรง   ยอม สัมฤทธ์ิ ผล ดัง ใจ ปรารถนา   ทั้งนี้ เปน 
เพราะ ทุก สิ่ง สำเร็จ ดวย ใจ   ( มโน   มยา )   และ คำ กลาว ของ ผู รู ที่ วา   
“ ธรรม ยอม คุม รกัษา ผู ประพฤติ ธรรม ”   คอื ม ีธรรม วนิยั สถติ อยู กบั 
ใจ ทุก ขณะ ตื่น   นั้น เปน ความ จริง แท แนนอน   …     พิสูจน ดู สิ ครับ 
 
 
 ๘๓ .   ทุก ขเพราะคำทำนาย
 
 คำถาม
   เรียน   อ . สนอง   ที่ เคารพ 
   ขอ อนุ ญาตแทน ตัว วา ลูก นะ คะ   ตอน นี้ เรียน ตอ อยู ที่ 
หาดใหญ คะ 
   ลูก มี ปญหา จะ ปรึกษา อาจารย ดัง นี้ คะ   ขอ เลา ที่มา ที่ 
ไป ของ เรื่อง กอน นะ คะ   คือ   ลูก ไป ชอบ รุน พี่ คน หนึ่ง คะ   ก็ เลย 
อยาก ทราบ วา เขา ชอบ เรา หรือ ไม   เลย ไป ดูด วง คะ   ไป สอง ที่   
คำทำนายของ ทั้ง สอง ที่ ออก มา คลายๆ กัน 
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  คือ   หนึ่ง พี่ เขา ไม ได ชอบ ลูก   และ ถึง จะ คบ กัน ก็ ตอง 
เลิก กัน เนื่องจาก เขา จะ ไม รัก ครอบครัว ของ เรา   จาก คำ ทำนาย 
ทำให ลูก เครียด มาก   แต ก็ ตัดสิน ใจ ที่ จะ ตัดใจ   เนื่องจาก ถึง จะ 
คบ กัน ไป ก็ ตอง เลิก กัน   แต ใน สวน ของ   คำ ทำนาย   ที่ วา พี่ เขา 
ไม รัก ครอบครัว  ลึกๆ แลว ลูก ยัง ไม เชื่อ คะ   หลัง จาก นั้น ไม กี่ วัน 
ลูก ได มี โอกาส คุย กับพี่ เขา ทาง เอ็ม เอส เอ็น   ลูก ตัดสิน ใจ บอก 
พี่ เขา วา ชอบ   แม คำ ตอบ จะ ออก มา วา พี่ เขา คิด กับ เรา แค นอง   
แต เราสองคน ก็ ไม ได คิด ราย ตอ กัน   ลูก ก็ มี เพื่อน ดีๆ เพ่ิม มา อีก 
หนึ่ง คน    ลูก รูสึก เหมือน ได  หลุด พน จาก ทุกข ตรง นั้น มา   จาก ที่ 
ทน ทรมาน มา เกี อบ ป   จาก เหตุการณ นี้ ทำให ลูกคิด ได วา 
   -   ดวง สามารถ เปล่ียน ได ทุก วินาที   ขึ้น อยู กับ การก ระ 
ทำ ของ เรา ใน ปจจุบัน   ถา ลูก ไม ตัดสิน ใจ บอก พี่ เขา ไป ใน วัน นั้น   
วัน นี้ลูก คง ยัง ทุกข อยู กับ เหตุการณ นั้น 
   -   บาง ครั้ง ผู พยากรณ อาจ จะ ไม ได รู จัก คนๆ นั้น อยาง 
ที่ เรา รูจัก   แต การ ที่ ลูก ได คุย พูด กัน ตรงๆ   มัน ทำให ลูก เชื่อ ใน 
ความคิด ของ เรา ตอ คนๆ นั้น มากกวา คำ ทำนาย 
   -   เรา ควร จะ เชื่อ ใจ   และ การก ระ ทำ ของ ตัว เรา มากกวา 
คำ ทำนาย   จาก เหตุการณ นี้   คำ ทำนาย ทำให ลูก เครียด และ คิด 
กงัวล ไปล วง หนา มากมาย    แต การก ระ ทำ ปจจบุนั ที ่ลกู ได ตดัสนิ ใจ 
คยุ กนั   มนั ทำให ความ ทกุข ทัง้หมด จบ ลง    แม จะ เสยีใจ กบั คำ ตอบ   
แต ความ สขุ ที ่ได รบั จาก การ หลดุ พน    และ การ ได รบั ความ รูสกึ ดีๆ    
จาก เพือ่น อกี คน มนั ทำให ลกู ม ีความ สขุ มากกวา   และ ไม กลบั ไป อยู 
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ใน ความ ทุกข นั้น อีก แลว   ทำให ลูก เขาใจ ได ทันที วา   การ หลุด พน ไป 
สู ที่ ที่ สุข แลว   ไม กลับ มา อยู ใน ทุกข นั้น อีก แลว เปน เชน ไร 
   ที่ ลูก สงสัย เพิ่ม เติม คือ   การ เชื่อ มั่น ใน การก ระ ทำ 
ปจจุบัน ของ เรา   มากกวา คำ ทำนาย   และ เชื่อ วาการ กระทำ ใน 
ปจจุบัน ของ เรา   สามารถ เปลี่ยนแปลง ดวง เรา ได ตลอด เวลา   
เปน ความ เชื่อ ที่ ถูก ตอง หรือ ไม   ลูก เช่ือ มั่น ใน ตนเอง มาก เกิน ไป 
หรือ ไม   เพราะ ถา เรา ไม เช่ือ ใน คำ ทำนาย   หรือ ดวง ของ เรา เลย 
ก็ ยัง มี ความ กลัว หลง เหลือ อยู วา เรา จะ ถูก หลอก ได คะ 
   ทุก วัน นี้ ลูก ขอ อยู กับ ชีวิต ปจจุบัน   เริ่ม รูสึก นิ่ง และ 
เฉยๆ กับ การ ดูด วง   เพราะ จาก เหตุการณ นี้   ลูก เครียด และ 
ทุกข ทรมาน กับ คำ ทำนาย มา นาน มาก คะ   แต ลูก ไม ได มี ความ 
คิดลบหลู   หรือทาทาย ตอ คำ ทำนาย นะ คะ 
   เพียง แต . . ลูก รูสึก วา คำ ทำนาย   รู ลวง หนา ไป ก็ เทานั้น   
หาก เรา เปล่ียน มัน ได ดวย การก ระ ทำ ปจจุบัน ของ เรา 
   คำถาม ของ ลูก ยาว มาก   และ ออก จะ วก วน คะ   ลูก 
ทราบดี คะ   แต ขอ ความ เมตตา กรุณา จาก อาจารย   ชวย สั่ง สอน 
และ ชี้แนะ แนวทาง ให ลูก ดวย เถิด คะ 

 ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ   ดวย ความ เคารพ 
 
 คำ ตอบ 
    พระพุทธ โค ดม สอน บุคคล ผู ศรัทธา   นำพา ชีวิต ไป สู 
ความ พน ทุกข   มิ ให เชื่อ คำ ทำนาย   ( พยากรณ )   และ มิ ให เชื่อ คำ 
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พูด ที่ ออก จาก ปาก ของ คน   ( กา ลาม สูตร )   แต หาก ใคร ผู ใด ได 
พฒันา จติ   จน เขา ถงึ ปญญา สงูสุด ระดบั โลกิยะ และ โลกุ ต ตระ ได 
แลว   ยอม รู   เห็น   เขาใจ   ใน สิ่ง ที่ ไดยิน ได ฟงได อยาง ถูก ตรง   ตาม 
ความ เปน จรงิ แท   ดงั นัน้ ผู รู จรงิ จงึ ม ีจติ เปน อสิระ จาก คำ พดู ใดๆ   
แลว ไม ทำให เกดิ อารมณ เครยีด   ไม ทกุข ใจ ตลอด จน ไม เสยีใจ เกิด 
ขึน้ กบั จติ   ตรง กนั ขาม   คน รู ไม จรงิ   ยอม เอา จติ เขา รองรับ คำ พดู 
ของ คน   ทำให ม ีอารมณ และ อารมณ ไม ด ีอยู ทกุ ขณะ ตืน่   และ ยิง่ ผู 
ถาม ปญหา ไม นำ ตวั เอง เขาไป ของ เกีย่ว กบั การ ดดู วง   ความ ทกุข 
ยอม หาย ไป ได มาก   และ หาก พัฒนา จิต จน เกิด ดวงตา เห็น ธรรม 
เบือ้ง ตน ได แลว   ความ ทกุข ยอม เหลอื นอย เทา ขี ้ฝุน ตดิ ปลาย เลบ็   
และ โอกาส การ เปน พอ ลูก กัน ใน ทาง ธรรม   ยอม มี ได เปน ได 
 
   
  ๘๔ .   ยังเห็นไมตรง
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย สนอง 
   หนู เปน คน หนึ่ง ที่ ตั้งแต เมื่อ ได อาน หนังสือ   ทาง 
สายเอกแลว   มี ความ เขาใจ มาก ยิ่ง ขึ้น   ทาน อาจารย ได ตอบ 
คำถาม ตาง ๆ     ที่ หนู เคย สงสัย มา แทบ จะ หมด สิ้น    ตอน นี้ หนู 
มั่นใจ และ ศรัทธา ใน คุณ พระ รัตนตรัย มาก   ๆ   
   วัน นี้ หนู มี ความ ประสงค อยาก ถาม อาจารย สัก ขอ หนึ่ง 
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   เมื่อ ประมาณ สัก สอง สาม ป ที่ ผาน มา   มี อยู ชวง หนึ่ง 
หนู ทำบุญ ใส บาตร พระ บอย   ๆ    แทบ จะ ทุก วัน   รูสึก มี ความ สุข ที่ 
ได ทำ แบบ นั้น   ตั้งแต ตื่น ตี   ๔.๓๐   แลว ก็ หุง ขาว   ทำ กับขาว   เพ่ือ 
ไป ใส บาตร พระ ประมาณ วัน ละ   ๘   ถึง   ๙   รูป   บาง วัน ก็ มาก ถึง   
๑๒   รูป   เอา กับขาว และ ผล ไม ไป ใส บาตร   ถา ไม พอ ก็ เตรียม 
ปลา   กระปอง อยาง ดี ไป ดวย   แต ก็ ไม เคย ตอ เน่ือง   ๗   วัน   บาง 
ครั้ง เวน บาง วัน สอง วัน   หนู คิด วา คง ไม เปน มหา ทาน เพราะ ไม 
ตอ เนื่อง   ๗   วัน   ใช หรือ ไม คะ 
   ความ ศรัทธา ของ หนู นั้น มี อยู   แต จะ ขึ้น กับ วา พระ 
ที่ หนูใส บาตร   บาง ครั้ง เปน พระ ใหม   แต หนู จะ พยายาม นึก 
เสมือน วา ได ใส บาตร พระพุทธ องค   และ คิด วา ได เปน ผู หนึ่ง   ที่ 
ชวย สานตอ อายุ พระพุทธ ศาสนา   ทำให หนู มี ความ สุข   ทุก วัน นี้ 
หนู ไม ได ไป วัด และ ทำบุญ ใส บาตร เลย   แต ก็ คิด อยู วา อยาก จะ 
ทำเชนนั้น อีก   ถา มี โอกาส 
   ถา หนู จะ ได ทำบุญ ใส บาตร   และ คิด วา เสมือน วา ได ใส 
บาตร พระพุทธ องค   จะ เปนการ สมควร   หรือ ไม อยางไร   ทาน 
อาจารย กรุณา ชี้แนะ คะ 
   อนึ่ง หนู จะ สวด มนต บท สรรเสริญ คุณ พระ รัตนตรัย 
อยูบอย   ๆ    เมื่อ สวด   ก็ พยายาม สวด ดวย หัวใจ ที่ ระลึก ถึง คุณ 
พระรัตนตรัย จริง   ๆ    บาง ครั้ง ถึง กับ น้ำตา ไหล   และ หนู จะ 
อธิษฐาน   ขอ ให หนู ได ทราบ ใน คุณ พระ รัตนตรัย     หนู กราบ 
ขอบพระคุณ ทาน อาจารย และ ทีม งาน ทุก ทาน คะ 
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คำ ตอบ 
               สาธุ   ใช ครบั   การนำ อาหาร ไป ใส บาตร ภกิษ ุสงฆ   และ คดิ 
วา ได ใส บาตร กบั พระพทุธเจา    เปน ความ เหน็ ผดิ ที ่คดิ หลอก ตวั เอง   
ผู ปรารถนา เขา ถึง ธรรม ของ พระพุทธ องค   ยอม ไมมี ความ คิด ดัง 
กลาว   อนึง่   การ เอาใจ ไป จดจอ อยู กบั การ ประพฤต ิตาม บญุ กริยิา 
วัตถุ   ๑๐   หาก ประพฤติ ได ถูก ตรง   ยอม มี บุญ เกิด ขึ้น   และ การ 
สวดมนต กอน นอน   หลัง สวด มนต เจริญ จิตตภาวนา   มี อานิสงส 
เปน บุญ ใหญ   ดวย เหตุ นี้ หาก ผู ถาม ปญหา มี ความ เห็น ถูก ตรง   บุญ 
ยอม เกิด ขึ้น   และ ยัง เปน ฐาน นำพา ชีวิต ไป สู ความพนทุกขได 
   
   
 ๘๕ .   ผิดศีลหรือไม
 
 คำถาม
   สวัสดี คะ อาจารย     
   ดฉินั เพิง่ เริม่ ฟง ธรรมะ บรรยาย จาก อาจารย   ใน สวน ที ่
อาจารย กลาว วา   เรา ควร จะ เลือก อาชีพ ที่ ไม เปน บาป   และ ถูก 
ตอง ทาง โลก   ทาง ศีล   และ ทาง ธรรม   และ ถา เรา ทำ รา นอาหาร   
ที่ ปรุง จาก เนื้อ สัตว ปกติ   เชน หมู   ไก   สัตว ทะเล   โดย ซื้อ เนื้อ สัตว 
เหลา นัน้ จาก ตลาด มา   ไม ได ฆา เอง   อาชีพ ถอืวา ผดิ ทาง ศลี   และ 
ธรรม หรือ เปลา คะ 
   ขอบคุณ อาจารย ลวง หนา นะ คะ 
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   คำ ตอบ 
   การ เปด ราน ขาย อาหาร ที่ ปรุง ขึ้น จาก เนื้อ สัตว ที่ ซื้อ หา 
มา จาก ตลาด   ไม ถือวา เปนการ ผิด ศีล ขอ ปาณาติบาต    แต หาก 
สั่ง แมคา ให เตรียม เน้ือ สัตว ตาม ปริมาณ ที่ ตองการ    อยาง นี้ 
ถอืวา เปน ผู สัง่ ฆา สตัว โดย ปริยาย    ถอืวา ผดิ ศลี ขอ ปาณาตบิาต   
และ การ ซื้อ โดย ทั่วไป   ไม ถือวา ประพฤติ ทุศีล   แต อาจ ผิด ธรรม 
ใน กรณี ที่ จิต วิญญาณ ของ อดีต เนื้อ สัตว    จอง เวร กับ คน ที่ เอา 
เนื้อ ของ เขา ไป บริโภค 
  
   
 ๘๖ .   รับจางถอนผมหงอก
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 
   คือ ผม กำลัง คิด จะ เปด ราน รับจาง ถอน ผม หงอก   แต ก็ 
กำลงั จะ พยายาม รกัษา ศลี   ๕   อยาง เครง คดั ดวย   แต ดวย ความ 
ที่ ชอบ คิด เล็ก คดิ นอย 
   จงึ คดิ ไป วา   ถา เรา ไป ถอน ผม ผดิ เอา เสน ที ่เปน ผม ดำ ตดิ 
ออก มา   ๑ .   เรา จะ ผิด ศีล ขอ   ๒   ไหม   ที่ เรา ไป ดึง เอา ผม ดำ ของ 
เขา ออก มา ดวย จะ เปนการ ลัก ขโมย หรือ ถอน ออก มา โดย ไม ได 
รับ อนุญาตไหม       ๒ .   แลว ผม จะ ผิด ศีล ขอ   ๔   ไหม ครับ   เพราะ 
วา เรา ติด ปาย วา รับจาง ถอน ผม หงอก   แลว ดัน ไป ดึง เอา ผม ดำ 
เขา หลุด ออก มา ดวย 

๑๖๗



www.kanlayanatam.com

    แลว มี อีก ราน เขา เปด บริการ มา กอน เขา คิด   ชม . ละ   
๑๐๐   บาท   แต ผม จะ คิด เพียง แค   ช.ม . ละ   ๕๐   บาท เทานั้น เพราะ 
ผม ไม อยาก เอา เปรียบ ลูกคา เกิน ไป ทำ แค พอ เลี้ยง รางกาย นี้ ได 
เทานั้น   จะ เปนการ ไป เบียดเบียน ราน อื่น   หรือ ไป แยง ลูก คา ใคร   
ผิด ศีล ไหม ครับ   ตอน นี้ ผม ทำ อะไร กลัว เร่ือง ผิด ศีล มากๆ เลย 
ครับ   ผม เลย อยาก จะ ขอ การ สงเคราะห จาก ทาน   ดร . สนอง   
วรอุ ไร   แนะนำ ผม ใน เร่ือง เหลา นี้ ครับ 
   กราบ ขอบพระคุณ อาจารย ดวย ความ เคารพ อยาง 
สูงครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ไมมี เจตนา และ เจาของ เสนผม ไม ผูก พยาบาท   
ถือวา ไม ผิด ศีล ขอ อ ทินฺ นา ทาน   แต ผิด ธรรม ตรง ที่ ขาด สติ   ไป 
ถอน เอา เสน สี ดำ ออก มา ดวย 
   ( ๒ )   เมือ่ ม ีผู มา ใช บรกิาร   แลว ผู ให บริการ มไิด พดู วา   จะ 
ไม ถอน ผม ดำ ออก มา   แต ผู ให บริการ ขาด สติ   จึง มี เสนผม สี ดำ 
ถูกถอน ออก มา ดวย โดย ไม เจตนา   ถือวา มิได พูด เท็จ   จึง ไม ผิด 
ศีล ขอ   ๔ 
   การ ให บริการ ถอน ผม หงอก   โดย คิด คา บริการ ต่ำ กวา 
ราน อื่น   แลวไป ทำให จำนวน ลูกคา ของ ราน ที่ คิด แพง กวา ลด ลง   
ไม ถือวา ผิด ศีล ขอ อ ทินฺ นา ทาน   เพราะ ราน ที่ คิด ราคา แพง   มิได 
เปน เจาของ ของ ผู มา ใช บริการ   แต ราน ที่ คิด ราคา ต่ำ กวา   อาจ 
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ถูก จอง เวร ได   ดัง ตัวอยาง ของ พระพุทธ โค ดม ถูก พระ เทว ฑัต 
จอง เวร   ทั้งนี้ ดวย เหตุ ใน อดีต เคย ซื้อ ถาด ทองคำ จาก เจาของ   
ดวย การ ให ราคา ที่ สูง กวา   ที่ อดีต พระ เทว ฑตั มา ขอ ซื้อ 
   
    
 ๘๗ .   อรูปกรรมฐาน
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   อ . สนอง   ครับ 
   จาก ที่ อาจารย ได บอก วา   อรูป   ๔   เปน สมถ กรรมฐาน 
หนึ่ง ที่ เขา ได กับ ทุก จริต   อยาก ให อาจารย แนะนำ วิธี ปฏิบัติ ที่ 
ถูก ตอง ครับ วา   การ กำหนด ชอง วาง หา ที่สุด ไม ได   จะ ทำ ตอง 
ทำ อยางไร ครับ   เปนการ หลับตา กำหนด ภาพ ที่ เห็น   ดำๆ   มืดๆ   
หรือ เปนการ มโนภาพ ให ยิ่ง ขึ้น ไป   วา ตนเอง ถูก หอมลอม ความ 
วาง เปลา ใน ทกุ ทศิทาง   เปรียบ เสมอืน ลอย อยู ใน อวกาศ     อยาง 
นี้ จะ ถูก ตอง ไหม ครับ 

 ขอบพระคุณ อาจารย ที่ เมตตา ตอบ คำถาม ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   การนำ เอา หน่ึง ใน อรปู   ๔   มา ใช พฒันา จติ   ( สมถ ภาวนา )   
ให ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิ  ตอง เอา จติ ไป ระลกึ อยู กบั อากาศ วา   อากาศ 
เปน ชอง วาง ที่ หา ที่สุด มิได   ผู มี ศีล และ มี สัจจะ คุม ใจ   เมื่อ ระลึก 
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อยู เชน นี้ ทุก ครั้ง ที่ นึก ได   ระลึก อยู ทุก ครั้ง ที่ วาง จาก งาน ที่ ทำให 
กับ สังคม   จิต ยอม เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ 
   การ ระลึก ถึง อากาศ เปน ชอง วาง หา ที่ สิ้น สุด มิได   ควร 
นั่ง หลับตา แลว ไม เอา จิต ไป จดจอ อยู กับ ภาพ ที่ เห็น เปน สี ดำๆ 
มืดๆ   แต เอา จิต ไป จดจอ อยู กับ อากาศ ที่ โปรงใส   วา เปน สิ่ง ที่ 
วาง เปลา หา ที่ สิ้น สุด มิได   นั่น แหละ จึง จะ เปน วิธี ภาวนา   ที่ นำ ไป 
สู ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ของ จิต   
 
  
   ๘๘ .   เอาเขาเปนครู
 
 คำถาม  
   ขอ ทาน อาจารย เมตตา แนะนำ หนอย ครับ   ผม ตอง รวม 
งาน กับ เพื่อน รวม งาน ที่ โลภ มาก และ เห็น แก ตัว   อีก ทั้ง ขี้ โกง ทุก 
ครั้ง ที่ มี โอกาส   จะ ทำ ยัง ไง ไม ให ทุกข และ เผลอ ไป ทำบาป ครับ   
ขอ ขอบพระคุณ ทาน อา จาร ย มากๆ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   มนษุย เปน สตัว สงัคม ที ่จะ ตอง ม ีเพือ่น   ผู รู จงึ ไม ตดั ใคร 
ออก จาก ความ เปน เพือ่น   แต ผู รู เกิด มา เพือ่ เรยีน รู คน   เรยีน รู วธิ ี
ทำงาน   ฉะนั้น จง มอง ทัศนคติ เร่ือง คน ให ออก   แลว เลือก คน ให 
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เหมาะ สม กบั งาน   ตาม ที ่ฝร่ัง เรยีก วา   put   the   right   man   to   the   
right   job   แลว เรา จะ ได ประโยชน จาก การ มี คน ชวย ทำงาน 
  สวน เรื่อง ความ เห็น แก ตัว และ ความ เปน คน ขี้ โกง 
ของเขา   เรา ตอง ทำ จิต นิ่ง แลว ดู ให ออก วา   ผู มี ปญญา ทาง โลก   
(สุตมย ปญญา และ จินต ามย ปญญา )   สูง   ยอม มี ความ เห็น แก 
ตัว   ( ego )   ใหญ   ซึ่ง เปน เร่ือง ธรรมดา   ที่ ผู รู จะ มอง เขา เปน ครู 
สอน ใจ ตัว เอง   วา เขา เปน คน พรอง   เปน คน ขาดแคลน   เปน คน 
ไม เต็ม   ไม อิ่ม   ไม พอ   เขา จึง ประพฤติ คดโกง   เมื่อ ใด ที่ กรรม 
ชั่ว ให ผล   ผู ประพฤติ ชั่ว ยอม ได รับ อกุศล วิบาก เปน ความ วิบัติ 
แหง ทรัพย   และ ผล ของ อกุศล กรรม ยัง สง ไป ถึง ชาติ หนา   ตอง 
ไปเกิด เปน สัตว เปรต อีก ดวย   (  สอง เดง )   เมื่อ ผู รู เห็น ทาง ชีวิต ที่ 
ยาว ไกล   และ เหน็ ผล ของ กรรม ตดิตาม ขาม ภพ ชาติ ได   ผู รู จะ เอา 
เขา เปนครู สอน ใจ ตัว เอง   วา เรา จะ ไม ประพฤติ คดโกง เชนเขา   
แลวเรา ก็จะ ไม ไป เกิด เปน สัตว เปรต ใน ชาติ หนา 
 
 
   ๘๙ .   ไมถูกโรคกัน
 
 คำถาม
   กราบ รบกวน อาจารย สนอง คะ 
   หน ูเปน คน หน่ึง คะ ที ่เคย ทำบุญ แลว ไม ได ทำ มา นาน แลว 
คะ   แลว ตอน นี ้อยู อยู ก ็อยาก ทำบญุ   สวด มนต แผ เมตตา   กเ็ลย ได 
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พบ กบั ทาน อาจารย ทาง อนิเตอร เนต็ คะ    เรือ่ง ที ่ถาม ทาน อาจารย 
มี อยู วา หนู เปน คน ที่ ไม คอย มี เรื่อง อะไร กับ ใคร คะ   ใคร นินทา ใคร   
ก็ ฟง บางที ก็ เติม นิด หนอย พอ คุย กัน ได   แต ถา เรื่อง นินทา มัน บาป 
หรอื วา มากกวา ปกต ิหน ูกจ็ะ คอย เปน คน เบรค คะ   แต ตอน นี ้ม ีอ ยู 
วา   หนู เปน ลูก สะใภ เจาของ ราน คะ   อยู ที่ นิวซีแลนด   ตอน นี้ ได รับ 
คน ไทย อายุ นอย กวา หนู สาม ป มา ทำงาน   หนู รูสึก ไม ชอบ ขี้ หนา 
มากๆคะ   โดยท่ี เขา ไม ได ทำ อะไร หน ูเลย นะ คะ   ถา มอง ใจ เปนกลาง   
เขา ก็ เปน คน นา รัก นะ คะ   มี มารยาท   แต ปญ หา คือ หนู ไม ชอบ   ไม 
ถูก ชะตา เขา เลย นะ คะ    คือ ตอน นี้ หนู ก็ พยายาม ไม คิด   ไม สนใจ   
เวลา คดิ กพ็อ รู ก ็วาง ได นดิ หนอย คะ   แต อารมณ ไม ชอบ นอง เขา ม ี
เยอะ มากๆ เลย คะ   แลว หน ูจะ ตอง ทำ ไง ด ีคะ   หน ูพยายาม ไม มอง 
ไม พดู   แต อา รมน ไม ชอบ เขา ม ีมาก เลย คะ   แลว หนู จะ ตอง ทำ ไง คะ   
หนู วา หนู บาปหนา แน แน เลย ถา เจอ นอง เขา ทุก วัน นะ คะ       

 หนู กราบ ขอบพระคุณ ลวง หนา นะ คะ 
 
  คำ ตอบ 
   บาป ให ผล เปน ความ ไม สบาย กาย   ไม สบายใจ   บาป ยอม 
เกดิ ขึน้ กบั ผู ม ีกำลงั สติ ออน อยู ใน ดวง จติ   ความ รูสกึ ไม ชอบ ขี ้หนา   
ยอม ปรากฏ เปน อารมณ หมั่น ไส   เปน อารมณ รังเกียจ   จึง ได เกิด 
ขึ้น   ทั้งนี้ เปน ไป ตาม กฎ แหง กรรม   วา ใน อดีต ของ ผู ถาม ปญหา   
เคย ประพฤติ อกุศล กรรม กับ เขา มา กอน   เม่ือ ทั้ง สอง โคจร มา 
พบ กัน   หน้ี เวร กรรม ตาม ทัน   จึง เกิด ความ ไม ชอบ ขี้ หนา   (  ทุกข 
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ใจ )   ผู รู ทุก สิ่ง ทุก อยาง   ( สัพพัญู )   สอน วา   “ เวร ยอม ระงับ ดวย 
การ ไม จอง เวร ”   หาก ผู ถาม ปญหา เชือ่ วา คำ สอน นี ้  เปน ความ จรงิ 
แท แนนอน   จง ทำใจ ให อภยั ทุก ครัง้ เมือ่ เหน็ เขา แลว ไม ชอบ ขี ้หนา   
ทำ ไป เรื่อยๆ จน กระท่ัง มี อารมณ สงบ และ เย็น   นั่น คือ เมตตา ได 
เกดิ ขึน้ แลว กบั จติ ของ เรา   เขา จงึ เปน เหมอืน คร ูผู ม ีพระคณุ   สอน 
เรา ให พัฒนา คุณธรรม   (  เมตตา )   เกิด ขึ้น กับ จิต ของ เรา  ผู รู   รวม 
ถงึ ผูตอบ ปญหา นยิม ประพฤต ิเชน นี ้  แลว บาป ยอม ไม เกดิ   ซำ้ ยงั 
ทำให ใจ มี ความ สุข   ดวย อารมณ ที่ สงบ และ เย็น อีก ดวย 
   
   
  ๙๐ .   ปลวกข้ึนบาน
 
 คำถาม
  เรียน ทาน   ดร . สนอง   ว รอุ ไร     ที่ เคารพ 
   สวัสดี คะ อาจารย   หนู ได ติดตาม หนังสือ ของ อาจารย 
มา ตลอด  ตั้งแต ได อาน ตาม รอย พอ   ก็ พยายาม เอา คำ สอน มา 
ฝก และ ปรับปรุง ความ คิด ไป ใน ทาง สัมมา ทิฐิ   แต ขณะ นี้ หนู มี 
ปญหา คือ   บาน ที่ อาศัย อยู เปน บาน ไม และ มี ปลวก ขึ้น   ควร จะ 
ทำ อยางไร โดย ไม ทำราย ตอ กัน 

ขอ ขอบคุณ อาจารย ที่ ได ตอบ คำถาม ของ หนู ดวย คะ
 ขอ แสดง ความ นับถือ 
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คำ ตอบ 
   ปญหา ยอด ฮติ   เรือ่ง ปลวก ขึน้ บาน   ม ีวธิ ีแก ปญหา อยาง 
ใด อยาง หนึ่ง ดังนี้ 
   ( ๑ )   อุทิศ บาน ให ปลวก เปน ทาน 
   ( ๒ )   ปลูก บาน ใหม ให สวน ที่ อยู ติด กับ ดิน เปน คอนกรีต 
   ( ๓ )   พระ ปา ใช ผา ชบุ นำ้มนั ขีโ้ล   พนั รอบ โคน เสา ของ กฏุ ิ
ที่ ทำ ดวย ไม 
   ( ๔ )   คน โบราณ เลีย้ง ไก   ปลอย อยู กบั ดนิ   ใตถนุ ของ บาน   
ปญหา เรื่อง ปลวก ขึ้น บาน จึง ไม เกิด ขึ้น 
   ( ๕ )   โทรศัพท แจง บริษัท รับจาง กำจัด ปลวก ให มา แก 
ปญหา   แลว ตัว เอง ตอง พัฒนา จิต   จน สามารถ ปด อบายภูมิ ได   
วิธี นี้ หาก ทำได แลว   ยอม เปน วิธ ีที่ ดี ที่สุด 
 
 
 ๙๑ .   พนักงานไมซื่อสัตย 
 
 คำถาม
   กราบ เรยีน   ทาน อาจารย   สนอง   ว รอ ุไร   ที ่เคารพ อยาง 
สูง คะ 
   หนู มี ปญหา   ที่ ยัง หา ทางออก ไม ชัด คะ   คือ   บริษัท หนู 
บาง สาขา   ม ีพนกังาน   หวัหนา สาขา   รวม กนั ปดบงั   ตกุตกิ   เรือ่ง 
เงิน ของ บริษัท   ไม ทำ ตา มกฎ เกณฑ   ที่ บริษัท วาง ไว   เพ่ือ นำ เงิน 
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บริษัท ออก ไป ใช   ไป หมุน กัน คะ   แต ดู ตาม เอกสาร แลว   ไมมี 
อะไร ที่ ผิด ปกติ   มี แต พยาน บุคคล กับ ราย ชื่อ บุคคล ที่ เกี่ยวของ   
คือ   พนักงาน ทกุ คน ที่ ตุกติก   ทำ ผิด เหมือน กัน   ดวย จุด ประสงค 
เดียวกัน   เชน   เอา ญาติ   มา เขา ไฟแนนซ   โดยที่ ไม ตอง มา เซ็น ต 
เอกสาร   เปนตน   มีการ ปลอม ลาย เซ็น ต กัน   เพื่อ นำ เงิน ออก ไป 
ใช คะ   สอบ ขอมูล แลว เปน ความ จริง คะ
    จริง   ๆ    แลว ควร ให ออก   เพื่อ มิ ให เปน แบบ อยาง ที่ ไม 
ดี   แต ปญหา คือ   ผู บริหาร สาขา นี้   ซึ่ง เปน หลาน ของ แฟน หนู   
ปกปอง พนักงาน คะ   คือ   รู วา ผิด   แต ยอม ให อยู ตอ คะ   แต โดย 
สวน ใหญ แลว   พวก เรา ผู บริหาร   และ พนักงาน สาขา อื่น   ๆ    เขา 
ก็ รู กัน คะ   ไมมี ใคร เอา คน แบบ นี้ คะ   เพราะ ไม ซื่อสัตย 
   ผู บริหาร คน นี ้เปน ทอม คะ   โมโห งาย   ใจรอน   และ ไม พอใจ 
ที่ หนู ลง ไป ตรวจ สอบ ดวย ตัว เอง   มอง วา หนู กาวกาย   แต หนู ได 
แจง   ให รู ตั้งแต เกิด เหตุการณ แลว   วา หนู จะ เขาไป สอบ นะ 
   หนู มอง วา เปน เร่ือง ของ อัตตา   มิจฉา ทิฎฐิ   หรือ เปลา 
คะ   ทุก คน นา จะ มอง ถึง ผล ประโยชน ของ บริษัท มากกวา   แต   
เขา บอก วา   ความ ผิด อยู ที่ เรา ไม ใส ใจกฎ เกณฑ   ปลอย ให เกิด 
ชองวางข้ึน เอง   เอาผิด พนักงาน ไม ได   หนู วา กฎ เกณฑ   การ 
ทำงาน มี อยูดี อยูนะ   แต คน ไม ทำ ตาม ตาง หาก คะ 
   หนู ไม อยาก ม ีปญหา ขดั แยง กนัเอง   เขา ก ็เปน หลาน หนู   
เปน เจาของ บริษัท   กับ แฟน หนู เรา คุย กัน ไม ได   เร่ือง นี้   เพราะ 
เขาไมยอมรับ คะ   แต หนู มอง วา   คน สวน ใหญ ใน บริษัท มอง เรา 
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อยู วา  เรา ทำงาน กนั อยางไร    ทำไม ปลอย ให คน ไม ด ีรวม งาน ตอ   
ทั้ง ๆ  ที่รู 
 หนู พยายาม   ตั้งใจ ที่ จะ สราง คุณธรรม   ให เกิด ขึ้น ใน 
ใจ พนักงาน   ตั้ง โครงการ ดี   ๆ    ขึ้น มา   เชน   โครงการ รัก ดี   ทำ ดี   
แลว บอก ตอ   โครงการ จติ อาสา   นำพา พนกังาน ไป ชวย เหลือ คน 
อื่น   คือ   อยาก ฝก พนักงาน   ให นึกถึง คน อื่น   ให รูจัก   คุณธรรม   
เปนตน       พนกังาน บาง คน ก ็ด ีมาก   ทำ ผดิ แลว ยอมรับ ตัง้ใจ แกไข 
ใหม   แต กับ คน ใกล ชิด   ไม สามารถ ทำให เขา เขาใจ ได คะ   หนู ควร 
จะ ทำ อยางไร ดี คะ   เพื่อ ให เขา คิด ได เอง คะ . . . 
   ขอบพระคุณ ทาน อาจารย คะ   ที่ เปน ที่ พึ่ง ทาง ใจ ของ 
ทุก ๆ    คน   ขอ อำนาจ คุณ พระ ศรี รัตนตรัย   ดล บันดาล ให   ทาน 
อาจารย   และ ครอบครัว   ประสบ แต ความ สขุ   แขง็ แรง   อาย ุยนื   
เปน รมโพธิ์ รม ไทร   ให กับ ทุก   ๆ    ทาน   ตราบ นาน เทา นาน นะคะ     
 
 คำ ตอบ 
   การ พฒันา คน ไม เกง ให เปน คน เกง ทำได งาย   การ พฒันา 
คน ไม ดี ให เปน คน ดี ทำได ยาก กวา   ผู รู จริง ยอม แสวงหา เอา คน ดี 
แต ไม เกง   มา เปน ผู รวม ทำงาน   ตรง กนั ขาม   ผู รู ไม จริง คดั เอา คน 
เกง แต ไม ดี   มา เปน ผู รวม ทำงาน   ปญหา จึง ได เกิด ขึ้น 
   ( ๑ )   การ เปน หัวหนา   หรือ เปน ผู บริหาร หนวย งาน ที่ ดี   
ตอง มี คุณสมบัติ อยาง หน่ึง คือ   เวน ประพฤติ   อคติ   (  ชอบ   ชัง   
หลง   กลัว) 

๑๗๖



สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

   ( ๒ )   แสวงหา คน ดี มา ตั้ง เปน คณะ กรรมการ บริหาร 
จัดการ เรื่อง กฎ ระเบียบ ของ บริษัท   โดย ให มี การ ประชุม เกี่ยว 
กับ ปญหา นี้   พรอม เสนอ วิธี แกไข และ บันทึก ไว เปน หลัก ฐาน   สง 
ให ผู บังคับ บัญชา ที่ มี อำนาจ รับ ทราบ เพื่อ นำ ไป ปฏิบัติ   หาก ผู มี 
อำนาจ ไม สั่ง การ   ก็ ถือวา เปน เร่ือง ของ เขา 
   ( ๓ )   จัด ให มี การ อบ รม จริย  ธรรม   เชน   ทุก หก เดือน   
หรือ ทุก หนึ่ง ป   โดย กำหนด ตัว บุคคล ที่ จะ ตอง เขา อบรม   เปน 
บันทึก พิมพ   (   เขียน   )   ไว ให ชัดเจน 
   ( ๔ )   คน ที่ อยู ใกล ชิด ที่ มี อัตตา สูง   หาก ผู ถาม ปญหา 
ได พัฒนา ตัว เอง และ คน ที่ อยู รอบ ขาง ให เปน ผู มี คุณธรรม แลว   
ยอม มี โอกาส พัฒนา คน ไม ดี ให กลับ มา เปน คน ดี ได 
   
  
 ๙๒ .   จิตท่ีสัมผัสได
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   หนู โชค ดี ที่ รูจัก วิปสสนา กรรมฐาน แบบ ยุบ หนอ พอง 
หนอ มา เปน เวลา   ๕   ป   ได มี โอกาส ไป เขา กรรมฐาน ที่ วัด ป ละ 
ครั้ง   เจริญ สติ ดวย การ นั่ง สมาธิ และ การ เดิน จงกรม ที่ บาน บาง   
แต ไม ได ทำ สม่ำเสมอ   สวด มนต บาง เปน บาง วัน   ยัง ไม สามารถ 
ชนะ มาร ได   ชอบ ฟง ธรรมะ ทัง้ ทาง วทิย ุและ เทป เปน ประจำ   ทัง้ 
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ใน เวลา ทำงาน และ ที่ บาน     และ ชอบ อาน หนังสือ ธรรมะ   เมื่อ 
เดือน   พ . ค .   ป นี้ ได ไป เจริญ วิปสสนา กรรมฐาน ที่ วัด ร่ำ เปง เปน 
เวลา   ๗   วัน   ๗   คืน   การ ปฏิบัติ ธรรม ของ หนู ไม เคย ปรารถนา 
จะ ให เห็น สิ่ง ใด   หนู ตองการ ให จิต สงบ   เพราะ เปน คนใช สมอง 
คิด ตลอด เวลา   เปน ผู บริหาร ระดับ รอง คณบดี และ เปน นัก วิจัย   
จงึ ตองการ ฝก จติ ให อยู กบั การ กำหนด เทานัน้   ใน วนั ที ่  ๔ - ๖   ของ 
การ ปฏิบัติ ธรรม   มี สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น อยาง ที่ ไม คิด วา หนู จะ ประสบ 
ดวย ตนเอง   คือ   ใน ชวง พลบค่ำ ขณะ ที่ นั่ง สมาธิ ชวง หนึ่ง   จะ 
มอง เห็น ของ ใน หอง พัก   และ เห็น วา หอง สวาง เหมือน เปด ไฟ   
มอง เห็น สิ่งของ เครื่อง ใช ที่ วาง อยู ใน หอง ทั้งหมด   ทั้งๆ ที่ ไม ได 
เปด ไฟ ใน หอง   (หนู ปฏบิัติ ใน หอง พัก สวน ตัว )   ขณะ นั้น มี สติ รูสึก 
ตวั   รู วา หลับตา อยู   รู วา นัง่ อยู   แต ดวย ความ โง   กำหนด ไมทนั วา   
เหน็ หนอ   จงึ ทำให ความ สงสยั ครอบงำ จติ   ได สง อารมณ กบั พระ 
อาจารย   ทาน ชีแ้นะ วา ให กำหนด ไว เทานัน้   ใน วนั ตอ มา ประมาณ 
ชวง เวลา เดียวกัน    ไดยิน เสีย งขยุม ถุง พลาสติก แบบ ดัง มากๆ   
เหมอืน อยู ขาง ห ู  ตกใจ กบั เสยีง   กำหนด ไมทนั อกี แลว   แถม สงสยั 
วา     เสียง อะไร       ลืม การ กำหนด   มัว แต เอาใจ ไป จดจอ กับ เสียง   
เสียง กลับ ลด ลง แบบ ลม พัด ถุง ไหวๆ   เทาน้ัน   เม่ือ เสียง นาิกา 
ดงั   ลมืตา ด ู  ก ็เปน ถงุ ใส ของ ที ่ถกู พดัลม เทานัน้ เอง   อกี วนั ได กลิน่ 
หอม ของ ดอกไม ใน ชวง กลาง วนั ขณะ นัง่ สมาธ ิ  ไดกลิน่เปน พกัๆ   
คราว นี้ กำหนด วา   กลิ่น หนอ   ๆ    ๆ    และ ไม ได สนใจ 
  เนื่องจาก หนู เปน นัก วิทยาศาสตร คะ   อาน หนังสือ 
ธรรมะ ทาง ปริยัติ มา บาง   แต ยัง ไม เขาใจ วา เกิด อะไร ขึ้น กับ จิต 
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ของ หนู ใน ขณะ นั้น   ทำไม จึง เห็น ทั้งๆ ที่ หลับตา    ทำไม หู จึง ดี มาก   
และ เหมือน กับ ไดยิน เสียง สวด มนต ของ พระ ลอย มา ไกลๆ ดวย   
สวน เรื่อง กล่ินนั้น   หนู คิด วา อาจ เปน ดอกไม ก็ ได    ปญญา ทาง โลก 
ของ หนู   ( รศ.ดร.)   ไม สามารถ ตอบ ขอ สงสัย นี้ ได   จึง ขอ ความ 
เมตตา อาจารย ชีแ้นะ ดวย คะ   เหตกุารณ แบบ นี ้เหมอืน กบั ที ่เรียก 
วา   หู ทิพย   ตา ทิพย   ไหม คะ   แต หนู ไม ได ติดใจ วา จะ ตอง ทำให ได 
แบบ นี้ อีก   เพราะ หนู ปรารถนา การ หลุด พน จาก สงสาร วัฏ   ถาม 
พระ และ แม ชี วา ทำไม จึง เกิด แบบ นี้   ทาน ตอบ วา ให กำหนด ไว   แต 
ความ อยาก รู เน่ืองจาก เปน นกั วจิยั ว ิทยา ศาสตร   จงึ อยาก รู วา เปน 
เพราะ อะไร   หนู คิด วา อาจารย คง เขาใจ ความ คิด ของ หนู คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ ใน ความ เมตตา ของ อาจารย คะ     
 
 คำ ตอบ 
   ผู ที ่พฒันา ปญญา ทาง โลก   ( ส ุตมย ปญญา และ จนิตามย 
ปญญา )   มา จนถึง ระดับ ปริญญา สูงสุด   และ มี ตำแหนง ทาง 
วิชาการ สูงสุด เปน ศาสตราจารย   หรือ มี ตำแหนง ใน หนวย งาน   
เปน อธกิารบด ีหรือ เปน อธบิด ี  ฯลฯ   พวก นี ้ยงั เปน ผู ที ่ไมรู จรงิ แท   
เรียก ความ รู หรอื ปญญา เชน นี ้วา   อวชิชา   จงึ ยงั ม ีความ สงสยั   ไม 
สามารถ พิสูจน ได วา   เทวดา มี จริง หรือ ไม   ทำ ดี ได ดี ทำ ชั่ว ได ชั่ว   
เปน ความ จริง หรือ ไม   ฯลฯ   จึง ยัง มี จิต เปน ทาส ของ กิเลสมาร   
จึง เห็น วา โลกธรรม   เชน   ยศ   ตำแหนง   อำนาจ   ฯลฯ   เปน สิ่ง ที่ 
มี คา   ตอง แสวงหา มา ไว กัน ตน 
  เรือ่ง การ เห็น สิง่ ตางๆ ได ใน ขณะ หลับตา   การ ได สมัผสั 
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กลิ่น อัน เปน ทิพย   และ การ ไดยิน เสียง อัน เปน ทิพย   เหลา นี้ มิได 
เนือ่ง มา จาก การ ทำงาน ของ จกัขุ ประสาท   ฆาน ประสาท   และ มไิด 
เน่ือง มา จาก การ ทำงาน ของ โสต ประสาท   แต เน่ือง มา จาก การ 
พัฒนา จิต จน มี ความถ่ี คลื่น เปน ระเบียบ ดีแลว   ผู ที่ แส วงหา ความ 
รู หรือ เรียน จบ จน สูงสุด ใน ทาง โลก   รอย คน พัน คน   จึง ไม สามารถ 
เขา ถงึ เหตุผล หรือ ความ จรงิ   ที ่อยู นอก ระบบ ประสาท สมัผสั   ทัง้นี ้
เปน เพราะ กำลัง ของ ความ รู ทาง โลก   ยัง เขา ไม ถึง เหตุ และ ผล ที่ 
เปน ความ จริง สูงสุด นี้ ได   ดัง นั้น ผู ปรารถนา นำพา ชีวิต ให พน ไป 
จาก วัฏฏะ   ตอง ใช ปญญา เห็น แจง   ( โลกุ ตตร ญาณ)   กำจัด กิเลส 
ที่ คาง คา อยู ใน ใจ   ( สัญ โยชน หรือ สังโยชน   ๑๐ )   ให หมด ไป ได เมื่อ 
ใด แลว   ความ สมปรารถนา ใน สิ่ง สูงสุด   จึง จะ มี โอกาส เกิด ขึ้น ได 

๙๓ .   มิไดเน่ืองมาจากช่ือ
 
 คำถาม
  สวัสดี คะ 
  หนู อยาก สอบถาม เรื่อง การ เปลี่ยน ชื่อ และ นามสกุล 
คะ   เมื่อ ไม นาน มา นี้   นอง สาว ได ไป หา อาจารย ทาง ดาน ศาสตร 
การ ตัง้ ชือ่   และ ตวัเลข เคา บอก วา นามสกลุ ของ หนู ไม ด ี  ชือ่ ก ็ไม 
ด ีควร จะ เปลีย่น   เพราะ จะ ทำให เกดิ เร่ือง ราย กบั ชวีติ   กอน หนา 
นัน้ เขา ก ็ทำนาย เรือ่ง ตางๆ   เกีย่ว กบั ตวั นอง สาว ได ถกู ตอง   นอง 
หนู เลย มี ความ เชื่อ ถือ มาก   และ อยาก จะ ไป เปล่ียน ชื่อ สกุล ตาม 
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ที่ เขา แนะนำ   หนู รู วา ชื่อ + นามสกุล   เปน เพียง สิ่ง สมมติ ใน โลก 
นี้..   เรา ตอง เปลี่ยน ที่ ตัว เรา ไมใช อยาง อื่น . . .   ถู กไหม คะ อาจารย 
.. . .   ถา เขา มี เคราะห อยาง นั้น ควร ทำ อยางไร คะ . . .   ขอบคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ความ เหน็ ของ ผู ถาม ปญหา นัน้ ถกู ตรง ตาม ธรรม แลว   คน 
เรา จะ ดี หรือ ชั่ว มิได อยู ที่ ชื่อ และ นามสกุล   แต อยู ที่ การกระทำ ที่ 
เปน บุญ กุศล   ชื่อ และ นามสกุล ยอม ไมมี ความ หมาย ใดๆ   ดัง เชน 
   ชื่อ   “ อหิ ง สกะ ”   แปล วา   ความ ไม เบียดเบียน ใคร   แต 
มีพฤติกรรม เปน โจร ฆา คน   ( โจร อง คุ ลี มาล ) 
   ชื่อ   “ อชา ต ศัตรู ”   แปล วา   ไม เปน ศัตรู   แต ยัง ประพฤติ 
ฆา พอ   ( พระ เจา พิมพิ สาร )   ได 
   คน ม ีเคราะห ไม ด ี  เหตุ เพราะ เคย ประพฤต ิอกศุล กรรม   
และ เกบ็ บนัทกึ ไว ใน ดวง จติ   เมือ่ อกศุล กรรม ให ผล   เคราะห ไม ด ี
จึง เกิด ขึ้น   ดัง นั้น ผู ใด ประสงค ให ตัว เอง เปน ผู มี เคราะห ดี   ตอง 
คิด   พูด   และ ทำ   ใน สิ่ง ที่ ไม ผิด กฎหมาย   ไม ผิด ศีล   และ ไม ผิด 
ธรรม   โอกาส พบ แต เคราะห ดี จึง จะ เกิด ขึ้น 
   สริ ิมา โสเภณี แหง แควน มคธ   เปน ผู ม ีเคราะห ด ีได   ดวย 
การ เลิก ประพฤติ มจิฉาชีพ   แลว หนั มา ประพฤติ ทาน   ศลี   ภาวนา   
จน จติ บรรลุ ความ เปน พระ โสดาบัน ใน ขณะ ยงั เปน ฆราวาส   ตาย 
จาก โลก มนษุย แลวไป เกดิ เปน สริ ิมา เทพนาร ี  อยู ใน สวรรค ชัน้ ปร 
นิม มิต วสว ตี  
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๙๔ .   มิจฉาทิฏฐิในทางธรรม
 
 คำถาม
  กราบ ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร ครับ 
   กระผม เคย ถาม ทาน อาจารย เรือ่ง ถอน ผม หงอก ไป คร้ัง 
หนึ่ง แลว   กระผม ขอก ราบ ขอบพระคุณ  ทาน อาจารย ดวย ครับ 
ทำให กระผม รูสึก ดีใจ ที่ จะ ได ทำ อาชีพ ที่ ไม ผิด ศีล   ๕   แต ตอน นี้ 
กระผม ยัง สงสัย อยู อีก เรื่อง หนึ่ง วา   ผม เคย คิด วา ลูกคา ที่ เขา มา 
ใน ราน   เขา นอน ให ถอน ผม หงอก เขา ก็ จะ เพลิน   มี ความ สุข สบาย   
แบบ นี้ เปน มิจฉา ทิฏ ฐิ ไหม ครับ   แลว จะ สง เสริม ให ลูกคา มี โมหะ 
ไหม ครบั   เพราะ กระผม กลวั จะ ทำ ผดิ กบั คำ สัง่ สอน ของ พระพทุธ 
องค นะ ครับ   แลวก ระ ผม ควร ตั้ง เจตนา อยางไร ดี จึง จะ ไม เปน 
มิจฉา ทิฏฐิ   ผม กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย อีก ครั้ง ครับ 
   กราบ ทาน อาจารย ดวย ความ เคารพ ใน ทาน อาจารย   
ดร.สนอง   ว รอุ ไร   อยาง สูง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   การ ถอน ผม หงอก   แลว เกิด ความ เพลดิเพลนิ ความ สขุ 
สบาย ของ ลูกคา   ใน ทาง โลก มิได ถือวา เปน   มิจฉา ทิฏฐ ิ  แต กาม 
สุข ที่ เกิด ขึ้น กับ จิต ของ ลูกคา   มิ อาจ พัฒนา ไม สู ความ พน ทุกข 
ได  รวมถึงผู ให บริการ ดวย   ทั้งนี้เนื่องดวยเหตุเปนมิจฉาทิฏฐิ 
ในทางธรรม ครับ
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๙๕ .   ขอโทษ - ขอขมากรรม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย  ดร. สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ 
   ผม อยาก เรียน ถาม เปน ความ รู เพื่อ ให ทราบ แนวทาง 
การ ปฏบิตั ิตน เพือ่ การ ครอง เรอืน ที ่ด ี  ผม ขอ ถาม ครัง้ นี ้เพียง ขอ 
แรก กอน ครับ . . . 
   ขอก ราบ เรยีน ถาม เกีย่ว กบั การ ขอ อโหสกิรรม ระหวาง 
สามี - ภรรยา - ลูก   และ   การ กลาว ขอโทษ   เหมือน กัน ไหม ครับ . . . 
   . . .   ผม มีอายุ มากกวา ภรรยา ประมาณ   ๑๖   ป   และ มี บุตร 
สาว   อายุ   ๙    ป     ใน อดีต ตั้งแต กอน และ หลัง มี ลูก . . . ผม และ ภรรยา 
จะ ม ีเรือ่ง ทะเลาะ เบาะ แวง กนั บอยๆ   ม ีการ ใช วาจา ไม สภุาพ ตอ กนั   
แต ไม เคย ใช กำลงั ทำราย กนั   อาท ิ  ความ เหน็ ขดั แยง กนั ทัง้ ใน เรือ่ง 
ความ คดิ และ วธิ ีการ เล้ียง ด ูบตุร  ,   ความ เห็น และ ความ คดิ แตก ตาง 
กนั ใน การ ทำงาน รวม กนั ( ภรรยา   มา รวม ทำงาน กบั บริษทั ของ ผม 
ซึง่ ผม เปน ผู กอ ตัง้ กอน แตงงาน กนั)     โดย สรปุ สาเหตุ สวน ใหญ มา 
จาก   อัตตา   และ   ขาด สติ . . . ( และ ขาด ปญญา) 
   อยาก เรียน ถาม ทานอาจารย    วา   “ ใน ขณะ ใด ขณะ หนึ่ง 
ที่ เรา รูสึก สำนึก วา เรา กระทำ ผิด ที่ ประพฤติ ปฏิบัติ ไม เหมาะ สม   
ตอ ภรรยา และ หรือ สามี ( ใน ทาง กลับ กัน )   เชน ใช วาจา ไม สุภาพ       
กลาว ราย   จน เปน เหต ุให รองไห   ขาวของชำ รดุ เสยี หาย   เสยี เงนิ 
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ทอง   และ ทรัพยสิน   เปนตน   การ กลาว คำขอ โทษ ตอ กัน และ กัน   
มี ผล เหมือน กับ การ ขอ อโหสิกรรม ไหม ครับ   ? 

 ขอ แสดง ความ นับถือ อยาง สูง 
  
 คำ ตอบ 
   การ ขอ อโหสิกรรม   ผู ถูก รองขอ ตอง กลาว วาจา วา ยก 
โทษ ให   หรือ สื่อ ดวย วิธี ใด ที่ บง ให รู วา ได ยก โทษ ให แลว   หน้ี เวร 
กรรม จึง เปน อัน ยุติ 
   สวน การ ขอโทษ   หมาย ถึง   ขอ ให เวน โทษ   แต ใน ทาง โลก 
กฎหมาย ไม เปด ให เวน โทษ ได   แม ผู ถูก กระทำ จะ ไม เอา ความ ใดๆ   
ผู กระทำ ไม ดี ยัง ตอง รับ โทษ ผิด ใน ทาง กฎหมาย อีก โสต หนึ่ง ดวย 
   สวน เรื่อง การ ขอ ขมา กรรม นั้น ตาง กัน   แม ประพฤติ 
ไม ผิด กฎหมาย แต ผิด กฎ แหง กรรม   เชน   คิด ปรามาส ผูทรง 
คณุธรรม   ตอง ขอ ขมา กรรม ตอ บคุคล หรอื ตอ สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์  โทษ 
นั้น จึง จะ ยุติ 
    
 
 ๙๖ .   พละ ๕ มีกำลังออน
 
 คำถาม
   สวัสดี ครับ   กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย สนอง ครับ 
   ผม ม ีปญหา ที ่จะ เรยีน ถาม ครับ   เนือ่ง มา จาก การ ปฏบิตั ิ
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ครับ   เนื่องจาก เวลา นั่ง วิปสสนา ใน ชวง แรก นั้น   จะ เกิด สมาธิ 
ที่ นิ่ง และ รูสึก เบา   และ มี อาการ ฟุง บาง แต ไม นำ จิต ไป นอก ตัว   
กาย จะ รูสกึ คลาย เกร็ง คือ ลักษณะ   ตรง   และ ใน จิต ที่ ดู จะ รูสึก 
วา กาย ใน ไม สามารถ ขยับ ได   รูสึก ตัว อยู พอ นั่ง ไป ได ระยะ หนึ่ง 
กาย ก็ จะ เอน ไป ดาน หลัง . . .   บาง ครั้ง ก็ เอนตัว ไป โดย รอบ   แต นั่ง 
ปฏบิตั ิใน บาง ครัง้ ก ็ไม เกดิ   แต จะ เกดิ เวทนา ให เหน็ แทน   ซึง่ นาน 
ครั้ง จะ เกิด เวทนา ซัก ที ครับ   กระผม ควร จะ แก ดวย วิธี ใด ครับ ที่ 
จะ สามารถ ดู จิต ได   และ เพื่อ ที่ จะ ไม เกิด ปติ ขึ้น อีก ครบั   ผม รูสึก 
วา ใน การ ปฏิบัติ ที่ ได ปฏิบัติ มา เกือบ   ๒   ป   จะ ติด อยู ที่ ปติ และ ไม 
ไป ถึง ไหน เทา ไหร ครับ 
   นอกจาก สมาธิ ที่ นิ่ง อยาง เร็ว ครับ   และ อีก อยาง ครับ   
ถา กำหนด ดู ที่ ลม หายใจ แลว   พอ ลม หายใจ ละเอียด จน จับ ไม ได   
เรา จะ ตอง นำ จิต ไป ดู ที่ ใด ครับ 

 ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ อาจารย ที่ เมตตา ครับ     
 
 คำ ตอบ 
   ทั้ง สอง ปญหา ที่ ถาม ไป   จะ ยุติ ลง ได 
ตอง พัฒนา จิต ให มี กำลัง   คือ   เจริญ พละ   ๕   
(สัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   และ ปญญา )   อยู ทุก 
ขณะ ตื่น 

๑๘๕
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๙๗ .   วัดหนองปาพง
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย       ดร .   สนอง   ว รอุ ไร 
   กระผม   นาย เพชร มณี   สิงห แจม   อายุ   ๔๑   ป   อาชีพ รับ 
ราชการ ครู   แตงงาน   ๑๗   ป แลว ครับ   แต ไมมี ลูก ครับ   ตอน นี้ 
โรงเรยีน ปด เทอม   ผม เลย ขอ อนญุาต ทาน ผู อำนวย การ โรงเรยีน 
ไป ปฏิบัติ ธรรม ใน ชวง วัน ที่   ๑๐ - ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๔   ผม กำลัง 
หาส ถานท่ี ปฏิบัติ ธรรม ครับ   ผม จึง ใคร ขอ คำ แนะนำ สถาน ที่ 
ปฏิบัติ ธรรม ใน ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ ให ดวย ครับ 

 กราบ ขอบพระคุณ เปน อยาง สูง ครบั 
 
 คำ ตอบ 
   แนะนำ ให ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่ วัด หนอง ปา พง   จังหวัด 

อุบลราชธานี   หาก ผู ถาม ปญหา พัฒนา จิต จน เขา ถึง 
ธรรม อยาง เจา อาวาส ได   …     สาธุ 

๑๘๖



สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

 ๙๘ .   หนูจิตตกคะ
 
 คำถาม
   กราบ เทา   อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร   ที่ เคารพ อยาง สูง 
   วัน นี้ หนู จิต ตก คะ   และ รูสึก ทอใจ   เม่ือ ได ฟง เร่ือง ราว 
ตางๆ   เชน 
   ๑ .   ม ีพี ่มาบ อก วา   พระ รุน ที ่ได รบั จาก หลวง ปู   ม ีพระธาต ุ
เสดจ็ มา เกาะ   และ ถาย รปู ไว ม ีแสง เปน สีๆ  คะ   ( ทำไม ของ หน ูไมม ี
บา งอะ คะ ) 
   ๒ .  รุน พี่ อีก คน   เดิม พี่ เขา นับถือ   พุทธ   เซน   หนู ก็ แนะนำ 
การ ปฏิบตั ิวปิสสนา   แลว พา พี ่เขา ไป ปฏบิตั ิกบั ยวุ พทุธ บาง   วดั ตาล 
เอน บาง   เม่ือ หลวง ปู มา บิณฑ บาต  หนู ชวน พี่ เขา ไป   เขา มา ดวย 
กัน แต ไม ยอม ใส บาตร   บอก วา   วัน นี้ ไม อยาก ใส   เพราะ เขา กำลัง 
มี ประจำ เดือน คะ   การ มี ประจำ เดือน มัน สกปรก   ไม ควร ใส บาตร 
อยาง ยิ่ง   เลย ไม ใส วัน นั้น   . . .   ( หนู วา มัน ไม เกี่ยว กัน   ใช ไหม คะ ) 
   แลว หน ูก ็เกดิ ความ สงสัย อกี คะ   พี ่เขา บอก หน ูวา   ตัง้แต 
ฟง หลวง ปู   หรือ ฟง ดร . สนอง   ตาม ที่ หนู เปด ให ฟง   เขา เอา ไป 
พิจารณา จิต ตัว เอง   เขา บอก วา   เขา เห็น วา จิต เขา อยู บน ใบ 
บัว   เขา ไม เคย โกรธ เลย   แมวา หนู จะ ทำให เขา หงุดหงิด เสียใจ 
หลาย ครั้ง   แต ก็ แปบ หน่ึง จะ หาย   หรือ ไม เกิด เลย   . . .   อยาง นี้ ก็ 
แปล วา พี่ เขา   บรรลุ พระ อริยะ ขั้น ตน แลว หรือ เปลา คะ   พี่ เขา ก็ 
บอก วา   อยาง ที่ หนู ทำ นี่   ไมใช ธรรมะ   คือ การ เบียดเบียน ตัว เอง   
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(เนือ่งจาก หน ู  อธษิฐาน ตัง้ สจัจะ   จะ สวด มนต ปฏบิตั ิเตม็ รปู แบบ 
กอน ไป ทำงาน   และ กอน นอน ทกุ คนื   แม จะ งวง   ก ็จะ ปฏิบตั ิไม ให 
ขาด คะ   ทัง้ ตัง้ใจ ใส บาตร ทกุ วนั   และ เพยีร รกัษา ศลี ให ครบ ถงึใจ 
อยาง ที ่อาจารย แนะนำ คะ )   แต พี ่เขา บอก ให หน ูใช หลกั ธรรมชาต ิ
ส ิ  ธรรมะ คอื   ธรรมชาติ   ทำ เมือ่ พรอม   เมือ่ อยาก ทำ   แล วงี ้กเิลส   
ตัว ที่ ดู ยากๆ   มัน ไม เขา มา ครอบ เอา หรือ คะ 
   ๓ .   อาจารย คะ   หนู สงสัย วา   ถา ศีล   ๕   ยัง ไม ครบ จะ 
สามารถ   เขา   ฌาน ได หรือ ไม คะ   เน่ืองจาก หนู มี เพ่ือน ที่ ปฏิบัติ 
แนว มโน มยิ ทธิ   เขา บอก วา ศีล นั้น   ใช เฉพาะ เวลา เขา นั่ง สมาธิ 
ก็ พอแลว   เพราะ ตอน ที่ นั่ง ไม ได ไป ทำ ผิด ศีล ที่ไหน   ศีล อยู ครบ ก็ 
มั่นใจ และ มี กำลัง ได มาก พอ   ( เน่ืองจาก ปจจุบัน   หนู ก็ ยัง เห็น วา 
เขา ผิด ศีล ขอ   ๓   และ   ๔   อยู เลย คะ )   ทำไม ฌาน ถึง เกิด ได หรือ 
คะ   ที่ เขา วา มา จริง หรือ ไม คะ 
   ๔ .   ระหวาง นี ้ม ีการ ปฏบิตั ิธรรม หลาย รปู แบบ มาก   จน หน ู
ก ็กลวั จะ ไป ศรทัธา ที ่ผดิ ทาง   จงึ อธ ิษฐาน จติ ขอ ให หน ูได พบ ครบูา 
อาจารย ทาง ธรรม และ กัลยาณมิตร ทาง ธรรม   ที่ มี สัมมาทิฏฐิ   
ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ   หรือ มี ญาณ ใน การ รู วาระ จิต   ซึ่ง จะ ได ชวย 
แนะนำ ใน การ ปฏิบัติ ของ หนู ได       เพื่อ ให มี ความ กาวหนา ทาง 
ธรรม ยิ่งๆ ขึ้น ไป   กลับ เจอ แต แปลกๆ คะ   เชน   ศีล   เขา ไม สนใจ กัน 
แลว   เด๋ียว นี้ เขา สนใจ แต   ขันธ   ๕   และ   อายตนะ   ๖   ก็ พอ คะ   เขา 
วาที่ หนู ปฏิบัติ นะ ผิด ทาง   หนู ตอง ทำ อยางไร ตอ ดี คะ 
   ๕ .   การ ที่ เรา จะ เสื่อม ศรัทธา อะไร สัก อยาง   เชน   หมด 
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ศรัทธา ใน พระพุทธ ศาสนา   หรือ   พระคุณ เจา ที่ นับถือ   หนู คิด วา 
เปน จาก เพราะ กเิลส ใน ตวั เรา ใช ไหม คะ   ที ่หลง ผดิ ไป    และ ปญญา 
มี ไม เทา กัน 
    ๖ .   หนู มี เพื่อน ที่ เปน โรคจิต   เห็น ภาพ หลอน   หู แวว   หนู 
จะ ชวย เหลือ เขา อยางไร ดี คะ   เพราะ เขา จะ ขอ ตาม มา ปฏิบัติ 
ธรรม ดวย   หนู เกรง วา โรค จะ เปน มาก ขึ้น   จึง เลี่ยงๆ เขา   เวลา 
เขา โทร มา หา คะ 
   ๗ .   รางกาย เรา นี ้เปน เพยีง   ธาตุ   ธรรม   ขนัธ       หน ูเขาใจ 
วา   ธาตุ คอื   ธาตุ   ๔   :   ดนิ   นำ้   ลม   ไฟ ,   ธรรม   คอื   ไตรลักษณ,   และ 
ขันธ คือ   ขันธ   ๕   ใช ไหม คะ   หาก ไมใช   ขอ ความ เมตตา อาจารย 
ชวย อธิบาย   ขยาย ความ ให หนู ดวย คะ 
   กราบ ขอบพระคณุ ใน ความ เมตตา ของ อาจารย ที ่ตอบ 
คำถาม ของ หนู คะ   สาธุ   สาธุ   สาธุ 
 
 คำ ตอบ 
   จิต ตก เพราะ ขาด สติ 
   ( ๑ )   พระ ธาต ุเสดจ็ หรอื ไม เสดจ็   เปน เรือ่ง ของ พระ ธาต ุ  
และ พระ ธาต ุมไิด ทำให พน ทกุข   ดงั นัน้ ผู ฉลาด นยิม พฒันา จติ ให 
เปน อสิระ จาก วตัถ ุ  และ ด ีทีส่ดุ   พฒันา จติ ให เปน อสิระ จาก กเิลส 
ที่ ผูกมัด ใจ   ( สังโยชน )   ได เม่ือ ใด   เมื่อ นั้น พน ทุกข แนนอน 
   ( ๒ )   เกี่ยว   เม่ือ เอา จิต ไป จดจอ   ( ระลึก )   อยู กับ ของ 
สกปรก (ประจำเดือน)   ไม เกีย่ว   เมือ่ ม ีจติ เปน อสิระ   ( ไม ระลกึ)   อยู 
กับ ของ สกปรก   และ มิได หมายความ วา   พี่ เขา   บรรลุ อริย ธรรม 

๑๘๙



www.kanlayanatam.com

   ( ๓ )   พระพุทธ โค ดม บัญญัติ ไตรสิกขา   ( ศีล   สมาธิ   
ปญญา)   เพื่อ ให พุทธ บริษัท รู วา   ใจ ที่ มี ศีล ยอม ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   
ใจ ที่ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ยอม นำ ไป สู การ เกิด ปญญา   ( เห็น แจง ) 
   ดงั นัน้ บคุคล ผู ม ีศลี ไม ครบ ลง คมุ ให ถงึใจ   จติ ยอม เขา ไม 
ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ แนว แน   ( ฌาน )   ดวย เหตุ นี้   พระพุทธ 
โค ดม จงึ ได ตรัส เรือ่ง กา ลาม สตูร   ไว เพือ่ เปน เคร่ือง ปองกัน การ 
ถูก หลอก 
   ( ๔ )   ใคร เขา วา เรา ปฏิบัติ ธรรม ผิด ทาง ก็ เปน เรื่อง ของ 
เขา   สวน เร่ือง ของ เรา ตอง ดู ที่ ใจ ตัว เอง   วา ปฏิบัติ สมถ ภาวนา 
แลว   จิต ตอง ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ปฏิบัติ วิปสสนา ภาวนา แลว   จิต 
ตอง เกิด ปญญา เห็น แจง   นี่ คือ เร่ือง ที่ ผู ถาม ปญหา   ตอง ดำเนิน 
ไป ให ถูก ตรง ตาม ธรรม 
   ( ๕ )   คน ที่ มี ความ เห็น ถูก ตาม ธรรม   ยอม ศรัทธา ใน 
เหตุผล ที่ เปน จริง แท   เปน ความ จริง ที่ มิได ขึ้น อยู กับ กาล เวลา   
ดังนั้น ความ เสื่อม ศรัทธา ใน ความ เปน จริง แท   เกิด ขึ้น เมื่อ 
บุคคล มี จิต เปน ทาส ของ กิเลส   ดวย เหตุ นี้ ผู ไม ประมาท   จึง ตอง 
พฒันา จติ ให ม ีกำลงั ตาน อำนาจ ของ มาร   ดวย การ เจรญิ พละ   ๕   
(ศรัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   และ ปญญา )   อยู ทุก ขณะ ตื่น 
   ( ๖ )   ผู ใด ปฏิบตั ิธรรม ได ถกู ตรง ตาม ธรรม   จติ ของ ผู นัน้ 
ยอม มี โอกาส เขา ถึง ความ เปน อิสระ จาก กิเลส   ดัง ตัวอยาง 
   ปฏา จา รา   หาย บา ดวย การ ปฏิบัติ ธรรม   แลว จิต บรรลุ 
อรหัต ต ผล 
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    อิสิ ทาสี   เลิก คิด ฆา ตัว ตาย   ดวย การ ปฏิบัติ ธรรม   แลว 
จิต บรรลุ อร หัต ต ผล 
   สิริ มา โสเภณี แหง แควน มคธ   เลิก ประกอบ อาชีพ 
โสเภณี ดวย การ ปฏิบัติ ธรรม   แลว จิต บรรลุ โสดา ปตติ ผล   ฯลฯ 
   ดัง นั้น ผู รู จริง   จึง ไม ปฏิเสธ ชวย เหลือ คน ให พน ไป จาก 
ความ ทุกข 
   ( ๗ )   ผู ใด ยัง มี จิต เปน ทาส ของ   ธาตุ   ธรรม   และ ขันธ   ผู 
นั้น ยอม มี จิต เศรา หมอง   ตรง กัน ขาม   ผู ใด มี จิต เห็น แจง ใน   ธาตุ   
ธรรม   และ ขันธ   หรือ เห็น   ธาตุ   ธรรม   และ ขันธ   เปน อนัตตา   ผู 
นั้น ยอม มี ชีวิต เปน อิสระ   นำพา ชีวิต ไป สู ความ พน ทุกข 

     

 
 ๙๙ .   ทำดวงใหดี
 
 คำถาม
   เรียน อาจารย สนอง 
   หนู เคย ฟง อาจารย บรรยาย ธรรมะ   และ อยาก ถาม 
อาจารย   ปจจุบนั หนู ทำงาน และ ถกู กลัน่ แกลง   ใส ราย ปายสี   จน 
เขา จะ ให หนู ออก ปลาย ป นี้ 
   ทั้ง ที่ ตั่ง ใจ ทำงาน และ พยายาม ทำ ดี   แต กลับ ถูก คน 
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แกลง   เกลียด   หมั่น ไส   ถูก ขโมย ผล งาน   และ ถูก ทำราย ดวย คำ 
พูด สอ เสียด   ดุ ดา หยาบ คาย 
    เรื่อง เงิน อีก เชน กัน   เวลา ลงทุน อะไร มัก จะ เสีย เงิน 
มากกวา ได 
   เรื่อง รัก ก็ เชน เดียวกัน   คน รัก ก็ อยู หาง กัน และ อาจ จะ 
ไม ได แตงงาน กัน ดวย 
   หนู ไม เขาใจ วา สิ่ง นี้ เปน กรรม เกา    หรือ กรรม ใหม ใน 
ชาติ ปจ จุบั น คะ   และ มี วิธี ใด   ที่ ทำ ให ชื วิต หนู ดี ขึ้น อยาง เดน ชัด 
โดย เร็ว ไหม คะ   และ ทำ ยัง ไง เรา จะ เบิก บุญ เกา มา ใชได บาง 

 ขอบคุณ คะ 
 
  คำ ตอบ 
   ความ อยาก รู เรือ่ง ของ กรรม   มไิด เปน เหต ุทำให พน ทกุข   
ฉะนั้น บุคคล ปรารถนา มี ความ สุข   จง เอา จิต อยู กับ ปจจุบัน   คิด   
พูด   ทำ   ตอง ไม ผิด กฎหมาย   ไม ผิด ศีล   และ ไม ผิด ธรรม   พรอม 
กับ ทำ ดวง ให ดี ดวย การ ประพฤติ   ทาน   ศีล   ภาวนา   อยู เสมอ   
เมือ่ใดที ่กรรม ด ีให ผล    ดวง ชะตา ด ียอม เกิด ขึน้ ให ผู กระทำ ความ 
ด ีได เสมอ   โดย ไม จำเปน ตอง เบกิ บญุ มา ใช    เพราะ จติ ม ีบญุ สัง่สม 
อยู กับ ตัว เอง แลว   คน มี ความ ดี ยอม สม ความ ปรารถนา ใน สิ่ง 
ดี งาม ทั้ง ปวง   ปญหา ตางๆ ที่ เขียน บอก เลา ไป   ยอม ไม เกิด ขึ้น 
กับผูมีดวง ดี 
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๑๐๐ .   รูไมจริงปญหาจึงเกิด
 
 คำถาม
  กราบ เทา อาจารย ดร .   สนอง ที่ เคารพ อยาง สูง 
   หนู มี ปญหา หนึ่ง เกี่ยว กับ การ รับ ของ จาก ผูใหญ ที่ ไมใช 
ญาติ   ที่ ทาน ได เมตตา ให สิ่งของ และ เงิน ทอง   เพื่อ ให หนู ได ใช 
ใน กิจ พระพุทธ ศาสนา   เชน   การ ทำบุญ ตางๆ และ ทาน ไดออก 
คา ใช จาย ครึ่ง หนึ่ง ให หนู ได ไป กราบ สัก กา ระ   สังเวช นีย สถาน   
ที่ อินเดีย   เมื่อ รู วา หนู จะ กู เงิน ไป   ทาน สอน วา   ให ทำ แต พอตัว   
เงินสวน นี้ ทาน ให เพราะ เห็น ใน ศรัทธา ของ หนู   และ ให ถือ เสีย 
วา ชาติ กอน หนู คง เคย ให ทาน มา   ชาติ นี้ ทาน ถึง ได เต็มใจ ให   หนู 
ซาบซ้ึง ใจมาก ที่ ทาน เมตตา หนู เพียง นี้   หนู จึง คอย ดูแล   ชวย 
เหลือ ใน งานตางๆ   ที่ ทาน ขอรอง   มา นาน รวม  ๖ - ๗   ป 
                 หาก เวลา ผาน ไป   คุณ แม ปวย   นอง ชาย ปวย   หนู ลา ศึกษา 
ตอ   และ คณุ พอ มา เสยี อกี   รวม ถงึ งาน ใน หนาที ่ที ่ตอง รบั ผดิ ชอบ 
มาก ขึ้น ตาม วัย วุฒิ   ทำให หนู ไป มา หาสู และ ชวย เหลือ ทาน ไม ได 
อยาง เคย   ทำให เกิด ความ อึดอัด   กระทบ กระท่ัง สุด ที่ หนู จะ 
บรรยาย ได คะ   เพราะ ทาน ได เหน็ วา   หน ูไม เลอืก ทาน   ทัง้ๆ ที ่ทาน 
ได เคย ชวย เหลอื หนู มา กอน   ทาน วา หนู ทำตวั ออก หาง   ดวย ภาระ 
ที่ ทาน มอง วา ไม เปน สาระ   หนู อึดอัด ใจ มาก   แต ก็ ยัง   ไป ชวย ใน 
สิ่ง ที่ หนู ชวย ได   หาก ความ อึดอัด ใจ ยัง คง อยู       เนื่องจาก คำขอ 
ของ ทาน หลาย ครัง้   ทำให เวลา สวน ตวั ที ่ม ีไม มาก ของ หน ูหาย ไป 
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คะ   เชน   หน ูตอง กลบั ไป ดแูล บาน   ทำความ สะอาด บาน   ซกั ผา   หรอื 
กลบั ไป เยีย่ม คณุ แม ที ่นอง ชาย ชวย ดแูล อยู   ฯลฯ   เพราะ ทาน มอง วา   
ถา หนู ไม ซื้อ บาน   หนู ก็ ไม ตอง มี บาน เปน ภาระ   ไม ตอง ทำงาน หนัก 
เพือ่ ผอน บาน   ทาน แนะนำ ให ขาย เสยี แลว มา ซือ้ คอน โด เดียว กบั ทาน   
จะ ได ม ีเวลา ให ทาน มาก ขึน้   หน ูไม อยาก ม ีอคติ   ไม อยาก ม ีบาปกรรม   
หนู ควร ทำ อยางไร ดี คะ   เพื่อ ปรับปรุง ใจ ที่ คิด ไม ดี อยู นี่ คะ 
   ตอน นี ้หน ูได เกดิ ศรัทธา พระคุณ เจา รปู หน่ึง   ตาม ไป ฟง 
ธรรม ทกุ ธรรม มา สน   ที ่ทาน มา เทศน โปรด ญาตโิยม ชาว กรงุเทพ   
บาง งาน หนู ก็ ติดตาม ทาน ไป ตาง จังหวัด   หนู ก็ ไป ชักชวน และ 
บอก กลาว ให ทาน   เพราะ อยาก ให ทาน ได มา ฟง ธรรม พรอม 
กัน กับ หนู   แต ทาน เห็น วา   พระคุณ เจา รูป นี้   อายุ ยัง อายุ นอย   
ฝก ปฏิบัติ เอง ไมมี ครูบา อาจารย ดวย   หนู ก็ โดน ตัก เตือน   วา 
ครูบาอาจาร ยนะ   มี รูป เดียว ก็ พอแลว   ครูบา อาจารย ของ เรา ก็ 
สดุ ยอด แลว   อยา แสวงหา อกี เลย   ที ่วา ไม เกดิ ผล ของ การ ปฏบิตั ิ
นั่น   สวน หนึ่ง จาก บุญ เกา   อีก สวน คือ ได ปฏิบัติ ตาม ทาน อยาง 
เตม็ ที่ หรือ ยัง   ถึง จะ เปล่ียน ครูบา อาจารย 
  ยอมรับ วา ฟง   แต ใน ใจ หนู ได ศรัทธา พระคุณ เจา รูป นี้ 
อยาง เต็ม หัวใจ ไป แลว   เวลา ไป ก็ แต ไม บอก ใหทา นท ราบ   นับ ถึง 
วัน นี้   หนู ได พบ กลุม กัลยาณมิตร ใหม   ที่ ศรัทธา พระคุณ เจา รูป นี้ 
ดวยกนั   แตละ คน ม ีหลาย รปู แบบ   หน ูตอง หนกั แนน ใน ใจ ให ได   วา 
หนู มา เพื่อ เสริม ปญญา   เพื่อ ความ หลุด พน   ก็ มี กัลยาณมิตร   ( พี่ ผู 
หญิง นะ คะ )   ได บอก วา   อยาก ให หนู ติดตาม ไป ตาง ประเทศ ดวย 
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กัน   ให หนู ยื่น วีซา ไว   ถา ผาน จะ ออก คา ตั๋ว ไป กลับ ให   อยา คิดมาก   
อยา กังวล พี่ มี เจตนา ดี ไมมี อะไร แอบ แฝง จริงๆ   ให เพราะ เห็น 
แรง ศรัทธา ของ หนู คะ   หนู ดีใจ มาก และ ได เตรียม เอกสาร ที่ จะ 
ยื่น ทำ วีซา แลว   แต ก็ มี เหตุการณ ใน อดีต   เกรง วา จะ เปน ทุกขลาภ 
ผุดขึ้นใน ใจ   และ คุณ ปา ของ หนู ให สติ อีก วา   ปา ไม เห็น ควร   อยา 
ไป เลย ไม เหมาะ   เรา ทำ แค สม ฐานะ เรา ก็ พอแลว   แค ใน ประเทศ 
ก็ พอ   ไป ที่ โนน ไป ทำ อะไร   ฟง แลว ก็ โกรธ ปา คะ ตอ มาก ลาย เปน 
ความ ไมสบายใจ เมื่อ ได คิด   ก็ เห็น วาท่ี คุณ ปา พูด นั้น จริง อยู   คา ใช 
จาย ไมได มี แค คา ตั๋ว   คา อื่นๆ อีก   และ ไหน จะ ตอง ลา งาน อีก       คุณ 
ปา เอง   ใจ จริง ก็ อยาก ให ไป อยู   จะ ได เปน ประสบการณ ชีวิต   แต ก็ 
ไม อยาก ให หน ูเบยีดเบียน ตวั เอง มาก นกั   ถงึ แม จะ ม ีคน ออก คา ตัว๋ 
ใหกต็าม   เรา ไม ได ม ีเงนิ ถงุ เงนิ ถงั อยาง เขา   หนู ก ็ตอง ทำงาน หาเงนิ 
เพิ่ม ขึ้น อีก   หนู สับสน   ฟุงซาน มาก และ มี คำถาม ใน ใจ ดังนี้ วา 
  ๑ .   หาก อาจารย เปน หนู   อาจารย จะ มี วิธี คิด อยางไร   
เมื่อมีผูใหญ ให สิ่งของ เงิน ทอง   จะ รับ หรือ จะ ปฏิเสธ อยางไร 
ดีคะ   และ เพราะ อะไร คะ 
   ๒ .  ครูบา อาจารย นั้น   ควร มี เพียง รูป เดียว เทานั้น 
หรือคะ 
   ๓ .   พระ โสดาบนั   สามารถ ปวย เปน โรคจติ โรคประสาท 
ไดหรือ ไม คะ 
   ๔ .   มี เพื่อน แนะนำ มา วา   หนู อยา ฟง ธรรม จาก พระคุณ 
เจา เพยีง รปู เดยีว   ให ฟง หลายๆ รปู   จะ ได มอง ได หลาย มมุ   เพราะ 
กิเลส มัน ละเอียด มาก นัก   อาจารย เห็น ดวย หรือ ไม อยางไร 
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คะ   (ตัว หนู เอง   คิด วา   ถา เรา ศรัทธา และ เจอ กัลยาณมิตร ที่ 
มี สัมมาทิฐิ แลว   รูป เดียว ก็ เพียง พอ   เพราะ เดิน ทาง ไป ประตู 
นิพพาน เหมือน กัน   ทาน ตอง สามารถ แนะนำ เรา ได แนๆ ) 
   ๕ .   หนู เคย อธิ ษฐาน ไว วา   ขอ ให หนู ได พบ เจอ ครูบา 
อาจารย ทีม่ ีสมัมา ทฐิ ิและ สามารถ รู วาระ จติ เรา ได   อยาง ที ่อาจารย 
ดร.สนอง   ได พบ เจอ   พระ โชดก ญาณ สิทธิ เถระ   เพื่อ จะ ได รับคำ 
แนะนำ ใน การ ปฏิบัติ ให กาว หนา ยิ่งๆ ขึ้น ไป คะ   ตอน นี้ หนู วา หนู พบ 
แลว   แต ทำไม ยงั ไม แนใจ และ ไม ไวใจ ตวั เอง   วา สิง่ ที ่หน ูพบ หน ูรูสกึ 
นี่ มัน เปน เรื่อง จริง หรือ หนู อุปาทาน ไป เอง   หนู จะ รู ได อยางไร คะ     
   ขอก ราบ ขอบพระคุณ   ใน ความ เมตตา ตอบ คำถาม ที่ 
ยาว มาก ของ หนู นะ คะ 
   ขอ อนุโมทนา ใน บุญ กุศล ที่ อาจารย เมตตา ตอ กัลยาณ 
ธรรม ทุก ทาน คะ   สาธุ   สาธุ   สาธุ 
 
   คำ ตอบ 
   ความ กตัญู กตเวที   และ การ ประพฤติ ตาม บุญ กิริยา 
วตัถุ   ๑๐   เปน สิ่ง ที่ คน ดี   คน มี ความ เจริญ ใน ชีวิต นิยม ประพฤติ 
   คำ วา   “ นิยม ประพฤติ ”   ใน ที่ นี้ หมาย ถึง   ชอบ ประพฤติ   
สิ่ง ใด ประพฤติ แลว เกิด เปน ความ ดี งาม   ผู รู ไม เวน ประพฤติ   คน 
ไมรู ยอม พดู ได ทัง้ ด ีและ ไม ด ี  แต ผู รู จรงิ ไม เอาใจ ไป ผกู ตดิ เปน ทาส 
ของ คำ พูด ที่ ออก จาก ปาก คน   ผู รู เอา คำ พูด มา เปน ครู สอน ใจ ตัว 
เอง   หาก เขา พูด ดี   พูด มี สาระ   เรา ทำ ตาม   หาก เขา พูด ไม ดี   ไมมี 
สาระ   เรา ไม ทำ ตาม   การ ไดยิน   ได ฟง นั้น   ยอม เกิด ประโยชน ได 
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   บคุคล ม ีความ เสือ่ม ไป เปน ธรรมดา   แต สจัธรรม ที ่ออก 
จาก ปาก ของ ผู รู จริง   มี ความ ไม เสื่อม ไป ตาม กาล เวลา   ดัง นั้น ผู 
ศรัทธา ใน ตัว บุคคล   จึง เปน ความ ศรัทธา ที่ เกิด จาก ความ เห็น 
ผิด   ผู รู จริง ไม นิยม ประพฤติ เชน นั้น   และ สิ่ง ที่ คุณ ปา พูด เตือน 
สติ   เปน คำ พูด ที่ ถูก ตรง ตาม ธรรม 
   ( ๑ )   ผู ให ทาน   ( สิ่งของ   เงิน ทอง )   แก ใคร ผู ใด   หาก ผูรับ 
ทาน   ( ปฏิ คา หก )   รับ แลว   บุญ ยอม เกิด ขึ้น กับ ผู ให   ตรง กัน ขาม   
หาก ผูรับ ปฏิเสธ   บุญ ยอม ไม เกิด ขึ้น กับ ผู สละ   ผู บริจาค 
   ( ๒ )   ครูบา อาจารย มิใช มี เพียง รูป เดียว   ผู มี สติ ยอม มี 
สรรพ สิ่ง   เชน   หมู   หมา   กา   ไก   มี ตัว เอง   และ มี สิ่ง ที่ อยู รอบ 
ขาง   เปน ครูบา อาจารย อีก ดวย 
   ( ๓ )   หาก คำ วา   “ โรคจิต ”   ( psychosis )   หมาย ถึง   ความ 
ผิด ปรกติ ทาง อารมณ   พระ โสดาบัน ยัง ปวย เปน โรคจิต ได   หาก 
มอง ใน แง ของ ปรมั ตถ ธรรม 
    หาก คำ วา   “ โรคประสาท ”   ( neurosis )   หมาย ถึง   จิต ที่ 
มี การ ปรุง แตง อารมณ   แลว แสดงออก เปน ความ กังวล   ความ 
หวงใย   พระ โสดาบัน ยอม ไม ปวย เปน โรคประสาท 
   ( ๔ )   ผู ตอบ ปญหา เห็น ดวย ตาม ที่ เพื่อน ของ ผู ถาม 
ปญหา แนะนำ 
   ( ๕ )   ความ ไม แนใจ หรือ ไม ไวใจ ตัว เอง   เกิด ขึ้น จาก 
ความ รู ไม จริง   ( อวิชชา )   ผู ใด พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน 
เกิด ปญญา เห็น แจง ได แลว   ผู นั้น ยอม ไมมี ปญหา ดัง ที่ ถาม ไป 
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๑๐๑ .   ถามอาจารย ไดไหมคะ
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน   อ .   ดร . สนอง 
   หน ูเคย เขยีน มา ถาม ทาน อาจารย หลาย ครัง้ แลว คะ   ได 
รับ ความ กระจาง ทุก ครั้ง   และ หนู ก็ได ทำ ตาม ที่ ทาน อาจารย ได 
กรุณา ตอบ ให ทราบ   หนู กราบ ขอบพระคุณ มาก คะ 
   ชวง นี้ หนู กำลัง นั่ง กรรมฐาน   โดย ปฏิบัติ อยู ที่ บาน   ไม 
สะดวก จะ ไป ตาม วัด   หรือ สำนัก ตาง   ๆ  
   หนู มี ปญหา จะ เรียน ถาม อีก คะ  หนู นั่ง กรรมฐาน โดย 
ปฏบิตั ิตาม คำ สอน ของ ทาน โชดก ที ่หน ูโหลด มา จาก อนิ เต อรเนต็   
ตอน นี้ หนู มี อาการ ดังนี้ คะ   จิต ไม คิด ไป เรื่อง อื่น   ภาวนา แต คำ 
วา ไดยิน หนอ   ตาม ที่ ทาน โชดก เทศน   จน มี อยู วัน หนึ่ง ขณะ ที่ นั่ง 
หน ูกม็ ีนำ้ตา ไหล ออก มา   พอ เกิด อาการ แบบ นี ้ทาน โชดก บอก ให 
ถามอาจารย   หนู ไม ได ไป ปฏิบตั ิทีไ่หน   หนู ขอ อนญุาต กราบ เรยีน 
ถาม ทาน อาจารย ได ไหม คะ   เพื่อ สอบ อารมณ 
   แลว หนู ตอง ทำ ยัง ไง ตอ ไป คะ   ขอ ความ กรุณา ทาน 
อาจารย ให ความ กระจาง หนู ดวย คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ ลวง หนา คะ 
 
 คำ ตอบ 
                  ขณะ นั่ง ภาวนา แลว เกิด อาการ น้ำตา ไหล   หาก ปรารถนา 
จะ ผาน พน วิ ปส สนู ปกิเล สนี้ ให ได   ตอง กำหนด วา   “ น้ำตา ไหล 
หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ   จนกวา อาการ ดัง กลาว จะ หมด ไป 

๑๙๘
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๑๐๒ .   คำถามคางคาใจ
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
   หน ูม ีคำถาม คาง คา ใจมา นาน   ขอ เรียน ถาม อาจารย   ดงั 
นี่ คะ 
   ๑ .   เรือ่ง รกัษา ศลี คะ   คอื หน ูปลกู ตนไม แลว ม ีแมลง และ 
หนอน มาร บก วน   ที ่ทำ อยู ขณะ นี ้  จะ ฉดี นำ้ แรงๆ ให มนั หลดุ ออก 
ไป   หรือ ไม ก็ จะ ตัด ใบ และ กิ่ง ที่ มี แมลง เกาะ อยู   แลว เอา ไป ทิ้ง   
แต หนู จะ รูสึก วา ถึง เรา จะ ไม ได ฆา เขา ตรงๆ   แต การ เอา ไป ทิ้ง 
เขา ก็ จะ ตาย อยูดี   การ ทำ อยาง นี้ เปนการ เบียดเบียน สัตว   ผิด 
ศีล รึเปลา คะ   และ หนู ควร จะ ทำ อยางไร ดี คะ เพราะ ถา ปลอย 
แมลง ไว   ตนไม ก็ จะ ไม งาม 
   ๒ .   หนู เคย ฟง อาจารย กลาว วา   เรา จะ สามารถ ดู วา จิต 
มี กำลัง เปน สมาธิ รึ เปลา ได จาก การ นอน   ถา นอน นอย ลง แสดง 
วา จิต มี เปน สมาธิ   แต จาก กา รสัง เกต  หนู จะ เห็น วา จะ มี ชวง อยู 
ชวง หนึ่ง   ( ประมาณ   ๓ - ๔   เดือน มัก จะ เปน ครั้ง หนึ่ง )   ที่ อยูๆ ก็ จะ 
นอน มากกวา ปกติ   ถึง จะ ตื่น นอน แลว   และ ก็ ไม ได งวง นอน แลว   
แต จะ รูสกึ วา ไมม ีแรง   ( ทาง จติใจ นะ คะ )   อยาก จะ อยู นิง่ๆ   เฉยๆ   
ไม อยาก ทำ อะไร   ไม อยาก ปฏบิตั ิใน รปู แบบ ดวย คะ   หน ูพยายาม 
จะ หา วา อะไร เปน สาเหตุ ให เกิด   แต ก็ ไม พบ คะ เพราะ เม่ือ วาน ก็ 
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ยัง นั่ง ปฏิบัติ ธรรม ได ดี   รวม ทั้ง ยัง อยาก ทำ นูน ทำ นี่ อยู   ขอ เรียน 
ถาม อาจารย วาที ่หนู เปน อยู มนั เกดิ จาก อะไร คะ   และ หนู ควร จะ 
ดู วา มัน ไม เที่ยง   หรือ ควร หา สาเหตุ ให พบ ดี คะ 

 ขอบพระคุณ อาจารย มาก นะ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด ม ีปญหา คาง คา ใจมา นาน   ผู นัน้ ยอม ม ีความ ทกุข ใจ 
เกิด ขึ้น มา ยาวนาน 
   ( ๑ )   การ ตัด เอา กิ่ง ไม ที่ มี แมลง เกาะ อยู ไป ทิ้ง   ถือวา 
เปนการ เบียดเบียน สัตว   ( แมลง )   ได   หาก ผู ถาม ปญหา มี ความ 
จำเปน ที่ จะ ตอง ทำ เชน นั้น   ควร ตอง ทำบุญ ใหญ   ( ปฏิบัติ ธรรม  )   
ให เกิด ขึ้น   เพื่อ ให บาป ตาม สง ผล ไมทัน 
   ( ๒ )   เมื่อ ใด ที่ ตื่น ขึ้น   แต ยัง มี ความ ขี้ เกียจ   (  ไม อยาก ทำ 
อะไร )   หาก ผู ถาม ปญหา ปรารถนา ความ ขยัน   ให นอน บริกรรม 
อานา ปาน สติ   หายใจ เขา กำหนด วา   “ พุท ”   หายใจ ออก กำหนด 
วา   “ โธ”   ไป เรือ่ยๆ   จนกวา จติ จะ ตัง้ มัน่ เปน สมาธ ิ  แลว ความ ขยัน   
(อยาก ทำ อะไรๆ  )   ยอม เกิด ขึ้น 
   กลาว โดย สรุป วา   จติ ที ่ม ีอารมณ ปรงุ แตง มาก   พลังงาน 
ใน รางกาย ยอม เหลือ นอย   ความ ขี้ เกียจ จึง เกิด ขึ้น   ตรง กัน ขาม   
จิต ที่ มี อารมณ ปรุง แตง นอย   พลังงาน ใน รางกาย ยอม มี มาก   
ความ ขยัน จึง เกิด ขึ้น 

๒๐๐
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๑๐๓ .   ปญหาชีวิตคิดไมออก
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   อาจารย สนอง   ว รอุ ไร     
   ดิฉัน ได อาน หนังสือ เลม แรก ของ อาจารย เรื่อง   ทาง 
สายเอก   ทำให เปลี่ยน ชีวิต จาก แต กอน   เคย แต นับถือ ศาสนา 
พุทธ แต ใน บัตร ประชาชน   เดิน ตาม รอย พระพุทธ ศาสนา แบบ 
ไมมี แบบแผน   ทำบุญ   ไป วัด   ก็ หวัง วา ให ได รับ ผล บุญ ที่ ทำ   เมื่อ 
ได ศึกษา แลว ทำให มี เปา หมาย ใน ชีวิต มาก ขึ้น 
   มา คร้ัง นี้ ดิฉัน มี ปญหา ชีวิต คิด ไม ออก จริงๆ   ไม กลา 
ปรึกษา อาจารย แต ใน ที่สุด จึง ตัดสิน ใจ ปรึกษา อาจารย   ดังนี้     
   ดิฉัน แตงงาน มา แลว   ๔   ป   มี ลูก   ๒   คน   คน โต   อายุ   ๓   
ขวบ   คน ที ่  ๒   อาย ุ  ๗   เดอืน   คน โต อยู กบั สาม ี  คน เลก็ อยู กบั ดฉินั   
ครอบครัว เรา ยัง ไม ได อยู ดวย กัน   พอ   แม   ลูก   เลย   เนื่องจาก 
เรา อยู กัน คนละ จังหวัด   สา มี อ ยู โคราช กับ พอ แม ของ เขา   สวน 
ดิฉัน อยู มุกดาหาร กับ พอ แม     
   มา ตอน นี ้ดฉินั จะ ตอง ได เลอืก วา จะ ไป ทาง ไหน   ระหวาง 
อยู กับ บิดา มารดา   หรือ ตอง ยาย ไป อยู กับ สามี ที่ โคราช เพราะ 
ทาง คุณ พอ   คุณ แม ของ ดิฉัน อยาก ให ดิฉัน อยู ดวย อยาก ให 
สามี ดิฉัน ยาย มา ทำงาน ที่ มุกดาหาร ดวย   แต สามี ดิฉัน เขา ไม มา 
ทาเดียว เพราะ ตาง คน ก็ เปน ผู ที่ทาง ครอบครัว หวัง เปน ที่ พึ่ง พิง 
ทั้ง สอง ฝาย   ถา ดิฉัน ยาย ไป โคราช   ก็ เทากับ หัวใจ ของ พอ กับ 
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แม โดน บั่นทอน ไป เร่ือยๆ   เพราะ ทาน หวัง ให ดำ รง วงค สกุล ตอ 
หวัง ฝากผี ฝากไข   ดิฉัน จึง คิด ไม ออก จริงๆ   วา จะ ไป ทาง ไหน ดี   
จึง ขอความ กรุณา อาจารย ชวย ชี้แนะ ดวย คะ     
    ดิฉัน กราบ ขอบพระคุณ อาจารย อยาง สุด ซึ้ง   ที่ ได อาน 
หนังสือ ที่ มี คุณคา ทำให มี เปา หมาย ใน ชีวิต มาก ขึ้น     
 
 คำ ตอบ 
   บคุคล ม ีชวีติ เปน ของ ตวั เอง   จงึ ตอง บริหาร จดัการ ชวีติ 
ดวย ตัว เอง   ตาง คน ตาง มา สู โลก ใบ นี้   ตาง คน ตาง ไป จาก โลก ใบ 
นี้   มา ไม พรอม กัน   ไป ไม พรอม กัน   ผู รู จึง นิยม บริหาร จัดการ ชีวิต 
ดวย ตัว เอง   ให มี ความ เปน อยู ที่ เจริญ   ดวย การ ประพฤติ ทาน   ให 
เปน ผู มี บุญ   มี ความ กตัญู กตเวที ตอ ผู มี อุปการ คุณ อีก ดวย 
     
 
  ๑๐๔ .   ฝกสติใหอยูกับตัว
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   อ .   สนอง   ที่ เคารพ ครับ 
   ผม เปน คน หน่ึง ที ่ได ฟง   ธรรม   บรรยาย ของ ทานอาจารย  
แลว รูสึก มี ประโยชน มาก 
  ผม ก็ได พยายาม ปฏิบัติ ตาม   เนื่องจาก ไม คอย มี เวลา 
มาก จึง ใช การ ฝก   สติ   ให อยู กับ เนื้อ ตัว   ก็ รูสึก วา กิเลส   ความ 
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อยาก ได   อยาก มี หมด ไป เยอะ   รูสึก วา   ความ คิด ไมใช ของ เรา 
เกิด ดับ ไป เรื่อยๆ   แบบ นี้ ครับ   จน บาง ครั้ง เวลา รูสึก เหมือน ทุก 
อยาง เปน ความ วาง สุดทาย ก็ จะ หาย ไป   ไม ได ทำให รูสึก มี ความ 
ทะเยอทะยาน   เหมือน แต กอน   รูสึก เห็นใจ คน อื่น มาก ขึ้น 
   ผม จึง มี คำถาม   ดังนี้ ครับ 
   ๑ )   วิธี ฝก แบบ นี้ ถูก ทา งมั้ย ครับ   และ   ความ รูสึก ที่ เกิด 
ขึ้น ผม รูสึก วา เรื่อง ทาง โลก เหมือน เปน เร่ือง   วาง เปลา   นั้น   ถูก 
ทางไหมครับ 
   ๒ )   เนื่องจาก ผม คาขาย   บาง ครั้ง รูสึก วา   ตอง มี กำไร   
แต ก็ ไม อยาก ทำ ขึ้น มา   รูสึก ขัด แยง เหมือน กัน ครับ   ตอง ทำ 
อยางไร ครับ 
   ๓ )   ตอน เด็ก ผม เคย นั่ง สมาธิ แลว เหมือน วิญญาณ จะ 
หลุด จาก ราง   แต พยายาม ขม ไว ไม ให ออก   ครั้ง นั้น พอ ออก จาก 
สมาธิ รูสึก ประสาท   หู   ตา   จิต ไว ไป หมด   บาง ครั้ง คิด วา แม จะ 
เรียก   แลว ก็ เรียก จริงๆ   เหมือน รู ไป กอน หนา   ทำ อะไร แบบ ไม 
ตอง คิด เลย นะ ครับ   แต ความ รูสึก แบบ นี้ ก ็หาย ไป ตอน โต 
   อาการ แบบ นี้ คือ อะไร ครับ   อยาก ให   อาจารย   ชวย 
ชี้แนะ แนวทาง ปฏิบัติ ตอ ไป ดวย ครับ   ขอบพระคุณ มาก ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   เรื่อง ที่ เขียน บอก เลา ไป   เปนการ ฝก จิต ที่ ดำเนิน 
ไป ถูก ทาง แลว   …   สาธุ 
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   ( ๒ )   ตอง เจริญ พละ   ๕   ( สัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   และ 
ปญญา )   ให ได ทุก ขณะ ตื่น   แลว จะ รู วิธี บริหาร จัดการ ชีวิต ของ 
ตัว เอง   ให อยู กับ โลก ได อยาง ไม ขัด แยง 
   ( ๓ )   เมื่อ เติบ ใหญ ขึ้น   กิเลส เขา ครอบงำ จิต มาก ขึ้น   
จึง ทำให จิต มี ความ เศรา หมอง   ปญญา ที่ เคย รู ลวง หนา จึง หาย 
ไป   นี่ คือ อาการ ของ จิต ที่ ถูก กิเลส ครอบงำ   ตัว รู ที่ เคย เกิด ขึ้น 
ครั้ง ยัง เปน เด็ก   เปน เพียง โลกิ ย ญาณ   ที่ มิได ทำให ชีวิต พน ไป 
จาก ความ ทุกข   แต หาก ผู ถาม ปญหา ปรารถนา มี ชีวิต เปน อิสระ   
ตอง พฒันา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได 
เมื่อ ใด   โอกาส ที่ จิต จะ เปน อิสระ จาก โลกธรรม   เปน อิสระ จาก 
วัตถุ   และ เปน อิสระ จาก กิเลส ที่ ผูกมัด ใจ   ( สังโยชน   ๑๐ )   จึง จะ 
เกิด ขึ้น ได   แลว เมื่อ นั้น ชีวิต จึง จะ ดำเนิน ไป สู ความ พน ทกุข 
 

   ๑๐๕ .   แกปญหาที่ตัวเอง
 
 คำถาม
  สวัสดี ครับ  ผม มี ปญหา ทุกข ใจ เรียน สอบถาม ดังนี้ 
  ๑ .   บาน ที่ ผม อยู   อยู มา ตั้งแต เกิด   จน ปาน นี้ ก็   ๓๐   กวา 
ป เขาไป แลว   เดิม เปน ที่ ดิน โลงๆ   แต เมื่อ สัก สาม สี่ ป ที่ ผาน มา   มี 
ราน เหลา   ผับ   เทค   มา เปด ประมาณ   ๔ - ๕   ราน   เต็ม ไป หมด เลย   
รอบ บาน ผม เลย   รอง เพลง เอะอะ โวยวาย   เมา   ทะเลาะ กัน   
เสียง ดัง มาก   รบกวน เวลา นอน   และ เวลา อาน หนังสือ   จะ พึ่ง 
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ตำรวจ กับ สำนักงาน เขต ก็ ไม ได เลย   แจง ไป แลว ก็ ไม เกิด ผล ใดๆ   
ชาว บาน แถว นี ้เขา ก ็เดอืด รอน เหมือน กนั   ผม จงึ ขอ ทราบ วา   ผม 
ไป กอ กรรมเวร อะไร เอา ไว   จึง มี ราน พวก นี้ มา ตั้ง ใกลๆ บาน เต็ม 
ไป หมด เลย   และ ผม มี ทาง ลด ทอน / เบี่ยง เบน กรรม นี้ บาง หรือ 
ไม ครับ   ( ปกติ ผม ก็ สวด มนต   ไหว พระ   รักษา ศีล อยู ประจำ นะ 
ครับ)   ผม กะ วา จะ แจก ซีดี ธรรมะ ได ไหม ครับ   ใช บุญ จาก เสียง 
ธรรมะ กลบ เสียง เพลง   เสียง คน เมา 
   ๒ .   สืบ เน่ืองจาก ขอ   ๑ .   มี พระ ทาน หนึ่ง แนะนำ ผม วา   
เวลา ทำบญุ ก ็กรวด นำ้ อทุิศ สวน บญุ ไป ให เจา ที ่ที ่ราน เหลา นัน้ ตัง้ 
อยู   แลว ขอ ให เจา ที ่เจา ทาง ไป ดล จติ ดลใจ ราน พวก นัน้ ให ไป ทำ มา 
หากิน ที่ อื่น       แต ผม ลอง มา เปน ป แลว ก็ ไม ได ผล เสียที   ผม ควร 
จะ ทำ อยางไร ดี ครับ 
   ๓ .   พวก ที ่มนั มาร บก วน บาน ผม เนีย่   กรรม จะ สนอง พวก 
เขา บาง ไหม ครับ   หนวกหู เหลือ เกิน 
   ๔ .   อนั นี ้ไม เก่ียว กบั สาม ขอ แรก   คอื   ทาน อาจารย สนอง 
เคย ไป บรรยาย ที่ การ ไฟ ฟาฯ   ทาน เคย บอก วา พระ ที่ เขา สมาบัติ 
ใน ปา ลึก สามารถ รักษา ไขปา ได ดวย การ เขา สมาบัติ   ทำให 
รางกาย ไม ตอง ใช ออกซเิจน   เชือ้ โรค จะ ขาด ออกซเิจน และ ตาย 
ไป เอง   ผม ขอ ถาม วาการ ทำ เชน นี้ เหตุ ใด รางกาย พระ จึง ไม ตาย 
ไป ดวย เพราะ ขาด ออกซิเจน เชน เดียว กับ เช้ือ โรค 
     รบกวน ทาน อาจารย ชวย ตอบ ดวย ครับ   ผม เดือด รอน 
มากๆ   โดย เฉพาะ ใน คำถาม ขอ หน่ึง ครับ 

 ขอบพระคุณ ใน ความ กรุณา ลวง หนา ครับ       
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ )   ผู ใด พัฒนา จิต จน มี ศีล   ๕   และ มี สัจจะ คุม ใจ อยู ทุก 
ขณะ ตื่น   กาย ยอม ศักดิ์สิทธิ์   จิต ยอม ศักดิ์สิทธิ์   เคย มี ตัวอยาง 
ของ ปญหา แบบ ที่ ถาม ไป   ผู มี ความ ศักด์ิสิทธิ์ เพียง แต พูด วา   
“เทวดา ไม หนวกหู บาง หรือ ”   พูด เพียง เทาน้ัน   ผล ปรากฏ วา   นับ 
จาก วนั นัน้ จนถึง วนั นี ้  นาน เปน เวลา หลาย ป แลว   ปญหา ดงั กลาว 
อันตรธาน หมด สิ้น 
   ดวย เหตุ นี ้  ผู ใด ยงั ไมม ีความ ศกัดิส์ทิธิ ์  และ หนี ้เวร กรรม 
ยัง ชดใช ไม หมด สิ้น   การ แจก ซีดี ธรรมะ ไม สามารถ แก ปญหา 
นี้ได 
   ( ๒ )   พระ แนะนำ ถูก แลว   แต ผู ถาม ปญหา ยัง ทำเหตุ ได 
ไม ถูก ตรง   ปญหา จึง ยัง คง มี อยู 
   ( ๓ )   ผู รู จริง แท ไม สงสัย ใน กฎ แหง กรรม   แต ผู รู จริง แท 
เอา เขา เปน ครู ที่ ทำให เรา ได สราง ขันติ บารมี   ทำให เรา ได สราง 
เมตตา บารมี ดวย การ ให อภัย เปน ทาน   ฉะน้ัน จง มี สติ และ ดู ให 
ออก วา   สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น เปน คุณ แก เรา   เรา เปน ผู มี บุญ ไม ตอง เดิน 
ทาง ไป หา ครู ที่ไหน ที่ อยู หาง ไกล   ให เสีย ทั้ง เงิน และ เสีย ทั้ง เวลา 
   ( ๔ )   ใคร ผู ใด พฒันา จติ   ( สมถ ภาวนา )   จน เขา ถงึ ปญญา 
สูงสุด ฝาย โลกิยะ ได แลว   ยอม รู   เห็น   เขาใจ วา   กำลัง ของ สมาธิ 
ขั้น สงู   ( นิโรธ สมาบัติ )   ยอม สามารถ คุม รักษา รางกาย นี้   ให คง 
อยู ได ใน สภาวะ ไร ออกซิเจน

๒๐๖



สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

กราบ เรียน สาธุชน ทุก ทาน  
  ชม รมฯ   มีน โย บาย ที่ จะ เผยแผ ธรรมะ สู สังคม   ดวย การ จัด 
งานบรรยาย ธรรม เปน ธรรม ทาน   และ ผลิต สื่อ ที่ สง เสริม การ พัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม   เชน   หนังสือ ,   เทป คลาส เส็ท ,   ซีดี,   MP3   และ 
บริจาคเปน สาธารณ กุศล ไป ยัง สถาน ที่ ตาง ๆ    เปน จำนวน มาก 
   ทาน สามารถ มี สวน รวม เปน สมาชิก ชมรม ได    ไม วา จะ เปน 
เพศ ใด   วัย ใด   ไม จำกัด ความ รู   เชื้อ ชาติ และ ศาสนา ดวย การ สละ แรง 
กาย   แรงใจ    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 
ตางๆ   เปนตน   ตาม กำลัง ศรัทธา ของ ทาน   หรือ เขา รวม กิจกรรม ตาง ๆ    
ของชมรม    โดยไมเสีย คา ใช จาย ใด ๆ    
   ทาน ผู มี จิต ศรัทธา ตองการ หนังสือ และ สื่อ 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   และ ๐๒ - ๗๐๒ - ๘๗๖๓   หรือ    
        ชมรม กัลยาณ ธรรม 
   ๘๙ / ๖ - ๗   ซอย ศึกษาวิทยา     ถ . สาธร เหนือ     แขวง สีลม     
  เขต บางรัก   กทม .   ๑๐๕๐๐ 
   โทร .   ๐๒ - ๖๓๕ - ๓๙๙๘   โทรสาร . ๐๒ - ๒๖๖ - ๓๘๐๗  
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 .   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 หนึ่ง พรรษา  .   สนทนา ภาษา ธรรม   เลม   ๑   -   ๒๐ .   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 
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ผล งาน เลม อื่น ๆ ๆ ของชมรมกัลยาณธรรม

นอกจากน้ีมีเทปคำบรรยาย, ซีดี และ MP3 อีกจำนวนมาก
ติดตอไดที่   ชมรมกัลยาณธรรม

โทร. ๐๒-๖๓๕-๓๙๙๘ และ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
www.kanlayanatam.com




