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ชมรมกัลยาณธรรม
ขอนอมถวายเปนพุทธบูชา
และ กราบบูชาอาจริยคุณ
แด

ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร

คำนำในการจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชา
คำถามหลายคำถามในชีวิต เมื่อไดรับคำตอบที่ถูกตอง
และนำไปปฏิบตั เป
ิ นแนวทางในการดำเนินชีวติ ยอมเปลีย่ นแปลง
ชะตาชีวิตไปในทางที่ดีไดมาก อาจถึงระดับรอดพนจากอบายภูมิ
ทุคติ วินิบาตดวย แตจะมีสักกี่คนที่ฉุกคิดวา นี่คือปญหาที่ควร
หาคำตอบและยิ่งกวานั้น จะมีสักกี่คนที่จะไดพบกัลยาณมิตรผูรู
จริง ปรารถนาดีดวยเมตตาและปญญาถูกตรงธรรมทีจะ
่ ชวยจุด
ประกายทางออกที่สวางไสวใหแกเรา ไมนำพาเราใหไปผิดทาง
ขอนอมกราบบูชาพระคุณ ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
ที่เมตตาตอผูอยูในหวงทุกข สละเวลาตอบคำถามมากมายหลาย
พันขอในเว็บไซตกัลยาณธรรมอยางไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย ดวย
 ทางไดกลับมาเห็นถูกตามธรรม
หวังใหแสงธรรมสองสูจิ ตใจผูหลง
ใชธรรมนำชีวิต พนวิกฤติสูความสุขสวัสดีในที่สุด
ในโอกาสฉลองปมหามงคล พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปแหง
การตรัสรูธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอนอม
ถวายอานิสงสแหงการเผยแผธรรมเพือ่ เปนพุทธบูชาและขอนอม
บูชาอาจริยคุณทาน อ.ดร.สนอง วรอุไร ครูผูเป
 ย มเมตตาของชาว
กัลยาณธรรมทุกคน
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

อนุโมทนากถา
๑๐๕ ปญหาที่ถามมา มีเหตุอันเนื่องมาจากบุคคลใช
ความไมรูจริง(อวิชชา) สองนำทางใหกับชีวิต จึงทำใหชีวิตสะดุด
และมีปญหาใหตองแกไข สรรพสัตวที่มาสูโลกนี้ตางปรารถนา
มีชีวิตสะดวกราบรื่นและมีความสุข พระพุทธโคดมเปนผูรูจริง
และรูทุกสิ่งทุกอยาง(สัพพัญู) ทรงชี้ทางออกใหกับชีวิตของ
พุทธบริษัท ซึ่งผูใดปรารถนามีชีวิตสวัสดี ตองพัฒนาจิตตัวเอง
ใหเขาถึงปญญาเห็นแจง แลวใชปญญานั้นสองนำทางใหกับชีวิต
จึงจะสมปรารถนาได นอกจากนี้ยังทรงสอนมิใหเชื่อสิ่งที่ไดยิน
ไดฟง ไดเห็น ไดสัมผัสตามหลักกาลามสูตร แตหากใครผูใด
 พัฒนา
จิต ตนเอง จน เขา ถึง ความ รู สูงสุด ได แลว ผู นั้น ยอม มี ศักยภาพ
คัดกรองสิ่งที่ไมจริงออกจากสิ่งที่เปนจริงได
สุดทายผูตอบปญหา อางเอาบุญกุศลที่เกิดจากการให
ธรรมะเปนทาน จงบันดาลใหผูรวมกระบวนกรรม จัดทำหนังสือ
สนทนาภาษาธรรมสำเร็จเปนรูปเลม มีปญญาเห็นถูก มีดวงตา
เห็นธรรม นำพาชีวิตไปสูความหลุดพนจากกิเลสอาสวะ และ
ปวงทุกข ในอนาคตอันใกล จงทุกทาน ทุกคน เทอญ.
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ณ โฮงหลวงวัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เจาจงรับและปฏิเสธสิ่งสมมติบัญญัติใหเหมาะสมแกปจจัยการ
และตองไมยึดถือวามันเปนสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา
จงปลอยวางจากโลกธรรมทั้งมวล
และเปนผูนิ่งอยางพระอริยะเจา
สงบอยูไดทามกลางวัฏสงสารอันนาเบื่อหนาย
ทะเลแหงวัฏจักรจึงเต็มสะพรั่งดวยบัวแดงแหงพุทธะ
รับแสงสวางแหงพระธรรมสงบใจไรกังวล
ขออมตธรรมนี้เปนธารธรรมสรงสนานทุกรูปนามไรราคี
ขอใหรางเปนกายธรรม ขอใหพุทธอุบัติกลางดวงใจทุกทานเทอญ.
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๑. สินบน
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารยดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
อยางสูง ดิฉันมีคำถามที่ขอความกรุณาทานอาจารยดังนี้คะ
๑. การดำเนินธุรกิจในบางแหง ผูขายจำเปนตองให
สินบนกับผูซื้อมิฉะนั้นจะไมไดงาน ในกรณีนี้ผูขายผิดศีลในขอ
ใดและจะไดรับผลของกรรมหนักไหม อยางไร และควรเลิก
อาชีพนี้เลยไหมคะ
๒. หากการเกิดเปนทุกขแลว เมื่อเราแตงงานแลวไม
ควรมีลูกดีกวาไหมคะ
กราบขอบพระคุณทานอาจารยอยางสูงคะ
คำตอบ
(๑) คำวา “สินบน” หากหมายถึงทรัพยหรือสิ่งของที่
จะใหเปนเครื่องตอบแทนผูที่จะชวยใหสำเร็จตามประสงค
การใหสินบนที่มีเหตุมาจากเจตนาดี คือใหขายสินคา
ที่มีคุณภาพดีกวาผูอื่นได อยางนี้ไมถือวาเปนบาป ตรงกันขาม
หากติดสินบนใหขายสินคาดอยคุณภาพกวาผูอื น่ ได การกระทำ
อยางนี้ถือวาเปนบาป
ผูใด
 ทำตัวใหมีอยางนอย เบญจศีล และมี เบญจธรรม
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(มีเมตตากรุณา มีสัมมาอาชีวะ มีกามสังวร มีสัจจะ และมี
สติสัมปชัญญะ) คุมครองใจอยูทุกขณะตื่น ผูนั้นยอมมีเทวดา
คุมรักษา และผูใดมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีอุปการคุณ ผูนั้น
ยอมมีความเจริญทั้งในชีวิตและอาชีพการงานแนนอน
(๒) ผูรูยอมไมเขาไปกาวลวงในชีวิตของใครผูใด ผูรู
ทำไดเพียงผูชี้ทางใหเทานั้น
ผูรูจริงบอกวา มนุษยมีทรัพยสมบัติเปนหวงผูกขา มี
สามี/ภรรยาเปนหวงผูกมือ มีบุตร/ธิดาเปนหวงผูกคอ ฉะนั้น
จงเลือกผูกหรือไมผูก เอาตามที่ตนชอบเถิด

๒. ปวดขา
คำถาม
กราบสวัสดี ทานอาจารย ดร. สนอง
ผมมีเรื่องขอกราบเรียนสอบถามครับ
๑. ผมนั่งสมาธิกำหนด พองหนอ-ยุบหนอ จนปวดขา ก็
กำหนดปวดหนอ ๆๆ ก็ไมหายปวดครับ แตยังกำหนดไปเรื่อยๆ
จนมีอาการรูสึกวารางกายหนักมาก และปวดขาดวย พอนั่งจน
เกิดอาการดังกลาว ผมมักจะทนไมไหวครับแลวก็เลิกครับ อยาง
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นี้ควรจะกำหนดอยางไรดีครับ (เพราะเปนสองอยางพรอมกัน)
๒. ผลจากการปฎิบัตินี้ ถือวาเปนเรื่องปกติ หรือเปลา
ครับ ที่สำคัญการปฏิบัติแบบนี้ อยูในทางที่ถูกตองหรือเปลาครับ
๓. ถาสิ่งที่ผมกำลังปฏิบัติอยู ไมถูกทาง ขอความ
กรุณาทานอาจารย แนะนำดวยครับ
กราบขอบพระคุณอยางสูงครับ
คำตอบ
(๑) นั่งภาวนาแลวเกิดอาการปวดที่ขา จนทนไมไหว
จึงเลิกนั่ง นั่นเปนเครื่องบงชี้วา สติยังมีกำลังไมกลาแข็งพอที่
จะตานทานอำนาจของขันธมารได ผูมีประสบการณชี้แนะวา
ควรเปลีย่ นไปสรางอิรยิ าบถใหญใหเกิดขึน้ ดวยการเดินจงกรม
แลวใชจิตจอจออยูกั บเทาทีย่ างกาว อาการปวดทีขา
่ จึงจะหมด
ไปได
(๒) ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ ถือเปนเรื่องปกติของ
คนที่จิตมีกำลังของสติยังไมกลาแข็ง แตคนที่จิตมีกำลังของ
สติมากกวากำลังของขันธมาร อาการเชนนี้จะไมเกิดขึ้น ดวย
เหตุนี้ การปฏิบัติธรรม ควรนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรม
แลวยอมทำใหจิตมีกำลังของสติเพิ่มขึ้น ปญหาปวดที่ขาจึงจะ
ไมเกิดขึ้น
(๓) ชี้แนะแลวตามขอ (๒)
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๓. อยากเปนอยางเขา
คำถาม
กราบเรียนทาน ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพเปนอยาง
สูงคะ
หนูอยากจะรบกวนขอคำชี้แนะจากทานอาจารยคะ
๑. หนูมีปญหาอยูวาคือหนูเปนคนขี้อายมากคะและขี้
กลัวเปนมาตั้งแตเด็กจนโตอายุจะ ๒๔ ปแลวก็ยังขี้อาย และ
ไมกลาแสดงออกเลยเวลาจะรายงานหนาชัน้ ก็จะตืน่ เตนมากๆ
จนมือสัน่ ขอมูลทีจำ
่ ไดลืมไปเลย นึกไมออกเปนแบบนีบ้ อยครัง้
หนูรูสึกแยมากหนูไมอยากเปนแบบนี้เลยหนูจะพัฒนาตัวเอง
อยางไรไดคะ ที่จะทำใหเปนคนกลาแสดงออกและไมขี้อาย
๒. หนูมักจะชอบมองคนอื่นที่มีดี คือมีทั้ง สวย หลอ
ดี และเกงมีความสามารถ และมักจะปลืม้ และชืน่ ชมคนๆ นัน้ อยู
บอยๆ มาก อยากเปนอยางเขาบางที่หนูคิดอยางนี้มันดีไหมคะ
ขอบพระคุณทานอาจารยที่เมตตาเปนอยางสูงคะ
คำตอบ
(๑) ปญหาที่ถามไป สามารถแกไขไดดวยการทำเหตุ
ใหถูกตรง และตองทำอยูเสมอในสองเรื่อง คือ
๑. ใหอภัยในทุกสิ่งที่เปนเหตุขัดใจ
๒. ถวายสังฆทานบอยๆ
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ทั้งสองเหตุนี้ ผูใดประพฤติไดแลว เมื่อผลของการ
ประพฤติปรากฏ ผูนั้นยอมมีจิตตั้งมั่นเร็ว และมีความแกลว
กลาในที่ประชุม
(๒) ผูใด
 เอาจิตไปฝากไวกับสิง่ ทีตา
่ เห็น ผูนั น้ ยอมมีจิต
หวั่นไหวในอารมณของกาม ซึ่งสงผลใหจิตเขาถึงความสงบ
ไดยาก
- ปรารถนาเกิดมาสวย เกิดมาหลอ ตองรักษาใจใหมี
ศีลคุมอยูเสมอ
- ปรารถนาเปนคนดี ตองเจริญจิตตภาวนาจนเขาถึง
ธรรมที่ปฏิบัติ
- ปรารถนาเปนคนเกงและมีความสามารถ ตองเรียน
รูอยูเสมอจนเปนพหูสูต และทำสิ่งตางๆดวยตนเอง

๔. ไมอยากทานเนื้อสัตว
คำถาม
เรียนทานอาจารยสนองที่เคารพ
หนูอยากจะเรียนถามทานอาจารยเกี่ยวกับนองชาย
ของหนูคะ อยากทราบวาเขาทำกรรมอะไรไว
คุณ แม คลอด นอง คน สุด ทอง กอนกำหนด คะ นอง
ตองเขาตูอบเพราะตัวเหลืองอยูหลายวัน หลังจากออกจาก
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โรงพยาบาลแรกๆ ก็ดีขึ้น รางกายยังดูปกติดีแตพออายุ ๔-๕
เดือนก็ตองเขาโรงพยาบาลอีก ครั้งนี้คุณพอกับคุณแมตอง
เขาออกโรงพยาบาลอยูรวมสองป ซึ่งภายในระยะเวลาสอง
ปนี้นองตองถายเลือดถึงสองครั้ง พอมารูตัวอีกที ก็รูวานอง
ไมปกติเหมือนเด็กทั่วไปแลว แมจะทำกายภาพบำบัดมาโดย
ตลอด นองชายชวยเหลือตัวเองไมไดเลย จะไปไหนมาไหนตอง
อุมตลอด นั่งรถเข็นไมได ไมสามารถบังคับรางกายใหหยิบจับ
สิ่งของได ยิ้มหัวเราะ รองไหปกติแตพูดไมได สมองรับรูและ
เขาใจเวลาทีเรา
่ พูดดวย แตทีน่ าสงสารทีส่ ดุ คือไมสามารถเคีย้ ว
อาหารเองได คุณแมตองเคี้ยวใหละเอียดแลวปอน แตนองก็
จะกลืนอาหาร และน้ำลำบากทุกครั้ง ญาติๆ และคนรอบขาง
่ เลีย้ งเด็กพิการ แตคุณ
มักจะบอกใหคุณแมพานองไปไวทีสถาน
แมยืนยันวาจะเลี้ยงจนกวาจะตายจากกัน ผานไป ๙ ปนองก็
เสียชีวิตคะ รางกายเขาไมแข็งแรงอยูแลว เปนหวัดตลอด มี
่ ง่ ตรวจพบ
โรคประจำตัว คือ ปอดบวม และโรคลิน้ หัวใจรัว่ ทีเพิ
ในภายหลัง ตอนที่เขาเสียชีวิตคุณหมอบอกวาปอดทะลุคะ
๑) ทานอาจารยชวยอธิบายหนอยไดไหมคะ นองชาย
หนูทำกรรมอะไรไว เปนสิง่ ทีครอบครั
่
วของหนูเคยรวมกระทำ
เอาไวดวยหรือเปลา
๒) มนุษยเกิดมาเพือ่ ชดใชกรรมและสรางกรรมดีไมใช
หรือคะ แลวในกรณีของนองชายหนู เขาไมมีโอกาสที่จะสราง
กรรมดีเลย มีวิธีที่พอจะชวยเขาไดไหมคะ
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๓) ขอที่สามนี้ เปนคำถามสวนตัวคะ หนูสวดมนต นั่ง
สมาธิ รวมถึงศึกษาธรรมะอยูเป
 นประจำคะ แตอาจมีบางเปน
บางวันทีไม
่ ไดนัง่ สมาธิเพราะหนูตองทำรายงานดึกจนนัง่ ไมไหว
แตพอหลับ มักจะฝนเห็นวิญญาณอยูเป
 นประจำ หนูก็ไมเขาใจ
เหมือนกันคะ วาทำไมจิตถึงรับรูวานั่นคือวิญญาณ แตเมื่อคืน
กอนรูส กึ เหมือนมีใครกอดจากดานหลัง (นอนตะแคง) อาการ
เหมือนครึง่ หลับครึง่ ตืน่ เพราะพอรูส กึ ตัววาเห็นอยางนัน้ หนูก็
ตืน่ ขึน้ มาเลย เรือ่ งทีเกิ
่ ดขึน้ เปนเพราะจิตของหนูฟุง ซานเกินไป
หรือเปลาคะ
๔) ตอนนี้หนูทานมังสวิรัติ เนื่องจากรูสึกวาไมอยาก
ทานเนื้อสัตวและไมโหยหา เพราะใจมันบอกวานั่นคือซากศพ
บางครั้งแคมองก็รูสึกเหมือนจะอาเจียน ความคิดแบบนี้เปน
เรื่องที่ผิดไหมคะทานอาจารย เรื่องนี้หนูก็แปลกใจ แตมันก็
ทำใหหนูรูสึกดีมาก กอนหนานี้ระบบการขับถายไมดี ตอนนี้
ไมมีความกังวลกับมันเลย
คำตอบ
(๑) พอแม รวมถึงลูกทีตาย
่ ไป เคยรวมกันทำรายสัตว
จนตาย อกุศลวิบากจึงใหผลเชนนี้
(๒) เมื่อใดที่กรรมไมดียังใหผลรุนแรง ผูเสวยอกุศล
วิบาก ยอมไมมีโอกาสสรางกรรมดีได
ถามวา : จะชวยนองชายที่ตายไปไดไหม ?
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ตอบวา : ชวยได ดวยการอุทิศบุญกุศลสงไปให แต
เขาจะไดรับหรือไม อยูที่วิบากของเขา
(๓) จิตวิญญาณของอมนุษย สามารถสื่อใหมนุษย
ทราบไดดวยวิธการ
ี ตางๆ ฉะนัน้ ควรทำบุญแลวอุทศิ ผลบุญสง
ไปใหจิตวิญญาณที่มาปรากฏในความฝนนั้น ที่บอกเลาไปมิใช
เนื่องดวยจิตฟุงซาน
(๔) ความคิดที่เลิกกินเนื้อสัตว โดยหันมารับประทาน
อาหารมังสวิรตั แทน
ิ แลวทำใหมีสุขภาพดี ถือวาเปนความคิดที่
ไมผิดสำหรับผูถาม
 ปญหา ฉะนัน้ จงรับประทานอาหารมังสวิรตั ิ
ตอไปเถิด … . สาธุ

๕. ชี้ทางสวางใหหนูดวย
คำถาม
เรียนอ.สนอง ที่เคารพ
อาจารย คะ หนู ได ติดตาม การ บรรยาย ธรรมะ ของ
อาจารย ผานทาง อินเตอร เนต มา ตลอด กราบ ขอบพระคุณ
สำหรับธรรมะที่อาจารยบรรยายในทุกหัวขอ จากการที่ไดฟง
ทำใหตัวเองรูส กึ ผิดมาก และจะระมัดระวังตัวเองไมใหผิดศีลคะ
การดูสาระบันเทิงก็ละได ไมติดละคร ชอบทีจะ
่ ฟงธรรมมากกวา
ตอนนี้ฟงธรรมนิยายของพระเดชพระคุณหลวงพอจรัญอยูคะ
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มีทงั้ หมด ๙ แผน อาจารยคะหนูมีปญหาตรงทีหนู
่ เปนคนคิดมาก
และก็ขีใจน
้ อย และนอยใจมากทีส่ ดุ ทุกวันนีหนู
้ ทำงานแบบไมมี
ความสุขเลย ตองคอยระมัดระวังตัวตลอดเวลา งานที่ทำเปน
งานเกี่ยวกับเอกสารที่นั่งโตะ(ธุรการ) แตโดยเนื้อแท หนูชอบที่
จะพบปะผูค น มีความสุขกับการทีได
่ ดูแล เทคแครเขา ใหขอมูล
เขา ทำใหเขามีความสุขในเวลาที่เขามีปญหา
หนู จะ มี ความ สุข มาก ที่ จะ ได ทำ อยาง นั้น เหมือน กับ
พวกเจาหนาที่ของอาจารยที่จัดการอบรมนะคะ ที่แบงงานกัน
ทำ ดูแลผูเขามาฟงธรรมใหมีความสุข อยางนั้นละคะคืองานที่
หนูชอบ ทุกวันนี้หนูทุกขใจกับการทำงานมาก ไมมีความสุขเลย
ทัง้ ๆทีเรา
่ ก็พยามทำงานของเราใหดีทีส่ ดุ มีขอบกพรองก็พฒ
ั นา
่ บมา ไมใชอยางนัน้ ในทีประชุ
่ มใหเสนอ
แกไข แตในมุมมองทีกลั
พอเสนอก็โดนเลนงาน พอเงียบก็โดนวา หนูเลยงง ไปหมด แต
ตองทนทำเพราะอายุมากแลว ครอบครัวตัวเอง พอ แม พี่นอง
ที่เราตองรับผิดชอบยังมีอีกมาก หนูเครียดมากคะอาจารย หนู
ควรทำอยางไรคะในการดำเนินชีวิตประจำวันใหมีความสุข หนู
ฟงธรรมมากก็โดนเหน็บแนม หนูจะจำที่อาจารยบอกวา จะไม
เสพในสิ่งที่ไมดี ไมมีสาระเขามา แตเขาก็มาบอกวาถาอยางนี้
ไปบวชเถิดมันมากไป อาจารยคะคำถามของหนูอาจจะวกวน
เพราะหนูวาวุน รบกวนอาจารยชี้ทางสวางใหหนูดวยคะ
กราบขอบพระคุณคะ
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คำตอบ
คำวา “มโน มยา” หมายถึง สำเร็จดวยใจ ผูถาม
 ปญหา
มีใจทีเห็
่ นผิด สองนำทางใหกับชีวติ ปญหาจึงเกิดขึน้ ฉะนัน้ ตอง
พัฒนาจิตใหมีความเห็นถูกตามธรรมไดแลว ปญหาอารมณไม
ดีของจิตยอมหมดไป
การพัฒนาจิตใหเห็นถูกตามความเปนจริงแท ตองพัฒนา
จิตใหมีกำลังของสติเพิ่มมากขึ้น จนสามารถระลึกไดทันสิ่งที่เขา
กระทบจิต ตองสวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตเอาจิตจดจออยู
กับลมหายใจเขา - ออก ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือมากกวา เมื่อ
ทำกิจกรรมทั้งสองแลวเสร็จ ตองอุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรม
นายเวรทุกวันจนกวาอารมณที่ทำใหไมสบายใจหมดไป
เมื่อใดที่จิตมีอารมณสงบ ลองพิจารณาดูสิวา สิ่งที่ตน
เสนอในทีประชุ
่ มแลวคนอืน่ ไมเห็นดวย หรือถูกตำหนิเมือ่ ไมมขี อ
เสนอแนะ ตองคิดในทางบวกวา คนทีเข
่ ารวมประชุมเขามีอุปการ
คุณใหเราไดสรางขันติบารมี เมื่อเขาขัดใจ เราตองใหอภัยเปน
ทาน แลวเมตตายอมเกิดขึ้น คนที่มีความเห็นเชนนี้ยอมเห็นวา
คนทีทำเหตุ
่
ขัดใจ เขามีอุปการคุณใหเราไดสรางและสัง่ สมเมตตา
บารมี และมองใหถูกวา การทำงานเปนการเรียนรูคน – เรียน
รูวิธีทำงาน ซึ่งสงผลใหเรามีประสบการณเรื่องคน – เรื่องงาน
เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นผูเห็นถูกตามธรรม ยอมไมปฏิเสธสิ่งตางๆ
เหลานี้ แลวอารมณบจอย (อารมณเสีย) จะไมเกิดขึ้น
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๖. แกความเบื่ออยางไร
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารยดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
อยางสูง
ผม เพิ่ง เริ่ม ติดตาม ผล งาน อ . สนอง ได ไม นานครับ
ลาสุดเพิ่งไปฟงบรรยายธรรมที่ ศาลจังหวัดชลบุรี
ผมแตงงานแลวมีลูกสาว ๒ คน ( ๘, ๑๐ ขวบ) ปจจุบนั
ครอบครัวเราเริ่มเดินในเสนทางธรรมจริงๆจัง ไดประมาณ ๑
ป คือเราถือศีล ๕ สวดมนตทำวัตรเชา - สวดมนตทำวัตรเย็น
นั่งสมาธิ ศึกษาธรรมะ ทั้งฟงทั้งอาน โทรทัศนไมดู (เอาไวดู
VCD ธรรมะ) ในวันพระ ผมและภรรยาจะเดินจงกรม นั่ง
สมาธิอยูที่บาน แตถาตรงกับเสาร-อาทิตย ก็จะไปนอนวัด
และปฏิบัติธรรมกันทุกคน ผมมีความรูสึกวาอยากรูเรื่องพุทธ
ศาสนามาก ไมรูทำไม ผมมีความรูสึกวาอยากบรรยายอยางที่
อาจารยสนองทำอยูในปจจุบัน ทั้งที่เมื่อกอนไมคอยชอบพระ
เลยดวยซ้ำ ชีวิตที่ผานมาก็เลยทำผิดศีล ๕ ครบเซ็ต
ผมไมรการ
ู ปฏิบตั วิ ากาวหนาอยางไร เนือ่ งจากปฏิบตั ิ
แลวไมมใคร
ี สอบอารมณให ผมคิดวาผมคง ไมไดมีวาสนาอยาง
อาจารยที่ทำมาในอดีต แตผมเบื่อและกลัวที่จะเกิดแมแตเปน
เทวดา ผมเบื่อกาลเวลาที่ยาวไกล และผมเชื่อพระพุทธองค
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วาความเพียรจะทำใหเราบรรลุธรรมได ผมจึงไมหยุดความ
เพียร วิธทีี ผม
่ ใชคือการกำหนดรูป จจุบนั เปน ขณิกสมาธิ ไมได
ฝกสมถภาวนา (ตามความเขาใจผม) ผลปรากฏวาฟุง กระจาย
แตรูวาคิด ก็คิดหนอ แลวกลับดูลมหายใจ คำวาจิตนิ่งผมไม
เคยเห็นหนาตาสักที
ปจจุบนั ผมเดินจงกรมตอเนือ่ งกัน ๒ ชม. และตอดวย
นั่งสมาธิอีก ๒ ชม. ก็ยังฟุงอยู แลวผมก็เบื่อ ที่ผมสังเกตุได
อยางหนึ่ง เวทนาจะเริ่มมาตอนจะหมดเวลา แตผมวามันเปน
กิเลสผมเอง
ผมขอถามทานอาจารยดังนี้ครับ
๑. ผมจะแกความเบื่ออยางไร (อยาตอบวาเพียรตอ
นะครับ ผมขอเทคนิคนะครับ)
๒. ลูกสาวผมคนโตทำไมเวลาสวดมนตจะงวงนอนมาก
ทั้งตอนเชาและตอนค่ำ
(สวดไปบรรทัดสองบรรทัดก็หาวแลว) แตเขาสวด
มนตไดจบ ผมไมรูจะแกอยางไร
๓. สิ้นปผมคิดวาจะลองทำอยางอาจารยบาง คือหา
ที่บวชสัก ๓๐ วัน นอนวันละ ๔ ชม. เพื่อพิสูจนในสิ่งที่อาจารย
ไดบรรยายไว
ขอกราบแทบเทาทานอาจารยสนอง ดวยความจริงใจ
ขอขอบพระคุณสำหรับแสงเทียน นำทางสูนิพพาน
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.
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คำตอบ
เมือ่ ใดทีบุ่ คคลนำพาชีวติ เขามาเดินอยูใน
 ทางธรรมนัน่
เปนเครือ่ งแสดงวา บุญบารมีทีทำ
่ สัง่ สมมาแตอดีตชาติ เริม่ สง
ผลใหชีวิตเดินเขาหาความสวัสดี (เจริญรุงเรือง)
(๑) ความเบื่อที่มีตนเหตุมาจากกิเลส ยอมทำใหจิต
เศราหมอง ตรงกันขาม เมือ่ ความเบือ่ เกิดขึน้ แลว อยากนำพา
ชีวติ ไปใหพน ความเบือ่ ในลักษณะนีมี้ คุณ ฉะนัน้ จงหาทางออก
จากความเบื่อ ดวยการฝากตัวเปนศิษยกับผูมีประสบการณ
ตรง คือ เจาอาวาสวัดมเหยงคณ
(๒) ผูใดคิดทำความดี (สวดมนต) แลวถูกมารเขาขัด
ขวาง ทำใหงวงเหงาหาวนอน สามารถผานบททดสอบของมาร
ไดดวยประพฤติ ดังนี้
• สวดมนตแลวงวง ควรสวดมนตไปเรื่อยๆ ไมหาย
งวง ไมเลิกสวด
• หากยังไมหายงวง ใหพิจารณาธรรมที่ไดยินไดฟง
จนขึ้นใจ
• หากยังไมหายงวง ใชวัสดุ (Cotton Bud) แยงหู
ทั้งสองขางและเอาฝามือลูบตัว
• หากยังไมหายงวง ลุกขึน้ เดิน แหงนดูดาวบนทองฟา
หรืออาบน้ำลางหนา
• หากยังไมหายงวง เดินจงกรมไมหยุดจนกวาจะหาย
งวง และหายใจเขาลึกๆ ผอนออกยาวๆ ประมาณ ๒๐ ครั้ง
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• หากยังไมหายงวงตองนอนแบบสีหไสยา
ฯลฯ
(๓) ผูปฏิบัติธรรมไดถูกตรงแลว โอกาสเขาถึงธรรม
ยอมเกิดขึ้นไดงาย

๗. เห็นถูกของเขา
คำถาม
ขอ สอบถาม เพื่อ เปนความ รู เกี่ยว กับ การก ราบ ไหว
บูชารูปภาพ ของบิดา ที่ลวงลับไปนานแลว โดยจะกราบไหว
บูชาพระรัตนตรัยกอนแลวจึงจะมากราบไหวบูชารูปของบิดา
โดยจะจุดธูป พวงมาลัยดอกไม และผลไม ในทุกๆวันพระ
ขาพเจาอยากทราบวา ขาพเจาทำถูกตองหรือไม มีผูใหญ
บอกวาไมตองจุดธูปหรือเครื่องไหวบูชา เพราะจะทำใหเขาไม
สามารถ ไปเกิดใหมได
ขาพเจา เลย ไม แนใจวา ขาพเจา ได ทำ ถูก ตอง หรือ ไม
แตทุกครั้งที่ทำเชนนี้ ขาพเจาก็รูสึกเปนสุขใจเพราะคิดวาบิดา
ของขาพเจา คงจะไดรับอนิสงสที่ขาพเจาไดทำไป
รบกวนชวยตอบเพื่อเปนความรูดวยคะ
ขอบพระคุณมากคะ
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คำตอบ
คำแนะนำจากญาติผูใหญถือวา เปนความเห็นถูกของเขา
แตผูรูจริงมิไดเห็นเปนเชนนั้น นอกเหนือจากการประพฤติ
จริยธรรมของลูกที่ดีแลว การกราบไหวบูชารูปเคารพของ
ผูลวงลับ ผูมีอุปการคุณแกตนมากอน เปนการแสดงความ
กตัญูกตเวทีที่ผูอยูหลังสามารถทำได ซึ่งผูใดประพฤติได
แลว ความเจริญของชีวิตยอมเกิดขึ้น

๘. คนไมมีเพื่อน
คำถาม
เรียน อ.สนอง ที่เคารพ
สวัสดีคะ พอดีหนูเลี้ยงปลาอยู ๕ ตัวในอางน้ำหนา
บาน ตอนนี้มันตายไป ๔ ตัว เหลือเพียงแคตัวเดียวเองอะ
คะ อาจารยคิดวาหนูควรจะไปซื้อปลามาเพิ่มเพื่อใหเปนเพื่อน
กับมันไหมคะ หรือปลอยไวอยางนั้น เพราะตอนนี้หนูไมอยาก
เลี้ยงปลาแลวอะคะ
หนูเรียนอยูม. ๖ แลว จะเอ็นทรานซเขามหาวิทยาลัย
แลวอะคะ แตตอนนี้หนูรูสึกไมมีเพื่อนเลย (เพราะแตกอนหนู
เคยมีปญหากับเพื่อน เลยไมมีเพื่อนคบอะคะ)
อาจารยคิดวาหนูควรที่จะตั้งหนาตั้งตาเรียนหนังสือ
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อยางเดียว หรือวา หาเพื่อนสักคนสองคนไวเปนเพื่อนแก
เหงาอะคะ?
ขอบคุณมากคะ
คำตอบ
ผูใด
 นำสัตวมาเลีย้ งโดยไมกักขัง สัตวไมอดอยาก และ
่ ดทางทวารทัง้ หา การ
จิตของผูเลี
 ย้ งไมเปนทาสของผัสสะทีเกิ
เลี้ยงเชนนี้ถือวาไดบุญ แตหากเปนตรงกันขามหรือมีเจตนา
สนองตัณหาของผูเลี้ยง ถือวาเปนบาป ฉะนั้นผูถามปญหา
ตองตัดสินใจดวยตัวเอง
ปญหาเรือ่ งการไมมเพื
ี อ่ น สามารถแกไขดวยการทำเหตุ
ใหถูกตรงคือ ทำตนเปนคนไมตระหนี่ ไมเห็นแกตัว ไมเปนคนเจา
อารมณ ฯลฯ หรือหากพัฒนาตนเองใหเปนคนมีจิตเมตตา แลว
มนุษย เทวดา ตลอดจนสรรพสัตว ยอมเขาใกลและเปนเพื่อน

๙. ผีเขาสิงขณะสวดมนต
คำถาม
เรียน ทาน ดร. สนอง ที่เคารพ
ดิ ฉั น มี ข อ สงสั ย กั บ เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ว า ควร ทำ
อยางไรจึงจะถูกตอง ดิฉนั เริม่ สวดมนตทุกวันชวงเย็นประมาณ
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เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มา
และรับรูถึ งการเปลีย่ นแปลงบางอยางคือ ตอนสวดมนตเสียงจะ
เปลี่ยนไปในหลายรูปแบบเสียง เสียงชาย/หญิง เด็ก และคนแก
แตดิฉันก็ไมไดยึดติดกับเสียงเหลานี้ ซึ่งบางครั้งทำนองสวดก็มี
หลายแบบแลวแตเสียงที่เปลงออกมาตอนนั้น บางครั้งจูๆก็สวด
เร็วขึ้นจนเปนภาษาอะไรก็ไมทราบ แตดิฉันก็สวดมนตของดิฉัน
ตอไปโดยพยายามจะสวดใหเปนภาษาบาลีเหมือนเดิม ถึงแมเสียง
หรือ ทำนอง จะ ปลี่ ยน ไป ก็ตาม และ บาง ครั้ง มี อาการ ระคาย คอ
ระงับไมไดจนตองไอออกมา พอมาชวงกลางเดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๔
นีเป
้ นตนมา จากทีเคย
่ สวดมนตเสียงจะเปลีย่ นเฉพาะตอนสวดแต
ตอนนี้ตอนแผเมตตาใหตนเอง แผเมตตาทั่วไป เสียงที่กลาวออก
มานั้นมีเสียงที่ไมใชเสียงดิฉัน มีการแบงวรรคแบงตอนกันกลาว
จนจบ ตอนนั่งสมาธิเสร็จ (นั่งประมาณ ๕-๑๕ นาที)แผเมตตา
อีกก็เปนเหมือนตอนสวดมนต แถมจูๆก็ยิ้มขึ้นมาดวยคะ
สิง่ เหลานีที้ เกิ
่ ดขึน้ คืออะไรคะ ดิฉนั เก็บความสงสัยไว
ไมกลาถามหรือบอกใคร เกรงวาเขาจะหาวาดิฉนั บาหรือหาวา
โดนผีเขา ดิฉันควรปฏิบัติอยางไรคะจึงจะถูกตอง
กราบขอบพระคุณคะ
คำตอบ
เหตุทีทำให
่ เกิดปญหาตามทีบอก
่ เลาไป เปนเพราะผูสวด

มนตมีกำลังของสติยังไมกลาแข็ง จิตวิญญาณอืน่ ทีมี่ พลังของสติ
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มากกวา จึงมาอาศัยใชรางกายของผูสวด
 มนต เปนเครือ่ งมือทำ
ประโยชนใหกับเขา โดยทีผู่ สวด
 มนตตัวจริง ไมไดประโยชนอะไร
จากการสวดมนตนั้นเลย วิธีแกปญหาคือ ผูสวดมนตตองมีศีล
๕ และมีสัจจะคุมใจใหไดทุกขณะตื่น แลวกายยอมศักดิ์สิทธิ์ จิต
ยอมศักดิ์สิทธิ์ การสวดมนตจึงจะบรรลุผลสมประสงคได

๑๐. น้ำดีไลน้ำเสีย
คำถาม
กราบสวัสดีคะ ทานอาจารย ที่เคารพอยางสูง
บริษทั ของหนู มีพนักงานเกือบ ๑๐๐ คน มีความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจดี แต มีปญหา เรือ่ ง คุณธรรมของบุคคล
บางคน มีการอบรมแลว ไมไดผล หนูเกิดความคิดวา หนูมี
โครงการแจกทุนบัลลังกคนดี เพื่อคัดคนดีจริง ๆ ใหรางวัล
เพือ่ เปนกำลังใจและเปนแบบอยางแกพนักงานคนอืน่ ๆ คะ ไม
เกี่ยวกับผลงานที่เปนตัวเลขทางธุรกิจ แตคณะกรรมการ เขา
อยากไดตัวชี้วัด ความเปนคนดี ประเภทวัดกันไดเปนคะแนน
เปนตัวเลข เปนรูปธรรม หนูคิดวา เรื่องคุณธรรม เปนเรื่อง
จากภายในใจ เราจะตั้งหลักเกณฑ ไดอยางไรคะ เชน ถาจะ
วัดกันที่ศีล ๕ ก็เปนเรื่องของ การคิด พูด ทำพฤติกรรม ที่
ตอหนา ดีหมด แตที่เขาทำกันลับหลัง บางครั้งไมใชของจริง
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เปนตน และทำอยางไรจึงจะเห็นของจริง และ จะใชอะไรเปน
ตัวชีวั้ ดทีมอง
่ เห็นได และ ใหคะแนนไดคะ เขากลัววา ใจเราจะ
ลำเอียง เพราะวัดแบบมองไมเห็น ไดแตสืบประวัติ ไมเหมือน
การสรางผลงานทางธุรกิจ มีตัวเลขวัดได เห็นได แต มีระยะ
เวลา ๑ ป คะ กวาจะตัดสิน วาจะใหทุนใครดี
ยกตัวอยางวา เราอยากใหรางวัลแกคนทีมี่ ทัศนะคติที่
ดี ตอ ตัวเอง ตอครอบครัว ตอ องคกร มีความซือ่ สัตย มีน้ำใจ
เปนตน จะวัดยังไงคะ วาใคร ควรจะไดคะแนนเทาใด เพราะ
ดูจากภายนอก ดีหมด แต เบื้องหลังไมใชก็มีคะ หนูอยากจะ
หาน้ำดี หมายถึงคนดีมากๆ มาไลน้ำเสียออกจากบริษัทนะคะ
เพราะเราไมสามารถเปลี่ยนจิตคนไมดีใหดีไดคะ ทำยังไงดีคะ
ขอ อาราธนา คุณ พระ ศรี รัตนตรัย ขอ บารมี ทาน
อาจารย ประกอบกับความตั้งใจในจิตที่เปนกุศลของหนู ในการ
พัฒนาจิตของพนักงานใหเปนสัมมาทิฐินี้ สงใหผลบุญทั้งหลาย
จงสำเร็จแก อาจารยทุกทานที่ใหแสงสวางแหงธรรม ใหมีอายุ
ยืน สุขภาพแข็งแรง เปนทีพึ่ ง่ แกสัตวโลกตลอดไปจนกวาจะถึงซึง่
พระนิพพานเทอญ..และขอใหโครงการดี ๆ ของบริษทั หนูประสบ
ความสำเร็จ เจริญรุงเรืองในทางโลกและทางธรรมดวยเทอญ
จากหนู กรรมการคนหนึ่งคะ กราบขอบพระคุณคะ
คำตอบ
คุณธรรมของบุคคลมีพฤติกรรม (คิด พูด ทำ) เปนตัว
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ชี้วัด ผูใดมีการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ที่ไมผิดกฎหมาย
ไมผิดศีล ไมผิดธรรม และมีอารมณของใจทีเป
่ นไปในทางดีงาม
หรืออารมณของใจทีเป
่ นอิสระจากโลกธรรม วัตถุ กิเลส ตัณหา
อุปาทาน ถือวาผูนั้น มีสภาวธรรมในดวงจิตเปนคุณธรรม
พฤติกรรมของบุคคล สามารถวัดไดทั้งทางตรงและ
ทางออม ในหวงเวลาที่บุคคลมาปฏิบัติงาน ยอมมีพฤติกรรม
เกิดขึ้นและสามารถกำหนดเปนตัวเลขขึ้นใช เปนตัวชี้วัดที่เปน
รูปธรรมได แตผูที ท่ ำหนาทีประเมิ
่
นคุณธรรม ตองมีพฤติกรรม
ปกติที่ดีงามใหเปนตัวอยางไดกอน เชน ประพฤติตนมีศีล มี
ธรรม มีวินัย มีพรหมวิหาร มีเมตตา มีขันติ เวนอคติ ฯลฯ

๑๑. ชวยผิดทาง
คำถาม

.
กราบเรียน ทานอาจารยดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ

อยางสูง
หนูมีคำถามที่อยากกราบเรียนและตัดสินใจอยูนาน
ตอนแรกคิดวาจะอาน และฟงธรรมบรรยายของอาจารยไป
เรื่อยๆจนพบคำตอบ แตยังคงมีความรูสึกไมสบายใจ จึงขอก
ราบเรียนเพราะคิดวาคำตอบของอาจารยจะชวยคลายความ
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กังวลใจ และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมไดดีขึ้นคะ
๑. หนูมีนองชายที่เขาติดยาเสพติดคะ..เขามีปญหา
เรื่องนี้มาหลายป หนูก็คอยชวยเหลือ โดยแมขอรอง หนู
อยากทราบวาหนูตัดสินใจถูกหรือไมคะ ที่ชวยใหเงินแมตาม
แมขอรองเพื่อเขาไมตองติดตาราง (หลายครั้ง) แตก็ยังไม
หาย หนูสับสนวา ถาหนูไมใหหนูนึกถึงหัวอกแมวาตองบอบช้ำ
ใจสลายแคไหน และคิดวาตองใหโอกาส ๆๆๆ จึงตัดสินใจชวย
เหมือนทุกครั้ง แตหลายครั้งที่ผานมาก็ยังเกิดผิดซ้ำ ถาหาก
อนาคตมีเหตุการณนี้เกิดขึ้น และคุณแมขอรองอีกหนูก็ควร
ทำใหแมสบายใจใชไหมคะ ถาหากหนูยังพอมีเงินทีจะ
่ ใหได หรือ
หากแมไมขอรองแลวตามที่แมสัญญาวาครั้งสุดทาย (เหมือน
หลายครั้งที่ผานมาแตก็ขอใหชวยอีก) แตนองมาขอรองเอง
หนูควรจะใหไหมคะ หนูกลัววาจะเปนการชวยทีผิ่ ดหรือเปลาคะ
(หนูเคยบอกเขา ชีน้ ำเขา และบางครัง้ ใหคุณแมชวยบอกใหเขา
ไปปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศใหเจากรรมนายเวร หรือหาหนังสือให
เขาอาน แตวาเขาก็ไมไดทำตามคะ หากหนูหยุด แลวหันมาเนน
ปฏิบัติตัวเองเปนหลัก จะเปนการทิ้งหรือหนีปญหาไหมคะ)
๒. ตอนเปนวัยรุน หนูเคยคิดผิด เคยทอง และไม
ไดเก็บเขาไว..จนหนูมาไดมีโอกาสฟงการบรรยายธรรมของ
อาจารยเมื่อประมาณ สี่ปที่ผานมา ก็จึงไดไปปฏิบัติธรรมอยู
เรือ่ ยๆ ปละประมาณอยางนอย ๑ ครัง้ (ไปตามสถานทีปฏิ
่ บตั ิ
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ตางๆ เชนแนวคุณแมสิริ) เพื่ออุทิศบุญกุศลใหกับเขาและเจา
กรรมนายเวร แตไมไดบอกใหคนอื่นชวยโอนบุญดวย เคยขอ
แคใหเพื่อนที่ไปปฏิบัติชวยโอนใหเจากรรมนายเวร แตวาไมได
ใหระบุเพราะไมกลาเลาใหฟง อยากทราบวา เขาจะไดรับสวน
บุญของหนูไหมคะ บุญนี้จะเพียงพอใหเขาอโหสิใหหนูไหมคะ
และถาหากวาหนูใชวิธีไปปฏิบัติธรรม แลวมีบริจาคเงินทำบุญ
สำหรับคนปฏิบัติ แลวเวลาเขาโอนบุญใหหนู (เชนเปนเจาภาพ
น้ำปานะ) แลวหนูโมทนาสาธุ แลวโอนตอใหเจากรรมนายเวร
เขาจะไดรับไหมคะ แลวเวลาที่หนูจะโอนบุญ หนูตองระบุวา
อยางไรคะ ถาบอกวาใหเจากรรมนายเวรที่เคยลวงเกิน เขา
จะไดรับทัว่ กันไหมคะ และหากวาเขาไดแลว เวลาหนูไปปฏิบตั ิ
ธรรม หรือตักบาตร ทำสิ่งกุศลใดๆ แลวหนูก็อุทิศบุญใหเจา
กรรมนายเวร หรือเขาอยูเรื่อยๆก็ไดใชไหมคะ (ใจหนึ่งก็กลัว
เขาไมไดถาไมระบุ อีกใจหนึ่งก็กังวลวาจะเปนการย้ำนึกถึงสิ่ง
ไมดีที่ตัวเองทำทำใหจิตเปนอกุศลคะ)
๓. ตอนนีหนู
้ แตงงานแลว และกำลังวางแผนมีลูก หนูจะ
ตั้งจิตอธิษฐานอยางที่อาจารยแนะนำไวในหนังสือทำชีวิตใหไดดี
และมีสุขคะ และจะพยายามพัฒนาจิตใจตัวเอง และทำความดี
ควบคูไป
 ดวย แตยอมรับวามีความกังวลเรือ่ งทีทำ
่ ผิดพลาดในอดีต
แตก็ใหสัจจะกับตัวเองวาจะไมขอทำผิดซ้ำอีกตอไปคะ และก็ตอน
นี้เมื่อกลับไปนึกก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความโงของตัวเองคะ
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หนูขอความเมตตาอาจารยแนะแนวทางการทำใจจาก
เหตุการณผิดพลาดในอดีต นี้ดวยคะ
๔. ทุกวันนีหนู
้ พยายามปฏิบตั ธรรม
ิ โดยใชแนวเจริญสติ
ในชีวิตประจำวัน โดยตามรู ดูกาย กับใจ และนั่งสมาธิ แนว
กำหนดพุทโธ เพื่อคอยเติมใหใจมีกำลัง หนูควรทำเชนนี้ตอไป
หรือควรเพิ่มเติมเรื่องใดเพื่อใหการปฏิบัติของหนูกาวหนาคะ
ขอกราบขอบพระคุณสำหรับความเมตตาของอาจารย
ดร.สนอง อยางสุดซึ้งจริง ๆ คะ
คำตอบ
(๑) การใหเงินชวยเหลือบุคคลอืน่ หากผูถู กชวยเหลือ
นำเงินไปใชในทางทีผิ่ ดกฎหมาย ผิดศีล หรือผิดธรรม ผูให
 การ
ชวยเหลือตองรับบาปอกุศลนั้นดวย
ความสบายใจของแมทีทำให
่ ผูอื น่ ตองประพฤติอกุศล
กรรม เปนการประพฤติที่ผิดธรรม ผูถูกขอรองใหทำ ไมเห็นดี
ดวย แลวไมทำตามคำขอรอง ไมถือวาเปนบาป ดังนั้นผูถาม
ปญหาตองตัดสินใจดวยตัวเองวา จะเขาไปรวมในการสราง
บาปนั้นหรือไม
พระพุทธโคดมชี้ทางบุญ ชี้ทางบาปใหกับมนุษยและ
เทวดา แตพระเจาสุปปพุทธะผูเป
 นพอของพระนางยโสธรา พระ
เทวฑัตผูเป
 นพีชาย
่ ของพระนางยโสธรา ยังนำพาชีวติ ไปในทางที่
เปนบาป ถูกธรณีสูบลงสูอเวจีมหานรก ตรงกันขาม ฉันนภิกษุผู
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ดื้อรั้น สำนึกผิดแลวหันมาปฏิบัติธรรม จนสามารถนำพาชีวิตไป
สูความ
 พนทุกขได ดังนัน้ บุคคลมีชีวติ เปนของตัวเอง ตองบริหาร
จัดการชีวิตดวยตัวเอง ผูรูจริงไมเขาไปกาวลวงในชีวิตของผูใด
(๒) จิตวิญญาณของรูปนามทีถู่ กทำแทงนัน้ ถือวาเปน
เจากรรมนายเวร การปฏิบัติธรรมเปนบุญใหญสุด การอุทิศ
บุญใหญใหกับเจากรรมนายเวร ยอมมีอานิสงสมาก บุญใหญ
ยังเกิดไดดวยการไหวพระสวดมนตกอนนอน หลังสวดมนต
แลว ควรเจริญอานาปานสติตามระยะเวลาที่อำนวยให การ
ประพฤติเชนนี้ที่บาน ถือวาเปนบุญใหญไดเชนเดียวกัน
สวนที่ถามวา เขาจะเลิกจองเวรหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
ปริมาณของบุญที่อุทิศให และยังขึ้นอยูกับความรุนแรงของ
การผูกพยาบาท ผูใดอุทิศบุญใหญใหกับเจากรรมนายเวรจน
เขาพอใจ เขายอมยกเลิกการจองเวรและผูถามปญหาจะไม
ระลึกถึงเรื่องนี้อีกตอไป
(๓) ผูใด
 ประพฤติตนมีศีลและมีสัจจะคุมใจไดทุกขณะ
ตื่น ผูนั้นมีกายศักดิ์สิทธิ์และมีจิตศักดิ์สิทธิ์ ผูมีความศักดิ์สิทธิ์
คิด พูด ทำ สิง่ ใดยอมสำเร็จตามทีตน
่ ปรารถนา ผูรู เอา
 จิตระลึก
อยูกับปจจุบันขณะ เชน ลมหายใจเขา - ออก ปญหาทั้งหลาย
ยอมเขารบกวนใจไมได
(๔) หากผูถามปญหาประสงคมีกำลังใจกลาแข็งและ
สามารถตานทานอำนาจของมารได ตองเจริญพละ ๕ (สัทธา
วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา) อยูเสมอ
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๑๒. คนจิตตก
คำถาม
กราบสวัสดี อาจารย ดร. สนอง ครับ
ผมมีคำถามดังนี้ครับ
๑. ในชีวิตประจำวัน จะมีวิธีไหน หรือเทคนิคอะไร ที่
ทำใหจิตไมตก ไมเปนอกุศล (ผมมักจะมีจิตอกุศล เกิดขึ้นเอง
บางวันมากจนกลัวเลยครับ กลัวบาปมาก ๆ)
เปนมา ๒-๓ ปแลวครับ เปนเพราะกรรมในอดีต และ
ปจจุบัน หรือเปลาครับ
๒ . การ สราง เหตุ ให พบ เจอ ครู อาจารย ที่ เปน
กัลยาณมิตร ตองทำอยางไรครับ
กราบขอบพระคุณอยางสูงครับ
คำตอบ
(๑) คนฉลาดไมเอาจิตไประลึกอยูกั บเรือ่ งในอดีต แต
เอาจิตระลึกอยูกับลมหายใจเขา - ออก ทุกขณะตื่น ปญหา
ตางๆยอมเขารบกวนจิตไมได .. พิสูจนไหม
(๒) กัลยาณมิตร หมายถึงมิตรดี มิตรดีมีคุณสมบัตอยู
ิ 
สองประการคือ มิตรดีหมายถึงมิตรทีป่ องกันขัดขวางมิใหเรา
ประพฤติชัว่ และในอีกทางหนึง่ คือ มิตรดีคือมิตรทีชั่ กชวนเรา
ใหทำความดี ฉะนั้น ผูถามปญหาประสงคพบครูบาอาจารยที่
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เปนกัลยาณมิตร ผูถาม
 ปญหาตองทำตัวเองใหเปนกัลยาณมิตร
ของคนอืน่ ใหไดกอน หลังจากนัน้ ตองสรางมหาทาน เชน เลีย้ ง
พระเจ็ดวันตอเนื่อง แลวอธิษฐานขอพบครูบาอาจารยที่เปน
กัลยาณมิตร เมื่อใดที่เหตุปจจัยลงตัว ความสมปรารถนาจึง
จะเกิดขึ้นได

๑๓. สูญเสียสามี
คำถาม
เรียนทานอาจารยที่เคารพ
หนูมีความทุกขอยางแสนสาหัส หนูเพิ่งสูญเสียสามี
อันเปนที่รักยิ่งมาประมาณ ๒ เดือนคะ ทุกวันนี้ยังทำใจไมได
ยังมีความโศกเศราอยางทีส่ ดุ หนูเพิง่ ใชชีวติ อยูร วมกับสามีมา
แค ๕ ป คำถามเกิดขึ้นมากมายวาทำไม ทำไม และทำไม แต
ไมไดรับคำตอบ มันเปนทุกขอยางทีส่ ดุ เพราะในชีวติ หนูไมเคย
สูญเสีย สามีหนูเปนชาวตางชาติคนละศาสนา
หนู ทำบุญ ทุก อยาง เทา ที่ หนู จะ ทำได หนู อยาก ฝก
กรรมฐาน สมาธิ อยากรูวาสามีหนูอยูอยางไร เปนสุข เปน
ทุกข อยางไร หนูไดอานหนังสือของอาจารยคะ เกี่ยวกับชีวิต
หลังความตาย บางครั้งหนูคิดวาตายแลวสูญสิ้น แตหนูเชื่อ
เรื่อง ชีวิตหลังความตาย หนูอยากเรียนถามอาจารยวาถาหนู
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สิน้ อายุขยั แลว หนูจะไดพบสามีหนูหรือเปลา ชีวติ หลังความตาย
ของทุกศาสนาจะเหมือนกันหรือเปลา หนูทุกขใจมากในการจาก
ไปอยางรวดเร็วของสามี ทุกขอยางอธิบายไมไดเลยคะ
ทุกวันก็ยังเปนหวง พยายามอานหนังสือธรรมะ แตใจ
ก็ทุกขเพราะความคิดถึง เพราะความที่ไมรูวาเขาเปนอยางไร
ขอโทษนะคะที่รบกวนเวลาของอาจารย
ดวยความเคารพคะ
คำตอบ
ความทุกข เปนความไมสบายกาย ไมสบายใจ ผูใด
 เห็น
ผิดไปจากความเปนจริงแท ผูนั น้ ยอมมีความทุกข สิง่ ตางๆเกิด
ขึ้น แลวมีการดับสลายไปเปนธรรมดา อาทิ
- ความสุขจากกายสัมผัส (กามสุข) เกิดขึ้นชั่วคราว
แลวสลายไป
- ความอยากไดหรือไมอยากได (ตัณหา) เกิดขึ้น
ชั่วคราวแลวสลายไป
- ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนที่รัก เกิดขึ้นชั่วคราว
แลวสลายไป
ฯลฯ
ผูมีความเห็นผิด ยอมยึดเอาสิ่งที่ไมมีอยูจริง มาเปน
ของตน ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ จึงเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา ทุกคนเกิดมาแลวตองแก (ชรา) เมือ่ แกแลวตองตาย
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เปนธรรมดา ผูถามปญหา ตอบปญหา และทุกชีวิต ลวนตอง
ดำเนินไปตามกฎธรรมชาตินี้ ตราบใดทียั่ งนำพาชีวติ เวียนตาย
- เวียนเกิดอยูในวัฏฏะ จึงไมมีใครสามารถเลี่ยงได เวนไวแต
วา ผูรูจริงพัฒนาจิตใหหลุดพนไปจากวังวนของสงสารไดเมื่อ
ใดแลว ยอมไมตองพบกับความทุกขใดๆอีกตอไป มีแตวิมุตติ
สุขเทานั้นใหเสวย
ผูถาม
 ปญหาปรารถนาจะพบกับสามีอีกในวันขางหนา
ยังไมเข็ดหลาบกับความทุกขอีกหรือ ยังไขวควาหาความทุกข
อยูอีกหรือ หากประสงคจะมีความทุกขกับการไดพบกับสามี
อีกในวันขางหนา ตองทำเหตุใหถูกตรงดังนี้
(๑) สรางมหาทาน เชน ทำอาหารเลี้ยงพระตอเนื่อง
๗ วัน
( ๒ ) ตั้ ง จิ ต ปรารถนา ( อธิ ษ ฐาน ) ขอ พบ
และอยูรวมกับสามีที่ตายไปแลว ในวันขางหนา
(๓) ทำเหตุใหถูกตรงกับพฤติกรรมของสามีในครั้งที่
เขายังมีชีวิตอยู
ที่ถามไปเรื่องชีวิตหลังความตาย ตอบวา ทุกศาสนา
มีสภาวธรรมเหมือนกัน แตมีสมมุติที่ตางกัน และการตายชา
หรือตายเร็วขึน้ อยูกั บ ชนิดของกรรมทีสั่ ตวบุคคลไดกระทำไว
เปนตนเหตุ เชน อายุสั้นมีตนเหตุมาจากชอบฆาสัตว ฆาสัตว
เปนจำนวนมากตายเร็ว ฆาสัตวที่ทรงคุณธรรมสูงก็ตายเร็ว
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๑๔. ไมตั้งขวดเหลา
คำถาม
กราบเรียนดร.สนอง วรอุไร ครับ
ผมมีปญหาคือในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ ผมจะจัด
งานแตงงานที่กทม.ครับ ผมเปนสมาชิกชมรมกัลยาณธรรม
เลย เปนกังวล วา ในงาน เลี้ยงจะ หลีก เลี่ยง การ เลี้ยง เหลา ใน
งานไดอยางไร เนื่องจากในสังคมบริษัทฯที่ผมทำงานอยูคน
สวนใหญกินเหลา รวมถึงผูบริหารดวยครับ สวนเจาสาวของ
ผมก็นับถือศาสนาคริตสซึ่งไมกังวลในเรื่องนี้ครับ ถาในกรณี
ที่ตองมีเหลาในงาน ผมจะพยายามไมตั้งขวดเหลาในงาน แต
ใหพนักงานของรานอาหารชงใหสำหรับผูที่ขาดเหลาไมได ผม
จะผิดศีลขอ ๕ ไหมครับ ถาผิดจะเปนโทษสถานเบาไหมครับ
แตถาไมมีเหลาในงาน จะตองมีเสียงครหา เชิงตอวาสำหรับ
ผูที่ขาดเหลาไมไดอาจรวมถึงผูบริหาร(เจานาย)ดวยครับ
รบกวน ดร.สนอง ชวยชีแ้ นะผมดวยครับ ขอบพระคุณ
ครับ
คำตอบ
เรื่องที่ถามไปผิดศีลขอ ๕ ถือเปนจำเลยบาปคนแรก
ที่เปนเหตุใหมีการดื่มสุรา
ในครั้งพุทธกาล พระเจามหานามะ ไดสนทนาธรรม
อยูกับพระพุทธเจาโคดม
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พระเจามหานามะ : เจาสรกานิศากยะ เปนผูทุศีล
เสวยแตน้ำจัณฑน (เหลา) เหตุใดตถาคตจึงพยากรณวา เขา
เปนพระโสดาบัน
พระพุทธโคดม : มหาบพิตร บุคคลในโลกนีไม
้ เลือ่ มใส
ในพระรัตนตรัย ไมมีปญญา ไมประกอบดวยวิมุตติ แตเขามี
ศรัทธาในตถาคต เขามีความรักในตถาคต ยอมไมไปสูอบายภู

มิ
และเขายังไดกระทำใหบริบรู ณในสิกขา ในเวลาใกลสิน้ พระชนม
อีกดวย สภาวธรรมในจิตของเขาจึงเปนพระโสดาบัน

๑๕. พระอานนทเสียใจ
คำถาม
กราบสวัสดีอาจารยครับ
ผมมีคำถามองคคุณพระโสดาบันครับ ในตอนทีพระ
่ สา
รีบุตรปรินพิ พานลง พระอานนทโศกเศราร่ำไห จนพระพุทธเจา
ตองตรัสเรียกหาและกลาววา “สารีบุตรปรินิพพานไปก็ไมได
เอาศีลสมาธิปญญาและวิมุตไป
ิ ตนแลควรมีตนเปนทีพึ่ ง่ มีตน
เปนสรณะ มีธรรมเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนสรณะ”
ผมสงสัยวา พระอานนทสามารถละเรื่องการเห็นขันธ
เปนกองทุกข มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา (สักกายทิฏฐิ) แต
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ทำไมระดับพระโสดาบัน จึงยังคงเสียใจในเรือ่ งขันธทีแตกดั
่
บไป
ของพระสารีบุตรครับ พระอานนทเสียใจดวยเรื่องใดกันครับ
กราบขอบพระคุณครับ
คำตอบ
เหตุที่พระอานนท (โสดาบัน) ยังเสียใจเพราะ กาม
ราคะยังมีอำนาจเหนือจิตของพระโสดาบัน

๑๖. เห็นอยางไร
คำถาม
กราบ สวัสดี ครับ ผม ผม มี คำถาม ขอ ความ เห็นจาก
อาจารยสนองครับวา...
ถาหากเราไปยืนอยูระหวางอันตราย โดยทางขวามือ
มีเสือรายคอยตะครุบจะกัดกินเราอยู ทางซายเปนหุบเหวสูง
ชันตกลงไปแลวตองตาย ทางหนามีแมน้ำใหญมีจระเขรายฝูง
ใหญ ทางหลังเปนลานโคลนกำลังเดือดปุดๆ เพราะเปนปลอง
ภูเขาไฟ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองจะเลือกทำอยางไร
หากอาจารยอยูในสถานการณนี้ อาจารยมีความเห็น
วาอยางไรครับผม
กราบขอบพระคุณครับผม
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คำตอบ
ผูใดมีธรรมะคุมรักษาใจ ผูนั้นยอมอยูรอดปลอดจาก
ภัยอันตรายทั้งปวง หากสมมุติที่ตั้งขึ้นเปนความจริง ผูรูจริง
ยอม นำพา ชีวิต ผาน พน วิกฤต ดวย การ เอา ชีวิต เขา แลก กับ
ธรรมะของพระพุทธองควา ธรรมยอมคุม รักษาผูป ระพฤติ(มี)
ธรรม

๑๗. ผิดธรรมหรือไม
คำถาม
๑. หนูสงเอกสารถึงเพื่อนๆของผูที่โกงเงินหนู เปน
เอกสาร ที่ เปนความ จริง ทุก ประการ ไมมี การ เสริม เติม แตง
ประการใด เพราะถาไมทําเชนนั้นหนูก็จะไมไดเงินคืน เพราะ
คนโกงเขาไมอายที่จะโกง แตเมื่อผูอื่นรูจึงอายและคืนเงินหนู
หนูทําเชนนี้เพราะตระหนักวาไมผิดศีล ๕ จึงทํา แตผิดธรรม
หรือไมคะอาจารย
๒. หนูอยูอเมริกา แฟนตองการใหหนูเปลี่ยนเปนคริสต
หนูจึงพูดจากใจจริงไปวา แมโลกใบนีมี้ หนูคนเดียวเหลืออยูบน
 โลก
ทีเป
่ นพุทธ หนูก็จะยึดมัน่ ในพระรัตนตรัยไมเสือ่ มคลาย ไมอายและ
ภูมิใจที่ตนเกิดเปนชาวพุทธ หนูสวดมนตอธิษฐานจิตทุกวันใหหนู
พนไปจากวัฏสงสาร แฟนหนูรองไห หนูบอกเขาวาอยารองเลยหนู
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เวทนาแฟนมากและปลง จึงบอกเขาวา เปนดังทีพระพุ
่ ทธเจาวาไว
ไมมีผิดที่นํ้าตาของมนุษยนั้นมากกวานํ้าในมหาสมุทรเสียอีก หนู
บอกใหเขาไปคิด ทุกวันนีหนู
้ ไปโบสถกับเขาได ทําศาสนกิจคริสตได
หนูรักษาศีล ๕ มา ๒ ปแลว หลังจากที่ไดฟงอ.สนองผูมีพระคุณ
ลนพนเมื่อ ๒ ปกอน ใหหนูไดพบทางสวาง หนูอยากทราบวาจิต
ของหนูเขาสูกระแสโสดาบันหรือยังคะ สํารวจอยางไร
๓. หนูอยูอเมริ
 กามีพรอมทุกอยาง แตมีความทุกขเพราะ
ตองเปนคนเก็บคาเชาบานใหแมทีอยู
่ เมื
 องไทย ทุกเดือนจะมีฝรัง่
ที่ไมจายคาเชา หนูตองเปนคนตามหนี้ ตามซอมบาน ตามทวง
หนูเบือ่ มากเพราะตองเปนทาสของเงินเพราะทําธุรกิจ หนูอิจฉา
พีๆ่ ทีได
่ อยูใกล
 ชิดพอแมมากกวาหนู ไมรูหนู
 ทํากรรมอะไรจึงตอง
จากบานมานาน ๑๐ ปยังไมมวีี แ่ ววจะไดกลับ แตหนูสวดมนตนัง่
สมาธิปลอบใจตัวเองเสมอวาอยูที่ไหนก็เหมือนกัน อ.สนองมีคํา
แนะนําใดทีจะทํ
่ าใหหนูไมจิตตกคิดถึงบานและไมเปนทาสของเงิน
ไหมคะ เพราะหนูไมชอบโดนโกงเพราะหนูไมไปโกงเขา
๔ . หนู นั่ ง สมถภาวนา ต อ งการ เปลี่ ย น ไป เป น
วิปสสนาภาวนา หนูจะติดอาการนิ่งดิ่งลึกเพราะมันสบาย ทุก
วันนี้หนูยังมีราคะ โทสะ โมหะ แตเบาบางลงและคิดไดวาเออ
โกรธอยูนะแลวมันก็จางลงมา หรือเวลาคิดไมดีเกิดขึ้นก็บอก
วาอยาคิดเลยทําใหใจเราสกปรกเปลาๆ หนูฝนถึงหลวงพอ
คูณมาทักทายถามไถและอวยพรใหหนูโชคดี หนูไมรูจักหรือ
เคยเจอทานหรอกคะ แตหนูเคยเจอปูเณรคํา หนูถามทานวา
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หนูจะนัง่ ไดไหม ในใจคิดแตไมไดบอกทานวาหนูไมอยากเกิดอีก
ทานตอบวา ไดเพราะมีบารมีนะ ลาสุดหนูฝนวามีพระมาบอก
ใหทําสติปฏฐานสี่ อ.สนองมีทางอี่นๆที่จะนําจิตเขาสูวิปสสนา
ไหมคะ หรือจะตองนั่งสมถะแลัวถอนมาเปนวิปสสนาเทานั้น
ลาสุดหนูนําคําบรรยายของอ.สนองอัดใสซีดีแจก จึง
อยากกราบเรียนใหอ.ทราบและรวมอนุโมทนา กราบขอบพระ
คุณอ.สนองอยางสูงที่เมตตาตอบคําถามใหหนูและมนุษยทั้ง
หลายใหพนไปจากกองทุกขคะ
คำตอบ
(๑) พฤติกรรมทีบอก
่ เลาไปไมผิดศีล แตผิดธรรมตรง
ที่วา เวรไมระงับเพราะยังตองทวงหนี้อยู
(๒) ผูใดจิตเปนอิสระจากความเห็นวาเปนตัวของตน
(สักกายทิฏฐิ) มีจิตเปนอิสระจากความเคลือบแคลงในกุศล
ธรรมทั้งหลาย (วิจิกิจฉา) และผูใดมีจิตเปนอิสระจากความ
ยึดถือวา บุคคลจะบริสทุ ธิหลุ
์ ดพนไดดวยศีลและวัตร (สีลัพพต
ปรามาส) ความเปนอิสระใน ๓ ขอนี้ เปนสภาวธรรมที่มีอยูใน
ดวงจิตของพระโสดาบัน ฉะนัน้ จงดูจิตของตัวเองใหออก แลว
คำถามที่ถามไป จึงจะรูไดดวยตนเอง
(๓) ผูใด
 มีจิตเปนทาสของวัตถุ (ทรัพย) ผูนั น้ มีทุกขจร
เกิดขึ้น ผูใดเห็นวัตถุเปนทรัพยกำพรา ตายแลวตองทิ้งไวกับ
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โลก ผูนั้นมีจิตไมเปนทาสของทรัพย และมีจิตเปนอิสระจาก
บานที่อยูอาศัยในโลกนี้
(๔) ผูใดหวังพนทุกข ตองเจริญวิปสสนากรรมฐาน
ตามแนวของสติปฏฐาน ๔ โอกาสนำพาชีวิตพนไปจากความ
ทุกขทั้งมวลยอมเกิดขึ้นได
อนุญาตและอนุโมทนาที่อัด CD แจกผูสนใจ

๑๘. โรค panic disorder
คำถาม
สวัสดีคะ อ.สนอง หนูมีเรื่องที่สงสัยคะ
หนูปวยเปนโรค panic disorder หนูสามารถปฏิบัติ
ธรรมไดไหมคะ
แลวตอนทีหนู
่ ไมสบาย แมพาไปหาพระสงฆทีวั่ ดใกลบาน
ทานบอกหนูวา มีเทพ คือ พระแมอุมาจะเอาหนูเปนรางทรง แลว
ใหหนูไปตั้งขันยอม หนูก็ไมเขาใจ หนูไมรูวาเปนเรื่องจริงหรือ
งมงาย อาจารยชวยกรุณาอธิบายโดยละเอียดดวยนะคะ เพราะ
หนูไมอยากยึดติดคะ แตหนูมีความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
หนูคิดวาหนูคงเปนบัวเหลาที่ ๓ แตหนูก็เชื่อวา หากพยายาม
สัก วัน หนู ตอง มีด วง ตา เห็นธรรม ลดละ ทิฐิ มานะ ได
เพราะทุกครั้งที่อกุศลจิตเกิดขึ้น จะมีเสียงความคิดที่ไมดีดัง
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อยูในหัว หนูกลัวมาก หนูทรมานมากชวงกอน เพราะเกิดความ
สงสัย ทุกครัง้ ทีเกิ
่ ดความสงสัย หนูรูส กึ ตนเปนคนเลว และตอง
เจอแตสิง่ รายๆแน จนบางครัง้ หนูยังคิดอยากตาย หนูไมรวู ามัน
เกิดขึน้ ไดอยางไร หรือเปนเพราะหนูปวย หนูอยากจะขอขมาพระ
รัตนตรัยคะ หนูควรทำอยางไร หนูจะหายไหมคะ
ดวยความเคารพอยางสูง
คำตอบ
การรับขันดอก เทากับเปนการอนุญาตใหจิตวิญญาณ
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 ยอมเกิดขึ้นกับผูที่เปนเจาของรางที่แทจริงได ผูใด
ประสงคจะยกเลิกการรับขันดอก สามารถทำไดโดยนำดอกไม
ธูปเทียน ไปกราบคารวะหนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เชน ตอหนาพระพุทธ
รูป ตอเจดียบรรจุ
 พระธาตุ ฯลฯ แลวสวดมนตบทสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย เมื่อสวดมนตจบ แลวกลาววาจาขอยกเลิกการ
รับขันดอกที่เคยทำไว และทุกวันกอนสวาง และกอนมืดตอง
สวดมนตบูชาคุณพระรัตนตรัย (อิติปโส … . ฯ สวาขาโต … . ฯ
และสุปฏิปนโน … . ฯ ไปจนจบ) แลวตอดวยบทมนตโมรปริตร
ผูใด
 มีศีล มีสัจจะ ทำไดถูกตรงดังนี้ ปญหาโรค panic disorder
ยอมหมดไปได
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๑๙. เกิดเปนหมูหรือเปลา
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนองที่เคารพ
หนูขอเรียนถามทานอาจารยวา หากตอนกลางคืน
เราเปดวิทยุฟงพระทานเทศนจนหลับไป ประพฤติแบบนี้ดี
หรือไมดีอยางไร
ถาเราตายไปตอนนั้น จะทำใหไปเกิดเปนหมูหรือ
เปลาคะ (หรือวาเปลี่ยนเปนฟงบทสวดตาง ๆ จะดีกวา)
ขอบพระคุณคะ
คำตอบ
การฟงธรรมจากวิทยุ หากฟงแลวพิจารณาธรรม
โดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) โอกาสที่จิตจะเกิดปญญาเห็น
ถูกตามธรรม ยอมมีได ตรงกันขาม หากฟงแลวไมพิจารณา
โดยแยบคาย จิตจะรับสิ่งที่ไดฟง เก็บไวเปนสุภสัญญา ตาย
แลวมีโอกาสไปเกิดในสวรรคได จะไมไปเกิดเปนหมู
ครับ ดังตัวอยางในครั้งที่พระพุทธกัสสปะมา
ตรัสรูเปนพระพุทธเจา งูเหลือมฟงภิกษุทอง
บนอายตนกถาไมรูเรื่อง แตถือเอานิมิตใน
เสียง ตายแลวยังไปเกิดในสวรรคได
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๒๐. ทำงานในกาสิโน
คำถาม
กราบเรียนถามปญหาทานอาจายดร.สนอง วรอุไรคะ
๑. การสรางมหาทานตามที่ทานอาจารยดร.สนองได
แนะนำไว ถาเราไมมีโอกาสไดทำอาหารถวายพระเอง จะสง
เงินไปทำบุญแทน ไดไหมคะ
๒. คนที่ทำงานเกี่ยวของกับอบายมุข เชนเสริฟเหลา
หรือเปนบารเทนเดอร จะตองเขาไปรับวิบากกรรมของตนเอง
ทั้งสิ้น หนูเลยหลีกเลี่ยงที่จะทำอาชีพที่ตองมารับวิบากกรรม
คะ และอาชีพเปนพนักงานแจกไพในกาสิโน หรือทำความ
สะอาดในกาสิโน จะถือวาเปนอาชีพที่ไมเหมาะสมหรือตอง
รับวิบากกรรมใด ๆ หรือไมคะ (อยูตางประเทศอะคะ)
๓. หนูปรารถนาความพนทุกขคะ อยากปฏิบตั ธรรม
ิ ที่
ถูกจริตกับตนเอง สิ้นปหนูจะกลับเมืองไทย ๓ เดือนคะ อยาก
ขอความเมตตาขอคำแนะนำของทานอาจารยดร. สนอง เกีย่ ว
กับ ครูบา อาจารย ที่ จะ ไป ฝก ปฏิบัติ ธรรม เพื่อ ความ กาวหนา
ทางธรรมคะ
กราบขอบพระคุณทานอาจารยดร.สนอง วรอุไร มา
ดวยความเคารพอยางสูงคะ

๔๘

www.kanlayanatam.com

คำตอบ
(๑) ไดครับ แตมีเงื่อนไขวา ตองมีศรัทธาอยางมาก
ที่จะทำบุญ ตองทำบุญใหกับหมูสงฆ และตองทำใหตอเนื่อง
ทุกวันยาวนาน ไมนอยกวาเจ็ดวัน
่ เลาไปยังถือวาเปนอาชีพทีไม
่ เหมาะสม
(๒) เรือ่ งทีบอก
กับผูที่ปรารถนานำพาชีวิตไปในทางธรรม เมื่อใดที่กรรมใหผล
ผูรวมกระบวนกรรมยังตองรับอกุศลวิบากนั้นดวย
(๓) ผูใดประพฤติมิจฉาอาชีวะมากอน แลวปรารถนา
นำพาชีวิตไปสูความพนทุกข ยังมีโอกาสเปนไปได หากเลิก
ประกอบมิจฉาอาชีวะนัน้ แลวหันมาปฏิบตั ิ ทาน ศีล ภาวนา ดัง
ทีสิ่ รมา
ิ โสเภณีไดทำใหดูเปนตัวอยาง เธอสามารถปดอบายภูมิ
ได (พระโสดาบัน) ตายเกิดอีกไมเกินเจ็ดชาติพนทุกขได และ
ควรไปปฏิบัติธรรมที่นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

๒๑. อาการหนาตึง
คำถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง ที่เคารพครับ
ผมมีปญหาเรื่องการปฏิบัติ ครับ
เวลาผมเริ่มกำหนดยืนหนอ มีอาการหนาตึง ผม
กำหนดตึงหนอได ๓ ครั้ง อาการตึงไดคอยๆคลายลง ผม
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กำหนดคลายหนอได ๓ ครั้ง อาการตึงก็กลับมาอีก ทำเชน
นี้ วนไปมาอยูนานมาก ไมหายครับ ผมเลยไมสนใจกำหนดยืน
หนอ และเดินหนอ จนถึงกำหนดนั่ง ก็มีอาการตึงและคลาย
ที่ใบหนาอีก กำหนดจนนานไมหาย ก็ไมสนใจครับ สนใจแต
กำหนดพองยุบดีกวา ถึงเวลานอนก็มีอาการดังกลาวอีกครับ
ผมควรปฏิบัติอยางไรตอดีครับ จึงเขียนมารบกวน
ถาม อาจารย ดร.สนอง ครับ
กราบขอบพระคุณอยางสูงครับ
คำตอบ
การกำหนดวา “ตึงหนอ” แลวอาการตึงที่ใบหนาหาย
ไปชั่วคราว ผูถามปญหากลาววา ภายหลังอาการตึงไดกลับ
มาอีก และไดกำหนดอีกนานก็ไมหายจากอาการใบหนาตึง
คำวา นาน ของผูถามปญหานั้นนานเทาไร กำหนด
เปนสิบครั้ง เปนรอยครั้ง เปนหลายรอยครั้งหรือไม ผูตอบ
ปญหาบอกวา “สัจจะ” มีความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใดเกิดอาการ
ตึงที่ใบหนา ตองกำหนดวา “ตึงหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ ไมหาย
หนาตึงไมเลิกกำหนด จะยอม
ตาย เพื่ อ เอา ชี วิ ต เข า
แลกกับสัจธรรมนี้ … ..
พิสูจนไหมครับ
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๒๒. ไดไหมคะ
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร. สนอง
มีปญหาจะเรียนถามดังนี้คะ
๑. ถาตอนทำสมาธิไมกำหนดลมหายใจ แตเปดเทป
ธรรมะ หรือเทปสวดมนต แลวเอาใจไปจดจอกับเสียงนั้นได
ไหมคะ
๒. ในชีวิตประจำวันชวงใดที่วางใชวิธีฟงเทปธรรมได
ไหมคะ เพราะตอนกำหนดลมหายใจ รูสึกวามันฟุงซานไดงาย
แตเวลาฟงเทปธรรมะ มีความรูสึกวาไมฟุงซาน เพราะใจไป
จดจอกับการฟงตลอดเวลา
กราบขอบพระคุณมากคะ
คำตอบ
(๑) ไดครับ
(๒) ไดครับ
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๒๓. เขียนมาหลายครั้ง
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารยสนองที่เคารพเปนอยางสูง
หนูไดเคยเขียนมาขอคำปรึกษาจากทานอาจารยมา
หลาย ครั้ง และ ขอก ราบ ขอบพระคุณ ในความ เมตตา ของ
ทานอาจารย ที่ไดชี้ทางกระจางใหแกหนูทุกๆครั้ง
ณ ขณะนี้ชีวิตความเปนอยูของหนูก็เปนไปไดดวยดี
หนูก็ไดสวดมนตไหวพระเปนประจำ และในชวงเขาพรรษานี้
หนูก็ไดอธิษฐานจิต ขอสวดธรรมจักรและเมตตาพรหมวิหาร
ตลอดเขาพรรษานี้
หลัง จาก ที่ ได ปฏิบัติ ธรรม และ ฟง ธรรมะ ของ ทาน
อาจารยมาเปนเวลานาน หนูมาสังเกตเห็นไดวา ปญหาในชีวิต
นั้นมันก็ยังเกิดขึ้นเปนธรรมดา แตอยูที่วาเราจะวางใจเห็นวา
มันก็เปนตามธรรมชาติของการเกิดมาเปนมนุษย วาไมมีใคร
ไมมีปญหาในโลกนี้ แตจิตเราจะรับเอาปญหาเหลานั้นเขามา
ปรุงแตงอารมณ ใหจิตใจเราเศราหมองหรือไม
มีหลายอยางในการดำเนินชีวิตเปนตัวทดสอบ ความ
แข็งแกรงของสติทีหนู
่ ไดเพียรพยายามฝกมา ตัวอยางเชน หนู
ไดทำธุรกิจขายของบนอินเตอรเน็ต แลวก็ขายใหกับผูขายสง
ชวงปที่ผานมากิจการก็ไปไดดวยดียอดขายดีไปได แตพอมา
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ในเวลาชวงนี้ ยอดขายตกลงไปมากอยางนาใจหาย หนูก็ได
พยายามสังเกตจิตใจของตนเองวาเปนอยางไร
หนูไดเห็นถึงความเปนอนิจจัง ของสรรพสิ่งแลวก็
ถามตัวเองวายอมรับไดไหม แตวาใจนึงมันเห็นแลวก็บอก
วา ไมเปนไรมันก็เปนอยางนั้นมีขึ้นแลวก็มีลง แตอีกดานห
นึ่งจิตก็ยังมีความวิตกกังวลวาจะทำอยางไรดี ในเมื่อเราก็ได
พยายามทุกวิถีทางแลว แลวก็เห็นความกังวลสับสนวุนวาย
ดิ้นรนของจิตใจ และแลวก็มาพิจารณาถึงคำอาจารย ไดเคย
สอนไววาทุกอยางมันเปนไปเพื่อความพลัดพราก กิจการของ
เรา เราสรางขึ้นมา มันไมสามารถเปนนิจจังได วันหนึ่งมัน
ก็ตองถึงความเสื่อมไปตามเวลา หากเราเอาจิตใจไปรับเอา
ความอยากได อยากมีอยากเอาชนะคูแขงมาเปนสรณะ เรา
ก็จะไมสามารถพนจากวังวนของกิเลสเหลานี้ได ความคิดทั้ง
ดานโลกุตตระและโลกียะ มันสลับกันไปกันมา
บางทีก็เห็นความเห็นทางธรรม มันเหมือนเอาหินทับ
หญา ใจมันยังไมอยากจะยอมรับมันตรง ยังมีความกลัว กลัว
ความพลัดพราก กลัวความลำบาก เจืออยู ความรูส กึ นีเหมื
้ อน
กับตอนทีหนู
่ ไปฝกนัง่ สมาธิ แลวสามารถเห็นถึงความกลัวความ
เจ็บปวดขา แลวพยายามเอาสมาธิเขาขม แตมันไมดับมันไมได
เห็นความจริงวาความเจ็บปวดนัน้ มันก็เปนธรรมดาของรูปขันธ
เมื่อฝกอยูไดประมาณ ๓-๔ วัน เมื่อมีปญญาสามารถเขาใจถึง
ความเปนไปของสรรพสิ่ง หลังจากนั้นก็สามารถนั่งวิปสสนา
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ไดอยางไมมความ
ี ปรุงแตงและเปนกลางอยางเปนกลางจริงๆ
และความรูสึกนี้เมื่อนำมาประยุกตกับเหตุการณ ณ ปจจุบันนี้
ของหนู หนูก็เห็นวาสิง่ ทีหนู
่ คิดมันยังเปนแคความคิด ปลอบใจ
ตัวเอง แตใจลึกๆ มันยังเจืออยูด วยความกลัว หนูเห็นถึงความ
กลัวเหลานัน้ แลวหนูก็เลยถามตัวเองวาหนูจะกลัวอะไร สมบัติ
เหลานี้มันเปนกำพราทั้งนั้น หากตองตายไปใน ณ เวลานี้ ก็ไม
สามารถเอาอะไรไปไดซักอยางเดียว
ตอนนีหนู
้ ก็พยายามเห็นวาสิง่ เหลานีมั้ นไมเทีย่ ง วันนึง
เราก็ตองเลิกทำ ถาหากมันจะตองเลิกในวันนี้ มันก็ตองเปน
อยางนี้ มันเห็นเจาคะอาจารยแตวามันยาก เพราะตัวกิเลส
ตัวความกลัว มันยังเขามาทาทายอยูตลอดเวลา บางทีจิตมัน
ก็ไหวไปตามมันเจาคะ
และอีกตัวทดสอบหนึง่ ของหนูก็คือ หนูมีบานใหกับคน
ฝรัง่ ทีนี่ เช
่ า แตเขาตองใช benefit ของรัฐบาลมาจายคาเชาเรา
ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาตองมาจายคาเชา แตเขาก็บอกวาทางรัฐ
ยังไมไดโอนเงินมาให หนูกับแฟนก็ไมไดเครงครัด เพราะวาก็
พยายามชวยเขาดวย แตเมือ่ เวลาผานมาตอนนีเขา
้ ก็ใหมาบาง
สวน ตอนที่เขายังไมจายคาเชาเรา หนูเห็นจิตใจอันเปนอกุศล
คิดไปตางๆนานา แตเมือ่ มาคิดถึงวาหากเราตองเปนอยางเขา
เราก็คงลำบากเชนกัน หนูก็ใหโอกาสเขานะคะ เพราะวาคน
เราก็เกิดมาชวยเหลือกัน หากเราไมคิดโกงเขา เขาก็คงไมคิด
โกงเราเชนกัน มันดูเหมือนคิดแบบโงๆ ถาไปบอกคนอื่น เขา
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ก็วาเราทำไมปลอยใหเขาเอาเปรียบ แตคนเราถาเขามี เขาก็
คงจายไดถูกตองตามเวลาในความคิดของหนู ก็มาสำรวจใจ
ตัวเองวาเรากลัวอะไร กลัวไมไดเงิน กลัวไมมีเงินมาผอน แต
วาพอมาดูถึงตรงนี้ หากเราไมโลภ เราก็ขายบานหลังนี้ทิ้งเสีย
หากมีปญหามาก แตทีเรา
่ ยังไมยอมขาย เพราะเรายังโลภหวัง
ในคาเชาอยู แตหนูก็ไมไดโกรธ ไมไดไปทวง ไดแตแคบอกเขา
ใหเขาใจวา หากไมสามารถจายคาเชาไดเราก็คงตองขายบาน
หลังนี้ไป โดยที่ไมมีความรูสึกเสียดายแตอยางใด เพราะมันก็
คืออนิจจัง ธรรมชาติของโลกนี้เอง
การใชชีวติ และการดำเนินชีวติ หากเรามีธรรมะแลว
นัน้ มันทำใหเราเห็นแงมุมตางๆไดมากมาย บางทีมันเปนความ
เบื่อหนายกับความเปนไปของโลก ที่มีทั้งการแขงขัน เอาชนะ
คะคานกัน มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ทัง้ ๆทีของ
่ ทุกอยางนีมั้ น
เปนสมบัตของ
ิ โลก แตใจของหนูถึงแมจะไดศีกษาธรรม แตมัน
ยังมีกิเลสเจือปน มันโผลๆ ผลุบๆ มันก็เปนปญหาทางโลกอีก
คะ ที่วาหากเรามีความเพียรที่จะพัฒนาจิตของเราอยางเอา
จริงเอาจัง แลวเราจะดำเนินชีวิตอยางไร จะมีเงินใชไหม มัน
เปนภยาคติ เปนความกลัว ถึงไดเขาใจวาทำไมพระภิกษุสงฆถึง
ไดไมมกัี งวลใดๆ เพราะอยูได
 โดยการบริจาค มีเครือ่ งแตงกาย
ก็แคจีวร ไมตองมีเงินมีทรัพย ซึ่งเปนการพยายามปรับใหตัด
เอาตัวการที่จะกอใหเกิดกิเลส ความอยากที่จะเกิดขึ้น หนูก็
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พยายามรักษาศีลใหดีที่สุดเทาที่เปนไปได เพราะทานอาจารย
เคยสอนไววา คนเราถาทำอะไรติดขัด แสดงวาศีลของเรายัง
ไมสมบูรณพอ
และสิ่งที่ติดอยูในสัญญาของหนูก็คือ สิ่งที่อาจารย
สอนก็คือตองทำเหตุใหตรง และผลก็ไดตรงตามเหตุ หนูก็
พยายามอยูคะ ถึงแมวาบางทีทำเหตุไปเยอะ แตยังไมไดรับ
ผลของมันก็ตาม ณ เวลานี้
ตอนนี้หนูเริ่มเขาใจแลวคะวา ความไมมีเปนความสุข
เปนอยางยิง่ เพราะ เมือ่ มีสิง่ ใด สิง่ นัน้ ยอมนำมาซึง่ ความทุกข
เพราะเราจะไปยึดวามันเปนของเรา
หากทานอาจารยมีคำแนะนำชี้นำ หนูขอความกรุณา
ทานอาจารยแนะนำหนูดวยนะคะ
คำตอบ
คนที่กำลังวายอยูในน้ำ ขณะใดศีรษะโผลพนผิวน้ำ
ก็สามารถหายใจเอาอากาศเขาสูรางกายได ขณะใดที่ศีรษะ
จมอยูใตผิวน้ำ ก็ไมสามารถหายใจได ฉะนั้นจงพัฒนาจิตใหมี
สติและปญญาเห็นแจงกลาแข็ง ใหเหมือนกับนำศีรษะโผลพน
ผิวน้ำอยูตลอดเวลาไดแลว นั่นแหละจึงจะนำพาชีวิต หลุด
พนไปจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ อันเปนกำพราไดเมือ่ ใด ความ
ทุกขยอมหมดไปจากใจ เมื่อนั้น
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๒๔. จะทำอยางไร
คำถาม
กราบทานอาจารย ที่เคารพ
กระผม ป ว ย เป น โรค ประจำ ตั ว มา เป น ระยะ เวลา
เกือบ ๓ ปแลว รักษาที่ใดก็ไมดีขึ้น เปนอุปสรรคพอสมควร
ตอการปฏิบัติธรรม มีเพื่อนแนะนำวาใหไปทำพิธีแกกรรม ขอ
อโหสิกรรมเจากรรมนายเวร โดยตามหลักของพระพุทธศาสนา
แลวผมควรจะปฏิบัติตอสถานการณนี้อยางไรครับ
ขอบพระคุณครับ
คำตอบ
ใหเอาศีล ๕ คุมใจ แลวไหวพระสวดมนตบทสรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยกอนนอนทุกวัน หลังสวดมนตเจริญอานาปาน
สติ ๓๐ - ๖๐ นาที แลวอุทิศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวร ทุก
ครั้งที่ทำกิจกรรมดังกลาวแลวเสร็
สร็จ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ข า ง ต น มี
อานิ ส งส เป น บุ ญ คน มี บุ ญ
ปรารถนา สิ่ง ใด ยอม ได สิ่ง นั้น
ตามความปรารถนา
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๒๕. ตะคอกใสพอ
คำถาม
เรียนอาจายสนอง
ดิฉันเปนผูหนึ่งที่ไดมีโอากาสมาฟงธรรมบรรยายที่หอ
ประชุม ม.ช. ในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ทีผ่ านมากับคุณแม เนือ่ งจาก
วาวันนั้นเปนวันเกิดของดิฉัน จึงมองวาเรานาจะใหอะไรกับ
ตัวเองและแมบาง ซึ่งกัลยาณมิตรของดิฉันเปนผูชักชวน
ดิฉันขอรบกวนปรึกษาเลยนะคะ พอดิฉันเสียไปแลว
ตอนวันที่ ๓๑ สิงหาคมที่ผานมา โดยหลังจากที่ดิฉันเรียนจบ
ป.ตรี พอก็บวช ดิฉนั ก็เรียนตอ ป.โท จนจบระหวางนัน้ ดิฉนั ก็ดูแล
พอเปนอยางดี พอเปนเบาหวานและมันจะมีแผลที่เทา เพราะ
ทานมักเดินบิณฑบาทโดยไมสวมรองเทา ทานมักไมรตัู ววาเทาตัว
เองเปนแผล ดิฉันตองนำคุณพอนั่งรถพวงขางไปสถานีอนามัย
ในตำบลอยูเปนประจำ ชาวบานละแวกนั้นบางคนก็ชื่นชม บาง
คนก็ตำหนิวาเปนผูหญิงแลวใหพระสงฆซอนมันไมสมควร แต
ดิฉันคิดวาทำเพื่อพอคงไมผิดอะไร จนทานหายปวย
จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม กอนที่ทานจะเสียทาน
ประสบอุบตั เิ หตุรถชน ดิฉนั ก็ไปดูแลทานจนหายดี กลับมารักษา
ตัวทีบ่ านเนือ่ งจากทานไมยอมเดิน (เกิดจากใสนอตยึดบริเวณที่
กระดูกแตกบริเวณเชิงกราน) ทำใหเกิดแผลจากนัน้ พอก็ทรุดลง
เรือ่ ยๆทางญาติคุยกันวาอยากใหทานลาสิขาบท (ดิฉนั เคยคุยกับ
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ทานนานแลววา ทานจะตายในผาเหลืองจึงไมยอม) ทานตองใส
สายฉีพ่ อมักจะไมรสึู กตัว มักจะเอามือมาดึงสายฉีออก
่ จนดิฉนั
ตองมัดมือทานใหติดกับเตียง (เห็นพยาบาลที่โรงพยาบาลทำ)
กอนทานใกลจะเสียทานครางเสียงดังมาก และมีเหงือ่
เต็มตัว จนบางครั้งดิฉันควบคุมอารมณไวไมไดสงเสียงดังไป
ซึ่งดิฉันไมเคยทำกับพฤติกรรมอยางนั้นกับทานเลย จนวาระ
สุดทายทีท่ านจะไมไหว ดิฉนั และญาติๆก็ไปปรึกษาเจาอาวาสวัด
ทานบอกวาพอคงอยากมาเสียที่วัดเพราะขณะที่ทานรูตัวเองดี
ทานก็บอกตลอดวาทานอยากกลับวัด เราจึงไดพาทานมาที่วัด
ทานไมสามารถทานอะไรไดอีกเปนเวลาสามวัน จนทานสิ้นใจ
ระหวางนัน้ ดิฉนั ไดนัง่ คิดอะไรหลายๆอยางทีผ่ านเขามาในชีวติ
บางครัง้ ก็คิดวาอยากใหทานไปเสียเพราะไมอยากใหทา นทรมาน
เมือ่ ทานสิน้ ดิฉนั ไมรองไหเลย มีหลายๆคนถามดิฉนั วารองไหไหม
ดิฉันตอบตรงกับใจที่คิดไปวาดิฉันคิดวาดิฉันทำดีที่สุดแลว จึง
ไมไดรองไหถามวาเสียใจไหมทีเสี
่ ยพอ เสียใจมากแตไมอยากให
ทานเปนหวง ใหทานไปดีไมรวู าสิง่ ทีคิ่ ดนัน้ ถูกหรือเปลา และการ
ตะคอกตอนทานเพอตองเปนสิง่ ทีผิ่ ดแนๆ เพราะเราไมสบายใจ
เราจะทำอยางไรดีคะใหความรูสึกผิดนี้หมดไป
คำตอบ
สิ่งที่บอกเลาไปเปนความกตัญูกตเวทีที่ลูกมีตอพอ
มิไดเปนการประพฤติผิดแตประการใด ทีให
่ พอ (พระสงฆ) นัง่

สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

๕๙

ซอนทายรถมอเตอรไซด เมือ่ ทานอาพาธ ลูกผูมี ความกตัญูฯ
จับตองตัวทาน ก็มิไดผิดทีลู่ กปฏิบตั ติ อพอผูมี อุปการคุณ หรือ
จับมัดมือใหติดกับเตียง ดวยเจตนามิใหดึงสายฉี่ออกก็ไมผิด
แตมาผิดเอาตอนที่ทานเพอแลวลูกไปตะคอกใสทาน ผูหวัง
ความเจริญในชีวิตจึงตองขอขมากรรม ดวยการสวดมนตบท
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ตอหนาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เชน พระพุทธ
รูป แลวกลาววาจาขอขมากรรมที่ลูกประพฤติตะคอกใสทาน
หากทานสามารถรับสื่อที่ลูกขอขมาและทานใหอภัย ความผิด
บาปนั้นก็จะหมดไป แตตองไมลืมวาลูกที่ดีตองทำบุญอุทิศให
พอผูลวงลับ ทุกครั้งที่นึกไดหรือทุกครั้งที่โอกาสเปดใหทำบุญ

๒๖. อยากชวยนองสาว
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
อยางสูง
หนูไดรูจักทานอาจารยจากหนังสือ ที่ทานเปนผูเขียน
โดยกัลยาณมิตรคือหัวหนางานซื้อใหอาน จากนั้นก็ไดติดตาม
ผลงานบรรยายธรรมของอาจารยเรื่อยมา และไดมีโอกาสได
พบกับทานบรรยายธรรมของชมรมกัลยาณธรรม และของคุณ
สุรัตนคะ ทุกครัง้ ทีพบ
่ หรือไดเห็นทานอาจารยหนูจะรูส กึ อบอุน
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เปนสุข มีกำลังใจ เขมแข็ง และปลื้มปติมาก ทุกวันนี้ก็จะเปด
ซีดีธรรมบรรยายของทานเวลาขับรถ และพยายามรักษาสติ
ปฏิบตั ธรรม
ิ ตามทีอาจารย
่
สัง่ สอน แตบางวันก็จะทำไมไดดีนัก
เพราะพรองศีลขอ ๔ คือชอบพูดเฮฮาสนุกสนานกับเพือ่ นๆ คะ
แตก็จำคำสอนของอาจารยวาทำเต็มที่ตามสติกำลัง มีกำลัง
มากทำมากมีกำลังนอยทำนอย เหมือนการตักน้ำใสตุม
อาจารยคะหนูขออนุญาตอาศัยบารมี ปญญาและ
เมตตาอันสูงสงและบริสุทธิ์ของทานอาจารย โดยขอเรียน
ปรึกษาปญหา ดังนี้คะ
๑. หนูไดตั้งใจจะทำบุญทอดกฐิน เพื่อใหพอกับแมได
อนุโมทนาในบุญใหญ ในปลายปนี้ โดยขอความรวมมือญาติ
สนิท ที่ทำงานบริษัทตางๆ และที่บานตางจังหวัดเชิญชวนผูมี
จิตศรัทธา เพือ่ นฝูงในทีทำงาน
่
บริจาคเพือ่ ทำบุญรวมกันในครัง้
นี้ สำหรับการเลี้ยงรับรองแขกในวันงานบุญ หนูแรกทีเดียว
หนูตองการเลี่ยงไมฆาสัตวตัดชีวิตเลย แตไมสามารถขัดทาง
บานไดหลังไดพยายามถกเถียงดวยเหตุผลแลว จึงกำหนดไว
ในใจวา เมื่อหลังเสร็จงานบุญแลวจะอุทิศบุญกุศลไปใหสัตว
เหลานั้นเปนการตอบแทน ทั้งสองประเด็นคือ การเชิญชวน
ทำบุญและการเลี้ยงรับรองหนูคิดถูกมั้ยคะ ถาไมแลวหนูควร
ทำอยางไรจึงจะเปนการดีและไดบุญบริสุทธิ์มากที่สุด
๒. หลังเสร็จงานบุญใหญแลว หนูจะอธิษฐานขอใหเปน
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คนมีสัมมาทิฐิ และสามารถปฏิบตั ธรรม
ิ จนปดประตูอบายไดใน
ชาตินี้ อาจารยวาสมควรแลวหรือยังคะ ไดโปรดชี้แนะดวยคะ
๓. หนูมีนองสาวที่มีมิจฉาทิฐิ เรื่องคูครองและการคบ
บุคคลเพศตรงขาม เพราะคนที่เธอคบจะเปนคนที่มีตำหนิบาง
ติดการพนัน อบายมุข กินเหลาสูบบุหรี่ ติดหนี้ ศีลไมครบบาง
ทำใหพอแมและญาติเสียใจอยูบอยๆ และที่สำคัญคือเธอไปกอ
หนี้โดยกูยืมเพื่อนำไปใหบุคคลเหลานี้ ตองเดือนรอนทางบาน
เอาโฉนดไปกูเงิ
 นเพือ่ มาใชหนี้ และนำเงินบางสวนของหนูมาชวย
เธอเปนระยะๆ ซึ่งหนูในฐานะที่อยูใกลชิดเธอมากที่สุด ก็ไดใช
สติปญญาตามประสาปุถุชนที่คิดวาดีที่สุดแลวตักเตือน อบรม
ชวนพาไปสถานที่อบรมธรรมะ หาหนังสือหรือสื่อธรรมะใหเธอ
ไดซึมซับ แตก็ไมไดชวยใหเธอเปลีย่ นแปลงเทาไหรนัก เพราะเธอ
จะเชือ่ ฟงคนทีเธอ
่ คบมากกวาญาติ (ไมวาจะเปนหนูหรือญาติคน
อืน่ ๆ) จนในทีส่ ดุ ขณะนีเธอ
้ เปนหนีก้ อนโต เพือ่ ผูช ายคนทีเธอ
่ คบ
ในแตละชวงสมัย หนูเคยเปนทุกขกับเธอมามาก จนทายสุดก็พอ
จะทำใจใหยอมรับที่จะใหเธอดูแลตัวเอง รับผิดชอบการปฏิบัติ
ตัวเอง ดวยการเฝาดูหางๆ โดยตัง้ ไวในใจวาไดทำหนาทีพี่ ดี่ ทีส่ ดุ
แลว ตอไปนี้ดวยวัยและวุฒิเธอสมควรจะดูแลตัวดวยตัวเอง
แตลาสุด หนูไดรับทราบขาวที่ไมดีมากๆ วาเธอกูหนี้
ยืมคนอื่นไปทั่วและผิดสัญญา จนเกิดเรื่องไมงามในที่ทำงาน
หนูไดพูดคุยสอบถามก็ทราบวาเปนดวยความคิดเดิมๆ ของ
เธอ ปจจุบันเธอเปนคนที่มีประวัติเสียในที่ทำงานไปแลว (ถา
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นอกเหนือปญหาเรื่องการคบเพศตรงขามแลว เธอมีบุคลิกที่
เรียบรอย นาเอ็นดูคะ)
อาจารยคะหนูควรจะทำอยางไรกับเธอดี หนูควรจะวาง
เฉยโดยยึดหลักวาผูรู จริ
 ง (ซึง่ หนูก็ยังไมรจริ
ู ง) ไมควรไปกาวกาย
กับชีวติ คนอืน่ (หนูจำไดประมาณนี้ ถาผิดไปหนูตองขออภัยทาน
อาจารยนะคะ) เพราะตอนนี้หนูก็สับสนในการปฏิบัติกับเธอพอ
สมควร ในฐานะชีวติ หนึง่ และฐานะญาติรวมตระกูล เพราะสวน
หนึง่ หนูก็ไมเชือ่ ในสิง่ ทีเธอ
่ พูด เพราะมักจะรูท หลั
ี งวาเธอพูดเท็จ
อยูบอย ๆ เรื่องการเงินถาเปนจำนวนไมมากนัก และพิจารณา
วาจะชวยแบงเบาใหเธอคลายบางหนูก็จะชวย
ขออนุญาตรบกวนอาจารยโปรดกรุณาตอบคำถาม
ดังกลาวดวยนะคะ
ดวยความเคารพอยางสูง
คำตอบ
(๑) การทอดกฐินมิใชเปนบุญใหญ เพราะอานิสงสของ
การทอดกฐิน ทำใหไดแคสวรรคสมบัติ
ทัง้ สองประเด็นทีถาม
่ ไปเปนความเห็นถูกทางโลก แตใน
ทางธรรมแลวยังไมถูกตอง หากผูถาม
 ปญหาประสงคจะทำการ
ทีให
่ เกิดเปนบุญบริสทุ ธิมาก
์ ทีส่ ดุ ตองนำตัวเองเขาปฏิบตั ธรรม
ิ
(วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงการมีดวงตาเห็นธรรม
(๒) ทีถาม
่ ไปเปนการสมควรอยางยิง่ การอธิษฐานให
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เปนคนมีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) ตามธรรม ซึง่ บุคคลจะเขา
ถึงความสำเร็จในสิง่ ทีตน
่ อธิษฐานได ตองทำเหตุใหถูกตรง คือ
นำตัวเขาปฏิบัติธรรมที่สมควรแกธรรม
(๓) ในครั้งพุทธกาล กาฬะ ลูกชายของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี มิได สนใจ ธรรม อยาง บิดา จึง ได ถูก บิดา วา จาง ให ไป
ฟงธรรมจากพระพุทธเจา จนจิตบรรลุดวงตาเห็นธรรมเปน
พระโสดาบัน และในสมัยปจจุบันมีแพทยหญิงทานหนึ่ง ชนะ
คำทาของเพื่อน สามารถอยูปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคม
จนครบกำหนดเวลา และยิ่งไปกวานั้นจิตของเธอไดปริวรรต
มาเปนผูมีความเห็นถูกตามธรรมอยูจนทุกวันนี้
ผูถาม
 ปญหาทำไมไมลองจางนองสาว หรือทาพนันให
ไปปฏิบัติธรรมจนครบกำหนดเวลาดูบางละ

๒๗. คนรักสุข-เกลียดทุกข
คำถาม
อยากรบกวนถาม ดร. สนอง สั้น ๆ ครับวาผลของ
การทำบุญและอยากไดบุญเปนอยางไรบาง เพราะเปนการยาก
ทีจะ
่ ไมคิดสิง่ ใดเลยในการทีอยาก
่ ทำดีและละชัว่ โดยสวนใหญ
ก็เพราะการรักสุขและเกลียดทุกขทั้งนั้น
ขอบคุณครับ ผูศรัทธา

๖๔

www.kanlayanatam.com

คำตอบ
ผูถามปญหาจะพิสูจนไหมวา กฎแหงกรรมที่วา “ทำดี
ไดดี ทำชั่วไดชั่ว” เปนเรื่องจริงมีเหตุผลรองรับจริง แตเรื่อง
ความอยาก (ตัณหา) เปนกิเลสที่ทำใหจิตยึดมั่นถือมั่น มีผล
เปนบาป คือทำใหไมสบายกายไมสบายใจ (ยากที่จะคิด)
สวนการกระทำที่ใหผลเปนบุญตองทำดังนี้ บุญเกิด
ไดดวยการใหทาน บุญเกิดไดดวยการรักษาศีล บุญเกิดไดดวย
การเจริญจิตภาวนา บุญเกิดไดดวยการรับใชในกิจทีชอบ
่ ธรรม
บุญเกิดไดดวยการประพฤติออนนอม บุญเกิดไดดวยการอุทศิ
สวนบุญ บุญเกิดไดดวยการอนุโมทนาบุญ บุญเกิดไดดวยการ
แสดงธรรม บุญเกิดไดดวยการฟงธรรม และบุญเกิดไดดวย
การทำความเห็นใหตรง
สวนผลที่เกิดจากบุญ (อานิสงส) มีหลากหลาย อาทิ
ใครทำใครได ใครแยงชิงบุญไมได บุญไมเปนสาธารณะแกโจร
แกน้ำ แกไฟ แกพระราชา บุญใหสมบัติที่ตองการไดทุกอยาง
ปรารถนาสิ่งใดยอมไดสิ่งนั้น มีผิวพรรณดีก็เพราะบุญ มีเสียง
ไพเราะก็เพราะบุญ มีรูปทรงงดงามก็เพราะบุญ ได
เปนใหญเปนโตก็เพราะบุญ มีบริวารซือ่ สัตย
ก็เพราะบุญ ไดมนุษยสมบัติ ไดสวรรค
สมบัติ ไดนิพพานสมบัติก็เพราะบุญ ฯลฯ
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๒๘. มันติดอยูในใจ
คำถาม
กราบเรียน ทาน อ.ดร. สนอง
มีปญหาจะเรียนถามดังนี้คะ
หนูมีโอกาสไดฟง ซีดีของอาจารย ตอนนี้ หนูอยาก
ขออโหสิกรรมกับผูที่ลวงลับไปแลวจะทำอยางไรคะ
หนู เคย ได พูด ประชด กับ คุณ พอ ( ครั้ง เดียว นะ คะ )
แตมันติดอยูในใจหนูตลอด เพราะรูวาพูดไปแลวทำใหคุณพอ
เสียใจ หนูก็รูสึกวาเสียใจยิ่งกวา หนูไมไดขออโหสิกรรมกับ
คุณพอตอนที่ทานยังมีชีวิตอยู แตอยางอื่นหนูปฏิบัติดีกับคุณ
พอตลอด ไมเคยทำใหทานเสียใจ ดูแลทานเวลาทานเจ็บปวย
จนกระทั่งเสียชีวิต พอหนูมาฟงซีดีของทานอาจารย ทำใหหนู
อยากขออโหสิกรรมกับทาน
อยากเรียนถามวาหนูจะตองทำอยางไรคะ
กราบขอบพระคุณคะ
คำตอบ
ความดีงามเริม่ เกิดขึน้ ในใจของผูถาม
 ปญหา จึงอยาก
ขออโหสิกรรมกับผูลวงลับไปแลว หากประสงคเชนนี้ตองไป
สวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แลวกลาววาจาขอขมาโทษที่เคยลวงเกินผูลวงลับ และใหผู
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ลวงลับโปรดยกโทษให เมื่อขอขมาแลว ใจตองไมคิดลวงเกิน
ผูมีพระคุณใหเกิดขึ้นอีก

๒๙. ผิดศีลไหม
คำถาม
เปน pc จำหนายสินคาผลิตภัณฑยาสระผม สบู หรือ
น้ำยาลางจานผิดศีลไหม
คือกระผมเองมีความทุกขใจมากทุกครั้งที่ลางจาน
เพราะสงสัยวาเราฆาสัตวหรือเปลา แตก็มองแลวมองอีกก็ไม
เห็นสิ่งมีชีวิตมีแตความสกปรกและก็ลางสิ่งสกปรกออก แลว
ทีนกระผม
ี้
กำลังจะหางานทำ เปนงานตัวแทนขายของพวกสบู
ยาสระผม เลยสงสัยอีกวาเอะแลวมันจะผิดศีลขอ ๑ ไหม แลว
จะเปนการสงเสริมการฆาสัตวไหม ยินดีไหม มันเปนแบบนีวนไป
้
วนมาในหัว ขอความเมตตาชวยชี้แนะใหกระผมดวยครับ
ขอบพระคุณอาจารยที่เคารพเปนอยางสูงครับ
คำตอบ
งานที่ทำอยูในปจจุบัน และงานที่
จะทำในวันขางหนา ไมถือวาเปนการประพฤติ
ผิดศีล และไมเปนมิจฉาอาชีวะ
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๓๐. หงุดหงิด-กังวล
คำถาม
เรียนทานอาจารยสนอง
ผม ได ฟง การ บรรยาย ธรรม ของ อาจารย ผาน ทาง
เว็บไซตแลวรูส กึ เกิดศรัทธา ผมไดลองทำตามทีอาจารย
่
แนะนำ
โดยตัง้ ใจวาจะไมดืม่ สุรา และพยายามดูลมหายใจเขาออกของ
ตัวเอง ปญหาที่ผมเจอคือ เวลาเราอยูกับคนกลุมเล็กหรืออยู
คนเดียว ก็พอจะประคองใหมีสติอยูกับตัวไดบาง แตพอเจอ
เรื่องที่ขัดใจมากๆ ใจมันเกิดหงุดหงิดงาย พองานยุงๆก็เปน
กังวล ผมอยากถามอาจารยวาผมควรทำอยางไรดีครับ ตอน
นี้ผมศึกษาตออยูตางประเทศไมมีครูบาอาจารยอยูใกลๆ เกิด
อะไรที่ผมไมเขาใจแลวไมรูจะถามใคร
ผมควรทำอยางไรดีเพือ่ ไมใหหลงผิดทาง ขออาจารย
ชวยแนะนำแนวทางในการปฏิบัติใหผมดวยครับ
ขอบพระคุณอยางสูง
คำตอบ
ทัง้ ความหงุดหงิดและความกังวล มีสาเหตุมาจากสิง่
เดียวกันคือ จิตมีกำลังของสติออน เมื่อมีสิ่งขัดใจเขากระทบ
จิตแลว จิตระลึกไมทันจึงรับเอาสิ่งขัดใจเขาปรุงเปนอารมณ
หงุดหงิด เชนเดียวกัน งานยุง หมายถึง กิจที่ทำมีมาก จิต
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ระลึกไมทันจึงรับเอาปญหาของงานหลายอยาง เขาปรุงเปน
อารมณกังวล
ผูประสบความสำเร็จในการแกปญหาความหงุดหงิด
และความกังวล ตองมีศีลคุมใจอยูทุกขณะตื่นและมีสัจจะ
ทั้งศีลและสัจจะเปนคุณธรรมที่ทำใหกายศักดิ์สิทธิ์ และทำให
จิตศักดิ์สิทธิ์ ผูมีความศักดิ์สิทธิ์สวดมนตกอนนอน หลังสวด
มนตแลวเสร็จ หายใจเขากำหนดวา “พุท” หายใจออกกำหนด
วา “โธ” ประมาณ ๓๐ นาทีหรือมากกวา เมื่อกิจกรรมทั้งสอง
แลวเสร็จ อุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรมนายเวรทุกครั้ง
ผูใด
 ปฏิบตั ตาม
ิ คำชีแ้ นะจากผูมี ประสบการณตรง โดย
ไมลมเลิกกลางคัน ความสำเร็จในการแกปญหาดังกลาวยอม
เกิดขึ้น

๓๑. หวาดกลัวของมีคม
คำถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร
เมตตา ให คำ ตอบ กับ หนู ดวย นะ คะ หนู เพิ่ง ได อาน
หนังสือ สนทนาภาษาธรรม และไดดูวีซีดีจากชมรมกัลยาณ
ธรรม หนูมีปญหาทีจะ
่ ขอสอบถามอาจารยคะ เกิดจากเมือ่ สอง
ปที่แลว หนูเกิดความรูสึกแปลกๆคือ อยูๆหนูมีอาการหวาด
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กลัวของมีคมขึน้ มาคะ คือถาเห็นมีดหนูจะกลัววาตัวเองจะเอา
มีดไปทำรายคนอืน่ ซึง่ บางครัง้ หนูก็สงสัยวาถาไดทำรายคนอืน่
จะมีความรูส กึ อยางไร ซึง่ ทำใหหนูกลัวมากๆ กลัววาตัวเองจะ
เปนบา กลัวตัวเองจะทำรายคนอื่น
หนูไมทราบวาหนูมีอาการทางจิตหรือเปลาคะ ซึ่ง
เมื่อหนูรูสึกแบบนี้หนูก็เริ่มสวดมนต จากเมื่อกอนก็สวดบาง
ไมไดสวดบาง มาเปนสวดทุกวันคะเชาเย็น ซึ่งก็ดีขึ้นคะ แต
ก็มีอาการนึกถึงบางแลวก็ไมสบายใจ และหวาดกลัวจนนอน
รองใหเลยคะ ตอมาหนูไดลองนั่งสมาธิ ซึ่งก็นั่งไดไมนานคะ
ประมาณวันละ ๑๐-๑๕ นาทีก็ดีขึ้นคะแตก็ยังไมหาย คือหนูก็
ยังคิดอยูคือมันชอบคิดขึ้นมาเองคะ
หนูขอเรียนถามทานอาจารยวา หนูจะทำเชนไรถึงจะ
หายจากอาการเชนนีค้ ะ เปนโรคเวรกรรมหรือจิตหนูคิดไปเอง
คะ ซึ่งหนูก็เคยคิดวา อาจเกิดจากที่หนูเมื่อกอนหนูเปนคนที่
มองโลกในแงราย คิดอะไรเปนอกุศลไปหมด ซึ่งทุกวันนี้หนู
พยายามมองโลกในแงดี และไมโกรธผูอื่นหรือขี้หงุดหงิด แต
อาการดังกลาวก็ยังเปนอยู หนูขอความกรุณาชวยตอบคำถาม
เพราะหนูทุกขใจมากเลยคะ
ดวยความศรัทธาและเคารพอยางสูง
คำตอบ
วิธีการที่บอกเลาไปนั้น ปฏิบัติไดถูกทางแลว จงทำ
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ตอไป โดยเพิม่ เวลาของการภาวนาใหนานขึน้ หลังจากนัน้ ตอง
อุทิศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวรทุกครั้งที่นั่งภาวนาแลวเสร็จ
และครั้งใดที่ความคิดอันเปนอกุศลเกิดขึ้น ตองบริกรรมวา
“คิดหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆจนกวาความคิดดังกลาวจะหมดไป
แลวดึงจิตกลับมาสูองค
 ภาวนาเดิมทีทำ
่ อยู นีคื่ อการแกปญหา
สำหรับผูเริ่มตนพัฒนาจิต

๓๒. กลัวเปนคนอกตัญู
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารยดร.สนอง ที่เคารพ
พอของดิฉันอายุ ๘๐ ปและแมอายุ ๗๘ ป แตยังแข็ง
แรงอยูมาก และดิฉันก็ปฏิบัติธรรมทางอายตนะทั้ง ๖ ตั้งแต
เชาถึงหลับ ทุกขก็มีอยูเ ปนระยะ แตไมเกาะติดใจ เกิดและก็ดับ
ทันที เรือ่ งงาน เจาของบริษทั ฯก็เห็นความสามารถใหตำแหนง
สูงขึน้ โดยทีไม
่ ไดรองขอ ก็รูส กึ วามันคือทุกขกอนใหญ ตองดูแล
พนักงาน ๓๐๐ กวาคนใหทำงานทันไมใหตกวันสงออก
พอแมของดิฉันอยูกับพี่สาวคนโต มีอยูดวยกันหลาย
คนในบาน ซึง่ ก็อบอุน ดูแลพอแมของดิฉนั ได ทุกเดือนดิฉนั จะ
มีเงินเดือนใหพอแม ไมมาก ไมนอย เพราะคาใชจายขาวของ
และคารักษาพยาบาลดิฉันรับผิดชอบตางหาก
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คำถาม - ถาดิฉัน มีความตั้งใจสูงสุดที่จะปลีกวิเวก
ทิ้งบานที่กำลังผอนอยู ไมตองการอยูกับสามีที่ไมมีศีล ละทิ้ง
พอแมใหอยูกับพี่สาว และไปอยูสถานที่ปลีกวิเวก ทรัพยสิน
ทองหยอง ก็ทิ้งใหหลาน ๆ ไปเลย
ถาดิฉันละทิ้งอยางนี้ จะถือวาเปนการ “อกตัญูพอ
แม” หรือไมคะ ?
ดิฉันตั้ง จิต อธิษฐาน มุง มั่น ในการ ที่ จะ กาว เดิน ใน
หนทางธรรมอยางแรงกลา ดวยความที่ยังกลัว หวงพอแม ?
เพราะเคยพูดอยางนี้กับพี่สาว ๆ บอกวา จะเปนคนอกตัญู
ดิฉันเลยงดที่จะคิดอยางนี้ไปประมาณเกือบ ๒ ป
จึง ขอ ความ กรุณา ทาน อาจารย ชวย แนะนำ ทาง
สวางใหดวยคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ
มนุษยเปนสัตวสังคมจึงตองทำงาน ๒ ประเภทคือ
ทำงานภายนอกใหกับหนวยงาน ใหกับครอบครัว (งานเลี้ยง
ดูพอแม) และยังตองทำงานภายใน คือพัฒนาจิตตนเองให
มีบุญสั่งสม เพื่อใชเปนปจจัยเดินทางสูภพหนาที่ดีงาม (สุคติ
ภพ) ตราบใดที่งานภายนอก (เลี้ยงดูพอแม) ยังมีอยู แลว
ละทิ้งการทำหนาที่ของลูกไป ถือวาเปนความอกตัญู เวนไว
แตวา จากไปเพื่อพัฒนาจิตตนเองจนบรรลุธรรม แลวกลับมา
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ตอบแทนบุญคุณของผูมีอุปการคุณ ดังที่พระพุทธโคดมและ
พระสารีบุตรไดทำใหดูเปนตัวอยาง
หลังตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว พระพุทธ
โคดมจึงไดกลับไปตอบแทนบุญคุณ คือ สอนธรรมะใหสมเด็จ
พอ (พระเจาสุทโธทนะ) จนเปนพระอรหันต สอนธรรมะให
แมนม (พระมหาปชาบดี) จนเปนพระอรหันต สอนธรรมะให
พระมเหสี (ยโสธรา) จนเปนพระอรหันต สอนธรรมะใหลูก
(พระราหุล) จนเปนพระอรหันต และเสด็จขึ้นไปสอนธรรมะ
ใหพุทธมารดา (สิริมหามายาเทพบุตร) ในดาวดึงสจนบรรลุ
โสดาบัน หรือในกรณีของพระสารีบุตร เมื่อบรรลุธรรมสูงสุด
แลวและใกลจะเขานิพพาน ไดกลับไปบานเกาทีตั่ วเองเกิด แลว
สอนธรรมะใหนางสารี (แม) จนบรรลุพระโสดาบัน
ใครผูใดมิไดประพฤติตอบแทนผูมีอุปการคุณมากอน
แตภายหลังไดกลับมาตอบแทนบุญคุณไดยอดเยี่ยมเชนนี้ ไม
ถือวาเปนความอกตัญูแตอยางใด

๓๓. จะฝกลูกใหเปนโสดาบัน
คำถาม
กราบสวัสดีทานอาจารย ดร สนอง นะคะ
๑. เมื่อทุกขเกิดขึ้น ทุกขนั้นไมมี เปนเพียงสภาวะหนึ่ง
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ทีเกิ
่ ดขึน้ ตามเหตุปจจัยทีจะ
่ เกิดขึน้ ตัง้ อยู ดำเนินไป ดับไป เปน
ธรรมดา ความเห็นเชนนี้ถูกตองหรือไมคะ เมื่อหนูกำหนดเชน
นั้นเห็นตามจริงนั้นมันก็ดับคะ
๒. เคยฟงธรรมจากทานอาจารยทานบอกวาใหลอง
เขาฌานดู เขาฌานทำอยางไรคะ
้ ๖ ขวบสวดมนตมาประมาณ
๓. หนูมีลูกสาวตอนนีอายุ
๒ ปทุกวัน ตอนนีจะ
้ เพิม่ บทสวดใหนานขึน้ จะใหดียิง่ ขึน้ กวานีอี้ ก
คะ ฝกเขาใหเดินจงกรมแลวตัง้ ใจวาจะใหทำทุกวัน แตนัง่ สมาธิ
นั้นควรทำไหมคะเพราะเขายังเด็ก เกรงวาจะพิจารณาสภาว
ธรรมไมเปนจะไมดี หรือใหนั่งเพียง ๕-๑๐ นาทีไดไหมคะ
๔. ขอคำแนะนำการตื่นนอนขึ้นมาแลวทำ บุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ ใหครบ ควรทำอยางไรดีคะ เพราะปกติก็ทำแบบตาม
สภาวะในแตละวัน ไมเจาะจงเวลาแตจะครบ ๑๐ ในวันหนึ่งๆ
แตถาจะทำตอนตืน่ มาใหครบเลย ๑๐ ประการ ควรทำอยางไร
คะ
๕. เมือ่ เราจำเปนตองกระทำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ความอยาก
หรือกิเลสตางๆจะเกิดขึน้ เมือ่ เราพิจารณามันเห็นตามจริงดับ
แลว ถามวา
๕.๑ เราควรทำสิ่งนั้นตอไป (เพราะไมอยากแลว) หรือ
๕.๒ ละไวกอนแลวทำในเวลาตอมา หรือ
๕.๓ ทำอีกแบบหนึ่งไปเลยคะ
๖. จะฝกลูกสาวใหเปนโสดาบัน เขาจะไดไมไปอบายภูมิ
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ขอคำแนะนำดวยนะคะ สำหรับเด็กควรเริ่มและทำอยางไร
ดีคะ แมจะไดฝกดวยคะ ทุกวันนี้ก็สุขใจดีจะเดินนั่งนอนก็ดีคะ
แตก็ไมรูวาตัวเองถึงขั้นไหน
นานมามากๆแลว ตอนเปนเด็กหนูเคยพิสูจน เพราะ
สงสัยวา ทานเจาแมกวนอิมและพระเยซูมีจริงไหม ก็ไดคำตอบ
จากนิมติ ฝนและจากไดของจริง แตก็คิดไดทันทีวาพระพุทธเจา
นั้น สอนตางที่ใหเห็นตรงตามจริง ทานสอนในเรื่องใหดับทุกข
ไดอันเปนเรื่องที่สูงสุดของกายสังขารทุกๆคน แตไมลบหลู
เทพองคใด ยินดีและอนุโมทนา ในคุณความดีของเทพทุกทาน
จริงๆคะ สุดทายก็พระพุทธเจานั้นประเสริฐสูงสุดคะ
ขาพเจามีเจตนาอันดี สุดทายนี้หากการกระทำใดๆ
ที่ขาพเจา กระทำไปทั้งกอนกาลขณะกาล และหลังกาลที่ได
เกี่ยวของกับทานอาจารยนั้น หากผิดพลั้งสิ่งใดทั้งกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม ขอทานอาจารยโปรดอโหสิกรรมใหขาพเจา
ดวยเทอญ
ดวยความศรัทธาและเคารพอยางสูง
คำตอบ
(๑) ผูใด
 คิดวา ความทุกขดับไปตามกฎไตรลักษณ แลว
ยังมีความทุกขเกิดขึ้นกับใจ นั่นเปนเครื่องแสดงวา รูแบบจำ
(สัญญา) แตยังเขาไมถึงความจริงของการดับของความทุกข
ตรงกันขาม เมื่อใจเขาถึงความดับของความทุกข ใจยอมไมมี
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ความทุกขเกิดขึ้นอีก อยางนี้จึงจะเรียกวา “เขาถึงความดับ
ทุกข”
(๒) ผูใดปรารถนาพัฒนาจิตใหเขาถึงความทรงฌาน
ตองปฏิบัติสมถกรรมฐาน จนจิตเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิ
แนวแน (อัปปนาสมาธิ) จิตที่มีสภาวธรรมเปนอยางนี้เรียกวา
จิตทรงฌาน จิตทรงฌานไมสามารถทำใหเกิดปญญาเห็นแจง
ได จึงไมใชทางแหงความดับทุกข
(๓) การทำใหจิตตัง้ มัน่ เปนสมาธิ สามารถปฏิบตั ได
ิ ใน
ทุกอิริยาบถ ฉะนั้นพึงเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม (สัปปายะ)
กับผูปฏิบัติ
( ๔ ) ทุก ขณะ ตื่น ผู ใด มี สติ กำกับ ใจ ผู นั้น สามารถ
ประพฤติบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ได
(๕) ถามถึงความอยาก (ตัณหา) ซึ่งเปนกิเลสขวาง
กั้นจิตมิใหเขาถึงธรรม
(๕.๑) ผูหมดความอยาก (ไมมีตัณหาเหลือตกคางอยู
ในใจ) ประพฤติแตสิง่ ทีเป
่ นกุศลธรรมเมือ่ ใด ผลดียอมเกิดตาม
มาในวันขางหนาเมื่อนั้น
(๕.๒) หมดอยากเมื่อไร ทำไดเมื่อนั้น ผูรูไมรอในการ
ทำความดี แตมักมากในการทำความดี งดเวนทำชั่ว
(๕.๓) คนทีเคย
่ ตัง้ ใจทำสิง่ อันเปนกุศลแลวไมทำ เลีย่ ง
ไปทำอยางอื่น ถือวาเปนคนไมมีสัจจะ ปฏิบัติธรรมแลวเขาไม
ถึงธรรม
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(๖) ผูใดปรารถนาเขาถึงความเปนพระโสดาบัน ผูนั้น
ตองมีศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย คุมใจอยูทุกขณะ
ตื่น และมีจิตมั่นคง ไมหวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ ผูมีลักษณะเชนนี้เมื่อนำตัวเขาปฏิบัติธรรม โดยมี
ความเพียร มีสัจจะ เปนแรงสนับสนุน ยอมมีโอกาสพัฒนาจิต
ใหเขาถึงสภาวธรรมของพระโสดาบันได

๓๔. นั่งฟงซีดี
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร. สนอง
หนูไดเคยเรียนถามทานอาจารยมาแลว วาหนูดูลม
หายใจแลวมันฟุง ซานไดงาย ตองใชวิธฟี งซีดของ
ี อาจารย แลว
ทำใหไมไปคิดเรื่องอื่น
หนูมีเรื่องเรียนถามดังนี้คะ
พอหนูนั่งฟงซีดีของอาจารย นั่งหลับตาแลวเอามือ
ประสานกันไว พอนัง่ ๆ ไปสักระยะหนึง่ รูส กึ เหมือนวามือของ
ตัวเองหายไป ไมรสึู กวามันประสานกันอยู หมายความวายังไง
คะ แลวหนูตองทำอยางไรตอไป มีบางชวงรูสึกวามันเมื่อยขา
ดวย ก็เลยกำหนดวา เมื่อยหนอ ๆ
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ขอความกรุณาอาจารยชวยใหความกระจางกับหนู
ดวยคะ กราบขอบพระคุณมากคะ
คำตอบ
เมื่อ ใด ที่ รูสึก วา มือ หาย ไป ตอง กำหนด วา “ หาย
หนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆจนกวาจะเห็นวา มือกลับมาประสานกัน
เหมือนเดิม แลวจึงจะฟงซีดีตอไป
เชนเดียวกัน เมื่อมีอารมณเมื่อยที่ขาเกิดขึ้น ตอง
กำหนดวา “เมื่อยหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆจนกวาอารมณเมื่อย
ที่ขาจะหายไป แลวจึงกลับมาฟงซีดีตอไป

๓๕. คิดถึงและโหยหา
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารยสนองคะ
หนูไดสูญเสียสามีประมาณ สามเดือน รูสึกทุกขใจ
เปนที่สุด หนูอยากรูวาตอนนี้สามีเปนสุขสบายไหม อยูในภพ
ในภูมทีิ ดี่ หรือไมคะ มีวิธคิี ดอยางไรคะเมือ่ สูญเสียคนทีร่ กั อยาง
ไมมีวันกลับ ทุกวันนี้หนูทุกขเพราะความคิดถึง สุดหัวใจ
หนูพยายามอานหนังสือของอาจารย หนังสือธรรม
มะแลวคิดตาม ในแตละวันบางเวลาหนูเหมือนทำใจไดเปน
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สัจธรรม บางเวลาเศรามากเพราะความคิดถึงและโหยหา เปน
เหมือนคลื่นที่ขึ้นๆๆลงๆๆ
เรียนรบกวนอาจารยเมตตาชวยแนะนำดวยคะ
คำตอบ
คนฉลาดเอาจิตจดจออยูกั บปจจุบนั ขณะ แลวความทุกข
ยอมไมเกิดขึ้น และหากเมื่อใดนำตัวเขาปฏิบัติธรรม (วิปสสนา
ภาวนา) จนเกิดปญญาเห็นแจงไดแลว ยอมรู เห็น เขาใจความ
จริงที่วา “ทุกคนที่เกิดมาลวนตายหมดเปนธรรมดา” ผูใดเขาถึง
ความจริงแทเชนนีได
้ แลว ใจจะไมหวนกลับไปคิดถึงอดีตทีผ่ านไป
เพราะไมมีใครผูใดแมแตพระพุทธเจาก็ยังเรียกกลับคืนมาไมได
ฉะนั้น จงอยูกับความจริงและยอมรับความจริง ใจ
ยอมไมเปนทุกข

๓๖. จะเปนนานไหมครับ
คำถาม
เรียน อาจารยดร.สนอง ที่นับถือ
ผมปฏิบัติธรรมแบบอานาปานสติในชีวิตประจำวันมา
ประมาณ ๓ ป อานหนังสือธรรมะ ฟงธรรมะหลายรูปแบบ
เพื่อหาแนวทางที่ถูกกับจริต ปฏิบัติศีล ๕ แตยังไมสมบูรณนัก
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ยังติดความกำหนัดในทางเพศ โกรธบางแตรูทัน กินนอย นอน
นอยประมาณ ๔-๖ ชั่วโมงตอวัน มีความรู ความเขาใจ ในหลัก
ธรรมคำสอนพอสมควร การปฏิบัติมีความกาวหนาพอสมควร
เมื่อตนเดือน ก.ค. ไดไปปฏิบัติธรรมหลักสูตร ๑๐ วันมา เวลา
สวนใหญที่ทำคือนั่งสมาธิแบบไมบริกรรม ประมาณวันละ ๑๒
ชั่วโมง สิ่งที่ไดตอนปฎิบัติธรรม ๗ วันแรกคือมีความรูสึกรอน
ในอก เหมือนหายใจไมพอ นอนไมหลับ แตก็ไมกังวลเฝาตามรู
ตามดู สำรวจความรูสึก(เวทนา)ในกายหัวจรดเทา เทาจรดหัว
คืนวันที่ ๖ ตอนที่นอนอยูมีความรูสึกอึดอัดมาก ก็นอนสำรวจ
เวทนา ปรากฏวาขนลุกและสัน่ ไปทัง้ ตัวนานประมาณนาทีกวาๆ
เปนความรูสึกที่พึ่งเคยเจอ ความรอนความอึดอัดคอยๆหายไป
ตอนวันทายๆ สามารถนั่งสมาธิไดนานโดยไมเปลี่ยนทาเลย มี
อาการขนลุกเปนระยะๆ เห็นวาตัวเองดีใจทีนั่ ง่ ไดนาน วันสุดทาย
มีน้ำตาไหลโดยเฉพาะตอนทีระลึ
่ กถึงพอ แม และอาจารยผูสอน

อาการเจ็บปวดตามรางกายบรรเทาลงมาก เวลาที่นั่งสมาธิทุก
ครั้ง จะรูสึกไดถึงความสั่นสะเทือนตามรางกาย เมื่อกลับมา
ที่ทำงานไดขอเจานายทำงาน ๒ ตำแหนงกลางคืน ๘ ชั่วโมง
กลางวัน ๘ ชั่วโมง เปนงานที่ไมหนักมากนัก ก็สามารถทำได
ไมไดสวดมนต แตตอนนั่งสมาธิไดพนมมือระลึกพุทโธ ธรรมโม
สังโฆ อธิษฐานจิตขอนั่งสมาธิขอพระคุมครอง เมื่อนั่งสมาธิ
ก็จะรูสึกถึงความสั่นสะเทือนภายในกาย และจะปวดตรงคอ
และไหลขวา ซึ่งอาการนี้เริ่มเปนมาตั้งแตตนป (อาจเปนเพราะ
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จับเมาสคอมพมากไป) เวลานั่งดูทีวีก็จะนั่งทานั่งสมาธิ และไม
เปลี่ยนทานั่งใหไดนานที่สุด เพื่อเปนการฝกไปในตัวกอนนั่งจริง
เรียนถาม อาจารย วาการ ที่ นั่ง แลว รูสึก แค ความ สั่น
สะเทือนในกาย ไมมีนิมิต มีขนลุกเปนระยะ หายใจเขาสั้นแต
หายใจออกยาวมาก และเหมือนจะไปกดตรงหัวใจ รับรูไดวา
จุดที่ทำใหขนลุกอยูใกลๆหัวใจ บางครั้งลองสั่งใหกายขนลุกก็
ทำได บางครั้งนั่งสมาธิแลวรูวาเหงื่อไหลตามแขนและลำตัว
แตไมรูสึกรอนเลย อาการปวดจะหายไปสักครูเมื่อกลืนน้ำลาย
แลวก็กลับมาปวดอีก แตปวดไมมาก สามารถนั่งไดนานขึ้น
อาการเหลานี้เปนเพราะจิตทำงานรวมกับกายใชไหมครับ จะ
เปนนานไหมครับกวาจะหาย และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติเพิ่มเติมดวยครับ
กราบขอบพระคุณอยางสูงครับ
คำตอบ
อารมณตางๆทีปรากฏ
่
ขึน้ ขณะนัง่ สมาธิ เปนการทำงาน
ระหวางกายกับจิต เชน รูสึกวาสะเทือนในกาย รูสึกวามีขนลุก
รูสึกวามีเหงื่อไหลตามแขนและลำตัว รูสึกวาปวด ฯลฯ เหลานี้
เกิดขึน้ เพราะจิตขาดสติ จิตมิไดจดจออยูกั บลมหายใจเขา - ออก
จึงไประลึกรูถึงอารมณดังกลาวขางตน วิธีนำจิตกลับสูองค
ภาวนาเดิม (อานาปานสติ) ตองกำหนดรูเท
 าทันอารมณทีเกิ
่ ดขึน้
เชน รูสึกสะเทือนในกาย ตองกำหนดวา “สะเทือนหนอๆๆๆๆ”
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ไปเรื่อยๆจนกวาอาการสั่นสะเทือนจะหยุดไป (ไมเลิกสะเทือน
ไมเลิกบริกรรม) แลวดึงจิตกลับมาสูองคภาวนาเดิมคือ อานา
ปานสติ เมือ่ ใดทีรู่ ส กึ วาขนลุก ตองกำหนดวา “ขนลุกหนอๆๆๆๆ”
เมือ่ ใดทีรู่ ส กึ มีเหงือ่ ไหล ตองกำหนดวา “เหงือ่ ไหลหนอๆๆๆๆ” ฯ
และเมื่อใดที่รูสึกวาปวดตองกำหนดวา “ปวดหนอๆๆๆๆ” ฯ
ผูม ศีี ลบริสทุ ธิลง
์ คุมใหถึงใจและมีสัจจะ ยอมทำใหกาย
ศักดิ์สิทธิ์และจิตศักดิ์สิทธิ์ ผูมีความศักดิ์สิทธิ์ปฏิบัติธรรมโดย
เรงความเพียรแลว จิตยอมเขาถึงธรรมไดงาย

๓๗. มีคนมาแชงเรา
คำถาม
ขอรบกวนถาม ดร.สนอง ฯ วาถาหากมีคนมาแชงเรา
เราควรจะทำอยางไรครับ แลวการแชงนั้น คนที่แชงจะไดรับ
ผล อยางไรหรือไม
จาก ผูศรัทธา
คำตอบ
เมือ่ มีคนมาสาปแชง ผูรู ไม
 สาปแชงตอบ ผูรู เอา
 ศีลและ
สติลงคุมใจ แลวคำสาปแชงนั้น ยอมไมทำใหเกิดความวิบัติขึ้น
ได ยิ่งไปกวานั้น ผูรูยังใหอภัยกับผูประพฤติสาปแชงอีกดวย

๘๒

www.kanlayanatam.com

๓๘. ตองเปนเกยแนๆ
คำถาม
กราบเรียนอาจารย สนอง ที่เคารพ
หนูมีความทุกขใจเปนอยางมากคะ เนื่องจากทุกคนที่
บานหนูบอกวาแฟนหนูเขาไมคอยดี เปนคนขีโม
้ มากและผูใ หญ
ก็บอกดวยวาตอไปแฟนหนูเขาจะเปนเกยคะ คุณแมก็บอกวา
ยังไงๆเขาก็ตองเปนเกยแนๆไมเกิน ๕ ป และนาๆก็บอกดวย
แตตอนนีหนู
้ ทำใจไมไดเลยคะ เสียใจมาก หนูไมรหนู
ู ควรทำยัง
ไงดี กราบเรียนอาจารยชวยหนูดวยนะคะ
ขอบพระคุณอยางสูง
คำตอบ
สิง่ ทีได
่ ยนิ ไดฟง หรือคำพูดทีออก
่ จากปากคนอืน่ ยอม
มีทั้งที่เปนไปไดและเปนไปไมได ดวยเหตุนี้ในครั้งพุทธกาล
พระพุทธ โค ดม จึง ได ตรัส กับ พระ เจา ป เส นทิ ในทำนอง ที่
วา “จะรูวาใครเขาเปนเชนไร ตองอยูรวมและสนทนากับเขา
นานๆ” ดวยเหตุนี้คนอื่นจะมีพฤติกรรมเปนเชนไร ขึ้นอยูกับ
กรรมที่บุคคลนั้นไดทำไวกอน ผูรูไมไปแกปญหาที่คนอื่น แต
ผูรูแกปญหาที่ตัวเอง ดวยการพัฒนาจิตใหมีสติและมีปญญา
เห็นถูกตามธรรม แลวปญหาที่ไดยินไดฟงจากปากของคนอื่น
ยอมไมเขามารบกวนใจใหหวั่นไหวได
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๓๙. ผะอืดผะอม
คำถาม
เรียนอาจารย ดร สนองดวยความเคารพอยางสูง
ดิฉันมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติมานานแลวดังนี้
มีอยูครั้งหนึ่งระหวางนั่งสมาธิแลวปวดขามาก ปวด
ไปถึงกระดูกขางใน แตก็อดทนไมเลิกปฏิบัติ และยังเขาใจวา
เปนการปวดทีขา
่ อยู ไดนึกถึงขอความในหนังสือของอาจารย
วา มีคนปวดขาแตเคารูสึกวาปวดที่ใจ ซึ่งก็สงสัยวาตนเอง
ปวดขามากจะปวดที่ใจไดอยางไร แตระหวางชวงที่ปวดขา
มากนัน้ สลับกับใจกระวนกระวายอยากใหเลิกปฏิบตั ิ แวบหนึง่
ตนเองไดเห็นวาใจทีร่ อนรน และเห็นวาการทีปวด
่ นัน้ จริงแลว
ปวดทีใจ
่ นีเ่ อง และก็เห็นใจทีทุ่ รนทุรายก็ดับไป จึงยอนไปดูทีขา
่
ก็ยังปวดมากอยูเชนเดิม พอมาดูใจอีกก็เห็นวารูสึกเฉย ๆ อยู
ณ ตอนนั้นดิฉันเห็นไดชัดเลยวา การแยกกันระหวาง
ใจกับขาที่ปวดอยูนั้น มันเปนเชนนี้เอง ขาก็ยังปวดมากอยูถึงกับ
แทบจะขยับไมไดเลยแตใจกลับรูส กึ เฉย ๆ ไมไดรอนรน ทุรนทุราย
อะไรไปดวยเลยคะ ไมทราบวาอาการนี้เปนการเกิดปญญาเห็น
แจง หรือไมคะอาจารยถาใชเปนปญญาเห็นแจงอะไรคะ
- ครัง้ ทีสองไม
่
หนักประมาณเกือบสิบกิโลกรัม ไดหลน
ทับที่เทาอยางแรง แตพอหลนโดนเทาปป ใจปวดมากทันที แต
ก็มีตัวหนึง่ วิง่ มาตัดความรูส กึ เจ็บทีใจ
่ นัน้ ทันทีเชนกัน (มาเองคะ
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และก็เร็วมาก ๆ ดวยคะ) จึงเหลือแคความรูส กึ วาเทาเจ็บมาก
เฉยๆ แตใจเหลือแคเฉยๆ คะ
- ครั้ง ที่ สาม นั่ง ทาน อาหาร และ ดู ทีวี ไป ดวย เปน
รายการแนะนำรานอาหาร ขณะทีตา
่ ดูทีวอยู
ี ด วย แวบนึงดิฉัน
รูสึกวา อาหารที่เคากำลังนำมาปรุงนั้น จริงๆ แลวมันไมใชมัน
่ ๆ กันเทานัน้ จากที่
เปนแคการนำมาตกแตง ใหเปนอาหารทีทาน
รูส กึ เชนนัน้ ดิฉนั ทานอาหารตอไมไดเลย มันผะอืดผะอม และ
อยากจะอาเจียนออกมา ตองหยุดทานทันที อาการเชนนี้ไม
ทราบวาคืออะไรคะ
- มีอยูหนึ่งครั้งระหวางนั่งสมาธิ ชวงที่กำลังเห็นความ
สับสน ฟุงซานของใจนั้น แวบหนึ่งความฟุงซานนั้นหายไป แต
กลับเห็นเหมือนตัวเองหลุด หรือแยกออกมาจากความรูส กึ วาตัว
เองนัง่ อยู และรูส กึ ฟุง ซานนัน้ อธิบายไดวาเห็นตนเองนัง่ เหมือน
เปนแคเงา แตความรูสึกมันหลุดออกมาจากตัวเอง (ไมใชหลุด
ออกมายืนและเห็นตนเองนั่งอยูนะคะ) คลายกับวาตอนแรก
ใจที่ฟุงซานเปน “เอ” กายเปน “บี” (มีแค ๒ อยางเทานั้น) แต
ตอนหลุดหรือแยกออกมาเหมือนมีตัวนึง เพิ่มมา เปน “ซี” คะ
โดยยังเห็นกายนัง่ อยู และก็มีความรูส กึ ทีไม
่ ไดฟุง แลวเปนเหมือน
โลง ๆ โบ ๆ ยังไงบอกไมถูกคะ ตอนแรกๆ เขาใจวาดี เพราะมัน
โลง ๆ วาง ๆ คลายวาไมรสึู กอะไร แตสงสัยวาถูกหรือไม เพราะ
ระหวางเดินเหมือนตนเองไมมีความรูสึกของเทาที่กำลังกาวอยู
อยางที่เคยเปนเลย และก็ทำของหลน คลายเบลอ ๆ เหมือน
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คนไมมความ
ี รูส กึ จึงบอกตนเองวาคงไมถูกแน จึงพยายามเรียก
ความรูส กึ ตนเองกลับคืนมาใหไดภายในวันนัน้ ไมทราบวาอาการ
้ จิตแยกออกมาจากกายหรือไมคะ และดีหรือไมดีอยางไรคะ
นีใช
อาจารย จริงๆ แลวดิฉันมีประสบการณเกิดขึ้นมากกวาที่เรียน
ถาม แตขอยกตัวอยางที่เดนๆ เพียงเทานี้คะ
ขอความกรุณาอาจารยชวยใหความกระจางแกดิฉัน
ดวยนะคะ เพราะทัง้ หมดนีเป
้ นสิง่ ทีดิ่ ฉนั สงสัยมานานแลว แต
ไมมีใครสามารถใหคำตอบไดเลยคะวาคืออะไร และไมทราบ
วาจากประสบการณที่เกิดขึ้นกับดิฉันนี้ การปฏิบัติของดิฉัน
ณ ตอนนี้อยูในชวงใดของการเดินทางเพื่อใหพนจากอบายภูมิ
้ ใหพนจาก
คะ ซึง่ ดิฉนั มีความปรารถนาไววาอยางนอยชาตินีขอ
อบายภูมิใหไดคะ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
คำตอบ
- เรียกวาเกิดปญญาเห็นถูกตามธรรม คือเมือ่ ใดทีเอา
่
สติมาจดจออยูที่ใจแลว อาการปวดที่ขายอมไมมี ตรงกันขาม
ผูมี สติออนหรือขาดสติ ยอมเอาใจไปจดจออยูที ขา
่ อาการปวด
ขาจึงเกิดขึ้น
คำวา “ปญญาเห็นแจง” หมายถึง เห็นความเปนจริง
แท (ปรมัตถสัจจะ) ที่ไมเนื่องดวยกาลเวลา เชน เห็นวาอาการ
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ปวดทีแ่ ทจริง มิไดเกิดขึน้ ทีขา
่ แตเกิดจากจิตขาดสติ จึงเห็นผิด
ไปวา อาการปวดนั้นเกิดขึ้นที่ขา
- ดังที่บอกเลาไป เปนเพราะสติรับทันสิ่งกระทบ (ไม
หนัก) ที่ตกใสเทา … . สาธุ
- เมือ่ ใดจิตขาดสติ จึงไปรับเอาสิง่ ทีตา
่ เห็นมาปรุงเปน
อารมณติดลบ แลวสงผลถึงรางกาย (อยากอาเจียน) จึงทำให
รางกายมีพฤติกรรมเปลีย่ นไป อาการเชนนีมี้ ตนเหตุมาจากจิต
ที่ขาดสติ
- อาการทีบอก
่ เลาไปเปนเรือ่ งของจิตทีมี่ สมาธิ จึงเห็น
จิตที่มีกิเลสแยกออกจากกายหยาบ ถามไปวาดีหรือไมดี ตอบ
วาดี ในแงที่เห็นความจริงสมมุติและเปนสภาวะสัจจะ แตไมดี
ตรงที่การเห็นนั้น มิไดทำใหพนทุกข
ผูใดพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญาเห็น
แจง (โลกุตตรญาณ) ไดแลว โอกาสที่จะพัฒนาจิตใหพนไป
จากอบายภูมิหรือพนไปจากวัฏฏะ ยอมมีไดเปนได

๔๐. ไดบุญไหม
คำถาม
สวัสดีคะทานอาจารย ดร.สนอง
ดิฉันขออนุญาตถามคำถามนะคะ การทานอาหารเจ
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หรือมังสวิรัต ในวันพระคือการไดบุญอยางหนึ่งหรือเปลาคะ
และเวลาใสบาตรจำเปนตองจบไหมคะ เพราะไดตั้งใจแลวนี่คะ
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงคะ
คำตอบ
การประพฤติอยางใดอยางหนึง่ ตามบุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐
(ทาน ศีล ภาวนา ประพฤติออนนอม ชวยเหลือผูอื่น มีความดี
แลวอุทิศใหผูอื่น ยินดีในการทำความดีของผูอื่น ฟงธรรม สั่ง
สอนธรรม และทำความเห็นใหตรง) ซึ่งผูใดประพฤติไดแลว
ยอมมีบุญเกิดขึ้น
ดังนั้นการรับประทานอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัติ
หากมีเจตนาใหชีวติ สัตวเปนทาน หรือมีเจตนาไมเปนเหตุใหเกิด
การฆาสัตว การมีเจตนาเชนนี้ถือวาเปนบุญ อนึ่ง การจบกอน
นำอาหารใสลงในบาตร เปนการเนนย้ำเจตนาใหเดนชัด ผูใดมี
เจตนามั่นคงแลว ไมจำเปนตองจบ

๔๑. เปนสถาปนิกใหตัวเอง
คำถาม
สวัสดีคะอ.สนอง วรอุไร
หนูลภัทชญา อายุ ๓๑ ป มีคำถามเกี่ยวกับการทำ
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สมาธิคะ คือมีวันหนึ่งหนูนั่ง พองหนอ ยุบหนอ แลวรูสึกตัว
เบามากทอนบนไมรสึู ก มือ แขนมันเบามาก ไมรสึู กเลยคะ และ
ปตมาก
ิ แปลวาอะไรคะ แลวตอไปหนูควรทำอยางไรตอคะ คือ
ปจจุบันนี้หนูพยายามสวดมนตเกือบทุกวัน ไดวันละ ๑.๓๐ ชม.
สวดยาวหลายบท และสมาธิดวยก็ประมาณวันละ ๒ ชม.ได
แตบางวันอาจนอยลง ๓๐ นาทีถางานเยอะนะคะ
หนูมีโรคประจำตัว ms multiple sclerosis เกี่ยว
กับระบบภูมิคุมกันบกพรองที่ไขสันหลัง เปนที่แขนขาชาแข็ง
ไมมีแรง ตองใชยาสเตียรอยด ๓,๐๐๐ mg สูงมากเลยคะ
เปนที ๓-๔ เดือน หนูปวยโรคนี้มาได ๕ ปแลว ชวงแรกเปน ๓
ครั้งตอป ๒ ปหลังมานี้เปนปละ ๑ ครั้ง พยายามปฏิบัติธรรม
หนักขอปนี้อยาเปนเลย เวนชวงบางใหรางกายหนูไดพักบาง
หนูมีอาการขางเคียงดวยคือ ถายอุจจาระไมออก ถายเองไม
ได ตองกินยาระบายมาได ๓ ปแลวคะ ไมชอบเลย ทรมาน
จัง
ปจจุบันแตงงานแลวคะ สามีี เปนสถาปนิก จบจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารับเรื่องที่หนูปวยได เขารูกอน
แตงแลวคะ หนูไมตองทำงานหนักมาก เปนแมบาน ชวยงาน
สถาปตยบางเพราะหนูก็จบสถาปตยเชนกัน เลยโชคดีมีเวลา
ปฏิบัติธรรมไดพอสมควรเลยคะ
ขอความกรุณาอาจารยชวยชี้แนะแนวทางชีวิตใหหนู
ดวยนะคะ ขอบพระคุณคะ
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คำตอบ
นัง่ สมาธิแลวเกิดอาการตัวเบา แขนเบา และมีปตมาก
ิ
ซึง่ เปนผลมาจากจิตเริม่ ตัง้ มัน่ เปนสมาธิ เปนเครือ่ งชีวั้ ดวา การ
ปฏิบตั สมถ
ิ ภาวนาดำเนินมาถูกทาง และเปนธรรมดาทีผู่ ปฏิ
 บตั ิ
ธรรมบางคน จะตองพบกับปญหาดังกลาว ซึง่ เปนตัวขัดขวาง
มิใหสมาธิกาวหนา วิธแก
ี ปญหานีคื้ อ เมือ่ อาการตัวเบาปรากฏ
ขึน้ ตองกำหนดวา “ตัวเบาหนอๆๆๆๆ” ไปเรือ่ ยๆจนกวาอาการ
ตัวเบาจะหายไป แลวดึงจิตกลับมาสูองคภาวนาเดิม คือพอง
หนอ - ยุบหนอ เมื่อรูสึกวาแขนเบา ตองกำหนดวา “แขนเบาๆ
ๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ ฯ และเมื่อมีปติเกิดขึ้นกับจิต ตองกำหนดวา
“ปติหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ ฯ
การประพฤติเชนนี้มีจุดประสงคเพื่อดึงจิตที่ไประลึก
อยูกับอาการตัวเบา อาการแขนเบา และอารมณปติ ใหกลับ
มาระลึกอยูกับพองหนอ - ยุบหนอ
วิธแก
ี ปญหาสุขภาพ เรือ่ งภูมคิ มุ กันบกพรอง สามารถ
แกไขไดดวยการทำเหตุใหถูกตรงอยางนอย ๖ อยาง ดังนี้
(๑) พัฒนากาย วาจา ใจ ใหมีศีลคุมอยูทุกขณะตื่น
(๒) พัฒนาจิตใหมีสติระลึกอยูกับปจจุบันขณะ เชน
ลมหายใจเขา - ออก
(๓) ทำจิตใหเปนอิสระโดยไมเอาเรื่องของคนอื่นเขา
มามีอำนาจเหนือใจตน
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(๔) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
(๕) ตัง้ โปรแกรมจิตใหถูกตรงวา ใครเจ็บปวยเปนเรือ่ ง
ของเขา แตเรามีสุขภาพดีอยูเสมอ
(๖) ทุกครั้งที่สวดมนตและทำจิตตภาวนาแลวเสร็จ
ตองอุทิศบุญใหเจากรรมนายเวร
ทั้ง ๖ ขอนี้ หากผูถามปญหาประพฤติเหตุไดถูกตรง
การมีสุขภาพดียอมเกิดขึน้ ได เพราะทุกสิง่ ทุกอยางสำเร็จดวย
ใจ … พิสูจนไหมครับ
สวนเรื่องการขับถายที่เปนปญหา แกไขไดดวยการ
ทำเหตุใหถูกตรง ๓ อยาง
(๑) ดื่มน้ำใหมาก อยางนอยวันละ ๘ แกว
(๒) ทานผักใหมากกวาการทานเนื้อสัตว
(๓) ทำจิตใหสงบจากอารมณที่ไมจำเปน

๔๒. กระเดงไปขางหลัง
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง
หนูมีหลานสาวตอนนีอายุ
้ ๑๙ ป เรียนมหาวิทยาลัย ป
๑ เมื่อตอนอยู ม.๖ โรงเรียนพาไปปฎิบัติธรรมที่วัดอัมพวันคะ
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เขาบอกวาขณะเริ่มนั่งปฎิบัติตามที่แมชีสอน ภาวนายุบหนอ
พองหนอ จะมีความรูส กึ วาเหมือนตัวถูกดีดออกมา ตัวกระเดง
ไปขางหลังคะ พอภาวนาอีกก็เปนอีก แตเวลาเดินจงกรมไม
เปนคะ ลาสุดมหาวิทยาลัยพาไปเขาคายปฎิบัติที่ มหาจุฬาฯ
วังนอย พระนิสิตนำปฎิบัติโดยใหตามดูลมหายใจเฉยๆ พอ
เริ่มทำเขาก็โดนดีดออกมาอีก ตัวกระเดงไปขางหลังคะ รูสึก
ปวดหัวดวยคะ ทำใหเขาไมอยากนั่งปฎิบัติธรรม เขาชอบเดิน
มากกวา
ขอ เรียนถา มอ . สนอง คะ วา สาเหตุ นี้ เกิด จาก อะไร
และมีวิธีแกไขอยางไรคะ กราบขอบพระคุณคะ
คำตอบ
อาการเหมือนตัวถูกดึงแลวกระเดงไปขางหลัง เปน
ผลจากจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ วิธีแกปญหานี้คือ ตองบริกรรมวา
“กระเดงหนอๆๆๆๆ” ไปเรือ่ ยๆ จนกวาอาการตัวกระเดงดับไป
แลวจึงดึงจิตกลับมาสูองคบริกรรมเดิม คือ พองหนอ - ยุบ
หนอ
ผู ใด ประพฤติ เหตุ ให ถู ก ตรง ตาม ที่ ชี้ แ นะ ได แล ว
มรรคผลในการปฏิบัติสมถภาวนาจึงจะกาวหนาได
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๔๓. จิตนิ่งมาก
คำถาม
สวัสดีคะ ทานอาจารย ดร.สนอง
ดิฉนั ขอรบกวนถามคะ วา เวลาเรานัง่ สมาธิจนจิตนิง่ ๆ
มาก แลวเราจะกำหนดอะไรตอไปคะ
ขอบพระคุณอยางสูง
คำตอบ
เมือ่ ใดทีนั่ ง่ สมาธิแลวเกิดอาการจิตนิง่ นิง่ มากจวนแนว
แน (อุปจารสมาธิ) ใหใชจิตตามดูอารมณนิง่ วา ดำเนินไปตามกฎ
ไตรลักษณ คืออารมณนิ่งมีสภาพไมคงที่ (อนิจจัง) อารมณนิ่ง
เปนภาวะทีคงทน
่
อยูไม
 ได (ทุกขัง) และอารมณนิง่ มิใชตัวมิใชตน
(อนัตตา) หากจิตรู เห็น เขาใจไดถูกตรงเชนนี้ ปญญาเห็นแจง
ในความนิง่ ของจิตยอมเกิดขึน้ แลวจิตจะปลอยวางความนิง่ จิต
วางเขาสูความเปนอุเบกขาพรอมกับมีปญญาเห็นแจงเกิดขึ้น
ตรงกันขาม หากนั่งสมาธิแลวเกิดอารมณจิตนิ่งเปน
สมาธิแนวแน (อารมณฌาน) จิตที่อยูในภาวะเชนนี้ ไมอาจรับ
สิ่งกระทบภายนอกใดๆเขาปรุงอารมณใหเกิดขึ้นได จึงตอง
ปลอยใหกำลังของฌานเสือ่ มลง และกำลังของสมาธิลดต่ำลง
มาอยูในระดับจวนแนวแน จึงจะนำจิตไปพัฒนาใหเกิดปญญา
เห็นแจง ดังที่กลาวมาแลวขางตนได
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๔๔. คำตอบของชีวิต
คำถาม
สวัสดีคะ อ. ดร.สนอง
มีความสงสัยวาการศึกษาในทางโลกชวยเหลือเราใน
โลก พรอมกับทำใหเรายิ่งหลงมากขึ้นหรือไมคะ แลวที่เห็นมา
คนทีประสบ
่
ความสำเร็จทางโลกก็จะมาจบดวยการคนหาทาง
ธรรมอีกและบอกวานั้นคือทางที่แทจริง ตอนนี้เมื่อเรารูอยาง
นั้นทำไมเราไมศึกษาทางธรรมกอนไปเลยคะ ทำไมเราตองมา
ประสบความสำเร็จทางโลกกอนแลวคอยมารูว าไมใชคะ ในตัว
ของหนูหนูกลับรูสึกวาทำไมหนูตองเรียนอะไรที่มันยุงเหยิงไป
หมด แทนที่ทำไมไมศึกษาแตเฉพาะเรื่องที่จำเปน สงตรงกับ
ชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายแทน ทำไมพอหนูไปเรียนหนูกลับ
รูสึกวา อันนี้ทำไมเราเรียนไกลตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆๆ จนเริ่ม
สงสัยวาฉันศึกษาเธอเพือ่ อะไรกันแน อะไรคือคำตอบของชีวติ
พอหนูคิดอยางนัน้ แลว หนูก็เริม่ คิดวาไอทีเรี
่ ยนเรียนแครอดพอ
แลวหนูหันไปศึกษาธรรมแทน อยางนีถื้ อวาหลงไปมากไหมคะ
ทำไมหนูถึงไมสามารถมองเห็นทางที่เปนอิสระทั้งสองฝายได
คะ ทำไมหนูไมสามารถทำใหทั้งสองอยางไปไดพรอมกัน
ขอความกรุณาอาจารยชวยตอบใหหนูเห็นความเปน
จริงดวยคะ
ขอบพระคุณคะ
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คำตอบ
ทุกสถาบันเกือบทัว่ โลก สอนใหบุคคลแสวงหาความรูอยู
 
๒ ระดับ คือ ความรูจาก
 การฟง และความรูจาก
 การอาน (สุตมย
ปญญา) และสอนใหแสวงหาความรูจากการคิด วิเคราะห วิจัย
(จินตามยปญญา) ความรูทางโลกเชนนี้เขาถึงความจริงไดเพียง
ชั่วคราว (สภาวสัจจะ) เมื่อกาลเวลาผานเนิ่นนานออกไป ความ
จริง (เหตุผล) ทีเคย
่ เปน กลับแปรเปลีย่ นไปเปนความไมจริง ไมมี
เหตุผลรองรับ ผูรูเรียกความรูเชนนี้วา เปนความรูที่ไมจริง หรือ
เปนความไมรจริ
ู งแท (อวิชชา) ผูใด
 ยึดความรูเช
 นนีไว
้ กับตัว เรียก
ผูนั้นวา มีความหลง (โมหะ) ตรงกันขาม ผูรูจริงแท แสวงหา
ความรูสูงสุดที่เกิดจากการพัฒนาจิต (ภาวนามยปญญา) ที่เปน
ปญญาเห็นแจงใหเกิดขึ้น ความรูเชนนี้เขาถึงความจริง ที่กาล
เวลาไมสามารถมาแปรเปลี่ยนใหเปนความไมจริงได
ความรูทางโลกเหมาะที่จะใชแกปญหา หรือสรางเครื่อง
มือขึ้นมาชวยแกปญหาใหกับโลกไดชั่วคราว แตหากนำมาใชแก
ปญหาใหกับชีวิตแลว ยอมนำพาชีวิตไปสูความหลงและความวิบัติ
ผูตอบ
 ปญหาเห็นดวยกับผูถาม
 ปญหาวา การเรียนรูทาง

โลกทำใหเราเรียนรูสิ่งที่ไกลตัวมากยิ่งขึ้น ผูถามปญหายังหลง
ทางชีวิตไปไมมากเทากับผูตอบปญหา ผูรูจริงสามารถศึกษา
ความรูทาง
 โลก เพือ่ ชวยเหลือคนในโลกไดชัว่ คราว แตผูรู จริ
 งยัง
ไดศึกษาหาความรูสูงสุดเพื่อใชนำพาชีวิตไปสูอิสรภาพที่แทจริง
ผูใดมีศีล มีสัจจะ คุมใจอยูทุกขณะตื่น แลวเรงความ
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เพียร ใน การ พัฒนา จิต ให เขา ถึง ปญญา สูงสุด โดย มี ครูบา
อาจารยผูเขาถึงธรรมไดแลว เปนผูชี้นำการพัฒนาจิต ผูนั้นมี
โอกาสนำพาชีวิตไปสูอิสรภาพที่แทจริงได

๔๕. คนวิตกจริต
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารย สนอง วรอุไร
ไมทราบวาผมเปนอะไรถึงไดมีปญหาทางดานความ
คิดที่จะตองย้ำคิดอยูเสมอ รวมถึงวิตกจริตเกินเหตุ มีกรรม
เกาอะไรหรือเปลาครับ ผมอยากมีความคิดที่ปกติไมฟุงซาน
กังวลเหมือนทุกวันนี้ มีวิธีบางหรือไมครับ
คำตอบ
กรรมเกาของผูมีวิตกจริตไดแก การขาดสติและไมมี
สัจจะเปนฐานรองรับใจ ผูรูแกปญหาวิตกจริต ดวยการเจริญ
อยางใดอยางหนึ่งในกสิณ (เวนวรรณกสิณ) หรือ เจริญอานา
ปานสติ หรือนำเอาอยางใดอยางหนึ่งในอรูป ๔ มาเปนองค
บริกรรม โดยมีศีลคุมใจ มีสัจจะคุมใจ และมีความเพียรเปน
แรงสนับสนุน เมือ่ มรรคผลแหงการปฏิบตั เกิ
ิ ดขึน้ แลว จิตยอม
สงบระงับจากอารมณฟุงซานได
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๔๖. เธอใหญเทาฟา
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารยที่เคารพอยางสูง
ตัวหนูเองก็มีปญหาเยอะคะแตวันนีขอ
้ ถามหนึง่ ขอ คือ
ตองทำงานรวมกับคนทีมี่ โทสะมาก เรือ่ งทีสำหรั
่ บเราไมมอะไร
ี
แตสำหรับเธอใหญเทาฟา บางทีก็ขวางปาขาวของทั้งคนและ
สัตวกระเจิงคนละทาง ทีจริ
่ งเขาก็มีเมตตาคนและสัตวอยูบ าง
โดยเฉพาะสัตวเขาใหอาหารทุกวัน แตถาขัดใจเขาเขาอาจจะ
ทำรายไดเหมือนกัน หนูไมรูจะทำจิตยังไงจึงจะไมทุกขมากจน
เกินไปคะ ?
ทุกวันนี้ตองทำงานดวยกันเกี่ยวของตลอดเวลา หนู
เองก็นั่งสมาธิบาง สวดมนตแทบทุกวัน เจริญสติดวยคะ แต
วาสติหนูมันยังไมกลาแข็งดี เมือ่ ไดยนิ ถอยคำกระทบหูบางครัง้
หลายๆครั้ง มันกำหนดไมทันคะ กลายเปนวาเรารับมันมาปรุง
เปนอารมณ แตก็ยังดีทีหนู
่ ยังสามารถควบคุมไมใหมันกลายเปน
โทสะหยาบออกมา พอโกรธเกิดก็จะรูตั ง้ แตอาการตัง้ ตนของมัน
บางทียินหนอๆๆๆ แตหนูกลัววาแบบนีจะ
้ กลายเปนเราไปกำหนด
จิตฟงเขาหรือเปลาคะ ตอนนี้หนูเริ่มสังเกตและรูสึกวา ตัวเอง
เริ่มมีความคิดที่หยาบกระดาง และควบคุมไมไดมากขึ้น
อันนี้พอสังเกตไดคะ หรือวามันจะเปนการทดสอบ ที่
พอเราเริ่มทำดีก็จะมีมารแตถึงกระนั้นที่หนูกลัวมากกวา คือ
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การเปลี่ยนแปลงไปทางที่ไมดี โบราณวาอยูกับไครก็จะเปน
อยางนั้น จะหาวิธีการใดรับมือกับเรื่องนี้ดีคะ
กราบขอบพระคุณอาจารยอยางสูงทีส่ องทางปญญา
แกผูที่หางไกลเทียน แตก็ยังพอมีโอกาสจะไดเห็นแสงเทียนที่
อยูบนภูเขาที่ไกลลิบได
ขอกราบสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ชวยดูแลอาจารยอีกทางหนึง่ ให
ทานไดมีอายุยืนยาว เพื่อเปนรมโพธิ์รมไทรใหเรานานๆคะ
คำตอบ
ตลอด ๔๕ พรรษา ที่พระพุทธโคดมเผยแพรธรรม
ทานไมเคยสอนใหแกปญหาที่คนอื่น แตสอนใหแกปญหาที่ตัว
เอง ฉะนั้นเรื่องที่บอกเลาไป มันเปนเรื่องของเขา เขามีโทสะ
เทากับเขากำลังทำเหตุลงไปเกิดเปนสัตวนรก มิใชเปนเรื่อง
ของเรา แตเราโงเอง ( ขออภัยที่พูดตรง ) จึงไปรับเอากิเลส
ของคนอื่นมาเปนของเรา แลวทำใหไมสบายใจ หากปรารถนา
จะแกปญหาเรือ่ งนี้ ตองเจริญสติและปญญาเห็นถูกตามธรรม
ใหเกิดขึน้ ตามวิธการ
ี ทีบอก
่ เลาไปนัน้ ทำไดถูกตองแลว แตตอง
ปรับใหมีศีลบริสุทธิ์ และมีสัจจะคุมใจ แลวเรงความเพียรให
มากขึ้น ทำจนกวาตัวเองจะหายโง และทุกครั้งที่ไดยินเสียง
ขัดใจเขากระทบประสาทหู ตองกำหนดวา “เรื่องของเขาๆ
ๆๆๆ” ไปเรื่อยๆจนกวาอารมณไมสบายใจจะหมดไป
คนที่มีความเห็นผิด ยอมเขารวมกลุมกับคนที่มีความ
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เห็นผิดดวยกัน ซึ่งเปนจริงตามคำกลาวของคนโบราณ แตไม
เปนความจริงของคนที่มีสติและปญญาเห็นถูกตามธรรมกลา
แข็ง หากผูถามปญหาจำเปนตองทำงานรวมกับคนที่มีโทสะ
โดยไมทำใหตัวเองหวั่นไหว ตองทำใจใหไดตามที่บอกเลามา
แลวใหอภัยในทุกสิ่งที่เปนเหตุขัดใจไดแลว ยอมมีเมตตาเกิด
ขึ้น และทำใหมีอารมณสงบและเย็น

๔๗. บาปจากการทำแทง
คำถาม
บาปจากการทำแทง หากสำนึกผิดจริงๆ และตั้งใจ
ปฏิบัติธรรม
จะมีโอกาสรอดพนจากอบายภูมิและเขาถึง
ธรรมไดหรือเปลา ขอความกรุณาใหคำตอบดวยครับ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ
คำตอบ
หากสำนึกผิดและไปขอขมากรรมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน
พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ หรือพระธาตุเจดียที มี่ คนกราบไหวบูชาอยู
เสมอ เมื่อขอขมากรรมแลว ตองไมประพฤติบาปเชนนั้นใหเกิด
ขึ้นอีก แลวหันมาปฏิบัติธรรมที่สมควรแกธรรม โอกาสหนีพน
หรือปดอบายภูมิยอมเกิดขึ้นได ในครั้งพุทธกาล อัมพปาลีและ
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อัฑฒกาสี ยังบรรลุอรหัตตผลได สวนสิริมาโสเภณีแหงแควน
มคธ เลิกประพฤติมิจฉาชีพ แลวหันมาปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา
ยังสามารถบรรลุโสดาปตติผล ขณะยังเปนฆราวาส ซึง่ สามารถ
ปดอบายภูมิได ตายเกิดอีกไมเกินเจ็ดชาติ ยอมเขาสูนิพพาน

๔๘. ปวดทองประจำเดือน
คำถาม
กราบเรียน ดร.สนองที่เคารพ
หนูมีปญหาอยากถามดังนี้คะ
๑. หนูมีอาการปวดทองประจำเดือนเกือบทุกเดือน มีอยู
วันหนึง่ หนูนอนหลับไปแตคืนนัน้ ไมไดทำกรรมฐานปรากฏวา หนู
รูสึกตัวขึ้นมา รูสึกที่ทองและขาเหมือนกับตอนที่ไดรับความเจ็บ
ปวดอยู คือความรูส กึ มันบอกแตมันกลับไมไดเจ็บปวดเหมือนกับ
ตอนตืน่ หนูก็นอนดูอาการอยูพั กหนึง่ ก็หลับไป อันนีใช
้ การแยก
รูปแยกนามหรือเปลาคะ มันเกิดขึน้ ไดอยางไรเพราะหนูไมไดทำ
สมาธิกอนนอน แตปกติทำเปนประจำมากบางนอยบาง
๒. การเห็นอาการเจ็บปวดของรางกาย แตเราไมเจ็บ
เหมือนกับปกติใชสมาธิระดับอุปจารสมาธิหรือไม เมื่อเราเฝา
มองดูอาการเหลานั้น จะทำใหเราเห็นไตรลักษณไดอยางไร
กราบขอบพระคุณสำหรับคำตอบคะ
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คำตอบ
(๑) ที่ถามไปมิใชญาณแยกรูปนาม (นามรูปปริจเฉท
ญาณ) แตเปนผลที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่สงเขากระทบจิตขณะ
อยูในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น ญาณแยกรูปนามจะเกิดได จิตตอง
ไมเขาไปมีสวนในภวังค คือ จิตตองตื่นหรือมีการเกิดดับอยู
ตลอดเวลา
(๒) เมื่อใดที่จิตไมอยูในภวังค แลวจิตเห็นอาการเจ็บ
ปวดของรางกาย ดับไปตามกฎไตรลักษณ นัน่ เปนเครือ่ งหมาย
บงชี้วา จิตตั้งมั่นเปนสมาธิจวนแนวแน (อุปจารสมาธิ)

๔๙. สมมติที่แตกตาง
คำถาม
เรียนอาจารยสนองคะ
อยากเรียนถามอาจารยวาทุกศาสนาเวลาทีคน
่ ตายเขา
จะมีนรก สวรรคแยกกับของเราหรือวารวมกันคะ เขาสามารถ
จะไปเกิดเปนเทพหรือเทวดาไดเหมือื นพวกเราชาวศาสนาพุทธ
หรือเปลาคะ
แลวถาเราทำบุญอุทิศสวนกุศลไปใหคนที่ตางศาสนา
กัน เขาจะไดรับบุญนัน้ หรือเปลาคะ เนือ่ งดวยสามีของหนู เปน
ชาวตางชาติเพิ่งเสียชีวิตไมนานหนูกลัววาเขาจะไมไปสุคติ
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รบกวนอาจารยเมตตาชวยตอบดวยนะคะ
ขอบคุณคะ
คำตอบ
สวรรคและนรกเปนสมมุตบัิ ญญัตทีิ ใช
่ เรียกสถานทีอยู
่ 
่ 
(ภพ) ของสัตวทีมี่ สภาวธรรมไมเหมือนกัน คือ สวรรคเปนทีอยู
ของสัตวผูเสวย
 กามสุขทีเป
่ นทิพย สวนนรกเปนทีอยู
่ ของ
 สัตวผู
เสวยกามทุกขอันเนื่องจากการถูกทรมาน
สวรรคและนรกของแตละความเชือ่ มีสมมุตทีิ ต่ างกัน
และสัตวในภพนรกตองถูกทรมานอยูตลอด

เวลา จึงไมสามารถ
มาอนุโมทนาบุญที่เกิดจากการอุทิศได สวนสัตวในภพสวรรค
เสวยกามสุขอันเปนทิพย ที่มีอยูพรอมบริบูรณ จึงไมตองการ
บุญที่เกิดจากการอุทิศของใครผูใด

๕๐. ขนลุกบอยมาก
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารยที่เคารพอยางสูง
หนูเปนชาวพุทธคนหนึง่ ทีมี่ ความสงสัยในคำสอนของ
พระพุทธเจา เพราะคนรอบตัวหนูถือเรื่องโชค ลาง ฤกษยาม
และ พิธีรีตรอง มากจนหนูสงสัยวานั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจา
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สอน หรือ ดัง นั้น หนู จึง เริ่ม หา คำ ตอบ แต ก็ ไมมี ใคร ทำให หนู
เขาใจไดชัดแจง จนมาวันหนึ่งหนูเริ่มฝกการนั่งสมาธิผานทาง
อินเตอรเน็ต เริ่มแรกหนูฝกจากหลวงพอจรัญ ฝกจากทานเจา
คุณโชดก ผานทางอินเตอรเน็ต โดยไมรจัู กวาทานเปนใคร เพียง
แตใชความรูสึกวาเรานาจะชอบและนาจะถูกตอง ตามทางที่
พระพุทธเจาสอน แลววันหนึ่งหนูก็ไดพบอาจารยสนอง ผาน
ทางอินเตอรเน็ต หนูฟงทุกหัวขอที่ อาจารยบรรยาย และ ฟงซ้ำ
หลายครัง้ หนูอานสนทนาภาษาธรรม และปจจุบนั นีหนู
้ ไดคำตอบ
แลวคะ กราบขอบพระคุณที่อาจารยสนองอธิษฐานจิต วาจะ
ชวยใหเพือ่ นมนุษยไมลงอบายภูมคะ
ิ รวมทัง้ หนูดวยคะ ปจจุบนั
นี้การฝกนั่งสมาธิของหนูคอยๆดีขึ้น หนูมีขอสงสัยดังนี้คะ
๑. หนูมีอาการขนลุกบอยมาก ไมวาจะนั่ง เดิน ยืน
หรือนอน เกิดขึน้ ตอนไมไดนัง่ สมาธิ เกีย่ วของกับการฝกสมาธิ
ของหนูหรือเปลาคะ.
๒. เวลาหนูนั่งสมาธิ หนูไมเห็นอะไร แตถานอนหลับ
กลับเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นลวงหนาได และไดไปเห็นในที่ๆหลาย
คนไมมีโอกาสไดไป เปนเพราะอะไรคะ
คำตอบ
ตลอด ๔๕ พรรษาทีพระพุ
่
ทธโคดมออกเผยแพรธรรม
วินัยในครั้งพุทธกาล พระองคไมเคยสอนใหพุทธศาสนิกผูใด
เอาจิตไปศรัทธา เลื่อมใส ในฤกษยาม โชคลาง หรือพิธีกรรม
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ใดๆ แตสอนใหบุคคลทำเหตุใหตรงตามธรรมวินัย เพื่อนำพา
ชีวิตไปสูจุดหมายที่ดีงาม
(๑) อาการขนลุกเปนปติอยางหนึ่ง เกิดขณะจิตเริ่ม
มีความตั้งมั่นเปนสมาธิ ดังนั้นอาการขนลุก จึงเกิดขึ้นจาก
เหตุแหงการฝกจิต (สมถภาวนา)
(๒) ขณะหลับไมจริง จิตสามารถเกิดนิมิตไปเห็นสิ่ง
ตางๆลวงหนาได ผูรู ไม
 เอาจิตไปจดจออยูกั บสิง่ ทีถู่ กเห็น เพราะ
ไมเปนเหตุใหพนทุกข

๕๑. บาปไหม
คำถาม
เรื่องสังฆทาน
เมื่อ อดีต ผม ยัง เด็กๆ อยู ที่ บาน มี การ เคารพ นับถือ
พระสุปฏิปนโนรูปหนึ่งซึ่งทานนาเคารพเลื่อมใสมาก แตทาน
ก็ไดยกชุดสังฆทานที่อยูในกุฏิทานใหกับลูกหลานมา ทางบาน
ผมก็รับกลับมาดวยความที่ไมรูเรื่อง ทานยกใหก็รับกลับมา
แลวผมเองเปนเด็กจึงไดนำของในนั้นมากินบางอะไรบาง แต
พอมาตอนนี้ผมไดมาปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรมมากขึ้น ผม
จึงเกิดอาการรอนใจวา มันจะเปนกรรมหนักไหม แลวเราจะ
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บาปไหมทีเอา
่ ของสงฆมากินแบบนัน้ แลวกระผมจะตองแกไข
หรือทำอยางไรดีครับ
ขอความเมตตาจากทานอาจารยดร.สนอง ดวยนะครับ
คำตอบ
เมื่อเจาของสังฆทานมีจิตอุทิศ (ยกให) ในสิ่งที่เปน
ของตนแกผูอื่น ผูรับ (ปฏิคาหก) สามารถนำไปบริโภคใชสอย
ไดอยางสบายใจ ไมถือวาเปนบาป

๕๒. แกไขอยางไรดี
คำถาม
เรียนถามทานอาจารยดร.สนองครับ
คือผมไดเจริญกรรมฐานดูลมหายใจเขาออก ก็รูสึก
วาจะมีอาการมีความสุข ตัวใหญขึ้นตัวหายไปแตพอผมออก
จากสมาธิ กำลังจะไปกราบรูปพระพุทธเจาก็มีความคิดขึ้นมา
วา เรานี่ทาทางจะเกงแลว พระพุทธเจาทานจะมีแบบนี้ไหม
นะ แตผมก็รูสึกแยมากๆวาทำไมตองคิดแบบนั้นกับพอใหญ
ดวยทั้งๆที่เคารพและรักพอใหญเหนือเศียรเกลาตลอดเวลา
ก็กราบทานอยูแบบนั้นมันก็ยังไมหยุด อารมณมันเบาๆ ตื้อๆ
กราบขอขมาทานเทาไรก็ไมลึกซึ้งถึงใจ ผมรอนใจมากกับการ
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ไปคิดเปรียบเทียบทานแบบนั้น หรือคิดวาตัวเองสูงกวาทาน
ผมจะแกไขยังไงดีครับ ขอทานอาจารยชวยเมตตาแนะนำให
ผูหลงผิดผูนี้ทีนะครับ ขอบพระคุณอยางสูงครับ
คำตอบ
ต อ ง แก ไข ด ว ย การ พั ฒ นา จิ ต ให มี กำลั ง ของ สติ
กลาแข็งมากยิ่งขึ้น ดวยการกำหนดทุกครั้งที่คิดจะไปกราบ
พระพุทธเจาวา “คิดหนอๆๆๆๆ” ไปเรือ่ ยๆ และตองมีสัจจะ คือ
ไมเลิกคิดฯ ตองไมเลิกกำหนด กำหนดไปจนกวาความคิดฯ จะ
หยุดไป แลวจึงดึงจิตกลับมาจดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก
(อานาปานสติ) ดังเดิม วิธนีี เป
้ นการแกปญหาจิตขาดสติใหกลับ
มามีสติอีกครั้ง และมีกำลังของสติมากยิ่งขึ้น

๕๓. ปรามาสผูทรงคุณธรรม
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร. สนอง ที่เคารพอยางสูง
ครับ
ที่ผานมาผม เคยปรามาส พอแม ครูอาจารย และ
พระสงฆ ดวยความรูเทาไมถึงการณ ผมไดกราบขอขมากับ
พระพุทธรูป และ พระบรมธาตุ ที่คนกราบไหว มาก ๆ แลว
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ตามคำแนะนำทีอาจารย
่
ไดแนะนำใหทานอืน่ ๆ ตามหัวขอดาน
ลาง ผมควรทำอยางไรดี เพื่อใหหายฟุงซาน หายจากอาการ
คิดไมดี ที่มันเกิดขึ้นในหัวเองครับ
กราบขอบพระคุณอยางสูงครับ ขอบคุณทีมงานดวย
นะครับ
คำตอบ
เมื่ อ ขอ ขมา กรรม ต อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แล ว ต อ ง ไม
ประพฤติปรามาสใหเกิดซ้ำขึ้นอีก และตองพัฒนาจิตใหมีศีล
๕ คุมใจใหไดทุกขณะตื่น หลังจากนั้นตองสวดมนตกอนนอน
หลังสวดมนตแลวเสร็จตองกำหนดลมหายใจเขา - ออก โดย
มีความเพียร และ มี สัจจะ เปน แรง สนับสนุน ปฏิบัติ ตาม คำ
แนะนำเรื่อยไปจนกวาความฟุงซานของจิตจะหมดไป

๕๔. พูดจาไมดี
คำถาม
ปญหาคำพูด
ตอนนี้แมของดิฉันอายุ ๖๐ ปลายๆ แลว ทานมักจะ
ชอบพูดวาคนอืน่ ๆ อยูเรื
 อ่ ยๆ แตพออยูต อหนาคนอืน่ ก็จะพูดจา
ดี แตกับคนในครอบครัวจะพูดจาไมดีเลย บางทีก็เจอคำพูด
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หยาบคายมากๆ ชวง ๒ เดือนทีผ่ านมานี้ ทานมักจะบอกวามีคน
คอยขับรถตาม บอกวาคนที่ขับรถตามชอบเปลี่ยนรถหลายๆ
ี เลย เมือ่ อาทิตยทีผ่ านมา ทา
คัน ทัง้ ๆ ทีดิ่ ฉนั ก็เห็นวาไมมอะไร
นก็มาพูดกับดิฉันวามีผูชายขับรถตามดิฉัน แลวก็พูดวาตางๆ
นา ๆ วามีผูชายมานั่งเฝาหนาบาน ความหมายหยาบคายไม
ดีเลย ทั้งๆ ที่ก็ไมมีอะไร จนคนในครอบครัวไมมีใครอยากพูด
อะไรกับทานแลว พูดกันก็ทะเลาะกัน ไมยอมฟงคำอธิบายเลย
ใครบอกวาไมมีอะไรก็ไมเชื่อ ดิฉันก็ไดแตนิ่งๆ ทนๆ ไป
จนวันนี้ดิฉันเจอจดหมายไมไดจาหนาซองเขียนชื่อเลน
ใสไวที่หนาบาน ภายในจดหมายมีขอความที่แมเคยพูดวาดิฉัน
แตบอกวาคนเขียนคือเปนคนทีรู่ จ กั ดิฉนั และมาขอเตือน มีแตคำ
พูดที่แย ๆ ดิฉันคิดวาคงเปนแมแน ๆเพราะแมเคยทำแบบนี้กับ
คนอื่นดวย ดิฉันควรทำอยางไรดี ในตอนนี้คะ เครียดมากคะ
คำตอบ
พระพุทธโคดมไมเคยสอนใหไปแกปญหาที่คนอื่น แต
สอนใหแกปญหาที่ตัวเอง ดังนั้นเรื่องที่เขียนบอกเลาไปก็เปน
เรื่องของแม ใหเอาแมมาเปนครูสอนใจตัวเองวา เมื่อใดที่เรา
มีอายุเทาแม เราจะไมประพฤติอยางแม และวิธีแกปญหาที่
ถูกตรงทำได ๒ แนวทาง คือ
๑. ใหอภัยเปนทานทุกครัง้ ทีได
่ ยนิ แมพูดไมดี และผูถาม

ปญหาตองมีสัจจะ คือ แมไมเลิกพูดไมดี ผูถาม
 ปญหาตองไมเลิก
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ใหอภัย และไมโตตอบใดๆทัง้ สิน้ ทำตัวใหเหมือนกอนหินใหญ คือ
นิง่ ๆๆและนิง่ อยูตลอด

เวลา หากทำไดดังนีจิ้ ตจะสงบและจะเห็น
วาแมเปนผูมีพระคุณ ทำใหลูกไดพัฒนาเมตตา แลวเก็บสั่งสม
อยูในดวงจิตเปนเมตตาบารมี ที่ใหผลเปนความสงบและเย็น
๒. ผูถามปญหาตองนำตัวเองไปปฏิบัติธรรม เมื่อใด
จิตเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิ และเขาถึงปญญาเห็นแจงได
แลว ใหใชปญญาเห็นแจงพิจารณาคำพูดทีไม
่ ดีของแม วาดำเนิน
ไปตามกฎไตรลักษณ เมื่อใดคำพูดที่ไมดีหมุนเขาสูความเปน
อนัตตา ก็จะรูแจ
 งดวยใจตัวเองวา คำพูดทีไม
่ ดีนัน้ ไมใชตัวไมใช
ตนที่แทจริง แลวจิตจะปลอยวางสิ่งที่ไมมีตัวตนที่แทจริง ทำให
่ าทางหู
จิตวางเปนอุเบกขา แลวจิตยอมเปนอิสระ ตอเสียงทีเข
วิธนีี เป
้ นการแกปญหาทีถู่ กตรงทีส่ ดุ ผูรู จริ
 งแท (พระอริยบุคคล)
ในพุทธศาสนา นิยมปฏิบัติตอสรรพสิ่งที่เขากระทบจิตเชนนี้

๕๕. เมื่ออายุประมาณ ๑๔ ป
คำถาม
ขอกราบทานอาจารยดร.สนอง วรอุไร ครับ
ผม มี เรื่ อ ง ที่ สงสั ย มา นา นมากๆ เรื่ อ ง การ เจริ ญ
กรรมฐาน เมื่อตอนผมอายุประมาณ ๑๔ ป ผมนั่งดูลมหายใจ
กำหนดพุท โธ อาการทีเกิ
่ ดกับผมคือ ไมมความ
ี รูส กึ วามีตัวตน
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อยูเลย
 ตัวเบามากเหมือนลอยอยูที ให
่ นก็ไมรู แตในจิตใจทีรั่ บรู
รูสึกมีความสุขมากๆ แลวอยูตรงนี้ไดครั้งละนานๆ
บางคืนอยูจนถึงเชา จนไมชอบการนอนรูสึกติดอยูกับ
ความสุขนี้มากกวาทำอยูเปนป จนเกิดมีความรูสึกวามีหินกอน
ใหญมาก มาทับตรงทีหน
่ าตักตรงมือทีขั่ ดสมาธิทรมานมากเหลือ
เกิน เปนอยูอย
 างนีหลาย
้ อาทิตยจนกลัวทีจะ
่ ถึงตรงนี้ แตสุดทาย
วันหนึง่ เกิดรูส กึ เหมือนมีความกลาตอนทีเป
่ นแบบนีอี้ ก เลยคิดวา
เปนไงเปนกัน สุดทายก็รูสึกกลับมาสบายอีกครั้ง แตทีนี้แปลก
ตรงที่มี ธรรมะ ผุดขึ้นมาเยอะมากบางทีเปนตัวหนังสือ บางที
เปนเสียง บางทีเปนคำเหมือน พระสวดบาลี พออยูดูไดนานพอ
สมควรก็รูส กึ วาอยากจะออกจากสมาธิ แตกลับไมสามารถ ออก
มาได พยายามลืมตาอยางไง ก็ลืมไมได ตองอยูฟงธรรมะตอ
จนสุดทายออกจากสมาธิเอง ตอนนั้นเริ่ม รูสึกกลัวๆ ครับ แต
ก็ยังนัง่ ตอมาเรือ่ ยๆ ทุกอยางก็มาแบบเดิมๆ แตครัง้ นีเพิ
้ ม่ ตรง ที่
มีใบหนาใครก็ไมรู มาคุยดวย มาถามประมาณวา นัง่ สมาธิทำไม
นั่งแลวไดอะไร ประมาณนี้ครับ ผมก็เลยกลัว แลวก็เลิกนั่ง
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จนตอนนี้อายุ ๔๐ แลวครับ
ไดมาฟงธรรมจากทานอาจารยดร.สนอง ผมเกิดศรัทธา เปน
อยางมาก ผมเลยกลับมานั่งสมาธิ อีกครั้งนั่งจะได ๑ ปแลว
ครับ แตคงขอถามไวแคนี้กอนครับ วาสิ่ง ที่เกิดขึ้นตอนผม
อายุ ๑๔ เปนอะไรครับ..
กราบขอบพระคุณทานอาจารย เปนอยางสูง ทาน
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อาจารยเปนเหมือนผูชี้ทางสวาง ใหผมไดกลับมาเดินในทาง
ที่นำไปสูความสงบ นำไปสูความหลุดพน กราบขอบพระคุณ
อยางสูงครับ..
คำตอบ
ผูใดเอาสิ่งที่ตาเห็น (ตัวหนังสือ) มาพิจารณาดวยจิต
วา ดำเนินไปตามกฎไตรลักษณ (อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา)
แลวเห็นวาตัวหนังสือเปนอนัตตา ตัวหนังสือมิใชตัวตนทีแ่ ทจริง
จิตยอมปลอยวางตัวหนังสือ แลวจิตวางเปนอุเบกขา ปญญา
เห็นแจงในตัวหนังสือยอมเกิดขึ้น
เชนเดียวกัน เสียงพระสวดมนตและความกลัว ให
พิจารณาเชนเดียวกันนี้ ทุกครั้งที่มีผัสสะเกิดขึ้นกับจิต ตอง
พิจารณาผัสสะจนเห็นวา ทุกผัสสะเปนอนัตตา แลวปญญา
เห็นแจงในผัสสะยอมเกิดขึ้น

๕๖. มะเร็งเตานม
คำถาม
กราบเรียน ดร.สนอง ที่เคารพยิ่ง
หนูเพิ่งทราบวาตัวเองมีกอนเนื้อมะเร็งที่เตานม ระยะ
ที่ ๒ และตองไดรับการรักษาเปนการเรงดวน กอนจะไปเรียนตอ
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ปริญญาโททีอั่ งกฤษเพียง ๑ อาทิตย แผนการทุกอยางจึงตองถูก
ยกเลิกกระทันหัน ทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณหมอแนะนำคือ หนู
จะตองถูกตัดเตานมขางขวาออกทั้งหมดและทำเคมีบำบัด ทุก
คนในบานตกใจ และไดรับผลกระทบจากการปวยของหนู โดย
เฉพาะคุณแมไปนั่งฟงผลดวย หนูเปนคนที่ภายนอกดูสุขภาพ
รางกายแข็งแรง สมบูรณสดใสและไมมีใครคาดคิดวา โรคนี้จะ
มาเกิดขึน้ กับตัวหนู ทัง้ คนในครอบครัว คนรอบขางเพือ่ นๆ และ
แมกระทั้งตัวหนูเองยังแทบไมอยากจะเชื่อ วามันเกิดขึ้นกับตัว
เอง เพราะคุณหมอยังบอกวา เปอรเซนตที่จะเปนมีนอยมาก
สำหรับคนที่เพิ่งอายุ ๒๘ ป หนูเปน ๑ ในรอยคนนั้น คำถาม
๑) หนูเชือ่ วามะเร็งเปนโรคเวรโรคกรรมชนิดหนึง่ และ
การที่หนูตองมาเจอเหตุการณแบบนี้ เปนชะตากรรมและเวร
กรรมของหนูที่ทำมา หนูขอคำแนะนำวิธีการปฎิบัติตัว หลัก
ธรรมและการทำบุญหรือทางใดๆที่จะชวยผอนผัน บรรเทา
หรือชวยใหเจากรรมนายเวรนั้นใจออน และอโหสิกรรมใหหนู
๒) หนูกำลังจะตองเลือกเสนทางเดินชีวิตใหกับตัวเอง
และเปนการเลือกทีสำคั
่ ญทีส่ ดุ ในชีวติ ของหนู เปรียบเสมือนตอง
เอาชีวิตของหนู และความรูสึกของคนในครอบครัวเปนเดิมพัน
คือวิธีการที่หนูจะรักษาตัวหนึ่งทางคือแผนปจจุบัน และแนวทาง
เลือก หนูอธิษฐานตอหนาพระรัตนตรัย ขอใหนำทางหนูไปใหถูก
ทาง มีวิธีไหนทางใดบางที่จะทำใหหนูไดคำตอบและไปไดถูกทาง
๓) หนูมีความคิดที่สับสนวา จะเลือกแนวทางการ
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รักษาทางไหน คือ การที่หนูตองถูกตัดเตานมทิ้ง และทำเคมี
บำบัด และการที่หนูจะยอมรับมัน อยูกับมันโดย “ไมเลือก” ที่
จะรักษาตามแนวทางของหมอแผนปจจุบัน ก็คือการตองรับ
กรรมทั้งสิ้น หนูอยากแกไขปญหานี้ที่ตนตอของมัน หนูควร
จะทำอยางไรดี และหนูมีความคิดเอนเอียงไปในทางที่วา วิธี
การรักษาแผนปจจุบนั ไมใชวิธทีี แก
่ จากสาเหตุ และเปนการแกที่
ปลายเหตุ เพราะมะเร็งก็ยังไมมียารักษา ลามไปไหนก็ตองตัด
ที่นั้น และปาระเบิดสูรางกายโดยการทำเคมีบำบัด คุณหมอบ
อกหนูตองตัดสินใจเรือ่ งการผาตัด ภายใน ๓ อาทิตย อาจารย
โปรดเมตตาชวยชี้แนะดวยคะ
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยเปน
อยางสูง
คำตอบ
มะเร็งเตานม เกิดขึน้ ดวยเหตุสองอยางคือ ประพฤติ
เบียดเบียน และตั้งโปรแกรมผิดไวกับจิต
(๑) กรรม หมายถึง การกระทำ มนุษยทำกรรมไดสาม
ทางคือ คิด พูด และทำ หากเปนอกุศลกรรมเมื่อทำกรรมแลว
จิตจะเก็บบันทึกผลกรรมไวภายใน เมื่อใดที่อกุศลกรรมใหผล
ยอมใหผลเปนบาป ตรงกันขาม ทำกรรมดียอมใหผลเปนบุญ
ทั้งบุญและบาปที่บุคคลไดกระทำใหสำเร็จลงแลว คือ ชะตา
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ชีวิต มะเร็งเตานมเปนผลอันเนื่องมาจากบาปใหผล บุคคลผู
ประพฤติอกุศลกรรมแลว จึงตองเสวยผลแหงวิบากนั้น ซึ่ง
จะผานหนี้เวรกรรมนี้ได ตองประพฤติบุญใหญ (ปฏิบัติธรรม)
ใหเกิดขึ้น แลวขอความเมตตาผูรวมปฏิบัติธรรม (มีบุญใหญ )
ชวยกันอุทศิ บุญทีแต
่ ละคนมี ใหแกเจากรรมนายเวรของผูถาม

ปญหา โอกาสชดใชหนี้ใหหมดไดเร็ว ยอมเกิดขึ้นได
(๒) ผูรูเลือกทางชีวิตที่เปนอิสระจากการถูกจองเวร
ดวยการประพฤติตนใหมีศีล และมีสัจจะคุมใจอยูทุกขณะตื่น
คนที่มีศีลและมีสัจจะ เปนคนศักดิ์สิทธิ์ คิดหวังอยางใดยอม
เปนไปตามที่คิด ผูใดประพฤติเยี่ยงนี้ได ความสมปรารถนา
ยอมเกิดขึ้นกับผูนั้น
(๓) ผูรูไมคิดกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากรางกาย
แตผูรู อยู
 กั บสิง่ แปลกปลอมฉันทมิตรทีดี่ สงเคราะหซึง่ กันและ
กัน ตางคนตางอยูโดยไมคิดกำจัดกันและกัน ดังตัวอยางชาว
อเมริกันเปนเนื้องอกในสมอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕ เซ็น
ติเมตร หมอชาวอเมริกันปฏิเสธการบำบัดรักษา เพราะคิด
วารักษาไมหาย ในที่สุดผูเปนเนื้องอกในสมอง จึงไดลาออก
จากงาน แลวไปปฏิบัติธรรมอยูที่ประเทศธิเบต ผลปรากฏวา
เนื้องอกในสมองลดขนาดลง จนไมปรากฏวามีหลงเหลืออยู
เลย เมื่อผูตอบปญหาทราบเรื่องราว จึงไดเชิญใหเขาขึ้นเวที
บรรยาย ใหผูฟงธรรมฟงเรื่องราวที่ใชธรรมะบำบัดโรค
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๕๗. เด็กขางบาน
คำถาม
กราบเรียนถามทานอ.ดร.สนอง ที่เคารพ
ดิฉันมีปญหากับเด็กขางบานอยากขอเรียนถามดังนี้คะ
เด็กขางบานชอบมาเตะฟุตบอลหนาบานดิฉัน เตะโดน
กระถางแตกไปหลายใบแลว ดิฉัน เคยพูดวากับมันวา หนู อยา
มาเตะโดนกระถาง มันก็ตะโกนกลับมาวา ไมโดน ทัง้ ๆทีโดน
่ บอย
ไมเคยมาขอโทษเลย นิสยั มันแยมาก และหลังจากทีดิ่ ฉนั บอกมัน
ไปแลว เหมือนมันจะแกลงคะ มันจะมายืนเตะแบบเล็งกระถาง
หนาบานดิฉนั ตรงๆเลยคะ หนาบานมันก็มีกระถาง แตมันไมเตะ
หนาบานมัน มันจะตองมาเตะหนาบานดิฉัน และดิฉันเห็นวา ยา
มันจะเตือนมันตอนมันเตะโดนสิง่ ของบานมันเทานัน้ แตถาเตะ
โดนสิง่ ของบานคนอืน่ เขาจะไมเตือนเลยคะ ดิฉนั ควรทำอยางไร
กับบุคคลที่ชอบมาเบียดเบียนดิฉันดีคะ เพราะรูสึกแถวนี้มีแต
คนมาเบียดเบียนบานดิฉันตลอดเลยคะ แตเบียดเบียนคนละ
แบบกันไปคะ เชน อีกบานก็มาจอดรถขวางหนาบานดิฉันคะ
กราบขอบพระคุณทานอาจารยอยางสูง
คำตอบ
พระพุทธะสอนพุทธบริษทั วา “เวรยอมระงับดวยการไม
จองเวร” ผูตอบ
 ปญหาจึงไมตอบโต แตยอมชดใชหนีเวร
้ กรรมให
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หมดไป ทั้งนี้ถือวาเปนการใชหนี้เวรกรรมที่อดีตเคยเบียดเบียน
เขามากอน ชดใชหนี้เวรกรรมไปเรื่อยๆ จนกวาจะหมดการผูก
พยาบาท ฉะนัน้ ผูถาม
 ปญหาจงดูตัวเองใหออกวา กฎแหงกรรม
มีจริง เราจะยอมชดใชหนี้หรือจะผูกหนี้เวรกรรมใหมใหเกิดขึ้น
หากผูถาม
 ปญหา เกิดปญญาเห็นถูกตามธรรม ยอมอโหสิกรรม
ใหกับเด็กดวยการกำหนดวา “ชางมันเถอะๆๆๆๆ” กำหนดทุก
ครั้งที่เด็กทำกระถางแตก แลวเมตตายอมเกิดขึ้น แลวถูกเก็บ
สั่งสมเปนเมตตาบารมีอยูในดวงจิตของผูถามปญหา
จงดูใหออกวา เด็กเตะฟุตบอล มีบุญคุณตอเรา ที่
ทำใหเราไดสรางเมตตาบารมี ฉะนั้น จง “ชางมันเถอะ” อยู
เสมอ ชางมันเถอะทุกครั้งที่มีเหตุขัดใจ แลวผูใหอภัยยอมเขา
ถึงความสวัสดีของชีวิต

๕๘. คนเห็นแกตัว
คำถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพ
ดิฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนที่มีความเห็นแกตัวมาก และ
อกตัญูกับผูมี พระคุณดวย ขอความกรุณาอาจารยชวยแนะนำ
ใหดิฉันใหเลิกนิสัยแบบนี้ดวยนะคะ
กราบขอบพระคุณคะ
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คำตอบ
ความเห็นแกตัวและความอกตัญูเปนของคูกัน นั่น
หมายความวา ผูใดประพฤติจริยธรรมที่ควรประพฤติไดแลว
คุณธรรม คือ ความ รูคุณทาน ( กตัญู ) และ การ ประพฤติ
ตอบแทนคุณ (กตเวที) ยอมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ความกตัญู
กตเวทีเปนยอดของคุณธรรม ผูใดประพฤติไดแลว ผูนั้นมีชีวิต
สวัสดี และมีกิจการงานเจริญรุงเรือง จริยธรรมที่ผูหวังความ
เจริญ มีดังนี้
๑. จริยธรรมบุตร/ธิดา ที่ตองประพฤติตอพอแม
• ทานเลี้ยงมา เลี้ยงทานตอบแทน
• ชวยทำธุรกิจการงานแทนทาน
• ดำรงวงศสกุลมิใหเสื่อมเสีย
• ประพฤติตนเปนทายาทที่สมควรไดรับมรดก
• เมื่อทานลวงลับตองทำบุญอุทิศใหทาน
๒. จริยธรรมศิษย ที่ตองประพฤติตอครูอาจารย
• ลุกขึ้นตอนรับ แสดงความเคารพ
• นำตัวเขาใกล พูดคุยไตถาม
• ปรนนิบัติรับใชในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
• เรียนศิลปวิทยา ดวยความเคารพ
๓. จริยธรรมที่ตองประพฤติตอเพื่อน
• เมื่อเพื่อนประมาทตองปองกันรักษา
• ชวยรักษาทรัพยของเพื่อน
• เปนที่พึ่งเมื่อคราวมีภัย
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• ไมทอดทิ้งในยามทุกขยาก
• นับถือวงศญาติของเพื่อน
๔. จริยธรรมที่ตองประพฤติตอบานเมือง
• ประพฤติตนใหมีศีลธรรม
• ไมพราเวลาใหสูญเปลา
• มีน้ำใจสงเคราะห
• ทำหนาที่ใหสมบูรณ
• สุภาพออนโยน
• รักษาความสะอาดประณีต
• เผื่อแผแบงปน
• บำรุงพระสงฆผูทรงศีล
• ใฝธรรม
• ฟงมากอานมาก
• คนควาหาความรูอยูเสมอ
ฯลฯ
 ประพฤติแลว ผูนั น้ ได
ความประพฤติทีดี่ งามเหลานี้ ผูใด
ชื่อวามีความกตัญูกตเวที ตอพอแม ตอครูอาจารย ตอเพื่อน
ตอบานเมือง คุณธรรมเหลานี้สงผลใหผูประพฤติ มีความสุข มี
ความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรมเกิดขึ้นกับชีวิต
วิธี ที่ ดี ที่สุด ใน การ กำจัด ความ เห็น แก ตัว และ ความ
อกตัญู ไดแก การพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญา
เห็นแจง แลวใชปญญาเห็นแจงพิจารณาขันธ ๕ (รูป เวทนา
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สัญญา สังขาร และวิญญาณ) จนเห็นวา ดับไปตามกฎไตรลักษณ
(อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา) ไดเมื่อใดแลว เมื่อนั้นขันธ ๕ ยอม
ไมมีอยูอยางแทจริง เมื่อขันธ ๕ ไมมี อัตตา คือความเห็นแกตัว
ยอมดับตามไปดวย ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง ที่พระอริยบุคคล
ไดทำใหพุทธบริษัทดูแลว

๕๙. จากลูกถึงแม
คำถาม
เรียน ทานอาจารย สนอง วรอุุไร
ดิฉันเกิดความทุกขจากลูกชายปวย เปนโรค school
phobia เริม่ จากการยายโรงเรียน โรคนี้ ทำใหแกมีอาการเจ็บปวย
ทางรางกาย เปนจริงๆ ไมไดแกลง เพราะไมอยากไปโรงเรียน
บางทีก็ทำรายรางกายตัวเอง เพื่อเรียกรองความสนใจ ใหเรา
ยอม ใหแกหยุดเรียน
อาการเปนมาตั้งแตเดือนมิถุนายน ดิฉันพาไปหาหมอ
หาจิตแพทย อาการก็ขึ้นๆ ลงๆ เวลาที่แกเปนมากๆ ไมยอมไป
โรงเรียน หมอบอกวา ยังไงก็ตองใหไป แมตองอุมไปก็ตาม วัน
ที่เกิดเรื่อง แกก็ไมยอมไปโรงเรียน เราพยายามใหแกไป แกก็ไม
ไปทาเดียว
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แกก็เริม่ รองไห พูดจาวาดิฉนั และสามี ดิฉนั ก็เขาใจวา
แกปวย แกสามารถพูดอะไรก็ไดเพื่อแกจะไดไมตองไปโรงเรียน
แตดิฉนั รูส กึ เครียดมานาน นอนไมคอยหลับมานานแลว จากโรค
นี้ของแก ทุกคืนดิฉันตองคิดวาแกจะไปโรงเรียนไหม ตอนเชา
แกจะมีอาการอยางไร ทำใหวันนั้นดิฉันตีแกคอนขางแรง พอแก
ตองมากันออกไป แลวดิฉันก็ยังมีโทสะ จะเอาชนะแก ดวยการ
ตี คือดิฉนั ควบคุมตัวเองไมได ทัง้ ทีไม
่ เคยตีแกมากอนเลย ตัง้ แต
แกเด็กๆ ตอนนี้ แกอายุ ๑๑ ขวบ
การกระทำของดิฉันไมไดทำใหแกมีอาการดีขึ้น หรือ
ทำใหเอาชนะแกได ไมมีผลดีอยางไรเลย ดิฉันรูสึกตัว ขออโหสิ
กับแก บอกวา ดิฉันทำไปไมรูตัว ดิฉันก็ปวยเหมือนกัน แกบอก
วา ความผิดของแกเอง แกอโหสิให และขออโหสิจากดิฉันเชน
กัน
ดิฉัน ยังไมสามารถใหอภัยตัวเองได มักคิดย้ำ ถึงวันที่
ตีลูก สงสารลูก รูส กึ เครียดตลอดเวลา ดิฉนั ไมสามารถปฏิบตั ิ
ธรรมไดเลย ในใจรูส กึ แตผิด บาป บางทีก็กลับไปขอโทษลูกอีก
จนลูกโกรธ บอกวา แมทำไม ไมเลิกพูดเรื่องนี้ แมเปนแบบนี้
ทำใหแกเครียดเพิ่มขึ้น
ขอรบกวนอาจารยใหคำแนะนำ ขอธรรมะ ที่จะให
ดิฉันผานเรื่องนี้ไปไดดวยเถิด
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ขอบพระคุณลวงหนาคะ ขอใหอาจารยและครอบครัว
ประสบแตความสุข ความเจริญทัง้ ทางโลกและทางธรรมดวย
เถิดคะ
คำตอบ
พอแมเปนแบบพิมพของลูก หากแบบพิมพไมดี ลูก
ยอมไมดีตามไปดวย
ตลอด ๔๕ พรรษาทีออก
่ เผยแพรธรรม พระพุทธโคดม
มิไดสอนใหใครผูใด ไปแกไขที่คนอื่น แตสอนใหปรับปรุงแกไข
ทีต่ วั เอง สิง่ ทีผู่ ถาม
 ปญหาเขียนบอกเลาไป จึงเปนวิธแก
ี ปญหา
ทีผิ่ ดทาง เปนการแกปญหาของคนทีมี่ ความเห็นผิด ผลสัมฤทธิ์
ในการแกปญหาจึงไมเกิด ดังนั้นหากผูถามปญหาปรารถนา
จะใหลูกเปนคนดี เชื่อฟงพอแม รูหนาที่ของตัวเอง มีสุขภาพ
กายใจดี ฯลฯ พอแมตองปรับปรุงแกไขตัวเอง ดวยการพัฒนา
จิตใหมีสติและมีปญญาเห็นถูกตามธรรม ไดเมื่อใดแลว ปญหา
เรื่องลูกยอมหมดไปโดยปริยาย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของ
ปฏาจารา หายจากอาการบา อิสิทาสี เลิกคิดฆา
ตัวตาย สิริมา เลิกอาชีพโสเภณี ฉันนภิกษุ
เลิกประพฤติดื้อรั้น ฯลฯ ไดดวยความใกล
ชิดกับผูท รงคุณธรรม แลวหันมาพัฒนาจิต
ตนเองจนเขาถึงความเปนอริยบุคคลได
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๖๐. บุญจากการอุทิศ
คำถาม
กราบเทาและรบกวนถามเลย จากคำถาม ๔๙ ทีอาจารย
่
ตอบไววา สัตวในภพสวรรคเสวยกามสุขอันเปนทิพย ที่มีอยู
พรอมบริบูรณ จึงไมตองการบุญที่เกิดจากการอุทิศของใครผู
ใด ผมทำความดีทั้งกายวาจาใจ ทั้งกอนขณะที่ทำและหลัง
เมื่อระลึกไดวา เปนบุญแมแตเพียงเล็กนอยก็ตามจะนอมจิต
ถวายองคพรหมเทพเทวดา นำสงผูมีพระคุณตัวเองเจากรรม
นายเวรพญามาร และอุทิศใหญาติและผูที่ไมใชญาติที่ลวงลับ
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 หมายความวาทานไมตองการเลย และไมอนุโมทนา
ดวยใชหรือไม แลวตัวผมจะไดบุญจากการนี้หรือไม
คำตอบ
สัตวในอบายภูมิ มีปรทัตตูปชีวีเปรตอยูประเภทเดียว
ที่สามารถมาอนุโมทนาบุญ และไดเสวยผลของบุญที่มีผูอุทิศให
สัตวทีเป
่ นสัมภเวสีมิไดเกิดอยูใน
 ภพภูมใด
ิ จึงเรียกวา สัตวรอเกิด
มีรูปรางกายเปนทิพย หากไดรับการสื่อสารใหมารับบุญและ
ตองมาอนุโมทนาบุญ เขาจึงจะไดเสวยผลแหงบุญที่มีผูอุทิศให
สัตว ใน ภพ เดรัจฉานที่ อยู ใกล ยอม สามารถ รับ บุญ
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(วัตถุทาน) ที่มีผูอุทิศใหได เชน นำอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัด
บริจาคทรัพยเปนคาอาหาร เปนคายารักษาโรคใหกับสัตวที่
เจ็บปวย ซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาในที่สาธารณะ ฯลฯ
สัตวเดรัจฉานกายทิพย ที่อยูในขายการสื่อสารใหมารับ
บุญได แลวตัวเองมาอนุโมทนาบุญ ยอมไดรับผลแหงบุญนั้น
เทวดาและพรหม
เมื่อมีมนุษยผูมีความสามารถ
สื่อสารถึง หากเขารับทราบและมาอนุโมทนาบุญ แมเขาจะ
ไมนำไปบริโภคใชสอยดวยมีอยูอยางบริบูรณแลว เทวดาและ
พรหมที่มีคุณสมบัติดังกลาว ยอมไดรับบุญ
ดังนั้นผูรูและมีเมตตาในดวงจิต จึงนิยมผูกไมตรี
กับสรรพสัตว ดวยการอุทิศบุญใหอยางไมมีประมาณ ผูถาม
ปญหาประพฤติไดเชนนี้ บุญยอมเกิดจากการอุทิศได

๖๑. ยังไมอยากหลับ
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร. สนอง
ตอนนี้หนูนั่งสมาธิ โดยการฟงซีดีของทานอาจารย
ไปดวย แลวภาวนายุบหนอ พองหนอ ก็รูสึกวาจิตนิ่งดีคะ ทีนี้
หนูไปเจอโหลดซีดีของทานเจาคุณโชดก หนูก็ลองเปลี่ยนมา
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ฟงของทานเจาคุณดูบาง เพราะพอหนูไดยินเสียงทานก็จำได
วา คุณพอกับคุณแมเคยเปดวิทยุฟงทาน ตอนหนูเด็ก ๆ ทีนี้
หนูมีปญหาวา ตอนที่ไมนั่งสมาธิ รูสึกวาใจสงบดีคะ (ในชวง
ระหวางวัน) แตพอหนูจะนั่งสมาธิตอนกลางคืน แลวเปดซีดี
ของทานเจาคุณโชดกไปดวย จิตนิ่งเปนสมาธิคะ แตพอจิต
เปนสมาธิปบ หนูจะหลับไปเลยโดยไมรูตัว พอตื่นอีกทีก็เชา
เลยคะ ยังไมไดแผเมตตาเลยคะ
หนูอยากเรียนถามทานอาจารยวา ทำไมหนูถึงเปน
เชนนี้ หนูจะทำอยางไรดีคะ หนูยังไมอยากหลับ เพราะรูสึก
วานั่งสมาธิ ไดแคนิดเดียวเองคะ ขอความกรุณาทานอาจารย
แนะนำหนูดวยคะ
กราบขอบพระคุณคะ
คำตอบ
เหตุที่หลับเพราะจิตไมรับเอาสิ่งกระทบใดๆเขาปรุง
อารมณ จิตจึงเขาสูภวังค ไมเกิดไมดับ และไมรับรูอะไรทั้ง
สิ้น คนทั่วไปเรียกวา หลับ
หากผูถามปญหายังไมอยากหลับ ตองอธิษฐานจิต
โดยมีศีล มีสัจจะคุมใจ แลวเรงความเพียรปฏิบัติจิตตภาวนา
ความไมอยากหลับจึงจะเกิดขึ้น
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๖๒. รื้อรังนกทิ้ง
คำถาม
รื้อรังนกทิ้งบาปไหมคะ
กราบสวัสดีทานอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพอยางสูง
วันนีหนู
้ ไมสบายใจอยางมากๆ เนือ่ งจากหนูไปดึงรังนก
ที่นกพิราบกำลังเริ่มกอรังบนกันสาด ที่ระเบียงหนาหองนอน
แม กอนหนานั้นนกพิราบเคยทำรังบนกันสาดดานขางหองแม
แลว และถายอุจจาระบนกันสาดตลอดระยะเวลาเกือบสิบป
จนกันสาดทะลุ หนูเลยตองรือ้ กันสาดนัน้ ทิง้ ไป นกเลยยายทีทำ
่
รังมาที่ใหม ตามที่หนูบอกตอนแรก หนูกลัววากันสาดจะทะลุ
อีก และเคยไดยนิ วานกพิราบจะนำเชือ้ ไวรัสมาแพร หนูกลัวแม
จะไดรับเชื้อดวยเลยตัดสินใจทำไปแบบนั้น หนูอยากจะถามวา
ทำแบบนี้หนูจะบาปไหมคะ และถาบาปหนูจะขออโหสิกรรม
จากนกไดไหมคะ ขอรบกวนอาจารยชวยตอบดวยนะคะ
กราบ ขอบพระคุณ และ ขอ ให อาจารย มี สุขภาพ ที่
แข็งแรงนะคะ
คำตอบ
บาปใหผลเปนความไมสบายกาย ไมสบายใจ เมื่อรื้อ
รังนกแลวเกิดความไมสบายใจ ถือวาการประพฤติเชนนัน้ เปน
บาปเกิดขึ้นกับผูรื้อ
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ถามวา : หนูจะขออโหสิกรรมกับนกไดไหมคะ
ตอบวา : ขออโหสิกรรมได แตนกจะเลิกจองเวรหรือ
ไมก็เปนเรือ่ งของนกทีถู่ กเบียดเบียน ผูถาม
 ปญหาลองคิดดูเอง
่ อาศั
 ยของเรา เราจะผูกเวรกับเขา
วา หากมีใครมารือ้ บานทีอยู
ไหม ?

๖๓. หนี้ที่ยังไมหมด
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารยที่เคารพคะ
นับ เปน บุญ ของ หนู ที่ ได มี โอกาส ฟง ธรรม บรรยาย
และอานหนังสือของทานอาจารยคะ ทีผ่ านมา หนูชอบไหวพระ
สวดมนต อานหนังสือธรรมะ และ ฟงธรรม แตขาดความเพียร
ในเรื่องการปฏิบัตินั่งสมาธิ และเจริญวิปปสสนาอยางจริงจัง
เนื่องจากหนู มียาย และมีแม ที่รักการทำบุญ ไหวพระ และ
สอนลูกๆใหสวดมนตและไปวัดตั้งแตเด็กๆ แตทานทั้งสอง
เสียชีวิตไปหลายปแลวคะ
หลังจากไดฟงธรรมบรรยายของทานอาจารยครั้ง
แรก ทางอินเตอรเน็ต เรื่อง ชีวิตหลังความตายเมื่อราวเดือน
พฤษภาคม ของปนี้ ทำใหหนูไดเขาไปคนหาตามเว็บไซต ธรรม
บรรยายของทานอาจารยมาฟง และไดอานหนังสือ เรื่อง
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ทางฟสายเอก เปนเลมแรก ความเมตตาของทานอาจารย
ที่พยายามสั่งสอน ธรรมะของพระพุทธองค และบอกเลา
ประสบการณจากการปฏิบตั ธรรม
ิ ของทานอาจารย สงผลตอ
หนูมาก ทำใหหนูมีความตั้งใจมากกวาเดิมที่จะพยายามรักษา
ศีลใหครบ ๕ ขอ และนั่งสมาธิคะ
กอนหนาจะเขียนคำถามมารบกวนทานอาจารยนี้ หนู
ไดคิดหลายครั้ง วาสมควรจะถามหรือไม เพราะทราบดีวา
ความทุกขใจที่หนูและพี่ๆประสบอยูนั้น เปนกรรมจากเหตุที่
เคยทำมาทั้งนั้นซึ่งหนูควรจะวางใจยอมรับมัน แตในที่สุด หนู
อยากขอความเมตตาจากทานอาจารย ชวยแนะนำหนทางใน
การแกปญหาของหนูคะ
ความทุกขของหนูและพี่ๆก็คือ นับตั้งแตพี่ๆและหนู
เรียนจบปริญญาตรี พวกหนูตองชดใชหนี้สินของพอและแม
ในอดีตเรื่อยมา หนูและพี่ๆเต็มใจชวยบาน เพราะพวกหนูรัก
แมมาก แม เปนแมที่สุดประเสริฐ เปนพระอรหันตของลูก มี
พอ ทีเป
่ นคนใจดี กินงายอยูง าย แตพอ กลับเปนคนเจาชู มีเมีย
นอยมาแลวหลายคน ติดตอมานานรวม ๓๐ ป และหลังจาก
แมเสียชีวิตแลว พอก็มีภรรยาใหมอีกคน แตพอไมยอมยาย
ออกไปอยูกับครอบครัวใหมคะ หนูกับพี่ๆอยากขายบานใชหนี้
แตพอไมยอมใหขาย จนทำใหหนูตองตัดสินใจลาออกจากงาน
ในกรุงเทพฯ เพื่อมาดูแลบาน และดำเนินกิจการคาตอจากแม
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ขณะเดียวกัน หนูก็ตองรับฟงคำตำหนิติเตียนจากผูค นในสังคม
เกี่ยวกับเรื่องพอ ทำใหหนูไดเรียนรูถึง ความทุกขเมื่อตองทน
ฟงเสียงนินทาและการถูกถามถึงการกระทำที่ไมดีของพอ
ทวา ชวง ๖ ปที่ผานมา หลังหนูลาออกจากงาน หนู
และพีๆ่ ซึง่ รับราชการก็พยายามชวยกันใชหนีเก
้ า และบูรณะ
รานคาของแมใหดีขึน้ แตขณะเดียวกัน เงินทองในรานก็รัว่ ไหล
ตลอดมา เพราะพอยังแอบนำเงินของรานไปดูแลครอบครัว
ใหม หนูกับพี่พยายามตัดใจ ถือวา เงินที่พอเอาไปนั้น เราให
พอ แตหนูในฐานะที่อยูและเห็นปญหา ตองหมุนเงินทุกวัน ใช
หนี้ธนาคาร ทุกเดือน ทำให หนูโกรธและตำหนิพอมาก อันนี้
เปนกรรมใหมของหนู
นึกไมถึงวา พอ ซึ่งมีคนรูจักมากมาย จะทำไดขนาดนี้
ทั้งที่บานของเราก็ยังมีหนี้สินอยู แตพอกลับเอาเงินบำนาญ
และยังเอาเงินจากรานไปเลีย้ งดูครอบครัวใหม ขณะทีตั่ วเอง
ก็ลำบาก ไมมเงิ
ี นติดกระเปาเลย แตหนูก็ใหเงินพอกินใชนะคะ
หนูบอกพอตลอดวา สำหรับพอ หนูใหได เทาไหรก็ใหได แต
อยาเอาเงินของหนูไปใหเมียใหมและลูกติด
หนูอยากเรียนถามทานอาจารยวา หนูควรจะวางใจ
ยอมรับเรื่องเหลานี้และอดทนตอไป ถือวา เปนวิบากกรรมของ
หนู หรือควรจะแกไขปญหาของพอดวยวิธีเด็ดขาดดีคะ จะได
ยุติปญหาเรื่องหนี้ และเงินรั่วไหลสักที อยางการขายบานจะได
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หมดหนี้ ก็ทำไมได ไมอยากใหพอเสียใจ และพอคงผูกใจเจ็บกับ
หนูและพีมาก
่ เพราะไมยอมใหขาย ทัง้ ทีหนู
่ บอกวาจะไปปลูกบาน
เดี่ยวอยูสงบๆ ไมตองตื่นแตเชามาขายของ แตพอก็ไมฟงคะ
เวลาหนูทำบุญ ก็อธิษฐานขอใหพอ หันมาทางธรรมะ
บาง แตหนูคงมีกรรมมาก เพราะยังไมสำเร็จเลยคะ
ทุกวันนี้ หนูสวดมนตไหวพระ พยายามนั่งสาธิ ฝกใจ
ใหเทาทันความโกรธ เวลาไดเห็นการกระทำของพอ ที่หนูไม
ถูกใจ หรือเมื่อเห็นการกระทำที่เอาแตความสะดวกของตัว
เอง มากกวาของลูกคา
ทานอาจารยคะ สำหรับชาตินี้ หนูไดเห็นความทุกข
ใจ กับ การ ตอง อยู กับ พอ ที่ เปนคน มิจฉาทิฐิ จะ ทิ้ง ไป ก็ ไม ได
เพราะยังมีภาระหนีสิ้ น และภรรยาใหมของพอ เทาทีหนู
่ ทราบ
มา ไมใชคนดีเลย ทั้งที่ในวัยเด็ก พอเปนพอที่ดีมากสำหรับ
ครอบครัว จนคนชมกันทั้งอำเภอ แตพอกลับเปลี่ยนไปมาก
จน แม พี่ๆและหนูนึกไมถึง ที่สำคัญ พอยังไมสามารถฉุกคิด
และหันมาสูเสนทางสายธรรมไดเลย ทั้งที่อยูในวัย ๗๔ แลว
ด ว ย ความ ขอบพระคุ ณ และ เคารพ ท า น อาจารย
อยางสูง
คำตอบ
ความทุกขของมนุษยมีอยูสองอยางคือ ทุกขประจำ
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อันไดแก การเกิด การแก และการตาย และแบบที่สองคือ
ทุกขจร อันไดแก ความเจ็บปวย และความไมสมปรารถนา
ผูใด
 เคยหรือรวมประพฤติอกุศลกรรมไวแตอดีต เมือ่
กรรมไมดีใหผล ยอมเกิดเปนอกุศลวิบากใหผูที่ทำกรรมไมดีไว
ตองรับ และชดใชหนี้เวรกรรม
วิธีบริหารหนี้เวรกรรม
๑ . เมื่อกรรมไมดีใหผล ผูทำกรรมไมดีไวตองชดใชจนกวา
จะหมดสิ้น
๒ . เวนประพฤติกรรมไมดีใดๆใหเกิดขึ้นอีก
๓ . กรรมดีใดๆที่ไมเคยทำ ตองทำใหเกิดขึ้น
๔ . รักษาผลของกรรมดีใหคงอยูตลอดชีวิต
ดังนั้นผูถามปญหา พึงเอาผลของวิบากกรรมนี้ เปน
ครูสอนใจตัวเอง แลวชดใชไปจนกวาจะหมดสิ้น แลวทำแต
กุศลกรรมใหเกิดขึ้นในปจจุบัน ดวยการเอาจิตจดจออยูกับลม
หายใจเขา - ออก อยูทุกขณะตื่น และทำทุกครั้งที่นึกได ตอง
ทำไปเรื่อยๆจนปญหาตางๆไมเขามารบกวนจิต และเอาสติ
มาระลึกอยูกับการกระทำตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ทาน ศีล
ภาวนา ประพฤติออนนอม ชวยเหลือคนอื่น อุทิศความดีให
คนอื่น ยินดีในการทำความดีของคนอื่น ฟงธรรม เทศนธรรม
และทำความเห็นใหตรง) อยูเสมอ

โอกาสทีจะ
่ พนไปจากปญหา
ที่กำลังประสบอยู จึงจะเกิดขึ้นได
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๖๔. คิดชวยคนอื่น
คำถาม
ผลเสียของการชวยคนตกทุกข
กราบสวัสดีทานอาจารยดร.สนอง วรอุไร ที่เคราพ
กระผมไดดู ขาวนาเศรา ขาวทุกขยากเกี่ยวกับชีวิต
ของคนอื่น แมวากระผมไดมาศึกษาพุทธศานา ทำใหรูวา ที่
ชาตินีเขา
้ เปนอยางนี้ เพราะชาติทีแล
่ วเขาทำอยางนี้ แตกระผม
รูส กึ สงสารครับ กระผมไมมปี ญญาไปชวยเหลือ พวกเขาหรอก
ครับ แตถึงกระนั้น ขอถามวา ถากระผม ชวยเหลือเขา มันจะ
ดีหรือไมครับ เจากรรมนายเวรเขาจะมาเอาคืนผมหรือเปลา
คำตอบ
การคิดชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก เปนบุญอยางหนึ่ง
ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ผูชวยเหลือไดบุญ แตผลของการชวย
เหลือจะไดบุญหรือไม ขึ้นอยูกับความศรัทธาของผูถูกชวย
เหลือ และผูชวยเหลือตองมีจิตคิดวา ไม
เปนการเบียดเบียนตัวเอง การชวยเหลือใน
ลักษณะนีจึ้ งไดบุญเต็มรอย หากผูถาม
 ปญหา
ปฏิบัติไดตามคำชี้แนะ … ดีแนครับ
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๖๕. เห็นผิดเปนชอบ
คำถาม
เรียนทานอาจารยสนอง
หากผูทำกรรมชั่ว แตไมคิดวานั่นเปนสิ่งเลวราย จะ
ดวยเขาใจผิด หรือเห็นผิดเปนชอบ อยางนี้เขาจะบันทึกในจิต
อยางไร เปนกรรมชั่วหรือไมมีกรรมใดๆคะ
เพราะ หาก ผู ใด ไม ได คิ ด ว า นั่ น เป น บาป เป น กรรม
การกระ ทำ ตาม ความ เชื่ อ เขา ว า มั น ไม ได ผิ ด อะไร ทั้ ง ที่
มันสรางความเดือดเนื้อรอนใจใหผูอื่น เขาก็อาจไมไดจดจำ
หรือมีอกุศลกรรมตอไปหรือไมคะ
ดวยความเคารพอยางสูง
คำตอบ
ผูใดมีความเห็นถูกตามธรรมที่ชี้แนะไวในพุทธศาสนา
การกระทำที่บอกเลาไปถือวา เปนการกระทำที่ชั่ว หากเมื่อใด
กรรมชั่วใหผล ผูกระทำยอมไดรับอกุศลวิบากแหงกรรมนั้น
ใน ศาสนา พุ ท ธ ไม มี คำ ว า “ อาจ ” ทุ ก เรื่ อ ง ทุ ก
ปรากฏการณ ยอมเกิดขึ้นดวยเหตุและผล ฉะนั้นทำดีตองได
ดี ทำชั่วตองไดชั่ว เปนความจริงแทแนนอน แตผลแหงความ
จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อใด ขึ้นอยูกับชนิดของกรรมที่ทำ
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๖๖. นั่งสมาธิแลวปวด
คำถาม
นั่งสมาธิแลวปวด
สวัสดีทานอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ
ผมมีขอสงสัยอยากจะเรียนถามอาจารย วาผมนัง่ สมาธิ
เปนเวลา หนึ่งชั่วโมง สิบหานาที ประมาณนั้น ก็เกิดอาการ
ปวดที่กนกอน ก็อดทนตามคำสอนของหลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม
วาใหอดทนพรอมกับนึกถึงคำของ อาจารยสนอง ดวยวา ถา
เลิกก็ไมเห็นกฏไตรลักษณ ก็กำหนด ปวดหนอ แลวก็นึกคำที่
เปนกำลังใจไปดวยชวงนั้น ใหรับอาการที่ปวดฝนตอไป สักพักก็
ปวดทีขา
่ ขวา ดวยปวดมากจนรูส กึ วาปวดจนขาและตัวสัน่ ตอน
ที่อดกลั้น ก็ขอบารมีหลวงพอวา ใหขาพเจาไดพิจราณาอาการ
นี้และผานพนไปไดสำเร็จ อาการก็ปวดหนัก แตก็พอทนได ก็
ฝนตอไป ยืดตัวใหตรงขึ้น ยืดหนอๆๆ ปวดหนักขึ้นอีกแตก็ยัง
ทนได ก็ขอบารมีหลวงพอจรัญอีก เริ่มรับอาการนั้นได การสั่น
ก็หายไปแตยังปวดไมเลิก ก็กำหนดตอ ก็เลยนึกคำวา เกิดขี้น
ตั้งอยู ดับไป เอาจิตจับที่อาการปวดของขา ปวดหนอ เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป ตอนนั้นจิตก็คิดพิจารณา เพื่อตองการเห็นการ
เกิดดับของอาการที่เปนอยู เมื่อกำหนดตอไป ก็มีอาการชีพจร
มาเตนอยูตรงบริเวณหนา แลวก็สะเทือนตุบ แรกอาการที่จับ
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การปวดอยูก็เกิดขึ้น สะเทือนตุบที่สอง ก็ปวดอยู พอตุบที่สาม
หายไป ตรงกนหายกอน แลวก็เกิดขึ้นอีก เหมือนเวลาปวดบาด
แผลตุบ ตุบ ตุบ ครัง้ ทีสาม
่ อาการปวดก็หายไป ผมเลย กำหนด
วา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ตามจังหวะที่ไดสัมผัส สักประมาณสี่
ครั้งอาการปวดทั้งหมด ก็หายไป ผมก็เลยกำหนดวา รูหนอ ๆๆ
ที่ลิ้นป ไดไมนาน อาการปวด ก็กลับมาอีก แตไมไดกำหนดตอ
เพราะจะเกินเวลามากไปลูกสาวยังไมนอนดวย
ที่เลามาทั้งหมด จะเรียนถามอาจารยวา ที่ผมรูสึก
วา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป นั้นเปนอุปาทาน หรือเปลาครับ
ขอ ให อาจารย ชี้ แนวทาง และ คำ ขยาย ความ ให หนอย ครับ
ขอบพระคุณลวงหนาเปนอยางสูงครับ
คำตอบ
จะรูเห็นไดถูกตรงตามความเปนจริงวา อาการปวด
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 ตองกำหนดวา “ปวดหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ
จนกวา อารมณ ปวดที่ กนจะ หาย ไป หรือ าจ เปลี่ยน อิริยาบถ
จากนั่งภาวนา ไปเปนเดินจงกรมแทน เมื่อใดจิตเขาถึงสมาธิ
จวนแนวแนไดแลว จึงจะพิจารณาอาการปวดใหหายไปตาม
กฎไตรลักษณ ดังนั้นสิ่งที่บอกเลาไปเปนเพียงสัญญา ยังมิใช
ปญญาเห็นแจง

๑๓๔

www.kanlayanatam.com

๖๗. ยังไมเกิดปญหา
คำถาม
กราบเรียนถามอาจารยสนอง วรอุไร
หนูเริ่มสวดมนตและฝกนั่งสมาธิอยางจริงจัง หลาย
เดือนแลว แตเปนการฝกเองที่บานเรียกวายังไมมีครูอาจารย
ทีคอย
่ แนะนำอยางถูกตอง (ยังไมเขาใจ) แตเมือ่ ไดฟงอาจารย
พูดหลายๆที่แลว ก็เริ่มศรัทธาในการปฏิบัติของอาจารยคะ
คำถามคือ... เวลานัง่ หนูใช คำภาวนา พุทโธ คะ หนูไม
ทราบวา จิตกับสมองมันอันเดียวกันหรีอไม จิตเราอยูที่พุทโธ
ความ รูสึก มอง ที่ ลม ที่ เขาไป จนถึง ทอง จน ออก จาก ทอง ไป
เรือ่ ยๆ แตขณะเดียวกัน มันมีภาพทีผุ่ ดขึน้ เองในสมองเปนภาพ
สถานที่ ภาพคน ฯลฯ แตเปนแคภาพ แวบๆ ไมมีผูกเปนเรื่อง
เพราะใจเรามันไมไดคิดถึง รูว าใจมันก็อยูกั บลมหายใจเขา-ออก
อยู ไมทราบวาหนูควรทำอยางไร หนูเขาใจอะไรผิดหรือไม
กราบขอบพระคุณคะ ผูยังไมเกิดปญญา
คำตอบ
จิตเปนกลุมของพลังงานชนิดหนึ่ง สมองเปนกลุม
ของเซลลชนิดหนึง่ ทีม่ ารวมตัวกันเปนกอนอยูภายใน

กะโหลก
ศีรษะ จิตกับสมองจึงเปนคนละสวนกัน

สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

๑๓๕

เมื่อใดที่จิตตกภวังค (หลับ) พลังงานจิตไมมีการเกิด
- ดับ แมเซลลสมองยังมีชีวิต ภาพก็ไมอาจเกิดขึ้นกับสมองได
แตขณะที่พลังงานจิตยังมีการเกิด - ดับอยู จึงสามารถรูเห็น
ภาพที่ปรากฏขึ้นกับจิตได และดวยเหตุที่พลังงานจิตมีการ
เกิด - ดับเร็วมาก เร็วจนกระทั่งระบบประสาทตามสัมผัสได
ไมทัน ปุถุชนจึงคิดเอาเองวา จิตยังจดจออยูกับลมหายใจเขา
- ออก ขณะที่ภาพนั้นเกิดขึ้น

๖๘. กลัวการเริ่มตน
คำถาม
ขออนุญาตเรียนถามอาจารยคะ
ตองปฏิบัติตัวเชนไร ที่จะทำใหเรามีอาชีพการงานที่
มั่นคง ขณะนี้หนูมีปญหาเรื่องอาชีพการงานมาก หนูและ
สามีประกอบอาชีพสวนตัว ทำมาหลายอยางตองมีเหตุใหถึง
ทางตัน และตองเริ่มตนใหม ขณะนี้ปญหาของหนูคือหนูไมรู
จะเริม่ ทำอะไรใหมออกอาการคิดไมออก กลัวการเริม่ ตน และ
ลงทายดวยไปไมได และก็มีเงินเก็บที่จำกัด แตถึงอยางไรก็
ตองทำ แตหนูขาดความมั่นใจอยางมาก และก็ยังมีลูกสาวใน
วัยเรียนอีกดวย ที่ผานมาหนูประกอบอาชีพสุจริต ในเวลาที่มี
เงินทองใช ก็ทำบุญเสมอ ๆ กับมารดาหนูก็ตอบแทนโดยการ
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ใหสตางคแมใชทุกเดือน ถึงไมมาก แตหนูก็ไมเคยขาด หนู
และสามีไมเลนการพนัน ไมดื่มเหลา (สามี มีดื่มแบบนาน ๆ
ครั้ง แตก็นอยมากคะ) ไมสูบบุหรี่ ไมคดโกง ไมไดประกอบ
อาชีพฆาสัตว ชีวิตครอบครัวดานอื่น ๆ ถือวามีความสุขดีคะ
ขอ อาจารย ชวย แนะนำ หนู ใน การ ปฏิบัติ ตน เปน
แนวทางใหหนูสามารถลืมตาอาปาก มีอาชีพการงานที่มั่นคง
ไดดวยนะคะ
ขอขอบพระคุณอาจารยมาก และหากหนูไดมีการลวง
เกิน หรือถามคำถามที่อาจไมเขาทาเขาทาง ขอกราบขออภัย
อาจารยมา ณ ที่นี้ดวยนะคะ ขอบพระคุณคะ
คำตอบ
(๑) จากงานวิจัยของ ดร.โกลแมน พบวา ผูประสบ
ความสำเร็จในชีวติ ใชปญญาไอคิว (สุตมยปญญาและจินตามย
ปญญา) ๒๐% และใช อีคิว (ความฉลาดทางอารมณ) หรือ
คุณธรรม ถึง ๘๐%
(๒) ผูรูในพุทธศาสนารูวา ผูมีดวงดี (ทาน + ศีล +
ภาวนา) ยอมประสบความสำเร็จในกิจทั้งปวง
(๓) ผูมีความศรัทธาในพุทธศาสนา เชื่อวากฎแหง
กรรมมีจริง ผูใดปรารถนารวยทรัพย ตองใหทรัพยเปนทาน
ดังนัน้ หากผูถาม
 ปญหาทำเหตุใหถูกตรงไดเมือ่ ใดแลว
ความสมปรารถนายอมเกิดขึ้น
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๖๙. ความคิดไมดี
คำถาม
กราบเรียนอาจารยคะ
หนูจะมีอาการจิตใจไมปกติ หากสวดมนตไหวพระ นึกถึง
พระ ก็จะตองมีจิตนึกภาพ หรือความคิดที่ไมดีแทรกขึ้นมาทันที
อยางนีหนู
้ ควรพยายามรักษาศีล ๕ โดยไมควรสวดมนตไหวพระ
หรือทำสมาธิ เพราะหากยิ่งพยายามทำ อาจเปนการยิ่งบาปใช
หรือไมคะ หรือหนูควรพยายามทำโดยไมใสใจความคิดนั้น
ขอบพระคุณมาก ๆ คะอาจารย
คำตอบ
เรื่องที่บอกเลาไป มีตนเหตุมาจากผูถามปญหาชอบ
คิดปรามาสกับผูท รงศีลมากอน แลวความนึกคิดทีไม
่ ดีเชนนี้ ได
ถูกเก็บบันทึกไวในดวงจิตเปนอกุศลสัญญา เมือ่ ใดทีจิ่ ตเริม่ สงบ
สติเริ่มมีกำลัง จึงไประลึกถึงขอมูลที่เปนอกุศลสัญญานั้น
วิธแก
ี ปญหาในเรือ่ งนี้ ตองนำดอกไม ธูป เทียน ไปบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระพุทธรูปที่มีคนกราบไหวบูชากันมากๆ
หรือพระเจดียที บรรจุ
่ พระบรมสารีรกิ ธาตุ หรือบรรจุพระธาตุ
ของพุทธสาวก แลวสวดมนตบทบูชาคุณพระรัตนตรัย หลังจาก
สวดมนตแลวเสร็จ ตองกลาววาจาขอขมากรรมทีเคย
่ ลวงเกิน
ผูท รงศีล และตองรักษาสัจจะไมคิดลวงเกินผูท รงศีลใหเกิดขึน้
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อีก พรอมทัง้ มีศีล ๕ บริสทุ ธิคุ์ มใจอยูทุ กขณะตืน่ ปญหาทีบอก
่
เลาไปจึงจะยุติลง
สวนวิธีแกปญหาที่เสนอมานั้น เปนการแกปญหาที่
ผิดทางและยิ่งจะเปนการทำใหบาปมีพลังเพิ่มมากขึ้น

๗๐. ทำแทง
คำถาม
หนู มีเรื่องอยากถามคะ
หนูยอมรับวา ปที่แลว หนูไดทำแทงเพราะหนูโดน
ขมขืน แตทางบานไมทราบเรื่อง และหนูได ทำบุญ ถวาย
สังฆทาน พระพุทธรูป ปลอยปลา และ ทำบุญที่วัด เรื่อยๆ
ทุกวันพระ ที่วัดแถวบาน หนู รูสึกผิดอยางมากคะ แตก็ไมได
มีเรื่องไมดีเกิดขึ้นกับหนู แตวาเมื่อ เดือนสิงหาคม ที่ผานมา
หนูไดไป ปฎิบัติธรรม ที่วัดแถวบาน เปนพิธีแกกรรม
ของชาติที่แลวที่หนูทำบาปไว พระอาจารยทานบอกวา หนู
ไป โกง เงิน เขา เมื่อ ชาติ ที่ แลว เลย ให มา ปฎิบัติ ธรรม เพื่อ ขอ
อโหสิกรรม ตอเจากรรม นายเวร ของชาติที่แลว เปนเวลา ๓
วัน คะ วันสุดทาย กอนจะลาสึกจากการบวช ทางวัด ใหจุด
ธูป ๙ ดอก และ ไป ทองคำขอขมาหรืออะไรสักอยาง ที่ทาง
วัดไดใหไว ตั้งแตวันแรกที่ไปบวช พอหนูปกธูปลงดิน กลาง
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แจง แคแปปเดี่ยว หนูมีอาการตัวเย็นเหมือนน้ำแข็ง และสัก
พัก ศีรษะหนูรูสึกมันหนักไปขางหนึ่ง แลวมันก็เบามากๆ หนู
อยากรูวาเปนเพราะอะไรคะ
และหลังจากนั้นมา ตัวหนูมีความรูสึกขนลุกตลอด
ทั้งที่ไมไดนั่งสมาธิ และเมื่อ สี่ หา วัน ที่ผานมา ชวงเชา หนู
ไปชวยแมขายของ แมหนูไปจุดธูปเรียก นองกุมาร ที่วัดมา
ชวยขาย แตวาทำไม ตัวหนูรูสึกขนลุก และอึดอัด เหมือน
หายใจไมเต็มปอดคะ กลับมาบาน อาการขนลุกก็ยังมีอยู แต
หายใจโลงขึ้น เปนเพราะอะไรคะ
และขอสุดทายที่หนูอยากทราบคือ หนูอยากสงดวง
วิญญาณของลูกหนูไปเกิดในชาติภพที่ดีๆ หนูจะทำอยางไรดี
คะ หนูไดตั้งชื่อ ลูกวา นองพุทธ เพราะวาวันที่หนู ไปเอาเขา
ออกเปนวันนัน้ ตอนเชา หนูเลยไมรวู าจะตัง้ ชือ่ วาอะไรดี เวลา
หนูทำบุญ หนูก็เรียกชื่อ นองพุทธใหมารับ สวนบุญสวนกุศล
หนูอยากรูวา นองพุทธจะไดรับไหมคะ
หนูเกิดวันอังคารที่ ๖ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๘.๐๐ น.
ปขาล สวน นองพุทธ หนูจะเอาวันทีหนู
่ เอาเขาออกเปนวันเกิด
ของนอง คือ วัน พุทธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ หนูจำเวลาไมไดแต
วา อยูในชวงไมเกิน เที่ยงวัน คะ ปขาล ไมทราบวา อาจารย
จะพอชวยหนูไดไหม คะ หนูทุกขใจมากกับเรื่อง นี้ คะ
ขอขอบคุณ อาจารย นะคะ ที่คอยชวยตอบปญหา
ตางๆ ที่ คนอยางพวกหนูไมเขาใจ ขอบคุณมากจริงๆ คะ
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คำตอบ
ผูรูบอกวา คนที่รูวา ตัวเองเคยทำไมดีมากอน คน
นั้นมีโอกาสเปนคนดีไดในวันขางหนา แตตองปฏิบัติเหตุใหถูก
ตรง การอุทิศบุญกุศลใหกับเด็กที่ถูกทำแทง ดวยการถวาย
สังฆทาน ดวยการปลอยปลา หรือไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ
เปนสิง่ ดีทีควร
่ ทำ แตสิง่ ดีทีส่ ดุ การอุทศิ บุญกุศลทีเกิ
่ ดจากเหตุ
ดังกลาว ยังไมใหญเทากับบุญกุศลที่เกิดจากการนำตัวเองไป
ปฏิบัติธรรม เพราะบุญจากการปฏิบัติธรรมเปนบุญใหญสุด
เปนบุญที่มีอานิสงสมาก สามารถผลักดันจิตวิญญาณใหเขา
ถึงความเปนอริยบุคคล หรือเขานิพพานได และยิง่ เมือ่ ใกลจบ
การปฏิบัติธรรมหากผูถามปญหา ขอความเมตตาจากผูเขา
รวมปฏิบัติ ชวยกันอุทิศบุญใหญที่แตละคนมี ใหกับเด็กที่ถูก
ทำแทงดวยแลว การผูกพยาบาทหรือจองเวรจากเด็กฯ ยอม
ถูกยกเลิกไดงาย
อาการรูส กึ หนัก รูส กึ เบาทีศี่ รษะ อาการขนลุก หายใจ
โลง รวมถึงความอยากรูวา อุทิศบุญไปใหแลว เขาจะไดรับ
หรือไม มิไดเปนเหตุทำใหชีวิตพนไปจากความทุกข ฉะนั้นผู
ถามปญหาไมควรเอาใจไปจดจออยูกับอารมณเหลานั้น แต
ควรเอาใจจดจออยูกับบทมนตที่สวด เอาใจมาจดจออยูกับลม
หายใจเขา - ออก จะไดบุญมากกวา และไมเปนเหตุทำใหความ
หลง (โมหะ) มีกำลังเพิ่มมากขึ้นอีกดวย
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๗๑. เพิ่งหัดนั่งสมาธิ
คำถาม
จิตฟุงซานครับ
สวัสดีครับ อาจารย ดร.สนอง วรอุไร
ผมเปนคนนึงที่เพิ่งจะมาหัดนั่งสมาธิครับ ปญหาก็มี
อยูวา
๑. เมือ่ นัง่ ตามดูลมหายใจไปไดสักพัก ใจมันก็มักจะลืม
คิดไปถึงเรื่องอื่นๆทั้งในอดีตและในอนาคต ลืมที่จะมาตามดู
ตามรูลมหายใจของตัวเองอยูเรื่อยๆเลยนะครับ เราพอจะมี
วิธีฝกตัวเองใหจับอยูที่ลมหายใจใหไดตลอดยังไงดีครับ หรือ
วาสิ่งที่ผมทำนั้นยังไมถูกตองครับ
๒. ผมมักจะฝกนัง่ สมาธิกอนนอนครับ แลวอยากจะรู
วาเมือ่ เลิกจากการทำสมาธิแลวสมควรทีจะ
่ นอนเลยหรือเปลา
ครับ เพราะบางทีเมือ่ ออกจากสมาธิแลวผมก็มักจะทำอยางอืน่
ตอบางนะครับเชนดูหนังบางนะครับ
ผมขอขอบคุณอาจารยมากครับ
คำตอบ
(๑) ผูใดมีศีล ๕ คุมใจ และมีสัจจะคุมใจอยูขณะตื่น
กายยอมศักดิส์ ทิ ธิ์ จิตยอมศักดิส์ ทิ ธิ์ เมือ่ เรงความเพียร เอาใจ
จดจออยูกั บลมหายใจเขา - ออก อยูเสมอ

จิตยอมเขาถึงความ
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ศักดิส์ ทิ ธิ์ คือตัง้ มัน่ เปนสมาธิไดงาย ฉะนัน้ ผูถาม
 ปญหาพึงดูตัว
เองวา เมื่อใดที่เหตุปจจัยทั้งสามถึงพรอม สติยอมเกิดขึ้น
(๒) ผูหวังพัฒนาจิต (สมถกรรมฐาน) ใหเขาถึงความ
ตั้งมั่นเปนสมาธิ ตองสวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตตอง
เจริญสมถภาวนา หลังเจริญสมถภาวนาตองอุทิศบุญกุศลให
เจากรรมนายเวร และกอนนอนตองไมเพิ่มกิเลสกาม (ดูหนัง,
ดูละคร) ใหเกิดขึน้ กับใจ หากประพฤติไดถูกตรงเชนนี้ จิตยอม
เขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิไดงาย

๗๒. ธุรกิจมืด
คำถาม
กราบเรียนถาม ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่
เคารพ
บานญาติไดประกาศขายที่ดินผืนหนึ่ง ซึ่งไดมีผูสนใจ
มาขอซื้อแลวครับ แตคนในจังหวัดไดร่ำลือกันหนาหูวาผูซื้อผู
นี้ร่ำรวยขึ้นมาเร็วมากจากธุรกิจมืด
ซึ่งอาจเปนยาเสพติด และเคยถูกตำรวจจับแตพนขอ
กลาวหาเพราะติดสินบนตำรวจ
กรณีนี้เราไดรูเห็นพฤติกรรมของผูซื้อวารายไดของ
เขามาจากธุรกิจผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมเชนนี้ หากเราขาย
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ที่ดินใหและรับเงินจากเขา ในทางธรรมจะถือวาผิดศีล ผิด
ธรรมหรือไมครับ หากเชื่อวาบุคคลผูนี้เปนอาชญากรจริงๆ
เจาของที่ดินนั้นมีความคิดหลากหลาย ทางหนึ่งคือ
ไมบาป เพราะไมไดรูเห็นกับที่มาของเงินนี้ เพียงแตขายของ
ให สวนอีกใจหนึ่งก็คือพอไดิยินขาวลืออยางนี้ ก็ทำใหจิตเศรา
หมองที่ตองมาเกี่ยวของกับบุคคลคนนี้ครับ
ขอความกรุณาทานอาจารยสงเคราะหใหคำแนะนำ
ที่เหมาะสมดวยครับ ทางญาตินั้นเปนผูประกอบอาชีพสุจริต
รักษาศีล และปฎิบัติธรรม แตยังไมมีความรูแตกฉานมากนัก
ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยในความอนุเคราะห
ขอ ผล บุญ กุศล ใดๆ ที่ ได กระทำ ไว ดีแลว จง สำเร็จ กับ ทาน
อาจารยดวยครับ ดวยความเคารพอยางสูง
คำตอบ
บาป คือ ความ ไม สบาย กาย ไม สบายใจ หาก ทำ
พฤติกรรมใดแลว ไมเกิดอารมณเชนนี้ขึ้นกับใจ ไมถือวาเปน
บาป ตรงกันขาม หากรูวาเงินที่ไดมาเปนเงินรอน (ไมบริสุทธิ์)
และผูถามปญหายังนำตัวเองเขาไปของเกี่ยว ในทางธรรม
ถือวาเปนผูรวมกระทำอกุศลกรรมใหเกิดขึ้น เมื่อใดที่บาปให
ผล ผูรวมกระทำอกุศลกรรม ตองไดรับวิบากไมดีนั้นดวย
เรื่องขาวลือนั้น พระพุทธโคดมมิใหปลงใจเชื่อตาม
หลักกาลามสูตร แตใหเชื่อในเหตุผลที่ถูกตองชอบธรรม
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๗๓. เงินบาป
คำถาม
เรียนถามอาจารย เรื่องการซื้อลอตเตอรี่
เคยฟงบรรยายของอาจารยเรื่องซื้อลอตเตอรี่แลว
ระวังตกนรกนะ เงินที่ไดจากการซื้อลอตเตอรี่ เปนเงินบาป
หรือไม ในเมื่อมันถูกกฎหมาย แลวถาเอาเงินที่ไดจากการถูก
ลอตเตอรี่ ไปทำบุญ ทำทานตางๆ จะไดบุญหรือไม
คำตอบ
สิ่งใดประพฤติแลวไมผิดกฎหมาย แตผิดธรรม ผลที่
เกิดจากการประพฤตินั้นเปนบาป ลอตเตอรี่เปนอบายมุข ผู
ใดเขาไปของเกี่ยวกับอบายมุข ยอมเปดทางแหงความพินาศ
ใหเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพยที่ไดมาจากธุรกิจที่เปนอบายมุข ยอม
เปนทรัพยรอน ทรัพยไมบริสุทธิ์ เมื่อนำทรัพย
ที่ไมบริสุทธิ์ไปทำบุญ อานิสงสของบุญที่เกิด
ขึ้นยอมไมบริสุทธิ์ตามไปดวย
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๗๔. บาปหรือไมบาป
คำถาม
กราบเรียนอาจารยสนองที่เคารพอยางสูง
หนูขอความเมตตาจากอาจารยชวยชี้แนะขอสงสัยนี้
ดวยคะ
การนำเงินบริจาคของโครงการวิปสสนากรรมฐาน
ที่เหลือจากโครงการไปใชทำบุญอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการ
จัดการอบรมวิปส สนากรรมฐาน เชน เอาไปซือ้ ทีด่ นิ สรางศูนย
ปฏิบัติธรรม เอาไปขุดสระในวัด หรือสราง/ซอมวัด สามารถ
ทำไดไหม จะผิดศีลไหมคะ ถาผิดจะเอาเงินที่เหลือนี้ไปทำ
อะไรไดคะ เอาไปสมทบในการจัดอบรมโครงการวิปสสนา
กรรมฐานครั้งตอๆ ไป จะไดไหมคะ
กราบขอบพระคุณคะ
คำตอบ
เงินที่ มี ผู บริจาค ให กับ การ ปฏิบัติ ธรรม หาก มี เงิน
เหลือแลวนำไปซื้อที่ดินสรางศูนยปฏิบัติธรรม เอาไปใชขุด
สระน้ำในวัด หรือซอมสรางวัด ถือวาเปนการยายฐานเจดีย
ผิดเจตนารมณของผูบริจาค มีอานิสงสเปนบาป ตรงกันขาม
หาก นำ เงินดัง กลาว ไป สมทบ การ ปฏิบัติ ธรรม ในครั้ง ตอ ไป
ไมถือเปนบาป
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๗๕. ยังเขาไมถึงธรรม
คำถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง วรอุไร
หนูเริม่ เขารับกรรมฐานโดยปฏิบตั ตาม
ิ แนวสติปฏฐาน
สีแบบ
่ พอง ยุบ แบบเขมงวด ดวยความทีศึ่ กษามานอย ปฏิบตั ิ
แบบไมเขาใจ จิตไมวางเปนอุเบกขา ทำใหเกิดความเครียด
และคิดไมดีตอครูบาอาจารย เกิดอาการปวดหัว แลวก็ไป
เพงจองอาการดังกลาวดวยจิตที่เปนกิเลส ยาวนานถึง ๕ วัน
จนรูสึกมึนไปหมด และสุดทายจึงไมกลานั่งตอ หลังออกจาก
กรรมฐานแลวประมาณ ๒ สัปดาห อาการปวดหัวและรูส กึ เย็น
ในกายจึงหายไป จนผานไป ๔ เดือน จึงไดไปเขารับกรรมฐาน
อีกครั้ง แตเปลี่ยนเปนแนว อานาปานสติ ปรากฏวา อาการ
ปวดหัวเกิดขึ้นในวันที่ ๓ และเปนตอไปจนออกกรรมฐาน
อยากเรียนถามอาจารยดังนี้คะ
๑. จิตหนูยังไมเปนสมาธิ และยังไมเปนอุเบกขาใช
ไหมคะ หนูอยากวางรากฐานใหจิตมีสติ และ เปนสมาธิ เพื่อ
ใชเปนบาทฐานในการพัฒนาจิตตอไป อาจารยพอจะแนะนำ
แนวทางที่ตรงกับจริตของหนูไดไหมคะ วาที่ถูกตรงคือ หนู
ควรเริ่มตนจากอะไร และควรไปพบครูบาอาจารยที่จะชวย
แนะนำแนวทางไดที่ไหน

สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

๑๔๗

๒. อาการปวดหัวดังกลาว จะมีผลตอการพัฒนา
จิตของหนูไหมคะ คือที่หนูกลัวที่สุด คือ จะเปนอุปสรรคใน
การพัฒนาจิต หากหนูไดเคยลวงเกินอาจารยทั้งทางกาย
วาจา หรือใจ จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ดี ไดโปรดอาจารย
อโหสิกรรมใหหนูดวย
สุดทายนี้ กราบขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ไดโปรด
ดลบันดาลใหอาจารยไดเจริญทั้งทางโลก และทางธรรมคะ
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
คำตอบ
(๑) จิตยังไมเปนสมาธิ และยังเขาไมถึงความเปน
อุเบกขา ฉะนั้นหากผูถามปญหาเอาศีลลงคุมใหถึงใจ เลือก
บทกรรมฐานที่ถูกกับจริต คือกำหนดความวางของอากาศหา
ที่สิ้นสุดมิไดเปนอารมณที่ใชในการพัฒนาจิต คือเอาจิตจดจอ
อยูกับอากาศที่วางเปลาไปเรื่อยๆ จนกวาจิตจะเขา
ถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิได
(๒) ผูถามปญหาตองนำ ดอกไม ธูป
เทียน ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แลวสวดมนตบท
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย กลาววาจาขอขมาทีเคย
่
ลวงเกินสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และตองรักษาสัจจะไมประพฤติ
ลวงเกินใหเกิดซ้ำขึ้นอีก
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๗๖. อบายมุข
คำถาม
โทษของอบายมุข ๖ ที่ยังไมเขาใจ
กราบเรียนทาน อาจารย ดร.สนอง ที่เคราพ
อบายมุข ๖ มีทั้งสิ้นดังนี้
๑. การชอบเที่ยวกลางคืน ๒. การชอบเที่ยวดูการ
เลน ๓. การเปนนักเลงสุรา ๔. การเปนนักเลงการพนัน ๕.
การเกียจครานทำการงาน ๖. การคบคนชั่วเปนมิตร
แตที่ผมสงสัย คือ การดูการเลน และ เที่ยวกลางคืน
จะใหโทษเราอยางไรครับ ขอบคุณอาจารยมากครับ
คำตอบ
ดูการเลนและเที่ยวกลางคืน เปนเหตุทำใหจิตเศรา
หมองดวยกิเลสกาม เปนการปลอยเวลาใหผานไปโดยไมเกิด
สาระในทางธรรมกับชีวิต และยังทำใหสุขภาพกายใจเสื่อม
ดวยการปรุงอารมณที่ไมจำเปน

สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑
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๗๗. สังฆาทิเสส
คำถาม
กราบเรียนอาจารยดร.สนอง วรอุไร ที่เมตตาสละ
เวลาตอบปญหา
บาปจากเคยทำอาบัตสัิ งฆาทิเสส ตอนบวช หากสำนึก
ผิ ด จริ ง ๆ และ ตั้ ง ใจ ปฏิ บั ติ ธรรม จะ มี โอกาส รอดพ น
จากอบายภูมิและเขาถึงธรรมไดหรือเปลา
ผมไดบวชพระ ชวงเวลานัน้ ไมซาบซึง้ ในพระธรรมเทา
ไหรนัก ไดผิดศีล เคยทำอาบัติสังฆาทิเสสตอนบวช แลว ณ
ปจจุบนั ผมมีความไมสบายใจมาก เนือ่ งจากปจจุบนั ผมพยายาม
รักษาศีล ๕ แตติดอยูตรงที่เคยทำผิดศีลขอดังกลาวซึ่งคิดวา
รายแรงมากแตไมสามารถกลับไปแกไขได ไมทราบวาผมควร
ทำอยางไรครับ ขอบพระคุณอาจารยมากครับ
คำตอบ
จะรอดพนจากบาปและเขา
ถึงธรรมได ตองนำตัวเองเขาอยูกรรม

( เขา ปริวาส ) เทา จำนวน วันที่ ปกปด
อาบัติ
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๗๘. บาปมากไหม
คำถาม
เรียน ทานดร.สนอง วรอุไร
ผมไดตัง้ สัจจอธิษฐานไว ในวันทำบุญวางศิลาฤกษ จะ
ถวายเงินซื้อไมสรางศาลาวิปสสนาเปนจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท มีการประกาศบอกบุญนีให
้ กับทุกทาน ทีม่ ารวมงานทราบ
ทั่วกัน
หลังจากงานเสร็จผมก็ยังไดรับเงินจากทางวัดเพิม่ อีก
๑๐๐,๐๐๐ บาทและยังไดเพิ่มเงินสวนตัวเขาไปอีก ๒๑,๐๐๐
บาท รวมทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๐๐ บาท นำไปจายใหกับพอคาไมตาม
รายการสั่งซื้อของทางวัด ปรากฏวาผูขายมีปญหาขัดของ
ตางๆ และไมนำไมมาใหและยังไดยายครอบครัวไปอยูออส
เตรเลีย ตลอดเวลาที่ผานมาผมก็ประสบปญหาเรื่องงานและ
การเงินติดขัดอยางมาก จึงไมสามารถหาเงินมาชดใช หรือนำ
ไปซื้อไมจากแหลงอื่นไดเลย แตก็ไดเลาเรื่องราวความเปนไป
ทั้งหมด ใหพระอาจารยฯ ผูเปนเจาอาวาสรับทราบ และขอ
อโหสิกรรมเปนระยะๆมาตลอด
มาบัดนีเวลา
้ ผานไปรวมป ผมนอมเอาการทานเจมา ๖
ป สวดมนตและสวดธรรมจักรฯทุกวันอธิษฐานไปวา กุศลผล
บุญอันเกิดขึ้นจากการนี้ ขอเปนปจจัยใหองคพรหมเทพเทวดา
ทัว่ ทุกสากลพิภพ ไดอนุโมทนา เมือ่ อนุโมทนาแลวขอใหดลจิตใจ
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ใหผูขายไมรายนี้ เอาเงินมาคืนทางวัดดวยเถิด วันนี้ไดรับการ
ติดตอ และนำเงินโอนเขาธนาคารให ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผมดีใจ
มาก และไดนำเงินทั้งหมดถวายใหทานเจาอาวาสทันที
อยากถามทาน ดร.สนอง วรอุไร วาทั้งหมดที่กลาวมา
นี้ ผมบาปมากไหม ? หรือผมไดบุญบางหรือไม ? หากบาปขอ
นอมรับ และชดใชแตเพียงผูเดียว หากเปนบุญแลว ขอนำถวาย
แดองคพรหมเทพเทวดา ผูมีพระคุณ เพื่อนมนุษยทุกทาน เจา
กรรมนายเวร พญามารทัง้ หลาย ขออุทศิ นำสงใหญาติและผูไม
 ใช
ญาติ วิญญาณสัมภเวสี เปรต อสุรกายสัตวนรก ขอใหทุกทาน
รับทราบและไดอนุโมทนา ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เปนสัจจะความจริง
อาจารยบอกวานอมเอามาอธิษฐานเปนบารมีได ผมก็ขอใหเปน
ปจจัยไดประพฤติปฏิบัติถูกตรงตามธรรมในกาลตอไป ขอทาน
ไดเปนพยาน และรวมอนุโมทนาในการกลาวคำสัตยนี้ดวยเถิด
คำตอบ
สิง่ ทีผู่ ถาม
 ปญหากระทำมีเจตนาเปนบุญ แตผลทีเกิ
่ ด
ขึ้นไมเปนไปตามเจตนา ถือวาเปนหนี้เวรกรรมที่ผูถามปญหา
ตองชดใช ดังนั้นงานนี้จึงไดทั้งบุญและชดใชหนี้บาป
ผูใดประพฤติตนใหมีศีลและมีธรรม โดยเฉพาะความ
กตัญูกตเวที ผูนั น้ มีเทวดาคุม รักษา และผูใด
 เอาธรรมวินยั ใน
พุทธศาสนา มาสถิตอยูกับใจใหไดทุกขณะตื่น ผูนั้นยอมมีชีวิต
ไมวิบัติ ฉะนั้นพึงเอาสองสิ่งนั้นมาคุมครองใจไดแลว ความ
สวัสดียอมเกิดขึ้นกับชีวิต
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๗๙. สงสัยวาผิดไหม
คำถาม
สงสัยวาผิดไหมครับ
ผมไดซองกฐินจากวัดหนึง่ ...ซึง่ อยากจะชวยทางวัดนำ
ปจจัยไปสรางกุฏิสงฆบาง ศาลาปฏิบัติธรรมบางฯ โดยแตละ
คนที่รวมทำบุญก็มีศรัทธาหลายแบบ เชน ใหเปนเหรียญบาง
เปนแบงคยอยบาง ซึ่งผมจะนับวาไดเปนเงินเทาไหร แลวผม
ก็เอาแบงค ๑,๐๐๐ หรือ ๕๐๐ ของผมเอง ใสไปใหครบตาม
จำนวนเงิน บางครั้งถาขาดเศษไมกี่บาทผมก็จะเอาเงินตัวเอง
ใสลงไปใหครบ ผมสงสัยวาผมจะทำบาปไหมที่ไปเปลี่ยนเศษ
ยอยๆของเงินคนอื่นใหเปนเงินเต็ม แลวเงินที่คนเขาทำบุญ
ผมก็นำไปใชปกติ เหตุที่แบบนี้เพราะเวลาใสซองถวายพระมัน
สะดวกดีครับไมหนัก และซองก็ไมปริ ไมขาดดวยครับ (ผมได
ทำไปแลวครับ รูสึกแปลกๆ เลยถามอาจารย เพื่อความแนใจ
ถาผิดจะไดไมทำอีกครับ) ขอบพระคุณครับ
คำตอบ
สาระของการบริจาคอยูที่จำนวนของเงิน สาระมิได
อยูที่กระดาษและเหรียญที่ถูกสมมุติขึ้น ดังนั้นสิ่งที่บอกเลา
ไปไมถือเปนบาป ซ้ำยังไดบุญดวยการเติมจำนวนเงินใหเต็ม
อีกดวย … สาธุ
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๘๐. กลัวทานทุกขใจ
คำถาม
กราบเรียน อาจารยสนอง วรอุไร คะ
หนูไดติดตามการบรรยายธรรมะของอาจารยที่จัด
โดย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ ชมรม
สารธรรมลานนา ณ หอธรรมทัศน ตึกสงฆ แตไมไดไปทุก
ครั้งเนื่องจากตองทำงานคะ และไดเปดเขาชมเว็บไซตชมรม
กัลยาณธรรม เปน ระ ยะๆ คะ ได เขาไป อาน ใน หัวขอ สนทนา
ภาษาธรรมเปนสวนใหญ เคยคิดวาอยากจะสงขอคำถามไป
ยังอาจารยแตก็ไดแตคิด คิด ไมลงมือทำสักที เพราะเกรงใจ
อาจารยและมีขอความเขียนไววา กอนสงคำถาม กรุณา
อาน หรือคนหาคำถาม คำตอบกอน ขณะนีมี้ คำถาม คำตอบ
มากกวา ๓,๐๐๐ ขอใหทานไดอาน นาจะมีคำตอบที่ตรงใจอยู
บาง ก็เลยคิดวาคนหาคำตอบไปกอน ทำใหไดความรู ความ
เขาใจ มากขึ้นคะ แตสุดทายในครั้งนี้มีความคับของใจ ความ
ไมสบายใจ ทีเกิ
่ ดขึน้ กับตัวเองมากมาย ทำใหหนูนึกถึงอาจารย
เปนคนแรกตองการสอบถามอาจารยในหลายๆเรื่องคะ (แต
นึกถึงอาจารยรองลงมาจากคุณพอ-คุณแมนะคะ คิดถึงทาน
กอนอันดับแรก แตหนูกลัววาทานจะทุกขใจไปกับหนู เมื่อหนู
ไปปรึกษาเลาเรื่องไมสบายใจใหฟง กลัวทำบาปกับพอ-แม ที่
ทำใหทานทุกขใจในเรื่องของตัวเรา)
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มีขอคำถามดังนี้คะอาจารย
๑. หัวหนามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคะ จากหนูเขามา
ทำงานได ๑๔ ป จะมีชวง ๓-๔ ป ที่ผานมาทานดูเหมือนไมสนใจ
ในการทำงานเทาทีควร
่ มีชวยเหลือลูกนองบาง แตโดยสวนใหญ
จะมีกิจกรรมของทานคะคือ การเลนหุน (ขณะทำงาน ก็ใชเวลา
ในการเขาอินเตอรเน็ต เปนระยะๆ) เปนสวนใหญ ดูเหมือนไม
สนใจเรือ่ งราวตางๆทีเกิ
่ ดขึน้ ภายในทีทำงาน
่
คะ ลูกนองจะนินทา
ลับหลัง วาใหลับหลัง ดูเหมือนทานก็ไมสนใจไมรับรูใดๆทั้งสิ้น
ทานมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมากหลังจากที่มีการเปลี่ยนศาสนา
คะ การทำบุญไมตองไปถามทานคะทานไมทำมันผิดกฎศาสนา
ทาน บาปบุญ ชาตินี้ชาติหนา เปนเรื่องงมงาย หนูไดยินแลว
ทุกขใจคะวาในบั้นปลายชีวิตทานจะเปนอยางไร ตอนที่หนูเขา
มาทำงานใหมๆ และชวงกอนที่ทานจะเปลี่ยนศาสนาทานนารัก
ชวยเหลือลูกนอง เฮฮาไปเที่ยวดวยกัน แตพอเปลี่ยนศาสนา
ทานก็เปลี่ยนไปคะ ดูเฉยๆ นิ่งๆ เงียบๆ แตบางวันอารมณดี
บางวันอารมณไมดี หนูก็คิดในทางที่ดีวาทานอาจอยูในชวงวัย
ทอง อารมณปรวนแปร อาจารยคะหัวหนาของหนูมีคุณสมบัติ
ของการเปนหัวหนาครบหรือไมคะ และหนูควรทำตัวอยางไรกับ
พฤติกรรมของหัวหนา (วางเฉย , มองไวเปนครู ฯลฯ)
๒. ในบางครั้งไดยินพี่ๆที่ทำงานนินทาหัวหนา มีการ
ใชคำพูดที่ไมสุภาพดวย และไมมีความเคารพเลย ฟงจากคำ
พูดของเขา (หนูคิดวาถึงหัวหนาจะประพฤติ ปฏิบัติ อยางไร
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แตเราในฐานะลูกนองควรใหความเคารพบาง ไมใชพูดจาวา
ราย นินทา ทาน) โดยพี่คนนี้ปกติเขาจะเปนคนที่พูดเสียงดัง
ชอบพูดประชดประชัน ชอบทำหนาตาเขม ดุ เวลาถามอะไร
บางครั้งก็ใชสรรพนามเรียกตัวเอง เรียกคนอื่นโดยใชภาษา
พอขุนรามคำแหงก็มีคะ เขาจะบอกวาพูดอยางนี้แหละจริงใจ
ไมตอแหล เหมือนใครบางคน อารมณของเขาบางครั้งดีบาง
ครั้งไมดี ปนกันไปจนทำใหหนูสับสนและเกิดอาการเหนื่อยใจ
คะอาจารย วาทำไมหนอชีวติ เราตองเจอกับอุปสรรคมากมาย
ใหตองปรับตัว บางทีเหนือ่ ยกับการทำงานยังตองเหนือ่ ยกับผู
รวมงานอีก จนทำใหครัง้ หนึง่ หนูตัดสินใจจะลาออกจากทีแห
่ งนี้
หนูเครียดมากๆคะอาจารย แตพอไดโทรศัพทคุยกับเพื่อน คุย
กับพี่ที่เปนญาติกัน ทำใหอาการเครียดคลายลงบาง อาจารย
คะหนูควรทำอะไรบางทีจะ
่ ทำใหอยูห างจากเรือ่ งพวกนี้ หนูทำ
สมาธินะคะแตไมสม่ำเสมอ ทำใหหนูคิดวานี่เปนการทดสอบ
จิตใจของหนูหรือเปลา วาจิตใจมีความมั่นคงขนาดไหน
๓. จากพฤติกรรมของตัวเองจะเปนคนไมชอบนินทา
ใคร เก็บความลับของคนอื่น จึงทำใหมีแตคนมานั่งคุยดวย มา
นัง่ เลาเรือ่ งคนอืน่ ใหฟง ทำใหมีแตเรือ่ งอยูใน
 หัวตลอด จนสงผล
ใหหนูมึนตือ้ นะคะในบางครัง้ อยากใหอาจารยชวยแนะนำดวย
คะวาควรทำอยางไรดีในการปฏิเสธ ในการรับฟง หนูอยากเดิน
หนี อยากบอกวาไมอยากฟง แตกลัวทำใหเขาโกรธอีก
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๔ . ขอ ทราบ หลัก การ ทำ สมาธิ จาก อาจารย ดวย คะ
จากที่อาจารยทำมา การนั่งของหนูก็ใชวิธีการทอง พุท-โธ ไป
ตลอดคะ มีบางคนก็แนะนำหนูวาใหตามลมหายใจ
๕ . การ นั่ง สมาธิ หนู เคย นั่ง แลว รูสึก ตัว วางๆ ลอยๆ
เหมือนตัวมีครึ่งเดียวอยูบริเวณหนาอก ลักษณะนี้คือ อาการ
อะไรคะ หรือวาคือการคิดไปเองวาตัวลอยๆเบาๆ
๖. อาจารยคะอาจารยอยูที่กรุงเทพหรือวาเชียงใหม
คะ ถาอาจารยอยูเชียงใหม หนูภาวนาขอใหบุญกุศลที่หนูได
ทำมาขอใหหนูไดพบกับอาจารยเพราะวาหนูตองการคุยกับอา
จารยมากๆคะ
กราบขอบพระคุณอาจารยอยางสูงคะ
คำตอบ
( ๑ ) คุณสมบัติ ของ การ เปน หัวหนา ที่ ดี ยัง ทำได ไม
ครบ เชน อารมณไมดียอมทำใหเกิดมนุษยสัมพันธที่ไมดี มี
ความเห็นผิดไปจากความเปนจริงแท ยอมนำปญหามาสูชีวิต
ยังเอาเวลาของหนวยงาน ไปเลนหุนใหกับตัวเอง เรียกวา
ประพฤติคอรรปั ชั่นเวลาของหนวยงาน ฯลฯ
ดังนั้นในฐานะของผูใตบังคับบัญชา ควรเอาหัวหนา
เปนครู ที่ ไม ดี สอน ใจ ตัว เอง วา เรา จะ ไม ประพฤติ เชน เขา
แลวเราก็จะไมเปนเชนเขา
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( ๒ ) ลูก นอง ที่ ดี ตอง ประพฤติ จริยธรรม ให ถูก ตรง
ดังนี้ รูหนาที่และรับผิดชอบตอหนาที่ สามัคคีกลมเกลียว ไม
ทำตนใหเสื่อมเสีย มีความขยันทำงานใหแลวเสร็จ มีความ
อดทน ตอ งาน ที่ ยาก ลำบาก อดทน ตอ ความ ตรากตรำ ใน
งาน และอดทนตอความเจ็บใจที่มาจากบุคคลรอบขาง และ
สุดทายตองคนควาหาความรูอยูเสมอ
คนโงเอากิเลสของคนอื่น มาทับถมใจตัวเองใหเศรา
หมอง ซ้ำยังเสียคาโทรศัพทสงตอกิเลสไปใหคนอื่น (ขออภัย
ที่พูดตรง โปรดยกโทษใหดวย ) ตรงกันขาม คนฉลาดเอา
กิเลสของคนอื่นมาเปนครูที่ไมดีสอนใจตัวเอง
(๓) การอยูใกลและพูดคุยในสิ่งที่ไมเกิดประโยชน
กับ ชีวิต ผู ฉลาด นิยม รับ ฟง และ ไม สาน ตอ อสา ระ นั้น ให มี
ความสำคัญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูรูยังไดเจริญเมตตา ดวยการ
ใหอภัยเปนทานตอทุกสิ่งที่เปนเหตุทำใหเกิดความขัดใจ ผูรู
จึงมีอารมณสงบและเย็น
(๔) อดีตผูตอบ
 ปญหาพัฒนาจิตดวยการกำหนด พอง
หนอ - ยุบหนอ ปจจุบันเจริญพละ ๕ อยูทุกขณะตื่น
(๕) เปนวิปสสนูปกิเลสชนิดหนึ่งที่เรียกวา ปติ
(๖) หากประสงคจะพูดคุย สามารถโทรศัพทมาที่
๐๕๓-๒๗๔-๙๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. ขออภัยไมรับแขกที่บาน
เพราะไมมีเวลา เวลาสวนใหญตองทำงานใหมวลชน
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๘๑. รูไวใชวา ใสบาแบกหาม
คำถาม
กราบเรียนอาจารย สนอง ผมมีคำถามเกี่ยวกับพระ
วินัยดังนี้ครับ
อาหารที่ถูกปรุงเสร็จแลวแตสามารถเก็บไวไดหลายคืน
โดยไมเนาเสีย เชน ปลากระปอง ผักดอง ขนมปง โยเกิรต นม
เปรี้ยว ฯลฯ ที่ยังไมหมดอายุตามที่ระบุไว รวมถึงอาหารที่ผูคิด
จะถวายพิจารณาแลว ไมขุนเคืองใจ ไมลังเลสงสัย วาอาหาร
บูดเนา เชน ผลไมแชอิ่ม ผลไมดอง (ไมมีวันหมดอายุบอก)
ฯลฯ สามารถถวายแดภิกษุไดอยางไมผิดพระวินัยหรือไมครับ
กราบขอบพระคุณอาจารยที่เมตตาตอบคำถามครับ
คำตอบ
พระ วิ นั ย บั ญ ญั ติ ให ภิ ก ษุ รั บ เก็ บ ไว และ ฉั น ได
มีลักษณะ ดังนี้
๑. ปลากระปอง ผักดอง ขนม ผลไม ฯลฯ สามารถ
รับประเคนและฉันไดตั้งแตชวงเชาถึงเที่ยงวัน
๒. น้ำผลไมที่ทรงอนุญาต ภิกษุสามารถรับประเคนได
ตั้งแตชวงเชาถึงเที่ยงวัน และเก็บไวไดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
๓. ยารักษาโรค น้ำผึ้ง นมเปรี้ยว น้ำออยงบ ฯลฯ
ภิกษุสามารถรับประเคนไดตั้งแตชวงเชาถึงเที่ยงวัน และเก็บ
ไวไดไมเกินเจ็ดวัน
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๔. ยารักษาโรค หรือของที่เปนสวนของยารักษาโรค
ภิกษุสามารถรับประเคนไดตั้งแตชวงเชาถึงเที่ยงวัน และเก็บ
ไวไดไมจำกัดเวลา
ในฐานะที่เปนฆราวาส รูเรื่องเหลานี้ไวบางก็จะเปน
ประโยชนในการนำของไปถวายพระ

๘๒. ปญหาฝนตกน้ำทวม
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคราพ
อาจารยครับ ปญหาปจจุบันที่ คนสวนใหญ รวมทั้ง
ผม กำลังเผชิญอยูในตอนนี้ คือ ปญหา ฝนตก น้ำทวมซึ่ง
ใน (ขณะนี้ บานผม ฝนตกอยู หนำซ่ำ น้ำยังมาทวมอีก) ผม
รูวาอาจารยเปนผูตอบปญหาทางธรรม แตวันนี้ผม ไมไดถาม
ปญหาทางธรรม แตถามปญหาภัยธรรมชาติ
ผมควรจะทำอยางไรครับ ตอนนีผม
้ ฟงประกาศเขาบอก
วาน้ำจะทวมอีก ตอนนีฝน
้ ยังตกดวย แลวมีขาววาพายุจะเขา ผม
วาจะไป นั่งสมาธิแลวนะครับ เพราะพรุงนี้ ๒๗ ก.ย. ๕๔ เปน
วันพระ ผมหวังวา ความดีทีผม
่ ทำจะคุม ครองผม และครอบครัว
ของผม ผมจะรอคำตอบของอาจารยในกัลยาณธรรม
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ขอบคุณครับ และผมจะตั้งใจปฎิบัติธรมใหดีที่สุด
เพื่อใหธรรมะ ปกปองคุมครองครอบครัวของผม
คำตอบ
เมื่อวาน (๒๗ ก.ย. ๕๔) ไดเดินทางไป กทม. เพื่อ
บรรยายธรรมเรื่อง การบริหารหนี้เวรกรรม ใหผูศรัทธาฟง
วา เมื่อหนี้เวรกรรมตามทันแลว บุคคลผูเปนหนี้ ตองชดใชไป
จนกวาหนี้จะหมดสิ้น และยังไดบอกวา
๑. ขณะที่กำลังชดใชหนี้เวรกรรมอยู ใหอุทิศบุญใหญ
(ปฏิบัติธรรม) ใหเจากรรมนายเวร แลวหนี้จะหมดไปไดเร็ว
๒. ขณะที่อยูในระหวางการชดใชหนี้เวรกรรม ใหหนี
หนี้ที่ยังมีเหลืออยู ดวยการปฏิบัติธรรม (สมถภาวนา) จนจิต
ตั้งมั่นเปนฌาน วิธีนี้สามารถหนีหนี้ไดนานเทาที่จิตยังทรงอยู
ในฌาน และหากตายในขณะจิตทรงอยูใน
 ฌาน ยังจะไดไปเกิด
เปนพรหม ที่มีอายุยืนยาวนานนับกัป
๓. ขณะอยูใน
 ระหวางการชดใชหนีเวร
้ กรรม ใหปฏิบตั ิ
ทาน - ศีล - ภาวนา จนกวาจะตาย ตายแลวยังมีโอกาสไป
เกิดเปนเทวดาอยูใน
 สวรรค วิธนีี สามารถ
้
หนีหนีได
้ ยาวนานเปน
หลายลานปมนุษย
๔ . ผู ไม ประมาท นำ ตัว เขา ปฏิบัติ ธรรม ( วิปสสนา
ภาวนา) แลวใชปญญาเห็นแจง กำจัดกิเลสในใจ (สัญโยชน)
จนหมดไปเมื่อใด จิตยอมโคจรเขาสูนิพพาน หนี้เวรกรรมทั้ง
ปวงเปนอันถูกยกเลิกโดยปริยาย
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สรุปแลว บุคคลมีศักยภาพ ที่จะบริหารหนี้เวรกรรม
ใหหนี้หมดเร็วดวยการ หนีเขาฌาน หนีไปเกิดเปนพรหมอยู
ในพรหมโลก หนีไปเกิดเปนเทวดาอยูในสวรรค และหนีเขา
นิพพานดวยการทำเหตุใหถูกตรง
ผูใด
 มีศีลและมีสัจจะ คุมใจอยูทุ กขณะตืน่ เมือ่ เรงความ
เพียรทำเหตุใหถูกตรง ยอมสัมฤทธิ์ผลดังใจปรารถนา ทั้งนี้เปน
เพราะทุกสิ่งสำเร็จดวยใจ (มโน มยา) และคำกลาวของผูรูที่วา
“ธรรมยอมคุม รักษาผูประพฤติ

ธรรม” คือมีธรรมวินยั สถิตอยูกั บ
ใจทุกขณะตื่น นั้นเปนความจริงแทแนนอน … พิสูจนดูสิครับ

๘๓. ทุกขเพราะคำทำนาย
คำถาม
เรียน อ.สนอง ที่เคารพ
ขออนุญาตแทนตัววาลูกนะคะ ตอนนี้เรียนตออยูที่
หาดใหญคะ
ลูกมีปญหาจะปรึกษาอาจารยดังนี้คะ ขอเลาที่มาที่
ไปของเรื่องกอนนะคะ คือ ลูกไปชอบรุนพี่คนหนึ่งคะ ก็เลย
อยากทราบวาเขาชอบเราหรือไม เลยไปดูดวงคะ ไปสองที่
คำทำนายของทั้งสองที่ออกมาคลายๆกัน
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คือ หนึ่งพี่เขาไมไดชอบลูก และถึงจะคบกันก็ตอง
เลิกกันเนื่องจากเขาจะไมรักครอบครัวของเรา จากคำทำนาย
ทำใหลูกเครียดมาก แตก็ตัดสินใจที่จะตัดใจ เนื่องจากถึงจะ
คบกันไปก็ตองเลิกกัน แตในสวนของ คำทำนาย ที่วาพี่เขา
ไมรักครอบครัวลึกๆแลวลูกยังไมเชื่อคะ หลังจากนั้นไมกี่วัน
ลูกไดมีโอกาสคุยกับพี่เขาทางเอ็มเอสเอ็น ลูกตัดสินใจบอก
พี่เขาวาชอบ แมคำตอบจะออกมาวาพี่เขาคิดกับเราแคนอง
แตเราสองคนก็ไมไดคิดรายตอกัน ลูกก็มีเพื่อนดีๆเพิ่มมาอีก
หนึ่งคน ลูกรูสึกเหมือนไดหลุดพนจากทุกขตรงนั้นมา จากที่
ทนทรมานมาเกีอบป จากเหตุการณนี้ทำใหลูกคิดไดวา
- ดวงสามารถเปลี่ยนไดทุกวินาที ขึ้นอยูกับการกระ
ทำของเราในปจจุบัน ถาลูกไมตัดสินใจบอกพี่เขาไปในวันนั้น
วันนี้ลูกคงยังทุกขอยูกับเหตุการณนั้น
- บางครั้งผูพยากรณอาจจะไมไดรูจักคนๆนั้นอยาง
ที่เรารูจัก แตการที่ลูกไดคุยพูดกันตรงๆ มันทำใหลูกเชื่อใน
ความคิดของเราตอคนๆนั้นมากกวาคำทำนาย
- เราควรจะเชื่อใจ และการกระทำของตัวเรามากกวา
คำทำนาย จากเหตุการณนี้ คำทำนายทำใหลูกเครียดและคิด
กังวลไปลวงหนามากมาย แตการกระทำปจจุบนั ทีลู่ กไดตัดสินใจ
คุยกัน มันทำใหความทุกขทัง้ หมดจบลง แมจะเสียใจกับคำตอบ
แตความสุขทีได
่ รับจากการหลุดพน และการไดรับความรูส กึ ดีๆ
จากเพือ่ นอีกคนมันทำใหลูกมีความสุขมากกวา และไมกลับไปอยู
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ในความทุกขนั้นอีกแลว ทำใหลูกเขาใจไดทันทีวา การหลุดพนไป
สูที่ที่สุขแลว ไมกลับมาอยูในทุกขนั้นอีกแลวเปนเชนไร
ที่ ลูก สงสัย เพิ่ม เติม คือ การ เชื่อ มั่น ใน การก ระ ทำ
ปจจุบันของเรา มากกวาคำทำนาย และเชื่อวาการกระทำใน
ปจจุบันของเรา สามารถเปลี่ยนแปลงดวงเราไดตลอดเวลา
เปนความเชื่อที่ถูกตองหรือไม ลูกเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป
หรือไม เพราะถาเราไมเชื่อในคำทำนาย หรือดวงของเราเลย
ก็ยังมีความกลัวหลงเหลืออยูวาเราจะถูกหลอกไดคะ
ทุก วันนี้ ลูก ขอ อยู กับ ชีวิต ปจจุบัน เริ่ม รูสึก นิ่ง และ
เฉยๆกับการดูดวง เพราะจากเหตุการณนี้ ลูกเครียดและ
ทุกขทรมานกับคำทำนายมานานมากคะ แตลูกไมไดมีความ
คิดลบหลู หรือทาทายตอคำทำนายนะคะ
เพียงแต..ลูกรูสึกวาคำทำนาย รูลวงหนาไปก็เทานั้น
หากเราเปลี่ยนมันไดดวยการกระทำปจจุบันของเรา
คำถาม ของ ลูก ยาว มาก และ ออก จะ วก วนคะ ลูก
ทราบดีคะ แตขอความเมตตากรุณาจากอาจารย ชวยสั่งสอน
และชี้แนะแนวทางใหลูกดวยเถิดคะ
ขอบพระคุณอยางสูงคะ ดวยความเคารพ
คำตอบ
พระพุทธ โค ดม สอน บุคคล ผู ศรัทธา นำพา ชีวิต ไป สู
ความพนทุกข มิใหเชื่อคำทำนาย (พยากรณ) และมิใหเชื่อคำ
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พูดที่ออกจากปากของคน (กาลามสูตร) แตหากใครผูใดได
พัฒนาจิต จนเขาถึงปญญาสูงสุดระดับโลกิยะและโลกุตตระได
แลว ยอมรู เห็น เขาใจ ในสิ่งที่ไดยินไดฟงไดอยางถูกตรง ตาม
ความเปนจริงแท ดังนัน้ ผูรู จริ
 งจึงมีจิตเปนอิสระจากคำพูดใดๆ
แลวไมทำใหเกิดอารมณเครียด ไมทุกขใจตลอดจนไมเสียใจเกิด
ขึน้ กับจิต ตรงกันขาม คนรูไม
 จริง ยอมเอาจิตเขารองรับคำพูด
ของคน ทำใหมีอารมณและอารมณไมดีอยูทุ กขณะตืน่ และยิง่ ผู
ถามปญหาไมนำตัวเองเขาไปของเกีย่ วกับการดูดวง ความทุกข
ยอมหายไปไดมาก และหากพัฒนาจิตจนเกิดดวงตาเห็นธรรม
เบือ้ งตนไดแลว ความทุกขยอมเหลือนอยเทาขีฝุ้ น ติดปลายเล็บ
และโอกาสการเปนพอลูกกันในทางธรรม ยอมมีไดเปนได

๘๔. ยังเห็นไมตรง
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารยสนอง
หนู เป น คน หนึ่ ง ที่ ตั้ ง แต เมื่ อ ได อ า น หนั ง สื อ ทาง
สายเอกแลว มีความเขาใจมากยิ่งขึ้น ทานอาจารยไดตอบ
คำถามตางๆ ที่หนูเคยสงสัยมาแทบจะหมดสิ้น ตอนนี้หนู
มั่นใจและศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยมาก ๆ
วันนี้หนูมีความประสงคอยากถามอาจารยสักขอหนึ่ง

สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๒๑

๑๖๕

เมื่อประมาณสักสองสามปที่ผานมา มีอยูชวงหนึ่ง
หนูทำบุญใสบาตรพระบอย ๆ แทบจะทุกวัน รูสึกมีความสุขที่
ไดทำแบบนั้น ตั้งแตตื่นตี ๔.๓๐ แลวก็หุงขาว ทำกับขาว เพื่อ
ไปใสบาตรพระประมาณวันละ ๘ ถึง ๙ รูป บางวันก็มากถึง
๑๒ รูป เอากับขาวและผลไมไปใสบาตร ถาไมพอก็เตรียม
ปลา กระปองอยางดีไปดวย แตก็ไมเคยตอเนื่อง ๗ วัน บาง
ครั้งเวนบางวันสองวัน หนูคิดวาคงไมเปนมหาทานเพราะไม
ตอเนื่อง ๗ วัน ใชหรือไมคะ
ความ ศรัทธา ของ หนู นั้น มี อยู แต จะ ขึ้นกับ วา พระ
ที่ หนูใส บาตร บาง ครั้ง เปน พระ ใหม แต หนู จะ พยายาม นึก
เสมือนวาไดใสบาตรพระพุทธองค และคิดวาไดเปนผูหนึ่ง ที่
ชวยสานตออายุพระพุทธศาสนา ทำใหหนูมีความสุข ทุกวันนี้
หนูไมไดไปวัดและทำบุญใสบาตรเลย แตก็คิดอยูวาอยากจะ
ทำเชนนั้นอีก ถามีโอกาส
ถาหนูจะไดทำบุญใสบาตร และคิดวาเสมือนวาไดใส
บาตรพระพุทธองค จะเปนการสมควร หรือไมอยางไร ทาน
อาจารยกรุณาชี้แนะคะ
อนึ่งหนูจะสวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
อยูบอย ๆ เมื่อสวด ก็พยายามสวดดวยหัวใจที่ระลึกถึงคุณ
พระรัตนตรัย จริง ๆ บาง ครั้ง ถึง กับ น้ำตา ไหล และ หนู จะ
อธิษฐาน ขอใหหนูไดทราบในคุณพระรัตนตรัย หนูกราบ
ขอบพระคุณทานอาจารยและทีมงานทุกทานคะ
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คำตอบ
สาธุ ใชครับ การนำอาหารไปใสบาตรภิกษุสงฆ และคิด
วาไดใสบาตรกับพระพุทธเจา เปนความเห็นผิดทีคิ่ ดหลอกตัวเอง
ผูปรารถนาเขาถึงธรรมของพระพุทธองค ยอมไมมีความคิดดัง
กลาว อนึง่ การเอาใจไปจดจออยูกั บการประพฤติตามบุญกิรยิ า
วัตถุ ๑๐ หากประพฤติไดถูกตรง ยอมมีบุญเกิดขึ้น และการ
สวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตเจริญจิตตภาวนา มีอานิสงส
เปนบุญใหญ ดวยเหตุนี้หากผูถามปญหามีความเห็นถูกตรง บุญ
ยอมเกิดขึ้น และยังเปนฐานนำพาชีวิตไปสูความพนทุกขได

๘๕. ผิดศีลหรือไม
คำถาม
สวัสดีคะอาจารย
ดิฉนั เพิง่ เริม่ ฟงธรรมะบรรยายจากอาจารย ในสวนที่
อาจารยกลาววา เราควรจะเลือกอาชีพที่ไมเปนบาป และถูก
ตองทางโลก ทางศีล และทางธรรม และถาเราทำรานอาหาร
ที่ปรุงจากเนื้อสัตวปกติ เชนหมู ไก สัตวทะเล โดยซื้อเนื้อสัตว
เหลานัน้ จากตลาดมา ไมไดฆาเอง อาชีพถือวาผิดทางศีล และ
ธรรมหรือเปลาคะ
ขอบคุณอาจารยลวงหนานะคะ
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คำตอบ
การเปดรานขายอาหารที่ปรุงขึ้นจากเนื้อสัตวที่ซื้อหา
มาจากตลาด ไมถือวาเปนการผิดศีลขอปาณาติบาต แตหาก
สั่งแมคาใหเตรียมเนื้อสัตวตามปริมาณที่ตองการ อยางนี้
ถือวาเปนผูสั ง่ ฆาสัตวโดยปริยาย ถือวาผิดศีลขอปาณาติบาต
และการซื้อโดยทั่วไป ไมถือวาประพฤติทุศีล แตอาจผิดธรรม
ในกรณีที่จิตวิญญาณของอดีตเนื้อสัตว จองเวรกับคนที่เอา
เนื้อของเขาไปบริโภค

๘๖. รับจางถอนผมหงอก
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
คือผมกำลังคิดจะเปดรานรับจางถอนผมหงอก แตก็
กำลังจะพยายามรักษาศีล ๕ อยางเครงคัดดวย แตดวยความ
ที่ชอบคิดเล็กคิดนอย
จึงคิดไปวา ถาเราไปถอนผมผิดเอาเสนทีเป
่ นผมดำติด
ออกมา ๑. เราจะผิดศีลขอ ๒ ไหม ที่เราไปดึงเอาผมดำของ
เขาออกมาดวยจะเปนการลักขโมยหรือถอนออกมาโดยไมได
รับอนุญาตไหม ๒. แลวผมจะผิดศีลขอ ๔ ไหมครับ เพราะ
วาเราติดปายวารับจางถอนผมหงอก แลวดันไปดึงเอาผมดำ
เขาหลุดออกมาดวย
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แลวมีอีกรานเขาเปดบริการมากอนเขาคิด ชม.ละ
๑๐๐ บาท แตผมจะคิดเพียงแค ช.ม.ละ ๕๐ บาทเทานั้นเพราะ
ผมไมอยากเอาเปรียบลูกคาเกินไปทำแคพอเลี้ยงรางกายนี้ได
เทานั้น จะเปนการไปเบียดเบียนรานอื่น หรือไปแยงลูกคาใคร
ผิดศีลไหมครับ ตอนนี้ผมทำอะไรกลัวเรื่องผิดศีลมากๆเลย
ครับ ผมเลยอยากจะขอการสงเคราะหจากทาน ดร.สนอง
วรอุไร แนะนำผมในเรื่องเหลานี้ครับ
กราบ ขอบพระคุณ อาจารย ดวย ความ เคารพ อยาง
สูงครับ
คำตอบ
( ๑ ) ไมมี เจตนา และ เจาของ เสนผม ไม ผูก พยาบาท
ถือวาไมผิดศีลขออทินฺนาทาน แตผิดธรรมตรงที่ขาดสติ ไป
ถอนเอาเสนสีดำออกมาดวย
(๒) เมือ่ มีผูมา
 ใชบริการ แลวผูให
 บริการมิไดพูดวา จะ
ไมถอนผมดำออกมา แตผูใหบริการขาดสติ จึงมีเสนผมสีดำ
ถูกถอนออกมาดวยโดยไมเจตนา ถือวามิไดพูดเท็จ จึงไมผิด
ศีลขอ ๔
การใหบริการถอนผมหงอก โดยคิดคาบริการต่ำกวา
รานอื่น แลวไปทำใหจำนวนลูกคาของรานที่คิดแพงกวาลดลง
ไมถือวาผิดศีลขออทินฺนาทาน เพราะรานที่คิดราคาแพง มิได
เปนเจาของของผูมาใชบริการ แตรานที่คิดราคาต่ำกวา อาจ
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ถูกจองเวรได ดังตัวอยางของพระพุทธโคดมถูกพระเทวฑัต
จองเวร ทั้งนี้ดวยเหตุในอดีตเคยซื้อถาดทองคำจากเจาของ
ดวยการใหราคาที่สูงกวา ที่อดีตพระเทวฑัตมาขอซื้อ

๘๗. อรูปกรรมฐาน
คำถาม
กราบเรียน อ.สนอง ครับ
จากที่อาจารยไดบอกวา อรูป ๔ เปนสมถกรรมฐาน
หนึ่งที่เขาไดกับทุกจริต อยากใหอาจารยแนะนำวิธีปฏิบัติที่
ถูกตองครับวา การกำหนดชองวางหาที่สุดไมได จะทำตอง
ทำอยางไรครับ เปนการหลับตากำหนดภาพที่เห็น ดำๆ มืดๆ
หรือเปนการมโนภาพใหยิ่งขึ้นไป วาตนเองถูกหอมลอมความ
วางเปลาในทุกทิศทาง เปรียบเสมือนลอยอยูใน
 อวกาศ อยาง
นี้จะถูกตองไหมครับ
ขอบพระคุณอาจารยที่เมตตาตอบคำถามครับ
คำตอบ
การนำเอาหนึง่ ในอรูป ๔ มาใชพัฒนาจิต (สมถภาวนา)
ใหตัง้ มัน่ เปนสมาธิ ตองเอาจิตไประลึกอยูกั บอากาศวา อากาศ
เปนชองวางที่หาที่สุดมิได ผูมีศีลและมีสัจจะคุมใจ เมื่อระลึก
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อยูเชนนี้ทุกครั้งที่นึกได ระลึกอยูทุกครั้งที่วางจากงานที่ทำให
กับสังคม จิตยอมเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิ
การระลึกถึงอากาศเปนชองวางหาที่สิ้นสุดมิได ควร
นั่งหลับตาแลวไมเอาจิตไปจดจออยูกับภาพที่เห็นเปนสีดำๆ
มืดๆ แตเอาจิตไปจดจออยูกับอากาศที่โปรงใส วาเปนสิ่งที่
วางเปลาหาที่สิ้นสุดมิได นั่นแหละจึงจะเปนวิธีภาวนา ที่นำไป
สูความตั้งมั่นเปนสมาธิของจิต

๘๘. เอาเขาเปนครู
คำถาม
ขอทานอาจารยเมตตาแนะนำหนอยครับ ผมตองรวม
งานกับเพื่อนรวมงานที่โลภมากและเห็นแกตัว อีกทั้งขี้โกงทุก
ครั้งที่มีโอกาส จะทำยังไงไมใหทุกขและเผลอไปทำบาปครับ
ขอขอบพระคุณทานอาจารยมากๆครับ
คำตอบ
มนุษยเปนสัตวสังคมทีจะ
่ ตองมีเพือ่ น ผูรู จึ งไมตัดใคร
ออกจากความเปนเพือ่ น แตผูรู เกิ
 ดมาเพือ่ เรียนรูคน
 เรียนรูวิ ธี
ทำงาน ฉะนั้นจงมองทัศนคติเรื่องคนใหออก แลวเลือกคนให
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เหมาะสมกับงาน ตามทีฝรั
่ ง่ เรียกวา put the right man to the
right job แลวเราจะไดประโยชนจากการมีคนชวยทำงาน
สวน เรื่อง ความ เห็น แก ตัว และ ความ เปน คน ขี้ โกง
ของเขา เราตองทำจิตนิ่งแลวดูใหออกวา ผูมีปญญาทางโลก
(สุตมยปญญาและจินตามยปญญา) สูง ยอมมีความเห็นแก
ตัว (ego) ใหญ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา ที่ผูรูจะมองเขาเปนครู
สอนใจตัวเอง วาเขาเปนคนพรอง เปนคนขาดแคลน เปนคน
ไมเต็ม ไมอิ่ม ไมพอ เขาจึงประพฤติคดโกง เมื่อใดที่กรรม
ชั่วใหผล ผูประพฤติชั่วยอมไดรับอกุศลวิบากเปนความวิบัติ
แหงทรัพย และผลของอกุศลกรรมยังสงไปถึงชาติหนา ตอง
ไปเกิดเปนสัตวเปรตอีกดวย (สองเดง) เมื่อผูรูเห็นทางชีวิตที่
 เอา
ยาวไกล และเห็นผลของกรรมติดตามขามภพชาติได ผูรู จะ
เขาเปนครูสอนใจตัวเอง วาเราจะไมประพฤติคดโกงเชนเขา
แลวเราก็จะไมไปเกิดเปนสัตวเปรตในชาติหนา

๘๙. ไมถูกโรคกัน
คำถาม
กราบรบกวนอาจารยสนองคะ
หนูเปนคนหนึง่ คะทีเคย
่ ทำบุญแลวไมไดทำมานานแลว
คะ แลวตอนนีอยู
้ อยู
 ก็ อยากทำบุญ สวดมนตแผเมตตา ก็เลยได
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พบกับทานอาจารยทางอินเตอรเน็ตคะ เรือ่ งทีถาม
่ ทานอาจารย
มีอยูวาหนูเปนคนที่ไมคอยมีเรื่องอะไรกับใครคะ ใครนินทาใคร
ก็ฟงบางทีก็เติมนิดหนอยพอคุยกันได แตถาเรื่องนินทามันบาป
หรือวามากกวาปกติหนูก็จะคอยเปนคนเบรคคะ แตตอนนีมี้ อยู
วา หนูเปนลูกสะใภเจาของรานคะ อยูที่นิวซีแลนด ตอนนี้ไดรับ
คนไทยอายุนอยกวาหนูสามปมาทำงาน หนูรูสึกไมชอบขี้หนา
มากๆคะ โดยทีเขา
่ ไมไดทำอะไรหนูเลยนะคะ ถามองใจเปนกลาง
เขาก็เปนคนนารักนะคะ มีมารยาท แตปญหาคือหนูไมชอบ ไม
ถูกชะตาเขาเลยนะคะ คือตอนนี้หนูก็พยายามไมคิด ไมสนใจ
เวลาคิดก็พอรูก็ วางไดนิดหนอยคะ แตอารมณไมชอบนองเขามี
เยอะมากๆเลยคะ แลวหนูจะตองทำไงดีคะ หนูพยายามไมมอง
ไมพูด แตอารมนไมชอบเขามีมากเลยคะ แลวหนูจะตองทำไงคะ
หนูวาหนูบาปหนาแนแนเลยถาเจอนองเขาทุกวันนะคะ
หนูกราบขอบพระคุณลวงหนานะคะ
คำตอบ
บาปใหผลเปนความไมสบายกาย ไมสบายใจ บาปยอม
เกิดขึน้ กับผูมี กำลังสติออนอยูใน
 ดวงจิต ความรูส กึ ไมชอบขีหน
้ า
ยอมปรากฏเปนอารมณหมั่นไส เปนอารมณรังเกียจ จึงไดเกิด
ขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามกฎแหงกรรม วาในอดีตของผูถามปญหา
เคยประพฤติอกุศลกรรมกับเขามากอน เมื่อทั้งสองโคจรมา
พบกัน หนี้เวรกรรมตามทัน จึงเกิดความไมชอบขี้หนา (ทุกข
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ใจ) ผูรูทุกสิ่งทุกอยาง (สัพพัญู) สอนวา “เวรยอมระงับดวย
การไมจองเวร” หากผูถาม
 ปญหาเชือ่ วาคำสอนนี้ เปนความจริง
้ า
แทแนนอน จงทำใจใหอภัยทุกครัง้ เมือ่ เห็นเขาแลวไมชอบขีหน
ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีอารมณสงบและเย็น นั่นคือเมตตาได
เกิดขึน้ แลวกับจิตของเรา เขาจึงเปนเหมือนครูผูมี พระคุณ สอน
เราใหพัฒนาคุณธรรม (เมตตา) เกิดขึ้นกับจิตของเรา ผูรู รวม
ถึงผูต อบปญหานิยมประพฤติเชนนี้ แลวบาปยอมไมเกิด ซ้ำยัง
ทำใหใจมีความสุข ดวยอารมณที่สงบและเย็นอีกดวย

๙๐. ปลวกขึ้นบาน
คำถาม
เรียนทาน ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
สวัสดีคะอาจารย หนูไดติดตามหนังสือของอาจารย
มาตลอด ตั้งแตไดอานตามรอยพอ ก็พยายามเอาคำสอนมา
ฝกและปรับปรุงความคิดไปในทางสัมมาทิฐิ แตขณะนี้หนูมี
ปญหาคือ บานที่อาศัยอยูเปนบานไมและมีปลวกขึ้น ควรจะ
ทำอยางไรโดยไมทำรายตอกัน
ขอขอบคุณอาจารยที่ไดตอบคำถามของหนูดวยคะ
ขอแสดงความนับถือ

๑๗๔

www.kanlayanatam.com

คำตอบ
ปญหายอดฮิต เรือ่ งปลวกขึน้ บาน มีวิธแก
ี ปญหาอยาง
ใดอยางหนึ่งดังนี้
(๑) อุทิศบานใหปลวกเปนทาน
(๒) ปลูกบานใหมใหสวนที่อยูติดกับดินเปนคอนกรีต
(๓) พระปาใชผาชุบน้ำมันขีโ้ ล พันรอบโคนเสาของกุฏิ
ที่ทำดวยไม
(๔) คนโบราณเลีย้ งไก ปลอยอยูกั บดิน ใตถนุ ของบาน
ปญหาเรื่องปลวกขึ้นบานจึงไมเกิดขึ้น
(๕) โทรศัพทแจงบริษัทรับจางกำจัดปลวกใหมาแก
ปญหา แลวตัวเองตองพัฒนาจิต จนสามารถปดอบายภูมิได
วิธีนี้หากทำไดแลว ยอมเปนวิธทีี ่ดีที่สุด

๙๑. พนักงานไมซื่อสัตย
คำถาม
กราบเรียน ทานอาจารย สนอง วรอุไร ทีเคารพ
่
อยาง
สูงคะ
หนูมีปญหา ที่ยังหาทางออกไมชัดคะ คือ บริษัทหนู
บางสาขา มีพนักงาน หัวหนาสาขา รวมกันปดบัง ตุกติก เรือ่ ง
เงินของบริษัท ไมทำตามกฎเกณฑ ที่บริษัทวางไว เพื่อนำเงิน
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บริษัทออกไปใช ไปหมุนกันคะ แตดูตามเอกสารแลว ไมมี
อะไรที่ผิดปกติ มีแตพยานบุคคลกับรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของ
คือ พนักงานทุกคนที่ตุกติก ทำผิดเหมือนกัน ดวยจุดประสงค
เดียวกัน เชน เอาญาติ มาเขาไฟแนนซ โดยที่ไมตองมาเซ็นต
เอกสาร เปนตน มีการปลอมลายเซ็นตกัน เพื่อนำเงินออกไป
ใชคะ สอบขอมูลแลวเปนความจริงคะ
จริง ๆ แลวควรใหออก เพื่อมิใหเปนแบบอยางที่ไม
ดี แตปญหาคือ ผูบริหารสาขานี้ ซึ่งเปนหลานของแฟนหนู
ปกปองพนักงานคะ คือ รูวาผิด แตยอมใหอยูตอคะ แตโดย
สวนใหญแลว พวกเราผูบริหาร และพนักงานสาขาอื่น ๆ เขา
ก็รูกันคะ ไมมีใครเอาคนแบบนี้คะ เพราะไมซื่อสัตย
ผูบริ
 หารคนนีเป
้ นทอมคะ โมโหงาย ใจรอน และไมพอใจ
ที่หนูลงไปตรวจสอบดวยตัวเอง มองวาหนูกาวกาย แตหนูได
แจง ใหรูตั้งแตเกิดเหตุการณแลว วาหนูจะเขาไปสอบนะ
หนูมองวาเปนเรื่องของอัตตา มิจฉาทิฎฐิ หรือเปลา
คะ ทุกคนนาจะมองถึงผลประโยชนของบริษัทมากกวา แต
เขาบอกวา ความผิดอยูที่เราไมใสใจกฎเกณฑ ปลอยใหเกิด
ชองวางขึ้นเอง เอาผิดพนักงานไมได หนูวากฎเกณฑ การ
ทำงานมีอยูดีอยูนะ แตคนไมทำตามตางหากคะ
หนูไมอยากมีปญหาขัดแยงกันเอง เขาก็เปนหลานหนู
เปนเจาของบริษัท กับแฟนหนูเราคุยกันไมได เรื่องนี้ เพราะ
เขาไมยอมรับคะ แตหนูมองวา คนสวนใหญในบริษัทมองเรา

๑๗๖

www.kanlayanatam.com

อยูว า เราทำงานกันอยางไร ทำไมปลอยใหคนไมดีรวมงานตอ
ทั้งๆที่รู
หนูพยายาม ตั้งใจที่จะสรางคุณธรรม ใหเกิดขึ้นใน
ใจพนักงาน ตั้งโครงการดี ๆ ขึ้นมา เชน โครงการรักดี ทำดี
แลวบอกตอ โครงการจิตอาสา นำพาพนักงานไปชวยเหลือคน
อื่น คือ อยากฝกพนักงาน ใหนึกถึงคนอื่น ใหรูจัก คุณธรรม
เปนตน พนักงานบางคนก็ดีมาก ทำผิดแลวยอมรับตัง้ ใจแกไข
ใหม แตกับคนใกลชิด ไมสามารถทำใหเขาเขาใจไดคะ หนูควร
จะทำอยางไรดีคะ เพื่อใหเขาคิดไดเองคะ...
ขอบพระคุณทานอาจารยคะ ที่เปนที่พึ่งทางใจของ
ทุกๆ คน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให ทาน
อาจารย และครอบครัว ประสบแตความสุข แข็งแรง อายุยืน
เปนรมโพธิ์รมไทร ใหกับทุก ๆ ทาน ตราบนานเทานานนะคะ
คำตอบ
การพัฒนาคนไมเกงใหเปนคนเกงทำไดงาย การพัฒนา
คนไมดีใหเปนคนดีทำไดยากกวา ผูรูจริงยอมแสวงหาเอาคนดี
แตไมเกง มาเปนผูร วมทำงาน ตรงกันขาม ผูรู ไม
 จริงคัดเอาคน
เกงแตไมดี มาเปนผูรวมทำงาน ปญหาจึงไดเกิดขึ้น
(๑) การเปนหัวหนา หรือเปนผูบริหารหนวยงานที่ดี
ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งคือ เวนประพฤติ อคติ (ชอบ ชัง
หลง กลัว)
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(๒) แสวงหาคนดีมาตั้งเปนคณะกรรมการบริหาร
จัดการเรื่องกฎระเบียบของบริษัท โดยใหมีการประชุมเกี่ยว
กับปญหานี้ พรอมเสนอวิธีแกไขและบันทึกไวเปนหลักฐาน สง
ใหผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ หากผูมี
อำนาจไมสั่งการ ก็ถือวาเปนเรื่องของเขา
(๓) จัดใหมีการอบรมจริยธรรม เชน ทุกหกเดือน
หรือทุกหนึ่งป โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะตองเขาอบรม เปน
บันทึกพิมพ ( เขียน ) ไวใหชัดเจน
(๔) คนที่อยูใกลชิดที่มีอัตตาสูง หากผูถามปญหา
ไดพัฒนาตัวเองและคนที่อยูรอบขางใหเปนผูมีคุณธรรมแลว
ยอมมีโอกาสพัฒนาคนไมดีใหกลับมาเปนคนดีได

๙๒. จิตที่สัมผัสได
คำถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
หนูโชคดีที่รูจักวิปสสนากรรมฐานแบบยุบหนอพอง
หนอมาเปนเวลา ๕ ป ไดมีโอกาสไปเขากรรมฐานที่วัดปละ
ครั้ง เจริญสติดวยการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมที่บานบาง
แตไมไดทำสม่ำเสมอ สวดมนตบางเปนบางวัน ยังไมสามารถ
ชนะมารได ชอบฟงธรรมะทัง้ ทางวิทยุและเทปเปนประจำ ทัง้
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ในเวลาทำงานและที่บาน และชอบอานหนังสือธรรมะ เมื่อ
เดือน พ.ค. ปนี้ไดไปเจริญวิปสสนากรรมฐานที่วัดร่ำเปงเปน
เวลา ๗ วัน ๗ คืน การปฏิบัติธรรมของหนูไมเคยปรารถนา
จะใหเห็นสิ่งใด หนูตองการใหจิตสงบ เพราะเปนคนใชสมอง
คิดตลอดเวลา เปนผูบริหารระดับรองคณบดีและเปนนักวิจัย
จึงตองการฝกจิตใหอยูกั บการกำหนดเทานัน้ ในวันที่ ๔-๖ ของ
การปฏิบัติธรรม มีสิ่งที่เกิดขึ้นอยางที่ไมคิดวาหนูจะประสบ
ดวยตนเอง คือ ในชวงพลบค่ำขณะที่นั่งสมาธิชวงหนึ่ง จะ
มองเห็นของในหองพัก และเห็นวาหองสวางเหมือนเปดไฟ
มองเห็นสิ่งของเครื่องใชที่วางอยูในหองทั้งหมด ทั้งๆที่ไมได
เปดไฟในหอง (หนูปฏิบัติในหองพักสวนตัว) ขณะนั้นมีสติรูสึก
ตัว รูว าหลับตาอยู รูว านัง่ อยู แตดวยความโง กำหนดไมทนั วา
เห็นหนอ จึงทำใหความสงสัยครอบงำจิต ไดสงอารมณกับพระ
อาจารย ทานชีแ้ นะวาใหกำหนดไวเทานัน้ ในวันตอมาประมาณ
ชวงเวลาเดียวกัน ไดยินเสียงขยุมถุงพลาสติกแบบดังมากๆ
เหมือนอยูข างหู ตกใจกับเสียง กำหนดไมทนั อีกแลว แถมสงสัย
วา เสียงอะไร ลืมการกำหนด มัวแตเอาใจไปจดจอกับเสียง
เสียงกลับลดลงแบบลมพัดถุงไหวๆ เทานั้น เมื่อเสียงนาิกา
ดัง ลืมตาดู ก็เปนถุงใสของทีถู่ กพัดลมเทานัน้ เอง อีกวันไดกลิน่
หอมของดอกไมในชวงกลางวันขณะนัง่ สมาธิ ไดกลิน่ เปนพักๆ
คราวนี้กำหนดวา กลิ่นหนอ ๆ ๆ และไมไดสนใจ
เนื่องจาก หนู เปน นัก วิทยาศาสตร คะ อาน หนังสือ
ธรรมะทางปริยัติมาบาง แตยังไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้นกับจิต
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ของหนูในขณะนั้น ทำไมจึงเห็นทั้งๆที่หลับตา ทำไมหูจึงดีมาก
และเหมือนกับไดยินเสียงสวดมนตของพระลอยมาไกลๆดวย
สวนเรื่องกลิ่นนั้น หนูคิดวาอาจเปนดอกไมก็ได ปญญาทางโลก
ของหนู (รศ.ดร.) ไมสามารถตอบขอสงสัยนี้ได จึงขอความ
เมตตาอาจารยชีแ้ นะดวยคะ เหตุการณแบบนีเหมื
้ อนกับทีเรี
่ ยก
วา หูทิพย ตาทิพย ไหมคะ แตหนูไมไดติดใจวาจะตองทำใหได
แบบนี้อีก เพราะหนูปรารถนาการหลุดพนจากสงสารวัฏ ถาม
พระและแมชีวาทำไมจึงเกิดแบบนี้ ทานตอบวาใหกำหนดไว แต
ความอยากรูเนื
 อ่ งจากเปนนักวิจยั วิทยาศาสตร จึงอยากรูว าเปน
เพราะอะไร หนูคิดวาอาจารยคงเขาใจความคิดของหนูคะ
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยคะ
คำตอบ
ผูที พั่ ฒนาปญญาทางโลก (สุตมยปญญาและจินตามย
ปญญา) มาจนถึงระดับปริญญาสูงสุด และมีตำแหนงทาง
วิชาการสูงสุดเปนศาสตราจารย หรือมีตำแหนงในหนวยงาน
เปนอธิการบดีหรือเปนอธิบดี ฯลฯ พวกนียั้ งเปนผูที ไม
่ รจริ
ู งแท
เรียกความรูหรื
 อปญญาเชนนีว้ า อวิชชา จึงยังมีความสงสัย ไม
สามารถพิสูจนไดวา เทวดามีจริงหรือไม ทำดีไดดีทำชั่วไดชั่ว
เปนความจริงหรือไม ฯลฯ จึงยังมีจิตเปนทาสของกิเลสมาร
จึงเห็นวาโลกธรรม เชน ยศ ตำแหนง อำนาจ ฯลฯ เปนสิ่งที่
มีคา ตองแสวงหามาไวกันตน
เรือ่ งการเห็นสิง่ ตางๆไดในขณะหลับตา การไดสัมผัส
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กลิ่นอันเปนทิพย และการไดยินเสียงอันเปนทิพย เหลานี้มิได
เนือ่ งมาจากการทำงานของจักขุประสาท ฆานประสาท และมิได
เนื่องมาจากการทำงานของโสตประสาท แตเนื่องมาจากการ
พัฒนาจิตจนมีความถี่คลื่นเปนระเบียบดีแลว ผูที่แสวงหาความ
รูหรือเรียนจบจนสูงสุดในทางโลก รอยคนพันคน จึงไมสามารถ
เขาถึงเหตุผลหรือความจริง ทีอยู
่ นอก
 ระบบประสาทสัมผัส ทัง้ นี้
เปนเพราะกำลังของความรูทางโลก ยังเขาไมถึงเหตุและผลที่
เปนความจริงสูงสุดนี้ได ดังนั้นผูปรารถนานำพาชีวิตใหพนไป
จากวัฏฏะ ตองใชปญญาเห็นแจง (โลกุตตรญาณ) กำจัดกิเลส
ที่คางคาอยูในใจ (สัญโยชนหรือสังโยชน ๑๐) ใหหมดไปไดเมื่อ
ใดแลว ความสมปรารถนาในสิ่งสูงสุด จึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได

๙๓. มิไดเนื่องมาจากชื่อ
คำถาม
สวัสดีคะ
หนูอยากสอบถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
คะ เมื่อไมนานมานี้ นองสาวไดไปหาอาจารยทางดานศาสตร
การตัง้ ชือ่ และตัวเลขเคาบอกวานามสกุลของหนูไมดี ชือ่ ก็ไม
ดีควรจะเปลีย่ น เพราะจะทำใหเกิดเรือ่ งรายกับชีวติ กอนหนา
นัน้ เขาก็ทำนายเรือ่ งตางๆ เกีย่ วกับตัวนองสาวไดถูกตอง นอง
หนูเลยมีความเชื่อถือมาก และอยากจะไปเปลี่ยนชื่อสกุลตาม
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ที่เขาแนะนำ หนูรูวาชื่อ+นามสกุล เปนเพียงสิ่งสมมติในโลก
นี้.. เราตองเปลี่ยนที่ตัวเราไมใชอยางอื่น... ถูกไหมคะอาจารย
.... ถาเขามีเคราะหอยางนั้นควรทำอยางไรคะ... ขอบคุณคะ
คำตอบ
ความเห็นของผูถาม
 ปญหานัน้ ถูกตรงตามธรรมแลว คน
เราจะดีหรือชั่วมิไดอยูที่ชื่อและนามสกุล แตอยูที่การกระทำที่
เปนบุญกุศล ชื่อและนามสกุลยอมไมมีความหมายใดๆ ดังเชน
ชื่อ “อหิงสกะ” แปลวา ความไมเบียดเบียนใคร แต
มีพฤติกรรมเปนโจรฆาคน (โจรองคุลีมาล)
ชื่อ “อชาตศัตรู” แปลวา ไมเปนศัตรู แตยังประพฤติ
ฆาพอ (พระเจาพิมพิสาร) ได
คนมีเคราะหไมดี เหตุเพราะเคยประพฤติอกุศลกรรม
และเก็บบันทึกไวในดวงจิต เมือ่ อกุศลกรรมใหผล เคราะหไมดี
จึงเกิดขึ้น ดังนั้นผูใดประสงคใหตัวเองเปนผูมีเคราะหดี ตอง
คิด พูด และทำ ในสิ่งที่ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีล และไมผิด
ธรรม โอกาสพบแตเคราะหดีจึงจะเกิดขึ้น
สิรมา
ิ โสเภณีแหงแควนมคธ เปนผูมี เคราะหดีได ดวย
การเลิกประพฤติมิจฉาชีพ แลวหันมาประพฤติทาน ศีล ภาวนา
จนจิตบรรลุความเปนพระโสดาบันในขณะยังเปนฆราวาส ตาย
จากโลกมนุษยแลวไปเกิดเปนสิรมา
ิ เทพนารี อยูใน
 สวรรคชัน้ ปร
นิมมิตวสวตี
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๙๔. มิจฉาทิฏฐิในทางธรรม
คำถาม
กราบทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไรครับ
กระผมเคยถามทานอาจารยเรือ่ งถอนผมหงอกไปครัง้
หนึ่งแลว กระผมขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยดวยครับ
ทำใหกระผมรูสึกดีใจที่จะไดทำอาชีพที่ไมผิดศีล ๕ แตตอนนี้
กระผมยังสงสัยอยูอีกเรื่องหนึ่งวา ผมเคยคิดวาลูกคาที่เขามา
ในราน เขานอนใหถอนผมหงอกเขาก็จะเพลิน มีความสุขสบาย
แบบนี้เปนมิจฉาทิฏฐิไหมครับ แลวจะสงเสริมใหลูกคามีโมหะ
ไหมครับ เพราะกระผมกลัวจะทำผิดกับคำสัง่ สอนของพระพุทธ
องคนะครับ แลวกระผมควรตั้งเจตนาอยางไรดีจึงจะไมเปน
มิจฉาทิฏฐิ ผมกราบขอบพระคุณทานอาจารยอีกครั้งครับ
กราบทานอาจารยดวยความเคารพในทานอาจารย
ดร.สนอง วรอุไร อยางสูงครับ
คำตอบ
การถอนผมหงอก แลวเกิดความเพลิดเพลินความสุข
สบายของลูกคา ในทางโลกมิไดถือวาเปน มิจฉาทิฏฐิ แตกาม
สุขที่เกิดขึ้นกับจิตของลูกคา มิอาจพัฒนาไมสูความพนทุกข
ได รวมถึงผูใหบริการดวย ทั้งนี้เนื่องดวยเหตุเปนมิจฉาทิฏฐิ
ในทางธรรม ครับ
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๙๕. ขอโทษ - ขอขมากรรม
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารยดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
ผมอยากเรียนถามเปนความรูเพื่อใหทราบแนวทาง
การปฏิบตั ตน
ิ เพือ่ การครองเรือนทีดี่ ผมขอถามครัง้ นีเพี
้ ยงขอ
แรกกอนครับ...
ขอกราบเรียนถามเกีย่ วกับการขออโหสิกรรมระหวาง
สามี-ภรรยา-ลูก และ การกลาวขอโทษ เหมือนกันไหมครับ...
... ผมมีอายุมากกวาภรรยาประมาณ ๑๖ ป และมีบุตร
สาว อายุ ๙ ป ในอดีตตั้งแตกอนและหลังมีลูก...ผมและภรรยา
จะมีเรือ่ งทะเลาะเบาะแวงกันบอยๆ มีการใชวาจาไมสุภาพตอกัน
แตไมเคยใชกำลังทำรายกัน อาทิ ความเห็นขัดแยงกันทัง้ ในเรือ่ ง
ความคิดและวิธการ
ี เลีย้ งดูบุตร, ความเห็นและความคิดแตกตาง
กันในการทำงานรวมกัน(ภรรยา มารวมทำงานกับบริษทั ของผม
ซึง่ ผมเปนผูก อตัง้ กอนแตงงานกัน) โดยสรุปสาเหตุสวนใหญมา
จาก อัตตา และ ขาดสติ...(และขาดปญญา)
อยากเรียนถามทานอาจารย วา “ในขณะใดขณะหนึ่ง
ที่เรารูสึกสำนึกวาเรากระทำผิดที่ประพฤติปฏิบัติไมเหมาะสม
ตอภรรยาและหรือสามี(ในทางกลับกัน) เชนใชวาจาไมสุภาพ
กลาวราย จนเปนเหตุใหรองไห ขาวของชำรุดเสียหาย เสียเงิน
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ทอง และทรัพยสิน เปนตน การกลาวคำขอโทษตอกันและกัน
มีผลเหมือนกับการขออโหสิกรรมไหมครับ ?
ขอแสดงความนับถืออยางสูง
คำตอบ
การขออโหสิกรรม ผูถูกรองขอตองกลาววาจาวายก
โทษให หรือสื่อดวยวิธีใดที่บงใหรูวาไดยกโทษใหแลว หนี้เวร
กรรมจึงเปนอันยุติ
สวนการขอโทษ หมายถึง ขอใหเวนโทษ แตในทางโลก
กฎหมายไมเปดใหเวนโทษได แมผูถูกกระทำจะไมเอาความใดๆ
ผูกระทำไมดียังตองรับโทษผิดในทางกฎหมายอีกโสตหนึ่งดวย
สวนเรื่องการขอขมากรรมนั้นตางกัน แมประพฤติ
ไมผิดกฎหมายแตผิดกฎแหงกรรม เชน คิดปรามาสผูทรง
คุณธรรม ตองขอขมากรรมตอบุคคลหรือตอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ โทษ
นั้นจึงจะยุติ

๙๖. พละ ๕ มีกำลังออน
คำถาม
สวัสดีครับ กราบเรียนถามทานอาจารยสนองครับ
ผมมีปญหาทีจะ
่ เรียนถามครับ เนือ่ งมาจากการปฏิบตั ิ
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ครับ เนื่องจากเวลานั่งวิปสสนาในชวงแรกนั้น จะเกิดสมาธิ
ที่นิ่งและรูสึกเบา และมีอาการฟุงบางแตไมนำจิตไปนอกตัว
กายจะรูสกึ คลายเกร็งคือลักษณะ ตรง และในจิตที่ดูจะรูสึก
วากายในไมสามารถขยับได รูสึกตัวอยูพอนั่งไปไดระยะหนึ่ง
กายก็จะเอนไปดานหลัง... บางครั้งก็เอนตัวไปโดยรอบ แตนั่ง
ปฏิบตั ใน
ิ บางครัง้ ก็ไมเกิด แตจะเกิดเวทนาใหเห็นแทน ซึง่ นาน
ครั้งจะเกิดเวทนาซักทีครับ กระผมควรจะแกดวยวิธีใดครับที่
จะสามารถดูจิตได และเพื่อที่จะไมเกิดปติขึ้นอีกครับ ผมรูสึก
วาในการปฏิบัติที่ไดปฏิบัติมาเกือบ ๒ ป จะติดอยูที่ปติและไม
ไปถึงไหนเทาไหรครับ
นอกจากสมาธิที่นิ่งอยางเร็วครับ และอีกอยางครับ
ถากำหนดดูที่ลมหายใจแลว พอลมหายใจละเอียดจนจับไมได
เราจะตองนำจิตไปดูที่ใดครับ
ขอบพระคุณอยางสูงครับอาจารยที่เมตตาครับ
คำตอบ
ทั้งสองปญหาที่ถามไป จะยุติลงได
ตองพัฒนาจิตใหมีกำลัง คือ เจริญพละ ๕
(สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา) อยูทุก
ขณะตื่น
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๙๗. วัดหนองปาพง
คำถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร. สนอง วรอุไร
กระผม นายเพชรมณี สิงหแจม อายุ ๔๑ ป อาชีพรับ
ราชการครู แตงงาน ๑๗ ปแลวครับ แตไมมีลูกครับ ตอนนี้
โรงเรียนปดเทอม ผมเลยขออนุญาตทานผูอำนวย

การโรงเรียน
ไปปฏิบัติธรรมในชวงวันที่ ๑๐-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผมกำลัง
หาสถานที่ปฏิบัติธรรมครับ ผมจึงใครขอคำแนะนำสถานที่
ปฏิบัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหดวยครับ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ
คำตอบ
แนะนำ ให ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่ วัด หนอง ปา พง จังหวัด
อุบลราชธานี หากผูถามปญหาพัฒนาจิตจนเขาถึง
ธรรมอยางเจาอาวาสได … สาธุ
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๙๘. หนูจิตตกคะ
คำถาม
กราบเทา อาจารยดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพอยางสูง
วันนี้หนูจิตตกคะ และรูสึกทอใจ เมื่อไดฟงเรื่องราว
ตางๆ เชน
๑. มีพีมาบ
่ อกวา พระรุน ทีได
่ รับจากหลวงปู มีพระธาตุ
เสด็จมาเกาะ และถายรูปไวมีแสงเปนสีๆคะ (ทำไมของหนูไมมี
บางอะคะ)
๒. รุนพี่อีกคน เดิมพี่เขานับถือ พุทธ เซน หนูก็แนะนำ
การปฏิบตั วิิ ปส สนา แลวพาพีเขา
่ ไปปฏิบตั กัิ บยุวพุทธบาง วัดตาล
เอนบาง เมื่อหลวงปูมาบิณฑบาต หนูชวนพี่เขาไป เขามาดวย
กันแตไมยอมใสบาตร บอกวา วันนี้ไมอยากใส เพราะเขากำลัง
มีประจำเดือนคะ การมีประจำเดือนมันสกปรก ไมควรใสบาตร
อยางยิ่ง เลยไมใสวันนั้น ... (หนูวามันไมเกี่ยวกัน ใชไหมคะ)
แลวหนูก็เกิดความสงสัยอีกคะ พีเขา
่ บอกหนูวา ตัง้ แต
ฟงหลวงปู หรือฟงดร.สนอง ตามที่หนูเปดใหฟง เขาเอาไป
พิจารณาจิต ตัว เอง เขาบอกวา เขาเห็น วาจิต เขาอยู บนใบ
บัว เขาไมเคยโกรธเลย แมวาหนูจะทำใหเขาหงุดหงิดเสียใจ
หลายครั้ง แตก็แปบหนึ่งจะหาย หรือไมเกิดเลย ... อยางนี้ก็
แปลวาพี่เขา บรรลุพระอริยะขั้นตนแลวหรือเปลาคะ พี่เขาก็
บอกวา อยางที่หนูทำนี่ ไมใชธรรมะ คือการเบียดเบียนตัวเอง
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(เนือ่ งจากหนู อธิษฐานตัง้ สัจจะ จะสวดมนตปฏิบตั เต็
ิ มรูปแบบ
กอนไปทำงาน และกอนนอนทุกคืน แมจะงวง ก็จะปฏิบตั ไม
ิ ให
ขาดคะ ทัง้ ตัง้ ใจใสบาตรทุกวัน และเพียรรักษาศีลใหครบถึงใจ
อยางทีอาจารย
่
แนะนำคะ) แตพีเขา
่ บอกใหหนูใชหลักธรรมชาติ
สิ ธรรมะคือ ธรรมชาติ ทำเมือ่ พรอม เมือ่ อยากทำ แลวงีกิ้ เลส
ตัวที่ดูยากๆ มันไมเขามาครอบเอาหรือคะ
๓. อาจารยคะ หนูสงสัยวา ถาศีล ๕ ยังไมครบจะ
สามารถ เขา ฌานไดหรือไมคะ เนื่องจากหนูมีเพื่อนที่ปฏิบัติ
แนวมโนมยิทธิ เขาบอกวาศีลนั้น ใชเฉพาะเวลาเขานั่งสมาธิ
ก็พอแลว เพราะตอนที่นั่งไมไดไปทำผิดศีลที่ไหน ศีลอยูครบก็
มั่นใจและมีกำลังไดมากพอ (เนื่องจากปจจุบัน หนูก็ยังเห็นวา
เขาผิดศีลขอ ๓ และ ๔ อยูเลยคะ) ทำไมฌานถึงเกิดไดหรือ
คะ ที่เขาวามาจริงหรือไมคะ
๔. ระหวางนีมี้ การปฏิบตั ธรรม
ิ หลายรูปแบบมาก จนหนู
ก็กลัวจะไปศรัทธาทีผิ่ ดทาง จึงอธิษฐานจิตขอใหหนูไดพบครูบา
อาจารยทางธรรมและกัลยาณมิตรทางธรรม ที่มีสัมมาทิฏฐิ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หรือมีญาณในการรูวาระจิต ซึ่งจะไดชวย
แนะนำในการปฏิบัติของหนูได เพื่อใหมีความกาวหนาทาง
ธรรมยิ่งๆขึ้นไป กลับเจอแตแปลกๆคะ เชน ศีล เขาไมสนใจกัน
แลว เดี๋ยวนี้เขาสนใจแต ขันธ ๕ และ อายตนะ ๖ ก็พอคะ เขา
วาที่หนูปฏิบัตินะผิดทาง หนูตองทำอยางไรตอดีคะ
๕. การที่เราจะเสื่อมศรัทธาอะไรสักอยาง เชน หมด
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ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือ พระคุณเจาที่นับถือ หนูคิดวา
เปนจากเพราะกิเลสในตัวเราใชไหมคะ ทีหลง
่ ผิดไป และปญญา
มีไมเทากัน
๖. หนูมีเพื่อนที่เปนโรคจิต เห็นภาพหลอน หูแวว หนู
จะชวยเหลือเขาอยางไรดีคะ เพราะเขาจะขอตามมาปฏิบัติ
ธรรมดวย หนูเกรงวาโรคจะเปนมากขึ้น จึงเลี่ยงๆเขา เวลา
เขาโทรมาหาคะ
๗. รางกายเรานีเป
้ นเพียง ธาตุ ธรรม ขันธ หนูเขาใจ
วา ธาตุคือ ธาตุ ๔ : ดิน น้ำ ลม ไฟ, ธรรม คือ ไตรลักษณ, และ
ขันธคือ ขันธ ๕ ใชไหมคะ หากไมใช ขอความเมตตาอาจารย
ชวยอธิบาย ขยายความใหหนูดวยคะ
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยทีตอบ
่
คำถามของหนูคะ สาธุ สาธุ สาธุ
คำตอบ
จิตตกเพราะขาดสติ
(๑) พระธาตุเสด็จหรือไมเสด็จ เปนเรือ่ งของพระธาตุ
และพระธาตุมิไดทำใหพนทุกข ดังนัน้ ผูฉลาด

นิยมพัฒนาจิตให
เปนอิสระจากวัตถุ และดีทีส่ ดุ พัฒนาจิตใหเปนอิสระจากกิเลส
ที่ผูกมัดใจ (สังโยชน) ไดเมื่อใด เมื่อนั้นพนทุกขแนนอน
(๒) เกี่ยว เมื่อเอาจิตไปจดจอ (ระลึก) อยูกับของ
สกปรก (ประจำเดือน) ไมเกีย่ ว เมือ่ มีจิตเปนอิสระ (ไมระลึก) อยู
กับของสกปรก และมิไดหมายความวา พี่เขา บรรลุอริยธรรม
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( ๓ ) พระพุทธ โค ดม บัญญัติ ไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ
ปญญา) เพื่อใหพุทธบริษัทรูวา ใจที่มีศีลยอมตั้งมั่นเปนสมาธิ
ใจที่ตั้งมั่นเปนสมาธิ ยอมนำไปสูการเกิดปญญา (เห็นแจง)
ดังนัน้ บุคคลผูมี ศีลไมครบลงคุมใหถึงใจ จิตยอมเขาไม
ถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิแนวแน (ฌาน) ดวยเหตุนี้ พระพุทธ
โคดมจึงไดตรัสเรือ่ งกาลามสูตร ไวเพือ่ เปนเครือ่ งปองกันการ
ถูกหลอก
(๔) ใครเขาวาเราปฏิบัติธรรมผิดทางก็เปนเรื่องของ
เขา สวนเรื่องของเราตองดูที่ใจตัวเอง วาปฏิบัติสมถภาวนา
แลว จิตตองตั้งมั่นเปนสมาธิ ปฏิบัติวิปสสนาภาวนาแลว จิต
ตองเกิดปญญาเห็นแจง นี่คือเรื่องที่ผูถามปญหา ตองดำเนิน
ไปใหถูกตรงตามธรรม
(๕) คนที่มีความเห็นถูกตามธรรม ยอมศรัทธาใน
เหตุผลที่เปนจริงแท เปนความจริงที่มิไดขึ้นอยูกับกาลเวลา
ดังนั้น ความ เสื่อม ศรัทธา ใน ความ เปน จริง แท เกิด ขึ้น เมื่อ
บุคคลมีจิตเปนทาสของกิเลส ดวยเหตุนี้ผูไมประมาท จึงตอง
พัฒนาจิตใหมีกำลังตานอำนาจของมาร ดวยการเจริญพละ ๕
(ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา) อยูทุกขณะตื่น
(๖) ผูใด
 ปฏิบตั ธรรม
ิ ไดถูกตรงตามธรรม จิตของผูนั น้
ยอมมีโอกาสเขาถึงความเปนอิสระจากกิเลส ดังตัวอยาง
ปฏาจารา หายบาดวยการปฏิบัติธรรม แลวจิตบรรลุ
อรหัตตผล
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อิสิทาสี เลิกคิดฆาตัวตาย ดวยการปฏิบัติธรรม แลว
จิตบรรลุอรหัตตผล
สิริ มา โสเภณี แหง แควน มคธ เลิก ประกอบ อาชีพ
โสเภณีดวยการปฏิบัติธรรม แลวจิตบรรลุโสดาปตติผล ฯลฯ
ดังนั้นผูรูจริง จึงไมปฏิเสธชวยเหลือคนใหพนไปจาก
ความทุกข
(๗) ผูใดยังมีจิตเปนทาสของ ธาตุ ธรรม และขันธ ผู
นั้นยอมมีจิตเศราหมอง ตรงกันขาม ผูใดมีจิตเห็นแจงใน ธาตุ
ธรรม และขันธ หรือเห็น ธาตุ ธรรม และขันธ เปนอนัตตา ผู
นั้นยอมมีชีวิตเปนอิสระ นำพาชีวิตไปสูความพนทุกข

๙๙. ทำดวงใหดี
คำถาม
เรียนอาจารยสนอง
หนูเคยฟงอาจารยบรรยายธรรมะ และอยากถาม
อาจารย ปจจุบนั หนูทำงานและถูกกลัน่ แกลง ใสรายปายสี จน
เขาจะใหหนูออกปลายปนี้
ทั้งที่ตั่งใจทำงานและพยายามทำดี แตกลับถูกคน
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แกลง เกลียด หมั่นไส ถูกขโมยผลงาน และถูกทำรายดวยคำ
พูดสอเสียด ดุดาหยาบคาย
เรื่องเงินอีกเชนกัน เวลาลงทุนอะไรมักจะเสียเงิน
มากกวาได
เรื่องรักก็เชนเดียวกัน คนรักก็อยูหางกันและอาจจะ
ไมไดแตงงานกันดวย
หนูไมเขาใจวาสิ่งนี้เปนกรรมเกา หรือกรรมใหมใน
ชาติปจจุบันคะ และมีวิธีใด ที่ทำใหชืวิตหนูดีขึ้นอยางเดนชัด
โดยเร็วไหมคะ และทำยังไงเราจะเบิกบุญเกามาใชไดบาง
ขอบคุณคะ
คำตอบ
ความอยากรูเรื
 อ่ งของกรรม มิไดเปนเหตุทำใหพนทุกข
ฉะนั้นบุคคลปรารถนามีความสุข จงเอาจิตอยูกับปจจุบัน คิด
พูด ทำ ตองไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีล และไมผิดธรรม พรอม
กับทำดวงใหดีดวยการประพฤติ ทาน ศีล ภาวนา อยูเสมอ
เมือ่ ใดทีกรรม
่ ดีใหผล ดวงชะตาดียอมเกิดขึน้ ใหผูกระทำ

ความ
ดีไดเสมอ โดยไมจำเปนตองเบิกบุญมาใช เพราะจิตมีบุญสัง่ สม
อยูกับตัวเองแลว คนมีความดียอมสมความปรารถนาในสิ่ง
ดีงามทั้งปวง ปญหาตางๆที่เขียนบอกเลาไป ยอมไมเกิดขึ้น
กับผูมีดวงดี
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๑๐๐. รูไมจริงปญหาจึงเกิด
คำถาม
กราบเทาอาจารยดร. สนองที่เคารพอยางสูง
หนูมีปญหาหนึ่งเกี่ยวกับการรับของจากผูใหญที่ไมใช
ญาติ ที่ทานไดเมตตาใหสิ่งของและเงินทอง เพื่อใหหนูไดใช
ในกิจพระพุทธศาสนา เชน การทำบุญตางๆและทานไดออก
คาใชจายครึ่งหนึ่งใหหนูไดไปกราบสักการะ สังเวชนียสถาน
ที่อินเดีย เมื่อรูวาหนูจะกูเงินไป ทานสอนวา ใหทำแตพอตัว
เงินสวนนี้ทานใหเพราะเห็นในศรัทธาของหนู และใหถือเสีย
วาชาติกอนหนูคงเคยใหทานมา ชาตินี้ทานถึงไดเต็มใจให หนู
ซาบซึ้งใจมากที่ทานเมตตาหนูเพียงนี้ หนูจึงคอยดูแล ชวย
เหลือในงานตางๆ ที่ทานขอรอง มานานรวม ๖-๗ ป
หากเวลาผานไป คุณแมปวย นองชายปวย หนูลาศึกษา
ตอ และคุณพอมาเสียอีก รวมถึงงานในหนาทีที่ ต่ องรับผิดชอบ
มากขึ้นตามวัยวุฒิ ทำใหหนูไปมาหาสูและชวยเหลือทานไมได
อยางเคย ทำใหเกิดความอึดอัด กระทบกระทั่งสุดที่หนูจะ
บรรยายไดคะ เพราะทานไดเห็นวา หนูไมเลือกทาน ทัง้ ๆทีท่ าน
ไดเคยชวยเหลือหนูมากอน ทานวาหนูทำตัวออกหาง ดวยภาระ
ที่ทานมองวาไมเปนสาระ หนูอึดอัดใจมาก แตก็ยัง ไปชวยใน
สิ่งที่หนูชวยได หากความอึดอัดใจยังคงอยู เนื่องจากคำขอ
ของทานหลายครัง้ ทำใหเวลาสวนตัวทีมี่ ไมมากของหนูหายไป
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คะ เชน หนูตองกลับไปดูแลบาน ทำความสะอาดบาน ซักผา หรือ
กลับไปเยีย่ มคุณแมทีน่ องชายชวยดูแลอยู ฯลฯ เพราะทานมองวา
ถาหนูไมซื้อบาน หนูก็ไมตองมีบานเปนภาระ ไมตองทำงานหนัก
เพือ่ ผอนบาน ทานแนะนำใหขายเสียแลวมาซือ้ คอนโดเดียวกับทาน
จะไดมีเวลาใหทานมากขึน้ หนูไมอยากมีอคติ ไมอยากมีบาปกรรม
หนูควรทำอยางไรดีคะ เพื่อปรับปรุงใจที่คิดไมดีอยูนี่คะ
ตอนนีหนู
้ ไดเกิดศรัทธาพระคุณเจารูปหนึง่ ตามไปฟง
ธรรมทุกธรรมมาสน ทีท่ านมาเทศนโปรดญาติโยมชาวกรุงเทพ
บางงานหนูก็ติดตามทานไปตางจังหวัด หนูก็ไปชักชวนและ
บอก กลาว ให ทาน เพราะ อยาก ให ทาน ได มา ฟง ธรรม พรอม
กันกับหนู แตทานเห็นวา พระคุณเจารูปนี้ อายุยังอายุนอย
ฝกปฏิบัติเองไมมีครูบาอาจารยดวย หนูก็โดนตักเตือน วา
ครูบาอาจารยนะ มีรูปเดียวก็พอแลว ครูบาอาจารยของเราก็
สุดยอดแลว อยาแสวงหาอีกเลย ทีว่ าไมเกิดผลของการปฏิบตั ิ
นั่น สวนหนึ่งจากบุญเกา อีกสวนคือไดปฏิบัติตามทานอยาง
เต็มที่หรือยัง ถึงจะเปลี่ยนครูบาอาจารย
ยอมรับวาฟง แตในใจหนูไดศรัทธาพระคุณเจารูปนี้
อยางเต็มหัวใจไปแลว เวลาไปก็แตไมบอกใหทานทราบ นับถึง
วันนี้ หนูไดพบกลุมกัลยาณมิตรใหม ที่ศรัทธาพระคุณเจารูปนี้
ดวยกัน แตละคนมีหลายรูปแบบ หนูตองหนักแนนในใจใหได วา
หนูมาเพื่อเสริมปญญา เพื่อความหลุดพน ก็มีกัลยาณมิตร (พี่ผู
หญิงนะคะ) ไดบอกวา อยากใหหนูติดตามไปตางประเทศดวย
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กัน ใหหนูยื่นวีซาไว ถาผานจะออกคาตั๋วไปกลับให อยาคิดมาก
อยา กังวล พี่ มี เจตนา ดี ไมมี อะไร แอบ แฝง จริงๆ ให เพราะ เห็น
แรงศรัทธาของหนูคะ หนูดีใจมากและไดเตรียมเอกสารที่จะ
ยื่นทำวีซาแลว แตก็มีเหตุการณในอดีต เกรงวาจะเปนทุกขลาภ
ผุดขึ้นในใจ และคุณปาของหนูใหสติอีกวา ปาไมเห็นควร อยา
ไปเลยไมเหมาะ เราทำแคสมฐานะเราก็พอแลว แคในประเทศ
ก็พอ ไปที่โนนไปทำอะไร ฟงแลวก็โกรธปาคะตอมากลายเปน
ความไมสบายใจเมื่อไดคิด ก็เห็นวาที่คุณปาพูดนั้นจริงอยู คาใช
จายไมไดมีแคคาตั๋ว คาอื่นๆอีก และไหนจะตองลางานอีก คุณ
ปาเอง ใจจริงก็อยากใหไปอยู จะไดเปนประสบการณชีวิต แตก็
ไมอยากใหหนูเบียดเบียนตัวเองมากนัก ถึงแมจะมีคนออกคาตัว๋
ใหกต็ าม เราไมไดมีเงินถุงเงินถังอยางเขา หนูก็ตองทำงานหาเงิน
เพิ่มขึ้นอีก หนูสับสน ฟุงซานมากและมีคำถามในใจดังนี้วา
๑. หากอาจารยเปนหนู อาจารยจะมีวิธีคิดอยางไร
เมื่อมีผูใหญใหสิ่งของเงินทอง จะรับหรือจะปฏิเสธอยางไร
ดีคะ และเพราะอะไรคะ
๒ . ครูบา อาจารย นั้น ควร มี เพียง รูป เดียว เทานั้น
หรือคะ
๓. พระโสดาบัน สามารถปวยเปนโรคจิตโรคประสาท
ไดหรือไมคะ
๔. มีเพื่อนแนะนำมาวา หนูอยาฟงธรรมจากพระคุณ
เจาเพียงรูปเดียว ใหฟงหลายๆรูป จะไดมองไดหลายมุม เพราะ
กิเลส มัน ละเอียด มาก นัก อาจารย เห็นดวย หรือ ไม อยางไร

๑๙๖

www.kanlayanatam.com

คะ (ตัวหนูเอง คิดวา ถาเราศรัทธาและเจอกัลยาณมิตรที่
มีสัมมาทิฐิแลว รูปเดียวก็เพียงพอ เพราะเดินทางไปประตู
นิพพานเหมือนกัน ทานตองสามารถแนะนำเราไดแนๆ)
๕ . หนู เคย อธิ ษฐาน ไว วา ขอ ให หนู ได พบ เจอ ครูบา
อาจารยทีม่ สัี มมาทิฐและ
ิ สามารถรูวาระ
 จิตเราได อยางทีอาจารย
่
ดร.สนอง ไดพบเจอ พระโชดกญาณสิทธิเถระ เพื่อจะไดรับคำ
แนะนำในการปฏิบัติใหกาวหนายิ่งๆขึ้นไปคะ ตอนนี้หนูวาหนูพบ
แลว แตทำไมยังไมแนใจและไมไวใจตัวเอง วาสิง่ ทีหนู
่ พบหนูรูส กึ
นี่มันเปนเรื่องจริงหรือหนูอุปาทานไปเอง หนูจะรูไดอยางไรคะ
ขอกราบขอบพระคุณ ในความเมตตาตอบคำถามที่
ยาวมากของหนูนะคะ
ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่อาจารยเมตตาตอกัลยาณ
ธรรมทุกทานคะ สาธุ สาธุ สาธุ
คำตอบ
ความกตัญูกตเวที และการประพฤติตามบุญกิริยา
วัตถุ ๑๐ เปนสิ่งที่คนดี คนมีความเจริญในชีวิตนิยมประพฤติ
คำวา “นิยมประพฤติ” ในที่นี้หมายถึง ชอบประพฤติ
สิ่งใดประพฤติแลวเกิดเปนความดีงาม ผูรูไมเวนประพฤติ คน
ไมรยู อมพูดไดทัง้ ดีและไมดี แตผูรู จริ
 งไมเอาใจไปผูกติดเปนทาส
ของคำพูดที่ออกจากปากคน ผูรูเอาคำพูดมาเปนครูสอนใจตัว
เอง หากเขาพูดดี พูดมีสาระ เราทำตาม หากเขาพูดไมดี ไมมี
สาระ เราไมทำตาม การไดยิน ไดฟงนั้น ยอมเกิดประโยชนได
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บุคคลมีความเสือ่ มไปเปนธรรมดา แตสัจธรรมทีออก
่
จากปากของผูรูจริง มีความไมเสื่อมไปตามกาลเวลา ดังนั้นผู
ศรัทธาในตัวบุคคล จึงเปนความศรัทธาที่เกิดจากความเห็น
ผิด ผูรูจริงไมนิยมประพฤติเชนนั้น และสิ่งที่คุณปาพูดเตือน
สติ เปนคำพูดที่ถูกตรงตามธรรม
(๑) ผูใหทาน (สิ่งของ เงินทอง) แกใครผูใด หากผูรับ
ทาน (ปฏิคาหก) รับแลว บุญยอมเกิดขึ้นกับผูให ตรงกันขาม
หากผูรับปฏิเสธ บุญยอมไมเกิดขึ้นกับผูสละ ผูบริจาค
(๒) ครูบาอาจารยมิใชมีเพียงรูปเดียว ผูมีสติยอมมี
สรรพสิ่ง เชน หมู หมา กา ไก มีตัวเอง และมีสิ่งที่อยูรอบ
ขาง เปนครูบาอาจารยอีกดวย
(๓) หากคำวา “โรคจิต” (psychosis) หมายถึง ความ
ผิดปรกติทางอารมณ พระโสดาบันยังปวยเปนโรคจิตได หาก
มองในแงของปรมัตถธรรม
หากคำวา “โรคประสาท” (neurosis) หมายถึง จิตที่
มีการปรุงแตงอารมณ แลวแสดงออกเปนความกังวล ความ
หวงใย พระโสดาบันยอมไมปวยเปนโรคประสาท
(๔)
ผูตอบปญหาเห็นดวยตามที่เพื่อนของผูถาม
ปญหาแนะนำ
(๕) ความไมแนใจหรือไมไวใจตัวเอง เกิดขึ้นจาก
ความรูไมจริง (อวิชชา) ผูใดพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จน
เกิดปญญาเห็นแจงไดแลว ผูนั้นยอมไมมีปญหาดังที่ถามไป
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๑๐๑. ถามอาจารยไดไหมคะ
คำถาม
กราบเรียน ทาน อ. ดร.สนอง
หนูเคยเขียนมาถามทานอาจารยหลายครัง้ แลวคะ ได
รับความกระจางทุกครั้ง และหนูก็ไดทำตามที่ทานอาจารยได
กรุณาตอบใหทราบ หนูกราบขอบพระคุณมากคะ
ชวงนี้หนูกำลังนั่งกรรมฐาน โดยปฏิบัติอยูที่บาน ไม
สะดวกจะไปตามวัด หรือสำนักตาง ๆ
หนูมีปญหาจะเรียนถามอีกคะ หนูนั่งกรรมฐานโดย
ปฏิบตั ตาม
ิ คำสอนของทานโชดกทีหนู
่ โหลดมาจากอินเตอรเน็ต
ตอนนี้หนูมีอาการดังนี้คะ จิตไมคิดไปเรื่องอื่น ภาวนาแตคำ
วาไดยินหนอ ตามที่ทานโชดกเทศน จนมีอยูวันหนึ่งขณะที่นั่ง
หนูก็มน้ี ำตาไหลออกมา พอเกิดอาการแบบนีท้ านโชดกบอกให
ถามอาจารย หนูไมไดไปปฏิบตั ทีิ ไ่ หน หนูขออนุญาตกราบเรียน
ถามทานอาจารยไดไหมคะ เพื่อสอบอารมณ
แลว หนู ตอง ทำ ยัง ไง ตอ ไป คะ ขอ ความ กรุณา ทาน
อาจารยใหความกระจางหนูดวยคะ
กราบขอบพระคุณลวงหนาคะ
คำตอบ
ขณะนั่งภาวนาแลวเกิดอาการน้ำตาไหล หากปรารถนา
จะผานพนวิปสสนูปกิเลสนี้ใหได ตองกำหนดวา “น้ำตาไหล
หนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการดังกลาวจะหมดไป
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๑๐๒. คำถามคางคาใจ
คำถาม
กราบเรียนอาจารยสนองที่เคารพ
หนูมีคำถามคางคาใจมานาน ขอเรียนถามอาจารย ดัง
นี่คะ
๑. เรือ่ งรักษาศีลคะ คือหนูปลูกตนไมแลวมีแมลงและ
หนอนมารบกวน ทีทำ
่ อยูขณะ
 นี้ จะฉีดน้ำแรงๆใหมันหลุดออก
ไป หรือไมก็จะตัดใบและกิ่งที่มีแมลงเกาะอยู แลวเอาไปทิ้ง
แตหนูจะรูสึกวาถึงเราจะไมไดฆาเขาตรงๆ แตการเอาไปทิ้ง
เขาก็จะตายอยูดี การทำอยางนี้เปนการเบียดเบียนสัตว ผิด
ศีลรึเปลาคะ และหนูควรจะทำอยางไรดีคะเพราะถาปลอย
แมลงไว ตนไมก็จะไมงาม
๒. หนูเคยฟงอาจารยกลาววา เราจะสามารถดูวาจิต
มีกำลังเปนสมาธิรึเปลาไดจากการนอน ถานอนนอยลงแสดง
วาจิตมีเปนสมาธิ แตจากการสังเกต หนูจะเห็นวาจะมีชวงอยู
ชวงหนึ่ง (ประมาณ ๓-๔ เดือนมักจะเปนครั้งหนึ่ง) ที่อยูๆก็จะ
นอนมากกวาปกติ ถึงจะตื่นนอนแลว และก็ไมไดงวงนอนแลว
แตจะรูส กึ วาไมมแรง
ี (ทางจิตใจนะคะ) อยากจะอยูนิ ง่ ๆ เฉยๆ
ไมอยากทำอะไร ไมอยากปฏิบตั ใน
ิ รูปแบบดวยคะ หนูพยายาม
จะหาวาอะไรเปนสาเหตุใหเกิด แตก็ไมพบคะเพราะเมื่อวานก็
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ยังนั่งปฏิบัติธรรมไดดี รวมทั้งยังอยากทำนูนทำนี่อยู ขอเรียน
ถามอาจารยวาทีหนู
่ เปนอยูมั นเกิดจากอะไรคะ และหนูควรจะ
ดูวามันไมเที่ยง หรือควรหาสาเหตุใหพบดีคะ
ขอบพระคุณอาจารยมากนะคะ
คำตอบ
ผูใด
 มีปญหาคางคาใจมานาน ผูนั น้ ยอมมีความทุกขใจ
เกิดขึ้นมายาวนาน
(๑) การตัดเอากิ่งไมที่มีแมลงเกาะอยูไปทิ้ง ถือวา
เปนการเบียดเบียนสัตว (แมลง) ได หากผูถามปญหามีความ
จำเปนที่จะตองทำเชนนั้น ควรตองทำบุญใหญ (ปฏิบัติธรรม)
ใหเกิดขึ้น เพื่อใหบาปตามสงผลไมทัน
(๒) เมื่อใดที่ตื่นขึ้น แตยังมีความขี้เกียจ (ไมอยากทำ
อะไร) หากผูถามปญหาปรารถนาความขยัน ใหนอนบริกรรม
อานาปานสติ หายใจเขากำหนดวา “พุท” หายใจออกกำหนด
วา “โธ” ไปเรือ่ ยๆ จนกวาจิตจะตัง้ มัน่ เปนสมาธิ แลวความขยัน
(อยากทำอะไรๆ) ยอมเกิดขึ้น
กลาวโดยสรุปวา จิตทีมี่ อารมณปรุงแตงมาก พลังงาน
ในรางกายยอมเหลือนอย ความขี้เกียจจึงเกิดขึ้น ตรงกันขาม
จิตที่มีอารมณปรุงแตงนอย พลังงานในรางกายยอมมีมาก
ความขยันจึงเกิดขึ้น
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๑๐๓. ปญหาชีวิตคิดไมออก
คำถาม
กราบเรียน อาจารยสนอง วรอุไร
ดิฉันไดอานหนังสือเลมแรกของอาจารยเรื่อง ทาง
สายเอก ทำใหเปลี่ยนชีวิตจากแตกอน เคยแตนับถือศาสนา
พุทธแตในบัตรประชาชน เดินตามรอยพระพุทธศาสนาแบบ
ไมมีแบบแผน ทำบุญ ไปวัด ก็หวังวาใหไดรับผลบุญที่ทำ เมื่อ
ไดศึกษาแลวทำใหมีเปาหมายในชีวิตมากขึ้น
มาครั้งนี้ดิฉันมีปญหาชีวิตคิดไมออกจริงๆ ไมกลา
ปรึกษาอาจารยแตในที่สุดจึงตัดสินใจปรึกษาอาจารย ดังนี้
ดิฉันแตงงานมาแลว ๔ ป มีลูก ๒ คน คนโต อายุ ๓
ขวบ คนที่ ๒ อายุ ๗ เดือน คนโตอยูกั บสามี คนเล็กอยูกั บดิฉนั
ครอบครัวเรายังไมไดอยูดวยกัน พอ แม ลูก เลย เนื่องจาก
เราอยูกันคนละจังหวัด สามีอยูโคราชกับพอแมของเขา สวน
ดิฉันอยูมุกดาหารกับพอแม
มาตอนนีดิ้ ฉนั จะตองไดเลือกวาจะไปทางไหน ระหวาง
อยูกับบิดามารดา หรือตองยายไปอยูกับสามีที่โคราชเพราะ
ทาง คุณ พอ คุณ แม ของ ดิฉัน อยาก ให ดิฉัน อยู ดวย อยาก ให
สามีดิฉันยายมาทำงานที่มุกดาหารดวย แตสามีดิฉันเขาไมมา
ทาเดียวเพราะตางคนก็เปนผูที่ทางครอบครัวหวังเปนที่พึ่งพิง
ทั้งสองฝาย ถาดิฉันยายไปโคราช ก็เทากับหัวใจของพอกับ
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แมโดนบั่นทอนไปเรื่อยๆ เพราะทานหวังใหดำรงวงคสกุลตอ
หวังฝากผีฝากไข ดิฉันจึงคิดไมออกจริงๆ วาจะไปทางไหนดี
จึงขอความกรุณาอาจารยชวยชี้แนะดวยคะ
ดิฉันกราบขอบพระคุณอาจารยอยางสุดซึ้ง ที่ไดอาน
หนังสือที่มีคุณคาทำใหมีเปาหมายในชีวิตมากขึ้น
คำตอบ
บุคคลมีชีวติ เปนของตัวเอง จึงตองบริหารจัดการชีวติ
ดวยตัวเอง ตางคนตางมาสูโลกใบนี้ ตางคนตางไปจากโลกใบ
นี้ มาไมพรอมกัน ไปไมพรอมกัน ผูรูจึงนิยมบริหารจัดการชีวิต
ดวยตัวเอง ใหมีความเปนอยูที่เจริญ ดวยการประพฤติทาน ให
เปนผูมีบุญ มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีอุปการคุณอีกดวย

๑๐๔. ฝกสติใหอยูกับตัว
คำถาม
กราบเรียน อ. สนอง ที่เคารพครับ
ผมเปนคนหนึง่ ทีได
่ ฟง ธรรม บรรยายของทานอาจารย
แลวรูสึกมีประโยชนมาก
ผมก็ไดพยายามปฏิบัติตาม เนื่องจากไมคอยมีเวลา
มากจึงใชการฝก สติ ใหอยูกับเนื้อตัว ก็รูสึกวากิเลส ความ
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อยากได อยากมีหมดไปเยอะ รูสึกวา ความคิดไมใชของเรา
เกิดดับไปเรื่อยๆ แบบนี้ครับ จนบางครั้งเวลารูสึกเหมือนทุก
อยางเปนความวางสุดทายก็จะหายไป ไมไดทำใหรูสึกมีความ
ทะเยอทะยาน เหมือนแตกอน รูสึกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น
ผมจึงมีคำถาม ดังนี้ครับ
๑) วิธีฝกแบบนี้ถูกทางมั้ยครับ และ ความรูสึกที่เกิด
ขึ้นผมรูสึกวาเรื่องทางโลกเหมือนเปนเรื่อง วางเปลา นั้น ถูก
ทางไหมครับ
๒) เนื่องจากผมคาขาย บางครั้งรูสึกวา ตองมีกำไร
แตก็ไมอยากทำขึ้นมา รูสึกขัดแยงเหมือนกันครับ ตองทำ
อยางไรครับ
๓) ตอนเด็กผมเคยนั่งสมาธิแลวเหมือนวิญญาณจะ
หลุดจากราง แตพยายามขมไวไมใหออก ครั้งนั้นพอออกจาก
สมาธิรูสึกประสาท หู ตา จิตไวไปหมด บางครั้งคิดวาแมจะ
เรียก แลวก็เรียกจริงๆ เหมือนรูไปกอนหนา ทำอะไรแบบไม
ตองคิดเลยนะครับ แตความรูสึกแบบนี้ก็หายไปตอนโต
อาการแบบนี้คืออะไรครับ อยากให อาจารย ชวย
ชี้แนะแนวทางปฏิบัติตอไปดวยครับ ขอบพระคุณมากครับ
คำตอบ
(๑) เรื่องที่เขียนบอกเลาไป เปนการฝกจิตที่ดำเนิน
ไปถูกทางแลว … สาธุ
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(๒) ตองเจริญพละ ๕ (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ
ปญญา) ใหไดทุกขณะตื่น แลวจะรูวิธีบริหารจัดการชีวิตของ
ตัวเอง ใหอยูกับโลกไดอยางไมขัดแยง
(๓) เมื่อเติบใหญขึ้น กิเลสเขาครอบงำจิตมากขึ้น
จึงทำใหจิตมีความเศราหมอง ปญญาที่เคยรูลวงหนาจึงหาย
ไป นี่คืออาการของจิตที่ถูกกิเลสครอบงำ ตัวรูที่เคยเกิดขึ้น
ครั้งยังเปนเด็ก เปนเพียงโลกิยญาณ ที่มิไดทำใหชีวิตพนไป
จากความทุกข แตหากผูถามปญหาปรารถนามีชีวิตเปนอิสระ
ตองพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงปญญาเห็นแจงได
เมื่อใด โอกาสที่จิตจะเปนอิสระจากโลกธรรม เปนอิสระจาก
วัตถุ และเปนอิสระจากกิเลสที่ผูกมัดใจ (สังโยชน ๑๐) จึงจะ
เกิดขึ้นได แลวเมื่อนั้นชีวิตจึงจะดำเนินไปสูความพนทุกข

๑๐๕. แกปญหาที่ตัวเอง
คำถาม
สวัสดีครับ ผมมีปญหาทุกขใจเรียนสอบถามดังนี้
๑. บานที่ผมอยู อยูมาตั้งแตเกิด จนปานนี้ก็ ๓๐ กวา
ปเขาไปแลว เดิมเปนที่ดินโลงๆ แตเมื่อสักสามสี่ปที่ผานมา มี
รานเหลา ผับ เทค มาเปดประมาณ ๔-๕ ราน เต็มไปหมดเลย
รอบบานผมเลย รองเพลงเอะอะโวยวาย เมา ทะเลาะกัน
เสียงดังมาก รบกวนเวลานอน และเวลาอานหนังสือ จะพึ่ง
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ตำรวจกับสำนักงานเขตก็ไมไดเลย แจงไปแลวก็ไมเกิดผลใดๆ
ชาวบานแถวนีเขา
้ ก็เดือดรอนเหมือนกัน ผมจึงขอทราบวา ผม
ไปกอกรรมเวรอะไรเอาไว จึงมีรานพวกนี้มาตั้งใกลๆบานเต็ม
ไปหมดเลย และผมมีทางลดทอน/เบี่ยงเบนกรรมนี้บางหรือ
ไมครับ (ปกติผมก็สวดมนต ไหวพระ รักษาศีลอยูประจำนะ
ครับ) ผมกะวาจะแจกซีดีธรรมะไดไหมครับ ใชบุญจากเสียง
ธรรมะกลบเสียงเพลง เสียงคนเมา
๒. สืบเนื่องจากขอ ๑. มีพระทานหนึ่งแนะนำผมวา
เวลาทำบุญก็กรวดน้ำอุทิศสวนบุญไปใหเจาทีที่ ร่ านเหลานัน้ ตัง้
อยู แลวขอใหเจาทีเจ
่ าทางไปดลจิตดลใจรานพวกนัน้ ใหไปทำมา
หากินที่อื่น แตผมลองมาเปนปแลวก็ไมไดผลเสียที ผมควร
จะทำอยางไรดีครับ
๓. พวกทีมั่ นมารบกวนบานผมเนีย่ กรรมจะสนองพวก
เขาบางไหมครับ หนวกหูเหลือเกิน
๔. อันนีไม
้ เกีย่ วกับสามขอแรก คือ ทานอาจารยสนอง
เคยไปบรรยายที่การไฟฟาฯ ทานเคยบอกวาพระที่เขาสมาบัติ
ใน ปา ลึก สามารถ รักษา ไขปา ได ดวย การ เขา สมาบัติ ทำให
รางกายไมตองใชออกซิเจน เชือ้ โรคจะขาดออกซิเจนและตาย
ไปเอง ผมขอถามวาการทำเชนนี้เหตุใดรางกายพระจึงไมตาย
ไปดวยเพราะขาดออกซิเจนเชนเดียวกับเชื้อโรค
รบกวนทานอาจารยชวยตอบดวยครับ ผมเดือดรอน
มากๆ โดยเฉพาะในคำถามขอหนึ่งครับ
ขอบพระคุณในความกรุณาลวงหนาครับ
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คำตอบ
(๑) ผูใดพัฒนาจิตจนมีศีล ๕ และมีสัจจะคุมใจอยูทุก
ขณะตื่น กายยอมศักดิ์สิทธิ์ จิตยอมศักดิ์สิทธิ์ เคยมีตัวอยาง
ของ ปญหา แบบ ที่ ถาม ไป ผู มี ความ ศักดิ์สิทธิ์ เพียง แต พูด วา
“เทวดาไมหนวกหูบางหรือ” พูดเพียงเทานั้น ผลปรากฏวา นับ
จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ นานเปนเวลาหลายปแลว ปญหาดังกลาว
อันตรธานหมดสิ้น
ดวยเหตุนี้ ผูใด
 ยังไมมความ
ี ศักดิส์ ทิ ธิ์ และหนีเวร
้ กรรม
ยังชดใชไมหมดสิ้น การแจกซีดีธรรมะไมสามารถแกปญหา
นี้ได
(๒) พระแนะนำถูกแลว แตผูถามปญหายังทำเหตุได
ไมถูกตรง ปญหาจึงยังคงมีอยู
(๓) ผูรูจริงแทไมสงสัยในกฎแหงกรรม แตผูรูจริงแท
เอาเขาเปนครูที่ทำใหเราไดสรางขันติบารมี ทำใหเราไดสราง
เมตตาบารมีดวยการใหอภัยเปนทาน ฉะนั้นจงมีสติและดูให
ออกวา สิ่งที่เกิดขึ้นเปนคุณแกเรา เราเปนผูมีบุญไมตองเดิน
ทางไปหาครูที่ไหนที่อยูหางไกล ใหเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลา
(๔) ใครผูใด
 พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงปญญา
สูงสุดฝายโลกิยะไดแลว ยอมรู เห็น เขาใจวา กำลังของสมาธิ
ขั้นสูง (นิโรธสมาบัติ) ยอมสามารถคุมรักษารางกายนี้ ใหคง
อยูไดในสภาวะไรออกซิเจน
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กราบเรียนสาธุชนทุกทาน
ชมรมฯ มีนโยบายที่จะเผยแผธรรมะสูสังคม ดวยการจัด
งานบรรยาย ธรรม เปน ธรรม ทาน และ ผลิต สื่อ ที่ สง เสริม การ พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม เชน หนังสือ, เทปคลาสเส็ท, ซีดี, MP3 และ
บริจาคเปนสาธารณกุศลไปยังสถานที่ตางๆ เปนจำนวนมาก
ทานสามารถมีสวนรวมเปนสมาชิกชมรมได ไมวาจะเปน
เพศใด วัยใด ไมจำกัดความรู เชื้อชาติและศาสนาดวยการสละแรง
กาย แรงใจ และรวมบริจาคเพื่อเปนเจาภาพ ในการจัดงานธรรม
บรรยาย เปนเจาภาพในการบริจาคหนังสือไปยังหองสมุด หรือวัด
ตางๆ เปนตน ตามกำลังศรัทธาของทาน หรือเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของชมรม โดยไมเสียคาใชจายใดๆ
ทานผูมีจิตศรัทธาตองการหนังสือและสื่อธรรม
ทานของชมรมกัลยาณธรรม กรุณาติดตอ

ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐๒-๗๐๒-๙๖๒๔
โทรสาร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓ และ๐๒-๗๐๒-๘๗๖๓ หรือ

ชมรมกัลยาณธรรม
๘๙/๖-๗ ซอยศึกษาวิทยา ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
โทร. ๐๒-๖๓๕-๓๙๙๘ โทรสาร. ๐๒-๒๖๖-๓๘๐๗

๒๐๘
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ผลงานเลมอื่นๆๆ ของชมรมกัลยาณธรรม
ทางสายเอก (ฉบับภาษาไทยปกแข็ง, เลมเล็ก,
สองภาษา, และฉบับภาษาอังกฤษ)
บันทึกสนทนาธรรม ตามรอยพอ, ศีลและปญญา
การใชชีวิตที่คุมคา, ชีวิตยืนยาวอยางมีคุณคา
มาดสดใสดวยหัวใจเกินรอย, ดูรูหนึ่งพรรษา
สนทนาภาษาธรรม เลม ๑ - ๒๐
อัญมณีแหงชีวิต, ประวัติทานพระอาจารยมั่น
อริยมรรค และ การปฏิบัติคือบทพิสูจน
ชีวิตหลังความตาย ชีวิตใหมที่ตองเตรียมตัว
วิธีอยูเหนือดวง และโอวาทสี่ของเหลียวฝาน
อุบายทำใหจิตสงบและกระจกสองกรรมฐาน
ดวงดีวิถีพุทธ, มหัศจรรยแหงจิต, ธรรมะภาคปฏิบัติ
สันติวรบท และอริยธรรม, คนดีที่โลกตองการ
รวมรสบทธรรม, การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา
ตายแลวไปไหน, บริหารใจเพื่อสรางจิตสำนึก
สติ ๕ อยาง และ บทโศลกแหงพุทธอิสระ
บารมีธรรมสูความสำเร็จ, เด็กหญิงพิมพวดี
ใหทานเพื่ออะไร, พระคิริมานนทสูตร
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน, เริ่มตนภาวนา ฯลฯ

นอกจากนี้มีเทปคำบรรยาย, ซีดี และ MP3 อีกจำนวนมาก
ติดตอไดที่ ชมรมกัลยาณธรรม
โทร. ๐๒-๖๓๕-๓๙๙๘ และ ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
www.kanlayanatam.com

