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อ นุ โ ม ท น า ก ถ า

จากการจัดทําหนังสือสนทนาภาษาธรรม เลมที่ ๒๔ นี้ 
ขาพเจาไดใชกําลังกายกําลังใจ อุทิศใหกับงานอยางมาก การ
สนทนาภาษาธรรมจงึสาํเรจ็ลลุวงไปดวยด ีงานเผยแผสจัธรรม
ในพุทธศาสนา เปนงานท่ีทําไดคอนขางยาก ทําแลวใหผล
เปนบุญใหญ ทั้งนี้เพราะการใหความรู หรือใหปญญาท่ีเห็นถูก
ตามธรรมเปนทาน ผูรูจริงแทในพุทธศาสนา เชื่อวาเปนการให
ที่สูงสุด

ขาพเจาจงึอางเอาอานสิงสแหงทานนี ้จงเปนพลวปจจยั 
สงผลใหผูรวมกระบวนกุศลธรรมทุกทาน จงมีความเห็นถูก
มีดวงตาเห็นธรรม นําพาชีวิตน้ีไปสูความสวัสดี และนําพาชวีิต
หนาไปสูความหลดุพนจากการเวยีนวายตายเกดิในวฏัสงสาร จง
ทุกทานทุกคนเทอญ    

         ดร. สนอง วรอุไร



คํ า นํ า
ข อ ง ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

ศักยภาพของมนุษยที่สามารถพัฒนาไดสูงสุดนั้น องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกระทําสิ่งที่เลิศไวเปนแบบ
อยาง มิใชแบบอยางเฉพาะแกมวลมนุษยชาติเทานั้น แมแต
เทพและพรหมก็คอมศิระสรรเสริญ ในสามโลกนี้ พระพุทธองค
เปนผูเลิศประเสริฐที่สุด พระอริยสงฆทั้งหลาย ครูบาอาจารย
ทัง้หลายตางดาํเนนิตามรอยพระบาทดวยความเด็ดเดีย่วมัน่คง
ในธรรม เพราะไดพิสูจนแลวถึงอานุภาพอันวิเศษยิ่งของธรรม 
อันพระพุทธเจาทรงประทานไวใหเปนแสงสวางแหงดวงใจของ
ปวงสรรพสตัว เปนศาสดาแทนองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
มาโดยตลอดกวา ๒ พันปแลว

ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร เปนครูผูเมตตาศิษยและ
เปนแบบอยางของทายาทพระพุทธะท่ีมุงมั่นอาจหาญตามรอย



ธรรม ทานสละชีวิตเพ่ือพิสูจนธรรมจนไดพบส่ิงมหัศจรรยแหง
ธรรมท่ีสงูคายิง่ ตลอดสังสารวฏัอันยาวไกล ทานไดพบทางออก
และแผนท่ีชดัเจนแลว จงึสละอุทศิลมหายใจท่ีเหลือเพ่ือทดแทน
คุณอันเหนือเศียรเกลาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เผยแผธรรมนําแสงสวางสูใจมวลชนอยางตอเน่ือง เพือ่บรรเทา 
โลภ โกรธ หลง ในใจสรรพสัตว ใหพนภัยจากอบายภูมิ 

หนังสือสนทนาภาษาธรรมเลม ๒๔ นี้ เปนสวนหนึ่งของ
ความเมตตา ที่ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ตอบปญหาธรรม
ทาง www.kanlayanatam.com อยางตอเนื่อง อานิสงสแหง
ธรรมทานนี้ คณะผูจัดทําขอนอมถวายเปนพุทธบูชา และนอม
บูชาอาจริยคุณ แดทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ดวยความ
เคารพศรัทธาอยางสูงยิ่ง

กราบอนุโมทนาและขอบพระคุณอยางสูง
ทพญ. อัจฉรา กล่ินสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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๑. ยังเขาไมถึงธรรม

คําถาม
เรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร
สามีปฏิบัติธรรม แตคงผิดทาง หมกมุนเกินไป อยาก

บรรลุ อยากเขาใจธรรมเร็วๆ มากๆ คนหาอะไรมากมาย
ตอนนี้เครียด และฟุงซาน เริ่มแยกไมไดวาอะไรจริง อะไรคือ
มายา เริ่มมีอาการแปลกๆ เชน คิดวาตัวเองเปนพระเทวทัต
บาง อะไรบาง

ดิฉันไมทราบจะทําอยางไร ใหไปหาจิตแพทย หรือพบ
ผูมีภูมิธรรม หรืออยางไรดีคะ มืดจริงๆ คะ เพื่อนทางธรรม
คนหนึ่งแนะนําใหปรึกษา ดร. กอนคะ

คําตอบ
ในคร้ังพุทธกาล พระพุทธโคดมไดตรัสกับหมูภิกษุที่อยู

แวดลอมในทํานองท่ีวา
• ภิกษุที่สนใจในฤทธิ์ ยอมไปรวมกลุมอยูกับทานมหา-

โมคคัลลานะ
• ภิกษุที่สนใจในปญญา ยอมไปรวมกลุมอยูกับทาน

สารีบุตร
• ภิกษุที่สนใจในพระวินัย ยอมไปรวมกลุมอยูกับทาน

อุบาลี ฯลฯ



จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  
www.kanlayanatam.com

๑๓

ดังนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นกับสามี ตองทําใหสามีเกิดความ
ศรัทธาในธรรมะที่ถูกตรงใหไดกอน ดวยการนําตัวเขาใกล
แลวสนทนาอยูกับผู มีความเห็นถูกตามธรรม เม่ือศรัทธา
เกิดขึ้นแลว  ปญหาที่ถามไปจึงจะมีโอกาสหมดไปได 

๒. แพใจตัวเอง

คําถาม
กราบเรียนอาจารยสนองที่เคารพ 
หนูคิดอยากจะเปล่ียนงาน สาเหตุหลักๆ เปนเพราะ

งานหนัก เยอะเกินไปท่ีจะสามารถทําอยางมีความสุขได และ
สวนใหญเปนงานดวน ตองเรงรีบอยูตลอดเวลา ที่ผานมา
หนูพยายามดูและรูทันจิตตนเองวากําลังเครียดและไมชอบ 
พยายามกลับมาอยูกับปจจุบัน ไมไปอยูในความคิดนานๆ ก็จะ
ผานมาไดทุกครั้ง แตชวง ๒ เดือนท่ีผานมา อยูๆ จิตมัน
ก็ตก รุนแรงกวาคร้ังอื่นๆ เจอปญหาเขาหนอยก็ทุกขใจ รูสึก
วาตัวเองไมมีความสามารถ จิตไมคอยมีสมาธิ จะน่ังภาวนา
นานๆ เหมือนเมื่อกอนก็ทําไมได หมดแรง จิตหนักๆ มีแรง
แคนๆ แนนๆ กลางหนาอก ถึงเวลาเลิกงานแลวมันก็ยัง
เปนอยู หนูคิดวาที่มันเปนรุนแรงขนาดน้ี เปนเพราะกังวล
เรื่องงานที่มีปญหา จะไมคิดถึงมันก็ไมไดเพราะตองหาทาง
แกไขปญหา และกังวลเรื่องจะเปลี่ยนงานใหมดีหรือไม เพราะ
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หนูก็รู วาความทุกขเกิดที่ใจเราเองรับมาเครียดเอง (แตหนู
ก็หามมันไมได) ไมไดเกิดจากงาน ถาใจยังไมเปลี่ยน ทํางาน
อะไรก็เปนทุกขอยูดี คําถามคือวา 

หนูควรที่อดทนสูกับกิเลสในใจ ทํางานที่เกาไปเรื่อยๆ
หรือวาถอยมาตั้งหลักกอน โดยการเปลี่ยนงานดีคะ เพราะ
อยู ที่เดิมแลวรู สึกวาชีวิตไมมีความสุขเลยคะ (งานเดิมหนู
เปนพนักงานบริษัทคะ ถาเปลี่ยนงานหนูคิดวาจะไปทําสวนผัก 
ผลไม) และหนูสงสัยวาการภาวนาของหนูอาจจะผิด เพราะ
ทําไมความทุกขมันไมไดสั้นลง แถมยังเกิดบอยๆ อีกดวย
ขอความกรุณาทานอาจารยขอคําแนะนําดวยคะ ขอบคุณ
พระคุณอยางสูงคะ

คําตอบ
พระพุทธโคดม มิไดทรงแนะนําพุทธบริษัทใหหนีปญหา 

แตใหอยูกับปญหา แลวใชปญญาแกไขจนกวาปญหาจะหมดไป 
ทานเจาคุณโชดกไดกลาวกับผูตอบปญหาวา “จะหนีไปอยูที่ใด 
ก็หนีใจตัวเองไมพน จงอยูแลวสูสิ” คํากลาวนี้เกิดขึ้นในครั้งที่
ผูตอบปญหาไปปฏิบัติธรรมอยูกับทานเจาคุณฯ แลวคิดจะหนี
ออกจากวัดมหาธาตุฯ

งานหนักไมเคยทําใหใครตาย แตงานหนักสอนคนให
เรียนรู สอนคนใหแกรงดวยประสบการณ จะผานพนไปได
ตองเอาชนะใจตนเองดวยการประพฤติปฏิบัติดังนี้
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(๑) ตองทํางานดวยใจ ดวยวิธีการอันเลิศโดยไมหวัง
ผลเลิศ

(๒) ตองใชอิทธิบาท ๔ (หัวใจแหงความสําเร็จ) เปน
เคร่ืองสนับสนุน คือทํางานดวยใจรัก (ฉันทะ) ทํางานดวย
ความพากเพียร (วิริยะ) ทํางานดวยใจจดจอ (จิตตะ) และ
ใชปญญาไตสวนงานที่ทํา (วิมังสา)

(๓) ตองทาํงานใหแลวเสร็จทนัเวลา ดวยการเวนอบายมุข
(๔) ผลงานเขาตา คือ เจานายพอใจ ผูใชบริการพึงใจ

เปนที่เรียกหาเรียกใช
และ (๕) ทํางานเพ่ืองาน
ผูตอบปญหามีงานใหทําตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๓ เรื่อยมา

จนทุกวันน้ี ยังทํางานอยูอยางไมมีวันจบส้ิน มิไดเคยคิดทอแท
หรือคิดทอถอยตอปญหาของงานแตอยางใด ยังตองทํางาน
เร่ือยไปตราบยังมีลมหายใจเขา-ออกจากรางกายน้ี ทั้งนี้
เปนเพราะผูตอบปญหาเอาชนะใจตนเองไดนั่นเอง

ปญหามีอยูวา ผูถามปญหาจะยอมแพใจตัวเอง (แพกิเลส
ที่มีอยูในใจตน) หรือจะเอาชนะใจตัวเอง จงเลือกเอาตามท่ี
ชอบๆ เถิด 
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๓. แกปญหาไดถูกทาง

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง วรอุไร
ดฉินัไดทาํกรรมชัว่ มจีติคิดอกศุล คดิรษิยาและคดิฟุงซาน 

จึงมีปญหากับเพ่ือนรวมงานอยูบอยๆ และหลายเดือนกอน 
เพื่อนรวมงานของดิฉัน ไดไปสอบถามเกี่ยวกับตัวดิฉันกับ
พระอาจารยทานหนึ่ง ซึ่งทานมีญาณสามารถรูความคิดของ
ผู อื่นได และไดกลับมาบอกเลาเกี่ยวกับตัวดิฉันไปจนท่ัวที่
ทาํงาน เมือ่ดฉินัไดรูจงึรูสกึโกรธเพือ่นรวมงานและพระอาจารย
ทานนั้นมาก และยังไดกลาวปรามาสทานไวอีกดวย ชวงนั้น
ดิฉันเปนทุกขมาก เพราะเดินไปไหนก็มีแตคนมองดวยสายตา
รังเกียจ จนคิดจะลาออก แตหัวหนารั้งเอาไวไมยอมใหออก
ไมรู จะทําอยางไรกับสถานการณแบบน้ี จนไดมีโอกาสฟง
ธรรมะบรรยายของทานอาจารย ดร.สนอง เห็นธรรม เห็น
อยางไร จึงไดกลับมามองตัวเอง และคิดไดวาดิฉนัควรยอมรับ
ในความผิดของตัวดิฉันเอง และทุกคนเปนเหมือนกระจก
สองใหเห็นความผิดพลาดในอดีต ซึ่งทําใหดิฉันสํานึกผิดและ
กลับมาพัฒนาจิตของตัวเอง ดวยการรักษาศีล สวดมนต
และนั่งสมาธิ ซึ่งสามารถชวยใหจิตใจดิฉันไมฟุ งซานและ
คิดรายกับผูอื่นอีก
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ดิฉันจึงอยากจะเรียนถามอาจารยวา กอนสวดมนต
และน่ังสมาธิ ดิฉันไดสวดบทขอขมากรรมแกพระรัตนตรัย
ทุกครั้ง เพียงพอหรือไมคะที่จะขอขมากรรมตอพระอาจารย
ทานนั้น ถายังไมเพียงพอ อยากขอคําแนะนําจากอาจารย 
ดร.สนอง ดวยคะ

คําตอบ
ควรสวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยกอนนอน

ทุกคืน จะเปนการกระทําที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ยังมีจิตไมมั่นคง
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ สวนเรื่องการขอขมากรรม
ที่เคยปรามาส (ดูถูก) คนอ่ืนไว กระทําเพียงคร้ังเดียวก็พอ แต
หลงัจากการขอขมากรรมแลว ตองรักษาสัจจะ มใิหการปรามาส
อื่นใดเกิดขึ้นอีก

ผูใดมีศีล ๕ และมีสัจจะคุมใจ ความศักดิ์สิทธิ์ยอมเกิดกับ
ผูนัน้ คนทีม่คีวามศกัด์ิสทิธิ ์ปฏิบตัทิาน ศลี ภาวนา จนคณุธรรม
ทั้งสามใหผล ชะตาชีวิต (ดวง) ยอมดีแนนอน 

 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๔
ดร.สนอง วรอุไร

๑๘

๔. ปฏิบัติธรรมใหสุด

คําถาม
กราบ อ.ดร.สนอง วรอุไร
หนูสวดมนต+นั่งสมาธิดูพองยุบกอนนอน แตไมไดทํา

ทุกวัน วันไหนนั่งสมาธิกอนนอนจะหลับสบายเปนสุขมาก
เบาเหมือนขึ้นสวรรค ไมอยากตื่นเลย แตก็ฝนตัวเองตื่นขึ้น
มาได เมื่อไดยินเสียงนาฬกาปลุก จะบอกตัวเองวาตองต่ืน 
รูสึกวาตื่นลําบากเพราะฝนกับกิเลสคืออยากนอนมากๆ

พอชวงเดือนน้ีมันแยมาก เพราะหนูนอนต่ืนสาย ๔-๕ 
คร้ัง/เดือน และยังมีเกือบสายอีกหลายคร้ัง เนื่องจากหนู
หลับแบบไมรู สึกใดๆทั้งสิ้น ศีรษะถึงหมอนนอนดูพองยุบ
ไมเกิน ๕-๑๐ ครั้งก็หลับ ไมไดรู สึกเปนสุขในการนอน แต
รู สึกเหมือนวาตายแลว (จะรู สึกถึงสุขเวทนาบางเล็กนอย
ตอนท่ีตื่นแลว) นอนท้ังคืนต่ืนมาก็เหมือนนอน ๕ นาที
ตอนเชานาฬกาปลุกดังจนดับไปก็ไมรู ตัว นาฬกาดังซํ้าอีก
ทุกๆ ๑๐ นาที อีก ๔-๕ รอบดังจนดับก็ไมไดยินเสียงใด
ทั้งสิ้น หนูคิดวาสติออนไป ตอนที่เราตื่นก็พยายามกําหนด
อิริยาบถใหมากขึ้น เพิ่มนาฬกาปลุกเปน ๓ เครื่อง ก็แกไข
ตัวเองไมไดเลย จนเร่ิมกังวลหลับยากข้ึน เพราะรูสึกวาตอน
จะนอนจะฟุงจะคิดตลอดกลัวไมตื่น
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แตหนูก็พยายามเจริญสติไวกอน กําหนดอิริยาบถให
มากๆ เขาไว จนความฟุงหายไป แตอาการต่ืนลําบากไมหาย 
จนเมื่อ ๒ วันกอนก็ตื่นสายอีก เพราะไมไดยินอะไรเลย เวลา
จะตื่นจริงๆ เหมือนมันมีความรูสึกกระตุกที่ใจ เหมือนมีแรง
ดึงอะไรสักอยาง คิดวาเปนจิตมาจากท่ีไกลๆ ดึงเขามาหาตัว
แลวกร็ูสกึอึง้ๆ ไมมอีะไรอ่ืนเลย มแีตความรูสกึวารูอะไรสักอยาง
แตก็ไมรูวาคืออะไร คิดวาอึ้งอยูนาน ๒-๓ อึดใจ จึงรูถึงผัสสะ
คือเสียงนาฬกากระทบหูขางขวา กระทบแรงและชัด เสียง
วิ่งจากหูเขาที่ใจ รูขึ้นมาวาคือเสียงนาฬกา กําหนดยินหนอ
ตื่นหนอ ตองตื่น แลวจึงต่ืน

๑. ตอนที่รูวามีอะไรสักอยางหนึ่งแตไมรูวาคืออะไร ใช
จิตหรือไม ถาใช ทําไมมีแตจิต ไมมีตาดูนาฬกา ไมมีหูไดยิน
เสียง เพราะชวงเวลานั้นๆ นาฬกามันก็กําลังดังอยูตลอด 

๒. ตอนท่ีรูถึงเสียงกระทบหู ยินหนอ ตื่นหนอ แลวจึง
ตื่น มันเปนไปเองโดยไมไดตั้งใจกระทํา เหมือนมันบริกรรมเอง 
อยางน้ีจะใชสติหรือไม หรือความเคยชินคะ 

๓. อาการท่ีหนูเปนเกิดจากอะไร ตองแกไขอยางไรจึง
ถูกตอง แบบไมกลับมาเปนอีกเลย 

๔.  เคยมคีนนัง่สมาธแิลวเขาฌาน แลวตายไปเลยไหมคะ 
๕.  ตอนนี้หนูเกิดความรูสึกกลัวมันดูด กลัวหายไป ไม

กลับ เพราะถึงแมนั่งตอนกลางวัน ไมไดนั่งแลวนอน แตนั่ง
ไมเกิน ๑๕ นาที พองยุบก็หาย เปนวางมันไมมีอะไรๆ ก็
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กําหนดวางหนอๆๆ ก็จะรูถึงผัสสะไมอยางใดก็อยางหน่ึง แต
มีปญหาอยูที่วา บางทีพองยุบหายแลวมันไมรูสึกตัววา ตอนน้ี
หายแลว ตอนน้ีวางแลว ตอนนี้กําลังทําอะไร อยางไร มัน
เหมือนสิ้นสติหายวับไปเลย หนูกลัวมาก ตอนจะเริ่มนั่งสมาธิ
ตองใชความกลา ตองเพิ่มกําลังใจใหตนเองมากๆ เลย หนูตอง
แกไขอยางไรคะ 

คําตอบ
(๑) จิตมีหนาท่ีรู คิด นึก ผูที่พัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) 

จนเขาถึงปรมัตถวิถีแลว จิตยอมรับเอาสภาวะสิ่งกระทบที่
ไมมีสมมติบัญญัติเขาปรุงอารมณ ผลท่ีเกิดขึ้นคือ จิตไมรูวา
สิ่งกระทบน้ันคืออะไร ดวยเหตุผลเชนน้ีผูตอบปญหา จึงไม
อนุญาตใหผูขอ นําเอาวรรณกรรมเร่ือง “ตามรอยพอ” ที่เขียน
โดยประธานชมรมกัลยาณธรรม และใหสัจธรรมท่ีเปนสาระ
กับชีวิตโดยผูตอบปญหา ไปประกวดวรรณกรรมดีเดนยังไงละ

(๒) ที่บอกเลาไป เปนการทํางานของสติ
(๓) เปนเพราะผูถามปญหา ไดพฒันาจิตจนเขาถงึปรมัตถ

ธรรมของส่ิงที่เขากระทบจิต (ไมมีสมมติบัญญัติปรุงแตง)
ความรู  เห็น เขาใจเชนนี้ ไมจําเปนตองแกไขใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะเมื่อพัฒนาจิตจนเขาถึงโลกุตตรญาณท่ีสูงขึ้น ปญหา
เชนน้ียอมหมดไปเปนธรรมดา
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(๔) คําวา “ญาณ” หมายถึง ความรูสูงสุดท่ีเกิดข้ึน
กับจิตที่พัฒนาแลว สวนคําวา “ฌาน” หมายถึง สภาวะ
ที่จิตสงบประณีต (อัปปนาสมาธิ) ที่เกิดจากการพัฒนาจิต
ตามแนวของสมถกรรมฐาน

ดังน้ันคนที่เขาถึงญาณแลวตายจึงไมมี แตคนที่เขาฌาน
แลวทิ้งขันธลาโลก (ตาย) จึงมีได ดังตัวอยางการเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานของพระพุทธโคดม การเขานิพพานของ
พระอานนทพุทธอุปฏฐาก การเขานิพพานของพระมหาปชาบดี
ภิกษุณี ฯลฯ

(๕) สิ่งที่บอกเลาไปจะหมดไปได ตองพัฒนาจิตใหมีกําลัง
ตานมาร ดวยการเจริญพละ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและ
ปญญา) อยู เสมอ แลวปรับศรัทธากับปญญาใหมีกําลัง
ใกลเคียงกัน ปรับวิริยะกับสมาธิใหมีกําลังใกลเคียงกัน สวน
สติตองพัฒนาใหมีกําลังมากท่ีสุด จนสามารถระลึกไดทัน
ความกลัวที่เกิดขึ้น แลวปญหากลัวมันดูด กลัวมันหายไป
จะไมเกิดขึ้น 
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๕. สิ่งศักด์ิสิทธิ์

คําถาม
ขอรบกวนทาน ดร. ใหความรูในเรื่อง “กรรมนั้นอยูที่

เจตนา”
“ผูทํามีเจตนา” มีหลักการที่พระพุทธเจา ไดตรัสไวใน

นิพเพธิกสูตร ฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย วา... 
“เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ”... แปลวา ภิกษุทั้งหลาย 

เรากลาววาเจตนาเปนกรรม
..เจตนา...... ไดแก ความตั้งใจหรือความรับรู ซึ่งแบง

ไดเปน 3 อยางคือ... 
๑. บุพเจตนา...เจตนากอนทํา 
๒.  มุญจนเจตนา...เจตนาในเวลาทํา 
๓.  อปราปรเจตนา...เจตนาเมื่อไดทําไปแลว
คําถามคือ ๑. คนที่มีเจตนาเพราะปวยทางจิต อาจจะ

มากบางนอยบาง คิด พูด ทํา ไมดี หรือใดๆ ก็แลวแต แตเปน
เพราะปวยทางจิต ซึ่งในการตีความเรื่องเจตนาอาจจะลําบาก 
ในสวนนี้ขอรบกวนทาน ดร. ชวยวิเคราะหดวยครับ

๒. ผูปวยบางคนไมสามารถหยุดความคิดของตัวเองได
ไปนึกอะไรไมดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (นาจะเปนโรคท่ีเรียกกันวา
“โรคยํ้าคิด ยํ้าทํา”) กรณีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะถือไหมครับ
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คําตอบ
(๑) คําวา “เจตนา” ตามที่พระพุทธโคดมไดตรัสไว

ตองเปนเจตนาท่ีมีสติเปนฐานรองรับ คนท่ีมีอาการเจ็บปวย
(อาพาธ) ทางจิต เปนคนท่ีมีจิตขาดสติ

(๒) คําวา “สิ่งศักด์ิสิทธิ์” หมายถึง สิ่งที่เปนของควร
เคารพเล่ือมใส แมสิ่งศักด์ิสิทธิ์นั้นเปนรูปนามที่มีความเห็นผิด 
แตสามารถหย่ังรู ความคิดของคนอ่ืนได ความคิดปรามาส
(ดูถูก) ยอมเปนโทษกับผูที่มีอกุศลมโนกรรมได 

๖. จิตยายที่อยู

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารยสนอง วรอุไร 
ตามที่ผมเขาใจวาทุกอยางเปนสิ่งสมมุติ มีแตจิตที่

วนเวียนไปตามวัฏสงสาร อยากจะถามวา จิตเพิ่มข้ึนไดหรือ
เปลาครับ ตามความเขาใจของผมจิตลดลงได จากการท่ี
พระทานบรรลุอรหันต ไมกลับไปเกิดอีก หลุดออกจากวงจร
วัฏสงสาร แสดงวาจิตมีจํานวนอยูจํานวนหนึ่งเพิ่มขึ้นไมได
แตลดลงได คําถามอาจไมคอยเปนประโยชนแตมีความของใจ
มานานแลวครับ 
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คําตอบ
ความจริงในขั้นปรมัตถสัจจะ ยอมเห็นทุกสิ่งทุกอยางใน

วัฏสงสารเปนสิ่งสมมุติ รวมถึงจิตที่มีสิ่งเศราหมอง (กิเลส) 
สั่งสมอยูภายในดวย สําหรับ คําถามที่วา จิตเพิ่มไดหรือเปลา 
ตอบวา ในวัฏสงสารเพิ่มไมได แตยายที่อยูได คือ ยายจาก
วัฏสงสาร ไปอยูในสภาวะที่เรียกวา นิพพาน 

๗. หลับเมื่อไร

คําถาม
กราบเรียนถาม ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ 
ชวงนี้กระผม เดินจงกรม ๑ ชม. นั่งสมาธิ ๑ ชม. พยายาม

ทําใหไดตลอดในแตละวัน การเดิน และนั่ง ก็รูสึกวา มีอารมณ 
ไมวุ นวายเทาไหร จากที่ผานมา เวลานั่งสมาธิก็กําหนดได
งายขึ้น เย็นในจิตใจมากขึ้น เวลานั่ง ตอนนี้ไมคอยไดยืดหลัง
บอยแลว เพราะไมวาจะไปทํางานหรือที่บานจะนั่งบังคับให
หลังตรงตลอด ตอนน้ีนั่งหลังงอ ไมคอยไดแลว รู สึกวา
จะอัตโนมัติ ยืดข้ึนตลอด โดยไมตองบังคับใหยืดตัวตรง
พระอาจารยที่ไดสอนกรรมฐานทานใหจับอาการหาว ก็ทําได 
อาการหาวหายไปโดยไมตองกั้นเลยครับ แตจับหลับยังทํา
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ไมไดครับ มีแคเล็กนอยที่หูดับไปไมไดยิน แว็บเดียวครั้งเดียว 
แตก็ไมไดติดใจมากครับ 

อยากจะถาม ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร คือเวลา
ผมน่ัง รูสึกวาอยูกับท่ี อารมณอยูกับที่ กระผมควรจะตอไป
อยางไรดคีรับ

คําตอบ
ตอบวาปญหาจะหมดไปได ตองพัฒนาจิตใหมีกําลัง

ของสติกลาแข็ง ซึ่งในครั้งพุทธกาล พระพุทธโคดมไดตรัส
ถามภิกษุที่อยูแวดลอมวา

พระพุทธโคดม : ภิกษุ เธอเจริญสติ (มรณสติ) อยางไร
ภิกษุที่ ๑ : เราพึงเปนอยูชั่วขณะคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง
ภิกษุที่ ๒ : เราพึงเปนอยูชั่วขณะฉันบิณฑบาตม้ือหนึ่ง
ภิกษุที่ ๓ : เราพึงเปนอยูชั่วขณะเคี้ยวขาวคําหนึ่ง
พระพุทธโคดม : ตามที่กลาวมาทั้งหมด ยังชื่อวาเปน

ผูประมาท เธอพึงเปนอยูชั่วขณะ ลมหายใจเขาแลวหายใจ
ออก หรือลมหายใจออกแลวหายใจเขา

ผู ใดประพฤติไดผลเปนเชนน้ีแลว ยอมระลึกไดทันวา
กอนท่ีจิตจะเขาสูภวังค (ไมเกิด-ไมดับ) หรือเรียกวานอนหลับ
อยางแทจริง ยอมรู เห็น เขาใจไดวา ตนเองไดหายใจเอาลม
เขาสูรางกาย หรือหายใจเอาลมออกจากรางกาย 
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๘. วิบากของกรรมเกา

คําถาม
เรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
เมื่อประมาณ ๑๐ วัน มาน้ี หนูรับทราบผลการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน ชวงเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม ที่ผานมา 
ซึ่งผลการพิจารณา ปรากฏวาหนูเปนเพียงคนเดียวที่ไดครึ่งขั้น 
คนอื่นไดหน่ึงขั้นหมด ทั้งที่หลายคนเขาทํางานทีหลังหนู และ
ผลงานหนูก็ไมไดดอยกวาใคร ที่ผานมาหนูคิดวาตั้งใจทํางาน
อยางดีที่สุด แตไมไดหวังวาจะตองไดขั้นนูนข้ันนี้ แตผลการ
พิจารณาครั้งนี้ หนูคิดวาไมยุติธรรมเลยคะ ซึ่งไมมีเหตุผล
หรือหลักเกณฑใดเลยตามระเบียบ ที่จะไมพิจารณาหนึ่งขั้น
โดยเขาอางวาหนูลาหยุดเกินกําหนด ซึ่งไปตรวจสอบแลว 
ปรากฏวาไมไดเกินแตอยางใดคะ 

ซึ่งขออางน้ี เขาหวังผลอะไรก็แลวแต ทําใหหนูไดรับ
ความเสียหาย และรูสึกวาไมเปนธรรมกับหนูเลยคะ หนูไมเคย
โกรธเลยท่ีผูมีอํานาจจะพิจารณาใครใหขั้นมากกวา แตที่หนู
รับไมไดคือ หนูไมไดทําอะไรผิดเลย และทุมเททํางาน อยาก
ใหงานออกมาดี ไมไดหวังผลตอบแทนเปนอยางอื่น แตใน
สวนสิทธิของหนู ซึ่งมันตองเปนไปตามขั้นตอนปกติ ผู มี
อํานาจกลับมาทําอยางน้ี หนูรับไมไดจริงๆ คะ 
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ตอนนี้ หนูก็ไดแจง และขอคําอธิบายจากตนเหตุคะ
เขาพยายามไปนับในสมุดเซ็นชื่อ ใหเกินใหไดคะ แตนับยังไง
ก็ไมเกิน แลวเขาก็อางวา รายช่ือตกไป จะแกไขให… ซึ่ง
ถาเขาอางไปอยางน้ัน จะทําใหขั้นเงินเดือนหนูตามหลังคนท่ี
รับราชการทีหลัง ซึ่งไมมีเหตุผลสมควรเลยคะ 

หนูคิดวาดวยอุปนิสัยของหนูที่เปนคนไมคอยพูด จึงทําให
คนเหลานั้นคิดจะทํายังไงก็ได หนูไมไดโกรธท่ีเขาทําอยางน้ี
กับหนู แตอยากจะเรียกรองสิทธิที่หนูควรไดรับตามปกติ ที่
พวกเขาไมมีสิทธ์ิมาทําอะไรตามอําเภอใจไดคะ และเหตุผลท่ี
หนูไมคอยพูด คือ มีความรูสึกวาการพูดแตละครั้งกับบางคน
ก็ไมมีสาระเลย หาประโยชนอะไรไมได แตปกติก็จะพูดในเร่ือง
งาน แตไมคอยจะพูดเลน เฮฮา… และมีความรูสึกวา บางครั้ง
คําพูดกับความรูสึก หรือความนึกคิดในใจของแตละคน มัน
ก็ไมตรงกัน หนูจะชอบทํางานอยูในหองคนเดียวคะ 

หนูไมอยากจะเอาผิดอะไรกับพวกเขาเลย แตการทํางาน
ที่ไมมีความรอบคอบ และไมเปนธรรมก็ไมใชคุณลักษณะของ
ผูมีอํานาจคะ และหนูก็ไมยอมท่ีเขาจะมาทําอะไรตามอําเภอใจ
อยางน้ี 

หนูอยากขอความเห็น และคําชี้แนะจากอาจารยคะ
ตอนนี้หนูกลุมใจมากคะ ขอความกรุณาทานอาจารยเมตตา
หนูดวยนะคะ 

ขอบพระคุณมากคะ จาก ผูถูกกระทํา
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คําตอบ
ผูที่พัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงความรูสูงสุด 

ยอมรู เห็น เขาใจวากฎแหงกรรมมีจริง แลวจึงจะยอมรับ
ผลของกรรมโดยดุษณี และไมโตแยงโตเถียงกับความเห็น
ทางโลกที่ผู บังคับบัญชามอบให ผู ตอบปญหาเคยไดรับ
ประสบการณเชนนี้มากอน และคิดจะลาออกจากราชการ
แตดวยเหตุแหงบุญเกาตามใหผลไดทัน จึงมิไดทําตามท่ีคิด
และต้ังหนาตั้งตาทําแตกรรมดี โดยไมนําไปเปรียบเทียบกับ
คนอื่น ผลปรากฏวา คนที่ไดดีในครั้งนั้น มีชีวิตวิบัติไปตาม
กรรม ตรงกันขามกับผูตอบปญหา ยังคงมีชีวิตสวัสดีมาจน
ทุกวันน้ี

ความไมสบายใจ (กลุมใจ) ใหผลเปนบาป ผูรู ยอมรับ
และยอมชดใชหนี้บาปไปจนกวาจะจบส้ิน นอกจากน้ีผูรูยังเรง
ทําความดี (กุศลกรรม) โดยไมเอาจิตไปผูกติดเปนทาสของ
ผลงาน คือทําความดีเพ่ือความดี ทําความดีโดยไมหวังผล
ตอบแทน นี่คือการทําความดีของผูรูจริงแท 
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๙. เห็นผิด หรือเห็นถูก

คําถาม
กราบอาจารยสนอง วรอุไร ครับ
ผมเปนอีกคนหนึ่งที่มีปญหาชีวิตดานการครองเรือน

เปนเหตุตองใหเกิดการหยารางกัน ทําใหเกิดความทุกขมาก 
สงสารลูกทั้งสองคนที่ตองมาเจอแบบนี้ ผมเชื่อวาเปนกรรม
ที่ทําเอาไว (ก็ยอมรับผลกรรม) แตเน่ืองจากผมตองการท่ี
จะรับลูกมาดูแล เลยเปนเหตุใหตองใหคนกลางมาชวย เพื่อ
ใหทางศาลชวยตัดสินใน เรื่องการอุปการะบุตร เพราะทาง
ภรรยาไมยอมใหผมดูแล เลยทําใหเปนทุกข ผมเลยเปลี่ยน
การดําเนินชีวิตใหมคือ ปฏิบัติธรรม คือทําตามที่อาจารยสอน
ทําถูกกฎหมาย ถูกศีล ถูกธรรม (ศีล สมาธิ ปญญา) เลยมี
คําถามอยากถามอาจารยครับ

ในทางธรรมผมตองทําแบบไหนครับ กับเรื่องบุตรทั้งสอง
คนครับ ขอความเมตตาอาจารยชวยตอบปญหาเพียงขอเดียว
ครับ

คําตอบ
ผูใดพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญาเห็นแจง

ไดแลว ผูนั้นยอมรู เห็น เขาใจวากฎแหงกรรมมีจรงิ และบุตร 
ภรรยา วงศาคณาญาติ ฯลฯ แทจริงแลวเปนเพียงสิ่งสมมุติ
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ที่คนรู ไมจริงไดบัญญัติขึ้น และยึดถือกันวามีจริงเปนจริง
ในคร้ังที่หลวงปูแหวนยังไมมรณภาพ กลุ มบุคคลท่ีมาจาก
ภาคอีสาน ประสงคใหหลวงปูฯ กลับไปโปรดญาติที่อีสานบาง 
หลวงปูแหวน (พระอรหันต) จึงไดพูดตอบไปวา “กูไมมีญาติ” 
เรื่องนี้เปนความจริงแท ผูใดพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จน
เขาถึงโลกุตตรญาณไดแลว ยอมรู เห็น เขาใจความจริงท่ี
เปนสมมติทั้งหลาย ที่คนเห็นผิดไดบัญญัติขึ้นและยึดถือกันวา
มีจริงเปนจริง แลวยอมไมเอาสิ่งสมมุติมาเปนของตัว หรือพูด
ไดในอีกทางหน่ึงวา จิตปราศจากสิ่งที่เปนสมมติบัญญัตินั่นเอง 

 
๑๐. วิธีแกงวง

คําถาม
กราบเทาอาจารยที่เคารพคะ 
หนูเพ่ิงไดมีโอกาสฟงธรรมบรรยายของอาจารย เม่ือ

ไมนานมาน้ี และไดติดตามฟงมาโดยตลอด 
หนูขอกราบขอบพระคุณอาจารย ที่เมตตาเผยแผธรรมะ

ของพระพุทธองค ใหพวกเราไดดําเนินไปสูหนทางท่ีถูกตองคะ 
หนูมีคําถาม กราบขอความเมตตาจากอาจารยคะ 

• หนูฝนรายแทบทุกคืน บางคืนฝนทีละหลายๆ เรื่อง
หนูอยากทราบวาตามพระไตรปฎก สาเหตุแหงฝนราย เกิด
จากอะไรไดบาง แลวตองปฏิบัติตนอยางไรเพื่อใหไมฝนรายคะ 
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• สาเหตุของการทําคุณคนไมขึ้น เกิดจากอะไรไดบางคะ
แลวจกัตองประพฤตตินอยางไรเพ่ือใหดาํเนนิในทางทีถ่กูตองคะ 

•  หนูงวงนอนแบบบังคับไมได แบบไมมีสาเหตุ และ
มักงวงรุนแรง กระทันหัน และบอยครั้งอยูในสถานการณที่
เสี่ยงกับชีวิต เชน ขับรถอยู หนูทราบวาสิ่งท่ีประสบอยูเปน
ไปตามกฎแหงกรรม และหนูพยายามกําหนด พุทโธ และตาม
ตนเองใหทัน เพื่อใหมีสติ แตสติมีขึ้นเพียงช่ัวขณะ แลวกลับ
มางวงมากใหม อาจารยมีอุบายปราบกิเลสความงวงไหมคะ 
ตอนน้ีความงวงเปนอุปสรรคสําคัญของชีวิตหนูมากจริงๆ คะ 
ตื่นก็งวง หลับก็ฝนรายคะ ทุกครั้งที่จะนอนหนูรูสึกเหมือนวา
จะตองตาย และทุกครั้งที่ตื่นนอน เหมือนไดเกิดใหมคะ หนู
กราบขอความเมตตาคะ 

หนูขอใหอาจารยมีสุขภาพที่แข็งแรง เปนเนื้อนาบุญของ
พระพุทธศาสนาตอไปนะคะ ธรรมบรรยายของอาจารย เปน
แสงสวางใหกับผูคนมากมายเหลือเกินคะ 

กราบลาอาจารยดวยความเคารพอยางสูงคะ 

คําตอบ
อารมณฝนรายมีเหตุมาจากจิตใตสํานึก เก็บบันทึกขอมูล

อันเปนอกุศลไวภายใน เมื่อลมตัวลงนอนใกลหลับ ขอมูลได
ถูกสงเขากระทบจิตแลวจิตปรุงเปนอารมณไมดี (ฝนราย)
จึงไดเกิดขึ้น วิธีแกปญหานี้ทําไดสองวิธีคือ
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วิธีที่ ๑. ขณะต่ืนเมื่อสิ่งกระทบไมดี (อายตนะภายนอก)
เขากระทบจิต ตองใหอภัยเปนทานในทุกเหตุที่ทําใหขัดใจ
แลวความรักความปรารถนาใหผูอื่นไดประโยชนและมีความสุข 
(เมตตา) จึงจะเกิดขึ้น แลวถูกเก็บส่ังสมไวภายในดวงจิต ผูมี
เมตตามีอารมณสงบเย็น เปนท่ีรักของมนุษยและอมนุษย
หลับเปนสุข ตื่นเปนสุข นอนหลับไมฝนราย

วิธีที่ ๒. พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนจิตเกิดกําลังสติ
กลาแข็งไดแลว นอนหลับยอมไมเกิดเปนความฝนทั้งดีและราย

สาเหตุที่ทําคุณคนไมขึ้น เปนเพราะจิตขาดสติ อารมณ
ขุนมัวดวยกิเลสจึงถูกสั่งสมไวมากในดวงจิต วิธีแกปญหาน้ี
คอื กอนนอนสวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย หลงัสวดมนต
เจริญสติ (อานาปานสติ) เม่ือกิจกรรมท้ังสองแลวเสร็จ ตอง
อุทิศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวรทุกคร้ัง ผูใดมีศีล มีสัจจะ
มีความเพียร และทําตนเปนผู ใหโดยไมหวังผลตอบแทน
ปญหาทําคุณคนไมขึ้น  จึงจะหมดไปได

พระพุทธโคดม สอนวิธีแกง วงนอนใหกับพระมหา-
โมคคัลลานะ ในทํานองดังนี้

๑. กําหนดนึกถึงความงวงนั้นใหมาก
๒.  หากยังไมหายงวง ตองพิจารณาถึงธรรมท่ีไดยิน

ไดฟงจนขึ้นใจ
๓.  หากยังไมหายงวง ตองทองบนธรรมที่ศึกษาโดย

พิสดาร
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๔. หากยังไมหายงวง ตองใชวัสดุแยงหูทั้งสองขางและ
เอามือลูบตัว

๕.  หากยังไมหายงวง เอาน้ําลางหนา แลวเหลียวซาย
แลขวา แหงนดูดาว

๖.  หากยังไมหายงวง ตองกําหนดจติใหเหน็เปนแสงสวาง
ตลอดเวลา

๗.  หากยังไมหายงวง ตองเดินจงกรมโดยไมหยุด
๘.  หากยังไมหายงวง ตองลมตัวลงนอนแบบสีหไสยา
ในคร้ังที่ผู ตอบปญหาไปปฏิบัติธรรมอยูที่วัดมหาธาตุฯ

แกปญหางวงนอน โดยเอาน้ําเย็นราดหัวราดตัว และเดิน
จงกรมไมเลกิ ผลทีส่ดุความงวงหายไปเพราะเอาชนะใจตนเองได

 
๑๑. เกิดแรงใจ

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนองคะ 
เพิ่งมีโอกาสฟงธรรมที่อาจารยบรรยาย มีแรงฮึดใน

การปฏิบัติธรรมมากเลยคะ แตศรัทธาน้ีมักตั้งอยู ไมนาน
อาจเพราะไมไดรู สึกดวยตัวเอง และไดมีโอกาสไปฟงของ
พระอาจารยเจาคุณโชดกดวยคะ ทานเทศนดีมากๆ เขาใจ
และสนุกมากๆ แตเสียดายมีนอย และตอนนั้นคงใชเทปอัด 
คุณภาพเสียงจึงยังไมดีเทาตอนน้ี 
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ชอบท่ีอาจารย ดร.สนองบอกวา ผมก็มี ๑๐ นิ้วเทากับ
พวกคุณ ผมยังทําได ทําไมคุณจะทําไมได เปนกําลังใจดีมาก
เลยคะ แตก็งงตรงที่อาจารยเคยตอบคําถามคนอ่ืนวา ถาเรา
ไมเคยฝกมาจากชาติกอน เราจะจิตสงบยาก (หรือหนูอานผิด
ไปยังไงกราบขออภัยนะคะ) หมายถึงวาใหเราพยายามแคไหน
ในชาตินี้ก็ไมสงบหรือคะ หรือยังไง 

สุดทายน้ีหนูขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง และมี
ธรรมะดีๆ มาใหพวกเราฟงและเกิดศรัทธาในการปฏิบัติ
ตามนานๆ นะคะ 

คําตอบ
คําวา “ผูที่ไมเคยฝกกรรมฐานมาแตชาติปางกอน ยอม

มีจิตสงบไดยาก” นั้นมิไดหมายความวา ไมสามารถฝกให
จิตสงบเปนสมาธิได แตหมายความวา ตองใชความเพียร
พัฒนาจิต (สมถภาวนา) มากกวาคนท่ีมีประสบการณมา
แตชาติปางกอน หากจะเปรียบเทียบกับการตักน้ําใสโอง
นาย ก. มีกําลังมาก (ฝกมามาก) สามารถตักนํ้าใสโองได
วันละหน่ึงกระปอง (๒๐ ลิตร) นาย ข. มีกําลังนอย (ฝกมา
นอย) สามารถตักนํ้าใสโองไดวันละหน่ึงแกว แตบุคคลท้ังสอง
ตักนํ้าใสโองทุกวันไมเลิก โองของนาย ก. ยอมเต็มดวยนํ้าเร็ว
กวาโองของนาย ข. แตโองทั้งสองยอมเต็มดวยนํ้าเหมือนกัน
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๑๒. แกปญหาถูกทาง

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง 
ขอรบกวนสอบถามอาจารยในเร่ืองการปฏิบัติธรรมวา

หากนั่งสมาธิโดยการบริกรรม ยุบหนอ-พองหนอ จนเกิด
อาการปวด ก็ไปกําหนดท่ีปวดหนอ มีบางคร้ังที่กําหนดปวด
หนอแลว พอเราบริกรรมปวดหนอ ทําใหจิตแทนที่จะจดจอ
กับจุดที่ปวด กลับกระโดดมาท่ีคําบริกรรมแทน อยากเรียนถาม
วาการปฏิบัติถูกตองไหมคะ หากผิดควรแกไขอยางไร 

คําตอบ
เมื่อเกิดอาการปวด แลวกําหนดวา “ปวดหนอๆๆๆๆ”

ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการปวดหายไป แลวจิตเคลื่อนมาจออยู
กับคําบริกรรมเดิม “พองหนอ-ยุบหนอ” ที่ทําอยู ถือวาเปน
การปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองสําหรับผูที่เริ่มมีจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ 
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๑๓. คิดไมออก

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพคะ 
ปจจุบันขาพเจาจะคิดวางแผนงานในอนาคต หรือ

จินตนาการเรื่องอะไรก็ไมคอยจะได เวลาปฏิบัติธรรมที่วัด
หากขาพเจาเร่ิมมีความคิดภาวนาคิดหนอสวนใหญ ๒-๓ หนอ
เร็วท่ีสุดหนอเดียว แลวจอดํา ความคิดหายไป แตอยูบาน
บางทีตองวางแผนการเรียนและงานดวย คิดไมออก เหมือน
ภาพลางๆ วางๆ ไมสามารถชัดเจนและเปนเรื่องราวได แม
ขณะคิดขาพเจาจะไมไดภาวนาคิดหนอ แตถาใหตอบคําถาม
หรือเร่ืองราวในอดีตท่ีผานมาตอบไดจําไดคะ

อยากทราบวาเปนผลจากการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
หรือไม? ดีหรือไมดี? หากไมใช? ขาพเจาควรตองแกไขอยางไร 
อะไรบางคะ 

ขอบพระคุณอาจารยอยางสูงคะ

คําตอบ
คนขาดสติยอมคิดแตเรื่องในอดีตที่ผานไปแลว และ

คิดถึงเรื่องที่ยังไมเกิดขึ้นในอนาคต ความคิดทั้งสองแบบไม
ทําใหชีวิตสมปรารถนาได ดังน้ันผูรูจึงเอาจิตมาจดจอ อยูกับ
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เหตุที่ทําในปจจุบัน ทําเหตุใหถูกตรงแลวความสมปรารถนา
จึงจะเกิดขึ้นไดในวันขางหนา

อกุศลวิบากที่เกิดขึ้นกับผูถามปญหา เนื่องมาจากปฏิบัติ
ธรรมไมสมควรแกธรรม ผูใดพัฒนาตัวเองใหมีศีล (ศีล ๕)
คุมกาย คุมวาจา และคุมใจใหไดทุกขณะตื่น เมื่อนําจิตไป
พัฒนา (สมถภาวนา) โดยมีความเพียรเปนแรงสนับสนุน สติ
ยอมเกิดขึ้นกับผูนั้น แลวปญหาที่ถามไปจะไมเกิดขึ้น นี่คือ
การแกปญหาที่ตนเหตุอยางแทจริง 

 
๑๔. พิสูจนไหม

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพ
ผมจะทําอยางไรดี? ตกงานมาแลว ๖ เดือน, ทุกอยาง

คอยๆ เริ่มเกิดขึ้น จากเมื่อ ๕ ป จับไดวาภรรยามีสามีใหม
ซึ่งเปนเพ่ือนรักของผมเอง จากวันนั้นผมกับเธอจากกันดวยดี 
และไมมีการทะเลาะ แตตองพลัดพรากจากลูก “อันน้ีทุกข
มากๆ ครบั” ทีต่องจากกนัเพราะบานเปนของภรรยา และผมไม
ไดแบงทรัพยสิน ตอนน้ันก็เครียดมากแตก็ “ไมตกงาน”

ชีวิตลุ มๆ ดอนๆ จากนั้นก็เริ่มศึกษาธรรมได ๓ ป
ทางอินเตอรเน็ตบาง หรือหนังสือธรรมตางๆ จนไดไปเรียน
เกี่ยวกับการทําสมาธิ (ทําทุกวันครับและมีพัฒนาการไดดี)
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จากน้ันจูๆ เจานายก็ขอใหออกจากงาน (ผมถามวาผมไมได
ทําผิดอะไร ทําไมคุณทําแบบนี้?) ตอนแรกก็คิดวาจะฟองรอง
แตคิดดูอีกที คงตอกรรมกันไมจบสิ้น ก็เลยรับเงินมาตาม
กฎหมาย

หลังจากตกงาน ก็หางานไดสักพัก ก็เดินทางมาหางาน
ทําที่ประเทศอังกฤษ แตจู ๆ จิตใจผมก็หลนเหมือนไมมีแรง
หวาดกลัว “จิตไมมีกําลัง” เลยตองกลับมาเร่ิมตนที่กรุงเทพฯ
ใหม คนเดียว เพราะถาอยูตอที่ประเทศอังกฤษ ผมคงใชเงิน
เก็บหมดลงเร็วกวาที่คิด เพราะทุกอยางแพงไปหมด และไมขอ
เบียดเบียนผูมีพระคุณครับ (เลยตัดสินใจกลับมา และคิดวาดี
เหมือนกัน ถาไมไปก็เหมือนไมลองคงไมรู) ดวยสภาพจิตใจ
ในตอนน้ีนั้นไมนิ่งเหมือนเม่ือกอน สับสน วุนวาย หวาดกลัว
(จิตไมมีกําลัง) ในระยะเวลากอนหนานั้นและจนถึงปจจุบัน
ผมไดมีการทําบุญ ภาวนา และมีศีลครบ ตามท่ีเคยฟงอาจารย
บรรยายธรรม แตดูเหมือนไมเห็นมีแสงสวางจากปลายอุโมงค
เสียเลย

ไมทราบวาผม ทําอะไรขาดเหลือไปบางครับ รบกวน
อาจารยชวยแนะนําผมดวย
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คําตอบ
ผูใดมีหวงเวลาของชีวิตที่ตองเสวยอกุศลวิบาก อุปสรรค

และปญหายอมเกิดขึ้นเปนธรรมดา หากผูนั้นไมยอมแพใจ
ตนเอง พัฒนาจิต (ทาน ศีล ภาวนา) จนกระท่ังมีคุณธรรม
ทั้งสาม สั่งสมอยูภายในและยอมชดใชหนี้เวรกรรมใหหมด
สิ้นไป ชีวิตใหมยอมพบกับความสวัสดีแนนอน ผูรูไมยอมแพ
ตอโชคชะตา แตหันมาพัฒนาจิตตามท่ีแนะนํา ชะตาดีของชีวิต
ยอมเกิดขึ้นไดในวันขางหนา…สูครับ 

 
๑๕. กําลังสติออน

คําถาม
เรียนอาจารยสนอง วรอุไร
นั่งทําสมาธิยุบหนอพองหนอ เงียบดีแลว สงบแลว

นิ่งแลว แลวเวลามีเสียงดัง เชน ปดประตู รถซ่ิงวิ่งผาน
สะดุงตกใจ ทําอยางไรครับ 

คําตอบ
คนท่ีไดยินเสียงดังแลวตกใจ นั่นเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา 

จิตยังมีกําลังสติออน จึงรับเอาส่ิงกระทบ (เสียงดัง) เขาปรุง
เปนอารมณตกใจ ดังนั้นอารมณ เงียบ สงบ นิ่ง ที่บอกเลาไป
เปนผลมาจากการใชสมองคิด มิไดเกิดมาจากการรู  เห็น
เขาใจดวยจิต 
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๑๖. เขาใจแลว

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
ดิฉันติดตามอานผลงานของทานอาจารยดวยความ

ศรัทธา และตั้งใจจะประพฤติ ตามที่ทานอาจารยสอนคะ
ทั้งนี้  ดิฉันมีเร่ืองขอความกรุณาจากทานอาจารย  ดังนี้คะ 

๑. เคยตั้งจิตอธิษฐานที่เปนความเห็นผิดในเรื่องของ
ความรัก บัดนี้เขาใจแลวตามที่ทานอาจารยกลาวสอน จึง
ขอทราบวิธีถอนคําอธิษฐานท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิเหลานี้ วาตอง
ทําอยางไร 

๒. ตองไปแกคําอธิษฐานทุกที่ ที่เคยไปกลาววาจาไว
หรือไมคะ ทําคนเดียวไดหรือไมคะ 

๓. ขอทราบคําอธิษฐานที่ควรต้ังม่ันคะ
ขอกราบอาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั จงปกปองคุมครอง

ทานอาจารย ใหอยูเผยแพรคําสอนของพระพุทธองคตอไป
ใหนานแสนนานนะคะ

คําตอบ
(๑) ประสงคยกเลิกคําอธิษฐาน สามารถทําไดเหมือนกับ

การขอขมากรรม 
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(๒) ไมจําเปนตองเดินทางไปแกคําอธิษฐานในทุกท่ี เพียง
แตทําเหตุใหถูกตรง แลวขอขมากรรมที่ไมดี ที่ทําไวในทุกแหง
ที่ระลึกไดและท่ีระลึกไมได และขอขมากรรมดวยตัวคนเดียว
เองได

(๓) หากปรารถนานําพาชีวิตใหเขาถึงสิ่งดีงาม หลังจาก
สรางมหาทานแลว ตองต้ังจิตปรารถนา (อธิษฐาน) ใหเกิดมา
พบพุทธศาสนา มีปญญาเห็นถูกตามธรรม และนําพาชีวิตให
พนไปจากความทุกขทั้งปวง 

 
๑๗. แกปญหาผิดทาง

คําถาม
กราบเรียนถาม ดร.สนอง คะ
๑. การกอปปเอกสาร ถายังไมไดรับอนุญาต เทาท่ีทราบ

คือเปนบาป ในกรณีการศึกษา หนังสือ จํานวนมากเปนของ
ตางประเทศ เปนไปไมไดหรอกคะ ที่เราจะซื้อทุกเลม บางเลม
เปนหนังสือหองสมุด เราจะตามซ้ือทุกเลม เปนไปไมได เพราะ
บางเลม เปนหนังสือเกา บางเลมราคาแพงมาก เราซื้อมากๆ 
จะไมไหวคะ อยางน้ีเราก็ตองกอปป แลวจะทําอยางไรคะ
ถงึจะบาปนอยลง เพราะนักศกึษาทัว่ไป ในเมืองไทย เขากอปกนั
ทั้งนั้นคะ เพราะซ้ือทุกเลม มันจะไมไหวนะคะ 
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๒. คนท่ีมีอาการทางจิตเภท เชน หูแวว แตตอนน้ี
ทานยาอยู อาการนั้นหายแลว เปนปกติ แตตอนเขากรรมฐาน 
เชน วิปสสนากรรมฐาน ตองกําหนอตอเนื่อง และอยากนอน
ไดวันละประมาณ ไมเกิน ๔ ชั่วโมงอยางอาจารย ยาท่ีกินน้ี
จะตองระงับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอครบเดือน อาการหูแววจะกลบั
มาปรากฏอยู คือยาที่กินนี้ลดอาการหูแวว แตทานกอนนอน 
เวลากินแลวจะทําใหเคลิ้ม อยากนอนหลับ ถาอยูในกรรมฐาน
เหมือนจะบังคับใหหลับ ทําใหเปนอุปสรรคตอการทํากรรมฐาน 
คือถาทานยา อาการหูแววจะไมมี แตอาการอยากหลับจะ
กลับมา จะทําอยางไรคะ เพื่อจะแกปญหานี้

คําตอบ
(๑) หองสมุดไดจัดหาหนังสือไวใหผูสนใจไดอาน ถือวา

เปนการใหความรูเปนทาน ผูที่เขาไปอานหนังสือในหองสมุด
ไมถือวาเปนบาป และไมจําเปนตองไปซื้อหาหนังสือที่ตน
อานมาเก็บไวเปนของสวนตัว หากเจาหนาที่หองสมุดอนุญาต
ใหกอปปบทความในหนังสือได ไมถือวาเปนบาปเชนกัน

(๒) การปฏบิตัสิมถกรรมฐานมใิชเปนการบงัคบัจติใหหลับ 
แตเปนการทาํใหจติมีอารมณปรงุแตงลดลง ผูใดมสีติปลอยวาง
สิ่งที่เขากระทบจิตได จิตยอมเขาสูภวังค (ไมเกิด-ไมดบั) หรือ
ที่เรียกวาหลับนั่นเอง
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อนึ่ง ความรูของคนโบราณกลาววา “เมื่อ ดิน นํ้า ลม 
ไฟ ของรางกายเขาสูภาวะสมดุลแลว รางกายยอมไมเกิดการ
เจ็บปวย” 

 
๑๘. ครูสอนใจ

คําถาม
กราบเรียน อาจารยที่เคารพอยางสูง 
หนูขอบคุณในเมตตาอันสูงสงของอาจารย ที่ชวยกรุณา

ชี้แนะใหแกผูที่มืดมนในปญญาอยางหนู 
หนูมีคําถามจะรบกวนถามอาจารย ดังนี้คะ 
คุณพอทานชอบด่ืมเหลา เลนการพนัน พูดเพอเจอ และ

ไมคอยมีความซื่อสัตยคะ สิ่งที่นําไปสูความเสื่อมทั้งหลายทาน
ไมละเลย ทานรูผิดช่ัวดีหมดคะแตทานไมทํา หนูกลุมใจมาก
คะ ไมรู จะชวยเหลือทานยังไง หนูพาทานไปปฏิบัติธรรม
หลายครั้ง สื่อธรรมะทุกอยางพยายามสรรหาให ไมวาจะ
เปนหนังสือธรรมะ ซีดีธรรมะ พาไปทําบุญ ทานก็ทําเฉพาะ
ที่อยูตอหนาหนู พอลับหลังก็ทําเหมือนเดิม หนูสงเงินใหทาน
ไวใชจาย ทานก็นําไปซื้อเหลากิน เลนการพนัน ใชในทางที่ผิด 
ไปกอหน้ีไว หนูก็ตามจายให พอจะเอาทานมาอยูดวยทานก็
ไมมา ทานมีปญหาสุขภาพเยอะมากคะอาจารย หนูพยายาม
นําทานไปรักษาตัว แตทานไมดูแลตัวเอง หนูเลยตัดปญหา
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โดยไมสงเงินใหใช เพราะกลัวทานจะนําไปใชในทางที่ผิดอีก
แตดูแลเรื่องอื่นแทน ไมทราบวาหนูทําอยางน้ีถูกหรือเปลาคะ 
แลวหนูควรทําอยางไรถึงจะนําทานเขามา รู เห็น และมีธรรม
ไดคะ อาจารย หนูจนปญญาจริงๆ อาจารยโปรดเมตตาช้ีแนะ
ดวยคะ 

หนูเปลี่ยนลิ้นหัวใจมาใสลิ้นหัวใจเทียมคะ (หนูเปนโรค
ลิ้นหัวใจร่ัว) พอทราบมาบางวา มันมีอายุของล้ินเทียมอยูได
ไมนาน ก็เลยใชชีวิตอยางไมประมาท ศีลหาพยายามใหครบ
สวดมนตทุกวัน หลังสวดมนตหนูจะน่ังสมาธิตอแลวแผเมตตา
ไปวัดเพ่ือปฏิบัติธรรม (ตามแตโอกาสเอ้ืออํานวย) ฟงธรรม
อยูประจํา หนูปฏิบัติธรรมมานานแลวคะ แตรูสึกวาไมกาวหนา
เลย เพราะทุกครั้งที่เขาปฏิบัติธรรมก็จะไดแคความรูสึกสงบ
เฉยๆ แลวหนูเปนลูกคนเดียวที่พอแมพึ่งพาไดในทางโลก สวน
ในทางธรรมหนูชวยพวกทานไมไดเลยหรือ เปนเพราะเหตุนี้
หรือเปลาคะ ที่ทําใหหนูปฏิบัติธรรมไมกาวหนา หนูตองทํา
อยางไรคะอาจารย ขอความเมตตาช้ีแนะดวยคะ 

คําตอบ
ไมสงเงินใหผู อื่นนําไปใชในทางที่เปนอกุศล ไมถือวา

เปนบาป
ผูใดจะหันมาและสนใจพัฒนาตัวเองในทางธรรม ผูนั้น

ตองมีศรัทธาในธรรมใหไดกอน ดังนั้นผูเปนลูก จึงตองพัฒนา
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จิตตัวเองใหมีธรรมคุมครองใจใหไดกอน แลวความศรัทธา
ในธรรมจึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผูเปนพอได

ปฏิบัติสมถภาวนาใหถูกตรงไดแลว ความต้ังมั่นเปน
สมาธิของจิตยอมเกิดขึ้น การปฏิบัติวิปสสนาภาวนาใหถูกตรง
ไดแลว ปญญาเห็นแจงในดวงจิตยอมเกิดข้ึน ทั้งสองแบบ
ของการปฏิบัติเมื่อไดผลถูกตรงแลว จึงจะเรียกวาไดผล
กาวหนา หากไดผลเปนเพียงความสงบเพียงอยางเดียว
ถือวา ความกาวหนาในปญญาเห็นแจงยังไมเกิด

ฉะนั้น ผูใดปรารถนาใหการพัฒนาจิตไดผลเต็มรอย ตอง
ทําจิตที่ตั้งมั่น ไปพัฒนาตอดวยวิปสสนาภาวนา แลวโอกาส
มีปญญาเห็นแจงจึงจะเกิดข้ึนได ผูที่ชวยตัวเองไดอยางนี้แลว 
โอกาสท่ีจะชวยผูอื่นใหเขาถึงมรรคผล ยอมมีไดเปนได 

 
๑๙. บานใกลเรือนเคียง

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง ที่เคารพ
ดิฉันมีปญหาที่จะรบกวนใหทานแนะนําคะ คือวาคุณพอ

ของดิฉันมีพี่นองหลายคน มีนองสาว ๒ คน ยังไมมีครอบครัว 
อายุ ๕๐ ปขึ้น อยูคนละบานกับครอบครัวหนู แตบานเรา
อยูใกลกัน ทั้ง ๒ คน ดูแลปูกับยา ปูเดินไมไดตองคอยอุม
อาบนํ้า แตยาเพิ่งเสียไปเมื่อไมนานนี้ แตครอบครัวหนูก็จะไป
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มาหาสูกันทุกวัน หลังจากยาเสียไมนาน พอของหนูก็มีปญหา
กันแรงมากกับอาทั้ง ๒ คน ไมมีใครยอมงอกัน ทําใหพอไมได
ไปหาปูเหมือนเคย พอของหนูหนักใจมาก กลัวบาปที่ไมได
ไปหาปูเลย เพราะปูอายุมากแลว ถาเปนอะไรไปจะเปนบาป
ติดตัว อยากใหทานดร. แนะนําวา พอของหนูควรจะทําอยางไร
ดีคะ เพ่ือไมใหเกิดเวรกรรมติดตัว 

คําตอบ
ผูเปนพอควรพัฒนาจิตใหมีเมตตา ดวยการใหอภัยเปน

ทานในทุกสิ่งท่ีเปนเหตุขัดใจ หากทําไดแลว ยอมมีอารมณ
สงบเย็น (เมตตา) มีมนุษยและอมนุษย เขาใกล 

๒๐. ตองมีสัจจะ

คําถาม
เรียนทานอาจารยสนองคะ 
หนูมีโอกาสไปเจริญวิปสสนาเปนครั้งแรก เมื่อ ๒-๓ วัน

แรกก็เริ่มจะดีแลวคะ แตพอวันตอๆ มา มีนองคนหนึ่งเขา
ชอบมากวน มาแตะตัวเรียกอางวา แมชีใชอยูเรื่อย ทุกครั้ง
ที่เขาอยูในหองนั้น เขาก็มากวนเรื่อยๆ ในใจนึกวายังเปน
เด็กอยู ตอนจะลาศีลก็อโหสิใหเขาตอหนาพระพุทธรูปไปแลว
ละคะ เพราะในใจก็คิดวาเราคงเคยไปรบกวนเขามากอน เขา
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เลยมากวนเราบาง เลยอโหสิไปนะคะ แตมาตอนนี้ก็รู สึก
เสียดายเวลาท่ีมีโอกาสไดไป และนึกโมโหเขาอยูเปนเนืองๆ
ก็เลยอยากถามทานอาจารยสนองวา

๑. การอโหสิกรรมท่ีผานไปแลว และ ณ ปจจุบันเรา
ยังแอบเคืองๆ นองเขาอยูเปนบาปไหมคะ แลวผลอโหสิกรรม
จะเปนผลสําเร็จไหมคะ และจะเปนบาปหรือไม หรือที่หนูคิด
เสียดาย โมโห เปนเพียงสัญญาคะ (เพราะตอนปฏิบัติก็แอบ
เสียดายเวลาและโมโหเหมือนกันคะ) 

๒.  ถาเราเคยปรามาสพระที่มีคุณธรรมสูงๆ แตไมได
ตั้งใจแตประการใด แตเพราะฟุงซาน ถาจะขอขมาทาน เรา
จะตองทําอยางไรบางคะ จะตองเตรียมอะไรไปขอขมาทาน
บางคะ 

๓. ถาคนเรามีเวรผูกกันมา กระทําชั่วตอกันมา ตาม
กฎแหงกรรมจริงหรือไมคะ ถาจะใหหมดเวรหมดกรรมตอกัน
จะตองอโหสิกรรมใหแกกันและกันทั้ง ๒ ฝาย ถึงแมฝายใด
อโหสิกรรมให แตอีกฝายไมอโหสิกรรม ฝายท่ีไมอโหสิกรรม
ก็จะตามราวีอยูอยางนั้น จริงหรือคะ 

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยสนองคะท่ี
เมตตา และหนูเองเคยมีอคติกับอาจารย สุดทายนี้หนูกราบ
ขอโทษ ขออโหสิกับอาจารยดวยนะคะ
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คําตอบ
(๑) เมื่อใดจิตมีอารมณขุนเคือง (เสียดาย โมโห) เกิดขึ้น 

เมื่อนั้นบาปไดเกิดข้ึน ผูรูยอมใหอภัยเปนทานในทุกเหตุที่ทําให
ขัดใจ แลวเมตตายอมเกิดข้ึนตามมา อารมณขุนเคืองจึงจะ
หายไปได หรือหากรู จริงแทวาตนเคยทํากรรมไมดีไวกอน
เมื่อกรรมใหผลเปนอกุศลวิบาก ตนยอมยอมรับผลของกรรม
โดยดุษณี จนกวาหนี้เวรกรรมจะชดใชไดหมดส้ิน

(๒) นําดอกไม ธูปเทียนหรือพวงมาลัย ไปสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ แลวสวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เมื่อ
สวดจบแลว ตองกลาววาจาขอขมากรรมที่เคยปรามาส (ดูถูก) 
พระผูทรงคุณธรรมสูง หลังจากขอขมากรรมแลวตองมีสัจจะ
ไมปรามาสผูอื่นใดอีกตอไป

(๓) กฎแหงกรรมมีจริง และมีผลตอชีวิตของสรรพสัตว
จริง สวนอโหสิกรรมตองรับรู ดวยกันทั้งสองฝาย แตการ
อโหสิกรรมที่ดีที่สุดคือ พัฒนาจิตตนเองจนเห็นสรรพสิ่งเปน
อนัตตาไดแลว หนี้เวรกรรมยอมหมดโอกาสใหผลในชาติหนา
ได 
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๒๑. ไมมีคําวา...ถา

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพ
หนูอยากถามวาหนูนั่งสมาธิสายยุบหนอ พองหนอ มีอยู

ครั้งหน่ึงสามารถกําหนดไดทัน นั่งไดถึง ๒ ชั่วโมงแตเหมือน
นั่ง ๕ นาที อาการที่เกิดขึ้นเปนสมาธิขั้นใด แลวตอนนี้หนู
นั่งสมาธิไดดีขึ้น เนื่องจากตอนกลางวัน พยายามกําหนดสติ
ใหรูตัวแบบของหลวงพอเทียน แตหนูไมเขาใจวา ถานั่งสมาธิ
จนจับลมหายใจไมได หนูควรทําอยางไร และการพิจารณา
กฎไตรลักษณ เราควรคิดนึกเหตุการณเอาเอง หรือรอให
ความคิดมันเกิด แลวดู พิจารณาการนั่ง กําหนดเวทนา
เราควรตองอดทนจนมันแตกไปหรือไม บางทีทนไดแค ๒
ชั่วโมง ก็ทนไมไหว 

กรุณาชี้แนะดวยคะขอบคุณมากคะ 

คําตอบ
อาการที่เกิดขึ้นเปนสมาธิขั้นที่เรียกวา จิตตั้งม่ันแนวแน

(อัปปนาสมาธิ) ควรถอยจิตใหลงมาต้ังม่ันอยูในระดับจวน
แนวแน (อุปจารสมาธิ) ดวยการอธิษฐานจิตกอนน่ังภาวนาวา 
เมื่อใดจิตเขาถึงความต้ังม่ันแนวแนแลว ใหถอนจิตมาต้ังมั่น
เปนสมาธิในข้ันจวนแนวแน แลวจิตจะเกิดผัสสะอยางใด
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อยางหน่ึงท่ีเก่ียวกับ กาย เวทนา จิต หรือธรรม ตองใชจิต
ตามดูผัสสะวาดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เมื่อใดผัสสะเขาสู
ความเปนอนัตตา ปญญาเห็นแจงในผัสสะนั้นจึงจะเกิดขึ้น
ทุกผัสสะตองพิจารณาตามหลักการนี้ 

อนึ่ง พุทธศาสนาเปนเรื่องของเหตุและผลจึงไมมีคําวา 
ถา..... 

๒๒. อยากปดอบายภูมิ

คําถาม
กราบเรียนอาจารยสนอง วรอุไร ที่เคารพอยางสูง 
เมื่อผมไดไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดแหงหน่ึงและเร่ิมเขาใจ

สมมติ และเห็นความเปนอนัตตา โดยกอนไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดแหงนั้น ผมสงสัยวาสักกายทิฏฐิ และมานะในสังโยชน
๑๐ ตางกันอยางไร เพราะเขาใจดวยปญญาทางโลกวา ไมมี
ตัวตนเราเขาแลวจะมีความถือตัวถือตนไดอยางไร ถาไมมี
สักกายทิฏฐิก็นาจะไมมีมานะดวย และตอนนี้ผมเขาใจแลว
ดวยการโยนิโสมนสิการวา สักกายทิฏฐิตางจากมานะ เพราะ
ผมเขาใจวาความจริงไมมีตัวตนเราเขา มานะเปนอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ผมยงัตองละใหได

ผมมีคําถามคือ 
๑. ที่ผมบอกเลาไปนั้นเปนความเขาใจถูกตรงตามธรรม
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หรือไม ถายังไมใชและผมมีขอที่ตองแกไขประการใด ขอความ
กรุณาอาจารยชวยชี้แนะดวยครับ 

๒. ผมควรปฏิบัติตอไปอยางไรเพื่อปดอบายภูมิใหได
ในชาตินี้ 

คําตอบ
คําวา “สักกายทิฏฐิ” หมายถึง การมีความเห็นผิดวาเปน

ตัวของตน เชน เห็นวารางกายเปนลักษณะที่แสดงถึงภาวะ
การดํารงอยูของคนหรือสัตววามีอยูจริง ตรงกันขาม ผูใดมี
ความเห็นถูกตามธรรม ยอมเห็นวารางกายของคนหรือสัตว
ไมมีอยูจริง เปนเพียงสมมติที่เกิดข้ึนชั่วคราวแลวหายไป ผูที่
เห็นเชนน้ียอมคลายความเห็นผิดลงได

สวนคําวา “มานะ” หมายถึง สําคัญตัวเองวาเปนนั่น
เปนนี่ เชน ฉันเปนคนวรรณะสูงสุด (พราหมณ) เธอเปนคน
ชั้นตํ่า (ศูทร) จะมาเปนนักบวชอยางฉันไมได

(๑) ผูใดเห็นถูกตามธรรมวา เม่ือไมมีตัวตนเราเขาแลว 
ความถือตัวถือตน ยอมหมดไปจากใจ

(๒) หากผูถามปญหาประสงคจะปดอบายภูมิ ตองใช
ปญญาเห็นแจงกําจัดอยางนอย สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ
สีลัพพตปรามาส ใหหมดไปจากใจไดเม่ือใด ตายแลวจะไม
ลงไปเกิดในทุคติภพ (ปดอบายภูมิ) ตายแลวเกิดอีกไมเกิน
เจ็ดชาติ จิตวิญญาณยอมโคจรเขาสูภาวะที่เรียกวา นิพพาน 
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๒๓. ความเห็นในธรรม

คําถาม
อยากขอคําแนะนําจากทานหนอยคะ 
คือหนูและเพ่ือนไดไปคายน่ังสมาธิกับทางชมรมของ

มหาวิทยาลัย หลังจากกลับมา เพื่อนคนน้ันก็ไดนั่งสมาธิ
ตอเนื่อง และไดพบความอัศจรรยบางอยางขณะนั่งสมาธิ จึง
คิดวาชมรมนี้สามารถเปนที่พึ่งใหกับเขาได และจากนั้นได
ทุมแตเวลาสวนใหญไปกับทางชมรม ชวยงานพี่ๆ ในชมรม
จนไมคอยไดเขาเรียน ถึงกับตองทิ้งคาบเรียนหลายวัน เพื่อไป
จัดงานของทางชมรมน้ี 

หนูคิดวาการปฏิบัติธรรมและการน่ังสมาธิที่เขาทําเปน
สิ่งที่ดี ถาไมติดตรงท่ีพี่ๆ ในชมรมใชงานเพ่ือนของหนู หนัก
เกินไปสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหน่ึง และเพ่ือนหลาย
คนสังเกตถึงพฤติกรรมของพี่กลุมนั้นวา เครงกับวัดๆ หนึ่งจน
มากเกินไป และพูดถึงคนท่ีออกจากชมรมน้ีไปในทางท่ีไมดีเลย 
(หนูก็กลัวโดนเอาไปพูดไมดีเหมือนกัน เพราะไมคอยไดชวย
งานชมรม) หนูเตือนเพื่อนหลายครั้งแลวเขาก็ยังไมยอมเชื่อ 
เพราะเขาเปนคนคอนขางจะหัวแข็งไมเปล่ียนความคิดอะไร
งายๆ แตอยูๆ ก็มาทุมเทชีวิตใหกับชมรมน้ี อยางไมลืมหูลืมตา 
ไมรู วาเกิดเหตุการณแบบน้ีไดอยางไร เพื่อนหลายคนเตือน
แลวก็ไมไดผล 
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ทานเปนผูที่มีปญญามาก ไดโปรดกรุณาแนะนําดวยวา
จะบอกเพ่ือนคนนี้อยางไรดี หรือวาเร่ืองน้ีเปนเรื่องท่ีเขา
กระทําไดถูกตองแลวไมตองทําอะไร หรือวาเปนเพราะหนู
อิจฉา ที่เพ่ือนใหความสําคัญกับชมรมน้ีมากกวาหนู หนู
จึงคิดมากไปเอง ทั้งๆ ที่เพื่อนอาจทําถูกแลว 

ขอความกรุณาชวยใหคําแนะนําในการลดความอิจฉานี้
ดวยคะ ตอนนี้เพื่อนหนูยอมละทิ้งการเรียนหมด แลวยอม
หลุดทุน พสวท. เพื่อทุมเทกับงานชมรมไปแลวคะ

คําตอบ 
ผูเห็นผิดยอมไมรับผิดชอบตอหนาที่ (เรียนใหสําเร็จ)

ตามความคาดหวังของผูอุปการะ และผูมีความเห็นถูก ตาม
ธรรม (สัมมาทิฏฐิ) ยอมไมเขาไปกาวลวงในชีวิตของใคร
ผูใด เวนไวแตวา ผูเห็นผิดเกิดเปล่ียนความคิดหันมาศรัทธา
ในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม จึงทุมเทใหกับสิ่งดีงาม และยอมรับ
คาํตักเตือนของผูหวังดีได 
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๒๔. คนอยากรู

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพคะ
หนูฝกสมาธิมาไดหลายปแลว ก็พบวาแบบพองหนอ

ยุบหนอ ก็เหมาะกับหนูนะคะ แตหนูทราบมาวามีการฝก
สมาธิแบบกสิณดวย หนูอยากลองฝกดูบางนะคะ อาจารยวา
หนูจะเปลี่ยนดีไหมคะ แลวหนูควรจะฝกกสิณแบบไหนดีคะ 

กราบขอบพระคุณอยางสูง 

คําตอบ
กรรมฐานบทใด เมื่อนํามาใชพัฒนาจิต (สมถภาวนา)

แลวทําใหจิตตั้งมั่นเปนสมาธิได กรรมฐานบทน้ันยอมเหมาะ
กับจิตของผูปฏิบัติ ผูถามปญหาไดใชบทกรรมฐาน พองหนอ-
ยุบหนอ มาพัฒนาจิต แลวทําใหจิตตั้งม่ันเปนสมาธิได ควร
ใชกรรมฐานบทนั้นตอไป และตอยอดดวยการพัฒนาจิต 
(วิปสสนาภาวนา) ตามแนวของสติปฏฐาน ๔ แลวปญญา
เห็นแจงจึงจะเกิดขึ้นได 
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๒๕. ไมตรงเจตนารมณ

คําถาม
๑. คําวา “บอกบุญ” ในกรณีที่วัดต้ังตูรับบริจาคที่ระบุ

ปาย เชน “คานํ้า คาไฟ” ถือวาเปนการบอกบุญหรือเปลา
ชวยอธิบาย 

๒. ถาพระนําเงินที่ไดจากตูบริจาคไปใช นอกเหนือจาก
ที่ปายบริจาคระบุไว เชน 

 ๒.๑ ปายระบุวา คานํ้า คาไฟ แตนําไปซอมแซม
ปฏิสังขรณวัด ไดหรือไม ชวยอธิบาย 

 ๒.๒  ปายระบุวา คานํ้า คาไฟ แตนําไปสงเคราะห 
ชวยเหลือ คน ชาวบาน ที่เดือดรอน ไดหรือไม ชวยอธิบาย 

 ๒.๓  ถาพระหรือผูที่ทําหนาที่ในการใชจายเงินที่ได
จากตูบริจาค ที่จิตท่ีไมยึดติดในมูลคาของเงิน นําเงินไปใชจาย
ทั่วๆ ไป ไมตรงกับวัตถุประสงคที่ตูบริจาคระบุไว ไดหรือไม 
เพราะอะไร และจะมีผลอยางไร ชวยอธิบาย 

ขอบพระคุณอยางสูงครับ

คําตอบ
(๑) คําวา “บอกบุญ” หมายถึง ชักชวนใหมาทําบุญ

ดวยกัน ใครผู ใดศรัทธาใหทรัพยเปนทาน (คานํ้า คาไฟ)
ก็สามารถนําเงินไปใสลงในตูรับบริจาคได
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(๒) ตูรับบริจาคระบุวา จะนําไปจายเปนคานํ้า คาไฟ
แลวมีผูศรัทธานําเงินไปใสลงในตูรับบริจาคดังกลาว ดวยมี
เจตนาใหทรัพยเปนทานเฉพาะคานํ้า คาไฟเทานั้น

 ๒.๑ หากผูที่มีหนาที่รับเงินบริจาค ไปใชซอมแซม
ปฏิสังขรณวัดสามารถทําได แตผลที่เกิดจากการกระทํา
ดังกลาว ไมตรงกับเจตนารมณของผู บริจาค การกระทํา
ในลักษณะนี้ใหผลเปนบาป

  ๒.๒ เชนเดียวกับขอ ๒.๑ ผลจากการทํากรรม
ไมตรงกับเจตนารมณของผูบริจาค บางคนเรียกวาเปนการ
ยายฐานเจดีย มีผลเปนบาปเกิดข้ึนกับผูที่ประพฤติเชนนั้น

 ๒.๓  ผูที่มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) สามารถนํา
เงินไปใชในกิจอยางอื่นได แตผูมีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ)
มิบังอาจประพฤติเชนนั้นเพราะเมื่อตายไปแลว บาปยอมมี
พลังผลักดันจิตวิญญาณไปสูทุคติภพได 

 
๒๖. คนกลัวตาย

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร
ผมมีปญหามากมายเลยครับ ดร. คือผมเปนคนท่ีขี้กลัว

มากๆ ผมกลัววาผมจะตาย ทั้งๆ ที่ผมรูวาคนเราเกิดมาตอง
ตาย แตผมยังยอมรับมันไมได มันทําใหผมปฏิบัติไมคืบหนา
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เลยครับ เพราะผมยังมีความกลัวใชไหมครับ ผมเปนคนที่มี
สมาธิสั้นมากเลยครับ ไมสามารถน่ังนับลมหายใจไดนานๆ 
ดร.ชวยช้ีแนะแนวทางใหผมอยางละเอียดหนอยไดไหมครับ 
เพราะผมรูตัววาผมมีความกลัวเปนอารมณอยูทุกๆ วัน เวลา
กลัวผมก็นับลมหายใจแตมันไดแปบเดียวครับ ความกลัวมัน
ทําใหผมนอนไมหลับ กินไมอิ่ม ไมราเริง และก็ทําอะไรๆ ไมได
เต็มที่ ความกลัวของผมก็คือ ผมกลัวภัยธรรมชาติครับ ทุกวัน
นี้มันรุนแรงมาก ผมกลัวมาตั้งแตเด็กๆ เกี่ยวกับพายุและ
ฝนตกหนัก แตตอนนี้มันมีเพิ่มมาหลายอยางแลวครับ ดร.โปรด
มีเมตตา ชวยสงเคราะหผมใหไปในทางที่ตองไปหนอยครับ
ผมตองการความสงบ และไมอยากลงมาเกิดบนโลกใบนี้
อีกแลว แตเปนเพราะผมมีบารมีไมพอ ยังกลัว ยังหวังอยู
อีกหลายๆ อยางนะครับ

ผมอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัด แตผมไมคอยกลาออก
จากบาน เพราะผมเปนหวงแม แมสุขภาพไมคอยจะดี และ
ผมกลัววาออกไปแลว ฝนจะตกหนัก พายุจะมา เลยไมกลา
ไปไหน ดร.เมตตาผมหนอยนะครับ ความกลัวทําใหผมเปน
ทุกขมากแลวครับ ผมมองหาทางออกไมเจอแลวครับ 

ผมมีเรื่องอยากถาม ดร.นะครับ คือวาผมอยากบวช แต
แมไมคอยสบาย ผมควรทํายังไง อีกอยางคือ ภัยพิบัติครั้ง
ใหญกําลังจะเกิดข้ึนจริงหรือครับ ถาจริงเราควรปฏิบัติตัว
ยังไง 
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กราบขอบพระคุณ ดร.สนอง มากๆ เลยครับ ที่สละเวลา
ตอบคําถามของผูที่ตาบอดคนน้ี ใหมองเห็นทางสวางนะครับ

คําตอบ
ความกลัวเกิดขึ้นจากเหตุแหงความไมรูจริง ผูถามปญหา

ควรใชมรณสติ มาเปนองคบริกรรมใหจิตเกิดสติ จึงจะมีโอกาส
พนไปจากความกลัวได

ภัยธรรมชาติไมมีใครสามารถแกไขได แตมีใคร (ผูรูจริง) 
สามารถปองกันตัวเองได ดวยการเอาธรรมะมาคุมรักษาใจ 
ธรรมะเบื้องตนที่บุคคลควรทําใหเกิดขึ้นกับจิตของตัวเอง คือ 
เอาศลี ๕ และสตมิาคุมรกัษาใจใหไดทกุขณะต่ืน เพราะคณุธรรม
ทั้งสอง รักษาคนมิใหประมาท และหากผูใดพัฒนาชะตาชีวิต
ใหเปนผูมีดวงดี ดวยการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา จนคุณธรรม
ทั้งสามใหผลแลว ดวงชะตายอมดีแนนอน

สําหรับผูถามปญหาควรทําปจจุบันใหดี ดวยการไหวพระ
สวดมนตกอนนอน หลังจากน้ันเอากรรมฐานท่ีถูกกับจริต
(มรณสติ) มาบริกรรม แลวสมาธิยอมเกิดไดงาย จากน้ัน
ทําตัวเองใหมีศีล มีสัจจะและมีความเพียรเปนแรงสนับสนุน
แลวปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนจึงจะหมดไปได 

 

) มาบ
ตวเองใหมีศีล 

แลวปญหาตางๆ ที่เกิด
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๒๗. ไมคลอยตามกิเลส

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารยที่เคารพอยางสูง 
ผมมีเรื่องอยูวา เมื่อผมกลับจากตางประเทศแลว จะ

บวชพรอมกับนองใหกับพอแม โดยผมจะเปนผูออกคาใชจาย
ใหทั้งหมด และผมก็บอกกับแมวา ไมเอาวงดนตรีมาเลนในงาน 
ผมเห็นวามันไมจําเปน และสิ้นเปลืองโดยไมเกิดประโยชน
เพราะวงดนตรีนั้นเปนพวกแตงตัวไมสุภาพนุงนอยหมนอย
ดูแลวเกิดตัณหาราคะ ไมเหมาะสมที่จะเอามาเลนในงานบวช
แตแมวาตองเอามาเลนใหได เพราะวาจะไดใหแขกไดดู ได
ตอบแทนเขา ที่เขามารวมงานมันจะไดดูไมนอยหนาจนเกินไป 
ก็เกิดการโตเถียงกันในเหตุผลของแตละคน ในท่ีสุดแมก็
บอกวาถาไมพอใจก็ไมตองบวชก็ได จะบวชเอาแตนอง สวนตัว
ผมจะไปหาบวชท่ีไหนก็ไป หาวาผมเปนคนใจดํา ไมเอาหนา
พอแมพี่นอง ผมก็บอกไปวาไมบวชก็ได ถามีวงดนตรีมาเลน
จะไปหาท่ีบวชเอง มันไมเหมาะสม ผมก็ไมทําตามเด็ดขาด
ผมก็ยังยืนยันเจตนาอยางหนักแนนอยูเหมือนเดิม แมผมรูสึก
เสียใจ และผิดหวังอยางมากท่ีผมไมเชื่อฟง รูสึกวาทานจะกลุม
และเปนทุกขอยางมาก ผมก็เสียใจที่ทําใหทานเปนอยางนั้น 

ขอคําชี้แนะจากทานอาจารยดวยครับ วาผมควรจะทํา
อยางไร เพราะผมกลัวบาปที่ทําใหทานเปนทุกข การกระทํา
ของผมมันแข็งกราวเกินไปหรือเปลา?
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คําตอบ
ผูถามปญหาใหเหตุผลถูกตรงตามธรรมแลว แตแมไม

เห็นดวยเพราะเห็นผิดไปจากธรรม …พฤติกรรมของลูกไม
ถือวาเปนบาป

ในคร้ังพุทธกาล พระเจาสุปปพุทธะ (พอตา) มีความ
เห็นผิดไปจากธรรม จึงมีพฤติกรรมตอตานพระพุทธโคดม 
(ลูกเขย) ผลท่ีสุดถูกธรณีสูบลงไปเกิดเปนสัตวนรก กรณี
เชนน้ีพระพุทธเจาปลอยวางใจเปนอุเบกขา เพราะพระเจา
สุปปพุทธะมีชีวิตเปนของตัวเอง ตองบริหารจัดการดวย
ตัวเอง แตบริหารชีวิตไปในทางที่ผิด เชนเดียวกับ อุปติสสะ 
(พระสารีบุตร) อุปเสนะ จุนทะ ขทิ สวนนองสาวของอุปติสสะ
ไดแก จาลา อุปจาลา และสีสุปจาลา ออกบวชเปนภิกษุณี 
ทั้งนี้เปนดวยเหตุนางสารี (แม) มีความเห็นผิดไปนับถือ
ทาวมหาพรหม บรรดาลูกชายและลูกสาวจึงหนีไปบวช ตอมา
พระสารีบุตรไปชวยแม (นางสารี) ใหกลับมามีความเห็นถูก
และมีจิตบรรลุโสดาปตติผลได

ดังน้ันผูถามปญหาตองใชปญญาของตัวเอง บริหาร
จัดการชีวิตตามที่ชอบเถิด 
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๒๘. เบื่อแบบปลง

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
๑. กระผมไดสวดบทพาหุงฯ หรือ บทถวายพรพระ เปน

ประจํากอนไปทํางาน หรือเดินทางและก็หลังจากไดปฏิบัติ 
กรรมฐาน เคยไดยินทานอาจารยพูดไววา ตัวทานอาจารย ก็
สวดเปนประจํา สวนกระผมเอง เวลาสวดจะนึกถึงความหมาย 
ตามบทนั้นๆ และชอบนําไปเปนสติเวลาเจอกับเรื่องท่ีตรงกับ
บทสวด วาพระพุทธเจาทานไดชนะมารดวยวิธีใด กระผมเลย
เอามาชนะจิตใจและแกไขสิ่งที่เกิดในงานท่ีทํา ไมวาจะเปน
ปญหาจากคนหรือเครื่องจักร กระผมจะนําไปใชสอนตัวเอง
ตลอดเวลา อยางน้ีถูกตองหรือไมครับ 

๒. กระผมไดนําคําทานอาจารยที่ไดเตือนสติ ในคําวา 
“นํ้าชาลนถวย” กระผมนํามาเปนเคร่ืองเตือนสติ และสอบ
ตัวเองตลอดเวลา ก็ไดอานบทบรรยายของพระครูเกษม-
ธรรมทัต วัดมเหยงคณ จ.พระนครศรีอยุธยา จึงไดเขาใจ
คําวา “นํ้าชาลนถวย” ของทานอาจารย ดร.สนอง มากยิ่งขึ้น
แลวยิ่งอานบทบรรยายธรรม ของพระครูเกษมธรรมทัต
“ดูผู รู ”กระผมก็ไดนํามาสังเกตตัวเองตลอดเวลา ผสมกับ
ตัวเองไดไปฝกกับหลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน สิงหบุรี ใน
เบื้องตน ทําใหอานหรือฟง การบรรรยายเรื่องธรรมะจะไม
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รูสึกยึดวาที่ตัวเองทําอยูดีอยูแลว แตกลับไดธรรมะเขามา
พิจารณาเยอะขึ้น เขาใจขึ้น ขจัดนํ้าในถวยชา เพื่อรับสิ่งใหม
ไดตลอดเวลา ทําใหตอนน้ีปรับวิธีที่ปฏิบัติ ทําใหรูสึกโปรงข้ึน
เบาข้ึน เปนกลางข้ึน รับแลววาง รับใหมวางใหม แบบน้ียัง
ถูกตองหรือเปลาครับ 

๓. จากท่ีปฏิบัติมา มีวันหน่ึงที่กระผมไดตื่นขึ้น ก็จะ
ฝกกําหนดตื่นใหไดประจํา พอต่ืนสิ่งที่แวบมากอนกําหนดคือ 
เบื่อกับที่จะตองตื่นแลว คือไมไดเบื่อแบบขี้เกียจนะครับ แต
เบื่อแบบปลงนะครับ ตัวเองก็กําหนด ตื่นหนอๆๆ ก็หายไป
แตกลับรูสึกดี ตื่นแบบสบายใจ แลวก็กําหนดได เม่ือเวลาต่ืน
ตอๆ มา สดชื่นตลอดต้ังแตนั้นมา แบบน้ีเรียกวา ถูกทาง
หรือเปลาครับ 

รบกวนถามทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร แคนี้ครับ 
ขอบพระคุณทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่สละเวลา

มาตอบคําถาม สิ่งที่เคยคิดไมดีกับทานอาจารย ดร.สนอง
วรอุไร ขอใหทาน ดร.สนอง วรอุไร อโหสิกรรมใหแกขาพเจา 
ดวยเทอญ 

คําตอบ
(๑) โปรดเขาใจใหถูกตรงวา ในขณะที่ผูตอบปญหาไป

ฝกพัฒนาจิตอยูกับทานเจาคุณโชดก ผูตอบปญหาตองไหวพระ
สวดมนตกอนปฏิบัติธรรมทุกครั้ง
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ผูถามปญหาสวดมนตดวยมีปรารถนาใหจิตมีกําลังของ
สติเพ่ิมขึ้น ขณะสวดมนตตองเอาจิตจดจออยูกับบทมนตที่สวด 
การรูความหมายของบทมนตเปนเรือ่งของปญญา ตวัอยางเชน 
พระพุทธโคดมเอาชนะมารไดดวยพระปญญา (มิไดเนื่องดวย
การสวดมนต) ฉะนั้นผูถามปญหาพึงพัฒนาจิตใหเกิดโลกุตตร
ปญญา แลวใชปญญานั้นปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของตนเอง
ใหถูกตรงตามธรรม และใชปญญาแกไขปญหาการทํางาน
ใหกับสังคม อยางนี้จึงจะเรียกวา ถูกตองตามธรรม

(๒) ถูกครับ และถูกยิ่งข้ึน หากปลอยวางกิเลสท่ีผูกมัดใจ
(สังโยชน ๑๐) ไมใหเขามามีอํานาจเหนือใจไดแลว กิจที่ตอง
ทําใหกับชีวิตนี้เปนอันจบสิ้น

(๓) เมื่อมีอารมณเบื่อเกิดข้ึน แลวไปกําหนดวา “เบ่ือ
หนอๆๆๆๆ” เปนการทําใหอารมณเบื่อหายไป ดวยมีสติกลับ
คืนมา ผูรูไมกําหนดเชนนั้นเพียงอยางเดียว แตผูรูเอาจิตตาม
ดูอารมณเบื่อวาดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เมื่อใดอารมณ
เบื่อหมุนเขาสูความเปนอนัตตา อารมณเบื่อยอมหายไปพรอม
กับมีปญญาเห็นแจงเกิดขึ้น แลวทําใหจิตเกิดญาณหยั่งรู 
อันใครจะพนไปเสียจากอารมณเบื่อนั้น (มุจจิตุกัมยตาญาณ) 
อยางน้ีจึงเปนการแกป ญหาท่ีถูกทาง ที่นําจิตไปสู ความ
พนทุกข… อโหสิครับ
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๒๙. ลมหมดกอน

คําถาม
คําถามวิปสสนากรรมฐาน
ขาพเจาปฏิบัติแบบวิปสสนากรรมฐาน เริ่มจากกับคณะ

คุณแมสิริ กรินชัย แลวปฏิบัติตอที่บานเปนหลัก การปฏิบัติ
ขาพเจาไมหวังผลจากการปฏิบัติแตปฏิบัติดวยความต้ังใจ แต
นั่นทําใหสภาวะเกิดข้ึนตอเน่ืองตามลําดับเร่ือยมา เมื่อติดขัด
ขาพเจากไ็ปปฏบิตัทิีว่ดัแลวพระอาจารยจะใหคาํแนะนาํ  ขาพเจา
ก็ฟงธรรมบรรยายของอาจารยดวย ขอถามและขอคําแนะนํา
หนอยคะ 

๑. เมื่อกอน นอนปฏิบัติภาวนานอนหนอๆๆ ก็หลับคะ
ไมฝน หลับสนิท ตื่นตามเวลาท่ีกําหนดโดยไมตองใชนาฬกา
ปลุก แตปจจุบัน เวลานอนภาวนานอนหนอๆๆ จนกระทั่ง
ตื่นมาอีกทีเชาแลวตามเวลาท่ีกําหนด แตเหมือนผานไป
ประมาณ ๓๐ นาที เหมือนยังไมไดนอนแบบหลับ รูสึกเพลีย
ที่ยังไมหลับแตก็ไมเหน่ือยคะ หลังจากน้ันเหมือนกันคะ อยาก
หลับก็ตองไมภาวนา 

๒. ขณะปฏิบัติลมหายใจเขา-ออกแผวเบาลงเรื่อยๆ จน
เกือบขาดแตไมขาดไป คนเราเม่ือจะตายลมหมดกอนใชไหม
คะ? แลวทําครั้งหลังลมหายใจเหมือนขาดไปสัก ๒ วินาที
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(รู สึกอยางนั้น) เลยออกจากสมาธิแบบกระทันหันเหมือน
ปลาอยูบนเขียง

๓. ปจจุบันขาพเจารูสึกไมสุข แตก็ไมทุกขเหมือนเฉยๆ
ไมลบ ไมบวก อยูที่ศูนย แตยังยินดีเม่ือเห็นคนอื่นทําดีและ 
รักษาศลี ๕ อยางเครงครัด แมวาสามีของขาพเจาจะเอาใจใส
ทําดีเพียงใด เมื่อถามขาพเจาวามีความสุขไหม? ขาพเจาก็
ตอบเลี่ยงๆ วาก็ดีคะ (ไมอยากโกหกและรักษานํ้าใจ) ขาพเจา
กําหนดอิริยาบถยอยแลวนั่งสมาธิเลยคะ ไมคอยเดินจงกรม
กอน และภาวนาแทรกอยูในชีวิตประจําวันเลย จะนั่งหรือนอน
ปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะธรรม แลวก็ออกจากสมาธิอยางนอย
ประมาณ ๓๐ นาทีไมเกิน ๑ ชั่วโมง ขอความกรุณาอาจารย
แนะนําวา ขาพเจาควรปรับปรุง แกไขอะไร อยางไร เพื่อนําไป
ปฏิบัติตอไป

คําตอบ
(๑) เปนเพียงเรื่องบอกเลา มิไดถามปญหา จึงไมสามารถ

ชี้แนะได
(๒) ใชครับ
(๓) เมื่อเห็นคนอ่ืนทําความดี แลวมีใจยินดี และยังไม

อยากโกหกเพราะรักษาน้ําใจ นั่นเปนเคร่ืองบงชี้วา ผูถาม
ปญหายังมีสภาวธรรมในดวงจิตเปนปุถุชน ผูใดปรารถนา
กาวขามความเปนปุถุชน ผูนั้นตองกําจัดความยินดีและความ
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ความอยากรักษานํ้าใจ (กิเลส) ใหหมดไปจากใจ ดวยเอาจิต
ตามดูกิเลสวาดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เม่ือใดจิตเห็นกิเลส
วาเปนของท่ีมิใชตัวตน (อนัตตา) จิตยอมปลอยวางกิเลส แลว
ปญญาเห็นแจงจึงจะเกิดข้ึน เมื่อนั้นสภาวธรรมในดวงจิต
จึงจะมีโอกาสเปลี่ยนจากความเปนปุถุชน  ไปเปนอริยบุคคลได

 
๓๐. อกุศลกรรมใหผล

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพ
สวัสดีคะ ตอนน้ีหนูมีความกังวลใจมาก เนื่องจากหนู

กระทําสิ่งท่ีผิดศีลขอ ๓ ซึ่งทําใหครอบครัวไมสบายใจ ตัวหนู
เองก็ไมสบายใจดวย แตกอนหนูเคยทําผิดและบอกกับตัวเอง
วาจะไมไปทาํอกี เพราะพระอาจารยทานกเ็ตือนหน ูหลงัจากนัน้
มาประมาณหน่ึงปเต็ม ครัง้นีห้นอูยูกบัแฟนสองตอสอง อารมณ
มันพาไปเองคะ ตอนน้ันขาดสติมากเลยท้ังคู ซึ่งมาถึงตอนน้ี
หนูกับแฟนก็ตั้งใจนะคะ วาจะไมทําอีกตอไปแลว แตก็ยัง
ไมสบายใจอยูตลอดคะ

เดือนท่ีแลวหนูก็ไปปฏิบัติธรรมท่ีวัด ตั้งหลายวัน แลว
ก็อธิษฐานจิต ขอใหอยาทําชั่ว แตทําไมคําอธิษฐานของหนู
ไมประสบความสําเร็จเลยคะ ตอนนี้หนูไมมีความสุขเอาเสีย
เลย หนูไมอยากชดใชกรรมเลยคะ ถาหนูทําความดีเพ่ิมมากๆ 
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จะหนีกรรมไดไหมคะ หนูสังเกตวา หากชวงใดหนูกับแฟน
ทําศีลขอสาม บกพรอง หลังจากน้ันไมเกินสามเดือนตอมา
ก็ตองมีเรื่องทะเลาะกันรุนแรง หนูอยากถามอาจารยวา หนู
คิดถูกหรือเปลาคะ หรือหนูคิดม่ัวๆ ไปเอง 

อาจารยคะ หนูเองรู สึกว าตัวเองผานโลกมาเยอะ
เหลือเกิน บางคร้ังเจอปญหาตางๆ เปนเร่ืองเล็กนอย แต
มันทําใหหนูรูสึกเสียใจอยางรุนแรง และที่ผานมาก็เปนบอยๆ
หนูเหน่ือยเหลือเกินคะ จนบางคร้ังหนูถึงไมอยากอยูบนโลกนี้
เลย รูสึกโดดเด่ียว อยากฆาตัวตายเลยดวยซ้ํา หนูควรทํา
อยางไรดีคะ ใหตัวเองรูสึกดีขึ้น หรือทุกอยางที่เกิดข้ึนมาทําให
หนูเสียใจ เกิดจากรรมเกาที่เคยทําไว 

คําตอบ
ผูใดมีศีลและมีสัจจะคุมใจ ผูนั้นมีกายศักดิ์สิทธิ์ มีจิต

ศักดิ์สิทธ์ิ ผูมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถพัฒนาจิต (สมถภาวนา) 
ใหมีกําลังของสติเกิดขึ้นไดงาย ผูมีสติคุ มรักษาใจอธิษฐาน
สิ่งใดแลว ยอมพบกับความสมปรารถนาในส่ิงนั้น ฉะน้ันเม่ือ
ทราบเหตุดั่งน้ีแลว จงเลือกปฏิบัติเอาตามท่ีชอบเถิด
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๓๑. ถูกท้ังสองแบบ

คําถาม
กราบ อ.ดร.สนอง วรอุไร คะ
เรียนถามวิธีการดูปวดคะ 
เคยทราบมา ๒ แบบ คือเม่ือนั่งสมาธิแลวปวดขามากๆ 

วิทยากรไดแนะนํา บอกวาสมาธิดีใหใชสมาธิดู คือบริกรรม 
ปวดหนอๆๆๆ ไปเร่ือยๆๆๆ โดยใชสมาธิจี้ ตอนดูทรมานมาก
จะขาดใจ แลวมันก็ดับไปเอง (เคยใชสมาธิดูปวดที่มากๆ แลว
ดับหลายรอบ เพราะสภาวะมันข้ึนๆ ลงๆ) หลังจากหายปวด 
สภาวธรรมจะดีขึ้นมาก รู กายใจไดวองไวมากๆ สติไวขึ้น
รูผัสสะกระทบดับทันทีโดยอัตโนมัติ 

แตตอมาตนเองไดเขาปฏิบัติกับพระ ทานแนะนําวา
ไมใหจี้ (ทานพูดประมาณวาเปนวิธีที่ผิด) ใหดูปวดแตสักวาปวด
ดูแยกปวดไมใชเรา เราไมใชปวด หนูก็ลองทําก็ทําได ปวด
มากอยู แตมันก็คือปวด ไมใชตนเองปวด ทรมานมากอยู แต
ไมปวดแบบจะขาดใจ มันเหมือนปวดแตอยูกับปวดได ดูจน
ปวดดับไป หลังจากหายปวด สภาวธรรมจะดีขึ้น แตดีขึ้น
ไมมาก เหมือนการดูปวดแบบแรกที่เคยทําๆ มา 

เรียนถามอาจารยวาแบบใดถูกตอง? (หนูสงสัยมานาน
มาก) ในความเขาใจของหนูคิดวา การดูปวดแบบสักแตวา
ปวดนาจะเปนวิธีที่ถูกตอง แตชวงหลังๆ มานี้หลายตอ
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หลายครั้ง หนูปวดมากๆ แลวมันทนไมไหว เชน เม่ือปวดที่ใด
ก็ดูว าปวดมากปวดนอย มีเบามีหนัก แลวบริกรรมปวด
หนอๆๆๆไปเร่ือยๆ แตมนัชอบเหน็เปน Anatomy ตรงตําแหนง
ที่ปวดนั้นๆ เห็นเสนเลือด เสนเอ็น กระดูก เห็นกลไกการ
ทํางานภายใน ก็จะรีบบริกรรมเห็นหนอๆ แลวไมคอยแนใจวา
ตนเองจี้มากไปหรือเปลา ก็จะถอยๆ ออกมานิดหนึ่ง แตไมรู
คิดไปเองหรือเปลา พอถอยออกมาไมจี้ มันก็ปวดทรมาน
มากๆ เลย เชน ปวดตาก็เหมือนใครมาควักลูกตา จนชวงหลัง
ก็ใชสมาธิจี้จนมันดับไป ผิดหรือเปลาคะ 

คําตอบ
ถูกทั้งสองแบบ แตแบบที่หนึ่งนั้นเหมาะสําหรับคนที่เริ่ม

มีจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ สวนแบบที่สองน้ัน เหมาะสําหรับคนที่มี
จิตเปนสมาธิดีแลว เม่ือเกิดอาการปวดท่ีขา ตองใชจิตตามดู
อาการปวดขาวาดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เมื่ออาการ
ปวดขาเขาสู ความเปนอนัตตา อาการปวดขายอมหายไป
พรอมกับการเกิดขึ้นของปญญาเห็นแจง

สวนวิธีดูตําแหนงที่มีอาการปวด แลวเห็นเสนเลือด 
เอ็น กระดูก ฯลฯ เปนจิตตสังขาร เพราะจิตเอาสิ่งที่เห็นเขา
ปรุงอารมณอยางตอเนื่อง เปนการปฏิบัติธรรมที่ผิดทาง ผู
หวังความกาวหนาในธรรมยอมเวนที่จะประพฤติ 
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๓๒. ทิ้งแน

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ
เน่ืองจากหนูปฏิบัติธรรมอยางจริงจังมาประมาณ ๒ ป

โดยรักษาศีล สวดมนต ทําสมาธิภาวนา เชาเย็นมิไดขาด
บุญกิริยาวัตถุสิบก็พยามยามทําตลอด ในการใชชีวิตประจําวัน 
ก็อยูอยางสันโดษโดยมิไดรูสึกฝน กลาวคือ หนูไมไดโทรศัพท 
คุยเลนไรสาระกับเพ่ือนหรือญาติพี่นองเลย เพราะไมชอบ
อยูแลว ไมอานหนังสือนิตยสารหรือหนังสือพิมพหรือบันเทิง
ใดๆ ดูโทรทัศนบางวันละ ๑-๒ ชม. บางวันก็ไมดู ไมฟงเพลง
ไมเดินหางฯ นอกจากจําเปนไปซื้อของใชสวนตัว

ในระหวางวัน ถาไมเจริญภาวนาก็อานหนังสือธรรมะ 
และฟงซีดีบรรยายธรรมของอาจารยหรือของพระสุปฏิปนโน 
เชน ทานเจาคุณโชดก ญาณสิทธิ หลวงพอฤาษีลิงดํา หลวงพอ
จรัญ พระอาจารยเปลี่ยน เปนตน (เนื่องจากหนูมีเวลามาก
ไมมีครอบครัว และไมไดประกอบอาชีพ เพราะมีปญหาสุขภาพ 
รักษากับแพทยที่มีชื่อเสียง และความสามารถนับสิบทาน มา
รวม ๗ ปแลว ก็ยังไมหาย มีผู มีอภิญญาหลายทานเคย
บอกวาเปนโรคเวรโรคกรรม แตหนูยังโชคดีที่มีคนชวยเรื่อง
คาใชจายตางๆ) 
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อยางไรก็ตาม หนูไมเขาใจวา ผลจากการปฏิบัติธรรม
แทนท่ีหนูจะมีความสุข สบายใจ เหมือนท่ีเคยไดยินมา กลับ
รู สึกหงุดหงิดงาย อึดอัดขัดของใจ เบื่อหนายชีวิต ทอแท
มองวาทุกสิ่งที่มนุษยทํา นอกเหนือไปจากการปฏิบัติธรรม 
เปนเร่ืองไรสาระมาก ชีวิตมนุษยไมมีอะไร นอกจากลมหายใจ
เขาออก ทําใหอยากพนไปจากโลกน้ี มีความกังวลใจวา การ
ถึงมรรคผลนิพพานจะลาชา เพราะเครื่องมือคือรางกายน้ี
ไมอํานวย ถาหนูอายุมากกวานี้จะทําอยางไร ฟุงซานมาก จิต
รวมเปนสมาธิไมได

เคยมีผูแนะนําวาใหไปถือศีลปฏิบัติธรรมท่ีวัด เจากรรม
นายเวรจะไดไมรบกวนมาก หนูก็ไปปฏิบัติที่วัดร่ําเปง ก็ยังคง
ฟุงซานอยู มิหนําซํ้าขอเขายังอักเสบเร้ือรัง จนเดินหรือยืน
เหมือนคนปกติไมคอยได รักษามารวมปยังไมหาย ซึ่งหมอ
บอกวาเพราะสุขภาพมีปญหาอยู แลวยังไปเดินจงกรมมาก
แตหนูก็ยังปฏิบัติธรรมท่ีบานตอไปไมไดขาด

หนูไมทราบวาจะแกปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางไร 
เพราะไมแนใจวาอะไรคือสาเหตุที่แทจริง ไมทราบวาเพราะ
หนูสติปญญานอย หรือดอยความเพียร หรือเจากรรมนายเวร 
เพราะเปนสิ่งที่หนูไมสามารถพิสูจนไดดวนตนเอง ลวนแตฟง
จากผูอื่นมา 

จึงขอความกรุณาอาจารยชี้แนะแนวทางใหที เพื่อที่หนู
จะไดแกปญหา ใหตรงจดุและมีแรงกายแรงใจปฏบิตัธิรรมตอไป
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คําตอบ
จงดูอาจารยกําพล ทองบุญนุม เปนตัวอยาง แมรางกาย

จะพิการดวยโลกกรรม ทานก็มิไดทอแทในการปฏิบัติธรรม
แลวยังสามารถเขาถึงธรรมไดอีกดวย ฉะน้ัน พึงใชหนี้
เวรกรรมไปเรื่อยๆ จนกวาจะหมดหนี้ พรอมทั้งบําเพ็ญทาน 
รักษาศีล และเจริญจิตตภาวนา อยูทุกขณะตื่นที่นึกไดหรือ
ระลึกได บําเพ็ญคุณธรรมทั้งสามไปเรื่อยๆ จนกวาจะทิ้งขันธ
ลาโลก แลวจะพบวาความเจริญรุ งเรืองของชีวิตรออยูใน
ภพหนา ตรงกันขาม ผูไมฉลาดระลึกอยูกับอกุศลวิบากท่ีตน
เสวย แลวเกิดเปนความทอแท ปลอยเวลาใหผานเลยไปโดย
มิไดสรางส่ิงดีงามใหกับชีวิต แลวความวิบัติเกิดขึ้นไดในวัน
ขางหนา 

๓๓. ปติเปนตัวชี้วัด

คําถาม
กราบสวัสดีทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ครับ
กระผมมีปญหาสงสัย จึงขอความกรุณาทานอาจารย

ชวยชี้แนะดวยครับ 
ผมมีความเขาใจอยูวา ถาทัง้กอนให ขณะให และหลังจาก

ใหสมมติมีศรัทธา ๑๐๐ วัตถุที่ใหบริสุทธ์ิ กับผูรับมีคุณธรรม
สูง เชนน้ีแนนอนวา เมื่อเราศรัทธา ๑๐๐ ถาไดใหทานแก
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ขอทานทั่วๆ ไป กับใหทานแดพระภิกษุที่มีคุณธรรมสูง ผลคง
ตางกันแนนอน ไมอาจเปนไปไดเลยที่อานิสงส หรือปติที่เกิด
จากการถวายทานแดพระสงฆ จะนอยกวาไปกวาใหแกขอทาน 
กระผมจึงอยากเรียนถามทานอาจารยวา อะไรเปนตัวชี้วัดวา 
การที่เราทําทานไปจะไดอานิสงสมากนอยตางกัน ขึ้นอยูกับ
ปติที่เกิดเปนสําคัญใชหรือไมครับ เพราะบางครั้ง ใหทานแก
ขอทาน ก็ออกจะมีความรูสึกปติมากกวาที่ไดถวายแดพระภิกษุ
สงฆเสียดวยซ้ําไป ซึ่งอาจเปนเพราะเมตตาธรรมเกิดดวย
หรือเปลา ....เมื่อเปนเชนนี้ อะไรคือตัวชี้วัดอานิสงสของ
การทําทานกันแน ขอความกรุณาดวยครับ.... 

 
คําตอบ

ผูรู จริงแทกลาววา ใหทานแกเดรัจฉานมีผลหน่ึงรอย
ใหทานแกปุถุชนผูทุศีลมีผลหน่ึงพัน ใหทานแกปุถุชนผูมีศีล
ใหผลหนึ่งแสน ใหทานแกผูมีจิตเปนอิสระจากกามมีผลแสน
โกฏิ ฯลฯ

จากตัวอยางที่ยกมาแสดงจะเห็นวา ความแตกตางของ
สภาวธรรมในดวงจิตเปนเคร่ืองบงชี้ผล (ปติ) ที่จะเกิดข้ึนกับ
ผูใหทาน ดังกรณีของหญิงชราถวายนํ้าดองผักเพียงจอกเดียว
แกพระมหากัสสปะ ผูออกจากนิโรธสมาบัติแลวเกิดปติขึ้น
อยางมาก ตายแลวไดไปเกิดเปนเทพนารีอยู ในสวรรคชั้น
นิมมานนรดี ลิงปารักขิตวันถวายรวงผึ้งปาแกพระพุทธโคดม 
แลวเกดิปตอิยางมาก ตายแลวไปเกดิเปนเทพบตุรอยูในสวรรค
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ชัน้ดาวดงึส ฯลฯ สรปุแลวผูถามปญหาทราบไหมวา สภาวธรรม
ในดวงจิตของขอทานกับสภาวธรรมในดวงจิตของภิกษุ (สงฆ)
ที่ตาเห็น ใครมีคุณธรรมมากกวากัน ดวยเหตุนี้ พระพุทธโคดม
จงึไดตรสักาลามสตูร ไวเปนเครือ่งคดักรองความไมจรงิออกจาก
ความจริง ใครผูใดพัฒนาจิตจนเขาถึงโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) 
และพัฒนาจิตจนเขาถึงโลกุตตรญาณ (ญาณ ๑๖) ไดแลว
ยอมพบวา กาลามสูตรเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 
๓๔. หนี้กรรมตองชดใช

คําถาม
กราบเรียนถามอาจารยสนองที่เคารพครับ
กระผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ทานอาจารยเคยพูด

บอยๆ วา “ธรรมยอมรกัษาผูประพฤตธิรรม” แตผมมขีอสงสยัวา 
ทําไมเม่ือเรามีบุญใหญ ปฏิบัติธรรมหรือความดีใหญๆ คน
เหลานั้นโดนเจากรรมนายเวรตามทวงหน้ี อยางเชน เจ็บปวย 
พิการหรือมีอุปสรรคปญหาชีวิตมากมาย ทั้งๆ ที่กอนหนานั้น
ปญหานั้นไมเกิด แตถาเปนแบบนั้น ทําไมธรรมถึงไมคุมรักษา
ใหทานเหลาน้ันเปนสุข หรือปลอดภัยครับ อยางเชน บางทาน
ปฏิบัติธรรมแลวจากคนปกติกลายเปนคนพิการ มีหนี้สิน หรือ
อยางพระเจาพมิพสิาร ทาํไมถงึถกูทรมานโดยพระเจาอชาตศิตัรู 
เปนตนครับ อยากใหอาจารยอธิบายสิ่งนี้ใหดวยครับ
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ผู ถามมิไดมีความคิดปรามาสตอวาจาของพระพุทธะ
หรอืทานอาจารยแตอยางใดครับ ถามสีิง่ใดลวงเกินผมขอกราบ
ขอขมาอาจารยดวยครับ

คําตอบ
ตามปกติแลว การปฏิบัติธรรมมีอานิสงสเปนบุญใหญ 

เพราะสามารถใหผลถึงพระนิพพานได เมื่อมีบุญใหญแลว
เจากรรมนายเวรยอมตามทวงหนี้เปนธรรมดา ในครั้งที่ผูตอบ
ปญหาไปปฏิบัติธรรมอยูกับทานเจาคุณโชดก ทานบอกให
ผูปฏิบัติธรรมอุทิศบุญใหกับเจากรรมนายเวรทุกคร้ังที่ปฏิบัติ
แลวเสร็จในรอบวัน

สวนคําวา “ธรรมยอมคุมรักษาผูประพฤติธรรม” นั้น
หมายถึง ผูมธีรรมะตองมีศีลบริสุทธิ์ และมีสติบริบูรณคุมครอง
ใจอยูทกุขณะ ดงัตัวอยางของหลวงปูสภุา (ภเูกต็) ทีไ่ปน่ังปฏิบตัิ
ธรรมอยูกลางปา แลวถูกงูใหญกลืนจากปลายเทาเขามาถึง
บั้นเอว หลวงปูฯ มีสติ ไมกลัวตาย จึงพูดกับงูใหญวา “ชีวิตนี้
ไมเสียดาย หากจําเปนตองชดใชหน้ีเวรกรรมดวยชีวิต ก็กิน
ไดเลย แตที่บวชเปนพระและปฏิบัติธรรมมาจนทุกวันน้ี ก็หวัง
นําพาชีวิตไปสูพระนิพพาน หากจําเปนตองตาย ก็ขอใหถึง
พระนิพพาน” งูใหญไดยินดังนั้น ก็ขยอกรางกายสวนลางของ
หลวงปูฯ ออกจากปากท่ีอมอยู นี่แสดงใหเห็นวา ธรรมะ คือ
ศีลและสติ เปนเครื่องคุมรักษาชีวิตใหอยูรอดปลอดภัย
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ในกรณีของผูตอบปญหา ในครั้งที่ไปปฏิบัติธรรมอยูกับ
ทานเจาคุณโชดก กอนวันเกิดเหตุทานเจาคุณฯ พูดวา “จะเขา
ถึงธรรมของพระพุทธเจาได ตองเอาชีวิตเขาแลก” และในคืน
วันเดียวกันนั้น ในวิหารรางท่ีผูตอบปญหาเขาไปปฏิบัติธรรม
ลําพังเพียงผูเดียว มีผีมาบีบคอจนผูตอบปญหาหายใจแทบ
ไมออก จึงไดพูดกับผีวา “ชีวิตน้ีไมเสียดาย หากจะตายก็ยอม 
แตขอใหไดธรรมะของพระพุทธโคดม” ผลปรากฏวา ผีคลาย
มือออกจนหายใจไดสะดวก พรอมกับไดปญญาเห็นแจงเกิดขึ้น 
ทั้งน้ีเปนดวยเหตุ ผูตอบปญหามีศีลและมีสติคุมใจ จึงมิได
หวั่นไหวตอความตายที่กําลังจะเกิดข้ึน 

 
๓๕. วัดท่ีมีครูดี

คําถาม
เรียนถาม ดร.สนอง 
ดิฉันอยากจะปฏิบัติธรรมแบบมีพระอาจารย แลวคอย

มาทําเองท่ีบาน จึงอยากใหอาจารยแนะนําสถานท่ีปฏิบัติที่
เหมาะกับดิฉันดวยคะ 

คําตอบ
วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี, ถํ้าวัวอนัตตาราม อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม, วัดมเหยงคณ จังหวัดอยุธยา ฯลฯ 
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 ๓๖. ดวงตาเห็นธรรม

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารยสนอง วรอุไร ที่เคารพอยางสูง
วันน้ีอยากจะถามคําถามอาจารย ซึ่งก็มาจากคําบรรยาย

อาจารย ที่ไดบรรยายไวหลายท่ี ซึ่งฟงแลวตอมาก็มีความคิด
ที่สงสัย และกระผมมีคําถามอยางนี้ครับ

๑. คําวา ดวงตาเห็นธรรม จะตองพัฒนาจิตของเราดวย
ภาวนามยปญญา เทานั้นใชไหมครับ เราจึงจะเขาถึงได และ
มีดวงตาเห็นธรรมได (นอกจากบุคคลบางกลุม เชน ในสมัย
พุทธกาลท่ีเพียงไดรับโอกาสฟงธรรมจากพระพุทธโอษฐก็
สามารถบรรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรม เปนโสดาบัน หรอืแมแต
เปนพระอรหันตเลย) แมจะไมจาํตองทาํปฏบิตัภิาวนาเลย ถกูตอง
ไหมครับ และปจจุบันคนประเภทน้ีจะยังมีอยูหรือไมครับ

๒. คนจํานวนมากปฏิบัติธรรมไดแตเขาถึงธรรมยังไมได 
เพราะศีลยังไมบริสุทธิ์พอ ในไตรสิกขา ตองทําตามลําดับกอน
หลัง จึงจะพัฒนา จนถึงภาวนามยปญญาไดแลว สิ่งท่ีเขาทํา
และปฏบิตัหิรอืพยายามทํา เม่ือศลียงัไมถงึ ระดบัทีพ่ระอรยิเจา
พอใจ จะเปนโมฆะ หรือสูญเปลาไปหรือเปลา?

๓. การพิสูจน ความจริงเกี่ยวกับเรื่องตายแลวไมสูญ 
เทวดามีจริงหรือไม นรกมีจริงหรือไม ตองพัฒนาจิต จนเขา
ฌานได ถามอาจารยวา เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหคนสวนใหญ 
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ไมสามารถพัฒนาจนถึงจุดนี้ คืออะไรครับ นอกจากเร่ืองศีล
แลว (ผมเขาใจวา เราตองมี ความเพียร วิริยะ ความศรัทธา 
มีสมาธิ สติพอ อาจารยมีอะไรท่ีจะแนะนําเพ่ิมเติม หรือตอง
แกไขอยางไร)

๔. เคยไดยินอาจารยบอกเลาวา ถาเขาฌานไดแลว
ออกจากฌานแลวอธิษฐาน ก็จะทราบเรื่องราวตามที่ตั้งใจ
ไว แลวท่ีการที่เห็นบุคคลใด ทานทักทายโดยไมไดหลับตา
หรือเขาสมาธิเลย เชน กําลังบรรยายหรือพูดคุยกับเรา ทาน
ก็สามารถรูเร่ืองของเราหรือในใจเราได เปนดวยวิธีอยางไร
ครับ

ผมไดมีโอกาสพูดคุยกับทานผูพิพากษาทานหนึ่ง ที่ทาน
ชอบนั่งสมาธิ และปฏิบัติธรรม ปกติเห็นทานก็ไมสุงสิงกับใคร 
แตผมมโีอกาสพบทานโดยบงัเอญิ ขณะทานมางานคอมพวิเตอร
มารท ไมรูเปนจงัหวะประการใด ไดคยุเรือ่งคดคีวามและธรรมะ 
ทานเลาใหฟงวา วันหน่ึงขณะทานน่ังบัลลังก วันหน่ึงทาน
มีความรูสึกอยูบนบัลลังกผูพิพากษา ทานรูวาเจาหนาที่หนา
บัลลังกกําลังคิดอะไร จะทําอะไร ทานสงสัย จึงลองเลียบเคียง
ถาม ปรากฏวาเร่ืองท่ีเจาหนาที่หนาบัลลังก กําลังคิดจะทํา
ตรงกับเรื่องที่ทานรับรู ผมจึงบอกวาหากมีผูพิพากษาอยาง
ทานจํานวนมาก ก็จะตัดสินคดีดวยความเที่ยงธรรม ตัดสิน
อยางถูกตอง แตทานบอกวาทําอยางน้ันไมไดหรอก บางกรณี
แมวารูวาไมผิดก็ตองลงโทษ เชน ทานเลาวาไดตัดสินคดีความ
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เรื่องหนึ่ง โดยรูวาผูตองหาไมผิด แตตองลงโทษ ทั้งนี้เปน
เพราะการนําสืบของ ทนายความและพยานหลักฐาน ไมอาจ
โตแยงพยานหลักฐานของพนักงานอัยการได (จําเลยคดีนี้
ถูกฟองขอหารวมกันคายาเสพติด ที่จริงแลวเปนความโชค
ไมดีของจําเลยคนนี้ เพราะจําเลยในคดีนี้ แตไปอยูผิดที่ผิดทาง 
โดยอยูรวมกับคนคายา จําเลยท่ี ๑ ในขณะน้ัน) ทานวาเปน
กรรมของจําเลยคนน้ันเอง

สิ่งที่จะถามคือ อะไรทําใหทานทราบครับ ทานคงยังไมได
อธิษฐานขอรับรูเรื่องของ เจาหนาที่หนาบัลลังก ทานคงยัง
ไมไดนั่งสมาธิเขาฌานในขณะน้ันเลย 

๕. การปฏิบัติธรรมมีหลายวิธี ตามท่ีสํานักตางๆ ไดสอน 
การท่ีเราจะทราบ หรือรูวาตนเองเหมาะสมกับวิธีการไหนที่สุด 
(เคยไปบางสถานที่ บอกวาวิธีแบบนี้... ดีกวาวิธี... เพราะเปน
ทางลัดและทางตรง ไมออม) แตก็มิไดยินมาวา ตองดูวา
ตนเอง มีจริตเหมาะกับแบบไหน จึงควรฝกแบบนั้น

ถาเปนอาจารยจะแนะนําอยางไรครับ? เพราะเทาที่
ฟงอาจารยบรรยาย ไมไดมีเรื่องท่ีอาจารย บอกวาวิธีไหน
ดีกวา...

๖. อาจารยครับ คําวา มหาทาน ถาเรามีกําลังทรัพย
ไมถึง หากเรารวมในงานบุญนั้น เชน ลงแรงชวยงาน หรือ
ทรัพยจํานวนไมมาก หรือไมติดตอกันจนครบ ๗ วัน แต
พยายามทําบอยๆ ผลของทานนั้นจะเปนอยางไรครับ 
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๗. ขอกราบขอบพระคุณความเมตตาของอาจารยที่ให
ความรูมา ณ ที่นี้ดวย และหากมีสิ่งใดที่พลาดพลั้งไดเคย
ลวงเกินอาจารยไป ในทางใดไมวาในอดีตชาติ หรือปจจุบัน
ขออาจารยไดใหอภัยผูถามดวยครับ

คําตอบ
(๑) ใชครับ ตองใชปญญาเห็นแจง (ภาวนามยปญญา) 

ตามดูจนเห็นวา สิ่งตางๆ ดับไปตามกฎไตรลักษณ ดวงตา
เห็นธรรมจึงจะเกิดขึ้น

คนในคร้ังพุทธกาล มีบุญบารมีสั่งสมมาแตอดีตชาติ
มาก เขาเพียงแคพิจารณาธรรมโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) 
ก็สามารถบรรลุดวงตาเห็นธรรมได และจากประสบการณ
ของผูตอบปญหา ไดพบแลวหนึ่งคนที่เขาถึงดวงตาเห็นธรรม
ไดดวยการโยนิโสมนสิการ

(๒) นอกจากมีศีลยังไมบริสุทธิ์แลว ยังไมเอาศีลลงคุม
ใหถึงใจ และยังมีบุญบารมีเกาสั่งสมมาไมมากอีกดวย หากยัง
ไมถึงธรรมไมเปนโมฆะ แตตองใชความเพียรและระยะเวลา 
อบรมส่ังสมบารมีใหกับตัวเองใหมีกําลังมากข้ึน เม่ือเหตุปจจัย
ลงตัวเมื่อใด ความสําเร็จในการเขาถึงธรรมยอมเกิดขึ้น

(๓) เหตุปจจัยยังไมถึงพรอม เชน ยังมีศีลไมบริสุทธิ์
บารมีตัวอ่ืนยังมีกําลังออน ยังปฏิบัติธรรมไมสมควรแก
ธรรม ฯลฯ เหลานี้เปนเหตุใหจิตมีกําลังสติออน มีอารมณ
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เกิดขึ้นกับจิตหลากหลาย แลวความสงบเปนสมาธิแนวแน 
(ฌาน) จะยังไมเกิดข้ึนกับจิต

(๔) แมมิไดนั่งหลับตา แตจิตของเขาเปนอุเบกขา แลว
เจโตปริยญาณ จึงไดเกิดขึ้น และสามารถหย่ังรู จิตของ
สัตวบุคคลผูอยูใกล

ความจริงในทางธรรม (กฎแหงกรรม) กับพยานหลักฐาน
ในทางโลก เปนส่ิงที่ตรงกันหรือไมตรงกันก็ได การตัดสิน
คดีความใชหลักฐานในทางโลกเปนหลักตัดสิน ดังนั้นคนท่ี
มิไดทําความผิดในชาตินี้ แตอกุศลกรรมในชาติกอนสงผล
คนที่มิไดทําความผิดในชาติปจจุบัน จึงตองถูกตัดสินใหเปน
คนผิดได ดังน้ันผูรูจริง เชน สมเด็จฯ โต จึงตัดสินใหภิกษุที่ถูกตี
ที่ศีรษะ และมาฟองพระผู ใหญวาเปนฝายผิด ทั้งนี้เพราะ
พระพุทธโคดมไดตรัสสอนวา “เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร” 
ซึ่งใหผลเปนจริงขามภพชาติตามกฎแหงกรรม

สิ่งที่ผูพิพากษา ทราบเรื่องราวตางๆ ของเจาหนาที่หนา
บัลลังก โดยที่มิไดนั่งเขาฌานตามที่ตาของปุถุชนเห็น เปน
เพราะเหตุเน่ืองมาจากผูพิพากษามีเจโตปริยญาณ อันเนื่อง
มาจากผูพิพากษามีจิตน่ิงเปนปกติอยูกอนแลว

(๕) การปฏิบัติธรรมมีอยู ๒ แนวทางคือ ปฏิบัติสมถ
ภาวนาเปนการทําใหจิตน่ิง และการปฏิบัติวิปสสนาภาวนา 
เปนการทําใหจิตเกิดปญญาเห็นแจง สวนวิธีการทําใหจิตนิ่ง 
(สมถภาวนา) มีอยูหลายวิธี ซึ่งผูถามปญหาตองลองปฏิบัติ
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ดวยตนเอง โดยเอาอยางใดอยางหนึ่งในกรรมฐาน ๔๐ มาลอง
ทําดู กรรมฐานใดทําใหจิตสงบเปนสมาธิไดงาย กรรมฐานน้ัน
เหมาะแกการพัฒนาจิตของผูถามปญหา สวนวิปสสนาภาวนา
ตองใชจิตที่ตั้งมั่นจวนแนวแน (อุปจารสมาธิ) ตามดู กาย
เวทนา จิต ธรรม วาลวนดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ แลว
โอกาสเขาถึงปญญาเห็นแจงจึงจะเกิดข้ึน

(๖) มหาทาน ทําแลวตองเกิดผลกับคนหมูมาก เชน
รักษาใจใหมีศีลคุมอยูทุกขณะตื่น ตั้งโรงทานเลี้ยงคนหมูมาก 
สรางสถานปฏิบัติธรรม การเผยแผธรรมะเปนทาน ฯลฯ
ตางๆ เหลาน้ี ถือไดวาเปนมหาทานท้ังสิ้น

(๗)  ไมมีโทษ 
 

๓๗. ไมผิดศีล กาเมฯ

คําถาม
สวัสดีครับ อาจารยสนอง วรอุไร 
กระผมมีคําถามท่ีสงสัยเหลือเกินดังนี้ครับ 
๑. ถาหากจิตเกิดความเศราหมอง ขุนมัว ฟุงซาน เรา

สามารถนึกภาพที่เราไดบริจาคทานมา เเทนกําหนดลมหายใจ
เขาออก เพ่ือกําจัดความรูสึกดังกลาวไดไหมครับ เพราะบางที
ตองอยูในสถานท่ีไมเหมาะตอการนั่งภาวนา 

๒ . มีภาษิตบทหน่ึงที่ว า การให ธรรมะชนะการให 
ทั้งปวง กระผมสงสัยวา การต้ังตู หนังสือธรรมะกลางที่
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สาธารณะ เพื่อใหคนท่ีศรัทธานําไปอานฟรี หรือบริจาคให
ผูอื่น การทําเชนนี้เทากับวาเปนการสรางมหาทาน หรือไมครับ 

๓. ถาจะทําหมัน (ตัดทอลําเลียงอสุจิ) เพื่อเเกอาการ
กําหนัด หรือรักษาศีลขอสาม จะผิดถูกประการใด หรือ
พอเพียงทางเลือกใดบางครับ

สุดทายนี้หากลวงเกิน ลบหลู ตออาจารย กระผมขอ
อโหสิกรรมมา ณ ที่นี้ดวยครับ ขอบคุณครับ

คําตอบ
(๑) ไดครับ การระลึกถึงทานท่ีตนเคยบริจาคน้ัน ทําให

เกิดสติ ผูมีสติ ยอมมีจิตไมเศราหมอง
(๒) เปนการสรางมหาทาน
(๓) เปนการแกปญหาที่ผิดทางธรรม หากผูถามปญหา

ประสงคจะใหใจมีศีล ขอ ๓ คงอยู ตอง
ก. บริโภคอาหารเทาที่รางกายจะคงอยูได
ข. ตองมีความเพียรปฏิบัติธรรมใหยาวนาน
ค. ตองนอนพักผอนใหนอยลง
หรือหากพัฒนาจิตจนมีสภาวธรรมเปนพระอนาคามี ดัง

ที่ปปผลิมาณพไดปฏิบัติใหดู การประพฤติทุศีลขอ ๓ ยอม
ไมเกิดขึ้น

สุดทาย...อโหสิใหครับ

รมเปนพระอนาคาม ดง
ะพฤติทุศีลขอ ๓ ยอม
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๓๘. ไมรูจึงตําหนิ

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพอยางสูง
หนูไดฟงซีดีธรรมบรรยายของทานอยูบอยๆ และมีอยู

เรื่องหนึ่งที่ทานกลาวถึงเรื่องกิเลสวา ไมมีพระอรหันตองคไหน
ที่สามารถกําจัดกิเลสไดหมดส้ินเชิงแมแตองคเดียวเลย 

แตหนูฟงชุดนี้นานแลว และจําเลขที่ชุดไมได และก็ไม
แนใจวาหนูจําเน้ือหาไดถูกตอง ๑๐๐ เปอรเซ็นตหรือไม แตหนู
ก็ไดเผลอพูดเรื่องน้ีกับพระรูปหน่ึงขณะสอบอารมณระหวาง
ปฏิบัติธรรม หนูไดเผลอพูดตอวา แมกระทั่งพระพุทธเจาก็ยัง
ไมสามารถขจัดกิเลสไดหมดรอยเปอรเซ็นตเชนกัน หลังจาก
นั้นพระรูปน้ีแสดงสีหนาเหมือนไมพอใจหนู ตําหนิวาไมควรพูด 
และถามวาใครพูด หนูไมไดตอบทาน บอกแตวา

อาจารยทานไมมีเจตนาปรามาสทานพุทธะ ทานเพียง
บรรยายธรรมใหเห็นวากิเลสมีทั้งฝายดีและไมดี การอยากไป
นิพพานก็ถือเปนกิเลสอยางหนึ่ง แตเปนกิเลสฝายดี หนูตอบ
พรอมกับไมคอยแนใจและกลัวบาปขึ้นมาทันที เพราะหนูเริ่มไม
แนใจวา หนูไดเผลอพูดผดิเหมารวมเอาทานพุทธะดวยหรือเปลา 
พระรูปนี้ยังยกตัวอยางวา เคยมีคนปรามาสแลวเจอสิ่งไมดี
ตองรบีวิง่มาขอโทษจงึจะหาย แตทานกไ็มไดเลารายละเอยีดตอ 
หนูก็บอกวา หนูจะรีบกลับไปขอขมาพระรัตนตรัย 
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แลวหนกูก็ราบลาทานขึน้ไปหองพระ กมกราบพระพทุธรปู
ขอขมาโดยทอง “วันทามิ พุทธัง สัพพังเมโทสัง ขะมะถะเม
ภันเต วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เมโทสัง ขะมะถะเมภันเต วันทามิ 
สงัฆงั สพัพงั เมโทสัง ขะมะถะเม ภนัเต กรรมช่ัวอนัใดท่ีขาพเจา
ไดประมาทพลาดพลั้ง ลวงเกินในคุณพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ จะเจตนาหรือหาเจตนามิไดก็ดี ขอใหทานจงลุโทษ
และโปรดอโหสิกรรมแกขาพเจา เพื่อการสํารวมระวังในคราว
ตอไป” จากน้ันหนูก็ปฏิบัติตอ เดินจงกรม นั่งสมาธิ หนูฟุงซาน
กลัวบาป คิดถึงแตเรื่องนี้ และหยุดเดินเปนระยะๆ กําหนด
คิดหนอ และทองขอขมาเหมือนเดิมไปเร่ือยๆ เหมือนกับ
หนูเริ่มเครียด และรูสึกปวดศีรษะขางซาย คลายไมเกรน แต
หนูก็ไมยอทอ ยังคงตั้งใจเดินจงกรม และนั่งสมาธิตอ แมวา
จะมีฟุงสลับก็กําหนดคิดหนอ สลับกับทองขอขมาไปเรื่อยๆ
เปนอยางน้ีอยูวันคร่ึง แลวอาการปวดหัวก็หายไป 

นอกจากน้ีหนูไดถามพระรูปนี้วาทําอยางไร จึงจะมีสติ
กอนพูดจะไดไมเผลอพูด ทานบอกใหกําหนด “อยากคุยหนอ” 
แลวสติจะกั้นไมใหเราพูด

ที่หนูเขียนมาหาทานอาจารยดร.สนองครั้งนี้ หนูอยาก
จะขอโทษทาน ถึงแมวาหนูจะไมไดบอกพระรูปนี้วาหนูไป
ไดยินมาจากใครก็ตาม แตหนูก็ไมสบายใจ อยากกราบขออภัย
ทานอาจารยดร.สนองมา ณ ที่นี้ดวย และโปรดอโหสิใหหนู
ดวย ในคราวตอไป หนูจะระวังกําหนดความคิดกอนพูดทุกครั้ง
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หากหนูเผลอจําเน้ือหาการบรรยายของทานผิด จนทําใหหนู
เผลอพูดปรามาสทานพุทธะ จนอาจเปนบาปได 

นอกจากนี้หนูกราบขอความกรุณาจากทานโปรดชวย
แนะนําดวยวา หนูควรแกไขเพ่ิมเติมอยางไรอีก เพราะหนูยัง
เปนกังวลกลัวบาปอยู แมวาหนูไดลากรรมฐานมา ๓ วันแลว 
ก็ตาม ทําใหหนูมีความทุกขมาก ประกอบกับครั้งหน่ึงเมื่อป 
๕๔ ประมาณเดือนเมษายน หนูเคยเขาหาทานกราบเรียนถาม
ทานเร่ืองลูกชายและสามี หลังจากน้ันประมาณ ๑ สัปดาห
หนูก็หกลมที่ปายรถเมล คาง แขน มือ กระแทกฟุตบาทจน
เขียวช้ํา หนูไมแนใจวา เกิดจากท่ีหนูทําใหทานเขาใจผิดใน
เรื่องชี้ตัวลูกชายหนูหรือไม หนูไมมีเจตนาท่ีจะใหทานเขาใจผิด 
หนูชี้เด็กผูชายสูงใหญคนที่นั่งถัดจาก เด็กชายท่ีนั่งขางหลังหนู
ตางหาก แตถาไมใชเพราะสาเหตุนี้ หนูก็อยากถือโอกาส
กราบขออภัย และขออโหสิกรรมจากทานเชนกัน เพื่อไมให
เปนบาปเปนเวรสืบไป หลังจากวันน้ันทําใหหนูไมกลาที่จะ
เขาหาทานอีก หนูรูดีวา การเขาหาอริยบุคคลเปนเรื่องที่ตอง
ระมัดระวังการคิด พูด ทํา เปนอยางมาก 

กราบขอโทษที่เขียนยาวไป และกราบขอบพระคุณทาน
เปนอยางสูง ที่ตองทนอานเรื่องที่ยาวน้ี ทานอายุมากแลว แต
ยังตองอดทนเหน่ือยกาย เพ่ือชวยใหมวลชนพนทุกข ทานไม
ตองรีบตอบก็ได ทานจะไดพักเหน่ือยบาง ทายน้ีขออํานาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลใหทานมีสุขภาพแข็งแรง 
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ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น พรอมกับ
ไดมรรคผลนิพพานในชาตินี้ดวยเทอญ

คําตอบ
พระทีแ่สดงสีหนาไมพอใจ แสดงวายังมีจติเขาไมถงึปรมตั

ถธรรมของพระพุทธโคดม ผูที่พัฒนาจิตจนเขาถึงอรหัตตผล
แลว หมายถึงผูที่สามารถกําจัดกิเลสที่ผูกมัดใจ (สังโยชน ๑๐) 
ที่เปนเหตุใหเวียนตายเกิด อยูในวัฏสงสารจนหมดไปจากใจได
แลว จึงบรรลุอรหัตตผล สวนหนี้เวรกรรม (กิเลส) ที่ยังเหลือ
อยูในดวงจิต ก็เปนอโหสิกรรมเมื่อทิ้งรูปขันธแลว ยกตัวอยาง 
จอมโจรองคุลีมาล ไดประพฤติฆาตัดคอคนมาเปนจํานวนมาก 
เม่ือจิตบรรลุอรหัตตผลแลว ไดออกบิณฑบาตในเมือง ยังถูก
ชาวบาน (เจากรรมนายเวร) ขวางปาดวยกอนดินและทอนไม 
จนบาตรแตก ตัวเองก็บาดเจ็บ นี่เปนเคร่ืองแสดงวา แมจิต
จะบรรลุอรหัตตผลแลว หนี้เวรกรรมยังมีอยูและยังตองไดรับ
การชดใช เมื่อทานไดทิ้งรูปขันธลาโลกไปแลว (อนุปาทิเสส-
นิพพาน) หน้ีเวรกรรมที่ยังเหลืออยู จึงเปนอโหสิกรรมนั่นเอง

ผู ถามปญหายังมีกําลังของสติออน และยังเขาไมถึง
ปญญาเห็นแจง จึงเอาคําพูดของคนอื่น เขาปรุงเปนอารมณ
ไมดีใหกับตัวเอง แลวสงผลกระทบถึงรางกายใหเกิดอาการ
เจ็บปวยคลายเปนไมเกรนอีกดวย ฉะน้ัน จงเอาศีลที่บริสุทธิ์
ลงคุมใหถึงใจ แลวเรงความเพียรปฏิบัติธรรม จนเขาถึงธรรม
ไดแลว ปญหาที่เกิดขึ้นจึงจะหมดไป 
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๓๙. ปรับสมดุลของรางกาย

คําถาม
รบกวน ดร.สนอง ไดโปรดชวยชี้แนะหนอยครับ
๑. เน่ืองจากเวลาผมน่ังสมาธิมักจะมีนํ้ามูกตลอด (เนื่อง

จากผมเปนภูมิแพแตเด็กๆ ครับ) ทิ้งไวก็หายใจไมออก จับลม
หายใจเขาพุท ออกโธ ไมไดเลยครับ ควรแกยังไงดี ควร
หยุดน่ัง แลวไปสั่งนํ้ามูก หรือมีขันติทําตอครับ 

๒. เวลานั่งสมาธิแลวปวดหลัง เน่ืองจากพยายามทําให
ตรงเวลานั่ง หรือปวดขา ควรหยุดดูลม แลวดูรูอาการปวด
แทนใชไหมครับ

๓. เราจะหยุดดูลมเม่ือไหรครับ 
๔. ถาตองการฝกในเวลาปกติ เชน ตอนเดินเลน หรือ

กินขาว ผมควรใชการจับลม หรือการมีสติรูการกระทําตลอด 
อยางไหนดีกวาครับ แลวการมีสติรูการกระทําตลอด มันตอง
ละเอียดแคไหนครับ อยางเชน แปรงฟนตองรู กระทั่งการ
ชักมือเขาหรือออก หรือเปลาครับ หรือภาวนาแคแปรงหนอ
แปรงหนอ แลวความเร็วของการกระทําชาลง เนื่องจากต้ังใจดู
การกระทําของตัวเองนี่ ปกตไิหมครับ

ชกมอเขา
แปรงหนอ 
การกระทําขอ
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คําตอบ
(๑) นั่งสมาธิแลวนํ้ามูกไหล ตองหาหมอทางโลกเยียวยา

รักษา แตในทางธรรม เมื่อใดท่ีจิตมีสติ ความสมดุลของ
ดิน นํ้า ไฟ ลม จะเกิดขึ้น แลวอาการนํ้ามูกไหลจะหายไป

(๒) การปฏิบัติสมาธิสามารถทําไดในทุกอิริยาบถ (ยืน
เดนิ นัง่ นอน ฯลฯ) น่ังสมาธิแลวปวดหลัง กเ็ลอืกไปใชอริยิาบถ
อื่นที่ไมปวดหลัง

ผูที่มีสติออน เม่ือเกิดอาการปวดหลัง ตองกําหนดวา
“ปวดหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนอาการปวดหายไป แลวดึงจิต
กลับมาสูองคบริกรรมเดิมท่ีทําอยู

(๓) ผูมีสติกลาแข็ง ไมเคยหยุดดูลมหายใจ ตัวอยางเชน 
พระพุทธโคดม เอาจิตจดจอ (สติ) อยูกับลมหายใจเขา แลว
ปลอยออก เอาจิตจดจออยูกับลมหายใจออก แลวสูดเขา
ทุกขณะท่ีจิตมีการเกิด-ดับ พระองคไมเคยหยุดบริกรรม
เชนที่กลาว

(๔) ดีที่สุด มีจิตระลึก (จดจอ) อยูกับอิริยาบถใหญ ที่เปน
ปจจุบันขณะ เชน ขณะเดินเอาจิตจดจออยูกับเทาที่ยางกาว 
ขณะเค้ียวคําขาว เอาจิตจดจออยูกับอิริยาบถเค้ียวขาว ขณะ
แปรงฟนเอาจิตจดจออยูกับการแปรงฟน ฯลฯ อนึ่ง ขณะแปรง
ฟน ตองไมกําหนดวา “แปรงหนอๆๆๆๆ” เพราะการกําหนด
เชนน้ัน เปนการลบสติ มิใหระลึกอยูกับการแปรงฟน 
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๔๐. ทําไมตองศีล ๘

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ
ในกรณีที่เราปฏิบัติธรรมถือศีล ๘ จะมีขอหามมิใหใช

เครือ่งลบูไลของหอม  แตถาเราทาแตครมีหรอืโลชัน่กันแสงแดด
มิใหผิวหนังเปนอันตรายจากการเผาไหม จะถือวาผิดศีลหรือไม
คะ

คําตอบ
ผิดครับ เพียงแคมีศีล ๕ คุมใจ ก็เปนพระอริยบุคคล

ระดับตนๆ ได ถือศีล ๘ เหมาะที่จะเปนพระอนาคามี
 

๔๑. สามีไมชอบ

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ
ดิฉันไดเริ่มปฏิบัติธรรมอยางจริงจังจากเดือนมกราคม

เปนตนมา พยายามรักษาศีล ๕ สวดมนต นั่งสมาธิทุกวัน 
เนือ่งจากทีผ่านมาไดทาํบาปมา และรูสกึละอายใจและเกรงกลวั
ตอบาป จึงตั้งปณิธานวาจะไมกระทําชั่วอีก จะทําแตบุญกุศล
ไปจนกวาชีวิตจะหาไม การปฏิบัติธรรมของดิฉัน เรียกวามี
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ความเพียรมากที่สุดในชีวิตที่เคยทํามาอยางตอเนื่อง วันนี้
เปนวันที่ ๙๐ พอดีและจะทําตอไป หวังแควาเวรกรรมจะ
ทุเลาเบาบางไปบางเทานั้น ดิฉันอยากเรียนถามทานอาจารย
ดังน้ีคะ

๑. สามีของดิฉันเปนชาวตางชาติคริสเตียน เขาไมชอบ
เวลาท่ีดิฉันขอไปทําบุญที่วัดในบางคร้ัง และไมชอบใหดิฉัน
สวดมนตกอนนอน (สวดมนต นั่งสมาธิ กรวดนํ้า แผสวนกุศล 
ใชเวลาท้ังสิ้นประมาณ หนึ่งชั่วโมงสิบหานาที ดิฉันถือวายัง
นอยไป) บางครั้งดิฉันก็ตอรองวาจะสวดแบบสั้นไมนั่งสมาธิ 
(ประมาณ ๒๐ นาที) ไมอยากมีปญหากับเขาวันนั้น แตเขาก็
ไมยอมอีก ดิฉันไมไดบกพรองเรื่องงานบาน หรือดูแลลูกดูแล
สามี นี่เปนปญหาใหญของดิฉัน จนบางครั้งอยากจะเลิกกับเขา 
เพ่ือจะไดปฏิบัติธรรมอยางเต็มที่ นี่เรียกวากิเลสใชไหมคะ
ถือวาเปนการเบียดเบียนครอบครัวหรอืเปลาคะ

๒. คุณแมกับพี่สาวของดิฉันเกรงวา ดิฉันจะมีปญหา
ครอบครัว จึงแนะนําใหดิฉันอยาเครงมาก ศีล ๕ ก็ไมตองเครง
มาก (เชน สามีชอบใหดื่มไวนดวยบางครั้ง เวลาออกไปทาน
อาหารนอกบาน) แตดิฉันมีความเห็นวาการปฏิบัติธรรมไมใช
เร่ืองที่จะทําเลนๆ การปฏิบัติดวยความวิริยะ และถือศีลอยาง
เครงครัด จึงถือวามีธรรมะคุมใจอยางแทจริง ทานอาจารยมี
ความเห็นอยางไรคะ พอจะมีทางที่เปนสายกลางในกรณีนี้ได
จริงหรือ



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๔
ดร.สนอง วรอุไร

๙๒

๓. สามีของดิฉันจัดการซ้ือหุนใหกับดิฉัน ซึ่งหนึ่งในหุน
ที่ซื้อเปนบริษัทที่ทําเก่ียวกับคาสิโน และเอ็นเตอรเทนเมนท 
ดิฉันขอใหเขาขายและซ้ือหุนตัวอื่น เพราะไมอยากสนับสนุน
ใหคนเลนการพนัน เราซื้อหุนแบบหวังเงินปนผล ไมไดซื้อขาย
เก็งกําไรคะ สามีไมยอมขาย อยากใหเก็บหุนตัวนี้ไวเพราะเปน
หุนทีอ่นาคตด ีการเจริญเติบโตสูง เขาบอกวาถอืวาเธอสนบัสนนุ
กลุมเอ็นเตอรเทนเมนตก็แลวกัน อยางน้ีถือวาเปนบาปสําหรับ
ดิฉันหรือไมคะ ดิฉันไมเห็นดวยแตตองจําใจ เด๋ียวจะมีปญหา
กันอีก

๔. ดฉินัไมมโีอกาสไปวปิสสนาท่ีวดัตามทีเ่จตนา เนือ่งจาก
ขอจํากัดที่สามีไมยินยอม และมีลูกวัยกําลังซนที่ตองดูแล จึง
ไดแตฟงซีดธีรรมะของทานอาจารย ทีม่ญีาตธิรรมแจกจายเปน
ธรรมทานที่วัด อานหนังสือธรรมะ คนหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอรเน็ต นั่งสมาธิเองยังพอไดบาง แตก็ไมถึงระดับมีสมาธิ
จวนแนวแนอะไรแบบน้ัน แตก็พยายามน่ังใหนานท่ีสุดพอท่ี
จะมีโอกาสทํา การทําวิปสสนาน้ันดิฉันคิดวา การไมมีครูบา
อาจารยแนะนําอาจหลงทางและเสียเวลา แตก็พยายามลอง
ฝกดวยตนเอง เวลาที่เราใชจิตไปรูสภาวธรรมตางๆ นั้น เวลา
โกรธกร็ูวาจติมนัโกรธอยู มนักย็งัเปนนามธรรม จงึไมรูวาปฏบิตัิ
ถกูหรือไมประการใด แตถาอยางส่ิงทีป่รากฏท่ีอายตนะของเรา
นั้นใหเรารูสึกเอา เชน ถาคันที่แขนก็ใหจิตไปรูสึกท่ีแขนตรง
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ที่คัน ใชหรือไมคะ เพราะบางทีตอนฝกแรกๆ ใจมัน “คิด”
เอาวาเรารูวาที่แขนมันคัน อยางนี้ถือวาผิดใชไหมคะ

๕ . เมื่อมาปฏิบัติธรรมแลวความทะเยอทะยานมัน
หายไป ตนเดือนหนาจะสอบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
เปนวิชาแรกที่ถาหากผานโปรแกรมน้ีกอน หรือภายใน ๖ ปนี้
คงจะไดใบเบกิทางในการประกอบอาชีพใหมรีายไดดขีึน้ รูสกึวา
ตอนนี้ไมอยากเปน ไมอยากสอบแลว ไมแนใจวานี่เปนกิเลส
ที่มาลวงใหเราขี้เกียจไมอานหนังสือ หรือเปนเพราะกิเลส
ความอยากไมมีแลวกันแนคะอาจารย

๖. พอปฏิบัติธรรมแลวก็พยายามฝกที่วา ไดยินก็สักแต
วาไดยิน ไมคิดหรือปรุงแตงตอ เนื่องจากเรายังอยูในสังคมอยู
การไมคิดตามหรือออกความเห็นวาดีไมดี อาจทําใหเรากลาย
เปนคนเฉยชาไป มอีบุายไหนพอจะประนปีระนอมกบัการวางตวั
ในสังคมไดบางไหมคะ ดิฉันอยูตางประเทศซ่ึงวัฒนธรรมเขา
ตางจากเรา อยางที่อาจารยทราบคะ 

ขอขอบพระคุณทานอาจารยที่กรุณาเสียสละเวลา ชี้ทาง
ธรรมใหกับผูที่ยังดอยปญญาอยางดิฉันอยู หากดิฉันลวงเกิน
ทานทางมโนกรรม ขออาจารยไดโปรดกรุณาอโหสิกรรมให
กับดิฉันดวยนะคะ ขออนุโมทนากับทานอาจารยสําหรับธรรม
ทานท่ีทานเมตตากรุณากับพวกเราเสมอมาดวยคะ
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คําตอบ
(๑) ผูปรารถนาทําความดี แตมีอุปสรรคเขาขัดขวาง

มิใหความดีเกิดขึ้น สิ่งที่เขาขัดขวางตามท่ีบอกเลานั้นเปน
กิเลสมาร อนึ่ง บุคคลสามารถทําความดีไดทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ และสามารถทําความดีไดในทุกอิริยาบถ
โดยไมเลือกกาลเวลา เมื่อสามีไมชอบใหนั่งสวดมนต ผูถาม
ปญหาสามารถนอนสวดมนตดวยใจ ยอมทําได หรือหาก
สามีไมอยูบาน ก็สามารถน่ังสวดมนตได สวดมนตดวยการ
ออกเสียงได ก็จะไมเปนการเบียดเบียนเขา

(๒) หากมีความจําเปนตองด่ืมไวนที่เปนแอลกอฮอล
เพื่อใหเกิดความปรองดองของครอบครัว ก็ดื่มไดเทาท่ีจําเปน 
แตจิตตองไมเปนทาสของไวน และตองมีจิตม่ันคงไมหวั่นไหว
ในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มีปญญาราเริง
และเฉียบแหลมในธรรม ชีวิตยอมไมตกต่ําเปนธรรมดา

(๓) บาป คือ ความไมสบายใจ ไมสบายกาย ผลตอบแทน
ที่เกิดจากหุนที่สามีซื้อให (ซื้อบาปให) ผูเปนภรรยาควรระลึก
อยูเสมอวา ผลตอบแทน (เงิน) เปนของไมบริสุทธิ์ หากไมมี
จิตยินดีในอกุศลกรรมน้ัน ไมถือวาเปนบาป ตรงกันขาม
หากผูใดเขาไปมีสวนในบาปน้ัน ถือวาเปนผูรวมกระทําบาป
ได ดังนั้นผูรู จึงนิยมพัฒนาจิตตนเอง ใหมีบุญมากกวาบาป
แลวชีวิตจะยังคงอยูดีเปนปกติไดดวยบุญใหผล
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(๔) การปฏิบัติธรรมท่ีใหผลถูกตรง คือปฏิบัติสมถภาวนา 
แลวจิตตองต้ังมั่นเปนสมาธิ ปฏิบัติวิปสสนาภาวนาแลว จิต
ตองเกิดปญญาเห็นแจง การปฏิบัติธรรมแลวมีผลเปนไปตาม
ที่กลาวมาน้ี ถือไดวาเปนการปฏิบัติธรรมท่ีถูกตรงตามธรรม

เมื่อใดปฏิบัติธรรมแลวเกิดอาการคันที่แขน ตองกําหนด
วา “คันหนอๆๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ จนกวาอาการคันที่แขนจะ
หายไป (ไมหายคัน ไมเลิกกําหนด) เมื่อเกิดอาการอื่นใดเกิดข้ึน 
ตองกําหนดใหถูกตรง เชน เกิดความคิด ตองกําหนดวา
“คิดหนอๆๆๆๆ” จนกวาความคิดจะหายไป เม่ือเกิดความกลัว 
ตองกําหนดวา “กลัวหนอๆๆๆๆ” จนกวาอาการกลัวหายไป
เม่ือเกิดอาการวูบเหมือนตกจากท่ีสูง ตองกําหนดวา “วูบ
หนอๆๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ จนอาการวูบหายไป ฯลฯ แลวจึงเอา
จิตกลับมาสูองคบริกรรมเดิมที่ทําอยู การประพฤติเชนนี้
เปนอุบายใหจิตมีกําลังสติเพิ่มข้ึน แลวจิตยอมตั้งมั่นเปน
สมาธิโดยอัตโนมัติ

(๕) การท่ีจิตปฏิเสธสิ่งที่เปนสมมติทางโลก ไมเรียกวา
กิเลส แตเรียกวา จิตเกิดความกาวหนาเปนอิสระจากส่ิงสมมติ 
ที่ชาวโลกผูไมรูจริง (โมหะ) หลงเอาจิตไปผูกติดเปนทาส

(๖) ทางสังคมเรียกวา เปนความเฉยชาหรือเพ้ียน แต
ในทางธรรมเปนตัวบงชี้ความเปนอิสระของจิต ฉะนั้นพึงรูทัน
จิตวา พฤติกรรมของเราที่เกิดขึ้น ทําใหมีชีวิตเปนอิสระ
มากขึ้นจริงไหม? ถาเห็นวาดี จงดําเนินปฏิปทาเชนนี้ตอไป
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ตรงกันขาม คนที่มีกําลังของสติออน ยอมคลอยตามคําพูด
ของปุถุชน ผูยังหลงโลก หลงสังคม แลวตองถามตัวเองวา
เราจะเปนเชนเขาไหม? จงเลือกทางเดินของชีวิตดวยตัวเอง

อโหสิกรรมใหแลวครับ 

๔๒. คิดไมดี

คําถาม
เรียนอาจารยสนอง
ผมกําลังเร่ิมฝกสติ แตจิตมักฟุงไปเร่ืองอ่ืน เหมือนมัน

ออกมาจากจิตเอง ทําใหคิดไมดีตลอด แตตอนน้ีจิตมีสติ-สมาธิ 
บางแลว แตก็มีที่คิดไมดีตลอด จะทําอยางไรจึงจะสงบ คิดแต
สิ่งดีๆ บางครับ

สุดทายที่เขียนมานี้ เพื่อขออโหสิจากอาจารยสนอง 
เนื่องจากมโนกรรมท้ังหลาย ขอใหอาจารยสนองเมตตา
ยกโทษ  ใหอโหสิ  แกผมดวยเทอญ  ดวยความเคารพอยางสูง

คําตอบ
ผู ใดมีศีล มีสัจจะ คุมใจไดแลว เม่ือเจริญสติโดยมี

ความเพียรเปนแรงสนับสนุน จิตยอมเขาถึงความต้ังมั่น
เปนสมาธิไดงาย

ฉะน้ัน ผูถามปญหาปรารถนาใหจิตเขาถึงความต้ังมั่น
เปนสมาธิ ตองประพฤติเหตุใหถูกตรง…

อโหสิกรรมใหแลว 
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๔๓. วินัยบัญญัติ

คําถาม
เรียนอาจารยสนอง ผมมีคําถามท่ีเกี่ยวของกับพระวินัย

ดังน้ีครับ 
(๑) การที่พระสงฆยืนรอรับบิณฑบาตอยูตามตลาดและ 

(๒) การท่ีพระสงฆใหพรกับฆราวาสผูมาใสบาตรแลวรับพร
ดวยลักษณะการนั่งยองๆ จะถือวาผิดพระวินัยหรือไมครับ 
เพราะตามพระวินัย หามภิกษุยืนแสดงธรรมกับฆราวาสที่ไม
ปวยและกําลังนั่งอยู 

ขอบพระคุณอาจารยที่เมตตาตอบคําถามครับ

คําตอบ
(๑) พระวินัยกําหนดใหภิกษุโคจรบิณฑบาตไปตามลําดับ

บาน ยกเวนภิกษุอาพาธอนุญาตใหเวนประพฤติได
(๒) พระวินัยบัญญัติใหภิกษุนั่งแสดงธรรม พระท่ีปฏิบัติ

ธรรมในปานิยมประพฤติเชนนั้น แตในครั้งพุทธกาลพระพุทธ-
โคดม ยืนอยูบนถนนแลวสอนธรรมใหพาหิยะ
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๔๔. นั่งบนดอกบัว

คําถาม
ความในใจจากใจจริง 
กราบสวัสดี ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ

อยางสูงครับ 
กระผม ตอนนี้อายุ ๒๙ ป มีเรื่องท่ีจะถามทานอาจารย

ครับ 
คือเร่ืองมีอยูวา ผมฝนวาเจาแมกวนอิม ไดเอาดอกบัว

ขนาดใหญเทากับคนน่ังไดหนึ่งคน มาใหผมแลวใหผมข้ึนไป
นั่งอยูบนดอกบัว และกลีบของดอกบัวมีสีชมพูสวยงามมาก
แลวผมก็พนมมือ พอผมพนมมือ ดอกบัวก็พาผมลอยขึ้นไป
ในอากาศ ในความฝนเปนแบบนี้ครับทานอาจารย เหตุที่ผม
ฝนแบบน้ีมีเหตุเปนยังไงบางครับ อันที่จริงในชีวิตของผมมี
เรื่องราวตางๆ มากมายเขามา ซึ่งผมคิดวาคงไมมีใครเคยเจอ
เหมือนกับผมแนเลย ถาผมมีโอกาสผมอยากจะไปหาอาจารย 
แลวผมจะเลาความจรงิชวีติในอดีตของผม  ทีผ่านมาใหอาจารย
ไดฟง ขอใหผมไดเจอกับอาจารยที่ผมเคารพรัก และศรัทธา
ดวยใจจริงเถิดครับ ขอใหทานอาจารยไดกรณุาผมดวยเถิดครบั

สุดทายนี้ ผมขออนุญาตรบกวนเวลาของอาจารยเทานี้
นะครับ กราบสวัสดีครับ 

ดวยความเคารพอยางสูง 
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คําตอบ
ที่บอกเลาไปเปนศุภนิมิตบงชี้วา หากผูถามปญหานําพา

ชีวิตใหดําเนินไปถูกตรงตามธรรมแลว ความพนทุกขจะเกิดข้ึน 
สาธุ 

๔๕. ทําบุญตองไดบุญ

คําถาม
เรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
กระผมไดตดิตามศึกษาเว็บไซตกลัยาณธรรมมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะสนทนาภาษาธรรม จะอานเกือบทุกคําถาม คําตอบ 
ซึ่งอาจารยก็ใหธรรมะในการเปนผูไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เปนผูประพฤติและปฏิบัติตนไมผิดศีล ไมผิดธรรมและ
ไมผิดกฎหมาย แตก็มีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นกับตนเอง ผมเปน
ขาราชการที่ตองทํางานรวมกับชุมชนและวัด มีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะทางวัด แตมาระยะหลัง
เจาอาวาสเปลี่ยนไป มีกิ๊ก สงเรียนหนังสือ เชาอยูคอนโด
ซื้อรถเกงใหขับ ทานยืมเงินศรัทธาเขาไปท่ัว แตละคนก็ไมได
เงินคืน บางรายเปนแสน และทานก็โทรมาขอยืมเงินจากผม
ผมรู ขอมูลทานอยูก็เลยบายเบี่ยงไมใหยืม ลาสุดทานทํา
หนังสือเชิญชวนผมและศรัทธาบางคนที่มีอันจะกินและชอบ
ทําบุญ ใหรวมทําบุญกับวัด ผมรูสึกอึดอัดใจ ไมทําก็ไมได
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ทําแลวก็ไมได...ทุกวันพระอยากไปทําบุญที่วัดอื่น แตก็กลัว
คําครหาในฐานะเปนขาราชการที่อาศัยอยูในหมูบาน แตก็
อาศัยวันสําคัญทางศาสนาและวันเสาร วันอาทิตยบาง ไป
ทําบุญนอกพ้ืนที่

อาจารยครับ ขอความกรุณาไดชวยแนะนําวัดในจังหวัด
ลําพูน ที่ไปทําบุญแลวไดบุญดวยครับ

คําตอบ
ความอึดอัดใจใหผลเปนบาป ผูใดมีสติกํากับจิต ไมศรัทธา

ในสิ่งที่มิใชธรรม ผูนั้นไมมีบาปเกิดข้ึนกับจิต
คนท่ีกลัวคํากลาวครหา เปนผู ที่ไมมีธรรมคุมครองใจ 

นอกจากนีย้งัมอีตัตาสถติอยูกบัใจ จงึมีความเหน็ผดิไปจากธรรม 
คือ ความอึดอัดใจท่ีใหผลเปนบาป ผูใดไมศรัทธาแลวไมทํา
บาปจะไมเกิดกับผูนั้น

ประสงคทําบุญแลวไดบุญ ตองไปที่วัดปาพุทธพจนหริภุญ
ไชย ลําพูน โดยมีพระอริยวังโส เปนเจาอาวาส 
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๔๖. เมื่อบุญใหผล

คําถาม
สวสัดคีรบัทานอาจารย ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย

สนองครับ
กระผม เรืออากาศโท... เปนขาราชการทหารอากาศ

ครับ สมัยตอนที่ผมเปนเด็กอายุชวงประมาณ ๑๒-๑๖ ป พอแม
ของกระผมยากจนมาก ทานมีอาชีพทํานา จึงอาศัยการเอา
ขาวเปลือกไปขายเพื่อเอาเงินมาใชจาย ปไหนฝนแลงขาว
ไดนอย ปนั้นจะลําบากมาก ผมตองชวยพอแมทํานาตลอด 
เพราะผมรูวาถาทานไมมีขาว ทานก็ไมมีเงิน

จนผมอายุ ๑๗ ป ผมต้ังใจเรียนเพราะตองการท่ีจะ
ผานความยากจนและผมก็ทําสําเร็จ ผมสอบเขาเปนนักเรียน
เตรียมทหารในสวนของกองทัพอากาศได และก็ไดทุนไปศึกษา
ตอตางประเทศ (เกาหลใีต) พอผมจบมาผมกอ็ยากจะเปนนกับนิ 
เน่ืองจากผมเปนทหารอากาศ แตผมสอบตกเพราะสายตา
ผมสั้น ผมรูสึกเปนทุกขมาก ก็เลยเปดอินเทอรเน็ตไปเจอ
คลิปของทานอาจารยพูดเร่ือง... ชีวิตหลังความตาย... ก็เลย
ฉุกคิดแบบโดนใจมาก ตอนเปนเด็กทุกขเพราะบานจนแตพอ
มีอาชีพแลว มีเงินเดือนแลวทุกข เพราะความอยากที่จะเปน
อะไรตอ อยากเล่ือนยศอยากได สองข้ัน สรุปแลวพอไมเปน
ครับ
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ปจจุบันผมอายุ ๒๘ ป ไดนําตัวเองเขาไปปฏิบัติธรรม
เพราะใจเห็นแลววา จะรวยหรือจนสุดทายก็ตองทิ้งทั้งหมด
ผมพยายามอยู ๒ ปครึ่ง โดยใชวิธีดูจิตและดูกายโดยการ
กําหนดรู กายและใจทําเต็มที่เท าท่ีรู สึกตัว แตไมค อยได
นั่งสมาธิเพราะผมเปนขาราชการ เวลาไมคอยมี ผมพิจารณา
ของผมไปเรื่อย มีอยูวันหน่ึงผมนั่งรถทัวรไปตางจังหวัด ผม
นึกภาพเห็นขวดนํ้าที่เขาใสนํ้ากับนํ้ามันซึ่งแยกชั้นกันอยู และ
กระผมก็เกิดอาการปงขึ้นมาในใจเปนของแปลกๆ ซึ่งมันเกิด
ของมันเอง มันเห็นวาจิตเราอยูอีกสวนหนึ่ง (อยูนิ่งๆ) และ
ความคิด (ไมวาคิดดีคิดชั่ว, คิดวาถูกคิดวาผิด), ความรูสึกอะไร
ทุกอยางถูกแยกออกไป และเห็นวามันพรอมจะสลายไป
ไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง รวมเวลาของอาการเกิดแลวไมนาจะ
เกิน ๔ วินาทีครับ มันแปบเดียว แตมันเปน ๔ วินาทีที่มีคา
สําหรับกระผมมาก เพราะเวลาท่ีจิตสงออกนอก ความรูตัวนี้
จะเขามาชวยทันทีวา สิ่งท่ีจะเกิดหลังจากท่ีจิตสงออกไปน้ัน 
มันไมใชของจริง หรือบางทีควบคุมจิตไมทันจนปรุงเปนทุกข
เรียบรอย ความรูตัวน้ีก็เขามาบอกอีกวา นี้ก็ไมใชของจริง
จนทุกวันนี้ผมเหมือนมีของวิเศษที่จะบอกใครใหทราบก็ไมได 
เพราะไมรูจะบอกยังไง จนตองเขียนอีเมลมาขอขอบพระคุณ
ทานอาจารยนี้แหละครับ

ขออนุโมทนาบุญกับทานอาจารยดวยครับ
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คําตอบ
สาธุ บุญบารมีเกาสงผลใหแลว จงดําเนินชีวิตไปตามแนว

ของปธาน ๔ นะครับ 
 

๔๗. สมถะ หรือวิปสสนา

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
ผมมีเรื่องเรียนถามอาจารยถึงการปฏิบัติแบบวิปสสนา

กรรมฐานครับ ทุกวันนี้ไมแนใจวา ปฏิบัติแบบ สมถะหรือ 
วิปสสนากันแน โดยการปฏิบัติของผมคือ จะแบง เปน ๒ แบบ
คือในรูปแบบกับประจําวัน

(๑) ในรูปแบบผมจะนั่งสมาธิกําหนดพุทโธ ไปเรื่อยๆ
แตถาเผลอ หรือหลงไปคิดเร่ืองอะไร ก็จะบอกวา “เผลอ
รูวาเผลอ” “คิดรูวาคิด” “ฟุงซานใหรูวาฟุงซาน” หรือ “สงบนิ่ง
ใหรู วา สงบน่ิง” แลวผมก็จะกําหนด พุทโธตอ ถาคิดอีก
หลงอีกก็กําหนดแบบเดิม พอเรารูตัววาคิด ความคิดมันก็
จะดับไป ตัวสติก็จะกลับมา ใหรูวาสิ่งเหลานี้มันเกิดดับๆ ไป 
ปฏิบัติแบบนี้ เรียกวา สมถะหรือวิปสสนาครับ

แตปญหาอีกอันคือ นั่งไปนานๆ จะเกิดอาการปวด ผม
ก็จะกําหนด “ปวดรูวาปวด” แตเรื่องปวดนี้มันไมหายเหมือน 
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ความคิด หรือความหลงครับ เลยไมรูจะกําหนดยังไงดีใหมัน
ดับไปเหมือน ความคิดหรือตองกําหนด “ปวดรูวาปวด” ไป
เร่ือยๆ แทนพุทโธไปเลยครับ รบกวนอาจารยชวยแนะให
ละเอียดนิดหนึ่ง ถาสมมุติใหกําหนด ปวดรูวาปวด ไปเรื่อยๆ
มันจะหายยังไงครับ 

(๒) การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ผมก็จะทําการดูจิต
ใหรูอารมณไป อยากไดก็รูวาอยาก โกรธรูวาโกรธ คิดรูวาคิด 
เผลอรูวาเผลอ แบบนี้เปนวิปสสนา ผมเขาใจถูกตองไหมครับ

รบกวนอาจารยชวยแนะนําดวยครับ ผมกลัวติดสมถะ
แลวจะไมทําวิปสสนา

ผมอยากไดรูปแบบการปฏิบัติวิปสสนาที่ถูกตองครับ ไม
อยากไปทางสมถะ อาจารยชวยแนะนําครูบาอาจารยใหทีครับ 
จะใกลหรือไกลก็ไดครับ (ตัวผมอยูกรุงเทพ) อยากไดหลัก
สักอันหนึ่งมายึดไว แลวดําเนินไปในทางวิปสสนาใหถูกตอง
จะไดมั่นใจในการปฏิบัติของตน ทุกวันนี้ก็สับสนในการปฏิบัติ
ครับ มันจึงเปนอุปสรรคในการปฏิบัติในบางคร้ัง

คําตอบ
(๑) เมื่อเกิดอาการปวด แลวกําหนดวา ปวดรูวาปวด

แตอาการยังคงมีอยู แสดงวากําลังของสติยังดอยกวากําลัง
ของขันธมาร ผูตอบปญหาเคยมีประสบการณเชนน้ี จึงได
กําหนดวา “ปวดหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ อาการปวดท่ีขาไม
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หายไป จะไมเลิกกําหนด ตั้งใจไวอยางนี้โดยเอาชีวิตเขาแลก 
ในท่ีสุดพลังของขันธมาร (ปวดขา) ไมมีอํานาจเหนือพลัง
ของสติที่เกิดขึ้นกับจิต อาการปวดที่ขาจึงดับไป บัดนี้จิตมี
กําลังของสติกลาแข็งเหนือสิ่งกระทบใดๆ แลวจิตไดวาง เขาสู
ความเปนอุเบกขา… พิสูจนไหม? แบบน้ีสมถภาวนา

(๒) การดูจิตใหรู อารมณ จะเปนวิปสสนาไดตอเม่ือ
จิตรู เห็น เขาใจ วาอารมณใดๆ ที่เกิดขึ้นกับจิต ลวนตาง
ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

ตัวอยาง เม่ือจิตมีอารมณโกรธ ยอมมีเหตุที่ทําใหเกิด
เมื่อเหตุ (ความขัดใจ) ดับตามกฎไตรลักษณ อารมณโกรธ
ยอมดับตามไปดวย

เมื่อจิตคิด ยอมรู ว าตองมีเหตุที่ทําใหเกิด เมื่อเหตุ
(อภิสังขาร) ดับตามกฎไตรลักษณ อารมณที่จิตคิดยอมดับ
ตามไปดวย

เมื่อจิตเผลอ ยอมรู วาตองมีเหตุที่ทําใหเกิด เม่ือเหตุ
(ขาดสติ) ดับตามกฎไตรลักษณ อารมณที่จิตเผลอยอมดับ
ตามไปดวย ฯลฯ

การใชจิตตามระลึกรู ในลักษณะนี้เรียกวา วิปสสนา-
ภาวนา ผูตอบปญหาแนะนําใหไปปฏิบัติธรรมกับเจาอาวาส
วัดมเหยงคณ จังหวัดอยุธยา 
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๔๘. ถูกตองหรือไม

คําถาม
ขอสอบถาม ดร.สนอง วรอุไร ดังนี้ 
๑. เวลาผมเดินจงกรมจิตของผมแวบไปนึกถึงคนไมถูกกัน 

จิตจะรูสึกโมโหแตไมมากนะครับ รูสึกไมชอบ ไมพอใจซะมาก
กวา ผมตองกําหนดขออโหสิกรรมตอเขา ขอใหเขาจงมีความ
สุขประมาณ ๒๐-๓๐ วินาที จิตจึงสงบกลับมาองคภาวนา
ตอ และจิตจะยิ้มอิ่มเอิบ ปฏิบัติตอไปได 

๒. ถาขณะเดินจงกรมผมเกิดอาการแบบน้ีอีก และผม
ทําเหมือนขางตนถูกตองหรือไม 

ขอชี้แนวขอขัดของดวย 
ขออํานาจบุญกุศลจงคุมครองใหอาจารยสนอง วรอุไร 

สุขภาพรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บดวยเถิด

คําตอบ
(๑) วิธีแกปญหามิใหจิตเกิดอารมณโมโห ทําไดถูกตรง

แลว จงดําเนินตอไป ทุกครั้งที่จิตระลึกถึงสิ่งที่ทําใหขัดใจ
ตองใหอภัยเปนทาน แลวอารมณโมโหจะไมเกิดข้ึน

(๒) ถูกตองครับ 
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๔๙. เสียงรถประเภทไหน

คําถาม
กราบสวัสดีทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่นับถือครับ
ผมไดนําตัวเองไปปฏิบัติธรรมมาแลวสองคร้ัง ปที่แลว

ไป ได ๔ วัน ปนี้ เมื่อเดือนที่แลว (มี.ค. ๕๕) ไปมาได ๕ วัน
จากคร้ังแรกกับคร้ังที่สอง แตกตางกันมากในเร่ืองของความ
เขาใจ ในครั้งแรกทําตามวิธีที่พระอาจารยไดสอน ก็ทําไป
ความที่ตัวเองชอบนึกคิดวิเคราะห อาการตางๆ หรือสิ่งท่ี
เกิดขึ้นตางๆ จะเปนเหตุใหตัวเองกาวหนา จะคอยนึกถึงผลท่ี
ไดทําตลอดเวลา แลวกลับมาท่ีบานก็ไมไดทําตอเน่ือง จากน้ัน
ก็เลิกทําโดยส้ินเชิง ในปที่แลวในขณะต่ืนก็ไมกําหนดตาม
อาการ ตามที่พระอาจารยไดสอนไว ไปใชการวิเคราะหที่
อาจารยสอนแบบไมเขาใจ แตเปนการนึกคิดของตัวเองมาก
กวา พอปฏิบัติเสร็จพระอาจารยใหพัก ก็จะมานั่งคุยถึง
อาการท่ีตัวเองทําไดไมได อยากจะอวดตัวเองใหคนอ่ืนฟง
เมื่อนั่งเงียบๆ ก็จะคิดถึงบานคิดถึงเรื่องท่ีผานมา ก็ไมได
กําหนด 

มาปนี้เดือนที่แลว (มีนาคม) ก็ตั้งใจไปอีก ตั้งใจไป ๕ วัน
ก็เอารถไปจอดท่ีลานวัด ดวยความท่ีตัวเองเปนหวงรถ จึง
กําหนดในใจไวกอน ลวงหนาวา ถาไมใชของเรา หายก็จะ
ไมเสียดาย คือ หายก็หาย เมื่อตอนปฏิบัติก็ไมเกิดอาการ
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เปนหวงรถเลย ก็เปนเชนเดิมในวันแรกๆ จะคุยและจะอวด
ตัวเองเชนเดิม ก็มีหลวงพ่ีรูปหนึ่ง ที่ดูแลโรงนอนท่ีพัก ก็มา
พูดใหผมไดคิด ทําใหผมลองพิสูจน (ตอนน้ันคิดถึงคําอาจารย 
ดร.สนอง ที่กลาววาเราตองพิสูจน) ก็เลยลองไมพดูกับใครเลย 
เขาจะไมปฏิบัติดีไมดี สนใจไมสนใจ เมื่อผมเห็น ก็จะกําหนด
ถาไมพอใจเขาก็กําหนด เพราะจะจับไดตอนที่เกิดอารมณชอบ
ไมชอบ แลวกําหนดที่ตาไมทัน แลวก็ตั้งม่ันใจตัวเอง ลอง
กําหนดเวลาเดิน หลังจากฝกปฏิบัติ เสร็จกลับที่พัก ก็จะ
กําหนด ทุกอยางท่ีรู สึกไดในปจจุบัน จะตามอาการตัวเอง
แตไมไดละเอียดมากเทาไหรครับ เพราะบางครั้งก็เผลอไป
ไมรูตัว แตพอรูสึกไดก็รีบกลับมากําหนดปจจุบันทุกอิริยาบถ
ครับ กลับมาท่ีบาน ก็ยังกําหนดทุกอิริยาบถ ตลอดท่ีนึก
รู ตัวได และจะคอยหามใจตัวเองตลอด ทําใหนึกถึงคําท่ี
อาจารย ดร.สนอง บอกวาใหกําหนด ทุกขณะตื่น แลว
ก็ที่ อ.ดร.สนองบอกวา ครูบาอาจารยสอนอยางไรไมตอง
สงสัย ใหทําตามอยางเดียว ก็มีพระอาจารยที่วัดรูปหน่ึงท่ี
สอน ทานก็จะบอกวา โยมไมตองสงสัย มีหนาที่เดินก็เดินไป 
ถึงเวลาน่ังก็นั่งไป กําหนดรูอยูปจจุบันใหไดจริงๆ เหอะ แลว
จะรู เอง ผมก็พิสูจนเลยต้ังใจ เพราะตัวเองติดความคิดท่ี
อยากทํา สงสัยตลอดเวลา วิเคราะหตลอดในอาการที่เกิด
ทําใหผมมองแคไมกี่อยาง คือ ชอบ ไมชอบ เวลาที่มีสิ่งกระทบ 
เมื่อกําหนดท่ีอายตนะไมทัน ก็ไปดูที่อารมณกําหนดตาม
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อารมณที่เกิดข้ึน ตอนครั้งแรกก็ที่ทํา จะไปยึดติดกับวิธีการ
เดิน การน่ัง ความคิดจะไมสนใจส่ิงกระทบอะไรเลย ไม
กําหนดรู  ถึงอารมณที่เกิดจากการกระทบ ขอใหตัวเอง
เดินไดรอบ ก็ใชได 

แตพอตอนนี้ กวาจะไดเดินนั้นยากมาก ทําใหคิดถึง
ตอนแรก เราเดินเพราะเราอยากเดินนี่เอง เดินไดเกิดความ
พอใจ โดยที่ตัวเองก็ไมไดกําหนด ในอารมณนั้น เพราะตัวเอง
ทําไดในวิธีการแลว ปรุงแตงตอวาใชไดแลว สําเร็จในวิธีการ
นี้แลว 

สิ่งที่จะรบกวนถาม ทาน อ.ดร.สนอง วรอุไร 
๑. ผมปฏิบัติที่บาน จะมีเสียงรถ วิ่งผานตลอด เวลาท่ี

ผมกําหนด ก็จะไปจับอยูที่หู เสียงหนอๆๆ แตก็ยัง คิดรูอยูวา 
เปนเสียงรถประเภทไหน อยางนี้จะปฏิบัติอยางไรใหถูกตอง
ครับ แลวเมื่อมีเสียงสุนัขเหา การเหาของสุนัขจะเปนจังหวะ 
ผมกําหนดวาเสียงหนอๆๆ ไปเรื่อย จนสุนัขหยุดเหา แตชวงที่
สุนัข เสียงขาดเปนชวงๆ ก็จะดูอารมณตัวเอง อยางนี้ถูกตอง
หรือเปลาครับ แตเสียงรถวิ่งผาน ผมจะชิน ผมกําหนดเม่ือ
ไดยิน แตไมรูใหสิ่งนี้หายไป จะไดหรือเปลาครับ แตถารถที่วิ่ง 
เสียงดังมาก ผมกจ็ะกําหนดจนกวาเสียงจะหายไปครับ 

๒. ในขณะที่ผมทําอะไรผมจะพยายามกําหนดทุกอยาง
ที่ตัวเองจับได เวลาเดินผมจะจับไดแค ยางหนอ จับหนอ
ดื่มหนอ กลืนหนอ คิดหนอ นั่งหนอ ถาเผลอไปไมรูตัวก็จะ
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กลับมาต้ังสติกอน ตามแบบท่ีหลวงพอจรัญไดสอนไว ตั้งแต
กลับมาจากการปฏิบัติครั้งที่สอง พยายามทําตลอดเวลาท่ีรูสึก
ไดครับ พยายามจะกําหนดใหไดมากที่สุด อยางน้ีถือวาถูกตอง
หรือเปลาครับ 

๓. เรื่องของศีล ผมต้ังสัจจะไวในใจตอนที่ปฏิบัติวา จะ
ไมพูดจา ที่สอเสียด พูดเพอเจอ ตามศีลหา ขอสาม เพราะศีล
ขอนี้ที่ผมดูแลวจะผิดมากที่สุด นอกนั้น ไมกระทําอยูแลวครับ 
ก็เลยตอนน้ี พูดระวังมากครับ แตถาผมอธิบายในเร่ืองของ
การปฏิบัติใหผู ที่ตองการฟงถึงความเปนจริง ตามท่ีตัวเอง
เขาใจ จะผิดหรือเปลาครับ 

๔. แตก็แปลกครับ เวลาเราพูดนอยลง คือแทบจะไม
พูดเลย ทํางานก็ทําไป พอใจไมพอใจ ก็กําหนดไป กินก็จะกิน
นอยลง ทําใหความเบื่อตอสิ่งที่ทําใหตัวเองติดสบาย คือ
ไมอยากอยูกับคนท่ีเราเคยพูดคุยไรสาระ เบื่อที่จะอยูกับคน
มากๆ ที่คุยแตเรื่องคนอ่ืน ทําใหตอนน้ีเขาใจวา สิ่งที่เปนจริง
ปจจุบัน นี้ถาเราอยูใหไดจริง เปนสิ่งที่สงบมากกวา จิตที่คิดวา
อันนั้นดีไมดี ชอบไมชอบ ผมสวดอิติปโสเทาอายุบวกหนึ่ง
เมื่อเริ่มสวดก็ทอ เลยดัดนิสัยจิตน้ี ดวยการสวด ๑๐๘ ซะเลย
ครับ ฝนตอนนี้เลยชอบฝนใจ จะทําตรงกันขามกับจิตที่คิด
ไมดีครับ 

สุดทายขอให ทาน อ.ดร.สนอง วรอุไร มีสุขภาพแข็งแรง
ไมมีโรคภัยเบียดเบียน และขอขอบพระคุณลวงหนาที่ ทาน
อาจารยไดกรุณาตอบคําถาม ขอบพระคุณครับ 
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คําตอบ
การปฏิบัติธรรมที่ไมตอเนื่อง ไมตางไปจากการตักนํ้า

ใสตุม ตักๆ หยุดๆ โอกาสที่นํ้าจะเต็มตุมยอมเกิดขึ้นไดยาก
อนึ่ง ผู รู ผู ฉลาดนิยมประพฤติเหตุใหถูกตรงโดยไมหวังผล 
ขออภยัคนโง ไมประพฤติเหตุใหถกูตรง แตหวงัผลเลศิใหเกดิขึน้

(๑) คําวา “นํ้าชาลนถวย” ยังเปนจริงในทุกยุคทุกสมัย
มีมากลนจนไมสามารถรองรับนํ้าเขาบรรจุในถวยไดอีก ดังนั้น
เมื่อไดยินเสียง ตองกําหนดวา “ไดยินหนอๆๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ
จนเสียงท่ีไดยินดับไป แลวจึงเอาจิตกลับมาสูองคภาวนาเดิม
ที่ทําอยู เรื่องของเสียงสุนัขเหาเปนจังหวะ หรือเสียงท่ีเกิด
จากรถยนตจะดังมากดังนอย จะตองไมเอาจิตเขาไปปรุง
อารมณใหเกิดขึ้น หากจิตปรุงอารมณเชนนั้นเรียกวา นํ้าชา
ลนถวย ผูรูเมื่อไดยินเสียง แลวกําหนดวา “ไดยินหนอๆๆๆๆ” 
จนเสียงดับไป อยางน้ีไมเรียกวานํ้าชาลนถวย

(๒) ถูกตองครับ แตหากมีความเพียร และประพฤติได
อยางตอเน่ืองยาวนาน การบรรลุธรรมยอมเกิดขึ้น

ผู รู มีความเพียรรักษาความดีที่เกิดข้ึนใหคงอยู  แลว
ความดียอมคุ มรักษาตัวเองได ตรงกันขาม ผู ไมมีความ
เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นใหคงอยู เรียกวาเปนผูประมาท
จิตจึงตกเปนทาสของมารได

(๓) ศีล ๕ ขอที่สาม เปนเรื่องของกาเมสุมจิฉาจาร แต
ศีลขอที่สี่ เปนเรื่องของการพูดจาที่ไมเปนจริง
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การท่ีจะอธบิายความจรงิตามทีต่วัเองเขาใจ เปนสิง่ท่ีไมผดิ 
แตหากความเปนจริงนั้น ไมถูกตรงตามธรรมวินัยของพระพุทธ
โคดม ถือวาผิด

(๔) ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระพุทธโคดมออกเผยแผธรรม 
พระองคมิไดแนะนําใหพุทธบริษัท สวดมนตเทาอายุบวกหน่ึง 
และไมเคยแนะนําพุทธบริษัทใหประพฤติฝนใจตัวเอง

 
๕๐. ฝนดี–ฝนไมดี

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพคะ
หนูมีความสงสัย และอยากทราบวาเหตุการณตางๆ

เหลานี้ เกิดเพราะเหตุใด และหนูควรปฏิบัติอยางไร จึงจะมี
ความกาวหนาในธรรมคะ

ทุกคร้ังที่หนูฝนถึงสิ่งเหลานี้ไมนาน เหตุการณที่หนูฝน
ก็จะเกิดขึ้นคะ

๑. ประมาณป ๒๕๕๓ หนูจะฝนเห็นนํ้า และลอยคอ
ในนํ้า เกือบตลอดทุกคืน ฝนถี่มากๆ โดยไมทราบสาเหตุ
ตอเมื่อเกิดอุทกภัยในป ๒๕๕๔ ที่ผ านมา ก็สงสัยวามัน
จะสอดคลองกับเหตุการณที่หนูฝนหรือไมคะ หลังจากน้ันมา
ก็ไมเคยฝนถึงลักษณะนี้อีกเลยคะ
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๒. หนูฝ นว าในหลวงเสด็จมาที่ทํางานหนู จากนั้น 
ประมาณ ๓ เดือน โครงการในพระราชดําริ (กปร.) ก็ได
มาตั้งสํานักงานติดท่ีทํางานหนู คือบริเวณ ริมแมนํ้าเจาพระยา 
ใกลสะพานพระราม ๘ คะ

๓. หนูฝนถึงบุคคลหน่ึง ซึ่งอยูๆ ก็ฝนถึง หลังจากน้ัน 
ประมาณ วันที่ ๓ ของการฝน บุคคลท่ีหนูฝนถึงก็มาท่ีที่ทํางาน
หนูคะ

๔. และประมาณหลายป ตอนท่ีหลวงตามหาบัวยัง
ดํารงขันธอยู อยูๆ หนูก็เห็นใบหนาของหลวงตาชัดเจนมากคะ
หลวงตายิ้ม และมีวงกลมลอมรอบใบหนาหลวงตาคะ จากนั้น
หนูก็ไดขาววาหลวงตาจะมาท่ีสวนแสงธรรม ใกลๆ ที่พักของ
หนู หนูดีใจมากๆ คะ

๕. และเหตุการณนี้ไมไดเกิดในฝน เกิดตอนท่ีหนูจะ
ลืมตาลุกขึ้น แตหนูลืมตาไม ได  สิ่งที่แปลกคือ หนูเห็น
พระสงฆยืนอยูปลายเตียงของหนู ชัดเจนมากคะ แตมอง
ไมเห็นหนาคะ เห็นเฉพาะคอลงมาคะ พยายามจะมองหนา
ทาน แตมองไมไดคะ

สิ่งที่หนูอยากเรียนถามอาจารยก็คือ เปนเพราะอะไร
หรือคะ จะเรียกวานิมิตไดไหมคะ และหนูควรปฏิบัติอยางไร 
จึงจะมีความกาวหนาในธรรมคะ เพราะหนูไมอยากมาเกิด
อีกแลว และอยากไดฌานคะ จะไดทราบเร่ืองของตนเอง
และอยากชวยผูอื่นดวยคะ



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๔
ดร.สนอง วรอุไร

๑๑๔

กราบขอบพระคุณอาจารยมากๆ คะ และหนูตองกราบ
ขอขมาอาจารยดวยนะคะ หากทําใหอาจารยตองเหน่ือย
และหากมีสิ่งใดที่หนูเคยลวงเกินอาจารย ทั้งต้ังใจ หรือไม
ตั้งใจ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ขออาจารยอโหสิกรรมใหหนู
ดวยนะคะ

กราบขอบพระคุณอาจารยมากๆ คะ

คําตอบ
(๑) ที่บอกเลาไปเปนความฝนที่ไมดี หากผูถามปญหา

ไมปรารถนาใหชีวิตเปนเชนความฝน ตองบําเพ็ญทาน ศีล 
ภาวนาอยูเสมอ บําเพ็ญตลอดชีวิต แลวจะไมมีชีวิตเปนดัง
ที่ฝน

(๒) (๓) และ (๔) เปนนิมิตดี (ศุภนิมิต) ผูรูไมเอาจิตไปผูก
ติดอยูกับความฝน เพราะมิไดเปนเหตุนําพาชีวิตไปสูความ
พนทุกข

(๕) เรียกวาเปนนิมิตได และหากปรารถนานําพาชีวิตไป
สูความพนทุกข ตองพัฒนาตนเองใหมีศีลคุมใจ แลวนําตัวเอง
ไปปฏิบัติธรรม เมื่อใดจิตเกิดปญญาเห็นแจงไดแลว โอกาส
นําพาชีวิตไปสูความพนทุกขจึงจะเกิดข้ึน

อนึ่ง การอยากรูเรื่องของตนเอง มิใชเหตุแหงการ
พนทุกข และความอยากชวยเหลือคนอ่ืน ตองนําพาชีวิต
ดําเนินไปตามแนวทางของพระโพธิสัตว

อโหสิกรรมใหแลวครับ
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๕๑. คําชี้แนะส้ันๆ

คําถาม
กราบนอบนอมอาจารยที่เคารพ 
หนูเกิดมาในครอบครัวที่เปนมิจฉาทิฏฐิ แตหนูมีความ

ตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนคนดีขึ้นจริงๆ หนูขอนอมรับ
พระรัตนตรัยเปนสรณะสูงสุดของดวงจิตนี้ตลอดไป รบกวน
ขอความเมตตาอาจารยชวยแนะนําอยางละเอียดดังนี้คะ 

๑. วิธีการฝกสติ ในชีวิตประจําวัน 
๒. วิธกีารพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง 
๓. วิธีการลดทิฏฐิ และอัตตาในตนเอง 
๔. วิธีการปราบความอิจฉา ริษยา 
กราบขอบพระคุณดวยความเคารพอยางสูงคะ 

คําตอบ
ตองปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม คือปฏิบัติตามหลัก

ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) คือเอาศีลคุมใจใหไดกอน
แลวจึงปฏิบัติสมถภาวนา จิตจึงจะมีสติแลวตั้งมั่นเปนสมาธิ
ได เอาจิตที่เปนสมาธิจวนแนวแน (อุปจารสมาธิ) ไปพัฒนา 
(วิปสสนาภาวนา) แลวโอกาสที่จิตจะเกิดปญญาเห็นแจง จึง
จะเปนไปได
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(๑) สวดมนตกอนนอน เจริญจิตภาวนากอนนอน หลัง
จากที่ทํากิจกรรมทั้งสองแลวเสร็จ ตองอุทิศบุญกุศลใหกับ
เจากรรมนายเวร

(๒) เอาศีล ๕ ลงคุมใหถึงใจ เรงความเพียรพัฒนาจิต
อยางตอเน่ือง ทําทุกคร้ังที่นึกได ทําทุกคร้ังที่วางจากงาน
แลวโอกาสที่จิตจะมีกําลังของสติกลาแข็ง จึงจะเกิดขึ้นได

(๓) วิธีลดทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ตองพัฒนาจิต (วิปสสนา
ภาวนา) จนเขาถึงปญญาเห็นแจง แลวใชปญญาเห็นแจง
ตามดูผัสสะวา ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เม่ือใดที่จิตเห็น
ผัสสะไมใชตัวตน (อนัตตา) ปญญาเห็นแจงในผัสสะน้ันยอม
เกดิขึน้ ทกุผสัสะตองพจิารณาตามแนวทางนี ้แลวความเหน็ผดิ
ไปจากธรรมจึงจะหมดไปได

หลังจากนั้นใชปญญาเห็นแจง ตามดูขันธ ๕ (รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ) ลวนตางดําเนินไปสูความเปน
อนัตตา แลวขันธ ๕ จะดับไป อัตตา (ego) ที่อยูในขันธ ๕
จะดับตามไปดวย

(๔) เมื่อใดท่ีบุคคลไดพัฒนาจิตจนมีความเห็นถูกเกิดขึ้น 
และอัตตาดับตามขันธ ๕ ไปแลว ความอิจฉาริษยาจะไมมีกับ
ผูนั้น
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๕๒. ถูกของคนท่ีพูด

คําถาม
ผมเปนคนที่เคยด่ืมเหลาเบียรแตปจจุบันเลิกขาดมานาน

แลว เพราะผมอยากจะรักษาศีลและไมชอบด่ืม มีคําถามหนึ่ง
ที่มีคนชอบถามผมในโตะสังสรร แตผมไมทราบจะตอบเขาวา
อยางไรดีเพ่ือใหเขายอมรับ 

เขาถามวา “ทําไมถึงไมกิน การกินเหลา ไมเมาไมไดไป
ทําใหใครเดือดรอน ไมผิดศีล เรารูลิมิตของเราดี กินนิดหนอย
ไมถึงกับขาดสติหรอก ถาไมไดไปสรางภาระใหใคร ยังมีสติดูแล
ตัวเองไดก็ไมนาจะผิดไมใชเหรอ”

ผมก็ตอบไปวา “ผิดศีลขอหาไง” มันเปนความรูสึกขางใน
วาที่ทํามันผิด แตไมสามารถอธิบายเปนคําพูดได เพราะผมรูวา
มันเปนการเปดโอกาส ถาด่ืมแลวมันตองมีครั้งตอไปแนๆ เชน 
ผมดื่มวันน้ี พรุงนี้ไปกับอีกพวกที่รูจักกัน ก็คงตองโดนกลาววา 
“เม่ือวานไดยินวาดื่ม วันนี้ดื่มอีกคร้ังจะเปนไร” เชนนี้เกิดข้ึน
เปนแน โดนเซาซี้มากๆ เขาผมจึงตอบไปอีกวา “ผมไมชอบ
มันไมอรอย ดื่มแลวรูสึกไมดี” เพราะน่ีเปนเหตุผลสวนตัว
ที่จะไมมีขออางอะไรมาทําใหเขาเซาซี้ตอไดอีก ประมาณนี้ครับ 
แตผมอยากจะตอบใหเปนเหตุเปนผลมากกวานี้ เพื่อใหคน
เหลาน้ันเขาใจและยอมรับศีล เพ่ือใหคนเหลานั้นหยุดทําผิด
ควรตอบอยางไรครับ 

ขอบคุณอาจารยมากครับ
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คําตอบ
ผูใดมีจิตขาดสติ ผูนั้นยอมมีอารมณของจิตเกิดขึ้น การ

ดื่มสุราเปนตนเหตุทําใหจิตมีกําลังของสติลดลงความประมาท
จงึไดเกดิขึน้ ผูใดเวนด่ืมสรุาไดแลว ยอมเกดิประโยชน (อานสิงส) 
ขึ้นกับผูนั้น อาทิ มีจิตต้ังม่ันเปนสมาธิ ไมงุนงง ไมเซอ ไมหลง 
ไมหวาดสะดุง ไมกลาวอกุศลวจีกรรม (เท็จ หยาบ สอเสียด
เพอเจอ) ไมขี้เกียจ ไมอกตัญู ไมตระหนี่ มีความซื่อตรง
ละอายชั่วกลัวบาป มีปญญาดี ฯลฯ

สมาชิกของสังคมใดเวนดื่มสุรา สังคมนั้นมีความเจริญ
มีความสงบ มีความสุข ตายแลวจิตวิญญาณไมโคจรลงไปเกิด
เปนสัตวอยูในอบายภูมิอีกดวย ดวยเหตุนี้ พระพุทธโคดมเปน
ผูรูจริงแท เปนผูรูจริงในทุกสิ่งทุกอยาง (สัพพัญู) จึงทรง
บัญญัติ การเวนดื่มสุราไวเปนวินัยใหภิกษุปฏิบัติ และบัญญัติ
สุราเมรัยฯ ไวเปนศีลใหฆราวาสประพฤติ

ผูใดมีอารมณปรุงแตงเกิดข้ึนกับจิต ผูนั้นมีจิตออนดวย
กําลังของสติ ในครั้งที่ผูตอบปญหาไปปฏิบัติธรรมอยูกับทาน
เจาคุณโชดก ทานเจาคุณฯ ไดพูดวา “เรียนมาจนจบขั้น
ปริญญาเอกแลว แตยังมีสติเพียงนิดเดียว” คําพูดประโยคน้ี
ผูตอบปญหาไดพิสูจนแลววาเปนความจริงแท ฉะนั้นความเห็น
ที่วา “ดื่มสุราเพียงนิดเดียว มิไดทําใหจิตขาดสติ” จึงเปน
คําพูดของคนท่ียังมีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เปนคําพูดของ
คนที่ยังเขาไมถึงความจริงแท ยิ่งไปกวานั้น หากบุคคลได
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พัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญาเห็นแจงไดแลว
ยอมมีจิตเปนอิสระจากคําพูดที่ออกจากปากคนที่อยูในสังคม 
และไมเอาจิตเขาไปกาวลวง (หยุดทําผิด) กับชีวิตของคนอื่น
อีกดวย  

๕๓. ดูมือเคลื่อนไหว

คําถาม
กราบเรียนถามอาจารย ดร.สนอง คะ
คุณแมเปนอัลไซเมอรคะ แตชอบไปวัดเพ่ือสวดมนตแต

จําบทสวดไมได แมแตอานบางคําก็อานไมได อยากใหคุณแมได
ปฏิบัติธรรมเพ่ือใหมีสติดีขึ้น ไมทราบวาแนวการเจริญสติ
แบบเคลื่อนไหวของหลวงพอเทียนที่จะจัดขึ้นที่เชียงใหม
๑๓-๑๗ ก.ค. นี้จะเหมาะสําหรับคุณแมหรือเปลาคะ จะได
เตรียมพักรอนพาทานไปคะ ขอขอบพระคุณในความเมตตา
ของอาจารยคะ

คําตอบ
ผูใดเสวยผลของอกุศลวิบากแลว ผูนั้นจําเปนตองเสวย

ผลแหงกรรมนั้นไปจนกวาจะหมดส้ิน ผูรูยอมดูผูอื่น (คุณแม) 
เปนครูสอนใจตัวเอง วาอยาประพฤติเชนเขา (ไมเจริญสติอยู
เสมอ) แลวเราก็จะไมเปนเหมือนเขา การเจริญสติตามแนว
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ของหลวงพอเทียน เปนการเคลื่อนไหวของมือ (อิริยาบถใหญ) 
หากอัลไซเมอรมีกําลังออนโอกาสที่จิตจะมีสติเกิดขึ้นยอมเปน
ไปได 

๕๔. สถานที่ไมสัปปายะ

คําถาม
กราบเรียนถามปญหา อ.ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
กระผม นายทวีศักดิ์ มีปญหาขอเรียนถามทาน อาจารย 

ดังนี้ครับ ครั้งหน่ึงผมไดเคยทําการบนบานไวกับ องคพระ-
พุทธรูปหลวงพอบานแหลมไววา หากวันใดลูกมีบานเดี่ยว
เปนของตัวเอง (สมัยกอนฐานะการเงินไมคอยดีครับ) จะสราง
หองพระถวายหลวงพอ แตปจจุบันนี้ผมผอนบานเด่ียวท่ีซื้อไว
ใกลจะหมดแลว แตอาจจะไมสามารถสรางหองพระได ดังที่
เคยบนบานไวครับ สถานท่ีไมคอยเอ้ืออํานวยเทาท่ีควร ไดแต
สรางเปนตูไม และตั้งพระพุทธรูปหลวงพอบานแหลมไวขางบน 
และพยายามกราบไหว สวดมนตบูชาหลวงพอกอนนอน
กระผมจึงไมคอยสบายใจนักครับและกลัวบาป หากไมไดทํา
การแกบน

ทานอาจารยกรณุาชวยแนะนําวธิปีฏบิตัทิีถ่กูตองเหมาะสม
ใหกบักระผมดวยครบั กลวับาปและกลวัจะเกดิสิง่ไมดหีากไมได
แกบนครับ
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คําตอบ
คําวา “บนบาน” หมายถึง การขอรองใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวย 

ถาสําเร็จแลวจะใหสิ่งตอบแทน
พระพุทธโคดมมิไดเคยสอนพุทธศาสนิกใหประพฤติ

บนบาน หากปรารถนาเขาถึงสิ่งใดแลว ตองทําเหตุใหถูกตรง 
สิ่งใดท่ีบุคคลใหสัจจะไวแลวไมประพฤติตาม เรียกผูนั้นวาไมมี
สัจจะ ผูไมมีสัจจะยอมไมไดรับประโยชนจากสิ่งท่ีตนปรารถนา 
เพื่อไมใหเสียสัจจะ ทําไมผู ถามปญหาไมกันพื้นที่สวนหนึ่ง
ของบาน (เทาที่ทําได) ไวทําเปนหองพระละครับ 

๕๕. ดูลมมิใชดูปลายจมูก

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
กระผมไดอาน/ฟง การบรรยายของอาจารยแลว ทําให

เกิดความเล่ือมใสในการปฏิบัติสมาธิเปนอยางมากครับ ชวงนี้
ผมจึงมีเวลาวางเม่ือไหร ก็จะพยายามทําสมาธิบอยๆ แตผม
พบปญหาดังนี้ครับ 

๑. อยากทราบวา ที่เขาวาใหกําหนดลมหายใจท่ีปลาย
จมูกนั้น (หรือที่ทองก็ตาม) ขณะน่ังสมาธิ ผมไดจินตนาการ
(ในความมืด) เห็นปลายจมูกผมตลอดเวลานั้น ผมทําถูกตอง
หรือเปลาครับ ถาไมถูกรบกวนอาจารยชวยชี้แนะในการ
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กําหนดลมหายใจ ที่ถูกตองดวยครับ เพราะผมรูสึกวาถาไม
กําหนดไวที่ไหนสักท่ี มันจะคิดเรื่องโนนเรื่องนี้ตลอดเลยครับ 

๒. เม่ือผมพยายามน่ังสมาธิ (โดยใชขาขวาทับขาซาย)
ไปเร่ือยๆ ประมาณคร่ึงชั่วโมง ผมจะปวดมากๆ ตั้งแตกนกบ,
ตนขา หรือบริเวณท่ีมีการพับขาขวาท้ังหมด ผมใชวิธีคิดวา 
“ปวดหนอๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ หรือคิดวา จริงๆ ไมไดปวดหรอก
แตเราคิดไปเองวามันปวด สุดทายก็ไมไดผลครับ ตองยอมแพ
ทุกที มันจะชาไปทั้งขา ขอรบกวนอาจารยชวยชี้แนะดวยครับ 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาจากอาจารย ดร.สนอง 
มา ณ ที่นี้ดวยครับ 

คําตอบ
(๑) ตองเอาจิตจดจอ หรือระลึกอยูกับลมหายใจที่ผาน

เขา-ออกทางจมูก มิใชเอาจิตไปจดจออยูกับปลายจมูก
(๒) การคิดที่บอกเลาไป เปนการใชสมองคิด ซึ่งไม

ถูกตรงตามแนวทางของผูปฏิบัติธรรม เม่ือใดเอาจิตไปจดจอ
อยูกับองคบริกรรมวา “ปวดหนอๆๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ โดยไม
ยอมลมเลิก ในที่สุดอาการปวดดังกลาวจะดับไป ซึ่งจะมีผล
ทําใหจิตมีกําลังของสติเพิ่มมากขึ้น 
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๕๖. โตะหมูบูชา

คําถาม
สวัสดีคะอาจารยที่เคารพ หนูมีขอสงสัยเก่ียวกับการ

ตั้งโตะหมูบูชา
๑. หนูอยูแฟลต มีพื้นที่จํากัด มีหิ้งพระก็เล็ก หนูเลยนํา

พระหนาตัก ๕ นิ้ว ๓ นิ้ว รวม ๑๑ องค มาวางบนหลังตูแทน
หิ้งพระ จะเปนอะไรไหมคะ?

๒. หิ้งหรือโตะหมู อาจารยวาควรหัวไปทางทิศใดจึง
จะเหมาะสมคะ? หรือไมจําเปน? เพียงเลือกพ้ืนที่วางในท่ีๆ 
เหมาะสม ซึ่งหนูไดปรึกษาพระอาจารยที่สอนกรรมฐาน
ทานบอกวาจะวางทิศไหนก็ไดทั้งนั้น ถือเอาสะดวกวางในท่ีๆ 
อันควร

๓. มีคนแสดงตนวาเปนผูดูจิตแนะนําวา หากใหชีวิต
มั่นคง เจานายรัก ไดรับความเชื่อถือ ตองใชโตะหมู บูชา
แลวหันไปทางทิศใต แลวเอาแกวที่ครอบองคพระออก
อาจารยวาคําแนะนําที่วาน้ีถูกตองไหมคะ? เพราะตรงขาม
กับขอมูลในอินเทอรเน็ตวา ควรหันหนาพระไปทางทิศตะวัน
ออก หามหันไปทางทิศใตและทิศตะวันตก

๔. และไมควรมีหิ้งพระหลายหิ้ง จะทําใหครอบครัวไม
เปนปกแผน ไปคนละทิศละทางไมมีความสุข ไมมั่นคง จะเปน
ตัวสํารองตลอด จริงหรือไมคะ?
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๕. โตะหมูบูชาจะมีโตะใหญเปนฐาน หากหนูใชโตะที่มี
อยูแลว และสูงกวาแทนโตะใหญที่เปนฐานรองแทน จัดวาง
ในหองโถง/หองรับแขกไดไหมคะ? จะไดไมเต้ีย กลัวจะเผลอ
ไมสํารวมเดิน ยืน นั่ง นอน

๖. ปกติกอนนอนหนูกราบหมอนสวดมนต หากไมดึก
จะน่ังสมาธิ หิ้งพระถวายดอกบัวและน้ําอาทิตยละครั้ง และ
ไหวพระกอนออกจากบาน หนปูฏบิตัตินเชนนีเ้หมาะสมไหมคะ?

๗. หนูพยายามถือศีล ๕ ไมใหดางพรอย แตสังเกต
ตัวเองแลวรู สึกวามีการเปล่ียนไป คือ เงียบขรึม ไมคอย
อยากพูดจา อยากจะพูดจะฟงแตธรรมะ เพราะในที่ทํางาน
พูดแตเรื่องเพอเจอ สอเสียด เหน็บแนม ตําหนิ แซว อํา
ลอเลนกันเกือบทุกนาที จะเงียบก็ตอนพักกลางวันประมาณ 
๑๒.๑๕ น. จะหลับกัน เพราะประหยัดไฟ หนูเปดธรรมะ
ใหฟง... การที่หนูทําตัวเชนนี้ มีความรูสึกแบบนี้ ผิดเพี้ยน
หรือไมคะ?

๘. เมื่อหนูนึกถึงแนวทางปฏิบัติใหพนทุกขทีไร หนูรูสึก
อึดอัด เพราะจะทําอยางไรไมใหมีการเกิด เหมือนจะเรงทํา
ความดีทําบุญกุศล เพราะกวาจะรูตัวมีดวงตาเห็นธรรมก็ลาชา 
คิดๆ แลวก็คงยาก ก็คิดตอวาหากตองเกิดอีกก็ขอใหเกิด
ในตระกูลที่ดีมีธรรมะบริสุทธิ์... ที่เปนเชนนี้ถือวาหนูฟุงซาน
เกินไปหรือไมคะ? 

กราบขอบพระคุณอาจารยมากคะ
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คําตอบ
(๑) ไมเปนไรครับ เพราะเจาของมีจิตศรัทธาและเอาไว

ในที่สูง เทวดาที่คุมรักษาพระพุทธรูปไมตําหนิ
(๒) อาจารยสอนกรรมฐานบอกถูกแลว และการวาง

พระพุทธรูปไวในท่ีเหมาะสม (สะดวก) นั้น หมายถึงวางไว
ในที่สูงและไมมีพฤติกรรมลบหลู

(๓) ถูกตองของผูแนะนํา แตไมถูกตองของผูมีจิตศรัทธา
เลื่อมใส สวนขอแนะนําจากอินเทอรเน็ตนั้น สามารถทําได
เมื่อมีสถานท่ีเหมาะสม

คําวา “หาม” หมายถึง ไมใหกระทํา ตลอด ๔๕ พรรษา
ที่ออกเผยแพรธรรม พระพุทธองคมิไดเคยหามผู ใดมิให
ประพฤติ แตทรงสอนในทํานองท่ีวา ผูใดประพฤติอกุศลธรรม
แลว ผลไมดียอมเกิดตามมา และผูประพฤติตองรับผลแหง
อกุศลวิบากน้ัน ดังตัวอยางท่ีจะเห็นไดในกรณีของพระเทวทัต 
พระเจาสุปปพุทธะ พระเจาอชาติศัตรู ฯลฯ พระพุทธองคมิได
ทรงหามบุคคลทั้งสาม มิใหประพฤติไมดีตามท่ีเขาเหลานั้น
ปรารถนา

(๔) จริงตามความเห็นของผูแนะนํา แตไมจริงตามผูรูที่มี
ปญญาเห็นถูกตามธรรม

(๕) ไดครับ
(๖) หากปฏิบัติดวยความศรัทธาในคุณธรรม (พระ-

ปญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ) ของ
พระพุทธองค ถือวาถูกตองครับ
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(๗) คําวา “เพี้ยน” ในที่นี้หมายถึง มีพฤติกรรมผิดแปลก
ไปจากคนอ่ืน ดังนั้นที่ถามไปจึงถือวาเพี้ยน แตเปนการเพี้ยน
ที่เกิดประโยชนกับชีวิต จงเพี้ยนตอไป

(๘) ถือวาฟุงซานเกินไป เพราะจิตขาดสติระลึกอยูกับ
ปจจุบัน อารมณดังกลาวจึงเกิดข้ึน 

 
๕๗. ปาราชิกหรือไม

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ครับ
เนื่องดวยพรรษาที่ผานมา ผมไดมีโอกาสบวชเปนพระ

และไดจําวัดท่ีสถานปฏิบัติธรรมแหงหน่ึง ซึ่งในสถานปฏิบัติ
ธรรมแหงนี้ จะมีหองคอมพิวเตอรที่เก็บรวบรวมเก่ียวกับเร่ือง
ธรรมะไวเยอะ แตเปนของพระอาจารยทานหน่ึง ซึ่งยกไวเปน
สวนกลาง เวลาจะเขาใชตองขอรับกุญแจหองจากทานกอน
ผมเขาใชและเห็นวาขอมูลทั้งหมดนาสนใจจึง Copy มาโดย
ไมไดขออนุญาตทานกอน และขออนุญาตอีกคร้ังเม่ือตองการ
ขอมูลเพ่ิมเติม จึงขออนุญาตในคร้ังที่สอง สงสัยวาอาการ
เชนนี้เปนปาราชิกหรือไมครับ หากอาจารยตอบไมไดพอ
จะแนะนําผูรู ที่ผมจะสามารถสอบถามไดหรือไมครับ ความ
จริงพระปริยัติธรรมมีอยูเยอะ เพียงแตคิดวาทานจะเห็นเปน
เรือ่งของธรรมะท่ีเผยแพรตอๆ กนัได จงึไมมัน่ใจท่ีจะปรึกษาครับ

รบกวนอาจารยดวยนะครับ
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คําตอบ
คําวา “ปาราชิก” หมายถึง อาบัติหนัก ๔ อยาง ที่ทําให

ขาดจากความเปนภิกษุ คือ เสพเมถุน ลักของเขา ฆามนุษย 
และอวดอุตริมนุสธรรมท่ีไมมีในตน

ในกรณีที่บอกเลาไป ไมถือวาเปนการลักของเขา เพราะ
เจาของขอมูลไดอนุญาตใหไวเปนสวนกลาง และยังไดอนุญาต
ใหนาํกุญแจหองไปเปดใชขอมูลได จงึถอืวาเปนการอนญุาตแลว

 
๕๘. ผิดปกติหรือไม

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ ดิฉัน

มีเรื่องรบกวนเรียนถามอาจารยดังนี้คะ 
๑. ดิฉันไดมีโอกาสฟงวิทยุรายการธรรมะ เปนเรื่อง

เกี่ยวกับแมนกที่ถูกชางเกเรฆาลูกนกจนตาย ภายหลังแมนก
สามารถเอาชนะชางเกเรตัวนั้นได ดวยความรวมมือของ
เพื่อนๆ ตอนนั้นขณะท่ีฟงจนเกือบจบ ดิฉันกลับไมไดรูสึกดีใจ
ตอวีรกรรมของแมนก กลับรูสึกวาเวลาท่ีเรามีความพยาบาท
แลว คิดที่จะแกแคนเราไดสรางอกุศลกรรมมากมาย เชนใน
กรณีนี้ แมนกชักชวนเพื่อนๆ ใหมารวมสรางวิบากอกุศลกรรม
ดวย การคิดเชนนี้ของดิฉันถือวาผิดปกติหรือไมคะ 
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๒ .  มี โอกาสฟ งการแสดงธรรมของอาจารย ผ าน
อินเทอรเน็ต เกี่ยวกับเรื่องท่ีอาจารยไดเมตตาถายทอด
ธรรมะ ของพระพุทธเจาเรื่องหวงวา สามีภรรยาเปนหวง
ผูกมือ ทรัพยสมบัติเปนหวงผูกขา ลูกเปนหวงผูกคอ อยูๆ
วันหน่ึงดิฉันก็เกิดเห็นภาพในความคิดวา ลูกกําลังขี่คอแม
ชัดเจนมากคะ เห็นแลวรูสึกสลดวาข่ีคอจนตายกันไปขางหนึ่ง 
และถาลูกของลูกก็ตองขี่คอซอนทับกันไปเร่ือยๆ อันน้ียังไม
รวมกับทรัพยสมบัติและสามีภรรยาที่เปนหวงที่มือและขาอีก
สิ่งที่ดิฉันคิดถือวาฟุงซานหรือเปลาคะ 

๓. ดิฉันไดเคยดูดวงทางโทรศัพทตอนกลางคืน แตพอ
เชาวันรุงขึ้นตื่นขึ้นมา อยูๆ ประโยคหนึ่งในโอวาทส่ีเหลี่ยวฝาน
ก็ลอยมาในความคิด ประโยคที่วา โหราศาสตรหยั่งไมถึง
กรรมดีกรรมชั่ว ทําใหดิฉันรู สึกโงมากที่ดูดวง เรียนถาม
อาจารยวาเปนเพราะอะไรคะ ที่ทําใหคิดถึงประโยคนี้ขึ้นมา
ไดเอง 

๔. ดิฉันเคยชวยแมไปเก็บตนไมที่ชาวบานตัดท้ิง แลว
เอามาทําฟน ขณะที่มือของดิฉันสัมผัสไปกับซากใบไมเกาๆ ก็
รูสึกสังเวชวารางกายของเราน้ียังมีคานอยกวาซากไมเหลานี้
อีก เพราะไดเคยฟงธรรมจากหลวงพอฤาษีลิงดํา เรียนถาม
อาจารยวา เปนเพราะอะไรคะ ที่ทําใหคิดถึงประโยคน้ีขึ้นมา
ไดเอง 
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๕. กอนการปฏิบัติธรรมในแตละวัน จะตองอธิษฐาน
ทุกครั้งหรือเปลาคะ และจะตองอธิษฐานอยางไรคะ ดิฉัน
ปฏิบัติธรรมเองที่บานคะ ฟงครูบาอาจารยจากอินเทอรเน็ต
ที่ฟงบอยก็จะมีทานเจาคุณโชดก และหลวงพอฤาษีลิงดํา
จะรูไดอยางไรวาดิฉันควรจะปฏิบัติตามแนวไหนคะ 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาจากอาจารย ดร.สนอง 
มา ณ ที่นี้ดวยคะ 

คําตอบ
(๑) ไมผิดปรกติสําหรับคนที่มีสัมมาทิฏฐิ ตรงกันขาม

ผิดปกติ สําหรับคนท่ีมีมิจฉาทิฏฐิ
(๒) ไมถือวาเปนการคิดฟุงซาน การเห็นภาพลูกขี่คอแม 

เปนการเห็นดวยจิตที่สงบจากอารมณปรุงแตงทั่วไป แตเห็น
ดวยความถี่คลื่นจิตที่เปนระเบียบดีแลว จึงไมถือวาเปนการคิด
ฟุงซานของคนท่ีมีจิตเขาถึงโลกิยญาณ

(๓) เหตุเกิดจากจิตใตสํานึก เก็บบันทึกสิ่งที่เปนสัมมา-
ทิฏฐิไวภายใน

(๔) เปนเพราะจิตไดระลึกถึง คําท่ีหลวงพอฤษีลิงดําได
เคยพูดไวในอดีต ที่ผู ถามปญหาไดยินไดฟงธรรมของทาน
มากอน

(๕) สมถกรรมฐานแนวใดที่ทําใหจิตต้ังม่ันเปนสมาธิ และ
วิปสสนากรรมฐานตามแนวของสติปฏฐาน ๔ ที่ทําใหเกิด
ปญญาเห็นแจง การปฏิบัติธรรมท้ังสองอยางน้ัน ถือวาถูกตอง



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๔
ดร.สนอง วรอุไร

๑๓๐

การปฏิบัติธรรมในแตละวัน ไมจําเปนตองอธิษฐาน
ทุกคร้ัง ขอเพียงแตมีศีล มีสัจจะคุมใจ และปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรมแลวเปนอันใชได 

 
๕๙. เจาของอนุญาตแลว

คําถาม
สวัสดีคะอาจารย วันนี้ขอรบกวนถามขอสงสัยเพิ่มเติม

จากอาจารยดังน้ีคะ 
๑. เมื่อนําสิ่งของและอาหารไปถวายสังฆทานแลว พระ 

(๑ รูป) ทานอนุญาตใหนําอาหารสวนที่เหลือไปทานตอได ขอ
ถามอาจารยวาอาหารที่เหลือนั้น เราสามารถนํากลับไปทาน
ตอที่บานไดหรือไมคะ กรณีที่นํากลับไมได เราควรทําอยางไร
กับอาหารท่ีเหลือคะ 

๒. การซื้อลอตเตอรี่ถือเปนบาปหรือเปลาคะ แตกตาง
กับการเลนหวยอยางไรคะ 

๓. คนที่ถูกทําคุณไสย มีกรรมเกามาอยางไร และควร
แกไขอยางไรคะ 

๔. การเห็นความเดือดรอน การถูกทํารายหรือความ
วุนวายของคนอืน่ เราไมควรเขาไปยุงเกีย่วดวยเพราะเปนกรรม
ของคนคนน้ัน ขอเรียนถามอาจารยวาเราควรปฏิบัติอยางไร
ถึงจะเรียกวาเปนการวางเฉยหรือมีอุเบกขากับเรื่องดังกลาว 
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๕. เพียงการอุทิศสวนบุญสวนกุศลท่ีไดจากการสวดมนต
ภาวนา ทําสมาธิใหกับดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนเปน
ทุกขอยูนั้น สามารถชวยใหพวกเขาไปเกิดไดหรือไมคะ 

๖. เมื่อเราสวดมนตตามปกติในหองพระ ถือเปนการ
บูชาพระหรือหลวงพอที่มีอยูดวยหรือเปลาคะ 

กราบขอบพระคณุอาจารยเปนอยางสงู และขออนโุมทนา
กับกุศลจิตของอาจารย ในการใหคําตอบเปนทานแกทุกคําถาม
ดวยคะ 

คําตอบ
(๑) ไดครับ
(๒) ไมแตกตางกัน เพราะทั้งสองเปนการกระทําที่ให

ผลเปนความวิบัติของชีวิต
(๓) เหตุเปนเพราะเคยประพฤติเบียดเบียนผูอื่นสัตวอื่น

มากอน ผูใดระลึกไดแลวสามารถปองกันมิใหเวรเกิดขึ้น ตอง
พัฒนาจิตใหมีศีล และมีสติคุมใหไดทุกขณะตื่น

(๔) ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในทางโลก ตองปฏิบัติหนาท่ี
ใหถูกตรงกับอํานาจท่ีตนมี แตผูรูจริงแทยอมไมเอาตัวเขาไป
ของเกี่ยวกับอกุศลกรรมของคนอื่น การจะทําไดเชนน้ีตอง
พัฒนาจิต (สมถภาวนา) ใหมีสติระลึกไดทันสิ่งท่ีตาเห็น และ
พัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) ใหเกิดปญญาเห็นแจง แลวการ
เขาถึงอุเบกขารมณ จึงจะเกิดขึ้นได
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(๕) ในคร้ังพุทธกาล พระเจาพิมพิสารไดตรัสอุทิศสวน
พระราชกุศลวา “ขอผลทานน้ี จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของ
ขาพเจาดวยเถิด” พระองคอุทิศผลบุญกุศล หลังจากไดถวาย
ขาวยาคู อาหารอยางอ่ืน ผาเสนาสนะ ฯลฯ ใหแกญาติที่
ลวงลับไปแลว ผลปรากฏวา เปรตญาติ (ปรทัตตูปชีวี) มา
อนุโมทนาบุญ แลวเปลี่ยนเพศไปบังเกิดเปนเทพบุตรอยูใน
สรวงสวรรค

(๖) การสวดมนตบท อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ…, หรือ
การสวดมนตบท อิติปโสภควา…, ถือวาเปนการบูชาคุณของ
พระพุทธเจา 

 
๖๐. หากหนูมีบุญพอ

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพรัก
หลังจากท่ีมีกัลยาณมิตร ทานหน่ึงในสถานท่ีทํางานได

นําหนังสือของทานอาจารย ดร.สนอง มาใหหนูไดอานจึงได
รูวาเราเปนคนที่หางไกลธรรมะมากเหลือเกิน แตมาวันนี้ได
เริ่มศึกษาธรรมะ ถามีเวลาวาง กัลยาณมิตรทานนี้พยายาม
บอก สอน และเตือนในเร่ืองธรรมมะอยูเสมอ หาหนังสือมา
ใหอาน ถาหากหนูมีบุญพอ คงจะไดมีโอกาสพูดคุยซักถาม
ปญหากับทานอาจารยซักครั้ง 
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หนมูคีรอบครวัแลวคะ  มบีตุรชายสองคน  อยูบานเดยีวกนั
กับพอแมและนองชาย แตบานหลังนี้ไมเคยมีความสงบสุข
เทาที่หนูจําความไดพอจะคอยหักหาญน้ําใจแมตลอด มีเมีย
นอยบาง ดื่มเหลาอาละวาดบาง บนวาใหแมสารพัด คนที่ตอง
รับกรรมก็เปนแมทุกที หนูสงสารแมทุกครั้งที่มีปญหากัน ถา
หนูไมไปหามก็กลัวทานจะตีกันตาย เพราะหนูเปนลูกคนโต ถา
เราไปหามก็กลายเปนเราไปพูดกับทานแรง สวนนองชาย
ติดยาบาถึงขนาดประสาทหลอน ฉุนเฉียว เมื่ออยากยาจะ
ขอเงินกับแม ไมไดก็จะอารมณฉุนเฉียวโมโหราย ทําใหพอมี
ขออางดื่มเหลา 

ปญหาทุกอยางตกลงท่ีแมแตเพียงผูเดียว ถาพอไมกิน
เหลา ทานก็จะเปนที่รักและเปนที่ยําเกรงของลูกมาก วันหนึ่ง
พอและนองชายสญัญากนัวาจะเลกิสรุาและยาบา เมือ่นองชาย
เลิกยา พอกับแมจึงใหหนูรับนองไปทํางานดวย หนูจึงพานอง
ไปทํางานดวยอยูมาวันหนึ่ง หนูบอกเตือนเขาบางสิ่งเขาไม
พอใจ เขาทํารายรางกายหนูในสถานที่ทํางาน หนูโกรธเขามาก 
แตกัลยาณมิตรทานนี้ คอยบอกคอยเตือนใหเราอภัย ใหเขา
กลับมาทํางานตามเดิม แตหนูจะไมยุง ไมสอน ไมเตือนอะไร
กับเขาอีกแลว ปลอยใหเขาดําเนินชีวิตของเขาเอง (พอกับแม
เลี้ยงดูนองชายแบบตามใจมาต้ังแตเล็ก อยากไดอะไรก็ตองได) 

ทุกวันนี้หนูจะพยายามไมพูดกับพอกับแมเรื่องนองชาย
ถาพูด ทานก็เขาขางนองชาย เพราะใหเงินเยอะแตเวลาขอ
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กลับคืนไปเทาไหรทานไมคิด ก็เลยไมอยากพูด พูดไปก็ทําให
ทานไมสบายใจ เวลานองชายมเีงนิกจ็ะกลบัไปเสพยา พอกก็ลบั
มาด่ืมเหลาหนักกวาเดิม แตพอแมไมคอยจะยอมรับ ทานจะ
พรํ่าสอนวาใหเรารักนอง แตนองไมเคยนับถือเราเปนพี่เลย
สักคร้ัง หนูคิดจะหนีไปใหพนกับปญหาท้ังหมดนี้ แตก็หนี
ไมเคยได ตองกลับมาทุกครั้ง เพราะสงสารและหวงพอกับแม 
แลวเวรกรรมมันจะตกที่ลูกชายของหนูแบบนี้หรือเปลาคะ 

ทุกวันน้ีหนูสวดมนตภาวนาทุกวัน แผเมตตาอุทิศสวนบุญ
สวนกุศลใหพวกเขาใหเจากรรมนายเวร พยายามเจริญอานา-
ปานสติทุกวัน เพื่อจะไดหลุดพนปญหาทั้งปวงคะ ขออาจารย
ชวยชี้แนะดวยคะ 

ดวยความเคารพและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่
เมตตาและสละเวลาตอบปญหาใหกับคนที่ดอยปญญาเชน
หนูคะ

คําตอบ
ผูอยูอาศัยรวมกับพอแม แลวประพฤติจริยธรรมของการ

เปนลูกที่ดีตอพอแม ผูนั้นไดชื่อวา เปนลูกกตัญู ซึ่งสงผล
ใหชีวิตและงานเจริญไพบูลย

บุคคลมีชีวิตเปนของตัวเอง ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระ-
พุทธโคดมเผยแพรธรรม พระองคมิเคยตรัสใหผู ใด เขาไป
แกปญหาใหกับผูอื่น แตทรงตรัสใหแกปญหาท่ีตัวเอง ทั้งน้ี
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เพราะบุคคลมีกรรม (การกระทํา) เปนทายาท มีกรรมเปน
กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย ดวยเหตุนี้
จึงแบงมนุษยออกเปนสองฝายตามการกระทําของตน คือ
มนุษยที่มีจิตใจช่ัวชาเลวทราม และมนุษยที่มีจิตใจประณีต
ดีงาม

ดังนั้น ผูถามปญหาพึงเลือกปฏิบัติเอาตามที่ชอบเถิด
หากประพฤติไดถูกตรงตามคําสอนของผูรูจริงแท และรูทุกสิ่ง
ทุกอยาง (สัพพัญู) ความสวัสดีของชีวิตและความหมดไป
ของปญหายอมเกิดขึ้น ยิ่งไปกวานั้นหากผูถามปญหาปฏิบัติ
ธรรมจนเขาถึงดวงตาเห็นธรรมไดแลว ยอมเปนที่มั่นใจไดวา 
ชีวิตยอมมีโอกาสพนไปจากทุกขทั้งปวงได

 
๖๑. ผิดหวังในความรัก

คําถาม
กราบสวัสดีทานอาจารยคะ 
ดฉินัเปนคนหนึง่ทีรู่จกัอาจารยจากหนงัสอืทีอ่าจารยเขียน 

ที่รานหนังสือคะ ปกติเปนคนชอบอานหนังสือ เพิ่งจะมาสนใจ
ทางดานธรรมะอยางจริงจัง เม่ือตอนท่ีชีวิตประสบปญหา
ผิดหวังในความรัก ประกอบกับไดกัลยาณมิตรท่ีดีชักชวน
ใหไปปฏิบัติธรรม จึงใหความสนใจธรรมะเร่ือยมา จากวันนี้ก็
เปนเวลาเกือบจะ ๑๐ ปแลว 
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มีขอสงสัยเกี่ยวกับสภาวธรรมท่ีเกิดขึ้นดังนี้คะ 
๑. เมื่อเดือน ก.พ. ตนป ๕๕ นี้ ดิฉันกับเพื่อนอีก ๓ คน

ไดไปเขาคอรสปฏิบัติธรรมแบบ ๓ วัน ของวัดอัมพวัน สิงหบุรี 
โดยการกําหนดยุบหนอ พองหนอในการน่ังสมาธิ และการ
ยางหนอในการเดินจงกรม ระหวางท่ีเดินจงกรม จิตสงบ มี
ความรูสึกอยูที่ฝาเทาเวลาที่กาวเดิน ยาง เหยียบ จากเดิน
เปล่ียนเปนน่ังสมาธิ ระหวางน่ังกําหนดยุบหนอ พองหนอ
ไดเกดิอาการตวัโยก หนาจะทิม่พืน้ โยกไปขางหนา และขางหลงั 
โดยท่ีระหวางนั่งดิฉันไมไดหลับ พอเกิดอาการดังกลาวได
กําหนดโยกหนอๆ ไปเรื่อย จนหมดอาการไปเอง อยากทราบวา
ทาํไมดฉินัจงึมอีาการตัวโยกระหวางนัง่สมาธทิัง้ๆ ทีไ่มไดนัง่หลบั
มีความรูสึกตัวอยูตลอด โดยกําหนดตามสภาวะท่ีเกิดขึ้น 

๒. เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผานมา ไดมีโอกาสไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดอัมพวัน อีกครั้ง คราวนี้ไดเขาคอรสแบบนั่งและเดิน
อยางละ ๑ ชั่วโมง เดินกอนแลวนั่งปรากฏวา ดิฉันนั่งสมาธิ ๑ 
ชั่วโมงกวา แตกลับรูสึกวาเวลาผานไปแปบเดียวจริงๆ ไม
ปวดขา แบบที่คนอื่นเขาปวดกัน แบบที่พระอาจารยบอกวา
ใหดูเวทนาแลวกําหนดปวดหนอ ตามเวทนาแตละคน ไมมี
อาการปวดเมื่อย กลับรูสึกสบาย เหมือนไดไปพักที่ไหนสักแหง 
หัววางเปลา ไมมีอาการงวง หาวแตประการใด เปนแบบนี้
ทั้งๆ ที่ดิฉันไมไดหลับไปเพราะไดยินเสียงรอบๆ ขางดวยคะ
ไมทราบวา อาการแบบน้ีคืออะไรคะ 
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๓. หลังจากน้ันชวงหัวคํ่า ไดทําวัตรเย็นและเดินจงกรม
นั่งสมาธิอีกรอบ คราวนี้แทนที่จะเกิดอาการขางตนแบบ
รอบเชาและรอบบาย กลายเปนวารอบนี้ดิฉันเห็นภาพตัวเอง
ตัง้แตเดก็ๆ วยัประถม มธัยม ภาพเพือ่นเกาๆ คนเกา เหตกุารณ
ที่ทําใหเราเสียใจ ดีใจ มันฉายใหดูเหมือนดิฉันกําลังดูหนังชีวิต
ตัวเองอยู ดูเฉยๆ นะคะ ไมไดคิดปรุงตามสิ่งท่ีเห็นในระหวาง
การน่ังสมาธิ กําหนดคิดหนอๆ แตพอออกจากสมาธิก็มีอาการ
เหน็บชาปวดขา และสิ่งที่ไดคิดไดเห็นระหวางนั่ง มันเกิดจาก
ดิฉันฟุงซานหรือเปลาคะ และสิ่งกระทําถือวาปฏิบัติถูกแลว
ใชไหมคะ 

มีขอสงสัยเทานี้คะ กราบขอบพระคุณที่อาจารยกรุณา
ใหความกระจางมา ณ ที่นี้ดวยคะ 

ดวยความเคารพและนับถือ 
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คําตอบ
(๑) เปนเพราะจิตมิไดจดจอ (ขาดสติ) อยูกับองคภาวนา 

มารจึงสามารถบันดาลใหอาการตัวโยกตัวโคลงเกิดขึ้น
(๒) เปนเพราะจิตเขาถึงสมาธิจวนแนวแน (อุปจาร-

สมาธิ) และหากเม่ือใดจิตต้ังม่ันแนวแน (ฌาน) จิตจะไมรับ
สิ่งกระทบภายนอกอื่นใดเขาปรุงอารมณ แมนิวรณ ๕ (กาม-
ฉันท พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกุจจะ และอวิชชา) ก็ไม
อาจทําใหจิตรับเขาปรุงเปนอารมณได

(๓) ในชวงหัวคํ่า จิตไดรับการพัฒนาจนเขาถึงสมาธิ
สูงสุดที่เรียกวา อัปปนาสมาธิ หรือ ฌาน แลวทิพพจักขุ
(โลกิยญาณ) จึงไปสัมผัสกับอดีตหนหลังของตัวเอง การเห็น
เชนนี้ มิไดเปนเหตุนําจิตสูความพนทุกข จึงถือวาผิด เพราะ
ปญญาเห็นแจงมิไดเกิดข้ึน  

๖๒. ชอบปวดตนคอ

คําถาม
กราบเรียนทาน อ.สนองที่เคารพ
๑. หนูนั่งสมาธิแลวมันชอบปวดตนคอมาก หนูไมทราบ

วาเปนเพราะอะไร แตทุกวันนี้ถึงปวดหนูก็พยายามกําหนด 
ปวดหนอ มันก็หายบางไมหายบาง ไมทราบจะทําอะไร รบกวน
อาจารยดวยคะ
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๒. การท่ีหมอนวด ตามรานท่ัวไป ชวยนวดแกอาการ
ปวดเม่ือยตางๆ ใหเขาหายเม่ือย แลวเจากรรมนายเวรเขา
จะมาจองเวรหมอนวดไหม

คําตอบ
(๑) นั่งสมาธิแลวปวดท่ีตนคอ เปนเพราะขันธมารมา

ขัดขวางการทําความดีของผูถามปญหา หากประสงคจะให
อาการปวดท่ีตนคอหายไป ตองเรงความเพียรบริกรรมคําวา 
“ปวดหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ ไมหายปวดตนคอไมเลิกบริกรรม 
ผู มีสัจจะประพฤติดับเหตุไดถูกตรงอยางนี้ จึงจะสามารถ
ผานขันธมารตัวนี้ไปได

(๒) ผูใดเขาไปมีสวนรวมในอกุศลกรรมของผูอื่น ผูนั้น
ยอมไดรับการจองเวรจากฝายตรงขาม 

 
๖๓. เลี้ยงกุมารทอง

คําถาม
กราบเรียนถามอาจารยสนองที่เคารพครับ 
กระผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ทานอาจารยดังนี้ 
๑. การเลี้ยงกุมารทองหรือลูกกรอกโดยคอยอุทิศบุญ

ทํากุศลให ใหอาหารและที่อาศัย นับวาเปนการมีผีเปนเพื่อน
หรือไมครับ 
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๒. การสําเร็จความใครดวยตนเอง จัดวาเปนศีลขาด
หรือวาดางพรอยครับ 

๓. อาจารยเคยบอกวาผู ใหสิ่งใดยอมไดสิ่งนั้น ผมมี
คําถามวา ถาเราบริจาคเงินสรางสื่อธรรมะเปนทาน สิ่งที่กลับ
มาหาเราจะเปนเงินหรือธรรมะครับ หรือสละเงินสรางวิหาร 
สรางพระ เมื่อปจจัยลงตัวเราจะมีทรัพยสรางบานยังงั้นหรือ
ครับ? 

๔. ระหวางถวายทานกับผูมีคุณธรรมสูง กับบริจาคทาน
กับคนหมูมาก เชน สรางโรงทาน อานิสงสแบบไหนจะมาก
กวากันครับ 

๕. ตั้งใจทําความดีหรือเริ่มลงมือทําดีมากๆ เมื่อใด มัก
จะมีอุปสรรคปญหามาคอยเลนงานซะจนย่ําแยแทบทุกครั้งไป 
จนไมสามารถเดินหนาตอได สาเหตุเกิดจากอะไร และควร
แกไขอยางไรครับ 

๖. ศีลที่บริสุทธิ์มีผลทําใหทานบริสุทธิ์และใหผลเร็วกวา
คนที่ทุศีล ขอนี้จริงหรือไมครับ 

ขอขอบคุณทานอาจารยเปนอยางสูงครับ สิ่งใดที่ขาพเจา
ลวงเกินอาจารยไป ขาพเจาขอใหอาจารยอโหสิกรรมใหดวย
ครับ ขอบคุณครับ
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คําตอบ
(๑) คําวา “เพื่อน” หมายถึง ผูรวมธุระ, ผูชอบพอรักใคร

กัน, ผูอยูในสภาพเดียวกัน
คําวา “คนใช” หมายถึง คนที่มีหนาที่คอยรับใช ฉะนั้น

การเลี้ยงกุมารทองหรือลูกกรอก เพื่อจุดประสงคเอาผีเปน
คนรับใช จึงไมเรียกวา มีผีเปนเพื่อน

(๒) ไมเรียกวาประพฤติทุศีลขอ ๓ แตเรียกวา มีศีล
ดางพรอย

(๓) กรรมอยูที่เจตนา เจตนาบริจาคทรัพยสรางธรรมะ
เปนทาน อานิสงสที่เกิดขึ้นผูใหไดปญญา สละทรัพยสราง
วิหาร สรางพระ ผู ใหยอมไดรับอานิสงสคือ ไดพบพระ-
พุทธศาสนา มีบริวารมาก มีชื่อเสียง เปนที่ยกยอง ฯลฯ

(๔) ในครั้งพุทธกาล พรรษาที่ ๗ พระพุทธโคดมได
เสด็จไปจําพรรษาอยูในสวรรคชั้นดาวดึงส เพื่อโปรดพุทธ-
มารดา ในคร้ังนั้นพระพุทธองคไดตรัสถามเทวดาสององค
ในทํานองท่ีวา

พระพุทธโคดม : อังกุรเทพบุตร เหตุใดเธอจึงถอยออกไป
นั่งอยูหางไกลจากตถาคตถึง ๑๒ โยชน

อังกุรเทพบุตร : ในครั้งที่ขาพเจาเกิดเปนมนุษย ขาพเจา
ไดใหทานเปนอันมากแกมหาชน แตทานของขาพเจาวางเปลา
จากทักขิไณยบุคคล
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พระพุทธโคดม : อินทกเทพบุตร เหตุใดเธอจึงยังคงนั่งอยู
หลังพุทธมารดา โดยมิตองถอยหางไกลเหมือนอังกุรเทพบุตร

อินทกเทพบุตร : ในครั้งที่ขาพเจาเกิดเปนมนุษย ขาพเจา
ไดถวายขาวเพียงทัพพีเดียวแกพระอนุรุทธะ ผูเปนทักขิไนย
บุคคล

ดังน้ัน ผูถามปญหาพึงพิจารณาดวยสติปญญาของตัวเอง
เถิด

 (๕) บุคคลตั้งใจทําความดี ยอมมีมารมาขัดขวาง ซึ่ง
เปนเรื่องปกติธรรมดา ผูใดปรารถนาใหตัวเองมีกําลังตานทาน
อํานาจของมารได ผูนั้นตองพัฒนาจิตใหมีกําลังพละ ๕ (สัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา) กลาแข็งกวาพลังอํานาจของ
มาร การทําความดีจึงจะสําเร็จลุลวงลงได

(๖) จริงครับ 
 

๖๔. บางคร้ังใจคิดลบหลู

คําถาม
กราบอาจารยสนอง วรอุไร ครับ
ผมอยากถามเก่ียวกบัจติ บางคร้ังมกีารลบหลูพระรัตนตรัย

ครบั บางทมีนัขึน้มาเองครบั ทัง้ทีใ่จรกัเคารพในคุณพระรตันตรยั
มากครับ เกิดจากเพราะอะไรครับ และมีวิธีแกไขยังไง ใหไมมี
และไมเกิดจิตเหลานี้ หรือบรรเทาใหนอยลงไดอยางไรครับ
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และจิตที่เกิดมานี้ นอกจากทําใหจิตตก จะเปนบาปหรือเปลา
ครับ ทั้งที่เจตนาไมอยากคิดเลยครับ ขออาจารยชี้แนวทาง
ดวยครับ ขอบพระคุณอาจารยที่เคารพมากในที่นี้ดวยครับ

คําตอบ
ครั้งใดที่บุคคลมีจิตลบหลูในพระรัตนตรัย ครั้งนั้นบุคคล

ยอมขาดสติกํากับการทํางานของจิต ซึ่งใหผลตามมาเปน
บาปเกิดขึ้น แลวถูกเก็บสั่งสมอยูในดวงจิตของผูขาดสติ หาก
ปรารถนาใหพนไปจากการระลึกในสิ่งที่ไมดีเชนนี้ได ตองปฏิบัติ
ตามคําชี้แนะใน website ขอ ๒๑๓๑ (๒) 

๖๕. คนตระหนี่

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพคะ ตองขอรบกวนอาจารย

ในการชี้แนะทางท่ีถูกที่ควร และขอขอบพระคุณที่ทานให
ความเมตตาที่กรุณาสละเวลาคะ คําถามของหนู คือ

ขณะนี้คุณแมอายุ ๘๐ กวา มีความตระหนี่มาก แม
ไมศรัทธาในศาสนา ไมเห็นประโยชนของการทําบุญใดๆ ถา
จะทําบุญ เราตองแอบทํา แมเคยลําบากมากอน พยายาม
ที่จะประหยัดเงินที่จะเล้ียงลูกๆ ตอนน้ีลูกๆ เติบโตและเล้ียงดู
ตนเองไดหมด แตแมยังมีนิสัยประหยัดและตระหนี่มาก ลูกๆ
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มักจะบอกโกหกเธอ เพื่อใหเธอมีความสุขกับสิ่งที่เราใชจาย
ในทุกอยางและทําบุญ ลูกๆ ไมทราบวาจะทําอยางไรกับแม
ลูกๆ ไมตองการท่ีจะโกหกแม ขอความกรุณาอาจารยชวย
ชี้แนะดวยคะ

กราบขอบพระคุณทานอาจารยคะ

คําตอบ
การกลาววาจาท่ีไมถูกตรงกับความเปนจริง ถือวา

ประพฤติทุศีลขอ ๔ ผูปรารถนาพัฒนาจิตไปสูความพนทุกข
ตองเวนประพฤติดังกลาว

ความตระหน่ี (มัจฉริยะ) หากยังมีอยูในจิตใจของใคร
ผูใด ผูนั้นยังมีจิตเศราหมองดวยกิเลส โอกาสท่ีจะพัฒนาจิต
ไปสูความพนทุกข ยอมเกิดข้ึนไมได

หากผูถามปญหาเชือ่ในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา 
ยอมประพฤติตามหลักกาลามสูตร ดวยการพัฒนาจิต (สมถ
ภาวนา) ใหเขาถึงโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) และพัฒนาจิต 
(วิปสสนาภาวนา) ใหเขาถึงโลกุตตรญาณ (ญาณ ๑๖) ไดเม่ือใด
แลว ยอมรู เห็น เขาใจ ไดอยางถูกตรงวา แทจริงแลวความ
เปนแม ลูก ญาติ พี่นอง ฯลฯ เปนเพียงสมมุติบัญญัติที่ไมมีอยู
จริงกับผูที่เขาถึงอริยธรรมในพุทธศาสนา แลวยอมทําใหมีใจ
ปลอยวางเปนกลาง ดวยรู เห็น เขาใจ ไดอยางถูกตรงวา
สัตวโลกมีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน
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เผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย จึงแบงสัตวบุคคลออกเปน
สองฝายคือ ฝายชั่วชาเลวทราม และฝายประณีตดีงาม 

 
๖๖. อยากปดอบายภูมิ

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
ผมไดฝกจิตใหเปนสมาธินานพอสมควร และไดอาน

หนังสือธรรมะหลายเลม ผมสนใจเก่ียวกับการปดอบายภูมิ
การปดอบายภูมิตองปฏิบัติใหไดโสดาบัน คือตอง ทําจิตให
ไมมีกังวล ในสังโยชน ๓ ขอแรกคือ 

๑. สักกายทิฏฐิ ที่เห็นวาอัตภาพรางกายไมเปนของเรา
เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีเรา 

๒. วิจิกิจฉา ไมสงสัยในความดีของพระพุทธเจา 
๓. สีลัพพตปรามาส ปฏิบัติศีล ๕ อยางเครงครัด 
ผมคิดวาขอปฏิบัติ ๓ ขอนี้ไมยากนัก แตการปฏิบัติ

ใหได ๓ ขอนี้ ยากมาก จึงสงสัยวาคงจะมีอะไรหลายอยางท่ี
ไมรูและลึกซึ้ง ยากแกการปฏิบัติ จึงอยากทราบวา มีอะไรบาง 
จึงขอความกรุณา ชวยแนะนําดวยครับ 

ปฏิบัติ จ
ยแนะนําดวยครับ
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คําตอบ
(๑) ผูที่หมดสักกายทิฏฐิ สามารถดูไดจากพฤติกรรมที่

เกิดขึ้น เชน จิตเปนอิสระจากอาการเจ็บปวดใดๆ ของรางกาย 
จิตเปนอิสระจากเสียงกนดาของคนที่อยู รอบขาง จิตเปน
อิสระจากความตายที่จะตองมาถึงตนในวันขางหนา ฯลฯ
ความปลอดจากอารมณตางๆ เหลานี้เปนตัวบงชี้ความสิ้นไป
ของสักกายทิฏฐิ

 (๒) คําวา “วิจิกิจฉา” หมายถึงความสงสัย ผูมีจิตเปน
อิสระจากวิจิกิจฉา ตองไมสงสัย แตมีจิตม่ันคง ไมหวั่นไหว
ในคุณของพระพุทธเจา ในคุณของพระธรรม และในคุณของ
พระอริยสงฆ คนที่จะหมดวิจิกิจฉาไดอยางแทจริง ตองพัฒนา
จิต (วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึง ผลญาณ (ญาณตัวที่ ๑๕)
ไดแลว วิจิกิจฉาสังโยชนจึงจะหมดไปจากจิตสันดานไดอยาง
เด็ดขาด ดังนั้นผูถามปญหาตองดูที่ใจตัวเอง แลวปรับแกไข
ใหถูกตรง ความส้ินไปของวิจิกิจฉา จึงจะหมดไปจากจิตของ
ตนได

(๓) คําวา “สีลัพพตปรามาส” เปนความเห็นผิดวา
บุคคลจะบริสุทธ์ิหลุดพนจากทุกขดวยศีลและวัตร เชน จิต
เห็นผิดวา กิน เดิน นอน เหมือนอยางโค เหมือนอยางสุนัข
เมื่อตายแลวจะมีความสุข หรือมีจิตเห็นผิดวา พระเจาเปน
ผูสรางโลก สรางมนุษย สรางสัตว ตลอดจนสรางสรรพส่ิง 
คอยรับบาปจากการกระทําผิดของสาวก หรือกระทําการใดๆ
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ใหพระเจาพอใจ โดยเช่ือวาเม่ือตายแลวจะไดไปอยูกับพระเจา 
หรือมีจิตเห็นผิดวา การบวงสรวงเทวดา เจาปา เจาเขา ภูตผี 
ปศาจ โดยเชื่อวา เมื่อตายไปแลวจะมีความสุข หรือมีจิตเห็น
ผิดวา การบูชาเทวดาโดยไมคํานึงถึงความบกพรองในศีล
ที่ตนมี โดยเชื่อวาตายแลวจะมีความสุข และสุดทายการ
กระทําใดๆ ที่หวังความสุขในภพหนา โดยมิไดประพฤติตาม
มรรค ๘ เชน ยืนขาเดียว ใชของแหลมท่ิมแทงตนใหบาดเจ็บ 
นอนบนหนามแหลมคม ไตบันไดมีด ฯลฯ ตางๆ เหลานี้ ผูใด
ประพฤติแลว ถือวาเปนสีลัพพตปรามาส

ฉะนั้น ผูหวังความพนทุกข พึงดูใจตัวเอง แลวใชปญญา
เหน็แจงปรบัแกไขใหถกูตรง แลวโอกาสทีจ่ติจะเขาถงึอรยิธรรม 
จึงจะเกิดขึ้นได 

 

๖๗. จิตคิดลบ

คําถาม
เรียนทานอาจารย ดร.สนอง คะ
หนูมีขอสงสัยเก่ียวกับอาการที่กําลังเปนอยูในขณะน้ีคะ 

คือ ชวงน้ีหนูรูสึกวาตัวเองสามารถสัมผัสและรับคล่ืนอารมณ
ของคนรอบขางได โดยท่ีเขายังไมไดแสดงคําพูด ทาทาง หรือ
ปฏิกิริยาอาการใดๆ เลย (คลายกับวาหนูกําลังเปนตัวของเขา
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คนนั้นในขณะนั้นเลยคะ) ซึ่งหากเปนอารมณดานบวก ก็ไมมี
ปญหาเพราะเปนสิ่งที่ดี แตเมื่อตองรับอารมณดานลบ หนูจะ
รูสึกเครียด หงุดหงิด และมีอาการตางๆ เชนเดียวกับที่เขา
คนนั้นกําลังเปนอยูเลยคะ 

หนูเลยตองการเรียนถามทานอาจารยคะวา 
๑. อาการท่ีหนูกําลังเปนเกี่ยวของกับการปฏิบัติธรรม

หรือไมคะ
๒. เมื่อเกิดอาการขึ้น หนูควรจะทําอยางไรตอไป
๓. การเปดรับคลื่นอารมณในลักษณะนี้ สามารถกําหนด

เพื่อเปดรับหรือปดรับคลื่นอารมณไดหรือไม 
จึงเรียนมาเพื่อทานอาจารยโปรดพิจารณาใหขอแนะนํา

ใหดวยนะคะ เพราะตอนน้ีหนูไมรูวาจะทําอยางไรตอไปแลวคะ 
ขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงคะ 

คําตอบ
(๑) อาการท่ีบอกเลาไป เปนผลเกิดจากการปฏิบัติธรรม

ทีผ่ดิทาง คอืปฏิบตัธิรรมแลวยังเขาไมถงึธรรม ปญหา (อารมณ
ติดลบ) จึงไดเกิดขึ้น

(๒) วิธีแกปญหาในขอ (๑) ตองเอาจิตที่ตั้งมั่นจวน
แนวแน ไปพิจารณาอารมณติดลบท่ีเกิดขึ้น วาดําเนินไปตาม
กฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) เมื่อใดจิตเห็นอารมณ
ติดลบเปนอนัตตา อารมณติดลบยอมไมใชตัวตนแทจริง จิตจะ
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ปลอยวางแลววางจากอารมณดังกลาวนั้น ปญหาก็จะหมดไป
นี่คือปญญาเห็นถูกตามธรรมท่ีผูรูนิยมพัฒนาใหเขาถึง

(๓) เปดรับคลื่นอารมณได แตจิตยังไมมีกําลังปดรับ
คลื่นอารมณที่เห็นผิดได หากผูถามปญหาประสงคจะปดรับ
คลื่นอารมณที่เห็นใหได ตองพัฒนาจิตตามขอ (๒)

 
๖๘. ดูเขาเปนครู

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารยที่เคารพอยางสูง 
หากตองใชชีวิตคูรวมกับสามีที่มีอุปนิสัย เปนคนมีอัตตา

สูง ลําพอง ไมนอบนอม ดูหม่ินดูแคลน ไมใหเกียรติยกยอง
ไมไววางใจเรา ทั้งยังลบหลูและกาวราวตอบุพการีของเรา 
ไมยินดีพรอมทั้งตําหนิเม่ือเราสงเคราะหญาติหรือตอบแทน
พระคุณบุพการี (สวนทรัพยที่นําไปสงเคราะหญาตินั้น หนูหา
มาไดเองคะ ไมเคยเบียดเบียนเขาเพราะเห็นวาไมควร และก็ได
แบงเปนสัดสวนตามสมควรแลว) เขาจะเอาแตญาติฝายตน
แตหนูไมทําอยางเขา ปฏิบัติเทาเทียมกันหมดคะ หนูตอง
ปฏิบัติตัวอยางไรคะอาจารย แลวในจิตหนูคิดจะเลิกราอยู
เสมอๆ จะเปนการหนีกรรมที่ตองชดใชตอเขาหรือเปลาคะ
หนูควรทําอยางไร โปรดเมตตาช้ีแนะ ดวยเถิดคะ

ขอขอบพระคุณอยางสูงคะ
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คําตอบ
อายุขัยรางกายของมนุษยสั้นมาก เมื่อเทียบกับอายุขัย

รางกายของเทวดาหรือพรหม เขามิไดประพฤติการเปนสามี
ที่ดี พึงเอาเขาเปนครูสอนใจตัวเอง วาเราจะไมประพฤติ
อกตัญูเชนเขา แลวเราก็จะไมเสื่อมจากความเปนมนุษย
เหมือนเขา วันใดที่จิตปฏิเสธจะอยูในรางกายของสามี พลัง
ของบาปยอมผลักดันจิตวิญญาณของเขา ใหโคจรไปเกิดเปน
สัตวในทุคติภพแนนอน ผูที่มีชีวิตเจริญรุงเรืองในชาตินี้ เขามี
ขันติ มีเมตตา มีสติ มีปญญาเห็นถูกตามธรรม และประพฤติ
ตนเปนผูให ฉะนั้นพึงดูใหออก แลวเลือกเอาเองวา เราจะ
ประพฤติตนอยางไรตอกรณีที่เกิดขึ้นนี้ 

 
๖๙. การไหวเช็งเมง

คําถาม
ทานอาจารยสนองครับ 
ผมอยากเรียนถามวา การไหวเช็งเมง นาํอาหารไปเซนไหว 

เผากระดาษเงินกระดาษทอง + เสื้อผาขาวของกระดาษ ไปให
บรรพบุรุษ ตามธรรมเนียมคนไทยเช้ือสายจีน 

๑. บรรพบุรุษจะไดรับหรือไม 
๒. มีขอคิดจากธรรมเนียมปฏิบัตินี้อยางไร เนื่องจาก

เด็กสมัยใหมไมอยากไปครับ 
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โปรดเมตตาใหความกระจางดวยครับ 
ขอบพระคุณครับ 

คําตอบ
คําวา “ธรรมเนียม” หมายถึง ประเพณี แบบแผน

หรือแบบอยางที่ถือปฏิบัติสืบตอๆ กันมา
หากผูถามปญหาศรัทธาในพระปญญาตรัสรู ของพระ-

พุทธโคดมแลว ตองประพฤติตามหลักกาลามสูตร ๑๐ ขอ
เพราะส่ิงที่บุคคลไดสัมผัสนั้น มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไมจริง
คือไมมีเหตุผลรองรับ ทั้งนี้เปนเพราะพระพุทธะมีพระเมตตา
ปองกันมิใหชาวกาลามะถูกหลอกใหเชื่อเอาดวย

(๑) บุญกุศลมิไดเกิดขึ้นจากการเผาวัตถุ แตเกิดจากการ
ประพฤติตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ขอ (ดูขอ ๑๙๙๗) และผูลวงลับ
จะไดรับบุญหรือไม ตองมีปจจัย ๓ อยางถึงพรอม คือ

ก. มีผูอุทิศบุญ
ข. มีบุญที่อุทิศ
ค. มีผูมาอนุโมทนาบุญ
(๒) จะรูวาธรรมเนียมปฏิบัติเปนความจริงหรือเปนความ

ไมจริง ตองพิสูจน ดวยการประพฤติตามที่ไดแนะนําไวใน
ขอ ๒๐๐๒ (๓) 
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๗๐. เปนโรคขาดสติ

คําถาม
กราบเรียนถามทานอาจารย ดร.สนอง 
 หนูรูวาในใจลึกๆ หนูรูสึกเปนทุกขมาก ไมรูทุกขอะไร

เห็นแตทุกข หนูรองไหเยอะมาก หนูเห็นจิตใจตัวเอง บอยครั้ง
หนูก็เกิดอาการคล่ืนไสอาเจียน แปลกท่ีวาเวลาหนูไดฟงหรือ
อานเกี่ยวกับธรรมะแลวก็นํ้าตาไหล มันสะทอนใจ หลายคร้ัง
ที่หนูรูสึกเหมือนจะตายจริงๆ ทั้งที่พอไปตรวจหาหมอก็ไมได
เปนอะไร 

หนูทราบวาหนูคงมีกรรมเยอะ ตอนนี้ในใจหนูก็อยาก
สั่งสมความดีไวมากๆ และต้ังจิตอยากบรรลุธรรมอยางนอยก็
ในระดับตน 

หนูเคยอานหนังสือของทานเจาคุณโชดก เก่ียวกับลําดับ
ของญาณ หนูไมทราบวานี่อาจเปนเพราะหนูติดในภาวะไหน
หรือไม สิ่งที่เกิดกับหนูเปนเพราะอะไร หนูควรจะแกไขอยางไร 
และควรทําอยางไรใหอยูในโลกไดโดยปกติ 

หนูเปนผู หญิง หนูอยากหาครูบาอาจารยผู มีประสบ-
การณมาชี้แนะทางใหปฏิบัติ ขอทานอาจารยกรุณาแนะนํา
ดวยคะ ดวยความเคารพอยางสูง
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คําตอบ
สิ่งที่เกิดข้ึนมีตนเหตุมาจากจิตขาดสติ และมีปญญาเห็น

ผิดไปจากความจริงแท ความรูสึกวาจะตาย แทจริงแลวมิได
เปนเชนนั้น หากผูถามปญหาประสงคจะใหพนไปจากอารมณ
ที่เกิดขึ้น ตองพัฒนาจิตใหมีสติและมีปญญาเห็นถูกตามธรรม 
ดวยการสรางมหาทาน แลวอธิษฐานใหตนไดพบครูบาอาจารย
ที่เขาถึงธรรม จากนั้นตองประพฤติเหตุใหตรง ดวยการ
สวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตแลวเสร็จใหเจริญจิตตภาวนา 
เมือ่สองกจิกรรมแลวเสรจ็ตองอทุศิบญุกศุลใหเจากรรมนายเวร 
เมื่อใดที่เหตุปจจัยลงตัว ผูถามปญหาจึงจะไดพบครูบาอาจารย 
มาชี้แนะแนวทางที่ถูกตรงให 

 
๗๑. รูจริงไมหนีปญหา

คําถาม
กราบเรียนอาจารยสนองที่เคารพ 
ดิฉันเปนคนที่ออนไหวงายมาก หากใครทักหรือพูดอะไร

นิดหนอยทําใหเคืองหู ก็มักจะเก็บไปคิดมากและก็โกรธ จึง
มักหลีกเล่ียงพบปะสังสรรคกับคนๆ นั้น คือจะพยายามไมให
เห็นเขาในระยะสายตา รวมไปถึงเวลาดิฉันเลิกกับแฟน ดิฉัน
ก็จะพยายามไมไปในที่ๆ คนเยอะ เพราะกลัวเจอเขา ซึ่งเมื่อ
เจอแลวจิตใจดิฉันมันเหมือนถูกทําราย หดหู รูสึกไรคาทุกครั้ง
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ดิฉันทําไดแคเก็บตัวอยูแตในหอง เวลาจะออกไปไหนมาไหน
ก็ตองคอยระวังตัววาจะเจอแฟนคนเกา รวมถึงเพื่อนของเขา
และคนท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหลาย ซึ่งดิฉันรูสึกวาไมปลอดภัย
เลย และไมมีความสุขดวย เวลาท่ีเจอกัน ใจดิฉันมันเจ็บแบบ
บอกไมถูก ดิฉันพยายามพิจารณาดูจิตวาเกิดขึ้น ตั้งอยู แลว
ดับไป แตมันก็ยังรูสึกไมดี ไมหายเลย ทุกวันน้ีดิฉันไมรูจะทํา
อยางไรด ีรบกวนอาจารยชวยเมตตาดวยนะคะ ดฉินัหมดปญญา
จริงๆ คะ

คําตอบ
พระพุทธโคดม มิไดสอนใหพุทธบริษัท ประพฤติตนเปน

คนหนีปญหา แตทรงสอนใหอยู กับปญหา แลวใชปญญา
เห็นถูกตามธรรมกําจัดท่ีตนเหตุ ปญหาจึงจะดับไปได

ดังนั้นพฤติกรรมท่ีบอกเลาไปเปนการหนีปญหา จะหนีไป
ในที่แหงใดๆ ในโลก ยอมหนีใจตัวเองไมพน จงอยูแลวสูสิ วิธีสู
กับปญหาที่ดีที่สุด คือพัฒนาจิตตนเอง (สมถภาวนา) ใหมีกําลัง
สตกิลาแข็ง และพัฒนาจิตตนเอง (วปิสสนาภาวนา) ใหมปีญญา
เห็นแจงกลาแข็ง เมื่อใดส่ิงที่ตาเห็น (ภาพ) ดับไป (อนัตตา)
ตามกฎไตรลักษณ จิตจะเปนอิสระจากสิ่งที่ตาเห็น ปญหา
จึงจะไมเกิดขึ้นกับผูมีปญญาเห็นแจงเชนนี้ นี่เปนการแกปญหา
ที่ถูกตรงที่ผูรูจริงนิยมประพฤติ 
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๗๒. ยึดทรัพยใชหนี้

คําถาม
กราบเรียน อ.สนอง วรอุไร 
การยึดทรัพยสินเพ่ือใชหนี้ตามคําพิพากษาของศาล เพื่อ

บังคับคดีแกจําเลยนั้น จะเปนการผิดศีลผิดธรรมและเปนบาป
กับตัวเราหรือไมครับ หากมีคนจางเราทําในเรื่องเหลานี้ และ
จะมีวิธีแกอยางไรไมใหเปนบาปกับตัวเรา เพราะชีวิตทางโลก
ตองดําเนินตอไป ตองกินตองใช 

ขอแสดงความนับถือ จาก ผูศรัทธาในพระรัตนตรัย

คําตอบ
ไมผิดศีล แตผิดธรรม การเขาไปมีสวนรวมในกระบวน

อกุศลกรรมของคนอื่น ใหผลเปนบาป
หากผูถามปญหามีความจําเปนที่ตองทํางานประเภทนี้

ตอไป เพื่อใหมีชีวิตอยูรอด ผูไมประมาทนิยมพัฒนาจิต (ทาน 
ศีล ภาวนา) ใหเกิดเปนบุญใหญอยูเสมอ แลวบาปยอมตาม
ใหผลไมทัน ชีวิตจึงจะดําเนินไปไดปกติ 
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๗๓. ธรรมะมือใหม

คําถาม
เรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
ผมเปนคนสนใจธรรมะและติดตามผลงานของอาจารย

มาพอสมควร ก็เลยลองสงคําถามมาบาง ครั้งแรกผมขอ
รบกวนถามดังนี้ 

๑. การที่เราทวงหนี้จากลูกหน้ีทางไสยศาสตร จะเปน
บาปไหมครับ เชน เอารูปลูกหน้ีมาไวใตฐานพระพุทธรูป แลว
อธิษฐานใหเขามาใชหนี้แกเรา

๒. ลูกสาวผมเปนโรคซึมเศรา ผมไมรูจะเริ่มตนธรรมะบท
ไหนกับลกูกอน

ผมขอรบกวนแคนี้นะครับ ถาไดรับคําตอบมาคร้ังตอไป
ผมจะหาคําถามมาอีก

จาก ผูสนใจธรรมะมือใหม
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คําตอบ
(๑) เปนบาปครับ
(๒) สวดมนตกอนนอน เม่ือแลวเสร็จตามดวยกําหนด

ลมหายใจเขา-ออก (อานาปานสติ) อยูเสมอ เม่ือใดที่กรรมดี
ใหผล อารมณซึมเศราหมดไปจากใจแนนอน ผูใดมีศีล ๕
คุมใจและมีสัจจะ (กาย วาจา ใจตรงกัน) อารมณซึมเศรา
ยอมอันตรธานรวดเร็ว 

 
๗๔. กลัวไมมีเพื่อน

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพคะ
หนูขอกราบขอบพระคุณอาจารยอยางทวมทนนะคะ

ที่อาจารยไดกรุณาไขปญหาของใจหนูมาโดยตลอด ตอนน้ี
หนูสอบเขามหาวิทยาลัยไดแลวคะ แตหนูรูสึกกลัวคะ กลัว
การไมมีเพื่อน กลัวการโดนเพื่อนแบน เหมือนครั้งท่ีเคยเปน
เมื่อสมัย ม.๔-๖ มีคนมาทักหนูวา “หนูจะตองโดนเพ่ือนแกลง 
หนักกวาครั้งที่เคยโดนมาคะ”

ตอนนี้หนูรูสึกแยไปหมดเลยคะ กลัวไมมีเพื่อน กลัวเขา
กับเพ่ือนไมได หนูพยายามทําตัวเปนคนดี มีนํ้าใจ ไมขี้เหนียว
ไมขี้โกรธแลวนะคะ พยายามทําจิตมีเมตตา อยางท่ีอาจารย
เคยบอกหนู บางคร้ังหนูอาจจะทําผิดพลาดไปบาง แตก็
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พยายามทําดีที่สุดนะคะ หรือเปนเพราะเวรกรรมท่ีหนูเคย ทํา
ไว สงผลคะ... ทํายังไงใหหมดไปเร็วๆ ดีคะ 

ขอบพระคุณคะ

คําตอบ
ความกลัวเกิดจากความไมรูจริงในส่ิงที่กลัว หากผูถาม

ประสงคเป นคนมีเพื่อนแวดลอม ตองทําให เหตุถูกตรง
อยางนอย

๑. พัฒนาจิตใหมีอารมณสงบและเย็น ดวยการใหอภัย
เปนทานทุกคร้ังที่มีเหตุขัดใจ แลวความมีเมตตายอมเกิดขึ้น 
อานิสงสอยางหน่ึงของเมตตาคือ มนุษยและอมนุษยยอม
นําตัวเขาใกล

๒. พัฒนาจิตใหเปนผูใหสิ่งดีที่ตนมีแกผูอื่นสัตวอื่น ให
แลวตองไมเบียดเบียนตัวเอง และไมเบียดเบียนผูอื่นสัตวอื่น 
อานิสงสของการใหสิ่งดีงาม คือ การไดเพื่อนอยูใกลชิด

คนมีปากเอาไวพูด มีปากเอาไวกิน คนไมรู ยอมพูดได
ทั้งสิ่งดีและสิ่งไมดี (นินทา) ดวยเหตุนี้พระพุทธโคดมไดตรัส
ไวในทํานองท่ีวา “ใครพูดอยางไร ก็เปนเร่ืองของเขา แตการ
กระทําของตัวเองเปนตัวกําหนดพฤติกรรม” ดังนั้นหากผูถาม 
คิด พูด ทํา แตสิ่งดีๆ คือ ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีล และไม
ผิดธรรม เมื่อใดท่ีการกระทํา (เหตุ) ใหผล ผูนั้นยอมไดรับ
ผลดีแนนอน
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เพื่อนทักดวยคําพูดก็เปนเรื่องของเพื่อน ผู ใดไมเอา
คําพูดของคนอื่น มามีอํานาจเหนือใจตนเอง เรียกผูนั้นวา
เปนผูรูจริง หากเปนไปในทางตรงขาม ขออภัยเรียกผูนั้นวา 
ไมรูจริง (โง)

คนท่ีถกูเพ่ือนกล่ันแกลง หากมีขนัติ และมีเมตตาคุมครอง
ใจอยูทุกขณะตื่น ผูนั้นยอมไมมีอารมณหวั่นไหว ยิ่งกวานั้น
ยังทําใหมีกําลังของคุณธรรมท้ังสองกลาแข็งขึ้นอีกดวย

สุดทาย ใครผูใดเอาจิตไปจดจออยูกับสิ่งที่ผานไปแลว
ในอดตี ยอมแกไขไมได และเอาจิตไปจดจอกับเร่ืองของอนาคต
ที่ยังไมเกิดข้ึน เรียกผูนั้นวามีความเห็นผิด ตรงกันขาม หาก
เอาจิตจดจออยูกับอิริยาบถท่ีเปนปจจุบัน สรางเหตุดีใหเกิด
เปนปจจุบัน ผูมีความเห็นเชนนี้เรียกวา เปนผูรูจรงิ (เห็นถูก) 
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๗๕. คนกลัวฆามด

คําถาม
เรียนถาม ดร.สนองคะ 
คือหนูพยายามรักษาศีล ๕ นะคะ ความจริงอยากรักษา

ศีล ๘ ดวยซํ้าคะ แตกะวาจะคอยๆ เพิ่มเอา แตจะมีปญหา
กับศีลขอท่ี ๑ นะคะ ซึ่งตัวสําคัญท่ีทําใหผิดศีลคือมดคะ มด
ตัวเล็กๆ ไมทราบวามาจากไหนมากมายนัก เวลาจะตมนํ้า
เขาก็ไปอยูในกา สรางความรําคาญใจและกระอักกระอวนมาก
เลยคะ ขนาดในเตาแก็สเขายังไมเวน สวนเราก็จะใชที่ เราก็
ตองทํารายเขา แตก็ไมไดตั้งใจเลยคะ ก็นึกเสียใจอยู แตสัตว
ชนิดอื่นก็ไมฆานะคะ ยุงมากินเลือดอยางดีก็เอามือปดออก
ยิ่งสัตวที่เปนอาหารก็ไมไดฆาเลย สวนมดนี่หลีกเลี่ยงไมได
จริงๆ คะ ไมทราบวาถาเราทํารายเขาโดยไมไดตั้งใจ แตเขา
มารบกวนเราเอง เราจะผดิศลีไหมคะ (หลกีเลีย่งไมไดจรงิๆ คะ)

คําตอบ
คําวา “พยายาม” หมายถึง ทําดวยความมานะบุกบ่ัน

ซึ่งมีความหมายไปในทํานองเดียวกับคําวา “ความเพียร
พยายาม” คือ พยายามทําจนกวาจะสําเร็จ

การประพฤติทุศีลขอที่ ๑ เรื่องฆามด หากผูถามมีสติ
ระลึกไดทันสิ่งที่ตาเห็น (มด) แลวใหอภัยเปนทานไดทุกครั้ง 
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ความมีเมตตายอมเกิดขึ้น และถูกเก็บสั่งสมอยูในดวงจิต
เปนเมตตาบารมี ผลที่เกิดตามมาคือ ไมเกิดอารมณโทสะ
แลวความคิดที่จะกําจัดมดจะหมดไปจากใจ เมื่ออารมณสงบ
และเย็นได ผู นั้นยอมมีจิตเมตตา อุทิศบุญกุศลท่ีตนมีให
กับมด คําชี้แนะน้ีตองทําใหไดทุกครั้งที่ตาเห็นมด แลวการ
ประพฤติปาณาติบาตเรื่องมดยอมหมดไป

คนโบราณไมฆามดรวมถึงแมลงสาป แตคิดปองกันดวย
การใชพิมเสนผสมกับการบูร แลวบรรจุใสในถุงผา วางไวตาม
ทางเดินหรือซอกมุมท่ีมมีดและแมลงสาป ผลปรากฏวาไมมสีตัว
ดังกลาวมาเดินเพนพานใหเปนที่ขัดใจ

๗๖. คนกวนเมือง

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
ผมอยากจะรบกวนเรียนถามอาจารยในเร่ืองการเมือง

และเรื่องธรรมะดังนี้ครับ ผมเคยไดยินไดอานสิ่งท่ีอาจารย
ตอบคําถามเก่ียวกับเร่ืองความวุนวายในบานเมืองมาบางแลว 
วาไมควรเอาตัวเขาไปเก่ียวกับการกระทําที่ไมดีทั้งหลาย ที่
กอใหเกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง แตอยางปญหาในบาน
เมืองตางๆ ถาฝายอธรรมมีอํานาจ มีบริวารมาก แลวทําให
เกิดความไมเปนธรรมข้ึนในบานเมือง ใชอํานาจในทางท่ีผิด 
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ทําลายหลักการที่ดีของบานเมือง ทําสิ่งที่ขัดตอจริยธรรมที่ดี 
กอใหเกิดความเสียหายที่ใหญหลวงตอบานเมือง แลวคนดีๆ 
ของบานเมืองจะตองทําอยางไร ถารวมตัวกันขัดขวางคนไมดี
ก็กอใหเกิดความวุนวายมากขึ้น ถาดูเฉยๆ ก็เปนหวงบานเมือง 
หรือตองปลอยใหคนไมดีทําไป แลวสุดทายกรรมก็ตามทันเอง 

อาจารยกรุณาช้ีแนะหรือใหขอคิดดวยครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

คําตอบ
พระพุทธโคดมไดตรัสไวในทํานองท่ีวา “ธรรมยอมชนะ

อธรรม” หากคนในสังคมบานเมืองรวมกันพัฒนาจิตตนเอง
ใหมีธรรมะคุมครองใจ คนในสังคมยอมอยูกันอยางสงบสุข
หากคนในสังคมมิไดศรัทธา ประพฤติธรรมใหถูกตรงตามที่
กลาวมา ความเดือดรอนวุนวายก็จะเกิดข้ึน ดังน้ันผูใดพัฒนา
จิตตนเอง (ทาน ศีล ภาวนา) ใหมีดวงดีไดเม่ือใดแลว ความวิบัติ
ของชีวิตยอมไมเกิดขึ้นกับผูนั้น 
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๗๗. มาขอสวนบุญ

คําถาม
เรียนทานอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ
๑ . ดิฉันมีเหตุการณประหลาดคือฝนว าได ไปท่ีสูงๆ

สวยงาม มีสิงโตโบราณแบบภาพวาด แตมีชีวิตเขามาสูกับ
ดิฉัน มีผู หญิงเห็นเหตุการณแตไมชวย ตอมาแฟนบอกวา
จะพาไปเท่ียว Hearst Castle ก็เลยถามไปวาที่นั่นมีอะไร
ที่เกี่ยวของกับสิงโตไหม แฟนไมทราบคะ ปรากฏวาพอไป
ถึงที่นั่น มีวีดีโอสมัยกอนท่ีเจาของปราสาทยังอยู มีคนมอบ
สิงโตรูปปน โบราณใหกับเจาของปราสาท ซึ่งเปนตัวเดียวกัน
กับที่ฉันเห็นในฝน ปราสาทน้ีมีสัญลักษณเปนรูปสิงโตคะ
สถานท่ีจริงตรงกับความฝนทุกประการ คืออยูบนเขา ขางลาง
มีทะเล ฝนกอนไปสองวันคะ 

คําถามคือ ใครมาขอสวนบุญคะ
๒. ไดมาปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอีกคร้ัง ขณะนั่งสมาธิ

มีอาการปวดขา ซึ่งเปนปกติ แตครั้งนี้ พอกําหนดตอวา
ปวดหนอๆ ก็ไมปวดอีกแตมีอาการคือ เหมือนเราเปนหิน รูป
ไมใชตัวตน คือชาไปเร่ือยๆ แตไมเจ็บใดๆ แตเราไมสามารถ
ขยับขา มือไดอีกตอไป เหมือนมีตัวเบาๆ อีกตัวกําลังวิ่งไป
ขางบน เกือบจะถึงหัวใจ ก็เลยถอนกําหนด เพราะกลัวเปน
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อัมพาต ขณะถอนกําหนดยังคงขยับขาไมไดทันที แตไมได
เจ็บปวด

การปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันครั้งกอนหนานี้ เห็นภาพ
ทหาร มีปกชื่อนามสกุลดวยจําไดแมน แตพอถอนสมาธิออก
เดินไปสามกาว ลืมคะ ครั้งนี้เอากระดาษปากกาไปจดดวย
แตไมมภีาพใดๆ คะ กลับเปนอาการนี้แทน 

คําถามคือ ดิฉันจะเปนอัมพาตไหมคะ หากคร้ังตอไป
พรอมที่จะยอมสละกายนี้ ดิฉันไมกลาพอที่จะใหชาเลยไปถึง
ศีรษะ ทหารทานน้ันคือใครคะ ดูรูปงามมากคะ (ปกติทําสมาธิ
ที่บานไมมีอะไรคะ แคเหมือนเราไมหายใจเฉยๆ)

๓. ดฉินัเคยไปดูนทิรรศการพระบรมสารรีกิธาตทุีเ่ซน็ทรลั
เวิลด แลวก็ชื่นชมจึงนําแผนโบรชัวรที่เขาแจกในงานมา
กราบไหวทุกวัน และแอบคิดเล็กๆ วาอยากไดพระธาตุมา
สักการะบางก็คงจะดี จากนั้นมาประมาณหนึ่งอาทิตย วันนั้น
ไดเลิกเร็ว ดิฉันเปนผูจัดการไมคอยไดมีโอกาสเลิกเร็วคะ ก็เลย
ไดไปสวดมนตทีว่ดัยานนาวา บงัเอญิไดนัง่ขางหนา กม็พีระสงฆ
นําพระธาตุมาแจกแตไมไดทุกคนคะ ทานมิไดเปนพระประจํา
ที่วัดยานนาวานะคะ วันนั้นทานมาสวดมนตพิเศษคะ 

คําถามคือ เหตุที่เกิดขึ้นนี้คือธรรมะจัดสรรใชไหมคะ มิใช
บังเอิญใชไหมคะ

๔. ตอนเปนเด็กอายุสิบขวบ ไปดูการเกิดแกเจ็บตาย 
แตงงาน มีบุตร กับซากศพ เกิดอาการไมอยากอยูในวงจรนี้ 
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แลวก็ฝงใจกับเรื่องของพระเวสสันดร ตั้งใจวาจะยกทุกอยาง 
ทําบุญ ดิฉันชอบเดินกมหนาจนโดนวา วาเสียบุคลิก จึงตอง
เลิกไป และพอดิฉันโตขึ้นมา ก็มีคนชอบอิจฉาเนื่องจากดิฉัน
เปนคนหนาตาดี ชอบวาดิฉัน แตดิฉันไมรูสึกอะไรเลย กลับ
เห็นวาคนผูนั้นเปนคนนาสงสาร จนเพื่อนสนิททนไมได ตอง
ออกวากลาวแทน แตปจจุบันโตขึ้นมาทํางานแลวเจอคนมี
กิเลสเยอะ จิตดิฉันจึงไมสะอาดเหมือนท่ีผานมา ใครมาวา
เราวาตอบ จนไดมาพบกับหลวงพอจรัล ดิฉันจึงไดกลับมาสู
การมีสติอีกครั้ง แตก็ไมดีเทาตอนสิบขวบ

ดิฉันไดแตงงานกับชาวตางชาติที่ไมตองการมีบุตร ซึ่ง
ดิฉันรูสึกแปลกใจมาก

คําถาม ดิฉันจะไดมีโอกาสจิตประภัสสรเหมือนตอน
สิบขวบไหมคะ

๕. คุณพอดิฉัน เสียชีวิตกะทันหัน ดิฉันอยู ที่อเมริกา
หาวัดยากมากเพราะไกล ดิฉันก็ขับรถไมเปน นั่งรถไฟไป
หาเพื่อน พอดีรานที่จะไปซื้อของปด จึงไปอีกราน ปรากฏวา
รานน้ันมีพระมาพอดี ดิฉันดีใจมากท่ีไดทําสังฆทานใหพอ
เจาของรานบอกวาปกต ิหลวงพอจะไมมาเอง หลวงพอบอกวา
วันน้ีมีกิจดวนจึงตองมา 

คําถามคือ ธรรมะจัดสรรใชไหมคะ ดวยความเคารพ
อยางสูงคะ
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คําตอบ
(๑) อดีตเปนเจาของปราสาท แตมีจิตเปนทาส (หลง)

ของส่ิงกอสราง ตายไปดวยความหลง จึงไปเกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน (สิงโต) มาปรากฏใหเห็นเพื่อขอสวนบุญ… ขออภัย 
มิใชวิถีแหงความพนทุกข

(๒) คนท่ีกลัวตายเพราะไมรูจริงในส่ิงที่กลัว เปนเพียง
ปญญาท่ีเกิดจากจิตต้ังม่ันแนวแนเทานั้น

ผูใดยอมเอาชีวิตเขาแลกกับธรรมะของพระพุทธโคดม
จิตยอมเขาถึงปญญาเห็นแจงได การที่จิตเกิดปรุงแตง แลว
กลัววาจะเปนอัมพาต แทจริงแลวมิไดเปนเชนนั้น เหตุที่
กลัวเพราะถูกอภิสังขารมารขัดขวาง มิใหเกิดความกาวหนา
ในการพัฒนาจิต

เมื่อใดเห็นรูปทหารในขณะมีการพัฒนาจิต ตองกําหนด
วา “เห็นหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกวารูปทหารจะดับไป แลว
จิตจะมีกําลังของสติมากข้ึน

(๓) ใชครับ เกิดข้ึนเพราะมีบุญสั่งสมในดวงจิต ความ
บังเอิญไมมีในผูรูจริงทางพุทธศาสนา มีแตเหตุและผลเทาน้ัน
ที่เกิดขึ้น เหตุเพราะมีบุญสั่งสมอยูในดวงจิต หนึ่งในอานิสงส
ของบุญคือ ปรารถนาสิ่งใดยอมไดสิ่งนั้น

(๔) มีโอกาสเปนไปได หากพัฒนาจิตใหมีกิเลสลดลง
(๕) ใชครับ คนมีบุญยอมประสบกับความสําเร็จในสิ่งที่

ตนไดตั้งใจได
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๗๘. เห็นผิดจึงเช่ือหมอดู

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร 
กอนอื่นตองการกราบขอบพระคุณ ดร.สนอง มากๆ คะ

หนูไดมีโอกาสไดฟงธรรมจาก ดร.แลวเกิดศรัทธา จนพยายาม
ปรับเปลี่ยนตัวเองใหดีขึ้นมาไดในระดับหนึ่ง ปญหาที่หนูจะ
ถามอาจดูโงๆ ถามเพื่อตามใจกิเลสในตัวเอง หนูเคยเจอ
หมอดูทานหน่ึง ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ทานทํานายวา
หนูมีเน้ือคูกับผูชายอวนใสแวน และหนูก็ถามวา คือคนนี้ที่
หนูชอบอยูหรือเปลา โดยเอารูปใหเขาดู เขาบอกวาใช แต
หนูก็ไมแนใจ เขาจึงใหหนูไปเสี่ยงทายตอหนาพระพุทธรูป ณ
โรงพยาบาลแหงนั้น และหมอดูก็บอกวา เราเปนเนื้อคูกัน 

หนูรูสึกดีใจ แตในใจลึกๆ ก็มีความไมแนใจอยู แตหลัง
จากน้ันเราก็ไดเริ่มคบกัน แตปญหาที่เกิดข้ึนคือ 

เขาบอกวา คนท่ีเขาจะแตงงานดวยคือผูหญิงที่เขาคบ
มาต้ังแต อายุ ๑๕ ป และแฟนเกาของเขา ที่เขาบอกหนูวา
เปนเพื่อนกัน แสดงตัวและอาละวาดกับหนู บอกวาเธอเปน
เมียเขา หนูเสียใจมาก และตอวาหมอดูวาไมแมน หนูเสียใจ
มาก 

หลังจากน้ันหนูก็ไปปฏิบัติธรรม และกลับมาสวดมนต
ยอดพระกัณฑพระไตรปฎก เปนเวลาติดกัน ๑ เดือน 
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หลังจากนั้น หมอดูคนนั้นติดตอมา บอกวาผูชายคนนั้น
โดนของจากผูหญิง ใหชวยเหลือเขา โดยเขาจะทํานํ้ามนต
จํานวน ๓ ครั้ง เพื่อใหมนตดําออกจากตัวผูชาย โดยหนูตอง
นําไปใหเขากินเอง หนูก็ตัดสินใจไป หลังจากที่คิดจะตัดใจแลว 
โดยใจคือคิดที่จะชวยเขา หลังจากนั้น หนูก็ฟงหมอดูมาตลอด 
คอยถามตลอดเวลาวาเขาคิดอยางไรกับหนู เปนอยางไรบาง 
(หมอดูยังยืนยันวา คนน้ันยังเปนเนื้อคูหนูอยู แตมีวิบากกรรม) 
ไมนานผูชายตกลงแตงงานกับผูหญิงคือแฟนที่เขาคบมาตั้งแต
อายุ ๑๕ ป 

หมอดูก็บอกวาเดี๋ยวก็เลิกกัน และเขาก็เลิกกันจริงๆ แต
ทุกครั้งที่มีปญหาหมอดูบอกวาที่ชวยเพราะวา หนูเปนเน้ือคู
กับเขา และผูชายจิตก็คิดหวังเงินกับผูหญิงคนน้ัน ซึ่งมันไมดี
แตหนูก็ตองเสียคาครูดวยนะคะ ๑ พันกวาบาททุกครั้ง และ
หมอดูบอกวาผูหญิงที่เปนแฟนเขาน้ัน ทําของใสมาโดยตลอด 
เพราะผูหญิงรวยมาก จวบจนวันนี้ เขาก็เปลี่ยนไป เราไมได
เจอกัน ตั้งแตเขาประกาศแตงงาน จนเขาประกาศยกเลิก
แตงงาน หนูก็ยังคงเฝาถามหมอดู ทั้งๆ ที่ในใจก็บอกวาไม
อยากเชื่อ แตหมอดูเดานิสัยผูชายคนนั้นถูกเปะ และหมอดู
ก็บอกวาสามารถส่ือกับ ร.๕ ไดดวย ทานเปนคนแนะนํา
ใหหมอดูทราบ 

คําถามคือ ๑. การทําเสนห หรือเลนของใสทางเหนือ
มีจริงหรือ 
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๒. หนูรูวาหนูกําลังหลง ทั้งๆ ที่ผูชายก็ไมไดเปนคนดีมาก 
หรือรักหนูเทาไหร แตหนูยังยึดติดกับเขาเพราะคําของหมอดู
วาหนูเปนเน้ือคูเขาดวย และใจหนูดวยท่ียังรักเขาอยู และหนู
กย็งัคดิวา ถาไมไดแตงงานกบัคนน้ีหนกูจ็ะไมแตงงานกบัใครอกี 

หนูสับสนคะ หนูควรทําอยางไรดีคะ ชวยชี้ทางสวางให
หนูดวยคะ

ขอบคุณคะ

คําตอบ
พระพุทธโคดมเปนผู ที่ตรัสรู แลวและรู แจงในทุกสิ่ง

ทุกอยาง (สัพพัญู) ไดตรัสไวในทํานองที่วา ผูใดปรารถนา
ความพนทุกข ผูนั้นตองไมเอาจิตไปเปนทาสคําพูดของคนอื่น 
และตองไมของแวะกับดิรัจฉานวิชา คือความรู ที่ขวางตอ
ทางพระนิพพาน ผูถามปญหาปฏิบัติสวนทางกับคําชี้แนะของ
ผูรูจริง จึงเปนทุกขและเสียคาโง (ขออภัยที่พูดตรง) ใชความ
หลง (โมหะ) หรือความเห็นผิดสองนําทางใหกับชีวิต โอกาส
นําพาชีวิตไปพบกับความวิบัติจึงมีได  ตรงกันขาม ผู  ใด
ปรารถนามีชีวิตสะดวกราบรื่นและมีความสุข ผูนั้นตองพัฒนา
จิต (วิปสสนาภาวนา) ใหเกิดปญญาเห็นแจง แลวความสวัสดี
ของชีวิตจึงจะเกิดขึ้นได ดังนั้นพึงเลือกเอาตามที่ชอบเถิด 
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๑๗๐

๗๙. นี่แหละมาร

คําถาม
เรียนอาจารย ดร.สนอง
หนูขออนุญาตรบกวนทานชวยชี้แนวทางการปฏิบัติ

ดวยนะคะ คือเมื่อเวลาใดนึกถึงวาจะปฏิบัติ ปรากฏวาตัวเอง
มีความรู สึกตึงเครียดเกิดขึ้น สังเกตวาจิตกลับไมชอบ ไม
อยากนั่งสมาธิหรือวาเดินจงกรม แตพอในเวลานั่งสมาธิ
ความรู สึกน้ีค อยๆ หายไป เมื่อเลิกจากสมาธิก็เข านอน
ปรากฏวาจะมีอาการเครียด โดยสังเกตจากการกัดฟน หรือ
การปวดกลามเน้ือหนา คอ และไหล เม่ือต่ืนนอน จึงอยาก
ทราบวา ตนเองปฏิบัติผิดหรือควรแกไขอยางไร

ขอขอบพระคุณอาจารย มา ณ ที่นี้ดวย ดวยความเคารพ
อยางสูง
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คําตอบ
อยากทําความดี (นั่งสมาธิ) ยอมมีมารมาขัดขวางมิให

ความดีเกิดขึ้น ความรูสึกตึงเครียดเปนขันธมาร ความไมชอบ 
ไมอยากน่ังสมาธิ หรือไมอยากเดินจงกรม เปนกิเลสมาร ผูใดมี
จิตปรารถนาทําความดี และไดพัฒนาจิตใหมีกําลัง คือ พละ ๕
(สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา) เขมแข็งกวากําลังของ
มารไดแลว ผูนั้นจึงจะสามารถทําความดีใหเกิดข้ึนได ฉะน้ัน
พึงเรงความเพียรพัฒนาจิตใหมีกําลังตามท่ีชี้แนะ และเม่ือ
ปฏบิตัธิรรมแลวเสร็จในรอบวัน  ตองอทุศิบญุกศุลใหกบัเจากรรม
นายเวรทุกครั้ง จนกวาอาการปวดเม่ือยที่หนา คอ ไหล หาย
ไปจากใจ จึงจะเอาชนะขันธมารได 

 
๘๐. อาชีพออกเงินกู

คําถาม
ขอรบกวนสอบถามทาน อ.ดร.สนอง ดังนี้คะ 
๑. อาชีพปลอยเงินกู  ถือวาเปนอาชีพที่ผิดศีลธรรม

หรือไมอยางไรคะ 
๒. ถาหนูมีอาชีพปลอยกู แตไดเขียนรายละเอียดดาน

อัตราดอกเบี้ย ใหผูกู รับทราบอยางชัดเจนในเว็บไซตกอนกู
จะถือวา โอเค ทางดานศีลธรรมหรือไมอยางไรคะ 
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๓. อาชีพขายประกัน ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 
ประกันบาน ประกันรถ ประกันรายได ถือวาเปนอาชีพท่ีผิด
ศีลธรรมหรือไมอยางไรคะ 

๔. ถาหนูมีอาชีพขายประกันหลายประเภทตามขอ ๓
แตไดเขียนรายละเอียดการประกัน ใหผูสนใจรับทราบอยาง
ชัดเจนในเว็บไซตกอนทําประกัน จะถือวาถูกตองทางดาน
ศีลธรรมหรือไมอยางไรคะ 

๕. ปจจุบันชีวิตตกตํ่า ตกงานและพอพยายามทํางาน
ใหมคือขายของ แตก็ขายไดนอยมากๆ คือ ๓ วันขายได ๑ ชิ้น 
๓๐ บาท ถาเปนอยางนี้ตอไป เงินเก็บก็จะหมดแลว รายได
ก็ไมพอกับรายจาย และท่ีผานมา หนูจะเจออุปสรรคใน
หลายๆ ขั้นตอนในการทํางาน สวนสภาพจิตใจทุกขมากๆ
หดหู เศรา เครียด ระทมเหมือนคนโดนซอมหนักมา ๒-๓ ป
แลวคะ ทั้งๆ ที่ไดทําทานบาง รักษาศีล (ตอนน้ีครบดาน
กายแตยังไมคุมใจ เชน คิดรายตอผูที่มาทําไมดีกับหนู) และ
ภาวนาบางเล็กนอย ที่ชีวิตตกตํ่า เจอแตอุปสรรคปญหาใน
การทํางาน และสภาพจิตเศราหมองอยางน้ีนาจะเปนเพราะ
กรรมเกาหรือไมอยางไรคะ และควรประพฤติอยางไรชีวิต
ถึงจะดีขึ้นคะ 

กราบขอบคุณและอนุโมทนาตอทานอาจารยที่เมตตาคะ
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คําตอบ
(๑) หากอาชีพดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความเบียดเบียน

กับผูกูเงิน ถือวาผูออกเงินใหกูประพฤติผิดธรรม
(๒) หากผูกูเงินมีความจําเปน ตองปฏิบัติตามคําช้ีแนะ

ทางเว็บไซต แลวเขายังมากูเงิน โดยท่ีผูใหกู ปฏิบัติถูกตรง
ตามคําช้ีแจง ไมถือวาผิดธรรมโดยตรง แตผิดธรรมทางออม
ดวยเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียน

(๓) หากปฏิบัติไดถูกตรงตามคําชี้แจงที่ใหไวกับลูกคา
ที่มาทําประกัน ถือวาไมผิดศีลและไมผิดธรรม ตรงกันขาม
หากไมปฏิบัติใหถูกตรงตามคําชี้แจง หรือลาออกไปโดยไมรับ
ผิดชอบ ถือวาผิดศีลและผิดธรรม

(๔) คําวา “ถา” ไมมีในพุทธศาสนา เพราะทุกปรากฏ
การณที่เกิดขึ้น ตองมีเหตุที่ทําใหเกิด

เมื่อเขียนรายละเอียดคําชี้แจงใหลูกคาท่ีเอาประกัน
รับทราบ และปฏิบัติไดถูกตรงตามคําชี้แจงนั้น ไมถือวาผิด
ศีลธรรม

(๕) ผูใดปรารถนาความเจริญรุงเรืองในธุรกิจการงาน
ผูนั้นตองมีความซื่อสัตย และมีความกตัญูกตเวทีตอลูกคา 
นอกจากนี้ยังตองบริหารการงานโดยมีอิทธิบาท ๔ (ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) เปนเครื่องสนับสนุน  
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๘๑. ของเกาชาติที่แลว

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ผมมีเรื่อง

รบกวนถามอาจารยดังนี้
ผมมีหลานชายคนหน่ึง อายุตอนน้ี ๔ ขวบ เขาสามารถ

มองเห็นดวงจิตที่อยูตางภูมิกับตนเอง (หลานเห็นมาต้ังแตอายุ 
๑-๔ ขวบ) พอกับแมเปนคุณหมอ ชอบพาลูกไปโรงพยาบาล
และเขาก็จะเห็นดวงจิตนั้นในหลายรูปแบบ ถาเห็นแบบ
ธรรมดาเขาจะไมกลัว (เห็นในลักษณะปกติเหมือนคนทั่วไป)
แตถาไมธรรมดา เชน มีเลือดเต็มตัวเขาก็จะบอกวากลัว
นาคนน้ันมีเลือดดวย เม่ือเดือนที่แลว ลุงพาขับรถไปเท่ียว
ในเมอืง เขาบอกลงุวาเหน็ทานขนุโผลขึน้มาจากกระถางดอกบวั

ขอถามครับ ๑. เปนเรื่องปกติสําหรับเด็กทั่วไปหรือไม
๒. ควรแนะนําพอกับแมของหลานอยางไร
๓. ถาเปนของเกาของหลาน เราควรทําอยางไร
๔. ผมควรปฏิบัติอยางไรเพื่อแนะนําพอกับแมของเขา

ผมเปนคนปฏิบัติธรรมมาพอสมควร แตไมเคยมีประสบการณ
แบบนี้เลย พอกับแมก็มีใจใฝธรรมพอสมควร

ผมแนะนําพอกับแมใหสวดมนตแผเมตตา ทําบุญอุทิศ
สวนกุศล ใหดวงจติท่ีหลานไดพบเห็นอยางน้ีพอใชไดไหมครับ

ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูง 
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คําตอบ
(๑) เปรียบเทียบกับเด็กทั่วไปแลว ถือวาเปนเรื่องที่ไม

ปกติ เพราะเด็กคนท่ีกลาวถึง มีโลกิยญาณ ที่เรียกวา ตาทิพย 
(ทิพพจักขุ)

(๒) หากพอแมไมสนใจในพฤติกรรมของลูก ก็ควร
ปลอยวาง เพราะเปนเรื่องของเขา แตหากพอแมประสงค
ที่จะรูถึงพฤติกรรมดังกลาว ก็ตอบเหมือนขอ (๑) เม่ือเด็กโตข้ึน
พฤติกรรมเชนนี้ยอมหมดไปเอง เม่ือจิตมีความเศราหมอง 
(กิเลส) มากยิ่งข้ึน ยอมบดบังทิพพจักขุ มิใหทํางานได

(๓) หากหลานประสงคอยากรู สิ่งที่เขาสัมผัสได ควร
บอกใหหลานทราบ ถึงวิธีการเกิดขึ้นของตาทิพย และตอง
ปลอยใหเปนไปตามความปรารถนาของเขา

(๔) หากพอแมของหลานเกิดความศรัทธา อยากรูเรื่อง
การเกิดของตาทิพย ควรบอกเขาวา ผูใดพัฒนาจิตจนต้ังมั่น
เปนสมาธิแนวแน (ฌาน) ไดแลว เม่ือถอนจิตออกจากความ
ทรงฌาน อภิญญา ๕ (อิทธิวิธิ ทิพพโสต เจโตปริยญาณ
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ และทิพพจักขุ) ยอมเกิดขึ้นเปน
อัตโนมัติ โลกิยญาณเชนนี้ รู เห็น เขาใจ ดวยการทํางาน
ของพลังงานจิต ที่พัฒนาจนมีความถี่คลื่นเปนระเบียบไดแลว 
หากพอแมเด็กสนใจ จึงคอยแนะนําใหเขาไปปฏิบัติธรรม
(สมถภาวนา) แลวโอกาสเขาถึงความรูเชนนี้ ยอมมีไดเปนได 
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๘๒. เบญจศีล – เบญจธรรม

คําถาม
กราบเทาอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพคะ 
วันน้ีหนูมีเรื่องขอใหอาจารยชวยอธิบายเร่ือง เบญจศีล

กับเบญจธรรมคะ เชน คนมักงายท้ิงขยะ, คนท่ีเลนหวย, คนที่
ไมทําตามกฎระเบียบสังคม ขับรถฝาไฟแดง เปนตน จัดวาเขา
ไมผิดศีลแตเขาผิดธรรมใชหรือไมคะ แตหนูไมสามารถอธิบาย
ใหเพื่อนเขาใจความตางของ เบญจศีลกับเบญจธรรม หนูบอก
วาเบญจศีลเปนขอหาม เบญจธรรมเปนขอพึงปฏิบัติ แตเพื่อน
สงสัยวา คนมักงายท้ิงขยะ, คนท่ีไมทําตามกฎระเบียบสังคม
ขับรถฝาไฟแดง เลนหวย ผิดธรรมในขอไหนคะ 

รบกวนอาจารยชวยอธิบายหนอยนะคะ 

คําตอบ
บุคคลผูมีเบญจศีล (ศีล ๕) คุมครองใจยอมเวนฆาสัตว

เวนลักทรัพย เวนประพฤติผิดในกาม เวนพูดเท็จ และเวน
สุราเมรัย สวนบุคคลผู มีเบญจธรรมสถิตอยู กับใจ ยอมมี
ความเมตตากรุณา มีสัมมาอาชีวะ มีกามสังวร มีสัจจะ และมี
สติสัมปชัญญะ
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• ดังนั้นคนมักงายทิ้งขยะผิดที่ เปนผูประพฤติผิดธรรม
หรือไมมีธรรม

• คนที่ขับรถฝาไฟแดง เปนผูประพฤติผิดธรรมฯ
• คนที่เลนหวย เปนผูประพฤติผิดธรรมฯ
 

๘๓. แนะนําใหฆาสัตว

คําถาม
กราบเรียนถามทาน ดร.สนอง คะ
ดิฉันและสามีเราเล้ียงมาไวดวยความรัก และมาตัวนี้

ก็ปวย ตอนน้ีเมื่อเทียบกับคน ก็อายุประมาณ ๗๐ ป สัตวแพทย 
ลงความเห็นวาควรฆาไดแลว เพราะไมสามารถรักษาใหหาย
ขาดได มีแตจะเจ็บปวดทรมาน ถาถามใจของเราท้ังคู เรา
ไมอยากทําเชนนั้นเลย แตถาไมทํามาก็จะเจ็บปวดทรมาน
จากอาการปวยท่ีไมสามารถรักษาได อยากถามวา ถาเรา
จําเปนตองทําตามท่ีหมอลงความเห็น เรารับรู เรารวมในบาป
ดวยไหมใชไหมคะ สวนตัวแลวดิฉันพยายามจะถือศีล ๕ ให
ครบ มาเกิดเหตุการณแบบน้ีแลว รู สึกไมสบายใจเลยคะ
อยากใหมาไปเกิดในภพภูมิที่ดีและไดพบพระพุทธศาสนา
ดวย เราควรทําอยางไรใหแกสัตวเลี้ยงของเราคะ 

ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สนอง คะ 
ดวยความเคารพและนับถือ 
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คําตอบ
ผูใดเหน็ดดีวย และประพฤตติามคาํแนะนาํของสตัวแพทย 

ผูนั้นยอมมีอานิสงสเปนบาปเกิดข้ึน
อน่ึง มนุษยและสัตว ยอมมีชีวิตเปนของตัวเอง มีกรรม

เปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรม
เปนที่พึ่งอาศัย ดวยเหตนุี้ ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระพุทธโคดม
ออกเผยแพรธรรม พระองคมิไดชี้นําใหใครผูใด เขาไปกาวลวง
ในชีวิตของผูอื่น สัตวอื่น เพราะสัตวมีกรรมเปนของตน แต
ทรงสอนใหแกปญหาที่ตัวเอง ดวยการดับที่ตนเหตุ ดังนั้น
ความอยาก (ตัณหา) ที่จะใหมาไปเกิดในภพภูมิที่ดีและไดพบ
พระพุทธศาสนา จึงเปนความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) ของผูเปน
เจาของมา 
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๘๔. ครูสอนกรรมฐาน

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ดวยความ

เคารพอยางสูง
กระผมไดฟงทานอาจารยบรรยายธรรมะในตอนหน่ึง 

ใจความประมาณวา “ถาเราจะประพฤติปฏิบัติธรรม ใหดี
ควรที่จะมีครูบาอาจารยที่สําเร็จแลวอบรมส่ังสอนจึงจะดี”
กระผมจับใจความไดประมาณนี้ครับ ผิดพลาดประการใด
ขอกราบขออภัยดวยครับ 

กระผมไดฝ กปฏิบัติตนอยู ที่บ าน ได ความรู มาจาก
หนังสือบาง วีดีโอบาง ฟงธรรมะบรรยายของพระอาจารย
หลายๆ องคบาง และของทานอาจารยดวยครับ อาจเปน
เพราะดวยสาเหตุอื่นใดก็ไมทราบ หรืออาจเปนเพราะไมมี
ครูบาอาจารยคอยแนะนําสั่งสอนก็เปนไปได จึงทําใหการ
ฝกปฏิบัติของผมไมเกิดผลใดๆ (หมายถึง แมกระท่ังขณิก-
สมาธิ กระผมก็ยังฝกไมไดเลยครับ) และที่ทําไปจะถูกหรือผิด 
ประการใดก็ไมทราบ ดังนั้นตามใจความขางตน 

๑. การประพฤติปฏิบัติธรรม (หมายถึงฝกสติ นั่งสมาธิ
ใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป) เราจึงจําเปนที่จะตองมีครูบาอาจารย
ใชไหมครับ 
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๒. กรณีของกระผมควรฝกตอที่บานไปเรื่อยๆ หรือควร
มีครูบาอาจารยดีครับ 

๓. ครูบาอาจารยที่กลาวถึง จะไปหาทานไดที่ไหนบาง
ครับ กระผมอยูเชียงใหมครับ 

กราบขอบพระคุณทานอาจารยอยางสูง

คําตอบ
(๑) ในยุคสมัยนี้ คนท่ีมาเกิดเปนมนุษยมีบุญบารมี

สั่งสมมา ไมมากเทากับคนท่ีมาเกิดอยูในคร้ังพุทธกาล ดังนั้น
หากมีความประสงคจะใหเขาถึงธรรมไดเร็ว ตองมีครูบา
อาจารยผูมีประสบการณมาชี้แนะทางใหปฏิบัติ

(๒) หากสามารถปรับความสัปปายะ (เหมาะสม) ที่บาน
ใหเหมือนกับที่วัด ไมจําเปนตองไปปฏิบัติธรรมที่ไหน เปน
เพียงปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) โดยมี
หัวใจแหงความสําเร็จ (อิทธิบาท ๔) และมีความเพียรเปน
เครื่องสนับสนุน เมื่อปฏิบัติสมถกรรมฐาน จิตยอมเขาถึง
ความตั้งม่ันเปนสมาธิได และเมื่อเอาจิตที่ตั้งมั่นจวนแนวแน 
(อุปจารสมาธิ) ไปพิจารณาสติปฏฐาน ๔ ตามกฎไตรลักษณ
แลวปญญาเห็นแจงยอมมีโอกาสเกิดขึ้น

(๓) แนะนํา หลวงพอประสิทธ์ิ วัดปาหมูใหม อําเภอ
แมแตง, พระอาจารยเปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก อําเภอแมแตง, 
หลวงพอทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ฯลฯ 
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๘๕. คนไกลบาน

คําถาม
กราบเรียนอาจารยสนองที่เคารพ หนูมีคําถามอยาก

จะเรียนถามอาจารยดังตอไปนี้คะ
๑. เวลาหนูนั่งสมาธิ กําหนดลมหายใจ พุทโธ อยูไม

กี่ครั้ง ก็มีเวทนาปรากฏ มีอาการคันแลว อะไรเปนสาเหตุที่
ทําใหเกิดเวทนาเร็วคะ

๒. ถาหากวาระหวางการปฏิบัติธรรม เราตองชวยท่ีวัด
ทํางานตางๆ เชน ลางจาน ปอกผลไม งานเหลานี้จะรบกวน
การปฏิบัติธรรมของเราหรือเปลาคะ

๓. ถาหากบางคนซ้ือหุนเพื่อผลกําไรในระยะยาว เชน
หาปหรือสิบป นั่นจะเปนการผิดธรรมหรือเปลาคะ

ขอบพระคุณมากคะ
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คําตอบ
(๑) เปนผลที่เกิดมาจากเหตุ เหตุเปนเพราะจิตตั้งมั่น

เปนสมาธิไดเร็ว
(๒) ผูใดเอาจิตจดจอ (สติ) อยูกับงานท่ีทํา (ปอกผลไม) 

ถือวาผูนั้นไดปฏิบัติธรรมแลว
(๓) หากไมเอาจิตไประลึกอยูกับจํานวนหุนที่ซื้อ หรือไม

ระลกึอยูกบัราคาหุนทีเ่พ่ิมขึน้ ราคาหุนทีต่กลง ไมถอืวาผดิธรรม
  

๘๖. หลวงพอเทียนคะ

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ดวยความ

เคารพอยางสูงคะ
เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปที่แลวโยมไปภาวนาสาย

หลวงพอเทียนคะ วันที่ ๖ เตรียมเขานอนคะ แตทํายังไงก็
นอนไมหลับ เพราะเกิดสภาวะเหมือนเราเปดปดไฟ ตรง
บรเิวณกลางลําตวั เปด ปดๆๆๆๆๆๆ เกดิ ดบั ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
เลยนอนดูที่ลมหายใจ เพราะปกติเวลานอนไมหลับจะทํา
แบบนัน้ แตกลายเปนวาไปรูสกึถงึชพีจรทีช่ดัเจนมากขึน้กวาเดมิ 
และเหน็ถงึการทาํงานของชพีจร ลมหายใจ ทองพองออกยบุเขา 
เกิด ดับๆๆ ตางคนตางทําหนาที่ของเขาไปพรอมๆ กัน คืนนั้น
ทั้งคืนจิตตื่นไมยอมนอนแทน นอนพลิกไปพลิกมา มาเผลอ
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หลับตอนไหนไมรู สรุปสภาวะเกิดดับ เกิดข้ึน ๒ วัน ๑ คืน
พอออกจากคอรสมา ไมไดทําตอเนื่อง สภาวะนี้หายไป...

อยากขอคําแนะนําเรื่องสภาวธรรมท่ีเกิดขึ้นคะ
กราบขอบพระคุณคะ 

คําตอบ
สภาวธรรมที่เกิดขึ้น เปนผลจากมีสมาธิเปนตนเหตุ

จึงทําใหนอนไมหลับ และปญญาที่เห็น การเตนของชีพจร
ลมหายใจที่เขา-ออก และทองพองยุบ ฯลฯ เปนการเห็นดวย 
ปญญาโลกิยะ หากผู ถามปญหาปรารถนาใหเกิดปญญา
เห็นแจง ตองเอาอาการดังกลาวมาพิจารณาดูวา ดําเนินไป
ตามกฎไตรลักษณ เมื่อใดท่ีอาการเหลานั้นเขาสู ความเปน
อนัตตา ปญหาเห็นแจงในอาการของกาย (กายคตาสติ) ยอม
เกิดขึ้น  
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๘๗. บาปท้ังสองอยาง

คําถาม
กราบสวัสดีทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไรคะ
๑. หนูเคยอานท่ีมีคนถามทานอาจารยเรื่องการทํางาน

ที่ตองเสริฟเหลา พอดีงานท่ีอเมริกาตอนน้ีหายากคะ รานท่ี
ไมมีเหลาเสิรฟขาย จะหาไดนอยมากๆ คะ หนูอยากทราบวา
ทําไมเราถึงไดมีสวนรวมในวิบากกรรมดวยคะ ถาเราจะตั้ง
จิตวา เราขอทําตามหนาที่พนักงานเสริฟ ไมไดยินดีหรือไป
เชียรใหเขาทานเหลาเลยนะคะ

๒ . พอดีเพื่อนในกลุ มที่รู จักกัน (สมมติชื่อค ะ) คือ
นองเอ ทําบุญแตเขียนในใบเสร็จรับเงิน เปนชื่อของนองบี
เพื่อใหนองบี นําใบเสร็จรับเงินไปไวหักลดหยอนภาษี เพื่อ
ที่วาจะไดรับเงินภาษีคืนกลับมานําไปทําบุญ ขอคําแนะนําวา
เปนการกระทําที่สมควรไหมคะ คนในกลุ มยินดีเขียนช่ือ
นองบีดวยความเต็มใจนะคะ เพราะคิดวาจะไดนําเงินที่ได
คืนมาไปทําบุญนะคะ

กราบขอบพระคุณทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร มา
ณ โอกาสน้ีนะคะ

ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ
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คําตอบ
(๑) การเสริฟเหลา โดยมีจิตไมยินดี ถือวายังมีสวนรวม

ในกระบวนอกุศลกรรม (ทุศีล) นั้นอยู เมื่อใดที่กรรมไมดีใหผล 
ผูมีสวนรวมยอมไดรับผลอันเปนบาปนั้นดวย

(๒) การเขียนใบเสร็จท่ีไมตรงกับความเปนจริง ถือวา
เปนการประพฤติทุศีล มีอานิสงสเปนบาป เมื่อนําเงินบาป
ที่ไดไปทําบุญ จึงไดบุญที่ไมบริสุทธิ์ 

๘๘. อยางไหนไดบุญมากกวา

คําถาม
กราบเรียนทาน อ.สนอง วรอุไร 
ปจจุบันนี้ผมจะถวายนํ้าใสแกวและขนมใสถวย เอาไป

ไวที่โตะบูชาพระในบานเปนประจํา 
เพราะวาผมตื่นมาก็ตองอาบนํ้าแตงตัว รีบไปทํางาน

เลยไมไดไปใสบาตรพระสงฆ 
คําถาม ๑. ผมทําแบบน้ีไดบุญมากกวา หรือนอยกวา

กับถวายพระที่มาเดินบิณฑบาต หรือไมอยางไรครับ 
๒. เวลาผมใสบาตรขามวันไปแลว ผมจะเอาขนมออกมา

จากโตะบูชาพระ และถาผมเอาขนมมากิน จะเปนอะไรหรือไม
อยางไร หรือกินไมไดครับ ใหทิ้งไปเลย ชวยตอบขอสงสัย
ใหดวยครับ ผมจะไดทําใหถูกตอง 
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๓. เวลาผมใสบาตร ผมก็จะชอบอธิษฐานวา “ขาพเจา
ขอถวายนํ้าและขนมนี้ แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และ พระอริยสงฆทั้งหลาย” ผมทําแบบนี้ไดหรือเปลาครับ
หรือจะถวายแคพระพุทธเจาเทานั้น เพราะขนมมีแค ๑ หอ
เทานั้น

คําตอบ
(๑) บุญทําใหเกิดความสบายกายสบายใจ ประพฤติ

อยางไหนแลวมีความสบายกาย เกิดความสบายใจมากกวา
การประพฤติอยางนั้นไดบุญมากกวา

(๒) กอนเอาขนมมากิน ตองขออนุญาต (ลาการบูชา)
กอน

(๓) คําวา “อธิษฐาน” หมายถึงต้ังจิตปรารถนาในสิ่ง
ที่ดีงาม ดังนั้นการประพฤติที่มีจิตปรารถนาบูชาคุณของ
พระพุทธเจา จึงสามารถทําได เปนอามิสบูชา
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๘๙. เปนการภาวนาหรือไม

คําถาม
วันน้ีอยากขอความรูอาจารยสั้นๆ ดังนี้ครับ
๑. การภาวนา เทาที่เห็นหรือทราบ คือ เดินภาวนา 

(จงกรม) และน่ังภาวนา ขัดสมาธิ (นั่ง) ขอเรียนถามวา
บางทีผมน่ังระหวางพักงานไมตั้งใจ แตใจมันภาวนาโดย
ไมรูตัว เชน ภาวนาในใจ พุทโธ, พุทโธ จะถือวาเปนการภาวนา
หรือไม เพราะดูเหมือนวา เราไมไดมีเจตนา ตั้งตนที่จะภาวนา
ครับ

๒. จิตมันภาวนาไปเอง ในขอ ๑ ถือเปนเร่ืองดี หรือ
ตองปรับปรุง อยางไรครับ 

ขอบพระคุณทานอาจารยครับ

คําตอบ
(๑) ถือวาเปนการภาวนาได
(๒) ดีครับ เปนการภาวนาที่เกิดจากความเคยชิน 
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๑๘๘

๙๐. บาปยังคงอยูกับใจ

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ครับผม 
คือผมมีขอสงสัยและไมสบายใจ ที่อยากจะถามครับ 
๑ . ผมเคยบวชเปนพระตอนเม่ืออายุ ๒๑ บวชอยู 

จําพรรษา ประมาณ ๔ เดือนได แตผมก็เผลอสติ โดยเจตนา
ไดทําอาบัติสังฆาทิเสส ไปแลวดวยกัน ๒ ครั้ง ดวยความที่ยัง
มีจิตใจ ที่เปนราคะกับเรื่องกามตัณหาอยู จึงไดทําลงไป เพราะ
ความกําหนัดอยางมากๆๆ สุดจะทน (ชวยเหลือตัวเอง) แต
พอทําไปแลว ก็รูสึกไมคอยดี รูสึกผิดในขณะน้ัน และก็ไมไดไป
ปาริวาสกรรมเพ่ือปลงอาบัติ และก็สึกออกมา 

๒. ปจจุบันผมอายุ ๒๙ ปแลว อยากทราบวา ผมบาป
มากไหมครับ ตายไปจะตกนรกหรือเปลา และตอนนี้ผม
อยากจะแกไขสิ่งที่ทําลงไป จะตองแกอยางไร เพราะตอนนี้
ผมแตงงานแลว และมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนามาก สวดมนต 
และเจริญกรรมฐานอยูเสมอ แตในใจก็ยังคิดอยูวา ตอนบวช
เคยมีอาบัติไมไดแกไข จะเปนบาปมากไหม และถาผมไปบวช
อีก จะตองไปแกอาบัตินี้อีกใชหรือเปลาครับ

๓. อาบัตินี้ถาผมไมไดแกแลว มันจะติดไปกับผม ขามภพ
ขามชาติหรือเปลาครับ และถายังมีอาบัติติดตัวอยูแบบน้ี จะมี
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โอกาสเขาถงึธรรมแบบฆราวาสไดหรอืเปลาครบั เพราะปจจบุนั
นี้ผมสติดีกวาแตกอนอยูครับ และมีความศรัทธาเปนอยางย่ิง
ในพุทธศาสนา และชอบปฏิบัติกรรมฐาน 

๔. ถาผมจะแกไขในเรื่องที่ทําอาบัติสังฆาทิเสสนี้ ในขณะ
ที่เปนฆราวาสอยู จะทําไดไหมครับ ชวยตอบปญหาท่ีคาใจผม
มานานใหดวยครับ 

สรุปคือ ผมอยากจะทราบวา แกไขไดหรือไม ถาแกไดจะ
ตองแกอยางไร หรือถาแกไมไดผมจะมีโทษประการใด ในชาติ
ปจจุบัน และตายไปจะตกนรกหรือไม 

ขอบพระคุณทานอาจารยมากๆ ครับ
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คําตอบ
(๑) เปนเพียงคําบอกเลา มิไดถามปญหา
(๒) ตองขอขมากรรมตอสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในพฤติกรรมที่ทํา

ผิดพลาดมาแลว
 สวนคําวา “บาป” หมายถึงความไมสบายกาย ความ

ไมสบายใจ ครั้งใดที่จิตระลึกถึงอดีตที่ผิดพลาด แลวทําให
ไมสบายกายไมสบายใจ ยังชื่อวาบาปยังมีอยู และใช หาก
บวชเปนภิกษุอีก ตองไปแกอาบัติใหหมดไป

(๓) บาปยังคงมีอยูในดวงจิต เมื่อจิตยังระลึกไดอยู และ
สามารถติดตามขามภพชาติได

 (๔) แกไดดวยการไปขอขมากรรมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 

๙๑. สวัสดีทั้งทางโลก และทางธรรม

คําถาม
กราบเรียนอาจารยสนองที่เคารพ
วันนี้หนูมีคําถามที่สําคัญ คือ ตอนนี้หนูเปนนักศึกษาอยู 

กําลังมีความสนใจในเร่ืองการดําเนินชีวิต ในทางท่ีมีคุณคา 
รวมถึงสนใจเรื่องธรรมะ ปรารถนาเปนบัณฑิตทั้งทางโลกและ
ทางธรรม

คําถามมีอยูวา 
๑. เราควรทําตนอยางไร ใหเจริญในทางโลก
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๒. ขณะเดียวกันควรทําอยางไร ถึงจะเปนผูที่มีแตเจริญ 
ไมมีเสื่อมในทางธรรม

นอกจากน้ีหนูยังมีข อสงสัยที่จะขอความเมตตาจาก
อาจารยสนอง คือ 

๓. ฆราวาสก็สามารถบรรลุธรรมเปนพระอรหันตได จริง
หรือไม 

๔. การปฏิบัติธรรมน้ัน ทําเพื่อละความช่ัวและกิเลส
ทั้งปวง ไมใชทําใหไดเปนส่ิงนั้นส่ิงนี้ แตทําเพ่ือใหปลอยวาง
และทําใหสิ้นอาสวกิเลส ทําไปเร่ือยๆ ไมตองอยากหรือหวัง
เมือ่ไหรทีท่าํเตม็แลว เม่ือนัน้ผลของการกระทาํ ยอมใหเหน็แจง 
รูไดดวยตนเอง จริงหรือไม

๕. การปฏิบัตินั้นใหกําหนดเร่ือยๆ แมแตความคิดก็ตอง
กําหนด แตบางคร้ังตองพิจารณาคิดใหเกิดปญญาดวย ไม
ฉะนั้นปฏิบัติไปก็ไมเกิดปญญา จริงหรือไม
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คําตอบ
(๑) ผูปรารถนาความเจริญในทางโลก ตองพัฒนาตน

ใหเปนคนเกง (สุตมยปญญาและจินตามยปญญา) และพัฒนา
ตนใหเปนคนดีมีคุณธรรม คุมครองใจอยูทุกขณะตื่น

(๒) ผูหวังความเจริญในทางธรรมและไมเสื่อมถอย ตอง
พัฒนาจิตจนสามารถปดอบายภูมิใหได คืออยางนอยตอง
มีสภาวธรรมในดวงจิต เปนพระโสดาบัน ชีวิตยอมมีความ
เจริญถายเดียว ตาย-เกิดอีกไมเกินเจ็ดชาติ ยอมนําพาชีวิต
พนไปจากวัฏสงสาร

(๓) จริงครับ พระจาสุทโธทนะ พระนางเขมา พาหิยะ
ฯลฯ ไดทําใหดูเปนตัวอยางแลว

(๔) จริงครับ
(๕) หากหมายถึงปญญาเห็นแจง ตองปฏิบัติธรรมให

เขาถึงดวยการเจริญวิปสสนาภาวนาตามแนวสติปฏฐาน ๔
แตหากพัฒนาสมถภาวนา จนเกิดปญญาสูงสุด (โลกิยญาณ) 
ยอมเห็นไมแจง ปญญาเชนนี้ไมนําไปสูความพนทุกข
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๙๒. มีอารมณแบบอริยบุคคล

คําถาม
สวัสดีครับทานอาจารย 
ฆราวาสผูบรรลุธรรมแตไมออกบวช ควรจะตองวาง

อารมณอยางไร ดําเนินชีวิตอยางไรตอไปในสังคมครับ 
ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยครับ

คําตอบ
ผูบรรลุธรรม หมายถึง ผูเขาถึงอริยธรรมท่ีนําไปสูความ

พนทกุข ในครัง้พทุธกาล อนาถบณิฑิกเศรษฐแีละลกูชาย วสิาขา 
โฆสกะเศรษฐี ปุณณเศรษฐี รวมถึงภรรยาและลูกสาว บรรลุ
ธรรมเปนพระโสดาบัน อิสิทัตตะคนเล้ียงชางของพระเจา
ปเสนทิโกศลบรรลุธรรมเปนพระสกทาคามี บุคคลเหลานี้มิได
บวช แตยังสามารถอยูในเพศของฆราวาสได

ผู ที่บรรลุธรรม เปนพระโสดาบัน ยอมมีจิตม่ันคงไม
หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และมีศีลไมขาด
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย สวนพระสกทาคามี นอกจากมี
คุณสมบัติดังกลาวแลว ยังมีกามราคะและปฏิฆะอยางออน
อยูในดวงจิต ปปผลิมาณพและภัททา กาปลานี ทั้งสองเปน
ฆราวาสอนาคามี แตมีจิตเปนอิสระจากกาม ไมมีเพศสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน และผูมีจิตบรรลุอรหัตตผล แลวตองถือเพศ



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๔
ดร.สนอง วรอุไร

๑๙๔

เปนนักบวช เชน พระนางเขมา ทัพพมัลลบุตร พระมหา-
กัจจายนะ ฯลฯ บุคคลเหลานี้บรรลุธรรมขณะยังอยูในเพศ
ฆราวาส จึงตองบวช

 
๙๓. คนดี-คนชั่ว

คําถาม
สวัสดีคะคุณลุงสนอง ที่เคารพอยางสูง 
หนูมีเรื่องสงสัยคะวา หนูควรจะทําหรือวางใจยังไงดี 

เนื่องจากหนูรูสึกเปนหวงหลวงพอองคหนึ่งที่หนูเคารพมาก
เรื่องมีอยูวา ในวัดจะมีกลุมคนอยู ๒ กลุมใหญๆ คือ 

๑. กลุมที่ชวยงานวัดในระดับบน 
เปนคนมกีารศกึษา อยูวดัชวยงานมานาน มผีลงานชดัเจน 

ทํางานดี ทํางานบริหารจัดการตางๆ ที่สําคัญของวัด คนกลุมนี้
เปนที่ไววางใจของหลวงพออยางมาก เพราะชวยงานหลวงพอ
มานาน ภาพของคนกลุมนี้ (บางคน) ในสายตาบุคคลท่ัวไป
จะสวยงาม แตกับคนในวัดและนอกวัด บางคนที่เขาไมชอบ
เขาจะมีพฤติกรรมบางอยางที่ไมเปนกุศลเลย และยังชอบใช
อภิสิทธตางๆ เชน หาความสบายจากวัดใสตัว สรางอภิสิทธิ์
ที่เหนือกวาคนอ่ืนๆ เลนพรรคเลนพวก และใชอํานาจท่ีมี
กดขี่ขมเหงคนในวัดที่ออนแอกวา (ซึ่งก็จริงอยูที่คนกลุมนี้มี
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ศักยภาพมาก ในการชวยทําใหวัดพัฒนาและเติบโตไดมาก
อยางปฎิเสธไมได) 

๒. กลุมที่ชวยงานในระดับลาง 
ทํางานทั่วไป ไมคอยสําคัญนัก ทํางานตามที่เห็นวา

เปนงาน ไดชวยงานวัด ไมจําเปนที่ตองใหหลวงพอทราบวา
ตนทํางาน คนกลุมน้ีไมมีอิทธิพลใดๆ ในวัด บางทีมักจะถูกคน
กลุมที่ ๑ ใชใหทํางานเหมือนกับเปนคนใชของตัวเอง ซึ่งคน
กลุมน้ีก็ยอม เพราะอยากอยูที่วัดอยางไมมีปญหา และไมได
คิดอะไรมากถือวาไดชวยงานวัด 

หนูเปนหวงหลวงพอจังคะ อยากใหหลวงพอไดรูความ
จริงของคนกลุมที่ชวยงานวัดในระดับบน (บางคน) ที่หลวงพอ
ไวใจมากนั้น วาที่แทแลวกลุ มคนที่หลวงพอไวใจ เขาก็มี
บางมุมที่ไมดี ชอบใชอํานาจที่หลวงพอใหเพื่อทํางานใหวัด 
เบยีดเบยีนคนอืน่อยางไมชอบธรรม หลวงพอควรจะระวงัไวบาง
เพราะบางครั้งเวลามีเรื่องทะเลาะกันระหวางคนสองกลุมนี้
คนกลุมที่ชวยงานวัดในระดับบน มักจะใชอํานาจชี้นําใหการ
ตัดสินไปในทางที่ทําใหคนระดับลาง เหมือนกลายเปนคนที่มี
ความผิดมากมาย ทําใหดูเหมือนวาหลวงพอตัดสินคนอยาง
ไมยุติธรรม 

ทั้งๆ ที่จริงแลว พวกคนกลุมบนก็มีเรื่องที่ไมดี มีการ
กระทําท่ีนาละอายเหมือนกัน แตไมมีใครนํามาเปดเผย คน
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พวกนี้ยังสามารถเอยูในวัดไดตอไปอยางสงางาม หนูก็ไมแนใจ
เหมือนกันวา สิ่งที่หนูเขาใจเกี่ยวกับคนสองกลุมนี้ จะถูกตอง
ตามขอเท็จจริงหรือเปลา จึงอยากจะถามคําถามคุณลุงดังนี้คะ 

คําถาม 
๑. ถาหากหลวงพอตัดสินคนผิดไป (จากเหตุปจจัยที่

ไมเพียงพอ) โดยที่หลวงพอไมมีเจตนาท่ีไมดี หลวงพอจะบาป
ไหมคะ 

๒. ถาคนบางคนในวัด ใชอํานาจที่หลวงพอมอบหมาย
ใหไปเบียดเบียนคนอื่นๆ โดยที่หลวงพอไมทราบ หลวงพอ
จะมีสวนแหงบาปน้ันไหมคะ 

๓. บางทีหนูก็คิดไดวา ทุกอยางเปนไปตามกฎแหงกรรม 
จึงเกิดเหตุการณเชนนี้ ไมควรจะไปยุงกับขยะของคนอ่ืนอยาง
ที่คุณลุงเคยสอน แตจิตใจหนูก็ยังไมหนักแนนพอใหหนูยอมรับ 

• บางทีก็มีอีกความคิดหนึ่งโผลขึ้นมาวา ถาหากเราไม
บอกใหหลวงพอทราบทั้งๆ ที่รู ก็เทากับวาเราเปนคนไมกตัญู 
เพราะทั้งๆ ที่รูวา มีสิ่งไมดีอยูรอบๆ หลวงพอ แตไมเตือนให
หลวงพอทราบ ก็เหมือนกับเรายืนมองทานทํากรรมไมดีโดยที่
ทานไมไดเจตนา และไมรูตัว 

• บางครั้งหนูก็คิดวาปลอยหลวงพอและคนพวกนั้นไป
เถอะ จะกอเวรกอกรรมก็เรื่องของทาน วิบากของทานกับ
คนเหลาน้ัน มาทําตัวเราใหดีจะดีกวา หนูสับสนตลอดเวลา
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เลยคะ ขอความเมตตาคุณลุงสนอง ชวยชี้ทางท่ีเปนสัมมา-
ทิฏฐิใหหนูดวยนะคะ หนูควรจะวางใจอยางไรดี 

ขอใหคุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบพระคุณคะ

คําตอบ
(๑) ใครผูใด (รวมถึงหลวงพอ) หากใชอํานาจไปตัดสิน

คนอื่น ก็ถือวา ยังมีปญญาเห็นผิดไปจากธรรม ตลอด ๔๕
พรรษา ที่พระพุทธโคดมออกเผยแพรธรรม พระองคไมเคย
ใชอํานาจไปตัดสินใครผูใดวาผิดหรือถูก แตทรงช้ีเหตุที่ทําแลว
เกิดเปนผลดี แลวเหตุที่ทําเกิดเปนผลไมดีขึ้นกับตัวเอง ซึ่ง
เจาของชีวิตตองนําไปแกที่ตัวเอง

(๒) มีสวนของบาปในฐานะที่เปนตนเหตุใหเกิดการ
เบียดเบียน

(๓) ดูคนอื่นเปนครูสอนใจวา หากเขาทําไมดี เราก็จะ
ไมทําเชนเขา แลวเราก็จะไมเปนคนไมดีเชนเขา ดังนั้นตอง
แกปญหาที่ตัวเองดวยการพัฒนาจิตใจใหมีสติ และพัฒนาจิต
ใหมีปญญาเห็นแจงเกิดขึ้น แลวใชปญญาเห็นแจงดับความ
เห็นแกตัว (อัตตา) ที่มีอยูกับใจใหหมดไป แลวเราก็จะเปนคน
ที่มองคนอื่นเปนครูสอนใจได

สรุป มองความไมดีของตัวเอง แลวพัฒนาตัวเองใหดี 
ปญหาจึงจะหมดไปจากใจของผูมอง นี่คือสัมมาทิฏฐิในทาง
ธรรม 
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๙๔. การบริหารหนี้กรรม

คําถาม
กราบเรียน อาจารยสนอง วรอุไร ที่เคารพ 
ดิฉันรับราชการเปนพนักงานอัยการ มีหนาท่ีในการส่ัง

ฟองผูกระทําความผิด และวาความในฐานะเปนทนายของ
แผนดิน มีเรื่องเรียนสอบถามทานอาจารยสนอง ดังนี้คะ 

๑. การที่เราสั่งฟองผูตองหา ตามพยานหลักฐานที่ไดรับ
จากเจาหนาที่ตํารวจ หากมบีางกรณีที่ผูตองหาไมไดทําผิดตาม
ทีเ่ราสัง่ฟอง แตเราทาํหนาทีโ่ดยสจุรติ เชนนีเ้ราจะเปนบาปหรอื
ไดรบัผลกรรมใดหรือไม, หากเปนบาป จะมวีธิกีารแกไขอยางไร 

๒. การสืบพยานหรือวาความในศาล มักมีบรรยากาศ
ของการตอสูกับฝายตรงขาม ตองใชวิวาทะในทางจิตวิทยา
เพื่อความไดเปรียบในผลของคดี ซึ่งโดยนิสัยสวนตัว ดิฉัน
ไมชอบการวิวาทะเชนนี้เลย เพราะเปนคนชอบฟงมากกวา
พูดและไมชอบการโตเถียง แตอยางไรก็ดี ดิฉันมีความจําเปน
ไมสามารถเปลี่ยนงานที่ตองทํา ณ ขณะนี้ได จึงอยากขอ
คําแนะนําวาจะมีวิธีการฝกจิตอยางไรท่ีจะสามารถทํางาน
ดังกลาวน้ีได และทํางานน้ีไดโดยไมเปนบาป (เพราะเคย
ไดยินมาวา การทําหนาที่ดังกลาวเหมือนเปนการแทรกแซง
กฎแหงกรรมของผูอื่น) 

ขอขอบพระคุณอาจารยอยางสูงคะ 
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คําตอบ
(๑) โปรดอานเรื่องของคุณหมออาจินต บุณยเกตุ แลว

จะเขาใจในสิ่งที่ถามไดดี
วิธีแกอกุศลวิบาก (บาป) ที่ตนกําลังเสวยอยูตองทําดังนี้
•  ยอมชดใชหนี้เวรกรรมจนกวาจะหมดส้ิน
•  ทําบุญใหญ (ปฏิบัติธรรม) แลวอุทิศบุญใหญใชหนี้
•  หนีหนี้เวรกรรมใหตามไมทัน ดวยการบําเพ็ญทาน 

รักษาศีล เจริญจิตตภาวนาอยูเสมอ
•  หนีเขานิพพาน ดวยการปฏิบัติธรรม จนสามารถ

กําจัดสังโยชน ๑๐ ได หนี้เวรกรรมท่ียังมีคางอยูในดวงจิต
จะเปนอโหสิกรรม

(๒) ตองทําตนใหมีเทวดาสัมมาทิฏฐิคุมรักษา แลวการ
เขาไปของเก่ียวกับความขัดแยงของผูอื่น ยอมมีผลใหหน้ี
เวรกรรมไมเกิด ผูใดปฏิบัติอยางนอยมีเบญจศีล มีเบญจธรรม
คุมใจทุกขณะตื่น ผูนั้นมีเทวดาคุมรักษา



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๔
ดร.สนอง วรอุไร

๒๐๐

๙๕. ตนไมไมใชสัตว

คําถาม
เรียนถามอาจารยถึงขอสงสัยครับ 
๑. ตนไมจัดเปนสิ่งมีชีวิตในทางโลก ในทางธรรมตนไมมี

ชีวิตหรือไม ตนไมมีจิตใจหรือไม และถาใชตนไมอยูในภพภูมิใด
ใน ๓๑ ภูมิ ผมคิดวาตนไมไมมีความรูสึกทางกาย เพราะไมมี
ระบบประสาท ถาเราตัดหรือถอนก็ไมนาจะรูสึกเจ็บ แตตนไม
นาจะมีความรูสึกทางจิตใจ จึงสงสัยวา เม่ือเราตัดแตงตนไม
เราบาปหรือไม เมื่อเราผสมเกสรดอกไมถือวาเราผิดศีลหรือไม 
เหมือนจับสิ่งมีชีวิตมาผสมพันธุควรผิดขอ ๓ 

๒. เรามีวิธีอยางไรในการตรวจสอบจริตแบบอื่นไหม
นอกจากสังเกต ผมพบวาบางคร้ังเรามีมากกวา ๑ จรติในจริต
ทั้ง ๖ ผมจะนําความรูนี้ไปใชกับคนในครอบครัว เพื่อจะเลือก
กองกรรมฐานท่ีปฏิบัติ 

๓. ผมเคยถามอาจารยเม่ือนานมาแลว เรื่องผมควร
ปฏิบัติกรรมฐานกองใดอาจารยบอกผมมา ๔ กอง ซึ่งอยูใน
หมวดพุทธิจริต ผมเรียนถามวา อาจารยทราบจากการต้ังถาม
ของผมหรืออยางไร 

๔. อาจารยชวยแนะนําวิธีฝกปฏิบัติตามแนวพุทธิจริต
ใหผมดวย หมายถึงกรรมฐานแตละกองมีวิธีอยางไรบาง ถา
คําอธิบายยาวไปไมสามารถตอบในบอรดน้ีได ชวยแนะนํา
ผมผานอีเมลนี้ก็ไดครับ 
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๕. อิทธิบาท ๔ สําคัญตอการทําทุกอยางใหสําเร็จรวมถึง
การปฏิบัติธรรม การอบรมใหลูกหลานมีอิทธิบาท ๔ ครบถวน 
จะทําอยางไรครับ 

๖. ตวัผมรูวาผมยังออนในเร่ืองอิทธบิาท ๔ นกั โดยเฉพาะ
ขอฉันทะ ซึ่งถือวาแยมาก การทําใจใหชอบที่จะทําการใดๆ ซึ่ง
การน้ันไมใชสิ่งที่ตนชอบหรือพอใจท่ีจะทําอยางแทจริงไมได
สงผลใหการน้ันไมสําเร็จ ในที่นี้หมายถึงงานภายนอกท่ีจําเปน 
ควรจะแกไขอยางไรดีครับ แตผมมีฉันทะในบางเร่ือง เชน
การปฏบิตัธิรรม หรอืผมตคีวามอทิธบิาท ๔ ผดิไปชีแ้นะดวยครบั 

ขอบคุณอาจารยมากครับ อาจารยเปนแรงบันดาลใจ
ใหผมมากๆ เลย

คําตอบ
(๑) ตนไมเปนสิ่งมีชีวิต แตไมมีจิตวิญญาณครอง ตนไม

จึงมิใชสัตว ความรูในพุทธศาสนา มิไดจัดตนไมใหอยูในภพภูมิ
ใดของวัฏสงสาร

อนึ่ง ผูมีเพศเปนฆราวาส มีศีล ๕ เปนวินัยที่ตองประพฤติ
คือ เวนฆาสัตว เวนลักทรัพย เวนประพฤติผิดในกาม เวน
พูดเท็จ และเวนจากการเสพของมึนเมา ดวยเหตุนี้ การ
ตัดแตงตนไมและการผสมเกสร จึงมิไดถือวาเปนบาปกับ
ฆราวาสผูกระทําเชนนั้น
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(๒) บุคคลมีจริตอยูในดวงจิตครบท้ังหกอยาง แตจิตใด
มีพื้นนิสัยเดนกวาจริตอยางอ่ืน จึงเรียกผูมีพื้นนิสัยเดนวา
เปนจริตเชนน้ัน อาทิ มีนิสัยหนักไปทางรักสวยรักงาม เรียกวา
มีราคจริต มีนิสัยหนักไปในทางจับจดฟุงซาน เรียกวามี
วิตกจริต มีนิสัยหนักไปในทางใจรอนหงุดหงิด เรียกวามี
โทสจริต ฯลฯ จะมีจริตเด นไปในทางใดก็ตาม หนึ่งใน
อรูปกรรมฐาน ๔ เหมาะที่จะนํามาบริกรรม แลวจะทําใหจิต
ตั้งมั่นเปนสมาธิไดงาย

(๓) ใครผูใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนตั้งมั่นเปนสมาธิ
แนวแน (ฌาน) ไดแลว เมื่อถอนจิตออกจากความทรงฌาน
ผูนั้นยอมมีเจโตปริยญาณ ซึ่งทําใหหยั่งรูวาระจิตของผูอื่นได

(๔) ผูมีพุทธิจริต ควรนําเอาอยางใดอยางหน่ึงในสีเขียว
สีเหลือง สีแดง สีขาว แสงสวาง ที่วาง และความตายวาเปน
เรือ่งธรรมดาทีจ่ะมเีกดิขึน้กบัทกุคน ระลกึถงึอาหารทีต่นบรโิภค 
วาเปนสิ่งสกปรก (ปฏิกูล) ระลึกถึงธาตุดิน นํ้า ไฟ ลม ซึ่งเปน
สิ่งไมมีชีวิต แตมาประกอบกันขึ้นเปนรูปรางกาย ใหจิตเขา
อยู อาศัยเพียงชั่วคราวเทานั้น และระลึกเอาอยางหนึ่งใน
อรูป ๔ มาบริกรรม คือ ระลึกวาชองวางเปนสิ่งที่หาที่สิ้นสุด
มิได วิญญาณเปนส่ิงที่หาท่ีสิ้นสุดมิได ความไมมีอะไรเลย
(วางเปลา) หาที่สิ้นสุดมิได และภาวะที่มีสัญญาก็ไมใช ไมมี
สัญญาก็ไมใช ผู มีพุทธิจริตเหมาะกับการนําเอาอยางใด
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อยางหนึ่งในกรรมฐานที่กลาวมานี้ มาเปนองคบริกรรม
แลวยอมทําใหจิต เขาถึงความต้ังม่ันเปนสมาธิไดงาย

(๕) คําวา “อิทธิบาท ๔” หมายถึง คุณธรรมสี่อยางที่
ผูปรารถนาความสําเร็จในกิจท่ีทํา ตองพัฒนาใหมี (มิใชเพื่อรู)
อยูกับใจของตัวเอง คุณธรรมทั้งสี่อยางน้ันไดแกความพอใจ
ในกิจที่ทํา (ฉันทะ) มีความเพียรในกิจที่ทํา (วิริยะ) มีใจจดจอ
ในกิจที่ทํา (จิตตะ) และใชปญญาไตสวนในกิจที่ทํา (วิมังสา)

(๖) ตองนําตัวเขาใกลและพูดคุยไตถามกับผู ประสบ
ความสําเร็จอยูเสมอ ปญหาที่ถามไปจึงจะมีโอกาสหมดไปได 
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๙๖. มโน มยา

คําถาม
รบกวนสอบถามทานอาจารย ดร.สนองคะ
๑. จากคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีวา ใจเปนใหญ

ใจเปนหัวหนา ทุกอยางสําเร็จไดดวยใจ อันนี้สอดคลองกับ
ที่ฝรั่งเอาไปประยุกตออกเปนหนังสือ the secret ที่สรุป
ออกมาแนวๆ วา อยากไดอะไรใหคิด และเช่ือวาจะตองได
ก็จะไดจริง อยางนี้ถาเอาหลักนี้มาใชกับทางโลกแนวที่ยังมี
กิเลส เชน คิดวาฉันจะตองรวยภายในปนี้แนนอน จะไดผลจริง
ไหมคะ กรณีที่ไมมีผลบุญเกาดานทําทานมากอนเลย 

๒. หนูเคยไดยินทานอาจารยพูดในวีดีโอวา ความคิด
ก็เหมือนเปนวัตถุอยางหน่ึงในจักรวาล แปลวา ความคิดมี
ผลจริง ดังน้ัน ถาคิดบวกไวทุกเรื่อง ชีวิตก็จะมีแตดานดีๆ
ใชหรือไมอยางไรคะ 

กราบขอบคุณทานอาจารยมากคะ 
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๒๐๕

คําตอบ
(๑) ประโยคที่วา “จิตเปนนาย รางกายเปนบาวรับใชจิต” 

เปนคํากลาวท่ีเปนจริงท่ีสามารถพิสูจนได ดังนั้นคนท่ีคิดวา
ฉันจะตองรวยในปนี้แนนอน เม่ือคิดแลวตองทําเหตุใหถูกตรง 
ผลถูกตรงจึงจะเกิดขึ้นได ฉะนั้นผูที่อยากรวยทรัพย ตองหมั่น
ใหทรัพยเปนทานอยูเสมอ แมมิไดมีบุญเกาสงผล แตหากทํา
เหตุปจจุบันใหถูกตรง จนกระท่ังกรรมใหผล ผูใหทรัพยเปน
ทาน ยอมรวยทรัพยแนนอน

(๒) ผูรูนิยม คิด พูด ทําในสิ่งที่ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีล 
และไมผิดธรรม อยางนี้จิตจะเรียกวา คิดดี พูดดี ทําดี แลว
ผลดี (กุศลวิบาก) ยอมเกิดขึ้นใหผู มีพฤติกรรมดีไดเสวย
ดังน้ันผูหวังความสวัสดีของชีวิต ตองคิดบวกใหไดทุกเรื่อง

 
๙๗. สัตวโลกเปนไปตามกรรม

คําถาม
เรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
ผมอยากทราบวาคนที่นับถือศาสนาอื่น เมื่อตายแลว

จะเจอคนที่ถือพุทธไหม หรือเขาตายเขาจะไปอยู ภพภูมิ
ของเขาครับ 

ขอบพระคุณดร. มากครับ 
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๒๐๖

คําตอบ
คนท่ีจะมีโอกาสพบกันอีกในปรโลก มิไดเนื่องมาจาก

การนับถือศาสนาท่ีตางกัน แตเนื่องมาจากการทํากรรม
ในปจจุบันเปนตนเหตุ อาทิ ปจจุบันฆาสัตวอยูเสมอ ตายแลว
ไปเกิดในภพนรก ประพฤติคอรรัปชั่นอยูเสมอ ตายแลวไป
เกิดในภพเปรต บําเพ็ญทานรักษาศีลอยูเสมอ ตายแลวไป
เกิดในสวรรค ฯลฯ 

๙๘. ไดยินเสียงสวดมนต

คําถาม
สวัสดีคะอาจารย 
ดิฉันขอถามอาจารยเพื่อคลายความสงสัยหนอยคะ

ในชวงไมกี่เดือนที่ผานมานี้ ดิฉันไดยินเสียงสวดมนตแวว
ในหูบอยๆ คะ เปนเสียงพระสวดมนตแตไมทราบวาสวดบท
อะไร แรกๆ ดิฉันคิดวาเปนเสียงขางบานเปดซีดีธรรมะ แต
พอลองเปดหนาตางไปดูก็ไมไดยินเสียงจากขางบานเลยคะ
ดิฉันเคยคิดวาคงคิดไปเอง แตพอไดยินหลายคร้ังเขาก็สงสัย
คะวาเกิดอะไรข้ึน บางคร้ังไดยินตอนอาบน้ํา ตอนเขานอน 
ตอนสวดมนต พอรูสึกตัววาไดยินก็ลองตั้งใจฟงคะวาคิดไปเอง
หรือเปลา พอตั้งใจฟงก็ปรากฏวายังไดยินเสียงน้ันอยูคะ ขอให
อาจารยชวยคลายขอสงสัยน้ีใหหนอยนะคะ 
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๒๐๗

อีกขอหนึ่งคือเวลานั่งสมาธิรูสึกวาตัวเอนไปมาคะ เคย
รูสกึวาตวัเองหมนุแตรูตวัคะเลยตามดกูย็งัหมนุอยูแบบนัน้ และ
บางคร้ังก็รูสึกงวงนอน หาวจนนํ้าตาไหล เวลาที่สวดมนตและ
นั่งสมาธิคะ มีวิธีตั้งสติอยางไรบางคะ ชวยแนะนําดวยนะคะ 

ขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ 

คําตอบ
จิตที่ตั้งม่ันเปนสมาธิอยูในระดับท่ีเหมาะสมแลว (ฌาน) 

เมื่อใดจิตถอยออกจากฌาน จึงจะสามารถสัมผัสกับเสียงที่อยู
เหนือการรับรูของโสตประสาทได

อนึ่ง เมื่อระลึกได ว าตัวเอนไปมา ตองกําหนดว า
“เอนหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆจนกวาอาการดังกลาวจะหายไป
และเมื่อรู สึกวาตัวหมุน ตองกําหนดวา “หมุนหนอๆๆๆๆ”
ไปเรื่อยๆจนกวาอาการตัวหมุนจะหมดไป แลวจึงดึงจิตกลับ
มาสูองคบรกิรรมเดมิทีท่าํอยู การกาํหนดเชนนีเ้ปนการเรยีกสติ 
คืนมาสูการภาวนาแตแรกท่ีทําอยู เชนเดียวกัน เมื่อนั่งสมาธิ
หรือสวดมนตแลวเกิดอาการงวงนอน ควรเปลี่ยนอิริยาบถ
จากทานั่งไปเปนเดินจงกรม หรือยืนหายใจเขาลึกๆ ผอน
ลมหายใจออกยาวๆ จนกวาอาการงวงนอนจะหมดไป 
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๒๐๘

๙๙. ทําอยางไหนกอน

คําถาม
เรียน ดร.สนอง ที่เคารพอยางสูง 
การอโหสิกรรมกับการแผเมตตาใหกับคนท่ียังมีชีวิตอยู 

ควรทําสิ่งใดกอน ขอบพระคุณอยางสูง

คําตอบ
ควรแผเมตตากอน เพราะจะทําใหไมมีเวรกับสัตวบุคคล

ที่เขามาสัมพันธดวย



สัตวโลกเปนไปตามกรรม

คำถาม
 เรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
 ผมอยากทราบวาคนที่นับถือศาสนาอื่น  เมื่อตายแลว
จะเจอคนที่ถือพุทธไหม หรือเขาตายเขาจะไปอยูภพภูมิ ของเขา
ครับ
 ขอบพระคุณดร. มากครับ 

 
คำตอบ
 คนที่จะมีโอกาสพบกันอีกในปรโลก มิไดเนื่องมาจากการ
นับถือศาสนาที่ตางกัน  แตเนื่องมาจากการทำกรรมในปจจุบัน
เปนตนเหตุ  อาทิ  ปจจุบันฆาสัตวอยูเสมอ  ตายแลวไปเกิดใน
ภพนรก ประพฤติคอรรัปชั่นอยูเสมอ ตายแลวไปเกิดในภพเปรต
บำเพ็ญทานรักษาศีลอยูเสมอ ตายแลวไปเกิดในสวรรค ฯลฯ 
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