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ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
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พิมพครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  จํานวนพิมพ ๔,๐๐๐ เลม

จัดพิมพถวายเปนพุทธบูชาโดย ชมรมกัลยาณธรรม
๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓

ออกแบบปกและรูปเลม  ทิพวรรณ สายรักษา
เพลท  Canna Graphic โทรศัพท ๐๘-๖๓๑๔-๓๖๕๑
พิมพ  บริษัทขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ จํากัด
โทรศัพท ๐-๒๘๘๕-๗๘๗๑-๓

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหทั้งปวง

www.kanlayanatam.com

ชมรมกัลยาณธรรม
หนังสือดีลําดับที่  ๒  ๓  ๔

ตอบปญหาธรรมโดย

อาจารย ดร.สนอง วรอุไร

๒๕เลมสนทนาภาษาธรรม
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ชมรมกัลยาณธรรม
ขอนอมถวายเปนพุทธบูชา
และกราบบูชาอาจริยคุณ

แด
ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
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อ นุ โ ม ท น า ก ถ า

ดวยสติ ดวยปญญา เห็นถูกตามธรรม ดวยความเพียร 

ดวยความอดทน ฯลฯ หนังสือ สนทนาภาษาธรรม เลม ๒๕

จึงไดสําเร็จเปนรูปเลม ใหญาติธรรมผูมีปญหา ไดใชเปน

แนวทาง แกไขและปรับปรุงชีวิต ไดอาน ไดสัมผัส เพื่อให

ชีวิตมีความเปนอิสระจากมารมากย่ิงขึ้น

ขาพเจาอางเอาอานิสงสแหงคุณธรรมท้ังหลาย ที่ได

อุทิศใหกับการจัดทําหนังสือเลมน้ี จนสําเร็จเปนรูปเลม จงเปน

พลวปจจัยผลักดันชีวิตของผูรวมกระบวนกรรม จงมีปญญา

เห็นถูก มีดวงตาเห็นธรรม นําพาชีวิตไปสูความมีอิสรภาพ

ที่สมบูรณ จงทุกทานทุกคนเทอญ

   

         ดร. สนอง วรอุไร
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คํ า นํ า
ข อ ง ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

คําถามท่ีเขามามากมาย เปนเหมือนงานท่ีไมรูจักจบสิ้น

แตทานอาจารย ดร.สนอง ก็ไดเมตตาตอบใหตลอดเวลา

เพราะทานเห็นวา มนุษยในยุคนี้ เวลานี้ มีความทุกขกันมาก 

และตางแสวงหาทางพนทกุขตลอดเวลา หากมีทางใดท่ีจะชีท้าง

ใหสามารถนําธรรมะเปนแสงสองทางในชีวิตได ทานอาจารย 

ดร.สนองยอมไมปลอยใหโอกาสนั้นผานพนไป

ทุกขนั้น มีไวใหรู มีไวใหเห็น ไมไดมีไวใหเปน ถาจะ

กาวไปใหลวงพนความทุกขแลว เราก็ตองพัฒนาจิตใจของเรา 

ตามแนวทางวิปสสนา ที่พระพุทธเจาทานไดทรงสอนไว เพื่อ

ใหเห็นแจงซึ่งอริยสัจ ๔ ตอไป

ครูบาอาจารยทั้งหลาย เปรียบเสมือน ผูเดินทางใน

ทะเลทราย ทานเหลาน้ันไดเดินนําทางเราไปกอนแลว และได
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ทิ้งรอยเทาไวใหเราเดินตาม พวกเราอยาไดรีรออยูเลย รีบเดิน

ตามรอยเทาของครูบาอาจารยเหลานั้นกันเถิด กอนที่รอยเทา

บนผืนทรายเหลานั้น จะถูกสายลมแหงกาลเวลา พัดใหจาง

หายไป 

ยากนักที่จะไดเกิดมาเปนมนุษย ยากนักท่ีจะไดมาเกิด

ในประเทศที่มีศาสนาพุทธตั้งม่ันอยู มีครูบาอาจารยมากมาย 

ยากนักที่จะมีศรัทธาและไดปฏิบัติธรรม อยาปลอยใหโอกาส

อันดีนี้ผานพนไป

พระพุทธเจาทุกพระองค ทรงตรัสสอนเรื่อง อริยสัจ ๔ 

และมรรคมีองคแปด เหมือนกันหมด เราเกิดมาไดพบธรรมะ

ของพระพุทธเจาแลว ทําไมตองรอไปเกิดในศาสนาของพระศรี

อารียเมตตรัยอีกเลา? มาเรงความเพียรกันเถอะนะ เวลา

เหลือนอยเต็มทีแลว

กราบอนุโมทนาและขอบพระคุณอยางสูง

ทพญ. อัจฉรา กล่ินสุวรรณ

ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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เพื่อนฝากถาม
รักผิดทาง
ไมสบายใจ
เขาคอรส ๘ ครั้ง
มีปญหาตอนเคลื่อนเทา
อาการหัวหมุน
โรคออทิสติก
แนะนําสถานปฏิบัติธรรม
ถาม ๓ ครั้งแลว
มีขอสงสัย
เสียงคล่ืนในสมอง
คลายทุกขดวยธรรม
ปรารถนามีคู
ตกงานครั้งที่ ๘
นี่แหละความเห็นผิด
ปฏิบัติธรรมตอนลูกหลับ
โกรธแตระงับได
คนอยากดี
คิดได – มองได
มารทําหนาที่
บริจาคอาวุธปน

๑๒
๑๒
๑๔
๑๕
๑๗
๒๐
๒๑
๒๓
๒๔
๒๘
๒๙
๓๐
๓๓
๓๔
๓๖
๓๘
๔๑
๔๒
๔๔
๔๗
๔๘

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ธ ร ร ม ส า ร บั ญ
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เปนมหาทานหรือไม
จบอยางไร
ความเห็นแกตัว
เคยแกบน
กายเลิกแตจิตไมเลิก
ใหเวลา ๓ เดือน
อธิษฐานผิดทาง
ศิษยดีตองมีครู
เห็นผิดจากธรรม
ผิดศีลหรือเปลา
ถูกหรือไมถูก
เร่ิมเห็นธรรม
แพใจตน
ตองเอาชีวิตแลกธรรม
ใครเห็นผิด
คุมอารมณไมได
ปฏิบัติธรรมผิดทาง
ผมมีทุกขมาก
มันคืออะไรคะ
พระบวชใหม
สงสัยในการปฏิบัติธรรม
ใจขุนมัว
งูพิษตัวใหญ
ผมไมเขาใจ
จิตขุนมัว
ปรารถนาปดอบายภูมิ

๔๙
๕๐
๕๑
๕๓
๕๔
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๑
๖๑
๖๒
๖๘
๖๙
๗๔
๗๕
๗๗
๗๙
๘๒
๘๕
๘๙
๙๔
๙๖
๙๗
๙๙
๑๐๑

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
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สอนใหทําดีแตไมทํา
กําหนดเอาตามจริต
ที่คณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ
ตกนรกนานไหม
กําลังฝกกสิณนํ้า
นิพพานใชไหมครับ
ชอบคิดมาก
ไมกินขาวจนตาย
สวดมนตกอนนอน
ใชหรือไม
จิตจดจออยูกับอะไร?
กามราคะมากผิดปกติ
มหาทาน
ตองการสัปปายะ
อาการหวิว
ดูฟุตบอลจนปวย
เจลลดไข
สวดบังสุกุลตายไดหรือไม
ปุคคลิกทาน หรือสังฆทาน
กังขามานาน
เย็นที่กลางกระหมอม
อยากมีหลานเปนลูกครึ่ง
นะ มะ พะ ธะ
ถามได – ตอบได
ปฏิบัตธิรรมยอหยอน
ทาสีวัด

๑๐๒
๑๐๖
๑๑๐
๑๑๒
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๕
๑๒๗
๑๒๙
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๔
๑๔๙
๑๕๒

๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
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๑๕๓
๑๕๔
๑๕๖
๑๕๘
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๕
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๓
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๙๒
๑๙๕
๑๙๗
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๖
๒๐๘

๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.

กลับตัวตอนนี้ทันไหม
จิตเปนทาสของกิเลส
ปฏิบัติธรรมแบบงาย
เขาวาหนูไดสภาวะปรมัตถ
เจตนาไมผิดศีล
เคยสงสัย
อาการกระตุกที่ใบหนา
จริตของมนุษย
ตามกฎแหงกรรม
ผูฟง youtube
สุขใจเมื่อไดกราบ
ซื้อกระตายมาเล้ียง
บุญใหญของใคร
เม่ือศรัทธาในธรรม
ทําดียอมมีมารขัดขวาง
แนะนําอีกครั้ง
ศีลมีมลทิน
ทําบุญเช็งเมง
ผิดกฎศาสนา
คนตงฉิน
เคยเขียนมาถาม
ไมตรงตามธรรม
เคยเบียดเบียนสัตว
ผมเกิดที่ลําปาง
ตองชวยตัวเองใหไดกอน
ขายปนดีไหม
กาลามสูตรศักดิ์สิทธิ์
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เ ป� ด ห� อ ง ส น ท น า
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๒

๑. เพื่อนฝากถาม

คําถาม
หนูมีคําถามของเพ่ือนฝากใหถามคะ
เวลาที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากๆ ปฏิบัติตอเนื่องไปไดสัก

ระยะ มักจะมีเหตุที่ทําใหตองหยุด เชนปวยหนัก หรือมีเรื่อง 
ทําใหตองหยุดปฏิบัติ เปนเพราะอะไรคะ แลวตองทําอยางไร
ดีคะ

คําตอบ
อาการที่บอกเลาไป มีเหตุมาจากเจากรรมนายเวรตาม

ทวงหน้ี ดังนั้นเม่ือมีบุญใหญเกิดข้ึนจากการปฏิบัติธรรม ผูรู
จึงอุทิศบุญใหญใชหน้ีใหเจากรรมนายเวรไปเรื่อยๆ จนกวา
อาการเจ็บปวยหรืออุปสรรคปญหาจะไมเกิดขึ้น

๒. รักผิดทาง

คําถาม
ผมมีทุกขใจ มีความประสงคจะใหอาจารยชวยช้ีแนะ

แนวทางเพ่ือใหพนจากทุกขนี้เสียที ผมเปนชายซ่ึงรักเพศ
เดียวกัน และขณะนี้แอบชอบผูชายคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเขา
ยังไมมีแฟนสาว และเม่ือไมนานมาน้ีเอง เขามีแฟน ทําใหผม
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จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต  
www.kanlayanatam.com

๑๓

ยิ่งทุกขกวาเดิมมากมายเม่ือรูวาเขามีแฟน อารมณหงุดหงิด 
ทุกขใจ ฟงธรรมะ ปฏิบัติธรรมก็แลวก็ยังไมคอยจะดีขึ้น
คืออาจจะชวยไดบาง แตเด๋ียวก็ทุกขอีก ตองเจอผูชายคนนี้
ทุกวันที่ทํางาน

อาจารยชวยแนะนําผมดวยครับ ผมไมอยากทุกขทรมาน 
เพราะเขาเองไมรู ไมไดมาทุกขกับผมเลย ผมจะทําอยางไรดี 
กรรมอะไรที่ทําใหผมตองเปนแบบน้ีครับ

คําตอบ
เม่ือกรรมไมด ี(ทศุลี ขอ ๓) ทีท่าํไวแตอดีตใหผลเปนอกศุล

วิบาก ผูทํากรรมตองชดใชหน้ีเวรกรรมจนกวาจะหมดส้ิน วิธี
ชดใชหนี้เวรกรรมที่ดีที่สุด คือประพฤติบุญใหญใหเกิดขึ้น ดวย
การสวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตใหเจริญอสุภกรรมฐาน
๓๐ นาทีหรือมากกวา เมื่อทั้งสองกิจกรรมแลวเสร็จ ตองอุทิศ
บุญกุศลใหเจากรรมนายเวรไปเร่ือยๆ จนกวาหน้ีเวรกรรมจะ
หมดสิ้น ผูใดมีศีล มีสัจจะคุมใจ ผูนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อ
ประพฤติตามคําชี้แนะไดแลว ผลสัมฤทธิ์ยอมเกิดข้ึนไดงาย

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   13book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   13 4/9/2556   11:24:004/9/2556   11:24:00



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๔

๓. ไมสบายใจ

คําถาม
หนูมีเรื่องไมสบายใจมาปรึกษาอาจารยดังนี้คะ
หนูถูกคนรักเอาเปรียบและทําใหเสียใจบอยคร้ัง หนู

พยายามทําใจไมใหโกรธและอโหสิกรรมใหเขาทุกครั้งที่ทําให
เราโกรธและเสียใจไมวาจะเปนเรื่องเงินที่ขอยืมไปแตไมเคย
ไดคืน เขาไมเคยมาดูแลเอาใจใสหนู มีแตเฉพาะเวลามีเรื่อง
จะใหชวยก็จะติดตอมาหา เวลาหนูจะติดตอหาเขาบาง เขา
จะบอกวาไมตองหรอก ยุงในการทํางานสรางตัวอยู ถาวาง
จะติดตอไปเอง (ที่คบกันนี้ทางบานของเขายังไมรูเลยวาเรา
คบกันอยู  คบกันมา ๗ ปแลวค ะ) หนูเหน่ือย ทุกขใจ
ขอเลิกไป ๔ ครั้ง เขารองไห ขอโทษ ขอโอกาสปรับปรุงตัว
แตแลวไมถึงอาทิตยก็กลับเปนอยางเดิมอีกคะ

๑. หนูมีความคิดวาเพราะกรรม เราตองอดทนใหชดใช
กันชาตินี้

๒. ถาเราอดทนไมโตตอบ ชวยไดเทาที่จะชวยได เพื่อ
วันหนึ่งเมื่อหมดหน้ีกรรม เรากับเขาก็จะจากกันไปเอง หรือ
เขาจะเห็นความดีและปรับปรุงตัวในอนาคต

ทั้งสองความคิดน้ีเปนความคิดท่ีถูกตองแลวหรือไมคะ
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๑๕

คําตอบ
การถูกคนอื่นเอาเปรียบ เปนตัวบงช้ีใหเห็นวา เรามีสิ่งท่ี

คนเอาเปรียบไมมี ตลอด ๔๕ พรรษาท่ีพระพุทธโคดมออก
เผยแพรธรรม พระองคสอนพุทธบริษัทใหแกปญหาดวยการ
ดับเหตุที่ตัวเอง ดังน้ันผูใดมีจิตไมหลงและไมโง ความเสียใจ
ยอมเกิดข้ึนไมได จงดูตัวเองแลวถามตัวเองวา เรายังตอง
เสียใจหรือเปนอิสระจากความเสียใจ ก็เลือกไดตามท่ีชอบ

(๑) หากประสงคจะสรางขันตบิารมีใหกลาแข็ง กจ็งปลอย
ใหเขาเบียดเบียนไปเรื่อยๆ ตรงกันขาม หากไมประสงคเชนนั้น 
ตองดับเหตุที่ตนเอง

(๒) เปนความคิดเห็นที่ถูกตองชอบธรรมครับ

๔. เขาคอรส ๘ ครั้ง

คําถาม
หนูปฏิบัติธรรมคร้ังแรก ก.พ. ๒๕๕๒ ดวยไมรูอะไรเลย 

ไมเปนอะไรเลย ในคอรสสอนปฏิบัติแบบทานเจาคุณโชดก
แตหลังจากน้ันก็เลิกปฏิบัติไป มาสนใจเร่ิมทําตอตนป ๒๕๕๓ 
จนปจจุบัน ในระยะเวลา ๒ ป เขาคอรส ๘ ครั้ง จนพอ
จะปฏิบัติในชีวิตประจําวันได หนูมีสิ่งที่สงสัยมาตลอด อยาก
เรียนถาม อ.สนอง ตั้งแตครั้งแรกท่ีนั่งสมาธิ หนูเห็นจุดสีดํา
เล็กๆ เทาหัวปากกาเมจิก บางทีไมไดเห็นในสมาธิแตเปนชวงที่

๒ 
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๖

จิตทรงญาณอยู หรือเปนชวงท่ีเริ่มปดตากําลังจะนอนหลับ
เห็นบอยมาก มันจะผุดขึ้นมาเอง พอเห็นชวงฝกใหมก็เห็น
หนอๆ มันก็ดับไป จนเด๋ียวนี้ มันโผลมาจิตรูวาเห็นแลวก็ไม
สนใจกลับมาพองยุบเองเปนอัตโนมัติ แตบางชวงมันสงสัย
มาก บางชวงก็ไมสงสัย ก็ดูอารมณสงสัยไป มันก็ดับ

 เดือนมิถุนาที่ผานมาเขาปฏิบัติในสมาธิเห็นจุดสีดํานี้มี
เหลี่ยมมีมุมข้ึนมาทางขอบดานซายของจุด แตพอเห็นแลว
ดับไปเร็ว ไมไดดูไมไดสังเกตตอ พอหลังจากนั้นตอมา มัน
เห็นเปนจุดดํากลมเหมือนเดิมอีกแลว เหล่ียมมุมหายไป หนู
อยากเพงดูมากและก็สงสัยอยู แตพระอาจารยก็ไมใหมองดู
อะไรๆ เลย แลวมันคืออะไร

 หลังกลับออกมาดวยอะไรหลายอยาง หนูก็ไมไดเดิน
จงกรม นั่งสมาธิเลย แตพยายามไมทิ้งปจจุบัน เวนการปฏิบัติ
ในรูปแบบไปเดือนกวา จนเหมือนเร่ิมจะหลุด จึงพยายาม
แบงเวลามาเดิน นั่ง ก็กลับมาเดิน นั่งเองท่ีบาน มันก็จะเห็น
จุดดํานี่มาบอยๆ อีกแลวซึ่งเวลาเห็นส่ิงอ่ืนสิ่งใดๆ ก็ตามมัน
จะไมซํ้ากันเลย ไมเคยซํ้ากัน แลวหนูก็ไมไดสนใจ แตจุดดํานี่
มันเกิดซํ้า เกิดแลวเกิดอีกมาตลอดการปฏิบัติธรรม สนใจ
อยากรูมาก หนูก็รู อยูวาสนใจแตละไมได จะมีบางบางครั้ง
หนูอยากดู แลวเผลอเพงไปนิดหนอย มันก็จะเห็นเปน
ดําๆ กลมๆ บางครั้งเปลี่ยนไปบางเปนดําเขม ดําออน มัน
คืออะไรคะ
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๑๗

คําตอบ
มันคือกิเลสมารมารบกวนจิต ไมใหมีความกาวหนาใน

การปฏิบัติธรรม ผูรู กําจัดมารที่เกิดขึ้น ดวยการกําหนดวา
“เห็นหนอๆ ๆ ๆ ๆ ” ไปเร่ือยๆ จนกวาการเห็นนั้นจะดับไป
คนที่ไมเชื่อผูรูผูมีประสบการณบอกกลาว นอกจากไมทําตาม
แลว ยังอยากรูวาสิ่งที่ถูกเห็นนั้นเปนอะไร เขาเรียกวามีจิต
ขาดสติ จึงทําตัวเปนนํ้าชาลนถวย ที่ไมเชื่อคําแนะนําของ
ผูมีประสบการณ ผลที่ไดรับคือสามารถปฏิบัติธรรมได แต
เขาไมถึงมรรคผลของธรรมที่ปฏิบัติ

๕. มีปญหาตอนเคลื่อนเทา

คําถาม
สวัสดีครับ อ.สนอง ผมมีคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

ดังน้ีครับ
๑. ปจจุบันนี้ผมปฏิบัติธรรมอยูที่บาน ดวยอิริยาบถเดิน 

และน่ังเปนสวนใหญ ในการเดินจงกรมพบวามีปญหาตอน
เคลื่อนเทาไปดานหนากับตอนเคล่ือนเทาแตะลงพื้น ๒ จังหวะ
นี้เทาจะลอยอยูในอากาศ ทําใหรูสึกวาทําความรูสึกไดไมชัด
เหมือนตอนยกสนเทาหรือตอนเทาแตะพื้นแลว (เพราะจะ
รูสึกชัดกับความแข็งที่เทาแตะอยูกับพื้น)

๑๗

บการปฏิบัติธรรม

 ิ ิ ิ

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   17book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   17 4/9/2556   11:24:024/9/2556   11:24:02



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๘

๒. ปญหาท่ีพบอีกอยางหน่ึง คือ เมื่อปฏิบัติอยู  ใน
อิริยาบถเดิน หากลมที่เขาออกรางกายแรง จิตก็จะเคลื่อน
จากเทาไปจับอยูที่ลมที่เขาออกทางจมูกแทน

๓. ในอิริยาบถเดินหรือนั่ง (ในอิริยาบทนั่งกําหนด
บริกรรม พุท-โธ ไปพรอมกับลมหายใจเขา-ออก) หากมี
อาการคันเกิดขึ้นตามรางกาย เชน คันในรูหู หรือ บน
ใบหนา ก็จะกําหนดอาการคันนั้น โดยกําหนดวา คันหนอๆๆ 
หรือ รูหนอๆ ๆ ไปเรื่อยๆ ปญหาที่พบคือ เมื่ออาการคันนั้น
ลดลงเร่ือยๆ จนถึงระดับหน่ึง จะเร่ิมไมแนใจวาอาการคันนั้น
หายไปหมดจริงหรือยัง บางคร้ังก็จะพยายามเพงดูวาหายคัน
หรือยัง บางครั้งก็จะทดลองเอามือไปเกาดูเพราะคิดจะเปรียบ
เทียบดูวาอาการปจจุบันนั้นกับหลังเกาน้ันเหมือนกันหรือไม 
อยากขอความเมตตาอาจารยเพื่อแนะนําวาควรจะแกไขปญหา
ดังกลาวอยางไรครับ

ผมกําลังจะไปปฏิบัติธรรมคอรส ๙ วันที่วัดมเหยงคณ
ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงอยากขอขมาอาจารยที่
ลวงเกินอาจารยไปในทุกภพทุกกาล อันเกิดจากกายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรม ขอใหอาจารยอโหสิในกรรมท่ีลวงเกิน
นั้นดวยครับ
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๑๙

คําตอบ
(๑) จิตที่มีกําลังของสติออน จึงไมสามารถระลึกไดทัน

ขณะเคลื่อนเทาไปขางหนา และขณะท่ีเทาลดระดับลงกอน
แตะพ้ืน วิธีแกไขคือ ตองเคลื่อนเทาไปขางหนาใหชาที่สุด จน
สติสามารถระลึกไดทัน และขณะที่เทาลดระดับลงกอนที่จะ
สัมผัสกับพ้ืน ตองลดระดับลงใหชาที่สุด จนสติสามารถระลึก
ไดทัน ผูมีสัจจะและทําไดถูกตรงตามที่ชี้แนะ ปญหายอมหมด
ไปเปนธรรมดา

(๒) เปนธรรมชาติของจิตที่ไปรับสัมผัสอิริยาบถใหญ 
(หายใจแรง) มาปรุงอารมณ วิธีแกปญหาคือ ขณะกําลัง
เดินแลวจิตเคล่ือนไประลึกอยูกับลมหายใจ ใหกําหนดวา
“รูหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อย จนกวาการระลึกรูลมหายใจจะดับไป 
แลวคอยเอาจิตกลับมาระลึกอยูกับเทาที่ยางกาว

(๓) การเพงดูอาการคันวาหายไปจริงหรือยัง นั่นแสดง
วาจิตขาดสติ จิตสังขารจึงเกิดขึ้น ผูรูจริงแทและมีสัจจะ จะไม
ปลอยใหจิตสังขารเกิดขึ้น แตจะกําหนดวา “คันหนอๆ ๆ ๆ ๆ” 
ไปเรื่อยๆ (ไมเลิกคันไมเลิกกําหนด)

สุดทาย อโหสิใหแลว

อๆ ๆ
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๒๐

๖. อาการหัวหมุน

คําถาม
ดิฉันมีเร่ืองรบกวนสอบถามอาจารยดังนี้คะ ดิฉันเพ่ิง

เริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิเม่ือปที่แลว (๒๕๕๔) ซึ่งก็นั่งไดเพียง
๑๐-๑๕ นาที และไดหยุดปฏิบัติไปหน่ึงป เพิ่งจะกลับมาเร่ิม
ปฏิบัติใหมเมื่อไมนานมานี้ โดยการไปบวชเนกขัมมะท่ีวัด ซึ่ง
การนั่งสมาธิคราวน้ีนั่งไดนานข้ึน คือประมาณ ๓๐-๕๐ นาที
แตเมื่อน่ังไดซักระยะหนึ่ง ดิฉันจะมีอาการเหมือนหัวหมุน
ซึ่งหมุนแรงมาก จนรูสึกเวียนหัวเหมือนกลัววาตัวเราจะลมลง
ใหได และขณะนั้นก็ออกจากสมาธิไมได เพราะกลัววาอาการ
เวียนหัวจะติดออกมา ตองนั่งตอไปจนอาการดีขึ้นจึงออกจาก
สมาธิไดแตรูสึกทรมานมาก และระหวางที่เวียนหัวในสมาธินั้น
มอืจะเย็นมากและตัวผวิกายเหมือนจะรูสกึวาหนาวยะเยือกเย็น
ซา เหมือนจะอาการขนลุกแตก็ไมใช แตจะเย็นที่ตัวซาวาบ
และดิฉันจะรูสึกแบบน้ีบอยมากเม่ือนั่งนานไดซักระยะหน่ึง
พอเริ่มอาการมือเย็นก็ตองออกจากสมาธิทุกครั้งเพราะกลัววา 
จะเกิดอาการหัวหมุนตามมาอีก จึงเรียนถามอาจารยว า
อาการที่เกิดข้ึนคืออะไร และจะแกไขอยางไรเพื่อใหการน่ัง
สมาธิพัฒนาตอไปได

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   20book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   20 4/9/2556   11:24:134/9/2556   11:24:13



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

๒๑

คําตอบ
การปฏิบัติธรรมเปนสิ่งดีที่ผูรู จริงนิยมประพฤติ แตผูรู 

จริงไมนิยมทําๆ หยุดๆ เพราะน่ันคือเหตุใหเกิดความประมาท 
หากผูถามปญหากลับมาปฏิบัติธรรมใหม แลวเกิดอาการตามท่ี
บอกเลาไป นั่นเปนตัวชี้ใหเห็นความขาดสติของจิต จึงไม
สามารถตานอํานาจของมารได

วิธีแกไขที่ถูกตรงคือ ตองพัฒนาจิตใหมีศีล ๕ คุมอยู
ทุกขณะต่ืน แลวสวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
หลังสวดมนตใหเจริญอานาปานสติอยางนอย ๓๐ นาทีหรือ
มากกวา เม่ือทั้งสองกิจกรรมแลวเสร็จ ตองอุทิศบุญใหกับ
เจากรรมนายเวร ผูใดมีสัจจะประพฤติไดถูกตรงตามนี้ทุกวัน
กอนนอน ผูนั้นจึงจะผานพนปญหาตามที่บอกเลาไปได

๗. โรคออทิสติก

คําถาม
๑. ผมอยากทราบวาเด็กที่เปนออทิสติก จะสามารถ

บวชเณรไดไหมครับ
๒. การท่ีลูกชายผมเปนโรคน้ี เกิดจากกรรมของพอแม

หรือเปลาครับ
๓. การที่ผมจะใหลูกชายบวชเณร ชวงปดเทอมนี้จะ

สามารถชวยใหกรรมลดลงไดไหมครับ

ก จะสามารถ
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๒๒

๔. ผมอยากทราบวาตองปฏิบัติตัวอยางไรเพ่ือใหตัวผม 
กับลูกชายใหมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ

คําตอบ
(๑) ตองขออภัยไมทราบวาพระวินัยบัญญัติไวเชนไร แต

หากรางกายทํางานไดไมเปนปรกติ อุปสรรคและปญหาในการ
ปฏิบัติธรรมยอมเกิดข้ึน คือไมสามารถเขาถึงอริยธรรมได

(๒) ทั้งพอแมและลูก เคยประพฤติอกุศลกรรมรวมกันมา 
เร่ืองน้ีจึงไดเกิดขึ้นเปนอกุศลวิบากที่ตองเสวย

(๓) แมจะบวชเปนสามเณร แตไมสามารถใชรางกาย
สรางบุญกุศลที่ยิ่งใหญใหเกิดข้ึน โอกาสท่ีจะอุทิศบุญกุศลให
กับเจากรรมนายเวรจึงทําไดยาก

(๔) เม่ือใดที่บุคคลไดกระทํากรรมไมดีไวกอน เมื่ออกุศล
วิบากเกิดขึ้นแลว ผูทํากรรมไมดีตองเปนผูรับและชดใชหนี้
เวรกรรมจนกวาจะหมดส้ิน ดังนั้นผูรวมทํากรรมควรสราง
บุญใหญ (ปฏิบัติธรรม) แลวอุทิศผลบุญใหญใหกับเจากรรม
นายเวรไปเรื่อยๆ จนกวาหนี้เวรกรรมจะหมดส้ิน แลวอกุศล
วิบากจึงจะมีโอกาสหมดไปได
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๒๓

๘. แนะนําสถานปฏิบัติธรรม

คําถาม
๑. รบกวนอาจารยแนะนาํสถานทีป่ฏบิตัธิรรมหรอืวดัทีม่ี

ครูบาอาจารยและมีการปฏิบัติที่ถูกตรงตามธรรม ดวยครับ
ผมอยูกรุงเทพฯ ครับ (วัดตางจังหวัดก็ไดครับท่ีเนนการปฏิบัติ
และมีครูบาอาจารยคอยส่ังสอน)

๒. ผมต้ังจิตอธิษฐานวาชาตินี้ขอบรรลุพระโสดาบันเพ่ือ
ปดอบายภูมิ ผมควรไปเขาคอรสปฏิบัติธรรมระยะส้ันและ
กลับมาปฏิบัติตอที่บาน หรือผมควรบวชพระดีครับ (ถาบวช 
ผมตั้งใจจะบวชประมาณ ๓ เดือนครับ) ผมเคยบวชพระ
แลวคร้ังหน่ึง ผมบวชได ๑๕ วัน แตครั้งนี้ถาบวชผมต้ังใจ
จะบวชประมาณ ๓ เดือน เพื่อใหไดดวงตาเห็นธรรม และ
พัฒนาจิตจนบรรลุเปนพระโสดาบัน รบกวนอาจารยสนอง 
แนะนําผมดวยครับ หากผมเคยลวงเกินอาจารยสนอง ผม
ขออโหสิกรรมดวยครับ ขอบคุณครับ

คําตอบ
(๑) แนะนําใหไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดทับทิมแดง (หลังตลาด

ไท) จังหวัดปทุมธานี
(๒) จะบวชเปนภิกษุแลวปฏิบัติธรรม หรือจะไปปฏิบัติ

ธรรมระยะส้ัน ยังไมสําคัญเทากับทําเหตุปจจัยใหลงตัว หาก
เหตุปจจัยลงตัวแลว การเปนพระโสดาบันจึงจะเกิดขึ้น

kan

หรอืวดัทีมี่
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๒๔

เหตุก็คือนําตัวเองไปปฏิบัติกรรมฐาน หากปจจัย (บุญ
บารมี) สั่งสมมาไมมากนัก หรือคือมีปจจัยไมมาก ตอง
ประพฤติปฏิบัติธรรมใหมากและยาวนานอยางถูกตรงตาม
ธรรม เมื่อเหตุที่ทําไปบรรจบกับปจจัยท่ีสั่งสมมาแตอดีต จิต
ยอมมีโอกาสเขาถึงอริยธรรมเปนพระโสดาบันได สุดทาย
อโหสิใหแลวครับ

๙. ถาม ๓ ครั้งแลว

คําถาม
ดิฉันเคยเขียนมาเรียนถามอาจารยไป ๓ ครั้งแลวคะ ก็

ปฏิบัติเองอยูตอเนื่อง เนื่องจากยังตองทํางาน รับผิดชอบ
ครอบครัว เลี้ยงดูพอแมอยู จึงไมสามารถลางานไปปฏิบัติ
ธรรมไดบอยๆ ไดฝกเองโดยการกําหนดลมหายใจเขา-ออก
โดยใชองคภาวนาวา พุทโธ

มีเรื่องรบกวนเรียนถามอาจารยดังนี้คะ
๑. ดิฉันไดฝกภาวนาพุทโธไปตลอด โดยไมไดทําแค

เฉพาะน่ังสมาธิเทานั้น แตนํามาใชในชีวิตประจําวันดวย ไมวา
จะเดิน นั่ง กิน นอน ทํางาน ก็ตามดูลมหายใจเขา-ออก จน
หลังๆ คําภาวนาพุทโธหายไป มีแตความรูสึกวา รางกาย
หายใจ เขา-ออก มันน่ิงๆ หัววางๆ ไมมีความคิด ตั้งคาหรือ
ปรุงแตง อยางน้ีเรียกวาทรงอารมณ เอกัคตารมณ หรือ
เปลาคะ
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๒๕

๒. พอเกิดความคิดปุบถาเปนเรื่องอื่นที่ไมใชการงาน
ที่ต องทําในปจจุบัน พอรู ว าคิด ดิฉันจะตามดูลมหายใจ
เขา-ออกไปทันทีคะ หายใจเขา-ออก ยาวๆ สัก ๑ ชุด ความคิด
ที่ปรุงแตง ความคิดฟุงซาน มันหายไปเลยคะ ความคิดท่ี
ผุดขึ้นนั้นหายไป อยากจะคิดก็คิดไมออกคะ วาสักครู เรา
คิดอะไร กลายเปนจิตจดจอกับปจจุบันขณะแทน อยางนี้
เปนผลมาจากการ ฝกสมาธิหรือเปลาคะ

๓. ตามดูลมหายใจตอเน่ืองไปเร่ือยๆ เหมือนเวลา
นั่งสมาธิ ไมวาจะน่ัง จะนอน จะตามดูลมหายใจไปเร่ือยๆ
แรกๆ ก็ภาวนาพุทโธ จนจิตมันสงบ คําวาพุทโธหายไป ดิฉัน
ตองกําหนดพุทโธใหอยู ตลอดไปไหมคะ หากวาคําวาพุทโธ
หายไป

๔. อยากทราบวา ปฏิบัติแบบน้ีไปเรื่อยๆ แบบน้ีเรียกวา 
สมถะใชไหมคะ แลวจะทําวิปสสนาไดอยางไรคะ ที่แบบ
ไมใชว าเราคิดไปเอง เชนการพิจารณาไตรลักษณ หาก
จิตยอมรับไดจริงวา ไมมีอะไรแนนอน จิตเขาจะปลอยวางได
เองใชไหมคะ ถาแคคิดวาไตรลักษณจิตจะไมวาง ดิฉันเขาใจ
ถูกตองไหมคะ

๕. ขณะนั่งสมาธิ พอเกิดเวทนาในขาที่ปวด ดิฉันก็
อดทนไปจนภาวนาพุทโธไปจนความปวดขานั้นหายไปเอง เปน
ความรู สึกสบายเกิดขึ้นแทน พอนั่งอีกครั้งพอปวดก็อดทน
ไปจนมีความรูสึกวารางกายหายไป ไมมีรางกาย แตพอออก
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๒๖

จากสมาธิ ความรู สึกปวดขาเพราะนั่งนานกลับมาทันทีคะ
ตองขยับขาใหเลือดลมเดิน ไมทราบวาเปนการวิปสสนาให
เห็นไตรลักษณหรือเปลาคะ

๖. บางทีนั่งสมาธิ ดิฉันมีความรูสึกวารางกายหนักมาก 
เหมือนมีอะไรหนักๆ มาทับบา แขน ตามดูตามรูเฉยๆ คะ
พอออกจากสมาธิอาการดังกลาวหายไป นํามาพิจารณา
อยางไรดีคะ

คําตอบ
(๑) คําวา “เอกัคคตา” หมายถึง สภาวธรรมในดวงจิต

มีอารมณเพียงหน่ึงเดียว หรือเปนสภาวธรรมท่ีจิตมีความสงบ
ประณีต ไมมีสิ่งกระทบภายนอกใดๆ มาทําใหจิตรับเขาปรุง
อารมณได แมแตนิวรณ ๕ ก็ไมอาจเกิดข้ึนไดในขณะที่จิต
ทรงอยูในเอกัคคตารมณ ดังนั้นผู ปฏิบัติธรรมจึงรู ด วยใจ
ตัวเอง รู เห็น เขาใจดวยตัวเองเพราะเปนปจจัตตัง

(๒) ใชครับ เปนผลท่ีเกิดจากจิตของผูถามปญหา มีสติ
แลวสมาธิยอมเกิดตามมาเปนอัตโนมัติ

(๓) ทําไดครับ เม่ือคําภาวนาพุทโธหายไป ใหเอาจิต
ตามดูพุทโธที่หายไปวาดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เมื่อใด
การหายไปของพุทโธ ดําเนินไปสูความเปนอนัตตา การหายไป
ของพุทโธ จึงมิใชตัวใชตน แลวพุทโธจะปรากฏขึ้นใหม ปญญา
เห็นแจงในส่ิงที่หายไปก็จะเกิดข้ึน วิธีการใชจิตท่ีตั้งมั่นจวน

ลาวหายไป นามาพจาร

มายถึง สภาวธรรมในดวง
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๒๗๒๗

แนวแน (อุปจารสมาธิ) ตามดูในลักษณะนี้ ผูมีปญญาเห็นถูก
ตามธรรมนิยมประพฤติ

(๔) คําตอบในขอ (๓) นั้นเปนการพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
เห็นแจง แตเมื่อพุทโธหายไปแลว ยังกําหนด พุทโธอยู โมหะ
ยอมเกิดขึ้นผูบริกรรม การประพฤติเชนนั้นจึงมิใชวิปสสนา
ภาวนา อน่ึง คําภาวนาพุทโธ แทจริงแลวเปนคําสมมุติ เมื่อ
คํานี้ไมปรากฏในดวงจิต (อนัตตา) ปญญาเห็นแจงในคําวา
พุทโธไมมีอยูจริง จิตจึงจะปลอยวางและวางเปนอุเบกขาได
เองโดยอัตโนมัติ

(๕) อาการปวดเมื่อเกิดข้ึนที่ขา แลวแกปญหาตามที่
บอกเลาไป ถือวาเปนความเห็นผิด หากผูถามปญหามีความ
เห็นถูกตรงตามธรรม ตองเอาจิตตามดูอาการปวดขาวา
ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เม่ืออาการปวดขาเขาสู ความ
เปนอนัตตา อาการปวดจะหายไปเปนปลิดทิ้ง อยางน้ีจึงจะ
เรียกวา เปนผูมีความเห็นถูกตามธรรม ดังนั้นผูรู จริงแทจึง
มิไดแกปญหาตามท่ีบอกเลาไป

(๖) ตองนําอาการหนักที่เกิดขึ้นมาพิจารณาตามขอ (๕)
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๒๘

๑๐. มีขอสงสัย

คําถาม
ดิฉันมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตัวเองจึงอยาก

สอบถามทานอาจารย 
ขณะทีน่ัง่สมาธ ิดฉินัใชการดคูวามรูสกึ พอมคีวามรูสกึใดๆ 

เกิดขึ้นหรือมีความคิดใดๆ ก็จะกลับมารูลม พอทําไปสักพัก
เหมือนจิตมันจะรวม มันจะนิ่งๆ แตดิฉันมีสติอยูนะคะ คือ
รู สึกตัวอยู ไม หลับ ก็ดูความนิ่งๆ นั้นจนเหมือนกับจิตมัน
ถอนตัวขึ้นมา ดิฉันก็จะออกจากสมาธิแลวนอนเลย หรือ
บางครั้งจิตขึ้นมา แลวลงไปใหม ประมาณ ๒-๓ ครั้ง ท่ีดิฉัน
อยากถามคือ เมื่อจิตถอนตัวขึ้นมาแลวดิฉันควรทําอยางไรตอ 
ทุกวันน้ีไมรูจะปฏิบัติอยางไร ก็นอนหลับไปเลย อยากจะขอ
คําแนะนําคะ

คําตอบ
สติเปนคุณธรรมอยางหนึ่งที่เกิดข้ึนกับจิต ผูมีสติคุมใจ

ยอมมีอารมณลดนอยลง สิ่งที่ผูถามปญหาบอกไปวา “ดิฉันมี
สติอยูนะคะ” จึงตองหันกลับมาดูตัวเอง แลวถามตัวเองวา
มีอารมณลดลงไหม และยิ่งมีความคิดใดๆ เกิดขึ้นแลว เอา
จิตกลับมารูลม (หนีปญหา) มิใชเปนการแกปญหาดวยการ
ดับที่ตนเหตุตามท่ีพระพุทธโคดมตรัสไว ผูรูจริงแทไมหนีปญหา 
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แตจะอยูกับปญหา แลวใชปญญาเห็นแจงพิจารณาปญหา
(ความคิด) วาดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ เมื่อความคิดเขา
สูความเปนอนัตตา ความคิดจึงไมใชตัวใชตน แลวปญหาจึง
จะดับลงได ดังนั้นผู ถามปญหาตองปฏิบัติธรรมใหถูกตรง
ตามธรรม แลวมรรคผลแหงธรรมท่ีปฏิบัติ จึงจะเกิดขึ้น

๑๑. เสียงคล่ืนในสมอง

คําถาม
เน่ืองจากดิฉันปฏิบัติธรรม ใหทาน รักษาศีล นั่งภาวนา

มาตลอดเกือบ ๓๐ ปก็กาวหนาไมมากนัก แตความสงบมี
มากกวาเดิม สามารถใชชีวิตกับเพ่ือนๆ รวมงานไดดีโดย
ไมทําความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอื่นเทาที่ทําได และ
ลดลงไปมาก แตมีปญหาคือขณะน้ีไดยินเสียงคล่ืนในสมอง
อยูตลอดเวลา โดยไมไดใสใจอะไร ก็อยูกับมันได ยกเวนเวลา
ปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาคลื่นนี้จะรบกวน เวลานั่งภาวนาตองนั่ง
ฟงธรรมะจากการเทศนของพอแมครูบาอาจารยจากเทป

อยากทราบวิธีการไมใหคลื่นดังกลาวมารบกวน จะทํา
อยางไร ลองมาหลายวิธีก็ไมสําเร็จ ก็เลยไมสนใจ

คล่ืนมันอยากมาก็ฟงมันไปเร่ือยๆ ไมหงุดหงิด แตไม
กาวหนาเรื่องการปฏิบัติ
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คําตอบ
ผูถามปญหานั่งภาวนาแลวมีคลื่นในสมองรบกวน (กิเลส-

มาร) นั่นเปนเครื่องบงชี้วา จิตมีกําลังของสติออน จึงไม
สามารถตานอํานาจของกิเลสมารได ขณะน่ังภาวนายังตอง
นั่งฟงเทปของพอแมครูบาอาจารย ยิ่งเปนการแกปญหาที่ผิด
ทาง ทั้งน้ีจิตจะมีกําลังของสติเพิ่มมากข้ึนได ตองเอาจิต
จดจออยูกับสิ่งกระทบท่ีเปนปจจุบันขณะเพียงอยางเดียว
ดังน้ันผูตอบปญหาจึงแนะนําวา หากประสงคจะพัฒนาจิต
(สมถภาวนา) ใหตั้งมั่นเปนสมาธิ ตองเอาศีลลงคุมใหถึงใจ
เรงความเพียรในการปฏิบัติธรรมใหมาก (๒๐ ชั่วโมงตอวัน)
ทําทุกคร้ังท่ีนึกได ทําทุกคร้ังท่ีวางจากงาน หลังปฏิบัติธรรม
แลวเสร็จ ตองอุทิศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวรทุกครั้ง แลว
ปญหาดังกลาวจึงจะมีโอกาสหมดไปได

๑๒. คลายทุกขดวยธรรม

คําถาม
ขอขอบพระคุณที่ท านอาจารยไดนําธรรมมาสู จิตใจ

ของหนู และครอบครัวนะคะ หนูติดตามสื่อธรรมะของ
ทานอาจารยมานานแลว และเวลาท่ีจิตใจไมสบาย ก็คลาย
ทุกข โดยอาศัยธรรมะท่ีทานอาจารยถายทอดไวเสมอ วันนี้
หนูมีคําถาม ๒ ขอ จะขอความเมตตาจากทานอาจารยนะคะ
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๑) หนูระลึกถึงธรรมบรรยายของทานอาจารยเรื่อง
“ตายแลวฟนตื่นมาเลา” วามีผูรอดจากนรก เพียงการเปลง
วาจาวาจะงดเหลาตลอดพรรษา หนูก็เลยเกิดแรงบันดาลใจ
ชวนคุณแมกับเพ่ือนๆ ตั้งสัจจะน่ังฌานสมาธิทุกวันอยางนอย
วันละ ๑ ชม . ตลอดพรรษาเชนกัน อธิษฐานใหสําเร็จ
พระโสดาบันในชาตินี้ ปรากฏวาพอเกือบจะครบเดือน หนู
ปวยเปนโรคสตรี ปวดทองนอยทรมานจนน่ังก็ไมได จึงอาศัย
การนอนปฏิบัติเอา แตผลคืองวงหลับ และเจ็บนิ้วเทามาก
จึงหยุดปฏิบัติตอนยังไมครบเวลา คิดวาตอนเชาอาจจะมี
อาการทุเลาลง จะไดนั่งปฏิบัติตอตอนเชามืดใหครบเวลา 
ชดเชยของคืนนี้ แตตอนเชาหนูตื่นสาย สัจจะนั้นจึงขาดลง
หนูก็อธิษฐานตั้งสัจจะใหมทันที และพยายามเพิ่มเวลาในการ
นั่งใหมากข้ึนในแตละคร้ัง แตตอนนี้หนูก็ยังขจัดความผิดหวัง
ในตัวเองไมได ขอใหทานอาจารยโปรดชี้แนะดวยเถิดคะ วา
หนูควรทําความเห็นอยางไรจึงจะเลิกเจ็บใจตัวเองไดคะ

๒)  ตอนนี้หนูทําฌานไดดีขึ้น ใชวิธีเขาและออกจาก
ฌานตามลําดับข้ันของฌาน หนูเคยไดยินที่ทานอาจารยเคย
กลาววา หากจะใหมีตาทิพย ก็ใหเขาฌานและออกจากฌาน
กจ็ะเกดิตาทิพยพสิจูนธรรมะได ขอใหทานอาจารยโปรดแนะนาํ
วิธีออกจากฌานแลวเกิดตาทิพยกับหนูดวยเถิด
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คําตอบ
(๑) ตองประพฤติตนใหมีศีลคุมใจอยูทุกขณะตื่น พัฒนา

ใจใหมีสัจจะ ยอมรับความจริงในเรื่องกฎแหงกรรม ผลของ
กรรมมีจริง ผูทํากรรมไมดีไวเปนเหตุ เมื่อผลของกรรมเกิดขึ้น
ผูทํากรรมไมดีตองยอมรับ และชดใชหนี้เวรกรรมไปจนกวา
จะหมดสิ้น ทุกคร้ังที่ปฏิบัติธรรมแลวเสร็จ ตองอุทิศบุญกุศล
ใหกับเจากรรมนายเวร ปฏิบัติดังนี้เรื่อยไป จนกวาอกุศลวิบาก
จะหมดไป

(๒) การพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ใหเขาถึงความทรงฌาน 
มิไดเปนเหตุนําพาชีวิตไปสูความพนทุกข แตเปนเหตุใหเกิด
ความรูสูงสุด (ญาณ) ที่ยังของเก่ียวอยูกับวัฏฏะ ผูมีจิตตั้งม่ัน
อยูในระดับฌาน สามารถรู เห็น เขาใจ ดวยตัวเอง โดยมี
ตัวช้ีวัดวา ในขณะจิตทรงอยูในฌาน จิตจะไมรับสิ่งกระทบ
ภายนอกอื่นใด เขาปรุงอารมณ แมแตอารมณที่เปนนิวรณ ๕ 
(ความพอใจในกามคุณ คิดรายผูอื่น ความหดหูซึมเซา ความ
ฟุงซานและรําคาญ ความสงสัย) ก็ไมสามารถเกิดข้ึนได แต
เมื่อนําจิตออกจากความทรงฌาน ความรูสูงสุดท่ียังของเกี่ยว
อยูกับวัฏฏะท่ีเรียกวา อภิญญา ๕ (ความรูที่ใชแสดงฤทธ์ิ
หูทิพย รูใจคนอ่ืน รูกําเนิดหนหลัง ตาทิพย) มีจริง เปนจริง
และเกิดขึ้นเปนอัตโนมัติ กับผูที่พัฒนาจิตใหเปนสมาธิระดับ
ฌานได

เนิดหนหล
มัติ กับผูที่พัฒนาจิตให
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๑๓. ปรารถนามีคู

คําถาม
กระผมมีปญหาอยากกราบเรียนถามทานอาจารยดงันีค้รบั 
๑. ตองทําบุญอยางไร และอธิษฐานเชนไรถึงจะไดพบ

คูครองที่ดี หากกระผมยังปรารถนาที่จะมีคูครอง 
๒. ที่ผานมาชีวิตคูไมราบรื่น ตองเลิกรากันไปทําใหทุกข

มากครับ เปนมาหลายครั้งแลวจะมีวิธีทําบุญอยางไรครับชีวิต
คูจะไดราบรื่น 

๓. เวลาทําบุญผมไดอธิษฐานวา ขอใหผมไดพบและ
ไดอยูกับคูครองท่ีดี ที่เปนคูสรางคูสม และใหไดมารวมกัน
สรางกุศล เพื่อกาวสูพระนิพพานดวยกัน อยากกราบเรียนถาม
ทานอาจารยวา การอธิษฐานแบบนี้ถูกตองหรือไมอยางไรครับ 
หรือควรอธิษฐานแบบไหนครับ ปจจุบันนี้บางโอกาสก็จะทําบุญ 
ทําทาน และนั่งสมาธิ อุทิศใหเจากรรมนายเวรที่เปนอุปสรรค 
ขัดขวางชีวิตคู

คําตอบ
(๑) ตองทําเหตุ ๔ อยางใหถูกตรง คือ สรางมหาทาน 

อธิษฐานพบคูครอง ประพฤติตนเปนผูมีเมตตา และมีชีวิต
เปนผูใหสิ่งดีงามกับผูอื่น

(๒) ประสงคมีชีวิตคูที่ราบรื่น ตองปรับตัวเองและคูครอง
ใหมีคุณธรรม ๔ ขอเสมอกัน คือ

 ้
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ก. มีความเชื่อเสมอกัน (สมสัทธา)
ข. มีศีลเสมอกัน (สมสีลา)
ค. มีการสละบริจาคเสมอกัน (สมจาคา)
ง. มีปญญาเสมอกัน (สมปญญา)
(๓) เปนความต้ังจิตปรารถนา (อธิษฐาน) ที่สวนทางกัน 

บุคคลที่จะเขาถึงนิพพานได ตองมีจิตเปนอิสระจากกิเลสที่
ผูกมัดใจ แตความปรารถนามีคูครอง เปนการเอากิเลสเขามา
ทับถมใจ ดังนั้นความปรารถนาของผูถามปญหา จึงไมสามารถ
ทําใหสําเร็จลงได

หากผูถามปญหาปรารถนานําพาชีวิตเขาสูนิพพาน ตอง
ทําตนใหไดเหมือนกับปปผลิมาณพ (พระมหากัสสปะ) กับ
ภัททกาปลานี ที่ทั้งสองคนมีจิตเปนอิสระจากกาม และได
ยกสมบัติใหกับบริวาร และตางคนตางไปบวชเปนภิกษุและ
ภิกษุณีอยู ในพุทธศาสนา ปฏิบัติจนมีจิตบรรลุอรหัตตผล
ดวยกันทั้งคู

๑๔. ตกงานคร้ังที่ ๘

คําถาม
ปจจุบันดิฉันอายุ ๓๙ ป และกําลังตกงาน ซึ่งการตกงาน

คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี ๘ คะ สาเหตุการออกจากงานสวนใหญเกิด
จากหัวหนางานบีบออกจากงาน
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ดฉินัมีความตัง้ใจทีจ่ะไปปฏบิตักิรรมฐานเปนเวลา ๑ เดอืน 
เพ่ือขอเร่ืองหนาท่ีการงาน ดิฉันขอคําแนะนําสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรม และจะมีวิธีที่จะทําใหดิฉันไดงานทําที่มีความม่ันคง
ไดอยางไรคะ

คําตอบ
ประสงคเปนผูมีความสําเร็จในชีวิต ตองพัฒนาตนเอง

ใหมีศักยภาพดังนี้
(๑) พัฒนาตนใหมีความรู ทางโลก (สุตมยปญญาและ

จินตามยปญญา) ใหสูงกวาคนอ่ืน
(๒) พัฒนาตนใหมีคุณธรรมมากกวาคนอ่ืน ดวยการ

ประพฤติจริยธรรมที่เกี่ยวของ อาทิ จริยธรรมลูก จริยธรรม
พอแม จริยธรรมผูทํางาน จริยธรรมพลเมือง ฯลฯ

(๓) พัฒนาตนใหเปนผูมีดวงดี ดวยการปฏิบัติทาน ศีล 
ภาวนา จนคุณธรรมดังกลาวใหผลเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติ

ผู ใดประพฤติเหตุไดถูกตรงตามท่ีเสนอแนะน้ี ผู นั้นมี
งานทําไมรู จบ สวนสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเหมาะกับสตรีเพศ 
คือ สํานักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม หรือที่วัดมเหยงคณ อําเภอหันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนตน
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๓๖

๑๕. นี่แหละความเห็นผิด

คําถาม
พี่สาวของดิฉัน เดิมเปนคนท่ีหากเช่ืออะไรแลวจะเช่ือ

อยางมาก ชอบนั่งสมาธิ นั่งคร้ังละนานๆ ศึกษาพุทธศาสนา 
แนะนําใหคนอ่ืนสวดมนต แตไมมีความสุขกับที่ทํางานโดย
เลาวาเพ่ือนรวมงานไมดี และมีปญหากับเพื่อนรวมงานอยูมาก 
ไมนานมานี้นองๆ ที่เคยอยูรวมกันในบานยายออกมาอยูหอ
กันหมด พี่สาวอยูบานคนเดียวผานไปประมาณ ๒ สัปดาห 
กลับบานพบวาพี่สาวมีอาการแปลกไปมาก คือ นิ่งขึ้น ไมคอย
พูด บอกวามีวิญญาณติดตามและหามคนในบานแผเมตตา
ใหญาติ เจากรรมนายเวร บอกวาเดี๋ยววิญญาณจะตามไมเลิก
มีวิธีการดําเนินชีวิตท่ีแปลกจากเดิมมาก เชน เดินอยูบางทีก็
หยุดนิ่งไป กอนเขาบานทุกครั้งตองลางมือลางเทา แมคุยดวย
ก็ไมตอบ ตอนกลางคืนลุกข้ึนมาเปดไฟในหองนอนบอยเหมือน
นอนไมหลับ และบอกวาเพ่ิงรูตัววาท่ีชีวิตที่ผานมาดําเนินชีวิต
แบบขาดสติ (ถามองสายตาแลวไมไดดูลุกลี้ลุกลนเหมือน
คนโรคจิต) ใครวาอะไรก็ไมโกรธ นิ่งเฉย ที่บานบอกใหทําบุญ
หรือชวนกลับบานตางจังหวัดไปอยูกับพอแมก็ไมกลับ ชวนไป
หาหมอก็ไมไป บอกวาอยูได ตอนนี้ที่บานเครียดและทุกขใจ
อยางมาก ดิฉันเองศึกษาธรรมะอยูบาง พยายามเปดธรรมะ
ใหพี่สาวฟง แตเม่ือดูพี่สาวแลวก็ไมแนใจวาเขาเผชิญอยูกับ
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อะไร เขายังมีสติจริงหรือไม และจะมีวิธีแกไขใหดีขึ้นได
อยางไรคะ 

คําตอบ
คนทีศ่กึษาหาความรูในพทุธศาสนา ตามแนวทางคนัถธรุะ 

สามารถรูความรูในพระไตรปฎกได แตยังเปนความรูที่ไมจริง
แท (อวิชชา) ยังไมสามารถนําความรูนั้น นําพาชีวิตไปสูความ
พนทุกข สวนผูที่นําตัวเองเขาปฏิบัติธรรม (วิปสสนาธุระ) เปน
ผูที่รูจริงแท และสามารถใชความรูนั้นไปสองนําทางชีวิต ไปสู
ความพนทุกขได

พีส่าวของผูถามปญหา เปนผูรูทีม่คีวามรูตามแบบคันถธุระ 
จึงสามารถแนะนําคนอ่ืนใหทําความดีได แตตัวเองทําดีไมได
ยังมีปญหากับผูรวมงาน มีปญหากับคนในบาน มีจิตขาดสติ
อันเปนเหตุใหเกิดความเห็นผิด แลวใชความเห็นผิดนั้นสอง
นําทางใหกับชีวิต พฤติกรรมที่แสดงออกจึงแตกตางไปจาก
คนปรกติ

หากประสงคจะแกปญหาในเรื่องนี้ ผูมีความเห็นผิดตอง
แกปญหาดวยตัวเอง คือสรางศรัทธาในสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นกอน 
ดวยการนําตัวเองเขาหาผูทรงคุณธรรม พูดคุยไตถามอยูบอยๆ 
แลวความศรัทธาในธรรมท่ีเปนคุณจึงจะเกิดข้ึน เม่ือเกิดความ
ศรัทธาขึ้นแลว เขายอมนําตัวเองไปพัฒนาปญญาเห็นถูกตาม
แนวทางวิปสสนาธุระ เม่ือใดที่จิตเขาถึงธรรมที่ปฏิบัติไดแลว 
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ปญหาความเห็นผิดจึงจะหมดไป แลวพฤติกรรมจะถูกเปลี่ยน
มาเปนพฤติกรรมที่ถูกตองตามธรรม

๑๖. ปฏิบัติธรรมตอนลูกหลับ

คําถาม
หนูมีเรื่องอยากรบกวนถามทานอาจารย หนูอายุ ๓๗ ป

หนูปฏิบัติธรรมมา ๖ ป โดยไมมีครูบาอาจารยและไมเคยไป
ปฏิบัติที่วัด หนูเริ่มปฏิบัติตอนลูกชายเกิด ๓ เดือนพอลูกหลับ
หนูก็เขาหองพระสวดมนต บูชาพระรัตนตรัย อิติปโส พาหุง
มหากา ชินบัญชร กรณยีเมตตาสูตร แลวนั่งสมาธิตอนแรกที่
ทํามีคนบอกวา บาไมมีใครเขาทํากัน หนูไมรู รูแตวาตองทํา
หนูไมรูจะทําอยางไร ก็เลยนั่งพูดกับพระในหองพระวาหนูบา
อยางท่ีเขาวาหรือเปลา พอนอนหลับก็ฝนวามีพระพุทธรูป
ลอยมาจากทองฟา สวางมากหนูแบมือรับแลวก็กํามือพระ
หายเขาไปในมือหนู ความเย็นวิ่งเขาท่ีหัวใจหนู ก็แบมือพระ
ก็ยังตั้งเหมือนเดิมแลวก็ลอยข้ึนไปบนฟา และหนูก็ปฏิบัติมา
ตลอดแบบสมถกรรมฐาน จนปนี้หนูเร่ิมลองพิจารณาอสุภ
กรรมฐาน เร่ิมจากกระดูกเขาไปภายในจิตสงบ เหมือนลูกโปง
พองออกเรื่อยๆ แลวก็สวางเย็นทั้งตัวแลวในหัวมันหมุน มี
ความคิดวารางกายไมเท่ียงเปนอนัตตา เราอยูในโลกสมมุติ
และอีกมากหลาย จนสงสารตัวเองนํ้าตาไหล คําพูดมันผุด

บ
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ขึ้นมา หนูหามไมไดมันคิดเอง แลวก็ไดกลิ่นดอกไม หอมแบบ
ที่ไมเคยไดกลิ่นมากอน มันเย็นเขาไปในจมูก หอมนานอยูแลว
ก็หายไป หนูรีบออกจากสมาธิแผเมตตา

ตอนนี้หนูเจอเรื่องแปลก ตอนกลางคืนจะไปที่ๆ มี
บานคนใสชุดขาวกันหมด แลวน่ังฟงพระเทศน หนูยังเจอ
นาที่เสียไปแลวอยูที่นั่นดวย หนูดีใจทักเขาแตเขาไมแปลกใจ
ที่เจอหนู เขาบอกวาถาพระอรหันตเทศนที่ไหนเขาตองมาฟง
เพื่อเอาบุญ หนูจําพระองคที่เทศนได ทานบอกวา ทานอยูที่
เชียงใหมทานแกแลวคะ ตอนหนูจะกลับนาบอกวาขอลางเทา
หนู หนูก็เลยใหลาง ฝนแบบนี้บอยมาก บางท่ีก็มีคนมาเลน
ดนตรีใหฟง บนนั้นเย็นมาก หนูไมรูวาอะไร ตอนนี้ก็ปฏิบัติไป
เร่ือยๆ พิจารณากระดูกซากศพ ในใจมีธรรมะตลอด

หนูมีคําถามอยากถามอาจารยดังนี้คะ
(๑) หนูจะปฏิบัติอยางไรตอมีคนบอกวา พิจารณาอสุภ

ตองเปนพระหรือพวกปลีกวิเวก คนมีครอบครัวไมเหมาะ
ใชไหมคะ

(๒) สิ่งที่หนูฝนคืออะไร เพราะบางทีก็เห็นดวยตาเนื้อ
(๓) เพื่อนพาไปดูดวง ทําไมเขาถึงบอกวาไมเห็น หาวา

มาลองของ หนูกลัวมาก
(๔) หนูอยากหลุดพน แตมีครอบครัวคงยากใชไหมคะ

หนูเลยปฏิบัติเพื่อละกิเลสใหไดมากที่สุดถูกไหมคะ 
กใชไหมคะ
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คําตอบ
(๑) คนที่มีครอบครัว (ฆราวาส) และมีความปรารถนา

แสวงหาความสุขจากจิตสงบ ดวยการพิจารณาอสุภะนั้น
ทําไดถูกตองและเหมาะสมแลวกับผูที่มีอุปนิสัยเปนราคจริต

(๒) เปนศุภนิมิตท่ีเกิดจากกุศลกรรมท่ีสั่งสมไวในดวงจิต 
มาแสดงใหปรากฏ แตพึงระลึกอยูเสมอวา การเห็นศุภนิมิต
นั้นมิไดเปนเหตุนําพาชีวิตไปสู ความพนทุกข จึงควรอุทิศ
บุญกุศลที่ตนมีใหกับสิ่งที่ถูกเห็น แลวเจริญวิปสสนากรรมฐาน
ตอไป จนจิตเขาถึงปญญาเห็นแจงนั้นดีที่สุด

(๓) การดูดวงเปนดิรัจฉานวิชา พระพุทธโคดมไมแนะนํา
ผูหวังความพนทุกขใหประพฤติ สวนใครผูใดนําเอาดิรัจฉาน
วิชามาทําเปนอาชีพ (มิจฉาอาชีวะ) ก็เปนเรื่องของเขา ผูรูจริง
แทไมนิยมประพฤติ

(๔) หากยังตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัว การ
พัฒนาจิตใหพนไปจากวัฏฏะ จึงไมสมควรประพฤติ ทําได
อยางมากก็เพียงกําจัดกิเลสในดวงจิต (สังโยชน) ใหมีสภาว
ธรรมเปนอริยธรรมขั้นตน ดังท่ีวิสาขาหรืออนาถบิณฑิก
เศรษฐี ไดทําใหดูเปนตัวอยางอยูในครั้งพุทธกาล
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๑๗.โกรธแตระงับได

คําถาม
หนูขอสอบถามเร่ืองการปฏิบัติตัวที่ถูกที่ควร กรณีที่

มีคนมาลบหลู ดูหม่ินผู ที่เราเคารพ บางครั้งเราก็รู สึกโกรธ
อยากดากลับแตระงับไว ดวยไมอยากมีเวรกรรมตอกัน ให
เขารับกรรมของเขาไป

แตคนดีๆ คนอื่นเขามองวาเราดูดาย ไมปกปองหรือ
กตัญูตอผูที่เราเคารพ อันนี้ทําใหเรารูสึกไมดีมากกวา กรณี
แบบนี้เราควรทําตัวอยางไรดีคะ ที่จะแสดงความกตัญูตอ
ทานที่เราเคารพ โดยที่ไมสรางเวรกรรมกับคนอื่นดวยคะ

คําตอบ
เมื่อไดยินเสียงกลาวลบหลู แลวจิตของผูไดยินมีอารมณ

โกรธ นั่นเปนเครื่องแสดงวา ผูไดยินมีจิตขาดสติ ระลึกไมทัน
เสียงที่เขากระทบจิต แตเมื่ออารมณโกรธถูกระงับไวได แสดง
วาสติไดกลับมาหลังจากความโกรธไดเกิดข้ึนแลว จึงไมกลาว
วาจาโตตอบออกไป สาธุ

ถาจะใหดีกวานี้ ตองฝกจิตตัวเองใหมีกําลังสติกลาแข็ง
จนสามารถระลึกไดทันคํากลาวที่ขัดใจ (คําลบหลู) แลวอารมณ
โกรธจะไมเกิดข้ึน นั่นคือสิ่งที่ผูรูจริงแทนิยมประพฤติ

กร
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คนในสังคมสวนมากเปนคนขาดสติ จึงใชความเห็นผิด
สองนําทางใหกับชีวิต จึงมองคนที่มีความเห็นถูกตามธรรมวา 
เปนคนน่ิงดูดายแลวไมปกปอง นั่นเปนเร่ืองท่ีเขามอง แต
ผูรู จริงแทนิ่งเฉย ไมนําเอาความเห็นผิดของคนอื่น มาปรุง
เปนอารมณไมดี (อารมณบาป) ใหเกิดขึ้นกับตัวเอง พระพุทธ
โคดมเปนผูรูจริงแท และรูจริงในทุกสิ่งทุกอยาง (สัพพัญู)
สอนพุทธบริษัทใหแกปญหาที่ตัวเองแบบนี้

๑๘.คนอยากดี

คําถาม
ผมเปนคนลาว อายุ ๒๔ ป อีก ๒-๓ เดือนผมจะครบ

๒๕ ป เคยบวช ๑ พรรษา สนใจธรรมะ ปจจุบันชวยพี่สาว
ทําขนมเคกขาย

๑. ผมมีจริตราคะแรงมาก ผมถือศีล ๕ เปนประจํา
ถามีโอกาส ก็จะรักษาศีล ๘ แตอุปสรรค ปญหาสําคัญเลยคือ 
ตัวกามราคะ หรือ กามตัณหาราคะน่ี มันมีอํานาจเหนือใจ
จนลนใจผมจริงๆ ผมจะทํายังไง เพื่อที่จะระงับ และกําจัด
อารมณนี้ใหหมดไปจากใจได

๒. ผมไดกลาววาจาสัตยตอหนาพระพุทธรูป และส่ิง
ศักดิ์สิทธ แตกลับคําคือทําไมได ตอนน้ีไมสบายใจ ผมควร
ทําอยางไรดี
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๓. อีกไมกี่เดือนผมจะ ๒๕ ปแลว เบญจเพสคืออะไร
เกี่ยวกับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ อยางไรครับ

คําตอบ
(๑) ผูถามปญหามีจิตไมสงบ เพราะเหตุแหงอุปนิสัย

เปนราคจริต หากประสงคทําจิตใหสงบ ตองพิจารณาอสุภะ
อยูเนืองๆ หรือทําหนาที่เปนอาสาสมัครเก็บศพ ไดเห็นซากศพ
อยูบอยๆ จนเกิดเปนอสุภสัญญาไดเม่ือใด จิตจึงจะสงบลงได
เมื่อนั้น

(๒) ตองไปขอขมากรรมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แลวพัฒนาจิต
ใหมีสติระลึกไดทันสิ่งกระทบ ฝกสติทุกคร้ังที่นึกได ฝกทุกคร้ัง
ที่วางจากงานที่ทํา เม่ือมีสติกลาแข็งแลว คุณธรรมท่ีเรียกวา 
สัจจะ จึงจะเกิดขึ้นได

(๓) คําวา “เบญจเพส” หมายถึง ๒๕ เชน คนท่ีมี
อายุ ๒๕ ป เรียกวามีวัยเบญจเพส ศาสนาพุทธมิไดให
ความสําคัญกับเบญจเพส แตใหความสําคัญกับการพัฒนา
จิตใหมีสติ และมีปญญาเห็นถูกตามธรรม คํานี้จึงไมมีความ
สําคัญในพุทธศาสนา สวนศาสนาอ่ืนไมทราบ
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๔๔

๑๙. คิดได – มองได

คําถาม
หนูขออนุญาตเรียนถามในส่ิงที่สงสัยเพ่ือปฏิบัติตน

ทั้งใจและกายในท่ีทํางานใหถูกตอง และมีความเห็นถูกทาง
ธรรม

๑. การท่ีเราต้ังใจมีศีล ๕ คุมใจ แตจิตไปมองคนอื่นที่
ไมมศีลีและวเิคราะหวาเหตทุีเ่กดิวุนวายนัน้เปนเพราะขาดศลีกนั 
หากพวกเขาเขามาอยางเราก็ดีเนอะ การคิดเชนนี้ไมสมควร
ใชหรือไมคะ หรือวาสามารถคิดไดมองได

๒. การที่หนูยึดม่ันทางธรรมมากกวาทางโลก คือวา
ไมยุ งเก่ียวไมสนใจสังคมรอบขาง แตจะเก่ียวของในส่ิงท่ี
จําเปนเร่ืองงาน เพราะไมอยากเขากลุมที่ไมมีศีลไมมีธรรม
เพอเจอ สอเสียด นินทา บนโวยวายกันแทบทุกขณะ ซึ่ง
หากมองดูแลวหนูเหมือนเปนคนไมมีเพื่อน เพราะที่ทํางาน
ไมมีใครสนใจปฏิบัติธรรมเลย สนใจแตลักษณะไปทําบุญ
แกกรรมเวร อาจารยคิดวาหนูปฏิบัติตนเกินไปไหมคะ

๓. มีคนรู จักใส บาตรทุกเช าและบําเพ็ญสาธารณ
ประโยชนดวยการกวาดบริเวณรอบโบสถในวันท่ีสะดวก
ก อนเข าทํางาน หนูเห็นแล วต องการปฏิบัติตามที่ เขา
ชวนหนู เพราะตองการเล่ียงการอยูในหองทํางานที่พูดถึง
สารพัดปญหา ไมอยากเห็นพฤติกรรมของคนท่ีหงุดหงิด
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โวยวาย บนกันสนุกปาก ถือวาเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือ
ไมคะ ซึ่งมีคนบอกวานั่นเปนกิจของสงฆไมควรทํา หนูไมรู 
จะอธิบายผูพูดเชนนี้อยางไร ขอคําอธิบายดวยคะ

๔. จากคําถามท่ี ๓ เมื่อไดยินคําวิพากษวิจารณตางๆ
ของเพื่อนรวมงาน หนูจะคิดนึกเสมอวา พวกเขานาสงสาร
เพราะยังไมเขาถึงธรรม ขาดสติ จึงมีปญหากับผูบังคับบัญชา
ทุกเรื่อง ทั้งที่ไมสามารถทําอะไรใหดีขึ้นไดตามที่ผู ใตบังคับ
บัญชาตองการ เปนเพราะมุมมองตางกัน เหตุปจจัยตางกัน 
ระหวางผู บังคับบัญชาและผู ใต บังคับบัญชา หนูก็ได แต
แนะนําวา ในไมดีก็มีดี ในดีก็มีไมดี คิดในทางดีเพื่อรักษาใจ
ดีกวา หนูเลยถูกมองถูกตอตานวาเปนคนเขาขางผู บังคับ
บัญชา ซึ่งหนูคิดวาดวยเหตุที่วาผลกรรมที่แตละคนสรางมา
จึงมาพบกันเชนน้ี อาจารยวาหนูคิดถูกหรือไมคะ

๕. มีลูกนองไมกระตือรือลนทํางาน มาสาย กลับกอน 
(เพราะเขามีอาชีพเสริมขายของจนดึก หนีงานไปซื้อของมา
ขาย) หนูจึงนําเรียนผูบังคับบัญชาขอเปลี่ยนคนที่พอมีความ
รับผิดชอบงานบาง สามารถทําแทนกันไดในชวงท่ีหนูลา สิ่งที่
หนูทําน้ีจะเปนการพูดใหรายเด็กหรือไมคะ (หนูคิดจะพัฒนาคน 
แตเหน่ือยใจเปลา สุดทายสงสารงบประมาณหลวงจริงๆ)

๖. หากการที่คนเราไมเคยสรางสมการเจริญจิตตภาวนา 
เปนเหตุใหปจจุบันชาติไมประพฤติปฏิบัติธรรม แลวจะมี
โอกาสสรางคนใหมๆ ใหเขาหาธรรมเจริญสติภาวนาเพ่ิมข้ึน
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๔๖

ไดอยางไรคะ หรือวาตองใหทุกขถึงที่สุดกอน จึงจะเห็นแสง
แหงธรรม อาจารยชวยอธิบายสักเล็กนอยนะคะ

คําตอบ
(๑) สามารถคิดได มองได ดวยการเอาคนที่ไมมีศีล

คุมใจ เปนครูสอนตัวเองวา เราจะไมประพฤติทุศีลเชนเขา
แลวเราจะไมเปนคนวุนวายเหมือนเขา

(๒) มนุษยเปนสัตวสังคมจึงตองทํางาน ๒ อยาง คือ
งานที่ทําใหกับสังคม เพื่อการอยูรวมที่ดีกับสังคม และงาน
ที่ทําใหกับตัวเอง เพ่ือนําปจจัยเดินทางไปเกิดใหมในปรภพ
ดังน้ันที่บอกวา ไมยุงเกี่ยวกับคนทุศีลไรธรรมนั้นดีแลว เพราะ
เราจะไมเปนคนทุศีลไรธรรมตามเขาไปดวย ตรงกันขาม
ในสังคมยังมีคนดีมีศีลมีธรรม ใหเราไดเขารวมคบหาสมาคม
แลวเราก็จะเปนคนดีตามเขาไปดวย

ถามไปวา : การทําตัวเชนนี้ เปนการปฏิบัติเกินไปหรือไม
ตอบมาวา : ตามความเห็นถูก เปนการปฏิบัติที่ไมเกินไป 

แตยังปฏิบัตินอยไป ที่ยงัไมสามารถปดอบายภูมิได
(๓) การใสบาตรและบําเพ็ญสาธารณประโยชน เปน

การกระทําของคนดี ผูใดทําแลว ผูนั้นมีบุญเกิดขึ้นและถูก
เก็บสั่งสมอยู ในดวงจิต ซึ่งผู มีความเห็นถูกนิยมประพฤติ
เชนน้ี สวนใครจะมองการทําความดีของเราเปนอยางอ่ืน
ก็เปนเรื่องที่เขามอง ผูรู ไมโตตอบหรือไมอธิบายใดๆ ใหกับ
ผูมีความเห็นผิดไปจากธรรม
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(๔) มงคล ๓๘ ที่พระพุทธโคดมตรัสแกเทวดาที่วัด
เชตวันในครั้งพุทธกาล ซึ่งหน่ึงใน ๓๘ อยางน้ันคือ ใหเวน
ประพฤติของแวะกับคนพาล (อเสวนา จ พาลานัง) ไดแลว
จะนํามาซ่ึงเหตุแหงความเจริญ (มงคล) นั้นเปนเร่ืองจริง
ผู เห็นถูกจึงไมเสวนากับคนพาล และยังเห็นวาผู ทํากรรม
ไมดีไวเปนเหตุ ยอมไดรับอกุศลวิบากเปนสิ่งตอบแทน

(๕) หากไมใชหนาที่ ผูรู ไมเขาไปกาวลวงในเร่ืองของ
คนอื่น แตผู รู ดูเขาเปนครูสอนใจวาตนจะไมประพฤติชั่ว
เชนเขา แลวเราก็จะไมเปนเหมือนเขา

(๖) ความศรัทธาในธรรมจะเกิดกับผูใดได ผูนั้นตองมี
ปจจัย (บุญบารมี) สั่งสมมาแตอดีตชาติ เมื่อปจจัยใหผล
ในชาติปจจุบัน เขายอมนําตัวเองเขามาเดินในทางธรรมโดย
ไมตองมีผูชักชวน

๒๐. มารทําหนาที่

คําถาม
ขณะอยูในสมาธิเกิดความรูสึกเบ่ือหนายกับสิ่งที่ตนเอง

กําลังทํา มันบอกใหผมเลิกทําซะ แตผมอยากทํา สูกันอยู
สักพักมันก็วนมาอีก 

ผมรูครับวามันเปนกิเลสมาหลอก แตผมไมมีกําลังพอ
จะตานมันได ผมอยากถามอาจารยครับวามีธรรมะใดหรือ

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   47book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   47 4/9/2556   11:24:294/9/2556   11:24:29



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๔๘

วิธีการใด จัดการใหความรูสึกดังกลาวนี้ดับลงได หรือขาม
มันไปได

คําตอบ
กิเลสมารมีอํานาจเหนือใจผูใด ความเบ่ือหนายจึงเกิดขึ้น 

และทําใหลมเลิกการปฏิบัติธรรม ตรงกันขาม ผูใดพัฒนาจิต
จนมีกําลังพละ ๕ (สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) กลาแข็ง
ผู นั้นยอมมีจิตตานทานอํานาจของกิเลสมารได หากผูถาม
ปญหาประสงคกําจัดความเบื่อหนายใหหมดไปจากใจ ตอง
ทําเหตุใหตรง คือพัฒนาจิตใหมีกําลังพละ ๕ กลาแข็ง

๒๑. บริจาคอาวุธ

คําถาม
การที่เราบริจาคอาวุธปนใหแกขาราชการทหารตํารวจ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาที่ฯ ในงานราชการ มันจะบาป และ
เปนอกุศลกรรมไหมครับ

ที่เรียนถามทานอาจารยดวยคําถามโงๆ และนาอับอายนี้
ก็เพราะวา เม่ือกอนท่ีผมจะไดชีวิตใหมจากพระพุทธองค
กระผมมีอาวุธปน (ถูกตองตามกฎหมาย) อยู ๔ กระบอก ซึ่ง
ตอนน้ีผมไมตองการมีมันอีกแลว และไมรูจะทําอยางไรกับมัน
ดีครับ
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กระผมจึงใครขอความกรุณาทานอาจารย ใหคําช้ีแนะ
ดวยครับ

คําตอบ
แมเปนหนาที่ราชการ หากผูรับบริจาคนําไปทําใหรูปนาม

ของสิ่งมีชีวิตอื่น ตองพรากออกจากกัน หรือทําใหไดรับ
บาดเจ็บทรมาน จัดวาเปนอกุศลกรรม ผูบริจาคตองมีสวนรวม
ในบาปน้ันดวย ตรงกันขาม ผูบริจาคมีเจตนาใหนําไปใชใน
การกีฬา (ฝกสมาธิ) และผูรับนําไปใชไดตรงตามเจตนาท่ี
บริจาค การกระทํานั้นเปนกุศลกรรม อยางนี้ไมถือวาเปนบาป 
ดังนั้นจากปญหาท่ีถามไป ผูบริจาคควรทําบุญใหญ (ปฏิบัติ
ธรรม) ใหเกิดขึ้นกับตัวเอง แลวอุทิศบุญกุศลใหเจากรรม
นายเวรไปเรื่อยๆ จนบาปตามใหผลไมทัน นั่นแหละดีที่สุด

๒๒. เปนมหาทานหรือไม

คําถาม
กระผมมีขอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ทานอาจารยแนะดังนี้
ผมประสงคจะสรางมหาทาน โดยการเปนเจาภาพเลี้ยง

อาหารพระและผูมาปฏิบัติธรรม เปนระยะเวลา ๗ วัน แต
ไมไดออกคาใชจาย และลงมือทําเองท้ังหมด (ออกคาใชจาย
สวนมากใหโดยในนามเราเปนเจาภาพรวมประมาณ ๗๐%)

ุ
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๕๐

จะถามวา เมื่อทําครบ ๗ วันแลว จัดวาเปนมหาทานโดย
สมบูรณหรือไมครับ 

คําตอบ
เจตนาในการสรางมหาทานท่ีไมสมบูรณ ผลของมหาทาน

ที่สมบูรณยอมเกิดขึ้นไมได ผูรูจริงแทไมระลึกถึง ๗๐ % นั้น
 

๒๓. จบอยางไร

คําถาม
กระผมขอขมากรรม หากกรรมใดที่กระผมเคยลวงเกิน

ตออาจารยไวในอดีตชาติ แสนโกฏิ แสนกัลป และปจจุบันชาติ
ขออาจารยยกโทษอโหสิกรรมใหกระผมดวยครับ

อาจารยครับ ปจจุบันผมไดปฏิบัติธรรมมาเปนระยะเวลา 
๔ ป ชีวิตเจอบททดสอบมากมาย ซึ่ง ณ ปจจุบัน ก็ไดปวยเปน
โรคเบาหวาน สภาพการเงินติดขัดอยางมาก ฯลฯ (เรื่องตางๆ 
จะจบลงเชนไร) ใครขอความกรุณาอาจารยใหคําชี้แนะ และ
ใหแนวทางในการปฏิบัติ กระผมพอจะมีโอกาสไดทํางานชวย
เหลือคน หรือทํางานในการเผยแพรหลักธรรมคําสอนของ
องคพระสัมมาฯ หรือเปลาครับ
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๕๑

คําตอบ
อโหสิครับ จากคําถามในตอนแรก เรื่องตางๆ จะจบลง

ดวยความทุกขกายและทุกขใจ สวนการแกปญหาที่เกิดขึ้น
ตองพัฒนาตัวเองใหมีศีลลงคุมใจใหไดกอน มีสัจจะและมี
ความเพียรในการปฏิบัติธรรม แลวโอกาสนําพาชีวิตพนไป
จากอุปสรรคและปญหา จึงจะมีความเปนไปได

สวนเรื่องการชวยเหลือคนอื่นนั้น ตองชวยตัวเองใหได
กอน แลวโอกาสชวยคนอ่ืนใหพนอุปสรรคและปญหา จึงจะ
เกิดผลเปนจริงได

๒๔. ความเห็นแกตัว

คําถาม
ดิฉันอยากขอคําแนะนําการสรางจิตอาสาแกนักเรียน

มัธยม (ม. ๑-๖) ที่โรงเรียนกําลังประสบปญหาของสังคม
ตัวใครตัวมันคะ เริ่มตนจากครูที่เห็นแกตัว ไมคอยใสใจ
นักเรียน ในการเรียนหรือทํากิจกรรมจะพบวานักเรียนชาง
น่ิงดูดายและเห็นแกตัว ทั้งที่บางทีครูก็ทํางานใหเห็นเปน
ตัวอยาง นักเรียนจะหลบหลีกหนี อาจารยคะหนูรูคะวาการ
ทําใหดูดีกวาพูด ถาในกรณีที่ครูทําใหดูมีนอย ดิฉันควรทําตัว
อยางไร ตอนน้ีก็พยายามไมใหจิตตกไปกับสภาพแวดลอม 
พยายามดูลมหายใจ พิจารณากฎไตรลักษณ นั่งสมาธิ เมื่อ
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๕๒

ทําอะไรไมไดก็จะยอมปลอยวาง ตอนน้ีดิฉันอยากถามอีกขอ
วา การท่ีเราฝนไปไหนมาไหน เราสามารถควบคุมความฝนได
ไหมคะ

คําตอบ
จะทํางานอยูในองคกรใดก็ตาม หากตัวเองไมมีตําแหนง 

หรือไมมีอํานาจไปสั่งการใหผูอื่นทําตามกติกาของสังคม และ
ยิ่งมีอาชีพเปนครูดวยแลว ตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ
ใหไดกอน แลวศิษยที่ถูกผลิตออกไปจากแมพิมพ จึงจะมี
คุณภาพตามได ในทางโลก ดร.โกลแมน ไดวิจัยแลวพบวา
คนท่ีประสบสําเร็จในชีวิต ตองใชปญญาไอคิว ๒๐ % และ
ใชคุณธรรมมากถึง ๘๐ %

หมายเหต ุ: คณุธรรมในทางโลกพฒันาไดดวยการประพฤติ
จริยธรรมท่ีเกี่ยวของ เชน จริยธรรมของลูก ของพอแม 
จริยธรรมศิษยของครู จริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน จริย-
ธรรมพลเมืองของประเทศชาติ ฯลฯ

ดังนั้นพึงดูตัวเอง แลวพัฒนาตัวเองใหมีคุณภาพใหได
กอน จึงจะเปนสิ่งที่ถูกตองที่สุด

ความฝนเปนเร่ืองของคนท่ีมีจิตขาดสติ (ดอยคุณภาพ)
ดังน้ันตองพัฒนาจิตใหมีสติระลึกไดทุกขณะท่ีจิตมีการเกิด-ดับ 
หากทาํไดเชนนีแ้ลวจะไมฝน  และไมจาํเปนตองควบคมุความฝน
ใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
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๕๓

๒๕. เคยแกบน

คําถาม
หนูขอรบกวนสอบถามปญหาอาจารยดังนี้คะ
๑. หนูเคยบนและแกบนโดยถอืศลี ๘ ทกุวนัพระ ตอนหลงั

ไมสะดวกจึงเปล่ียนมาเปนทุกวันอาทิตยแตทําไดไมครบถวน
เลย เชนกินอาหารหลังเท่ียง, ทาครีมกันแดด เกรงวาจะเปน
บาป ไมทราบวาหนูควรจะแกไขอยางไรดีคะ หรือถาจะขอ
ยกเลิกจะเปนไปไดไหมคะและควรทําอยางไร

๒. เคยอานคําตอบของอาจารยเรื่องการปฏิบัติวิปสสนา
เองท่ีบาน ในคร้ังแรกควรไปท่ีมีอาจารยแนะนํา หลังจากน้ัน
สามารถปฏิบัติเองที่บาน ถาเราจะปฏิบัติเองที่บานในครั้งแรก
เลยโดยไมมีอาจารย จะเปนไปไดหรือไมคะ

๓. อาจารยพอจะแนะนําสถานปฏิบัติธรรมหรือพระสาย
วิปสสนาที่สามารถไปฝากตัวปฏิบัติดวย ในจังหวัดนครสวรรค
พอจะมีหรือไมคะ

คําตอบ
๑. คําวา “บน” หรือ “บนบาน” มีความหมายวา ขอรอง

ใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวย ถาสําเร็จจะใหสิ่งตอบแทน ตลอดระยะ
เวลานานถึง ๔๕ พรรษา ที่พระพุทธเจาออกเผยแพรธรรม 
พระองคมิเคยสอนใหพุทธบริษัทประพฤติบนบาน แตทรงสอน
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๕๔

ใหบุคคลทําเหตุใหตรง แลวผลตรงตามท่ีปรารถนาก็จะเกิดข้ึน 
ดวยเหตุนี้ปญหาท่ีบอกเลาไปจึงมิใชปญญาเห็นถูกในพุทธ
ศาสนา และมิใชวิถีแหงความพนทุกข หากผูถามปญหาเปน
ชาวพุทธที่แท ตองไมประพฤติบนบานอีกตอไป นี่คือวิธีแก
ปญหาที่ถูกตรงตามธรรม สวนที่เคยประพฤติผิดธรรม ยอม
ใหผลเปนอกุศลวิบากที่ตนเองตองรับ หากประสงคยกเลิก
ตองไปขอขมาตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ แลวตองมีสัจจะไมประพฤติ
บนบานอีกตอไป

๒. ประสงคพัฒนาจิตใหเขาถึงธรรมเบ้ืองตน ดวยการ
ปฏิบัติธรรมอยูที่บานจะมีความเปนไปไดตอเมื่อผูถามปญหา
ตองมีศีลคุมใจ มีสัจจะ และมีความเพียรเปนเครื่องสนับสนุน

๓. ขออภยั ไมมปีระสบการณกบัพระสปุฏิปนโนในจงัหวัด
ที่ผูถามปญหาเอยถึง

๒๖. กายเลิก แตจิตไมเลิก

คําถาม
เดี๋ยวนี้ผมเลิกด่ืมแอลกอฮอลเด็ดขาดมาแลว ๒ ป เมื่อ

กอนดื่มในบานได จึงยังมีพวกไวนและเหลาอยู ผมอยากกําจัด
ใหหมด จะใหคนอ่ืนตอก็รูวาไมดี ก็เลยคิดจะนํามาประกอบ
อาหารดวยความรอนทั้งหมด ผมจึงขอถามวา
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๕๕

- เอาเหลาไวนมาประกอบอาหาร หากวาแอลกอฮอล
โดนความรอน แลวระเหยหมด เราเอาแตกลิ่นของมัน อาหาร
นี้ทานได ไมผิดศีลใชหรือไม

- หากไมผิดศีลในขางตน เราควรจะใชเวลานานเทาใด
ในการใหความรอน เชน ถาผมทําซุปหอมฝร่ังเศส ผมเทไวน
ประมาณครึ่งขวด ควรตมนานเทาใดเพ่ือแนใจวา แอลกอฮอล
ระเหยหมด

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยที่เมตตา
สอนส่ังใหผมเขาใจธรรม และชวยใหผมมีกําลังใจสูกับกิเลส
รักษาศีลและพัฒนาตนเองครับ

คําตอบ
เจตนาเอาเหลาไวนมาใชเปนสวนประกอบของอาหาร 

ถือวาผิดศีล ใหผลเปนบาป แมแอลกอฮอลถูกความรอน
จนระเหยไปหมดแลว แตยังมีเจตนาเอากล่ินของเหลาไวน
มาเสพ ถือวาผิดธรรม ซึ่งใหผลเปนบาปเชนกัน ผูรูจริงแท
ไมมีจิตเปนทาสของกิเลส จึงเทเหลาทิ้ง ดังน้ันเลือกเอาตาม
ที่ชอบเถิด

- เจตนาเร่ิมตนผิดศีลแลว ขอนี้จึงไมตอบ (ขออภัย)
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๕๖

๒๗. ใหเวลา ๓ เดือน

คําถาม
เน่ืองจากหนูทํางานแลวหัวหนางานไมชอบไมถูกใจ ทาน

อาจารยคะหนูอยากหางานทํา ทานอาจารยบอกวา อาชีพที่ดี
ไมผิดศีล ไมผิดธรรม คือขายโลงศพ แลวหนูเปนผู หญิง
ควรประกอบอาชีพอะไรดีคะ เพราะหัวหนางานใหปรับปรุง
ภายใน ๓ เดือน ถาไมดีขึ้นคงเอาหนูออกจากงานแนนอนคะ

หนูรูสึกกลัวคะวาจะไมมีงานทํา จึงอยากใหทานอาจารย
แนะนําอาชีพใหหนูคะ หนูจบ ป.ตรี คะ และถาไมมีงานทําจริงๆ 
หนูอยากบวช แตหนูก็หาที่บวชไมไดคะ

รบกวนทานอาจารยแนะนําที่บวชใหหนูดวยนะคะ
ขอขอบคุณคะ

คําตอบ
หากผูถามปญหามีความประสงคทํางานอยูในสถานที่เดิม 

ตองพัฒนาตัวเองใหมีความรู (IQ) ใหสูงสุด และพัฒนาตัวเอง
ใหมีคุณธรรม ดวยการประพฤติจริยธรรมท่ีเกี่ยวของ ทั้งนี้
เพราะจากงานวิจยัของดร.โกลแมนพบวา ผูประสพความสําเร็จ
ในชีวิต ใชปญญา IQ ๒๐% และใชคุณธรรมถึง ๘๐% ยิ่งไป
กวานั้นหากเปนชาวพุทธ และไดพัฒนาตัวเองใหเปนผูมีดวงดี
(ทาน ศีล ภาวนา) ดวยแลว ยอมเปนที่เรียกหาเรียกใชให
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ทํางานอยางไมมีวันจบสิ้น ดังนั้น จงคิด พูด ทําเหตุใหถูกตรง
ในปจจุบัน แลวความสมปรารถนาก็จะเกิดขึ้น ตรงกันขาม
คนขาดสติยอมคิดไปถึงงานในวันขางหนา ที่มีทั้งความเปน
ไปไดและเปนไปไมได พรอมทั้งมีปญหาเกิดขึ้น ไมรูจบ ตอง
ขออภัยไมแนะนําสถานที่บวชเพราะไมสามารถเอาชนะใจ
ตนเองได

๒๘. อธิษฐานผิดทาง

คําถาม
หนูทํางานใน รพ.เสาไห จ.สระบุรี หนูดีใจมากเลยคะเม่ือ

มีบุญไดฟงคําบรรยายธรรมะของทานอาจารย และมีคําถาม
ใหทานอาจารยชวยแกไข คือหนูเคยตั้งจิตอธิษฐานใหชดใช
หน้ีกรรมเวรกับเจากรรมนายเวรใหหมดชาตินี้ เพื่อใหหนู
จะไดเขาถึงพระนิพพานในเร็ววัน (ชาตินี้) แลวตั้งแตนั้นมาหนู
สังเกตวามีปญหาอุปสรรคเกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตของหนู
มาตลอดและเร็วมาก ทั้งๆ ที่หนูเปนคนชอบสันโดษก็ยังจะ
มีเ ร่ืองเข ามาเรื่อยๆ ขอความเมตตาและบุญบารมีของ
ทานอาจารยชวยตอบปญหาใหหนูหลุดพนจากทุกขที่โงเขลา
ในดวงจิตหนูดวยนะคะ

ู ุ
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๕๘

คําตอบ
ทีบ่อกเลาไปเปนการอธษิฐานทีผ่ดิทาง ผูรูไมนยิมอธษิฐาน

เชนน้ัน แตผูรู อุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรมนายเวรเฉพาะที่
เขามาทวงหนี้ อุทิศทุกวันที่ปฏิบัติธรรมแลวเสร็จ เจากรรม
นายเวรใดเขามาทวงหน้ีกอน ตองอุทิศใหกอน เจากรรม
นายเวรใดยังไมเขามาทวงหน้ี ยังไมตองอุทิศให ผูรูไมเช้ือเชิญ
ใหทุกเจากรรมนายเวรมาทวงหน้ีพรอมหนากัน เพราะไม
สามารถตานทานอํานาจของเจากรรมนายเวรพรอมๆ กันได 
หากปฏิบัติธรรมจนเขาถึงนิพพานไดแลว แตตัวเองยังมีชีวิต
อยู เจากรรมนายเวรยังมีโอกาสเขามาทวงหนี้ได และเมื่อรูป
ดับนามดับเขาสูนิพพาน หนี้เวรกรรมท่ียังมีเหลืออยู เปนอัน
ถูกยกเลิก (อโหสิ) โดยปริยาย

๒๙. ศิษยดีตองมีครู

คําถาม
๑. ผมและครอบครัวอาศัยอยูจงัหวดัตรัง อยากสอบถาม

อาจารยวา ที่ใกลๆ บริเวณนี้มีครูอาจารยที่สอน สมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐานท่ีถูกตองตามธรรม มีในท่ีใดบางครับ

๒. หากผมและครอบครัวไดเคยลวงเกินหรือปรามาส
ทานอาจารย ไมวาจะโดยเจตนาหรือไมเจตนาขออโหสิกรรม
มา ณ ที่นี้ดวยครับ
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๕๙

คําตอบ
(๑) ศิษยที่ดีตองแสวงหาครู ครูสอนกรรมฐานที่อยูใกล

ผูถามปญหา คือ หลวงพอเอี้ยน แหงสํานักวิปสสนาวังสันติ
บรรพต อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

(๒) อโหสิใหแลว

๓๐. เห็นผิดจากธรรม

คําถาม 
ผมไดเริ่มปฏิบัติธรรมมาประมาณ ๑ ป ๖ เดือน ตอนแรก 

ผมไดสวดมนต และเดินจงกรม ๑ ชม.และนั่งสมาธิ ๑ ชม.
เปนประจําแตจิตยังไมเลื่อมใสในศีลมากนัก ตอมามีความ
ศรัทธาท่ีจะรักษาศีลและปฏิบัติมหาสติปฏฐาน คือพยายาม
มีสติตลอด และมีอยู คืนหน่ึงกระผมนอนไปดวยการดูทอง
พองยุบและหลับไป มารูสึกตัวอีกที จิตกําลังผุดมาบริเวณ
ลิ้นปและรูสึก คือกิเลสที่ยอมจิตอยูไหลออกมาตาย ความรูสึก
ตอนน้ันจิตวาวิมุตติเห็นนิพพานแลว และก็กลับรู ร างกาย
เหมือนเดิม และอีกครูเดียวจิตก็ผุดอีก แตคร้ังน้ีผุดมาเฉยๆ
ไมมกีเิลสตาย คดิวาบรรลุธรรมแลว ตอนน้ันจติวาเรามาถึงโดย
ไมรูทางไดยงัไง และกก็ลับมาทีร่างกายตามเดมิ กราบเรยีนถาม 
อาจารยสนองวานี้ใชปญญาเห็นแจงหรือดวงตาเห็นธรรม
ใชหรือไมครับ เพื่อไมใหความเห็นของผมเปนความเห็นผิดครับ 
กระผมจะเพียรปฏิบัติธรรมในองคสัมมาสัมพุทธเจาตอไป
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๖๐

คําตอบ
ที่บอกเลาไปมิใชปญญาเห็นแจง และมิใชดวงตาเห็น

ธรรม คําวา “ปญญาเห็นแจง” หมายถึง เห็นความจริงที่เปน
จริงแท (ปรมัตถสัจจะ) และไมเน่ืองดวยกาลเวลา ครั้งแรก
เมื่อเห็นกิเลสในใจไหลออกมาตาย และตอมาเห็นวาไมมีกิเลส
ตาย อยางน้ีไมเรียกวาปรมัตถสัจจะ

สวนคําว า “ดวงตาเห็นธรรม” หมายถึง ใจที่ เห็น
สรรพสิ่งเกิด ยอมมีเหตุที่ทําใหเกิด และเมื่อเหตุดับสรรพสิ่ง
ยอมดับไปดวย สงผลใหใจเปนอิสระจากกิเลสท่ีผูกมัดใจ
(สังโยชน)

(๑) หากใจเปนอิสระจากสังโยชน ๓ เรียกวา มีดวงตา
เห็นธรรมข้ันโสดาปตติผล

(๒) หากใจเปนอิสระจากสังโยชน ๓ แตกามราคะ และ
ปฏิฆะมีกําลังออน อยางน้ีเรียกวา มีดวงตาเห็นธรรมขั้น
สกทาคามิผล

 (๓) หากใจเปนอิสระจากสังโยชน ๕ เรียกวา มีดวงตา
เห็นธรรมข้ัน อนาคามิผล

 (๔) หากใจเปนอิสระจากสังโยชน ๑๐ เรียกวา มีดวงตา
เห็นธรรมข้ันอรหัตตผล
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๖๑

๓๑. ผิดศีลหรือเปลา

คําถาม
หนูมีเรื่องกังวลใจคะ หนูเรียนทําเคกญ่ีปุน เคกบางชนิด 

ตองใสเหลา ๑-๒ ชอนโตะ ถือวาผิดศีลหรือเปลาคะ อาจารย
ชวยชี้ทางดวยนะคะ

คําตอบ
ผิดศีลขอ ๕ ครับ หากมีความจําเปนตองเรียนทําเคก

ผูรูนิยมเรียนทําเคกที่ไมมีเหลาเปนสวนประกอบ

๓๒. ถูกหรือผิด

คําถาม
ถามเรื่องตอนปฏิบัติ อานาปานสติ เขาใจวาถาแคพุทโธ

ตามลมจะเปนสมถะ แตถาเอาจิตตามลมเขาออก จะเปน
กายานุปสสนาอยูในวิปสสนา ถูกหรือไมครับ ทีนี้ผมก็ตามลม
เขาตอนจิตจับที่ลมเขา เมื่อลมเขาไปไดเกือบสุด รูสึกเหมือน
ขนลุกไปทั่วราง เริ่มจากตนคอถึงเทา บางครั้งจิตตามไมสุด
ก็ลุกแคที่ตนคอถึงสันหลัง เม่ือหายใจออกไมรูสึกอะไร แบบนี้
คืออะไรครับ ผมสงสัยวาทําถูกหรือไม รบกวนอาจารยชวย
แนะแนวตอดวยครับ ขอบคุณครับ
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๖๒

คําตอบ
การตามลมหายใจเขาและตามลมหายใจออก ตองมีจิต

เห็นการหยุดหรือดับไป (อนัตตา) ของลม คือธาตุหนึ่งของ
รางกายท่ีสูดอากาศเขา และเม่ือหายใจปลอยอากาศออก
ตองมีจิตเห็นการหยุดหรือการดับไปของลมคือธาตุหนึ่ง
ของรางกายที่ปลอยอากาศออก อยางนี้จึงจะเรียกวา กายา-
นุปสสนาสติปฏฐาน

อาการขนลุกทั่วรางกาย เปนตัวบงชี้ว า สติเคลื่อน
ออกไปจากการดูลมที่เขาออกรางกาย จิตจึงไประลึก (สติ)
อยู กับอาการขนลุก ผู รู นิยมกําจัดอาการขนลุกดวยการ
บริกรรมวา “ขนลุกหนอๆ ๆ ๆ ๆ” จนกวาอาการขนลุก
จะดับไป แลวเอาใจไประลึกอยูกับลมเขาออกดังเดิมท่ีทําอยู

๓๓. เริ่มเห็นธรรม

คําถาม
ผมไดมีโอกาสฟงธรรมจากซีดีของอาจารยหลายเร่ือง

และหลายวาระ รูสึกเขาใจในธรรมะของพระพุทธองคไดมาก
ยิ่งขึ้น ตองขอกราบขอบพระคุณอาจารยไว ณ ที่นี้ สําหรับ
ธรรมทานที่อาจารยไดกรุณาแบงปนให อยางไรก็ตาม ผมยัง
คงมีปญหาในการปฏิบัติธรรมและการนําธรรมะของพระ-
พุทธองค เขามาปรับใชแกไขทุกขของตน และของบุพการี

งอ

ยู

ลาย ื่
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๖๓

จึงใครขอกราบเรียนถามเปนธรรมแกทานจากอาจารย เกี่ยว
กับปญหาเหลานี้ ดังตอไปนี้

๑. ผมเปนแพทยที่ รพ.รัฐแหงหน่ึงมาตลอด ๘ ป แต
ชวง ๒ ปที่ผานมา ไดเริ่มสังเกตเห็นความไมเที่ยงของวัฏ
สงสาร ที่มนุษยทุกคนตองพบพานอยางเลี่ยงมิได ผมจึงได
เร่ิมฝกปฏิบัติธรรม (โดยไมมีครูบาอาจารยเลย) แตอาศัยการ
ฟงและอานหนังสือธรรมะของอาจารยหลายๆ ทาน ทุกๆ วัน
อยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอาจารยในสายหลวงปูชาและ
หลวงพอสุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ และเริ่มตนสวดมนตและ
รักษาศีลหา รวมไปถึงการฝกนั่งวิปสสนากรรมฐานตามหลัก
สติปฏฐานสี่ โดยฝกปฏิบัติทุกๆ วัน วันละอยางนอย ๕๐-๖๐ 
นาทีขึ้นอยูกับโอกาส เทาที่ผานมา ผมไมแนใจวาตนเองไดมี
ความกาวหนาไปบางหรือไมในการเจริญสติ บอยครั้งก็ไมแนใจ
วาคิดไปเองหรือไม โดยรูสึกวาผมขับรถดวยความใจเย็นขึ้น
มีเมตตาใหทางแกผูอื่น ไมลุแกโทสะเหมือนอยางเคย รูสึก
ตนเองโลภนอยลงไปมาก ผมไดเลิกทํางาน part-time
รพ. เอกชนไปท้ังหมด ลมเลิกความต้ังใจท่ีอยากร่ําอยากรวย 
ดวยเห็นวาเงินเปนเพียงทรัพยภายนอก มิใชอริยทรัพยที่
แทจริง และอยากใชเวลาอยูกับครอบครัว อบรมสั่งสอนบุตร
ใหเปนคนดีมีศีลธรรม แตก็ยังมีบอยครั้งเชนกันที่สติตามดู
อารมณไมทันเกิดความโกรธเปนระยะๆ ได อยางไรก็ตาม
เวลาน่ังกรรมฐาน ผมก็ไมเคยเห็นนิมิตอันใดๆ เลย มีแต
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๖๔

รูสึกสงบเย็นเปนบางครั้ง รูถึงความฟุงเปนระยะๆ จึงเริ่ม
ลังเลสงสัยวา อันที่จริงแลวผมมีความกาวหนาในการเจริญ
สติบางหรือไม จึงใครขอคําแนะนําในการปฏิบัติตนใหมี
ความกาวหนาในธรรมตอไปจากอาจารยครับ

๒. ปจจุบันคุณพอของผมมีอายุราว ๗๒ ป แตยังคง
ทํางานเปดบริษัทรับเหมากอสรางเล็กๆ อยู เน่ืองจากยังคงมี
หน้ีสินอยูมากมาย คุณพอทานไดทําอาชีพนี้มาตั้งแตผมยัง
เล็กๆ ตลอด ๔๐ ปที่ผานมา ผมเห็นกิจการของทานลมลุก
คลกุคลานลมละลายแลวกล็กุข้ึนมาใหม  แลวกล็มอกี  อยางนอย 
๓ รอบแลว เปนอยางนี้เกือบทุกๆ ๑๐ ป อันเนื่องมาจากถูกเขา
เบี้ยวคากอสรางเปนสวนใหญ แลวก็แกไขปญหาผิดวิธีดวย
การกอหน้ีใหมไปโปะหนี้เกาอยางนี้เรื่อยมา ในขณะนี้ ที่ทาน
กําลังพยายามลางหนี้เดิม ก็เริ่มปรากฏเหตุแบบเดิมๆ อีก แลว
ทานก็จะแกไขปญหาแบบเดิมอีก ดวยการกูหน้ียืมสินเพ่ิมอีก 
ทานไดเคยขอยืมเงินของผมไปหลายแสนบาท แลวตอนน้ีก็
เริ่มทยอยมายืมอีกเปนระยะๆ สวนใหญผมก็ไดใหไปแมรูวา
อาจไมไดเงินคืน ดวยความรูสึกวาผมเปนหนี้บุญคุณของบิดา
มารดาผูใหกําเนิดอยางสูงสุด ใชคืนอยางไรก็ไมหมด แตอีกใจ
หนึ่งก็รูสึกวากิจการของทานน้ันกําลังจะลม ในขณะท่ีรายได
ของผมก็ไมไดมากมายในระดับที่จะเขาไปประคองกิจการ และ
หนี้สินอันมากมายของทานได อีกทั้งมีคาใชจายในสวนตน
และบุตรธิดาอีกพอควรที่ตองดูแล ผมรูสึกมี conflict อยูในใจ
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๖๕

ระหวางความรูสึกวา เราตองกตัญูตอบิดามารดาของตน
ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต และความรูสึกเห็นแกตัว (การ
ไมใหยืมเงิน) ผมไดเคยพยายามชักชวนทานเขาวัดฟงธรรม
แตทานก็ไมสนใจ ขณะน้ีทานก็ไดเพียงแคทําบุญใสบาตร
พระสงฆในตอนเชาเทานั้น ผมจึงใครขอคําชี้แนะของอาจารย 
ในการแกไขปญหานี้ ผมควรจะทําอยางไรดี

๓. ผมอยากตอบแทนบุพการี ดวยการชักชวนทานให
เขาถึงธรรมของพระพุทธองคเทาที่จะทําได ผมเคยนิมนต
พระสงฆจากวัดหนึ่งมาเทศน และสอนปฏิบัติธรรมเจริญ
กรรมฐานท่ีบาน แตทานก็ดูไมสนใจเทาไรนัก ผมไดลองมอบ 
DVD และ CD ธรรมะใหทานไป แตทานก็ไมเคยเปดฟง ผม
จึงใครขอคําชี้แนะของอาจารยในการชักชวนทานเขาสูเสน
ทางแหงธรรม เพื่อเปนเคร่ืองปกปองตัวของทานเองจากการ
ตกไปสูอบายภูมิดวยครับ

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานอาจารย เปน
อยางสูงมา ณ ที่นี้ บางคําถาม ผมอาจไมสามารถเรียบเรียง
เปนคําพูดที่กระชับหรือเขาใจงายๆ ได ตองกราบขอประทาน
อภัยและอโหสิกรรมจากอาจารยมาพรอมนี้ดวยครับ หากวา
กระผมไดลวงเกินทานอาจารยไปในสวนใด ขอใหอาจารยได
โปรดกรุณาอโหสิกรรมใหกระผมดวยครับ
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๖๖

คําตอบ
(๑) คําวา “วัฏสงสาร” หมายถึงการเวียนวายตายเกิด

ของสัตว อยูในภพตางๆ ที่เปนกายหยาบและกายทิพย
มนุษยสวนใหญตองนําพาชีวิตไปสูภพตางๆ ตามแรงผลัก
ของกรรม ตามท่ีบอกเลาไปเปนส่ิงที่เกิดข้ึนกับปญญาของ
ผูถามปญหา ที่เขาถึงความจริงบางอยางได แตยังไมถึงขั้น
ที่จะทําใหชีวิตเปนอิสระจากกิเลสท่ีผูกมัดใจ (สังโยชน) ดังนั้น 
ผูไมประมาทจึงเรงความเพียร ฝกจิตใหมีกําลังสติและกําลัง
ปญญาเห็นแจง ใหกลาแข็งมากยิ่งขึ้น แลวโอกาสท่ีจิตจะ
เปนอิสระจากส่ิงเศราหมองยอมเกิดขึ้นได โดยเฉพาะความ
โกรธเปนกิเลสตัวใหญ ที่มีกําลังผลักดันจิตวิญญาณไปสูภพ
นรกได ดังนั้นควรกําจัดใหหมดไปดวยการใหอภัยเปนทาน
ใหอภัยในทุกเหตุที่ทําใหขัดใจ แลวอารมณสงบและเย็น
(เมตตา) จึงจะเกิดขึ้นกับดวงจิตได อน่ึง การไมเห็นนิมิตใดๆ 
ถือวาเปนสิ่งดี ไมตองเสียเวลามาทําใหนิมิตนั้นหมดไป กลาว
โดยสรุปแลว การพัฒนาจิตของผู ถามปญหา ไดมรรคผล
กาวหนาอยางนอยตองพัฒนาจิตใหเปนอิสระ จากความโลภ 
ความโกรธ และความหลง แลวจะหนีอบายภูมิได

(๒) ผูเปนลูกตองทําความดีใหมีมาก จนพอศรัทธาใน
ตัวลูกใหไดกอน แลวลูกจึงจะสามารถชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตใหกับผู ที่เปนพอได อานิสงสของการทําบุญใส
บาตรในตอนเชา ยังไมใหญเทากับอานิสงสที่เกิดขึ้นจากการ
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สวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตแลวเจริญอานาปานสติ
อยางนอยคร่ึงชั่วโมงหรือมากกวา เม่ือทั้งสองกิจกรรมแลว
เสร็จ ตองอุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรมนายเวรทุกครั้ง ผูที่มี
ศรัทธา มีสัจจะ และปฏิบัติไดถูกตรงตามนี้ ยอมมีโอกาส
พนไปจากหน้ีเวรกรรมท่ีกําลังเสวยอยู

สวนการใหทรัพยกับพอนั้น เปนสิ่งที่ผู มีความกตัญู
กตเวทีควรกระทํา แตทําแลวตองไมเบียดเบียนตัวเอง การ
กระทําในลักษณะน้ีจึงจะไดบุญ ผูรู จริงแทนิยมแสวงหาอริย
ทรัพยที่มีจิตเปนอิสระจากสมมุติทั้งปวง

(๓) ศรัทธาในความดี เปนตนเหตุแหงการเขาใกลพูดคุย
ไตถามกับผูทรงคุณธรรม หรือฟง CD หรือดู DVD ดังนั้น
ผูรูจงึนิยมทําเหต ุ(ศรทัธา) ใหเกดิขึน้ไดกอน แลวความดงีามทัง้
หลายจงึจะเกดิตามมาภายหลัง สดุทายไมมโีทษใดๆ ตอกนัครบั
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๖๘

๓๔. แพใจตน

คําถาม
ดิฉันไดฝกปฏิบัติธรรมเองที่บาน ตั้งแตเดือนมิถุนายน 

๒๕๕๕ ที่ผานมา โดยการสวดมนตและนั่งสมาธิ ซึ่งการนั่ง
สมาธินั้น ไดหลักมาจากหนังสืออานาปานสติของพระอาจารย
มิตซูโอะ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี และลองปฏิบัติดูดวย
ตนเองที่บาน แตมีความรูสึกวายากมาก ไมสามารถทําได
อยางที่ทานไดแนะนําไวในหนังสือซึ่งเปนการเนนวิปสสนา
เชน การใชปติมากําหนด เปนตน คะ

จากนั้น ไม นานมานี้ ได พบหนังสือเกี่ ยวกับการนั่ ง
กรรมฐาน ของหลวงพอสุธีร  ชาคโร วัดปาเหลากกหุ ง 
จ.ขอนแกน ซึ่งเนนหนักไปทางนั่งใหเห็นทุกขเวทนา ตองนั่ง
ไมขยับขา ๓ ชม. ขึ้นไป ซึ่งก็ทําไมไหวอีกคะ ซึ่งนั่งไดอยางมาก
สุดก็ ๒ ชม.ครึ่ง คะ 

รบกวนถาม
๑. ดิฉันควรจะปฏิบัติอยางไรดีคะ ควรจะใชการปฏิบัติ

อยางไรจึงจะเหมาะแกตนเอง คะ
๒. ดิฉันเคยไดรับรู มาวาคนเรามีจริตตางกันไป ดิฉัน

ควรคนหาจริตของตน แลวจึงคอยหาทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับตนเองหรือไมคะ

๓. ถาเปนอยางใน ขอ ๒ แลวดิฉันจะทราบไดอยางไรคะ
วาดิฉันมีจริตอยางไร รบกวนทานอาจารยแนะนําดวยคะ
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คําตอบ
(๑) ควรใชพุทโธมาเปนองคบริกรรม เมื่อใดท่ีจิตตั้งมั่น

เปนสมาธิที่สมควรแลวจึงนําจิตไปพิจารณาสติปฏฐาน ๔
ในภายหลัง

(๒) จริตของคนมี ๖ อยาง (ราคจริต โทสจริต โมหจริต 
สัทธาจริต พุทธิจริต และวิตกจริต) ทั้ง ๖ อยางของจริตน้ัน
เหมาะที่จะใชอยางใดอยางหนึ่งในอรูป ๔ มาเปนองคบริกรรม 
แลวจิตจึงจะมีโอกาสตั้งม่ันเปนสมาธิได พิสูจนดูสิครับ

(๓) แนะนําแลวในขอ (๒)

๓๕. ตองเอาชีวิตแลกธรรม

คําถาม
หนมูคีาํถามอยากจะสอบถามเพ่ือความกระจางแจงแกจติ

ของหนู ที่ตอนน้ีมีคําถามแตมิไดคําตอบนะคะ
หนูไดไปน่ังวิปสสนากรรมฐานท่ีวัดอัมพวัน เปนเวลา

๘ วัน หนูไดอานหนังสือสวดมนตของหลวงพอจรัญ วานิ่งได
ทนไดจะดีเอง หนูไดอานหนูก็สัญญาวาหนูจะอดทนจะน่ังแลว
ไมขยับจนกวาจะหมดเวลา แตเม่ือหนูไดนั่งไปวันแรกกับวันที่
สองหนูไมสามารถทนได

มาวันที่สามหนูตัดสินใจแนวแนวาวันนี้จะไมขยับ เมื่อ
ถึงเวลาหนูไดนั่งสมาธิ ขณะน่ังเวทนามีมากจนหนูตัวสั่น
เหงื่อออกมาก มีความรูสึกทรมานอยางมาก ใจบอกวาใหขยับ

๖๙

ธได พสูจนดูสครบ

พือ่ความกระจางแจงแกจติ
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๗๐

แตหนูไมขยับ ใจก็หวนคิดวาเราไปทําอะไรทําไมมันถึงได
ทรมานขนาดน้ี 

หนูก็เพงไปที่เวทนาและ จี้ตามเวทนาที่ปวดนั้น แลวนึก
แตวาคลายหนอๆ ๆ ๆ จนถึงชวงนึงหนูแทบทนไมไหวแต
จิตนึกไปถึงคําของหลวงพอจรัญ วาถานั่งแลวจะตองตาย
ก็ใหตายไป หนูก็บอกกับตัวเองวา ถาจะตายก็ตายอยากได
เอาไปเลย เราใหชีวิตน้ียกใหแลว แลวรางกายหนูก็ระเบิด
อธิบายไมถูก เย็นไปทั้งกาย มีความสุขมาก แลวขณะนั้น
ในสมองก็ปรากฏภาพในอดีต ที่ญาติๆ กับหนูเคยทําบาป
เอาไว โดยไมรู ว าทําแบบน้ันแลวมันบาปไหลออกมาวา
หนูใช ก านมะยมไปหวดปลาเข็มบางตัวสลบบางตัวตาย
และเอาไมแบตไปตีแมลงปอจับใสถุงตาขายเลน อีกไมนาน
พระอาจารยก็บอกใหคลายสมาธิคะ 

๑. หนูอยากทราบวาอาการท่ีหนูเปนตอนน่ังวิปสสนา
กรรมฐานคืออาการอะไรคะ แลวอาการนี้จะกลับมาอีกไหม 

๒. ตอนนี้ใครวาอะไรหนู หนูจะนิ่ง เสมือนอาการโกรธ
จะดับเร็วมากคะ แควินาทีเดียวท่ีเหมือนจะมีอาการโกรธ
เขามากระทบหนู อาการนั้นจะแวบหายไปทันทีคะ อาการ
แบบน้ีเขาเรียกวาอะไรคะ อาการน้ีจะหายไปไหมคะ หนู
อยากใหอยูกับหนูไปตลอดตองทําอยางไรคะ

๓. หนูอยากรู อดีตชาติของตนเองมาก หนูเพิ่งรู จัก 
ดร.สนองไดไมนานแตอานประวัติของ ดร.แลวอยากได
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๗๑

อภิญญาอยาง ดร. บางนะคะ จะเปนกิเลส หรือเปนมิจฉาทิฏฐิ 
หรือไมคะ

๔. ไหวพระจําเปนตองจุดธูปหรือไมคะ แลวที่บานหนู
ตองไหวบรรพบุรุษ ตองสั่งฆาเปดฆาไกเพื่อเซนไหวบรรพบุรุษ 
เสร็จแลวจึงอัญเชิญอากง อามามาที่บาน มารับของเซนไหว
นะคะ จะบาปไหมคะ หนูกลัวบาปและไมเห็นดวย และหนูไมคิด
จะกินสัตวมีขาอีกเลยนอกจาก ไขและสัตวทะเลเทานั้นคะ

๕. เวลานั่งสมาธิหนูไมมีนิมิตอะไรเลย อยางนี้ดีหรือ
ไมคะ 

๖. การที่เราถือศีล ๕ แลว เผลอไปฆาหมัด ศีล ๕
ของหนูจะเปนอะไรไหมคะ แลวมีวิธีแกให ศีลของหนูไม
มัวหมองไหมคะ ถามดกัดเราแลวเราไปลูบแลวมดตัวเล็ก
มาก เราแคจะจับออกหรือลูบออกไปไมใหกัดเราแลวพอดู
ที่มือเรามดไดตายแลว แตเราทําไปไมเจตนาอันนี้บาปไหมคะ 
หรือใหเขากัดเราไปเร่ือยๆ แลวเพงสมาธิไปที่ๆ เจ็บ แลว
กําหนดวาปวดหนอไปเรื่อยๆ คะ ตอนนี้หนูกลัวบาปกลัวกรรม
มากคะ 

๗. พระโสดาบันทําไดยากไหมคะ หนูจะพยายามเทาที่
บุญบารมีหนูจะสามารถทําได แตหนูอยากรูขั้นตอนการจะ
ทําใหไดนะคะ หนูไมอยากเกิดมาแลวคะ

๘. ตอนนี้หนูไดมานั่งวิปสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุฯ 
คณะ ๕ แลวนะคะ ถึงไดรูจัก ดร.สนองคะ 
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คําตอบ
(๑) ตามที่บอกเลาไป จิตของผูถามปญหาไดเขาถึงความ

ตั้งม่ันเปนสมาธิสูงสุด (อัปปนาสมาธิ) หรือเปนสมาธิระดับ
ฌานนั่นเอง การไปเห็นปลาเข็มถูกหวดดวยกานมะยม หรือ
เห็นแมงปอถูกตีดวยไมแบตมินต้ัน ยังมีโอกาสเกิดขึ้นไดอีก
หากปลาเข็มและแมงปอยังไมเลิกจองเวร ผูรูจึงชี้แนะใหอุทิศ
บุญกุศลใหกับสัตวที่ถูกเห็น ทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมแลวเสร็จ

(๒) อารมณโกรธหายไปรวดเร็วเปนส่ิงท่ีดี สาธุ เม่ือมี
เหตุขัดใจเขากระทบจิต แลวอารมณโกรธไมเกิดขึ้นน้ันดีที่สุด 
ทั้งนี้เปนดวยเหตุจิตมีกําลังสติกลาแข็ง สามารถระลึกไดทัน
ทุกสิ่งที่เขากระทบจิต แลวปญญาเห็นแจงเห็นสิ่งกระทบ
ดับไป (อนัตตา) ตามกฎไตรลักษณ หากผูถามปญหาปรารถนา
เขาถึงภาวะเชนนี้ ตองพัฒนาจิตใหมีกําลังของสติ และมีกําลัง
ของปญญาเห็นแจงใหกลาแข็งยิ่งข้ึน

(๓) การอยากรูอดีตของตัวเองถือวาเปนมจิฉาทฏิฐิ เพราะ
รู แลวมิไดเปนเหตุนําชีวิตไปสู ความพนทุกข ผู รู จริงจึงไม
แนะนําใหผูใดมีความปรารถนาเชนนี้

(๔) ไหวพระไมจําเปนตองจุดธูป เพราะควันจากธูปทําให
อากาศเกิดมลภาวะ การส่ังใหผูอื่นฆาสัตวเพื่อจุดประสงคใด
ก็ตาม ถือวาผู สั่งฆาเปนตนเหตุของการประพฤติผิดศีลขอ
ปาณาติบาต ใหผลเปนบาป อนึ่ง ผูถามปญหาไมประสงค
บริโภคเน้ือสัตวตามที่บอกเลาไป แมมิไดเปนผูสั่งใหฆา แต
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ยังมีสวนรวมในอกุศลกรรมท่ีเปนเขาฆาน้ัน ยอมรับผลของ
บาปนั้นดวย

(๕) ดีครับ
(๖) การทําใหทั้งหมัดและมดตองตายจากไป ยังถือวา

มีศีล ๕ ขาดทะลุ แมมิไดมีเจตนาทําใหสัตวตองตาย แตหาก
สัตวนั้นยังจองเวรกับผูที่ทําใหเขาตองตาย ผูถูกจองเวรยัง
ตองรับผลของบาปนั้น ผู รู ไมหนีหนี้เวรกรรม แตผู รู นิยม
ชดใชหนี้เวรกรรมจนกวาจะหมดส้ิน

(๗) การพัฒนาจิตใหเขาถึงความเปนอริยบุคคลข้ันตน 
สามารถทําไดงายตอเม่ือมีบุญบารมีเกาสั่งสมมามาก ตรงกัน
ขาม ทําไดยากหากมีบุญบารมีเก าสั่งสมมานอย ดังนั้น
เนยยบุคคลจึงไมยอทอตอการพัฒนาชีวิต จนกวาจะพนไป
จากภาวะความเปนปุถุชน แมเปนพระโสดาบันยังตองเกิด
อีกครับ

(๘) เปนเพียงบอกเลาสู กันฟง มิไดถามปญหาจึงไมมี
คําตอบ
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๓๖. ใครเห็นผิด

คําถาม
หนูขอกราบไหวพระคุณของอาจารยที่มีใหกับเพื่อน

มนุษยทุกคน และขออนุโมทนาบุญกับอาจารยที่ ได บอก
ทางดําเนินของชีวิตทางสายเอกของคนที่ไดโอกาสเกิดมา 
ซึ่งคําสอนคําบอกกลาวของอาจารยทําใหหนูหันมาบอกใจ
ตนเอง ไดสวดมนต ไหวพระ กําหนดลมหายใจ หลังเลิก
จากทํางานในแตละวัน หนูอยากถามอาจารยวาถาชาตินี้หนู
จบชีวิต แลวถายังไมมีดวงตาเห็นธรรมแตมีความต้ังใจจะตาม
ขึ้นไปฟงธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อทางสิ้นสุดของกิเลส
ของชีวิตบนสวรรคเบื้องบน หนูตองปฏิบัติตัวและเตรียม
ตัวอยางไรคะ หนูขอกราบไหวขอบพระคุณอาจารยดวยความ
เคารพอยางสูง

คําตอบ
การมีดวงตาเห็นธรรม จะเกิดขึ้นไดตองมีเหตุปจจัยลงตัว 

เหตุคือมีจิตพิจารณาธรรมโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) หรือ
นําตัวเองเขาปฏิบัติธรรมใหถูกตรงตามธรรมวินัย สวนปจจัย
คือบุญบารมีเกาที่ทําสั่งสมไวในดวงจิตแตครั้งอดีต เมื่อใดท่ี
เหตุปจจัยลงตัวแลว โอกาสเกิดดวงตาเห็นธรรมยอมมีความ
เปนไปได และคนฉลาดยอมทําเหตุปจจัยใหถึงพรอมในชาติ
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ปจจุบัน การเกิดเปนมนุษย เปนความปรารถนาของหมูเทวดา 
ผูหวังพัฒนาจิตไปสูความพนทุกข เพราะภพมนุษยมีปจจัย
พร่ังพรอมในการพัฒนาจิต อน่ึงการไปเกิดในเทวโลกน้ัน ตอง
ประพฤติเหตุใหตรงคือบําเพ็ญทาน และรักษาศีลใหอยูกับใจ
ทุกขณะตื่น

๓๗. คุมอารมณไมได

คําถาม
ขอโอกาสสอบถามทานอาจารยดังนี้ครับ
๑. ทําไมเวลาผมโมโห จึงควบคุมอารมณไมคอยได

เชน เวลาสอนการบานลูก (อายุ ๘ ขวบ เขามีปญหาขาด
สมาธิ ไมคอยนิ่ง ไม focus หมอบอกวาเปนกลุมสมาธิสั้น
แตไมรุนแรง) แลวเขาไมเขาใจ ผมจะขึ้นเสียงดัง และตะคอก
ใส ซึ่งผมก็รูสึกแยมากๆ ที่ทําแบบน้ีตอลูก หรือบางทีเขาบนๆ 
เรื่องท่ีไดไมดังใจ ไมยอมหยุด ผมรําคาญก็จะตะคอกเสียงดัง
ใสเขา เขาก็จะสะดุง และตกใจกลัว บางครั้งก็รู สึกเวลามี
ความโกรธ แตมันเหมือนควบคุมตัวเองไมได มันตองแสดง
ออกมา ผมคิดวาสวนหนึ่งอาจจะเกิดจากความเครียดเรื่องงาน 
ที่สะสม ทําอยางไรจึงจะลดความโกรธลงไดครับ 

๒. ตอนผมบวชเปนพระ เมื่อ ๑๐ ปที่แลว ในกุฏิหอง
ที่นอน มีกลองยาที่ญาติโยมถวาย วางทิ้งไวกอนที่ผมจะบวช
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และมาอยูที่หองนี้ ผมไดหยิบยาดมจากกลองนั้นมาใชหนึ่ง
หลอด โดยไมไดบอกพระพี่เลี้ยง หรือพระอาจารยที่ดูแล
อยางนี้อาบัติและบาปไหมครับ และจะแกไขไดอยางไรครับ 

๓. ผมไดเคยฟงการบรรยายของอาจารยจากซีดี และ
เคยพูดกับญาติๆ วา “อาจารยบรรยายสนุกดี แตบรรยาย
เร่ืองประสบการณ ไมไดสอนวิธีปฏิบัติ เชนไมไดบอกวา
จะตองอยางไรจึงมีความเห็นถูก เห็นตรง หรือทําอยางไร
ในการนั่งสมาธิ จึงจะไดบรรลุญาณ ฯลฯ” เชนนี้ ผมรูสึกวา
เปนความผิด เปนการนินทาครูบาอาจารย 

คําตอบ
(๑) ควบคุมอารมณไมไดเปนเพราะจิตขาดสติกํากับ

ผูมีสมาธิสั้นสามารถฝกใหมีสมาธิยาวได ดวยการสวดมนต
ก อนนอน หลังสวดมนตใหเอาจิตจดจออยู กับลมหายใจ
เขา - ออก นานประมาณ ๓๐ นาที หรือมากกวา เม่ือกิจกรรม
ทั้งสองแลวเสร็จ ตองอุทิศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวรทุกคร้ัง 
หากผูภาวนามีสัจจะและทําตามวิธีที่เสนอแนะใหไดทุกวัน
โอกาสท่ีจิตจะตั้งม่ันเปนสมาธิยาวนาน ยอมเกิดข้ึนได

ผูถามปญหาตั้งใจจะลดความโกรธลงใหได ตองมีศีล ๕ 
คุมใจ มีกาย วาจา ใจ ตรงกัน แลวใหอภัยเปนทานใหได
ทุกครั้งที่มีเหตุขัดใจ จิตยอมสงบเย็นและเมตตาจะเกิดและ
สั่งสมอยูในดวงจิต

เ
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(๒) บาปโดยมิไดเจตนา บาปเชนนี้จะหมดไปไดตองขอ
ขมาตอสิ่งศักด์ิสิทธิ์ และตองทําใจใหมีศีล ๕ และมีสัจจะอยู
ทุกขณะต่ืน

(๓) คําวา “ความเห็นถูกตรง” ตองถามวาถูกตรงของใคร 
หากเปนความเห็นถูกของพระพุทธโคดมแลว ความเห็นนั้น
ตองถูกตรงตามธรรมท่ีเปนจริงข้ันปรมัตถสัจจะ และการจะ
เขาถึงความเห็นเชนนี้ได ตองปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ตาม
แนวสติปฏฐาน ๔ แลวโอกาสที่จิตจะเขาถึงปญญาเห็นแจงจึง
จะเกิดขึ้น ผูมีปญญาเห็นแจงอยูในดวงจิต เปนผูมีความเห็น
ถูกตรงตามธรรม ดังนั้นการปรามาส (ดูถูก) ผูทรงคุณธรรม 
ผูปรามาสยอมแพภัยตัวเองดวยเดชของศีล (ผูถูกปรามาส) 
เปนตนเหตุ ผูตอบปญหาไดยกโทษใหกับผู ถามปญหาแลว
สบายใจได

๓๘. ปฏิบัติธรรมผิดทาง

คําถาม
ผมไดทิ้งงานทางโลก ไปอยูปฏิบัติธรรมท่ีวัดเปนเวลา

๘ วัน ๗ คืน ดวยความต้ังใจอยางมาก เจริญสติตลอดเวลา
นั่งสมาธิ เดินจงกรม เหนื่อยมากก็นั่งเฉยๆ แตทําความรูสึกตัว
ใหมีสติตลอดเวลา วันละ ๑๘ ชั่วโมง เวลาน่ังสมาธิใชวิธีดู
ลมหายใจท่ีมากระทบโพรงจมูก ภาวนา พุท-โธ ผลท่ีเกิดขึ้น
วันแรก รูสึกตึงและปวดเล็กนอยบริเวณขมับและระหวางคิ้ว
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วันที่ ๒ มีอาการปวดเกร็งท่ีสมองบริเวณขมับและหนาผาก
อยางมาก วันที่ ๓ นั่งสมาธิไมไหวเนื่องจากปวดมาก คือ
ไมตองใหนั่งสมาธิแคหลับตาแลวคิดวาจะดูลมหายใจก็ปวด
แลว วันที่ ๔ ทอมาก ฟุงมากคิดหาวิธีนั่งสมาธิแบบอ่ืน เพราะ
คิดวาที่ผานมาคงเพงลมหายใจมากไป แตการเดินและการ
เจริญสติอยางอื่นยังทําอยู วันที่ ๕ นั่งสมาธิโดยดูลมหายใจ
แตดูแบบเบาๆ เบลอๆ ก็จะไมปวด แตพอจิตเริ่มแนบกับ
ลมหายใจก็ปวดอีก หรือถาดูเบาๆ มากก็จะเผลอจิตเขาสู 
ภวังค (หลับ) วันท่ี ๖ ตัดสินใจไมดูลมหายใจ ใชวิธีนั่งเฉยๆ
ไมคิดอะไร แตพอเริ่มน่ิงก็เริ่มเห็นลมหายใจ อาการปวดสมอง
ก็เริ่มเขม็งเกลียวข้ึนมาอีก ตองคอยขยับกลามเน้ือบริเวณ
ใบหนาและหนาผากเพื่อไลออกไป และทําอยูอยางน้ีจนครบ
๘ วัน จิตไมไดนิ่งจนเขาสมาธิได เนื่องจากตองคอยไลอาการ
ปวดเปนชวงๆ จนออกจากวัดกลับบาน ขณะขับรถถาขับนิ่งๆ 
แบบมีสมาธิในการขับอาการปวดท่ียังคางอยูก็ยังคอยปรากฏ
เปนชวงๆ ที่เลามาท้ังหมด อยากจะถามอาจารยวา

๑. การดูลมหายใจเปนวิธีที่ไมเหมาะกับผม หรือวาผม
เร่ิมตนปฏิบัติดูลมหายใจโดยไมถูกวิธีเลยทําใหปวด

๒. ถาผมจะทดลองปฏิบัติดวยวิธีอื่น คือการเพงกสิณสี 
โดยอานจากตําราแลวทาํ ไมมอีาจารยคอยดแูลจะเกดิอนัตราย
หรือไม ถาทําเองได อาจารยมีขอแนะนําอะไรบาง ควรระวัง
อะไรบาง
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คําตอบ
(๑) การเจริญสมถกรรมฐาน ตองทําใหถูกกับจริตของ

ผูภาวนา แลวอาการที่เกิดจากมารจะไมเขามารบกวน ฉะน้ัน
ควรเปลี่ยนไปใชการบริกรรมอยางอื่น เชน นั่งหลับตาแลว
กําหนดอากาศเปนชองวางที่ไมมีสิ้นสุดเปนอารมณ วิธีการน้ี
เหมาะกับทุกจริตของคน สามารถทําใหจิตตั้งม่ันเปนสมาธิได 
การภาวนามิไดทําเฉพาะอิริยาบถน่ังเทานั้น ทุกอิริยาบถ
สามารถนํามาใชภาวนาได

(๒) จะใชกสิณสีใดสีหนึ่ง (สีเขียว สีเหลือง สีแดง
สีขาว) ยอมทําได หากนํามาบริกรรมแลว ทําใหจิตตั้งม่ัน
เปนสมาธิ กสิณสีนั้นยอมเหมาะกับผูถามปญหา ตรงกันขาม 
หากใชกสิณสีมาบริกรรมแลว จิตไมตั้งม่ันเปนสมาธิ ควรเลิก
วิธีการเชนนั้น และไมเปนอันตรายแตอยางใดกับผูมีสภาว
ธรรมในทางโลก

๓๙. ผมมีทุกขมาก

คําถาม
ผมเริ่มปฏิบัติธรรม ๔ ป แตมีความเพียรนอยทําใหมี

ปญญานอย เกิดปญหามีทุกขมาก จึงขอคําแนะนําจากอาจารย 
ดังน้ีครับ

ยรนอยทําใหมี
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๑. ผมมีความทุกขที่เกิดจากการใชชีวิตในสังคม ผม
รูสึกไดถึงการถูกกระทําจากบุคคลรอบตัวท่ีไมเหมาะสม เชน 
การพูดจาดูถูก พูดจาไมดี ปฏิบัติดวยอยางไมดีเปนตน โดย
ผมสังเกตวา การถูกปฏิบัติในแตละคนจะไมเหมือนกัน เชน
หากเปนคนที่ดูนาเกรงขาม ก็จะไมถูกตอวามากเทาคนท่ีดู
ออนโยน หรือมีเมตตาหรือเปนคนไมสูคน เพราะฉะนั้น ผม
ควรจะปฏิบัติตัวหรือวางใจอยางไรตอเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือ
ทั้งหมดเกิดจากวิบากกรรมใดๆ ของผม ทําใหไดรับผลเชนนี้

๒. การสรางบุคลิกใหมีผู ใหความเคารพ ปฏิบัติดวย
อยางเสมอกัน ไมถูกดูถูกดูแคลน มีความนาเช่ือถือ ควรจะ
ตองใชหลักธรรมขอใดครับ

๓. พี่สาวของผมมีปญหาอกหัก และไมสามารถปลอยวาง
จากแฟนคนดังกลาวได ทําใหเปนคนเครียด นอนไมหลับ
กินยาประชดชีวิต ออกจากงาน มีความเชื่อเรื่องโชคลาง
และการพยากรณดวงชะตา บูชาพระราหู บางอยางมีความ
งมงายมาก ไมเชื่อคนใกลตัวที่เปนหวง มีพฤติกรรมหลาย
อยางนาเปนหวง ทําใหผมและแมไมสบายใจเปนทุกข ในฐานะ
ที่ผมเปนนอง ผมจะมีวิธีใดที่จะชวยไดหรือไม อยางไรครับ 
เพราะหากจะใชคําวาสัตวโลกยอมเปนตามกรรม แตในฐานะ
คนในครอบครัวเดียวกัน หากปลอยไปเร่ือยๆ ไมสรางเหตุที่
เหมาะสม ผมคงตองเสียพี่คนนี้ไปครับ

๔. มีปญหากันมากมายระหวางสมาชิกในบาน โดยเฉพาะ
ตั้งแตพอเสียไป ไดแก แมกับปา ปากับนองผม พี่สาวกับ
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นองสาว ถึงขนาดไมคุยกัน หรือถาพูดจะกระแทกใสกัน
ประชดประชัน เหลาน้ีมีเหตุจากอะไร และมีวิธีแกไขอยางไร
บางครับ หรือควรสรางเหตุอยางไรใหคนในบานปรองดองกัน

คําตอบ
(๑) ผูถามปญหาโชคดีที่มีครูอยูใกล ไมตองเดินทางไปหา

ครูที่อยู หางไกลที่ไหน ครูพูดจาดูถูก พูดจาไมดี เราจะไม
กลาววาจาเชนเขา แลวเราจะไมมีพฤติกรรมไมดีเชนเขา จะ
ทําอยางน้ีไดตองพัฒนาจิตตนเอง ใหมีสติระลึกไดทันเสียงท่ี
ไดยิน และมีปญญาเห็นถูกตามธรรม (มีสติสัมปชัญญะ)
เชนเดียวกันภาพท่ีเขากระทบประสาทตา (จกัขุประสาท) หาก
เปนภาพดี เราจะประพฤติเหมือนเขา แลวเราจะมีพฤติกรรมดี
เชนเขา ทั้งหมดนั้นเปนเหตุที่ทําได ทําใหเราไดพัฒนาจิต
ตนเอง จึงเรียกวาเปนผูมีโชคดี

(๒) ตองพัฒนาตนเองใหเปนผูมีศีล มีสัจจะ มีเมตตา
มีสติ และมีปญญาเห็นถูกตามธรรม คุมใจอยู ทุกขณะต่ืน
แลวความสมปรารถนาจึงจะเกิดขึ้นได

(๓) เอาพี่สาวเปนครูสอนใจตัวเอง วาเราจะไมทําตัวให
เปนคนเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เชนพี่สาว และเราจะไดไมตอง
เสวยอกุศลวิบากเหมือนเขา เรื่องของพ่ีสาวเปนเร่ืองของเขา 
จะมีพระพุทธเจามาโปรดสักกี่องคก็ไมสามารถชวยได พี่สาว
ตองบริหารจัดการชีวิตของตัวเองดวยตัวเอง ปญหาตางๆ
จึงจะหมดไปได ผูรูไมเขาไปกาวลวงในชีวิตของผูอื่น แตผูรู
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ดูเขาเปนครูไมดี ที่เราจะไมทําเชนเขา แลวเราจะไมเปน
เหมือนเขา

(๔) เรื่องที่บอกเลาไปมีตนเหตุมาจาก สมาชิกครอบครัว
ไมนําตนใหมีศีลคุมใจ ไมประพฤติเมตตาตอกัน อกุศลกรรม
จึงไดเกิดขึ้น และนํามาซ่ึงความไมปรองดองกัน (อกุศลวิบาก) 
เกิดขึ้นในบาน

๔๐. มันคืออะไรคะ

คําถาม
หนูมีขอคําถามท่ีตองการใหทานอาจารยชวยกรุณาให

คําแนะนํา ดังนี้คะ
ขณะน้ี หนูรู สึกวาแมกระท่ังจิตใจของเราเอง เรายัง

ไมสามารถบังคับ หรือส่ังใหมันเปล่ียนแปลงหรือคงท่ีไดเลย
แลวอยางน้ีเราจะสามารถบังคับหรือสั่งอะไรไดจริงบาง แลว
มันก็เกิดความรู สึกที่วาทุกอยางที่เราไดพบเจอมาบนโลกนี้
มันเปนเหมือนสสาร คลื่นพลังงาน หรือมวลอณูอะไรเล็กๆ
แคนั้น แทจริงโลกมันคืออะไรกันแน แลวสิ่งที่มากระทบกับ
ประสาทสัมผัสของเราท้ังหมดท่ีผานมา มันคืออะไรกัน แลว
ตัวหนูจริงๆ มันคืออะไร

ตอนนี้หนูกําลังเรียนอยูคะ พอคิดแบบนี้ หนูก็รู สึกวา
หนูกําลังเรียน มันก็มีตัวหนูเกิดขึ้นมาตัวหน่ึง ฉะนั้น บทบาท
ที่หนูสวมหนากากอยูตอนน้ี (รูสึกเหมือนคนกําลังแสดงละคร) 
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คือ ตองต้ังใจเรียนใหจบ แตในความรูสึกลึกๆ มันก็ยังรูสึกวา 
มันก็ไมใชตัวหนูอยูดี แลวสิ่งที่กําลังทําอยูมันก็ไมใชของจริง
อยูดี (คือสับสนยังไงบอกไมถูก และกําลังรูสึกงงๆ สิ่งที่เปน
ของจริงๆ มันคือ อะไรกันแน)

ตอนนี้ มันรูสึกเหมือนโลงๆ วางๆ นิ่งๆ ลอยๆ อยูยังไง
บอกไมถูกคะ ทราบแตเพียงวาทุกสิ่งที่ เกิดข้ึนนั้นถามัน
ไมมีเหตุมันก็ไมมีผล แลวจริงๆ หนูควรจะทําเหตุยังไงดี
กันแน หรือไมควรทําเหตุ หรือควรจะยังไงดี ไมรูเลยคะ

หนูจึงตองการเรียนถามทานอาจารยวา
๑. ที่รูสึกอยูในขณะนี้มันคืออะไรคะ
๒. แลวมันเปนความคิดความเห็นที่ถูกหรือไมคะ
๓. แลวแทที่จริง สิ่งจริงแท สิ่งที่เปนของจริง มันคือ

อะไรกันแนคะ
๔. หนูควรจะทํายังไงตอไปดีคะ
จึงเรียนมาเพ่ือทานอาจารยโปรดชวยกรุณาใหคําช้ีแนะ

ดวยคะ

คําตอบ
โลกคือที่เกิด ที่อยูอาศัย ที่ทํากิจกรรมของชีวิต
สิ่งที่มากระทบกับประสาทสัมผัสเรียกวา อายตนะ

ภายนอก ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่เขากระทบผิวกาย 
(เย็น รอน ออน แข็ง)
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ตัวของผูถามปญหา คือ รูปนามท่ีมาเกิดอยูในภพมนุษย
สิ่งที่ปรากฏอยูในภพตางๆ ของวัฏฏะ เปนเพียงสิ่งสมมุติ

ที่เกิดขึ้นชั่วคราวแลวหายไป ผูใดพัฒนาจิตจนเปนอิสระจาก
สมมุต ิยอมนาํพาชวีติพนไปจากการเวยีนตาย - เวยีนเกดิอยูใน
วัฏสงสาร หรือพูดไดในอีกแนวทางหนึ่งวา เปนผูที่พัฒนาจิต
จนหมดสิ้นจากอาสวะใดๆ ปนเปอน นั่นคือตัวจริงของผูที่
ปรารถนานําพาชีวิตไปสูความสูงสุด และผูถามปญหาจะพบ
กับตัวจริงของตนได ตอเมื่อตองกําจัดกิเลส (สังโยชน ๑๐)
ใหหมดไปจากใจ

(๑) ที่รูสึกอยูขณะน้ีคือความรูหรือปญญาท่ีเห็นผิดไปจาก
ความเปนจริงแท

(๒) การแสวงหาความรูที่ชาวโลกนิยมพัฒนากันคือ การ
ฟง การอาน ที่มีผูรูไมจริงมาบอกกลาว หรือเขียนไวในตํารา
คัมภีร (สุตมยปญญา) เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการฟงการอาน
ไปวิจัยเรียกวา จินตามยปญญา ความรูหรือปญญาทั้งสอง
ประเภทนี้ เขาถึงความจริงไดเพียงสภาวสัจจะ หรือความจริง
ที่ยังเปนสมมุติ แตมีคนจํานวนนอยพัฒนาจิตจนเขาถึงปญญา
สูงสุด (ภาวนามยปญญา) ยอมมีโอกาสเขาถึงความจริงแท
(ปรมัตถสัจจะ) ที่ไมเนื่องดวยกาลเวลา

คนท่ีมีปญญาทางโลกยอมรับวา ความจริงที่เปนสภาวะ 
เปนสิ่งท่ีถูกตอง สวนคนที่มีปญญาสูงสุด (โลกุตตรญาณ)
ยอมรับวา สภาวะสัจจะ เปนสิ่งที่ไมถูกตอง (มิจฉาทิฏฐิ) แต
ปรมัตถสัจจะเทานั้นถูกตอง (สัมมาทิฏฐิ) เพราะเปนความจริง
ที่ไมแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา
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(๓) สิ่งที่ เป นจริงแท คือ ปรมัตถสัจจะ หรือคือสิ่ง
(ความจริง) ที่พนไปจากสมมุตินั่นเอง

(๔) ควรพัฒนาปญญาเห็นถูกตามธรรมใหเกิดข้ึน ตอง
พัฒนาจิตตามแนวทางของวิปสสนากรรมฐาน

 
๔๑. พระบวชใหม

คําถาม
จากที่หนูเคยรบกวนถามทานอาจารยไปแลวในครั้งกอน 

กระทูที่ ๒๒๕๕ ครั้งนี้ หนูขอรบกวนอาจารยอีกเพียงเล็กนอย 
เพ่ือเปนประโยชนและเปนแนวปฏิบัติใหแกพระบวชใหม

เนื่องจากคราวกอนที่ถามทานอาจารยวา พระบวชใหม
จะยายวัดที่จําพรรษาเพราะวัดที่บวช และพระรวมวัดไมเอื้อ
อํานวยในการปฏิบัติธรรมตามที่ทานอาจารยไดเมตตาตอบ
คําถามวา ถาพระอุปชฌายอนุญาตก็ยายวัดท่ีจําพรรษาได

หนูขอรบกวนถามทานอาจารยดังนี้คะ
๑. หากพระอปุชฌายวดัทีบ่วชไมอนญุาตใหพระบวชใหม

ไปจําพรรษาท่ีใดเกิน ๖ วัน พระบวชใหมควรทําอยางไรดีคะ
เพื่อที่จะทําใหทานเปล่ียนความคิด และอนุญาตใหพระบวช
ใหมไปจําพรรษาที่อื่นเปนการชั่วคราวอาจจะแค ๑-๒ อาทิตย 
(เพราะพระอุปชฌายทานมีอายุมากแลว ทานมีความเช่ือเดิมๆ 
วาหากไปจําพรรษาท่ีอื่นเกิน ๖ วัน จะทําใหขาดพรรษาคะ)
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๘๖

๒. ถาพระอุปชฌายไมอนุญาตใหพระบวชใหมยายไป
จําพรรษาที่วัดอื่นเด็ดขาด พระใหมตองจําพรรษา ณ วัดเดิม
ที่พระรูปอื่นสูบบุหรี่ ปฏิบัติตนไมเหมาะสม ไมนั่งสมาธิ ไม
เจริญกรรมฐาน มีการจุดไฟเผาหญาในบริเวณวัด ทําใหพระ
บวชใหมไมสามารถน่ังสมาธิไดเลย

ขอความกรุณาจากทานอาจารยได โปรดใหแนวคิด
หลักคําสอนเพื่อเปนแนวทาง และกําลังใจใหแกพระบวชใหม 
เพื่อจะไดปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานการณ ที่เปนอุปสรรค
อันหนักหนวงที่พระบวชใหมตองเจอในปจจุบันนี้คะ

๓. พระบวชใหมบอกวาเวลาน่ังสมาธิในตอนกลางคืน
มักนั่งไดไมนาน บางคร้ังก็ปวดขา-ปวดเอว บางคร้ังก็ถูก
มดกัด บางครั้งก็งวงนอนจนทนนั่งสมาธิตอไมไหว ซึ่งกอนนั่ง
ทานก็ตั้งใจวาจะนั่งใหนานที่สุดแตก็ทําไมได ทําอยางไรจึงจะ
ทําใหพระบวชใหมนั่งสมาธิไดนานๆ ดับกิเลส ชนะเวทนา
ไดบางคะ

๔. ในการทีพ่ระบวชใหมจะบรรลุธรรมแตละข้ัน พระบวช
ใหมตองปฏิบัติตนยึดหลักธรรมคําสอนใด เพื่อที่จะบรรลุธรรม
ไดดวงตาเห็นธรรม (เพียงเล็กนอยก็ยังดีคะ) เพื่อเปนกําลังใจ
ใหพระบวชใหมในการปฏิบัติธรรมตอไปในอนาคต

๕. การปฏิบัติธรรมของพระบวชใหม หากทานไมมี
ครูอาจารยที่คอยช้ีแนะ สั่งสอนวาตองปฏิบัติตัวอยางไรน้ัน 
จะทําใหพระบวชใหมบรรลุธรรมอยางพระรูปอื่นๆ ที่ทานมี
ครูอาจารยคอยช้ีแนะ สั่งสอนไดมั้ยคะ
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๘๗

๖. พระบวชใหมบวชเปนเวลาเกือบ ๔ เดือน สึกประมาณ 
๒๖ พ.ย. หากตองจําพรรษาที่วัดเดิมที่บวช ซึ่งมีอุปสรรค
มากมาย พระบวชใหมกลัวจะไมไดอะไรเลยจากการบวช
ครั้งนี้ ตอนกลางวันก็ไดแตกําหนดรู ตามความรู สึก ตอน
กลางคืนก็ไดนั่งสมาธิเพียง ๑ ชม. ตอนน้ีพระบวชใหมรูสึก
ทอใจมากๆ เลยคะ เพราะทุกอยางไมเปนไปตามที่คิดไวกอน
บวช พระบวชใหมควรทําเชนไรเพื่อใหพนจากสภาวะจิตท่ี
ขุนมัว หมดกําลังใจและทอถอยเชนนี้คะ

๗. พระบวชใหมเคยต้ังจิตอธิษฐาน ขอใหเวลาบวชไดเจอ
กับอาจารยที่คอยแนะนํา และชี้แนะตลอดการบวชในพรรษาน้ี 
แตการที่พระไมสามารถไปจําพรรษาที่ใดได ยายวัดจําพรรษา
ไมได และวัดที่บวชก็ไมมีพระรูปใดจะคอยชี้แนะ พระบวชใหม
เลย เพราะวัดนี้เนนการสวดมนต ไมเนนปฏิบัติกรรมฐานเลย 
พระบวชใหมควรทําตนอยางไรดีคะ (คําถามขอใดที่ไมชัดเจน
หนูตองกราบขอโทษทานอาจารย ดร.สนอง ไว ณ ที่นี้ดวย
นะคะ ทุกคําถามมาจากเจตนาดี ภายในใจเพียงตองการ
คําตอบ และหลักคําสอนของทานอาจารย ดร.สนองเพื่อ
เป นหลักคําสอน แนวปฏิบัติเพื่อให พระบวชใหมได มีสิ่ง
ยึดเหน่ียวจิตใจ ตลอดระยะเวลาการบวชพรรษาน้ี เน่ืองจาก
พระบวชใหมรักและเคารพ เชื่อฟงในคําสอนของทานอาจารย 
ดร.สนองมากๆ คะ) 

เนองจาก
านอาจารย 
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๘๘

คําตอบ
(๑) ตองเรียนตนเหตุของปญหาใหอุปชฌายรับทราบ

เมื่ออุปชฌายตัดสินอยางไร ตองปฏิบัติตามน้ัน ผูรู ไมนิยม
หนีปญหา เพราะหนีใจตัวเองไมพน แตผูรูนิยมเอาปญหามา
เปนบทเรียน ใหตนไดพัฒนาจิตจนมีขันติ เมตตา สติ และ
ปญญาเห็นถูกตามธรรมเกิดข้ึนได  ปญหาจึงจะหมดไปได

(๒) เมื่อใดมีสิ่งเขากระทบจิต แลวทําใหเกิดเปนอารมณ
ที่ไมปรารถนา (อนิฏฐารมณ) บางคนเอาเวลาท่ีปลอดจาก
สิง่กระทบท่ีไมด ีมาพัฒนาจิตตนเอง เชน เวลาท่ีคนอ่ืนนอนหลับ 
เวลาที่คนอื่นไมจุดไฟเผาหญา เวลาที่คนอื่นไมสูบบุหรี่ ฯลฯ
ตางๆ เหลานี้เรียกวาหนีปญหาหรือเล่ียงปญหา ตรงกันขาม
ผูรูนิยมพัฒนาจิตตนเอง จนมีกําลังของสติกลาแข็ง แลวยอม
อยูกับสิ่งกระทบที่ไมดี แตไมเกิดปญหาข้ึนกับจิตได

(๓) สิ่งที่เปนจริงแท คือ ผูถามปญหามีกําลังของสติออน 
ปญหาตางๆ จึงไดเกิดขึ้นใหตนตองเสวย

(๔) หากประสงคจะผานปญหาท่ีบอกเลาไปใหได ตอง
พฒันาจติตนเอง ตามทีพ่ระพทุธโคดมไดตรสักับภกิษทุัง้สามรปู
ในทํานองท่ีวา “ผูไมประมาท พึงระลึกอยูเสมอวา เราเปนอยู
ไดชั่วขณะ หายใจเขาแลวหายใจออก และระลึกวา เราเปนอยู
ไดชั่วขณะ หายใจออกแลวหายใจเขาเทานั้น” หากทําไดเชนนี้
โอกาสพนจากเวทนาจึงจะเปนไดโอกาสพนจาก
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๘๙

(๕) เปนไปไดตอเม่ือตองมีปจจัย (บุญบารมี) เกาสั่งสม
มามาก ดังตัวอยางของบรรดาพุทธสาวกที่มีชีวิตอยูในครั้ง
พุทธกาล ไดฟงธรรมแลวโยนิโสมนสิการ ก็สามารถเขาถึง
ดวงตาเห็นธรรมได

(๖) แกปญหาตามขอ (๔)
(๗) ตองชวยตัวเอง ดวยการพัฒนาจิต ตามขอ (๔)

แลวโอกาสที่ปญหาจะหมดไปได ยังมีอยู

๔๒. สงสัยในการปฏิบัติธรรม

คําถาม
ดิฉันเคยเขียนมาเรียนถามทานอาจารย ๒ ครั้งแลวคะ 

หลังจากที่อาจารยไดใหคําตอบเพ่ือความกระจางในการปฏิบัติ
ธรรมไปแลว ดิฉันไดปฏิบัติอยางตอเน่ือง เกิดความสงสัย
ในการปฏิบัติ จึงขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
สมถวปิสสนา ดังนี้คะ

๑. ปกติดิฉันจะสวดมนต ไหวพระกอนแลวจึงเดินจงกรม
และนั่งสมาธิตอ แตระยะหลังนี้ รูสึกวาเดินจงกรมขวายาง
หนอ ซายยางหนอ รูสึกวา กําหนดไมทันกับกริยาท่ีกําลัง
กาวเดิน รูสึกวา การเดินของตัวเราชาไป ทั้งๆ ที่เมื่อกอน
ตอนไปฝกที่วัดอัมพวัน ทําได เปนไปไดไหมคะวา โดยปกติ
ดิฉันกําหนดเดิน ขวา ซาย เอามาใชในชีวิตประจําวันเปน
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๙๐

การกําหนดรู ตามอิริยาบทเดิน เพราะถาไมเดินนั่งอยู ก็จะ
กําหนดพุทโธ ตามลมหายใจเขาออก ยิ่งชวงนั่งรถไฟฟานี่
จิตจดจอกับลมหายใจตลอด พอเผลอคิดก็ดึงกลับมากําหนด
ใหม ไมทราบวาทําแบบน้ีจะไดไหมคะ 

๒. เมื่อตนเดือน ก.ค. ดิฉันไดประสบปญหากับการ
ตกงานแบบไมไดเตรียมตัว ตองปรับตัวปรับใจไมใหเครียด
และเปนทุกขกับสิ่งที่กําลังประสบอยู และอาจจะเพราะดิฉัน
พอจะมีบุญกุศลที่ไดทํามาบาง ไดพบกัลยาณมิตรทางธรรม
ไดแนะนําใหไปปฏิบัติธรรมระหวางวางงานสักคอรสหนึ่ง ซึ่ง
มิตรผูนี้ไดชวนและพาไปปฏิบัติที่สํานักพุทธสาวิกา ชลบุรี
เปนเวลา ๔ วัน ถือศีล ๘ ระหวางปฏิบัติไดเขาสูสมาธิ อุปจาร
สมาธิ และอัปปนาสมาธิ ตามลําดับ จนไดเห็นภาพผูหญิง
คนหน่ึง ผิวดํา ผมหยิก กําลังเตรียมทําอาหารไปใสบาตร
เกิดสงสัยในจิตวา ผูหญิงคนน้ีเปนใคร เราไมเคยรูจักมากอน
ไดมีเสียงบอกวานี่แหละตัวมึงในอดีตชาติ ไมทราบวาเกิด
จากทิพพจักขุหรือเปลาคะ

๓. ระหวางปฏิบัติที่สํานักพุทธสาวิกา ชวงเวลาประมาณ 
ตี ๑-๒ ขณะที่ดิฉันกําลังหลับ รูสึกตัววาไดถูกดึงผาหมออก
จากรางกายทางปลายเทา ซึ่งดิฉันก็ดึงสู มองไปทางปลายเทา
ไมเห็นอะไร เห็นแตกัลยาณมิตรที่มาดวยกันนอนหลับอยูอีก
ดานของมุมหอง พอดิฉันดึงผาหมกลับมาก็มีเสียงเปนผูชาย
ถามดิฉันวา จะมาปฏิบัติธรรมอีกไหม ดิฉันนึกในใจวา แลว
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๙๑

เปนใครน่ี มาถามดิฉันทําไม เสียงผูชายคนน้ันก็ถามอีกวา
แลวจะไปปฏิบัติธรรมท่ีไหนตอไป ดิฉันนึกในใจตอบกลับไปวา 
อาจจะไปสวนโมกขพลาราม แลวเสียงก็หายไป สักพักดิฉันก็
รูสึกวารางกายหนักอึ้ง หายใจไมคอยออก มีอะไรหนักๆ มาทับ
ที่บริเวณหนาอก รางกายขยับไมได เลยสวดมนตแผเมตตาไป 
สักพักก็ขยับไดเปนปกติ จนไดยินเสียงระฆังตีเวลา ตี ๓ ปลุก
ใหตื่นขึ้นมาทําวัตรเชาคะ ไมทราบวาเหตุการณนี้เกิดจากญาติ 
หรือเจากรรมนายเวร มาขอใหสวนบุญกุศลหรือเปลาคะ

๔. ดิฉันอยากทราบวา หากวาดิฉันปฏิบัติไดถูกตองจน
เขาถึงสมาธิในองคฌานไดแลว ควรปฏิบัติอยางไรตอไปเพ่ือ
พัฒนาจิตใหหลุดพนจากวัฎฏสงสารคะ

๕. ดิฉันไดยินมาวา การท่ีเราปฏิบัติไดในระดับนี้ยอม
ตองเกิดจากสะสมของเกามาจากอดีตชาติ ที่เคยไดกระทํา
มาแลว สั่งสมไว ไมทราบวา อันนี้เปนเรื่องจริงไหมคะ เพราะ
ตั้งแตเด็ก ดิฉันเปนคนท่ีเวลาอานหนังสือ ดูหนัง หรือทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมักมีจิตจดจอกับเรื่องน้ันๆ โดยไมสนใจสิ่งแวดลอม
รอบขาง ถาเรียกช่ือจะไมไดยินคะ และดิฉันเพ่ิงเคยเขาคอรส
ปฏิบัติธรรมเพียงแค ๒ ครั้งจากวัดอัมพวัน และลาสุดไป
ปฏิบัติที่สํานักพุทธสาวิกาคะ โดยคร้ังแรกเกิดปติ ครั้งที่สอง
เกิดสมาธิตามลําดับที่เคยไดเขียนมาเรียนถามอาจารยคะ

๖. กัลยาณมิตร ไดเคยเลาใหฟงวา การปฏิบัติตองมี
ครูบาอาจารยคอยชี้แนะ สอน บางทีทานอาจารยก็จะเมตตา
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มาสอนในสมาธิของเรา แลวดิฉันจะทราบไดอยางไรวา เรา
มีครูบาอาจารยทานไหนที่เมตตาสอนเราไดบางคะ

๗. ลาสุดดิฉันนั่งสมาธิ พอจิตสงบก็รูวาจิตคิด บางเรื่อง
ก็คือเรื่องคาใจ และบางเรื่องไมเกี่ยวกับตัวดิฉันเลย พอระลึก
รูวา สงจิตออกนอก ก็ดึงกลับมาท่ีความรูสึกลมหายใจ พุทโธๆ 
ตอ รูสึกไดวาจิตเบา บาง สบาย พอจิตออกไปนอกก็ตามดูวา
จิตเขาไปไหน แลวดึงกลับมาที่ลมหายใจตอ ทําแบบนี้ไป
เร่ือยๆ ไมทราบวาเปนวิธีปฏิบัติที่ถูกตองไหมคะท่ีจิตออกนอก
นี่เปนเรื่องธรรมชาติของจิตใชไหมคะ หากวาดิฉันปฏิบัติไมถูก 
ไมทราบวาจะแกตรงจุดน้ีไดอยางไรคะ

คําตอบ
(๑) การปฏิบัติธรรม (สมถภาวนา) ตามที่บอกเลาไป

วิธีใดนํามาประพฤติปฏิบัติแลว มีจิตจดจออยู กับอิริยาบถ
ที่เปนปจจุบันขณะ จิตยอมสงบจากอารมณปรุงแตง (สมาธิ) 
วิธีการน้ันถือวาปฏิบัติไดผลถูกตรงตามธรรม จงดําเนินตอไป

(๒) เกิดจากจิตท่ีตั้งม่ันเปนสมาธิแนวแน (อัปปนาสมาธิ)
หรือที่เรียกวา สมาธิระดับฌาน เมื่อจิตถอนออกจากฌาน 
อภิญญาตัวที่เรียกวา ความรู เปนเครื่องระลึกถึงรูปขันธที่จิต
เคยใชอยูอาศัยในชาติกอน (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ) จึงเกิดขึ้น 
ความรูแบบนี้มิไดเรียกวา ทิพพจักขุญาณ และมิไดเปนเหตุ
นําพาชีวิตใหพนไปจากวัฏฏะ

ขุญาณ และมไดเปนเ
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(๓) บุคคลผูมีจิตไมเกิด - ไมดับ เรียกวา ภวังคจิต (หลับ) 
จึงไมสามารถรับรูสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น พลังงานจิตที่พัฒนาสมควร
แลว จึงสามารถสัมผัสกับเสียงท่ีเปนทิพยได การอุทิศบุญกุศล
ใหกับเจาของเสียงที่ไดยินนั้น ถือวาเปนการสรางพันธไมตรี
ที่ดีตอกัน ผูรูจึงนิยมประพฤติเชนนี้

(๔) ผูที่ปฏิบัติสมถภาวนา จนจิตเขาถึงความต้ังมั่นเปน
สมาธิแนวแน หรือที่เรียกวา สมาธิระดับฌาน หากถอนจิต
ออกจากความทรงฌาน ใหมาตั้งเปนสมาธิระดับจวนแนวแน
(อุปจารสมาธิ) แลวนําจิตไปพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม 
วาเหลาน้ีลวนตกอยูภายใตกฎไตรลักษณ เม่ือผัสสะท่ีเกิดข้ึน
ในดวงจิต ดําเนินไปสูความเปนอนัตตา ปญญาเห็นแจงใน
ผัสสะนั้นยอมเกิดขึ้น ทุกผัสสะตองพิจารณาตามนี้ จนเห็นวา
แตละผัสสะเปนสิ่งที่มิใชตัวใชตน (อนัตตา) แลวโอกาสที่จิต
จะเขาถึงภาวะความเปนอริยบุคคลจึงจะเกิดขึ้นได นี่เปน
หนทางแหงความหลุดพนจากวัฏสงสาร

(๕) เสียงที่ไดยิน เปนผลที่มาจากบุญบารมีของเกาท่ีเคย
ทําสั่งสมมาแตอดีตชาติ ผูรูไมนิยมบริโภคของเกาที่เปนเหตุ
นําพาชีวิตเวยีนตาย - เวียนเกิดอยูในวัฏฏะ แตผูรูนิยมบริโภค
ของใหม ที่สามารถนําพาชีวิตไปสูความหลุดพนจากวัฏสงสาร

(๖) เริ่มแรกตองสรางมหาทาน แลวอธิษฐานใหครูบา
อาจารยผูรู และมีธรรม มาชวยช้ีทางเดินของชีวิตไปสูความ
พนทุกข เมื่อใดที่เหตุปจจัยลงตัว ความสมปรารถนาในสิ่งที่
อธิษฐาน จงึจะเกิดข้ึนได
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(๗) ธรรมชาติของจิตที่ขาดสติควบคุม ยอมเคล่ือน
ออกไปจากตัว แลวไปรับเอาส่ิงกระทบท่ีไมดี (ขยะ) เขาปรุง
อารมณ สวนจิตที่พัฒนาดีแลว (มีสติ) ยอมระลึกอยู กับ
ปจจุบันขณะ แลวเร่ืองคาใจรวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ จะไมเกิดข้ึนให
จิตรับเขาปรุงเปนอารมณที่ไมดี ดังนั้นการแกปญหาตามท่ี
บอกเลาไป ผูถามปญหาปฏิบัติไดถูกตรงแลว สุดทาย ทั้ง
ผูถามและผูตอบปญหาไมมีโทษใดๆ ตอกัน

๔๓. ใจขุนมัว

คําถาม
หนูมีเรื่องรบกวนสอบถามคะ คือวาหนูมีปญหาครอบครัว

อยากใหหนูทํางานของครอบครัว ทั้งๆ ที่หนูก็ไมไดอยากทํา
และเมื่อมาทํา ก็พบกับการตอวาท้ังๆ ที่ไมไดผิดหรือเรื่องอื่นๆ 
หนูก็อดทน มาคิดวาเปนเพราะวากรรมเกาที่เคยทํากันมา
แตเมื่อเวลาผานมา ๓ ปแลว มันก็ไมมีอะไรดีขึ้น หนูอยากได
วิธีในการดูแลใจตัวเองคะ วาเราควรจะทําอยางไร ใหผาน
ทุกอยางไปได หนูรูสึกวา พอดูใจตัวเองแลวมันมัวมากเลยคะ
บางคร้ังก็จิตอกุศลนะคะ

ดวยความเคารพ
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คําตอบ
มนุษยเปนสัตวสังคม ตองอาศัยปจจัยจากสังคม ชีวิต

จึงจะอยู รอด ดวยเหตุนี้จึงต องตอบแทนคุณของสังคม 
(ครอบครัว) ดวยการทํางานใหกับครอบครัว และเม่ือตายแลว
จิตวิญญาณตองโคจรไปเกิดเปนรูปนามใหม จึงจําเปนตอง
ทํางานใหกับตัวเอง คือเตรียมสรางและส่ังสมปจจัย (บุญ) 
เดินทางไปสูภพภูมิที่ดี สรุปไดวา เกิดเปนมนุษยตองทํางาน
สองอยางคือ ทํางานใหกับสังคมและตองทํางานใหกับตัวเอง

จงมองใหออกวา งานภายนอกท่ีทําแลวไมผิดกฎหมาย
ไมผิดศีล และไมผิดธรรม ถือวาเปนงานด ี ผูรูจึงนิยมเลือกทํา
แตงานดีโดยใชอิทธิบาท ๔ ใชขันติ และทํางานดวยใจ ดวยวิธี
การอันเลิศโดยไมหวังผลเลิศ เปนเคร่ืองสนับสนุนการทํางาน 
หากทําไดเชนน้ีแลว ความสําเร็จในการเรียนรูคน เรียนรูวิธี
ทํางาน ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิต เปนประสบการณของชีวติ

สวนการทํางานภายในเปนเรื่องสวนตัว ที่ตองทําเม่ือ
มีเวลาวางจากงานของสังคม ผูใดทํางานท้ังสองประเภทน้ี
ครบถวนสมบูรณ คุณคาของชีวิตยอมเกิดขึ้น
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๔๔. งูพิษตัวใหญ

คําถาม
เน่ืองจากหนูไดดูรายการทีวี รายการหนึ่ง ซึ่งเชิญผูหญิง

คนหน่ึงมาออกรายการ และผูหญิงคนน้ีรํ่ารวยมากและนับถือ
ชูชก สาเหตุที่เธอนับถือเนื่องจากเธอไมสบาย และไดขอชูชก
ไวแลวหาย และหลังจากนั้นมาก็ขอไดเรื่อยๆ ทําใหเธอรวย
ขึ้นมา จากทั้งอาชีพท่ีเธอทํา จากการเลนหวย และเปดให
ผูอื่นมาขอหวย ซึ่งเธอไดบอกวาสาเหตุที่ถูกหวย เพราะชูชก 
มาเขาฝนและบอกเลข แตจากการที่หนูไดศึกษาพระพุทธ
ศาสนามาบาง และฟงธรรมของชมรมกัลยาณธรรมมา ทําให
หนูมีความคิดวา

๑. ชูชก คือพระเทวทัต ซึ่งตอนน้ีอยูในอเวจีมหานรก
ใชไหมคะ หากเปนเชนนั้น สิ่งที่เขาฝนนั้นคืออะไร หรือเปน
บุคคลที่เคยเกี่ยวของกับหญิงคนนั้น และบุคคลตางๆ ที่มา
ขอในสิ่งที่ตองการ

๒. การท่ีเธอร่ํารวยข้ึนมามาก เธอรูสึกวาเปนเพราะ
เธอขอชูชก และดูแลรูปเหมือนของชูชกเปนอยางดี จึงขอ
อะไรก็ได แตหนูคิดวาอาจจะเปนเพราะบุญเกาของเธอเองที่
ทําใหเธอรวยขึ้นมา และเธอก็แจกทานเสมอ หนูคิดถูกตอง
หรือไมคะ

หนูมีความคิดวา หากผูดูรายการไมมีความรูทางพระพุทธ
ศาสนามาบาง ผูคนสวนใหญอาจจะหลงเชื่อเพราะอยากรวย

ง
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และพากันไปขอหวย ซึ่งหนูคิดวาขัดกับหลักคําสอนของพระ
พุทธองค ซึ่งใหเราพึ่งตนเอง มากกวาการบนบานนะคะ

คําตอบ
(๑) จิตที่ขาดสติยอมถูกพลังงานจิตของอมนุษยหลอก

ใหเห็นผิด จึงมีจิตเปนทาสของลาภสักการะ สวนเรื่องชูชกน้ัน
ตอบวาใช กําลังเสวยอกุศลวิบากอยูในอเวจีมหานรก

(๒) หากผูถามปญหาเช่ือในกฎแหงกรรม บุคคลจะมี
ทรัพยได ตองใหทรัพยเปนทาน เรื่องนี้มีสาเหตุมาจากอดีต
ของผูหญิงคนน้ี เคยใหทรัพยเปนทาน เมื่อกรรมใหผลเปน
วิบาก เขายอมเปนผูรํ่ารวยทรัพย

อนึ่ง หากผูดูโทรทัศนประสงคพิสูจนสัจธรรมน้ี ตอง
แสวงหารูปชูชกหรือรูปเทวทัตมาบูชา และทําตัวเปนคน
ตระหน่ีเหนียวแนน ไมใหทรัพยเปนทาน ยอมไมสามารถ
รํ่ารวยทรัพยไดแนนอน

๔๕. ผมไมเขาใจ

คําถาม
ผมมีสิ่งท่ีไมเขาใจในภาวะท่ีเกิด จากการปฏิบัติครับ

ขอถามเปนขอๆ เลยนะครับ
๑. ตอนผมน่ังสมาธิ ดูลมหายใจเขา - ออก มีเสียง

มโหรีแววๆ มาจากไหนก็ไมรู ครับ ผมก็เลยปลอยการดูลม
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หายใจ มาจับที่หู เพื่อสังเกตเสียง ก็ยังไดยินอยูครับ แต
เสียงเบามาก (เสียงเบา แตชัด) ผมก็เลยออกจากสมาธิ
แลวก็พยายามฟงเสียงนั้นอีกวามาจากไหนก็ไมไดยินอีก
เลยครับ หูผมแววไปเองใชไหมครับ

๒. อีกครั้งหน่ึงตอนนั่งสมาธิ ดูลมหายใจอยูนั้น ก็ไดยิน
เสียงดังๆ วา ตอมๆ (เหมือนเสียงตะโกนเรียกช่ือเพื่อน
จากดานลางครับ) ไดยินเรียกประมาณ ๒-๓ ครั้ง ผมก็เลย
หลุดจากสมาธิ กลับกลายเปนวาเสียงท่ีไดยิน เปนเสียงสุนัข
มันเหา โฮงๆ ดังมากครับ แตในสมาธิ ผมกลับไดยินมัน
เรียกตอมๆ (ชัดมากๆ ฟงเปนเสียงคนครับ) ผมหูเพี้ยนไปเอง
หรือเปลาครับ ทานอาจารย

๓. ตอนนั่งสมาธิ ชวงที่สงบมากๆ จนไมสามารถดู
ลมหายใจได เหมือนลมหายใจมันคอยๆ ยาวมาก แลวหาย
ไปเลยครับ เลยกําหนดดูที่ทองแทนแตแผวมาก สุดทาย
ก็หายไปอีก ตอจากนั้น ผมจะชอบมากครับ มันเปนความสงบ 
ที่สุขมากๆ แตพอเปล่ียนจากตรงน้ีซิครับ ทําไมเหมือนมี
หินกอนใหญๆ มาทับที่มือ ทั้งหนักทั้งปวด ทรมานมากๆ เลย
ครับ เหมือนรางกายจะแตกสลาย จะหลุดเปนช้ินๆ พอเรา
ทนไมไดจะออกจากสมาธิ ทําไมเหมือนมันจะออกยากข้ึน
ครับ เหมือนตองใชเวลา จะเปนอันตรายหรือผมทําผิดวิธี
ครับ

กราบขอบคณุในความกรณุาของทานอาจารย เปนอยางสงู
ครับ
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๙๙

คําตอบ
(๑) หูเนื้อหูหนังมิไดแวว แตผู มีบุญบารมีเกาสั่งสม

ยอมไดยินเสียงดวยหูทิพย (ทิพพโสต) ผูรู ไมเอาจิตเขาไป
เปนทาสของเสียงท่ีไดยิน เพราะมิไดเปนเหตุนําพาชีวิตไปสู
ความพนทุกข

(๒) หูที่ไดยินเปนเร่ืองของหูทิพย ผูที่มิไดพัฒนาจิตจน
เขาถึงโลกิยญาณ (ทิพพโสต) ยอมสัมผัสไมได จึงเขาใจวา
การไดยินเชนนี้เปนความเพ้ียน

(๓) การปฏิบัติธรรมไมผิดวิธี หากผู ปฏิบัติเจริญสติ
ใหมีกําลังระลึกไดทันขันธมาร อาการหนัก ปวดที่มือจะหาย
ไปไดเอง

๔๖. จิตขุนมัว

คําถาม
หนูมีคําถามขอสงสัยดังนี้คะ
หากพระท่ีบวชใหมชวงเขาพรรษา ไดบวชที่วัดนี้และ

ระหวางจําพรรษา พระรูสึกวาพระรูปอื่นในวัดมิไดมุงมั่นปฏิบัติ
ธรรม มีการสูบบุหรี่ พูดจาไมสํารวม ประพฤติตนไมเหมาะสม
กับการเปนพระ ดูทีวี ไมนั่งสมาธิ รวมท้ังมีการพูดจาเสียดสี 
กอกวนทําใหพระบวชใหมรูสึกจิตขุนมัว ซึ่งกอนบวชพระบวช
ใหมไดสนใจและศึกษาการปฏิบัติตนของพระปามาโดยตลอด 
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๑๐๐

จึงทําใหรู สึกวาลักษณะการปฏิบัติตนของพระวัดดังกลาว
เปนลักษณะพระบาน ซึ่งไมถูกกับจริตของตน บวชมาเกือบ 
๒๐ วัน ทานรูสึกวาไมไดอะไรเลย ไมไดปฏิบัติธรรมอยางท่ี
ตั้งใจ เพราะสภาพแวดลอมและพระรวมวัดไมเอื้ออํานวย

(พระบวชใหมมีความมุงมั่นท่ีจะปดอบายภูมิในชาตินี้
กอนบวชเม่ือมีเวลาวางทานจะน่ังสมาธิเสมอ สวดมนตทุกคืน 
พระมีโอกาสไปรวมฟงธรรมบรรยายของชมรมกัลยาณธรรม
มา ๒ ครั้ง และไดเขาไปกราบทานอาจารย ดร.สนองวาจะ
ลาบวช พระดีใจมากที่ไดกราบลาบวชกับทานอาจารย)

วันที่ ๑-๗ กันยายนน้ี พระจะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรม
กับพระอาจารยนวลจันทรที่บานธรรมทาน จังหวัดพิษณุโลก 
และไปธุดงคที่จังหวัดเลยเปนเวลา ๔ วัน หากวาจบหลักสูตรนี้ 
ถาพระจะขอจําพรรษาตอที่บานธรรมทาน ไมกลับไปจําพรรษา
ที่วัดที่บวช จะถือวาพระประพฤติผิดวินัยสงฆ ผิดศีล ขาด
พรรษาและการบวชครั้งนี้จะเปนบาปม้ัยคะ

คําตอบ
กอนที่พระบวชใหมจะปลีกตัวไปปฏิบัติกับพระรูปอื่น

ตองขออนุญาตและพระอุปชฌายมีความเห็นดีดวย จึงจะ
ทําไดโดยไมถือวาเปนบาป และการจะไมกลับไปจําพรรษา
อยูที่วัดเดิมท่ีตนบวช ตองไดรับอนุญาตจากพระอุปชฌาย
ดวยเหมือนกัน บาปจึงจะไมเกิดขึ้น
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๑๐๑

๔๗. ปรารถนาปดอบายภูมิ

คําถาม
หนูกําลังฝกนั่งปฏิบัติธรรมไดไมนาน และปรารถนาปด

อบายภูมิไดในชาตินี้ แตจากการสํารวจตัวเองพบวาสิ่งท่ียัง
ขาดอยูมากคือความเพียรคะ ในครั้งนี้ หนูมีขอสงสัยสอบถาม
ทานอาจารยเพ่ิมเติมเพ่ือจะไดสิ้นขอสงสัย และเปนกําลังใจ
ในการฝกปฏิบัติ ดังนี้คะ

๑. ทานอาจารยบอกวาผูจะปฏิบัติธรรมจนเขาถึงธรรม
ไดนั้น จะตองมีบารมีเกาดวย หนูจึงสงสัยวาหากหนูมีบารมี
สั่งสมมานอย  จะมีโอกาสบรรลุโสดาบันในชาตินี้ไดหรือไมคะ

๒. หากยุงกําลังดูดเลือดเรา การปดไลเขาจะเปนการ
ทํารายเขาหรือไม หรือเราควรปลอยใหเขาดูดเลือดจนอิ่ม
แลวจะบินไปเอง

คําตอบ 
(๑) ผูใดมีบารมีเกา (ปจจัย) สั่งสมมานอย หากเรง

ความเพียรในการปฏิบัติธรรม (เหตุ) ใหมาก และปฏิบัติ
ไดสมควรแกธรรม ผู นั้นมีโอกาสเขาถึงอริยธรรมไดในวัน
ขางหนา (ชาติปจจุบัน)

(๒) ยุงดูดเลือดเอาไปเลี้ยงชีวิต ดูดเลือดไปเพียงนอยนิด
ก็อิ่ม แลวบินจากไป ผูรูไมเอาจิตไปจดจออยูกับการดูดเลือด
ของยุง แตนิยมใหเลือดเปนทาน ผูมีความเห็นถูกเชนนี้ กิเลส
ในดวงจิตยอมถูกบําบัดใหหมดไปไดงาย
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๑๐๒

๔๘. สอนใหทําดีแตไมทํา

คําถาม 
หนูขอรบกวนคําถามนะคะ
๑. หนูมีความปรารถนาอยางยิ่ง ในการนําพาพนักงาน

ผู รวมงานในบริษัทของหนู ใหหันมาสนใจในการพัฒนาจิต
มีแนวคิดในการกําหนดลงไปในนโยบาย เชน การปฏิบัติธรรม 
เพ่ือการพัฒนาคนและเพื่อการพัฒนาระบบงานคะ หนูเคย
ตั้งเงินรางวัลสําหรับผู ที่ไปปฏิบัติธรรม ปรากฏวามีผู ให 
ความสนใจนอยมาก ผูที่สนใจก็จะเปนคนเดิมๆ คะ แตประธาน
บริษัท คือ สามีหนู เขาบอกไมชอบวิธีการนี้ เหมือนการ
บังคับใหไปปฏิบัติธรรมคะ ไมนาจะไดผล นี่เปนความเห็น
ของเขาคะ แตหนูเห็นหลายๆ บริษัทใหญๆ เขาก็กําหนด
ลงในนโยบาย ก็ดีนี่คะ ทําเปนประเพณีกันทุกปคะ หนูขอคํา
แนะนํา จากทานอาจารยคะวาควรจะทําอยางไรดีคะ ใชวิธี
ไหนดีคะ

เนื่องจาก หนูเห็นวิถีชีวิตของพนักงานแลว รู สึกได
เลยวาหลายๆ คนสนใจแตตัวเลข ยอดขาย ที่ทําใหได 
คาคอมมิชชั่น คือไดเปอรเซนตในการซื้อขายเยอะๆ คะ มีการ
เบียดเบียนบริษัทดวยคะ แตทําหลักฐานใหดูวาถูกตรง พูดเท็จ
ก็มีคะ รังแกเพ่ือนก็มีคะ ไมไดรักเพ่ือนจริงคะ หนูเปนหวงวา 
พวกท่ีไมรักษาศีล ๕ จะมีชีวิตที่รุงเรืองไดอยางไร แตที่แนๆ
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พวกน้ี ไดเงินมากกวาคนอ่ืนคะ และมีการเลียนแบบกันอีกคะ
เขาไมเคยรูเลย วาเกิดมาทําไม สนใจแตเงินคะ นาสงสารคะ 

๒. ถาจะตั้งดัชนีชี้วัด คนดี ความดี ของพนักงาน เปน
ตัวเลข จะตั้งยังไงคะ เพราะเปนนามธรรมคะ เชน ถาไป
ปฏิบัติธรรม หรือไปทําโครงการจิตอาสา จะไดกี่คะแนน แต
ก็ไมแนนี่คะ กลับมาอาจจะมีพฤติกรรมไมดี เห็นแกตัวก็ไดคะ 
หนูอยากใหเปนคะแนนจิตสํานึกดีคะ เพื่อเปนแบบอยางแก
คนอื่นๆ คะ และเนื่องจากบริษัทหนูมีพนักงานมาก กระจาย
อยูตางจังหวัดก็มี ไมไดเห็นพฤติกรรมกันตลอดคะ

๓. ทานอาจารยคะ ทําอยางไร จึงจะทําใหพนักงาน
ทุกคน กลาที่จะรายงานทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบริษัท ที่เปน
เร่ืองจริง กลาพูด กลาสื่อสารใหเรารูวา เรื่องจริงเปนอยางไร 
ที่ผานมา มีหลายคนที่ไมกลาคะ ทําใหพนักงานถูกรังแกก็มีคะ 
กวาจะรูก็ถูกไลออกไปแลวคะ หนูเปนหวงคนที่ซื่อตรง ไมเคย
ไดพูดคุยกัน ถามก็ไมกลาพูดคะ หนูและสามี ทําตัวอยาง
ใหเห็นในเรื่องทาน และทําโครงการตางๆ เพื่อคนอื่น หลาย
โครงการ นําพาพนักงานเขารวมดวย แตไดไมทั้งหมด การ
ดูแลคนจํานวนมากใหเปนคนดี ตองทําอยางไรคะ ที่เจอบอย 
คือ ดูเหมือนเปนคนดี พูดดี พอลับหลัง ไมใชอยางท่ีเห็นคะ
ทุกคนชอบที่นี่ เพราะสวัสดิการ การเงินดีมาก เมื่อเทียบกับ
ที่อื่นๆ เพราะหนูใหเงินตามความสามารถ ไมไดดูวุฒิการ
ศึกษาคะ บางคนจบแคมัธยมตน ไดเงินเทียบเทา ป.โท ก็มีคะ 
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๑๐๔

สิ่งที่หนูรู สึกเฮิรทมากคือ สิ่งที่ไมไดสอนกลับทํา สิ่งท่ีสอน
ใหทําดีไมทําคะ หนูอยากใหพนักงานทุกคนเปนคนดีจริงๆ คะ
ไมใชหลงๆ ติดแตวัตถุ กับเงินคะ

หนูกราบขอบพระคุณทานอาจารยนะคะ ที่ใหแสงสวาง
แกหนูมาตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาล
ใหทานอาจารยและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้น
ไปตราบเทาเขาสู พระนิพพานเทอญและขอใหทานอาจารย
มีรางกายแข็งแรงอายุยืนคะ เพื่อโปรดสัตวโลกใหพนจาก
วัฏฏสังสารนะคะ ชวยสองนําทางแกสัตวโลกตราบนาน
เทานานคะ

คําตอบ
(๑) วิธีการท่ีเสนอมาเปนเร่ืองดี แตพนักงานตองมี

ศรัทธาในความดีใหไดกอน ยิ่งทานประธานไมเห็นดีดวย
ถือวาทําไดยาก ผูตอบปญหาไดเห็นความเสื่อมของคนรอ
อยูในวันขางหนา เมื่อแกปญหาที่ตัวคนไมได จึงตองบัญญัติ
วินัยของบริษัทขึ้นมาใช บัญญัติวินัยใหเขมขนและเด็ดขาด
โดยเฉพาะผูเปนใหญของแตละหนวยงาน ตองแตงตั้งจาก
คนดีขึ้นเปนหัวหนาคุมคนไมดี ก็พอที่จะชวยใหบริษัทดําเนิน
ไปได

(๒) พระพุทธโคดมสอนฆราวาสท่ีเปนพุทธบริษัทใหอยู
กับทุกข โดยมีทุกขเทาที่จําเปน ความดีของพนักงานใน
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ทางโลก สามารถประเมินไดดวยการใหคะแนนพฤติกรรม
(คิด พูด ทํา) เปนตัวเลขจากนอยไปหามาก เชน ๑-๑๐ อาทิ

พฤติกรรมดีในการคิด
- คิดทําประโยชนใหบริษัท
-  คิดทําบริษัทใหเจริญ
-  คิดชวยเหลือผูดอยกวา
-  คิดใหอภัย
ฯลฯ
พฤติกรรมดีในการพูด
-  พูดไมเท็จ พูดไมหยาบ พูดไมสอเสียด พูดไมเพอเจอ
-  พูดประสานน้ําใจ พูดแลวเกิดแรงจูงใจใหทําความดี
ฯลฯ
พฤติกรรมในการกระทํา
- รับผิดชอบงาน ทํางานไดผลสําเร็จ งานเสร็จทัน

เวลา ผลงานเขาตา
-  ไมเอางานอ่ืนมาทําในเวลาของบริษัท
-  ไมสรางขอมูลอันเปนเท็จ
-  ใหอภัยผูอื่น ประพฤติตนมีศีล มีสติสัมปชัญญะ
ฯลฯ
ดังนั้น ลองสรางแบบประเมินพฤติกรรม แลวแจงให

พนักงานทราบลวงหนาและถือปฏิบัติ พรอมทั้งเผยแพร
พนักงานท่ีดีดวยการติดบอรดใหทุกคนทราบ

กรรม แลวแจงให
พรอมท้ังเผยแพร
บ
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๑๐๖

(๓) ใหพนักงานกรอกแบบประเมิน หัวหนาหนวยงาน
ตองวิเคราะหขอมูล แลวเสนอพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา
เปนสิ่งปกปดใหผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่โดยตรงรับทราบ

๔๙. กําหนดเอาตามจิต

คําถาม
๑) ผมปฏิบัติธรรมโดยไมมีครูอาจารยเลย ไมรูแนวเลย 

เลยกําหนดตามใจชอบ โดยภาวนาพุทโธ ปฏิบัติเองได ๒ ป
จะเขา ๓ ป และเห็นปรากฏการณไมทราบวาถูกหรือผิด จึง
ตองขอคําแนะนําจากอาจารย เชน กอนยังไมปฏิบัติเหมือน
หลับและฝนไป เห็นอดีตชาติของตนเองโดยมีเสียงผู ชาย
พูดนําวาจะพาไปดูอดีตชาติแตไมเห็นตัวคนพูด ครั้งแรก
เปนเจาเมืองที่ทําผิดศีลขอกาเม ชาตินี้เลยตองมาชดใชกรรม
ไมสมหวังในเรือ่งความรัก  มเีสยีงบอก  และอกีชาตเิปนพญานาค
ตัวสีดําเห็น ๒ ชาติ และผมก็เริ่มอยากน่ังสมาธิเอง นั่งสมาธิ
ไมรู วาถึงไหน พอจิตสงบเห็นไรฝุนตัวทองๆ ไตตามยั้วเยี้ย
เต็มไปหมดจนไมกลานอน ขยะแขยงมากครับ และพอกลับ
บานนอกท่ีสกลนคร บานมีริมน้ํา ลมโชยมา ไฟฟาในหมูบานดับ
พอดี เลยไปนั่งริมนํ้ามืดๆ คนเดียว แตทําสมาธิแบบลืมตา
ครับ พอจิตสงบ เห็นกระแสลมเปนสีทองตามความแรง แต
ก็ไมเชื่อตัวเองวาเห็นไดจริงหรือ พอเขามาอยูในบานก็กําหนด

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   106book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   106 4/9/2556   11:25:034/9/2556   11:25:03



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

๑๐๗

ดูอีก สรุปเห็นจริง สามารถเห็นลมเห็นอากาศได อยากดูลม
ดูอากาศตอนไหน ก็เห็นไดเสมอ เมื่อจิตนิ่งกําหนดปุบเห็นปบ
พอไปเลาใหใครฟงเขาก็ไมเชื่อ ดูสายตาเขาเหมือนผมเพอเจอ
และไมเห็นดวย ในการปฏิบัติของผมเพราะหลายคนบอกวา
อายุแค ๒๕ จะมาปฏิบัติไดไง อายุเยอะกอนคอยทํา แตผม
ก็ไมเชื่อ ตองทําเพราะผมคิดวาสิ่งนี้ถูก ผมคิดถูกไหมครับ

๒) ภาวนาแลวหลับไป เห็นเสนทางของคนทําบุญกับ
เสนทางของคนไมทําบุญตางกันมาก เห็นสมุดบัญชีบุญ บัญชี
บาปไมเห็น เห็นนรกตนงิ้ว นรกที่ทําโทษคนโกหกกับด่ืมสุรา
มีเสียงพาผมไปแตไมรูวาเสียงใครครับ และภาวนาหลับไปเห็น
พระชอบแสดงฤทธิ์ใหดู และมีพระมาสอนใหพิจารณากาย
ผมยังไมคอยเชื่อ เพราะทําไมไมเห็นตอนน่ังสมาธิครับ ทําไม
ตองเห็นตอนนอนภาวนาแลวหลับ หรือเกิดจากอุปาทานในจิต 
ผมครับอาจารย พอเลาเรื่องแบบนี้ใหคนฟงอีกก็เหมือนตัวเอง
เพอเจออีกแบบเขามอง

๓) ทําไมนั่งสมาธิแลวสวางตลอดเวลา ไมยอมหาย
สักทีครับ สวางทองๆ ทั่วกายครับ พอจิตสงบเขาก็เปน
ดวงกลมนวลเกิดขึ้น ใจผมเตนครับเพราะตื่นเตนและเอา
ความรูสึกเขาไปมองดูวงกลมๆ พอจิตเคล่ือน ดวงกลมก็
หายไปครับ แลวมีอีกอาการ คือพอจิตสงบ เหมือนมีอีกราง
ที่อยูในกายเน้ือ ยืดซาย ยืดขวา ยืดบน ยืดลาง เหมือนจะ
ออกจากราง พอออกไมไดก็หมุนในกายเนื้อเหมือนเครื่อง
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๑๐๘

ซักผาเลย ผมควรทําอยางไรดีครับ ลืมตาทําสมาธิก็เห็น
อากาศเปนสีทอง พอจิตสงบก็เปนดวงสวาง แปบเดียวจิต
เคลื่อนก็หายไปเหมือนเดิมครับ ควรทําอยางไร เพราะทํา
สมาธิไดทั้งลืมตาและไมลืมตา ควรเลือกแบบไหนดีครับ เพราะ
เหมือนทําสมาธิฤาษี ไมมีการพิจารณาอะไรเลย เพราะ
พิจารณาไมเปนครับ ขอคําแนะนําดวยครับ

๔) ผมพยายามรักษาศีล ๕ ใหครบครับ แตพอจะครบ
ทีไร เดี๋ยวก็มีหลายๆ อยางเขามา ทําใหผิดศีลและผมกลัววา
ตัวเองจะไมไดสนุกเหมือนวัยรุนคนอื่น เลยยั้งตัวเองไวครับ
เปนความคิดที่ผิดมากใชไหมครับ ผมควรคิดอยางไหนครับ
เพื่อไมใหตัวเองอยากสนุกผิดศีลผิดธรรมครับ เพราะตอนนี้
รูสึกวาเปนอะไรไมรู จิตเขาใจอะไรๆ กับธรรมชาติไดหลาย
อยางพอพักหลังๆ มา โทสะมาจากไหนไมรู  เพิ่มทวีคูณ
มากกวาเดิมอีก จนผมรูตัววาไมเหมือนเดิม จนกลัวตัวเอง
ครับ แกอยางไรดีครับ 

คําตอบ
(๑) สิง่ทีบ่อกเลาไป เปนเรือ่งของคนทีม่ปีจจยั (บญุบารม)ี 

สั่งสมมาแตอดีตชาติ การเห็นดวยทิพพจักขุ มิไดทําใหพนทุกข 
ดังนั้นผูรู จริงแท จึงไมเอาจิตเขาไปผูกติดเปนทาสของสิ่งที่
ถูกเห็น ผูที่มีความเห็นถูกยอมปฏิบัติธรรมเม่ืออายุยังนอย

(๒) บุคคลผูนั่งภาวนาแลวกอนหลับมีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ 
ยอมมีโอกาสเห็นหรือไดยินเสียงที่เปนทิพยได การเห็นและ
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การไดยินเปนเรื่องของจิตสัมผัสที่ยังอยูในโลกสมมุติ จิตมิได
ตกภวังคตามท่ีเขาใจ

(๓) เม่ือเห็นรางกายหมุน ตองแกปญหาตัวหมุนดวยการ
กําหนดวา “หมุนหนอๆ ๆ ๆ ๆ” ไปเรื่อยๆ จนอาการดังกลาว
ดับไป แลวจึงเอาจิตมาจดจออยูกับองคบริกรรมเดิม อนึ่ง
การหลับตา - ลืมตา แลวเห็นอากาศเปนสีทองหรือเปนดวง
สวาง เรียกการเห็นเชนนั้นวา นิมิตติดตา (อุคคหนิมิต)
ตองแกปญหาดวยการกําหนดวา “เห็นหนอๆ ๆ ๆ ๆ” ไป
เรื่อยๆ จนกวาการเห็นจะดับไป ใหกําหนดทุกครั้งที่มีอาการ
เชนน้ีเกิดขึ้น

(๔) หากผูเห็นผิดนําตัวเขาปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา ยอมมีจิตเขาไมถึงธรรมท่ีปฏิบัติ คือยังมีพฤติกรรม
เปนปุถุชน

ผูรูแกปญหาอารมณโทสะได ๒ วิธี คือ การใหอภัยใน
ทุกสิ่งที่เปนเหตุขัดใจ ผูใหอภัยไดแลวยอมมีอารมณสงบและ
เย็น (เมตตา) เกิดข้ึนในดวงจิต และในอีกวิธีหนึ่งคือ พัฒนา
จิต (วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงปญญาเห็นแจง แลวใชปญญา
เห็นแจงดับขันธ ๕ ตามกฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา) เมื่อขันธ ๕ เปนอนัตตา อัตตาที่มีอยู ในขันธ ๕
ยอมดับตามไปดวย
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๑๑๐

๕๐. ที่คณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ

คําถาม
หนูมีเรื่องรบกวนทานอาจารย ไดโปรดเมตตาในคําถาม

ดวยนะคะ
หนูไดไปปฏิบัติธรรมที่คณะ ๕ มาสักพัก และกลับมา

ปฏิบัติตอเมื่อมีโอกาสที่บานคะ ในชวงแรกๆ หนูรูสึกวาหนู
อยากปฏิบัติมากและทําติดตอมาเรื่อยๆ แตระยะหลังมานี้
หนูรูสึกวาตัวเองไมมีสมาธิในขณะปฏิบัติ คิดฟุงซาน มีความ
ขี้เกียจเสียเปนสวนใหญ ที่สําคัญคือวาหนูรูสึกวาในตัวหนูมีอยู 
๒ คน คือวา เวลาหนูตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ลวนขัดแยงกันเอง
ในเรื่องนั้นๆ จนเปนปญหามาหลายครั้งหลายหนทั้งกับคน
รอบขางและกับตัวเอง (หนูไมอยากสรางความเดือดรอนให
กับคนอ่ืนคะ) หนูตั้งใจและพยายามท่ีจะแกไขแลวในหลายคร้ัง
ที่ผานมา แตไมสําเร็จคะ ตอนนี้ หลายคนเขาบอกวาหนูมี
ปญหาเปนอยางมาก ไมสามารถเขากบัคนอืน่ไดทัง้ๆ ทีเ่มือ่กอน
หนูไมเคยเปนอยางน้ี ทานอาจารยไดโปรดแนะนําหนูดวยคะ

อีกเรื่องคือวา เม่ือปที่แลวหนูไปรับขันธครูหมอมโนราห
มาคะ (หนูเปนผูถูกเลือกนะคะ) ในความเชื่อและความศรัทธา
หนูไมกลาท่ีจะลบหลู หนูไมเขาใจเลยคะวามันเกิดเร่ืองแบบน้ี
ดวยสาเหตุอะไร จริงๆ แลวเรื่องน้ีมันสงผลกับเรื่องขางบน
ดวยไหมคะ เมื่อปที่แลวหนูโดนรถชนไป ๓ ครั้งคะ อีกเรื่องคือ
หนูมีปญหากับตัวเองมาตลอดคะ
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ปล. หนูเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาโดยตลอด
ซึ่งพอเกิดเรื่องแบบน้ีขึ้นกับตัวเอง หนูไมเขาใจ สับสน มืดมิด 
หนูไมเขาใจตัวตน ไมสามารถควบคุมอารมณความรูสึกของ
ตัวเองไดเลยคะ หนูอยากเปนผู ที่หลุดพนจากความทุกข
ทั้งปวงคะ จากคําสอนของทานพระอาจารยทานท้ังหลาย หนู
พอเขาใจ แตทําไมหนูปฏิบัติไมได หนูควรทําอยางไรคะ เพื่อ
ใหมีสติและรูปจจุบันอยูทุกขณะจิตคะ ทานอาจารยไดโปรด
เมตตาหนูดวยคะ หนูฟงธรรมะของทานอาจารยมา แตใชมัน
ไมไดเลยคะ

คําตอบ
การปฏิบัติธรรม (สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา) ถือวา

เปนการทําความดีขั้นสูงสุด เพราะทําใหสภาวธรรมในดวงจิต
เปลี่ยนเปนอริยบุคคลได การทําความดียอมมีมารขัดขวาง 
มนุษยมีกิเลสเปนมาร (กิเลสมาร) มีขันธ ๕ เปนมาร (ขันธมาร) 
มีจิตปรุงแตงเปนมาร (อภิสังขารมาร) มีเทวดาเปนมาร
(เทวปุตตมาร) และมีความตายเปนมาร (มจัจุมาร) ผูใดพัฒนา
จิตจนมีกําลังของพละ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) 
กลาแข็งไดแลว ผูนั้นยอมมีจิตตานอํานาจของมารได แลว
การพัฒนาจิตยอมเกิดผลกาวหนา ยิ่งมีจิตมั่นคงในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ และมีศลีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย 
ดวยแลว ยอมมีโอกาสเขาถึงความเปนอริยบุคคลได
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๑๑๒

ดังนั้นการไปรับขันธกับครูหมอมโนราห (จิตไมมั่นคงใน
พระรัตนตรัย) จึงไมมีโอกาสเขาถึงธรรมท่ีทําใหเปนอริยบุคคล
ได ปญหาตางๆ ตามท่ีบอกเลาไปจึงใหเกิดขึ้น

๕๑. ตกนรกนานไหม

คําถาม
กระผมมีเรื่องสอบถามวา ตอนบวชผมติดทั้งสังฆาทิเสส

อยูนับไมถวน เอาเงินไปเลนการพนัน
เก็บเงินไดในวัดเอาไปใหมารดา ผมจะตกนรกนานไหม

ครับ แตผมปรารถนาจะเปนพระพุทธเจา ผมกลัวที่จะตกนรก 
และจะตกนรกนานไหม ผมเปนบาเขาศรีธัญญามาแลวครับ
ในชาตินี ้แตผมก็ยงัปรารถนาท่ีเปนพระพุทธเจาหรือพระปจเจก
พุทธเจา เพราะอยากรูเรื่องกรรม รูกําเนิดของโลก ความ
เปนมาตางๆ ผมไมกาํหนดเวลาเพราะผมไมชอบการทะเลาะกัน 
แตผมติดในเร่ืองกามอยางเดียว อยากใหอาจารยชี้แนะหนอย
ครับ วาจะมีโอกาสไดเปนหรือไมสําหรับคนเปนบา

คําตอบ
คําวา “เก็บเงินได” หากมิไดหมายถึง เงินที่มีผูทําตกหลน 

หลงลืมไวในวัด แลวผูถามปญหาเก็บเงินไดและเอาไปใชใหผล
เปนบาป ตรงกันขาม มีผู นําเงินมาถวายกับผู ถามปญหา

ชผมมมมมตตตตติิิิิดดดดทััััั้้้้้งสังฆาทิเสส
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๑๑๓

เงินนั้นยอมเปนของผูถามปญหาโดยชอบธรรม เมื่อนําเงินไป
ใหมารดายอมไมตกนรก

การประพฤติสังฆาทิเสส หรือนําเงินไปเลนการพนัน
มิไดถือเปนอาบัติปาราชิก แตอาบัติดังกลาวจะพนไปไดดวย
การเขาปริวาสกรรม

คนบามีกําลังสติออน จึงรับสิ่งกระทบรอบดานมาปรุง
เปนอารมณ ที่ผิดเพี้ยนไปจากอารมณของคนปกติ จึงเรียกวา
เปนคนบา

คนท่ีประสงคจะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือประสงค
เปนพระปจเจกพุทธเจา ตองบําเพ็ญบารมี ๑๐ (ทาน ศีล
เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขา) ใหครบถวนทั้ง ๓ ระดับคือ บารมีธรรมดา อุปบารมี 
และปรมัตถบารมี จึงตองใชเวลาอบรมสั่งสมบารมียาวนาน
นับหลายอสงไขยแสนกัป (มหากัป) และตองไปเกิดเปนสัตว
อยูในภพภูมิตางๆ ของวัฏสงสาร ผูทําเหตุไดถูกตรงครบถวน
สมบูรณแลว จึงจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา

หมายเหตุ: กัป หรือ มหากัป มีความหมายเปนอยาง
เดียวกัน หมายถึงหวงเวลาที่ยาวนานมาก (ภูมิวิลาสินี)

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   113book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   113 4/9/2556   11:25:084/9/2556   11:25:08



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๑๔

๕๒. กําลังฝกกสิณนํ้า

คําถาม
ชวงนี้กําลังฝกกสิณนํ้าอยู  โดยไดแนวปฏิบัติมาจาก

หลวงพอฤาษีลิงดํา ที่ทานอัดเสียงไว เริ่มแรกขาพเจาก็เอานํ้า
ใสแกว มองนํ้าและจําภาพนํ้า แรกๆ จําไมไดมองยากเพราะ
นํ้ามันใส ตอนน้ีเร่ิมจําภาพไดนึกภาพออกแตอยูไดไมนานก็
หายไป ภาพท่ีเห็นน้ําไมอยูนิ่งขยับไปมาซายขวา เล็กบางใหญ
บางมีครึ่งภาพบางเต็มภาพบาง ภาพที่เห็นไมชัดนัก ภาพในใจ
มันอธิบายยาก ถาวางอาจารยชวยน่ังดูใหหนอยวาขาพเจา
ทําถูกไหม พยายามทําวันละ ๑-๒ ชม.ชวง ๙ โมงและบาย
๒ โมงไดวันที่สามแลวตอนเขียนจดหมายน้ี แตผูใหญรูเขา
ก็มาตักเตือนวาอยาฝกกลัวจะเพ้ียน ตอนน้ีขาพเจาสับสน
และยังก็มีขอสงสัยอยูในแนวปฏิบัติ แตผูสอนมรณภาพแลว
ไมอยางนั้นจะฝากตัวกับทานซะเลย จึงไมรูจะถามใคร เพราะ
ยังไมเห็นผูรูจริง

อยากใหอาจารยชวยอธิบายเร่ืองการฝก จะติดตอ
อาจารยไดอยางไรเพื่อความตอเน่ืองในการฝก ดวยความ
เคารพ (ฝกเพื่อไดฌานสมาบัติวิชาสามและอภิญญา)
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๑๑๕

คําตอบ
การพัฒนาจิตโดยเอาน้ํามาเปนองคบริกรรม (อาโปกสิณ) 

เหมาะกับผูมีจริตอยางใดอยางหนึ่งในจริต ๖ อยาง หากทําได
ถูกตรง จิตสามารถตั้งมั่นเปนสมาธิระดับฌานได เมื่อถอน
จิตออกจากความทรงฌาน ปุพเพนิวาสานุสติญาณ และ
จุตูปปาตญาณ (โลกิยญาณ) ยอมเกิดขึ้น แตตัวสุดทาย
ของวิชชา ๓ คือ อาสวักขยญาณ เปน โลกุตตรญาณ เปน
ญาณที่สามารถกําจัดอวิชชาใหหมดไปจากใจได ผูตอบปญหา
ขออภัยท่ียังไมมีประสบการณตรง ในปญญาสูงสุดตัวนี้ (อา-
สวักขยญาณ) จึงมิอาจเปนครูของใครผูใดได

๕๓. นิพพานใชไหมครับ

คําถาม
ผมฟงธรรมบรรยายของพระอาจารยคึกฤทธิ์ วัดนา

ปาพง ทานกลาวถึง ขันธ ๕ ในการเจริญวิปสสนาวา
วิญญาณ จะไปรับรู  ในอีก ๔ ขันธ ทําใหเปนท่ีเกิด

ของวิญญาณ หากวิญญาณรับรูเพียงกาย ในขณะเจริญสติ
รูลมหายใจ หรือรับรูกายแตเพียงอยางเดียว หากกายดับไป
จะไมมีสิ่งท่ีทําใหวิญญาณไปเกาะ จะเหลือเพียงวิญญาณ
นั่นคือนิพพานใชไหมครับ หากไมใช จะเหลือเพียงวิญญาณ
แลวจะเรียกวาอะไรครับ แลวจะดับวิญญาณไดไหมครับ หาก
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๑๑๖

ดับขันธ ๕ หมด เรียกวา นิพพานใชไหมครับ บางครั้ง
ทานอาจารยคึกฤทธิ์ใชคําวาจิตไปรับรู อารมณตางๆ จิตใน
ที่นี้คือวิญญาณใชไหมครับ คําวาจิต เชน จิตไปรับรูในความ
รอน หนาว ชอบ เกลียด กับ วิญญาณในขันธ ๕

เปนตัวเดียวกันใชไหมครับ อีกอยางหน่ึงครับ ตอน
กําหนดจิตรูลมหายใจเขาออก ผมกําหนดรูตอนจังหวะเปล่ียน
ลมหายใจที่ยาวๆ มันมีจังหวะหยุดหายใจนิดหนึ่งดวยไมใช
เขาปุบออกปบ จะกลายเปนคิดมากไปหรือเปลาครับ แลว
กําหนดรูแบบน้ีไดไหมครับ คือผมรูตามลมทุกจังหวะครับ

ขออาจารยชวยอธิบายใหผมเขาใจดวยครับ
ผมชอบอาจารยที่ใหธรรมะแบบท่ีปุถุชนสามารถนําไป

ปฏิบัติเพ่ือบุญกุศลที่สูงสุดเทาที่ฆราวาสจะสามารถทําได

คําตอบ
ผูตอบปญหามิไดศึกษามาทางดานคันถธุระ แตเขาถึง

ความรูที่มุ งตรงสูความพนทุกข (วิปสสนาธุระ) ดังนั้นตอง
ขออภัยที่ไมสามารถแสดงความเห็นแบบคันถธุระ (รูจํา) ได
แตหลวงพอประสิทธิ์ แหงเกาะสีชังกลาวในทํานองที่ว า
นิพพานเปนสภาวธรรมที่จิตปราศจากความโลภ ความโกรธ 
ความหลง เมตตา สติ ปญญา ฯลฯา ฯลฯ
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๑๑๗

๕๔. ชอบคิดมาก

คําถาม
หนูมีขอสงสัยตองการสอบถามทานอาจารย ดังนี้คะ
โดยธรรมชาติจิตของหนูนั้นเปนจิตท่ีชอบคิดมาก หรือ

ชอบทํางานทางใจ มักจะไมคอยอยูนิ่งสักเทาไรนัก จะนิ่งก็
เฉพาะชวงท่ีทําสมถะเสียเปนสวนใหญ แตประมาณหน่ึง
อาทิตยที่ผานมานี้ จิตของหนูมีอาการแปลกไปจากเดิม คือ
จิตจะนิ่งไดเร็วและแมกระทั่งยังไมทันไดทําสมถะก็เกิดนิ่งแลว 
หรือเมื่อคิดเรื่องราวตางๆ ที่จากเดิมเคยคิดแลวเกิดความ
วุนวายขึ้นในจิต แต ณ เวลานี้เมื่อคิดแลวจิตจะกลับมาอยูที่ตัว
ไมออกนอกไปตามเรื่องราวตางๆ เหมือนครั้งท่ีผานมา เปน
เชนนี้ประมาณอาทิตยหน่ึง ปญหาท่ีตองการใหทานอาจารย
ชวยกรุณาตอบ คือ ตอนนี้หนูรูสึกวามันไมมีอะไรใหคิด หรือ
มันไมมีการทํางานทางจิตเหมือนเม่ือกอนหนา แลวมันทําให
หนูเกิดอาการเบื่อ บางครั้งก็เฉยๆ หนูจึงอยากเรียนถามทาน
อาจารยวา หนูควรจะทําอยางไรตอไปดีคะ คือ วิธีที่ใชอยู
ตอนน้ี คือ เบื่อก็รูวาเบ่ือ ก็ดูมันไป เฉยก็รู ก็ดูมันไป (แตวา
ดวยความที่ตัวเองนาจะมีนิสัยประมาณถาไมคิดแลวมันรูสึก
วาไมมีอะไรใหจิตทํางาน ก็เลยทําตัวไมถูก ไมรูวาจะทําอยางไร
ตอไปดี เม่ือจิตมันไมทํางานอยางที่เคยเปน)
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๑๑๘

คําตอบ
จติท่ีไมมอีะไรใหคดิ แลวเกิดเปนความเบ่ือ อยางน้ีเรียกวา

ยังเปนผูรูไมจริง หากเปนความเบ่ือหนายในกองทุกข (นิพพิทา
ญาณ) จะเกิดปญญาโลกุตตรญาณที่เรียกวา มุญจิตุกัมยตา-
ญาณ ตามมาเพื่อเรงความเพียรพัฒนาจิตใหพนไปจากความ
ทุกขนั้น

ดังน้ันในกรณีที่บอกเลามาน้ี พึงพิจารณาความเบ่ือดวย
จิตที่ตั้งมั่นจวนแนวแน จนกระทั่งเห็นวา ความเบ่ือดําเนินไป
ตามกฎไตรลักษณ เม่ือความเบ่ือเขาสูความเปนอนัตตา จิต
จะไมเบื่อหนายอีกตอไป เพราะมีอารมณอยางใดอยางหนึ่ง
ในเรื่องของกาย เวทนา จิต ธรรมเกิดขึ้น ในจิตที่ตั้งมั่นจวน
แนวแนไดพิจารณา จนเกิดปญญาเห็นแจงเกิดข้ึนกับดวงจิต

๕๕. ไมกินขาวจนตาย

คําถาม
ถาเราโดนใสราย ยัดเยียดขอหา แลวโดนจับขัง แตเรา

รูตัวดีวาไมไดทําสิ่งที่คนเหลานั้นยัดเยียดให
เราจิตใจเบิกบาน ไมกินขาวจนตาย เพราะไมยอมลงให

กับความอยุติธรรม แบบน้ีจะเปนบาปฐานฆาตัวตายหรือเปลา
ครับ
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คําตอบ
ไมกินขาวจนตาย แตมีจิตใจเบิกบาน ถือวาเปนบุญ ผูที่

ทําไดเชนนี้ไมมีบาป แตหากตองการเอาชนะความอยุติธรรม 
ยังถือวาเปนบาปได

๕๖. สวดมนตกอนนอน

คําถาม
กระผมมีเร่ืองสงสัย อยากจะขอคําแนะนําจากทาน

อาจารย
๑. เมื่อกอนกระผมสวดมนตกอนนอนไมคอยไดครับ 

เพราะวาเวลาสวดมนตจะรูสึกวา เริ่มตัวรอนและเหงื่อจะไหล
ออกมาตามแขนและลําตัวแมแตขณะท่ีอาบน้ํามาใหมแลว
เริ่มสวดมนตก็เปดพัดลมใสก็เปนเหมือนกันครับ แตตอนเชา
ไมเปนและเดียวนี้ไมเปนแลวครับ กระผมเคยบอกตัวเองวา
ใหเหงื่อมันไหลไปยังไงก็จะไมเลิกสวดมนต กระผมอยาก
ทราบวานี้มันเปนอาการของอะไรครับ (กระผมสวดมนตตาม
คําแนะนําของหลวงพอจรัญ)

๒. กระผมขออนุญาตนําธรรมบรรยายของทานอาจารย 
นําไปไรทลงซีดีเพื่อฟงเองและใหกับบุคคลที่สนใจ
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๒๐

คําตอบ
(๑) เปนอาการท่ีเนื่องมาจากขันธมาร เขามาขัดขวาง

การทําความดีในระยะตน แตเรื่องนี้ผู ถามปญหาสามารถ
เอาชนะมารดวยความเพียรและสัจจะ

(๒) อนุญาตครับ

๕๗. ใชหรือไม

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ โปรดเมตตาช้ีทาง

ธรรมใหกระผมไดเกิดปญญาดวยครับ มีโอกาสไดฟงอาจารย
บรรยายอยูบอยคร้ัง อาจารยแนะวา ศีล ๕ เปนศีลขั้นพื้นฐาน
ใหเราไดมาเกิดเปนมนุษย หลังจากนั้นผมจึงพยายามรักษา
ศีล ๕ มาโดยตลอด หากเปนเชนนี้แลว บุคคลใด ไมวา
เชื้อชาติศาสนาใด หากศีล ๕ ไมครบแลว (เชน ยังด่ืมเหลา)
ตอใหเขาทําบุญ ทําทานสักเพียงใด ภพภูมิ ตอไปก็จะยัง
เกิด “ตํ่ากวามนุษย” อยูดีใชหรือไมครับ

คําตอบ
ตอบวาใช สัตวบุคคลทั่วไปที่ยังมีจิตประพฤติละเมิด

ศีล ๕ ตายแลวยอมถูกพลังของบาป ผลักดันจิตวิญญาณให
โคจรไปเกิดเปนสัตวอยูในอบายภูมิ (นรก เปรต อสุรกาย 
เดรัจฉาน)
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๑๒๑

ตอบวาไมทราบ เพราะไมมีประสบการณ ตามความรูเห็น 
เขาใจของผู ที่ทรงไวซึ่งสัพพัญุตญาณ (พระพุทธเจา) ที่
ตรัสกับพระเจามหานามะ แหงกรุงกบิลพัสดุ ในคร้ังพุทธกาล
ในทํานองท่ีวา

พระพุทธโคตมะ : ดูกร มหาบพิตร อุบาสกผูถึงพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ เปนที่พึ่งตลอดกาลนาน และเปนผูที่ไมมี
ปญญาเฉียบแหลม ไมประกอบดวยเจโตวิมุตติ แตมีจิตพนไป
จากสังโยชน ๓ (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส)
ถึงความเปนพระอริยบุคคลโสดาบัน ตายแลวยอมไมนําพา
ชวีติ ลงไปเกิดเปนสัตวอยูในอบายภูมิ (ปดอบายภูม)ิ เจาสรกานิ
ศากยราช แมเสวยนํ้าจัณฑ (เหลา) เปนปกติ แตเวลาใกลตาย 
มีจิตพนไปจากสังโยชน ๓ เราตถาคตจึงพยากรณเชนนั้น
(มือโปรเชนนี้หายาก ดังนั้นไมควรเสี่ยงดื่มเหลา)

๕๘. จิตจดจออยูกับอะไร

คําถาม
ผมขออนุญาตเรียนถามและขอคําช้ีแนะจากอาจารย

ดังนี้ครับ ผมเจริญภาวนาโดยใชอานาปานสติและใชคําวา
พุทโธกํากับ เม่ือน่ังไปสักพักก็เกิดอาการคัน ผมคนหาคําตอบ
ที่อาจารยเคยตอบมาแลววา ใหกําหนดวา คันหนอๆ ๆ ไป
เร่ือยๆ จนกวาอาการคันจะหายไป

ชนนน

จารย
 ํ 
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๒๒

คําถามคือวา การกําหนดคันหนอ คือการเอาจิตที่จดจอ
กับลมหายใจไปรับรู อาการคัน แลวเปลี่ยนคําบริกรรมจาก
พุทโธ มาเปน คันหนอ จนกวาอาการจะหายไป หรือวาตามดู
ลมหายใจตอ แตเปลี่ยนคําบริกรรมมาเปน คันหนอ ครับ

กราบขอบพระคุณอาจารยครับ และหากผมไดทําการ
ลวงเกินอันใดตออาจารย ไมวาทางกาย วาจา ใจ ตั้งใจหรือไม
ก็ตาม กราบขออโหสิกรรมจากอาจารยดวยครับ

คําตอบ
ตองเอาจิตมาจดจออยูกับอาการคันและกําหนดวา “คัน

หนอๆ ๆ  ๆ  ๆ  ” ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการคันจะหายไป (ไมเลิกคัน 
ไมเลิกกําหนด ) เม่ืออาการคันหายไปแลว ใหเอาจิตกลับมา
จดจออยูกับลมหายใจเขา - ออกดังเดิม

๕๙. กามราคะมากผิดปกติ

คําถาม
๑. หนูมีคําถามท่ีจะถามตอไปน้ีคงเปนคําถามท่ีไมมีอะไร

ตางไปจากคําถามเร่ืองความรักของผูถามทานอ่ืนๆ นอกเสีย
จากการกระทําเมื่อครั้งอดีต หนูคบกับผูชายคนหนึ่ง เดิมเรา
เปนเพ่ือนกันสมัยเรียนคะ ตอนสมัยเรียนเรายังไมคบกันคะ
แตชวงน้ันหนูกลับรูสึกดีกับเขามาก เพราะเห็นวาเขาเปน

อาจตกลบมา
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๑๒๓

คนวางตัวดีและจิตใจดี แตพอเรียนจบเราก็คบกัน จากนั้นก็มี
ปญหากันเรื่อยมา และรุนแรงขึ้นทุกวัน ถึงขั้นลงไมลงมือ
จนกระทั่งเกือบฆากันก็มี เดิมเขาเหมือนเปนคนดีมากๆ เลย
นะคะ แตหลังๆ เขาจะติดเรื่องกามราคะมากผิดปกติจึงทําให
ทะเลาะกัน และทุกครั้งหนูก็เสียใจอยางมาก แตก็หายโกรธ
เขาเร็วจนเขาไดใจ ขณะนี้หนูตัดสินใจแยกทางกัน แตก็แอบ
กลัววาตัวเองจะใจออนอีกเมื่อเขามาทําดีและขอโทษ จึงอยาก
ทราบวา หนูเคยทํากรรมใดไวกับเขาหรือใครจึงมีกรรมแบบน้ี
ตอกัน และกรรมระหวางหนูกับเขาหมดกันหรือยังคะ หาก
ตองการหมดเวรกรรมตอกันหนูจะตองทําอยางไร และเคามี
บุญจะไดบวชตลอดชีวิตหรือไม หนูสามารถเปนสวนหน่ึงใน
การชวยใหเขากลับมาดีไดหรือไมคะ

หนูกราบขอความเมตตากรุณาจากอาจารยชวยชี้นํา
แนวทางดวยนะคะ หากพอมีหนทางแกไข

๒. ครอบครัวหนูตกตํ่าลงเรื่อยๆ มีทางแกไข หรือปฏิบัติ
หรือไมคะ สงสารครอบครัวมากๆ คะ

๓. หนมูใีจอยากปฏิบัตธิรรมสายพระปา หนยูงัมบีญุพอที่
จะมีโอกาสเขาถึงสมาธิที่แทจริงไดบางไหมคะ

๔. หนูแนะนําเพื่อนคนหนึ่งไปบวชเพื่อปฏิบัติธรรมที่
วัดปามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ ประมาณ ๓ เดือน โดยหนู
ก็ดีใจมากท่ีเพ่ือนจะไดไปอยูกับพระผูปฏิบัติดี แตหนูก็เปน
ทุกขใจอยูเน่ืองจากเพ่ือนทานเจแตที่วัดไมมีเจ และท่ีวัดก็มี
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๒๔

การทํางานภายนอกมากหนอย เลยเกรงวาเพื่อนจะไมไดปฏิบัติ
มากอยางท่ีตัง้ใจไว กเ็ลยกังวลและขอโทษเพ่ือนอยูบอยๆ กรณี
นี้หนูจะบาปไหมคะที่ทําใหเพื่อนไมสะดวกดังขางตนที่กลาว

ขอบพระคุณอาจารยอยางสูงคะ ที่กรุณามีเมตตาและ
ตอบคําถามของคนกิเลสหนา ขอบคุณคะ

คําตอบ
(๑) อดีตกรรมที่บุคคลท้ังสองไดกระทําไวตอกัน คือ 

เคยมีความสัมพันธกันมากอน และผลของกรรมจะหมดไปได
ตองทําเหตุปจจุบันใหขาดจากกัน ดวยการประพฤติธรรมที่
ตรงกันขาม ผูรูจริงแท (พระพุทธโคดม) สอนมิใหไปแกปญหา
ที่คนอื่น แตปญหาจะหมดไปไดตองดับเหตุที่ตัวเอง

(๒) ทุกคนในครอบครัวตองมีศีล ๕ คุมใจ และมีความ
กตัญูกตเวทีตอผู มีอุปการคุณ เชน พอแม ครูอาจารย
แผนดินเกิด ฯลฯ เมื่อใดทุกคนประพฤติไดถูกตรงตามนี้ ความ
เจริญของครอบครัวจึงจะเกิดขึ้นได

(๓) บุญบารมี เปนปจจัยที่บุคคลไดกระทําและเก็บสั่งสม
มาแตอดีต หากปจจุบันทําเหตุใหถูกตรง คือ เอาศีล ๕ คุมใจ 
ประพฤติตนใหมีสัจจะ และเรงความเพียรในการปฏิบัติธรรม
(สมถภาวนา) จิตยอมมีโอกาสตั้งม่ันเปนสมาธิได

(๔) บาปใหผลเปนความไมสบายกาย ไมสบายใจ หาก
เกิดขึ้นกับผูใด เรียกไดวาผูนั้นมีบาปใหผล อนึ่ง การทํางาน
หากบุคคลมีสติอยู กับงานท่ีทํา ถือไดวาการทํางานคือการ
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๑๒๕

ปฏิบัติธรรม สวนเร่ืองการบริโภคอาหารเจ มิไดเปนเหตุ
แทจริงใหบุคคลเขาถึงธรรม ผูบริโภคเนื้อสัตว ยังสามารถ
บรรลุธรรมข้ันสูงสุดได เวนไวแตวาการบริโภคเน้ือสัตวนั้น
ไมถูกตรงตามธรรมวินัย

๖๐. มหาทาน

คําถาม
ดิฉันเริ่มปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทุกวันอยาง

นอยวันละ ๑ ชม มาได ๙ เดือนแลวคะ เม่ือทําไปเรื่อยๆ
เกิดความรูสึกขึ้นมาวา จะพยายามทํา ทาน ศีล และภาวนา
ใหไดดีที่สุด มีขอสงสัยเมื่อฟงเรื่องมหาทานคะ ที่อาจารย
บอกวา การทําบุญเลี้ยงพระทั้งวัดเปนเวลา ๗ วันเปนมหา
ทาน อานิสงสมาก อยากทราบวา

๑. ตองเล้ียงพระ ๗ วันรวดเลยหรือเปลาหรือถาเรา
มีวัดหยุด เสาร อาทิตย เราคอยๆ ทยอย ทําทีละวัด ไปจน
ครบ ๗ วัดแตอาจใชเวลา ๒ เดือน หรือไมคะ

๒. เขาใจวาบุญที่สูงสุดจริงๆ คือ วิปสสนาถูกตองไหมคะ
๓. แตก็มีกรณีในสมัยพุทธกาลซึ่งมีเจาหญิงองคหนึ่ง

เปนโรคผิวหนังรักษาไมหาย ทานเลยเลี้ยงพระทั้งวัดติดตอกัน 
จนหายดี ในกรณีนี้ ถาเปลี่ยนเปนเจริญสมถะหรือวิปสสนา
ติดตอกัน จะไดผลเหมือนกันหรือเปลาคะ

อยากใหอาจารยอธิบายเรื่องมหาทานดวยคะ
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๑๒๖

คําตอบ
(๑) บุคคลในคร้ังพุทธกาล เชน พระอนุรุทธะ ในอดีตเคย

ถวายทานแดพระปทุมุตตรพุทธเจาและสาวก นานติดตอกัน
๗ วัน แลวจึงต้ังจิตปรารถนาขอมีตาทิพย พระสีวลี ในอดีต
ถวายทานแดพระปทุมุตตรพุทธเจาและสาวก นานติดตอกัน
๗ วัน แลวตั้งจิตปรารถนามีลาภมาก ปฏาจาราภิกษุณ ีในอดีต
ไดถวายทานแดพระปทุมุตตรพุทธเจา นานติดตอกัน ๗ วัน
แลวตั้งจิตปรารถนาใหมีความทรงจําพระวินัยมาก หลังจากนั้น
ตองทําเหตุใหตรง ความสมปรารถนาจึงจะเกิดขึ้นได

เหตุตรงของพระอนุรุทธะ ผูมีตาทิพย คือ
ก. ไดถวายประทีปบูชา พระเจดียทองบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุของพระปทุมุตตรพุทธเจา
ข. ถวายประทีปเปนพุทธบูชาแดพระสุเมธพทุธเจา
ค. ใชถาดใสเนยใสจุดไฟสวางถวายพระกัสสปพุทธเจา
ดวยเหตุ ๓ อยางนี้ เม่ือเกิดมาในคร้ังพุทธกาล จึงได

รับแตงตั้งใหเปนพุทธสาวกผูมีตาทิพย
คําวา “มหาทาน” หมายถึง การบริจาคทานอันยิ่งใหญ

จึงมีปญหาวา ทานอันย่ิงใหญของใคร
- พระพุทธสาวกและพระพุทธสาวิกาของพระพุทธโค

ดม เชื่อวาการถวายภัตตาหารแดพระพุทธเจาและสงฆสาวก
๗ วันติดตอกันเปนมหาทาน เพราะสามารถเขาถึงธรรมและ
มีความเปนผูยอดเย่ียม (เอตทัคคะ) ได
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-  พรหม เช่ือวา การใหอภัยเปนทาน ทําใหจิตตั้งม่ัน
ระดับฌาน จึงเชื่อวาการใหอภัยเปนทาน จัดวาเปนมหาทาน 
เพราะสามารถผลักดันจิตวิญญาณเขาสูพรหมโลกได

-  เทวดา เชื่อวา การประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ อยู
เนอืงนิตย จดัวาเปนมหาทาน เพราะสามารถผลกัดันจติวญิญาณ
เขาสูเทวโลกได

-  มนุษย เชื่อวา การประพฤติศีล ๕ จนมีศีล ๕ คุมใจ
อยูทุกขณะตื่น จัดวาเปนมหาทาน เพราะสามารถผลักดัน
จิตวิญญาณเขาสูมนุสฺสโลกได

ฉะน้ัน พึงพิจารณาดูดวยตัวเองเถิดวา พฤติกรรมใด
เปนมหาทาน พฤติกรรมใดมิไดเปนมหาทาน แลวเลือกประ-
พฤติตามที่ชอบเถิด

(๒) ถูกตองครับ
(๓) ไดครับ อธิบายเรื่องมหาทานไวในคําตอบ ขอ (๑)

๖๑. ตองการสัปปายะ

คําถาม
กระผมขออนุญาตเรียนถามอาจารยดังนี้ครับ
๑. กระผมตองการสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานที่มีคนนอยๆ 

หรือไมพลุกพลาน หรือเปนสวนตัว
๒. มีครูบาอาจารยที่สอนกรรมฐานถูกตองตามธรรม
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๓. การปฏิบัติธรรมควรใชเวลาอยางนอยกี่วัน ในกรณี
ที่เราไปปฏิบัติ ณ สถานที่ที่ปฏิบัติโดยตรง (ถาไมนับวาเรา
สามารถทําไดที่บานหรือทุกที่ที่เราใชชีวิตประจําวัน) เนื่องจาก
กระผมไมเคยไปรับกรรมฐานมากอนครับ

๔. กระผมวางแผนไวประมาณเดือนตุลาคม ปนี้ วา
อยากไปปฏิบัติกรรมฐานอยางเต็มท่ีครับ

คําตอบ
(๑) จากประสบการณของผูตอบปญหาเคยพบพระปา

ทางอีสาน ปฏิบัติธรรมอยูในปาเพียงรูปเดียวในกุฏิ หากผูถาม
ปญหามีจิตศรัทธาแรงกลา จะประพฤติเชนนั้นก็ไมผิดธรรม
วินัย ดูตัวอยางของชาวไทยใหญ (หลวงพอธี) ปฏิบัติธรรม
อยูบนยอดเขาลําพังคนเดียว จนสามารถบรรลุดวงตาเห็น
ธรรม แลวจึงไดมาบวชเปนพระสงฆ

(๒) หากผูถามปญหาประสงคจะปฏิบัติธรรมกับครูบา
อาจารยผูสอนกรรมฐานที่ถูกตองตามธรรม ตองนําตัวเองไป
เปนศิษยของหลวงพอธี ที่ถํ้าวัวอนัตตาราม ตําบลเมืองนะ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(๓) เวลามิใชเปนเครื่องกําหนดการเขาถึงธรรม แตเหตุ
ปจจัยเทานั้นเปนตัวกําหนด เหตุคือตองปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม เชน เอาศีลคุมใจใหไดกอน ใจจึงจะตั้งมั่นเปนสมาธิ
ใจท่ีเปนสมาธิในระดับที่สมควร จึงจะมีโอกาสเกิดปญญาเห็นใจที่เปนสมา
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แจงได เม่ือใชจิตที่ตั้งมั่นสมควรแลว ไปพิจารณาผัสสะวา
ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ ทั้งนี้มีศีล มีสัจจะ มีความเพียร
เปนแรงสนับสนุน สวนปจจัยคือตองมีบุญบารมีเกาสนับสนุน 
ดวงตาเห็นธรรมจึงจะเกิดขึ้นได ดูตัวอยางการเขาถึงธรรม
ของผูตอบปญหาจากหนังสือทางสายเอกท่ีเขียนบอกไว

การปฏิบัติธรรมเร่ิมแรก ควรไปรับกรรมฐานจากครูบา
อาจารยกอน แลวจึงนํามาทําตอที่บานได

(๔) สาธุ

๖๒. อาการหวิว

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไรท่ีเคารพ กระผม

ขอเรียนถามวา
๑. ถาตองการฝนรางกายใหนอนนอยเพื่อทํางานหรือ

ปฏิบตัธิรรมมีแนวทางปฏิบตัอิยางไรครับเพราะบางคร้ังกระผม
ฝนแลวเกิดอาการหวิวๆ บาง สมองตื้อๆ บาง บางครั้งคิด
ไมออก บางครั้งถึงกับมึนหัวครับ ทานอาหารไมคอยได งวง
เปนธรรมดาครับ

๒. จากการฝนดังกลาวตามขอ ๑ กระผมทานกาแฟหรือ
เครื่องดื่มชูกําลังเชนกระทิงแดงถูกตองไหมครับ (ผมคิดวาสติ
ผมออนเลยหาตัวชวย แตคิดวามันนาจะทําลายสุขภาพครับ)

สนอง

จากครู
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๑๓๐

๓. บางคร้ังผมหายใจเขายาวๆ แลวเกิดอาการเหมือน
ไมหายใจหรือหายใจเบามาก และรูสึกวาศีรษะกับตัวโยกไป
โยกมาครับ (เปนอาการเหมือนตอนนั่งทําสมาธิแตผมอยูใน
อริยิาบถปรกติครบั) ไมทราบวามนัคอือาการอะไรครับ ทาํบอยๆ 
ดีไหมครับ

๔. ตอนน้ีผมทํางานบริษัทไมคอยมีวันหยุด ทํางานหนัก
มากเลิกงานดึกเกือบทุกวัน มีแตความกดดัน ผมขอคําแนะนํา
จากทานอาจารยดวยครับ (บางครั้งอยากจะลาออก แตผม
นึกถึงทานอาจารย “หนีไปไหนหนีใจตัวเองไมพนหรอก อยูแลว
สูสิ”)

คําตอบ
(๑) การฝนรางกายใหนอนนอย มิใชทางท่ีผูรูแนะนําให

ประพฤติ ตรงกันขาม ผูรูแนะนําใหรักษาสัจจะในการกําหนด
หวงเวลานอน

(๒) ถูกตองทางโลก แตผิดทางธรรม
(๓) เหตุเปนเพราะจิตต้ังม่ันเปนสมาธิขั้นตน (ขณิกสมาธิ) 

จิตจึงแสดงอาการตัวโยกไปมาท้ังๆ ที่ตัวไมไดโยก ฉะน้ันพึง
กําจัดที่ตนเหตุดวยการกําหนดวา “โยกหนอๆ ๆ  ๆ  ๆ ” ไปเร่ือยๆ 
จนกวา อาการตัวโยกของจิตจะดับไป แลวดึงจิตกลับมาสู
องคบริกรรมเดิมที่ทําอยู วิธีนี้เปนการเพ่ิมกําลังของสติให
มากขึ้น ดังนั้นผูรูจึงแนะนําใหกําหนดทุกครั้งท่ีมีอาการเชนนี้
เกิดขึ้น
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(๔) วิธีแกปญหาท่ีบอกเลาไป ตองทํางานดวยใจ และ
ตองใชวิธีการอันเลิศโดยไมหวังผลเลิศ ทําไดเม่ือใด ปญหา
หมดไปเมื่อนั้น จะพิสูจนไหมครับ

๖๓. ดูฟุตบอลจนปวย

คําถาม
ชวงฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ผมนอนดึก แลวตื่นสายเนื่องจาก

กลัวจะไปทํางานชา ผมเลยไมทานขาวเชา จนวันหน่ึงผม
ปวดทองหนักจนหนามืดเปนลม จนเพื่อนตองพยุงตัวไปที่
โรงพยาบาล หมอก็ใหนอนบนเตียง แตอาการปวดทองก็ยัง
ไมหาย ผมรูสึกทรมานมาก พอดีผมมีพื้นฐานการฝกกรรมฐาน
มากอนที่วัดอัมพวัน (หลวงพอจรัญ) ผมจึงเลี่ยงความเจ็บปวด
ดวยการกาํหนดรูไปทีบ่รเิวณท่ีปวด จนหวัใจเตนชาลง ลมหายใจ
ละเอียดขึ้นจนบางครั้งไมมีลมหายใจ แลวระดับความปวดก็
จางลงไปจนอยูในระดับที่ผมนอนบนเตียงไดอยางสบาย แต
แทที่จริงแลวความปวดทรมานไมไดหายไปไหน เพราะพอผม
คลายสมาธิออกก็ยังปวดอยูเหมือนเดิมครับ ถามวา

-  การท่ีผมใช สมถกรรมฐานกดความปวดไวอยางนี้
จะเกิดปญญาเห็นแจงไดไหมครับ

-  ถาไมไดแสดงวาผมตองรับความปวดน้ันไวในสภาวะ
ปกติตลอดเลยหรือครับ
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-  ถาถึงวาระที่ผมตองตาย แลวผมใชวิธีการกําหนด
ความเจ็บปวดทรมานลงลึกเขาไปเร่ือยๆ จนจิตผมหลุดออก
จากรางแลวผมจะไปไหนตอครับ

คําตอบ
การใชสมถภาวนากดอาการปวด เปนการใชสมาธิในทาง

ที่ผิดไปจากธรรม การกระทําเชนนั้นเปนการลดอาการปวด
หรือระงับอาการปวดไดชั่วคราว ปญญาเห็นแจงจึงไมสามารถ
เกิดขึ้นได เม่ือใดที่จิตคลายออกจากสมาธิ อาการปวดนั้นยัง
มีอยู วิธีนี้เปนการหนีอาการปวดไดชั่วคราว พระพุทธโคดม
มิไดสอนใหภิกษุประพฤติ หากกําหนดอาการปวดใหลดลงไป
เร่ือยๆ จนกระทั่งจิตหลุดออกจากราง ยอมถูกพลังสมาธิระดับ
ฌานอยางออนผลักดันจิตวิญญาณใหโคจรไปโอปปาติกะอยู
ในพรหมโลกชั้นปาริสัชชาภูมิ

๖๔. เจลลดไข

คําถาม
สวัสดีครับ อาจารย ดร.สนอง วรอุไร ผมมีปญหารบกวน

ถามอาจารย ดังนี้ครับ
เมื่อไมกี่วันมาน้ี ชวงเวลาทุมกวาๆ ผมขับมอเตอรไซด

ไปซี้อเจลลดไขใหลูก ในขณะที่ขับอยู ชวงขณะจิตก็รู สึกวา
ตัวเราเม่ือกี้นี้กับตอนน้ีไมไดเปนคนๆ เดียวกัน คืออยูดีๆ มันก็
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รูสึกขึ้นมาเองนะครับความรูสึกคือ อนาคตมันก็ไมมี อดีตมัน
ก็ไมมี มีแตปจจุบันลวนๆ เราเม่ือหานาทีที่แลว กับเราตอนน้ี
มันไมไดเปนคนๆ เดียวกัน มันมีแตปจจุบัน แมคิดเรื่องงานที่
ตองทําในวันพรุงนี้ มันก็มีแตปจจุบัน คือรูวาพรุงนี้มีงาน แตรู
แคปจจุบัน มันไมไดรู สึกถึงพรุงนี้นะครับ ในขณะที่จิตรู สึก
แบบนี้อยู ใจรูสึกสบาย โปรง รูทุกอิริยาบถที่กายดําเนินไป
จะกาวก็มีปจจุบัน จะพูดก็มีแตปจจุบัน ในขณะท่ีเช็ดตัวใหลูก
มันก็มีแตปจจุบัน มันมีแตความสุขในใจ แลวก็มาพิจารณา
ตอวา เวลามันก็ไมมีอยูจริง มีแตปจจุบันที่ดําเนินไป รูสึก
แบบนี้อยูนานพอสมควร จนลูกนอน ผมก็ลงมาพิจารณาตอ

ดูการกาวเดินของเราวา ในขณะเดินในขณะยางกาว
มันไมมีกาวที่แลวเลยมันมีแตเทาที่เคลื่อนอยู มันมีแตตอนนี้
มีแตเดี๋ยวน้ี ไมมีเมื่อกี้แลว แตมันไมรู สึกถึงการเกิดดับคือ
ไมเห็นการเกิดดับนะครับ จนสักพักก็เลิกพิจารณามาดูทีวี
รายการที่ชอบ ดูจนจบ ก็อาบนํ้าสวดมนตไหวพระ แตตอน
นั่งสมาธินี้ซิครับ ความรูสึกแตปจจุบันมันหายไปหมดเลย
มันหายไปตอนไหนก็ไมรู  จะทําใหรู สึกแบบใหมีแตปจจุบัน
ไมไดแลว เพราะตอนรูสึกวามีแตปจจุบันมันเกิดข้ึนเองครับ
ไมไดทําใหมันรู สึก นั่งสมาธิก็ไมได จิตมันฟุงไปหมด เลย
ยอมแพ เขานอน ปรกติเวลานอนก็กําหนดพุทโธตลอด แต
คืนเกิดเหตุกําหนดไมไดดวยมันยังฟุงอยู ก็ปลอยใหหลับไปเลย
โดยไมไดกําหนดนะครับ
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ดร.สนอง วรอุไร

๑๓๔

คําถามคือ: ในขณะท่ีจิตรูสึก ที่มีแตปจจุบันโดยท่ีมันเกิด
ขึ้นเอง พรอมกับความรูสึกสบายกาย สบายใจ ในใจมีแตสุข
มีแตอิ่มเอิบ เปนผลมาจากการปฏิบัติที่ถูกตองหรือเปลาครับ 
แลวถาเกิดข้ึนอีก จะรักษาความรูสึกนี้ใหไดนานๆ ตองปฏิบัติ
ยังไงตอครับ แตหากเกิดจากการปฏิบัติไมถูกตองควรแกไข
อยางไรครับ แลวที่รูสึกวาเวลาไมมีอยูจริงมีแตปจจุบัน สิ่งที่ได
รูสึกเปนจริงหรือเปลาครับ

ใจหน่ึงก็อยากถาม แตอีกใจก็ไมอยากถามเพราะกลัววา
รูคําตอบแลวใจมันจะท้ิงปญหาน้ีไปเลย โดยท่ีไมไดพิจารณา
เพ่ิมเติมใหมันแจงดวยใจ แตถาไมถามก็กลัวจะติดอยูกับความ
รูสึกนั้น ถาอาจารยคิดวาเปนประโยชนที่จะตอบเพื่อคนอื่นๆ
ที่เขามาอานก็ตอบนะครับ แตถาคิดวาไมตอบแลวแนะนํา
แนวทางในการพิจารณาก็แลวแตความกรุณาของอาจารย
นะครับ

ผมปฏิบัติมาต้ังแตอายุ ๒๐ ป จนเดี๋ยวนี้ก็ ๓๕ ป สิบกวา
ปมาน้ีก็ปฏิบัติบาง ไมปฏิบัติบาง ชวงที่ปฏิบัติก็เพราะไดอาน
หนังสือธรรมะแลวเกดิกําลังใจแลวก็ปฏิบัติอยูก็เปนป หลังจาก
นั้นก็เบื่อเหมือนหมดกําลังใจแลวก็ไมปฏิบัติ ก็นานเลยครับ
จนไดไปเจอไปอานหนังสือธรรมะอีก เกิดกําลังใจอีกก็ปฏิบัติอีก 
เปนอยางน้ีซํ้าไปซ้ํามาตลอด แตไมเคยพิจารณาในการปฏิบัติ
เลย จนกระทั่งไดฟงการบรรยายของอาจารยนี่แหละครับ จึงมี
กําลังใจที่จะปฏิบัติใหถูกทาง ไดฟงเทศนของทานเจาคุณโชดก 
เรื่องเทศนลําดับญาณ แลวก็ของพระอีกหลายรูป ที่ไดมีการ
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๑๓๕

โพสไวใน youtube จนถึงตอนน้ีก็เริ่มจะรูสึกเบื่ออีกแลว ไป
ปฏิบตัธิรรมทีว่ดัถํา้สมุโนกร็ูสกึวุนวายกบัคนหมูมาก อยากอยูที่
เงียบๆ เคยคิด เห็นภาพตัวเองอยูในปา ในเขา ในถ้ําแลวรูสึก
มีความสุข จะรูสึกศรัทธามากกับพระปา พระธุดงค เปนความ
รูสึกที่มีมาตั้งแตจําความได ใจอยากบวชไปอยูในปา ในเขา
มาก แตตอนน้ียังทําไมได ตองใชกรรมท่ีสรางมาอีกนาน แตก็
อธิษฐานไววา ถาไดเกิดเปนมนุษยอีกไมวาในชาติไหน ก็ขอ
ใหไดเกิดมาพบพุทธศาสนา และไดบวชปฏิบัติธรรมตั้งแต
เปนเด็กๆ อธิษฐานทุกครั้งที่ระลึกไดครับ ที่อธิษฐานแบบน้ี
ถูกไหมครับ ถาไมถูกควรเพิ่มเติมประโยคใดอีกในคําอธิษฐาน
ครับ

คําตอบ
การระลึกไดวา มีอยูแตปจจุบัน นั่นเปนอาการที่เกิดกับ

จิตที่มีสติกํากับ ถือวาเปนการปฏิบัติที่ถูกตองแลว หากผูถาม
ปญหาประสงคจะรักษาภาวะเชนนี้ไวใหได ตองเอาจิตจดจอ
อยูกับอิริยาบถที่เปนปจจุบันขณะ ทําทุกครั้งที่นึกได และทํา
ทุกครั้งที่วางจากงานภายนอกที่ทําใหกับสังคม และหากเมื่อใด
มีจิตจดจออยูกับปจจุบันขณะ จิตจะไมระลึกถึงกาลเวลาอื่นใด
ทั้งสิ้น (ไมมีกาลเวลา)

อนึ่ง ความกังวล เปนอาการท่ีจิตขาดสติกํากับ ตอง
แกปญหาน้ีตามท่ีบอกมาขางตน หรือกําหนดวา “กังวล
หนอๆ ๆ ๆ ๆ” ไปเรื่อยๆ จนกวาความกังวลจะหมดไป
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๑๓๖

คนที่ปฏิบัติธรรมบางไมปฏิบัติบาง เรียกวาเปนคนท่ีมี
ความประมาท จึงทําใหกิเลสครอบงําจิต (เบ่ือ) ได สวนเรื่อง
การอานหนังสือธรรมะ จัดวาเปนคันถธุระ คือสามารถรู
สิ่งตางๆ ที่มีคนเขียนบอกไวในตําราหรือคัมภีร เรียกความรูที่
เกิดขึ้นวาเปนความจํา (สัญญา) แตหากนําตนไปปฏิบัติธรรม 
การประพฤติเชนนี้เปนวิปสสนาธุระ จิตยอมเขาถึงความจริง
แท ที่สามารถปดอบายภูมิหรือนําพาชีวิตไปสูความพนทุกข 
ฉะนั้นจะประพฤติอยางใด จงเลือกเอาตามที่ชอบเถิด คดิจะไป
อยูในถํ้า แลวรูสึกวุนวายกับคนหมูมาก ใหกําหนดวา “วุนวาย
หนอๆ ๆ ๆ ๆ ” ไปเรื่อยๆ จนกวาความวุนวายจะหายไปจากใจ

การอธิษฐานตามที่บอกเลาไปดีแลว แตจะสมปรารถนา 
ตองทําเหตุใหตรง คือประพฤติไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) 
อยูเสมอ

๖๕. สวดบังสุกุลตายไดหรือไม

คําถาม
ผมมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการสวดบทบังสุกุลตายคือวา

คนที่ไมไดบวชเปนพระสามารถสวดบทบังสุกุลตายไดหรือไม
แตไมไดไปสวดในงานศพเพราะบางครั้งไมวาผมจะทํางาน
ขบัรถ หรอืกจิวตัรประจาํวนันกึขึน้ได  ผมจะสวดบทบงัสกุลุตาย
เปนประจําแตเปนการสวดในใจ เหตุที่ผมสวดเพราะเมื่อสมัย

กลตาย
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เปนเด็กผมเคยไปดูพี่ชายที่บวชเปนเณรไปสวดบังสุกุลตาย
ที่ปาชา ก็เลยจําบทสวดนั้นไดและเปนบทสวดแรกๆ ที่ผม
จําฝงใจ

คําตอบ
คําวา “บังสุกุล” หมายถึง ผาที่ภิกษุชักจากศพ การสวด

บังสุกุลตาย หมายถึง สวดมนตเพื่ออุทิศบุญกุศลใหกับผูตาย
ดังน้ันจะสวดเมื่อใดยอมสามารถทําได หากมีจุดประสงค และ
อุทิศบุญใหกับผูตาย หรือมีจุดประสงคจะพัฒนาจิตใหมีสติ
สวดแลวตองไมเปนเหตุใหขาดสติ เชน ขณะขับรถยนตพรอม
กับการสวดมนต เปนเหตุใหจิตหันมาจดจอกับบทสวดมนต
ทั้งๆ ที่ตัวเองยังขับรถอยูบนถนน อุบัติเหตุยังสามารถเกิด
ขึ้นได ผูมีสติยอมไมประพฤติเชนนี้ แตหากเปนผูที่นั่งโดยสาร
ไปในรถยนต ไมถือวาขาดสติ สามารถสวดได

๖๖. ปุคคลิกทาน หรือสังฆทาน

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร ผมมีคําถามดังนี้
๑.  อยากทราบวาการทําบุญกับพระเพียงรูปเดียว ตั้งใจ

ใหรปูเดยีวโดยกอนออกมาจากบาน  ตัง้ใจวาไมวาเจอพระรปูไหน
จะใหรูปนั้นกอน แบบนี้จะเปนสังฆทานไดไหมครับ

พระรปูไหน
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๑๓๘

๒. ถาออกมาจากบานเหมือนขอกอน แตใหของหลายชิ้น 
แตพระเมือ่กลบัไปทีว่ดัแลว  ไดนาํไปใหพระรปูอืน่ฉนัดวย  จะกลาย
เปนสังฆทานไดไหมครับ เพราะเราเจตนาตอนใหใหรูปเดียว

คําตอบ
(๑) ผูที่ทําอาหารไปใสลงในบาตร (ทําบุญ) โดยมีความ

ตั้งใจถวายพระเพียงรูปเดียว เจตนาเชนนั้นเปนปุคคลิกทาน
แตเมื่อพระที่รับบิณฑบาตกลับถึงวัด ไดนําอาหารไปรวมไว
เปนสวนกลางของสงฆ พฤติกรรมน้ันเปนสังฆทาน ดังนั้น
ปญหาที่ถามไปจึงมีความเปนไปได

(๒) ถานําอาหารจากการบิณฑบาตไปแบงใหพระรูปอื่น
ยังถือวาเปนปุคคลิกทาน แตหากไปรวมไวเปนสวนกลาง
ของสงฆทั้งวัดสามารถนําไปใชได อยางน้ีจึงจะเรียกวาเปน
สังฆทาน

๖๗. กังขามานาน

คําถาม
ผมมีคําถามอยางหนึ่งเปนขอกังขามานานแลวครับ

อยากเรียนถามวา บุญกุศลที่เราปฏิบัติสามารถเปลี่ยนแปลง
ดวงชะตาราศี ไดหรือไมครับ คือผมมิไดเปนขาราชการแต
ฝนอยากเปนขาราชการจึงไปดูหมอที่คอนขางมีชื่อในความ
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แมนยํา เขาก็บอกวาดวงผมไมสามารถเปนขาราชการได
เพราะวาดาวบางดวงเสียอะไรทํานองน้ี ผมก็กลับมานึกกับ
ตัวเองวาใครเปนคนกําหนดชีวิตเรา ดวงชะตาอยางนั้น
หรือ แลวความดีที่ผมเพียรพยายามทํามา กอปรกับบุญกุศล
ที่เราคิดดี ทําดี ปฏิบัติดี สามารถชวยหนุนใหเรามีดวงชะตา
ชีวิตที่เปลี่ยนไปไดหรือไมครับ

คําตอบ
เปลี่ยนไดครับ จงดูพฤติกรรมของเหลี่ยวฝานเปนตัว

อยาง ผูใดประพฤติบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ไดจนเปนปกตินิสัย
เมื่อใดท่ีเหตุปจจัยถึงพรอม ความสมปรารถนาในส่ิงที่ตน
ตองการ ยอมเขาถึงได ทั้งนี้ตองไมมีอกุศลกรรมใดๆ ปนเปอน 
แลวความสมปรารถนายอมเกิดไดงาย

๖๘. เย็นที่กลางกระหมอม

คําถาม
ผมมีเรื่องจะกราบเรียนถามทานอาจารย ผมปฏิบัติสมาธิ

มานาน และเริ่มต้ังใจแนวแนตอการปฏิบัติในทาน ศีล ภาวนา
ตั้งแตป ๕๐ เม่ือตุลาคมป ๕๓ ขณะเดินจงกรมอยู จิตรวม
ไปต้ังอยู ที่กระหมอม หลังจากน้ันมีความรู สึกถึงการไมมี
กายอยู หลังจากนั้นเปนตนมาเวลาที่มีสติ จิตจะไปตั้งอยูที่
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๑๔๐

กลางกระหมอมทุกครั้ง จะรูสึกเย็นวาบ ปจจุบันในระหวางวัน
ก็มีอาการเชนนี้อยูตลอดท้ังวัน

รบกวนทานอาจารยแนะนําวาจะปฏิบัติอยางไรตอไป

คําตอบ
จิตมิไดจดจออยูกับเทาที่กาวยาง (สติหลุด) หากประสงค

ใหจิตมีสติมากขึ้น เมื่อรู สึกเย็นวาบที่กลางกระหมอม ตอง
กําหนดวา “เย็นหนอๆ ๆ ๆ ๆ” ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการเย็น
จะหมดไป แลวดึงจิตมาจดจออยู กับอิริยาบถใหญที่เป น
ปจจุบันขณะ

๖๙. อยากมีหลานเปนลูกครึ่ง

คําถาม
หนูไดฟงธรรมบรรยายของทานอาจารย ทาง youtube 

คอนขางมาก ทําใหหนูเขาใจธรรมะไดดียิ่งข้ึน หนูตั้งใจจะ
เปนคนดี เพราะหนูเช่ือมากๆ วามนุษยเกิดมาเพื่อจะไมเกิด
หนูระวังเพื่อรักษาศีล ๕ ใหครบ ตอนอยูตางประเทศรักษา
ไมยาก สาํหรับหนู ตอนน้ีอยูเมืองไทยศีลมีพรองบางเนื่องจาก
มีมดเล็กๆ 

หนูมีคําถาม วาเมื่อหนูรักการปฏิบัติธรรม ชอบอยู 
เงียบๆ หนูควรจะมีลูกไหมคะ หนูเริ่มจะเปนทุกขเนื่องจากหนู
อายุ ๔๐ แลวคะ (ทางครอบครัวอยากใหมี เพราะอยากมี
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หลานเปนลูกครึ่งคะ) ถาคําถามของหนูทําใหทานอาจารย 
ลําบากที่จะตอบ หนูกราบขอขมา ขอทานอาจารยอโหสิกรรม
ใหหนูดวยนะคะ

คําตอบ
ตลอด ๔๕ พรรษาที่พุทธโคดมเผยแพรธรรม พระองค

ไมเคยสอนใหไปแกไขปญหาท่ีคนอื่น แตทรงสอนใหแกปญหา
ที่ตัวเอง ดังนั้นความอยาก (ตัณหา) ของคนอ่ืนก็เปนกิเลส
ของผูอยาก หากประพฤติตามความอยากของผูอื่น ปญหา
ยอมเกิดขึ้นกับผู ถามปญหาได และท่ีพระพุทธองคตรัสวา 
“มนุษยมีทรัพยเปนหวงผูกขา มีสามี/ภรรยาเปนหวงผูกมือ
มีบุตร/ธิดาเปนหวงผูกคอ” ฉะนั้นผูถามปญหาพึงพิจารณา
ดวยตัวเอง แลวเลือกทําตามท่ีชอบเถิด

๗๐. นะ มะ พะ ธะ

คําถาม
ผมทําสมาธิดวยการภาวนา นะมะพะธะ แบบอนุโลม 

ปฏิโลม จนรู สึกวาจิตละเอียด จดจอกับคําภาวนา และ
คําภาวนาหายไป จิตมาจับอยูที่อารมณ ความรูสึกภายนอก
นอยมาก เหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่น แตมีความรูสึกตัวอยู
ต อจากน้ันก็ไมรับรู อารมณอะไร เลยเหมือนกับจิตดับไป
สักพัก ก็กลับมารูสึกตัวพรอมกับดึงคําภาวนากลับมา 

ป
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เมื่อภาวนาไปไดสักพัก ก็เข าสู สภาวะเดิมอีก เปน
อยางนี้ อยู ๓ ครั้ง จึงถอนจากสมาธิ อุทิศบุญกุศลแลว
ลมตัวลงนอน (ผมนั่งสมาธิอยูบนที่นอนครับ) รูสึกวาขาขวา 
เปนเหน็บชา เริ่มปวดขามากข้ึน ตอนแรกจะทําเหมือนทุกครั้ง 
คือนอนปวดขา ไปจนกวาจะหาย แตนึกถึงคําสอนของ ทาน
อาจารยสนอง วาเมื่อเลิกทําสมาธิใหเจริญปญญาตอ ก็ไปเห็น 
จิตที่มันกระวนกระวาย วาขากําลังปวด แลวก็ไปดูเวทนาเห็น
ความปวดเกิดข้ึน จิตเห็นว าขาไม ได ปวดแตจิตเป นตัว
ปรุงแตงวาขามันปวด แลวเหมือนเห็นเวทนาความปวดอยู
รอบๆ ขา เหมือนกําลังขยุมขาอยู

ตอจากน้ันผมก็กําหนดปวดหนอ ปวดหนอไปเร่ือยๆ
พอความปวดเร่ิมหาย มีความรู สึกดีใจก็กําหนดดีใจหนอ
ดีใจหนอไปเร่ือยๆ จนขาหายปวด รูสึกวาครั้งนี้ขาหายปวด
จากเหน็บชาเร็วกวาทุกครั้งครับ

ขอเรียนถามทานอาจารยดังนี้
๑. ผมสงสัยวาตอนท่ีผมทําสมาธิ อาการท่ีเหมือนจิต

ดับ แบบนี้ทําผิดหรือเปลาครับ เปนการขาดสติเผลอหลับไป
หรือไมครับ หากเปนการขาดสติเผลอหลับไปจะแกไขอยางไร
ครับ

๒. ผมปรารถนาเดินทางสายพุทธภูมิ ไดอธิษฐานขอ
ฝากตัวเปนลูกศิษย ครูบาบุญชุม ญาณสังวโร เพื่อจะปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ถูกตองไมทราบวา ทําอยางไร การอธิษฐาน
จะสัมฤทธ์ิผลครับ
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ผมเคยสอบถามทานอาจารยเรื่องลูก ตอนที่ภรรยา
ตั้งครรภ ตรวจอัลตราซาวน แลวพบถุงน้ํา ตอนนี้ลูกของผม
คลอดมาได ๖ เดือนแลวครับ ไมพบถุงน้ําเหมือนตอนอัลตรา
ซาวนสุขภาพแข็งแรงดีแตมีวิบากบางอยางท่ีติดตัวมาดวย 
ก็คงเปนผลกรรมที่ตองชดใชแตก็มีสิ่งอัศจรรยเกิดขึ้นใหเห็น
หลายอยางครับ

คําตอบ
ปญญาที่เห็นวาขามิไดปวด แตเห็นวาเปนเพราะจิตรับ

สิ่งกระทบไมดีเขาปรุงอารมณ อาการปวดขาจึงเกิดขึ้น การ
เห็นในลักษณะน้ีเรียกวาเห็นถูก แตหากเม่ือใดจิตเอาอาการ
ปวดขามาพิจารณาตามกฎไตรลักษณ แลวอาการปวดขา
เขาสูความเปนอนัตตา ทุกขเวทนา (ปวดขา) ยอมไมมีอยูจริง 
ปญญาท่ีเห็นเชนนี้เรียกวา ปญญาเห็นแจงในทุกขเวทนา ไม
เพียงเห็นแค ๓ ครั้งเทานั้น ผูไมประมาทตองเห็นใหไดทุกครั้ง 
แลวสภาวะปุถุชนจึงจะมีโอกาสพนไปได

อน่ึง กําลังของสมาธิในดวงจิตของผูถามปญหามีมาก
พอแลว จึงไมจําเปนตองบริกรรมคําวา “ปวดหนอ” อีกตอไป 
แตควรใชจิตตามดูอาการปวดวา ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ 
แลวปญญาเห็นแจงจึงจะเกิดข้ึน

(๑) คําวา “จิตดับ” หมายถึง จิตท่ีไมมีการเกิด - ดับ
(ภวังค) อารมณใดๆ จึงเกิดขึ้นไมได คนท่ีมีสติกลาแข็ง จิต
จะไมดับ การหลับจึงเกิดขึ้นไมได ดังนั้น คําวา “เผลอ” จึง
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หมายถึงจิตที่ขาดสติกํากับอิริยาบถท่ีเปนปจจุบันขณะ หาก
ประสงคจะแกปญหานี้ ตองเจริญสติทุกครั้งที่นึกได เจริญสติ
ทุกครั้งที่วางจากงานของสังคม

(๒) คําวา “อธิษฐาน” หมายถึง การตั้งจิตปรารถนา
ใหตวัเองเขาถงึสิง่ดงีาม (ความเปนพระพทุธเจา) ในวนัขางหนา 
ความสมปรารถนาจะเกิดข้ึนไดตองทําเหตุใหถูกตรง คือตอง
บําเพ็ญบารมีทั้งสิบตัวใหครบท้ัง ๓ ระดับ (บารมีธรรมดา
อุปบารมี ปรมัตถบารมี ) การประพฤติเชนนี้เรียกวา นําพา
ชีวิตเดินทางในสายพุทธภูมิ ซึ่งตองใชเวลาในการส่ังสม
บารมีใหครบ ๓๐ ทัศ ยาวนานเปนหลายๆ อสงไสยกัป ซึ่ง
แตกตางกันตามประเภทของพระพุทธเจา

๗๑. ถามได – ตอบได

คําถาม
เรื่องมีอยูวา เมื่อตอนผมอายุประมาณ ๒๐ ป ผมได

ปฏิบัติธรรมดวยตนเอง เพราะไดเกิดศรัทธาจากที่ไดอาน
หนังสือของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ครั้งแรกที่นั่งสมาธิ
ในหองนอน นั่งเลยนะครับไมไดสวดมนต ปดไฟดวย ขณะนั่ง
ผมก็คิด ทําไมคนเราตองเกิด ทําไมตองมีเนื้อ มีหนัง ทําไม
ตองมีความรูสึกทางกาย ทางใจ ความรูสึกมันเกิดมาจากไหน
ทําไมไมดับสูญ ขณะที่คิดก็ทําความรูสึกตามไปดวย ทําอยางนี้

มอายประมาณ ๒๐ ป

อสงไสยกป ซง
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ไปไดสักพัก ความรูสึกทางกายมันหายไปหมดเลย ลมหายใจ
ก็ไมมี มีแตวางกับความคิดลวนๆ ครับ มันเหมือนวา ลอยอยู 
ไมมีตัวตนเลย

แวบนึงความรูสึกกลัวก็เขามา ผมก็ลืมตาเลยเพราะงง 
สงสัย แตก็ไมรูจะถามใคร สภาวะแบบนี้ เรียกวาอะไรครับ
เกิดขึ้นไดเพราะเหตุใดครับ

เทาที่อานเว็บไซดตอบปญหาของอาจารย สวนมาก
จะเขาถึงสภาวะแบบนี้ไดแคครั้งเดียว รวมท้ังผมและเพื่อน
อีกสองคน เปนเพราะเหตุใดครับถึงไมสามารถเขาสภาวะ
เชนน้ีไดอีก

ในชวงอายุเดียวกันน้ัน ที่ยังปฏิบัติธรรมอยู เชาวันหนึ่ง 
ตอนผมเดินออกจากบานไปหนาปากซอย ระยะทางก็ไกล
พอสมควร เพื่อขึ้นรถโดยสารไปทํางาน ตอนนั้นมีเงินติดตัว
อยู ๕ บาท ในระหวางที่เดิน ขณะจิตหน่ึง ความรูสึกสุขก็เกิด
ขึ้นกับใจ มันเปนความสุขท่ีอธิบายหรือเขียนเปนตัวหนังสือ
ไมไดเลยครับ มันอิ่มใจไปหมด สุขที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา
เลย มันแปลกท่ีอยูดีๆ มันก็เกิดข้ึนเองสุขข้ึนมาเอง เดินไป
ยิ้มไป ตัวเบาโปรง สวางยังไงไมรู บอกไมถูกครับ ใครเห็นเขา
คงนึกวาผมบาแนๆ สภาวะของสุขที่เกิดขึ้นนี้เรียกวาอะไรครับ 
แลวเกิดขึ้นไดเพราะเหตุใดครับ

ผมเปนชางซอมมือถือนะครับ วันหน่ึงมีเครื่องซอมเขามา 
พอผมรูอาการเสีย ความคิดก็เขามาเลยวาจะคิดเงินลูกคา
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เทาไหร ตอนนั้นคาซอมยังแพงมาก กําไรเยอะ ชวงแวบหน่ึง
ของขณะจิต ผมสัมผัสไดถึงตัวโลภ 

ผมหมายถึง ตัวโลภนะครับ ไมใชความโลภ ผมมั่นใจ
เต็มรอย ผมรูสึกไดเลยวามันเปนตัว เปนตนเลยครับ สัมผัส
ไดจริงๆ ครับ แตอธิบายรูปรางไมได คือเหมือนใจเราไป
สัมผัสมันไดเลย ตัวโลภท่ีผมสัมผัสไดมันมีอยู จริงไหมครับ
ถามีอยูจริง เพราะเหตุใดผมถึงสัมผัสมันไดครับ

เมื่อป ๕๔ ผมต้ังใจที่ทานอาหารมังสวิรัติ และไมมีเพศ
สัมพันธ ตั้งใจ ๑ ป แตทําได ๑๐ เดือนครับ รักษาสัจจะไมได
อีกตามเคย เรื่องสัจจะผมพรองเปนอยางมาก อาจารยมีวิธี
ที่จะแนะนําใหผมนําไปปฏิบัติเพื่อใหเปนแนวทางในการรักษา
สัจจะบางมั้ยครับ รบกวนอาจารยชวยแนะนําดวยครับ

ในชวงป ๕๔ คนืหนึง่ผมนอนภาวนากาํหนดลมหายใจอยาง
เชนทุกคืน สักพักขณะจิตหนึ่ง ผมเห็นบางอยางเกิดขึ้นในใจ
มันชัดมาก มีความรูสึกวาเปนดวงๆ กระพริบๆ เกิด-ดับๆ 
เยอะและเร็วมาก ในขณะที่มันกระพริบอยู นั้น รู สึกไดถึง
ความกระเพื่อม สั่นไหว วิ่งไปทั่วรางกาย เกิดข้ึนไมกี่วินาที
หรอกครับ แตมันเห็นและรู สึกไดชัดเจนมากครับ สภาวะ
อยางน้ีเรียกวาอะไรครับ เกิดขึ้นไดเพราะเหตุใดครับ

ทุกเหตุการณที่เลามานี้ เปนความจริงที่เกิดกับผมครับ 
แตเวลาไปเลาใหเพื่อนๆ หรือใครฟง รู สึกไดเลยวาคนฟง
จะรูสึกแปลกๆ กับผม
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๑๔๗

ตอนเด็กๆ ผมไดขโมยเงินที่เขารวมกันใสซองทําบุญ แต
จําไมไดวาทอดผาปา หรือทอดกฐิน เปนจํานวนไมเยอะครับ 
ประมาณพันกวาบาท ผมไดฟงที่อาจารยไดบรรยายตอนหนึ่ง 
เรื่องการยายฐานเจดีย ตอนนี้ผมเขาใจในเรื่องกฎแหงกรรม
เปนอยางดีแลวครับและในเวลานี้ก็กําลังชดใชอกุศลกรรม
วิบากท่ีมันใหผลอยู ผมยอมรับในผลของกรรมท่ีไดสรางไว
เปนอยางดี แลวก็ปลอยใหกรรมนั้นดําเนินไปตามกฎตามเหตุ 
ตามปจจัยของมันครับ ผมมีความทุกขนอยมากครับถาเทียบ
กับสภาวะกรรมท่ีมันสงผลอยูในขณะน้ี ตัวผมก็ปฏิบัติธรรม
ไปตามสติกําลังที่พึงจะปฏิบัติได ที่อยากจะถามอาจารยคือ
ผมตองทําบุญแบบไหนครับ เพื่อใหสมเหตุกับกรรมที่ไดขโมย
เงินทําบุญท่ีไดกลาวมาแลวน้ีครับ รบกวนอาจารยแนะนําดวย
ครับ

ขาพเจาต้ังจิตขอขมาอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่ได
ลวงเกินอาจารยดวยใจ ขออาจารย ดร.สนอง วรอุไร อโหสิ
กรรมใหขาพเจาดวยเทอญ

คําตอบ
ที่จําเปนตองเกิดอีกและมีสวนประกอบของรางกาย เปน

เพราะจิตยังมีอวิชชาเปนตนเหตุ
ที่จิตไปรู เห็น เขาใจในความเปนจริงแท เพราะเห็นวา 

สรรพสิ่งเปนของมิใชตัวใชตน (อนัตตา) เชน เห็นรางกายไมใช
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๑๔๘

ตัวใชตน ลมหายใจไมใชตัวใชตน ทั้งสองจึงไมมีอยูแทจริง
จิตจึงปลอยวางและวางจากอารมณปรุงแตง สภาวะท่ีเห็น
เปนเชนน้ีเพราะจิตเขาถึงปญญาเห็นแจง

การเขาถึงปญญาเห็นแจง สวนมากเขาถึงไดเพียงครั้ง
เดียว เปนเพราะจิตมีกําลังสติออน เมื่อใดจิตระลึกทันทุกสิ่ง
ที่เขากระทบจิต และเห็นทุกสิ่งดับไปตามกฎไตรลักษณ เมื่อ
นั้นปญญาเห็นแจงยอมเกิดขึ้น แลวปญหาของผูถามและเพ่ือน
อีกสองคนก็จะหมดไป

ความสุขที่เกิดขึ้น เนื่องจากจิตเปนอิสระจากสิ่งกระทบ
ผู ไมประมาทพึงรักษาจิตใหมีสติและมีปญญาเห็นแจง จน
สามารถนําพาชีวิตพนไปจากสมมุติไดเม่ือใด เมื่อนั้นจิตยอม
เขาถึงวิมุตติสุขได

โลภะ เปนกิเลสมารตัวใหญที่คอยขัดขวางบุคคลไมให
ทําความดี จงมองโลภะดวยจิต จนเห็นวากิเลสตัวนี้ดับไปตาม
กฎไตรลักษณ แลวจิตจึงจะมีอิสระจากโลภะได ตรงกันขาม
ผูมีปญญาเห็นผิดยอมเห็นวา โลภะเปนตัวตน (อัตตา) จึง
ไขวควาแสวงหาโลภะมาไวกับตน เมื่อโลภะถูกเก็บสั่งสมใน
ดวงจิตจนมีกําลังมากแลว โอกาสเขาใกลความเปนเปรตยอม
เกิดข้ึน เชน ลักขโมยเงินไปทําบุญ เปนเพราะจิตมีโลภะ
ครอบงํา หากบุคคลประพฤติใหทรัพยเปนทานอยู เสมอ
หยุดการไปเอาของท่ีเจาของยังมิไดอนุญาตยกให หนทางสู
ความเปนเปรตยอมไมเกิด
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๑๔๙

ประสงคจะหนีวิบากของการขโมยเงินทําบุญไดอยาง
ถาวร ตองพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา)แลวปดอบายภูมิใหได

สุดทาย อโหสิใหแลว

๗๒. ปฏิบัติธรรมยอหยอน

คําถาม
อาจารยไดแนะนําวิธีการแกไขปญหาให ซึ่งหนูพยายาม

ทําตาม และอาจารยบอกวาหนูยังไมถึงสภาวะปรมัตถ ใหยอน
ดูคําถามที่ ๒๑๔๗ ขอ ๑. สภาวะปรมัตถมันจะปลอยของ
มันเอง ซึ่งขอ ๒๑๔๗ ก็คือหนูเองที่เปนคนถาม

๑. หนูรู สึกวาการปฏิบัติมันไมอยูตัวเลย เด๋ียวดีเด๋ียว
ไมดี เปล่ียนแปลงทุกสัปดาห หลุดงาย หมายถึงวาเรา
ยอหยอนไปใชไหมคะ แตพอหนูคิดแลวปวดศีรษะหนูก็รีบ
ตัดใจปลอยเรื่องน้ันทันที มันก็หายปวด ถูกไหมคะ (พยายาม
เจริญสติใหทันการกระทบตั้งแตทีแรกดวย)

 ๒. ถาเรายังตองอยูในสังคม ทํางานหาเงิน ตองกิน
ตองใช เปนพยาบาล พบเจอแตสังคมผูหญิง หลายคร้ังหนู
ก็รูอยูวาตองละอยางไร ทําอยางไร แตมันก็ยาก ยากมากเลย 
เวลาท่ีไมไดอยูในหองกรรมฐาน มันละยาก อาจารยมีวิธีใด
ที่จะปฏิบัติไปไดโดยสบายในสังคมท่ีวุนวายไหมคะ

จารยมวธใด
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๑๕๐

๓. หนูอยากบวชแตยังบวชไมได เพราะมีแมตองดูแล
แมหนูอายุ ๕๖ ป ตามคําสอนของพระพุทธเจา เราควรดูแล
มารดาผูมีพระคุณกอนใชไหมคะ

๔. ออกจากกรรมฐานมาคร้ังน้ี มีเพื่อนที่เรียนธรรม
มาดวยกันทานหน่ึง และมีครูบาอาจารยอีกทานหน่ึงซึ่งหนู
เคารพมากเปนฆราวาส สอนธรรมต้ังแตหนูปฏิบัติครั้งแรก
เมื่อ ๒ ปกอน ทานบอกวาหนูนาจะปฏิบัติผิดแนวพระพุทธเจา 
ควรเลิกปฏิบัติ เพราะหนูขาดสติ แตหนูวาไมนาจะใช เพราะ
ปฏิบัติแลวเราดีขึ้น ชวงท่ีเราไมดี คือชวงท่ีเราขาดสติไมทัน
กิเลส หนูคิดถูกไหมคะ หนูก็เลยปฏิบัติแนวเดิมของหนูตอไป 

คําตอบ
(๑) อาการท่ีบอกเลาไปมีสาเหตุมาจากจิตมีกําลังของ

สติออน พระพุทธโคดมมิไดสอนพุทธบริษัทใหประพฤติหนี
ปญหา แตทรงสอนใหอยูกับปญหา แลวดับที่ตนเหตุ ปญหา
จึงจะหมดไปได ดังน้ันเมื่อปวดศีรษะ แลวรีบตัดใจปลอย
อาการปวดศีรษะท้ิงไป จึงเปนการแกปญหาผิดทาง ผูรูจริง
มิไดประพฤติเชนนั้น ผูรูเอาอาการปวดศีรษะมาพิจารณาใหดับ 
(อนัตตา) ตามกฎไตรลักษณ

(๒) ในครั้งพุทธกาล พระพุทธโคดมตรัสถามภิกษุที่นั่ง
อยูใกลในทํานองที่วา

พระพุทธโคดม : ภิกษุ เธอเจรญิสติบอยแคไหน
ภิกษุรูปที่ ๑ : หมอมฉันเจริญสติวันละครั้ง

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   150book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   150 4/9/2556   11:25:294/9/2556   11:25:29



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

๑๕๑

ภิกษุรูปที่ ๒ : หมอมฉัน เจริญสติทุกครั้งที่ออกบิณฑบาต
พระพุทธโคดม : แลวเธอละ (หันมาตรัสถามภิกษุรูปที่ ๓)
ภกิษุรปูท่ี ๓ : หมอมฉนั เจรญิสติทกุคร้ังทีฉ่นั (กนิ) คาํขาว
พระพุทธโคดม : เธอทั้งสามยังเปนผูประมาท ตถาคต

เจริญสติ (มรณัสติ) อยูทุกลมหายใจเขา – อยูทุกลมหายใจออก
ดังน้ันผู ใดพัฒนาจิตจนมีกําลังของสติกลาแข็งไดแลว

ผูนั้นยอมอยูสงบในสังคมท่ีวุนวายได
(๓) จงดูพระพุทธโคดมและพระสารีบุตรเปนตัวอยาง

ไดพัฒนาจิตจนบรรลุสภาวธรรมสูงสุด แลวจึงหันมาชวยผูอื่น 
เชน พระพุทธโคดมชวยพระเจาสุทโทธนะ (พระราชบิดา)
จนบรรลุอรหัตตผล ชวยพระนางปชาบดี (เชษฐภคินีของ
พระนางมหามายา) จนบรรลุอรหัตตผล ชวยราหุล (พระราช-
บุตร) จนบรรลุอรหัตตผล ชวยสิริมหามายาเทพบุตรจนบรรลุ
โสดาปตติผล และพระสารีบุตรชวยนางสารีผูมีมิจฉาทิฏฐิ ให
กลับมามีสัมมาทิฏฐิและบรรลุโสดาปตติผลได

(๔) เครื่องชี้วัดการเขาถึงธรรม
ก. ปฏิบัติสมถกรรมฐาน จิตตองตั้งมั่นเปนสมาธิ
ข. ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จิตตองเกิดปญญาเห็นแจง
ดังนั้นคนที่พูดวา ผูถามปญหาขาดสติ เปนการพูดที่

ถูกตรงครับ แตหากพูดวา “นาจะปฏิบัติผิดแนวฯ” เปนการ
พูดที่ผิดไปจากธรรมในพุทธศาสนา พุทธศาสนาไมมีคําวา
“นา” แตมีคําวา “เหตุและผล” ดังน้ันผูถามปญหาติดคุก
แลว หากปรารถนาระลึกใหทันกิเลสตองเจริญสติอยูเสมอ
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๑๕๒

๗๓. ทาสีวัด

คําถาม
๑. การทาสีวัด ไดอานิสงส อะไรบางคะ
๒. ถาเราตายขณะรับศีล ๕ เราจะไปสุคติภูมิไหมคะ

ถาไม จะไปที่ไหนคะ
๓. การทําบุญใหญ ตองทําบอยแคไหน กรรมถึงจะ

เบาบางลงคะ

คําตอบ
(๑) ทาสีใหวัดเปนกุศลกรรม เมื่อกรรมดีใหผล ผูประพฤติ

ยอมมีผิวพรรณงาม มีบริวารมาก และไดรับการยกยอง
สรรเสริญ

(๒) ผู ใดมีจิตจดจออยูกับศีลที่ตนรับ และจิตทิ้งขันธ
ลาโลกในขณะนั้น จิตวิญญาณจะถูกพลังของสติผลักดันให
โคจรไปสูสุคติภพ จึงสามารถเกิดเปนมนุษยไดอีก

(๓) บุญใหญ (จิตตภาวนา) ที่มีผลทําใหจิตเปลี่ยนสภาว
ธรรมจากปุถุชนไปเปนอริยบุคคล (ปดอบายภูมิ) ผลกรรม
ยอมเบาบางลงได และผลของกรรมยอมหมดไปได (อโหสิ
กรรม) เมื่อละโลกเขาสูภาวะนิพพานพานมอืละโลกเขาสูภา
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๑๕๓

๗๔. กลับตัวตอนน้ีทันไหม

คําถาม
ผมเองเคยเปนมิจฉาทิฏฐิมากอน ไมเคารพพระสงฆ

องคเจา มองเรื่องธรรมะเปนเรื่องไรสาระ เคยทําผิดศีลมาแลว
ทุกขอ เริ่มมามีธรรมะเอาเมื่อ อายุได ๒๙ ป ปฏิบัติธรรม
ยังไดแครู สึกวูบวาบเปนบางขณะ การเคยผิดศีลและเปน
มิจฉาทิฏฐิมากอน เปนอุปสรรคไหม แลวมีวิธีลบลางความช่ัว
เดิมๆ ใหเบาลงไดไหม ทางแหงการทําดีปดไปหรือยัง กลับตัว
ตอนน้ียังทันไหมครับ

คําตอบ
 ในครั้งพุทธกาล สิริมา ( นองหมอชีวก ) มีอาชีพโสเภณี 

เมื่อนางรูวาเปนมิจฉาอาชีวะ จึงเลิกประกอบอาชีพนั้น แลว
หันมาปฏิบัติทาน ศีล ภาวนา จนจิตบรรลุโสดาปตติผล
(ปดอบายภูมิได) และอีกคนหนึ่งคือ ฉันนภิกษุ เปนคนดื้อรั้น
ชอบกลาววาจาเสียดสีพระอัครสาวกและภิกษุอาวุโสอ่ืนอยู
เปนประจํา เมื่อถูกสงฆลงพรหมทัณฑ (ไมวากลาว ไมตักเตือน
ไมพรํ่าสอน ไมคบหาสมาคม ) แลวเกิดสํานึกผิด เปล่ียน
พฤติกรรม หันมาเคารพเช่ือฟงพระผูใหญ จึงไดปฏิบัติธรรม
แลวบรรลุอรหัตตผล

บัติธรรม
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๑๕๔

ดังนั้นปญหาท่ีถามไป สามารถแกไขได ดวยการหยุด
ประพฤติพฤติกรรมช่ัวทั้งปวง แลวหันมาพัฒนาจิตใหมีศีลคุม
อยู ทุกขณะตื่นใหจิตมีสมาธิ ใหจิตมีปญญาเห็นแจง แลว 
อุปสรรคอันเปนผลมาจากกรรมช่ัวที่ทําไวแตอดีต ยอมแกไข
ได แตตองใชหน้ีเวรกรรมไปเร่ือยๆ จนกวาจะหมดสิ้น และ
ทําดีอยูเสมอ คือสวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตใหเอาจิต
จดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก (อานาปานสติ) เม่ือกิจกรรม
ทั้งสองแลวเสร็จ ตองอุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรมนายเวร
ทุกวัน เมื่อใดที่จิตต้ังมั่นเปนสมาธิดีแลว ใหนําตัวเขาปฏิบัติ
ธรรมตามสํานักที่เปดสอน องคุลิมาลประพฤติตัวเปนโจรฆา
ตัดคอมามาก ยังกลับตัวได ประสาอะไรกับผูถามปญหาจะทํา
ไมไดละครับ

๗๕. จิตเปนทาสของกิเลส

คําถาม
 เน่ืองดวยกระแสวัตถุนิยม และพฤติกรรมรุนแรงที่สื่อ

ถายทอดออกมา รวมถึงกระแส social media ที่ไมคัดกรอง
สิ่งที่ถูกตอง ครอบครัวของพ่ีชายหมกมุนกับสิ่งเหลานี้ แม
ทางบานจะแนะนําใหไปฟงธรรมหรือปฏิบัติธรรม ก็ถูกปฏิเสธ
เสมอมา จนเม่ือเร็วๆ นี้ครอบครัวของพี่ชายมีปญหาที่ทวี
ความรุนแรงมากข้ึนๆ หลานๆ มีพฤติกรรมท่ีกาวราวรุนแรง

แรง
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๑๕๕

มากข้ึน ไมคอยสนใจเรียน ลาสุดพ่ีชายเดินหลงผิดทาง ผิดศีล
ขอ ๓ พี่สะใภเหมอลอยคิดจะทํารายตัวเองและคิดแคนใจ
พี่ชายลึกๆ พี่ๆ ที่บานพยายามคอยๆ พูดเตือนสติ พี่ชาย
พี่สะใภ และหลานๆ แตดูเหมือนจะยิ่งเลวรายลงกวาเดิม
โดยสวนตัว ไมรู จะชวยอะไรใหดีขึ้นกวานี้ ไดแตดูกายดูจิต
ดูใจตัวเอง และแนะนําไดเทาที่แนะนํา แตดูเหมือนจะไรผล
เพราะพ่ีชายไมคอยฟงใคร ยิ่งถาเปนนอง ยิ่งไมฟง สวนตัวได
แตรูสึกสังเวชใจ ทุกคนมีกรรมเปนของๆ ตนจริงๆ จึงไดแต
แผบุญกุศลที่ตนเองไดสั่งสมมา และแผเมตตาใหทุกสรรพสัตว 
รวมถึงทุกคนในครอบครัวดวย เผื่อจะดลจิตดลใจใหเขาคิดถูก 
พูดถูก ทําถูก ไมหลงผิดทาง ไมถลําลึกไปกวานี้

จึงขอกราบเรียนถามอาจารยดวยความเคารพวาพอจะมี
คําแนะนําเพิ่มเติมท่ีพอจะชวยใหพี่ชายพี่สะใภ และหลานๆ ให
ออกหางจากโลกมืดไดอยางไร

คาํตอบ
ผูมีความเห็นผิดไปจากธรรม ยอมศรัทธาในสิ่งท่ีเปน

สมมติ เชน โลกธรรมและวัตถุ จึงเอาจิตเขาไปผูกติดเปนทาส
ของสิ่งท่ีเปนอกุศลดังที่บอกเลาไป ในครั้งพุทธกาล พระพุทธ
โคดมเผยแพรธรรม โดยมิไดเขาไปกาวลวงในชีวิตของใครผูใด 
พระองคทรงชี้ทางชีวิตที่นําไปสูความเจริญ และทรงชี้ทาง
ชีวิตที่นําไปสูความวิบัติ ผูไดรับการช้ีแนะตองเลือกทางปฏิบัติ
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๑๕๖

ดวยตนเอง ดวยเหตุนี้ ความศรัทธาในสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นกับ
ใครผูใด ผูนั้นตองมีปญญาเห็นถูก เขาจึงจะประพฤติปฏิบัติตน
ในทางท่ีดีงามได ดังตัวอยางของนางสารี แมของพระสารีบุตร 
ไดเกิดปญญาเห็นถูก แลวจึงหันมาศรัทธาประพฤติตนใหดีงาม
ตามหลักของพุทธศาสนา จึงมีจิตบรรลุดวงตาเห็นธรรมเปน
พระโสดาบันได กอนที่จะตายจากโลกนี้ไป

๗๖. ปฏิบัติธรรมแบบงาย

คําถาม
 ดิฉันอยากขอความเมตตาจากอาจารย ชวยแนะนําวิธี

การสวดมนต ทําสมาธิ และปฏิบัติธรรมแบบงายๆ รวมถึง
การแผเมตตาและอุทิศสวนกุศลเปนภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก
ตอนนี้สามีของดิฉันเปนชาวตางชาติมีเรื่องทุกขใจเกี่ยวกับ
การตกงาน กําลังหางานใหม ซึ่งบางคร้ังเหมือนวาจะไดงาน 
แตก็พลาดหวังไปโดยไมคาดคิด ทั้งท่ีเขาเปนคนมีความ
สามารถมาก เชน เมื่อไปสัมภาษณงานเขาผานทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติแตทางบริษัทบอกวาตองขอโทษดวย เนื่องจาก
ตําแหนงงานเต็มแลวมีคนครบหมดแลว ซึ่งถาบริษัททราบ
เรื่องน้ีกอนและแจงใหสามีทราบ ก็คงจะไมเดินทางไปและยัง
ไมลาออกจากงานเดิม (สาเหตุของการลาออกจากงานเดิม 
เน่ืองจากบริษัทไมมีการใหเซ็นสัญญาในการเปนพนักงาน สามี
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๑๕๗

คิดวาไมมีความม่ันคงบริษัทจะใหออกวันใดก็ได จึงพยายาม
หางานที่มีความมั่นคงมากกวา) เนื่องจากคาใชจายในการ
เดินทางสูงพอสมควร ตองเดินทางขามประเทศ (ดิฉันกับ
สามีอยูตางประเทศ) จนเปนเหตุใหเขารูสึกเสียใจอยางมาก
ที่ไมสามารถเลี้ยงดูเราใหดีได คิดวาเขาไมดีพอสําหรับเรา
ดิฉันใหกําลังใจและพยายามบอกใหเขาคิดถึงปจจุบันวาเรา
ยังมีเงิน เน่ืองจากดิฉันยังมีเงินเก็บอยูบาง ยังพอใชจายไดอีก
ถึงสองสามป ดิฉันพยายามแนะนําวาใหเขาลองสวดมนต
ไหวพระ นั่งสมาธิดู เขาถามวามีวิธีงายๆ แนะนําหรือไม ซึ่ง
หากเปนภาษาไทยดิฉันพอแนะนําไดเนื่องจากไดสวดมนต
ไหวพระปฏิบัติธรรมอยูเกือบทุกวัน สําหรับภาษาอังกฤษดิฉัน
พอแนะนําไดบาง แตเกรงวาจะไมครบสมบูรณ ดิฉันได
พยายามหาขอมูลเปนภาษาอังกฤษตามเว็บไซต แตยัง
ไมไดขอมูลที่ชัดเจน หรือจะมีวิธีการใดที่จะเปนจุดเริ่มตนแบบ
งายๆ สําหรับผูที่ยังไมเคยเรียนรูเรื่องน้ีมากอน จึงขอความ
กรุณาจากอาจารย ชวยชี้แนะแนวทาง

คําตอบ
จากงานวิจัยที่ทําโดย ดร.โกลแมนพบวา คนที่ประสบ

ความสําเร็จในชีวิต ตองใชปญญา ๒๐% แตใช EQ สูงถึง ๘๐%
จากผูรู จริงในพุทธศาสนา คนท่ีประสบความสําเร็จใน

ชีวิต ตองพัฒนาจิตตนเองใหมีการบําเพ็ญทาน มีการรักษาศีล 
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๑๕๘

และมีการเจริญจิตตภาวนาอยู ทุกขณะต่ืน เมื่อเหตุปจจัย
ทั้งสามถึงพรอม ผูนั้นยอมมีดวงดี (ชะตาดี) ผูมีดวงดียอม
ประสบกับความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

คําวาทานคือการใหทุกสิ่งที่ดีงาม
ศีลหมายถึงการเวนหรือไมประพฤติฆาสัตว ไมลักทรัพย 

ไม ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น ไม พูดเท็จและไมดื่มสิ่งที่มี
แอลกอฮอลปนเปอน สวนการภาวนาหมายถึงการพัฒนาจิต 
ตองสวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตแลวเสร็จ ใหเอาจิตจดจอ
อยูกับลมหายใจเขา-ออกที่ปลายจมูก

เมื่อจิตสงบจากอารมณแลว ใหใชจิตพิจารณาทุกสิ่งที่
เขากระทบจิต ดําเนินไปสูความไมใชตัวไมใชตนแทจริง แลว
จิตจะปลอยวางแลววางเปนอุเบกขารมณ นี่คือการภาวนา

ดูคําตอบใน website ชมรมกัลยาณธรรม ภาคภาษา
อังกฤษ

๗๗. เขาวาหนูไดสภาวะปรมัตถ

คําถาม
หนูเขากรรมฐานคร่ึงเดือน วันสุดทายกอนออก พระ

วิปสสนาจารยรับรองวาหนูไดสภาวะปรมัตถลวน สภาวะท่ี
เปนคือ ความชัดเจนของธาตุ ๔ ที่เกิดกับกายอยูดีๆ มันก็
หายไปหมดเลย การดูใจก็หายหมดมองไมเห็นตนจิตเลย แต
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๑๕๙

พระอาจารยก็ไมพูดวาอะไร บอกแควาดีแลว วันตอมาก็
ออกจากกรรมฐานดวยมีความรู สึกสงสัยอยูบาง มีปญหา
เรียนถามอาจารย

๑. เวลาเดินจงกรมในสภาวะปรมัตถแลวเทาเคลื่อนลอง
ลอยไปเองหลายทิศ ควบคุมไมคอยได ไมลงตัวกับจังหวะที่
เดินจงกรมอยู ตองทําอยางไรคะ

๒. เวลากราบพระกราบชาเห็นสภาวะปรมัตถจริงๆ แลว
หนูเกิดกลัวๆ บาง หลอนๆ คือรูอยูวามันไมใชเรา แตมัน
หลอนเหมือนใคร อะไรสิงประมาณนี้ (ถามันเปนของจริง
ทําไมถึงกลัว) หนูดูแลวกําหนดกลัวหนอๆ แลวก็ใจสู ดูๆ ไป
ทําๆ ไป ถึงมันเคลื่อนไป ไมใชเราเคลื่อนก็ดูๆ ไปถูกไหมคะ

๓. ออกมาทํางานในสังคมปกติแลวอกุศลจิตมันก็มา
เพียบพรอมเหมือนเดิม กิเลสก็ยังมีอยู  แตก็ละง ายขึ้น
บางอยางที่อารมณหรือปญหามันใหญหนอย แลวหนูคิดๆ
แลวมันปวดศรีษะเหมือนมันก็ยื้ออยูไมยอมใหคิด อยากคิด
ก็คิดไมออก เกิดจากอะไร คิดไดไหม หมายถึงคิดเพื่อจะหา
ทางออก หรือตองแกไขอยางไรคะ

๔. สภาวะปรมัตถนี้ยังคงตองกําหนด หมายถึงบริกรรม
ควบคูไปดวยไหม ถาไมบริกรรมแลวจะหลุดไหมคะ

๕. สภาวะปรมัตถนี้เทียบไดกับโคตรภูญาณหรือเปลา
แลวถาอินทรียไมสมดุล หรือกําลังตก มีโอกาสที่จิตจะตกสู
ฝายปุถุชนไหมคะ
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๑๖๐

๖. มีอีกอยางท่ีเปล่ียนแปลงไปมากคือ หนูกลัวการทํา
ผิดมาก แลวถาเราเผลอไปชั่วครั้งชั่วคราว จะทําอยางไรคะ
ถาตองการบรรลุธรรมในชาตินี้ แตผิดบางเล็กนอยน่ีมีบาง
ไหมคะ

เชน หนูดูแลผู ปวยเจ็บปวยอยู  เขาไมคอยใหความ
รวมมือเทาไหร ไอตลอด ไมมีเสมหะแตก็ยังจะไอ ใหคําแนะนํา
ใหจิบน้ําอุน+พักผอน เขาไมทําตาม จนหลอดลมตีบ เหน่ือย
ตองพนยา หนูก็เกิดโทสะ วา ดุ บน หลังจากนั้นอีกแค ๓๐ นาที
ตอมาอยูดีๆ หนูเองเกิดอาการเหน่ือยเหมือนหายใจไมสะดวก 
หายใจตื้นแลวมีเสมหะติดคอ ตองไอขับเสมหะออก เปนอยู
ชั่วครูเดียวไมถึง ๕ นาทีก็หาย หนูเองกลัว และก็แปลกใจมาก 
ทําไมผลกรรมมันแรงและเร็วมากเลยคะ อยางน้ีก็ไมยุติธรรม 
ถาเทียบกับคนอ่ืนท่ัวๆ ไป เขาทําผิดมากมาย แตเขาอาจจะ
ไมตองรับผลท่ีหนักเหมือนคนปฏิบัติธรรม

 กราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยคะ

คาํตอบ
(๑) การที่จิตมิไดจดจอ (ขาดสติ) อยูกับเทาท่ียางกาว

มิไดเรียกวาเปนสภาวะปรมัตถ หากประสงคจะแกปญหา
การขาดสติ ตองกําหนดวา “รูหนอๆ ๆ ๆ ๆ” ไปเร่ือยๆ จนกวา
อาการขาดสติจะดับไป แลวจิตจึงจะมาจดจอ (มีสติ) อยูกับ
เทาที่กาวเดิน
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๑๖๑

(๒) คนท่ีเกิดอารมณกลัว เปนคนไมรู จริงในส่ิงท่ีกลัว
ผูที่เขาถึงปรมัตถธรรม (อริยบุคคล) ยอมไมกลัวในสิ่งใดๆ
ดังนั้นอารมณกลัวจึงมีตนเหตุมาจากจิตขาดสติ และขาด
ปญญาเห็นถูกตามความเปนจริงจึงไปรับเอาสิ่งกระทบที่ไมดี
มาปรุงเปนอารมณกลัว

(๓) คนทีม่สีติกลาแข็งในดวงจติ  ยอมระลกึไดทนัอายตนะ
ภายนอกท่ีเขากระทบจิต แลวปญญาเห็นแจงยอมเห็นสิ่ง
กระทบจิตดับไปตามกฎไตรลักษณ จิตจึงปลอยวางส่ิงที่ไมใช
ตวัไมใชตน (อนตัตา) และจิตผนัเขาสูความวางเปนอเุบกขารมณ 
อาการตางๆ ของจิต เชน ปวดศีรษะหรือคิดไมออก จะไม
เกิดขึ้น คือพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ใหมีสติ และพัฒนาจิต 
(วิปสสนาภาวนา) ใหเกิดปญญาเห็นแจง แลวปญหาก็จะหมด
ไปได

(๔) ยังไมสามารถเรียกวาเปนสภาวะปรมัตถ วิธีที่จะเขา
ถึงสภาวะปรมัตถ ตองพัฒนาจิตใหเกิดปญญาเห็นแจง แลว
ปญญาเห็นแจงยอมเขาถึงสภาวะปรมัตถดวยตัวของมันเอง
(ดูคําตอบเพิ่มเติมจาก ขอ ๒๑๔๗ (๑))

(๕) สิ่งที่ผูถามปญหาถามไป ยังเขาไมถึงสภาวะปรมัตถ 
และยังมิใชโลกุตตรญาณท่ีเรียกวา โคตรภูญาณ

(๖) คนที่กลัวการทําผิด ยังเปนคนที่มีสภาวธรรมใน
ดวงจิตเปนปุถุชน ยังมีอารมณโกรธ มีอารมณอยูใตอํานาจ
ของกิเลสมาร (ดาวา ดุ บน) สวนอริยบุคคลเปนผูรูแจง จึง
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๑๖๒

ไมรับเอากิเลสมารตางๆ ที่กลาวมามีอํานาจเหนือใจ รวมถึง
ความอยุติธรรมใดๆ ยอมไมปรากฏกับอริยบุคคลอีกดวย

๗๘. เจตนาไมผิดศีล

คําถาม
สวัสดีครับ ทานอาจารย
คือผมมีขอสงสัยเก่ียวกับอาชีพที่ผมทําอยูครับ ปจจุบัน

ผมทํางานในโรงงานเอทานอล อยู ในแผนกของการหมัก
ครับ โดยใช molasses + ยีสต เพื่อใหได alcohol และ
กลั่นออกมาเปน ๙๙.๙๘% ซึ่งจะนําไปใชผสมกับนํ้ามัน เปน
แกสโซฮอลตอไปครับ ไมทราบวาอาชีพนี้บาปหรือไมครับ 
(เพราะเปนการฆายีสต)

คําตอบ
 พระพุทธโคดมบัญญัติบริขาร ๘ (อัฐบริขาร) ไวใหภิกษุ

ไดบริโภคใชสอย หนึ่งในบริขาร ๘ คือ กระบอกกรองน้ํา ดวย
มีจุดประสงคใหภิกษุกรองนํ้ากอนนํามาบริโภค (ยีสตผาน
เครื่องกรองนํ้าได) ภิกษุผู ประพฤติแลว ยอมไมผิดศีลขอ
ปาณาติบาต และอีกประการหนึ่งคือ ผลผลิตที่ไดจากการ
ทํางานของยีสตคือสารแอลกอฮอล ไดถูกนําไปใชทําเช้ือเพลิง
ขับเคล่ือนยานพาหนะ จึงไมถือวาเปนบาปกับผูทํากรรมดัง
ที่กลาว
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๑๖๓

๗๙. เคยสงสัย

คําถาม
กอนหนานี้ประมาณ ๒-๓ ป ไดเคยอานหนังสือที่อาจารย

เขียนหลายเลม และประมาณปที่แลวไดไปฟงอาจารยบรรยาย
ที่โรงแรมเฟรส ประตูนํ้า ชวงแรกๆ เคยมีความสงสัยในตัว
ของอาจารย ขาพเจาขอกราบขออโหสิกรรมจากทานอาจารย
ในสิ่งที่เคยลวงเกินจะดวยกาย วาจา ใจก็ดี ขออาจารยได
โปรดอโหสิกรรมใหแกขาพเจาดวย

ขาพเจาขอเรียนถามอาจารยดังนี้
๑) ขาพเจามีความปรารถนา ที่จะบวชเปนสามเณรี

เพื่อสัมผัสชีวิตนักบวชและศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนตาม
โครงการฯ ระยะสั้น (ในอนาคตเม่ือเหตุปจจัยลงตัวอยากจะละ
ทางโลก แตยังไมตัดสินใจวาจะเปนในทางใด) แตดวยขาพเจา
มีความรักชอบในเพศเดียวกันมาต้ังแตยังเปนเด็กเล็กๆ จน
ทุกวันนี้อายุ ๔๒ ป และเคยทราบวาพระวินัยหามบุคคลที่
เปนบัณเฑาะกบวช เกรงวาจะผิดพระวินัยและเปนบาป ขอ
อาจารยเมตตาใหความกระจางดวย

๒) ขาพเจาเริ่มเขาสูเสนทางธรรม ในป ๕๑ ปฏิบัติธรรม
ครั้งแรก ตามแนวทางของทานอาจารยโกเอ็นกา และเคย
ไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานครั้งหนึ่ง หลังจากน้ัน
ก็นําแนวทางของทานโกเอ็นกามาปฏิบัติเองท่ีบาน แตก็มี
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๑๖๔

ความรูสึกวายังไมถูกจริตของตัวเองนัก และคิดเสมอวาเรา
ควรมีครูบาอาจารยเพื่อสั่งสอนแนะนํา และสอบถามความ
กาวหนาตลอดถึงสิ่งท่ีสงสัยไมเขาใจ ทุกวันน้ีตั้งใจถือศีล ๕
ทุกวันตลอดชีวิต ๒-๓ ปที่ผานมาสวดมนต นั่งสมาธิสมํ่าเสมอ 
วันละ ๑-๑.๕ ชม. ชีวิตดีกวาเม่ือตอนยังไมมีธรรมอยางเห็น
ไดชัดกับตนเอง แมจะดูแปลกในสายตาคนอ่ืน และขาดเพ่ือน
ที่เคยมีไป ก็ไมเปนไร ปนี้รู ตัววาหละหลวม มีเพียงระลึกรู
ลมหายใจ และสติในระหวางวันเทาที่ทําได และไมเคยขาด
ตอนกอนนอน แตความตั้งใจยังมีอยูเต็มเปยม จะขอมีดวงตา
เห็นธรรมใหไดในชาตินี้ ลึกๆ รูสึกเสมอวาเรามีครูบาอาจารย 
แตยังไมพบ หลายคร้ังคําตอบทางธรรมไดพบโดยบังเอิญ
ผานหนังสือที่ไมไดตั้งใจอาน และผานการถามธรรมของผูอื่น
กับขาพเจา จึงอยากจะขอความเมตตาอาจารยแนะนําครูบา
อาจารยและหรือสถานที่ใหดวย

คําตอบ
อโหสิใหแลวครับ
(๑) การศึกษาหาความรูในพุทธศาสนาเถรวาททําได ๒

ทางคือ การศึกษาเลาเรียนคันถธุระ (สุตมยปญญา และ
จินตามยปญญา) เพื่อใหเกิดเปนความรูแบบจําได และในอีก
แนวทางหน่ึง เปนการปฏิบัติธรรม (วิปสสนาธุระ) เพื่อใหจิต
เกิดปญญาเห็นแจง ซึ่งสามารถนําพาชีวิตไปสูการพนทุกข
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๑๖๕

คนท่ีรักชอบในเพศเดียวกัน ยังเปนผูมีศีลดางพรอย จึง
สามารถเรียนรูแบบแรกได แตเม่ือนําตัวเองไปปฏิบัติธรรม
แลว ยอมเขาไมถึงธรรมท่ีปฏิบัติ และไมสามารถนําพาชีวิต
ไปสูความพนทุกข

(๒) หากผูถามปญหา ประสงคพัฒนาจิตใหถูกกับจริต
ของตน ใหดูคําตอบใน www.kanlayanatam.com ขอ ๒๒๒๐ 
แลวประพฤติใหถูกตรง ยอมมีโอกาสทําใหจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ
ได อนึ่ง ผูใดประพฤติอยางนอยศีล ๕ โดยมีกาย มีวาจา และ
มีใจตรงกัน ผูนั้นยอมมีความศักดิ์สิทธ์ิ เมื่อปฏิบัติธรรมแลว
ยอมมีโอกาสเขาถึงธรรมได สุดทายแนะนําใหไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดมเหยงคณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘๐. อาการกระตุกที่ในหนา

คําถาม
 ดิฉันไดปฏิบัติธรรมมาแลวเปนระยะเวลาประมาณ ๓ ป 

ตามแนวสติปฏฐานสี่ ขณะน้ีมีสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ในขณะนั่งสมาธิตั้งแต ตัวโยก หนาสะบัด ตัวกระตุก ไดปรึกษา
กับวิปสสนาจารย ทานก็ใหกําหนดรูตามอาการนั้นๆ

ขณะนี้รูสึกวามีสภาวธรรมบางอยางติดออกมาหลังจาก
คลายสมาธิแลว เชน อาการกระตุกที่ใบหนา อยากเรียนถาม
ทานอาจารยวาจะตองแกไขอยางไร และสภาวธรรมที่เกิดเปน
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๑๖๖

เร่ืองปกติใชไหม และควรจะตองทําอยางไรบาง เพราะรูสึกวา
บางทีตั้งใจจะนั่งสมาธิ กําลังอธิษฐานเขาสมาธิยังไมทันเสร็จ
สภาวะนัน้กเ็กดิขึน้แลว และรูสกึวาสภาวะดงักลาวเกดิเปนฐาน
กายและชัดเจนแลว เราไมคอยไดพิจารณาฐานอื่นเปนอะไร
ไหม บางทีวิปสสนาจารยกําลังพาเดินจงกรม บางครั้งกําลัง
เดินจงกรมกําลังจะกําหนดขวายางหนอ แตหนาสะบัดทําให
ตองมากําหนดสะบัดหนอแทน ทั้งที่กําลังเดิน อยางน้ีถูกตอง
หรือเปลาคะ ชวยชี้แนะแนวทางดิฉันดวยคะ

คําตอบ
การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปฏฐาน ๔ มีจุดประสงคเพื่อ

พัฒนาจิตใหเกิดปญญาเห็นแจง มิใชเพื่อใหเกิดอาการตางๆ 
ตามที่บอกเลาไป

อาการกระตุกที่ใบหนา เกิดขึ้นเพราะจิตเขาถึงสมาธิ
ระดับตน (ขณิกสมาธิ) วิธีแกปญหาที่เกิดขึ้น ตองกําหนดวา 
“กระตุกหนอๆ ๆ  ๆ  ๆ ” ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการกระตุกที่ใบหนา
จะดับไป อาการกระตุกที่ใบหนา เปนเรื่องปกติของบางคนที่
ปฏิบัติสมถกรรมฐาน เชนเดียวกันการเดินจงกรม เปนการ
ฝกจิตใหมีสติ คือเอาจิตจดจออยูกับเทาที่ยางกาว เมื่อใดจิต
ไประลึกรูอยูกับอาการสะบัดของใบหนา แสดงวาจิตขาดสติ
(สตหิลุดจากเทาทีย่างกาว) จงึตองกําหนดวา “สะบัดหนอๆ ๆ  ๆ ”
ไปเรื่อยๆ จนกวาอาการดังกลาวจะดับไป แลวเอาจิตมาจดจอ
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อยูกับเทาที่ยางกาวดังเดิม (ผูถามปญหาทําถูกแลว) วิธีการ
เชนน้ีเปนการเพ่ิมกําลังสติใหมีมากข้ึน ผูใดทําตัวเปนคนโง 
ประพฤติตามคําชี้แนะของผู มีประสบการณเขาถึงธรรมได
แลว ผู นั้นยอมประสบกับความสําเร็จในการปฏิบัติธรรม
ตรงกันขาม ผูใดทําตัวเปนเหมือนนํ้าชาลนถวย ไมเช่ือและ
ไมทําตามผูรู จริงมาบอกกลาว ผู นั้นยอมเขาไมถึงธรรมท่ี
ปฏิบัติ ขอภัยที่พูดตรง

๘๑. จริตของมนุษย

คําถาม
หนูมีคําถามท่ีสงสัยมานานแลว เรื่องการฝกสมาธิใหตรง

กับจริต จริตมีกี่แบบคะอาจารย หนูจะรูไดอยางไรคะวา อยาง
ไหนที่ตรงจริตของเรา

คําตอบ
คําวา “จริต” หมายถึง ความประพฤติ พื้นนิสัยหรือพื้นเพ

ของจิต (มนุษย) ที่หนักไปทางดานใดดานหน่ึง ซึ่งมีอยู ๖ 
ประเภท ไดแก

๑. ราคจริต มคีวามประพฤต ิรกัสวย รกังาม ละมนุละไม 
หากปรารถนาใหจิตตั้งม่ันเปนสมาธิ ควรนําเอาอยางใดอยาง
หนึ่งในอสุภะ ๑๐ หรือ อรูป ๔ ฯลฯ มาเปนองคบริกรรม
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๑๖๘

๒. โทสจริต มีความประพฤติปกติ ใจรอน หงุดหงิด
รนุแรง  หากปรารถนาใหจติต้ังมัน่เปนสมาธิ  ควรนําเอาอยางใด
อยางหน่ึงในพรหมวิหาร ๔ (อัปปมัญญา) หรือกสิณ ๑๐ 
ฯลฯ มาเปนองคบริกรรม

๓. โมหจริต มีความประพฤติปกติ เหงาซึม งมงาย
เชื่อคนงาย หากปรารถนาใหจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ ควรนําเอา
อยางใดอยางหนึ่งในกสิณ ๑๐ (เวนวรรณกสิณ) หรืออานา-
ปานสติ หรือ อรูป ๔ มาเปนองคบริกรรม

๔. สัทธาจริต มีความประพฤติซาบซึ้ง ชื่นบาน เลื่อมใส
งาย หากปรารถนาใหจิตตั้งม่ันเปนสมาธิ ควรนําอยางใด
อยางหน่ึงในกสิณอื่น (เวนวรรณกสิณ) หรือ อนุสติ ๖ ขอแรก
หรือ อรูป ๔ มาเปนองคบริกรรม

๕. พุทธิจริต มีความประพฤติปกติ ใชความคิดพิจารณา 
คนหาความจรงิ หากปรารถนาใหจติตัง้ม่ันเปนสมาธิ ควรนาํเอา
อยางใดอยางหนึ่งในกสิณอื่น ( เวนวรรณกสิณ ) หรือ อุปสมา
นุสติ หรือ มรณัสสติ หรือ อาหาเรปฏิกูลสัญญา หรือ จตุธาตุ
ววัฏฐาน หรือ อยางใดอยางหนึ่งในอรูป ๔ มาเปนองคบริกรรม

๖. วิตกจริต มีความประพฤติปกติ คิดวกวน จับจด
ฟุ งซาน หากปรารถนาใหจิตตั้งม่ันเปนสมาธิ ควรนําเอา
อยางใดอยางหน่ึงในกสิณอื่น (เวนวรรณกสิณ) หรือ อานา
ปานสติ หรือ อยางใดอยางหนึ่งในอรูป ๔ มาเปนองคบริกรรม

จากรายละเอียดท่ีชี้แจงมา ผูถามปญหาโปรดพิจารณา
ดูดวยตัวเอง แลวเลือกกรรมฐานที่ถูกตรงกับจริตของตน
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๑๖๙

มาบริกรรม โดยมีศีลคุมใจ แลวเรงความเพียรปฏิบัติธรรม
(สมถภาวนา) ทําทุกครั้งที่นึกได ทําทุกครั้งที่วางจากงานสังคม 
แลวผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาจิตยอมเกิดขึ้นได

๘๒. ตามกฎแหงกรรม

คําถาม 
ดิฉันอยากทราบวาถาใครทําไมดีกับเราแลวเราพยายาม

เฉยๆ ไมทําอะไรเปนการโตตอบ และพยายามใหอภัย เพราะ
คิดวาใครทําอะไรไวสุดทายก็จะไดรับสิ่งนั้นเอง เปนการคิด
ที่ถูกตองหรือไม ถาเราใหอภัยแลว สุดทายเขายังไดรับผล
แหงการกระทําของเขาหรือไม ขอบคุณคะ

คําตอบ
ถูกตองครับ เปนความคิดที่ถูกตรงตามกฎแหงกรรม

ดวยเดชของศีลที่มีอยูในใจของผูใหอภัย ผูประพฤติเบียดเบียน 
(ทําไมดีกับเรา) ยังตองรับผลของกรรมนั้นดวย
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๑๗๐

๘๓. ผูฟง youtube

คําถาม
กราบเรียนทาน อ.ดร.สนอง
กอนอื่นหนูตองขอชมชมรมกัลยาณธรรมที่ อ.ดร.สนอง

เปนที่ปรึกษานะคะวาไดสรางโอกาสใหหนูและเพื่อนๆ ได
ฟงธรรม ปกติหนูอยูบานก็ฟงธรรมบรรยายจาก youtube
ที่ อ.ดร.ไดใหความเมตตาเปนประจํา ฟงซํ้าๆ จะไดเกิดปญญา
ฟงแลวรูสึกสนุก ไมเบื่อเลย และหวังวาตัวเองจะทําไดอยางนั้น
สักวันหนึ่ง

คําถามของหนูมีอยู วาเม่ือวันอาทิตยที่ผานมาคือการ
จัดฟงธรรมครั้งที่ ๒๓ ที่ผานมาหนูมีขอสงสัยเกี่ยวกับเทวดา
ชั้นจตุมหาราชิกา คือทาวจตุมหาราชทั้ง ๔ ผูปกครองโลก
ทั้ง ๔ ทิศ มีทาววิรูปกษ จอมนาค ครองทิศใต ขอสงสัย
ของหนูก็คือ (หนูไมไดลบหลูนะคะ) ความรูเดิมของหนูคือ
เทวดาที่อยูในตระกูลพญานาคนี้ทานเปนเทวดากึ่งสัตว (ไมรู
วาถูกหรือเปลาเพราะไมไดเปดอานพระไตรปฎก) แตวันท่ีหนู
ฟงธรรมเมื่อวันอาทิตยที่ผานมา ถาหนูจําไมผิด อ.ดร.บอกวา
พญานาคเปนสัตวเดรัจฉาน เลยทําใหหนูสงสัยวา พญานาคท่ี
เปนสัตวเดรัจฉาน แตกตางกับเทวดาที่เปนพญานาคอยางไร 

คําถามของหนูอาจจะเปนคําถามที่ไมกอใหเกิดปญญา
สกัเทาไหร  แตถาหนไูมไดถามขอสงสยันีก้จ็ะทาํใหหนรูาํคาญใจ 
และเปนขอสงสัยหนูไปเรื่อยๆ
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๑๗๑

สุดทายหนูหวังวา อ.ดร.ใหความเมตตาตอหนูชวยอธิบาย
ใหหนูเกิดปญญา เพราะคําถามแบบน้ีไปถามผูไมรู ความรูหนู
ก็ไมแจงนะคะ หนูขอความเมตตาจาก อ.ดร.นะคะ

คําตอบ
ความแตกฉานในธรรม เกิดขึ้นจากการฟงซํ้าๆ หลายครั้ง 

ฉะนั้นจงดําเนินตอไป แลวสักวันหนึ่งจะสามารถใชปญญา
สองทางชีวิตใหกับผูอื่นได

พญานาคเปนสัตวเดรัจฉานกายทิพย มิไดเปนเทวดา
ตามท่ีเขาใจ ดวยเหตุที่เปนสัตวเดรัจฉาน พระพุทธโคดมจึง
มิไดทรงอนุญาตใหพญานาคบวชเปนภิกษุ สัตวเดรัจฉานมีศีล
ไมครบและมีความหลง (โมหะ) สั่งสมอยูในดวงจิต จึงไม
สามารถปฏิบัติธรรมได แตสัตวเดรัจฉานสามารถบําเพ็ญทาน 
และรักษาศีลได ตายแลวจึงไปเกิดไดไมเกินภพสวรรค

ที่ตอบมานี้อยาปลงใจเชื่อตามหลักกาลามสูตร แตหาก
ผูถามปญหาประสงคจะพิสูจนสัจธรรมน้ี ตองพัฒนาจิต (สมถ
ภาวนา) ใหเขาถึงความตั้งม่ันสูงสุด (ฌาน) แลวความรูสูงสุด
ระดับโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) จึงจะรู เห็น เขาใจ เรื่องของ
พญานาคดวยตนเองได
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๑๗๒

๘๔. สุขใจเมื่อไดกราบ

คําถาม
กราบเรียนถามทานอาจารย
๑. หนูกมกราบพระพุทธเจาดวยใจระลึกถึงทาน เม่ือ

ไดทําครั้งใดจิตใจก็เปยมดวยความสุข นี้เกิดเปนบุญใชไหมคะ
๒. การกราบพระพทุธเจาดวยใจระลกึถึงทาน  มอีานสิงส

เหมือนกันหรือนอยกวากับผูที่ไดกราบพระองคจริงของทาน
ในสมัยพุทธกาลคะ

ขอบคุณมากคะ

คาํตอบ
(๑) ใชครับ
(๒) อานิสงสที่เกิดจากการกราบพระพุทธเจา จะมีมาก

หรือนอย ใหดูที่ขนาดของความอ่ิมใจ (ปติ) กราบแบบไหนมี
ปติเกิดขึ้นมากกวา การกราบแบบนั้นไดบุญมากกวา หากเปน
ไปในทางตรงกันขามไดบุญนอยกวา
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๑๗๓

๘๕. ซื้อกระตายมาเลี้ยง

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพอยางสูง
ตอนน้ีหนูมีความกังวลใจมากเลยคะ หนูไปซื้อกระตาย

มาเล้ียงในหอพัก พอแมหนูทราบเขา แมหนูเปนกังวลวา กลัว
หนูจะดูแลกระตายไมดี เพราะมันเปนลูกกระตาย อายุเดือน
ครึ่งคะ แมหนูบอกวา ลูกกระตายตองการแม แมบอกใหหนู
เอากระตายไปคืนที่ร านคะ แตหนูคิดวาถึงคืนไปอยางไร
กระตายก็ไมไดเจอหนาแมอยูดี เพราะคนขายก็จะเอาไปขาย
ตอ หนูสงสารมันมากเลยคะ หากมันตองเปลี่ยนที่อยูบอยๆ
หนูสับสนลังเลวา หนูควรเอากระตายไปคืนท่ีรานหรือไมคะ หนู
ก็ไมทราบความคิดกระตายมันหรอกนะคะ วามันอยูกับหนูแลว
มันมีความสุขหรือเปลา แตหนูคิดวา มันก็คอนขางผูกพันกับหนู
อยู พอสมควรนะคะ หนูอยากเล้ียงมันไว อยากเห็นมันมี
ความสุข

หนูขอความกรุณาอาจารยชวยแนะแนวทางใหหนูดวย
นะคะ

คําตอบ
พฤติกรรมใดกระทําแลวเกิดเปนความไมสบายกาย

ไมสบายใจ ผลของพฤติกรรมน้ันเปนบาป หากเปนไปใน
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๑๗๔๑๗๔

ทางตรงกันขามถือวาเปนบุญ ดังนั้นผู ถามปญหาพึงเลือก
ปฏิบัติตามที่ตนเองชอบเถิด จะดูวาลูกกระตายมีความสุข
หรือไม ใหดูพฤติกรรมของกระตายท่ีมีตอคนเล้ียง

๘๖. บุญใหญของใคร

คําถาม
เมื่อไมนานมาน้ี หนูไดรวมทําบุญโครงการบูรณะปรับปรุง

ที่ประสูติของพระพุทธเจา ถือวาเปนบุญใหญไหมคะอาจารย 
แลวบุญใหญตองประกอบดวยอะไรบางคะ

คําตอบ
การรวมบรูณะท่ีประสตูขิองเจาชายสิทธตัถะ  (พระพทุธเจา)

มีบุญเกิดขึ้นและสงผลใหเขาถึงสวรรคสมบัติ
การปฏิบัติสมถกรรมฐาน มีอานิสงสสงถึงพรหมสมบัติ 

ซึ่งถือวาเปนบุญใหญ สวนการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มี
อานิสงสใหเขาถึงนิพพานสมบัติ ซึ่งถือวาเปนบุญใหญที่สุด
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๑๗๕

๘๗. เมื่อศรัทธาในธรรม

คําถาม
หนูขอกราบเรียนถามอาจารย ดร.สนอง ในเรื่องของ

การปฏิบัติ หลังจากฟงธรรมของอาจารย และไดเขามาเริ่ม
สนใจทางธรรม ไดลองเรียนรูฟงซีดีธรรมะและนําแนวทาง
มาลองปฏิบัติเองบาง หาที่ฝกปฏิบัติสมาธิเองบาง และเคย
ไปเรียนทําสมาธิหลักสูตรหลวงพอวิริยังคมานั้น ตอนนี้ หนูมา
ตระหนักวาหนูควรจะใสใจในการปฏิบัติและสังเกต และเรง
พัฒนาจิตใจยิ่งๆ ขึ้นไดแลว ไมควรรอใหเนิ่นนานไป จึงมา
ขอความเมตตาอาจารย ไดโปรดช้ีแนวทางท่ีถูกและคลาย
ความลังเลสงสัยที่มีในตอนน้ีคะ

๑. ในชีวิตประจําวันทุกวันนี้ เวลาไปทํางาน หรือดําเนิน
ชีวิตปกติประจําวัน สิ่งที่หนูพยายามทําคือ ตื่นมาพยายาม
ระลึกรู กายหรือใจเทาที่ระลึกได คือรูสึกตัวตามดูกายใจวา
นั่งหรือเดิน หรือดูความรูสึก ความคิด บางก็เห็นความไมเท่ียง
ของมัน เชนเด๋ียวอยากเด๋ียวไมอยาก และบางครั้งก็สัมผัส
ไดวา มันไมใชของเรา ไมสามารถหามได มันคิดเองตามเร่ือง
ของมัน หนูคอยทําแบบน้ี ระลึกรูแบบนี้ไปเร่ือย บอยครั้งมาก
ก็หลงพลัดไปกับมันยาวนานกวาจะกลับมารูสึกตัว นานๆ ครั้ง
ทีจ่ะเหน็เฉยๆ และดบัไปตอหนา หนทูาํมา สิง่ท่ีหนเูหน็ประโยชน
จากการรูสึกตัวเชนนี้คือ ทําใหบางครั้งก็ไมไปเชื่อความคิด
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๑๗๖

ตัวเองนักเพราะมันไมเที่ยง บางคร้ังการเห็นความไมเที่ยง
หรือเห็นวามันไมใชเราเพราะไมสามารถบังคับอะไรได ก็ทําให
ปลอยวาง แตไมไดคิดไดตลอดคะ หนูควรทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ 
หรือควรปรับปรุงอยางไรคะ

หนใูชหลกัคําสอนของพระอาจารยไพศาล, อาจารยกาํพล
ในเรื่องรูสึกตัวเปนแนวทางในการปฏิบัติ และพระอาจารย
ปราโมทยในการฝกดูกายดูจิต เปนแนวทางเดียวกันใชไหมคะ 

๒. พอกลับถึงบานกอนนอน หนูจะพยายามสวดมนต
และทําสมาธิ และแผเมตตา, การทําสมาธิของหนูนั้นเน่ืองดวย
เคยฝกแนวของหลวงพอวิริยังค (แนวพุทโธ) มา เวลานั่งสมาธิ
หนูจะกําหนดพุทโธๆ ๆ วางฐานของจิตไวที่หัวใจ บางครั้งก็
เกิดความลังเล อยากเปลี่ยนมากําหนดลมหายใจเขาพุท
หายใจออกโธ เพราะเวลาที่กําหนดพุทโธๆ ๆ ยังไมรู สึกวา
มันนิ่ง เขาใจวาอาจเปนเพราะความเพียรนอย แตเคยไป
ปฏิบัติธรรมท่ีวัดทาซุง นั่งสมาธิตอนเชา ตอนน้ันยังไมได
เรียนสมาธิหลักสูตรของหลวงพอวิริยังค หนูจะกําหนดหายใจ
เขาพุท หายใจออกโธ แลวจําไดวาจิตเคยนิ่งมาก นิ่งป ง
แบบนิ่งไมงวงเลย สดชื่น

จริตหนูควรจะไปแนวไหนดีคะ หนูเคยลองจะเปล่ียนไป
กําหนดลมเขาพุท ลมออกโธ จิตก็กําหนดไดสองสามครั้ง และ
กจ็ะกลับไปท่ีพทุโธๆ ๆ  ๆ  ทีฐ่านของใจใหม รูสึกเหมือนวาตัวเอง
สับสนคะ และการฝกเดินจงกรมดวยนั้น หากจริตหนูเหมาะ
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กับการฝกแนวหายใจเขาพุท หายใจออกโธ การเดินจงกรม
หนูควรฝกแบบ รูยางหนอ เดินหนอ ยกหนอ หรือ ฝกนึก
ในใจพุทโธๆ ๆ ขณะเดินไปเรื่อยๆ ดีคะ

๓. มีคนที่รู จักกันเขาทักวาหนูทําบุญอุทิศใหเจากรรม
นายเวรไหม เขาบอกวาเขาเห็นผู หญิงตามหนูมา ผมยาว 
ตาขวาง เขาเลยใหหนูทําบุญตอนเชา และกรวดน้ําใหเขา
หนูก็ทําบุญตามท่ีเขาแนะนําโดยกรวดน้ํา พรอมระลึกระบุ
ขอผลบุญใหถึงแกเจากรรมนายเวรที่มาจองเวรปองราย เขา
จะไดรับไหมคะ หนูทําถูกไหมคะ หลังๆ มาเวลาหนูทําบุญหนู
จะไมคอยไดกรวดนํ้าไดแตระลึกเอา พี่เขาบอกวามันไมถึงคะ 
และพี่เขาแนะนําใหทําในตอนเชา หากทําตอนบายจะเหมือน
ทําใหแกตัวเราเอง แตหนูไมวาทําเชาบายก็จะระลึกเสมอ
ไปกอนเลยคะ และการทําสมาธิและนึกอุทิศใหแดเจากรรม
นายเวรโดยไมไดกรวดน้ํา เขาจะไดผลบุญน้ีไหมคะ ในบาง
โอกาสดวยความจํากัดของเวลา หนูก็จะระลึกสั้นๆ วา สัตว
ทั้งปวงจงเปนสุข สัตวทั้งปวงจงพนทุกข บางครั้งจิตหนูก็
กลัวมาก กลัวเขาโผลมาใหเห็น เขาสามารถเขาบานเรา
ไดไหมคะ บางคร้ังขาดสติ จินตนาการจนกลายเปนไมกลานั่ง
สมาธิ หนูควรเสริมกําลังใจอยางไรดีคะ 

๔. การที่เราปฏิบัติธรรมที่วัด เวลาที่จะอุทิศบุญกุศล
เรากับเพ่ือนรวมใจกันนอมขอบุญน้ี ใหสงผลถึงแดเจากรรม
นายเวรของแตละคน อยางน้ีจะชวยใหมีพลังบุญมากข้ึนไป
ถึงเขาใชไหมคะ
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๕. หนูแตงงานแลวตอนนี้วางแผนมีลูก ทีแรกต้ังใจวา
จะไมมีเพราะฟงธรรมแลวคิดวาการเกิดเปนทุกข แตไปๆ มาๆ 
คิดใหมวาครอบครัว หากมีลูกหนึ่งคนเหมือนเราเลี้ยงดูเขา 
และเมื่อในยามแกเฒาเขาไดดูแลเรา อธิษฐานไวเหมือนเปน
กัลยาณมิตรตอกันและใชชีวิตน้ีพัฒนาตัวเอง เปาหมายเพื่อ
การไมกลับมาเกิดอีก เปนมิจฉาทิฏฐิไหมคะ ในเพศฆราวาส
แบบนี้จะมีดวงตาเห็นธรรม หรือมีโอกาสบรรลุธรรมหรือ
ปดอบายภูมิไดไหมคะ 

คําตอบ
(๑) จงใชจิตตามดูพฤติกรรมของกายและใจตอไป แลว

ปญญาเห็นถูกตรงตามความเปนจริงแทก็จะเกิดขึ้น อน่ึง
คําสอนของครูบาอาจารยที่เอยถึงนั้น เปนไปในแนวเดียวกัน 
และจบลงท่ีเห็นแจงในกายและใจวา ทั้งสองเปนสิ่งที่มิใชตัว
มิใชตน (อนัตตา) แลวจิตยอมปลอยวาง และจิตวางเปนอุเบก-
ขารมณ

(๒) คําวา “อาจ” ไมมีในพุทธศาสนา แตมีคําวาเหตุ
และผลเทาน้ัน ปฏิบัติสมถกรรมฐานจะโดยวิธีใดก็ตาม เมื่อ
ปฏิบัติไดถูกตรงแลว จิตยอมมีสติและเขาถึงความตั้งม่ันเปน
สมาธิ ดังนั้นพึงเลือกปฏิบัติเพียงอยางใดอยางหน่ึง จะไดไม
เสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน

(๓) พระพุทธโคดมไมเคยสอนใหเชื่อ เชน สอนชาว
กาลามะ มิใหเชื่อในเรื่อง ๑๐ อยาง (กาลามสูตร) ดังนั้น
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บุคคลจะเปนอยางไรขึ้นอยู กับการกระทําของตน บุคคล
ประพฤติบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ในหวงเวลาไหนๆ ยอมมีบุญ
เกิดขึ้น ผู มีบุญสามารถอุทิศบุญใหกับผู อื่นไดในทุกเวลาท่ี
ตองการ และเมื่ออุทิศบุญแลว จะกรวดนํ้าหรือไมกรวดนํ้า
บุญนั้นยอมสงไปถึงผู ที่ถูกอุทิศใหได หากเขาอยูในสภาวะ
ที่มาอนุโมทนาบุญได เขาก็ไดรับบุญนั้น ตรงกันขาม ถาไมมา
อนุโมทนาบุญ เขาก็ไมไดรับบุญนั้น

ความกลัว มีเหตุจากความไมรูจริงในส่ิงที่กลัว ฉะน้ันพึง
แกปญหาที่ตนเหตุ ผูเขาถึงปญญาเห็นแจงในสรรพสิ่ง (ดวงตา
เห็นธรรม) ยอมไมมีความกลัวในสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น

(๔) ใชครับ
(๕) ผูเห็นถูกตามธรรม ไมหวังพึ่งสิ่งอื่นใดนอกจากธรรมะ 

การหวังพึ่งผูอื่นเปนมิจฉาทิฏฐิ สวนการพัฒนาจิตจนพนไป
จากวัฏฏะเปนสัมมาทิฏฐิ

ในคร้ังพุทธกาล พระนางเขมา มเหสีของพระเจ า
พิมพิสาร, กัญจนะ บุตรของปุโรหิตของพระเจาจัณฑปชโชต, 
พาหิยะ ลูกพอคา ฯลฯ มีดวงตาเห็นธรรมระดับอรหัตตผล
ขณะยังอยู ในเพศของฆราวาส นับประสาอะไรที่คนในยุค
ปจจุบัน จะเขาถึงดวงตาเห็นธรรมไมได หากประพฤติธรรม
ไดถูกตรง และมีปจจัยถึงพรอมง และมีปจจัยถึงพรอม

มไมได หากประพฤติธรรม
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๑๘๐

๘๘. ทําดียอมมีมารขัดขวาง

คําถาม
กระผมมีความสงสัยจะขอเรียนถาม ทานอาจารย

ดร.สนอง ดังน้ีครับ
๑. ผมไปปฏิบัติธรรม เม่ือเดินจงกรมแลว ก็นั่งสมาธิ

ไมรูวาน่ังใชเวลาเทาไหร แตตอนน้ันปวดแบบไมเคยน่ังปวด
ขนาดนั้น ก็สูดลมหายใจเขาลึกๆ รูสึกรอนที่ตนคอ เพราะ
บอกกับตัวเองวา อาจจะนั่งไมไดแลวปวดมากขนาดน้ีอีก
ก็พยายามสูดลมหายใจเข าออกชาๆ ร างกายจะร อนที่
ตนคอ ตอนท่ีนั่งปวดมากๆ อยากจะเลิกแตก็กลัวเสียสัจจะ
ก็นั่งกําหนดตอไปไดเรื่อยๆ พอใกลจะหมดเวลา เหมือนจิต
จะกําลังศึกษาอะไรสักอยาง จะเห็นจิตเบาในขณะท่ีปวดอยู
กําลังกําหนดตอไปเวลาหมดทุกทีครับ (พระอาจารยใหคลาย
ออกจากสมาธิ) ทําใหตอนนี้เปนอยางนั้นตลอดเลยครับ เปน
เพราะอะไรหรือครับ

๒. เวลาที่จะออกไปทําธุระหรือเดินทาง ผมจะสวดมนต
และจะนั่งสมาธิสักพักหนึ่ง แตเมื่อนั่งแลวไมอยากจะลุก
เพราะเคยกับการนั่ง ๑ ชม. ปกติจะเดินจงกรมกอนนั่ง เมื่อ
มาน่ังเลยจิตจะเบาเร็วมากครับสูดลมหายใจเขาลึกหายใจ
ออกไดยาวเห็นไดชัด เปนเพราะอะไรหรือครับ

ขอบพระคุณทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ลวงหนา
ที่กรุณาตอบครับ

book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   180book_sontana AJ Sanaong_vol.25.indd   180 4/9/2556   11:25:454/9/2556   11:25:45



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

๑๘๑

คําตอบ
(๑) เหตุเกิดเพราะมีมารเขามาขัดขวางการทําความดี

ของผูถามปญหา
(๒) ถือวาเปนความกาวหนาระดับหนึ่งในการพัฒนาจิต

๘๙. แนะนําอีกครั้ง

คําถาม
ผมเคยเขยีนไปถามเรือ่ง บวชวดัทีใ่กลบานแถวประชาชืน่

ใกลซอยสามัคคี ที่สอนใหผมรูเขาใจและปฏิบัติธรรมในทาง
ที่ถูกได และอาจารยไดแนะนําใหฝากตัวเปนศิษยเจาอาวาส
วัดสังฆทานซึ่ง ณ ขณะนี้คือหลวงพอสนอง แตเม่ือกลางวัน
ผมไปที่วัดมาเพื่อปรึกษาเรื่องบวช ทราบวาทานปวยและ
ไมคอยมีเวลาพูดคุยกับศิษยวัด ผมจึงกลัวจะเปนการรบกวน
ทาน

เพื่อใหความตั้งใจของผมที่จะศึกษาธรรมและปฏิบัติให
เขาถึงธรรมของผมในครั้งน้ี เปนไปอยางถูกตรงและสําเร็จ
โดยเร็วที่สุด

จึงมาถามอาจารยอีกครับวาพอมีที่อื่นอีกหรือไม โดย
ขอขยายวงเปนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อความ
สะดวกของญาติโยมในการไปมา หรือถาไมมีจริงๆ แลวจะเปน
วัดปาเลยก็ไดครับ ผมต้ังใจไววาจะบวชวันท่ี ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๕ 
หรือชวงนั้นครับ และอีกเรื่องครับ การบวชในชวงเขาพรรษา
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๑๘๒

หามสึกกอนออกพรรษาหรือครับ เพราะจริงๆ ไมไดวางแผนวา
จะสึกตอนไหน แตเห็นพอบอกวาถาในชวงเขาพรรษายังบวช
อยู จะตองสึกหลังจากออกพรรษามิเชนนั้นถือวาแหกพรรษา

อยากทราบวาหลักการดังกลาวจําเปนแคไหน หรือวา
เอาตามสะดวกเราสึกตอนไหนก็ได

ขอบพระคุณอาจารยมากครับ

คําตอบ
เหตุที่แนะนําเจาอาวาสวัดสังฆทาน เพราะทานเปนครูบา

อาจารยที่มีปฏิปทาถูกตรงตามธรรมวินัย หากผูถามปญหา
ปรารถนาเขาถึงธรรมอยางถูกตรงและเร็วท่ีสุด ตองประพฤติ
ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) โดยเรงความเพียร
และมีบุญเกาสงผล เมื่อเหตุปจจัยลงตัว ผลการเขาถึงธรรม
ยอมเกิดไดเม่ือนั้น

ครูบาอาจารยที่เปนพระสุปฏิปนโนอีกทานหนึ่ง คือ
เจาอาวาสวัดมเหยงคณ จังหวัดอยุธยา

ผูที่มีจิตยึดติดกับการไปมาท่ีสะดวกของญาติโยม ถือวา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเปนเหตุใหยากตอการเขาถึงธรรม และการ
ทําความดีไมขึ้นอยูกับฤกษยาม ดังนั้นจะบวชเปนภิกษุหรือ
ลาสิกขา จะทําเวลาใดก็ได ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูถาม
ปญหา การแหกพรรษาเปนเรื่องที่ออกจากปากคนที่ไมรูจริง 
พระพุทธโคดมมีเหตุผลถูกตรงตามความเปนจริงแท พระองค
มิไดตรัสเชนนั้น
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๑๘๓

๙๐. ศีลมีมลทิน

คําถาม
ทุกวันนี้กอนนอนประมาณ ๑- ๑ ชั่วโมงคร่ึง ผมจะ

สวดมนต เรียงลําดับต้ังแต
๑. สวดสรรเสริญ พระพทุธคณุ พระธรรมคุณ พระสังฆคณุ
๒. บทพาหุง-มหากา
๓. บทอิติปโส เทาอายุ
๔. บทคาถาชินบัญชร
๕. บทพระคาถาเงินลาน
๖. บทแผเมตตา - กรุณา
๗ .หลังจากนั้นก็พยายามปฏิบัติพระกรรมฐาน-มโน

มยิทธิ (นะ มะ พะ ธะ) (ที่ไดไปอบรมมา ตอนไปอบรมไป
๓ ครั้ง ไมสามารถมองเห็นอยางที่คนอื่นๆ เขาทําได) อีก 
ประมาณ ๒๐ นาที

๘. บทอุทิศสวนกุศล
เฉพาะขอ ๑-๖ และ ๘ ผมทําเกือบทุกคืน ไดมากวา

๓ ป แลว สวนขอที่ ๗ ทํามาประมาณ ๓-๔ เดือน ผมมี
ความรูสึกวา ผมไมมีความพัฒนาในดานใดๆ ที่เห็นไดชัดเจน
เลย ยังคงมีความรัก โลภ โกรธ หลง เหมือนเดิม จะมีก็แต
พยายามรักษาศีลใหมากขึ้น พยายามหลีกเลี่ยง ตอนนี้ไมได
ดื่มเหลามานานกวา ๑ ปแลว พอจะโกรธ ก็รีบจับอารมณ
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๑๘๔

พอจะวิจารณคนอ่ืนๆ ก็รีบหยุด อาการท่ีหยุดนี้เปนอาการ
เหมือนคนอดกล้ันครับ ไมใชเปนแบบรูวาไมดี ความต้ังใจ
ปรามาสพระรัตนตรัยแทบจะไมมี

อยากจะขอเรียนถามอาจารยวาผมควรจะปฏิบัติอยางไร
ตอไปดีครับ เพื่อใหมีความเจริญกาวหนาในทางธรรม ตอนน้ี
ผมพอเห็นบางแลววา ชีวิตมีแตความทุกข ไมมีอะไรยั่งยืนเลย

คําตอบ
การสวดมนตเปนการพัฒนาจิตใหเกิดสติ เปนหนึ่งใน

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่เรียกวาภาวนา การอุทิศบุญกุศลก็เปน
หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เชนกัน ทั้งสองกิจกรรมน้ี ผูใด
ประพฤติแลว บุญยอมเกิดขึ้นและถูกเก็บส่ังสมอยูในดวงจิต
ของผูนั้น

สวนการพัฒนาจิตตามขอ ๗ ที่ถามไป ถือไดวาเปน
การกระทําใหเกิดบุญใหญ แตเงื่อนไขมีอยู ว าผู ปรารถนา
เขาถึงธรรมที่ปฏิบัติ ตองมีอยางนอยศีล ๕ คุมใจทุกขณะตื่น
และมี กาย วาจา ใจ ตรงกัน พรอมท้ังมีอิทธิบาท ๔
สนับสนุนการปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติธรรมจึงจะ
เกิดขึ้นได
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๑๘๕

๙๑. ทําบุญเช็งเมง

คําถาม
ขอความเมตตาทานอาจารย ชี้ทางใหกระจางกับกระผม

ดวยครับ คือว าตัวกระผมมีครอบครัวหนาท่ีการงานใน
กรุงเทพฯ มีพี่น องอยู ภาคใต สวนคุณพอคุณแมกระผม
ไดเสียชีวิตไปนานแลวที่จังหวัดภาคใต เราทําฮวงซุยใหคุณพอ 
สวนคุณแมทานมีดําริวาเปนความยุงยากของลูกหลาน ทาน
จึงสั่งใหจัดการเผาเม่ือเสียชีวิต พวกเราไดเก็บอัฐิทานไวที่
วัดภาคใต ทุกปก็จะทําบุญตามประเพณีวันเช็งเมงที่ใต และ
วันสําคัญใหทานทั้งสองทั้งกรุงเทพฯ และที่ภาคใต

ปญหามีอยูวา ในชวง ๖-๗ ปหลัง กระผมไมไดเดินทาง
ไปภาคใตในวันเช็งเมง แตก็ไดทําบุญอุทิศใหทานทั้งสองใน
วันสําคัญๆ เสมอท่ีวัดกรุงเทพฯ รวมท้ังระลึกบุญคุณทานและ
อุทิศใหเกือบทุกวันดวยการสวดมนต

ผมประพฤติดังขางตนนี้ สมควรหรือไมอยางใดครับ
เพราะเพ่ือนฝูงพี่นองเห็นวายังทําไมถูกตองตามประเพณี
และอกตัญูตอบุพการีหรือไมครับ

คําตอบ
สาระของการทาํบญุวนัเชง็เมง ผูทาํไดบญุและไดอทุศิบุญ

ที่ตนมีใหกับบรรพบุรุษ (พอแม) ผูลวงลับ นับไดวาเปนการ
ประพฤติจริยธรรมของลูกที่ดี มีผลเปนความกตัญู ผูมีความ
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๑๘๖

กตัญูยอมมีชีวิตเจริญรุงเรือง หากเปนเจตนาที่มีเหตุผลและ
ไมยดึตดิในประเพณ ีจะทาํเชง็เมงทีไ่หนยอมใหผลเหมอืนกนั คอื 
มีการทําบุญ มีการอุทิศบุญใหกับผูลวงลับ

๙๒. ผิดกฎศาสนา

คําถาม
คนที่ไมผิดศีล ๕ แตเปนคริสเตียนไมไดทําบุญ เขาจะ

ตกนรกไหมครับ
ผมมีนองสาวหนึ่งคน เธอเปนคนดีมากครับ แตเธอเปน

คนคริสเตียนไมไดทําบุญเพราะผิดกฎของศาสนา ตอมาเกิด
อุบัติเหตุและปวยหนัก ก็ไดทําบุญทางพุทธเพื่อตอชะตาชีวิต
บาง ใสบาตร ปลอยนก ปลอยปลาบางครับ เปนระยะๆ ~ ๑ ป 
เธอไมไดถือศีล ๕ แตก็ไมเคยผิดศีล ๕ แตเธอกลับฝนถึงที่ๆ
มีการลงโทษและทานยมบาล ตอนนี้เธอคงอยูไดอีกไมนาน
แลวครับ จึงกราบเรียนถามทานอาจารยวาทําไมคนไมผิด
ศีล ๕ แลว ยังตองตกนรกอีกหรือครับ

คําตอบ
คําวา “ไมประพฤติผิดศีล ๕” หมายถึง กาย วาจา และ

ใจ ตองตรงกันคือไมละเมิดศีล ๕ ขอ ชาติปจจุบันไมละเมิด
ศีล ๕ แตชาติกอนเคยละเมิดศีล ๕ แลวกรรมตามใหผลใน
ชาติปจจุบัน ความวิบัติยอมเกิดไดเชนกัน ดังตัวอยางชาติอดีต
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๑๘๗

เคยออกลาสัตวปารวมกับหมูพวก แตกรรมตามมาใหผลทัน
ในชาติปจจุบัน จึงนั่งรถยนตไปดวยกันและเกิดอุบัติเหตุรถชน
กัน มีผูที่นั่งไปในรถคันนั้นตายไปถึง ๔ คน

๙๓. คนตงฉิน

คําถาม
กระผมเปนคนหนึ่งที่ไดมีโอกาสไดฟงธรรมจากทาน

อาจารยทั้งที่หอประชุม มช. และท่ีอื่นๆ รวมท้ังไดมีโอกาส
ไดอานหนังสือท่ีทานอาจารยเขียน ซึ่งเปนกุศลอยางมหาศาล
มากครับ พอดีเมื่อวันอาทิตย ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผมเห็น
ทานอาจารยนั่งที่เกาอี้หนาหองประชุม มช. กะวาจะไปปรึกษา
หารือเรื่องการดําเนินชีวิต สังเกตวาทานอาจารยมีแขกที่เขา
ไปปรึกษาหลายคน เลยไมไปรบกวนอาจารย แตขอปรึกษา
อาจารยทางเมลครับ กราบขอโทษทานอาจารยหนอยครับ

๑.  ผมรับราชการมาเกือบ ๓๐ ปครับ แตวานิสัยผม
เปนคนตรงยอมหักไมยอมงอ คิดเสมอวาเราเปนขาราชการ
ของในหลวง ปฏิบัติราชการแทนพระเนตรพระกรรณ ตอง
ซื่อตรง โปรงใส ตรวจสอบได ไมโกง ไมคอรรัปช่ัน แตชีวิต
ราชการไมคอยจะรุงครับ เพื่อนๆ รวมรุนเดียวกันเขาเงินเดือน
เกือบเต็ม ๔๐,๐๐๐ บาท แตผมพึ่งแตะ ๓๐,๐๐๐ บาท แตเงิน
มิใชปญหาหรือปจจัยสําคัญครับทานอาจารย เพียงแตวา

๑๘๗

ปถง ๔ คน

มีโอกาสไดฟงธรรมจากทาน
และท่ีอื่นๆ รวมท้ังไดมีโอกาส
ยน ซึ่งเปนกุศลอยางมหาศาล
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผมเหน็

ประชม มช กะวาจะไปปรึกษา
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๑๘๘

- ผมอยากรูวาผมมีกรรมอะไรท่ีทําใหชีวิตไมรุ งเร่ือง
เหมือนอยางเพ่ือนๆ (ทั้งท่ีเขามีนิสัยชอบโกง คอรรัปชั่น
กินเหลา สูบบุหรี่ ฯลฯ) ผมจะไดมีโอกาสไดดํารงตําแหนง
หัวหนาสวนราชการอีกไหมครับ นานไหมครับถามีโอกาส
(เพราะผมเคยไดรับการแตงตั้งเปนหัวสวนราชการระดับ
อําเภอมาเมื่อ ป๒๕๕๑ เปนไดปเดียว ผูบังคับบัญชาปลด 
เนื่องจากไมสามารถทํางานรวมกับนายอําเภอได นายอําเภอ
คนนี้เปนอิสลาม ชอบกินเบียร และมักจะเอาใจตนเอง พรอม
ทั้งมักตั้งดานกับ อส. ขูดรีดเงินพมาเสมอ)

- ผมเคยไปปฏิบัติธรรม สวดมนตไหวพระตลอด มี
เกจิอาจารยหลายๆ ทานเขาทักวา ชาตินี้ผมไมมีโอกาสบรรลุ
ธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา สูภรรยาผมไมได
แตผมไมทอครับ หม่ันสรางกรรมดี ทาน ศีล ภาวนาตลอด
ครับ คิดเสมอวา องคุลีมาล ทานฆาคนมานับไมถวน ทาน
ยังสําเร็จเปนพระอรหันตได ใชความเพียรเสมอครับ ผม
อยากไดคําแนะนําจากทานอาจารยเรื่องการปฏิบัติใหไดผล
ในชาตินี้ เพราะผมตั้งปณิธานไววา จะไมขอกลับมาเกิดอีก
แลวครับ

๒. ภรรยาผม เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕
ปชวด ก็รับราชการเหมือนกัน และฝกปฏิบัติทั้งทาน ศีล
ภาวนาตลอดครับ แตมีคนทักวาจะสําเร็จบรรลุในชาตินี้ แต
การรับราชการมักจะไมคอยรุงเหมือนผมครับ มีคนปองราย
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๑๘๙

เสมอครับ และก็มีโรคประจําตัว คือ กระดูกทับเสนประสาท 
ไปผาตัดรักษาแลวเมื่อ ๒ ปที่ผานมา แตมักมีอาการกําเริบ
เสมอครับ ไมทราบเปนเพราะกรรมอันใด ภรรยาผมมักตัดพอ
ตนเองเสมอวา ทําไมมีกรรมขนาดนี้ แตอยูไปเพราะตองเลี้ยง
ดูพอแมครับ

อีกอยางครับทานอาจารย เวลาผมกับภรรยาไปปฏิบัติ
ธรรมท่ีไหน หรือไปไหนเปนคูๆ มักมีแตเรื่องประหลาดใจ
ทุกทีครับ เชน

- ไปปฏิบัติธรรมที่วัดถํ้าตอง อําเภอจอมทอง กําลัง
รับศีล ๘ เขาสูขอท่ี ๒ ก็เกิดไฟฟาดับเกือบท้ังวัด หลวงพอ
สุชินบนวา (ไอสองคนนี้มันมาแรงจริงๆ ไมเคยมีไฟฟาดับ
อยางน้ี) ผมกับภรรยาก็ไมสนใจ ตั้งหนารับศีล ๘ จนจบ แลว
นั่งภาวนาใหไฟฟามาปรกติเถิด ไดประมาณ ๒ ชั่วโมง ชางไฟ
ที่เปนพระก็บอกวามันไมมีอะไรทําไมไฟถึงดับ พอเลิกเก็บ
เครื่อง ไฟฟาก็มาปรกติครับ

- อีกคร้ังไปงานศพท่ีวัดปากทาง อําเภอแมแตง เขา
เอาศพไวศาลาวัดครับ ผมกับภรรยาไปถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.
พระยังไมเทศน เห็นทางวัดเปดไฟที่บริเวณในพระเจดีย ซึ่ง
มีพระพุทธรูป และรูปป นอดีตเจาอาวาส ประดิษฐานอยู
ภายในพระเจดียก็พากันไปกราบ แลวคิดวาจะใชเวลาสัก
ครึ่งชั่วโมงน่ังภาวนาในพระเจดียนี้นาจะดี เพ่ือรอพระมาสวด
และเทศนาธรรม เพียงแคคิดแลวสบตากัน อยูๆ เบรกเกอร
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๙๐

ไฟฟาก็เดง ไฟดับ ผมพยายามข้ึนเบรกเกอรแตกดอยางไร
ก็เดงกลับ เลยพากันลงมา เจาอาวาสเห็นวาไฟในพระเจดีย
มันดับ เลยบอกใหเด็กผูชายอายุประมาณ ๗ ขวบ ไปขึ้น
เบรกเกอร ทีเดียวไฟฟาก็สวางครับ

- ลาสุดก็นั่งรถไปกราบพระ มาติดไฟแดงอยูสี่แยกกาด
สังคะยอม เห็นฝร่ังผู หญิงนั่งมอเตอรไซด เกลาผมจุกขึ้น
ใสหมวกกันน็อคแบบไมปลอดภัย ผมชี้ใหภรรยาผมดู อยูๆ
ก็ยางลอหนามอเตอรไซดของเขาแตก

ทานอาจารยครับ มันเปนปาฏิหาริยหรืออะไรครับ ผม
กับภรรยามักนั่งปรึกษากันวา มีอะไรเกิดกับเรา สงสัยอยู
ทุกวันน้ีครับ อีกอยาง ผมกับภรรยาแตงงานมาเกือบ ๒๐ ป
ไมมีบุตรครับ ไปทําอิกซ่ีที่ตึกศรีพัฒน หมดไปเกือบสองแสน
ก็ไมไดครับ

คําตอบ
(๑) ผูใดมีจริตคลอยตามกิเลสในทางโลก ผูนั้นจึงมีโอกาส

เขาถึงความเจริญในทางโลก แตผูมีปญญาเห็นถูกตามธรรม
เห็นพฤติกรรมเชนนั้น เปนความเสื่อมของจิตวิญญาณของ
มนุษยผูรูยอมรู เห็น เขาใจตามความเปนจริงวา ชีวิตยังตอง
ดําเนินตอไปขามภพชาติ มิไดยืนยาวเทาที่ตาเน้ือตาหนังเห็น
จึงมีจิตเปนอิสระจากโลกธรรมและวัตถุ (ไมคลอยตามกระแส
โลก) ดงันัน้ผูถามปญหาพงึเลอืกทางเดนิของชวีติดวยตวัเองเถิด
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๑๙๑

เกจิอาจารยหลายปากพูด ยังไมเทากับการกระทําของตน 
หากผูถามปญหาปรารถนานําพาชีวิตไปสูความพนทุกขแลว
การบําเพ็ญทาน รักษาศีล และการทําจิตตภาวนา ยังเปน
หนทางที่องคุลีมาล (จอมโจรแหงแควนโกศล) นํามาประพฤติ
ปฏิบัติ แลวมีจิตบรรลุอรหัตตผลได อัมพปาลี (โสเภณี
แหงแควนวัชชี) ปฏิบัติแลวยังบรรลุอรหัตตผลได สิริมา
(โสเภณีแหงแควนมคธ) ปฏิบัติแลวมีจิตบรรลุโสดาปตติผล
(ปดอบายภูมิ) ได ฯลฯ ประสาอะไรกับผูถามปญหา หาก
ปรารถนาความเจริญสูงสุดของชีวิต พึงมีศรัทธาประพฤติ
ตามบุคคลท่ียกตัวอยางมาใหดู โดยมีศีล มีสัจจะคุมใจ แลว
เรงความเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมดังกลาว แลวความสม
ปรารถนายอมเขาถึงได

(๒) ผูมีจิตเห็นถูกตามธรรม ยอมไมยอทอตออุปสรรค
ใดๆ ไมคิดในทางลบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต และไมทอถอย
ในการทําความดีใหมีกําลังยิ่งขึ้น

ไฟฟาดับเปนเรื่องภายนอก ผู รู ยอมมีสติไมเอาจิตไป
ระลึกอยูกับแสงสวางของไฟฟา ตรงกันขาม เอาจิตไประลึก
อยูกับเรื่องที่เปนปจจุบันขณะ แลวจิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธิได

เร่ืองเด็กเจ็ดขวบไปขึ้นเบรกเกอร (breaker) ไฟฟา หรือ
เร่ืองฝร่ังนั่งรถมอเตอรไซด ก็เปนเร่ืองของเขา มิใชเรื่อง
ของเรา (สามีภรรยา) ที่ปรารถนาจะสรางศรัทธา และ
นั่งภาวนาใหจิตมีความกาวหนาในทางธรรม ฉะนั้นพึงเวน
ไมเอาจิตไปจดจออยูกับสิ่งอันมิไดเปนสาระกับชีวิตเชนนั้น
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๙๒

๙๔. เคยเขียนมาถาม

คําถาม
เรียน ทานอาจารยสนองที่นับถือ
ดฉินัเคยเขยีนมาถามอาจารยเกีย่วกบัสภาวธรรมครั้งหนึ่ง 

ครั้งน้ีมีขอสงสัยดังนี้คะ
๑. หลังจากกลับจากปฏิบัติธรรมครั้งแรก ในวันอาทิตย 

เชาวันจันทรมาทํางานตามปกติ เปด facebook ดูรูปเพื่อนไป 
แลวเกิดความฟุงซาน นอยใจ วาทําไมไมสงรูปใหเรา ปรุงแตง
ไปในทางอกุศล ระหวางนั้นก็มีเสียงในหัวเกิดขึ้นวา คิดไปแลว
ไดอะไร คิดไปเพ่ืออะไร ความฟุงซานอาการทางจิตหายไป
ทันที เหมือนใครดับไฟ ไมทราบวาเสียงที่เกิดขึ้นในหัว คือ
อาการทางจิตท่ีมีสติมาคุมหรือเปลาคะ

๒. และอีกเหตุการณคะ ปกติดิฉันเปนคนฟุงซานมากๆ 
ตองภาวนาดวยการกําหนดใหพึงมีสติรูตัว ดวยการกําหนด
หนอตลอดเวลาท่ีนึกได ทุกอิริยาบถที่นึกไดก็ทําทันที ชวงนี้
พอเกิดอาการฟุงซานก็หันมารูสึกกาย รูสึกทึบอึดอัดไมแจมใส 
แนนๆ เวลาที่ฟุ งซาน ตามดูอาการดวยความรูสึกไปดวย
ระหวางที่เกิดความคิดฟุงซาน คิดไมดี จนเวลาผานไปสัก
ชั่วโมง ไดเกิดเสียงท่ีหัวดังขึ้นวา คิดไปแลวไดอะไร มันเกิดข้ึน
หรือยัง ความคิดฟุงซานดับไปทันที จิตวางๆ โปรง รูสึกโลง
จะคิดเรื่องเดิมท่ีฟุงซานก็คิดไมได เหมือนลืมไปทันทีเลยคะ ไม
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๑๙๓

ทราบวาอาการนี้คืออาการปลอยวางทางจิตท่ีมีสติมาคุมหรือ
เปลาคะ

๓. ไมทราบวาดิฉันเขาใจถูกตองหรือเปลา วาตนเอง
ไดเคยเห็นการดับไปเองของจิตคะ เรื่องนี้ไดเกิดขึ้นกอนที่ดิฉัน
ไดเขาไปปฏิบัติธรรมนะคะ คือระหวางที่ฟุงซาน ปรุงไปเรื่อยๆ 
เปนเรื่องเปนราว สุดทายเร่ืองที่ฟุงมันดับไปเอง รูสึกเหมือน
ใครปดไฟทันทีนะคะ แลวเร่ืองฟุงซานก็เหมือนถูกลบออกไป
จากจิตนะคะ ไมเก็บมาคิดตอ เหมือนถูกลืมนะคะ เหตุการณนี้
เกิดขึ้นครั้งเดียว จากนั้นมาดิฉันไมเคยประสบอีกเลย จนเพิ่ง
มาประสบในคําถามขอ ๑ และ ขอ ๒ คะ

๔. ดิฉันเปนคนท่ีสวดมนตไหวพระเกือบทุกวัน หากวา
วันไหนเลิกงานกลับบานไมดึก หรือเหนื่อยจนเกินไปจะไมได
สวดคะ และชวงที่สวดมนตไหวพระเปนประจําจะเปนชวง
ประมาณ ๒-๓ ทุมคะ ระหวางที่สวดมนตดิฉันมีความรูสึก
เหมือนดิฉันไมไดอยูคนเดียวในหองพระ มีดวงจิตดวงอื่นอยู
ดวยคะ เวลาแผเมตตามีความรูสึกขนลุกในชวงแรกท่ีสวด
แตตอนน้ีไมรูสึกแลวคะ ไมทราบวาดิฉันฟุงซานหรือคิดไปเอง
หรือเปลาคะ สวดมนตเสร็จแลวแผเมตตา ขออโหสิกรรม
ทุกครั้ง แตพอปฏิบัติในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตยจะเปนชวง
ประมาณ ๘- ๙ โมง จะสวดมนต เดินจงกรมและน่ังสมาธิ
กลับไมมีความรูสึกถึงการสัมผัสไดจากดวงจิตดวงอ่ืนคะ ไม
ทราบวาเปนเพราะอะไรคะ
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๙๔

คําตอบ
(๑) เหตุเพราะมีสติระลึกไดทันความคิด แลวปญญา

เห็นถูกตามธรรมตามมาใหผล ความคิดที่เปนอกุศล จึงได
ดับไปตามกฎไตรลักษณ

(๒) เหตุเพราะจิตขาดสติ อารมณฟุ งซานจึงเกิดขึ้น
ยาวนาน แตเม่ือจิตตามระลึกไดทันความคิด และปญญา
เห็นแจงตามมาใหผล จึงไดเห็นวา ความคิดที่เปนอกุศล เปน
สิ่งที่ไมใชตัวตน (อนัตตา) จิตจึงปลอยวางความคิดท่ีไมดี
ลงได

(๓) คําวา “ดับ” หมายถึง สูญสิ้นไป จิตเปนพลังงาน
ชนิดหน่ึงท่ีไมเคยดับอยางถาวร แตกิเลสที่สั่งสมอยูในดวงจิต
สามารถทําใหดับไปได เชน ทําสัญญาและเวทนาดับลง
ชั่วคราว (สัญญาเวทยิตนิโรธ) หรือทําใหสังโยชน ๑๐ ดับไป
จากจิตไดอยางถาวร แลวมีผลทําใหจิตพนไปจากการนําพา
ชีวิตวนเวียนอยูในวัฏสงสาร

(๔) ขณะสวดมนตจิตมิไดจดจออยู กับบทมนตที่สวด
แตจิตไปจดจออยูกับสิ่งกระทบภายนอก อยางน้ีเรียกวา
จิตขาดสติ อารมณฟุงซานจึงไดเกิดขึ้น ตรงกันขาม ขณะ
สวดมนต เดินจงกรม นั่งสมาธิ แลวจิตจดจออยูกับอิริยาบถ
ที่เปนปจจบุัน อยางน้ีเรียกวา จิตมีสติกํากับอิริยาบถที่เปนปจจุบัน อยางน้ีเรียกวา จิต
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๑๙๕

๙๕. ไมตรงตามธรรม

คําถาม
กระผมขอเรียนถามคําถามดังนี้
๑. การปฏิบัติธรรมไมสมควรแกธรรม ศีลไมบริสุทธิ์

มีความกําหนัดใครในกาม เลนหวย ซื้อลอตเตอรี่ ดูภาพโป
เปลือย จําหนายเหลาเบียรเล็กนอย ชอบน่ังสมาธิ ดูลมหายใจ 
สังเกตอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ดูความโลภ โกรธ หลง ตาม
กําลัง ถาปฏิบัติอยางน้ีควบคูกัน จะมีผลตอรางกายและจิตใจ
อยางไรบาง โรคภัยไขเจ็บ เวรภัยตางๆ จะหนักกวาคนท่ีไม
ปฏิบัติธรรมหรือไมครับ

๒. ผมมีอาการตึงท่ีหนาผากเกือบจะตลอดเวลา โดย
เฉพาะเวลาอยูนิ่งๆ ยืน นั่ง นอน จะตึงมาก เหมือนมีการดึงกัน
ไปมาระหวางตากับโพรงจมูก เปนเพราะการปฏิบัติไมสมควร
แกธรรมหรือเปลาครับ

๓. บางคร้ัง มีอาการเจ็บแปลบแปลบท่ีหัวใจ รอนท่ี
หนาอกดานซายเปนเวลานานๆ สามารถลืมตาไดนานๆ โดย
ไมกระพริบตา นั่งนานๆ โดยไมเปลี่ยนทา ถาเปนอยางนี้
ไปเรื่อยๆ จะสงผลตอรางกายและจิตใจอยางไรบางครับ

๔. ผมนอนแค ๒-๓ ชั่วโมงก็ตองต่ืน เพราะนอนตอไป
ก็ไมหลับ แตก็ไมกังวล ทราบวาเปนเพราะวิปสสนา แตถา
ฝนวาจะโดนทําราย หรือจะเกิดอุบัติเหตุ จะมีอาการวูบๆ
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ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๕
ดร.สนอง วรอุไร

๑๙๖

เหมือนตกจากที่สูง แลวก็มารู สึกถึงรางกายที่นอนอยู วา
ลักษณะทาทางการนอน แขนขาอยูอยางไร จะรูสึกชาท่ีมือ
ทั้ง ๒ ขางทุกคร้ัง อยางน้ีเปนเพราะวิปสสนาหรือเปลาครับ
ผมอายุ ๓๕ ป เริ่มปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันประมาณ ๔ ป
๑ ปหลังเนนนั่งสมาธิมากเปนพิเศษ ครั้งละคร่ึงชั่วโมงถึง
๑ ชั่วโมงครึ่ง ไมเดินจงกรม ไมสวดมนต ทํางานกลางคืน
รีเซฟช่ันโรงแรม นอนกลางวัน ทานวันละ ๑ หรือ ๒ หรือ
๓ มื้อตามกําลัง ออกกําลังกายบาง ไมดื่มเหลา ไมสูบบุหรี่ครับ

คําตอบ
(๑) พฤติกรรมที่บอกเลาไป หากยังมีอยูกับใครผูใด ผูนั้น

จะยังปฏิบัติธรรมใหเขาถึงธรรมมิได และกรรมไมดีใดๆ ที่ทํา
แลว ยอมมีโอกาสใหผลเปนอกุศลวิบากที่รุนแรง เมื่อเทียบ
กับคนที่มิไดปฏิบัติธรรม

(๒) คําว า “ปฏิบัติธรรม ไม สมควรแกธรรม” นั้น
หมายความวา ไมปฏิบัติธรรมใหเปนไปตามขั้นตอน ที่ผู มี
ความเปนสัพพัญูตรัสไว พระพุทธโคดมสอนภิกษุใหปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) หากไมเอาศีลลงคุม
ใหถึงใจ เมื่อปฏิบัติสมถกรรมฐาน จิตยอมไมตั้งมั่นเปนสมาธิ 
จิตที่ไมเปนสมาธิ เม่ือนําไปพัฒนาตอดวยวิปสสนากรรมฐาน 
จิตยอมไมเกิดปญญาเห็นแจง อยางนี้เรียกวา ปฏิบัติธรรม
ไมสมควรแกธรรม
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๑๙๗

(๓) หากยังคงทําเชนนี้ตอไป จะเกิดผลในทางท่ีไมดีกับ
ชีวิต คือทําใหจิตมีความเห็นผิดมากขึ้น สงผลใหอวัยวะของ
รางกายตองทํางานหนักปญญาเห็นแจงไมเกิด จึงไมสามารถ 
นําพาชีวิตไปสูความพนทุกขได

(๔) อาการท่ีบอกเลาไป  มไิดเปนเหตุเนือ่งมาจากวิปสสนา 
แตเปนเหตุที่เนื่องมาจากจิต ยังเขาไมถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิ
จวนแนวแน (อุปจารสมาธิ)

๙๖. เคยเบียดเบียนสัตว

คําถาม
ดวยดิฉัน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูใน จ.เชียงใหม ไดติดตาม

การบรรยายธรรมของทานอาจารย ดร.สนอง ทั้งจากเว็บไซต
กัลยาณธรรมและ การบรรยายธรรมที่ จ.เชียงใหม เมื่อวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผานมา และในโอกาสน้ีดิฉันมีเรื่องที่จะ 
ขอรบกวนทานอาจารย โปรดเมตตาชี้แนะแนวทางปฏิบัติ
ธรรมที่ถูกตอง เพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกบิดาของดิฉัน 
โดยที่ทานยังมีชีวิตอยูแตกําลังทุกขทรมานจากโรคภัยไขเจ็บ
ซึ่งยังอยู ในระหวางการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทยซึ่งมี
แนวโนมท่ีจะเปนโรคมะเร็งตับ โดยเพิ่งปรากฏอาการมาได
๓ เดือน ทั้งนี้บิดาของดิฉันทานกําลังจะมีอายุ ๕๙ ป ซึ่ง
ตัวทานเองหมั่นเพียรรักษาศีล ๕ อยูเสมอ ไมดื่มเหลา ไม

๑๙๗

ตงมนเปนสมาธ

ใหม ไดติดตาม
ทั้งจากเว็บไซต

ยงใหม เม่ือวันที่
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๑๙๘

สูบบุหรี่ ประกอบสัมมาอาชีพ และควรมีอายุยืนยาวจนถึงแก
วัยชรา เพื่อจะไดมีโอกาสส่ังสมบุญสรางกุศลตอไป จึงขอ
เมตตาจากทานอาจารย โปรดชี้แนะทางสวางใหแกดิฉันดังนี้
ดวยคะ

๑) ตอนกลางคนืกอนเขานอน ดฉินัจะปฏบิตับิชูาสวดมนต
ไหวพระ สวดบทพาหุงมหากา, สวดพระคาถาชินบัญชร, สวด
บทโพชฌงัคปรติร (๙ จบใหแกบดิา), ขอสมาทานพระกรรมฐาน
ตอพระพุทธเจาแลวจึงเดินจงกรม และน่ังสมาธิ ตามหลัก
ยุบหนอ พองหนอ หลังจากนั้นจึงแผเมตาใหแกตนเอง
สรรพสัตว อุทิศสวนบุญกุศลใหบิดามารดาตลอดจนถึงสรรพ
สัตวทั้งหลาย แลวจึงอธิษฐานบารมี จากพระรัตนตรัยใหบิดา
หายปวย กลับมามีสุขภาพแข็งแรง ขอใหมีปาฏิหาริยจาก
ผลบุญกุศลที่บุตรไดอุทิศใหแกบิดา ใหปราศจากโรครายไขเจ็บ 
จึงขอกราบเรียนถามวา บุตรสามารถขอขมากรรมจาก
เจากรรมนายเวรของผูเปนบิดาแทนไดหรือไม แลวหากทําได 
ดิฉันควรปฏิบัติอยางไรคะ

๒) ในกรณีทีบ่ตุรปฏบิตับิชูาแทนบิดา ในการอทุศิบุญกุศล
หลังการสวดมนต ทําสมาธิ ผูเปนบิดาสามารถรับอนุโมทนาตอ
บุญจากบุตร แลวใชบุญกุศลนั้น ขอขมากรรมจากวิบากกรรม
และเจากรรมนายเวรไดหรือไมคะ

๓) ดฉินัควรไปปฏบิตัธิรรมและรกัษาศลี ๘ ในสาํนกัปฏิบตัิ
ธรรมสักแหง โดยต้ังใจจะปฏิบัติเพื่ออุทิศบุญกุศลใหแกบิดา
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๑๙๙

ควรไปปฏิบัติอยางนอยกี่วันคะ แลวควรอธิษฐานบารมีอยางไร 
เพ่ือใหบิดา หายปวย

๔) เม่ือดิฉันปฏิบัติบูชาดวยศรัทธาในพุทธฤทธ์ิแลว
ธรรมยอมคุมครองคนดีเสมอใชไหมคะ

คําตอบ
(๑) ผูเปนบุตรสามารถขอขมาจากเจากรรมนายเวรของ

บิดาได แตเจากรรมนายเวรของบิดา จะยกเลิกการจองเวร
หรือไม เปนสิทธิสวนตัวของเจากรรมนายเวร ผูอื่นไมสามารถ
เขาไปกาวลวงในกฎแหงกรรมนั้นได เวนไวแตวา เจากรรม
นายเวรจะยกเลิกการผูกพยาบาทดวยตัวของเขาเอง ดังนั้น
สิ่งที่ควรทํา คือผู ถูกจองเวร (บิดา) ควรสรางบุญใหญให
เกิดขึ้นกับตัวเองดวยการเขาปฏิบัติธรรม แลวขอความ
เมตตาจากผูรวมปฏิบัติธรรม ชวยกันอุทิศบุญใหญคือการ
ปฏิบัติธรรม ใหกับเจากรรมนายเวรของบิดา วิธีการเชนนี้
เคยมีพยาบาลหองผาตัดไดประพฤติแลว มีผลทําใหตัวเอง
ไดรับการยกเลิกจองเวร และไมตองลงไปเกิดเปนสัตวนรก

(๒) บิดาสามารถอนุโมทนาบุญ ที่ผู เปนบุตรอุทิศใหได
และเมื่อบิดาไดรับบุญแลว สามารถสงบุญตอใหกับเจากรรม
นายเวรได แตเจากรรมนายเวรจะยกเลิกการจองเวรหรือไม
นั้น เปนสิทธิ์ของเขา

(๓) การเขาปฏิบัติธรรม บุญใหญยอมเกิดขึ้นกับผูเขา
ปฏิบัติ สวนจํานวนวันที่เขาปฏิบัติธรรม ยังไมสําคัญเทากับ
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๒๐๐

สภาวธรรมท่ีเกิดขึ้นในดวงจิตของผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติธรรมที่มี
สภาวธรรมในดวงจิตเปนอริยบุคคล ถือวาบุญใหญไดเกิดข้ึน
กับผูนั้นมากกวาวันเวลาที่เขาปฏิบัติ

(๔) พระพุทธโคดมไดตรัสไวในทํานองท่ีวา “ธรรมยอม
คุมรักษาผูประพฤติ (มี) ธรรม” นั้นเปนความจริงแทแนนอน
ดังน้ันผูใดประพฤติธรรมแลวมีพฤติกรรม (คิด พูด ทํา) ถูกตรง
ตามธรรมวินัยอยูทุกขณะตื่น ผูนั้นยอมมีธรรมคุมรักษาชีวิต
มิใหวิบัติได

๙๗. ผมเกิดที่ลําปาง

คําถาม
ผมเกิดที่จังหวัดลําปางแตขณะนี้ทํางานอยู ที่จังหวัด

เชียงใหม ขอกราบเรียนถามอาจารยดังนี้ครับ
กระผมเคยไปปฏิบัติธรรมมาบางแลว ที่วัดถํ้าตอง

อําเภอจอมทอง เชียงใหม แตใชเวลาแค ๑-๒ วันเทานั้น
จากนั้นก็มาปฏิบัติเองที่หอพัก แตก็ยังไมคืบหนาเทาไหร
อยากใหอาจารยช วยแนะนําสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อื่นให
กระผมดวยครับ เพื่อวากระผมจะไดพัฒนาการฝกสติ สมาธิ
ใหมากข้ึนกวานี้ครับ
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๒๐๑

คําตอบ
แนะนําใหไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดอรัญญวิเวก อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม แตโปรดสังเกตวา การปฏิบัติธรรมจนจิตเขา
ถึงธรรม มิไดขึ้นอยูกับวัดหรือครูบาอาจารยที่สั่งสอนธรรมแต
เพียงอยางเดียว ยังตองขึ้นอยูกับความเพียรของผูปฏิบัติธรรม 
ปฏิบัติธรรมตองสมควรแกธรรม ( เอาศีลคุมใจใหไดกอน จิตจึง
จะตัง้มัน่เปนสมาธิ เม่ือจิตเปนสมาธิ โอกาสจิตเขาถึงปญญาเห็น
แจงยอมเกิดข้ึนได ) และสุดทายตองมีบุญเกาสนับสนุน

๙๘. ตองชวยตัวเองใหไดกอน

คําถาม
ดิฉันมีเรื่องขอคําแนะนําวาการปฏิบัติตามนี้ถูกตองหรือ

ไมคะ
๑. ดิฉันควรจะเอาตัวเองใหรอดกอนจะชวยผูอื่นหรือ

ไมคะ ควรจะปฏิบัติธรรมใหตั้งม่ัน มีศีลบริสุทธิ์กอนไปชวย
คนอ่ืน แมจะเปนบิดาและมารดา หรือญาติ เพราะดิฉันได
พยายามอยางเต็มที่แลวที่จะใหพวกเขาหันหนามาปฏิบัติ
อยางจริงจัง ดวยวัยที่ชราแลว ควรจะสั่งสมคุณความดีเพื่อ
ความเจริญในชาติหนา แตก็ไมเปนผล ดิฉันควรจะปลอยวาง
แลวตั้งใจมั่นทํากิจของตนใหลุลวง แตการวางอุเบกขาที่ดี 
ควรจะทําเชนไรคะ เพราะเวลาสวดมนตหรือนั่งสมาธิ ใจก็
ประหวัดคิดแตวา เราดูแลเขาไมเต็มท่ี รูสึกผิด
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๒๐๒

๒. การท่ีเราชวยคนท้ังทางตรงทางออม ดวยใจสงสาร 
แตนับวันยิ่งทําใหเขางอมืองอเทา ไมพยายามชวยตนเอง
อยางน้ี จะเปนการสงเสริมคนใหยิ่งเสียหรือไมคะ ดิฉันจึง
ตองหยุด เพื่อใหเขาสํานึกได ทําแบบน้ีถูกหรือไมคะ เพราะ
ดิฉันมาคิดวา การชวยเหลือคน ถาเปนการสงเสริมใหเขา
ยิ่งทําผิดๆ นาจะบาป

๓. การท่ีดิฉันพบเจอกับสิ่งเลวรายในชีวิตที่เกิดจาก
การกระทําของพอแมและญาตินั้น ดิฉันถือวาเปนวิบากของ
ตนเอง ดังนั้นตั้งแตเด็กดิฉันจึงปฏิญาณตนวา จะไมทําใหใคร
ตองเจ็บชํ้านํ้าใจเพราะดิฉัน มุมานะพยายามเพื่อยืนดวย
ตนเอง และจะพยายามชักจูงใหเขาเหลานั้นเห็นชอบ รวมถึง
มีนํ้าใจชวยเหลือหลายอยาง ดิฉันคิดเสมอวา ดิฉันจะทําดี
กับคนที่ทําเลว เพราะไมตองการตอยอดหนี้กรรมกันอีก แต
ดิฉันเร่ิมเหน่ือยกับการทําแบบน้ันแลว เพราะเหมือนแบก
พวกเขาเหลานั้นไวบนหลัง และดูเหมือนวาจะคิดกันไมคอยได

๓.๑ ดิฉันควรวางพวกเขาลง แลวใหพวกเขาเผชิญชะตา
ชีวิตกันเองดีกวาไหมคะ สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม

๓.๒ ในมงคล ๓๘ หัวขอสงเคราะหญาติ บอกวา จะชวย
เหลือญาติเมื่อเขาไดพยายามอยางเต็มที่เพื่อชวยเหลือตัวเอง
แลว และควรมีขอบเขต ดังนั้นดิฉันจะหยุดคะ เพราะพวกเขา
ไมเคยพยายามกันเต็มท่ีเลย ในเมื่อมีมือเทาครบ แตไมทํางาน 
ดิฉันทําถูกไหมคะ
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๒๐๓

๔. ขอคําแนะนําการวางอุเบกขาดวยคะ ดิฉันต้ังใจม่ัน
แลววา จะปฏิบัติธรรมอยางแนวแน พวกญาติที่ไมยอมชวย
ตนเอง จะไมสนใจแลว ขึ้นกับบุญกรรมของพวกเขาเองคะ

๕. การอธิษฐานตอหนาพระพุทธรูปทุกครั้งหลังสวดมนต 
วา บุญที่ขาพเจาไดกระทํามาต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ขออุทิศ
ใหกับบิดามารดาและ (ชื่อญาติ) ชวยเปนปจจัยสงเสริมให
ขาพเจาไมตองพบเจอกันอีกในชาติตอๆ ไป บุญกุศลทั้งหมดนี้
ชวยเปนปจจัยสงเสริมใหขาพเจามีความเจริญในธรรมเพื่อ
ความกาวหนาจนถึงนิพพาน ขาพเจาขอเลือกเสนทางธรรมน้ี 
โดยไมเกี่ยวของกับเขาเหลานั้นอีกตอไป เปนการยังยึดมั่นถือ
มั่นในตัวตนเราเขาหรือเปลาคะ ถาทําดวยใจวางอุเบกขาไมคิด
เคียดแคนแลว

๖. ถานั่งสมาธิแลวจิตใจฟุ งซาน แตไมสะดวกเดิน
จงกรม มีอุบายอ่ืนที่จะทําใหจิตสงบตั้งม่ันไหมคะ เพงกสิณ
ไดหรือไมคะ

คําตอบ
(๑) จากขาวโทรทัศน คนท่ียังวายน้ําไมเปน ยังวายน้ํา

ไมแข็ง แตมีเจตนาดีหวังชวยคนตกน้ําใหพนจากการจมน้ําตาย 
ผลปรากฏวา ตองจมน้ําตายดวยกันทั้งสองคน ซึ่งตรงกันขาม
กับเจาชายสิทธัตถะ หนีครอบครัวไปบวชเพ่ือพัฒนาตนเอง
จนไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวจึงหวนกลับไปชวย
พระเจาสุทโธทนะ (พระราชบิดา) ไปชวยพระปชาบดีโคตมี
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(พระนานาง) ไปชวยพระยโสธราพิมพา (พระมเหสี) ไปชวย
ราหุล (พระราชบุตร) ใหพนจากการเวียนวายตายเกิดใน
วัฏสงสาร และสุดทายไดใชอิทธิวิธิขึ้นไปชวยพระสิริมหา
มายาเทพบุตร ( พุทธมารดา ) จนเปนพระโสดาบัน มิใหตอง
ลงไปเกิดเปนสัตวอยูในอบายภูมิอีกตอไป จากตัวอยางที่ยกมา
บอกเลาใหฟง สรุปลงไดวา ตองชวยตัวเองใหอยูรอดปลอดภัย
ไดกอน แลวจึงจะชวยผูอื่นใหอยูรอดปลอดภัยได

(๒) มิเพียงแตมีความรูเรื่องสงสาร (กรุณา) แตยังตอง
พัฒนาตนเองใหมีความสงสารอยูในจิตตนเองใหไดกอน ตลอด 
๔๕ พรรษาท่ีพระพุทธโคดมออกเผยแพรธรรม พระพุทธองค
ทรงสอนทางอยูรอดของชีวิต ใหพุทธศาสนิกผูศรัทธานําไป
ประพฤติปฏิบัติดวยตัวเองแลว ผลสัมฤทธิ์ในสิ่งที่ตนปรารถนา
จึงจะเกิดข้ึนได ตรงกันขาม ผูใดรูทางท่ีพระองคทรงช้ีแนะ
แลว แตไมนําไปทําดวยตนเอง พระองคก็ทรงปลอยวางจน
ใจวางเปนอเุบกขา (ชวยเทาทีช่วยได) ทัง้นีเ้พราะผูรูจรงิแทรูวา 
สัตวบุคคลมีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน
เผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย บุคคลจะดี จะชั่ว จะเลว
จะหยาบ ขึ้นอยูกับการกระทํา (กรรม) ของตัวเองเปนตนเหตุ

(๓) ผูใดมีจิตคิดชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข เรียกผูนั้นวา
เปนพระโพธิสัตว ผูมีจิตแนวแนอยูในปฏิปทาเชนนี้ ยอมตอง
ผจญกับความยากลําบากของชีวิต หากมีขันติสามารถอดทนได 
บารมียอมเกิดตามมาใหผูนั้นไดรับ
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  (๓.๑) จะปลอยวางหรือจะเอาชีวิตของผูอื่นมา
 เปนภาระ (แบก) ก็อยูที่ความปรารถนาของผูถามปญหา 
 พระนิยตโพธิสัตวทรงแบกภาระของสัตวโลก เพื่อหวัง
 ความสําเร็จโพธิญาณในวันขางหนา ตรงกันขาม
 พระอนิยตโพธิสัตวมีจิตทอแทตอความยาวนานของ
 การบําเพ็ญบารมี จึงตองลาพทุธภูมิ ดังที่หลวงพอฤาษี
 ลิงดํา ไดทําใหดูเปนตัวอยาง

  (๓.๒) ถกูครับ ชวยเทาท่ีชวยได เพราะแตละคน
 มีชีวิตเปนของตัวเอง จึงตองบริหารจัดการชีวิตดวย
 ตัวเอง ตามกําลังศรัทธาของแตละคนท่ีทําสั่งสมมา
 แตอดีต

 (๔) วางจิตใหเปนอุเบกขาช่ัวคราว สามารถทําไดดวย
การพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงรูปฌานท่ี ๔ (อุเบกขา 
เอกัคคตา) และหากปรารถนาใหจิตปลอยวางเปนอุเบกขา
อยางพระ ตองพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญา
เห็นแจง แลวใชปญญาเห็นแจงพิจารณาทุกสิ่งที่เขาสัมผัสจิต
วาลวนตางดําเนินไปสูความเปนอนัตตาไดแลว จิตยอมปลอย
วางสิ่งที่ไมใชตัวตน แลวความวาง (อุเบกขา) จึงจะเกิดขึ้น

(๕) ผูใดทํากรรมปจจุบันไวเปนเหตุที่ไมเหมือนกับผูอื่น
เมื่อกรรมใหผลเปนวิบาก ผูน้ันยอมเสวยวิบากของกรรมท่ี
ตางจากผูอื่น หรือจะพูดไดในอีกทางหน่ึงวา ศรัทธานํามา
ซึ่งการกระทํา (กรรม) ผูมีศรัทธาที่แตกตางกันยอมทํากรรมไว
เปนเหตุที่ไมเหมือนกัน
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(๖) ทานเจาคุณโชดก เคยพูดกับผูตอบปญหาวา “ถาไม
เอาศีลลงคุมใหถึงใจ จิตยอมไมตั้งมั่นเปนสมาธิ” ดังนั้นผูถาม
ปญหาพึงดูตัวเอง แลวปรับแกไขใหถูกตรงไดเม่ือใด เม่ือ
นําจิตไปพัฒนา (สมถภาวนา) จิตยอมเขาถึงความตั้งมั่นเปน
สมาธิ ใจท่ีตั้งมั่นเปนสมาธิ ยอมเขาถึงปญญาเห็นแจงได
ตามหลักของไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปญญา) นั่นเอง

๙๙. ขายปนดีไหม

คําถาม
เนื่องจากคุณพอเสียชีวิตไปแลวประมาณ ๒ ปคะ และ

มีปนในครอบครองอยางถูกกฎหมาย ๓ กระบอก คุณพอ
อยูชมรมยิงปนคะ ตอนนี้หนูกับนองชายมีความเห็นไมตรงกัน 
เพราะนองชายอยากใหขาย เพราะยังไงเราก็ไมไดใช หนูก็บอก
วาไมสบายใจ เพราะวาพระพุทธเจาทรงหามไวไมใหขายอาวุธ 
ถึงแมวาเราจะเจตนาแคขายเพราะไมไดใชประโยชน แตถาคน
ที่ซื้อไปเอาไปฆาหรือทํารายใคร เราจะมีสวนในบาปน้ัน (หนู
เขาใจผิด ถูกอยางไรคะ) นองชายก็บอกวา หนูเขาใจผิดแลว
เราไมไดขายเปนอาชีพ และก็เอาเงินที่ไดมาจะเอาไปทําบุญ
บริจาคอุทิศสวนกุศล ใหกับพอ พี่ที่เปนคนซื้อมาก็ได สวนคน
ที่ซื้อไปถาเขาจะเอาไปทําบาปก็เปนบาปของเขาเราไมเกี่ยว
และก็มีเหตุผลอื่นๆ มาบอกหนูดังนี้คะ
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๑) เราขายใหกับคนท่ีเขามีอาชีพนี้จริงๆ เชน ตํารวจ 
ทหาร หรือขายใหกับสนามยิงปน เพราะเขามีจุดประสงคให
ใชสําหรับการฝกสอนยิงปนภายใน ไมไดนําออกไปยิงคน
ขางนอก

๒) เราไมไดเบียดเบียนใคร
๓) อยาเอาของไมเปนมงคลเก็บไวกับตัว สมมุติคนอื่น

มาบาน มีเด็กมาบาน คนไมรูเรื่องมา มันอันตราย (หนูแยก
เก็บลูกกระสุนไวอีกบานหนึ่งแลวเพื่อความปลอดภัยคะ)

รบกวนอาจารยชวยชี้แนะ ใหหนูดวยคะ ไมอยากผิดศีล
หรือผิดธรรมเลยคะ

คําตอบ
การเขาไปมีสวนรวมในอกุศลกรรมใดๆ ผูมีสวนรวมยอม

ตองไดรับผลแหงบาปน้ันดวย ดังน้ันความเขาใจของผูถาม
ปญหาถูกตรงตามความเห็นของผูรูในทางธรรมแลว

(๑) กรรมอยูที่เจตนา หากมีเจตนาขายที่มิไดเปนไปใน
ทางที่ผิดกฎหมาย ไมผิดศีล และไมผิดธรรม ถือวาการซื้อขาย
นั้นมีเจตนาเปนกุศล

(๒) การไมประพฤติเบยีดเบียนสตัว บคุคล ถอืวาเปนกุศล
กรรม แตหากถูกสัตว บุคคลจองเวร ผูขายตองรับอกุศลกรรม
นั้นดวย

(๓) การกระทําที่บอกเลาไปเปนพฤติกรรมดี (กุศลกรรม) 
ผูหวังความสวัสดีของชีวิต สามารถทําได
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๑๐๐. กาลามสูตรศักดิ์สิทธิ์

คําถาม
ผมมีเรื่องสงสัยที่จะเรียนถามอาจารยดังนี้ครับ ผมเคยได

ฟงอาจารยยกตัวอยางในการบรรยายธรรมเกี่ยวกับ “โตเทย
พราหมณ” ที่มีมิจฉาทิฏฐิจนทําใหไปเกิดเปนลูกสุนัข และผม
ไดรูมาวาโตเทยพราหมณนั้นเปนนิยตโพธิสัตว (ไมแนใจวารูมา
ถูกหรือไม) จึงมีความสงสัยวา ผูที่เปนนิยตโพธิสัตว ยังติดใน
โลกธรรมจนมีความเห็นผิดอยางนั้นไดดวยหรือครับ

คําตอบ
การไดยิน ไดฟง สิ่งใดแลว หากใชกาลามสูตรเปนเครื่อง

คัดกรอง ก็จะรูวาสิ่งที่ไดสัมผัสนั้น เปนความจริงมีเหตุผล
รองรับ หรือเปนความไมจริง ไมมีเหตุผลรองรับ ผูใดพัฒนาจิต 
(สมถภาวนา) จนเขาถึงโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) และพัฒนาจิต 
(วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงโลกุตตรญาณ (ญาณ ๑๖) ไดแลว 
ผูนั้นยอมมีกาลามสูตรเปนเครื่องมือ คัดกรองความไมจริงออก
จากความเปนจริงไดอยางศักด์ิสทิธ์ิ ดงันัน้ความสงสัยของผูถาม
ปญหาจะหมดไปหรือไม ขึ้นอยูกับการพัฒนาจิตตนเอง

คําวา “โพธิสัตว” หมายถึง สัตว (รูปนาม) ผูจะไดตรัสรู
จึงตองบําเพ็ญบารมีทั้ง ๑๐ ขอใหครบถวนทั้ง ๓ ระดับ (บารมี 
๓๐ ทัศ) ซึ่งโตเทยพราหมณมีพฤติกรรมตรงกันขามกับโพธิสัตว
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