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ออนนุุโโมมททนนาากกถถาา

 ดร.สนอง วรอุไร

  หนังสือ สนทนา ภาษา ธรรม   เปนการ ตอบ ปญหา   โดย ใช 
ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม เสนอ วิธี แก ปญหา   ผู ใด เขา ถึง ความ จริง 
เชน นี ้ได   หรอื ปฏบิตั ิตาม คำ ชีแ้นะ   ดวย การ คน เหต ุที ่ถกู ตอง ได แลว   
ปญหา ยอม หมด ไป อยาง ถาวร 
 
   ผู ตอบ ปญหา ขอบคุณ ทุก ทาน   ที่ รวม แรง กาย แรง ใจ   
ตลอด จน แรง ทรัพย   ทำให หนังสือ สนทนา ภาษา ธรรม สำเร็จ เปน 
รูป เลม  และ เผย แพร ให มวลชน ได รู   พรอม ทั้ง อาง เอา อานิสงส 
แหง การ ให ปญญา เปน ทาน ใน ครั้ง นี้   จง เปน พลว ปจจัย สง ผล ให 
ชีวิต ของ ทุก ทาน ดำเนนิ ไป สะดวก   ราบ รื่น  และ มี ความ สุข   ทั้ง ใน 
ชาติ ปจจุบัน และชา ติ หนา ถัดๆ ไป   เทอญ . 



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

หน า  

  ๖            

๑.  ชางวาดรปู . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .............................................. . . . . . . ..... . . . ๑๐
๒. โอกาสเปนคนดี . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . ........... ......................... . . . . ...... . . . . . ๑๓
๓. เปนเร่ืองของเขา . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . ..  . . . . . ......................................... . . ........ . . . . . . . ๑๕
๔. อยูที่บานก็ทำได . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .................................. ....... . . . . . . . . ๑๖
๕.  ลกูออด . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . ..................  . . . . ................................... ..... . . . . . . . . . ๑๗
๖. สตัวโลกเปนไปตามกรรม . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . ........................................ . . . . . . . . . . ๑๘
๗. กลวัสมัภเวสี . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ................................................ . . . . . . . . . . ๒๑
๘.  ผคีอือะไร . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . ................... . . . . . .  . . . . .................................. . . . . . . . . . . ๒๓
๙.  รูดวยปญญาเห็นแจง . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................. . . . . . . . . . . ๒๕
๑๐. เหน็ดวยไหม . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................................... . . . . . . . . . . ๒๖
๑๑. อยากชวยคนอืน่ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ........................................ . . . . . . . . . . ๒๙
๑๒. เพศทีส่าม . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ........................................... ....................... . . . . . . . . . ๓๑
๑๓. หักคอปลา  . . . . .  . . .  . . . ................ . . . .  . . . . ..................................................... . . . . . . . . . . ๓๓
๑๔. คนตกงาน ........... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .......................................... . . . . . . . . . . ๓๗
๑๕. รถแกสปะทะรถน้ำมัน . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ........................................... . . . . . . . . . . ๓๙
๑๖. เรือ่งพระราหู . . . . . . . . . . . . ....... . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ........................................ . . . . . . . . . . ๔๒
๑๗. เขาสมาธริะดบั ๓ ไดหรือไม  . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . ..................................... . . . . . . . . . . ๔๕
๑๘. รบัขนั  . . . . . . . . . . . .  . . . ............................ . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ........................................ . . . . . . . . . . ๔๕
๑๙. คนจติฟุง . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .......................................................... . . . . . . . . . . ๔๗
๒๐. ใครวาไมด ี . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .............................................................. . . . . . . . . . . ๔๘
๒๑. มาตรวัดการปฏิบตัธิรรม . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .....  .  . . ............. ......................... . . . . . . . . . . ๔๙
๒๒. ขอภริยาไปบวช . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ....................................... . . . . . . . . . . ๕๒
๒๓. ตณัหาขวางกัน้ . . . . . . . . . . . . . ........ .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ........................................... . . . . . . . . . . ๕๓
๒๔. กรรมตัดรอน . . . . . . . ................... . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๕๕
๒๕. กลบัคนืสูธรรมชาติ . . . . . . ........... . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . ...... . ................... . . . . . . . . . . ๕๗
๒๖. แทะกระดกูขาตวัเอง . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .................................. . . . . . . . . . . ๕๘
๒๗. วนิยัของพระ . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .................................................... . . . . . . . . . . ๖๐
๒๘. สงสารคณุแม . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ................................................. . . . . . . . . . . ๖๓
๒๙. ไปวัดกบัแม . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . ...  . . . . . . . .  . . . . .................................................. . . . . . . . . . . ๖๖



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :     

๓๐. รูแตไมมี . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .  . . . . . .  . . .  . . . . . . .................... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๖๙
๓๑. อำนาจของกรรม . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................................ . . . . . . . . . . ๗๒
๓๒. บวักำลังจะแยมบานกลีบ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .......................... . . . . . . . . . . ๗๔
๓๓. ตามรอยธรรม . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................................... . . . . . . . . . . ๗๙
๓๔. ประพฤตไิมถกูตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ...................................... . . . . . . . . . . ๘๑
๓๕. ศลีคมุใจ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .................................................... . . ......... . . . . . . . ๘๒
๓๖. คนชางสงสยั . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ................................................... . . . . . . . . . . ๘๔
๓๗. กะจะเขาไปแอบหลับ . . . . . . . . . ....... . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๘๙
๓๘. สงัฆทานทางไกล . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ........................................ . . . . . . . . . . ๙๑
๓๙. ยิม้ไดเร็ว  . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ........................................................................ . . . . . . . . . . ๙๒
๔๐.  เปนการพนนัหรอืไม . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ..................................... . . . . . . . . . . ๙๔
๔๑. ไมสามารถกำจดัมาร . . . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................................. . . . . . . . . . . ๙๖
๔๒. กึง่น่ังกึง่นอน . . . . . . . ........... . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ..................................... . . . . . . . . . . ๙๗
๔๓. ลำบากมาก . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ................................................. . . . . . . . . . . ๙๘
๔๔. ทกุขเพราะเหน็ผิด . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . ................... .......................... . . . . . . . . . . ๑๐๐
๔๕. ปฏบิตัธิรรมใหถกูทาง . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................. . . . . . . . . . . ๑๐๒
๔๖. ผูไมหวงัเกดิอกี .. . .. . .  . . . . . . . .  . . . . ............................................................. . . . . . . . . . . ๑๐๓
๔๗. สวิบนใบหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .............................................. . . . . . . . . . . ๑๐๖
๔๘. ชอบคิดในส่ิงไมด ี. . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ................................................... . . . . . . . . . . ๑๐๘
๔๙. สลีพัพตปรามาส . . . . . . . . . . . . . ............... . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . ............................... . . . . . . . . . . ๑๐๙
๕๐. แมแทกับแมบุญธรรม . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................................ . . . . . . . . . . ๑๑๑
๕๑. ณ ปาวาลเจดีย . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  ............ ................ . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๑๔
๕๒. อนิทรยียงัออน . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ............................................ . . . . . . . . . . ๑๑๘
๕๓. ควรแกไขอยางไร . . . . . . . . . . . . . ........... . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๒๐
๕๔. ทำวิจยัอยูที ่USA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ......................... . . . . .............. . . . . . ๑๒๑
๕๕. ทำงานในคาสิโน . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ..................................... . . . . . . . . . . ๑๒๒
๕๖. วบิตัเิพราะทำอาชพีเสีย่ง . .. . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .................................. . . . . . . . . . . ๑๒๗
๕๗. ยงัเหน็ผดิ ........................................................................................... . . . . . . . . . . ๑๓๓
๕๘. สงบบางฟงุบาง . . . . . . ..... . . . . . . . . . ................ .  . . . . . .  . . .  . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . ๑๓๕
๕๙. รูสกึพะวกัพะวน  . . . . . . . . . . . . . . . .  . ............ . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ................. . . . . . . . ................ . . ๑๓๗
๖๐. นอนสงูกวาแม . . . . . ................... . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ......................... . . . . . ... . . . . ๑๔๐

๗



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

๖๑. โงเอง  . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .................................................................... . . . . . . . . . . ๑๔๒
๖๒. ควรเลิกกบัเธอไหม . . . . . . ....... . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . ................................. . . . . . . . . . . ๑๔๔
๖๓.  เขาเปนคนขีเ้มา . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .......................................... . . . . . . . . . . ๑๔๖
๖๔. ควรฝกวนัละกีช่ัว่โมง . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . ... .  . . . . . . . .  . . . . ............................. . . . . . . . . . . ๑๔๗
๖๕. ทำอยางไรไดอยางน้ัน . . . . . . . . . . . . . ............... . . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .................... . . . . . . . . . . ๑๔๘
๖๖. ไมอยากทำแลวคะ . . . . . . . . . .  . .. . ..  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ....................................... . . . . . . . . . . ๑๔๙
๖๗. ตามแบบหลวงพอ . . . . . . . . . . . . . . .......... .... . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . .......................... . . . . . . . . . . ๑๕๐
๖๘. ตองปฏบิตัอิยางไร . . . . . . . . . . .. . .  .... . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ................................... . . . . . . . . . . ๑๕๒
๖๙. หนตูองการชวยคณุแม . .. . . . .... . . . .  . . . . . .  . . .  .... . . . . . . .  ..... . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๕๕
๗๐.  หากเปนเร่ืองจริง . . .. .  ............ . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . ......................................... . . . . . . . . . . ๑๕๗
๗๑. ไดบญุหรือไดบาป . .. . ............... . . . . .  . . . . . .  . . .  . ... . . . . . .  . . . . ............................ . . . . . . . . . . ๑๖๑
๗๒. ทำงานอยูทีล่ำพนู . . . . . . . . .  . . .........................  .. . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๖๒
๗๓. ขออนญุาตรบกวน . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ...  . . ...............................  . . . . . ......... . . . . . . . . . . ๑๖๔ 
๗๔. ผูสำนึกผิด . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . .................................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๖๗ 
๗๕. งงไปงงมา . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . ...............................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๖๙
๗๖. ตกใจปนงง ๆ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . ..........................................  . . . . . . .... .  . . . .  . . . . . . . . . . ๑๗๑
๗๗. อยากใหเปล่ียนชือ่ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . ................ .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๗๔
๗๘. คำถามทีค่าใจมานาน .. . .  . . . . . .  . . ...................................  . . . . . . .... .  . . ........... . . . . . . . . . . ๑๗๖
๗๙. อยากใหแมสบายใจ .  . . .  . . ...........................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๗๗
๘๐. ตองการลาพุทธภมู ิ.  . . .  . ............................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๘๐ 
๘๑. อธิษฐานและขอพร .  . . .  . .............................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๘๒
๘๒. เพือ่เตรียมตัวตาย .   . . ...............................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๘๔
๘๓. เหมอืนกบัมสีองคน .  . . .  . .............................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๘๖
๘๔. ฆราวาสสอนสงฆไดไหม .  . . .  . .........................  ....... . . . . . .... .  . . . . .......... . . . . . . . . . . ๑๘๘ 
๘๕. ดใูหถกูตรง . . . . . . . . . . . .   . . ....................................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๙๐ 
๘๖. กลวักรรมใหผล . .. . . . .  . . . . . .  . . ...........................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๙๔
๘๗. ทำไดหรอืไม . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . ...........................  . . . . . . .... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๙๗ 
๘๘. เหน็ตางจากสามคีะ . .  . . .  . . ............................  . ........... . . ......................... . . . . . . . . . . ๑๙๘
๘๙. ทำเหตใุหตรง . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . ..............................  . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . ๒๐๒
๙๐. กรรมสนองกรรม . . . . . . . . . .......................  . . . . . . ......... .  . . . . ......................... . . . . . . . . . . ๒๐๔

๘            



เสียงกระซิบสูดวงใจเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒
พระอานันท พุทธธัมโม ณ โฮงหลวงวัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ความผิดคือดาบอันคมกลา ความถูกก็คือดาบอันคมกลา 
สุดแตใครจะใชใหเกิดประโยชน

ตัวเจาคือกระจกเงาของเจา คนอื่นก็เปนกระจกเงาของเจาดวย
คนดีจะไมหลงยกยอตนเอง และจะไมตั้งตัวเปนเอก

คนชั่วเปนอุทาหรณที่มีคุณคายิ่ง คนดีก็เปนเยี่ยงอยางอันล้ำเลิศ
วาจาที่ออกมาจากใจคนดี มิใชถอยคำหวานลอมเพื่อประโยชนตน
เมื่อใจเปนนาย กายเปนบาว เจาจะเปนผูขับขี่ไปบนสรรพชีวิต

พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนที่พึ่งอันประเสริฐของเจา
เห็นกายมิใชกาย นั่นคือ พุทธมณฑล
เห็นจิตมิใชจิต นั่นคือองคพระพุทธเจา

เห็นสรรพชีวิตไรตัวตน นั่นคือเห็นเหลาอริยะสาวก
ขอใหดวงใจของเจาจงเปนน้ำอมตะรสหลอเลี้ยงสัตวโลก
ขอใหดวงตาของเจาจงเปนแสงสวางสองทางใหชีวิตทั้งมวล

ขอใหหูของเจาจงสดับสรรพสิ่งเปนธรรมสาร
ขอใหปากของเจาจงเปลงวาจาอันเปนมิตรภาพและสันติภาพ

ขอใหเทาของเจาจงกาวไปสูทางแหงความสรางสรรค
ขอใหมือของเจาจงเช่ือมสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับทุกผูอยารูคลาย

ขอใหสายโลหิตของเจาเปนทิพยโอสถรักษาโรคาพยาธิของทุกรูปนาม
ขอใหชีวิตรางกายของเจาเปนตนโพธิ์แกวที่อาศัยพักรอนของสัตวโลกท้ังผอง
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๑ .   ชางวาดรูป
 
 คำถาม  
  กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร ที่ เคารพ 
  ๑ .   ผม ไม แนใจ วา สิ่ง ที่ ทำ ไป เปน บาป หรือ เปลา . . .   ดวย 
ความ ที่ บาน ภรรยา ผม   ที่ ผม อยู นั้น มี เน้ือที่ ใน บาน คอน ขาง จำกัด .. 
คือ มี ชั้น เดียว   แลว ผม ก็ได นำ โตะ หมู บูชา   และ พระพุทธ รูป   พระ 
เครื่อง ( สมเด็จ พระ ญาณ สังวร   หลวง ปู เณร คำ   ฉัต ติ โก   ฯลฯ )   ไป 
ไว ใน หอง นอน ดวย เพือ่ ความ สะดวก ใน การ สวด มนต นัง่ สมาธิ   มนั 
จะ เปน บาป ไหม ที่ ผม ทำ แบบ นี้ . . .   เพราะ หอง นอน ตอง มี กิจ ของ 
ฆราวาส.. .   แต เร่ือง การ วาง เทา ผม จะ ไม ชี้ ไป ทาง พระพุทธ รูป เด็ด 
ขาด   ผม พยายาม คดิ ใน ทาง ที ่ด ีวา ผม ม ีความ จำเปน   ผม ไมม ีเจตนา 
คิด และ ทำ แบบ นี ้    ผม ม ีความ ศรทัธา ดวย ซำ้   ถา ผม จำ ไม ผดิ   หลวง 
พอ จรญั เคย บอก ไว ใน หนังสอื ไว วา   ใคร ม ีโตะ หมู บชูา ไว ใน หอง นอน   
เทวดา จะ ไม สถิตพระพุทธ รูป . . .   ผม ไม ติดใจ วา จะ มี อะไร มา สถิต 
หรือ ไม   แต ที่ ผม ทำ มัน เปน บาป ไหม ครับ 
  ๒ .   ทุก เดือน   ผม จะ สง เงิน เลี้ยง ดู พอ แม ตาม กำลัง   ( ผม 
ทำงาน รบั ราชการ เงนิ เดอืน เพิง่ เริม่ ตน ได ไม นาน )   ไม เคย ขาด การ 
สง ตั้งแต รับ ราชการ มา เกือบ สาม ป แลว   ตั้งแต เด็ก จน ทำงาน ไม 
เคย ทำตัว ให พอ แม เสียใจ ใน เรื่อง ไม ดี . .   แต ผม ไม คอย ได มี โอกาส 
ปรนนิบัติ อยู ใกลๆ เพราะ ทำงาน ที่ กรุงเทพ  อยู กรุงเทพ ตั้งแต มา 
เรียน จน ทำงาน เกือบ   ๑๓   ป แลว   ยัง ดี ที่ มี พี่ สาว ดูแล อยู   อยาก 
ถาม อาจารย วา   การ ดูแล พอ แม แค สง เงิน ให แตละ เดือน มัน เพียง 
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พอ หรือ ไม กับ การ เลี้ยง ดู บิดา   มารดา   มัน ดู นอย ไป ไหม    ขาด ตรง 
ไหน       ควร เพิ่ม ตรง ไหน ครับ 
   ๓ .   ขณะ ที่ ภรรยา ตั้ง ครรภ   ถา ได ฟง ธรรมะ เพื่อ เผื่อ แผ 
ถงึ ลกู   ลกู จะ ได สิง่ ดีๆ  ตดิตวั มา ตอน คลอด ไหม ครบั   ( ถา ไม รวม กบั 
กรรม เกา ที่ ติดตัว มา ) 
   ๔ .   ผม เปน ชาง วาด รูป   เคย วาด รูป พระบฏ ( ผืน ผา ยาวๆ   
วาด รูป เร่ือง ราว เกี่ยว กับ พระพุทธเจา )   บาง ครั้ง มี ความ จำเปน 
ตอง นั่ง ทับ พระ พักตร พระพุทธเจา   เพื่อ จะ วาด ได ถนัด   แบบ นี้ 
ถือวา เปน บาป ไหม ครับ   ( แต กอน วาด ก็ กราบ ขอ ขมา กอน ) 
   ๕ .   กอน ผม และ เพื่อน อีก คน จะ สอบ เขา รับ ราชการ ได       
ได รวม กัน วาด รูป พระเจา สิบ ชาติ จำนวน  ๑๒๐  รูป   เพื่อ แสดง 
นิทรรศการ ใน งาน วัน อาสาฬหบูชา ที่ ทอง สนาม หลวง   ใน ตอน 
กลาง คืน ของ วัน สุดทาย ที่ กำลัง จะ วาด สำเร็จ   ได มี กลิ่น โชย เขา 
มา ใน หอง   ผม กับ เพื่อน ถึง กับ มอง หนา กัน   กลิ่น ที่ ได รับ นั้น เหมือน 
กลิ่น น้ำหอม โบราณ   หอม มาก ครับ ( หอม อยู นาน )   ถา ผม จะ คิด วา   
เปนก ลิ่น ของ เทพยดา มา อนุโมทนา ใน อานิสงส คร้ัง นี้   จะ เปน ไป 
ได ไหม ครับ   เพราะ ไม ทราบ วา เทวดา มี กลิ่น ประจำ องค ดวย หรือ 
ไม       หรือ ถา อาจารย จะ กรุณา   ถา อาจารย เคย ได รับ 
รู กลิ่น เทวดา ชวย อธิบาย ลักษณะ กลิ่น ได ไหม ครับ 
   ( บาง เร่ือง ที่ ถาม อาจ ไร สาระ   ขอ ความ 
กรุณา อาจารย ชวย สงเคราะห ดวย ครับ   เพราะ 
ติด ของ ใน ใจ อยู นาน แลว ครับ ) 
   ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ 
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คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ไมมี เจตนา ลบหลู สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์   ไม ถือวา เปน บาป 
   ( ๒ ) .   การ เลี้ยง ดู พอ แม ดวย การ สง เงิน ไป ให   ถือวา เปน 
จริยธรรม ที่ ลูก ที่ดี พึง ปฏิบัติ   นอกจาก นี้ ยัง มี จริยธรรม ของ ลูก ที่ 
อยู หาง ไกล   สามารถ ประพฤติ ได   เชน   ดำรง วงศ สกุล มิ ให เสื่อม 
เสีย   ประพฤติ ตน เปน ทายาท ที ่ด ี  ไม นำ ความ ไม สบายใจ ไป สู พอ แม   
เม่ือ ใด ที ่ไป ทำบญุ แทน ทาน   ( บญุ กริยิา วตัถ ุ  ๑๐ )   ตอง สือ่สาร ให พอ 
แม ทราบ   ดวย การ โทรศัพท บอก ให รู   เมือ่ ทาน กลาว อนโุมทนา   พอ 
แม ยอม ได รับ บุญ นั้น   อนึ่ง การ สง หนังสือ ธรรมะ ไป ให พอ แม อาน   
สง ซีดี ธรรมะ ไป ให ทาน ฟง   สง วีดีโอ ธรรมะ ไป ให ทาน ดู   ฯลฯ   ยัง 
เปนการ ตอบแทน คุณ ของ พอ แม ได อีก ดวย 
   ( ๓ ) .   ได แนนอน ครับ 
   ( ๔ ) .   อิรยิาบถ ใด ที่ ผู ถาม ปญหา ได กระทำ แลว   หาก มี จิต 
ระลึก ได และ ทำให ไม สบายใจ   อิริยาบถ นั้น ถือวา เปน บาป 
   การ ขอ ขมา กรรม   หมาย ถึง   กลาว คำขอ โทษ ที่ ประพฤติ 
ลวง เกิน สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ แลว   ดวย กาย   วาจา และ ใจ   เพื่อ ให สิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ ยก โทษ ให   ผู ขอ ขมา กรรม ตอง ไม ประพฤติ ลวง เกิน เชน 
นั้น อีก   การ ขอ ขมา กรรม จึง จะ ถือวา สัมฤทธิ์ ผล 

   ( ๕ ) .   กลิ่น หอม ที่ ผู วาด รูป สัมผัส ได นั้น   เปนการ 
แสดง ความ ยินดี ของ เทวดา   กลิ่น หอม อัน เปน 
ทิพย มี ลักษณะ หอม ทวน ลม   หอม ได ไกล กวา 
กลิ่น หอม ใดๆ ที่ มี อยู ใน ภพ มนุษย 
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๒ .   โอกาสเปนคนดี
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน ทาน   อ . สนอง 
   ทกุ วนั นี ้ดฉินั ม ีความ ทกุข มาก คะ ไมรู วา จะ แกไข อยางไร ด ี  
ดิฉัน เปน คน ที่ มี โมหะ มาก   และ ก็ มี อกุศล สัญญา เก็บ ไว ใน จิต เยอะ 
มาก 
   คือ ดิฉัน ได มี โอกาส เขา รวม ปฏิบัติ แนว ของ คุณ แม สิริ   
มา หลาย คร้ัง ทุก คร้ัง ก็ จะ เห็น ความ ไม ดี ( เลว )   ของ ตัว เอง เยอะ 
มาก   คือ จะ คดิ ไม ดี ตอ พระพุทธ   พระ อริย สงฆ   และ ผู มี พระคุณ   
แบบ ไมม ีสาเหต ุ  บาง ที ่ไม เคย รูจกั แค ไดยนิ ชือ่ ก ็พาล ไม ชอบ   ดา วา   
แชง   ไม เขาใจ ตัว เอง เลย   กลัว ใจ ตัว เอง มาก คะ   รู วา มัน ปาบ มาก   
พยายาม รักษา สติ แต ก็ ทำให เลิก คิด ไม ได   บาง วัน ที่ ตั้งใจ รักษา สติ   
ให อยู กับ การ เดิน หรือ การ หาย ใจ มากๆ   ความ คิด อกุศ สก็ มี มาก 
บาง วัน ก็ นอย 
   ดิฉัน ควร จะ ทำ อยางไร ดี คะ   อยาก ขอ ความ กรุณา ทาน 
อา จาร ย ชวย ชี้แนะ ดวย คะ ขอ พระคุณ มาก คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   คน ที่ รู วา มี ความ ไม ดี อยู ใน ตัว   คน นั้น แหละ ที่ จะ มี โอกาส 
พัฒนา ตัว เอง ให ดี ให มี บุญ เกิด ขึ้น ได ใน วัน ขาง หนา 
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ในขณะน้ี ซึ่งไดอยูในกายอันไดพบธรรมและมีโอกาสอันดี
อันไดมาโดยยาก การตั้งใจฟง ตั้งใจคิดไตรตรอง 

และตั้งสมาธิทั้งคืนและวัน เพื่อปลดปลอยตนเองและผูอื่น
ใหหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๔     

   ศาสนา พุทธ   เปน ศาสนา ที่ มี เหตุผล กำกับ   เปน ศาสนา 
แหง ความ จริง   ฉะนั้น การ คิด ไม ดี ตอ พระพุทธ   พระ อริย สงฆ และ 
ผู มี พระคุณ   เหตุ เปน เพราะ จิต ของ ผู คิด มี โปรแกรม ติดลบ เก็บ 
บันทึก อยู ภายใน   คน ประเภท นี้ มี อัตตา สูง และ มี กำลัง ของ สติ 
ออน   “อัตตา”   หมาย ถึง ตัว ตน   หรือ ความ เห็น แก ตัว   “ สติ ”   หมาย 
ถึง ระลึก ได   นึก ได   ไม ลืม   เม่ือ ปจจัย ทั้ง สอง ทำงาน รวม กัน   ความ 
คิด ที่ เปน อกุศล ยอม เกิด ขึ้น เปน ธรรมดา   ดัง นั้น ผู ใด ปรารถนา ให 
ตนเอง ม ีความ คดิ ที ่ด ีงาม   ม ีความ คดิ ที ่เปน บญุ เปน กศุล   ผู นัน้ ตอง 
เอา ศีล อยาง นอย หา ขอ ที่ ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   มา คุม 
ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   แลว นำ ตัว เอง ไป พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   ให 
มี กำลัง ของ สติ กลา แข็ง   จน จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ จวน 
แนว แน   (อุปจาร สมาธิ)   แลว นำ จิต ไป พัฒนา   ( วิปสสนา ภาวนา )   
จน กระทั่ง เขา ถึง ปญญา เห็น แจง   ได เม่ือ ใด แลว โอกาส ที่ อัตตา จะ 
ดับ ไป   จึง มี ได เปน ได   . . . .   พิสูจน ไหม ครับ 
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 ๓ .   เปนเรื่องของเขา
 
 คำถาม
  กราบ เรียน   ทาน ดร . สนอง 
   ดิฉัน ยาย บาน ใหม   บาน เลข ที่   ๒๓๔ / ๒๖๗     หนา บาน หัน 
หนา ไป ทาง ทศิ ตะวัน ตก เฉยีง ใต   ดฉินั อยาก ทราบ วา จะ หนั หนา โตะ 
หมู บูชา ดาน ไหน ของ บาน   เพราะ ตอน นี้ หัน โตะ หมู หัน หลัง ให กับ 
บาน และ มี คน ทัก วา ไม ดี   ตอ ผู ที่ อยู อาศัย   และ มอง ดู ก็ ตรง ตาม ที่ 
เขา ทัก มา   จึง ขอ ให ทาน   ดร . สนอง แนะนำ ดวย   ดิฉัน สวด มนต นั่ง 
สมาธ ิทุกวัน     

 ขอ ขอบคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   การ ประพฤติ นอบนอม   หมาย ถงึ การ แสดง ความ เคารพ 
อยาง สูง   ผู ใด ประพฤติ แลว บุญ ยอม เกิด ขึ้น   ใน ครั้ง พุทธกาล ไม 
วา พระพุทธเจา สถิต อยู   ณ   ที่ แหง ใด   พระ สา รี บุตร แสดง กิริยา 
นอบนอม ดวย การ นอน หัน ศีรษะ ไป ทาง ที่ พระพุทธเจา ประทับ   
ฉะนั้น ผู ถาม ปญหา วาง โตะ หมู บูชา   แลว เห็น วา 
เหมาะ กับ การ แสดง ความ เคารพ อยาง สูง ของ 
ตน   คน อื่น ที่ ไม เห็น ดวย จะ ทาย ทัก อยางไร ก็ 
เปน เรื่อง ของ เขา 
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 ๔ .   อยูที่บานก็ทำได
 
 คำถาม  
   เรียน ถาม เร่ือง ฝก การ นั่ง สมาธิ 
   อยาก จะ เรียน ถาม ทาน อาจารย ครับ วา   ผม อยาก จะ ฝก 
นั่ง สมาธิ ดวย ตัว เอง จะ ทำ ได ไหม ครับ 
   แลว มี แนวทาง ยัง ไง ครับ   แลว ตอง มี บท สวด มนต กอน 
หรือ เปลา ครับ   เพราะ ผม ทำงาน อยู ตาง ประเทศ ชวง นี้   ผม ฟง 
อาจารย บรรยาย   ตาม เว็บ ไซต ตางๆ ครับ   ผม คิด วา ผม ทำกรรม 
มา เยอะ พอ สมควร ครับ   เพราะ ตอน เด็กๆ เคย ฆา สัตว ตางๆ เพื่อ 
ทำ อาหาร ครับ   ผม อยาก จะ เสริม สราง บารมี และ แผ สวน กุศล ให 
เจา กรรม เผื่อ จะ ให บาป กรร มทุ เลา   เบาบาง ลง บาง ครับ 

 ขอบคุณ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   บุคคล สามารถ ฝก สติ อยู ที่ บาน ได   ดวย การ สวด มนต 
สรรเสริญ คุณ พระ รัตนตรัย   ( อิ ติ ป โสภ ค วา   . . .   จน จบ ,   สวา ก ขา 
โตฯ   . . . ,   สุ ปฏิ ปน โนฯ   . . . .   )   หลัง จาก สวด มนต จบ แลว ให เจริญ อา นา 
ปาน สติ   ดวย การ หายใจ เขา กำหนด วา   “ พุท ”   หายใจ ออก กำหนด 
วา   “โธ”   ประมาณ   ๓๐   นาที   หรือ นาน เทา ที่ มี เวลา ทำได   หลัง จาก 
นัน้ ให อทุศิ บญุ กศุล ให เจา กรรม นายเวร   ทกุ ครัง้ ที ่ทำ กจิกรรม แลว 
เสร็จ 
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จิตของผูที่ยึดติดกับคนที่รักระส่ำระสายดุจสายน้ำ 
จิตของผูที่เกลียดชังศัตรูเผาไหมดั่งเชนไฟ 

จิตของผูที่โงเขลา หลงลืมไปวาจะรับอะไรไว 
และจะท้ิงอะไร เต็มไปดวยความบดบัง 

การไมยึดติดกับสิ่งตางๆ คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๗    

 ๕ .   ลูกออด
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย ดร . สนอง   คะ 
   กรณ ีที ่ที ่บาน ม ีสระ นำ้   เนือ่งจาก ทิง้ ไว นาน   ทำให ม ีคางคก   
กบ   ลกู ออด ขึน้ ใน บอ มากมาย   สง เสยีง ดงั มากๆ กลวั วา จะ เปนการ 
รบกวน เพื่อน บาน ขาง เคียง   ถา จะ ปลอย น้ำ ใน สระ ออก ก็ กลัว ลูก 
ออด   ไร   ตางๆ จะ ตาย   ทิ้ง ไว ก็ จะ เปน แหลง เพาะ พันธุ เพ่ิม มาก ขึ้น 
เรื่อยๆ   กรณี นี้ มี วิธี ใด ที่ พอ จะ แกไข ปญหา ดัง กลาว ได บาง หรือ ไม   
อยางไร คะ 
   ขอบพระคุณ ทาน อาจารย อยาง สูง ที่ เมตตา 
 
 คำ ตอบ 
   แก ปญหา ดวย การ ใช สวงิ ตกั ลกู ออด ที ่ม ีอยู ใน บอ ทัง้หมด 
ไป ปลอย ใน แหลง นำ้ อื่น   แลว ปลอย น้ำ ใน สระ ออก ให แหง 
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 ๖ .  สัตวโลกเปนไปตามกรรม
 
 คำถาม  
   ถาม ปญหา   อ . สนอง   ว รอุ ไร 
   กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง ที่ เคารพ   ผม มี ปญหา ซึ่ง 
เปน ความ ทุกข ทาง ใจ   ขอ ความ กรุณา อาจารย ชวย ผม ดวย ครับ   
ความ ทกุข ของ ผม ก ็คอื   เมือ่ ป เศษ มา นี ้แม ผม ได ถงึแก ความ ตาย ลง   
ขณะ นั้น ทาน อายุ   ๙๑   ป   หลาย ทาน อาจ เห็น วา ทาน อายุ มาก แลว 
คงจะ หมด อายุ   แต มัน มี เหตุ ให ผม เสียใจ และ จิตใจ เศรา หมอง มา 
ตลอด วา ผม ทำให แมตาย หรือ ไม   กลาว คือ   กอน ตาย แม มี อาการ 
เจ็บ ปวด จาก การ มี แผล กด ทับ   แต ผม และ พี่ๆ ไม ได เอา แม ไป โรง 
พยาบาล   เพราะ ผม ไป เช่ือ หมอ ที่ รับ มา ดู และ รักษา อาการ วา ไม 
ตอง เอา ไป โรง พยาบาล หรอก   เพราะ แม อาการ หนัก คง อยู ได ไม 
นาน   และ หาก เอา ไป โรง พยาบาล หมอ จะ ขูด แผล กด ทับ ทำให เจ็บ 
ปวด มาก   และ จะ มี การ ใส สาย ยาง ตางๆ ทำให ได รับ ความ ทรมาน 
แสน สาหสั   ควร ปลอย ให แม จาก ไป เอง ที ่บาน   ซึง่ ผม ก ็เชือ่   แต แม ม ี
อาการ ทรดุ ลง เรือ่ยๆ   พี ่สาว และ พี ่สะใภ จงึ ไป รบั หมอ อนามัย มา ด ู
อาการ   หมอ ให รีบ เอา ไป โรง พยาบาล   พี่ สาว และ พี่ สะใภ จะ เอา ไป 
โรง พยาบาล   แต พี่ๆ  อกี หลาย คน ก ็คดัคาน   บอก วา อยาก ให แมตาย 
ที่ บาน   ไมใช ที่ โรง พยาบาล   ผม กลับ มา บาน ตอน เย็น   พี่ สาว ให ผม 
ตัดสิน ใจ   ผม ก็ ตกลง ให เอา ไป โรง พยาบาล   แต พี่ๆ บาง คน ยัง คง 
คัดคาน   และ แสดง ความ เบื่อ หนาย ที่ จะ ตอง ไป นอน เฝา แม   ตาง 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  19     ๑๙    

อยาก ให แม ไป เสีย เร็วๆ   ผม เลย ใจ เขว   ได โทรศัพท ไป ถาม หมอ คน 
เดิม อีก ครั้ง   หมอ ยัง คง ยืนยัน อยาง เดิม วา ไม ควร เอา ไป   ผม เห็น 
วา หมอ คน นี ้เปน แพทย ที ่ใหญ กวา หมอ อนามยั   นา เช่ือ ถอื กวา   เลย 
ตัดสิน ใจ ไม เอา แม ไป โรง พยาบาล   และ นึก ดีใจ ที่ จะ ได ไม ตอง ขัด 
แยง กบั พี่ๆ  อกี หลาย คน   แต นัน่ เปนการ ตดัสนิ ใจ ที ่ผดิ พลาด   เพราะ 
แม อาการ ทรุด ลง เร่ือยๆ   ผม เปด อนิเตอรเนต็ ด ูวธิ ีดแูล ผู ปวย แผล 
กด ทับ   เขา บอก ให พลิก ตัว บอยๆ   เลย ตกลง กับ พี่ สาว ที่ ดูแล แม วา 
ให พลิก ตัว แม ตอน เท่ียง คืน   แต การณ กลบั เลว ราย ลง   เพราะ การ 
พลิก ตัว ทำให แม หายใจ ไม ออก   ซึ่ง ผม ก็ ไม ทราบ   คิด วา แม ใกล จะ 
ตาย เอง   พี่ สาว เรียก ผม ไป นั่ง ดูใจ   ผม ดู จน กระทั่ง แม หมด ลม ตอ 
หนา ตอตา ผม   ทำให ผม รูสึก ผิด   และ เศรา หมองใจ เสียใจ มา โดย 
ตลอด   เพราะ ผม รัก แม มาก แต กลับ ไม ได ปฏิบัติ ตอ แม ให ดี ที่สุด   
ผม จึง ขอ ถาม ดังนี้ 
   ๑ .   แมตาย เพราะ ความ ผิด ของ ผม   หรือ วา แม ถึง คราว 
จะ ตอง ตาย เอง   แลว ผม มี ความ ผิด บาป มาก นอย แค ไหน ครับ   
จะ ไถ โทษ ได อยางไร   ( จนถึง ทุก วัน นี้ ผม ยัง คง ทำบุญ อุทิศ ให แม 
เสมอมา) 
   ๒ .   การ ที่ คน เรา ทุก คน ถึงแก ความ ตาย เพราะ ผู นั้น ถึง 
คราว จะ ตอง ตาย หรอื ไม   อยาง กรณ ีของ แม   ถงึ ผม จะ พา แม ไป โรง 
พยาบาล   แม ก็ ยัง คง ถึงแก ความ ตาย อยูดี   เปน เชน นั้น หรือ ไม 
   ๓ .   ทำ อยางไร จิตใจ ผม จึง จะ หาย หมนหมอง ครับ 

 ขอ ให อาจารย ตอบ และ ให กำลัง ใจ ดวย ครับ 
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คำ ตอบ 
   กมฺ มุ นา   วตฺต ตี โล โก   แปล วา   สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม 
   ( ๑ ) .   เกดิ - แก - ตาย   เปน กฎ ธรรมชาต ิที ่ไมม ีใคร ผู ใด แมแต 
พระพุทธเจา   ยัง ไม สามารถ เลี่ยง กฎ นี้ ได   ดัง นั้น เม่ือ พระ อัญ ญา 
โกณ ฑญัญะ   ( ปฐม สาวก )   พระ มหา โมค คลั ลา นะ   ( อคัร สาวก เบ้ือง 
ซาย )   มา ทูล ขอ อนุญาต เขา นิพพาน   พระพุทธเจา มิได ทรง ทักทวง   
แต ทรง อนญุาต ให เขา นพิพาน ได   สวน พระ มหา ป ชา บด ีภกิษณุ ี  ( ผู 
เลี้ยง ดู เจา ชาย สิทธั ต ถะ )   มา ทูล ลา เขา นิพพาน   พระพุทธเจา ตรัส 
วา   กาลฺ ชา นาหิ   โค ตมี   ( จง รู เวลา เถิด ทาน โค ตมี )   แลว มี บัญชา ให 
แสดง ฤทธิ ์ให มวลชน ด ู  เพือ่ เปนการ บอก ให รู วา   สตรี เพศ สามารถ 
พฒันา จติ จน ม ีฤทธิ ์ได   พระ สา ร ีบตุร   ( อคัร สาวก เบ้ือง ขวา )   มา ทลู 
ลา เขา นิพพาน   พระพุทธเจา มิได ทรง ทักทวง   แต ทรง ตรัส ถาม วา   
แลว เธอ จะ ไป นิพพาน ที่ไหน   พระ สา รี บุตร กลาว ตอบ วา   “ ที่ บาน 
เกิด ”   หลัง จาก นั้น พระพุทธเจา ทรง อนุญาต ให เขา นิพพาน ได 
   ( ๒ ) .   เปน เชน นั้น ครับ 
   ( ๓ ) .   ผู ใด ประสงค ม ิให จติ เศรา หมอง   พงึ ด ูพระ อรยิ สาวก 

เปน ตัวอยาง   แลว พัฒนา จิต ให เขา ถึง ธรรม แม เพียง 
ขั้น ตน   เปน พระ โสดาบัน ที่ ตาย เกิด อีก ไม เกิน 
เจ็ด ชาติ   ยัง มี ความ ทุกข เหลือ นอย เทา ขี้ ฝุน ติด 
ปลาย เล็บ   เมื่อ เทียบ กับ ความ ทุกข ที่ กำจัด ได 
แลว   เหมือน ขี้ ฝุน ที่ หลง เหลือ อยู ใน พื้น ปฐพี   . . ..   

พิสูจน แลว จริง ครับ 
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 ๗ .   กลัวสัมภเวสี
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน อาจารย   ดร .   สนอง 
   อาจารย คะ   คุณ พอ หนู ( วิ คมน   สิริ ทิพากร )   ได ถูก รถ ชน 
ที่ หนา ราน ดาวคะนอง   จ . ลำพูน   เมื่อ   ๒๘     ส . ค .   ๕๓   และ ทาน ได 
เสีย ชีวิต ลง ที่   รพ . ลำพูน   ๒๙   ส . ค .   ๕๓     หนู มี คำถาม มา ปรึกษา 
อาจารย ดงันี้ คะ 
   ๑ .   คุณ พอ หนู   เปน สัมภเว สี   ใช ไหม คะ   แลว   หนู จะ ทำ 
อยางไรที่ พอ จะ ชวย ทาน ได บาง   แลว เรา จะ ทราบ ได อยางไร   วา 
ทาน จะ หมด อายุขัย เมื่อ ใด   ( ปจจุบัน หนู   ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ บาน   
และ จะ ลา พกั รอน ไป ปฏบิตั ิที ่วดั ตาล เอน   วดั อมัพวนั หรอื   ยวุ พทุธฯ   
ตาม แต โอกาส จะ เอื้อ อำนวย คะ )   ไม นาน มา นี้   รุน นอง มา คาง เปน 
เพือ่น ที ่บาน   ได เห็น   ลกัษณะ คลาย คณุ พอ มา ยนื ที ่หนา บาน คะ   นอง 
เขา มัน่ใจ วา ไมใช คน แนๆ    หน ูเลย อธ ิฐาน บอก เจา ที ่หรอื เทวดา ที ่ปก 
ปกษ รกัษา บานหนู อยู   หาก เปน คณุ พอ จรงิๆ ให คณุ พอ เขา มา อยู ใน 
บาน ได   จะ ได   ไม รอน   หนาว หรือ เปยก   หนู ทำ ถูก ไหม คะ   แต แลว 
ก็ ทำให หนู   กลัว   ไม กลา อยู บาน คน เดียว อีก คะ 
   ๒ .   นอกจาก การ เสยี ชวีติ ดวย   อบุตัเิหต ุแลว   การ เสยี ชวีติ   
อยาง ใด อีก ที่ จะ ทำให เปน   สัมภเว สี คะ 
   ๓ .     ได อาน ที่ อาจารย ตอบ คำถาม หลาย ทาน ใน เรื่อง   
สัมภเว สี แลว   แต ยัง สงสัย ( กลัว )   วา   สัมภเว สี   สามารถ ปรากฏ 
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ให เห็น หรือ สื่อสาร กับ เรา ได หรือ ไม คะ   คือ   ขณะ นี้ หนู   กลัว จน จิต 
ไม เปน สมาธิ   ปฏิบตั ิธรรม ได บาง ไม ได บาง   หน ูกำหนด   กลวั หนอๆ 
ๆๆ   คิด หนอๆ ๆ    ก็ ยัง ไม นิ่ง คะ   จึง ลืมตา แลว   เดิน จงกรม   บาง ครั้ง 
ก็ กังวล ใจ   วุนวาย ใจ   หนู จะ แกไข   อยางไร ดี คะ 

 ขอบคุณ อาจารย ดร .   สนอง   ที่ เมตตา ตอบ คำถาม หนู คะ 
   
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ผู ที่ ตาย กอน ครบ อายุขัย   ตอง เปลี่ยน สภาพ จาก รูป 
กาย หยาบ   ไป เปน รูป นาม ละเอียด ที่ เรียก วา   สัมภเว ส ี  ตรง กัน 
ขาม ผู ที่ ตาย ตาม อายุขัย กำหนด   ตอง ไป เกิด ใน รูป ใหม เปน สัตว   
( รูป นาม )   อยู ใน ภพ ใด ภพ หน่ึง ของ วัฏฏะ   ตาม กรรม ที่ ทำ ไว เปน 
เหตุ 
   ขอ อนุญาต เจา ที่ ให สัมภเว สี เขา บริเวณ บาน ได   เปนการ 
กระทำ ที่ สมควร   แต สมควร ยิ่ง กวา   หาก ได ทำบุญ   ( บุญ กริิยา 
วัตถุ   ๑๐ )   แลว อุทิศ บุญ ให กับ สัมภเว สี 
   ( ๒ ) .   คำ วา   “ อุบัติเหตุ ”   หมาย ถึง   เหตุ ที่ เกิด ขึ้น โดย 
ไม คาด คิด   ซึ่ง เปน ผล มา จาก อดีต ของ ผู ตาย   ประพฤติ กรรม 
ตัดรอน มา กอน   เชน   ฆา สัตว   สราง เครื่อง มือ ทำลาย ชีวิต ของ ผู 
อื่น   ดื่ม สุรา   ฯลฯ 
   ( ๓ ) .   ผู ใด ปฏิบัติ สมถ ภาวนา   แลว ปรารถนา ให จิต ตั้ง มั่น 
เปน สมาธิ   ตอง เอา ศีล ที่   ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   ลง คุม 
ให ถึงใจ   แลว จึง นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม ขาง ตน   โดย มี สัจจะ   มี 
ความ เพียร   และ ไม สงสัย ใน คำ ชี้แนะ ของ ครูบา อาจารย ผู เขา ถึง 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  23     ๒๓    

ธรรม มา กอน   โอกาส จิต ตั้ง มั่น เปน สมาธิ และ เกิด ความ รู แจง ใน 
สรรพ สิ่ง   เชน   กลัว ผี   กลัว ตาย   กลัว ยากจน   กลัว ไม สบาย   ฯลฯ   
จะ ไม เกิด ขึ้น   . . . .   พิสูจน ไหม ? 
       
 
 ๘ .   ผีคืออะไร
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน อาจารย สนอง ที่ คารพ ยิ่ง 
   ผี   คือ   อะไร 
   หนู มี อวิชชา อยู มาก คะ เกี่ยว กับ ความ เขาใจ เรื่อง ผี   คือ 
เมื่อ ใด ถา หนู ตอง อยู ใน ที่ มืด แลว   จะ มี มโนภาพ เห็น แต สิ่ง นา กลัว 
คน ตาย 
   หนู อยาก ถาม วา   ผี   ที่แท คือ อะไร   ( ความ หมาย ทาง 
ธรรม)   หนู อยาก เขาใจ ให ถูก   และ จะ ได เลิก กลัว หาก รู วา แทจริง 
แลว   ผี   คือ อะไร   มี ความ สามารถ แค ไหน   และ เรา ควร ทำ 
อยางไร หาก เผชิญ ใน ขณะ ที่ สติ ยัง ไม เขม แข็ง พอ   หนู ปฏิบัติ แนว 
อานาปาน สติ   ของ ทาน พุทธ ทาส ทาน ไม เอย ถึง เรื่อง แนว นี้ เลย   
เรา เลย ไม ได คำ ตอบ ที่แท   เลย จัดการ กับ ใจ ไม ถูก บอก ความ จริง 
ให จิต รู ใน สิ่ง แทจริง ไม ได เลย   ยัง กลัว มาก 
   อยาก รบกวน ถาม เปน ขอ นะ คะ เพ่ือ จะ ได ตอบ งาย 
   ๑ .   ผี   มี จริง   หรือ ไม 
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   ๒ .   ถา มี   ผี ทำราย คน ได หรือ ไม 
   ๓ .   ถา เรา เผชิญ หนา กับ ผี เรา จะ ตอง ทำ อยางไร   หาก สติ 
เรา ยัง ออน อยู 
   ๔ .   มี วิธี ฝก ให เลิก กลัว ได หรือ ไม   หนู ไม อยาก กลัว   เพราะ 
ด ูเหมือน เรือ่ง ไร สาระ ที ่ไม เก่ียว กบั การ ปฏบิตั ิ  แต จติ มนั ฝงใจ มาก 
เมื่อ อยู ใน ที่ มืด แลว เปน ทุก คร้ัง   ฝก สู กับ ความ รูสึก นี้ แลว นอน คน 
เดยีว ตอน ไป ปฏบิตั ิธรรม   ยงั ไมม ีคำ ตอบ ให จติ เลย ยงั กลวั อยู มาก 
คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง ยิ่ง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   คำ วา   “ ผี ”   หมาย ถึง   สภาวะ ของ จิต วิญญาณ ที่ มอง ไม 
เห็น   แต เช่ือ กัน วา อาจ ปรากฏ เปน รูป นาม หยาบ ให ระบบ ประสาท 
สัมผัส ได   และ ให คุณ ให โทษ กับ มนุษย ได 
   ใน ทาง ธรรม   “ ผี ”   หมาย ถึง   สัมภเว สี   ที่ ยัง ไม ไป เกิด เปน 
สัตว อยู ใน ภพ ใดๆ ของ วัฏฏะ   เมื่อ ใด ที่ ผู ถาม ปญหา พัฒนา จิต ให 
มี กำลัง ของ สติ กลา แข็ง   และ มี ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม ได แลว   
จะ ไม กลัว ผี อีก ตอ ไป   ( หาก มี โอกาส โปรด อาน   ทาง สายเอก   ของ 
ผู เขียน ) 
   ( ๑ ) .   ผี   ( สัมภเว สี )   มี จริง 
   ( ๒ ) .   ผู ใด สติ กลา แข็ง และ รู จริง เรื่อง ผี   ยอม ไม ถูก ผี 
ทำราย 
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   ( ๓ ) .   ผู มี สติ ออน แก ปญหา กลัว ผี   ดวย การ เปด ไฟฟา ให มี 
แสง สวาง แลว   ผี ยอม หาย ไป 
   ( ๔ ) .   ตอง ฝก ปฏิบัติ ธรรม   ให ได ผล ตาม แบบ ที่ ผู ตอบ 
ปญหา เขียน ไว ใน หนังสือ   ทาง สายเอก 
       
 
 ๙ .   รูดวยปญญาเห็นแจง
 
 คำถาม   
   เรียน   อาจารย สนอง ที่ เคารพ   ขอ เรียน ถาม ปญหา ดังนี้ 
   ทกุ วนั นี ้ได พฒันา จติ   ดวย การ ปฏบิตั ิว ิปสส นา   ตาม ที ่ได รบั 
การ อบรม สัง่ สอน   จาก พระ อาจารย วรีะ นนท   ว ีระ นนั โท   เจา อาวาส 
วัด ปา เจริญ ราช   คลอง   ๑๑   ปทุมธานี   ดวย การ เดิน และ นั่ง สลับ 
กัน ตาม เวลา และ โอกาส จะ อำนวย     แต พยายาม รักษา สมดุล ของ 
การ นั่ง และ การ เดิน   ถา นั่ง จะ นั่ง ขัด เพชร สูงสุด ได   ๑   ชั่วโมง   มอง 
เห็น พอง ยบุ ชดัเจน   ถา เผลอ ก ็จะ สามารถ เรียกสต ิกลบั มา ได เร็ว ขึน้   
เวลา เดนิ สต ิก ็จะ อยู ที ่เทา มอง เหน็ การ ยก   การ ยาง   การ เหยียบ   ถา 
เผลอ ก ็จะ เรยีก สต ิกลบั มา ได เชน กนั   แต ม ีปญหา วา บาง ครัง้ รูสกึ ได 
วา จิต เกิด ดับ  ๆ  ๆ    เร็ว และ มากมาย   ตลอด เวลา    จึง อยาก จะ ทราบ 
วา ม ีวธิ ีตรวจ สอบ ได อยางไร วา สิง่ ที ่เรา รู เกดิ จาก ปญญา   หรือ เกดิ 
จาก ความ รู ที่ ไดยิน ได ฟง ครูบา อาจารย สอน มา กัน แน 

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ ใน ความ เมตตา 
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 คำ ตอบ 
   ผู ใด ปฏบิตั ิสมถ ภาวนา   แลว จติ ตัง้ มัน่ เปน สมาธิ จวน แนว 
แน   ( อุปจาร สมาธิ )   แลว นำ จิต ไป พัฒนา   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน 
เกิด ปญญา เห็น แจง ได แลว   ยอม รู เห็น เขา คำ สอน ของ ผู อื่น ได วา   
ถูก หรือ ผิด ไป จาก ธรรม วินัย ใน พุทธ ศาสนา   . . . .   สัจ  ธรรม พิสูจน ได 
ตาม แนวนี้ 
       
 
 ๑๐ .   เห็นดวยไหม
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม ขอก ราบ เรียน ขออภัย ทาน อาจารย กอน ที ่จะ ถาม 
คำถาม นี้   เพราะ ผม ไม เคย เห็น มี ใคร จะ สนใจ ถาม คำถาม นี้ ใน ที่ อื่น 
ใด เลย   ผม เกรง วา ผม จะ เปน เหมือน คน โง หรือ คน ที่มา ลอง ภูมิ 
ทาน อาจารย   แต หามิได ผม ไม เคย คิด จะ ลบหลู ทาน อาจารย แต 
ประการ ใด เลย     หาก เปน คำถาม ที ่ไร สาระ ทาน อาจารย งด ที ่จะ ไม 
ตอบ กไ็ด นะ ครบั   ผม ไดยนิ ชือ่ เสียง ทาน อาจารย มา กอน แต เพืง่ จะ 
ไป ฟง การ บรรยาย ธรรม ของ ทาน   เม่ือ เสาร ที่   ๑๘   กันยายน   นี้   ที่ 
โรง ปูน ซิเมนทไทย   บางซื่อ 
   ผม ก็ นึก อยาก จะ ถาม คำถาม นี้ กับ อาจารย   ณ   ที่ ประชุม 
นั้น   แต ผม ไม กลา   ผม จึง แอบ เก็บ มา ถาม ใน วัน นี้       คำถาม ของ ผม 
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ม ีอยู วา       อนัวา ดวง วญิญา ณท่ี อยู ใน กาย มนุษย และ สรรพ สตัว ทัง้ 
หลาย นี ้  เกดิ มา แต ไหน   และ เกดิ มา ได อยางไร   ?     และ ผม เคย ไดยนิ 
หรอื อาน พบ มา วา   มนษุย ทกุ คนใน ทีส่ดุ ก ็จะ ได เขา นพิพาน หมด ทกุ 
คน   อาจารย พอ จะ เหน็ ดวย ไหม ครบั   ผม ขอ ขอบพระคณุ เปน อยาง 
สูง   มา   ณ   ที่ นี้ ดวย   ขอ ให ทาน อาจารย จง มี สุขภาพ รางกาย แข็ง 
แรง และ อายุ ยืนยาว ที่ ชวย เหลือ ตนเอง   ได ตลอด ไป นะ ครับ 

 ขอ แสดง ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
         สิ่ง ที่ ไม ควร คิด   ( อจินไตย )   ที่ พระพุทธ โค ดม ไม ทรง ตอบ 
สี่ อยาง   ไดแก 
             ๑ .   วิสัย ของ พระพุทธเจา ทั้ง หลาย   ( พุทธ วิสัย ) 
             ๒ .   วิสัย แหง ฌาน   ( ฌาน วิสัย ) 
             ๓ .   วิบาก ของ กรรม   ( กรรม วิบาก ) 
             ๔ .   ความ คิด เร่ือง โลก   ( โลก จินต า ) 
   ดงั นัน้ สิง่ ที ่ถาม ไป   คอื   ดวง วญิญาณ ของ มนษุย และ สตัว 
เกิด มา แต ไหน   เปน อจินไตย   ขออภัย ไม ตอบ 
   ที่ ถาม ไป วา   เกิด ได อยางไร 
   ตอบ วา   :   เกิด ได เพราะ แรง ผลัก ของ กรรม ที่ ทำ สั่งสม ไว 
ใน ดวง จิต เปนตน เหตุ   อาทิ 
               ความ หลง   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให ไป เกิด เปน   สัตว 
เดรัจฉาน 
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   ความ โลภ   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให ไป เกิด เปน   
สัตวเปรต สัตว อสุรกาย 
   ความ โกรธ   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให ไป เกิด เปน   
สัตว นรก 
   ศีล   ๕   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให ไป เกิด เปน   สัตว 
มนุษย 
   ทาน และ ศีล   หรือ   กุศล กรรม บท   ๑๐   เปน เหตุ ผลัก ดัน 
จิต วิญญาณ ให ไป เกิด เปน   สัตว เทวดา ใน สวรรค 
   ฌาน   เปน เหตุ ผลัก ดัน จิต วิญญาณ ให ไป เกิด เปน   สัตว 
พรหม   อยู ใน พรหม โลก 
   อาน หนังสือ แลว พบ วา   “ มนุษย ทุก คน   ใน ที่สุด จะ ได เขา 
นพิพาน ทกุ คน ”   เปน ความ เห็น ของ ผู เขียน หนงัสอื   แต ผูทรง ความ 
สัพพัญู รู วา   มนุษย เปรียบ ได กับ บัว   ๔   เหลา   บัว เหลา ที่   ๑ - ๓   
เทานัน้ ที ่สามารถ พฒันา จติ จน เขา ถงึ พระ นพิพาน ได   ผู ตอบ ปญหา 
มิได ปลงใจ เช่ือ ตาม หลัก กา ลาม สูตร   แต ได ไป พัฒนา จิต ตาม แนว 

สติ ปฏ ฐาน   ๔   จึง รู วา   มนุษย ทุก คน ไม สามารถ เขา 
นิพพาน ได   เวน ไว แต บัว เหลา ที่   ๑ - ๓   เทานั้น   ที่ 
พัฒนา จิต แลว สามารถ เขา สู พระนิพพาน ได 
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๑๑ .   อยากชวยคนอื่น
 
 คำถาม   
   กราบ สวัสดี คุณ พอ สนอง ที่ เคารพ 
   ดวย ความ เคารพ เลื่อมใส ใน ตัว ของ คุณ พอ   ใน คำ สอน 
ของ คุณ พอ ลูก จึง ขอ เรียก แทน ตัว เอง วา ลูก นะ ครับ   คุณ พอ ครับ   
ตอน นี ้ลกู อายุ   ๒๓   ป มหีนา ที ่การ งาน ด ี  ชวีติ ที ่ผาน มา ของ ลกู   เตม็ 
ไป ดวย บาป   ลูก ไมมี หิริ โอตตัป ปะ   เพราะ ลูก สงสัย ใน โลก หลังค 
วาม ตาย   กลาว คือ ลูก ไม แนใจ วา มี จริง หรือ ไม   ลูก จึง นึกถึง แต 
ความ สุข ที่ อยู ตรง หนา เทาน้ัน   ( แต ก็ ไม ได เปน คน เลว เสียที เดียว ) 
   แต ตอน นี้   จาก คำ สอน ของ คุณ พอ   ทำให ลูก เชื่อ วา โลก 
หลังค วาม ตาย มี จริง   และ   ลูก กำลัง จะ หา ทาง พิสูจน ให เห็น จริง   
ดวย ตัว ของ ลูก เอง   ผาน คำ สอน ของ คุณ พอ   และ การ บรรยาย 
ของ คุณ พอ 
  คุณ พอ ครับ   ลูก ทำ ผิด ศีล ขอ   กา เมฯ   กับ หญิง คน หนึ่ง   
เธอ มี สามี   และ   ลูก แลว   เพราะ สามี ของ เธอ ทำ เหมือน ไม ได รัก 
เธอ แลว   คือ เขา ไป มี หญิง อื่น   ลูก ไม เคย กลัว บาป   เพราะ คิด วา ได 
ทำให เธอ มี ความ สุข   จน กระท่ัง ตอน นี้ เธอ เสีย ชีวิต แลว   ลูก จึง ได 
เขาใจ หัวใจ ของ ตนเอง วา   แท ที่ จริง แลว   ลูก รัก เธอ เพียง ใด   การ 
สูญ เสีย ครั้ง นี้   ทำให ลูก กลัว กับ การ ที่ จะ ตอง มี ความ รัก   และ   สูญ 
เสียคน ที่รัก ไป อีก   ลูก ไม อยาก เสียใจ อีก แลว   ลูก อยาก ชวย เธอ ผู 
ลวง ลับ ให พน ทุกข   จะ เปน ไป ได หรือ ไม ครับ 
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   ทกุ วนั นี ้  จาก ที ่ไม เคย สวด มนต กอน นอน   ลกู ทำ ทกุ วนั   จาก 
ที่ ไม เคย ทำบุญ   ลูก ทำ เม่ือ มี โอกาส เสมอ   เพราะ เปน หวง เธอ   คุณ 
แม ของ เธอ ก ็แนะนำ ให ลกู หา การ บรรยาย ของ คณุ พอ มา ฟง จน ลกู 
พบ กับ   www . kanlayanatam . com   ที่ แหง นี้ ไขขอ ของใจ ให ลูก ได 
มากมาย   แต ลูก อยาก ถาม ใน กรณี สวน ตัว ของ ลูก ดวย ครับ 
   ๑ .   กรรม ของ เธอ ที่ ลูก เปน ผู รวม กอ   ลูก ขอรับ ไว เอง 
ทั้งหมด ได หรือ ไม   ถา ได ตอง ทำ อยางไร ครับ 
   ๒ .   เร่ือง ปด อบายภูมิ   ถา หาก ลูก มี บุญ พอท่ี จะ ทำได   ลูก 
จะ ชวย ให เธอ   บิดา   มารดา ของ ลูก   และ คน อื่นๆ   ปด อบายภูมิ ได 
หรือ ไม   อยางไร ครับ   ( ทั้ง ที่ ได ลวง ลับ ไป แลว   และ   ยัง มี ชีวิต อยู) 
   ลูก พอ มี คำ ตอบ ใน ใจ บาง แลว   แต อยาก กราบ ขอ คุณ พอ   
ชวย ไขขอ ของใจ เพือ่ ให ลกู สิน้ สงสยั ดวย ครบั   ยิง่ ลกู ศกึษา จาก คำ 
สอน ผาน การ สนทนา ธรรม ของ คุณ พอ เทา ไหร   ลูก ยิ่ง เห็น วา สิ่ง 
ที่ ลูก พึง กระทำ คือ   ปลอย วาง   และ เขาใจ วา สัตว โลก เปน ไป ตาม 
กรรม   ลกู จงึ มา คดิ ตอวา   นี ่คง ไมใช เรือ่ง บงัเอญิ ที ่ชวีติ ของ ลกู   ได 
เขา มา พยายาม ศึกษา ธรรมะ   ทั้ง ที่   ตลอด ชีวิต ที่ ผาน มา   ไมมี เคย 
มี ความ คิด เหลา นี้ เลย 
   สดุทาย นี ้  ขอ คณุ พอ   และ   ทมี งาน กลัยาณ ธรรม   จง ม ีแต 
ความ สุข ความ เจริญ   มี สุขภาพ แข็ง แรง   เพื่อ จะ ได ชวย ให ผู ที่ หลง 
ทาง ได พบ กับ สิ่ง ที่   เปน ความ สุข   ความ สงบ อยาง แทจริง 

 ดวย ความ เคารพ 
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 คำ ตอบ 
   ผู ใด ปฏิบัติ สมถ ภาวนา   จน จิต เขา ถึง ความ ทรง ฌาน ได 
แลว   เมือ่ ถอน จติ ออก จาก ความ ทรง ฌาน   ปพุ เพ น ิวา สาน ุสต ิญาณ   
ยอม รู   เหน็   เขาใจ วา ชวีติ ดำเนนิ เวยีน ตาย - เวียน เกดิ   มา นบั ภพ ชาต ิ
ไมรู จบ 
   ผู ที่ อยู หลัง   ประพฤติ ตน ให มี บุญ   แลว อุทิศ บุญ ให ผู ลวง 
ลับ   หาก เขา มา อนุโมทนา บุญ ได   เขา ยอม ได รับ บุญ นั้น 
   ( ๑ ) .   เปน กรรม ที่ สอง คน ตอง รับ ผล ของ กรรม รวม กัน 
   ( ๒ ) .   ไมมี ใคร ชวย ใคร ได   เขา ตอง ชวย ตัว เอง   ดัง ที่ 
พระพุทธ โค ดม ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง   พระ พุทธะ ไม สามารถ 
ชวย พระ เทว ฑัต   ( พี่ ภรรยา )   ไม สามารถ ชวย พระ เจา สุปป พุทธะ   
( พอตา)   ให พน จาก นรก ได   จึง ปลอย วาง เปน อุเบกขา   
   
     
 ๑๒ .   เพศที่สาม
 
 คำถาม  
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร นะ ครับ 
   วัน นี้ ผม มี คำถาม จะ มา ถาม ทาน อาจารย ครับ   ผม ยัง คาง 
คา ใจ เร่ือง เพศ ที่ สาม ครับ   จึง อยาก ถาม คำถาม ดังนี้ ครับ 
   ๑ .   ที่ อาจารย บอก วา   ไม สามารถ บรรลุ โลกุตรธรรม ได   
แต การ ที ่ตอง ได เกิด มา เปน เพศ ที ่สาม   ก ็เพราะ ทศุลี ขอ ที ่สาม   แลว 
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ถา กรณี เชน นี้   บุคคล ที่ เคย ทุศีล ขอ อื่นๆ   ก็ ตอง ไม สามารถ บรรลุ 
โลกุตรธรรม ได เชน กัน สิ ครับ 
   ๒ .   ที ่อาจารย บอก วา   สา มา รถบ รร ล ุได แต โลก ิย ธรรม นัน้ 
หมาย ถึง   ยัง สามารถ เขา ฌาน ได   ยัง สามารถ มี คุณ วิเศษ หา อยาง 
ได   รวม ไป ถึง ไป เกิด สูงสุด ใน พรหม ได   ใช ไหม ครับ 
   ๓ .   แลว การ ที่ คน เพศ ที่ สาม   อยาง เกย   กระ เทย   จะ ไป 
ปฏบิตั ิธรรม ดวย การ บวช เปน พระ   จะ สมควร ไหม ครบั   หรอื ทำได 
มาก แค บวช พราหมณ   นุง ขาว หม ขาว 
   ๔ .   เรา ไมมี วิธี อื่นๆ ที่ จะ แกไข   ขอ ที่ ไม สามารถ บรรลุ 
โลกุตรธรรม ได จรงิ เห รอ ครับ   หาก บุคคล เพศ ที่ สาม ไม ปรารถนา 
จะ มา รับ ทุกข อีก   อยาง การ เกิด มา เปน มนุษย อีก แลว   กรณี ศึกษา 
ใน สมัย พุทธกาล ยัง จะ พอ มี ไหม ครับ 
   ๕ .   แลว กรณี ที่ เพศ ที่ สาม   ที่ เขา รับ การ บำบัด รักษา ทาง 
จิตวิทยา ให หาย แลว   สามารถ กลับ มา บรรลุ โลกุตรธรรม ได ไหม 
ครับ 
   รบกวน อาจารย ดวย นะ ครบั   ตอน นี ้รูสกึ ทกุข ใจ มาก   ไมรู 
จะ ทำ เชน ไร ดี 

 ขอบคุณ ลวง หนา ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ผู ใด ประพฤติ ทุศีล   และ ชดใช หนี้ เวร กรรม จน หมด 
แลว เมือ่ ใด   ผู นัน้ จงึ จะ สามารถ พฒันา จติ จน เขา ถงึ โลก ุตตร ธรรม 
ได 
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   ( ๒ ) .   บรรลุ โลกิ ย ธรรม เบื้อง ตน ได   แต ไม สามารถ พัฒนา 
จิต ให เขา ถึง ความ ทรง ฌาน ได 
   ( ๓ ) .   ถา ถอื เครงครดั ตาม วนิยั ที ่พระพุทธ โค ดม บญัญตั ิไว   
กระ เทย ไม สามารถ บวช เปน ภิกษุ ได 
   ( ๔ ) .   สิริ มา และ อัมพ ปาลี   หยุด ประกอบ อาชีพ โสเภณี 
อยาง เด็ด ขาด   แลว หัน มา ประพฤติ ทาน   ศีล   ภาวนา   ยัง สามารถ 
พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ เปน อริยบุคคล ได 
   ( ๕ ) .   ผู ที่ บำบัด อาการ วิปริต ทาง จิต จน หาย เด็ด ขาด แลว   
สามารถ พัฒนา จิต ให เขา ถึง อริย ธรรม ได 
   
   
 ๑๓ .   หักคอปลา
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน ทาน อาจารย       ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม เพิ่ง เร่ิม สนใจ ปฏิบัติ ธรรม   เชน   สวด มนต   นั่ง สมาธิ   
เดิน จงกรม   ฟง ธรรม จาก   ผู รู ธรรม   จาก พระ สงฆ       แต สวน ใหญ   
จะ ฟง จาก   ซดี ี      เพราะ ฟง ขณะ ขบั รถ   ผม ม ีความ เชือ่ วา   บญุ   บาป 
มี จริง   เวร   กรรม มี จริง   ผม ได ตั้ง ปณิธาน ไว กับ ตัว เอง และ เพ่ือน 
รวม งาน   วา   ผม จะ นำ   ศีล   หา   มา ปฏิบัติ ใน ชีวิต ประจำ วัน ให ครบ   
จาก การ ฟง ธรรม   ทราบ วา ถา รักษา ศีล   หา   ไม บกพรอง   ไป จนถึง 
วาระ สุดทาย ของ ชีวิต   มี โอกาส จะ ได กลับ มา เกิด เปน มนุษย 
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   อา จาร ยฯ ครบั ถงึ แม ความ ทกุข จะ ม ีมาก เหลือ เกนิ ใน โลก 
มนุษย   แต ผม ก็ อยาก เกิด มา เปน มนุษย       และ ตองการ บวช เรียน 
ตั้งแต เปน เณร   ศึกษา พระ ธรรม   ตาม หลัก พระพุทธ ศาสนา   เพ่ือ 
ถายทอด ให กบั เพือ่น มนษุย     อา จาร ยฯ ครบั ชาต ิหนา ผม ก ็ไม แนใจ 
วา จะ ได เกิด มา เปน มนุษย อีก   ผม ก็ เลย ตอง รีบ ทำบุญ   ทำ ทาน   
ถือศีล   ภาวนา   เพราะ ผม เคย ทำให   แม   และ   พอ   เสียใจ   เม่ือ ครั้ง 
ที่ ผม เปน วัย รุน   แม ผม รองไห เสียใจ เพราะ ผม แสดง พฤติกรรม 
กาวราว   เชน   โยน ถวย จาน ขาว ทิ้ง ตอ หนา แม   โยน วิทยุ ทิ้ง ตอ หนา 
แม   ตั้งแต ผม เรียน จบ ปรญิญา ตรี จนถึง ปจจุบัน   ผม ปฏิบัติ ตัว เปน 
ลูก ที่ ดี มี ความ กตัญู   มา ตลอด   ผม มี ความ รูสึก ได วา   แม และ 
พอ   มี ความ ภูมิใจ ใน ตัว ผม พอ สมควร   ที่ ไม เกเร   มีหนา ที่ การ งาน 
ที่ มั่นคง   แต พอ ผม เสีย ชีวิต แลว ตั้งแต วัน ที่   ๒๕   พ . ย   ๔๙ 
   ขออภยั นะ ครบั อา จาร ยฯ ที ่เลา ยาว ไป หนอย   ผม ม ีคำถาม 
ดังนี้ ครับ 
   ๑ .   อายุ ประมาณ ชั้น ประ ถมฯ   ผม เคย เห็น วิญญาณ   
และ เห็น พรอม กับ นอง สาว   เวลา กลาง คืน   ลักษณะ คือ ไมมี เทา  
เคลื่อนไหว ลักษณะ ลอย   ไม ได เดิน เหมือน มนุษย เรา   รูป ราง การ 
แตง กาย เห็น ชัดเจน   เวลา นั้น   ผม และ นอง   ตะโกน เรียก พอ วา 
มี คน เขา มา ใน หอง   ผม และ นอง เลา ลักษณะ การ แตง กาย   คน ที่ 
เรา เห็น ให พอ ฟง   พอ ก็ นิ่ง ไป ชั่ว ขณะ   แลว ก็ บอก   ผม กับ นอง   วา 
เปนการ แตง กาย ของ ยา   ( แม ของ พอ )   แลว พอ ก็ มอง ขึ้น ไป ที่ ขื่อ 
บาน   บน ขื่อ มี กระดูก ของ ยา ที่ พอ ไป นำ มา จาก วัด เก็บ ไว   เพ่ือ รอ 
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วัน จะ ทำบุญ ให ยา   ลักษณะ เชน นี้ ยา ผม นา จะ รับ ผล บุญ ได แลว ใช 
ไหม ครับ 
   ๒ .   หลงั จาก พอ ผม เสยี ชวีติ เดอืน   พ . ย   . ๔๙   เดอืน   ธ . ค .   ๔๙   
ผม จดุ ธปู กลาง แจง เวลา กลาง คนื   บอก พอ วา   คนื นี ้ผม จะ สวด มนต       
ให พอ มา นัง่ สวด มนต ดวย กนั   ประมาณ เทีย่ง คนื ผม ม ีความ รูสกึ วา 
มี คน มา นั่ง อยู ขางๆ ผม   ทาง ขวา   แต ก็ ไม กลา หัน ไป มอง       ชวง นั้น 
ผม ขน หวั ลกุ   ขนลุก ไป ทัง้ ตวั   ผม กลวั ก ็เลย ตอง สวด มนต เสยี งดงัๆ   
สวด จน เกือบ หมด เลม   ประมาณ ตี สอง   ผม เหนื่อย   และ งวง   ผม 
ลม ตัว นอน ตรง ที่ สวด มนต   แต ไม กลา ปด ไฟ   ไม ถึง   หา นาที   บาน 
ไหว   เหมือน คน เดิน ดวย ปลาย เทา   เดิน สอง รอบ   ตอ จาก นั้น ผม 
ไดยิน เสียง การ ปู เสื่อ   สอง ครั้ง   ใน หอง นอน ของ พอ   ซึ่ง ไมมี ใคร 
นอน     ผม รู เลย วา พอ มา จริง     ผม นอน ไม หลับ   เลย ตอง นอน นับ   
หนึ่ง   สอง . . . ไป เร่ือยๆ   แต ก็ ไมรู วา หลับ ไป ชวง ใด   บาน ผม เปน บาน 
ไม สอง ชั้น   ผม นั่ง สวด มนต อยู ชั้น สอง คน เดียว   พอ ผม เคย สอน วา   
เดนิ บน บาน อยา เดนิ ลง สน ทาว   และ การ เดนิ ของ พอ ผม บน พืน้ บาน 
ทุก ครั้ง   เม่ือ ครั้ง มี ชีวิต   บาน ก็ จะ ไหว     
   เวลา กลาง คืน   วัน ทำบุญ ครบ   ๑๐๐   วัน   ผม ตั้ง กอง ผาปา 
ได เงนิ ถวาย วดั   แสน กวา บาท   และ สราง พระพุทธ รปู ปาง ประทาน 
พร   หนา ตัก   ๔๙   นิ้ว   ถวาย วัด   มี คน เห็น พอ ผม ยืน ยิ้ม อยู บน บาน 
หัน หนา มายัง บริเวณ งาน  ลักษณะ เชน นี้ พอ ผม ได รับ ผล บุญ แลว 
หรือ ไม ครับ อาจารย 
   ๓ .   ชวง วัย รุน ผม เคย ไป   หา ปลา จับ กบ จับ เขียด   การ 
จับ เขียด ผม จะ มี ความ ชำนาญ มาก ไม คอย พลาด   จับ ได ผม ก็ จะ 
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หัก ขา ใสของ ไว       ทุก วัน นี้ ผม มี ปญหา ที่ ขอ ทาว และ ขอ เขา   วิ่ง ไม 
ได   การ หา ปลา ครั้ง หน่ึง ผม กับ พอ ชวย กัน   คือ   พอ ผม ทอดแห   ใน 
ลำคลอง       ผม กับ พอ ดำ น้ำลง ไป กด ตีน แห ไว   ปอ งกันไม ให ปลา 
ออก   และ ก็ คลำๆ หา ปลา   ถา จบั ปลา ได ก็ หักคอ   แลว ก็ โยน ขึ้น บน 
บก   จำ ได วา ประมาณ   ๑๐๐   ตัว   ที่ ผม หักคอ   อาจารย ครับ   ทุก 
วัน นี้ ผม มี อาการ ปวด คอ   ปวด หัว   ปวด ไหล   ปวด เอว     ไป หา หมอ 
รักษา ก็ ไม หาย   เวลา ปวด ที่ ไร นึก เห็น ภาพ ที่ ผม หักคอ ปลา ทุกที   
กรรม ตาม ทัน ใช ไหม ครับ   ผม จะ ชดใช กรรม ไป อีก นาน ไหม ครับ 
อาจารย       
   อาจารย จะ ตอบ หรือ ไม ก็ ไม เปนไร   ผม ก็ จะ ฟง ธรรม ที่ 
อาจารย บรรยาย   จาก ซีดี 
 กราบ ขอบพระคุณ อาจารย มาก ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ยา จะ รบั ผล บญุ ได   ตอง ม ีผู อทุศิ บญุ ให   และ ทาน ตอง 
มา อนุโมทนา บุญ 
   ( ๒ ) .   พอ ได รับ ผล บุญ แลว   เมื่อมี ญาติ อุทิศ บุญ ให ทาน 
   ( ๓ ) .   ผู ใด ประพฤติ เหต ุที ่เปน อกศุล กรรม ไว กอน   เมือ่ กรรม 
ให ผล เปน อกุศล วบิาก   ผู ทำเหต ุไว กอนตอง เสวย อาการ ปวด ตางๆ 
เหลา นัน้   จนกวา เจา กรรม นายเวร เลกิ จอง เวร   ผู ใด ประสงค ให หนี ้
เวร กรรม หมด ไป   ตอง ประพฤติ บญุ ใหญ   ( ปฏิบตั ิธรรม )   แลว อทุศิ 
บญุ ใหญ ใช หน้ี   เม่ือ เขา เลกิ จอง เวร   อาการ ปวด ดงั กลาว จงึ จะ หาย 
ไป ได 
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 ๑๔ .   คนตกงาน
 
 คำถาม
   เรียน ทาน อาจารย   ดร   สนอง   ว รอุ ไร 
   กระผม ได ติดตาม ผล งาน ของ ทาน   ดร   สนอง   มา ตั้งแต 
ป   พศ   ๒๕๔๙   ทั้ง ทาง หนังสือ   และ ทาง เว็บ ไซต ชื่น ชอบ และ มี 
ความ ศรัทธา มาก ครับ   กอน อื่น ผม ขอ แนะนำ ตัว เอง กอน ครับ 
   ชื่อ   นาย ไกร สีห   อายุ   ๔๔   ป   สถานะ   หยา   ( ภรรยา ผม 
ติด เชื้อ   เอช   ไอ   วี   แต ผม กับ ลูก ไม ติด ครับ )   การ ศึกษา   ปริญญา 
ตรี   สง เสริม การเกษตร   ปริญญา โท   รัฐประศาสนศาสตร   ( เรียน 
ไม จบ เพราะ เรียน ไป ดวย   และ ตอง เลี้ยง ดู บุตร และ แม ดวย ครับ)   
อาชีพ   วาง งาน   ( กอน หนา นี้ เคย เปน ผู จัดการ ทรัพยากร บุคคล 
ของ โรงแรม แหง หน่ึง ใน จังหวัด ภูเก็ต ) 
   หลัง จาก ที่ ถูก เลิก จาง   ใน วัน ที่   ๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๓   และ 
ได กลาย สถานะ เปน ผู ตกงาน ทันที   ลำบาก มาก ครับ   มี ภาระ ตอง 
เลี้ยง ดู บุตร ชาย   อายุ   ๖   ขวบ หน่ึง คน และ แม อายุ   ๗๐   ป   บาน 
ก็ ตอง เชา เพราะ ไมมี ทรัพยสิน อะไร ครับ   พยายาม หา งาน ใหม ก็ 
หา ยาก มาก ครับ เพราะ อายุ มาก แลว   มี หลาย ที่ เรียก ไป สัมภาษณ 
แต ก็ เงียบ ไป หลัง สัมภาษณ   คิด จะ ลงทุน คาขาย แต ก็ ตอง คิด 
หนัก และ ตอง คิด หลาย รอบ มาก เพราะ ของ ขาย ยาก มาก   และ 
ถา ลงทุน ไป แลว ขาย ไม ได   เงิน เก็บ ก็ หมด   ยิ่ง ทำให ยาก ลำบาก 
กวา เดิม   เห็น ตัวอยาง หอง ที่ อยู ติด กัน เขา ขาย ของกิน   ชา กาแฟ   
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ขาย ยาก มาก ครับ ได วัน ละ ไม เกิน   ๕๐๐   บาท   คา เชา ตึก เดือน ละ   
๘,๐๐๐   บาท เลย ที เดียว 
   ผม มี คำถาม อยาก ถาม ทาน   อาจารย   ดร . สนอง   ดังนี้ 
ครับ 
  ๑ )   ชาต ิกอน กระผม คง ไม ได ทำบญุ สะสม มา มาก เทา ไหร 
ใช ไหมครบั   ชาติ นี้ จึง ตอง ลำบาก มาก ขาด เงิน ทอง ที่ จะ เลี้ยง กาย   
แถม ตอง ทำให คน ที ่เรา รกั พลอย ลำบาก ไป อกี ดวย อกี   รวม ถงึ การ 
ศกึษา ดวย ครบั พยายาม แลว แต เจอ แต อปุสรรค มาก ครบั   กระผม 
จะ ตอง ทำ อยางไร บาง ครับ จงึ พอ จะ เพิม่ บญุ และ ลด ความ ทกุข ลง 
ไป ได บาง ครับ 
   ๒ )   ถา ผม จะ บวช ได ไหมครับ   ( ผม เคย บวช มา แลว ตอน 
อายุ   ยี่สิบ สอง ) โดย สง ลูกชาย กลับ ไป อยู กับ แม เขา   ซึ่ง แตงงาน 
ใหม ไป แลว   ( เขา มี ทรัพย สมบัติ รวม ทั้ง สวน ยางพารา พอ สมควร 
และ ผม แนใจ ได วา ลกู ไม อด แน )   และ สง แม กลบั ไป อยู กบั นอง สาว 
โดย กระผม จะ เอา เงิน เก็บ ที่ มี อยู บาง ไม มาก ให   เขา ไว ใช   สวน ตัว 
ผม ไม จำเปน ตอง มี ก็ได   แต ก็ อด เปน หวง ลูกชาย ซึ่ง ตอง ไป อยู กับ 
พอ เลี้ยง ไม ได 

   ๓ )   ขอ สุดทาย ครับ ทาน อาจารย   พอ จะ 
แนะนำ อะไร ไห ผม ได บาง ครับ   เพ่ือ ให ทุก 
อยาง มี ทางออก โดย แม และ ลูกชาย ไม ตอง 
พลัดพราก จาก กัน ครับ 

 ขอ แสดง ความ นับถือ อยาง สูง 
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คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   คนรวย ทรัพย ได   ตอง ให ทรัพย เปน ทาน   คน มี ศีล   ๕   
คุม ใจ ยอม มี โภคทรัพย   คน มีด วง ดี ไม ตกงาน   ตอง ประพฤติ ทาน   
ศีล   ภาวนา   อยู เสมอ   คน มี เงิน เก็บ ตอง บริโภค ใชสอย มัก นอย   
บริโภค ใชสอย แต สิ่ง ที่ เปน สาระ กับ ชีวิต 
   ( ๒ ) .   สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม   บุคคล มี ชีวิต เปน ของ ตัว 
เอง   ผู รู ไมมี สิทธิ์ เขาไป กาว ลวง   ฉะนั้น ผู ถาม ปญหา ตอง ตัดสิน ใจ 
ดวย ตัว เอง 
      (๓) ประพฤติบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อยูเสมอแลวทุกอยาง
ยอมมีทางออกท่ีดี
 

 ๑๕ .   รถแกสปะทะรถน้ำมัน
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ดร   สนอง   ว รอุ ไร 
   ขอ อนุญาต ใช เรียก แทน ตัว เอง วา หนู นะ คะ   ใน ความ 
เกร้ียว กราด ที ่ตอง เลีย้ง ลกู คน เดยีว   ทำ ไห ลกู ฝงใจ   และ ปฎิ กริยา 
ที่ ทำ กลับ มา มัน ชาง รุนแรง ใน จิตใจ   และ อยาก จะ ตาย   เพ่ือ ให ลูก 
ของ หนู ได พน ทุกข ที่ มี แม แบบ นี้ ที่ ผาน มา  
  ณ   ปจจุบัน หนู พยาม แกไข   แต ไมรู วา   ทำกรรม อะไร ไว 
กับ ลูก รุนแรง ขนาด ไหน   ดู แลว มัน ชาง ยาก ที่ จะ ประสาน รอย ราว 
ระหวาง แม กบั ลกู   ลกูหน ูเปน คน ด ีนะ คะ   สวน ตวั หน ูก ็เปน คนดีคะ   
แต ไมรู ทำไม หนู กับ ลูก พูด คุย กัน ที ไร   เหมือน รถ แกส   กับ   รถ น้ำมัน 
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มา ประสาน งา กัน   แลว ลุก เปน ไฟ เผา ผลาญ   จิตใจ ทั้ง หนู และ ลูก   
ลกู ไม เคย บอก   แต หน ูก ็รู วา ลกู ก ็คง ม ีความ รูสกึ ไม แตก ตาง กนั   คอื 
ไม ได อยาก ให มนั เปน แบบ นี ้  ทัง้ หนู และ ลกู จติใจ กำลงั ยำ่แย   แต หน ู
ยงั ม ีวฒุ ิภาวะ และ สภาว จติ ที ่ยงั รบัมอื กบั สภาพ ที ่หวัใจ แตก สลาย   
แต ลกู ของ หน ูเคา คง ทกุข ใจ แสน สาหัส กวา หน ูหลาย รอย เทา   ที ่เคา 
ทำให หนู รอง ให   โดย การ ใช คำ ที่ รุนแรง   ซึ่ง เคา เอง ไม ได ตองการ 
ให เปน อยาง นี้   เพราะ มนุษย เรา ใน โลก นื้   มี แต แม เทานั้น ที่ จะ เปน 
มติรแท   และ เปน ผู ปกปอง   คุมครอง ให ลกู ปลอดภยั   แต หน ูกบั ลกู 
กลบั เปน ศตัร ูกนั โดย ไม ได เจตนา   และ หน ูก ็เช่ือ วา ลกู คง รูสกึ แบบ นี ้
เหมือน กนั   เมือ่ หลาย คร้ัง ที ่ผาน มา   หน ูและ ลกู ม ีโอกาส ปรบั สภาว 
จติ ได พดู คยุ กนั หนู ได พดู ออมๆ   ให เคา ได เขา มา คยุ กบั ทาน อาจารย   
เคา ก็ เคย เขา มา ใน เว็บไซต ของ ชม รมฯ   และ เคย พูด วา ถา เคา ได 
กลบั เมอืง ไทย เคา จะ ไป ชวย รวม ทำ กจิกรรม ของ ชมรมฯ   และ เคา 
คิด จะ เรียน ทาง ดาน จิตวิทยา   และ ถา เคา มา ศึกษา ทาง ดาน พุทธ 
ศาสนา ควบคู ไป ดวย   หนู คดิ วา   เคา คง สามารถ รักษา บาดแผล ใน 
จติใจ ใน ชาต ิปจจบุนั ได เอง   หรอื หลดุ พน จาก กรรม เกา ที ่หน ูและ ลกู 
ทำ กัน มา แต ปาง กอน   นั้น ก็ คือ   การ ดับ ทุกข ดวย ตัว เอง ใช ไหม คะ   
แต ใน ขณะ นี้ ลูกหนู ไมมี ที่ สิ่ง นำทาง   ไมมี กำลัง ใจ   ไมมี ใคร ที่ เคา จะ 
เปดอก คยุ ดวย   หรอื แมแต หน ูก ็ไมม ีบญุ บารม ีที ่จะ เปน กลัยาณมติร 
ให เคา ได   เพราะ วัน นี้ หนู กับ ลูก ได ประสาน งา กัน อยาง แรง   หนู จึง 
สง ขอความ มา       ขอทาน บารมี จาก ทาน อาจารย   ให ชวย ชี้แนะ   
และ วิเคราะห ชี้ ทาง สวาง   ให สภาว จิต ลูก ของ หนู ฟน ตัว   กอนท่ี สี 
ขาว ขุนๆ จะ กลาย เปน ดำ สนิท เกิน กวา จะ แกไข 
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    เคา เคย อาน หนังสือ ของ ทาน อาจารย   เรื่อง ตาย แลวไป 
ไหน   และ เลม อื่นๆ อีก หลาย เลม   และ เคา เคย บอก วา เคา หัด นั่ง 
ทำ สมาธิ ดวย   แต ก็ ทำ ไม เปน ไม เขาใจ ใน ขั้น ตอน   และ ตอน นี้ หนู 
ไมรู เคา ยัง พยายาม ทำ อยู หรือ เปลา   หนู ไมรู วา จะ จบ ขอความ นี้ 
อยางไร       ถา สวน ไหน หน ูเขียน ไม เหมาะ สม   หน ูกราบ ขออภยั ดวย 
นะ คะ และ รอ การ ชี้แนะ จาก การ วิ เคาะ ห ของ ทาน อาจารย คะ 
   หนู ขอ ให ทาน อาจารย มี สุขภาพ แข็ง แรง ยิ่งๆ ขึ้น นะ คะ                                                                                                                                               
ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   คน ด ี  คอื   คน ที ่ม ีศลี   ม ีธรรม   คุมครอง ใจ   คน ด ีม ีพฤตกิรรม   
คิด   พูด   ทำ   ไม ทำราย ตนเอง และ ผู อื่น   คน ดี มี อารมณ สงบ เย็น   
คือ ให อภัย ใน ทุก สิ่ง ที่ เปน เหตุ ขัดใจ   ฯลฯ   เหลา นี้ เรียก วา   คน ดี   
ฉะนั้น จง ถาม ตนเอง วา   เรา มี ลักษณะ ดัง ที่ กลาว ไว หรือ ไม   หาก 
มี พฤติกรรม ตรง กัน ขาม   เมื่อ รถ แก สกับ รถ น้ำมัน โคจร มา พบ กัน   
ยอม มี โอกาส ประสาน งา กัน   ดัง นั้น หาก ผู ถาม ปญหา   ปรารถนา 
มิ ใหการ โต แยง โต เถียง ระหวาง แม กับ ลูก เกิด ขึ้น   ทุก ครั้ง ท่ี มี เหตุ 
ขัดใจ เกิด ขึ้น   ตอง อดทน   และ สงบ กาย   วาจา   ใจ   ดวย การ ให อภัย 
เปน ทาน   แลว คุณธรรม ตัว ที่ เรียก วา   เมตตา   จะ เกิด ขึ้น   และ ถูก 
เก็บ สั่งสม อยู ใน จิต วิญญาณ ของ ผู ถาม ปญหา   เปน เมตตา บารมี   
เม่ือ ใด ควบคุม พฤติกรรม ได เชน นี้   ก็ เปน ที่ หวัง ได วา   ชีวิต หนา ไม 
ตอง ลง ไป เกิด ใน อบายภูมิ 
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 ๑๖ .   เรื่องพระราหู
 
 คำถาม  
   เรียน ทาน อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
       ดิฉัน ขอ รบกวน เรียน ถาม เรื่อง เกี่ยว กับ การ รับ พระ ราหู   
วา เกี่ยวของ กับ ดวง ชะตา ของ เรา หรือ ไม   คือ มี เพื่อน ที่ ทำงาน 
ได ดูด วง ลูกสาว   แลว บอก วา ตอง ทำ พิธี รับ พระ ราหู ใน เดือน เกิด   
ถาไม ทำ จะ ม ีเร่ือง รายๆ   เขา มา หา ลกู (   ลกูสาว นบัถอื ครสิต )   ดฉินั 
ก็ วิตก กังวล มาก   แต ดิฉัน ได เคย เขา ปฎิบัติ ธรรม   ที่ บาน คุณ แม สิริ   
มา แลว   ๓   ครั้ง   ดิฉัน ได สวด มนต และ นั่ง สมาธิ กอน นอน ทุก คืน   
และ ได แผ เมตตา ให ลูก ทุก ครั้ง   พอ มี เร่ือง พระ ราหู   ดิฉัน ก็ ตั้ง จิต 
อธิษฐาน   ขอ ให บุญ กุศล ที่ ดิฉัน ได เขา ปฎิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน   
จง ปกปอง คุมครอง ลกู ให แคลวคลาด จาก สิง่ ชัว่ ราย   และ อนัตราย 
ทัง้ ปวง   ซึง่ ดฉินั เช่ือ วา ความ รกั   ความ ปรารถนา ด ีของ แม   จะ ตอง 
ปกปอง คุมครอง ลูก ได     ดิฉัน ขอ เรียน ถาม วา 
   ๑ .   พระ รา หู เกีย ว ของ กับ พระพุทธ ศาสนา หรอื ไม 
   ๒ .   ดิฉัน ควร จะ เช่ือ ใน เร่ือง พระ ราหู หรือ ไม 
   ๓ .   เรา ควร ตอง เช่ือ คำ ทำนาย ทาง โหราศาสตร หรือ ไม 
(ดูด วง ตาม ตำรา ) 
   ๔ .   ลูกสาว เปน คน ที่ อัตตา สูง   จนถึง ดื้อ รั้น ( เรียน 
มหาวิทยาลัย   ป . ตรี )   เรียน เกง   ทำ อยางไร   จะ ทำให ลูก มี อารมณ 
ที่ ออน โยน   ลด อัตตา ลง 
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   ๕ .   ดิฉัน ปรารถนา ให ทุก คนใน ครอบครัว ดิฉัน ( สามี และ 
บุตร ) ได เขา ปฎิบัติ ธรรม   เหมือน ดิฉัน เพื่อ สราง บุญ กุศล     เปนการ 
เตรียม เสบียง เพื่อ การ   เดิน ทาง ไป ภพ หนาที่ เรา ไมรู วา จะ ไป ที่ ใด 
   ขอ ขอบพระคุณ อาจารย มาก ที่สุด   ตั้งแต กลับ จาก ไป 
ปฎิบัติ ธรรม ดิฉัน จะ ชอบ ฟง ธรรมะ   บรรยาย มาก   โดย เฉพาะ 
ของ อาจารย   เปด ฟง ทาง อิน เทอรเนต   สามี และ ลูกๆ ก็ ฟง ดวย   
ทีวี เลิก ดู แลว คะ   จิตใจ เยือก เย็น มาก เลย คะ   สามี ก็ ชอบ ฟง 
ธรรมะ   บาง ครั้ง ดิฉัน ก็ จะ อาน หนังสือ ธรรมะ ให ฟง คิด วา สามี คง 
ได บุญ   กุศล มาก เชน กัน 

 กราบ ขอบพระคุณ อาจารย คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   หาก คำ วา   “   พระ ราหู   ”   หมาย ถึง   เทวดา ที่ เปน ยักษ   
ยัง มี ความ ของ เกี่ยว กับ พุทธ ศาสนา ได   แต ไมมี อำนาจ เหนือ จิต 
ของ ผู มี ธรรม วินัย ใน พุทธ ศาสนา   พระพุทธ โค ดม จึง ไม แนะนำ ให 
พุทธ บริษัท   เอา พระ ราหู มา เปน ที่ พึ่ง ที่ เคารพ กราบ ไหว บูชา 
   ( ๒ ) .   จะ เช่ือ หรือ ไม เช่ือ เร่ือง พระ ราหู   เปน สิทธิ์ ของ ผู 
ถาม ปญหา   แต หาก ผู ใด พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน เขา ถึง สมาธิ 
ระดับ ฌาน ได แลว   ถอน จิต ออก ฌาน   แลว อธิษฐาน ขอ เห็น เทวดา 
ที่ มีชื่อ สมมุติ วา พระ ราหู   ความ สมปรารถนา จึง มี โอกาส เกดิ ขึ้น 
   ( ๓ ) .   พระพุทธ โค ดม   มิได สอน ให ภิกษุ เอา จิต เขาไป ของ 
เกีย่ว อยู กบั เดรจัฉาน วชิา   ( โหราศาสตร )   ผู ใด เชือ่ พระ พทุธะ   แลว 
ปฏิบัติ ธรรม ให ถูก ตรง   ผู นั้น มี โอกาส เขา ถึง อริย ธรรม ได 
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   ( ๔ ) .   การ ศึกษา เพื่อ ให ได มา ซึ่ง ความ รู ทาง โลก   ( สุ ตมย 
ปญญา และ จินต ามย ปญญา )   เปน เหตุ ให อัตตา   หรือ ตัว ตน   หรือ 
ความ เห็น แก ตัว เกิด ขึ้น   ยิ่ง มี ความ รู ทาง โลก สูง ขึ้น   ความ เห็น 
แก ตัว ยอม ใหญ ขึ้น เปน เงา ตาม ความ รู ที่ เพิ่ม   ผู ใด ประสงค ลด 
ความ เห็น แก ตัว   ตอง ประพฤติ จริยธรรม ที่ ตน เกี่ยวของ   อาทิ   
จริยธรรม การ เปน ลูก ที่ ดี ของ พอ แม   จริยธรรม การ เปน ศิษย ที่ ดี 
ของ ครู   จรยิธรรม การ เปน พลเมือง ที ่ด ีของ ประเทศ ชาติ   ฯลฯ   เม่ือ 
ประพฤติ ได แลว   สิ่ง ดี งาม ใน จริยธรรม ยอม กลบ ฝง อัตตา   หรือ 
ความ เห็น แก ตัว ไว ใน จิตใตสำนึก   มิ ให แสดงออก เปน พฤติกรรม ที่ 
ไม พึง ปรารถนา ของ ผู อยู รอบ ขาง 
   ( ๕ ) .   เมื่อ ใด ที่ ผู ถาม ปญหา พัฒนา ตนเอง   จน กระทั่ง การ 
คิด   การ พูด   และ การก ระ ทำ   แสดงออก เปน พฤติกรรม ดี งาม 
ได แลว   สมาชิก ใน ครอบครัว ยอม ศรัทธา   นำ ตัว เขา ใกล พูด คุย 
ไตถาม   และ ขอ คำ ชี้แนะ ได กอน แลว   เม่ือ นั้น ผู ถาม ปญหา   จึง จะ 
สามารถ สอน หรือ บอก กลาว ให คนใน ครอบครัว ประพฤติ ตาม ที ่ตน 
ปรารถนา ได 
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 ๑๗ .   เขาสมาธิระดับ ๓ ไดหรือไม
 
 คำถาม  
   เรียน ถาม อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ผู ใด ทำ ผิด ศีล   แม เพียง ขอ เดียว   หรือ   เผลอ ไป   มี โอกาส 
เขา สมาธิ   ระดับ   ๓   ได หรือ ไม อยางไร ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   เคย ประพฤติ ทุศีล   แลว ระลึก ได วา เปนการ กระทำ ไม ดี   
ควร ไป สารภาพ ผิด ตอ สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์   แลว หยุด ประพฤติ ผิด ศีล อีก 
ตอ ไป   จาก นั้น ลงมือ ปฏิบัติ สมถ ภาวนา   โดย มี สัจจะ และ ความ 
เพยีร สนบัสนนุ   จติ จงึ จะ ม ีโอกาส พฒันา ให เขา ถงึ ความ ตัง้ มัน่ เปน 
สมาธิ แนว แน   ( อัป ปนา สมาธิ )   ได 
         
 
 ๑๘ .   รับขัน
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน   อาจารย   สนอง   ว รอุ ไร 
   สวัสดี คะ   หนู ชื่อ   ณัฏฐ นรา วรรณ   เจริญ สกุล   คะ 
   ตอน นี้ ฟา อายุ   ๒๐   ป   แต ดวย ความ รู เทา ไม ถึง การณ   
อยาก จะ ให อาจารย ชวย บอก วิธี การ เลิก รับ ขัน 
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   ชวง วัย เด็กๆ จน เติบโต มา เรื่อยๆ   ก็ ชอบ แนวๆ นี้   ชอบ 
อาน หนังสือ ธรรมะ   ทำบุญ   แต ดวย ความ ที่ รู เทา ไม ถึง การณ   มี 
คน แนะนำ วา รับ ขัน จาก เทพ พระ อุ มา   แลว จะ ประสบ ผล สำเร็จ 
   พอ   ๑๙ - ๒๐   ป   ฟา กอ มา นั่ง สมาธิ   ปฏิบัติ ธรรม ภาวนา   
และ อาน หนังสือ ขอ งอ . สนอง   โลก ของ ฟา กอ คอยๆ เปลี่ยน ไป     
   ฟา จะ เอา ขัน ที่ รับ มา บูชา ไป ไว ที่ไหน   ?   ตอง บอก กลาว 
อะไร   ทำ อะไร   กอน หลัง หรือ ไม คะ   ?   เพราะ บาง คน บอก วา ถา จูๆ   
เอา ขัน ไป ลอย น้ำ   หรือ ฝาก ไว กับ เจา อาวาส ทันที ที่ ยัง ไม ได ทำบุญ   
เขา / วิญญาณ จะ โกรธ เรา มาก . . จริง หรือ คะ   ? ? ? ? 
   ปล . เดือน หนา ( ตุลาคม   ๕๓ )   ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่ วัด ปา 
สุ นันทวนาราม   ยัง ไง อยาก ทำ เรื่อง นี้ ให เสร็จ กอน จะ ไป ถือศีล   
ภาวนา คะ         
 
 คำ ตอบ 
   เมื่อ บอก รับ ขัน   ( ขัน ใส ดอกไม )   ได   ก็ บอก เลิก ได   ดวย 
การ สวด มนต บท สรรเสริญ คณุ พระ รตันตรัย   ตอ หนา สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์  

แลว บอก ยกเลิก ขัน ที่ รับ มา แลว   กับ เทวดา 
ที่ คุม รักษา สิ่ง ศักด์ิสิทธิ์   จาก นั้น นำ ขัน ไป 
วาง ไว ที่ โคน ไม   แลว หัน มา ปฏิบัติ ธรรม   
ดวย การ เอา ศีล   เอา สัจจะ   มา คุม ใจ   เรง 
ความ เพียร ปฏิบัติ ธรรม   โอกาส ที่ จิต จะ 

ตั้ง มั่น เปน สมาธิ และ เกิด ปญญา เห็น แจง 
ยอมเกิดขึ้นได
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๑๙ .   คนจิตฟุง
 
 คำถาม   
   เรียน   อาจารย ที่ เคารพ   หนู รบกวน เรียน ถาม ดังนี้ คะ 
   หนู ได เขา รับ กรรมฐาน จาก วัด มหาธาตุ ฯ  เมื่อ วัน ที่   ๑   
พ.ค.   ๒๕๕๑  และ ได ไป ปฎิบัติ ธรรม เปน ระ ยะๆ   ใน ชวง แรก   ๓ - ๔   
ครั้ง ตอ สัปดาห   ๒   ป หลัง ก็ เร่ิม ลด นอย ลง   ปญหา ก็ คือ   หนู ไม เคย 
ได สัมผัส ถึง สมาธิ เลย สัก ครั้ง   เพราะ ทุก ครั้ง ที่ ไป ปฎิบัติ   ไม วา จะ 
เดิน จงกรม หรือ นั่ง สมาธิ ทุก วินาที ที่ หลับตา และ กาว ยาง   ความ 
คิด ตางๆ   ทั้ง เร่ือง ครอบครัว   เร่ือง ที่ ทำงาน มัน พุง เขา มา ใน ความ 
คิด หนู เหมือน ลูก ธนู ที่ ยิง มา จาก กองทัพ ทหาร       แมแต สวด มนต       
สมอง สวน หน่ึง และ ปาก ก็ สวด มนต   แต สมอง อีก หลายๆ   สวน ก็ 
คิด อีก หลาย เร่ือง       อาจารย คะ หนู อยาก มี สมาธิ   อยาก มี สติ   หนู 
ควร ปฎิบัติ อยางไร คะ   รบกวน อาจารย แนะนำ หนู ดวย นะ คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ คะ     
 
 คำ ตอบ 
           ผู ที่ ศึกษา มา ทาง โลก เขาใจ วา   สมอง มีหนา ที่ คิด   แต ผู 
ที่ เขา ถึง ธรรม ใน พุทธ ศาสนา   รู วา จิต  เปน สิ่ง ที่ มีหนา ที่ รู   คิด   นึก   
ดัง นั้น การ พัฒนา จิต ให มี สติ   เทากับ เปนการ จำกัด การ รู   คิด   นึก   
ของ จิต   ให อยู กับ ปจจุบัน ขณะ   เม่ือ ใด ที่ จิต จดจอ อยู กับ อิริยาบถ 
ที่ เปน ปจจุบัน   ขณะจิต ยอม ตั้ง มั่น เปน สมาธิ โดย อัตโนมัติ   จิต 
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จะจดจอ   ( สติ)   อยู กับ ปจจุบัน ได   ตอง มี ศีล บริสุทธิ์   มี ศีล อยู ครบ   
คุม ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   แลว จิต จึง จะ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   นี่ คือ สิ่ง ที่ ผู 
ม ีประสบการณ ชีแ้นะ ให ทำ   เมือ่ ใด ผู ถาม ปญหา เอา ศลี ใน ลกัษณะ 
ดัง กลาว   คุม ใจ ได แลว   สมาธิ ยอม เกิด ขึ้น แนนอน 
     
 
 ๒๐ .   ใครวาไมดี
 
 คำถาม  
   เรียน   อาจารย สนอง 
   กระผม ได ตดิตาม เทป บรรยาย และ หนงัสอื ขอ งอาจารย 
มา หลาย ป และ ได พมิพ แจก เปน ธรรม ทาน ไป หลาย คร้ัง   ตอน นี ้ผม 
มี ปญหา อยาก จะ รบกวน สอบถาม อาจารย ดังนี้ 
   ๑ )   ถา ผม จะ บวช ใน ระหวาง เขา พรรษา นี้ จะ ได หรือ ไม   
(เพราะ เคย ไดยิน ได ฟง มา เขา วา ไม ดี )   เพราะ วา ชวง นี้ ผม มี เวลา 
วาง พอดี นะ ครับ   ( กย . - ตค .   ๕๓ ) 

   ๒ )   จาก ขอ   ๑   ถา บวช ได ผม อยาก ไป บวช กบั วดั ที ่
สอน กรรมฐาน ดวย และ อยู บริเวณ ใกลๆ  บาน 
เกิด ที่   จ . เชียงราย 
  ขอ รบกวน อาจารย ชวย แนะนำ วัด ดัง 
กลาว ให ดวย ครับ   ขอขอบคุณ อาจารย 
สนอง มาก ครับ 
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คำ ตอบ 
          ( ๑ ) .   พุทธ ศาสนา มิได สอน ให เชื่อ ฤกษ ยาม   และ การ 
ทำความ ด ีไม ขึน้ กบั วนั เวลา   ฉะนัน้ หาก ผู ถาม ปญหา ม ีโอกาส เปด ให 
บวช เปน ภกิษ ุได เมือ่ ใด   จง บวช ตาม วนั เวลา ที ่สะดวก เถดิ   พระพุทธ 
โค ดม มิได กำหนด วา   บุคคล จะ บวช เปน ภิกษุ ใน ระหวาง พรรษา ไม 
ได 
  ( ๒ ) .   วดั แพร ธร รมา ราม   อยู ไม หาง จาก สถาน ีรถไฟ เดนชยั 
เทาใด นกั   ที ่นัน่ เหมาะ ที ่จะ บวช และ ปฏบิตั ิธรรม   ใน รปู แบบ ของวดั 
หนอง ปา พง 
     
 ๒๑ .   มาตรวัดการปฏิบัติธรรม
 
 คำถาม 
  กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร คะ 
 หนู ได มี โอกาส ฟง เทป ธรรม บรรยาย ของ ทาน อาจารย 
จาก   Website   กัลยาณ ธร รม หลายๆ เรื่อง แลว นำ ไป ปฏิบัติ ใน ชีวิต       
ทำให หน ูได รู จดุ มุง หมาย ใน ชีวติ ของ ตวั เอง วา เรา เกดิ มา เพือ่ อะไร   
จาก คำ พดู ของ ทาน อาจารย ที ่วา     “   ไม เชือ่ ลอง ไป พสิจูน ด ูส ิ”   หน ูได 
ลอง ทำ ตาม หลงั จาก ตวั เอง ฟง เรือ่ง อธษิฐาน บารมี จบ   ได อธษิฐาน 
ขอ พบ เจอ และ ได ไป กราบ ทาน อาจารย ดร . สนอง   ว รอ ุไร   ใน ใจ ก ็คดิ 
วา คง ยาก นา ดู   แต ก็ได พยายาม ปฏิบัติ   ทาน   ศีล   ภาวนา   ทำ องค 
ประกอบ ให ครบ ตาม ที่ ทาน อาจารย บอก   โดย มี ศีล   มี สัจจะ กำกับ 
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  หลัง จาก นั้น แค สอง อาทิตย เทานั้น เอง   ได มี โอกาส ไป ฟง 
ธรรม บรรยาย จาก ทาน อาจารย ตวั จรงิ เสยีง จรงิ   อาจารย มา เอง 
เลย   ไม ตอง เดิน ทาง ไป ที่ไหน   ที่ โรงเรียน อนุบาล ชัยนาท   ใน ใจ ปติ 
มาก ที่ ได มี โอกาส พบ ครูบา อาจารย   ระหวาง ที่ ฟง ก ็ถาม ปญหา ใน 
ใจ   เพราะ รู วา อาจารย ตอง รู วา เรา ถาม ( นั่ง แถว หนา สุด เลย คะ )   
และ ก็ได รับคำ ตอบ จาก อาจารย จาก ธรรม บรรยาย นั่นเอง   หลัง 
จาก ทาน อาจารย บรรยาย จบ ก็ได มี โอกาส เขาไป กราบ อาจารย   
สาธุ   ขอ ให เจ ริญๆ   นั่น เปน คำ กลาว ของ อาจารย ที่ เปน กำลัง ใจ ให 
หนู พยายาม เรง ปฏิบัติ ธรรม ให ตรง   ตาม เปา หมาย ที่ ตั้งใจ ไว     หนู 
มี คำถาม เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ คะ 
   ๑ .     นัง่ สมาธ ิ  จติ ตาม ด ูลม หายใจ พอง - ยบุ   จน เกดิ เวทนา 
ที่ ขา   กำหนด   ปวด หนอๆ   ไป เร่ือยๆ   ปวด มาก ทน ไม ไหว เหมือน เขา 
จะ แตก   จน จิต ตาม ดู อาการ ปวด รู วา มัน ปวด ที่ ขา   ไม ได ปวด ที่ จิต   
นั่ง ดู มัน ปวด เฉยๆ   โดยที่ จิต ไม ได ไป เกาะ กับ อาการ ปวด นั้น   ทำไม 
เหมือน มี ตวั รู อีก ตัว ดู จิต กับ กาย อยู   แลว เรา คือ ตัว ไหน คะ   จน จิต 
รูสึก เฉยๆ อาการ ปวด ก็ หาย ไป เปน ปลิด ทิ้ง   รูสึก เบา สบาย   โลง   
เหมือน ไมม ีลม หายใจ   จติ ก ็จะ นิง่ๆ เหมือน หาย ไป   เกดิ เพียง ชัว่ แวบ 
เดียว   จาก นั้น ก็ จับ พอง - ยุบ ได ตาม เดิม จน ครบ เวลา   หนู ปฏิบัติ ได 
ถู กรึ เปลา คะ 
   ๒ .   มาตร วดั ใน การ ประพฤต ิปฏบิตั ิธรรม ของ คน ที ่ปฏิบตั ิ
อยู ที่ บาน วา ปฏิบัติ ได ถูก ตรง ตาม คำ สอน ของ พระ พุทธะ   มี อะไร 
บาง คะ 
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  ๓ .   หนู คิด วา หนู ตอง มี ครูบา อาจารย อยาก ให อาจารย 
ชวย แนะนำ สถาน ที่ ปฏิบัติ ธรรม ให ดวย คะ หนู อยู จังหวัด ชัยนาท 
  สุดทาย นี้ หนู ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย อีก ครั้ง   ที่ 
ได สละ เวลา ตอบ คำถาม   และ จะ พยายาม ปฏิบัติ ให ได ตาม ที่ 
อาจารย สั่ง สอน คะ   เพื่อ พิสูจน ความ จริง ที่ อาจารย ได บอก ไว 
 
 คำ ตอบ 
 ( ๑ ) .   เรา   คือ จิต ที่ มี ตัว รู นั่นเอง   ปฏิบัติ ธรรม ถูก ทาง แลว   
รักษา ปฏิปทา เชน นี้ ให คง อยู ตลอด ไป   ดวย การ พัฒนา จิต ให มี 
กำลัง   ( พละ๕ )   อยู เสมอ 
  ( ๒ ) .   มาตร ชี้ วัด การ ปฏิบัติ ธรรม ที่ บาน   ตอง ปฏิบัติ ให ถูก 
ตรง ตาม หลัก ตัดสิน ธรรม วินัย   ๘   ประการ   ตาม ที่ พระพุทธ โค ดม 
ได ประทาน ให กับ พระ มหา ป ชา บดี ภิกษุณี ใน ครั้ง พุทธกาล   ดังนี้ 
 ๑ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   ตอง มี จิต คลาย กำหนัด   มิใช 
เพื่อ เสริม ความ ยึด ติด   หรือ เสริม ความ ติด ใคร ในกาม
 ๒ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   จิต ตอง ไม ทุกข   จิต หมด เครื่อง 
ผูก รัด   มิใช เพื่อ ผูก รัด หรือ ประกอบ ดวย ทุกข 
 ๓ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   กิเลส ตอง ลด   มิใช เพ่ือ เพ่ิมพูน 
กิเลส 
 ๔ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   ตอง มี จิต มัก นอย   มิใช เพ่ือ 
ความ มักมาก หรือ อยาก ใหญ 
  ๕ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   ตอง มี จิต เปน สันโดษ   มิใช มี จิต 
ไม สันโดษ 
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 ๖ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   ตอง มี จิต สงัด   มิใช เพื่อ ความ 
คลุกคลี หมู คณะ 
  ๗ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   ตอง ทำให ความ เพียร เพิ่ม   มิใช 
มี ความ ขี้ เกียจ เพิ่ม 
 ๘ .   ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง   ตอง เปน ผู เลี้ยง ดู งาย   มิใช เปน 
ผู เล้ียง ดู ยาก 
  ( เหลา นี้ เปน ธรรม   เปน วินัย   เปน คำ สอน ของ พระ พุทธ 
โคดม ) 
 ( ๓ ) .   แนะนำ ให ไป ปฏิบัติ ธรรม ที่   วัด ม เห ยงคณ   จังหวัด 
อยุธยา 

๒๒ .   ขอภริยาไปบวช
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน คุณ พอ สนอง ที่ เคารพ ครับ   ลูก ขอ ถาม ดังนี้ 
ครับ 
   ๑ .   อยาก จะ ถาม วา ลูก จะ ได บวช แบบ ไม สึก ไหม ครับ ใน 
ชีวิต นี้       แต เน่ืองจาก ขอ ภริยา ไป บวช แต เขา ก็ ยัง ไม ให ไป ครับ   มัน 
เหมอืน ม ีโซ ที ่มอง ไม เหน็ มา คอย เหนีย่ว รัง้ ไว ครบั   แต อยางไร กต็าม 
ลกู ก ็จะ ปฏบิตั ิธรรม ให ได ทกุ วนั ครบั เพือ่ เตรยีม ตวั ตาย ครบั   เพราะ 
ไมรู วา ลกู จะ ตาย เมือ่ ไหร ครับ   และ เวลา ลกู สวด มนต นัง่ สมาธิ เสร็จ 
ลูก ก็ จะ แผ สวน บุญ สวน กุศล ให กับ คุณ พอ ดวย   นะ ครบั 
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   ๒ .   เวลา ลูก อุทิศ สวน บุญ ให คน ที่ ยัง มี ชีวิต อยู ลูก จะ อุทิศ 
บุญ ให กับ เทวดา และ สิ่ง  ศักดิ์สิทธิ์ ที่ คุมครอง คน ที่ ยัง มี ชีวิต อยู 
ได ไหม ครับ   คน เรา ทุก คน จะ มี เทวดา ประจำ ตัว คุมครอง หรือ ไม 
ครับ 
  ลูก ขอก ราบ ขอบพระคุณ คุณ พอ ที่ ให ลูก มี ธรรมะ ติดตัว 
ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   สาธุ 
   ( ๑ ) .   การ ปฏิบัติ ธรรม สามารถ ปฏิบัติ ได ใน ทุก สถาน ที่ ที่ 
มี ความ เหมาะ สม   ( สัป ปา ยะ )   ดัง นั้น เมื่อ ผู ถาม ปญหา ยัง มี ภาระ 
ครอบครัว   ควร ทำ หนาท่ี ครอบครัว ให สมบูรณ   คือ ปฏิบัติ ธรรม 
อยู ที ่บาน   แลว ใช เวลา ที ่วาง จาก ภารกิจ ของ ครอบครัว   มา ทำงาน 
ให กับ ตัว เอง   โอกาส เขา ถึง ธรรม ยอม เกิด ขึ้น ได 
   ( ๒ ) .   ได ครับ   ผู มี ศีล มี ธรรม คุมครอง ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   
ยอม มี เทวดา คุม รักษา 
           
 
 ๒๓ .   ตัณหาขวางก้ัน
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน อาจารย ดร . สนอง ที่ เครา พ 
   ผม ม ีเร่ือง ให อาจารย ชวย เหลอื ดัง่ นี ้ครบั   ผม เปน   นกัเรยีน   
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ชั้น   ม .   ๔   (  ฆราวาส   ผู มี กิเลส ตัณหา   ใน กามคุณ   และ   รูป   เสียง   
สัมผัส   จิต นา การ   รส ของ มาร ) 
   ๑ .   ผม มี ปญหา กับ การ ปฎิบัติ ธรรม     คือ   ผม ปฎิบัติ ธรรม 
ไม ขึ้น เลย   อยาก ทราบ วา   ผู ที่ ปฎิบัติ ธรรม ขึ้น ตอง มี คุณสมบัติ 
ใด บาง และ ผม มี งาน ที่ ยัง ทำ ไม เสร็จ   แต ผม คิด วา ผม จัดการ ได 
ไม เกี่ยว กัน   ผม อยาก จะ เขา ถึง ธรรม ให ได ครับ   ( สมาธิ ระดับ   ๓   
หรอื   ปญญา   ระดบั สาม )   เคย เอา ชวีติ เขา แรก   แต แพ ตลอด ทำให 
ผม เสีย ทั้ง สัจจะ   และ   ความ อดทน   ครับ   ผม จะ พยายาม ตอ ไป   
อาจารย ชวย ผม ดวย นะ ครับ ขอบคุณ ครับ 
   ๒ .   ตอง ขอโทษ ถา จะ ถาม วา   ผู ที สำเร็จ ความ ใคร จะ เขา 
ถึง ธรรม ได ไหม   และ ยัง พอใจ ใน รูป   รส   กลิ่น   เสียง   อยู   เขา ถึง 
ธรรม ได ไหม   หรือ   วา ผม ตอง มี   สำรวม อินทร   ถึง จะ แก ปญหา 
ความ พอใจ เหลา นี้ ได 
   ๓ .   ผม อยาก ได สมาธ ิระดบั สาม   เพราะ จะ ทำให การ เรยีน 
ดี ขึ้น   แนนอน   ผม จะ พยายาม ตอ ไป ครับ 
   ป . ล .   ถา ได รบัคำ ตอบ นี ้แลว   ผม หวัง อยาง ยิง่ วา   จะ ทำให   
ผม เขา ถึง ธรรม ได . . . สาธุ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ใจ ที่ มี ศีล ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   เปนใจ ที่ 
พัฒนา ให เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได งาย   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา 
ตอง พัฒนา ใจ ให เปน ดัง ที่ กลาว ให ได กอน   แลว จึง นำ ตัว เอง เขา 
ปฏิบัติ ธรรม   แนะนำ ให ผู ถาม ปญหา ไป ดู   Life   Museum   ที่ วัด 
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พระบาท น้ำพุ   จังหวัด ลพบุรี   แลว โอกาส ที่ จิต จะ สงบ ระงับ   ยอม 
เกิด ขึ้น ได 
   ( ๒ ) .   วิสาขา โสดาบัน แตงงาน แลว มี ลูก ได ถึง   ๒๐   คน   
แสดง วา วิสาขา ยัง ของ อยู กับ กาม ราคะ   ดัง นั้น สิ่ง ที่ บอก เลา ไป   
ยัง มี โอกาส เขา ถึง ธรรม ได   หาก นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม อยาง 
จริงจัง 
   ( ๓ ) .   ตอง เอา ศีล ตาม ที่ กลาว ไว ใน ขอ   ( ๑ ) .   มา คุม ใจ ให ได 
กอน   แลว ประพฤติ เหตุ ให ตรง   ความ สมปรารถนา ยอม เกิด ขึ้น 
ได   ตรง กัน ขาม   สิ่ง ที่ ปรารถนา ยอม เกิด ขึ้น ไม ได ดวย ความ อยาก   
(ตัณหา ) 
 
     
 ๒๔ .   กรรมตัดรอน
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง ที่ เคารพ อยาง สูง 
   ทำ อยางไร ที่ จะ สง บุญ ให ผู วาย ชนม ได ดี ที่สุด   ดิฉัน มี ขอ 
สงสัย วา   ทำไม นอง ชาย ซึ่ง ปกติ เปน คน ที่ มี สุขภาพ แข็ง แร งมากๆ   
ไม เคย เจ็บ ปวย อะไร มากมาย เปน คน ดี   จิตใจ ดี   ไม เคย ทำราย ใคร   
มี เพื่อน และ คน รัก มากมาย   ถึง ตอง จาก ไป เร็ว แบบ นี้ 
   กลาว คอื เมือ่ วนั ที ่  ๒๐   สงิหาคม   ๕๓   ที ่ผาน มา เขา ไม สบาย       
ก ็ยงั เดนิ ไป เขา โรง พยาบาล เอง ได   และ ภายใน วนั รุง ขึน้ ก ็ทราบ ผล 
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วา เปน โรค ราย แรง   ( Acute   Leukemia )   ซึ่ง หมอ ก็ วางแผน การ 
รักษา   บอก วา มี โอกาส หาย   ๘๐   %     พอ วัน ที่   ๒๓   ส . ค .   ที่ เริ่ม ทำ 
คีโม     
   รุง เชา วัน ที่   ๒๔   ส . ค .   เขา มี อาการ ปวด หัว รุนแรง   หมอ 
ยาย เขา หอง   ICU   พบ วา มี เลอืด ออก ใน สมอง ตอง ผาตัด   ขณะ ที่ 
เตรียม ผา สมอง   ภายใน ไม กี่ ชั่วโมง   เลือด ก็ ออก มา ปด กาน สมอง   
ทำให หลับ และ รางกาย ไมมี การ สนอง ตอบ ใดๆ   อยู ได ดวย เครื่อง 
หายใจ   จนถึง วัน ที่   ๒๘   ส . ค .   ก็ จาก ไป 
   กอน หนา นี้ ประมาณ เดือน นึง   ซึ่ง เปน วัน เกิด   ก็ได ทำบุญ 
ถวาย สังฆทาน   และ พระพุทธ รูป   แลว ยัง คุย กัน วา   อยาก ให ไป 
ปฏิบัติ ธรรม   กำลัง หา วัน วาง ใน เดือน กันยายน   ซึ่ง นอง ชาย ก็ 
รับปาก จะไป 
   ตอน นี้ ดิฉัน ควร จะ ทำบุญ อะไร   หรือ ทำ อยางไร   ที่ จะ ได 
สง บุญ กุศล ไป ให เขา ได บุญ และ ได ไป สู ภพ ภูมิ ที่ ดี 
   ขอ ทาน อาจารย ชวย ชี้แนะ ดวย คะ   กราบ ขอบพระคุณ 
อาจารย มา   ณ   ที่ นี้ ดวย คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด เคย ประพฤต ิทศุลี ขอ ปาณาตบิาต มา กอน   เม่ือ กรรม 
ให ผล   การ เจ็บ ปวย และ มีอายุ สั้น ยอม เปน ผล แหง กรรม นั้น   หาก 
ผู ถาม ปญหา ประสงค อุทิศ บุญ ให ผู ลวง ลับ   ยอม ทำได ดวย การ 
ประพฤติ บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   เมื่อ ประพฤติ แลว บุญ ยอม เกิด ขึ้น   



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  57     ๕๗    

แลว จงึจะสามารถ อทุศิ บญุ ให ผู ตาย ได   สวน ผู ตาย จะ ได รบั บญุ นัน้ 
หรือ ไม   ขึ้น อยู กับ ภพ ที่ จิต วิญญาณ ของ เขา โคจร ไป สู   อาทิ   ภพ ที่ 
เปน ปร ทัต ตูป ชีวี เปรต   รวม ถึง ภพ ที่ เปน อมนุษย อื่น ที่ สามารถ รับ 
สือ่ การ อทุศิ บญุ   ตองการ บญุ จาก การ อทุศิ   และ มา อนุโมทนา บญุ   
อมนุษย เหลา นั้น ยอม สามารถ รับ บุญ ได   และ ยิ่ง ไป กวา นี้ บุญ ยัง 
สามารถ อทุศิ ให กบั มนุษย ที ่ยงั ไม ตาย ได   ดวย ม ีผู อทุศิ   ม ีบญุ ที ่อทุศิ   
ม ีผู มา อนโุมทนา บญุ   เมือ่ ปจจยั ทัง้ สาม นี ้ถงึ พรอม   ความ สำเรจ็ ใน 
การ อุทิศ บุญ   ยอม เกิดขึ้น 
     
 
 ๒๕ .  กลับคืนสูธรรมชาติ 
 
 คำถาม  
   เรียน อ . สนอง ที่ เคารพ 
   ขาพเจา มี เรื่อง รบกวน อาจารย ชวย แนะนำ คะ   ขาพเจา 
จะ นำ อัฐ ิ  กระดูก ของ บิดา   ไป ทำ อยางไร ดี คะ   ที่ ขาพเจา คิด ไว คือ 
จะ นำ ไป ลอย อังคาร สวน หน่ึง   และ   จะ นำ ไป โปรย ใน พื้น 
ดิน สวน หน่ึง   ทาน อาจารย วา เหมาะ สม หรือ ไม คะ 
   มี ญาติ บอก วา ให นำ ไป ไว ที่ วัด เพื่อ ที่ จะ 
ได   ไป ทำบุญ ให ตาม เทศกาล ดวย   แต ขาพเจา 
อยาก ให อฐั ิ  ได กลับ คนื สู ธรรมชาต ิดงั เดิม นะ คะ   
รบ กวนอ . ชวย แนะนำ ดวย นะ คะ 
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 คำ ตอบ 
   ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   ที่มา ประชุม เปน รูป   ( รางกาย )   ให จิต เขา 
อยู อาศัย   ใช ทำ กิจกรรม ของ ชีวิต ชั่วคราว   เมื่อ ถึงวาระ ที่ จำเปน 
ตอง ทิ้ง ราง   ผู รู ไม เอา จิต เขาไป ผูก ติด เปน ทาส อยู กับ   ดิน   น้ำ   ไฟ   
ลม   ที ่เปน สมบตั ิโลก   ดงั นัน้ สิง่ ที ่ผู ถาม ปญหา บอก เลา ไป   แสดง วา 
ผู ถาม ปญหา เปน ผู รู จงึ คดิ เชน นัน้   หาก เมือ่ ใด ประพฤต ิได ตรงตาม 
ความ คิด แลว   . . .   สาธุ 
     
 
 ๒๖ .  แทะกระดูกขาตัวเอง 
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน ทาน   อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ตอน นี ้ครอบครัว หนู กำลัง ม ีความ ทกุข มาก   เนือ่งจาก สนุขั 
พนัธ ไทย ที ่ขาพเจา เลีย้ง มา   อายุ ประมาณ   ๕   ป   เมือ่  ปลาย ป ที ่แลว   
สุนัข ของ ขาพเจา โดน ทำราย โดย ไม ทราบ สาเหตุ   และ ตั้งแต นั้น ก็ 
เดิน ไม ได   พิการ ขา สอง ขาง ดาน หลัง ใช งาน ไม ได   ควบคุม อุ จาระ 
และ ปสวะ ไม ได   ทุก คร้ัง ที่ กิน หรือ ดื่ม เขาไป ก็ ปลอย ออก มา ดาน 
หลัง   ตอง ลาง ทำความ สะอาด วัน ละ   ๔ - ๕   รอบ   และ   ตอง ใส ผา 
ออม ผูใหญ ไว เปน ประจำ   เปน ที่ ปวด ราว หัวใจ แก คนใน ครอบครัว 
มาก   นั้น ไมใช ปญหา ใหญ ที่ หนู จะ   ถามทาน   ปญหา มัน อยู ที่   ตอน นี้   
ขา ของ สุนัข ของ ขาพเจา   เนา   และ หกั   เกิด จาก การ ที่ เขา กัด แทะ 
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เทา เขา เอง   และ   เกิด การ อักเสบ บวม   เขา กัด นิ้วตัว เอง ขาด และ   
แทะ กระดูก ขา หลัง ของ ตัว เอง   มี เพื่อน หลาย คน ที่ เขา แนะนำ ให 
ขาพเจา พา ไป ฉีดยา ให เขา หลับ ไป เสีย เพราะ เขา คง   ทรมาน มาก   
เนื่องจาก เปน ป แลว แต ขาพเจา ยัง ทำใจ ไม ได และ กลัว บาป มาก   
ไมรู วา ถา ปลอย ให เขา เปน อยาง นี ้กบั   ให หมอ ฉดียา ให เขา ไป   อยาง 
ไห นบาบ ปมา กก วา กนั คะ   ขอ ความ กรุณา จาก ทาน อาจารย ดวย คะ   
เพราะ หนู ทรมาน มาก เลย เวลา เห็น เขา   พา ไป หา หมอ หลาย ครั้ง 
แลว คะ   แต ไม หาย   หนู จะ ให เขา ไป   หรือ ตอง ทน ดู เขา เปน อยาง นี้ 
ตอ ไป ดี คะ   ?   

 กราบ ขอบคุณ อาจารย   มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
         สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม   สุนัข เปน สัตว โลก ที่ อยู ใน ภพ 
ดิรัจฉาน   สุนัข มี กรรม เปน ของ ตัว เอง   หาก ผู เปน เจาของ นำ สุนัข 
ไป ให สัตวแพทย ฉีดยา ให สุนัข ตาย   เทากับ วา ผู เปน เจาของ เขาไป 
รวม กระทำ อกุศล กรรม กับ สุนัข   ถือวา เปน บาป   ตรง กัน ขาม   ผู 
รู เอา สุนัข เปน ครู สอน ใจ ตัว เอง วา   ผู ใด ประพฤติ ชั่ว ไว กอน แลว   
เมื่อ ใด ที่ กรรม ชั่ว ให ผล   ผู ทำกรรม ชั่ว   ( สุนัข )   ยอม ตอง เสวย ผล 
แหง อกุศล วิบาก นั้น   ผู รู จะ ไม ประพฤติ เชน เขา   อยาง นี้ ถือวา เปน 
บุญ   ผู ไมรู หรือ ผู มี จิต ออน   ( สติ ออน )   ยอม เอา บาป ของ สุนัข มา 
เปน บาป ของ ตัว   . . . .   ไม ฉลาด เลย 
       



60  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๖๐ 

๒๗ .  วินัยของพระ 
 
 คำถาม
   เจริญพร   อ . ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   กอน อืน่ อาตมา ก ็ขอ อโหสิกรรม ตอ อาจารย   กรรม ใด ที ่ได 
ลวง เกิน อ . ดร . สนอง   ว รอุไร  ดวย กาย   วาจา   ใจ   ดวย เจตนา ก็ ดี   ไม 
เจตนา ก ็ด ี  ตอ หนา ก ็ด ีลบั หลงั ก ็ด ี  ก ็ขอ ให อาจารย อโหสกิรรม ดวย 
นะ ครบั   อาตมา ม ีปญหา อยาก จะ ถาม อาจารย เรือ่ง วนิยั ของ พระ   
มี ดังนี้ 
   ๑ .   ถา พระ ติด อาบัติ หนัก แลว ปกปด ไว นาน จะ ทำ ยัง ไง 
ดี   เคย ศึกษา วา ตอง ไป อยู ปริวาส กรรม   แต ปกปด ไว นาน ไมรู วา 
จะ ไป เขา ปริวาส ที่ไหน แต ก็ เคย ไป อยู แต ก็ ทำ อาบัต ิ  ซอน อีก จะ ทำ 
ยังไงดี 
   ๒ .   ถา พระ ที่ สวด ออก กรรม ติด อาบัติ แลว เรา ไป เขา อยู 
กรรม จะ ออก ได ไหม 
   ๓ .   การ ที่ เรา เก็บ เงิน ที่ ตก อยู ใน วัด มา เปน ของ ตัว เอง จะ 
ปาราชิก ไหม 
   ๔ .   การ ที่ พระ โหลด หนัง   หรือ โปร แก รม ลิข สิทธิ มา ใช จะ 
เปน อาบัติ ปรา ชิก ไหม 
   ๕ .   เมื่อ เจา อาวาส มรณะ ภาพ   อาตมา ได รับ ฝาก หนังสือ   
แต อาตมา ได เอา หนังสือ ที่ รับ ฝาก นั้น ไป แจก ให โยม   เพราะ เห็น วา 
หนังสือ นั้น ไมมี ใคร เอา จะ เปน อาบัติ ปาราชิก ไหม 
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   ๖ .   การ ที ่พระ ตดิ อาบตั ิหนัก แลว รบั บณิฑบาต แลว เอา ของ 
บิณฑบาต นั้น ไป แจก ให โยม แม คน ที่ ได รับ ของ นั้น จะ เปน บาป ไหม 
   ๗ .   อาตมา เปน คน สติ ไม คอย ดี   เคย เขา โรง พยาบาล 
ประสาท มา กอน แลว   ตอน ไป อยู ปริวาส เคย กลาว คำ สึก ( คำ ลา 
สิกขา )   ถือวา คำ ลา สิกขา เปน ผล ไหม 
   ๘ .   คน วิกลจริต บวช เปน พระ ได ไหม 
   ๙ .   การ ที่ ติด หนี้ แลวไป บวช จะ ถือวา การ บวช นั้น เปน ผล 
หรือ ไม 
         ( ไม ได หนี หน้ี   เพราะ ม ีคน คอย ใช ให อยู หน้ี เปน หน้ี จาก การ 
กู เงิน เรียน หนังสือ   ) 
   ๑๐ .   ถา อยาก จะ เจอ ครู อาจารย ที่ จะ สอน กรรมฐาน ให 
ตรง จริต เรา ควร ทำ ยัง ไง ดี 
   ๑๑ .   อาจารย เคย บอก วา ถา คน ไมม ีศลี ธรรม   หรอื ศลี ขาด   
ปฎิบัติ ธรรม ได แต เขา ไม ถึง ธรรม   แลว คน คน นั้น ควร จะ ปฎิบัติ 
ธรรม ตอ หรือ ไม 
   ๑๒ .   พระ ติด อาบัติ หนัก สามารถ รวม ลง อุโบสถ   ( ฟง 
ปาติโมกข ) ได ไหม 
   สดุทาย นี ้คำถาม บาง คำถาม อาจ จะ ด ูไร สาระ   แต คำ ตอบ 
ที่ อาจารย ตอบ อาตมา   เปรียบ เสมือน การ ชี้ ทาง สวาง จะ ได เปน 
ทางออก ใน การ ปฎิบัติ สืบ ตอ ไป 
 
 คำ ตอบ 
   อโหสิ ครับ 
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   ( ๑ ) .   อาบัติ หนัก   ( ปาราชิก )   ที่ ทำให ขาด จาก ความ เปน 
ภิกษุ มี สี่ อยาง คือ   เสพ เมถุน   ลัก ของ เขา   ฆา มนุษย   และ อวด อุ 
ตริ มนุ ส ธรรม ที่ ไมมี ใน ตน   ดัง นั้น การ ประพฤติ ผิด วินัย ทั้ง สี่ อยาง 
นี้   ไม สามารถ ทำให หมด ไป ได ดวย การ เขา ปริวาส กรรม   ดัง นั้น ผู 
ที ่เห็น ทกุข โทษ ใน นรก แลว   ควร เวน ไม ประพฤต ิลวง วนิยั   ดวย การ 
ลา ออก จาก ความ เปน ภิกษุ จะ ดี กวา 
   ( ๒ ) .   ออก จาก กรรม ชั่ว ไม ได 
   ( ๓ ) .   เปน ปาราชิก ได   ถา เงิน ที่ เก็บ ไว มี คา เกิน หนึ่ง บาท   
(เกินหา มา สก ) 
   ( ๔ ) .   การ โหลด หนัง หรือ นำ โปรแกรม ที่ ละเมิด ลิขสิทธิ์ มา 
ใช   ถือวา เปนการ ลัก ขโมย ของ เขา   จัด เปน ปาราชิก ได 
   ( ๕ ) .   ไม เปน ปาราชิก   เพราะ เจาของ ตาย ไป แลว   แต ถอืวา 
เปน วิสาสะ 
   ( ๖ ) .   เปน บาป 
   ( ๗ ) .   เคย กลาว คำ ลา สิกขา   แลว ไม เปล่ียน มา อยู ใน เพศ 
ฆราวาส   การ กลาว เชน นั้น ให ผล เปน บาป 
   ( ๘ ) .   ไม วกิลจรติ มา บวช เปน ภกิษ ุได   แต หาก วกิลจรติ แลว 
มา บวช เปน ภิกษุ   ถือวา การ บวช นั้น เปน โมฆะ 
   ( ๙ ) .   ใน กรณี ที่ บอก เลา ไป   ยัง สามารถ บวช เปน ภิกษุ ได   
เพราะ มี ผู อื่น ใช หน้ี แทน ให 
   ( ๑๐ ) .   ตอง อธิษฐาน   เมื่อ ใด เหตุ ปจจัย ลงตัว   ความ 
สมปรารถนา ยอม มี โอกาส เกิด ขึ้น ได 
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   ( ๑๑ ) .   จะ ปฏิบัติ ธรรม ตอ ไป หรือ ไม   ขึ้น อยู กับ ความ เห็น 
ของ เขา   แต ผู รู แนะนำ ให ปฏิบัติ ธรรม ตอ ไป   ดวย การ พัฒนา ใจ ให 
มี ศีล อยู ครบ ให ได กอน 
   ( ๑๒ ) .   อาบัติ หนัก ที่ ไม เปน ปาราชิก   สามารถ รวม ลง 
อโุบสถ ได   แต บญุ ที ่เกิด จาก การ ฟง สวด ปาฏ ิโมกข   ยอม ไม เกดิ ผล 
กับ จิต ที่ ยัง เสวย อกุศล วิบาก 
 
       
 ๒๘ .  สงสารคุณแม 
 
 คำถาม   
   กราบ เรียน   อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 
   ขณะ นี้ ดิฉัน มี เรื่อง ทุกข ใจ เกี่ยว กับ คุณ แม   เนื่องจาก 
เมื่อ   ๒   อาทิตย กอน นี้ คุณ แม ถูก ทำราย จน เสีย ชีวิต   หลัง จาก นั้น 
ครอบครัว เรา ได ทำ ฌาปนกิจ เรียบรอย แลว   แต แลว ใน คืน นั้น เอง   
ตอน ประมาณ ตี   ๒   กวา   บาน ตรง ขาม ทั้ง สามี และ ภรรยา   ไดยิน 
เสยีง คน รองไห   จงึ เปด หนาตาง ด ู  เหน็ วา เปน คณุ แม มา ยนื รองไห 
อยู หนา บาน เกือบ   ๑   ชั่วโมง   ทาน ไม สามารถ เขา บาน ได   คำถาม 
   ๑ .   ทำไม ทาน ถึง เขา บาน ไม ได คะ   ทั้งๆ ที่ เรา จุด ธูป ขอ เจา 
ที่ เจา ทาง ให แลว   เปน ไป ได ไหม คะ วา เนื่องจาก ทาน เสีย ชีวิต นอก 
บาน   มี คน บอก วา ตอง นิมนต พระ ทาน มา ทำ พิธี ให 
   ๒ .   ม ีคน ที ่นัง่ ทางใน บอก วา   คณุ แม ไป บน วา ทำไม ไม ใส ชดุ 



64  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๖๔ 

ส ีที ่ทาน ชอบ ให ทาน   ทำไม วนั ที ่เก็บ อฐั ิไม ยอม ทำบญุ ถวาย สงัฆทาน 
ดวย   แลว ก็ ไม ยอม จุด ธูป เรียก ทาน เขา บาน   เรา จำเปน ตอง ทำ 
พิธีกรรม เหลา นี้ ดวย หรอ คะ   แลว คน ที่ นั่ง ทางใน ยัง บอก วา ให 
สราง พระ ดวย อีก   ๑๐๐   วัน ทาน ถึง จะ ไป พรอม พระ   อัน นี้ เชื่อ ถือ 
ได ขนาด ไหน คะ 
   ๓ .   ตอน ที่ คุณ แม มี ชีวิต อยู ทาน ทำ แต ความ ดี   ไป เรียน 
อภิธรรม ทุก วัน อาทิตย   วัน ที่ ทาน โดน ทำราย ทาน ก็ กำลัง เดิน ทาง 
ไป เรียน อภิธรรม ดวย คะ   แลว ทาน ก็ ชอบ ไป ทำ บุญ ทุกๆ ที่   ทำไม  
ตอง เสีย ชีวิต อยาง นี้ ดวย คะ     
   ๔ .   แลว ตอน นี้ ทาน อยู ใน ภพ ไหน คะ   จะ ชวย ให ทาน พน 
ทุกข ได อยางไร บาง คะ       การ ถวาย สังฆ ทา นบอยๆ   ชวย ทาน ได 
ไหม คะ 
   ตอน นี ้ดฉินั ก ็พยายาม จะ ชวย ทาน ทกุ ทาง ที ่ทำได   ไป ถวาย 
สังฆทาน   ไป บริจาค ทาน   นั่ง สมาธิ   ได แต สงสาร คุณ แม มากๆ คะ 
   รบกวน อาจารย ชวย ดิฉัน ดวย คะ   ขอบพระคุณ อยาง สูง 
คะ 
         
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   เหตุ ที่ คน ตาย เขา บาน ไม ได   เพราะ อมนุษย   ( เจา ที่)   
ไมรู จัก รูป นาม ที่ เปน ทิพย   จึง ไม อนุญาต ให เขา บริเวณ บาน   หาก ผู 
ถาม ปญหา ประสงค ให แม ที่ ตาย ไป เขา บาน ได   ตอง ไป บอก ให ผู ที่ 
สามารถ สื่อสาร กับ เจา ที่ ได   มา ทำ พิธี ขอ อนุญาต นำ รูป นาม ของ 
แม ที่ ตาย เขา บาน 
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   ( ๒ ) .   ใคร พดู อยางไร ก ็เปน เรือ่ง ของ ผู พดู   พระ พทุธะ สอน 
พุทธ บริษัท มิ ให ปลงใจ เช่ือ ตาม หลัก กา ลาม สูตร   แต ให พิสูจน ดวย 
การ พัฒนา จิต ตนเอง ให เขา ถึง ความ รู สูงสุด   แลว ความ จริง ยอม 
ปรากฏ 
   หาก ผู เปน ลกู ประสงค แสดง ความ กตญั ูกตเวที ตอ แม ผู 
ลวง   ลับ   ตอง ประพฤติ จริยธรรม ของ การ เปน ลูก ที่ ดี   คือ ทำบุญ 
อุทิศ ให เม่ือ ทาน ลวง ลับ 
   ( ๓ ) .   สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม   กรรม คือ การก ระ ทำ   
บคุคล สามารถ ทำได ทัง้ กรรม ด ีและ กรรม ไม ด ี  เม่ือ ถงึ วาระ ที ่กรรม 
ไม ดี   (อุป ฆาตกรรม )   ให ผล   ยอม เขา มา ตัดรอน กรรม ดี ที่ ทำ อยู ใน 
ปจจุบัน ให ขาด ไป หรือ หยุด ไป 
   ( ๔ ) .   จติ วญิญาณ ที ่ทิง้ ราง แลว   ม ีแรง กรรม เปน พลงั ผลกั 
ดัน ให โคจร ไป สู ภพ ใหม   บุคคล ที่ เคย มี ความ สัมพันธ ยัง สัมผัส ได 
แสดง ให เห็น วา   จิต วิญญาณ โคจร ไป ไม ไกล จาก ภพ มนุษย   ดัง นั้น 
หาก ผู อยู หลัง ประสงค อุทิศ บุญ ให ผู ลวง ลับ ยอม ทำได   เชน บุญ ที่ 
เกิด จาก การ ถวาย สังฆทาน   หรือ บุญ ที่ เกิด จาก การ ปฏิบัติ ธรรม 
   พระ พุทธะ ตรัส วา   ผู ใด ยัง นำพา ชีวิต เวียน วาย ตาย เกิด 
อยู ใน วัฏสงสาร   ผู นั้น ยัง ตอง ประสบ กับ ความ ทุกข 
ไม สิน้ สดุ   ดวย เหต ุนี ้ผู ถาม ปญหา พงึ พฒันา ตวั เอง   
ให พน ไป จาก ทกุข ให ได กอน   จงึ จะ สามารถ ชวย 
เหลือ ผู อื่น   ( ชี้ ทาง )   ให เขา พัฒนา ตนเอง ไป สู 
ความ พน ทุกข ได 
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๒๙ .  ไปวัดกับแม 
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน อาจารย   ดร . สนอง ที่ เคารพ อยาง สูง 
   หนู มี ปญหา สงสัย และ คอน ขาง ไม สบายใจ เร่ือง หนึ่ง   
จึง ขอ เรียน ปรึกษา ทาน อาจารย สนอง ที่ เคารพ   หนู ยัง ดอย 
ประสบการณ   อาจ จะ ทำ ใน สิง่ ที ่รู เทา ไม ถงึ การณ ไป หรอื ไม   หน ูไม 
อาจ ทราบ ได แต ไม คอย มัน่ใจ หลงั จาก ที ่ทำ ไป แลว   ขอก ราบ ปรกึษา 
ทาน อาจารย สนอง เพือ่ โปรด ชีแ้นะ   ถงึ แนวทาง ที ่ถกู ตอง ที ่หน ูควร 
ปฏิบัติ ใน การ นี้ ดวย คะ 
   ปกติ หนู จะ ไป ทำบุญ ที่ วัด กับ แม เปน ประจำ เกือบ ทุก 
วันพระ   ที่ วัด ใกล บาน   หาก วัน ใด ที่ มี กิจ ธุระ ไม สะดวก ก็ อาจ จะ ไม 
ได ไป   เมือ่ วนัพระ ที ่ผาน มา ใน ครัง้ ที ่แลว   หน ูได สงัเกต เหน็ ใน โบสถ 
วิหาร ของ หลวง พอ พุทธ โส ธร   ( จำลอง )   ของวัด นี้   มี พระพุทธ รูป 
พระ แกว มรกต ปาง สมาธ ิอยู สอง องค   แต ม ีองค หนึง่ ทาน เศยีร หกั 
คะ   เหลือ แต องค ฐาน ทาน ตัง้ อยู อยาง นัน้   และ เศยีร ของ ทาน ก ็ตัง้ 
ไว ใกลๆ กัน บน ถาด ของวัด   แต อีก องค หนึ่ง ยัง ปรกติ ดี อยู 
   ดวย ความ สงสัย หนู จึง ถาม แม วา ทำไม ทาน จึง มา อยู ที่ 
ตรง นี ้  แต แม ของ หน ูก ็ไม ได ให คำ ตอบ ที ่ชดัเจน กบั หน ูคะ   เพียง แต 
บอก วา คง ม ีญาตโิยม ทำ องค ทาน ชำรดุ แลว นำ มา ตัง้ ถวาย วดั ไว ก ็
อาจ เปน   ได   แต ใน ใจ หนู คิด วา   การนำ องค พระพุทธ รูป มา ถวาย 
วัด   ควร จะ เปน องค ที่ สมบูรณ ปรกติ   ไม ควร เปน ลักษณะ แตกหัก 
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อยาง นี ้  แต ใน ใจ ก ็คดิ วา หาก ลกู ศษิย วดั มา เหน็ ก ็คงจะ ประดษิฐาน 
ทาน ไว ใน ที ่ที ่เหมาะ สม   ตอ ไป       แต ตอ มา ใน วนั น้ี   ซึง่ ผาน มา อกี หน่ึง 
สปัดาห แลว   เมือ่ มา ที ่วดั ก ็เจอ พระพุทธ รปู องค ดงั กลาว ที ่ชำรุด ยงั 
ตั้ง อยู ที่ เดิม   หนู จึง แนใจ วา คงจะ ไมมี คน สนใจ   หน ูจึง ไป สอบถาม 
ลกู ศษิย วดั คน หน่ึง   ตรง จดุ ที ่ขาย ดอกไม ใน วดั วา   ที ่วดั นี ้ม ีคน ดแูล 
วิหาร หลวง พอ หรือ ไม   และ เลา เหตุการณ พระพุทธ รูป ที่ ชำรุด   ให 
ลกู ศษิย วดั ทาน นี ้ฟง และ สอบถาม วา ม ีที ่ที ่เหมาะ สม ใหม หรอื ไม   แต 
กลบั ได คำ ตอบ วา ไมรู   และ ลกู ศษิย วดั ทาน นี ้ยงั กลาว อกี วา   ชอบ ม ี
คน เอา พระพทุธ รปู ชำรดุ มา ตัง้ ทิง้ ไว หลาย ครัง้ แลว   ยาย ไป หลาย ท ี
แลว ก ็ม ีมา ตัง้ ใหม       เขา บอก วา พบพระ พทุธ รปู นี ้ตัง้ อยู ที ่ใด   ก ็ให นำ 
กลับ ไป ตั้ง ตรง ที่ เดิม นั้น นั่น แหละ   ทำให หนู เสีย ความ รูสึก มาก คะ   
หน ูรูสกึ วา เพราะ ไมใช เรือ่ง ของ ตวั เอง   จงึ ไมม ีคน สนใจ เลย หรือ ไร   
ทั้ง ที่ วัด คือ สถาน ที่ ที่ ทุก คน มาก ราบ ไหว สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์   ควร ชวย กัน 
ดูแล เปน หู เปน ตา     หนู จึง เดิน ไป ถาม หลวง พอ รูป หนึ่ง   ที่ นั่ง อยู ไม 
ไกล จาก จุด นั้น   ทาน บอก วา ดาน หลัง เมรุ มี ที่ ตั้ง ที่ จัด ไว อยู   ให ลอง 
เดิน ไป ด ูเอง   หน ูจงึ ตดัสนิ ใจ อญัเชญิ ทาน เดนิ ไป ตาม ที ่หลวง พอ รปู 
นั้น บอก   จึง พบ วา มี โตะ ตัว หน่ึง ตั้ง อยู   และ มี พระพุทธ รูป ที่ ชำรุด 
วาง อยู กอน แลว จำนวน หน่ึง   รวม ถึง ตุกตา ศาล พระภูมิ ที่ แตกหัก 
ชำรุด บาง สวน วาง อยู บน โตะ นั้น รวม อยู ดวย 
   หนู จึง กราบ อัญเชิญ ทาน ประดิษฐาน ไว   ณ   ที่ แหง นั้น   ซึ่ง 
หน ูเขาใจ วา คง เปน สถาน ที ่ทีท่าง วดั   จดั ไว สำหรบั การ นี ้โดย เฉพาะ   
และ กราบ ขอ อนญุาต อญัเชิญ ทาน ประดิษฐาน   ไว ที ่ตรง นี ้แทน คะ   
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เมื่อ มา ถึง บานหนู เลา เร่ือง นี้ ให แม ฟง ภาย หลัง   กลับ โดน แม ตอวา 
อยาง รุนแรง   วา หนู ไป เจา กี้ เจา การ ใน เรื่อง ของวัด   ไม กลัว พระ 
หรือ ลูก ศิษย วัด เกลียด หรือ   ซึ่ง หนู รูสึก เสียใจ มาก คะ   เพราะ หนู 
เจตนา ดี   และ ตองการ นำ ทาน ไว ใน ที่ ที่ เหมาะ สม กวา 
   ซึ่ง หนู ไม แนใจ วาการ กระทำ ของ หนู นี้ ถูก ตอง หรือ ไม   
เพียง คิด วา ทาน ไม ควร อยู ที่ วิหาร ของ หล วง พอ โส ธร   ( จำลอง )   
และ แม ยัง ตอวา หนู วา ใครๆ ที่มา กราบ ไหว ก็ มอง เห็น เหมือน กัน   
ทำไม เขา ยงั ไม จดัการ ทำ อะไร เลย   แลว ทำไม หน ูจงึ ไป ทำ แบบ นี ้  แต 
ใน ใจ ของ หนู   หนู ไม ได ม ีเจตนา จะ ไป ยุง หรอื เจา กี ้เจา การ   เพียง แต 
หวัง ดี อยาก ทำให ถูก ตอง เทาน้ัน   ทั้ง ที่ ตอน ที่ หนู ทำ หนู มั่นใจ วา หนู 
ทำ ใน สิง่ ที ่ถกู ตอง   แต เมือ่ โดน ตอวา หน ูจงึ ไม เหลือ ความ มัน่ใจ แลว 
คะ   หนู รูสึก เสียใจ มาก คะ อาจารย   อาจารย สนอง คะ   หลัง จาก ที่ 
หนู โดน แม ตอวา เกี่ยว กับ เร่ือง นี้ ทำให หนู ไม สบายใจ มาก   ไมรู วา 
ตกลง แลว หน ูทำ ผดิ หรอื ถกู ตอง กนั แน   อยาก ขอ ให อาจารย สนอง 
โปรด เมตตา ชีแ้นะ หน ูดวย คะ   วา หน ูทำ ผดิ ไป หรอื เปลา   หาก ทำ ไม 
ถูก แลว หนู ควร แกไข อยางไร คะ อาจารย   เพราะ หนู ได นำ ทาน ไป 
ประดิษฐาน ที่ ใหม ที่ หลัง เมรุ แลว คะ 
   หนู ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย ลวง หนา   สำหรับ คำ 
ตอบ ที่ ทาน อาจารย สนอง   ได โปรด เมตตา ชี้แนะ ตอ หนู ผู ดอย 
ประสบการณ คน นี้ ดวย นะ คะ   
 
 คำ ตอบ 
   ทำ ถกู หรอื ทำ ผดิ   ขึน้ อยู กบั ปญญา ของ ผู กระทำ   ผู ใด คดิ วา 
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ทำ แลว ดี   ( ไม ผิด กฎหมาย   ไม ผิด ศีล   ไม ผิด ธรรม )   จึง กระทำ   อยาง 
นี้ ถือวา ทำ แลว ได บุญ   ผู ใด คิด วา   ทำ แลว ไม ดี   ( ผิด กฎหมาย   ผิด ศีล   
ผิด ธรรม )   จึง ไม กระทำ   อยาง นี้ ถือวา ไม กระทำ แลว ได บุญ   ตรง กัน 
ขาม   ผู ใด คิด วา ทำ แลว ดี   แต ไม กระทำ   อยาง นี้ ถือวา การ ไม กระทำ 
ให ผล เปน บาป   ผู ใด คิด วา ทำ แลว ไม ดี   แต ได กระทำ   อยาง นี้ ถือวา   
การก ระ ทำให ผล เปน บาป 
   ดวย เหตุ นี้   พระพุทธ โค ดม   จึง ได ตรัส ใน ทำนอง ที่ วา   
บุญ หรือ บาป   ( ดี หรือ ชั่ว )   ขึ้น อยู กับ การก ระ ทำ ของ ตัว เอง   มิได 
ขึ้น อยู กับ คำ พูด ของ คน อื่น   ดัง นั้น เหตุ ที่ ผู ถาม ปญหา มี ความ ไม 
สบายใจ   ( บาป)   เพราะ ผู ถาม ปญหา ไม เชื่อ พระ ปญญา ตรัสรู ของ 
พระพุทธเจา 
     
 
 ๓๐ .  รูแตไมมี 
 
 คำถาม  
   กราบ เรียน   อาจารย สนอง คะ 
   กอน อืน่ ตอง กราบ ขอ ขมา กรรม ตอ อาจารย กอน คะ   หาก 
ได รบกวน ทาน   หรือ ทำ สิ่ง ใด ไม ดี ตอ ทาน ไป   โปรด ให อภัย ดวย นะ 
คะ   ขาพเจา มี ขอ สงสัย ทาง ธรรม   ขอ รบกวน อาจารย กรุณา ชวย 
ให ความ กระจาง ดวย คะ   เนื่องจาก ขาพเจา ได ปฎิบัติ ธรรม เอง   
โดย ฟง เทป ธรรมะ จาก พระ หลาย ทาน คะ   อาทิ   หลวง พอ เกษม   
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เขมรังสี   ทาน อาจารย สนอง   หลวง พอ เหรียญ   วร ลาโภ   หลวง 
พอ ชย สา โร   เปนตน   ขาพเจา ได ทำ   ทาน   รักษา ศีล   ๕   ภาวนา   ให 
ได ครบ ทุก วัน คะ   ขอ รบกวน เรียน ถาม ทาน อาจารย ดังนี้ คะ 
   ๑ .   ขาพเจา เขาใจ วา   ทกุ อยาง เปน   อนจิจงั   ทกุ ขงั   อนนัตา   
ไม วา จะ เปน   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   จิต วิญญาณ   และ รูป   
เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   ก็ ไมใช ตัว เรา   ของ เรา   สรุป 
วา   เรา เปน ผู ไมมี อะไร   จริงๆ   แลว จิต เดิม เรา วาง เปลา   ไม มีักิเลส   
นิวรณ   แต กิเลส   นิวรณ ที่ เกิด นี้   เกิด จาก จิต ปจจุบัน   ได ปรุง แตง 
ขึ้น มา   เปน เคร่ือง กาง กั้น   ให เรา ทุกข   ไม ทราบ วา ขอ นี้   ขาพเจา 
เขาใจ   ถูก ตอง หรือ ไม คะ 
   ๒ .   กาย นี้ ก็ สัก แต วา เปน ธาตุ   แต จิต ปรุง แตง สมมติ 
บัญญัติ มัน วา   เปน หญิง   ชาย   คน   หรือ สัตว   จริงๆ   แลว ก็ เปน 
แค สภาวะ ธาตุ   ที่ เรา มา อาศัย อยู ชั่วคราว   ทำ หนาที่ ตาม กรรม ที่ 
กำหนด       และ ใช ธาตุ ขันธ นี้   ประกอบ กรรม ดี       เมื่อ หมด เวลา   
ธาตุ ขันธ นี้ ก็ คืน สู ธรรมชาติ   เปน   ดิน   น้ำ   ลม   ไฟ   ไม ทราบ วา ขอ นี้ 
ขาพเจา เขาใจ ถูก ตอง ไหม คะ 
   ๓ .   ทุก อยาง บน โลก นี้   ลวน เปน สมมติ บัญญัติ   ตาม จิต 
ปรุง แตง   อาทิ   ไม วา จะ เปน   พอ   แม   พี่   นอง   ญาติ ตางๆ   หมา   
แมว   จริงๆ   แลว   ทุก อยาง ลวน แต เปน สภาวะ ธาตุ   ที่ ลวน อาศัย 
อยู ชั่วคราว   เพื่อ มา ทำ หนาท่ี ตาม กรรม ที่ กำหนด   ใน แตละ ชาติ   
(เพราะ บางที   บาง ชาติ   บาง คน อาจ เกิด มา เปน ภรรยา   แต ชาติ นี้ 
มา เปน พอ   หรือ แม   หรือ พี่ นอง )   ดัง นั้น   จึง ขึ้น อยู กับ เรา วา   เรา จะ 
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อาศัย ธาตุ ขันธ นี้   ทำ แต กุศล กรรม ดี หรือ ไม   ไม ทราบ ขอ นี้ ขาพเจา 
เขาใจ ถูก ตอง ไหม คะ 

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ มา ลวง หนา คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   จิต มีหนา ที่   รู   คิด   นึก   ผู ใด ใช จิต ที่ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ 
จวน แนว แน   ตาม ดู ขันธ   ๕   วา ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ จริง   
ปญญา เห็น แจง ใน ขนัธ ทัง้ หา ยอม เกิด ขึน้   ปญหา เร่ือง ขนัธ   ๕   ยอม 
ไม เกิด ขึ้น กับ จิต ของ ผู นั้น   ตรง กัน ขาม   ผู ใด ใช สมอง คิด วา ขันธ   ๕   
ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ   ความ สงสัย ตาม ที่ ถาม ไป ยอม เกิด 
กับ ผู นั้น 
   ( ๒ ) .   ผู ใด พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เกิด ปญญา 
เหน็ แจง ได แลว   ยอม เหน็ ถกู ตรง ตาม ธรรม วา   รางกาย นี ้เปน เพียง 
ธาตุ   ดิน   น้ำ   ไฟ   ลม   มา ประชุม กัน ขึ้น เปน รูป ราง   ให จิต ได เขา อยู 
อาศัย และ ใช ราง นี้ ทำ กิจกรรม ให กับ ชีวิต   ผู เห็น ถูก ตรง เชน นี้   มี 
พฤติกรรม ไม รังเกียจ รูป นาม อื่น   ยอม เขา กัน สนิท แนบ แนน กับ 
รูป นาม อื่น   เชน   คน ขอทาน ที่ แตง กาย สกปรก   คน บา   หมา ขี้ เรื้อน   
ฯลฯ 
   ( ๓ ) .   ผู ใด รู เหน็ เขาใจ ชวีติ ได ถกู ตรง ตาม ความ เปน จรงิ แท   
( ปรมั ตถ สัจจะ )   ได แลว   ผู นั้น ยอม ไม สงสัย ใน สิ่ง ที่ ถาม ไป   ตรง กัน 
ขาม   ผู ใด รู ความ รู   ( สุ ตมย ปญญา   และ   จิต ตาม ย ปญญา )   แต ไมมี 
ความ รู   ผู นัน้ ยอม สงสยั ใน ธรรม วนิยั ของ พระพุทธ โค ดม   วา ม ีจริง 
เปน จริง หรือ 
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 ๓๑ .   อำนาจของกรรม
 
 คำถาม  
   เรียน อาจารย   ดร . สนอง ที่ เคารพ อยาง สูง 
   อาจารย คะ หน ูม ีเรือ่ง ทกุข ใจ ทกุข กาย ที ่แปลก ประหลาด   
และ นา อบัอาย มาก จะ มา ขอ ความ เมตตา จาก อาจารย   ชวย หา วธิ ี
ทาง แกไข ให ดวย คะ 
   เมื่อ   ๘   ป ที่ แลว มี อยู คืน หนึ่ง หนู รูสึก วา มี อำนาจ อะไร 
บาง อยาง   มา บังคับ รางกาย หนู ให เคล่ือนไหว คะ โดยท่ี หนู เอง 
ไม สามารถ เห็น ได เลย วา เขา   คน นั้น เปน ใคร   ไม ไดยิน เสียง และ 
สัมผัส ไม ได แต สิ่ง นั้น บังคับ รางกาย หนู ให เคลื่อนไหว ไป เอง   ( แรง 
เขา เยอะ กวา หนู คะ )   และ ที ่สำคญั ไม ได เคล่ือนไหว ทำ อยาง อืน่ แต 
เปนการ เคล่ือนไหว เพื่อ ขมขืน หนู   คะ   ( หนู เปน โสด   และ อยู หอพัก 
คน เดียว   ไม เคย มี เพศ สัมพันธ กับ ชาย ใด มา กอน เลย คะ )       
   หนู ตอง ทน อยู โดย ไม เขาใจ นี้ มา ตลอด   และ ได ขัดขืน เขา 
แต ไม คอย สำเร็จ คะ   บาง คืน หนู ตอง ดิ้นรน ขัดขืน จน สวาง ไม ได 
นอน คะ   หนู รูสึก ทรมาน มาก เพราะ ใน เวลา เชา ถึง เย็น ตอง ไป ทำ 
วิจัย   (หนูกำลัง เรียน ปริญญา เอก อยู คะ )   แต วัน ไหน เพลีย จาก 
การ ขัดขืน มา ทั้ง คืน มากๆ   ไม ได นอน ทั้ง คืน ตอง มา หลับ ตอน ชวง 
เชา ก ็จะ ไป ทำ วจิยั ไม ไหว คะ   หน ูได แต ตอง หล อก เพ่ือนๆ วา นอน ไม 
หลบั   พึง่ จะ ทาน ยา นอน หลบั ตอน ชวง ใกล เชา เลย ตืน่ ไม ไหว เพราะ 
ฤทธิ์ ยา ยัง อยู คะ   แต ระยะ หลัง สิ่ง นั้น รุนแรง และ ถี่ มาก คะ   ทำให 
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หนู ทร มา นมากๆ คะ   และ ก็ รูสึก วาการ บอก เพื่อนๆ อยาง นั้น มัน ดู 
พร่ำ เพื่อ ไป แลว คะ   จะ บอก ความ จริง กับ ใครๆ ไม วา จะ เปน คุณ แม   
หรือ เพื่อนๆ ก็ อับอาย   และ ที่ สำคัญ ใคร เขา จะ เชื่อ วา เปน ไป ได คะ   
ดวย เหตุ นี้ หนู จึง เขียน จดหมาย มา   เพื่อ กราบ ขอ ความ เมตตา จาก 
อาจารย   ชวย แนะนำ วิธี แกไข ให หนู ดวย คะ   ถา เขา เปน เจา กรรม 
นายเวร หนู หนู จะ ตอง ทำบญุ อะไร ไป ให เขา คะ   เขา จงึ จะ อโหสิกรรม 
เพราะ วา หนู พยายาม เดิน จง กรม   และ นั่ง สมาธิ เพื่อ อทุิศ บุญ กุศล 
ให เขา   ( ทำ ที่ หอพัก คะ)   แต เขา ก็ ใช กำลัง ดึง หนู ออก มา จาก ทาง 
จงกรม   และ การ นั่ง สมาธิ คะ ทำให ปฏิบัติ ไม ได เลย คะ             
   หนู จงึ ตอง กราบ ขอ ความ เมตตา จาก อาจารย   ชวย แนะนำ 
วธิ ีที ่หน ูจะ พน จาก อำนาจ นี ้ไป ได สกั ท ีคะ   ( จรงิๆ หน ูก ็ตองการ ทราบ 
ดวย คะ วา สิง่ นี ้คอื อะไร   แต ถา ทราบ แลว ออก ไป จาก สิง่ นี ้ไม พน หน ู
ก็ คิด วา ไม เกิด ประโยชน อะไร คะ )   หนู ตอง ขอ ขอบพระคุณ ทาน 
อาจารย อยาง สูง คะ   ที่ เมตตา อาน จดหมาย ฉบับ นี้ และ เมตตา 
ชี้แนะ คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   กัม มุ นา   วัต ตี โล โก   สัตว โลก เปน ไป ตาม กรรม   ที่ บอก เลา 
ไป เปน อกุศล วบิาก   ที ่เกดิ จาก ผู ถาม ปญหา   ได ประพฤติ กรรม ไม ด ี
ไว กอน   ปญหา ใดๆ จะ แกไข ให ลุลวง ได   มิได แก ที่ อดีต   แต ตอง แก 
ที่ ปจจุบัน   ดวย การ ประพฤติ บุญ ใหญ   ( ปฏิบัติ ธรรม )   ให เกิด ข้ึน   
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แลว อุทิศ บุญ ใหญ ใช หน้ี เจา กรรม นายเวร   เม่ือ ใด มี เวลา วาง จาก 
การ ทำ วิจัย   หรือ เมื่อ ทำ ปริญญา จบ แลว   จง หา เวลา สัก สิบ วัน   ไป 
ปฏิบัติ ธรรม ที่ วัด ม เห ยงคณ   จังหวัด อยุธยา   แลว อุทิศ บุญ ทุก วัน   
เพื่อ ใช หนี้ เจา กรรม นายเวร   แลว โอกาส พน จาก ปญหา ที่ บอก เลา 
ไป   ยอม เกิด ขึ้น ได 
     
 
 ๓๒ .   บัวกำลังจะแยมบานกลีบ
 
 คำถาม   
   สวัสดี ครับ ครู สนอง 
   ผม ได รับคำ ตอบ ที่ แจม แจง เสมือน หอง ที่ เคย มืด ถูก 
ทดแทน ดวย ความ สวาง   ผม มี ความ รูสึก มี ปติ และ นับ เปน เหตุ 
ปจจัย ที่ ผม ได สราง มา เพื่อ ได พบ กับ ผู รู ที่ ผม มั่นใจ   แต กอน ผม คิด 
วา เปน ความ บังเอิญ และ ดู เหมือน จะ บัง เอิญ มากๆ   เพราะ ผม 
เคย เห็น ชื่อ ครู   ในเว็บ ไซต มา นาน แต ผม ก็ ไม เคย ได ค ลิ๊ก เขาไป ฟง 
เสยีง บรรยาย เฉก เชน พระ อาจารย ร ูปอืน่ๆ   จน รูสกึ เสยีง บรรยาย 
แรก ของ ครู ที่ ผม ได ฟง คือ เร่ือง สัมมา ทิฏฐิ   เพราะ ผม คนหา 
คียเวิรด ดวย ใจ ที่ อยาก มี สัมมา ทิฏฐิ ตลอด ภพ ชาติ จนถึง นิพพาน   
ผม กลัว หลง ภพ และ ชาติ จะ เปน เหมือน ตัวอยาง คน ดังๆ ใน หนา 
หนังสือพิมพ   และ ได คลิก เขาไป ฟง . . . ผม ฟง จน จบ และ ไมมี วจี ใด ที่ 
จะ ไม เชื่อ ครู เลย ( ทั้งๆ ที่ ครู มัก เอย เสมอ วา ไม ตอง เชื่อ ผม ) 
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   ผม เช่ือ เต็ม รอย . . และ ใจ ยัง คิด ตอ ไป วา ผม นา จะ นำ เร่ือง 
นี้ ให เพื่อน สนิท ผม ได ฟง   แต เพื่อน ผม ติด ใน เรื่อง บัญญัติ มาก   เขา 
จะ ชอบ อาน พระ ไตรปฎก และ มี พื้น ฐาน ดี ใน เรื่อง พุทธ ศาสนา   แต 
ผม ชวน เขา ปฏิบัติ สมถ วิปสสนา   เขา บอก ยัง ไม พรอม เพราะ ติด 
ครอบครัว   แต เขา บอก เขา เจริญ สติ อิริยาบถ ยอย เสมอ   ผม จึง 
คิด วา ก็ เปน วิธี หน่ึง ของ สติ ปฏ ฐาน   ๔   แต ชวน ให นั่ง ทำ สมาธิ   เขา 
ยัง ไม ทำ . . . ผม ก็ ไม ทราบ วา ทำไม 
   ผม เปน คน ที่ มี ชีว ิตเรียบ งาย   จน รูสึก เหมือน งาย เกิน ไป   
ชีวิต การ ทำงาน ราบ รื่น ไมมี ปญหา  ถึง มี ปญหา  แต ปญหา ก็ ผาน 
ไป ได ดวย ดี เสมอ   ( ผม ทุกข ได ไม นาน   ก็ หมด ลง   เชน   ผม ไป รักษา 
รากฟน เด็ก   แต พลาด เข็ม ที่ ลาง ราก ที่ บิด งอ   ๙๐   องศา ไหล ลง 
ไป ใน คอ เด็ก อยาง รวดเร็ว   ขณะ เด็ก รองไห   ตอน นั้น ผม ใจหาย ไป 
อยู ตาตุม แต ผม ก็ ทราบ วา โอกาส ที่ จะ ออก มา ทาง อุจจาระ มี   ผม   
admit   เด็ก และ เฝา ดู อาการ   ปรากฏ ก็ ออก มา ได จริง   ใน วัน รุง 
ขึ้น   ทั้งๆ ที่ ดู เหมือน จะ ยาก เต็มที   เข็ม งอๆ จะ คุดคู เลื่อน ไป มา ใน 
ลำไสเลก็ ได โดย ไม เกีย่ว กบั ผนงั ลำไส เลย ได อยางไร )   อกี เรือ่ง ที ่ผม 
ถือ วา ปาฏิ หาร ิย คือ ระหวาง แคะ รากฟน เครื่อง มือ ที่ งอ ยาว เกือบ   
๓   ซ . ม .   หัก เขาไป ใน   sinus   ของ คนไข   ใจ ผม ไป อยู ตาตุม อีก ครั้ง   
ผม รบั ผดิ ชอบ ใน สิง่ ที ่ทำ ผดิ พลาด เสมอ   พา คนไข ไป หา   specialist  
พี ่หมอ เขา ก ็เอา ฟลม ที ่ผม   x - ray   ลาสดุ   เปน แนว ใน การ ผาตัด เลย 
เพราะ เห็น จะๆ เลย วา มี   แต ผาน ไป ชั่วโมง   หา ยัง ไงๆ ก็ ไม เจอ   ทั้งๆ 
ที่ หลัง เปด เขา   sinus   แลว ไม นาน เกิน   ๑๐   นาที   ตอง เจอ แลว   พี่ 



76  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๗๖ 

หมอ เลย ไป   x - ray   ใหม ซ้ำ   ๔   ฟลม   (ทั้ง กะโหลก เลย ครับ )   ก็ ไม 
พบ เหล็ก ที่ งอ เลย . . .   พี่ หมอ เขา งง ไม เคย เจอ เคส แบบ นี้   และ ก็ ปด 
แผล ผาตัด ใน ปาก ลง และ บอก ให คนไข กลับ ไป   ครู สนอง ครับ   ผม 
ก็ ไม เขา ใจ จริงๆ   ตอน ที่ หัก เขา โพรง อากาศ ขา กรรไกร บน รู เปด 
ใน ปาก มี ทาง เดียว คือ รอย แผล ที่ ผม แคะ ราก ซึ่ง เปน รู กลม เสน ผา 
ศนูยกลาง เลก็ กวา   ความ กวาง ของ เครือ่ง มอื ที ่หกั ถงึ   ๓   เทา   แลว 
เหล็ก ที่ หัก นั้น ไป ไหน ได อยางไร ภายใน เวลา วัน เดียว . . . 
   วิทยาศาสตร พิสูจน ไม ได ครับ ครู . . . คนไข พอใจ ใน ตัว ผม   
เขาใจ ผม ไม เคย ดุ วา ตำหนิ   ออ มี คน หน่ึง   ผู หญิง เขา เมา มา และ 
วา ผม วา อุด ปด ชอง วาง ฟน หนา ไม สวย สั่ง ให รื้อ ออก   นั่น คือ ครั้ง 
แรก ที่ ผม โดน ตำหนิ   แต ผม ไม ถือสา เพราะ เขา เมา มา ตอน ทำฟน 
ครับ . . . ) 
   ชวง นั้น ผม ขาด สติ มาก   จน ผม กลับ มา พบ ธรรมะ ของ 
พระพุทธเจา อีก ครั้ง   ( เนื่องจาก นอง คน หนึ่ง ที่ ผม สอน หนังสือ 
ยาม วาง ได เสยี ชวีติ ลง กระทัน หนั จาก อบุตัเิหต ุรถ ชน   จน ผม โยนโิส 
มนสิกา ร  คดิ วา เรา ประมาท ชวีติ เรา ไม ได แลว   เขา อาย ุนอย กวา เรา 
เขา ยัง ไป ไว กวา เรา เลย )   ชวง นั้น ผม รูสึก ตัว เอง มี เวลา วา งมากๆ   
มาก จน คิด ไป วา ทำไม เรา รูสึก สบาย จัง   เรา เปน คน โชค ดี จัง   เพ่ือน 
เรา จะ มี โอกาส แบบ เรา ไหม ที่ ได มา วาย น้ำ สบายๆ   วิ่ง เลน กีฬา   
เพลิดเพลิน   ( คือ ผม ไม ได คิด จะ ปม เงิน เห มือ น เพ่ือนๆ วัย เดียวกัน   
ผม ทำงาน พอ เลี้ยง ชีพ ) 
   คำถาม ของ ผม นะ ครับ ครู 
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   ๑ .   เพื่อน สนิท ผม คน นี้   ทำไม เขา ถึง ยัง ไม เชื่อ ครู แบบ ที่ 
ผม เชื่อ ครับ   ( พรุง นี้ ผม จะ พบ เขา ผม จะ ลอง โหลด ไฟล เสียง ของ 
ครู ให เขา ฟง ) 
   ๒ .   ชีวิต ผม มี อุปสรรค   แต ก็ ผาน ไป ได เร็ว มาก   มี เหตุ ที่ 
ทำให เปน เชน นั้น แนๆ ใช ไหม ครับ ครู สนอง 
   ๓ .   วงจร ชวีติ แตละ วนั ของ ผม สัน้ มาก   ตืน่ นอน   สวด มนต   
ทาน ขาว เชา   ทำงาน   ออก กำลัง กาย   ทาน ขาว เย็น   สวด มนต   นอน   
ผม ไม ได ไป เทีย่ว เสวนา กบั ใคร เลย   บางที ผม วิง่ ก ็วิง่   ๑๐   กโิลเมตร 
คน เดียว   ( แต กอน มี พี่ จา วิ่ง   แต ตอน นี้ พี่ เขา กลุม ใจ เรื่อง ลูก เลย 
หยุด วิ่ง ไป เลย )   ผม ได พูด คุย กับ คนไข ,   ผู ชวย ก็ จริง   แต ผม ก็ ไม ได 
คยุ กบั ใคร จน สนิท เปน เพือ่น   คน ที ่ผม คยุ ดวย มาก สดุ คอื พอ กบั แม 
ใน แตละ วนั   ผม ก ็ม ีความ สขุ กบั ชวีติ ครบั   ไม ได ซมึ เศรา อะไร   ผม คง 
สราง เหต ุไม ตรง ใช ไหม ครบั   จงึ ไม ได อยู ใกล เพือ่นๆ ที ่ผม จะ พดู คยุ 
ดวย ได   อะไร ทำให ผม ตอง ทำ อะไร ดวย ตวั คน เดยีว เสมอ   ปจจบุนั 
ผม ม ีธรรมะ เปน เพือ่น . . . เปด ฟง ทกุ ที ่ทกุ เวลา ที ่ม ีโอกาส   แต ผม กลบั 
ไมมี คน เปน เพื่อน ที่ อยู ใกล ที่ พูด คุยห รือ เสวนา เลน กีฬา   ใน แตละ 
วัน แบบ เพื่อน สนิท ของ ผม ( พวก เขา อยู ไกล จาก ผม หมด เลย )   ผม 
มี มิตร นอย เพราะ เหตุ ใด 
  ป . ล . ผม ได ฟง ปฏิ จจ สมุป ปบาท ขอ งอ . วศิน   ผม เขาใจ วา   
พระพุทธเจา ไม ตรัส เอย ถึง กิเลส ใน สมุทัย   เพราะ เหตุ วา ความ 
ทุกข กาย และ ใจ มี เหตุ เบื้อง ตน มา จาก ตัณหา ใช ไหม ครับ ครู สนอง 
การ ทำลาย หวง โซ ทอน ไหน ดี นะ ครับ เปนการ เหมาะ สม ดี ที่สุด
 กราบ ขอบพระคุณ ใน ความ กรุณา ที่ ให วิชา ทั้ง ทาง โลก 
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และ ทาง ธรรม   แก ศิษย คน นี้ ทั้ง ตอน ที่ ผม เรียน เชียงใหม และ จบ 
ออก มา แลว จนถึง ปจจุบัน 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   เหตุ ปจจัย   คือ   บุญ บารมี ของ เขา ยัง ไม พรอม   ที่ จะ 
ผลัก ดัน จิต   ให มา ศรัทธา ผู มี ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม 
   ( ๒ ) .   ผู ใด ม ีบญุ บารม ีถงึ วาระ ให ผล   ผู นัน้ ยอม ม ีสต ิปญญา 
เห็น ถูก ตาม ธรรม เกิด ขึ้น   และ ทำให ผาน พน อุปสรรค และ ปญหา 
ทั้ง ปวง ได งาย   ผาน ได เร็ว 
   ( ๓ ) .   ผู ใด มี ปญญา เห็น ถูก   ยอม เห็น ไป คนละ อยาง กับ ผู 
มี ปญญา เห็น ผิด   โอกาส เขา มา ใกล ชิด และ เสวนา จึง เกิด ขึ้น ไม ได   
พระพุทธ โค ดม ตรัส วา   “ ธรรม เปน เคร่ือง จำแนก สัตวบุคคล ให ดี   
ชั่ว   เลว   หยาบ ”   และ อีก ครั้ง หนึ่ง ได ตรัส กับ ภิกษุ ที่ อยู แวดลอม   
ใน ทำนอง ที่ วา    “ ภิกษุ   เธอ จง มอง ดู โนน 
   -   ผู ม ีจริต ชอบ เลน ฤทธิ ์  ยอม อยู รวม กลุม กบั พระ มหา โมค 
คัล ลา นะ 
   -   ผู มี จริต ใน ทาง ใช ปญญา   ยอม อยู รวม กลุม กับ พระ สา รี 
บุตร 
   -   ผู มี จริต ใน ทาง วินัย   ยอม อยู รวม กลุม กับ พระ อุ บาลี ” 
   และ ใน ปฏ ิจจ สมปุ ปบาท   อวชิชา เปนตน เหต ุนำ มา ซึง่ ทกุข 
ทาง กาย   ( ทกุข )   และ นำ มา ซึง่ ความ ทกุข ทาง ใจ   ( โทมนสั )   อนั ไดแก   
ความ โศก   ( โสก ะ )   ความ ร่ำไร รำพัน ,   ความ คร่ำครวญ,   ความ บน 
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เพอ   ( ปริ เทวะ ) ,   ความ คับ แคน ใจ ,   ความ สิ้น หวัง   ( อุ ปายาส )   ผู 
ใด กำจัด อวิชชา ให หมด ไป จาก ใจ ได แลว   ผู นั้น ไม ตอง นำพา ชีวิต   
มา เวียน ตาย - เวียน เกิด   เปน สัตว   ( รูป นาม )   อยู ใน ภพ ใดๆ ของ 
วัฏสงสาร อีก ตอ ไป   ผู ที่ มี ความ สามารถ ใช ปญญา เห็น แจง   กำจัด 
อวิชชา ให หมด ไป จาก ใจ ได แลว   เรียก วา   พระ อรหันต   ดวย เหตุ นี้ 
ผู รู ไม จริง   จึง ใช ความ เห็น ผิด ไป ตัด หวง โซ ปลอง อื่น ใน ปฏิ จจ สมุป 
ปบาท   แต ผู ม ีความ เห็น ถกู   กำจัด อวชิชา   อนั เปนตน เหต ุของ ความ 
ทุกข ทั้ง ปวง ให ขาด สิ้น ลง ได 
     
 
 ๓๓ .   ตามรอยธรรม
 
 คำถาม 
   เรียน   อ . สนอง   ที่ เคารพ 
   กอน อื่น ตอง กราบ ทาน อาจารย   ที่ มี พระคุณ ตอ ชีวิต   ใน 
การ ใช ชีวิต   การ ปฏิบัติ ธรรม   การ มีหลัก หรือ แกน ใน การ คิด ตางๆ   
ให ถกู ตอง   ตรง ตาม ธรรม   การ ให ทาน   การ ม ีศลี คมุ ใจ ให ได ทกุ ขณะ   
การ ม ีความ เพยีร ใน การ ปฏบิตั ิ  การ ม ีสจัจะ   บญุ กริยิา วตัถ ุ  ๑๐   สิง่ 
ที่ ไม ดี ลดละ เลิก   ไม ให เกิด   ถา เกิด แลว ก็ กำจัด ให หมด ไป เรื่อยๆ   
สิ่ง ที่ ดี ยัง ไม ได ทำ ให เพียร ทำ และ สราง   สิ่ง ที่ ดี อยู แลว ให รักษา ไว   
การ คิด พิจารณา ปญหา ตางๆ   จาก สิ่ง ที่ กระทบ ให รู เทา ทัน   อดทน   
ตอสู กิเลส ใน ใจ     
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   ตอน นี้ ทุก วัน จะ พยายาม ทำ หนาที่ การ งาน   หนาที่ ทาง 
ครอบครัว ให ดี ที่สุด   ใช เวลา ให มี คา มาก ที่สุด   มี เวลา เหลือ จะ 
พยายาม ปฏิบัติ   ฟง ธรรม   สวด มนต ไหว พระ   ใส บาตร ทำบุญ   
สงัฆทาน       ชวน พอ แม ฟง ธรรม   ทำบญุ และ ปฏบิตั ิ  ให อาน หนงัสอื 
ธรรมะ   พูด คุย เก่ียว กับ เร่ือง ธรรมะ   อยาง ที่ อาจารย ตอบ ใน ขอ   
๓๓   วา ธรรม เปน เครือ่ง จำแนก   ด ี  ชัว่   ตอน นี ้ก ็รูสกึ เหมอืน คณุ หมอ 
เหมือน กัน   คอน ขาง โดด เดี่ยว   เพื่อน นอย ลง   พอ จะ ทราบ คำ ตอบ 
แลว   แต คิด วา เรา เดิน มา ถูก ทาง แลว   ตอง เดิน ตอ ไป   จะ กลับ หลัง 
ไป เหมือน กอน ไม ได  บาง ครั้ง อยาก สนุกสนาน กับ เพ่ือน   แต มี เหตุ 
ให ไม สามารถ ไป ได   หลายๆ อยาง เปล่ียน ไป 
   อยาก มี โอกาส ทำบุญ กับ อาจารย มาก   ๆ    ขอ ให อาจารย 
สุขภาพ แข็ง แรง   อยู เปน หลัก ให กับ เพื่อน มนุษย เทา ที่ จะ เปน ไป ได   
ฟง ธรรมะ จาก ครูบา   อาจารย   หลายๆ   ทาน   ถูก จริต กับ อาจารย 
มาก ที่สุด   เขาใจ งาย และ ปฏิบัติ ได   ขอบคุณ มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 

           ชวีติ ที ่ดำเนนิ ไป ตาม รอย ธรรม   เปน ดงั ที ่บอก เลา 
ไป   . . . .   สาธุ   จง เดิน ตอ ไป   และ ไป ให สุด ทาง ชีวิต 
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๓๔ .   ประพฤติไมถูกตรง
 
 คำถาม 
   เรียน   อาจารย ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   นอง คน หนึ่ง ที่ รูจัก สวด มนต ไป ขณะ ที่ นั่ง รอ ลูกคา เขา 
มาสอบ  ถาม หรือ ขาย ของ   ( เพชร )   ดิฉัน อยาก ทราบ วา จะ ผิด 
บาปมั๊ย คะ     ที่ หาก มี ใคร บังเอิญ เดิน เขาไป ขัดจังหวะ ขณะ ที่ นอง 
กำลัง สวด มนต อยู   โดย ไม ทราบ วา นอง ได กระทำ การ ดัง กลาว 
อยู     
  รบกวน อาจารย ชวย อธิ บาย สิง ที่ ควร และ ไม ควร ดวย 
คะ   และ การ ไมรู ของ เรา ที่ ไป ขัดจังหวะ การ สวด มนต ของ นอง จะ 
บาปมั๊ย คะ 

กราบ ขอบพระคุณ อาจารย เปน อยาง สูง คะ 
  
 คำ ตอบ 
   ผู รู ไม จริง   ชอบ เอา เวลา ของ การ ทำงาน ภายนอก   
(คาขาย เพชร )   มา ทำงาน ให กับ ตัว เอง   เชน   สวด มนต   ซึ่ง ถือวา 
เปน งาน ภายใน   การ ประพฤติ ที ่ไม ถกู ตรง เชน นี ้  ม ีผล เปน บาป เกดิ 
ขึน้ กบั ผู ประพฤต ิ  ดงั นัน้ การ ที ่ม ีคน เขา มา ขดั ขวาง การ ประพฤต ิที ่
ไม ถูก ตรง   ไม ถือวา เปน บาป 
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๓๕ .   ศีลคุมใจ
 
 คำถาม  
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย ดร . สนอง ที่ เครา พ 
   ผม มี เร่ือง ไม เขา ใจ อยาก ให อาจารย ชวย ตอบ ดังนี้ . . . . 
ขอบคุณ ครับ 
   ๑ .   คน ธรรม คน หน่ึง ตองการ มี   ศีล คุม ใจ   จะ ตอง ปฎิบัติ 
อยางไร   ให มี   ศีล คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   และ ผม ไม เขาใจ คำ วา ศีล 
คุม ใจ 
   ๒ .   ถา คดิ จะ ถอืศลี   ๘   แต วา ยงั เรยีน รอง รำ นาฎ ศลิป   วชิา 
บังคับ   เขา ให รอง ให รำ   แต ถา เรียน เพื่อ คะแนน   ไม ถือวา ผิด ศีล   ๘   
ใชไหม 
   ๓ .   ถา ให ตองการ ได   สมาธิ สูงสุด   มี ความ สุข ที่ จิต เปน 
อิสระ       และ ได ปญญา และ ระดับ   ๓   ตอง ปฎิบัติ ตน อยางไร 
   ๔ .   บอก ตาม ตรง วา   ศีล ( คุม ใจ )   ไม ใช  คุม กาย   กับ   
สัจจะนะ   ( สัจจะ คุม ใจ )   ผม ทำ ไม คอย ได เลย   ( ได บาง )   อยาก ให 
อาจารย ชวย แนะนำ หนอย   ผม จะ พยายาม ทำให ได   ไม ตอง ตอบ ก ็
แต   ท่ี พิมพไป เพราะ พิจารณา ดู ตัว เอง เอา ที่ ทำ ไม ได   เพราะ   สัจจะ 
มัน ตอง คุม ใจ     
   และ สุดทาย นี้ ขอ ขอบคุณ อาจารย สนอง   ใน ทุก สิ่ง ทุก 
อยาง     ( ทาน   ศีล   ภาวนา )   ๓   สิ่ง นี้ ผม ทำ ทุก วัน   อาจ จะ มี บาง วัน ที่ 
ไม ได ทำ   ผม ขอ ให บุญ นี้ ถึง   พอ แม   เจา กรรม นายเวร   และ ครอบ 
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ครบั ใน ชาต ินี ้  ชาต ิที ่แลว   สถาน ที ่ที ่เคย ไป อยู   เทวดา   ครบูา อาจารย   
รวม ถึง อาจารย สนอง ดวย   และ ผู ที่ เกี่ยวของ   กับ   กัลยาณ ธรรม 
ทกุๆ คน   ขอ ให ได ม ีความ สขุ   รวม ทัง้คน ที ่อาน คำถาม ของ ผม   หรอื   
คำ ตอบ   ขอ งอาจารย สนอง ดวย   ผม ขอ สาธ ุใน บญุ นะ ครบั   ( ตอน นี ้
ผม รูสึก ดี ครับ )   ( ผม พยายาม   กระทำ   ทาน   ศีล   ภาวนา   ทุก วัน)     
  
   คำ ตอบ 
         ( ๑ ) .   จิต หรือ ใจ เปน พลังงาน ชนิด หนึ่ง   ที่ มี ขนาด ความถี่ 
คลื่น เล็ก มาก   จน เครื่อง มือ ทาง วิทยาศาสตร ไม สามารถ ตรวจ วัด 
ได   จติ เปน พลังงาน ที ่ม ีการ เกดิ - ดบั   จงึ สามารถ ทำ หนาที ่ใน ลกัษณะ 
ที่ เรียก วา   รู   คิด   นึก   ฉะนั้น ที่ บอก วา   “ เอา ศีล คุม ใจ ”   หมายความ 
วา   ทุก ขณะ ที่ จิต มี การ เกิด - ดับ   หรือ ทุก ขณะ ที่ จิต ทำ หนาที่   ตอง 
เวน จาก การ คิด ฆา สัตว   เวน จาก การ คิด ลัก ทรัพย   เวน จาก การ คิด 
ประพฤติ ผิด ใน กาม   เวน จาก การ คิด พูด เท็จ   และ เวน จาก การ คิด 
ดื่ม สุรา เมรัย   อยาง นี้ เรียก วา   มี ศีล คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น 
 ( ๒ ) .   ผู ใด คิด จะ ถือ   ศีล   ๘   แลว ยัง ประพฤติ ละเมิด ศีล 
ขอ เจ็ด ที่ ให เวน   ฟอน รำ   ขับ รอง   บรรเลง ดนตรี   ฯลฯ   แม จะ 
ประพฤติ เพื่อ เอา คะแนน   ก็ ถือ ได วา ผู นั้น ประพฤติ ศีล   ๘   ไม ครบ   
หาก หลีก เลี่ยง ไม ได   ถือศีล แค หา ขอ   ( ศีล   ๕ )   ก็ พอท่ี จะ พัฒนา จิต 
ให เขา ถึง อริย ธรรม ขั้น โสดาบัน และ สกิ ทา คามี ได แลว 
  ( ๓ ) .   ตอง มี อยาง นอย ศีล   ๕   ที่ ไม ขาด   ไม ทะลุ   ( มี ครบ)   
ไม ดาง   ไม พรอย   ( ไมมี กิเลส ปน เปอน )   คุม ใจ ให ได ทุก ขณะ ตื่น   
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แลว นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ สมถ ภาวนา   โอกาส เขา ถึง จิต ตั้ง มั่น เปน 
สมาธิ ยอม เกิด ขึ้น ได   โอกาส เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ยอม เกิด ขึ้น 
ได   และ โอกาส เขา ถึง ความ สุข ที่ มี จิต เปน อิสระ   ยอม เกิด ขึ้น ได 
เชน กัน 
 ( ๔ ) .   ความ ศรัทธา ใน สิ่ง ด ีงาม   เกิด ขึ้น ได ดวย การนำ ตัว 
เขา ใกล ผูทรง คุณธรรม และ เสวนา กับ ทาน   เมื่อ ใด ที่ ความ ศรัทธา 
เกิด ขึ้น แลว   ยอม มี พลัง ผลัก ดัน ตัว เอง   ให มี ศีล และ มี สัจจะ คุม ใจ 
ได งาย   ฉะน้ัน พึง สราง ศรัทธา ให เกิด ขึ้น ให ได กอน       
     
 
 ๓๖ .   คนชางสงสัย
 
 คำถาม  
  กราบ พระ อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
  กระผม ได ติดตาม ผล งาน ของ อาจารย มาระ ยะ หนึ่ง   
ประทับ ใจ กับ การ เสีย สละ ของ อาจารย   อาจารย ปรารถนา   มี 
ความ เมตตา จะ ชวย เพื่อน รวม วัฎ ฎ สงสาร ให พน จาก ภูมิ ที่ ต่ำ 
กวา   มนุษย ภูมิ   เพราะ ภูมิ ต่ำ กวา นี้ ผู นั้น ตอง เสวย ผล ที่ มี แต ความ   
ทุกข         อาจารย ตอง เบรค ตัว เอง   ซึ่ง   ( ผม เขาใจ วา )   อาจารย จึง 
ไม อาจ   เขา สู จุด หมาย สูงสุด ได       
  กระผม ขอ อนุ โม ทนา   ผล ของ การก ระ ทำ ของ อาจารย 
ดวย   เพราะ มี ผล ตอ เพื่อน   เพื่อน รวม   มนุษย   ตอน นี้ หลาย ทาน   
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ที่ ได รับ ความ รู จาก ทาน อาจารย และ นำ ไป ปฎิบัติ   การได กำลัง ใจ 
จาก ทาน อาจารย   ซึ่ง ผม มี ความ เขาใจ เสมอ วา   การก ระ ทำ ของ 
อาจารย   เสมอืน เปน พระ โพธสิตัว   อยาง หนึง่   เพราะ เปนการ โปรด   
และ ชวย   มนุษย   แต ทาน อา จาย   เคย   บรรยาย วา ไมใช   เพราะ พระ 
โพธิสัตว   ตอง มี การ ชวย   และ   บำรุง พระพุทธ ศาสนา   ให ดำรง อยู   
เชน   สราง วดั   สราง เจดยี   สราง คน ให ม ีความ รู   และ   เผยแผ ธรรม 
ออก ไป   เปน กำลงั ทาง พระพทุธ ศาสน นา   แต ผม ม ีความ เหน็ วาการ 
กระทำ ของอาจารย ที่ เผย แพรคำ บรรยาย   ก็ เปนการ ทะนุบำรุง 
พระ ศาสนา   เปน ทนาย แก ตาง ให ศาสนา   ให ความ รู   เชน กัน   และ   
ผม มี อาจารย เปน แบบ อยาง   และ   มี ความ ปรารถนา   ( เล็กๆ )   ให 
มี ความ สามารถ   ความ รู   ใน การ เผยแผ ตอ ไป   ตาม กำลัง ที่ มี อยู   
และ พัฒนา ตอ ไป   เฉก เชน อาจารย กระทำ อยู     
  วัน นี้ อยาก ขอก ราบ เรียน ถาม ปญหา จาก ทาน อาจารย   
ดังนี้ 
 ๑ )   พระพุทธเจา   มี ทั้งหมด กี่ พระองค แลว ครับ   พระ ปฐม 
พระพุทธเจา มี มา นาน แค ไหน แลว   แตละ พระองค ทำไม จึง สะสม 
บารมี มา เปน กัลป   ไม เทา กัน   กวา จะ มา ตรัสรู เปน พระพุทธเจา   
บาง องค สะสม นาน มาก มาก   ความ ตั้งใจ แนว แน ของ ทาน   ไมรู จะ 
บรรยาย อยางไร   เทา ที่ ทราบ   พระ อา ริ ยะ   บาง พระองค ทาน ใน 
ยุค ของ เรา   ก็ อธิษฐาน ขอ ลา จาก พุทธ ภูมิ   หาก สะสม บารมี แตละ 
องค   มี ระยะ เวลา กำหนด ที่ แนนอน แลว ใน การ เปน พระพุทธเจา   
ทำไม บาง พระองค ตอง นาน มาก ครับ 
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 ๒ )   คำ วา พระ ปจเจก พระพุทธเจา   มี ความ แตก ตาง กับ 
พระพุทธเจา   เชน ไร   และ   ตาง กับ   พระ อรหันต อยางไร ครับ   บาง 
ตำรา วา   พระ ปจเจก ทาน ไม ประกาศ   หรือ เผยแผ   ธรรมะ สอน แก   
เวไนย สัตย   ทำให ผม คิดถึง สมัย พระพุทธเจา ตรัสรู      ทาน มี ความ 
เห็น วา ธรรมะ ที่ ทาน ตรัสรู   ธรรม เปน เรื่อง ละเอียด ออน มาก   
และ ยาก ที่ จะ เขาใจ    และ ไมมี เจตนา จะ สอน หรือ เผยแผ ธรรม 
นั้น ออก ไป   จน ตอง มี พระ พรหม มา อาราธ นา ให พระองค ทาน   ได 
เผยแผ   และ สอน ธร รมที ่พระองคทาน ตรัสรู ได มา   ดัง นั้น จะ ตาง 
กัน กับ พระ ปจเจก พระพุทธเจา เชน ไร   หรือ เพียง แต มี พระ พรหม 
มา อารา ธนา   หรือ ไมมี เทาน้ัน ครับ 
 ๓ )   มี คำ สอน จาก อาจารย หลาย ทาน เกี่ยว กับ   นิมิต   ไม 
ให สนใจ กับ   นิมิต   ที่ เกิด ขึ้น   อยาก เรียน ถาม วา   นิมิต   จะ เกิด 
ขึ้น ได อยางไร   ตอง มี สมาธิ ใน ระดับ ใด   ระ ดับ ญาน ชั้น ใด หรือ ไม   
อาจารย  บาง ทาน บอก วา   ที่ เห็น นะ เห็น จริง   แต เรื่อง หรือ ของ ที่ 
เห็น นั้น อาจ จะ ไมใช ของ จริง   อยา ไป ยึด ติด มัน 
  ดัง นั้น   ผม อยาก เรียน ถาม วา   แลว หาก เรา   เห็น เรื่องราว   
ที่ เรา เขาใจ วา   เปน อดีต ชาติ ของ เรา   หรือ   กรรม ที่ เรา ทำ ใน อดีต   
เกิด เปน อะไร    จะ รู ได ไง วา   ของ จริง   หรือ   ของ หลอก 
 การ ที่ คน เขา ณาน ได   แลว อธิษฐาน ขอ เห็น   เรื่อง นั้น   
หรือ   อื่นๆ   จะ รู ได ไง วา   เปน เร่ือง จริง   หรือ วา   จิต เรา มัน หลอก 
เรา เอง 
 ๔ )  การ ที่ มี กลาว กัน วา   มี การ นั่ง ทางใน   เพ่ือ ดู สิ่ง ตาง   ๆ    
เชน ของ หาย อยู ที่ไหน   คน หาย ไป ที่ ใด   ทำได จริง หรือ ไม     เพราะ 
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มัน ก็ ไม เกี่ยว กับ ตัว ของ เรา เลย   จิต   หรือ   สติ ที่ ติด กับ เรา   จะ ไป 
ระลึก รู เร่ือง ของ คน อื่น ได เชน ไร 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง
 

คำ ตอบ 
  ( ๑ ) .   ผู ตอบ ปญหา ยัง เขา ไม ถึง สภาวะ ของ การ ดับ รูป 
และ ดับ นาม   จึง ไม ทราบ วา พระพุทธเจา มี กี่ พระองค   และ ไม 
ทราบ วา พระพุทธเจา องค ปฐม   อุบัติ ขึ้น มา นาน แค ไหน แลว   รู แต 
ไมมี ความ รู วา 
 พระ ปญญา ธิก พุทธ เจา   ตอง บำเพ็ญ บารมี รวม ทั้ง สิ้น   
๒๐   อสงไขย   กับ อีก หน่ึง แสน มหา กัป 
 พระ สัทธา ธิก พุทธ เจา   ตอง บำเพ็ญ บารมี รวม ทั้ง สิ้น   ๔๐   
อสงไขย   กับ อีก หน่ึง แสน มหา กัป 
 พระ วิ ริ ยาธิก พุทธ เจา   ตอง บำเพ็ญ บารมี รวม ทั้ง สิ้น   ๘๐   
อสงไขย   กับ อีก หน่ึง แสน มหา กัป 
 จึง จัก ได ตรัสรู เปน ประเภท ของ พระพุทธเจา ตาม ที่ ตน 
ปรารถนา 
  ( ๒ ) .   คำ วา   “ ปจเจก พุทธ เจา ”   หมาย ถึง   บุคคล ผู ตรัสรู 
เฉพาะ ตน   ไม สามารถ สั่ง สอน ผู อื่น ให รู ตาม ได   ตาง จาก พระ 
สัมมา สัม พุทธ เจา ตรง ที่ วา   เมื่อ ตรัสรู แลว   สามารถ นำ ธรรม วินัย 
ออก มา เผย แพร ให ผู อื่น รู ตาม ได 
  พระ อรหันต   คือ   ผู ที่ นำ เอา ธรรม วินัย ของ พระ สัมมา สัม 
พุทธ เจา   มา ปฏิบัติ ได อยาง ถูก ตรง   แลว จิต บรรลุ อริย ธรรม ขั้น 
สูงสุด ได   จงึ เรียก วา   พระ อรหันต สาวก 
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   เร่ือง คดิ   ( ดำร ิ)   ไม เผย แพร ธรรม ที ่ทรง ตรสัรู   เพราะ เปน 
ธรรม วนิยั ที ่ทวน กระแส ของ กเิลส   ซึง่ มนษุย สวน ใหญ ใน โลก   นำพา 
ชีวิต ไป ตาม แนวทาง นั้น   พระพุทธ โค ดม มิได มี เจตนา ไม สอน   แต มี 
ดำริ ที่ จะ ไม เผย แพร ธรรม ดวย สาเหตุ ดัง กลาว   แต มาระ ลึก ได วา   
มนุษย เปรียบ เหมือน บัว   ๔   เหลา   ดังนี้ 
   ๑ .   บุคคล ที่ สามารถ รู และ เขาใจ ธรรมะ ได อยาง ฉับ พลัน   
ยัง มี อยู 
   ๒ .   บุคคล ที่ สามารถ รู และ เขาใจ ธรรมะ ได ตอ เมื่อ ได ฟง 
ซ้ำ   หรือ อธิบาย ขยาย ความ   ยัง มี อยู 
   ๓ .   บุคคล ที่ สามารถ สอน ให รู และ มี ธรรมะ ได   ยัง มี อยู 
   ๔ .   บคุคล ผู รูตวั บท หรอื ถอยคำ   แต ไม สามารถ เขาใจ ความ 
หมาย ของ ธรรมะ   ยัง มี อยู 
   ดวย เหต ุนี ้  บคุคล ที ่เปรียบ เหมือน บวั เหลา ที ่  ๑ - ๓   สามารถ 
เขา ถงึ ธรรม ได   พระพทุธ โค ดม จงึ ได นำ ธรรม วนิยั ออก เผย แพร อยู 
นาน ถึง   ๔๕   พรรษา   กอน เสด็จ ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน 
   ( ๓ ) .   นมิติ เกิด ขึน้ เมือ่ จติ ตัง้ มัน่ เปน สมาธิ ระดับ ตน   ( ขณิก 
สมาธิ )   ผู ใด สัมผัส กับ นิมิต   แลว เอา จิต ไป ยึด ติด หรือ หลง อยู กับ 
นิมิต   ยอม เปน เหตุ ให จิต เขา ไม ถึง ปญญา เห็น แจง   ผู รู จึง ไม เอา จิต 
ไป หลง อยู กับ นิมิต ที่ เกิด ขึ้น 
  ( ๔ ) .   ผู พัฒนา จิต ให เขา ถึง ความ ทรง ฌาน ได ทิพ พ จักขุ   
ยอม รู เห็น เขาใจ ใน สิ่ง ที่ ตา เน้ือ มอง ไม เห็น   . . .   พิสูจน ดู สิ ครับ 
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 ๓๗ .   กะจะเขาไปแอบหลับ
 
 คำถาม  
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย สนอง ครับ 
   เมือ่ กอน ผม ไม เคย สนใจ ธรรมะ เลย   จน กระท่ัง ที ่ทำงาน ม ี
การ จัด อบรม   แลว ก็ มี ชวง บาย วัน สุดทาย ของ การ อบรม เปน วิชา 
ธรรมะ   กอน เขา หอง กไ็ด รบั แจก หนงัสอื ธรรมะ มา หลาย เลม   หนึง่ 
ใน นั้น คือ   หนังสือ เร่ือง   ทาง สายเอก   ของ ทาน อาจารย   ตอน แรก 
กะ จะ เขาไป แอบ หลับใน หอง ซะ หนอย   แต พอ หยิบ หนังสือ มา ดู ก็ 
ลอง เปด อาน ด ู  ไม นา เชือ่ วา ผม อาน ได จบ เลม ใน เวลา รวดเร็ว   (ปกติ 
ไม เคย อาน หนังสือ ธรรมะ เลย )   ก็ เร่ิม สนใจ ธรรมะ ขึ้น มา   เลย นั่ง 
ฟง การ บรรยาย ธรรมะ อยาง ตั้งใจ   จำ ได วา ผู บรรยาย เปน ทาน 
อาจารย ทวี ศักดิ์   คุรุ จิต ธรรม   ผม ก็ แปลก ใจ ตัว เอง มาก ที่ ทำไม ถึง 
นัง่ ฟง ธรรมะ ได จน จบ การ บรรยาย   หลงั จาก นัน้ เปนตน มา ผม กไ็ด 
เริ่ม ลอง ฝก ปฏิ ธรรม ดวย ตัว เอง มา ตลอด   ผม ขอ สอบถาม ทาน 
อาจารย ดงันี้ ครับ 
 ขอ   ๑   ผม ฝก ปฏิบัติ ดวย ตัว เอง จาก การ อาน หนังสือ 
โดยที่ ไมมี ครู   อาจารย สอน เลย   จะ เปน อะไร หรือ เปลา ครับ 
  ขอ   ๒  มี อยู ครั้ง นึง ไม นาน นี้   ผม นอน ไม หลับ เลย นอน ทำ 
สมาธิ แทน   ใจ ก็ คิดถึง เร่ือง การ ตาย   สงสัย ใน การ ตาย วา เปน ยัง 
ไง   ก็ เลย กึ่ง   ๆ    อธิษฐาน อยาก รู วา เปน ยัง ไง   ปราก ฎ วา เหมือน 
จะ เคลิ้ม ไป   แต เห็น เปน ภาพ ตัว เอง นอน อยู แลว รูสึก วา กำลัง จะ 
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ตาย   คือ คอย   ๆ    หายใจ แผว ลง   ๆ    เร่ิม เห็น วา ธาตุ ทั้ง   ๔   แตก   ลม 
หายใจ เริ่ม ติดขัด หายใจ ไม สะดวก   แลว ก็ รูสึก เหมือน มี แรง ดูด 
บาง อยาง   ทัน ได นั้น ก็ รูสึก วา วิญญาณ กำลัง เคลื่อน ออก จาก ราง   
พอ เห็น ดัง นั้น ก็ คิด วา ความ ตาย เปน อยาง นี้ เอง   แลว ผม ก็ ลืมตา 
ขึ้น มา   ตอน แรก คิด วา ฝน ไป แต ไมใช   มี ความ รูสึก วา เหมือน เปน 
ความ จริง มากกวา   ไม ทราบ วา ผม คิดมาก ไป หรือ วา เกิด นิมิต ขึ้น 
มา ครับ 
 ขอ  ๓  ผม เปน คน ที่ ไม คอย ขยัน ฝก ปฏิบัติ เลย   ทาน 
อาจารย มี วิิธี อยางไร ให ขยัน มั่ง ครับ 
 ผม กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย เปน อยาง สูง ที่ ให 
ความ กรุณา ครับ 
 
 คำ ตอบ 
         ( ๑ ) .   การ อาน หนังสือ แลว ปฏิบัติ ตาม ได ถูก ตรง ตาม ธรรม   
และ เมื่อ เกิด ปญหา จาก การ ปฏิบัติ ขึ้น แลว   สามารถ แก ปญหา 
ได ดวย ตัว เอง   ก็ ไม จำเปน ตอง แสวงหา ครูบา อาจารย ที่ไหน   มา 
ชวย บอก ทาง แก ปญหา ให   แต หาก ใช ปญญา แก ปญหา ผิด ทาง   
ปญหา ยอม ไม ถูก กำจัด ให หมด ไป   หรือ แก ปญหา หนึ่ง ได แลว   แต 
ไป สราง ปญหา อื่น ให เกิด ขึ้น   อยาง นี้ ตอง แสวงหา ครูบา อาจารย  
ผู มี ประสบการณ ตรง และ เขา ถึง ธรรม ได แลว   มา เปน ผู ชี้แนะ 
  ( ๒ ) .   มิได เน่ือง มา จาก การ คิดมาก   แต เปน นิมิต ของ 
ความ ตาย ที่มา ปรากฏ ให จิต สัมผัส ได   . . . .   สาธุ 
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   ( ๓ ) .   ผู ใด ทำใจ ให มี ศีล   มี สัจจะ   และ พัฒนา จิต ดวย การ 
สวด มนต กอน นอน   หลัง สวด มนต เจริญ อา นา ปาน สติ   ( พุท - โธ )   
อยู เสมอ   จน จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ได แลว   ความ ขยัน 
ยอม เกิด ขึ้น กับ ผู นั้น 
     
 

๓๘ .   สังฆทานทางไกล
 
 คำถาม  
  กราบ เรียน ถาม ปญหา ทาน อาจารย ดร .   สนอง   ว รอุ ไร 
คะ 
 คือ หนู อยาก ทราบ วาน อก จาก การ ที่ เรา จะ ซื้อ ของ ไป 
ถวาย เปน   สังฆทาน แลว   เรา จะ สามารถ สง เงิน หรือ เช็ค ไป ถวาย 
ที่ วัด แทน แลว   แจง ความ จำนง วา ขอ ให เปน สวน สังฆทาน ได หรือ 
ไม คะ   เพราะ บาง วัด อยู ไกล   เชน   ที่ ตาง ประเทศ ไม สะดวก ที่ เรา 
จะ ซื้อ ของ ไป ถวาย คะ 
  กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย ดร .   สนอง   ว รอุ ไร มา   ณ   
โอกาส นี้ คะ   ขอ ให อาจารย มี สุขภาพ แข็ง แรง นะ คะ 
 
 คำ ตอบ 
  ทำได ครับ   . . . .   สาธุ 
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๓๙ .   ยิ้มไดเร็ว
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน ถาม อาจารย   ดร .   สนอง   คะ 
   ขอ   ๑ .   อาจารย คะ   หนู มี โอกาส ได ฟง ธรรม บรรยาย 
ของ ทาน หลาย เรื่อง   ฟง แลว รูสึก ศรัทธา ทาน มาก   อยาก หัน มา 
ศึกษา ธรรมะ อยาง จริงจัง   เพื่อ ชำระ ลาง จิตใจ ให ใส สะอาด ขึ้น 
บาง   แต ดวย ความ ที่ หลง ทาง มา นาน ทำให มี ภาระ หนี้ สิน ทาง โลก 
พอ สมควร   จึง อยาก ชำระ หนี้ ตรง นี้ กอน   ถึง จะ สามารถ กาว ไป 
สู เสน ทาง ธรรม ได เต็ม ตัว   หนู ชอบ คำ วาที่ อาจารย สอน วา   “ ให 
เอา ศีล หา คุม ใจ ”   มาก คะ     เพราะ มัน เปน เครื่อง คอย เตือน ให หนู 
ระมัดระวัง   การกระ ทำ ของ ตัว เอง มาก ขึ้น   และ เขาใจ วา   ขณะ 
นี้   ตัว เอง ศีล ยัง ไม บริสุทธิ์ พอ   มี ดาง มี พรอย บาง   แต ก็ พยายาม   
ลด   ละ   เลิก   อยู คะ   ตอน นี้ หนู ก็ สวด มนต   เดิน จงกรม   ประมาณ   
๓๐   นาที   นั่ง สมาธิ   ประมาณ   ๓๐   นาที   ทุก วัน ไม เคย ขาด   แม จะ 
มี อาการ ขี้ เกียจ และ เบื่อ หนาย บาง ก็ตาม   ( ฝก ตาม แนว ที่ เคย บวช 
เนกขมั มะ และ เขา กรรมฐาน มา คะ )     คดิ เอา เอง วา เปนการ เตรยีม 
พรอม รางกาย และ จิตใจ   ไป พลางๆ   กอน   แม จะ ไม กาวหนา สัก 
เทา ไร ก็ตาม   การ คิด และ การ ปฏิบัติ เชน นี้   หนู ไมรู วา ถูก หรือ ผิด   
รบกวน อาจารย ชวย แนะนำ ดวย คะ 
   ขอ   ๒ .   เวลา มี สิ่ง ที่มา กระทบ จิตใจ   แบบ ตั้ง รับ ไมทัน   คือ 
พอก ระ ทบ ปุบ เรา รูสกึ ไม พอใจ กอน เปน อนัดบั แรก   แลว คอยๆ   คดิ 
พิจารณา เรื่อง ราว ตางๆ ที่ เกิด ขึ้น   จน ความ หงุดหงิด ใจ หรือ ไม 
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พอใจ นัน้ หาย ไป   บาง เร่ือง ใช เวลา นาน   บาง เรือ่ง ยิม้ ได ใน ไม กี ่นาที     
หนู อยาก ทราบ วา ตัว เอง จะ แกไข อารมณ แบบ นี้ ได อยางไร คะ 
    และ โอกาส นี้ หนู ขอ ขมา ตอ อาจารย ดวย คะ   ที่ ได รบกวน 
เวลา อัน มี คา ของ อาจารย   ขอ ให อาจารย โปรด อโหสิกรรม ให แก 
ความ ไมรู ของ หนู ดวย นะ คะ 

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ เปน อยาง ยิ่ง คะ 
 
 คำ ตอบ 
 ( ๑ ) .   ผู รู ยอมรับ ความ จริง ที่ ตน เคย ประพฤติ เบียดเบียน 
ผู อื่น มา กอน   จึง ไม คิด เบี้ยว หน้ี เวร กรรม   แต ชดใช หนี้ เวร กรรม ไป 
เรื่อยๆ จนกวา จะ หมด   แต ขณะ เดียวกัน   ผู รู ไม ประมาท ประพฤติ 
บุญ กิริยา วัตถุ   ๑๐   เพื่อ ให บุญ สั่งสม อยู ทุก ขณะ ที่ โอกาส ของ ชีวิต 
เปด ให ทำได   ผู ถาม ปญหา ประพฤติ มา ถูก ทาง แลว   จง ทำ ตอ ไป   
โดย มี ศีล   มี สัจจะ   มี ความ เพียร เปน แรง สนับสนุน   แลว โอกาส นำ 
จิต ให พน ไป จาก ความ หลง   ยอม เกิด ขึ้น ได 
   ( ๒ ) .   เม่ือ ใด มี สิ่ง กระทบ ไม ดี เขา กระทบ   แลว จิต รับ เขา 
ปรงุ เปน อารมณ ไม ด ี  พงึ รู เถอะ วา   บาป ได เกดิ ขึน้ แลว   และ สัง่สม 
อยู ใน จิต ของ ผู มี อารมณ ไม ดี   ผู ใด ปลอย ให อารมณ ไม ดี เกิด ขึ้น 
ยาวนาน   บาป ยอม เกิด ขึ้น มาก   ฉะนั้น หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค 
มิ ให มี บาป เกิด ขึ้น   ตอง พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   ให มี กำลัง ของ 
สติ กลา แข็ง   แลว อารมณ ไม ดี ยอม หาย ไป ได   ผู ใด มี สติ กลา แข็ง 
มาก   จน สามารถ ระลึก ได ทัน สิ่ง ไม ดี ที่ เขา กระทบ จิต   แลว เห็น สิ่ง 
กระทบ ที ่ไม ด ีดบั ไป ตาม กฎ ไตรลกัษณ ได แลว   อารมณ ไม ด ียอม ไม 
เกิด ขึ้น กับ จิต   นี่ เปน วิธี ปองกัน บาป ดี ที่สุด 
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๔๐ .   เปนการพนันหรือไม
 
 คำถาม
  สวัสดี ครับ 
 ผม ขอ รบกวน คุณ พอ สนอง โดย ผม มี คำถาม จะ ถาม ดังนี้ 
ครับ 
 ๑ .   การ ซื้อ สลาก ออมสิน ถือ เปนการ เลน การ พนัน หรือ ไม 
ครับ 
 ๒ .   ผม นั่ง สมาธิ แลว ลม หาย ใจ คอยๆ ละเอียด ครับ   แต 
เหมือน มี อา การ คลายๆ ลม หายใจ จะ ดับ   ( เหมือน กับ ตัว เอง จะ 
กลั้น ลม หายใจ ครับ )   ก็ เลย กลับ มา หายใจ ใหม ครับ   ผม อุปทาน 
ไป เอง หรือ ป ลา ว ครับ และ ผม ตอง ทำ ยัง ไง ดี ครับ   แลว นั่ง สมาธิ 
บางที ตัว ก็ จะ โยก ไป ซาย บาง   ขวา บาง ครับ   ควร ทำ ยัง ไง ตอ ดี 
ครับ   กระผม ทำ โดย ตาม รู ครับ   กระผม ทำ ถูก ไหม ครับ 
 ๓ .   เวลา สวด มนต หรือ นั่ง สมาธิ เสร็จ   นอกจาก ผม จะ 
แผ บุญ กุศล ให สรรพ สิ่ง แลว   กระผม แผ สวน กุศล ให กับ เทวดา 
ประจำ ตัว ของ กระผม   รวม ถึง เทวดา ประจำ ตัว ของ เพ่ือน ฝูง   
ญาติ พี่ นอง และ ผู มี พระคุณ ทั้ง หลาย ได ไหม ครับ 
 ๔ .   ผม ควร จะ แก กรรม อยางไร ดี ครับ   ( ปจจุบัน มี โรค 
ประจำ ตัว อยู ครับ ) 

 สุดทาย นี้ ขาพเจา ขอก ราบ ขอบพระคุณ คุณ พอ มาก ครับ 
 
 คำ ตอบ 
    ( ๑ ) .   ซื้อ สลาก ออมสิน   โดย มี เจตนา ออม เงิน ไว ใช ใน ยาม 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  95     ๙๕    

จำเปน   ไม ถือวา เปน บาป   แต หาก ซื้อ สลาก ออมสิน   ดวย มี เจตนา 
ถูก รางวัล ได เงิน ตอบ กลับ คืน มา   ถือวา เปนการ พนัน ได 
   ( ๒ ) .   นั่ง สมาธิ   แลว ระลึก ได ใน ลม หายใจ ที่ แผว เบา ลง   
ผู รู ใช จิต ที่ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ตาม ดู ลม หายใจ ไป เรื่อยๆ   เมื่อ ใด ที่ 
ลม หายใจ ไมมี   ( ดับ )   แสดง วา   ลม หายใจ เขา สู อนัตตา ตาม กฎ 
ไตรลักษณ   แลว ปญญา เห็น แจง ใน ลม หายใจ จะ เกิด ขึ้น   ฉะนั้น จง 
ตาม ด ูลม หายใจ ไป จนกวา จะ ถงึ ความ สิน้ สดุ   แต ผู รู ไม จรงิ กลวั ตาย   
จึง กลับ มา เอา ลม หายใจ เขา สู รางกาย   ซึ่ง เปนการ ปฏิบัติ ธรรม ที่ 
ผิด ทาง   เชน เดียวกัน หาก มี อาการ ตัว โยก   ตอง กำหนด วา   “ โยก 
หนอ   ๆๆๆๆ ”   ไป เร่ือยๆ จนกวา อาการ ตัว โยก จะ ยุติ   ( ดับ )   แลว จึง 
ดึง จิต กลับ มา สู องค บริกรรม เดิม   ที่ ใช ใน การ พัฒนา จิต 
  ( ๓ ) .  ผู ใด มี บุญ อยู ใน ใจ   ปรารถนา แผ บุญ ให ใคร ยอม 
ทำได 
 ( ๔ ) .   วิธี บริหาร หน้ี เวร กรรม   ทำได ดังนี้ 
 ๑ .   เมื่อ หน้ี เวร กรรม ตาม ทัน   ( โรค ประจำ ตัว )   ตอง 
ยอมรับ ความ จริง วา   เคย ประพฤติ เบียดเบียน ผู อื่น มา กอน   และ 
ตอง ชดใช หน้ี เวร กรรม ไป เร่ือยๆ   จนกวา จะ หมด สิ้น 
 ๒ .   ทำบุญ ใหญ   ( ปฏิบัติ ธรรม )   แลว อุทิศ 
บุญ ใหญ ชดใช หน้ี กรรม 
  ๓ .   ทำความ ดี ทุก ขณะ ตื่น   เพ่ือ หนี หนี้ 
เวร กรรม ที่ ยัง ไม เกิด   มิ ให ตาม ทัน 
  ๔ .   หนี เขา นิพพาน 
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 ๔๑ .   ไมสามารถกำจัดมาร
 
 คำถาม  
  เรียน   อาจารย   ดร . สนอง 
  หนู ขอ เรียน ปรึกษา อาจารย เกี่ยว กับ อาการ ที่ เกิด ขึ้น 
จาก การ   นั่ง สมาธิ และ เดิน จงกรม คะ   คือ   หนู เริ่ม ปฏิบัติ ได 
ประมาณ  ๑  สัปดาห หลัง จาก ที่ กอน หนา นี้ เคย ปฏิบัติ ใน แนว พอง 
- ยุบ   กับ คุณ แม สิริ มา กอน เมื่อ ประมาณ   ๒ -๓  ป ที่ แลว   ซึ่ง หนู มี 
อาการ เวียน ศีรษะ   เหมือน อยู ใน เรือ หลัง ปฏิบัติ   เปน มา  ๕ - ๖   
วัน แลว คะ   ทำให ตอง เลิก นั่ง สมาธิ และ เดิน จงกรม ใน ชวง นี้ แลว 
หัน มา ใช วิธี ดู จิต กับ ดู กาย  แทน   แต อา การ เว่ีย น ศีรษะ กับ อาการ 
อึดอัด   ก็ ยัง ไม หาย ไป   จึง อยาก เรียน ปรึกษา อาจารย   เกี่ยว กับ วิธี 
การ ที่ จะ ทำให อาการ ที่ เปน อยู   ทุเลา เบา คลาย ลง ไป คะ   และ หนู 
ควร ปฏิบัติ ใน แนว ใด ดี คะ   จึง จะ เหมาะ กับ หนู คะ     

กราบ ขอบพระคุณ อาจารย คะ       
 
 คำ ตอบ 
 ทั้ง สอง แนวทาง ที่ ผู ถาม ปญหา นำ มา ใช พัฒนา จิต นั้น   ดี 
อยู แลว   เพียง แต ไม สามารถ กำจัด มาร   ( เวียน ศีรษะ  ,   อึดอัด)   
ให หมด ไป จาก ใจ ได   จึง ทำให การ ปฏิบัติ ธรรม ไม กาวหนา   ผู รู 
และ มี ประสบการณ ตรง ให กำหนด วา   “ เวียน ศีรษะ หนอ   ๆๆๆๆ”   
จนกวา อาการ เวียน ศีรษะ จะ ดับ ไป   เม่ือ รูสึก อึดอัด   ให กำหนด 
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วา   “อึดอัด หนอ  ๆๆๆๆ ”   ไป เร่ือยๆ จนกวา อาการ อึดอัด จะ ดับ 
ไป   แลว ดึง จิต กลับ มา สู องค ภาวนา เดิม   ผู ใด ทำ ตาม โดย ไม สงสัย   
คือ ไม ประพฤติ เปน น้ำ ชา ลน ถวย   และ เอา ความ เพียร   เอา สัจจะ 
มา เปน แรง สนับสนุน ได แลว   ปญหา ดัง กลาว จึง จะ หมด ไป ได 

 ๔๒ .   กึ่งนั่งกึ่งนอน
 
 คำถาม  
  ผม ยัง มี ขอ สงสัย ใน คำ ตอบ ของ อาจารย ครับ 
 ๑ .   ผม มี ปญหา ความ สงสัย ใน การ นั่ง สมาธิ ครับ  ผม นั่ง 
สมาธิ แลว   ลำ ตัว ผม จะ เอน ลง เร่ือยๆ   จน ตอง นอน ลง กับ พื้น  เคย 
ฝน   อดทน   ให ลำ ตัว เอน ลง   แลว จับจติ ที่ แผน หลัง วา เกิด อะไร   ก็ 
รูสึก กำ ลัง เกร็ง ไม มาก  และ เฝา ดู ตอ ไป   ลำ ตัว ก็ คาง ลอยๆ   กึ่ง นั่ง 
นอน   เหมือน จะ นอน แต ไม นอน ลง ไป   เพราะ   ลำ ตวั ลอ คอ ยู   จน สกั 
พัก ก็ นอน ลง   ผม ก็ ไม แนใจ วา   ควร จะ กำหนด จิต ใน ทา นั่ง ขัด สมาธิ   
ตอ   หรือ   จะ นอน ทา ศพ   เหมือน โยคะ   แลว จับ ลม หายใจ ดี ครับ   ? 

 คำ ตอบ 
  ( ๑ ) .   ขณะ ตัว เอน ลง   ให กำหนด วา   “ เอน หนอๆ ๆๆๆ  ”   ไป 
เรื่อยๆ   จนกวา อาการ เอน ลง ของ รางกาย ดับ ไป   แลว ดึง จิต กลับ 
มา สู องค บริกรรม เดิม ที่ ใช อยู 
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 ๔๓ .   ลำบากมาก
 
 คำถาม   
 ๑.  อาจารย ครับ   ผม ไม เขาใจ คำ วา  “ ดึง จิต ”   และ   “ องค 
บริกรรม เดิม ” 
  . . . . . .  “ดึง จิต กลับ มา สู องค บริกรรม เดิม ” . . . . . . . 
  ผม เขาใจ ดังนี้ ครับ   เม่ือ นอน ไป แลว ก็ กำหนด จิต   วา 
วิญญาณ ของ เรา อยาก กลับ มา นั่ง     
  [ ผม พยายาม นึง ถึง ขันธ หา   ถา ใช คำ ผิด รบกวน อาจารย 
ชวย แกไข ให ดวย ครับ ] 
 ก็ กำหนด อยาก นั่ง หนอ   อยาก นั่ง หนอ  เมื่อ นั่ง แลว ก็ นั่ง 
ให หลัง ตรง กำหนด ที่ ทอง พอง ยุบ เหมือน เดิม ใช ไหม ครับ 
 ๒ .   อาจารย ครับ   ผม ได สนทนา กับ นัก ปฏิบัติ บาง ทาน   
ซึ่ง เขา ได ผาน การ ภาวนา มา   สิ่ง ที่ เขา ปฏิบัติ   คือ   ภาวนา ละเอียด 
มาก ครับ   เชน   จะ ทาน ขาว   อยาก ทาน หนอๆ ๆ    มือ จับ ชอน หนอๆ 
ๆๆ   จึง จับ ชอน   ชอน เย็น หนอๆ ๆๆ  ยก แขน หนอ   เหยียด แขน 
หนอ   . . . ..   อาหาร ถึง ปาก   รู รส เผ็ด [ เวทนา ] หนอ . . . . [ สังขาร ] อาจ 
ปรุง แตง ไม ชอบ หนอ   แต ฟง ดู แลว นา จะ คลาย ที่   อาจารย เคย 
บรรยาย   ครับ [ อาจารย เคย บรรยาย ไว วา ตอน อยู กับ ทาน เจา คุณ 
โชดก   เวลา จะ ทาน ขาวคำ นึง   ลำบาก มาก ]   แต อาจารย ไม ได ให 
ราย ละเอียด วา ลำบาก มาก คือ อะไร  ผม เขาใจ วา ลำบาก เพราะ 
ตอง ฝก อยาง ที่ นัก ปฏิบัติ ผู นั้น ทำ ครับ  สิ่ง ที่ ผม ปฏิบัติ ก็ ทำ บาง ถา 
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การ งาน ไม ได รีบ ก็ จะ ภาวนา   แต ไม ทุก ขั้น ตอน เทา นัก ปฏิบัติ ผู นั้น  
หรือ บาง ครั้ง ก็ แค กำหนด รู วา ขณะ นั้น เกิด อะไร   กำลัง ทำ อะไร  
เชน   เขา ปาก [ ผิว กาย ใน ปาก สัมผัส   รับ รู สัมผัส ]  จะ เริ่ม เคี้ยว [ ก็ รู 
วา ใจ วิญญาณ   อยาก เร่ิม เคี้ยว ]  ผม ควร จะ ทำ อยางไร ดี ครับ   จะ 
ได มี แนวทาง เหมือน เสา ให ยึด เปน หลัก ครับ 

 กราบ ขอบพระคุณ ครับ 

คำ ตอบ 
  ( ๑ ) .   ไม กำหนด ตั้ง ทา นั่ง สมาธิ และ นอน ทา ศพ   ขณะ ที่ 
รางกาย กำลัง เอน ลง   ตอง กำหนด วา   “ เอน หนอๆ ๆๆ ”   ไป เรื่อยๆ   
จนกวา การ เอน ลง ของ รางกาย จะ ดับ ไป   เมื่อ การ เอนตัว ลง ดับ 
ไป   รางกาย ยัง คง นั่ง อยู ใน ทา นั่ง สมาธิ เหมือน เดิม 
   คำ วา   “ ดึง จิต  ”   หมาย ถึง   เอา จิต กลับ มา สู การ บริกรรม 
ดัง ที่ ทำ อยู ใน ครั้ง แรก 
   คำ วา   “ องค บริกรรม เดิม ”   หมาย ถึง   กรรมฐาน ที่ นำ มา 
ใช เปน องค ภาวนา ใน ครั้ง แรก   เชน   ใช คำ ภาวนา วา   “  พุท - โธ  ”   นั่น 
หมาย ถึง   องค บริกรรม เดิม 
  ( ๒ ) .   คำ วา   “ ลำบาก มาก  ”   หมาย ถึง   ตอง เอา จิต จดจอ 
อยู กับ ทุก อิริยาบถ ที่ กำลัง จะ เกิด ขึ้น   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา   ตอง ทำ 
ตาม ครู ผู สอน กรรมฐาน   ให ได ทุก อยาง ตาม ที่ ครู สอน   ผู ปฏิบัติ 
ธรรม ที่ ได มรรคผล กาวหนา   เขา ไม คิด อะไร อื่น   เพียง แต ทำ ตาม 
ที่ ครู บอก เทาน้ัน 
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  ๔๔.   ทุกขเพราะเห็นผิด
 
 คำถาม  
    กราบ เรียน   อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
   หน ูได ม ีโอกาส ไป ปฏบิตั ิวปิสสนา กรรมฐาน มา เม่ือ อาทติย 
ที ่  แลว   จรงิๆ ตัง้ใจ วา ป นี ้จะ ไป อยู แลว แต ม ีทกุข ทาง ใจ เกดิ ขึน้   จาก 
ความ พรัด พราก ใน คน ที่รัก อยาง กะทันหัน   ( จาก เปน )   จึง เรง หา 
เวลา ไป ทันที ทันใด   ใน ขณะ ที่ อยู ที่ นั่น   ๗   คืน   ๘   วัน   ก็ มี ความ สงบ 
เกิด ขึ้น บาง   แต การ ปฏิบัติ ไม ได กาวหนา เหมือน คน อื่น   เชน   มี 
อาการ ฟุง   คดิ   อยู ขณะ เดิน จงกรม อยู เนืองๆ   ขณะ นัง่ สมาธ ิกไ็มม ี
สภาวะ ใด เกิด ขึ้น เปน พิเศษ   อาการ เหน็บ ชา ที่ ขา ก็ มี บาง   แต ไม ได 
รูสึก ปวด ทรมาน เหมือน ที่ คน อื่น รูสึก   อา การ ใดๆ ที่ แสดง วา เปน 
วิปสสนา นุ สา กิเลส   ก็ ไม เกิด   หลัง จาก ออก จาก คอรส ปฏิบัติ กลับ 
มา   ก็ ไม ได รูสึก โปรง โลง เบา สบาย อยาง ที่ อาจารย ผู สอน บอก ไว 
วา ควร จะ เกิด   เรียก ได วา กลับ มา เศรา โศก เหมือน เดิม 
   เหตุ แหง ทุกข นี้ เกิด มา เปน ครั้ง ที่ สอง แลว กับ คนๆ เดิม   
อาการ ทรมาน ใจ ยงั ม ีอยู ไม ตาง จาก ครัง้ แรก   สถานการณ ที ่เกดิ ก ็
ไมม ีความ แตก ตาง กนั เลย   ทำให หนู ม ีคำถาม ใน ใจ วา หน ูไป ทำกรรม 
ใด ไว กบั เขา มากมาย ขนาด ไหน   ความ ทกุข จงึ ไม เบา คลาย ซกั ท ี  ทกุ 
บลั ลงั ค ที ่นัง่ หน ูก ็อทุศิ สวน กศุล ให เขา   ทกุ เชา เย็น ที ่สวด มนต ขณะ 
ปฏิบัติ ก็ แผ เมตตา ให ดวย ความ ตั้งใจ ที่ จะ   อโหสิกรรม ตอ กัน ทุก 
ครั้ง   หนู ตั้ง จิต อธิษฐาน วา ขอ ให เกิด ปญญา แก หนู เพื่อ ที่ หนู จะ ได 
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ประจักษ เห็น การ   เกิด ดับ ของ ทุก สิ่ง   เพ่ือ ที่ จะ ได มอง เห็น อนิจจัง 
ของ ทุกข ครั้ง นี้ เชน กัน 
   ทำไม หนู ถึง รูสึก วา ตัว เอง เปน พวก ชอบ จม อยู กับ ความ 
ทุกข แหง   รัก   น้ำตา เออ ทน ได งาย แค คิดถึง ความ ทุกข   ลึกๆ 
เหมือน สงสาร   สมเพช ตัว เอง   ทั้งๆ ที่ ก็ มี ชีวิต ดาน อื่นๆ ที่ ดี ไม 
นอย   ไม วา จะ เปนสุข ภาพ   การ งาน   ครอบครัว   พอ แม   พี่ นอง   
ทำ อยางไร จึง จะ เปน ผู มี จิตใจ เขม แข็ง เบิก บาน   หนู มี โอกาส ได 
ทำบุญ เสมอ ใน หลาย รูป แบบ   เมื่อ มี ความ ไม สบายใจ ก็ อาศัย การ 
ทำบุญ เปน ทางออก 
   หนู ควร จะ ตอง ปฏิบัติ ตัวอยาง ไร เพิ่ม เติม เพื่อ ใหการ พน 
ทุกข ทาง ใจ เปน ไป ได เร็ว ขึ้น   ขอ ขอบพระคุณ ใน ความ กรุณา ของ 
อาจารย เปน อยาง สูง คะ 
 
  คำ ตอบ 
          หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค ทำให ปญหา หมด ไป   ควรนำ 
ตัว เอง ไป พิจารณา อสุภ ะ   ( Life   Museum  )   ที่ วัด พระบาท น้ำพุ   
จังหวัด ลพบุรี   แลว จะ รู วา ตัว เอง เห็น ผิด   ที่ เอา จิต 
ไป ผูกติด เปน ทาส อยู กับ สิ่ง ที่ ตา เห็น วา งาม   ซึ่ง 
ไมมี อยู จริง แท   พิจารณา ดู ซากศพ ที่ หอย แสดง 
ไว   จน เกิด เปน ความ เห็น ถูก ตาม ธรรม ขึ้น แลว   
ผู ถาม ปญหา   ยอม ตา แจง   เห็น ความ ทุกข ใจ ที่ 
เกิด ขึ้น   เปน เพราะ เรา โง เอง   . . .   ขออภัย พูด ตรง 
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๔๕ .  ปฏิบัติธรรมใหถูกทาง 
 
 คำถาม    
  กราบ เรียน พระ อาจารย 
   ( ขอ อนุ ญาต ิเรยีก พระ อาจารย นะ คะ เพราะ หน ูถอืวา ทาน 
เปน ผู สอน หนู ให รู ถึง ธรรมะ )   หนู ได มี โอกาส ไป เขา รวม กิจกรรม   
แสดง   ธรรม   ครั่ง ที่   ๑๗   ณ   หอ ประชุม   ธรรมศาสตร   หลัง จาก 
กลบั มา ก ็รูสกึ วา ตน ม ีสต ิขึน้ มา มาก   จาก ที ่คอื ทำ อะไร แลว ก ็ยดึ ตดิ 
ไป กับ ทุก สิ่ง ทุก อยาง   แต เดี๋ยว นี้ หนู ปลอย วาง ขึ้น เยอะ   และ หนู 
ก็ เคย คิด เลนๆ วา ถา วัน นึง หนู นั่ง สมาธิ   กำหนด จิต   แลว หนู จะ มี 
โอกาส ได เจอ กับ ทาน ทาง จิต หรือ ไม คะ   มัน ทำได จริง หรือ ไม   แลว 
ทาน มี สิ่ง ได พอที่ จะ แนะนำ หนู ได บาง คะ 

กราบ ขอบพระคุณ 
 
 คำ ตอบ 
 การ ปฏิบัติ ธรรม ที่ ถูก ทาง คือ   ปฏิบัติ สมถ ภาวนา   แลว 

จิต ตอง ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ปฏิบัติ วิปสสนา   แลว จิตตอง 
เกิด ปญญา เห็น แจง   ผู มี ปญญา เห็น แจง   เห็น 
สรรพ สิ่ง เกิด แลว ดับ   สรรพ สิ่ง จึง ไมใช ตัว ตน 
แทจริง   หรือ คือ ไมมี อยู จริง   จิต ปลอย วาง 
สรรพ สิ่ง   จิต เปน อิสระ จาก สรรพ สิ่ง   อยาง 
นี้ จึง จะ เรียก ได วา   ปฏิบัติ ธรรม ถูก ทาง 
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๔๖ .   ผูไมหวังเกิดอีก
 
  คำถาม 
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย คะ 
   ๑ .   ใจ ของ หน ูไม หวงั เกดิ อกี แลว ถา ม ีบารมี พอ ที ่จะ ปฎบิตั ิ
ให ถึง   เพราะ หนู เห็น ทุกข ของ การ เวียน วาย ตาย เกิด แลว   การ 
ผูกพัน ใน คน   ใน พอ   แม   พี่ นอง   สามี   ลูก   มี แต หวง   แต หนู โชด ดี ที่ 
เกิด มา เปน เด็ก   กำพรา   พอ   แม   บุญธรรม นำ มา เลี้ยง    ชีวิต ที่ ผาน 
มา หนัก ไป ใน ทาง ทุกข   ชวง   อายุ   ๓๐   ได ฝก ปฎิบัติ กรรมฐาน และ 
ศึกษา ธรรม    ป ที่ ผาน ได นั่ง กรรมฐาน นั่ง สมาธิ ผาน ไป สัก ครู   เห็น 
ถึง ขอ ที่ ทำให เรา ตอง ผูกพัน   คือ ศีล ขอ   ๓   ระหวาง หญิง และ ชาย   
ผาน ไป เห็น ถึง การ ปฎิ สนธิ เด็ก ที่ กำลัง เกิด เปน เหมือน ตัว ลูก ออด   
ผาน ไป อกี หนอย   เห็น การ แก   และ ตาย จาก นัง่ พยายาม พจิารณา ใน 
สมาธิ   ไม สามารถ หยุด การ รองไห ได   รอง แบบ สะ อกึ สะอ้ืน   มากๆ   
อยาก ถาม ทาน อา จารย วา สิง่ ที ่หน ูเห็น   และ ได รบั รู นัน่   มนั เปน การ 
ปฎิบัติ ที่ ถูก ทาง เปลา คะ 
   ๒ .   การ ทำ อา นา ปานสติ ไป สัก ครู ใน เกิด ความ สงบ แลว   
คอย   ภาวนา   พุธ โธ   นี้ ถูก ตอง ใชไหม คะ   เคย ไป ปฎิบัติ วัด อัมพวัน 
มา   จะ ไม ถนดั   หยุบ หนอ   พอง หนอ   แต จะ ชอบ เดิน จงกรม มาก คะ   
ชวย แนะนำ หนู ดวย คะ 
   ๓ .   แลว ถา เรา รู คู ของ เรา อยู ใน สถานะ เปน พระ ปฎิบัติ ดี   
ปฎิบัติ ชอบ   ทำให เรา ดวงตา เห็น ธรรม   แต เรา ไมมี จิตใจ ที่ จะ ทำให 
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ทาน ไม ได สราง บารม ีตอ   เพราะ ชาต ินี ้เรา ไม หวงั เกดิ และ พกู พนั กบั 
ใคร อีก แลว   ตาง คน ปฎิบัติ มรรค ผล นิพพาน ได หรือ เปลา   แลว ทำ 
อยางไร ถึง จะ กาว ผาน ไป ได คะ 
 ๔ .   ปกติ จะ ชอบ ไป ไหน มา ไหน คน เดียว   หรือ ทำบุญ กับ 
เพื่อ นที่ ปฎิบัติ ดวย กัน   แต รูสึก เสียใจ มาก เม่ือ ไม กี วัน มา นี้   ปกติ 
จะ ไป ทำบุญ ดวย กัน ใน กลุม   มี บาง ที่ ที่ เรา ไป แลว เรา ก็ มา เลา ให 
เคา ฟง   มี บาง ที่ ที่ เรา ชวน แลว ไมมี ใคร ไป เพราะ ไม อยาก ไป   แต 
เวลา เคา ชวน เรา ไป   เรา ไม อยาก ไป แต ตอง ไป   เพราะ วา ไม อยาก 
ขัด เคา   เพราะ ถา เรา ไม ไป เคา ก็ จะ ไม ได ไป สราง บารมี บาง   ที่ เรา 
ชวน เคา ดวย คำ พูด แบบ ไม ได คิด วา จะ ยัดเยียด ให เคา   เรา พูด วา 
เธอ ไป สิ   ดี นะ   ดี นะ   แลว เรา ก็ เลา ให เคา ฟง   แต เคา กลับ บอก เรา 
วา บาง ที่ เรา พูด เหมือน   บังคับ จัง   เคา ก็ ยก ตัวอยาง วา   เพ่ือน เคย 
พูด วา ของ ดี จริง ไม ตอง โฆษณา หรอก   เคา บอก วา ถา อยาก ไป พูด 
แลวไป เอง   หนู รูสึก วา หนู ไม ได ตั้ง ใจ ที่ จะ พูด แบบ ซ้ำ กัน แค เลา ให 
ฟง ไม ได รูสกึ วา   เคา ตอง ไป   แต ถา ไป ดวย กัน ก็ ดี จะ ทำบุญ ดวย กัน   
พูด เพราะ กำลัง เบิก บาน ใน บุญ ทื่ ไป ทำ มา 
   รบกวน ถาม อาจารย คะ   ถา เปน แบบ นี้ ทำ อยางไร เพื่อน 
สนทิ มาก ปฎบิตั ิธรรม ด ี  ปฎิบตั ิธรรม ชอบ   แลว ควร ขอ อโหสกิรรม 
ให เคา เปลา คะ   เพราะ เคา ไมรู วา เรา เสียใจ มาก แลว รองไห   การ ที่ 
ทำให คน จิตใจ กำลัง เบิก บาน ใน บุญ มา   เคา จะ บาป หรือ เปลา คะ 
รบกวน ดวย คะ 
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 คำ ตอบ 
           ( ๑ ) .   สิ่ง ที่ ผู ถาม ได เห็น และ ได รับ รู   นั่น คือ สิ่ง ที่ ผูกมัด ใจ 
สัตว ไม ให พน จาก กามภพ   ซึ่ง ยัง ตอง เสวย ความ ทุกข ที่ เกิด จาก 
กาม   ผู ใด ปรารถนา นำพา ชีวิต ให พน ไป จาก ความ ทุกข   ตอง ไม 
เอา จิต เขาไป เปน ทาส ของ สิ่ง ที่ เห็น   ตรง กัน ขาม   ตอง พัฒนา จิต   
(วิปสสนา ภาวนา)   จน เกิด ปญญา เห็น แจง   แลว ใช ปญญา เห็น 
แจง กำจัด สังโยชน สาม ตัว แรก   ( สักกาย ทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สี ลัพพต 
ปรามาส )   ให หมด ไป จาก ใจ ได เมื่อ ใด แลว   จึง จะ ถือ ได วา ปฏิบัติ 
ธรรม ถูก ทาง 
   ( ๒ ) .   การ พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   ให ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   
ดวย การ กำหนด ลม หายใจ เขา วา   “ พุท ”   กำหนด ลม หายใจ ออก 
วา   “ โธ ”   เรียก การ ปฏิบัติ เชน นี้   อา นา ปานั ส สติ   หรือ นิยม เขียน 
วา   อานา ปาน สติ   การ ปฏิบัติ สมถ ภาวนา ให จิต ตั้ง มั่น ได เร็ว และ 
ยาวนาน   ตอง เลือก บท กรรมฐาน ที่ เหมาะ กับ จริต ของ ผู ปฏิบัติ 
   ( ๓ ) .   ผู ใด ปฏิบัติ ธรรม จน สามารถ กำจัด สังโยชน หา   
(สักกาย ทิฏฐ ิ  วิจิกิจฉา   สี ลัพพต ปรามาส   กาม ราคะ   และ ปฏิฆะ)   
ได แลว   ผู นัน้ ยอม ม ีจติ เปน อสิระ จาก ใคร ผู ใด   ตรง กนั ขาม   ม ีจติ มุง 
ตรง สู ความ พน ไป จาก ทุกข ทั้ง ปวง   ฉะน้ัน ผู ปรารถนา นำพา ชีวิต 
ไป ใน แนว นี้   ตอง พัฒนา ปญญา เห็น แจง ให เกิด ขึ้น   แลว ใช ปญญา 
เห็น แจง กำจัด สังโยชน ทั้ง สิบ ตัว ให หมด ไป จาก ใจ   โดย มี อิทธิ บาท   
๔   เปน เคร่ือง สนับสนุน 
 ( ๔ ) .   ปญหา นี้ แกไข ได   โดย พัฒนา ตัว เอง ให มี ศีล   มี ธรรม 
คุมครอง ใจ   คน ที ่เขา มา ใกล และ สนทนา ดวย ยอม เกดิ ศรทัธา   เมือ่ 
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ความ ศรทัธา เกิด ขึน้ แลว   และ เขา เปด ทาง ให เรา ชวน เขา ไป ทำบญุ 
ดวย   เมื่อ นั้น เรา จึง มี สิทธิ์ ชักชวน เขา ไป ทำบุญ โดย ไม ตอง พูด ซ้ำ   
เมื่อ ชวน แลว   เขา จะ ไป หรือ ไม ไป   เปน สิทธิ ของ เขา   ผู รู จริง ไม 
เซาซี้   หรือ บังคับ ใจ ให เขา ตอง ไป ดวย   ผู ใด ไม สบายใจ ถือวา ผู นั้น 
มี บาป เกิด ขึ้น   เชน เดียวกัน   ผู ใด เอา จิต ไป คิด ใน เรื่อง ของ คน อื่น   
แลว ทำให ตัว เอง ไม สบายใจ   ผู นั้น มี บาป เกิด ขึ้น 
       
 
  ๔๗ .   สิวบนใบหนา
 
 คำถาม  
  กราบ เรียน   อาจารย   ดร .   สนอง   ครับ 
 ผม มี คำถาม เกี่ยว กับ ราค จริต ที่ แก ไม หาย ครับ   เดิมผม 
เปน คน หนาตา พอใช ได   ผูใหญ เห็น มัก เมตตา   เพศ ตรง ขาม ก็ พอ 
มี มา สนใจ ครับ   แต มา วัน หน่ึง   โรค สิว บน ใบหนา ก็ เกิด ขึ้น จนถึง 
ปจจุบัน   เร้ือรัง มา   ๔   ป แลว ครับ   แรก   ๆ    ก็ รักษา โดย ไป หา หมอ   
แต ผม วา มัน เร้ือรัง มา นาน   จน คิด วา อาจ เปน โรค เวร โรค กรรม 

ก็ได   ผม พอ จะ  ทราบ วา วิธี หนึ่ง คือ ปลง ให ได จึง หัน 
มา สนใจ ธรรมะ   แต จิต ยัง ทุกข อยู เหลือ เกิน  
บาง วัน จิต ไป ยึด จน นั่ง สมาธิ ไม ได   ผม จึง 
ขอ ความ กรุณา อาจารย ชวย หา หนทาง ที่ 
ถูก ตอง และ ถูก ตรง ให อาการ ทุ เลา หรือ 
หายขาด ได ก็ จะ ขอบพระคุณ อยาง สูง ครับ 
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 ผม เอง ยัง ไม ทราบ ดวย ตนเอง จริง   ๆ    วา สวรรค นรก มี 
จริง หรือ ไม   หาก มี จริง ผม ขอ บุญ ที่ ทำ มา ใน อดีต   ปจจุบัน   และ ที่ 
จะ ทำ ใน อนาคต ชวย สง ผม ไป ให ได พบ กับ อาจารย สัก ครั้ง จะ บน 
โลก มนุษย หรือ สวรรค ก็ตาม   และ หาก วัน นั้น ราคจริต ของ ผม ยัง 
ไม หมด ไป   ขอ ให ได ฟง ธรรม จาก อาจารย จน จิต ไม ยึด กับ รูป อยาง 
นี้ ดวย เทอญ   สาธุ 

 ขอก ราบ ขอบ พระ คุญ อยาง สูง ยิ่ง ครับ 
 
 คำ ตอบ 
        วิธี แก ปญหา ได อยาง ถูก ตรง ที่สุด   คือ   ปฏิบัติ ธรรม   
(วิปสสนา ภาวนา )   จน เกิด ปญญา เห็น แจง   แลว ใช ปญญา เห็น แจง 
พิจารณา ขันธ   ๕   ( รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   และ วิญญาณ)   จน 
เห็น วา   เปน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ จริง   เมื่อ ขันธ   ๕   ดับ   รางกาย 
ไมมี ตัว ตน ไมมี   ใบหนา ของ ตัว ก็ ไมมี   เม่ือ หนา ของ ตน ไมมี อยู จริง   
สิว บน ใบหนา   ยอม ไมมี ตาม ไป ดวย   ผู ใด เห็น แจง เชน นี้   ปญหา 
เรื่อง สิว ขึ้น ที่ ใบหนา   ยอม ไม เขา มาก วน ใจ   คือ   หายขาด อยาง สิ้น 
เชิง 
  ผู ใด ปรารถนา เห็น นรก   ปรารถนา เห็น สวรรค   ผู นั้น ตอง 
พัฒนา จิต   จน ตั้ง มั่น เปน สมาธิ แนว แน   ( อัป ปนา สมาธิ )   หรือ เรียก 
วา   สมาธิ ระดับ ฌาน   เม่ือ ถอน จิต ออก จาก ฌาน   แลว อธิษฐาน ขอ 
เห็น นรก   ขอ เห็น สวรรค   ตา ทิพย   ( ทิพ พจักขุ )   ยอม สัมผัส กับ สิ่ง ที่ 
ปรารถนา นั้น ได   . . .   พิสูจน ไหม ครับ 
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      และ เชน เดียวกัน   ปรารถนา พบ กับ อาจารย   ของ ตัว   
ตอง ทำเหตุ ให ตรง   คือ   เอา ศีล   ๕   คุม ใจ   และ มี สัจจะ คุม ใจ อยู ทุก 
ขณะ ตื่น   แลว อธิษฐาน ขอ พบ อาจารย ของ ตัว เอง   เมื่อ ใด ที่ เหตุ 
ปจจัย ลงตัว   ความ สมปรารถนา ยอม เกิด เปน จริง ได 
 

  ๔๘ .  ชอบคิดในสิ่งไมดี 
 
 คำถาม
   อยาก สอบถาม ปญหา ธรรม กบั   อาจารย ดร . สนอง   ว รอุไร   
ครับ 
   อยาก สอบถาม ปญหา เกี่ยว กับ ความ คิด ครับ   คือ ผม มี 
ความ ทุกข ที่ เกิด จาก ความ คิด   คือ ผม ชอบ ปฏิบัติ ธรรม ไหว พระ 
สวด มนต   และ พยายาม คุม ความ คิด ให คิด แต ใน สิ่ง ที่ ดี   ๆ    แต 
ควบคุม ไม คอย ได คือ   จิต ชอบ คิด ใน สิ่ง ที่ ไม ดี ใน สิง ที่ ไม อยาก คิด   
พอ คิด ใน สิ่ง ที่ ไม ดี   จิต ก็ ไป พะวง กับ ความ คิด ที่ ไม ดี เหลา นั้น เชน 
กลัว บาป กับ ความ คิด นั้น ทำให   ฟุงซาน ไป ใหญ   กวา จะ กลับ มา ได 
ก็ หา วิธี แก ตั้ง นาน 
   อยาก ถาม อาจารย วา   ถา เรา คิด ใน สิ่ง ที่ ไม ดี ซึ่ง เรา ไม 
อยาก คิด แต ควบคุม ไมทัน ทำให คิด เลย เถิด ไป    เรา จะ บาป กับ 
ความ คิด   ที่ ไม ดี เหลา นั้น มาก ไหม   และ จะ มี วิธี การ แกไข อยางไร   
ให คิด แต ใน สิ่ง ที่ ดีๆ   และ เปน บุญ   ครับ ผม     

     ขอบคุณ   อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   มาก ครับ 
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คำ ตอบ 
   บาป มาก หรือ บาป นอย   ขึ้น อยู กับ ความ ยาวนาน ของ 
ความ คิด ไม ดี   ถา คิด ไม ดียา วนา นมาก   ก็ บาป มาก   วิธี แกไข คือ   ทุก 
ครั้ง ที่ ความ คิด ไม ดี เกิด ขึ้น   ตอง บริกรรม วา   “ คิด หนอๆ ๆๆๆ ”   ไป 
เรือ่ยๆ จนกวา ความ คดิ ไม ด ีจะ ดบั ไป   หาก ผู ถาม ปญหา ไม ทำตัว เปน 
นำ้ ชา ลน ถวย   ม ีสจัจะ   ม ีความ เพยีร   ทำ ตาม คำ ชีแ้นะ   ความ สำเรจ็ 
ใน การ แก ปญหา คิด ไม ดี   ยอม เกิด ขึ้น 
       
 
 ๔๙ .  สีลัพพตปรามาส 
 
 คำถาม
   กราบ เรยีน ทาน อาจารย   ดร . สนอง  ว รอุ ไร   ที ่เคารพ อยาง 
สูง 
   เรื่อง   สี ลัพพต ปรามาส   เทา ที่ กระผม ทราบ จาก ทาน 
อาจารย   และ ตาม บทความ ทั่วไป   คือ ความ ยึด มั่น ถือ มั่น อยู ใน สิ่ง 
ศกัดิส์ทิธิ ์หรือ ศลี พรต ภายนอก พระพุทธ ศาสนา   ใน เรือ่ง นี ้กระผม 
มี ความ ไม มั่นใจ ใน เร่ือง การก ราบ ไหว อยาง   เชน   การ เขา รวม พิธี 
ไหว ศาลหลกัเมอืง   หรอื ไหว รปู ปน บคุคล สำคญั ตาง  ๆ    ใน บาน เมอืง       
กระผม ขอ รบกวน ให ทาน อาจารย กรุณา ให ความ กระจาง ใน เรือ่ง นี ้
ดวย ครับ   วา เรา ไหว อะไร   ถา จำเปน ตอง ไหว    ตอง ทำ อยางไร 
   กระผม ขอก ราบ ขอบพระคุณ   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   
เปน อยาง สูง ครับ 
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 คำ ตอบ 
           ส ีลพัพต ปรามาส   เปน กเิลส ตวั หนึง่ ที ่ผกูมดั ใจ   ( สงัโยชน )   
สตัว บคุคล   ให เวยีน ตาย - เกิด ใน วฏัสงสาร   ซึง่ อรยิบุคคล สามารถ 
เวน ได แลว คือ 
   ๑ .   ไม ประพฤต ิตน เหมือน อยาง โค   ( โค วตัร )   คอื   กนิ หญา   
แลว คิด วา เปน ทาง นำพา ชีวิต เขา ถึง วิมุตติ ธรรม 
   ๒ .    ไม ประพฤต ิตน เปน เหมือน อยาง สนุขั   ( กกุกรุ วตัร )   คอื   
กิน อาหาร สกปรก   เสพ กาม   และ ทอง เที่ยว ไป ใน ที่ ตางๆ   แลว คิด 
วา เปน ทาง นำพา ชีวิต เขา ถึง วิมุตติ ธรรม 
   ๓ .   ไม ประพฤติ ตน   นุง ลม หม ฟา   ( ชี เปลือย )   อด อาหาร   
มี กิน บาง   ไม กิน บาง   แลว คิด วา เปน ทาง นำพา ชีวิต เขา ถึง วิมุตติ 
ธรรม 
   ๔ .    ไม ประพฤต ิกสณิ ภาวนา   จน สามารถ เขา ฌาน สมาบตั ิ
ได เพียง อยาง เดียว   แลว คิด วา เปน ทาง นำพา ชีวิต เขา ถึง วิมุตติ 
ธรรม 
   ๕ .   ไม ประพฤต ิสวด มนต   ออนวอน ผู ม ีอำนาจ ยิง่ ใหญ   คอื   
พระเจา ผู สราง โลก   ให ประทาน ความ สุข ที่ เปน นิ รัน ดร ให 
   ตรง กัน ขาม   ปุถุชน ที่ ประกอบ พิธีกรรม   กราบ ไหว บูชา 
สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์   เชน   รูป ปน ของ บุคคล   ศาลหลักเมือง   ไม เรียก วา 
เปน สี ลัพพต ปรามาส   เพราะ มิได ปรารถนา ความ หลุด พน   แต 
เรียก วา เปนการ แสดง ความ เคารพ กราบ ไหว   บูชา ผู ที่ ควร บูชา   
ซึ่ง ถือวา เปน มงคล ชีวิต   ( ปูชา   จะ   ปู ชะ นี ยานั ง   เอ ตัง มัง   คะ ละ 
มุตตะมัง) 
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๕๐ .   แมแทกับแมบุญธรรม
 
 คำถาม 
  กราบ เรียน อาจารย สนอง ที่ เคารพ อยาง สูง 
 เรียน ถาม คะ   วา ระหวาง แม ผู ให กำเนิด ซึ่ง เลี้ยง ลูก ได แค   
๓ - ๔   เดือน   แลว ลูก ก็ ตอง ระ หก ระ เห เรรอน ไป ตาม บาน ญาติ และ 
ไมใช ญาติ   มา ประมาณ  ๖ - ๗   ป   แลว แม บุญธรรม ซึ่ง เปน พี่ สาว 
ของ พอ รับ มา เลี้ยง   สง เสีย อยาง ดี   แต ระหวาง ที่ เรา เติบโต อยู 
กับ แม บุญธรรม   แม แทๆ มาร บก วน บีบ คั้น ตลอด   ซึ่ง หนู เกลียด 
แม ตัว เองมากๆ   และ ไม เคย เรียก แม จะ เรียก นา มา ตลอด   ตอน ที่ 
แม เเทๆ มี หนู   แก อายุ แค   ๑๔ - ๑๕   ป   แม ของ หนู คน นี้ เปน ผู หญิง ใจ 
รายมากๆ   เเก มี ลูก ของ ตัว เอง ดวย   แต ลูก ทิ้ง ไม ดูแล   ไม สง เสีย   
สามี ตาย   ชีวิต ย่ำ แย มากๆ   พอ หนู เห็น อยาง นั้น ก็ อด ที่ จะ สง เสีย 
ไม ได   แบบ ไม เต็มใจ   แถม ยัง ตอง สง เสีย ลูก ของ นอง ชาย คนละ 
พอ อีก   สวน แม บุญธรรม หนู ไม เคย ตอง สง เสีย หรือ วา ชวย เหลือ 
อะไร เลย   ตัว หนู เอง มา ทุม ให กับ แม แทๆ   ตัว ของ แม แทๆ   แก 
ทำกรรม ไม ดี เยอะ มากๆ   ชวง  ๔ - ๕   ป มา นี้   กรรม เริ่ม ตาม สนอง 
แลว คะ   ตัว เอง เปน เบา หวาน   แลว ตาม มา หลายๆ โรค   ที่ สำคัญ พา 
คน และ ลูกสาว ตัว เอง ไป ทำแทง  ๓ - ๔   คน   สวน ตัว แก   ตอน นี้ เปน 
มะเร็ง มดลูก ระยะ ที่ สอง   ตัด มดลูก และ ตอม น้ำ เหลือง ซึ่ง แผล ไม 
ติด น้ำ เหลือง ไหล เต็ม ทอง   หนู ก็ ไมรู จะ ชวย ยัง ไง   ได แค แนะนำ ให 
สวด มนต นั่ง สมาธิ   ตัว แก ทรมาน มาก   หนู พยายาม จะ ให กำลังใจ 
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ตัว เอง วา   เรา ทำบุญ เพื่อ สราง บารมี สราง บุญ ให กับ ตัว เอง เพ่ือ 
จะ ได พา ติดตัว ไป ชาติ หนา   แม บุญธรรม เรา ไม คอย ได ชวย เหลือ 
หรือ ตอบแทน บุญ คุณ เลย   เพราะ ตัว หนู เอง อยู เมือง นอก   สวน 
แม แทๆ หนู สง เงิน ไป ทั้ง รักษา   กิน อยู   สง เด็ก เรียน   ๒   คน  ( คือ ลูก 
ของ นอง ชาย คนละ พอ   เรียน ม.   ๒   นอกจาก สง เสริม เรื่อง เรียน 
แลว   หนู ให เด็ก บวช เณร ตอน ปด เทอม   สวน ชวง เรียน ให สวด มนต 
นั่ง สมาธิ   เชา - เย็น   อีก คน นอง สาว คน ละเเม เรียน พยาบาล ) สวน 
ตัว หนู เอง ไมมี เหลือ เทา ไหร   ไมมี สง ให แม บญุธรรม เลย   แต ทาน ก็ 
ไม เคย เดือด รอน เร่ือง เงิน   อาจ จะ ป หน่ึง สัก ครั้ง สอง ครั้ง 
  ปญหา ของ หนู ที ่คดิ มา ตลอด คอื   หนู เปน คน อกตัญู   คน 
ที ่เลีย้ง เรา มา เรา ไม เคย ตอบแทน บญุ คณุ   สวน คน ที ่ไม เคย ด ีกบั เรา   
แต เปน ผู กำเนิด   เรา ตอง มา สง เสีย ชวย เหลือ   หนู คิด บาง ครั้ง วา   
ทำไม เรา ไม เปน คน ใจดำ นะ   นา จะ มอง ขาม ไป เหมือน คน ใจราย   
แก ถูก ลูก ทิ้ง เพราะ แก เปน แม ที่ ใจราย มาก ( เลี้ยง ลูก ดวย มือ ดวย 
เทา   แลว อาง วา   รัก ลูก ) เปน ครอบครัว มิจฉาทิฐิ ทั้ง ครอบครัว 
   อยาก จะ ถาม อาจารย คะ   บาง ครัง้ ที ่หน ูสง เสยี ให แม ผู ให 
กำเนิด   ไม คอย เต็มใจ นัก   หนู คง ไม ได บุญ ใช ไหม คะ   สง เงิน ที   หมื่น 
ถงึ หา หมืน่   เงนิ ขนาด นี ้บาง ครัง้ ทำใจ ไม ได คะ   ตวั เอง ใช ไม ถงึ หา พนั 
ตอ เดือน เลย   ทอ คะ   แต พอ คิด บวก   วา ดี เหมือน กัน   เขา อยู เขา มา 
เพือ่ ให เรา สราง บารม ี  แต จะ ไม ได บญุ ก ็ตรง ไม ยนิดี ใน ตอน กอน ทำ   
ขณะ ทำ   แต พอ เห็น ผล เปน ยินดี หลัง ทำ 

  ขอ ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 
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 คำ ตอบ 
  แม ผู ให กำเนิด ชวีติ   แม จะ ไม ได เลีย้ง ด ูลกู ก ็ถอืวา   เปน ผู ม ี
คุณ   ให เรา ได รูป นาม มา ใช สราง บุญ สราง บารมี   การ ดูแล แม ผู ให 
กำเนิด ดวย การ สง เงิน ให ใช   ถือวา เปน ความ กตัญู กตเวที อยาง 
หนึ่ง ที่ ลูก สามารถ ทำได   แต กอน ที่ จะ สง เงิน ให   ตอง มี ศรัทธา วา 
แม เปน ผู ม ีบญุ คณุ ให ชวีติ แก เรา   ขณะ สง เงนิ ตอง สง ให ดวย ความ 
ตั้งใจ   และ เม่ือ สง เงิน ให แม แลว มี ความ สบายใจ   ถา ทำได อยาง ที่ 
กลาว มา นี้ ถือ ได วา   ผู ถาม ปญหา ได สราง และ สั่งสม บุญ เต็ม รอย 
ให กับ ตัว เอง แลว 
   สวน แม ที่ อุปการ เลี้ยง ดู เรา มา จน เติบ ใหญ   หาก ลูก เลี้ยง 
หวงั ความ เจริญ ใน ชวีติ   ตอง ประพฤต ิตอบแทน คณุ แม เลีย้ง   ดวย 
การ ทำตัว เปน คน ดี   มี ศีล   มี ธรรม คุมครอง ใจ   ทำให ทาน สบายใจ 
ดวย ทำตวั ให ม ีชวีติ มัน่คง   ก ็ถอื ได วา เปนการ ตอบแทน อปุการ คณุ 
ทาน แลว 
   เร่ือง วิบาก กรรม ของ แม ผู ให กำเนิด   ทาน 
เปน ครู สอน ลูก ไม ให ทำ อยาง ทาน   แลว เรา จะ ไม 
วิบัติ เชน ทาน   ฉะนั้น จง ดู เร่ือง นี้ ให ออก   ชวย 
เหลือ เทา ที่ สามารถ ชวย ได   เร่ือง ใด ชวย ไม ได 
ตอง ปลอย วาง   โดย ถือวา เปน ผล ของ อกุศล 
กรรม ที ่ทาน ทำ ของ ทาน เอง   ผู รู ใน พทุธ ศาสนา 
ประพฤติ เชน นี้ 
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๕๑ .   ณ ปาวาลเจดีย
 
 คำถาม 
   กราบ สวัสดี ครับ ครู สนอง 
   ผม ได อาน คำ ตอบ ชี้แนะ ของ ครู ที่ มี คา มหาศาล ตอ การ 
ปฏิบัติ ธรรม ของ ผม   ผม ยัง มี ความ สงสัย ตอ ไป วา 
   ๑ .   “ การ ยาง กาว ของ เทา   หาก ผู ถาม ปญหา เอา จิต ไป 
จดจอ อยู กับ การ กาว เดิน   หรือ มี จิต จดจอ อยู กับ อิริยาบถ ยอย 
อื่น ใด   ถือ ได วา เปนการ เจริญ สติ ”   ครู สนอง หมาย ถึง หาก ผม จะ 
เดิน ดวย จังหวะ ปกติ   แต ใจ ผม จดจอ กับ บท สวด ระหวาง เดิน   ผม 
ก็ สามารถ เจริญ สติ ทำ สมาธิ ได ใช ไหม ครับ โดยท่ี ผม ไม ได กำหนด 
อิริยาบถ ใน การ เดิน เลย   ถือ เปนการ เจริญ สติ หรือ ไม ครับ   ผม ไม 
เคย เดิน จง กลม เปน จริง เปน จัง   ผม ชอบ เดิน จังหวะ ปกติ มากกวา   
ผม เปน คน ชอบ เดิน มากๆ   เดิน ได นานๆ   เดิน วน ไป มา ใน ที่ แคบๆ ได 
หรือ แม กระท่ัง เดิน วน เปน วงกลม ปด   ผม ชอบ เดิน เม่ือ ผม จะ ใช 
ความ คิด   ผม ผิด ปกติ จาก คน อื่น ไหม ครับ 
   ๒ .   เพราะ หลัง จาก ภาระ การ งาน เสร็จ สิ้น ลง   ผม จะ ใช 
เวลา วิ่ง มาก แม กระท่ัง วาย น้ำ   ประมาณ   ๑   ชั่วโมง   โดย เฉพาะ วิ่ง   
ผม วิ่ง เปน   ๑๐   กิโลเมตร   ผม จึง สามารถ ทอง บท สวดฯ   ได หลาย 
จบ   ผม เปน คน ชอบ ออก กำลัง กาย   โดย หาก ผม ไม โหลด ไฟล เสียง 
มา ฟง ใน มือ ถือ ขณะ ออก กำลัง กาย   ผม ก็ จะ ทอง บท สวด ระหวาง 
กิจกรรม ดัง กลาว ดวย   เปนการ ทำ สมาธิ อยาง หนึ่ง ได ใช ไหม ครับ 
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  ๓ .   ผม ได ฟง และ อาน เรือ่ง อานนท   พทุธ อนชุา   ม ีตอน หนึง่ 
กลาว วา   พระ พุทธะ เจา ตัดสิน พระทัย วา จะ ปรินิพพาน ที่ ปา วาล 
เจดยี   เมือง ไพ สาล ี  กลาว กบั พระ อานนท วา   “ หาก บคุคล ใด ได เจรญิ 
อิทธิ บาท   ๔   ประการ   และ บุคคล นั้น มี ความ สามารถ ให มีอายุ ยืน 
ได ถงึ   ๑   กปั ป หรือ มากกวา นัน้   ก ็จะ ม ีชวีติ ยนืยาว ได สมปรารถนา”   
และ มี อีก คร้ัง หน่ึง ที่ พระองค ทรง อาพาธ หนัก   หลัง ฉัน อาหาร ที่ 
นาย จนุ ทะ มา ถวาย   พระองค ตรัส วา ได ใช อทิธ ิบาท   ๔   จงึ สามารถ 
ประทงั อาการ อาพาธ ได   ผม อยาก ทราบ วา   ความ หมาย เปน เชน ไร 
ครบั   ฉนัทะ   วริยิะ   จติ ตะ   วมิงัสา   เก่ียวของ อยางไร กบั เหตกุารณ 
ทั้ง สอง อยาง นี้ ครับ   หาก ใช เปน เรื่อง การ งาน ผม ยัง พอ เขาใจ ได 
มากกวา ครับ   ทำไม พระพุทธเจา ใช อิทธิ บาท   ๔   จึง มี ผล ตอ การ 
กำหนด ชีวิต ยืนยาว และ การ อาพาธ ได ครับ 
   ๔ .   ผม สงสัย คำ   ๒   คำ   คือ   กิเลส กับ ตัณหา ครับ   ๒   คำ 
นี้ มี ความ สัมพันธ เกี่ยวของ กัน อยางไร ครับ   เห็น คน ชอบ พูด ติด 
กัน วา กิเลส ตัณหา   ใน บท สวด พระ ธัมม จักร   ผม ทอง ใจความ แปล 
มา ได วา   ตัณหา เปน เหตุ ให เกิด ทุกข   แลว   ทำไม พระ พุทธะ องค ไม 
กลาว ถึง กิเลส ใน สมุทัย ครับ 
  ป . ล .   ผม จะ เจริญ รอย ตาม ครู สนอง ครับ   ผม คิด เชน ครู 
สนอง วาการ เดนิ ไม กวาดตา มอง สิง่ ภายนอก อืน่ มากกวา การ เดนิ 
ตาม รอย ทาง เพื่อ ไป สู จุด หมาย เปนการ ทำ จิตใจ ให มี สมาธิ ไม ปรุง 
แตง   ผม ใช วิธี นี้   เพื่อ ลดละ การ ปรุง แตง โดย ตา   จน มี วัน หนึ่ง ผม 
หยิบ เหรียญ   ๑๐   บาท เพื่อ ไป จาย คา วาย น้ำ   ( ถัด จาก วัน ที่ ลืม ของ 
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ที่ สระ น้ำ นะ ครับ )   แต เพราะ ผม เตรียม แบก อาหาร เม็ด สุนัข แมว 
ไป เลี้ยง ที่ สระ   และ กระติก น้ำ พรอม อุปกรณ วาย น้ำ ออก จาก รถ   
จน ผม ไม ทราบ วา ทำ เหรียญ ตก ตอน ไหน   ใจ คิด วา ตกใน รถ   เลย 
ไม สนใจ ไป หยิบ เหรียญ ใหม มา   ผาน ไป   ๑   วัน   ๑   คืน   เต็มๆ   เปน 
เพราะ ผม เดิน กม หนา มอง แต พื้น นี่ แหละ ครับ   ผม เจอ เหรียญ 
ของ ผม ตก ที่ๆ ผม จอด รถ ไว เม่ือ วาน   หลัง จาก วาย น้ำ เสร็จ แลว   
ผม แปลก ใจ และ ดีใจ นึก ขึ้น ได วา เปน เหรียญ เรา แนๆ   ที่ ทำ ตก ไว 
เมื่อเย็น วาน   ทั้งๆ ที่ๆ ตรง นั้น ทหาร และ คน ทั่วไป เดิน ผาน ไป มา 
ขวักไขว  แต เหรียญ ไม หาย ไป   ผม ขนลุก นดิ หน่ึง เมือ่ นกึ ขึน้ ได   และ 
นี ่คอื อานสิงส ของ การ เดนิ กม หนา มอง พืน้ หรอื ไม ครบั   ผม ยงั ตดิใจ 
กับ ตัว เอง ไม หาย ทำไม ผม ถึง ตอง ชอบ เดิน กม หนา มอง พื้น หนอ
 กราบ ขอบพระคุณ คุณครู ใน ความ กรุณา ธรรม ทาน 
เสมอ มา ตอ ผม นะ ครับ 
 
คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ผู ใด กาว เดิน ตาม ปรกติ   แลว เอา จิต ไป จดจอ อยู กับ 
บท มนต ที ่สวด   ถอืวา เปนการ เจรญิ สต ิได   ผู ถาม ปญหา เปน คน ชอบ 
เดิน   เมื่อ ใด ที่ เดิน แลว ทำให จิต เปน สมาธิ   สามารถ นำ กำลัง สมาธิ 
ไป ใช เปน ฐาน ให เกิด ปญญา   ( ความ คิด )   ได 
   คำ วา   “ ผดิ ปรกต ิ”   หมาย ถงึ   ไม เหมอืน เดมิ   หรอื ไม เหมอืน 
ที่ เคย เปน   ถา ผู ถาม ปญหา เปน คน ชอบ เดิน แลว คิด   ก็ ไม ถือวา ผิด 
ปรกติ   แต หาก นำ ไป เปรียบ เทียบ กับ คน อื่น ที่ ไมมี พฤติกรรม เชน นี้   
ถือวา ผิด ปรกติ ไป จาก คน อื่น ได 
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   ( ๒ ) .   อิริยาบถ ใด   เมื่อ นำ มา ใช บริกรรม แลว   ทำให จิต ตั้ง 
มั่น เปน สมาธิ ได   การนำ เอา อิริยาบถ นั้น มา ใช ฝก สมาธิ   ถือวา ไม 
ผิด 
   ( ๓ ) .   พระพุทธ โค ดม   เปน ผู มี อินทรีย พละ กลา แข็ง   เมื่อ 
นำ เอา อิทธิ บาท   ๔   มา ปฏิบัติ ดวย ใจ ที่ เขม แข็ง แลว   ยอม สามารถ 
ทน ตอ การ อาพาธ ได   แต พระ พุทธะ รับปาก กับ มาร วา จะ นิพพาน   
จึง ตอง เสด็จ ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน ไป   เม่ือ มีอายุ ขยั ได   ๘๐   ป   ทั้งๆ ที่ 
สามารถ ตั้ง ปรารถนา ให มีอายุ ยืนยาว ถึง หนึ่ง กัป ได   ก็ มิได ทำ เชน 
นั้น   ดวย รักษา สัจจะ ยิ่ง ชีวิต 
  ( ๔ ) .   คำ วา   “ กิเลส ”   หมาย ถึง   สิ่ง ที่ ทำให ใจ เศรา หมอง   
เชน   ความ โลภ   ความ โกรธ   ความ หลง   ฯลฯ   เมื่อ เกิด ขึ้น กับ ใจ 
ของ ผู ใด แลว   ยอม ทำให ใจขุน มัว เศรา หมอง   ซ้ำ ราย หาก กิเลส ทั้ง 
สาม ตัว ดัง กลาว   เขา มา มี อำนาจ เหนือ ใจ   ตาย แลว จิต วิญญาณ มี 
โอกาส ถูก พลัง ขอ งกิ เลศ ทั้ง สาม นั้น   ผลัก ดัน ให ไป เกิด เปน สัตว 
อยู ใน อบายภูมิ ได 
 สวน คำ วา   “ ตัณหา ”   หมาย ถึง   ความ อยาก   หรือ ความ 
ไม อยาก   เมื่อ เกิด ขึ้น กับ ใจ ของ ใคร ผู ใด แลว   ผู นั้น ยอม มี 
จิต ขุน มัว เศรา หมอง   ปฏิบัติ ธรรม แลว ไม สามารถ 
เขา ถึง ธรรม ที่ ปฏิบัติ ได   ดัง นั้น ตัณหา จึง เปน 
กิเลส ชนิด หน่ึง ดวย เชน กัน   ปุถุชน นิยม พูด 
สอง คำ นี้ ติด กัน วา   กิเลส ตัณหา   ซึ่ง หมาย ถึง   
ตัณหา เปน กิเลส นั่นเอง 
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 อนึ่ง   พระ พุทธะ ตรัส ไว ใน เร่ือง ของ ปฏิ จจ สมุป ปบา ทวา   
ทุกข ทั้ง หลาย อัน ไดแก   ทุกข ประจำ คือ   บุคคล มี การ เกิด เปน ทุกข   
มี การ แก เปน ทุกข   มี การ ตาย เปน ทุกข   และ ได ตรัส ถึง ทุกข จร   คือ   
ความ โศก   ความ คร่ำครวญ บน เพอ   ความ คับ แคน ใจ   ความ สิ้น 
หวัง   ฯลฯ   เหลา นี้ เปน ทุกข จร ที่ เกิด ขึ้น กับ ใจ   โดย สรุป แลว กลาว 
ได วา   บุคคล มี ทุกข ทาง กาย และ มี ทุกข ทาง ใจ   เกิด ขึ้น ดวย มี ความ 
ไมรู จริง   ( อวิชชา )   เปนตน เหตุ   ฉะนั้น ผู ถาม ปญหา   พึง นำ เอา ปฏิ 
จจ สมุป ปบาท   มา พิจารณา ให ถองแท   แลว จะ ทราบ ดวย ตัว เอง 
วา   ทำไม พระพุทธ องค จึง ไม กลาว ถึง กิเลส ใน สมุทัย 
 การ พบ เหรียญ   ๑๐   บาท   ที่ ทำ ตกหลน ไว   เปน อานิสงส ที่ 
เกิด จาก ศีล   ๕   โดย เฉพาะ ศีล ขอ   ๒   ที่ ผู ถาม ปญหา ยัง รักษา ไว ได   
รวม กับ อานิสงส ที่ เกิด จาก จิต มี สติ 
       
 
   ๕๒ .   อินทรียยังออน
 
 คำถาม
  สวัสดี คะ ทาน อาจารย 
  ดิฉัน ได มี ความ สนใจ ใน เร่ือง การ ปฏิบัติ ตน   เพ่ือ ให พน 
ทุกข และ มี ความ สุข ใน ปจจุบัน   และ วัน หนึ่ง ดิฉัน ได ฟง เสียง ธรรม 
ของ หลวง ปู ชา   ทาน กลาว คำ วา   “ อินทรีย มัน ยัง ออน ก็ พยาม 
ปฏิบัติ กัน ตอ ไป ”   คำ วา อนิทรีย ออน นี้ หมาย ถึง อะไร คะ   หมาย 
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รวม ถึง ทั้ง รางกาย และ จิตใจ   ของ บุคคล นั้น ทน ตอ สิ่ง เรา ตาง   ๆ  
ไม คอย ได ตอง ตก เปน ทาส มัน   ดิฉัน เขาใจ ถูก หรือ ไม   เปด อาน ใน 
หนังสือ ก็ ไม เขาใจ เพราะ บาง ที่ ก็ กลาว ถึง อินทรีย   ๕   พละ   ๕   เปน 
เรื่อง เดียวกัน หรือ ไม คะ 
 ขอ ขอบพระคุณ ทาน ลวง หนา   ที่ จะ ชวย ไขขอ ของใจ ให 
กับ ผู ที่ เบา ปญญา ใน เร่ือง นี้ 
 
 คำ ตอบ 
  คำ วา   “ อินทรีย ”   หมาย ถึง   สภาพ เปน ใหญ ใน การ ทำ 
หนาที่   เชน   หู เปน ใหญ ใน การ ไดยิน   ตา เปน ใหญ ใน การ เห็น   จมูก 
เปน ใหญ ใน การ สัมผัส กลิ่น   ฯลฯ   ซึ่ง ตาม ที่ กลาว นี้ หมาย ถึง   
อายตนะ ภายใน หก อยาง   ( หู   ตา   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ ) 
  อินทรีย   ๕   และ พละ   ๕   มี ความ หมาย เปน อยาง เดียวกัน   
คำ วา   “ พละ ”   หมาย ถึง   กำลัง ที่ ทำให ใจ เกิด เปน ความ เขม แข็ง 
มั่นคง   ซึ่ง ธรรม ที่ เปน ฝาย ตรง กัน ขาม จะ ครอบงำ ไม ได   เชน   
ความ ไม เช่ือ   ความ ขี้ เกียจ   ความ ประมาท   ความ ฟุงซาน   และ 
ความ หลง งมงาย   ไม สามารถ ครอบงำ   หรือ เขา 
มา มี อำนาจ เหนือ ใจ ของ ผู มี ศรัทธา   มี วิ ริยา   มี 
สติ   มี สมาธิ   มี ปญญา   ( เห็น ถูก ตาม ธรรม )   
กลา แข็ง ได   ฉะนั้น ที่ หลวง ปู ชา พูด วา   อินทรีย 
ยัง ออน   นั้น หมาย ถึง   พละ   ๕   ออน นั่นเอง 
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๕๓ .   ควรแกไขอยางไร
 
 คำถาม
   เรียน   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   โปรด ชี้ ทาง สวาง ให แก ชีวิต ดวย คะ   ทุก วัน นี้ หนู ได รักษา 
ศีล   ๕   และ พยายาม รักษา   กาย   วาจา   ใจ   ไม ให ทำราย ผู ใด   พรอม 
ทั้ง   รับ ใช พระครู บา รูป หน่ึง   ฝากตัว เปน ลูก ศิษย ทาน   คอย อยู 
ชวย งาน วัด และ ทาน ตลอด   นาน หลาย เดือน แลว   แต ชีวิต ทุก วัน 
นี้ การ ปฏิบัติ ยัง ไม กาวหนา   และ   ชีวิต ทาง โลก ก็ ยัง ไม ดี ขึ้น   ทั้งๆ ที่ 
พระครูบา ทาน มี เมตตา จิต ที่ สูง มาก คอย สั่ง สอน ดวย ดี มา ตลอด 
   อยาก เรียน สอบถาม วา หนู ควร แกไข   อยางไร ดี คะ   เพ่ือ 
ชีวิต ทาง โลก ของ หนู จะ ได ดี ขึ้น มากกวา นี้   เชน   เวลา ออก จาก 
สมาธิ หนู ควร อธิ ษฐาน จิต   กลาว ขอ เจริญ กาวหนา ใน หนาที่ การ 
งาน   อยางไร ดี คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   สิ่ง ที่ แกไข ได แลว ดี   คือ   พัฒนา จิต ตัว เอง ให มี คุณธรรม 
เหมือน กับ ที่ ครูบา ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง   เชน เดียวกัน หาก ผู ถาม 
ปญหา   ประสงค ความ เจริญ ใน หนาท่ี การ งาน   ตอง พัฒนา ตัว เอง 
ให เปน คน เกง และ ดี   คน เกง   คือ   คน ที่ มี ความ รู   มี ความ สามารถ 
เหนือ คน อื่น   คน ดี   คือ   คน ที่ มี คุณธรรม   สถิต อยู กับ ใจ ทุก ขณะ ตื่น   
คน ที่ มี คุณสมบัติ เชน นี้   เปน คน ที่ ประสบ ความ สำเร็จ ของ ชีวิต 
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 ๕๔ .   ทำวิจัยอยูที่ USA
 
 คำถาม
   เรียน   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม นาย กติต ิพงษ   พฒุ ขาว   อาย ุ  ๒๔   ป   ม ีคำถาม เกีย่ว กบั 
เรื่อง การ ปฏิบัติ กรรมฐาน รบกวน อาจารย ชวย ตอบ ดวย นะ ครับ   
คือ   ผม สนใจ การ ปฏิบัติ กรรมฐาน ครับ และ ผม ก็ เริ่ม ปฏิบัติ มา ได 
สัก พัก นึง แลว   ผม นั่ง สมาธิ อยาง เดียว นะ ครับ ไม ได เดิน จงกรม   
แต ได ทราบ มา วาการ ปฏิบัติ นั้น ควร จะ มี อาจารย ชวย แนะนำ จะ 
ได ให ผล เร็ว ขึ้น   และ ไม หลง ทาง หรือ ไม เปน อันตราย   แต ตอน นี้ 
ผม กำลัง ทำวิจัย อยู ที่   USA  ไมมี อาจารย คอย แนะนำ   ก็ เลย นั่ง 
ปฏบิตั ิไป เร่ือย   ไมรู วา ถกู หรอื ผดิ อยางไร และ จะ เปน อนัตราย หรอื 
เปลา ครับ   และ ระยะ หลัง มา นี้ รูสึก วา ตัว เอง นั่ง ได ไม นาน   ไมมี 
สมาธ ิเหมอืน ตอน เริม่ นัง่ ใหมๆ    คอื   ตอน เริม่ นัง่ ใหมๆ    ผม นัง่ ได เปน 
ชัว่โมง   แต ระยะ หลงั มา นี ้นัง่ ได ไม กี ่สบิ นาที ก ็ฟุง ซาน ไป หมด จน นัง่ 
ไม ได   ผม ควร แกไข อยางไร ครบั   รบกวน อาจารย ให คำ ปรกึษา ดวย 
นะ ครับ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
         ผู ใด หวัง ความ กาวหนา ใน การ พัฒนา จิต   ผู นั้น ตอง 
ประพฤติ ตน ให มี ศีล อยู ครบ และ เปน ศีล ที่ บริสุทธิ์   อยาง นอย ศีล   
๕   คมุ ใจ อยู ทกุ ขณะ ตืน่   แลว จงึ นำ ตวั เอง ไป พฒันา จติ ให ม ีสต ิ  ดวย 
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การ สวด มนต กอน นอน   หลัง สวด มนต แลว เสร็จ ให เจริญ อา นา 
ปาน สติ   ดวย การ หายใจ เขา กำหนด วา   “ พุท ”   หายใจ ออก กำหนด 
วา   “ โธ ”   ให จิต จดจอ อยู กับ ลม หายใจ เขา - ออก   นาน ประมาณ   ๓๐   
นาที   หรือ มากกวา   หลัง ประพฤต ิแลว เสร็จ   ตอง อุทิศ บุญ กุศล ให 
กับ เจา กรรม นายเวร ทุก ครั้ง   การ ประพฤติ ได ถูก ตรง   ยอม ทำให 
จิต เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ผู มี จิต เปน สมาธิ   ยอม มี ความถ่ี 
ของ คล่ืน สมอง เปน ระเบียบ   ซึง่ สง ผล ทำให ม ีความ จำ เพ่ิม มาก ขึน้   
การ ศึกษา เลา เรียน วิชาการ ทาง โลก จึง เขา ถึง ความ สำเร็จ ได งาย 
   ผู ใด ม ีศลี ที ่ขาด   ม ีศลี ทะลุ   ม ีศลี ดาง พรอย   และ ไม เอา ศลี 
มา คมุ ใจ   ความ ฟุงซาน ของ จติ จงึ เกดิ ขึน้ เปน ธรรมดา กบั ผู นัน้   ผู ใด 
มี ศีล ใน ลักษณะ ตรง กัน ขาม   ผู นั้น มี จิต เปน สมาธิ ได งาย 
     
 
 ๕๕ .   ทำงานในคาสิโน
 
 คำถาม
   กราบ สวัสดี อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม เคย อาน หนังสือ ของ อาจารย   เลม ปก เขียว ออนๆ 
เมื่อ ป ที่ แลว   พอ อาน หนังสือ ธรรมะ ก็ จะ เกิด แรง บันดาล ใจ   ที่ จะ 
ทำความ ดี มากๆ กลัว วา ตาย ไป จะ ไป ใน ที่ ไม ดีนะ ครับ 
   ขอ เร่ิม เร่ือง ที่ ผม จะ ถาม นะ ครับ 
  ปจจุบนั   ผม ได เดนิ ทาง มายงั สหรัฐอเมรกิา   และ ได ทำงาน 
ใน คา สิ โน ที่   รัฐ แค ล ลิ ฟ อร   โดย ทำงาน ให กับ บริษัท ที่ เปน เจา มือ ใน 
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คา สิ โน   หนาท่ี ผม ก็ คือ   คอย ดู การ แจก ไพ ของ คน แจก ไพ   ให เปน 
ไป ตาม กฏิ กา   และ คอย ดู วา คน แจก ไพ   รับ และ จาย เงิน ให ผู เลน 
ได อยาง ถูก ตอง ตาม จำนวน ที่   แทง 
   ผม รูสึก สับสน กับ ชีวิต ของ ผม   มากๆ ครับ   คือ   ที่ ผม มา 
อเมริกา นี้   ก็ เพราะ อยาก ปลีก ตัว ออก จาก สังคม ที่ ประเทศไทย   
และ ก ็เบือ่ งาน ใน อดีต ที ่เคย ทำ คอื   เปน ผู อำนวย การ ทาง ดาน หลกั 
ทรัพย   พูด ภาษา ชาว บาน ก็ คือ   หา คน มา เลน หุน   ตาม เปา หมาย 
ที่ บริษัท มอบ หมาย มา ให   คราว นี้   พอ ลูกคา ที่ ผม หา มา   เกิด การ 
ขาดทุน จาก การ ลงทุน   ผม ก็ รูสึก ผิด   และ เริ่ม เบ่ือ งาน ที่ ทำ   ทำให 
เปา หมาย ที่ บริษัท วาง ไว ไม บรรลุ   ก็ เลย เหมือน โดน บีบ ออก   ก็ มี 
สวน ที่ ทำให ผม มา อยู ที่ อเมริกา   พอ มา อเมริกา ก็ หนี ไม พน งาน ที่ 
ทำให ชาว บาน เดือด รอน อีก ครับ 
   เร่ือง ที่ ผม อยาก เรียน ถาม อาจารย ก็ คือ 
   ๑ .   การ ทำงาน แบบ นี้ บาป ไหม ครับ   ผม ไม สามารถ เลือก 
งาน ที่ อเมริกา ได   เพราะ ภาษา ไม ดี   และ คน ที่ นี่ ที่ มี การ ศึกษา สูงๆ 
ยงั ตกงาน อกี มาก   พอ มาส มคั รงาน นี ้  ทาง บรษิทั รบั เขา ทำงาน ผม 
ก็ เลย ตอง ทำ ไป กอน ครับ 
   ๒ .   ผม ยัง หลง ใน วัตถุนิยม ชอบ ซื้อ นูน ซื้อ นี่   เพราะ คิด 
วา เงิน ทอง ของนอก กาย มี ก็ ใช ใช ซะ   ทำ อยางไร จึง จะ เลิก หลง ใน 
วตัถนุยิม ครบั   เพราะ ทกุ วนั นี ้  ที ่อยาก ม ีเงนิ ม ีงาน ก ็เพราะ มาส นอง 
ตัณหา ตัว นี้ แห ละ ครับ 
   ๓ .   ใจ หนึง่ ก ็คดิ วา รูสกึ เหงา   อยาก ม ีคู   มา เปน เพือ่น   พราะ 
อายุ ก็ ไม นอย แลว ครับ     ( ผม เกิด ป   ๔   มกราคม   ๒๕๐๖ )   และ คิด 
วา   เผื่อ จะ มี ลูก ดวย กัน ที่ อเมริกา นี่   เพราะ ใจ ยัง คิด อยู นะ ครับ วา 



124  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๒๔ 

คน เรา ตอง มี คู ชีวิต จะ ได ไม เหงา ไมรู คิด ถูก   หรือ ผิด   แต ก็ ตัดใจ ไม 
ขาด สัก ที   ทำ อยางไร ถึง จะ ตัดใจ ได วา ไม จำเปน ตอง มี คู   และ ไมรู 
สึก เห งาๆ ดวย ครับ 
   ๔ .   มัน เก่ียว พัน กับ ขอ   ๓   ครับ   ทำ อยางไร จะ ตัดขาด 
จาก ความ รูสึก ทาง กามารมณ ได ครับ   เพราะ ทุก วัน นี้   ถึง จะ มี 
นอย ลง ไม เหมือน สมัย หนุมๆ   แต ก็ ยัง มี อยู ครับ   ทำ อยางไร ที่ จะ 
สามารถ ตัดขาด ไม เกิด อารมณ ทาง เพศ ได เลย ครับ   จะ ได ไม ตอง 
มี คู ครอง 
   ๕ .   ผม เคย วาด ฝน วา   สกั วนั ผม จะ ตอง ทำ ธรุกจิ ให ประสบ 
ความ สำเร็จ   มี เงิน ทอง มา ทำ บุญ มากๆ ๆๆๆ   แบบ สราง วัด ได ดวย 
ตัว เอง   ทำ นอง นี้ นะ ครับ   แต จน ปาน นี้   ผม ก็ ยัง ไม ประสบ ความ 
สำเร็จ สัก ที   นึก แลว เสียใจ   นอยใจ ใน โชค ชะตา ชีวิต   ที่ ไม ประสบ 
ความ สำเร็จ   ( การ ศกึษา ของ ผม ก็ ม ีสวน กระตุน ให ผม อยาก ม ีนัน่ ม ี
นี่   อยาก ทำ ธุระ กิจ ให เจริญ รุงเรือง   ดวย ครับ   ผม จบ   บัญชี จุฬาฯ   
และ   MBA   จุฬา   ครับ )   ทำ อยางไร จึง จะ ทำให ความ คิด นี้ หมด ไป 
จาก ใจ ได สนิท ใจ ครับ เพราะ ทุก วัน นี้ เหมือน   ได แต ปลอบ ใจ ตัว เอง 
วา   ถึง รวย ขึ้น มา   ตาย ไป ก็ เอา ไป ไม ได   ได แต คิด ปลอบ ใจ ตัว เอง 
แบบ นี ้ตลอด   ใน ขณะ ที ่ใจ ลกึ อยาก ประสบ ความ สำเรจ็   มชีือ่ เสยีง   
และ มี เงิน ทำ บุญ มากๆ   ตั้ง โรง ทาน แบบ   อณา บิณฑิ ก   เศรษฐี   ใน 
สมัย พุทธกาล   นะ ครับ 
   ๖ .   พอ มัน ไม เปน ไป ตาม ที่ เรา คิด ก็ รูสึก เบ่ือ หนาย กับ ชีวิต   
นะ ครับ   รูสึก วา มัน เปน ทุกข   จัง   แต เดี๋ยว กิเลส ก็ มาก ระ ตุน ให เรา   
กลับ ไป คิด อยาก มี   อยาก เปน อีก แลว ครับ 

 ขอบพระคุณ อา จาร ย มากๆ ๆ  ครับ   กราบ สวัสดี ครับ 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   บาป ครับ 
   ( ๒ ) .   ความ หลง   เกิด จาก เหตุ ไมรู จริง   ( อวิชชา )   จึง เอา 
สิง่ เศรา หมอง   ( กเิลส )   เชน โลกธรรม และ วตัถ ุมา ทบัถม ใจ ให หมด 
อสิรภาพ   ผู ใด ประสงค จะ ปลด จติ ให เปน อสิระ จาก สิง่ เศรา หมอง 
เหลา นี ้  ตอง พฒันา ความ รู   ( ปญญา )   สงูสดุ ให เกดิ ขึน้ กบั ตวั เอง   ซึง่ 
มนุษย มี ความ สามารถ พัฒนา ตัว เอง ให เขา ถึง ปญญา ได   ๓   ระดับ   
คือ ปญญา ที่ เกิด จาก การ ฟง   การ อาน   ( สุ ตมย ปญญา )   ปญญา ที่ 
เกิด จาก การ คิด   การ วิจัย   ( จินต ามย ปญญา )   และ ปญญา สูงสุด 
คือ   ภา วนา มย ปญญา   ซึ่ง ตอง นำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม   เม่ือ ใด 
เขา ถึง ปญญา เห็น แจง ได แลว   ความ หลง จะ หมด ไป   จิต จึง เปน 
อสิระ จาก โลกธรรม และ วตัถุ ได   ชวีติ ยอม ด ีทัง้ ชาต ินี ้และ ชาต ิหนา 
ได แนนอน 
   ( ๓ ) .   การ มี ชีวิต คู   เปน ความ เห็น ถูก ของ ผู มี ปญญา ทาง 
โลก   ( สุ ตะฯ และ จินต ามย ปญญา )   แต เปน ความ เห็น ผิด ของ ผู เขา 
ถึง ปญญา เห็น แจง   ( ภา วนา มย ปญญา )   พระพุทธเจา เปน ผู รู ทุก 
สิ่ง ทุก อยาง   ( สัพพัญู )   และ เปน ความ รู จริง แท   คือ วัน นี้ จริง   อีก 
พันป หมื่น ป แสน ป   ฯลฯ   ก็ ยัง คง เปน ความ จริง ที่ ไม แปร เปลี่ยน ไป 
เปน อยาง อืน่   ( ปรมั ต ถ สจัจะ )   พระ พทุธะ รู วา   มนษุย ม ีทรพัย สมบัต ิ
เปน หวง ผกูขา   ทำให ไป ไหน มา ไหน ยาก   ม ีสาม ี/ ภรรยา เปน หวง ผกู 
มอื   ทำ สิง่ ตางๆ ได ไม อสิระ   และ ม ีบตุร / ธดิา เปน หวง ผกู คอ   ทำให 
มี ภาระ ตอง รับ ผิด ชอบ   ฉะนั้น จง พิจารณา เอา เอง เถิด   แลว เลือก 
เอา ตาม ที่ ชอบ 
   ( ๔ ) .   จง พิจารณา ซาก ศพ บอยๆ   หรือ ถามีโอกาสใหไป ดู 
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ศพ ที่ แขวน ไว ที่   Life   Museum   วัด พระบาท น้ำพุ   จังหวัด ลพบุรี   
แลว จิต จะ สงบ จาก กาม ได เอง 
   ( ๕ ) .   สราง วัด เปนการ ทำเหตุ ดี   ได ผล เปน บุญ   ตาย แลว 
พลงั ของ บญุ   สามารถ ผลกั ดนั จติ วญิญาณ ที ่หลดุ ออก จาก ราง   ให 
โคจร สู สุคติ ภพ เกิด เปน เทวดา   ( สวรรค สมบัติ ) 
   ผู ใด อยาก มชีือ่ เสยีง ตอง หมัน่ ให ทาน   อยาก ม ีเงนิ ตอง ให 
ทรพัย เปน ทาน   แม จะ ม ีเงนิ มาก เทาใด   ตาย แลว บาท เดยีว ก ็เอา ไป 
สู ภพ ใหม ไม ได   ตอง ทิง้ ไว กบั โลก ให เปน ทรพัย กำพรา เจาของ   ม ีแต 
บุญ และ บาป ที่ เก็บ สั่งสม อยู ใน ใจ เทาน้ัน ที่ ติดตาม ขาม ภพ ชาติ ได 
   อนาถ บิณฑิ ก เศรษฐี   มิได เพียง แค ตั้ง โรง ทาน   ยัง สราง 
วัด เชต วัน ถวาย ไว ใน พุทธ ศาสนา   และ ยัง ปฏิบัติ ธรรม จน จิต 
บรรล ุโสดาบนั อกี ดวย   ตาย จาก มนุษย แลว พลงั บญุ ยงั ผลัก ดนั จติ 
วิญญาณ ให โคจร ไป เกิด เปน   อนาถ บิณฑิ ก เทพ บุตร โสดาบัน อยู ใน 
ดุสิต สวรรค   อยู จน ทุก วัน นี้ 
   ( ๖ ) .   การ พัฒนา ปญญา ทาง โลก จน สูงสุด ระดับ ปรญิญา 
เอก   ก็ ยัง จัด วา เปน ความ รู ที่ ไม จริง แท   ยัง มี ความ เบ่ือ หนาย ชีวิต   
ยงั ม ีความ ทกุข กาย ทกุข ใจ   ยอม ม ีได เปน ธรรมดา   ผู ตอบ ปญหา ได 
พฒันา ปญญา ทาง โลก มา จนถงึ ระดบั สงูสดุ แลว   เกดิ ความ ไม เช่ือ 
คำ สอน ใน พุทธ ศาสนา   จึง ได นำ ตัว เอง ไป พิสูจน   ดวย การ ปฏิบัติ 
ธรรม และ เขา ถึง ปญญา เห็น แจง   ทำให ตัว เอง มี ความ สะดวก   มี 
ความ สบาย   และ มี ความ สุข อยู ทุก ขณะ ตื่น   พิสูจน ดู เอง สิ ครับ วา 
สิ่ง ที่ ตอบ มา นี้ เปน จริง แท ทุก ประการ 
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๕๖ .   วิบัติเพราะทำอาชีพเสี่ยง
 
 คำถาม 
   เรียน ทาน อาจารย   สนอง   ที่ นับถือ 
   ผม ได ฟง การ บรรยาย ธรรม จาก ทาน แลว   รูสึก ซาบซึ้ง 
มาก และ ตอน นี้ ตัว ผม เอง ก็ ใจเย็น ขึ้น มาก 
   กระผม ขอ ถาม เร่ือง กรรม จาก   ๔   อาชีพ   คือ ผู พิพากษา   
อัยการ   ทนายความ   ตำรวจ 
   ๑ .   ผู พพิากษา   ใน การ ลงโทษ ผู กระทำ ผดิ ให สม กบั ที ่ทำ ไว 
นัน้   จะ เปนการ สราง กรรม ได อยางไร   และ ใน กรณี ลงโทษ ผู บรสิทุธ ิ  
โดย ยดึ ตาม แนวทาง การ สอบสวน   ที ่ฝาย ตรง ขาม ก ุเทจ็ ใส ราย ขึน้ 
มา   โดยท่ี คน ตัดสิน ไมมี อคติ   จะ เปน บาป หรือ ไม   เพราะ เหตุ ใด จึง 
เปน เชน นั้น ครับ   แลว ฝาย ที่ ใส ราย จะ รับ กรรม อยางไร บาง 
   ๒ .   อัยการ   มีหนา ที่ ฟอง ตาม สำนวน   ที่ ตำรวจ สง มา ทุก 
อยาง   วา กัน ไป ตามพ ยาน หลัก ฐาน   จะ เกิด กรรม ได อยางไร   หาก 
ทำ ดวย ความ บริ สุทธิ ใจ 
   ๓ .   ทนายความ   ที่ ชวย เหลือ ผู ถูก กระทำ ให ได รับ ความ 
ยุติธรรม   โดย การ ฟอง รอง อีก ฝาย ให ได รับ ผิด   ที่ กอ ไว ทำใม ตอง 
เกิด กรรม ดวย ครับ 
   ๔ .   ตำรวจ   มหีนา ที ่ปราบ โจร ผูราย   ไม ให มา เกะกะ ระราน 
คน สจุรติ   ทำไม ตอง รบั กรรม ดวย   หรือ จะ ตอง ปลอย ให โจร ผูราย   
ทำ อะไร ตามใจ ชอบ ครบั   ทัง้หมด ที ่ถาม ทาน มา นี ้  หมาย ถงึ เฉพาะ ผู 
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ที ่ดำรง ตน ทำ หนาที ่  อยาง ถกู ตอง ตรง ไป ตรง มา เทาน้ัน   ไม รวม ถงึ 
ผู ทุจริต รับ ประโยชน   กิน สินบน เพราะ นั่น คือ ตอง รับ กร รม แนๆ 
   ๕ .   อาชีพ หมอ   มีหนา ที่ รักษา คน ปวย   ให หาย จาก โรค ภัย 
ตางๆ   ทำไม ถึง ตอง มา รับ กรรม   จาก การ รักษา คน เหลา นั้น ดวย   
ตาม ที่ อาจารย บรรยาย มา วา   หมอ ตา ก็ จะ ตาบอด   หมอ รักษา 
มะเร็ง ก็ เปน มะเร็ง ตาย   ทำใม ถึง เปน เชน นั้น ครับ   หรือ ตอง ให โรค 
ภัย เกาะ กิน รางกาย ไป จนกวา จะ ตาย ครับ 
   ๖ .   ทหาร   เปน อาชีพ ที่ เสี่ยง กับ การ ตก นรก หรือ ป ลา ว 
ครับ 
   สำหรับ ทาง แก   ที่ ทาน อาจารย บอก มา   สำหรับ ผู ที่ อยู ใน 
แวดวง ที ่กลาว มา นัน้ คอื   ให ทำบญุ อทุศิ ให เจา กรรม นายเวร   เพือ่ ที ่
จะ หน ีกรรม ดงั กลาว ไม ให ตาม ทนั   หรือ หน ีไห สดุๆ นัน้   รูสกึ เหมือน 
วา จะ เปนการ แก ที ่ปลาย เหตุ   สกั วนั ก ็จะ ตอง ทนั อยูด ี  ไม ทราบ วา ม ี
วิธี แก ที่ ตน เหตุ หรือ ไม ครับ   ทั้งหมด ที่ ถาม มา   เพ่ือ ตองการ ทราบ   
เพื่อ จะ ได ไม กอ เวร ให กับ ตัว เอง   เพราะ คิด ที่ จะ ประกอบ อาชีพ 
เหลา นี้   และ สถานการณ บาน เมือง ตอน นี้ พวก เอา เปรียบ สังคม 
เยอะ เหลือ เกิน   แลว เรา จะ ทำ อยางไร กับ คน ที่ ทำ ผิด กฎหมาย ดี   
หรือ วา ตอง ปลอย ให พวก นั้น ทำ อะไร ตามใจ ชอบ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   การ ตัดสิน ลงโทษ ผู กระทำ ความ ผิด   ให ได รับ โทษ 
ตาม กฎหมาย ที่ สังคม บัญญัติ ขึ้น   เปน สิ่ง ถูก ตอง ที่ ผู มีหนา ที่ รับ 
ผิด ชอบ ตอง ปฏิบัติ ให ถูก ตรง   มนุษย จะ ได อยู กับ อยาง สงบ   ตรง 
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กัน ขาม   ใน ปร ภพ   พญา ยม มิได ใช กฎหมาย ของ มนุษย เปน เครื่อง 
มอื ประกอบ อาชพี ตลุาการ   พญา ยม ใช กฎ แหง กรรม เปน กฎหมาย   
คือ ทำความ ดี ตอง ได รับ ผล ดี   ทำความ ชั่ว ตอง ได รับ ผล ชั่ว   และ 
พญายม ยัง ใช ผล ของ กรรม ที่ ถูก บันทึก ไว ใน จิต วิญญาณ เปน หลัก 
ฐาน   ผู ที่ ตาย จาก มนุษย ไป แลว และ มี จิตต กอ ยู ใต อำนาจ ของ กาม   
ยัง ตอง พบ กับ พญา ยม แนนอน   พญา ยม จะ ตัดสิน ให จิต วิญญาณ 
โคจร ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน ภพ ใด   ขึ้น อยู กับ ขอมูล กรรม ที่ จิต 
บันทึก ไว เปน หลัก ฐาน   อาทิ   เปน มนุษย แลว มี จิตต กอ ยู ใต อำนาจ 
ของ ความ โกรธ   ความ โลภ   ความ หลง   หรือ ประพฤติ ทุศีล ยอม มี 
หลัก ฐาน บาป ให พญา ยม ตัดสิน ชีวิต ใหม   ให ไป เกิด เปน สัตว อยู ใน 
อบายภูมิ   เกิด เปน มนุษย แลว ประพฤติ ตน มี ศีล   ๕   คุมครอง ใจ 
อยู เสมอ   ยอม เปน หลัก ฐาน บุญ ให พญา ยม ตัดสิน ชีวิต ใหม   ให ไป 
เกิด เปน รูป นาม อยู ใน   มนุสฺส โลก   เกิด เปน มนุษย แลว บำเพ็ญ ทาน 
รักษา ศีล   ๕   หรือ ประพฤติ กุศล กรรมบถ   ๑๐   อยู เนือง นิตย   ยอม 
เปน หลัก ฐาน บุญ   ให พญา ยม ใช ตัดสิน ชีวิต ใหม   ไป เกิด เปน เทวดา 
อยู ใน เทวโลก   ฯลฯ 
   ดวย เหตุ นี้ ผู ใด เขาไป มี สวน เกี่ยวของ ใน กระบวน อกุศล 
กรรม ของ คู กรณี   ผู นั้น ยอม ตอง ได รับ ผล ของ บาป ของ คู กรณี ที่ 
ยัง ผูก เวร กัน อยู 
   อนึ่ง   ผู ใส ราย เปน ผู สราง บาป ให เกิด กับ ตัว เอง   ยัง ตอง 
ชดใช หน้ี เวร กรรม เมื่อ อกุศล กรรม ให ผล   ทั้ง ใน ชีวิต ปจจุบัน   และ 
/ หรือ ใน ชีวิต หนา อีก ดวย 
   ( ๒ ) .   อัยการ เปน ผู รวม กระทำ อกุศล กรรม กับ ตำรวจ   



130  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๓๐ 

เพราะ ไม สามารถ ระลกึ ได วา   เร่ือง ราว แตง ขึน้ เปน เทจ็   จงึ เปนการ 
ทำบาป ดวย ความ บริสุทธิ์ ใจ นั่นเอง 
   ( ๓ ) .   ผู ใด สามารถ พัฒนา ปญญา สูงสุด ให เกิด ขึ้น ได แลว   
ผู นั้น ยอม รู   เห็น   เขาใจ ใน เหตุ และ ผล วา   กฎ แหง การก ระ ทำ   ( กฎ 
แหง กรรม )   ม ีอยู จรงิ   ดงั นัน้ คู กรณ ีคอื   ผู ที ่ผกู หนี ้เวร กรรม   สบื ตอ 
หลาย ภพ ชาติ ยาวนาน   ทนายความ ไมรู ความ จรงิ เชน นี ้  จงึ เขาไป ม ี
สวน รวม ใน หวง เวลา หน่ึง ของ การ จอง เวร ของ คู กรณ ี  ทนายความ 
จึง ตอง รับ   ( อกุศล วิบาก )   บาป ของ คู กรณี นั้น ดวย เหตุ แหง ความ 
ไมรู จริง เชน นี้ 
   ( ๔ ) .   มนุษย มี งาน ของ ชีวิต ให ทำ อยู สอง งาน   คือ มี งาน 
ภายนอก ที่ ทำให กับ สังคม สวน รวม   และ มนุษย ยัง ตอง ทำงาน 
ภายใน   คอื ประพฤติ และ สัง่สม บญุ ให กบั ตวั เอง   ขณะ ยงั ม ีชวีติ ทัง้ 
ทนาย และ ตำรวจ   ตอง ทำงาน ภายนอก ให ด ีทีส่ดุ   เพ่ือ ให สงัคม อยู 
รวม กัน อยาง สงบ สุข   แม ภายนอก จะ ให ผล เปน ทั้ง บุญ และ บาป ก็ 
ตอง ทำให ด ีทีส่ดุ   แต ตอง ทำงาน ภายใน ให เกดิ บญุ ใหญ และ สง ผล 
มากกวา บาป ที ่ทำ   ชวีติ จงึ จะ ไม วบัิต ิ  ดงั เร่ือง ที ่จะ เลา ให ฟง ดงั ตอ 
ไป นี้ 
   ๑ .   ทาน เจา คุณ โชดก ได เลา ให ผู ตอบ ปญหา ฟง   เมื่อ ครั้ง 
ที่ ไป ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ วัด มหา ธาตุฯ   คณะ   ๕   ทาน เลา วา   มี ผู 
พิพากษา ทาน หน่ึง มา ปฏิบัติ ธรรม อยู ที่ คณะ   ๕   และ สามารถ เขา 
นโิรธ สมาบตั ิได นาน   ๒๔   ชัว่โมง   นัน่ หมายความ วา   ผู พพิากษา ทาน 
นัน้ ม ีสภาวะ ของ จติ เปน ฆราวาส อนาคามี   ตดัสนิ คด ีความ อยางไร   
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ก ็จะ ไม ตอง รบั โทษ ไป เกดิ เปน สตัว อยู ใน อบายภมู ิอกี ตอ ไป   เพราะ 
สามารถ ปด อบายภูมิ ได แลว 
   ๒ .   ผู ตอบ ปญหา ได พบ ผู พิพากษา ทาน หนึ่ง ที่ จังหวัด 
นครปฐม   ได เขา มา ฟง การ บรรยาย ธรรม ของ ผู ตอบ ปญหา   และ 
ได เลา ให ฟง วา   ทาน ได รับ คดี เกี่ยว กับ รถ ชน คน ตาย   ทาน เฉลียว 
ใจ จงึ ไป ด ูที ่เกดิ เหต ุกอน ม ีการ ตดัสนิ คด ีความ   เมือ่ ไป ถงึท่ี เกดิ เหต ุ  
ได มี ชาว บาน ผู เห็น เหตุการณ ใน วัน นั้น มาบ อก เลา ให ทาน ฟง   ซึ่ง 
มี สาระ ตรง กัน ขาม กับ คดี ที่ ทาน ได รับ   ผล ปรากฏ วา   กอน มี การ 
ตัดสิน คดี ความ   ผู เปน โจทก ยื่น ฟอง ได ถึงแก ชีวิต ใน โรง พยาบาล   
สวน จำเลย   ตายใน วัน เกิด เหตุ   ดัง นั้น เมื่อ โจทก และ จำเลย ไมมี 
ชีวิต อยู   คดี ความ เปน อัน ถูก ยกเลิก โดย ปริยาย   ผู ตอบ ปญหา ได 
กลาว กับ ทาน ผู พิพากษา วา   . . . .   สาธุ   รักษา คุณธรรม เชน นี้ ไว ตราบ 
จน หมด หนาท่ี ตดัสนิ คด ี  คณุธรรม ที ่วา นัน้ คอื   ทาน ม ีเบญจศีล และ 
มี เบญจธรรม   คุมครอง ใจ   หรือ เรียก ได วา   มี ศีล มี ธรรม คุมครอง 
ใจ   ยอม มี เทวดา คุม รักษา มิ ให วิบัติ   การ ประพฤติ ตน ให ได เชน นี้   
เหมาะ สำหรับ ผู ที่ มี งาน ภายนอก   ( อาชีพ )   เปน ตำรวจ   อัยการ   
ทนาย และ ผู พิพากษา 
  ( ๕ ) .   อาชีพ หมอ   ยอม ได บุญ จาก คนไข ที่ ตนเอง ชวย ให 
คนไข หาย จาก การ เจบ็ ปวย   และ หาก การ เจบ็ ปวย เปน ผล จาก การ 
ผูก พยาบาท จาก เจา กรรม นายเวร   กรรม ที่ มี กับ คนไข   จึง ตอง ได 
รับบาป จาก การ ถูก จอง เวร จาก ผู เปน เจา กรรม นายเวร ของ คนไข 
ดวย   ฉะน้ัน อาชีพ หมอ จึง ได ทั้ง บุญ และ บาป   เวน ไว แต วา คนไข 
ปวย ดวย เหต ุออก กำลงั กาย ไม สมำ่เสมอ   เพยีร มาก นอน นอย   และ 
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ฤดกูาล เปลีย่น   เจบ็ ปวย ดวย เหต ุ  ๓   อยาง นี ้  หมอ ที ่เขาไป ชวย เหลือ 
คนไข ให หาย เจ็บ ปวย   ยอม ได แต บุญ เพียง อยาง เดียว 
   ( ๖ ) .   ผู ใด ประสงค ดำเนิน ชีวิต ไม วิบัติ   ตอง ทำงาน 
ภายนอก   ( อาชีพ )   ที่ ไม ผิด กฎหมาย   ไม ผิด ศีล   ไม ผิด ธรรม   ดัง ที่ 
จะ บอก เลา ให ฟง ดังนี้ 
   ตวัอยาง ที ่  ๑   คด ีภกิษ ุสอง รปู ต ีหวั กนั   ภกิษุ ที ่ถกู ต ีหวั แตก 
มา ฟอง พระ ผูใหญ   และ พระ ผูใหญ ให สมเด็จ โต เปน ผู ตัดสิน ความ   
ทาน ตัดสิน วา   ภิกษุ รูป ที่มา ฟอง เปน ฝาย ผิด   เพราะ ไม ประพฤติ 
ตาม พุทธ วจนะ ที่ วา   “ เวร ยอม ระงับ ดวย การ ไม จอง เวร ” 
   ตัวอยาง ที่   ๒   ใน เวลา ที่ ใกล จะ เสด็จ ดับ ขัน ธ ปรินิพพาน 
พระ พทุธะ ได ตรสั กบั พระ อานนท วา   “ เมือ่ ตถาคต ลวง ไป แลว   สงฆ 
จง ลง พรหม ทัณฑ แก พระ ฉัน นภิกษุ ”   เมื่อ กระทำ สังคายนา แลว 
เสร็จ   พระ อานนท ได นำ หมู สงฆ   ไป ลง พรหม ทัณฑ แก ฉัน นภิกษุ ที่ 
โกสั ม พี   ดวย บอก วา   “ บัดนี้   สงฆ ได ลง พรหม ทัณฑ แก ทาน แลว ” 
   ฉัน นภิกษุ   :   พรหม ทัณฑ   นั้น เปน เชน ไร 
   พระ อานนท   :   ตอ ไป นี้ สงฆ จะ ไม วา กลาว   ไม ตัก เตือน   ไม 
พร่ำ สอน   และ ไม คบหา สมาคม ดวย 
   พระ ฉนั นะ ได ฟง ถงึ กลบั เปน ลม สลบ ไป   เมือ่ ตืน่ ฟน ขึน้ มา   
ฉนั นภกิษ ุได ปรบั ตวั เอง ให เปน ผู วา นอน สอน งาย   ไม ดือ้ รัน้   ไม กลาว 
วาจา เสยีดสี พระ ผูใหญ และ ภกิษ ุอืน่ อกี ตอ ไป   พรอม กบั นำ ตวั เอง 
เขาหา พระ มหา เถระ ที ่ปา อสิ ิป ตน มฤ ทาย วนั   แขวง เมือง พา ราณ ส ี  
เพื่อ ขอรอง ให ทาน สอน ธรรม ให   แลวก ลับ มา หา พระ อานนท สอน 
ธรรม   ( ปฏิ จจ สมุ ปบาท )   ให นำ ไป ปฏิบัติ ตอ   จน สามารถ บรรลุ 
อรหัต ต ผล ได ใน ที่สุด 
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    จาก ตัวอยาง ทั้ง สอง ที่ ยก ขึ้น มา แสดง   จะ เห็น ได วา ผู มี 
ปญญา เหน็ แจง   ไม แก ปญหา ที ่ตวั ของ ผู อืน่ ให เกดิ เปน เวร ผกูพนั ตอ 
กัน   แต แก ปญหา ที่ ตัว เอง   ปญหา จึง ยุติ ลง ได ดวย ความ สวัสดี 
   ดวย เหต ุนี ้  อาชพี ทหาร จะ เสีย่ง ตอ การ ตก นรก   ตอ เมือ่ ม ี
เจตนา ประพฤต ิปาณาตบิาต   ประพฤต ิคอรปัชัน่   ประพฤต ิลวง เกนิ 
ลกู เมีย ผู อืน่   ปฏบิตั ิหนาท่ี ดวย ความ อาฆาต แคน   ฯลฯ   การ ทำงาน 
ภายนอก ที่ ยัง ตอง ของ เกี่ยว อยู กับ คน ไม ดี   หาก มี เวร ผูก พยาบาท 
กัน ไว   ถือ เปน บาป   จึง ตอง ทำงาน ภายใน   ให มี บุญ ยิ่ง ใหญ เกิด ขึ้น   
ให มี พลัง ของ บุญสง ผลอ ยู เสมอ   ยอม นำพา ชีวิต หนี ความ วิบัติ ได 
 

๕๗ .   ยังเห็นผิด
 
 คำถาม 
   เรียน อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
   หนู ขอบพระคุณ อาจารย มาก คะ   ที ่เสยี สละ เวลา พกั ผอน 
มา ตอบ ปญญา ให คน ไทย ที่ อยู ทุก มุม ของ โลก อาน กัน       ถึง หนู จะ 
อยู คน เดียว ที่ อเมริกา   หนู ก็ ไม เคย รูสึก มี ความ มุง มั่น ที่ จะ ปฏิบัติ 
ธรรม เทา นี้ ใน ชีวิต เลย คะ   หนู ไมมี คำ ถาม ใดๆ   ให อาจารย ตอบ 
ทั้ง สิ้น คะ       หนู เพียง อยาก จะ ฝาก บอก คน ที่ ถาม กระทู   ๑๕๕๒ - ๓   
วา   หนู ได ไป ปฏิบัติ ธรรม   สอน โดย ทาน โก เอ นกา   ที่ รัฐ   Colorado   
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และ   Goergia   ใน ชวง ป ที่ ผาน มา   เปน หลักสูตร เขม ขน   ปฏิบัติ สิบ 
วัน โดย ไม พูด   เปนการ ฝก สาย เถรวาท   เนน ระเบียบ วินัย มาก   ฝก 
อา นา ปน สติ กอน   แลว จึง ทำ เวทนา นุ สติ   หนู อยาก ฝาก บอก ให คน 
ไทย ที่ อยู ใน อเมริกา   หรือ   ประเทศ อื่น   ๆ    ที่ คิด วา หา อาจารย สอน 
กรรมฐาน นอก เมอืง ไทย ไม ได ลอง ปฏบิตั ิด ูคะ   จรงิ   ๆ    เคา ม ีศนูย ทัว่ 
โลก   ที่ เมือง ไทย ก็ มี คะ   เขาไป สมัคร ไดที่   www . dhamma . org 
   หนู เคย คดิ วา เมือ่ หนู เรยีน จบ ปรญิญา เอก ที ่นี ่แลว   จะ รบี 
กลับ ไป กู เงิน ไป ซื้อ ที่ิ ดิน   สำหรับ ทำ สถาน ที่ ปฏิบัติ ธรรม ให ใคร ที่ 
สนใจ มา นั่ง สมาธิ ดวย กัน   และ วาง ระบบ ให ดี   ๆ    เพ่ือ ที่ จะ เปน แรง 
บร รดาล ใจ ให คน ที ่ยงั ไม ได ปฏบิตั ิธรรม เหน็ วา ธรรมะ ม ี  ประโยชน 
กับ ชีวิต ประจำ วัน   ทั้ง สวน ตัว และ สังคม 
   ตอน นี ้หน ูเปลีย่น ความ คดิ นดิ หนึง่ คอื วา   หน ูควร จะ ปฏบิตั ิ

ธรรม จน กระท่ัง มีด วง ตา เปน ธรรม กอน   แลว คอย 
ๆ   เก็บ เงิน   เดิน ตาม มรรค แปด   จน พรอม ทั้ง 
เงนิ และ สต ิปญญา   จงึ คอย สราง สถาน ปฏิบตั ิ
ธรรม คะ   หวงั วา หน ูคง ม ีโอกาส ได เจอ อาจารย 
อีก ที ตอน หนู กลับ ไป อยู ที่ เชียงใหม นะ คะ 

 กราบ สวัสดี คะ 
 

 คำ ตอบ 
   พระพุทธ โค ดม ตรัส วา   “ การ เปน หนี้ เปน ทุกข อยาง ยิ่ง ”   
การ มีด วง ตา เห็น ธรรม ขั้น พระ โสดาบัน   ยัง มี โอกาส สราง สถาน 
ปฏิบัติ ธรรม ได   หาก สูง กวา นั้น หมด โอกาส ครับ 
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๕๘ .   สงบบางฟุงบาง
 
 คำถาม 
   เรียน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 
   ดิฉัน ขอก ราบ   ฝากตัว เปน ศิษย   อาจารย   ได มั้ย คะ   หลัง 
จาก ได พยายาม ปฏบิตั ิตาม รอย   ครบูา อาจารย อยู เปน ประจำ ปญหา    
ขอ ที่   ๑   ดวย ดิฉัน มี ลูกชาย   อายุ   ๘   ป   ลูกสาว อายุ   ๓   ป   ทำให ดิฉัน   
เผลอ มี โทสะ กบั ลกู บอย   ดฉินั ก ็อาศัย เจริญ เมตตา   เพือ่ ให โทสะ ดบั   
แต ลกูๆ ก ็สราง ปญหา   ทำให โทสะ ดฉินั เกดิ บอย มาก   ไมรู จะ ทำ ยัง ไง    
ดิฉัน ชวน ลูก สวด มนต   ลูก ก็ ไม คอย อยาก สวด   ทั้ง ที่ ดิฉัน ก็ สวด เปน 
ตัวอยาง ทุก วัน   นั่ง สมาธิ ให ดู ทุก วัน   ( ตอน นั่ง สวด มนต และ ทำ สาม 
ธิ เปน ชวง ที่ ไมมี โทสะ นะ คะ )  ดิฉัน จะ ทำ ยัง ไง ดีคะ     
   ขอ ที่   ๒   ดิฉัน   ทำ ตาม ที่ อาจารย แนะนำ ตลอด คือ   
พยายาม   รักษา ศีล ให คุม ใจ   และ กาย ตลอด   ใน ทุก ขณะ ตื่น   พบ 
วาการ ทำ สมาธ ิของ ดฉินั ก ็ยงั สงบ บาง ฟุง บาง   ใน ชวง ที ่เกดิ ความ 
สงบ ตัว เบา สบาย   ดิฉัน ก็ บอก ตัว เอง วา เดี๋ยว มัน ก็ ดับ ไป   การ บอก 
กบั ตวั เอง ใช จติ เกดิ ปญญา หรอื ไม คะ   และ ทำไม เวลา ชวง ที ่จติ อยู 
ใน อารมณ สงบ เบา สบาย   ยัง มี อีก จิต หนึ่ง ที่ สาม รถ คิด ได อีก คะ 
   ขอ ที่   ๓   ทำ ยัง ไง จิต จะ รวม เปน สมาธิ ทุก ครั้ง ไม ฟุง คะ 
   ดิฉัน ไม อยาก อยู ใน วัฏสงสาร แลว   ขอ อาจารย   แนะนำ 
สั่ง สอน ศิษย คน นี้ ให ขาม ภพ ขาม ชาติ ดวย นะ คะ   ขอ บุญ บารมี ที่ 
อาจารย เมตตา   ตอ ศษิย และ เพือ่น มนษุย จง เปน ปจจยั ให อาจารย 
บรรลุ มรรคผล นะ คะ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูงสุด 
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 คำ ตอบ 
   เม่ือ ใจ ผู ถาม ปญหา   คิด   พูด   ทำ   ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย ที่ 
ระบุ ไว ใน พุทธ ศาสนา   เมื่อ นั้น ถือวา เปน ศิษย   เปน อาจารย กัน โดย 
ปริยาย 
   ( ๑ ) .   พระพุทธ โค ดม สอน ให แก ปญหา ที่ ตัว เอง   ผู ใด ให 
อภัย เปน ทาน ใน ทุก เหตุ ที่ เปน สิ่ง ขัดใจ ได แลว   เมตตา ยอม เกิด ขึ้น 
และ สั่งสม อยู ใน จิต   ซึ่ง สง ผล ให มี อารมณ สงบ เย็น   ดัง นั้น ปญหา 
ที่ ถาม จึง มิใช เมตตา ที่แท จริง   เหตุ ที่ เกิด โทสะ   เพราะ จิต มี กำลัง 
ของ สติ ออน   จึง ไม สามารถ ระลึก ได ทัน สิ่ง ขัดใจ ที่ ลูกๆ สง ให   ลูก 
เปน ครู ทดสอบ กำลัง ใจ ให แม ได เห็น จุด ออนข อง ตัว เอง   ปญหา นี้ 
หมด ไป ดวย การ เจริญ สติ ให มี กำลัง กลา แข็ง 
   ( ๒ ) .   จิต เปน พลังงาน ที่ มี ธรรมชาติ   รู   คิด   นึก   ขณะ ที่ จิต 
อยู ใน อารมณ สงบ   เบา สบาย   แลว คดิ ได วา   อารมณ ดงั กลาว ยอม 
ดบั ไป   การ รู   เหน็   เขาใจ เชน นี ้  เปน ตวั ปญญา ที ่เกดิ ขึน้ ใน จติ   ใน หมู 
นัก ปฏิบัติ ธรรม ที่ เขา ถึง สภาวะ เชน นี้   เรียก วา   เห็น จิต ใน จิต 
   ( ๓ ) .   ตอง เจริญ สมถ ภาวนา   จน จิต เขา ถึง ความ เปน มหา 
สต ิ  คอื   สามารถ ระลกึ ทนั ทกุ สิง่ ที ่เขา กระทบ จติ   ผู ใด ม ีจติ เปน มหา 
สติ   ผู นั้น มี จิต สงบ จาก อารมณ ปรุง แตง อยู ทุก ขณะ ตื่น 
   ผู ใด ปรารถนา นำพา ชวีติ ไป ให พน การ เวียน ตาย - เวียน เกดิ 
ใน   วัฏฏะ   ผู นั้น ตอง พัฒนา จิต   ( วิปสสนา ภาวนา )   จน เกิด ปญญา 
เห็น แจง   แลว ใช ปญญา เห็น แจง   ขจัด ความ ไมรู จริง   ( อวิชชา )   ให 
หมด ไป จาก ใจ ได เม่ือ ใด   การ ไม วน มา เกิด เปน รูป นาม ใน วัฏฏะ   จึง 
มี ได เปน ได 
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๕๙ .  รูสึกพะวักพะวน 
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง 
   หนู มี ปญหา เรียน ถาม ทาน อาจารย ดังนี้ คะ 
   ๑ .   หนู นั่ง สมาธิ โดย ภาวนา ยุบ หนอ พอง หนอ   มี อาการ 
ปวด ที่ บริวเวณ ขา   หนู ก็ ภาวนา วา ปวด หนอ   ๆ    พรอม กับ เฝา ดู 
พิจารณา อาการ ปวด นั้น วา เปน อยางไร   ปวด แบบ ไหน   เชน   บางที 
ก ็ปวด บดิ เปน เกลยีว   บางท ีก ็ปวด แบบ ม ีอะไร ทิม่ แทง ลง ไป   บางท ี
ก็ ปวด แบบ พอง ออก เหมือน กับ จะ ระเบิด ออก มา   เม่ือ ภาวนา ไป 
ความ ปวด บริเวณ ที่ ภาวนา นั้น ก็ หาย ไป   แลว ก็ ไป ปวด บริเวณ อื่น 
แทน   เปน แบบ นี้ ไป เร่ือย   ๆ    จน กอน จะ หมด เวลา   หนู มี ความ รูสึก 
วา   รางกาย ของ หน ูกำลงั นัง่ ภาวนา อยู   สวน ความ ปวด นัน้ ก ็ยงั อยู 
แต แยก กัน อยู   ขณะ เดียวกัน ก็ มี ความ รูสึก วา หัวใจ เตน แรง มาก   
ขณะ นั้น มี ความ รูสึก พะวักพะวน   ไมรู จะ กำหนด ปวด หนอ ตอ ดี   
หรือ ภาวนา ยุบ หนอ พอง หนอ ดี   จน กระทั่ง หมด เวลา พอดี คะ   หนู 
กราบ เรียน ถาม ทาน อาจารย วา   หนู ปฏิบัติ ถูก ตอง หรือ เปลา คะ   
และ ตอง ทำ อยางไร บาง คะ 
   ๒ .   พระ คาถา บท นี้   หมาย ถึง อะไร คะ   มี ความ เปน มา 
อยางไร     ปะ โต   เม ตัง   ปะ ระ ชี วินั ง   สุข ะ โต   จุติ       จิต ตะ   เม ตะ   
นิพพานั ง   สุข ะ โต   จุติ 
   ๓ .   หนู เปน คน ที่ มี จิตใจ ฟุงซาน มาก และ ขี้ หลง ขี้ ลืม   เลย 
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พยายาม บังคับ ตัว เอง   โดย   เมื่อ เวลา นั่ง รถ   หรือ นั่ง รอ   ก็ ทอง บท 
สวด บูชา พระพุทธ คุณ   อิ ติิปโส   ฯ   ไป เร่ือย   ๆ    วิธี การ แบบ นี้ ควร ทำ 
หรือ เปลา   ดี หรือ ไม ดี อยางไร คะ 
   ๔ .   การ ที่ เรา ทำบุญ กับ คน หมู มาก   เชน   การ โอน ให กับ 
มูลนิธิ - โรง พยาบาล ตาง   ๆ    ผาน บัญชี ธนาคาร   ติดตอ กัน ครบ   ๗   
วนั   แบบ นี ้ถอืวา เปนการ สราง มหา ทาน หรอื เปลา คะ       และ ใน ชวง 
ที่ เรา สราง มหา ทาน ใน   ๗   วัน นั้น   ทุก วัน กอน นอน เรา สวด มนต ไหว 
พระ อธษิฐาน จติ กอน นอน เปน ปกติ อยู     ตอง งด อธษิฐาน จติ ใน ชวง 
นี้ กอน หรือ ไม   แลว คอย อธิษฐาน จิต ใน วัน ที่   ๗   ที เดียว ไป เลย คะ 
   ๕ .   คุณ พอ ของ หนู เสีย ชีวิต ไป เมื่อ ประมาณ ป   ๓๘   
เนื่องจาก พลัด ตกลง ใน แมน้ำ หนา บาน   กอน เสีย ชีวิต คุณ พอ ไม 
สบาย   แต ตอน นั้น หนู ไม ได อยู กับ คุณ พอ   มา รูที หลัง วา คุณ พอ 
เปน โรค ซมึ เศรา   กอน หนา นัน้ คณุ พอ บอก วา เวร กรรม ตาม ทนั แลว   
และ อยาก จะ บวช   แต คุณ แม ไม เห็น ดวย   บอก วา ถา ไม สบาย ไป จะ 
ลำบาก ไมมี ใคร ดูแล   แบบ นี้ คุณ แม จะ บาป หรือ ไม   คุณ แม หนู คิด 
วาที่ คุณ พอ ตก น้ำ นั้น คุณ พอ อาจ ฆา ตัว ตาย   เพราะ ชวง ที่ ไม สบาย   
คณุ พอ เคย บน วา   ใน เมือ่ แก แลว ทำงาน ไม ได   ( ขา คณุ พอ ลบี ไป หนึง่ 
ขาง )   จะ อยู ไป ทำไม   อัน ที่ จริง คุณ พอ เคย บวช มา กอน แลว   และ ก็ 
เคย พูด ให ฟง วาการ ฆา ตัว ตาย เปน บาป ตอง ชดใช กรรม เปน รอย 
ชาติ       หนู กราบ เรียน ถาม อาจารย วา   คุณ พอ หนู ตาย เพราะ อะไร 
คะ   แลว ตอน นี้ ทาน อยู ที่ไหน 

 กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย เปน อยาง สูง คะ 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   การ ปฏิบัติ ธรรม ยัง ไม ถูก ตอง   ดวย เหตุ ที่ วา   การ 
บริกรรม พอง หนอ - ยุบ หนอ   เปนการ ปฏิบัติ เพื่อ ให จิต มี กำลัง 
ของ สติ เพิ่ม มาก ขึ้น   ขณะ บริกรรม แลว ยัง เอา จิต ไป ระลึก อยู กับ 
อารมณ อื่น ที่ เกิด ขึ้น   เปน เครื่องหมาย บง ชี้ ให เห็น ได วา   สติ ได 
เคลื่อน ออก ไป จาก องค บริกรรม   จึง ถือวา   สติ หลุด   หรือ   ขาด สติ   
ดงั นัน้ เม่ือ ม ีอาการ ปวด เกดิ ขึน้   ตอง กำหนด วา   “   ปวด หนอๆ ๆๆๆ”   
ไป เรื่อยๆ จน อาการ ปวด หาย ไป   จึง เปนการ แก ปญหา ที่ ถูก ตอง 
   ( ๒ ) .   ผู ใด พฒันา จติ จน เกดิ สต ิและ เกดิ ปญญา เหน็ แจง ได 
แลว   ผู นัน้ ยอม เขา ถงึ ความ ศกัดิส์ทิธิ ์  ยิง่ กวา เอา จติ ไป จดจอ อยู กบั 
บท มนต คาถา   ผู ตอบ ปญหา ไม แนะนำ ให เอา จิต ไป สนใจ อยู กับ สิ่ง 
ดอย คุณคา 
   ( ๓ ) .   ตอง ทำ ดวย เอาใจ จดจอ อยู กบั บท มนต ที ่สวด   เพราะ 
เมื่อ ใด มี จิต จดจอ อยู กับ อิริยาบถ ที่ เปน ปจจุบัน ขณะ   เมื่อ นั้น สติ 
ยอม เกิด ขึ้น แนนอน 
   ( ๔ ) .   การ ประพฤติ ดัง ที่ บอก เลา ไป   ถือวา เปนการ สราง 
มหา ทาน ได   และ จะ ให มหา ทาน มี ผล มาก   กอน ทำ ตอง ศรัทธา   
ขณะ ทำ ตอง ตั้งใจ   ทำ แลว ตอง สบายใจ   เมื่อ ทำ ครบ   ๗   วัน แลว   
จึง อธิษฐาน ครับ 
   ( ๕ ) .   บาป เกิด ขึ้น เมื่อ ไป ขัด ขวาง การ ทำความ ดี ของ ผู 
อื่น   คุณ พอ ตาย ดวย กรรม ตัดรอน   แลว ทำให ลม หายใจ เขา - ออก   
จำเปน ตอง หยุด   อยาก รู วา คุณ พอ ตาย แลวไป ไหน   รางกาย   (ศพ)   
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เอา ไป เผา   เอา ไป ฝง   สวน จิต โคจร สู ปร ภพ ตาม แรง ผลัก ดัน ของ 
กรรม   อยาก รู วา ไป ไหน   ผู ถาม ปญหา ตอง พฒันา จติ   ( สมถ ภาวนา)   
จน เขา ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ ระดับ ฌาน ได แลว   ให ถอน จิต 
ออก จาก ความ ทรง ฌาน   แลว อธิษฐาน พบ คุณ พอ ที่ ตาย ไป   ความ 
สมปรารถนา จึง จะ มี โอกาส เกิด ขึ้น ได 
 
 
 ๖๐ .   นอนสูงกวาแม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย สนอง   ว รอุ ไร 
   หนู ได กระทำ สิ่ง ที่ ไม ดี ตอ อาจารย คะ   คือ   ใน ขณะ ที่ ได 
ฟง ธรรม บรรยาย ของ ทาน อาจารย ใน เว็บ กัลยาณ ธรรม   ขณะ 
หนึ่ง จิต ของ หนู คิด ไม ดี ตอ อาจารย คะ   แลว หนู ก็ รูสึก ตัว วา   ไม 
ควร ทำ เปน ความ เห็น ผิด ที่ คิด ลบหลู ครูบา อาจารย ที่ หนู ศรัทธา 
และ นับถือ   ซึ่ง จะ มี ผล ทำให ปฏิบัติ ธรรม ไม ขึ้น   หนู ก็ ไม เขาใจ ตัว 
เอง เหมือน กัน ที่ อยู   ๆ    ก็ มี ความ คิด ไม ดี แบบ นี้   อาจารย เคย บอก 
วา   ความ คิด ที่ ไม ดี แบบ นี้   เกิด จาก การ ที่ มี กำลัง สติ ออน   ซึ่ง ก็ เปน 
ความ จริง คะ   ดัง นั้น หนู ขอก ราบ ขอ ขมา ตอ ทาน อาจารย สนอง   ว 
รอุ ไร   ดวย กายกรรม   ๓   วจี กรรม   ๔   มโนกรรม   ๓   กรรม อัน หนึ่ง 
อัน ใด ที่ หนู ได ประมาท   พลาด พลั้ง ลวง เกิน ตอ ทาน อาจารย สนอง   
ว รอุ ไร   ทั้ง ตอ หนา ก็ ดี   ลับ หลัง ก็ ดี   ขอ อาจารย โปรด เมตตา 
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อโหสิกรรม ให แก หนู ดวย คะ   หนู มี เร่ือง เรียน ถาม อาจารย   ๑   ขอ 
คะ   คือ 
   จาก การ ฟง ธรรม บรรยาย   อาจารย บอก วา   หาก เรา 
นอน สูง กวา พอ แม   คือ   พอ แม นอน ชั้น ลาง   สวน เรา นอน ชั้น บน   
จะ ทำให เรา ทำ อะไร ก็ ไม เจริญ   หากวา มี ความ จำเปน ที่ คุณ แม 
ตอง นอน ชั้น ลาง   เน่ืองจาก คุณ แม อายุ มาก แลว   เดิน ขึ้น บันได ไม 
ไหว คะ       หนู บอก ทาน แลว วา มัน เปน บาป กับ หนู   ทาน บอก หนู วา   
ทาน ไม ถือ   แลว ก็ นอน ตำแหนง ไม ตรง กัน   คง ไม เปนไร หรอก 
   เรียน ถาม ทาน อาจารย วา   อยาง นี้ ถือ เปน บาป หรือ ไม คะ   
ถา เปน บาป ตอง แกไข อยางไร คะ     

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
         อโหสิ ให แลว ครับ 
   เม่ือ ใด พอ แม ไม ถือวา เปน โทษ   โทษ นั้น ยอม ไมมี กับ ผู 
ถาม ปญหา   ที่ บอก เลา ไป สามารถ ทำได   จะ ดี ยิ่ง ขึ้น หาก ผู ถาม 
ปญหา สวด มนต กอน นอน   หลัง สวด มนต กำหนด ลม หายใจ   ( พุท 
- โธ )   เมื่อ เสร็จ กิจ ทั้ง สอง แลว   อุทิศ บุญ ให พอ แม   แลว บอก ใหทา 
นอ นุ โมทนา   และ จะ ดี ที่สุด หาก ผู เปน ลูก มี ความ กตัญู กตเวที   
ดวย การ ประพฤติ จริยธรรม ของ การ เปน ลูก ให ถูก ตอง   เชน   ทาน 
เลี้ยง มา   เลี้ยง ทาน ตอบแทน   ทำงาน แทน พอ แม   ไม ประพฤติ โต 
แยง โต เถียง   ประพฤติ ตน ไม ให วงศ ตระกูล ตอง เสื่อม เสีย   ฯลฯ 
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 ๖๑ .   โงเอง
 
 คำถาม
   กราบ เรียน คะ 
   ลูก มี เรื่อง อยาก ขอ คำ แนะนำ จาก อา จาร ยคะ   ขณะ นี้ 
ลูก มี ฝกงาน อยู ที่ ตาง ประเทศ   และ มี เร่ือง ที่ ทำให ลูก ไม สบายใจ   
เนือ่งจาก เพือ่น รวม งาน คะ   ลกู เพิง่ ได รบั งาน ที ่ม ีความ ซบั ซอน เลก็ 
นอย   แต สิ่ง ที่ ทำให ลูก เกิด ความ ทุกข ใจ   และ สง ผลก ระ ทบ ตอ ลูก 
มาก ที่สุด คือ เพื่อน ที่ รวม ทำงาน กับ ลูก   เพราะ ลูก มีึ วิตก จริต คอน 
ขาง มาก   ทำให เวลา ที่ ไดยิน เพื่อน รวม งาน   คุย กระซิบ กระซาบ   หู 
ก ็มกั จะ พยายาม ตัง้ใจ ฟง วา เขา นนิทา เรา หรอื ไม   บาง ครัง้ ลกู ก ็คดิ 
วา เขา พดู ถงึ ลกู ใน แง ลบ   หรอื หมัน่ ไส ลกู เพราะ นาย ของ ลกู ม ีความ 
เมตตา ตอ ลูก มาก   แต เพื่อน ที่ ดี ลูกคิด วา เขา ดี จริงๆ ก็ มี คะ 
   อีก เร่ือง คือ   งาน ที่ ลูก ได รับ เปน งาน ของ เจา นาย อีก คน ที่ 
กำลงั จะ ลา ออก ไป   ซึง่ เปน งาน ที ่สำคญั ตอ บรษิทั มาก   ลกู กลัว กวา 
เขา จะ มอง เรา วา เพิง่ มา ทำงาน   ทำไม จงึ ได รบั มอบ หมาย งาน เชน 
นี ้  ลกู ควร ทำ อยางไร คะ   ม ีความ ทกุข ใจ เชน นี ้  เปน อปุสรรค ตอ การ 
ทำงาน ของ ลกู มาก   ดเูหมอืน คน รอบๆ ม ีความ ไม จรงิใจ ตอ เรา   พดู 
กับ เรา ดี ตอ หนา แต แอบ วา เรา ลับ หลัง หรือ ไม 
   ลกู อยาก จะ ทำ ห ูให เปน ห ูหมอ หกู ระ ทะ   เชน ที ่อาจารย เคย 
บรรยาย   แต มนั ยาก เหลอื เกิน คะ   ขณะ นี ้ลกู แทบ จะ นบั วนั รอก ลบั 
ไทย เลย เพราะ ลูก รูสึก โดด เดี่ยว มาก 
   อาจารย ชวย กรณุา แนะนำ ลกู ดวย คะ   ลกู ทราบ วา เหมอืน 
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โง ที ่ไป รบั สิง่ ที ่ไม ด ีมา เกบ็ ไว ใน จติ   แต ลกู ก ็ไม ทราบ วา จะ แก อยางไร 
ตราบ ใด ที่ ลูก ยัง ตอง ไดยิน สิ่ง ที่ ทำให ลูก   ไม สบายใจ เชน นี้ 
 
 คำ ตอบ 
   ที ่บอก เลา ไป เปนการ แสวง บาป ใส ตวั ที ่คน โง นยิม ประพฤต ิ
กัน   ( ขออภัย ที่ พูด ตรง )   ผู ใด พัฒนา จิต ให มี สติ   เชน   สวด มนต กอน 
นอน   เจริญ อา นา ปาน สติ หลัง สวด มนต   เมื่อ ประพฤติ จน เปน ปกติ 
ได แลว   จิต ยอม มี กำลัง สติ เพิ่ม ขึ้น   มี ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม เกิด 
ขึ้น   จิต ที่ มี สติ ปญญา สอง นำทาง ให ชีวิต   จะ ไม รับ เอา บาป ของ คน 
อื่น มา เปน บาป ของ ตัว   คน อื่น กระ สับ กระสาย   มัน เปน เรื่อง ของ 
เขา   แต เรา โง เอง ที่ ไป เอา เรื่อง ของ คน อื่น มา เปน เรื่อง ของ ตัว   ดัง 
นั้น ผู ใด ประพฤติ ตาม ที่ แนะนำ ได แลว   ปญหา จึง จะ หมด ไป ได   เชน 
เดียวกัน   ใคร ประพฤติ ไม จริงใจ   มัน เปน เรื่อง ของ เขา   แต เรา ตอง 
ประพฤติ จริงใจ ตอ ทุก คน ที่ เขา มา มี สัมพันธ ดวย 
   การ เขา มา ทำงาน ใหม   แลว ได รับ มอบ หมาย ให ทำงาน 
สำคัญ ของ บริษัท   นั้น เปน เร่ือง ของ ศักยภาพ ใน การ ทำงาน ของ 
ผู ถาม ปญหา   มี สูง กวา คน อื่น ที่ ทำงาน มา กอน   ผู ถาม ปญหา ได รับ 
มอ บ หมาย ให ทำงาน สำคัญ   เพราะ เจา นาย ผู ม ีอำนาจ สัง่ การ   เหน็ 
วา ผู ถาม ปญหา ม ีความ สามารถ เหมาะ สม กบั งาน   จงึ ได สัง่ การ เชน 
นั้น 
  อนึ่ง   ผู ใด รู วา ตนเอง โง   ผู นั้น มี โอกาส เจริญ ได ใน วัน ขาง 
หนา   และ หาก ผู ใด ประพฤติ ตาม คำ ชี้แนะ   ผู นั้น มี โอกาส พน ไป 
จาก ปญหา ที่ เกิด ขึ้น ได 
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๖๒ .   ควรเลิกกับเธอไหม
 
  คำถาม 
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   สนอง       ว รอุ ไร     
   ผม มี เรื่อง อยาก เรียน ทาน อาจารย ครับ   คือ   ปจจุบัน 
ผม ไดมา ทำงาน ที่ ตาง ประเทศ เกือบ สิบ ป แลว   และ หา เดือน ที่ 
ผาน มา ผม ได คบ กับ ผู หญิง คน หนึ่ง   ซึ่ง เธอ ก็ มี แฟน อยู แลว แต 
แฟน ของเธอก็ มี ภรรยา อยู ที่ เมือง ไทย   เม่ือ เธอ ได เจอ กับ ผม 
เธอ ก็ตัดสิน ใจมา อยู กิน กับ ผม   เธอ ก็ ดี กับ ผม และ รัก ผม มาก 
และ ผมก็รัก เธอ มาก เชน กัน   เรา ตั้งใจ จะ สราง อนาคต ดวย กัน   
แตความรูสกึ ของผม เหมือน ทำ ผดิ ที ่พราก เธอ มา จาก ผูชาย คน นัน้   
แต อีก ใจ นึง ก็ คิด วา ผูชาย คน นั้น มี ภรรยา อยู แลว   และ ไม ได รับ ผิด 
ชอบ เธอ จริงๆ   ผม เลย เกิด ความ สับสน อยู ตลอด เวลา   และ หลัง 
จาก ที่ ผม ได ฟง การ บรรยาย ธรรม จาก ทาน อาจารย   และ หลวง ปู 
เณร คำ แลว   ผม ก็ คุย กับ เธอ และ เปด คลิป การ บรรยาย ธรรม   ให 
เธอ ฟง ผม ลอง ถาม เธอ วา   ถา ผม จะ ไป บวช จะ วา อยางไร   เธอ ก ็ไม 
ยอม ครับ   ผม ก็ สงสาร และ เปน หวง เธอ เชน กัน เลย ตกลง กับ เธอ 
วา   เรา สอง คน จะ บวช ที่ บาน   คือ ตอ ไป จะ รักษา ศีล ๕ และ ทาน 
ไม ใหขาด     
   เร่ือง ที่ ผม อยาก ถาม อาจารย   ก็ มี ดังนี้ ครับ 
   ๑ .   ผม และ เธอ ทำ ผิด ศีล ใช ไหม ครับ   และ ผม ควร เลิก กับ 
เธอ ไหม ครับ 
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  ๒.   ตั้งแต วัน นี้ เปนตน ไป ผม และ เธอ   จะ ตั้งใจ รักษา ศีล 
และ ทาน ไป ตลอด   ผม และ เธอ จะ หลุด พน จาก บาป ได ไหม ครับ 
  ๓.   ผู ที่ เคย ทำบาป มา แลว   อยาง ผม กับ เธอ วัน นี้ คิด จะ ทำ 
แต ความ ดี   ขอ ให   ทาน อาจารย ได โปรด ชี้แนะ แนวทาง ที่ ถูก ที่ ควร 
ดวย ครับ 

ขอบพระคุณ อาจารย มาก ครับ 
 
 คำ ตอบ 
  ( ๑ ) .   ถือวา ผิด ศีล ขอ   ๓   ผู ใด รู วา ทำ ผิด แลว ทำ ใหม ให ถูก   
คือ ไป สารภาพ ผิด ตอ เจาของ   แลว ขอ ขมา เปน ภรรยา ของ ตน   
เมื่อ พอ แม ยก ให   ความ ผิด อัน เปน บาป จะ ยุติ ลง เทานั้น   แต บาป ที่ 
ทำ ไว กอน ยัง รอ ให ผล 
  ( ๒ ) .   จะ พน จาก บาป นั้น ได   ตอง ปฏิบัติ ทาน - ศีล - ภาวนา   
จน สามารถ ปด อบายภูมิ ได   ดัง ที่ สิริ มา โสเภณี แหง แควน มคธ   ได 
ทำให ดู เปน ตัวอยาง แลว นั้น ไง 
 ( ๓ ) .   สำหรับ ผู ที่ มี บุญ บารมี เกา   สั่งสม มา แต อดีต ไม มาก 
นัก   ตอง นำ ตัว เอง เขา ปฏบิัติ ธรรม   จน สามารถ พัฒนา จิต ให เขา 
ถึง ดวงตา เห็น ธรรม ได แลว   บาป เกา ที่ ยัง ถูก เก็บ สั่งสม อยู ใน จิต   
ยอม หมด โอกาส ให ผล 
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๖๓ .   เขาเปนคนขี้เมา
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน   ดร . สนอง   ว รอุ ไร   คะ 
   หน ูม ีเรือ่ง ทกุข ใจ อยาก จะ สอบถาม หนอย คะ วา   ทำไม หน ู
จึง มี จิตใจ ที่ เปล่ียนแปลง ไป มาก   คิด วก วน       มี นิสัย ดื้อ รั้น   คือ เริ่ม 
เปน คน สบัสน ใน ตวั เอง อยาง มาก คะ   ไม แนใจ วาที ่คดิ แบบ นี ้ถกู หรอื 
ผิด   และ ก็ กลัว ไป เอง ใน สิ่ง ที่ ยัง ไม เกิด ขึ้น จน บาง คน เขา ก็ บอก วา 
หนู บา   เปน โรคประสาท   ไม เต็ม บาง คะ   ไม ทราบ วาที่ เปน   แบบ นี้ 
เขา   เรียก วา เปน บา หรือ จิต วิปลาส ไหมคะ   รูสึก วา ตัว เอง เปน คน 
ใจรอน รน คดิ จะ ดา วา ก ็ทำ โดย ไมสนใจ ใคร   บาง คร้ัง รูสกึ วา ตวั เอง 
ทำ เสยี หาย เสยี ชือ่ เสยีง   และ ที ่คดิ จะ เลกิ กบั แฟน เพราะ เขา เปน คน 
ขี ้เมา   ม ีเมีย เยอะ แก กวา หน ูหลาย ป แต ใจด ี  และ หน ูไม สามารถ ทำ 
อยาง ที ่เขา ตองการ ได   ทัง้ ที ่หน ูก ็รกั เขา แต หน ูก ็คดิ จะ ตดัใจ   เดีย๋ว 
บอก เลิก   เดี๋ยว ก็ ไม เลิก หนู ควร จะ ทำ อยางไร กับ เขา ดี คะ   จน เขา 
และ เพื่อน เขา เร่ิม จะ สับสน   และ เบื่อ หนู แลว คะ ทำ เหมือน คน ไมมี 
ศักดิ์ศรี เลย ไม อยาก เปน แบบ นี้ เพราะ   รูสึก แย 
   ทำไม หนู ถงึ เปน แบบ นี ้  และ ควร จะ ทำ อยางไร ด ีคะ ถงึ จะ 
ถูก ตอง และ มี ชีวิต ที่ ดี ขึ้น นะ คะ 

 ขอบคุณ ทาน อาจารย มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
   คน ที่ คิด สับสน   คิด วก วน   ถือวา เปน คน ที่ ขาด สติ   หรือ 
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สติ มี กำลัง ออน   ผู ใด พัฒนา จิต   ( สมถ ภาวนา )   จน เขา ถึง ความ ตั้ง 
มั่น เปน สมาธิ ได แลว   ยอม มี โอกาส เกิด ปญญา เห็น ถูก ตาม มา   ผู 
ใด มี สติ และ มี ปญญา เห็น ถูก   เรียก ผู นั้น วา มี สติสัมปชัญญะ   ผู มี 
สติสัมปชัญญะ สามารถ ระลึก ได ทัน สิ่ง ที่ เขา กระทบ จิต   เมื่อ รู วา 
ดีแลว ประพฤติ   เมื่อ รู วา ไม ดีแลว ไม ประพฤติ   ผู มี การ ประพฤติ 
เชน นี้ ยอม มี พฤติกรรม ดี งาม   ความ คิด สับสน   คิด วก วน ยอม หมด 
ไป   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา ปรา รถ นา ผาน พน พฤติกรรม ไม ดี ของ ชีวิต   
ตอง นำ ตัว เอง ไป พัฒนา จิต   จน เกิด ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม ได 
เม่ือ ใด   ความ คดิ วก วน   ความ คดิ สบัสน   การ ม ีพฤตกิรรม ไม ด ียอม 
หมด ไป   ผู รู ไม กาว ลวง ใน ชวีติ ของ ใคร ผู ใด   แต ชีแ้นะ 
แนวทาง ที่ จะ ทำให ปญหา หมด ไป ได 
 
 
 ๖๔ .   ควรฝกวันละกี่ชั่วโมง
 
 คำถาม
   การ ฝก จติ   อยาก รู วา   ควร ฝก วนั ละ กี ่ชัว่โมง ครบั   ผม 
พึ่ง ฝก วัน เเรก   ขอ คำเเนะ นำ หนอย นะ ครับ   ขอบคุณ ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ฝก ปฏบิตั ิธรรม วนั ละ กี ่ชัว่โมง   ยงั ไม สำคญั เทากบั   ฝก ได 
ถูก ตรง ตาม ธรรม   มี ศีล   มี สัจจะ   และ ฝก ตอ เนื่อง ทุก วัน   เมื่อ เหตุ 
ปจจัย ลงตัว   ผล สัมฤทธ์ิ ยอม เกิด ขึ้น 
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เมื่อละเวนจากสถานท่ีที่เปนอันตราย ความรูสึกยุงเหยิง
ตางๆ จะคอยๆ ลดนอยลงไป การปราศจากความไขวเขว

จะทำใหความอุตสาหะในทางท่ีดีเพิ่มขึ้น 
เมื่อมีจิตใจที่แจมแจงบริสุทธิ์ การเขาใจหลักธรรมอันแจมชัด
แนนอน ก็จะเกิดขึ้น การฝกฝนโดยปราศจากความไขวเขว 

คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๔๘ 

 ๖๕ .   ทำอยางไรไดอยางนั้น
 
 คำถาม
   กราบ เรียน ทาน อาจารย สนอง 
   การ ทำบุญ ตักบาตร ทุก เชา   กับ การ ถวาย เงิน เปน คา 
อาหาร เลี้ยง ภิกษุ สามเณร และ ผู ปฏิบัติ ธรรม ทุก   ๆ    เดือน   มี 
อานิสงส ตาง กัน อยางไร คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย เปน อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ให อาหาร เปน ทาน ดวย การ ใส บาตร ทุก วัน   เมื่อ กรรม ดี 

ให ผล   ยอม มี อาหาร บริโภค อุดม สมบูรณ   สวน การ 
ถวาย เงิน ถือวา เปนการ ให ทรัพย เปน ทาน   เมื่อ 
กรรม ดี ให ผล   ผู ถวาย ทรัพย เปน ทาน ทุก เดือน   
ยอม มี ทรัพย ให ใช จาย อยาง ไม ขาดมือ 
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๖๖ .   ไมอยากทำแลวคะ
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร คะ 
   หน ูเรยีน คณะ สตัวแพทย   ชัน้ ป ที ่  ๕   ที ่ผาน มา ตอง ฆา สตัว 
หลาย ชนิด เพื่อ การ ศึกษา   ซึ่ง หนู ไม อยาก ทำ เลย คะ   . .   ไม อยาก ทำ 
แลว คะ   เมื่อ คิด วา ป   ๖   ก็ ตอง ทำ ตอ ไป และ มากกวา เกา   และ ถา 
เรียน จบ ไป ประกอบ อาชพี   ก ็ม ีโอกาส ประกอบ กรรม   การ ทำหมนั   
การ ฆา เห็บ หมัด   การ ตัดสิน ชีวิต สัตว   และ อื่นๆ อีก     
   ความ คิด และ ความ รูสึก ดัง กลาว มา นี้   ทำให คิด จะ หยุด 
เรียน และ รับ ปริญญา   วทบ . เฉยๆ คะ   แต . . นอง ชาย ก็ เพิ่ง ดร็อป 
เรียน   . .   แม กับ พอ ผิด หวัง คะ   หนู คิด วา   ถา หนู จะ ทำ อีก คน   พอ 
กับ แม คงจะ ผิด หวัง มาก ที เดียว   ไมรู จะ ตัดสิน ใจ อยางไร คะ   
ขออาจารย ชวย ชี้แนะ . . แนวทาง การ คิด . . ดวย 
   ๑ .   อาจารย บอก วา   “ บคุคล ม ีชวีติ เปน ของ ตวั เอง   ผู รู ไมม ี
สิทธิ์ เขาไป กาว ลวง ”   ถา พอ แม คาด หวัง   แลว เรา ทำให ผิด หวัง   . .   
ไม บาป แต   . .   จะ ดี หรือ คะ หนู พูด ไม ออก จริงๆ     
   ๒ .   ถา เลือก ตัดสิน ใจ เรียน ตอ   ควร   
ประพฤติ   +   รักษา ใจ   อยางไร คะ   เพื่อนๆ บอก 
วา   ปญหา อยู ที่ ใจ หนู มากกวา คะ   . .   ควร จะ ทนๆ 
ไป   อีก ป ครึ่ง เอง . . 

 ขอบพระคุณ คะ 
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 คำ ตอบ 
         ( ๑ ) .   พอ กับ แม คาด หวัง ให ลูก ทำ ใน สิ่ง ที่ ผิด ไป จาก ธรรม   
ลูก ไม ประพฤติ ตาม ยอม ไมมี บาป เกิด ขึ้น   แต พอ และ แม ผู รู ไม จริง 
แท   จึง สราง บาป   ( คาด หวัง )   ให เกิด ขึ้น กับ ตัว เอง   ผู คาด หวัง จึง 
ตอง รับ บาป นั้น   เมื่อ ลูก พูด ไม ออก ก็ ไม ตอง พูด   เพียง แต นิ่ง เฉย ไว 
และ ตอง ประพฤติ จริยธรรม ลูก ที่ ดี ตอ พอ แม   แลว ชีวิต ของ ลูก จะ 
ไม วิบัติ 
   ( ๒ ) .   หาก ตัดสิน ใจ เรียน ตอ ให จบ   ผู เปน ลูก ตอง พัฒนา จิต 
ตวั เอง ให ม ีบญุ มากกวา บาป   แลว บญุ จะ สามารถ คุมครอง ชวีติ ม ิให 
วิบัติ ได 
 
 
 ๖๗ .   ตามแบบหลวงพอ
 
 คำถาม
   กราบ เทา   ครู อาจารย   ดร . สนอง 
   ผม ได ฟง ซดี ีของ ทาน อาจารย   ดร . สนอง มา หลาย คร้ัง แลว   
เกิด ความ เล่ือมใส ใน จริยวัตร ตางๆ   ของ ทาน อาจารย   ดร . สนอง   
เปน อยาง มาก   แต ยงั ไมม ีโอ กาสได ไป กราบ เทา อาจารย   ดร . สนอง   
เลย   เพราะ อยู ถึง ชลบุรี   ผม ได เจริญ สติ   มา ประมาณ   ๑ - ๒   ป   แลว   
ได ฝก มา หลายๆ อยาง   แต รูสึก วา   ถูก จริต กับ   พุทโธ   แต มาระ ยะ 
หลงั   มาบ ร ิกรรม   นะ มะ   พะธะ   ตาม แบบ หล วง พอ ฤาษ ีลงิ ดำ   แลว   



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  151     ๑๕๑    

รูสึก ถึง ความ โลง เบา   และ จิต เขา สมาธิ เร็ว กวา เดิม   อยาง นี้ ถือวา   
การ บรกิรรม   นะ มะ   พะธะ   ถกู จรติ มากกวา ไหม ครบั   อยาก รบกวน 
ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ชวย ชี้แนะ ดวย ครับ 
   -   การ ที ่ผม ฝก เจรญิ สต ิดวย ตนเอง   โดย ไมม ีพระ อาจารย 
ใด   ชวย แนะนำ อยาง จริงจัง   จะ ทำให ผม   ผิด ทาง ได หรือ ไม   หาก 
เปน ไป ได   อยาก ให ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ชวย แนะนำ พระ 
อาจารย   ที่ เปน กัลยาณมิตร ของ ผม ดวย 
   -   แฟน ผม เปด ราน เพ็ทชอป   อาบ น้ำ ตัด ขน   สุนัข   ตอง มี 
การ เกบ็ เหบ็   หมดั จาก สนุขั   ไป ปลอย เสมอ   แต อาจ ม ีบาง ครัง้ ทำให 
มัน ตาย โดย ไม ตั้งใจ   จะ เปนการ สะสม บาป หรือ ไม ครับ   แลว ควร 
ทำ อยางไร ดี 
   -   ปจจุบัน ราน มี แนวคิด จะ นำ ลูก สุนัข มา จำหนาย   แต มี 
เพื่อน บอก วา เปน บาป   ไม ควร ทำ   การ ทำ แบบ นี้ บาป หรือ ไม ครับ   
แลว ควร ทำ หรือ ไม ครับ 
   สดุทาย นี ้ขอก ราบ เทา ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ดวย ความ 
เคารพ ยิง่   ขอ ให ทาน อาจารย   ดร . สนอง   สัง่ สอน ธรรม ไป นานๆ นะ 
ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ตาม ที ่บอก เลา ไป ถอืวา ประพฤต ิธรรม ได ถกู ตรง กบั จรติ   
แต ตอง ไม ลืม พัฒนา จิต ตนเอง ให เกิด ปญญา เห็น แจง   เพื่อ นำพา 
ชีวิต ไป สู ความ เปน อิสระ   และ พน ไป จาก ความ ทุกข 



152  :  w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๕๒ 

   ผู ใด มี บุญ บารมี สั่งสม มา แต อดีต มาก พอ   ผู นั้น สามารถ 
ปฏิบัติ ธรรม ดวย ตัว เอง ได   คือ ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน   แลว จิต เขา 
ถึง ความ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน   แลว จิต เขา 
ถึง ปญญา เห็น แจง ได ผล แหง การ ปฏิบัติ ธรรม เปน เชน นี้   จึง จะ ถือ 
ได วา ปฏบิตั ิธรรม ได ถกู ตอง   ตรง กนั ขาม   ผู ที ่อบรม สัง่สม บารม ีมา 
ไม มาก พอ   ควร แสวงหา ครูบา อาจารย   ผู มี ประสบการณ ถูก ตรง 
ตาม ธรรม   มา เปน ครู สอน กรรมฐาน   หาก ผู ถาม ปญหา ปรารถนา 
ความ เจริญ ใน ชวีติ   ควร ฝากตัว เปน ศษิย กบั หลวง ปู ภ ูพาน   แลว อยู 
ปฏิบัติ ธรรม กับ ทาน 
   ความ ไม สบาย กาย   ความ ไม สบายใจ   หาก เกดิ ข้ึน กบั ผู ใด 
แลว   ถือวา ผู นั้น มี บาป   ผู ใด ปรารถนา ไม ให บาป เกิด ขึ้น   ตอง เลือก 
ประกอบ อาชีพ ที ่เปน สมัมา อาชีวะ   หรอื ประกอบ อาชีพ เดมิ ที ่เปน 
บาป   แต ตอง พัฒนา บุญ ให เกิด ขึ้น อยู เสมอ   พัฒนา บุญ ให มี ผล ยิ่ง 
ใหญ กวา บาป   แลว ชีวิต จะ ไม วิบัติ 
       
 
 ๖๘ .   ตองปฏิบัติอยางไร
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย ที่ เคารพ ครับ   อยาก ให ทาน อาจารย 
ชวย อธิบาย   เร่ือง   คำถาม ตอ ไป นี้ ครับ 
   ๑ )   เร่ือง ที่ คิด   ใน สิ่ง ไม ดี   ไม เหมาะ สม   แต การก ระ ทำ ไม 
เคย กระทำ   ทำไม จติ ของ เรา ไม เปน ตวั เรา ครบั   เพราะ จดุ ประสงค 
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แทจรงิ เรา อยาก เปน คน ด ี  แต ใน หลาย ครัง้ จติ กลบั คดิ สิง่ ที ่ไร สาระ   
สกปรก   นา รังเกียจ   แมแต ผู มี พระคุณ   หรือ   ผู มี คุณธรรม สูง ครับ   
บาป มาก   กลัว มาก   แต ก็ ยัง แก ไม ได   อาจารย ให เจริญ สติ ให กลา 
แข็ง   แลว จะ แก ได   ก็ กระทำ อยู   แต ยัง ทำ ไม ได   ถา ไม เจอ หรือ   พบ 
ก ็ไม คดิ   แต หาก มา พบ หรือ เจอ กลบั คดิ   เชน กนั   หาก กระผม ได เคย 
ลวง เกิน ทาน อาจารย ไม วา ทาง ใด   ขอ อาจารย จง งด โทษ   ยก โทษ   
อโหสิกรรม ให กระผม ดวย ครับ   มี คำ กลาว วา ทุก สิ่ง เกิด จาก เหตุ   
เมื่อ เหตุ ดับ   ทุก สิ่ง ก็ ดับ   กรณี นี้ มัน เกิด มา จาก เหตุ ใด ครับ 
   ๒ .   ชาติ นี้ รูสึก ตน วา เปน คน โง   คน มี ไหว พริบ นอย   ไมทัน 
คน   ตอง ทำบุญ อยางไร   หรือ ปฏิบัติ อยางไร   จึง จะ พัฒนา ตน ให 
เปน คน ฉลาด   มี ปญญา ไว   ( ใน ชาติ ตอ ไป )   ครับ     
   ๓ .     คำ วา   มหา ทาน นั้น     ตอง ทำ อยางไร ครับ   ให เหมาะ 
กับ สภาพ   เศรษฐิ กิจ ของ ตนเอง ครับ   เห็น คน ทำบุญ   ตั้ง โรง ทาน   
แต ตนเอง กับ มี ราย ได ไม มาก   แค ตนเอง ก็ แทบ เอา ตัว ไม รอด แลว 
ครับ 
   ๔ .     ทกุ วนั นี ้ทำไม   คน ด ี  (   ตอง มา รวม รบั กรรม กบั คน เลว)   
เชน   น้ำ ทวม หาดใหญ   น้ำ ทวม โคราช   บาง คน สิ้น เนื้อ ประดา ตัว   
เห็น แลว สงสาร ครับ   และ ยัง มี คำ ทำนาย ของ คน บาง คน   นา กลัว 
มาก   เพราะ แค   สึ นา มิ   อัน เดิม ที่ คน ตาย ไป กวา สอง แสน   บอก วา 
เปน แค ชิมลาง   ตอ ไป   จะ มี อีก และ อาจ เกิด ได   สอง ฝง ทะเล ไทย   
อาจารย จะ แนะนำ เกี่ยว กับ เร่ือง นี้ อยางไร ครับ     

 ขอ ขอบพระคุณ อาจารย เปน อยาง สูง ครับ 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   หาก ผู ถาม ปญหา ปรารถนา ให พน จาก บาป ที ่ตน ระลกึ 
ได   ตอง ขมา กรรม ตอ สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์   เชน   พระพุทธ รูป   พระ เจดีย 
ที่ บรรจุ พระ ธาตุ   เจดีย ที่ บรรจุ พระ ธรรม   ฯลฯ   แลว พัฒนา จิต ให 
มี ศีล คุม อยู ทกุ ขณะ ตื่น   จาก นั้น ตอง ฝก จิต ให มี สติ กลา แข็ง   จิต ที่ 
มี ศีล และ มี สติ อยู ทุก ขณะ ตื่น   สามารถ ปองกัน สิ่ง ชั่ว ราย มิ ให เขา 
มา มี อำนาจ เหนือ ใจ ได   แลว ปญหา ที่ ถาม ก็ จะ ยุติ ไป 
   ( ๒ ) .   ผู ใด ปรารถนา ความ เฉลียว ฉลาด   รู เทา ทัน คน   ผู นั้น 
ตอง เขา ใกล และ เสวนา กับ คน ที่ ปญญา เห็น ถูก ตาม ธรรม   และ ดี 
ทีส่ดุ หาก นำ ตวั เขา ปฏบิตั ิธรรม   จน สามารถ เขา ถงึ ปญญา เห็น แจง 
ได เมือ่ ใด แลว   ความ เปน ผู ม ีปญญา เฉลยีว ฉลาด   และ รูทนั คน ยอม 
เกิด ขึ้น ได 
   ( ๓ ) .   คำ วา   “   มหา ทาน   ”   หมาย ถึง ทาน ที่ ให กับ คน หมู มาก   
ให กับ หมู สงฆ   ผูทรง คุณธรรม สูง   ให ทาน อยาง ตอ เนื่อง ยาวนาน 
เจ็ด วัน   ให กับ หมู สงฆ ที่มา จาก จตุร ทิศ   ฯลฯ   เหลา นี้ เรียก วา   มหา 
ทาน 

   การ ให ทาน   สามารถ ให สิ่ง ดี งาม ได ตาม ความ 
เหมาะ สม ของ ตน   เชน   ให ทรัพย เปน ทาน   ให 
ขาว   ให น้ำ   ให ยาน   ให ที่ อยู อาศัย   ให แรงงาน 
เปน ทาน   ให โอกาส เปน ทาน   ให อภัย เปน ทาน   
ให ธรรมะ เปน ทาน   ฯลฯ 
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๖๙ .   หนูตองการชวยคุณแม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
   ใน ชวง ป ที่ ผาน มา   ได รับ ประ โย ชน จาก ธรรมะ ที่ อาจารย 
แนะนำ อยาง มาก เลย คะ   ทำให มี หลัก คิด   พูด   ทำได ถูก ตอง และ 
ชดัเจน ขึน้   หน ูขอ อำนาจ คณุ พระ ศร ีรตันตรัย และ บญุ กศุล ที ่เคย ทำ 
ไว ทัง้ ใน อดตี ชาติ และ   ปจจบุนั ชาติ จง สำเร็จ แก อาจารย สนอง   รวม 
ทั้ง ทีม งาน ทุก คนใน ชมรม กัลยาณ ธรรม ให มี ความ สุข กาย   สุขใจ 
และ ประสบ ความ สำเร็จ ใน การ ทำ สิ่ง ดี งาม ทุก ประการ นะ คะ 
   อาจารย คะ   หนู ขอ อนุญาต ถาม   ๒   คำถาม นะ คะ 
   ๑ .   หนู ตองการ ชวย คุณ แม ทำงาน เพื่อ ลด ภาระ ให ทาน 
ทำงาน นอย ลง   แต เนื่องจาก ที่ บาน เปน ราน ของชำ ซึ่ง จำหนาย   
เหลา   บุหร่ี   อยู ดวย   ไม อยาก ขาย สิ่ง เหลา นี้ เลย คะ   ชวง แรก   ๆ  
ชวย ทำงาน ไป   บาง ครั้ง   จิต ตก   ทุกข   แต สัก พัก ก็ คิด ได วา   ตอง 
รกัษา ใจ ไม ให ตก   ( อะไร ก ็เสยี ได   แต ใจ หาม เสยี )   ก ็ด ีขึน้ และ ปฏบิตั ิ
ธรรม   รวม ทัง้ สวด มนต ทกุ วนั พรอม ทัง้ อธษิฐาน จติ   ขอ ให ทกุ คนใน 
ครอบครัว ของ หนู หลุด ออก จาก วิบาก   ที่ ตอง ขาย สิ่ง เสพ ติด และ 
มจิฉา อาชพี ทกุ ประการ   ทัง้ ใน ภพ นี ้และ ทกุ   ๆ  ชาต ิภพ ไป   อยาก ขอ 
คำ แนะนำ อาจารย คะ   วา ควร ทำ อยางไร ดี ที่สุด คะ 
   ๒ .   เผอิญ ได เจอ ขอมูล ที่ ระบุ วา   ให หยุด ทำบาป ดวย การ 
ไม ถวาย เงิน ทอง แด พระ ภิกษุ สงฆ   สามเณร   โดย ขอมูล อาง วา ผิด 
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พระ บัญญัติ พระ ไตรปฎก   เลม   ๓   หนา   ๙๔๐   เลม สีน้ำเงิน   และ 
เลม   ๓   หนา   ๘๘๗   เลม แดง   ที่ พระพุทธ องค ได ระบุ วา   ดู กอน 
ภิกษุ ทั้ง หลาย . . . อนึ่ง ภิกษุ ใด   รับ ก็ ดี   ให รับ ก็ ดี   ซึ่ง   ทอง   เงิน   หรือ 
ยินดี ทอง   เงิน   อัน เขา เก็บ ไว ให ก็ ดี เปน นิส สัค คิย ปาจิตตีย ตอง 
อาบัติ นิส สัค คีย   ตอง สละ สิ่งของ นั้น ออก ไป   จึง จะ พน โทษ   หนู 
งง มาก เลย คะ   ตกลง ถวาย เงิน ให พระ ไม ได หรือ คะ   แบบ นั้น การ 
ทอด กฐิน   ทอด ผาปา ก็ ไม ถูก ตอง หรือ คะ   อาจารย ชวย แนะนำ 
หนอย นะ คะ วา   ตอง คิด อยางไร ให ถูก ตอง ตาม ธรรม 
   กราบ ขอบคุณ อา จาร ย มากๆ เลย นะ คะ ที่ สละ เวลา ชวย 
ตอบ คำถาม 
 
 คำ ตอบ 
             ( ๑ ) .   การ เกิด มา แลว ได อัตภาพ เปน มนุษย   มี งาน ใหญ 
ที่ ตอง ทำ อยู สอง งาน   คือ   งาน ภายนอก ที่ ตอง ทำให กับ สังคม   
เชน   เปด ราน ขาย ของ   และ งาน ภายใน ที่ ตอง ทำให กับ ตัว เอง   คือ 
สั่งสม บุญ   เพื่อ ใช เปน ปจจัย เดิน ทาง สู ปรโลก   ผู มี ปญญา รู เห็น 
เขาใจ   เชน นี้ ได แลว   ยอม ไม ประมาท พัฒนา จิต ให มี บุญ อยู เหนือ 
บาป   เพื่อ ให บา ปตาม สง ผล ไมทัน   ทั้ง ใน ชีวิต นี้ และ ใน ชีวิต หนา   
และ จะ ดี ที่สุด หาก สามารถ พัฒนา จิต   แลว ปด อบายภูมิ ให ได   ดัง 
ที่ อริยบุคคล ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง 
   ( ๒ ) .   ภิกษุ รูป ใด มี จิต เปน ทาส ของ ทรัพย เงิน ทอง   ภิกษุ 
รูป นั้น ยอม มี ชีวิต วิบัติ   ไม สามารถ พัฒนา จิต ให พน ไป จาก ความ 
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ทุกข ได   ดัง ที่ พระพุทธ โค ดม ตรัส กับ พระ อานนท   เมื่อ เห็น ถุง 
บรรจุ เงิน ที่ โจร นำ มา ทิ้ง ไว ที่ หัว คันนา   ขณะ เดิน บิณฑบาต   ใน 
ทำนอง ที่ วา 
   พระ พุทธะ     :   อานนท   เธอ เห็น งู พิษ ไหม 
   พระ อานนท     :   เห็น พระเจา คะ 
   ตรง กัน ขาม   ภิกษุ รูป ใด มี จิต เปน อิสระ จาก ทรัพย เงิน 
ทอง   นำ เงิน ที่ ได จาก การ ทอด กฐิน   ทอด ผาปา   ฯลฯ   ไป ใช สราง 
ศาสน สถาน   เชน   สราง โบสถ   สราง เจดีย   สราง ศาลา ปฏิบัติ 
ธรรม   ฯลฯ   ได ถูก ตรง ตาม เจตนารมณ ของ ผู สละ ทรัพย ทำบุญ   
บาป ยอม ไม เกิด ขึ้น กับ ภิกษู รูป นั้น 
   
   
 ๗๐ .   หากเปนเรื่องจริง
 
 คำถาม
   เรียน ทาน อาจารย   ดร . สนอง 
   ทุก ครั้ง ที่ ลูก มี ความ ทุกข ลูก จะ นึกถึง ทาน   เสมือน แสง 
สวาง ใน ความ มืด ของ ลูก ยัง ไมรู วา จะ เริ่ม ตน จาก จุด ทาง ไหน   ขอ 
ความ กรุณา จาก ทาน ดวย เถิด   ลูก กำลัง ประสบ ปญหา วิบาก 
กรรม เปน จุด ใหญ ที่ จะ เปลี ยน แปลง ชีวิต ลูก   ลูก รู วา ลูก เคย ทำ ผิด 
มาก มาก   ยี่ ง ระลึก ได ก็ ยี่ ง รู วา ตัว เอง เลว มาก   อยา วา แต ชาติ ที่ 
แลว เลย ชา ตินี้ลูก ก็ จะ กะ อัก แลว   ลูก วัน นี้ ลูก ก็ พยายาม รักษา ศีล   
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กาย   วาจา   ใจ   ทั้ง ทาน   และ   ภาวนา   เทา ที่ มี โอกาส อยาง แทจริง   
แต ทุก ครั้ง ที่ ลูก ตั้งใจ ทำ   เชน   ตื่น   ตี   ๕   สวด มนต   นั่ง   สมาธิ   ทำ 
กับขาว   ไป ทำบุญ ตักบาตร   หมั่น ทำ ประจำ   แต สี่ ง ที่มา กระทบ 
เกิด ขึ้น กับ ลูก ก็ ยัง รุนแรง อยู   เชน พอ ลูก ทำบญุ เสร็จ ลูก ตั้ง จิต อธิ 
ฐาน อุทิศ บุญ กุศล ให เจา กรรม นายเวร   ออก ชื่อ คน ที่ ลูก กำลัง มี 
ปญหา ที่ ทำให ลูก ทุกข ใจ   ทั้ง ที่ ไมได เจอ กัน นาน   ก็ ตอง มี เหตุ ให เจอ 
กัน อยาง ไมมี เหตุผล และ ความ รุนแรง ก็ เกิด ขึ้น จน ลูก ตั้ง ตัวไมทัน   
ทั้ง ที่ ลูก กับ เขา ไม ได   มี ปญหา รุนแรง อะไร กัน มากมาย ถึง ขนาด 
จะ เขา มา ทำราย กัน   แต วัน ไหน ที่ ลูก ไม สวด มนต   ไม ไป ทำบุญ วัน 
นั้น เหตุการณ ปกติ ไมมี อะไร เขา มาก ระ ทบ ใจ กระทบ กาย   ลูก ไม 
ได ทอ   แต ก็ อด สงสัย ไม ได   และ เห็น คน อื่น เขา ก็ ยัง ทำ ผิด ศีลอยู ที่ 
ก็ ยัง มี ชีวิต ที่ ดี   ประสบ ความ สำเร็จ ใน ธุรกิจ 
   แต กับ ลูก ยัง ตอง ทน ทุกข กับ ตัว เอง อยาง หลีก เลี่ยง ไม 
ได   ยัง ไมรู วา ตอง ทำ ยัง ไง   สถานะ การณ ตอน นี้   ลูก ตกงาน   ธุรกิจ 
ก็ โดน โกง และ ขาดทุน   แฟน นอกใจ ไป มี คน อื่น   ลูก ตอง อยู อยาง 
โดด เดียว ใน ทามกลาง วิกฤต   ไมมี แม กระท่ัง คน ที่ จะ กลาว ถาม วา 
สบาย ดี ไหม   ทั้ง ที่ ไมมี ใคร แต ภาระ ที่ ตอง รับ ผิด ชอบ ชี วิด คน อื่น ก็ 
มี มาก   อยู   ลูก ทั้ง สอง คน ก็ กำลัง เรียน อยู   ลูกสาว เรียน ดี   กำลัง 
จะ จบ   ม . ปลาย   และ   เอ นท   เขา มหา ลัย   แต ยัง ไมรู วา จะ ติด อะไร 
ก็ มี ปญหา กัน นิด หนอย   เพ ราะ สี่ ง ที่ เขา อยาก เปน ลูก ก็ ไม ได พอใจ 
นัก   แอบ ผิด หวัง อยู แต ก็ ไมกลา พูด อะไร มาก   และ ลูก ก็ ตอง สง 
เงิน เลี้ยง แม ที่ ตอง อยู คน เดียว   ทั้ง ที่ ลูก แม ก็ เยอะ แต ภาระ เรื่อง 
เงิน ก็ ตก อยู ที่ ลูก คน เดียว   แต ลูก ก็ ยัง มี ความ สุข ที่ ได ทำ อยาง นั้น  
ไม ได คิด วา เปน ภาระ อยางไร   ลูก อยาก มี โอ กา ส ไป ปฎิบัติ ธรรม 
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อยาง แทจริง   เพราะ วา วาง งาน อยู   แต ก็ ไป ไม ได เพราะ   มี หมา 
พิการ อยู ตัว หน่ึง   ที่ ตอง ลาง ขี้ ลาง เยี่ยว อยู ขออภัย ที่ ใช คำ นี้ คะ   
(เคย เขียน มา ปรึกษา ทาน ครั้ง หน่ึง วา ตอง ทำ ยัง ไง กับ เขา ดี )   และ 
อยาง ที่ บอก วา   ลูก ไม มี่ ใคร จริงๆ  อยู คน เดียว   ที่ ไม สามารถ จะ พึ่ง 
ใคร ได ใน วิบาก กรรม เชน นี้   ถา ลูก จะ ที้ง ไป ก็ กลัว บาป   ไป ทำบุญ 
แต จะ ได บาป   ลูก จะ ตอง ทน ทุกข  และโดดเด่ียวอยาง นี้ ไป อีก นาน 
ไหม คะ   ประมาณ   ๒   ป แลว คะ ที่ ลูก เปน อยาง นี้   ลูก สำนึก ผิด แลว 
จริง จริง คะ แต ไมรู วา จะ เร่ิม ตน ยัง ไง 
   * ตอง ทน ทุกข รับ กรรม อยาง นี้ ไป อีก นาน เทาไร   ? 
   * ถา ลูก ไม สามารถ สง เสีย ลูก เขา มหา ลัย ได ลูก จะ บาป 
ไหม   ? 
   * และ ถา ลูก ยัง ไมมี อะไร ทำ อยู   สัตว เลี้ยง ที่ ลูก ดูแล ตอง 
โดน ทิ้ง ลูก จะ บาป ไหม   ?   เพราะ   แฟน เกา เขา ก็ ไม รับ ผิด ชอบ ชวย 
ทั้ง ที่ กอ มา ดวย กัน . 
   ลูก ตัดสิน ใจ เขียน มา หา ทาน เพราะ รู วา มี ทาน คน เดียว ที่ 
ลูกคิด  ออก ใน ตอน นี้ และ รู วา จะ ดี รับคำ ตอบ ที่ เปน แสง สวาง ที่แท 
จริง ใน ชีวิต   เพราะ วิบาก กรรม ที่ ลูก ประสบ อยู ตอน นี้   มี เขา มา 
เกือบ ทุก วัน   ลูก ยัง งง อยู สี่ ง ที่ ไม นา เกิด ก็ ยัง เกดิ 
 กราบ ขอบพระคุณ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   หาก ม ีชวีติเปน จรงิ ดงั ที ่บอก เลา ไป   ก ็เปน ชวีติ ที ่นา สงสาร   
เหตุ เพราะ กรรม ไม ดี   กำลัง ให ผล เปน อกุศล วิบาก   ผู ทำกรรม ไม ดี 
ไว กอน   จงึ ตอง ยอมรับ ความ จริง   และ ชดใช หนี ้เวร กรรม ไป จนกวา 



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

เพื่อนที่มีความสัมพันธคบหากันมานานก็จะจากกันไป 
ทรัพยสมบัติและสิ่งที่ครอบครองมาดวยความพยายามก็จะตอง
ละทิ้งไป วิญญาณส่ิงเปนแขกพักอาศัยอยูในกายก็จะออกจาก
กายไป การไมยึดติดกับชีวิตนี้ คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๖๐ 

จะ หมด สิน้   แลว ชวีติ จงึ จะ พน อกุศล วบิาก นัน้   การ ปฏิบตั ิธรรม เปน 
บญุ ใหญ สดุ   ผู ใด ปฏบิตั ิธรรม แลว อทุศิ บญุ ใช หน้ี เจา กรรม นายเวร   
หนี้ เวร กรรม ยอม หมด ไป ได เร็ว 
   ( ๑ ) .   ถาม ไป วา   :   ตอง ทน ทุกข รับ กรรม อยาง นี้ ไป อีก นาน 
เทาไร 
   ตอบ มา วา   :   ตอง รับ อกุศล วิบาก ไป อีก นาน   เทา ที่ ชดใช 
หนี้ เวร กรรม ได หมด   หรือ เจา กรรม นายเวร อโหสิ ให 
   ( ๒ ) .   ถาม ไป วา   :   ถา ลกู ไม สามารถ สง เสยี บตุร ให เขา เรยีน 
ใน มหาวิทยาลัย ได   จะ บาป ไหม ? 
   ตอบ มา วา   :   ถา เขา ไม ประสงค จะ เรียน ใน มหาวิทยาลัย   

ไม ถือวา เปน บาป   ถา เขา ประสงค แสวง ความ รู 
ใน สถาบัน นอก มหาวิทยาลัย   แลว ผู เปน แม ไม 
สง เสริม ให เขา เรียน   ถือวา เปน บาป   เพราะ ไม 
ประพฤติ จริยธรรม ของ การ เปน แม ที่ ดี 
   ( ๓ ) .   ถาม ไป วา   :   ถา สตัว เลีย้ง ที ่ผู ถาม ปญหา ดแูล 
อยู   ถูก ทิ้ง จะ บาป ไหม 

   ตอบ มา วา   :   บาป ครับ 
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เม่ือไปพัวกันกับคนพาลผูมีจิตอกุศล 
พิษสามประการก็จะเพิ่มข้ึน กิจในสมาธิก็จะถอยลง 

ความเมตตา และความกรุณาก็จะหมดสิ้นไป  
การละทิ้งการคบหากับคนพาล คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๖๑    

 ๗๑ .   ไดบุญหรือไดบาป
 
 คำถาม
   อยาก ถาม อาจารย วา 
   การ ที่ ผม นำ เงิน ใส ซอง แลว ปด อยาง มิดชิด   เพ่ือ นำ ซอง 
นั้น ไป ถวาย พระคุณ เจา   โดยที่ กระผม ใส บาตร ดวย ของ แลว ตาม 
ดวย ซอง   ซึ่ง เจตนา ของ ผม   นั้น เพื่อ บำรุง พระพุทธ ศาสนา หรือ 
ตาม ความ ประสงค ของ พระคุณ เจา   การก ระ ทำ เชน นี ้เปน บญุ หรอื 
เปน เปน บาป ครับ   อาจารย ชวย ชี้ ทาง ให ดวย ครับ     
   ขอ อนุโมทนา บุญ ที่ อาจารย ได ตอบ คำถาม   สาธุ   สาธุ   
สาธุ     
 
 คำ ตอบ 
   บาตร เปน ภาชนะ ที ่ภกิษ ุสามเณร ใช รบั 
อาหาร บณิฑบาต   ดงั นัน้ การนำ อาหาร ไป ใส ลง 
ใน บาตร   ผู ใส บาตร ได บุญ   การนำ ของ ปจจัย ไป 
ใส ลง ใน บาตร   เปนการ ทำ ที่ ผิด วัตถุประสงค แลว 
ไม สบายใจ   ถือวา เปน บาป 
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๗๒ .   ทำงานอยูที่ลำพูน
 
 คำถาม
   สวัสดี ครับ   ทาน อาจารย   ดร . สนอง 
   กระผม   นาย ว ิรตัน   ม ีตนั   ทำงาน อยู   บรษิทั   ฮา นาฯ   สาขา 
จังหวัด ลำพูน   จาก วัน นั้น ที่ ทาน อาจารย   ได กรุณา เขาไป บรรยาย   
ใน บริษัท ครับ   ทำให รูจัก ทาน อาจารย   กระผม อยาก จะ เรียน ถาม 
ทาน อาจารย ครับ วา   การ นั่ง สมาธิ โดย ลำพัง   ใน หอง พระ ที่ บาน   
โดยที่ เรา ยัง ไม เคย ได รับ เปน ลูก ศิษย ของ   ครูบา อาจารย   ทาน ใด 
เลย   เรา จะ มี ความ กระจาง ใน ธรรม หรือ ไม   แลว จะ มี ผลก ระ ทบ ที่ 
จะ เกดิ ขึน้ กบั เรา หรอื ไม   เพราะ วนั นัน้ อาจารย บอก วา ควร ม ีครบูา 
อาจารย ดวย 
   ที่ ถาม คำถาม นี้ เพราะ กระผม ไม แนใจ และ ยัง ลังเล   อยู 
วา จะ มี ผลก ระ ทบ อะไร หรือ ไม อยางไร   โดย ปกติ ผม จะ   สวด 
มนต   อยู สาม บท หลัก คือ   สวด ยอด พระ กัณฑ ไตรปฎก   แลว สวด   
พาหุงมหากา   แลว สวด คาถา ชิน บัญชร   แลว กอน จะ นั่ง สมาธิ 
จะ อธิ ษฐาน จิต ถึง ทาน เจา พระคุณ สม เด็จฯ พุฒ จาร ย โต   พรหม 
รังสี   คุมครอง   แลว นั่ง สมาธิ     และ เม่ือ กอน หนา เคย ปฏิบัติ   ตาม 
แนวทาง ของ หลวง พอ จรัญ   วัด อัมพวัน   สิงหบุรี   ตาม ใน หนังสือ 
ของ ทาน   แต กระผม ก ็ไม เคย ได รบั เปน ศษิย ทาน และ ไม เคย ไป ฝก ที ่
วดั ทาน เหมือน กนั   จงึ ไม แนใจ วา เรา จำเปน ที ่จะ ตอง ไป รบั เปน ศษิย 
กบั ครบูา อาจารย ทาน โดยตรง   หรอื ไม   หรอื แค เรา ตัง้ อธ ิษฐาน จติ 
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ขอ เปน ศิษย ทาน   ให ทาน คุมครอง ได ไหม ครับ   หรือ อยางไร   ชวย 
แนะนำ ให ที ครับ   คือ กระผม ปฏิบัติ มา คอน ขาง นาน แลว   แต ไม 
สม่ำเสมอ   เลย ยัง ไม ไป ถึง ไหน   แต ทุก ครั้ง ที่ สวด มนต   ก็ จะ สวด 
ทั้ง   ๓   บท ที่ วา   ถา ขาด อัน ใด อัน หน่ึง แลว   ไม สบายใจ ครับ   ก็ เลย 
สวด ทั้ง   ๓   เลย   รูสึก ดี 
   รบกวน ทาน อาจารย สนอง   ชีแ้นะ แนวทาง ให ท ีครบั       ถา 
เกิด วา ทาน อาจารย คิด วา จำเปน ตอง ไป รับ เปน ศิษย หรือ ตอง มี 
ครูบา   อาจารย โดยตรง นั้น   ชวย แนะนำ ครูบา อาจารย ที่ อยู ใกล 
แถว   ลำพูน   เชียงใหม   ให ที ครับ   ขอบ พระคุณ มาก ครับ 

 ดวย ความ เคารพ อยาง สูง 
 
 คำ ตอบ 
   พระ สัมมา สัม พุทธ เจา   พระ ปจเจก พุทธ เจา   ได สั่งสม 
บุญ บารมี มา แต อดีต มาก   จน สามารถ ปฏิบัติ ธรรม ได โดย ไม 
ตอง มี ครูบา อาจารย   แต พุทธ สาวก สั่งสม บุญ บารมี มา ไม มาก 
พอ   สั่งสม มา เพียง หนึ่ง อสงไขย แสน กัป   เชน   พระ มหา โมค คัล 
ลา นะ   และ พระ สา รี บุตร   ยัง ตอง มี ครู อาจารย ชี้แนะ แนว ปฏิบัติ 
ธรรม ให   จึง จะ บรรลุ ดวงตา เห็น ธรรม เปน พระ อรหันต ได   ดัง นั้น 
โอกาส ที่ คน สวน ใหญ จะ กระจาง ใน ธรรม   จึง ตอง มี ครู อาจารย   ผู 
มี ประสบการณ ตรง และ เขา ถึง ธรรม แลว เทานั้น   มา เปน ผู ชี้แนะ 
   การนำ เอา แนว ปฏิบัติ ของ ผู ใด มา ประพฤติ ให ถูก ตรง   
และ มี พฤติกรรม ถูก ตรง เหมือน กับ ผูนำ แนว ปฏิบัติ นั้น ออก เผย 
แพร   ความ เปน ครู เปน ศิษย   ยอม เกิด ขึ้น โดย ปริยาย 
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   การ สวด มนต หาก ผู สวด มี จิต จดจอ กับ บท มนต ที่ สวด   
สติ ยอม เกิด ขึ้น กับ ผู สวด   และ หาก พัฒนา ใจ ได ถูก ตรง กับ ความ 
หมาย ของ บท มนต นั้น   ความ ศักดิ์สิทธิ์ ใน การ สวด มนต ยอม เกิด 
ขึ้น   มี สิ่ง ที่ นา คิด   นา พิสูจน   คือ   บท มนต สรรเสริญ คุณ ของ พระ 
รัตนตรัย   พระ สงฆ ผู เปน อริย สาวก ตอง นำ มา สวด ใน การ ทำวัตร 
เชา   ทำวัตร เย็น ทุก ครั้ง   ทำไม จึง เปน เชน นั้น ครับ 

๗๓ .   ขออนุญาตรบกวน
 
 คำถาม
   กราบ เทา ทาน อาจารย ดร . สนอง ที่ เคารพ อยาง สูง 
   ดิฉัน มี คำถาม ขอ อนุญาต รบกวน ทาน อาจารย   ดิฉัน ขอ 
คำ แนะนำ จาก ทาน ดวย คะ   เน่ือง ดวย เคย ได อาน คำถาม   คำ ตอบ   
จาก ทาง เว็บ ไซต   ที่ ทาน อาจารย ได เคย กลาว ไว วา อาชีพ ที่ ถูก ทั้ง 
ทาง โลก   ทาง ธรรม   เชน อาชีพ การ เปน ครู สอน พระกร รม ฐาน   นั้น   
ดิฉัน ขอ ความ เมตตา ทาน อาจารย ชวย แนะนำ ถึง อาชีพ ที่ ถูก ทาง 
โลก   ทาง ธรรม   พอ ม ีอาชพี อืน่ อกี บาง หรือ ไม คะ   และ   การ เปด ราน 
ขาย อาหาร    ราน กาแฟ   หรอื ทำ เสือ้ผา   ของ เลน เดก็   ตลอด จน เปน 
พนักงาน ธนาคาร ( ทำงาน หนา เคา น เต อร   ไมม ีหนาที ่ใน การ บรหิาร 
ตรวจ สอบ   เกี่ยว ของ ใดๆ ใน สวน ของ ภาษี )   นี่ ถือวา เปน อาชีพ ที่ 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  165     ๑๖๕    

เปน เหตุ แหง ความ หลง   ซึ่ง ผิด ทาง ธรรม ดวย หรือ ไม อยางไร คะ   
และ หาก มี ความ จำเปน ตอง ทำ อาชีพ ที่ เปนการ ผิด ธรรม แต ไม ผิด 
ศีล   จะ สามารถ เขา ถึง ธรรม ได หรือ ไม อยางไร คะ   ถา ไม แลว ตอง 
แกไข อยางไร เพื่อ การ เขา ถึง ธรรม 
   การ เปน พระ โสดาบัน นั้น   พอ ไป เกิด ใน ชาติ ตอ ไป แลว 
ยัง จำ ได หมาย รู ใน ความ เปน พระ โสดาบัน ของ ตัว เอง หรือ   ไม   ถา 
อยาง นั้น คน ที่ เกิด มา แต ความ เปน พระ โสดาบัน ที่ จะ ไม ตกต่ำ อีก   
เกิด มา จะ มี โอกาส ทำ ผิด ศีล   ผิด ธรรม บาง หรือ ไม   หรือ เกิด มา 
แลว ก็ ถือศีล หา เปน นิจ ตั้งแต เด็ก   ไม ทำราย   ไม ฆา สัตว   เลย โดย 
อัตโนมัติ ตั้ง แต เด็กๆ 
   สดุทาย นี ้  หาก ม ีการ พมิพ บท สวด มนต เพือ่ แจก เปน ธรรม 
ทาน   วาง ไว ตาม วัด ตางๆ ให ญาติโยม หยิบ ได   และ ได มี การ จัด วาง 
ไป แลว เปน อยาง นอย เกนิ รอย ใบ   และ ได มาท ราบ ใน ภาย หลงั วา ม ี
การ พิมพ บท สวด มนต ดัง กลาว นั้น ผิด   ทั้ง ที่ ก็ได มี การ ตรวจ สอบ 
แลว หลาย รอบ   อยาง นี ้จะ เปนการ บาป   หรอื ไม   มาก นอย อยางไร   
และ วิธี แกไข ตอง ทำ อยางไร บาง คะ 
   หาก ดิฉัน ได กระทำ พลาด พลั้ง ลวง เกิน ตอ ทาน อาจารย 
ดวย กาย   วาจา   ใจ   โดย เจตนา หรือ รู เทา ไม ถึง การณ   กราบ 
ขอ อโหสิกรรม ตอ ทาน อาจารย   มา   ณ   ที่ นี้ ดวย นะ คะ   และ ขอ 
อนุโมทนา ใน ความ เมตตา และ เสีย สละ อยาง ใหญ หลวง ของ ทาน 
อาจารย ดวย คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย อยาง สูง ที่ เมตตา 
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 คำ ตอบ 
  ชวีติ ม ีอยู สอง งาน ใหญ ที ่ตอง ทำ   คอื   งาน ภายนอก ที ่ทำให 
กบั สงัคม   เพือ่ แก ปญหา ให สงัคม   เพือ่ แก ปญหา การ ดำรง อยู ของ 
ชีวิต ปจจุบัน   สวน งาน ภายใน   ไดแก งาน ที่ ทำให กับ ตัว เอง   สั่งสม 
บุญ เพื่อ ใช เปน ปจจัย เดิน ทาง สู ปรโลก 
   งาน ภายนอก ที่ ดี   ทำ แลว ตอง ไม ผิด กฎหมาย   ไม ผิด ศีล   
และ ไม ผดิ ธรรม   ดงั นัน้ การ ขาย โลง ศพ   ขาย อาหาร มงัสวิรตั ิ  ขาย 
วสัด ุกอสราง   ขาย สงัฆ ภณัฑ   ฯลฯ   จงึ เปน งาน ที ่ด ี  ตรง กนั ขาม   งาน 
ที ่ทำ แลว ผดิ กฎหมาย   หรือ ผดิ ศลี   หรือ ผดิ ธรรม   เชน   คาขาย สตัว 
มี ชีวิต   คา ยา พิษ   คา อาวุธ   คา เคร่ือง ดัก เครื่อง ประหาร   ฯลฯ   ผู ใด 
ประพฤติ แลว   ยอม เกิด เปน อกุศล วิบาก ตาม มา ใน ภาย หนา 
   อนึ่ง   อาชีพ ที่ ของ เกี่ยว กับ การ พนัน   ขาย หวย   ขาย เหลา 
เบียร   ฯลฯ   เหลา นี้ เปน อาชีพ ที่ ผิด ธรรม   ผู ใด ประพฤติ ผู นั้น มี บาป 
เกิด ขึ้น   ผู มี อาชีพ ดัง กลาว   สามารถ ทำบุญ ได   เชน   เลี้ยง พระ   ใส 
บาตร   ตัง้ โรง ทาน   ฯลฯ   แลว ได บญุ   แต หาก นำ ตวั เขา ปฏบิตั ิธรรม   
ยอม ไม ประสบ ผล สัมฤทธ์ิ ใน การ ปฏิบัติ 
   ผู มี บาป ปรารถนา นำพา ชีวิต ไป สู ความ สวัสดี  ตอง หยุด 
ประกอบ อาชีพ ที่ เปน บาป แลว หัน มา ปฏิบัติ   ทาน   ศีล   ภาวนา   ได 
อยาง ถกู ตรง   โอกาส พน ความ วบิตัิ ใน กาล ขาง หนา ยอม เกดิ ขึน้ ได   
ตวัอยาง เชน   ธนญั ชา น ีพราหมณ   เลกิ ประพฤต ิทจุรติ เพ่ือ ให ได มา 
ซึง่ ทรพัย   แลว หนั มา ประพฤติ สจุรติ ตาม ธรรม   สามารถ หน ีบาป ไป 
เกดิ อยู ใน พรหม โลก ได   สริ ิมา โสเภณ ีแหง แควน มคธ   เลกิ ประกอบ 
มจิฉา อาชีพ   แลว หนั มา ปฏบิตั ิ  ทาน   ศลี   ภาวนา   จน จติ บรรลุ โสดา 
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ปตติ ผล   ปด อบายภูม ิได   และ คน ที ่เกดิ มา ม ีจติ บรรลุ โสดาบัน แลว   
จะ ไม ประพฤติ ผิด ศีล ธรรม อีก ตอ ไป จนกวาจะนิพพาน
   ความ ไม สบาย กาย   ความ ไม สบายใจ   เมื่อ เกิด กับ ผู ใด 
แลว   ถือวา ผู นั้น มี บาป   สวน จะ บาป นอยห รือ บาป มาก ขึ้น อยู กับ 
ความ รุนแรง ของ อกุศล วิบาก ที่ ให ผล   การ พิมพ บท สวด มนต ผิด 
โดย ไม เจตนา แลว แจก ให มวลชน   ถือวา ไม เปน บาป กับ ผู พิมพ   แต 
ผู ปฏิบัติ ธรรม จน เขา ถึง อริยธรรม ได แลว   ถือวา เปน บาป ที่ เนื่อง 
ดวย จิต ขาด สติ 
   อโหสิใหแลวครับ     
 

 ๗๔ .   ผูสำนึกผิด
 
 คำถาม
   เรียน   ทาน อาจารย สนอง   ที่ เคารพ 
   ดฉินั ม ีเร่ือง คาง ใน ใจ   มอง ไม เหน็ ใคร ที ่จะ ตอบ คำถาม ได   
ขอ รบกวน อาจารย เมตตา ตอบ คำถาม ดิฉัน ดวย คะ 
   ตอน ดิฉัน ยัง เด็ก   อยู ชั้น ประถม   พอ แม ได สง ไป เรียน 
โรงเรียน   พุทธ ศาสนา วัน อาทิตย   ดิฉัน ไม ชอบ ไป   เพราะ ขี้ เกียจ 
คะ   ตอน นั้น   เพื่อน ที่ เรียน ดวย กัน   เลา ถึง พระองค หนึ่ง ที่ วัด วา   
พระองค นั้น   ชอบ เยา แหย เพื่อน   และ อะไร ดิฉัน ก็ จำราย ละเอียด 
ไม ได   พระองค นี้ เอง       เคย ทำ กิริยา แบบ นั้น กับ ดิฉัน บาง   แต จะ 
มาก หรือ นอย อยางไร   ดิฉัน ก็ จำ ไม ได   เพราะ ยัง เด็ก มาก   แต ตัว 
เอง ก็ ไป รูสึก วา พระองค นี้ ไม ดี 
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   ตอ มา ดิฉัน ไม อยาก ไป เรียน   พอ แม ก็ ถาม วา ทำไม   ดิฉัน 
ก็ บอก วา   ไม อยาก เรียน   เพราะ พระองค นี้ มา ถูก ตัว ดิฉัน   พอ แม 
โกรธ มาก       ไป ตอวา   พระ มหา อาจารย ที่ วัด   และ ตอ มา พระ มหา 
ได พา พระองค นั้น มา ที่ บาน   มา ขอโทษ   และ จำ ได เลาๆ   วา   พระ 
บอก วา   เห็น เปน เด็ก จึง แหย เลน เทาน้ัน   ดิฉัน รูสึก ผิด มาก   แต ไม 
ได สารภาพ ผิด กับ ใคร   และ เก็บ เปน ความ ลับ   พอ แม ก็ ไม ทราบ   วา 
ดิฉัน เปน เด็ก โกหก   ใส ราย พระ สงฆ 
   นอกจาก นี้   เมื่อ กอน ดิฉัน โง เขลา มาก   ได วิพากษ วิจารณ   
หลวง ตาม หา บวั   เรือ่ง ของก อง ทนุ ผา ปา ชวย ชาติ     ดฉินั ได ไป กราบ 
ขอ ขมา ทาน ที่ วัด   แต ไม ได เอย ปาก   เพียง แต บอก ใน ใจ   ถือวา ใชได 
หรือ ไม คะ     
   ขอ อาจารย ชวย ชี้ ทาง ให ดิฉัน ดวย   ดิฉัน ควร ทำ อยางไร   
จงึ แกไข บาป นี ้ได   อยา ให ดฉินั ตอง ตก นรก หมก ไหม เลย คะ       ดฉินั 
กลัว บาปกรรม ที่ ทำ มาก คะ   ทำ ไป เพราะ โง เข ลา จริงๆ     
   ดิฉัน ขอก ราบ ขอบพระคุณ อาจารย ลวง หนา   บุญ กุศล ที่ 
อาจารย ได กรุณา ให คำ ปรึกษา แก ดิฉัน และ ผู อาน   ขอ ให อาจารย 
และ ครอบครัว มี แต ความ สขุ   ความ เจริญ ทั้ง ใน ทาง โลก   และ ทาง 
ธรรม นะ คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด รู วา ตัว เอง ทำ ผิด มา กอน   และ มา สำนึก ได ถึง ความ 
ผิด นั้น ใน ภาย หลัง   ผู นั้น ยัง มี โอกาส เจริญ ได ใน วัน ขาง หนา   ดวย 
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การ ขอ ขมา กรรม   วิธี การ คือ   นำ ดอกไม ธูป เทียน ไป กราบ ไหว สิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ ใน พุทธ ศาสนา   อาทิ   พระพุทธ รูป   เจดีย บรรจุ พระบรม 
ธาตุ   บรรจุ พระ ไตรปฎก   ฯลฯ   สวด มนต บท สรรเสริญ คุณ พระ 
รัตนตรัย   แลว กลาว ขอ ขมา กรรม ที่ ทำ แลว   จาก นั้น รักษา กาย   
วาจา   ใจ   มิ ให ผิด พลาด ขึ้น อีก   สวน เรื่อง ขอ ขมา หลวง ตาม หา บัว 
นัน้   ผู ถาม ปญหา ตอง ไป กลาว วาจา ขอ ขมา โทษ   เม่ือ หล วง ตาฯ   เอย 
ปาก ยก โทษ ให   โทษ ที่ ม ีกับ หลวง ตา ยอม หมด ไป   แต ดวย เดช ของ 
ศีล ยัง ทำให วิบัติ ได   ดัง นั้น ผู ขอ ขมา ตอง รักษา ใจ ให มี ศีล บริสุทธิ์   
และ ไม วิพากษ วิจารณ หล วง ตาฯ   อีก ตอ ไป 
 
 
 ๗๕ .   งงไปงงมา
 
 คำถาม
   เรียน   ทาน อาจารย สนอง   ที่ เคารพ   ครับ 
   ผม มี คำถาม ที่ อยาก จะ รบกวน ให   อาจารย ชวย ชี้แนะ 
หนอย นะ ครับ   ดังนี้ 
   การ ที ่บอก วา   ความ เปน จริง แลว   ตวั ตน เรา ไมม ี  เชน   ม ีแต 
ความ ตาย   ไมมี คน ตาย   คน ที่ ตาย ไมใช เรา   ผม มี ขอ สงสัย อยู เรื่อง 
หนึ่ง นะ ครับ   คือ   เร่ือง ของ พอ แม   ผม เคย อาน หนังสือ แลว พบ วา       
ความ จริง แลว   พอ แม   ไมมี   เพราะ   เมื่อ ตัว เรา ยัง ไมมี   พอ แม เรา 
จะ มี มา แต ไหน       ประเด็น นี้ ทำให ผม ไม เขาใจ   และ   ปฏิบัติ ตัว ไม 
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ถกู ครบั   วา   เรา จะ คดิ กบั เร่ือง นี ้อยางไร   ตอน นี ้ที ่ผม ก ็พยายาม จะ 
ทำความ เขาใจ   วา   ทกุ สิง่ ทกุ อยาง เปน โลก สมมตุ ิ  เพราะ   เรา ยัง ไม 
เขาใจ โลก ของ ความ จริง ที ่มนั เปน จริง   แต ก ็พยายาม จะ ไป ตรง นัน้   
ก ็เชือ่ วา   ความ จริง เปน เชน นัน้   แต   ก ็พยายาม อยู ใน โลก ของ ความ 
สมมตุ ิให ด ีทีส่ดุ   และ   ปฏบิตั ิตาม หลกั ธรรม ที ่เกีย่วของ   ผม อาจ จะ 
ถาม   งง   ไป   งง   มา   นะ ครับ   เพราะ เรียบ เรียง ยัง ไม ถูก   แต ทาน 
อาจารย คง พอ จะ จับ ประเด็น ได   ขอ ความ กรุณา ชวย ให คำ ชี้แนะ 
ดวย นะ ครับ   ขอบคุณ ครับ   . . . . . 
 
 คำ ตอบ 
   เรื่อง ที่ ถาม ไป เปน สิ่ง ที่ ไม ผิด ปกติ ของ คน ที่ เขา ถึง ความ 
รู ทาง โลก   ( สุ ตมย ปญญา   และ   จินต ามย ปญญา )   แม จะ ศึกษา 
หาความ รู มา จน สงูสดุ   ก ็ยงั เขา ถงึ ความ จริง ที ่ไม แท   ( สภาว สจัจะ)   
จึง เปน เรื่อง ธรรมดา ที่ ผู เขา ไม ถึง ความ จริง แท ยัง ตอง งง ไป งง 
มา   หาก ผู ใด เขา ถึง ความ รู สูงสุด   ( ภา วนา มย ปญญา )   โดย เฉพาะ 
ปญญา เห็น แจง ได แลว   ยอม รู   เห็น   เขาใจ   ความ จริง แท   ( ปรม ัตถ 
สัจจะ )   ผู เขา ถึง ความ จริง แท   รู วา สิ่ง ตางๆ ที่ อุบัติ ขึ้น ใน โลก   ลวน 
เปน สิง่ สมมตุ ิทัง้ สิน้   ใน ทีส่ดุ ไมม ีอะไร ม ีอยู จรงิ แท   ลวน ตาง เปน สิง่ 
ไมใช ตวั ตน แทจรงิ   ( อนตัตา )   ผู รู จรงิ แท จงึ ม ีชวีติ อยู กบั สมมุต ิของ 
โลก ได   โดย ม ีจติ ไม เปน ทาส ของ สมมตุ ิ  หรอื คอื ม ีจติ เปน อสิระ จาก 
โลกธรรม   มี จิต เปน อิสระ จาก วัตถุ   กิเลส   ตัณหา   อุปาทาน   ฯลฯ   
ความ งง ไป งง มา   จึง ไม เกิด ขึ้น กับ ผู ตอบปญหา  
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 ๗๖ .   ตกใจปนงง ๆ
 
 คำถาม 
   ถาม การ ปฏิบัติ ธรรม คะ 
   หนู ปฏบิตั ิธรรม มา ได สอง ป แลว คะ   โดย วธิ ีของ หลวง พอ 
จรัญ   โดย หลัง จาก เร่ิม ปฏิบัติ ที่ บาน ทุก วัน   โดย มี ผล ปฏิบัติ   ดังนี้ 
    -   ตอน ปฏิบัติ มา ได สอง เดอืน   มี คืน หนึ่ง หนู นั่ง อยู   อยูๆ 
จิต ก็ สงบ รวม   แลว เห็น รูป ที่ นั่ง พอง ยุบ อยู นั้น ไมใช เรา   ก็ ตกใจ   
จาก นั้น ก็ เห็น ความ คิด ที่ เกิด ขึ้น แลว ดับ ไป อยาง รวดเร็ว สอง ครั้ง   
แลว รูสึก ทันที วา   ความ คิด นี้ ก็ ไมใช เรา   จาก นั้น หนู ลืมตา ขึ้น มา 
แบบ ตกใจ ปน งงๆ   แลว มี ความ สุขใจ 
   -   หลัง จาก ครั้ง แรก ผาน ไป อีก ราว สอง เดือน   ครั้ง ที่ สอง 
ที่ เกิด ความ ประหลาด ใจ ขึ้น คือ   วัน นั้น หนู นั่ง แลว จิต สงบ ดี   มี 
ความ สุข   หลัง จาก นั้น รูสึก วา ครั้ง นี้ จิต มัน ตั้ง มั่น   เปนก ลาง   และ 
รู เห็น อะไร ได รวดเร็ว ดี   พอ ลืมตา ขึ้น   อาการ อยาง นั้น ยัง คง อยู 
ทั้ง วัน   คือ รูสึก วา เรา เปน ผู รู   ผู ดู   เปนก ลาง อยาง มาก   เดิน ไป ไหน 
ใน วัน นั้น   รูสึก วา   โลก ใบ นี้ แทจริง แลว มัน เปน สมมุติ   ไมมี อะไร สัก 
อยาง   คน ไหนๆ สัตว ไหนๆ ใน โลก ก็ สมมุติ เหมือน เรา   เพราะ เรา 
เอง   รูป   นาม นี้ ไมมี   เขา ก็ ตอง ไมมี 
   -   แต หลงั จาก ปราก ฎ การณ ที ่เกดิ ขึน้ ทัง้ สอง ครัง้   ผาน มา 
จน วนั นี ้ราวๆ เกอืบ ป   จติ หนู ไม คอย ตัง้ มัน่ อยาง เคย   หนู คดิ วา อาจ 
เปน เพราะ หนู มี ความ อยาก ได   อยาก เห็น อีก   รู ทั้ง รู วา ไม ควร   แม 
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เพียง นิด มัน จะ ไป ไม ได   แต หนู ก็ พยายาม วาง มัน แลว   ไม ให อยาก 
ดี   อยาก ได ปญญา ใด   หนู ไม แนใจ วา เพราะ อะไร คะ   หรือ เพราะ 
หนู ทำ แต วิปสสนา คะ   หนู ตอง เพิ่ม สม ถะรึ เปลา คะ 
   -   ตอน นี้ หนู เห็น วา ตอน ปฏิบัติ ใน รูป แบบ หนู ไม กาวหนา   
หน ูเลย เพิม่ การ รู กาย   ใจ ระหวาง วนั ตาม หลวง พอ เทยีน   พยายาม รู 
กาย ตอน ยนื เดิน นัง่ นอน   และ ขยับ   รู บาง ไมรู บาง ก ็หมัน่ ทำ คะ   สวน 
ใจ นั้น   หนู ดู ความ ดิด และ อารมณ   คิด มา หนู รู แลว วาง ไป   ไม ไป อยู 
กับ มัน   มี อา รมณ ใดๆ หนู รู   ดู มัน จน มัน คอยๆ ๆ  ดับ ไป   หนู รูสึก ดี คะ   
ใจ เริ่ม ไม ยึดถือ ความ คิด และ อารมณ   เห็น มัน เปน ของ ชั่วคราว 
   -   หนู ปฏิบัติ ถูก ทาง ไหม คะ   และ ควร เพ่ิม อะไร คะ   หนู ขอ 
คำ แนะนำ ดวย คะ   หนู อยาก ออก จาก สังสารวัฏ นี้ เสียที คะ 
 ปล . ครอบครัว หนู รูจัก คุณ ลุง ไพศาล   ลุง ตึ๋ง   คะ   หนู จึง ได ฟง ซีดี 
ของ คุณ ลุง   ดร . สนอง เปน ประจำ 

 ขอบพระคุณ มาก คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ถาม ปญหา ปฏิบัติ ธรรม เร่ิม ตน ตาม แบบ ของ หลวง พอ 
จรัญนั้น   ดำเนิน ได ถูก แลว   แต มา เสียดาย หลัง ที่ จิต ไม สามารถ 
ตาน อำนาจ ของ มาร ได   ทั้งนี้ เปน เพราะ จิต ไมมี กำลัง มาก พอท่ี จะ 
รักษา ความ ดี ให คง อยู 
   ตอ มา ได หนั ไป ปฏบิตั ิธรรม ตาม แนว ของ หลวง พอ เทยีน   ก ็
ปฏบิตั ิได ถกู ตรง แนวทาง แลว   แต จะ รกัษา ความ ด ีให คง อยู ได หรอื 
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ไม   ก็ อยู ที่ กำลัง ใจ อีก นั่น แหละ   ฉะนั้น หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค 
ความ กาวหนา ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   จง เลือก เอา วิธี ใด วิธี หนึ่ง มา 
ประพฤติ ปฏิบัติ   และ ตอง เพิ่ม กำลัง ให กับ ใจ ดวย การ เจริญ พละ   
๕   ให กลา แข็ง 
   ๑ .   เจริญ ศรัทธา   ดวย การนำ ตวั เขา ใกล และ สนทนา ธรรม 
กับ ผูทรง คุณธรรม สูง 
   ๒ .   เรง ความ เพียร   ดวย การ ปฏิบัติ ธรรม อยาง ตอ เนื่อง 
และ ยาวนาน 
   ๓ .   ทุก ขณะ ตื่น   เอา จิต จด อยู กับ อิริยาบถ ที่ เกิด ขึ้น จาก 
การ คิด   พูด   และ ทำ 
   ๔ .   เจริญ สมาธิ ให เขา ถงึ ความ ตัง้ มัน่ จวน แนว แน   ( อปุจาร 
สมาธิ )   ดวย การ เลือก บท กรรมฐาน ที่ เหมาะ กับ จริต มาบ ริ กรรม 
   ๕ .   ใช จิต ที่ ตั้ง มั่น จวน แนว แน   พิจารณาสรรพ สิ่ง ที่ เขา 
สัมผัส จิต วา   ดำเนิน ไป ตาม กฎ ไตรลักษณ 
   ผู ใด   มี ศีล ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   คุม ใจ อยู ทุก 
ขณะ ตื่น   มี สัจจะ   และ มี ความ เพียร ใน การ ปฏิบัติ ธรรม   ผล สำเร็จ 
ใน การ พัฒนา จิต ยอม เกิด ขึ้น 
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๗๗ .   อยากใหเปลี่ยนชื่อ
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย สนอง ที่ เครา พ 
   ผม เคย ได ฝก เจริญ สต ิ  จน ค วา ทกุข หาย ไป เยอะ ครบั   ( แต 
พอ แม ไม เคย รู เร่ือง นะ ครับ   เพราะ ไม อยาก บอก ) 
   แม ของ ผม อยาก ให ผม ไป เปลี่ยน ชื่อ ครับ   เพราะ ทาน ไป 
เชื่อ หมอ ดูนะ ครับ   ทาน มอง ผม เปน คน ไม คอย ดี เทา ไหร   ทั้ง พอ 
และ แม   โมหะ กับ โทส ะ ทาน สูง ครับ   เวลา ไม ได ดั่ง ใจ       แชง ผม ให 
ไป ตาย ประจำ   บางที ผม ก็ โมโห ทาน ครับ   แต ไม ขาด สติ แนๆ   แต 
บางที ผม ผิด จริง   แต บางที ก็ ใช งาน แลว ไม ได ดั่ง ใจ ทาน นะ ครับ   
เชน ทาน ให ตบยุง   แต ใน ใจ ผม   ถือ ศิล ขอ   ๑   เปน ที่สุด   ผม ก็ แกลง 
ตบ ไม โดน   แลว ให มนั บนิ หนี ไป   เพราะ ตอน นี ้แม แขน ทาน หกั อยู นะ 
ครับ ไม หาย เสียที 
   อยาก ให ทาน หาย ไวๆ เหมือน กัน นะ ครับ   โรค ประจำ ตัว 
ทาน เยอะ   เวลา เห็น ทาน นอน ปวย ก็ สงสาร ทาน มาก นะ ครับ   สวน 
พอ เวลา หลับ   นอน ละเมอ รุนแรง มาก ครับ พอ และ แม ทาน ไม ได 
ปฎบิตั ิธรรม อะไร นะ ครบั   เคย บอกๆ ไป ท ีแลว แต โดน ดา ครบั       แต 
ทาน ก็ ทำบุญ บาง นะ ครับ     
   สดุทาย   ผม เชือ่ มัน่ พระ รตันตรัย ทีส่ดุ    ดวย ภมู ิรู ภมูธิรรม 
ของ ทาน อาจารย สนอง   โปรด เมตตา ชวย ตั้ง ชื่อ ให ผม หนอย นะ 
ครับ   เพื่อ เปน มงคล   และ ปน ความ สบายใจ ของ แม ผม ครับ    อะไร 
ก็ได ครับ     
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 คำ ตอบ 
   คน ฉลาด มอง ความ ไม ดี ของ ตัว เอง   แลว จัดการ แกไข ให 
ถกู ตอง ตาม ธรรม   คน โง ชอบ มอง ความ ไม ด ีของ คน อืน่   แลว บอก 
คน อืน่ ให แกไข ตาม อำนาจ ของ กเิลส ที ่ผลกั ดนั   ฉะนัน้ ผู ถาม ปญหา 
อยาก เปน คน ฉลาด หรือ อยาก เปน คน โง   ก็ เลือก เอา ตาม ที่ ชอบๆ 
   ผู มี กำลัง สติ ของ จิต กลา แข็ง   ยอม เห็น สิ่ง กระทบ ดับ ไป 
ตาม กฎ ไตรลักษณ   จึง ไม เอา สิ่ง กระทบ เขา ปรุง อารมณ   การ เกิด 
อารมณ โมโห เปน เพราะ จิต ขาด สติ 
   กมฺ มุ นา   วตฺต ตี โล โก   แปล เปน ภาษา ไทย วา   สัตว โลก เปน 
ไป ตาม กรรม   ฉะน้ัน แม มี โรค ประจำ ตัว เยอะ   ( อกุศล วิบาก )   ก็ 
เนื่อง ดวย เหตุ ที่ แม ทำกรรม ไม ดี ไว กอน จึง เปน เรื่อง ของ แม   ลูก ที่ 
ฉลาด ยอม เอา แม เปน ครู   ดู แม เปน ตัวอยาง   ถา ไม อยาก เจ็บ ปวย 
อยาง ทาน   ก็ อยา ทำกรรม ไม ดี อยาง ทาน   แต ลูก ที่ ดี ตอง มี ความ 
กตญั ูกตเวท ี  เชน นำ ทาน ไป หา หมอ รกัษา   ปรงุ อาหาร ใหทา นบ ร ิ
โภค   ชวย ทำงาน บาน แทน ทาน   ไม สอน พอ แม เมือ่ ทาน ยงั ไม ศรทัธา 
ใน ตัว ลูก   ฯลฯ 
   สวน เร่ือง การ ตั้ง ชื่อ ให ใหม นั้น   ตอง 
ขออภัย   ผู ตอบ ปญหา เปน คน ซื่อตรง ตอ ธรรม 
วนิยั ของ พระพุทธ โค ดม   จงึ ไม สามารถ ทำ ตาม 
ความ ปรารถนา ของ กิเลส ได 
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๗๘ .   คำถามท่ีคาใจมานาน
 
 คำถาม
   กราบ สวัสดี ทาน อาจารย ดร . สนอง 
   ดิฉัน มี คำถาม ที่ คา ใจมา นาน   อยาก เรียน ถาม ทาน ดังนี้ คะ 
   ดิฉัน ทำ รับ ราชการ และ ทำ กิจ กา รอ พาร ท เมน ท ดวย   
ตั้งแต เริ่ม กิจ กา รอ พาร ท เมน ท ใน ป   ๒๕๔๙   มา นั้น   ก็ได ไหว 
พระพุทธ   ศาล พระ พรหม   และ ศาล เจา ที่   ดวย ของคาว หวา นที่ อ 
พาร ท เมน ท   ทุก วัน ไม เคย ขาด 
   แต พอ หลัง จาก ที่ ได อาน หนังสือ / บทความ ตางๆ   ของ 
ทาน   รวม ทัง้ ฟง ธรรม บรรยาย มาระ ยะ หนึง่   ทำให ฉกุคดิ ข้ึน มา วา 
เรา ได ทำ ถูก แลว หรือ ไม   ใน ใจ คิด วา ควร ไหว ของคาว หวาน เฉพาะ 
วันพระ ก็ เพียง พอแลว   แต ก็ กลัว เจา ที่ เจา ทาง จะ ไม พอใจ 
   อยาก จะ เรียน ปรึกษา ทาน วา ดิฉัน ควร ทำ แบบ เดิม คือ 
ไหว อาหาร คาว หวาน ทุก วัน ตอ ไป   หรือ ไหว เฉพาะ วันพระ เทานั้น 
คะ   แลว เรา จะ บอก เจา ที ่และ สิง่ ศกัด์ิสทิธิ ์อยางไร ด ีคะ   ขอ ให ทาน 
ชวย ชี้แนะ ดวย คะ 

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ ทาน เปน อยาง สูง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ภพ ภมู ิเจา ที ่เปน ภมุ ม เทวดา ใน สวรรค   ชัน้ จาต ุมหา ราชกิา   
เวลา ใน สวรรค ชั้น นี้   ๑   วัน   กับ อีก   ๑   คืน   เมื่อ เทียบ กับ เวลา ใน 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  177     ๑๗๗    

ภพ มนุษย แลว   ยาวนาน ถึง   ๕๐   ป   และ พระ พรหม ที่ มัก มา สู โลก 
มนุษย   เปน พรหม ที่ อยู ใน พรหม โลก   ชั้น มหา พรหมา ภูมิ   ซึ่ง มีอายุ 
ขัย ยาวนาน ถึง   ๑   กัป   ซึ่ง เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ เวลา ใน ภพ มนุษย 
แลว   มิ อาจ เทียบ กัน ได   ฉะน้ัน การ แสดง คารวะ ตอ เทพ ทั้ง สอง 
ชั้น   จะ ถี่ หาง แค ไหน ขึ้น อยู กับ ปญญา ของ ผู กระทำ   ปญหา มี อยู 
วา   กอน แสดง คารวะ   ตอง ศรัทธา   ขณะ เซน ไหว ตอง ตั้งใจ   เซน 
ไหว แลว สบายใจ   เปน อัน ใชได   สวน จะ บอก กลาว เจา ที่ หรือ สิ่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ อยางไร   สามารถ ทำได ตามใจ ปรารถนา   เหตุ ที่ ตอง เกิด 
มา เปน เจา ที่   เพราะ จิต ยัง มี ความ หลง และ เปน จิต แบบ ปุถุชน   ผู รู 
บอก วา   ไมมี ความ ศักด์ิสิทธิ์ ใด จะ ยิ่ง ไป กวา ความ ศักด์ิสิทธิ์ ของ 
ธรรม วินัย ใน พุทธ   ศาสนา   เพราะ ธรรม วินัย สามารถ ทำให บุคคล 
มี สภาวะ ของ จิต เปล่ียน เปน อริยบุคคล ได   และ ทำให พน จาก ทุกข 
ทั้ง ปวงได 
           
 
 ๗๙ .   อยากใหแมสบายใจ
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย   ด . ร .   สนอง   ที่ เคารพ 
   ผม มี ปญหา ถาม อาจารย ครับ 
   ๑ .   ตอน นี้ พอ กับ แม ผม ประกอบ อาชีพ ประมง อยู   แต แม 
ผม เปน คน ถือศีล ธรรมะ   ทาน จะ ถือศีล ทุก วันพระ ชอบ ตักบาตร 
ทุก วัน   ทาน ทำ มา   ๔๐   กวา ป แลว   แต ดวย อาชีพ ที่ ตอง ทำ มัน ขัด 
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กบั คำ สอน ของ พระพทุธเจา   แม ผม ตองการ เลกิ อาชพี นี ้อยาง มาก   
เพราะ ทาน รู วา เปน ปาบ แต ดวย หน้ี สิน ที่ มี อยู หลาย ลาน บาท   ตอง 
ทำ ใช เขา แม ผม จงึ ไม สามารถ ที ่จะ เลกิ ได ถา เลกิ ก ็ไมม ีเงนิ สง หนี ้ให 
เขา   แม ผม ลำบาก ใจ มาก เพราะ ตอน นี้   ทาน ก็ อายุ มาก แลว   ๖๐   ป 
แลว 
   ผม จึง ใคร เรียน ถาม อาจารย วา พอ จะ มี คำ แนะนำ หรือ 
ทางออก อยางไร บา งมัย้ ครับ   ผม อยาก ให แม ผม สบายใจ ครบั   ทาน 
บน ตลอด เลย วา อยาก หยุด อาชีพ นี้ ซัก ที 
   ๒ .   ผม ก็ มี ปญหา อยาง แม เหมือน กัน ครับ คือ ผม มี 
ครอบครัว แลว   ลูก   ๑   คน   แต ผม ตองการ หลุด พน ตองการ 
แสวงหา ธรรม   แต ดวย หนาที่ และ หนี้ สิน ที่ แม มี   ผม ตอง ชวย แม 
ใช หนี้   คือ ไม สามารถ ที่ จะ หนีไป บวช ได   สงสาร แม   ครบั   ผม ควร 
ทำ อยางไร ดี ครับ   ตอน นี้ ใจ ผม ไม ตองการ ที่ จะ อยู ทาง โลก แลว 
ครับ   ใจ ตองการ แสวงหา ธรรม อยาง มาก เลย ครับ   เลย เกิด เปน 
ความ รูสึก เบื่อ มาก   และ อึดอัด ที่สุด   เพราะ งาน ทาง โลก ของ ผม   
ตอง อยู กับ การ โกง และ โกหก   เพราะ ถา ผม ไม ทำ ก็ อยู ทำงาน ไม ได   
( การ โกง และ โกหก นี้ ไม ได ทำให ใคร เดือด รอน   หรือ เสีย หาย ครับ )   
เพราะ เปน คำ สัง่ จาก หวัหนา งาน ครบั จงึ จำเปน ที ่จะ ตอง ทำ ตาม ที ่
สั่ง   ( ผม ทำงาน โรงงาน ) 
   ผม ลำบาก ใจ มากๆ ครับ   สวน ตัว ผม เอง นั่ง สมาธิ ทุก วัน 
ครับ วัน ละ   ๓๐ - ๖๐   นาที และ ปฏิบัติ ธรรม ทุก ครั้ง ที่ มี โอกาส ครับ     
( ศีล   ๘ )   ไม ทราบ วา อาจารย มี ทางออก ให ผม บา งม้ัย ครับ 

 ขอบพระคุณ ทาน อาจารย อยาง สูง ครบั 
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 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   มนุษย มี งาน ใหญ ตอง ทำ อยู สอง งาน คือ   งาน 
ภายนอก   ( ทำ ประมง )   และ งาน ภายใน คือ   พัฒนา จิต ตนเอง ให มี 
บุญ สั่งสม   การ รักษา ศีล ทุก วันพระ และ ตักบาตร   ( ให ทาน )   ทุก วัน   
คุณธรรม ทั้ง สอง เปน เหตุ ให เกิด ใน สวรรค   ดัง นั้น แม จึง มี ทั้ง บาป 
และ บญุ สัง่สม อยู ใน จติ   ปญหา ม ีอยู วา   อยาง ไหน ให ผล รนุแรง กวา 
กัน   ขณะ จิต ทิ้ง รางกาย   หาก บาป ให ผล   จิต วิญญาณ ยอม โคจร ไป 
เกดิ เปน สตัว ใน ทคุติ ภพ   ตรง กนั ขาม   ขณะ จติ ทิง้ รางกาย และ บญุ 
ให ผล   จติ วญิญาณ ยอม โคจร ไป เกดิ อยู ใน สคุต ิภพ   มนุษย สามารถ 
ทำบุญ ใหญ ที่ มี พลัง มาก ให เกิด ขึ้น ได   ดวย การ สวด มนต กอน นอน   
หลัง สวด มนต แลว เจริญ อา นา ปาน สติ   ทุก วัน   หลัง จาก นั้น อุทิศ 
บุญ ใหญ ใช หนี้ เจา กรรม นายเวร ไป เรื่อยๆ   และ จะ ดี ที่สุด หาก 
เลิก อาชีพ ที่ เปน บาป   และ หัน มา ทำบุญ ใหญ   ( ทาน   ศีล   ภาวนา )   
เพียง อยาง เดียว   โอกาส ที่ บาป จะ ตาม ให ผล ไมทัน ยอม เปน ไป ได   
ดัง ตัวอยางธนัญชานีพราหมณ ตาย แลว จิต วิญญาณ โคจร ไป เกิด 
อยู ใน พรหม โลก   ชั้น มหา พรหมา ภูมิ   หรือ   สิริ มา โสเภณี มคธ   ได 
ฟง ธรรม จาก พระโอษฐ จน จิต บรรลุ โสดา ปตติ ผล   ซึ่ง จะ ไม ลง ไป 
เกิด เปน สัตว ใน อบายภูมิ อีก ตอ ไป   (ปด อบายภูมิ )   ได ทำให ดู เปน 
ตัวอยาง แลว อยางไร ละ 
   ( ๒ ) .   ทำให ได อยาง ที่ แนะนำ ไว ใน ขอ   ( ๑ ) .   แลว โอกาส 
นำพา ชีวิต หนี อบายภูมิ   หรือ ปด อบายภูมิ   ซึ่ง พน ไป จาก บาป ทั้ง 
ปวง   ยอม มี ได เปน ได 
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๘๐ .   ตองการลาพุทธภูมิ
 
 คำถาม
   เรียน ทาน   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 
   ขอ โอกาส ถาม เร่ือง จิต ปราถ นา พุทธ ภูมิ   แรกๆ ผม ก็ อาน 
หนังสือ เกี่ยว กับ พุทธ ภูมิ ทำให มี จิต ที่ อยาก เปน   เกิด ขึ้น ตั้งแต 
อายุ ประมาณ   ๑๘   ป   ได   ทกุ ครั้ง ที่ ทำความ ดี   ก็ จะ อธิ ฐาน ให ได 
สัพพัญุต ญาณ ใน อนาคต   แต พอ ศึกษา อยาง จริงจัง แลว   ไม ใช 
เรื่อง งาย   ตอง เวียน วาย ตาย เกิด เยอะ มาก   ผม ตองการ ลา พุทธ 
ภูมิ ก็ ตั้งใจ ลา พุทธ ภูมิ หลาย รอบ   แต พอ เวลา ผาน ไป จิต มัน ก็ จะ   
ระลึก   ขึ้น มา อีก   โดย นิสัย สวน ตัว ชอบ ศึกษา ธรรมะ   จึง ให เขาใจ 
วา เรา จะ ตอง ปฏิบัติ   เพื่อ ออก จาก วงจร แหง การ เวียน วาย ตาย 
เกิด   ไป ให ได หาก ปรารถ นา พุทธ ภูมิ   ก็ ตอง ไป เวียน วาย ตาย เกิด 
อีก มากมาย นับ ไม ได   แต จิต ไม ยอม   หลาย ครั้ง ที่ ลา พุทธ ภูมิ ก็ จะ มี 
จิต สงสาร ขึ้น มา 
   ขอ ให   ดร . สนอง ชวย   ให ความ กระจาง   และ ชวย บอก วิธี 
ทำให จิต พน จาก ความ อยาก ใน พุทธ ภูมิ ให ดวย ครับ 
 
 คำ ตอบ 
   ประโยค ที่ วา   “ เวียน วาย ตาย เกิด เยอะ มาก ”   ขอ เปลี่ยน 
เปน ประโยค ที่ วา   “ เวียน วาย ตาย เกิด นับ ภพ นับ ชาติ ไม ถวน   
(อนนัต) ”   จะ ถกู ตอง มากกวา   เพราะ ตอง ตาย เกดิ นบั จาก ภพ นรก 
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เม่ือไววางใจในกัลยาณมิตรผูเจริญธรรมกับปญญา 
ความบกพรองก็จะหมดไป คุณสมบัติที่ดีก็จะเจริญงอกงาม

คลายดวงจันทรที่กำลังจะเต็มดวง 
การคบหาและยึดมั่นในกัลยาณมิตร

ผูเจริญธรรมและปญญามากกวายึดมั่นในกายของตนเอง 
คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๘๑    

ขึ้น ไป จนถึง พรหม โลก   นำพา ชีวิต วน ไป วน มา เชน นี้ ไมรู จบ   ทั้งนี้ 
เนื่อง มา จาก เหตุ สอง อยาง คือ   การ จะ มี ความ เปน สัพพัญู ได   
บุคคล ตอง สั่งสม บารมี ให ครบ   ๓๐   ทัศ   และ ขึ้น อยู กับ ประเภท 
ของ พระพทุธเจา   ( พระ ปญญา ธกิ พทุธ เจา   พระ สทัธา ธกิ พทุธ เจา   
พระ วิ ริ ยาธิก พุทธ เจา )   ที่ ตน ปรารถนา จะ เปน   ตอง ใช เวลา นับ แต   
๒๐   อสงไขย กับ อีก   ๑๐๐,๐๐๐   กัป   ๔๐   อสงไขย กับ อีก   ๑๐๐,๐๐๐   
กัป   และ   ๘๐   อสงไขย กับ อีก   ๑๐๐,๐๐๐   กัป   ตาม ลำดับ 
   อนึง่   พระ โพธสิตัว ผู ยงั มไิด ถกู พยากรณ จาก พระพทุธเจา   
พระองค ใด พระองค หน่ึง มา กอน   ( อนิยต โพธิสัตว )   สามารถ ลา 
พทุธ ภมู ิได   ดวย การ สวด มนต สรรเสริญ คณุ พระ รตันตรยั   ตอ หนา 
สิง่ ศกัดิส์ทิธ์ิ ใน พทุธ ศาสนา   แลว กลาว วาจา ยกเลกิ ความ ปรารถนา 
เดิม   และ กลาว วาจา ตั้ง ความ ปรารถนา ใหม   มา เปน พุทธ สาวก   
ยอม ทำได ดวย การ รกัษา สจัจะ ใน อธษิฐาน ใหม   และ ทำเหต ุให ตรง   
( วิปสสนา กรรมฐาน )   การ เขา ถึง อร หัต ต ผล   ยอม มี ได เปน ได 
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 ๘๑ .   อธิษฐานและขอพร
 
 คำถาม
   เรียน อาจารย สนอง ที่ เคารพ 
   ดิฉัน ขอ เรียน ถาม วา   การ ไป กราบ ไหว พระพุทธ รูป   พระ 
ประธาน ตาม วัด ตาง   ๆ    ใน โบสถ   เรา ควร จะ อธิษฐาน ขอ พร ทาน 
หรือ ไม   สมควร ที่ จะ ขอ พร   ขอ สิ่ง   ตางๆ   ที่ เรา ปรารถนา หรือ ไม   
จะ เปนการ ถกู ตอง หรอื ไม ของ ชาว พทุธ   ซึง่ ดฉินั เหน็ ผู ไป กราบ ไหว 
จะ กลาว คำ อธษิฐาน มากมาย    จะ จดั วา เปน กเิลส ของ คนๆ นัน้ หรอื 
ไม   ซึง่ ดฉินั เคย ฟง   อาจารย พดู วาการ กระทำ เหลา นัน้ จดั เปน กเิลส 
ของ คนๆ   นัน้   ดฉินั จงึ อยาก เรยีน ถาม วาที ่ถกู ตอง ควร จะ กลาว เชน 
ไร   ทุก ครั้ง ที่ ดิฉัน ไป กราบ ไหว พระ   ตาม โบสถ ตางๆ   ดิฉัน ไม ทราบ 
จะ กลาว อยางไร   เพียง แต บอก กลาว ทาน วา   วัน นี้ ลูก ได เดิน ทาง 
มา ทำบุญ ที่ วัด แหง นี้ และ ขอก ราบ บูชา องค พระ ประธาน ของวัด 
นี ้ตลอด   จน สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์ทัง้ หลาย ใน ที ่นี ้ขอ จง ปกปอง คุมครอง ภยั 
ให ลกู เดนิ ทาง กลบั   ดวย ความ ปลอดภยั   และ บาง ที ่  ก ็จะ กราบ ไหว 
โดย ไม ได กลาว อะไร 
   ดิฉัน อยาก ขอ คำ แนะนำ จาก อาจารย ใน การ ปฎิบัติ ที่ ถูก 
ตอง ดวย คะ 

 กราบ ขอบพระคุณ 
 
 คำ ตอบ 
   คำ วา   “ พร ”   หมาย ถงึ   สิง่ ที ่ขอ เลือก เอา ตาม ประสงค   และ 
คำ วา   “ อธิษฐาน ”   หมาย ถึง   ตั้ง จิต ขอรอง ตอ สิ่ง ศักด์ิสิทธ์ิ   เพื่อ 
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ผลอยาง ใด อยาง หนึง่   ทัง้ สอง คำ ม ีความ หมาย ใกล เคยีง กนั   ตาง กนั 
ตรง ที ่วา   ขอ พร แลว ม ีผู ให พร   เชน   กอน ที ่พระ อานนท จะ รบั เปน พทุธ 
อปุฏฐาก   พระ อานนท ได ขอ พร ตอ พระพทุธ โค ดม   ๘   ขอ   และ หนึง่ ใน 
แปด ขอ นัน้ คอื   “ หาก พระองค ไป แสดง ธรรม ลบั หลงั ขา พระพทุธเจา   
ขอ พระองค โปรด แสดง ธรรม นั้น ให ขาฯ   ฟง อีก ครั้ง ”   พระพุทธ โค 
ดม ให พร ตาม ที่ พระ อานนท ขอ   แต คำ วา อธิษฐาน ตอง ทำเหตุ ให 
ตรง จึง จะ ได ผล สมปรารถนา   เชน   พระ พา กุ ละ อธิษฐาน ไม อาพาธ   
แลว ทำเหตุ ตรง คือ   ปรุง ยา ถวาย สาวก ของ พระ วิ ปส สี   และ ใน ครั้ง 
ที ่เกดิ มา พบ พระ พทุธ กสัส ปะ   ได สราง วดั และ จดั ยา ประจำ วดั ไว ให 
พระ ได บริโภค ใน ยาม เจ็บ ปวย   เมื่อ เกิด มา พบพระ พุทธ โค ดม   จึง ไม 
อาพาธ ดวย โรค ใดๆ   การ อธษิฐาน ให ม ีรปู สวยงาม   ให ม ีทรัพย สมบัต ิ
มาก   ให มี บริวาร มาก   ให ได เปน ใหญ เปน โต   ฯลฯ   เปนการ อธิษฐาน 
เพือ่ เอา กเิลส มา ทบัถม ใจ   ผู รู ไม นยิม อธษิฐาน เชน นี ้  ตรง กนั ขาม   ผู รู 
นยิม อธษิฐาน เกดิ มา พบพระ พทุธ ศาสนา และ ม ีสมัมา ทฏิฐ ิ  อธษิฐาน 
มี ปญญา เห็น แจง   อธิษฐาน ให ได ดวงตา เห็น ธรรม   ฯลฯ   เหลา นี้ 
เปนการ อธิษฐาน   เพื่อ นำพา ชีวิต พน ไป จาก ความ ทุกข   แต ที่ สำคัญ 
ตอง ทำเหตุ ให ตรง   จึง จะ สมปรารถนา ตาม คำ อธิษฐาน 
   การ อธิษฐาน ตาม ที่ บอก เลา ไป นั้น ถูก ตอง แลว   ขอ เพียง 
ทำเหตุ ให ตรง คือ   การ เดิน ทาง จะ ปลอดภัย ได   ตอง มี ศีล   และ มี 
สติ คุม ใจ ขณะ เดิน ทาง   ใคร ผู ใด พัฒนา ใจ ให มี ธรรม มี วินัย ใน พุทธ 
ศาสนา คุม ใจ ได ทุก ขณะ ตื่น   ผู นั้น มี ความ ศักด์ิสิทธิ์   และ ไม ตอง 
ไป ขอรอง สิง่ ศกัดิส์ทิธิ ์อืน่ ใด   มา คุมครอง ให ชวีติ ปลอดภัย   เพราะ 
ไมม ีความ ศกัดิส์ทิธิ ์ใด จะ ยิง่ ไป กวา   ความ ศกัดิส์ทิธิ ์ของ ธรรม และ 
วินัย ที่ มี อยู ใน พุทธ ศาสนา 
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๘๒ .  เพื่อเตรียมตัวตาย 
 
 คำถาม 
   กราบ เรียน ทาน อาจารย   ดร . สนอง   
   อธิษฐาน ปฏิบัติ ธรรม 
   ดิฉัน อายุ   ๕๖   ยาง เขา   ๕๗   ป   แลว   เคย ตั้งใจ วา จะ ออก 
จาก งาน เมือ่ อายุ   ๕๘   ป   คอื   ตลุาคม   ป   ๒๕๕๕   เพือ่ เตรียม ตวั ตาย   
ประมาณ   ๒   เดอืน ที ่ผาน มา ก ็เริม่ ฝก สมาธิ อยาง จรงิจงั   แต วนั หนึง่ 
คุย กัน กับ สามี   ( รู วา สามี ตั้งใจ อนาคามี )   สามี ก็ บอก วา   โสดาบัน 
ยงั ตอง กลบั มา เกดิ อกี   จะ ตอง พบ กบั ความ ทกุข อกี   ดฉินั ก ็หนกัใจ   
แค โสดาบนั ชาต ินี ้จะ ผาน หรือ ไม ยงั ไมรู   นี ่จะ ชวน ไป ให ถงึ อนาคาม ี
. .   พื้น ฐาน สมถะ ของ ดิฉัน ยัง ออน มาก   สามี ก็ ไม สนับสนุน ให ออก 
จาก งาน   จงึ อธษิฐาน ขอ ให ขาย สวน ได ภายใน เดือน เมษายน ป   ๕๔   
นี้   จะ ออก จาก งาน เพื่อ ฝก สติ ให ได อยู กับ บาน   ( สามี ไม ชอบ แน ถา 
จะ ลา อก จาก งาน เลย   เพราะ เขา เปน หวง การ เรียน ของ ลูก ที่ ตอง 
ใช เงนิ มาก เพราะ ตอน นี ้คน โต กำลงั เรียน   ที ่องักฤษ   เขา ไม ยอม ให 
ลูก รับ ทุน รัฐบาล   และ ตั้งใจ ให ลูก เรียน ให จบ   ป .   เอก   คน เล็ก ก็ มี 
โครงการ ไป เรียน ตอ ตาง ประเทศ เชน กนั )  ตอน นี้ ก็ มี คน มา ขอ ซื้อ 
แลว และ ตกลง ขาย แลว   จะ โอน กัน สัปดาห หนา นี้     
   จะ ถาม เลย นะ คะ 
   คำ อธิษฐาน นี้   ถือ เปน สัจจะ ที่ ตอง ปฏิบัติ ตาม อยาง 
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เครงครัด ใช หรือ ไม   ถา มี ผู ทัด ทา นมากๆ   จะ ออก เลย ไป เปน เดือน 
ตุลาคม   ๕๔   หรือ พฤษภาคม ป   ๕๕   จะ เกิด โทษ หรือ ไม 
   ขอ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย ลวง หนา คะ   ดิฉัน ไมมี ใคร 
แลว   เพราะ ทัง้ องค ผู ม ีคณุ วเิศษ   และ ทาน ผู ม ีคณุ วเิศษ   ที ่เคย ชีน้ำ   
ชักจูง   คน ไม เอา ไหน อยาง ดิฉัน ก็ จาก ดิฉัน ไป หมด แลว คะ   จึง ใคร 
ขอ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย เปน ที่ พึ่ง คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ผู ใด มี ศีล และ มี สัจจะ คุม ใจ อยู ทุก ขณะ ตื่น   ผู นั้น มี กาย 
ศักดิ์สิทธิ์   มี วาจา ศักดิ์สิทธิ์   ผู มี ความ ศักดิ์สิทธิ์   คิด   พูด   ทำ   สิ่ง 
ใด ยอม สำเร็จ ได ดัง ใจ ปรารถนา   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา จะ ให ความ 
ศักดิ์สิทธิ์ คง อยู กับ ตัว เอง หรือ ไม   ผู ถาม ปญหา ตอง เลือก เอง   
เพราะ บุคคล มี ชีวิต เปน ของ ตัว เอง   และ ตอง บริหาร จัดการ ชีวิต 
ดวย ตัว เอง   ผู รู ไม บังอาจ เขาไป กาว ลวง ใน ชีวิต 
ของ ผู อืน่   อนึง่   ผู ใด   คดิ   พดู   ทำ   แต สิง่ ด ีงาม   
สิ่ง ที่ เปน คุณธรรม อยู เสมอ   โทษ ยอม ไมมี 
กับ ผู นั้น   ตรง กัน ขาม   คิด   พูด   ทำ   แต สิ่ง 
ที ่เปน อกศุล   (  ทศุลี   ไร ธรรม)   เมือ่ กรรม ให 
ผล   โทษ ยอม เกดิ ตาม มา ให ผู ทำกรรม ตอง 
ได รับ 
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๘๓ .   เหมือนกับมีสองคน
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย   ดร . สนอง 
   หนู มี ขอ สงสัย ขอ ปรึกษา อาจารย ดังนี้ คะ 
   หนู มกั ม ีความ คดิ ไม ด ีกบั   พอ   แม   โดย เฉพาะ กบั พอ คะ   ใจ 
ที่ คิด ไม ดีนะ   มัน คิด ขึ้น มา เอง   ซึ่ง หนู ไม ได ตองการ อยาง นั้น   และ 
ไมใช เฉพาะ กบั พอ   และ แม   หาก หนู ผาน พระพุทธ รปู  ,   รปูภาพ เทพ   
หรือ สิง่ ศกัด์ิสทิธิ ์ตาง   ๆ    หนู ก ็มกั คดิ ไม ด ี  ดา วา   ขึน้ มา เอง ใน ใจ   โดย 
ตัว หนู เอง นั้น   เหมือน กับ มี สอง คน   คน นึง ดา วา   คน นึง เคารพ บูชา   
คอื หน ูไม ตองการ ความ คดิ ไม ด ี  แต หาม ความ คดิ   บงัคบั ความ คดิ 
นัน้ ไม ได คะ   ตัง้แต จำ ได หนู ก ็เปน อยาง นี ้มา ตัง้ แต เดก็ นะ คะ   ตอน นี ้
ก ็  สามสบิ กวา แลว คะ   ตลอด เวลา หน ูก ็พยายาม คดิ วา   ไอ จติ ที ่คดิ 
ไม ดีนะ   มัน ไมใช ความ คิด ของ หนู   แต ตอน นี้ หนู เริ่ม ไม แนใจ วา   ถา 
ไมใช ความ คิด ของ หนู   แลว จะ เปน ใคร หละ   ก็ มัน อยู ใน ใจ ของหนู 
   ๑ .   หนู จะ แกไข ปญหา ทาง ดาน จิตใจ นี้ ได อยางไร บาง คะ   
หรือ กรณี ของ หนู นั้น ตอง ไป หา คุณ หมอ ทาง จิตเวช 
   ๒ .   ความ คิด อกุศล ที่ หนู เปน นั้น   เปน บาป   หรือ ไม คะ   
เพราะ หนู ควบคุม ไม ได   แต หนู ก็ ไม ได ตองการ เชน นั้น   ขอ รบกวน 
อาจารย ชวย อธิบาย ดวย นะ คะ 
   ๓ .   ความ คิด อกุศล นั้น   มัน คือ อะไร คะ   คน ทั่ว   ๆ    ไป   จะ 
มี ความ คิด ที่ ผุด ขึ้น มา โดย ไม ได ตั้งใจ แบบ นี้ หรือ ไม คะ   หรือ มัน คือ 
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ความ ตั้งใจ แต ไม รู ตัว นะ คะ   หนู ไม เขาใจ มาก   ๆ    คะ   แลว มัน คือ 
ความ คิด ของ หนู หรือ ไม คะ   ( ขอโทษ นะ คะ   ถา หาก คำถาม หนู ดู ไร 
สาระ   แต หนู ไม เขาใจ จริง   ๆ    คะ ) 
   ๔ .   หนู ควร เนน การก ระ ทำความ ดี ใน ดาน ใด ให มากๆ   คะ 
   ขอ ขอบพระคุณ อาจารย มาก   ๆ    นะ คะ   ที่ เมตตา ตอบ 
คำถาม ของ หนู คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ใจ ของ คน มี ทั้ง บุญ และ บาป สั่งสม อยู ภายใน   ยาม ใด ที่ 
บาป ให ผล   ความ คิด ที่ ไม ดี ยอม เกิด ขึ้น   ตรง กัน ขาม   ยาม ใด ที่ บุญ 
ให ผล   ความ คดิ ที ่ด ีงาม ยอม เกิด ขึน้ เปน ธรรมดา   ซึง่ ทัง้ สอง อยาง 
นั้น มี อยู กับ ใจ ของ ผู ถาม ปญหา 
   ( ๑ ) .   หาก ผู ถาม ปญหา ประสงค แกไข เรื่อง ความ คิด ไม ดี 
ให หมด ไป จาก ใจ   ตอง พัฒนา จิต ให มี กำลัง สติ กลา แข็ง   มี ปญญา 
เหน็ แจง กลา แขง็   ดวย การนำ ตวั เอง เขา ปฏบิตั ิธรรม   แลว ใช จติ ที ่ม ี
ปญญา เห็น แจง ไป พจิารณา ความ คดิ ที ่ไม ด ีให ดบั ไป   ( อนตัตา )   ตาม 
กฎ ไตรลักษณ   ได เม่ือ ใด แลว   ปญหา ยอม หมด ไป โดย ปริยาย 
   ( ๒ ) .   ผู ใด มี ความ คิด ที่ เปน อกุศล เกิด ขึ้น กับ ใจ   ผู นั้น กำลัง 
เสวย อกุศล ที่ เปน บาป   เหตุ ที่ ควบคุม ความ คิด ไม ได   เพราะ จิต มี 
กำลงั ของ สต ิออน กวา กำลงั ของ บาป ที ่สง ผล   หาก ผู ถาม ปญหา ไม 
ตองการ ให ความ คิด ที่ ไม ดี เกิด ขึ้น กับ ตน   ตอง หยุด การ อาน   แลว 
นำ ตัว เอง เขา ปฏบิัติ ธรรม ตาม ที่ ได แนะนำ ไว ใน ขอ   ( ๑ ) . 
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   ( ๓ ) .   ความ คิด อกุศล   เปน ผล ที่ เกิด จาก อกุศล กรรม ที่ ผู 
ถาม ปญหา ทำกรรม ที่ ไม ดี มา กอน   ผู ใด หยุด การ อาน   แลว นำ ตัว 
เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม จน เกิด ความ รู สูงสุด   ( ภา วนา มย ปญญา )   ได 
แลว   ความ รู เห็น   เขาใจ   ใน สิ่ง ที่ เขียน ตอบ มา   ยอม สวาง กระจาง 
ชัด   ( สัน ทิฏฐิ โก )   กับ ตัว ของ ผู ถาม ปญหา ได 
   ( ๔ ) .   กระทำ ความ ดี   ดวย การ พัฒนา จิต ให เขา ถึง ปญญา 
สูงสุด ได   นั่น แหละ ดี ที่สุด 
 
 

 ๘๔ .   ฆราวาสสอนสงฆไดไหม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน อาจารย   ดร .   สนอง   ว รอุ ไร 
   ผม มี ขอ สงสัย ปรึกษา อาจารย ครับ . 
   ๑ .   ฆราวาส สอน สงฆ ได มั้ย ครับ   ทั้ง ใน ทาง ธรรม และ 
ทาง โลก 
   ๒ .   แลว ถา สอน จะ บา ปมั้ย ครับ   บาป แค ไหน . . 
   ป ใหม นี้ ขอ ให อาจารย สุขภาพ แข็ง แร งอ ยูเปน เสา หลัก 
ของ ศาสนา พุทธ ตอ ไป ตราบ นาน เทา นาน ครับ . .       สาธุ . 
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ความเพลิดเพลินสนุกสนานในกามาวจรภูมิทั้งสาม 
เปรียบดั่งน้ำคางบนปลายใบไม อันจะหายไปในช่ัวพริบตา 

การปฏิบัติใหบรรลุถึงสถานะม่ันคง คือการหลุดพน
อันไมเปล่ียนแปลง คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๘๙    

 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   คำ วา   “ สงฆ ”   ใน ทาง โลก หมาย ถึง   ภิกษุ ใน พุทธ 
ศาสนา   หรือ สมมุติ สงฆ   แต ใน ทาง ธรรม หมาย ถึง   หมู   สาวก ของ 
พระพุทธเจา   ( อริย สงฆ )   ดัง ที่ ระบุ ใน คำ สวด มนต   บท เจริญ สังฆ 
คุณ   อัน ไดแก บุรุษ   ๔   คู   ๘   บุรุษ   คือ 
   คู ที่   ๑ .   โสดา ปตติ มรรค   และ   โสดา ปตติ ผล 
   คู ที   ๒ .   สก ทา คา มิ มรรค   และ   สก ทา คา มิ ผล 
   คู ที่   ๓ .   อ นาคา มิ มรรค   และ   อ นาคา มิ ผล 
   คู ที่   ๔ .   อร หัต ตมรรค   และ   อร หัต ต ผล 
    หาก เปน ฆราวาส ผู มี ศีล   ๕   หรือ   ศีล   ๘   สามารถ สอน 
ภิกษุ สงฆ ได   เพราะ ไมมี พุทธ บัญญัติ หาม ไว   ตรง กัน ขาม   หาก เปน 
นักบวช เพศ หญิง   ( ภิกษุณี )   หาก ไป สอน ภิกษุ สงฆ ถือวา   ประพฤติ 
ละเมิด วินัย ที่ พระพุทธเจา บัญญัติ ไว 
   ( ๒ ) .   ภิกษุณี สงฆ ที่ ประพฤติ ละเมิด วินัย   ถือวา เปน บาป   
ถาม วา บาป มาก แค ไหน   ตอบ วา   บาป ถึง ขั้น ปฏิบัติ 
ธรรม แลว เขา ไม ถงึ ธรรม ที ่ปฏบิตั ิ  คอื ปฏิบตั ิสมถ 
กรรมฐาน   แลว ไม สามารถ พัฒนา จิต ให เขา ถึง 
สัมมา สมาธิ ได   ปฏิบัติ วิปสสนา กรรมฐาน   
แลว จิต เขา ไม ถึง ปญญา เห็น แจง 
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๘๕ .   ดูใหถูกตรง
 
 คำถาม
   เรียน ทาน อาจารย   ดร . สนอง   ที่ เคารพ 
   ดฉินั ม ีปญหา กบั สามี   คอื ดฉินั ถอืศลี   ๕   ไม ทะล ุไม ขาด   ไม 
ดาง   ไม พรอย มา เกือบ   ๓   ป แลว คะ   ซึ่ง ชวง2ป ก็ จะ อาร ธนา ศีล   ๕   
กอน ลกุ จาก เตยีง ทกุ วนั และ กอน นอน วา ม ีศลี ใด บกพรอง   แต หลงั 
จาก   ๒๗   เมษา   ๒๕๕๓   ก็ เห็น ปฏิ จจ สมุ ปบาท   วา เปน เพียง เหตุ 
ปจจัย องิ อาศยั กนั และ กนั เทานัน้ เอง   ไมม ีตวั ตน   คน สตัว บคุคล เรา 
เขา   หญิง ชาย   เปน แต เพียง ธาตุ ขันธ   เกิด จาก เหตุ ปจจัย ลวน.... 
   สามี ดิฉัน เปด ใจ รับ ธรรมะ ก็ เพราะ หนังสือ ของ ทาน 
อาจารย   เลม   ทาง สายเอก   และ ได รับ การ อบรม จาก คุณ แม สิริ   
เมื่อ ป   ๒๕๕๒   แต เขา ก็ ไม ดี ขึ้น   เน่ืองจาก ยัง ดื่ม สุรา   ติด สังสรรค   
เขา เลิก ไม ได   เพราะ สามี บอก วา   ยัง มี สังคม   ( เขา เปน ทหาร 
บกคะ) 
   สมัย กอน ที่ ไม เคย เจอ กัน   เขา ไมรู จัก การ ตักบาตร   การ 
ทำ ทาน   การ เขา วัด เพื่อ เวียน เทียน เลย คะ 
   ปญหา ก็ คือ 
             ๑ )   สามี ดิฉัน   ไมมี ศีล   ๕   เพราะ ชอบ พูด คำ หยาบ เวลา โมโห   
/   ดื่ม สุรา   /   และ ถา ดิฉัน พูด อะไร ไม ได ดั่ง ใจ เขา   ๆ    ก็ จะ ดา   และ 
หา วา ดิฉัน สันดาน เลว หรือ อะไร ก็ตาม . . . ดิฉัน ก็ บอก ไป วา   ดิฉัน พูด 
อะไร ก็ อยู ใน ศีล   ๕   และ วาจา / ใจ ไม ได เบียดเบียน และ ทำให ใคร 
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เดอืน รอน   และ เขา ก ็เงยีบ รูสกึ ผ ิดมัง้ คะ   ก ็เลย หนี ไป นอน คน เดียว 
ใน อีก หอง หน่ึง   ซึ่ง ดิฉัน ไม ไดตอบ . . .     
   คำถาม - ดิฉัน ตองการ ให เขา ปฏิบัติ ตอ   จะ ทำ อยางไร ดี คะ? 
   ๒ )   พูด อะไร ไม เขา หู เขา   ไม ได ดั่ง ใจ กับ คำ ตอบ ของ ดิฉัน   
เขา ก็ วา ดิฉัน   โง   ยิ่ง กวา   วัว   ควาย   ( ดิฉัน ก็ ไมรู สึก อะไร   ไดยิน แลว 
ก็ ดับ ไป   ไม เพียง เกิด   แลว ก็ ดับ )   วัว   ควาย   มี ศีล   ๕   ( ดิฉัน ก็ มี ศลี 
แต ทำไม เขา ยัง กลา ที่ จะ เปรียบ เทียบ ) 
   คำถาม   –   ววั   ควาย ม ีศลี   5   จริง หรือ เปลา คะ   ?   ดฉินั ตอบ 
เขา ไป วา   มนษุย เปน สตัว ประเสรฐิ   ววั ควาย เปน สตัว เดรจัฉาน   จะ 
มี ศีล ได อยางไร   ใน เม่ือ ไมมี ปญญา . .       เขา บอก วา   ถา อจ . ตอบ วา 
วัว ควาย มี ศีล   ๕   ตอง เคารพ เขา นะ   ดิฉัน ก็ ตอบ วา   มัน เปนการ 
สนทนา ธรรม   ทำไม ตอง เคารพ บุคคล ที่ ไมมี ศีล   ไมมี ธรรม 
   ๓ )   สามี ดิฉัน   ไม เช่ือ วา   เวลา ปฏิบัติ แลว จะ รู ได เฉพาะ ตน   
ซึ่ง ดิฉัน ก็ บอก เร่ือง คำ แปล ใน   บท สวด พระพุทธ คุณ   พระ ธรรม 
คุณ   ( พระ พูทธ เจา ตรัส ไว ดีแลว เปน สิ่ง ที่ ผู ศึกษา และ ปฏิบัติ พึง 
เห็น ได ดวย   ตนเอง   ให ผล ไม จำกัด กาล   เปน สิ่ง ที่ ควร กลาว กับ ผู 
อื่น  วา ทาน จง มา ดูเถิด   เปน สิ่ง ที่ ควร น นอม เขา มา ใส ตัว   และ เปน 
สิ่ง ที่ รู ได เฉพาะ ตน )   พระ สังฆ คุณ   ( ปฏิบัติ ดีแลว   ปฏิบัติ ตรง แลว   
ปฏิบัติ เพื่อ พน ทุกข และ ปฏิบัติ สมควร แลว ) . 
   คำถาม   –   ขอ ให ทา นอจ .   แนะนำ เปด ทาง สวาง ให ดวย   
เพราะ ดิฉัน จะ เอา คำถาม   คำ ตอบ ของ ทาน อาจารย ให สามี ดิฉัน 
อาน   เพราะ เขา เคารพ ทาน อา จารยอ ยูคน เดียว 
   ๔ )   คำถาม   –   ทำไม   สามี ไม เคารพ ฆราวาส ที่ มี ศีล   ๕   
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หรือ ศีล   ๘   ที่ ได โสดาบัน หรือ สกิ ทา คามี   ?   เขา จะ พูด เสมอ วา   เขา 
ยอมรบั นบัถอื   แต พระ ภกิษ ุสงฆ   ( หม ผา เหลือง เทานัน้ )   แมวา พระ 
สงฆ จะ ประพฤติ   ปฏิบัติ ถูก ตรง หรือ ไม ก็ ไม เปนไร   แต จะ เช่ือ ใน 
(สมมตุ ิสงฆ เทานัน้ )         ยกเวน   ทาน อาจารย คน เดียว ที ่เปน ฆราวาส 
แลว สามี ดิฉัน นับถือ   ก็ เขาใจ ได วา   เหตุ ปจจัย เขา มี มา อยาง นี้ . . 
   ขอ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย มา ลวง หนา   ดิฉัน ไมมี ผู ใด 
ที่ รูจัก ( และ เปน อริยบุคคล )   ที่ สามารถ บอก กลาว   และ ขอ ให ทาน 
อาจารย เมตตา ชวย ตอบ คำถาม ดวย คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ผู ถาม ปญหา จง ดู ให ออก วา   สามี ที่ ไมมี ศีล   ๕   นั้น   
เขา เปน ครู ที่ อยู ใกล ชิด   ไม ตอง เดิน ทาง ไป หา ครู ใน ที่ หาง ไกล ให 
ยาก ลำบาก   จง ขอบคุณ เขา ที่ เขา มี เมตตา สอน เรา   มิ ให ประพฤติ 
เชน เขา   และ ตอง ตอบ แทน คุณ ที่ เขา มี อุปการะ ตอ เรา   ดวย การ 
ประพฤติ จริยธรรม ของ การ เปน ภรรยา ที่ ดี   ประพฤติ จริยธรรม 
ของ การ เปน ศิษย ที่ ดี   แลว ความ เจริญ ของ ชีวิต   ยอม เกิด ขึ้น กับ 
ผู ถาม ปญหา   เม่ือ ใด ที่ ภรรยา ประพฤติ ได ถูก ตรง เชน นี้ แลว   สามี 
ยอม ศรัทธา ใน คุณธรรม ของ ภรรยา   เขา จะ นำ ตัว เขา ใกล พูด คุย 
ไตถาม และ สำนึก ผิด   แลว จึง จะ หัน มา ปฏิบัติ ธรรม ตาม ที่ ภรรยา 
ได ทำให ดู เปน ตัวอยาง 
   ( ๒ ) .   วัว ควาย ที่ ไป กิน ขาว ปลูก ของ ชาวนา คน อื่น โดย มิได 
ขอ อนุญาต   วัว ควาย ตัว นั้น ประพฤติ ผิด ศีล ขอ   ๒   วัว ควาย ที่ ไล 
ขวิดตัวผูอื่น ให หนี ไป หาง ไกล   แลวไป สมสู กับ วัว ควาย ตัว เมีย ของ จา 
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ฝูง เดิม   ถือวา ประพฤติ ผิด ศีล ขอ   ๓   ดัง นั้น ผู ถาม ปญหา พึง วิเคราะห 
ดวย สติ ปญญา ของ ตัว เอง วา   วัว ควาย ตัว นั้น ประพฤติ ผิด ศีล หรือไม 
   ผู ตอบ ปญหา เอา ธรรม วนิยั ใน พทุธ ศาสนา มา สถติ ไว กบั ใจ   
ผู มี ธรรม วินัย ไม ปรารถนา ให ใคร ตอง มา เคารพ   ศรัทธา   เลื่อมใส   
เพราะ เห็น สิ่ง ดัง กลาว ไมใช ตัว ตน   ( อนัตตา )   จิต จึง เปน อิสระ ตอ 
สิ่ง เหลา นั้น 
   ( ๓ ) .   ความ ไม เช่ือ   เกดิ จาก ปญญา ที ่ม ีอยู ใน ตวั ของ บคุคล   
ใคร ผู ใด พฒันา ปญญา เหน็ ถกู ตาม ธรรม ได แลว   ความ รู   เหน็   เขาใจ   
เฉพาะ ตน   ( สนฺ ทิฏฐิ โก )   ยอม เกิด ขึ้น เปน ธรรมดา 
   อนึ่ง   บุคคล มี ชีวิต เปน ของ ตัว เอง   เขา จะ เชื่อ หรือ ไม เชื่อ   
ก็ เปน เร่ือง ของ เขา   ผู ใด ประสงค พิสูจน   “ รู ได เฉพาะ ตน ”   ตอง 
นำ ตัว เอง ไป พัฒนา จิต ให เกิด ปญญา เห็น แจง   ( วิปสสนา ภาวนา )   
ได เมื่อ ใด แลว   ความ สงสัย ใน การ รู ได เฉพาะ ตน ยอม หมด ไป เปน 
ธรรมดา 
   ( ๔ ) .   มนษุย สามารถ พฒันา ปญญา ได ทัง้ ทาง โลก และ ทาง 
ธรรม   ผู ใด พฒันา ส ุตมย ปญญา และ จนิต ามย ปญญา   ( ปญญา ทาง 
โลก )   ได แลว   ยอม เห็น สรรพ สิ่ง เปน จริง เพียง ชั่วคราว   ( สภาว 
สัจจะ )   ตรง กัน ขาม   ผู ใด พัฒนา ภา วนา มย ปญญา   ( ปญญา ทาง 
ธรรม )   จน เกิด ปญญา เห็น แจง ได แลว   ยอม เห็น สรรพ สิ่ง เปน จริง 
แท   ( ปรมั ตถ สัจจะ ) 
   เมื่อ เปน เชน นี้   สามี จะ เคารพ นับถือ ใคร   ก็ เปน เรื่อง ของ 
ปญญา ที่ เขา พัฒนา ได   จง เอา สามี เปน ครู สอน ใจ ตัว เอง   แลว เรา 
จะ ไม โง อีก ตอ ไป 
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 ๘๖ .   กลัวกรรมใหผล
 
 คำถาม
   เรียน ถาม คำถาม ทาน อาจารย   จาก ผู เศรา หมอง คะ 
   กอน อื่น หนู ขอก ราบ ขอบคุณ ทาน อาจารย   ที่ เมตตา 
ตอบ ปญหา กอน หนาที่ เคย ถาม ไป กอน หนา นี้   และ ได ทำให หนู 
หัน มา สนใจ ธรรม มาก ขึ้น   ขณะ นี้ หนู มี เร่ือง ไม สบายใจ อยาง มาก 
เนื่องจาก เม่ือ   ๓   วัน กอน ครอบครัว หนู ได ขับ รถ ไป ตาง จังหวัด กัน   
ขณะ ที ่ขบั อ ย ูใน หมู บาน เลก็ๆ   ถนน สอง เลน นัน้   ม ีแม สนุขั ขาม ถนน   
และ ลูก สุนัข ขาม ถนน ตาม แม ของ เขา แต ยัง อยู บน ถนน 
   หนู คิด วา สามี ควร จะ เบรค หยุด ให เขา เดิน พน ไป กอน   แต 
สามี ได หัก หลบ เล็ก นอย   ขณะ นั้น เอง ลูก สุนัข เมื่อ เห็น รถ กลับ วิ่ง 
กลับ ไป ทาง เดิม   ซึ่ง ทำให ถูก ลอ ทับ ทันที   แม สุนัข วิ่ง กลับ มา หา ลูก 
ซึ่ง ขณะ นั้น ยัง รอง หงิงๆ   และ เงียบ เสียง ไป   แม สุนัข ได เหา กับ รถ 
มอ เต อร ไซด ที่ ผาน มา   คิด วา เขา คง อยาก ให ชวย ลูก เขา 
   เรา ได แต หยุด รถ และ อุทิศ สวน บุญ กุศล ที่ ได ทำ มา ให เขา   
แต ไม ได ลง ไป ทำ อะไร เลย เนื่องจาก กลัว เขา จะ กัด   แลว ก็ จาก ไป 
เมือ่ เหน็ วา คง ชวย ไม ได แน   ซึง่ มนั ทำให หน ูรูสกึ แย จนถึง วนั นี ้  และ 
ไม สามารถ สลัด ภาพ นัน้ รวม ถงึ ความ รูสกึ ขณะ ที ่รถ ทบั ลกู สนุขั ตวั 
นัน้   หาก ยอน กลบั ไป ได อยาก จะ เขาไป เอา เขา ไป หลบ ขาง ทาง   และ 
ไหว ขมา ทั้ง ลูก และ แม สุนัข นั้น   แต มัน ก็ เปน ไป ไม ได แลว   ที่ ผาน มา 
แม หนู และ สามี ก็ เลี่ยง ที่ จะ ฆา สัตว แม กระทั่ง มด   พยายาม ปด 
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หรือ เปา ให พน ทาง   แต นี่ กลับ ไป ฆา สัตว ที่ ตัว ใหญ กวา เสีย อีก   จึง 
ขอ รบกวน ถาม อาจารย ดังนี้ คะ 
   ๑ .   ทำ อยางไร จงึ จะ สลดั ความ รูสกึ ผดิ ที ่ไม ได   ทำ อยาง ที ่ใจ 
คดิ นี ้ออก ไป ได คะ   เสยีใจ ทกุ ครัง้ ที ่นกึถงึ   รูสกึ วา ตวั เอง ทำไม ใจดำ 
อยาง นี้   รู วา สิ่ง นื้ ทำให ใจ เศรา หมอง แต มัน ก็ ยัง คิด อยู เรื่อยๆ 
   ๒ .   การ ที ่อทุศิ บญุ ให เขา ใน ตอน นัน้ และ ขอ ให เขา อยู ใน ภพ 
ภูมิ ที่ ดี ขึ้น   แต เปน ขณะ ที่ ตกใจ อยู นั้น   ลูก สุนัข นั้น จะ ได รับ สวน บุญ 
ของ หนู ไหม คะ   แลว หาก หนู ถวาย สังฆทาน   และ อุทิศ บุญ ให เขา 
หลัง จาก เวลา ผาน ไป แลว หลาย วัน เขา   หรือ การ สวด มนต และ นั่ง 
สมาธิ   แต หาก ใจ สงบ บาง ไม สงบ บาง   หรือ การ ปลอย โค   เขา จะ 
ได รับ บุญ นั้น พรอม ทั้ง อโหสิกรรม ให หนู และ สามี ไหม คะ 
   มี วิธี อ่ืน ใด ที่ หนู ควร จะ ทำ เพื่อ ชดใช ใน สิ่ง ที่ สามี ได ทำ อีก   
เพื่อ ขอ ให เขา อโหสิกรรม ให อีก ไหม คะ 
   ๓ .   ขณะ นี้ หนู เอง ไม ได คุม กำเนิด กลัว วา กรรม ที่ สามี ได 
ขบั รถ ทบั เขา   พราก ชวีติ ไป จาก แม ของ เขา   กลวั วา กรรม นี ้จะ มผีล  
หากตัง้ ทอง ขี ้นมา   จงึ ขอ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย   ชวย ชีแ้นะ 
วา ควร ทำ อยางไร ดี คะ 
   ทาย ทีส่ดุ นี ้ตอง ขอ ขอบพระคุณ อาจารย อยาง สงู   สำหรบั 
ธรรม ที่ อาจารย ได มอบ ให ผู ไมรู ทั้ง หลาย   รวม ถึง หนู ให ได สนใจ ใน 
ธรรม   และ ขอ อำนาจ คุณ พระ ศรี รัตนตรัย   โปรด ประทาน พร ให 
ทาน อาจารย มี สุขภาพ แข็ง แรง   เพื่อ จะ ได เปน เผย แพร พระพุทธ 
ศาสนา อีก ยาวนาน คะ 
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แมแตเทวดาก็ยังถูกจองจำอยูในคุก
แหงการเวียนวายตายเกิด และพวกเขาจะมาปกปอง
ผูอื่นไดอยางไร ดังนั้นเมื่อหาท่ีพึ่ง จงพึ่งพระรัตนตรัย
ที่ไมมีความหลอกลวง นี่คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๑๙๖ 

 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ผู ใด มี จิต ระลึก ถึง สิ่ง ไม ดี ผาน ไป แลว   ผู นั้น ยัง มี บาป 
ตกคาง อยู ใน ใจ   บาป จะ หมด ไป ได   ตอง ชดใช ดวย การ อุทิศ บุญ ให 
เจา กรรม นายเวร ไป เร่ือยๆ   จนกวา จะ หมด หนี้ บาป   ( ไม ระลึก ถึง )   
ผู รู นยิม ประพฤติ บญุ ใหญ   ( ปฏิบตั ิธรรม )   ให เกดิ ขึน้   แลว อทุศิ บญุ 
ใช หนี้ เวร กรรม   หน้ี เวร กรรม ยอม หมด ไป ได เร็ว 
   ( ๒ ) .   จติ วญิญาณ ใด ระลกึ ได ใน บญุ กศุล ที ่ม ีผู อทุศิ ให   แลว 
เขา มา อนโุมทนา บญุ   จติ วญิญาณ นัน้ ยอม ได รบั บญุ กศุล ที ่ม ีผู อทุศิ 
ให   การ อุทิศ บุญ ใหญ   ( เจริญ จิต ภาวนา )   ให เจา กรรม นายเวร   (ลูก 
สุนัข )   หาก เขา มา อนุโมทนา หนี้ เวร กรรม ยอม หมด ไป ได เร็ว   ผู รู 
นิยม ประพฤติ เชน นี้ 
   ( ๓ ) .   ผู ที่ ยัง อยู ใน วัย เจริญ พันธุ และ มิได คุม กำเนิด   คน 
โบราณ สอน ให ปองกัน ตนเอง   จาก จิต วิญญาณ ที่ ไม ดี มา เกิด เปน 
ลูก   ดวย การ ประพฤติ ศีล   ๕   และ นำ อาหาร ไป ใส บาตร ให พระ 
สงฆ อยู เสมอ   ผู มี ทาน และ ศีล คุม ใจ   จิต วิญญาณ ที่ จุติ จาก สวรรค 

เทาน้ัน   ที่ จะ มา เกิด เปน ลูก ใน ทอง ได 
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๘๗ .   ทำไดหรือไม
 
  คำถาม
   เรียน   อาจารย   ดร . สนอง   ว รอุ ไร 
   เคย ตดิตาม การ ตอบ คำถาม ของ อาจารย    แลว หาง หาย 
ไป   เพราะ ยัง มี งาน ทาง โลก มาก   แต ยัง คง สวด มนต กอน นอน 
   ขอ เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ 
   เดือน ธค . ได รูจัก พระ สงฆ รูป หนึ่ง ที่ ตาง แดน       ทาน บวช 
ประมาณ   ๒๐   พรรษา   กำลัง จะ ได ทุน ศึกษา ตอ ที่ ตาง ประเทศ     
แต ใน ทุน นั้น ไม รวม คา ใช จาย ดาน ที่พัก   อาหาร   ทาน บอก วา ทาน 
ไม สามารถ ขอ บุคคล อื่น ที่ ไมใช พี่ นอง   เพ่ือน ได   เพียง แต เลา ให ฟง   
โดย ทาน ไมมี ปจจัย เก็บ สะสม ไว เลย   เทา ที่ ได สังเกตุ   ๒๐   วัน ที่ ได 
รูจัก  ทาน ตั้งใจ ทำงาน ตาม หนาท่ี ( วัด นี้ พระ ทุก รูป จะ มีหนา ที่ ของ 
ตน )   และ ได สอบถาม จาก ผู อื่น ที่ ทำงาน รวม กับ ทาน มา   ๖   เดือน   
ก็ บอก วา ทาน ปฏิบัติ กิจ ของ สงฆ ได ดี   กอน กลับ   จึง ได รับปาก วา 
จะ ชวย เหลือ ปจจยั ดาน การ เรียน   โดย แจง ทาน วา เปา หมาย เดียว   
ที่ ตองการ ใน การ สนับสนุน ปจจัย ครี้ ง นี้   คือ   การ มี พระ สงฆ ที่ดี 
ชวย สืบสาน พุทธ ศาสนา ตอ ไป   และ ได แนะนำ ทาน เรื่อง การเรียน 
ภาษา อังกฤษ   แต เม่ือ มา อาน เร่ือง วินัย สงฆ   จึง เกิด ความ ไม มั่นใจ 
วา   ที่ ดิฉัน ทำ นี้ สามารถ ทำได หรือ ไม   และ ขอ ชื่อ สถาน ที่ ปฏิบัติ 
ธรรม ใกล ถนน รามอินทรา ดวย คะ   

 ขอก ราบ ขอบพระคุณ คะ 
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 คำ ตอบ 
   ผู ใด เปด โอกาส ให ขอ   ( ปวารณา )   ใน สิ่ง ที่ เหมาะ สม กับ 
การ บริโภค ใชสอย ของ ภิกษุ   ภิกษุ นั้น ประพฤติ ได โดย ไม ผิด วินัย 
สงฆ ทั้ง ผู ปวารณา และ ผู ขอ 
   สวน ชือ่ สถาน ปฏบิตั ิธรรม ใกล ถนน รามอินทรา แนะนำ วดั 
ทับ ทิม แดง   อยู หลัง ตลาด ไท 
     
     
 ๘๘ .   เห็นตางจากสามีคะ
 
 คำถาม
   ดิฉัน มี ความ ทุกข   ใน เร่ือง ธรรมะ   ที่ เห็น ตาง จาก สามี คะ 
   สาม ีดฉินั   ม ีความ เหน็ ถกู หรอื ผดิ อยางไร   ใน คำ ตอบ ดาน 
ลาง คะ   ซึ่ง สามี เคารพ ทาน อาจารย อยู เปน อยาง มาก   คือ   : - 
   ๑ )   บท สวด   ธรรม คุณ   “ สวา กขา โต ”   พระ ธรรม   
พระพุทธเจา มี ไว เพื่อ สอน พระ เทาน้ัน   จริง หรือ ไม คะ     ?     
   ๒ )   พุทธ วัจนะ แปล วา อะไร     ?   ตาม ความ เห็น ดิฉัน   คือ 
คำ สอน ของ พระพุทธเจา   แต สามี   แปล วา   ทำ เปน ประจำ ของ ผู รู 
ผู ตื่นฯ   หรือ ป ลา ว ไมรู   ?   แต สำหรับ คน ที่ อยาก เปน มนุษย แค กิจ 
วัต ประจำ วัน ก็ คง พอแลว   รักษา ศีล   ๕   อยู รวม ครอบครัว สังคม   
มี การ ปฎิบัติ กรรมฐาน บาง   เพื่อ กัน กิเลส เขา ทาง๖ชอง ทาง   ดวย 
ความ เขาใจ ใน ขันธ   ๕   ก็ พอแลว . 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๑๙  :  199     ๑๙๙    

   ๓ )   บท สวด   “ ส ุปะฎ ิปน โน ”   เปน คาถา สรรเสรญิ เฉพาะ พระ 
สงฆ   จริง หรือ ไม คะ   ?   ถา อริยบุคคล ตั้งแต โสดาบัน ขึ้น ไป   ซึ่ง เปน ผู 
ปฏิบัติ ดี   ปฏิบัติ ตรง   ปฏิบัติ เพื่อ พน ทุกข   และ ปฏิบัติ สมควร   ถือวา 
รวม เปน บุคคล ที่ อยู ใน บท สวด สรรเสริญ   สุ ปะฎิ ปน โน   หรือ ไม คะ ? 
   ๔ )   มี ความ รู ทาง ธรรม   ดีแลว แต สวน ใหญ มี ไว สอน พระ 
สงฆ ทั้ง สิ้น . . อาน เพื่อ ความ เขาใจ เทานั้น   เอา มา ปฎิบัติ ยาก . . . ขอ 
ควร ปฎบิตั ิจริง ก ็ที ่พระ สงฆ เอา มา เทศน และ อาง ถงึ พระ   ธรรม นัน่ 
แหละ ?   จริง แท อยางไร   รบกวน อาจารย ชี้ ทาง สวาง ให ดวย คะ   ? 
   ๕ )   พยายาม อยา อาง ถึง พระพุทธเจา มาก   หา คน อาง ถึง 
หรือ ยก ตัว อยาง ใกลๆ ตัว หนอย นะ   จะ ดี ขึ้น มาก   เอา แค พระ ก็ หรู 
แลว   ?   ความ เห็น อยาง นี้   ถูก ตอง หรือ ไม คะ   ? 

 ขอ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย ลวง หนา   มา   ณ   ที่ นี้ ดวย คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   ไม จริง ครับ   บท สวด มนต ดัง กลาว มี ไว ใหพุทธ บริษัท 
ใช สวด เพือ่ ให จติ ตัง้ มัน่ เปน สมาธิ   และ เกดิ ความ ศรัทธา เลือ่มใส ใน 
คุณ ของ พระ ธรรม 
   ( ๒ ) .   คำ วา   “ พุทธ วจนะ ”   เปน สมมุติ บัญญัติ ที่ หมาย ถึง   
คำ พูด   หรือ ถอยคำ   ที่ พระพุทธเจาตรัส พุทธ วจนะ จึง มิใช คำ สอน 
หรือ สั่ง บัญญัติ ให ทำ เปน ประจำ   พระพุทธเจา โค ดม บัญญัติ ธรรม 
วินัย   (ธรรม และ วินัย )   ให พุทธ บริษัท นำ ไป ประพฤติ   ผู ใด ประพฤติ 
ถกู ตรง จน เกิด ผล แห งการปฎบิตั ิได แลว   ความ สวสัด ีของ ชวีติ ยอม 
เกิด ขึ้น กับ ผู นั้น 
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   ( ๓ ) .   จริง ครับ   สุ ปะฏิ ปน โนฯ   เปน บท สวด สรรเสริญ คุณ 
ของ พระ สงฆ   ( อริย สงฆ )   ไดแก พระ สงฆ ที่ มี สภาวะ ของ จิต เปน 
โสดา ปตติ มรรค   โสดา ปตติ ผล   สก ทา คา มิ มรรค   สก ทา คามิผล   
อนาคามิ มรรค   อ นาคา มิ ผล และ อร หัต ตมรรค   อร หัต ต ผล   
เทานั้น 
   ( ๔ ) .   ความ รู ใน พุทธ ศาสนา สามารถ เขา ถึง ได สอง ทาง 
   ๑ .   เขา ถึง ดวย การ อาน ตำรา   คัมภีร   หรือ ผู รู มาบ อก เลา 
ให ฟง และ สามารถ จดจำ สิง่ ที ่บอก เลา นัน้ ได   ความ รู เชน นี ้เปน เพยีง 
สัญญา 
   ๒ .   เขา ถึง ได ดวย การนำ ตัว เอง เขา ปฏิบัติ ธรรม   จน เกิด 
ปญญา สงูสดุ ขึน้ ใน ดวง จติ   ( ภา วนา มย ปญญา )   ความ รู เชน นี ้เรยีก 
วา   ปญญา 
   ใน ครั้ง พุทธกาล   มี อยู คราว หนึ่ง พระ มหา กัสส ปะ   
(ประธาน ปฐม สังคายนา พุทธ ศาสนา )   ได กลาว เตือน ภิกษุ ที่ เรียน 
รู ธรรม วินัย จาก การ อาน   ( ปริยัติ )   แต ไม สนใจ ใน การ ปฏิบัติ ร รม   
ใน ทำนอง ที่ วา   “ เพียง แค ทอง บน พุทธ วจนะ ได   ยอม ทำให รู ไม จริง   
มอง ไม เห็น ตัว เอง   จึง สำคัญ ผิด คิด วา   ตัว เอง ประเสริฐ กวา ผู อื่น” 
   ดวย เหตุ นี้ ฆราวาส สามารถ ศึกษา ธรรม วินัย   ดวย การ 
อาน เพียง อยาง เดียว   ก็ สามารถ จำ สิ่ง ที่ อาน นั้น ได   เชน   อาน เรื่อง 
ศีล   ๕   รู วา ศีล   ๕   ระบุ ให เวน ประพฤติ หา อยาง   แต ตัว เอง ยัง ดื่ม 
สรุา เมรยั   ยงั ไป หยิบ ฉวย เอา ของ ผู อืน่ ที ่ยงั มไิด อนญุาต   ยงั ตบยุง   
ฯลฯ   อยาง นี้ เรียก วา   รู ศีล   ๕   แต ยัง ไมมี ศีล   ๕   คุม ใจ   ตรง กัน ขาม   
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พระผูมีพระภาคเจาทรงกลาวไววา ความทุกข
อันไมอาจทนทานไดในอบายภูมิทั้งสามเปนผลของการ
ทำช่ัว เพราะฉะน้ัน การละเวนการทำชั่วแมจะเปนภัย
แกชีวิตของตนเอง คือกิจปฏิบัติของพระโพธิสัตว

๒๐๑    

ผู ที่ รู ศีล   ๕   และ เวน ประพฤติ ทั้ง หา อยาง นั้น ได   เรียก วา   รู และ มี 
ศีล   ๕   คุม ใจ 
   ดงั นัน้   การ ไดยนิ ผู อืน่ พดู   พงึ อยา ปลงใจ เชือ่   แลว พฒันา 
ตนเอง ให เขา ถงึ ปญญา เหน็ ถกู ตาม ธรรม   และ อยู ใกล ชดิ กบั คน พดู 
นานๆ   จึง จะ รู วา   ผู พูด   รู และ มี ธรรม วินัย นั้น   จริง หรือ ไม 
   ( ๕ ) .   เหตุ ที่ มี การก ลา วอาง ถึง พระพุทธเจา อยู บอยๆ   
เพราะ พฤติกรรม ของ พระพุทธเจา   ได ถูก พิสูจน มา ยาวนาน แลว   
จน เห็น วา   พระพุทธ ตรัส ไว อยางไร   พระองค ประพฤติ ได ถูก ตรง 
อยาง ที่ ตรัส   เชน เดียวกัน พุทธ สาวก ที่ บรรลุ อรหันต ผล ที่ ดับ รูป 
ดับ นาม ไป แลว   เปน ผู ประพฤติ ได ถูก ตรง ตาม ธรรม วินัย ที่ ระบุ ไว 
ใน พุทธ ศาสนา   ก็ สามารถ ยก ขึ้น มาก ลา วอาง ได   เชน   หลวง ปู มั่น   
หล วง ปู ฝน   หลวง ปู แหวน   หลวง ปู ชอบ   หลวง ปู ขาว   ฯลฯ 
   ถาม วา   :   ความ เห็น ของ ผู ถาม ปญหา   ถูก ตอง หรือ ไม 
   ตอบ วา   :   ถูก ของ ผู ถาม   แต ไม ถูก ของ ผู รู 
ตาม ธรรม   ที่ มี ความ เคารพ ศรัทธา   เลื่อม ใน   ใน 
พระ ปญญา คณุ   ใน พระ บร ิสทุธ ิคณุ   และ ใน พระ 
มหา กรุณา คุณ ของ พระพุทธเจา 
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๘๙ .   ทำเหตุใหตรง
 
 คำถาม
   เรียน   ทาน อาจารย ที่ เคารพ   ดร   สนอง   ว รอุ ไร 
   ได ตดิตาม การ ตอบ คำถาม อาจารย   แต ก ็ยงั ม ีคำถาม ตอ เน่ือง   
เพราะ อยาก ทราบ   อยาก ศึกษา   ขอ เรียน ถาม อาจารย ดังนี้ ครับ 
   ๑ .   มี คน ถาม ปญหา ทาน อาจารย   เกี่ยว กับ เรื่อง   สิ่ง ที่ เรา 
ตองการ   มี ผล ให เกิด ขึ้น   สำเร็จ   มี ประโยค หนึ่ง   ที่ ขอ ให อาจารย 
ทาน ขยาย ความ ดวย   ทำนอง วา   อาจารย   แนะนำ วา   ปฎิบัติ ธรรม   
ภาวนา   และ   อธิษฐาน   พรอม กับ   “ ตอง ทำให ม ีเหตุ ปจจัย ให ถึง 
พรอม ”   ความ สำเร็จ ยอม เกิด ขึ้น ได   ทีนี้ ผม ก็ มอง ตาม   ปญญา   
แบบ ทาง โลก   ที่ พอ มี อยู บาง   (   ปญญา ตัว ที่ สาม ผม ไมมี )   ตัวอยาง   
เชน   อธิษฐาน ขอ เรียน ดี   สอบ ได สอบ ผาน   ผม ก็ ตอง ทำ ปจจัย เหตุ 
ให ถึง คือ     อาน     อาน   หนังสือ   ตรึก คิด   พิจารณา   ฝกฝน   ใช ความ 
เพยีร   แต ผม ก ็อาจ ม ีเหต ุขอ จำกัด   คอื   สต ิ  ปญญา   ความ รอบคอบ   
ของ   สมอง   IQ   -   ของ ผม   มัน อาจ ไม ถึง   ทำให สอบ อาจ ไม ผาน มัน 
ก็ เปน ไป ได เชน กัน   หรือ   ตอง รอ ผล ให เกิด   ใน   อนาคต . . .   ชาติ ตอ 
ไป   ๆ    หรือ เปลา ครับ   และ   ปจจัย เหตุ ให ถึง พรอม   ยัง หมายความ 
รวม ถงึ สิง่ อื่น ใน กรณ ีนี ้  ม ีอกี ไหม ครบั   ผลพลอยได จา กการปฎบิตั ิ
ธรรม   สมาธิ   และ   ภาวนา   จะ ชวย สราง เพ่ิม ประสิทธิภาพ ของ 
สมอง   ความ จำ   ความ คิด   และ   ความ รู   ความ รอบคอบ   เปน ไป 
ได จริง มาก   boost   ขึ้น   มี ทาง เปน ไป ได สูง เพียง ใด ครับ     
   ๒ .   ใน ชวีิต จริง   วัน กอน   ฟง เทป อาจารย   เกี่ยว กับ การ มี 
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ครอบครัว ที่ มั่นคง   สอง ฝาย ตอง มอง สิ่ง ไม ดี ของ แตละ ฝาย กอน   
แลว ถาม วา เรา ทน เขา ได   หรือ ไม   มใิช แต   จะ ด ูแต สิง่ ที ่ด ีของ แตละ 
ฝาย   ตอง มี ประชาธิปไตย   ฟง เสียง สวน ใหญ ใน ครอบครัว   ไม 
เอา อัตตา ตน เปน ใหญ   ให เกียรติ อีก ฝาย  ของ ขวัญดี ที่สุด ให คู เรา  
คือ   ความ ดี   มนุษย เวลา จับ คู   จีบ กัน   มัก จะ ซอน เรน ใน สวน ที่ ไม ดี 
ของ ตน ไว     เวลา นี ้ชวีติ คู ของ คน สวน ใหญ ปจจบุนั ม ีปญหา กนั มาก 
เหมือน กัน 
   อยาก เ รียน ถาม อาจารย วา   คน เรา เวลา มา ใช ชีวิต คู กัน 
นั้น   เปน เพราะ   กรรม ปจจุบัน   ( จีบ กัน )   เปน หลัก   หรือ กรรม ใน 
อดีต ที่ ทำให ตอง มา อยู รวม กัน 

 ขอบพระคุณ อาจารย อยาง สูง ครับ         
 
 คำ ตอบ                                           
   ( ๑ ) .   ความ สำเร็จ ใน สิ่ง ปรารถนา   ตอง ประพฤติ เหตุ ให 
ถูก ตรง ถึง พรอม สาม อยาง 
   ๑   .   สราง มหา ทาน 
   ๒   .   อธิษฐาน   ให เขา ถึง ความ ปรารถนา ที่ ตน ตั้ง ไว 
   ๓   .   ทำเหตุ ให ตรง 
   ผู ถาม ปญหา ปรารถนา   เปน คน เรียน ดี   สอบ ได   สอบ 
ผาน   ตอง ทำเหตุ ทั้ง สาม ขาง ตน ให ถึง พรอม   คือ   สราง มหา ทาน   
อธษิฐาน   และ ทำเหตุ ให ตรง   ตาม ที ่บอก เลา ไป   มใิช เปนการ ทำเหตุ 
ให ตรง   ตาม ความ รู ของ ผู เขา ถงึ ปญญา เหน็ ถกู ตาม ธรรม   ( ภา วนา 
มย ปญญา )   ซึ่ง เปน ปญญา สูงสุด   ผู เขา ถึง ปญญา สูงสุด   รู เห็น 
เขาใจ วา   จิต ที่ ตั้ง มั่น เปน สมาธิ   ยอม สง ผล ให ความ ถี่ของ คลื่น 
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สมอง   ม ีความ เปน ระเบยีบ   แลว ความ จำ ยอม เพิม่ ขึน้ เปน อตัโนมตั ิ  
การ เรียน ดี   สอบ ได   สอบ ผาน   จึง จะ เกิด ขึ้น ได 
   ( ๒ ) .   การ สัมผัส กับ สิ่ง ไม ดี ของ คน อื่น   มิใช เพื่อ อดทน 
เทาน้ัน   แต ตอง มอง พฤติกรรม ไม ดี ของ คน อื่น   เปน ครู สอน ใจ 
ตนเอง วา   เรา อยา ประพฤติ ไม ดี เชน เขา   แลว เรา ก็ จะ ไม เปน เชน 
เขา   การ มอง เชน นี้   คน ประพฤติ ไม ดี ยอม มี อุปการ คุณ   คือ เปน 
ครู ที่ ไม ดี สอน ใจ ผู มอง นั่นเอง 
   การ ใช ประชาธิปไตย ใน ครอบครัว มา ตัดสิน ปญหา   ตอง 
ใช ประชาธิปไตย ที่ มี ธรรมะ เปน ฐาน สนับสนุน   แลว ความ สงบ สุข 
ใน สงัคม ครอง ครัว จงึ จะ เกดิ ขึน้   พระพุทธเจา ชี ้ทาง ให เลอืก ผู ม ีศลี 
เปน หวัหนา ครอบครัว   ความ สงบ สขุ จงึ จะ เกดิ ขึน้ กับ ครอบครัว ได   
ผู รู ผู ฉลาด ไม เอา สิง่ เศรา หมอง   ( กเิลส )   ของ คน อืน่ มา เปน ของ ตวั   
และ พระ พุทธะ ยัง ตรัส วา   การ จะ รู วา เขา เปน คน เชน ไร   ตอง อยู 
ใกล และ ดู กัน นานๆ   แลว ความ จริง จะ ปรากฏ 
   ทัง้ กรรม ที ่ทำ ใน อดตี   และ ปจจบุนั   เปน เหต ุให ตอง มา อยู 
รวม กัน 
 
     
 ๙๐ .   กรรมสนองกรรม
 
 คำถาม
   กราบ เรียน   ทาน อาจารย สนอง   ที่ เคารพ อยาง สูง คะ 
   หนู เคย ได รับ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย ใน การ ตอบ 
คำถาม ชีวิต บาง แลว คะ   ขอก ราบ ขอบพระคุณ คะ   ขอ ให ทาน 
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อาจารย   มี สุขภาพ แข็ง แรง   อายุ ยืน   และ เปน รมโพธิ์ รม ไทร   ให 
กับ มวลชน ตอ ไป ตราบ นาน เทา นาน นะ คะ 
   หนู อยาก จะ กราบ เรียน ถาม วา 
   ๑ .   วิธี ขจัด อารมณ   ที่ ไม ดี   ออก ไป ให หมด   ทำได อยางไร 
คะ 
   ๒ .   เวลา อยู ใน หอง กรรมฐาน   รูสึก ได ถึง ความ สงบ   เย็น   
ดวย มี กำลัง ใจ จาก พระ อาจารย   ที่ สอน ให ปฏิบัติ ธรรม   แต เวลา ที่ 
อยู   ใน บาน   หรือ ที่ ทำงาน   อารมณ   เกิด ขึ้น เร็ว มาก   บาง ครั้ง ตั้ง 
รับ ไมทัน   มา รูตัว   ตอ เม่ือ ผาน ไป แลว   ไม ดีเลย   ทำ อยางไร ให ตั้ง 
สติ รับ ให ทัน   กับ สิ่ง ที่มา กระทบ คะ   อยาก ให เปน ความ รูสึก ที่ โลง   
โปรง สบาย ตลอด คะ 
   ๓ .   มี วิธี่ ใด ที่ ทำให ลูก ซึ่ง กำลัง จะ เขา สู วัย รุน   เชื่อ ฟง และ 
ทำ ตาม เรา ได โดยที่ ไม ตอง ฝน ใจ กัน คะ   เวลา ที่ ลูก ไม ทำ ตาม   หนู 
จะ นึกถึง ตอน ที่ หนู เปน เด็ก   บาง ครั้ง ก็ ดื้อ กับ แม เหมือน กัน คะ   หนู 
พยายาม สอน ให ลกู กราบ หน ูกอน นอน   และ อวยพร ลกู ให ม ีจติ เปน 
สัมมา ทิฐิ   และ เลา เร่ือง สมัย พุทธกาล ให ลูก ฟง คะ 
   กราบ ขอบพระคุณ ทาน อาจารย   เปน อยาง สงู คะ   หน ูและ 
ครอบครัว   ขอ อนุโมทนา ใน จิต ที่ เปน กุศล   ใน งาน เผย แพร ธรรม   
ของ ทาน อาจารย นะ คะ   สาธุ คะ 

 จาก  สวน โมทนา ธรรม   จ .   ตรัง   คะ 
 
 คำ ตอบ 
   ( ๑ ) .   เมื่อ ใด ที่ จิต รับ สิ่ง กระทบ ไม ดี   รับ สิ่ง กระทบ ที่ เปน 
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เหต ุขดัใจ   จะ ทำให เกดิ เปน อารมณ ไม ด ี  ซึง่ ม ีวธิ ีแก ปญหา นี ้ให หมด 
ไป   ดวย การ ให อภัย เปน ทาน ใน ทุก เหตุ ที่ ทำให ขัดใจ   แลว เมตตา 
ยอม เกิด ขึ้น และ สั่งสม เปน เมตตา บารมี อยู ใน จิตใจ   อารมณ ไม 
ดี จะ ไม เกิด ขึ้น กับ ผู มี เมตตา   สวน อารมณ ไม ดี ที่ จิต เก็บ บันทึก ไว 
กอน แลว   ตอง กำจัด ให หมด ไป ดวย การ พัฒนา ปญญา เห็น แจง ให 
เกดิ ขึน้ แลว   ใช ปญญา เหน็ แจง ไป พจิารณา อารมณ ไม ด ีที ่ฝง อยู ใน 
จติ   วา ดำเนนิ ไป ตา มกฎ ไตรลกัษณ   เมือ่ ใด อารมณ ไม ด ีเขา สู ความ 
เปน อนัตตา   จิต ยอม เห็น แจง วา   อารมณ ไม ดี ไมใช ตัว ตน   จิต ยอม 
ปลอย วาง และ วาง เปน อิสระ   ผู ใด ปฏิบัติ ได เชน นี้   ( สนฺ ทิฏฐิ โก )   
ปญหา อารมณ ไม ดี จึง จะ หมด ไป 
   ( ๒ ) .   ผู ใด ปรารถนา ไม ให อารมณ เกิด ขึ้น   ผู นั้น ตอง เจริญ 
สมถ ภาวนา   จน จิต มี กำลัง ของ สติ กลา แข็ง ได แลว   ยอม เห็น สิ่ง ที่ 
เขา กระทบ จิต ดับ ไป   ( อนัตตา )   ตา มกฎ ไตรลักษณ   อา รมณ ใดๆ 
ยอม ไม เกิด ขึ้น ได 
   ( ๓ ) .   เหตุ เคย ทำกรรม ไม ดี กับ พอ แม มา กอน   ผล ไม ดี จึง 
เกิด ขึ้น กับ ตัว เอง   ดวย การ ที่ ลูก ทำ ไม ดี ตอบแทน   ทั้งนี้ เปน ไป 
ตามกฎ แหง กรรม นั่นเอง   ฉะนั้น ผู รู จึง ยอมรับ ความ จริง   และ 
ยอม ชดใช หน้ี เวร กรรม ไป จนกวา จะ หมด สิ้น 
   อนึ่ง   ผู ใด ปรารถนา ให ลูก ศรัทธา   แลว มาก ราบ แม กอน 
นอน   ผู นั้น ตอง พัฒนา ตัว เอง   ให มี พฤติกรรม ถูก ตรง ตาม ธรรม 
ให ได ทุก ขณะ ตื่น แลว   ผู อยู ใกล ยอม สัมผัส กับ ความ ดี งาม นั้น ได   
ความ ศรัทธา   ( กราบ แม กอน นอน )   จึง จะ มี โอกาส เกิด ขึ้น ได 
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กราบ เรียน สาธุชน ทุก ทาน 
 
  ชม รมฯ   มีน โย บาย ที่ จะ เผยแผ ธรรมะ สู สังคม   ดวย การ 
จัด งาน บรรยาย ธรรม เปน ธรรม ทาน   และ ผลิต สื่อ ที่ สง เสริม การ 
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม   เชน   หนังสือ ,   เทป คลาส เส็ท ,   ซีดี,   
MP3   และ บรจิาค เปน สาธารณ กศุล ไป ยงั สถาน ที ่ตาง ๆ    เปน จำนวน 
มาก 
   ทาน สามารถ ม ีสวน รวม เปน สมาชิก ชมรม ได    ไม วา จะ เปน 
เพศ ใด   วัย ใด   ไม จำกัด ความ รู   เช้ือ ชาติ และ ศาสนา ดวย การ สละ 
แรง กาย   แรง ใจ    และ รวม บริจาค เพ่ือ เปน เจา ภาพ    ใน การ จัด 
งาน ธรรม บรรยาย   เปน เจา ภาพ ใน การ บริจาค หนังสือ ไป ยัง หอง 
สมุด   หรือ วัด ตาง  ๆ    เปนตน   ตาม กำลัง ศรัทธา ของ ทาน   หรือ เขา 
รวม กิจกรรม ตาง ๆ    ของ ชมรม   โดย ไม เสีย คา ใช จาย ใด ๆ    
   ทาน ผู ม ีจติ ศรัทธา ตองการ หนงัสอื และ สือ่ ธรรม ทาน ของ 
ชมรม กัลยาณ ธรรม   กรุณา ติดตอ  
 ชมรม กัลยาณ ธรรม   
   ๑๐๐   ถ . ประโคน ชัย   ต . ปากน้ำ   อ . เมือง  จ.สมุทรปราการ  
 ๑๐๒๗๐ โทร .   ๐๒ - ๗๐๒ - ๗๓๕๓   และ   ๐๒ - ๗๐๒ - ๙๖๒๔  
 โทรสาร .   ๐๒ - ๗๐๒ - ๗๓๕๓   และ ๐๒ - ๗๐๒ - ๘๗๖๓   หรือ    
 ชมรม กัลยาณ ธรรม 
   ๘๙ / ๖ - ๗   ซอย ศึกษาวิทยา     ถ . สาธร เหนือ     แขวง สีลม     
  เขต บางรัก   กทม .   ๑๐๕๐๐ 
   โทร .   ๐๒ - ๖๓๕ - ๓๙๙๘   โทรสาร . ๐๒ - ๒๖๖ - ๓๘๐๗  
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ผล งาน เลม อื่น   ๆ ๆ
 ของ ชมรม กัลยาณ ธรรม 

  .   ทาง สายเอก   ( ฉบับ ภาษา ไทย ปก แข็ง ,   เลม เล็ก , 
     สอง ภาษา ,   และ ฉบับ ภาษา อังกฤษ )  .   บันทึก สนทนา ธรรม   ตาม รอย พอ ,   ศีล และ ปญญา  .   การ ใช ชีวิต ที่ คุม คา ,   ชีวิต ยืนยาว อยาง มี คุณคา  .   มาด สดใส ดวย หัวใจ เกิน รอย ,   ดู รู หนึ่ง พรรษา  .   สนทนา ภาษา ธรรม   เลม   ๑   -   ๑๘  .   อัญมณี แหง ชีวิต ,   ประวัติ ทาน พระ อาจารย มั่น  .   อริยมรรค   และ   การ ปฏิบัติ คือ บท พิสูจน  .   ชีวิต หลังค วาม ตาย   ชีวิต ใหม ที่ ตองเต รี ยม ตัว  .   วิธี อยู เหนือ ดวง     และ โอวาท สี่ ของ เหลียว ฝาน  .   อุบาย ทำให จิต สงบ และ กระจก สอง กรรมฐาน  .   ดวง ดี วิถี พุทธ ,   มหัศจรรย แหง จิต ,   ธรรมะ ภาค ปฏิบัติ  .   สัน ติว รบท   และ อริย ธรรม ,   คน ดี ที่ โลก ตองการ  .   รวม รส บท ธรรม ,   การ พัฒนา ศักยภาพ ใน วัย ศึกษา  .   ตาย แลวไป ไหน ,   บริหาร ใจ เพื่อ สราง จิตสำนึก  .   สติ   ๕   อยาง   และ   บท โศลก แหง พุทธ อิสระ  .   บารมี ธรรม สู ความ สำเร็จ ,   เด็ก หญิง พิมพ วดี  .   ให ทาน เพื่อ อะไร ,   พระ คิริ มาน นท สูตร  .   ปฏิบัติ ใน ชีวิต ประจำ วัน ,   เริ่ม ตน ภาวนา   ฯลฯ 
 
นอกจาก นี้ มี เทป คำ บรรยาย ,   ซีดี   และ   MP3   อีก จำนวน มาก  

 ติดตอ ไดที่  ชมรม กัลยาณ ธรรม
 โทร .  ๐๒ - ๖๓๕ - ๓๙๙๘   และ   ๐๒ - ๗๐๒ - ๗๓๕๓ 

 www . kanlayanatam . com
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