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อ นุ โ ม ท น า ก ถ า

ข้าพเจ้าแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการ 

จัดท�าหนังสือ สนทนาภาษาธรรม เล่มที่ ๒๓ จนส�าเร็จลุล่วง 

ออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่แก่สาธุชนผู้สนใจ บุญที่เกิด 

จากการกระท�าในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขอัน 

ควรแก่อตัตภาพ จงบนัดาลให้การปิดอบายภมูขิองชวีติปัจจบุนั 

สมปรารถนา และเข้าถึงอิสรภาพที่สมบูรณ์ของชีวิตได้ในวัน 

ข้างหน้า จงทุกท่านทุกคน เทอญ.

     

          ดร. สนอง วรอุไร



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

เมื่อหนังสือสนทนาภาษาธรรม เล่มที่ ๒๓ เล่มนี้อยู่ใน 

มือท่าน หมายถึงว่า งานแสดงธรรมของชมรมกัลยาณธรรม 

เริม่แล้วอกีครัง้ และท่านอาจารย์ ดร. สนอง วรอไุร ยงัคงเมตตา 

ต่อเพื่อนสหธรรมิก ตอบปัญหาธรรมทางเวบ็ไซตอ์ย่างตอ่เนือ่ง 

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้อ่านสารพันปัญหาของท่านที่เขียนมาถาม 

ก็เกิดความเห็นใจทั้งผู้ถามปัญหาและผู้ตอบปัญหา เพราะทั้งที่ 

ท่านอาจารย์มีภาระงานมากมายก็ยังเมตตารับฟัง ช่วยแนะ 

แนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้ทุกคนเสมอกัน หลายครั้งท่าน 

ยังให้ก�าลังใจและชี้ทางสว่างให้หลายชีวิต นับเป็นอานิสงส์ที่ 

ยิง่ใหญ่ ในการให้ธรรมะเป็นทานอย่างต่อเนือ่ง ในส่วนของผูถ้าม 

ปัญหาก็นับว่าทุกท่านอยู่ในห้วงทุกข์ จะหาสิ่งใดเล่าจะเป็นที่พึ่ง 

ทีแ่ท้จรงิได้ นอกจากกลัยาณมติรและดวงจติทีม่โียนโิสมนสกิาร



ข้าพเจ้าขออ�านวยพรให้เพื่อนร่วมทุกข์ ได้พ้นทุกข์และ 

เห็นธรรมตามล�าดับไป ขอน้อมถวายอานิสงส์แห่งธรรมทานนี้ 

เป็นพทุธบชูา และน้อมบชูาอาจรยิคณุแด่ท่านอาจารย์ ดร. สนอง 

วรอุไร ครูผู้เปี่ยมเมตตาและปัญญาแห่งพุทธะ ขอแสงธรรม 

จงส่องสว่างใจทุกท่านตลอดไปชั่วกาลนาน

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่าน

ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

ประธานชมรมกัลยาณธรรม



สติ และความจ�า
ควรท�าอย่างไร
หลงมานาน
ระลึกกรรมไม่ได้
เกือบถูกหลอก
แก้ปัญหาให้ถูกทาง
เมื่อจิตตก
ท�าตามที่ผู้รู้ชี้แนะ
ใช้ความรู้ผิดทาง
ไม่อยากไปโรงเรียน
ก่อนไปวัดมเหยงคณ์
ปฏิบัติธรรมไม่จริงจัง
เขามองว่าหนูบ้า
วิธีพิสูจน์อุปจารสมาธิ
หายท้อแท้ด้วยจิตว่าง
ยิบๆ ในร่างกาย
มีแต่สสารไม่มีพลังงาน
จริง หรือไม่จริง
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เมื่ออริยมรรคถดถอย
อริยเจ้าและอริยบุคคล
ท�าเหตุให้ตรง
ศีลด่างพร้อย
ศีลคุมใจ
ปัญหาจิตดิ่ง
บุญจากการอุทิศ
เข้าวัดแต่เข้าไม่ถึงธรรม
ศีลยังขาดทะลุ
สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
โพธิ์ต้นเล็ก
บัวเริ่มบาน
นิมิตถึงหลวงตาฯ
การเซ่นไหว้ที่ทุศีล
ส�านึกผิดได้ เป็นคนดี
เจตนาดีเป็นบุญ
ถูกพูดใส่หน้า
แก้ปัญหาตัวเอง
ปฏิบัติอย่างไหนดี
ช่วยตัวเองให้ได้ก่อน
ชอบเพศเดียวกัน
อธิษฐานเอากิเลส
วัดไหนดี
เห็นผิด หรือเห็นถูก
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คนชอบฝัน
ปรับเหตุให้ตรง
หนีบาปให้ทัน
ท�าบุญให้มากกว่าบาป
พระมหาเจดีย์
สมควรหรือไม่
ปัญหาอจินไตย
ศีลและสติมีก�าลังอ่อน
ทวนกระแส
นิพพานเป็นอย่างไร
ต้นงิ้วนรกมีหนาม
ใช้หนี้เวรกรรมด้วยบุญใหญ่
เอากระดูกแม่ติดตัว
ชอบต�าหนิคนอื่น
เป็นมะเร็งเต้านม
เปลี่ยนสวนมะพร้าวเป็นบ่อปลา
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
อธิษฐานเอากิเลส
บวชพร้อมกับน้อง
ใช้สติส่องน�าทางชีวิต
บุญที่ไม่บริสุทธิ์
มารมีก�าลังมากกว่าสติ
งานที่มนุษย์ต้องท�า
เรื่องของแม่
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คนช่างฝัน
ภวังคจิต
ชอบเพศเดียวกัน
เจ้ากรรมนายเวรหรือมาร
กลัวความตายมาก
รู้สึกขยะแขยง
วัดถ�้าผาจม อ�าเภอแม่สาย
ชี้ทางให้หนูด้วย
เป็นกังวลมาก
ชวนให้หลงทางชีวิต
ผมยังเข้าไม่ถึงธรรม
ดิฉันเป็นคนไทย
บุญที่เกิดจากการอนุโมทนา
ลูกสาวงอแง
อ่อนไหวง่าย
ฝันถึงหลวงปู่ฯ
เห็นวิญญาณมาจ้องดู
อยากเรียนเก่ง
แบบนี้ถูกไหม
ผิดศีลหรือไม่
ขอให้เลิกบ่นเลิกด่า
จิตหาเรื่อง
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๑๒

๑. สติและความจํา

คําถาม
เรียนทานอาจารย ที่เคารพครับ 
อยากขอความเมตตา ใหอาจารยใหความรู ในสิ่งที่ผม

สงสัยครับ เกี่ยวกับคําวาสติ กลาวคือ ไดฟงธรรมบรรยาย
จากทานอาจารย ตอนหน่ึงทีก่ลาววา ขณะทีท่านอาจารยสนอง
บวชใหมความวา ทานอาจารยเจาคุณโชดก ไดบอกกลาว
วา...ทานอาจารย มีสตินิดเดียว (แตนิดเดียวน้ีเอง อาจารย
ยังสามารถ เรียนจนจบดอกเตอรได) 

คาํวาสตนิีผ้มเขาใจวา เปนตัวทีน่าํทาํใหเกดิสมาธ ิความจาํ 
ความเขาใจ ทีนี้ก็เลยสงสัยวา พระ หรือคนที่ปฏิบัติสมาธิ
เจริญสติมากๆ แลวยังมีการหลงลืมไดหรือไมครับ เพราะ
ในแตละวันคนเรามีเรื่องที่ตองทําหลายอยางมากมาย เชน 
หลงลืมวา ปากกา หรือแวนตา วางไวไหน 

บางตอนของการฟงธรรมบรรยายจากอาจารยวา หาก
ลืมก็จงทําจิตใหนิ่งก็จะระลึกไดวา หลงลืมสิ่งของไวที่ไหน
เราตองฝกอยางไรครับ การทองตําราเรียนก็เหมือนกัน ทอง
วันนี้จําได แตแลวอีกเดือนลองมาระลึกดู ปรากฏวาสิ่งที่
จําไดมันเลือนหายไปมากเลยครับ 

ขอทานอาจารยเมตตาอธิบาย และแนะแนวทางทําใหสติ 
และสมาธิเขมแข็งขึ้น พัฒนาข้ึนครับ สรุปแลว 



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

๑๓

๑) พระ หรือนักปฏิบัติ ยังมีอาการหลงลืมไดหรือไมครับ 
๒) การพัฒนา ความจํา และสติ ใหมีความเขมแข็ง

มากข้ึน ทําอยางไรครับ 

คําตอบ
สติ เปนคุณสมบัติอยางหนึ่งของจิต ที่สามารถทําให

จิตระลึกได นึกได ไมลืม เชน ไมลืมสิ่งของที่วางไว 
ความจํา เปนคุณสมบัติอีกอยางหน่ึงของจิต หมายถึง

สิ่งที่ถูกกําหนดไวในใจ เชน คนท่ีขับรถยนตกลับบานตัวเองถูก 
ความเขาใจ เปนคุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของจิต หมายถึง 

รูเร่ือง รูความหมาย หรือที่เรียกวา ความรูหรือปญญานั่นเอง 
(๑) พระหรือนักปฏิบัติธรรม ที่ยังมีสภาวะของดวงจิต

เปนปุถุชน ยังมีความหลงลืมไดมาก ตรงกันขาม พระอริย-
บุคคลที่ยังมีสภาวธรรมในดวงจิตที่ยังมิใชพระอรหันต (ทั้ง
พระและฆราวาส) ยังมีอาการหลงลืมได แตหลงลืมนอยกวา
พระหรือฆราวาสที่เปนปุถุชน 

(๒) การพัฒนาจิตใหมีสติ ตองฝกจิตดวยการใชอยางใด
อยางหน่ึงในกรรมฐาน ๔๐ (กสิณ ๑๐, อสุภะ ๑๐, อนุสติ ๑๐, 
พรหมวิหาร ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตุววัฏฐาน ๑
และอรูปฌาน ๔) มาเปนองคบริกรรมอยูเสมอ 

เพื่อใหมีประสบการณถูกตรง ควรนําตัวเองเขาฝกกับ
ครูบาอาจารยที่เคยปฏิบัติธรรมและเขาถึงธรรมมากอน 
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๑๔

สวนความจํา จะเกิดข้ึนได ตองฝกจติดวยการอานทบทวน
หรือฟงบอยๆ และดีที่สุด หากฝกจิตใหเขาถึงความต้ังมั่นเปน
สมาธิไดแลว คลื่นสมองยอมมีความเปนระเบียบ แลวความจํา
จะเพ่ิมขึ้นเปนอัตโนมัติ

๒. ควรทําอยางไร

คําถาม
กราบเรยีนทานอาจารย ดร.สนอง วรอไุร ทีเ่คารพอยางสงู
ทานอาจารยครับ ผมไดพัฒนาจิตจนถึงโสดาบันแลวครับ

ตอนแรกผมวาชาตินี้จะขอหยุดอยู แค นี้ แตผมเจริญจิต
นั่งสมาธิมาเร่ือยๆ จนจิตไดหลุดพนเปนอิสระจนไดความสุข
ที่อยูเหนือปติ ตอนนี้ผมเขาถึงมหาแหงจิต มหาแหงปญญา
ตอนน้ีผมกําลังพยายามดับไฟราคะอยูครับ รูสึกวามันเบาบาง
ลงมาก แตไมถึงขั้นดับสนิท 

ทานอาจารยครับ ตอนนี้ผมเขาฌานลึกๆ ไมไดครับ
จะเขาไดแคสมาธิขั้นพิจารณา 

ผมอยากทราบวาควรทําอยางไรตอครับ
 

คําตอบ
ผูใดพัฒนาจิตจนเขาถึงปญญาเห็นแจงไดแลว ไมจําเปน

ตองพัฒนาจิตใหตั้งม่ันเปนสมาธิระดับฌาน ทั้งนี้เพราะเม่ือ
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นาํจติออกจากความทรงฌาน ความรูสงูสดุทีเ่รยีกวา โลกิยญาณ 
(อภิญญา ๕) ยอมเกิดข้ึน แตกําลังของโลกิยญาณไมสามารถ
ใชกําจัดสังโยชนได (ไมพนทุกข) จึงไมแนะนําใหปฏิบัติ (ผูที่เคย
ปฏิบัติสมถภาวนามาแตอดีตชาติ ยอมมีโอกาสท่ีจิตจะเขาถึง
ความทรงฌานได) ปฏิปทาที่ควรดําเนินตอไปคือ เจริญพละ ๕ 
(ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา) อยูทุกขณะตื่น แลวใชปญญา
เห็นแจงกําจัดสังโยชนที่เหลือใหหมดไปจากใจ

๓. หลงมานาน

คําถาม
เรียนทานอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพอยางสูง 
หนูเพ่ิงเขาสูเสนทางธรรมได ๑ ปเศษคะ ที่ผานมาจะอาน

หนังสือธรรมะเยอะมากมาเปน ๑๐ ป แตเพิ่งไดลงมือปฏิบัติคะ
มีขอสงสัยตามประสาคนดอยปญญาวา ทุกคร้ังหลังจากท่ีเรา
สวดมนตหรือเจริญสมาธิแลวเราอุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรม
นายเวรทุกภพทุกชาติ ใหอโหสิกรรมให หรือกรณีที่มีคนอุทิศ
บุญกุศลใหเรา แตอยูคนละภพภูมิ แลวเราจะอโหสิกรรมตอกัน
ไดอยางไร แลวหนี้เวรหนี้กรรมจะหมดไปไดอยางไรคะ แลว
กรณีเปนมนุษยที่อยูภพภูมิเดียวกัน ที่เราเคยไปลวงเกินเขา
ไวในอดีต แตเราก็ไมไดบอกเขาดวยวาจา เนื่องจากพบเจอกัน
แลวก็จากกันไป จะทําใหหนี้กรรมหมดไปไดหรือไมคะ 
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หนูอานหนังสือทุกเลมของอาจารย และอธิษฐานใหได
เปนศิษยอาจารย เมื่อหนูมีบุญกุศลเพียงพอหรือเมื่อถึงเวลา
ที่เหมาะสม ขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง และขออนุโมทนา
บุญกับทาน ดร.สนองทุกครั้ง ที่ทานสรางบุญดวยนะคะ
 
คําตอบ

ตองอโหสิกรรมตอกันดวยใจ เม่ือใดที่ใจยกเลิกการ
ผกูพยาบาทจองเวร เมื่อนั้นหนี้เวรกรรมยอมจบสิ้นลงทันที 

สวนสัตวบุคคลท่ีมาเกิดอยูในภพภูมิเดียวกัน ผูประพฤติ
กรรมเบียดเบียนยังมิไดขอขมากรรมตอกัน หน้ีเวรกรรมจะยัง
คงมีอยู เมื่อทั้งสองโคจรมาเจอกัน การชดใชหนี้เวรกรรมยอม
เกิดขึ้น หรือผูใดพัฒนาจิตจนสูงพนไป หนี้เวรกรรมที่ยังมีเหลือ
อยูทั้งหมด เปนอันยกเลิกโดยปริยาย

๔. ระลึกกรรมไมได

คําถาม
สงสัยมากครับ ทําไมคนเราถึงระลึกกรรมเกาไมไดครับ

ผมพอจะเขาใจในเรื่องทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วในชาติภพนี้ แตกอน
หนานี้ที่เราเคยทํากรรมมา ทําไมเราไมสามารถจดจําได
หมายถึงในชาติกอนๆ ที่เราจะมาเกิดในชาตินี้ ผมสงสัย
มากๆ เลย เวลาท่ีหาเหตุผลอธิบายไมได มักชอบบอกวาเปน
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กรรมเกา เชน คนที่เกิดมาแลวพิการ หรือเกิดมาในชาติตระกูล
ตํ่าอาภัพอับโชค ถากฎแหงกรรมมีจริง ทําไมไมใหเราระลึก
ไดวาเราเคยทํากรรมใดมาในชาติที่แลว ชาตินี้เราเลยตองเปน
อยางนี้ หมายถึงกรณีที่เกิดมาไมเหมือนคนอื่นนะครับ อยากรู
มากๆ ครับ ชวยตอบดวยจะเปนพระคุณอยางสูง กอนที่ผม
จะหมดศรัทธาในเรื่องกฎแหงกรรม

 
คําตอบ

ศรัทธาหรือไมศรัทธา ขึ้นอยูกับปญญาหรือความรู ที่
แตละคนมีไมเทากัน มนุษยมีศักยภาพที่จะเขาถึงปญญาได
๓ ระดับ

(๑) ปญญาที่เกิดจากการฟง การอาน เรียกวา สุตมย-
ปญญา 

(๒) ปญญาที่เกิดจากการคิด พิจารณา วิเคราะห วิจัย 
เรียกวา จินตามยปญญา 

ปญญาท้ังสองอยางนี้ คนทั่วไปนิยมพัฒนากัน ผูใดพัฒนา
ไดแลวมีประกาศนียบัตร มีปริญญาบัตรรับรองความรู ที่
พัฒนาได เรียกวา ปญญาทางโลก ซึ่งสามารถรู เห็น เขาใจ
ความจริงในกฎแหงกรรมที่ระบบประสาทสามารถสัมผัสได 

(๓) ปญญาที่เกิดจากการพัฒนาจิต เรียกวา ภาวนา-
มยปญญา เปนปญญาสูงสุด (ฌาน) สามารถรู เห็น เขาใจ
ความจริงในกฎแหงกรรม ที่ใหผลขามภพชาติได 
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ดังน้ัน บุคคลจะศรัทธาหรือเลิกศรัทธาในกฎแหงกรรม
ก็ขึ้นอยูกับปญญาของตัวเองท่ีพัฒนาได ผูไมประมาทในชีวิต 
นิยมพิสูจนสัจธรรมที่กลาว (กฎแหงกรรม) ในชาติปจจุบัน
โดยไมรอใหความสงสัย (กิเลส) ยังคงคางเติ่งอยูในจิตวิญญาณ
เนิ่นนานออกไปจนถึงชาติหนาหรือชาติถัดๆ ไป…จะพิสูจนไหม 
พัฒนาจิตจนเขาถึงดวงตาเห็นธรรมได เลิกสงสัยแนนอน 

๕. เกือบถูกหลอก

คําถาม
ขอความเมตตา ดร.สนอง ตอบขอสงสัยคะ
ขณะนี้ขาพเจาเพิ่งจะมีบุตรและมีปญหาเรื่องสุขภาพ 

ขาพเจาไดรูจักกับบุคคลที่กลาววาตนเปนนักปฏิบัติ บุคคลน้ัน
กลาววาตนเรยีนศาสตรการแพทยทางเลอืกมา ซึง่หากจะรกัษา 
ตองเปนผูที่มีบุญจึงจะรักษาให สวนอาการปวยของขาพเจา
จะรักษาไมหาย แตจะไมทําใหอาการลุกลามและกําเริบข้ึนมา
ซึ่งหากจะรักษาขาพเจาตองทําบุญใหญมากๆ ใชเงินเปนลาน 
เงินนี้บุคคลคนดังกลาวแจงวาจะใชในการสรางวิหารทาน
ในความเห็นของทานอาจารย ดร.สนองเห็นวาเปนเชนไร
เปนไปไดหรือไม และขอคําแนะนําสําหรับขาพเจาเรื่องการ
ปฏิบัติตนดวย จักเปนพระคุณอยางสูง ขอขอบพระคุณใน
ความเมตตาของทานอาจารยดร.สนองดวยคะ 
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คําตอบ
คําวา “บุญ” หมายถึง ความดี, กุศล, ความสุข ฯลฯ

ผูใดประพฤติบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ทาน ศีล ภาวนา ประพฤติ
ออนนอม ชวยเหลือคนอ่ืน อุทิศความดีใหคนอ่ืน ยินดีใน
ความดีของคนอ่ืน ฟงธรรม สั่งสอนธรรม และทําความเห็น
ใหตรง) แลว ผูนั้นมีบุญ บุญใหญสุดคือ การเจริญจิตตภาวนา 
ผูประพฤติไดแลว โอกาสเปล่ียนสภาวธรรมในดวงจิต จาก
ความเปนปุถุชนไปเปนอริยบุคคล หรือเขาถึงพระนิพพาน
ยอมมีไดเปนได สวนการสรางวิหารทาน มีอานิสงสอยางมาก
ไมเกินสวรรคสมบัติ 

ฉะน้ัน ผูแนะนําใหทํา (สรางวิหารทาน) จึงเปนความ
เห็นถูกของเขา แตมิไดเปนความเห็นถูกของพระพุทธโคดม
ผูรูแจง (ตรัสรู) และรูทุกสิ่งทุกอยาง (สัพพัญู) มิไดสอน
เชนนั้น แตสอนใหมีธรรมะคุมครองใจ (ปฏิบัติธรรม) ชีวิตจึง
จะพนทุกขได
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๖. แกปญหาใหถูกทาง

คําถาม
หนูรบกวนเรียนถามปญหาธรรมดังนี้คะ 
(๑) หนูกําหนดรูกาย เวทนา จิต ธรรม ในชีวิตประจําวัน 

ปกติตามรูอารมณโกรธ ฟุง ดีใจ เสียใจ คิดกุศล คิดอกุศล
ชวงหลังๆ จะตามรูไดมากขึ้น เวลามีอารมณแรงๆ มากระทบ 
จะรูสึกเหมือนมีแรงอะไรสักอยางวิ่งมากระแทกที่อก บางครั้ง
แรงมาก รูสึกจุก อึ้ง มันวางๆ คิดอะไรไมออก (แตมันคลาย
กับเบลอๆ ไมรับรูสิ่งอื่นชั่วคราว) และจิตก็ไมรูวามันคืออารมณ
ที่เรียกวาอะไร เพียงแตรูวามันเปลี่ยนไปจากอันเกา อยางน้ี
ถือวาเราหลงไปไมรู ไมทันอารมณ หรือวาอารมณนั้นๆ ไมมี
บัญญัติคะ และในการปฏิบัติที่ถูก เม่ือแรงกระแทกท่ีหนาอก
นั้นหายไป ใหปลอยอารมณนั้นไปเลย หรือวาควรพิจารณาคะ 

(๒) หลังปฏิบัติธรรมอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร
แตเม่ือกลาวคําอุทิศจบยังหลับตาอยู รูสึกมีเงาดําๆ มาผลัก
ศีรษะของหนูแรงพอควร และหนูรูสึกมึนงงในศีรษะ เบลอๆ 
เหมือนคนปวยท่ีเลือดออกในสมอง (หนูเคยประสบอุบัติเหตุ
เลือดออกในเย่ือหุมสมอง จึงรูวาอาการเปนอยางไร) กรณี
อยางน้ีเจากรรมนายเวรไมอภัยใหใชหรือไมคะ 

(๓) คํากลาวที่จะแบงสวนบุญใหเจากรรมนายเวรท้ังที่
มีชีวิต และไมมีชีวิตพรอมๆ กัน กลาวรวมวาอยางไรคะ 

กราบขอบพระคุณคะ
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คําตอบ
(๑) เปนอารมณที่เกิดจากกิเลสมารมีอํานาจเหนือจิต จึง

ทําใหจิตมีอารมณ จุก อึ้ง คิดไมออก ฯลฯ ผูรูแนะนําใหกําหนด
วา “จุกหนอๆๆๆๆ” หรือ “อึ้งหนอๆๆๆ” หรือ “คิดไมออก
หนอๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ อารมณดังกลาวจะหายไป แลวจึงดึงจิต
กลับมาสูองคภาวนาเดิมที่ทําอยู ผูที่ปลอยใหอารมณดังกลาว
หายไปเองโดยไมกําหนด กิเลสตัวที่เรียกวา โมหะ ยอมเกิดขึ้น
กับจิต 

(๒) ผูใดปฏิบัติธรรม ผูนั้นยอมมีบุญใหญเกิดขึ้น ทาน
เจาคุณโชดก แนะนําใหอุทิศบุญใหญใหกับเจากรรมนายเวร
ทุกคร้ังหลังปฏิบัติธรรมแลวเสร็จ แลวอาการท่ีไมปรารถนา
ยอมหมดไปได เม่ือการถูกจองเวรยุติลง

(๓) กลาวรวมพรอมกันวา “ดวยบุญกุศลที่ขาพเจา ได
บําเพ็ญมาแลว จากอดีตจนถึงปจจุบัน ขาพเจาอุทิศบุญกุศล
ใหเจากรรมนายเวร ทั้งที่มีชีวิตและลวงลับไปแลว จงเปนสุขๆ 
อยาไดมีเวรตอกันเลย จงรักษาตนใหพนจากทุกขภัย ทั้งหมด
ทั้งสิ้นเถิด” 
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๗. เมื่อจิตตก

คําถาม
เรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
๑. ผมเปนคนที่เขาสังคมไมไดเลยครับ กลัวคน ตอนเด็ก 

มักถูกลอ ถูกรังแก รีดไถ โดนเพื่อนเอาเปรียบ ถูกผูใหญ
วากลาว ดูถูกตลอด ไมมีเพื่อนสนิทเลย จนตอนนี้ผมก็ยังมี
อาการเม่ือพบคนแปลกหนา ญาติ มีการทักทาย พูดคุย
จิตผมจะตกวูบ อึดอัดมาก แลวตองหลีกหนีออกมาตลอดเลย 
ชอบอยูคนเดียว ผมจะทําอยางไรดีครับ 

๒. ตอนน้ีผมลังเลอยางมากวาจะเลือกประกอบอาชีพ
อะไร เพราะอาการอยางที่กลาวมา ผมควรเริ่มอยางไรดีครับ 

๓. ผมเคยฟงเรื่อง ภพภูมิตางๆ ผมไมสงสัยการตายแลว
เกิด นิพพาน กรรม แตสงสัยเรื่องวัฏจักร วนเวียนตายเกิด
ใครเปนผูกําหนด กฎเกณฑใหมีมา เหตุใดจึงตองมี จุดมุงหมาย 
ของวัฏจักร คืออะไร ทําไมตองเกิด ลงนรกรับกรรมจนหมด
จิตแตกสลายหายไปเลยไมดีกวาหรือครับ 

ขอบคุณครับ ขอความกรุณาดวยครับ 

คําตอบ
(๑) ตองรักษากาย วาจา และใจใหมีศีล ๕ คุมอยูทุก

ขณะตื่น แลวประพฤติบุญใหญดวยการสวดมนตกอนนอน
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หลังสวดมนต เจริญอานาปานสติ (พุท - โธ) นานเทาท่ี
โอกาสอํานวย หลังจากนั้นอุทิศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวร
ไปเรื่อยๆ ทุกครั้ง จนกวาอาการจิตตกจะหายไป 

(๒) ตองประกอบอาชีพที่ไมผิดกฎหมาย ไมผิดศีล และ
ไมผิดธรรม โดยมีความกตัญูกตเวที และมีอิทธิบาท ๔ เปน
แรงสนับสนุน 

(๓) วัฏจักร หมายถึง หวงเวลาท่ีเกิดขึ้นและดําเนิน
ตอเนื่องไป จนถึงความสิ้นสุด ณ จุดเริ่มตน วัฏจักรเกิดขึ้น
ตามแรงผลักของกรรม สรรพสัตวจึงตองเวียนตาย - เวียนเกิด 
ไมรูจบ อยูในภพตางๆ ของวัฏฏสงสาร ทั้งนี้เปนดวยเหตุของ
อวิชชาที่มีอํานาจครอบงําจิตของสรรพสัตว 

ผูรูจรงิ รูวา จติเปนพลงังานธรรมชาตทิีไ่มมกีารแตกสลาย 
แตมีสิ่งเศราหมอง (กิเลส) ปนเปอนอยูในจิต ผูรูจึงพัฒนาจิต 
(วิปสสนาภาวนา) จนเกิดปญญาเห็นแจง แลวใชปญญา
เห็นแจงกําจัดกิเลสที่นอนเนื่องอยูในจิต (สังโยชน) ทั้งสิบชนิด 
ใหหมดไปจากจิต หากทําไดเมื่อใด จิตยอมบริสุทธิ์ ปราศจาก
สิ่งปนเปอนครอบงําไดแลว จิตยอมโคจรพนไปจากแรงดึงดูด
ของภพใดๆ ที่มีอยูในวัฏฏะ เขาสูสภาวะที่เรียกวา นิพพาน 
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๘. ทําตามท่ีผูรูชี้แนะ

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารยสนอง ที่เคารพคะ 
ขอเรียกตวัเองวา ลกู นะคะ เพราะนึกถงึวา ไดอานธรรมะ

ที่อาจารยสอนแลว เสมือนหนึ่งตนเองเปนลูกศิษยคนหนึ่ง
ที่มาขอรับคําแนะนําคะ 

ลูกมีอาการอยางหนึ่ง เหมือนติดเพงคะ มันจะเครียดมาก 
เหมือนใชสมองหนักๆ ตลอดเวลา เคยไดนั่งสมาธิ เปนบางครั้ง 
อาการจะดีขึ้น เมื่อไมไดนั่งสมาธิ อาการกลับเปนเหมือนเดิม 
ตอนท่ีผลของสมาธิมีอยู ใจสบาย กายสบายมาก แตดวย
ภาระหนาที่การงาน จึงไมไดนั่งสมาธิตลอด และอาการก็กลับ
มาเปนอีก อาการนี้ลูกเปนมาตั้งแตเรียนช้ันมัธยม จนตอนนี้
หลักสามแลวคะ แตอาการดีขึ้นกวาแตกอนมาก 

๑. อยากเรียนถามวา ทําอยางไร อาการเพงจิต เพง
รางกายโดยเฉพาะการเพงเสนประสาท เพงตาจะหายไปไดคะ 

๒. ถาตองการหาย ตองทําสมาธิถึงขั้นอัปปนาเทานั้น
หรือเปลาคะ 

๓.  ตอนเด็กๆ กอนติดเพง เคยมีอาการเสนประสาทสมอง
เจ็บแปลบๆ จนตองกุมหัว หลายหนคะ ไมทราบสาเหตุ จูๆ
ก็เปน และสักพักไมเกินนาทีก็จะหาย มันเกี่ยวกันไหมคะ 
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๔. ตอนเด็ก เปนเด็กเจาอารมณ เกรี้ยวกราดมาก จน
ตอนนี้มองยอนกลับไป ยังตกใจตัวเองเลยวา เปนไปไดยังไง
ผลของการเปนคนเจาโทสะมาก จึงทําใหเกิดอาการเชนน้ี
หรือเปลาคะ ประมาณวาขอเทวดาลงโทษหนอยเถอะ 

๕. ตอนนี้เวลาไปวัด ไหวพระ จะอธิษฐานจิตเสมอวา
ขอถวายตัวเปนสาวกพระพุทธะ และจะต้ังใจปฏิบัติตนตาม
พระธรรมสั่งสอน จนกวาในอนาคตจะสิ้นอาสวะกิเลส พบ
นิพพานคะ เพราะเบ่ือหนายในปญหาของการดํารงตน
เพศฆราวาสเหลือเกินคะ อยากละทางโลก แตตองเล้ียง
บิดามารดาใหสุขสบายกอน ควรจะอธิษฐานแบบใดดีคะ
ใหเราหลุดพนจากการเลี้ยงชีพทางโลกๆ แลวสามารถปฏิบัติ
ธรรมไดเต็มกําลัง แตยังมีทรัพยเลี้ยงบุพการี 

สุดทายน้ีขอใหอาจารยมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อจะไดชี้แนะ
แนวทางใหกับพวกเราที่ยังโงเขลาอยูคะ 

ขอบพระคุณคะ 

คําตอบ
นั่งสมาธิแลวเกิดอาการสบายกาย สบายใจ เปนการ

ปฏิบัติที่ถูกทาง ผูฉลาดยอมมักมากในการประพฤติเชนนั้น 
(๑) เมื่อมีผู รู มาบอกกลาว ตองทําตัวเปนคนโง แลว

ปฏิบัติตามคําชี้แนะของผูรูจริงโดยไมสงสัย เมื่อประพฤติเหตุ
ไดถูกตรงแลว ยอมทําใหเขาถึงธรรมท่ีประพฤติไดงาย 
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การใชจิต จองดู เล็งดู (เพง) สวนใดๆ ของรางกายเปน
การปฏิบัติธรรมท่ีผิดทาง ตรงกันขาม ผูใดใชจิตตามดูอาการ
ที่เกิดข้ึนกับรางกาย โดยจิตไมเคล่ือนออกไปรับสิ่งกระทบ
อื่นใดภายนอกมาปรุงอารมณ ผูนั้นยอมมีจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ
ไดงาย อยางน้ีจึงจะเรียกวา เปนการปฏิบัติธรรม (สมถภาวนา) 
ที่ถูกทาง 

(๒) ถาตองการใหความเครียดหายไปจากใจ ตองทําเหตุ
ใหถูกตรง ตามที่ชี้แนะไวในขอ (๑) 

(๓) ปฏิบัติธรรมผิดทาง ผลท่ีเกิดข้ึนยอมผิดตามไปดวย 
เมื่อรูวาผิดแลวหยุด ทําใหมใหถูก อาการเจ็บที่เสนประสาท 
ยอมไมเกิดขึ้น 

(๔) โทสะ เปนกิเลสตัวใหญ ทําใหมีอารมณติดลบเกิดขึ้น
กับจิต แลวสงผลถึงรางกายท่ีแสดงออก เปนพฤติกรรมท่ีไม
ปรารถนา เชน กาวราว ฉุนเฉียว หงุดหงิด ฯลฯ ตายแลว
โทสะยังมีอํานาจผลักดันจิต ใหโคจรไปเกิดเปนสัตวอยูในภพ
นรกอีกดวย เรื่องท่ีเกิดขึ้นนี้ มิใชเทวดาลงโทษ แตเปนไป
ตามเหตุและผลของกรรมไมดี ที่ตองทําใหเปนเชนนั้น 

(๕) อธิษฐานเปนคนดี มีศีล มีธรรมคุมครองใจ และให
บรรลุธรรมท่ีนําพาชีวิตไปสูความพนทุกขดวย 
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๙. ใชความรูผิดทาง

คําถาม
กราบสวัสดีครับอาจารย 
เมื่อ ๕ ปที่ผานมาไดติดตามธรรมบรรยายของอาจารย

มาเสมอ และเม่ือปที่แลวไดเรียนหลักสูตรครูสมาธิตาม
คําแนะนําของเพื่อนๆ และอาจารยที่สอนที่วัด และผมทําสมาธิ
ทุกวัน จนได ๑ ป ในชวงน้ันก็จะมีขบวนการพัฒนาจิตของ
มันเอง จนถึงวันนี้พบวา บางวันทาํสมาธิจน นิ่ง สงบ หรือที่
เรียกวา ฌาน และภายนอกหลายคนบอกวาผมดผูองใสขึน้มาก 
บางวันเดินเลนอยูก็สัมผัสพลังงานแปลกเขามากระทบท่ีตัวได 
และผมมีคําถามดังตอไปนี้ครับ 

๑. ผมถูกมองแบบเหลียวหลังและคนที่มองผมอาการมอง
แบบพยายามสังเกตวา สิ่งที่ถูกเห็น คืออะไรหรือคือใคร? สิ่งนี้
เกิดขึ้นปกติหรือไมครับ? 

๒. การปฏิบัติของผม ผมทํามันทุกวันและพยายามมี
ความเพียร จนถึงวันนี้ก็ไดปกวาๆ แลว แตมีวันหนึ่ง นายจาง 
(ญี่ปุน) เรียกผมไปบอกวา เลิกจาง และวันนี้ผมตกงาน และ
ไดรับเงินชดเชยตามกฎหมาย (ผมไมเขาใจวาผมทําผิดอะไร
แตเจานายบอกวาปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร) ผมกลับมา
อยูบานได ๓ เดือน แตแปลกตรงท่ีวามันไมกลัวไมวิตกใดๆ แต
ก็มีบาง บางวันที่หวั่นไหวกับเรื่องของอนาคต แตการทําสมาธิ



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๓
ดร.สนอง วรอุไร

๒๘

ก็ทําใหอารมณแบบน้ันหายไป คําถามคือ การปฏิบัติของผม
มาถูกทางหรือไมครับ เพราะใจก็ดูปกติดี แตทําไมเกิดเรื่อง
แบบนี้กับผมได? ผมควรจะพิจารณาอยางไร และควรจะศึกษา
อะไรเพ่ิมเติมหรือไมอยางไรครับ? 

รบกวนอาจารยโปรดใหคําแนะนํา
 

คําตอบ
(๑) สิ่งที่เกิดข้ึน เปนพฤติกรรมที่คนทางโลกใชตามอง

ดูวา เปนคนผิดปกติ ตรงกันขาม คนที่มีธรรมะอยูในใจ ใชใจ
มอง แลวเห็นวา มีพฤติกรรมเปนคนปกติ 

(๒) ผูใดปรารถนาทํางานใหกับโลก แลวไมทําใหตัวเอง
ตองตกงาน ผูนั้นตองพัฒนาจิต (ทาน ศีล ภาวนา) จนกระทั่ง
คุณธรรมทั้งสามใหผล เปนผูมีดวงดีไดแลว ยอมมีงานทางโลก
ใหทําเร่ือยไป (ไมตกงาน) จนกวาลมหายใจเขา - ออก จะหยุด 

อนึ่ง ในทางโลก ดร.โกลแมน ไดทําการวิจัยแลวพบวา
ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ใชปญญาไอคิวรอยละ ๒๐ แต
ใชคุณธรรมมากถึงรอยละ ๘๐ 
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๑๐. ไมอยากไปโรงเรียน

คําถาม
เรียน อาจารยสนอง วรอุไร 
ดิฉันมีปญหาท้ังเร่ืองชีวิตสวนตัวและการปฏิบัติธรรม

ขอเรียนถามอาจารยดังนี้คะ
๑. ลูกชายดิฉัน อายุ ๑๒ ยาง ๑๓ ขวบ เดิมเปนเด็กนารัก 

ราเริง มั่นใจในตัวเอง ตอมา เมื่อปที่แลว เขาขอยายโรงเรียน 
เมื่อไปโรงเรียนใหม กลับเปนโรค school refusal ไมอยากไป
โรงเรียน มีอาการกลัวโรงเรียนแบบไมทราบสาเหตุ จนเกิด
อาการเจ็บปวยทางกาย เพื่อไมตองไปโรงเรียน ตอนแรกคิดวา
เปนเพราะอยูโรงเรียนใหม เขากับกฎระเบียบของโรงเรียน
ไมได เลยยายกลับมาอยูโรงเรียนเกาก็ยังมีอาการ นอกจาก
ไมอยากไปโรงเรียนแลว ก็เกิดความเครียด พูดคุยกับพอแม
มักตวาด มีโมโห ไมใหพอแมสอบถามเรื่องการบาน โรงเรียน 
เพราะไมชอบ มีอาการกาวราว เสียใจ ผิดหวังงาย ดิฉันและ
สามีไมรูจะแกไขอยางไร เพราะไมรูวาเกิดจากสาเหตุใด ลูกก็
ตอบไมได เขาบนถึงกับอยากตาย บอกวาทํายังไงก็ไมหาย
หรอก เขาเรียนหนังสือไมได ตอไปก็เอาตัวไมรอด อยากตาย 
พอแมจะไดไมทุกขเพราะเขา เขาไมยอมไปหาหมอ ดิฉันกับ
สามีตองไปแทน และแอบใหยากิน เพื่อคลายเครียด แตก็ยัง
ไมดีขึ้น 
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ตอมามีคนบอกวาจะชวย เนื่องจากที่ลูกปวยนี้ เพราะ
เจากรรมนายเวรของดิฉัน แตก็ไมไดชวย เพราะเขาบอกวา
เจากรรมนายเวรดิฉันแรงมาก ไปอาฆาตตอเขาวาอยายุ ง
มิฉะนั้นจะทําใหเขาเดือดรอน ดิฉันไมมีทางรูไดวา ดิฉันทํา
กรรมใดกับเจากรรมนายเวร ดิฉันก็พยายามทําบุญ เขาวัด
นั่งสมาธิ สวดมนต ปฏิบัติธรรม ทั้งดิฉันและสามี แผสวนกุศล
ใหเขาทุกวัน แตดิฉันก็ไมทราบวา จะทําอยางไรใหเขารับ และ
อโหสิ อดโทษให อยากใหอาจารยแนะนําดวยคะ 

๒. เรื่องลูกนี้ ดิฉันเคยไปสํานักสงฆแหงหนึ่ง พระ-
อาจารยบอกวา ลูกดิฉันไมมีทางหาย ตองไปอยูวัด ๗ วัน
มิฉะนั้น จะไมหายไปตลอด แตดิฉันไมสามารถพาลูกไปได
เมื่อกอนที่จะไมสบาย เปนเด็กชอบกราบพระ เขาวัดทําบุญ
แตเดี๋ยวนี้ แกไมยอมไปวัดกับดิฉันแลว บอกวาไมเช่ือเรื่องบุญ
เรื่องบาปดวยซํ้า เพราะแกคิดวา เคยทําบุญมามาก ก็ยัง
มาปวย ไมหาย เรื่องที่พระอาจารยทานน้ัน บอกเชนนี้ ทําให
ดิฉันยิ่งคิดมาก ทําตามคําแนะนําก็ไมได ไมทําก็กลัวมาก ดิฉัน
ควรวางใจในเรื่องนี้อยางไรดี 

๓. ถามีคนมาบอก หรือพูดในทํานองวา เขาสําเร็จ
เปนพระอรหันตแลว เราไมเชื่อ เราสงสัย เราบาปหรือไมคะ 
รวมถึงเวลามีการกลาวถึงพระอาจารยตางๆ หากเราสงสัย
วาสิ่งที่กลาวถึงอิทธิฤทธ์ิตางๆ มีจริงหรือไมนั้น เชน หากเรา
ไปกราบ จะปดอบายได ไปอยูวัดจะสําเร็จเปนโสดาบัน เปนตน 
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เราบาปหรือไม อยากรบกวนอาจารย แนะนําเร่ืองการวางใจ
ในเร่ืองพวกน้ีดวยคะ 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของอาจารยลวงหนา 
กุศลใดที่ดิฉันเจริญแลว และจะทําตอไป ขอสงผลให

อาจารย ครอบครัวและบริวารมีแตความสุข ความเจริญ
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ พนจากทุกขภัยท้ังหลายทั้งปวง
ดวยเถิด 

จาก คนเปนแม 

คําตอบ
(๑) พอแมเปนครูคนแรกของลูก ดังนั้นจึงตองทําหนาที่

ของความเปนครู (แมพิมพ) ที่ดีใหลูกดู เม่ือใดที่ลูกเกิดความ
ศรัทธาในความเปนครูที่ดีแลว เขายอมนําตัวเขาใกล พูดคุย
ไตถาม แลวเมื่อนั้น อาการที่บอกเลา ยอมหมดไปโดยปริยาย 
ลักษณะของการเปนครูที่ดี อาทิ เปนคนดี (มีศีลคุมใจ ไม
ประพฤติผิดกฎหมาย ไมประพฤติไรธรรม) มีพรหมวิหารธรรม
นําพาชีวิต มีวาจาไพเราะ มีความอดทน เวนประพฤติอบายมุข 
ฯลฯ 

(๒) ๔๕ พรรษา (ป) ที่พระพุทธโคดมออกเผยแพรธรรม 
ทานมิเคยสอนใครผู ใดใหไปแกปญหาที่คนอื่น แตสอนให
แกปญหาที่ตัวเอง ปญหาจึงจะหมดไปได ดังน้ันหากผูถาม
ปญหายังเชื่อในพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา ลูกตอง
แกปญหาที่ตัวเอง ปญหาจึงจะหมดไปได 
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(๓) พระพุทธโคดม สอนชาวกาลามะ แหงเกสปุตตนิคม 
ในแควนโกศล มิใหปลงใจเชื่อในเรื่อง ๑๐ อยาง (กาลามสูตร) 
ปญหาที่ถามไปเปน ๑ ใน ๑๐ ขอ ของกาลามสูตร 

ผูใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงอภิญญา ๕ ไดแลว 
และพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงญาณ ๑๖ ไดแลว 
ยอมวิเคราะหดวยตัวเองไดวา สิ่งที่ไดยินไดฟงนั้นจริงหรือเท็จ 
หากเปนเร่ืองจริงแลว เราไมเชือ่ ยอมใหผลเปนบาป ตรงกันขาม 
หากเปนเร่ืองจริง แลวเราเชื่อ ยอมใหผลเปนบุญ 

๑๑. กอนไปวัดมเหยงคณ

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
หนูมีขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ดังนี้คะ 
หนูขออนุญาตเลาประสบการณที่หนูไดประสบพบมากับ

ตัวเองกอนคะ ปกติหนูก็ชอบสวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิเปน
ประจําอยูแลว มากบางนอยบางตามแตเวลาที่มีคะ ยิ่งชวง
ที่หนูลาออกจากงานใหมๆ หนูอยูบานเฉยๆ ไมมีอะไรทํา ก็เลย
มีเวลาปฏิบัติธรรมมากข้ึน รวมไปถึงไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดของ
หลวงพอจรัญ อยูบอยคร้ัง และตอมาก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดของ
หลวงพอสุรศักดิ์ฯ (เขากรรมฐาน ๗ วันคะ) แตเหตุการณที่
หนูจะเลาเกิดขึ้นกอนที่หนูจะไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดมเหยงคณ 
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หนจูาํไดวาวนันัน้เปนวนัพระข้ึน ๑๕ คํา่ ชวงเวลาประมาณ 
๒ ทุมกวาๆ ถึง ๔ ทุมกวาๆ อาการเบ้ืองตน คือ (ยังไมเขาใจ
การปฏิบัติมากนัก) ชวงแรก จะมีอาการฟุงมาก จิตคิดไป
ตางๆนาๆ จนกระทั่งความคิดดับไปเอง (เกิด-ดับ เร็วมาก)
ในชวงน้ันจิตน่ิงมาก ไดยินเสียงภายนอก แตไมกระทบถึง
ภายใน จิตรวมเปนหนึ่งเดียว ในขณะนั้นหนูตามดูจิต และ
สิ่งที่มากระทบรางกายเทาน้ัน ตอมาอาการทางรางกาย คือ
ความปวดเจ็บที่ขาก็ตามมา (ปวดเจ็บ ชามาก) จนสุดทาย
อาการน้ันก็หายไป ตอมาหนูเห็นรางกายขยายใหญพองข้ึน
เอียงไป-เอียงมา หนูก็ตามดูไปเรื่อยๆ วาจะสิ้นสุดตอนไหน 
สุดทายดับไปเอง (สิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึน เกิดทีละอยางดับไปก็
เกิดใหม จะเปนอยางน้ีตลอดชวงปฏิบัติ)

 ตอมาหนูเห็นความคิด มีการถาม-ตอบดวยตัวมันเอง
และสามารถมองเห็นตัวเองนั่งสมาธิอยู ก็มีจิตถามวา นั่งทําไม 
จิตอีกดวงตอบวา นั่งสมาธิ จากน้ันหนูเห็นขาหายไปกอน
(ชวงขณะน้ันอาการปวด เจ็บ ชา ตามรางกายไมมี) แลวก็
คอยๆ เลื่อนมาเร่ือยๆ จนมาส้ินสุดท่ีศีรษะ จากนั้นก็ไมสามารถ
รับรู อะไรไดอีก มีเพียงแตจิตอยางเดียวพรอมกับความ
วางเปลา มีถามและก็มีตอบดวยตัวมันเอง (หนูไมรูสึกกลัว
อะไรเลย เพราะคําถามทุกคํา มีคําตอบตามมา และหนูมีสติ
อยูกับสิ่งตางๆ เกิดข้ึนทั้งภายนอก และภายในตลอดเวลา
เชนเดียวกัน) หนูอยู อยางน้ันชั่วครู  สภาพรางกายก็คืน

(ช
ค
รั
ว
อ
อ
เช
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กลับมาเหมือนเดิม โดยเร่ิมจากศีรษะกอน แลวคอยเคล่ือน
ลงมาเร่ือยๆ จนกระท่ังถึงขา หนูรูและเขาใจทันทีวา แฟนหนู
ใกลจะถึงบานแลว เพราะแฟนหนูยังไมกลับจากท่ีทํางาน พอ
หนูรูเชนนั้น รางกายก็จะกลับมาเปนเหมือนเดิม จากน้ันหนู
ก็แผเมตตา อุทิศสวนบุญสวนกุศลปกติ ตามท่ีเคยทํามา
ในขณะออกจากปฏิบัติแลวหนูก็ดีใจ และทึ่งมาก ทําใหหนู
รู ทันทีวาทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้นมีดับไป มีแตความวางเปลา
ทําใหเราไมยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆ คําถามมีวา 

๑. ที่หนูปฏิบัติมาเปนอยางไร ทําไมถึงเปนเชนน้ัน และ
ตองเพ่ิมเติมสวนไหน ปรับปรุงสวนไหน เพื่อใหเกิดผลดีมาก
ยิ่งขึ้น 

๒. หนสูามารถตอยอดจากประสบการณเดมิไดอกีหรอืไม 
๓. เรียกวาสมาธิขั้นไหน 
ขอขอบพระคุณมากคะอาจารย 
ศิริรัตน 

คําตอบ
(๑) การปฏิบัติแลวเกิดผลตามท่ีบอกเลาไป เปนการเกิด

ของสมาธิและปญญาเห็นแจง ที่ทําใหจิตปลอยวางเปนอิสระ 
แลวเขาสูความวางที่เรียกวา อุเบกขาปฏิปทาท่ีทําอยูถูกตอง
แลว เพียงแตเรงความเพียรพัฒนาจิต (พละ ๕) ใหมีกําลังท่ี
สามารถตานทานมาร ตองทําอยูทุกขณะตื่น จนเห็นวาทุกสิ่งที่สามารถ
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เขากระทบจิต ดับไปตามกฎไตรลักษณ จิตจะปลอยวาง
สรรพสิ่ง แลววางเปนอุเบกขา นั่นคือ ผลที่เกิดขึ้นจากปญญา
เห็นแจง 

(๒) สิง่ท่ีควรตอยอดเพือ่ใหผลของการปฏบิตัธิรรมเดนชัด
และรักษาปญญาเห็นแจงใหมีประสิทธิภาพอยู เหมือนเดิม
ตองเจริญพละ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา)
อยูทุกขณะตื่นที่นึกได ทุกขณะต่ืนที่วางจากงานภายนอกที่
ทําใหกับสังคม 

(๓) เรียกวา จิตตั้งม่ันเปนสมาธิจวนแนวแน (อุปจาร-
สมาธิ) ที่เปนตนเหตุใหจิตเกิดปญญาเห็นแจง 

๑๒. ปฏิบัติธรรมไมจริงจัง

คําถาม
กราบเรียน อาจารยสนอง ที่เคารพ 
ผมขอเลาต้ังแตคร้ังแรกท่ีหดันัง่สมาธเิลยนะครับ ตอนแรก

ที่หัดก็ทําบางไมทําบาง ผมก็กําหนดลมหายใจ พุท-โธ อันนี้
โดยรวมๆ แบบคิดไดก็ทํา คิดไมออกก็นอนดีกวา ประมาณ
นี้ครับ ผมทําแบบนี้ประมาณเกือบ ๒ เดือนครับ แตก็ไม
รูสึกวามีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้น 

ตอมาผมเริ่มรูสึกขึ้นมาวาอยากฟงธรรมะ อยากปฏิบัติ
ธรรมอยางจริงจงั โดยไมมสีาเหตุครบั แตกอนหนาน้ีนองชายผม
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ก็ตัดสินใจไปบวชแบบจะไมสึกอีกแลว... สวนแมก็ปฏิบัติธรรม
อยูวัดครับ อาจจะเปนเพราะสภาพแวดลอมหรือเปลาครับ 

แลวเมือ่ ๒ สปัดาหกอน ผมกเ็ร่ิมทีจ่ะนัง่สมาธอิยางจรงิจงั 
โดยกําหนดเวลาในการปฏิบัติ คือกอนนอน ผมจะสวดมนต
บูชาพระรัตนตรัย อิติปโสฯ และชินบัญชรครับ หลังจากนั้นผม
กจ็ะน่ังสมาธิ ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที แลวกแ็ผเมตตา หลงัจากน้ัน
ถึงจะลมตัวลงนอนครับ พอต่ืนเชาผมก็จะนั่งสมาธิ ๕-๑๐ นาที 
กอนอาบน้ําไปทํางานครับ สวนวิธีการของผมก็คือจะยังใชการ
กําหนดรูลมหายใจอยูครับ โดยรูวาลมหายใจเขาใหกําหนดวา
พุท ลมหายใจออกใหกําหนดวาโธ สวนในเวลาที่จิตผมฟุงซาน
ไปคิดเร่ืองอ่ืน ผมก็จะกําหนดรูและดึงกลับมาท่ีลมหายใจ ผล
ที่ผมพบเจอหลังจากที่เริ่มทําแบบจริงจังมีดังนี้ครับ 

๑. ผมจําไมไดวาวันไหนนะครับ แตตอนท่ีผมนั่งสมาธิอยู 
ในดวงตาผมมนัมองเหน็เปนแสงกลมๆ สลบัสกีนัไปมา ประมาณ
ไมกี่วินาทีหรอกครับ ซึ่งมันไมเคยเกิดมากอนเลยครับ ผมก็
ไมรูวามันคืออะไร 

๒. เม่ือประมาณ ๕-๗ วนัถัดมา รูสกึ เบา เย็น ผมรูสกึวา
ตัวเบาเหมือนลอยอยูในความสวาง แตอาการลอยก็รูวาเปน
ทาน่ังสมาธิอยูนะครับ แลวก็รูสึกไดวาลมหายใจมันส้ันลงครับ 
แตก็ยังรูสึกวายังหายใจอยู (ประมาณ ๑ นาทีครับ) 

๓. หลังจากน้ันมา ก็ยังไมรูสึกอะไรแบบนี้อีกเลย แตก็
รูสึกวางบางบางครั้ง 
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สดุทายผมอยากจะใหอาจารยแนะนาํวา ทีผ่มทาํมาแบบนี้
ถูกตองหรือเปลาครับ ผมควรจะแกไขจุดใดบาง บทสวดมนต
ผมตองเพิม่เตมิอะไรไหมครบั อาจารยชวยแนะนาํทีป่ฏิบตัธิรรม
ใหดวยครับ ที่อยูใกลๆ เขตบางนาครับ ผมอยากจะไปปฏิบัติ
ธรรมในวันหยุดครับ 

ขอบคุณความเมตตาอาจารยมากครับ 
 

คําตอบ
ผูใดปฏิบัติธรรมแบบเลนๆ ผูนั้นยอมมีจิตเขาไมถึงธรรม

ที่ปฏิบัติ 
ใครจะเปนอะไรก็เปนเรื่องของเขา นองชายไปบวชและ

แมไปปฏิบัติธรรมอยูที่วัด แสดงวาบุคคลท้ังสองใฝดี ควร
เอาเขาเปนครูสอนใจของเรา 

(๑) สิ่งที่เห็นเปนกิเลส หลอกใจไมใหเขาถึงปญญา
เห็นแจง ผูรูทันจึงกําหนดจิตทุกครั้งที่เห็นแสงลักษณะกลมๆ
วา “เห็นหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกวาการเห็นน้ันจะดับไป
แลวจิตจะมีกําลังของสติเพิ่มมากข้ึน 

(๒) เมื่อใดมีความรูสึกวา จิตวาง ตองกําหนดวา “วาง
หนอๆๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ จนกวาความรูสึกน้ันจะดับไป แลวจิต
จะมีกําลังของสติเพิ่มมากขึ้น 

การเพ่ิมของกําลังสติ สงผลใหจิตมีสมาธิเพิ่มมากข้ึน
และเม่ือจิตต้ังมั่นเปนสมาธิจวนแนวแนไดแลว ผัสสะท่ีเกิดข้ึน
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ในดวงจิต ยอมหนีไมพน กาย เวทนา จิต และธรรม (สติ-
ปฏฐาน ๔) ตองใชจิตตามดูผัสสะ จนดับไปตามกฎไตรลักษณ 
(อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา) เมื่อใดผัสสะเขาสูความเปนอนัตตา 
ปญญาเห็นแจงในผัสสะนั้นยอมเกิดขึ้น 

การสวดมนตกอนปฏิบัติธรรม เปนการเตรียมจิตใหมีสติ 
บทสวดมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และชินบัญชรน้ันดี
อยูแลว จงนํามาใชสวดตอไป แตตองเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให
ยาวนานขึ้น เปน ๑ ชั่วโมงถึงหลายชั่วโมง แลวยอมทําใหจิต
เขาถึงมรรคผลแหงธรรมไดเร็วยิ่งขึ้น

๑๓. เขามองวาหนูบา

คําถาม
สวัสดีคะ 
ดิฉันติดตาม web นี้มานานแลวคะและติดตามผลงาน

ของ ดร.สนอง มาตลอด ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ
รวมกับทุกทานท่ีมีสวนรวมในการเผยแผธรรมนะคะ 

ทุกวันน้ีเราตองเขมแข็งและอดทนมากขึ้นใชไหมคะ
เพราะคนสวนใหญไมเชื่อวานรกมีจริง สวรรคมีจริง เพราะเรา
จะเชื่อในสิ่งแคประสาทสัมผัสกระทบได บางคร้ังก็อยากรูวา
เราเกิดมาทําไมแลวการที่จะหลุดออกจากวงกลมนี้จะทําได
อยางไร อยากมีกัลยาณมิตรท่ีจะคุยไดบาง เพราะคุยกับคน
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สวนใหญ เขามักจะมองวาหนูบาไปแลว แตหนูคงมีศรัทธา
มากนะคะ หนูรูตัวดี แตวาจะใหหนูไมเช่ือ หนูทําไมไดจริงๆ
เวลาฟงธรรมหนูจะมีจิตที่สงบและมีความสุขใจมาก สามารถ
ฟงไดทุกวัน ทําอยางไรเราถึงจะพบกัลยาณมิตรคะ

รักและเคารพคะ
 

คําตอบ
ประสงคจะพบกัลยาณมิตรในทางธรรม ตองนําตัวเอง

เขาใกล พูดคุยไตถามกับผูที่ศรัทธาในการปฏิบัติธรรม เชน
ที่คณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ ทาพระจันทร ที่ยุวพุทธิกสมาคม 
กรุงเทพฯ ที่วัดมเหยงคณ จังหวัดอยุธยา ที่วัดออนอย อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฯลฯ แลวความสมปรารถนา
จึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได 

๑๔. วิธีพิสูจนอุปจารสมาธิ

คําถาม
ขออนุญาตเรียนถามคะ
ขอขอบคุณ ทานอาจารยที่ไดตอบคําถามของดิฉันคะ 

ตอนนั้นดิฉันเขียนวา ดิฉันนาจะถึงสังขารุเปกขาญาณ แลว
ทานอาจารยตอบมาวา ที่ผูเขียนคิดวานาจะถึงสังขารุเปกขา
ญาณก็เปนเร่ืองของผูเขียน เลยทําใหดิฉันเขาใจเลยวาจริงๆ 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๓
ดร.สนอง วรอุไร

๔๐

แลว ดิฉันยังไมถึงญาณน้ัน ตอนน้ีรูสึกสบายใจมากคะ เพราะ
ถาทานอาจารยไมตอบแบบน้ัน ปานนี้ก็ไดแตสงสัยอยูตลอดวา
ใชหรือไมใช แลวตอนนี้ก็เขาใจแลววาการทํากรรมฐาน แค
ขอใหเห็นกฎไตรลักษณอยางเดียว อยางอื่นอยาไปสนใจเลย 
เสียเวลา กวาดิฉันจะเขาใจก็เสียเวลาไปหลายปเหมือนกันคะ 
ขอถามคําถามเลยนะคะ 

๑. หลังจากที่ไดอานคําตอบจากทานอาจารย ตอนนั้น
ไดติดสภาวะธรรมอยูอาการหน่ึง คือ เน่ืองจากดิฉันเคยฟลุก
เขาอัปปนาสมาธิไดคร้ังหน่ึง เลยจําอาการสมาธิของขณิก
และอุปจาระได ดังนั้นก็จะเขาอุปจาระสมาธิไดเลย แลว
ทําวิปสสนาเพ่ือพิจารณาใหเห็นกฎไตรลักษณ กําลังสมาธิ
จะคอนขางดี ไมคอยมีเวทนา แตพอนั่งไปนานๆ เวทนาจะ
คอนขางรุนแรง คือปวดขามาก ยังไงก็ไมสามารถดับความ
ปวดไดเลย เปนแบบน้ีทกุคร้ัง นัง่จนขาเปนรอยช้ํา ทาํใหทรมาน
มากจนไมอยากจะทํากรรมฐานอีก ตอมาไดไปปฏิบัติธรรม
ที่วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี อาการปวดขามากก็เกิดขึ้นอีก ดิฉัน
จึงไดทํากําลังสมาธิแบบใหตัวลอยๆ เพราะไดผลทุกครั้ง คือ
เวทนามักจะดับไปเลย คิดวาเราไดเห็นกฎไตรลักษณ พอปวด
ใหมก็ทําใหมอีก แตอยู ๆ พระคุณเจาที่มาคุมการปฏิบัติก็
พูดขึ้นมาวา การทําสมาธิแบบลอยๆ นี้มันผิดวิธี ทําใหดิฉัน
ซึ่งใชวิธีนี้มาหลายปแลว อึ้งเลย วาดิฉันมาผิดทางหรือนี่
หลังจากกลับมาบาน ก็ลองทําสมาธิแบบไมใหลอยๆ เพื่อหนี
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ความปวด ปรากฏวาทรมานสุดๆ เมื่อไมสามารถพนจาก
ตรงน้ีได จึงไดเลิกทํากรรมฐานไป ๒ ป ปรากฏวาเม่ือไมนาน
มานี้ สมาธิดิฉันเสื่อมลงมา ไมสามารถเขาอุปจาระไดเร็ว
เหมือนเมื่อกอน แทบจะเขาไมไดเลยดวยซํ้า ตอนนี้ไดกลับมา
ทํากรรมฐานอีกครั้ง แตก็ติดที่เมื่อนั่งไปนานๆ อาการปวดขา
มากๆ ก็มาอีก เกรงวาถาปลอยไวแบบนี้ คงเปนอันเลิกทํา
ไปอีก ชวยแนะนําหนอยคะ ขอแบบละเอียดนะคะ ดิฉันเปน
คนเขาใจอะไรยากคะ 

๒. สมาธิแบบท่ีพระคุณเจาบอกวาผิด ดิฉันไดพยายาม
เลิกทําแลว แตไมแนใจวาไดเลิกจริงหรือเปลา ดิฉันสงสัยวา
สมาธิที่อุปจาระของดิฉันนี่มันผิดหรือเปลา อาจไมใชอุปจาระ
ก็ไดคะ เพราะรางกายดิฉันจะสั่นเล็กนอยดวยความปวด แต
ใจดิฉันไมปวดเลย มันแยกขาดจากกันระหวางกายกับจิต ถา
ไมใชสมาธิระดับนี้คงจะทรมานนาดูเพราะกายเร่ิมสั่นแลว แต
ไมใชกําลังสมาธิระดับอัปปนาแนนอน เพราะยังรูสึกถึงความ
เปนไปของรางกายได เพราะอัปปนาท่ีดิฉันเคยเขา รูสึกทาง
กายดับไปเลยคะ มีแตจิตอยางเดียว แลวก็เห็นอารมณของ
อัปปนา ๕ อยาง ขอไมอธิบายนะคะ อยากใหทานอาจารย
แนะนําหนอยคะ วาทํายังไงจะพนตรงนี้ไปไดซักทีคะ ทํากําลัง
สมาธิแบบไหนดี แลวการหนีความปวดโดยการเพ่ิมกําลัง
สมาธินี่ มันทําใหบรรลุธรรมเปนพระโสดาบัน ไมไดใชไหมคะ 
ตอนแรกคิดวาถูก เพราะเห็นความดับของเวทนาคะ 

ขอบพระคุณอยางสูงคะ
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คําตอบ
(๑) คําวา “ฟลุค” หมายถึง โดยบังเอิญ คํานี้ไมมีอยู

ในพุทธศาสนา ผูรูจริงในพุทธศาสนามีแตเหตุและผลเทานั้น 
ผูใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงสมาธิแนวแน จิต

ยอมไมรับส่ิงกระทบภายนอกใดๆ มาทําใหเกิดเปนอารมณ
แมกระทั่งนิวรณ ๕ (ความพอใจในกามคุณ ความคิดรายผูอื่น 
ความหดหูซึมเซา ความฟุงซานและรําคาญ ความลังเลสงสัย) 
ยอมไมเกิดขึ้นกับจิตท่ีมีสมาธิแนวแน 

การกําจัดทุกขเวทนา (ปวดขา) ที่ถูกตองเอาจิตที่ตั้งมั่น
จวนแนวแน มาดอูาการปวดทีข่า วาดําเนนิไปตามกฎไตรลกัษณ 
เมื่อใดอาการปวดท่ีขา ดําเนินไปสูความเปนอนัตตา อาการ
ปวดที่ขายอมหายไป แลวปญญาเห็นแจงยอมเกิดขึ้นแทนท่ี
การกําจัดทุกขเวทนาในลักษณะน้ี นักปฏิบัติที่ดําเนินไดถูกตรง
ตามธรรมนิยมประพฤติ 

(๒) ผัสสะใดท่ีเกิดข้ึนกับจิต แลวใชจิตตามพิจารณา
ผัสสะวา ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ จิตจึงจะเห็นวา ผัสสะ
ไมใชตัวใชตน (อนัตตา) จึงไมรับเขาปรุงอารมณ แลวจิต
ยอมปลอยวาง แลววางเปนอุเบกขา พรอมกับปญญาเห็นแจง
ในผัสสะเกิดข้ึน ความต้ังม่ันของจิตในระดับน้ี จึงจะเรียกวา 
อุปจารสมาธิ 
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๑๕. หายทอแทดวยจิตวาง

คําถาม
เรียนสอบถาม ทาน อ.ดร.สนอง
เรียนอาจารยครับ ตอนน้ีเรียน ป.เอก ดานวิทยาศาสตร

อยู ยุโรปครับอาจารย ผมเหน่ือยเหลือเกิน เรียนหนักมาก
กดดันมาก ตองเรียนใหจบภายใน ๓ ป (หกเทอม) ไมมี
เพื่อนเลย ไมมีเพื่อนคนไทยที่นี่ ทุกวันนอนวันละไมเกิน
๓ ชั่วโมง ตองกินนอนอยูคณะตลอด บางวันอยากจะลาออก 
เหนื่อยและทอแทอยางมาก ผมพูดอยางไมอายวา บางวัน
มีนํ้าตาเปนเพื่อน เหน่ือยทั้งกายทั้งใจ อาจารยชวยแนะนํา
ผมทีวาจะทําอยางไร ผมเพ่ิงเขามาหาพระธรรมเปนที่พึ่ง 
พยายามแยกความรูสึกออกจากงานท่ีกําลังทํา ไมเอาจิต
เขาไปคลุก แตก็ทําไดไมนาน พยายามฟงธรรมจากเวป
พลังจิตโหลดมาลงและลองฝกสมาธิเบื้องตน ผมตองปลอบใจ
ตัวเองตางๆ นาๆ ใหตนเองหลุดพนไปจากสภาวะน้ี อาจารย
ชวยผมดวยครับ 

ดวยความเคารพอยางสูง

คําตอบ
อาการเหนื่อยและทอแท เคยเกิดขึ้นกับผู ตอบปญหา

ในขณะศึกษาตออยูที่ประเทศสหราชอาณาจักร ทั้งสองที่เปน
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กิเลสมารท่ีเขามาขัดขวางบุคคล มิใหประสบความสําเร็จใน
ชีวิต กิเลสมารดังกลาว สามารถบําบัดใหหายไปได ดวยการ
ประพฤติเหตุใหถูกตรง ๔ เหตุ คือ 

(๑) พัฒนาจิต (สมถภาวนา) ใหมีสมาธิเกิดขึ้น ดวยการ
ทําจิตใหวางเปลาจากอารมณปรุงแตงใดๆ ดวยการกําหนด
เอาความวางของอากาศเปนอารมณ (อากาสานัญจายตนะ) 
นาน ๑๕ นาที ทุกวันหลังอาหารกลางวัน ผลปรากฏวา จิต
ตั้งมั่นเปนสมาธิ ทําใหเกิดอาการกระปรี้กระเปราข้ึนทันทีทันใด 
อาการเหน่ือยและทอแทหายไป แลวทําใหความจําดีขึ้น 

(๒) ออกกําลังกายดวยการเล นกีฬาทุกเย็นวันศุกร 
สัปดาหละ ๑ วัน โดยไมเอาจิตมาระลึกอยูกับการเรียนใดๆ
เลย 

(๓) ทําจิตใหเปนอิสระจากคําพูด (ทั้งดีและไมดี) ของคน 
เมื่อจิตนิ่งแลว สงผลใหจิตมีสติและปญญากลาแข็งขึ้น 

(๔) ประพฤติจริยธรรมใหเกิดขึ้น ดวยการเปนนักศึกษา
ที่ดีของโปรเฟสเซอรและของสถาบัน ประพฤติตนมีศีล มี
ธรรม มีความขยัน มีความอดทน มีความซ่ือตรง ฯลฯ 

ทั้ง ๔ เหตุขางตน ผูใดประพฤติไดถูกตรงแลว ความ
สําเร็จในสิ่งที่มุงมั่น ยอมเกิดขึ้นไดงาย 
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๑๖. ยิบๆ ในรางกาย

คําถาม
กราบเรียนถาม อ.สนอง ที่เคารพคะ 
หนูเขาปฏิบัติธรรมแบบเขมขน ปฏิบัติเดี่ยวมาหลายคร้ัง

แลวคะ มีทั้งแบบกําหนดและรูสภาวะไปเลย (ปรมัตถภาวนา) 
แตเดิมหนูเปนคนติดสมถะ นั่งสมาธิทีไรก็จะนิ่งดิ่ง สงบ วาง
ทุกครั้งคะ เพ่ิงดูจติเปนไมนาน 

หนูเห็นวาการทําสมถะอยางเดียว ไมสามารถทําใหเกิด
ปญญาเขาถึงธรรมได จึงพยายามทําวิปสสนาควบคูไปดวย
ในชีวิตประจําวัน พยายามกําหนดอิริยาบถยอยทั้งวัน มี
เผลอบาง มีศีลหาคุมใจไดเครงครัดกวาแตกอนมาก หลัง
ออกจากกรรมฐานตื่น ๖ โมงเชา เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๔๕-๖๐ นาที ทุกวัน 

การปฏิบัติ โดยปกติหนูจะเพงจิตใหอยูที่เทาอยางเดียว
ในการเดินจงกรม หนูนั่งสมาธิเห็นพองยุบตอเนื่อง จนพอง
ยุบหายไป เหลือสวาง วาง สงบ ไมมีความคิดเลย รู สึก
สบาย ออกจากสมาธิแลวตัวเบา ตอนแรกหนูคิดวาจะฝก
สมถะใหเขาออกฌานไดคลอง แลวคอยปฏิบัติวิปสสนา 

ขอเรียนถามอาจารยดังนี้คะ 
ในชีวิตประจําวัน หนูสังเกตเห็นวาเวลายืนน่ิงๆ หรือ

นั่งทํางาน จะรูสึกถึงความไหวยิบๆ ภายในรางกาย กอนนอน
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จะเห็นไดมาก ยิบๆ ทั่วตัวเลยคะ บางทีจิตต้ังมั่นทําใหนอน
ไมหลับ 

๑. คิดวาเปนอาการวิปสสนาถูกตองหรือไมคะ 
๒. ชวงน้ีหนูนอนหลับยากมากข้ึน เพราะจิตจะคอยรูอยู 

(เฉพาะตอนนอน) บางทีเห็นกายงวงอยากนอน แตจิตยังตื่นอยู 
มีวิธีการอยางไรในการนอนใหงายข้ึนบางคะ 

วนันีต้อนเดินจงกรมและน่ังสมาธิตอนเชา เปล่ียนรปูแบบ
จากการกําหนดมาดู รูสภาวะไปเลย ดูความไหว ดูจิต จิตวิ่ง
ไปฟงบาง ไปดูกายบาง ไปดูความไหวบาง เผลอไปคิดบาง
เดินแลวรูสึกถึงความแข็งที่คอ และกายมีความหนัก เวลานั่ง
เห็นอาการยิบๆ เกิดดับในกาย หนูเปนผู ดูอยางเดียวคะ
ไมไดบังคับจิต จิตจะดูอาการยิบในกายบาง สลับกับไปดู
พองยุบ แรกๆ ไมมีความคิดเลย หลังๆ ความคิดเกิดขึ้น
เยอะ และชวงหลังรูสึกเหมือนหมดแรง ไมมีแรงรู 

๓. ควรจะดึงจิตมาทําสมถะหรือไมคะ หรือควรปฏิบัติ
อยางไรดี 

๔. อยากเรียนถามอาจารยวาหนูควรปฏิบัติอยางไรดีคะ 
(ทําสมถะวิปสสนาควบคูกันไป หรือควรทําสมถะใหเขาฌาน
ไดคลองกอน) 

๕. การทําสมถะแลวยกจิตขึ้นสูวิปสสนามีวิธีการอยางไร
คะ หนูฟงมาหลายครั้งแลว แตยังไมเขาใจวิธีการเลยคะ ขอ
อาจารยชวยอธิบายแบบละเอียดหนอยคะ
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๖. ไมทราบวาที่ปฏิบัติอยูนี้ผิดถูกอยางไรบางคะ ขอ
อาจารยชวยชี้แนะหนอยคะ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยมากๆ คะ 

คําตอบ
(๑) ถูกตองแลว เปนอาการที่เกิดจากวิปสสนูปกิเลส 
(๒) อยากเปนคนนอนหลับงาย ตองปลอยวางอารมณ

ทุกอยางที่เกิดขึ้นขณะนอน โดยเฉพาะตองเอาจิตมาระลึกรู
มิใหจิตรับสิ่งกระทบใดๆ เขาปรุงอารมณ 

(๓) ไมควรหางานใดๆ ใหจิตทํา แตควรปลอยวางจิตมิให
ปรุงอารมณตามขอ ๒ 

(๔) ไมควรทําสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน แต
ควรปลอยวางจิตใหวางจากอารมณทั้งหมด 

(๕) วิปสสนากรรมฐานเปนวิธีพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
เห็นแจง การเกิดปญญาสูงสุดเชนนี้ มิไดสําเร็จดวยการ
อานหรือการฟง แตสําเร็จดวยการพิจารณาโดยแยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) กับคนท่ีมีบารมีสั่งสมมามากและส่ังสมมา
ยาวนาน แตคนที่ยังมีบารมีไมกลาแข็ง ตองปฏิบัติตามแนว
สติปฏฐาน ๔ เทานั้น จนเห็นวา ส่ิงที่เขากระทบจิต (ผัสสะ) 
ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) เม่ือใดที่
ผัสสะหมุนเขาสูความเปนอนัตตา (ไมใชตัว ไมใชตน) จิตยอมชตน) จตยอม
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ปลอยวางและวางเปนอุเบกขา พรอมกับการเกิดของปญญา
เห็นแจงในผัสสะนั้น 

(๖) ผูใดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานถูกตองแลว ยอมเห็น
ทุกผัสสะเปนอนัตตา แลวจิตเปนอิสระตอสรรพสิ่งที่เขา
กระทบจิต ตัวอยางเชน จิตเปนอิสระจากโลกธรรม จาก
วัตถุ จากกิเลสตัณหา อุปาทาน ฯลฯ 

๑๗. มีแตสสารกับพลังงาน

คําถาม
กราบสวัสดีคุณพอสนองที่เคารพ 
ลูกมีเร่ืองมาสอบถามคุณพออีกแลวครับ 
๑. ลกูอานหนงัสอืเลมหนึง่เกีย่วกบัปรชัญากบัวทิยาศาสตร

บทความตามหนังสือพยายามอธิบายวา สสารไมใชผลผลิต
ของจิต แตจิตนั้นเองที่เปนผลิตผลข้ันสูงสุดของสสาร กลาว
คือ ผูเขียนเชื่อวาสสารหรือวัตถุนั้นเปนพื้นฐานของสรรพสิ่ง
ตั้งแตการท่ีสสารเกิดเปนดวงดาวและพัฒนากลายมาเปนโลก 
จากนั้นจึงมาเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีสมองขึ้น และจึงเกิดจิตขึ้นมา 
แตลูกมองตางออกไป ลูกเชื่อวาพลังงานคือสสาร เพียงแต
วิทยาการของมนุษยยังเขาไมถึง ยังอธิบายไมได ดังนั้นจึง
มีความเปนไปไดวา กอนท่ีจะเกิดสสารตางๆ นาจะมีพลังงาน
อยูกอนแลว ซึ่งในพลังงานนั้นอาจมีจิตอยูดวยก็ได ที่ลูกถาม
ม
อ
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มาน้ี ลูกไมรูจริง จึงเกิดความสงสัย และลังเล จึงอยากรบกวน
คุณพอ เร่ืองน้ีคุณพอคิดเห็นอยางไรครับ ที่วาสสารเกิดมากอน
และเปนพ้ืนฐานของจิต 

๒. เรื่องนิวตริโน ลูกไดอานบทความเก่ียวกับนิวตริโน
และยอมรับในคํากลาวของคุณพอมากยิ่งข้ึน ที่วา ความรู
ทางโลกทั้งหลาย เม่ือผานกาลเวลาไป ก็ไมเปนจริงเสียแลว 
เร่ืองน้ีคงยกตัวอยางไดเปนอยางดี จากที่เช่ือกันเสมอวา
ความเร็วแสงถือเปนความเร็วสูงสุด แตกลายเปนวาไมใชเสีย
แลว สมการตางๆ ทางวิทยาศาสตร ที่อิงความเร็วแสง ก็
เคลื่อนจากความนาเชื่อถือออกไปทุกที แตลูกกลับเชื่อมั่น
ในเรื่องของจิตมากขึ้น เรื่องนิวตริโนนี้คุณพอมีความคิดเห็น
อยางไรบางครับ 

๓. ลูกชอบฟงธรรมและคิดตาม โดยเฉพาะธรรมของ
คุณพอ แตในเวลาเดียวกัน ลูกก็หลงไหลในดนตรีเปนอยาง
มาก ทั้งชอบออกกําลังกายใหตัวเองดูดี แบบนี้ลูกเปนคน
ประเภทมือถือสากปากถือศีลหรือไมครับ 

๔. ชวงวันสงกรานตนี้ลูกมีเวลาวางประมาณ ๓ วัน
ลูกอยากพัฒนาจิต เตรียมจิตใหพรอมกับการปฏิบัติเพื่อ
ความหลุดพนมากขึ้น ลูกมีหองซื้อไวแตไมไดใชนานแลว ตั้งใจ
จะอยูในหองตลอด ๓ วันไมไปไหน ลูกขอคําแนะนําจากคุณพอ
ดวยครับ ลูกควรปฏิบัติอยางไรบาง หลังจากหญิงที่ลูกคบไป
คบชูไดเสียชีวิตไปเมื่อปที่แลว ลูกก็หันมาสนใจธรรมมากขึ้น 
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เพราะไมอยากเสยีใจอกีแลว ผานมาปกวาๆ จากการดาํเนนิงาน
โดยอิงหลักพุทธศาสนาใหมากที่สุด หนาท่ีการงานลูกกาวหนา
อยางไมนาเชื่อ ลูกขอบคุณคุณพอที่ชวยตอบคําถามคร้ังนี้
และเมื่อคร้ังท่ีแลวครับ ขอใหคุณพอมีสุขภาพแข็งแรง และ
ไดชวยช้ีนําเพื่อนมนุษย ใหไมตองตกลงอบายภูมิตามความ
ปรารถนาของคุณพอดวยครับ 

คําตอบ
ในโลกหรือในจักรวาลมีอยู ๒ สิ่ง คือ สสารกับพลังงาน 

ซึ่งทั้งสองมีแรงดูดซึ่งกันและกัน เชน ดวงอาทิตยดึงดูดโลก
ใหโคจรอยูในวงรอบของดวงอาทิตย โลกมีแรงดึงดูดดวงจันทร
ใหโคจรอยูรอบโลก 

(๑) สสาร คือ สิ่งที่มวลสารตองการที่อยู และสัมผัสได
พลงังาน คอื ความสามารถทีม่อียูในตวั ทีอ่าจใหแรงงานได 
จิตเปนพลังงานธรรมชาติชนิดหน่ึง ที่สามารถดึงดูด

สสาร (กิเลส) เขาไวในตัว แลวทําใหจิตตองโคจรอยูในภพ
ตางๆ ของวัฏฏะอยางไมรูจบ จิตสามารถทํางานกําจัดกิเลสที่
อยูภายใน (สังโยชน) ใหหมดไปจากจิตได จิตในลักษณะน้ี
ยอมไมถูกแรงของโลกและจักรวาลดึงดูดไดอีกตอไป สภาวะ
ของจิตที่ปราศจากกิเลส (สสาร) ปนเปอน ยอมโคจรไปอยู
ในสถานท่ีที่เรียกวา นิพพาน (ขออภัยและไมเปนโทษ หาก
อานขอความน้ีแลวเห็นวาผูตอบปญหาเปนคนเพี้ยน) 
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ดังนั้น ผูถามปญหาเขาใจถูกตองแลววา “กอนจะเกิด
สสาร ยอมมีพลังงานอยูกอนแลว” ตรงกันขาม คําวา “สสาร
เกิดมากอนและเปนพื้นฐานของจิต” จึงเปนความเห็นถูกของ
ผูนั้น ที่ใชระบบประสาทสัมผัสกับความเปนจริง แตผูที่ใชจิต
ที่พัฒนาดีแลวสัมผัส คือ ผูรูจริงแท ยังเห็นวาเปนความเห็นผิด 

อนึ่ง ความสงสัย อยากจะรูเห็น เขาใจความจริง (เหตุผล) 
ทีเ่ปนจริงแทเชนน้ี เปนเพียงความรูทีม่ไิดเปนเหตุทาํใหจติโคจร
พนไปจากแรงดึงดูดของโลกและจักรวาล หรือพนไปจากภพ
ตางๆ ในวัฏสงสาร 

(๒) ผูตอบปญหาเห็นวา จิตเปนพลังงานท่ีเคลื่อนที่ไดเร็ว
ที่สุด ไมมีพลังงานใดในโลกและจักรวาลเคลื่อนที่ไดเร็วเทา 

(๓) ฟงดนตรีแลวทําใหจิตต้ังม่ันเปนสมาธิได ถือวา
เปนอีกวิธีหน่ึงในการพัฒนาจิต หากเปนไปในลักษณะนี้ ไม
เรียกวา มือถือสาก ปากถือศีล 

(๔) ที่บอกเลาไปเปนความคิดที่ดี แตกอนลงมือพัฒนา
จิต ตองทําใจใหมีศีลคุมอยูทุกขณะต่ืน แลวใจยอมเขาถึง
ความตั้งมั่นเปนสมาธิได ใจที่มีสมาธิ จึงมีโอกาสพัฒนาใหเกิด
ปญญาเห็นแจงได 
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๑๘. จริงหรือไมจริง

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
หนูอยากจะรบกวนถามอาจารยดังนี้คะ 
๑. เปนความจริงหรือไมคะ หากเราไดรับการบอกกลาว

ถึงสาเหตุและวิธีแกปญหาท่ีเราเผชิญอยู ผานทิพจักขุญาณ
ของพระภิกษุสงฆ หรือผูที่ปฏิบัติภาวนาจนไดโลกียอภิญญา 
(หรอืทีป่จจบุนัเรยีกกนัวาการเปดกรรม) แลวจะทําใหเราประสบ
กับกุศลวิบากชาลง แตอกุศลวิบากจะเร็วและแรงขึ้น เนื่องจาก
เคยมีอาจารยทานหน่ึงบอกขอมูลนีก้บัหนู แตหนเูขาใจวา วบิาก
นัน้ใหผลตามวาระ ไมมอีะไรท่ีจะมผีลบงัคบัได นอกจากเจากรรม
นายเวรจะอโหสิกรรมเทานั้น ในขณะเดียวกันหนูก็สังเกตวา
หลังจากการเปดกรรมแลว ปญหาในชีวิต ก็ดูจะทวีความ
รุนแรงขึ้น ทั้งๆ ที่หนูก็รักษาศีลสวดมนตภาวนา ประกอบ
บุญกิริยาวัตถุสิบ ฯลฯ สม่ําเสมอคะซึ่งสอดคลองกับที่หนู
เคยไดยินจากบันทึก การบรรยายธรรมเทศนา ของหลวงพอ
จรัญ แหงวัดอัมพวัน วา หากเรายิ่งปฏิบัติภาวนา เจากรรม
นายเวรก็จะยิ่งมาทวงหน้ีกรรม 

๒. เนื่องจากหนูจําเปนตองรับประทานยาเก่ียวกับโรค
กระเพาะอาหารและลําไสอยูบอยคร้ัง และสังเกตวาอาการ
จะทุเลาจนหายเปนปกติ ถาทานยาธาตุนํ้าขาว ซึ่งมีสวนผสม
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ของแอลกอฮอลอยู ๐.๙๕% w/v ในขณะท่ีถาทานยาอ่ืนจะไมคอย
ใหผลในการรักษาเทาใดนัก แตหนูพยายามหลีกเล่ียง เพราะ
กลัวผิดศีลขอ ๕ ไมทราบวาหนูเขาใจถูกผิดประการใดคะ 

หนูขอความกรุณาอาจารยไขขอของใจ ๒ ประการนี้
ทีนะคะ 

กราบขอบพระคุณลวงหนาเปนอยางสูงคะ 

คําตอบ
(๑) เปนความจริงแบบสภาวสัจจะ ที่ยังมิไดเปนเหตุทําให

พนทุกข ตามที่หลวงพอจรัญกลาวนั้น เปนความจริงที่ผูตอบ
ปญหามีประสบการณตรงในดานน้ี 

(๒) คนท่ีมีอาการเจ็บปวย (อาพาธ) แลวรับประทานยา
รักษาโรคที่มีแอลกอฮอลปนเปอน ไมถือวาผิดศีล 

ผูใดเห็นจิตสังขาร ดําเนินไปตามกฎไตรลักษณ และหมุน
เขาสูความเปนอนัตตา ความวิตกกังวลยอมไมเกิดข้ึนกับผูนั้น
ซึง่สงผลใหอาการปวยอันเน่ืองจากโรคกระเพาะและลําไส ยอม
ไมเกิดขึ้นกับผูมีสภาวธรรมในดวงจิตเปนเชนนี้ 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๓
ดร.สนอง วรอุไร

๕๔

๑๙. เมื่ออริยมรรคถดถอย

คําถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพอยางสูง
เรียนถามปญหาธรรมคะ 
๑. ถาบุคคลใดปฏิบัติถึงญาณ ๑๓ แลว แตยังไมใช

พระอริยะ ถาอินทรีย ๕ และกําลังของเขาออนลง สภาวธรรม
จะตกลงตํ่ากวาญาณ ๑๑ ตองวิ่งยอนไปมาตั้งแต ๑-๑๑ อีก
หรือไมคะ 

๒. หนูประเมินตนเอง หลังปฏิบัติธรรมคร้ังหลังสุด
หนูสามารถอยูกับอุเบกขารมณ ไดเกือบตลอดเวลาที่ตื่น และ
จะไมคอยไหลไปตามกิเลส คงอยูในอุเบกขารมณไดประมาณ
เดือนกวา แตมีเหตุใหตองไปทํางาน part time ตองเจอ
สถานท่ี เจอบุคคลใหมๆ ตองพูดคุยสรางสัมพันธภาพเพ่ือให
งานราบร่ืน ใจตัวเองก็เริ่มไหล สติสมาธินอยลงอยางเห็น
ไดชัด และอยูๆ หนูก็เกิดเบื่ออารมณอุเบกขาขึ้นมา ไมอยากได 
เพราะมันเซ็ง และดูเงียบเหงา โหวงเหวงเกินไป สรุปตัวเอง
ไดวากาํลงัของหนอูอนลงเรือ่ยๆ แลว และมนัไมไดสขุจริงๆ เลย
ตอนน้ีรู แลววาอุเบกขารมณเปนสุขมากกวา แตหนูกลับ
ไมไดแลว หนูกําลังเจริญสติสมาธิใหกลับมาอยู แตแลดูวา
ลําบากมากเลยคะ ตองใชความพยายามมากๆ จนเริ่มจะทอ 
เริม่จะกลวัวาสภาวธรรมจะตกลงเร่ือยๆ ทีส่าํคญัใจหนูเศราหมอง
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หนูพยายามกําหนดแลว แตความเศราหมองไมเคยหายไปเลย 
เพียงแคนอยลงเปนพักๆ เกิดจากหนูรูสึกผิดมาก ที่ไมเช่ือฟง
ครูบาอาจารย ออกนอกลูนอกทาง จะทําอยางไรดี รบกวน
อาจารยชวยแนะนําดวยคะ 

และเวลาหนูทําผิดไป เชน ไมปฏิบัติตามมรรค พูดคุย
เพอเจอมาก พูดสอเสียด หนูเผลอพูดไปเพราะตอนนั้นสติมัน
ไมทันจริงๆ เพิ่งมารูตัวเอาเมื่อทําไปแลว หนูจะเกิดอาการไอ
ไอเปนพักๆ ไมไดเปนหวัดแตไออยางเดียว ทางกายก็ไมสขุสบาย 
จะรูสึกอึดอัด และเจ็บจี๊ดๆ ตามน้ิว และมือ กลางคืนก็ฝนราย
วาโดนเย็บปาก โดนของแหลมจิ้มตา หนูจิตตกคิดมากไปเอง
หรือเปลาคะ 

๓. หนูปฏิบัติธรรมมา ๒ ป เมื่ออยูบานยังตองชวยแม
ขายเหลา เบียร อยูตลอด เวลาขายจิตใจเศราหมอง จะบอก
ตัวเองวา ขายเพ่ือชวยเหลือแบงเบางานของแม มันไมใช
กรรมของหนู เรียนถามอาจารยวา เราขายโดยใจคิดเพียง
ชวยแบงเบางานแม ไมไดอยากไดเงิน อยางนี้หนูบาปไหมคะ 

กราบขอบพระคุณคะ

คําตอบ
(๑) เปนไดครับ เพราะสภาวธรรมในดวงจิตยังอยูในขั้น

ของอริยมรรค 
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(๒) ตองเจริญพละ ๕ ใหมีกําลังกลาแข็งอยูเสมอ แลว
ปรับสมดุลระหวาง ศรัทธากับปญญา ใหมีกําลังใกลเคียงกัน 
ปรับสมดุลระหวาง วิริยะกับสมาธิ ใหมีกําลังใกลเคียงกัน
สวนสติตองพัฒนาใหมีกําลังมากที่สุด สามารถระลึกทันมาร
ที่เขากระทบจิต หากเปนเชนนี้แลว จิตยอมไมเสื่อมไปจาก
คุณธรรมที่พัฒนาได 

(๓) เปนบาปในขั้นที่ทําใหจิตเขาไมถึงธรรมท่ีปฏิบัติ 

๒๐. อริยเจาและอริยบุคคล

คําถาม
กราบสวัสดีทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
มีปญหามาเรียนถามดังตอไปนี้ ขอความกรุณาดวยครับ 
๑. ผมอยากทราบวาสมาธิ ๓ ระดับไดแก ๑. ขณิกสมาธิ 

๒. อุปจารสมาธิ และ ๓. อัปปนาสมาธิ ถาเทียบเคียงกับ
ฌาน ๑-๘ (ไมนับตัวที่ ๙) นั้น แตละตัวจะเทียบเคียงไดกับสมาธิ
ขั้นใดในฌานท่ี ๑-๘ ครับ ขอความกรุณาดวยขอบคุณครับ 

๒.  คําวา “อริยเจา” กับ “อริยบุคคล” เหมือนกันหรือ
ตางกันอยางไรบางไหมครับ 

๓. ถาผมอยากจะต้ังความปรารถนาเจริญวิปสสนา
ใหถึงขีดสุด แตขอใหไมพนญาณตัวที่ ๑๓ จะไดหรือไมครับ 
ขอบคุณครับ 

ไร
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ขอรบกวนดวยครับ ขอบคุณทานอาจารยดร.สนอง และ
ทีมงานกัลยาณธรรมครับ

คําตอบ
(๑) จิตตองต้ังม่ันแนวแน (อัปปนาสมาธิ) จึงจะเขาถึง 

ฌาน ๑ – ๘ ได 
(๒) อริยเจา เปนคําที่นิยมใชเรียกพระสงฆผูประเสริฐ 

(พระอริยะ) 
สวนคําวา อริยบุคคล ในทางพุทธศาสนาหมายถึง บุคคล

ผูบรรลุธรรมวิเศษ ที่ทําใหเปนพระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต 

(๓) ผูใดต้ังความปรารถนา เขาถึงโลกุตตรญาณไมเกิน
ญาณที่ ๑๓ (โคตรภูญาณ) ผูนั้นตองทําเหตุใหตรงคือ เจริญ
วปิสสนาภาวนาและเจรญิสมถภาวนา จนมกีาํลงัของสตกิลาแขง็ 
แลวใชสติหยุดความกาวหนาในการพัฒนาวิปสสนากรรมฐาน 
ใหเกิดโลกุตตรญาณไดไมเกิน สังขารุเปกขาญาณ 
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๒๑. ทําเหตุใหตรง

คําถาม
หนูเปนอกีคนหน่ึงทีห่ลงัจากไดมโีอกาสฟงแผนซดีบีรรยาย

ธรรมของทาน ซึ่งไดมาจากวัดไทยแหงหนี่งในรัฐมิชิแกน 
อเมรกิาคะ เพราะตอนนัน้ตวัหนเูองอาศยัอยูทีป่ระเทศแคนาดา
เมื่อกอนน้ีหนูตองยอมรับกับทานอาจารยโดยตรงเลยคะวา
หนนูัน้เปนคนหางไกลศาสนามาก ไมคอยไดมโีอกาสฟงพระธรรม
เพื่อจะไดอบรมขัดเกลาจิตใจ มันจึงเปนเหตุใหหนูนั้นกลาย
เปนคนบาป ทําผิดศีลธรรมอยางรายแรง 

เรื่องของเรื่องก็คือ เมื่อป ๒๐๐๗ หนูไดมีโอกาสยายมา
ทํางานท่ีอเมริกา จากนั้นไมนาน หนูก็ไดรูจักเปนแฟนกับผูชาย
อเมริกันคนหน่ึง เรารักกันมาก ถึงขนาดอยากแตงงานอยู
ดวยกนั แตสดุทายกต็ดัสนิใจเลกิกนัเพราะหนตูองกลบัเมอืงไทย 
แตหนูเองก็มีแฟนเปนคนไทยอยูแลว แลวเขาก็รักหนูมาก
หนูก็เลยทําผิดศีลขอ ๔ คือ โกหกเขาเร่ือยมา โดยท่ีเขาเอง
ก็ไมรู เลยวา หนูแอบมีคนอ่ืนตอนที่หนูอยูอเมริกา ซึ่งมันก็
เปนการผิดศีลขอที่ ๓ แลวกอนหนานี้ยอนกลับไปตอนป ๒๐๐๖ 
หนูก็ไดเกิดไปตกหลุมรักกับรุนพี่ที่ทํางานดวยกัน ทั้งๆ ที่รูวา
พี่เขานั้นแตงงานและมีภรรยาอยูแลว แตพี่เขาก็บอกวาความ
สัมพันธของพ่ีเขากับภรรยาน้ันไมคอยดีอยูแลว ดังนั้นหนูก็เลย
ไมคิดอะไรคะ 
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คบกันไดสักพักนาจะสามสี่เดือน แลวภรรยาพี่เขารูคะ
เขาก็ใหคนโทรมาขูหนวูาใหเลกิกบัสามีเขาซะ รวมท้ังตวัเขาเอง
ก็โทรมาขอรองวา หนูยังสาว หนูมีโอกาสหาคนอื่น แตพี่เขาน้ัน
แกแลว เขาหาคนอ่ืนยาก หนูก็เกิดความรูสึกที่ไมดี เหมือนจะ
สงสารเห็นใจเขาดวย ก็เลยเลิกคะ แลวก็ไดมีโอกาสคุยกับพ่ี
คนน้ัน เขาก็บอกวาขอบคุณนะ และขอใหหนูไดเจอกับผูชาย
คนใหมที่ดี แลวไมนานหนูก็ไดเจอผูชายคนใหมที่ดีคะ คือแฟน
คนไทยที่คบกันกอนที่หนูจะมาอเมริกานั่นละคะ แตแลวหนู
ก็นอกใจเขาเหมอืนที่ไดเลาไปขางตนนั่นละคะ 

พอป ๒๐๐๙ หนูกลับไปเมืองไทย หนูก็ยังคบกับแฟน
คนไทยตอ เพราะเขาไมรูวาหนมูคีนอืน่ จากนัน้หนกูม็าแคนาดา
ตอเลย หนูบอกเลิกกับเขาตอนท่ีอยูแคนาดาคะ เขาเสียใจมาก 
หนูก็เสียใจคะ ก็เลยขอใหเขาอโหสิกรรมใหหนูดวย และดวย
ความที่เขาเปนคนดี เขาก็ไมไดโกรธอะไรเลยคะ เขาบอกวา
แคผดิหวงัเสยีใจมาก และกย็งัคยุกบัหนเูหมือนเพือ่นคนหนึง่คะ 
วันเกิดหนู เขาก็ยังสงขอความมาอวยพร 

แตทั้งนี้มันยังมีเรื่องที่หนูทําผิดรายแรงตอจากนี้คะ คือ 
หลังจากที่หนูยายมาอยูแคนาดาแลว หนูก็ไดรู จักกับผูชาย
คนใหมที่นี่คะ เขาเปนคนดีมากๆ คะ แตเราก็คุยกันเหมือน
เพ่ือนไปกอน เพราะในระหวางนั้นหนูก็ไดคุยติดตอกับเพื่อน
ผูชายอเมริกันที่เคยรูจักกัน ตอนที่หนูอยูอเมริกาคะ เขาเปน
แฟนเกาของเพ่ือน และเขาก็อยากลองคบกับหนู ดังนั้นเราจึง
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คบกันไดแคแปบเดียวเองคะ เพราะหนูรูวาเขาไมใชผูชายที่หนู
นัน้อยากอยูดวย หนกูเ็ลยกลบัมาแคนาดา แลวกไ็ดสานสมัพนัธ
ตอกับเพ่ือนชายแคนาดาคะ 

แตเรื่องมันมาเกิดตรงที่หนูนั้นไดตั้งทอง แลวพอดีวา
เพื่อนชายแคนาดานั้น เขาขอหนูแตงงานพอดีเลยดวยคะ
แลวหนูก็บอกวาหนูคงแตงงานกับเขาไมไดหรอก เพราะหนูนั้น
ไดทองกับผูชายอีกคนท่ีอเมริกา หนูตองกลับไปหาเขา เพราะ
เขาคนนั้นเปนพอของเด็ก แตเพื่อนชายท่ีแคนาดาเขาเปนคนดี
และรักหนูมากคะ เขาเลยบอกวาเขารับเปนพอเด็กใหไดนะ
ตอนน้ันหนูก็ไดตกลงที่จะแตงงานกับเขา และเราจะเปนพอแม
ใหลูกในทองของหนูกันคะ ดูเหมือนเรื่องมันจะดีแลวคะ 

แตไมรู วาเปนเวรกรรมอะไรอีกคะ แฟนเกาท่ีอเมริกา
คนที่เคยคบกัน ถึงขนาดวางแผนแตงงานกันนั้น เขาโทรมา
หาหนู และบอกวาอยากใหหนูกลับไปหาเขา แลวเขาอยาก
จะแตงงาน หนูบอกเขาวาหนูทอง เขาก็พูดเหมือนกับวา ถา
หนูทอง เขาก็แตงงานกับหนูไมได แตถาหนูไมมีลูก เขาจะ
แตงงานกับหนู แลวเขาเหมือนสนับสนุนใหหนูเอาเด็กออกคะ 

ตอนนั้นหนูยอมรับวาหนูโง หนูมีกิเลสเยอะมาก ขาดสติ 
เห็นแกตัว ไมคิดอะไรอีกแลว เพราะหนูนั้นคิดวาหนูรักเขา
หนูจะเอาเด็กออก เพื่อที่จะกลับไปหาเขา แตตอนน้ันดวย
ความที่หนูเหมือนจะยังมีสํานึกดีอยูบาง หนูคิดหนักคะ หนูไมรู
จะทํายังไงดี จะเอาลูกออกก็กลัวผิด ถาไมเอาออก หนูก็กลับไป
หาแฟนเกาไมได 
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ดังนั้นเพ่ือนชายท่ีแคนาดาเขาก็รูเรื่องหมดทุกอยาง เขา
ก็ไมรูจะบอกหนูวายังไง แตเขานั้นไมอยากใหหนูเอาลูกออก 
แตถาจะเอาออกจริงๆ เขาก็จะชวย เพราะเขาแคอยากเห็น
หนูมีความสุขคะ ตอนน้ันหนูก็ไดแตรองไหทุกวันเลยคะ เพราะ
ไมรู จะแกปญหายังไงดี ไมกลาโทรหาพอกับแม กลัวเขารู
และไมสบายใจ ดังนั้นเพื่อนชายแคนาดา เขาก็เลยพาหนูไป
โรงพยาบาล เพื่อติดตอขอทําแทง แลวเคสของหนูมันผานคะ 
ก็เลยทําแทงตอนอายุครรภได ๒ เดือนครึ่ง ครั้งแรกเลยหนู
ไมกลาเอายาสอดเขาไปเพราะกลัวมาก เพื่อนชายแคนาดา
เขาก็เลยบอกวาเขาจะสอดใหเอง แลวเขาก็สอดให หนูก็เลย
ทําแทง (เมษา ๒๐๑๐) 

จากน้ันมาหลังทําแทง ก็ไดคุยกับแฟนเกาตอ แลวไมรูวา
มนัเริม่จะเปนบาปจากการทาํแทงหรอืเปลา จากนัน้หนกูบัแฟน
เกาคนน้ันก็ตัดสินใจเลิกกัน หนูก็เสียใจรองไหอยูสักพักหน่ึง 
เพ่ือนชายแคนาดาเขาก็ยังอยากจะแตงงานกับหนู โดยไมแคร
วาหนูจะผานอะไรมาบาง เราก็เลยไดแตงงานกันคะ จากนั้นหนู
ก็ไมไดคิดอะไรเลย 

แตกอนแตงงานหนูก็ไดบอกพอกับแมวา หนูจะแตงงานที่
แคนาดาน้ีนะ พอกับแมเขาก็บอกวา ถาหนูเห็นวาเขาเปนคนดี 
อยูแลวคิดวามีความสุขก็แตงไปเลย แลวคอยไปแตงที่ไทย
ตอนหลัง จากนั้นมาดูเหมือนวาหนูจะเริ่มลืมๆ เรื่องที่หนูไป
ทําแทงมาพรอมกับแฟนเกาอเมริกาดวยแลวพอผานมาได

นูไป
าได
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หนึ่งปครึ่ง หนูก็ไดตั้งครรภอีกครั้งคะ (มิถุนา ๒๐๑๑) กับผูชาย
ที่หนูแตงงานดวยนี่ละคะ เขามีความสุขคะที่เขาจะมีลูก หนูเอง
ก็รูสึกดีคะ พยายามดูแลครรภใหดีที่สุดคะ 

พออายุครรภไดสัก ๖ เดือน (พฤศจิกายน ๒๐๑๑) อยูๆ 
ความรูสึกผิดกลัวบาปกรรม และละอายใจจากท่ีหนูเคยไป
ทําแทงมา มันโผลมาเองเลยคะ หนูเริ่มจะรองไห มีจิตใจ
เศราหมองและคิดถึงแตลูกคนแรกท่ีหนูไปทําแทงมาคะ ภาพ
ทุกภาพมันฝงอยู ในใจ หนูก็โทษแตวาเปนความผิดหนูเอง
ทําไมหนูมีจิตใจตํ่าขนาดน้ัน 

สามีหนูเขาก็ไดแคปลอบใจคะวา มันผานมาแลวก็ใหมัน
ผานไป ใหอภัยตัวเองซะ แลวเรามาเร่ิมทําดีกันใหม หนูก็เลย
ไปเสาะหาวัดไทยวามีอยูตรงไหนบางท่ีใกลๆ สามีหนูก็เลย
พาไป หนูก็ทําบุญถวายอาหารเพลพระ แลวก็ทําสังฆทานเพื่อ
จะไดอุทิศสวนกุศลใหลูกของหนูคนท่ีทําแทงไปคะ พระทาน
ก็ใหแผนซีดีของอาจารยและหนังสือสวดมนตมาคะ 

หนูเริ่มฟงแผนซีดีของอาจารยตั้งแตเดือนธันวาคมที่ผาน
มาคะ ทานทําใหหนูไดแงคิดหลายอยาง แลวหนูอยากกลับตัว
เปนคนดี ไมอยากทําความชั่วอะไรอีกแลวในชีวิต อยากมี
ศีลคุมใจ ทั้งที่ในอดีตที่ผานมา ศีลของหนูนั้นทั้งทะลุ ทั้งขาด
หนูอยากจะทําความดีทุกๆ อยาง เพื่อหนูจะไดอุทิศสวนกุศลน้ัน
ใหเขา เขาจะไดอโหสิกรรมใหหนู หนูรูวามันไมงายท่ีเขาจะยอม
อโหสิกรรมใหหนู แตหนูก็จะพยายามตอไป 
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ตอนน้ีหนูก็พยายามศึกษาในพระธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา และหนูรูวาถาหนูตายไป ตอนน้ีหนูคงตองไปลง
นรกแน เพราะหนูนั้นทําบาปไวมาก ทุกวันนี้หนูก็ไดแตพยายาม
ทําใจ ไมใหรองไหทุกครั้งที่คิดถึงอดีตเพราะหนูก็กําลังทอง
อยูดวย ตอนน้ี ณ วันนี้ก็เกือบจะ ๘ เดือนแลวคะ สามีหนูก็ได
แตปลอบใจวา เศราใจมากจะไมดีตอลูกในทอง หนูสารภาพผิด
กับพอดวยคะวาหนูเคยทําแทงมา พอหนูเขาก็เหมือนจะอึ้งๆ 
ไปสักพัก แตเขาก็แคปลอบใจวาอะไรที่มันผานไปแลว ก็ปลอย
ใหมันผานไป เริ่มตนทําแตความดีใหมไปเรื่อยๆ เพื่อจะไดอุทิศ
สวนกุศลใหเขา 

ทกุวนัน้ีหนกูไ็ดแตสวดมนต พยายามฝกวปิสสนากรรมฐาน 
เพราะเม่ือวันเสารอาทิตยที่ผานมา มีโอกาสไดไปนอนคางที่วัด
เพ่ือฝกทําวิปสสนากรรมฐาน ถือศีล ๘ ถึงแมมันจะเปนชวง
ระยะเวลาแค ๑-๒ วัน และหนูก็ทองแกแลวดวย แตหนูก็ตั้งใจ
ไปทํา ไปฝกเพื่อจะไดทําใหจิตใจหนูสงบ มันทํายาก แตหนูก็จะ
พยายามฝก เพราะหนูไดแรงใจมาจากการฟงธรรมของทาน
อาจารยคะ และไดกําลังใจมาจากสามีและคุณพอแมคะ ตอนนี้
หนูอายุ ๓๐ ปแลว เลยมีคําถามมาถามอาจารยคะ 

๑. มันจะสายไปไหม ถาหนูจะเร่ิมเปนคนมีศีล พยายาม
เอาศีล ๕ มาคุมใจ หม่ันสรางแตความดีเหมือนท่ีอาจารย
ไดสอนไว 
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๒. ถาหนูหมั่นทําแตความดี ทําบุญ ทําทาน พยายาม
รักษาศีล ๕ ถึงแมวามันอาจจะยังมีหลุดอยูบาง มันจะชวย
ผอนจากกรรมหนักใหเปนเบาไดไหมคะ แลวหนูจะรูไดอยางไร
วา เวลาท่ีหนูทําบุญแลวอุทิศสวนกุศลนั้นใหลูก แลวเขาจะ
ไดรับหรือไม และอโหสิกรรมใหหนูหรือไม

๓. ถาหนบูรจิาครางกายใหกบันกัศึกษาท่ีแคนาดาน้ี  แลว
ถาหนูตายไป แลวเขาจะไมไดทาํบญุพธิศีพใหหนตูามศาสนาพุทธ 
แลวแบบนี้หนูจะไดรับสวนบุญสวนกุศลบางหรือเปลา จริงๆ 
หนูอยากจะบริจาคเลือดดวย บริจาครางกายดวยใหกับ
สภากาชาดไทย แตดวยความที่ตอนนี้ไมมีโอกาสไดกลับ
เมืองไทยมากนัก มันเลยทํายากคะ 

๔. ทําบุญอะไรท่ีจะทําใหไดอานิสงสมากๆ คะ หนูจะได
เรงทําแลวอุทิศสวนกุศลนั้นใหลูกของหนูคนท่ีทําแทงไป และ
เจากรรมนายเวร 

๕. หนจูะสามารถอุทศิสวนกศุลนัน้ใหกบัคนท่ียงัมชีวีติอยู 
เชน บิดา มารดา สามี ไดไหมคะ ถาได ตองทํายังไงคะ 

๖. ถาหนกูลบัไปไทยตนปหนา แลวอยากจะไปปฏบิตัธิรรม
สักวัน อาจารยพอจะแนะนําไดไหมคะ วาหนูควรจะไปที่ไหนดี 

สุดทายนี้หนูขอขอบพระคุณมากๆ นะคะอาจารย ที่กรุณา
อานขอความหนู และหนูตองขอโทษดวยคะท่ีหนูเขียนซะยาว
เลย หนูอยากจะเลา อยากจะระบายนะคะ เพราะมันทุกขใจ
มากๆ เหลือเกิน ความรูสึกผิด บาป ละอายและกลัวตอบาป
เลย หนูอย
มากๆ เหลื
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มันจุกอยูคะ สุดทายนี้หนูขออนุโมทนาสาธุกับบุญของอาจารย
ดวยนะคะ ที่อาจารยชวยเมตตาและสละเวลาชวยสอนธรรมะ 
และชวยบรรเทาทุกขใหหนูและคนอ่ืนๆ คะ สาธุคะ 

คําตอบ
(๑) แมวาจะดูเหมือนกับเปนการสายไปที่จะทําความดี 

คนที่คิดและหยุดทํากรรมชั่ว ยังมีโอกาสเปนคนดีไดในวัน
ขางหนา จึงแนะนําวา ควรทําความดีที่ใหบุญสูงสุด ซึ่งไดแก
การปฏิบัติธรรม ผูใดมีบุญใหญแลวอุทิศบุญที่ตัวเองทํา และ
ขอความเมตตาจากผูรวมกระทําบุญใหญ (รวมปฏิบัติธรรม)
รวมกันอุทิศบุญใหญใหกับเจากรรมนายเวร (ลูกท่ีถูกทําแทง) 
ของผูถามปญหา โอกาสที่หน้ีเวรกรรมจะหมดไปไดเร็ว ยอม
เกิดขึ้นได 

ดังน้ัน ผูไมประมาทถึงเขาปฏิบัติธรรมบอยๆ แลวทํา
ตามที่ชี้แนะ จนกวาจิตไมระลึกถึงเรื่องในอดีตท่ีเคยทําแทงไว 
นั่นพอจะมั่นใจไดวา หนี้เวรกรรมในเรื่องนี้ไดจบสิ้นลงแลว 

(๒) เมื่อใดที่ลูกที่ถูกทําแทงเลิกจองเวร จิตจะไมระลึกถึง
เร่ืองน้ีอีกตอไป คือเขาไดอโหสิกรรมใหแลว 

(๓) การอุทิศรางกายเปนทานอยางหนึ่ง ผูอุทิศแลวยอม
มีบุญเกิดขึ้น การบริจาคเลือดก็เปนทานแบบหน่ึง ผูบริจาค
แลวไดบุญ ฉะนั้นพึงทําทุกอยางตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ทาน 
ศีล ภาวนา ประพฤติออนนอม ชวยคนอ่ืน อุทิศความดีใหผูอื่น 
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ยินดีในการทําความดีของคนอ่ืน ฟงธรรม สั่งสอนธรรม และ
มีความเห็นถูกตรงตามธรรม) ตองทําทุกครั้งที่นึกได ทําทุกครั้ง
ที่วางจากงานสังคม บุญยอมเกิดไดเสมอๆ 

(๔) บุญใหญสุดคือ การปฏิบัติธรรม ผูใดทําแลวมีโอกาส
เขาถึงความพนทุกข (นิพพาน) ได อยูที่บานก็ปฏิบัติธรรมได 
เชน สวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตกําหนดลมหายใจ
เขา - ออก ยาวนานตามโอกาสท่ีเปดใหทําได เมื่อสองกิจกรรม
แลวเสร็จ ตองอุทิศบุญกุศลใหเจากรรมนายเวรทุกคร้ังจนกวา
หนี้เวรกรรมจะจบสิ้น 

(๕) สามารถอุทิศบุญใหผูมีชีวิต เม่ืออุทิศแลวตองบอก
ใหเขาทราบ หากเขาอนุโมทนา บุญที่เกิดจากการอุทิศยอม
สําเร็จตามประสงค 

(๖) กลับเมืองไทยแลวจะไปปฏิบัติธรรมสักวันทําไม
ไมปฏิบัติธรรมหลายๆ วัน บุญจะไดเกิดขึ้นมาก ผูรู มักมาก
ในการทําความดี ผูหลงหรือไมรูมักมากในการทําความช่ัว 
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๒๒. ศีลดางพรอย

คําถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง ที่เคารพอยางสูง 
หนูขอเรียนถามอาจารย เกี่ยวกับศีล ๘ ดังนี้คะ 
หากเราถือศีล ๘ แลวดูรายการทีวี หรือเว็บไซตประเภท 

ทําอาหาร ชิมอาหาร สารคดีทองเที่ยว เว็บงานเย็บปกถักรอย 
(เพ่ือทําอาชีพเสริม) จะผิดศีล ขอ ๗ หรือทําใหศีลดางพรอย
หรือไมคะ 

รายการอาหารน้ัน บางครั้งดูแลวก็รูสึกนาทาน อยาก
ทาน แตบางครั้งก็รูสึกเฉยๆ เหมือนเปนการเปลี่ยนอารมณ
หรือเปดทีวีไว ไมใหบานหรือที่ทํางานเงียบเกินไป (อยูที่ทํางาน
คนเดียวคะ) ประการสําคัญคือตองการเก็บขอมูลสูตรอาหาร 
เผ่ือเปดรานอาหารดวยนะคะ และรายการแบบน้ีบางคร้ังก็จะ
มีเสียงดนตรีประกอบดวย อยางนี้ถือวาหนูไปยินดีในกามหรือ
เปลาคะ 

สวนเว็บงานเย็บปกถักรอยน้ัน มีของสวยๆ งามๆ เปน
ปรกติ แตหนูเปนคนไมติดกับของพวกนี้ค ะ ปรกติก็ชอบ
แตงตัวเรียบๆ สะดวกสบายอยูแลว แตเวลาหนูดูเว็บพวกนี้
เพ่ือจะทําเปนรายไดเสริม หรือหาอะไรเล็กๆ นอยๆ ใหผูใหญ
ที่บานที่อยูวางๆ ทํา หนูจะรูสึกดีที่ไดเห็นไอเดียสรางสรรค
ใหมๆ อุปกรณใหมๆ ทําออกมาแลวดูดี และรูสึกมีอะไรใหทํา
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เยอะดี รูสึกสนุกกับงาน อยางน้ีเขาขายศีลขอ ๗ ดางพรอย
หรือไมคะ 

หนูไมคอยแนใจวา เมื่อจิตพอใจกับของชอบใจ อยางที่หนู
ดูเว็บไซตตางๆ ขางตน แลวเกิดความสดช่ืน แตไมไดหลงใหล 
ยึดติด เหมือนกับวางตองหาอะไรทําดวย และเราก็ชอบงาน
ศิลปะตางๆ ดวย เกี่ยวกับศีลขอ ๗ หรือเปลาคะ 

กราบขอบพระคุณอาจารยมากคะ และหนูขอกราบ
ขอขมาอาจารยดวยคะ หากหนูไดเคยลวงเกินอาจารย ทั้ง
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งโดยต้ังใจและไมไดตั้งใจคะ
กราบขอขมาและกราบขออโหสิกรรมดวยคะ 

คําตอบ
หากจติมคีวามยนิด ีพอใจในเสยีงดนตร ียงัถอืวาประพฤติ

ละเมิดศลี ๘ ได 
ผูที่ยังมีจิตเปนทาสของงานเย็บปกถักรอย ถือวายังมีจิต

เปนทาสของกาม ปฏิบัติสมถภาวนาแลวจิตยอมต้ังม่ันเปน
สมาธิไดยาก เชนเดียวกันผูที่มีจิตยินดีพอใจอยูกับงานศิลปะ 
ปฏิบัติธรรมแลวยอมเขาถึงธรรมท่ีปฏิบัติไดยาก 
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๒๓. ศีลคุมใจ

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนองคะ 
ขอสอบถามดังนี้คะ 
๑. ศีลคุมใจ หมายถึงอะไรคะ หนูรูวา ศีล ๕ มีอะไรบาง 

แตไมคอยแนใจวา ศีลคุมใจ เปนอยางไร 
๒.  ศลีคมุใจ เราตองทาํตวัยังไงบางคะ เพ่ือท่ีจะใหศลีคมุใจ 
๓. คุณประโยชนของศีลคุมใจคะ หากเราทําได 
๔. แลวเราจะรูไดอยางไรคะวา ตอนน้ีเราทําศีลคุมใจ

ไดแลว 
อาจารยพูดถึงศีลคุมใจบอยๆ หนูเลยคิดวาตองมีอะไร

มากกวา คําวาศีลที่หนูรูจักแลวคะ และตองสําคัญมากคะ 

คําตอบ
(๑) ศีลคุมใจ หมายถึง ใจของผูมีศีลคุม จะไมคดิละเมิด

ศีล เชน ไมคิดละเมิดศีล ๕ ไดแก ไมคิดฆาสัตว ไมคิดลักขโมย
ทรัพยของผูอื่น ไมคิดลวงเกินลูกเมียผูอื่น ไมคิดพูดเท็จ ไมคิด
ดื่มของเหลวที่มีสารแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ 

(๒), (๓) และ (๔) ตอบรวมกันวา ทําใจใหระลึกได (มีสติ) 
ทุกขณะต่ืนวา ไมคิดละเมิดศีล และเม่ือนําตัวเขาปฏิบัติธรรม 
(สมถภาวนา) แลว โอกาสที่จิตจะเขาถึงความตั้งมั่นเปนสมาธิ 
ยอมเกิดขึ้นไดงาย 
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๒๔. ปญหาจิตดิ่ง

คําถาม
เรียน อาจารยที่เคารพอยางสูง 
มีขอสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตคะ วาเกิดจากอะไร 

คือในขณะที่กําลังจะเคลิ้มหลับ ก็ประสบกับภาวะ ที่จิตตกด่ิง
ลงมาในความวางเปลา คลายอวกาศท่ีไมมีที่สิ้นสุด ตกลงมา
ดวยความเร็วสูงมาก ขณะนั้นยังไมหลับคะ ประสบภาวะ
แบบนี้มาแลว ๒-๓ ครั้ง จะเกิดภาวะแบบน้ีในวันท่ีหลับยากคะ 
คร้ังลาสุด ขณะที่รูสึกวาจิตด่ิงลงมา ก็ไดกําหนดวา รูหนอๆ
จนที่สุดหลุดจากภาวะนั้นกลับมาสูปกติ 

ดฉินัอานงานเขยีน การตอบปญหาและตดิตามฟงบรรยาย
ของอาจารยมาตลอด 

กราบขอบพระคุณอาจารยมากคะ ที่ชวยพลิกกะลาให
หงายขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเอง และจะพยายามฝกตอไปเพื่อให
สติมีกําลังมากข้ึน 

คําตอบ
อาการจิตดิ่ง เกิดจากจิตเขาถึงความต้ังม่ันประเดี๋ยว-

ประดาว (ขณกิสมาธ)ิ และการกาํหนดวา “รูหนอๆ” แลวอาการ
จิตดิ่งหายไป นั้นเปนวิธีการแกปญหาที่ถูกตองแลว 

อนึ่ง ผูใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนมีสติกลาแข็งไดแลว 
เมื่อนอนหลับยอมไมฝน 

ง
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๒๕. บุญจากการอุทิศ

คําถาม
ขาพเจา นางบานเย็น .... 
๑. เวลาไปสวดมนตทุกวันพระที่วัด เวลาอุทิศบุญกุศล

รวมกับทุกคนในศาลา แลวเจากรรมนายเวรของเราจะไดรับ
บุญกุศลกับทุกๆ คนในศาลาดวยหรือเปลา?

๒. เวลาปฏิบัติสวดมนตและนั่งสมาธิที่บาน ถาขาพเจา
ขออโหสิกรรม ตอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ บิดา มารดา 
วิญญาณสรรพสัตวทั้งหลาย และเจากรรมนายเวร ไมทราบวา
จะหลุดจากกรรมหรือเปลา? 

สุดทายขอขอบพระคุณ ดร.สนอง วรอุไร อยางสูงคะ 

คําตอบ
(๑) การรวมอุทิศบุญกุศลพรอมกัน โดยตางคนตาง

อุทิศบุญใหเจากรรมนายเวรของตน เมื่อเจากรรมนายเวร
มาอนุโมทนาบุญแลว เขายอมไดรับบุญจากการอุทิศใหเพียง
คนเดียวที่เปนหนี้เวรกรรม 

หากรวมอุทิศบุญกุศลพรอมกัน ใหกับเจากรรมนายเวร
ของคนอ่ืน และเขามาอนุโมทนาบุญ เจากรรมนายเวรของ
คนอื่น ยอมไดรับบุญกุศลมากขึ้น ตามจํานวนคนที่อุทิศให 
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(๒) ภพชาติของแตละสัตวบุคคล ดําเนินมายาวนานจน
นับไมถวน (อนันต) แตละสัตวบุคคลยอมทําทั้งกรรมดีและ
กรรมชั่ว สั่งสมผลกรรมอยูในดวงจิตจนนับไมถวน ผูรูจึงไม
ตามดูผลของการยกเลิกจองเวร แตผูรูนิยมพัฒนาจิตจนเปน
อิสระจากสังโยชน ๑๐ (สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส 
กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และ
อวิชชา) สงผลใหจิตวิญญาณท่ีปราศจากกิเลส (ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เมตตา สติ ปญญา ฯลฯ) ปนเปอน โคจร
เขาสูสภาวะที่เรียกวา นิพพาน จิตวิญญาณจะไมโคจรมาเกิด
เปนสตัวบคุคลอยูในภพใดๆ ของวฏัฏสงสารอกีตอไป หนีเ้วรกรรม
ที่เหลือ จึงถูกยกเลิกใหผล (อโหสิกรรม) โดยปริยาย

๒๖. เขาวัด แตไมเขาถึงธรรม

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง ที่เคารพย่ิง 
ดิฉันมีปญหาอยากเรียนถามอาจารยดังนี้ แมของดิฉัน

เปนคนเขาวัดปฏิบัติธรรมเปนปกตินิสัย แตพฤติกรรมตอนอยู
ในครอบครัว ไมเขากับสิ่งที่แมกระทําอยูเลย ปกติจะอยูคนละ
ที่กับดิฉัน บางครั้งมาอยูดวยเปนเดือนหรือเปนป แลวก็กลับไป
อยูบานตัวเอง 
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 แมชอบพูดเรื่องคนอื่นอยูตลอดเวลา นินทาคนน้ันคนน้ี 
ดิฉันเคยบอกแมวาอยาไปสนใจคนอ่ืนเลย สนใจตัวเองดีกวา 
ตอนน้ีปฏิบัติไปถึงไหนแลว แมก็จะตอบวาเออๆ เทานั้น 

บางคร้ังก็โกหก จับไดก็ไมรับ หรือบางคร้ังจนแตมขึ้นมา 
ก็รับแบบเสียไมได 

- ชอบความสวยความงาม ทั้งๆ ที่อายุก็มากแลว (๗๐
กวาป) ไมปลอยวางเร่ืองสังขารลงเลย เร่ืองน้ีสรางความ
ขุ นเคืองใจใหดิฉันไดบอยครั้งมาก เน่ืองจากชอบแอบเอา
เสื้อผา และของใชที่ดิฉันใชเพื่อทํางานและเขาสังคมเมื่อ
จําเปนไปแอบใช บางคร้ังหยิบฉวยไปเปนของตนเอง 

- สิ่งของในบาน ถาพอใจสิ่งใดก็จะหยิบเอาไปเปนของ
ตนเองโดยไมบอกไมกลาว ทําใหดิฉันเกิดความรูสึกโมโหในใจ
ไดหลายคร้ัง แตไมกลาแสดงออก และไมกลาวากลาว ดวย
เกรงจะเปนบาปท่ีกระทําตอบิดามารดา ชอบหยิบของไปเปน
ของตนเองโดยไมบอกไมกลาวเปนประจํา ทั้งที่ของนั้นบางครั้ง
เราต้ังใจจะหามาเพ่ือใชในกิจบางอยาง และยังไมทํากิจนั้น
ก็ถูกหยิบฉวยไป และมารูภายหลังวาแมเอาไป ดิฉันก็จะรูสึก
โมโหฉุนเฉียวอยูในใจ พอระลึกไดวามันเปนบาปก็ปลอยลง
และทําใจต้ังสติไมใหตัวเองโกรธ และพยายามอโหสิ แตก็ยัง
มีติดคางในอารมณใหขุ นมัวอยู บางในบางครั้ง เพราะโดน
กระทําบอยเหลือเกิน จนคิดวาตัวเองไดกระทํากรรมใดไวกับ



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๓
ดร.สนอง วรอุไร

๗๔

หญิงผูเปนแมคนน้ีหนอ จึงตองมาใชกรรมเชนนี้ อีกนานไหม
จึงจะหมดหนี้กรรมนี้ 

ดิฉันพยายามปลอยวาง อโหสิให แตก็เกิดการกระทําใหม
อยูเรื่อยๆ ดิฉันควรจะทําอยางไรดี ขอคําแนะนําดวยคะ 

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ 
พิมพพรรณ 

คําตอบ
ผูที่เขาวัดปฏิบัติธรรมอยูเสมอ มิไดหมายความวา ผูนั้น

เขาถึงธรรม ทั้งน้ีดูไดจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก ยังไมถูกตรง
ตามธรรมวินัย 

- แมชอบพูดเรื่องคนอ่ืนอยูตลอดเวลา นินทาคนนั้น
นินทาคนนี้ หมายความวา แมยังมีความเห็นผิดไปจากธรรม 
ความสันโดษจึงยังไมเกิดข้ึนกับใจของแม 

-  ผูใดยังมีวจีทุจริต ผูนั้นยังมีจิตเขาไมถึงธรรมที่ปฏิบัติ 
จึงแกปญหาดวยการเอาตัวรอดแบบน้ําขุนๆ 

-  คนทีย่งัรกัสวยรกังาม หมายถงึคนทีย่งัมีจติตกอยูภาย
ใตอํานาจของราคะกิเลส กิเลสตัวนี้มีพลังผลักดันใหไปเอาของ
คนอื่นมาบริโภคใชสอย โดยท่ียังมิไดรับอนุญาตจากเจาของ 
อยางน้ีถือวาประพฤติทุศีลขอสอง ซึ่งสงผลใหปฏิบัติธรรมแลว
ยังไมเขาถึงธรรม 
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ดังนั้น ผูถามปญหาพึงชดใชหนี้เวรกรรมไปจนกวาจะ
หมดสิน้ นอกจากนีย้งัตองพฒันาตวัเองใหมคีวามรอบคอบ เพือ่
ปองกันทรัพยสินของตนเองมิใหสูญหาย ดวยการพัฒนาจิต
ใหมีศีล ๕ และพัฒนาจิตใหมีสติ คุมใจอยูทุกขณะตื่น 

๒๗. ศีลยังขาดทะลุ

คําถาม
กราบเรียนถาม ทาน ดร.สนอง วรอุไร 
ดิฉันติดตามอานสนทนาภาษาธรรมมาระยะหนึ่งแลวคะ 

ตอนน้ีมีปญหาสงสัยดังนี้คะ 
๑. ประมาณป ๒๕๕๐ ดิฉันเคยขอกับพระพุทธรูปประจํา

วัดในจังหวัดวา ขอใหแมไมเปนโรคราย แลวดิฉันจะรักษาศีล 
๘ ติดตอกัน ๑ เดือน หลังจากนี้จะรักษาศีล ๘ ทุกวันพระไป
ตลอด (คณุแมปวยและหมอทานแรกตรวจ และบอกวาอาจเปน
โรคราย) และหลงัจากนัน้จงึพาแมไปตรวจท่ีกทม. ผลปรากฏวา
ไมเปนโรคราย หลังจากน้ันไมนานดิฉันก็พยายามจะทําตามที่
ขอไว แตก็ทําไมสําเร็จ จึงไมสบายใจมาตลอด มาตอนน้ี
(ก.พ. ๒๕๕๕) เปนเดือนเกิดของดิฉัน จึงต้ังใจจะรักษาศีล ๘
อีกครั้ง ทํามาประมาณ ๑ อาทิตย แตก็กินขาวเลยเท่ียงไปบาง
หรือเผลอดูรายการทีวี และยังตองใชครีมบํารุงผิว และ
ทาแปงเด็กในตอนเชาเนื่องจากตองไปทํางาน แตไมได
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แตงหนาทาปากแตอยางใด บางทีก็แอบคิดไมดีกับคนอ่ืนอยู
ในใจบาง การทําอยางน้ีถือวาการรักษาศีล ๘ ไมครบถวนหรือ
เปลาคะ และจะปฏิบัติอยางไรดีคะ 

๒. ถาเราอยากปฏิบัติธรรมแตไมมีเวลาไปที่วัด แลวเรา
จะปฏิบัติอยางไรดีใหถูกทาง โดยอยากไดพบกับอาจารยที่
สามารถช้ีแนะได และสามารถเขาถึงและสนทนาดวยได
เพราะจากที่เคยอานคําตอบของทานที่ไดแนะนํา ใหฝากตัว
เปนลูกศิษยกับพระอาจารยหลายๆ ทาน แตดูแลวลวนแต
เขาถึงยากทั้งสิ้น 

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวยนะคะ

คําตอบ
(๑) ผูใดพัฒนาจิตใหมีศีลและมีสัจจะไดแลว ผูนั้นยอมมี

ความศักดิ์สิทธิ์ ผูศักด์ิสิทธิ์มีความสบายกาย มีความสบายใจ 
ดังน้ันเร่ืองที่บอกเลาไป ถือวาเปนการประพฤติทุศีล จึงตอง
เรงความเพียรพัฒนาจิตใหมีศีลคุมอยูทุกขณะตื่น 

(๒) ปฏิบัติธรรมสามารถทําไดขณะอยูที่บาน ดวยการ
สวดมนตกอนนอน หลังสวดมนตแลวเสร็จตองเจริญอานา-
ปานสติตามเวลาท่ีเปดใหทําได ตลอด ๔๕ พรรษาท่ีพระพุทธ
โคดมออกเผยแพรธรรม ทานมิไดเคยสอนใหใครผูใดไปแก
ปญหาที่คนอื่น แตสอนใหแกปญหาที่ตัวเอง ปญหาจึงจะจบสิ้น
ลงได 
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อน่ึง ศษิยทีด่ตีองแสวงหาครูบาอาจารยทีส่อนไดตรงตาม
ธรรมวินัย และความยากใดๆยอมไมเกิดขึ้นกับใจของผูที่จะมี
ความเจริญในธรรมในวันขางหนา 

๒๘. สัตวโลกเปนไปตามกรรม

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
หนูมีปญหาจะถามอาจารยดังนี้คะ 
๑. แมของหนูปวยเขาโรงพยาบาล หนูไดแจงขาวใหนาท่ี

อยูตางประเทศทราบ (นองสาวของแม) นาไดโทรมาถามอาการ
ของแม แลวบอกใหหนูเขาไปไหวพระพุทธท่ีบานกอนออกไป
โรงพยาบาล ใหหนูอธิษฐานถงึยายท่ีเสยีชีวติไปแลวใหคุมครอง
แมใหหายปวย แลวจะถวายเปดหน่ึงตัว ไกหนึ่งตัว และ
ดอกกุหลาบสามสี และใหหนูทองคาถาชินบัญชรใหแมเมื่อ
อยูที่โรงพยาบาล หนูไดปฏิบัติตามที่นาบอก ตอมาอีกสองวัน 
ลูกสาวของนาไดโทรมาถามวาหนูไดปฏิบัติตามหรือเปลา
หนูบอกวาไดทําแลวแตยังไมไดถวายของเพราะหนูเขาใจวา
เปนการบน ถาแมหายปวยแลวจึงจะถวายของเปนการแกบน 
ลูกสาวของนาบอกวาเพราะหนูไมรีบทํา ตอนน้ีนาไมสบายมาก 
ใหหนูรีบทํา พอวันรุ งขึ้นหนูจึงรีบซื้อของมาถวาย จุดธูป
บอกกลาวยาย เพียงแตหากุหลาบสีขาวมาใหไมไดหนูจึง
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ขอติดไวกอน ตอมาอาการของแมมีแตทรงกับทรุด ในที่สุดแม
ก็เสียชีวิตในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ หนูไดโทรไปบอกนา
นาเสียใจมากและตอวาที่หนูไมรีบทําตามที่นาบอก หนูอยาก
เรียนถามอาจารยวาเปนเพราะหนูหรือไมที่ทําใหแมเสียชีวิต
มนัเปนคาํถามทีค่าใจหนมูากวา เพราะเราไมรบีซือ้ของมาถวาย
ใชไหม เราทําชาไปใชไหม 

๒. หมอบอกวาแมมีเลือดออกในสมองมาก เพราะมี
เสนเลือดโปงพองและแตก และอยูใกลจุดกานสมองผาตัด
ไดยาก ถาผาตัดก็แคไปหยุดเลือดไมใหไหล แตกานสมองแม
บางสวนไดตายแลว แมจะเปนเจาหญิงนิทราไมตื่นมารับรูอะไร 
หนูและพี่สาวสองคนจึงตัดสินใจไมใหหมอผาตัด ไมตองการ
ใหแมทรมาน พวกหนูทําผิดหรือไมคะ 

๓. หนูอยากจะบอกกับทุกคนท่ีมีแมวา ใหรีบทําดีกับแม
ในขณะที่แมยังมีชีวิตอยูใหเต็มที่ ถึงแมวาแมจะทําไมถูกใจเรา
ไมเปนไปตามที่เราตองการ เราจะไมพอใจแมมากแคไหนก็ให
หลีกหลบออกมา เพราะถาคุณไมมีแมแลว คุณจะมาเสียใจ
ในสิ่งที่คุณทําและกลับไปแกไขไมได ใหรีบนําพวงมาลัยไป
กราบขอขมาแม ไมตองเขินอายท่ีจะทํา เพราะตัวหนูเองไดทํา
มาแลวแมจะเพียงแคครั้งเดียวก็ตาม แตถามีโอกาสอยากให
ทําบอยๆ ไมอยากใหมาเสียใจเหมือนที่หนูเปน 

ขอบคุณคะ 
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คําตอบ
(๑) กมฺมุนา วตฺตตีโลโก (สัตวโลกเปนไปตามกรรม)

บุคคลมีกรรมเปนของตัวเอง ดังนั้นเขาไปตามแรงผลักของ
กรรมท่ีตัวเองไดทําไวแลวแตอดีต และพระพุทธโคดมมิเคย
ตรัสสอนใหพุทธบริษัท ติดสินบนกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ แตทรงสอน
ใหบุคคลทําเหตุดี (กรรมดี) ใหตรง แลวผลดี (กุศลวิบาก)
ยอมเกิดขึ้นใหผูทํากรรมไดเสวย 

(๒) พวกหนูมิไดประพฤติผิดไปจากธรรมในพุทธศาสนา 
(๓) ผูรูจริงไมเขาไปกาวลวงในชีวิตของใครผูใด แตผูรู

จริง นิยมประพฤติจริยธรรมลูกที่มีตอพอแม ประพฤติทุกครั้ง
ที่มีโอกาสเปดใหทํา นั่นแหละเปนการกระทําที่ดีที่สุดกับพอแม 

๒๙. โพธิ์ตนเล็ก

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย 
หนูมีคําถามอยากถามคะ หนูฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

มาไดประมาณ ๖ ปแลวคะ ไดเห็นถึงความพนทุกขและสภาวะ
เกิดดับของจิต เมื่อไมนานมานี้เองมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 
พรอมกบัมตีนโพธิผ์ดุขึน้ทีป่ระตูหลงับานหนู หนไูดปรกึษาเพือ่น 
เพ่ือนไดแนะนําใหถอนออก โดยการใสยาฆาหญา กอนที่มันจะ
โตมากกวาน้ี แตหนูไมอยากทํา เพราะตนโพธิ์เปนสัญลักษณ
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ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่หนูเคารพมาก แตถา
ไมถอนออกเม่ือโตขึ้น จะทําใหบานพัง และจะทําลายยากขึ้น 

อีกอยางการฆาสิ่งมีชีวิตมันเปนบาปใชไหมคะ หนูควร
จะทําอยางไรดีคะ ถอนก็ไมออกคะ 

คําตอบ
การพรากนามใหขาดจากรูป ถอืวาเปนบาปขอปาณาตบิาต 

แตตนไมมีเพียงรูปท่ีปราศจากนาม ก็สามารถมีชีวิตได ฉะน้ัน
ตนโพธิ์ที่ยังมีความสูงไมเกินศีรษะของมนุษย จะยังไมมี
รุกขเทวดาอยูอาศัย การตัดหรือทําลายตนโพธ์ิทิ้ง จึงไมถือวา
เปนการเบียดเบียนรุกขเทวดา ฆราวาสสามารถประพฤติได 

๓๐. บัวเริ่มบาน

คําถาม
กราบเรียน อาจารยสนอง ที่เคารพและนับถือ 
หนูอยากเรียนถามวา 
จากการปฏิบัติ โดยการทําสมาธิ กําหนดแบบมีสติอยู

เนอืงๆ มคีวามรูสกึวาทกุสิง่ทกุอยางทีก่ระทบสมัผสั เปนธรรมดา 
ธรรมชาติ จิตปลอยวางมากข้ึน ทุกอยางเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป
เวียนไปเวียนมา ไมยึด ไมทุกข อิสระกับทุกอารมณที่เขามา
กระทบ โดยรูทันก็กําหนดไปจนความรูสึกนั้นหายไป ก็เปน

ั ื
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ธรรมชาติ ธรรมดาของจิต ประมาณน้ีนะคะ หนูตองปฏิบัติ
เพ่ิมอยางไรบางคะ แลวเดินมาถูกทางแลวหรือไมคะ ใจจริง
แลวอยากชักชวนพอ-แมใหเขาปฏิบัติธรรม แตพอ-แมหนู
ก็เปนคนดี คือ มีพรหมวิหาร ๔ ตอลูกๆ ของทานทั้ง ๖ คนคะ 
และทานท้ังสอง ก็มีจิตท่ีเปนกุศลเสียเปนสวนใหญ หนูชักชวน
แลวแมก็สนใจ แตก็พูดวาตัวทานเองเจ็บปวยออดๆ แอดๆ
ตองฉีดอินซูลิน คือไมสะดวก หนูเลยนึกถึงคําพูดท่ีบอกวา 
สังขารไมอํานวย สวนพอน้ันทานก็หม่ันสรางบุญสรางกุศล
ตามกําลังศรัทธา ทําจิตสบายๆ ไมหวงลูก หวงหลาน คือ
ตายไปก็ไมหวงอะไร ฟงแลวก็นาอนุโมทนากับทานคะ ซึ่งหนู
ก็ตองปลอยวางอีกแลว 

คําถาม :๑) หนูตองปฏิบัติเพิ่มอยางไรบางคะ ไมคอย
ไดไหวพระสวดมนต เพียงแตนั่งสมาธิ กําหนดสติวันละ
ครึ่งชั่วโมงและแผเมตตาใหกับทุกสรรพสิ่ง ในระหวางวัน
ทํางาน ก็กําหนดสติรูแลวละ 

๒) ปฏิบัติธรรมแลว จิต ลด ละ เลิกกิเลส จิตรูทัน
และปลอยวางมากข้ึน คือมันเปนธรรมชาติธรรมดาของโลก 
และธรรมชาติธรรมดาของจิต (คิดเองวาประมาณ “โยนิโส
มนสิการ”) 

๓) หนูอานคําตอบของอาจารยทางเว็บ ตั้งแตหัวขอที่ ๑
ถึงปจจุบัน ซึ่งหนูคิดวาน่ันก็คือ การใชปญญาอยางแยบคาย 
กลาวโดยสรุป เดนิตามพระธรรมคําสัง่สอนของพระพุทธสมณ-
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โคดม และมีครูบาอาจารยผูรูจริง หนทางในการดําเนินชีวิต
ยอมสุขสงบ เจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ แนนอนคะ 

ทายน้ีกราบขอบพระคุณทุกๆ คําถาม-คําตอบ ที่เปน
ครูบาอาจารยสอนใจ สําหรับหนูและสําหรับทุกๆ ชีวิตบนผืน
โลกใบนี้ ที่เดนิตามทางธรรม 

ดวยความเคารพ 
ลูกศิษยคนหนึ่ง 

คําตอบ
ที่บอกเลาไปเปนการปฏิบัติธรรมท่ีเดินมาถูกทางแลว จง

ทําตอไป เพียงแตวาเม่ือใดจิตสัมผัสกับส่ิงกระทบภายนอก ที่
เกี่ยวกันอยางใดอยางหนึ่งในเรื่องของ กาย เวทนา จิต และ
ธรรม ใหใชจิตที่ตั้งม่ันดีแลว พจิารณาผัสสะวา ดําเนินไปตาม
กฎไตรลักษณ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) แลวจะเห็นวา ผัสสะ
ไมใชตัวตน (อนัตตา) จิตยอมปลอยวาง แลววางเปนอุเบกขา 
พรอมกับการเกิดของปญญาเห็นแจงวา สรรพส่ิงเกิดข้ึน แลว
มีความดับไปเปนธรรมดา ผูมีปญญาเห็นแจง ยอมไมเอาสิ่ง
ที่ไมใชตัวตนมาเปนของตน หรือมามีอํานาจเหนือใจตน 

การจะใหพอแมหันมาสนใจปฏิบัติธรรม พอแมตองมี
ความศรัทธาในธรรมะใหไดกอน ผูรู (ลูก) จึงจะสามารถชักชวน
ได เม่ือแมยังไมศรัทธาในธรรม และพอมีจิตเปนอิสระจาก
มนุษยสมบัติ ควรปลอยวางใหเปนไปตามที่ทานปรารถนา
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เพราะพอแมมีชีวิตเปนของตัวเอง ผูรูยอมไมเขาไปกาวลวงใน
ชีวิตของผูอื่น จนกวาทานทั้งสองเปดใจยอมรับใหลูกชักชวนได 

(๑) ปฏิบัติดีแลว จงทําตอไป แตเรงความเพียรใหมาก
ขึ้นอีก ผูรูจริงรูวา ชีวิตน้ีสั้นนัก จึงมักมากในการทาํความดี 

(๒) โยนิโสมนสิการไดถูกตองแลว จงพิจารณาทุกสิ่งท่ี
เขากระทบจิตวา ในที่สุดแลว ไมใชตัวใชตน (อนัตตา) ไมควร
เอาจิตเขาไปผูกติดเปนทาสของสรรพส่ิง 

(๓) ผูตอบปญหาไดใชธรรมะของพระพุทธโคดม มาทํา
ใหบัวที่อยูในใจ ไดแยมบานกลีบใหมวลชนดูแลว ผูไมประมาท
ในชีวิตยอมดูเปนตัวอยาง แลวจงทําใหบัวที่อยูในใจของตนได
คลี่บานกลีบ แลวชีวิตจึงจะมีโอกาสดําเนินไปสูความพนทุกข
ไดในวันขางหนา 

๓๑. นิมิตถึงหลวงตาฯ

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร 
ขอความกรุณาถามคําถามกับ ดร.สนอง วรอุไร 
๑. เวลาน่ังกรรมฐาน ผมชอบภาวนาหายใจเขา นิพ

หายใจออก พาน เปนประจํา และทําเปนประจําในชีวิต
ประจําวัน เวลาอยากภาวนา ทุกอิริยาบถ ไมทราบวาผมทํา
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ถูกตองหรือเปลาครับ? และถาไมถูกตอง ผมควรทําอยางไร
ครับ? ผมตั้งจิตไปนิพพานในชาติปจจุบันทุกๆวันครับ

๒. ภาวนา พทุโธ ธมัโม สงัโฆ ตอนน่ังสมาธิ ไดหรอืเปลา? 
๓. ฝนวาไดเขาไปกราบ หลวงตาบัว ญาณสัมปนโน

และบอกชื่อ..นามสกุล..และขอพรกับทาน ขาพเจา ขอใหมีจิต
รู แจง เห็นจริง ขอใหมีปญญาทั้งทางโลก และทางธรรม
ขอใหมีดวงตาเห็นธรรม หลวงตามองหนาแลวยิ้ม แลวทาน
พูดวา อดีตชาติเจาฝกมาทางฤทธ์ิ และทานสงสายสิญจนมา
๑ เสนให แลวหลังจากนั้นก็ตื่นนอน ตอนตี ๕ แตชวงนั้น
หลวงตายังไมมรณภาพ ขอใหทานชวยแปลธรรมเกี่ยวกับ
ความฝนในครั้งนี้ดวยคะ หมายความวาอยางไร? 

ขอขอบพระคุณ ดร.สนอง วรอุไร เปนอยางสูงครับ 

คําตอบ
(๑) ทําถูกตองแลว 
(๒) ไดครับ 
(๓) “จงทาํเสนทางของชีวติใหหดสัน้ เหมอืนกับสายสิญจน

ที่หลวงตาฯมอบให” ผูที่จะทําไดเชนนี้ ตองเวนติรัจฉานกถา
และเวนติรัจฉานวิชาใหไดกอน แลวหันมาพัฒนาจิต (วิปสสนา
ภาวนา) ตามแนวของสติปฏฐาน ๔ 



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

๘๕

๓๒. การเซนไหวที่ทุศีล

คําถาม
กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง ที่เคารพย่ิง 
ดิฉันมีปญหาที่สงสัยอยากเรียนถามอาจารยเกี่ยวกับ

เรื่องการไหวบรรพบุรุษ ในวันเชงเมง ตรุษจีน ที่ทําตาม
ประเพณีเชื้อสายจีนกันมาทุกรุน 

ดิฉันไดปฏิบัติตามประเพณี จัดทําอาหาร จัดหาขาวของ
สําหรับวันสําคัญตางๆ เหลานี้ มาโดยตลอดทุกป แตมักจะอยู
ทางบานสามีมากกวา เนื่องจากแตงงานมาอยูบานสามี และ
อยู ร วมกับพอแมสามี...ซึ่งทางบานฝายสามี (หรือแมแต
ทางบานดิฉันเอง) ก็เห็นความสําคัญของการปฏิบัติเชนนี้
มาโดยตลอด แตระยะหลัง ดิฉันเริ่มรูสึกขึ้นมาวาการจัดงาน
ไหว ทําใหดิฉันรูสึกเหน็ดเหนื่อยและลําบากใจ ทั้งเรื่องท่ีดิฉัน
ตั้งใจจัดหาของไหวใหครบ ทําอาหารเอง มีสามีคอยชวยกัน
จัดการ แตบางคร้ังก็มีบางอยางไมไดอยางใจพอสามี และ
แทบทุกคร้ังพอสามีก็จะด่ืมเหลาจนขาดสติ โดยสวนตัวดิฉัน
เขาใจวา การไหวบรรพบุรุษเปนไปเพื่อการแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผู ใหกําเนิด... แตก็เริ่มมองไมเห็นประโยชนใน
สวนอื่น กลับกันกลับยิ่งเริ่มรูสึกลําบากใจท่ีจะจัดการงานข้ึน
ในทุกครั้ง และเห็นวาอาจนํามาซ่ึงปญหามากกวา และยิ่งทําให
พอสามีสรางกิเลสมากขึ้น ซึ่งเห็นวาอาจเปนโทษมากกวา ดิฉัน
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จึงสงสัยวาการปฏิบัติตามประเพณี เปนสิ่งที่ควรปฏิบัติอยู
หรือไม และหากไมปฏิบัติ ไมยึดถือตอไป จะถือวาไมถูกตอง
หรือเปลา... 

ตามความเขาใจดิฉันคิดวา การจะแสดงความกตัญู
กตเวที ตอบิดามารดาและบรรพบุรุษ ขึ้นกับเจตนาที่มีและการ
กระทํา คือ เมื่อทานยังมีชีวิตอยู เราปรารถนาดีตอทาน และ
แสดงการตอบแทน เมื่อทานลวงลับไปแลวก็ระลึกถึงคุณทาน... 
โดยที่การยึดถือปฏิบัติตามพิธีกรรม อาจไมใชสิ่งท่ียืนยันความ
กตัญูกตเวทิตาใดๆ... 

ดิฉันอยากเรียนถามอาจารยคะ วาหากในภายภาคหนา 
ดิฉันจะเลิกปฏิบัติพิธีจีนเหลาน้ี เพราะรูสึกวาทําแลวมีความ
ลําบากใจมากกวา จะถือวาผิด หรือไมถูกตองหรือเปลา? 

ขอขอบพระคุณอาจารยมาลวงหนา ณ โอกาสนี้ดวยคะ 

คําตอบ
ความทุกขคือ ไมสบายกาย ไมสบายใจ (ลําบากใจ) การ

แสดงความกตัญูกตเวที ตอบิดามารดาและบรรพบุรุษ ทั้งที่
ยังมีชีวิตอยูและที่ลวงลับไปแลว เปนการประพฤติจริยธรรมที่
ใหผลเปนคุณธรรม ผูใดประพฤติไดแลว ปราชญยอมสรรเสริญ 
แตการปฏิบัติตามพิธีกรรมที่ทุศีลไรธรรม ผู มีศีลธรรมใน
พุทธศาสนายอมเวนประพฤติ อาทิ นําสัตวมาฆาเพื่อเซนไหว 
หรือ เซนไหวดวยเครื่องดองของเมา (สุราเมรัย) 

ใใใหผลเปนค
แตการปฏิ
พุทธศาสน
หรือ เซนไ
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ดังนั้น การปฏิบัติตามประเพณี หากไมประพฤติทุศีล
ไรธรรม เปนส่ิงที่ควรกระทํา แตหากเปนไปในทางตรงขาม
ยอมทําใหเกิดบาปและสั่งสมอยูในจิตของผูกระทํา 

ผูปรารถนาความเจริญในพุทธศาสนา ยอมเวนประพฤติ
เซนไหวที่เปนการทุศีลไรธรรม แตผู เห็นผิดยอมตําหนิการ
กระทําเชนนั้น อนึ่ง บุคคลมีชีวิตเปนของตัวเอง พึงเลือก
บริหารจัดการชีวิตตามท่ีชอบเถิด

๓๓. สํานึกผิดไดเปนคนดี

คําถาม
กราบสวัสดีคะ ทานอาจารย ดร.สนอง อีกครั้งคะ 
กอนอ่ืนตองขอขอบพระคุณมากๆ เลยนะคะ ที่กรุณา

ชวยตอบปญหา และชวยชี้แนะหนทางแกปญหาใหหนูคะ
ตอนน้ีหนูก็ตั้งใจพยายามปฏิบัติธรรมคะ ถึงแมวาหนูจะไมมี
โอกาสไดไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดมากนัก เพราะตอนน้ีหนูยังอยู
ตางประเทศอยู แตหนูก็พยายามปฏิบัติธรรม คือ สวดมนต
และฝกหัดปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเองท่ีบานคะ เคยมีโอกาส
ไดไปฝกที่วัดไทยในมิชิแกนคร้ังหนึ่ง แคประมาณ ๒ วันเองคะ 
แลวก็พยายามเอามาฝกปฏิบัติเองท่ีบานคะ เสร็จแลวก็
อุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร โดยเฉพาะลูกท่ีหนูทําแทง
ไปคะ ตอนน้ีก็ยอมรับคะวาสติยังไมคอยอยูกับปจจุบัน เวลาท่ี
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นั่งสมาธิคะ ยังหลุดใหเรื่องในอดีตและอนาคตเขามาแทรก
กวนไดบอยๆคะ แตหนูก็พยายามฝกคะ ถามีโอกาสไดกลับ
เมืองไทยสักวัน หนูก็อยากจะไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดสัก
เดือนละ ๗ วันคะ อาจจะไดอยูไทยแค ๒ เดือน (ครั้งที่แลว
หนูลืมใสจํานวนวันคะ เลยทําใหอาจารยคิดวาหนูจะไปฝกแค
วันเดียว) หนูมีความตั้งใจจริงคะวาหนูจะพยายามอุดรูรั่วในตัว
ของหนูใหได เพราะที่ผานมาหนูไดหลงเดินทางผิด ไมคอย
ไดเขาถึงในพระพุทธศาสนา และไดทําผิดศีลและสะสมอกุศล
กรรมมาเยอะแลว ตอนน้ีหนูยอนกลับไปดูตัวเองในอดีต นํ้าตา
หนูก็ไหลทุกครั้งเลยคะ คิดและมีคําพูดเดียวกับท่ีอาจารยเคย
พูดกับตัวเองเลยคะ วาทําไมหนูถึงไดโงอยางน้ัน ตอนนี้หนูก็แค
พยายามทําความดีในทุกๆ อยาง เพื่อจะไดสะสมกุศลกรรมดี
เพ่ือจะชดใชกรรมใหกับเจากรรมนายเวรของหนูคะ เพราะหนู
รูวาหนูทําผิดเอง หนูก็ยินดีชดใชคะ แตไมรูวาหนูจะชดใชหน้ี
เวรกรรมของหนูไดหมดไหม และเขาจะอโหสิกรรมใหหนู
หรือไม หนูก็ไมทราบได แตหนูจะตั้งใจทําใหดีที่สุด ทําทุกๆ ครั้ง
ที่มีโอกาส และจะทําจนกวาจะถึงวาระสุดทายของชีวิตคะ
และเคยฟงคลิปธรรมะของอาจารย เรื่อง อานิสงสของการ
ปฏิบัติธรรม แลวมีอยูตอนหนึ่งที่ทานอาจารยบอกวา ทาน
เจาคุณโชดก ทานนําอุทิศบุญกุศลใหกับเจากรรมนายเวร
ทานนําเพ่ือใหทานอาจารยรู วิธี และทุกวันตองทําอยางนั้น 
เพราะถาเราปฏิบัติธรรมทุกวนั เราคิดดี พูดดี ทําดี เราก็จะได
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อานิสงส แลวเราก็จะมีบุญทุกวัน เราก็ตองใชหนี้เวรหน้ีกรรม
ที่เราไดกอขึ้น เม่ือเรามีบุญเขาก็จะมาทวงเรา ดังนั้นหนูเลย
อยากเรียนถามอาจารยวา 

๑. ที่ท านเจ าคุณโชดก ทานนําอุทิศบุญกุศลใหกับ
เจากรรมนายเวร ทานนําเพ่ือใหทานอาจารยรู วิธีนั้น ทาน
นําวาอยางไรหรือคะ หนูรบกวนอาจารยชวยช้ีแนะใหหนู
ดวยคะ เพ่ือวาหนูจะไดอุทิศสวนกุศลไดถูกตองตามหลักวิธี 
รบกวนอาจารยชวยบอกเพื่อเปนวิทยาทานใหกับหนูดวยคะ 

๒. การฟงธรรม แมหนูจะฟงจากคลิปวิดีโอยอนหลัง
ไมไดฟงโดยตรงตอนท่ีพระหรือทานอาจารยบรรยายอยู ซึ่ง
ทานอาจจะบรรยายธรรมไวนานแลว แตหนูพึ่งมามีโอกาส
เจอและฟงยอนหลัง แบบนี้จะถือวาไดบุญ จากบุญกิริยา-
วัตถุ ๑๐ หรือเปลาคะ 

๓.  ถาในระหวางวัน หนูนั่งฝกวิปสสนากรรมฐาน และ
ไมไดสวดมนตไหวพระกอน และถึงแมอาจจะฝกนั่งเปนชวง
เวลาสั้นๆ เชน ๓๐ นาที หรือ ๔๕ นาที หรือ ๑ ชม และ
บางครั้งก็อาจจะยังไมคอยมีสมาธิมากนัก แลวแบบนี้หนูจะได
บุญทุกคร้ังที่หนูฝกนั่งรึเปลาคะ เพราะทุกคร้ังหลังนั่งเสร็จ
หนูอยากจะแผเมตตา และอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร 
และลูกที่หนูทําแทงดวยคะ 

๔.  ระหวางที่หนูฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเองที่บาน 
กับไปปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัด จะไดบุญเทากันหรือ
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เปลาคะ เพราะหนูไมคอยไดมีโอกาส ไปปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานท่ีวัดบอยนัก เพราะเนื่องจากอยูตางประเทศ 

๕. ตลอดเวลาหลายปที่ผานมา หนูไมมีโอกาสไดเจอ
คุณพอกับแมบอยนัก และไมคอยไดใชเวลาอยูดวยกับทาน
ทั้งสอง เนื่องจากยังมีภาระอยูตางประเทศ อาจจะไดเจอ
ทานทุกๆ ๒-๓ ป แตหนูก็โทรหาทานเกือบทุกวันที่เราอยู
หางไกลกนั คอยโทรถามสารทุกขสขุดิบทานเสมอๆ และกค็ดิวา
จะสงเงินใหทานไดใชทุกเดือนๆ เพื่อวาทานทั้งสองจะไดไมตอง
ลําบากมากนัก เพราะทานแกแลว แบบน้ีจะถือวาหนูเปน
ลูกอกตัญูหรือเปลาคะ เพราะหนูไมคอยไดอยู ดูแลทาน
อยางใกลชิดมากนัก ใจจริงๆ แลวอยากจะใหทานทั้งสอง มา
อยูใกลๆ มาก เพื่อหนูจะไดดูแลทานทั้งสองไดอยางใกลชิด
แต ณ ตอนน้ีหนูไมไดอยูในสถานะที่ทําแบบน้ันไดเลย แตทาน
ทั้งสองก็เขาใจและบอกวาไมเปนไร เราคุยกันทางโทรศัพทก็ได 
พอและแมสบายด ีและเขาใจวาลกูมีภาระ ทกุครัง้ทีห่นไูดฟงทาน
พูดแบบน้ี หนูจะรองไหทุกคร้ังเลยคะ เพราะหนูอยากจะดูแล
ทานมากๆ และหนูก็อยากจะเปนลูกที่ดีและดูแลทานคะ 

๖. เคยฟงทานอาจารยบอกวา ถากอนท่ีเราจะส้ินลม
หายใจ ถาเรานึกถึงแตกุศลกรรมท่ีดีและสิ่งที่ดีงาม เราก็จะไป
เกิดในท่ีๆ ดี อันน้ีเกิดขึ้นไดกับทุกคนเลยรึเปลาคะ ถึงแมวาคน
คนนั้นจะเคยทําผิดศีลและอกุศลกรรมมาก็ตาม แตบังเอิญวา
กอนที่เขาจะเสียชีวิต เขานึกถึงแตกุศลกรรมที่ดี แบบนี้เขา
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จะไดไปเกิดในที่ๆ ดีดวยหรือเปลาคะ แตหนูก็เคยไดยินมา
อีกวา การที่เราจะคิดถึงเรื่องอะไรกอนสิ้นใจ เราก็ตองทํา
เรื่องนั้นจนคุ นเคยมาดีแลว เชน คุ นเคยกับการสวดมนต
หรือคุนเคยกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตอนกอนตาย จิตถึงไดผลักดัน
ใหคิดถึงเร่ืองน้ัน ใชไหมคะ 

รบกวนอาจารยอีกครั้ง 

คําตอบ
ผูใดทําความดีโดยไมยอทอ ผลแหงความดี (กุศลวิบาก) 

ยอมเกิดขึ้นใหผูกระทําไดรับ และผูใดรูวาตัวเองประพฤติไมดี
มากอน หากหยุดประพฤติไมดี แลวหันมาบําเพ็ญทาน ศีล 
ภาวนา ผูนั้นยอมมีโอกาสเปนคนดีได ดังที่สองอริยบุคคล
(อัมพปาลีและสิริมา) ไดทําใหดูเปนตัวอยาง 

(๑) ทานเจาคุณโชดก สอนผูตอบปญหาวา ทุกคร้ังท่ี
ปฏิบัติธรรมแล วเสร็จ ให อุทิศบุญกุศลที่ เ กิด ข้ึนให กับ
เจากรรมนายเวร ดวยการกลาววา “ดวยบุญกุศลท่ีขาพเจา
ไดกระทําใหเกิดข้ึนแลว ขาพเจาอุทิศบุญใหกับเจากรรม
นายเวรของขาพเจา จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรใดๆ
ตอกันและกันเลย” ทานใหประพฤติทุกครั้งหลังปฏิบัติธรรม 
จนกวาชีวิตจะพนไปจากอุปสรรคและปญหา 

(๒) การฟงธรรมจากส่ือใดๆ แมธรรมะท่ีฟงจะเกิดข้ึน
ในสมัยใด ฟงแลวยอมมีบุญเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะธรรมะใน
พุทธศาสนา เปนอกาลิโก (ไมเนื่องดวยเวลา) 
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(๓) ทุกคร้ังที่ฝกจิต (สมถภาวนา) แลวจิตต้ังมั่นเปน
สมาธิ บุญยอมเกิดขึ้น และทุกครั้งที่ฝกจิต (วิปสสนาภาวนา) 
แลวเกิดปญญาเห็นถูกตรงตามธรรม บุญยอมเกิดข้ึน 

แมจะเปนสมาธิเพียงเล็กนอย หรือเปนปญญาฯ เพียง
เล็กนอย ก็ถือไดวา เปนผูมีบุญ ปฏิบัติทุกครั้งที่นึกได ปฏิบัติ
ธรรมทุกครั้งที่วางจากงาน บุญยอมเกิดและสั่งสมอยูในดวงจิต
มากขึ้น ดังน้ันทานเจาคุณฯ จึงสอนใหอุทิศบุญใหกับเจากรรม
นายเวรทุกครั้งที่ปฏิบัติธรรมแลวเสร็จในรอบวัน 

(๔) จะไดบุญมากหรือไดบุญนอย อยูที่ผลของการปฏิบัติ
ธรรมเปนตวัชีว้ดั จติมีสตมิากไดบญุมาก จติเกิดปญญาเห็นแจง
มากไดบุญมาก

(๕) การชวยเหลือพอแมไมใหลําบาก ดวยการสงเงิน
ใหใช ถือวาเปนการประพฤติกตัญูได 

(๖) ผูใดมีสติกํากับจิต ในขณะท่ีจิตหลุดออกจากรางกาย 
(ตาย) สติยอมผลักดันจิตใหโคจรไปสูสุคติ เชนเดียวกัน ศีล ๕ 
มีพลังผลักดันจิตใหโคจรไปเกิดใหมในภพมนุษย ทานและศีล 
หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ มีพลังผลักดันจิตใหโคจรไปเกิดอยูใน
ภพสวรรค และสุดทาย ฌานมีพลังผลักดันจิตใหโคจรไปเกิด
อยูในพรหมโลก 

ดังนั้น กอนจิตออกจากราง ผูรู นิยมทําเหตุใหถูกตรง
ตามที่ตนปรารถนาจะไปเกิด
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๓๔. เจตนาดีเปนบุญ

คําถาม
สวัสดีครับ ทาน อ.ดร.สนอง วรอุไร 
ผมมีโอกาสไปที่ จ.เชียงใหม ที่หมูบานถวาย ผมไดเห็น

รานหน่ึงเขามีการทํารูปพระประจําวัน เปนแบบการตูน ตัวผม
นั้นแวปแรก ก็เห็นวานารักดี และคิดวา ถาเราทําธุรกิจ
แบบนั้น อาจจะทําใหคนที่ไมไดเขามาหาศาสนา เขามา
ไดงายขึ้น จึงมีความคิดที่จะลองออกแบบ และทําข้ึนมา แต
ติดปญหาที่วา ผมกลัวบาปครับ หรืออีกแงคือ อาจจะทําให
คนเขาหาศาสนางายขึ้นจริงแตกลัววาการที่ผมทําธุรกิจ
แบบนี้ ความศักดิ์สิทธ์ิ พระกรุณาธิคุณ พระปญญาธิคุณ
และพระบริสุทธิคุณ ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา จะ
ลดนอยลงไปหรือไมในสายตาคนท่ีจะมาซ้ือ 

ผมจึงอยากขอความรูและความคิดเห็นของทานอาจารย 
สนองครับ วา 

๑. สมควรหรือไม หากไมสมควร ผมจะเลิกลมความคิดนี้
เด็ดขาดครับ แตยังไงก็ตาม ผมยังยืนยันวา ไมไดมีความคิด
ที่จะลบหลูองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเลยครับ แตแนนอนครับ 
การทําธุรกิจตองมีเรื่องผลกําไรมาเกี่ยวของ แตผมก็ยังคิดวา 
การทําแบบน้ีอาจจะทําใหเด็ก หรือคนท่ีหางศาสนาน้ัน สนใจ
มากข้ึนก็เปนไดครับ 
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๒. ผมเห็นในรานหนังสอื กม็หีนงัสอืทีถ่ายทอดพุทธประวัติ 
เปนรูปแบบการตูนอยูครับ ไมแนใจวาแบบนี้ บาป และสมควร
ทําหรือไมครับ? 

ขอขอบคุณในความคิดเห็นของทานอาจารยลวงหนาครับ 

คําตอบ
(๑) กรรมอยูที่เจตนา หากผูถามปญหามีเจตนาใหคน

หันมาสนใจพุทธศาสนามากข้ึน การกระทําเชนนั้น ไมถือวา
เปนบาป 

(๒) ไมบาปครับ หากเขียนการตูนไดถูกตรงตามพุทธ
ประวัติ ก็สามารถทําได 

๓๕. ถูกพูดใสหนา

คําถาม
เรียนทานอาจารยสนอง ที่เคารพอยางสูง 
เวลาพูดกับใคร คูสนทนามักจะตะคอกตวาด (สวนใหญ 

นอยมากท่ีพดูจาดวยดีๆ) หากอยูในกลุมผูคนหลายคน คูสนทนา
พูดกับคนอื่นดี แตหันมาทางหนู ก็จะใชถอยคําที่กระดาง หรือ
ไมก็ตะคอก เปนมาตั้งแตหนูจําความได แมแตพอกับแม
ไมทราบหนูทาํกรรมอะไรไว เคยไมใสใจ คดิวาเขาเปนเชนนัน้เอง
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แตแปลกตรงที่เวลาเขาพูดกับคนอื่นเขาพูดดี แตพอหันมา
พูดกับหนูพูดไมดี ปจจุบันหนูเริ่มอาย อดทนไมได โตตอบกลับ 
บางรายก็เลิกปฏิบัติเชนนั้นกับหนู แตบางรายกลับกลายเปน
ทะเลาะกัน ที่นาสนใจคือ ผูคนรอบขางเขาขางคนท่ีตะคอก 
ตวาดหนูทกุราย มนีอยรายท่ีเฉยๆ (เขาคงไมอยากยุง หนเูขาใจ) 
หรือหากมีผูใดสนใจใหความเมตตาเอ็นดู (เพื่อนฝูง ผูใหญ)
ก็จะมีคนคอยทําใหผูเมตตามีอันตองเขาใจผิดในตัวหนู แปลก
จริงๆ คะ 

ทําใหหนูไมอยากเขาสังคม ทราบดีวาเราอยูคนเดียว
ไมได ตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แตมีเฉพาะหนูเทานั้น
ที่ไมคิดทํารายจิตใจใคร รักษาน้ําใจทุกคนท่ีสมาคมดวย กรรม
อะไรคะ อายุก็จะ ๕๐ ปแลว กรรมยังไมเบาบางลงเลย 

หนูนั่งสมาธิคะ ศึกษาจากคําตอบของทานอาจารยบาง 
อานหนังสือธรรมะบาง ตั้งแตเขาเรียนประถม ๑ ไดผลนอย
มากคะ ถึงแมจะถึงขั้นกําหนดเวลาต่ืนนอนได หนูเพียง
อยากเย็น จิตสงบ หรือหนูคาดหวังนอยไป ขาดแรงจูงใจ
ทานอาจารยชวยชี้แนะดวยคะ (กุศลอื่นๆ ทําบางเปนครั้งคราว 
ไมมีกําหนดเวลา หากมีโอกาสหนูก็ทําบุญ เพียงแตบุญใหญ
มากๆ ยังไมมีโอกาสเลยคะ) 

กราบขอบพระคุณทานอาจารย อยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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คําตอบ
การโตตอบดวยวาจาที่ไมดี หรือการทะเลาะเบาะแวง

ยอมทําใหความไมสบายใจเกิดข้ึน การกระทําเชนนี้ถือวา
เปนบาป ผูใดประพฤติกรรมไมดี ผลไมดียอมเกิดขึ้นกับผูนั้น 
ตรงกันขาม ผูใดใหอภัยในทุกคร้ังท่ีมีเหตุขัดใจเกิดขึ้น ผูนั้น
ยอมมีอารมณสงบเย็น (เมตตา) แลวอารมณไมอยากได (โทสะ) 
หรือการถูกตะคอกใสยอมไมเกิดขึ้น … พิสูจนไหม? 

๓๖. แกปญหาที่ตัวเอง

คําถาม
กราบเรียนถามปญหาธรรมคะ 
๑. หนูมีความเขาใจวาเม่ือเราปฏิบัติธรรมไปเหมือนวา

โลภ โกรธ หลงจะเบาบางไปไมมี แตเมื่อกําลังเราออนลง สติ
ไมทนั มนัจะโผลออกมา แตไมเขาใจวาเพราะเหตุใด เมือ่โผลมา
เปนพักๆ กลับดูวาเรามีกิเลสที่แรงมาก หยาบชากวาเกา ทําให
ใจกระตุก ใจสั่นไปเลย จะใชเวลารวบรวมจิตเพ่ือใหตั้งม่ันได
ยากขึ้น กวาจะเทาทันกิเลส 

๒. หนูเขาใจวาเม่ือปฏิบัติไปเหมือนโลภ โกรธ หลง 
เบาบางลง หนูจะพบเจอกับ ความคิด ความกังวล ความอยาก 
ไมอยาก เมื่อเราทันมันอีก ตอมาหนูพบเจอกับความสงสัย
ความไมรูอะไรเลย และความคิดลบหลูเบื้องสูง เชน ผูทรงศีล 
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อารมณที่เราพบเจออยางน้ีเขาเรียกวากิเลสหรือเปลาคะ
และที่หนูพบเจออยางน้ี ถือวาเปนสิ่งที่เราตองพบเจอเปนปกติ
ในคนที่กําลังเดินตามอริยมรรคหรือเปลาคะ 

๓. บังเอิญหนูปฏิบัติไปแลวเมื่ออยากรู อยากเห็น แต
ก็ไมไดตั้งใจจะมองใหเห็น มันมองเห็นเอง เห็นผานทะลุประตู
ไปเห็นคนที่อยากรูที่อยูในหองได เมื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นไมถึง
กับวาอานความคิดเขาได แตรูวาเขามีจิตคิดดีหรือไมดีกับเรา 
สิ่งท่ีไดทําใหหนูเปนทุกขเพราะ เม่ือรูวาคนที่เขาทําดีกับเรา
แตเพียงภายนอก แตในใจเขามุงราย อิจฉาเรา มันกระเทือน
ใจเรา เปนการยากท่ีตองพยายามวางเฉยไมโกรธตอบเขา
และเมื่อหนูเกิดจิตอกุศลไมดีตอผูทรงศีล ตอนนั้นเกิดอยาก
เห็นภายในผาเหลือง หนูจะพยายามกําหนดดูความคิดตนเอง 
ความคิดน้ันสงบลง และดับไป แตตอมาเกิดมองเห็นผาน
ผาเหลืองไดจริงๆ หนูตกใจมาก กําหนดเห็นหนอโดยอัตโนมัติ 
และใจจะกระตุกภาพนั้นดับไป และเกิดความสงสัยตามมา
อีกวา ไมไดอยากเห็นทําไมมองเห็น หนูคิดวาเราจะเห็นแตสิ่ง
ที่อยากเห็นเทานั้น สิ่งที่พบเจอที่กลาวมาคืออะไร ถามันเปน
สิ่งที่ผิดทาง เราจะกําหนดอยางไรเวลาเกิดข้ึน หนูไมไดอยาก
จะไดสิง่เหลานีไ้มเหน็ด ี มนัทาํใหเปนทกุขมากกวา  ขอคาํแนะนาํ
เพ่ือปฏิบัติไดถูกตรงตามธรรมคะ 

๔. เมื่อหนูมีจิตต้ังม่ันมากๆ รูสึกเหมือนมีแตอุเบกขา ไมมี
ทุกข ไมมีสุข ก็เหมือนโดนลองของ คือไดมีโอกาสไปใหความ
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ชวยเหลือ ใหการพยาบาลดูแลผู ทรงศีล โดยไปชวยบุรุษ
พยาบาลอีกทีหน่ึง (ทานเปนพระอริยบุคคคลขั้นสูงแนนอน)
อยูดีๆ เกิดจิตอกุศลข้ึนมา แรกๆ ก็รูทันอยู แตตอมาความคิด
อกุศลนั้นมันดูรุนแรงขึ้นมาก เชน คิดอยากใหทานปวยหนัก
กวาเกา มจีติคดิสมน้ําหนา เหน็ภาพโผลขึน้มาวาเทาเราเหยียบ
อยูบนศีรษะทาน เห็นบอยมาก และคิดหยาบชาอีกมากมาย
จนกําลังหนูเอาไมอยูแลว ใจส่ันๆ ไปมา จนรูสึกขางในตัวมัน
กส็ัน่ๆ เรยีนถามวาเราควรทาํอยางไร หนไูมมทีางจะคดิอยางนัน้
ไดเลย จิตมันคิดของมันไปเอง มีจิตอกุศลโดยไมเจตนาอยางนี้
ถือวาบาปมากไหม ถามันเปนจิตอกุศลของเราแตเกากอน
ถือวาเราเปนผูกระทํากรรมทางมโนกรรมหรือไมคะ จะถึงขั้น
ขัดขวางการบรรลุธรรมหรือไม หนูไดกลาวขออโหสิกับทาน
ในใจ (เพราะทานอายุมาก นอนปวยอยู ถาจะรับการขอขมา
จากหนูเปนพิธีคงไมได) รูสึกติดคางในใจและไมคอยสบายใจคะ 

๕. ปกติพยายามกําหนดสติตั้งแตตื่นนอน แตมีวันหนึ่ง
ตื่นมามันไมรูอะไรเลย ไมรูวาเราคือใคร ชื่อวาอะไร มีตัวตน
หรือเปลา อยูที่ไหน และกําลังทําอะไร ไมรูอดีต ไมรูอนาคต 
ในขณะท่ีกําลังอยูในความไมรูนั้น รูสึกมีสิ่งหน่ึงว่ิงวนไปวนมา 
สิ่งนั้นคือจิตหรือเปลาคะ อารมณที่เกิดเกิดจากอะไร จะแกไข
อยางไร 

๖. ขณะน่ังสมาธิอยูเกิดหลุดคําบริกรรมไปอยูในความ
วาง จะกําหนดดูรางกายท่ีกระทบพ้ืนมันก็ไมมี ไมรู สึกไมมีวาง 
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ตัวตน เลยบริกรรมตามจริงวา ไมมีหนอๆ วางหนอๆๆๆ สักพัก
เหมือนวิญญาณจะออกจากราง มันมีควันๆ ลอยข้ึนทางศีรษะ 
ตอนนั้นใจกระตุกแลวดึงกลุมควันนั้นกลับมา หนูเขาใจวา
สมาธิมากไป หนูไมไดอยากไดฌาน (หนูตั้งใจปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน เพื่อหลุดพน) เรียนถามวาหนูเขาใจถูกตองไหม 
อารมณอยางน้ีเรียกอะไร จะแกไขอยางไร ใหถูก 

๗. ในการนั่งสมาธิเมื่อเกิดจิตน่ิงๆไป คําบริกรรมวา วาง
หนอๆๆ ควรใชหรือไม ถาไมควร เราจะทําอยางไรไดบาง
จะกําหนดวาอะไร เพราะรูสึกเหมือนมีแตวาง 

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงในความเมตตาของ
อาจารย ทุกครั้งที่หนูไดรับคําตอบชวยใหหนูมั่นใจมากขึ้น
วาจะเดินไปโดยไมหลงทาง เมื่อมีผูรูจริงแนะนําคะ 

คําตอบ
(๑) ผู ที่พัฒนาจิตจนมีกําลังของสติ และมีกําลังของ

ปญญาเห็นแจงกลาแข็งแลว ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ยอมหมดไปจากใจ ฉะนั้น พึงดูตัวเอง แกปญหาที่ตัวเอง
ดวยการเรงทําความเพียรปฏิบัติธรรมใหมากขึ้น ปฏิบัติธรรม
ทุกครั้งที่นึกได ปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่วางจากงานท่ีทําใหกับ
สังคม แลวปญหาท่ีถามไป จึงจะหมดไปได 

(๒) ตางๆ ที่บอกเลาไปน้ันคือ กิเลส ผูท่ีปฏิบัติธรรม
จนมีสติและมีปญญาเห็นแจงเกิดข้ึน เรียกผูนั้นวา กําลังเดินอยู
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บนทางมรรค โอกาสพบกับกิเลสตางๆ จึงเกิดขึ้น เพื่อให
ปญญาไดแกไข 

(๓) การสงจิตออกนอกตัว เปนการปฏิบัติธรรมที่ผิดทาง 
ถือวา เปนการเพ่ิมทุกขใหกับตัวเอง ตรงกันขาม ผูรูสงจิตเขา
มาดูตัวเอง เพงโทษตัวเอง จึงจะทําใหทุกขหมดไปได 

ดังน้ัน ผูถามปญหาตองแกไขตัวเองใหถูกตรง แลวปญหา
ตางๆ จึงจะหมดไป 

(๔) ผูที่พัฒนาจิตจนมีกําลังของสติกลาแข็ง และมีกําลัง
ของปญญาเห็นแจงกลาแข็งไดแลว อกุศลจิต คือ การคิด
ปรามาสผูอื่น ยอมไมเกิดขึ้น 

(๕) ผูเห็นจิตยอมเอาจิตไปผูกติดเปนทาสกับสิ่งที่ถูกเห็น 
จะแกปญหาเร่ืองน้ีได ตองพัฒนาจิตดวยการปฏิบัติธรรมให
ถูกตรง ปฏิบัติธรรมทุกครั้งท่ีนึกได ทุกครั้งที่วางจากงานของ
สังคม 

(๖) ผิดครับ ถือวาปฏิบัติธรรมผิดทาง ผูปรารถนาความ
เจริญในธรรมะของพระพุทธองค ตองเอาจิตจดจออยูกับ
อิริยาบถที่เปนปจจุบันขณะ หรือไมสงจิตออกนอกกายนั่นเอง 

(๗) เมื่อจิตนิ่งตองบริกรรมวา “นิ่งหนอๆๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ 
เมื่อจิตวางตองบริกรรมวา “วางหนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกวา
อาการที่เกิดขึ้นจะดับไป แลวจึงดึงจิตกลับมาสูองคภาวนาเดิม
ที่ทําอยู 
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ผูที่ปฏิบัติธรรมแลวมีจิตเขาถึงธรรมท่ีปฏิบัติ ตองเอาศีล
ที่ไมขาด ไมทะลุ และบริสุทธิ์ ลงคุมใหถึงใจ แลวสมาธิยอม
เกิดข้ึนกับจิตไดงาย และผูมีจิตต้ังมั่นเปนสมาธิ ยอมพัฒนา
ไปสูการเกิดของปญญาเห็นแจงได 

๓๗. ปฏิบัติอยางไหนดี

คําถาม
สวัสดีครับอาจารยที่เคารพ 
กระผมมีคําถามถามอาจารยดังนี้ 
๑. กระผมเคยไดอานกระทูกอนหนานี ้เกีย่วกบัลกูประคาํ

กับการฝกสมาธิ ที่วาหายใจเขา-ออกหน่ึงครั้งดึง ลูกประคํา
หนึ่งลูก ทําไปเรื่อยๆ ทําทุกครั้งที่วางจากงาน ทําทุกครั้งที่
นึกได ทําไปจนตายแลวจะดีเอง อยากทราบวาจะนําจิตตามดู
ที่ลมหายใจ หรือตามดูที่การใชมือเคล่ือนลูกประคํา หรือควร
ทําอยางไรดีครับ 

๒. ถาหากจะเปล่ียนคําบรกิรรมจากพุทโธ เปนคาํบรกิรรม
เเบบมหายานไดไหมครับ เชน นํา-หายใจเขา/โม-หายใจออก/
อา/มี/ทอ/ฝอ เพื่อกํากับลมหายใจเขาออก สามารถทําเเบบนี้
ไดไหมครับ 

๓. บุญจากการไถถามผู รู ผานเนท มีมากเทากับการ
ไตถามโดยตรงไหมครับ 
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๔. การกลาวขอบคุณผูอื่น หรือผูอื่นกลาวขอบคุณเรา 
การกระทําเชนน้ีจะไดบุญหรือไมครับ 

ขอบคุณครับ 

คําตอบ
(๑) การดึงลกูประคําและการใชจติตามดูลมหายใจ อยางใด

ประพฤติแลวทําใหจิตตั้งม่ันเปนสมาธิไดเร็วกวา ตั้งม่ันเปน
สมาธิไดลึกกวา ควรเลือกทําอยางนั้นเพียงอยางเดียว ก็เขาถึง
ธรรมที่ปฏิบัติไดแลว 

(๒) คําบริกรรมใด เม่ือนํามาใชแลว ทําใหจิตเปนสมาธิ
ไดงาย ควรใชคําบริกรรมนั้นมาเปนองคภาวนาได 

(๓) คําถามใด ถามแลวเกิดเปนความรู เห็น เขาใจ ไดถูก
ตรงตามธรรม ถือวาบุญไดเกิดข้ึนแลวกับผูถามปญหา 

(๔) ผูกลาวคําขอบคุณ ยอมไดบุญครับ 

๓๘. ชวยตัวเองใหไดกอน

คําถาม
กราบเรียนทาน ดร.สนอง 
หนูมีเรื่องจะรบกวนถามทานดังนี้คะ แมหนูไมสบายเปน

โรคมะเร็ง ตัวหนูไดเดินทางไปพบชายทานหนึ่งที่ลําพูน ที่
สามารถดูกรรมไดวา ชาติที่แลวแมหนูไปทําอะไรกับใครไว
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แลวเขาก็ใหรายชื่อมา หนูก็ไปตามหาจนไดมาดวยความยาก
ลําบาก แลวแมก็นําธูปเทียนแพมาขอขมากับเจากรรมนายเวร 
ทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและที่ไดตายไปแลว และมาเกิดใหมโดยที่เขา
ก็บอกชื่อมาวาเปนใครบาง แตวามีอยูคนหนึ่งเขาไมใหพบคะ 
ก็เลยทําไดไมครบ แตหนูทําทุกอยางใหดีที่สุด ไมวาจะยาก
แคไหนคะ เพื่อที่หนูจะไดไมเสียใจภายหลัง วาทําไมตอนนั้น
หนูไมทําอยางน้ันอยางนี้ 

จนตอนหลัง หนูไดกราบเรียนทานพระอาจารยองคหนึ่ง
วา โปรดชวยแมหนูดวย ทานก็ไดใหสติวา กอนจะชวยแมให
ชวยตัวเองกอน ใหทําใจใหไดกอน เวลาจะไปเยี่ยมแมก็อยา
รองไหใหแมเห็น ใหชวนแมคุยเรื่องธรรมะ เปดซีดีธรรมะให
แมฟง ชวงน้ันหนูก็พยายามพาแมไปทําบุญบอยมากคะ เปด
ธรรมะใหแมฟง เปดเพลงสวดมนตใหแมฟง จนคืนสุดทายหนู
ก็ชวนแมทําบุญ โดยการบอกวาสิ้นเดือนพฤษภาคม หนูจะไป
ทําบุญกับหลวงตามหาบัวที่อุดร แมจะฝากทําบุญไหม แมก็
บอกวาฝากแลว หนูก็เอาเงินใหแมอนุโมทนาแลวประมาณ
๕ ทุมกวา แมหนูก็เริ่มกระสับกระสาย หนูก็พูดขางๆ หูแมวา 
พุทโธ พุทโธ ตลอดคะ แลวแมก็สงบข้ึนพอประมาณตี ๒
แมก็พูดออกมาวาองคไหนก็ได แลวแมก็พูดชื่อทานหลวงตา
มหาบัว ออกมา ๒ ครั้งคะ ซึ่งกอนหนานั้นหนูก็ไดอธิษฐาน
ถึงหลวงตาวาขอใหทานไดโปรดชวยแมหนูใหไปสูสุคติดวยคะ 
แลวพอตอนใกลๆ เชา แมก็พูดอีกวาเอา นํ้าตาลทราย ขาวสาร 
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นํ้า หนูก็ถามวาเอามาทําอะไร เอามาใสบาตรเหรอ แมก็พยัก
หนาคะ หนูก็เลยใหนองชายไปรับพระมาที่บาน แตวาพระยัง
ไมตื่นคะ เพราะตอนนั้นเพิ่งจะตี ๔ คะ อีกสักครึ่งช่ัวโมงก็ไป
รับมาใหมคะ แมก็ไดใสบาตรดวยคะ แลวลมหายใจแมก็คอยๆ
เบาลง จนหลับไปในตอนเชาคะ 

คําถามคะ 
• หนูจะเขาไปมีสวนรวมในกรรมของแมดวยใชหรือ

ไมคะ 

• แลวตอนนี้แมหนูไปอยูที่ไหนแลวคะ ถึงแมแมจะตาย
ไปปกวาๆ แลว หนูกย็งัคิดถงึแมอยูคะ และทาํบุญและสวดมนต
ใหแมตลอดคะ แลวตอนที่หนูไปทําบุญที่วัดปาบานตาด หนูก็
ไปอธิษฐานกับพระประธานวา หนูอยากรูวาแมจะไดรับบุญไหม 
แลวตอนนั่งรถกลับ หนูก็เคลิ้มหลับไป แลวฝนวาแมมาบอกวา 
“อึม เขาไดรับบุญนะ” หลังจากที่แมตายไป หนูก็รูสึกวา ชีวิต
คนเรามันไมแนนอน แตที่แนนอนคือความตาย หนูก็เลยตั้งใจ
ถือศีลหา และสวดมนตทุกคืน ถาวางจะน่ังสมาธิดวย มีอยู
วันหน่ึง หนูสวดมนตแลวก็เขานอนตามปกติ แตวายังไมหลับ 
หนูรูสึกวา ตัวหนูมันมีอะไรเหมือนเปนกอนๆ มาลอยอยูขางบน
ตัวหนูคะ แตหนูก็ไมไดตกใจคะ ก็ดูมันไปเฉยๆ แลวมันก็หาย
ไปคะ แลวอีกวันหนึ่งหนูนั่งสมาธิ โดยการตามลมหายใจเขา
ออกสัก ๑๐ นาทีคะ แลวก็เห็นเปนลําแสงเล็กๆ พาหนูไป
ขางหนา หนูก็รูเฉยๆ คะ แตพอวันรุงข้ึนหนูนั่ง คราวนี้ลําแสง
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มันเปนทอใหญๆ แลวเหมือนเขาจะพาหนูดําด่ิงลงไป หนูตกใจ
กลัว หนูก็เลยทองพุทโธ พุทโธ ๓-๔ คร้ังก็ไมหาย หนูก็มีสติ
ระลึกรูวา เรานั่งสมาธิอยูก็ยังไมหายคะ หนูก็เลยอธิษฐาน
ขอออกจากสมาธิกับพระพุทธเจาคะ คราวน้ีแสงมันก็คอยๆ
หายไปคะ หนูก็เลยกลัวไมกลานั่งอีก แลวหนูก็ไปเรียนท่ีวัด
มหาธาตุฯ ก็ไมมีอะไรคะ พอกลับมานั่งเองท่ีบานตอนแรก
ก็มีเวทนาคะ หนูก็มีสติวาตอนนี้เวทนาเกิด หนูปวดหนอๆๆๆ
พอมีความคิดแวปเขามา หนูก็คิดหนอๆๆๆ แลวก็หายไป
พอน่ังไปไดสักเกือบช่ัวโมง คราวน้ีตัวหนูมันเหมือนใหญๆๆๆๆ 
ออกไปเร่ือยๆๆๆๆๆ แลวก็กลับมาเล็กจนเหมือนไมมีตัวหนู
เลยคะ หนูก็กลัวอีกคะ หนูก็เลยแผเมตตาแลว รีบออกจาก
สมาธิเลยคะ 

คําถามคะ 
• หนูอยากทราบวาหนูปฏิบัติมาถูกทางไหมคะ แลวที่

มันเกิดขึ้นกับหนู เรียกวาอะไรคะ 

• ทําอยางไรความกลัวมันถึงจะหายไปคะ หนูยังไมคอย
กลาอธิษฐานแบบธรรมะอยูฟากตาย เพราะลูกหนูยังเล็ก
อยูคะ ยังตองดูแลเขาอยูคะ 

•  แลวถาหนูไมมีเวลานั่งสมาธิ แตวาเวลาทํางาน หนู
ใชวิธีเจริญสติในชีวิตประจําวันไปกอนไดไหมคะ 

กราบขอบพระคุณทาน ดร.สนองคะ 
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คําตอบ
ใช … . เขาไปมีสวนรวมในกุศลกรรมของแมดวย 

• จิตวิญญาณของแมจะโคจรไปเกิดในภพภูมิใด ยัง
ไมสําคัญเทากับการอุทิศบุญกุศลใหกับผู ลวงลับ ซึ่งลูกที่ดี
ตองประพฤติ 

การระลึกถึงความตาย (มรณสติ) อยูเสมอ ทําใหผูระลึก
มีความไมประมาท (สติ) ในการดําเนินชีวิต 

•  ที่บอกเลาไปตองกําหนดทุกครั้งที่ผัสสะเกิดขึ้นกับจิต 
กําหนดจนกระทั่งผัสสะหายไปและสติยอมเกิดข้ึน 

•  ผูใดประสงคใหความกลัวหายไป ผูนั้นตองพัฒนาจิต
ใหเกดิปญญาเห็นแจงในส่ิงทีก่ลวั แลวความกลัวจงึจะหายไปได 

•  เมือ่วางจากการทาํงานใหกบัสงัคมแลว บคุคลสามารถ
เจริญสติในชีวิตประจําวันได 

๓๙. ชอบเพศเดียวกัน

คําถาม
รักเพศเดียวกันผิดไหม และจะหามใจ วางตัวอยางไรกับ

เพื่อน จึงถูกตองสมควร 
โดยพ้ืนฐานเปนหญิง ปกติหาวๆเล็กนอย ไมเคยมี

เรื่องชอบหญิงแบบนี้ เคยชอบผูชาย ตอนนี้ทํางานแลวคะ
ขาพเจาสงสัยมากคือไดรู จักเพ่ือนหญิงคนหน่ึง บังเอิญ
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เปนเพ่ือนคุย ถูกชะตาบอกไมถูก ความรูสึกเหมือนเปนมิตรแท
อยางมาก ดูเขาเปนหวงใยเราดีมากคะ ตอนแรกคิดเปนเพื่อน
ปกติไมนึกอะไร พอนานไปทําไมใจตัวเองเร่ิมไปอยูกับเพ่ือน
คนน้ีคะ จนบางคร้ังกลัวใจตัวเองวาจะเปนทอมชอบเพ่ือน
หญิงคนน้ีหรือ รูสึกวาคิดถึงเพ่ือนคนน้ีตลอดทุกวัน ไมเคย
รูสึกอยางน้ีมากอนกับใครเลย อยูใกลแลวรูสึกหวิวๆคะ แบบน้ี
เราเคยทํากรรมรวมกับเขาไวหรือเปลาไมรู  ทําอะไรก็นึก
ตรงกัน ทั้งๆ เคยมีเพื่อนหญิงสนิทหลายคน ก็ไมรูสึกแบบน้ีคะ 

ตอนน้ีขาพเจากําลังเริ่มหัดน่ังสมาธิ และศึกษาพระธรรม 
สาเหตุมาจากตองการสงบใจ ไมฟุงซาน ไมใหทุกขเพราะนึกถึง
เพื่อนคนน้ี แตก็ดีขึ้นบางแตยังไมหมดคะ แตคิดในใจวาถา
ไมเจอเพ่ือนคนนี้ เราอาจจะไมเขามาศึกษาพระธรรมเลยก็ได 

ตอนนี้ขาพเจาพยายามคิดในใจวา มันเปนราคะ อยาไป
ยึดติดเขา เปนเพียงเพ่ือนรวมโลกเทานั้น ถาเรารักใครอยาง
แทจริง หามหวังผลตอบแทน เหมือนแมรักลูก 

ซึ่งตอนน้ีขาพเจากําลังทําอยู คิดวาเราเจอเขาชาตินี้
ชาติเดียวเทาน้ัน มีสิ่งดีๆ ก็ทําใหแตไมหวังผลตอบแทน ถือวา
เราไดชดใชกรรม ชาติตอไปจะไดเปนอิสระกัน ไมตองมา
ทรมานเร่ืองแบบนี้และ ตั้งใจปฏิบัติธรรมใหพนทุกข 

๑. ลองคิดแบบขางบน แตยังทําไมไดสักทีคะ อาจารย
โปรดแนะแนวทางทําอยางไร ไมใหคิดชอบแบบนี้ จะปฏิบัติตัว
และแกกรรมอยางไรคะ 
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๒. เราควรเปนเพื่อนกับเขาตอหรือไมอยางไรคะ 
๓. ทําอยางไรถาไดเกิดมาเปนมนุษย ไมใหมีความรูสึก

แบบนี้ 
๔. ทําตัวอยางไรปฏิบัติเปนเพื่อนแทปกติ มิตรที่ดีตอกัน 

คําตอบ
คนที่ชอบเพศเดียวกัน เพราะอดีตเคยทํากรรมรวมกันมา 

เมื่อเหตุปจจัยลงตัว ใหทั้งสองโคจรมาพบกัน ความสัมพันธ
ซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้น 

(๑) ตองเอากายคตาสติมาเปนองคบริกรรม จนจิตเขาถึง
ความสงบเปนสมาธิ แลวเกิดปญญาเห็นแจงในรูปขันธได
เมื่อใด ปญหาที่บอกเลาไปจึงจะหมดไป 

(๒) ควรเปนกัลยาณมิตรตอกัน แลวการประพฤติทุศีล
ไรธรรม จะไมเกิดขึ้น 

(๓) ประสงคเปนมนุษยที่ไมมีความรูสึกแบบที่บอกเลาไป 
ตองพัฒนาจิตใหเปนอิสระจากกามราคะไดเม่ือใด ปญหายอม
หมดไปเมื่อนั้น 

(๔) ปรารถนาทําตัวเปนมิตรท่ีดีตอกันตอง
ก. เมื่อเพื่อนจะทําความชั่วเสียหาย ตองคอยตักเตือน

หามปรามไว
ข. ชักชวน แนะนําเพื่อนใหตั้งอยูในความดี
ค. ใหไดยิน ไดฟง สิ่งดีงามท่ีไมเคยไดยิน ไดฟงมากอน
ง. บอกทางสุขทางสวรรคใหเพื่อน
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๔๐. อธิษฐานเอากิเลส

คําถาม
เรียนอาจารยสนอง ที่เคารพเปนอยางสูงครับ 
รบกวนขอความรูจากอาจารยสักนิดนะครับ 
๑. หากเราปฏิบัติธรรมโดยการภาวนาหรือน่ังสมาธิ

แลวอธิษฐานขอใหความเจริญในอาชีพการงานบังเกิดแกเรา 
จัดวาเปนการทําเหตุตรงหรือไมครับ แลวอธิษฐานใหมีความ
เจริญในงานหรือในทรัพย จัดเปนกิเลสหรือไมครับ ควรต้ังจิต
อยางไรดี? 

๒.  การโอนเงินทําบุญผานทางธนาคาร เพื่อการสราง
วหิารทาน หรอืเพือ่ถวายบชูาแดพระสงฆในการสรางเสนาสนะ
ตางๆ นั้น อานิสงสที่ไดกลับมาเปนแบบไหนครับ แตกตางจาก
การไปถวายดวยตนเองอยางไร รบกวนอาจารยยกตัวอยาง
ดวยครับ 

ขอกราบขอขมาแดทานอาจารยดวยครับ หากไดทําสิ่งใด
ลวงเกินไป 

ขอใหอาจารยมีสุขภาพยืนยาวเปนที่พึ่งของผูคนท้ังหลาย
ตอไปนานๆ ครับ 
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คําตอบ
(๑) เหตตุรงของการน่ังสมาธิ คอื จติมกีาํลงัของสติเพิม่ขึน้ 

อารมณปรงุแตงของจิตจะลดลง ผูใดปรารถนาใหอาชีพการงาน
ประสบความสําเร็จ และเจริญรุ งเรือง ตองทําเหตุใหตรง
อยางนอยสามอยาง คือ

ก. เลอืกทําแตงานดี (ไมผดิกฎหมาย ไมผิดศลี ไมผดิธรรม)
ข.  ใชอิทธิบาท ๔ สนับสนุนการทํางาน
ค.  รูคุณและตอบแทนคุณตอผูมีอุปการะ เชน กตัญู

ตอบิดามารดา กตัญู ตอผูทํางานใหตน กตัญู ตอผูมาใช
บริการ กตัญู ตอแผนดินเกิด 

การอธษิฐานใหมคีวามเจรญิในอาชพีการงาน และอธษิฐาน
ใหมีทรัพย ถือวาเปนกิเลสสําหรับผูปรารถนานําชีวิตสูความ
พนทุกข 

(๒) การโอนเงิน เพื่อสรางวิหารทาน หรือสรางเสนาสนะ 
และการนําเงินไปถวายดวยตัวเอง ไดอานิสงสเหมือนกันคือ 
เขาถึงสวรรคสมบัติ แตจะไดบุญมากหรือนอยขึ้นอยูกับ ปติที่
เกิดขึ้น หลังจากถวายทานแลว เชน นําเงินไปถวาย ดวย
ตัวเอง แลวเกิดปติมากกวาการโอนเงินถวาย การถวายเงิน
ดวยตัวเองยอมไดบุญมากกวา 
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๔๑. วัดไหนดี

คําถาม
กราบเรียนอาจารยสนองครับ 
ผมรบกวนอาจารยชวยแนะนําวัดในจังหวัดนนทบุรี ที่ผม

จะสามารถรวมทําบุญไดอยางสะดวกใจดวยครับ ผมขอ
ขอบคุณในความอุตสาหะของอาจารย ที่ไดเผยแพรธรรมะ
มาอยางตอเนื่อง ผมเปนคนหนึ่งที่ได รับประโยชน จาก
ธรรมะบรรยายของอาจารยเปนอยางมาก จนทําใหชีวิตผม 
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นอยางเห็นไดชัด เพราะผมเขาใจ
และสามารถปฏิบัติตนได ตรงตามธรรมมากข้ึน และจะ
พยายามรักษาศีล ๕ ใหสมบูรณ ถึงแมวาจะยังไมสมบูรณ
ในขณะนี้ก็ตาม ทุกเชาผมจะสวดมนตมหาสมัยสูตร และ
พระปริตร และแผเมตตาทุกครั้ง ตามที่อาจารยแนะนํา โดย
ผมไดเอยชื่ออาจารยทุกครั้ง เพราะตองการใหอาจารย มีอายุ
ที่ยืนยาว และสุขภาพแข็งแรง เพื่อชวยใหความกระจาง 
และชวยใหผมและครอบครัว ไดทําตนใหตรงกับธรรมะของ
พระพุทธเจามากข้ึนครับ 

กราบขอบพระคุณดวยความเคารพอยางสูง 
สุทธิศักดิ์ 
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คําตอบ
 แนะนําวัดสังฆทาน วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี 

๔๒. เห็นผิด หรือเห็นถูก

คําถาม
เรียนอาจารยสนองที่เคารพ 
การท่ีเรารูเทาทันส่ิงตางๆ ที่เกิดข้ึน แลวระลึกเสมอวา

มันเปนไปตามกฎของธรรมชาติ หรือตามกฎไตรลักษณ
มันเกิด เราก็พิจารณารูอยูเรารูดวยสติ เราเลยไมแสดงอาการ
ที่เสียใจฟูมฟาย หรือโวยวายอยางไรสติ แตเรากลับถูก
มองวาเปนคนไรความรูสึก ไมใสใจในความทุกขของคนอื่น 

แตสิ่งที่เราทําเพราะคิดวาปญหา มันเกิดขึ้นแลวทําไม
เราไมใชเวลา ที่มานั่งฟูมฟายอยางไรสตินี้มาพิจารณาหา
ทางออก ทําไมตองไปน่ังเสียใจกับอดีตท่ีมันแกไขอะไรไมได
แลว ทําไมเขาไมเลือก ที่คิดถึงปจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลง
ใหดีขึ้นได... พอเราบอกวาเราคิดยังไงเพื่อนก็วาเราวาเพื่อนคิด
ไมเปน เลยเขาใจผิดไปกันใหญ เพราะฉะนั้นเวลาทําอะไร เลย
ไมกลาบอกวาเราคิดยังไง เพราะคิดวาพูดไปเพื่อนก็คงไม
เขาใจ ดีไมดีเรื่องจะไปกันใหญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําไดคือ
เงียบ และเออ-ออตามเพ่ือนไป เราเองก็อยากใหคนที่จะ
เขาใจเรา แตคนท่ีจะเขากันก็ตองเปนคนที่ชอบศึกษาธรรมะ
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เหมือนกัน แตครั้นจะหาเพ่ือนท่ีชอบศึกษา และปฏิบัติธรรม
แบบจริงจังนั้นหายากเหลือเกิน 

หนูเคยมีโอกาสไดไปฟงบรรยายของอาจารยสนอง ตอน
ที่อาจารยมาบรรยายที่มหาวิทยาลัย ก็ดีใจท่ีจะมีโอกาสไดฟง
แบบสดๆ สักครั้ง เลยชวนเพื่อนไปพอบอกวาเป นการ
บรรยาย พูดเกี่ยวกับการใชชีวิตกับธรรมะ.. กลับไมมีใคร
สนใจบอกวาคงจะไปนั่งหลับ ตอนแรกก็เกือบจะไมไปแลว
เพราะไมมีเพ่ือน แตสุดทายก็คิดวาคงจะหาโอกาสแบบนี้
ไดยาก ไปคนเดียวก็ได เลยไดมีโอกาสเขาไปฟงคะ ก็ไม
ผิดหวังเพราะไดธรรมะดีๆ เพิ่มขึ้นอีกเยอะคะ จึงขอขอบ
พระคุณอาจารยสนอง เปนอยางสูงสําหรับธรรมะและขอคิด
ดีๆ ที่อาจารยถายทอดให 

แตตอนนี้สับสนวา สิ่งท่ีเราทํานั้นถูกหรือเปลา เราก็
มั่นใจนะวาเราปกติ มีสติสัมปชัญญะดีทุกอยาง แตหลายคน
ชอบบอกวาเราคิดอะไรแปลกๆ บาหรือเปลา เพราะไมใช
เพียงกับเพื่อนเกือบทุกคนที่เรารูจัก เขาไมชอบศึกษาธรรมะ
เลยเหตุผลก็เหมือนกันหมดคือไมมีเวลา 

ดวยความเคารพอยางสูง 
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คําตอบ
มนุษยมีศักยภาพในการพัฒนาความรูหรือปญญาอยูสาม

ระดับ 
ทางโลกนิยมพัฒนาความรูจากการฟง การอาน (สุตมย-

ปญญา) และพัฒนาความรูจากการวิเคราะหวิจัย (จินตามย-
ปญญา) ซึ่งความรูทั้งสองประเภทน้ีสามารถรู เห็น เขาใจ
ความจริงชั่วคราว (สภาวสัจจะ) และเปนความจริงที่ระบบ
ประสาทสามารถสัมผัสได 

คนจํานวนนอยนิยมพัฒนาจิต จนเกิดความรูขั้นสูงสุด
(ภาวนามยปญญา) ซึง่จติทีพ่ฒันาดแีลวเทานัน้สามารถสมัผสัได 
และเปนความจริงแท (ปรมัตถสัจจะ) ที่ไมเนื่องดวยกาลเวลา 

บุคคลจะพูดคุยกันรู เรื่องหรือเห็นพองตองกัน ตองมี
ปญญาเสมอกัน คนจํานวนมากทางโลกจึงมองคนมีปญญา
สูงสุดเปนคนเพ้ียน ดังน้ัน เม่ือเห็นแตกตางตองฟงแลวน่ิง
ดูตัวเองใหออก หากเราเพ้ียนแลวทําใหชีวิตของเราดีขึ้น
จงเพ้ียนตอไป คนเพี้ยนมีจิตเปนอิสระจากโลกธรรม อิสระจาก
วัตถุ อิสระจากความทุกขจร (ไมสมหวัง เจ็บปวย) จงเพี้ยน
ตอไป เรามีชีวิตเปนของตัวเอง ตองบริหารจัดการชีวิตดวย
ตัวเอง คนเห็นผิด (ไมเพ้ียน) ยอมเขาไปกาวลวงในชีวิตของ
ผูอื่น เมื่อถึงวาระที่ตองทิ้งขันธลาโลก คนเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) 
ยอมนําพาชีวิตไปเกิดเปนสัตวอยูในอบายภูมิ ตรงกันขาม
คนเพ้ียน (สัมมาทิฏฐิ) ยอมนําพาชีวิตไปสูสุคติภูมิ จริงแท
แนนอน 

ู
ยอ
คน
แน
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๔๓. คนชอบฝน

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพคะ 
เคยเรยีนถามทานอาจารยมาครัง้หนึง่แลวเมือ่หลายเดอืน

กอน ตอนน้ีหนูมีคําถามท่ียังไมแนใจวาตัวหนูเองปฏิบัติมา
ถูกทางหรือไมคะ 

ณ ขณะปจจุบันนี้หนูพยายามกําหนดทุกขณะจิต เกือบ
ตลอดทั้งวันจะกิน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะพูด จะฟง แมแต
ความฝนตัวเองก็ยังกําหนด ถาไมกําหนดความฝนนั้นจะกลับ
มาอีกตอกันเปนเรื่องราวเลย แตพอกําหนดรูของเหตุและผล
ของมันแลวมันก็ดับไปเอง ไมกลับมาอีก หนูอยากรูวาทําไม
บางคร้ัง ความฝนที่เคยฝนมาแลวมันกลับมาฝนอีก และ
ตอจากสิง่ทีฝ่นมาแลว และชวงหลงัๆ มานีม้คีวามรูสกึวาตวัเอง
ฝนเยอะมากเปนระยะเวลา ๒-๓ วันติดๆ กัน แลวก็หายไป
ชวงหนึ่ง แลวกลับมาอีก แตจะเริ่มรูสึกวาตัวเองฝนหลังจาก
นอนหลับไปแลว ๓ ชั่วโมง หลังจากน้ันจะฝนแบบปนไปหมด
เลย (ชวงหลัง ๖ โมงเชาไป) แตชวง ตี ๓-๖ โมงเชาไมคอยฝน
ถาฝนก็จะเปนจริง โดยปกติหนูเขานอนตี ๓ ตื่น ๙ โมงเชา
แลวถาวันไหนไมคอยพูด สิ่งที่เอาไปฝนคือเรื่องที่เราคิด
ระหวางวัน และดูเหมือนวามันคือตัวเราปจจุบันนี้ ฝนปนกันไป
หมดเลยคะ แลวหนูจะแกไขไดอยางไรคะ 
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ชวงหลังมาน้ีหนูกินนอยกินขาวเพียงม้ือเดียว โดยท่ีไมกิน
ของคบเคี้ยวระหวางวันเลย ดื่มเฉพาะนํ้าเปนระยะเวลา ๑ ป 
มาแลวหนูก็ดูรางกายตัวเองวามันจะปวยไหม แตก็ไมเปนไร
ไมเปนโรคกระเพาะอาหาร และก็ไมเจ็บไข พูดนอยมากเบ่ือ
ที่จะพูดคุย บางคร้ังก็รูวาคนท่ีพูดคุยกับเขาๆ จะพูดอะไรตอ 
เลยเบื่อ 

หนูพึ่งไปฟงธรรมที่ ม.ช.มาเมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๕
หนูแปลกใจวาทําไมตอนชวงท่ีมีการสอบอารมณของผูอื่น
หนูรูวาคําถามบางคําถาม ที่คนอ่ืนถามไปหนูรูคําตอบ วาพระ
ที่สอบอารมณจะตอบวาอะไร หนูอยากถามวาหนูเอาจิตสง
ออกนอกหรือไมคะ เพราะชวงที่หนูฟงธรรมบรรยาย หนูก็
กําหนดไปดวย แตมันรู เองคะ บางคําถามท่ีหนูสงสัย ก็ดู
เหมือนมีคําตอบใหโดยอัตโนมัติมันรูเอง หรือบางครั้งพระทาน
ตอบในสิ่งที่หนูสงสัยคะ หนูก็ไมแนใจวา หนูเอาจิตสงออก
มากไปหรือเปลาคะ หรือวาปรุงแตงเอาเองคะ 

เกี่ยวกับคําบริกรรมคะ บางครั้งมีความรูสึกวาถาเรา
ตามดูจิตตัวเอง โดยการกําหนดคําบริกรรมทุกๆ ครั้ง ดูเหมือน
วามันจะชากวาจิตมันรับรู ไปแลวคะ อยางเชน เคี้ยวหนอ
เดินหนอ ขยับหนอ พวกอายตนะ ทั้ง ๖ ทางกาย ตา หู จมูก 
ลิ้น ใจ วาจา มันรูอยูแลว เราจําเปนตองกําหนดทุกๆ ครั้ง
ไหมคะ 
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สุดทายนี้ถอยคําวาจาใดที่พิมพไปแลวไมเหมาะไมควร
หนูก็อโหสิกรรมดวยคะ 

ดวยความเคารพอยางสูง 

คําตอบ
คนที่พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนมีกําลังของสติกลาแข็ง

แลว นอนหลับยอมไมฝน เหตุที่ฝนตอเนื่องเพราะจิตขาดสติ
อยางตอเนื่อง ดังน้ันปญหาท่ีถามจะหมดไป เมื่อเอาศีลอยาง
นอยหาขอคุมใหถึงใจ และใชอานาปานสติ หรืออยางใดอยาง
หน่ึงในอรูป ๔ มาเปนองคบริกรรม บริกรรมทุกคร้ังท่ีนึกได 
บริกรรมทุกครั้งที่วางจากงานภายนอก 

การฟงธรรมท่ีดีตองสงจิตออกไปรับเสียง แลวนําเสียงท่ี
ไดยินไดฟง มาพิจารณาโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) วาเสียง
ที่ไดยินไดฟงนั้น ถูกตรงตามความเปนจริงหรือไม เมื่อรูแลว
จิตตองปลอยวางเสียง แลวปญญาเห็นแจงจึงจะเกิดขึ้น

๔๔. ปรับเหตุใหตรง

คําถาม
เรืยน ดร.สนอง กระผมขอกราบเรียนถามดังนี้ 
๑. คิดวาเขาใจในธรรมตามตํารา แตใจไมยอมรับ ทํา

อยางไรดี ฟงเทปธรรมะบอยก็เทานั้น ยังกลัวตายอยูดี 
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๒. จิตมันปรามาส พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มา ๙ ป
แลว แกไมหาย มันขึ้นใจย่ิงกวาพุทโธเสียอีก ทรมานมาก 
พยายามคิดวาไมใชเราคิด ไมสนใจก็ไมหาย ใจมันสูกันภายใน 
จนเปนคนสมาธิสั้น ขี้ลืม ขี้กลัว ตกใจงาย จะแกอยางไรดี
ครับ หรือไมตองแก หรือตองแก 

คําตอบ
(๑) หนึ่งในกาลามสูตร พระพุทธโคดมไดสอนชาวกาลามะ

มิใหปลงใจเชื่อดวยการอางตําราหรือคัมภีร ผูใดพัฒนาจิต
(สมถภาวนา) จนเขาถึงอภิญญา ๕ ได และพัฒนาจิต (วิปสสนา
ภาวนา) จนเขาถึงปญญาเห็นแจงได ผูนั้นสามารถคัดกรอง
ความไมจริงออกจากความจริงแทได แลวเมื่อนั้น กาลามสูตร
ยอมมีความศักดิ์สิทธิ์ 

ฟงธรรมบอยๆ แลวยังกลัวตาย แสดงวายังเขาไมถึง
ธรรมที่ฟง ผูใดประสงคพัฒนาจิตใหเขาถึงธรรม ตองปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขา (ศีล – สมาธิ - ปญญา) อยางถูกตรง
แลวใชอิทธิบาท ๔ เปนแรงสนับสนุน 

(๒) ผู ใดมีศีลและมีสัจจะคุมใจ ผู นั้นมีกายศักดิ์สิทธิ์
มีจิตศักด์ิสิทธ์ิ ผู มีความศักด์ิสิทธิ์ เม่ือนําตัวเองไปขอขมา
กรรมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความคิดปรามาสของจิตยอมหมดไป .… 
พิสูจนไหม?
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๔๕. หนีบาปไมทัน

คําถาม
เรียน อาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
ผมมีขอสงสัยที่จะเรียนถามอาจารยดังนี้ครับ ผมเปน

คนที่มีจิตใจออนโยน คิดรักษาศีล มีเมตตา ตั้งแตเด็ก ปจจุบัน
ผมประกอบอาชีพสัตวแพทย ดวยอาชีพที่ตองทําปจจุบัน
ผมจึงยังตองทําบาปอยูเรื่อยๆ เคยอยูประจําฟารมเล้ียงสุกร
๗ เดือน แตโชคดีที่ลาออกมา เพราะที่นั่นมีเรื่องใหตองผิดศีล
ขอปานาฯ บอยมาก ปจจบุนัเปนหมอรักษาหมา แมว ทาํมากวา 
๑๐ ปแลว ก็มีเรื่องใหตองทําบาปอยูเรื่อยๆ เชน การทําหมัน
สัตว แตยังดีหนอยที่เลิกใหบริการกําจัดเห็บหมัดแลว 

ยอนระลึกไปในสมยัเรียนสัตวแพทย ยังรูสึกวาไดทําบาป
ไปมาก ไดรับการปลูกฝงใหใชสัตวทดลอง เริ่มตั้งแตสัตวเล็กๆ 
เชน หนู ไก พอเรียนชั้นปสูงๆ ขึ้น ก็ใชสุนัขในการทดลองผาตัด 
สุนัข ๑ ตัว โดนผาต้ังหลายคร้ัง กวาจะไดตาย เชน สัปดาหแรก
ผาตัดชองทองดานลาง แลวรักษาแผล พอสัปดาหที่ ๒ ก็
ผาตัดชองทองดานบน แลวรักษาแผล พอสัปดาหที่ ๓ ก็ผาตัด
เอ็นหัวเขา แลวรักษาแผล พอสัปดาหที่ ๔ ก็ผาตัดควักลูกตา 
แลว put to sleep ปหนึ่งๆ ใชสุนัขทดลองผาตัดแบบน้ี
ตัง้หลายตวัตอนสิติ ๑ กลุม (๔ คน) ปจจบุนัผมมจีติฝกใฝธรรมะ 
ปรารถนาพุทธภูมิ แตยอนคิดไปสมัยเรียนแลวยังรู สึกหดหู
กับบาปที่ทําอยูเลย 

ดหู
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ผมอยากจะรบกวนถามอาจารยสั้นๆ วา ที่ผมตองเกิดมา
เจออยางน้ี เปนเพราะผมปรารถนาพุทธภูมิใชหรือไม 

เรื่องท่ีผมถามสาระอาจจะไมมาก อาจเพียงแคอยากจะรู
ตามกิเลสที่มีเทานั้น หากรบกวนเวลาอาจารยในการตอบ
ปญหาท่ีสําคัญกวาของคนอ่ืนๆ คําถามของผมไมตองตอบ
ก็ไดครับ 

ขอแสดงความเคารพ 

คําตอบ
มนุษยเปนสัตวสังคม จึงจําเปนตองพึ่งสังคม ชีวิตจึง

จะอยูรอดได ดังน้ันผูรูจริงไมทิ้งสังคม ผูรูจริงยังตองทํางาน 
(งานภายนอก) ใหกับสังคม และผูรูจริงยังตองทํางาน (งาน
ภายใน) ใหกับตัวเอง ดวยการประพฤติบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
โดยเฉพาะตองบําเพ็ญจิตตภาวนาอยูเสมอ เพื่อใหตัวเองมี
บุญใหญกวาบาป และมีบุญมากกวาบาป แลวชีวิตจึงจะหนีพน
ผลของบาปไดทัน 

ดงัน้ัน จงระลกึรูอยูแตปจจบุนั แลวทาํเหตใุหตรง (ภาวนา) 
บาปที่ทําแลวในอดีต ยอมตามใหผลไมทัน จงดูตัวอยางของ
องคุลีมาลฆาตัดศีรษะคนมาจํานวนมาก ยังสามารถพัฒนาจิต
ตนเอง หนีพนเวรกรรมเขาสูนิพพานได บาปท่ีเหลือทั้งหมด
ไมสามารถตามใหผลได จึงเปนอโหสิกรรมไป 
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คนที่นําพาชีวิต เดินอยูบนเสนทางพุทธภูมิ ยอมมีชีวิต
ไมราบรื่น มีอุปสรรคขัดขวางการดําเนินชีวิต และมีปญหา
ใหชีวิตตองแกไขอยูเสมอ ผูตอบปญหาไดพบเจอพระนิยต-
โพธิสัตว มีชีวิตยากลําบากกวาผูถามปญหาหลายเทานัก แต
ทานเหลานั้นมิไดทอแทหรือทอถอย ยังคงนําพาชีวิตกาวเดิน
ไปขางหนาอยางมีหลักและมั่นคง

 
๔๖. ทําบุญใหมากกวาบาป

คําถาม
เรียน ดร.สนอง ที่เคารพเปนอยางสูง 
ดิฉันทํางานอยู  ในบริษัทที่ขายอาหารยักษใหญของ

เมืองไทย มีการขายไก ขายหมู ขายกุง ดิฉันไมไดมีสวน
เกี่ยวของกับการฆาสัตว หรือการสงเสริมการขายเพ่ือให
ไดขายมากขึ้นแตอยางใด 

แตดิฉันก็ยังมีความกังวลใจวาการทํางานในบริษัทเชนนี้ 
แลวดิฉันจะผิดศีล ในสวนที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติเอาไววา
หามคาสัตวใหเขาเอาไปฆาหรือไม หรือดิฉันจะมีเศษกรรม
ที่เกิดจากการที่รับเงินเดือนจากบริษัท และรายไดมาจาก
การฆาสัตว เพ่ือเอาไปปรุงเปนอาหารหรือไมคะ 

จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาชวยชี้แนะคะ 
ขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ 

ษัท และรายไดมาจาก
รหรือไมคะ 
วยชี้แนะคะ 
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คําตอบ
จากท่ีบอกเลาไป ยังถือวาผูถามปญหาเขาไปมีสวนรวม

ในกระบวนอกุศลกรรม (บาป) ในระดับปลายแถว 

๔๗. พระมหาเจดีย

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
ผมมีเรื่องที่สงสัยขอรบกวนถามทานอาจารยดังนี้ครับ 
๑. การบริจาคเงินรวมสรางพระมหาเจดียที่สรางเพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเปนสถานที่ใหสาธุชน
มาปฏิบัติธรรม ถือเปนการสรางมหาทานหรือไม ตองบริจาค
ติดตอกัน ๗ วันรึเปลาครับ และการบริจาคน้ีจะเปนสวนใน
การอธิษฐานขอใหไดดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้หรือไมครับ 

๒. ในแตละคืนเราควรแผเมตตาใหใครบางครับ และ
การแผเมตตาใหแกทานยมราช ทาวจตุโลกบาล หรือเทพองค
ใดๆ เหมาะสมหรือไม 

๓. การเลนเกมส ฟงเพลง อานการตูน ถือวาเปนการ
ฝกจิตใหมีความจดจอไดหรือไมครับ หรือเปนความคิดแบบ
กิเลส 

๔. เทาที่ผมไดอานประวัติของพระสงฆผูปฏิบัติดี ทาน
มักจะบอกวาการบวช ใหบวชเพ่ือมุงทําพระนิพพานใหแจง

ไ
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บวชแลวไมควรสึก ผมจึงมีความคิดวาถาจะบวชแลว จึงควร
บวชไปตลอดเพื่อทําพระนิพพานใหแจง (ปจจุบันนี้ผมยังไมเคย
บวชพระครับ ไมวาจะเปนตามประเพณีก็ตาม) 

ผมลองมานกึดูวาถาผมจะบวชตอนนีเ้ลยผมจะเปนอยางไร 
ก็เห็นวาคงจะไมรอดครับ เพราะวาผมหิวบอย และยังคง
ชอบเสียงเพลงอยู โดยจิตมักจะนึกถึงเพลงบอยๆ แคนี้ศีล ๘
ก็ไมครบแลว ผมจึงอยากเรียนถามอาจารยวา เราควรมี
ความคิดหรือความเห็นเก่ียวกับการบวชอยางไรครับ ควร
บวชเมื่อใดและควรมีคุณธรรมใดกอนจะบวชหรือไม 

๕. อาชีพเกษตรกร ปลูกขาว ปลูกพืชผัก ถือเปนสัมมา-
อาชีพหรือไมครับ (อาจจะผิดธรรมใดหรือไมครับ) 

สุดทายน้ี ตั้งแตท่ีผมเร่ิมไดอานและฟงธรรมะท่ีอาจารย
นํามาเผยแพร ผมไดเคยมีความสงสัยในตัวอาจารย และอาจ
ลวงเกินทั้งโดยเจตนาและไมไดเจตนา ขออาจารยไดโปรด
อโหสิกรรมใหผมดวยครับ 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ 

คําตอบ
(๑) จัดเปนมหาทานได และไมตองบริจาคติดตอกันเจ็ดวัน 

บุญที่เกิดจากการกระทําน้ี เปนฐานใหจิตไดเขาถึงดวงตาเห็น
ธรรมได ตอเมื่อไดนําตัวเองไปปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 
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(๒) ถือวาเหมาะสม ตอเม่ือผูถามปญหามีเมตตาอยูใน
จิตของตัวเอง 

(๓) เปนการฝกจิตใหจดจออยูกับการเลน การฟง และ
การอานได แตสติระดับน้ียังไมสามารถนําไปพัฒนาจิต ให
เกิดปญญาเห็นแจงได 

(๔) พระสงฆผูปฏิบัติดี แนะนําไดถูกตองตามจุดประสงค
ของการบวช ควรบวชเมื่อวิเคราะหดูแลวเห็นวา ตัวเองมี
ศรัทธาและมีความพรอม ที่จะนําพาชีวิตไปสูความพนทุกข
แตตองมีศีล ๕ และมีสัจจะคุมใจใหไดกอน 

(๕) เปนสัมมาอาชีวะในทางโลก แตไมถือวาเปนสัมมา-
อาชีวะในทางธรรม (ในมรรค ๘)

อโหสิกรรมใหตามท่ีขอ 

๔๘. สมควรหรือไม

คําถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง ที่เคารพอยางสูง 
ผมขอกราบเรียนถามเปนความรูจาก อ.ดร.สนองวา 

หนังสือที่เราอานแลว สามารถถวายพระไดหรือไมครับ ถือเปน
ทานที่ไมควรถวายพระหรือไมครับ 

กราบขอบพระคุณทานอาจารยมากครับ 
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คําตอบ
ขึ้นอยูกับเจตนาของผูถวาย ถาเห็นวาหนังสือนั้นมีสาระ 

และเปนประโยชนกับพระสงฆ ควรถวายได แตหากเปน
หนังสือที่ไมมีสาระ หรือไมตรงตามธรรมวินัยของพระพุทธ-
โคดม ก็ไมสมควรถวาย 

๔๙. ปญหาอจินไตย

คําถาม
เรียนถามทานอาจารยครับ 
๑. ผมเคยไดฟงการบรรยายมากมาย แตไมถึงกับครบ

ทุกครั้งของอาจารย ที่ไดพูดถึงเรื่องจิตการพัฒนาจิตตางๆ จน
ทําใหผมเกิดความสงสัย อาจารยบอกวาจิตนี้เปนพลังงาน
ชนิดหนึ่ง พลังงานที่เรียกวา “จิต” เกิดขึ้นไดอยางไรหรือ
ใครเปนผูสราง 

๒. ในจักรวาลมีชีวิตอยูมากมาย ผมคิดวาที่เหลานั้นลวน
มีผูสําเร็จธรรมเกิดขึ้นได เชน โลกน้ี แสดงวาท่ีดาวดวงอ่ืนที่
ไกลออกไป มี ๓๑ ภูมิเชนกันประกอบไปดวย (อรูปพรหม ๔ + 
รูปพรหม ๑๖ + เทวภูมิ ๖ + มนุษยโลก ๑ + อบายภูมิ ๔)
(เดรัจฉาน, อสุรกาย, เปรต, นรก) ถูกตองหรือไมครับ แลว
เหตุใดพระพุทธเจาจึงมีนอยนักและสุ มไดมาเกิดในโลกนี้
ทุกอยางมีเหตุและผล ชวยเลาใหฟงดวยครับ 
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๑๒๖

๓. ถาชาตินี้ผมไดเขาถึงความเปนโสดาบัน แลวตายไป
เกิดชาติตอไป ผมจะเปนโสดาบันเลยหรือไมครับ (หมายถึง
เกิดออกมาก็เปนโสดาบันอยูตั้งแตทารกแลว โดยไมตองปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเขาถึงอีก) 

๔. ผมเคยเรียนวิชาพุทธศาสนาเมื่อตอนปสอง ตอนนี้
ผมอยูปสี่ ตอนท่ีเรียนพอจําไดวาการฝกกรรมฐานนี้ มี ๔๐ กอง 
ซึ่งจะตองเลือกปฏิบัติใหเหมาะกับจริตของแตละคน ผมจึง
อยากทราบวาผมควรฝกกองไหน เพื่อจะไดเดินทางท่ีถูกตอง 

๕. ผมเปนคนขี้สงสัยซึ่งจากที่ฟงอาจารยมา คนประเภท
ผมคงจะสําเร็จไดยาก ผมเรียนอยู ม.เกษตร บางเขน ผมอาศัย
อยูแถวประชาชื่นใกลๆ ซอยสามัคคี อยากทราบวาแถวท่ี
ผมอยู มีอาจารยที่จะสั่งสอนใหผมปฏิบัติธรรมอยางถูกทาง
ไดที่ไหน ทานที่เปนผูที่เขาถึงธรรมจนถึงขั้นบรรยายได เชน
ทานอาจารย ดร.สนอง ครับ 

ขอบพระคุณครับ

คําตอบ
(๑) ที่ถามไปเปนสิ่งที่ไมพึงคิด (อจินไตย) ขออภัยไมตอบ 
(๒) เปนความคิดที่ถูกของผู ถามปญหา แตไมถูกของ

ผูรู จริงแท พระพุทธโคดมตรัสสอนชาวกาลามะ อยูในคร้ัง
พุทธกาล ถึงเร่ืองที่ไมควรปลงใจเชื่อ ๑๐ อยาง (กาลามสูตร) 
แตหากผูใดปรารถนาจะเขาถงึความจริงทีม่เีหตุผลรองรับ ผูนัน้
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ตองพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเขาถึงโลกิยญาณ (อภิญญา ๕) 
และพัฒนาจิต (วิปสสนาภาวนา) จนเขาถึงโลกุตตรญาณ
(ญาณ ๑๖) ไดแลว ยอมถองแทในกาลามสูตร สามารถ
คัดกรองความไมจริงออกจากความจริงได 

(๓) ไมเคยปรากฏวา เด็กที่ยังไมเดียงสา (ทารก) สามารถ
เปนพระโสดาบันได แตมีเด็กอายุ ๗ ขวบ เชน เจาชายพาหิยะ 
เด็กชายโสปากะ เด็กหญิงวิสาขา ฯลฯ สามารถเขาถึง
สภาวธรรมเปนพระโสดาบันได 

(๔) ผูถามปญหาปรารถนาพัฒนาจิตใหเปนสมาธิ ตองใช 
มรณสติ หรือจตุธาตุววัฏฐาน หรืออาหาเรปฏิกูลสัญญา
หรืออุปสมานุสติ อยางใดอยางหนึ่งมาเปนองคบริกรรม 

(๕) คําวา “คงสําเร็จไดยาก” เปนการต้ังโปรแกรมที่ผิด
ใหกับจิต ซึ่งสงผลใหการบรรลุธรรมเกิดข้ึนไดยาก 

ผูถามปญหาควรฝากตัวเปนศษิยกบั เจาอาวาสวัดสงัฆทาน 
จังหวัดนนทบุรี แลวทําใหได ตามท่ีทานสอนโดยไมสงสัย
โอกาสเขาถึงธรรมจึงจะเกิดข้ึน 
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๑๒๘

๕๐. ศีลและสติมีกําลังออน

คําถาม
กราบ อ.ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพอยางสูงคะ 
ขอเรียนถามปญหาที่สงสัยอยูคะ 
หนูสังเกตส่ิงที่เกิดข้ึนกับตัวเองมานานแลว มั่นใจวา

ไมไดคิดไปเองชวงใดท่ีมีจิตตั้งม่ัน มีสติดีพอควร หนูจะเสวย
สุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนาไดเพียง ๕-๗ วัน ชวงหลังๆ
มาน้ีหนกักวาเกา เพยีง ๑-๒ วนั หนจูะเจอแตกบัทกุขๆ ๆ จะตอง
มีเหตุการณที่ไมดี เกิดขึ้นกับตัวเอง ไมทางกายก็ทางใจ มีโทษ 
มีภัย มีอันตราย มีคนวาราย เอาเปรียบ เบียดเบียน กลาวโทษ 
มีการเจ็บปวย เกิดอุบัติเหตุ บานทะเลาะกันรุนแรงสาเหตุ
มาจากเรา มีคนมานินทาใหฟง ทําทีคลายมาปรึกษาปญหา
ชีวิต ซึ่งตนเองปลีกตัวไมได การงานถาโถมเบียดเบียนเวลา
สวนตัว หนูแทบไมไดปฏิบัติธรรมเปนเรื่องเปนราวเลย ตอง
ทํางานเลยเวลาเพ่ือใหงานมีคุณภาพ แตไมได OT ครั้นจะ
ทํางานใหเสร็จๆ ไป ก็ทําไมได เพราะรางกายมันทําเร็วไมได
อีกแลว มันรูสึกรนมาก และจะเห็นจิตตัวเองวิ่งไปอยูกับสิ่งอื่น 
ถาไมจดจออยูกับสิ่งที่ทํา เหตุการณรายๆ จะเกิดขึ้นกับตนเอง
เหมือนจงใจเกิด เพราะบุคคลใดดีกับเราอยู เขาจะกลับกลาย
เปนรายใสเราโดยไมมีมูลเหตุ หนูจะอภัยใหอยางเดียวเทานั้น 
ไมคิดเปนอื่นเลย แตชวงนั้นเหมือนกับเรามีทุกขอยูเหมือนกัน 



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

๑๒๙

เพียงชั่วขามคืน บุคคลน้ันก็จะดีกับเราไดโดยงาย ขอเรียนถาม
อาจารยวา 

๑. เหตุการณรายๆ เหตุการณหนึ่งเมื่อเราประสบ ใช
ปญญาแกไขปญหาแลว หรือบางทีเพียงรูแลว ปลอยไปเฉยๆ 
ก็เหมือนกับตัวเองจะดีขึ้น หลังจากนั้นจะเหมือนตัวเองพัฒนา
เพราะจะรูกายและใจไดแนบแนน เฉียบคมมากข้ึน แตก็ตองมี
ทุกขมาถาโถมตลอดๆๆ มีแตทุกขๆๆ หนูคาดวามันเปนอยางนี้
มาเปนเกือบป และไมรูกีส่บิรอบอาจถงึรอยรอบได ถาเราปฏิบตัิ
ธรรมแลวบารมีที่สั่งสมมาไมมากพอจะสามารถบรรลุธรรม
ในชาติปจจุบันนี้ไดหรือไมคะ 

๒. เหตุการณรายๆ เหลานั้น เปนผลจากกรรมเกาที่
ตนเองไดทําเอาไวเองแลวตองมารับผลที่ทําไวใชหรือไม ทําไม
บางทีรู สึกเหมือนมีใครชางจงใจใหเกิดเหตุการณอยางน้ัน 
เหมือนรูสึกวาตนไมไดทําเอาไว แตตองมาเจอ 

๓. หนูรูสึกวาชีวิต มีแตทุกข ทุกขมากจริงๆ สุขเพียง
ชั่วคราว สวนใหญจะสุขเวลาอยูหองคนเดียว ไมชอบดูหนัง
ไมชอบฟงเพลง ชวงหลังแมแตขาวก็ไมชอบดู ไมอยากรับรู
อะไรๆ ของใครทั้งสิ้น ไมอยากพูด ไมชอบเที่ยว ไมชอบกิน
ไมชอบนอน ทําไปทํามาหนูไมรูวาตัวเองชอบอะไร วันๆ หน่ึง
จะอยูแลวทําอะไร ทําอยางไรดี เหมือนไมมีจุดหมายเลยคะ 

๔. ที่อาจารยเคยกลาววาปฏิบัติธรรมแลวเขาถึงธรรม 
ชีวิตจะมีแตดี และดีขึ้นๆ ไมตองดูหมอเลย เพราะชีวิตจะมี
แตดีเทาน้ัน จะไดอยางนั้นตองปฏิบัติถึงข้ันใดคะ 
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๕. ขอคําอธิบายคําวาศีลบริสุทธิ์ คุมถึงใจ ถาเรามีจิต
คิดไมดีเพียงแคเส้ียวเดียว คือรูวากําลังจะคิดไมดีตอคนๆ นี้
กําลังเริ่มๆ จะคิด บางทีเห็นตนเรื่องของความคิดนิดหนอย
แตไมรูเน้ือความของความคิดน้ัน ผิดศีลหรือเปลาคะ 

๖. ที่อาจารยกลาววา ผูเห็นจิตยอมเอาจิตไปผูกติดเปน
ทาสกับสิ่งที่ถูกเห็น หมายความวาอยางไร 

๗. มีวันหน่ึงจะต่ืนนอนรูเห็นหมดทุกอยาง ไดยินเสียง
นาฬกา ยินหนอ รูหนอ ตองต่ืนหนอ ขี้เกียจหนอ ไมอยากตื่น
หนอ ตองตื่นหนอ ฝนลืมตาเห็นภาพและรูวาตัวเองฝนเปลือก
ตาใหลืมขึ้น ลืมหนอๆ ลืมไมไดหนอ หนักหนอๆ จนลืมได
ลืมไดหนอ แลวตาก็ปดอีก ปดหนอๆ ไมอยากปดหนอ แตตา
มันก็ปด ตื่นไมไหวหนอ แลวตัวเองก็คิดวานอนอีกหนอย แลว
ตนเองก็วาตองตื่นตองต่ืน สูกันไปมา ไมรูยังไง สุดทายก็นอน
ตื่นสาย เปนเพราะวาอะไร ทําไมรูหมดแตตื่นไมไหว สงสัย
ในคําพูดของอาจารยที่ว า จิตเปนทาสสิ่งที่ถูกเห็นใชหรือ
เปลาคะ 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาตอบปญหาของหนูคะ 
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คําตอบ
(๑) ไมไดครับ 
(๒) การพัฒนาจิตใหเกิดเปนความดีงาม ยอมมีมารมา

ทดสอบ แตจะผานพนมารได ตองใชปญญาเห็นถูกตามธรรม
แกปญหา 

(๓) ประสงคใหชีวิตมีความสุขตามอัตภาพ ตองเอาจิต
จดจออยูกับลมหายใจที่เปนปจจุบันขณะ แลวความทุกขใดๆ 
ยอมเกิดขึ้นไมได 

(๔) ตองพัฒนาจิตใหมีสติสัมปชัญญะ สติหมายถึงระลึก
ได สัมปชัญญะเปนตัวปญญา รูวาดีแลวทํา รูวาไมดีแลวไมทํา 
หากเปนเชนน้ีไดแลว ชีวิตยอมมีแตสวนดีใหเสวย 

(๕) ถาเปนนักปฏิบัติธรรมแลวยังคิดไมดี ถือวาศีลยัง
ไมบริสุทธิ์ ปฏิบัติยอมเขาไมถึงธรรม ตรงกันขาม เปนฆราวาส
ที่มิไดปฏิบัติธรรม การคิดไมดีถือวา ไมผิดศีล 

(๖) หมายความวา จิตรับเอาสิ่งกระทบที่ถูกเห็น เขาปรุง
เปนอารมณกาม อยางนี้เรียกวา จิตเปนทาสของสิ่งที่ถูกเห็น 

(๗) อารมณตางๆ ท่ีบอกเลาไป มีเหตุอันเนื่องมาจาก จิต
มีกําลังสติออน จึงรับเอาสิ่งกระทบตางๆ เขาปรุงอารมณได
หลากหลาย รางกายจึงสูญเสียพลังงานไปมาก การนอน
ตื่นสายจึงเกิดขึ้นเปนธรรมดา 

จิตเปนทาสของทุกสิ่งท่ีเขากระทบจิต มิใชเปนทาส
เพียงแคเห็น 
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๕๑. ทวนกระแสโลก

คําถาม
ถาม ทานอาจารยสนอง
เคยไดฟงธรรมบรรยายจากทานอาจารยครับ ไดความรู

มากมาย ทั้งที่เขาใจได และยากท่ีจะเขาใจ จะพยายามตอไป
ครับ 

วันน้ีอยากเรียนถามทานอาจารยดังนี้ครับ 
ไดยินไดฟงอาจารยเลาเร่ืองทําฟารมกุง ของเกษตรกร

รายหน่ึง ตอมาลมละลาย ซึ่งเปนอาชีพสุจริตทางโลก แตผิด
ทางธรรม และคนทําจะวิบัติได ซึ่งผมฟงแลวรู สึกวามัน
สวนกระแสของทางโลกมาก เพราะธรรมดา บุคคลทั่วไป
สวนมาก (เมอืงไทย) กท็าํอาชพีกสกิรรม ไมปลกูพชื กเ็ลีย้งสตัว 
คนตองการบริโภค มันก็ตองเกิดการบริการ การซื้อและ
ขาย บางคนไมสามารถทําอาชีพท่ีตนรัก และชอบได วิถีมัน
มาอยางนี้ จําตองทําอาชีพที่ตนไมชอบและรัก (ไปพลางกอน) 
เพื่อเล้ียงลูก เลี้ยงครอบครัว ซึ่งสวนตัวผมก็ไมชอบครับ เชน
ครอบครัวผม แตเดิมครอบครัวผมก็ซื้อสัตวมาขายตอ เพื่อ
สงตอรานอาหาร ผมไมชอบ แตจําตองชวยบานทํางาน
พอผมทํามาก็นานมาก จนทานเสีย สมัยทานมีชีวิตอยู 
ผมเคยอธิษฐานขอครอบครัว มีหนทาง ประกอบอาชีพใหม
ซึ่งมันไมเกิดผล 
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อาจารยเคยบรรยายวา ทุกสิ่งไมมีบังเอิญในพระพุทธ
ศาสนา และอะไรนําเรามาสูอาชีพอยางนี้ครับ.....

ตอจากเร่ืองขางตนครับ ถาเปนเอกชน ทําการเลี้ยงสัตว 
ปจจุบันเสี่ยงมาก ลมละลาย วิบัติมีความเปนไปไดสูง แต
องคกรใหญ ที่ผูกขาดการตลาด เขาไมมีทางวิบัติได หรือ 
(นิติบุคคล) เพราะหากกิจการใดของเขาขาดทุน เขาก็มี
กิจการอ่ืนไดกําไร และถาคิดโดยรวม เขาก็ไดกําไรครับ เชน
ซีพี ปจจุบัน โยงไปคาขาย มี ๗-๑๑ มี lotus จนโชหวย
ทั่วประเทศอยูแทบไมได คุมกิจการ แบบรวบการตลาด 

 ผมเห็นแตความไมเปนธรรมในดาน การคา การขาย
มีแตการเอารัด เอาเปรียบกัน รายใหญกินรายเล็ก เอารัด
เอาเปรียบกัน ไมเห็นวิบัติเลยครับ (หรือ นิติบุคคล กรรม
แตะตองไมไดครับ) จะไปมีผลกับบุคคลเทานั้น? การคา
ขายเหลา บุหรี่ คนกินฉิบหาย คนขายรวย บริษัทยักษใหญ 
รวยติดอันดับโลก คนทํางานในองคกร อยูดีกินดี 

๑. คําถาม อยากถามวา กฎแหงกรรม จะมีผลตอ
บุคคลเทาน้ันหรือ นิติบุคคล หรือ บริษัทหางราน ขนาดใหญ 
มีโอกาสวิบัติไดไหมครับ 

๒. ถาอาจารยขับรถยนต อาจารยคงสังเกตขางทาง
ที่ทางหลวงเขียนไว ทํานองวา อุบัติเหตุ คนเจ็บ คนตาย
คดิแตเปนเรือ่งเวรกรรม แตทีจ่รงิเปนเรือ่งประมาท เราจะแยก
พิจารณาอยางไรครับ วาเปนเรื่องที่เกิดจากเวรกรรม หรือ 
เพราะความประมาท 
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ผมเคยไดยินมาวา บางคนไมถึงที่ตาย ก็ตายได เปน
สัมภเวสี แสดงวา ความตายเกิดจากการประมาท หรือเปลา
ครับ 

ความวิบัติ จากการทําอาชีพไมชอบ องคกรขนาดใหญ
หากจะดูดวยปุถุชนคงไมอาจเห็นได ตองมีตาวิเศษที่มอง
ขามภพขามชาติใชไหมครับ...

คําตอบ
ความเห็นผิดเปนตนเหตุใหเกิดอกุศลกรรม 
ตาเนื้อตาหนัง มองเห็นชีวิตยืนยาวแคประสาทสัมผัส

แตตาทิพย (ทิพพจักขุ) เห็นชีวิตยืนยาวขามภพขามชาติ จึงรู
วาความเจริญหรือความวิบัติ มีเหตุมาจากกรรมที่ทําไวแตอดีต 
กรรมมีหลากหลาย เชน กรรมที่ใหผลในชาตินี้ กรรมที่ใหผล
ในชาติหนา กรรมที่ใหผลในชาติถัดๆ ไป กรรมที่ยกเลิกใหผล 
ฯลฯ ผูที่รูตัวนี้แลวจึงไมประมาทในการทํากรรม ตัวอยางเชน 
สิริมาโสเภณีแหงแควนมคธ ผูประกอบอาชีพเปนมิจฉาอาชีวะ 
ไดพัฒนาจิตตนเอง (ทาน ศีล ภาวนา) จนเปนพระโสดาบัน
จึงปดอบายภูมิได ตายเกิดอีกไมเกินเจ็ดชาติเขาสูนิพพานได 
แลวกรรมไมดีเปนอันยกเลิกใหผล (อโหสิกรรม) 

ปญหาจึงมีอยู ว า ผู ถามปญหาจะนําชีวิตของตนเอง
เขารวมในอกุศลกรรมหรือไม พึงเลือกเอาตามท่ีชอบเถิด 

(๑) มีโอกาสวิบัติได ถาผูรวมกระทําอกุศลกรรม บริหาร
จัดการชีวิตของตนดวยความประมาท 
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(๒) คําวา “เวรกรรม” หมายถึง การกระทําที่เกิดขึ้น
เนื่องดวยเหตุแหงการผูกพยาบาท กรรมมีพลังผลักดันให
ชีวิตไปเกิดในภพภูมิตางๆ ดังน้ันความประมาท (ขาดสติ)
กับการมีเวรกรรม จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน 

คนที่ตายไปเกิดเปนสัมภเวสี มีเหตุอันเนื่องมาจากความ
ประมาท จิตใดมีสติคุมทุกขณะตื่น จิตนั้นจะไมตองไปเกิด
เปนสัมภเวสี 

ตาเนื้อตาหนัง มองเห็นไดใกลเพียงชีวิตน้ี กรรมที่ให
ผลขามภพชาติ ตองดูดวยตาทิพย (ทิพพจักขุ) จึงจะเห็นได

๕๒. นิพพานเปนอยางไร

คําถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร คะ 
คือหนูอยากถามทานวา 
๑. นิพพานเปนอยางไรคะ 
๒. เวลาเราบรรลุมรรคผลนิพพานแลวเราจะมีรางกายไหม 

จะมีรูป รส กลิ่น เสียงไหมคะ 
๓. การเขานิพพาน เปนการไมกลับมาเกิดอีก แลวเรา

จะดับสลายไปเลยไหมคะ 
๔. ความเปนอยูบนนิพพาน มันมีลักษณะอยางไรคะ รคะ 
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๕. นิพพาน แลวเราจะไมมีตัวตนใชไหมคะแลวเราอยูกับ
พระพุทธเจาหรือไมคะ 

๖. แลวตองทําบุญอะไรถึงจะไดอยู บนสวรรคนานๆ
หลายกัลป แบบไมตองมาเกิดเปนมนุษยอีก เสวยแตสวรรค 
แลวเขาสูนิพพาน

๗. ทําบุญอะไร ยังไง ถึงจะไดเสวยแค มนุษย สวรรค 
พรหม นิพพาน แบบนี้ตลอดจนกวาจะเขาพระนิพพานคะ
แบบไมตองลงอบายภูมิ มีไหมคะ 

๘. ถาเราทําบุญสรางสมเด็จองคปฐม เราจะไดบุญ
มากนอยเพียงใดคะ แลวอานิสงส ของการสรางสมเด็จองคปฐม
มีอานิสงสอยางไรคะ 

๙. ถาเราอุทิศหรือแผบุญที่เราเคยสรางมาใหกับ สมเด็จ
องคปฐม พระพุทธเจาทุกๆ พระองค พระธรรม พระสงฆ
พระอริยบุคคล บิดา มารดา พอเกิดแมเกิด เทวดาที่รักษาตัว
ของเรา เจากรรมและนายเวรที่มาถึง ญาติก็ดี ไมใชญาติก็ดี
เหลาสรรพสัตวทั้งหลาย แลวเราจะไดบุญมากนอยเพียงใด
แลวเราแผบุญใหสมเด็จองคปฐม พระพุทธเจาทุกๆ พระองค 
ทานจะไดรับบุญจากเราไหม แลวอานิสงสเปนอยางไรคะ
ไดบุญเยอะไหมคะ 

ขอบพระคุณคะ 
ไดบุญเยอ

ขอบ
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คําตอบ
ขอ (๑) ถึง ขอ (๕) ตองขออภัยตอบวา ไมทราบ เพราะ

ยังไมมีประสบการณตรง 
(๖) สวรรค เปนที่อยูของเทวดา มีอายุขัยยาวนานเปน

ปทิพย พรหมโลก เปนที่อยูของพรหม มีอายุขัยยาวนานเปน
กัป (กัลป) 

ทานและศลี หรอืกศุลกรรมบถ ๑๐ เปนทางดาํเนินสูสวรรค 
ดังนั้นผูปรารถนาไปเกิดในสวรรค ตองทําเหตุใหถูกตรง สวน
ผูปรารถนาไปเกิดในสวรรคแลวเขาสูนิพพานได ตองพัฒนาจิต 
ใหมีศีลที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย และตองมีจิตมั่นคง
อยูในพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ แลวความสมปรารถนา 
จึงจะเกิดเปนจริงได 

(๗) ศีล ๕ เปนเหตุผลักดันจิต ใหไปเกิดเปนมนุษย
 • ทาน + ศีล หรือ กุศลกรรมบถ ๑๐ เปนเหตุผลักดัน

  จิต ใหไปเกิดเปนเทวดา
 • ฌานเปนเหตุผลักดันจิต ใหไปเกิดเปนพรหม
 • อาสวักขยญาณ (หมดความโลภ หมดอวิชชา) เปน

  เหตุผลักดันจิต ใหไปสูนิพพาน
 • ไมปรารถนาลงไปเกิดเปนสัตวอยูในอบายภูมิอีก

  ตอไป ตองพัฒนาจิตใหเปนอริยบุคคล 
(๘) ไดบุญแคสวรรคสมบัติ แตเปนพ้ืนฐานรองรับจิตให

สามารถพัฒนาเขาสูนิพพานได 
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อานิสงสของการสรางพระสมเด็จองคปฐม มีดังนี้
 • เกิดแตละคร้ังไมลงอบายภูมิ
 • เกิดมาไดพบพระพุทธศาสนา
 • ปฏิบัติธรรมไดผลเร็ว ถึงนิพพานเร็ว
 • มีชื่อเสียงดี เปนที่ยกยอง
 • มีคนกราบไหว
 • มีบริวารมาก
 ฯลฯ 
(๙) เมื่อใด อุทิศบุญกุศลแลว เกิดปติมาก ไดบุญมาก 

เมื่อใด อุทิศบุญกุศลแลว เกิดปตินอย ไดบุญนอย ไมอุทิศ
บญุกศุล ไมไดบญุในสวนทีเ่ปนปตตทิานมยั (ดบูญุกรยิาวตัถ ุ๑๐) 

อนึ่ง พระอริยบุคคล รวมถึงพระพุทธเจา ไมตองการบุญ
ที่เกิดจากการอุทิศ เพราะทานเหลานั้น เปนผูมีบุญผลักดันให
เขาสูนิพพานไดแลว

นเหลานัน
นไดแลววว
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๕๓. ตนงิ้วนรกมีหนามยาว

คําถาม
ขอสอบถามอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ครับ 
ผมอยากจะเริ่มรักษาศีล เพื่อเตรียมพรอมสูการทําสมาธิ 

เพือ่ใหเกดิปญญา ผมไดเร่ิมเช็คดูวาขณะน้ี ผมสามารถรักษาศีล
ขอไหนไดแลว และขอไหนที่ยังผิดอยู ก็มาติดอยูที่ศีลขอ ๒-๓ 
ครับ เรื่องการประพฤติผิดในกาม คือผมเปนผูชายวัยรุน ก็ได
คบหาหญิงสาวเปนแฟน เหมือนกับคนสวนใหญทั่วไปแลวก็มี
เพศสัมพันธกัน โดยท่ีฝายหญิงก็ใหความยินยอม นานๆ ทีเรา
ก็จะหาโอกาสไปรวมหลับนอนดวยกัน แตผมเองก็ไมไดนอกใจ
เขา และไมไดไปคบหาหรือมีอะไรกับคนอื่นอีก นอกจากแฟน
คนนี้ ในขณะที่เรายังคบกันเปนแฟนกันอยู ผูหญิงคนนี้ยังเรียน
อยูระดับปริญญาตรีสวนผมออกมาทํางานแลวครับ พอกับแม
ของเขา และทางท่ีบานผมก็รูวาเราสองคนคบเปนแฟนกัน
แตไมรูวาเราไดมีอะไรกันแลว แตผมก็เคยบอกกับแฟนเสมอวา
ผมไมกลัววาพอแมเธอจะรูวาเรามีอะไรกันแลว เพราะผม
พรอมจะรับผิดชอบทุกอยางท่ีไดทําไปแลว แตเธอก็ชอบพูดวา
เร่ืองน้ี จะใหครอบครัวเธอรูไมไดโดยเด็ดขาด 



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๓
ดร.สนอง วรอุไร

๑๔๐

คําถาม คือ 
๑. การที่ผมมีเพศสัมพันธกับแฟนผมคนนี้ โดยที่พอแม

ของเขาไมรู นี่ถือเปนการผิดศีลขอ ๓ ประพฤติผิดในกามหรือ
ไมครับ คือทําผิดตอพอแมของเขาใชหรือเปลาครับ 

๒. แลวการที่ผมมีเพศสัมพันธกับแฟนคนนี้ โดยที่พอแม
เขาไมรู ถือเปนการลักขโมยในศีลขอ ๒ หรือไมครับ เพราะ
แฟนผมคนน้ีกถ็อืวาเปนของหวงแหนของพอแมเขาแลวผมควร
แกไข หรือทําอยางไรดีครับใหถูกตองในเรื่องศีล เพื่อท่ีผม
จะไดเริม่รกัษาศลีใหบรสิทุธิ ์และบรบิรูณควรแตการงานในการ
ทําสมาธิเพ่ือปญญาตอไป 

ขอขอบพระคุณไวลวงหนานะครับ
สุพล 

คําตอบ
(๑) ผิดศีลขอ ๓ 
(๒) ยังถือวาผิดศีลขอ ๒ อีกดวย วิธีแกปญหานี้สามารถ

ทําได ดวยการไปขออนุญาตจากพอแม ขอลูกสาวมาแตงงาน
ดวย จะไดไมละเมิดการลวงประเวณีอีกตอไป 

(๑) ผผผผดดดศศศลลลขอ ๓ 
(๒) ยังถือวาผิดศีลขอ ๒ อีกดวย วิธีแกปญหาน้ีสามารถ

ทําได ดวยการไปขออนุญาตจากพอแม ขอลูกสาวมาแตงงาน
ดวย จะไดไมละเมิดการลวงประเวณีอีกตอไป 
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๕๔. ใชหนี้เวรกรรมดวยบุญใหญ

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง 
ดิฉันขอความกรุณาจากทานชวยเมตตาดวยคะ ดิฉันปวย

เปนโรค Panic (ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานเร็วผิดปกติ)
อาการเหมือนจะเปนบา สติคุมยาก หายใจไมอิ่ม เหนื่อย
ตกใจมาก เย็นสะทานจากลิ้นป หัวใจเจ็บ ความเย็นวิ่งไปตาม
แขนขา ลําตัว และตัวสั่น ตอนเปนจะรูสึกทั้งตกใจ ทั้งกลัว 
ตองใชยากลอมประสาทท่ีออกฤทธ์ิเร็วชวย โดยรักษาแพทย
แผนปจจุบันทานยามา เกือบ ๒ ป แลวคะ อาการก็ดีขึ้นแต
ไมหายขาด อาการปวยของดิฉัน จะกําเริบ ๑ ครั้ง หรือมาก
กวานั้น ตั้งแตโพลเพล จนถึงหลับ (จะเปนกลางคืนเทานั้น
กลางวันปกติคะ) จะมีความคิดแปลกๆ เหมือนขาดสติ ปวย
ทางจิตทรมานมากคะ อาการเดนชัดทางกายจะเดนชัดเปน
บางวัน ยิ่งวันโกนกับวันพระ อาการจะกําเริบเยอะเทาท่ีสังเกต
ไดคะ แตอาการทางจิตหรือความคิด เหมือนจิตตก เปนทุกวัน
เฉพาะเวลาค่ํา 

ตอนน้ี นอกจากทานยาโดยแพทยสั่งแลว ดิฉันใหอาจารย 
(คนธรรมดา) ท่ีมีความสามารถเกี่ยวกับพลังจิต สะกดจิตเพื่อ
ปรับเปลี่ยน จิตใตสํานึกอยูคะ และดิฉันเองก็มักจะทําบุญ
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ตักบาตรพระกรรมฐาน หรือคอยติดตามครูบาอาจารยเทศนา
ธรรม เพ่ือใหจิตของตัวเองไดเปนสุขบาง เมื่อกอนเคยไปปฏิบัติ
ธรรมถือศีล ๘ อยูที่วัด แตตอนน้ีไปไมไดเลยเพราะตอนมืดคํ่า
จะตกใจกลัว อยูคนเดียวไมไดเลยคะ นั่งรถทัวรเดินทางไกลๆ
คนเดียวก็ไมได ศักยภาพทางดานสมอง พฤติกรรม ลดลง 

ขอเรยีนถามทานอาจารย โรคดงักลาวเกิดเพราะทาํกรรม
ใดไว และจะตองทําบุญหรือปฏิบัติอยางไร ถึงจะหายขาดจาก 
โรคแพนิค นี้ไดคะ 

ขอกราบขอบพระคุณคะ 

คําตอบ
อาการที่บอกเลาไปมีตนเหตุมาจากการทดลองยาพิษ

กับสัตว เพ่ือดูผลที่เกิดขึ้นกอนนํายามาใชกับคน อกุศลวิบาก
นี้จะหมดไปตอเมื่อการจองเวรถูกยกเลิก หรือไดชดใชหนี้เวร
กรรมหมดสิ้นแลว ผูฉลาดนิยมชดใชหนี้เวรกรรมดวยบุญใหญ 
(ภาวนา) ดวยการสวดมนตไหวพระกอนนอน หลังสวดมนต
ทําจิตตภาวนา แลวอุทิศบุญใหญที่เกิดขึ้นใหกับเจากรรม
นายเวรทุกวัน หรือหาโอกาสนําตัวเองเขาปฏิบัติธรรม แลว
ขอความเมตตาใหผูเขารวมปฏิบัติ อทุิศบุญกุศลใหกับเจากรรม
นายเวรของผูถามปญหา การประพฤติเชนนี้ หนี้เวรกรรมยอม
หมดไปไดเร็ว

 

า การประพฤตเชนน หนเวรกรร
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๕๕. เอากระดูกแมติดตัว

คําถาม
สวัสดีคะ อาจารย ดิฉันมีเรื่องเรียนถามอาจารยดังนี้คะ 
แมของดิฉันเสียชีวิตมา ๕ เดือนแลวคะ และไดนําอัฐิของ

แมไปลอยอังคารเรียบรอยแลว แตดิฉันไดเก็บกระดูกชิ้นเล็กๆ 
ของแมไว ๓ ชิ้น ตั้งใจไววาจะนํากระดูกของแมติดตัวไปดวย
เวลาไปวัด ไปปฏิบัติธรรม หรือเวลาไปเที่ยวตางจังหวัด 

ดิฉันขอเรียนถามวา เปนสิ่งที่กระทําไดไหม จะเปนการ
รบกวนแมในภพอ่ืนหรือเปลาคะ หากมีขอแนะนําเพิ่มเติมก็
รบกวนอาจารยดวยคะ 

ขอบพระคุณคะ 
ลูกสาว 

คําตอบ
ตลอด ๔๕ พรรษาท่ีพระพุทธโคดมออกเผยแพรธรรม

ทานมิไดสอนพุทธบริษัทใหเอาจิตเขาไปผูกติดเปนทาสของ
วัตถุใดๆ แตผูมีปญญาทางโลก (สุตตมยปญญา และจินตามย-
ปญญา) ยอมมีอัตตาเกิดตามมาเปนของแถมที่ไมดี อัตตาตัวนี้
เปนเหตุใหคนยึดติดโลกธรรมและวัตถุ สงผลใหผู ไมรู จริง
เอาวัตถุ (กระดูก) ที่เคยเปนของแมติดตัวไปในที่ตางๆ เพื่อการ
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ระลึกถึง เพื่อการคุมครอง เพื่อตอบแทนคุณ ฯลฯ เปนความ
คิดเห็นผิด และตรงกันขามกับผูรูจริงแทไมนิยมประพฤติ 

ถามวา : การประพฤติดังกลาว เปนการรบกวนแมใน
ภพอื่นหรือไม 

ตอบวา : จติวญิญาณของผูเคยเปนแมไดทิง้ราง (ซากศพ) 
ไวกับโลก เพื่อสงคืนกลับสูธรรมชาติ ดังนั้นการกระทําที่บอก
เลาไป จึงมิไดเปนการรบกวนแมแตอยางใด แตเปนความเห็น
ผิดของผูถามปญหา ที่เอาจิตไปผูกติดเปนทาสของวัตถุที่คนอื่น
ทิ้งแลว ขออภัยคําตอบไมถูกจริตกับผูเห็นผิด แตถูกตรงตาม
ธรรมที่เปนจริงครับ

 
๕๖. ชอบตําหนิคนอื่น

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพอยางสูง 
ตั้งแตหนูจําความไดคุณพอเปนผูที่มีราคะ โทสะ โมหะ

โลภะ มากที่สุด เจาชู เลนหวย ขี้โมโห โผงผาง พูดไปดาไป
ชอบตําหนิบุคคลอื่น (แตคุณพอมีหลักการดีจริง แตไมมีใครรับ
เชื่อฟง) ความดีที่เดนคือ คนตรง ชอบชวยเหลอืสังคมภายใน
ชุมชน เปนประธานผูสูงอายุ (ตอนน้ีอายุ ๗๙ ป) และเปน
ประธานกลุมเกษตรกรจังหวัด แตเม่ือเขาไปอยูในสังคมชุมชน
ก็ชอบตําหนิคนอื่น พระเจาก็ไมเวน ตามจิกพูดจาวากลาวพระ 
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จนคนในหมูบานเริ่มเบ่ือหนายเอือมระอา ผิดกับคุณแมที่แสน
ดีมากๆ เรียบรอยสอนลูกพูดจาไพเราะมีเมตตามากตอนรับ
ขับสูตอทุกคน รวมทั้งเมียนอยของคุณพอทุกคนดวย คุณแม
เปนผูเสยีสละจรงิๆ แตเกบ็ความทกุขไวในใจจนทกุวนันี ้หวงัวา
บั้นปลายชีวิตคุณพอจะดีตอคุณแมบาง ลูกทั้ง ๓ คนใกลชิด
คณุแม จนไดดแีละมธีรรมะทกุคน เม่ือป ๕๒ คณุแมไดรบัรางวลั
แมดเีดน สวนคณุพอกไ็ดพอดีเดน (แตลกูๆ และญาตกิเ็ฉยๆ กบั
ตําแหนง เพราะมีตําแหนงทางกลุมเกษตรกรจึงขอให) 

เนื่องจากชีวิตนี้นอยนัก.. หนูจึงอยากใหคุณพอเลิกซื้อ
ลอตเตอร่ี เลิกเลนหวยเกินเงินเดือนบํานาญที่ไดรับ ปหนึ่งหมด
เปนแสนกวา แลวหันมารีบสรางทรัพยภายในใหเร็วที่สุด หนู
หมั่นขอคําปรึกษาจากพระอาจารยและนิมนตมาบาน เพื่อให
คุณพอไดสัมผัสกับพระวิปสสนาจารย เผื่อคุณพอจะไดหันมา
ปฏิบัติบาง สุดทายดวยความทิฏฐิสูงจึงแกไขยาก ตอมาเมื่อได
ฟงธรรมจากอาจารยซึ่งเปนฆราวาส ใจก็คิดอยากหาหนทางให
คุณพอไดพบกับอาจารย แตเปนเรื่องยากมาก นอกจากเรียน
เชญิอาจารยมาท่ีบานก็คงยากอีก หนจูงึขอความกรุณาอาจารย 
ชวยเหลือครอบครัวหนูดวยนะคะ เพราะพ่ีสาวและพ่ีชายเขา
ปลอยวาง แตหนูยังหวงคุณพอมาก อยากตอบแทนบุญคุณ
ดวยการใหคุณพอมีทรัพยภายในติดตัว เปนผูสูงอายุที่มีความ
เมตตามีคนศรทัธาในตัวทาน 
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๑. จะทําอยางไร? ใหคุณพอเลิกเลนหวย เลิกดา เลิก
ตําหนิคนอ่ืน หันมาพิจารณาตนอยูกับปจจุบัน และอยูอยาง
พอเพียง (ขอน้ีหนูตั้งจิตอธิษฐานหลังสวดมนตเปนประจํา) 

๒. หนูพูดแนะนําคุณพอๆ ก็ดา “เห็นวาคุณพอ (กู) เปน
ลูกรึไง” “ไปปฏิบัติธรรม (เจี้ย) อะไร ทําไมไมมีสติ กอนพูด
อะไร (คือคําแนะนํา หรือถามไถปกติ)” หนูจะบาปมากไหม
คะ? ที่ทําใหคุณพอโกรธ 

๓. พอหวยกินคุณพออารมณฉุนเฉียว หนูพูดอะไรก็พาล
ไปทั่ว ทําตึงตัง ดาวาไปถึงญาติพี่นอง เหตุที่เลนหวยก็เพราะ
อยากหาเงินมาใหลูก (ทั้งที่ลูกๆ ไมขัดสนสักคน)... หนูควรทํา
เชนไรคะ? 

๔. เวลาโกรธและหวยกิน.. คุณพอชอบอางบุญคุณที่
สงเสียเล้ียงดู และบนวาที่ดินที่คุณแมยกใหหนู เปนท่ีดินที่
คุณพอหามาดวยความยากลําบาก (แตคุณแมบอกไมใช) ...หนู
ไมอยากไดที่ดินน้ันแลว หนูควรนิ่งเฉยหรือทําอยางไรดีคะ? 

๕. ที่สําคัญคุณพอไมมีสัจจะ ขอยืมเงินลูกไปใชหน้ีหวย
ที่อื่น หนูเลยหาอุบายรับหวยจากคุณพอ (เลนแบบไมจาย
ทุกงวด) แตไมสงเจามือ รวมเปนเงินได ๓-๔ หมื่นบาท
สวนเงินยืมหนูตั้งใจไมเอาคืนถือวาไดตอบแทนบุญคุณพอ...
ขอคําแนะนําดวยคะ 

ขอบพระคุณเปนอยางสูงคะ 
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คําตอบ
(๑) เมื่อใดที่ศรัทธายังไมเกิด ปญหายอมไมถูกแกไข

ใหหมดไปได เพราะไมมีใครสามารถแกปญหาใหกับใครได
นอกจากเจาตัวจะตองแกปญหาดวยตัวเอง ดังนั้นเมื่อคุณพอ
ยังยินดีอยูกับการประกอบอกุศลกรรม ก็ตองปลอยใหทาน
ทํากรรมที่ทานชอบ 

(๒) ภาชนะที่ควํ่า ยอมไมสามารถรองรับนํ้าที่มีผูรินเติม
ใหฉันใด ผูที่ยังไมศรัทธาในความดี ยอมปฏิเสธความดีงามท่ีมี
ผูมอบใหฉันน้ัน 

ถามวา : บาปไหมท่ีทําใหคุณพอโกรธ 
ตอบวา : บาปครับ แตจะบาปมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

ความรุนแรงและความยาวนานของความโกรธ 
(๓) ผูรู ไมเอาเร่ืองของคนอื่นมาเปนของตน แตผูรู ยัง

เอาเขามาเปนครูสอนใจตัวเองวา จะไมประพฤติเชนเขา แลว
เราก็จะไมเปนเหมือนเขา 

(๔)  ควรนิ่งเฉย ปลอยวางคําพูดของคนอ่ืนเปนดีที่สุด 
(๕) ผูใดเขาไปมีสวนรวมในอกุศลกรรมของคนอ่ืน ผูนั้น

ตองมีสวนในบาปน้ันดวย การสนับสนุนใหพอประพฤติอกุศล
กรรม ไมถือวาเปนจริยธรรมของการเปนลูกที่ดี ตรงกันขาม 
หากไมสนับสนุนใหผูอื่นทําชั่ว ตัวเองไมบาป 

ตรงกนขาม 
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๕๗. เปนมะเร็งเตานม

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพอยางสูง 
หนูฝกใฝปฏิบัติธรรมมานานแลว แตตองมีเพื่อนไปดวย 

เพราะไมคอยรูเสนทางการเดินทาง ชวนแฟนไปก็ไมไป ชวน
ลูกชายไป ก็ไปดวย ๒ คร้ัง ชวนพ่ีสาวก็ไมไป เพราะเคยพบ
คนที่ทํางานไปถือศีลแตยังไมเลิกนินทา หนูก็บอกไปวาคน
ถือศีลไมไดเปนเชนนั้นทุกคนนะ แตพอป ๕๒ หนูเปนโรคมะเร็ง
เตานมก็เลยไมคิดหาใครไปเปนเพื่อนแลว หนูคงบุญเกาหมด 
เขาคงมาเตือนใหหนูหันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นับแตนั้นมา
หนูก็ปฏิบัติธรรม และต้ังใจวาจะไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดอยางนอย
เดือนละคร้ัง และก็เริ่มศึกษาธรรม หาธรรมบรรยายฟงเรื่อย
มาฟงมากกวาการปฏิบัติ และจะเปดเผื่อใหคนรอบขางฟงดวย 
เพราะเขาใจแลววาธรรมะเปนทรัพยภายในท่ีทกุคนควรแสวงหา 
แตหนูยังมีเร่ืองอยากถามอาจารยดังนี้คะ 

๑. เวลาหนูฟงธรรมจะไมนั่งฟงอยางเดียว ขณะฟงธรรม
มักจะหาอะไรทําไปดวย ทํางานบานบาง ทําสวนบาง เผื่อเจาที่
เจาทางไดฟง..หนูเขาใจถูกไหมคะ? 

๒. ฟงธรรมไป เลนเกมไป...บาปไหมคะ? 
๓. ฟงธรรมบางเรื่อง ตรงกับบุคคลที่เราเกี่ยวของดวย 

ก็จะหยิบยกไปเลาสูกันฟงหรือดาวนโหลดไปฝาก บางคนก็
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ใสใจฟง บางคนก็ไมสนใจเลย... หนูควรทําเชนน้ีตอไปไหม
หรือวาหนูไมรูกาลเทศะ 

๔. คุณแมหนูหูตึง ไดยินไมชัด จะทําอยางไรใหคุณแมได
ฟงธรรม จะไดฝกจิตไมใหทุกข หนูเลยหาเคร่ืองเลนเล็กๆ ไว
ใหคุณแมฟง แตคุณแมบอกวาไมฟง อยากนอน อยากอยูนิ่งๆ 
ปลอยใจสบายๆ 

ขอบพระคุณมากคะ 

คําตอบ
(๑) ไมถูกครับ หากประสงคจะเขาถึงมรรคผลในการ

ฟงธรรม เมื่อฟงตองพิจารณาธรรมโดยแยบคาย (โยนิโส-
มนสิการ ) 

(๒) บาปแนนอน 
(๓) ควรทําเมื่อเขาศรัทธา หากเขาไมศรัทธาไมควรทํา 
(๔) ผูไมศรัทธาในบุญกุศลยอมไมฟงธรรม แตผูศรัทธา

ในบาปอกุศล ยอมอยากนอน อยากอยูนิ่งๆ ฉะนั้นจงปลอยวาง
ทาน ใหทานทําตามท่ีชอบเถิด
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๑๕๐

๕๘. เปลี่ยนสวนมะพราวเปนบอปลา

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพอยางสูง 
หนูมีนองลูกของนา เดิมทําอาชีพขึ้นตาลมะพราว เปน

คนดีมีเมตตาขยันขันแข็ง มีนํ้าใจชวยเหลืองานการทั้งในบาน
และญาติพี่นอง สามีของนองชอบหาปลาหากุงเปนรายไดเสริม 
ปจจุบันมีเพื่อนบานทําวังกุงแลวก็ขาดทุน เลยเปลี่ยนมาเลี้ยง
ปลากระพง มีรายไดเปนลานบาท จึงมาแนะนําใหสามีของ
นองลูกของนาทําวังปลากะพง สามีของนองลูกของนาก็เลย
ตัดมะพราวขุดบอทําวังปลากะพงมาต้ังแตเดือน กุมภาพันธ 
๒๕๕๕ หมดไป ๔-๕ หมื่นบาทแลว ใครเห็นก็ใจหายที่เปล่ียน
สวนมะพราวมาเปนบอปลา เพราะเปนอาชีพดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษในพ้ืนที่แมกลอง แลวหนูก็ทราบจากอาจารยเรื่อง
“รูทันกรรม ชีวิตเปนสุข” วาการเลี้ยงปลา ชีวิตจะวิบัติ หนูจะ
ชวยครอบครัวเขาอยางไรดี เพราะเขาเปนลูกพี่ลูกนองกับหนู
ที่ดีมากๆ หวงใยชวยดูแลคุณแมหนูดีมากๆ หนูเคยบอกคุณแม
วาหวงใยเรื่องน้ี แตคุณแมบอกวามันเปนอาชีพ เขามีลูก ๒ คน 
กําลังโตกําลังเรียน 

ขอรบกวนอาจารยชวยช้ีแนะแนวทาง หรือมีวิธีแกไข
อยางไรบางคะ? (แตครอบครัวเขาสรางบุญสรางกุศลมามาก) 

ขอบพระคุณอาจารยมากคะ 
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คําตอบ
จะยังชวยไมไดเพราะความศรัทธาในอาชีพที่ดีงามยัง

ไมเกิด ผูรูจึงไมเขาไปของเกี่ยวในอาชีพอันเปนบาปของเขา 

๕๙. สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

คําถาม
สวัสดีอาจารยสนองครับ 
ไดฟงธรรมบรรยายตอนหน่ึงทีอ่าจารยไดบอกวา แบคทเีรยี

จะไมมี “นาม” อาศัยอยู การรักษาทางการแพทยที่เกี่ยวกับ
แบคทีเรียถือวาไมผิดศีล ๕ (แตผิดธรรมที่ไปยุงเกี่ยวกับวิบาก 
ของผูอื่น) อยากถามถึงสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน พลาส
โมเดียม โปรโตซวั ปรสติ เปนตน สิง่มีชวีติเลก็ๆ ชนดิใดนอกจาก 
แบคทีเรียและไวรัสแลวที่สามารถมี “นาม” อาศัยอยูไดครับ 
อยากทราบไวเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไมไปยุงเพราะอาจทําใหศีล ๕ 
ดางพรอยได และจะมีวิธีทราบเบ้ืองตนไดอยางไร หากไมได
พัฒนาจนได “อภิญญา” จนทราบเรื่องเหลานี้ได 

ขอบพระคุณอาจารยที่เมตตาตอบคําถามครับ 

คําตอบ
ในครั้งพุทธกาล พระพุทธโคดม ไดบัญญัติบริขารแปด

ใหภิกษุถือปฏิบัติ หนึ่งในบริขารแปดคือ กระบอกกรองนํ้า นํ้าที่
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ลอดผานกระบอกกรองน้ํา อนุญาตใหภิกษุนําไปดื่มกิน (ฉัน)
ได ดังนั้น สิ่งมีชีวิตที่ยกตัวอยางไป หากลอดผานกระบอก
กรองน้ําได และไมเห็นดวยตาเน้ือตาหนัง เมื่อนําไปฉันไมถือวา
ผิดศีล 

 
๖๐. อธิษฐานเอากิเลส

คําถาม
กราบเรียนถามอาจารย ดร.สนอง วรอุไร คะ 
ลกูไดฟงซดีขีองทานอาจารยเมือ่ ๔-๕ ปแลว และไดฝากตวั

เปนลูกศิษยของอาจารยและไดกราบไหวอาจารยทุกวัน แลว
สิ่งที่ลูกไดแรงบันดาลใจจากอาจารย คือการอธิษฐาน เพราะ
เมื่อกอนลูกทําบุญอยางเดียวโดยไมรูวาตองมีการอธิษฐานจิต 
และทุกวันน้ีลูกมีปญหา อยากจะเรียนถามอาจารยวา 

สิ่งที่ลูกอธิษฐานจิตน้ีจะเปนบาปแกตัวลูกเองหรือไม และ
จะไปเบียดบังคนอ่ืนท่ีเขามีความสามารถและทําไดมากกวา
ลูกหรือเปลา 

ลูกเปนครูสอนเตนแอโรบิค และลูกไดไปนําเด็กเตน
และสั่งสอนวิชาใหเด็กที่โรงเรียน โดยสอนทาเตน การออก
กําลังกาย และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา เปนเวลา ๑๐ เดือนแลว
แลวลูกไดอธิษฐานจิตวา จะขอทําใหเปนบุญโดยไมหวังสิ่ง
ตอบแทน 
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และตอนนี้ลูกไดอธิษฐานจิตจากการทําส่ิงนี้ใหเปนบุญ
หลังจากสวดมนตไหวพระ วาสิ่งที่จะทําเพื่อสวนรวม นําความ
เจริญมาสูโรงเรียนบาง ทําเพื่อตอบแทนคุณแผนดิน พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว พระอรหันตที่บาน ครูบาอาจารย ผูมี
พระคุณ ผูมีบุญคุณทุกทาน และทําเพ่ือใหญาติๆ และบริวาร
ของลูก รูจักการออกกําลังกาย รูจักทาเตนแอโรบิค และทาย
ที่สุด เพ่ือใหญาติๆ และบริวารของลูก ไดเปนญาติและบริวาร
ชวยเหลือดูแลงานของลูกในทุกๆ ดาน นับแตภพชาตินี้เปนตน
ไปจนกวาจะเดินทางเขาถึงนิพพาน และเพ่ือมุงหวังใหญาติๆ
และบริวาร ไดทําอาชีพเตนแอโรบิค ซึ่งถือเปนอาชีพสุจริต
และไมเบียดเบียน ขอใหขาพเจาประสบความสําเร็จและ
รุงเรือง ใหงานของขาพเจาเลิศหรูดูดีมีคุณภาพ และใหเปน
อันดับ ๑ ในทุกๆ เรื่อง 

การอธิษฐานจิตแบบน้ี ผิดไหมคะอาจารย แลวก็บาปไหม 
ขอแสดงความนับถือ
 

คําตอบ
อธิษฐานใหตนไดเขาถึงความสมปรารถนาในทางโลก

ไมถือวาผิดศีล แตผิดธรรมตรงท่ีอธิษฐานเอากิเลสเขามา
ทับถมใจ จึงไมสามารถเขาสูพระนิพพานได 
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๖๑. บวชพรอมนอง

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ที่เคารพอยางสูง 
อกีประมาณ ๔ เดือนผมจะบวชใหกบัพอแม (บวช ๑ เดอืน) 

เพื่อใหทานไดเห็นลูกหมผาเหลือง เพื่อใหทานไดสบายใจ และ
ผมก็อยากจะบวชพรอมกันกับนอง จะไดประหยัดเวลาและ
คาใชจาย ไมตองจัดงานหลายคร้ัง แตมีปญหาอยูวา ผูเฒา
ผูแกแมแตแมผมเองไมเห็นดวย เพราะทานวาตามโบราณ
เขาถือกันวา เปนพี่นองกันจะบวชพรอมกันไมไดมันไมดี จะมี
อันเปนไป อาจจะเสียชีวิตไมคนใดก็คนหน่ึง และทานก็วา
เคยเห็นมาแลวกับคนที่ทําอยางน้ี แลวทานก็ไมอยากให
ผมบวชพรอมกันกับนอง แตสําหรับผมคิดวาเปนเรื่องที่งมงาย 
ไมมีเหตุผล แตเม่ือถามถึงเหตุผล ทานก็วาก็โบราณพาทํา
มาแบบน้ี ผมวาการไดบวชเปนเรื่องที่ดี แมไดบวชลูกชาย
พรอมกันทั้ง ๒ คนยิ่งดีใหญ 

ทานอาจารยโปรดแนะนําดวยครับ วาผมควรจะพูด
อยางไรใหทานไดเขาใจ 
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คําตอบ
ผูเฒา ผูแก และแม เปนผูมีความเห็นผิดไปจากธรรม

หากลูกไมทําตาม ไมถือวาผิดจริยธรรม การบวชเปนภิกษุ
มีเจตนาเพื่อตอบแทนแมผูมีอุปการคุณเพื่อทําใหแมสบายใจ
การบวชตางวันกัน ก็สามารถตอบแทนบุญคุณของแมได 

๖๒. ใชสติสองนําทางชีวิต

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง ที่เคารพ 
ในตอนน้ีผมมีปญหาครับ อยากขอคําแนะนําจากอาจารย 

เน่ืองจากผมไดทําการกูเงินกับทางธนาคารและเปดบัตรเครดิต
ใหกับคนสนิทที่ผมไวใจใหนําไปใช แรกๆก็มีการชําระตรงดี
แตพักหลังเขาไมสามารถจายไดทันตามกําหนดชําระ ทําใหมี
ปญหากัน และทุกวันนี้ผมตองรับภาระหน้ีที่เขานําไปใชหลาย
แสนบาท ทําใหมีความทุกขมาก 

อยากจะถามทานอาจารยวาควรแกไขปญหาอยางไร
ควรวางตัววางใจอยางไรใหตรงตามธรรม แลวท่ีเหตุการณ
แบบน้ีเกิดข้ึนกบัผมเปนเพราะเวรกรรมเกาท่ีเคยทําไวใชหรอืไม 
แลวจะมีทางแกไขไดอยางไรบาง 
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คําตอบ
เปนกรรมเกาที่ผู ถามปญหาเคยทําไวไมดีกับเขา เมื่อ

กรรมไมดีใหผลเปนอกุศลวิบาก ผู ทํากรรมตองเสวยผล
แหงกรรมเปนธรรมดา ผู รู ยอมรับหน้ีเวรกรรม อันเนื่อง
จากตนทําไวไมดี แตผูรูไมสรางหนี้กรรมใหม ดวยการพัฒนา
จิตใหมีสติ แลวใชสติสองนําทางใหกับชีวิต 

๖๓. บุญท่ีไมบริสุทธิ์

คําถาม
กราบเรียนถามทานอาจารย ดร.สนอง ที่นับถือ 
ไดอานคําถามหนึ่งในหนังสือถึงเร่ืองท่ีวา ถาทําบุญแลว

นําใบอนุโมทนาไปลดหยอนภาษี จะไดบุญไมเต็มรอย คําถาม
คือ ถานําใบอนุโมทนาไปลดหยอนภาษีแลว พอไดคืนภาษี
ก็นําเงินที่ไดไปทําบุญตอและนําไปลดหยอน พอไดคืนก็ทําบุญ
ไปเชนนี้อีก ทุกครั้งที่ไดเงินคืนก็นําไปทําบุญทั้งหมด กรณีนี้
ยังเปนการทําบุญไมเต็มรอยรึเปลาคะ 

 
คําตอบ

ทําบุญครั้งใด เมื่อทําแลวผูทําไดบุญ แตการนําเงินที่
ทําบุญไปลดหยอนภาษี เปนเจตนาใหไดเงินบางสวนตอบกลับ
คืนมา การกระทําเชนนี้เปนบาป แลวเอาเงินที่ไดไปทําบุญอีก 

่
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ถือวาเปนการทําบุญที่มีบาปแอบแฝง หากประพฤติเชนนี้
ไปเรื่อยๆ บุญที่เกิดข้ึนยอมไมบริสุทธิ์เชนกัน 

๖๔. มารมีกําลังมากกวาสติ

คําถาม
สวัสดีคะอาจารย 
รูสึกยินดีมากคะที่ไดไปนั่งฟงบรรยายธรรมะของอาจารย

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ที่หอประชุม ม.ช. ที่ผานมา ปกติแลว
หนูก็ใชชีวิตแบบคนรุนใหมทั่วๆ ไป ไมไดสนใจเรื่องธรรมะหรือ
พุทธศาสนา 

จนกระทั่งวันหนึ่ง ไดไปเจอวิดีโอธรรมะของอาจารย
ในเว็บไซตหน่ึง แลวสะดุดตากับหัวขอบรรยาย เลยไดเปดฟง
จนจบ แลวก็ไดติดตามการบรรยายของอาจารยมาเรื่อยๆ จน
ไดเจออาจารยตัวเปนๆ เมื่อเดือนมกราที่ผานมา แตก็ไมได
เขาไปทักทาย เพราะไมรูจะพูดอะไร 

หลังจากฟงการบรรยายของอาจารยไปมากพอสมควร
แลว หนูก็เกิดความรูสึกอยากพิสูจนในสิ่งที่อาจารยไดกลาว
ไววาจะเปนจริงอยางที่กลาวหรือไม จึงไดเริ่มฝกนั่งสมาธิเอง 
เพราะตองเรียนหนังสือจึงไมมีวันหยุดยาวพอจะท่ีไปฝกปฏิบัติ
ที่วัดได ก็นั่งสมาธิไปไดหาถึงหกครั้งคะ นั่งคร้ังแรกหนึ่งชั่วโมง 
เวทนาก็เกิด ปวดแขงปวดขาเหน็บชา เมื่อความรู สึกปวด
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เกิดข้ึนก็ทองวาปวดหนอๆ จนในท่ีสุดความปวดก็หายไปอยาง
เหลือเชื่อ แลวตามมาดวยอาการหมุนอยางควบคุมไมได เลย
ตกใจแลวเลิกนัง่ไป ผานไปหลายวัน หลงัจากไดไปปรึกษาเพ่ือน
แลวกเ็ลกิกลัวแลวกลบัมาน่ังใหม นัง่คราวน้ีอาการปวดก็ไมมอีกี 
หายใจโลงสบาย แตอาการหมุนตัวโยกจนหัวโขกพื้นก็เปน
หนกักวาเดมิคะ แตหลงัจากทีป่ลอยใหมนัหมนุไปเองเร่ือยๆ มนั
ก็หยุด จนคร้ังลาสุดวันนี้ หลังจากอาการหมุนหยุดลง ตัวเอง
ก็ฟอนรําทําทาทางตางๆ ที่ไมเคยเปนมากอน ซึ่งหนูฟอนรํา
ไมเปนคะ แตมันก็ฟอนไมหยุดสลับกับทาทางตางๆ ตลอดเวลา
ที่อาการเหลานี้เกิดหนูรูตัวอยูตลอดคะ แตก็เหมือนมันควบคุม
ไมได พอนั่งน่ิงปุบอาการเหลาน้ีก็จะเกิดทันที เลยอยากเรียน
ถามอาจารยคะวาหนูควรทําอยางไรตอ หนูปฏิบัติมาถูกทาง
รึเปลาคะ เพราะคุยกับเพ่ือนแลวเพ่ือนไมเขาใจ บอกวาระวัง
เพี้ยน เลยไมแนใจวาตัวเองเพี้ยนหรือเปลา หนูพยายามหา
คําถามที่ตรงกับสิ่งที่หนูอยากทราบแลวคะ แตหาไมเจอเลย
เขียนเมลฉบับนี้มาเรียนถามอาจารยโดยตรงคะ 
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คําตอบ
สิ่งที่ขัดขวางบุคคลไมใหบรรลุความดีเรียกวา มาร มนุษย

มีมารอยู ๕ ประเภท ไดแก กิเลสเปนมาร (กิเลสมาร) รางกาย
เปนมาร (ขนัธมาร) อารมณปรงุแตงจติเปนมาร (อภสิงัขารมาร) 
เทวดาเปนมาร (เทวปตุตมาร) และความตายเปนมาร (มจัจมุาร) 

ผูปรารถนาพัฒนาจิตใหมีความดีสั่งสม ยอมมีมารตางๆ 
เหลานี้เขาขัดขวาง อาการปวดแขงปวดขาเปนขันธมาร
อาการตัวโยกโคลงเปนขันธมาร ซึ่งผู ถามปญหาสามารถ
เอาชนะมารท้ังสองชนิดน้ีไดแลวดวยภาวนามยปญญา อาการ
รายรําในทาตางๆ เปนขันธมารอีกตัวหน่ึง ที่มีกําลังมากกวา
ขันธมารสองประเภทแรกที่เอาชนะไดแลว หากผูถามปญหา
พัฒนาจิตใหมีกําลังสติปญญาเพิ่มมากขึ้นอีก แลวเอาสติ-
ปญญามากําหนดทารายรํา ดวยการกําหนดวา “รายรํา
หนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ ในที่สุดทารายรําจะหยุดไปไดเอง
หากอาการดังกลาวไมยุติ ผูถามปญหาตองไมเลิกกําหนด
แลวดูสิวา จิตสามารถเอาชนะมารตัวนี้ไดจริงไหม ผูใดเอา
ชนะใจตนเองไดแลว มารทั้งหายอมไมมีความหมาย คือ
ไมสามารถเอาชนะใจที่กลาแกรงได 
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๖๕. งานที่มนุษยตองทํา

คําถาม 
สวัสดีคะอาจารย ตอนนี้หนูกําลังศึกษาระดับปริญญาโท 

สาขาภาษาศาสตรอยูคะ (เทอม ๒ เหลืออีก ๓ เทอม) 
ขอเกร่ินนํานิดหนึ่งวา หนูเคยปฏิบัติธรรมน่ังสมาธิในแนว

สติปฏฐาน ๔ มากอนคะ นาจะปฏิบัติมาไดประมาณสามปแลว
แตชวงหลังมานี่ ปฏิบัติไมคอยสมํ่าเสมอ แตหนูก็รูตัวนะคะ
วาตัวเองหยอนยานในการปฏิบัติมาก แตก็จะพยายามทําให
สมํ่าเสมอคะ อีกอยางรูสึกวาไมวาจะน่ังสมาธิหรือเดินจงกรม 
มักจะมีอาการฟุงซาน ไมสงบ แตหนูก็พยายามตามความรูสึก 
แตทวา ปฏิบัติไดอยางมากก็แคสิบนาทีเทานั้น อยากให
อาจารยชวยชี้แนะดวยคะ 

ขอเขาเร่ืองเลยนะคะวา มีวันหน่ึงหนูไดอานหนังสือ
วิชาการ แลวอยูดีๆ ก็รูสึกวาเนื้อหาทั้งหลายที่เรากําลังอาน
อยูนี่มันก็เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา สมมุติขึ้นมาทั้งน้ัน ทําไม
มนุษยเราจะตองหาหลักการหรือขอสมมุติฐานตางๆ มากมาย
เพื่อที่จะสมมุติสิ่งหนึ่งขึ้น และใหคนท้ังหลายยอมรับเขาใจ
ในสิ่งที่คนสรางขึ้น หนูก็เลยเกิดความรูสึกเบื่อหนายกับเนื้อหา
ที่เราจะตองอาน คําถามคือวา ตอนนี้หนูก็กําลังศึกษาอยู 
เทอมหนาก็จะตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธแลว อาจารยชวย
ใหคําแนะนําไดไหมคะวา หนูควรปฏิบัติตัวอยางไร ในสภาวะ
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เชนนี้ หนูรู สึกสับสนกับตัวเองมากเลยคะ จะถอยก็ถอย
ไมได เพราะตั้งใจตั้งปณิธานกับตัวเองแลววา เรากาวมายืน
อยูตรงนี้แลว เราก็ควรจะทําใหดีที่สุด 

สุดทายขอความเมตตา กรุณาของอาจารยชวยใหคํา
ชี้แนะในเรื่องการปฏิบัติตัวทั้งทางโลก และทางธรรมดวยคะ 

 
คําตอบ

การปฏิบัติธรรมท่ีไมสม่ําเสมอ (ยอหยอน) เปนเหตุให
จิตถูกครอบงําดวยกิเลสไดงาย อาการฟุงซานของจิตมีสาเหตุ
มาจากจิตมีกําลังสติออน จึงพายแพตอกิเลสมาร ในรอบวัน
ผูถามปญหาทําความดีเพียงแคสิบนาที สวนเวลาที่เหลือปลอย
ใหจิตถูกยํ่ายีดวยกิเลสมาร แลวจะไมเกิดอารมณฟุ งซาน
ไดอยางไร คนชั่วทําความช่ัวไดง ายแตทําความดีไดยาก
ตรงกันขาม คนดีทําความดีไดง ายแตทําความชั่วไดยาก
ขออภัย ลองถามตัวเองดูสิวา เราเปนคนแบบไหน? 

มนุษยเปนสัตวสังคม จึงตองอาศัยปจจัยของสังคม ชีวิต
จึงจะอยูรอดได ดวยเหตุนี้จึงตองทํางาน (ภายนอก) ใหกับ
สังคม แตเม่ือตายลงแลว จิตวิญญาณยังตองโคจรไปหาราง
อยูใหม มนุษยผูมองไกล จึงตองทํางานภายในใหกับตัวเอง
เพ่ือสั่งสมบุญเปนปจจัยเดินทางสูปรโลก 

สรุปลงไดอยางสั้นวา มนุษยตองทํางานภายนอกใหดี
ที่สุด และยังตองทํางานภายในใหดีที่สุดอีกดวย ดวยการ
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พัฒนาจิตใหมีความดี (คุณธรรม) สั่งสม หรือพัฒนาจิตใหพน
ไปจากความทุกขทั้งปวงได ดวยการประพฤติเหตุใหถูกตรง 
ฉะนั้นพึงเลือกทํางานเอาตามท่ีชอบเถิด 

๖๖. เรื่องของแม

คําถาม
กราบสวัสดีอาจารยสนอง วรอุไร คะ 
หนูไดติดตามงานเขียนอาจารยมาไดประมาณ ๓ ป

แลวคะ หนังสือเลมแรกๆ ที่หนูไดอานคือ หนังสือ “ทําชีวิต
ใหไดดีและมีสุข” และ “ยิ่งกวาสุข เมื่อจิตเปนอิสระ” จนถึง
ขณะน้ีก็ยังติดตามงานเขียนและธรรมบรรยายของอาจารย
อยูตลอดคะ 

ครั้งแรกท่ีไดอานหนังสืออาจารย เปนคร้ังที่หนูไดเปล่ียน
แปลงชีวิตตัวเอง จากคนที่ไมสนใจพอแม ไมพอใจเวลาที่ตอง
เขาหาทาน ไมเคยกอดทาน ไมเคยกราบทาน ไมมีความกตัญู
ในจิตใจหนูเลย หนูอานหนังสือแลวรองไหไป เสียดายเวลา
ที่ไมเคยทําตัวเปนคนดีของพอแมเลย 

วันตอมาหนูก็สังเกตตัวเองเวลาที่เห็นพอกับแม หนูรูสึก
อยางไร ก็รูสึกวาตัวเองยังอายท่ีจะเขาหา แลวพอเริ่มกระทําดี
กับพอแม รูสึกวาทานออกจะแปลกใจไมนอย แตหนูก็พยายาม
ทําดีกับทานตลอด จนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม เมื่อ ๓ ปที่แลว
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เปนครั้งแรกคะ ที่หนูไดกราบเทาพอแม และทําใหพอรองไห
ออกมา มันตื้นตันมากคะ หนูกลาวขอใหพอกับแมอโหสิกรรม
ใหหนู ในสิ่งที่ทําผิดพลาดมาตลอด พอกับแมก็บอกกับหนูวา
ทานยกโทษใหหนูและไมเคยถือโกรธเลย และอยากใหหนูเปน
เด็กดี 

ทุกๆ ปจะมีวันที่ ๑๒ สิงหาคมน้ีแหละคะ ที่จะไดมีโอกาส
กราบทาน ขออโหสิกรรมจากทาน ทําจนทุกวันนี้ ไมเขิน ไม
อายเลยคะ ทุกครั้งที่มีเวลาวางก็จะพากันออกไปทานอาหาร
ที่ทานชอบกัน และมีเวลาใหทานมากๆ ในทุกครั้งท่ีพอแม
ตองการ มีความสุขที่ไดเปนคนกตัญูคะ และรูสึกวาตัวเอง
โชคดีคะที่ยังมี พอกับแมใหไดดูแล 

แตหนูมีเรื่องอยากถามอาจารยคะ คือหนูไดกลาวขอ
อโหสิกรรมจากแมในสิ่งที่กระทําผิดพลาดในอดีตที่ผานมานั้น 
แตบางคร้ังท่ีทําตัวไมถูกใจแม แมก็จะจําเรื่องราวเกาๆ ที่แม
ไมพอใจขึ้นมา แมก็จะหยิบเร่ืองนั้นๆ ขึ้นมาตอวา เขาใจวา
แมยงัไมลมื แตอยากทราบวา แบบนีก้ย็งัไมไดรบัการอโหสกิรรม
จากแมใชไหมคะ แลวหนูควรทําอยางไรดีคะ 

 
คําตอบ

ลูกสามารถกลาวยํ้าหรือพูดกับแมไดอยางถูกตรงตาม
ธรรมวา “แมไดกลาวยกโทษใหหนูแลว ทําไมจึงเอาเรื่องที่ไมดี
ของหนูในอดีตมาตอกย้ําอยูอีกเลา” เมื่อพูดจบตองเจริญขันติ
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และเจริญเมตตา ใหใจมีกําลังตานมารอยูเสมอ เมื่อมีสิ่งขัดใจ
เกิดขึ้น ตองใหอภัยเปนทาน ดวยการกําหนดวา “ชางมัน
เหอะๆๆๆๆ” จนความไมสบายใจหมดไป แลวความสงบเย็น 
(เมตตา) จะเกิดขึ้นแทนที่ 

๖๗. คนชางฝน

คําถาม 
ตั้งแตเล็กๆ หนูเปนคนชอบฝน นอนฟงคุณยายสวดมนต

ก็จะฝนถึงผี ตอสูกับผี เหาะ หายตัว หนีผี เปนประจํา และ
หนูก็ฝนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ฝนทั้งกลางวันและกลางคืน
เปนเร่ืองราว ไมตางกับละครส้ันเลยคะ ตื่นมาก็จําไดหมด
เชาๆ จะไปเลาใหเพื่อนสนิทฟงเสมอ ทราบมาวาการฝน
แสดงวาเรานอนหลับไมสนิท 

โดยปกติหนูสวดมนตกอนนอนเปนประจํา และพอได
ปฏิบัติธรรมก็จะนอนเจริญสติจนหลับบาง นั่งเจริญสติ
๑๐ นาที บาง แตก็ยังฝน เขาใจวาฝนในชวงเชามืด เพราะ
ตื่นมาก็ระลึกนึกถึงฝนทุกที แตกอนฝนแลวพอต่ืนมานอนตอ
ก็ฝนตออีก เคยไปพบจิตแพทยก็แนะนําใหทําสมาธิและให
ยามาทาน ทุกวันนี้ก็ยังฝน และเคยปรึกษากัลยาณมิตรคือ
พระวิปสสนา แนะวาต่ืนมาก็ใหกําหนด ไมตองไปสนใจเรื่อง
ที่ฝน แตก็แปลกเร่ืองที่ฝนหลายคร้ังจะแมนยําเปนจริง ใน
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บางเรื่องที่ฝนก็ใกลเคียงจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล จึงเปน
เหตุใหตองพิจารณาเรื่องที่เราฝนวาจะเปนจริงอีกหรือไม 

จึงกราบเรียนอาจารยชวยชี้แนะแนวทางปฏิบัติใหหนู
เหมือนคนท่ัวไป หนูอยากหลับก็เปนสุข ตื่นก็เปนสุขคะ 

 
คําตอบ

การรับประทานยามิใชการแกปญหาท่ีถูกตรงมิใหนอนฝน
แตสิ่งท่ีพระวิปสสนาแนะนั้น เปนการแกปญหาท่ีตรงเหตุ
ที่สามารถแกปญหานอนแลวมิใหฝน ดวยการเรงความเพียร 
พัฒนาจิตใหมีกําลังของสติกลาแข็ง แลวความฝนจะไมเกิด
ขึ้นอีก 

๖๘. ภวังคจิต

คําถาม
เรียน อาจารยสนอง ผมมีคําถามท่ีจะสอบถามดังนี้ 
๑) ชวยอธิบายสภาวะ “ภวงัค” อยางละเอยีด เพือ่ท่ีผูฝก

ปฏิบัติสามารถรูไดขณะปฏิบัติดวยครับ เพราะผูถามพยายาม
ศึกษาขอมูล แตยังไมคอยเขาใจสภาวะนี้นัก 

๒) การวูบหลับไปโดยงาย ขณะที่ทําสมาธิเกิดจากอะไร 
ใชการเขาภวังคแบบหนึ่งหรือไม มีผลดีผลเสียอยางไร ถาเปน
ผลเสีย ตองแกไขอยางไร 
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คําตอบ
(๑) คําวา “ภวังค” เปนสมมุติบัญญัติที่หมายถึง พลังงาน

จิตไมมีการเกิด - ดับ จึงทํางานไมได เม่ือใดจิตเขาสูสภาวะ
ที่เรียกวา ภวังค บุคคลจึงไมสามารถนําจิตมาพัฒนาใหเขาถึง
ความตั้งม่ันเปนสมาธิได ไมสามารถพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
เห็นแจงได ไมสามารถทําความดี - ความช่ัวใดๆ ได ไมสามารถ
เขียนหนังสือมาถามปญหาหรือตอบปญหาได ฯลฯ 

(๒) การวูบหลับ หลังจากจิตเขาสูสภาวะภวังค มีผลดี
ในทางโลก ทําใหจิตพักการทํางาน ทําใหรางกายไดพักผอน
ไมเครียด ไมเสียใจ ไมเกิดความเจ็บปวดใดๆ ตรงกันขาม จิต
ที่อยูในภาวะภวังค มีผลเสียในทางธรรม เพราะไมสามารถนํา
จิตมาพัฒนาใหเขาถึงสมาธิได ไมสามารถเขาถึงปญญา
เห็นแจงได ไมสามารถกําจัดกิเลสใหหมดไปจากใจได ฯลฯ 

๖๙. ชอบเพศเดียวกัน

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารยสนอง วรอุไร ครับ 
เมื่อประมาณสองสัปดาหที่ผานมา ผมเร่ิมปฏิบัติอยาง

จริงจัง โดยใชสติคุมกายและใจอยูตลอดท้ังวัน ผมพยายาม
ใชสติรักษาความคิดอยางตอเนื่อง ดวยมีความคิดท่ีวาอันวาไฟ
คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไดเผาผลาญจิตใจของผม



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

๑๖๗

ตลอดท้ังวันทั้งคืน และเพราะเหตุอันใดเลา ผมจึงใชเวลาดับไฟ
กิเลสเพียงแควันละครั้งตอนไปสวดมนตนั่งสมาธิที่วัด 

ตั้งแตคิดไดดังนั้น จึงต้ังใจเห็นโทษของขันธ ๕ และไฟ
คือความทุกขที่ไดรับเพราะการยึดมั่นถือม่ันขันธ ๕ อยูเนืองๆ 
ตอนเย็นวันจันทร-ศุกร ผมก็ไปสวดมนตที่วัดและทําสมาธิ
(ทําแบบน้ีมาประมาณ ๖ เดือนแลวครับ) สวนวันศุกร-อาทิตย 
ก็ไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิที่วัด (ทํามาประมาณเดือน
หนึ่ง) วันศุกรที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผานมาตอนผม
เดินจงกรม เม่ือจิตไดยินเสียงใบไมตก หรือตามองเห็นรูป
เงาดําๆ และจิตก็เกิดความปรุงแตงวาเปนผี ความกลัวก็เกิด
ขึ้นมาจนทําใหผมตัวสั่นสะทาน ผมไดมองดูเปลวไฟ คือความ
กลัวนั้นไดเผาผลาญจิตใจของผม ใหไดรับความทุกขทรมาน
อยางแสนสาหัส เมื่อเห็นโทษของความยึดม่ันถือมั่นในขันธหา 
ซึ่งเปรียบเสมือนกองไฟ ผมก็นึกถึงกองไฟที่มีอยูในนรกวา จะ
ตองมีความรอนมากมายกวานี้อยางแนนอน 

ตอนนั้นผมก็เกิดความเบื่อหนาย อยากจะพนจากความ
ยึดมั่นถือมั่นในขันธ ๕ และในบางคร้ังขณะที่ผมเดินจงกรม
จิตก็หยิบเอาทุกขเวทนาจากการกลัวผีขึ้นมาพิจารณาวา แม
ความทุกขมากมายปานน้ี สุดทายแลวก็เปนไปตามกฎแหง
ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา จิตผมก็ไดเกิด
ปติ เบาขึ้นๆ เพราะเหตุวาไดมีปญญา เห็นตามความเปนจริง
ดังกลาว ในขณะที่เดินจงกรมอยูประมาณ ๔ ทุมนั่นเอง จิตก็มี
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ความคิดปรุงแตงขึ้นมาอันหนึ่งวา “สุกขวิปสสโก” ผมไมได
เอามาใสใจอะไร เพราะเห็นแตเพียงวาเปนความฟุงซานของจิต
เปนธรรมดาของมัน 

จากนั้นผมไดเขานอนอยางมีสติ และต้ังใจวาวันพรุงนี้
จะตื่นไปสวดมนตใหตรงเวลา วันเสารที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ตอนเชาประมาณ ๐๔.๐๕ น. ผมก็ไดตื่นขึ้นมาพบวา
ตัวเองอาจจะไปไมทันสวดมนตเชา (เพลิงกิเลสกองเล็กๆ อีก
กองหน่ึงในตอนเชา) แตก็ไมไดรีบรอนใจอะไร คิดวาการปฏิบัติ
ธรรมคือมาละกิเลส ถาหากกิเลสเกิดข้ึนเม่ือไหรเราจะกําหนดรู 
และดูความเรารอนที่มันสรางข้ึนภายในจิตใจ 

ผมไดเดินอยางมีสติไปสวดมนตที่โบสถ สวนพระทานก็ได
เริ่มสวดมนตไปบางแลว หลังจากที่เขาไปในโบสถ และเริ่ม
สวดมนตไปไดสักพัก ผมก็หยิบธรรมะตางๆ ขึ้นมาพิจารณา
มากมาย และจิตก็ไดนิ่งไปสักพัก ไมไดคิดอะไร ผมก็ไมทราบ
เหมือนกันวาจิตวางไปนานเทาไหร แตพอผมมารูตัวอีกทีจิต
ก็เริ่มคิดปรุงแตงความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาคือ 

พระพุทธเจาเปนผูทบุหมอนรกของสัตวทัง้หลาย พระธรรม
เปนผูทุบหมอนรกของสัตวทั้งหลาย พระอริยสงคเปนผูทุบ
หมอนรกทั้งหลาย 

 เมื่อคิดไดดังนั้นจิตจึงไดเกิดธรรมสังเวชวา ตนเองไดเกิด
ในนรก และไดรับความทุกขทรมานมานานนับไมถวน นับแตนี้
ไปผมไมตองไปเกิดในหมอนรกอีกแลว และรองไหดวยความ
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ดีใจ สํานึกในพระคุณของพระรัตนตรัย ที่ไดชวยทุบหมอนรก
ของสัตวทั้งหลาย รวมทั้งถึงหมอนรกของผมเอง 

ผมไดถามตวัเองวา ตวัเองไดเปนพระโสดาบันแลวหรอืยงั 
แตจิตมันก็บอกวา “ไมทราบ” 

ผมไดถามตัวเองวาผมจะตองไปเกิดเปนเปรต อสุรกาย 
หรือสัตวเดรัจฉานหรือไม แตจิตมันก็บอกวา “ไมทราบ” 

แตถาถามวาจะตองไปเกิดในหมอนรกไหม ผมก็ตอบได
เลยวา “ไม” 

แตถาถามวามีความลังเลในพระรัตนตรัยหรือไม ผมก็ขอ
ตอบวา “ผมไมมีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยเลย และขอ
เทิดพระคุณ คุณงามความดี ของทานไวเหนือเศียรเกลา” 

เทาที่ผมเคยไดเรียนมา ทานวาพระโสดาบัน ทานละ
สังโยชน ๓ ได คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส 
และเม่ือทานบรรลุธรรมแลว ทานจะทราบวาทานเปนพระอริยะ
หรือไม 

แตเทาที่ผมตรวจสอบจิตในวันนั้นทั้งวัน ผมก็สงสัยตัวเอง
วา ทาํไมผมยังกลัวผอียู ผมยังกลัวรางกายเปอนอยู ทาํไมผมยัง
สงสยัวาตัวเองเปนพระโสดาบันอยู 

แตในวันนั้นก็มี เหตุการณประหลาด เกิดข้ึนหลาย
เหตุการณดวยกัน ผมมีความม่ันใจวานรกมีจริงอยางไมเคย
ปรากฏมากอนในชีวิต 

มนใจวานรกมจรงอยางไมเคย
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ผมไดยินความคิดของทั้งคน และสัตวที่อยู รอบขาง
ทั้งเด็ก พระ และนก (แตก็ไมแนใจวาจะเปนจริงหรือเปลา
หรือวาคิดเอาเอง) 

พอผมมองไปเห็นสัตว ความคิดไมดี หรือความโกรธ
จะเกิดขึ้นมาเล็กนอย แตจะมีความคิดท่ีวา สัตวทุกตัวที่เกิดมา
บนโลกก็ทุกขเหมือนกัน จิตที่มีความความคิดไมดี หรือความ
โกรธ จะหายไปทันที และเปลี่ยนขึ้นมาเปนความเมตตาขึ้นมา
ในจิตใจทันที 

ผมมองเห็นใครก็เห็นแตความทุกขที่มีอยูในตัวเขา และ
อยากจะชวยเหลือทุกคน หลังจากน้ันผมไดกลับมาทํางาน
เหมือนปกติ ในวันอาทิตย ตอนกลางคืน 

ผมก็ไดเห็นอนาคตของคนท่ีผมนั่งใกล ผมก็ไมแนใจ
เหมือนกันวาจะเปนความจริงหรือเปลา

แตดวยความคึกคะนอง คิดวาตนเองสามารถดูอนาคต
ของคนอื่นได จึงไดเลาใหเขาฟงและทําตัวเปนหมอดูในวันนั้น 

ในวันจันทรเมื่อผมเห็นใครมีความทุกข ก็คิดอยากจะชวย
เขาไปหมด แมแตหลังจากท่ีผมเพงจิตเพ่ือดูอนาคตไปแลว
ถาคนคนนั้นโกรธในสิ่งที่ผมพูด ผมจะมึนหัว หูแดง และรูสึก
ไมมีแรงขึ้นมาทันที 

ทุกวันน้ีผมเลิกดูแลว เพราะเห็นวาไมเปนประโยชนตอ
ตนเองตอตัวเขา และพระพุทธศาสนา และท่ีสําคัญที่สุด
ผมรูสึกไมมีแรงอยางไมเคยเปนมากอน 
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หลังจากวันนั้นความรู ความเห็นที่เราเคยเห็นมานั้นก็
คอยๆ เสื่อมลงไปจนหายไปหมด เหลือแตความมั่นคงใน
พระรัตนตรัย และความยึดม่ันในศีล ๕ 

ทุกวันนี้ผมก็ไมรูเหมือนกันวาเปนพระโสดาบันหรือเปลา 
แมวันน้ีผมก็มีความสงสัยตัวเองข้ึนมาอีกทีหนึ่งวา คงไมใช
แนๆ เพราะยังโกหกอยู 

แตก็ไมไดเปนการโกหกซะทีเดียว เพราะเปนการเลาเรื่อง
ในอดีตที่ผมเองก็จําไมไดวาเกิดอะไรขึ้น ก็เลยพูดไปตามความ
ปรุงแตงของจิต 

แตพอนึกไดก็ปรากฏวาสิ่งที่ตนเองพูดมา ไมตรงกับความ
เปนจริงที่เราไดพูดไป แตวาในตอนขณะพูดก็ไมไดมีเจตนา
ที่จะโกหก 

สุดทายนี้ผมก็ยังไมทราบอยูดีวาตนเองเปนอะไร แตที่
ทราบแนชัดคือตนเองยังมีกิเลสอยูเต็มหัวใจที่จะตองละและ
ขัดเกลา 

สิ่งที่ผมอยากจะถามคือ 
๑. ผมเปนพระโสดาบันหรือเปลา ถาหากใช แลว

พระโสดาบันที่เปนเกยมีดวยหรือ? แตวาใชไมใชอยางไรผม
ก็จะทําความเพียรตอไป 

๒. ผมควรดําเนินชีวิตอยางไรดี เพราะผมอยูที่ทํางาน
ก็รูสึกวารอนใจเปนพักๆ แตถาไปบวชก็บวชไมไดเพราะจิตผม
ไมปกติคือ 
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ผมเคยรักเพศเดียวกัน และตอนนี้ก็ยังมีกามราคะเวลาที่
เห็นผูชายหนาตาดีอยู 

สิ่งที่ผมตั้งใจไวคือผมอยากจะบวชในเดือนหนา และ
ทําชาตินี้ใหเปนชาติสุดทายของผม 

แตถาขอบวชกับทานพระที่ผมเคารพไมได เพราะเหตุ
ที่วาผมยังชอบเพศเดียวกันอยู 

ผมก็จะขอทานเจาอาวาส ทานรองเจาอาวาสวัดอรัญญ
วิเวก แมแตง เชียงใหม อยูปฏิบัติธรรมไปเร่ือยๆ จนกวาผม
จะบรรลุเปนพระอรหันต 

๓. หากอาจารยมีขอแนะนําอื่นๆ สามารถติเตียนมาได
เลยครับ ผมดีใจมากถาทานอาจารยไดเมตตาช้ีทางออกจาก
หมอนรกใหผม 

 
คําตอบ

ผูทีเ่ขาถงึสภาวธรรมเปนพระอริยบคุคล เชน พระโสดาบัน 
ยอมรูเห็น เขาใจในกิเลสท่ีตนละไดแลว ยอมรูเห็น เขาใจใน
กิเลสที่ตนยังละไมได โดยมิตองใหใครมาบอกกลาวหรือยืนยัน 

คนท่ียังมีความกลัวเร่ืองผี แสดงวาจิตยังไมรูจริงในเร่ือง
ของผี แตพระอริยบุคคลมีจิตพนไปจากสภาวะเชนนี้แลว 

การไดยิน (รู) ความคิดของสัตวที่อยูรอบขาง เปนเรื่อง
ของปุถุชนผูเขาถึงโลกิยญาณท่ีเรียกวา เจโตปริยญาณ เปน
เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผูที่มีจิตเขาถึงความทรงฌานไดแลว แต
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โลกิยญาณตัวนี้มิไดเปนเหตุทําใหชีวิตพนไปจากความทุกข ผูรู
จริงจึงไมเอาจิตไปหลงติดอยูกับสิ่งเหลานี้ 

(๑) ยังมิไดเปนพระโสดาบัน แตมีสภาวธรรมในดวงจิต
เปนปุถุชน ที่สามารถเขาถึงความทรงฌานไดเทานั้น 

(๒) ฆราวาสท่ีสามารถบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลก็มี
ใหเห็นอยูในครั้งพุทธกาล เชน อนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา
มหาอุบาสิกา พระเจาพิมพิสารแหงกรุงราชคฤห หมอชีวกโก
มารภัจจ อิสิทัตตะคนเลี้ยงชางของพระเจาปเสนทิโกศล ฯลฯ 

อน่ึง บุคคลสามารถตั้งความปรารถนา (อธิษฐาน หรือ 
ตั้งใจไว) ได แตหากกามราคะยังคงมีอํานาจเหนือใจอยู ยังไม
สามารถพัฒนาจิตใหเขาถึงอรหัตตผล ตองรอจนกวากามราคะ
จะหมดสิ้นไปจากใจไดเม่ือใด โอกาสพัฒนาจิตใหเขาสูความ
พนทุกข จึงจะเกิดข้ึน 

(๓) อัมพปาลี มีความเห็นผิด มีจิตเปนทาสของกาม
จึงมีอาชีพเปนโสเภณี แตภายหลังไดเลิกมิจฉาอาชีวะอยาง
เดด็ขาด ไดบวชเปนภกิษณุแีลว ปฏบิตัธิรรมจนเปนพระอรหนัต
ได 

สิริมาโสเภณีคาตัวแพงแหงแควนมคธ ไดฟงธรรมจาก
พระโอษฐ แลวหันมาปฏิบัติธรรมโดยเลิกอาชีพคากามอยาง
เด็ดขาด จิตสามารถบรรลุโสดาปตติผล (ปดอบายภูมิ) ในขณะ
ยังอยูในเพศฆราวาส 

ง
นขณะ
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ดงันัน้หากผูถามปญหา เรงความเพียรพัฒนาจิตใหถกูตรง
ตามธรรม จนจิตพนไปจากอํานาจของกามได โอกาสเขาถึง
ความสมปรารถนาจึงจะเกิดขึ้น 

๗๐. เจากรรมนายเวรหรือมาร

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนองที่เคารพ 
ขออนุญาตสอบถามวาเราจะแยกแยะไดอยางไรคะ วา

อุปสรรคนานาประการในชีวิต ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามา
ในชวงที่เราปฏิบัติธรรมนั้น เปนเพราะเจากรรมนายเวร หรือ 
มาร? 

หากเปนเจากรรมนายเวรมาทวงหนี้นอกจากการชดใช
แลวจะมีทางอ่ืนเพ่ิมเติม ที่จะบรรเทาความรุนแรงของอกุศล
วิบาก เพื่อใหมีกําลังใจในการปฏิบัติตอไปไหมคะ? แตถาเปน
มาร เราจะมีวิธีรับมือที่เหมาะสมอยางไรคะ 

ขอบพระคุณลวงหนาเปนอยางสูงคะ 

กเ
ะมีทางอืนเพ

าก เพื่อใหมีกําลังใจใน
มาร เราจะมีวิธีรับมือที่เหมาะสมอ

ขอบพระคุณลวงหนาเปนอยางสูงค
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คําตอบ
คําวา “เจากรรมนายเวร” หมายถึง ผูเคยมีกรรมมีเวร

แกกัน ไดแกมนุษยและอมนุษย 
คําวา “มาร” หมายถึง สิ่งที่คอยกําจัด หรือขัดขวาง

บุคคลไมใหบรรลุความดี 
ดังนั้น อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติธรรม จึงมี

เหตุมาจากถูกเจากรรมนายเวรปองราย หรือมีเหตุมาจากมาร
เขามาขัดขวาง วิธีบรรเทาหรือแกปญหาในเรื่องน้ี สามารถ
ทําได ๔ แนวทาง 

(๑) ยอมชดใชหนี้เวรกรรมจนกวาจะหมดหนี้ 
(๒) อุทิศบุญแลกกับหนี้เวรกรรม 
(๓) พัฒนาจิตจนพนไปจากวัฏฏสงสาร แลวหน้ีเวรกรรม

ที่เหลือก็จะเปนอโหสิกรรม 
(๔) ใชปญญาเห็นถูกตามธรรมแกปญหาเร่ืองมาร ดวย

การดับตนเหตุที่แทจริง 

๗๑. กลัวความตายมาก

คําถาม
กราบเรียนถาม ทานอาจารย ดร.สนอง 
ความตาย เมื่อกอนไมไดนึกถึงหรือพิจารณา แตตอนนี้ได

ทราบแกใจแลววา ไมวาบุคคลใดหรือตัวเองตองตายแนนอน 
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เห็นความตายเปนเรื่องใกลตัวเหมือนเปนเงาตามตัว จึงอยาก
เตรียมความพรอมในเร่ืองตายใหกับตนเอง แตความจริงแลว
กลัวความตายมาก ไมพรอมตาย จึงอยากเรียนถามทานดังนี้ 

๑. จิตกอนตายน้ันสําคัญ จะเปนตัวชี้วาจะไปทางดีหรือ
ทางราย จากที่ไดอานไดฟง เห็นกลาววากอนตายใหนึกถึงแต
สิ่งดี หรือใหญาติที่หอมลอม ใหบอกแกผู กําลังจะตายให
นึกถึงพระบาง พุทโธบาง แตบางคราวผูกําลังจะตายก็ไมอาจ
ทําได หรือคนที่ตายอยูคนเดียวก็ไมรูจะนึกไดหรือเปลา แลวจะ
ทําอยางไรใหผูกําลังจะตายทั้ง ๒ กรณีที่กลาว ไดไปสูสุคติ
แนนอนได 

๒. ในความคิดของผูถามเห็นวา เหตุที่คนเราตองตาย
เพราะรางกายทนอยูไมได คือ รางกายคงเจ็บปวดทรมาน
สุดประมาณได จนดวงจิตหรือวิญญาณไมอาจอาศัยรางกาย
ตอไปได และตัวจิตนี้เองอาจหลง ไรสติ หรืออาจจะมีสติ ซึ่ง
เปนไดทั้ง ๒ ทาง เม่ือตองเผชิญกับทุกขเวทนาทางกายและ
ทางจิตลักษณะอยางนี้ ผูกําลังจะตายจะตองทําอยางไร 

๓. ไดดูเคเบ้ิลทีวี มีบุคคลทานหน่ึงกลาววา พรอมตาย
ไดทุกเม่ือ ทุกเวลา ทุกสถานการณ เพราะส่ิงใดที่สมควรทํา
ก็ไดทําแลว จึงทําใหรูสึกทึ่งทานน้ี และอยากท่ีจะรูสึกไดอยางนี้ 
ดังนั้น เมื่อตองเผชิญกับความตาย อยากใหตัวเองมีจิตใจที่
กลาหาญ ไมกลัวตาย มีความพรอมท่ีจะตาย จะตองทําอยางไร 
หรือตองเตรียมพื้นฐานอยางไร 
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๔. วิธีเตรียมตัวตายกอนตายท่ีดีที่สุด คือวิธีใด ตองทํา
อยางไร 

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาคะ 

คําตอบ
(๑) ตองทาํแตกรรมดีอยูเสมอ เพือ่ใหจติเกบ็บนัทกึกรรมดี

ไวภายในเปนกุศลสัญญา หรือพัฒนาจิตจนมีสติกํากับอยูทุก
ขณะตื่น เมื่อจิตจําเปนตองหลุดออกจากราง สติยอมมีกําลัง
ผลักดันจิตไปสูสุคติภพ 

(๒) คําวา “อาจ” ไมมีอยูในดวงจิตของผูรูจริง ดังนั้น
บุคคลไมประมาท ยอมเจริญสติอยูทุกขณะตื่น แลวกรรมดี
จึงจะเกิดข้ึน เปนพลังผลักดันจิตท่ีหลุดจากรางไปสูสุคติภพ
ดังน้ี 

ก. ศีล ๕ ผลักดันจิตใหโคจรไปเกิดเปนมนุษย 
ข. ทานและศีล หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ มีพลังผลักดัน

จิตใหโคจรไปเกิดเปนเทวดา 
ค. ฌาน มีพลังผลักดันจิตใหโคจรไปเกิดเปนพรหม 
ฉะน้ัน ผูมีความไมประมาท พึงเลือกประพฤติเหตุเอา

ตามที่ชอบ แลวความสมปรารถนายอมเกิดข้ึนไดในวันขางหนา 
(๓) บุคคลท่ีไมกลัวตาย และพรอมท่ีจะตายไดนั้น มีเหตุ

มาจาก 
ะพรอมที่จะตายไดนั้น มีเหตุ
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ก. เคยพฒันาจติ (สมถภาวนา) จนเขาถงึปพุเพนวิาสาน-ุ
สติญาณ แลวจะรูเห็นเขาใจ วาความตายเปนเรื่องปกติของ
ชีวิต 

ข. เคยพฒันาจติ (วปิสสนาภาวนา) จนเกดิปญญาเหน็แจง
แลวใชปญญาเห็นแจง ทําเหตุใหตรงกับสิ่งที่เขาปรารถนาจะ
เปนในวันขางหนา เมื่อทําเหตุไวพรอมแลว จะไมกลัวตาย 

(๔) วิธีเตรียมตัวตายที่ดีที่สุด คือ พัฒนาจิต (วิปสสนา
ภาวนา) จนเกิดปญญาเห็นแจง แลวใชปญญาเห็นแจงกําจัด
อวิชชาใหหมดไปจากใจ

๗๒. รูสึกขยะแขยง

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ที่เคารพอยางสูง 
ผมมีเรื่องที่สงสัยขอรบกวนถามทานอาจารยดังนี้ครับ 
๑. ตั้งแตผมเกิดมา ผมมีความรูสึกวา ผมไมชอบพวก

เครื่องประดับ สรอย แหวน หรือของท่ีผูหญิงใชประดับตกแตง
รางกาย รวมถึงพระเครื่องตางๆ ผมจะไมชอบเปนอยางมาก 
แมแตการท่ีตองไปสัมผัสกับของพวกนี้ ถาผมเกิดสัมผัสไปจับ
หรือแตะตองของพวกนี้ผมจะตองรีบไปลางมือทันที ผมรูสึก 
ขยะแขยง รูสึกวาเปนของสกปรกมาก ผมเปนแบบน้ีมาต้ังแต
เด็ก ผมอยากทราบวาผมมีกรรมอะไร ถึงไดรูสึกแบบน้ี 
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๒. เวลามีญาติที่เสียไป ผมจะไดพบและพูดคุยกับญาติ
ในฝนดวย ผมอยากทราบวาทําไมถึงเปนแบบน้ี (ผมเปนคน
กลัวผีมากและนอนคนเดียวจะไมกลาปดไฟนอน ผมอยาก
ทราบวาผมมีกรรมอะไร ถึงไดรูสึกแบบน้ีครับ) ขอใหอาจารย
แนะวธิแีกไขใหดวยครบักราบขอบพระคณุทานอาจารยมากครับ 

ขอกราบขอขมาแดทานอาจารยดวยครับหากไดทําสิ่งใด
ลวงเกินไป 

ขอใหอาจารยมีสุขภาพยืนยาวเปนที่พึ่งของผูคนทั้งหลาย
ตอไปนานๆ ครับ 

คําตอบ
(๑) เปนผลของกรรมที่เนื่องมาจากการประพฤติและมี

ศีล ๘ คุมใจจนเปนปกตินิสัย 
(๒) เหตุเปนเพราะจิตมีความตั้งม่ันเปนสมาธิอยู ใน

ระดับหน่ึง จึงไปสัมผัสกับอมนุษยในตางมิติได สวนความรูสึก
กลัวผี มีเหตุมาจากความรูไมจริง หรือไมรูจริงในเรื่องของผี 
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๗๓. วัดถ้ําผาจม อําเภอแมสาย

คําถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ 
กระผมและครอบครัวพักอาศัยอยูแถวมหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง จ.เชียงราย อยากสอบถามอาจารยสนองวา มีที่ใดใน
บรเิวณใกลๆ  นีม้วีดัทีส่อนสมถกรรมฐานและวปิสสนากรรมฐาน
ที่ถูกตองตามธรรมบางครับ ขอบคุณครับ 

คําตอบ
พระอาจารยวิชัย เขมิโย วัดถํ้าผาจม ตําบลเวียงพางคํา 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
 

๗๔. ชี้ทางใหหนูดวย

คําถาม
กราบเรียน ทาน อ.ดร.สนอง ที่เคารพ 
หนูมีปญหาเรียนถามอาจารย ดังนี้คะ 
คุณแมของหนูทานนอนปวยอยู เดินไปไหนไมได คิดวา

ทานก็ไมไดทรมานกายแตอยางใดนัก เพราะทานไมไดมีโรค
ประจําตัว (อายุ ๘๖ ป) แตบางคร้ังทานก็เพอถึงคุณยาย
(คุณแมของทาน) บางทีก็เรื่องเงินบาง 
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ความทุกขของหนูก็คือ หนูกลัววาถาทานตายขณะที่ทาน
ยังคิดถึงเร่ืองแบบน้ีอยู ทานคงจะไปไมดีแนๆ ทานอาจารยมี
คําแนะนําอะไรบางไหมคะ ตอนนี้หนูใหทานฟงเทศน หรือไม
ก็เสียงพระสวด ปญหาคือ หูของทานก็ไมคอยไดยิน ถึงแม
จะเอาซาวนเบาดใสใหแลว ทานก็ยังเพออยูไมหยุด 

หนูรบกวนทานอาจารยชวยช้ีทางใหหนูดวยเถอะคะ ไมรู
จะชวยทานอยางไร ตอนน้ีกลัวมาก วาถาทานส้ินไปขณะน้ัน
หนูไมกลาคิดเลย ทั้งๆ ที่ทานทําบุญมาก็มาก แตกรรมก็ทํา
เยอะเหมือนกันคะ เรื่องเบียดเบียนสัตว 

หนูกราบขอคําแนะนําจากทานอาจารยดวยคะ วาจะชวย
ทานไดอยางไรคะ 

 
คําตอบ

เอารายการทําบุญใหญๆ ที่คุณแมไดทําแลวและมีความ
ประทับใจ มาอานใหทานฟง หรือเอาภาพถายของสถานท่ี
หรือบุคคล เชน พระพุทธเจาหรือพระอริยสงฆที่ทานศรัทธา
กราบไหว มาไวรอบๆ ตัวทานใหไดเห็น ทั้งน้ีดวยมีเจตนาให
จิตของคุณแมประทับอยูแตในสิ่งที่ดีงาม แลวโอกาสไปเกิด
ใหมในภพภูมิที่ดียอมมีได 
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๗๕. เปนกังวลมาก

คําถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร 
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ผมไดรับฟงธรรมบรรยาย

ของทานอาจารย แตอยูๆ ความคิดที่เปนอกุศล คิดไมดีก็
เกิดขึ้นในหัวผมเอง ตัวผมเองไมไดมีเจตนาหรือตั้งใจ ที่จะคิด
ไมดีตออาจารย ผมจึงเปนกังวลมาก จึงอยากกราบขอขมา
ตออาจารย 

และกระผมอยากทราบวา ทําอยางไรความคิดท่ีไมดี
ที่มันคิดขึ้นมาเองถึงจะหายไป 

กราบขอขมาอาจารยอยางสูง
 

คําตอบ
อโหสิใหแลว และหากผูถามปญหามีความประสงคจะ

ลบทิ้งโปรแกรมจิตที่ไมดี ตองนําดอกไม ธูป เทียน ไปสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ แลวสวดมนตบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
หลังจากนั้นกลาวขอขมากรรม เมื่อกิจกรรมดังกลาวแลวเสร็จ 
ตองรักษาใจใหมีศีล มีสัจจะ และเรงความเพียรปฏิบัติธรรม 
(สมถภาวนา) อยูเสมอ 
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๗๖. ชวนใหหลงทางชีวิต

คําถาม
เรียน อาจารย ดร.สนอง 
ชวงนี้มีคนชักชวนใหเรียนเรื่องพลังจักระหลายคน ซึ่ง

ผูเรียนชักชวนวา เพื่อไวรักษาตนเองและคนรอบขางอีกทั้ง
ยังชวยในการตั้งจิตใหเปนสมาธิไดเร็วขึ้น 

เขาเปรียบพลังดังกลาว วาก็เหมือนการเดินปราณภายใน 
อยากเรียนถามอาจารยดังนี้คะ 
๑. การฝกพลังจักระ มีผลตอการเจริญวิปสสนาหรือไม 

เปนการประพฤติที่ถูกตรง หรือจะทําใหเราหลงทางคะ 
๒. เขาบอกวาพลังจักระ เปนพลังที่มีอยูในธรรมชาติ

เปนพลังของจักรวาล ดังนั้นเปนการถูกตองหรือไม หากเรา
หยิบยืมพลังงานดังกลาวมาใช 

รบกวนสอบถามคะ เพราะอยากฝก แตไมอยากหลงทาง 
ดวยความระลึกในพระคุณของอาจารยคะ 

คําตอบ
(๑) การฝกพลังดังกลาว มีผลกระทบตอการเจริญ

วิปสสนาภาวนา จะทําใหหลงทางชีวิต ไมสามารถนําพาชีวิต
ไปสูความพนทุกขได 
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(๒) ลองพิจารณาดูวา หากมีพลังดังที่กลาวแลว สามารถ
ทําใหตัวเองปดอบายภูมิไดไหม สามารถนําชีวิตตนเองไปสู
ความพนทุกขไดไหม 

๗๗. ผมยังเขาไมถึงธรรม

คําถาม
เรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ 
ผมซึ้งในธรรมทานทานมากแจมแจง ทุกคําที่ทานพูด 

ปจจุบันผมก็ยังเขาไมถึงธรรม แตก็ปรารถนาท่ีจะทําใหเกิด
กับจิตใจ ผมศึกษาธรรมของหลวงปู ชามานิดหนอย แต
พระไตรปฎกไมเคยอาน เพราะมันเขาใจยากเลยไมอาน ผม
มีเรื่องที่จะกราบเรียนถามทานสัก ๕ คําถามครับ

๑. ชาติที่แลวทานอธิษฐานมาชวยเพื่อน เหตุใดทานถึงมา
เกิดในประเทศไทย มันเก่ียวกับพระศรีอริยเมตไตรยหรือ
เปลาครบั รวมท้ังครบูาบญุชุม ทาํไมทานไมเลอืกไปเกิดประเทศ
ที่มีประชากรมากๆ เพื่อจะไดชวยไดมาก 

๒. ทาํไมทานไมแสดงฤทธิ ์เพือ่ทาํใหเกดิศรทัธา กบัดอกบวั
ประเภทท่ี ๔ เพ่ือใหเคาสนใจในธรรมทานของทาน 

๓. ทานเคยพูดวากตัญูเปนนิสัยของชาวฟาชาวสวรรค 
ผมอยากออกบวชเพราะปจจุบันผมทํางานสงเงินใหพอ แม
ถาหากผมท้ิงเคาเหลาน้ันไปบวช ผมจะเปนคนอกตัญูไหม
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(การปฏิบตัธิรรมจะสําเร็จไหม) ผมฟงธรรมพนทกุขแบบฆราวาส
ของทานแลวปฏิบัติแลวก็สงบ เปนบางครั้งบางคราวมันขาด
ความตอเน่ือง 

๔. จําเปนตองหากัลยาณมิตรดวยหรือเปลาครับ พระ
ที่พอจะพ่ึงไดลูกศิษยทานมากเขาไมถึง นอกน้ันก็รักสันโดษ 
เขาปากันหมด ผมเลยไมแสวงหาเลยนั่งดูตัวเอง ทําอยาง
พระพุทธเจา 

๕. ธรรมะของพระพุทธเจาถึงชวงเสื่อม ถาเปนเชนนั้น
ก็จะมีผูปฏิบัติดีมาเผยแพรพระธรรม ยุคนี้คือทาน ยุคตอไป
ก็คงเปนบุคคลอ่ืนเร่ือยๆ ทําไมอินเดียถึงศาสนาพุทธจึงไม
เจริญเหมือนของไทย ทั้งที่เปนตนกําเนิดศาสนา แลวพระ-
อริยเจาที่อินเดีย เนปาลมีมากไหม (พระนิยตโพธิสัตวยังมา
สรางบารมีที่ประเทศไทย) 

สุดทายนี้ผมขอขอบคุณทานมากจากธรรมทานของทาน 
ผมเขาใจทุกอยางที่ทานพูด ผมปรารถนาพิสูจน คําพูดของทาน 
คาํพูดพระพุทธโคดมครับ 
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คําตอบ
(๑) การชวยเหลือเพื่อนใหมีปญญาเห็นถูกตามธรรม

มีอยูในพุทธศาสตรเทาน้ัน ศาสนาอื่นไมสามารถพัฒนาจิตให
เกิดปญญาเห็นถูกตามความเปนจริงแท (ปรมัตถสัจจะ) ได
ดวยเหตุนี้จึงตองลงมาเกิดอยูในประเทศไทย ที่มีพุทธศาสนา
ลงหลักปกฐานไวดีแลวในยุคสมัยน้ี 

(๒) ผูตอบปญหาเคยหลงเลนฤทธิ์ (อิทธิวิธิ) มายาวนาน
ถึงเจ็ดชาติ ชาตินี้เปนชาติที่แปด ครูบาอาจารย (ทานเจาคุณ
โชดก) หามมิใหผูตอบปญหา เอาจิตไปตกเปนทาสของฤทธิ์ 
เพราะไมเปนเหตุนําพาชีวิตไปสูความพนทุกข ผูตอบปญหา
มีสัจจะตอครูบาอาจารย จึงตองรักษาสัจจะเอาไวตลอดชีวิต 
ในการบรรยายธรรมแตละคร้ัง ผูตอบปญหาไดใชอาเทศนา
ปาฏิหาริย และอนุศาสนีปาฏิหาริย ควบคูกันดังที่พระสารีบุตร
ไดทําใหดู 

(๓) จงดูพระสารีบุตร หนีนางสารี (แม) ผูมีความเห็นผิด 
(มิจฉาทิฏฐิ) ไปบวชเปนพระสงฆอยูในพุทธศาสนา แตกอนจะ
เขาสูพระนิพพาน พระสารีบุตรไดหวนกลับไปชวยแม ใหกลับ
มามีสัมมาทิฏฐิ แลวนางจึงไดบรรลุพระโสดาบัน 

(๔) จะทําอยางพระพุทธเจาได ตองนําพาชีวิตใหดําเนิน
ไปตามแนวทางของพระโพธิสัตว ตองอบรมส่ังสมบารมีมามาก 
อบรมสัง่สมบารมมีายาวนาน แมแตการเปนพระปจเจกพทุธเจา 
ยังตองอบรมส่ังสมบารมีมายาวนานถึงสองอสงไขยกัป 
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(๕) ธรรมะของพระพุทธเจาโคดมมิไดเสื่อม ในยุคปจจุบัน
ผูใดนําพาชีวิต ดําเนินไปตามทางของมรรคมีองคแปดไดอยาง
ถูกตรง โอกาสเขาถึงความเปนอริยบุคคลยอมเกิดข้ึนได แต
เหตุที่พุทธศาสนาเสื่อมน้ัน เนื่องมาจากพุทธบริษัทมีจิตใจเส่ือม
ไปจากธรรมวินัย นั่นเองที่เปนตนเหตุ 

สาธุ …. ที่ผูถามปญหาปรารถนาพิสูจนคําพูดที่ถูกตรง
ตามธรรมวินัยของพระพุทธโคดม 

๗๘. ดิฉันเปนคนไทย

คําถาม
กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
ดิฉันเปนคนไทย ที่เคยบอกวานับถือพุทธตามท่ีเขาให

กรอกขอมูล เคยเรียนวิชาศีลธรรมเพราะตองสอบ ตอนเด็กๆ 
คุณแมใหซอนทายมอเตอรไซดนานําขาวไปวัดอยูเนืองๆ ใน
วันพระ แตไมเคยเขาใจธรรมะ จนไดเร่ิมฟงคําสอนของทาน
อาจารยโดยพี่สาวแนะนํา จึงเริ่มเขาใจธรรมะมากข้ึน แมจะยัง
ไมเขาถึงธรรมก็ตาม 

ดิฉันไดฟงธรรมท่ีทานอาจารยสอนอยูเนืองๆ วันนี้เพิ่งฟง
คําบรรยายของทานอาจารยเมื่อ ๒๙ ม.ค. ๕๕ ทานอาจารย
ไดกลาววา ครูบาบุญชุมเตือนใหระวังภัยที่จะมากกวาเดิม
๑๐ เทา ในเร็วๆ นี้ ขอเรียนถามทานอาจารยวากําหนดเวลาที่
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ใกลเคียงไดไหมคะ เชนในปนี้ ปหนา เพื่อใหสามารถเตรียมตัว
และใจไดอยางมสีต ิทกุวนันีพ้ยายามเตรยีมตวัดังทีท่านอาจารย
แนะนํา แตศีลก็ยังไมสามารถคุมใจไดทุกขณะ แตจะพยายาม
ตอไป 

หากเคยมกีรรมใดๆ ทีก่ระทาํโดยไมบงัควรตอทานอาจารย 
ไมวาชาติไหน ขอทานอาจารยโปรดอโหสิกรรมใหดวย 

 
คําตอบ

คําที่ครูบาบุญชุมกลาวเตือนญาติธรรม ใหระมัดระวังภัย
ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ครูบาฯ มิไดบอกวาเมื่อใด และไมมีญาติ
ธรรมคนไหนถามถึงกําหนดเวลาที่แนนอน ฉะนั้นผูไมประมาท 
พึงเตรียมใจใหมีศีล มีสติ และมีบุญคุมรักษาใจใหไดทุกขณะต่ืน 
นั่นแหละดีที่สุด 

สุดทาย … . อโหสิครับ 

๗๙. บุญท่ีเกิดจากการอนุโมทนา

คําถาม
กราบเรียนทานอาจารย ดร.สนอง ผมมีคําถามดังนี้ครับ 
๑. เวลาผมฟงเสียงธรรมบรรยายตางๆ หรือ ประวัติของ

พระพุทธเจาที่เปนเทป mp๓, หรือจาก youtube แลวผม
อนุโมทนาบุญในเร่ืองราวของธรรมะบรรยายน้ันๆ จะไดบุญ
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หรือไม เชน เรื่องราวของนางวิสาขา ผูเปนโยมอุปฏฐาก
พระพุทธเจาผมอนุโมทนาบุญของนางวิสาขาดวย หรือในเสียง
บรรยายธรรมของทานอาจารย ที่บอกวา “ดวยบุญดวยบารมี
ที่ผูบรรยายไดสั่งสมมาต้ังแต... ขอบุญกุศลที่ผูบรรยายมีจงมี
แกทาน....” ไมรูวาผมจะไดรับบุญอันนั้นดวยหรือไม เพราะผม
ฟงจาก mp๓ ไมไดอยูในที่ๆ นั้น ในเวลาที่เกิดข้ึนจริงขณะนั้น
ครับ 

๒. ผมเห็นตามวัดตางๆ มีตูหยอดเหรียญที่เวลาใสเหรียญ
ลงไป ก็จะมีเสียงพระสวดใหพร เหมือนเวลาถวายของให
พระ แบบน้ีเราจะไดรับพรเหมือนกับพระสงฆมาสวดใหเรา
ตอหนาหรือไม 

ขอความกรุณาไขความกระจางดวยครับ
 
 

คําตอบ
(๑) ไดบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา ในท้ังสองกรณีที่ยก

ตัวอยางไป 
(๒) ขึน้อยูกบัปตทิีเ่กดิข้ึนจากการรับพร การรับพรแบบใด 

ทําใหจิตเกิดปติมากกวา ก็ไดบุญมากกวา 
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๘๐. ลูกสาวงอแง

คําถาม
อาจารยคะ ลูกสาวมีอาการ แปลกๆ งอแงวันพระ

ไปในท่ีแปลกๆ ก็งอแงตลอด รองไหตลอดต้ังแตเกิด ในชวง
กลางคืนเหมือนฝนรายใครจะเอาชีวิต ขออาจารยแนะนํา
ดวยคะ 

คําตอบ
หัดลูกใหไหวพระสวดมนตกอนนอน แลวกําหนดพุท-โธ 

ประมาณ ๕ นาที หลังจากนั้นอุทิศบญุกุศลใหเจากรรมนายเวร 
รวมถึงอมนุษยที่ตองการบุญ ปฏิบัติเชนนี้ทุกวัน แลวอาการท่ี
บอกเลาไป จึงจะมีโอกาสหายได 

๘๑. ออนไหวงาย

คําถาม
เรียนทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ครับ 
กระผมมีเร่ืองท่ีรูสกึวาเปนความทกุข ทีไ่มสามารถควบคุม

จิตของตัวเองได ทําใหเราเปนคนออนไหวงาย เปนที่ยึดหนัก
คิดไปเครียดไป 
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ขอเลาเร่ืองตัวเองนิดหนึ่งนะครับ คือเราเปดรานทํา
กิจการคา(แวนตา) ซึ่งก็เปนระดับกลางๆ เปดมา ๕ ปแลว
โดยปจจุบันแลวเหมือนอยูคนเดียว เพราะอยูที่รานก็เหมือน
คลาย ๗-๑๑ มีเวลาออกนอกบาน ๓ ชม. หลังจากปดรานก็
ออกไปรบัคนรกั ทานขาวและกลบับาน (กระผมนอนทีร่านครบั) 

ตอนดึกๆ หลังจากสงแฟนแลว บางทีเรารูวาเราตอง
กลับรานเรา รูสึกวากระผมไมอยากกลับเลย มันเจออะไรเดิมๆ 
จนมันรูสึกเบ่ือ เฉาๆ และไมอยากอยูคนเดียว

ชีวิตในวัยเด็ก กระผมเปนคนอยูคนเดียว พอแมอาจจะ
ไปคนละทาง แตเราเองก็อยูคนเดียวจนโต จึงทําใหเรารูสึกวา
เราไมมใีครเลย เวลามีเรือ่งอะไรกค็ดิแลวคิดวน คดิอยูคนเดียว 
คิดแลวไปยึดไปผูก เอาจิตไปผูกกับความวิตก ความกลัว
ทั้งหลาย คิดวาอยูคนเดียวแลวจะทําใหจิตตัวเองฟุง กระผม
รูสกึวาเรากําลังแบกกอนหินใหมันหนักตัวเราขึ้นทุกวันๆ พรอม
กับกระผมมีเร่ืองทุกขใจเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บท่ีไมหนักหนา
แตกท็าํเรากลุมและกลวั กงัวล (กลวัวาจะตองไปหาหมอ กลวัผา
กลัวเจ็บ ทั้งๆ ที่มันอาจจะไมถึงขนาดน้ัน) จนเรามีความกลัว
ซึ่งมันมากข้ึนๆ เอาจิตไปผูกกับอนาคต และติดกับอดีตที่เศรา 
ปะปนจนเต็มไปหมดครับ จนเราคิดวาเราเหมือนคนฟุงซาน 

วันอาทิตยกระผมพาครอบครัวไปทานขาว แตขางลาง
รานอาหารที่เราไปมีปายคําพูด ในเรื่องธรรมะสอนใหเรา
ดาํเนินชวีติวาอยายึด ทกุอยางไมเทีย่ง ทัง้รางกายก็ไมใชของเรา
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แตเราไปยึดวามันเปนของเรา เจ็บไขไดปวย จิตเราก็มักจะไป
ผูกติดกับสิ่งตางๆ นานา ทั้งความรัก รักแคไหนวันหนึ่งก็ตอง
มีจาก ทุกอยางมีขึ้นมาก็ตองมีดับไป ความสุขและความทุกข
ก็เชนกัน .... กระผมอานขอความตรงน้ีแลว ก็รูตัวเองวาเรา
ตองการอะไรในชีวิต 

กระผมเองไมเคยเปนคนแบบน้ีเลยนะครับ อายุ ๓๒ เอง 
เพียงแตคร้ังหน่ึงเคยไปเย่ียมแมเพ่ือนท่ี รพ.เลิดสิน เพราะ
คุณแมเพื่อนติดเอดสจากการบริจาคเลือด หรืออะไรสักอยาง 
เราไมแนใจจริงๆ ซึง่ตอนนัน้กระผมเองกไ็มเคยเห็นอะไรอยางนี้
มากอนเลย ขึ้นลิฟตไปช้ันอายุรกรรม แลวเปดประตูลิฟต
มาเทานัน้แหละครับ เจอสภาพผูปวยแบบใกลถงึเวลาจริงๆ แลว 
นั่งรอนอนเปล และภาพท่ีเราไมคิดวาจะเห็นมันทําใหเราฝงใจ
มาจนถึงตอนน้ีเลย คือมีพระภิกษุสงฆรอสวดอยู ๓ รูป

นี่กระผมเห็นความจริงของชีวิตอยูใชไหมครับ อยากจะ
เขาใจยอมรับมัน ไมยึดติด ไมคิดอะไร แตไมรูจะเริ่มศึกษายังไง 
พอเวลาเจ็บไขไดปวยตองใชบัตรทอง แลวไปนั่งรอประมาณ
ครึ่งวัน รูสึกวาเห็นคนเจ็บคนปวยแลวนาสงสาร ถาเราเปนเขา
เราจะทํายังไง ..... เอาความทุกขของคนอื่นมาใสตัวเรา กระผม
เปนแบบนี้เสมอ คิดวาทุกคนก็เจ็บก็ปวย ซึ่งมันก็เปนความจริง 
แตพอไปเห็นจริงๆ แลว กลับทําใหเราจิตตกวาทําไมคนเราถึง
เกิดมาตองลําบากนักหนา นาเวทนา นาสงสารจนจิตและความ
คิดตัวเองเหมือนไปนั่งแทนท่ีเขาซะอยางน้ัน 
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ตั้งแตนั้นมาจิตกระผมเองก็ผูกติดอยูกับความกลัวและ
กังวลนี้มาตลอด จนเราเปนคนที่คิดมาก แตก็อยากศึกษา
ธรรมะนะครับ ถึงแมจะมีเวลานอยก็ยังดีกวาไมมีความคิด 
กระผมเองกร็ูสกึนะครบัวาธรรมะนีเ่ปนทางสายกลางซึง่จะทาํให
เราเขาใจทุกสิ่ง .... ทําใหเราเหน็จริง รูจริง วางกิเลส ตัณหา 
เราวาศาสนาพุทธเปนศาสนาท่ีสอน ใหเราไดปฏิบัติทุกสิ่ง
ในชีวิตได (พูดเหมือนกระผมแกใชไหมครับ แตกระผมอยาก
ทําใหจิตตัวเองสงบ ปลอยวาง ไมนําจิตไปยึดติดกับความกลัว 
หรืออดีตและอนาคต) บางทีเราอานหนังสือธรรมะแลว เรา
อาจจะไมคอยเขาใจ เพราะเหมือนเปนผู แสวงหาเบ้ืองตน
อานไปตองไปเสิรชดูวาคําแตละคําคืออะไร แลวเราจะเขาใจ
มันไดอยางไร 

สวนตัวแลวคิดวากระผมไมอยากปลอยใหเวลามันผานไป
เร่ือยๆ เราคิดวาคนหลายๆ คนอาจจะมองขามส่ิงเหลาน้ี แต
สําหรับกระผมเองอยากเขาใจและยกระดับจิตตัวเองขึ้นมา 
อยากหาหนังสือที่อานแลวทําใหมุมมองเราเขาใจเกี่ยวกับ
เร่ืองจิต และการปลอยวางไดถูกตองดวยนะครับ.... 

กระผมเองไมอยากเอาจิตไปผูกกับสิ่งที่เกิดกับความทุกข
หรือสุขทั้งหลาย ทั้งอดีตและอนาคต ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดและ
ดับไป .... เพราะชีวิตกระผมเองเหมือนอยูคนเดียว คิดคนเดียว
มาตลอด 
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กระผมบางทีอยากน่ังสมาธิ แตเราก็มักจะฟุง จิตเรา
ไมนิ่งเลย ชวยชี้แนะแนวทางการนั่งสมาธิกําหนดอยู กับ
ลมหายใจ ปลอยความคิดใหวางเปลา มีแตความสงบใหกระผม
ไดเขาใจดวยไดไหมครับ 

เร่ืองของกระผมอาจจะเปนเรื่องที่ไมใหญสําหรับบางทาน 
แตก็คงเปนปญหาของเรามากถาเราไมรูจักศึกษาและเขาใจ
ในวันน้ี วันขางหนาเราคงขาดสติในชีวิตที่เราเหลืออยู 

ขอบพระคุณอาจารยมากๆสําหรับคําชี้แจงที่มีคา และ
ความหมายสําหรับคนๆ หน่ึง ที่ไมรู จะเริ่มยังไง เริ่มท่ีไหน 
ทําความเขาใจอะไรกอน ใหมีทางสวางในธรรมท้ังกายและใจ 

คําตอบ
เรื่องที่บอกเล าไปท้ังหมด มีเหตุมาจากจิตขาดสติ

คุมครอง จึงไปรับเอาส่ิงตางๆ มาปรุงเปนอารมณฟุ งซาน
ดังนั้น แนวทางแกปญหาท่ีถูกตรง ตองพัฒนาจิตใหมีสติคุม 
แนะนําใหพัฒนาจิตดวยการมีศีล ๕ และมีสัจจะคุมใจใหได
ทุกขณะตื่น หลังจากนั้นเรงความเพียรพัฒนาจิต (สมถภาวนา)
อยางใดอยางหนึ่ง ดวยการเอาจิตจดจออยู กับลมหายใจ
เขา - ออก (อานาปานสติ) หรือเอาจิตจดจออยูกับอากาศ 
หรือชองวางอันหาที่สิ้นสุดมิได (อากาสานัญจายตนะ) ตอง
กําหนดอยางตอเนื่องทุกครั้งที่นึกได กําหนดทุกครั้งที่วาง
จากการทํางาน เมื่อใดจิตมีกําลังของสติเกิดข้ึนกลาแข็งแลว
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สิ่งดีงาม (คุณธรรม) ทั้งหลายท้ังปวงยอมหล่ังไหลเขาสูจิต
แลวปญหาท่ีเกิดข้ึนจะหมดไป ผูใดเอาชนะใจตนเองไดแลว
ชีวิตนี้ไมมีอะไรจะแพอีก … สูครับ 

๘๒. ฝนถึงหลวงปูฯ

คําถาม
กราบสวัสดีอาจารยครับ 
เมื่อเดือนกอนผมฝนถึงหลวงปูมั่นฯ ในฝนเห็นตัวเองได

เขาไปกราบทาน. หลังจากน้ันบังเอิญเพ่ือนๆ คุยกันวาจะซ้ือ
สลากกินแบงรัฐบาล ผมก็เลยมี Idea ไปซื้อตามอายุของ
หลวงปู  แลวอธิษฐานจิตวา ถาไดเงินมาผมจะรวมทําบุญ
กับมูลนิธิหลวงปู แลวก็รวมสรางโรงพยาบาลสงฆ หลังจากนั้น
ก็ถูก Lottery จริงๆ ผมจึงใหเพื่อนไปขึ้นเงินแลวก็ทําบุญ
ทั้งหมด 

คําถาม : ผมนึกอยูในใจวา ครูบาอาจารยทานไมเคยสั่ง
เคยสอนใหเลนหวย แตผมประมาทไปทําเขา เพราะไมรูจะ
เอาทรัพย มาจากวิธีไหน? แบบน้ีจะบาปและทําใหการภาวนา
ของผมไมคืบหนาไหมครับ? แลวจะมีวิธีการแกไขอยางไร? 

กราบขอบพระคุณครับ 
รแ ไ ไร?
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คําตอบ
บาปเพราะใจพายแพตออํานาจของกิเลสมาร ผูมีจิต

เปนทาสของกิเลสมาร ยอมเขาไมถึงผลแหงการประพฤติ
จิตตภาวนา หากผูถามปญหาประสงคจะแกไขขอผิดพลาด 
(บาป) ที่ตนไดกระทําแลว ตองไปขอขมากรรมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
แลวรักษาใจใหมีศีลและมีสัจจะคุมใหไดทุกขณะตื่น และตอง
ไมประพฤติอกุศลกรรมเชนน้ันใหเกิดซํ้าอีก จากน้ันตองหันมา
ปฏิบัติธรรม เรงความเพียร แลวโอกาสพนไปจากบวงของมาร 
จึงจะเกิดขึ้นได 

๘๓. เห็นวิญญาณมาจองดู

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง อยางสูง เจาคะ 
รบกวนสอบถามดังนี้คะ 
๑. ความกลัวผี ถาเราน่ังสมาธิ หรือนอนเฉยๆ เห็น 

วิญญาณมาจองดูควรทําอยางไรคะ กําหนดรูเฉยๆ วามา
เดี๋ยวก็ไป หรือสวดแผเมตตา ใหเขาตอนน้ันเลยคะ พอหนู
เจอทีไรตกใจสะดุงทุกที ไมเปนสมาธิเลยคะ (หนูทราบวาเรา
เห็นผิด ไมรูจริงจึงกลัวคะ) แตทําไมไดสักทีคะ มีวิธีไหนแก
บางคะ 
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๒. การทําอาชีพเกษตร ไมใชสารเคมีฆาแมลง/ เลี้ยงแต
สัตว ไก เพื่อตองการไขไกไวขายหรือประกอบอาหาร/ แต
มิไดฆา ผิดศีลไหมคะ ผิดสัมมาอาชีวะไหม 

๓. การนํากระดาษหนังสือที่ใหความรูไมใชแลว มาเช็ด
สิ่งปฏิกูล หรือเหยียบ ถือวาเปนบาป มีผลตอการศึกษาความรู
หรือไมคะ 

๔. เราจะทราบไดอยางไรวาบุญนั้น ถึงคนท่ีเราอุทิศให
รูสึกแบบใด สังเกตจากอะไรคะ 

๕. ถาผิดรักษาศีลขอ ๕ แบบวานานๆ ดื่มสุรา ๒ เดือน
ครั้ง เฉพาะเม่ือมีงานฉลอง นานๆ ที จะมีผลตอการกาวหนา
ปฏิบัติธรรมหรือไม เพราะบางคร้ังเล่ียงไมดื่มยาก เวลาเจอ
พบปะเพ่ือนฝูง 

๖. ถาเราอยากไปทําเกษตร แตแมไมชอบใจ ทําให
แมเคือง ถือวาเราบาปไหมคะ 

ขอบพระคุณอาจารยมากคะ 
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คําตอบ
(๑) ตองไหวพระ สวดมนต แลวอุทิศบุญกุศลที่ตนมี

ใหกับอมนุษยที่เห็นทุกครั้งที่เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้น 
(๒) เลี้ยงไกดวยการกักขัง หรือเอาไขไกที่มีเช้ือผสมแลว

ไปขาย ก็ยังเขาขายประพฤติทุศีล 
(๓) พฤติกรรมใดที่บุคคลไดกระทําแลว เกิดเปนความ

ไมสบายกาย ไมสบายใจ พฤติกรรมนั้นถือวา บาป หากเปนไป
ในทางตรงกันขาม ไมถือวาเปนบาป และไมมีผลตอการพัฒนา
ความรู 

(๔) ผูรู  อุทิศบุญให หรือทําความดีใหกับใครผูใดแลว
ยอมไมตามดูผลที่เกิดขึ้น การอุทิศหรือการกระทําในลักษณะนี้ 
ถือวาไดบุญเต็มรอย แตผูรูไมจริง นิยมตามดูผลจากการอุทิศ
หรือการให จึงไดทั้งบุญและบาปเกิดข้ึน 

(๕) ปฏิบัติธรรมแลวเขาไมถึงธรรมท่ีปฏิบัติ เหตุเปน
เพราะจิตไมมีศีลคุม หรือขาดสัจจะคุมความประพฤติ 

(๖) เปนบาปครับ 
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๘๔. อยากเรียนเกง

คําถาม
สวัสดีครับอาจารย ผมกําลังขึ้นชั้น ม. ๕ 
ผมเคยไดยินวาการฝกกรรมฐานชวยใหผลการเรียนดีขึ้น

จึงอยากถามอาจารยวาผมควรปฏิบัติอยางไร เพราะผมอยาก
เรียนเกงๆ แลวสอบเขาคณะแพทยศาสตรได เพื่อจะลงไป
เปนหมอชวยเหลือที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต ตอน ม .๔
เทอม ๒ ผมไดเกรด ๓.๗๕ และอยากทราบอานิสงสของ
การปฏิบัติกรรมฐานครับ 

ขอบคุณครับ 

คําตอบ
จิตที่ตั้งมั่นเปนสมาธิ ยอมสงผลใหคลื่นสมองเปลี่ยน

แลวทําใหความจําดีขึ้น (Tony Bouzan) และจากงานวิจัยของ 
Dr.Goldman พบวา คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ใช
ปญญาไอคิว รอยละ ๒๐ แตใชคุณธรรมถึงรอยละ ๘๐ 

อานิสงสของการปฏิบัติสมถกรรมฐาน มีดังนี้ 
 • มีอารมณลดนอยลง
 •  คลื่นสมองเปนระเบียบ
 •  หายจากอาพาธ
 •  เขาถึงความสงบสุข
 •  เกิดความรูสูงสุดขั้นโลกิยะ (อภิญญา ๕)



ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม  เ ล ม  ๒ ๓
ดร.สนอง วรอุไร

๒๐๐

 •  ตายในฌานทําใหไปเกิดในพรหมโลก
 •  เปนฐานใหเกิดปญญาเห็นแจง
    ฯลฯ 
อานิสงสของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีดังนี้
 •  ทําใหเกิดปญญาเห็นแจง
 •  ใชกําจัดกิเลสใหลดลง หรือหมดไปจากใจ
 •  เขาถึงความเปนอริยบุคคล
 •  ปดอบายภูมิได
 •  ลดความทุกข หรือพนความทุกขได
  ฯลฯ 
 

๘๕. แบบน้ีถูกไหม

คําถาม
กราบเรียนอาจารย ดร.สนอง วรอุไร 
ผมมีความสงสัยในการปฏิบัติครับ 
๑. เมื่อผมนั่งสมาธิ ผมภาวนา พุท-โธ โดยสติจะอยูกับ

ลมหายใจเขา (พุท)-ออก (โธ) แบบนี้ถูกตองไหมครับ 
๒. เมื่อผมนั่งสมาธิไปสักพักหน่ึงจะเกิดอาการปวดขา

มาก อยากทราบวา ใหภาวนาพุท-โธตอโดยไมสนใจความปวด 
แลวเอาตัวสติอยูกับลมหายใจเขา-ออกรึเปลาครับ หรือใหเลิก
ภาวนาพุท-โธ แลวเอาตัวสติไปไวที่ความรูสึกปวดครับ แลว
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จําเปนตองมีคําภาวนาไหมครับ หรือรูสึกวามันปวด เปนแบบน้ี
มันเจ็บแบบนี้ไป 

๓. การเดินจงกรม ผมกําหนด ขวา-ยาง-หนอ ซาย-ยาง
หนอ ไดไหมครับ จําเปนไหมครับตองกําหนด พุท-โธ เวลาเดิน
ใหเหมือนกับนั่งสมาธิ 

๔. การเดินจงกรมแบบพุท-โธ มีไหมครับ อยากทราบวิธี
และลองปฏิบัติวาแบบไหนถูกจริต (เคยเห็นแตการสอนแบบ 
ขวา-ยาง-หนอ ซาย-ยางหนอ) 

รบกวนอาจารยชวยแนะนําวธิกีารปฏิบตัทิีถ่กูตองดวยครับ 
ขอบพระคุณอาจารยอยางสูงครับ 

คําตอบ
(๑) จิตจดจออยูกับลมหายใจเขา - ออก เรียกลักษณะ

เชนน้ีวา จิตมีสติคุม 
(๒) เมื่อมีอาการปวดขาเกิดขึ้น ตองกําหนดวา “ปวด

หนอๆๆๆๆ” ไปเร่ือยๆ จนกวาอาการปวดท่ีขาจะหมดไป ถา
เกิดอาการปวดที่ขาแลวทําเปนไมสนใจ ยอมทําใหจิตมีโมหะ
เกิดขึ้น 

(๓) ไดครับ ไมจําเปนครับ 
(๔) มีครับ ถากําหนดแลวจิตเขาถึงความต้ังมั่นเปนสมาธิ

ก็ใชได วิธีการใด เมื่อนํามาใชกําหนดจิต แลวทําใหสติเกิดขึ้น 
วิธีการน้ันถูกตองสําหรับผูที่นํามาใช 
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๘๖. ผิดศีลหรือไม

คําถาม
กราบเรียนสอบถาม ดร.สนอง ที่เคารพ มีคําถามอยาก

รบกวนถามดังนี้ครับ 
๑. การที่ไดซื้อ CD ที่กอปป ถือวาผิดศีลขออทินนา

หรือเปลาครับ 
๒. จากคําถามขอที่ ๑ หากซื้อเพื่อความบันเทิงและ

การศึกษาภาษาอังกฤษ แตไมไดมีจุดประสงคเพื่อนํามาขาย
(ซื้อมาดูและฟงภาษาอังกฤษ) แตเมื่อซื้อมาแลว ผมก็ขอขมา
กรรมโดยกลาววา “หากขาพเจาจงใจหรือประมาทพลาดพล้ัง
ลวงเกินทานผูใดก็ตาม โปรดยกใหเปนอโหสิกรรมแกขาพเจา
ดวย” อยางนีจ้ะมผีลของการกระทํา (ผลกรรม) รนุแรงไหมครับ 
ถาเปนไปได อยากใหลองยกตัวอยางของผลกรรมใหฟงครับ 

๓. เน่ืองดวยป ๒๕๕๘ จะเปดอาเซียน ซึ่งจะตองใชภาษา
อังกฤษเปนเครื่องมือในการส่ือสาร ถากระผมยังตองซื้อ CD
ที่กอปป (ปจจุบันดู ฟง และเปดอานพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
ไปดวย) ถาผิดศีลขอ ๒ และมีผลวิบากที่ไมดีอยู เรียนถามวิธี
ที่จะทําใหพนจากวิบากที่ไมดีเหลานี้ดวยครับ 

กราบขอบพระคุณครับ 
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คําตอบ
(๑) ถาผูใหความรูในแผน CD มีเจตนาใหความรูเปนทาน 

การซ้ือแผน CD ที่มีผูกอปปขาย ไมถือวาผิดศีลขอ ๒ 
(๒) ถาเจาของสงวนลิขสิทธิ์ความรูในแผน CD การซ้ือ

แผน CD ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถือวาผิดศีลขอ ๒ 
การขออโหสิกรรม ถาเจาของลิขสิทธิ์รับรูและยกโทษให

ผู ละเมิดลิขสิทธ์ิยอมไมตองรับโทษน้ัน สวนผลของกรรม
(อกุศลวิบาก) จะรุนแรงแคไหนข้ึนอยูกับ ความรุนแรงของ
ความเห็นผิด และขนาดของอัตตาของผูเปนเจาของลิขสิทธิ์
ถามีความเห็นผิดมากและมีความเห็นแกตัว (อัตตา) มาก
การจองเวรยอมเกิดขึ้นมาก หากเจาของลิขสิทธิ์เห็นถูกและ
หมดอัตตา การจองเวรยอมไมเกิดขึ้น แตบาปอันเนื่องจาก
การประพฤติทุศีลขอ ๒ ยังมีอยู 

(๓) ทําบุญใหญ (ปฏิบัติธรรม) ใหเกิดข้ึน แลวอุทิศผล
ของบุญใหญใหกับเจาของลิขสิทธิ์ไปเร่ือยๆ แลวหน้ีเวรกรรม
ยอมตามใหผลไมทัน 
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๘๗. ขอใหเลิกบนเลิกดา

คําถาม
กราบเรียนอาจารยที่เคารพอยางสูงคะ 
หนูขอความเมตตาอาจารยชวยคลายความสงสัยในการ

ปฏิบัติตนคะ 
๑. การจะรวมโมทนาบุญ/ขออนุโมทนา/โมทนาสาธุ

ขณะน้ันเราสามารถพูดอยู ในใจไดไหมคะ? หรือจะตอง
พนมมือแลวกลาวออกเสียงดวยคะ? หากจะกลาวซํ้าๆ บอยๆ
ในบุญกุศลเดิมๆ ทุกครั้งที่ระลึกถึง ตัวผูกลาวจะไดบุญไหมคะ? 

๒. เวลาเหน็ผูอืน่ลุมหลงกเิลสทางโลกมากเกนิ สนกุสนาน
เพลิดเพลิน ดื่มนํ้าเมาจนขาดสติ การแตงกาย และอื่นๆ จิตหนู
จะนึกไปวาพวกเขาเหลานั้นนาสงสาร เม่ือไหรจะหันเขามาสู
ทางธรรมกันหนอ อยากใหพนอบายภูมิกัน ...การที่จิตนึกคิด
เชนน้ีจะเปนการหลงตวัเอง หรอืยกตนวาดกีวาผูอืน่หรอืไมคะ? 

๓. คุณพอหนูเจาชู เลนหวย ซื้อล็อตเตอรี่เกินเงินเดือน
ที่ไดรับ แตตระหนี่ถี่เหนียวกับคนในครอบครัว เกษียณแลวก็
ยังไมเลิก ไมมีทรัพยสมบัติ ไมมีเงินเก็บ หนูเตือนใหเลนและ
ซือ้นอยๆ กถ็กูดาวาเงนิของพอไมไดทาํใหใครเดือดรอน ...จงึคดิ
วากอนเกษียณหนูจะไมเปนเชนนั้น หนูจะตองมีบานในฝน
ปลูกพืชผักอยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง จึงวางแผนจะปลูกบาน
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ในฝนวางรากฐานชีวิตใหกับลูกและใหพอแมไดชื่นชม แตเปน
การสรางหน้ีสินใหกับตนเอง 

• ความคิดหวังนี้หนูมีความเห็นถูกหรือไมคะ? 
• มีแนวทางดึงคุณพอใหพนราคะ โทสะ โมหะ โลภะ

บางไหมคะ? 
• หลังสวดมนตแผเมตตาอุทิศบุญกุศลเรียบรอยแลว 

ทุกๆ คร้ังหนูจะต้ังจิตอธิษฐานขอพรให .. “บิดาของขาพเจา
เปนผูมีความประพฤติดีประพฤติชอบ ตั้งมั่นอยูในศีลเจริญ
ในธรรม เปนผู มีความสุขทั้งใจและกาย มีสุขภาพรางกาย
ทีแ่ขง็แรงสมบรูณ ปราศจากโรคภัยไขเจบ็ ขอใหบดิาของขาพเจา
มีความรัก หวงใย เมตตา เอื้ออาทรตอมารดาของขาพเจา ขอ
ใหเลิกบน ดา วากลาวมารดาของขาพเจา ขอใหหันมาปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบตอมารดาของขาพเจา ขอใหบิดาของขาพเจา
เลกิซ้ือลอ็ตเตอร่ี เลกิเลนหวย ขอใหอยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยเถิด “... แรงอธษิฐานนี้จะเปนไปไดไหมคะ? 

ขอบพระคุณอาจารยมากคะ 
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คําตอบ
(๑) พูดในใจโดยไมตองพนมมือก็ได การกลาวซ้ําๆ บอยๆ

ก็มีบุญที่เกิดขึ้นจากการอนุโมทนาเกิดขึ้นบอยๆ เชนกัน 
(๒) การเห็นคนอ่ืนประพฤติอกุศลกรรมท่ีนําสูความตกต่ํา

ของชีวิต การมองเชนนี้เปนเรื่องของปญญาเห็นถูก และหาก
หมดอัตตาได ก็ไมถือวาหลงตัวเอง และไมถือวาเปนการยกตน
ดีกวาผูอื่นอีกดวย 

(๓) ความคิดและความหวังที่บอกเลาไป เปนความเห็นถูก
ทางโลก แตในทางธรรมถือวาเปนความเห็นผิด เพราะผูรูแจง
และรูทุกส่ิงทุกอยาง (พระพุทธโคดม) ไดตรัสไวในทํานองที่วา 
“มนุษยสมบัตินําความคับแคนใจมาใหกับผูครอบครอง” 

•  จะดงึคณุพอใหพนจากกเิลสเหลานัน้ได คณุพอจะตอง
มีศรัทธาในคุณธรรมเกิดขึ้นกอน แลวความสมปรารถนาในส่ิง
ที่หวัง จึงจะมีโอกาสเกิดข้ึน 

•  หากแรงอธิษฐานของลูก มีกําลังมากกวากิเลสของ
คุณพอไดเมื่อใดแลว ความสมปรารถนาในส่ิงที่ลูกไดอธิษฐาน
ไว จึงจะเกิดขึ้นได
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๘๘. จิตหาเรื่อง

คําถาม
กราบ อ.ดร.สนอง วรอุไร
หนูเห็นความโกรธของคนที่สนทนาดวย เห็นวาเขาโกรธ

เรา ลักษณะที่เห็นเหมือนวาเปนพลังงานหรือแรงอะไรซักอยาง
วิง่จากเขาตรงมาหาใจเรา แลวแรงน้ันมนัมากระทบใจเรา แลว
หนูรูสึกเจ็บๆ ที่ใจ เหมือนวาแรงน้ันมันวิ่งตรงมาเสียบที่กลาง
หัวใจเลย แลวหนูก็รีบดูอาการเจ็บแลวรีบปลอย ไมกลาดูจิต
ตัวเองตอเพราะกลัวเจ็บ รูวาตัวเองเกิดอารมณกลัวเจ็บ แลว
เกิดอารมณสงสัย และเล่ียงไมมองอารมณโกรธของคูสนทนา 
ขอเรียนถามอาจารยวาเกิดจากอะไร (หนูพิจารณาแลว คิดวา
ไมไดสงจิตออกนอก แรงน้ันมันวิ่งมากระแทกใจหนูเอง เกิด
เร็วมากเกือบต้ังรับไมทันดวยซํ้า) การใชจิตรับถูกฐานหรือไม? 
ตอนนั้นไมไดคิด หรือตั้งใจจะใชจิตรับ จิตมันไปรับของมันเอง
คะ  แลวถาเกิดแบบนี้อีกตองปฏิบัติอยางไรคะ 

กราบขอบพระคุณคะ

คําตอบ
จิตที่ขาดสติ ยอมรับเอาสิ่งกระทบภายนอก (ความโกรธ

ของคนอื่น) ที่ไมดี เขามาปรุงเปนอารมณไมดีของเรา 
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ผูใดมองออกนอกตัว (look out) เปนการตั้งฐานรับท่ี
ไมถูก แตหากพัฒนาจิตตนเองใหมีกําลังของสติกลาแข็ง เม่ือ
เห็นความไมดีของคนอ่ืน แลวเอามาเปนครูสอนใจตัวเอง
วาเราจะไมทํา (โกรธ) เชนเขา แลวพฤติกรรมอันเปนเหตุ
นําสูการเกิดเปนสัตวนรก ก็จะไมเกิดข้ึนกับเรา ฉะน้ันทางท่ีดี
ที่สุด ตองพัฒนาจิตตนเอง ใหมีสติระลึกทันความโกรธของ
คนอื่น หรือหากยังพัฒนาจิตไมถึงความมีสติกลา ตองใหอภัย
เปนทาน ดวยการกําหนดวา “ชางมันเถอะๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ 
จนกวาอารมณไมดีของเราจะหายไป แลวความเมตตาก็จะ
เกิดขึ้นแทนท่ี ทําใหเรามีอารมณสงบและเย็น



บุญที่ไมบริสุทธิ์

คำถาม
 กราบเรียนถามทานอาจารย ดร.สนอง ที่นับถือ 
 ไดอานคำถามหนึ่งในหนังสือถึงเรื่องที่วา ถาทำบุญแลว

นำใบอนุโมทนาไปลดหยอนภาษี จะไดบุญไมเต็มรอย คำถาม คือ

ถานำใบอนุโมทนาไปลดหยอนภาษีแลว พอไดคืนภาษี ก็นำเงินที่
ไดไปทำบุญตอและนำไปลดหยอน  พอไดคืนก็ทำบุญไปเชนนี้อีก

ทุกครั้งที่ไดเงินคืนก็นำไปทำบุญทั้งหมด กรณีนี้ ยังเปนการทำบุญ
ไมเต็มรอยรึเปลาคะ 

 
คำตอบ
 ทำบุญครั้งใด เมื่อทำแลวผูทำไดบุญ แตการนำเงินที่ทำ

บุญไปลดหยอนภาษี เปนเจตนาใหไดเงินบางสวนตอบกลับคืนมา

การกระทำเชนนี้เปนบาป แลวเอาเงินที่ไดไปทำบุญอีกถือวาเปน

การทำบุญที่มีบาปแอบแฝง หากประพฤติเชนนี้ไปเรื่อยๆ บุญที่
เกิดขึ้นยอมไมบริสุทธิ์เชนกัน
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