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ชมรมกัลยาณธรรม
ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และ
กราบบูชาอาจริยคุณ
แด่
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร

อนุโมทนากถา
ปั ญ ญาหรื อ ความรู ้ ที่ ช าวโลกนิ ย มพั ฒ นากั น คื อ
ความรู้ที่เกิดจากการฟังการอ่าน และการวิเคราะห์วิจัย
ปัญญาทั้งสองระดับนี้สามารถเข้าถึงความจริงชั่วคราว
และเป็นความจริงที่ระบบประสาทสามารถสัมผัสได้ ผู้ใด
น�ำความรู้เช่นนี้มาใช้ส่องน�ำทางให้กับชีวิต ย่อมมีปัญหา
ให้ตอ้ งแก้ไขอย่างไม่รจู้ บตามทีไ่ ด้ประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้
ในครั้ ง ที่ ผู ้ ต อบปั ญ หาไปปฏิ บั ติ ธ รรมอยู ่ กั บ ท่ า น
เจ้าคุณโชดก ท่านเจ้าคุณฯ ได้พูดว่า “แก้ปัญหาที่คนอื่น
ไม่จบสิ้น ปัญหาจะหมดไปได้ต้องแก้ที่ตัวเอง” ค�ำพูดนี้เป็น
ความจริงเพราะตลอด ๔๕ พรรษาที่พระพุทธโคดมออก
เผยแผ่ธรรม พระองค์ไม่เคยสอนให้ไปแก้ปัญหาที่คนอื่น
แต่ทรงสอนให้ใช้ปัญญาเห็นถูกตามธรรมแก้ปัญหาที่ตัวเอง
ผู้ตอบปัญหาจึงได้ด�ำเนินรอยตามและได้ผลเป็นจริง

การให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้ทสี่ งู สุด ข้าพเจ้าอ้าง
เอาอานิสงส์แห่งทานนี้ จงบันดาลให้ผู้ร่วมกระบวนกรรม
เผยแผ่ธรรม มีปัญญาเห็นถูกตามธรรม มีชีวิตนี้ และมี
ชี วิ ต หน้ า สวั สดีตลอดไป จนกว่าจะพ้นไปจากวัฏสงสาร
จงทุกท่านทุกคนเทอญ

ดร.สนอง วรอุไร

คำ�นำ�ในการจัดพิมพ์
ถวายเป็นพุทธบูชา
ชมรมกั ล ยาณธรรมได้ เริ่ ม งานเผยแผ่ ธ รรมอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยปฐมเหตุ คื อ ความศรั ท ธาในท่ า นอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร เมื่อ ๘ ปีก่อนของกัลยาณมิตรหลายท่าน
ร่วมรวมตัวกันเป็น “กลุ่มกัลยาณธรรม” และพัฒนาต่อ
มาเป็ น “ชมรมกั ล ยาณธรรม” สิ่ ง หนึ่ง ซึ่ ง เด่ น สง่ า และ
มั่นใจได้เสมอมาคือ อุดมการณ์แห่งพระพุทธะที่จะเผยแผ่
ธรรมทาน เพื่อมอบปัญญาที่ถูกตรงแก่เพื่อนสหธรรมิก
จนชมรมนี้ได้รับฉายาจากผู้มีจิตศรัทธาว่า “พระเวสสันดร
สาขา ๒” และที่ส�ำคัญ เสาหลักที่มั่นคงแข็งแกร่งของ
ชมรม ที่ เป็ น แบบอย่ า งและเดิ น น� ำ ในการปฏิ บั ติ แ ละ
อุทิศตนอย่างต่อเนื่อง คือ ท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
ท่ า นอาจารย์ ผู ้ เป็ น ประดุ จ บิ ด าและขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจของ

พวกเราทุกคน ยังคงเดินนำ�พวกเราอย่างอาจหาญ มั่นคง
สมํ่าเสมอ ไม่มีความอ่อนล้าหรือท้อแท้ ท้อถอย แม้อายุ
ของท่านจะเกินวัย ๗๐ มานานแล้ว แต่ก็กลับยิ่งทำ�งาน
หนั ก ขึ้ น เพราะท่ า นเห็ น ว่ า เวลาของท่ า นเหลื อ ไม่ ม าก
นับเป็นแบบอย่างของผู้ไม่ประมาทในธรรมโดยแท้
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
ที่ เมตตาตอบค� ำ ถามจากผู ้ ติ ด ตามผลงานของเว็ บ ไซต์
กัลยาณธรรม ขอขอบคุณ คุณภคกรณ์ รุจาธนนันท์ ที่คอย
พิมพ์ค�ำตอบส่งยังเว็บมาสเตอร์ผู้มุ่งมั่น คือ คุณเฉลิมพันธุ์
สมัครพันธุ์ อย่างสม�ำ่ เสมอ การตอบค�ำถามของท่านอาจารย์
ยังช่วยให้ผู้อ่านท่านอื่นๆ ได้พลอยคลี่คลายความทุกข์และ
ข้อสงสัยทั้งในเชิงปฏิบัติและแนวทางชีวิตด้วย
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรังสรรค์ธรรมทานนี้ เพื่อ
ประโยชน์แก่สาธุชน และพระศาสนาสืบไป
ด้วยความปรารถนาดีและอนุโมทนายิ่ง
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
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กลัวอีกแล้ว
ห้ามได้หรือไม่
ถามเลยนะคะ
ก่อนจะ early retire
ธรรมนิยายของหลวงพ่อ
ขออภัยที่พูดตรง
ชอบเต้นรำ�
อนันตริยกรรมของผู้อื่น
เกี่ยวกับแม่ค่ะ
ความทุกข์ร่วมกัน
คำ�ว่า “พุทโธ”
เป็นบาปไหม
กลัวตกนรก
โชคดีที่นอนคนเดียว
หนูเป็นครู
ขอให้หนูขึ้นสวรรค์
ใช่ และชอบ
ชอบดูร่างเปลือย
พี่ชายถูกรถชน
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จะบาปมากไหม
บูชาอาหารมาจากวัด
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ค ติ ธ ร ร ม
“ความสุขในการดูละคร ความสุขในการเข้าสังคม
ในการมีคู่รักคู่ครอง หรือการมีลาภยศ การได้รับความสุข
สรรเสริญและได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็สุขจริง แต่สุข
เหล่านีม้ ที กุ ข์ซอ้ นอยูท่ กุ อย่าง ต้องคอยแก้ไขปรับปรุงกันอยู่
เสมอ ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากสันติ ความสงบ เป็น
ความสุขที่เยือกเย็น และไม่ซ้อนด้วยความทุกข์ และไม่ต้อง
แก้ไขปรับปรุงตกแต่งมาก เป็นความสุขทีท่ ำ�ได้งา่ ยๆ เกิดกับ
กายใจเรานี่เอง...”
ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตย์
(ธมฺมวิตโก ภิกฺขุ)

12

www.kanlayanatam.com

๑. รบกวนอีกครั้ง
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์สนอง วรอุไร ที่เคารพอย่างสูง
ดิ ฉั น เคยส่ ง คำ�ถามมาปรึ ก ษาท่ า นอาจารย์ แ ล้ ว
ครั้งหนึ่ง ได้รับคำ�ตอบที่ชี้ทางสว่างให้กับดิฉันมากๆ มา
คราวนีจ้ งึ ขอรบกวนท่านอาจารย์อกี ครัง้ เพือ่ ชีแ้ นะแนวทาง
ให้กับแม่ดิฉันด้วยค่ะ ปัญหามีอยู่ว่า ปกติครอบครัวของ
ดิฉันก็อยู่กันอย่างมีความสุขดีค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งคุณพ่อ
ไปเลี้ยงสังสรรค์ที่ได้เลื่อนเป็นอาจารย์ ๓ ที่ห้องอาหาร
คาราโอเกะ แล้วชอบพอกันกับสาวห้องอาหารก็ได้ติดต่อ
กันมาเรื่อยๆ จนคุณพ่อนอกใจคุณแม่ คือคุณพ่อแอบส่งเงิน
ให้ผู้หญิงคนนี้แทบทุกเดือน เงินเดือนทั้งเดือนก็โอนให้หมด
เงินตกเบิกอาจารย์ ๓ ก็ส่งให้จนหมดตัว พอไม่มีเงินใช้ก็มา
รีดไถกับทางครอบครัว ท่านทั้งสองมีปากเสียงกัน ตีกันบ้าง
ด่าทอกันบ้าง ระแวงสงสัยกันบ้าง
ดิฉันจึงรบกวนให้อาจารย์ช่วยชี้แนะดังนี้ค่ะ
๑. คุณแม่เคยคิดว่าจะออกไปบวชเป็นชีจะดีหรือไม่
(คุณแม่ท่านเป็นคนมีศีลมีธรรม) แต่มีญาติ พระสงฆ์ ท่าน
คัดค้านไว้ว่าถ้าไปแล้วจะทำ�ให้เกิดบ้านแตกสาแหรกขาด

ส น ท น า ภ าษ า ธ ร ร ม

เ ล่ ม

๒๒
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๒. ลูกๆ จะช่วยท่านได้อย่างไร ทั้งทางคุณพ่อที่
อนาคตอาจจะหมดตัวแน่ๆ และทางคุณแม่ที่เศร้าซึมอยู่
ดิฉันกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สนอง ที่ได้สละ
เวลาช่วยชี้ทางให้ครอบครัวของดิฉัน ขอให้อาจารย์มีธาตุ
ขันธ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ผู้ที่มีทุกข์หรือ
ผู้ที่ใฝ่รู้ในธรรมได้พึ่งพาด้วยเทอญ
ถ้าข้าพเจ้าได้ลว่ งเกินท่านอาจารย์ไม่วา่ ทางใดๆ ก็ตาม
ดิฉันขออโหสิกรรมด้วยค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) กรรมย่อมจำ�แนกบุคคลให้ดี ชั่ว เลว หยาบ
แต่ละบุคคลมีกรรมเป็นของตัวเอง ต่างคนต่างเกิดมาสู่โลก
ใบนี้ไม่พร้อมกัน ต่างคนต่างตายจากโลกใบนี้ไปไม่พร้อมกัน
ดังนั้นพึงเลือกทำ�กรรมตามที่ชอบๆ เถิด
(๒) พระพุทธโคดม สอนพุทธบริษัทให้แก้ปัญหาที่
ตัวเอง มิได้สอนให้ไปแก้ปญ
ั หาของคนอืน่ และผูร้ จู้ ริงย่อมไม่
เข้าไปก้าวล่วงในชีวิตของใครผู้ใด ดังนั้นหากเป็นลูกที่รู้จริง
ต้องปล่อยผูอ้ นื่ ให้เป็นไปตามกรรมทีเ่ ขาทัง้ สอง ได้กระทำ�ต่อ
กันมาแล้วแต่อดีต
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๒. ไม่ถูกกับแม่
คำ�ถาม
สวัสดีครับ ท่าน อ.สนอง
ผมมี คำ�ถามอยากถาม อ.สนอง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ค รั บ
ขอรบกวน อ.ช่วยกรุณาแนะนำ� วิถีทางที่ถูกต้องให้ผม
ด้วยครับ
ผมเองไม่ค่อยจะถูกกับแม่ครับ แต่ก็ทำ�ทุกอย่างให้
แม่เสมอมา เช่น ให้เงินเดือนทุกเดือนตั้งแต่เริ่มงานเดือน
แรก พยายามหาของให้แม่ทาน คอยไปรับแม่ตอนเลิกงาน
แต่ว่าผมกับแม่นั้น จะมีเรื่องที่ไม่ค่อยถูกกันครับ เนื่องจาก
แม่ผมเป็นคนโทสะเยอะ ไม่ฟังเหตุผลจากคนอื่น หากท่าน
ผิดก็จะบอกว่าเขาเป็นแม่ เขาต้องถูก ผมไม่รู้จะทำ�ยังไง
ครั บ ผมกั บ น้ อ งชายได้ แต่ เ อื อ มระอา ที่ เขาไม่ ฟั ง อะไร
บางทีท่านก็ว่าหรือด่าผมให้คนอื่นฟังทั้งๆ ที่ผมก็พยายาม
ทำ�ให้ท่านสบาย และคอยช่วยเหลือทุกอย่างครับ ผมเอง
ก็ศึกษาธรรมะพอสมควร รวมทั้งได้ฟังธรรมบรรยายจาก
อาจารย์ด้วย เลยพยายามจะไม่โกรธ ไม่น้อยใจ พยายาม
มองให้เห็นถึงความโกรธที่เกิดขึ้น แต่บางทีก็พ่ายแพ้ครับ
มั นทนไม่ ไหวจริ ง ๆ บางที ก็ พู ด กั บ ท่ า นแบบหั ว เสี ย บ้ า ง
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ไม่ได้ด่าท่านนะครับ แต่อยากให้ท่านมีเหตุผลหรือรับฟัง
คนอื่นบ้างก็เท่านั้น แต่ก็ไม่มีผลครับ ท่านก็จะบอกว่าท่าน
อายุเยอะแล้ว จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ ท่านไม่ยอมเปลี่ยน
นิสัยครับ ผมเลยอยากถามอาจารย์ว่า
๑. สิ่งที่ผมทำ�อยู่นี้บาปไหม และจะเป็นอุปสรรคใน
การปฏิบัติธรรมไหมครับ ผมกลัวว่า อกุศลกรรมนี้จะส่งผล
ให้ผมปฏิบัติไม่ก้าวหน้า
๒. ผมจะมี วิ ธี คิ ด อย่ า งไรดี ค รั บ กั บ เรื่ อ งแบบนี้
เหนื่อยใจจริงๆ ครับ บางทีดีชั่วผมก็รู้หมด แต่อดไม่ได้
จริงๆ ครับ คิดอยากให้ท่านกลับตัว และรับฟังคนอื่นบ้าง
กลัวจะไม่มีคนคบท่านเอาครับ
๓. ถ้าผมห่างๆ มา โดยส่งเสียแม่อยู่ แต่ว่าพยายาม
ไม่พดู อะไรทีไ่ ม่จำ�เป็นด้วยกับท่านเพราะไม่อยากจะก่อกรรม
หนัก จะถือว่าผมอกตัญญูไหมครับ เพราะผมไม่มีอะไรจะ
พูดแล้ว ท่านมีมิจฉาทิฏฐิมากเหลือเกินครับ สิ่งที่ดีของท่าน
ก็มีเยอะครับ ผมเองก็ได้พยายามมอง และก็เอามาหักลบ
กับเรื่องที่ท่านเป็นแบบนี้ครับ แต่บางทีทนไม่ไหวจริงๆ ครับ
ขอความกรุณาอาจารย์ ตอบคำ�ถามผมด้วยนะครับ
ผมเองอยากจะได้ดวงตาเห็นธรรมแบบอาจารย์บา้ ง แต่กลัว
ว่าเรื่องนี้ จะเป็นกรรมที่ทำ�ให้ผมไม่มีโอกาสเห็นธรรมครับ
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ขอบพระคุณอาจารย์ครับ ขอให้กุศลนี้จงเพิ่มเป็น
บารมีให้แก่อาจารย์นะครับ

คำ�ตอบ
แม่ดุด่าลูกเป็นเรื่องของแม่ แต่เรื่องของลูกคือ ต้อง
สงบนิง่ แล้วให้อภัยเป็นทาน ทุกครัง้ ทีม่ สี งิ่ ขัดใจเข้ากระทบจิต
ทั้งนี้เพราะพระพุทธโคดมมิได้สอนให้ไปแก้ปัญหาที่ผู้อื่น แต่
สอนให้แก้ปัญหาที่ตัวเอง ปัญหาจึงจะยุติลงได้
(๑) ความไม่ ส บายใจ ความไม่ ส บายกาย ถื อ ว่ า
เป็นบาป ได้ยินเสียงดุด่าแล้วไม่สบายใจจึงเป็นบาป ผู้ไม่
สบายใจ ปฏิบัติธรรมแล้วย่อมเข้าไม่ถึงธรรม หรือเข้าถึง
ธรรมได้แต่เนิ่นช้า
(๒) ทุกครั้งที่มีสิ่งขัดใจเกิดขึ้น ต้องให้อภัยเป็นทาน
ด้วยการกำ�หนด “ช่างมันเถอะๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกว่า
ความไม่สบายใจจะหายไป
(๓) พระพุทธโคดมมิได้สอนให้หนีปัญหา แต่สอนให้
อยู่กับปัญหาแล้วใช้ปัญญาแก้ปัญหา การกำ�หนด “ช่าง
มันเถอะ” เป็นการให้อภัยเป็นทาน ผู้ให้อภัยได้แล้วย่อมมี
อารมณ์สงบเย็น แล้วจะรู้ว่าแม่เป็นผู้มีอุปการคุณที่ทำ�ให้
ลูกได้สร้างเมตตาบารมี ยังไงล่ะ
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๓. ทำ�บุญ-ทำ�ทาน
คำ�ถาม
กราบเรียนท่าน อ.ดร.สนอง ที่เคารพอย่างสูง
ขอรบกวนสอบถามดังนี้ครับ
๑. การทำ�บุญกับทำ�ทานต่างกันอย่างไรครับ และ
การทำ�บาปคือการกระทำ�เช่นใดครับ
๒. กรณีไปทำ�สังฆทานแล้วพระท่านถามว่าทำ�เพื่อ
อะไร เช่น วันเกิด อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย เป็นต้น เช่นนี้แล้ว
หากทำ�บุญวันเกิด แล้วญาติที่ล่วงลับไปจะได้หรือไม่หากเรา
ตั้งใจอุทิศ แต่เราบอกพระว่ามาทำ�เนื่องในวันเกิด
๓. ปัจจุบันเทคโนโลยีล�้ำหน้าไปมาก ท�ำให้สามารถ
รักษาอาการป่วยหรือช่วยทุเลาอาการได้ ไม่ให้เสียชีวิต
ในทันที ซึ่งจะเกิดกรณีที่สุดความสามารถที่ผู้ป่วยจะกลับมา
ดีดังเดิม บางรายอาจอยู่ได้เพราะฤทธิ์มอร์ฟีนที่แพทย์จ่าย
ให้เช่นนีจ้ ะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเสพยาหรือไม่ ดังเช่น
กรณีบดิ ามารดาป่วยอยูโ่ รงพยาบาลอาการหนัก แล้วแพทย์
ให้ตัดสินใจว่าจะรักษาต่อไปหรือจะหยุดรักษา ซึ่งจากกรณี
ดังกล่าว หากรักษาต่อไปก็จะเป็นการท�ำให้ทา่ นทนทุกข์ทรมาน
เนื่องจากอยู่ได้เพราะฤทธิ์ยา ซึ่งกรณีนจี้ ะถือว่าบาปหรือไม่
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บางคนบอกว่าไม่ควรไปยุ่ง เพราะเป็นความต้องการของ
เจ้ากรรมนายเวร อันนี้ผมก็สงสัยอยู่ว่าจริงหรือเปล่า และ
หากไม่ รั ก ษาท่ า นต่อไป ก็เคยได้ยินว่าก็เป็นบาปเช่นกัน
ถ้าอย่างนั้น อย่างไรจึงจะไม่บาป ขอบคุณครับ

คำ�ตอบ
(๑) การทำ�บุญ ได้แก่ การทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งใน
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ผู้ใดประพฤติแล้วบุญย่อมเกิดขึ้น และ
ถูกเก็บสัง่ สมอยูใ่ นดวงจิต ซึง่ หนึง่ ในสิบนัน้ ได้แก่ การบำ�เพ็ญ
ทานหรือให้ทาน ผู้ใดให้สิ่งดีงามแก่ผู้อื่นแล้วบุญย่อมเกิดขึ้น
(๒) การทำ�สังฆทาน ผู้ทำ� ทำ�แล้วได้บุญเกิดขึ้น ผู้มี
บุญอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับ บุญย่อมเกิดขึ้นเป็นคำ�รบสอง ส่วน
ญาติผู้ล่วงลับจะได้บุญที่อุทิศให้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
ที่ต้องถึงพร้อม คือ มีผู้อุทิศบุญ มีบุญที่อุทิศ และต้องมี
ผู้มาอนุโมทนาบุญ ในกรณีนี้หากผู้ล่วงลับมาอนุโมทนาบุญ
ได้ เขาจึงจะได้รับบุญที่มีญาติอุทิศให้
(๓) อาการป่ ว ยที่ มี ส าเหตุ ม าจากการประพฤติ
เบียดเบียน และเจ้ากรรมนายเวรยังไม่เลิกจองเวร ในทาง
โลกจะรักษาอย่างไรก็ไม่หาย และในการรักษานั้น ผู้เข้าร่วม
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กระบวนกรรมของคนไข้ ย่อมได้รบั บาปจากการถูกจองเวร
จากเจ้ า กรรมนายเวรของคนไข้ ตรงกั นข้ า มหากคนไข้
เป็นผู้มีอุปการคุณต่อผู้ถามปัญหา แล้วไม่เข้าไปช่วยเหลือ
ย่ อ มได้ รั บ ผลเป็ น บาปด้ ว ยอกตั ญ ญู ต่ อ คนไข้ ดั ง นั้ น ผู้ รู้
จึงต้องช่วยเหลือคนไข้ โดยป้องกันบาปที่จะมาถึงตัว ด้วย
การปฏิบตั ธิ รรม (บุญใหญ่) และอุทศิ บุญใหญ่ใช้หนีไ้ ปเรือ่ ยๆ
จนกว่าการช่วยเหลือจะจบลง

๔. ไม่เคยคิดจะปฏิบัติธรรม
คำ�ถาม
เรียน อาจารย์สนอง วรอุไร
ก่อนหน้านี้ ไม่เคยคิดหรือสนใจที่จะปฏิบัติธรรมเลย
และคิดเสมอว่า เรื่องธรรมะเป็นกลอุบายที่สอนให้คนใน
สั ง คมอยู่ กั น อย่ า งสงบสุ ข และไม่ เคยคิ ด ที่ จ ะสวดมนต์
หรือนั่งสมาธิเลย และคิดเสมอว่าใครที่นั่งสมาธิ เป็นคน
เชยๆ จนกระทั่งมีความทุกข์เข้ามาในชีวิต จิตตกจิตใจ
ว้าวุ่นผิดหวังเพราะสิ่งที่หวังไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้ และหา
คำ�ตอบไม่ได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จึงเปิดใจ สนใจศึกษา
ธรรมะอย่างจริงจัง เริ่มจากการอยากให้ทุกข์นั้นหายไป
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ด้วยการเริ่มสวดมนต์ ถัดมาจึงลองนั่งสมาธิ แบบไม่มีครู
นัง่ ตามทีผ่ มได้เคยรู้ จากการได้ยนิ ได้ฟงั ได้อา่ นมาจากหนังสือ
ธรรมะ ผมเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิแบบกำ�หนดลมหายใจ
พุท-โธ และมีคำ�ถามอยากจะเรียนถามอาจารย์ดงั นีค้ รับ
๑. ในการนั่งสมาธิในครั้งแรกของผม พอนั่งไปได้
สักพัก (ไม่ถึง ๑๐ นาที) จิตเริ่มนิ่งและอยู่ๆ มันก็รู้สึก รู้ขึ้น
มาเองว่า สิ่งที่เรานั่งอยู่นี้มันเป็นเพียงร่างที่ตั้งอยู่ แต่ใจเรา
กับร่างนีม้ ันเป็นคนละส่วนกัน (ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยรูม้ าก่อน
เลยว่ากายกับใจ มันคนละส่วนกัน) แล้วก็เหมือนมันสว่าง
โพลงไปหมด ผมรู้สึกตกใจและคิดกลัวไปเองว่า จิตกำ�ลัง
จะออกจากร่าง จึงลืมตา และหยุดนั่ง อยากถามอาจารย์
ว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรครับ แล้วทำ�ไมผมถึงเข้าใจมันได้
ทั้งๆ ที่เป็นการนั่งในครั้งแรกหรือว่าผมอุปาทานไปเองครับ
เป็นเพราะของเก่าหรือเปล่าครับ
๒. หลังจากการนั่งสมาธิในครั้งแรกผมก็เพียรนั่ง
สมาธิ และสวดมนต์เรื่อยมา รวมถึงพยายามที่จะรักษา
ศีลให้ครบ ๕ ข้อ ซึ่งก็ทำ�ได้ยากโดยเฉพาะศีลข้อ ๔ ยิ่งมา
หาข้อมูลจากอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าศีลที่สมบูรณ์ ต้อง
ลงคุมถึงใจ ยิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับว่าเรายังรักษาศีล
ได้ไม่ดเี ลย แต่ในการนัง่ สมาธิ ก็เริม่ เพิม่ เวลาในการนัง่ มากขึน้
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ในแต่ละวันจากครั้งละ ๑๕-๒๐ นาที ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็น
๓๐ นาที ถึง ๑ ชม. โดยเฉพาะยิ่งถ้าวันไหนรู้สึกว่าทุกข์
ก็จะนั่งสมาธิให้มากขึ้น เพราะเข้าใจว่า การนั่งสมาธิเป็น
การปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นบุญใหญ่ จึงอยากให้บุญใหญ่ส่งผล
เพื่อให้กรรมดีเร่งให้ผลแซงกรรมไม่ดี อยากถามอาจารย์ว่า
ผมคิดแบบนี้เข้าใจถูกไหมครับ
๓. ผมเริ่มนั่ง สมาธิมาเรื่ อยๆ เป็นเวลาประมาณ
๓-๔ ปีแล้ว บางวันก็ฟุ้ง บางวันก็ง่วง บางวันก็นั่งได้ดี
จิตนิ่ง หลายครั้งที่นั่งแล้วรู้สึกว่าจิต มันดิ่งลึกสงบมาก
อยากถามอาจารย์ว่าเมื่อเรารู้สึกแบบนั้น ว่าจิตนิ่งสงบให้
เราตามดูความสงบนั้น หรือว่าให้เรารีบดึงจิตกลับมาจดจ่อ
อยู่ที่ลมหายใจแทนครับ
๔. ในการนั่งสมาธินั้น ถ้าหากว่าผมไม่ใช้คำ�บริกรรม
ว่ า พุ ธ -โธ แต่ ผ มใช้ ดู ล มที่ เ ข้ า ออกจากรู จ มู ก และคิ ด
พิจารณาว่า ที่เราสูดลมเข้าเป็นปัจจุบันขณะ สูดลมออก
ก็เป็นปัจจุบันขณะ (ที่นี่-เดี๋ยวนี้) แบบนี้ได้ไหมครับ
๕. ผมรู้ตัวเองดีว่า ในข้อโมหะหรือความหลงนั้น
ผมยังหลงในรูปอยู่มาก และอาจารย์เคยบอกว่าใครที่หลง
ในรูป ให้ใช้เพ่งอสุภะ ผมจึงนำ�เอารูปศพ ที่อาจารย์บอก
คือ ศพเน่ามีหนอน เหลือแต่กระดูก มาดู และจดจำ�ภาพนั้น
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ในขณะที่ นั่ ง สมาธิ ก็ นึ ก ถึ ง แต่ ภ าพศพเหล่ า นั้ น และคิ ด
พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ได้สวยงาม วันใดวันหนึ่งมันต้อง
เป็นแบบนี้กันทุกคน วิธีการแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
อยากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะครับ
๖. ในการเพ่งอสุภะ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งแล้วอยู่ๆ
จิตมันก็คิดไปถึงกระดูกของตัวเอง คิดไปว่ากระดูกมันอยู่ใน
เนื้อของเรา ที่มีแต่น�้ำเลือด เส้นเลือด เนื้อก็เป็นเนื้อสดๆ
ไม่ได้สวยงามอะไร สภาวะแบบนี้ผมอุปาทานไปเองหรือ
เปล่าครับ
๗. การที่ ผ มอายุ ก็ พ อสมควรแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้
แต่งงาน ทั้งๆ ที่ก็มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน มีคนมาชอบ
แต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบเขา ส่วนคนที่เราไปชอบ ไปหลง
เขาก็ไม่ชอบเรา ถ้าหากว่าผมไม่ได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ เรื่อง
แบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับ (ถ้าหากอาจารย์เห็นว่า
คำ�ถามนี้ เป็นเรื่องทางโลกอาจารย์ไม่สะดวกใจตอบ ก็
ไม่เป็นไรครับ)
๘. เนื่องจากผมไม่มีคู่ แต่ยังมีความต้องการทางเพศ
หลายครัง้ ทีค่ ดิ จะช่วยตัวเอง แต่เคยได้รมู้ าว่า การทีเ่ ราช่วย
ตัวเองนี่เป็นบาป ใช่ไหมครับ
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๙. ทุกครั้งที่เกิดอารมณ์ทางเพศ ผมจะรีบเปลี่ยน
ความคิด ให้จิตที่มันหลงไปหางานอย่างอื่นให้จิตทำ�แทน
จะได้ไม่หมกมุ่น คิดแบบนี้ถูกไหมครับหรือว่าผิดวิสัยของ
ผู้ ช ายที่ ไม่ ช่ วยตัวเอง บางครั้งผมก็คิดว่าการที่เราช่วย
ตัวเองมันก็คอื การหลอกตัวเอง ด้วยการจินตนาการไปถึงภาพ
นั้นๆ ทำ�ให้กิเลสมันฟุ้ง ซึ่งมันดูน่าละอายที่เราต้องช่วย
ตัวเอง ผมคิดเหมือนคนอื่นเขาหรือไม่ครับ
๑๐. เคยได้ยินอาจารย์บอกว่า เราควรจะนั่งสมาธิ
ก่อนนอน แต่ผมเลิกงานดึก และต้องตื่นเช้า และบางทีการ
นัง่ ก่อนนอน มันทำ�ให้ผมรูส้ กึ ง่วงนอนง่ายทำ�สมาธิได้ไม่นาน
ถ้าหากว่า ผมนั่งสมาธิตอนกลางวันแทน (ไม่ได้นั่งในเวลา
งาน) ซึ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยง่วงนอนจะได้ไหมครับ และจะมีผลดี
กว่านัง่ ก่อนนอนไหมครับ หรือว่านัง่ ก่อนนอนแบบเดิมดีแล้ว
๑๑. อยากจะขอความรู้เรื่องคำ�ว่าเวรกรรม คำ�ว่า
เวรกรรม นั่นหมายความว่า หาก นาย A เคยไปทำ�ร้าย
นาย B จนเสียชีวิต และเมื่อกรรมให้ผล นาย A จะต้องรับ
ผลกรรมนั้น จากนาย B หรือว่าจากคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่นาย B
รึเปล่าครับ
การทำ�ได้อย่างที่สอน คือยอดพุทธวิธีแห่งการสอน
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๑๒. คนที่ เ สี ย ชี วิ ต เพราะอุ บั ติ เหตุ นั้ น เป็ น การ
เสียชีวิตเพราะสิ้นอายุขัย หรือว่าเพราะถึงเวลาที่กรรม
ไม่ดีให้ผล หรือว่าเป็นได้ทั้ง ๒ กรณีครับ
๑๓. หากเราไปเกิดเป็นเทวดา หรือพรหม เราจะ
สามารถรู้ได้ไหมครับว่าเราสร้างเหตุอะไรไว้เราถึงได้มาเกิด
ในภพภูมิเทวดา หรือพรหม และเราจะสามารถรู้ได้ไหมครับ
ว่าชาติก่อนที่เราจะมาเป็น เทวดา หรือพรหม เราเกิดใน
ภพภูมิไหนมาก่อน
หากคำ�ถามใดได้ล่วงเกิน อาจารย์สนอง ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขออาจารย์สนองได้โปรด อโหสิกรรมให้
กระผมด้วยครับ

คำ�ตอบ
ปฏาจารา มีความทุกข์ใจด้วยเหตุแห่งการพลัดพราก
จากญาติอนั เป็นทีร่ กั อัมพปาลี มีความทุกข์ใจเกิดขึน้ ด้วยเหตุ
แห่งการระลึกถึงอาชีพโสเภณี (มิจฉาอาชีวะ) ว่าเป็นเหตุนำ�สู่
การเกิดเป็นสัตว์นรก อิสทิ าสี มีความทุกข์ใจเกิดขึน้ ด้วยเหตุ
ถูกสามีถงึ ๓ คน ปฏิเสธทีจ่ ะอยูร่ ว่ ม ฯลฯ บุคคลเหล่านีห้ นั มา
ปฏิบตั ธิ รรม จนเป็นพระอรหันต์ พ้นไปจากความทุกข์ทง้ั ปวงได้
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(๑) เหตุ ก ารณ์ ที่ บ อกเล่ า ไป คื อ ปั ญ ญาเห็ น แจ้ ง
หรือเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงแท้ ได้เกิดขึ้นกับผู้ถาม
ปัญหา และเป็นผลอันเนื่องมาจากบุญบารมีเก่าที่สั่งสมมา
แต่อดีตชาติ
(๒) เข้าใจถูกแล้วครับ
(๓) ให้ใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิจวนแน่วแน่ ตามดู
ความสงบของจิตว่าดำ�เนินไปตามกฎไตรลักษณ์ คือเห็นว่า
ความสงบเป็นของไม่เที่ยง (อนิจจัง) ความสงบเป็นภาวะที่
คงทนอยู่มิได้ (ทุกขัง) และความสงบเป็นสิ่งมิใช่ตัวมิใช่ตน
(อนัตตา) เมือ่ ใดจิตรู้ เห็น เข้าใจได้ถกู ตรงตามนีแ้ ล้ว ปัญญา
เห็นแจ้งในความสงบย่อมเกิดขึ้น แล้วจึงดึงจิตกลับมาสู่การ
กำ�หนดเดิมที่ทำ�อยู่
(๔) ได้ครับ
(๕) ถูกต้องแล้ว และต้องดูบ่อยๆ จนจิตเข้าถึงสมาธิ
จวนแน่วแน่ (อุปจารสมาธิ) แล้วจึงนำ�จิตไปตามดูผัสสะที่
เกิดขึ้นว่า ดำ�เนินไปตามกฎไตรลักษณ์
(๖) มิใช่อุปาทาน แต่เป็นการเห็นตรงตามความเป็น
จริงแท้ของร่างกาย เห็นด้วยจิต
(๗) การมิได้มีชีวิตคู่ เป็นเรื่องของสภาวธรรมใน
ดวงจิตยกตัวอย่าง ปิปผลิมาณพ (พระมหากัสสปะ) และ
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ภัทกาปิลานี (ภัททา กาปิลานี) ถูกพ่อแม่จับแต่งงานกัน แต่
ทั้งสองมิได้ข้องเกี่ยวกันฉันท์สามีภรรยา เพราะสภาวธรรม
ในดวงจิตของทั้งสองคนเป็นฆราวาสอนาคามี ดังนั้นเรื่องที่
ถามไปจึงมิใช่เป็นความบังเอิญ
(๘) ถือว่าเป็นบาป แต่พระอริยบุคคลขั้นโสดาบันยัง
ประพฤติได้ เช่น วิสาขา เป็นพระโสดาบันตั้งแต่มีอายุได้
๗ ขวบ เมื่อโตเป็นสาวแล้วได้แต่งงานกับชายหนุ่ม ยังมีลูก
ได้ถึง ๒๐ คน
(๙) คิดถูกทางโลก คือหนีปัญหา แต่ในทางธรรม
ต้องอยู่กับปัญหา แล้วใช้ปัญญาดับที่ต้นเหตุ แนะน�ำให้ไป
ดูซากศพ ที่ Life Museum ของวัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัด
ลพบุรี แล้วปัญหาดังกล่าวจะหมดไป
(๑๐) ได้ครับ ดีครับ
(๑๑) จะต้องรับผลของกรรมจากนาย B ซึ่งเป็น
เจ้ากรรม นายเวร
(๑๒) เป็นเพราะกรรมไม่ดี (อุปฆาตกรรม) ให้ผล
(๑๓) ผู้ใดจะล่วงรู้ภพหนหลังของตัวเองได้ ผู้นั้นต้อง
พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึงความทรงฌานให้ได้ก่อน
จึงจะรู้ เห็น เข้าใจในภพหนหลัง (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)
ได้ การจะรู้ว่าตนได้ทำ�เหตุใดไว้จึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือ
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พรหม ต้องพัฒนาจิต (วิปัสสนาภาวนา) จนเกิดปัญญาเห็น
แจ้งได้แล้ว ย่อมรู้ถึงต้นเหตุที่นำ�สู่การเกิดเป็นเทวดา และ
การเกิดเป็นพรหมได้

๕. กำ�หนดที่ลิ้นปี่ด้วย
คำ�ถาม
กราบสวัสดี อาจารย์ ดร.สนอง
ผมขอกราบเรียนสอบถาม ช่วงที่ผ่านมา ผมมีความ
ฟุ้งซ่านจัด เกิดความคิดอกุศลในหัวทั้งวัน ผมได้ตามดู
ลมหายใจ ตามคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ ก็ดีขึ้นครับ มีอยู่
ขณะหนึ่ ง ตอนที่ ขี่ ม อเตอร์ ไซด์ ก ลั บ บ้ า น ผมกำ�หนดลม
หายใจไปเรื่อยๆ และกำ�หนดที่ลิ้นปี่ด้วย อยู่ๆ ก็มีรู้สึกชัด
ที่กลางหน้าอก พอมีความรู้สึกอะไรแวบเข้ามา ก็จะรู้สึก
ทั นที แล้ ว ความรู้ สึ ก นั้ นก็ ห ายไป เป็ น อยู่ ข ณะหนึ่ ง จน
เกื อ บถึ ง บ้ า นครั บ แบบนี้ เป็ น สภาวะมี ส มาธิ ห รื อ เปล่ า
ครับ ผมเคยรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกครับ ทุกวันนี้ ผมรู้สึก
ดีขึ้น แต่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ บางทีก็ไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอน
แต่ก็พยายามที่ทำ�ให้ได้เท่าที่โอกาสอำ�นวย และฟัง MP3
ธรรมะน้อยลง รวมทั้งอ่านหนังสือธรรมะน้อยลงด้วยครับ
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เพราะกลัวอ่านแล้วฟุ้งซ่านมากขึ้น
กราบขออโหสิกรรม สำ�หรับกรรมทางกาย กรรม
ทางวาจา กรรมทางใจใดๆ ที่ล่วงเกินอาจารย์ไปครับ
ขอบคุณสำ�หรับคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ครับ ผมจะ
พยายามอบรมจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นครับ ขอบคุณทีมงาน
ชมรมกัลยาณธรรมด้วยครับ

คำ�ตอบ
ขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ จิตต้องระลึก (มีสติ) อยู่กับ
การขับขีร่ ถทีก่ ำ�ลังเคลือ่ นที่ จึงจะเรียกว่าเป็นการกำ�หนดสติ
อยู่กับอิริยาบถที่เป็นปัจจุบัน ผู้ใดมีศีล ๕ คุมใจอยู่ทุกขณะ
ตื่นและมีสัจจะคุมใจ ย่อมพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ให้มีสติ
ได้ง่าย แล้วความฟุ้งซ่านจะหมดไปโดยปริยาย
ความอยากมาก
ความอยากน้อย
ใจที่พอ
น้อยหรือมาก

แม้ ได้มาก
ได้นิดหน่อย
คือเพื่อนใจ
อยู่ที่อยาก

ก็เหมือนน้อย
ก็เหมือนมาก
ในยามยาก
มากหรือน้อย
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๖. กว่าจะเข้าหาธรรม
คำ�ถาม
กราบเรียน...อาจารย์สนองที่เคารพ กว่าผมจะเข้าหา
ธรรมะ ก็อายุ ๓๐ แล้ว ก่อนหน้านี้มีกุศลบ้าง อกุศลบ้าง
สลับกันไปตามจิตของปุถชุ น ทุกวันนีห้ ากมีงานบรรยายธรรม
ที่ไหน มีที่ทำ�บุญที่ไหน ผมสุขใจมาก เฝ้ารอวันสำ�คัญนั้น
มาถึง บางทีกล็ างานไปฟังธรรมก็มี ผมอยากถามอาจารย์วา่
๑. ทำ�อย่างไรให้เราได้เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิทุกๆ ชาติ
เกิดมาในประเทศที่เจริญทางพุทธศาสนา เป็นประเทศที่
เหมาะกับการปฏิบตั ิ มีพระอริยเจ้าดำ�รงขันธ์อยู่ (ถ้าอธิษฐาน
ต้องทำ�อย่างไร หรือต้องทำ�เหตุให้ตรงอย่างไร) เพราะผม
เชื่อว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนดีทุกๆ ชาติแน่ๆ
๒. จะทราบได้ อ ย่ า งไรว่ า ลู ก เป็ นคนมี บุ ญ มาเกิ ด
แล้วอาจารย์ใช้หลักธรรมอะไรในการสอนลูก
๓. อาจารย์ ช่ ว ยแนะนำ�พระอริ ย เจ้ า ในกรุ ง เทพฯ
ให้หน่อยครับ
๔. ของแท้ ของจริง เพชรเม็ดงาม ที่อาจารย์กล่าว
ยกย่ อ งพระสงฆ์ นั้ น แสดงว่ า ภู มิ จิ ต ภู มิ ธ รรมของท่ า น
ขั้นสูงสุดใช่ไหมครับ
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๕. อานิสงส์ของการถวายอัฐบริขารที่พระจำ�เป็น
ต้องใช้ธุดงค์แด่พระอรหันต์มีอะไรบ้างครับ จำ�เป็นต้อง
กล่าวคำ�ถวายหรือไม่ หรือแค่ถวายตรงหน้าที่ท่านนั่งเฉยๆ
ครับ (เพราะผมต้องการเกิดเป็นพระทุกชาติ จนกว่าจะ
เข้านิพพาน)
กราบขอบพระคุณครับ

คำ�ตอบ
(๑) ปรารถนาให้ตนเองมีสัมมาทิฏฐิทุกชาติ ต้อง
สร้างเหตุปัจจัยให้ตรงดังนี้
ก. สร้างมหาทาน เช่น เลี้ยงพระเจ็ดวัน (ต่อเนื่อง)
ข. อธิษฐานเกิดมาพบพระอริยเจ้า ได้ปฏิบัติธรรม
และบรรลุอริยธรรมนั้นด้วย
ค. ทำ�เหตุให้ตรง ด้วยการบำ�เพ็ญทาน รักษาศีล
เจริญจิตตภาวนา ตลอดชีวิต
คนย่อมรัก ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัศนะ
ตั้งอยู่ในธรรม พูดสัตย์จริง ทำ�หน้าที่ของตนสมบูรณ์
คาถาธรรมบท บทที่ ๒๑๗
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(๒) จะรู้ว่าคนมีบุญมาเกิด ให้ดูที่พฤติกรรม (คิด
พูด ทำ�) ของเด็กว่ามีศีลธรรมหรือไม่ หรือพัฒนาตนเอง
จนเข้ า ฌานได้ นำ�จิ ต ออกจากฌานแล้ ว อธิ ษ ฐาน ขอ
เห็ น ภพภู มิ เ ดิ ม ของเด็ ก ที่ ม าเกิ ด หากมาจากสุ ค ติ ภ พ
ย่อมแสดงว่าเขาเป็นผู้มีบุญมาก่อน ผู้ตอบปัญหาใช้หลัก
ธรรมในการสอนลูก ด้วยการพัฒนาตัวเอง ให้มพี ฤติกรรมถูก
ตรงตามธรรมวินัยของพุทธศาสนา คือ ทำ�ดีให้เขาดูนั่นเอง
(๓) ศิษย์ที่ดี ย่อมแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เห็นถูก
ตามธรรม แม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่ย่อท้อที่จะไปให้ถึง
แล้วฝากตัวเป็นศิษย์
(๔) หลวงปู ่ โ ลกอุ ด รเคยพู ด ว่ า เพราะพั ฒ นา
คุณธรรมมาเสมอกัน จึงได้มาพบกัน
(๕) อั ฐ บริ ข าร หมายถึ ง เครื่ อ งใช้ ข องนัก พรต
ในพุทธศาสนา มี ๘ อย่าง ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร
มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว และกระบอกกรองน�ำ้
มนุษย์มีการกระทำ� ๓ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม
ดังนั้นผู้ใดปรารถนาจะทำ�กรรมให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ต้องทำ�ให้ครบทั้งสามทาง
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๗. คิดว่าไม่เป็นไร
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์ ดร.สนอง ที่เคารพอย่างสูง
ก่อนอื่นผมกราบแทบเท้ากับอาจารย์ทั้งกายใจ กราบ
ขอขมาที่ผมได้ล่วงเกินอาจารย์ แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ทาง
มโนกรรม ผมได้อ่านการสนทนาธรรมจากท่านอื่น มีบาง
ท่านที่เขียนมาถามอาจารย์เกี่ยวการกระทำ�ไม่ดี ไม่ถูกต้อง
ต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ผมก็ได้คิดตามเขาไปด้วยว่า เออ
คิดได้ยงั ไง คล้ายกับผมคิดปรามาสความคิดคนอืน่ ว่า ทำ�ไมคิด
ไม่ดีอย่างนั้น แต่เหตุการณ์นั้นกลับเกิดกับผมเอง
เมื่อคืนวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๔ ตอนใกล้สว่าง ผมคล้ายกับ
กึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ดีๆ ก็ได้ฝัน หรือคิดก็ไม่แน่ใจ ใช้คำ�พูดไม่
เหมาะกล่าวชือ่ อาจารย์ขนึ้ มา แต่คำ�พูดก็ไม่ได้หยาบคาย แต่
ผมคิดว่าไม่เหมาะกับบุคคลระดับครูบาอาจารย์ปชู นียบุคคล
ตอนแรกผมคิดว่าไม่เป็นไร เพราะผมไม่มีเจตนาแบบนั้น แต่
เรื่องไม่น่าเกิดขึ้น ในวันนั้นมีคนมาทักผมเกี่ยวเรื่องธรรมะ
ความเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งเดียว ที่ถาวร
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ที่ผมปฏิบัติทุกวัน วันนั้นมีเรื่องทำ�ให้ผมหดหู่ใจทั้งวัน ทั้งที่
ผมพยายามรักษาใจของผมตลอดเวลาทุกวัน แต่วันนี้ผม
ทำ�ไม่ได้เลย ผมรู้สึกหดหู่แย่ทั้งวันผมแปลกใจมากและได้
ทบทวนหาสาเหตุ มีสาเหตุเดียวคือมโนกรรมที่ไม่เหมาะสม
กั บ อาจารย์ ผมรู้ สึ ก เสี ย ใจมากครั บ แต่ ไม่ รู้ เ กิ ด ขึ้ น ได้
อย่างไร ทำ�ไมมันเข้าในจิตได้อย่างไร ผมอ่านเรื่องทำ�นองนี้
มากเกินไปหรือเปล่าครับ แต่เหตุการณ์ทำ�นองนี้เกิดขึ้น
กับผมหลายครั้งเหมือนกันทั้งดี และไม่ดี ผมเคยปรามาส
สถานศึกษาแห่งหนึ่งว่า บ้านนอกใครจะมาเรียน แต่ตัวเอง
ก็ได้มาเรียน ได้ดิบได้ดีเพราะสถาบันแห่งนี้ เคยปรามาส
คนนอกใจภรรยา สุดท้ายมาเกิดกับตัวเองอีก ทำ�ไมเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ ผมไม่เข้าใจเลย ผมเสียใจ ผมไม่สบายใจ
มากครับที่ล่วงเกินอาจารย์ทางมโนกรรม สิบนิ้วของผมทั้ง
กายใจขอกราบแทบเท้าอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ขออาจารย์
โปรดอโหสิกรรมแก่กระผมผูส้ ติปญ
ั ญายังอ่อนด้อยด้วยครับ
และขอฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์ทงั้ กายใจ ศิษย์จะปฏิบตั ติ าม
คำ�แนะนำ� ของอาจารย์ทุกประการ โดยไม่มีเงื่อนไข
ขอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิพ์ อ่ แม่ครูบาอาจารย์ทผี่ มเคารพนับถือ
อำ�นวยอวยพรให้อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร มีสขุ ภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ได้พ้นวัฏฏะในชาตินี้ครับ
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คำ�ตอบ
ความคิดในทางลบที่เกิดขึ้นกับผู้ถามปัญหา มีเหตุ
มาจากจิตใต้สำ�นึกเคยปรามาสผู้ตอบปัญหามาก่อน หาก
ประสงค์มิให้ความคิดติดลบใดๆ เกิดขึ้นอีก ต้องขอขมา
กรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการสวดมนต์บทสรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัย แล้วกล่าวคำ�ขอขมาที่เคยคิดล่วงเกินผู้อื่น
ทั้งที่จำ�ได้ และจำ�ไม่ได้ให้ยกโทษให้ และต้องไม่ประพฤติ
ล่วงเกินให้เกิดขึน้ อีกโทษนัน้ ๆ จึงจะหมดไปจากจิตใต้สำ�นึกได้
สำ�หรับผู้ตอบปัญหาแล้ว อโหสิกรรมให้กับผู้ถาม
ปัญหา จงไม่มีโทษใดๆ ต่อกัน จงมีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติธรรม และเข้าถึงธรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบ
นำ�ชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์

สติเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเรา
สติเป็นกุญแจเปิดเผยตน เห็นผิด เห็นถูก
สติเป็นธรรมไม่ให้เกิดทุกข์ ขาดสติมักเกิดปัญหา
(หลวงพ่อคำ�เขียน สุวณฺโณ)
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๘. ปวดขามาก
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ผมมีคำ�ถาม
เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิครับ
๑. เมื่อผมนั่งสมาธิ ผมจะกำ�หนดลมหายใจเข้า-ออก
(พุ ท -โธ) ไปเรื่ อ ยๆ จนสั ก พั ก หนึ่ ง จิ ต ของผมมั น เกิ ด คิ ด
เรื่องนู้นเรื่องนี้ เช่น คิดถึงเรื่องงาน หรือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
ถ้าผมรูต้ วั ผมก็จะกำ�หนดว่า รูห้ นอ หรือ คิดหนอ หลังจากนัน้
ก็จะกำ�หนดลมหายใจต่อ (พุท-โธ) คำ�ถามคือ ผมปฏิบัติถูก
แล้วหรือเปล่า หรือผมต้องปล่อยให้จิตคิดไปเรื่อยๆ ครับ
รบกวนอาจารย์แนะนำ�ทีครับ ขอบคุณครับ
๒. เมือ่ นัง่ สมาธินานเข้า ผมจะเกิดอาการปวดขามาก
ผมจะกำ�หนดว่า หายใจเข้าปวดหนอ-หายใจออกปวดหนอ
ไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่หายปวดจนผมต้องออกจากสมาธิก่อน
ในข้อนี้ผมควรปฏิบัติเช่นไรครับ รบกวนอาจารย์แนะนำ�
ทีครับ ขอบคุณครับ
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คำ�ตอบ
(๑) ปฏิบัติธรรมถูกทางแล้ว
(๒) ผู้มีกำ�ลังของสติอ่อน ย่อมมีจิตอยู่ใต้อำ�นาจ
ของขันธมาร (ปวดขา) การกำ�หนดคำ�ว่า “ปวดหนอๆๆๆๆ”
ไปเรือ่ ยๆ แล้วยังไม่หายปวดขา ต้องเปลีย่ นจากการนัง่ สมาธิ
ไปเป็นเดินจงกรม สลับกัน แล้วกำ�ลังสติจะมีเพิ่มมากขึ้น
อาการปวดขาจึงจะหมดไป

๙. ผู้ติ...บาปหรือไม่
คำ�ถาม
กราบเรียนถามท่านอาจารย์สนอง
ที่กล่าวว่าการติเตียนพระอริยะเป็นกรรมหนัก ไม่
ทราบว่าการกล่าวคำ�ตำ�หนิท่านผู้เป็นพระอริยเจ้าทุกกรณี
เป็นบาปทั้งหมดหรือไม่คะ เช่น มีใครคนหนึ่งเป็นพระอริยะ
ชั้นต้นๆ อยู่ในเพศฆราวาส และทำ�งานในทางโลกเหมือน
คนอื่นๆ หากท่านทำ�อะไรที่ยังเป็นความหลงทางโลกอยู่
หรื อ ทำ�อะไรที่ ผิ ด พลาดในทางโลกแล้ ว ถู ก คนอื่ นตำ�หนิ
ติเตียน โดยผู้ที่ติท่านก็ไม่ได้ทราบว่าท่านมีภูมิธรรมระดับใด
และผู้ติก็ติท่านเหมือนที่ติคนอื่นอย่างเท่าเทียมกัน แต่ก็ใช้
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คำ�พูดแรงๆ ต่อว่าตรงๆ แบบนี้ผู้ติบาปหรือไม่คะ
ขอบพระคุณมากค่ะ

คำ�ตอบ
การกล่าวตำ�หนิพระอริยเจ้าในทุกกรณี ให้ผลเป็นบาป
แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณธรรมของพระอริยเจ้า เช่น
ตำ�หนิพระโสดาบันบาปน้อยกว่าตำ�หนิพระอรหันต์
พระอริ ย เจ้ า ที่ เป็ น พุ ท ธสาวก สามารถทำ�งานให้
กั บ โลก ได้ แ ก่ พระอริ ย เจ้ า ระดั บ พระโสดาบั นซึ่ ง ยั ง มี
จิ ต ตกอยู่ ใต้ อำ�นาจของกาม เช่ น อนาถบิ ณฑิ ก เศรษฐี
นางวิสาขา โฆสกเศรษฐี ฯลฯ สามารถทำ�งานให้กับโลก
ด้วยการสร้างวัด ถวายไว้ในพุทธ-ศาสนา แต่พระอริยเจ้าทีม่ ี
คุณธรรมสูงกว่านี้ มีจิตมุ่งเน้นสู่ความเป็นอิสระของชีวิต จึง
ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานทางโลกใดๆ
ความสงบสุขทางใจของเรา มีค่าต่อชีวิตเรา
มากกว่าการกังวลถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น
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๑๐. ผู้ ไม่ถอยหลัง
คำ�ถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพอย่างสูง
หนูออกจากปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน ตรวจเทียบสภาวธรรม
แล้ว คิดว่าตนเองถึงญาณ ๑๑ วิปัสสนาจารย์บอกว่า สติดี
ทำ�ให้เรารู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ต้องพยายามกำ�หนด
และสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น แต่ยังไม่มีตัวสัมปชัญญะที่ดี
เมื่อกลับมาบ้านต้องมาทำ�งานและพบเจอผู้คนมากมาย
และในการทำ�งานต้องมีการคิดวางแผนล่วงหน้า เวลาหนู
คิดถึงอนาคตหรืออดีต สติทำ�งานจะรูว้ า่ จิตคิด แล้วความคิด
นั้นมันก็จะดับไป ซึ่งในชีวิตปกติของคนเรามันเป็นอย่างนั้น
ไม่ได้ หนูจะไม่สามารถทำ�งานชิ้นนั้นได้เลย หนูจึงลองต้านดู
คือรู้ว่าเราคิดล่วงหน้า คิดวางแผนอยู่ แต่ยังพยายามจะคิด
ต่อไปเรือ่ ยๆ เมือ่ เราฝืนบ่อยๆ ไม่อยูก่ บั ปัจจุบนั แต่ไปอยูก่ บั อดีต
หรืออนาคตบ่อยๆ หนูรู้สึกปวดศีรษะมาก เมื่อกำ�หนดรู้ปวด
หนอๆๆ มันก็หายปวดทุกครัง้ จึงรูว้ า่ เกิดจากเราพยายามฝืน
กราบเรียนถาม ว่าหนูควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดี ที่จะ
ไม่ถอยหลังในทางธรรม และยังสามารถดำ�รงตนอยู่ในโลก
ปกติได้ในการเข้าปฏิบัติธรรมช่วงหลังๆ มา คิดว่าตนเอง
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ถึงญาณ ๑๑ อยู่หลายครั้งแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ วิปัสสนา
จารย์ให้สร้างบารมีให้มาก บารมีที่ว่าหมายถึงบารมีในด้าน
ใด และต้องทำ�อย่างไรจึงเจริญในธรรมและข้ามสูอ่ ริยบุคคล
ได้ค่ะ
กราบขอบพระคุณค่ะ

คำ�ตอบ
ขณะยังมีชีวิต มนุษย์ต้องทำ�งานให้กับโลกหรือสังคม
(งานภายนอก) จึงมีความจำ�เป็นต้องเอาจิตจดจ่ออยูก่ บั งาน
ที่ทำ� เช่น งานที่ได้ประพฤติลุล่วงไปแล้วให้ผลเป็นอย่างไร
และควรปรับปรุงแก้ไขทำ�เหตุใหม่ให้ดี เพื่อผลดีจะเกิดขึ้น
ในวันข้างหน้า (อนาคต) อย่างนี้จึงจะเรียกว่า เอาจิตจดจ่อ
(สติ) อยู่กับงานที่ทำ�อยู่ในปัจจุบัน และเช่นเดียวกัน มนุษย์
ต้องทิ้งขันธ์ลาโลกไปสู่ภพใหม่ หากปรารถนาไปเกิดในภพที่
ดี หรือปรารถนาพ้นทุกข์ในวันข้างหน้า ต้องพัฒนาจิต (งาน
ภายใน) ให้มีบุญสั่งสม หรือพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง
อย่างนี้จึงจะเรียกว่า เอาจิตจดจ่อ (สติ) อยู่กับงานภายในที่
ทำ�ในปัจจุบัน ผู้ใดคิดแล้วทำ�เหตุให้ถูกตรงได้แล้ว ผู้นั้นย่อม
ดำ�รงตนอยู่กับโลกเป็นปรกติ
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ส่ ว นผู้ ที่ ป รารถนาไม่ ถ อยหลั ง ในทางธรรม ต้ อ ง
เจริญพละ ๕ อยู่ทุกขณะตื่น และต้องบำ�เพ็ญปัญญาบารมี
(วิปสั สนาภาวนา) จนกระทัง่ จิตข้ามพ้นโคตรภูญาณไปได้แล้ว
โอกาสทีจ่ ะมีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดขึน้

๑๑. ผิดปกติทางความคิด
คำ�ถาม
เรียนท่านอาจารย์ค่ะ
หนูอยากสอบถามว่า คนทีม่ คี วามผิดปกติทางความคิด
(โรคทางจิต) นะค่ะ จะสามารถปฏิบตั ธิ รรม ให้ถงึ ขัน้ โสดาบัน
ได้หรือไม่ค่ะ หนูพยายามฝึกอยู่ พยายามทำ�ศีล ๕ ให้ครบ
ยังสามารถทำ�งานได้ตามปกตินะค่ะ ไม่ถึงกับบ้า เพราะเป็น
เพียงคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นคิด แต่ชอบฟังธรรมค่ะ อยาก
ปฏิบัติธรรมให้มากๆ เพื่อหนีอบายภูมิค่ะ
ขอขอบพระคุณค่ะ รบกวนท่านอาจารย์ด้วยค่ะ
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คำ�ตอบ
คนดื้อรั้น คนบ้า คนคิดฆ่าตัวตาย ฯลฯ เมื่อรู้ตัวแล้ว
ยังสามารถพัฒนาจิต จนบรรลุอรหัตตผลได้ นับประสาอะไร
กับผู้ถามปัญหา ที่มีความคิดผิดเพี้ยนไปจากคนทั่วไป แต่
ชอบฟังธรรมและปฏิบัติธรรม จะพัฒนาจิตให้เข้าถึง ความ
เป็นอริยบุคคลอย่างน้อยขั้นพระโสดาบันมิได้เล่า

๑๒. ต้องมีคุณสมบัติเช่นไร
คำ�ถาม
กราบเรียนถามท่านอาจารย์สนอง วรอุไร ที่นับถือ
อย่างสูง
๑. คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะผ่านญาณที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕,
๑๖ ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติเช่นไรและต้องปฏิบัติตัวทางกาย
และใจอย่างไรคะ
๒. เมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (ในท่านั่ง) เพื่อให้
ผ่านญาณ ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖ ควรปฏิบัติจิตเช่นไรคะ (จิตผู้รู้)
๓. กรุณาได้โปรดช่วยแนะนำ�สถานปฏิบตั ธิ รรมให้ดว้ ย
ค่ะ (ปฏิบัติเดี่ยวไม่ปฏิบัติรวม) ที่มีวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถที่ได้ผ่านญาณชั้นสูง ที่เข้าถึงตัวได้โดยง่าย
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และมีเวลาชี้แนะ และบอกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับผู้ปฎิบัติ
(ถ้าไม่ไกลจากกรุงเทพมาก ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ)
ดิฉนั ไปปฏิบัติวิปัสสนาทุกปีที่สถานปฏิบัติธรรมต่างๆ และ
กลับมาปฏิบัติที่บ้าน และในชีวิตประจ�ำวันอย่างสม�่ำเสมอ
มิได้ขาด
เมื่อ ๒ ปีก่อน มีบุญได้พบกับอาจารย์ที่คุมการปฏิบัติ
ธรรมของโยคีที่ผ่านญาณชั้นสูง ในเวลาสอบอารมณ์ท่าน
ได้ให้คำ�แนะนำ� และบอกวิธปี ฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ ในระยะเวลา
๗ คืน ๘ วันของคอร์สการปฏิบัติ ดิฉันสามารถผ่านญาณ
๙ ถึง ๑๒ ได้ ท่านแนะนำ�ให้ไปปฏิบัติเดี่ยว หลังจากนั้น
ดิฉันได้ไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรม ๒ แห่ง อาจารย์
ที่สอบอารมณ์ทั้ง ๒ แห่ง คุยกับดิฉันไม่รู้เรื่องแห่งแรก
(ปฏิบัติรวม) บอกว่าดิฉันมีสมาธินิ่งเกิน เมื่อดิฉันนั่ง และ
มีการสั่นอย่างมาก (ดิฉันทราบว่าเป็นปีติของสภาวธรรม
ขั้นนี้ และจิตก็จะก้าวข้ามไปสู่สภาวธรรมขั้นสูงต่อไป) ท่าน
จะมาขัดจังหวะทุกครั้ง และแนะนำ�ให้ดิฉันเดินอย่างเดียว
ห้ามนั่งเด็ดขาด แห่งที่ ๒ (ปฏิบัติเดี่ยว) ในการสอบอารมณ์
ท่านบอกว่า สภาวธรรมทั้งหมดที่ดิฉันเล่า เป็นอาการปีติ
ของสมถะ (ซึ่งในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ไม่มีอาการสั่น
แล้ว เพราะดิฉันจะดึงจิตผู้รู้มาดูที่ท้องและอาการพองยุบ
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แทนที่การเอาจิตผู้รู้ดูกายที่สั่น อาการสั่นก็หายไป และจิตก็
ก้าวข้ามไปสู่สภาวธรรม ขั้นสูงกว่าต่อไป)
๔. ผู้ที่ได้ญาณ ๑๒ เมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้ไปเกิดใน
ภพภูมิใด และจะต้องเกิดอีกกี่ชาติคะ (มีวิปัสสนาจารย์ที่ได้
ผ่านญาณชัน้ สูงบอกว่า “จะไม่เกิดในทุคติภมู อิ กี แต่จะเกิดอีก
กี่ชาติไม่แน่ อาจจะ ๘ ชาติ ๑๐ ชาติ” และบางท่านบอกว่า
จะเกิดอีกไม่เกิน ๘ ชาติ ดิฉันฟังจากเทปของท่านคะ)
ดิฉันขอกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) ผู้ ที่ จ ะเข้ า ถึ ง ญาณที่ ๑๓-๑๖ ได้ นั้ น ต้ อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
* มีบุญบารมีสั่งสมอยู่ในดวงจิตมามากจากอดีตชาติ
* ชาติปัจจุบัน ต้องมีอย่างน้อย ศีล ๕ คุมใจอยู่ทุก
ขณะตื่น และต้องเป็นศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย
* มีศรัทธาที่จะพัฒนาจิตตนเองไปสู่ความพ้นทุกข์
* ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คือ ธรรมใดที่ต้อง
ปฏิบัติก่อน ต้องทำ�ให้ได้ผลก่อน เช่น เอาศีลคุมใจให้ได้
ก่อน ใจจึงจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ ใจต้องเป็นสมาธิให้ได้ก่อน
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ใจจึงจะเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง ธรรมใดที่ต้องปฏิบัติทีหลัง
ต้องเอาไว้ทำ�ทีหลัง เช่น วิปสั สนากรรมฐาน ต้องเอาไว้ปฏิบตั ิ
เมื่อจิตตั้งมั่นอุปจารสมาธิได้แล้ว
* อุทศิ บุญกุศลทุกครัง้ หลังจากปฏิบตั ธิ รรมแล้วเสร็จ
ในรอบวัน ฯลฯ
(๒) เพือ่ ให้เข้าถึงญาณที่ ๑๓-๑๖ จิตของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
ต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิจวนแน่วแน่ (อุปจารสมาธิ) ให้ได้ก่อน
แล้วจึงเร่งความเพียรพิจารณา กาย เวทนา จิต หรือธรรม
ที่ปรากฏขึ้นกับจิตว่า ดำ�เนินไปตามกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา) แล้วโอกาสที่สภาวธรรมในดวงจิต จะเข้าถึง
ญาณที่ ๑๓-๑๖ จึงจะเป็นไปได้
(๓) แนะนำ�สำ�นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรม วั ด ป่ า เกษมสุ ข
(หลวงปู่จันทรา) อำ�เภอกบินบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
(๔) จะไปเกิดในสุคติกามภพ (มนุษย์, สวรรค์) ส่วน
จะไปเกิดอีกกี่ชาติ ขึ้นอยู่กับความเพียรในการพัฒนาจิต
ของผู้ถามปัญหา หากผู้ถามปัญหาเป็นคนมีโมหจริตเด่น
แต่มีความเพียรในการพัฒนาจิต จนกระทั่งมีความเลื่อมใส
ไม่หวัน่ ไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีศลี ไม่ขาด ไม่
ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่พร้อย ได้เมือ่ ใด จึงจะสามารถปิดอบายภูมไิ ด้
ตายแล้วไป เกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ ย่อมเข้าถึงอรหัตตผล
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๑๓. คนมีธรรมะ
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่เคาร
วันนี้ผมส่งคำ�ถามเกี่ยวกับ การใช้วาจาอย่างไม่เกิด
โทษ ถ้าผมเป็นคนมีธรรมะ ผมจะใช้คำ�พูดอย่างไรหรือมี
ลักษณะการพูดอย่างไรหรือครับ

คำ�ตอบ
คนที่ มี ธ รรมะคุ้ ม ครองใจ สามารถสั ม ผั ส ได้ ด้ ว ย
พฤติกรรมที่แสดงออก โดยเฉพาะคำ�พูด (วจีกรรม) ที่กล่าว
ออกไป ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล และไม่ผิดธรรม ที่นำ�สู่
ความสวัสดี (เจริญรุ่งเรือง) หรือนำ�สู่ความพ้นทุกข์

อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโส
สัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์
ไม่อิ่มไม่เบื่อ จึงตกเป็นทาสของตัณหา
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๑๔. ลืมขอใบเสร็จ
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ มีข้อสงสัยดังนี้ค่ะ
๑. พนักงานบริษทั บางต�ำแหน่ง สามารถเบิกค่าใช้จา่ ย
ในงานได้ โดยต้องน�ำใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อที่อยู่ของบริษัท
มาท�ำการเบิกเงิน เช่น ค่าน�ำ้ มัน ค่าทางด่วน ค่าเลีย้ งอาหาร
ลูกค้า เป็นต้น หากพนักงานคนนัน้ ท�ำใบเสร็จหาย หรือลืมขอ
ใบเสร็จ แล้วมาขอให้ดิฉนั ช่วยจัดหาใบเสร็จที่ใช้จ่ายส่วนตัว
มาทดแทนให้ โดยเมื่อดิฉนั เติมน�้ำมันรถส่วนตัว หรือไปทาน
อาหารกับครอบครัว แล้วขอใบเสร็จรับเงินในชื่อของบริษัท
ในจ�ำนวนเงินที่เท่ากันหรือน้อยกว่า แล้วน�ำไปให้ผู้ร้องเพื่อ
ท�ำการเบิกเงินกับทางบริษัท (ในขณะเดียวกัน หัวหน้างานก็
รับทราบ และอนุญาต) ค�ำถามคือ หากดิฉนั ท�ำเช่นนัน้ ดิฉนั
จะบาปหรือผิดศีล ๕ หรือไม่ หากเป็นบาป ดิฉนั ควรจะท�ำ
อย่างไรหรือแก้ไขอย่างไร ในสิ่งที่ได้ท�ำไปแล้ว
๒. การถวายสังฆทาน จำ�เป็นต้องมีพระมารับ ๔ รูป
หรือไม่ (แต่ถวายของถังเดียว) หากมีพระมารับเพียง ๑ รูป
แต่แจ้งว่าเป็นสังฆทาน แล้วท่านนำ�ไปเป็นของส่วนรวม
ถือว่าเป็นสังฆทานหรือไม่ หากมีทั้งแบบ ๔ รูป หรือ ๑ รูป
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รับสังฆทานไปแล้ว แต่ไม่นำ�ไปเป็นของสงฆ์ส่วนรวม จะ
ถือว่าเราได้ทำ�สังฆทานหรือไม่

คำ�ตอบ
(๑) ผิ ด ศี ล ๕ ผู้ ใดรู้ สึ ก ตั ว ว่ า การกระทำ�เช่ นนั้ น
เป็นบาป เมื่อใดที่บาป (อกุศลกรรม) ให้ผล ผู้ประพฤติกรรม
ไม่ดี ต้องชดใช้หนี้เวรกรรมจนกว่าจะหมดสิ้น บาปนั้นจึงจะ
หมดไป
(๒) สั ง ฆทาน หมายถึ ง ทานที่ ใ ห้ แ ก่ ห มู่ ส งฆ์
พระสงฆ์เพียงหนึ่งรูปมารับทานที่ฆราวาสถวาย แล้วนำ�ไป
เป็นส่วนกลางของหมู่สงฆ์ ทานที่พระสงฆ์รับนั้น ได้ชื่อว่า
เป็นสังฆทาน ดังนั้นจึงไม่จำ�เป็นต้องอุปโลกน์สงฆ์ จำ�นวน
๔ รูปมารับทาน หากนำ�ไปบริโภคใช้สอยส่วนตัว เรียกว่า
เป็นปุคคลิกทาน ซึ่งมีอานิสงส์น้อยกว่าทานที่ให้แก่หมู่สงฆ์
(สังฆทาน)
เวลาโกรธขึ้นมา ด๊อกเตอร์กับ ป.๔ ก็โง่พอๆ กัน
(หลวงพ่อชา สุภทฺโท)
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๑๕. ผมเริ่มปฏิบัติธรรม
คำ�ถาม
เรียนอาจารย์สนองที่เคารพอย่างสูง
ผมเริ่มปฏิบัติธรรมได้ประมาณหกเดือนครับ ตอนนี้
อายุ ๓๙ ปี ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหล่านี้ ตอนนี้มีความ
ศรัทธาในธรรมจนลงมือปฏิบัติ พยายามรักษาศีล ๕ ทุกวัน
วันพระ พยายามรักษาศีล ๘ สวดมนต์เช้าเย็น หลังจากนั้น
นั่งสมาธิ ตอนเย็นจะนั่งได้ไม่นาน ๑๐-๓๐ นาทีเพราะมีเสียง
รบกวนจากครอบครัว ตอนเช้า ๑ ชม. บางวันเดินจงกรมแทน
ถ้าออกจากสมาธิแล้วเวลายังมีเวลาเหลือ ผมอ่านหนังสือ
ธรรมะจากประวัติพระเกจิ เกือบทุกองค์ แล้วจึงปฏิบัติตาม
ความเข้าใจมีโอกาสถามพระอาจารย์บางโอกาส
ผมมีปัญหาอยากเรียนถามอาจารย์ ดังนี้ครับ
๑. มีครั้งหนึ่งตอนเย็น ผมนั่งสมาธิมีอาการแน่นขึ้น
มาในอก จนเกือบหายใจไม่ออก ผมพยายามพิจารณาตั้งแต่
ช่วงที่กำ�ลังเกิดจนหายไป เกิดไม่นานครับ แล้วผมนั่งต่อไป
อาการแน่นหน้าอกเกิดจากอะไรครับ เกิดจากการนั่งสมาธิ
หรือเกิดจากสาเหตุอื่นครับ
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๒. ผมไปปฏิ บั ติ ธ รรมในวั น พระ พยายามรั ก ษา
ศีล ๘ ที่วัด ขณะนั่งสมาธิ บางครั้งมีอาการคล้ายมีอะไรมา
ดึงศีรษะให้ยาวขึ้น ดึงไปทางซ้ายทางขวา บางครั้งสว่าง
คล้ายเปิดไฟ สว่างไม่มาก ผมคิดว่าอาจเกิดจากแสงไฟที่
โต๊ะหมูบ่ ชู า ช่วงนัง่ สมาธิ จะปิดไฟหมดค่อนข้างมืด พยายาม
ปิ ด เปลื อ กตาให้ แน่ น แสงยั ง สว่ า งเหมื อ นเดิ ม ทั้ ง สอง
เหตุการณ์เกิดจากสมาธิหรือ เกิดจากผมคิดไปเองครับ
(ทั้งสองเหตุการณ์เกิดครั้งเดียวครับ)
๓. ผมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ ถือ
ศีล ๘ ได้ ๗ วัน ในคืนวันที่สองเป็นวันพระ และเกิด
จันทรุปราคา (๑๐ ธ.ค. ๕๔) ผมได้อธิฐานในใจว่าถ้าผม
ได้สมาธิจริง ขอให้แสดงอะไรให้ผมเห็นด้วย คืนนั้นหนาว
มากๆ ประมาณตีสองตอนนั้นคิดว่าตนเองมีสติดีพร้อม
มีอะไรสักอย่างตัวใหญ่มานั่งทับที่หน้าท้องอุ่นไปทั่วท้อง
ผมได้แต่คิดว่าเจอเข้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ลืมตา ขยับ
แขนขา สิ่งเหล่านั้นก็หายไป จนสว่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก
(อาจเป็นเพราะผมนอนไม่หลับด้วยครับ ตื่นเต้นมาก ไม่เคย
เจอมาก่อนในชีวิต)
วันที่ ๔ ฝันเห็นญาติกำ�ลังจะตาย แล้วจู่ๆ มีพระ
ภิกษุปรากฏหน้าตาท่านชัดเจนมาก และหันหน้ามาหาผม
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พร้อมกับยิม้ แล้วพูดว่า ดาวดึงส์ ทัง้ สองเหตุการณ์หมายถึง
อะไรครับ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไหมครับ
๔. ผมมี พี่ ช ายชอบสร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ พ่ อ
แม่ทุกข์ใจมากครับ ติดยา ผมสงสารแม่มาก เพราะแม่
จะทุกข์ใจมากๆ ผมควรจะแนะนำ� ช่วยเหลือแม่อย่างไร
ครับ ทุกวันนีไ้ ด้แต่ปลอบใจท่าน ให้นกึ ว่ากรรมเวรยังไม่หมด
ให้ทนต่อไป ถูกหรือเปล่าครับ
ขอบพระคุณอาจารย์สนอง วรอุไร อย่างสูงครับ
ขอให้อาจารย์ได้ธรรมได้หลุดพ้นและได้ช่วยเหลือผู้ต้องการ
หลุดพ้นด้วยครับ

คำ�ตอบ
(๑) อาการแน่นที่หน้าอก เกิดจากจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ
แล้วหายไปเป็นธรรมดาตามกฎไตรลักษณ์
(๒) อาการทั้งสองรูปแบบ มีเหตุมาจากจิตตั้งมั่นเป็น
สมาธิ
(๓) เหตุการณ์แรกคือ ผลที่เกิดจากผู้ถามปัญหาตั้ง
จิตอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แสดงผลที่ตนสามารถสัมผัสได้
ส่วนเหตุการณ์ที่สอง เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่า สภาวธรรม
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ที่เป็นอยู่ในดวงจิตของผู้ถามปัญหาขณะนั้น มีอานิสงส์ผลัก
ดันจิตสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทั้งสองเหตุการณ์เกิดขึ้นได้กับ
จิตของผู้ฝึกสมาธิ (สมถภาวนา) ผู้รู้จริงมิได้หยุดพัฒนาจิต
เพียงแค่นี้ แต่พฒ
ั นาจิต (วิปสั สนาภาวนา) ไปสูค่ วามพ้นทุกข์
(๔) ผู้ถามปัญหาปรารถนาจะช่วยแม่ไม่ให้เดือดร้อน
และเป็นทุกข์ใจ ต้องทำ�เหตุให้ถูกตรง คือต้องพัฒนาตัวเอง
ให้ดี (ไม่เดือดร้อน ไม่ทุกข์ใจ) ให้แม่เห็นและให้แม่ศรัทธา
ในตัวลูกให้ได้ก่อน แล้วเมื่อนั้นลูกจึงจะสอนแม่ให้พัฒนาจิต
จนพ้นไปจากความเดือดร้อนและทุกข์ใจได้

๑๖. หนูอยากย้ายบ้าน
คำ�ถาม
อาจารย์ช่วยหนูหน่อยนะคะ
หนูไม่สบายใจเลยค่ะ เขาเป็นผูห้ ญิงทีพ่ ดู คำ�หยาบคาย
มาก พูดเสียงดังมาก เล่นการพนัน คบผู้ชายหลายคน เขา
ว่าให้ จนหนูอยากย้ายบ้าน บ้านหนูอยูท่ เี่ ชียงใหม่ หนูสงสาร
พ่อกับแม่หนู หนูรู้สึกไม่มีความสุข เพราะเรื่องสุนัขเพียงตัว
เดียว ต้องมาทำ�ให้ทะเลาะกัน หนูไม่มีความสุขเลย หนูควร
ทำ�ยังไงดีคะอาจารย์ ทำ�ยังไงให้เขาเลิกด่า เลิกเกลียดดีคะ
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เขาด่าเราก็ไม่มคี วามสุข ถ้าเราวางเฉยและแผ่เมตตา ให้เขา
เราจะดีขึ้นไหมคะ ทำ�ยังไงให้เขาให้อภัยและเลิกจองเวรคะ

คำ�ตอบ
ตลอด ๔๕ พรรษา ที่พระพุทธโคดมเผยแผ่ธรรม
พระองค์ไม่เคยสอนพุทธบริษัทให้ไปแก้ปัญหาที่คนอื่นแต่
สอนให้พุทธบริษัทแก้ปัญหาที่ตัวเอง ด้วยการทำ�เหตุให้ถูก
ตรงดังนี้ เมือ่ มีคนเกลียดเรา แล้วใช้คำ�พูดดูถกู เหยียดหยาม
ผู้มีปัญญาเห็นถูกตามธรรม ย่อมระลึกได้ว่า เขา (ผู้ด่าว่า)
เป็นผู้มีอุปการคุณทำ�ให้เราได้มองดูตัวเอง ว่าเราไม่ดีตาม
ที่เขาพูดหรือไม่ หากเราเป็นคนไม่ดีตามที่เขาพูด เราจะได้
ปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดขี นึ้ ตรงกันข้าม หากเรามีพฤติกรรม
ดีอยูแ่ ล้ว แต่เขาเห็นผิดได้ยนิ ผิด ได้ฟงั มาผิด ก็เป็นเรือ่ งของ
เขา จงนิ่งเสีย ไม่ต้องชี้แจง และแก้ตัว พร้อมกันนั้นให้เอา
เขาเป็นครูสอนใจเราว่า เราจะไม่ประพฤติเช่นเขา แล้วเราก็จะ
ไม่เป็นคนหยาบคายเหมือนเขา ต้องขออภัยในปัญหาทีถ่ ามไป
ผู้ถามปัญหามีความเห็นผิด หากประสงค์มีจิตเป็นอิสระจาก
คำ�พูดของคน จงพัฒนาจิตให้มีกำ�ลังของสติ และมีกำ�ลัง
ของปัญญาเห็นถูกตามธรรมกล้าแข็ง ด้วยการนำ�ตัวเองเข้า
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ปฏิบัติธรรมตามสำ�นักที่มีการสอน แล้วปัญหาคิดย้ายบ้าน
หนีจะไม่เกิดขึ้น

๑๗. ผู้สำ�นึกผิด
คำ�ถาม
กราบเรียน ดร.สนอง วรอุไร ด้วยความนอบน้อม
กระผมเคยได้เห็นและได้อ่านหนังสือที่น่าสนใจหลาย
เล่มของอาจารย์ดว้ ยกัน เช่น เตรียมตัวก่อนตาย ถึงโสดาบัน
ในชาตินี้ ทำ�ให้กระผมได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
และโลกนี้เป็นอย่างดี ว่าไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่า บาป บุญ
ทุคติ สุคติ และการหลุดพ้น ความจริงข้างต้นนี้ ทำ�ให้ผม
รู้สึกเสียใจต่อการกระทำ�ของตัวเองเป็นอย่างมาก (ทุศีลทั้ง
ห้าข้อเป็นประจำ� จนกลายเป็นคนบาปหนัก) คำ�ถามมีดังนี้
๑. กระผมอยากรู้ว่าพอมีแนวทางการใช้ชีวิต สำ�หรับ
คนบาปหนาให้ได้ทำ�บุญ หรือแนวทางใช้ชีวิตในมนุษยภูมิ
อย่างมีคุณค่า ก่อนที่ความตายจะพรากจิตลงสู่อบายภูมิ
(มหานรกอเวจี)
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๒. คนบาปหนาอย่างกระผมสามารถมาเกิดในยุค
พระศรีอาริยเมตไตรย แล้วได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์จนบรรลุธรรมได้ไหมครับ ถ้าต้องการเช่นนี้ต้องทำ�
อย่างไรบ้างครับ
๓. กระผมรู้สึกว่าพี่สาว (ผมต้องบอกชื่อพี่สาวไหม
ครับ) ชอบลบหลู่ผู้ทรงศีลท่านหนึ่ง อยากทราบว่า เป็น
ความจริงอย่างที่ผมรู้สึกไหมครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ขอ
วิธีขมากรรมด้วยครับ กระผมไม่อยากให้พ่ีสาวเดินตาม
เส้นทางของผม ขอความเมตตาด้วยครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำ�ตอบ
(๑) ผู้ ใ ดปรารถนานำ�พาชี วิ ต หนี พ้ น อบายภู มิ
ชั่วคราว ต้องทำ�เหตุให้ถูกตรง ด้วยการมีพฤติกรรมอันเป็น
กุศลให้ได้ทุกขณะตื่น เช่น
ก. พั ฒ นาจิ ต ให้ มี ศี ล คุ ม อย่ า งน้ อ ยศี ล ๕ อยู่ ทุ ก
ขณะตื่ น ตายแล้ ว คุ ณธรรมของศี ล ๕ ย่ อ มผลั ก ดั นจิ ต
วิญญาณให้โคจรกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง
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(๑) ผู้ ใ ดปรารถนานำ�พาชี วิ ต หนี พ้ น อบายภู มิ
ชั่วคราว ต้องทำ�เหตุให้ถูกตรง ด้วยการมีพฤติกรรมอันเป็น
กุศลให้ได้ทุกขณะตื่น เช่น
ก. พั ฒ นาจิ ต ให้ มี ศี ล คุ ม อย่ า งน้ อ ยศี ล ๕ อยู่ ทุ ก
ขณะตื่ น ตายแล้ ว คุ ณ ธรรมของศี ล ๕ ย่ อ มผลั ก ดั น
จิตวิญญาณให้โคจรกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้ง
ข. พัฒนาจิตให้มีการบำ�เพ็ญทาน และมีศีลคุมใจอยู่
เสมอ หรือประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ อยู่เสมอ ตายแล้ว
โอกาสที่จิตวิญญาณจะโคจรไปเกิดเป็นเทพยดาในสวรรค์
ย่อมมีได้เป็นได้
ค. พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึงความตั้งมั่นเป็น
สมาธิแน่วแน่ (ฌาน) แล้วตายขณะจิตทรงอยูใ่ นฌาน โอกาส
ที่จิตวิญญาณจะโคจรไปสู่พรหมโลก ย่อมมีได้เป็นได้
(๒) โปรดอ่านคำ�ตอบในข้อ ๒๓ (ข้อย่อยที่ ๗)
(๓) ผู้ ใดประพฤติ ล บหลู่ ผู้ ท รงศี ล ทรงธรรมแล้ ว
ย่อมทำ�ให้บาปสั่งสมอยู่ในดวงจิต ที่มีอานิสงส์ขัดขวาง
ความก้ าวหน้าในการปฏิบัติธรรม การจะพ้นจากบาปนี้
ไปได้ ต้องนำ�ดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หนี้เวรกรรมจึงจะหมดไปได้
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๑๘. อาหารใส่บาตร
คำ�ถาม
กราบเรียน ดร.สนอง ที่เคารพ
หนูมีเรื่องจะสอบถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ คือเพื่อนของ
หนูเอาอาหารที่เตรียมไปใส่บาตร นำ�ไปถวายข้าวพระพุทธ
ก่อน แล้วก็กล่าวลาข้าวพระพุทธ หลังจากนั้นก็นำ�อาหาร
นั้นไปใส่บาตร ในกรณีนี้ไม่ทราบว่า สมควรที่จะนำ�ไปถวาย
ข้าวพระพุ ท ธก่ อ นหรือเปล่าคะ หรือควรจะแยกทำ�เป็น
สองชุดคะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

คำ�ตอบ
ควรแยกทำ�เป็นสองชุด เพื่อไม่ให้อาหารที่นำ�ไปใส่ลง
ในบาตรนั้นเป็นเดนทาน
เกิดมาเป็นผู้ให้ คือ สุดยอดของความเป็นมนุษย์
ดร.สนอง วรอุไร
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๑๙. สอบถามสั้นๆ
คำ�ถาม
ขอรบกวนถามเรื่องฟังธรรมครับ
อยากรบกวนสอบถาม ดร.สนอง สั้นๆ ว่าการฟัง
ธรรมทางอินเตอร์เน็ต ผู้ฟังจะได้อานิสงส์เท่ากับฟังโดย
ไม่ผ่านสื่อหรือไม่ครับ

คำ�ตอบ
ในครั้งพุทธกาล พระเทวทัตได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์
(ไม่ผ่านสื่อ) หลายครั้ง แต่ไม่ศรัทธาในธรรมซ�้ำยังประพฤติ
ราวีพระพุทธเจ้า จึงต้องลงไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในอเวจีมหา
นรก สิริมาโสเภณีแห่งแคว้นมคธ ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์
แล้วกลัวภัยที่จะมาถึงตนในวันข้างหน้า จึงเลิกอาชีพทุจริต
หั น มาปฏิ บั ติ ท าน ศี ล ภาวนา จนบรรลุ อ ริ ย ธรรมเป็ น
พระโสดาบัน
ฉันนภิกษุผู้ดื้อรั้น ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์หลาย
ครั้ ง แต่ ไม่ ศ รั ท ธาในธรรม จึ ง มิ ได้ โยนิ โสมนสิ ก าร แต่
หลั ง จากถู ก ลงพรหมทั ณ ฑ์ แ ล้ ว ได้ หั น มาปฏิ บั ติ ธ รรม
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จนจิตบรรลุอรหัตตผลเป็นอรหันต์
จากตัวอย่างที่ยกขึ้นมาแสดงจะเห็นได้ว่า ศรัทธา
เป็นต้นเหตุให้เข้าถึงธรรม โยนิโสมนสิการก็เป็นต้นเหตุให้เข้า
ถึงธรรม และการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นต้นเหตุ
ให้เข้าถึงธรรม ดังนัน้ การฟังธรรมโดยผ่านสือ่ หรือไม่ผา่ นสือ่
มิใช่เป็นต้นเหตุแท้จริงทีท่ ำ�ให้จติ เข้าถึงธรรม แต่ความศรัทธา
ในธรรม โยนิโสมนสิการในธรรม และการปฏิบตั ธิ รรมสมควร
แก่ธรรม เป็นต้นเหตุที่แท้จริง ที่ส่งผลให้จิตบรรลุธรรมได้

๒๐. จริงหรือไม่
คำ�ถาม
เนื่องจากคุณแม่หนูได้เสียชีวิตจากการโดนทำ�ร้าย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พยายามใส่บาตรตอนเช้าให้ได้เกือบ
ทุกวันแต่มีพระท่านบอกว่า “ไม่ต้องใส่ทุกวันก็ได้ แต่วันที่
คุณแม่เสียชีวิต ต้องไปทำ�บุญให้ท่าน สำ�คัญมาก” อยาก
ทราบว่าเป็นตามทีท่ า่ นบอกจริงๆ ไหมคะ แล้วถ้าเป็นอย่างนัน้
ต้ อ งทำ�บุ ญ อะไรเป็ น พิ เศษให้ ท่ า นไหม แต่ ถ้ า วั นนั้ น เรา
ไม่สามารถทำ�บุญให้ทา่ นได้ มีวธิ ไี หนบ้างไหมคะทีจ่ ะพอทำ�ได้
เพราะเมื่อปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำ�ตรงกับวันที่ท่านเสียจริงๆ
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เลยเกิดความไม่สบายใจขึน้ แต่พอจะทราบจากทีเ่ คยถามกับ
ท่านอาจารย์ว่า ถ้าอยู่ในภพภูมิที่รับได้ ท่านก็จะได้รับบุญที่
เราทำ�ไปให้
กราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ

คำ�ตอบ
ผู้ใดปรารถนาที่จะรู้ว่า สิ่งที่บุคคลอื่น (พระ) บอก
กล่ า วนั้ น เป็ นความจริ ง หรื อ ไม่ ต้ อ งใช้ ก าลามสู ต รเป็ น
เครื่ อ งคั ด กรองคื อ ต้ อ งปฏิ บั ติ ส มถภาวนา จนจิ ต เข้ า ถึ ง
ความตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับฌาน เมื่อถอนจิตออกจากฌาน
แล้วต้องอธิษฐานว่าสิ่งที่ผู้อื่นพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่
ความรู้ เห็น เข้าใจ (สันทิฏฐิโก) ในเรื่องนี้จึงจะเกิดขึ้น แล้ว
ความสงสัยจึงจะหมดไป
วิ ธี ทำ�บุ ญ ใหญ่ ต้ อ งเจริ ญ จิ ต ตภาวนา ด้ ว ยการ
สวดมนต์ก่อนนอน หลังสวดมนต์เจริญอานาปานสติ เมื่อ
กิจกรรมทั้งสองแล้วเสร็จ ให้อุทิศบุญกุศลไปให้ผู้ล่วงลับ
อนึ่งผู้ใดบำ�เพ็ญทานด้วยการอุทิศบุญให้ผู้อื่น แล้วไม่ตาม
ดูผลของทานที่อุทิศนั้นบุญย่อมเกิดขึ้นกับผู้อุทิศเต็มร้อย
ผู้รู้นิยมปฏิบัติเช่นนี้
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๒๑. ปฏิบัติธรรม ๑ บังลังก์
คำ�ถาม
ขอเรียนถามอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
ผมปฏิบัติธรรม ๑ บัลลังก์ เดิน-นั่ง อย่างละ ๑ ช.ม.
ตอนนั่งเหลือประมาณ ๗-๑๕ นาที ปวดขามากจนทน
ไม่ไหว ต้องคลายขาออก หรือเปลี่ยนอิริยาบถ (เอามือ
เท้าข้างๆ ตัวและยืดตัวขึ้น) กำ�หนดเวทนาจนทนไม่ไหว
(คล้ายๆ จิตจะขาดรอนๆ)
ขออาจารย์ ช่ ว ยแนะแนวทางบอกวิ ธี ที่ กำ�หนด
เวทนาแบบชะงัด (ที่อาจารย์เคยใช้ และเห็นผล)
ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญที่อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
ที่ไขข้อข้องใจแนะแนวปฏิบัติให้แก่ข้าพเจ้า
ขออานิ ส งส์ นี้ ด ลบั น ดาลให้ ท่ า นสุ ข ภาพร่ า งกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยเทอญ

คำ�ตอบ
เมื่อเกิดทุกขเวทนาจนทนไม่ไหว แม้จะกำ�หนดว่า
“ปวดหนอๆๆๆๆ” แล้ ว ยั ง ไม่ ห ายปวดขา ในครั้ ง ที่ ไป
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ปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจ้าคุณโชดก ผู้บรรยายได้เปลี่ยน
อิริยาบถ จากนั่งบริกรรมไปเป็นเดินจงกรม อาการปวดขา
จึงจะหายไปได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะในระยะเริ่มต้นนั้น
จิตยังมีกำ�ลังสติไม่กล้าแข็งพอ จึงไม่สามารถผ่านทุกขเวทนา
(ปวดขา) นั้นไปได้ สาธุ… ที่อุทิศบุญกุศลให้

๒๒. เห็นด้วยนิดๆ
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์สนองที่เคารพ
หนูได้เคยอ่านหนังสือสนทนาภาษาธรรมของอาจารย์
มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่หนูยังติดในข้อสงสัยค่ะ เรื่องการขาย
ประกันชีวิต ที่ว่าเป็นอาชีพที่เป็นกรรม หนูก็รู้สึกเห็นด้วย
นิดๆ แต่ไม่ทราบว่ามันเป็นกรรมอย่างไร จึงอยากเรียนถาม
อาจารย์นะค่ะเพราะตอนนี้หนูต้งั ใจว่าจะบรรลุโสดาบันให้ได้
ในชาติน้ี จึงตั้งใจเดินบนทางที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการ
รักษาศีล แต่กย็ งั มีดา่ งพร้อยอยูน่ ะคะ และพยายามเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ตั้งอยู่บนกุศลกรรมบถ ๑๐ จึงไม่อยากสร้าง
กรรมใดๆ จากการประกอบอาชีพค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
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คำ�ตอบ
ต้องถามตัวเอง และตอบตัวเองให้ได้ว่า การประกัน
ชีวิตมีจุดประสงค์อะไร เช่น
- ประกันชีวิตแล้ว ทำ�ให้มีชีวิตรุ่งเรืองได้จริงหรือ
- ประกันชีวิตแล้ว ไม่เกิดอกุศลกรรมขึ้นกับตัวเอง
จริงหรือ
- ประกันชีวิตแล้ว ทำ�ให้จิตเป็นอิสระจากสิ่งตอบ
แทนจริงหรือ
- ประกันชีวิตแล้ว ไม่ลงไปเกิดในอบายภูมิได้จริงหรือ
ฯลฯ
ผู้ ใ ดประสงค์ พั ฒ นาจิ ต ให้ เ ข้ า ถึ ง สภาวธรรมเป็ น
อริ ย บุ ค คลขั้ น พระโสดาบั น ต้ อ งมี จิ ต เป็ น อิ ส ระจาก
สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส หรือต้องมีจติ มัน่ คง
ไม่หวัน่ ไหว ในคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรม คุณของ
พระอริยสงฆ์ และต้องมีศลี ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ดา่ ง ไม่พร้อย
คือมีจิตเป็นอิสระจากเมถุนสังโยค หรือคือมีจิตเป็นอิสระ
จากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสจากเพศตรงข้ามที่มิได้เป็น
คู่ครองของตน และประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่หวังไปเกิด
เป็นเทพอยูใ่ นสวรรค์
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๒๓. คนอยากทำ�บุญ
คำ�ถาม
หนูอยากถาม อาจารย์ว่า
๑. ถ้าเราคิดอยากจะทำ�บุญนั้น เราจะได้บุญไหมคะ
ตอนนัน้ หนูคดิ อยากทีจ่ ะทำ�บุญเกีย่ วกับพระบรมสารีรกิ ธาตุ
อยากทำ�บุญนี้มากๆ คะ หนูก็ไปค้นใน google แล้วก็เจอ
อ่านไปอ่านมา มันหมดวันที่เขารับบริจาคแล้ว แต่หนูก็ขอ
อนุโมทนาสาธุกบั เขา อย่างนีห้ นูจะได้บญ
ุ มากน้อยเพียงใดค่ะ
๒. ตอนนั้นหนูค้นเจอเกี่ยวกับการทำ�บุญสร้างองค์
พระธรรมกายประจำ�ตัว ซึง่ ได้บญ
ุ มาก หนูจงึ อยากทำ�บุญนัน้
แต่พออ่านไป กลับหมดเขตแล้ว เพราะเขาทำ�บุญสร้างองค์
พระธรรมกายประจำ�ตัว ตั้งนานผ่านไปหลายเดือนแล้วหนู
จึงอยากทำ�บุญมากๆๆๆๆ เลยคะ อยากสร้างพระธรรมกาย
ประจำ�ตัวมากค่ะ ทำ�ไงดีคะ แต่หนูก็ได้อนุโมทนาสาธุกับเขา
แล้วนะคะ หนูจงึ อยากทราบว่าหนูจะได้บญ
ุ นัน้ เหมือนกับเขา
เหล่านั้นมากน้อยเพียงใดค่ะ
๓. ตอนนัน้ วันเกิดหนูหนูได้ไปทำ�บุญทีว่ ดั ซึง่ เขามีการ
สร้างพระเพื่อนำ�ไปบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระพุทธรูป แล้วหนู
ก็ได้ไปทำ�บุญนั้นค่ะ หนูดีใจมากที่ได้ทำ�บุญนั้น แล้วหนูก็ได้
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ขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธรูปบนวิหาร แล้วหนูก็เห็นเขากำ�ลัง
ทำ�บุญอยู่ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าภาพนำ�มาถวาย ไม่แน่ใจเหมือน
กันว่าเขาสร้างพระมาถวายหรือว่านำ�อย่างอื่นมาถวาย
แต่ที่แน่ๆ บังเอิญมากค่ะ หนูได้ทำ�บุญนั้นร่วมกับเขาด้วย
แต่หนูกไ็ ม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า ทีห่ นูถอื ไว้ในมือแล้วพนมมือ
อธิษฐานนัน้ จะเป็นผอบใส่พระเกศาของพระพุทธเจ้ารึเปล่า
ซึ่งที่ใส่นั้นมีลักษณะเป็นใสๆ คล้ายแก้ว แล้วหนูก็ส่งให้
คนอื่ น อธิ ษ ฐานต่ อ เสร็ จ แล้ ว หนู ก็ เ ห็ น พระท่ า นนำ�ไป
ประดิษฐานไว้ในพระเศียรของพระพุทธรูป ซึง่ หนูดใี จมากๆๆๆ
เลยค่ะ ทีห่ นูได้มาทำ�บุญและได้มาเจอการประดิษฐานสิง่ นัน้
ไว้ในพระเศียรของพระพุทธรูป หนูจงึ อยากทราบว่าสิง่ นัน้ ใช่
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไหมคะ หรือว่าเป็นอย่างอื่น
แล้วหนูจะได้บุญมากน้อยเท่าใดคะ
๔. ทำ�ไมหนูถึงชอบทำ�บุญมากๆ คะ ทั้งๆ ที่วัยรุ่นเขา
จะออกไปเที่ยวหรือทำ�กิจกรรมต่างๆ กรรมใดคะที่ทำ�ให้หนู
ชอบทำ�แบบนี้
๕. หนูอยากทราบวิธีอนุโมทนาบุญที่ถูกต้องค่ะ ว่าทำ�
ยังไง แล้วถ้าเราอยากทำ�บุญนั้นมากๆ แล้วเราไม่ได้ทำ�เรา
จะได้บุญไหมคะ
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๖. ทำ�ไมตอนที่หนูไปใส่บาตรตอนนั้น เวลาพระท่าน
ให้พร หนูถึงมือสั่นไม่แน่ใจว่าตัวสั่นรึเปล่า เพราะอะไรถึง
เป็นเช่นนี้คะ และหนูก็เคยฝันว่าหนูได้ใส่บาตรพระด้วยค่ะ
๗. หนูอยากทราบวิธีนั่งสมาธิอย่างไรให้ถูกต้องค่ะ
อยากทราบการกำ�หนดจิตให้ถูกวิธี เพื่อการหลุดพ้นต้อง
ทำ�อย่างไรคะ แล้วก็เราต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่เราจะเข้า
พระนิพพานได้คะ และหนูต้องทำ�บุญอะไรคะถึงจะได้เกิดใน
ยุคของพระศรีอารยเมตไตรยแล้วได้เจอ ได้ฟงั ธรรมจากท่าน
แล้วบรรลุมรรคผลนิพพานค่ะ
๘. ตอนนั้นหนูเห็นรถที่เขาเอาวัวต่างมา เพื่อมาฆ่า
หนูเห็นวัวแล้วหนูอยากช่วยมัน หนูสงสารมัน หนูเคยคิด
และพูดกับแม่วา่ ถ้าหนูมเี งินเยอะๆ หนูจะไปไถ่ชวี ติ สัตว์ ด้วย
เจตนาที่หนูอยากทำ�บุญช่วยชีวิตสัตว์ แต่ปัจจัยไม่เพียงพอ
หนู จ ะได้ บุ ญ ไหมคะ และหนู ก็ เคยฝั น ว่ า หนู ได้ ช่ ว ยชี วิ ต
พวกมันด้วยค่ะ
๙. หนูอยากทราบว่าชาติก่อนหนูทำ�บุญอะไรคะ หนู
ถึงเกิดมาผิวขาว และชอบทำ�บุญ เพราะอะไรคะอาจารย์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดหนูต้องขออภัยมา ณ
ที่นี้ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้เมตตาตอบนะคะ
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คำ�ตอบ
(๑) เห็นคนอื่นทำ�บุญแล้วเราอนุโมทนา ถือว่าเรา
ได้บุญด้วย ส่วนจะได้บุญมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับกำ�ลังของ
ศรัทธาในขณะอนุโมทนาบุญ และยังขึน้ อยูก่ บั ความสบายใจ
ที่เกิดหลังอนุโมทนาแล้ว หากมีความสบายใจเกิดมาก ถือ
ได้ว่าเกิดบุญมาก
(๒) ได้บุญเหมือนข้อ (๑)
(๓) ประสงค์จะรู้ว่า สิ่งที่ตนถือไว้เป็นพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ต้องพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ตนเอง
จนเกิดอภิญญา ๕ ได้เมื่อใด โอกาสที่จะรู้ เห็น เข้าใจใน
สิ่งนั้นย่อมเกิดขึ้นได้
(๔) ทานและศีล มีพลังผลักดันจิตมนุษย์ให้ฝักใฝ่อยู่
กับการทำ�บุญ
(๕) อยากทำ�บุญ (ตัณหา) เป็นกิเลส มีความอยาก
แต่ไม่ได้ทำ�บุญ บุญย่อมไม่เกิดขึ้น ผู้ใดมีสติระลึกได้ถึงการ
กระทำ�ความดีของผู้อื่น แล้วตนมีจิตเห็นดีด้วย หรืออาจจะ
กล่าวคำ�ว่า “สาธุ” หรือคำ�ว่า “ดีแล้ว” บุญจึงจะเกิดขึ้นกับ
ผู้นั้น
(๖) หลังจากนำ�อาหารไปใส่ลงในบาตรพระ แล้ว
พระให้ พ ร ผู้ ถ ามปั ญ หา (ใส่ บ าตร) เกิ ด อาการมื อ สั่ น
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เป็นด้วยเหตุ จิตมีปีติเกิดขึ้น
(๗) การพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ให้ตง้ั มัน่ เป็นสมาธิ
สามารถทำ�ได้ในทุกอิริยาบถ และหากประสงค์พัฒนาจิต
ไปสูค่ วามหลุดพ้น (พ้นทุกข์) ต้องปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน
จนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง แล้วกำ�จัดสังโยชน์ ๑๐ ให้หมดไป
จากใจ ความสมปรารถนาจึงจะเกิดขึน้ อนึง่ ผูใ้ ดปรารถนา
เกิดมาพบพระศรีอารยเมตไตรย ได้ฟังธรรมและได้บรรลุ
ธรรม ต้องประพฤติดงั นี้
(๑) สร้างมหาทาน เช่น เลี้ยงพระ ๗ วัน
(๒) อธิษฐานขอพบพระศรีอารยเมตไตรย
ได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ และบรรลุธรรมนั้นด้วย
(๓) ต้องทำ�เหตุให้ตรง เหตุตรงที่จะทำ�ให้
พบพระศรีอารยเมตไตรย ต้องประพฤติดังนี้
- ต้องมีชีวิตอยู่อย่างสงัด
- นิยมให้ทานอยู่เสมอ
- ชอบเสวนาอยู่กับคนที่ไม่โกรธ
- ชอบคบคนมีปัญญา
- มีจิตเบื่อหน่ายสังสารวัฏ ฯลฯ
(๘) เพียงแค่คดิ ช่วยชีวติ วัว แม้ไม่มเี งินไถ่ชวี ติ ให้ววั ก็
ได้บญ
ุ แล้ว
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(๙) คำ�ถามไม่เป็นเหตุออกจากความหลง ขออภัย
ไม่ตอบ

๒๔. ทุกข์กับลูกที่อยู่ในท้อง
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์สนองที่เคารพเป็นอย่างสูง
ผมเริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่ อายุประมาณ ๒๑ ปี
ตอนนี้ผมอายุ ๒๗ ปี ก่อนจะเข้ามาปฏิบัติธรรมก็ผิดศีล ๕
เพราะไม่รู้ว่า ท�ำผิดศีลแล้วจะเป็นอย่างไร เมื่อผมได้เข้ามา
ศึกษาปฏิบัติธรรมก็ตั้งใจรักษาศีล ๕ แต่ก็มีที่ยังบกพร่อง
ละเมิดศีลอยู่บ้าง เมื่อผมได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้
พาแม่ และครอบครัวปฏิบตั ธิ รรมด้วย ครอบครัวเราก็มคี วาม
สุขมากขึ้น เมื่อมีธรรมะภายในใจ แต่ตอนนี้ผมมีปัญหาทุกข์
ใจมาก คือเรื่องลูกที่ก�ำลังจะเกิดมา ตอนนี้ภรรยาผมท้อง
ได้ประมาณ ๘ เดือน หมอพบความผิดปกติภายในท้องของ
ลูก ตอนนี้หมอยังวินจิ ฉัยไม่ได้ว่า เป็นถุงน�้ำภายในกระเพาะ
ปัสสาวะ หรือภายในรังไข่ ต้องรอไปตรวจเพิ่มอีกครั้ง ทั้งๆ
ที่ตอนไปตรวจอัลตร้าซาวด์ ๕ เดือนก็ยังสมบูรณ์ดี ท�ำให้
ครอบครัวผมตอนนีท้ ุกข์ใจมาก ผมและภรรยาแต่งงานกัน
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มาประมาณ ๓ ปีก็ยังไม่มีลูกจึงไปหาพระอาจารย์ที่เคารพ
นับถือ ท่านให้ผมและภรรยา ไปเป็นเจ้าภาพบวชพระ และ
อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ผมจึงไปเป็นเจ้าภาพร่วมบวช
พระ (น้องที่เป็นกัลยาณมิตรที่นับถือกัน เป็นคนที่แนะนำ�
ให้ผมได้ฟังเสียงธรรมของท่านอาจารย์สนองด้วย)
ผมได้ทำ�ตามที่พระท่านแนะนำ� และผมก็ได้อธิษฐาน
ตามที่ท่านอาจารย์สนองแนะนำ�มาด้วยคือ ขอให้เทวดาที่มี
สัมมาทิฏฐิ มาเกิดเป็นลูกของผม หลังจากบวชพระแล้วกลับ
มา ได้ประมาณ ๑ อาทิตย์ ภรรยาก็ตรวจพบว่าได้ตั้งครรภ์
และ เมื่อท้องได้ประมาณ ๕ เดือน ภรรยาเล่าให้ฟังว่า เห็น
ผู้ชายร่างใหญ่ตัวดำ�มายืนให้เห็น ๒ ครั้ง ในฝันภรรยาผม
ก็ได้ไล่ไม่ให้มายุ่ง แล้วเมื่อมีโอกาสไปทอดผ้าป่า ที่วัดที่พระ
อาจารย์ที่เคารพนับถือ ก็ได้เล่าให้ท่านฟัง ท่านก็บอกไม่มี
อะไร ผมจึงไม่ได้คดิ อะไร ครอบครัวผมก็ทำ�บุญ ปฏิบตั ธิ รรม
มาโดยตลอด จึงอยากรบกวนขอความเมตตาท่านอาจารย์
สนองว่า จะมีวิธีไหนที่ช่วยเหลือลูก ที่อยู่ในท้องภรรยาได้
บ้างครับ เมื่อทำ�บุญปฏิบัติธรรมแล้ว ควรจะอุทิศบุญยังไง
หรือผมจะต้องทำ�บุญยังไง ให้เจ้ากรรมนายเวรของลูกผม
ได้บ้างครับ
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สุดท้ายนี้ผมขอความเมตตาจากท่านอาจารย์สนอง
ด้วยครับ ถ้าคำ�ถามนี้เป็นการรบกวนผมขอให้ท่านอาจารย์
สนอง ได้ยกโทษอโหสิกรรมให้ผมด้วยครับ
กราบขอบพระคุณมากครับ

คำ�ตอบ
ผู้ตอบปัญหามิได้แนะนำ�ใครผู้ใดให้ขอลูกเทวดาที่มี
สัมมาทิฏฐิมาเกิด แต่ได้แนะนำ�ถึงสามอย่างว่า ขอให้เทวดา
ที่มีสัมมาทิฏฐิมาเกิด เอาสมบัติมาด้วย และเอาบริวารมา
ด้วยเมื่ออธิษฐานแล้ว ต้องทำ�เหตุให้ตรง เทวดาจึงจะลงมา
เกิดในครรภ์ของมนุษย์ได้ คือผู้เป็นแม่ต้องบำ�เพ็ญทาน และ
ต้องรักษาศีลอยู่เสมอ หรือปฏิบัติจิตตภาวนาอยู่เสมอ หาก
ทำ�เหตุให้ถูกตรงได้ตามนี้แล้ว โอกาสที่เทวดาจะลงมาเกิด
เป็นลูก ย่อมมีได้เป็นได้
สุดท้าย อโหสิให้แล้วครับ
สกิญฺจนํ ปสฺส วิหญฺญมานํ
คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่
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๒๕. ช่วยเขาได้หรือไม่
คำ�ถาม
เรียน อาจารย์สนอง วรอุไร
ดิฉันอยากให้ท่านช่วยแนะนำ�ปัญหานี้ด้วยค่ะ เพื่อน
ของดิฉนั ได้ผกู คอตายทีท่ ำ�งานทีเ่ ขาพักอาศัยอยู่ ดิฉนั อยากให้
ท่านแนะนำ�ว่าทำ�อย่างไรให้เขาพ้นทุกข์จากกรรมนี้ และดิฉนั
ได้ทำ�บุญแผ่ส่วนกุศลให้เขาเสมอ เขาจะสามารถได้รับบุญนี้
หรือไม่ เขาไปเกิดภพภูมิใหม่ หรือยังต้องวนเวียนในสถานที่
ที่เขาฆ่าตัวตาย จะมีวิธีช่วยเขาได้หรือไม่
ขอรบกวนอาจารย์ช่วยให้คำ�แนะนำ�นี้ ดิฉันรู้สึกเป็น
ห่วงเขามากค่ะ (เขาเป็นคนรักและช่วยเหลือสัตว์เสมอ)
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คำ�ตอบ
ผู้ ใดกระทำ�กรรมที่ ให้ ผ ลเป็ น อกุ ศ ลวิ บ ากแล้ ว ผู้
ทำ�กรรมต้ อ งเป็ น ผู้ เ สวยผลแห่ ง กรรมนั้ น ไปจนกว่ า จะ
หมดสิ้น และไม่มีใครผู้ใดสามารถละเมิดกฎแห่งกรรมนี้ได้
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ผูถ้ ามปัญหาได้ทำ�บุญ และได้แผ่สว่ นบุญกุศล ไปให้ผทู้ ี่
ผูกคอตายไปแล้ว ผู้ตายไม่สามารถมาอนุโมทนาบุญได้ ทั้งนี้
เป็นเพราะจิตวิญญาณของผูต้ าย ได้โคจรไปเกิดอยูใ่ นภพภูมิ
ที่อับวาสนา จึงไม่สามารถมาอนุโมทนาบุญที่มีผู้แผ่อุทิศให้

๒๖. ผู้ ไม่หวังสิ่งตอบแทน
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
อย่างสูง กระผมขออนุโมทนาบุญกับบุญกุศลที่อาจารย์ได้
สัง่ สมมาครับ และขอให้อาจารย์มสี ขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของพวกเราไปนานๆ ครับ
กระผมมีปัญหาอยากจะขอความกรุณารบกวนเวลา
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง ช่วยตอบปัญหาให้กระผมด้วย
เนื่องจากผมกลัวเรื่องของเวรกรรม และบาปกรรม
เรื่องมีอยู่ว่า ตัวกระผมได้ไปรู้จักกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
ซึ่งรู้จักกันมาเป็นเวลาประมาณ ๓-๔ เดือน โดยที่ก็พูดคุย
กันถูกคอดี ตัวผมเองนั้นกำ�ลังอยู่ในช่วงตบแต่งบ้านใหม่ท่ี
ตั้งใจว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ และต้องใช้เงินจำ�นวนหนึ่งในการ
ตบแต่งและซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ โดยทีต่ วั ผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อน
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เรื่องเงินทองแต่อย่างใด และผมเองก็ได้เล่าเรื่องนี้ ให้กับ
ผู้ใหญ่ ท่า นนี้ฟัง ซึ่ง ผู้ใหญ่ ท่า นนี้ ก็ มีใจเมตตาเสนอตั ว ว่ า
จะช่วยผมในเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยในการตบแต่งบ้าน และรวม
ถึงค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นเงินจำ�นวนมาก และผู้ใหญ่
ท่านนี้ก็ได้บอกกับตัวกระผมว่า เขาไม่ได้ต้องการสิ่งใดๆ
ตอบแทน เพียงแต่ขอให้ในอนาคตข้างหน้า หากตัวกระผม
เห็นใครเดือดร้อน ก็ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลตามสภาพ โดยที่
ผูใ้ หญ่ทา่ นนีก้ ไ็ ด้โอนเงินมาให้ผมจำ�นวนหนึง่ แล้ว และยังโอน
เงินค่าโทรศัพท์มือถือมาให้ผมด้วยเป็นรายเดือน เดือนละ
๕๐๐ บาท โดยที่ผมไม่ได้ร้องขอเรื่องค่าโทรศัพท์มือถือแต่
อย่างใด และยังโอนเงินมาให้ใช้จ่ายเป็นจำ�นวนหลักหมื่น
ซึง่ ผมก็แปลกใจอยูไ่ ม่นอ้ ยว่าในสังคมปัจจุบนั นี้ มีบคุ คลแบบนี้
อยูด่ ว้ ยหรือ จะมีคนทีห่ ยิบยืน่ เงินทองให้เรา โดยทีไ่ ม่หวังผล
ใดๆ กับเราจริงหรือ
ในช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น�้ำท่วม ท�ำให้ผมไม่
สามารถท� ำ งานหาเงิ น มาได้ ม ากเท่ า เดิ ม แต่ ก ระผมก็
ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่อย่างใด เนื่องจาก ตัวผมเองก็มี
เงินเก็บอยู่จ�ำนวนหนึง่ และกระผมเองก็ท�ำงานหลายอย่าง
ซึง่ ผูใ้ หญ่ทา่ นนีก้ เ็ มตตา และเสนอจะให้เงินผมเป็นรายเดือนๆ
ละประมาณ ๕ หมื่นบาททุกเดือน ณ ตอนนี้เงินของผู้ใหญ่
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ท่านนีผ้ มยังเก็บอยูใ่ นบัญชี และได้กนั ไว้มไิ ด้นำ�ออกมาใช้แต่
อย่างใดเนื่องด้วยกลัวว่า ในอนาคตข้างหน้าหากมีปัญหา
หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผมจะได้นำ�เงินทั้งหมดที่ผู้ใหญ่
ท่านนี้ให้มานำ�ไปคืนเขาได้ กระผมอยากจะรบกวนถามท่าน
อาจารย์ดร.สนอง ดังนี้ครับ
๑. ผมสมควรที่จะรับเงิน รับการช่วยเหลือของท่าน
ผูใ้ หญ่ทา่ นนีไ้ ว้หรือไม่อย่างไรครับ กรุณาช่วยชีแ้ นะให้แนวทาง
ด้วยครับ (ซึ่ ง กระผมเข้ า ใจดี ว่ า ชี วิ ต เป็ นของตั ว กระผม
ผมต้องตัดสินใจเอง แต่อยากขอแนวทางและคำ�แนะนำ�จาก
ท่านอาจารย์ ดร.สนอง เพือ่ ทีจ่ ะไม่ทำ�อะไรไปโดยทีเ่ ราไม่รวู้ า่
สิ่งๆ นั้นเราควรทำ�หรือไม่ควรทำ�)
๒. หากผมรับเงินของผู้ใหญ่ท่านนี้ และนำ�ไปใช้ผมจะ
มีบาปกรรมกับผู้ใหญ่ท่านนี้หรือไม่ครับ และต้องชดใช้คืนใน
ภายภาคหน้าหรือเปล่าครับ
๓. หากการรับเงินนี้เป็นการก่อบาปกรรมเกิดขึ้น ผม
ควรจะทำ�อย่างไรเพือ่ มิให้บาปกรรมเกิดขึน้ (โอนเงินทัง้ หมด
คืนให้กับผู้ใหญ่ท่านนั้นหรือเปล่าครับ)
๔. อยากจะขอรบกวนให้ท่านอาจารย์ ดร.สนอง ช่วย
แนะนำ�ครูบาอาจารย์ทางธรรมทีเ่ ป็นพระอริยะ เพือ่ ทีก่ ระผม
จะไปกราบไหว้บูชา และขอฝากตัว อบรมและปฏิบัติธรรม
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(ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดที่
ใกล้กรุงเทพมหานคร)
สุดท้ายนีห้ ากการกระทำ�ของผม ไม่วา่ จะเป็นทางกาย
วาจา ใจ ทั้งในปัจจุบัน และในอดีตที่ผ่านมาทุกภพทุกชาติ
ที่ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง และได้ก้าวล่วงท่านอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี
ขอให้ทา่ นอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร อโหสิกรรมให้ผม
ด้วยครับ กราบขอบพระคุณครับ

คำ�ตอบ
(๑) ผู้ใดขัดขวางมิให้ผู้อื่นให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้ปิดกั้นบุญ ปิดกั้นบารมี ปิดกั้นความสุข
ปิดกัน้ ทางสวรรค์ ปิดกัน้ บ่อเกิดแห่งสมบัตทิ งั้ ปวง ฯลฯ ของ
ผู้ให้ทาน ดังนั้นหากผู้รับ มีความอิ่ม มีความเต็ม มีความ
ไม่พร่องในมนุษยสมบัติแล้ว ไม่ควรปฏิเสธทานของผู้ให้ แต่
ควรนำ�ทาน (ทรัพย์) นั้น ไปทำ�บุญต่อ แล้วอุทิศบุญกุศลให้
แก่เจ้าของทาน
(๒) ผู้ใดประพฤติตนเป็นคนไม่พร่อง มีความอิ่ม เต็ม
พอ และไม่ขาด บาปจะไม่เกิดขึ้นอันเนื่องจากทานที่ได้รับ
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จึงไม่จำ�เป็นต้องชดใช้หนี้เวรกรรมในภายภาคหน้า
(๓) ควรประพฤติตามข้อ (๒)
(๔) แนะนำ�ให้ฝากตัวเป็นศิษย์ และปฏิบัติธรรมกับ
หลวงพ่ อ ประสิ ท ธฺิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่
สุดท้าย อโหสิให้กับผู้ถามปัญหา จงพัฒนาจิตตนเอง
ให้มีธรรมวินัยของพุทธศาสนาตลอดไป

๒๗. ดับทุกเรื่อง
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไรค่ะ
เวลานั่ ง สมาธิ เห็ น อะไร วิ ปั ส สนาจารย์ แนะนำ�ให้
กำ�หนดเห็ น หนอ อย่ า หลงไปดู เป็ นการตั ด ภพตั ด ชาติ
หนูกำ�หนดแล้วมันก็ดับ คิดอะไร กำ�หนดคิดหนอแล้ว มันก็
ดับ กลับมาอยูก่ บั ปัจจุบนั ได้ ในวันที่ ๖ ของการปฏิบตั บิ งั เอิญ
หนูมองเห็นคนที่อยู่ในห้องได้ ทั้งๆ ที่ปิดประตูอยู่ ตอนนั้น
จิตมันกำ�หนดไปเองว่าเห็นหนอ แล้วภาพนั้นมันก็ดับไป
หลังเกิดเหตุการณ์หนูรู้สึกเสียดาย อยากดูอยากรู้ว่ามัน
จริงหรือเปล่า แต่ตอนนั้นจิตมันกำ�หนดไปเองไม่ได้ตั้งใจจะ
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กำ�หนดให้ มั น หาย และในวั นที่ ๗ ของการปฏิ บั ติ สิ่ ง ที่
เห็นในสมาธิหนูคิดว่ามันไม่ใช่อุปกิเลสแต่มันเป็นอดีตชาติ
ของหนู ซึ่งพอเริ่มเห็นต้นเรื่อง หนูกำ�หนดเห็นหนอ มันดับ
หมดเลย แล้วเหมือนกับจะเห็นหลายเรื่องหลายอย่างมากๆ
แต่ในตอนนั้นกำ�หนดมันก็หายหมด พอออกจากสมาธิแล้ว
รู้ แต่ มี ภ าพเกิดขึ้นในนิมิต ภาพอะไรก็จำ�ไม่ได้ มันทำ�ให้
หนูรู้สึกติดใจสงสัยมากๆ อยากดู อยากรู้มากๆ ว่า ในอดีต
เราเป็นยังไงมาบ้าง จิตใจวกวน วนเวียนอยู่กับความอยากรู้
อยู่ ห ลายครั้ ง ถ้ า หนู มี โ อกาสเห็ น ได้ อี ก หนู จ ะขอดู ข อ
รู้อดีตได้ไหมคะ ถ้าเราไม่กำ�หนดเห็นหนอ แล้ววางมันไป
เหมือนทุกครั้ง เราจะสามารถรู้อดีตของเราได้ใช่หรือไม่
แล้วความอยากดูอยากรู้ที่เกิดนี้ ถ้าเราสนองตอบมัน จะ
ทำ�ให้ล่าช้าต่อการปฏิบัติหรือไม่คะ อย่างไรจะเป็นผลดี
และถูกตรงกับหลักปฏิบัติคะ (เพราะหนูมีความคิดว่า ถ้า
เรารู้อดีตได้ เราจะได้อุทิศบุญกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวรของ
เราได้ถูกต้องตรงจุด และหนูก็อยากพิสูจน์ว่าอดีตชาติมี
จริงๆ ถ้าหนูได้เห็นจริงๆ ก็อาจจะเชื่อมากขึ้น)
กราบขอบพระคุณค่ะ
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คำ�ตอบ
ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะรู้ อ ดี ต ของตั ว เอง ต้ อ งพั ฒ นาจิ ต
(สมถภาวนา) จนเข้าถึงสมาธิสูงสุด (ฌาน) ถอนจิตออกจาก
ความทรงฌาน แล้วอธิษฐานขอเห็นอดีตชาติของตัวเอง
ความสมปรารถนาจึงจะเกิดขึ้น การทำ�เช่นนี้เป็นการปฏิบัติ
ธรรมที่ผิดทาง ไม่สามารถนำ�พาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้
หลั ง ปฏิ บั ติ ธ รรมแล้ ว ต้ อ งอุ ทิ ศ บุ ญ กุ ศ ลให้ กั บ เจ้ า กรรม
นายเวร หากเขามาอนุโมทนาบุญเขาจึงจะได้รับผลแห่ง
บุญนั้น

๒๘. เบื่อแบบไหน
คำ�ถาม
กราบเรียนท่าน อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ค่ะ
ดิ ฉั น มี ข้ อ สงสั ย ในการปฏิ บั ติ ธ รรมค่ ะ ถ้ า ดิ ฉั น
เกิ ด อาการเบื่ อ ขึ้ น มามั น รู้ สึ ก ว่ า เบื่ อ มาก ดิ ฉั น นั่ ง มอง
ความเบื่ อ นั้ นจนมั น หายไป และบางที มั นก็ เ กิ ด อารมณ์
รู้สึกเฉยๆ ขึ้นมา ดิฉันก็นั่งมองอารมณ์เฉยๆ นั้น จนมัน
หายไป บางทีก็เกิดความรู้สึกอยากได้โน่นได้นี่ นั่งมอง
อารมณ์นั้นจนมันหายไป แบบนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรม
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หรือไม่ และขอแนววิธีปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยค่ะ หรือว่าสิ่งที่
ดิฉันทำ�อยู่คือวิธีที่ถูกต้องแล้ว

คำ�ตอบ
ความเบื่อเป็นอารมณ์ของจิตที่เป็นได้ใน ๒ ลักษณะ
คือ เบื่อโดยมีกิเลสเป็นตัวเข้ากระทบจิต แล้วทำ�ให้อารมณ์
เบื่อเกิดขึ้น ส่วนความเบื่อในลักษณะที่สอง เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาจิต (วิปสั สนาภาวนา) จนเกิดปัญญาเห็นแจ้งทีเ่ รียกว่า
นิพพิทาญาณ โดยมีเครื่องชี้วัดให้รู้ได้ว่า ตนได้พัฒนาจิตจน
เข้าถึงนิพพิทาญาณ แล้วมีผลติดตามมาคือ จิตเกิดอารมณ์
ใคร่จะพัฒนาต่อไปให้พน้ ไปจากรูปนาม (มุจจิตกุ มั ยตาญาณ)
ตรงกันข้าม หากเกิดความรูส้ กึ อยากได้โน่นอยากได้นเี่ กิดขึน้
กับจิต แสดงว่าจิตเกิดความเห็นผิด อารมณ์อยากได้จึงได้
เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ปรารถนาปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้า ต้อง
ใช้จิตตามดูอารมณ์อยากได้ว่า ดำ�เนินไปตามกฎไตรลักษณ์
(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) จนเห็นแจ้งว่า ความอยากได้เป็น
อนัตตา (ไม่ใช่ตวั ตน) จิตย่อมปล่อยวางสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน และ
เข้าถึงความว่างเป็นอุเบกขารมณ์ พร้อมกับมีปญ
ั ญาเห็นแจ้ง
เกิดขึน้ อย่างนีจ้ งึ จะเรียกได้วา่ เป็นการปฏิบตั ธิ รรมทีถ่ กู ทาง
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๒๙. หายจากโรคจิต
คำ�ถาม
กราบสวัสดีอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ หนู
เป็นคนหนึ่งที่ติดตามอ่านข้อความในสนทนาภาษาธรรม
คื อ หนู อ ยากจะกราบขอความเมตตาจากอาจารย์ ช่ ว ย
ตอบปัญหาให้หนูด้วยนะคะ หนูเคยป่วยเป็นโรคทางจิตมา
เป็นเวลา ๑ ปี แต่ตอนนี้หายดีแล้วค่ะ ในขณะที่หนูป่วย ได้
จาบจ้วงล่วงเกินพระรัตนตรัยไปมากโดยเฉพาะพระพุทธเจ้า
ล่วงเกินท่านเป็นประจำ�ด้วยมโนกรรม หนูเชื่อว่าความคิด
ไม่ดีเหล่านี้ได้เก็บบันทึกไว้ในอกุศลสัญญา
ตอนที่หนูหายใหม่ๆ แทบจะสวดมนต์ไม่ได้เพราะจิต
ได้ผุดสิ่งไม่ดีมาเพียบ หนูแก้ปัญหาโดยการขอขมากรรม
ต่อหน้าพระพุทธรูปเป็นประจำ� ทุกอย่างดีขึ้น และตอนนี้หนู
ก็สวดมนต์ได้ตามปกติ
ตอนที่ ห นู ยั ง ไม่ ห ายดี หนู อ่ า นเรื่ อ งทานบารมี ที่
พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า “ทำ�ทานแล้ว ไม่มีจิตผูกพันใน
ผลของทาน แล้วให้ทาน” หลังจากนั้นหนูคิดไม่ออกว่า ไม่มี
จิตผูกพันในผลของทานทำ�ยังไง หนูก็เลยจาบจ้วงล่วงเกิน
ท่ า นด้ ว ยคำ�ว่ า “โง่ ” ที่ ไม่ ให้ มี จิ ต ผู ก พั น ในผลของทาน
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พอได้สติหนูกเ็ สียใจ และได้ขอขมากรรมต่อพระพุทธเจ้าหน้า
พระพุทธรูป แล้วก็คิดได้ว่าคนมีสติดี และมีจิตเป็นปกติคง
ไม่คดิ แบบหนูแน่ๆ และตอนนีห้ นูกก็ ลัวมากเลยค่ะ กลัวว่าจะ
ต้องเกิดมาโง่อีกหลายชาติ และก็มีอีกตอนหนึ่งคือ หนูอ่าน
เรื่องพระปัญญาธิกะพุทธเจ้า ซึ่งบำ�เพ็ญบารมีมาน้อยกว่า
พระวิริยาธิกะพุทธเจ้าและพระศรัทธาธิกะพุทธเจ้า แต่ได้
บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าได้เร็วกว่าพระวิรยิ าธิกะพุทธเจ้า
และพระศรัทธาธิกะพุทธเจ้า จึงได้คดิ ปรามาสพระวิรยิ าธิกะ
พุ ท ธเจ้ า และพระศรั ท ธาธิ ก ะพุ ท ธเจ้ า ท่ า นไปว่ า ทำ�ไม
ไม่ทำ�บุญด้วยตู้พระไตรปิฎก ทำ�บุญด้วยปัญญามากๆ จะได้
บรรลุธรรมได้เร็วเหมือนพระปัญญาธิกะพุทธเจ้า ตอนนั้น
ความคิดปรุงแต่งเร็วมาก และด้วยความขาดสติอย่างรุนแรง
ในหัวสมองจึงมีคำ�ว่า “โง่” ไหลออกมาอีก พอสติกลับมา
หนูเสียใจมาก และก็ได้ขอขมากรรมต่อพระพุทธเจ้าหน้า
พระพุทธรูป และตอนนี้หนูก็กลัวมากเลยค่ะ กลัวว่าจะต้อง
เกิดมาโง่อีกหลายชาติ
หนูมีปัญหาที่จะสอบถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ
๑. ถ้าหนูนำ�ดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ อาทิ
พระพุทธรูปที่มีคนกราบไหว้บูชากันมากๆ หรือพระเจดีย์ที่
บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ หรือบรรจุพระธาตุของพุทธสาวก
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แล้วสวดมนต์บทบูชาคุณพระรัตนตรัย หลังเจริญจากสวด
มนต์เสร็จแล้ว ต้องกล่าววาจาขอขมากรรม ที่เคยล่วงเกิน
พระพุทธเจ้าและต้องรักษาสัจจะไม่คิดล่วงเกินพระพุทธเจ้า
ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งมีศีล ๕ บริสุทธิ์คุมใจอยู่ทุกขณะตื่น
๑.๑ ถ้าหนูทำ�ตามทีอ่ าจารย์แนะนำ�ข้างบน กรรมทีห่ นู
จาบจ้วงล่วงเกินพระพุทธเจ้า จะยุติการให้ผลหรือเปล่าคะ?
๒. เศษกรรมจะทำ�ให้หนูเกิดเป็นคนโง่อีกหลายภพ
ชาติ หรือเปล่าคะ?
แล้วทำ�ยังไงถึงจะไม่ต้องเกิดเป็นคนโง่ อีกหลายภพ
ชาติคะ?
กราบขอบพระคุณอาจารย์ในความเมตตาและกรุณา
ที่ตอบปัญหาให้กับหนูค่ะ
ขอให้อาจารย์มสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง อายุยนื ยาวนานอยู่
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ศิษย์นานๆ ค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำ�ตอบ
(๑) ศีล และสัจจะ มิได้เป็นเหตุตรงทีจ่ ะทำ�ให้พฤติกรรม
ปรามาสหมดไป
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(๑.๑) ผู้ ใดพั ฒ นาจิ ต ให้ มี กำ�ลั ง ต้ า นมารกล้ า แข็ ง
ต้องเจริญพละ ๕ (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา)
อยู่เสมอ แล้วใช้สติและปัญญาเห็นแจ้ง ส่องนำ�ทางให้ชีวิต
พฤติกรรมจาบจ้วงพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นอีก
(๒) ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะไม่ เป็ น คนโง่ อี ก ต่ อ ไป ต้ อ ง
พัฒนาจิต (วิปัสสนาภาวนา) จนเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งได้
เมื่อใดความโง่ย่อมลดน้อยลง และหมดไปจากใจได้ในที่สุด

๓๐. กดปุ่มผิด
คำ�ถาม
สวัสดีค่ะ ดิฉันเคยส่งคำ�ถามไปหา ดร.สนอง วรอุไร
ครั้งหนึ่ง แต่ไม่มั่นใจว่าคำ�ถามถึงมือหรือยัง เพราะวันนั้นไป
กดปุ่มผิด เลยขอส่งคำ�ถามใหม่อีกครั้งนะคะ
ดิฉันเคยนั่งกรรมฐานแล้วจิตวิปลาส พอไปรักษา
ยิ่งทำ�ให้เรื่องราวมันซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ดิฉันรู้สึก
ได้ว่ามีอะไรคอยเข้าร่างเวลาเดินไปไหนมาไหน แทบเกือบ
จะตลอดเวลา แถมยังเวลาไหว้พระเหมือนมีบางสิ่งที่สิง
อยู่ในร่า ง ทนไม่ได้หลุดออกไป ปัจจุบันนี้ดีขึ้นบ้าง แต่
ยั ง ไม่ ห ายจากสิ่ ง ที่ เป็ น ไม่ ท ราบว่ า เกิ ด อะไรขึ้ นกั บ ดิ ฉั น
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แล้วจะมีทางแก้ไขไหม นอกจากนี้ดิฉันจะบาปตกนรกไหมที่
ไปคิด พูด ทำ�ไม่ดีกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะ
ผลจากการเพี้ยนในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

คำ�ตอบ
เกิดจากการปฏิบัติธรรมผิดทาง ทำ�ให้จิตขาดสติ
ความวิปลาสของอารมณ์จงึ ได้เกิดขึน้ และยิง่ ไปให้ผรู้ ไู้ ม่จริง
แก้ปัญหาให้ ความวิปลาสของจิตย่อมมีเพิ่มมากขึ้น หนี้เวร
กรรมที่ประพฤติอกุศลกรรมบถ สามารถนำ�พาชีวิตไปสู่
ภพนรกได้
ดังนั้น หากผู้ถามปัญหาประสงค์นำ�พาชีวิตมาสู่ทาง
ที่สะดวกราบรื่น และมีความสุข ต้องนำ�ตัวเองเข้าใกล้ แล้ว
ฝากตัวเป็นศิษย์กับผู้รู้จริง และเข้าถึงธรรมได้จริงแล้ว
ปัญหาที่บอกเล่าไปจึงจะหมดลง
จิตที่มีความโน้มเอียงไปทางธรรม
อารมณ์กระทบใจ กระเทือนใจ คราวใด
ก็พร้อมที่จะคิดสละทิ้งทางโลกได้เสมอ
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๓๑. พระนิยตโพธิสัตว์
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์สนองที่เคารพอย่างสูง
ดิฉันได้ฟังธรรมจากเว็บไซต์ ที่อาจารย์แสดงตาม
สถานที่ต่างๆ และได้ยินอาจารย์กล่าวถึงพระนิยตโพธิสัตว์
จากการฟั ง บ่ อ ยๆ ในหลายครั้ ง ที่ อ าจารย์ แ สดงธรรม
ทำ�ให้ดิฉันเชื่อว่าพระนิยตโพธิสัตว์ ที่อาจารย์กล่าวถึงคือ
ครูบาบุญชุ่ม ดิฉันไม่เคยรู้จักท่านมาก่อน ก็ได้พยายามหา
ข้อมูล หาประวัติของท่านทางอินเตอร์เน็ต ได้รวบรวมเก็บ
ธรรมะที่ท่านแสดง โดยการเขียนด้วยลายมือท่านเองไว้
บ้าง เท่าที่จะหาได้ ดิฉันมิได้เกิดความลังเลสงสัยในตัวท่าน
เลยแม้แต่น้อย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันไม่มีปัญญาสูง
พอที่จะตัดสิน จึงเชื่อ อ.สนองซึ่งเป็นผู้รู้ บอกกล่าวแนะนำ�
แต่ ปั ญ หามี อ ยู่ ว่ า ดิ ฉั นจะไปแนะนำ�บอกกล่ า วผู้ ใกล้ ชิ ด
อย่างไร โดยไม่ให้เขาปรามาสท่าน เพราะการแต่งกาย
การมีเครื่องใช้ และอย่างอื่นที่ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของท่าน
ต่างจากพระอริยสงฆ์ท่านอื่น และบางภาพเหมือนท่านมิได้
โกนคิ้ว ซึ่งผู้ที่ขาดความเชื่อ ความเคารพ และไม่รู้จริงอาจ
จะคิดปรามาสท่านให้เป็นบาปเป็นอกุศล
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จึงขอความกรุณาจากอาจารย์ ช่วยบอกวิธีที่ดิฉันจะ
ไปให้ความกระจ่างกับผู้อื่นได้ เพื่อให้เขาคลายความสงสัย
ได้ในระดับหนึ่ง
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

คำ�ตอบ
ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อถือหรือความเลื่อมใส
การจะเป็นเช่นนี้ได้ บุคคลต้องมีปัญญาเสมอกัน หรือมี
ปัญญาสูงกว่า จึงจะรู้ เห็น เข้าใจ พฤติกรรมของบุคคล ว่า
ถูกตรงตามความรู้หรือปัญญา ที่เป็นเหตุให้เกิดการกระทำ�
ที่แสดงออกให้สัมผัสได้ ด้วยเหตุนี้ผู้รู้จริงจึงไม่แนะนำ�หรือ
ไม่บอกกล่าว ให้ศรัทธาในพฤติกรรมของผู้มีปัญญาสูงกว่า
ด้วยการใช้ระบบประสาทเป็นตัวตัดสินความถูกผิด ตรงกัน
ข้าม ผูใ้ ดพัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาสูงสุด (ภาวนามยปัญญา)
ได้แล้ว ย่อมศรัทธาในสิ่งที่จิตสัมผัสได้ เมื่อศรัทธาเกิดขึ้น
แล้ว การลบหลู่ดูหมิ่น หรือพฤติกรรมปรามาสจะไม่เกิดขึ้น
การที่รู้ลมหายใจบ่อยๆ เป็นยารักษาโรค
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๓๒. หลับตามลูก
คำ�ถาม
สวัสดีค่ะ ดร. สนอง
หนูมีปัญหาอยากเรียนถามดังนี้ค่ะ คือ หนูมีลูกเล็กๆ
๗ ขวบ และ ๔ ขวบ เมื่อก่อนหนูจะรอให้ลูกหลับก่อน แล้ว
ค่อยมาสวดมนต์ ถ้ายังไม่ง่วง หนูก็จะนั่งสมาธิต่อ แต่ว่าถ้า
ช่วงลูกปิดเทอมแล้วรอให้เขาหลับก่อน ซึ่งบ่อยครั้งหนูก็จะ
หลับตามลูกไปด้วยค่ะ
หนูอยากทราบว่า ถ้าหนูไม่รอให้เขาหลับ แล้วหนูออก
มาสวดมนต์นอกห้อง แล้วเขาเดินมาออกมาคุยด้วยบ้างมา
ถามโน้นถามนี่บ้าง ลูกหนูเขาจะบาปไหมค่ะ หรือขึ้นอยู่กับ
เรา ตอนแรกๆ หนูก็คิดว่าเขาบาปค่ะ แต่ตอนหลังพอหนู
ปล่อยวางได้มากขึ้น หนูก็คิดว่า มันจะบาปไม่บาปอยู่ที่ใจ
ของเรา ถ้าเราอารมณ์ไม่ขุ่น เราก็ตอบปัญหาให้ลูกไปก่อน
แล้วก็สวดใหม่ก็ได้ อย่างนี้ถูกหรือเปล่าคะ
รบกวน ดร.สนอง ช่วยแนะนำ�ด้วยค่ะ ทุกวันนี้หนู
ก็สอนให้ลูกสวดมนต์ค่ะ คนเล็กก็สวดบทอิติปิโสได้แล้วค่ะ
แล้วก่อนเข้านอน ก็จะต้องเปิด CD เรื่อง มักกะลีผล หรือ
นารีผลฟังด้วยกันทุกคืนเลยค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

88

www.kanlayanatam.com

คำ�ตอบ
ขณะที่ผู้ถามปัญหากำ�ลังทำ�ความดี (สวดมนต์) แล้ว
มีลูกมาทำ�ให้กุศลกรรมนั้นต้องยุติลงชั่วคราว อานิสงส์
ก็คือบาป ได้เกิดขึ้นกับลูกที่เข้ามาขัดขวาง สิ่งที่บอกเล่า
ไปว่ า “ถ้ า เรามี อ ารมณ์ ไ ม่ ขุ่ น แต่ ส ติ ถู ก ตั ด ขวางมิ ใ ห้
เกิดขึ้น” แสดงว่าได้เกิดอารมณ์ที่ทำ�ให้จิตขุ่นมัว (บาป)
ขึ้นแล้ว และถูกเก็บสั่งสมไว้ในดวงจิตของผู้เป็นแม่ ฉะนั้น
วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ชวนลู ก ทั้ ง สองมาสวดมนต์ ด้ ว ยกั น หลั ง
สวดมนต์แล้วชวนลูกทั้งสองเจริญอานาปานสติ ประมาณ
๕ นาที แล้ ว ชวนลู ก อุ ทิ ศ บุ ญ กุ ศ ลให้ เจ้ า กรรมนายเวร
เมื่อใดที่ลูกทั้งสองมีจิตตั้งมั่น เป็นสมาธิคลื่นสมองย่อม
ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นระเบียบ ซึ่งจะมีผลทำ�ให้ลูกเรียน
หนังสือเก่งโดยอัตโนมัติ หรือในอีกกรณีหนึ่งที่จะไม่ให้บาป
เกิดขึ้นกับทั้งแม่และลูก ต้องเลื่อนเวลาสวดมนต์ ไปสวด
ตอนเช้าหลังตื่นนอน วิธีนี้เกิดผลดีกับแม่แต่ไม่เกิดกับลูก
กรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกล
มาจากกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของเราเท่านี้
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
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๓๓. กลัวลิฟท์ค้าง
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ดร.สนอง ที่เคารพอย่างสูง
กระผมเป็ นคนที่ ก ลั ว ตายมากๆ โดยเฉพาะตอน
ขึ้นลิฟต์ จะเกิดความกลัวว่าลิฟต์จะค้าง และไม่มีใครช่วย
ทุกครัง้ เป็นเพราะอะไร และจะแก้ความกลัวนีไ้ ด้อย่างไรครับ
ตอนนี้เครียดมากๆ เพราะต้องขึ้นลิฟต์ทุกวัน
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

คำ�ตอบ
เป็นเพราะจิตขาดสติ และมีโปรแกรมที่เห็นผิดฝัง
ไว้ในดวงจิต เป็นอกุศลสัญญา ผู้ใดปรารถนาให้ตนเอง
พ้นไปจากความกลัวเช่นนี้ได้ ต้องสวดมนต์ก่อนนอน หลัง
สวดมนต์ ต้องเจริญอานาปานสติอยู่เสมอ แล้วอุทิศบุญ
กุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหนี้เวรกรรม
หมดไป สติ จ ะมี กำ�ลั ง มากขึ้ น แล้ ว ความกลั ว ตายขณะ
ขึ้นลิฟต์ จะไม่เกิดขึ้นอีก
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๓๔. หนูอยู่อเมริกา
คำ�ถาม
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
เมื่ อ ไม่ น านมานี้ ห นู ก็ ได้ ฟั ง เทศน์ ข องท่ า นอาจารย์
จากยูทูป ตัวหนูเองอยู่อเมริกา และก็สนใจเรื่องที่ท่าน
อาจารย์ได้เทศน์สอนมากๆ ขอความเมตตาตอบคำ�ถาม
ด้วยเทอญ พอฟังแล้วก็มีคำ�ถามมารบกวนท่านอาจารย์
ดังนี้เจ้าค่ะ
๑. เมื่อ ๓-๔ เดือนที่ผ่านมา หนูก็ประสบอุบัติเหตุ
ถึงกับเลือดออก แล้วเจ็บปวดทรมานร่างกายมากๆ นอนอยูก่ ็
ตัวสั่นไปทั้งตัว เจ็บมาก จนคิดว่าถ้ามันเจ็บปวดมากนักก็
ไม่อยากอยู่ละ ตายก็ดีเหมือนกัน ก็เลยท่องพุทโธได้ไม่นาน
ก็เห็นตัวเองนอนอยูบ่ นเตียงนอน มีสติดที กุ อย่าง ไม่รสู้ กึ เจ็บ
ปวดร่างกายเลย ก็อยูแ่ บบนัน้ ไปเรือ่ ยๆ สักพักก็บอกตัวเองว่า
“อยู่ยาวไม่ได้นะ ต้องตื่นไปทำ�ความสะอาดร่างกายก่อน
แล้วค่อยกลับมานอนอีก” หนูก็ลุกตื่นนอนได้ทันทีเลยค่ะ
พอร่างกายสะอาดแล้วก็กลับมานอนพุทโธแบบเดิมอีกเจ้าค่ะ
พอพุทโธไม่นาน ก็เหมือนไม่มีตัวตน หลับแบบไม่ได้ยินอะไร
เลย นอนท่าไหนก็ท่านั้น ประมาณ ๑๒-๑๓ ชั่วโมงเจ้าค่ะ
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โปรดเมตตาหนูดว้ ยเจ้าค่ะ ทีเ่ ป็นแบบนีเ้ พราะอะไร และเรียก
ว่าอะไรในทางธรรมเจ้าค่ะ
๒. หนู วิ่ ง ขึ้ น บั น ไดได้ ป ระมาณ ๑๖-๑๗ ขั้ น แล้ ว
พลาดตกลงมา แล้ ว ร่ า งกายของหนู ก็ ม านอนกองอยู่
พื้นซีเมนต์ เพื่อนบ้านได้ยินเสียงหนูกลิ้งตกบันได จนไม่กล้า
เปิดประตูออกมาดูหนู เพราะคิดว่าคงไม่รอดแน่ๆ แต่รู้ว่า
เท้าพลาดปุ๊บก็มีสติรู้ตัวได้ทันทีเลย แล้วก็นิ่งเลย ตัวเบา
มากๆ มารู้ตัวอีกทีตอนญาติๆ มารุมดู เรียกชื่อ จับแขน
จับขาดู ก็เลยลืมตาดู และก็ลุกมาเหมือนคนเพิ่งตื่นนอน
ไม่เจ็บปวดหรือมีเลือดออกแม้แต่นิดเดียว แม้แต่แผลถลอก
ก็ยังไม่มี โปรดเมตตาหนูด้วยเจ้าค่ะ ที่เป็นแบบนี้เพราะ
อะไรและเรียกว่าอะไรในทางธรรมเจ้าค่ะ
๓. เดิ ม ที ห นู ส วดมนต์ ไหว้ พ ระ แผ่ เมตตาแล้ ว ก็
ท่องพุทโธก่อนนอน ตัง้ แต่เด็กๆ จนปัจจุบนั อายุ ๓๑ ปีเจ้าค่ะ
พออายุ ๓๐ ปีก็ฝึกสติกับอิริยาบถ พอจิตมันนิ่งแล้ว เวลา
ถามอะไรก็ได้ยินคำ�ตอบทันทีแบบถูกต้อง บางครั้งก็ได้ยิน
ใครมาเรียกชื่อ แต่รู้ว่าคนที่เรียกอยู่ตรงนี้ แต่ไม่สามารถ
มองเห็นร่างกายของเขาได้เลยเจ้าค่ะ บางครั้งไปซือ้ อาหาร
ทีไ่ ทยทาวน์ ก็รอจ่ายเงิน มีผชู้ าย ๒ คนต่อจากหนูเป็นคน
เวียดนาม พูดคุยกันเกี่ยวกับหนู หนูฟังออกหมดเลยว่า
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นินทาหนูอยู่ แล้วหนูก็มองหน้าเขา เขาก็ถามกันว่าเหมือน
หนูฟงั เขารูเ้ รือ่ งเลย แต่อกี คนบอกว่าไม่รเู้ รือ่ งหรอก หนูกเ็ อา
กระเป๋ามาปิดก้น แล้วเวลาจะจ่ายเงินก็หนั หลังให้ โดยไม่ให้เห็น
กระเป๋าเงินเลย ท้ายสุดเขาก็คยุ กันว่า หนูคงจะรูว้ า่ พวกเขา
พูดคุยอะไรกัน
หนูกเ็ ป็นแนนนีเ่ ลีย้ งเด็กให้กบั ครอบครัวแขกทีเ่ ป็นหมอ
วันนัน้ เด็กป่วยเรือ้ รัง พอแม่เด็กมาก็ถามยายเป็นภาษาแขก
แม่เด็กก็ใจร้อนก็บอกยายไปว่า ถ้าไม่ดกี เ็ ลิกจ้าง “หาแนนนีท่ ่ี
เป็นพยาบาลดีกว่า” แม่เด็กกับยายก็พดู แบบไม่เกรงใจหนูเลย
พอเขาพูดจบแล้วหนูกพ็ ดู ไปว่า “ไม่มใี ครดีพร้อมไปทุกอย่าง
หรอกนะ คนเราทุกคนต่างก็ต้ังใจทำ�หน้าที่ของตัวเองให้ดี
ทีส่ ดุ ถ้าคิดว่าฉันไม่ดพี อก็ไปจ้างพยาบาลสิ” เขาก็มองหน้ากัน
แล้วยายก็บอกแม่เด็กว่าเลิกพูด เพราะชาวพุทธถ้าฝึกสมาธิ
มาก็จะฟังรู้เรื่อง ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไร และเรียกว่าอะไร
ในทางธรรมเจ้าค่ะ
หนูไม่ค่อยจะเข้าใจเรื่องกรรมเท่าไหร่เจ้าค่ะ ก่อน
หนูจะมาเป็นออร์แพร์ที่อเมริกา ก็สวดมนต์แล้วอธิษฐาน
ให้ฝันเห็นครอบครัวที่จะได้ไปอยู่ด้วย กำ�หนดพุทโธนอน
ก็ฝันเห็นจริงๆ ชัดเจนมาก หนูก็รอแต่ไม่มีติดต่อมาเลย
ก็ ได้ ไปอยู่ ที่ มิ ชิ แ กน ๒ เดื อ นแล้ ว ครอบครั ว นั้ นก็ รี แม็ ต
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หนูก็ ม าอยู ่ บ ้ า นที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ รอครอบครั ว ใหม่ แล้ ว ก็ มี
ครอบครัวจากแคลิฟอร์เนียติดต่อมา เขามีท่าทีชอบหนูมาก
จนซื้อตั๋วให้บินจากมิชิแกนมาที่แคลิฟอร์เนีย พอมาเจอก็จ�ำ
พ่อเด็กและตัวเบบีไ้ ด้ เหมือนในฝันเลย ก็ได้อยูก่ บั ครอบครัว
นี้จ นจบโครงการออร์ แพร์ ที่ ห นู ได้ ค รอบครั ว ที่ มิ ชิ แ กน
เพราะช่วงที่รอครอบครัวที่เมืองไทยนั้น เบบี้ที่แคลิยังไม่
คลอดเลยเจ้าค่ะ (อันนีฝ้ นั และเป็นจริง) ส่วนใหญ่เวลาฝันเห็น
อะไรมักจะเป็นจริง ผลกรรมอะไรที่ส่งผลให้หนูรู้ออกมาใน
รูปของความเป็นจริงประจ�ำเจ้าค่ะ แต่บางอย่างก็ไม่อยากให้
เกิดขึ้นจริง เช่น ฝันเห็นถูกปล�้ำจนท้อง ก็คิดจะฆ่าเด็ก และ
พ่อเด็กให้ตาย แต่สักพักก็บอกตัวเองว่า บาปนะไม่มีพรหม
วิหาร ๔ นะ ก็เลิกคิด จากนัน้ ก็เห็นภพชาติในอดีต
๔. ตอนอายุ ๑๗-๑๘ ปี เคยไปปฏิ บั ติ ธ รรมที่
วัดอัมพวันประมาณ ๗ วัน ยุบหนอพองหนอทุกวัน แต่
ไม่ ถ นั ด ก็ เ ลยมากำ�หนดพุ ท โธแทน แล้ ว ก็ นั่ ง สมาธิ จ น
ลมหายใจหายไป ไม่ เจ็ บ ปวดร่ า งกายเลย เห็ นตั ว เอง
นั่ ง ขั ด สมาธิ ห ลั บ ตา มั น สว่ า งไปหมดเลย หลั บ ตาแต่
สามารถมองเห็นได้หมด ทะลุไปหมดเลย สามารถมอง
ไปได้รอบทิศทาง เห็นผู้หญิงวัยกลางคนห่มขาวเดินมาหา
เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นแม่ในอดีตชาติ แม่ก็มาลูบหัวเบาๆ ๓
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ครัง้ แล้วพูดว่าตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรมให้สำ�เร็จนะลูก หนูสงสัยว่า
ทำ�ไมถึงกำ�หนดรูไ้ ด้เอง ทำ�ไมหนูไม่โต้ตอบใดๆ เลย รูแ้ ต่วา่ มี
สติ มันรู้ของมันเอง ไม่มีตื่นเต้นหรือกลัวแต่อย่างใด มันอยู่
เฉยๆ รู้และรับรู้ แต่วางเฉยหมดทุกอย่าง อาการแบบนี้คือ
สมาธิขั้นไหนเจ้าคะ ทำ�ถูกไหมเจ้าคะ ขอความเมตตาด้วย
เจ้าค่ะ หลายคนเค้าว่าหนูเพี้ยนเจ้าค่ะ
๕. พอวันสุดท้ายจะกลับบ้านก็นอนฝันไปว่า มีพระถือ
หนังสือมาให้ ๒ เล่ม คือสติปัฏฐาน ๔ กับ มานุสติ ท่านยิ้ม
แย้มแบบดีใจหน้าชืน่ ตาบาน ท่านเรียกหนู โยมน้องสาว ท่าน
พูดว่าดีใจที่เราได้มีโอกาสพบเจอกันอีกโยมน้อง หลวงพี่เอา
หนังสือธรรมะมาให้อา่ น ๒ เล่ม จะได้เอาไปปฏิบตั ใิ นอนาคต
ตื่นนอนมาก็ไปเดินดูรอบๆ วัด ก็เจอพระในฝันจริงๆ ท่าน
รับแขกอยูก่ ค็ ดิ ว่าจะไม่รอท่าน ท่านก็รบี เรียกว่า โยมน้องสาว
รอหลวงพี่ (ท่านก็พอๆ กับหลวงพ่อจรัญ ส่วนหนู ๑๗-๑๘ ปี
เองค่ะ) ก่อนถึง ๒ ครั้ง ญาติโยมหันมามองขวับทันที พอ
รับแขกเสร็จท่านก็ให้นั่งรอแล้วเข้าไปหยิบหนังสือธรรมะ
๒ เล่ม แบบในฝันเลย ท่านบอกว่าดีใจที่ได้พบเจอโยมน้อง
สาวอีก ส่วนหนูพอจิตนิง่ ก็เลยรู้ว่าเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อน
รู้ความเป็นมาน�้ำตาร่วงเลยค่ะ ถือว่าระลึกชาติได้หรือเปล่า
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๖. ก่อนนอนหนูพุทโธนอนจนหลับ ตั้งแต่เด็กจนอายุ
๓๐ ปีค่ะ แต่พออายุ ๓๑ ปี ป้าที่วัดก็สอนให้นั่งหลับตา
แล้วกำ�หนดดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ป้าบอก
หนูว่าเป็นวิชากรรมกร ให้หนูฝึกทุกวันและให้ดูลมจนนอน
หลับ ว่างเมื่อไหร่ให้ดูลมทันที ทำ�การทำ�งานอะไรก็ไม่ค่อย
จะเหน็ดเหนื่อย มีความสุข มันไม่ค่อยไปถือสาใครเขา นอน
หลับก็สนิท จนไม่รับรู้อะไรเลย ไม่ร้อนไม่หนาวไม่ฝัน เงียบ
สนิทไปหมด พอจิตมันนิ่ง ก็เบากายเบาใจเหมือนไม่มีตัวตน
เลยค่ะ ในทางธรรมเขาเรียกว่าอะไรคะ
๗. หนูชอบสวดพระไตรปิฎกเป็นประจำ�ก่อนนอน
มี อ ยู่ วั น หนึ่ ง ไม่ ได้ ส วดก็ น อนดู ล มจนหลั บ ไป ก็ ได้ ยิ น ใคร
ไม่รมู้ าสวดพระไตรปิฎก หนูได้ยนิ ก็สวดไปด้วยกับเขา แต่พอ
สักพักก็เห็นตัวเองนอนหลับอยู่บนเตียงนอน ก็บอกตัวเอง
ว่าอะไรกันนี่ ตื่นๆ ลุก ก็ตื่นนอนมาตี ๒ แล้วก็กลับไปนอน
ต่อ พอหลับปุ๊บก็ได้ยินอีก ก็บอกว่าจะนอนไม่สวดด้วยแล้ว
นะ เวลานอน ไม่ใช่เวลามาสวดมนต์ เสียงก็หายไป สรุปใคร
มาสวดมนต์ให้หนูฟังค่ะ ทำ�ไมถึงได้ยินด้วยคะ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
จริงๆ หนูมีคำ�ถามอยากกราบเรียนถามมากกว่านี้ค่ะ
อยากถามเกี่ยวกับความรู้พิเศษอย่างอื่นด้วย อยากโทรถาม
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และปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยค่ะ อยากถามเรื่องราว
และประสบการณ์สมัยเด็กๆ ที่แปลกๆ ด้วยค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) ตามที่บอกเล่าไปเป็นเพราะจิตเข้าถึงสัจธรรม
ลึกๆ ว่า แท้จริงแล้ว ความเจ็บปวดมิได้อยู่ที่ร่างกาย ตามที่
คนเกือบทั้งโลก รู้ เห็น เข้าใจกัน แต่ความเจ็บปวดเกิดขึ้น
ด้วยจิตขาดสติ แล้วไปรับเอาสิง่ กระทบไม่ดที างร่างกาย เข้า
มาปรุงเป็นอารมณ์เจ็บปวดให้เกิดขึน้ กับจิต ผูใ้ ดมีสติกล้าแข็ง
ระลึกได้ทนั สิง่ กระทบทีไ่ ม่ดี (เจ็บปวด) แล้วเห็นว่าสิง่ กระทบ
ดับไปตามกฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) สิ่งกระทบ
ย่อมไม่ใช่ตัวตนแท้จริง จิตจึงไม่รับเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเข้า
ปรุงอารมณ์ ความเจ็บปวดจึงไม่เกิดขึ้น ผู้ใดเข้าถึง (บรรลุ)
สภาวธรรมเช่นนีไ้ ด้ เรียกผูน้ นั้ ว่า มีจติ เกิดปัญญาเห็นถูกตรง
ตามความเป็นจริงแท้
(๒) เป็นเพราะจิตไม่รับเอาสิ่งกระทบที่ไม่ใช่ตัวตน
(อนัตตา) มาปรุงอารมณ์ จึงไม่เจ็บปวด ที่เป็นเช่นนี้เป็น
เพราะจิตมีสติ และมีปัญญาเห็นถูกตามธรรมเกิดขึ้นกับ
ผู้ถามปัญหา สาธุ ผู้ใดรักษาสภาวธรรมในดวงจิตให้มีสติ
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และปัญญาเห็นถูกตามธรรมได้แล้ว คำ�ว่า “ธรรมย่อมคุ้ม
รักษาผู้ประพฤติธรรม” ย่อมเกิดเป็นความจริงกับผู้นั้น
(๓) ผู้ใดพัฒนาจิตจนเข้าถึงปัญญาสูงสุดระดับโลกิยะ
จิตของผู้นั้นย่อมเกิดปัญญาหรือความรู้แตกฉาน ดังในกรณี
ที่ ผู้ ถ ามปั ญ หาบอกเล่าไป เป็นปัญญาแตกฉานในภาษา
(นิรุตติปฏิสัมภิทา) คือสามารถฟังภาษาอื่นรู้เรื่อง ฟังรู้เรื่อง
แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานพูดคุยกัน ฟังรู้เรื่องที่เทวดาพูดคุย
กัน ฟังรู้เรื่องที่เปรตพูดคุยกัน ฯลฯ
อนึ่ง การรู้ เห็น เข้าใจ ในเหตุการณ์ล่วงหน้า เรียกว่า
อนาคตังสญาณ ซึง่ เป็นโลกิยญาณชนิดหนึง่ ดังตัวอย่างของ
พระโพธิสัตว์ (เจ้าชายสิทธัตถะ) ก่อนตรัสรู้ ได้นำ�จิตเข้าถึง
อนาคตังสญาณ ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจากจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ
ระดับฌาน ความรู้เช่นนี้ไม่สามารถนำ�พาชีวิตไปสู่ความ
พ้นทุกข์ได้ และในยามสุดท้ายของราตรี พระโพธิสัตว์ได้
บำ�เพ็ญเพียรจนจิตเข้าถึงอาสวักขยญาณ จึงตรัสรู้ได้
ย้อนกลับมาถึงปัญหาที่ผู้ถามปรารถนาจะรู้ คือจิต
ของผู้ถามปัญหา เข้าถึงความรู้สูงสุดที่ยังข้องอยู่กับโลก
(โลกิยญาณ) ความรู้เช่นนี้เรียกว่า อนาคตังสญาณ ฉะนั้น
จงมีสติระมัดระวังการถูกข่มขืนจนได้เด็กโดยไม่ปรารถนา
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(๔) ผู้ที่สามารถสื่อสารกับอมนุษย์ได้ ต้องพัฒนา
จิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับ
ฌาน แล้วต้องถอนจิตออกจากความทรงฌาน ความรู้ เห็น
เข้าใจ ตามที่บอกเล่าไปจึงจะเกิดขึ้นได้ แต่การรู้เห็นด้วย
ตาทิพย์ ไม่สามารถนำ�พาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ ฉะนั้น
ผู้รู้จึงไม่เอาจิตเข้าไปผูกติดเป็นทาส ของสิ่งที่ยังเป็นสมมุติ
ดังที่ผู้ถามปัญหาบอกเล่าไป
(๕) สติปัฏฐาน ๔ เป็นอุบายพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
เห็นแจ้ง ผู้ใดพัฒนาจิตจนเข้าถึงได้แล้ว โอกาสนำ�พาชีวิต
ไปสูค่ วามพ้นทุกข์ (นิพพาน) จึงจะเกิดขึน้ ได้ ส่วนการระลึกชาติ
หนหลังได้ เป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่เข้าฌานได้แต่ยัง
มีสภาวธรรมในดวงจิตเป็นปุถุชนอยู่ ฉะนั้นผู้ไม่ประมาท
จึงนิยมพัฒนาจิตให้พ้นไปจากความไม่รู้จริงแท้เช่นนี้
(๖) คนที่ไม่เอาเรื่องของคนอื่น เข้ามามีอำ�นาจเหนือ
ใจตัวเอง เรียกว่า เป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ)
(๗) บทสวดมนต์มิได้มีไว้สำ�หรับมนุษย์สวดเท่านั้น
เทวดายังสามารถสวดมนต์ได้ ดังตัวอย่างของท้าวเวสสุวรรณ
ได้นำ�เอา อาฏานาฏิยปริตร มาบอกพระพุทธเจ้า เพือ่ ให้ภกิ ษุ
สาวกผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในราวป่า พ้นไปจากการถูกเทวดา
หลอกหลอน
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สรุปที่ถามมาทั้งหมด ผู้ถามปัญหายังมีจิตไม่รู้จริง
ฉะนั้น พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ จนเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้
เมื่อใด ย่อมเข้าถึงปัญญาเห็นถูกตามธรรม ตามปัจฉิมวาจา
ของพระพุทธโคดมที่ว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไป
เป็นธรรมดา พวกเธอทั้งหลาย จงทำ�ความไม่ประมาทให้
ถึงพร้อมเถิด”

๓๕. ตอบปัญหาให้หนูหน่อยค่ะ
คำ�ถาม
กราบสวัสดีค่ะ อาจารย์ดร.สนอง วรอุไร
หนู เป็ นคนหนึ่ ง ที่ เป็ น ผู้ ติ ด ตามผลงานหนั ง สื อ ของ
อาจารย์ เรือ่ งทาง สายเอก, ยิง่ กว่าสุขเมือ่ จิตเป็นอิสระ และ
ตายแล้วฟื้นตื่นมาเล่า ซึ่งทำ�ให้หนูได้ปัญญาทางธรรมและ
ทางโลกเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหนูจะขอติดตามหนังสือเรื่องอื่นๆ
ของอาจารย์ต่อไปอีกเรื่อยๆ ค่ะ แต่ตอนนี้หนูจะขอความ
กรุณาของอาจารย์ช่วยตอบปัญหาให้หนูหน่อยนะคะ ดังนี้
๑. ผู้สะสมความหลงไว้มากในชาตินี้ ตายไปจะต้องไป
เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมคะ อะไรคือความหลงคะ? ขอให้
อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ทราบด้วยค่ะ
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๒. หนู เคยอ่ า นพุ ท ธพจน์ ไว้ ว่ า “การให้ ท านเป็ น
ผู้ไม่มีความหวังในทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลของทานแล้ว
ให้ทาน” หมายความว่าอย่างไรหรือคะ?
๓. เวลาหนูอธิษฐานจิตหลังจากที่หนูทำ�ทาน ว่าขอ
ให้บุญนี้เป็นปัจจัย ให้หนูได้ไปสู่สุคติภูมิ อธิษฐานอย่างนี้
เป็นการมีจิตผูกพันในผลของทานหรือเปล่าค่ะ ถ้าใช่หนู
ควรจะอธิ ษ ฐานใหม่ ว่ า อย่ า งไรคะ เพื่ อ ไม่ ให้ มี จิ ต ผู ก พั น
ในผลของทาน?
๔. หนูเคยทำ�แท้งเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วค่ะอาจารย์ หนู
อยากทราบว่าเราจะทำ�บุญ สร้างกุศลอย่างไรคะ ที่จะช่วย
ปรั บ เปลี่ ย นภพภู มิ ข องลู ก จากสั ม ภเวสี เป็ น ภพภู มิ ข อง
เทพเทวาค่ะ?
๕. กลางดึกคืนหนึ่งหนูตื่นขึ้นมา หนูเห็นนิมิตอวัยวะ
เพศของสุนัขเพศเมีย ลอยเข้ามาที่อวัยวะเพศของหนูถึง
๓ ครั้ง นิมิตนี้หมายถึงหนูจะต้องไปเกิดเป็นสุนัขเพศเมีย
ใช่ไหมคะ? แล้วถ้าใช่หนูจะสร้างกุศลอย่างไรเพือ่ ปิดอบายภูมิ
และปรับเปลี่ยนภพภูมิเป็นสุคติภูมิคะ? หนูยังพอมีโอกาส
อยู่ใช่ไหมคะ?
๖. บ่อยครั้งที่หนูได้รับกระแสเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็ นกระแสเมตตาที่ แรงมาก หนู อ ยากทราบว่ า เป็ น สิ่ ง
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ศักดิส์ ทิ ธิพ์ ระองค์ใดทีท่ า่ นเมตตาหนู ไม่ทราบว่า อาจารย์พอ
จะกรุณาบอกหนูหน่อยได้ไหมคะ? เพื่อที่หนูจะได้ระลึกรู้
คุณท่านถูกพระองค์ และจะได้คลายข้อสงสัยในใจนะค่ะ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทใี่ ห้ความเมตตาและกรุณา
มาตอบปัญหาให้กับหนู
ขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีอายุมั่นขวัญ
ยืน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกศิษย์นานๆ นะคะ

คำ�ตอบ
(๑) ใช่ครับ ความหลง (โมหะ) คือความไม่รู้ตาม
ความเป็นจริงแท้ ที่เรียกว่า อวิชชา ตัวอย่างเช่น ไม่รู้ว่า
สรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้ว มีความดับไป (อนัตตา) เป็นธรรมดา
หรือ โลกธรรม ๘ (มีลาภ-มีเสื่อมลาภ, มียศ-มีเสื่อมยศ,
มีสรรเสริญ-มีนนิ ทา และมีสุข-มีทุกข์) ใครผู้ใดเอาจิตเข้าไป
ผูกติดเป็นทาสของลาภ เมื่อลาภเสื่อมไปใจเป็นทุกข์ หรือ
ไม่รู้จริงในเรื่องของวัตถุ เช่น ทรัพย์เงินทองเป็นของก�ำพร้า
และเป็นสาธารณะแก่โจร แก่ไฟ แก่น�้ำ แก่พระราชา ขณะ
ยังมีชีวิตอยู่ หากทรัพย์สิน เงินทองถูกโจรขโมยลักพาไป
ถูกไฟไหม้ ถูกน�้ำพัดพาไป ทรัพย์ย่อมหายไปจากเจ้าของ
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หรือหากเจ้าของทรัพย์ทิ้งขันธ์ลาโลก (ตาย) นี้ไป ย่อม
ทิ้งทรัพย์ไว้เบื้องหลังให้คนอื่นครอบครอง อย่างนี้เรียกว่า
เป็นของกำ�พร้า ผู้มีจิตยึดติดในทรัพย์สินเงินทอง จึงเป็น
ผู้ไม่รู้จริง เรียกว่าเป็นผู้มีความหลง ตายแล้วมีโอกาสไป
เกิดเป็นเดรัจฉาน
(๒) หมายความว่ า ให้ สิ่ ง ดี ง ามแก่ ผู้ อื่ น แล้ ว ไม่
หวังผลตอบแทน หรือไม่คิดถึงผลที่จะได้ตอบกลับคืนมา
การให้ทานในลักษณะนี้ ย่อมมีผลแห่งบุญกุศล (อานิสงส์) สูง
(๓) การอธิษฐาน หมายถึง การตั้งจิตปรารถนาใน
สิ่งดีงาม ซึ่งจะมีจิตผูกพันหรือไม่ ต้องถามผู้อธิษฐานว่า
จิตยังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ให้หรือไม่ หากจิตยังจดจ่ออยู่กับสิ่ง
ที่ ให้ เรี ย กว่ า จิ ต ยั ง มี โ มหะสั่ ง สมอยู่ ภ ายใน ซึ่ ง ทำ�ให้ จิ ต
ขุ่นมัว และยิ่งไม่มีศีลคุมใจด้วยแล้ว เมื่อจิตหลุดออกจาก
ร่าง ย่อมถูกพลังของโมหะ ผลักดันให้ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ใน
ภพติรัจฉาน
(๔) ผู้ ที่ ไปเกิ ด เป็ น สั ม ภเวสี ยั ง ต้ อ งเสวยอกุ ศ ล
วิบาก จนกว่าหนี้เวรกรรมจะหมดสิ้น แล้วจึงจะมีโอกาสที่
จิตวิญญาณจะโคจรไปเกิดอยู่ในภพใหม่ ตามแรงผลักของ
กรรมที่ทำ�ไว้เป็นเหตุ การไปปรับเปลี่ยนภพภูมิของผู้อื่น
(ลูก) เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้เพราะบุคคลมีกรรมเป็น
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ของตัวเอง ผู้ใดประพฤติตนบำ�เพ็ญทานและรักษาใจให้
มี ศี ล คุ ม อยู่ ทุ ก ขณะตื่ น หรื อ ประพฤติ กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐
(เว้นทำ�ลายชีวติ เว้นจากถือเอาของทีเ่ ขามิได้ให้ เว้นประพฤติ
ผิดในกาม เว้นพูดเท็จ เว้นพูดส่อเสียด เว้นพูดคำ�หยาบ
เว้นพูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภ คอยจ้องอยากได้ของเขา ไม่คิดร้าย
เบียดเบียนเขา และเห็นชอบตามคลองธรรม) ให้ถูกตรง
ได้แล้ว โอกาสไปเกิดในภพสวรรค์ย่อมมีได้เป็นได้
(๕) ผู้ ใ ดปรารถนาปิ ด อบายภู มิ ต้ อ งพั ฒ นาจิ ต
จนเกิดปัญญาเห็นแจ้ง แล้วใช้ปัญญาเห็นแจ้ง กำ�จัดอย่าง
น้อยสังโยชน์ ๓ (สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา และสีลพั พตปรามาส)
ให้หมดไปจากใจได้เมื่อใด ผู้นั้นจึงจะปิดอบายภูมิได้ คือ
ตาย-เกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ ย่อมเข้าถึงนิพพาน และภายใน
๗ ชาตินั้นจะไม่ลงไปเกิดตํ่ากว่าภพมนุษย์ ตรงกันข้าม หาก
ยังปิดอบายภูมิไม่ได้ แต่ยังปรารถนานำ�พาชีวิตไปเกิดอยู่ใน
สุคติภพ (ภพมนุษย์ เทวโลก และพรหมโลก) ต้องทำ�เหตุให้
ตรงดังนี้
• ศีล ๕ เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์
• ทาน + ศีล หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นเหตุให้เกิด
เป็นเทวดา
• ฌาน แล้วตายในฌาน เป็นเหตุให้เกิดเป็นพรหม
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(๖) พระพุทธโคดมมิได้สอนให้พุทธบริษัท เอาชีวิต
ตนเองไปพึ่ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อื่ น ใด เพราะในธรรมวิ นั ย ของ
พุทธศาสนามีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ กว่า คือ ผูใ้ ดพัฒนาจิตตามมรรค
มีองค์ ๘ จนเข้าถึงสภาวธรรมเป็นอริยบุคคล (พระโสดาบัน
พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์) ได้แล้ว ผู้นั้น
มีความศักดิ์สิทธิ์เหนือความศักดิ์สิทธิ์อื่นใดในสากลจักรวาล

๓๖. ถาม ๒ ข้อ
คำ�ถาม
กราบท่านดร.สนอง ที่เคารพค่ะ
หนูมีคำ�ถามที่ขอรบกวน ๒ ข้อนะคะ
๑. ถ้าหนูจะทำ�บุญใดๆ ให้แก่สุนัขและปลาที่เลี้ยงไว้
ที่ได้ตายไปแล้ว เขาจะได้รับไหมคะ
๒. หนูเคยช่วยนำ�นกตัวหนึ่งไปผ่าตัด เนื่องจากมัน
เป็นแผลฉกรรจ์มาก แต่ผลจากการผ่าตัดทำ�ให้มันต้องตาย
ดังนี้แล้ว หนูทำ�บาปหรือเปล่าคะ และต้องแก้ไขอย่างไร
บ้างคะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาค่ะ
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คำ�ตอบ
(๑) หากจิตวิญญาณของสุนัขหรือปลาที่ตายไปเกิด
ใหม่ สามารถมาอนุโมทนาบุญที่ผู้ถามปัญหาอุทิศให้ เขาจึง
จะได้รับผลแห่งบุญที่อุทิศ
(๒) ไม่บาปครับ เหตุเพราะมีเจตนาดีหวังจะช่วยนก
ให้พ้นจากการบาดเจ็บ แต่ที่นกต้องตายลง เป็นเพราะกรรม
ของนกเองที่ตามมาให้ผล

๓๗. สงสัยเรื่องศีล
คำ�ถาม
มีความสงสัยในเรื่องอนันทเศรษฐี (ศีลไม่ละเมิด แต่
ไม่ได้รักษาศีล)
๑. ทำ�ไมการไม่ ล ะเมิ ด ศี ล จึ ง ไม่ ต้ อ งรั ก ษาศี ล ได้
ล่ะครับ
๒. แล้วการรักษาศีลจะอยู่ที่ไหน หรือต้องไปรับกับ
พระที่วัด
๓. ผมเข้าใจตามความเห็นส่วนตัวว่า หากจะถือว่า
รักษาศีล ต้องประกอบด้วย
- เจตนา คือ ตั้งใจไม่ทำ�เพื่อการรักษาศีลข้อนั้นๆ
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รวมถึง การระลึกได้ว่ารับศีลมาแล้ว แล้วมีเจตนาที่จะรักษา
ศีลนั้นไว้
- ความเข้าใจในบทของศีล เช่น การไม่ขโมยของ
ก็เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน การไม่ดื่มสุราก็เพื่อ
ให้มีสติพิจารณาตัวเองได้โดยสมบูรณ์ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจ
ถูกต้อง หรือ ขาดตกบกพร่อง ตรงไหนไหมครับ จึงจะได้
ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีล และได้รับผลบุญจากการรักษาศีล
ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำ�ตอบ
(๑) การไม่ละเมิดศีล มิได้หมายความว่าจะต้องรักษา
ศีล หากผูใ้ ดมีศลี ทีบ่ ริสทุ ธิค์ มุ ใจอยูท่ กุ ขณะตืน่ ผูน้ นั้ ไม่จำ�เป็น
ต้องรักษาศีล
(๒) ผู้ใดยังต้องรักษาศีล แสดงว่าผู้นั้นยังมีกำ�ลัง
ของสติอ่อน จึงจำ�เป็นต้องรักษาศีลให้อยู่ครบ และไม่ให้
มีมลทินปนเปื้อน ตรงกันข้าม ผู้ใดมีกำ�ลังของสติกล้าแข็ง
อยูก่ บั จิตทุกขณะตืน่ ผูน้ นั้ ย่อมมีศลี คุมจิต และไม่จำ�เป็นต้อง
ไปสมาทานศีลมาจากผู้อื่น
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(๓) เข้าใจถูกตามความเห็นของผู้ถามปัญหา แต่ผู้
มีปัญญาเห็นถูกตามธรรม ทำ�ใจให้มีศีลคุมอยู่ทุกขณะตื่น
แล้วไม่จำ�เป็นต้องรักษาศีล
* การไม่ ลั ก ขโมยของ ต้ อ งรวมถึ ง การไม่ ถื อ เอา
สิง่ ของใดๆ ทีม่ เี จ้าของครอบครอง มาเป็นของตนโดยยังมิได้
รับอนุญาต อาทิ : ใช้โทรศัพท์ของราชการหรือองค์กรมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว ถือว่าเป็นการละเมิดศีลข้อ ๒
* ส่วนเรื่องการดื่มสุรา แม้จะไม่ดื่มทางปาก แต่ยัง
บริโภควัตถุใด ทีม่ สี ารแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบหรือมีใจ
อยากบริโภค ถือว่ายังมีจิตเป็นทาสของสุรา หากนำ�ตัวเข้า
ปฏิบัติธรรม ย่อมเข้าไม่ถึงธรรมที่ปฏิบัติ

๓๘. อธิษฐานพบลูก
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพยิ่ง
ดิฉันได้สูญเสียบุตรอันเป็นที่รักยิ่งมากว่า ๒ ปีแล้ว
บุตรของดิฉันเป็นคนที่มีความกตัญญู ใจกว้าง คนอยู่ใกล้
มีความสุข เป็นคนมองโลกในแง่บวก ดิฉันมิได้ห่วงในเรื่อง
ภพภูมิของลูกเลย เพราะมั่นใจในความกตัญญูที่ลูกมีต่อ
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บุพการีตลอดที่อยู่ด้วยกันมา และค่อนข้างมั่นใจที่ลูกจะ
อยู่ ในภพภู มิ ที่ สู ง ทุ ก วั นนี้ ดิ ฉั นจะเจริ ญ กรรมฐานทุ ก วั น ๆ
ละ ๑ ช.ม. และจะเจริญสติเสมอเท่าที่จิตจะระลึกได้ ทุกครั้ง
ที่ว่างจากงานภายนอกดิฉันจะทำ�งานภายในตลอดจนกว่า
จะหลับ (ทำ�ตามคำ�แนะนำ�ของ อ.สนอง ผู้มีความเมตตา)
และทุกๆ วันก็ได้อุทิศบุญให้กับลูกอยู่เสมอ มิได้ขาดแม้แต่
วันเดียว ดิฉนั ตัง้ ความปรารถนาในการหลุดพ้น โดยได้ตงั้ จิต
อธิษฐานจะบำ�เพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดอายุขัย ดิฉันมี
คำ�ถามอยากเรียนถามอาจารย์ ดังนี้
๑. ความคิ ด ถึ ง ลู ก (มี อ ยู่ เ สมอมิ ได้ ข าด) จั ด เป็ น
อภิ สั ง ขารมารใช่ ห รื อ ไม่ บางครั้ ง จิ ต ระลึ ก รู้ ทั นก็ ดั บ ไป
บางครั้ ง รู้ ไม่ ทั นก็ ห ดหู่ แต่ ก็ รู้ ว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ อ ยู่ ชั่ ว คราว
และความคิดถึง จะเป็นอุปสรรคในการบรรลุธรรมหรือไม่
ควรจัดการอย่างไร
๒. ดิฉันตั้งจิตอธิษฐานพบลูกอีกครั้ง เพื่อให้ได้ปฏิบัติ
ธรรมร่วมกันจนกว่าจะนิพพาน โดยการสร้างเหตุดังกล่าว
ข้างต้น ขอเรียนถามว่าจัดเป็นกิเลสหรือไม่ ขออาจารย์โปรด
ให้คำ�แนะนำ�เพื่อความสว่างของชีวิต
ขอความเมตตาจากอาจารย์ ช่วยแนะนำ�ข้อควรปฏิบตั ิ
เพื่อการดำ�เนินชีวิตเพิ่มเติมด้วยค่ะ
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ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สำ�หรับคำ�ตอบและคำ�
แนะนำ�ค่ะ และท้ายนีข้ อกราบอาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
โปรดช่วยปกปักรักษา อ.สนอง ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุ
ยืนยาวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกต่อไป
ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

คำ�ตอบ
(๑) ใช่ครับ หากปรารถนากำ�จัดอภิสังขารมารให้
หมดไปต้องพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ให้มีกำ�ลังของสติกล้า
แข็ง และพัฒนาจิต (วิปัสสนาภาวนา) ให้มีกำ�ลังของปัญญา
เห็นแจ้งกล้าแข็ง การรู้ไม่ทันในบางครั้ง นั่นคือผลที่จิตขาด
สติเป็นบางครั้งการมีจิตหดหู่ชั่วคราว หมายถึง บางขณะ
จิตรับสิ่งกระทบไม่ดีเข้าปรุงเป็นอารมณ์หดหู่ หากผู้ถาม
ปัญหาปล่อยให้กิเลสทั้งสอง (ขาดสติและมีอารมณ์หดหู่)
ยังมีอำ�นาจเหนือใจการบรรลุธรรมที่นำ�ไปสู่ความพ้นทุกข์
ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้
ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาพ้นทุกข์ ต้องพัฒนาจิตให้มีกำ�ลัง
ของสติ และปัญญาเห็นแจ้งกล้าแข็งได้แล้ว อภิสังขารมาร
ย่อมหมดไปจากใจ แล้วโอกาสนำ�พาชีวติ พ้นไปจากความทุกข์
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จึงจะเกิดขึ้น
(๒) ผู้ใดปรารถนาให้คำ�อธิษฐานเป็นจริง ผู้นั้นต้อง
สร้างมหาทาน ตั้งสัจจอธิษฐาน และต้องทำ�เหตุให้ตรง แล้ว
โอกาสทีค่ ำ�อธิษฐานจะเป็นจริง ย่อมเกิดขึน้ ได้ในวันข้างหน้า
การอธิษฐานขอพบลูก เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน
แล้วนำ�พาชีวติ ไปสูน่ พิ พาน ไม่ถอื ว่าเป็นกิเลสของปุถชุ น แต่ยงั
เป็นกิเลสของพระอริยบุคคล
ผู้ปรารถนานิพพาน ต้องประพฤติทาน ศีล ภาวนา
อยู่ทุกขณะตื่น เมื่อจิตเข้าถึงอริยผลแห่งคุณธรรมทั้งสาม
ได้เมื่อใด โอกาสที่จิตจะเข้าถึงนิพพาน ย่อมเกิดขึ้น ดังนั้น
ผู้ถามปัญหาจะสมความปรารถนาได้ ต้องพัฒนาจิตตนเอง
ให้ถูกตรงตามคำ�ชี้แนะ

๓๙. ผู้ต้องการพ้นทุกข์
คำ�ถาม
เรียนถามท่านอาจารย์ที่เคารพนับถือเป็นอย่างสูง
เนื่องด้วยดิฉันได้อ่านได้ติดตามปฏิบัติธรรมของท่าน
ดร.สนอง วรอุไร จึงเรียนถามว่า รายการต่อไปนี้โดยสรุป
สำ�หรับผูต้ อ้ งการพ้นทุกข์ทำ�ดังนี้ และมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
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โดยสังเขปอีกไหมคะ
๑. สวดมนต์ก่อนนอน ทำ�สมาธิ แผ่เมตตา
๒. ดูลมหายใจเข้าออก เมื่อว่างจากการงาน
๓. ดูจิต ดูกายเวลาทำ�งานหรือระลึกได้
๔. รักษาศีลอย่างน้อย ๕ ข้อ ให้คุมใจทุกขณะตื่น
๕. ใส่บาตรทำ�บุญเมื่อมีโอกาส
ขอคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมที่ยังตกหล่นค่ะ ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) การแผ่เมตตา ผู้แผ่เมตตาต้องพัฒนาตนเอง ให้มี
ความเมตตาเกิดขึน้ กับตัวเองได้กอ่ น แล้วจึงจะแผ่ให้ผอู้ นื่ ได้
ส่วนการสวดมนต์ ทำ�สมาธิ ถือว่าเป็นการทำ�จิต
ภาวนาซึง่ เป็นบุญใหญ่ ผูใ้ ดประพฤติได้แล้วย่อมมีบญ
ุ เกิดขึน้
กับผู้นั้น ผู้มีบุญจึงสามารถอุทิศบุญให้ผู้อื่นได้
(๒) ต้องรักษาศีล อย่างน้อยศีล ๑๐ ให้มีอยู่กับใจ
ทุกขณะตื่น
(๓) เอาจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจ เข้า - ออก ทุกครั้ง
ที่ว่างจากงาน และทุกครั้งที่นึกได้
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(๔) ใช้จิตที่ตั้งมั่นจวนแน่วแน่ (อุปจารสมาธิ) ดูจิตที่
มีมลทิน และดูกาย (ธาตุ ๔) ว่าดำ�เนินไปตามกฎไตรลักษณ์
(๕) ต้องประพฤติบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ทาน ศีล ภาวนา
ประพฤติอ่อนน้อม ช่วยเหลือคนอื่น อุทิศความดีให้คนอื่น
ยินดี (อนุโมทนา) ที่คนอื่นทำ�ความดี ฟังธรรม สั่งสอนธรรม
และทำ�ความเห็นให้ตรง) อยู่ทุกขณะตื่นที่ระลึกได้หรือนึกได้
เมื่อเกิดปัญญาห็นแจ้งแล้ว ต้องใช้ปัญญาที่พัฒนาได้
กำ�จัดสังโยค ๑๐ ให้หมดไปจากใจ แล้วโอกาสพ้นทุกข์จึงจะ
เกิดขึ้นได้

๔๐. โรคกรรม
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ
กระผมใคร่ขอกราบรบกวนเรียนปรึกษา ถึงการกระท�ำ
ของข้าพเจ้าว่า ปัจจุบันข้าพเจ้าเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
เรือ้ รัง ไปหาหมอแต่ละครัง้ จะได้โรคใหม่ๆ มาทุกครัง้ ทัง้ ๆ ที่
เลิกดื่มเหล้ามา ๑๒ ปีแล้ว ไม่สูบบุหรี่ ไม่เที่ยวกลางคืน และ
ออกก�ำลังกายทุกวันเช้า-เย็น อย่างสม�่ำเสมอมา เป็นเวลา
กว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่มีอยู่ครั้งหนึง่ กระผมได้ไปพบแพทย์

ส น ท น า ภ าษ า ธ ร ร ม

เ ล่ ม

๒๒

113

ตามนัด ปรากฏว่าได้พบพระภิกษุรปู หนึง่ ซึง่ เป็นโรคเดียวกัน
(ไวรัสตับอักเสบ) และได้สนทนากับท่าน และมีอยู่ตอนหนึ่ง
ท่านได้ทักว่า “ดูจากหน้าตาของโยมแล้วดูสดใสมาก ไม่น่า
เชื่อว่าจะขี้โรคอย่างนี้ แสดงว่าโยมไม่ได้เป็นโรคอันเกิดจาก
ทางกาย แต่เป็นโรคอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรต่างหาก”
และบุคคลอื่นที่พบเห็นก็จะทักอย่างนี้ทุกครั้งไป สิ่งที่ผม
ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้คือ
๑. ทุกวันเสาร์ (เนื่องจากเป็นวันหยุด และกระทำ�ได้
ตามกำ�ลังทรัพย์) ผมจะไปทำ�บุญใส่บาตร โดยอธิษฐาน
ให้เทวดาผูป้ กปักรักษาตัวผม และเจ้ากรรมนายเวรไปพร้อม
กันเลย (ทำ�เป็นชุดแรก)
๒. ชุดที่ ๒ จะทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตนเอง เพื่อ
เป็นการแก้เคล็ด (คิดเอง) และก่อนนอนผมจะทำ�วัตรเย็น
ต่อด้วยสวดพาหุงมหากา คาถาชินบัญชร และแผ่เมตตาโดย
อุทศิ บุญกุศลจากการเจริญภาวนา ให้แก่เทวดาผูป้ กปักรักษา
ตัวเอง และเจ้ากรรมนายเวรพร้อมขอขมาไปด้วย เสร็จแล้ว
จะสวดบทสรรเสริญหลวงปูช่ วี กโกมารภัจจ์อกี ๒ บท พร้อม
อธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ตื่นนอนก็จะทำ�วัตรเช้า และปฏิบัติ (สวด) เหมือนทำ�วัตรเย็นทุกวัน แต่กระผม
ไม่ได้นั่งสมาธิ เนื่องจากพยายามมาหลายปีแล้วไม่สำ�เร็จ
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อาจจะเนื่องมาจากเป็นโรคปลายประสาทอักเสบ ด้วยนั่ง
ได้ไม่เกิน ๑๐ นาทีก็จะมีอาการเหน็บชา ทำ�ให้สมาธิกระเจิง
ทุกครั้ง
สิง่ ทีอ่ ยากกราบเรียนท่านอาจารย์คอื สิง่ ทีพ่ ระท่านพูด
นัน้ หมายความว่าอย่างไรครับ และหากเป็นจริงจะมีวธิ แี ก้ไข
อย่างไรครับ และสิ่งที่ผมปฏิบัติมานั้นถูกต้องหรือไม่ครับ
ถ้าไม่ถูกต้อง รบกวนท่านอาจารย์ช่วยโปรดกรุณาชี้แนะ
ทางออกทีถ่ กู ต้องด้วยครับ เนือ่ งจากกระผมไม่คอ่ ยมีความรู้
ทางนี้มากนัก แต่จิต และสมาธิไม่เคยเครียด หรือกังวลกับ
โรคภัยไข้เจ็บแม้แต่นอ้ ยครับ และขอกราบขอบพระคุณท่าน
อาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

คำ�ตอบ
คนในยุคปัจจุบัน เจ็บป่วย (อาพาธ) ด้วยเหตุสี่อย่าง
		
๑. ออกก�ำลังกายไม่สม�่ำเสมอ
		
๒. เพียรมาก นอนน้อย
		
๓. ฤดูกาลเปลี่ยน
		
๔. โรคกรรม
โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ กิดจาก ๑. - ๓. บำ�บัดรักษาให้หายได้งา่ ย
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ด้วยการปรับเหตุให้ตรงกันข้าม ส่วนโรคกรรมหรือโรคทีเ่ กิด
จากการทำ�เหตุเบียดเบียนจะหมดไปได้ ต้องชดใช้หนี้เวร
กรรมไปเรื่อยๆ จนกว่าเจ้ากรรมนายเวรจะเลิกผูกพยาบาท
ดังนั้น สิ่งที่พระพูดนั้นหมายความว่า ผู้ถามปัญหา
เป็นโรคกรรมที่เกิดจากการเบียดเบียน แล้วผลของกรรม
เบียดเบียนได้ถกู เก็บบันทึกไว้ในดวงจิต เมือ่ กรรมเบียดเบียน
ให้ผล อกุศลวิบากคือ การเจ็บป่วยจึงเป็นผลให้ผู้ทำ�กรรม
ต้องได้รับ
วิธีแก้ไขโรคกรรมทำ�ดังนี้
๑. ชดใช้หนี้เวรกรรมไปจนกว่าจะหมดหนี้ คือ เจ้า
กรรมนายเวรเลิกจองเวร
๒. ทำ�บุญใหญ่ (ปฏิบัติธรรม) ด้วยการสวดมนต์
ก่อนนอน หลังสวดมนต์เจริญอานาปานสติ เมื่อทั้งสอง
กิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ที่
ทำ�ให้ผู้ถามปัญหาต้องเจ็บป่วย หากทำ�ได้ดังนี้ถือว่าถูกต้อง
แต่วิธีที่ดีที่สุด ผู้ถามปัญหาควรนำ�ตัวเองเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมกับผูอ้ นื่ แล้วขอความเมตตาจากผูเ้ ข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรม
อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้า กรรมนายเวรของผู้ถามปัญหา วิธีนี้
ทำ�ให้ ห นี้ เวรกรรมหมดไปได้ เร็ ว อนึ่ ง การปฏิ บั ติ ธ รรม
ไม่จำ�เป็นต้องนั่งเสมอไป สามารถปฏิบัติได้ในทุกอิริยาบถ
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(ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม พูด ฟัง ฯลฯ) ที่เหมาะสมกับ
อัตภาพของผู้ถามปัญหา

๔๑. จำ�เป็นหรือไม่
คำ�ถาม
กราบเรียน อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
- เรื่ อ งการจุ ด ธู ป -เที ย นในการสวดมนต์ นั่ ง สมาธิ
มีความจำ�เป็นหรือไม่ แล้วให้ผลอย่างไร
- การแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล ต้องบอกชื่อคนที่เรา
จะให้ด้วยหรือเปล่าครับ หรือแค่กล่าวว่าให้ บิดามารดา
ญาติพน่ี อ้ ง ฯลฯ
แค่นี้พ่อแม่ และญาติพี่น้อง รวมถึงคนอื่นๆ จะได้รับ
หรือไม่ครับ ขอบคุณอาจารย์สำ�หรับคำ�แนะนำ�
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

คำ�ตอบ
การจุดธูป-เทียนในการสวดมนต์นั่งสมาธิ ไม่มีความ
จำ�เป็น เมื่อจุดธูปเทียนแล้ว ยังเป็นมลพิษกับร่างกายของผู้
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ที่หายใจเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปอีกด้วย ผู้ถามปัญหา
ต้องระบุชื่อของคนที่ประสงค์จะอุทิศบุญให้ หากกล่าวว่า
อุทิศบุญให้บิดามารดาญาติพี่น้อง คนที่มิได้เป็นบิดามารดา
ญาติพี่น้องจะไม่มีสิทธิ์มารับบุญกุศล ที่มีผู้อุทิศให้ได้

๔๒. อาชีพตุลาการ
คำ�ถาม
กราบเรียนถามท่าน ดร.สนอง เกี่ยวกับผู้พิพากษา
ครับ
กราบสวัสดีท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
ครั บ ผมมี คำ�ถามที่ อ ยากกราบเรี ย นถามท่ า นอาจารย์
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพผู้พิพากษา และอัยการครับ
สืบเนื่องจากผมได้ฟังคำ�บรรยายธรรมท่านอาจารย์ที่ว่า มี
ผูพ้ พิ ากษาคนหนึง่ ทีต่ ายแล้วฟืน้ ปรากฏว่าตอนทีต่ ายไปนัน้
ไปพบเจอผูพ้ พิ ากษา อัยการ ทีร่ จู้ กั หลายคนอยูใ่ นนรก ทำ�ให้
ผมเกิดความสงสัยว่า
๑. ที่คนเหล่านั้นลงนรก เป็นเพราะกรรมส่วนอื่นๆ
ของเขาทีไ่ ม่เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ พู้ พิ ากษา หรืออัยการ
หรือเปล่าครับ
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๒. อาชีพผู้พิพากษา และอัยการนั้น แม้ว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริต ทำ�หน้าที่โดยปราศจากอคติ ๔ ตัดสิน
คดีความไปตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายระวางโทษให้
ประหารชี วิ ต จำ�คุ ก ปรั บ ยึ ด ทรั พ ย์ ขั บ ไล่ ก็ ตั ด สิ น ไป
ตามนั้น เช่นนี้ จะถือว่าเป็นบาปหรือไม่ครับ การที่มีบุคคล
หลายคนอ้างว่า ที่สั่งฟ้องหรือตัดสินไปนั้นเป็นเพราะหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายมา ทำ�เพื่อความยุติธรรม ทำ�เพื่อความ
สงบสุขของสังคม ฯลฯ ข้ออ้างเช่นนี้รับฟังได้หรือเปล่าครับ
๓. หากในข้อที่ ๑. นั้น เป็นบาป ผมมีคำ�ถามต่อไป
ครับว่าคนที่ทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งเป็นฝ่ายเบื้อง
หลัง (เป็นผู้พิพากษาแต่ไม่ได้มีหน้าที่ตัดสิน โดยทำ�หน้าที่
ยกร่างคำ�พิพากษาให้กับองค์คณะ ช่วยค้นข้อกฎหมาย และ
คำ�พิพากษาศาลฎีกา) จะเป็นบาปด้วยหรือไม่ครับ
ผมทราบดี ค รับว่าคำ�ถามนี้ มีผลกระทบมหาศาล
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพนี้ รวมทั้งต่อสังคมด้วย แต่ผมเอง
ก็ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ คำ�ถามนี้ ก่ อ นที่ จ ะมาเรี ย นถามท่ า น
อาจารย์ ผมได้พยายามศึกษาคนทีใ่ ห้คำ�ตอบในเรือ่ งนีไ้ ว้ เช่น
ท่านพุทธทาส (หนังสือคู่มือมนุษย์ บรรยายครั้งที่ ๑๐)
จากญาติของคุณพ่อทีไ่ ด้ศกึ ษาธรรมะซึง่ อดีตเคยเป็นอัยการ
ฯลฯ ทุ กท่านให้คำ�ตอบทำ�นองเดียวกันว่า หากทำ�ด้วย
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ด้วยความสุจริต ปฏิบัติไปตามหน้าที่นั้น “ไม่บาป” แต่
กระนั้นผมก็ยังไม่หายเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้ ไม่ใช่มา
จากเฉพาะจากคำ�บรรยายธรรมจากท่านอาจารย์อย่างเดียว
นะครับ แต่ผมเคยอ่านเรื่องพระสารีบุตรกับโจรเคราแดง
ที่ว่า โจรเคราแดงประหารชีวิตคนตามคำ�สั่งของพระราชา
ความจริงแล้วเป็นบาป แต่พระสารีบุตรก็ตั้งใจว่า “เราจัก
ลวงบุรุษผู้นี้” ไปโปรดโจรเคราแดง ทำ�ให้ความกังวลของ
โจรเคราแดงหมดไป ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม
ทำ�ให้ ผ มคิ ด ว่ า การที่ ห ลายคนบอกว่ า การทำ�อาชี พ ผู้
พิพากษาหรืออัยการนี้ไม่บาป จะเป็นเหมือนเรื่องพระสารี
บุตรกับโจรเคราแดงหรือไม่ครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำ�ตอบ
(๑) มนุษย์ผู้ใด เทวดาองค์ใด รวมถึงสัตว์เดรัจฉาน
ตัวใด หากประพฤติทุศีล ตายแล้วอกุศลกรรมมีโอกาส
ผลักดันจิตวิญญาณ ให้โคจรไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในภพนรกได้
ดังนั้นผู้ใดเอาจิตกลับมาดูตัวเอง ย่อมเห็นพฤติกรรม
(คิด พูด ทำ�) ของตนว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
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มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกพัฒนาความรู้ (ปัญญา) เพียง
สองขั้นต้นคือ สุตมยปัญญาและจินตามยปัญญา ความรู้
เช่นนี้ไม่สามารถรู้ เห็น เข้าใจ เรื่องที่อยู่นอกเหนือประสาท
สัมผัสได้ เช่น การทุจริตของบุคคลผู้คิดทำ�เอกสารหลักฐาน
เบื้องต้นอันเป็นเท็จได้ และหากผู้ใดเข้าร่วมในกระบวน
กรรมอันเป็นเท็จ ถือว่ามีส่วนร่วมในอกุศลนั้นด้วย
(๒) แม้ผู้พิพากษา และอัยการ จะปฏิบัติหน้าที่โดย
สุจริต ทำ�หน้าที่โดยปราศจากอคติ ๔ และตัดสินคดีความ
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่หากหลักฐานการทำ�ความผิด
นั้น ไม่ ถู ก ตรงตามความเป็นจริง เมื่อผู้พิพากษาตัดสิน
คดีความให้จำ�เลยต้องรับโทษทั้งๆ ที่จำ�เลยมิได้เป็นผู้กระทำ�
ความผิดจริง การผูกพยาบาทของผู้ถูกตัดสิน ย่อมเกิดขึ้น
ได้และหากเมือ่ ใดทีก่ รรมให้ผล ผูเ้ ข้าไปมีสว่ นร่วมในกระบวน
กรรม ยั ง ต้ อ งรั บ อกุ ศ ลวิ บ ากนั้ น ดั ง เรื่ อ งของคุ ณ หมอ
อาจินต์ บุญเกตุ ได้เขียนบอกเล่าไว้เป็นตัวอย่าง
(๓) ผู้ช่วยผู้พิพากษาที่ข้องเกี่ยวกับหลักฐานอันเป็น
เท็จ ย่อมต้องได้รับอานิสงส์บาปนั้นด้วย
ผู้ถามปัญหาได้อ้างเอาข้อเขียนที่ระบุอยู่ในหนังสือ
คู่มือมนุษย์ และได้อ้างเอาความคิดเห็นของญาติคุณพ่อ
มาเป็นกรณีศึกษา ผู้ตอบปัญหาก็จะบอกว่า พระพุทธเจ้า

ส น ท น า ภ าษ า ธ ร ร ม

เ ล่ ม

๒๒

121

โคดมผู้รู้แจ้ง และรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง (สัพพัญญู) ได้มอบ
กาลามสูตรให้กับพุทธบริษัทไว้ ๑๐ ข้อว่า อย่าปลงใจเชื่อ :
๑. ด้วยการฟังตามกันมา
๒. ด้วยการถือสืบๆ กันมา
๓. ด้วยการเล่าลือ
๔. ด้วยการอ้างตำ�ราหรือคัมภีร์
๕. ด้วยตรรก
๖. ด้วยการอนุมาน
๗. ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘. เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน
๙. เพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อ
๑๐. เพราะเขาเป็นครูของเรา
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองความไม่จริง ออกจาก
ความเป็นจริง ซึ่งผู้ใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึง
โลกิยญาณ ได้แล้ว และพัฒนาจิต (วิปสั สนาภาวนา) จนเข้าถึง
ปัญญาเห็นแจ้งได้แล้ว ย่อมรู้เห็นความจริงและความไม่จริง
ได้อย่างถูกตรง
ดังนั้น หากผู้ถามปัญหาได้พัฒนาจิตให้ถูกตรงตาม
ที่ชี้แนะมานี้ ความเคลือบแคลงสงสัยในข้อเขียนที่ระบุอยู่
ในหนังสือ คู่มือมนุษย์ ในความคิดเห็นของญาติคุณพ่อใน
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เรื่องของโจรเคราแดง ฯลฯ ย่อมหมดไปโดยปริยาย

๔๓. ปีติในระดับต่างๆ
คำ�ถาม
เรียน ดร. สนอง
ผมเริ่มปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อุปสมบท จนปัจจุบัน
เป็นฆราวาส ก็เป็นระยะเวลา ๒-๓ ปีแล้วครับ เน้นการดูจิต
แต่มกี ารเว้นช่วงเหมือนกัน เพราะกำ�ลังใจในการปฏิบตั นิ อ้ ย
ภายหลังจึงเพิม่ การฝึกเรือ่ งสมถะเข้ามาด้วย ทำ�ให้กำ�ลังใจใน
การปฏิบัติมีมากขึ้นครับ ผมมีเรื่องรบกวนถามอาจารย์ดังนี้
๑. ปีติถือว่าอยู่ในข่ายของอุปจาระสมาธิหรือไม่
๒. หากเกิดปีติ เช่น ตัวโยกคลอน ควรทำ�เช่นไร
จึงจะดีกับการปฏิบัติที่สุด
๓. หลั ง ผ่ า นปี ติ ได้ ขั้ นต่ อ ไป คื อ ปฐมฌานหรื อ
ไม่ครับ มีจุดสังเกตอย่างไร
๔. ผมเพิ่งอธิษฐานกับตนเองว่าจะถือศีลแปดเป็นนิจ
แต่เนื่องจากสติผมไม่ไวมาก จึงมีการพูดเท็จ หรือพูดจา
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ไม่เหมาะสมบ่อย การผิดคำ�อธิษฐาน ก็ทำ�ให้กำ�ลังใจถูก
ลดทอนลง อาจารย์มีคำ�แนะนำ�อย่างไรบ้างครับ
๕. ผมมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประพฤติไม่ดีนัก บางท่าน
เกินกว่าที่จะพูดจาแนะนำ�ดีๆ ควรจะตักเตือนหรือลงโทษ
อย่างไรไม่ให้ศีลด่างพร้อยครับ (โดยไม่ด่า ไม่ทำ�ให้เขาเจ็บใจ
โกรธแค้น)
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลให้อาจารย์สุขภาพ
แข็งแรงด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

คำ�ตอบ
(๑) ปี ติ หมายถึ ง ความอิ่ ม ใจ หรื อ ความดื่ ม ด�่ ำ
ในใจ ปีติเกิดได้กับจิตของคนทั่วไป เช่น ปีติเบ็ดเตล็ด
(ปกิณกเจตสิก) อันได้แก่ วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิริยะ ปีติ
และฉันทะหรือเกิดได้กบั จิตของคนทีเ่ ริม่ ปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ เป็น
วิปัสสนูปกิเลสอย่างหนึง่ หรือเกิดได้กับจิตของคนที่เข้าถึง
สมาธิระดับฌาน (รูปฌานที่ ๑, ๒) หรือเกิดได้กับจิตของ
คนที่บรรลุอริยธรรมสูงสุดแล้ว เช่น ปีติในโพชฌงค์ ๗
(สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา)
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(๒) ขณะตัวโยกคลอน ต้องกำ�หนดว่า “โยกคลอน
หนอๆๆๆๆ” ไปเรื่อยๆ จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไป
(๓) ผู้ที่พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึงความ
ตั้งมั่นเป็นสมาธิระดับ ปฐมฌาน มีสิ่งให้สังเกตได้ดังนี้ คือ
จิตมีอารมณ์ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา และนิวรณ์ ๕
(กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา)
จะไม่เกิดขึ้นขณะที่จิตทรงอยู่ในฌาน
(๔) ควรอธิษฐานว่า “จะพยายามรักษาศีล ๘ ให้มาก
เท่าที่ทำ�ได้”
(๕ ) ผู้บังคับบัญชาต้องเว้นอคติ (ชอบ ชัง หลง กลัว)
และว่ากล่าวตักเตือนลูกน้องให้ถูกตรงตามหน้าที่ โดยมี
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเท่านัน้ ทีร่ กู้ นั เพียงสองคน

อย่ามัวหลงระเริงกับสุขทางโลกีย์
ซึ่งเป็นสุขเทียมที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพง
ยามสุขก็หลงไป ยามทุกข์ก็บอกว่าเข็ด
เจ็บแล้วรู้จักจำ� . . .คิด พูด ทำ� ให้พิจารณา
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๔๔. กลัวกิ้งกือ

กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร ครับ
คือผมรักการปฏิบตั ธิ รรมครับ บางครัง้ จะหาเวลาเดิน
จงกรมบ้าง แต่ผมมีความขลาดกลัวกิง้ กือมาก แบบตัวสีแดง
ยังพอกล้าดูกล้าแตะบ้าง แต่ถ้าเป็นแบบตัวลายๆ กับพวก
กิ้งกือป่าแบบมีขนด้วยแล้วจะกลัวมาก พยายามคิดว่าเรา
กลัวอะไรมัน สรุปแบบโง่ๆ ได้ตามนี้ กลัวเพราะมันมีตัวเป็น
ปล้องๆ สีสัน ขาที่มีมากของมัน และกลิ่นด้วย แล้วจำ�พวก
ตะขาบก็ด้วย เห็นแล้วขนลุกเกรียวเลย แบบว่าขยะแขยง
สุดๆ ขลาดกว่างู ผี และเสือ แบบให้เลือกหนีฝ่าดงกิ้งกือ
มากๆ กับดงผี ผมกลั้นใจเลือกดงผีเลยว่างั้น ไม่รู้ชาติก่อน
เคยทำ�กรรมกับพวกเขาไว้หรือเปล่า เราสามารถใช้ธรรม
ข้อไหนแก้ได้บ้างครับอาจารย์

คำ�ตอบ
ความกลัวเกิดจากจิตขาดสติ และไม่รจู้ ริงในสิง่ ทีก่ ลัว
ธรรมะที่แก้ไขในเรื่องนี้ได้ ต้องพัฒนาจิตให้มีกำ�ลังของสติ
กล้าแข็ง และพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกตรงตามความเป็น
จริงได้เมื่อใด ความกลัวในสิ่งที่ถามย่อมหมดไปเป็นธรรมดา
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๔๕. ปฏิบัติธรรมที่บ้าน
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.สนอง
อยากถามถึงวิธีปฏิบัติธรรมที่เราสามารถปฏิบัติได้
ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งเราต้องทำ�งานไปด้วย และยังมีภาระ
ทางบ้ า นต้ อ งดู แ ล ยั ง ไม่ มี เวลาไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน
สถานปฏิบัติธรรม

คำ�ตอบ
การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำ�วัน สามารถทำ�ได้ที่
บ้านดังนี้
(๑) ทำ�ใจให้มีศีล ๕ คุมอยู่ทุกขณะตื่น
(๒) สวดมนต์ก่อนนอน
(๓) ปฏิบัติจิตตภาวนาหลังสวดมนต์
(๔) อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์
ผู้ทรงความรู้หาง่ายมาก ที่หายากคือผู้ทรงคุณธรรม
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๔๖. ขาดๆ หายๆ
คำ�ถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร ค่ะ
หนู เคยปฏิ บั ติ ธ รรมมาบ้ า ง เคยเข้ า หลั ก สู ต รของ
ยุวพุทธ ๖ ครั้ง ตอนออกจากหลักสูตรก็ตั้งใจจะปฏิบัติต่อ
ที่บ้าน แต่พอนานๆ ไป ไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่อง ก็ลืมๆ ไปบ้าง
ขาดสติอยู่บ่อยๆ พอคิดได้ก็ตั้งใจ และพยายามจะทำ�แต่มัน
เกิดเหตุการณ์แปลกๆ ทำ�ให้กลัว ไม่กล้าทำ�ต่อ คือพอคิดจะทำ�
สิง่ ใดทีด่ ๆี เหมือนมันมีความคิดทีจ่ ะทำ�ไม่ดแี ทรกขึน้ มาบ่อยๆ
เมื่อใดที่เห็นจิตตัวเองคิดเมตตา อยากให้คนอื่นเป็นสุขมันมี
ความคิดแทรกขึน้ มาตลอดเลยว่า เรือ่ งของคนอืน่ อย่าไปยุง่
อย่าไปช่วย มันรูส้ กึ เหมือนเป็นเงาดำ�ๆ น่ากลัวอยูใ่ นตัวเองค่ะ
หนูเลยไปวัดจะไปนัง่ สมาธิ และสวดมนต์ทวี่ ดั แทนทีบ่ า้ น แต่
พอสวดที่วัดหนูกับนึกบทสวดมนต์ไม่ค่อยออก จำ�ได้ขาดๆ
หายๆ เหมือนความจำ�เสื่อมชั่วคราวเลยค่ะ แต่พอมาสวด
ทีบ่ า้ นตัวเอง กลับสวดมนต์ได้คล่อง ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้ดหู นังสือเลย
หนูผิดปกติหรือเปล่าค่ะ มันรู้สึกใจหวั่นๆ กลัวๆ ไม่แน่ใจว่า
สิ่งที่ทำ�เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า
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รบกวนอาจารย์ช่วยเมตตาตอบคำ�ถามหนูด้วยนะคะ
กราบขอบพระคุณค่ะ..

คำ�ตอบ
ผู้ใดมีศีลและมีสัจจะคุมใจอยู่ทุกขณะตื่น เมื่อนำ�ตัว
เข้าปฏิบตั ธิ รรม โดยมีความเพียรเป็นแรงสนับสนุน ผูน้ นั้ ย่อม
เข้าถึงธรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ด้งา่ ย และหากผูใ้ ดออกจากสถานปฏิบตั ิ
ธรรมมาแล้ว ได้พัฒนาจิตให้มีกำ�ลังของพละ ๕ อยู่เสมอ
ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมไปจากธรรมที่ปฏิบัติได้
ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ บ อกเล่ า ไป เหตุ เป็ น เพราะจิ ต มี
กำ�ลังอ่อน ไม่สามารถต้านพลังอำ�นาจของมาร ดังนั้นผู้ถาม
ปัญหาควรปรับแก้ไขวิธปี ฏิบตั ใิ ห้ถกู ตรง แล้วความผิดปรกติ
ของจิตจึงจะหมดไป
คนอื่นเขาดูออกว่าใครจริงใจกับเขา
เขากินข้าวเหมือนเรา ไม่ใช่กินแกลบ
จงจริงใจและซื่อตรงกับทุกคนเสมอ
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๔๗. ผีบ้านผีเรือน
คำ�ถาม
เรียนถามอาจารย์ ดร.สนองค่ะ
เจ้าที่ ต่างจาก ผีบ้านผีเรือน อย่างไรคะ
ขอบพระคุณค่ะ

คำ�ตอบ
ภุมเทวดาเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ รี ปู นามเป็นทิพย์ และมีหน้า
ที่รักษาพื้นที่ (ดิน) เช่น พระภูมิเจ้าที่ ส่วนผีบ้านผีเรือน ใช้
เรียกจิตวิญญาณของคนทีต่ ายไปแล้ว และไปเกิดเป็นรูปนาม
ทิพย์ทอี่ ยูป่ ระจำ�บ้าน ดังนัน้ เจ้าทีแ่ ละผีบา้ นผีเรือน มีรปู นาม
ที่เป็นทิพย์เหมือนกัน มีที่อยู่ต่างกัน และแต่มีหน้าที่ต่างกัน
เมื่อใช้หัวใจฟังคนอื่น เราจะได้ยิน
มากกว่าที่เขาพูด การวางอารมณ์ ความคิด
ความเห็น ตัดสินด้วยธรรม เป็นเรื่องที่ดีที่สุด
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๔๘. เป็นไปได้หรือไม่
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร ทีเ่ คารพครับ
ผมได้หนั เข้ามาเรียนรูธ้ รรมและปฏิบตั ธิ รรม เนือ่ งด้วย
ได้พบค�ำสอนท่านอาจารย์จากทางอินเตอร์เน็ตเมื่อ ๒-๓ ปี
ก่อน เพราะในช่วงนัน้ มีความทุกข์หลายเรือ่ ง โดยเฉพาะ หนีส้ นิ
ทีเ่ ป็นอยูน่ ที้ ำ� ให้ผมเป็นทุกข์มาก แต่กย็ อมรับครับว่า น่าจะเป็น
ผลกรรมที่เราได้ท�ำไว้ในอดีต และปัจจุบันนี้ผมพอจะเข้าใจ
ในธรรมบ้าง ซึ่งเมื่อก่อนแทบจะไม่รู้อะไรเลย และเมื่อได้ฟัง
ค� ำ สอนของครู บ าอาจารย์ ทั้ ง หลาย ก็ ยิ่ ง ท� ำ ให้ ผ มมี ส ติ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ มากขึ้น และในขณะเดียวกันผมก็จะ
ปฏิบัติตนให้มีศีลคุมใจ และจะมุ่งปฏิบัติปัญญาที่ ๓ คือ
ภาวนามยปัญญา ตามที่อาจารย์ได้ย�้ำอยู่ตลอดเวลาในการ
สอน ค�ำถามผมคือ
- ผู้ มี ทุ ก ข์ อ ยู่ ใ นขณะนี้ ห รื อ รั บ กรรมอยู่ ใ นขณะนี้
จะสามารถปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมนั้น เป็นไปได้หรือ
ไม่ครับ
ท้ายนี้ผมขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ ในการ
บรรยายธรรม และสั่งสอนธรรมในทุกๆ แห่งครับ จะได้
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กราบแทบเท้าครูบาอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่ผมเคารพ
อย่างสูงครับ

คำ�ตอบ
ผู้ที่ยังเสวยอกุศลวิบาก (ทุกข์) อยู่ในปัจจุบัน หาก
ประพฤติตนให้มีศีล และมีสัจจะคุมใจให้ได้ทุกขณะตื่น แล้ว
เร่งความเพียรปฏิบตั ธิ รรม ย่อมมีโอกาสเข้าถึงธรรมทีป่ ฏิบตั ิ
ได้ นั่นคือปฏิบัติสมถภาวนาแล้ว จิตเข้าถึงความตั้งมั่นเป็น
สมาธิ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาแล้ว จิตเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง

๔๙. ทุกข์เพราะพ่อ
คำ�ถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร
ผมรบกวนถามอาจารย์เรื่องทุกข์เพราะพ่อ ตอนนี้
ผมมีความคิดที่จะทำ�ให้พ่อเลิกดื่มเหล้า เลยย้ายกลับมา
อยู่กับท่าน (ก่อนหน้านี้ผมอยู่กับแม่) โดยส่วนตัวผมเป็น
คนปฏิบัติธรรมถือศีลอยู่แล้วเลยคิดว่า ผมมาปฏิบัติธรรม
ให้ท่านเห็น ให้ท่านได้รับรู้ เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ
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เผื่อว่าการกระทำ�ของผม จะช่วยให้พ่อท่านเลิกดื่มหรือ
ลดได้ บ้ า ง แต่ ก็ ยั ง ไม่ ได้ ผ ล ผมอยากให้ พ่ อ ของผมเลิ ก
ดื่มสุรา ผมควรจะทำ�ยังไงดีครับ พ่อผมท่านจะเครียดง่าย
พอท่านเครียดแล้วก็จะดื่มจนเกินตัวครับ ผมไม่อยากทำ�
ตามคำ�แนะนำ�ที่บอกว่า ถ้าทุกข์เพราะพ่อแม่แล้ว “ให้ทำ�ใจ
หรือวางเฉย” ผมไม่อยากทำ�ใจ หรือวางเฉย เรื่องทำ�ใจ
ผมว่ามันง่ายไป เพียงแต่ผมอยากช่วยให้ท่านเลิกดื่มเหล้า
ให้ได้ อยากให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขครับเหมือน
ตอนช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา รบกวนอาจารย์แนะนำ�ทีครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง

คำ�ตอบ
การพั ฒ นาตนให้ มี ศี ล และมี ธ รรมคุ ม ใจ ซึ่ ง ผู้ เป็ น
ลูกต้องพัฒนาจิตให้มีอารมณ์สงบเย็น (เมตตา) ให้ได้ก่อน
เมื่อใดที่พ่อหันมาศรัทธาในความดีของลูก แล้วปัญหาการ
ดื่มเหล้าของพ่อจึงจะมีโอกาสหมดไปได้ ดูตัวเองให้ออกว่า
การไม่อยากทำ�ใจให้วางเฉย เป็นความเห็นที่ผิดไปจากธรรม
ของพระพุทธโคดม คนที่ยังมีความเห็นผิด ย่อมมีอุปสรรค
และปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิต ดังนั้นจะเชื่อปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธะหรือว่าจะเชื่อมาร ก็เลือกเอาตามที่ชอบเถิด
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๕๐. ท่องพุทโธ
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์สนอง วรอุไร
ตามที่ ท่ า นอาจารย์ บ รรยายในคลิ บ ทางเว็ บ ไซต์
กระผมสงสัยว่า ที่ท่านบอกให้ท่องพุทโธ พุทโธ ตลอดเวลา
ถ้าทำ�ได้จะดีคือมีสติตลอดเวลา กระผมลองทำ�ดูแล้วปัญหา
มีวา่ ถ้าท่องพุทโธแล้ว ไม่สามารถเข้าใจอย่างอืน่ ได้ เช่น ตอน
ทำ�งานถ้าท่องพุทโธ ใจก็จะจดจ่ออยู่กับพุทโธแล้วจะทำ� คิด
เรื่องงานอย่างอื่นไม่ได้ ผมควรทำ�อย่างไรครับผม

คำ�ตอบ
การเอาจิตจดจ่ออยูก่ บั คำ�ว่า “พุท-โธ” เป็นการพัฒนา
จิต (สมถภาวนา) ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ มิได้หมายความว่า
จะให้เกิดเป็นความรู้เห็นเข้าใจในสิ่งที่กำ�ลังทำ� และการ
กำ�หนด “พุท-โธ” ควรทำ�ทุกครั้งที่นึกได้ และทำ�เมื่อว่างจาก
งานภายนอกที่ทำ�ให้กับหน่วยงาน สังคม หรือครอบครัว
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๕๑. อยากรู้เรื่องกรรม
คำ�ถาม
ขอรบกวนสอบถามด้วยความเคารพ
อยากรบกวนถามดร.สนองนะครับว่า การจะทราบ
ได้ว่า ทำ�กรรมใดจะได้รับผลใด สามารถทำ�ได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

คำ�ตอบ
ผู้ ที่ สั่ ง สมบารมี ม ามาก สั่ ง สมบารมี ม ายาวนาน
สามารถรู้ผลของกรรม ที่เกิดจากการกระทำ�ไว้ในอดีตได้
ดังตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะ ที่ไปเห็นผลของกรรม
ทีส่ ง่ ม้ากัณฐกะให้ไปเกิดเป็นกัณฐกเทพบุตร อยูใ่ นสวรรค์ชนั้
ดาวดึงส์ได้ ไปเห็นผลของกรรมที่ส่งบริวารของนางวิสาขา
ให้ไปเกิดเป็นเทพบุตร-เทพธิดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้
ไปเห็นผลของกรรม ที่ส่งติสสภิกษุ ให้ไปเกิดเป็นติสสมหา
พรหม อยู่ในพรหมโลกชั้นมหาพรหมาภูมิ ฯลฯ
นอกจากนีผ้ ทู้ สี่ งั่ สมบารมีมาก สัง่ สมบารมีมายาวนาน
สามารถพัฒนาจิต (สมถภาวนา) ให้เข้าถึงอนาคตังสญาณ
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ที่สามารถหยั่งรู้กรรมที่ทำ�ในปัจจุบัน แล้วให้ผลไปเกิดเป็น
อะไรในอนาคตได้ ดั ง ตั ว อย่ า งที่ พ ระอโนมทั ส สี พุ ท ธเจ้ า
ได้พยากรณ์ชีวิตของฤษีสรทะว่า ในอนาคตข้างหน้าอีก
๑ อสงไขยกับอีก ๑๐๐,๐๐๐ กัปป์ จักได้ไปเกิดเป็น อัครสาวก
ของพระพุทธโคดมและมีชอื่ ว่า สารีบตุ ร และในครัง้ พุทธกาล
พระพุ ท ธโคดม ได้พยากรณ์ชีวิตของวัสสการพราหมณ์
นักปราชญ์แห่งกรุงราชคฤห์ว่า เมื่อตายจากมนุษย์แล้ว
จักต้องไปเกิดเป็นลิง ได้พยากรณ์ชวี ติ ของพระเจ้าสุปปพุทธะ
ว่า อีก ๗ วันข้างหน้า จะถูกธรณีสูบลงไปเกิดอยู่ในภพนรก
แล้วทั้งสองคำ�พยากรณ์ ปรากฏมีผลเป็นจริง

๕๒. อาจารย์ดุ
คำ�ถาม
กราบเรียน อ.สนอง ที่เคารพ
หนูเป็นนิสิตทันตแพทย์ค่ะ เรียนอยู่ชั้นปีที่ ๔ ตอนนี้
เพิง่ ขึน้ คลินกิ เริม่ ทำ�คนไข้ และทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องกับอารมณ์
ของอาจารย์ ซึง่ เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ทำ�ให้หนูมปี ญ
ั หา
ในการปรับตัว ทำ�ตัวไม่ถกู เมือ่ อยูต่ อ่ หน้าอาจารย์ เช่น เวลา
ที่หนูรายงานกับอาจารย์ที่ดุมากๆ จะลนมาก ไม่มีสติเลย
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พู ด ผิ ด ๆ ถู ก ๆ จนอาจารย์ โมโหมาก ไม่ ให้ ทำ�งานแล้ ว
เดินหนีไปเลย พี่ๆ บอกว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจใน
ตัวเอง ทำ�ให้ไม่กล้าลงมือทำ� ต้องถามคนอื่นตลอด หรือ
ลงมือทำ�ก็ผิดๆ ถูกๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วหนูสามารถทำ�ได้ ส่วน
เรื่องคนไข้ก็มักจะปฏิเสธการรักษากลางคัน เช่น ไม่ว่าง
มาทำ� ทำ�ให้ ต้ อ งเริ่ ม ทำ�งานใหม่ ห มด ทำ�ให้ ทุ ก ข์ ใจมาก
กลัวจะเรียนไม่จบ ท้อใจมาก ไม่อยากจะคิดแต่มันก็แวบ
เข้ามาในหัว ทำ�ให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง
หนูมพี นื้ ฐานเคยปฏิบตั ธิ รรมมาบ้าง ทัง้ เข้าค่ายปฏิบตั ิ
ธรรมที่ยุวพุทธหรือไปปฏิบัติที่อื่น หรือทำ�เองที่บ้านบ้าง
แต่ไม่ค่อยต่อเนื่อง รู้สึกว่าสิ่งที่เคยฝึกมาไม่สามารถดึงมา
ใช้ได้เลย หนูควรจะฝึกสติอย่างไรดีคะ ขอคำ�ชี้แนะจาก
อาจารย์ด้วยค่ะ
ขอกราบขอบพระคุณ อ.สนอง เป็นอย่างสูงค่ะ

คำ�ตอบ
ปัญหาที่บอกเล่าไป เกิดจากจิตมีกำ�ลังสติอ่อน ผู้ใด
ปรารถนาพ้นไปจากปัญหาดังกล่าว ต้องประพฤติตนให้มศี ลี
และมีสัจจะคุมใจให้ได้ทุกขณะตื่น แล้วสวดมนต์ก่อนนอน
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หลังสวดมนต์ต้องเจริญอานาปานสติ (พุท-โธ) แล้วอุทิศบุญ
ให้เจ้ากรรมนายเวร เมื่อใดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึง
ปัญญาเห็นถูกตามธรรมได้แล้ว ความประหม่า ความกลัว
อาจารย์ดุ ตลอดจนกลัวเรียนไม่จบ ย่อมปลาสนาการจากใจ

๕๓. ไม่อยากเกิดอีก
คำ�ถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร ค่ะ
อาจารย์ค่ะ จากที่หนูได้ทราบมาว่า “การทำ�บุญกับ
พระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ อานิสงส์มากและเร็ว” จึงมีข้อ
สงสัยในใจ ดังต่อไปนี้ค่ะ
๑. พระเข้านิโรธสมาบัติเพื่ออะไรคะ? จะทำ�ให้ได้ไป
นิพพานเร็วขึ้นหรือไม่คะ แล้วต้องเข้าบ่อยครั้งแค่ไหนคะ
๒. กัลยาณมิตรหลายคนบอกว่า ส่วนใหญ่เป็นบุญ
บารมีเก่า ทีเ่ คยสร้างและสัง่ สมไว้แล้ว อย่างหนูซงึ่ เป็นผูห้ ญิง
อยากเข้านิโรธสมาบัติบ้าง ต้องฝึก และขัดเกลาอย่างไรคะ
หนูอยากทำ�ให้ชาตินี้ ไม่เสียชาติเกิด ที่ได้มาพบพระพุทธ
ศาสนา และได้มาพบกัลยาณมิตรอย่าง อ.ดร.สนอง และ
ครูบาอาจารย์ทางธรรมหลายท่าน หนูว่าหนูโชคดีมากๆ
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จึ ง อยากจะเก็ บ เกี่ ย วความรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ไว้ ม ากๆ หนู
อธิษฐานจิตไม่อยากมาเกิดอีก อย่างน้อยๆ ขอให้ได้ปดิ อบาย
ในชาตินี้ให้ได้ค่ะ
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับอาจารย์ดว้ ยนะคะ ทีเ่ มตตา
ตอบคำ�ถามหนู และหลายคนๆ ในเว็บไซต์นี้ค่ะ สาธุค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) พระอริยบุคคลตัง้ แต่พระอนาคามีขนึ้ ไป ทีส่ ามารถ
พัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเข้าถึงสภาวธรรมที่เรียกว่า
นิโรธสมาบัติได้ มีจุดประสงค์เพื่อดับเวทนาและดับสัญญา
ชั่วคราว มิได้มีจุดประสงค์เพื่อนำ�พาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์
หรือที่เรียกว่านิพพาน ส่วนจะพัฒนาจิตให้เข้าถึงสภาวะ
ดังกล่าว บ่อยครัง้ แค่ไหน ขึน้ อยูก่ บั บุญบารมีเก่าทีท่ ำ�สัง่ สมมา
และยังขึน้ อยูก่ บั จุดประสงค์ ของผูม้ คี วามสามารถทางด้านนี้
(๒) ในครั้งพุทธกาลไม่เคยปรากฏว่า มีภิกษุณีอรหันต์
รูปใดปฏิบัติสมถภาวนา เพื่อนำ�จิตให้เข้าถึงสภาวะนิโรธ
สมาบัติ ทัง้ นีเ้ พราะการปฏิบตั เิ ช่นนัน้ มิใช่เป็นเหตุนำ�พาชีวติ
ไปสู่ความพ้นทุกข์ ผู้ตอบปัญหาจึงไม่แนะนำ� ให้ผู้ใดพัฒนา
จิตไปสู่ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เช่นนั้น
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๕๔. จับมือแฟน
คำ�ถาม
กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพค่ะ
๑. หนูมีความสงสัยว่าถ้าหากจับมือกับแฟน ผิดศีล
ไหมคะ (คุณแม่ก็ให้คบกันเป็นเพื่อนไปก่อนค่ะ)
๒. หนูมคี วามสงสัยว่า การสำ�เร็จความใคร่ดว้ ยตัวเอง
เป็นบาปไหมคะ.
๓. หนูเคยผิดศีลข้อ ๓ ถ้าหากหนูปฏิบตั ธิ รรมจะช่วย
ให้กรรมเบาบางลงได้ไหมคะ
ขอความเมตตาจากอาจารย์ได้โปรดชีท้ างสว่างให้หนู
ด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) เพียงแค่จับมือกัน (กายกรรม) ไม่ถือว่าเป็น
การประพฤติผิดศีล แต่หากใจคิดเลยเถิดไปถึงการร่วม
ประเวณี (มโนกรรม) ถือว่าผิดศีล
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(๒) เป็นบาปครับ ซึ่งถ้าพุทธบริษัทที่เป็นนักบวช
หากมีพฤติกรรมเช่นนั้น ต้องอาบัติสังฆาทิเสส และจะพ้น
จากบาปนี้ได้ต้องเข้าปริวาสกรรม
(๓) ผู้ ที่ ยั ง ประพฤติ ผิ ด ศี ล ข้ อ ๓ แล้ ว มาปฏิ บั ติ
ธรรม ย่อมไม่สามารถเข้าถึงธรรมที่ปฏิบัติได้ กรรมจะ
ยังคงอยู่ แต่หากเลิกประพฤติผิดศีลข้อ ๓ โดยเด็ดขาด
แล้วหันมาปฏิบัติธรรม ย่อมเข้าถึงมรรคผลแห่งธรรมที่
ปฏิบัติได้ ดังตัวอย่างของ อัมพปาลี โสเภณีแห่งแคว้นวัชชี
หรือ สิริมาโสเภณี แห่งแคว้นมคธ ได้ทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่าง
จนเป็นพระอรหันต์ และพระโสดาบันได้ตามลำ�ดับ

๕๕. กลัวอีกแล้ว
คำ�ถาม
กราบเรียนถามท่าน อ.ดร.สนอง วรอุไรครับ
กระผมมี ค วามกลั ว อี ก แล้ ว ครั บ ท่ า นอาจารย์ คื อ
ไม่นานมานี้ ผมได้ไปกราบครูบาอาจารย์ทา่ นหนึง่ แถวๆ บ้าน
ผม ซึ่งก่อนไปไม่กี่วันนั้นผมได้มีความคิดไม่ดีกับท่านมากๆ
เกิดขึ้นมาเอง แล้วประกอบกับวันที่จะไป ก็มีความคิดไม่ดี
กับคนอื่นๆ ด้วย เพราะในร่างกายผมเองมีโรคประจำ�ตัวอยู่
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เกี่ยวกับกามโรค แต่ไม่ร้ายแรงถึงโรคเอดส์ และติดต่อกัน
ไม่ได้ง่ายๆ ครับ ผมเองก็กลัวว่าโรคนี้มันจะไปติดคนอื่นและ
สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น แต่จริงๆ มันไม่ได้ติดกันง่ายๆ
แบบนัน้ เลย แต่มนั ก็มแี รงกระตุน้ ให้หวาดกลัวไปต่างๆ นานา
จนผมไปกราบอาจารย์ท่านนี้ก็ยังกลัวอยู่ แต่ก็สำ�รวมกาย
วาจาใจให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใคร
ขณะที่อยู่ต่อหน้าท่านผมก็ไม่มีเจตนาที่ไม่ดีเลย มีแต่
ถามถึงแนวทางการปฏิบตั ธิ รรม และขอขมาท่าน นัง่ ฟังท่าน
และเกิดความปีติเป็นอย่างยิ่ง ไม่มีเจตนาใดๆ เลยที่จะไป
เบียดเบียนท่าน แต่พอกลับมาแล้วก็มาคิดมากอีกว่าเราทำ�
อนันตริยกรรมไปหรือเปล่า เชื้อโรคจะติดพื้นไหม ผู้อื่นจะ
เดือดร้อนไหม คิดไปต่างๆ นานา จนวันนี้ก็ยังคิดไม่หยุดเลย
ผมกลัวมากๆ แล้วเวลานึกถึงหลวงปู่ทีไร ผมแทบไม่กล้า
นึกถึงท่านเลย ผมกลัวบาปกลัวอนันตริยกรรมมากๆ ไม่รู้ว่า
อกุศลกรรมใดมันให้ผลผมอยู่ แต่ผมกลัวเรือ่ งอนันตริยกรรม
มากๆ เลยครับท่านอาจารย์ ทำ�ให้ผมไม่กล้าจะไปหาพระ
หรือไม่ค่อยกล้าออกไปทำ�บุญเลย เพราะกลัวจริง
แต่จากการศึกษาข้อมูลแล้ว ก็รู้ว่าโรคที่ผมมีอยู่มัน
ไม่ได้ตดิ กับใครง่ายๆ ไม่ตดิ ทางผิวหนัง ทางเลือด ติดจากการ
มีเพศสัมพันธ์ ความคิดมันพาคิดไปถึงว่าเชือ้ มันจะติดพืน้ ไหม
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อะไรทำ�นองนี้ ผมรู้สึกท้อมากเลยครับ ผมอยากทราบว่า
สิ่งที่ผมกระทำ�ไป จัดเป็นอนันตริยกรรมไหมครับ ผมกลัว
จริงๆ ครับ
ผมกราบขอบพระคุ ณ ในความเมตตา ของท่ า น
อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร เป็นอย่างสูงนะครับ สิง่ ใดเป็นการ
รบกวนอาจารย์ ผมกราบขอขมามา ณ ที่นี้ครับ

คำ�ตอบ
ความไม่รู้จริง (อวิชชา) เป็นต้นเหตุ ให้เกิดความกลัว
ดังนัน้ ผูร้ ไู้ ม่จริง จิตย่อมไม่ตงั้ มัน่ เป็นสมาธิ จิตทีไ่ ม่เป็นสมาธิ
เพราะไม่มศี ลี บริสทุ ธิค์ มุ ดังนัน้ ผูใ้ ดปรารถนาจะมิให้ความกลัว
เกิดขึ้น แล้วคิดไปต่างๆ นานา ไม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม
มิได้ตัดทางสวรรค์ มิได้ตัดทางนิพพาน แต่เมื่อใดที่กรรม
ให้ผล ย่อมเกิดเป็นความเร่าร้อนขึ้นในดวงจิต
ตั้งมั่น คือ สติ
ตั้งใจ คือ งานธรรม
จิตสงบ ก็พบธรรม
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๕๖. ห้ามได้หรือไม่
คำ�ถาม
อยากทราบวิธีในการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง เพื่อ
ทำ�จิตใจให้สงบ เพราะมันจะต้องมีการฉุกคิดขึ้นมาทุกครั้ง
เวลาปฏิบัติ เราจะห้ามมันได้หรือไม่ครับ และมันจะเกิดขึ้น
จริงหรือเปล่าครับ เพราะมันทำ�ให้เราวิตกกังวล จะสามารถ
แก้ไขอย่างไรดีครับ และทำ�ไมจิตของผมมันต้องมีการคิด
ขึ้นมาแวบหนึ่งขึ้นทุกครั้งจนฟุ้งซ่าน เป็นอำ�นาจของกรรม
หรือเปล่าครับ เป็นกรรมเกิดจากอะไรครับ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

คำ�ตอบ
ท่านเจ้าคุณโชดกเคยพูดกับผู้ตอบปัญหาในทำ�นอง
ที่ว่าผู้ใดไม่เอาศีลลงคุมใจ ใจย่อมฟุ้งซ่านด้วยอารมณ์ปรุง
แต่งดังนั้น ศีลจึงเป็นฐานให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ สมาธิเป็น
ฐานให้จติ เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ผูร้ จู้ ริงแท้และรูท้ กุ สิง่ ทุกอย่าง
(พระพุทธโคดม) จึงได้บัญญัติไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)

144

www.kanlayanatam.com

ไว้ ให้ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต ไปสู่ ค วาม
พ้นทุกข์ ในฐานะที่ผู้ถามปัญหาเป็นพุทธบริษัท (ฆราวาส)
ปรารถนาจะมิ ให้ จิ ต มี อ ารมณ์ ฟุ้ ง ซ่ า น ต้ อ งเอาศี ล คุ ม ใจ
ให้ได้ทกุ ขณะตืน่ แล้วโอกาสทีจ่ ติ จะปราศจากอารมณ์ฟงุ้ ซ่าน
ย่อมเกิดขึ้น
ส่วนคำ�ว่า “กรรม” หมายถึง การกระทำ� มนุษย์
ทำ�กรรมได้สามทางคือ คิด (มโนกรรม) พูด (วจีกรรม) และ
ทำ� (กายกรรม) ผูใ้ ดยังมีความไม่รจู้ ริง (อวิชชา) อยูใ่ นดวงจิต
ผู้นั้นยังต้องเวียนตาย - เวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสาร การเกิด
เป็นทุกข์ การตายเป็นทุกข์ ทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้จริง
บุคคลผู้ไม่รู้จริงยังต้องทำ�กรรมอยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้น

การปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งเวลา ว่าเวลานี้สำ�หรับ
การปฏิบัติ เวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติ แท้จริงแล้ว
เวลาทั้งหมดของชีวิตที่เหลือ คือการปฏิบัติ
หากมีหน้าที่ภาระ ต้องทำ�ก็ทำ�ไป
. . . แ ต่ ใ จ ค อ ย รู้ เ ส ม อ
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๕๗. ถามเลยนะคะ
คำ�ถาม
กราบเรียน อ.สนอง ที่เคารพค่ะ
ถามเลยนะคะ
๑. การจุ ด ธู ป เป็ น วิ ธีก ารหนึ่ง ที่จ ะเชิ ญ ผู้ท่ีเราจะ
อุทศิ บุญให้ ให้เขามาอนุโมทนาบุญได้ ใช่หรือเปล่าคะ
๒. มี ค นที่ เ ขาสื่ อ สารกั บ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เทพเทวดา
ได้ บ อกลูกว่า ในนิมิตเขาเห็นองค์จ้ีกง และเห็นหน้าลูก
แล้วให้ลูกไปหารูปองค์จ้ีกงมาไว้บูชา และให้สวดมนต์บูชา
ท่าน เพือ่ ให้งานต่างๆ ทีต่ ดิ ขัด จะได้ผา่ นไปได้อย่างราบรืน่
ลูกควรทำ�อย่างไรค่ะ
๓. สื บ เนื่ อ งจากผู้ ที่ สื่ อ สารกั บ เทพเทวดาได้ เขา
บอกว่ามีเทวดามาคุ้มครองเรา หลังจากนั้นพิธีกรรมต่างๆ
ก็ตามมา เช่น ต้องไปทำ�พิธีไหว้ ต้องสวดมนต์บทต่างๆ
ลูกก็ทำ�ค่ะ และตอนนี้รู้สึกว่ามันเยอะเกินไป และคิดว่ามัน
ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริง คิดถูกทางหรือไม่คะ ขออนุญาต
ขอคำ�แนะนำ�จากอาจารย์ด้วยค่ะ
๔. เมื่ อ ก่ อ นลู ก จะทำ�อะไรจะต้ อ งขอพร ขอให้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาดลบันดาลให้ประสบความสำ�เร็จ
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แต่ปจั จุบนั นีล้ กู มีความคิดว่าเราจะทำ�อะไรให้สำ�เร็จ เราต้อง
ทำ�เหตุให้ตรงก่อน จะสำ�เร็จหรือไม่กย็ อมรับได้ทกุ กรณี และ
เลิกยึดติดพิธีกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทวดา (แต่ยังเคารพ
เทพ เทวดาในคุณความดีทที่ า่ นมี) ลูกกำ�ลังเดินไปถูกทางหรือ
ไม่คะ ขอคำ�แนะนำ�ด้วยค่ะอาจารย์
ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะที่กรุณา และขอ
อนุโมทนาบุญที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ สาธุ

คำ�ตอบ
(๑) ใช่ การจุ ด ธู ป เป็ น วิ ธี อ ย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะเชิ ญ
อมนุษย์ให้มาอนุโมทนาบุญ และไม่ต้องจุดธูปก็อุทิศบุญ
ให้กับอมนุษย์ได้
(๒) ควรรับฟัง แล้วเอาสิ่งที่เขาพูดมาเป็นครูสอนใจ
ของเรา ว่าเขาพูดถูกตามความรู้ของเขา แต่มิได้ถูกตรง
ตามคำ�แนะนำ�ของผูท้ รี่ จู้ ริงแท้วา่ งานจะสำ�เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
ต้องทำ�งานด้วยการใช้อิทธิบาท ๔ สนับสนุน และยิ่งทำ�
ดวงชะตาให้ดี ด้วยการประพฤติ ทาน-ศีล-ภาวนา จนเข้าถึง
มรรคผลได้แล้ว ความติดขัดในงานย่อมไม่เกิดขึ้น
(๓) ผู้ใดเอาจิตเข้าไปผูกติดเป็นทาสของพิธีกรรม
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ผู้นั้นย่อมไม่สามารถนำ�พาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ผู้ถาม
ปัญหาคิดได้ถูกทางสู่ความพ้นทุกข์แล้ว ...สาธุ
(๔) ตลอดสี่ สิ บ ห้ า พรรษาที่ อ อกเผยแพร่ ธ รรม
พระพุ ท ธโคดมมิ ได้ ส อนพุ ท ธบริ ษั ท ให้ ป ระพฤติ ต นเป็ น
ผูข้ อ แต่สอนพุทธบริษทั ทำ�เหตุให้ถกู ตรง แล้วผลถูกตรงตาม
ความปรารถนาจึงจะเกิดขึ้น ดังนั้นความรู้เห็น เข้าใจของ
ผู้ถามปัญหา ส่องนำ�ทางให้กับชีวิตได้ถูกตรงแล้ว ...สาธุ

๕๘. ก่อนจะ early retire
คำ�ถาม
กราบเรียน อ.ดร.สนอง วรอุไร
ผมมีเรือ่ งจะขอคำ�แนะนำ�จากท่านอาจารย์ เพราะเท่า
ที่ผม (ประสาคนโง่ๆ) ได้ยินมา มักจะมีแต่เรื่องลูกเนรคุณ
ทอดทิ้งบุพการี ก่อนเขียนคำ�ถามครั้งนี้ ผมก็เห็นว่าในกลุ่ม
คำ�ถามสนทนาภาษาธรรมนี้ มีแต่เรื่องลูกกลัวบาปเพราะ
ไม่ดูแลพ่อแม่ หรือพ่อแม่กลัวลูกจะไม่ได้ดี
ผมจึ ง ต้ อ งเขี ย นคำ�ถามนี้ ขึ้ น มา เนื่ อ งจากปั ญ หา
ของผมจะตรงกันข้ามกับข้อมูลส่วนใหญ่ที่กล่าวมา นั่นคือ
ตัวผมเองมีร่างกายไม่แข็งแรง แต่ก็ทนอยู่มาจนทุกวันนี้
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(ไม่ทราบจะมีนิวรณ์มากไปหรือเปล่า) เมื่อจบการศึกษา
แพทย์ ก็คดิ ว่าถึงเวลาทีเ่ ราควรจะทำ�หน้าทีด่ แู ลตนเอง และ
ครอบครัว เพราะเราก็เป็นลูกคนโตเสียด้วย แต่พ่อแม่ท่านก็
ให้เราหยุดไปทีละขัน้ จากแรกไม่ให้ผมทำ�งานนอกเวลา ให้ผม
เอาเงินที่พอมีอยู่ไปซื้ออาคารเตรียมไว้ทำ�ร้านเอง ผมก็ยอม
เพราะคิดว่าท่านคงหวังดี พอทำ�ไปสักพัก ท่านก็บอกให้ผม
หยุดทำ�ร้าน เพราะท่านเหนื่อยมาก มีอาการประสาทหลอน
ผมรักและเป็นห่วงท่าน ยอมปิดร้านมาเฝ้าบ้านให้ท่าน ท่าน
ก็หายจากอาการนั้นได้ทันที ผมเป็นแพทย์ก็พอเข้าใจว่า
มีอะไรเกิดขึ้น เพราะก่อนปิดร้านนั้น ญาติพี่น้องก็เคยเตือน
ผมว่าเรื่องนี้มันแปลกนะ ดูดีๆ ก่อนใครป่วยจริงหรือเปล่า
แต่ตัวผมก็คิดว่าบุพการีคือผู้เลี้ยงดูเรามา คงไม่มีใครจะมา
ทำ�อะไรแปลกๆ หรอก
ทุกวันนี้ ผมจึงทนอยู่เป็นเด็กเฝ้าบ้าน-ล้างจานให้พ่อ
แม่ งานแพทย์ไม่ได้ทำ� แต่ผมก็คดิ ว่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาทุกๆ อย่าง
คงเป็นเพราะกรรมที่เราสร้างมานมนาน อดีตคงแก้ไขไม่ได้
แต่ที่ยังหนักใจอยู่ก็คือ
๑. ขณะนีผ้ มต้องทนอยูก่ บั ท่านทีผ่ มรัก แต่ทา่ นระแวง
ผมมาก กินข้าวก็ต้องเอากับข้าวไปซ่อนกัน ผมก็คิดว่า
“เอาเถอะเราทำ�หน้าที่เราก็พอ” เลยให้เงินท่านใช้ทุกเดือน
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ข้ า วปลาอาหารซื้ อ กิ น เอง ซื้ อ ฝากท่ า นพร้ อ มๆ กั น ไป
เฝ้าบ้านให้ท่าน เพราะท่านชอบจะออกไปห้างสรรพสินค้า
ทุกๆ วันหยุดแต่ไม่เท่านัน้ ช่วงดึกๆ ผมจะลุกเดินออกจาก
ห้องพักมา ท่านก็จะต้องเดินตามมาดูว่าผมท�ำอะไร ผม
เคยยืนไหว้พระหน้าห้องพระทุกๆ วัน ท่านก็ต้องมายืนหลัง
ผม หลังๆ นี้ผมต้องไหว้พระแค่ในห้องนอน แค่พูดเรื่องนี้
ผมก็รู้สึกว่าผมบาปมากไปแล้วนะที่พูดเรื่องพ่อแม่อย่างนี้
แต่ผมก็อยากจะขอค�ำปรึกษาจากท่านอาจารย์ เพราะผม
นึกไม่ออกจริงๆ ว่าถ้าเราต้องอยู่กันอย่างนี้ ตัวผมเองก็
ไม่ใช่พระอริยะ บางทีก็มีจิตน้อยเนื้อต�่ำใจ ไม่พอใจท่านบ้าง
มันจะเป็นการสร้างบาปกันไปเรื่อยๆ หรือเปล่าผมควรจะ
แก้ไขอย่างไรดีครับ ใจถึงจะสงบกว่านี้
๒. ขอคำ�แนะนำ�จากท่านอาจารย์เรื่องรูปแบบและ
สถานที่ปฏิบัติธรรมระยะสั้นๆ ในกรุงเทพฯ (แถวๆ สถานี
รถไฟสามเสน) เพราะผมยังต้องทำ�งานราชการไปอีกอย่าง
น้อย ๓-๔ ปี ก่อนจะ early retire ได้ เลยมีเวลาว่าง
เป็นช่วงๆ ไม่ยาวนาน เดือนที่ผ่านมาได้ไปสิงห์บุรี จึงรู้ว่า
วิธีทำ�ให้จิตสงบนี้น่าสนใจมาก
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ขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.สนอง ที่กรุณาให้คำ�ตอบ
เพื่อเป็นแนวทางสร้างใจที่สงบให้แก่ผมด้วยครับ
รักและเคารพ

คำ�ตอบ
ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระพุทธเจ้าออกเผยแพร่ธรรม
พระองค์ไม่เคยสอนให้ใครผู้ใด เข้าไปก้าวล่วงในชีวิตของ
ผูอ้ นื่ แต่ผมู้ ปี ญ
ั ญาทางโลกยังเห็นผิด ชอบสัง่ ให้ผอู้ นื่ ทำ�ตาม
สิ่งที่ตัวเองต้องการ ปัญหาจึงได้เกิดขึ้น
(๑) บุคคลจะมีพฤติกรรมเป็นเช่นไร เขาก็เป็นครูสอน
เราว่า ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะรู้ไม่จริง ผู้ใดเอาจิตตัวเอง
เข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น ผู้นนั้ มีทุกข์เกิดขึ้น หากเราไม่
ประพฤติเช่นเขา เราก็จะไม่ทุกข์ เช่นเดียวกัน ความทุกข์คือ
ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ผู้ใดมีความน้อยเนื้อต�ำ่ ใจ
มีความไม่สบายใจ ผู้นนั้ ยังไม่รู้จริง (โง่) จึงมีความทุกข์เกิด
ขึ้นเป็นธรรมดา ฉะนั้นหากไม่ประสงค์ให้ตัวเองเป็นทุกข์
ต้องปล่อยวางเรื่องของคนอื่น ด้วยการก�ำหนดว่า “มันเป็น
เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเราๆๆๆๆ” ก�ำหนดไปเรื่อยๆ
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จนกว่าทุกข์หายไป กำ�หนดทุกครั้งที่ไม่สบายใจ กำ�หนด
ทุกครั้งที่นึกได้
(๒) ผู้ รู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมอยู่ ที่ บ้ า น ด้ ว ยการสวดมนต์
สรรเสริ ญ คุ ณของพระรั ต นตรั ย หลั ง สวดมนต์ กำ�หนด
ลมหายใจเข้าออก (พุท-โธ) นาน ๓๐-๖๐ นาที หลังกำ�หนด
แล้วเสร็จ ต้องอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร หากปฏิบัติ
บ่อยๆ ปฏิบัติทุกวันให้ได้เช่นนี้แล้ว โอกาสที่จิตจะเป็นอิสระ
จากจากพฤติกรรมของคนอื่น ย่อมเกิดขึ้น
หากประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมระยะสั้นๆ ใกล้บ้าน
ผูต้ อบปัญหาแนะนำ�ให้ไปปฏิบตั ธิ รรมทีค่ ณะ ๕ วัดมหาธาตุฯ
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ก็ได้

๕๙. ธรรมนิยายของหลวงพ่อ
คำ�ถาม
กราบสวัสดีครับท่านอาจารย์ ดร.สนอง ที่เคารพ
นับถือ
กระผมได้มีโอกาสศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าง
จริงจัง เริ่มต้นจากการฟังธรรมนิยายของหลวงพ่อจรัญ
จึ ง เกิ ด ความศรั ท ธาและเลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนา
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และเริ่ ม เข้ า ใจธรรมมากขึ้ น กว่ า การเรี ย นตอนมั ธ ยม
โดยกระผมเข้าใจว่าพระอรหันต์นนั้ เมือ่ บวชครบ ๖๐ พรรษา
แล้ ว จะเป็ น อรหั น ต์ โ ดยอั ต โนมั ติ เหมื อ นข้ า ราชการ
ตอนเกษี ย ณ และยั ง สงสั ย ว่ า เป็ น ได้ อ ย่ า งไร ใช้ วิ ธี ใด
จนได้ ม าศึ ก ษาจากธรรมนิ ย ายของหลวงพ่ อ จรั ญ และ
มีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย จาก
การแนะนำ�ของกัลยาณมิตรในที่ทำ�งาน เรื่องการปฏิบัติ
วิ ปั ส สนากรรมฐานโดยตรง ทำ�ให้ ได้ เข้ า ใจในเรื่ อ งการ
ปฏิบัติเพื่อนำ�ไปสู่นิพพาน หรือการเป็นอรหันต์ของพระ
อริ ย สงฆ์ ม ากขึ้ น จนกระทั่ ง กั ล ยาณมิ ต รท่ า นเดิ ม ได้ นำ�
ธรรมเทศนาของท่านอาจารย์ ดร.สนอง มาให้กระผมฟัง
ทำ�ให้เกิดความชัดเจน ความเข้าใจ กำ�ลังใจ ในการปฏิบัติ
มากขึ้น ซึ่งในครั้งแรกๆ ที่ฟัง กระผมชอบฟังเรื่องการ
เข้าฌานมาก เพราะอยากได้อภิญญา และเป็นสิ่งที่ฟัง
แล้วมีกำ�ลังใจและใช้เป็นอุบายในการนั่งฝึกสมาธิมาตลอด
ตอนนั่งแรกๆ อยากเข้าสมาธิข้ันอัปนาสมาธิมากๆ แต่
จิตไม่เคยสงบเลย แม้แต่ขณิกสมาธิก็ทำ�ไม่ได้ กระผมก็
นั่งสมาธิมาเรื่อยและศึกษามาตลอด จนได้มีโอกาสได้ไป
ปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน ตั้งใจว่าจะเอาฌานที่น่ีให้ได้
แต่จติ ก็ไม่สามารถสงบได้เช่นเดิม และคิดว่าจะนัง่ สมาธิทง้ั คืน
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ไม่ลุกจากที่น่ังดังที่ท่านอาจารย์ ดร.สนอง ได้ปฏิบัติมา
เป็นแบบอย่าง แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะมารได้แพ้ทุกครั้ง
ต้องล้มตัวลงนอนทุกครั้ง ทั้งง่วง ทั้งปวดขา และเมื่อวันที่
๒๕-๒๗ ตุลาคม กระผมได้ไปปฏิบตั ธิ รรม ณ ชมรมยุวพุทธ
ก็ต้ังใจไว้เหมือนตอนที่ไปวัดอัมพวัน แต่ก็ไม่สามารถทำ�จิต
ให้น่งิ ได้ แต่คราวนี้ ไม่เหมือนครั้งที่แล้ว คือ พระวิปัสนาจารย์ ท่า นแนะนำ�ว่ า จิ ต ไม่ น่ิง ก็ ให้ ใช้ ส ติ ต ามดู ต ามรู้เ อา
จิตมันไม่น่ิงเป็นธรรมดาอยู่แล้ว เราต้องตามดูให้ทันทุก
ขณะจิต จากการปฏิบัติในครั้งนั้น ถึงแม้จะไม่สามารถตาม
จิตได้ทกุ ขณะ แต่กถ็ อื ว่ากระผมได้เข้าใจการนัง่ สมาธิมากขึน้
มีความเพียรมากขึน้ ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ ไม่นอน
กลางวัน พอว่างแล้วนัง่ สมาธิทนั ที
ถึงตอนนี้กระผมเริ่มไม่ค่อยอยากได้ฌานแล้วครับ
ไม่ค่อยอยากได้อภิญญาแล้ว อยากเริ่มฝึกในขั้นต้นให้ดีก่อน
คือตามดูจิตไปเรื่อยๆ ตามดูให้เท่าทัน แต่กระผมแปลกใจ
อยู่ว่าตอนอยู่วัด หรือ ชมรมยุวพุทธ ไม่ค่อยสามารถเข้า
สมาธิได้เลย (ที่จำ�ได้เข้าได้ที่ละ ๑ ครั้ง) แต่พอออกจาก
วัดมาปฏิบัติที่บ้าน รู้สึกว่าจิตนิ่งเร็วขึ้น เป็นสมาธิง่ายขึ้น
เมื่อพิจารณาแล้วเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยห้ามไม่ให้เรา
เข้าสมาธิได้ เหมือนอยากให้เราเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น
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ว่าสิ่งสำ�คัญไม่ใช่ความมีอภิญญา หรือการนิ่งเพื่ออยาก
ได้ฌาน ตอนนี้กระผมจึงพยายามมีสติตามจิตให้ทันตลอด
ทั้งวัน กำ�ลังฝึกอยู่ครับ ทันบ้าง ไม่ทันบ้าง ความจริงแล้ว
กระผมมีคำ�ถามมากมายอยากสอบถาม แต่คิดดูแล้วอยาก
ปฏิบัติแล้วรู้เองมากกว่าครับ แต่มีคำ�ถามหนึ่งที่เกิดจาก
การปฏิบัติศึกษาแล้วเกิดความสงสัยอยากทราบดังนี้ครับ
๑. เป็นไปได้ไหมว่า พระวิริยาธิกะ ที่จะตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าในกาลต่อไปข้างหน้า ซึง่ บำ�เพ็ญบารมีมากกว่า
พระพุทธเจ้าของเรา คือ ๑๖ อสงไขย กับ ๑ แสนมหากัป
นับจากได้รับพยากรณ์ (จากหนังสือทางสายเอก) จะตรัสรู้
ข้ อ ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น อี ก จากธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า ของเรา
มีธรรมที่สามารถ ดับอย่างอื่นได้มากกว่า ดับกิเลสหรือไม่
ซึ่ ง สาเหตุ ที่ ก ระผมคิ ด แบบนี้ เนื่ อ งจากมี ค วามสงสั ย ว่ า
นิ พ พานเป็ น หนึ่ ง ในวั ฏ สงสารหรื อ ไม่ แต่ เป็ น ภพภู มิ ที่ ดี
ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งสามารถตัดกิเลสได้สิ้นเชิง
แต่ก็ยังไม่สามารถดับจิตวิญญาณได้ ดับได้เฉพาะธาตุขันธ์
เท่านั้น แต่จิตวิญญาณก็ยังไม่ดับ ยังคงไปอยู่ที่นิพพาน
ไปเสวยวิมุติสุข ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับเป็นวัฏหนึ่ง
ที่จิตไปเสวยอยู่ แต่เป็นภพที่ดี กระผมคิดว่าถ้าดับจริงๆ
น่าจะดับทั้งธาตุขันธ์ และจิตวิญญาณได้ หมายความว่า
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ดับสลายไปเลย ไม่ต้องมีอะไรเลย ไม่ต้องให้จิตมันเวียน
ว่ายที่ใดอีก ทั้งภพภูมิที่สุข และภพภูมิที่เป็นทุกข์ ไม่ต้องอยู่
ในจักรวาลใดเลย ดับไปหมด ไม่ต้องให้จิตมันเสวยสุขใดๆ
อีก ดับจริงๆ สุขเป็นเวทนาหรือไม่ครับ ถ้าหากสุขเป็น
หนึ่งในเวทนา สุขที่อยู่ในนิพพานถือเป็นสุขเวทนาที่ควร
ดั บ ให้ ได้ ห รื อ เปล่ า ครั บ เหมื อ นกั บ ว่ า มี สิ่ ง ที่ ส ร้ า งภพภู มิ
ต่างๆ ขึ้นรวมถึงนิพพานด้วย ถ้าหากเราอยากออกจาก
สิ่งที่มีอยู่นี้ เป็นไปได้ไหมว่าเราควรดับให้หมดทั้งธาตุขันธ์
และดวงจิตของเรา ไม่ยึดติดกับภพภูมิใดอีก ทิ้งให้หมดครับ
ไม่มีจิตใดๆ เลย ดับจิตทิ้งไปเลยครับ
คำ�ถามก็มเี พียงเท่านีค้ รับ ขอความกรุณาท่านอาจารย์
ดร.สนอง ด้วยนะครับ ทัง้ นีถ้ า้ หากคำ�ถามนีเ้ ป็นการล่วงเกิน
คุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอ
คุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดงดโทษ และให้อภัยในความ
เบาปัญญาของกระผมด้วยเถิด
ทั้ ง นี้ กระผมจะปฏิ บั ติ ธ รรมตามค� ำ สอนของพระ
พุทธเจ้าต่อไป ด้วยความเลือ่ มใสศรัทธาครับ ถ้าสถานการณ์
น�้ำท่วมดีขึ้น กระผมคงได้ไปฟังธรรมบรรยายของท่าน
อาจารย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯ นะครับ
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ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สนองเป็น
อย่างสูงครับทีใ่ ห้ปญ
ั ญาความรูแ้ ก่กระผม ขอให้ทา่ นอาจารย์
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับ สวัสดีครับ

คำ�ตอบ
ปั ญ หาที่ ถ ามไปเป็ น เรื่ อ งที่ ไม่ ค วรคิ ด (อจิ น ไตย)
ผู้รู้จริงแท้ไม่วิสัชนา แต่หากใครผู้ใดเข้าถึงสภาวะเช่นนั้นได้
ความสงสัยย่อมหมดไปโดยปริยาย และคำ�ว่า “สุขเวทนา”
เป็ น สมมุ ติ บั ญ ญั ติ ข องอารมณ์ สุ ข ที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ จิ ต ของ
ผู้ที่ยังมีกิเลสมาก (ปุถุชน) และคำ�ว่า “นิพพาน” มิได้ถือว่า
เป็นหนึ่งในวัฏสงสาร คำ�ว่า “กิเลส” หมายถึงสิ่งที่ทำ�ใจให้
เศร้าหมอง ดับกิเลส หมายถึง ดับความเศร้าหมองที่มีอยู่
ในใจ อาทิ โลภ โกรธ หลง เมตตา สติ ปัญญา ฯลฯ เหล่านี้
ทำ�ให้ใจเศร้าหมอง
ความสุขในนิพพานหรือวิมุตติสุข เป็นสุขที่พ้นจาก
สมมติ มิใช่สุขเวทนาในวัฏสงสาร
ชั่วคืนเดียว...มนุษย์เปลี่ยนได้...อย่าประมาทใคร
อย่ายึดติดอะไร...อย่าประมาทวันเวลา
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๖๐. ขออภัยที่พูดตรง
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ
หนูมีปัญหาที่ไม่ทราบจะตัดสินใจอย่างไร คือหนูเริ่ม
ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ประมาณ ๑๐ ปีที่แล้ว และได้ปฏิบัติต่อ
มาเรื่อยๆ แต่ขาดความต่อเนื่อง จึงทำ�ให้รู้สึกว่าไม่ก้าวหน้า
ในธรรม ระยะหลังมีความคิดที่จะลาออกจากงานประจำ�
เพื่อปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ในความคิดเห็นของท่านอาจารย์
คิดว่าหนูควรตัดสินใจอย่างไรดี (หนูไม่มีภาระอะไรที่ต้อง
รับผิดชอบ นอกจากตนเองค่ะ)
กราบขอบพระคุณค่ะ และกราบขออนุโมทนาบุญ
กับท่านอาจารย์ ที่ช่วยตอบคำ�ถามเพื่อชี้ทางสว่างให้กับ
คนอื่นๆ อีกมากมาย

คำ�ตอบ
การตักน�ำ้ ใส่โอ่ง หากขีเ้ กียจ ตักบ้าง หยุดบ้าง โอกาสที่
น�ำ้ จะเต็มโอ่ง ย่อมเกิดขึน้ ได้ยาก เช่นเดียวกัน การปฏิบตั ธิ รรม
หยุดบ้าง ปฏิบัติบ้าง ย่อมบรรลุมรรคผลของธรรมได้ยาก
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เมื่อรู้จุดอ่อนของตัวเองดังนี้แล้ว ก็เลือกเอาตามที่ชอบๆ
เถิด อนึ่ง คนโง่ มักน้อยในการกระทำ�ความดี แต่มักมาก
ในการทำ�ความชั่ว ตรงกันข้าม คนฉลาดมักน้อยหรือไม่มัก
ในการทำ�ความชั่ว แต่มักมากในการทำ�ความดี ต้องการเป็น
คนแบบไหนจงเลือกเอาตามใจปรารถนาเถิด
ขออภัยที่พูดตรง

๖๑. ชอบเต้นรำ�
คำ�ถาม
กราบสวัสดีทา่ นอาจารย์ดร. สนอง วรอุไร ด้วยความ
เคารพค่ะ หนูขอกราบเรียนถามปัญหานะคะ
๑. คนที่ปฏิบัติธรรมภาวนา แต่ยังชอบไปเต้นรำ�ตอน
กลางคืน จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติธรรมหรือ
บาปไหมคะ เพราะในศีล ๕ ก็ไม่ได้ระบุว่าผิดค่ะ ไปเต้นรำ�
เฉยๆ ไม่ได้ดื่มเหล้าค่ะ
๒. คำ�ว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ แสดงว่า ถ้าเราเป็นแม่ได้
ทำ�บุญ รักษาศีล ภาวนา กรรมทีด่ กี ส็ ามารถตกไปถึงลูกหรือ
มารดาของหนูได้เช่นกัน ใช่ไหมคะ
กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
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คำ�ตอบ
(๑) ไม่ผิดศีล ๕ แต่จิตยังตกเป็นทาสของกิเลสกาม
(รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ซึ่งขัดขวางมิให้จิตตั้งมั่น
เป็นสมาธิ
(๒) คำ�ว่า “กมฺม พนฺธุ” หมายความว่า มีกรรมเป็น
ของผู้ถามปัญหา หมายถึง บุคคลจะมีพฤติกรรมดีหรือชั่ว
อยู่ที่การกระทำ� (กรรม) ของตัวเองเป็นเหตุ

๖๒. อนันตริยกรรมของผู้อื่น
คำ�ถาม
กราบเรียนถามท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร ทีเ่ คารพ
อย่างสูงครับ
ที่กระผมได้ถามไปแล้ว ทุกวันนี้มันยังวนเวียนเข้ามา
อยูบ่ า้ งครับในส่วนของ ความคิดในเรือ่ งราวการทำ�อนันตริย
กรรมของผู้อื่น กระผมเลยได้ลองปฏิบัติตามแนวทางคือมัน
คิดแล้ว ก็ให้รู้ว่ามันคิดดูมันเกิดมันดับไปเอง เพราะผมเคย
ยิ่งห้ามมันมันรู้สึกยิ่งหนัก ผมยังมีความสงสัยอยู่ครับท่าน
อาจารย์ที่เคารพ ผมจึงขอความเมตตาท่านอาจารย์ให้
คำ�แนะนำ�ครับ
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๑. การที่ความคิดแบบนี้เกิดขึ้น เช่น ยินดีในการ
ทำ�อนั นตริ ย กรรมของผู้ อื่ น เช่ นความคิ ด ที่ เ กิ ด กั บ ผมนี้
จะทำ�ให้ไม่สามารถสำ�เร็จมรรคผลนิพพานเลยหรือเปล่าครับ
๒. ถ้าผมดูความคิดตัวเองแบบนี้เห็นว่า มันห้าม
ไม่ได้ เป็นอนัตตา แต่ดูมันคิดไปอีกมันคิดอกุศลก็เห็นแล้ว
มันก็ดับไป ผมจะมีกรรมไหมครับ ที่ไม่ระงับความคิดอกุศล
๓. ถ้าผมเป็นคนชอบมีความคิดไปในทางอกุศล ซึ่ง
มันเกิดขึ้นเองไม่ใช่เจตนาของผมเลย ผมควรจะปฏิบัติ
อย่างไรดีครับจึงจะถูกทางและเหมาะสมกับผม แล้วสามารถ
สำ�เร็จพระโสดาบันได้ครับ
กราบขอขมาและขอขอบพระคุ ณ ในความเมตตา
อันสูงยิง่ ของท่าน อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ครับ กระผมเอง
ไม่คอ่ ยมีอาจารย์ทางโลก แล้วไม่คอ่ ยมีโอกาสออกไปทีไ่ หนๆ
ได้มากนัก แต่มีความปรารถนาที่จะปฏิบัติจริงๆ ครับ
กระผมขอฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ ดร.สนอง
วรอุไร ไว้ ณ ที่นี้ครับ สุดแล้วแต่ท่านอาจารย์จะเมตตาครับ
ด้วยความเคารพในท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
เป็นอย่างสูง
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คำ�ตอบ
(๑) เมื่อใดที่ความคิดอกุศลยังมีอยู่ในจิต บุคคลยัง
ไม่สามารถพัฒนาจิตให้เข้าถึงนิพพานได้
(๒) กรรม คือ การกระทำ� ความคิดอกุศลเป็นมโนกรรมที่มีอานิสงส์เป็นบาป อยากยังมีอยู่ถือว่าเป็นบาป
(๓) ผู้ใดปรารถนาจะให้ความคิดอกุศลหมดไป ต้อง
นำ�ดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วสวดมนต์
บทสรรเสริ ญ คุ ณ พระรั ต นตรั ย หลั ง สวดมนต์ แ ล้ ว เสร็ จ
ต้องกล่าววาจาขอขมากรรมที่เป็นอกุศลมโนกรรมนั้น และ
ต้องพูดว่า “จะไม่คิดอกุศลให้เกิดขึ้นอีก” หลังจากนั้นรักษา
ใจให้มีสัจจะ และสุดท้ายให้กำ�หนดอานาปานสติ (กำ�หนด
พุท-โธ) ทุกครัง้ ทีน่ กึ ได้ ทุกครัง้ ทีว่ า่ งจากงาน เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว
เสร็จในรอบวัน ต้องอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
เมื่ อ ใดที่ จิ ต มี ส ติ จ นตั้ ง มั่ น เเป็ น สมาธิ ที่ ส มควรแล้ ว
นำ�จิตไปพัฒนาต่อด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา โอกาส
เกิดปัญญาเห็นแจ้ง ที่นำ�ไปสู่ความเป็นพระโสดาบันจึงจะ
เกิดขึ้นได้
"ไม่มีใครไม่เคยเสียใจ....แต่ใครทำ�ใจได้ก่อนย่อมสุขใจ"
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๖๓. เกี่ยวกับแม่ค่ะ
คำ�ถาม
เรียนอาจารย์สนอง วรอุไร ที่เคารพ วันนี้ลูกมีคำ�ถาม
ที่สงสัยอีกแล้วค่ะ
๑. การอุทิศบุญที่เราท�ำ ต้องกรวดน�้ำหรือไม่คะ และ
จ�ำเป็นต้องจุดธูปเทียน เพื่ออัญเชิญเทพ เทวดา เจ้ากรรม
นายเวร บรรพบุรุษ หรือใคร ที่เราต้องการอุทิศให้หรือไม่คะ
หรือถ้าเราตั้งจิตอุทิศให้ บุญจะถึงหรือเปล่าคะ หรือต้อง
เอ่ยชื่อผู้ที่เราต้องการอุทิศบุญให้ บุญถึงจะได้แก่ผู้ที่เรา
ต้องการอุทิศให้ค่ะ
๒. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่ค่ะ เนื่องจากลูกกำ�ลังเรียน
และเป็นช่วงยุ่งๆ และเครียดๆ กับเรื่องเรียน แม่จะมาดูแล
แต่ลูกก็มีความรู้สึกไม่อยากให้แม่มา เพราะถ้าแม่มาอยู่
ดูแลเรา เราก็จะเกิดความกังวลขึ้นสองทาง คือ กังวลเรื่อง
งาน และเรื่องการดูแลแม่ (ยอมรับทั้งที่รู้สึกผิดว่า มัน
ไม่อสิ ระค่ะ) อีกทัง้ บางทีแม่กบ็ อกให้ทำ�ในสิง่ ทีเ่ รายังไม่อยาก
จะทำ�ในขณะนั้น ทั้งๆ ที่มันก็เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งทำ�ให้ทั้งแม่ และ
ลูกรูส้ กึ ไม่ดตี อ่ กัน (แม่กร็ สู้ กึ ว่าลูกไม่เชือ่ ฟัง ลูกก็รสู้ กึ ว่าทำ�ไม
แม่ต้องบังคับ) เช่น แม่จะให้เราไปทำ�บุญ จุดธูป ๓๙ ดอก
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เชิญบรรพบุรุษไปทำ�บุญด้วย เพื่อให้เรื่องการเรียนทั้งหลาย
ราบรื่น แต่ขณะนั้นสภาพจิตใจเรายังไม่พร้อมที่จะทำ� และ
กำ�ลังอยู่ในช่วงที่เกิดความคิดว่า อยากทำ�บุญ เพราะเป็น
สิ่งที่ดี ไม่ได้อยากทำ�บุญเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และอีกเรื่อง
คือรู้สึกว่า เดี๋ยวนี้คุยกับแม่แล้ว แม่ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่
เราคิด (ทั้งที่เมื่อก่อนคุยกันทุกเรื่องค่ะ) แล้วเราก็มีนิสัย
ที่ไม่ดีต่อพ่อแม่ คือ เวลาท่านพูดหรือทำ�อะไรไม่ตรงกับใจ
เรา เราจะโกรธทันที (รู้สึกแย่กับตัวเองค่ะที่เป็นแบบนี้ แต่
ห้ามไม่ทันทุกที) เลยพยายามอยู่ห่างท่านไว้ก่อนในขณะนี้
เพราะไม่อยากให้กระทบกระทั่งกัน รู้สึกไม่ดีต่อกัน คือ
ไม่อยากให้เป็นเวรกรรมต่อกันค่ะแต่ลูกก็ยังรักท่านทั้งสอง
เหมือนเดิมค่ะ ลูกกำ�ลังแก้ปัญหาถูกทางหรือไม่คะ หรือลูก
ควรจะแก้อย่างไร
๓. เดี๋ยวนี้ลูกมีความคิดว่า การทำ�บุญ อยากทำ�บุญ
เพราะเป็นสิ่งที่ดี การสวดมนต์เพราะทำ�ให้เราจิตใจสงบ
ให้เราเกิดปัญญา และมีกำ�ลังในการแก้ปัญหา ไม่ได้ทำ�บุญ
หรือสวดมนต์เพื่อวอนขอให้สำ�เร็จวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น
ขอให้สอบผ่าน เป็นต้น และการไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะเคารพนับถือในความดีที่ท่านมี ไม่ได้เป็นการสวด
หรือไหว้เพื่ออ้อนวอนขอ เช่น ให้สอบผ่าน ให้เจอคู่ครอง
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เป็นความคิดที่ถูกทางหรือไม่คะ คือ ช่วงหลังๆ ลูกเริ่มคิดว่า
เวลามีปัญหาเกิดขึ้น มันเกิดจากตัวเราและเราต้องเป็นคน
แก้เอง การอ้อนวอนขอ โดยที่เรายังไม่ได้ทำ�อะไรเพื่อแก้ไข
มันช่วยแก้ปัญหาให้เราไม่ได้ แต่อีกทางหนึ่งก็คิดว่า เราจะ
เชื่อมั่นในตัวเองเกินไปหรือเปล่าคะ
ด้วยความเคารพอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
หากลูกมีความเห็นผิดไปประการใด ขออาจารย์ช่วย
ชี้ทางให้ลูกด้วยค่ะ
ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) การอุทิศบุญ ขณะก�ำลังกล่าวค�ำอุทิศ จะกรวดน�้ำ
ก็ได้ ไม่กรวดน�้ำก็ได้ แต่ต้องเอ่ยชื่อผู้ที่ถูกอุทิศบุญให้ หาก
เขามาอนุโมทนา เขาก็ได้บุญ หากเขาไม่มาอนุโมทนา เขาก็
ไม่ได้รับส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้
(๒) คนที่มีอารมณ์โกรธ เป็นคนที่ขาดสติ และไม่มี
เมตตา ฉะนั้นเมื่อมีสิ่งขัดใจเข้ากระทบจิต ต้องให้อภัย
เป็นทาน ให้อภัยทุกครั้ง แล้วโทสะจะหายไป ความเมตตา
จะเกิ ด ขึ้ น แทนที่ แล้ ว สั่ ง สมอยู่ ในดวงจิ ต ของผู้ ให้ อ ภั ย
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ซึ่งมีผลทำ�ให้อารมณ์สงบ และเย็น ผู้เป็นลูกต้องทำ�ให้ได้
ตามที่ชี้แนะ แล้วบาปจะไม่เกิดขึ้น

๖๔. ความทุกข์ร่วมกัน
คำ�ถาม
เรียนถาม ดร.สนอง วรอุไร
คนเราท�ำกรรมอะไรมา จึงถูกน�้ำท่วมได้รับความทุกข์
ร่วมกันมากขนาดนี้
กราบขอบพระคุณค่ะ

คำ�ตอบ
ความทุกข์เป็นความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทุกข์
จากถูกน�้ำท่วม เนื่องจากเหตุท�ำกรรมเบียดเบียนธรรมชาติ
เช่น ตัดไม้ท�ำลายป่า ปิดทางน�้ำมิให้ไหลลงสู่ที่ต�่ำ ผู้ท�ำกรรม
เบียดเบียนรวมถึงผู้ร่วมกระท�ำกรรม และผู้เห็นดีด้วยกับ
การกระท�ำอันเกิดจากการใช้ปัญญาเห็นผิด จึงต้องร่วมกัน
เสวยอกุศลวิบากที่เกิดขึ้น
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๖๕. คำ�ว่า “พุทโธ”
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์ ดร.สนอง ที่เคารพ
หนู มี ข้ อ สงสั ย ที่ จ ะรบกวนขอความกระจ่ า งจาก
อาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัตินิดหน่อยค่ะ เนื่องจากหนูเคย
ฟังบันทึกการบรรยายธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญ แห่ง
วัดอัมพวัน ที่ท่านกล่าวว่าเป็นการไม่สมควรและเป็นบาป
หากผู้ปฏิบัติเดินจงกรมโดยกำ�หนดพุทโธที่เท้าในระหว่างที่
ก้าวขา ในขณะเดียวกัน หนูเคยได้รับคำ�บอกกล่าวจากผู้เข้า
รับการอบรมปฏิบตั กิ รรมฐาน ทีว่ ดั สันป่าสักวรอุไรธรรมาราม
ในเชียงใหม่ว่า การเดินจงกรมของที่วัดนี้ก็กำ�หนดพุทโธ
ไปตามปกติ เพราะที่วัดนี้เป็นสายพระป่า และปฏิบัติตาม
แนวทางของหลวงปู่มั่น และหลวงปู่ชา นอกจากนี้หนูยัง
เคยอ่านใน e-book เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาของ
หลวงปู่มั่นที่บอกเล่าโดยหลวงตาบัว เลยเกิดความสับสน
นิดหน่อยว่าถ้าหากหนูถนัดและคุ้นเคยกับคำ�บริกรรมพุทโธ
แล้วหนูควรจะปฏิบตั หิ รือบริกรรมอย่างไร ในขณะเดินจงกรม
จึงเหมาะสมและถูกต้อง และไม่เป็นการปรามาสพระพุทธเจ้า
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ลว่ งหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ
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คำ�ตอบ
พุ ท โธเป็ นคำ�สมมุ ติ ที่ ถู ก บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ ให้ จิ ต ได้
ระลึกรู้ (จดจ่อ) ในอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันขณะ ดังนั้นการนำ�
คำ�ว่า “พุทโธ” ไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า-ออก จึงทำ�ได้
นำ�คำ�ว่า “พุทโธ” ไปจดจ่อกับการก้าวเดินของเท้าซ้าย-ขวา
จึงทำ�ได้ นำ�คำ�ว่า “พุทโธ” ไปจดจดจ่ออยู่กับการแบมือกำ�มือ จึงทำ�ได้ นำ�คำ�ว่า “พุทโธ” ไปจดจ่ออยู่กับเสียงเดิน
ของนาฬิกา จึงทำ�ได้ ฯลฯ เมื่อใช้แล้วจิตย่อมตั้งมั่นเป็น
สมาธิเหมือนกัน เมื่อใดที่จิตเป็นสมาธิ ย่อมไม่ปรามาส
พระพุทธเจ้าให้เป็นบาปเกิดขึ้น

๖๖. เป็นบาปไหม
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ
ขอถามปัญหาดังนี้ค่ะ
๑. เวลาจะนอนพักผ่อน เอนหลัง หลังจากนั่งทำ�งาน
นานๆ มักจะชอบเปิดธรรมะ ฟังคำ�สอนของครูบาอาจารย์
ทาง Internet และฟังอย่างตัง้ ใจ พิจารณาตามธรรมนัน้ ตาม
ปัญญาที่มี จะเป็นบาปไหมคะ เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่าน
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บอกว่า โทษของการนอนฟังธรรมจะทำ�ให้เกิดเป็นงู แต่
เวลาหนู ไปฟั ง ธรรมที่ วั ด หนู จ ะนั่ ง ฟั ง อย่ า งตั้ ง อกตั้ ง ใจ
ไม่พูดไม่คุย เพื่อจะพิจารณาตามธรรมนั้นเสมอ
๒. การทำ�บุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชี กับการได้
ใส่บาตรพระอริยสงฆ์ท่านโดยตรง อานิสงส์จะเท่ากันไหม
๓. ถึงแม้จะไม่เคยพบเห็นรูปร่างตัวตนของครูบา
อาจารย์ แต่ได้กราบท่านจากภาพหรือยกมือสาธุ เมื่อปีติที่
ได้ฟงั ธรรมของท่าน และพยายามน้อมนำ�ไปปฏิบตั ิ เท่าทีส่ ติ
และปัญญาจะอำ�นวย อย่างนีห้ นูจะบังอาจถือว่าเป็นลูกศิษย์
ท่านได้ไหมคะ ท่านจะรับหนูเป็นศิษย์ไหมคะ รวมถึงอาจารย์
สนองด้วยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

คำ�ตอบ
(๑) ทุ ก อิ ริ ย าบถ (ยื น เดิ น นั่ ง นอน กิ น ดื่ ม
เล่น ฯลฯ) ที่เอาหูฟังธรรม ผู้นั้นย่อมมีบุญเกิดขึ้นและถูก
เก็บบันทึกไว้ในดวงจิต ผู้มีบุญไม่ลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
(งู) ตรงกันข้าม คนมีบาป (โมหะ) ตายแล้วยังมีโอกาส
ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้
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(๒) โอนเงินเข้าบัญชีกับนำ�อาหารไปใส่ลงในบาตร
ของพระอริยสงฆ์ ได้อานิสงส์ไม่เหมือนกัน เป็นอานิสงส์ที่
ต่างชนิดกัน จึงนำ�มาเปรียบเทียบกันไม่ได้ ว่าการกระทำ�
อย่างใดได้อานิสงส์มาก ได้อานิสงส์น้อย
(๓) ผู้ใดมีความประพฤติถูกตรงกับครูบาอาจารย์
การเป็นศิษย์เป็นครูย่อมเกิดขึ้นโดยปริยาย ตรงกันข้าม
หากประพฤติได้ไม่เหมือนกัน แล้วมาอ้างว่าเป็นครูเป็น
ศิษย์กัน คำ�อ้างเช่นนั้นถือว่าเป็นการกล่าวตู่
ผู้ตอบปัญหาเปิดโอกาสให้มวลชนได้ทำ�ความดี หาก
ผู้ใดพัฒนาจิตจนมีพฤติกรรม ถูกตรงตามธรรมได้แล้ว การ
เป็นครู เป็นศิษย์กัน ย่อมมีความเป็นไปได้

๖๗. กลัวตกนรก
คำ�ถาม
กราบท่านดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพอย่างสูงครับ
คือผมมีปัญหาเรื่องนี้อยู่สักพักแล้ว หลังจากที่ได้ยิน
ได้ฟงั หรือได้อา่ นเจอ เกีย่ วกับเรือ่ งของพระเทวทัตก็ตามหรือ
นางจิญจมานวิกาก็ตาม แล้วบวกกับผมเคยได้ยินว่า ห้ามไป
ส่งเสริมยินดีกับผู้ทำ�ไม่ดีจะมีผลต่อเราด้วย ผมเลยยิ่งกลัว
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ใหญ่เลย เพราะมันเหมือนว่าคำ�ว่า เทวทัตกับจิญจมานวิกา
มันจะผุดขึน้ มาบ่อยๆ เวลาผุดขึน้ มา ผมจะรูส้ กึ กลัวมาก แล้ว
ก็มีครั้งหนึ่งผมยิ่งพิจารณาตาม แยกแยะว่าสิ่งไหนคืออะไร
ยังไง แต่สุดท้ายก็สู้แรงของสังขารอวิชชาไม่ไหวมันพาผม
กระเจิงเลยครับ แล้วอยู่ดีๆ มันก็มีความคิดว่า ยินดีกับนาง
จิญจมานวิกา แล้วผมรูส้ กึ ท้อมากๆ เลยคิดว่า เราจะตกนรก
ไหมนี่ เราจะสำ�เร็จมรรคผลได้ไหมนี่ เพราะการกระทำ�ของ
เขาเหล่านัน้ เป็นอนันตริยกรรม เราก็ไม่ได้คดิ เองนีน่ า สังขาร
ขันธ์มนั คิดของมันเองนีน่ า แต่ผมกลัวมากๆ กลัวตกนรกกลัว
ไม่สำ�เร็จมรรคผลนะครับ
สิ่งใดที่ผมเคยคิดไม่ดีโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี ผม
กราบขอขมาท่านดร.สนอง วรอุไร ณ ที่นี้ครับ
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน ดร.สนอง
วรอุไร เป็นอย่างสูงครับ

คำ�ตอบ
ผู้รู้จริงไม่เคยห้ามใครผู้ใด ให้ทำ�หรือไม่ให้ทำ�ในสิ่งใด
ผู้ รู้ จึ ง ทำ�ได้ เป็ น เพี ย งผู้ ชี้ แนะเท่ า นั้ น ว่ า “คนที่ ศ รั ท ธาใน
ความชัว่ ย่อมมีโอกาสทำ�ตนให้เป็นคนชัว่ ได้” หากไม่ประสงค์

ส น ท น า ภ าษ า ธ ร ร ม

เ ล่ ม

๒๒

171

ลงไปเกิดเป็นสัตว์นรก ต้องพัฒนาจิตให้พ้นไปจากโทสะได้
เมื่อใด ก็จะไม่ลงไปเกิดเป็นสัตว์นรกแน่นอน

๖๘. โชคดีที่นอนคนเดียว
คำ�ถาม
สวัสดีค่ะอาจารย์ ดร.สนอง
หนู ข ออนุ ญ าตเล่ า ประวั ติ ส่ ว นตั ว นิ ด หน่ อ ยนะคะ
เพื่อประกอบคำ�ถามของหนูค่ะ หนูไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชน
โดยกำ�เนิดค่ะ ทีบ่ า้ นนับถือพระเจ้า หนูกเ็ ข้าเรียนและปฏิบตั ิ
ตามหลั ก ศาสนาเป็ น ปกติ แต่ ห นู ก็ มี คำ�ถามตลอดเวลา
เกี่ยวกับหลักศรัทธาค่ะ จนกระทั่งเมื่อประมาณ ๗ ปีที่แล้ว
หนูมโี อกาสไปอยูต่ า่ งประเทศคนเดียว (หนูเรียนเคมี แล้วไป
ต่อ ป.เอก ทีอ่ เมริกาด้านการศึกษาค่ะ) หนูกไ็ ด้มโี อกาสหา
คำ�ตอบให้ กั บ คำ�ถามทั้ ง หลาย หนู ไปโบสถ์ อ ยู่ สั ก ๒ ปี
คำ�ตอบคือ ไม่ใช่อีกแล้ว แล้วก็เคว้งคว้างแบบไม่มีศาสนา
อยูพ่ กั หนึง่ ค่ะ ตอนนัน้ รูส้ กึ ว่า ผิดหวังไปหมดค่ะ หนูเคยลัน่
วาจาว่า ยังไงก็ไม่เอาพุทธศาสนาเด็ดขาด เชือ่ พระเจ้าเท่านัน้
จนกระทั่ง ถึ ง จุ ด เปลี่ย นที่ห นู เริ่ม สนใจเรื่อ งกฎแห่ ง กรรม
หนูจำ�ไม่ได้วา่ จุดเปลีย่ นคืออะไร
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ปัจจุบันนี้ หนูก็แอบๆ ท�ำค่ะ โชคดีที่นอนคนเดียว
หนูจึงสวดมนต์ก่อนนอนบทสั้นๆ บทยาวหนูก็เปิดหนังสือ
นั่งสมาธิก็นั่งบ้าง แต่ไม่สม�่ำเสมอ พยายามอยู่กับพุทโธ
ตักบาตรเท่าทีพ่ อมีโอกาสซึง่ นานๆ ครัง้ สรุปคือ หนูตอ้ งแอบ
ทัง้ ทีบ่ า้ น และทีท่ ำ� งานค่ะ ค�ำถามของหนูมดี งั นีค้ ะ่
๑. หนูจำ�เป็นต้องไปหาโรงเรียนเพื่อเรียนพุทธศาสนา
ไหมคะ ทุกวันนี้หนูอ่านแล้วก็ฟังตามอินเตอร์เน็ตค่ะ หาก
จำ�เป็นควรไปทีไ่ หนคะ (หนูอา่ นหนังสือธรรมะหลายเล่มแล้ว
ค่ะ เช่น หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ คู่มือมนุษย์ ประวัติ
หลวงตาบัว สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม หนังสือคุณ
ดังตฤณ และตอบคำ�ถามตาม เว็บต่างๆ เช่น ของอาจารย์
เว็ บ พั นธ์ ทิ พ ย์ ฟั ง บรรยายหนู ก็ ฟั ง หลายท่ า น หลวงตา
มหาบัว รายการทางเอเอ็มของ อ.ยุพา หลวงพ่อสงบ)
๒. ตั้ ง แต่ ห นู ม าเป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชน หนู เห็ นการ
เปลี่ยนแปลงในตัวเองที่ชัดเจน หนูมีความสุขมากๆ แต่
ปัญหาคือ หนูขาดความทะเยอทะยานค่ะ หนูชอบและ
อยากทำ�งานทางวิชาการของหนูให้เต็มที่ (หนูรับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย อบรมครู เป็นต้น)
หนูไม่อยากทำ�งานบริหาร หนูไม่อยากต้องรับผิดชอบมาก
แต่ด้วยวัยและคุณวุฒิ ผู้ใหญ่และคนรอบข้างชอบเข้ามา

ส น ท น า ภ าษ า ธ ร ร ม

เ ล่ ม

๒๒

173

คิดแทนหนูค่ะ หนูจะสร้างความทะเยอะทะยานอย่างไรคะ
หนูปฏิบัติมาผิดทางหรือเปล่า เดี๋ยวนี้หนูก็ไม่ค่อยชอบซื้อ
ไม่ชอบช๊อปปิง้ (แต่ยงั ชอบกินอยูเ่ หมือนเดิมค่ะ) หนูมคี วามสุข
กับชีวิตแบบนี้ แต่คนรอบข้างชอบคิดแทนหนูค่ะ
๓. ที่หนูเคยลั่นวาจาไว้นะคะว่า ยังไงก็ไม่เอาพุทธ
ศาสนา หนูต้องทำ�อย่างไรเพื่อแก้ไขคำ�ปรามาสคะ หนูสวด
มนต์บทขอขมาพระรัตนตรัย แล้วอธิษฐานได้ไหมคะ ที่บ้าน
หนูไม่มีพระนะคะ
กราบขออภัยที่เขียนซะยาว และกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ที่กรุณาตอบคำ�ถามค่ะ

คำ�ตอบ
ไอสไตน์ไม่ได้นับถือศาสนาใด แต่เขาเป็นคนเก่ง และ
เป็นคนดี โลกจึงยกย่อง
(๑) หากประสงค์เป็นคนดี ต้องไม่อ่าน แต่ปฏิบัติ
ให้ได้อย่างหลวงตามหาบัว
(๒) มนุษย์แสวงหาความสุข และปฏิเสธความทุกข์
ผู้ใดยังมีจิตเป็นทาสของกาม (ชอบกิน, ชอบคิดแทนคนอื่น)
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ผู้ นั้ น ย่ อ มมี ทั้ ง สุ ข และทุ ก ข์ เป็ นของคู่ กั น เป็ นความสุ ข ที่
หยาบและมีอายุสั้น
ผู้ใดทำ�จิตให้เป็นอิสระจากโลกธรรม และวัตถุ ผู้นั้น
ย่อมมีความสุขที่ละเอียดและประณีต
ผู้ใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จนเป็นสมาธิระดับฌาน
ได้ ผู้นั้นย่อมเข้าถึงฌานสมาบัติ สุข ที่ละเอียดและประณีต
ผู้ใดพัฒนาจิตให้ปลอดจากสังโยชน์ ๓ (สักกายทิฏฐิ
วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส) ได้แล้ว ผู้นั้นมีความทุกข์
เหลือน้อยเท่าขีฝ้ นุ่ ติดอยูท่ ปี่ ลายเล็บ เมือ่ เทียบกับความทุกข์
ที่กำ�จัดได้แล้ว มีมากเท่าขี้ฝุ่นที่หลงเหลืออยู่ในพื้นปฐพี
ผูใ้ ดกำ�จัดอวิชชา (สุตมยปัญญา และจินตามยปัญญา)
ให้หมดไปจากใจได้แล้ว ย่อมเข้าถึงความสุขสูงสุด (วิมตุ ติสขุ )
(ผู้ตอบปัญหายังไม่ปรารถนาให้เข้าถึง ด้วยเหตุต้องไปช่วย
สหธรรมิก มิให้ไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิ)
(๓) ประสงค์ลบล้างคำ�ปรามาส ต้องไปสารภาพผิด
กับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ด้วยการสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
แล้วกล่าววาจาขอยกเลิกคำ�ปรามาสเดิม แล้วอธิษฐาน
ใหม่ในสิ่งที่ดีงาม และต้องประพฤติเหตุให้ถูกตรง ความ
สมปรารถนาจึงจะเกิดขึ้น
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อนึ่ง บุคคลมีชีวิตเป็นของตัวเอง ผู้รู้ไม่เข้าไปก้าวล่วง
ในชีวิตของใครผู้ใด ผู้รู้ทำ�ได้เป็นเพียงผู้ชี้ทาง ดังนั้นเจ้าของ
ชีวิตจึงต้องบริหารจัดการชีวิตด้วยตัวเองตามที่ชอบ

๖๙. หนูเป็นครู
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
อย่างสูง
หนูเป็นครู และมีลูกชายอายุ ๑๖ ปี โดยภาพรวมแล้ว
เขาเป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านพ่อแม่ เป็นห่วงพ่อแม่ ผลการเรียน
พอใช้ถึงค่อนข้างดี เคยบวชเณรมาแล้ว ๔ ครั้ง ด้วยความ
สมัครใจของเขาเอง เขาได้รางวัลและเกียรติบัตรด้วย หลัง
จากที่ได้บวชแล้ว เขามีมุมมองที่เป็นสัมมาทิฏฐิในบางเรื่อง
แต่ก็ไม่ทุกเรื่อง ไม่ทราบเป็นเพราะวัยของเขาหรือเปล่า คือ
ว่าบางเวลาเขายังชอบเล่นหรือบันเทิง มากกว่าทีจ่ ะทบทวน
บทเรียน ซึง่ หนูกย็ อมให้เขาผ่อนคลายหลังกลับจากโรงเรียน
เขาจะดูหนังฟังเพลงเล่นคอมพิวเตอร์ประมาณ ๑ ชั่วโมง
เกือบทุกวัน ด้วยความเป็นแม่หนูอดเป็นห่วงเขาไม่ได้
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หลังจากที่เขาว่างจากงานบ้าน หรือทำ�การบ้านของ
โรงเรียนเสร็จแล้ว หนูมักจะขอร้องให้เขาเรียนกับหนู และ
ทำ�แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน หนูรู้สึกว่าเขาจะเบื่อ
และต่อต้านบ่อยๆ เราจึงทะเลาะกันบ่อยและหนูรู้ตัวดีว่า
หนูเคี่ยวเข็ญบ่นว่าเขาในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆ และเขาไม่พอใจ
ชอบเถียงต่อต้านต่อรองต่างๆ นานา เพื่อที่จะได้ไม่ต้อง
เรียนกับหนู หนูเป็นห่วงว่าเขาจะสอบได้เกรดไม่ดี และเข้า
มหาวิทยาลัยไม่ได้ บางครัง้ เขาเถียงหนูดว้ ยคำ�พูดทีก่ า้ วร้าว
จนหนูต้องอึ้ง และไม่คิดว่าเขาจะก้าวร้าวได้ขนาดนี้ หรือ
อาจจะเป็นเพราะว่า หลังจากเขาสึกออกมาเขาไม่ได้ปฏิบัติ
ธรรมต่อเนื่อง นอกจากบางครั้งสวดมนต์ก่อนนอนเท่านั้น
สำ�หรับตัวหนูเองก็เช่นกัน บางเดือนหนูจะไปวัดปฏิบตั ธิ รรม
ครั้งละ ๗ วันอยู่บ่อยๆ แต่พออยู่บ้านหนูจะขี้เกียจปฏิบัติ
แต่จะสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำ� และบางครั้งก็สวดมนต์
ในใจเวลานั่งรถเดินทางไปที่ต่างๆ หนูรู้ว่าการปฏิบัติไม่
ต่อเนื่องของหนูและลูกทำ�ให้กิเลส และโทสะอยู่เหนือสติ
ของเราทั้งสอง และหนูก็รู้ว่าปัญญาทางโลก มันคืออวิชชา
ซึ่งทำ�ให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ แต่มันก็จำ�เป็นในการหาเลี้ยงชีพ
ใช่ไหมคะ ครอบครัวเราจน ภาระเยอะมากค่ะ
คำ�ถามมีอยู่ว่า ลูกหนูอาจจะต้องตกนรกหรือเปล่าคะ
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บางครั้งหนูโกรธเขามาก และต่อว่าเขารุนแรงว่าเขาจะ
ต้ อ งตกนรกที่ เ ถี ย งพ่ อ แม่ พอหายโมโห หนู จ ะเสี ย ใจที่
ไม่น่าพูดเช่นนั้นเลย และหนูจะกำ�หนดในใจว่า “รู้หนอ โกรธ
หนอ” ภาวนาตลอดเวลาไม่วา่ จะเคลือ่ นไหวทำ�อะไร จะกำ�หนด
อิ ริ ย าบถย่ อ ยสลั บ กั บ ภาวนาว่ า “แม่ อ โหสิ ก รรมให้ ลู ก
ขอให้ ลู ก ปลอดภั ย พ้ นจากบาป” และขอให้ ตั ว เองมี ส ติ
ทุกเมือ่ ภาวนาอยูพ่ กั หนึง่ ก็เลิก บางครัง้ หนูงอนไม่พดู กับเขา
เป็นวันๆ เขาก็จะมากราบเท้าขอโทษ เป็นอย่างนี้หลายครั้ง
หนูทราบดีว่าบาปล้างไม่ได้ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎ
แห่งกรรม เพราะสมัยก่อนเมื่อหนูเป็นวัยรุ่นเคยเถียงพ่อ
แม่เช่นกัน และรู้ดีว่าตัวเองกำ�ลังใช้กรรมอยู่ บางครั้งหนู
มีปากเสียงกับพ่อของเขาให้เขาเห็น หนูรู้ว่าหนูก็มีส่วนที่
ทำ�ให้เขาเป็นเช่นนี้ หนูจะทำ�อย่างไรดี ที่เวลาอยู่บ้านจะ
ให้ตัวเองขยันปฏิบัติธรรมมากกว่านี้ หนูจะได้ปล่อยวางได้
และใจเย็นมากกว่านี้ หนูต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนใช่ไหมคะ
ลูกของหนูจึงจะดี และถ้าเขาขยันปฏิบัติธรรมจะผ่อนบาป
หนักให้เป็นเบาได้ใช่ไหมคะ
ไม่ทราบว่า อาจารย์มีวิธีอื่นๆ ที่จะแนะนำ�เพิ่มไหมคะ
โปรดเมตตาด้วยค่ะ
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กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และกราบขอโทษด้วย
ที่เขียนยาวเกินไป
ขอให้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในโลกนี้ ช่ ว ยคุ้ ม ครอง
อาจารย์ให้พ้นภัยทั้งปวงด้วยค่ะ

คำ�ตอบ
การที่ลูกดื้อแม่ เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่แม่เคย
ดื้อต่อบุพการีมาก่อน เมื่อใดที่อกุศลให้ผลแล้ว ผู้ประพฤติ
ไม่ดีต้ อ งชดใช้ จ นกว่าหนี้กรรมจะหมดสิ้น ลูกไม่ตกนรก
และคนที่จะตกนรกคือ แม่ เพราะยังปล่อยให้โทสะเข้ามา
มีอำ�นาจเหนือใจวิธีแก้ความโกรธ ต้องให้อภัยในเหตุที่ทำ�ให้
ขัดใจ ต้องให้อภัยในทุกเหตุขัดใจ จนใจไม่ขุ่นมัวด้วยโทสะ
แล้วจะเปลี่ยนไปเป็นใจที่มีอารมณ์สงบเย็น (เมตตา)
หากประสงค์ ให้ เ กิ ด ความขยั น ในการปฏิ บั ติ ธ รรม
ต้องมีสัจจะคุมใจ แล้วเร่งความเพียร เจริญจิตตภาวนาอยู่
ทุกขณะตื่นและทุกขณะที่ว่างจากงาน การมีปากเสียงกับ
พ่อบ้านให้ลกู เห็น เป็นพฤติกรรมทีส่ ตั ว์เดรัจฉานชอบประพฤติ
หากปรารถนาจะไม่ลงไปเกิดอยู่ในภพภูมิต่ำ� ต้องเว้นพฤติกรรมที่เป็นอกุศลนี้ให้ได้
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สุดท้ายปรารถนาให้ลูกเป็นคนดี แม่ต้องเป็นคนมี
พฤติกรรมดีให้ลูกดูได้ก่อน

๗๐. ขอให้หนูขึ้นสวรรค์
คำ�ถาม
กราบท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร ที่ดิฉันเคารพ
อย่างสูงค่ะ
หนูมีข้อสงสัยเหมือนหรือคล้ายๆ คำ�ถามที่ ๑๘๐๐ ค่ะ
แต่หนูมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าหนูกลัวตกนรกมาก เลยอธิษฐาน
ให้ตนเองขึ้นสวรรค์หรือสู่พระนิพพาน แต่อยู่ดีๆ ก็มีอะไร
เกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่า เราอธิษฐานให้เราตกนรกหรือเปล่านะ
เหมือนมันมีเสียงหรือมีความคิดขึ้นมาในขณะที่เราอธิษฐาน
อยากไปสวรรค์ หรือพระนิพพานนั้นๆ หนูก็งง หนูลอง
พยายามหาคำ�ตอบ คือ มันอาจคล้ายๆ สังขารมารหรือเปล่าค่ะ
ทีค่ อยมากวนจิตใจเรา ไม่ทราบว่าหนูคดิ ถูกหรือเปล่าคะ ตอนนี้
หนูอธิษฐานตลอดเวลาเลยค่ะว่า ขอให้หนูขึ้นสวรรค์หรือไป
พระนิพพาน จนคล้ายๆ เหมือนคนบ้าไปเลยบางที (อาจจะ
ยาวหน่อยนะคะ หนูขออภัยด้วย) คอยพยายามห้ามจิตใจ
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หรือข่มไม่ให้คดิ ไม่ดี ให้คำ�อธิษฐานไปในทางทีด่ คี ะ่ หนูจะบาป
ไหมคะ ตอบหนูหน่อยค่ะ

คำ�ตอบ
คนทีก่ ลัวตกนรก ย่อมไม่ตกนรก คนทีป่ รารถนาไปเกิด
ในสวรรค์ ต้องทำ�เหตุให้ตรงคือ บำ�เพ็ญทาน และรักษาศีล
อยู่เสมอ หรือประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นประจำ�
หากปรารถนาไปนิพพาน ต้องพัฒนาจิต (วิปัสสนา
ภาวนา) จนเกิดปัญญาเห็นแจ้ง แล้วใช้ปัญญาเห็นแจ้ง
นำ�ทางชีวิต จนเห็นว่าสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น ย่อมมีความดับไป
(อนัตตา) เป็นธรรมดาได้เมื่อใด การบรรลุนิพพานย่อม
มีโอกาสเข้าถึงได้
ผูใ้ ดปรารถนานิพพานแล้วทำ�เหตุให้ถกู ตรง ย่อมมีเทวปุตตมารมาขัดขวางเป็นธรรมดา
ถ้าทำ�ดี แล้วยังไม่ดี ก็ควรสำ�นึกว่า ถ้าไม่ทำ�ให้ดี จะแย่กว่านี้
จ ง ทำ� ดี . . . จ ง ทำ� ดี . . .จ ง ทำ� ดี
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๗๑. ใช่ และชอบ
คำ�ถาม
กราบสวัสดีท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ค่ะ
หลิน ต้องกราบขอบพระคุณกับอาจารย์อย่างมาก
ก่อนหน้านี้สักสี่ห้าปีก็ไม่ค่อยได้จริงจังกับการปฏิบัติเท่าไหร่
ชีวิตก็มีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง และลูกของหลินก็ป่วย
เรือ่ ยๆ จนได้อา่ นทางสายเอกของอาจารย์ เลยรูส้ กึ ว่ามันใช่
และชอบ ก็ไปซือ้ ซีดขี องอาจารย์มาฟังค่ะ เลยเจอคำ�ตอบใน
ซีดี เรื่องกำ�ลังใจช่วงที่อาจารย์สอนเรื่องประเภทของมนุษย์
และเคสตัวอย่างของเด็กทีม่ าเกิดแล้วเลีย้ งยาก เพราะพ่อแม่
ศีลไม่เท่ากับลูก ลูกมาสูงกว่า เลยถึงบางอ้อเลยค่ะ เพราะ
ช่วงนั้นลูกเลี้ยงง่ายขึ้นเพราะเริ่มทำ�บุญ ทาน และเข้าวัด
ปฏิบัติบ้างแล้ว และสิ่งที่อาจารย์สอนนั้นเริ่มเห็นความจริง
ในชีวิตขึ้นเรื่อยๆ และเห็นจริงดังที่อาจารย์สอนค่ะ คือต้อง
ทำ�เองและเห็นผลด้วยตัวเอง ญาติของหลินลูกเขาก็เลี้ยง
ยาก ก็เอาซีดอี าจารย์ให้เขาฟัง แต่ไม่มผี ลอะไรค่ะ รูส้ กึ ชืน่ ชม
และเป็ น โชคดี ข องตั ว เอง ที่ ได้ พ บพระพุ ท ธศาสนาและ
อาจารย์ที่ชี้แนวทางให้กับพวกเรา
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สุดทายนี้ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครอง
ขอให้อาจารย์ มีความสุขสมปรารถนาและร่างกายแข็งแรง
ขอบพระคุณค่ะ

คำ�ตอบ
บัวอีกดอกหนึ่งที่กำ�ลังแย้มกลีบบาน …สาธุ

๗๒. ชอบดูร่างเปลือย
คำ�ถาม
เรียนถามท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ด้วยความ
เคารพ
กระผมมีเรื่องถาม และอยากทราบวิธีการเอาชนะ
ความคิดบัดสี ชอบไปดูรา่ งเปลือยของผูห้ ญิง ทุกวันนีพ้ ยายาม
กำ�หนดให้ได้ แต่ก็ยังมีอยู่ในใจเมื่อเจอผู้ที่สวย และหุ่นดี
แต่กระผมก็พยายามสู้กับความคิด ด้วยการคิดกลับกันว่า
ร่างนี้เน่าเปื่อย แต่ก็ยังไม่สำ�เร็จมากเท่าไหร่ ได้เป็นบางครั้ง
เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นอยู่กับจิต บ่อยๆ จะมีผลเสียถึง
ขนาดไหนครับ
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เรือ่ งทีส่ อง ช่วงนีท้ ปี่ ฏิบตั อิ ยูเ่ รือ่ ย สวดมนต์ นัง่ สมาธิ
ก็เกิดการเก็บเอาไปฝันบ่อยมากแทบทุกวัน ขณะหลับ ฝันว่า
ได้กำ�หนดมีสติในฝันเหมือนตอนขณะตื่น เมื่อตัวเองคิดไม่ดี
ทำ�ไม่ดี จะกำ�หนดมีสติ เหมือนตอนที่ฝึกในขณะตื่น อย่างนี้
กระผมฝึกมากไปเครียดเกินไปจนเก็บเอาไปฝันหรือเปล่าครับ
แล้วเป็นแบบนี้มีผลดีหรือผลเสียครับ
เรื่องที่สาม กระผมมีเวลาในการปฏิบัติน้อย กระผม
สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิเลย โดยไม่ได้เดินจงกรมก่อน แบบนี้
ถือว่าถูกวิธีหรือเปล่าครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
ล่วงหน้าที่กรุณาตอบคำ�ถามครับ

คำ�ตอบ
ที่บอกเล่าไปถือว่า ใจยังไม่มีศีลคุม จะปฏิบัติธรรม
อย่างไร ก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมที่ปฏิบัติ ผู้ใดปล่อยให้
กามราคะ (กิเลส) เข้ามามีอำ�นาจเหนือใจ โอกาสเข้าถึง
ธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ยาก ตายแล้วยังมีโอกาสให้จิตโคจรไป
เกิดในอบายภูมิได้ ผู้ใดปฏิบัติสมถภาวนาแล้ว ยังมีความ
ฝันเกิดขึ้น แสดงว่าจิตยังเข้าไม่ถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิ
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หากปฏิบัติสมถกรรมฐาน (ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ) แล้ว
จิตเข้าถึงความตั้งมั่นเป็นสมาธิถือว่า ปฏิบัติธรรมได้ผล
ถูกต้อง และหากปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน แล้วจิตเกิด
ปัญญาเห็นแจ้ง ถือว่าปฏิบัติธรรมได้ผลถูกต้อง

๗๓. พี่ชายถูกรถชน
คำ�ถาม
กราบท่ า นอาจารย์ ส นองที่ เคารพยิ่ ง หนู มี ปั ญ หา
อยากจะรบกวนท่านอาจารย์สนองช่วยให้ความเมตตาชีแ้ นะ
ด้วยค่ะ
พี่ชายของหนูเพิ่งเสียชีวิตได้ประมาณ ๒ เดือนโดย
การถูกรถชน และทางบ้านสงสัยว่าเขาจะคิดฆ่าตัวตายเอง
เนื่องจากได้ทิ้งจดหมายขออโหสิต่อพ่อแม่ไว้ หลังจากพี่ชาย
เสียชีวิต ทางบ้านก็ได้พยายามสร้างสมบุญกุศลเพื่อที่จะ
ได้อทุ ศิ ให้กบั ดวงวิญญาณของเขา หนูและคุณพ่อคุณแม่ได้ไป
บวชเนกขัมมะเป็นเวลา ๗ วัน และได้พยายามทำ�กรรมฐาน
ทุกวัน โดยการเดินจงกรม และนั่งสมาธิเพื่อแผ่ส่วนบุญให้
กับเขา แต่เนื่องจากหนูและคุณแม่มีจิตใจที่ฟุ้งซ่าน ทำ�ให้
แม้พยายามปฏิบัติธรรมทุกวัน แต่ก็ไม่มีสมาธิเท่าที่ควร
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หนูอยากรบกวนถามคำ�ถามท่านอาจารย์ดังนี้ค่ะ
๑. พี่ ช ายเป็ น คนไม่ ค่ อ ยพู ด ไม่ ไ ด้ เ ลี้ ย งดู พ่ อ แม่
(เพราะรายได้จากการทำ�งานไม่ได้มาก) แต่ก็เป็นคนดีคือ
มีเมตตา (กระทั่งมดยังไม่ฆ่าเลยค่ะ) ไม่เที่ยวเตร่ ไม่ดื่มสุรา
ข้อเสียคือ ความที่เป็นคนคิดมาก ทำ�ให้เคยมีปากเสียงกับ
พ่ อ แม่ บ้ า ง แต่ ก่ อ นที่ พี่ ช ายจะเสี ย ชี วิ ต ได้ ทำ�พิ ธี ข อขมา
ล้างเท้าพ่อแม่ และประพฤติปฏิบัติดีต่อแม่ทุกอย่าง รวมทั้ง
ไปไหว้พระทำ�บุญและคิดจะบวชให้พ่อแม่ด้วย แบบนี้จิต
สุดท้ายเขาจะสามารถเกาะเกีย่ วกุศลไปสุคติภมู ไิ ด้หรือไม่คะ
๒. การที่พี่ชายฆ่าตัวตาย แล้วเราพยายามทำ�กรรม
ฐานแบบนี้ทุกวัน แล้วแผ่อุทิศกุศลให้กับเขา เขาจะได้รับ
หรื อ ไม่ ค ะ เราควรทำ�ยังไงดีที่จะให้พี่ชายได้รับบุญกุศล
ที่เราอุทิศให้
๓. การพยายามเจริ ญ กรรมฐานทุ ก วั น แต่ จิ ต ไม่
ตัง้ มัน่ เป็นสมาธิแบบนี้ จะสามารถสร้างสมบุญกุศลและอุทศิ
ให้กับเขาได้หรือไม่คะ
๔. หลังจากพี่ชายเสียชีวิต หนูก็พยายามถือศีล ๘
แต่ ห นู มี ปั ญ หาในเรื่ อ งความอยากกิ น อาหาร คื อ พอ
ตอนเย็นมันจะอยากกินนู่นนี่ (แต่ก็ไม่ได้กินนะคะ) แบบนี้
จะถือว่าศีลไม่บริสุทธิ์หรือไม่คะ แล้วจะมีผลต่อบุญกุศลที่
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พยายามทำ�หรือไม่คะ
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

คำ�ตอบ
(๑) เพียงแค่คิดจะบวชให้พ่อแม่ แต่ยังมิได้ทำ�ให้เกิด
เป็นความจริงขึ้น ถือว่าจิตสุดท้าย ยังไม่มีสติคุม จึงไม่
สามารถไปสู่สุคติได้
(๒) ในอบายภู มิ มี แต่ ป รทั ต ตู ป ชี วี เปรตเท่ า นั้ น ที่
สามารถมารับบุญที่มีผู้อุทิศให้ได้ ส่วนสัตว์ในอบายภูมิอื่น
ย่อมหมดโอกาสมาอนุโมทนาบุญ
(๓) การเจริญกรรมฐานทุกวัน แต่จิตไม่ตั้งมั่นเป็น
สมาธิ มีต้นเหตุจาก จิตไม่มีศีลครบและไม่มีศีลบริสุทธิ์คุม
ดังนัน้ บุญกุศลจะยังไม่เกิดขึน้ กับจิตทีม่ สี ภาวธรรมเป็นเช่นนี้
(๔) เรื่ อ งที่ บ อกเล่ า ไปถื อ ว่ า ศี ล ยั ง ด่ า งพร้ อ ย (ไม่
บริสุทธิ์) จึงปฏิบัติสมาธิแล้วเข้าไม่ถึงธรรมที่ปฏิบัติ บุญ
จึงยังไม่เกิดขึ้น
ความทุกข์ของคนดีอย่าหนึ่งคือ อยากให้คนอื่นเขาดี
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๗๔. อธิษฐานผิดหรือเปล่า
คำ�ถาม
กราบท่านอาจารย์ดร.สนอง วรอุไร ที่ผมเคารพ
อย่างสูงครับ ผมได้ทำ�การอธิษฐานจิต หลังจากทำ�การ
เจริ ญ ภาวนาเสร็ จ สิ้ น แล้ ว แถวนั้ น มี ค นกำ�ลั ง คุ ย กั น อยู่
ผมอธิ ษ ฐานไปประมาณว่ า “ขอให้ กุ ศ ลที่ ข้ า พเจ้ า ทำ�มา
ทุกสิ่ง จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไม่ตกอบายภูมิทั้ง ๔ ตลอด
อนันตการ” ประมาณนี้ครับ แต่แล้วมันก็มีความรู้สึกสงสัย
ขึ้นมาว่า เอ๊ะ! เราอธิษฐานผิดไปหรือเปล่านะ อธิษฐานว่า
ให้ตกอบายตลอดหรือเปล่า ซึ่งความสงสัยนี้ทำ�ให้ผมนั้นคิด
แล้วคิดอีกว่า เอ๊ะ! เราอธิษฐานไปผิดไหม แล้วมันจะมีผล
ไหม ทั้งๆ ที่ผมเองก็คิดว่า ผมเองอธิษฐานถูกแล้วนะครับ
แต่ความสงสัยนีม้ นั ก็วนเวียนๆ จนทำ�ให้ผมยิง่ สงสัยไปอีกว่า
เราอธิษฐานผิดไปจริงหรือนี่ ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เลยครับ
มันยิง่ ทำ�ให้ผมเหมือนอยากเลิกปฏิบตั เิ ลย ไม่อยากปฏิบตั ติ อ่
รู้สึกกลัวกลัวที่เห็นความคิดตัวเองแบบนี้ แล้วเวลาผมฟัง
ธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมจริงๆ เป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีผม
ฟัง หรืออ่านบางช่วง มันทำ�ไมจึงทุกข์ เพราะผมกลัวว่าจะ
ไปยินดียินร้ายกับ ในเรื่องราวของเสียงหรือหนังสือบ้าง
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หรือว่าไปปรามาสพ่อแม่ครูอาจารย์บา้ ง ถ้าผมไม่ฟงั ไม่อา่ น
จะบาปไหมครับ ผมรู้สึกท้อมาก ท้อเหมือนจนจะหยุดดีไหม
จะพักดีไหมเพราะกลัว แต่อกี ใจก็บอกว่าหยุดไม่ได้แล้ว หยุด
ไปก็ไม่ได้อะไร ต้องเดินหน้าอย่างเดียว ผมกลัวมากเลยครับ
ผมกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณา ของท่าน
อาจารย์ดร.สนอง วรอุไร เป็นอย่างสูงครับ

คำ�ตอบ
ไม่ฟงั ไม่อา่ นแล้วสบายใจ ไม่ถอื ว่าเป็นบาป แต่ความ
สงสัยเป็นเหตุให้ไม่สบายใจ ถือว่าเป็นบาป ผู้ใดประสงค์จะ
ผ่านปัญหานีไ้ ปให้ได้ ต้องไปขอขมากรรม ทีต่ นเคยประพฤติ
ล่วงเกิน บิดเบือนคำ�สอน (ธรรมวินยั ) ของผูท้ รงคุณธรรม
ด้วยการเอาดอกไม้ธปู เทียน ไปสักการะบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ แล้ว
สวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิตปิ โิ ส...สวากขาโต...
และสุปฏิปนั โน...ไปจนจบ) แล้วกล่าววาจาขอขมาว่า ตนจะ
ไม่บิดเบือนคำ�สอนที่เป็นธรรมเป็นวินัย ที่กล่าวไว้โดยผู้ทรง
คุณธรรมให้เกิดขึน้ อีก เมือ่ ขอขมากรรมแล้ว ต้องประพฤติ
ตนให้มีสัจจะ แล้วเร่งความเพียรในการปฏิบัติธรรมหรือ
อ่านหนังสือธรรมะ ต้องประพฤติเช่นนี้ให้ได้ทุกครั้งที่นึกได้
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และปฏิบตั ทิ กุ ครัง้ ทีว่ า่ งจากงานภายนอก แล้วปัญหาดังกล่าว
จึงจะหมดไปได้

๗๕. พ่อให้เหยียบหลัง
คำ�ถาม
กราบเรียน ท่านอาจารย์สนอง วรอุไร
กระผมมีปญ
ั หาทีข่ อเรียนถาม อาจารย์ได้โปรดเมตตา
ชี้แนะด้วยนะครับ
๑ เมือ่ ตอนผมยังเด็กพ่อมักให้ผมเหยียบหลังให้เพราะ
ท่านเมือ่ ย แต่ดว้ ยความไม่รกู้ เ็ ลยทำ�ตาม และไม่ได้มกี ารบอก
กล่าวขอโทษใดๆ ทัง้ สิน้ แต่สงิ่ นัน้ คือการเอาเท้าขึน้ ไปอยูบ่ น
ตัวบิดา จะเกิดบาปกับตัวเราหรือไม่ครับ
๒. คนที่ทำ�งานได้รับซองกฐินมาหลายใบ แต่ไม่ได้ไป
ร่วม เลยนำ�ซองและหมายกำ�หนดการทีแ่ นบมาทิง้ ไป จนผม
เกิดความเสียดาย เลยเก็บซองและใบแจ้งกำ�หนดการจาก
ถังขยะมาใช้ต่ออีกหน้าหนึ่ง แต่เป็นการใช้เพื่อหน่วยงาน
ไม่ใช่สว่ นตัว แต่สงิ่ เหล่านัน้ คือของสงฆ์ จะเกิดบาปกรรมกับ
ตัวเราหรือไม่ครับ เพราะเสียดายที่จะทิ้งไปเฉยๆ

190

www.kanlayanatam.com

๓. ที่บ้านผมประตูห้องน�้ำอยู่ตรงกับประตูห้องพระ
แถมห้องน�้ำยังอยู่สูงกว่าด้วย ทุกวันนี้แก้ปัญหาโดยการปิด
ประตูทงั้ สองไว้ทกุ ครัง้ ทัง้ ใช้และไม่ใช้ เรือ่ งนีท้ ำ� ให้ไม่สบายใจ
มากจะเกิดผลอย่างไรบ้างครับ จะย้ายก็ไม่ได้ เพราะได้ทำ�
ไว้ส�ำหรับเป็นห้องพระโดยตรง และก็ไม่มีที่จะไปวางตรงอื่น
๔. ถ้าผมประกอบอาชีพในด้านกฎหมาย ผมจะทำ�
อย่างไรทีจ่ ะไม่เกิดบาปกับตัวเอง และปิดประตูอบายดังกล่าว
ได้ เพราะทราบดีว่าสามารถให้คุณให้โทษคนอื่นได้ และจาก
การฟังธรรมจากท่าน ดร.สนอง ทีก่ ล่าวว่าตุลาการขาข้างหนึง่
กำ�ลังก้าวลงนรก อีกข้างหนึง่ อยูก่ บั ที่ หมายความว่าอย่างไร
ครับ และที่ อ าจารย์กล่าวต่อไปว่า เปาบุ้นจิ้นหดขาทัน
ไม่ทราบว่าความหมายคืออย่างไรครับ
๕. นางจิญจมานวิกาที่กล่าวตู่ใส่พระพุทธองค์นั้น
เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรครับ
ขอแสดงความนับถือท่านอาจารย์สนองอย่างสูง

คำ�ตอบ
(๑) พ่อขอให้ลูกเหยียบหลังให้ แสดงว่าพ่ออนุญาต
ให้ลกู เหยียบได้ ไม่ถอื ว่าเป็นบาป
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(๒) สงฆ์ทำ�ซองกฐินขึน้ มาด้วยมีจดุ ประสงค์ตามระบุ
ผู้ใดได้รับโดยมีผู้อ่ืนส่งมาให้ แต่ผู้รับไม่ศรัทธา จึงเอาซอง
กฐินทิ้งลงถังขยะ ไม่ถือว่าเป็นบาป แต่ผู้นำ�ซองกฐินและ
ใบแจ้งกำ�หนดการไปใช้ไม่ถูกจุดประสงค์ท่ีระบุอยู่บนซอง
ถือว่าเป็นบาป
(๓) ความไม่สบายใจเป็นผลของบาป เมื่อใดที่บุคคล
มีความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้น จนเป็นเหตุทำ�ให้ร่างกายเกิด
อาการเจ็บป่วย นั่นคือผลของบาปที่เนื่องมาจากจิตมีบาป
สั่งสม
(๔) ผู้ ต อบปั ญ หาเคยพู ด ไว้ ว่ า ผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตุ ล าการ มี ข าข้ า งหนึ่ ง ยื น อยู่ บ นปากนรก และมี ข าอี ก
ข้างหนึ่งยื่นลงไปในนรก บุคคลมีอาชีพแบบนี้ส่วนใหญ่เมื่อ
ตายแล้ว ขาทัง้ สองตกลงไปในนรก มีสว่ นน้อยทีห่ ดขาขึน้ มา
ได้ทัน หมายความว่ามีคนจำ�นวนน้อย ตายแล้วไม่ลงไปเกิด
เป็นสัตว์อยู่ในนรกเช่น เปาบุ้นจิ้น ทั้งนี้เพราะเปาบุ้นจิ้น
มีเทวดาคุ้มรักษา จึงตัดสินคดีความไม่เคยผิดพลาด
การประกอบอาชีพตุลาการให้ปลอดภัย ทำ�ได้ ๒ ทาง คือ
๑. ต้องประพฤติอย่างน้อยให้มีเบญจศีล (เว้นฆ่าสัตว์
เว้นลักทรัพย์ เว้นประพฤติผิดกาม เว้นพูดเท็จ และเว้นสุรา
เมรัย) และให้มีเบญจธรรม (มีเมตตากรุณา มีสัมมาอาชีวะ
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มีกามสังวร มีสัจจะ และมีสติสัมปชัญญะ) คุ้มรักษาใจให้ได้
ทุกขณะตืน่ ผูใ้ ดประพฤติเช่นนีไ้ ด้แล้ว ผูน้ นั้ มีเทวดาคุม้ รักษา
แล้วการตัดสินคดีความจะไม่ผิดพลาด
๒. ต้องพัฒนาจิตตนเองให้เข้าถึงอริยธรรม อย่าง
น้อยเป็นอริยบุคคลขั้นต้น (พระโสดาบัน) ได้แล้ว การ
ประกอบอาชีพตุลาการ จะไม่ทำ�ให้ชีวิตต้องโคจรไปเกิดเป็น
สัตว์อยู่ในอบายภูมิ (เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และสัตว์
นรก) ตาย-เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ ย่อมนำ�ชีวิตเข้าสู่นิพพาน
(๕) นางจิญจมานวิกา แกล้งทำ�เป็นท้อง โดยทำ�ไม้ให้
มีลักษณะโค้ง แล้วเอามาผูกไว้ที่หน้าท้อง แล้วสวมผ้าปิด
ทับให้มองไม่เห็นไม้ หลังจากนั้นได้เข้าไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าที่เชตวัน เมืองสาวัตถี ขณะที่พระองค์กำ�ลังแสดงธรรม
ให้กับหมู่ภิกษุสงฆ์ โดยกล่าวในทำ�นองที่ว่า “มัวแต่สอน
คนอื่นอยู่นั่นแหละ แล้วลูกในท้องนี่จะว่าอย่างไร” บรรดา
ภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมฟังธรรมต่างตะลึงงัน ด้วยเกิดอารมณ์
หวั่นไหว เมื่อได้ยินได้ฟังคำ�กล่าวเช่นนั้น ตรงกันข้ามพระ
พุทธเจ้ามีพระอาการสงบนิ่ง แล้วตรัสว่า “น้องหญิง เรื่องนี้
เรารู้กันเพียงสองคน” เดือดร้อนถึงท้าวสักกะ (พระอินทร์)
ที่มีคนมากล่าวตู่พระศาสดาที่ตนนับถือ โดยปราศจากความ
จริง จึงสัง่ ให้เทวดาตนหนึง่ เนรมิตเป็นหนูกดั เชือกทีผ่ กู ท่อนไม้
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ไว้กับท้องให้ขาดออก และให้เทวดาอีกองค์หนึ่ง บันดาลให้
ลมพัดผ้าที่นางจิญจมานวิกานุ่งให้เปิดออก ผลปรากฏว่า
ท่อนไม้ได้หล่นลงสู่พื้น แล้วจึงถูกฝูงชนประชาทัณฑ์ วิ่งหนี
ออกจากวัดเชตวัน วิ่งไปได้ไม่ไกลจึงถูกธรณีสูบ ลงไปเกิด
อยู่ในอเวจีนรก
บ่อทีพ่ ระเทวทัตถูกธรณีสบู กับบ่อทีน่ างจิญจมานวิกา
ถูกธรณีสูบ อยู่ไม่ห่างไกลกัน ใครผู้ใดไปยังประเทศอินเดีย
แล้วไปทีเ่ มืองสาวัตถี ย่อมเห็นบ่อทัง้ สองนัน้ อยูใ่ กล้วดั เชตวัน
คนในยุคปัจจุบนั เห็นแล้วไม่เชือ่ เพราะกาลเวลาล่วงมาเกือบ
สามพันปีแล้ว แต่หากใครผู้ใดพัฒนาจิต (สมถภาวนา) จน
เกิดอภิญญา ๕ ได้แล้ว จิตย่อมไปรู้ เห็น เข้าใจในเหตุการณ์
ในครั้งพุทธกาลว่าเป็นเรื่องจริง

๗๖. พบคู่เวร
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์สนอง
หนูปฏิบตั ธิ รรม และเห็นความเปลีย่ นแปลงของตนเอง
อย่างมากค่ะ นับถือครูบาอาจารย์ และพระพุทธเจ้าอย่าง
สุดใจ
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๑. หนู อ ยากจะเกื้ อ กู ล ประโยชน์ แ ก่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่
และเห็นว่าหากสามารถเกื้อกูลให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรม
จะเป็ น เรื่ อ งประเสริ ฐ ที่ สุ ด ในชี วิ ต หนู อ ธิ ษ ฐานทุ ก วั น
หลังการทำ�สมาธิว่า ขอให้สามารถนำ�พาเกื้อกูลประโยชน์
ให้พ่อแม่ได้ดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบัน คำ�อธิษฐาน
เช่นนี้เหมาะสมหรือไม่คะ
๒. หนูได้พบกับคู่เวรคนหนึ่ง พบกันไม่นานมีเรื่อง
หมางใจกันตามประสาคนมีกรรมร่วมกันมา แต่ใจหนูกลับคิด
อยากให้เขามีความสุข แผ่บุญและแผ่เมตตาให้ทุกวัน และ
ได้อธิษฐานขอให้ได้สามารถเกื้อกูลบุคคลนี้ ให้ได้ดวงตาเห็น
ธรรมในชาตินี้ เช่นเดียวกัน อาจจะเป็นเรือ่ งทีย่ ากทีค่ นโกรธ
กัน อยู่ๆ จะกลับใจมาเรียนธรรมะด้วยกัน แต่ก็ยังเชื่อมั่น
ในความดี เชื่อมั่นในบุญที่กำ�ลังประกอบบำ�เพ็ญอยู่
ขอถามอาจารย์ว่าคำ�อธิษฐานเช่นนี้เหมาะสมหรือ
ไม่คะ หนูขอขมาลาโทษท่านอาจารย์ หากเคยล่วงเกิน
อาจารย์ไม่ว่าทางกายวาจาหรือใจ ในชาตินี้หรือชาติใดๆ
ที่ผ่านมา
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่แสดงธรรมที่เป็นประโยชน์
และขออนุ โมทนากั บ บุ ญ กุ ศ ลทั้ ง หลายที่ ท่ า นอาจารย์ ได้
บำ�เพ็ญมาด้วยค่ะ
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คำ�ตอบ
(๑) เป็นการอธิษฐานที่เหมาะสม แต่จะสัมฤทธิ์ผลได้
ต้องทำ�เหตุให้ตรง
(๒) ผู้ใดประพฤติตนตามบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ได้แล้ว
ผู้นั้นย่อมมีบุญเกิดขึ้นกับจิตและสามารถอุทิศบุญให้ผู้อื่น
ได้ และหากผู้ใดให้อภัยเป็นทาน ต่อผู้ที่ทำ�เหตุขัดใจได้แล้ว
ผู้นั้นย่อมมีเมตตา ผู้มีเมตตาจึงมีอารมณ์สงบและเย็นเป็น
เครื่องวัด หากผู้ใดประพฤติได้เช่นนี้ การแผ่เมตตาของผู้นั้น
ย่อมสัมฤทธิ์ผล
ฉะนัน้ การอธิษฐานให้คนทีโ่ กรธกัน หันมาเรียนธรรมะ
ด้วยกัน ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้
สุดท้าย ผู้ถามปัญหาไม่มีเวรใดๆ กับผู้ตอบปัญหา
(อโหสิ)
เป็นธรรมดาของบุคคลโสดาบันที่ว่า เมื่อต้องอาบัติ (ละเมิดวินัย)
ซึ่งแก้ ไขได้ ก็จะรีบเปิดเผยแสดงให้พระศาสดาหรือเพื่อนร่วม
หมู่คณะที่เป็นวิญญูได้ทราบทันที แล้วสังวรต่อไป เปรียบเหมือน
เด็กอ่อนแบเบาะเหยียดมือหรือเท้าไปถูกถ่านไฟเข้า จะรีบชักกลับ
ทันที
พุทธธรรม...พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
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๗๗. พ่อปู่บอกว่า
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์ ดร.สนองครับ ขออนุญาตถาม
คำ�ถามอาจารย์ดังนี้
ผมอยูก่ นิ กับแฟนด้วยความรับรูข้ องญาติผใู้ หญ่ทงั้ สอง
ฝ่าย ตัดสินใจกู้เงินธนาคารซื้อบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง มีชื่อผม
เป็นเจ้าบ้าน บ้านหลังนี้ผมให้แฟนอยู่ ส่วนผมทำ�งานต่าง
จังหวัดกลับบ้านเดือนละ ๒-๓ ครั้ง อยู่มาได้ ๕ เดือน ยัง
ไม่ได้ทำ�พิธีขึ้นบ้านใหม่ จู่ๆ แฟนผมป่วยเป็นประสาทหูเสื่อม
เฉียบพลัน หูข้างซ้ายได้ยินไม่ชัด มีเสียงอู้อี้รบกวน และมี
อาการไม่สบายกายเกิดขึน้ อีกหลายอย่าง ฟันแตก เชือ้ ราใน
ช่องคลอด แฟนรักษาโดยไปหาแพทย์แผนปัจจุบนั ญาติของ
แฟนพาไปหาคนทรงพ่อปู่ พ่อปู่บอกว่าที่ป่วย เพราะยังไม่
ทำ�พิธีขึ้นบ้านใหม่เพราะไม่ตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่อยากจะกิน
เครื่องเซ่นพ่อปู่ให้บนไว้ หากหายป่วยหลังออกพรรษาค่อย
ทำ�พิธีขึ้นบ้านใหม่ ตอนนี้ให้เอากุมารทองไปเลี้ยงก่อน ผ่าน
ไปสองวันอาการประสาทหูเสือ่ มของแฟนมีอาการดีขนึ้ เกือบ
จะหายราวปาฏิหาริย์ ทั้งที่ก่อนหน้าป่วยเป็นสัปดาห์ และ
หมอบอกว่ามีโอกาสหาย ๕๐:๕๐ ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริง
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แต่ไม่เชือ่ ว่าจะต้องท�ำกันถึงเจ็บป่วย ผมเคยได้ยนิ ครูอาจารย์
สอนว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นของต�่ ำไม่ควรกราบไว้บูชา ทั้ง
เป็นการท�ำพิธีพราหมณ์ทั้งที่เราเป็นชาวพุทธ ควรบูชาของ
สูงคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยึดถือพระรัตนตรัย
เป็ น สรณะ อาจารย์ ส นองก็ เคยแนะน� ำ เกี่ ย วกั บ การขึ้ น
บ้านใหม่ ในเมื่อการรักษาแบบชาวบ้าน สามารถแก้ทุกข์
ทางโลกได้ แตกต่างจากทางธรรมต้องมีศรัทธา ความเพียร
และปั จ จั ย อื่ น อี ก มากจึ ง จะพ้ นทุ ก ข์ เช่ นนี้ ท�ำ ให้ ทั ศ นคติ
ผมกั บ แฟนไม่ ต รงกั น อย่ า งมาก เคยคิ ด ว่ า จะหาปั ญ หา
ธรรมะถามอาจารย์ เลยต้องเอาปัญหาครอบครัวมาถาม
เสียนี่ อยากเรียนถามว่าควรมีความเห็นเช่นไรจึงจะถูก
หากเห็นผิดจะมีวิธีปรับความเห็นอย่างไรให้เห็นถูกต้อง
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

คำ�ตอบ
บอกซ�้ำอีกครั้งว่า ผู้ใดมีจิตมั่นคงระลึกอยู่ในคุณของ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีศีลบริสุทธิ์คุมใจอยู่ทุก
ขณะตืน่ ผูน้ นั้ ย่อมมีชวี ติ สวัสดี ตลอด ๔๕ พรรษาทีพ่ ระพุทธ
โคดมเผยแพร่สัจธรรมในพุทธศาสนา พระองค์มิได้สอนให้
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พุทธบริษทั เอาจิตไปเป็นทาสของกุมารทองและการเข้าทรง
ดังนั้นบุคคลผู้เห็นผิดสามารถปรับแก้ไขจิตตัวเอง ให้
กลับมาเป็นผูเ้ ห็นถูกตามธรรมได้ ด้วยการสวดมนต์กอ่ นนอน
หลังสวดมนต์เจริญอานาปานสติ เมือ่ สองกิจกรรมแล้วเสร็จ
ต้องอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจะ
หมดไป

๗๘. เพื่อนติดเชื้อ เอช ไอ วี
คำ�ถาม
กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร ที่เคารพ
อย่างสูงครับ
กระผมมีเพื่อนที่เขาติดเชื้อ HIV เขาบอกผมไว้แล้ว
เขาก็ยงั ปรึกษาผมว่า เขาไม่อยากบอกคุณแม่ของเขา เพราะ
กลัวแม่เขารับไม่ได้ แล้วจะเป็นอะไรไป ซึ่งผมเองตอนนั้น
ไม่ทราบว่า ไปยินดีหรือส่งเสริมให้เขาปิดบังแม่เขาหรือเปล่า
แต่พอมาตอนนีผ้ มเริม่ รูส้ กึ หวาดกลัวว่า ถ้าแม่เขาไม่รู้ แล้วไป
ติดเชือ้ จากลูกเข้า จะเป็นอนันตริยกรรมไหม แล้วบาปนัน้ จะ
ส่งผลถึงเราไหม แล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่บอกแม่เขาให้รู้ เรา
จะบาปไหม แต่ถา้ บอกไปทำ�ให้คนอืน่ เดือดร้อน เพือ่ นทุกข์ใจ
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เราเองก็จะบาป แต่ผมกลัวตรงทีว่ า่ ผมได้ไปยินดีสง่ เสริม ให้
เขาปิดบังแม่เขาหรือเปล่าเท่านั้นเอง แล้วถ้าแม่เขาติดเชื้อ
จากลูก ผมกลัวจะเป็นอนันตริยกรรม แล้วผมจะบาปด้วย
ทุกทีที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา ก็กลัวบาปทุกทีเลยครับ ผมควรจะ
แก้ไขยังไงดี ควรเข้าไปยุง่ กับเรือ่ งของลูกกับแม่เขาไหมครับ
ขอขอบพระคุ ณ ในความเมตตาของท่ า นอาจารย์
ดร.สนอง วรอุไร เป็นอย่างสูงครับ

คำ�ตอบ
อนันตริยกรรม ได้แก่ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระ
อรหันต์ ทำ�ร้ายพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต และทำ�สงฆ์ให้
แตกกัน การติดเชื้อเอดส์จึงมิใช่อนันตริยกรรม
เพื่อนติดเชื้อเอช ไอ วี เป็นเรื่องของเขา ผู้มีสติ
ไม่เอาเรือ่ งของคนอืน่ มาเป็นเรือ่ งของตัวเอง ไม่ถอื ว่าเป็นบาป
ตรงกันข้าม ผูข้ าดสติเอาเรือ่ งของคนอืน่ เข้ามามีอำ�นาจเหนือ
ใจตัวเอง ถือว่าเป็นบาป หากผู้ถามปัญหาประสงค์ป้องกัน
ตั ว เองมิ ให้ บ าปเกิ ด ขึ้ น จงพั ฒ นาจิ ต ให้ มี กำ�ลั ง ของสติ
ด้วยการสวดมนต์ก่อนนอน แล้วเจริญอานาปานสติ เมื่อ
สองกิจกรรมแล้วเสร็จ ต้องอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
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ทำ�ทุกครัง้ ทีน่ กึ ได้ ทำ�ทุกครัง้ ทีว่ า่ งจากงานภายนอก แล้วบาป
จะไม่เกิดขึ้นกับผู้มีจิตเป็นอิสระจากเรื่องของคนอื่น

๗๙. หนูเชื่อยาก
คำ�ถาม
เรียนถามท่านอาจารย์สนองค่ะ
ก่อนอื่นก็ขอกราบท่านอาจารย์ก่อนค่ะ ด้วยส่วนตัว
ของหนูเองไม่เคยพบอาจารย์มาก่อนค่ะ แต่มีบุญกุศลได้
ฟั ง ธรรมะบรรยายของอาจารย์ ท างเว็ บ ไซต์ www.
kanlayanatam.com จึงทำ�ให้ได้ข้อคิดในหลายๆ ด้าน
โดยส่วนตัวหนูเองเป็นคนที่เชื่อคนยาก แต่ไม่เคยปิดโอกาส
ตั ว เองที่ จ ะเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ หนู ก็ ข อเรี ย นตามตรงว่ า ตั ว
หนูเองฟังธรรมเยอะพอสมควรไม่สกั แต่วา่ ฟังเฉยๆ ได้ปฏิบตั ิ
และพิจารณาตามด้วย และก็เป็นตามอย่างที่ท่านอาจารย์
ได้กล่าวมาทุกประการ
หนู มี โอกาสได้ ไปปฏิ บั ติ ธ รรมที่ วั ด ถ�้ ำ พระผาคอก
จ.เชี ย งราย เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว สายยุ บ หนอพองหนอ และ
ได้ น� ำ ผลการปฏิ บั ติ ข องตั ว เอง มาเปรี ย บเที ย บในสิ่ ง ที่
อาจารย์ได้ประสบมามันตรงทุกประการเลย แต่ทางวัด
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ที่หนูไปปฏิบัติท่านไม่ได้เน้นสายสมถกรรมฐาน ดังนั้นเลย
ไม่ได้นำ�ตัวเองไปรู้ไปเห็นมากนัก แต่ก็รู้ว่าตัวเองมีกรรม
อะไรที่ต้องชดใช้ ส่วนมากเป็นกรรมปัจจุบัน ทำ�แล้วได้เลย
แทบไม่ต้องรอ เลยทำ�ให้ตัวเองระวังที่ใช้ชีวิตที่เหลือในกาย
สังขารนี้มาก และตอนนี้หนูอายุ ๒๘ ปี แต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะ
มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในขันธ์ ๕ นี้อีกนานเท่าไร ตอนนี้หนู
ไม่ได้กลัวตายเลยพร้อมที่จะตายทุกขณะจิต เพราะเคยเห็น
จิตกับกายแยกออกจากกันมาแล้ว พระอาจารย์ที่ให้ความ
เมตตาสั่งสอน ท่านบอกว่าหนูได้ของดีแล้วควรเพียรทำ�ต่อ
ไปอย่าได้หยุด หนูก็น้อมรับมาแต่ก็ยังไม่ได้ทุกวัน เนื่องจาก
หน้าที่การงาน และความเพียรที่ยังไม่มากพอ ตอนนี้เกิดภัย
ธรรมชาติมากมายกับประเทศของเรา โดยส่วนตัวหนูเองก็
ไม่มีเงินมากมายอะไร แต่ก็อยากที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบ
ภัยบ้าง เพราะหนูเพิ่งลาออกจากงานมา เพื่อมาทำ�งานของ
ตัวเองทีไ่ ม่ผดิ ศีล หนูเคยทำ�งานบริษทั ต่างชาติ ได้เงินเดือนดี
แต่ต้องโกหกทุกวัน และบริษัทนี้ก็ก่อตั้งบริษัทด้วยการโกหก
อีกต่างหาก คือว่าบริษัทอยู่ที่เมืองไทย แต่บอกลูกค้าว่าอยู่
ต่างประเทศ หนูทำ�แล้วรู้สึกไม่สบายใจทุกวัน ถ้าเป็นเมื่อ
ก่อนอาจจะไม่รู้สึกผิดเท่าไร ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแล้ว มันจะ
รู้ได้ด้วยตัวเองว่า สิ่งไหนที่ทำ�แล้วผิด สิ่งไหนที่ทำ�แล้วถูก
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แต่ก็ทำ�ได้ไม่นานหนูก็ขอลาออก ตอนนี้หนูค้นพบงานที่
ไม่ทศุ ลี แล้ว แต่กย็ งั ไม่ดเี ท่าไรเพราะกำ�ลังเริม่ ต้นได้ประมาณ
๒ เดือน ถึงเงินจะน้อยแต่สบายใจค่ะ
หนูมีเรื่องอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ถ้าหนูจะ
เอาเงินจากการขายสินค้าที่หนูทำ�ขึ้นเองนะตอนนี้ นำ�ไป
บริจาคให้มูลนิธิต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประมาณ
๕๐% จากรายได้ โดยเขียนป้ายติดว่า ๕๐% ของรายได้
จะนำ�ไปบริจาคผู้ประสบภัย เพราะอีก ๕๐% หนูต้องนำ�
ไปซื้ออุปกรณ์มาทำ�ของเพื่อจะขายต่อ และอาจจะนำ�เงิน
ส่วนนี้มาใช้ส่วนตัวบ้างค่ะ หนูอยากทราบว่ามันจะผิดศีล
ไหม ถ้านำ�เงินส่วนที่เหลือ ๕๐% มาใช้ส่วนตัว หรือจะติด
หนี้ ก รรมหรื อ เปล่ า เมื่ อ นำ�เงิ นของการบริ จ าคมาใช้ บ้ า ง
ขอบอกตามตรงว่าหนูไม่มีเงินทุนเลย เนื่องจากเอาเงินไป
ลงทุนทำ�ของออกมาขาย แต่ยังขายได้ไม่มากนักแล้วก็มีค่า
เช่า ค่าอาหารอีก แต่ตั้งใจจะทำ� หนูเคยคิดว่ารอมีเงินก่อน
ค่อยช่วยเหลือ แล้วเมื่อไร่หนูจะมีเงินตามที่หนูคิดว่าพอจะ
ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะเราอาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้น ตอนนี้เลย
เปลีย่ นทัศนคติใหม่วา่ ช่วยเท่าทีช่ ว่ ยได้กแ็ ล้วกัน หนูรวู้ า่ การ
สร้างบุญมีหลายวิธซี งึ่ หนูกท็ ำ�อยูเ่ สมอๆ แต่สงิ่ ทีเ่ พือ่ นมนุษย์
ต้องการในตอนนี้ก็คือ วัตถุสิ่งของเพื่อเอาตัวเองให้อยู่รอด
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หนูมาพิจารณาแล้วมันต้องมีภยั ธรรมชาติอกี เยอะมาก ทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีที่หนูได้ถามไปหนูก็อยากขอความ
เมตตาจากท่านอาจารย์ ช่วยชีแ้ นะหนูดว้ ยค่ะ เพราะปัญญา
ยังไม่พอที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองในกรณีนี้ หนูจะรอคำ�ตอบ
ค่ะ และถ้าหากหนูมีบุญวาสนาพอ ก็อาจจะมีโอกาสไปฟัง
ธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

คำ�ตอบ
เมื่อประกาศว่า รายได้จากการขายสินค้าประมาณ
๕๐% จะนำ�ไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ หากทำ�ได้ถูก
ตรงตามเจตนา ถือว่าเป็นบุญ ตรงกันข้าม หากทำ�แล้วไม่ถกู
ตรงเจตนาได้ทั้งบุญได้ทั้งบาป
การช่วยเหลือผู้อื่นต้องช่วยในสิ่งดีที่ตนมี ช่วยแล้วไม่
เบียดเบียนตัวเอง และช่วยเท่าทีส่ ามารถช่วยได้ จึงจะถือได้
ว่า การช่วยเหลือดังกล่าว มีอานิสงส์เป็นบุญล้วน
ส่วนเงินที่เหลืออีก ๕๐% หากนำ�ไปใช้ถูกตรงตามที่
ประกาศไว้ ไม่ถือว่าผิดศีล
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๘๐. จะบาปมากไหม
คำ�ถาม
อยากสอบถามอาจารย์คะ่ ว่า หากเราเลีย้ งสัตว์ เช่น
เพาะบ่อเลีย้ งปลาไว้ขายจำ�นวนมาก แต่เราไม่ได้เป็นผูล้ งมือ
เองในการจับปลา+บริโภค เพราะทางบริษัทเขาจะทำ�เอง
เราจะบาปมากไหมคะ แต่เพราะเราต้องดูแลครอบครัวมีภาระ
ทีต่ อ้ งรับผิดชอบเลีย้ งปากท้องครอบครัว เพราะเราต้องอยู่
กับทางโลกอยู่ ยังต้องมีปจั จัยทีท่ ำ�ให้ดำ�รงชีวติ อยูต่ อ่ ไป เรา
เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพื่อให้เขาเติบโต แต่สุดท้ายแล้วเราก็
ต้องขายเขาเพือ่ ดูแลครอบครัวของเรา เราจะทำ�อย่างไรดีคะ

คำ�ตอบ
ผู้ถามปัญหาเป็นบุคคลต้นเหตุให้ประพฤติเบียดเบียน
สัตว์ ถือว่าเป็นบาป มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยสังคม
ชีวิตจึงจะอยู่รอด แม้การประกอบอาชีพจะไม่ผิดกฎหมาย
แต่เป็นอาชีพที่ผิดศีล สามารถนำ�บาปมาสู่ชีวิตได้ จงดำ�เนิน
ต่อไป แต่ตอ้ งประพฤติบญ
ุ อยูเ่ สมอ ประพฤติให้บญ
ุ มีอานิสงส์
มากกว่าบาป แล้วชีวิตจะไม่วิบัติ
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๘๑. บูชาอาหารมาจากวัด
คำ�ถาม
กราบเรียนอาจารย์สนองที่เคารพ
เรื่อง การซื้ออาหารคืนมาจากวัด
ดิฉนั มีเรือ่ งทีต่ ดิ ค้างคาใจ ทีอ่ ยากจะขอคำ�ตอบจากอาจารย์
รบกวนอาจารย์ กรุณาตอบกลับด้วยนะคะ
เรื่องมีอยู่มา เมื่อวันออกพรรษา พี่เขยดิฉนั ได้ไปบูชา
อาหารสดจากทางวัดมารับประทาน และดิฉันได้ร่วมรับ
ประทานด้วย (ด้วยความเกรงใจ) อยากทราบว่า การทีพ่ เี่ ขย
ไปบูชาอาหารสดจากวัด มารับประทานนัน้ เป็นบาปไหมคะ
เพราะเขาเข้าใจว่า หากเราไม่ไปบูชามารับประทาน อาหาร
เหล่านัน้ ก็จะบูด เน่า และก็ถกู ทิง้ ไป หากเราบูชามารับประทาน
เงินทีเ่ ราบูชาไปนัน้ ก็ยงั สามารถน�ำไปช่วยจ่ายค่าน�ำ้ ค่าไฟของ
ทางวัดได้ แต่ดฉิ นั ก็ยงั ไม่สบายใจอยูด่ ี จึงขอรบกวนอาจารย์
กรุณาตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
อย่าเที่ยววิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความดีของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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คำ�ตอบ
อาหารที่ บุ ค คลนำ�ไปถวายให้ กั บ ภิ ก ษุ ใ นวั ด เมื่ อ
ถวายแล้วถือว่าอาหารนั้นเป็นสมบัติของภิกษุ หากภิกษุใช้
ให้อุปัฏฐากนำ�อาหารไปขาย หรือกระทำ�การอย่างอื่นโดยมี
เจตนาให้ได้เงินมา การกระทำ�เช่นนั้นให้ผลเป็นบาป ตรงกัน
ข้าม หากภิกษุใช้ให้อุปัฏฐาก นำ�อาหารไปแจกเป็นทาน
การกระทำ�เช่นนั้นให้ผลเป็นบุญ ดังนั้นกรณีที่ถามไปผู้ถาม
ปัญหาจึงมีส่วนร่วมในบาปนั้นด้วย

การตั้งตนไว้ชอบ...คือกุญแจสำ�คัญ
ที่ช่วยให้บุญสามารถส่งผลได้
แม้จะสร้างบุญกุศลไว้มากมาย
แต่ตั้งตนไว้มิชอบ บุญก็ไม่อาจ
มาเกื้อหนุนได้ บุญต้องรอต่อไป

ส น ท น า ภ าษ า ธ ร ร ม

เ ล่ ม

๒๒

กราบเรียนสาธุชนทุกท่าน
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ชมรมฯ มีนโยบายทีจ่ ะเผยแผ่ธรรมะสูส่ งั คม ด้วยการ
จัดงานบรรยายธรรมเป็นธรรมทาน และผลิตสื่อที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม เช่น หนังสือ, เทปคลาสเส็ท, ซีดี, MP3
และบริจาคเป็นสาธารณกุศลไปยังสถานทีต่ า่ งๆ เป็นจำ�นวน
มาก
ท่านสามารถมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกชมรมได้ ไม่ว่าจะ
เป็นเพศใด แรงใจ และร่วมบริจาคเพื่อเป็นเจ้าภาพ ในการ
จัดงานบรรยาย เป็นเจ้าภาพในการบริจาคหนังสือไปยังห้อง
สมุด หรือวัดต่างๆ เป็นต้น ตามกำ�ลังศรัทธาของท่าน หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการหนังสือ และสื่อธรรมทาน
ของชมรมกัลยาณธรรม กรุณาติดต่อ

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

ชมรมกัลยาณธรรม

๘๙/๖-๗ ซอยศึกษาวิทยา ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๒๖๖-๘๒๔๕
โทรสาร ๐๒-๒๖๖-๓๙๐๗

208

www.kanlayanatam.com

ผลงานเล่มอื่นๆ ของชมรมกัลยาณธรรม

• ทางสายเอก (ฉบับภาษาไทยปกแข็ง, เล่มเล็ก,
สองภาษา, (และฉบับภาษาอังกฤษ)
• บันทึกสนทนาภาษาธรรม ตามรอยพ่อ, ศีลและปัญญา
• การใช้ชีวิตที่คุ้มค่า, ชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า
• มาดสดใสด้วยใจเกินร้อย, ดูรู้หนึ่งพรรษา
• สนทนาภาษาธรรม เล่ม ๑-๒๑
• อัญมณีแห่งชีวิต, ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
• อริยมรรค และ การปฏิบัติคือบทพิสูจน์
• ชีวิตหลังความตาย ชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียมตัว
• วิธีอยู่เหนือดวง และโอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
• อุบายทำ�ให้จิตสงบและกระจกส่องกรรมฐาน
• ดวงดีวิถีพุทธ, มหัศจรรย์แห่งจิต, ธรรมะภาคปฏิบัติ
• สันติวรบท และอริยธรรม, คนดีที่โลกต้องการ
• รวมรสบทธรรม, การพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา
• ตายแล้วไปไหน, บริหารใจเพื่อสร้างจิตสำ�นึก
• สติ ๕ อย่าง และบทโศลกแห่งพุทธอิสระ
• บารมีธรรมสู่ความสำ�เร็จ, เด็กหญิงพิมพวดี
• ให้ทานเพื่ออะไร, พระคิริมานนทสูตร
• ปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน, เริ่มต้นภาวนา ฯลฯ
นอกจากนี้มี ซีดี MP3 คำ�บรรยายธรรม อีกจำ�นวนมาก
ติดต่อได้ที่ ชมรมกัลยาณธรรม โทร. ๐๒-๗๐๒-๗๓๕๓
www.kanlayanatam.com

คำ�ถาม
กราบเรียนท่าน อ.ดร.สนอง วรอุไร
ที่เคารพ
วันนี้ผมส่งคำ�ถามเกี่ยวกับ การ
ใช้วาจาอย่างไม่เกิดโทษ ถ้าผมเป็น
คนมีธรรมะ จะใช้คำ�พูดอย่างไรหรือ
มีลักษณะการพูดอย่างไรหรือครับ
คำ�ตอบ
คนทีม่ ธี รรมะคุม้ ครองใจ สามารถ
สัมผัสได้ด้วยพฤติกรรมที่แสดงออก
โดยเฉพาะคำ�พูด (วจีกรรม) ที่กล่าว
ออกไป ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล
และไม่ผิดธรรม ที่นำ� สู่ค วามสวั ส ดี
(เจริญรุง่ เรือง) หรือนำ�สูค่ วามพ้นทุกข์
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