หลวงพอตอบปญหาธรรม ฉบับพิเศษ เลม ๑๐
โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพอพระมหาวีระ ถาวโร)
วัดจันทาราม (ทาซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
หนังสือหลวงพอตอบปญหาธรรม
เลม ๑ รวบรวมปญหาอานิสงสทาง ศีล ภาวนา
เลม ๒ รวบรวมปญหาการเจริญพระกรรมฐาน ทั้งสมถะและวิปส
 สนา
เลม ๓ รวบรวมปญหาเรื่องนรก สวรรค พรหม และนิพพาน
เลม ๔ รวบรวมปญหา “ความเปนมาของคาถาเงินลาน” และ อานิสงสการทําบุญประเภท
ตางๆ
เลม ๕ รวบรวมปญหาเรื่องศาลพระภูมิ และปญหาภายในครอบครัว
เลม ๖ รวบรวมปญหาเกี่ยวกับ “ความฝน” และคําทํานายโดยอิงหลักธรรมะ
เลม ๗ รวบรวมปญหาเกี่ยวกับเรื่อง “นิมิต” และปญหาการเผาศพ
เลม ๘ รวบรวมปญหาเรื่องการตาย และปญหาการเขาทรง
เลม ๙ รวบรวมปญหาการทําบุญ และสารพันปญหา
พิมพที่...เยลโล การพิมพ โทร. (๐๒) ๔๖๕-๓๕๗๓
พิมพครั้งที่ ๑ จํานวน ๕,๐๐๐ เลม
จัดทําโดย...เจาหนาที่ธัมมวิโมกข
โทร. (๐๕๓) ๕๑๑-๓๖๖

อนุสรณงานพิธีเททอง “สมเด็จองคปฐม” ปางพระนิพพาน
ผูรวบรวมไดจัดทําหนังสือ “หลวงพอตอบปญหาธรรม” ตอเนื่องกันมานาน
แลว ซึ่งหนังสือทุกเลมยังไดรับความสนใจจากทานผูอานตลอดมา ดังที่มีสถิติการพิมพ
แจงไวที่ปกใน จึงทําใหเกิดกําลังใจ พอที่จะมีความอุตสาหะจัดทําตอไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพอ พระราชพรหมยาน ทานมีปฏิภาณในการสนทนา อีก
ทั้ง “ผูถาม” ก็มีความฉลาดในการอานปญหา ตามที่มี “ผูเขียน” เขียนปญหามาใหถาม
แทน จึงทําใหเกิดอรรถรสยิ่งขึ้น
สําหรับหนังสือเลมนี้ ยังคงสาระในการ “ถาม” และ “ตอบ” ตลอดทั้งเลม ซึ่งได
เลือกสรรขอปญหาที่เกี่ยวกับ “การรักษาศีล” และปญหา “การปฏิบัติธรรม” ทั้งยังได
พยายามประมวลปญหาตั้งแตเบื้องตนการปฏิบัติ จะเปนการชวยใหผูเริ่มปฏิบัติธรรมได
เขาใจอยางถูกตอง หรือผูที่ปฏิบัติมานานแลวก็ตาม อาจจะใชความรูนี้แนะนําผูอื่นตอไป
ไดอีก หรือถาจะขี้เกียจอธิบาย จะซือ
้ หนังสือเลมนี้ไปแจกเขาเลยก็หมดเรื่อง จะไดชวย
แกความรําคาญไปไดอีกทางหนึ่ง ทั้งยังมีอานิสงสในดาน ธรรมทาน อีกดวย
เนื่องจากหนังสือเลมนี้ จะตองมีฤกษออกเหมือนกัน เพราะถือวาเปนมงคลใหญ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วาระที่พิมพออกมาเผยแพรนี้ ตรงกับ งานทําบุญประจําป ของวัด
ซึ่งจัดมานานนับสิบปแลว ตั้งแตพระเดชพระคุณหลวงพอยังมีชีวิตอยู ซึง่ ทานไดเปนผู
ริเริ่มเอาไว เพื่อบรรดาพุทธบริษัทและลูกหลานของทาน จะได มาพบกันและบําเพ็ญ
กุศลรวมกัน ทั้งจะไดพบพระผูใหญที่หลวงพอมีความเคารพและนับถือมากมายมารวมกัน
งานนี้จึงถือวาเปนงานบุญแทๆที่บรรดา “คณะศิษย” ทั่วไป มักจะเดินทางมารวมงานกัน
สําหรับงานประจําปนี้ จะตรงกับวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๘ หากเปนสมัยที่ทานยัง
มีชีวิต หลวงพอจะจัดงานเททองหลอรูปพระที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเท
ทอง สมเด็จองคปฐม ในป ๒๕๓๕ นั้น มีผูคนมากมายนับแสนคน ทั้งเปนองคสุดทายที่
หลวงพอจัดงานพิธีเททอง และทานก็ไดสั่ง ชางประเสริฐ-จําเนียร ไววา ใหปนสมเด็จ
องคปฐม “ปางพระนิพพาน” (พระวิสุทธิเทพ) ไวบนวิหารอีกดวย แตชางก็มีงานมาก
เหลือเกิน จึงยังไมสามารถจัดสรางตามความประสงคของทานได
ตอมาก็มีการปรารภกันที่ บานสายลม คุยไปคุยมา ดร. ปริญญา นุตาลัย
ขอใหทาน พระครูปลัดอนันต เจาอาวาสองคปจจุบัน จัดงานพิธีเททองหลอรูปแทนที่
จะหลอดวยปูนซิเมนต ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหลูกหลานหลวงพอรุนตอมา ไดมีสวน
ในการรวมสราง ซึ่งจะมีอานิสงสเปนประการใดนั้น คงจะทราบจากหนังสือ “ประวัติการ
สรางสมเด็จองคปฐม” แลว ใชไหมละ...?
คณะผูจัดทํา
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ปญหาการรักษาศีล
คําสมาทานศีล
ผูถาม
หลวงพอ

“กราบเรียนหลวงพอที่เคารพ การสมาทานศีลมี “วิสุง” กับไมมี “วิสุง” จะ
ตางกันอยางไรขอรับ?
“คงไมเหมือนกัน ตางกันที่สุงกับไมสุง...(หัวเราะ) แตความเปนจริงคําวา
“วิสุง” เขาแปลวา “สวน” นะ ขอรับแยกเปนสวนๆ ปาณา...ก็ปาณา อทิน
นา...ก็อทินนา ถาไมวิสุงละขอรับรวดทั้ง ๕ หรือ ๘ ขอ ทั้งนี้ตาม
คําอธิบายของคณาจารย ถาแยกเปนสวนจะขาดเปนตัว ถาไมแยกสวน
ตัวอื่นขาด ก็จะขาดหมดดวย
ความจริงคณาจารยไมรจ
ู ริง จริงๆถาเราละเมิดตัวไหน ก็ขาดเฉพาะขอนั้น
จะวาวิสุงหรือไมวิสุงก็ตาม ไอตัวที่ยังไมละเมิดก็ยังไมขาด นี่ฉันอาน
หนังสือที่เขาเขียนยอๆเลมเล็กๆ นะ บังเอิญอานเมื่อเปนเด็ก คือวาไป
ตามวัด เดี๋ยวนี้ก็วิสุง...เดี๋ยวก็ไมวิสุง...ฉันก็แปลกใจ”

รักษาศีลแลวยังไมรวย
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

“หลวงพอเจาขา ความจริงลูกไมอยากคานหลวงพอหรอก เพราะรูวา
หลวงพอมีปญญามาก ฉลาดในการสอน แตวันนี้ขอถามแกมประทวงสัก
นิดหนึ่ง ในคําสอนที่หลวงพอวา มีศล
ี แลวจะร่ํารวย มีเงิน ไมเปนหนี้ มี
โชคมีลาภ แครักษา ๕ แตไมพอใจเดี๋ยวนี้เพิ่มเปน ๘ มันก็ยังจน
เหมือนเดิม”
รักษามากี่ป?
๒ ป...
โธเอย! ก็ซวยมากี่ป ศีลขาดมากี่ป มันคุมกันหรือ...คือวารักษาศีลจริงๆ
แคศีล ๕ นะ ๑.คาเหลาไมเสีย ๒.คาเจาชูไมเสีย ๓.คามานรูดไมเสีย...

(หัวเราะ)

เอะ ไหนวาพระอยูวัดอยูว า ไมรูอีโหนอีเหน?
พระนะทานไมรู แตฉันรู มีคนไปพูดใหฟง เลยไมขี้รอนไมตองไปอาบน้ํา
ตามหอง...(หัวเราะ) เรือ
่ งที่ไมเสียมีเยอะแยะ ทรัพยก็ดีขึ้น ไอใจรายไป
ฆาเขาไปตีเขา ทะเลาะกับเขาก็ไมมี แมแตติดคุกติดตะราง ไมตองเสีย
สตางค นี่ถารักษามาตั้งแตเกิดนะ ปานนี้รวยนานแลว แกรักษามากี่วันนี่
ขาดทุนมากี่ป...?

ฆาผัวตาย
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางยิ่ง
กระผมของใจเรื่องศีลขอ
ปาณาติบาต กับขอ คุณธรรม เรื่องจริงเปนอยางนี้ขอรับ สามีปวยหนัก
ดวยโรครายทรมานเปนอยางมาก
บอกเมียฆาใหตาย
เพราะทรมาน
เหลือเกิน เมียดวยความเตตาผัวก็เลยดึงสายออกซิเจนออก ปรากฏวาผัว
เรียบรอยทันที
ทีนี้ผลจะพึงได คือเมียถูกขอหาวา เจตนาฆาผัวใหตาย แตที่จะถามก็คือ
วาอยางนี้ ทําดวยจิตเมตตาธรรมกับเขา อยางนี้จะมีผลบุญผลบาปกับ
ภรรยาอยางไรหรือเปลาครับ?
เขาไมมีโทสะนะ เขาไมโกรธ ผลบาปที่เปนปาณาติบาตไมมี เจตนาใน
การฆาไมมี ศีลจะขาดไดตองตั้งใจเพื่อฆา และฆาไดสมหวัง ฉะนั้นไม
ขาดจริงขอนี้นะ

ผูถาม
หลวงพอ

มีเมียอยางนี้ก็ชื่นใจนะ แปบ...เมื่อไรก็จัดการ ชักใจไมคอยดีเสียแลวซิ
เราไมไดสั่งไมเปนไร อยาไปแกลงพูดประชดเขานะ เขาเอาจริงๆนะ (ให

อานหัวขอ ชวยสงเคราะหกระตาย เปรียบเทียบดวย-ผูพิมพ)

ถาลูกจะทํากับพอบาปไหม
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ลูกอยากถามหลวงพอเจาคะ คือผูปวยที่อาการตองตายแน มีเครื่องชวย
หายใจอยู แพทยเขาสัง่ ใหเอาเครื่องชวยหายใจออก เมื่อเอาออกแลว
เขาตาย จะบาปไหมคะ?
คนจะตายจะบาปยังไง ไมไดฆาใหตาย นั่นเครื่องชวยหายใจ ถึงขืนชวย
ไปก็ไมไหวแลวเขาก็ตองตาย ก็ไมมค
ี วามสําคัญ คําวาบาปก็ไมมี ไมใช
ถายังชวยอยูมีหวังจะฟนเราแกลงเอาออก ไอนั่นจึงจะบาป เพราะมีเจนา
นะ และไอการที่จะบาปนี่ ตองมีการตั้งใจกลั่นแกลง หรือทําใหตาย
หลวงพอครับ ถาอยางนี้ ถาเกิดเปนลูกกระทํา ถือวาเปน อนันตริยกรรม
ไหมครับ?
เขาไมบาป คุณฟงใหดี...อยาโง เรื่องไมบาปก็ไมเปนอนันตริยกรรม ตัด
คําวาบาปนั้น ไมมีเสียแลว เวลาฟงคําพูดตองคิดตามเขาพูดเรื่องไหน จํา
หัวขอคําพูดไว
เอา...หมวด มีอะไรคุยไหมละ เดี๋ยวตองถามตํารวจยิงผูรายตายบาปไหม
...บาปไมบาป?
บาปครับ
ฉันถามวาตํารวจยิงผูรายตาย
ฉันไมไดถามวาตํารวจยิงผูรายเฉยๆ
(หัวเราะ) สอบตกแลว ผูรายมันตายแลว ไอนี่งานก็งาน การปราบปราม
ผูราย ถาเปนผูรายจริงเขาจําเปนตองยิง ยิงใหตายใชไหม ถาถามวามี
โทษไหม...ตองตอบวามีโทษ
ถาถามวาโทษทําบาปหนักไหม...ตอง
ตอบวาไมหนักมันมีนิดเดียวเพราะกําลังบาปนี่ไมเทากัน
ถาคนที่มีคุณ
มาก เราฆา...มีโทษมาก คนที่มีคุณนอย เราฆา...มีโทษนอย ไอคนจัญไร
ประเภทนั้นมันไมมีคุณเลย แตวาดับคนประเภทนั้นไปไดคนหนึ่ง คนอีกกี่
คนที่มีความสุข
ถาถามบาปมากไหม...คนเหมือนกันมันบาปไมเทากัน หมวดนะ อยางฆา
พอ ฆาแม ฆาพระอรหันต นี่ไมตองหวงหรอกลงอเวจีดิ่งเลยใชไหม ถา
ฆาคนที่มีคุณนอยไปกวานั้น ยังไมถึงขั้นอเวจี และฆาคนที่มีคุณนอยกวา
นั้นอีก ก็เบากวานั้นอีก ถาฆาคนจัญไรแบบนั้น มันมีบางเหมือนกัน มันแค
มีบางนะโยมนะ
แตวาทีนี้ถาตํารวจทําดวยเจตนาดีคิดวา ถาทําลายคนประเภทนี้เสีย คน
อีกหลายแสนคนจะมีความสุข เพราะถาคนคนนี้อยูคนเดียว มีความทุกข
ใชไหม บุญสวนนี้เขามี บาปสวนนั้นเขามีนิดเดียว นี่พูดกันตรงไปตรงมา
นะ จะคิดวายิงคนเหมือนกัน มีโทษเทากันนั้น...ไมเทา ก็วาตามธรรมนะ

(ใหอานหัวขอ ชวยสงเคราะหกระตาย เปรียบเทียบดวย-ผูพิมพ)

ชวยสงเคราะหกระตาย
ผูถาม

กราบหลวงพอที่เคารพอยางสูง ขาพเจา สิริ ขออุทิศทั้งหมดที่เปนกุศล
ของลูกมาใหกับหลวงพอ และขอแบงสักครึ่งหนึ่ง ที่ขอแบงคือยางนี้ คือ

วาตอนนั้นหมามันกัดกระตายตัวหนึ่ง ใกลจะตาย ผมเห็นเขาก็เลยเกิด
สงสาร เห็นมันเวทนามาก ก็เลยบอกวา ฉันสงสารแกนะ ฉันจะสงเคราะห
แกนะ เอาไมตะบองตีปก...ตายไปเลย
ทีนี้ผมก็อุทิศสวนกุศลไปแลว แตมาของใจหนอยหนึ่ง คือวาการที่เรามี
เมตตา ชวยสงเคราะหใหเขาตายสะดวกขึ้นนี้ จะถือวามีบาปมีกรรมมีเวร
หรือไมขอรับ?
หลวงพอ

ไมตองถือ...มีแหง ไปชวยมันตายเร็ว ควรจะประคับประคอง หายหรือไม
หายหรือตาย เราชวยดีกวา ชวยรักษานะ ไอนี่แสดงวาถาปวยแหงกๆๆๆ
มันไมทันตาย พวกฉีดยาใหตายไปเลยนี่

ทําหมันแมว
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา
ความจริงลูกไมอยากจะรบกวนหรอกเพราะปฏิบัติตาม
ธรรมะของหลวงพอมาดวยดีตลอด เชน เมตตา เปนตน ทีแรกก็เก็บแมว
ขางรั้วมาเลี้ยงไวดวยความเมตตา บัดนี้มันแข็งแรงสมบูรณ และไดขยาย
พืชพันธุเปนการใหญ (ออกลูกเยอะแยะ) แตลูกไมวาอะไรหรอก แตเกรง
วาลูกจะเกิดมาเดือดรอน ลูกก็เลยเอามันไปฉีดยาทําหมัน กอนจะฉีดยา
ทําหมันลูกไดบอกวา เอ็งจะมีทุกขมาก ฉันจะแกทุกขใหเอ็งนะ อยาเอา
เวรเอากรรมนะ ลูกก็เลยทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเขาอีกวาระหนึ่ง ถาหาก
จะมีกรรมใด ก็ขอใหหลวงพอไดโปรดอโหสิกรรมดวยเถิดเจาคะ (เอะ!

ไปเกี่ยวอะไรกับหลวงพอ)
ถาจะเห็นวาฉันเปนแมว...(หัวเราะ) เปนพระแทๆ เห็นเปนแมวไปได เปน
“หลวงปูแมว” ใชไดไมเปนไร ไมบาป ทําหมันนี่ไมบาป คือกันไมใหเกิด
ไมใชฆาสัตว ไมใชมาเกิดแลวฆาจึงจะบาป นี่กันไว
ออ...แลวประเภทกินยากันไวกอน ก็ไมบาป?
ไมบาป

อยูสํานักงานทําแทง
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกทํางานที่สํานักงานทําแทงแหงหนึ่ง ที่กรุงเทพฯ มี
รายไดดีพอสมควร หนูเปนเจาหนาที่ฝายการรับเงิน ลูกชักใจไมดีนัก
เพราะมีหุนสวนกับเขาดวย ขอพึ่งบารมีถามหลวงพอวา ลูกจะมีบาปมี
กรรมขึ้นบัญชีพระยายมหรือไม...ขอสอง
เอาเงินเดือนจากการทําแทง
มาทําบุญกับหลวงพอจะชวยไดไหมคะ
เขาทาๆ แหม...ฟงตั้งนาน คิดวาจะบอกยังงี้เหมือนกัน จิตใจเกาะบุญไว
พระพุทธเจาไมเคยตําหนิใครเรื่องอาชีพนะ อยางกับ ลูกศิษยพระสารี
บุตร พระพุทธเจาก็รับ และยังแนะนําพระสารีบุตรไปสอนอภิธรรมเพราะ
ชาติกอนเคยฟงพระอภิธรรมมา พอฟงอภิธรรมยอๆ จบ ก็เปนอรหันต
ทั้งหมด ฉะนั้นอาชีพก็สวนอาชีพ เรื่องบุญก็เปนบุญไปแตวาจิตอยาไป
เกาะอาชีพประเภทนั้น เกาะบุญอยางเดียว มีงานเราถือวาทําตามหนาที่
นะ หมดเรื่องหมดราวไป
หลวงพอตอบแบบนี้ คอยสบายใจหนอย ไมเชนนั้นละอึดอัดๆ
เรื่องของพระพุทธเจาทานไมเคยตําหนิใคร ทานก็รับทุกดาน อยาง ตัมพ
ทาฐิกโจร เห็นไหม...โจรเคราแดงฆาคนมาเกินหมื่นคน พอพบพระสารี
บุตรเขา พระสารีบุตรทานไมพูดเรื่องฆาคน ทีแรกพอกินขาวเสร็จใชไหม
... ทานก็เทศนเรื่องปาณาติบาตเลย ฆาคน ฆาปลา ฆาสัตว ตกนรกขุม

ไหนวาเรื่อย ตัมพทาฐิกโจรเหงื่อแตกพลั่กๆ พอเทศนไปถึงครึ่งกัณฆ
พระสารีบุตรทานฉลาด
ทานเทศนไปทานชําเลืองดูไปเห็นตานั่นเหงื่อ
แตก ถามโยมไมสบายหรือ
ตัมพทาฐิกโจรบอก จะสบายยังไงครับ ที่พระคุณเจาเทศนมาผมเรียยรอย
หมดทุกขุมเลย ทานก็เลยถามวา โยม...โยมฆาคนตายใครเขาใชหรือฆา
เอง บอกพระราชาใชใหฆา พระสารีบุตรทานฉลาดกวา ทานถามวา โยม
...สมมุติวาโยมเปนลูกจางเขา นายจางเขามีนา ๑๐๐ ไร เขาใชใหโยมทํา
เมื่อไดขาวในนาเสร็จ ผลของขาวทั้งหมดจะเปนของโยม หรือจะเปนของ
นายจาง...?

ผูถาม
หลวงพอ

โยมก็บอกวาเปนของนายจางขอรับ นี่ทานฉลาดกวา ทานก็เลยถามวา พี่
พระราชาใหฆา บาปตกอยูกับใคร อีตานั่นแกโง แกนึกวาบาปตกกับ
พระราชา พระสารีบุตรเทศนอานิสงสทานเลย เปนพระโสดาบันเดี๋ยวนั้น
โอ...เหงื่อแตกเลยนะ
ไอเหงื่อแตกนะ เปนน้ําอาบชําระรางกายใหสะอาด ชําระถึงจิตใจขางใน
เลย

เตี่ยมีอาชีพฆาหมู
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ตอนที่เตี่ยของลูกมีชีวิตอยู เตี่ยก็มี
อาชีพในการฆาหมูและก็เอาไปขาย ทีนี้ตอนที่แกแกๆ แก็รูตัวทําบุญเปน
การใหญ เวลาจะใสบาตรทุกครั้ง แกจะยกมือไหวพระสงฆกอน ทีนี้ตอน
แกๆมีคนเขาบอกวาตายแลวจะไปตกนรก แกก็เลยใสบาตรทุกวัน กอนจะ
ใสบาตรแกยกมื้อไหวพระ แกจะทองคาถานี้เปนประจํา ตัวแกจะรูหรือ
เปลาก็ไมทราบ
แกวาอยางนี้... “นะโม ตะสะ นะโม ตะสะ” แลวก็ใสบาตรใสทัพพีหนึ่งก็
วา “นะโม ตะสะ” ใสทัพพีที่สองก็วา “นะโม ตะสะ” ทีนี้ตอนตาย แกเห็น
ยมทูตมาแกก็บอก “นะโม นะสะ” ปรากฏวายมทูตเผนไปเลย”
ขนาดนั้นเขาไมอยูแลว อยางนั้นจิตเปนกุศล เขาไมอยูแลว เขาไมเอาไป
คือ ถายมทูตมานี่ ยังไมแนจะลงนรกนี่ เขาตองไปสอบสวนกันกอน ทีนี้
ถาแกนึก “นะโม ตะสะ” ได พระยายมก็ปลอย ในเมื่อแกวาตอนนั้น ไม
ตอง ปลอยใหไปเลย... สวรรคทันที
แคนี้ก็ไปแลวหรือครับ?
ไมใชแคนี้นะ...หลายแค
ไอที่แปลกใจ ไอหมูเหมอ ไมมากวนตอนนั้นนะ “นะโม ตะสะ” นี่สามารถ
ปองกันไดหรือครับ...หลวงพอ
ในเมื่อกุศลเขาดลใจ อกุศลเขาไมได

นึกถึงบุญไมออก
ผูถาม
หลวงพอ

บางทีมันเพี้ยนไป นึกถึงบุญไมออกครับ
เปนธรรมดา บางครั้งอารมณมันดี อยางนี้จริงๆ เหมือนกันทุกคนนะ...
เหมือนกัน ไมใชเฉพาะบุคคลบางครั้งมันจะนึกถึงบุญไมออกก็มี ฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงสอนเจริญพระกรรมฐาน ฝกจิตใหชินไง ใชไหม... ฝกจิต
ใหชิน คือจับอันดับแรก พระพุทธเจาตองเอากอน อารมณมน
ั ชิน คําวา
“ฌาน” ก็คือจะไดไมลืม ถาเราปลอยเละละเดี๋ยวมันก็เผลอ พอบาปเขา
สิงปบมันจะตัดเราลืมเลย

ทีนี้วิธีที่ทานสอนแบบนี้กันบาปเขาแทรก วิธีฝกกรรมฐานเขาฝกใหชินกัน
บาปเขาแทรกเวลาที่เราจะตาย บาปมันจะแทรกไมได ทําบุญอยางอื่น
หนักขนาดไหนก็ตาม แตจิตมันยังไมแนนอนนัก เราจะตายบาปเขาแทรก
ได เราจะลงนรกได ถึงบอกวาทําจิตใหเปนฌานทําใหทรงตัว
คําวา
ฌาน ก็คือ อารมณชิน มันนึกไดเรื่อยๆใชไหม การนึกถึงพระพุทธเจาได
เรื่อยๆ นะ คือ ฌาน

สามีฆาตะขาบตาย
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา สามีของลูกเพิ่งแตงงาน มีลูก ๑ คน ๑ ขวบ สามีของลูก
เปนคนใจดีมาก ใจบุญสุนทานพอสมควร แตเมื่อเดือนที่แลว แกไปเห็น
ตะขาบในหองลองเสื้อ แกตีจนตาย ตายแลวแกก็มีจิตของอยูในสิ่งนั้น
แกไมสบาย รุงขึ้นไมกี่วัน มอเตอรไซด ของตํารวจขี้เมาชนโปง ไปตายที่
โรงพยาบาลตํารวจ ลูกสงสัยวา คนอื่นเขาฆาสัตวตายมากมาย ไมตอง
อายุสั้น แตวา สามีของลูกฆาตะขาบเพียงครั้งเดียว ตัวเดียว ทําไมจึง
อายุสั้นเจาคะ
อยาลืมวาตะขาบมันมีตีนกี่ตีน?
โอโฮ คิดทีละตีนหรือนี่
(หัวเราะ) อยาลืมนะ ไกมี ๒ ขา ตะขาบมีกี่ขา นีฉ
่ ันตอบนอกบาลีนะ แต
วาถาในบาลีถือวา เปนกฎของกรรมเกา เพราะวาเขามีวาระมาเทานั้น เมื่อ
ถึงเวลานั้นก็เปนเหตุใหตองตาย นี่เปนเรื่องธรรมดา

กรรมกําพราสามี
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง สามีของลูกชื่อ นายธเนศ แซดาน
ตายเมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๓๓ กอนจะตายนี่ไดมีโอกาสถวายสังฆทานกับ
หลวงพอ ๕๐๐ บาท ทีนี้ที่จะกราบเรียนถามก็คือวา การที่ลูกเกิดมาสามี
ตองตายยังหนุม การที่ลูกเปนสาวตองกําพราสามี กรรมประเภทนี้ทํามา
จากอะไรเพื่อไมใหกําพราตอในชาติหนา ขอหลวงพอเมตตาแนะวิธีอยา
ใหพลัดพรากจากกัน ตั้งแตวัยยังหนุมยังสาวเลยเจาคะ
เอาอยางนี้ซิ รักษาพรหมวิหาร ๔ ไว เมตตาความรัก กรุณาความสงสาร
มุทิตาจิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร พลอยยินดีดวยนะ อุเบกขา วาง
เฉย เอาอยางนี้อยางเดียว ก็พอ เมตตาอยางเดียวก็พอ
แลวประเภทที่วาเชาตุบ...เย็นตุบ
ออ...นั่นนักมวยเกา (หัวเราะ) เขาซอมมวยกัน

ตมไขอยางไรไมบาป
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ความจริงไมอยากถามหลวงพอ แตความจําเปนบังคับ
จึงตองถามเจาคะ คือวา เพิ่งเริ่มขายของมา ๓-๔ วัน ลูกขายสลัดตางๆ
ที่สําคัญคือ จะตองมี ไขตมดวย ทีนี้ที่ไมสบายใจก็เพราะวา ไมรูวาการ
ตมไขนี้จะบาปหรือไม และวิธีตมแลวไมบาปจะเปนประการใด ถาหลวง
พอหาเมื่อไหร ลูกจะเลิกขายทันที เพราะลูกนับถือหลวงพอเจาคะ?
เอาอยางนี้ดีกวาตรงไปตรงมานะ ไขถามันฟกไมเปนตัวเราก็ไมบาป ถา
ฟกเปนตัวเราจึงจะบาป นี่เราสังเกตไมได ลองศึกษาดูก็แลวกัน
ก็ลําบาก ก็มีทางที่หลวงพอวา ไขเจาคะ ไขเจาขากรุณาฉันเถิด
(หัวเราะ) เอาอยางนี้ซิ ไอฟารมไหนที่เขาเลี้ยงไกโดยที่เขาไมผสมกับตัว
ผูมันมีไหม ไกที่เขาเลี้ยงนะ ที่เลี้ยงไวคัดเฉพาะตัวเมียเปนราวๆ เปน

ชองๆ ไมมีตัวผูผสม ถาไมมีตัวผูผสมอันนี้คงจะไมเปนตัว ถาไขที่ฟก ไม
เปนตัวนี่มันไมบาป นี่เราพูดตรงไปตรงมานะ

สมัยกอนไมกลัวบาปกรรม
ผูถาม
หลวงพอ

เมื่อสมัยกอนลูกไมกลัวบาปกลัวกรรมเทาไร เพราะวาหางไกลจากศาสนา
พอมาเปนศิษยหลวงพอ แลว ทําอะไรก็กลัวบาปกลัวกรรมไมหมด
ก็เหมือนหลวงพอนั่นแหละ ใหมๆ ก็ไมกลัวบาปเหมือนกัน ไมใชดีวิเศษ
นักหรอก โอย ใครจะดีมาแตทองแมเลา เหมือนกันทุกคน ดูตัวอยาง
องคุลีมาล ซิ ทานฆาคนตั้งพันคนกวา เห็นไหมละ...ครั้นตอมาฟงเทศน
จากพระพุทธเจา จบเดียว ไมชาเปนพระอรหันต
อยาง ตัมพทาฐิกโจร ฆาคนเกินหมื่นคน ฟงเทศนจาก พระสารีบุตร
เพียงครึ่งกัณฑเปนพระโสดาบัน นี่ถาจิตไมตามนึกถึงนะ นึกถึงความดี
ขางหนา กาวหนาแลวไมถอยหลัง เปนอยางนี้บาปตามไมทัน ฝกลืมซะ
ตั้งใจนิพพานอยูที่ไหน เราจะไปที่นั่น

เลี้ยงโคเนื้อขาย
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเรียนหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ปรกติผมทํางานไปรษณีย
แต
จําเปน ตองเลี้ยงโคเนื้อขาย แตมีความตงิดใจอยูอยางหนึ่งวา ทําอาชีพ
อยางนี้จะมีบาปหรือไม...และจะเปนการตัดรอนขวางกั้นพระนิพพานชาติ
นี้หรือเปลาขอรับ?
ไอเรื่องตัดพระนิพพานนี้ ฉันไมตอบดีกวา เพราะไมแนนี่คนที่ทําบาป
บางทีบาปมาจากการจองเวรจองกรรมกัน
ถาบังเอิญชําระไดบาปก็
สลายตัวไปนิพพานได อยางทาน องคุลีมาล ฆาคนพันกวานะ ความจริง
มันเปนอยางนี้ ทานฆามากอน แตไมมีนิ้วเปนประกัน ฆาไปฆามาก็ลืม ไม
รูฆามาแลวกี่คน ทีนี้เอาใหม ถาได ๑ คน เอา ๑ นิ้ว ได ๙๙๙ นิ้ว
ทีนี้ในขณะที่ทานทําบาป ตอนทายก็ไดมาพบพระพุทธเจา พระพุทธเจา
บอกวา “ตถาคตหยุดแลว เธอยังไมหยุดจากบาปกรรมธรรมอันลามกอีก
หรือ?” ทานไดสติโยนดาบทิ้ง โยนพวงนิ้วมือทิ้งเสยผมใหดี แลวเปลื้อง
ผาที่หยักรั้ง เขาไปกราบพระพุทธเจาขอบวชแลวก็เปนพระอรหันต มันไม
แนนะ
ที่พูดอยางนี้เพราะตัวอยางนี้นั้นหมายถึงบาปที่มีการจองเวรจอง
กรรมกัน

สนับสนุนฆาไก
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ที่บานลูกชอบมีคนมาอาศัยโทรศัพท
เพื่อพูดติดตอกิจการงานบอยๆ อันนี้ลูกก็ถือวาเปนการสงเคราะห เพื่อ
ความสะดวกของเขา มีรายหนึ่ง แกชอบพูดติดตอเกี่ยวกับเรื่องไก ขาย
ไกแลวก็สงเขาโรงงานเอาไปฆาทีละเปนจํานวนมากๆ อยากจะเรียนถาม
วา ลูกจะบาปหรือไม ไปสนับสนุนใหเขามีการซื้อไกขายไกฆาไก?
หวาน...หวานพระยายม
สนับสนุนก็เหมือนกับทําเอง
มีการรวมกัน
“เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา
การตั้งใจเปนตัวกรรม”
อยางสมมุติวา เราไมสนับสนุน ปลอยตามเรื่องตามราวของเขา
ก็ปลอยเขาไป เขาพูดก็พด
ู ไป เราแครับฟง หมดเรื่องหมดราวไป
มีวิธีหลบไดนะ
ไมใชหลบ ตรงไปตรงมา รับฟงเฉยๆ วาดีไหม ตามใจเห็นดีก็ทําเถอะ

ผูถาม

เปนอันวา...ทําเปนไมรูไมชี้ก็แลวกันนะ เอาแตคาโทรศัพทก็พอแลว

สงกุงและปลาเปน
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ในการที่สั่งอาหารตามรานคา บางที
เขาก็เอาปลาเปนๆบาง กุงเปนๆบาง แตเวลากอนสั่ง ผมก็อธิษฐานอยาง
นี้วา ผลบุญอันใดที่ไดทํามาแลวแตในอดีต ก็อุทิศใหลวงหนา แตวาถา
เปนอาหารตายมาแลว ก็อโหสิกรรมซึง่ กันและกันเทอญ
นี่ไปอานเรื่องไกเสียใหดี ไมตอบละ ตอบยังไง ลอเขาไปแลว เรื่องบาปก็
เปนบาป บุญก็เปนบุญ

ขโมยเงินสามีมาทําบุญ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง เปนลูกศิษยหลวงพอมาก็นานแลว
ยังไมเคยรบกวนอะไรเลย วันนี้ก็ขอรบกวนเล็กๆนอยๆ
วันนี้ไมขอรบกวนขอปรึกษานิดหนอย
คือวาขณะนีล
้ ูกมียักษตนหนึ่งเขามาสิงในใจของลูก ลูกรูเหมือนกันวาไอ
ยักษตนนี้คืออะไร คือเปน “ยักยอก” คืออยางนี้เจาคะ
อยางนี้เขาดี คนที่เปดเผยความจริงก็เปนคนดี ถาไมดีเขาไมกลาเปดเผย
ความเปนจริง เอา ! วาตอไป
ก็คือวาปรกติเปนอยางนี้เจาคะ ลูกชอบยักยอกเงินของสามี เอมาทําบุญ
กับหลวงพอ บูชาพระ ถวายสวนองคบาง อยางนี้เปนตน ก็จะเรียนถาม
หลวงพอวา ๑. ศีลของลูกจะขาดไหม ๒. ลูกจะมีโอกาสไปสวรรคครึ่ง
นรกครึ่งหรือเปลา เพราะบุญก็ไดขโมยก็มี?
ฉันวาไมใชอยางนั้นนะ เขาไปสวรรคดวย แลวจะได บริวารดวย ไดสามี
เปนบริวาร เพราะอะไรรูไหม เพราะวา สตางคของสามีแตภรรยามา
ทําบุญ สามีมีสวนไดก็ไปเปนบริวาร คือไปเปนสามีใหม
นึกวาจะไปไหน
ไมไดไปไหน ตามเขาไป เขาไดนะ
ทีนี้วาจะผิดศีลหรือเปลาครับ?
ไมผิดๆ สามีภรรยาคนเดียวกัน

เอาของหลวงที่เหลือมาใชสวนตัว
ผูถาม

หลวงพอ

กระผมขอปรึกษากราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
กระผมเปน
ขาราชการในสถานที่แหงหนึ่ง วันที่เขาเบิกพัสดุไปไว ก็ปรากฏวาเมื่อ
เหลือแลว จะเอามาเขาคงคลัง เจาหนาที่บอกวา แทงบัญชีไวจําหนาย
จายไปหมดแลว ใหไปใชไดเปนสวนตัว กระผมไมสบายใจเพราะวาเปน
ของหลวง คิดวาจะเอาถวายวัดจะดีกวา จะไดไมมีกรรมไมมีเวรซึ่งกันและ
กัน เรียนถามหลวงพอวา ผมจะทําอยางนี้จะถูกหรือไมครับ?
ก็ถูก...คนเฝาเขาใหแลวนี่ ก็เรื่องคนนั้น

เลนหุน
ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกไดเลนหุนมาเปนเวลาชานานแลว
ก็ปรากฏผลวาเปนที่นาพอใจ มีกําไรลูกเดียวไมเคยขาดทุน แตทนไมได
ที่จะสงสัยในฐานะเปนลูกศิษยหลวงพอวา การเลนหุนนี่จะผิดศีลหรือไม
ครับ?

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ไมผิด ไมผิดหรอก...ไมผด
ิ ไมมัวหมอง
แลวลูกนําเงินจากกําไรมาถวายหลวงพอ ถวายสังฆทาน ถวายสวนตัว ก็
โอย ! มีอานิสงส ๑๕๐ เปอรเซ็นต เลนหุนเขาตรงไปตรงมานี่ ซื้อขาย
ธรรมดา
เอากําไรมาทําบุญไดผลสมบูรณแบบ
สมบูรณืเต็มอัตรา

ถูกลวงกระเปาเปนนิจ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง หลวงพอขา
นี่....ไมมีแตขา แขนก็มีนะ (หัวเราะ)
ออ...คือวาทําไมคะ ชีวิตของลูกมันกรรมหนักเหลือเกิน ทําบุญก็มาก ทํา
มาตั้งแตอายุ ๓๐ กวาแลวนะ ขณะนี้ก็ ๖๐ แลว ศีลก็รักษาภาวนาก็มีทุก
อยางทั้งหมด แตวาชอบโดนลวงกระเปานี่มัน ๕ ปแลวนะคะ
ไอนี่เปน...ทานบารมี
เปนทานบารมีหรือครับ?
ใช ๆ ๆ ก็ใชหนี้เกาเขาไงเลา อทินนาทานา เวรมณี สี่ขา.. ปะธัง สมาทิ
ยามิ
สิกขาหรือวา สี่ขาครับ?
สี่ขา คือของเรา ๒ ขา คนลวงอีก ๒ขา
ออ พวกที่โดนลวงกระเปา ของหายอะไรนี่ เปน...
ใช...เรื่องนี้อทินนาทานเกา
ครับ...ทีนี้ก็บอกวา แลวจะมีวิธีแกไขหรือปองกันอยางไร หรือไม ขอ
หลวงพอไปโปรดเมตตา
ตอไปก็จงอยาเอาสตางคติดตัวไป จะไมมีขโมยลวงกระเปา
นี่วิธีแกปญหางายๆ
ใช ๆ ๆ งาย ๆ ๆ ระวังไวก็ไมไหว พวกนี้มันเกงมาก ขนาดเอามาใหยังไมรู
เลย ลุงฉันถูกลวงกระเปาที่ทาเตียน และทานก็มีเพื่อนอยูที่บางลําพูใช
ไหม...เลยไปกาเพื่อนที่บางลําภู บอกวาถูกลวงกระเปา เพื่อนก็ถามวาถูก
ลวงที่ไหน เวลาเทาไหร บอกที่ทาเตียน เวลาเทานั้นเทานี้นะ บอกวา ถา
อยางนั้นพรุงนี้ไปอยูที่นั่นยืนที่เดิม แตวาสตางคอาจจะบกพรองไปบางนะ
อาจจะเปนได ถาคุณถูกพวกของเรานะ
ก็เปนอันวา ตอนเพลทานก็ไปยืนที่เดิม และก็ในชวงเวลานั้นมีผูชาย ๒
คน แบบสมัยกอนนะ ใสรองเทาดําคัชชูใสถุงนองขาว นุงผามวงใสเสื้อ
ราชประแตน ๒ คน เดินคุยกันมา พอไปถึงลุงเขาก็หลีกไปสองขาง อีก
คนหนึ่งกระทบไหลนิดหนอย เขายกมือไหว ขออภัยดวยครับ ที่เลี่ยงแลว
มันไมพน
ลุงก็บอกไมเปนไรๆ ครับ แลวเขาเดินเลยไป เขาเดินไปแลวปรากฏใน
กระเปาหนักๆ
ลวงเจอกระเปาสตางค
นี่ขนาดมาใหยังไมรูเลยนะ...
(หัวเราะ) และไมขาดเลยนะ เงินทองไมขาดเลย
นี่ก็ตกลงวาเปนกรรมเกานะครับ
ใช ๆ ๆ
และอีกเรื่องหนึ่งคือวา อยางนี้ วันที่สะเดาะเคราะหครั้งกอนที่วัดทาซุง ก็
มีหลายคนไดใหราบชื่อ และพรอมดวยปจจัยมาจํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๔๐
บาท เพื่อจะเอาไปเขาพิธีที่วัดทาซุง ก็พอดีตาลีตาเหลือกกลัวจะไปไม
ทัน ปรากฏวาเงินไมไดเอาไป ชื่อเขาฝากไวก็ไมไดเอาไป เวลาจะเปาก็
ใกลมาแลวลูกจะทํายังไง ลูกเลยทําอยางนี้ เอา ! ชื่อทั้งหมดจงมา

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ปรากฏที่ศาลา ๒ ไร เอา ! เงินทั้งหมดที่อยูบาน ฉันออกแทนไวกอนเติม
ใหเปน ๑,๕๐๐ บาท
โอย...ดี ๆ ๆ นาจะเปน ๓,๐๐๐ (หัวเราะ)
ใหเกินนี่ดีกวานะ
อาว วิสาขาไงเลา พอใหเทานี้ไดเทาโนน พอใหเทานี้ไดเทานั้น ไดเกิน
เสมอ ทําบุญแถมทําบุญเกินแบบนี้แหละ
ตกลงวาชื่อไมไดเอาไป และก็เงินของเขาไมไดเอาไป ลูกเอาเงินแทน
ไปอยางนี้ เขาจะมีผลหรือเปลา?
มี...สวนที่เปนนามธรรมนี่มี แคนึกถึงก็พอแลว
แคนึกถึงก็สมบูรณแบบ
ใช ๆ ๆ

ลืมกระเปาสตางค
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง เมื่อวันอาทิตยที่แลวลูกลืมกระเปา
สตางคบนรถเมล มีสตางคมากพอสมควร มีเอกสารเปนอยางมาก ลูก
กลับถึงบานแลวไมรูจะทําอยางไรเงินไมคอยเสียดายเทาไหร
เสียดาย
บัตรประชาชน กับเอกสาร ลูกจุดธูปที่บานตอหนารูปถายของหลวงพอ
ไมไดบอกหลวงพอ แตขอความเมตตาหลวงพอวา ขอไดโปรดไปตาม
กระเปามาคืน...
(หัวเราะ) ออ...ความจริงควรเขียนวาไมไดใช ขอความเมตตานิดหนอย
(หัวเราะ) เอา! วาตอไป
ผลปรากฏวารุงขึ้น มีคนนํากระเปามาใหพรอมทั้งสตางคเสร็จ เมื่อเปน
เชนนี้ลูกก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพอวา ลูกควรจะแบงเงินในกระเปา
ถวายคาครูหลวงพอสักเทาไหรเจาคะ?
เอาอยางนี้ดีกวานะ อยาคิดเงินในกระเปาเลยนะ เอาเปนราคาคาครูเฉยๆ
ก็แลวกันนะสัก ๕ ลาน (หัวเราะ) ไมจําเปน เทาไหรก็ได ไมทําก็ได
เอ...เวลาหลวงพอตามกระเปามา หลวงพอตามดวยวิธีไหน ตามแบบ
ไหนครับ?
ก็สงสัยเหมือนกัน...(หัวเราะ) เพราะอะไรรูไหม วันหนึ่งหลายเจา ทานที่
เหนื่อยมากที่สุดคือ กรมหลวงชุมพรฯ พอของหายปบ! ใครเขาบอกไป
เอา! กรมหลวงฯ หาใหเขาหนอย ชวยหนอยๆ

ชอบเจอกระเปาสตางค
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอขอรับ กระผมเปนคนดีเพราะนับถือหลวงพอปฏิบัติตามคําสอนข
ชองหลวงพอเปนคนมีโชคประหลาด ชอบเจอกระเปาสตางคใครตกอยู
เสมอเปนประจํา ขอบอกตรงๆวา เอามาทําบุญกับหลวงพอเรียบ หมดไม
เหลือหลอ ผานมางวดที่แลวมีความจําเปนเลยเอาซื้อหวย หวยกินหมด
เลย ตอไปลูกจะไมซื้ออีกแลว เอามาถวายหลวงพอดีกวา เงินที่เก็บตก
เอามาทําบุญ แลวขออุทิศใหแกเจาของ ไมทราบวา เจาของไมรูไม
ทราบ จะมีผลหรือไมขอรับ?
มีได...มีสวน เงินของเขา

พี่เปนขี้ขโมย
ผูถาม
กราบนมัสการหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ขอพึ่งบารมีหลวงพอเล็กนอย
ดังตอไปนี้ คือวา พีข
่ องลูกชอบขโมยของภายในบาน อะไรก็แลวแตไม
วา จะเปนของมีคาไมมีคาก็ตามขโมยไมไดเอาไปไหน สวนมากก็ถวาย

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

พระหมด ทีนี้ชักจะไมดีอยางหนึ่งแลวก็คือวา จะทําทาขโมยโฉนดถวาย
วัด ก็กลัวจะไมมีที่จะอยูอ
 าศัย ก็เลยอยากจะขอบารมีหลวงพอชวยแนะ
ลูก จะไดไปปองกันสถานการณ
เดี๋ยวกอน...โฉนดขโมยไปก็ไมมีผล มันตองโอนกัน และการจะโอน
จะตองประกาศกอนใชไหม...ใครจะคัดคานหรือเปลา
ไมเปนไร...เอา
อยางนี้ซิ บอกใหเขาขโมยไปถวายวัดทาซุง ฉันจะเก็บไวใหแตคารักษา
ไมมากหมื่นสองหมื่นก็พอ...(หัวเราะ) ก็ไมเปนไร ก็เก็บไวดีซินะ อยาให
แกขโมยไดนะ ความจริง คนนี้ก็มีอารมณเปนกุศล แตวามันพลาดไปนิด
หนึ่ง คือวาไมพรอมกัน ใชไหม...
ทีนี้อยางขโมยของไปทําบุญ ผลบุญจะกระดักกระเดื่องอยางไร?
เอาอยางนี้นะ คนคนนี้นะ จะวาเฉพาะจริยาที่ปฏิบัติใชไหม... อารมณเปน
กุศลเปนปรกติ แตวาไอสิ่งที่มันมีอยูมันไมพอกับกําลังใจ อยาทําอยาง
นั้นนะ ถาตายดวยกําลังใจแบบนี้ สวรรคแน แตอยาขโมยตอไปนะ

ถูกขโมยงัดบานเรื่อย
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง คือวาหมูนี้ลูกโชคดีตลอด เดือนหนึ่ง
ถูกขโมยงัดบานหลายครั้ง วิทยุ โทรทัศน ไดโนน..ไอนี้ แตลูกก็คิดวา
เปนกฎของกรรม คือชอบผิดศีลขอ ๒ เมื่อเปนเชนนี้ก็เกิดความไมสบาย
ใจ ตอไปขางหนามันจะขโมยอีกหรือเปลา?
ความจริงคนนี้ดีนะ เขาถึงอริยสัจ
หลวงพอ! ของหายยังมีอริยสัจอีกหรือครับ?
อาว...อริยสัจมันขึ้นอะไร ขึ้น ทุกข ของหายก็เกิดเปนทุกขแลวในอริยสัจ
ทีนี้ตอไปเหตุใหเกิดทุกข คือ สมุทัย เพราะมีของมาก ถาเราไมมีของ
ขโมยมันจะเอาอะไรใชไหมละ...ตอไปก็ นิโรธะ ความดับทุกข เพราะ
หมดแลว ไมรูจะใชอะไรแลว ตอไปก็ มรรค แสวงหาตอไป ไมหาก็ไมมี
ใช
ออ...เปนอริยสัจอยางนี้เองนะ
เอาอยางนี้สิ ลองใชคาถาของพระพุทธเจาทานนะ ตั้งใจวาเปนสมาธิสัก
๓ นาที “ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง ฆะเฏสิ อะหังปตัว ชานามิ ชา
นามิ ชานามิ” บทนี้ทานบอกสมัยเมื่อ ทานจุลปณถก เปนลูกมหา
เศรษฐี ใชไหม...เรียนกับอาจารย เรียนยังไงก็เรียนไมได เขาเรียน
วิชาการตางๆ แตองคนี้เรียนไมได ปญญาทึบ
ตอมาเมื่อตอนจะกลับบาน ตอนอยูปฏิบัติอาจารยดีมาก อาจารยก็เห็นใจ
ลูกศิษยคนนี้กลับบานไมมีอะไรไปเลย ควรจะสนองความดี จึงสอนคาถา
บทนี้ แคนี้ทองยัง ๗ วันได แกก็ไดมาเทานั้น
ตอมาอยูที่บาน มีวันหนึ่งขโมยมันจะเขาไปลักของในบาน พระเจาป
เสนทิโกศลเดินเขาไปตรวจเวลากลางคืน
ก็เห็นคนมันขุดรั้วจะเขาไป
ทานก็นั่งดูคิดวา ถาเขาไปจริงจะสั่งเจาหนาที่จับ ทานจุลปณถกทานตื่น
ขึ้นมาก็ทองคาถา “ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง ฆะเฏสิ อะหังปตัง ชานามิ
ชานามิ” ขโมยเปดหนีเลย เพราะคาถาบทนี้
ตอมาทานจุลปณถกไดเปนพระอรหันต ลองไปใชดูนะ สมัยปจจุบันนี้มีคน
ไปใชหลายราย เขาบอกงวา ขโมยจะปลนราน ปรากฏวาไมมีใคนเขา
ปลน
อยางนี้ก็ประตูประเตอ...ไมตองปด
ไมตองปด ขโมยยิ้มรา ขโมยกลัว...กลัวความดี ขนหมด

ลูกชอบขโมยเงินวิระทะโย
ผูถาม
หลวงพอ

ลูกชายของดิฉัน อายุ ๑๔ ป ชอบขโมยเงินวิระทะโยไปเสมอๆ ลูกกลัววา
จะเปนบาปเปนกรรม หลวงพอมีคําแนะนําอยางไร เพื่อจะชําระหนี้ที่ทํา
ไปแลวบางคะ?
ความจริงก็คงไมเปนไรมั้ง ขโมยแลวก็แลวกันไป เพราะถือวาเงินจํานวน
นี้ ยังไมเปนของสงฆโดยตรง ก็ไมใชของแมโดยตรงแลว เปนของให
ระหวาง เหมือนเรื่อง กากะเปรต กากะเปรตก็แบบนี้แหละ เขาจะนําไป
ถวายไปทําบุญที่วัดจับอยูบนหลังคาศาลาบินโฉบไปกิน ๓ คํา ตายจาก
ความเปนกาไปเปนเปรต หัวเปนกาไปไหมทั้งตัว ถูกหอกแทง ลอยไปใน
อากาศ
ตามบาลีบอกวา
ของนั้นจะถือเปนของสงฆก็ไมใช
ของนั้นยังไมได
ประเคน จะถือวาเปนของชาวบานผูใหก็ไมได เพราะขาดแลวตั้งใจแลว
ของระหวางกลางเจาของกับของสงฆ จึงเกิดแคเปนเปรตไงละ ไมงั้นก็
ลงอเวจีไป

ขโมยไกวัด
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอขอรับ เมื่ออายุประมาณ ๓๒ ป เพื่อนๆก็ขโมยไกวัดมาตัวหนึ่ง
แตแลวทุกคนที่ไปรวมกันขโมยมาไมกลาฆา
ผมแสดงความสามารถ
จัดการใหเพื่อนจับขาคนละขาจับปกแลวผมก็เจี๋ยน...เมื่อจัดการไปแลว
รูสึกสบายใจ ตอมาฟงหลวงพอพูดเกี่ยวกับเรื่องกรรม เรื่องเวร เรื่องนรก
ชักจะไมสบายใจเสียแลว ผมไดทําบุญทํากุศลอุทิศไปใหหลายครั้ง จะ
ไดรับหรือไม ก็ไมทราบ ผมอยากจะถามหลวงพอวา จะมี วิธท
ี ําอยางไร
...จะไดไมเจอเขาอีกในชาติตอๆไปขอรับ?
เอาอยางนี้ก็แลวกันนะ เปนวิธีที่งายและเบา เวลาบูชาพระทุกครั้ง ทําบุญ
ทุกครั้ง อุทิศสวนกุศลให บอกเขาใหอโหสิกรรมนะ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จนกวาจะเขานิพพานอยางนี้มันเบาใจ ไมชาก็สลายตัว

เคยปลนวัด
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูงสุด ในอดีตที่ผานมากระผมเปนคนไม
ดี เคยปลนวัด เอาพระพุทธรูปไปขายมากมาย บัดนี้สํานึกบาปสํานึกผิด
แลว จึงตองมาพึ่งบารมีหลวงพอ นับเปนที่พึ่งสุดทาย กลาวคือกระผม
จะตองชําระหนี้สงฆกี่ครั้ง และจะตองชําระหนี้สงฆประการใด...กรรมเวรที่
เคยปลนวัดจึงจะอโหสิกรรมใหขอรับ?
คอยๆ ชําระไปก็แลวกันนะ ถาถามวาเทาไร...ตองเทากับจํานวนเงินที่นํา
ของมา คอยๆ ผอนสบายๆ ก็แลวกัน ถาถามวาทําบุญอยางไร...เออ!
วันนี้ทานถึงเตือนเรื่อง อนุสสติ
ตอนที่เขาเจริญพระกรรมฐานกัน
พระพุทธเจาทานเตือนวา ทุกคนใหมั่นคงในอนุสสติจะไมพลาดหวัง คือ
1. มรณานุสสติ คิดวาชีวิตนี้จะตองตาย
2. กอนที่เราจะตายตองยอมรับนับถือ พระพุทธเจา พระธรรม และ
พระอริยสงฆ
3. พยายามตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์
4. จิตใจตั้งไวเพื่อนิพพานโดยเฉพาะ
ออ...อยางนีค
้ อยผอนหนักผอนเบาไดบาง

หลวงพอ

อันนี้ไมผอนหรอก...ไปไดเลย
ตัมพทาฐิกโจร ไงละ

ถาทําตามนี้ไดมั่นคงหลบไดเลย

แบบ

กลัวผิดศีลขอ ๓
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพ กอนที่ดิฉน
ั จะแตงงานกับสามีคนสุดทาย ไมรู
เรื่องวาเมื่อกอนเขาเคยมีเมียมาแลว
ลูกก็เลยไดเสียกับเขาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ ลูกอยากถามวา เมื่อลูกรูภายหลังอยางนี้ จะเรียกวาศีลขาดขอ
กาเมสุมิจฉาจาร หรือเปลาเจาคะ?
เจตนาแยงในตอนตนเขาไมมี เขาไมรู ไมผิดหรอกนะ
ออ...ถาไมมเี จตนา ไมเปนไรหรือครับ?
“เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ” ตองมีเจตนา ศีลนี่ตองตั้งใจ ถาขาด
ความตั้งใจ ไมเปนการละเมิด

ทําผิดกาเม
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกขอสารภาพเปนครั้งแรกเจาคะ คือ วาลูกมีครอบครัว มี
ความจําเปนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
ลูกเลยไปทําผิด
กาเมสุมิจฉาจารกับชายคนหนึ่ง ตางคนตางก็รูวามันผิดดวยกันทั้งคู แต
ใหเงินมาเพื่อจุนเจือครอบครัว บัดนีล
้ ูกสํานึกผิดที่ไดกระทําไปแลว เพื่อ
จะเปนการลบลางบาปที่กอไว ขอใหหลวงพอแนะทางออกใหลูกสักครั้ง
เถิดเจาคะ?
ก็ตั้งใจคิดวา ๑.ชีวิตนี้จะตองตาย ประการที่ ๒ ยอมรับนับถือพระพุทธเจา
พระธรรม และพระอริยสงฆ ตอไปก็ประคองจิตใหตรงในศีล คอยๆ
ประคองนะ มันพลาดบางอะไรบางไมเปนไร เทานี้ใชไดเลย บาปเกา ๆ
ไมมีแรงดึง ตามไมทัน ไอเรื่องผิดพลาดเปนของธรรมดาของทุกคน
เหมือนกัน

รักงายหนายเร็ว
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอคะ ปรกติลูกก็เปนคนดี ทําบุญทํากุศลทุกอยาง รักษาศีลเจริญ
ภาวนา แตมีนิสัยเสียอยูนิดคือวา เปนคนรักงายหนายเร็ว คือวา ชอบเปน
ชูกับสามีคนอื่นเสมอ ๆ อันนี้ลูกก็ทราบ แตวามันแกไมตกเขาคะ ที่จะ
เรียนถามก็คือวา ลูกไดผานพนประเภทนี้มามากแลว ตอไปก็อยากจะลุ
แกโทษกับหลวงพอ ขอใหหลวงพอชี้ทางสวาง เพื่อแกกฎขอนี้ดวยเถิด
เจาคะ
ไมมีอะไรมาก อยางที่พระไปลาพระพุทธเจาเขาปา ใชไหม...แตวาตอน
แกจะไป แตทีหลังก็ทอ ปรากฏวา มีญาติโยมที่นั่นรูใจพระ รูใจคน นึก
อะไรขึ้นมาก็ตาม นึกอยากจะกินตมยํา...ก็รู นึกอยากจะกินแปะซะ...ก็รู
อยากจะกินอะไรก็ตาม โยมทํามาเสมอ พระทั้งหลายก็รูวาโยมรูใจคน
ทีนี้พระที่สัมผัสแบบนั้น เวลาไปเฝาพระพุทธเจาก็บอกวา มีโยมผูหญิง
คนหนึ่ง แคนึกเทานั้นแหละจัดใหแลว พระนึกอยูในปานะโยมก็จัดมา
พระพุทธเจาก็เลยบอกวา ผูหญิงคนนั้นไดอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณ พระ
ที่จะลาไปรูเขาก็ทอ ไมกลาไป พระพุทธเจาก็เลยบอกวา เธอเอยาสงนี้ก็
แลวกัน เธอหามอะไรสักอยางหนึ่งไดไหม...พระถามวาหาอะไร ทาน
บอกเอาอยางเดียวไมตองมาก พระบอกได พระพุทธเจาบอก หามจิต
ไมคิดนอกลูนอกทาง

ผูถาม
หลวงพอ

รายนี้ก็เหมือนกัน หามใจมันเสียก็หมดเรื่อง หามใจได กายก็ไมไป แต
คอยลดมันนะ ไดนี่อยาไปโทษกัน กฎของกรรมหามไมได อยาง ทานสิริ
มา ไปวาภิกษุณีเปนพระอรหันตเขา จึงเปนแบบนั้นที่แทจริงทานก็เปน
คนดี ในที่สุดทานฟงเทศนจบเดียวก็เปนพระโสดาบัน แตวาตอนทายจะ
ตายนี่ไปนิพพาน เห็นไหมละ...บุญของเขามีอยู นี่เขาก็มีบุญมาเจริญพระ
กรรมฐานได มาถวายสังฆทานได ความดีก็มี แตกรรมบางอยางเขามาทับ
ก็เปนของธรรมดา
แหม...ถามีโอกาสมาฝกมโนมยิทธิไดก็ดีนะ
ใช ๆ คนเห็นทุกขแลวนี่ ถาเห็นทุกขชื่อวาเห็น อริย กําลังสูงนะ ไมใช
เลนนะ และการเปดเผยความจริงประเภทนี้ มียากแกบุคคลทั่วๆไป อยา
งบลืมวาตัวนี้บุญเกาเขาประสานมากแลว...ใชได

พาลูกสาวเขาหนี
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางยิ่ง
มีการเถียงกันระหวางผมกับแฟน
เรื่องศีลขอที่ ๓ ตอนแรกไมได คิดถึงศีล ตกลงสองคนพากันไปกอน เมื่อ
เรียบรอยแลวกลับมาขอขมาภายหลัง พอแมก็โอเค แตสงสัยวาตอนที่พา
ไปกลับมาขอขมาเรียบรอยแลว จะเรียกวาผิดศีลหรือเปลาขอรับ?
มันจบไปแลว พอแมอภัยใหแลว...เลิกกัน อยางขโมยของเขาไป ตอมา
เจาของบอกฉันไมเอาโทษละก็แลวกันไป

ชิงสุกกอนหาม
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกเปนลูกศิษยของหลวงพอ
พอสมควร สมาธิลูกก็ปฏิบัติได มโนมยิทธิลูกก็ทําได ทําบุญลูกก็ทําเกง
สังฆทานก็ทําบอย ครั้งละ ๕ บาท ๑๐ บาท(แหม...นึกวาเกงขนาดไหน)
ฮะ ๆ ซื้อ กวยเตี๋ยวไดชามละ
นึกวาจะไมเปนสังฆทานนะ
เปน...สตางคเดียวก็เปน
จะเปนไดยังไงครับ...หลวงพอ?
ก็ใหกับหมูสงฆนะ ถาไมพอใชเวลารับจากที่อื่นมารวมกันซิ
ออ...ครับ ๆ ๆ คือเรื่องก็มีอยางนี้วา ทุกอยางนี่ ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามหลวงพอครบถวนบริบูรณทุกอยาง แตที่ลูกเสียอยูนิดหนึ่ง ลูกขอสา
ภาพเลยวา ลูกสมัยเมื่อเปนวัยรุนลูกชิงสุกกอนหาม ตอนนั้นก็ไมคิดวาจะ
ผิดศีลหรือไมแตตอนนี้ลูกพลาดไปแลว
ก็เลยมาปรึกษาหลวงพอวา ผลเพราะปฏิบัติชอบก็ดี มโนมยิทธิ ก็ดี
ความปรารถนามรรคผลนิพพานชาตินี้ก็ดี จะยังมีสท
ิ ธิ์ หรือเปลาเจาคะ?
บุญทําแลวไมสลายตัวนะ ไดแลวก็แลวกันไป ก็ขังอยูเลยไมไปไหน...
ใชได
ไอที่ผิดนี่เล็กๆ นอยๆ หรือครับ?
ตั้งใจผิดหรือเปลา ทีเผลอไปนะ อาจจะเผลอไปไมเปนไรนะ อยาใหบอย
นักก็แลวกัน .... (หัวเราะ)
นี่ยังดีนะครับ ทําผิดแลวสารภาพผิด

หารายไดพิเศษ
ผูถาม

หลวงพอเจาขา ปจจุบน
ั นี้ลูกมีความลําบากขัดใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัว และลูกตองหาโอกาสออกไปทํางานพิเศษนอกบาน แต

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

พอเวลากลับบานทีไร ลูกมักจะบอกวา ไปหาพระมาบาง ไปโนนบาง ไป
คุยมาบาง เพราะจะบอกตรงๆ ไปหารายไดพิเศษ ผัวก็คงไมชอบและ
อาจจะทุบตีเอา ในลักษณะเชนนี้ลูกเองก็กลัวจะมีบาปมีกรรม ก็เลยแบง
เงินนิดหนอยมาถวายหลวงพอ
ความจริงไมเปนไร เราบอกวาไปหารายไดพิเศษ เขาอาจจะโกรธก็ได
แตความจริงจะหาวาบาป มันก็ไมบาปนะ เพราะวาไมไดขโมยใครเขานี่
เขาหาพิเศษ
แตยังดีนะ...มาปนผล
แตความจริงเขาไมปนผล เขาก็ไมมีโทษอะไร ก็นาเห็นใจ เพราะรายได
มันไมพอกับรายจาย

จะแตงงานกับผูชายที่มีภรรยาแลว
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกมีความสงสัยวา อยางผูหญิงคน
หนึ่ง ไปตกลงแตงงานกับผูชายที่มีภรรยาแลว โดยไมทราบวาเขามี
ภรรยาอยูแลว โดยฝายชายบอกวาเปนโสด อยางนี้ผูหญิงคนนั้น จะผิด
ศีลขอกาเมหรือไมเจาคะ?
ไมผิด...เพราะไมรู อันนี้ถารูอยูผิดกาเมแน ถาไมรูนี่เปนไรนะ ศีลทุกขอ
ตองมี เจตนา คือการตั้งใจทุกสิขาบทนะ ตั้งใจจะทําและทําสําเร็จสม
ความปรารถนาตั้งใจฆาสัตว มีสัตวใหฆา ลงมือ และฆาสัตวตาย ถาไม
ตั้งใจสัตวตายกี่ตัวก็ไมบาป อยางโยนของไปบาง เดินไปเหยียบบาง นี่
ไมตั้งใจ อันนี้ไมบาป ศีลทุกขอตองรูอยูและตั้งใจทํา (จึงจะบาป)

เปนภรรยา (นอย) เขา
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอ อยาหาวารบกวนเลยนะคะ ลูกมี
สามีแลว เลิกกันเรียบรอย จดทะเบียนหยากัน
เอะ! จดสองจดนะ
จดทะเบียนหมายถึงแตงงาน จดทะเบียนหยานี่
ทําสัญญาหยาก็จดทะเบียนเหมือนกัน
ครับ ๆ ๆ ปรากฏวาเมื่อหยาแลว ลูกก็มาเจอชายคนหนึ่ง ก็เกิดความรัก
ใครจนมีลูกดวยกัน ลูกเปนภรรยานอย ภรรยาหลวงไมวาอะไร แตพอมา
เขาซอยสายลม มาเปนลูกศิษยหลวงพอ เกิดละอายใจกลัวบาปกลัว
กรรม กลัวคําสั่งสอนของหลวงพอเปนการใหญ ก็ไมรูจะทํายังไง มีลูก
ดวยกันแลว อีกใจหนึ่งก็กลัวจะตกนรก อีกใจหนึ่งก็กลัวไมไดมรรคผล
นิพพาน
ก็ขอความสวางจากหลวงพอชวยแนะนําใหลูกสบายใจหนอย
เถิด จะทํายังไงดีเจาคะ?
ยกครูอีก ๒ บาท
ออ...มีคาครูดวยหรือครับนี่?
ใช ๆ ๆ คาสินสอดเขายังมีได คาครูทําไมมีไมได นี่ในเมื่อภรรยาหลวง
เขาไมวา ไมมีโทษหรอกนะ เพราะเขาไมหวง ไมเปนไรนะ
อยางนี้ก็ถาจะปฏิบัติธรรม ก็มีสิทธิ์ไปนิพพานได
ใช ๆ ๆ ไมมบ
ี าปนี่

สามีเจาชู
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ไมทราบวาลูกมีบาปมีกรรมอะไร
อะไร ๆ ลูกก็ทําตามคําสอนของหลวงพอทุกอยาง ทุกอยางไดสมความ
ปรารถนา เวนอยูอยางเดียวเจาคะ...แกไมตก
ทุกอยาง...แตเวนอยางเดียว เอา วาตอไป ๆ
เวนอยูอยางเดียวคืออยางนี้ สามีของลูกมันเจาชูไมหยุดไมหยอน ใหกิน
ใหบริการทุกอยางเรียบรอย มันก็ไมยอม มันก็เจาชูอยูร่ําไป ลูกไมรูจะ
แกไขอยางไร ก็อยากจะมาปรึกษาหารือหลวงพอ ในฐานะหลวงพอก็เปน
พอของลูก หวงพอก็เปนเพศเดียวกับสามี หาวิธีแกไขใหลูกหนอยเถิด
เจาคะ (โอ...นี่จะคิดวาหลวงพอเปนแบบผัวของตัวรึไง..พี่)
วิธีแกไมยาก...หามาใหสก
ั ๕ คน
หาเมียมาใหอีก ๕ คน งัน
้ หรือครับ นี่จะแกหรือครับ
แกซิ...ไปไหนไมไหวหรอก เพลียหมดแรง (หัวเราะ)
วิธีแกงายๆ เลยนะครับ วิธีแกสูตรเดียวกับขุนแผนเลยนะครับ
(หัวเราะ) เรื่องธรรมดา ใหทานไปบางซิ เปนทานบารมีนะ เปนทานบารมี
ดวย เปนเมตตาบารมีดวย
เขาหลักพรหมวิหาร ๔ เปยบเลย
ใช ๆ ๆ

ผิดศีลขอกาเม
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกหญิงไดเคยประพฤติในขอกาเม
ดวยความจําเปนมาฟงธรรมมาปฏิบัติตามหลักคําสอนของหลวงพอแลว
เกิดความไมสบายใจ อยากจะหาธรรมปฏิบัติ เพื่อลบลางความผิดที่ทํา
ไป นิดหนอยนั้น ขอหลวงพอ ไดโปรดชี้แนะธรรมะดวยเจาคะ?
ไมมีอะไรหรอก...ลืมมันเสีย พระพุทธเจาทรงบอกวา ใหลืมเสียทุกอยาง
ที่พลาดมาแลวนะ ไมตามนึกถึงมัน มุงหนาเฉพาะความดี ที่ใหภาวนา
“พุทโธ...ธัมโม...สังโฆ” นี่ใหนึกถึงความดีอยางเดียว ไอความที่ไมดี
อาจจะแลบเขามาบางเปนของธรรมดา เราก็นึกถึงความดีใหมาก ไมตาม
นึกถึงมัน มันก็ไมเกาะใจเรา ใจเราเกาะเฉพาะบุญใชไหม...เกาะเฉพาะ
บุญ เวลาตายบุญก็นําเราไปกอน ไปสวรรคกอนอยางนอย
ถาไดมโนมยิทธิก็...
ใช...ถาไดก็พิสูจนไดเลย วาวิมานของเราอยูที่ไหน ถาไปพบวิมาน จิตใจ
ก็รักวิมาน ไมรักบาป ตายก็พุงไปเลย

เรื่องศีลขอมุสาวาท
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอเจาคุณที่เคารพอยางสูง...
เอะ! วันนี้เปนเจาคุณ ฉันขาดหลวงปูไปตําแหนงนะนี่ หลวงตามาแลว
ขาดหลวงปู...หลวงทวด
ลูกมีปญหากลุมใจนิดเดียว เกี่ยวกับเรื่องศีลของหลวงพอ คือ ลูกเปน
แมคาก็จําเปนที่จะตองโกหกอยูเสมอ ไมงั้นจะไมคอยมีกําไร ลูกพยายาม
ทุกอยางแลว ธรรมะของหลวงพอทําครบหมด แตขอนี้ทําไมได จึงขอ
บารมีหลวงพออโหสิกรรมใหลูกดวยเถิดเจาคะ
เอาอยางนี้ซิ...ฟงใหดีนะ จุดธูปตอนเชา วันนี้ขอลาศีลมุสาวาทชั่วคราว
...(หัวเราะ) เอาอยางนี้ซิ...วิธพ
ี ูดนะ เราซื้อของมาถูก ตองขายแพงตาม
ทองตลาดใชไหมละ ก็บอกตนทุนมันแพง ลดจากนี้ไมไดหรอกจะ เทานี้
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หมดเรื่องกันไป ไมโกหก อยาไปบอกซื้อมาบาทนี่ขาย ๑๐ บาท นี่ซื้อมา
๙๙.๙๐ บาท โธ...ไดกาํ ไร ๑๐ สตางค กลัวศีลขาด บอกตนทุนมันแพง
ลดจากนี้ไมไดนะ
นี่มันมีความจําเปน
ถาตนทุนถูกลดจากนี้ไดมา
เยอะแยะ แคนี้ไมผิด
หลวงพอคะ
บางครั้งเราก็ไมเจตนาไอเรื่องโกหกนี่มันอยูในสังคม
บางครั้งอยางนี้นะ เขาจะมาเบียดเบียนเรานะ เราโกหกเขาวาเราไมมี
อันนี้ตองรูคําวา มุสา นี่ ตองทําลายผลประโยชนเขาไอตัวนี้ไมใชโกหก
ไมใชมุสา
บางครั้งก็ไมเขาใจนะคะ
ดี...ถามอยางนี้นะดี ทีนี้คําวา “มุสา” นี่ตองทําลายผลประโยชนเขา แตนี่
เราทําเพื่อรักษาผลประโยชนเรา ใชไหม...ยังไมอยูในเกณฑมุสา อยางนี้
เขาไมถือวาขาดศีล ๕
บางครั้งพูดแลวมันเสียดใจ มันตรงเกินไป
ก็ใช แตเปลา...ก็ตองบอกเรารูนี่วา ไอหมดนี่ถาหากมาขอยืมทีไร มันไม
ใชใหทันที ใชไหม...นี่เราขืนใหไปเราก็ไมได มีอยูเหลือเฟอนี่ ไอเงินนะ
เรามี แตเงินที่เราจะใหยืมมันไมมี เราก็บอกไมมี เราก็บอกไมมีเฉย ๆ วา
ยืมไมได ความจริงเรามีแตเราจะตองใชนี่ ใชไหม...ถาเขาเอาไปเขาไม
เอามาสงคืนเราก็ลําบาก ถาเรามีเหลือเฟอนี่มันไมเปนไร อันนี้เราถือวา
เรารักษาผลประโยชนเรา เขาไมถือวาเปนมุสานะ
อยางพวกคาขายนี่ก็เหมือนกันละ ลงทุนมาบาทเดียวแตขาย ๑๐ บาท
เราขายตามราคาทองตลาดเขาขอลดเราบอกลดไมไดหรอก ตนทุนมัน
แพง มันแพงเทาไรนี่เราไมไดบอก เราอยาไปบอก ๙ บาท ๕๐ สตางคซิ
เราบอกแพงเฉย ๆ ตามความนิยมของทองตลาด อันนี้มันไมเปนไรนะ ไม
ถือวาเปนมุสาวาท อันนี้เขาใจนะโยม ขอนี้มีคนของใจกันมาก
แตวาถาเราพูดไปเพื่อรักษาประโยชนของเรา เพราะอะไร...เพราะวาถา
เราไมรักษาประโยชนเราใหไป มันก็ไมคืนซักที ทีนี้เราก็พังละซิใชไหม...
อยางนี้ยังไมถือวาเปนมุสาวาท มุสาวาทมันตองเปนอยางนี้ คือประโยชน
ของเขาที่จะพึงมีอยูดวยเหตุนั้น
เราไปบอกนี่แกอยาไปทําเลยแบบนั้น
ขาดทุนตาย แตวาเราจะเอาซะเอง
ก็เหมือนกับผูใหญเลี้ยงเด็ก ไอเด็กเกินไปชานบาน ถาขืนปลอยไป เดี๋ยว
มันหลนใตถุนตายใชไหม...บอกไอหนูอยาไป เดี๋ยวหลนใตถุน เด็กมันไม
เชื่อ แตเด็กมันกลัวงู ก็บอกแก บอกอยาไปนะไองูมันมี ตุกแกมันมี เด็กก็
กลัว อันนี้เรารักษาประโยชนของเด็ก ไมเปนมุสาวาท มันเปนเมตตา แต
วาถาเราพูดตรงไปตรงมาเด็กเขาไมเชื่ออาจจะหลนใตถุนบาดเจ็บหรือ
ตาย ถาเราบอกแบบนั้นก็เปนการรักษาอวัยวะ หรือรักษาชีวิตของเขาใช
ไหม...อยางนี้ไมถือวาเปนมุสาวาทนะ เปนเมตตาจิต มันเปนคุณ ไมใช
โทษ แลวยังไงละ?
พอพูดแลว มันไมสบายใจคะ
นี่ทีหลังเอาใหมซิ บอกวาขาไมพูด ๆ ๆ
มันไมไดละคะ
ทําไมละ?
มันตองพูดกันอยูนะคะ
ถาพูดกันอยูก็บอกวา ไมไดหรอก สตางคที่ใหแกยืมนะ ไมมล
ี ะเวย ขามี
เหมือนกันละ มีแคจะซื้อขาวสารกินหรือซื้อกับขาวกิน ใชไหม ขามีอยู
เล็กนอยแบงไมได เราตองบอกมีเล็กนอย เราก็ไมมีมากใชไหม มันมีอยู
บางเล็กนอย แตความจําเปนมันมีอยูสําหรับเราก็ถือวา มีเล็กนอย ใชไหม
ไมใชมีมาก ถามีมากเราตองมีจนเหลือเฟอ ถาเขาถามมีไหม...บอกวาจะ

วาไมมีเลยก็ไมใช มันมีเหมือนกัน แตจะซื้อกับขาวตอนเย็นนี่นะ แลวไอ
ภาพกิจอื่นมันมีมันไมไหว ถาคุณเอาไปเสีย ฉันก็ใหไมได
หรือบางทีเราก็ตองบอกไปเลย บอกเงินใหยืมไมมีละ ฉันไมมีแลว ใช
ไหม เราตัดไปจุดนั้นเลย ตัดไปจุดตะรางที่วา “ใหยืมไมมีไอคนตื๊อนี่
บอกมีเล็กนอยเดี๋ยวมันเอานะ เราก็ตอ
 งตัดไปวา เงินใหยืม นั้นไมมีจริง ๆ
ฉันไมมีหรอกใชไหม อันนี้เราพูดถึงเงินใหยืมใชไหม ไอเงินที่เรามีอยูมัน
จําจะตองใช อันนี้ก็ไมถือเปนมุสาวาทนะ

ทานยาดองเหลา
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกมีความจําเปนที่จะตองทานยาดองเหลา เพราะวา
ออกลูกใหม เขาบอกวาโบราณใหทานอยางนี้ ลูกมีขอประเด็นอยู ๓ ขอ
เรียนถามหลวงพอชวยชี้แนะ คือ
1. ถาทานยาดองเหลา ศีล ๕ จะขาดไหม
2. มโนมยิทธิจะเสื่อมคลายหรือไม
3. ยันตเกราะเพชรจะคืนกลับวัดทาซุงหรือเปลาเจาคะ?
ถาเดินตามระเบียบเขาไมเปนไรนะ ตามระเบียบที่ยาเขาบอก อยาใหเลย
ไปนะ ไมใชยาหอเล็ก ๆ แตวา เหลาไหนะ เขาละลายตัวยาไมเปนไร

บนใหสามีเลิกดื่มเหลา
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กราบเทานมัสการหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกเคยกราบเรียนถามเรื่อง
สามีดื่มเหลาวาจะแกไขจะบนบานอยางไร หลวงพอแนะนําปุบ ลูกไปปบ
ไดผลเปนที่นาพอใจกลาวคือ สามีเลิกดื่มเปนเวลา ๓ วัน และแลวก็ดื่ม
ตอ ลูกก็บนอีกแกก็หยุดไป ๓ วัน แลวแกก็ดื่มตอ
(หัวเราะ) ดีไดคราวละ ๓ วัน ทีนี้พอจะหมดวันที่ ๓ เราก็บนตอซิ
พอรูวาหมดก็รีบบนเลย แตไมอยางนั้น ตุการณกลับเปนอยางนี้ ตอมาอีก
๒-๓ เดือน สามีของลูกเลิกดื่มเหลาโดยเด็ดขาด ลูกสงสัยก็เลยถามวา
เพราะเหตุใด จึงเลิกดื่มโดยเด็ดขาด แกพูดวาอยางนี้ “ขาเกรงใจหลวง
พอโวย...! หลวงพออุตสาหมาจากวัดทาซุง มาเทศนมาโปรด สอนดวย
ความลําบาก เพื่อใหคนทุกคนพนทุกข หลวงพอยังปวยก็ยังมาสอน กู
เห็นใจทานวะ
เออ...เขาดี ๆ ๆ ขอชมวาดี ขอบใจนะ ที่เห็นใจนะ
สงสัยถาหากวาหลวงพอไมปวย แกคงไมเลิกเด็ดขาดนี่เพราะหลวงพอ
ปวยอยางนี้ หลวงพอก็ปวยไปตลอดเลยซิครับ พอหายปวยเดี๋ยวเขาเลิก
เขาก็จะดื่มเหลาตอ
ก็ปวยตอ...มันปวยทุกวันไดนะทุกคนนะที่พระพุทธเจาบอกวา “ชิคัจฉา
ปรมา โรคา” ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง หิวทุกวันโดยเฉพาะอยางยิ่งพวก
ผูหญิงนะ หิวตลอดกาลยามวางสังเกตซิ กินขาวเชา แลวยังไมพอ ลูกไม
ลูกไรกินกันเรื่อยเขาลดความผอม
ลงทายเขาวาอยางนี้ ดวยความดีของหลวงพอที่ปวยแลวเปนเหตุใหสามี
เลิกดื่มเหลาโดยเด็ดขาด ลูกเลยใสยามหลวงพอ ๑,๐๐๐ บาท หัววา
หลวงพอคงไมรูนะคะ
รูแลว ๆ ๆ
รูแลวหรือครับ?
รูเมื่อกี้นี้
ทีนี้เวลาใครดื่มเหลานะ เราก็บนแบบคน ๆ นั้นนะ
นี่เขาบนวายังไง?
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ตอนบนเขาไมไดบอก แตวาเวลาบนจริงๆ เลิกไดแค ๓ วัน แตตอนที่เขา
เห็นหลวงพอปวย เขาเกรงใจเลยเลิก
นั่นแหละ... เพราการบนเปนเหตุ ทีแรกเลิกนานไมได ดีไมดีเดี๋ยวก็จะไป
กินอีก เลิกไปหนอยก็กินกระตุนนิดกระตุนประสาท ใชไหมละ ประสาท
มันยังไมชิน เวน ๓ วันก็วาตอไป อีกหนอย เวน ๓ วัน วาตอไปอีกหนอย
ในที่สุดพอเวนแลวมันชินก็เลยเลิกได
ถือวาคงจะหมดเวรหมดกรรมดวย
ใช ๆ ๆ อกุศลพนไป...กุศลมา
และประเภทที่วา ในพรรษา ๓ เดือนไมดื่ม แตออก พรรษาดืม
่ ๙ เดือน
อยางนี้เวลาตายแลว จะไปยังไงกันแนครับ
ก็เขาจะไปตรงไหนกอน?
ใหเขาเลือกตามอัธยาศัยหรือครับ?
ใช ๆ ถายังพอใจในการดื่มก็ลง โลหะกุมภี แตที่นั่นกินฟรี นายนิรยบาล
ปอนให ถาปอนใหนั่งทนไมไหว จับนอนปอนกลอกปาก ถาทนไมไหวจับ
โยนลงหมอไปเลยใหกินทั้งตัว
ตกลงทั้งเหลาทั้งเบียร แคอึกสองอึกนี่ก็
เหมือนกัน...เบียรนี่มันเมรัย
แตถากินเพื่อสังคมนี่ก็คง
ถากินเพื่อสังคมนี่ดีมาก ไปเปนกลุม

เถียงเรือ
่ งอาชีพขายสุรากับเลี้ยงกุง
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กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ผมและพี่ชายเถียงกัน ไมตกลงวา
ใครแพใครชนะ คือวากระผมมีอาชีพขายสุราและอาหาร พีช
่ ายมีอาชีพ
เลี้ยงกุงกุลาดํา ตางก็เถียงกันวา ของแกบาปกวาของฉัน ของฉันบาป
นอยกวาของแก เถียงไปเถียงมาก็ปรากฏวาจะวางมวยกัน
เอาละซิ...ไมทันจะตาย บาปมากอนแลว รายหนึ่งขายสุราใชไหม?
ครับ
เขาขายอยางเดียวไมไดกินนะ
ครับ
อีกรายหนึ่งเลี้ยงกุงกุลาดํา เลี้ยงอยางเดียว ไมไดฆานะ
แตแกขายครับ
แลวขายเขาเอาไปเลี้ยงตอเรอะ?
(หัวเราะ) สวนมากก็ อิมัสสมิง ลงกะทะครับ
เอาอยางนี้ก็แลวกันนะ
เราพูดตามหลักวิชานะ
ถาขายสุราและเมรัย
พระพุทธเจาตรัสวา เปน มิจฉาวาณิชชา หมายความวา ทายก อุบาสก
อุบาสิกา ไมควรขาย แตไมปรับเปนโทษ ถาหากวาเลี้ยงกุงกุลาดํา นี่เปน
เมตตากับกรุณา ๒ อยาง
???
เปนตัวเล็ก เลี้ยงใหมันตัวโตขึ้นมา
ออ....
แตอีตอนขายซิ ตองเปนแบบ...เดี๋ยว...ถามลุงดีกวา ลุงเอาบัญชีมาเปด
ปบ ตัวแดงแจเลย...
อยางนี้...ถาไมจําเปนก็เลิกเลี้ยงเลิกขายดีกวานะ
เอาอยางนี้ดีกวาถือวาเปนอาชีพ สัมมาอาชีวะ ทําไปเถิดตามชอบใจ เขา
ไมลัก ไมขโมย ไมโกงใครก็หมดเรื่องหมดราวไป จะเอาแตธรรมะอยาง
เดียว ก็เลี้ยงตัวไมรอดเหมือนกัน แตวาถาหากวามีกําลังใจดี เขมแข็งนะ
สวนที่ทําแบบนั้นเราก็วาไป เวลาวางเราก็ทําบุญ ทําบุญหมายความวา

ทําบุญในหองมีความสําคัญมาก เจริญภาวนาสวดมนตภาวนา เวลาตายก็
ตองแบงเปน ๒ ซีก ทั้งบุญทั้งบาป แลวเกาะความดีอยางใดอยางหนึ่ง
อยางใหทาน ไมตองใหมาก แตใหบอยๆ คือวา ถาใหมากทรัพยจะ
สูญเสียมาก คือเดือดรอนใชไหม...ใหเล็ก ๆ นอย ๆ ใหจิตมันเกาะ หรือ
วาชอบใจสวดมนตก็สวดมนต สวดมนตกไมตองหลายบทนัก เอาบทที่
เราชอบใจ หรือวา เจริญภานา บทไหนก็ไดที่เราชอบใหจิตมันเกาะ ถา
จิตมันเกาะเวลาตายแลว เขาก็มาเชิญไปสํานักพระยายม ประเภทนี้ไปแน
ถาบาปจริงๆ มันพุงหลาวลงนรกเลย ความชั่วก็มี ความดีก็ปรากฏ ทั้งสอง
อยางตองไปสํารักพระยายมกอน เขาจะสอบสวนแลวถาหากวาไมฉลาด
เกินไป ฉลาดพอดีนะ เวลาทําบุญใหพระยายมเปนพยานไวหมดเลย ไป
ถึงลุงพูดคนเดียว...เสร็จ! พูดเรื่องบุญอยางเดียว บาปไมพูดหรอก นี่
รายการนี้ขอ ๖ บาทคาครู...(หัวเราะ)

ขายเหลาบาปไหม
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อยากจะถามวา
คนที่ขายเหลาแลวคนขายไมไดกินอยางนี้เปนการคา
คนขายนี่บาปไหมครับ...หลวงพอ
คําวา บาป แปลวาอะไร?
บาปนี่...ชั่ว...ครับ
บาปนี่ชั่ว ขายไดสตางคชั่วยังไง...รวย ความประพฤติ เขายังไมชั่ว แค
ขายอยางเดียว ความประพฤติก็วา อีกสวนหนึ่งตางหาก
แตวาสิ่งที่ขายนี่ ทําใหคนที่ซื้อไปเปนโทษ
ชางมันปะไร...รูแลวเสือกซื้อไปทําไม
ตกลงไมบาปใชไหมครับ?
จะบาปยังไง...คือพระพุทธเจาทรงปรับวาเปน มิจฉาวาณิชชา เปน
การคาที่ไมสมควร เราจะไปพูดเกินพระพุทธเจานี่ไมได ใชไหม...อยาง
ขายปนนี่ เราเปนคนขายอาวุธ คนขายอาวุธไมไดบอกวา เจาจงไปยิงคน
นั้นนะ มันเรื่องเขาจะตองมีการปองกันตัวของเขาอยางหนึ่งนะ การขาย
อาวุธอยางหนึ่งนะ การขายสุราเมรัยอยางหนึ่ง พระพุทธเจาทรงตรัสวา
เปน มิจฉาวาณิชชา อุบาสกอุบาสิกาไมควรจะคาขาย
แคแนะนําไมใชบาป ยังปรับโทษเขาไมไดเลย มันตองดูเหตุดูผลวามัน
เปนโทษไดยังไง การคาเขาไมไดกิน คนคาเหลาไมได เมาเหลานี่ ใช
ไหม... จะตองดูจุดตรงไปตรงมา ธรรมะนี่ตองตรงไปตรงมานะ ก็อยางมี
คน ๆ หนึ่ง เขาไปกรุงเทพฯ ที่ซอยสายลมแกมาถามวา เชื้อโรคใน
รางกายเปนสัตวมีชีวิตใชไหม...และการที่เราจะกินยาฆาสัตวมช
ี ีวิตใน
รางกายไมบาปหรือ?
ฉันตอบวายังไงรูไหม ฉันก็ตอบวา คุณลงนรกแตผูเดียวเถอะ ฉันเชื่อ
พระพุทธเจาอยางเดียว ฉันไมเชื่อคุณหรอก ใชไหมคุณ... ใหเขาลงนรก
แตผูเดียว นี่ของเราไมไดลงดวยนะ เชื้อโรคมีในรางกาย รูปรางมันอยูที่
ไหนก็ชาง เรื่องรางกายของเรา เราทําใหรางกายของเราเปนสุข ใชไหม
... ไมใชรางกายเกิดมาเพื่อเปนพื้นฐานที่อยูของเชื้อโรค ตองดูคําสอน
แคพระพุทธเจาสอน อยาใหมันเลยไป ถาเลยไปนิพพานมันก็ตองลง
อเวจี หรือลงอยางดีก็ลงโลกันตก็เอากันแคนี้ทานสอน
พระพุทธเจาทรงเปนสัพพัญูอยูแลว อะไรทุกอยางที่พระองคไมรูนะ...
ไมมี ทานบอกวาวิชาความรูที่ตถาคตรู แตวามันไมเปนทางบรรลุมรรคผล

ตถาคตไมสอน
อยางวิชาความรูทางวิทยาศาสตรพระพุทธเจารูไหม...
ถาไมแนใจใหไปถาม ดร. อาจอง คนนี้ไดกรรม,น ไดทพ
ิ จักขุญาณ เคย
สอนลูกศิษยไดทิพจักขุญาณเอยะ ตอมาฝรั่งก็จางไปทําจรวดอะไรหวา
...
มันพังเรื่อยตอมาแกเปนหนึ่งในรอยของนักวิทยาศาสตรที่เขาคัดไว
คือเขาคัดไว ๑๐๐ คน เธอเปนคนไทยคนเดียว ในหนึ่งในรอยของเขา
ทีนี้มาวันหนึ่ง เธอคิดวาทํายังไง แกกันอยางไรมันก็ไมหายมันก็พังเรื่อย
และที่ขางหองที่พักมันก็มีเนินดิน ก็ไปนั่งอยูที่เนินดิน จิตสบาย ๆ ก็ขอ
บารมีพระพุทธเจา
ขอสูตร
เอาเพียงแคแกใหหายไมไดทําทุกอยาง
ปรากฏสูตรขึน
้ มาในอากาศ แกก็รีบเขียนตามนั้นทันที และแกไขได เห็น
ไหม... เรื่องของจริงมันมีแตวา เราทําใหมันถึง ความรูพ
 ระพุทธเจารูให
มาถึง รูใหมันจริง
ความรูมีกี่อยาง ๔ อยาง
1. สุขวิปสสโก
2. เตวิชโช
3. ฉฬภิญโญ
4. ปฏิสัมภิทัปปตโต
ทั้ง ๔ อยางนี้ใหมันครบ ถึงแมจะครบอยางละไมถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นต ก็
ตาม จะมีผลเอยะแยะ ทีนี้พวกเราไมไดรูจริง รูแตขาวเขาวา ๆ จะเอา
อะไรกัน ตําราเลมนั้นทานวา ตําราเลมนี้ทานวา พระองคนั้นทานวา
พระองคนี้ทานวา พระองคนั้นทานรูจริงหรือเปลา...ใชไหม?
พระที่รูจริง ๆ มีองคเดียว คือ พระพุทธเจา พระอรหันตมีรูจริง แตไมรอบ
รูเทาพระพุทธเจา ฉันยืนยัน อรหันตทุกองคนะ รอบรูไมเทาพระพุทธเจา
เพราะคําวา “สัพพัญู” ไมมี จะมีสิ่งที่ไมรูที่พระอรหันตรูแนนอนไมแพ
ใครก็คือ การละกิเลส แตความรูรอบตัวนั่นยังกอน
ถาถามวา ถาอยางนั้นพระอรหันตที่สอน ๆ ไมสอนผิดหรือ ก็ตองตอบวา
อรหันตสอนไมผิดหรอก เพราะทานจะสอนแคทานรู ถาเลยรูทานไมสอน
แตอรหันตขั้น สุกขวิปสสโก ทารูแ
 คไหน ทานละกิเลสไดแน อรหันต
ตองเปนอรหันตเหมือนกัน แตวาความรูพิเศษทานรูแคไหน ทานจะสอน
แคนั้น ถามากกินไปทานบอกสิ่งนี้เกินวิสัยของทาน
ถาไปถาม เตวิชโช หรือวิชชา ๓ องคนี้จะรูมากหนอย ถาถามถึงเทวดา
ถึงนางฟา ถึงพรหม ถึงมนุษย ถึงอะไรก็ตาม นรกสวรรค ทานรูหมด องค
นี้เห็นหมดทุกอยาง คุยไดหมดทุกอยางแตไปบอกทานขอชวนไปเที่ยว
ทานบอกฉันยังไปไมได ฉันเห็นแคนี้
ถาไปถาม ฉฬภิญโญ เขา ฉฬภิญโญฉันเห็นได ฉันไปถึงได ทุกจุด ฉัน
ทําไดใชไหม... ไปถามความรูความฉลาดหนัก ๆ เกินไป ทานบอกไม
ไหว ฉันมีความสามารถแคนี้
ถาไปถาม ปฏิสัมภิทาญาณ ทานบอกทุกอยางฉันพรอม แตตองไมเกิน
วิสัยของฉัน คําวา “เกินวิสัย” คือเปนวิสัยของพระพุทธเจานี่ ทานทํา
ไมได ใชไหม
ฉะนั้น ความรูในพระพุทธศาสนามี ๔ ขั้น ก็ทําใหมันจบ ๔ ขัน
้ ยังไมได
สักขั้นหนึ่งจะมาเบงวารู มันจะรูไดยังไง โงเงาเตาตุน และแต เลยตุนอีก

...(หัวเรา) เขาวา ๆ ๆ อานตําราที่นั่น อานตําราทีน
่ ี่ พระองคนวี่ าอยางนี้
แตวาทําไม หลักสูตรที่พระพุทธเจาทรงสอน จริง เราทําไมไมสนใจกัน ก็
ไมยาก มันไมมีอะไรยาก วันนี้ฉันพูดตามความเปนจริงนะ วันนี้เอากันจริง
ๆ

อยากเปนพระโสดาบัน
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กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง อยากจะบรรลุสําเร็จพระโสดาบัน แต
ที่นี้ไมดีอยูก็คือวา ศีลขอสุรานี่เอาไมอยูอยางอื่นดีหมด แตเวลากินเหลา
แลว ผมทําสมาธิดี ใจบุญใยกุศล (เออ หายากนะ)
เอ ... อยางนี้เราเรียก “โสดาบันโลหะกุมภี”
ออ ... ลงลวงเลยแบบนี้
ใชซิ
ไมมีทางเลยซิครับ
ละเสียกอน
ถาตัดโสดาบันจริง ๆ นี่ ศีล ๕ ตองครบเลยหรือครับ
ครบถวน ... ศีล ๕ ครบถวยเปนโสดาบันขั้นต่ํานะ สัตตักขัตตุง
ยังต่ําอีกหรือนี่...?
ยังต่ํามาก ... แค สัตตักขัตตุง ตองกรรมบถ ๑๐ เปน โกลังโกละ หรือ
เอกพิชี
ครับ ๆ ๆ อยางนั้น ก็ไปไลศีล ๕ เสียใหครบกอน
อยาไปไลซิ... ไปเอามา
ออ... ตองรักษา ไมใชไล ปรกติก็จะไปอยูแลวซิ ไมตองไลก็จะไปอยู
แลว

ไปนิพพานไมได เพราะชอบกินเหลา
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กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ตอนที่ขึ้นไปนมัสการ พระธาตุดอย
ตุง หลวงพอบวงสรวงเสร็จเรียบรอยแลว หลวงพอไดพูดวา เออ... มีอยู
คนหนึ่งนะ ไปนิพพานไมได เพราะวาชอบกินเหลาอยู ผมขอบอกไดเลย
คนนั้นไมใชอื่นไกล
ที่แทคือผมเอง
ปรกติผมดื่มเปนประจําเลยครับ
ทําไมหลวงพอรูไดทั้ง ๆ ที่ไมเคยบอกเลย
ที่จะเรียนถามก็คืออยางนี้ ผมขอบอกหลวงพอวา ตั้งแตนี้เปนตนไปจะขอ
เลิกดื่ม และจะขอตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อไปพระนิพพานชาตินี้
หลวงพอจะอโหสิกรรม เพื่อเปดโอกาสใหลูกหนอยเถิดขอรับ
ไมตองอโหสิกรรม มีผลแนนอน ไปได... ถาเขาเลิกไดนะ
เลิกปุบ... ปฏิบัติปบ นี่ไปได
ไปได ๆ ๆ ยังขัด ๆ อยูแคนั้นแหละ ขัดอยูแคนั้นเอง ... วันนั้นนะ
นี่ไมตองไปไกล กลิ่นก็ไมมี แตความจริงเขาบอกนะครับ กอนที่จะไป
ดอยตุง ดื่มเบียรเขาไปหนอยหนึ่ง พอหอมปากแกหนาว เขาสารภาพแลว
นะ นึกวาจะดื่มตอไปนี่เลิกแลวนะโมทนาดวย

พระใหศีล ๘ ไมถูก
ผูถาม

กราบเรียนหลวงพอที่เคารพ เวลาลูกถวายสังฆทานพระแถวบาน พระ
ทานใหศีล ๘ ไมถูก ลูกอยากทราบวา ควรจะทําบุญกับทานอีกไหมเจา
คะ?

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

มันไมจําเปนนี่ ทานใหไมถูกเรารักษาใหถูก ก็หมดเรื่องหมดราว การที่
พระใหศีลเปนการศึกษาเทานั้น วาศีลมีอะไรบาง ในเมื่อทานพลาดไป
แลว นึกไดขอนี้ไมใชเปนอยางนี้นี่หวา เรารักษาตามความเปนจริง ศีลอยู
ที่การปฏิบัติ คือตัวเวน คือวา “ศีล” จะมีไดมีศัพทวา เวรมณี
คําวา “เวน” เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการรวมรัก
กับคูครองใชไหม... ศีล ๘ เวนจากมุสาวาท เวนจากการดื่มสุราเมรัย เวน
จากกินขาวเวลาบาย เวนจากการทัดทรงดอกไมและของหอม เวนจากที่
นอนสูงที่นอนต่ํา ที่นอนสูงไปก็ไมควรนอน ต่ําเกินไปก็ไมควรนอน
ที่ต่ําไมควรนอนเพราะอะไรครับ?
มันต่ํากวาที่นอน...(หัวเราะ)

กินขาวเกินเวลา
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอเจาขา ลูกไดไปรักษาอุโบสถที่วัดแหงหนึ่งที่ กรุงเทพฯ บังเอิญ
ตอนนั้นมันเลยเที่ยงไป นาฬิกามันเสีย ลูกก็ไมไดดู
กินไปกินมาเลย
เวลาเขาไปบายโมง ตอนนั้นลูกไมสบายใจเปนอยางมากวา อุโบสถศีล
ของลูกนี่บกพรองไปเสียแลว วาจะกราบขอขมาลาโทษวา กินขาวเพลิน
โดยไมเจตนา ศีล ๘ ของลูกจะขาดหรือไมเจาคะ?
ศีลวันนี้ไมขาด
ไมขาดหรือครับ?
ไมขาด... เพราะวันนี้สมาทานศีล ๘
ศีลวันนี้หรือครับ?
ใช... (หัวเราะ) ใช ศีลวันนั้นขาดไมเปนไร ไมมีโทษ มันไมมีโทษถึง
อบายภูมินี่ เปนสวนธรรม
ไดยินแวว ๆ วาเที่ยงสมัยพระพุทธเจา ตะวันตรงหัวหรือวา นาฬิกาตรง
เลย ๑๒
เอาอยางนี้ก็แลวกัน ถาสมัยพระพุทธเจา เอาจริง ๆ ตามพระวินัยนะ พระ
อาทิตยตรงเงาตรงลงมือฉัน ตะวันคลอยไปไมเกิน ๒ นิ้ว ถาเงาคลอย
เกิน ๒ นิ้ว เปนอาบัติ ถาไมเกิน ๒ นิ้ว ไมเปนอาบัติ เวลานี้เรงกันมา
ชั่วโมงหนึ่ง
ถาเอาแบบพุทธกาลก็อาจจะเลยเที่ยงได
เอาแบบพุทธกาลมันก็ลงมือเที่ยงได ไอเงา ๒ นิ้วนี่นานนะ
ก็เอาตามสมัยใหมนะ ๑๒ นาฬิกาเปนเกณฑ

กระเพาะลําไสไมดี
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกตั้งสัจจะไวกับพระที่ฝงธนบุรีวา จะรักษาศีล ๘ ชั่ว
ชีวิต ลูกก็ทําโดยตลอด บัดนี้ลูกอายุมากแลว เพราะทางกรเพาะลําไสไม
ดี หมอบอกวาถาขาดอาหารตอนเย็นแลวจะไปไมรอด จะขอเรียนถาม
หลวงพอวา จะคืนสัจจะที่ซอยสายลมกับหลวงพอ แลวใหหลวงพอบอก
พระพุทธเจาอโหสิกรรมไดหรือเปลาเจาคะ?
เออ... เอาหนัก แฮะ เอาอยางนี้ซิ ยายไปถือ กรรมบถ ๑๐ กินขาวเย็น
ได ดีกวาเยอะ เปนทั้งศีลทั้งธรรม ได ๒ อยาง
แลวอานิสงสคงไมตางกันใชไหมครับ?
อานิสงสแข็งกวาศีล ๘ อาว... จริง ๆ นะ ศีล ๘ เราไมคอยจริงกันนัก แต
ถาปกติทุกวันก็ดี นี่มันปรกติไมไดนี่ ตองเปนบางเวลา ใชไหม กรรมบถ
๑๐ เขามีทั้งศีลทั้งธรรม มโนกรรมนี่เปนธรรมะ แลวก็สังเกตดูเปนการตัด
กิเลสไดงาย ฝกตัดกิเลสไปในตัวเสร็จ...

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

เกี่ยวกับขอไมกินขาวนี่ เวลาไปกินเลี้ยงมันเผลอไผลไปตักเขา กวาจะ
รูตัวก็เขาไปครึ่งทองแลว แตไมเจตนานะครับ
ความจริงถาเรารักษาศีล ๘ ไมขาดนะ ที่เราสมาทานมัน ๙ ขอ นัจจะ กับ
มาลาคันธะ เวลาเขาบวชพระ บวชเณร เขาแยกนะ เรารักษาแคศีล ๘
ทิ้ง วิกาลโภชนา เสีย
ออ.. ก็ดี
แตอยานะ...ลงนรก (หัวเราะ) แหม... ตั้งใจหูผึ่ง
ไดกินขาวเย็นก็ยังดี
เอาอยางนี้ซิ สมาทานกรรมบถ ๑๐ กรรมบถ ๑๐ เปนคุณสมบัติพระ
โสดาบันขั้น โกลังโกละ กับ เอกพิชี และสกิทาคามี... หนักมาก
ถารักษาศีล ๘ เดือดรอน ก็เอากรรบถ ๑๐ ดีกวานะ

ถือศีล ๘ กินนมไดหรือไม
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกขอถามเกี่ยวกับเรื่องศีล ๘ ศีล ๘ ที่ลูกรักษาอยู
ปจจุบันนี่ มีคนเขาพูดวา นมกินไมได ไอนั่นก็กินไมได ไอนี่ก็กินไมได ไอ
เรื่องศีล ๘ นี่เกี่ยวกับเรื่องน้ําปานะนี่ เขาอนุญาตแคไหน... และที่ไม
อนุญาตเปนอยางไรบางเจาคะ?
เอาอยางนี้ดีกวา... เนยใน เนยขน น้ํามัน นําผึ้ง น้ําออย นมนี่เปนพวกเนย
... กินได แตวาอยากินนมดิบนะ (หัวเราะ) ใน มหาปเทส อนุโลมจาก
เนยเปนนมได ใชไดจริง ๆ นะ

รักษาศีล ๘ ซื้อหวยใตดิน
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกรูจักกับอุบาสกคนหนึ่ง
อายุ
ประมาณ ๖๐ ปเศษ รักษาศีล ๘ มาหลายปแลว เขาบอกกับผมวา เขาได
พระอนาคามีแลว วันหนึ่งลูกเห็นแกซื้อหวยใตดิน แลวก็ลอตเตอรี่ธรดา
ลูกเกิดความสงสัยวา ผูที่เปนพระอริยเจาขึ้นไป จะซื้อหวยใตดินและล็อ
ตเตอรี่รัฐบาลไดหรือเปลา?
เขามีขายก็ซอ
ื้ ได แตไมใชพระอริยะเบื้องสูง อยาง พระโสดาบันทานยัง
อยากรวย ยังมีความโกรธ ยังมีความหลง แตก็ไมลืมความตาย อยูใน
ขอบเขตของศีล ๕ จะรวยก็ไมขาดศีล ๕ คือไมลักไมขโมยใคร ทีนี้หวยนี่
ไมไดลักไมได ขโมยใคร แตวาถาบอกเปนอนาคามี ไมใชแน อนาคามี
ไมทําแบบนั้น ตัดหมดแลว พระโสดาบันอาจจะมีแตวาดิ้นรนมากนะ
สังเกตอยางนี้ก็แลวกัน ถาอะไรขัดกับศีล ๕ พรโสดาบันไมทํา ถาสิ่งใด
ไมขัดกับศีล ๕ พระโสดาบันทํา... จํางาย ๆ

ถือศีล ๘ อยากไปนิพพาน
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพอยางสูง ขณะนี้ลูกตั้งจิต
อธิษฐานวา ๑. ลูกจะถือศีล ๘ เปนเวลา ๗ วัน ๒. งดบริโภคอาหาร
เนื้อสัตวเปนเวลา ๗ วัน ๓. เจิรญกรรมฐานใหครบทั้ง ๗ วัน ลูกตั้งจิต
อธิษฐานและจะทําในลักษณะอยางนี้ การกระทําอยางนี้จะเปนบุญ เปน
กุศล เปน ผลใหลูกมีโอกาสไดไปเกิดบนนิพพานไดหรือเปลาเจาคะ?
ไมได
แหม... นี่ก็ ๗ วัน นี่ก็ ๗ วัน ไปไมไดหรือครับ?
แค ๗ วัน ปมีกี่วัน... เราเกิดกี่ป... อารมณไมทรงตัว
ความจริงนะ ไอ ๗ วันนะ เอาซอมมโนมยิทธิแปบเดียว ก็จะ

หลวงพอ

ดีกวาเยอะ

ของใจเรื่องการบวชชี
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกมีความของใจเกี่ยวกับเรื่องการ
บวชชี เพราะวาไดทราบขาววา การบวชชีนี้เวลาปฏิบัติสมถะก็ดี วิปสสนา
กรรมฐานก็ดี เปนเหตุทําใหเปนมรรคผล เปนอรหันตไดงาย ลูกชัด
อยากจะไปเปนชีวัดทาซุง เพื่อจะไดเปนอรหันตเสียแลว แตมีคนมาพูดวา
เปนอรหันตนี่อยูไดวันเดียว ลูกกลัว...เอะ อยางนี้ไมเอาดีกวา เพราะจลา
สามีมาแลวไดไมเกิน ๑๕ วันเจาคะ (เปนยังไง...เปนอรหันตยังหวงผัวอีก
นะ)
อยางนี้เขาเรียก “มีพรหมวิหาร ๔ ครบถวน
ชมอีกแลวหรือนี่?
ใชซิ... ๑. เมตตา ความรัก ยังรักผัว ๒. กรุณา ความสงสาร ยังสงสาร
ผัวอยู ๓. มุทิตา ยินดีในเมื่อผัวมีความสุข ๔. อุเบกขา วางเฉย ยังไงก็
ชางมัน กูจะไปนิพพานทาเดียว (หัวเราะ)
เขาเรียกพรหมวิหาร ๔ นะ แลวชีที่บวชเปนอรหันตจะมีอายุ ยืนยาวสักกี่ป
เจาคะ?
เดี๋ยวกอน... ตองถามวากลวยอะไร ที่วัดทาซุง เขาบวชกันเรื่อยนะ กลวย
หักมุกบาง กลวยน้ําวาบาง กลวยอะไร?
ไปคนละแควเลย บวชชีที่ตองโกนหัว... อะไรขาว ๆ
ออ... งั้นหรือ ไมบอกกันกอน ไอฉันมันสนใจ... ชีกลวยวันเดียว... ความ
จริงแคเปนอนาคามี เขาก็ไมกลับบานแลวนะ มันหมดความรูสึกทางเพศ
แตวายังคา ๆ อยู ไปนิพพานไมไดนะ พอถึงอรหันตก็ไปเลย แตความจริง
คนหรือพระนี่ ถาปฏิบัติถึงอนาคามีแลว ไมมีใครอยากจะเกิดนะ เขาเห็น
ทุกขแลว เขาเห็นสุขขางหนาแลว

อยากจะบวชชี
ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ตอนนี้ลูกเปรีบเสมือนผงเขาตาเขี่ย
ไมออก จึงขอบารมีของหลวงพอชวยแกปญหาใหลูกดวยเถอะคะ ทาง
บานของลูกมีอาชีพทําสวนผักและขายอาหาร เมือ
่ เด็ก ๆ ชอบฟงธรรมะ
หลังเลิกเรียนบาง กอนทําสวนบาง และไปวัดวันพระ พอจบมหาวิทยาลัย
ก็ไดทํางานเปนเสมียนหางหุนสวนจํากัดแหงหนึ่ง ไดมีโอกาสไปถวายผา
จํานําพรรษาที่วัดใกลบาน โดยวิธีจับฉลากไดเบอร ๑ ในใจก็คิดอุทิศให
คุณยาที่ตายเมื่อป ๓๑ ทานเคยรักษาศีลอยูวัดนี้
พอป ๓๒ ก็ถวายผาจํานําพรรษาอีก ครั้งนี้ทําใหพอแมก็จับสลากไดเบอร
นั้นอีก ซึ่งเปนพระที่ลูกนับถือทานมาก จึงมีแตความปติสุข เพราะสองปที่
ทํานั้น ทําจนเงินหมดกระเปาลูกทํางานมีเวลาวางมากคือ ทํางานใจระลึก
แตทุกขเสมอ หนักเขาใจรอนมากคิดแตเรื่องอิสระ อยากจะออกบวชไมรู
จะทําเชนไร ก็เลยไปซื้อผานุงผาหมไปถวายชี ๑ ชุด โดยไมเจาะจง คาม
อยากเขาไปหาอีกก็เลยลาออกจากงาน
อยากจะบวชก็ปรึกษาญาติ
ผูใหญ
ทานก็บอกควรทํางานตอบแทนคุณกอน จึงไดไปชวยบานทําสวนบาง ไป
ขายของที่รานอาหารบาง แตวาตัวเองไมชอบคาขายอาหาร เพราะวามี
ผลทําใหสัตวตาย ก็เลยชวยพอทําสวน ญาติพี่นองก็ไมชอบบอกวา เรียน
มาแลวเอความรูมาทิ้งสวน และขอนี้ก็เปนเหตุใหทางบาน ไมสงเสริมให

หลวงพอ

เด็กเรียนหนังสือ ทีนี้อยากการาบเรียนถามวา ควรจะทําอยางไรดี... กับ
ชีวินปานี้เจาทะ?
เออ... คําถามเมื่อกี้นี้ และมีสังฆทานมาคั่นก็ดี ความจริงพระทานบอก
เมื่ออยูกับพอก็บวชซะเลย... ก็แลวกัน วิธีบวชใหรักษา กรรมบถ ๑๐
ไมตองไปทําอะไร ทํางานก็ได กินขาวเย็นก็ได กินขาวรอนก็ไดแตให
ทรงกรรมบถ ๑๐ ไวนี่พอแลวมันไมใชพอเฉยๆ นะ ถากรรมบถ ๑๐
ครบถวนนี่เปนพระโสดาบันเปนพระอริยเจาเลย รูจักไหม... กรรมบถ ๑๐
มีอะไร... กรรมบถ ๑๐ ก็อยางนี้นะ
ทางกาย ๓ อยาง คือ ๑.ไมฆาสัตว ๒.ไมลักทรัพย ๓.ไมประพฤติผิดใน
กาม นี่ทางกาย
ทางวาจามี ๔ อยาง คือ ๑.ไมพูดปด ๒.ไมพูดวาจาหยาบ ๓.ไม
สอเสียดใหเขาแตกแยกกัน คือไมนินทาชาวบาน และก็ ๔.ไมพูดวาจา
เพอเจอ เหลวไหล
ทางดานจิตใจ มี ๓ อยาง คือ ๑.ไมอยากไดทรัพยสมบัตข
ิ องใครโดย
ไมชอบธรรม ๒.ความโกรธยังมีอยู แตไมจองลางจองผลาญใคร ๓.มี
ความเห็นตรงตามที่พระพุทธเจาทรงสอน
เทานี้แหละ...นี่เปนพื้นฐานของพระโสดาบันนะ ถาทําอยางนี้ไดเต็มที่ คือ
วายังเหลืออีก ๒ อยางเปนพระโสดาบัน คือ เคารพพระพุทธเจา
เคารพพระธรรม
เคารพพระอริยะสงฆจริง และอีกขอหนึ่ง มี
ความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย ก็แคนั้น เรามี พระนิพพาน เปนที่ไป แค
นี้เองเปนพระโสดาบัน จุดใหญอยูที่กรรมบถ ๑๐

อยากจะบวชพระ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด
อยากจะบวชใหมันตลอดรอดฝง
ตลอดชีวิตชีวัง...
แตไมสมความ
ปรารถนา เพราะบิดามารดาแกไมยอมอนุญาต แกจะใหเรียนตอ ผมมี
ความเสียใจเปนอยางมาก อยากจะปรึกษาหลวงพอวา จะแกไขอยางไร
จึงจะใหพอแมอนุญาต หรือไมก็วิธีใดวิธีหนึ่งขอรับ?
เอาอยางนี้ดีกวานะ การบวช... คิดจะบวชไมสึก โดยมากมันบวชไมนาน
นะ
พวกอธิษฐานพูดอยางนี้หรือครับ?
โอโฮ...รอยทั้งรอยเลย บางทีไมเต็มพรรษาจะไปแลว ขนาดชั้นเอกนะ
มาจากผักไห ผมบวชไมสึกครับ พอครึ่งพรรษาจะไปแลว เอาอยางนี้
ดีกวา การบวชหรือไมบวชการบวชนี่มีโทษมาก ถาไมบวชมีโทษนอย
สิกขาบทของพระ ๒๒๗ นี่มันยังไมพอนะ อภิสมาจารอีก ธรรมะอีกหลาย
สวนที่ลงนรกนะ การไมบวชเพียงแคศีล ๕ เทานั้น ฉะนั้น ก็ขอใหฝก
มโนมยิทธิ ตั้งใจรักษาศีล ๕ ใหครบถวน ตั้งใจรักษากรรมบถ ๑๐ ให
ครบถวนพอแลว ดีกวาพระบวชหวย ๆ ตั้งหลายแสนเทา
เปนพระนี่ ลงนรกงายกวา
โอ... บานเจาเลย เวลานี้ ๙๙ เปอรเซ็นต ไมไดเหลือนะ

ปญหาการปฏิบต
ั ธิ รรม
วิธีกราบพระไดอานิสงสมาก ๆ
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
คือวาลูกจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่อง
อานิสงสสักเรื่องหนึ่งวา วิธีที่จะกราบพระใหถูกตองตามแบบฉบับ เพื่อจะ
มีผลานิสงสมาก ๆ นั้น จะตองกราบแบบไหน ขอแบบฉบับวัดทาซุงเปน
ตัวอยางดวยเจาคะ?
ใหกราบดวยความเคารพอยางเดียวพอ ใหจิตเคารพนะ กอนที่จะกราบ
พระพุทธเจา นึกถึง พระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธรูปกอน กราบครั้งที่ ๒
กราบพระธรรม นึกถึงดอกมะลิแกว ใหไหลจาพระโอษฐ พระพุทธเจาลง
หัวเรา กราบครั้งที่ ๓ นึกถึงพระสงฆองคใดองคหนึ่งที่เราเคารพ... พอ
เอาใจสําคัญกราบดวยเบญจางคประดิษฐ
ถาใจไมเคารพ
ไมมี
ความหมาย

สมาทานพระกรรมฐาน
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง คือวาคําสมาทานกรรมฐานของหลวง
พอ ปรากฏวาลูกทองไมไดเลย ลูกใชอยางนี้เจาคะ พอหลับตาปุบ ลูก
บอกวา กรรมฐานทั้งหลายที่หลวงพอใหลูก ขอสมาทานทั้งหมด ณ กาล
บัดนี้แลวก็หลับตาเลย
ใชไดเลย ๆ อาว นี่ไดจริง ๆ แตวาอยาลืมนึกถึง พระพุทธเจา อยาเอาแค
หลวงพอนะ วากรรมฐานที่หลวงพอเรียนมานี่ เปนของพระพุทธเจา ขอ
ยอมรับกรรมฐานทั้งหมด
ที่พระพุทธเจาสอนทุกสิกขาบท
แลวนอน
ภาวนา “พุทโธ” หลับไปเลย... ใชได

พื้นฐานการเจริญพระกรรมฐาน
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอครับ การเจริญพระกรรมฐาน ตองมีพื้นฐานอะไรบางครับ?
พื้นฐานเหรอ... ถาเปนชายตองมีกางเกง... พื้นฐานจริง ๆ ก็มี ศรัทธา
ความเชื่อ ตัวนี้ตัวเดียว พระศาสนาเรา ถาไมมีความเชื่อเสียอยางเดียว
ไมมีอะไรเปนผล และตองใช ปญญา รวมดวยนะ เขาแนะนํากันมาเราคิด
ดู มันควรหรือไมควร แตอีกสิ่งที่เปนฤทธิ์ มันเกินวิสัยที่เราจะคิด อยาง
ฤทธิ์ของวิชชา ๓ ฤทธิ์ของอภิญญา ฤทธิ์ของปฏิสัมภิทาญาณ นี่เราคิด
ไมได เพราะขืนคิดบา คิดยังไงมันก็ไมลงตัว มันจะเหมือนกับที่เราคิด
ไมได เราจะตัดความสามารถของฤทธิ์ก็ตัดไมลง
อยาง วิชชา ๓ มีทิพจักขุญาณ ถือวามีฤทธิ์ทางใจ ตามธรรมดาเราไม
สามารถเห็นสิ่งของที่ลี้ลับไดใชไหม... แตถาเขาได ทิพจักขุญาณ..คุณ!
ไมมีอะไรหนาเขาเลย อยาวาแตวางขางหนาเลย วางมุมรูปไหนเขาก็รู
วางโลกไหนก็ไดทุกโลก นี่ถาเขารูจักใชนะ ที่ฝกไปแลวไมรูจักใชนี่เยอะ
๙๐ เปอรเซ็นต เศษ ๆ หนอย ๆ เอาไปแลวไมรูจะใชอะไรดี บางทีก็
ปลอยบูดไปเลยมีเยอะแยะจริง ๆ แลวถาไดแลวเขาตองฝกซอม ทําอยู
เสมอๆ ไดงายเกินไปเลยปลอยหายงาย อยางนี้มีเยอะแยะ

ทําสมาธิจิตวาง
ผูถาม
หลวงพอ

กระผมทําสมาธิจนรูสึกวามีสติอยางเดียว แลวเห็นเงาดําแอบเขามา ขอ
ถามหลวงพอวา อยางนี้จิตวางหรือเปลา ทําถูกตองหรือไมสําหรับแนว
กรรมฐาน?
จิตไมวาง ยังมีความรูสึกอยู ทํานะ ทําถูก แตจิตไมวาง การทําใหจิตวาง
นะ ไมมีนะ คนถามเขาใจดวยนะ จิตวางนี่ไมมี จิตมันมีสภาพเกาอยู ๓
อยาง คือ ๑.เกาะชั่ว ๒.เกาะดี ๓.อยูเฉย ๆ ไมเกาะชั่วไมเกาะดี ตัวนี้
วาง คือจิตมีอารมณของพระนิพพาน ถาคําวา “วาง” ในที่นี้ ก็วางเฉพาะ
อารมณที่เปนกิเลส สวนอารมณที่เปนกุศลมันก็ไมวางเหมือนกัน
เปนอันวา จิตจริงๆ มีสภาพไมวางนะ ถาจะถามวา เวลานั้นจิตวางจาก
ความชั่วหรือไมอยางนี้ควรถาม อยางนั้นตองตอบวา ตอนนัน
้ จิตวางจาก
ความชั่ว ๕ อยาง ที่เรียกกันวา นิวรณ คือ
1. กามฉันทะ ความพอใจในรูปสวย เสียเพราะ กลิน
่ หอม รสอรอย
สัมผัสระหวางเพศ
2. ปฏิฆะ อารมณไมพอใจ
3. ความงวง
4. ความฟุงซาน
5. สงสัย

สมาธิเล็กนอย
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกอยากจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับ เรื่องสมาธิเล็กนอย
คือวาสมาธิของลูกนี่ จะไดแค ประมาณ ๒-๓ นาที หลังจากนั้นไปอารมณ
จะฟุง แลวก็ทุกวันเปนอยางนี้ ไมสามารถจะแกได ขอบารมีหลวงพอชวย
แกเรื่องการปฏิบัติของลูก ใหเจริญรุงเรืองสืบตอไปดวยเถิดเจาคะ
พอแลว ๒ นาทีพอแลว อยาลืมนะวันละ ๒ นาที ๑๐ วันเทาไหร ๑๐๐ ป
เทาไหร วิธีที่ทรงสมาธิใหทรงตัว จับ อานาปานุสสติ โดยเฉพาะ ฝกลม
หายใจเขาออกหายใจเขาหายใจออกนับเปน ๑ ถึง ๑๐ ใชไหม... ตั้งใจ
คิดวาถายังไมถึง ๑๐ จิตมันวอกแวกนะ เริ่มตนใหมเอาใหถึง ๑๐ ใหได
วิธีดีที่สุดเอาตามนี้นะ เอาดีอยางพระพุทธเจาทรงตรัสกับ พระสารีบุตร
ซิวา
“สารีปุตตะ ดูกอนสารีบุตร บุคคลใดทําจิตใหวางกิเลสวันหนึ่ง
ชั่วขณะจิตหนึ่ง
ตถาคตขอกลาววา
บุคคลนั้นมีจิตไมวางจาก
ฌาน” สองนาทีนี่ มันวางจากกิเลสนะ ... ใชได

ทําสมาธิรําคาญเสียง
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
บานของลูกอยู
อ.สิชล
จ.
นครศรีธรรมราช มีความของใจเกี่ยวกับเรื่องประหลาดที่บาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งก็คือวา เวลาสวดมนตทํากรรมฐาน จะมีเสียงสวดมนตบนพึมพํา
ๆ เปนผูชายบาง เปน ผูหญิงบาง เปน เด็กบาง แลวก็ทําความรําคาญ
ใหกับลูก ในขณะเจริญพระกรรมฐานเสมอ ๆ ขอเรียนถามหลวงพอวา จะ
มีวิธีกําจัดพวกเหลานี้ไดอยางไร
จะไดไมรบกวนในการเจริญกรรมฐาน
ตอไปเจาคะ?
เอาแลว... หากินพลาดบทแลว

ผูถาม
หลวงพอ

ก็รําคาญนี่ครับ... หลวงพอ!
ถารําคาญแสดงวาสมาธิไมพอ
ถาหากวาจิตเขาถึงปฐมฌาน
จะไม
รําคาญในเสียง แตความจริงนะ ถือวาเปนคนมีโชค สามารถไดยินเสียง
ของพวกอมนุษยได อยางนี้มีโชคนะถือวาดี เขาสงเคราะห แตบังเอิญถา
ผูนั้นใชกําลังใจไมพอกับความดีที่เขาให
เอาใหม ตั้งใจใหม ถามันมาบนใหฟงเพลินไปเลย คือตองฝกนะ ตองฝก
สูกับเสียง เพราะฌานขัน
้ ตน จะไมรําคาญในเสียง เสียงไดยินเขาพูดทุก
อยาง รองรําทําเพลง แตเราจะไมรําคาญในเสียงเขาคุย แสดงวาคนนี้ยัง
มีจิตไมถึงฌานที่ ๑ ยังไมเต็มปติเลย แตความจริงตัวที่ไดยินมันมาจาก
ปติ อันดับแรกถึงปติ ไดยินใชไหม ตอไปจิตตก ตกจากปติ ยังไมถึง
ฌาน ๑

นั่งกรรมฐานมีคนดึง
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง เวลาลูกนั่งพระกรรมฐานที่บานก็ตาม
ที่หองพระก็ตาม สวนใหญก็ถนัดเรื่องพุทโธ ที่ประหลาดใจก็คือวา เวลา
นั่งภาวนาไปคลาย ๆ จะมีใครก็ไมทราบ ดึงไปขางหนาหงายไปขางหลัง
เอียงไปขาง ๆ ตัวโยกเยก เขาเรียกกรรมฐานโยกเยกเปนเพราะอะไร
ครับ?
อยางนี้เขาเรียก โอกกันติกาปติ ปตต
ิ ัวที่ ๓ จิตเริ่มดีแลว แตทวาเทวดา
ประจําบานทานบอกวา อารมณหยาบไปเวลาขึ้นตน อาจารยอานฉันก็
ถามเทวดาทาน...ไมยาก
ทานบอกเวลาเริ่มตนอารมณหยาบไป ใชอยางนี้นะ กอนเริ่มตน พอนั่งปบ
หายใจยาว ๆ แรง ๆ สัก ๕-๖ ครั้ง เปนการระบายอารมณหยาบ ตอไป
อาการอยางนั้นจะคลายตัว พออาจารยถามฉันก็ถามทานเหมือนกัน ทาน
ก็เลยบอก... ใชได
ออ... ที่หลวงพอตอบเกง เพราะมีถามตอบอยางนั้นหรือครับ?
ใช... อีกหลายตอ อยางเมื่อคืนนี้อุทิศเจงจั๊ง หลายตอยุงเลย
ผมจะขอตออีกนิดคือวา บางครั้งจะเห็นเปนคลาย ๆ ดวงสีขาว ๆ คลาย ๆ
แกว ลูกไมทราบวาเปนเพราะอะไรครับ?
นั่นละถูกแลว ปติ พออารมณใจเขาถึงปติ อารมณเริ่มเปนทิพย เมื่อ
อารมณเริ่มเปนทิพย เริม
่ เห็นนิมิตที่ไมมีภาพจริง ๆ นะ มองดวยตาเปลา
ไมเห็นเปนของธรรมดา
ครับ ๆ ที่เห็นนั่นก็เปนของดีนะ
ดีแลว
แตวาใชอามรณใหละเอียดกวานั้นนะ อยาลืมเอาแบบเกณฑ
ทหาร เขาทําอยางไร หายใจเขาลึก ๆ หายใจออกแรง ๆ ใชไหม... สัก
๕-๖ ครั้งระบายอารมณหยาบ
แลวก็บอกวา สมัยกอนลูกเจ็บไขไดปวยเปนโรคหัวใจ โรคโนนโรคนี่
บัดนี้ลูกหายพอสมควรแลว จึงขอกราบขอบพระคุณที่หลวงพอเมตตาให
กรรมฐานปฏิบัติ แลวลูกหายจากโรคภัยไขเจ็บเจาคะ
ยังหายไมหมดนะ
เหลืออะไรครับ
โรคสงสัย

ทําสมาธิตัวโยก
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง เวลาที่ลูกสวดมนตก็ดี ฟงเทปก็ดี ตัว
โยกไปเยกมาระงับไมอยู แตก็แปลกนะครับ สบายใจดีมาก อยางนี้เปน
เพราะอะไรครับ ถาจะแกไขใหดีไปกวานี้อีก หลวงพอจะแกไขอยางไร
ครับ?
รูแคเฉพาะโยกไปนะ แตเยกมาไมรูนะ อยางนั้นเขาเรียก โอกกันติกาปติ
เรงรัดมันจะเสีย อยากจะโยกก็เชิญมันโยกไปตามชอบใจ ถาปติตัวนี้เต็ม
อารมณเมื่อไร ก็เลิกโยก มีอารมณดิ่งเปนฌาน

ทําสมาธิงวงนอน
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอขอรับ กระผมนั่งกรรมฐานทีไรแลวเกิดนิวรณตัวที่ ๓ คืองวงนอน
มากเหลือเกิน กระผมทําตามหลวงพอแนะนําทุกอยาง อาบน้ํา ลางหนา
แหงนดูฟา ปรากฏวาแกไมตกเลยสักที เลยกลุมใจ อยากจะพึ่งบารมี
หลวงพอใหหาวิธีแบบใหมที่ไมงวงนอนดวยเถิดขอรับ?
มีอีกวิธีไมทํานี่ ถางวงก็นอนหลับไปเลย อันนี้ไดผลนะ ดีกวาทรมาน
เพราะวาภาวนาไป ถาเวลานั้นจิตไมถึงฌานมันจะหลับไมได ถานอนแลว
ภาวนา ถาจิตถึงฌานจะตัดหลับทันที ชวงเวลาหลับกี่ชั่วโมงก็ตาม ยัง
ทรงฌานนั้นอยู ควรทําแบบนี้นะ อยาทรมาน งาย ๆ หากินสะดวก ๆ เรียน
กับพระขี้เกียจ... สบายมาก เพราะฉันหากินแบบขี้เกียจมาตลอดเวลา
แบบไหนที่ไดงายลงทุนนอยเอาเลย

นั่งสมาธิศีรษะสั่น
ผูถาม
หลวงพอ

กระผมฝกสมาธิอยูที่บาน พอถึงระดับหนึ่งเกิดศีรษะสั่นอยางรุนแรง พอ
ตอนเชาคอระบมไปหมด ทํายอยางไรดีขอรับ?
ความจริงก็ดีเหมือนกันนะ ก็ตองสั่นใหมันหายระบมตองแกกัน ความจริง
ไมเปนไรปลอยไปเรื่อย ๆ ก็แลวกันนะ เวลานั้นก็ถือวาขณะนั้นจิตเขาถึง
อุเพงคาปติ วาหยาบไปหนอยคอจึงระบม ถาจิตละเอียดนี่จะไมเปน
อยางนั้น จะไมมีอาการอื่น คงจะมีจิตกระสับกระสายกังวลนะ พอถึง
อาการสั่นหัวละก็...จิตหยาบ

ทําสมาธิตกใจ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกไดเจริญพระกรรมฐานเปนเวลาชา
นานแลว มีปญหาอยูที่ตรงที่วา พอจิตของลูกใกล ๆ จะเปนสมาธิ จะมีสิ่ง
ประหลาด ๆ ทําใหลูกตกใจอยูเสมอ จึงทําใหการเจริญกรรมฐานของลูก
ไมกาวหนาเทาที่ควร อยากจะปรึกษาหลวงพอวา วิธีที่จะแกปญหาแบบนี้
ควรจะแนะนําใหลูกปฏิบัติอยางไรเจาคะ?
นั่นเปนของธรรมดานะ ไดยินเสียง ปงปง ๆ ๆ คลาย ๆ ใครยิงปนใกล ๆ ก็
มี เปนของธรรมดาเขาลอง ๆ ตอนนัน
้ จิตเปนอุปจารสมาธิ เขาลองดูวาเรา
จะตกใจไหม สวนใหญเปนเทวดาชั้นจาตุมหาราช
ออ ... นี่เกี่ยวกับเรื่องเทวดาเขาทดสอบ
ใช ๆ ๆ

ทําสมาธิรูเรื่องในอดีต
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกนั่งทําสมาธิอยูเพียงแปบเดียว
เรื่องราวในอดีตมันปรากฏเหมือนในจอโทรทัศน แวบมา ๆ อยางนั้น
แหละ ลูกก็มาเกิดความสงสัยวา อยางนี้จิตของลูกฟุงซานอยูหรือเปลา
เจาคะ?
เปนเรื่องธรรมดานะ เมื่อจิตสงบเรื่องราวในอดีตก็เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา
นะ แตวาถาจะทรงอารมณใหรักษาอานาปา มันตองมาแน มาก็ชางมัน
มันแลวไปแลว

นั่งสมาธิลมออกหู
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอเจาขา นั่งสมาธิแลวปรากฏวาลมออกทางใบหู เสียงดัง ปด...
ปด
ก็ยังดี ดีกวาออกต่ํา ดังปุง ปุง (หัวเราะ)
แตทีนี้เวลาจิตรวมเปนสมาธิแลว ไดเห็นเปนดวง ๆ มีกลมบาง บางทีก็ดํา
บางทีก็ขาว ลอยเขามาจะชนลูกตา ลูกก็ตองผงะ ลืมตาแลวก็นั่งสมาธิ
ใหม แลวก็ลอยมาแลวก็ชนอยูอยางนี้เปนประจํา ใชทั้ง พุทโธ ใชทั้ง นะ
มะพะธะ แตไมสมารถจะแกปญหานี้ได ขอความเมตตาหลวงพอชวย
แนะนําหรือแกไขครั้งนี้ดวยเถิดเจาคะ
จะแกทําไม เขาไมแกกันหรอก นั่นเปน นิมิต ของ อานาปานุสสติ ใคร
เขาแกกันละ เวลานั้นอานาปานุสสติกําลังเขาถึงปติ จึงเกิดภาพนี้ขึ้น
เขียวบาง แดงบาง ขาวบางตามใจ แลวแตเขาจะเกิดของเขา ก็ไปกลัว
ของดี กลัวสวรรค

นั่งสมาธิปวดขา
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกปฏิบัติพระกรรมฐานตามแนวของ
หลวงพอทุกประการ ที่แกไมตกมีอยูอยางเดียวนั่นคือ นั่งไปไมถึง ๒-๓
นาที จะมีความรูสึกปวดที่ขาทันที ลองเปลี่ยนแลวมันก็เปนอยางนี้อีก ลูก
อยากจะเรียนถามหลวงพอวา การกําหนดจิตไมใหปวด การกําหนดจิต
ไมใหมีเวทนา เพื่อจะไดนั่งนาน ๆ เหมือนหลวงพอ จะทําอยางไรดี
ขอรับ?
ก็ไมเปนไร บีบจมูกสักหนึ่งชั่วโมง หายเอง... ตาย... ไมเจ็บไมปวยถามัน
มีเวทนาอยางนั้น ก็ใชวิปสสนาญาณชวยซิ เกิดมาเปนทุกขอยางนี้ จะ
เลนแตสมถะ ที่วาทําตามทุกอยางนั้นไมจริง .... ไมจริง ฉันเลนทุกอยาง
ถาปวยขึ้นมาฉันเลน วิปสสนาญาณชวย ฉันวาทั้งสองอยางนะ แตนี่ลอ
สมถะอยางเดียว ไมใชปญญาเขาชวย ในเมื่อนั่งมันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืน ยืน
เหมื่อยก็เดิน เดินเมื่อยก็นอน นอนเมื่อยก็นั่ง นั่งเมื่อยก็เดิน นั่งเรียบ ๆ ไม
ดี ก็นั่งเกาอี้ก็ได
กรรมฐานนั่งเกาอี้ไดหรือครับ...หลวงพอ?
โอย...นั่งบนตอไมยังไดเลย นั่งยอดไมก็ได ที่ไหนก็ได มันอยูที่ใจ ให
รางกายสบายก็แลวกัน
ก็ตกลงวาเปลี่ยนเสียนะ อิริยาบถใดมันไมไหวก็...ออ...ตองใชวิปสสนา
ญาณชวยจะไดประโยชนมาก
ใช ๆ ๆ มีความจําเปน

นั่งสมาธิตัวรอน
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาคะ มีเด็กอายุประมาณ ๒๑-๒๒ ปเจาคะ เขาเห็นพอเขานั่ง
สมาธิแลวก็นั่งบาง พอถึงแคนั้นเขาบอกทันทีวา ตัวเขารอนไปหมดเลย
ทนไมไหว เขาเลิกสาเหตุเพราะอะไรเจาคะ?
เรื่องนี้ตอบไมได ไมเคยปรากฏ
เขาบอกรอนไปหมดเลย เขาไมทําเขากลัว
ใช ๆ ตองมีบาปอะไรอยางใดอยางหนึ่งเขามาขวางนะ
แลวสมมุติวาเขาพยายามจะทําตอ
เอ... ถาทําตอไปไดก็ดี ทํานอย ๆ นะ
พอรูสึกรอนก็หยุดซะ
ใช ๆ หยุดซะ ไมชาก็หาย เอาอยางนี้นะ ไอตัวรอน นี่ก็คือตัวบาปเกา มัน
คงขวางทาง ถาการเจริญสมาธิอยางนอยจะขึ้นสวรรค ถาอยางนั้นตอไปก็
เปนพรหม ตอไปก็ไปนิพพาน ขึ้นสูงหนีมัน มันก็ขวางตัว และถาเรา
สามารถหาทางตอสูดวยการพอรูสึกตัววารอน จะรอนมากเกินไปเราก็เลิก
ไมยอมแพมันก็หมดเรื่องดีกวา นั่ง ๆ หนัก ๆ เขามันจะหายรอนเองนะ
รูสึกถารอนจิตกระสับกระสายก็เลิกซะ ถือเอาบุญเขามาผสมทีละหนอย
เหมือนน้ํานะ ไอความรอนเหมือนไฟใชไหม... น้ําคอยๆใสไป ถาน้ํามาก
ขึ้นมาไฟมันก็ดับ เอาอยางนั้นก็แลวกันนะ

ทําสมาธิไมไดดี
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอขอรับ ผมทําสมาธิทุกวัน ๆ ละ หนึ่ง ชั่วโมง มาเปนเวลา ๒๐ ป
แลวครับ มันไมไปเหนือไปไมไปใตเลย ไมทราบวาติดขัดอะไร หรือมี
กรรมเวรประเภทไหมมาปดบัง ขอบารมีหลวงพอ ชวยแกไขหนอยเถิด
ขอรับ?
สมาธินี่ถาทําเฉย ๆ ก็ไมไปไหนนะ มันก็อยูแค ฌาน ถึงฌานหรือเปลาก็
ไมรู นากลัวจะไมถึงฌาน นากลัว ตะเกียกตะกายอยูขางฌาน มันขึ้นฌาน
ไมไหว ไตบันไดแกรก ๆ แตความจรงิถาเรื่องสมาธิจริง ๆ นะ ถาหากวา
ไดจริง ๆ ก็อยูแคฌาน ๔ ฌาน ๔ แลวก็ไมไปไหนละ ก็ทรงตัวบาง
เดินหนาบาง ถอยหลังบาง ไปขางหนา ๑ กาว ถอยหลัง ๕ กาว ทีนี้ผล
การปฏิบัติจริง ๆ เขาไมไดมุงสมาธิ ตองหวังตัด สังโยชน ถาจะบอกวา
วิปสสนาญาณก็จะมากเกินไป ความจริงถามุงตัดสังโยชน ก็ตองดูอารมณ
ใจตัวตัด ไมใชดูสมาธิ
อันดับแรก ความโลภ อยากไดทรัพยสินของบุคคลอื่นมีในเราหรือเปลา
เบาลงไปไหม ประการที่ ๒ ความโกรธ เบาไหม ประการที่ ๓ ความ
หลง เบาลงไหม สิ่งที่มีความสําคัญคือ
1.
2.
3.
4.

ผูถาม

ลืมความตายหรือเปลา
เคารพพระไตรสรณคมนจริงจังไหม
มีศีล ๕ บริสุทธิ์ไหม
หวังพระนิพพานจริงจังหรือเปลา...?

เขาดูตรงนี้นะ มุงเอาสมาธิกลุมใจตาย มันไมมีการทรงตัว เวลาใด
รางกายดีไมมีอารมณกลุม

สมาธิกท
็ รงตัวใชไหม... รางกายออนเพลีย
หนอย สมาธิก็ทรุดตัว เอาแตสมาธิไปไมรอด
เมื่อภาวนาไปไมได อยางนี้จะมีโอกาสบรรลุธรรมเบื้องสูงหรือเปลาครับ?

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ทะลุธรรมแน จุดหมายปลายทางเขาคือสังโยชน
ทีนี้ถาหากวาไมไดอะไรเลย แตถาตั้งใจวาตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อนั้น
พอจะไปไดไหมครับ... หลวงพอ?
พอเห็นทาง...แตไมเขาทาง
๒๐ ปแลวนะครับ
๑๐๐ ปก็ไมได ถาเขาทางจริงตองคิดวา ๑.ชีวิตนี้จะตองตาย ตัว
สักกายทิฏฐินะ ๒.วิจิกิจฉา ไมสงสัยในคุณของพระพุทธเจา พระธรรม
และพระอริยสงฆ ๓.มีศีล ๕ บริสุทธิ์ และก็ ๔.มีจต
ิ มุงเฉพาะพระนิพพาน
อันนี้ถึงจะได อันนี้ถึงจะเขาทางหรือเขาเขตเลย

ฝกสมาธิไมได
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง คือวาเกี่ยวกับเรื่องสมาธินี่ผมโชคดี
ทํามาดวยตนเองเปนเวลา ๒ ปแลว โดยการอานหนังสือบาง ฟงวิทยุบาง
ดูโทรทัศนบาง โดยใชคําภาวนาวา พุทโธ แตวาไมไดรูไมไดเห็นอะไร
เลย แมแตนิมิตเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ไมได กระผมตั้งใจวาจะมาฝกมโนมยิทธิ
เลิก พุทโธ โดยมาใช นะมะพะธะ จะมีทางเปนไปไดไหมครับ?
เดี๋ยวกอน...ขอตอบกอน พวกที่ใช นะมะพะธะ เขาไมไดเลิก พุทโธ
เวลาจะใชมโนมยิทธิเขาก็ใช นะมะพะธะ คือ นะมะพะธะ เปนของ
พระพุทธเจาทาน อยาไปเลิกนะ ถาเลิก “พุทโธ” ละซวย พุทโธ ก็คือ
พระพุทธเจา นะมะพะธะ เปนคาถาบทหนึ่งในธาตุ ๔ ของกรรมฐาน ๔๐
ที่พระพุทธเจาทรงสอนบอกคาถาบทนี้เอาไวใชเปนกําลังในการฝก
มโนมยิทธิ ถาลืมเจาของเกา คือพระพุทธเจา ก็เจง!
ก็เปนอันวา จะมาฝกมโนมยิทธิมาฝกแตอยาทิ้ง “พุทโธ” วาง ๆ ก็ใช พุท
โธ แบบสบาย ๆ เวลาจะใชมโนมยิทธิเราก็ใช นะมะพะธะ ก็มีหลาย ๆ
อยาง มีทั้งขา มีทั้งรถ “พุทโธ” เหมือนมีขามีแขน “นะมะพะธะ” เหมือนมี
รถนั่งอยางดี เปนเครื่องบินก็ได

นะมะพะธะ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอครับ อยางคําภาวนาวา “นะมะพะธะ” เปน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน หรือครับ “นะมะพะธะ” แปลวาอะไรครับ?
“นะมะ” แปลวา นมัสการ “พะธะ” แปลวา ไหวพระพุทธเจา เรือ
่ งจริงนะ
“นะมะพะธะ” ที่แปลวา ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ เขาไมไดภาวนา เขา
พิจารณานะ คําวา “นะมะพะธะ” ที่ทานมาบอกจริง ๆ บอกวา ไมใชธาตุ
๔ เปนการนมัสการพระพุทธเจาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน

ภาวนาแลวจิตตกวูบไป
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกภาวนา พุทโธ กับ อานาปา ควบ
กันไปก็ปรากฏวา จิตสงบมันก็ไมใช แตวาเปนอุปจารสมาธิก็ไมเชิง มันจะ
มีจุด ๆ หนึ่งอยางนี้ขอรับ จิตมันไปตกวูบ พอวูบไปปบ ผมก็เกิดความกลัว
ก็ภาวนาใหม เริ่มตนใหมก็วูบอีก ลักษณะแบบนี้แกไมตก ไมรจ
ู ะแกยังไง
ขอพึ่งบารมีหลวงพอแนะนําวิธีลูกหยอยเถิดขอรับ?
อาการแบบนี้นะ ขณะทีจ
่ ิตสบาย ขณะนั้นจิตตั้งอยูในปฐมฌาน แตวา
สมาธิไมทรงตัว สมาธิตก ฌานเริ่มตก มีวูบเสียว ๆ คลายตกตอนไมใหญ
นั่นเขาเรียก จิตพลัดจากฌาน วิธีแกไมยาก เพราะวาเริ่มตนทีแรกลม

หยาบเกินไป ใหใชหายใจยาว ๆ แบบเกณฑทหารนะ ๕-๖ ครั้ง หายใจ
แรงๆ ยาว ๆ นะ ทําอยางนี้ทุกวัน ๆ ไมชา อาการจะหาย ขับลมหยาบทิ้ง
ไปกอน อันนี้ไมยาก

ภาวนาพุทโธไมเห็นอะไร
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
คือวาลูกไดปฏิบัติภาวนาสมาธิ
กรรมฐานแบบ “พุทโธ” มาหลายปแลว ปรากฏผลวาไมไดเห็นอะไรเลย
สักอยาง ไดแตเงียบกริบ อันนี้จะเกี่ยวกับวา เปนเพราะเวรกรรมชิตกอน
ทําไวอยางไร ชาตินี้เวลาทําสมาธิจึงไมไดรูไมไดเห็น เหมือนกับคนอื่น
เขาเจาคะ?
ก็สมาธิเขาทําเพื่อเงียบ ตั้งใจสงัด จิตสงัดจากกิเลส ทีนี้การทําสมาธิเขา
ไมไดหมายถึงการเห็น ไอนั่นที่ปฏิบัติเปน สุกขวิปสสโก ถาตองการเห็น
ตองเปน เตวิชโช หรือ ฉฬภิญโญ คนละหมวดนี่ ปฏิบัติใหถูกหมวดซิ
นะ ถาเปนเตวิชโชก็สามารถเห็นได ระลึกชาติได ถาเปนฉฬภิญโญเห็น
ไดดวย ไปถึงดวย ใชไหม ตางกัน มโนมยิทธินี่ก็มันบวกวิชชา ๓ กับ
อภิญญา คือวาใหญกวาวิชชา ๓ แตเปนอภิญญาขนาดเล็ก

อิริยาบถ
ผูถาม

หลวงพอ

มีพระออกโทรทัศนเมื่อสองวัน ทานบอกวาปฏิบัติอยางนี้ไดผลอะไรนะ
ขวาหงาย ยกแลวก็ยาง แลวก็ยก จําไมได ปดปปด เหมือนจราจรนั่น
แหละ ทานบอกอยางนี้นะ ของอาตมานี่ไมนานหรอก แค ๓ ปกพ
็ อรูผล
๓ ปนะ พอจะรูผลนะ หลวงพอ มโนมยิทธินี่ชาไปนะ ปุบปบ
 ไดไปเลย
ยังกับปฏิบัติ “วิปสสนาจราจร” แนะ เห็นวาทําออกโทรทัศนขําดีนี่ก็
แปลกดีเหมือนกัน ความจริงมีหรือเปลาครับ?
แบบนี้จะเปน มหาสติปฏ
 ฐาน อิริยาบถ แตวายาวไปมหาสติปฏฐานก็
เพียงวา จะยกเทายางเทาใหรูอยู กาวไปขางหนา กาวไปขางหลัง จะกิน
จะกลืน ไอตอนกินนี่รู ตอนกลืนไมรู รูไมทันกลืนลงกอน พอกินปบก็เลย
เขาไปเลย เอาแคใหรูตัวอยูเสมอ สติสัมปชัญญะใชไหม
ความจริงไมมีอะไร เขาพรอมแลวนะ ถาไดแลวไมมีอะไร ตองระวัง
เปนไปเองโดยอัตโนมัติ อยางตานี่กระพริบอยูเ สมอผงจะมายังไมทันรู
ใชไหม... ตากระพริบแลว ขอนี้ฉันใด พระอริยเจาตามขั้นเหมือนกัน ทาน
ทําตามหนาที่ของทาน จิตทําไปเอง

เจริญมหาสติปฏฐาน
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอขา
ลูกเจริญพระกรรมฐานโดยใชองคมหาสติปฏฐานเปนหลัก
ใหญ บางครั้งจิตก็วูบ บางครั้งก็สวาง บางครั้งก็คลาย ๆ จะหมดความรูสึก
มีอาการปฏิบัติไปถึงจุดนี้ทีไร ก็มีอันจะตองเลิก เพราะใจหนึ่งก็อยากได
อีกใจหนึ่งก็กลัวตาย ขอใหหลวงพอชวยแนะนําวิธีแกไขอารมณนี้ เพื่อ
การเจริญปฏิบัติของลูกไดยิ่ง ๆ ขึ้นไป สูมรรคผลนิพพานในชาติปจจุบันนี้
ดวยเถิดเจาคะ?
กลับไปอานใหม
อานอะไรครับ?
มหาสติปฏฐานสูตรแตละขอ สอนถึงอรหันตทั้งหมดทุกขอ ไมจําเปนตอง
ทําทั้งหมด ทําขอใดขอหนึ่งก็ถึงอรหันต อานใหจบตอนทายนะ “ไม

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ยึดถือโนนไมยึดถือนี่ ไมยึดถืออะไรทั้งหมด” เขาทําเพียงขอเดียว
ไอที่ทํานั่นยึดสมถะมากกวา วิปสสนา สมถะ คืออารมณสมาธิใหทรงตัว
จิตทรงตัว วิปสสนา คือหาความเปนจริง กลับไปอานใหม อานไปใช
ปญญาคิดตามดวยนะ นิดเดียว
เปนอันวาไปไมยาก
ไมยาก
ไปไมยากก็แสดงวาเคยทํา
ถูกแลว

มหาสติปฏฐาน ๔ สัน
้ ๆ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอขอรับ ผมไปพบมหาสติปฏฐาน ๔ ในพระตรีปฎก ทานวาไว
อยางนี้ จะตองปฏิบัตินานถึง ๗ ป ถึงจะมีโอกาสไดมรรคผลนิพพานได
กระผมไมชอบครับ นานเกินไป อยากจะมาขอพึง่ บารมีหลวงพอวามหา
สติปฏฐาน ๔ สั้น ๆ ไปนิพพานไดงายของวัดทาซุงนะ มีบางไหมครับ?
มี ๆ ๆ ก็ตวั อยางใชไหม ที่พระพุทธเจาเทศนให ทานพาหิยะ ฟงวา
“พาหิยะ...เธอจงอยาสนใจในรูป” เทานี้ ทานเปนพระอรหันต
ออ เทานี้ สั้นที่สุดเลยนะครับ
ใช ๆ ๆ เทานี้เอง เปนอรหันตพรอมปฏิสัมภิทาญาณ
แลวที่ลูกหลานทั้งหลายกําลังฟงกถาอันนี้ เดี๋ยวเกิดบรรลุทีเดียวพรอม
กันหมดทํายังไงครับ?
ก็ดีซิ ชวยกันบิณฑบาต อยาลืมนะ คนที่นั่งมีกี่คน ถามีสักพันคน อยาลืม
วาในประเทศไทยมี ตั้ง ๕๕ ลานคน

ทําสมาธิปวดหัว
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง กระผมเปนโรคประสาทประหลาดนิด
หนึ่ง คือวาโดยปรกติแลว รางกายสมบูรณแบบทุกอยางทุกประการ แต
เวลาจะนั่งสมาธิเปนเวลา ๑๐ ปมาแลว มีอาการดังตอไปนี้คือ พอนั่งปุบ
พอจิตสบายจะมีความรูสก
ึ ทางที่ศีรษะ แลวเหมือนมีอะไรเลื่อนไป เลื่อน
มาอยูบนศีรษะรอบ ๆ แตพอเลิกนั่งแลว หายเหมือนปลิดทิ้ง นั่งทีไรก็เปน
อยางนี้เปนประจํา
จึงขอคําแนะนําจากหลวงพอวา
อาการเชนนี้จะมี
วิธีแกไขอยางไร ประการใดหรือไมขอรับ?
แกอิริยาบถดีกวา ถานั่งไมดีแบบนั้นใชนอน คือใชยืนหรือใชเดินก็ได
ถนัดนอนก็นอน ดีกวา สบายกวา
กรรมฐานนอนไดหรือครับ...หลวงพอ?
นั่ง นอน ยืน เดิน มีผลเสมอกันจะ เอาอยางนี้ก็แลวกัน อยางฉันนี้นอนมา
๙๐ เปอรเซ็นต
นอนกรรมฐานหรือครับ?
ใช สบายมาก เขาทั้งตัวเลย
ออ นี่รับสารภาพเลย
ทําไม โกหกทําไม พระ? อีตอนที่ฉันลาพุทธภูมินะ และพระทานมาบอก
วา ถาคุณจะลาพุทธภูมิใหลาได แตตองมีเงื่อนไข ภายใน ๑๒ ปนี่ตาย
ไมได นักเรียนทุน ๑๒ ปผานมาแลว ก็มาอีก ๑๐ ปยังไมตายไมได ผาน
ไปแลวตอนนี้กําหนด ฉันขี้เกียจกําหนด ถึงเวลาก็ไมตาย เตรียมตั้งทา
ทุกทีก็ไมตายสักที
ออ ไดทุนถาวร

หลวงพอ

ไดทุนถาวร ก็เปนอันวาตอนนั้นทานบอกวา เมื่อสัญญาตกลงนั้นนะ เรา
คิดวามีชีวิตชวงนี้อยูกี่ปก็ชางมัน ก็ดีกวาเกิดอีก ๑ ชาติ มันมีทุกขไม
เทากับเกิดอีก ๑ ชาติ ใชไหม... ก็ตกลงกับทาน เปนอันวาขอลาพุทธภูมิ
ทานก็อนุมัติพอทานอนุมัติ ทานก็สั่งวานับตั้งแตคืนนี้เปนตนไป เวลา ๔
ทุมตรง ฉันจะมาสอนเธอ เวลา ๒-๓ ทุมครึ่งใหเลิกรับแขก
ทีนี้พอถึงเวลา ๓ ทุมครึง่ ฉันก็บอกแขก ตอนนั้นคุยกับแขกกลางคืนดวย
นะ ทีนี้มันเคยคุยถึง ๕ ทุม ๖ ทุม ใชไหม... ก็มบ
ี างคนบอกวา ยังไมถึง
เวลาครับ ก็เลยบอกยังไมถึงเลวลาของแกก็ชาง เวลาของฉันมันถึงแลว
ฉันเขาหอง แกนั่งอยูยามก็แลวกัน ฉันก็เขาหองฉันซิ เรื่องอะไรงานตอง
เปนงาน งานเรามีใชไหม

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

พอเขาไปในหองก็เตรียมตัวบูชาพระ ลางหนาลางตาบูชาพระพอ ๔ ทุม
เปง ทานมาทันทีตามเวลาเลย เปง...ถึงเลย ในหองมีแสงสวางคลายกับ
ไฟหลายแสนแรงเทียน...สวยมาก มาถึงปบแทนที่ทานจะบอกนั่ง ทาน
บอกเธอเหนื่อยมาตั้งแตเชา...เพลียนอนฟงและจงคิดตามฉันพูด
ทาน
สอนตั้งแต ๔ ทุม ถึง ตี ๒ ถึง ๑ เดือน สอนวิชาอะไรรูไหม “ทุกข” ทุกข
ตัวเดียว ฉันมีความรูอริยสัจแค “ทุกข” ตัวเดียวนะ
หนึ่งเดือนหรือครับ?
ใช ๑ เดือนเต็ม คอย ๆ พูดไปทีละขอ ทานพูดละเอียดมาก พูดชา ๆ ให
คิดตาม พอถึงตี ๒ ก็กลับ อยางนี้ทุกคืน ๑ เดือน เปนอันวานอนดี ถา
นอนภาวนาทุกขเวทนามันไมเครียดใชไหม ถามันจะหลับใหปลอยหลับ
ไปเลย อยาฝนไวเพราะจิตถาเริ่มเปนสมาธิ กําลังใจจะรวมตัว พอถึงฌาน
ปบ จะตัดหลับ เมื่อหลับแลวหลับกี่ชั่วโมง ก็ถือวาทรงฌานอยูเทาเวลา
นั้น เวลาหลับเขาถือวา “ทรงฌาน” อันนี้ไดกําไรมาก
ถาจิตเริ่มเปนสมาธิกําลังใจจะรวมตัวมาทีละนอย
พอสมาธิมั่นคงพอถึง
ฌานปบ มันตัดหลับทันที ตัดหลับแบบนี้สังเกตเวลาตื่น ถาจิตทรงฌาน
กอนหลับจริงเวลาตื่น พอรูสึกครึ่งหลับครึ่งตื่น มันจะภาวนามาเลย ไม
ตองบังคับ เขาภาวนาเลย ภาวนาดวยกําหนดรูลมหายใจเขาออดวย เวลา
นั้นจะเปนไปตามนั้น
ถาปุบปบตายขณะนั้น ก็...
ไปตามกําลังฌาน เขาถือวากอนจะหลับอยูฌานไหน เวลาหลับก็ทรง
ฌานนั้น ถาหากวาตายขณะหลับก็ไปตามกําลังของฌาน ถาเปนฌาน
โลกียธรรมดา ก็ไปเปนพรหม แนนอน ถาบังเอิญเวลากอนจะหลับ มันใช
วิปสสนาญาณควบคิดวาการเกิดเปนมนุษยมันเปนทุกข เราไมตองการมัน
อีก
รางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก
เปนทุกขอยางนี้เราไม
ตองการอีก คําวา “ไมตองการรางกาย” นี้เปนอารมณของพระอรหันต ถา
ตายเวลานั้น จะไปนิพพานทันที
อยางนี้ไมตองลงทุนอะไรเลยนะครับ?
ก็ตองลงทุนนอนหนอย (หัวเราะ) นั่ง นอน ยืน เดิน มีผลเสมอกัน
ขอถามอีกนิดหนึ่งครับ ตอนที่สมเด็จทานสอนทุกขนี่ใชภาษาอินเดียหรือ
ภาษาอะไรครับ?
ภาษาไทยชัดมาก เพราะมาก เสียงเพราะจริง ๆ เสียงกังวาล อยาลืมวา
พระพุทธเจาคนภาษาไหน เวลาเทศนจะเปนภาษานั้นหมด เวลาฟง ๑๐
ภาษาก็ตางคนตางรูเปนภาษาของตนเอง เปนอัจฉริยะไง อัศจรรยยังไง
ละ เทศนาปาฏิหาริย เทศนเปนปาฏิหาริย แตใครนั่งดานไหนก็ตาม จะถือ

ผูถาม
หลวงพอ

วาพระพุทธเจาหันหนาไปหาเสมอ ไมมีคําวา “หลัง” ไมมีคําวา “ขาง” ดี
ไหม
เสียดายนะ เกิดทันตอนนั้นปานี้ก็
ปานนี้ก็ลงอเวจีไปแลว (หัวเราะ)

นั่งสมาธิเวียนศีรษะ
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

คือวาไมทราบเปนเพราะเหตุไร เวลานั่งสมาธิคราวใดจะมีความรูสึกเวียน
ศีรษะ มีความคลื่นเหียนเปนอยางมาก แตเมื่อลูกตรวจดูแลว ก็ปรากฏวา
ในอดีตชิตเคยมีแมวกัดลูก เมื่อนั่งทีไรก็มีอาการอยางนี้เกิดขึ้นทุกครั้ง จึง
อยากจะกราบเรียนถามหลวงพอวา กอนนั่งควรจะทําอยางไร... อาการ
อยางนี้จึงจะไมเกิดขึ้นอีกเจาคะ?
ลําบากเหมือนกันนะ เอาอยางนี้ซิ กอนจะนั่ง อุทิศสวนกุศลให ขอใหแมว
อโหสิกรรมเสียกอน
แลวก็ทําจิตใหเปนสุข
อยาใหเครียดเกินไป
กรรมฐานทําใจใหสบาย ๆ ถาเครียดเกินไป มันก็เวียนหัวเหมือนกัน
อาจจะเครียดเกินไปละมั้ง จะตั้งใจเอาดีมากไปนะ
ออ ทํากรรมฐานนี่ ตองใจสบาย ๆ หรือครับ?
ก็ มัชฌิมาปฏิปทา ไงละ เธอทั้งหลายจงละสวนสุด ๒ อยาง คือ ๑.
กามสุขัลลิกานุโยค คืออยาอยากไดเกินไป ๒.อัตตกิลมถานุโยค
เครงครัดเกินไป ถาสวนสุด ๒ อยาง อยางหนึ่งอยางใดมีกับเธอ เธอจะ
ไมบรรลุมรรคผล ขอทุกคนจงตั้งอยูใน มัชฌิมาปฏิปทา คือ “พอสบาย
ๆ”

ทําสมาธินิ่ง
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพ คือเวลาที่ลูกนั่งปฏิบัติพระกรรมฐาน เวลาจิต
สงบแลวจะนิ่งไปเลย นิ่งไปชนิดที่เรียกวา ไมรับรูไมรับทราบ มันนิ่งไป
เฉย ๆ ขางลางก็ไมไป ขางบนก็ไมไป ลูกก็เกรงวาถาหากตายไปใน
ลักษณะนิ่งไมรูสึกอยางนี้จะไปในที่ไมดีไมชอบเปนแน จึงกราบเรียนถาม
หลวงพอวา มีคําแนะนําอยางไรตอไปจากนิ่งเจาคะ?
มันนิ่ง ตอไปก็นอน โธเอย เขาก็ตองการกันแคนิ่ง ไอนิ่งเปนอารมณของ
ฌาน มันเปนอุเบกขาใชไหมละ ถาจิตเปนอุเบกขาจัดวาเปนฌานสูง
ตองการกันแคนั้น จะไปนิพพานหรือไมไปนิพพานอยูที่อารมณตน กอนที่
เราจะภาวนาตองพิจารณาใครครวญกอน ตัดสินใจวาเราจะไปที่ไหนกอน
ถาตายแลวจะไปไหน อยางที่เคยบอกไวนะ แลวเราก็ภาวนา ถาจิตเปน
สมาธิถาตายเมื่อไร เราก็ไปตามที่เราตองการเมื่อนั้น

อารมณดิ่ง
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง หลวงพอ พูดถึงเรื่องอารมณดิ่งใน
การทําสมาธินั้น หลวงพอบอกวา เปนอารมณฌาน ทีนี้พอลูกมาทําบุญ
กับหลวงพอ พอเห็นหนาหลงงพอปุบ ก็มีอารมณดิ่งอยางนั้นปบทันที
อยากจะหลับตาทําสมาธิก็หลับไมได ทําไมจึงเปนอยางนั้นเจาคะ?
ความจริงไมจําเปนจะตองนั่งหลับตาหรอก ถาดิ่งแบบนั้นก็มีสมาธิแบบนั้น
ก็มีสมาธิ ๒ อยาง สังฆานุสสติ กับ จาคานุสสติ นึกถึงพระเปน
สังฆานุสสติ อันนี้ดีมาก
พูดถึงวาถาจะใหดียิ่งขึ้นไปกวานี้ ตอนอารมณดิ่งจะตองทําอะไรเพิ่มเติม
อีกเจาคะ?

หลวงพอ

โดดขึ้นหลังคา เอาขาไปแขวนกับตนไม หัวหอยลงมา ไมตองหรอก เอา
แคนั้นพอนะถาเลยไปตองทําแบบนั้น

ภาวนาปนเป
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทานมัสการหลวงพอที่เคารพอยางสูง ขณะนี้ลูกใชคาถาเงินลาน
ของหลวงพอผสมปนเปกันไป จนกระทั่งไมแนใจเสียแลว กลาวคือคาถา
ก็วาเต็มบท อานาปาก็จัก พิจารณาขันธ ๕ ก็คิด นิพพานก็จะไป ทําไป
ทํามาเดี๋ยวนี้ชักขลุกขลักเสียแลว ก็เลยเริ่มตนแบบเดิมอีก ก็อยากกราบ
เรียนถามหลวงพอวา
อันนี้เปนเพราะอารมณของจิตของลูกฟุงซานไป
หรือเปลา และจะแกไขอยางไรครับ?
ใชเวลาซิ เวลาไหนจะใชอะไร แตวา อานาปานุสสติ ตองใชประกอบ
เสมอไปนะ ทุกอยางจะทําอะไรก็ตาม ตองขึ้นตนดวยอานาปานุสสติ
กําหนดรูลมหายใจเขาออก วาชา ๆ สบาย ๆ อักขระชัดเจน

ขณะภาวนามีอารมณฟุงซาน
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ปจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมของกระผม
ชักจะแยลงไปเลยเกิดปญหาขึ้นมาวา ในขณะที่กําลังภาวนา “นะมะ”
เขา “พะธะ” ออก ปรากฏใจของลูกแบงออกเปนสองสวน สวนหนึ่งอยู
กับองคภาวนา สวนหนึ่งฟุงซานออกไปขานอก ฟุงซานไรสาระ อารมณ
แบบนี้เกิดขึ้น จึงทําใหตัวเองตองวิตกกังวลวา หากตายในขณะที่จิตซีก
หนึ่งฟุงซาน จะตกนรกเปนอยางแน ขอบารมีหลวงพอชวยชี้แนะแกไข
ดวยเถิดขอรับ
ไมเปนไร... แบงเปนสองซีก ซีกที่ภาวนาอยูเกิดเปนนางฟาและพรหม
อีกซีกหนึ่งเกิดในนรก เดี๋ยวกอนที่เขาถามมานี่เปนเรื่องธรรมดานะ ถายัง
ไมถึงอรหันตเพียงใด ความฟุงซานยอมมีกับคน แตใหดูกําลังใจวา เรามี
ความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆไหม เอาแคนี้พอ ถา
จิตยังมีความเคารพอยูถือวาไมเหลวงไหล เรื่องคิดออกนอกทางเปนของ
ธรรมดา
ดูตัวอยาง พระอัสสชิ พระอัสสชินี่เปนพระอรหันตรุนแรกรุน ๕ องค
เวลาที่จะนิพพานเปนโรคทางกระเพาะหนัก ปนปวนมาก จิตใจก็ฟุงซาน
ก็ใหพระไปนิมนตพระพุทธเจามา พอพระพุทธเจามาก็กราบทูลวา “บัดนี้
ความดีของขาพระพุทธเจาสบายตัวเสียแลว
ความดีหมดไปเหลือแต
ความชั่ว ... จิตฟุงซาน
พระพุทธเจาถามวา “อัสสชิ เธอระงับกายสังขารไมไดหรือ” (คืออานา
ปา) ทานบอก “ระงับไมอยูครับ มันฟุงใหญ มันเสียด” พระพุทธเจาถาม
วา “อัสสชิ เธอเห็นวารางกายเปนของเธอหรือ” ทานบอก “ไมใช พระ
เจาขา” ในเมื่อมีความรูสก
ึ อยางนี้ พระพุทธเจาบอกวา “ความดีของเธอ
ไมเสื่อม ยังทรงตัวอยู” พระอรหันตก็ฟุงซานเหมือนกันเวลาปวยหนัก
และที่คิดวารางกายเปนเราเปนของเรามันไมมี คือไมตองการโลกตอไป
ใชไหม สําหรับญาติโยมที่ถามเมื่อกี้นี้ ไมเปนไรนะ จิตยังเคารพพระอยู...
เปนใชได

เคยเปนมิจฉาทิฏฐิ
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง กระผมเคยเปนมิจฉาทิฏฐิอยูครั้งหนึ่ง
คือคิดวาพระอรหันตที่เหาะได แสดงวากิเลสยังไมหมด เพียงแคปรามาส
เทานี้เอง ปรากฏวาภายหลังผมเจริญพระกรรมฐานแลว สมาธิไมเคยผอง
ใสเลย กระผมขอกราบเรียนถามหลวงพอวา กระผมตองการนิพพานใน
ชาตินี้ เมื่อเปนอยางนี้อยู จะมีทางแกไขอยางไรหรือไมขอรับ?
ขอขมาโทษตอพระพุทธเจา ปรามาสตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป ขอขมา
โทษเปนสวนตัวไมหาย ตองขอขมาโทษตรงตอพระพุทธเจานะ

ครวญเพลงทําสมาธิไดดี
ผูถาม

หลวงพอ

ผูถาม

เวลาปรกติแลว ลูกก็ปฏิบัติตามคําสัง่ หลวงพอมาดวยดีโดยตลอด แตที่
จะออกนอกคอกอยูสักนิด ก็คือวา เวลาที่ลูกครวญเพลงเบา ๆ ทีไร
อารมณจะเปนสมาธิ เห็นอะไรตออะไร แบบชนิดที่วาไมนาจะเปนไปได
แตพอจับคําภาวนานั่งสมาธิกลับไมเห็นอะไรเลย ในลักษณะอยางนี้ จึง
ทําใหกระผมมีความอึดอัดเปนอยางมาก
เกรงวาครวญเพลงเกิดสมาธิ
ตายแลวตกนรก
อาว ๆ ที่นรกไมมีเพลงนะ ถาพวกเพลงนี่ตองไปอยู ดาวดึงส ทั้งรําทั้ง
เพลงเลย ความจริงการครวญเพลงของเขา จิตเปนสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ
ครวญเพลงก็ดีหรือวาสวดมนตก็ตาม หรือวาฟงเทศนก็ตาม เวลานี้จิตอยู
ในขั้นอุปจารสมาธิ เวลานั้นอารมณเปนทิพย เห็นอะไรได สําหรับคนนี้
เวลานั่งทําสมาธิแนนเกินไป เลยอุปจารสมาธิ ถาถอยกําลังใจตั้งอยู
อุปจารสมาธิจะเห็นชัดกวามาก
ครับ...!

การดูมหรสพ
ผูถาม
หลวงพอ

ลูกชอบดูละคร โขน หนัง เรียกวาติดเอามาก ๆ เลย มีความลุมหลงเปน
อยางมาก ลูกอยากจะเรียนถามวา การดูมหรสพเพื่อเปนแนวทางพระ
กรรมฐานนั้น เราควรจะดูแบบไหน และใชปญญาแบบไรเจาคะ?
ใชปญญาแบบ พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน เอาอยางนี้ซิ ถาดูแบบ
วิปสสนาญาณ ก็เห็นวาผูแสดงนี้เปนทุกข ไมทุกขขาไมมาแสดง เขา
ตองการสตางคเพราะเขาไมมีเงิน ตอมาแสดงเมื่อมันเหนื่อยก็ทุกข คน
แสดงก็ดี คนดูก็ดี ไมชาก็ตายเหมือนกันหมด ทุกคนตางคนตางตาย พระ
สารีบุตร พระโมคคัลลาน คิดแบบนี้
ทานบอกวา คนที่แสดงมหรสพก็ตาม คนดูก็ตาม ทั้งหมดนี้มีอายุไมถึง
๑๐๐ ปก็ตายหมด ไอเราก็ตองก็ตาย ไอเราก็ตองกตายเหมือนกัน ทีนี้ใน
โลกนี้มีของคูกัน มีผูหญิงก็ตองมีผูชาย มีมืดก็ตองมีสวาง ฉะนั้น ธรรมที่
ทําใหคนตายมีอยู ธรรมที่ทําใหคนไมตายก็ตองมี

เบื่อวัฏฏจักร
ผูถาม

หลวงพอเจาขา หนูไมเคยปฏิบัติกรรมฐาน ไมเคยฟงเทศนเลย แตมี
ความรูสึกอยางนี้เจาคะ คือเบื่อในวัฏฏะเจาคะ มันเกิดขึ้นเองโดยไมได
ศึกษาเลาเรียนมากอน (เบื่อแบบนี้ไวใจไดหรือเปลาก็ไมรู) ตอนนี้ลูกก็มี

หลวงพอ

อายุแค ๓๔ ป อยากจะอยูสัก ๕๐-๖๐ ป แลวก็ตั้งใจจะไปไมกลับเลย
อารมณอยางนี้ ลูกควรจะเพิ่มเติมอยางไรอีกเจาคะ?
อารมณนี้ดี ... เปนนิพพิทาญาณ ไมเคยเจริญกรรมฐานเลยนะ ไมแน
หรอก เพราะวาชาตินี้ไมไดเจริญ แตชาติกอนเจริญ ผลของบุญนี่นะ ถา
สนองขึ้นมาเมื่อใด สังเกตในสมัยพระพุทธเจา คนไมเคยเรียนอะไรเลย
ฟงเทศนจบเดียวเปนอรหันตพรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ นั่นแสดงวา
บุญเกาเขาเต็ม รายนี้ก็เหมือนกัน จะถือวาไมเคยเจริญกรรมฐานไมได
ชาตินี้ไมไดทําแตชาติกอนทํา บุญอันนั้นมาสนอง แตระวังใหดีนะ มันเปน
ฌานโลกีย มันเสื่อมได ตองระมัดระวังใหมาก

สมาธิเสื่อม
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกเชื่อคําแนะนําของหลวงพอทุก
อยาง แตวาเรื่องสมาธินี่ ไมทราบวาระยะนี้เปนอยางไร ชอบตกอยูเรื่อย ๆ
พยายามยกเอาจิตขึ้นสูองคภวังค ขึ้นมาแปบเดียวมันก็หลนลงไปอีก เบื่อ
เหลือเกินเจาคะ สมาธินึกขึ้นไดวาหลวงพอแกปญหาเกง สามารถจะยก
จิตขึ้นมาได ขอใหหลวงพอชวยแนะนําอีกเถิดเจาคะ
ขอยืมบุงกี๋เหล็กเขามา เอาตักจิตยกขึ้นมา (หัวเราะ) เอาอยางนี้ซิ เรื่องนี้
เปนของธรรมดา ทําไป ๆ ตอไปเมื่อกําลังจะดีบาง กิเลสมาร ก็เขา
กวนใจ ทุกคนเปนเหมือนกัน ก็เกิดมีอารมณเบื่อบาง มีอารมณมืดบาง
พอดีรางกายไมคอยสบายก็มีอารมณมืด
ทีนี้การภาวนามันมีสองอยาง
อารมณทรงตัว กับ อารมณคิด ถาทรงตัวไมไหวก็ใชอารมณคิด คิดวา
ยังไง
มันจะแกก็ชางมัน มันจะตายก็ชางมัน มันจะปวยก็ชางมันหวยจะกินก็ชาง
มัน ฝกไวมันจะชิน คิดวาทุกอยางมันเปนไปตามกฎของกรรม ขึ้นชื่อวา
กฎของกรรม ไมมีใครหลีกเลี่ยงได พระพุทธเจาเองยังโดน เราก็
เหมือนกัน ขอทําชาตินี้เปนชาติสุดทายตายแลวเลิกกัน... ไปนิพพาน

อารมณแทรกซอน
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง เวลาลูกเริ่มไหวพระสวดมนต อันดับ
แรกจะตองหาวาจนน้ําตาไหลทั้ง ๆ ที่ไมเคยงวง อีกอยางหนึ่งชอบมี
อารมณแทรกซอน เวลาเจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน คิดโนนคิดนี่ เผลอ
ๆ ก็เปนฝายอกุศลอารมณอยางนี้จะมีวิธีแกไขอยางไรหรือไม เพราะเปน
ปรกติเลยขอรับ?
เปนของธรรมดา ทุกคนเปนเหมือนกัน เขาเรียกวา นิวรณ นิวรณตัวที่ ๒
กับนิวรณตัวที่ ๔ นิวรณตัวที่ ๒ คืออารมณโกรธไมพอใจ นิวรณตัวที่ ๔
คือ อารมณฟุงซาน เราก็ถอยหลังเสียใหม พักสักประเดี๋ยวหนึ่ง ดูอะไรให
มันเพลิน ๆ พอเริ่มใหมปบ จับลมหายใจเขาออก เอาจิตจับเฉพาะลม
หายใจเขาออกใหมันทรงตัว ทีสองทีก็เปนที่พอใจแลว

ทําอารมณกอนผาตัด
ผูถาม

หลวงพอเจาขา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม หมอจะผาตัดลูกดวยเหตุที่เปนเนื้อ
งอก ลูกไมอยากผาตัดเลยเพราะกลัวตาย แตก็ไมเชิงกลัว (เอะ ยังไง)
คือลูกอยากจะถามหลวงพอเดี๋ยวนี้วา กอนที่เขาจะลงมือผาตัด ลูกควรจะ
ทําอารมณพระกรรมฐานแบบไหน เวลาตายตอนนั้นจะไดตายสบาย?

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

เอาอยางนี้ซิ พุทโธ นึกถึงพระพุทธเจาหรือพระพุทธรูปก็ได ไง ๆ ก็ยังไม
ตายวันนี้ เขายังไมถึงเวลาตาย ไอเวลาตายคือเวลาไมหายใจ นี่ผาตัดอีก
สัก ๓ ครั้งก็ยังไมตายคนนี้นะ แตวา เขาตองการอารมณกรรฐานนะ ... ดี
แลว พุทโธ ก็แลวกันสําคัญมาก ถาหากวาไดมโนมยิทธิจับพระนิพพาน
เปนอารมณพุงไปนิพพานเลย ไปนิพพานนี่ดีนะ คือวาหมอไปทําฟนฉัน
ทั้งหมดนี่ ๒๘ ครั้ง ขูดบาง เจาะบางอะไรบางนะ ฉันกลัวปวดกลัวเสียว
ฉันก็เปดไปนิพพาน หมอตองเรียกเวลาเลิก
ทําไมครับ หลวงพอ?
ไมรูสึก เพลิน คราวหนึ่งเมื่อรูสึกจะเสียว พอเริ่มเสียวนิด ฉันก็เปดไปเลย
หมอก็ทําไปตั้งแต ๒ โมงครึ่งเชา ถึง ๕ โมง ๑๕ นาที หมอเรียกฉัน
รูสึกตัว ถามหมอเสร็จแลวหรือ หมอถามวาเจ็บไหม พอแกถามวาเจ็บ
ไหม ทีนี้ไปเลย (หัวเราะ) ความจริงยังไมเจ็บนะ ก็เลยคิดวานากลัวมันจะ
เจ็บจะเสียว ใชไหม... เขาถามวาเจ็บไหม เสียวไหม หลวงพอ? ฉันก็ไม
พูด ไปเลย
จะผาตัดหรือจะทําอะไร เราจูดไปเลย นี่
นึกถึงนิพพานไวเปนอารมณ ถาบังเอิญมันตายเวลานั้น ก็ไปนิพพานเลย

ทําสมาธิชอบโกรธ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกทําสมาธิทีไร กิเลสตัวหนึ่งที่ลูก
แกไมได คืออารมณโกรธ เวลาปรกติกอนนั่งสบาย หัวเราะราเริง พอเขา
นั่งสมาธิทีไร เดี๋ยวไอโนน เดี๋ยวไอนี่มารบกวน โดยสถานที่นั้นก็เงียสนิท
ทีนี้กอนจะนั่งจะตั้งจิตอธิษฐานวาอยางไร
เวลาทํากรรมฐานจึงจะไมมี
อารมณโกรธเจาคะ?
เอาอยางนี้ซิ ไมโกรธหนอ ๆ ๆ (หัวเราะ)
หายไหมครับ
อาจจะไมหาย ก็ทําใจสบาย คิดวาเปนเรื่องธรรมดาเสียงที่อื่นจะเขามาก็
เปนเรื่องของเขา เพราะเสียงนี้เราไมตองการ สิ่งที่เราตองการคือคํา
ภาวนากับรูลบมหายใจเขาออกเทานี้ก็พอแลว

ชอบถูกนินทา
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอเจาขา
ลูกมีเวรมีกรรมอะไรก็แกไมนาย
ทําบุญ
สงเคราะหอนุเคราะหคนอื่นทีไร ทีแรกเขาก็ยกยอปอปนดี พอลับหลังก็
นินทาแหลกเลย ในลักษณะอยางนี้ทําใหลูกมีอารมณขุนหมอง จิตเศรา
หมองเปนประจํา ขอกรรมฐานของหลวงพอชวยแนะนําอารมณประเภทนี้
ดวยเถิดเจาคะ?
แกอารมณเรอะ ฉันคิดวาแกอาการ
อารมณกับอาการไมเหมือนกันหรือครับ?
ไมเหมือน... อาการคือถูกนินทา อารมณก็ขุนมัวอาการอยางนี้นะฉันเจอ
เปนปรกติ พระเจาอยูหัวทานเคยตรัส สมัยกอนเคยไปเฝาทานนะ ทานก็
เลาเรื่องคนนินทาทานใหทราบ ทานเลาหลายเรื่อง มาตอนหลังทานบอก
วา เมื่อกอนนี้เขาหาวาผมฆาพี่ แตเดี๋ยวนี้เขาหาวาผมฆาพอตา เขาลือ
บอกวา พอตาผมเปนไข เอาเหลากรอกปากแลวพาวิ่งตายไปเลย
ก็เลยบอกวา พระองคแบบไหน อาตมาก็แบบนั้นแหละ ใหเขาเขาก็ดา
ไมใหเขาเขาก็ดา แตเราใหเปนการตัดกิเลสของเราเปนของธรรมดา ทาน
ถามหลวงพอคิดยังไงครับ เลยบอกวาใชคาถาบทหนึ่งวา “ชางมัน ๆ”

ผูถาม
หลวงพอ

และถามวาพระองคละ ผมคิดวา “เรื่อย ๆ ครับ” คือวาของอยางนี้เปน
ธรรมดา แตวา เราทําดีก็แลวกัน
โอ นี่แสดงวา พระทัยของพระองคนี่ปลงตกเหมือนกันนะ
ทานเกงมาก เรื่องปลงนี่เกงมาก สมาธิก็เกงจัด การเขาฌานออกฌานก็
เกงมาก และใชกําลังใจไดดวยนะ ทานเปนอัจฉริยะทุกอยาง ถาไมคุยกับ
ทานจะไมรูเรื่อง เรื่องธรรมะนี้ละเอียดลออมาก ทั้ง ๆ ที่มีเวลานอยนะ แต
วาละเอียดลออมาก

ชวยเขาแตถูกดา
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกเองก็ไมรูวาจะมีกรรมเกากรรม
ใหมเปนประการใด คือวาลูกเปนคนมีเมตตา ชอบชวยเหลือเผื่อแผคน
บานใกลเรือนเคียง และคนเดือดรอนทั่วไปเสมอ ติดใจอยูนิดหนึ่งก็คือวา
ทุกคนที่ไดรับการชวยเหลือไปแลวนรี้
เขาไมเคยรูบุญคุณของลูกเลย
เขากลับมาเยาะเยย “เอ็งมันโง เสือกชวยขา” ลูกก็มานึกถึงหลวงพอวา
วิธีทําบุญใหเขานึกถึงบุญคุณของเรานี้ จะทําแบบไหนเจาคะ?
ความจริงโรคเดียวกับฉันนะ ก็ถูกดามาเรื่อย ๆ
โอ หลวงพอเปนเหมือนกันหรือครับ?
สมัยกอนหนัก หนักมาก ในเมื่อเราเปนโรคเดียวกันรักษาหายนะ ใหถือวา
เปนเรื่องธรรมดา ทําบุญใหถือวาทําบุญ ถาทวงคุณอานิสงสมน
ั ต่ํา เราถือ
วาเราใหไป เราสงเคราะหเพื่อเปนทานใชไหม ปลอยไปเลย ถาเขา
อกตัญู ไมรูคุณมาสองเราแบบนั้น เขาลงนรกเปนเรื่องเของเขา อยาไป
ยุงกับเขา
โอ ขนาดหลวงพอยังเปนเลยนะ
พระพุทธเจายังเปน โดนเทวทัตลอเห็นไหมละ

โกรธแลวถึงมีสติ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกเปนคนนิสัยไมดีนิดเดียว คือเปนคนที่โกรธแลวจะมี
สติในภายหลัง ทีนี้ก็อยากจะเรียนถามหลวงพอวา ควรจะทําอยางไร จึง
จะมีสติกอนที่เราจะโกรธเจาคะ?
เอาอยางนี้ซิ พอลุกมาตอนเขาก็ตะโกน “สติโวย...มาพรอมกันโวย” “สติ
โวย...มาบริบูรณโวย” “สติโวย...มาทั้งหมดโวย” รองอยางนี้ทุกวันเลย
สติไมไปไหนนะ หัดเจริญ อานาปานุสสติ ซิ

ชอบอาฆาตพยาบาทผูอื่น
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกมีกิเลสที่เลวรายอยูหนึ่งตัว กลาวคือ ความเคียดแคน
อาฆาต พยาบาทจองเวรกับผูอื่นทั้ง ๆ ที่เมตตาก็แผแลว เทปหลวงพอก็
ฟงแลว หนังสือหลวงพอก็อานแลว สมาธิก็ทําแลว แตปรากฏวาแกไมตก
วันนี้อยากจะขอทีเด็ดจากหลวงพอวา จะมีทางแกไขอยางไร เพราะเกรง
วาอาฆาตเคียดแคน ตายแลวจะลงนรกเจาคะ?
ทีเด็ดก็คือวา ไปหาถ้ําไกล ๆ จะไดไมโกรธคนอื่น ถาอยางนี้เขาดีแลวนี่
เขารูวามันไมดี แสดงวาคนนี้เริ่มดีมากแลว ใชอารมณเดิมก็แลวกันนะ
คอย ๆ ลดไปนะ อยางนี้ดีมากแลว ไมใชไมดีนะ เขารูวาเลวแสดงวาดี
ขึ้นนะ ที่พระพุทธเจาทรงบอกวา “บุคคลรูต
 ัววาเปนพาล ทานบอกวา
บุคคลนัน
้ คือบัณฑิต” ทีนี้คนที่เขาคิดวาอารมณนี้มันเลว แตความจริงที่
รูวาเลวนะ ตองเปนคนดีแลว ถาไมดีไมรูวาเลว

และประการที่ ๒ ถารูวาเลวแลว ไมกลาเปดเผย ยังลงอยูนี่เขาเปดเผย
ตัวเองก็ตองถือวาดีมาก คอย ๆ ทําก็แลวกันจะหายไปเอง

ชอบทะเลาะกัน
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาพระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกมีเรื่องจะขอ
คําแนะนําจากหลวงพอ
คือวาที่บาน
ของลูกครอบครัวไมรูเปนยังไง
ทะเลาะวิวาทเสียดดา มีอันจะตองเดือดรอนกันอยูเสมอ
ดี ๆ ๆ ๆ
อะไรครับ หลวงพอ แกดากันทะเลาะกัน
ออกกําลังกาย ใชปญญาบารมี (หัวเราะ) เอะ ดาแบบไหนจะดีนะ ใช
ปญญาเรื่อย ๆ นี่ละ โลกธรรม
เขาบอกวา แมก็ศาสนาหนึ่ง ลูกก็ศาสนาหนึ่ง คือในบานมีทั้ง ๓ ศาสนา
มีพุทธ มีคริสต มีอส
ิ ลาม แตที่รายที่สด
ุ ก็คือวา ศาสนาอิส...นะ ชอบรังแก
พุท และชอบวาพระพุทธรูป ดิฉันก็โกรธก็บอก “นี่ของใครของมันซิวะ”
เออ...เขาถูกตองนะ
วะ...นี่ถูกตองหรือครับ?
ถูกตอง วะ...นี่แปลวาหนักแนนนะ
ก็เลยเปนอันเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้ ที่จะกราบเรียนถามโดยสรุปก็
คือวา ลูกควรจะทําอารมณจิตแบบไหน ที่สามรถจะตานอารมณที่มายั่ว
เยา หรือยุแหย ทําใหลูกเดือดรอนไดเจาคะ?
ถือวาเปนกฎธรรมดาของชาวโลก
ชาวโลกถาเกิดมาแลวตองถูกนินทา
วันนี้แนะนําวา นัตถิ โลเก อนินทโต คนที่ไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก นี่
พระพุทธเจาพระพุทธรูปแทนะ ทานเปนอิฐเปนปูน พูดไมไดยังถูกนินทา
เลย ไดเราละ
อยางนั้นก็ใหมันนินทาใหมันดาตอไป
ถานินทาดาจริง ๆ ถาเกงจริงนะ เขาตองไมเลิก ๒๔ ชั่วโมง ไมกินขาว
ไมกินปลา ดาเรื่อย...นินทาเรื่อย
แมแตจะปวดทองขี้ปวดทองเยี่ยว
ไมเลิก ไมไปขี้ดวย
ไหวหรือครับ...หลวงพอ?
ก็นั่นซิ เดี๋ยวแพเราเองแหละ เราเฉยไวก็หมดเรื่องกันนะ
ใชตําราหลวงพอ
ใช ๆ ๆ ชางมัน ๆ ๆ

ทุกขเรื่องสามี
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอเจาขา สามีของลูกไมคอยอยูกับรองกับรอยอีเหละเขะขะ แบบ
สิบแปดมงกุฎ มีเพื่อนเขาแนะนําวาใหไปหาหมอแขก เขาสามารถจะทําผู
จิตผูกใจใหแนนปกเลยเจาคะ
ลูกเกรงวาถาทําไปแลวจะเกิดบาปเกิด
โทษ ลูกคิดไปอยางนั้น คือลูกเกรงวามโนมยิทธิของลูกจะเสื่อมหาย
ฉะนั้นลูกมาพึ่งบารมทีหลวงพอดีกวา วิธีที่จะยึดจิตของผัวโดยธรรม วิธี
นั้นขอหลวงพอชวยแนะนําสักครั้งเถิดเจาคะ
มีอยางเดียว ยิ้มตลอดเวลา นี่ชนะจริง ๆ นะ มาเวลาไหนก็ยิ้ม มาดึกมา
ดื่นก็ยิ้ม ยิ้มไวเถอะ ไมขาเลิก
อยางนี้ไมตองวาคาถาอะไรเลยหรือครับ?

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

คาถาวาใหมันเหนื่อย ถาหากวาเราวาคาถา ดาเขา เขาไมเขามาหรอก
เห็นไหมละนี่จริง ๆ นะ ไดผลนะ จะมาดึกมาดื่นแลวก็ตามใจ เห็นหนาก็
ยิ้มไปเถอะ พยายามยิ้มไวไมชาเกรงใจ ถายิ้มไวเรื่อย ๆ ไมหิ้ว เลิกหิ้ว
เขามีตัวอยางอยูแลว เมื่อกอนฉันเคยแนะนําวิธีนี้สมัยอยูกรุงเทพฯ หลาย
คนนะ โดยมากพวกภรรยาจะไปเลาใหฟง ใชไหม วาผัวกินเหลาเมายา
และก็เจาชู บอก “คุณกลับไปตั้งใจยิ้มอยางเดียว...อยาบน จะไปเวลา
ไหนก็เตรียมตัวไวไดเลย”
ถาเปนนักเที่ยว กอนกลับมาจากทํางาน เราซักเสื้อรีดผาเสร็จ บอกเสี้อ
ผารีดใหแลว ไมชาไมกี่วัน...คุณ ไมเกิน ๑๕ วันชักปลดจังหวะชาลง...
ไปนอย ประมาณเดือนเศษ ๆ อยูนั่นไมยาว... ไมยาก
ขนาดหลวงพออยูวัดยังรูวิธีปราบ
(หัวเราะ) ไมใชอะไร ไอทีแรกจริง ๆ นะ ฉันใชวิธีนี้ วิธียิ้มนะ แตวาตอง
เอาแปงมาใหกระปองหนึ่ง สตางค ๖ บาท ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เลม จะ
เสกให แตวาจะเสกนี่ตองเสก ๓ เดือน ใหระหวางที่กอนจะเสกนี่ ตองยิ้ม
ไวเสมอ ๆ นะ ความจริงไมเสกวางไงเฉย ๆ (หัวเราะ) พอถึง ๓ เดือนแก
ก็มาเอาใชไหม สตางคก็คืนไปบอกวา สตางคนี่ไปซื้อของใสบาตรบูชา
ครูก็ไปใชไมกี่วันบอกกลับมาชนะแลว เพราะอะไร แกเลิกหยุดกอน ๓
เดือน ใชไหม
โอ...ยังไมทันจะใชแปงเลยไดผล
ใช ๆ ๆ ทีแ
่ รกจะไมทําวิธีแบบนั้น เลยเกรงแกจะไมเชื่อ ตองทําหนอย
ตอมา สมเด็จพุฒาจารย วัดอนงค ทานเรียกไปถาม เห็นเลากันวา แก
มีคาถาเสนหหรือ (หัวเราะ) บอกครับ ผมไมมีคาถา แตมีวิธีเสนห ถามวา
ทําไง ก็เลยเลาใหฟงหัวเราะกิ๊ก ๆ บอก เออ... เขาใจหากินโวย ทํา
ตอไป... ไดผลนะ

ชอบทะเลาะกับสามี
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ

ขอเรียนรบกวนหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกไดนับถือสักการบูชาหลวง
พอมาเปนเวลานานแลว แตวาอะไร ๆ ก็ดี หมด เสียอยูอยางเดียวเจาคะ
ที่แกไมตก คือวาสามีกับดิฉันนี่ ชอบทะเลาะกันเปนประจํา ทั้ง ๆ ที่ตาง
คนตางก็อายุยางเขา ๗๐ กวาแลว
โอย... ดีมาก ๆ ออกกําลังกาย
การทะเลาะเบาะแวงนี่
ออกกําลังกายใชกําลังสมองดวย ใชความคิดปราดเปรื่อง สรรหาวาจามา
ดากัน
ทั้ง ๆ ที่ตางฝายตางก็ อายุ ๗๐ ปกวาแลว แกหึงฉันเหลือเกินเจาคะ
ขนาดมาทําบุญแกยังใหคนมาเปนเพื่อน
ลูกก็เลยคิดวาชาตินี้เปนชาติ
สุดทาย ไมอยากแตงกับมันอีกตอไปแลว ขอใหหลวงพอชวยลูกไป
นิพพานเร็ว ๆ เถิดเจาคะ
เออ... “อัตตา หิ อัตตโน นาโถ” ตนแลยอมเปนที่พึ่งของตน จะไปได
หรือไมไดตองตนทําเอง พระพุทธเจาบอกวา “อักขาตาโร ตถาคตา”
ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ไมใชนําไป บอกแลวปฏิบัติตาม ของงาย ๆ

รักพระนิพพาน
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกรักพระนิพพานมาก กอนนอนชอบ
ภาวนา “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” แตทําสมาธิไมดีเลย อยางนี้ลูกจะไป
นิพพานไดไหมคะ?
คําวา “สมาธิ” นี่มันจําเปน แตคนถามไมรูจักสมาธิ ไอตัวนึกถึงนิพพาน
มันเปนสมาธิอยูแลว “สมาธิ” เขาแปลวา “ตามนึกถึง” ถานึกถึงนิพพาน
เขาเรียก อุปสมานุสสติกรรมฐาน ทีนี้ถาการนึกถึงนิพพานอยางเดียว
เรารักนิพพานภาวนาวา “นิพพานัง ปรมัง สุขัง” บาง “นิพพานะ สุขัง”
บาง “นิพพานัง” บาง แตวาก็ตองดูอารมณใจฝกไวอีกสวนหนึ่ง คนที่จะ
ไปนิพพานไดตองไมหวงรางกาย อันนี้ตองฝกไวดวยนะ ตองฝกไววา ขึ้น
ชื่อวารางกายมันเปนทุกข สภาพของความทุกขที่เรามีความทุกขเกิดขึ้น
ทุกอยาง
1. ความหิว ถาเราไมมีรางกายมันก็ไมหิว มันหิวเพราะมีรางกาย
2. หนาวเกินไป รอนเกินไป ก็เพราะรางกาย
3. ปวยไขไมสบาย เพราะรางกาย
4. ตองมีงานหนัก ก็เพราะรางกาย
5. การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็เพราะมีรางกาย
6. ความตายมาถึง เพราะรางกาย
ก็ใชปญญาทบทวนไปวา คนระดับชัน
้ ไหนบาง ที่มีรางกาย ไมทุกข ถา
เราจะเกิดอีกกี่ชาติ ถาเรามีรางกายอยางนี้ มันก็ทุกขอยางนี้ แลวขึ้นชื่อวา
รางกายมีขันธ ๕ แบบนี้ เราจะไมมีกับมันอีกเราตองการจุดเดียวคือ
นิพพาน ทําใจแนนอนแลวภาวนาวา “นิพพานัง ปรมัง สุขงั ” ก็ได “นิ
พพานัง” ก็ได ตองคิดอยางนี้กอนแลวภาวนาคิดแลวก็ภาวนาตอไปอยาง
นี้ใชได
ถาเปนอยางนี้เวลาใกลจะตายจริง ๆ อารมณจิตที่เราพิจารณามันจะรวาม
ตัว มันจะมีความรูสึกเบื่อหนายในรางกาย และวางเฉยในรางกาย จะมี
ความรูสึกวา การตายมีความสุขกวานี้ ก็ไปนิพพาน

ผูถาม
หลวงพอ

แลวภาวนาอยางนี้ละคะ มีอยูคืนหนึ่งพิจารณาความไมเที่ยง เลยฝนวามี
คนจะมาเอาลูกไป ลูกหนีแทบแย ตื่นแลวยังมีความรูสึกวา เหมือนมีตน
จะมาเอาเราไปจริง ๆ ทําไม ภาวนาแลวเกิดเปนอยางนี้เจาคะ?
นี่แสดงวายังไปนิพพานไมไดแหง ๆ เพียงแคเขาลอง เขาทดสอบหนอย
เดียว คนจะไปนิพพานคนเขาตองทดสอบ เทวดาเขาตองทดสอบวา เรา
มีความมั่นคงพอไหมจะเอาไปหมายจะใหตาย ความจริงบุคคลที่จะเขาถึง
นิพพาน เขามีความรูสึกวา ถารางกายตายเมื่อไร เขามีความสุข เขาไมได
หวงรางกายนะ มันตางกันเยอะ

พิจารณาเกิดดับ
ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกชื่อ พรรัตน โชคจิตสัมพันธ อยู
ประเทศออสเตรเลีย หลวงพอเจาขาลูกอยูไกลมาก แตก็มีโอกาสไดอาน
หนังสือ ธัมมวิโมกขเปนประจํา ก็มีความสงสัยอยากจะใครเรียนถามขาม
ทวีปมาดังตอไปนี้ ขอที่ ๑.การพิจารณาการเดดับนั้น เขาพิจารณากัน
แบบไหน ขอหลวงพอไดโปรดแนะนําดวยเถิดเจาคะ?

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

เอะ นี่พูดไปเขาจะไดยินหรือเปลา นี่ฉันตอบไปนี้เขาคงไมไดยินละมั้ง
พิจารณาเกิดดับเหรอ พิจารณาแบบไหนดีละ เอาอยางนี้ก็แลวกัน เราเกิด
มาแลวมันเหลือแตเวลาดับ ใหดูคนอื่นดูสัตวอื่นวา เขาเกิดมาแลวในที่สุด
เขาก็ตาย
เราก็มีสภาพเชนเดียวกัน
เมื่อเกิดมาแลว
ไมชาก็ตาย
เหมือนกันดูแคนี้ก็แลวกัน ไปดูตามตําราดูไมเห็นหรอก ตองดูแบบนี้นะ
เวลาปฏิบัติจริง เขาดูกันแบบนี้ ไมใชตามตํารา
ขอที่ ๒.วิธพ
ี จ
ิ ารณารางกายใหเห็นวา เปนที่นารังเกียจปฏิกูลนั้น จะองใช
ปญญาและอารมณแบบไหนเจาคะ?
ไมตองใชมาก สักเกตขาว อาหารที่กิน เลือกแลวเลือกอีกใชไหม.. พอ
เปนกากไหลออกมาดูไมไดแลวเปนขี้ นี่อยูในรางกาย ฉะนั้น ของใน
รางกายทั้งหมด มันเต็มไปดวยของสกปรก ไมใชของดี อยางเลือดที่เรา
ตองการใหมีเลือดมาก ๆ ใชไหม แตวาพอเลือดไหลออกมาแลว เราก็
รังเกียจเลือดใชไหม แลวก็สําหรับในปากน้ําลายมีอยูเราอมได พอบวน
มาเราแตะตองไมได แสดงวาขางในรางกายไมมีอะไรดี มีแตสกปรก
อยางเดียวเทนั้นไมยาก
ออ แคนี้เอง แตฝรั่งนี่แปลกจริง ๆ มันดูด กันไดนะ ไมปฏิกูล นาเกลียด
คนไทยเขาก็มีดุดนะ หนังสือพิมพลงบอย ๆ

อาหาเรปฏิกูลสัญญา
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกมีความถนัดและพิจารณาอาหาเร
ปฏิกูลสัญญาเปนประจํา
กอนทานอาหารทุกครั้งตองพิจารณาเสียกอน
แลวจึงคอยรับประทาน ตอนพิจารณาก็เห็นเปนซากสกปรก เลอะเทอะ
สะอิดสะเอียนมาก พาลทําใหกินไมไดผายผอมลงทุกวัน ๆ จึง ใครถาม
หลวงพอวา
วิธีพจ
ิ ารณาฉบับของหลวงพอ
บริโภคไดโดยไม
สะอิดสะเอียนนั้นหลวงพอพิจารณาแบบไหนเจาคะ?
พิจารณาเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญาแลวนะ ตอไปฉันก็ภาวนา “กินหนอ ๆ”
มันเลอะเทอะ กูก็กินมึง กูจะกินเสียอยาง คือการพิจารณาเปนอาหาเร
ปฏิกูลสัญญา คือของทุกอยางเกิดจากของสกปรก มีไกสกปรก อาหาร
ของสัตวก็สกปรก รางกายของสัตวก็สกปรก แตวาสิ่งสกปรกทั้งหลาย
เหลานั้น รางกายของเราก็สกปรก เมือ
่ ของสกปรกกับสกปรกอยูดวยกันก็
ชางมันปะไรถืออุเบกขา กินดะเลย คือวาอยาเห็นเฉพาะเวลานั้นซิ เวลา
นั้นเขาพิจารณาใหเห็น ใหเกิดเปนนิพพิทาญาณ
นิพพิทาญาณ หมายถึงความเบื่อหนาย เห็นรางกายสกปรก หลังจาก
นั้นตองใชพิจารณาแบบนั้น ตองใช สังขารุเปกขาญาณ เขาควบคุม
อารมณใจวางเฉย มันสกปรกแลวก็ไมเปนไร เราเกิดมาแลว ก็ตองพบกับ
ความสกปรก ตอไปชิตหนาความสกปรกจะไมมีกับเราอีก เราตายเราจะ
ไปนิพพานคิดอยางนั้น

พิจารณารางกายเปนปฏิกูล
ผูถาม

หลวงพอเจาขา เวลาหลวงพอเทศนาที่ซอยสายลมเกี่ยวกับเรื่องวิปสสนา
พิจารณารางกายเต็มไปดวยความทุกข นาเกลียด ปฏิกูลเยอะแยะ เห็น
ตามภาพชัดเลยนาเบื่อหนายจริง ๆ เจาคะ แตอีตอนกลับไปถึงบานพบ
พอของลูกทีไรอารมณวิปส
 สนากรรมฐานหายไปหมดทุกที จนกระทั่งพบ
หลวงพอใหม หรือฟงเทป อารมณนั้นจึงฟนคืนขึ้นมา ลูกอยากจะเรียน

หลวงพอ

ถามหลวงพอวา วิธีที่จะทรงอารมณวิปสสนา พิจารณารางกายใหตลอด
รอดฝงนี้ ลูกควรจะทําอยางไรเจาทะ?
ความจริงเขาก็ทําถูกแลวนะ อยาไปทําใหม เวลาวางจากพอไอหนูก็
พิจารณา เจอะพอไอหนูก็มีเตตาบารมี เมตตา กรุณา สงสาร อันนี้ความ
จริงทําถูกไมใชไมถูก เพราะอารมณเรายังไมถึงอนาคามีใชไหม... เพียง
แคพิจารณารางกายชั่วเวลาวางเดี๋ยวเดียว
จุดนี้จะเปนจุดสําคัญตอน
กอนที่เราจะตาย เพราะกอนที่เราจะตายปบ อาศัยอารมณจต
ิ ที่เคยคิดถึง
นพพานใชไหม... ถือวารางกายไมดี มันปวยขนาดนั้น จะคิดวารางกายนี่
มันไมดี มองไปเห็นรางกายโสโครก
ถามีความรูสก
ึ แคโสโครก มันจะเกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหนาย ตอน
นั้นเปนอนาคามี ถามีความคิดวา เราไมตองการรางกายนี้อีก จะเปน
อรหันต เปนสังขารุเปกขาญาณ ไมยากนี่สําคัญมาก ตัวอยางบุคคลมี
ความรูสึกนิดหนอย ก็ไดแก พระจุลปนถก เรื่องยอ ๆ เปนอยางนี้
พระจุลปนถกพระพุทธเจาบอกวา
ในสมัยดึกดําบรรพ
ทานเคยเปน
พระมหากษัตริย วันหนึ่งออกเลียพระนคร เลียพระนครมันก็รอนใชไหม...
ปรากฏวาเหงื่อไหล
ทานก็นําผาเช็ดหนาที่มีสีขาวมาเช็ดเหงื่อ
ผาก็
สกปรกก็มองดูคิดวา รางกายมันสกปรกขนาดนี้เชียวหรือ แลวเขาคิด
เทานั้นไมไดคิดอีกนะ

ผูถาม
หลวงพอ

ตอมาอีกหลายชาติ มาพบองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ คือพระพุทธเจา
พระพุทธเจาทรงสงผาขาวให คลึงไปคลึงมาเปนอรหันตเลย และอันนี้มัน
เปนเรื่องใหญมาก แมจะใชไดเวลาเล็กนอยอยาคิดวามันเบานะ หนักมาก
อานิสงสหนักมาก และก็เปนเชื้อสายใหบรรลุมรรคผลดวยเหตุอันนี้ นี่เขา
ทําถูกแลว
อยางนี้ก็ตองรักษาอารมณจิตตอไป
ถูกแลว...ใช ๆ กลับไปบานก็มีเมตตา มีกรุณา สองอยางอยาทิ้ง ไมได...
ทิ้งแตกกัน

อยากตัดกามารมณ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอเจาขา ลูกอยูตลิ่งชัน ลูกเปนวัยสะรุนอายุ ๑๗ ป ที่เดือดรอนอยู
ก็คือวา ไอเรื่องอารมณทางเพศ ลูกพยายามเอาอสุภกรรมฐาน กับกายค
ตานุสสติของหลวงพอ
ไปตัดเพื่อใหมันเด็ดขาด
แตมันก็ไดชั่วครั้ง
ชั่วคราว พอไปเจอหนุมเจอพวกเขามันก็คึกอีก ก็ไมทราบวาจะทํายังไง
ลูกกลุมใจเหลือเกิน ขอบารมีหลวงพอชวยตัดกามารมณ ของลูกสักครั้ง
เถิดเจาคะ
(หัวเราะ) โอ นี่ยุงแลว จะลุกไมคอยจะไหวเลย เอาอยางนี้ซิ เพื่อความ
สะดวก...แตงงานเสียเลยนะ
อยางนี้คลายเครียดแนนะ
(หัวเราะ) ใช ๆ ๆ ก็คลายเครียด ก็เจริญกรรมฐานตอไป อยาง นาง
วิสาขา ไงละ นางวิสาขาทานเปนพระโสดาบันตั้งแตอายุ ๗ ป อายุ ๑๖
ปก็มาแตงงาน ไอหนูนี่เกินไปปหนึ่งแลว
แลวยังมีลูกมีเตาเปนระนาว
แค ๒๐ คน
โอโฮ นี่เปนพระโสดาบัน เขายังคลายเครียดได

หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

(หัวเราะ) ใช ๆ ๆ เรื่องอยางนี้มันตัดกันไมออก ตองเปนพระอนาคามี ถา
ยังไมถึงอนาคามี คือพระโสดาบัน กับสกิทาคามีนี่ ยังตองแตงงานอยู
เวลาเครียดขึ้นมาก เราก็คลายเครียดเสีย จิตก็เปนฌาน (หัวเราะ) จิตเปน
ฌานงาย ใชไหม
ถาจะใหตัดจริง ๆ ถาจะไมแตงาน ก็ตองเปนอะไร พระอนาคามี?
ใช ๆ ๆ คอย ๆ เปนนะ

ปลงขันธ ๕ ตอน (จุด ๆ ๆ)
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกพิจารณาธรรมะเปนสวนใหญ มองเห็นชีวิตเนาเปอย
นาเบื่อหนายมีแตความทุกข ไมชาก็ตองตาย เหมือนทอนไมอันไรคา
อารมณอยางนี้จะปรากฏประหลาด คือจะปรากฏเฉพาะเวลา ๓ ทุม คือ
เปนเวลาที่ (จุด ๆ ๆ) เมื่อเปนเชนนี้
(หัวเราะ) เดี๋ยว ๆ ๆ จุดอะไร
ผมรูแลว...หลวงพอคงไมรูซิอยูวัด (หัวเราะ)
ฉันไมรูจุดอะไรกัน (หัวเราะ) เขาปลงขันธ ๕ ไดดีนะ
นี่เขาสารภาพดีนะ
ตรงไปตรงมา ดีมาก...เปนสัจจธรรม
จนกระทั่งบางครั้งสามีโมโหถึงดับดา อีระยํา ตอนอื่นไมไปปลง เสือมา
ปลงตอนจุด ๆ ๆ เดี๋ยวนี้ลูกสบายใจไดแลว เวลาที่ปญหาเกิดขึ้น (จุด ๆ
ๆ) ลูกก็เรียกหลวงพอชวยทุกครั้ง
(หัวเราะ)
ปูโธถัง ปลงสังขารไมดูเวล่ําเวลา ไมดูอยางยกทรงเปนตัวอยาง
ใชได...เวลานั้นจิตใจเปนเอกัคคตารมณ เปนอารมณเดียว เปนฌาน ขอ
บารมีไดงาย
เอะ ตอนขอบารมีหลวงพอ หลวงพอเปนพระสงฆจะไปจุด ๆ ๆ ไมไดนะ
ไมถูกเรื่องถูกราวเหมือนกัน
ไมใช ไมเปนพยานเขา (หัวเราะ) นี่หัวเราะเจ็บทองเลย

วิธีฝกใจใหเขมแข็ง
ผูถาม

หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ไมรูวาเปนเวรกรรมอะไร เกิดมาในชาตินี้รูสึกวา ไมมี
ความเขมแข็งในดวงจิตเลย ใชคาถาก็ไมแข็ง มาทําบุญกับหลวงพอก็ไม
เขม เมื่อเปนเชนนี้ก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพอวา วิธีฝกใหจิตใจ
เขมแข็งเพื่อพระนิพพานชานินี้ ลูกควรจะฝกดวยวิธีไหน?
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ใชเบาหลอมเหล็ก คนเหลวแลวก็กินตอไปใจจะ
แข็ง รางกายก็แข็ง กินเหล็กได เขมแข็งไงละ เนื้อเหล็กกินไมไหวนะ กิน
ขี้เหล็กกอน...(หัวเราะ) เอาอยางนี้ซิคอย ๆ นะ คอย ๆ คิด ใชเวลานอย
ๆ เราทําอารมณทําสมาธิใชไหม ใชเวลานิดหนอย ๑-๑๐ เราก็เลิก แคนี้
พอใชได ไมชาก็ชิน

นิสัยไมดี
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง คือวาลูกมีนิสัยไมดีอยูอยางหนึ่ง คือ
วาตนดีกลางกับปลายคด
ดีมาก
ดีอีกแลว ปญหาทุกอยางมาหาหลวงพอนี่
ดีหมด...อยางเทวทัตไง ตนดีปลายคด

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

นี่เขาเรียก “ดีหมด” นะครับ หรือวา “หมดดี”
หมดดี
เขาวามาอยางนี้ คือเวลาฟงหลวงพอเทศนใหม ๆ มันปติ เอาจริงเอาจัง
ปฏิบัติคร่ําเครงนั่งหูดับตับไหมเลย แตพอหลวงพอกลับไปแลวซิคะ จิต
มันเลวระยําคิดจะทําโนน คําความชั่วตาง ๆ นานา อารมณอยางนี้ ลูกแก
ไมตกเลยเจาคะ ขอบารมีหลวงพอโปรดชวยความสวางกระจางใจสักครั้ง
เถิดเจาคะ
ก็ดีแลวนี่
ดีอีกแลว ผิด...เลว...ก็ดี
อาว...ทําไมเลา ก็เวลาฟงเทศนจิตเขาดี ทําไมจําวา เขาไมดีละ
นี่เขากลาวหมายถึง ตอนที่หลวงพอกลับไปแลวจิตไมดีครับ
ก็ชางมัน...เราก็มาดีใหม แตเวลาจะตายความดีอาจเขาถึงตัวไดนะ ถามัน
จะตายธรรมดาของคนมันเปนอยางนั้นแหละ จะใหดีทุกวันเปนไปไมได
หรอก ตองดีบางชั่วบาง ทําความดีคราวละนอย ๆ ทําบอย ๆ ก็เต็ม
เหมือนน้ําฝนตกทีละหยาด ๆ สามารถทําใหภาชนะเต็มไดใชไหม...
อยางนี้ที่หลวงพอมามีปติ ไอปติเปนตัวสําคัญมาก เปนมหากุศล และจง
อยาลืมวาเวลาจะตายนะมันจะชวย ปตินี่จะชวย เมื่อปติชวยเขาสนองใจ
ปบเห็นภาพพระทันที นี่ตายแบบนี้ลงนรกไมได
เอาอยางนี้ก็แลวกัน แกตัวใหม กอนจะหลับภาวนา “พุทโธ” ๓ ครั้งตื่น
ขั้นกอนจะลุกขึ้นภาวนา “พุทโธ” ๓ ครั้ง แคนี้พอแลวเอาแคฉันเมื่อเปน
เด็ก ฉันเมื่อเปนเด็กแมบังคับแคนี้ กอนจะหลับ หัวถึงหมอนปบภาวนาพุท
โธ ตองวาดัง ๆ นะ ใหทา นไดยิน พอตื่นขึ้นปบ “พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ”
แลวก็ไป เราก็วาตามประสาเด็ก
ที่วาเมื่อกี้หลวงพอกลับไปแลวชั่ว ความจริงเขายังไมชั่วหรอกบางวันเขา
ก็ภาวนา บางวันเขาก็ไหวพระ ยังไมชั่ว ยังนึกถึงหลวงพอยู ถาทางที่ดี
นะ ควรจะรับหนี้จากหลวงพอไปเสียบาง จะไดนึกถึงหลวงพอทุกวัน ๆ
ใชไหม (หัวเราะ)

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

เรียกวาถารับหนี้จากหลวงพอไปไดไอเรื่องอะไร ๆ
ก็นึกถึงหลวงพอทุกวันไง...เปนสังฆานุสสติ ตายแลวไปสวรรคทันที
ออ การนึกถึงวาจะชวยใชหนี้หลวงพอ เปนสังฆานุสสติ
ใช เปนการชวยสงฆ นึกถึงพระสงฆไงเลา สังฆานุสสติ แปลวา นึกถึง
พระสงฆ
นี่ถาเกิดนึกอะไรไมได จับนึกถึงกลองยานัตถุหลวงพอ เปาปูด ๆ ๆ เห็น
กลองยานัตถุ นึกถึงกลองยานัตถุอยานี้ ตายแลวไปไหนครับ?
ตายแลวไปเกิดเปนกลอง (หัวเราะ) อันนี้ก็เปนสังฆานุสสติเหมือนกัน
เพราะกลองยานัตถุของหลวงพอ อยาลืมวาลงคําหลวงพอ หลวงพอเปน
พระสงฆใชไหม?
เรียกวาอะไรแลวแต เกี่ยวกับหลวงพอนี่เปน
เกี่ยวกับหลวงพอ
หรือพระองคใดองคหนึ่งก็ตาม...เหมือนกัน
เปน
สังฆานุสสติเหมือนกัน ถาเกี่ยวกับพระพุทธรูปองคใดองคหนึ่งเปนพุทธา
นุสสติ เกี่ยวกับการสวดมนตหรือฟงเทศนเปนธัมมานุสสติ
นั่งสมาธินิดหนอย ๆ ก็เปนธัมมานุสสติ
อยาลืม นิดหนอยนี่ มีความสําคัญมาก มันสะสมตัวเอง ที่พระพุทธเจา
ทรงตรัสวา แมทําบุญคราวละเล็กคราวละนอย แตทําบอย ๆ มันก็สามารถ
ทําบารมีใหเต็มไดเหมือนน้ําฝนที่ตกทีละหยาด ๆ สามารถทําภาชนะให

ผูถาม
หลวงพอ

เต็มได เห็นไหมด...ไดนเี่ วลาหลวงพอมาปติดีมาก ก็ไหลไปบางไหลมา
บาง ไมไดเสียทุกวัน ฉันรูนะที่พูดมานะโกหก เขาไมเสียทั้งวันหรอก เขา
เสียบางไมเสียบางเทานั้นเอง เฉพาะเวลาบางเวลา
โอะ! หลวงพอรูเสียดวย เปนอันวาก็เปนคนดีคนหนึ่ง
ฉันขอแชงคนนี้ไว ตายแลวหามเกิดเปนมนุษย ไปสวรรค เปนเทวดา เปน
นางฟาไป

ทอแททําความดี
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกอยากจะทําความเพียรเพื่อทําความดี แตบางครั้งก็มี
อารมณทอแทจะทําอยางไรดีคะ?
ถาทอแทตอความเพียรก็แสดงวาขี้เกียจ
คนที่มีความเพียรคือคนขยัน
ความเพียร เพียรตอสูกับความชั่ว เพื่อหวังใหมีผลในความดี เปนเรื่อง
ธรรมดาของคน ไอการตอสูความขยันหมั่นเพียร มันจะมีทุกเวลาไมไดนะ
ในบางครั้งกรรมที่เปนอกุศลเดิม มันเขามาครอบงําจิต เวลานั้นจะตัด
ความดีของเราใหรูสึกทอแทไมกลาตอสู...เบื่อ! พอกุศลเขามาสนองปบ
กุศลเตะไอนั่นออกไปนี่ขยันแลวสรางความดี ตองเปนอยางนั้นเหมือนกัน
ทุกคน หนักเขาๆ กุศลมีกาํ ลังแรงก็เตะไดนั่นกระเด็นออกไป
พอถึงพระโสดาบันปบ อกุศลยังเขามาได แตเขาก็เขาแรงไมได ถาถึง
พระโสดาบันอกุศลเขาแรงไมได มันจะสรางความขุนมัวบาง แตจะถึงทํา
บาปไมได คําวา “ขุนมัว” อาจจะตองโกรธ ใชไหม...พระโสดาบันยังมี
โกรธ พระโสดาบันยังมีความรักในระหวางเพศ พระโสดาบันยังมีความ
อยากร่ํารวย แตเรื่องละเมิดศีลไมมี แตมีอารมณที่แจมใสจริง ๆ คือพระ
อรหันต ถายังไมถึงพระอรหันตเพียงใด ก็ยังเตะกันใหม แตวา เตะเบา ๆ

พระอรหันตไมโกรธ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอไดพูดไววา พระอรหันตมีอารมณโกรธ แตดับอารมณไดฉับพลัน
ฉันสงสัย...ฉันเขียนผิดหรือคนอานจําผิด
อารมณโกรธ
ไมมีตั้งแต
อนาคามี แตทาทางแสดงความโกรธนะมีอยู ไมใชอารมณโกรธ ที่แสดง
แบบนั้นกลัวคนนั้นจะเสีย ก็แสดงทาวาโกรธ อยางที่พระพุทธเจาลงโทษ
พระสงฆ มีคาํ สั่งลงโทษนั่นไมใชโกรธนะ...หวังดี นี่จําผิดแลว
ถาอารมณโกรธมีและดับไดเร็วเปนพระสกิทาคามี อนาคามีนี่เขาไมมีแลว
แตถาความโกรธเกิดขึ้นจะดับไมยาก ซื้อรถดับเพลิงไว พอเริ่มโกรธปบ...
สตารทพรืด นําพนพรวด หกคะเมนเกนเก หายไปเอง นั่นไมใชอรหันตนะ
ฉันคงไมเขียนผิดละมั้ง ตองกลับไปอานใหม แตวาแสดงความโกรธนั้นมี
อยู เพราะวาจะลงโทษ คือไมลงโทษก็ยับยั้ง ไมยงั งั้นคนนั้นจะเสีย
อยางพระพุทธเจาลงโทษพระตาง ๆ อยาง
พระฉันนะ ก็เหมือนกัน
หนักมาก ที่สั่งใหพระสงฆลงพรหมทัณฑพระฉันนะ อันนี้เรื่องใหญมา
เชียว ไมใชพระพุทธเจาโกรธ แตตองการใหพระฉันนะดี แตในเมื่อ
พระสงฆลงพรหมทัณฑทานก็เสียใจ คิดวาตอนพระพุทธเจาอยูใคร ๆ ก็
คุยดวย พระพุทธเจานิพพานแลว จะไปหาใครก็ไมมีใครคุยดวย พระ
อรหันตก็เยอะ เพราะพระพุทธเจาสั่ง เพราะการรูตัวตอนนี้ เปนเหตุใหพระ
ฉันนะเปนพระอรหันต

เขาทําเพื่อประโยชน ไอคนถูกลงโทษใหม ๆ อาจจะนึกวาเราไมนาถูก
ลงโทษเลย ไอคนที่ทําความผิด ไมรูตัววาผิดเปนเรื่องธรรมดา

กรรมฐานกองสุดทาย
ผูถาม

หลวงพอ

อานหนังสือธัมมวิโมกข เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐานบาง แนะ
การปฏิบัติของหลวงพอบาง มีอยูตอนหนึ่งที่หลวงพอชอบพูดอยูบอย ๆ
เสมอวา ถายังไง ๆ ฉันก็ไมทิ้งกรรมฐานกองสุดทาย ฉันชอบกรรมฐาน
กองสุดทายเปนอยางมาก อยากเรียนถามวา กรรมฐานกองสุดทายที่
หลวงพอใชหลวงพอนึกเปนแรจําวัน คืออะไรเจาคะ?
กองสุดทาย
คือ
สังขารุเปกขาญาณ
เปนกองสุดทายใน
พระพุทธศาสนา

บรรลุอรหันตในที่นั่งเดียว
ผูถาม

หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกไดอานหนังสือ ธัมมวิโมกขฉบับ
หนึ่งบอกวา นักปฏิบัติที่ปฏิบัติถึงได พระโสดาบันแลว ไมตองลุกขึ้น ให
ตีตั๋วรวดเปนพระอรหันตไปในที่นั่งนั้นไดเลย ลูกอยากใหหลวงพออธิบาย
พรอมทั้งแสดงวิธีปฏิบัติเรื่องนี้ พอเปนไตเติ้ลใหลูกดูหนอยเจาคะ?
มีไตเติ้ลดวยนะ ไอไตเติ้ลมันแปลวายังไง ไตไมดีหรือไง...(หัวเราะ) เอา
อยางนี้ก็แลวกัน ที่พูดอยางนั้นละนะ พูดตามวิสุทธิมรรค ทานพระพุทธ
โฆษาจารย ทานรจนาวิสุทธิมรรคเปนพระอรหันต องคนั้นนะทานเจจียน
ไววา ถาบุคคลผูใดเจริญพระกรรมฐานในที่นั่งใดไดพระโสดาบัน ไมตอง
ลุกจากที่ทําใหถึงพระอรหัตเลย และวิธีปฏิบัติจริง ๆ เขาปฏิบต
ั ิกันตามนี้
นะ ถาถึงพระโสดาบันแลว เขาไมมุงสกิทา อนาคา เขาตีตั๋วเขาอรหันต
ไปเลย
วิธีการตีตั๋วอรหันตเปนอยางนี้พอถึงพระโสดาบันเสร็จใหจับ อวิชชา ตัว
สุดทาย พิจารณาตามความเปนจริงวา มนุษยโลกทั้งโลกมันเต็มไปดวย
ความทุกข เทวโลกกับพรหมโลก มันมีความสุขจริงแตสุขไมนาน ถาหมด
บุญวาสนาบารมีก็กลับมาเกิดใหม มีทุกขใหม งั้นเราไมตองการในที่นี้ เรา
ตองการจุดเดียวคือนิพพาน เทานั้นแหละ และอารมณกจ
็ ะทรงฌาน
อารมณทรงฌานก็จะตัดกิเลสเอง
เวลาปฏิบัติจริง เขาทําแบบนั้นกันนะ ถาตามแบบเขาตองวากัน พระโสดา
สกิทา อนาคา อรหันต นี่ตามแบบ ถาเราไมพูดแบบนั้นเขาก็หาวา “นอก
แบบ”อีก เวลาปฏิบัติก็ตองวาอีกสวนหนึ่งตางหาก

ฆราวาสเปนอรหันต
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ที่วาฆราวาสสําเร็จเปนพระอรหันต
แลว
อยูนานไมไดตองนิพพานไป
ในกรณีที่สามีสําเร็จอรหันตแลว
สามารถจะบอกภรรยาไดหรือไมวา นองจา...พีส
่ ําเร็จแลว
คงจะบอกไดนะ
แลวถาภรรยาจะบอกวา เมื่อพี่เขานิพพานแลว ขอไดโปรดสงเคราะหให
นองร่ํารวย อยางนี้จะขัดกับพระนิพพานหรือเปลาคะ?

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

เจาของจดหมายกับฉันคิดผิดกัน ฉันคิดวาถาไปนิพพาน ขอฉันมีสามีใหม
ไดไหมคะ...(หัวเราะ)
เออ...ดีเหมือนกันนะ
เอาอยางนี้ซิ พระอรหันตทานยอมรับกฎของกรรมมันจะรวยหรือไมรวยอยู
ที่กฎของกรรม ถาชาติกอนทําทานไวดี กฎของกรรมแหงทาน ก็บันดาล
ใหเราร่ํารวย แตทานก็เปนเขต การใหทานแกสัตวหรือทานกับบุคคลอื่น
ทานกับบุคคลเปนคนมีศีลหรือไมมีศีล ทรงฌานสมาบัติไหม เปนพระอริย
เจาไหม แตทานที่ดีที่สุดคือ สังฆทาน เปนตนเหตุ เปนตนทาน ของหมา
เศรษฐีตรง
ฉะนั้น จักรพรรดิก็ไมไดเปน จักรเพชรก็ไมไดเปน
ได...ก็ไปรวมอยูที่นิพพานไงละ ทรัพยสินตางตาง ๆ ก็ไปรวมที่พระ
นิพพานหมด ที่นิพพานจะเห็นวา พืน
้ แผนดินก็เปนเพชร กําแพงบานก็
เปนเพชร บานทั้งหลายก็เปนเพชร เครื่องใชทั้งหมดก็เปนเพชร ตัวเองก็
เปนเพชรแถมสวมถามีก็เปนเพชร

พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกอยากจะขอวิธีบําเพ็ญบารมี ที่เวลาบรรลุอรหันตแลว
จะไดปฏิสัมภิทาญาณไดดวยนั้น
เราจะตองทําบุญประเภทไหนและ
อธิษฐานแบบไร เพื่อเวลาสําเร็จแลว จะไดปฏิสัมภิทาญาณพรอม ๆ ไป
เลยเจาคะ?
ฉันยังไมไดเลย สําคัญปฏิสัมภิทาญาณนี่ ฉันยังไมไดเลย แลวจะสอน
ใครได
ออ ตองไดกอนถึงจะสอนได
ใชซิ รออีก ๓๐ปจะบอกให...มันตองอาศัยบารมีเกา ไมใชไปเรียนใหม
คือเกาเขาเคยไดสมาบัติ ๘ มาแลว เคยไดอภิญญามาแลว อาศัยบุญ
ของสมาบัติ ๘ นี่ไดปฏิสัมภิทาญาณ ไมใชมาสรางกันสงเดช
ตองบุญเกาตามมา
ใช ๆ ๆ
งั้นก็แสดงวา มโนมยิทธิที่ฝกอยูทุกวันนี้ ที่ไดกัน ปุบปบ...ตาทิพย แสดง
วาบุญเกาเขา
ใช ๆ ๆ ทดสอบไดเลย

ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง
ลูกอานธัมมวิโมกข
เมื่อเดือน
กรกฎาคม หนา ๕๔ วาดวยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ จึงสงสัย
วา คนที่จะบรรลุ ๓ อยาง อยางที่หลวงพอวานั้น สมมุติทําบุญในชาตินี้
ลวน ๆ แลวอธิษฐานวา เจาประคุณ ถาฉันเปนอรหันตเมื่อไหร ขอใหได
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ อธิษฐานอยางนี้ จะมีทางสําเร็จใน
ชาติปจจุบันไดหรือไมเจาคะ?
สําเร็จ... แตไมใชสําเร็จอรหันตหรอก สําเร็จอธิษฐาน จะไปทําทําไม ฉัน
ใหฝกมโนมยิทธินี่ดีแลว ชอบยากๆ
ความจริงแคขึ้นไปนิพพานไดนี่ ก็
เหลือแหล...ถึงจุดหมายปลายทางแลว อยากได ปฏิสัมภิทาญาณ อยาก
ไดไปทําไม ไมมีความหมายเลย แคนิพพาน...อะไร ๆ ก็แคนิพพาน
เรียกวาสบายที่สุดก็คือ...นิพพาน
ใช ๆ ๆ ไมนา จะมีคนฉลาดแบบนี้เลย

อยากไดอภิญญา
ผูถาม

หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ
ผูถาม
หลวงพอ

กราบเทานมัสการหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกอยากจะเรียนถามหลวง
พอวา การที่เราฝกมโนมยิทธิแลว โดยใชภาพพระพุทธรูปแกวใสของ
หลวงพอจับเปนกสิณ
กับใชภาพองคสมเด็จพระชินราช
จะไดผล
เหมือนกันหรือไม เพราะผมตั้งใจแลววาตอไปอนาคต ผมจะเอาอภิญญา
๖ ใหไดขอรับ
เอาแนหรือ..เอาแนนะ?
ออ...มโนมยิทธินี่ ถาพูดถึงวาจับพระพุทธรูปใส
ไดทั้งสองอยาง ... อะไรก็ได อภิญญานี่ตองไดกสิณทั้ง ๑๐ นะ อยาทํา
เตาะแตะสงเดชไป กสิณทั้ง ๑๐นี่ตองคลองทั้งหมด แลวก็เดินหนาถอย
หลังได เขาฌานสลับฌานไดยากแลวนะ เอาอยางนี้ซิ ถาฝกตองการ
อภิญญา ๖ ฝกไปนิพพานงายกวาเยอะ ดีกวาเยอะ ไมไดเกิดประโยชน
ความจริงมโนมยิทธิก็เหลือกินเหลือใชแลว
ก็แคนั้นแหละ ไดอภิญญา ๖ ก็แคนั้นแหละ ไปไดเทากัน
แตฆราวาสไดแค ๕ หรือ ๖ ก็ไดครับ
ถา ๖ ตองเปนพระอริยเจานะ อันที่ ๖ อาสวักขยญาณ ไงละ ความจริง
เอาแคเปนพระอริยะดีกวา อภิญญาเฉย ๆ จะทําอะไรกัน ไดมโนมยิทธิก็
ถมเถไปแลว
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หลวงพอขอรับ ผมสงสัยวา ผูที่เจริญอรูปฌาน หรืออรูปพรหมนั้นนะ ถา
จะตอวิปสสนาญาณ หวังมรรคผลพระนิพพานในชาตินี้ จะเปลี่ยนแปลง
หรือจะตอยางไร ขอหลวงพอโปรดแนะนําดวยเถิดขอรับ?
ไดหรือยัง...ทําไดหรือยัง?
เอา...คนเขียนทําไดหรือยัง แลวเปนไงครับ อรูปฌาน ผมยังไมรูเรื่อง
เทาไหร?
อากาสานัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ
เวสัญญานาสัญญายตนะ
วิญญาณัญจายตนะ คนที่ถามนี่ยังทําไมไดหรอก ถาไดแลวเขาไมถาม
แบบนี้ เพราะปญญามันเกิดแลว ถาตองการนิพพาน ๗ วันเทานั้นแหละ
ตองการอรหันตนะ เจริญวิปสสนาญาณใชอรูปฌานเปนพื้นฐานนะ ไมเกิน
๗ วัน เปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ
ฌานก็ดีเหมือนกันนะซิ ไดฌานก็ดีเหมือนกัน
อาว...ก็ตองถือฌานเปนพื้นฐาน จะเปนอรหันต เปนโสดา สกิทาคา
เหมือนกัน ตองมีฌานเปนพื้นฐานไมมีฌานเปนพื้นฐานไมได
บางองคเขาบอกวา สมถะไตองใช ใชวิปสสนาลวน รวดเดียวไปนิพพาน
ไดงาย เพราะสมถะก็ใชไมได
มันจะรูเรื่องเมื่อไหร ไอคนสอนนะ
โงเหมือนยกทรงนะ
โงกวายกทรงเยอะ มันแยกกันไมได ศีล สมาธิ ปญญา สมถะคือ สมาธิ
ถาไมมีสมาธิวิปสสนาญาณ มันมียังไง ปญญามียังไง สมถะคือสมาธิ
นั่นเอง ก็ตองทําพรอมกัน
สงสัยทานตัวเบอเรอ มาขาดสมาธิตัวเดียว
ไมรู...ไอหมอนั่นไมรูแน
ครับ ๆ ๆ ก็คงเปนพระอรหันตรุนใหม
รุนโนนซิ..รุนเทวทัต
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กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง กอนอื่นผมขอกลาวคําสวัสดีตอหลวง
พอดวย ที่เคยลวงเกินหลวงพอ มาเปนเวลาชานานแลว เพราะปฏิเสธ
เรื่องนิพพานที่หลวงพอสอนผมเปนลูกศิษย พระอภิธรรม มันวาง...มัน
สูญ เดี๋ยวนี้ผมรูแลวา ไมวาง...ไมสญ
ู ตามที่อาจารยมันวา (อาว...สงสัย
จะลางแคนเลยเออ...ฉุนอาจารยเกา)
ดาทั้งสองฝาย
นั่นซิ....วันนี้ที่จดหมายมา ไมมีอะไรหรอกครับ คือจะมากราบขอขมาลา
โทษ ดอกไมธูปเทียนไมมีมาผมเอาสตางคใสตูแทนแลวนะครับ
เดี๋ยว ๆ สีอะไร?
ออ...ตองดูสี การขอขมานี่ ตองมีสีหรือครับ?
ตองมีสี (หัวเราะ) ไมรูเขาดาสีไหนนี่
นี่จําไมไดก็ตองใชสี...สีมว ง
นิพพานตองสีมวง....(หัวเราะ)
แลวโดยสรุปก็คือวา ขอหลวงพอไดโปรดอโหสิกรรมใหลูกดวย ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป ลูกจะขอปฏิบัติตามแนวมโนมยิทธิทุกประการขอรับ
ไมเปนไร ไมเคยถือโทษโกรธใคร
เอะ ปรกติหลวพอไมเคยทําอะไรใครเลยหรือครับ?
เคย
อาว...เดี๋ยว ๆ ๆ เมื่อกี้บอกวาไมเคย อันนี้บอกวาเคยอีกแลว
เมื่อกี้บอกไมเคยถือโทษโกรธใคร ทําอะไรนี่เคยทํา ถาความจริงฉันโกรธ
คนนั้นโทษนอย ถาฉันไมโกรธคนนั้นโทษมาก ถาฉันโกรธ เขาดาฉันมา
ใชไหม ฉันดาเขาดวย ขึน
้ สถานีเสียเงินสองฝาย
ออ...หมายถึงคาปรับโรงพักงั้นหรือครับ?
ใช ๆ ๆ ทีนี้ถาเราไปดาคนที่เราไมควรจะดา อยางพระอริยเจานี่ ทานไม
ดาตอบ...เราซวย แลวก็ซวยกันมาเยอะแลว
ยังงี้ก็แสดงวาเขาดาเรา เราดาตอบ อยางนี้ไมดีนะ
ไมดี
ก็เปนอันวาสบายใจไดอยางหนึ่งวา หลวงพอไมเคยถือโทษใครเลยนะ
ไมแน...เมื่อกอนเอา เมื่อกอนโนนเอา
เคยโกรธเหมือนกันหรือครับ หลวงพอ?
เคย... ตอนเปนหลวงพอไมโกรธหรอก ตอนเปนหลวงพี่ซิ
เดี๋ยว...ตางกันยังไงครับ หลวงพอ...หลวงพี่นี่?
หลวงพอมันแก...หลวงพีม
่ ันหนุม
ตอนนั้นเคยมีเหมือนกันหรือครับ?
เคยมี...เหมือนชาวบานเขานี่...เหมือนกัน ยี่หอเดียวกัน
แหม...ขนาดมีบุญขนาดหลวงพอนี่ ยังมีหรือครับ?
ใครมีบุญ?
อาว...ก็หลวงพอซิ ใคร ๆ ก็เอาอะไรมาถวาย ๆ
มี...เขาถวายเปนของสงฆ เสือกไปเอาเองซิ ลงอเวจี (หัวเราะ) สังฆทาน
นี่ตัวรายกาจ มาตราเดียวอเวจีงาย ๆ คําวา “สังฆทาน” พระผูรับถือวา
ผูแทนสงฆเทานั้น เอาไปเขาสวนกลางเขา
ออ...อยางนัน
้ คนที่เขาใจผิดคือบอกวา สังฆทานตองมีตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป
เอะ ทําไม...ทําไมซอยสายลมหลวงพอรับองคเดียว อยางนี้ก็เปนปาฏิ
ปุคคลิกทานจริง ๆ
รับแทนสงฆ ในพระไตรปฎก เขาก็เขียนไว เสือกไมอานเอง
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ออ นี่ใชภาษาไทยตอบเลยหรือครับ?
ใช...คนไทยใชภาษาเจกรูเรื่องยาก
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เรื่องพระอริยเจาก็มีอยูนิดคือวา การปรามาสพระอริยเจาดวยเจตนาก็ตาม
ไมเจตนาก็ตาม โมโหดวยความตั้งใจก็ตาม อยากเรียนถามวา จะมีกรรม
มากไหมครับ?
ก็ลงนรกดวย เจตนาก็ตาม ไมเจตนาก็ตาม ลงเหมือนกัน
ไมตองสอบสวนหรือครับ?
ไมตองสอบ... สบาย ก็ไมยาก ก็ไปขอขมาตอพระพุทธเจาเสียซิ ถาไม
พบพระพุทธเจาก็พระพุทธรูป
ตองไปพบพระพุทธรูปที่วด
ั ทาซุง หรือวา
ไมจําเปน...ที่บานก็ได ใหนึกวาทานคือพระพุทธเจา เพราะพระอริยเจานี่
ขอขมาโดยตรงตัวไมมีผล อยางสมมุติยกทรงเปน “โสดาตาบัน” ใชไหม
เดี๋ยว ๆ ครับ ตามศัพทพระไตรปฎกเขาเรียก “โสดาบัน” ครับ
ไดนี่มันหนักแน “โสดาตะบัน” นี่ขั้นเอกพิชีนะ เพราะตะบันจนกรทั่งแนน
ปงไมคลายตัว สมมุติวา ยกทรงเปนพระโสดาบัน เขาไปดาไปวาเขา
นินทาเขาก็บาป ใชไหม...ไปขอโทษโดยตรงกับยกทรงนี่ไมมีผล ตอบง
ขอโทษโดยตรงกับพระพุทธเจา เพราะวาความเปนพระโสดาบัน ไมใช
เกิดจากยกทรงเกิดจากพระพุทธเจาทานสงเคราะห
แลวอยางพระโสดาบันที่บวชเปนพระ กับโสดาบันที่เปนฆราวาส ถาเรา
ปรามาสโทษจะเปนอยางไรครับ?
ครือกัน
เพราะฉะนั้นพวกเราจําไวนะ ฆราวาสที่เปนพระอริยะมีเยอะแยะ
เอาอยางนี้ก็แลวกัน พระโสดาบันไปตันแคศีล ๑.เคารพพระพุทธเจา ๒.
เคารพพระธรรม ๓.เคารพพระอริยสงฆ ๔.มีศีล ๕ บริสุทธิ์ องคพระ
โสดาบันมีแคนี้
อุยตายแลว หลวงพอนี่เทศนไมเหมือนกับโทรทัศนเดี๋ยวนี้ยังออกอากาศ
ปาว ๆ อยูนะครับ วาพระโสดาบัน ๑.สักกายทิฏฐิ ตองตัดขันธ ๕ โดย
เด็ดขาด
เอาเลื่อยที่ไหนมาตัด เดี๋ยวกอน ... พระโสดาบันถาตัดขันธ ๕ เด็ดขาด
ลองคิดดู นางวิสาขา ทานเปนพระโสดาบันตั้งแตอายุ ๗ ป ขันธ ๕ นะ
คนเดียวนะ พออายุ ๑๖ ไดอีก ๕ ขันธ...มีผัว ตอไปก็ลูกชาย ๑๐ คน มี
ผูหญิง ๑๐ คน ลูกทั้งหมด ๒๐ คน ตัดหรือไมตัด ตัดหรือตอ ... พระ
โสดาบันกับสกิทาคามี สองอยางยังแตงานได ไมแตงานก็อนาคามีขึ้นไป
เทานั้นเอง ไอเทศนอยางนั้น ทานเทศนถูกของทาน แตไมถูกตาม
พระไตรปฎก
อยางนี้ฆราวาส ที่จะเปนพระโสดาบัน แคศีล ๕ ก็
แคนั้นแหละ เขาเรีย “สัตตักขัตตุง”
อยางนี้เปนฆราวาสก็ดีกวาเปนพระซิครับ?
โอย ดีกวาเยอะ...ความจริงแลวฆราวาสถาพูดตามสวน เขาไดเปรียบกวา
พระมาก ๑.เจี๊ยะไมเลือกเวลา ประการที่ ๒ เขาวิกได
หลวงพอรูดวยหรือครับ?
อาว...เคยเปนฆราวาสมากอนนี่ ประการที่ ๓ มีผัวมีเมียได ประการที่ ๔
หลับตื่นสายได
พระตืน
่ สายไมไดใชไหม...เชามืดตองทําวัตรสวดมนต
ตองเจริญกรรมฐาน ถาพลาดหนอยเดียวพระลงนรก สมมุติวามีปลาหนึ่ง
ตัวนะ พระมีปลาหนึ่งตัว ฆราวาสมีปลา ๑๐๐ ตัว ตัวขนาดเดียวกัน พระ
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ฆาปลาหนึ่งตัว ฆราวาสฆาปลา ๑๐๐ ตัว พระโทษมากกวา ก็เพราะวา
ทรงศีลเปนบุคคลที่ชาวบานเขาตองบูชา นี่ละบาปมาก พระไมใชเรื่อง
เล็กนะ
โอย ไมบวชดีกวา
ใช...ยกทรงก็เคยเสียทามา ๑๘ ปแลวซิ
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กราบเทาหลวงพอที่เคารพอยางสูง ลูกสงสัยวา ถาฆราวาสทีม
่ ีจิตเขาถึง
พระโสดาบันแลว เวลาประสบสิ่งที่ทาํ ใหไมสบาย เชนเรื่องเกี่ยวกับการ
ทํามาหากิน การกระทบอารมณตาง ๆ อยากจะทราบวา อารมณเขาตอน
นั้นจะเปนอยางไร เจาคะ?
พระโสดาบันก็มีอารมณคลายคลึงกับคนธรรมดายังมีความรักในระหวาง
เพศ ยังตองการความร่ํารวย ยังมีความโกรธ ยังมีความหลง แตวาทุกสิ่ง
ทุกอยางอยูในขอบเขตของศีล ฉะนั้นความสะเทือนใจยอมมี แตวา พระ
โสดาบันไมละเมิดศีล ไมผิดกาเม ความตองการรวยยังมี แตวาไมโกง
ใคร ไมละเมิดศีล โกรธไดแตไมฆาใคร หลงในชีวิตแตคิดวารางกายจะ
ไมตาย
ขอบเขตเขามีแคนั้นนะ
จะไปนึกวาพระโสดาบันเขาไมมี
ความรูสึกไมได ถือวาชาวบานชั้นดี
นึกวาเปนพระโสดาบันแลวจะไมโกรธ
พระโสดาบันนะไมโกรธ แตแขงอาจจะโกรธ อยาลืมนะ ยังเตะได เขา
ไมไดฆานะ นี่บอกกันตรง ๆ พระโสดาบัน พระสกิทาคานี่ อยาไปแหยม
เขานะ
เอาเรื่องเหมือนกันหรือครับ?
ไมเอา...เตะเลย ดีไมดีมันมีปนไมตั้งใจจะฆา ยิงใหบาดเจ็บ เปนการ
ยับยั้ง เขายังทําไดนะ ศีลเขาไมไดขาดนะ
อยางนี้ก็ยังไวใจไมได
ไวใจไดแนนอน ถายั่วหนรัก ๆ ถูกเตะแน ถาเปน ผูหญิงเขาอาจจะตบเอา
อยาไปยุงนักไมใขอนาคามี ดูตามขั้นตอนเขากอน อนาคามีตางหากที่ไม
มีความโกรธ จะคิดมากไปวา พระโสดาบันจะไมมีความรูสึกนะไมได ตอง
ดูตามขั้นตอน

โคตรภูญาณ
ผูถาม
หลวงพอ

ผูถาม
หลวงพอ

หลวงพอเจาขา ลูกพบหนังสือเลมหนึ่ง ทานพูดถึงเรื่อง โคตรภูญาณ
ลูกไมเขาใจเลยเจาคะ ปฏิบัติอยางไร ถึงจะเขาถึงโคตรภูญาณเจาคะ?
โคตรภูญาณ เขาแปลวา ระหวาง ระหวางโลกียกับโลกุตระตอนหนึ่ง
ระหวางพระโสดาบันกับพระสกิทาคาตอนหนึ่ง ระหวางพระสกิทาคากับ
พระอนาคามีตอนหนึ่ง ระหวางพระอนาคามีกับพระอรหันต มีหลายโคตร
มี ๔ โคตร ๕ โคตร
ตกลงคําวา “โคตร” นี่หมายถึง “ระหวาง”
ระหวาง... เขาสมมุติวา จิตของเราจะเขาถึงพระโสดาบันใชไหม มันยังไม
ถึงแตแหยเขาไปแลว ทานเปรียบเทียบบอกวา คลายลํารางเล็ก ๆ เทา
ขางซายเหยียบฝงนี้ เทาขางขวาเหยียบฝงโนน ทั้งสองเทายังยันดินอยู
ยังไมยกเทานี้ไป ระหวางนั้นเรียก “โคตรภูญาณ” ญาณในระหวาง
โลกียกับโลกุตร
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แตวาเวลานั้นสําหรับตอนตนนะ เอาตอนตนที่จะเปนพระโสดาบัน จะมี
อารมณ ๆหนึง่ ขึ้นในใจนั่นคือ ตองการพระนิพพานอยางเดียว จิตจะรัก
พระนิพพานอยางยิ่ง
ใครจะชวนเปนเทวดาเปนนางฟาไมตองการหมด
ตองการนิพพานอยางเดียว พอเขาถึงพระโสดาบันปบ...อารมณ ๆ หนึ่ง
จะเกิดขึ้นนั่นคือ...ธรรมดา
เปนยังไงครับ?
ถูกดา...ก็ธรรมดาของคนเปนอยางนี้
ถูกนินทา...ก็ธรรมดาของคนเปน
อยางนี้ แตอยาดาบอยนักนะ เอาบาง (หัวเราะ) คือวาพระโสดาบันยังมี
โทสะ แตโทสะไมรุนแรง
ในโทรทัศนวิทยุเทศน บอกพระโสดาบันนี่หมดแลว โลภะ โทสะ โมหะ
นั่นมันโทรทัศนไมใชที่นี่ นี่โทรทัศนวงจรปด นั่นเขาวงจรเปด
ออ...จริง ๆ แลวไมถึงขนาดนั้นหรือครับ?
ใช ๆ
อยางนี้ก็ลูกหลานนั่งแถวนี้ก็มีสิทธิ์
โอย...มีสิทธิท
์ ุกคน กลวยตานี้สุก ๆ ไมยาก
ออ...บังเอิญหลวงพอพูดคืนนี้เกี่ยวกับ อรหัตมรรค เรียนถามนิดคือวา
“อรหัตมรรค” กับ “อรหัตผล” นี่อารมณตางกันมากหรือไมครับ?
ตางกันมาก...ตางเยอะเชียว อรหัตมรรคมีอะไรบาง?
๑.ตองตัด รูปราคะ ยังมีอารมณหลวงในรูปอยู ตองตัดตัวนี้กอน รูปฌาน
นะ ไมใชรูปคน ประการที่ ๒ เมื่อตัดตัวนั้นแลว ตองตัด อรูปราคะ ตอง
ตัดอารมณที่รักอรูปฌาน คือหลงในอรูปฌาน ยังใชฌานแตไมหลวงใน
ฌาน ใชฌานเปนประโยชนนะ ๓.ตัด มานะ การถือตัวถือตน ๔.ตัด
อุทธัจจะ คืออารมณฟุงซาน ๕.ตัด อวิชชา
อรหัตมรรคก็ยังมี ๕ อยาง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ
อวิชชา พออรหัตผลเลยไมมีอะไร อรหัตผลเหลืออยางเดียว สังขารุ
เปกขาญาณ วางเฉยหมด
ไมเอาอะไรเลยหรือครับ?
เอา...เอาเฉย ๆ คําวา “สังขารุเปกขาญาณ” วางเฉยในขันธ ๕ ใชไหม...
ขันธ ๕ มันจะแก ขันธ ๕ มันจะตาย ก็เปนเรื่องของมัน คือวาถายังมีขันธ
๕ ก็จะตองประคับประคอง ถาไมอยางนั้นมันหิว ถาขันธ ๕ มันปวย ก็
รักษาเปนการระงับเวทนา ถาขันธ ๕ จะตายไมหนักใจเพราะตองการ
นิพพาน
ตองมีอารมณขนาดนั้น ถึงวางไดขนาดนี้นะครับ?
ใช ๆ ๆ และเปนสุขที่สด
ุ มันเปนสุขบอไมถูก ก็ไมใชสุขอยางกับสุขใน
ฌาน ๑ เปนสุขนะ นั่นมันสุขตางหาก ไอนี่มันสุขที่ไมอาศัยอะไรทั้งหมด
คือไมอาศัยอามิสเขาเรียกวา นิรามิสสุข ไมตอ
 งมีวัตถุเปนเครื่องเกาะ
อารมณจะสุขเอง
ถาหากวาลูกหลานนี่ สมมุตินะครับ ขณะนี่ทรงอารมณพระโสดาบันได
แลวนี่ จะไมเอาละ สกิทา อนาคา จะตีรวดไปทีเดียวตอนตายเปนอรหันต
จะไดไหมครับตอนนั้น?
วิธีปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติแบบนั้น ไอพูดตามแบบเขาตองไลตามระดับ ใช
ไหม... แตถา ปฏิบัติจริง ๆ ทานบอกวา ถาไดพระโสดาบันในที่นั่งใด ให
ทําจิตใหบรรลุอรหันตในที่นั่งนั้นแตยังไมทันลุกเปนอรหันตเลย
ออ...ตีรวดขามไปเลย
ใช ๆ ๆ ไปจับ อวิชชา เลย วิธีตีรวดก็จับเฉพาะอวิชชา ไดพระโสดาบัน
แลวจับอวิชชา อวิชชามี ๒ อยางดวยกันคือ ฉันทะกับราคะ ฉันทะ มี
ความพอใจในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ราคะ เห็นมนุษยโลก เท

วโลก พรหมโลกสวยสดงดงามนาอยู ไมมีในอารมณเของเรา และโลก
ทั้ง ๓ นี่ไมพนทุกข เราไมตองการ เราตองการนิพพาน เทานั้นแหละ ถา
ทําเปน...ไมยาก

อยากไปนิพพานกอนหลวงพอ
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หลวงพอเจาขา
ลูกอยากจะกราบพึ่งบารมีหลวงพอเจาคะ
คือลูก
ปรารถนาที่จะไปมรรคผลนิพพานใหมันเร็วกวาที่เขากําหนด
เพราะมัน
เบื่อหนายรางกายเหลือเกิน แตใจหนึ่งก็ไมหวง แตใจหนึ่งก็ยังเปนหวง
ไมหวงตัวแตหวงหลวงพอ อยากจะขออนุญาตหลวงพอตายกอน ไปกอน
จะไดไหม
หรือวาจะกลายเปนลูกอกตัญูขอหลวงพอ
ไดโปรด
อโหสิกรรมดวยเถิดเจาคะ?
นี่...คนนี้อยูใกลวัดไหน อาว...เผื่อพระบังสุกุลไง
ออ...เวลาตายหรือครับ?
ใช...อยางนั้นจะแนะนําใหตายอยาง พระโคธิกะ ก็แลวกัน คือปาดเชือด
คอตาย
เขาวาฆาตัวตายก็ตกนรกนะ...หลวงพอนะ
แตไปนิพพานนะ พระโคธิกะไปนิพพานนะ ถาเบื่อรางกาย เบื่อจริง ๆ นะ
คิดวารางกายเปนศัตรู
เราหิวก็เพราะรางกาย
ปวยไขไมสบายเพราะ
รางกาย มีทุกขทุกอยางเพราะรางกาย เราไมตอ
 งการมันอีก ขึ้นชื่อวา
รางกายประกอบดวยธาตุ ๔ อาการ ๓๒ อยางนี้ไมมีกับเรา เราตองการ
นิพพาน เพียงแคนนี้ก็ไปนิพพาน แตระวังมันเจ็บนะ เอาอยางนี้ดีกวา เอา
ตายแบบสบาย ๆ ดีกวา อยูเรื่อย ๆไปจนกวาจะตายเอง ฆาตัวตายเดี๋ยว
เกิดเจ็บขึ้นมา จิตใจฟุงซานลงนรกไปเลย
ตองเบื่อจริง ๆ จึงจะไปนิพพานได
ใช ๆ
เบื่อ ๆ อยาก ๆ เบื่อเฉพาะตอน
เบื่อ ๆ แตวาหวงหลวงพอ ไมเบื่อจริง เบื่อตองเปน สังขารุเปขาญาณ
ตัดทุกอยางอารมณมันจะทรงตัวเอง ไมใชไปสรางมันเกิดขึ้น ใหมันเกิด
เอง ถือวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกเปนของธรรมดา เกิด แก เจ็บ ตาย ไมมี
กังวล ถาอยูเราก็ตองบริหารรางกายตามธรรมดา ตองกินขาว ตองถาย
สวม ตองไปขี้นะ ตองปวย ตองรักษาโรค อยางพระพุทธเจาเห็นไหม
แตวาเวลาขันธ ๕ จะพัง มันก็เปนเรื่องของมัน “เตสัง วูปะสะโม สุโข
การเขาไปสงบสังขารนั่นยอมเปนสุข” นั่นหมายความอารมณเราเปน
สุขจากรางกาย เราไมเดือดรอนเพราะรางกาย รางกายจะอยูก็เชิญอยู จะ
ตายก็เชิญตาย ทําจิตใหเปนสุขนะ
เอาแคนี้นะครับ
คอย ๆ ไป คอย ๆ ทํา แตแคเบื่อจริง ๆ ยังไป นิพพานไมไดนะ เบื่อเปน
นิพพาญาณ แตอนาคามีตองเปน สังขารุเปกขาญาณ วางเฉยในขันธ
๕

ตัดสักกายทิฏฐิ
ผูถาม
กราบเทาหลวงพอที่เคารพ เมื่อปที่แลว นองชายของกระผม ขอรองให
กระผมตัดสักกายทิฏฐิของเขา กระผมก็ทําทาอยากจะตัดอยู ก็ไมรูวิธีจะ
ตัดแบบไหน ประการใด จึงมากราบเรียนขอคําแนะนําจากหลวงพอ ชวย
ตัดใหหนอยเถิดขอรับ?
หลวงพอ
ไปหาเจกขายหมูซิ..มีดคมดี
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ออ...ตัดตองใชมีดหมูหรือครับ?
ใช...ตัดสักกายทิฏฐิ ตองตัดรางกายยังไงละ...กรวบ! ทีเดียวขาดเลย
สักกายทิฏฐิ ถาตัดขาดก็เปนพระอรหันต จําใหดีนะ คือวาสักกายทิฏฐิ
เขาตัด ๓ ขั้น อยางพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีใชปญญาเล็กนอย
สมาธิเล็กนอย แตมีศีลบริสุทธิ์ แคมีความรูสึกวา รางกายจะตองตาย
ถาอนาคามี เห็นรางกายสกปรกโสโครก มีความเบื่อหนายเกิดนิพพิทา
ญาณ ถาอรหันตเห็นวา รางกายไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกาย
ไมมีในเรา มี ๓ ขั้น ไปเทศนแบบนั้น ชาวบานก็ไมตองทํากันละ ตางคน
ตางทอ อยางเด็กจะแบบน้ําทั้งปบไมไหวมันตองใชกระปองเล็ก ๆใชไหม
พอกับแรงเด็ก
ถาอยางนั้นคนที่มีบุญนอย ก็ใชมินิสังฆทานไปกอน
มันเปนยังไงนะ?
อยางชุดละ ๑๐๐ เขาเรียก “มินิสังฆทาน” ครับ
ออ...อยางนัน
้ เหรอ
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