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อนุสรณงานพิธีเททอง �สมเด็จองคปฐม� ปางพระนิพพาน 
ผูรวบรวมไดจัดทําหนังสือ �หลวงพอตอบปญหาธรรม� ตอเน่ืองกันมานาน

แลว ซึ่งหนังสือทุกเลมยังไดรับความสนใจจากทานผูอานตลอดมา ดังท่ีมีสถิติการพิมพ
แจงไวท่ีปกใน จึงทําใหเกิดกําลังใจ พอท่ีจะมคีวามอุตสาหะจัดทําตอไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพอ พระราชพรหมยาน ทานมีปฏิภาณในการสนทนา อีก
ท้ัง �ผูถาม� ก็มีความฉลาดในการอานปญหา ตามท่ีมี �ผูเขียน� เขียนปญหามาใหถาม
แทน จึงทําใหเกิดอรรถรสยิ่งขึ้น 

สําหรับหนังสือเลมน้ี ยังคงสาระในการ �ถาม� และ �ตอบ� ตลอดท้ังเลม ซึ่งได
เลือกสรรขอปญหาท่ีเกี่ยวกับ �การรักษาศีล� และปญหา �การปฏิบัติธรรม� ท้ังยังได
พยายามประมวลปญหาต้ังแตเบื้องตนการปฏิบัติ จะเปนการชวยใหผูเริ่มปฏิบัติธรรมได
เขาใจอยางถูกตอง หรือผูท่ีปฏิบัติมานานแลวก็ตาม อาจจะใชความรูน้ีแนะนําผูอื่นตอไป
ไดอีก หรือถาจะขี้เกียจอธิบาย จะซือ้หนังสือเลมน้ีไปแจกเขาเลยก็หมดเรื่อง จะไดชวย
แกความรําคาญไปไดอีกทางหน่ึง ท้ังยังมีอานิสงสในดาน ธรรมทาน  อีกดวย 

เน่ืองจากหนังสือเลมน้ี จะตองมีฤกษออกเหมือนกัน เพราะถือวาเปนมงคลใหญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง วาระที่พิมพออกมาเผยแพรน้ี ตรงกับ งานทําบุญประจําป ของวัด 
ซึ่งจัดมานานนับสิบปแลว ตั้งแตพระเดชพระคุณหลวงพอยังมีชีวิตอยู ซึง่ทานไดเปนผู
ริเริ่มเอาไว เพื่อบรรดาพทุธบริษัทและลูกหลานของทาน จะได มาพบกันและบําเพ็ญ
กุศลรวมกัน ท้ังจะไดพบพระผูใหญท่ีหลวงพอมีความเคารพและนับถือมากมายมารวมกัน 
งานน้ีจึงถือวาเปนงานบุญแทๆท่ีบรรดา �คณะศิษย� ท่ัวไป มักจะเดินทางมารวมงานกัน 

สําหรับงานประจําปน้ี จะตรงกับวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๘ หากเปนสมัยท่ีทานยัง
มีชีวิต หลวงพอจะจัดงานเททองหลอรูปพระท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเท
ทอง สมเด็จองคปฐม ในป ๒๕๓๕ น้ัน มีผูคนมากมายนับแสนคน ท้ังเปนองคสุดทายท่ี
หลวงพอจัดงานพิธีเททอง และทานก็ไดสั่ง ชางประเสริฐ-จําเนียร ไววา ใหปนสมเด็จ
องคปฐม �ปางพระนิพพาน� (พระวิสุทธิเทพ) ไวบนวิหารอีกดวย แตชางก็มีงานมาก
เหลือเกิน จึงยังไมสามารถจัดสรางตามความประสงคของทานได 

ตอมาก็มีการปรารภกันท่ี บานสายลม คุยไปคุยมา ดร. ปริญญา นุตาลัย 
ขอใหทาน พระครูปลัดอนันต เจาอาวาสองคปจจุบัน จัดงานพิธีเททองหลอรูปแทนท่ี
จะหลอดวยปูนซิเมนต ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหลูกหลานหลวงพอรุนตอมา ไดมีสวน
ในการรวมสราง ซึ่งจะมีอานิสงสเปนประการใดน้ัน คงจะทราบจากหนังสือ �ประวัติการ
สรางสมเดจ็องคปฐม� แลว ใชไหมละ...? 

คณะผูจัดทํา 
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ปญหาการรกัษาศลี 

คําสมาทานศีล 
ผูถาม �กราบเรียนหลวงพอท่ีเคารพ การสมาทานศีลมี �วิสุง� กับไมมี �วิสุง� จะ

ตางกันอยางไรขอรับ? 
หลวงพอ �คงไมเหมือนกัน ตางกันท่ีสุงกับไมสุง...(หัวเราะ) แตความเปนจริงคําวา 

�วิสุง� เขาแปลวา �สวน� นะ ขอรับแยกเปนสวนๆ ปาณา...ก็ปาณา อทิน
นา...ก็อทินนา ถาไมวิสุงละขอรับรวดท้ัง ๕ หรือ ๘ ขอ ท้ังน้ีตาม
คําอธิบายของคณาจารย ถาแยกเปนสวนจะขาดเปนตัว ถาไมแยกสวน 
ตัวอ่ืนขาด ก็จะขาดหมดดวย 

 ความจริงคณาจารยไมรูจริง จริงๆถาเราละเมิดตัวไหน ก็ขาดเฉพาะขอน้ัน 
จะวาวิสุงหรือไมวิสุงก็ตาม ไอตัวท่ียังไมละเมิดก็ยังไมขาด น่ีฉันอาน
หนังสือท่ีเขาเขียนยอๆเลมเล็กๆ นะ บังเอิญอานเมื่อเปนเด็ก คือวาไป
ตามวัด เด๋ียวน้ีก็วิสุง...เดี๋ยวก็ไมวิสุง...ฉันก็แปลกใจ� 

 

รักษาศีลแลวยังไมรวย 
ผูถาม �หลวงพอเจาขา ความจริงลูกไมอยากคานหลวงพอหรอก เพราะรูวา

หลวงพอมีปญญามาก ฉลาดในการสอน แตวันน้ีขอถามแกมประทวงสัก
นิดหน่ึง ในคําสอนท่ีหลวงพอวา มีศลีแลวจะร่ํารวย มีเงิน ไมเปนหน้ี มี
โชคมีลาภ แครักษา ๕ แตไมพอใจเดี๋ยวน้ีเพิ่มเปน ๘ มันก็ยังจน
เหมือนเดิม� 

หลวงพอ รักษามากี่ป? 
ผูถาม ๒ ป... 
หลวงพอ โธเอย! ก็ซวยมากี่ป ศลีขาดมากี่ป มันคุมกันหรือ...คือวารกัษาศีลจริงๆ 

แคศีล ๕ นะ ๑.คาเหลาไมเสีย ๒.คาเจาชูไมเสีย ๓.คามานรดูไมเสีย...
(หัวเราะ) 

ผูถาม เอะ ไหนวาพระอยูวัดอยูวา ไมรูอีโหนอีเหน? 
หลวงพอ พระนะทานไมรู แตฉันรู มีคนไปพูดใหฟง เลยไมขี้รอนไมตองไปอาบนํ้า

ตามหอง...(หัวเราะ) เรือ่งท่ีไมเสียมีเยอะแยะ ทรัพยก็ดีขึ้น ไอใจรายไป
ฆาเขาไปตีเขา ทะเลาะกับเขาก็ไมมี แมแตติดคุกติดตะราง ไมตองเสีย
สตางค น่ีถารักษามาตั้งแตเกิดนะ ปานน้ีรวยนานแลว แกรักษามากี่วันน่ี 
ขาดทุนมาก่ีป...? 

 

ฆาผัวตาย 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางยิ่ง กระผมของใจเรื่องศีลขอ 

ปาณาติบาต กับขอ คณุธรรม เรื่องจริงเปนอยางน้ีขอรับ สามีปวยหนัก
ดวยโรครายทรมานเปนอยางมาก บอกเมียฆาใหตาย เพราะทรมาน
เหลือเกิน เมียดวยความเตตาผัวก็เลยดึงสายออกซิเจนออก ปรากฏวาผัว
เรียบรอยทันที 

 ทีน้ีผลจะพึงได คือเมียถูกขอหาวา เจตนาฆาผัวใหตาย แตท่ีจะถามก็คือ
วาอยางน้ี ทําดวยจิตเมตตาธรรมกับเขา อยางน้ีจะมีผลบุญผลบาปกับ
ภรรยาอยางไรหรือเปลาครับ? 

หลวงพอ เขาไมมีโทสะนะ เขาไมโกรธ ผลบาปท่ีเปนปาณาติบาตไมมี เจตนาใน
การฆาไมม ี ศีลจะขาดไดตองตั้งใจเพื่อฆา และฆาไดสมหวงั ฉะน้ันไม
ขาดจริงขอน้ีนะ 



ผูถาม มีเมียอยางน้ีก็ช่ืนใจนะ แปบ...เมื่อไรก็จัดการ ชักใจไมคอยดีเสียแลวซิ 
หลวงพอ เราไมไดสั่งไมเปนไร อยาไปแกลงพูดประชดเขานะ เขาเอาจริงๆนะ  (ให

อานหัวขอ ชวยสงเคราะหกระตาย เปรียบเทียบดวย-ผูพิมพ) 
 

ถาลูกจะทํากับพอบาปไหม 
ผูถาม ลูกอยากถามหลวงพอเจาคะ คือผูปวยท่ีอาการตองตายแน มีเครื่องชวย

หายใจอยู แพทยเขาสัง่ใหเอาเครื่องชวยหายใจออก เมื่อเอาออกแลว
เขาตาย จะบาปไหมคะ? 

หลวงพอ คนจะตายจะบาปยังไง ไมไดฆาใหตาย น่ันเครื่องชวยหายใจ ถึงขืนชวย
ไปก็ไมไหวแลวเขาก็ตองตาย ก็ไมมคีวามสําคัญ คําวาบาปก็ไมมี ไมใช
ถายังชวยอยูมีหวังจะฟนเราแกลงเอาออก ไอน่ันจึงจะบาป เพราะมีเจนา
นะ และไอการท่ีจะบาปน่ี ตองมีการต้ังใจกล่ันแกลง หรือทําใหตาย 

ผูถาม หลวงพอครับ ถาอยางน้ี ถาเกิดเปนลูกกระทํา ถอืวาเปน อนันตริยกรรม 
ไหมครับ? 

หลวงพอ เขาไมบาป คุณฟงใหดี...อยาโง เรื่องไมบาปก็ไมเปนอนันตริยกรรม ตัด
คําวาบาปน้ัน ไมมีเสียแลว เวลาฟงคําพูดตองคิดตามเขาพูดเรื่องไหน จํา
หัวขอคําพูดไว 

หลวงพอ เอา...หมวด มีอะไรคุยไหมละ เดี๋ยวตองถามตํารวจยิงผูรายตายบาปไหม
...บาปไมบาป? 

ผูถาม บาปครับ 
หลวงพอ ฉันถามวาตํารวจยิงผูรายตาย ฉันไมไดถามวาตํารวจยิงผูรายเฉยๆ 

(หัวเราะ) สอบตกแลว ผูรายมันตายแลว ไอน่ีงานก็งาน การปราบปราม
ผูราย ถาเปนผูรายจริงเขาจําเปนตองยิง ยิงใหตายใชไหม ถาถามวามี
โทษไหม...ตองตอบวามีโทษ ถาถามวาโทษทําบาปหนักไหม...ตอง
ตอบวาไมหนักมันมีนิดเดียวเพราะกําลังบาปน่ีไมเทากัน ถาคนท่ีมีคุณ
มาก เราฆา...มีโทษมาก คนท่ีมีคุณนอย เราฆา...มีโทษนอย ไอคนจัญไร
ประเภทน้ันมันไมมีคุณเลย แตวาดับคนประเภทน้ันไปไดคนหน่ึง คนอีกกี่
คนท่ีมีความสุข 

 
 ถาถามบาปมากไหม...คนเหมือนกันมันบาปไมเทากัน หมวดนะ อยางฆา

พอ ฆาแม ฆาพระอรหันต น่ีไมตองหวงหรอกลงอเวจีดิ่งเลยใชไหม ถา
ฆาคนท่ีมีคุณนอยไปกวาน้ัน ยังไมถึงขั้นอเวจี และฆาคนท่ีมีคุณนอยกวา
น้ันอีก ก็เบากวาน้ันอีก ถาฆาคนจัญไรแบบน้ัน มันมีบางเหมือนกัน มันแค
มีบางนะโยมนะ 

 
 แตวาทีน้ีถาตํารวจทําดวยเจตนาดีคิดวา ถาทําลายคนประเภทน้ีเสีย คน

อีกหลายแสนคนจะมีความสุข เพราะถาคนคนน้ีอยูคนเดียว มีความทุกข
ใชไหม บุญสวนน้ีเขามี บาปสวนน้ันเขามีนิดเดียว น่ีพูดกันตรงไปตรงมา
นะ จะคิดวายิงคนเหมือนกัน มีโทษเทากันน้ัน...ไมเทา ก็วาตามธรรมนะ 
(ใหอานหัวขอ ชวยสงเคราะหกระตาย เปรียบเทียบดวย-ผูพิมพ) 

 
 
 

ชวยสงเคราะหกระตาย 
ผูถาม กราบหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ขาพเจา สิริ ขออุทิศท้ังหมดท่ีเปนกุศล

ของลูกมาใหกับหลวงพอ และขอแบงสักครึ่งหน่ึง ท่ีขอแบงคือยางน้ี คือ



วาตอนน้ันหมามันกัดกระตายตัวหน่ึง ใกลจะตาย ผมเห็นเขาก็เลยเกิด
สงสาร เห็นมันเวทนามาก ก็เลยบอกวา ฉันสงสารแกนะ ฉันจะสงเคราะห
แกนะ เอาไมตะบองตีปก...ตายไปเลย 

  
ทีน้ีผมก็อุทิศสวนกุศลไปแลว แตมาของใจหนอยหน่ึง คือวาการท่ีเรามี
เมตตา ชวยสงเคราะหใหเขาตายสะดวกขึ้นน้ี จะถือวามีบาปมีกรรมมีเวร
หรือไมขอรับ? 

 
หลวงพอ ไมตองถือ...มีแหง ไปชวยมันตายเร็ว ควรจะประคบัประคอง หายหรือไม

หายหรือตาย เราชวยดีกวา ชวยรักษานะ ไอน่ีแสดงวาถาปวยแหงกๆๆๆ 
มันไมทันตาย พวกฉีดยาใหตายไปเลยน่ี 

 

ทําหมันแมว 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ความจริงลูกไมอยากจะรบกวนหรอกเพราะปฏิบัติตาม

ธรรมะของหลวงพอมาดวยดีตลอด เชน เมตตา เปนตน ทีแรกก็เก็บแมว
ขางรั้วมาเล้ียงไวดวยความเมตตา บัดน้ีมันแข็งแรงสมบูรณ และไดขยาย
พืชพันธุเปนการใหญ (ออกลูกเยอะแยะ) แตลูกไมวาอะไรหรอก แตเกรง
วาลูกจะเกิดมาเดือดรอน ลูกก็เลยเอามันไปฉีดยาทําหมัน กอนจะฉีดยา
ทําหมันลูกไดบอกวา เอ็งจะมีทุกขมาก ฉันจะแกทุกขใหเอ็งนะ อยาเอา
เวรเอากรรมนะ ลูกก็เลยทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเขาอีกวาระหน่ึง ถาหาก
จะมีกรรมใด ก็ขอใหหลวงพอไดโปรดอโหสิกรรมดวยเถิดเจาคะ (เอะ! 
ไปเกี่ยวอะไรกับหลวงพอ) 

หลวงพอ ถาจะเห็นวาฉันเปนแมว...(หัวเราะ) เปนพระแทๆ เห็นเปนแมวไปได เปน 
�หลวงปูแมว� ใชไดไมเปนไร ไมบาป ทําหมันน่ีไมบาป คือกันไมใหเกิด 
ไมใชฆาสัตว ไมใชมาเกิดแลวฆาจึงจะบาป น่ีกันไว 

ผูถาม ออ...แลวประเภทกินยากันไวกอน ก็ไมบาป?  
หลวงพอ ไมบาป 
 

อยูสํานักงานทําแทง 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกทํางานท่ีสํานักงานทําแทงแหงหน่ึง ท่ีกรุงเทพฯ มี

รายไดดีพอสมควร หนูเปนเจาหนาท่ีฝายการรับเงิน ลูกชักใจไมดีนัก 
เพราะมีหุนสวนกับเขาดวย ขอพึ่งบารมีถามหลวงพอวา ลูกจะมีบาปมี
กรรมขึ้นบัญชีพระยายมหรือไม...ขอสอง เอาเงินเดือนจากการทําแทง 
มาทําบุญกับหลวงพอจะชวยไดไหมคะ 

หลวงพอ เขาทาๆ แหม...ฟงตั้งนาน คิดวาจะบอกยังง้ีเหมือนกัน จิตใจเกาะบุญไว 
พระพุทธเจาไมเคยตําหนิใครเรื่องอาชีพนะ อยางกับ ลูกศษิยพระสารี
บุตร พระพทุธเจาก็รับ และยังแนะนําพระสารีบุตรไปสอนอภิธรรมเพราะ
ชาติกอนเคยฟงพระอภิธรรมมา พอฟงอภิธรรมยอๆ จบ ก็เปนอรหันต
ท้ังหมด ฉะน้ันอาชีพก็สวนอาชีพ เรื่องบุญก็เปนบุญไปแตวาจิตอยาไป
เกาะอาชีพประเภทน้ัน เกาะบุญอยางเดียว มีงานเราถือวาทําตามหนาท่ี
นะ หมดเรื่องหมดราวไป 

ผูถาม หลวงพอตอบแบบน้ี คอยสบายใจหนอย ไมเชนน้ันละอึดอัดๆ 
หลวงพอ เรื่องของพระพุทธเจาทานไมเคยตําหนิใคร ทานก็รับทุกดาน อยาง ตัมพ

ทาฐิกโจร เห็นไหม...โจรเคราแดงฆาคนมาเกินหมื่นคน พอพบพระสารี
บุตรเขา พระสารีบุตรทานไมพูดเรื่องฆาคน ทีแรกพอกินขาวเสร็จใชไหม
...  ทานก็เทศนเรื่องปาณาติบาตเลย ฆาคน ฆาปลา ฆาสัตว ตกนรกขุม



ไหนวาเรื่อย ตัมพทาฐิกโจรเหง่ือแตกพล่ักๆ พอเทศนไปถึงครึ่งกัณฆ 
พระสารีบุตรทานฉลาด ทานเทศนไปทานชําเลืองดูไปเห็นตาน่ันเหง่ือ
แตก ถามโยมไมสบายหรอื 

 
 ตัมพทาฐิกโจรบอก จะสบายยังไงครับ ท่ีพระคณุเจาเทศนมาผมเรียยรอย

หมดทุกขุมเลย ทานก็เลยถามวา โยม...โยมฆาคนตายใครเขาใชหรือฆา
เอง บอกพระราชาใชใหฆา พระสารบีุตรทานฉลาดกวา ทานถามวา โยม
...สมมุติวาโยมเปนลูกจางเขา นายจางเขามีนา ๑๐๐ ไร เขาใชใหโยมทํา 
เมื่อไดขาวในนาเสร็จ ผลของขาวท้ังหมดจะเปนของโยม หรือจะเปนของ
นายจาง...? 

 
 โยมก็บอกวาเปนของนายจางขอรับ น่ีทานฉลาดกวา ทานก็เลยถามวา พี่

พระราชาใหฆา บาปตกอยูกับใคร อีตาน่ันแกโง แกนึกวาบาปตกกับ
พระราชา พระสารีบุตรเทศนอานิสงสทานเลย เปนพระโสดาบนัเด๋ียวน้ัน 

ผูถาม โอ...เหง่ือแตกเลยนะ 
หลวงพอ ไอเหง่ือแตกนะ เปนนํ้าอาบชําระรางกายใหสะอาด ชําระถึงจิตใจขางใน

เลย 
 

เตี่ยมีอาชีพฆาหมู 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ตอนท่ีเตี่ยของลูกมีชีวิตอยู เตี่ยก็มี

อาชีพในการฆาหมูและก็เอาไปขาย ทีน้ีตอนท่ีแกแกๆ แก็รูตัวทําบุญเปน
การใหญ เวลาจะใสบาตรทุกครั้ง แกจะยกมือไหวพระสงฆกอน ทีน้ีตอน
แกๆมีคนเขาบอกวาตายแลวจะไปตกนรก แกก็เลยใสบาตรทุกวัน กอนจะ
ใสบาตรแกยกมื้อไหวพระ แกจะทองคาถาน้ีเปนประจํา ตัวแกจะรูหรือ
เปลาก็ไมทราบ 

 แกวาอยางน้ี... �นะโม ตะสะ นะโม ตะสะ� แลวก็ใสบาตรใสทัพพีหน่ึงก็
วา �นะโม ตะสะ� ใสทัพพีท่ีสองก็วา �นะโม ตะสะ� ทีน้ีตอนตาย แกเห็น
ยมทูตมาแกก็บอก �นะโม นะสะ� ปรากฏวายมทูตเผนไปเลย� 

หลวงพอ ขนาดน้ันเขาไมอยูแลว อยางน้ันจิตเปนกุศล เขาไมอยูแลว เขาไมเอาไป 
คือ ถายมทูตมาน่ี ยังไมแนจะลงนรกน่ี เขาตองไปสอบสวนกันกอน ทีน้ี
ถาแกนึก �นะโม ตะสะ� ได พระยายมก็ปลอย ในเมื่อแกวาตอนน้ัน ไม
ตอง ปลอยใหไปเลย... สวรรคทันที 

ผูถาม แคน้ีก็ไปแลวหรือครับ? 
หลวงพอ ไมใชแคน้ีนะ...หลายแค 
ผูถาม ไอท่ีแปลกใจ ไอหมูเหมอ ไมมากวนตอนน้ันนะ �นะโม ตะสะ� น่ีสามารถ

ปองกันไดหรือครับ...หลวงพอ 
หลวงพอ ในเมื่อกุศลเขาดลใจ อกุศลเขาไมได 
 

นึกถึงบุญไมออก 
ผูถาม บางทีมันเพี้ยนไป นึกถึงบุญไมออกครับ 
หลวงพอ เปนธรรมดา บางครั้งอารมณมันดี  อยางน้ีจริงๆ เหมือนกันทุกคนนะ... 

เหมือนกัน ไมใชเฉพาะบุคคลบางคร้ังมันจะนึกถึงบุญไมออกก็มี ฉะน้ัน
พระพุทธเจาจึงสอนเจริญพระกรรมฐาน ฝกจิตใหชินไง ใชไหม... ฝกจิต
ใหชิน คือจับอันดับแรก พระพุทธเจาตองเอากอน อารมณมนัชิน คําวา 
�ฌาน� ก็คือจะไดไมลืม ถาเราปลอยเละละเดี๋ยวมันก็เผลอ พอบาปเขา
สิงปบมันจะตัดเราลืมเลย 



 ทีน้ีวิธีท่ีทานสอนแบบน้ีกันบาปเขาแทรก วิธีฝกกรรมฐานเขาฝกใหชินกัน
บาปเขาแทรกเวลาท่ีเราจะตาย บาปมันจะแทรกไมได ทําบุญอยางอื่น
หนักขนาดไหนก็ตาม แตจิตมันยังไมแนนอนนัก เราจะตายบาปเขาแทรก
ได เราจะลงนรกได ถึงบอกวาทําจิตใหเปนฌานทําใหทรงตัว  คําวา 
ฌาน ก็คือ อารมณชิน มันนึกไดเรื่อยๆใชไหม การนึกถึงพระพุทธเจาได
เรื่อยๆ นะ คอื ฌาน 

 

สามีฆาตะขาบตาย 
ผูถาม หลวงพอเจาขา สามขีองลูกเพิ่งแตงงาน มีลูก ๑ คน ๑ ขวบ สามีของลูก

เปนคนใจดีมาก ใจบุญสุนทานพอสมควร แตเมื่อเดือนท่ีแลว แกไปเห็น
ตะขาบในหองลองเสื้อ แกตีจนตาย ตายแลวแกก็มีจิตของอยูในสิ่งน้ัน 
แกไมสบาย รุงขึ้นไมกี่วัน มอเตอรไซด ของตํารวจขี้เมาชนโปง ไปตายท่ี
โรงพยาบาลตํารวจ ลูกสงสัยวา คนอ่ืนเขาฆาสัตวตายมากมาย ไมตอง
อายุสั้น แตวา สามขีองลูกฆาตะขาบเพียงครั้งเดียว ตัวเดียว ทําไมจึง
อายุสั้นเจาคะ 

หลวงพอ อยาลืมวาตะขาบมันมีตีนก่ีตีน? 
ผูถาม โอโฮ คิดทีละตีนหรือน่ี 
หลวงพอ (หัวเราะ) อยาลืมนะ ไกมี ๒ ขา ตะขาบมีกี่ขา น่ีฉันตอบนอกบาลีนะ แต

วาถาในบาลีถือวา เปนกฎของกรรมเกา เพราะวาเขามีวาระมาเทาน้ัน เมื่อ
ถึงเวลาน้ันก็เปนเหตุใหตองตาย น่ีเปนเรื่องธรรมดา 

 

กรรมกําพราสามี 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง สามีของลูกช่ือ นายธเนศ แซดาน  

ตายเมื่อวันท่ี ๓๑ ธ.ค. ๓๓ กอนจะตายน่ีไดมีโอกาสถวายสังฆทานกับ
หลวงพอ ๕๐๐ บาท ทีน้ีท่ีจะกราบเรียนถามก็คือวา การท่ีลูกเกิดมาสามี
ตองตายยังหนุม การท่ีลูกเปนสาวตองกําพราสามี กรรมประเภทน้ีทํามา
จากอะไรเพื่อไมใหกําพราตอในชาติหนา ขอหลวงพอเมตตาแนะวิธีอยา
ใหพลัดพรากจากกัน ตั้งแตวัยยังหนุมยังสาวเลยเจาคะ 

หลวงพอ เอาอยางน้ีซิ รักษาพรหมวิหาร ๔ ไว เมตตาความรัก กรุณาความสงสาร 
มุทิตาจิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร พลอยยินดีดวยนะ อุเบกขา วาง
เฉย เอาอยางน้ีอยางเดียว ก็พอ เมตตาอยางเดียวก็พอ 

ผูถาม แลวประเภทท่ีวาเชาตุบ...เย็นตุบ 
หลวงพอ ออ...น่ันนักมวยเกา (หัวเราะ) เขาซอมมวยกัน 
 

ตมไขอยางไรไมบาป 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ความจริงไมอยากถามหลวงพอ แตความจําเปนบังคับ 

จึงตองถามเจาคะ คือวา เพิ่งเริ่มขายของมา ๓-๔ วัน ลูกขายสลัดตางๆ 
ท่ีสําคัญคือ จะตองมี ไขตมดวย ทีน้ีท่ีไมสบายใจก็เพราะวา ไมรูวาการ
ตมไขน้ีจะบาปหรือไม และวิธีตมแลวไมบาปจะเปนประการใด ถาหลวง
พอหาเมื่อไหร ลูกจะเลิกขายทันที เพราะลูกนับถือหลวงพอเจาคะ? 

หลวงพอ เอาอยางน้ีดีกวาตรงไปตรงมานะ ไขถามันฟกไมเปนตัวเราก็ไมบาป ถา
ฟกเปนตัวเราจึงจะบาป น่ีเราสังเกตไมได ลองศึกษาดูก็แลวกัน 

ผูถาม ก็ลําบาก ก็มีทางท่ีหลวงพอวา ไขเจาคะ ไขเจาขากรุณาฉันเถิด 
หลวงพอ (หัวเราะ) เอาอยางน้ีซิ ไอฟารมไหนท่ีเขาเล้ียงไกโดยท่ีเขาไมผสมกับตัว

ผูมันมีไหม ไกท่ีเขาเล้ียงนะ ท่ีเล้ียงไวคัดเฉพาะตัวเมียเปนราวๆ เปน



ชองๆ ไมมีตัวผูผสม ถาไมมีตัวผูผสมอันน้ีคงจะไมเปนตัว ถาไขท่ีฟก ไม
เปนตัวน่ีมันไมบาป น่ีเราพูดตรงไปตรงมานะ 

 

สมัยกอนไมกลัวบาปกรรม 
ผูถาม เมื่อสมัยกอนลูกไมกลัวบาปกลัวกรรมเทาไร เพราะวาหางไกลจากศาสนา 

พอมาเปนศิษยหลวงพอ แลว ทําอะไรก็กลัวบาปกลัวกรรมไมหมด 
หลวงพอ ก็เหมือนหลวงพอน่ันแหละ ใหมๆ กไ็มกลัวบาปเหมือนกัน ไมใชดีวิเศษ

นักหรอก โอย ใครจะดีมาแตทองแมเลา เหมือนกันทุกคน ดูตัวอยาง
องคุลีมาล ซิ ทานฆาคนตั้งพันคนกวา เห็นไหมละ...ครั้นตอมาฟงเทศน
จากพระพุทธเจา จบเดียว ไมชาเปนพระอรหันต 

 อยาง ตัมพทาฐิกโจร ฆาคนเกินหมื่นคน ฟงเทศนจาก พระสารีบุตร 
เพียงครึ่งกัณฑเปนพระโสดาบัน น่ีถาจิตไมตามนึกถึงนะ นึกถึงความดี
ขางหนา กาวหนาแลวไมถอยหลัง เปนอยางน้ีบาปตามไมทัน ฝกลืมซะ
ตั้งใจนิพพานอยูท่ีไหน เราจะไปที่น่ัน 

 

เลี้ยงโคเน้ือขาย 
ผูถาม กราบเรียนหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ปรกติผมทํางานไปรษณีย แต

จําเปน ตองเลี้ยงโคเน้ือขาย แตมีความตงิดใจอยูอยางหน่ึงวา ทําอาชีพ
อยางน้ีจะมีบาปหรือไม...และจะเปนการตัดรอนขวางกั้นพระนิพพานชาติ
น้ีหรือเปลาขอรับ? 

หลวงพอ ไอเรื่องตัดพระนิพพานน้ี ฉันไมตอบดีกวา เพราะไมแนน่ีคนท่ีทําบาป 
บางทีบาปมาจากการจองเวรจองกรรมกัน ถาบังเอิญชําระไดบาปก็
สลายตัวไปนิพพานได อยางทาน องคุลีมาล ฆาคนพันกวานะ ความจริง
มันเปนอยางน้ี ทานฆามากอน แตไมมีน้ิวเปนประกัน ฆาไปฆามาก็ลืม ไม
รูฆามาแลวก่ีคน ทีน้ีเอาใหม ถาได ๑ คน เอา ๑ น้ิว ได ๙๙๙ น้ิว 

 ทีน้ีในขณะท่ีทานทําบาป ตอนทายก็ไดมาพบพระพุทธเจา พระพุทธเจา
บอกวา �ตถาคตหยุดแลว เธอยังไมหยุดจากบาปกรรมธรรมอันลามกอีก
หรือ?� ทานไดสติโยนดาบท้ิง โยนพวงน้ิวมือท้ิงเสยผมใหดี แลวเปล้ือง
ผาท่ีหยักรั้ง เขาไปกราบพระพุทธเจาขอบวชแลวก็เปนพระอรหันต มันไม
แนนะ ท่ีพูดอยางน้ีเพราะตัวอยางน้ีน้ันหมายถึงบาปท่ีมีการจองเวรจอง
กรรมกัน 

 

สนับสนุนฆาไก 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ท่ีบานลูกชอบมีคนมาอาศัยโทรศัพท 

เพื่อพูดติดตอกิจการงานบอยๆ อันน้ีลูกก็ถือวาเปนการสงเคราะห เพื่อ
ความสะดวกของเขา มีรายหน่ึง แกชอบพูดติดตอเกี่ยวกับเรื่องไก ขาย
ไกแลวก็สงเขาโรงงานเอาไปฆาทีละเปนจํานวนมากๆ อยากจะเรียนถาม
วา ลูกจะบาปหรือไม ไปสนับสนุนใหเขามีการซื้อไกขายไกฆาไก? 

หลวงพอ หวาน...หวานพระยายม สนับสนุนก็เหมือนกับทําเอง มีการรวมกัน 
�เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา
การตั้งใจเปนตัวกรรม�  

ผูถาม อยางสมมุติวา เราไมสนับสนุน ปลอยตามเรื่องตามราวของเขา 
หลวงพอ ก็ปลอยเขาไป เขาพูดก็พดูไป เราแครับฟง หมดเรื่องหมดราวไป 
ผูถาม มีวิธีหลบไดนะ 
หลวงพอ ไมใชหลบ ตรงไปตรงมา รับฟงเฉยๆ วาดีไหม ตามใจเห็นดีก็ทําเถอะ 



ผูถาม เปนอันวา...ทําเปนไมรูไมช้ีก็แลวกันนะ เอาแตคาโทรศัพทก็พอแลว 
 

สงกุงและปลาเปน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ในการท่ีสั่งอาหารตามรานคา บางที

เขาก็เอาปลาเปนๆบาง กุงเปนๆบาง แตเวลากอนสั่ง ผมก็อธิษฐานอยาง
น้ีวา ผลบุญอันใดท่ีไดทํามาแลวแตในอดีต ก็อุทิศใหลวงหนา แตวาถา
เปนอาหารตายมาแลว ก็อโหสิกรรมซึง่กันและกันเทอญ 

หลวงพอ น่ีไปอานเรื่องไกเสียใหดี ไมตอบละ ตอบยังไง ลอเขาไปแลว เรื่องบาปก็
เปนบาป บุญก็เปนบุญ 

 

ขโมยเงินสามีมาทําบุญ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง เปนลูกศิษยหลวงพอมาก็นานแลว 

ยังไมเคยรบกวนอะไรเลย วันน้ีก็ขอรบกวนเล็กๆนอยๆ 
หลวงพอ วันน้ีไมขอรบกวนขอปรึกษานิดหนอย 
ผูถาม คือวาขณะน้ีลูกมียักษตนหน่ึงเขามาสิงในใจของลูก ลูกรูเหมือนกันวาไอ

ยักษตนน้ีคืออะไร คือเปน �ยักยอก� คอือยางน้ีเจาคะ 
หลวงพอ อยางน้ีเขาดี คนท่ีเปดเผยความจริงก็เปนคนดี ถาไมดีเขาไมกลาเปดเผย

ความเปนจริง เอา ! วาตอไป 
ผูถาม ก็คือวาปรกติเปนอยางน้ีเจาคะ ลูกชอบยักยอกเงินของสามี เอมาทําบุญ

กับหลวงพอ บูชาพระ ถวายสวนองคบาง อยางน้ีเปนตน ก็จะเรียนถาม
หลวงพอวา ๑. ศีลของลูกจะขาดไหม ๒. ลูกจะมีโอกาสไปสวรรคครึ่ง
นรกครึ่งหรือเปลา เพราะบุญก็ไดขโมยก็มี? 

หลวงพอ ฉันวาไมใชอยางน้ันนะ เขาไปสวรรคดวย แลวจะได บริวารดวย ไดสามี
เปนบริวาร เพราะอะไรรูไหม เพราะวา สตางคของสามีแตภรรยามา
ทําบุญ สามมีีสวนไดก็ไปเปนบริวาร คือไปเปนสามีใหม 

ผูถาม นึกวาจะไปไหน 
หลวงพอ ไมไดไปไหน ตามเขาไป เขาไดนะ 
ผูถาม ทีน้ีวาจะผิดศีลหรือเปลาครับ? 
หลวงพอ ไมผิดๆ สามภีรรยาคนเดียวกัน 
 

เอาของหลวงที่เหลอืมาใชสวนตัว 
ผูถาม กระผมขอปรกึษากราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสงู กระผมเปน

ขาราชการในสถานที่แหงหน่ึง วันท่ีเขาเบิกพัสดุไปไว ก็ปรากฏวาเมื่อ
เหลือแลว จะเอามาเขาคงคลัง เจาหนาท่ีบอกวา แทงบัญชีไวจําหนาย
จายไปหมดแลว ใหไปใชไดเปนสวนตัว กระผมไมสบายใจเพราะวาเปน
ของหลวง คิดวาจะเอาถวายวัดจะดีกวา จะไดไมมีกรรมไมมีเวรซึ่งกันและ
กัน เรียนถามหลวงพอวา ผมจะทําอยางน้ีจะถูกหรือไมครับ? 

หลวงพอ ก็ถูก...คนเฝาเขาใหแลวน่ี ก็เรื่องคนน้ัน 
 

เลนหุน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกไดเลนหุนมาเปนเวลาชานานแลว 

ก็ปรากฏผลวาเปนท่ีนาพอใจ มีกําไรลูกเดียวไมเคยขาดทุน แตทนไมได
ท่ีจะสงสัยในฐานะเปนลูกศิษยหลวงพอวา การเลนหุนน่ีจะผิดศีลหรือไม
ครับ? 



หลวงพอ ไมผิด ไมผิดหรอก...ไมผิด ไมมัวหมอง 
ผูถาม แลวลูกนําเงินจากกําไรมาถวายหลวงพอ ถวายสังฆทาน ถวายสวนตัว ก ็
หลวงพอ โอย ! มีอานิสงส ๑๕๐ เปอรเซ็นต เลนหุนเขาตรงไปตรงมาน่ี ซื้อขาย

ธรรมดา 
ผูถาม เอากําไรมาทําบุญไดผลสมบูรณแบบ 
หลวงพอ สมบูรณืเต็มอัตรา 
 

ถูกลวงกระเปาเปนนิจ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง หลวงพอขา 
หลวงพอ น่ี....ไมมีแตขา แขนก็มีนะ (หัวเราะ) 
ผูถาม ออ...คือวาทําไมคะ ชีวิตของลูกมันกรรมหนักเหลือเกิน ทําบุญก็มาก ทํา

มาต้ังแตอายุ ๓๐ กวาแลวนะ ขณะน้ีก ็๖๐ แลว ศีลก็รักษาภาวนาก็มีทุก
อยางท้ังหมด แตวาชอบโดนลวงกระเปาน่ีมัน ๕ ปแลวนะคะ 

หลวงพอ ไอน่ีเปน...ทานบารมี 
ผูถาม เปนทานบารมีหรือครับ? 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ก็ใชหน้ีเกาเขาไงเลา อทินนาทานา เวรมณี สี่ขา.. ปะธัง สมาทิ

ยามิ 
ผูถาม สิกขาหรือวา สี่ขาครับ? 
หลวงพอ สี่ขา คือของเรา ๒ ขา คนลวงอีก ๒ขา 
ผูถาม ออ พวกท่ีโดนลวงกระเปา ของหายอะไรน่ี เปน... 
หลวงพอ ใช...เรื่องน้ีอทินนาทานเกา 
ผูถาม ครับ...ทีน้ีก็บอกวา แลวจะมีวิธีแกไขหรือปองกันอยางไร หรือไม ขอ

หลวงพอไปโปรดเมตตา 
หลวงพอ ตอไปก็จงอยาเอาสตางคติดตัวไป จะไมมีขโมยลวงกระเปา 
ผูถาม น่ีวิธีแกปญหางายๆ 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ งาย ๆ ๆ ระวังไวก็ไมไหว พวกน้ีมันเกงมาก ขนาดเอามาใหยังไมรู

เลย ลุงฉันถูกลวงกระเปาท่ีทาเตียน และทานก็มีเพื่อนอยูท่ีบางลําพูใช
ไหม...เลยไปกาเพื่อนท่ีบางลําภู บอกวาถูกลวงกระเปา เพื่อนก็ถามวาถูก
ลวงท่ีไหน เวลาเทาไหร บอกท่ีทาเตียน เวลาเทาน้ันเทาน้ีนะ บอกวา ถา
อยางน้ันพรุงน้ีไปอยูท่ีน่ันยืนท่ีเดิม แตวาสตางคอาจจะบกพรองไปบางนะ 
อาจจะเปนได ถาคุณถูกพวกของเรานะ 

 ก็เปนอันวา ตอนเพลทานก็ไปยืนท่ีเดิม และก็ในชวงเวลาน้ันมีผูชาย ๒ 
คน แบบสมัยกอนนะ ใสรองเทาดําคัชชูใสถุงนองขาว นุงผามวงใสเสื้อ
ราชประแตน ๒ คน เดินคุยกันมา พอไปถึงลุงเขาก็หลีกไปสองขาง อีก
คนหน่ึงกระทบไหลนิดหนอย เขายกมือไหว ขออภัยดวยครับ ท่ีเล่ียงแลว
มันไมพน 

 ลุงก็บอกไมเปนไรๆ ครบั แลวเขาเดินเลยไป เขาเดินไปแลวปรากฏใน
กระเปาหนักๆ ลวงเจอกระเปาสตางค น่ีขนาดมาใหยังไมรูเลยนะ...
(หัวเราะ) และไมขาดเลยนะ เงินทองไมขาดเลย 

ผูถาม น่ีก็ตกลงวาเปนกรรมเกานะครับ 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ 
ผูถาม และอีกเรื่องหน่ึงคือวา อยางน้ี วันท่ีสะเดาะเคราะหครั้งกอนท่ีวัดทาซุง ก็

มีหลายคนไดใหราบช่ือ และพรอมดวยปจจัยมาจํานวนท้ังสิ้น ๑,๓๔๐ 
บาท เพื่อจะเอาไปเขาพิธีท่ีวัดทาซงุ ก็พอดีตาลีตาเหลือกกลัวจะไปไม
ทัน ปรากฏวาเงินไมไดเอาไป ช่ือเขาฝากไวก็ไมไดเอาไป เวลาจะเปาก็
ใกลมาแลวลูกจะทํายังไง ลูกเลยทําอยางน้ี เอา ! ช่ือท้ังหมดจงมา



ปรากฏที่ศาลา ๒ ไร เอา ! เงินท้ังหมดท่ีอยูบาน ฉันออกแทนไวกอนเติม
ใหเปน ๑,๕๐๐ บาท 

หลวงพอ โอย...ด ีๆ ๆ นาจะเปน ๓,๐๐๐ (หัวเราะ) 
ผูถาม ใหเกินน่ีดีกวานะ 
หลวงพอ อาว วิสาขาไงเลา พอใหเทาน้ีไดเทาโนน พอใหเทาน้ีไดเทาน้ัน ไดเกิน

เสมอ ทําบุญแถมทําบุญเกินแบบน้ีแหละ 
ผูถาม ตกลงวาช่ือไมไดเอาไป และก็เงินของเขาไมไดเอาไป ลูกเอาเงินแทน

ไปอยางน้ี เขาจะมีผลหรือเปลา? 
หลวงพอ มี...สวนท่ีเปนนามธรรมน่ีมี แคนึกถึงก็พอแลว 
ผูถาม แคนึกถึงก็สมบูรณแบบ 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ 
 

ลืมกระเปาสตางค 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง เมื่อวันอาทิตยท่ีแลวลูกลืมกระเปา

สตางคบนรถเมล มีสตางคมากพอสมควร มีเอกสารเปนอยางมาก ลูก
กลับถึงบานแลวไมรูจะทําอยางไรเงินไมคอยเสียดายเทาไหร เสียดาย
บัตรประชาชน กับเอกสาร ลูกจุดธูปท่ีบานตอหนารูปถายของหลวงพอ 
ไมไดบอกหลวงพอ แตขอความเมตตาหลวงพอวา ขอไดโปรดไปตาม
กระเปามาคืน... 

หลวงพอ (หัวเราะ) ออ...ความจริงควรเขียนวาไมไดใช ขอความเมตตานิดหนอย 
(หัวเราะ) เอา! วาตอไป 

ผูถาม ผลปรากฏวารุงขึ้น มีคนนํากระเปามาใหพรอมท้ังสตางคเสร็จ เมื่อเปน
เชนน้ีลูกก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพอวา ลูกควรจะแบงเงินในกระเปา
ถวายคาครูหลวงพอสักเทาไหรเจาคะ? 

หลวงพอ เอาอยางน้ีดีกวานะ อยาคิดเงินในกระเปาเลยนะ เอาเปนราคาคาครูเฉยๆ 
ก็แลวกันนะสัก ๕ ลาน (หัวเราะ) ไมจําเปน เทาไหรก็ได ไมทําก็ได 

ผูถาม เอ...เวลาหลวงพอตามกระเปามา หลวงพอตามดวยวิธีไหน ตามแบบ
ไหนครับ? 

หลวงพอ ก็สงสัยเหมือนกัน...(หัวเราะ) เพราะอะไรรูไหม วนัหน่ึงหลายเจา ทานท่ี
เหน่ือยมากที่สุดคือ กรมหลวงชุมพรฯ พอของหายปบ! ใครเขาบอกไป 
เอา! กรมหลวงฯ หาใหเขาหนอย ชวยหนอยๆ 

 

ชอบเจอกระเปาสตางค 
ผูถาม หลวงพอขอรับ กระผมเปนคนดีเพราะนับถือหลวงพอปฏิบัติตามคําสอนข

ชองหลวงพอเปนคนมีโชคประหลาด ชอบเจอกระเปาสตางคใครตกอยู
เสมอเปนประจํา ขอบอกตรงๆวา เอามาทําบุญกับหลวงพอเรียบ หมดไม
เหลือหลอ ผานมางวดท่ีแลวมีความจําเปนเลยเอาซื้อหวย หวยกินหมด
เลย ตอไปลูกจะไมซื้ออีกแลว เอามาถวายหลวงพอดีกวา เงินท่ีเก็บตก
เอามาทําบุญ แลวขออุทิศใหแกเจาของ ไมทราบวา เจาของไมรูไม
ทราบ จะมีผลหรือไมขอรับ? 

หลวงพอ มีได...มสีวน เงินของเขา 
 
พี่เปนขี้ขโมย 
ผูถาม กราบนมัสการหลวงพอท่ีเคารพอยางสงู ขอพึ่งบารมีหลวงพอเล็กนอย

ดังตอไปน้ี คือวา พีข่องลูกชอบขโมยของภายในบาน อะไรก็แลวแตไม
วา จะเปนของมีคาไมมีคาก็ตามขโมยไมไดเอาไปไหน สวนมากก็ถวาย



พระหมด ทีน้ีชักจะไมดีอยางหน่ึงแลวก็คือวา จะทําทาขโมยโฉนดถวาย
วัด ก็กลัวจะไมมีท่ีจะอยูอาศัย ก็เลยอยากจะขอบารมีหลวงพอชวยแนะ
ลูก จะไดไปปองกันสถานการณ 

หลวงพอ เด๋ียวกอน...โฉนดขโมยไปก็ไมมีผล มันตองโอนกัน และการจะโอน
จะตองประกาศกอนใชไหม...ใครจะคัดคานหรือเปลา ไมเปนไร...เอา
อยางน้ีซิ บอกใหเขาขโมยไปถวายวัดทาซุง ฉันจะเก็บไวใหแตคารักษา
ไมมากหมื่นสองหมื่นก็พอ...(หัวเราะ) ก็ไมเปนไร ก็เก็บไวดีซินะ อยาให
แกขโมยไดนะ ความจรงิ คนน้ีก็มีอารมณเปนกุศล แตวามันพลาดไปนิด
หน่ึง คือวาไมพรอมกัน ใชไหม... 

ผูถาม ทีน้ีอยางขโมยของไปทําบุญ ผลบุญจะกระดักกระเดื่องอยางไร? 
หลวงพอ เอาอยางน้ีนะ คนคนน้ีนะ จะวาเฉพาะจริยาท่ีปฏิบัติใชไหม... อารมณเปน

กุศลเปนปรกติ แตวาไอสิ่งท่ีมันมีอยูมันไมพอกับกําลังใจ อยาทําอยาง
น้ันนะ ถาตายดวยกําลังใจแบบน้ี สวรรคแน แตอยาขโมยตอไปนะ 

 

ถูกขโมยงัดบานเร่ือย 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง คอืวาหมูน้ีลูกโชคดีตลอด เดือนหน่ึง

ถูกขโมยงัดบานหลายครั้ง วิทยุ โทรทัศน ไดโนน..ไอน้ี แตลูกก็คิดวา 
เปนกฎของกรรม คือชอบผิดศีลขอ ๒ เมื่อเปนเชนน้ีก็เกิดความไมสบาย
ใจ ตอไปขางหนามันจะขโมยอีกหรือเปลา? 

หลวงพอ ความจริงคนน้ีดีนะ เขาถึงอริยสัจ 
ผูถาม หลวงพอ! ของหายยังมีอริยสัจอีกหรือครับ? 
หลวงพอ อาว...อริยสจัมันขึ้นอะไร ขึ้น ทุกข ของหายก็เกิดเปนทุกขแลวในอริยสัจ 

ทีน้ีตอไปเหตุใหเกิดทุกข คือ สมุทัย เพราะมขีองมาก ถาเราไมมีของ 
ขโมยมันจะเอาอะไรใชไหมละ...ตอไปก็ นิโรธะ ความดับทุกข เพราะ
หมดแลว ไมรูจะใชอะไรแลว ตอไปก็ มรรค แสวงหาตอไป ไมหาก็ไมมี
ใช 

ผูถาม ออ...เปนอรยิสัจอยางน้ีเองนะ 
หลวงพอ เอาอยางน้ีสิ ลองใชคาถาของพระพทุธเจาทานนะ ตั้งใจวาเปนสมาธิสัก 

๓ นาที �ฆะเฏสิ ฆะเฏส ิกิงกะระณงั ฆะเฏสิ อะหังปตัว ชานามิ ชา
นามิ ชานามิ� บทน้ีทานบอกสมัยเมื่อ ทานจุลปณถก เปนลูกมหา
เศรษฐี ใชไหม...เรียนกับอาจารย เรียนยังไงก็เรียนไมได เขาเรียน
วิชาการตางๆ แตองคน้ีเรียนไมได ปญญาทึบ 

 ตอมาเมื่อตอนจะกลับบาน ตอนอยูปฏิบัติอาจารยดีมาก อาจารยก็เห็นใจ 
ลูกศิษยคนน้ีกลับบานไมมีอะไรไปเลย ควรจะสนองความดี จึงสอนคาถา
บทน้ี แคน้ีทองยัง ๗ วันได แกก็ไดมาเทาน้ัน 

 ตอมาอยูท่ีบาน มีวันหน่ึงขโมยมันจะเขาไปลักของในบาน พระเจาป
เสนทิโกศลเดินเขาไปตรวจเวลากลางคืน ก็เห็นคนมันขุดรั้วจะเขาไป 
ทานก็น่ังดูคิดวา ถาเขาไปจริงจะสั่งเจาหนาท่ีจับ ทานจุลปณถกทานต่ืน
ขึ้นมาก็ทองคาถา �ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงกะระณัง ฆะเฏสิ อะหังปตัง ชานามิ 
ชานามิ� ขโมยเปดหนีเลย เพราะคาถาบทน้ี 

 ตอมาทานจุลปณถกไดเปนพระอรหนัต ลองไปใชดูนะ สมัยปจจุบันน้ีมีคน
ไปใชหลายราย เขาบอกงวา ขโมยจะปลนราน ปรากฏวาไมมีใคนเขา
ปลน 

ผูถาม อยางน้ีก็ประตูประเตอ...ไมตองปด 
หลวงพอ ไมตองปด ขโมยยิ้มรา ขโมยกลัว...กลัวความดี ขนหมด 



 

ลูกชอบขโมยเงินวิระทะโย 
ผูถาม ลูกชายของดิฉัน อายุ ๑๔ ป ชอบขโมยเงินวิระทะโยไปเสมอๆ ลูกกลัววา

จะเปนบาปเปนกรรม หลวงพอมีคําแนะนําอยางไร เพื่อจะชําระหน้ีท่ีทํา
ไปแลวบางคะ? 

หลวงพอ ความจริงก็คงไมเปนไรมั้ง ขโมยแลวก็แลวกันไป เพราะถือวาเงินจํานวน
น้ี ยังไมเปนของสงฆโดยตรง ก็ไมใชของแมโดยตรงแลว เปนของให
ระหวาง เหมือนเรื่อง กากะเปรต กากะเปรตก็แบบน้ีแหละ เขาจะนําไป
ถวายไปทําบุญท่ีวัดจับอยูบนหลังคาศาลาบินโฉบไปกิน ๓ คํา ตายจาก
ความเปนกาไปเปนเปรต หัวเปนกาไปไหมท้ังตัว ถูกหอกแทง ลอยไปใน
อากาศ 

 ตามบาลีบอกวา ของน้ันจะถือเปนของสงฆก็ไมใช ของน้ันยังไมได
ประเคน จะถือวาเปนของชาวบานผูใหก็ไมได เพราะขาดแลวต้ังใจแลว 
ของระหวางกลางเจาของกับของสงฆ จึงเกิดแคเปนเปรตไงละ ไมง้ันก็
ลงอเวจีไป 

 

ขโมยไกวัด 
ผูถาม หลวงพอขอรับ เมื่ออายุประมาณ ๓๒ ป เพื่อนๆก็ขโมยไกวัดมาตัวหน่ึง 

แตแลวทุกคนที่ไปรวมกันขโมยมาไมกลาฆา ผมแสดงความสามารถ 
จัดการใหเพื่อนจับขาคนละขาจับปกแลวผมก็เจ๋ียน...เมื่อจัดการไปแลว
รูสึกสบายใจ ตอมาฟงหลวงพอพูดเกี่ยวกับเรื่องกรรม เรื่องเวร เรื่องนรก 
ชักจะไมสบายใจเสียแลว ผมไดทําบุญทํากุศลอุทิศไปใหหลายครั้ง จะ
ไดรับหรือไม ก็ไมทราบ ผมอยากจะถามหลวงพอวา จะมี วิธทํีาอยางไร
...จะไดไมเจอเขาอีกในชาติตอๆไปขอรับ? 

หลวงพอ เอาอยางน้ีก็แลวกันนะ เปนวิธีท่ีงายและเบา เวลาบูชาพระทุกครั้ง ทําบุญ
ทุกครั้ง อุทิศสวนกุศลให บอกเขาใหอโหสิกรรมนะ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
จนกวาจะเขานิพพานอยางน้ีมันเบาใจ ไมชาก็สลายตัว 

 

เคยปลนวัด 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูงสดุ ในอดีตท่ีผานมากระผมเปนคนไม

ดี เคยปลนวัด เอาพระพทุธรูปไปขายมากมาย บัดน้ีสํานึกบาปสํานึกผิด
แลว จึงตองมาพึ่งบารมีหลวงพอ นับเปนท่ีพึ่งสุดทาย กลาวคือกระผม
จะตองชําระหน้ีสงฆกี่ครั้ง และจะตองชําระหน้ีสงฆประการใด...กรรมเวรท่ี
เคยปลนวัดจึงจะอโหสิกรรมใหขอรับ? 

หลวงพอ คอยๆ ชําระไปก็แลวกันนะ ถาถามวาเทาไร...ตองเทากับจํานวนเงินท่ีนํา
ของมา คอยๆ ผอนสบายๆ ก็แลวกัน ถาถามวาทําบุญอยางไร...เออ! 
วันน้ีทานถึงเตือนเรื่อง อนุสสติ  ตอนท่ีเขาเจริญพระกรรมฐานกัน 
พระพุทธเจาทานเตือนวา ทุกคนใหมั่นคงในอนุสสติจะไมพลาดหวัง คือ 

1. มรณานุสสติ คิดวาชีวิตน้ีจะตองตาย 
2. กอนท่ีเราจะตายตองยอมรับนับถือ พระพุทธเจา พระธรรม และ
พระอริยสงฆ 

3. พยายามตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ 
4. จิตใจตั้งไวเพื่อนิพพานโดยเฉพาะ 

ผูถาม ออ...อยางน้ีคอยผอนหนักผอนเบาไดบาง 



หลวงพอ อันน้ีไมผอนหรอก...ไปไดเลย ถาทําตามน้ีไดมั่นคงหลบไดเลย แบบ 
ตัมพทาฐิกโจร ไงละ 

 

กลัวผิดศลีขอ ๓ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพ กอนท่ีดิฉนัจะแตงงานกับสามีคนสดุทาย ไมรู

เรื่องวาเมื่อกอนเขาเคยมีเมียมาแลว ลูกก็เลยไดเสียกับเขาจนกระท่ัง
ปจจุบันน้ี ลูกอยากถามวา เมื่อลูกรูภายหลังอยางน้ี จะเรียกวาศีลขาดขอ 
กาเมสุมิจฉาจาร หรือเปลาเจาคะ? 

หลวงพอ เจตนาแยงในตอนตนเขาไมมี เขาไมรู ไมผิดหรอกนะ 
ผูถาม ออ...ถาไมมเีจตนา ไมเปนไรหรือครับ? 
หลวงพอ �เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ� ตองมีเจตนา ศีลน่ีตองตั้งใจ ถาขาด

ความตั้งใจ ไมเปนการละเมิด 
 

ทําผิดกาเม 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกขอสารภาพเปนครั้งแรกเจาคะ คือ วาลูกมีครอบครัว มี

ความจําเปนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ลูกเลยไปทําผิด
กาเมสุมิจฉาจารกับชายคนหน่ึง ตางคนตางก็รูวามันผิดดวยกันท้ังคู แต
ใหเงินมาเพื่อจุนเจือครอบครัว บัดน้ีลูกสํานึกผิดท่ีไดกระทําไปแลว เพื่อ
จะเปนการลบลางบาปท่ีกอไว ขอใหหลวงพอแนะทางออกใหลูกสักครั้ง
เถิดเจาคะ? 

หลวงพอ ก็ตั้งใจคิดวา ๑.ชีวิตน้ีจะตองตาย ประการท่ี ๒ ยอมรับนับถือพระพุทธเจา 
พระธรรม และพระอริยสงฆ ตอไปก็ประคองจิตใหตรงในศีล คอยๆ 
ประคองนะ มันพลาดบางอะไรบางไมเปนไร เทาน้ีใชไดเลย บาปเกา ๆ 
ไมมีแรงดึง ตามไมทัน ไอเรื่องผิดพลาดเปนของธรรมดาของทุกคน
เหมือนกัน 

 

รักงายหนายเร็ว 
ผูถาม หลวงพอคะ ปรกติลูกก็เปนคนดี ทําบุญทํากุศลทุกอยาง รักษาศีลเจริญ

ภาวนา แตมีนิสัยเสียอยูนิดคือวา เปนคนรักงายหนายเร็ว คือวา ชอบเปน
ชูกับสามีคนอื่นเสมอ ๆ อันน้ีลูกก็ทราบ แตวามนัแกไมตกเขาคะ ท่ีจะ
เรียนถามก็คือวา ลูกไดผานพนประเภทน้ีมามากแลว ตอไปก็อยากจะลุ
แกโทษกับหลวงพอ ขอใหหลวงพอช้ีทางสวาง เพื่อแกกฎขอน้ีดวยเถิด
เจาคะ 

หลวงพอ ไมมีอะไรมาก อยางท่ีพระไปลาพระพุทธเจาเขาปา ใชไหม...แตวาตอน
แกจะไป แตทีหลังก็ทอ ปรากฏวา มีญาติโยมท่ีน่ันรูใจพระ รูใจคน นึก
อะไรขึ้นมาก็ตาม นึกอยากจะกินตมยํา...กร็ู นึกอยากจะกินแปะซะ...กร็ู 
อยากจะกินอะไรก็ตาม โยมทํามาเสมอ พระท้ังหลายก็รูวาโยมรูใจคน 

 ทีน้ีพระท่ีสัมผัสแบบน้ัน เวลาไปเฝาพระพุทธเจาก็บอกวา มีโยมผูหญิง
คนหน่ึง แคนึกเทาน้ันแหละจัดใหแลว พระนึกอยูในปานะโยมก็จัดมา 
พระพุทธเจาก็เลยบอกวา ผูหญิงคนน้ันไดอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณ พระ
ท่ีจะลาไปรูเขาก็ทอ ไมกลาไป พระพุทธเจาก็เลยบอกวา เธอเอยาสงน้ีก็
แลวกัน เธอหามอะไรสกัอยางหน่ึงไดไหม...พระถามวาหาอะไร ทาน
บอกเอาอยางเดียวไมตองมาก พระบอกได พระพุทธเจาบอก หามจิต  
ไมคิดนอกลูนอกทาง 



 รายน้ีก็เหมือนกัน หามใจมันเสียก็หมดเรื่อง หามใจได กายก็ไมไป แต
คอยลดมันนะ ไดน่ีอยาไปโทษกัน กฎของกรรมหามไมได อยาง ทานสิริ
มา ไปวาภิกษุณีเปนพระอรหันตเขา จึงเปนแบบน้ันท่ีแทจริงทานก็เปน
คนดี ในท่ีสุดทานฟงเทศนจบเดียวก็เปนพระโสดาบัน แตวาตอนทายจะ
ตายน่ีไปนิพพาน เห็นไหมละ...บุญของเขามีอยู น่ีเขาก็มีบุญมาเจริญพระ
กรรมฐานได มาถวายสังฆทานได ความดีก็มี แตกรรมบางอยางเขามาทับ 
ก็เปนของธรรมดา 

ผูถาม แหม...ถามีโอกาสมาฝกมโนมยิทธิไดก็ดีนะ 
หลวงพอ ใช ๆ คนเห็นทุกขแลวน่ี ถาเห็นทุกขช่ือวาเห็น  อริย กําลังสูงนะ ไมใช

เลนนะ และการเปดเผยความจริงประเภทน้ี มียากแกบุคคลท่ัวๆไป อยา
งบลืมวาตัวน้ีบุญเกาเขาประสานมากแลว...ใชได 

 

พาลูกสาวเขาหนี 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางยิ่ง มีการเถียงกันระหวางผมกับแฟน 

เรื่องศีลขอท่ี ๓ ตอนแรกไมได คิดถึงศีล ตกลงสองคนพากันไปกอน เมื่อ
เรียบรอยแลวกลับมาขอขมาภายหลัง พอแมก็โอเค แตสงสัยวาตอนท่ีพา
ไปกลับมาขอขมาเรียบรอยแลว จะเรียกวาผิดศีลหรือเปลาขอรับ? 

หลวงพอ มันจบไปแลว พอแมอภัยใหแลว...เลิกกัน อยางขโมยของเขาไป ตอมา
เจาของบอกฉันไมเอาโทษละก็แลวกันไป 

 

ชิงสุกกอนหาม 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกเปนลูกศิษยของหลวงพอ

พอสมควร สมาธิลูกก็ปฏิบัติได มโนมยิทธิลูกก็ทําได ทําบุญลูกก็ทําเกง 
สังฆทานก็ทําบอย ครั้งละ ๕ บาท ๑๐ บาท(แหม...นึกวาเกงขนาดไหน) 

หลวงพอ ฮะ ๆ ซื้อ กวยเตี๋ยวไดชามละ 
ผูถาม นึกวาจะไมเปนสังฆทานนะ 
หลวงพอ เปน...สตางคเดียวก็เปน 
ผูถาม จะเปนไดยังไงครับ...หลวงพอ? 
หลวงพอ ก็ใหกับหมูสงฆนะ ถาไมพอใชเวลารับจากท่ีอื่นมารวมกันซิ 
ผูถาม ออ...ครับ ๆ ๆ คือเรื่องก็มีอยางน้ีวา ทุกอยางน่ี ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 

ตามหลวงพอครบถวนบริบูรณทุกอยาง แตท่ีลูกเสียอยูนิดหน่ึง ลูกขอสา
ภาพเลยวา ลูกสมัยเมื่อเปนวัยรุนลูกชิงสุกกอนหาม ตอนน้ันก็ไมคิดวาจะ
ผิดศีลหรือไมแตตอนน้ีลูกพลาดไปแลว 

 ก็เลยมาปรึกษาหลวงพอวา ผลเพราะปฏิบัติชอบก็ดี มโนมยิทธิ ก็ดี 
ความปรารถนามรรคผลนิพพานชาติน้ีก็ดี จะยังมีสทิธ์ิ หรือเปลาเจาคะ? 

หลวงพอ บุญทําแลวไมสลายตัวนะ ไดแลวก็แลวกันไป ก็ขังอยูเลยไมไปไหน...
ใชได 

ผูถาม ไอท่ีผิดน่ีเล็กๆ นอยๆ หรอืครับ? 
หลวงพอ ตั้งใจผิดหรือเปลา ทีเผลอไปนะ อาจจะเผลอไปไมเปนไรนะ อยาใหบอย

นักก็แลวกัน .... (หัวเราะ) 
ผูถาม น่ียังดีนะครับ ทําผิดแลวสารภาพผิด 
 

หารายไดพิเศษ 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ปจจุบนัน้ีลูกมีความลําบากขัดใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ

ภายในครอบครัว และลูกตองหาโอกาสออกไปทํางานพิเศษนอกบาน แต



พอเวลากลับบานทีไร ลูกมักจะบอกวา ไปหาพระมาบาง ไปโนนบาง ไป
คุยมาบาง เพราะจะบอกตรงๆ ไปหารายไดพิเศษ ผัวก็คงไมชอบและ
อาจจะทุบตีเอา ในลักษณะเชนน้ีลูกเองก็กลัวจะมีบาปมีกรรม ก็เลยแบง
เงินนิดหนอยมาถวายหลวงพอ 

หลวงพอ ความจริงไมเปนไร เราบอกวาไปหารายไดพิเศษ เขาอาจจะโกรธก็ได 
แตความจริงจะหาวาบาป มันก็ไมบาปนะ เพราะวาไมไดขโมยใครเขาน่ี 
เขาหาพิเศษ 

ผูถาม แตยังดีนะ...มาปนผล 
หลวงพอ แตความจริงเขาไมปนผล เขาก็ไมมีโทษอะไร กน็าเห็นใจ เพราะรายได

มันไมพอกับรายจาย 
 

จะแตงงานกับผูชายที่มีภรรยาแลว 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกมีความสงสัยวา อยางผูหญิงคน

หน่ึง ไปตกลงแตงงานกับผูชายท่ีมีภรรยาแลว โดยไมทราบวาเขามี
ภรรยาอยูแลว โดยฝายชายบอกวาเปนโสด อยางน้ีผูหญิงคนน้ัน จะผิด
ศีลขอกาเมหรือไมเจาคะ? 

หลวงพอ ไมผิด...เพราะไมรู อันน้ีถารูอยูผิดกาเมแน ถาไมรูน่ีเปนไรนะ ศีลทุกขอ
ตองมี เจตนา คือการตั้งใจทุกสิขาบทนะ ตั้งใจจะทําและทําสําเร็จสม
ความปรารถนาตั้งใจฆาสัตว มีสัตวใหฆา ลงมือ และฆาสัตวตาย ถาไม
ตั้งใจสัตวตายกี่ตัวก็ไมบาป อยางโยนของไปบาง เดินไปเหยียบบาง น่ี
ไมตั้งใจ อันน้ีไมบาป ศีลทุกขอตองรูอยูและต้ังใจทํา (จึงจะบาป) 

 

เปนภรรยา (นอย) เขา 
ผูถาม กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอ อยาหาวารบกวนเลยนะคะ ลูกมี

สามีแลว เลิกกันเรียบรอย จดทะเบียนหยากัน 
หลวงพอ เอะ! จดสองจดนะ 
ผูถาม จดทะเบียนหมายถึงแตงงาน จดทะเบียนหยาน่ี 
หลวงพอ ทําสัญญาหยาก็จดทะเบียนเหมือนกัน 
ผูถาม ครับ ๆ ๆ ปรากฏวาเมื่อหยาแลว ลูกก็มาเจอชายคนหน่ึง ก็เกิดความรัก

ใครจนมีลูกดวยกัน ลูกเปนภรรยานอย ภรรยาหลวงไมวาอะไร แตพอมา
เขาซอยสายลม มาเปนลูกศิษยหลวงพอ เกิดละอายใจกลัวบาปกลัว
กรรม กลัวคําสั่งสอนของหลวงพอเปนการใหญ ก็ไมรูจะทํายังไง มีลูก
ดวยกันแลว อีกใจหน่ึงก็กลัวจะตกนรก อีกใจหน่ึงก็กลัวไมไดมรรคผล
นิพพาน ก็ขอความสวางจากหลวงพอชวยแนะนําใหลูกสบายใจหนอย
เถิด จะทํายังไงดีเจาคะ? 

หลวงพอ ยกครูอีก ๒ บาท 
ผูถาม ออ...มีคาครดูวยหรือครับน่ี? 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ คาสินสอดเขายงัมีได คาครูทําไมมีไมได น่ีในเมื่อภรรยาหลวง

เขาไมวา ไมมีโทษหรอกนะ เพราะเขาไมหวง ไมเปนไรนะ 
ผูถาม อยางน้ีก็ถาจะปฏิบัติธรรม ก็มีสิทธ์ิไปนิพพานได 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ไมมบีาปน่ี 
 



สามีเจาชู 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ไมทราบวาลูกมีบาปมีกรรมอะไร 

อะไร ๆ ลูกก็ทําตามคําสอนของหลวงพอทุกอยาง ทุกอยางไดสมความ
ปรารถนา เวนอยูอยางเดียวเจาคะ...แกไมตก 

หลวงพอ ทุกอยาง...แตเวนอยางเดียว เอา วาตอไป ๆ 
ผูถาม เวนอยูอยางเดียวคืออยางน้ี สามีของลูกมันเจาชูไมหยุดไมหยอน ใหกิน

ใหบริการทุกอยางเรียบรอย มันก็ไมยอม มันก็เจาชูอยูร่ําไป ลูกไมรูจะ
แกไขอยางไร ก็อยากจะมาปรึกษาหารือหลวงพอ ในฐานะหลวงพอก็เปน
พอของลูก หวงพอก็เปนเพศเดียวกับสามี หาวิธีแกไขใหลูกหนอยเถิด
เจาคะ (โอ...น่ีจะคิดวาหลวงพอเปนแบบผัวของตัวรึไง..พี่) 

หลวงพอ วิธีแกไมยาก...หามาใหสกั ๕ คน 
ผูถาม หาเมียมาใหอีก ๕ คน ง้ันหรือครับ น่ีจะแกหรือครับ 
หลวงพอ แกซิ...ไปไหนไมไหวหรอก เพลียหมดแรง (หัวเราะ) 
ผูถาม วิธีแกงายๆ เลยนะครับ วธิีแกสูตรเดียวกับขุนแผนเลยนะครับ 
หลวงพอ (หัวเราะ) เรื่องธรรมดา ใหทานไปบางซิ เปนทานบารมีนะ เปนทานบารมี

ดวย เปนเมตตาบารมีดวย 
ผูถาม เขาหลักพรหมวิหาร ๔ เปยบเลย 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ 
 

ผิดศีลขอกาเม 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกหญิงไดเคยประพฤติในขอกาเม 

ดวยความจําเปนมาฟงธรรมมาปฏิบัติตามหลักคําสอนของหลวงพอแลว 
เกิดความไมสบายใจ อยากจะหาธรรมปฏิบัติ เพื่อลบลางความผิดท่ีทํา
ไป นิดหนอยน้ัน ขอหลวงพอ ไดโปรดช้ีแนะธรรมะดวยเจาคะ? 

หลวงพอ ไมมีอะไรหรอก...ลืมมันเสีย พระพุทธเจาทรงบอกวา ใหลืมเสียทุกอยาง
ท่ีพลาดมาแลวนะ ไมตามนึกถึงมัน มุงหนาเฉพาะความด ี ท่ีใหภาวนา 
�พุทโธ...ธัมโม...สังโฆ� น่ีใหนึกถึงความดีอยางเดียว ไอความท่ีไมดี
อาจจะแลบเขามาบางเปนของธรรมดา เราก็นึกถึงความดีใหมาก ไมตาม
นึกถึงมัน มันก็ไมเกาะใจเรา ใจเราเกาะเฉพาะบุญใชไหม...เกาะเฉพาะ
บุญ เวลาตายบุญก็นําเราไปกอน ไปสวรรคกอนอยางนอย 

ผูถาม ถาไดมโนมยิทธิก็... 
หลวงพอ ใช...ถาไดก็พิสูจนไดเลย วาวิมานของเราอยูท่ีไหน ถาไปพบวิมาน จิตใจ

ก็รักวิมาน ไมรักบาป ตายก็พุงไปเลย 
 

เร่ืองศีลขอมุสาวาท 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอเจาคุณท่ีเคารพอยางสูง... 
หลวงพอ เอะ! วันน้ีเปนเจาคุณ ฉันขาดหลวงปูไปตําแหนงนะน่ี หลวงตามาแลว 

ขาดหลวงปู...หลวงทวด 
ผูถาม ลูกมีปญหากลุมใจนิดเดียว เกี่ยวกับเรื่องศีลของหลวงพอ คือ ลูกเปน

แมคาก็จําเปนท่ีจะตองโกหกอยูเสมอ ไมง้ันจะไมคอยมีกําไร ลูกพยายาม
ทุกอยางแลว ธรรมะของหลวงพอทําครบหมด แตขอน้ีทําไมได จึงขอ
บารมีหลวงพออโหสิกรรมใหลูกดวยเถิดเจาคะ 

หลวงพอ เอาอยางน้ีซิ...ฟงใหดีนะ จุดธูปตอนเชา วันน้ีขอลาศีลมุสาวาทช่ัวคราว
...(หัวเราะ) เอาอยางน้ีซิ...วิธพีูดนะ เราซื้อของมาถูก ตองขายแพงตาม
ทองตลาดใชไหมละ ก็บอกตนทุนมันแพง ลดจากน้ีไมไดหรอกจะ เทาน้ี



หมดเรื่องกันไป ไมโกหก อยาไปบอกซื้อมาบาทน่ีขาย ๑๐ บาท น่ีซื้อมา 
๙๙.๙๐ บาท โธ...ไดกาํไร ๑๐ สตางค กลัวศีลขาด บอกตนทุนมันแพง 
ลดจากน้ีไมไดนะ น่ีมันมีความจําเปน ถาตนทุนถูกลดจากน้ีไดมา
เยอะแยะ แคน้ีไมผิด 

ผูถาม หลวงพอคะ บางครั้งเราก็ไมเจตนาไอเรื่องโกหกน่ีมันอยูในสังคม 
บางครั้งอยางน้ีนะ เขาจะมาเบียดเบียนเรานะ เราโกหกเขาวาเราไมมี 

หลวงพอ อันน้ีตองรูคําวา มุสา น่ี ตองทําลายผลประโยชนเขาไอตัวน้ีไมใชโกหก 
ไมใชมุสา 

ผูถาม บางครั้งก็ไมเขาใจนะคะ 
หลวงพอ ดี...ถามอยางน้ีนะดี ทีน้ีคําวา �มุสา� น่ีตองทําลายผลประโยชนเขา แตน่ี

เราทําเพื่อรักษาผลประโยชนเรา ใชไหม...ยังไมอยูในเกณฑมุสา อยางน้ี
เขาไมถือวาขาดศีล ๕ 

ผูถาม บางครั้งพูดแลวมันเสียดใจ มันตรงเกินไป 
หลวงพอ ก็ใช แตเปลา...ก็ตองบอกเรารูน่ีวา ไอหมดน่ีถาหากมาขอยืมทีไร มันไม

ใชใหทันที ใชไหม...น่ีเราขืนใหไปเราก็ไมได มอียูเหลือเฟอน่ี ไอเงินนะ
เรามี แตเงินท่ีเราจะใหยืมมันไมมี เราก็บอกไมมี เราก็บอกไมมีเฉย ๆ วา
ยืมไมได ความจริงเรามีแตเราจะตองใชน่ี ใชไหม...ถาเขาเอาไปเขาไม
เอามาสงคืนเราก็ลําบาก ถาเรามีเหลือเฟอน่ีมันไมเปนไร อันน้ีเราถือวา
เรารักษาผลประโยชนเรา เขาไมถือวาเปนมุสานะ 

 อยางพวกคาขายน่ีก็เหมือนกันละ ลงทุนมาบาทเดียวแตขาย ๑๐ บาท 
เราขายตามราคาทองตลาดเขาขอลดเราบอกลดไมไดหรอก ตนทุนมัน
แพง มันแพงเทาไรน่ีเราไมไดบอก เราอยาไปบอก ๙ บาท ๕๐ สตางคซิ 
เราบอกแพงเฉย ๆ ตามความนิยมของทองตลาด อันน้ีมันไมเปนไรนะ ไม
ถือวาเปนมุสาวาท อันน้ีเขาใจนะโยม ขอน้ีมีคนของใจกันมาก 

 แตวาถาเราพูดไปเพื่อรักษาประโยชนของเรา เพราะอะไร...เพราะวาถา
เราไมรักษาประโยชนเราใหไป มันก็ไมคืนซักที ทีน้ีเราก็พังละซิใชไหม...
อยางน้ียังไมถือวาเปนมุสาวาท มุสาวาทมันตองเปนอยางน้ี คือประโยชน
ของเขาท่ีจะพึงมีอยูดวยเหตุน้ัน เราไปบอกน่ีแกอยาไปทําเลยแบบน้ัน 
ขาดทุนตาย แตวาเราจะเอาซะเอง 

 ก็เหมือนกับผูใหญเล้ียงเด็ก ไอเด็กเกินไปชานบาน ถาขืนปลอยไป เดี๋ยว
มันหลนใตถุนตายใชไหม...บอกไอหนูอยาไป เดี๋ยวหลนใตถุน เด็กมันไม
เช่ือ แตเด็กมันกลัวงู ก็บอกแก บอกอยาไปนะไองูมันมี ตุกแกมันมี เด็กก็
กลัว อันน้ีเรารักษาประโยชนของเด็ก ไมเปนมุสาวาท มันเปนเมตตา แต
วาถาเราพูดตรงไปตรงมาเด็กเขาไมเช่ืออาจจะหลนใตถุนบาดเจ็บหรือ
ตาย ถาเราบอกแบบน้ันก็เปนการรักษาอวัยวะ หรือรักษาชีวิตของเขาใช
ไหม...อยางน้ีไมถือวาเปนมุสาวาทนะ เปนเมตตาจิต มันเปนคุณ ไมใช
โทษ แลวยังไงละ? 

ผูถาม พอพูดแลว มันไมสบายใจคะ 
หลวงพอ น่ีทีหลังเอาใหมซิ บอกวาขาไมพูด ๆ ๆ 
ผูถาม มันไมไดละคะ 
หลวงพอ ทําไมละ? 
ผูถาม มันตองพูดกันอยูนะคะ 
หลวงพอ ถาพูดกันอยูก็บอกวา ไมไดหรอก สตางคท่ีใหแกยืมนะ ไมมลีะเวย ขามี

เหมือนกันละ มีแคจะซื้อขาวสารกินหรือซื้อกับขาวกิน ใชไหม ขามีอยู
เล็กนอยแบงไมได เราตองบอกมีเล็กนอย เราก็ไมมีมากใชไหม มันมีอยู
บางเล็กนอย แตความจําเปนมันมีอยูสําหรับเราก็ถือวา มีเล็กนอย ใชไหม 
ไมใชมีมาก ถามีมากเราตองมีจนเหลือเฟอ ถาเขาถามมีไหม...บอกวาจะ



วาไมมีเลยก็ไมใช มันมีเหมือนกัน แตจะซื้อกับขาวตอนเย็นน่ีนะ แลวไอ
ภาพกิจอื่นมันมีมันไมไหว ถาคุณเอาไปเสีย ฉันก็ใหไมได 

 หรือบางทีเราก็ตองบอกไปเลย บอกเงินใหยืมไมมีละ ฉันไมมีแลว ใช
ไหม เราตัดไปจุดน้ันเลย ตัดไปจุดตะรางที่วา �ใหยืมไมมีไอคนต๊ือน่ี 
บอกมีเล็กนอยเดี๋ยวมันเอานะ เราก็ตองตัดไปวา เงินใหยืม น้ันไมมีจริง ๆ 
ฉันไมมีหรอกใชไหม อันน้ีเราพูดถึงเงินใหยืมใชไหม ไอเงินท่ีเรามีอยูมัน
จําจะตองใช อันน้ีก็ไมถือเปนมุสาวาทนะ 

 

ทานยาดองเหลา 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกมีความจําเปนท่ีจะตองทานยาดองเหลา เพราะวา

ออกลูกใหม เขาบอกวาโบราณใหทานอยางน้ี ลูกมีขอประเดน็อยู ๓ ขอ 
เรียนถามหลวงพอชวยช้ีแนะ คือ 

1. ถาทานยาดองเหลา ศีล ๕ จะขาดไหม 
2. มโนมยิทธิจะเสื่อมคลายหรือไม 
3. ยันตเกราะเพชรจะคืนกลับวัดทาซุงหรือเปลาเจาคะ? 

หลวงพอ ถาเดินตามระเบียบเขาไมเปนไรนะ ตามระเบียบท่ียาเขาบอก อยาใหเลย
ไปนะ ไมใชยาหอเล็ก ๆ แตวา เหลาไหนะ เขาละลายตัวยาไมเปนไร 

 

บนใหสามีเลิกดื่มเหลา 
ผูถาม กราบเทานมัสการหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกเคยกราบเรียนถามเรื่อง

สามีดื่มเหลาวาจะแกไขจะบนบานอยางไร หลวงพอแนะนําปุบ ลูกไปปบ 
ไดผลเปนท่ีนาพอใจกลาวคือ สามีเลิกดื่มเปนเวลา ๓ วัน และแลวก็ดื่ม
ตอ ลูกก็บนอีกแกก็หยุดไป ๓ วัน แลวแกก็ดื่มตอ 

หลวงพอ (หัวเราะ) ดีไดคราวละ ๓ วัน ทีน้ีพอจะหมดวันท่ี ๓ เราก็บนตอซิ 
ผูถาม พอรูวาหมดก็รีบบนเลย แตไมอยางน้ัน ตุการณกลับเปนอยางน้ี ตอมาอีก 

๒-๓ เดือน สามขีองลูกเลิกดื่มเหลาโดยเด็ดขาด ลูกสงสัยก็เลยถามวา
เพราะเหตุใด จึงเลิกดื่มโดยเด็ดขาด แกพูดวาอยางน้ี �ขาเกรงใจหลวง
พอโวย...! หลวงพออุตสาหมาจากวัดทาซุง มาเทศนมาโปรด สอนดวย
ความลําบาก เพื่อใหคนทุกคนพนทุกข หลวงพอยังปวยก็ยังมาสอน กู
เห็นใจทานวะ 

หลวงพอ เออ...เขาดี ๆ ๆ ขอชมวาดี ขอบใจนะ ท่ีเห็นใจนะ 
ผูถาม สงสัยถาหากวาหลวงพอไมปวย แกคงไมเลิกเด็ดขาดน่ีเพราะหลวงพอ

ปวยอยางน้ี หลวงพอก็ปวยไปตลอดเลยซิครับ พอหายปวยเดี๋ยวเขาเลิก 
เขาก็จะดื่มเหลาตอ 

หลวงพอ ก็ปวยตอ...มนัปวยทุกวันไดนะทุกคนนะท่ีพระพุทธเจาบอกวา �ชิคัจฉา 
ปรมา โรคา� ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง หิวทุกวันโดยเฉพาะอยางยิ่งพวก
ผูหญิงนะ หวิตลอดกาลยามวางสังเกตซิ กินขาวเชา แลวยังไมพอ ลูกไม
ลูกไรกินกันเรื่อยเขาลดความผอม 

ผูถาม ลงทายเขาวาอยางน้ี ดวยความดีของหลวงพอท่ีปวยแลวเปนเหตุใหสามี
เลิกดื่มเหลาโดยเด็ดขาด ลูกเลยใสยามหลวงพอ ๑,๐๐๐ บาท หัววา
หลวงพอคงไมรูนะคะ 

หลวงพอ รูแลว ๆ ๆ 
ผูถาม รูแลวหรือครับ? 
หลวงพอ รูเมื่อกี้น้ี 
ผูถาม ทีน้ีเวลาใครด่ืมเหลานะ เราก็บนแบบคน ๆ น้ันนะ  
หลวงพอ น่ีเขาบนวายังไง? 



ผูถาม ตอนบนเขาไมไดบอก แตวาเวลาบนจริงๆ เลิกไดแค ๓ วัน แตตอนท่ีเขา
เห็นหลวงพอปวย เขาเกรงใจเลยเลิก 

หลวงพอ น่ันแหละ... เพราการบนเปนเหตุ ทีแรกเลิกนานไมได ดีไมดีเดี๋ยวก็จะไป
กินอีก เลิกไปหนอยก็กินกระตุนนิดกระตุนประสาท ใชไหมละ ประสาท
มันยังไมชิน เวน ๓ วันก็วาตอไป อีกหนอย เวน ๓ วัน วาตอไปอีกหนอย 
ในท่ีสุดพอเวนแลวมันชินก็เลยเลิกได 

ผูถาม ถือวาคงจะหมดเวรหมดกรรมดวย 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ อกุศลพนไป...กศุลมา 
ผูถาม และประเภทท่ีวา ในพรรษา ๓ เดือนไมดื่ม แตออก พรรษาดืม่ ๙ เดือน 

อยางน้ีเวลาตายแลว จะไปยังไงกันแนครับ 
หลวงพอ ก็เขาจะไปตรงไหนกอน? 
ผูถาม ใหเขาเลือกตามอัธยาศัยหรือครับ? 
หลวงพอ ใช ๆ ถายังพอใจในการด่ืมก็ลง โลหะกุมภี แตท่ีน่ันกินฟรี นายนิรยบาล

ปอนให ถาปอนใหน่ังทนไมไหว จับนอนปอนกลอกปาก ถาทนไมไหวจับ
โยนลงหมอไปเลยใหกินท้ังตัว 

ผูถาม ตกลงทั้งเหลาท้ังเบียร แคอึกสองอึกน่ีก็ 
หลวงพอ เหมือนกัน...เบียรน่ีมันเมรัย 
ผูถาม แตถากินเพื่อสังคมน่ีก็คง 
หลวงพอ ถากินเพื่อสังคมน่ีดีมาก ไปเปนกลุม 
 

เถียงเร่ืองอาชีพขายสุรากับเลี้ยงกุง 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ผมและพี่ชายเถียงกัน ไมตกลงวา

ใครแพใครชนะ คือวากระผมมีอาชีพขายสรุาและอาหาร พีช่ายมีอาชีพ
เล้ียงกุงกุลาดํา ตางก็เถียงกันวา ของแกบาปกวาของฉัน ของฉันบาป
นอยกวาของแก เถียงไปเถียงมาก็ปรากฏวาจะวางมวยกัน 

หลวงพอ เอาละซิ...ไมทันจะตาย บาปมากอนแลว รายหน่ึงขายสุราใชไหม? 
ผูถาม ครับ 
หลวงพอ เขาขายอยางเดียวไมไดกินนะ 
ผูถาม ครับ 
หลวงพอ อีกรายหน่ึงเล้ียงกุงกุลาดํา เล้ียงอยางเดียว ไมไดฆานะ 
ผูถาม แตแกขายครับ 
หลวงพอ แลวขายเขาเอาไปเลี้ยงตอเรอะ? 
ผูถาม (หัวเราะ) สวนมากก็ อิมัสสมิง ลงกะทะครับ 
หลวงพอ เอาอยางน้ีก็แลวกันนะ เราพูดตามหลักวิชานะ ถาขายสุราและเมรยั 

พระพุทธเจาตรัสวา เปน มิจฉาวาณิชชา หมายความวา ทายก อุบาสก
อุบาสิกา ไมควรขาย แตไมปรับเปนโทษ ถาหากวาเล้ียงกุงกุลาดํา น่ีเปน
เมตตากับกรุณา ๒ อยาง 

ผูถาม ? ? ? 
หลวงพอ เปนตัวเล็ก เล้ียงใหมันตัวโตขึ้นมา 
ผูถาม ออ.... 
หลวงพอ แตอีตอนขายซิ ตองเปนแบบ...เดี๋ยว...ถามลุงดีกวา ลุงเอาบัญชีมาเปด

ปบ ตัวแดงแจเลย... 
ผูถาม อยางน้ี...ถาไมจําเปนก็เลิกเล้ียงเลิกขายดีกวานะ 
หลวงพอ เอาอยางน้ีดีกวาถือวาเปนอาชีพ สัมมาอาชีวะ ทําไปเถิดตามชอบใจ เขา

ไมลัก ไมขโมย ไมโกงใครก็หมดเรื่องหมดราวไป จะเอาแตธรรมะอยาง
เดียว ก็เล้ียงตัวไมรอดเหมือนกัน แตวาถาหากวามีกําลังใจดี เขมแข็งนะ 
สวนท่ีทําแบบน้ันเราก็วาไป เวลาวางเราก็ทําบุญ ทําบุญหมายความวา 



ทําบุญในหองมีความสําคัญมาก เจริญภาวนาสวดมนตภาวนา เวลาตายก็
ตองแบงเปน ๒ ซีก ท้ังบุญท้ังบาป แลวเกาะความดีอยางใดอยางหน่ึง 

 อยางใหทาน ไมตองใหมาก แตใหบอยๆ คือวา ถาใหมากทรัพยจะ
สูญเสียมาก คือเดือดรอนใชไหม...ใหเล็ก ๆ นอย ๆ ใหจิตมันเกาะ หรือ
วาชอบใจสวดมนตก็สวดมนต สวดมนตกไมตองหลายบทนัก เอาบทท่ี
เราชอบใจ หรือวา เจริญภานา บทไหนก็ไดท่ีเราชอบใหจิตมันเกาะ ถา
จิตมันเกาะเวลาตายแลว เขาก็มาเชิญไปสํานักพระยายม ประเภทน้ีไปแน 

 ถาบาปจริงๆ มันพุงหลาวลงนรกเลย ความช่ัวก็มี ความดีก็ปรากฏ ท้ังสอง
อยางตองไปสํารักพระยายมกอน เขาจะสอบสวนแลวถาหากวาไมฉลาด
เกินไป ฉลาดพอดีนะ เวลาทําบุญใหพระยายมเปนพยานไวหมดเลย ไป
ถึงลุงพูดคนเดียว...เสร็จ! พูดเรื่องบุญอยางเดียว บาปไมพูดหรอก น่ี
รายการน้ีขอ ๖ บาทคาครู...(หัวเราะ) 

 

ขายเหลาบาปไหม 
ผูถาม อยากจะถามวา คนท่ีขายเหลาแลวคนขายไมไดกินอยางน้ีเปนการคา 

คนขายน่ีบาปไหมครับ...หลวงพอ 
หลวงพอ คําวา  บาป  แปลวาอะไร? 
ผูถาม บาปน่ี...ชั่ว...ครับ 
หลวงพอ บาปน่ีช่ัว ขายไดสตางคช่ัวยังไง...รวย ความประพฤติ เขายังไมช่ัว แค

ขายอยางเดียว ความประพฤติก็วา อีกสวนหน่ึงตางหาก 
ผูถาม แตวาสิ่งท่ีขายน่ี ทําใหคนท่ีซื้อไปเปนโทษ 
หลวงพอ ชางมันปะไร...รูแลวเสือกซื้อไปทําไม 
ผูถาม ตกลงไมบาปใชไหมครับ? 
หลวงพอ จะบาปยังไง...คือพระพทุธเจาทรงปรับวาเปน มิจฉาวาณิชชา เปน

การคาท่ีไมสมควร เราจะไปพูดเกินพระพุทธเจาน่ีไมได ใชไหม...อยาง
ขายปนน่ี เราเปนคนขายอาวุธ คนขายอาวุธไมไดบอกวา เจาจงไปยิงคน
น้ันนะ มันเรื่องเขาจะตองมีการปองกันตัวของเขาอยางหน่ึงนะ การขาย
อาวุธอยางหน่ึงนะ การขายสุราเมรยัอยางหน่ึง พระพุทธเจาทรงตรัสวา
เปน มิจฉาวาณิชชา อุบาสกอุบาสิกาไมควรจะคาขาย 

 
 แคแนะนําไมใชบาป ยังปรับโทษเขาไมไดเลย มันตองดูเหตุดูผลวามัน

เปนโทษไดยังไง การคาเขาไมไดกิน คนคาเหลาไมได เมาเหลาน่ี ใช
ไหม... จะตองดูจุดตรงไปตรงมา ธรรมะน่ีตองตรงไปตรงมานะ ก็อยางมี
คน ๆ หน่ึง เขาไปกรุงเทพฯ ท่ีซอยสายลมแกมาถามวา เช้ือโรคใน
รางกายเปนสัตวมีชีวิตใชไหม...และการท่ีเราจะกินยาฆาสัตวมชีีวิตใน
รางกายไมบาปหรือ? 

  
 ฉันตอบวายังไงรูไหม ฉันก็ตอบวา คุณลงนรกแตผูเดียวเถอะ ฉันเช่ือ

พระพุทธเจาอยางเดียว ฉันไมเช่ือคุณหรอก ใชไหมคุณ... ใหเขาลงนรก
แตผูเดียว น่ีของเราไมไดลงดวยนะ เช้ือโรคมีในรางกาย รูปรางมันอยูท่ี
ไหนก็ชาง เรื่องรางกายของเรา เราทําใหรางกายของเราเปนสุข ใชไหม
... ไมใชรางกายเกิดมาเพื่อเปนพื้นฐานท่ีอยูของเช้ือโรค ตองดูคําสอน
แคพระพุทธเจาสอน อยาใหมันเลยไป ถาเลยไปนิพพานมันก็ตองลง
อเวจี หรือลงอยางดีก็ลงโลกันตก็เอากันแคน้ีทานสอน 

 
 พระพุทธเจาทรงเปนสัพพัญูอยูแลว อะไรทุกอยางท่ีพระองคไมรูนะ... 

ไมมี ทานบอกวาวิชาความรูท่ีตถาคตรู แตวามันไมเปนทางบรรลุมรรคผล



ตถาคตไมสอน อยางวิชาความรูทางวิทยาศาสตรพระพุทธเจารูไหม... 
ถาไมแนใจใหไปถาม ดร. อาจอง  คนน้ีไดกรรม,น ไดทิพจักขญุาณ เคย
สอนลูกศิษยไดทิพจักขุญาณเอยะ ตอมาฝรั่งก็จางไปทําจรวดอะไรหวา
... มันพังเรื่อยตอมาแกเปนหน่ึงในรอยของนักวิทยาศาสตรท่ีเขาคัดไว 
คือเขาคัดไว ๑๐๐ คน เธอเปนคนไทยคนเดียว ในหน่ึงในรอยของเขา 

  
 ทีน้ีมาวันหน่ึง เธอคิดวาทํายังไง แกกันอยางไรมันก็ไมหายมันก็พังเรื่อย 

และท่ีขางหองท่ีพักมันก็มีเนินดิน ก็ไปน่ังอยูท่ีเนินดิน จิตสบาย ๆ ก็ขอ
บารมีพระพทุธเจา ขอสูตร เอาเพียงแคแกใหหายไมไดทําทุกอยาง 
ปรากฏสูตรขึน้มาในอากาศ แกก็รีบเขียนตามน้ันทันที และแกไขได เห็น
ไหม... เรื่องของจริงมันมีแตวา เราทําใหมันถึง ความรูพระพุทธเจารูให
มาถึง รูใหมันจริง 

 
 ความรูมีกี่อยาง ๔ อยาง  

1. สุขวิปสสโก 
2. เตวิชโช 
3. ฉฬภิญโญ 
4. ปฏิสัมภิทัปปตโต 

ท้ัง ๔ อยางน้ีใหมันครบ ถึงแมจะครบอยางละไมถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นต ก็
ตาม จะมีผลเอยะแยะ ทีน้ีพวกเราไมไดรูจริง รูแตขาวเขาวา ๆ จะเอา
อะไรกัน ตาํราเลมน้ันทานวา ตําราเลมน้ีทานวา พระองคน้ันทานวา 
พระองคน้ีทานวา พระองคน้ันทานรูจริงหรือเปลา...ใชไหม? 
 
พระท่ีรูจริง ๆ มีองคเดียว คือ พระพทุธเจา พระอรหันตมีรูจริง แตไมรอบ
รูเทาพระพุทธเจา ฉันยืนยัน อรหันตทุกองคนะ รอบรูไมเทาพระพุทธเจา 
เพราะคําวา �สัพพัญู� ไมม ี จะมสีิ่งท่ีไมรูท่ีพระอรหันตรูแนนอนไมแพ
ใครก็คือ การละกิเลส แตความรูรอบตัวน่ันยังกอน 
 
ถาถามวา ถาอยางน้ันพระอรหันตท่ีสอน ๆ ไมสอนผิดหรือ ก็ตองตอบวา 
อรหันตสอนไมผิดหรอก เพราะทานจะสอนแคทานรู ถาเลยรูทานไมสอน 
แตอรหันตขั้น  สุกขวิปสสโก  ทารูแคไหน ทานละกิเลสไดแน อรหันต
ตองเปนอรหันตเหมือนกัน แตวาความรูพิเศษทานรูแคไหน ทานจะสอน
แคน้ัน ถามากกินไปทานบอกสิ่งน้ีเกินวิสัยของทาน 
 
ถาไปถาม เตวิชโช หรอืวิชชา ๓ องคน้ีจะรูมากหนอย ถาถามถึงเทวดา 
ถึงนางฟา ถึงพรหม ถึงมนุษย ถึงอะไรก็ตาม นรกสวรรค ทานรูหมด องค
น้ีเห็นหมดทุกอยาง คุยไดหมดทุกอยางแตไปบอกทานขอชวนไปเท่ียว 
ทานบอกฉันยังไปไมได ฉันเห็นแคน้ี 
ถาไปถาม ฉฬภิญโญ เขา ฉฬภิญโญฉันเห็นได ฉันไปถึงได ทุกจุด ฉัน
ทําไดใชไหม... ไปถามความรูความฉลาดหนัก ๆ เกินไป ทานบอกไม
ไหว ฉันมีความสามารถแคน้ี 
 
ถาไปถาม ปฏิสัมภิทาญาณ ทานบอกทุกอยางฉันพรอม แตตองไมเกิน
วิสัยของฉัน คําวา �เกินวิสัย� คือเปนวิสัยของพระพุทธเจาน่ี ทานทํา
ไมได ใชไหม 
 
ฉะน้ัน ความรูในพระพุทธศาสนามี ๔ ขั้น ก็ทําใหมันจบ ๔ ขัน้ ยังไมได
สักขั้นหน่ึงจะมาเบงวารู มันจะรูไดยังไง โงเงาเตาตุน และแต เลยตุนอีก



...(หัวเรา) เขาวา ๆ ๆ อานตําราท่ีน่ัน อานตําราท่ีน่ี พระองคน่ีวาอยางน้ี 
แตวาทําไม หลักสูตรท่ีพระพุทธเจาทรงสอน จริง เราทําไมไมสนใจกัน ก็
ไมยาก มันไมมีอะไรยาก วันน้ีฉันพูดตามความเปนจริงนะ วันน้ีเอากันจริง 
ๆ 
 

อยากเปนพระโสดาบัน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง อยากจะบรรลุสําเร็จพระโสดาบัน แต

ท่ีน้ีไมดีอยูก็คือวา ศีลขอสุราน่ีเอาไมอยูอยางอื่นดีหมด แตเวลากินเหลา
แลว ผมทําสมาธิดี ใจบุญใยกุศล (เออ หายากนะ) 

หลวงพอ เอ ... อยางน้ีเราเรียก �โสดาบันโลหะกุมภี� 
ผูถาม ออ ... ลงลวงเลยแบบน้ี 
หลวงพอ ใชซิ 
ผูถาม ไมมีทางเลยซิครับ 
หลวงพอ ละเสียกอน 
ผูถาม ถาตัดโสดาบันจริง ๆ น่ี ศีล ๕ ตองครบเลยหรือครับ 
หลวงพอ ครบถวน ... ศีล ๕ ครบถวยเปนโสดาบันขั้นตํ่านะ สัตตักขัตตุง 
ผูถาม ยังต่ําอีกหรือน่ี...? 
หลวงพอ ยังต่ํามาก ... แค สัตตักขัตตุง ตองกรรมบถ ๑๐ เปน โกลังโกละ หรือ

เอกพิชี 
ผูถาม ครับ ๆ ๆ อยางน้ัน ก็ไปไลศีล ๕ เสียใหครบกอน  
หลวงพอ อยาไปไลซิ... ไปเอามา  
ผูถาม ออ... ตองรกัษา ไมใชไล ปรกติก็จะไปอยูแลวซิ ไมตองไลก็จะไปอยู

แลว 
 

ไปนิพพานไมได เพราะชอบกินเหลา  
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ตอนท่ีขึ้นไปนมัสการ  พระธาตุดอย

ตุง  หลวงพอบวงสรวงเสร็จเรียบรอยแลว หลวงพอไดพูดวา เออ... มีอยู
คนหน่ึงนะ ไปนิพพานไมได เพราะวาชอบกินเหลาอยู ผมขอบอกไดเลย
คนน้ันไมใชอื่นไกล ท่ีแทคือผมเอง ปรกติผมด่ืมเปนประจําเลยครับ 
ทําไมหลวงพอรูไดท้ัง ๆ ท่ีไมเคยบอกเลย 

 
 ท่ีจะเรียนถามก็คืออยางน้ี ผมขอบอกหลวงพอวา ตั้งแตน้ีเปนตนไปจะขอ

เลิกดื่ม และจะขอตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อไปพระนิพพานชาติน้ี 
หลวงพอจะอโหสิกรรม เพื่อเปดโอกาสใหลูกหนอยเถิดขอรับ 

หลวงพอ ไมตองอโหสิกรรม มีผลแนนอน ไปได... ถาเขาเลิกไดนะ  
ผูถาม เลิกปุบ... ปฏิบัติปบ น่ีไปได 
หลวงพอ ไปได ๆ ๆ ยงัขัด ๆ อยูแคน้ันแหละ ขัดอยูแคน้ันเอง ... วันน้ันนะ 
ผูถาม น่ีไมตองไปไกล กล่ินก็ไมมี แตความจริงเขาบอกนะครับ กอนท่ีจะไป

ดอยตุง ดื่มเบียรเขาไปหนอยหน่ึง พอหอมปากแกหนาว เขาสารภาพแลว
นะ นึกวาจะด่ืมตอไปน่ีเลิกแลวนะโมทนาดวย 

 

พระใหศีล ๘ ไมถูก 
ผูถาม กราบเรียนหลวงพอท่ีเคารพ เวลาลูกถวายสังฆทานพระแถวบาน พระ

ทานใหศีล ๘ ไมถูก ลูกอยากทราบวา ควรจะทําบุญกับทานอีกไหมเจา
คะ? 



หลวงพอ  มันไมจําเปนน่ี ทานใหไมถูกเรารักษาใหถูก ก็หมดเรื่องหมดราว การท่ี
พระใหศีลเปนการศึกษาเทาน้ัน วาศีลมีอะไรบาง ในเมื่อทานพลาดไป
แลว นึกไดขอน้ีไมใชเปนอยางน้ีน่ีหวา เรารักษาตามความเปนจริง ศีลอยู
ท่ีการปฏิบัติ คือตัวเวน คือวา �ศีล� จะมีไดมีศัพทวา เวรมณ ี

 คําวา �เวน� เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการรวมรัก
กับคูครองใชไหม... ศีล ๘ เวนจากมุสาวาท เวนจากการด่ืมสุราเมรัย เวน
จากกินขาวเวลาบาย เวนจากการทัดทรงดอกไมและของหอม เวนจากท่ี
นอนสูงท่ีนอนตํ่า ท่ีนอนสูงไปก็ไมควรนอน ต่ําเกินไปก็ไมควรนอน 

ผูถาม ท่ีต่ําไมควรนอนเพราะอะไรครับ? 
หลวงพอ มันตํ่ากวาท่ีนอน...(หัวเราะ) 
 

กินขาวเกินเวลา 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกไดไปรักษาอุโบสถท่ีวัดแหงหน่ึงท่ี กรุงเทพฯ บังเอิญ

ตอนน้ันมันเลยเท่ียงไป นาฬิกามันเสีย ลูกก็ไมไดดู  กินไปกินมาเลย
เวลาเขาไปบายโมง ตอนน้ันลูกไมสบายใจเปนอยางมากวา อุโบสถศีล
ของลูกน่ีบกพรองไปเสียแลว วาจะกราบขอขมาลาโทษวา กินขาวเพลิน
โดยไมเจตนา ศีล ๘ ของลูกจะขาดหรือไมเจาคะ? 

หลวงพอ ศีลวันน้ีไมขาด 
ผูถาม ไมขาดหรือครับ? 
หลวงพอ ไมขาด... เพราะวันน้ีสมาทานศีล ๘ 
ผูถาม ศีลวันน้ีหรือครับ? 
หลวงพอ ใช... (หัวเราะ) ใช ศีลวันน้ันขาดไมเปนไร ไมมีโทษ มันไมมีโทษถึง

อบายภูมิน่ี เปนสวนธรรม 
ผูถาม ไดยินแวว ๆ วาเท่ียงสมัยพระพุทธเจา ตะวันตรงหัวหรือวา นาฬิกาตรง

เลย ๑๒ 
หลวงพอ เอาอยางน้ีก็แลวกัน ถาสมัยพระพุทธเจา เอาจริง ๆ ตามพระวนัิยนะ พระ

อาทิตยตรงเงาตรงลงมือฉัน ตะวันคลอยไปไมเกิน ๒ น้ิว ถาเงาคลอย
เกิน ๒ น้ิว เปนอาบัติ ถาไมเกิน ๒ น้ิว ไมเปนอาบัติ เวลาน้ีเรงกันมา
ช่ัวโมงหน่ึง 

ผูถาม ถาเอาแบบพุทธกาลก็อาจจะเลยเที่ยงได 
หลวงพอ เอาแบบพุทธกาลมันก็ลงมือเท่ียงได ไอเงา ๒ น้ิวน่ีนานนะ 
ผูถาม ก็เอาตามสมัยใหมนะ ๑๒ นาฬิกาเปนเกณฑ 
 

กระเพาะลําไสไมด ี
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกตั้งสจัจะไวกับพระท่ีฝงธนบุรีวา จะรักษาศลี ๘ ช่ัว

ชีวิต ลูกก็ทําโดยตลอด บัดน้ีลูกอายุมากแลว เพราะทางกรเพาะลําไสไม
ดี หมอบอกวาถาขาดอาหารตอนเย็นแลวจะไปไมรอด จะขอเรียนถาม
หลวงพอวา จะคืนสัจจะท่ีซอยสายลมกับหลวงพอ แลวใหหลวงพอบอก
พระพุทธเจาอโหสิกรรมไดหรือเปลาเจาคะ? 

หลวงพอ เออ... เอาหนัก แฮะ เอาอยางน้ีซิ ยายไปถือ กรรมบถ ๑๐ กนิขาวเย็น
ได ดีกวาเยอะ เปนท้ังศีลท้ังธรรม ได ๒ อยาง 

ผูถาม แลวอานิสงสคงไมตางกันใชไหมครับ? 
หลวงพอ อานิสงสแข็งกวาศีล ๘ อาว... จริง ๆ นะ ศีล ๘ เราไมคอยจริงกันนัก แต

ถาปกติทุกวันก็ดี น่ีมันปรกติไมไดน่ี ตองเปนบางเวลา ใชไหม กรรมบถ 
๑๐ เขามีท้ังศีลท้ังธรรม มโนกรรมน่ีเปนธรรมะ แลวก็สังเกตดูเปนการตัด
กิเลสไดงาย ฝกตัดกิเลสไปในตัวเสร็จ... 



ผูถาม เกี่ยวกับขอไมกินขาวน่ี เวลาไปกินเล้ียงมันเผลอไผลไปตักเขา กวาจะ
รูตัวก็เขาไปครึ่งทองแลว แตไมเจตนานะครับ 

หลวงพอ ความจริงถาเรารักษาศีล ๘ ไมขาดนะ ท่ีเราสมาทานมัน ๙ ขอ นัจจะ กับ 
มาลาคันธะ เวลาเขาบวชพระ บวชเณร เขาแยกนะ เรารักษาแคศีล ๘ 
ท้ิง วิกาลโภชนา เสีย 

ผูถาม ออ.. ก็ด ี
หลวงพอ แตอยานะ...ลงนรก (หัวเราะ) แหม... ตั้งใจหูผ่ึง 
ผูถาม ไดกินขาวเย็นก็ยังดี 
หลวงพอ เอาอยางน้ีซิ สมาทานกรรมบถ ๑๐ กรรมบถ ๑๐ เปนคุณสมบัติพระ

โสดาบันขั้น โกลังโกละ กับ เอกพิช ีและสกิทาคามี... หนักมาก 
ผูถาม ถารักษาศีล ๘ เดือดรอน ก็เอากรรบถ ๑๐ ดีกวานะ 
 

ถือศีล ๘ กนินมไดหรือไม 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกขอถามเกี่ยวกับเรื่องศีล ๘ ศีล ๘ ท่ีลูกรักษาอยู

ปจจุบันน่ี มีคนเขาพูดวา นมกินไมได ไอน่ันก็กินไมได ไอน่ีก็กินไมได ไอ
เรื่องศีล ๘ น่ีเกี่ยวกับเรื่องนํ้าปานะน่ี เขาอนุญาตแคไหน... และท่ีไม
อนุญาตเปนอยางไรบางเจาคะ? 

หลวงพอ เอาอยางน้ีดีกวา... เนยใน เนยขน นํ้ามัน นําผ้ึง นํ้าออย นมน่ีเปนพวกเนย
... กินได แตวาอยากินนมดิบนะ (หัวเราะ) ใน มหาปเทส  อนุโลมจาก
เนยเปนนมได ใชไดจริง ๆ นะ 

 

รักษาศีล ๘ ซ้ือหวยใตดิน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกรูจักกับอุบาสกคนหน่ึง อายุ

ประมาณ ๖๐ ปเศษ รักษาศีล ๘ มาหลายปแลว เขาบอกกับผมวา เขาได
พระอนาคามแีลว วันหน่ึงลูกเห็นแกซ้ือหวยใตดิน แลวก็ลอตเตอรี่ธรดา 
ลูกเกิดความสงสัยวา ผูท่ีเปนพระอริยเจาขึ้นไป จะซื้อหวยใตดินและล็อ
ตเตอรี่รัฐบาลไดหรือเปลา? 

หลวงพอ เขามีขายก็ซือ้ได แตไมใชพระอริยะเบื้องสูง อยาง พระโสดาบันทานยัง
อยากรวย ยงัมีความโกรธ ยังมีความหลง แตก็ไมลืมความตาย อยูใน
ขอบเขตของศีล ๕ จะรวยก็ไมขาดศีล ๕ คือไมลักไมขโมยใคร ทีน้ีหวยน่ี
ไมไดลักไมได ขโมยใคร แตวาถาบอกเปนอนาคามี ไมใชแน อนาคามี
ไมทําแบบน้ัน ตัดหมดแลว พระโสดาบันอาจจะมีแตวาด้ินรนมากนะ 
สังเกตอยางน้ีก็แลวกัน ถาอะไรขัดกบัศีล ๕ พรโสดาบันไมทํา ถาสิ่งใด
ไมขัดกับศีล ๕ พระโสดาบันทํา... จํางาย ๆ 

 

ถือศีล ๘ อยากไปนิพพาน 
ผูถาม กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ขณะน้ีลูกตั้งจิต

อธิษฐานวา ๑. ลูกจะถือศีล ๘ เปนเวลา ๗ วัน ๒. งดบริโภคอาหาร
เน้ือสัตวเปนเวลา ๗ วัน ๓. เจิรญกรรมฐานใหครบท้ัง ๗ วนั ลูกตั้งจิต
อธิษฐานและจะทําในลักษณะอยางน้ี การกระทําอยางน้ีจะเปนบุญ เปน 
กุศล เปน ผลใหลูกมีโอกาสไดไปเกิดบนนิพพานไดหรือเปลาเจาคะ? 

หลวงพอ ไมได 
ผูถาม แหม... น่ีก็ ๗ วัน น่ีก็ ๗ วัน ไปไมไดหรือครับ? 
หลวงพอ แค ๗ วัน ปมีกี่วัน... เราเกิดกี่ป... อารมณไมทรงตัว  
ผูถาม ความจริงนะ ไอ ๗ วันนะ เอาซอมมโนมยิทธิแปบเดียว ก็จะ 



หลวงพอ ดีกวาเยอะ 
 

ของใจเร่ืองการบวชชี 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกมีความของใจเกี่ยวกับเรื่องการ

บวชชี เพราะวาไดทราบขาววา การบวชชีน้ีเวลาปฏิบัติสมถะกด็ี วิปสสนา
กรรมฐานก็ดี เปนเหตุทําใหเปนมรรคผล เปนอรหันตไดงาย ลูกชัด
อยากจะไปเปนชีวัดทาซุง เพื่อจะไดเปนอรหันตเสียแลว แตมีคนมาพูดวา 
เปนอรหันตน่ีอยูไดวันเดียว ลูกกลัว...เอะ อยางน้ีไมเอาดีกวา เพราะจลา
สามีมาแลวไดไมเกิน ๑๕ วันเจาคะ (เปนยังไง...เปนอรหันตยังหวงผัวอีก
นะ) 

หลวงพอ อยางน้ีเขาเรียก �มีพรหมวิหาร ๔ ครบถวน 
ผูถาม ชมอีกแลวหรือน่ี? 
หลวงพอ ใชซิ...  ๑. เมตตา ความรัก ยังรักผัว ๒. กรุณา ความสงสาร ยังสงสาร

ผัวอยู ๓. มุทิตา ยินดีในเมื่อผัวมีความสุข ๔. อเุบกขา วางเฉย ยังไงก็
ชางมัน กูจะไปนิพพานทาเดียว (หัวเราะ) 

ผูถาม เขาเรียกพรหมวิหาร ๔ นะ แลวชีท่ีบวชเปนอรหันตจะมีอายุ ยนืยาวสักกี่ป
เจาคะ? 

หลวงพอ เด๋ียวกอน... ตองถามวากลวยอะไร ท่ีวัดทาซุง เขาบวชกันเรื่อยนะ กลวย
หักมุกบาง กลวยนํ้าวาบาง กลวยอะไร? 

ผูถาม ไปคนละแควเลย บวชชีท่ีตองโกนหัว... อะไรขาว ๆ  
หลวงพอ ออ... ง้ันหรือ ไมบอกกันกอน ไอฉันมันสนใจ... ชีกลวยวันเดียว... ความ

จริงแคเปนอนาคามี เขาก็ไมกลับบานแลวนะ มันหมดความรูสึกทางเพศ 
แตวายังคา ๆ อยู ไปนิพพานไมไดนะ พอถึงอรหันตก็ไปเลย แตความจริง
คนหรือพระน่ี ถาปฏิบัติถึงอนาคามีแลว ไมมีใครอยากจะเกิดนะ เขาเห็น
ทุกขแลว เขาเห็นสุขขางหนาแลว 

 

อยากจะบวชชี 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ตอนน้ีลูกเปรีบเสมือนผงเขาตาเขี่ย

ไมออก จึงขอบารมีของหลวงพอชวยแกปญหาใหลูกดวยเถอะคะ ทาง
บานของลูกมีอาชีพทําสวนผักและขายอาหาร เมือ่เด็ก ๆ ชอบฟงธรรมะ 
หลังเลิกเรียนบาง กอนทําสวนบาง และไปวัดวันพระ พอจบมหาวิทยาลัย
ก็ไดทํางานเปนเสมียนหางหุนสวนจํากัดแหงหน่ึง ไดมีโอกาสไปถวายผา
จํานําพรรษาท่ีวัดใกลบาน โดยวิธีจับฉลากไดเบอร ๑ ในใจก็คิดอุทิศให
คุณยาท่ีตายเมื่อป ๓๑ ทานเคยรักษาศีลอยูวัดน้ี 

 พอป ๓๒ ก็ถวายผาจํานําพรรษาอีก ครั้งน้ีทําใหพอแมก็จับสลากไดเบอร
น้ันอีก ซึ่งเปนพระท่ีลูกนับถือทานมาก จึงมีแตความปติสุข เพราะสองปท่ี
ทําน้ัน ทําจนเงินหมดกระเปาลูกทํางานมีเวลาวางมากคือ ทํางานใจระลึก
แตทุกขเสมอ หนักเขาใจรอนมากคิดแตเรื่องอิสระ อยากจะออกบวชไมรู
จะทําเชนไร ก็เลยไปซื้อผานุงผาหมไปถวายชี ๑ ชุด โดยไมเจาะจง คาม
อยากเขาไปหาอีกก็เลยลาออกจากงาน อยากจะบวชก็ปรึกษาญาติ
ผูใหญ 

 
 ทานก็บอกควรทํางานตอบแทนคุณกอน จึงไดไปชวยบานทําสวนบาง ไป

ขายของท่ีรานอาหารบาง แตวาตัวเองไมชอบคาขายอาหาร เพราะวามี
ผลทําใหสัตวตาย ก็เลยชวยพอทําสวน ญาติพี่นองก็ไมชอบบอกวา เรียน
มาแลวเอความรูมาท้ิงสวน และขอน้ีก็เปนเหตุใหทางบาน ไมสงเสริมให



เด็กเรียนหนังสือ ทีน้ีอยากการาบเรียนถามวา ควรจะทําอยางไรดี... กับ
ชีวินปาน้ีเจาทะ? 

หลวงพอ เออ... คําถามเมื่อกี้น้ี และมีสังฆทานมาค่ันก็ดี ความจริงพระทานบอก 
เมื่ออยูกับพอก็บวชซะเลย... ก็แลวกัน วิธีบวชใหรักษา  กรรมบถ ๑๐ 
ไมตองไปทําอะไร ทํางานก็ได กินขาวเย็นก็ได กินขาวรอนก็ไดแตให
ทรงกรรมบถ ๑๐ ไวน่ีพอแลวมันไมใชพอเฉยๆ นะ ถากรรมบถ ๑๐ 
ครบถวนน่ีเปนพระโสดาบนัเปนพระอริยเจาเลย รูจักไหม... กรรมบถ ๑๐ 
มีอะไร... กรรมบถ ๑๐ กอ็ยางน้ีนะ 

 
 ทางกาย ๓ อยาง คือ ๑.ไมฆาสัตว ๒.ไมลักทรัพย ๓.ไมประพฤติผิดใน

กาม น่ีทางกาย 
  
 ทางวาจามี ๔ อยาง คือ ๑.ไมพูดปด ๒.ไมพูดวาจาหยาบ ๓.ไม

สอเสียดใหเขาแตกแยกกัน คือไมนินทาชาวบาน และก็ ๔.ไมพูดวาจา
เพอเจอ เหลวไหล 

 
 ทางดานจิตใจ มี ๓ อยาง คือ ๑.ไมอยากไดทรัพยสมบัตขิองใครโดย

ไมชอบธรรม ๒.ความโกรธยังมีอยู แตไมจองลางจองผลาญใคร ๓.มี
ความเห็นตรงตามท่ีพระพุทธเจาทรงสอน 

 
 เทาน้ีแหละ...น่ีเปนพื้นฐานของพระโสดาบันนะ ถาทําอยางน้ีไดเต็มท่ี คือ

วายังเหลืออีก ๒ อยางเปนพระโสดาบัน คือ เคารพพระพุทธเจา 
เคารพพระธรรม เคารพพระอริยะสงฆจริง และอีกขอหน่ึง มี
ความรูสึกวาชีวิตนี้ตองตาย ก็แคน้ัน เรามี พระนิพพาน เปนท่ีไป แค
น้ีเองเปนพระโสดาบัน จุดใหญอยูท่ีกรรมบถ ๑๐ 

 

อยากจะบวชพระ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด 

อยากจะบวชใหมันตลอดรอดฝง ตลอดชีวิตชีวัง... แตไมสมความ
ปรารถนา เพราะบิดามารดาแกไมยอมอนุญาต แกจะใหเรียนตอ ผมมี
ความเสียใจเปนอยางมาก อยากจะปรกึษาหลวงพอวา จะแกไขอยางไร
จึงจะใหพอแมอนุญาต หรือไมก็วิธีใดวิธีหน่ึงขอรับ? 

หลวงพอ เอาอยางน้ีดีกวานะ การบวช... คิดจะบวชไมสึก โดยมากมันบวชไมนาน
นะ 

ผูถาม พวกอธิษฐานพูดอยางน้ีหรือครับ? 
หลวงพอ โอโฮ...รอยท้ังรอยเลย บางทีไมเต็มพรรษาจะไปแลว ขนาดช้ันเอกนะ 

มาจากผักไห ผมบวชไมสึกครับ พอครึ่งพรรษาจะไปแลว เอาอยางน้ี
ดีกวา การบวชหรือไมบวชการบวชน่ีมีโทษมาก ถาไมบวชมีโทษนอย 
สิกขาบทของพระ ๒๒๗ น่ีมันยังไมพอนะ อภิสมาจารอีก ธรรมะอีกหลาย
สวนท่ีลงนรกนะ การไมบวชเพียงแคศีล ๕ เทาน้ัน ฉะน้ัน ก็ขอใหฝก
มโนมยิทธิ ตั้งใจรักษาศีล ๕ ใหครบถวน ตั้งใจรักษากรรมบถ ๑๐ ให
ครบถวนพอแลว ดีกวาพระบวชหวย ๆ ตั้งหลายแสนเทา 

ผูถาม เปนพระน่ี ลงนรกงายกวา 
หลวงพอ โอ... บานเจาเลย เวลาน้ี ๙๙ เปอรเซน็ต ไมไดเหลือนะ 
 



ปญหาการปฏบิตัธิรรม 

วิธีกราบพระไดอานิสงสมาก ๆ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง คือวาลูกจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่อง

อานิสงสสักเรื่องหน่ึงวา วิธีท่ีจะกราบพระใหถูกตองตามแบบฉบับ เพื่อจะ
มีผลานิสงสมาก ๆ น้ัน จะตองกราบแบบไหน ขอแบบฉบับวัดทาซุงเปน
ตัวอยางดวยเจาคะ? 

หลวงพอ ใหกราบดวยความเคารพอยางเดียวพอ ใหจิตเคารพนะ กอนท่ีจะกราบ
พระพุทธเจา นึกถึง พระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธรปูกอน กราบครั้งท่ี ๒ 
กราบพระธรรม นึกถึงดอกมะลิแกว ใหไหลจาพระโอษฐ พระพุทธเจาลง
หัวเรา กราบครั้งท่ี ๓ นึกถึงพระสงฆองคใดองคหน่ึงท่ีเราเคารพ... พอ 
เอาใจสําคัญกราบดวยเบญจางคประดิษฐ ถาใจไมเคารพ ไมมี
ความหมาย 

 

สมาทานพระกรรมฐาน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง คือวาคําสมาทานกรรมฐานของหลวง

พอ ปรากฏวาลูกทองไมไดเลย ลูกใชอยางน้ีเจาคะ พอหลับตาปุบ ลูก
บอกวา กรรมฐานทั้งหลายท่ีหลวงพอใหลูก ขอสมาทานท้ังหมด ณ กาล
บัดน้ีแลวก็หลับตาเลย 

หลวงพอ ใชไดเลย ๆ อาว น่ีไดจริง ๆ แตวาอยาลืมนึกถึง พระพุทธเจา อยาเอาแค
หลวงพอนะ วากรรมฐานที่หลวงพอเรียนมาน่ี เปนของพระพุทธเจา ขอ
ยอมรับกรรมฐานทั้งหมด ท่ีพระพทุธเจาสอนทุกสิกขาบท แลวนอน
ภาวนา �พุทโธ� หลับไปเลย... ใชได 

 

พ้ืนฐานการเจริญพระกรรมฐาน 
ผูถาม หลวงพอครับ การเจริญพระกรรมฐาน ตองมีพื้นฐานอะไรบางครับ? 
หลวงพอ พื้นฐานเหรอ... ถาเปนชายตองมีกางเกง... พื้นฐานจริง ๆ กม็ี ศรัทธา 

ความเช่ือ ตัวน้ีตัวเดียว พระศาสนาเรา ถาไมมีความเช่ือเสียอยางเดียว 
ไมมีอะไรเปนผล และตองใช ปญญา รวมดวยนะ เขาแนะนํากันมาเราคิด
ดู มันควรหรือไมควร แตอีกสิ่งท่ีเปนฤทธ์ิ มันเกินวิสัยท่ีเราจะคิด อยาง
ฤทธ์ิของวิชชา ๓ ฤทธ์ิของอภิญญา ฤทธ์ิของปฏิสัมภิทาญาณ น่ีเราคิด
ไมได เพราะขืนคิดบา คิดยังไงมันก็ไมลงตัว มันจะเหมือนกับท่ีเราคิด
ไมได เราจะตัดความสามารถของฤทธิ์ก็ตัดไมลง 

  
 อยาง วิชชา ๓ มีทิพจักขุญาณ ถือวามีฤทธ์ิทางใจ ตามธรรมดาเราไม

สามารถเห็นสิ่งของท่ีล้ีลับไดใชไหม... แตถาเขาได ทิพจักขญุาณ..คุณ! 
ไมมีอะไรหนาเขาเลย อยาวาแตวางขางหนาเลย วางมุมรูปไหนเขาก็รู 
วางโลกไหนก็ไดทุกโลก น่ีถาเขารูจักใชนะ ท่ีฝกไปแลวไมรูจักใชน่ีเยอะ 
๙๐ เปอรเซ็นต เศษ ๆ หนอย ๆ เอาไปแลวไมรูจะใชอะไรดี บางทีก็
ปลอยบูดไปเลยมีเยอะแยะจริง ๆ แลวถาไดแลวเขาตองฝกซอม ทําอยู
เสมอๆ ไดงายเกินไปเลยปลอยหายงาย อยางน้ีมีเยอะแยะ 

 



ทําสมาธิจิตวาง 
ผูถาม กระผมทําสมาธิจนรูสึกวามีสติอยางเดียว แลวเห็นเงาดําแอบเขามา ขอ

ถามหลวงพอวา อยางน้ีจิตวางหรือเปลา ทําถูกตองหรือไมสําหรับแนว
กรรมฐาน? 

หลวงพอ จิตไมวาง ยังมีความรูสึกอยู ทํานะ ทําถูก แตจิตไมวาง การทําใหจิตวาง
นะ ไมมีนะ คนถามเขาใจดวยนะ จิตวางน่ีไมมี จิตมันมีสภาพเกาอยู ๓ 
อยาง คือ ๑.เกาะชั่ว ๒.เกาะดี ๓.อยูเฉย ๆ ไมเกาะช่ัวไมเกาะดี ตัวน้ี
วาง คือจิตมีอารมณของพระนิพพาน ถาคําวา �วาง� ในท่ีน้ี ก็วางเฉพาะ
อารมณท่ีเปนกิเลส สวนอารมณท่ีเปนกุศลมันก็ไมวางเหมือนกัน 

 
 เปนอันวา จิตจริงๆ มีสภาพไมวางนะ ถาจะถามวา เวลาน้ันจิตวางจาก

ความช่ัวหรือไมอยางน้ีควรถาม อยางน้ันตองตอบวา ตอนน้ันจิตวางจาก
ความช่ัว ๕ อยาง ท่ีเรียกกันวา นิวรณ คือ 

1. กามฉันทะ ความพอใจในรูปสวย เสยีเพราะ กล่ินหอม รสอรอย 
สัมผัสระหวางเพศ 

2. ปฏิฆะ อารมณไมพอใจ 
3. ความงวง 
4. ความฟุงซาน 
5. สงสัย 

 

สมาธิเล็กนอย 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกอยากจะกราบเรียนถามเก่ียวกับ เรื่องสมาธิเล็กนอย 

คือวาสมาธิของลูกน่ี จะไดแค ประมาณ ๒-๓ นาที หลังจากน้ันไปอารมณ
จะฟุง แลวก็ทุกวันเปนอยางน้ี ไมสามารถจะแกได ขอบารมีหลวงพอชวย
แกเรื่องการปฏิบัติของลูก ใหเจริญรุงเรืองสืบตอไปดวยเถิดเจาคะ 

หลวงพอ พอแลว ๒ นาทีพอแลว อยาลืมนะวันละ ๒ นาที ๑๐ วันเทาไหร ๑๐๐ ป
เทาไหร วิธีท่ีทรงสมาธิใหทรงตัว จับ อานาปานุสสต ิโดยเฉพาะ ฝกลม
หายใจเขาออกหายใจเขาหายใจออกนับเปน ๑ ถึง ๑๐ ใชไหม... ตั้งใจ
คิดวาถายังไมถึง ๑๐ จิตมันวอกแวกนะ เริ่มตนใหมเอาใหถึง ๑๐ ใหได 
วิธีดีท่ีสุดเอาตามน้ีนะ เอาดีอยางพระพุทธเจาทรงตรัสกับ พระสารีบุตร 
ซิวา 

 
 �สารีปุตตะ ดูกอนสารีบุตร บุคคลใดทําจิตใหวางกิเลสวันหนึ่ง

ชั่วขณะจิตหนึ่ง ตถาคตขอกลาววา บุคคลนั้นมีจิตไมวางจาก
ฌาน� สองนาทีน่ี มันวางจากกิเลสนะ ... ใชได 

 

ทําสมาธิรําคาญเสียง 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง บานของลูกอยู อ.สิชล จ.

นครศรีธรรมราช มีความของใจเกี่ยวกับเรื่องประหลาดท่ีบาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งก็คือวา เวลาสวดมนตทํากรรมฐาน จะมีเสียงสวดมนตบนพึมพํา 
ๆ เปนผูชายบาง เปน ผูหญิงบาง เปน เด็กบาง แลวก็ทําความรําคาญ
ใหกับลูก ในขณะเจริญพระกรรมฐานเสมอ ๆ ขอเรยีนถามหลวงพอวา จะ
มีวิธีกําจัดพวกเหลาน้ีไดอยางไร จะไดไมรบกวนในการเจริญกรรมฐาน
ตอไปเจาคะ? 

หลวงพอ เอาแลว... หากินพลาดบทแลว 



ผูถาม ก็รําคาญน่ีครับ... หลวงพอ! 
หลวงพอ ถารําคาญแสดงวาสมาธิไมพอ ถาหากวาจิตเขาถึงปฐมฌาน จะไม

รําคาญในเสียง แตความจริงนะ ถือวาเปนคนมีโชค สามารถไดยินเสียง
ของพวกอมนุษยได อยางน้ีมีโชคนะถือวาดี เขาสงเคราะห แตบังเอิญถา
ผูน้ันใชกําลังใจไมพอกับความดีท่ีเขาให 

 
 เอาใหม ตั้งใจใหม ถามันมาบนใหฟงเพลินไปเลย คือตองฝกนะ ตองฝก

สูกับเสียง เพราะฌานขัน้ตน จะไมรําคาญในเสียง เสียงไดยินเขาพูดทุก
อยาง รองรําทําเพลง แตเราจะไมรําคาญในเสียงเขาคุย แสดงวาคนน้ียัง
มีจิตไมถึงฌานท่ี ๑ ยังไมเต็มปติเลย แตความจริงตัวท่ีไดยินมันมาจาก
ปติ อันดับแรกถึงปติ ไดยินใชไหม ตอไปจิตตก ตกจากปติ ยังไมถึง 
ฌาน ๑ 

 

นั่งกรรมฐานมีคนดึง 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง เวลาลูกน่ังพระกรรมฐานที่บานก็ตาม 

ท่ีหองพระก็ตาม สวนใหญก็ถนัดเรื่องพุทโธ ท่ีประหลาดใจก็คือวา เวลา
น่ังภาวนาไปคลาย ๆ จะมีใครก็ไมทราบ ดึงไปขางหนาหงายไปขางหลัง 
เอียงไปขาง ๆ ตัวโยกเยก เขาเรียกกรรมฐานโยกเยกเปนเพราะอะไร
ครับ? 

หลวงพอ อยางน้ีเขาเรียก โอกกันติกาปติ ปตติัวท่ี ๓ จิตเริ่มดีแลว แตทวาเทวดา
ประจําบานทานบอกวา อารมณหยาบไปเวลาขึ้นตน อาจารยอานฉันก็
ถามเทวดาทาน...ไมยาก 

 ทานบอกเวลาเริ่มตนอารมณหยาบไป ใชอยางน้ีนะ กอนเริ่มตน พอน่ังปบ 
หายใจยาว ๆ แรง ๆ สกั ๕-๖ ครั้ง เปนการระบายอารมณหยาบ ตอไป
อาการอยางน้ันจะคลายตัว พออาจารยถามฉันก็ถามทานเหมือนกัน ทาน
ก็เลยบอก... ใชได 

ผูถาม ออ... ท่ีหลวงพอตอบเกง เพราะมีถามตอบอยางน้ันหรือครับ? 
หลวงพอ ใช... อีกหลายตอ อยางเมื่อคืนน้ีอุทิศเจงจ๊ัง หลายตอยุงเลย 
ผูถาม ผมจะขอตออีกนิดคือวา บางครั้งจะเห็นเปนคลาย ๆ ดวงสีขาว ๆ คลาย ๆ 

แกว ลูกไมทราบวาเปนเพราะอะไรครบั? 
หลวงพอ น่ันละถูกแลว ปต ิ พออารมณใจเขาถึงปติ อารมณเริ่มเปนทิพย เมื่อ

อารมณเริ่มเปนทิพย เริม่เห็นนิมิตท่ีไมมีภาพจริง ๆ นะ มองดวยตาเปลา
ไมเห็นเปนของธรรมดา 

ผูถาม ครับ ๆ ท่ีเหน็น่ันก็เปนของดีนะ 
หลวงพอ ดีแลว  แตวาใชอามรณใหละเอียดกวาน้ันนะ อยาลืมเอาแบบเกณฑ

ทหาร เขาทําอยางไร หายใจเขาลึก ๆ หายใจออกแรง ๆ ใชไหม... สัก 
๕-๖ ครั้งระบายอารมณหยาบ 

ผูถาม แลวก็บอกวา สมัยกอนลูกเจ็บไขไดปวยเปนโรคหัวใจ โรคโนนโรคน่ี 
บัดน้ีลูกหายพอสมควรแลว จึงขอกราบขอบพระคุณท่ีหลวงพอเมตตาให
กรรมฐานปฏิบัติ แลวลูกหายจากโรคภัยไขเจ็บเจาคะ 

หลวงพอ ยังหายไมหมดนะ 
ผูถาม เหลืออะไรครับ 
หลวงพอ โรคสงสัย 
 



ทําสมาธิตัวโยก 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง เวลาท่ีลูกสวดมนตก็ดี ฟงเทปก็ดี ตัว

โยกไปเยกมาระงับไมอยู แตก็แปลกนะครับ สบายใจดีมาก อยางน้ีเปน
เพราะอะไรครับ ถาจะแกไขใหดีไปกวาน้ีอีก หลวงพอจะแกไขอยางไร
ครับ? 

หลวงพอ รูแคเฉพาะโยกไปนะ แตเยกมาไมรูนะ อยางน้ันเขาเรียก โอกกันตกิาปต ิ
เรงรัดมันจะเสีย อยากจะโยกก็เชิญมันโยกไปตามชอบใจ ถาปติตัวน้ีเต็ม
อารมณเมื่อไร ก็เลิกโยก มีอารมณดิ่งเปนฌาน 

 

ทําสมาธิงวงนอน 
ผูถาม หลวงพอขอรับ กระผมน่ังกรรมฐานทีไรแลวเกิดนิวรณตัวท่ี ๓ คืองวงนอน

มากเหลือเกิน กระผมทําตามหลวงพอแนะนําทุกอยาง อาบนํ้า ลางหนา 
แหงนดูฟา ปรากฏวาแกไมตกเลยสักที เลยกลุมใจ อยากจะพึ่งบารมี
หลวงพอใหหาวิธีแบบใหมท่ีไมงวงนอนดวยเถิดขอรับ? 

หลวงพอ มีอีกวิธีไมทําน่ี ถางวงก็นอนหลับไปเลย อันน้ีไดผลนะ ดีกวาทรมาน 
เพราะวาภาวนาไป ถาเวลาน้ันจิตไมถึงฌานมันจะหลับไมได ถานอนแลว
ภาวนา ถาจิตถึงฌานจะตัดหลับทันที ชวงเวลาหลับก่ีช่ัวโมงก็ตาม ยัง
ทรงฌานน้ันอยู ควรทําแบบน้ีนะ อยาทรมาน งาย ๆ หากินสะดวก ๆ เรียน
กับพระขี้เกียจ... สบายมาก เพราะฉันหากินแบบขี้เกียจมาตลอดเวลา
แบบไหนท่ีไดงายลงทุนนอยเอาเลย 

 

นั่งสมาธิศีรษะสั่น 
ผูถาม กระผมฝกสมาธิอยูท่ีบาน พอถึงระดับหน่ึงเกิดศีรษะสั่นอยางรุนแรง พอ

ตอนเชาคอระบมไปหมด ทํายอยางไรดีขอรับ? 
หลวงพอ ความจริงก็ดีเหมือนกันนะ ก็ตองสั่นใหมันหายระบมตองแกกัน ความจริง

ไมเปนไรปลอยไปเรื่อย ๆ ก็แลวกันนะ เวลาน้ันก็ถือวาขณะน้ันจิตเขาถึง 
อุเพงคาปต ิ วาหยาบไปหนอยคอจึงระบม ถาจิตละเอียดน่ีจะไมเปน
อยางน้ัน จะไมมีอาการอื่น คงจะมีจิตกระสับกระสายกังวลนะ พอถึง 
อาการสั่นหัวละก็...จิตหยาบ 

 

ทําสมาธิตกใจ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกไดเจริญพระกรรมฐานเปนเวลาชา

นานแลว มีปญหาอยูท่ีตรงที่วา พอจิตของลูกใกล ๆ จะเปนสมาธิ จะมสีิ่ง
ประหลาด ๆ ทําใหลูกตกใจอยูเสมอ จึงทําใหการเจริญกรรมฐานของลูก
ไมกาวหนาเทาท่ีควร อยากจะปรึกษาหลวงพอวา วิธีท่ีจะแกปญหาแบบน้ี 
ควรจะแนะนําใหลูกปฏิบัติอยางไรเจาคะ? 

หลวงพอ น่ันเปนของธรรมดานะ ไดยินเสียง ปงปง ๆ ๆ คลาย ๆ ใครยิงปนใกล ๆ ก็
มี เปนของธรรมดาเขาลอง ๆ ตอนน้ันจิตเปนอุปจารสมาธิ เขาลองดูวาเรา
จะตกใจไหม สวนใหญเปนเทวดาช้ันจาตุมหาราช 

ผูถาม ออ ... น่ีเกี่ยวกับเรื่องเทวดาเขาทดสอบ 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ 
 



ทําสมาธิรูเร่ืองในอดีต 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกน่ังทําสมาธิอยูเพยีงแปบเดียว 

เรื่องราวในอดีตมันปรากฏเหมือนในจอโทรทัศน แวบมา ๆ อยางน้ัน
แหละ ลูกก็มาเกิดความสงสัยวา อยางน้ีจิตของลูกฟุงซานอยูหรือเปลา
เจาคะ? 

หลวงพอ เปนเรื่องธรรมดานะ เมื่อจิตสงบเรื่องราวในอดีตก็เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดา
นะ แตวาถาจะทรงอารมณใหรักษาอานาปา มันตองมาแน มาก็ชางมัน 
มันแลวไปแลว 

 

นั่งสมาธิลมออกห ู
ผูถาม หลวงพอเจาขา น่ังสมาธิแลวปรากฏวาลมออกทางใบหู เสียงดัง ปด...

ปด 
หลวงพอ ก็ยังดี ดีกวาออกต่ํา ดังปุง ปุง (หัวเราะ) 
ผูถาม แตทีน้ีเวลาจิตรวมเปนสมาธิแลว ไดเห็นเปนดวง ๆ มีกลมบาง บางทีก็ดํา 

บางทีก็ขาว ลอยเขามาจะชนลูกตา ลูกก็ตองผงะ ลืมตาแลวก็น่ังสมาธิ
ใหม แลวก็ลอยมาแลวก็ชนอยูอยางน้ีเปนประจํา ใชท้ัง พุทโธ ใชท้ัง นะ
มะพะธะ แตไมสมารถจะแกปญหาน้ีได ขอความเมตตาหลวงพอชวย
แนะนําหรือแกไขครั้งน้ีดวยเถิดเจาคะ 

หลวงพอ จะแกทําไม เขาไมแกกันหรอก น่ันเปน นิมิต ของ อานาปานุสสต ิ ใคร
เขาแกกันละ เวลาน้ันอานาปานุสสติกําลังเขาถึงปติ จึงเกิดภาพน้ีขึ้น 
เขียวบาง แดงบาง ขาวบางตามใจ แลวแตเขาจะเกิดของเขา ก็ไปกลัว
ของดี กลัวสวรรค 

 

นั่งสมาธิปวดขา 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกปฏิบัติพระกรรมฐานตามแนวของ

หลวงพอทุกประการ ท่ีแกไมตกมีอยูอยางเดียวน่ันคือ น่ังไปไมถึง ๒-๓ 
นาที จะมีความรูสึกปวดท่ีขาทันที ลองเปล่ียนแลวมันก็เปนอยางน้ีอีก ลูก
อยากจะเรียนถามหลวงพอวา การกําหนดจิตไมใหปวด การกําหนดจิต
ไมใหมีเวทนา เพื่อจะไดน่ังนาน ๆ เหมือนหลวงพอ จะทําอยางไรดี
ขอรับ? 

หลวงพอ ก็ไมเปนไร บีบจมูกสักหน่ึงช่ัวโมง หายเอง... ตาย... ไมเจ็บไมปวยถามัน
มีเวทนาอยางน้ัน ก็ใชวิปสสนาญาณชวยซิ เกิดมาเปนทุกขอยางน้ี จะ
เลนแตสมถะ ท่ีวาทําตามทุกอยางน้ันไมจริง .... ไมจริง ฉันเลนทุกอยาง 
ถาปวยขึ้นมาฉันเลน วิปสสนาญาณชวย ฉันวาท้ังสองอยางนะ แตน่ีลอ
สมถะอยางเดียว ไมใชปญญาเขาชวย ในเมื่อน่ังมันเมื่อยก็ลุกขึ้นยืน ยืน
เหมื่อยก็เดิน เดินเมื่อยก็นอน นอนเมื่อยก็น่ัง น่ังเมื่อยก็เดิน น่ังเรียบ ๆ ไม
ดี ก็น่ังเกาอ้ีก็ได 

ผูถาม กรรมฐานนั่งเกาอ้ีไดหรือครับ...หลวงพอ? 
หลวงพอ โอย...น่ังบนตอไมยังไดเลย น่ังยอดไมก็ได ท่ีไหนก็ได มันอยูท่ีใจ ให

รางกายสบายก็แลวกัน 
ผูถาม ก็ตกลงวาเปล่ียนเสียนะ อิริยาบถใดมันไมไหวก็...ออ...ตองใชวิปสสนา

ญาณชวยจะไดประโยชนมาก 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ มีความจําเปน 
 



นั่งสมาธิตัวรอน 
ผูถาม หลวงพอเจาคะ มีเด็กอายุประมาณ ๒๑-๒๒ ปเจาคะ เขาเห็นพอเขาน่ัง

สมาธิแลวก็น่ังบาง พอถึงแคน้ันเขาบอกทันทีวา ตัวเขารอนไปหมดเลย 
ทนไมไหว เขาเลิกสาเหตุเพราะอะไรเจาคะ? 

หลวงพอ เรื่องน้ีตอบไมได ไมเคยปรากฏ 
ผูถาม เขาบอกรอนไปหมดเลย เขาไมทําเขากลัว 
หลวงพอ ใช ๆ ตองมีบาปอะไรอยางใดอยางหน่ึงเขามาขวางนะ 
ผูถาม แลวสมมุติวาเขาพยายามจะทําตอ 
หลวงพอ เอ... ถาทําตอไปไดก็ดี ทํานอย ๆ นะ 
ผูถาม พอรูสึกรอนก็หยุดซะ 
หลวงพอ ใช ๆ หยุดซะ ไมชาก็หาย เอาอยางน้ีนะ ไอตัวรอน น่ีก็คือตัวบาปเกา มัน

คงขวางทาง ถาการเจริญสมาธิอยางนอยจะขึ้นสวรรค ถาอยางน้ันตอไปก็
เปนพรหม ตอไปก็ไปนิพพาน ขึ้นสูงหนีมัน มันก็ขวางตัว และถาเรา
สามารถหาทางตอสูดวยการพอรูสึกตัววารอน จะรอนมากเกินไปเราก็เลิก 
ไมยอมแพมันก็หมดเรื่องดีกวา น่ัง ๆ หนัก ๆ เขามันจะหายรอนเองนะ 
รูสึกถารอนจิตกระสับกระสายก็เลิกซะ ถือเอาบุญเขามาผสมทีละหนอย
เหมือนนํ้านะ ไอความรอนเหมือนไฟใชไหม... นํ้าคอยๆใสไป ถานํ้ามาก
ขึ้นมาไฟมันก็ดับ เอาอยางน้ันก็แลวกันนะ 

 

ทําสมาธิไมไดด ี
ผูถาม หลวงพอขอรับ ผมทําสมาธิทุกวัน ๆ ละ หน่ึง ช่ัวโมง มาเปนเวลา ๒๐ ป

แลวครับ มันไมไปเหนือไปไมไปใตเลย ไมทราบวาติดขัดอะไร หรือมี
กรรมเวรประเภทไหมมาปดบัง ขอบารมีหลวงพอ ชวยแกไขหนอยเถิด
ขอรับ? 

หลวงพอ สมาธิน่ีถาทําเฉย ๆ ก็ไมไปไหนนะ มันก็อยูแค ฌาน ถึงฌานหรือเปลาก็
ไมรู นากลัวจะไมถึงฌาน นากลัว ตะเกียกตะกายอยูขางฌาน มันขึ้นฌาน
ไมไหว ไตบันไดแกรก ๆ แตความจรงิถาเรื่องสมาธิจริง ๆ นะ ถาหากวา
ไดจริง ๆ กอ็ยูแคฌาน ๔ ฌาน ๔ แลวก็ไมไปไหนละ ก็ทรงตัวบาง 
เดินหนาบาง ถอยหลังบาง ไปขางหนา ๑ กาว ถอยหลัง ๕ กาว ทีน้ีผล
การปฏิบัติจริง ๆ เขาไมไดมุงสมาธิ ตองหวังตัด สังโยชน ถาจะบอกวา 
วิปสสนาญาณก็จะมากเกินไป ความจริงถามุงตัดสังโยชน ก็ตองดูอารมณ
ใจตัวตัด ไมใชดูสมาธิ 

  
 อันดับแรก ความโลภ อยากไดทรัพยสินของบุคคลอื่นมีในเราหรือเปลา 

เบาลงไปไหม ประการท่ี ๒ ความโกรธ เบาไหม ประการท่ี ๓ ความ
หลง เบาลงไหม สิ่งท่ีมีความสําคัญคือ 

  
1. ลืมความตายหรือเปลา 
2. เคารพพระไตรสรณคมนจริงจังไหม 
3. มีศีล ๕ บรสิุทธ์ิไหม 
4. หวังพระนิพพานจริงจังหรือเปลา...? 

 
เขาดูตรงนี้นะ มุงเอาสมาธิกลุมใจตาย มันไมมีการทรงตัว เวลาใด
รางกายดีไมมีอารมณกลุม สมาธิกท็รงตัวใชไหม... รางกายออนเพลีย
หนอย สมาธกิ็ทรุดตัว เอาแตสมาธิไปไมรอด 

ผูถาม เมื่อภาวนาไปไมได อยางน้ีจะมีโอกาสบรรลุธรรมเบื้องสูงหรือเปลาครับ? 



หลวงพอ ทะลุธรรมแน จุดหมายปลายทางเขาคือสังโยชน 
ผูถาม ทีน้ีถาหากวาไมไดอะไรเลย แตถาต้ังใจวาตายเมื่อไหรไปนิพพานเมื่อน้ัน 

พอจะไปไดไหมครับ... หลวงพอ? 
หลวงพอ พอเห็นทาง...แตไมเขาทาง 
ผูถาม ๒๐ ปแลวนะครับ 
หลวงพอ ๑๐๐ ปก็ไมได ถาเขาทางจริงตองคิดวา ๑.ชีวิตน้ีจะตองตาย ตัว

สักกายทิฏฐินะ ๒.วิจิกิจฉา ไมสงสยัในคุณของพระพุทธเจา พระธรรม 
และพระอริยสงฆ ๓.มีศีล ๕ บริสุทธ์ิ และก็ ๔.มีจิตมุงเฉพาะพระนิพพาน 
อันน้ีถึงจะได อันน้ีถึงจะเขาทางหรือเขาเขตเลย 

 

ฝกสมาธิไมได 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง คือวาเก่ียวกับเรื่องสมาธิน่ีผมโชคดี 

ทํามาดวยตนเองเปนเวลา ๒ ปแลว โดยการอานหนังสือบาง ฟงวิทยุบาง 
ดูโทรทัศนบาง โดยใชคําภาวนาวา พุทโธ แตวาไมไดรูไมไดเห็นอะไร
เลย แมแตนิมิตเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ไมได กระผมต้ังใจวาจะมาฝกมโนมยิทธิ 
เลิก พุทโธ โดยมาใช นะมะพะธะ จะมีทางเปนไปไดไหมครับ? 

หลวงพอ เด๋ียวกอน...ขอตอบกอน พวกท่ีใช นะมะพะธะ เขาไมไดเลิก พุทโธ 
เวลาจะใชมโนมยิทธิเขาก็ใช นะมะพะธะ คือ นะมะพะธะ เปนของ
พระพุทธเจาทาน อยาไปเลิกนะ ถาเลิก �พุทโธ� ละซวย พุทโธ ก็คือ
พระพุทธเจา นะมะพะธะ เปนคาถาบทหน่ึงในธาตุ ๔ ของกรรมฐาน ๔๐ 
ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนบอกคาถาบทน้ีเอาไวใชเปนกําลังในการฝก
มโนมยิทธิ ถาลืมเจาของเกา คือพระพทุธเจา ก็เจง! 

 
 ก็เปนอันวา จะมาฝกมโนมยิทธิมาฝกแตอยาท้ิง �พุทโธ� วาง ๆ ก็ใช พุท

โธ แบบสบาย ๆ เวลาจะใชมโนมยิทธิเราก็ใช นะมะพะธะ ก็มีหลาย ๆ 
อยาง มีท้ังขา มีท้ังรถ �พทุโธ� เหมือนมีขามีแขน �นะมะพะธะ� เหมือนมี
รถน่ังอยางดี เปนเครื่องบินก็ได 

 

นะมะพะธะ 
ผูถาม หลวงพอครับ อยางคําภาวนาวา �นะมะพะธะ� เปน พุทธานุสสติ

กรรมฐาน หรอืครับ �นะมะพะธะ� แปลวาอะไรครับ? 
หลวงพอ �นะมะ� แปลวา นมัสการ �พะธะ� แปลวา ไหวพระพุทธเจา เรือ่งจรงินะ 

�นะมะพะธะ� ท่ีแปลวา ธาตุ ๔ คือ ดนิ นํ้า ลม ไฟ เขาไมไดภาวนา เขา
พิจารณานะ คําวา �นะมะพะธะ� ท่ีทานมาบอกจริง ๆ บอกวา ไมใชธาตุ 
๔ เปนการนมัสการพระพทุธเจาเปน พุทธานุสสติกรรมฐาน 

 

ภาวนาแลวจิตตกวูบไป 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกภาวนา พุทโธ กับ อานาปา ควบ

กันไปก็ปรากฏวา จิตสงบมันก็ไมใช แตวาเปนอุปจารสมาธิก็ไมเชิง มันจะ
มีจุด ๆ หน่ึงอยางน้ีขอรับ จิตมันไปตกวูบ พอวูบไปปบ ผมก็เกิดความกลัว 
ก็ภาวนาใหม เริ่มตนใหมก็วูบอีก ลักษณะแบบน้ีแกไมตก ไมรูจะแกยังไง 
ขอพึ่งบารมหีลวงพอแนะนําวิธีลูกหยอยเถิดขอรับ? 

หลวงพอ อาการแบบน้ีนะ ขณะท่ีจิตสบาย ขณะน้ันจิตตั้งอยูในปฐมฌาน แตวา
สมาธิไมทรงตัว สมาธิตก ฌานเริ่มตก มีวูบเสียว ๆ คลายตกตอนไมใหญ 
น่ันเขาเรียก จิตพลัดจากฌาน วิธีแกไมยาก เพราะวาเริ่มตนทีแรกลม



หยาบเกินไป ใหใชหายใจยาว ๆ แบบเกณฑทหารนะ ๕-๖ ครั้ง หายใจ
แรงๆ ยาว ๆ นะ ทําอยางน้ีทุกวัน ๆ ไมชา อาการจะหาย ขับลมหยาบท้ิง
ไปกอน อันน้ีไมยาก 

 

ภาวนาพุทโธไมเห็นอะไร 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง คือวาลูกไดปฏิบัติภาวนาสมาธิ

กรรมฐานแบบ �พุทโธ� มาหลายปแลว ปรากฏผลวาไมไดเห็นอะไรเลย
สักอยาง ไดแตเงียบกริบ อันน้ีจะเกี่ยวกับวา เปนเพราะเวรกรรมชิตกอน
ทําไวอยางไร ชาติน้ีเวลาทําสมาธิจึงไมไดรูไมไดเห็น เหมือนกับคนอื่น
เขาเจาคะ? 

หลวงพอ ก็สมาธิเขาทําเพื่อเงียบ ตั้งใจสงัด จิตสงัดจากกิเลส ทีน้ีการทําสมาธิเขา
ไมไดหมายถึงการเห็น ไอน่ันท่ีปฏิบัติเปน สุกขวิปสสโก ถาตองการเห็น
ตองเปน เตวิชโช หรือ ฉฬภิญโญ คนละหมวดน่ี ปฏิบัติใหถูกหมวดซิ
นะ ถาเปนเตวิชโชก็สามารถเห็นได ระลึกชาติได ถาเปนฉฬภิญโญเห็น
ไดดวย ไปถึงดวย ใชไหม ตางกัน มโนมยิทธิน่ีก็มันบวกวิชชา ๓ กับ
อภิญญา คือวาใหญกวาวิชชา ๓ แตเปนอภิญญาขนาดเล็ก 

 

อิริยาบถ 
ผูถาม มีพระออกโทรทัศนเมื่อสองวัน ทานบอกวาปฏิบัติอยางน้ีไดผลอะไรนะ 

ขวาหงาย ยกแลวก็ยาง แลวก็ยก จําไมได ปดปปด เหมือนจราจรน่ัน
แหละ ทานบอกอยางน้ีนะ ของอาตมาน่ีไมนานหรอก แค ๓ ปกพ็อรูผล 
๓ ปนะ พอจะรูผลนะ หลวงพอ มโนมยิทธิน่ีชาไปนะ ปุบปบ ไดไปเลย 
ยังกับปฏิบัติ �วิปสสนาจราจร� แนะ เห็นวาทําออกโทรทัศนขําดีน่ีก็
แปลกดีเหมือนกัน ความจริงมีหรือเปลาครับ? 

หลวงพอ แบบน้ีจะเปน มหาสติปฏฐาน อิริยาบถ แตวายาวไปมหาสติปฏฐานก็
เพียงวา จะยกเทายางเทาใหรูอยู กาวไปขางหนา กาวไปขางหลัง จะกิน
จะกลืน ไอตอนกินน่ีรู ตอนกลืนไมรู รูไมทันกลืนลงกอน พอกินปบก็เลย
เขาไปเลย เอาแคใหรูตัวอยูเสมอ สติสัมปชัญญะใชไหม 

 
 ความจริงไมมีอะไร เขาพรอมแลวนะ ถาไดแลวไมมีอะไร ตองระวัง 

เปนไปเองโดยอัตโนมัติ อยางตาน่ีกระพริบอยูเสมอผงจะมายังไมทันรู 
ใชไหม... ตากระพริบแลว ขอน้ีฉันใด พระอริยเจาตามขั้นเหมือนกัน ทาน
ทําตามหนาท่ีของทาน จิตทําไปเอง 

 

เจริญมหาสติปฏฐาน 
ผูถาม หลวงพอขา ลูกเจริญพระกรรมฐานโดยใชองคมหาสติปฏฐานเปนหลัก

ใหญ บางครั้งจิตก็วูบ บางครั้งก็สวาง บางครั้งก็คลาย ๆ จะหมดความรูสึก 
มีอาการปฏิบัติไปถึงจุดน้ีทีไร ก็มีอันจะตองเลิก เพราะใจหน่ึงก็อยากได 
อีกใจหน่ึงก็กลัวตาย ขอใหหลวงพอชวยแนะนําวิธีแกไขอารมณน้ี เพื่อ
การเจริญปฏิบัติของลูกไดยิ่ง ๆ ขึ้นไป สูมรรคผลนิพพานในชาติปจจุบันน้ี
ดวยเถิดเจาคะ? 

หลวงพอ กลับไปอานใหม 
ผูถาม อานอะไรครับ? 
หลวงพอ มหาสติปฏฐานสูตรแตละขอ สอนถึงอรหันตท้ังหมดทุกขอ ไมจําเปนตอง

ทําท้ังหมด ทําขอใดขอหน่ึงก็ถึงอรหันต อานใหจบตอนทายนะ �ไม



ยึดถือโนนไมยึดถือนี ่ ไมยึดถืออะไรทั้งหมด� เขาทําเพยีงขอเดียว 
ไอท่ีทําน่ันยึดสมถะมากกวา วิปสสนา สมถะ คอือารมณสมาธิใหทรงตัว 
จิตทรงตัว วิปสสนา คอืหาความเปนจริง กลับไปอานใหม อานไปใช
ปญญาคิดตามดวยนะ นิดเดียว 

ผูถาม เปนอันวาไปไมยาก 
หลวงพอ ไมยาก 
ผูถาม ไปไมยากก็แสดงวาเคยทํา 
หลวงพอ ถูกแลว 
 

มหาสติปฏฐาน ๔ สัน้ ๆ 
ผูถาม หลวงพอขอรับ ผมไปพบมหาสติปฏฐาน ๔ ในพระตรีปฎก ทานวาไว

อยางน้ี จะตองปฏิบัตินานถึง ๗ ป ถึงจะมีโอกาสไดมรรคผลนิพพานได 
กระผมไมชอบครับ นานเกินไป อยากจะมาขอพึง่บารมีหลวงพอวามหา
สติปฏฐาน ๔ สั้น ๆ ไปนิพพานไดงายของวัดทาซุงนะ มีบางไหมครับ? 

หลวงพอ มี ๆ ๆ ก็ตวัอยางใชไหม ท่ีพระพุทธเจาเทศนให ทานพาหิยะ ฟงวา 
�พาหิยะ...เธอจงอยาสนใจในรูป� เทาน้ี ทานเปนพระอรหนัต 

ผูถาม ออ เทาน้ี สั้นท่ีสุดเลยนะครับ 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ เทาน้ีเอง เปนอรหันตพรอมปฏิสัมภิทาญาณ 
ผูถาม แลวท่ีลูกหลานทั้งหลายกําลังฟงกถาอันน้ี เดี๋ยวเกิดบรรลุทีเดียวพรอม

กันหมดทํายังไงครับ? 
หลวงพอ ก็ดีซิ ชวยกันบิณฑบาต อยาลืมนะ คนท่ีน่ังมีกี่คน ถามีสักพันคน อยาลืม

วาในประเทศไทยมี ตั้ง ๕๕ ลานคน 
 

ทําสมาธิปวดหัว 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง กระผมเปนโรคประสาทประหลาดนิด

หน่ึง คือวาโดยปรกติแลว รางกายสมบูรณแบบทุกอยางทุกประการ แต
เวลาจะน่ังสมาธิเปนเวลา ๑๐ ปมาแลว มีอาการดังตอไปน้ีคือ พอน่ังปุบ 
พอจิตสบายจะมีความรูสกึทางท่ีศีรษะ แลวเหมือนมีอะไรเลื่อนไป เล่ือน
มาอยูบนศีรษะรอบ ๆ แตพอเลิกน่ังแลว หายเหมือนปลิดท้ิง น่ังทีไรก็เปน
อยางน้ีเปนประจํา จึงขอคําแนะนําจากหลวงพอวา อาการเชนน้ีจะมี
วิธีแกไขอยางไร ประการใดหรือไมขอรับ? 

หลวงพอ แกอิริยาบถดีกวา ถาน่ังไมดีแบบน้ันใชนอน คือใชยืนหรือใชเดินก็ได 
ถนัดนอนก็นอน ดีกวา สบายกวา 

ผูถาม กรรมฐานนอนไดหรือครับ...หลวงพอ? 
หลวงพอ น่ัง นอน ยืน เดิน มีผลเสมอกันจะ เอาอยางน้ีก็แลวกัน อยางฉันน้ีนอนมา 

๙๐ เปอรเซ็นต 
ผูถาม นอนกรรมฐานหรือครับ? 
หลวงพอ ใช สบายมาก เขาท้ังตัวเลย 
ผูถาม ออ น่ีรับสารภาพเลย 
หลวงพอ ทําไม โกหกทําไม พระ? อีตอนท่ีฉันลาพุทธภูมินะ และพระทานมาบอก

วา ถาคุณจะลาพุทธภูมิใหลาได แตตองมีเง่ือนไข ภายใน ๑๒ ปน่ีตาย
ไมได นักเรียนทุน ๑๒ ปผานมาแลว ก็มาอีก ๑๐ ปยังไมตายไมได ผาน
ไปแลวตอนน้ีกําหนด ฉันขี้เกียจกําหนด ถึงเวลาก็ไมตาย เตรียมตั้งทา
ทุกทีก็ไมตายสักที 

ผูถาม ออ ไดทุนถาวร 



หลวงพอ ไดทุนถาวร ก็เปนอันวาตอนน้ันทานบอกวา เมื่อสัญญาตกลงน้ันนะ เรา
คิดวามีชีวิตชวงน้ีอยูกี่ปก็ชางมัน ก็ดีกวาเกิดอีก ๑ ชาติ มันมีทุกขไม
เทากับเกิดอีก ๑ ชาติ ใชไหม... ก็ตกลงกับทาน เปนอันวาขอลาพุทธภูมิ 
ทานก็อนุมัติพอทานอนุมัติ ทานก็สั่งวานับต้ังแตคืนน้ีเปนตนไป เวลา ๔ 
ทุมตรง ฉันจะมาสอนเธอ เวลา ๒-๓ ทุมครึ่งใหเลิกรับแขก 

 
 ทีน้ีพอถึงเวลา ๓ ทุมครึง่ ฉันก็บอกแขก ตอนน้ันคุยกับแขกกลางคืนดวย

นะ ทีน้ีมันเคยคุยถึง ๕ ทุม ๖ ทุม ใชไหม... ก็มบีางคนบอกวา ยังไมถึง
เวลาครับ ก็เลยบอกยังไมถึงเลวลาของแกก็ชาง เวลาของฉันมันถึงแลว 
ฉันเขาหอง แกน่ังอยูยามก็แลวกัน ฉันก็เขาหองฉันซิ เรื่องอะไรงานตอง
เปนงาน งานเรามีใชไหม 

 
 พอเขาไปในหองก็เตรียมตัวบูชาพระ ลางหนาลางตาบูชาพระพอ ๔ ทุม

เปง ทานมาทันทีตามเวลาเลย เปง...ถึงเลย ในหองมีแสงสวางคลายกับ
ไฟหลายแสนแรงเทียน...สวยมาก มาถึงปบแทนท่ีทานจะบอกน่ัง ทาน
บอกเธอเหน่ือยมาตั้งแตเชา...เพลียนอนฟงและจงคิดตามฉันพูด ทาน
สอนตั้งแต ๔ ทุม ถึง ต ี๒ ถึง ๑ เดือน สอนวิชาอะไรรูไหม �ทุกข� ทุกข
ตัวเดียว ฉันมีความรูอริยสัจแค �ทุกข� ตัวเดียวนะ 

ผูถาม หน่ึงเดือนหรือครับ? 
หลวงพอ ใช ๑ เดือนเต็ม คอย ๆ พูดไปทีละขอ ทานพูดละเอียดมาก พูดชา ๆ ให

คิดตาม พอถึงตี ๒ ก็กลับ อยางน้ีทุกคืน ๑ เดือน เปนอันวานอนดี ถา
นอนภาวนาทุกขเวทนามันไมเครียดใชไหม ถามันจะหลับใหปลอยหลับ
ไปเลย อยาฝนไวเพราะจิตถาเริ่มเปนสมาธิ กําลังใจจะรวมตัว พอถึงฌาน
ปบ จะตัดหลับ เมื่อหลับแลวหลับก่ีช่ัวโมง ก็ถือวาทรงฌานอยูเทาเวลา
น้ัน เวลาหลับเขาถือวา �ทรงฌาน� อนัน้ีไดกําไรมาก 

 
 ถาจิตเริ่มเปนสมาธิกําลังใจจะรวมตัวมาทีละนอย พอสมาธมิั่นคงพอถึง

ฌานปบ มันตัดหลับทันที ตัดหลับแบบน้ีสังเกตเวลาตื่น ถาจิตทรงฌาน
กอนหลับจริงเวลาต่ืน พอรูสึกครึ่งหลับครึ่งตื่น มันจะภาวนามาเลย ไม
ตองบังคับ เขาภาวนาเลย ภาวนาดวยกําหนดรูลมหายใจเขาออดวย เวลา
น้ันจะเปนไปตามน้ัน 

ผูถาม ถาปุบปบตายขณะน้ัน ก.็.. 
หลวงพอ  ไปตามกําลังฌาน เขาถือวากอนจะหลับอยูฌานไหน เวลาหลับก็ทรง

ฌานน้ัน ถาหากวาตายขณะหลับก็ไปตามกําลังของฌาน ถาเปนฌาน
โลกียธรรมดา ก็ไปเปนพรหม แนนอน ถาบังเอิญเวลากอนจะหลับ มันใช
วิปสสนาญาณควบคิดวาการเกิดเปนมนุษยมันเปนทุกข เราไมตองการมัน
อีก รางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เปนทุกขอยางน้ีเราไม
ตองการอีก คําวา �ไมตองการรางกาย� น้ีเปนอารมณของพระอรหันต ถา
ตายเวลาน้ัน จะไปนิพพานทันที 

ผูถาม อยางน้ีไมตองลงทุนอะไรเลยนะครับ? 
หลวงพอ ก็ตองลงทุนนอนหนอย (หัวเราะ) น่ัง นอน ยืน เดิน มีผลเสมอกัน 
ผูถาม ขอถามอีกนิดหน่ึงครับ ตอนท่ีสมเด็จทานสอนทุกขน่ีใชภาษาอินเดียหรือ

ภาษาอะไรครับ? 
หลวงพอ ภาษาไทยชัดมาก เพราะมาก เสียงเพราะจริง ๆ เสียงกังวาล อยาลืมวา

พระพุทธเจาคนภาษาไหน เวลาเทศนจะเปนภาษาน้ันหมด เวลาฟง ๑๐ 
ภาษาก็ตางคนตางรูเปนภาษาของตนเอง เปนอัจฉริยะไง อัศจรรยยังไง
ละ เทศนาปาฏิหาริย เทศนเปนปาฏิหาริย แตใครน่ังดานไหนก็ตาม จะถือ



วาพระพุทธเจาหันหนาไปหาเสมอ ไมมีคําวา �หลัง� ไมมีคําวา �ขาง� ดี
ไหม  

ผูถาม เสียดายนะ เกิดทันตอนน้ันปาน้ีก็ 
หลวงพอ ปานน้ีก็ลงอเวจีไปแลว (หัวเราะ) 
 

นั่งสมาธิเวียนศีรษะ 
ผูถาม คือวาไมทราบเปนเพราะเหตุไร เวลาน่ังสมาธิคราวใดจะมีความรูสึกเวียน

ศีรษะ มีความคล่ืนเหียนเปนอยางมาก แตเมื่อลูกตรวจดูแลว ก็ปรากฏวา
ในอดีตชิตเคยมีแมวกัดลูก เมื่อน่ังทีไรก็มีอาการอยางน้ีเกิดขึ้นทุกครั้ง จึง
อยากจะกราบเรียนถามหลวงพอวา กอนน่ังควรจะทําอยางไร... อาการ
อยางน้ีจึงจะไมเกิดขึ้นอีกเจาคะ? 

หลวงพอ ลําบากเหมือนกันนะ เอาอยางน้ีซิ กอนจะน่ัง อุทิศสวนกุศลให ขอใหแมว
อโหสิกรรมเสียกอน แลวก็ทําจิตใหเปนสุข อยาใหเครียดเกินไป 
กรรมฐานทําใจใหสบาย ๆ ถาเครียดเกินไป มันก็เวียนหัวเหมือนกัน 
อาจจะเครียดเกินไปละม้ัง จะตั้งใจเอาดีมากไปนะ 

ผูถาม ออ ทํากรรมฐานน่ี ตองใจสบาย ๆ หรอืครับ? 
หลวงพอ ก็ มัชฌิมาปฏิปทา ไงละ เธอท้ังหลายจงละสวนสุด ๒ อยาง คือ ๑.

กามสุขัลลกิานุโยค คืออยาอยากไดเกินไป ๒.อัตตกิลมถานุโยค 
เครงครัดเกินไป ถาสวนสดุ ๒ อยาง อยางหน่ึงอยางใดมีกับเธอ เธอจะ
ไมบรรลุมรรคผล ขอทุกคนจงตั้งอยูใน มัชฌิมาปฏิปทา คือ �พอสบาย 
ๆ� 

 

ทําสมาธินิ่ง 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพ คือเวลาท่ีลูกน่ังปฏิบัติพระกรรมฐาน เวลาจิต

สงบแลวจะน่ิงไปเลย น่ิงไปชนิดท่ีเรียกวา ไมรับรูไมรับทราบ มันน่ิงไป
เฉย ๆ ขางลางก็ไมไป ขางบนก็ไมไป ลูกก็เกรงวาถาหากตายไปใน
ลักษณะน่ิงไมรูสึกอยางน้ีจะไปในท่ีไมดีไมชอบเปนแน จึงกราบเรียนถาม
หลวงพอวา มีคําแนะนําอยางไรตอไปจากน่ิงเจาคะ? 

หลวงพอ มันน่ิง ตอไปก็นอน โธเอย เขาก็ตองการกันแคน่ิง ไอน่ิงเปนอารมณของ
ฌาน มันเปนอุเบกขาใชไหมละ ถาจิตเปนอุเบกขาจัดวาเปนฌานสูง 
ตองการกันแคน้ัน จะไปนิพพานหรือไมไปนิพพานอยูท่ีอารมณตน กอนท่ี
เราจะภาวนาตองพิจารณาใครครวญกอน ตัดสินใจวาเราจะไปท่ีไหนกอน 
ถาตายแลวจะไปไหน อยางท่ีเคยบอกไวนะ แลวเราก็ภาวนา ถาจิตเปน
สมาธิถาตายเมื่อไร เราก็ไปตามท่ีเราตองการเมื่อน้ัน 

 

 อารมณดิ่ง 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง หลวงพอ พูดถึงเรื่องอารมณดิ่งใน

การทําสมาธิน้ัน หลวงพอบอกวา เปนอารมณฌาน ทีน้ีพอลูกมาทําบุญ
กับหลวงพอ พอเห็นหนาหลงงพอปุบ ก็มีอารมณดิ่งอยางน้ันปบทันที 
อยากจะหลับตาทําสมาธิก็หลับไมได ทําไมจึงเปนอยางน้ันเจาคะ? 

หลวงพอ ความจริงไมจําเปนจะตองน่ังหลับตาหรอก ถาด่ิงแบบน้ันก็มีสมาธิแบบน้ัน 
ก็มีสมาธ ิ ๒ อยาง สงัฆานุสสต ิ กับ จาคานุสสต ิ นึกถึงพระเปน
สังฆานุสสติ อันน้ีดีมาก 

ผูถาม พูดถึงวาถาจะใหดียิ่งขึ้นไปกวาน้ี ตอนอารมณดิ่งจะตองทําอะไรเพิ่มเติม
อีกเจาคะ? 



หลวงพอ โดดขึ้นหลังคา เอาขาไปแขวนกับตนไม หัวหอยลงมา ไมตองหรอก เอา
แคน้ันพอนะถาเลยไปตองทําแบบน้ัน 

 

ภาวนาปนเป 
ผูถาม กราบเทานมัสการหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ขณะน้ีลูกใชคาถาเงินลาน

ของหลวงพอผสมปนเปกันไป จนกระท่ังไมแนใจเสียแลว กลาวคือคาถา
ก็วาเต็มบท อานาปาก็จัก พิจารณาขนัธ ๕ ก็คิด นิพพานก็จะไป ทําไป
ทํามาเด๋ียวน้ีชักขลุกขลักเสียแลว ก็เลยเริ่มตนแบบเดิมอีก  ก็อยากกราบ
เรียนถามหลวงพอวา อันน้ีเปนเพราะอารมณของจิตของลูกฟุงซานไป
หรือเปลา และจะแกไขอยางไรครับ? 

หลวงพอ ใชเวลาซิ เวลาไหนจะใชอะไร แตวา อานาปานุสสต ิ ตองใชประกอบ
เสมอไปนะ ทุกอยางจะทําอะไรก็ตาม ตองขึ้นตนดวยอานาปานุสสติ 
กําหนดรูลมหายใจเขาออก วาชา ๆ สบาย ๆ อักขระชัดเจน 

 

ขณะภาวนามีอารมณฟุงซาน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ปจจุบันน้ีการปฏิบัติธรรมของกระผม

ชักจะแยลงไปเลยเกิดปญหาขึ้นมาวา ในขณะที่กําลังภาวนา �นะมะ� 
เขา �พะธะ� ออก ปรากฏใจของลูกแบงออกเปนสองสวน สวนหน่ึงอยู
กับองคภาวนา สวนหน่ึงฟุงซานออกไปขานอก ฟุงซานไรสาระ อารมณ
แบบน้ีเกิดขึ้น จึงทําใหตัวเองตองวิตกกังวลวา หากตายในขณะท่ีจิตซีก
หน่ึงฟุงซาน จะตกนรกเปนอยางแน ขอบารมีหลวงพอชวยช้ีแนะแกไข
ดวยเถิดขอรับ 

หลวงพอ ไมเปนไร... แบงเปนสองซีก ซีกท่ีภาวนาอยูเกิดเปนนางฟาและพรหม 
อีกซีกหน่ึงเกิดในนรก เดี๋ยวกอนท่ีเขาถามมาน่ีเปนเรื่องธรรมดานะ ถายัง
ไมถึงอรหันตเพียงใด ความฟุงซานยอมมีกับคน แตใหดูกําลังใจวา เรามี
ความเคารพในพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆไหม เอาแคน้ีพอ ถา
จิตยังมีความเคารพอยูถือวาไมเหลวงไหล เรื่องคิดออกนอกทางเปนของ
ธรรมดา 

 
 ดูตัวอยาง พระอัสสช ิ พระอัสสชิน่ีเปนพระอรหันตรุนแรกรุน ๕ องค 

เวลาท่ีจะนิพพานเปนโรคทางกระเพาะหนัก ปนปวนมาก จิตใจก็ฟุงซาน 
ก็ใหพระไปนิมนตพระพุทธเจามา พอพระพุทธเจามาก็กราบทูลวา �บัดน้ี
ความดีของขาพระพุทธเจาสบายตัวเสยีแลว ความดีหมดไปเหลือแต
ความช่ัว ... จิตฟุงซาน 

 
 พระพุทธเจาถามวา �อัสสชิ เธอระงับกายสังขารไมไดหรือ� (คืออานา

ปา) ทานบอก �ระงับไมอยูครับ มันฟุงใหญ มันเสียด� พระพุทธเจาถาม
วา �อัสสชิ เธอเห็นวารางกายเปนของเธอหรือ� ทานบอก �ไมใช พระ
เจาขา� ในเม่ือมีความรูสกึอยางน้ี พระพุทธเจาบอกวา �ความดีของเธอ
ไมเสื่อม ยงัทรงตัวอยู� พระอรหันตก็ฟุงซานเหมือนกันเวลาปวยหนัก 
และท่ีคิดวารางกายเปนเราเปนของเรามันไมมี คือไมตองการโลกตอไป 
ใชไหม สําหรับญาติโยมท่ีถามเมื่อกี้น้ี ไมเปนไรนะ จิตยังเคารพพระอยู...
เปนใชได 

 



เคยเปนมิจฉาทิฏฐิ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง กระผมเคยเปนมิจฉาทิฏฐิอยูครั้งหน่ึง 

คือคิดวาพระอรหันตท่ีเหาะได แสดงวากิเลสยังไมหมด เพียงแคปรามาส
เทาน้ีเอง ปรากฏวาภายหลังผมเจริญพระกรรมฐานแลว สมาธิไมเคยผอง
ใสเลย กระผมขอกราบเรียนถามหลวงพอวา กระผมตองการนิพพานใน
ชาติน้ี เมื่อเปนอยางน้ีอยู จะมีทางแกไขอยางไรหรือไมขอรับ? 

หลวงพอ ขอขมาโทษตอพระพุทธเจา ปรามาสตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป ขอขมา
โทษเปนสวนตัวไมหาย ตองขอขมาโทษตรงตอพระพุทธเจานะ 

 

ครวญเพลงทําสมาธิไดด ี
ผูถาม เวลาปรกติแลว ลูกก็ปฏิบัติตามคําสัง่หลวงพอมาดวยดีโดยตลอด แตท่ี

จะออกนอกคอกอยูสักนิด ก็คือวา เวลาท่ีลูกครวญเพลงเบา ๆ ทีไร 
อารมณจะเปนสมาธิ เหน็อะไรตออะไร แบบชนิดท่ีวาไมนาจะเปนไปได 
แตพอจับคําภาวนาน่ังสมาธิกลับไมเห็นอะไรเลย ในลักษณะอยางน้ี จึง
ทําใหกระผมมีความอึดอัดเปนอยางมาก เกรงวาครวญเพลงเกิดสมาธิ 
ตายแลวตกนรก 

หลวงพอ อาว ๆ ท่ีนรกไมมีเพลงนะ ถาพวกเพลงน่ีตองไปอยู ดาวดึงส ท้ังรําท้ัง
เพลงเลย ความจริงการครวญเพลงของเขา จิตเปนสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ 
ครวญเพลงก็ดีหรือวาสวดมนตก็ตาม หรือวาฟงเทศนก็ตาม เวลาน้ีจิตอยู
ในขั้นอุปจารสมาธิ เวลาน้ันอารมณเปนทิพย เห็นอะไรได สําหรับคนน้ี
เวลาน่ังทําสมาธิแนนเกินไป เลยอุปจารสมาธ ิ ถาถอยกาํลังใจต้ังอยู
อุปจารสมาธจิะเห็นชัดกวามาก 

ผูถาม ครับ...! 
 

การดูมหรสพ 
ผูถาม ลูกชอบดูละคร โขน หนัง เรียกวาติดเอามาก ๆ เลย มีความลุมหลงเปน

อยางมาก ลูกอยากจะเรียนถามวา การดูมหรสพเพื่อเปนแนวทางพระ
กรรมฐานนั้น เราควรจะดแูบบไหน และใชปญญาแบบไรเจาคะ? 

หลวงพอ ใชปญญาแบบ พระสารบุีตร พระโมคคัลลาน เอาอยางน้ีซิ ถาดูแบบ
วิปสสนาญาณ ก็เห็นวาผูแสดงน้ีเปนทุกข ไมทุกขขาไมมาแสดง เขา
ตองการสตางคเพราะเขาไมมีเงิน ตอมาแสดงเมื่อมันเหน่ือยก็ทุกข คน
แสดงก็ดี คนดูก็ดี ไมชาก็ตายเหมือนกันหมด ทุกคนตางคนตางตาย พระ
สารีบุตร พระโมคคัลลาน คิดแบบน้ี 

 
 ทานบอกวา คนท่ีแสดงมหรสพก็ตาม คนดูก็ตาม ท้ังหมดน้ีมีอายุไมถึง 

๑๐๐ ปก็ตายหมด ไอเราก็ตองก็ตาย ไอเราก็ตองกตายเหมือนกัน ทีน้ีใน
โลกน้ีมีของคูกัน มีผูหญิงก็ตองมีผูชาย มมีืดก็ตองมีสวาง ฉะน้ัน ธรรมท่ี
ทําใหคนตายมีอยู ธรรมท่ีทําใหคนไมตายก็ตองมี 

 

เบ่ือวัฏฏจักร 
ผูถาม หลวงพอเจาขา หนูไมเคยปฏิบัติกรรมฐาน ไมเคยฟงเทศนเลย แตมี

ความรูสึกอยางน้ีเจาคะ คือเบื่อในวัฏฏะเจาคะ มันเกิดขึ้นเองโดยไมได
ศึกษาเลาเรียนมากอน (เบื่อแบบน้ีไวใจไดหรือเปลาก็ไมรู) ตอนน้ีลูกก็มี



อายุแค ๓๔ ป อยากจะอยูสัก ๕๐-๖๐ ป แลวก็ตั้งใจจะไปไมกลับเลย 
อารมณอยางน้ี ลูกควรจะเพิ่มเติมอยางไรอีกเจาคะ? 

หลวงพอ อารมณน้ีดี ... เปนนิพพิทาญาณ ไมเคยเจริญกรรมฐานเลยนะ ไมแน
หรอก เพราะวาชาติน้ีไมไดเจริญ แตชาติกอนเจริญ ผลของบุญน่ีนะ ถา
สนองขึ้นมาเมื่อใด สังเกตในสมัยพระพุทธเจา คนไมเคยเรียนอะไรเลย 
ฟงเทศนจบเดียวเปนอรหันตพรอมไปดวยปฏิสัมภิทาญาณ น่ันแสดงวา
บุญเกาเขาเต็ม รายน้ีก็เหมือนกัน จะถือวาไมเคยเจริญกรรมฐานไมได 
ชาติน้ีไมไดทําแตชาติกอนทํา บุญอันน้ันมาสนอง แตระวังใหดีนะ มันเปน
ฌานโลกีย มันเสื่อมได ตองระมัดระวังใหมาก 

 

สมาธิเสื่อม 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกเช่ือคําแนะนําของหลวงพอทุก

อยาง แตวาเรื่องสมาธิน่ี ไมทราบวาระยะน้ีเปนอยางไร ชอบตกอยูเรื่อย ๆ 
พยายามยกเอาจิตขึ้นสูองคภวังค ขึ้นมาแปบเดียวมันก็หลนลงไปอีก เบื่อ
เหลือเกินเจาคะ สมาธนึิกขึ้นไดวาหลวงพอแกปญหาเกง สามารถจะยก
จิตขึ้นมาได ขอใหหลวงพอชวยแนะนําอีกเถิดเจาคะ 

หลวงพอ ขอยืมบุงกี๋เหล็กเขามา เอาตักจิตยกขึ้นมา (หัวเราะ) เอาอยางน้ีซิ เรื่องน้ี
เปนของธรรมดา ทําไป ๆ ตอไปเมื่อกําลังจะดีบาง กิเลสมาร ก็เขา
กวนใจ ทุกคนเปนเหมือนกัน ก็เกิดมีอารมณเบื่อบาง มีอารมณมืดบาง 
พอดีรางกายไมคอยสบายก็มีอารมณมืด ทีน้ีการภาวนามันมีสองอยาง 
อารมณทรงตัว กับ อารมณคิด ถาทรงตัวไมไหวก็ใชอารมณคิด คิดวา
ยังไง 

  
 มันจะแกก็ชางมัน มันจะตายก็ชางมัน มันจะปวยก็ชางมันหวยจะกินก็ชาง

มัน ฝกไวมันจะชิน คิดวาทุกอยางมันเปนไปตามกฎของกรรม ขึ้นช่ือวา
กฎของกรรม ไมมีใครหลีกเล่ียงได พระพุทธเจาเองยังโดน เราก็
เหมือนกัน ขอทําชาติน้ีเปนชาติสุดทายตายแลวเลิกกัน... ไปนิพพาน 

 

อารมณแทรกซอน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง เวลาลูกเริ่มไหวพระสวดมนต อันดับ

แรกจะตองหาวาจนนํ้าตาไหลท้ัง ๆ ท่ีไมเคยงวง อีกอยางหน่ึงชอบมี
อารมณแทรกซอน เวลาเจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน คิดโนนคิดน่ี เผลอ 
ๆ ก็เปนฝายอกุศลอารมณอยางน้ีจะมีวิธีแกไขอยางไรหรือไม เพราะเปน
ปรกติเลยขอรับ? 

หลวงพอ เปนของธรรมดา ทุกคนเปนเหมือนกัน เขาเรียกวา นิวรณ นิวรณตัวท่ี ๒ 
กับนิวรณตัวท่ี ๔ นิวรณตัวท่ี ๒ คืออารมณโกรธไมพอใจ นิวรณตัวท่ี ๔ 
คือ อารมณฟุงซาน เราก็ถอยหลังเสียใหม พักสกัประเดี๋ยวหน่ึง ดูอะไรให
มันเพลิน ๆ พอเริ่มใหมปบ จับลมหายใจเขาออก เอาจิตจับเฉพาะลม
หายใจเขาออกใหมันทรงตัว ทีสองทีก็เปนท่ีพอใจแลว 

 

ทําอารมณกอนผาตัด 
ผูถาม หลวงพอเจาขา เมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม หมอจะผาตัดลูกดวยเหตุท่ีเปนเน้ือ

งอก ลูกไมอยากผาตัดเลยเพราะกลัวตาย แตก็ไมเชิงกลัว (เอะ ยังไง) 
คือลูกอยากจะถามหลวงพอเดี๋ยวน้ีวา กอนท่ีเขาจะลงมือผาตัด ลูกควรจะ
ทําอารมณพระกรรมฐานแบบไหน เวลาตายตอนนั้นจะไดตายสบาย? 



หลวงพอ เอาอยางน้ีซิ พุทโธ นึกถงึพระพุทธเจาหรือพระพทุธรูปก็ได ไง ๆ ก็ยังไม
ตายวันน้ี เขายังไมถึงเวลาตาย ไอเวลาตายคือเวลาไมหายใจ น่ีผาตัดอีก
สัก ๓ ครั้งก็ยังไมตายคนน้ีนะ แตวา เขาตองการอารมณกรรฐานนะ ... ดี
แลว พุทโธ ก็แลวกันสําคัญมาก ถาหากวาไดมโนมยิทธิจับพระนิพพาน
เปนอารมณพุงไปนิพพานเลย ไปนิพพานน่ีดีนะ คือวาหมอไปทําฟนฉัน
ท้ังหมดน่ี ๒๘ ครั้ง ขูดบาง เจาะบางอะไรบางนะ ฉันกลัวปวดกลัวเสียว
ฉันก็เปดไปนิพพาน หมอตองเรียกเวลาเลิก 

ผูถาม ทําไมครับ หลวงพอ? 
หลวงพอ ไมรูสึก เพลิน คราวหน่ึงเมื่อรูสึกจะเสียว พอเริ่มเสยีวนิด ฉันก็เปดไปเลย 

หมอก็ทําไปต้ังแต ๒ โมงครึ่งเชา ถึง ๕ โมง ๑๕ นาที หมอเรียกฉัน
รูสึกตัว ถามหมอเสร็จแลวหรือ หมอถามวาเจ็บไหม พอแกถามวาเจ็บ
ไหม ทีน้ีไปเลย (หัวเราะ) ความจริงยงัไมเจ็บนะ ก็เลยคิดวานากลัวมันจะ
เจ็บจะเสียว ใชไหม... เขาถามวาเจ็บไหม เสียวไหม หลวงพอ? ฉันก็ไม
พูด ไปเลย 

ผูถาม จะผาตัดหรือจะทําอะไร เราจูดไปเลย น่ี 
หลวงพอ นึกถึงนิพพานไวเปนอารมณ ถาบังเอิญมันตายเวลาน้ัน ก็ไปนิพพานเลย 
 

ทําสมาธิชอบโกรธ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกทําสมาธิทีไร กิเลสตัวหน่ึงท่ีลูก

แกไมได คืออารมณโกรธ เวลาปรกติกอนน่ังสบาย หัวเราะราเริง พอเขา
น่ังสมาธิทีไร เด๋ียวไอโนน เดี๋ยวไอน่ีมารบกวน โดยสถานที่น้ันก็เงียสนิท 
ทีน้ีกอนจะน่ังจะต้ังจิตอธิษฐานวาอยางไร เวลาทํากรรมฐานจึงจะไมมี
อารมณโกรธเจาคะ? 

หลวงพอ เอาอยางน้ีซิ ไมโกรธหนอ ๆ ๆ (หัวเราะ) 
ผูถาม หายไหมครับ 
หลวงพอ อาจจะไมหาย ก็ทําใจสบาย คิดวาเปนเรื่องธรรมดาเสียงท่ีอื่นจะเขามาก็

เปนเรื่องของเขา เพราะเสียงน้ีเราไมตองการ สิ่งท่ีเราตองการคือคํา
ภาวนากับรูลบมหายใจเขาออกเทาน้ีก็พอแลว 

 

ชอบถูกนินทา 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอเจาขา ลูกมีเวรมีกรรมอะไรก็แกไมนาย ทําบุญ

สงเคราะหอนุเคราะหคนอ่ืนทีไร ทีแรกเขาก็ยกยอปอปนดี พอลับหลังก็
นินทาแหลกเลย ในลักษณะอยางน้ีทําใหลูกมีอารมณขุนหมอง จิตเศรา
หมองเปนประจํา ขอกรรมฐานของหลวงพอชวยแนะนําอารมณประเภทน้ี
ดวยเถิดเจาคะ? 

หลวงพอ แกอารมณเรอะ ฉันคิดวาแกอาการ 
ผูถาม อารมณกับอาการไมเหมือนกันหรือครับ? 
หลวงพอ ไมเหมือน... อาการคือถกูนินทา อารมณก็ขุนมัวอาการอยางน้ีนะฉันเจอ

เปนปรกติ พระเจาอยูหัวทานเคยตรัส สมัยกอนเคยไปเฝาทานนะ ทานก็
เลาเรื่องคนนินทาทานใหทราบ ทานเลาหลายเรื่อง มาตอนหลังทานบอก
วา เมื่อกอนน้ีเขาหาวาผมฆาพี่ แตเดี๋ยวน้ีเขาหาวาผมฆาพอตา เขาลือ
บอกวา พอตาผมเปนไข เอาเหลากรอกปากแลวพาวิ่งตายไปเลย 

 
 ก็เลยบอกวา พระองคแบบไหน อาตมาก็แบบน้ันแหละ ใหเขาเขาก็ดา 

ไมใหเขาเขาก็ดา แตเราใหเปนการตัดกิเลสของเราเปนของธรรมดา ทาน
ถามหลวงพอคิดยังไงครับ เลยบอกวาใชคาถาบทหน่ึงวา �ชางมัน ๆ� 



และถามวาพระองคละ ผมคิดวา �เร่ือย ๆ ครับ� คือวาของอยางน้ีเปน
ธรรมดา แตวาเราทําดีก็แลวกัน  

ผูถาม โอ น่ีแสดงวา พระทัยของพระองคน่ีปลงตกเหมือนกันนะ 
หลวงพอ ทานเกงมาก เรื่องปลงน่ีเกงมาก สมาธิก็เกงจัด การเขาฌานออกฌานก็

เกงมาก และใชกําลังใจไดดวยนะ ทานเปนอัจฉริยะทุกอยาง ถาไมคุยกับ
ทานจะไมรูเรื่อง เรื่องธรรมะน้ีละเอียดลออมาก ท้ัง ๆ ท่ีมีเวลานอยนะ แต
วาละเอียดลออมาก 

 

ชวยเขาแตถูกดา 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกเองก็ไมรูวาจะมีกรรมเกากรรม

ใหมเปนประการใด คือวาลูกเปนคนมีเมตตา ชอบชวยเหลือเผ่ือแผคน
บานใกลเรือนเคียง และคนเดือดรอนท่ัวไปเสมอ ติดใจอยูนิดหน่ึงก็คือวา 
ทุกคนท่ีไดรับการชวยเหลือไปแลวนรี้ เขาไมเคยรูบุญคุณของลูกเลย 
เขากลับมาเยาะเยย �เอ็งมันโง เสือกชวยขา� ลูกก็มานึกถึงหลวงพอวา
วิธีทําบุญใหเขานึกถึงบุญคุณของเราน้ี จะทําแบบไหนเจาคะ? 

หลวงพอ ความจริงโรคเดียวกับฉันนะ ก็ถูกดามาเรื่อย ๆ 
ผูถาม โอ หลวงพอเปนเหมือนกันหรือครับ? 
หลวงพอ สมัยกอนหนัก หนักมาก ในเมื่อเราเปนโรคเดียวกันรักษาหายนะ ใหถือวา

เปนเรื่องธรรมดา ทําบุญใหถือวาทําบุญ ถาทวงคุณอานิสงสมนัตํ่า เราถือ
วาเราใหไป เราสงเคราะหเพื่อเปนทานใชไหม ปลอยไปเลย ถาเขา
อกตัญู ไมรูคุณมาสองเราแบบน้ัน เขาลงนรกเปนเรื่องเของเขา อยาไป
ยุงกับเขา 

ผูถาม โอ ขนาดหลวงพอยังเปนเลยนะ 
หลวงพอ  พระพุทธเจายังเปน โดนเทวทัตลอเห็นไหมละ 
 

โกรธแลวถึงมีสต ิ
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกเปนคนนิสัยไมดีนิดเดียว คือเปนคนท่ีโกรธแลวจะมี

สติในภายหลัง ทีน้ีก็อยากจะเรียนถามหลวงพอวา ควรจะทําอยางไร จึง
จะมีสติกอนท่ีเราจะโกรธเจาคะ? 

หลวงพอ เอาอยางน้ีซิ พอลุกมาตอนเขาก็ตะโกน �สติโวย...มาพรอมกนัโวย� �สติ
โวย...มาบรบิูรณโวย� �สติโวย...มาท้ังหมดโวย� รองอยางน้ีทุกวันเลย 
สติไมไปไหนนะ หัดเจริญ อานาปานุสสต ิซ ิ

 

ชอบอาฆาตพยาบาทผูอื่น 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกมีกิเลสท่ีเลวรายอยูหน่ึงตัว กลาวคือ ความเคียดแคน

อาฆาต พยาบาทจองเวรกับผูอื่นท้ัง ๆ ท่ีเมตตาก็แผแลว เทปหลวงพอก็
ฟงแลว หนังสือหลวงพอก็อานแลว สมาธิก็ทําแลว แตปรากฏวาแกไมตก 
วันน้ีอยากจะขอทีเด็ดจากหลวงพอวา จะมีทางแกไขอยางไร เพราะเกรง
วาอาฆาตเคียดแคน ตายแลวจะลงนรกเจาคะ? 

หลวงพอ ทีเด็ดก็คือวา ไปหาถํ้าไกล ๆ จะไดไมโกรธคนอื่น ถาอยางน้ีเขาดีแลวน่ี 
เขารูวามันไมดี แสดงวาคนน้ีเริ่มดีมากแลว ใชอารมณเดิมก็แลวกันนะ 
คอย ๆ  ลดไปนะ อยางน้ีดีมากแลว ไมใชไมดีนะ เขารูวาเลวแสดงวาดี
ขึ้นนะ ท่ีพระพุทธเจาทรงบอกวา �บุคคลรูตัววาเปนพาล ทานบอกวา
บุคคลนัน้คอืบัณฑติ� ทีน้ีคนท่ีเขาคิดวาอารมณน้ีมันเลว แตความจริงท่ี
รูวาเลวนะ ตองเปนคนดีแลว ถาไมดีไมรูวาเลว 



 
 และประการท่ี ๒ ถารูวาเลวแลว ไมกลาเปดเผย ยังลงอยูน่ีเขาเปดเผย

ตัวเองก็ตองถือวาดีมาก คอย ๆ ทําก็แลวกันจะหายไปเอง 
 

ชอบทะเลาะกัน 
ผูถาม กราบเทาพระเดชพระคุณหลวงพอท่ีเคารพอยางสงู ลูกมีเรื่องจะขอ

คําแนะนําจากหลวงพอ คือวาท่ีบาน ของลูกครอบครัวไมรูเปนยังไง 
ทะเลาะวิวาทเสียดดา มอีันจะตองเดือดรอนกันอยูเสมอ 

หลวงพอ ดี ๆ ๆ ๆ  
ผูถาม อะไรครับ หลวงพอ แกดากันทะเลาะกัน 
หลวงพอ ออกกําลังกาย ใชปญญาบารมี (หัวเราะ) เอะ ดาแบบไหนจะดีนะ ใช

ปญญาเรื่อย ๆ น่ีละ โลกธรรม 
ผูถาม เขาบอกวา แมก็ศาสนาหน่ึง ลูกก็ศาสนาหน่ึง คือในบานมีท้ัง ๓ ศาสนา 

มีพุทธ มีครสิต มีอสิลาม แตท่ีรายท่ีสดุก็คือวา ศาสนาอิส...นะ ชอบรังแก
พุท และชอบวาพระพุทธรูป ดิฉันก็โกรธก็บอก �น่ีของใครของมันซิวะ� 

หลวงพอ เออ...เขาถูกตองนะ 
ผูถาม วะ...น่ีถูกตองหรือครับ? 
หลวงพอ ถูกตอง วะ...น่ีแปลวาหนักแนนนะ 
ผูถาม ก็เลยเปนอันเถียงกันไปเถียงกันมาแบบน้ี ท่ีจะกราบเรียนถามโดยสรุปก็

คือวา ลูกควรจะทําอารมณจิตแบบไหน ท่ีสามรถจะตานอารมณท่ีมายั่ว
เยา หรือยุแหย ทําใหลูกเดือดรอนไดเจาคะ? 

หลวงพอ ถือวาเปนกฎธรรมดาของชาวโลก ชาวโลกถาเกิดมาแลวตองถูกนินทา 
วันน้ีแนะนําวา นัตถิ โลเก อนินทโต คนท่ีไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก น่ี
พระพุทธเจาพระพุทธรูปแทนะ ทานเปนอิฐเปนปูน พูดไมไดยังถูกนินทา
เลย ไดเราละ 

ผูถาม อยางน้ันก็ใหมันนินทาใหมันดาตอไป 
หลวงพอ ถานินทาดาจริง ๆ ถาเกงจริงนะ  เขาตองไมเลิก ๒๔ ช่ัวโมง ไมกินขาว

ไมกินปลา ดาเรื่อย...นินทาเรื่อย 
ผูถาม แมแตจะปวดทองขี้ปวดทองเยี่ยว 
หลวงพอ ไมเลิก ไมไปขี้ดวย 
ผูถาม ไหวหรือครับ...หลวงพอ? 
หลวงพอ ก็น่ันซิ เด๋ียวแพเราเองแหละ เราเฉยไวก็หมดเรื่องกันนะ 
ผูถาม  ใชตําราหลวงพอ 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ชางมัน ๆ ๆ 
 

ทุกขเร่ืองสามี 
ผูถาม หลวงพอเจาขา สามีของลูกไมคอยอยูกับรองกับรอยอีเหละเขะขะ แบบ

สิบแปดมงกุฎ มีเพื่อนเขาแนะนําวาใหไปหาหมอแขก เขาสามารถจะทําผู
จิตผูกใจใหแนนปกเลยเจาคะ ลูกเกรงวาถาทําไปแลวจะเกิดบาปเกิด
โทษ ลูกคิดไปอยางน้ัน คือลูกเกรงวามโนมยิทธิของลูกจะเสื่อมหาย 
ฉะน้ันลูกมาพึ่งบารมทีหลวงพอดีกวา วิธีท่ีจะยึดจิตของผัวโดยธรรม วิธี
น้ันขอหลวงพอชวยแนะนําสักครั้งเถิดเจาคะ 

หลวงพอ มีอยางเดียว ยิ้มตลอดเวลา น่ีชนะจริง ๆ นะ มาเวลาไหนก็ยิ้ม มาดึกมา
ดื่นก็ยิ้ม ยิ้มไวเถอะ ไมขาเลิก 

ผูถาม อยางน้ีไมตองวาคาถาอะไรเลยหรือครับ? 



หลวงพอ คาถาวาใหมันเหน่ือย ถาหากวาเราวาคาถา ดาเขา เขาไมเขามาหรอก 
เห็นไหมละน่ีจริง ๆ นะ ไดผลนะ จะมาดึกมาดื่นแลวก็ตามใจ เห็นหนาก็
ยิ้มไปเถอะ พยายามยิ้มไวไมชาเกรงใจ ถายิ้มไวเรื่อย ๆ ไมหิ้ว เลิกหิ้ว 
เขามีตัวอยางอยูแลว เมื่อกอนฉันเคยแนะนําวิธีน้ีสมัยอยูกรุงเทพฯ หลาย
คนนะ โดยมากพวกภรรยาจะไปเลาใหฟง ใชไหม วาผัวกินเหลาเมายา
และก็เจาชู บอก �คุณกลับไปต้ังใจยิ้มอยางเดียว...อยาบน จะไปเวลา
ไหนก็เตรียมตัวไวไดเลย� 

  
 ถาเปนนักเท่ียว กอนกลับมาจากทํางาน เราซักเสื้อรีดผาเสร็จ บอกเสี้อ

ผารีดใหแลว ไมชาไมกี่วัน...คุณ  ไมเกิน ๑๕ วันชักปลดจังหวะชาลง...
ไปนอย ประมาณเดือนเศษ ๆ อยูน่ันไมยาว... ไมยาก 

ผูถาม ขนาดหลวงพออยูวัดยังรูวิธีปราบ 
หลวงพอ (หัวเราะ) ไมใชอะไร ไอทีแรกจริง ๆ นะ ฉันใชวิธีน้ี วิธียิ้มนะ แตวาตอง

เอาแปงมาใหกระปองหน่ึง สตางค ๖ บาท ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เลม จะ
เสกให แตวาจะเสกน่ีตองเสก ๓ เดือน ใหระหวางท่ีกอนจะเสกน่ี ตองยิ้ม
ไวเสมอ ๆ นะ ความจริงไมเสกวางไงเฉย ๆ (หัวเราะ) พอถึง ๓ เดือนแก
ก็มาเอาใชไหม สตางคก็คืนไปบอกวา สตางคน่ีไปซื้อของใสบาตรบูชา
ครูก็ไปใชไมกี่วันบอกกลับมาชนะแลว เพราะอะไร แกเลิกหยุดกอน ๓ 
เดือน ใชไหม 

ผูถาม โอ...ยังไมทันจะใชแปงเลยไดผล 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ท่ีแรกจะไมทําวิธีแบบน้ัน เลยเกรงแกจะไมเช่ือ ตองทําหนอย 

ตอมา สมเดจ็พุฒาจารย วัดอนงค ทานเรียกไปถาม เห็นเลากันวา แก
มีคาถาเสนหหรือ (หัวเราะ) บอกครับ ผมไมมีคาถา แตมีวิธีเสนห ถามวา
ทําไง ก็เลยเลาใหฟงหัวเราะก๊ิก ๆ บอก เออ... เขาใจหากินโวย ทํา
ตอไป... ไดผลนะ 

 

ชอบทะเลาะกับสามี 
ผูถาม ขอเรียนรบกวนหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกไดนับถือสักการบูชาหลวง

พอมาเปนเวลานานแลว แตวาอะไร ๆ ก็ดี หมด เสียอยูอยางเดียวเจาคะ 
ท่ีแกไมตก คือวาสามีกับดิฉันน่ี ชอบทะเลาะกันเปนประจํา ท้ัง ๆ ท่ีตาง
คนตางก็อายุยางเขา ๗๐ กวาแลว 

หลวงพอ โอย... ดีมาก ๆ ออกกําลังกาย 
ผูถาม การทะเลาะเบาะแวงน่ี 
หลวงพอ ออกกําลังกายใชกําลังสมองดวย ใชความคิดปราดเปรื่อง สรรหาวาจามา

ดากัน 
ผูถาม ท้ัง ๆ ท่ีตางฝายตางก็ อายุ ๗๐ ปกวาแลว แกหึงฉันเหลือเกินเจาคะ 

ขนาดมาทําบุญแกยังใหคนมาเปนเพื่อน ลูกก็เลยคิดวาชาติน้ีเปนชาติ
สุดทาย ไมอยากแตงกับมันอีกตอไปแลว ขอใหหลวงพอชวยลูกไป
นิพพานเร็ว ๆ เถิดเจาคะ 

หลวงพอ เออ... �อัตตา หิ อตัตโน นาโถ� ตนแลยอมเปนท่ีพึ่งของตน จะไปได
หรือไมไดตองตนทําเอง พระพุทธเจาบอกวา �อักขาตาโร ตถาคตา� 
ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ไมใชนําไป บอกแลวปฏิบัติตาม ของงาย ๆ 

 



รักพระนิพพาน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกรักพระนิพพานมาก กอนนอนชอบ

ภาวนา �นิพพานัง ปรมัง สขุัง� แตทําสมาธิไมดีเลย อยางน้ีลูกจะไป
นิพพานไดไหมคะ? 

 หลวงพอ คําวา �สมาธิ� น่ีมันจําเปน แตคนถามไมรูจักสมาธิ ไอตัวนึกถึงนิพพาน
มันเปนสมาธิอยูแลว �สมาธิ� เขาแปลวา �ตามนึกถึง� ถานึกถึงนิพพาน
เขาเรียก อปุสมานุสสติกรรมฐาน ทีน้ีถาการนึกถึงนิพพานอยางเดียว 
เรารักนิพพานภาวนาวา �นิพพานัง ปรมัง สขุัง� บาง �นิพพานะ สุขัง� 
บาง �นิพพานัง� บาง แตวาก็ตองดูอารมณใจฝกไวอีกสวนหน่ึง คนท่ีจะ
ไปนิพพานไดตองไมหวงรางกาย อันน้ีตองฝกไวดวยนะ ตองฝกไววา ขึ้น
ช่ือวารางกายมันเปนทุกข สภาพของความทุกขท่ีเรามีความทุกขเกิดขึ้น
ทุกอยาง 

1. ความหิว ถาเราไมมีรางกายมันก็ไมหิว มันหิวเพราะมีรางกาย 
2. หนาวเกินไป รอนเกินไป ก็เพราะรางกาย 
3. ปวยไขไมสบาย เพราะรางกาย 
4. ตองมีงานหนัก ก็เพราะรางกาย 
5. การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็เพราะมีรางกาย 
6. ความตายมาถึง เพราะรางกาย 

 
ก็ใชปญญาทบทวนไปวา คนระดับช้ันไหนบาง ท่ีมีรางกาย ไมทุกข ถา
เราจะเกิดอีกกี่ชาติ ถาเรามีรางกายอยางน้ี มันก็ทุกขอยางน้ี แลวขึ้นช่ือวา
รางกายมีขันธ ๕ แบบน้ี เราจะไมมีกับมันอีกเราตองการจุดเดียวคือ
นิพพาน ทําใจแนนอนแลวภาวนาวา �นิพพานัง ปรมัง สุขงั� ก็ได �นิ
พพานัง� ก็ได ตองคิดอยางน้ีกอนแลวภาวนาคิดแลวก็ภาวนาตอไปอยาง
น้ีใชได 
 
ถาเปนอยางน้ีเวลาใกลจะตายจริง ๆ อารมณจิตท่ีเราพิจารณามันจะรวาม
ตัว มันจะมีความรูสึกเบื่อหนายในรางกาย และวางเฉยในรางกาย จะมี
ความรูสึกวา การตายมีความสุขกวาน้ี ก็ไปนิพพาน 

 
ผูถาม แลวภาวนาอยางน้ีละคะ มีอยูคืนหน่ึงพิจารณาความไมเท่ียง เลยฝนวามี

คนจะมาเอาลูกไป ลูกหนีแทบแย ตื่นแลวยังมีความรูสึกวา เหมือนมีตน
จะมาเอาเราไปจริง ๆ ทําไม ภาวนาแลวเกิดเปนอยางน้ีเจาคะ? 

หลวงพอ น่ีแสดงวายังไปนิพพานไมไดแหง ๆ เพียงแคเขาลอง เขาทดสอบหนอย
เดียว คนจะไปนิพพานคนเขาตองทดสอบ เทวดาเขาตองทดสอบวา เรา
มีความมั่นคงพอไหมจะเอาไปหมายจะใหตาย ความจริงบุคคลท่ีจะเขาถึง
นิพพาน เขามีความรูสึกวา ถารางกายตายเมื่อไร เขามีความสขุ เขาไมได
หวงรางกายนะ มันตางกันเยอะ 

 

พิจารณาเกิดดับ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกช่ือ พรรัตน โชคจิตสมัพันธ อยู

ประเทศออสเตรเลีย หลวงพอเจาขาลูกอยูไกลมาก แตก็มีโอกาสไดอาน
หนังสือ ธัมมวิโมกขเปนประจํา ก็มีความสงสัยอยากจะใครเรียนถามขาม
ทวีปมาดังตอไปน้ี ขอท่ี ๑.การพจิารณาการเดดับน้ัน เขาพิจารณากนั
แบบไหน ขอหลวงพอไดโปรดแนะนําดวยเถิดเจาคะ? 



หลวงพอ เอะ น่ีพูดไปเขาจะไดยินหรือเปลา น่ีฉันตอบไปน้ีเขาคงไมไดยินละม้ัง 
พิจารณาเกิดดับเหรอ พิจารณาแบบไหนดีละ เอาอยางน้ีก็แลวกัน เราเกิด
มาแลวมันเหลือแตเวลาดับ ใหดูคนอ่ืนดูสัตวอื่นวา เขาเกิดมาแลวในท่ีสุด
เขาก็ตาย เราก็มีสภาพเชนเดียวกัน เมื่อเกิดมาแลว ไมชาก็ตาย
เหมือนกันดูแคน้ีก็แลวกัน ไปดูตามตําราดูไมเห็นหรอก ตองดูแบบน้ีนะ
เวลาปฏิบัติจริง เขาดูกันแบบน้ี ไมใชตามตํารา 

ผูถาม ขอท่ี ๒.วิธพีจิารณารางกายใหเห็นวา เปนท่ีนารังเกียจปฏิกูลน้ัน จะองใช
ปญญาและอารมณแบบไหนเจาคะ? 

หลวงพอ ไมตองใชมาก สักเกตขาว อาหารท่ีกิน เลือกแลวเลือกอีกใชไหม.. พอ
เปนกากไหลออกมาดูไมไดแลวเปนขี้ น่ีอยูในรางกาย ฉะน้ัน ของใน
รางกายท้ังหมด มันเต็มไปดวยของสกปรก ไมใชของดี อยางเลือดท่ีเรา
ตองการใหมีเลือดมาก ๆ ใชไหม แตวาพอเลือดไหลออกมาแลว เราก็
รังเกียจเลือดใชไหม แลวก็สําหรับในปากนํ้าลายมีอยูเราอมได พอบวน
มาเราแตะตองไมได แสดงวาขางในรางกายไมมีอะไรด ี มีแตสกปรก
อยางเดียวเทน้ันไมยาก 

ผูถาม ออ แคน้ีเอง แตฝรั่งน่ีแปลกจริง ๆ มันดูด กันไดนะ ไมปฏิกูล นาเกลียด 
หลวงพอ คนไทยเขาก็มีดุดนะ หนังสือพิมพลงบอย ๆ 
 

อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกมีความถนัดและพิจารณาอาหาเร

ปฏิกูลสัญญาเปนประจํา กอนทานอาหารทุกครั้งตองพิจารณาเสียกอน 
แลวจึงคอยรับประทาน ตอนพิจารณาก็เห็นเปนซากสกปรก เลอะเทอะ
สะอิดสะเอียนมาก พาลทําใหกินไมไดผายผอมลงทุกวัน ๆ จึง ใครถาม
หลวงพอวา วิธีพจิารณาฉบับของหลวงพอ บริโภคไดโดยไม
สะอิดสะเอียนน้ันหลวงพอพิจารณาแบบไหนเจาคะ? 

หลวงพอ พิจารณาเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญาแลวนะ ตอไปฉันก็ภาวนา �กินหนอ ๆ� 
มันเลอะเทอะ กูก็กินมึง กูจะกินเสียอยาง คือการพิจารณาเปนอาหาเร
ปฏิกูลสัญญา คือของทุกอยางเกิดจากของสกปรก มีไกสกปรก อาหาร
ของสัตวก็สกปรก รางกายของสัตวก็สกปรก แตวาสิ่งสกปรกท้ังหลาย
เหลาน้ัน รางกายของเราก็สกปรก เมือ่ของสกปรกกับสกปรกอยูดวยกันก็
ชางมันปะไรถืออุเบกขา กินดะเลย คือวาอยาเห็นเฉพาะเวลาน้ันซิ เวลา
น้ันเขาพิจารณาใหเห็น ใหเกิดเปนนิพพิทาญาณ 

 
 นิพพิทาญาณ หมายถงึความเบื่อหนาย เห็นรางกายสกปรก หลังจาก

น้ันตองใชพิจารณาแบบน้ัน ตองใช สังขารุเปกขาญาณ เขาควบคุม 
อารมณใจวางเฉย มันสกปรกแลวก็ไมเปนไร เราเกิดมาแลว ก็ตองพบกับ
ความสกปรก ตอไปชิตหนาความสกปรกจะไมมีกับเราอีก เราตายเราจะ
ไปนิพพานคิดอยางน้ัน 

 

พิจารณารางกายเปนปฏิกูล 
ผูถาม หลวงพอเจาขา เวลาหลวงพอเทศนาท่ีซอยสายลมเกี่ยวกับเรื่องวิปสสนา 

พิจารณารางกายเต็มไปดวยความทุกข นาเกลียด ปฏิกูลเยอะแยะ เห็น
ตามภาพชัดเลยนาเบื่อหนายจริง ๆ เจาคะ แตอีตอนกลับไปถึงบานพบ
พอของลูกทีไรอารมณวิปสสนากรรมฐานหายไปหมดทุกที จนกระท่ังพบ
หลวงพอใหม หรือฟงเทป อารมณน้ันจึงฟนคืนขึ้นมา ลูกอยากจะเรียน



ถามหลวงพอวา วิธีท่ีจะทรงอารมณวิปสสนา พิจารณารางกายใหตลอด
รอดฝงน้ี ลูกควรจะทําอยางไรเจาทะ? 

หลวงพอ ความจริงเขาก็ทําถูกแลวนะ อยาไปทําใหม เวลาวางจากพอไอหนูก็
พิจารณา เจอะพอไอหนูก็มีเตตาบารมี เมตตา กรุณา สงสาร อันน้ีความ
จริงทําถูกไมใชไมถูก เพราะอารมณเรายังไมถึงอนาคามีใชไหม... เพียง
แคพิจารณารางกายช่ัวเวลาวางเดี๋ยวเดียว จุดน้ีจะเปนจุดสําคัญตอน
กอนท่ีเราจะตาย เพราะกอนท่ีเราจะตายปบ อาศัยอารมณจิตท่ีเคยคิดถึง
นพพานใชไหม... ถือวารางกายไมดี มันปวยขนาดน้ัน จะคิดวารางกายน่ี
มันไมดี มองไปเห็นรางกายโสโครก  

 
 ถามีความรูสกึแคโสโครก มันจะเกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหนาย ตอน

น้ันเปนอนาคามี ถามีความคิดวา เราไมตองการรางกายน้ีอีก จะเปน
อรหันต เปนสังขารุเปกขาญาณ ไมยากน่ีสําคัญมาก ตัวอยางบุคคลมี
ความรูสึกนิดหนอย ก็ไดแก พระจุลปนถก เรื่องยอ ๆ เปนอยางน้ี 

 
 พระจุลปนถกพระพุทธเจาบอกวา ในสมัยดึกดําบรรพ ทานเคยเปน

พระมหากษตัริย วันหน่ึงออกเลียพระนคร เลียพระนครมันก็รอนใชไหม... 
ปรากฏวาเหง่ือไหล ทานก็นําผาเช็ดหนาท่ีมีสีขาวมาเช็ดเหง่ือ ผาก็
สกปรกก็มองดูคิดวา รางกายมันสกปรกขนาดน้ีเชียวหรือ แลวเขาคิด
เทาน้ันไมไดคิดอีกนะ  

 
 ตอมาอีกหลายชาติ มาพบองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ คือพระพุทธเจา 

พระพุทธเจาทรงสงผาขาวให คลึงไปคลึงมาเปนอรหันตเลย และอันน้ีมัน
เปนเรื่องใหญมาก แมจะใชไดเวลาเล็กนอยอยาคิดวามันเบานะ หนักมาก 
อานิสงสหนักมาก และก็เปนเช้ือสายใหบรรลุมรรคผลดวยเหตุอันน้ี น่ีเขา
ทําถูกแลว 

ผูถาม อยางน้ีก็ตองรักษาอารมณจิตตอไป 
หลวงพอ ถูกแลว...ใช ๆ กลับไปบานก็มีเมตตา มีกรุณา สองอยางอยาท้ิง ไมได... 

ท้ิงแตกกัน 
 

อยากตัดกามารมณ 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกอยูตล่ิงชัน ลูกเปนวัยสะรุนอาย ุ๑๗ ป ท่ีเดือดรอนอยู

ก็คือวา ไอเรื่องอารมณทางเพศ ลูกพยายามเอาอสุภกรรมฐาน กับกายค
ตานุสสติของหลวงพอ ไปตัดเพื่อใหมันเด็ดขาด แตมันก็ไดช่ัวครั้ง
ช่ัวคราว พอไปเจอหนุมเจอพวกเขามันก็คึกอีก ก็ไมทราบวาจะทํายังไง 
ลูกกลุมใจเหลือเกิน ขอบารมีหลวงพอชวยตัดกามารมณ ของลูกสักครั้ง
เถิดเจาคะ 

หลวงพอ (หัวเราะ) โอ น่ียุงแลว จะลุกไมคอยจะไหวเลย เอาอยางน้ีซิ เพื่อความ
สะดวก...แตงงานเสียเลยนะ 

ผูถาม อยางน้ีคลายเครียดแนนะ 
หลวงพอ (หัวเราะ) ใช ๆ ๆ ก็คลายเครียด ก็เจริญกรรมฐานตอไป อยาง นาง

วิสาขา ไงละ นางวิสาขาทานเปนพระโสดาบันต้ังแตอายุ ๗ ป อาย ุ๑๖ 
ปก็มาแตงงาน ไอหนูน่ีเกินไปปหน่ึงแลว 

ผูถาม แลวยังมีลูกมีเตาเปนระนาว 
หลวงพอ แค ๒๐ คน 
ผูถาม โอโฮ น่ีเปนพระโสดาบัน เขายังคลายเครียดได 



หลวงพอ (หัวเราะ) ใช ๆ ๆ เรื่องอยางน้ีมันตัดกันไมออก ตองเปนพระอนาคามี ถา
ยังไมถึงอนาคามี คือพระโสดาบัน กับสกิทาคามีน่ี ยังตองแตงงานอยู 
เวลาเครียดขึ้นมาก เราก็คลายเครียดเสีย จิตก็เปนฌาน (หัวเราะ) จิตเปน
ฌานงาย ใชไหม 

ผูถาม ถาจะใหตัดจริง ๆ ถาจะไมแตงาน ก็ตองเปนอะไร พระอนาคาม?ี 
หลวงพอ  ใช ๆ ๆ คอย ๆ เปนนะ 
 

ปลงขันธ ๕ ตอน (จุด ๆ ๆ) 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกพิจารณาธรรมะเปนสวนใหญ มองเห็นชีวิตเนาเปอย 

นาเบื่อหนายมีแตความทุกข ไมชาก็ตองตาย เหมือนทอนไมอันไรคา 
อารมณอยางน้ีจะปรากฏประหลาด คือจะปรากฏเฉพาะเวลา ๓ ทุม คือ
เปนเวลาท่ี (จุด ๆ ๆ) เมื่อเปนเชนน้ี 

หลวงพอ (หัวเราะ) เด๋ียว ๆ ๆ จุดอะไร 
ผูถาม ผมรูแลว...หลวงพอคงไมรูซิอยูวัด (หวัเราะ) 
หลวงพอ ฉันไมรูจุดอะไรกัน (หัวเราะ) เขาปลงขันธ ๕ ไดดีนะ 
ผูถาม น่ีเขาสารภาพดีนะ  
หลวงพอ ตรงไปตรงมา ดีมาก...เปนสัจจธรรม 
ผูถาม จนกระท่ังบางครั้งสามีโมโหถึงดับดา อีระยํา ตอนอ่ืนไมไปปลง เสือมา

ปลงตอนจุด ๆ ๆ เดี๋ยวน้ีลูกสบายใจไดแลว เวลาท่ีปญหาเกิดขึ้น (จุด ๆ 
ๆ) ลูกก็เรียกหลวงพอชวยทุกครั้ง 

หลวงพอ (หัวเราะ) 
ผูถาม ปูโธถัง ปลงสังขารไมดูเวลํ่าเวลา ไมดูอยางยกทรงเปนตัวอยาง 
หลวงพอ ใชได...เวลาน้ันจิตใจเปนเอกัคคตารมณ เปนอารมณเดียว เปนฌาน ขอ

บารมีไดงาย 
ผูถาม เอะ ตอนขอบารมีหลวงพอ หลวงพอเปนพระสงฆจะไปจุด ๆ ๆ ไมไดนะ 

ไมถูกเรื่องถูกราวเหมือนกัน 
หลวงพอ ไมใช ไมเปนพยานเขา (หัวเราะ) น่ีหัวเราะเจ็บทองเลย 
 

วิธีฝกใจใหเขมแข็ง 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ไมรูวาเปนเวรกรรมอะไร เกิดมาในชาติน้ีรูสึกวา ไมมี

ความเขมแขง็ในดวงจิตเลย ใชคาถาก็ไมแข็ง มาทําบุญกับหลวงพอก็ไม
เขม เมื่อเปนเชนน้ีก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพอวา วิธีฝกใหจิตใจ
เขมแข็งเพื่อพระนิพพานชานิน้ี ลูกควรจะฝกดวยวิธีไหน? 

หลวงพอ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป ใชเบาหลอมเหล็ก คนเหลวแลวก็กินตอไปใจจะ
แข็ง รางกายก็แข็ง กินเหล็กได เขมแข็งไงละ เน้ือเหล็กกินไมไหวนะ กิน
ขี้เหล็กกอน...(หัวเราะ) เอาอยางน้ีซิคอย ๆ นะ คอย ๆ คิด ใชเวลานอย 
ๆ เราทําอารมณทําสมาธิใชไหม ใชเวลานิดหนอย ๑-๑๐ เราก็เลิก แคน้ี
พอใชได ไมชาก็ชิน 

 

นิสัยไมด ี
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง คือวาลูกมีนิสัยไมดีอยูอยางหน่ึง คือ

วาตนดีกลางกับปลายคด 
หลวงพอ ดีมาก 
ผูถาม ดีอีกแลว ปญหาทุกอยางมาหาหลวงพอน่ี 
หลวงพอ ดีหมด...อยางเทวทัตไง ตนดีปลายคด 



ผูถาม น่ีเขาเรียก �ดีหมด� นะครับ หรือวา �หมดดี� 
หลวงพอ หมดดี 
ผูถาม เขาวามาอยางน้ี คือเวลาฟงหลวงพอเทศนใหม ๆ มันปติ เอาจริงเอาจัง 

ปฏิบัติคร่ําเครงน่ังหูดับตับไหมเลย แตพอหลวงพอกลับไปแลวซิคะ จิต
มันเลวระยําคิดจะทําโนน คําความช่ัวตาง ๆ นานา อารมณอยางน้ี ลูกแก
ไมตกเลยเจาคะ ขอบารมีหลวงพอโปรดชวยความสวางกระจางใจสักครั้ง
เถิดเจาคะ 

หลวงพอ ก็ดีแลวน่ี 
ผูถาม ดีอีกแลว ผิด...เลว...ก็ด ี
หลวงพอ อาว...ทําไมเลา ก็เวลาฟงเทศนจิตเขาดี ทําไมจําวา เขาไมดีละ 
ผูถาม น่ีเขากลาวหมายถึง ตอนท่ีหลวงพอกลับไปแลวจิตไมดีครับ 
หลวงพอ ก็ชางมัน...เราก็มาดีใหม แตเวลาจะตายความดีอาจเขาถึงตัวไดนะ ถามัน

จะตายธรรมดาของคนมันเปนอยางน้ันแหละ จะใหดีทุกวันเปนไปไมได
หรอก ตองดีบางช่ัวบาง ทําความดคีราวละนอย ๆ ทําบอย ๆ ก็เต็ม 
เหมือนนํ้าฝนตกทีละหยาด ๆ สามารถทําใหภาชนะเต็มไดใชไหม... 
อยางน้ีท่ีหลวงพอมามีปติ ไอปติเปนตัวสําคัญมาก เปนมหากุศล และจง
อยาลืมวาเวลาจะตายนะมันจะชวย ปติน่ีจะชวย เมื่อปติชวยเขาสนองใจ
ปบเห็นภาพพระทันที น่ีตายแบบน้ีลงนรกไมได 

 
 เอาอยางน้ีก็แลวกัน แกตัวใหม กอนจะหลับภาวนา �พุทโธ� ๓ ครั้งตื่น

ขั้นกอนจะลุกขึ้นภาวนา �พุทโธ� ๓ ครั้ง แคน้ีพอแลวเอาแคฉันเมื่อเปน
เด็ก ฉันเมื่อเปนเด็กแมบังคับแคน้ี กอนจะหลับ หัวถึงหมอนปบภาวนาพุท
โธ ตองวาดัง ๆ นะ ใหทานไดยิน พอตื่นขึ้นปบ �พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ� 
แลวก็ไป เราก็วาตามประสาเด็ก 

 
 ท่ีวาเมื่อกี้หลวงพอกลับไปแลวช่ัว ความจริงเขายังไมช่ัวหรอกบางวันเขา

ก็ภาวนา บางวันเขาก็ไหวพระ  ยังไมช่ัว ยังนึกถึงหลวงพอยู ถาทางท่ีดี
นะ ควรจะรบัหน้ีจากหลวงพอไปเสียบาง จะไดนึกถึงหลวงพอทุกวัน ๆ 
ใชไหม (หัวเราะ) 

 
ผูถาม เรียกวาถารับหน้ีจากหลวงพอไปไดไอเรื่องอะไร ๆ 
หลวงพอ ก็นึกถึงหลวงพอทุกวันไง...เปนสังฆานุสสติ ตายแลวไปสวรรคทันที 
ผูถาม ออ การนึกถึงวาจะชวยใชหน้ีหลวงพอ เปนสังฆานุสสติ 
หลวงพอ ใช เปนการชวยสงฆ นึกถึงพระสงฆไงเลา สังฆานุสสติ แปลวา นึกถึง

พระสงฆ 
ผูถาม น่ีถาเกิดนึกอะไรไมได จับนึกถึงกลองยานัตถุหลวงพอ เปาปูด ๆ ๆ เห็น

กลองยานัตถุ นึกถึงกลองยานัตถุอยาน้ี ตายแลวไปไหนครับ? 
หลวงพอ ตายแลวไปเกิดเปนกลอง (หัวเราะ) อันน้ีก็เปนสังฆานุสสติเหมือนกัน 

เพราะกลองยานัตถุของหลวงพอ อยาลืมวาลงคําหลวงพอ หลวงพอเปน
พระสงฆใชไหม? 

ผูถาม เรียกวาอะไรแลวแต เกี่ยวกับหลวงพอน่ีเปน 
หลวงพอ เกี่ยวกับหลวงพอ หรือพระองคใดองคหน่ึงก็ตาม...เหมือนกัน เปน

สังฆานุสสติเหมือนกัน ถาเก่ียวกับพระพุทธรูปองคใดองคหน่ึงเปนพุทธา
นุสสติ เกี่ยวกับการสวดมนตหรือฟงเทศนเปนธัมมานุสสติ 

ผูถาม น่ังสมาธินิดหนอย ๆ ก็เปนธัมมานุสสติ 
หลวงพอ อยาลืม นิดหนอยน่ี มีความสําคัญมาก มันสะสมตัวเอง ท่ีพระพุทธเจา

ทรงตรัสวา แมทําบุญคราวละเล็กคราวละนอย แตทําบอย ๆ มนัก็สามารถ
ทําบารมีใหเต็มไดเหมือนนํ้าฝนท่ีตกทีละหยาด ๆ สามารถทําภาชนะให



เต็มได เห็นไหมด...ไดน่ีเวลาหลวงพอมาปติดีมาก ก็ไหลไปบางไหลมา
บาง ไมไดเสียทุกวัน ฉันรูนะท่ีพูดมานะโกหก เขาไมเสียท้ังวันหรอก เขา
เสียบางไมเสียบางเทาน้ันเอง เฉพาะเวลาบางเวลา 

ผูถาม โอะ! หลวงพอรูเสียดวย เปนอันวาก็เปนคนดีคนหน่ึง 
หลวงพอ ฉันขอแชงคนน้ีไว ตายแลวหามเกิดเปนมนุษย ไปสวรรค เปนเทวดา เปน

นางฟาไป 
 
 

ทอแททําความดี 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกอยากจะทําความเพียรเพื่อทําความดี แตบางครั้งก็มี

อารมณทอแทจะทําอยางไรดีคะ? 
หลวงพอ ถาทอแทตอความเพียรกแ็สดงวาขี้เกียจ คนท่ีมีความเพียรคือคนขยัน 

ความเพียร เพียรตอสูกับความช่ัว เพื่อหวังใหมีผลในความดี เปนเรื่อง
ธรรมดาของคน ไอการตอสูความขยันหมั่นเพียร มันจะมีทุกเวลาไมไดนะ 
ในบางครั้งกรรมที่เปนอกุศลเดิม มันเขามาครอบงําจิต เวลาน้ันจะตัด
ความดีของเราใหรูสึกทอแทไมกลาตอสู...เบื่อ! พอกุศลเขามาสนองปบ 
กุศลเตะไอน่ันออกไปน่ีขยันแลวสรางความดี ตองเปนอยางน้ันเหมือนกัน
ทุกคน หนักเขาๆ กุศลมีกาํลังแรงก็เตะไดน่ันกระเด็นออกไป 

 
พอถึงพระโสดาบันปบ อกุศลยังเขามาได แตเขาก็เขาแรงไมได ถาถึง
พระโสดาบันอกุศลเขาแรงไมได มันจะสรางความขุนมัวบาง แตจะถึงทํา
บาปไมได คําวา �ขุนมวั� อาจจะตองโกรธ ใชไหม...พระโสดาบันยังมี
โกรธ พระโสดาบันยังมีความรักในระหวางเพศ พระโสดาบันยังมีความ
อยากร่ํารวย แตเรื่องละเมิดศีลไมมี แตมีอารมณท่ีแจมใสจริง ๆ คือพระ
อรหันต ถายังไมถึงพระอรหันตเพียงใด ก็ยังเตะกันใหม แตวา เตะเบา ๆ 

 

พระอรหันตไมโกรธ 
ผูถาม หลวงพอไดพูดไววา พระอรหันตมีอารมณโกรธ แตดับอารมณไดฉับพลัน 
หลวงพอ ฉันสงสัย...ฉนัเขียนผิดหรือคนอานจําผิด อารมณโกรธ ไมมีตั้งแต

อนาคามี แตทาทางแสดงความโกรธนะมีอยู ไมใชอารมณโกรธ ท่ีแสดง
แบบน้ันกลัวคนน้ันจะเสีย ก็แสดงทาวาโกรธ อยางท่ีพระพุทธเจาลงโทษ
พระสงฆ มีคาํสั่งลงโทษน่ันไมใชโกรธนะ...หวังดี น่ีจําผิดแลว 

 
 ถาอารมณโกรธมีและดับไดเร็วเปนพระสกิทาคาม ี อนาคามีน่ีเขาไมมีแลว 

แตถาความโกรธเกิดขึ้นจะดับไมยาก ซื้อรถดับเพลิงไว พอเริ่มโกรธปบ...
สตารทพรืด นําพนพรวด หกคะเมนเกนเก หายไปเอง น่ันไมใชอรหันตนะ 
ฉันคงไมเขียนผิดละมั้ง ตองกลับไปอานใหม แตวาแสดงความโกรธน้ันมี
อยู เพราะวาจะลงโทษ คือไมลงโทษก็ยับยั้ง ไมยงัง้ันคนน้ันจะเสีย 

 
 อยางพระพทุธเจาลงโทษพระตาง ๆ อยาง  พระฉันนะ ก็เหมือนกัน 

หนักมาก ท่ีสั่งใหพระสงฆลงพรหมทัณฑพระฉันนะ อันน้ีเรื่องใหญมา
เชียว ไมใชพระพุทธเจาโกรธ แตตองการใหพระฉันนะดี แตในเมื่อ
พระสงฆลงพรหมทัณฑทานก็เสียใจ คิดวาตอนพระพุทธเจาอยูใคร ๆ ก็
คุยดวย พระพุทธเจานิพพานแลว จะไปหาใครก็ไมมีใครคุยดวย พระ
อรหันตก็เยอะ เพราะพระพุทธเจาสั่ง เพราะการรูตัวตอนน้ี เปนเหตุใหพระ
ฉันนะเปนพระอรหันต 



 
 เขาทําเพื่อประโยชน ไอคนถูกลงโทษใหม ๆ อาจจะนึกวาเราไมนาถูก

ลงโทษเลย ไอคนท่ีทําความผิด ไมรูตัววาผิดเปนเรื่องธรรมดา 
 

กรรมฐานกองสดุทาย 
ผูถาม อานหนังสือธัมมวิโมกข เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติพระกรรมฐานบาง แนะ

การปฏิบัติของหลวงพอบาง มีอยูตอนหน่ึงท่ีหลวงพอชอบพูดอยูบอย ๆ 
เสมอวา ถายังไง ๆ ฉันก็ไมท้ิงกรรมฐานกองสุดทาย ฉันชอบกรรมฐาน
กองสุดทายเปนอยางมาก อยากเรียนถามวา กรรมฐานกองสุดทายท่ี
หลวงพอใชหลวงพอนึกเปนแรจําวัน คืออะไรเจาคะ? 

หลวงพอ กองสุดทาย คือ สังขารุเปกขาญาณ เปนกองสุดทายใน
พระพุทธศาสนา 

 

บรรลุอรหันตในที่นั่งเดยีว 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกไดอานหนังสือ ธัมมวิโมกขฉบับ

หน่ึงบอกวา นักปฏิบัติท่ีปฏิบัติถึงได พระโสดาบันแลว ไมตองลุกขึ้น ให
ตีตั๋วรวดเปนพระอรหันตไปในท่ีน่ังน้ันไดเลย ลูกอยากใหหลวงพออธิบาย 
พรอมท้ังแสดงวิธีปฏิบัติเรื่องน้ี พอเปนไตเติ้ลใหลูกดูหนอยเจาคะ? 

หลวงพอ มีไตเติ้ลดวยนะ ไอไตเติ้ลมันแปลวายังไง ไตไมดีหรือไง...(หัวเราะ) เอา
อยางน้ีก็แลวกัน ท่ีพูดอยางน้ันละนะ พูดตามวิสุทธิมรรค  ทานพระพุทธ
โฆษาจารย ทานรจนาวิสุทธิมรรคเปนพระอรหันต องคน้ันนะทานเจจียน
ไววา ถาบุคคลผูใดเจริญพระกรรมฐานในที่น่ังใดไดพระโสดาบนั ไมตอง
ลุกจากท่ีทําใหถึงพระอรหัตเลย และวิธีปฏิบัติจริง ๆ เขาปฏิบตัิกันตามน้ี
นะ ถาถึงพระโสดาบันแลว เขาไมมุงสกิทา อนาคา เขาตีตั๋วเขาอรหันต
ไปเลย 

 
 วิธีการตีตั๋วอรหันตเปนอยางน้ีพอถึงพระโสดาบันเสร็จใหจับ อวิชชา ตัว

สุดทาย พิจารณาตามความเปนจริงวา มนุษยโลกทั้งโลกมันเต็มไปดวย
ความทุกข เทวโลกกับพรหมโลก มันมีความสุขจรงิแตสุขไมนาน ถาหมด
บุญวาสนาบารมีก็กลับมาเกิดใหม มีทุกขใหม ง้ันเราไมตองการในที่น้ี เรา
ตองการจุดเดียวคือนิพพาน เทาน้ันแหละ และอารมณกจ็ะทรงฌาน 
อารมณทรงฌานก็จะตัดกิเลสเอง 

 
 เวลาปฏิบัติจริง เขาทําแบบน้ันกันนะ ถาตามแบบเขาตองวากัน พระโสดา 

สกิทา อนาคา อรหันต น่ีตามแบบ ถาเราไมพูดแบบน้ันเขาก็หาวา �นอก
แบบ�อีก เวลาปฏิบัติก็ตองวาอีกสวนหน่ึงตางหาก 

 

ฆราวาสเปนอรหันต 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ท่ีวาฆราวาสสําเร็จเปนพระอรหันต

แลว อยูนานไมไดตองนิพพานไป ในกรณีท่ีสามีสําเรจ็อรหันตแลว 
สามารถจะบอกภรรยาไดหรือไมวา นองจา...พีส่ําเร็จแลว 

หลวงพอ คงจะบอกไดนะ 
ผูถาม แลวถาภรรยาจะบอกวา เมื่อพี่เขานิพพานแลว ขอไดโปรดสงเคราะหให

นองร่ํารวย อยางน้ีจะขัดกับพระนิพพานหรือเปลาคะ? 



หลวงพอ เจาของจดหมายกับฉันคิดผิดกัน ฉันคิดวาถาไปนิพพาน ขอฉันมีสามีใหม
ไดไหมคะ...(หัวเราะ) 

ผูถาม เออ...ดีเหมอืนกันนะ 
หลวงพอ เอาอยางน้ีซิ พระอรหันตทานยอมรับกฎของกรรมมันจะรวยหรอืไมรวยอยู

ท่ีกฎของกรรม ถาชาติกอนทําทานไวดี กฎของกรรมแหงทาน ก็บันดาล
ใหเราร่ํารวย แตทานก็เปนเขต การใหทานแกสัตวหรือทานกับบุคคลอื่น
ทานกับบุคคลเปนคนมีศีลหรือไมมีศีล ทรงฌานสมาบัติไหม เปนพระอริย
เจาไหม แตทานท่ีดีท่ีสุดคือ สังฆทาน เปนตนเหตุ เปนตนทาน ของหมา
เศรษฐีตรง 

ผูถาม ฉะน้ัน จักรพรรดิก็ไมไดเปน จักรเพชรก็ไมไดเปน 
หลวงพอ ได...ก็ไปรวมอยูท่ีนิพพานไงละ ทรัพยสินตางตาง ๆ ก็ไปรวมท่ีพระ

นิพพานหมด ท่ีนิพพานจะเห็นวา พืน้แผนดินก็เปนเพชร กําแพงบานก็
เปนเพชร บานท้ังหลายก็เปนเพชร เครื่องใชท้ังหมดก็เปนเพชร ตัวเองก็
เปนเพชรแถมสวมถามีก็เปนเพชร 

 

พระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกอยากจะขอวิธีบําเพ็ญบารมี ท่ีเวลาบรรลุอรหันตแลว 

จะไดปฏิสัมภิทาญาณไดดวยน้ัน เราจะตองทําบุญประเภทไหนและ
อธิษฐานแบบไร เพื่อเวลาสําเร็จแลว จะไดปฏิสัมภิทาญาณพรอม ๆ ไป
เลยเจาคะ? 

หลวงพอ ฉันยังไมไดเลย สําคัญปฏิสัมภิทาญาณน่ี ฉันยังไมไดเลย แลวจะสอน
ใครได 

ผูถาม ออ ตองไดกอนถึงจะสอนได 
หลวงพอ ใชซิ รออีก ๓๐ปจะบอกให...มันตองอาศัยบารมีเกา ไมใชไปเรียนใหม 

คือเกาเขาเคยไดสมาบัต ิ ๘ มาแลว เคยไดอภิญญามาแลว อาศัยบุญ
ของสมาบัติ ๘ น่ีไดปฏิสัมภิทาญาณ ไมใชมาสรางกันสงเดช 

ผูถาม ตองบุญเกาตามมา 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ 
ผูถาม ง้ันก็แสดงวา มโนมยิทธิท่ีฝกอยูทุกวันน้ี ท่ีไดกัน ปุบปบ...ตาทิพย แสดง

วาบุญเกาเขา 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ทดสอบไดเลย 
 

ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกอานธัมมวิโมกข เมื่อเดือน

กรกฎาคม หนา ๕๔ วาดวยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ จึงสงสัย
วา คนท่ีจะบรรลุ ๓ อยาง อยางท่ีหลวงพอวาน้ัน สมมุติทําบุญในชาติน้ี
ลวน ๆ แลวอธิษฐานวา เจาประคุณ ถาฉันเปนอรหันตเมื่อไหร ขอใหได 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ อธิษฐานอยางน้ี จะมีทางสําเร็จใน
ชาติปจจุบันไดหรือไมเจาคะ? 

 หลวงพอ สําเร็จ... แตไมใชสําเร็จอรหันตหรอก สําเร็จอธิษฐาน จะไปทําทําไม ฉัน
ใหฝกมโนมยิทธิน่ีดีแลว ชอบยากๆ 

ผูถาม ความจริงแคขึ้นไปนิพพานไดน่ี ก็ 
หลวงพอ เหลือแหล...ถึงจุดหมายปลายทางแลว อยากได ปฏิสัมภิทาญาณ อยาก

ไดไปทําไม ไมมีความหมายเลย แคนิพพาน...อะไร ๆ ก็แคนิพพาน 
ผูถาม เรียกวาสบายท่ีสุดก็คือ...นิพพาน 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ไมนาจะมีคนฉลาดแบบน้ีเลย 



 

อยากไดอภิญญา 
ผูถาม กราบเทานมัสการหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกอยากจะเรียนถามหลวง

พอวา การที่เราฝกมโนมยิทธิแลว โดยใชภาพพระพุทธรปูแกวใสของ
หลวงพอจับเปนกสิณ กับใชภาพองคสมเด็จพระชินราช จะไดผล
เหมือนกันหรือไม เพราะผมต้ังใจแลววาตอไปอนาคต ผมจะเอาอภิญญา 
๖ ใหไดขอรับ 

หลวงพอ เอาแนหรือ..เอาแนนะ? 
ผูถาม ออ...มโนมยทิธิน่ี ถาพูดถึงวาจับพระพุทธรูปใส 
หลวงพอ ไดท้ังสองอยาง ... อะไรก็ได อภิญญาน่ีตองไดกสิณท้ัง ๑๐ นะ อยาทํา

เตาะแตะสงเดชไป กสิณท้ัง ๑๐น่ีตองคลองท้ังหมด แลวก็เดินหนาถอย
หลังได เขาฌานสลับฌานไดยากแลวนะ เอาอยางน้ีซิ ถาฝกตองการ
อภิญญา ๖ ฝกไปนิพพานงายกวาเยอะ ดีกวาเยอะ ไมไดเกิดประโยชน 

ผูถาม ความจริงมโนมยิทธิก็เหลือกินเหลือใชแลว 
หลวงพอ ก็แคน้ันแหละ ไดอภิญญา ๖ ก็แคน้ันแหละ ไปไดเทากัน 
ผูถาม แตฆราวาสไดแค ๕ หรือ ๖ ก็ไดครับ 
หลวงพอ ถา ๖ ตองเปนพระอริยเจานะ อันท่ี ๖ อาสวักขยญาณ ไงละ ความจริง

เอาแคเปนพระอริยะดีกวา อภิญญาเฉย ๆ จะทําอะไรกัน ไดมโนมยิทธิก็
ถมเถไปแลว 

 

เจริญอรูปฌาน 
ผูถาม หลวงพอขอรับ ผมสงสัยวา ผูท่ีเจริญอรูปฌาน หรืออรูปพรหมนั้นนะ ถา

จะตอวิปสสนาญาณ หวังมรรคผลพระนิพพานในชาติน้ี จะเปล่ียนแปลง
หรือจะตอยางไร ขอหลวงพอโปรดแนะนําดวยเถิดขอรับ? 

หลวงพอ ไดหรือยัง...ทําไดหรือยัง? 
ผูถาม เอา...คนเขียนทําไดหรือยัง แลวเปนไงครับ อรูปฌาน ผมยังไมรูเรื่อง

เทาไหร? 
หลวงพอ อากาสานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เวสัญญานาสัญญายตนะ 

วิญญาณัญจายตนะ คนท่ีถามน่ียังทําไมไดหรอก ถาไดแลวเขาไมถาม
แบบน้ี เพราะปญญามันเกิดแลว ถาตองการนิพพาน ๗ วันเทาน้ันแหละ 
ตองการอรหันตนะ เจริญวิปสสนาญาณใชอรูปฌานเปนพื้นฐานนะ ไมเกิน 
๗ วัน เปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ 

ผูถาม ฌานก็ดีเหมือนกันนะซิ ไดฌานก็ดีเหมือนกัน 
หลวงพอ อาว...ก็ตองถือฌานเปนพื้นฐาน จะเปนอรหันต เปนโสดา สกิทาคา 

เหมือนกัน ตองมีฌานเปนพื้นฐานไมมีฌานเปนพื้นฐานไมได 
ผูถาม บางองคเขาบอกวา สมถะไตองใช ใชวิปสสนาลวน รวดเดียวไปนิพพาน

ไดงาย เพราะสมถะก็ใชไมได 
หลวงพอ มันจะรูเรื่องเม่ือไหร ไอคนสอนนะ 
ผูถาม โงเหมือนยกทรงนะ 
หลวงพอ โงกวายกทรงเยอะ มันแยกกันไมได ศีล สมาธิ ปญญา สมถะคือ สมาธิ 

ถาไมมีสมาธวิิปสสนาญาณ มันมียังไง ปญญามียังไง สมถะคือสมาธิ
น่ันเอง ก็ตองทําพรอมกัน  

ผูถาม สงสัยทานตัวเบอเรอ มาขาดสมาธิตัวเดียว 
หลวงพอ ไมรู...ไอหมอน่ันไมรูแน 
ผูถาม ครับ ๆ ๆ ก็คงเปนพระอรหันตรุนใหม 
หลวงพอ รุนโนนซิ..รุนเทวทัต 



 

ขอขมาโทษหลวงพอ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง กอนอื่นผมขอกลาวคําสวัสดีตอหลวง

พอดวย ท่ีเคยลวงเกินหลวงพอ มาเปนเวลาชานานแลว เพราะปฏิเสธ
เรื่องนิพพานท่ีหลวงพอสอนผมเปนลูกศิษย พระอภิธรรม มนัวาง...มัน
สูญ เด๋ียวน้ีผมรูแลวา ไมวาง...ไมสญู ตามท่ีอาจารยมันวา (อาว...สงสัย
จะลางแคนเลยเออ...ฉุนอาจารยเกา) 

หลวงพอ ดาท้ังสองฝาย 
ผูถาม น่ันซิ....วันน้ีท่ีจดหมายมา ไมมีอะไรหรอกครับ คือจะมากราบขอขมาลา

โทษ ดอกไมธูปเทียนไมมีมาผมเอาสตางคใสตูแทนแลวนะครับ 
หลวงพอ เด๋ียว ๆ สีอะไร? 
ผูถาม ออ...ตองดูส ีการขอขมาน่ี ตองมีสีหรือครับ? 
หลวงพอ ตองมีสี (หัวเราะ) ไมรูเขาดาสีไหนน่ี 
ผูถาม น่ีจําไมไดก็ตองใชสี...สีมวง 
หลวงพอ นิพพานตองสีมวง....(หวัเราะ) 
ผูถาม แลวโดยสรุปก็คือวา ขอหลวงพอไดโปรดอโหสิกรรมใหลูกดวย ตั้งแต

บัดน้ีเปนตนไป ลูกจะขอปฏิบัติตามแนวมโนมยิทธิทุกประการขอรับ 
หลวงพอ ไมเปนไร ไมเคยถือโทษโกรธใคร 
ผูถาม เอะ ปรกติหลวพอไมเคยทําอะไรใครเลยหรือครับ? 
หลวงพอ เคย 
ผูถาม อาว...เด๋ียว ๆ ๆ เมื่อกี้บอกวาไมเคย อันน้ีบอกวาเคยอีกแลว 
หลวงพอ เมื่อกี้บอกไมเคยถือโทษโกรธใคร ทําอะไรน่ีเคยทํา ถาความจริงฉันโกรธ

คนน้ันโทษนอย ถาฉันไมโกรธคนน้ันโทษมาก ถาฉันโกรธ เขาดาฉันมา
ใชไหม ฉันดาเขาดวย ขึน้สถานีเสียเงินสองฝาย 

ผูถาม ออ...หมายถงึคาปรับโรงพักง้ันหรือครับ? 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ ทีน้ีถาเราไปดาคนท่ีเราไมควรจะดา อยางพระอริยเจาน่ี ทานไม

ดาตอบ...เราซวย แลวก็ซวยกันมาเยอะแลว 
ผูถาม ยังง้ีก็แสดงวาเขาดาเรา เราดาตอบ อยางน้ีไมดีนะ 
หลวงพอ ไมดี 
ผูถาม ก็เปนอันวาสบายใจไดอยางหน่ึงวา หลวงพอไมเคยถือโทษใครเลยนะ 
หลวงพอ ไมแน...เมื่อกอนเอา เมื่อกอนโนนเอา 
ผูถาม เคยโกรธเหมือนกันหรือครับ หลวงพอ? 
หลวงพอ เคย... ตอนเปนหลวงพอไมโกรธหรอก ตอนเปนหลวงพี่ซิ 
ผูถาม เด๋ียว...ตางกนัยังไงครับ หลวงพอ...หลวงพี่น่ี? 
หลวงพอ  หลวงพอมันแก...หลวงพีม่ันหนุม 
ผูถาม ตอนน้ันเคยมีเหมือนกันหรือครับ? 
หลวงพอ เคยมี...เหมอืนชาวบานเขาน่ี...เหมือนกัน ยี่หอเดียวกัน 
ผูถาม แหม...ขนาดมีบุญขนาดหลวงพอน่ี ยังมีหรือครับ? 
หลวงพอ ใครมีบุญ? 
ผูถาม อาว...ก็หลวงพอซิ ใคร ๆ ก็เอาอะไรมาถวาย ๆ 
หลวงพอ มี...เขาถวายเปนของสงฆ เสือกไปเอาเองซิ ลงอเวจี (หัวเราะ) สังฆทาน

น่ีตัวรายกาจ มาตราเดียวอเวจีงาย ๆ คําวา �สงัฆทาน� พระผูรับถือวา
ผูแทนสงฆเทาน้ัน เอาไปเขาสวนกลางเขา 

ผูถาม ออ...อยางน้ันคนท่ีเขาใจผิดคือบอกวา สังฆทานตองมีตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป 
เอะ ทําไม...ทําไมซอยสายลมหลวงพอรับองคเดียว อยางน้ีก็เปนปาฏิ
ปุคคลิกทานจริง ๆ 

หลวงพอ รับแทนสงฆ ในพระไตรปฎก เขาก็เขียนไว เสือกไมอานเอง 



ผูถาม ออ น่ีใชภาษาไทยตอบเลยหรือครับ? 
หลวงพอ ใช...คนไทยใชภาษาเจกรูเรื่องยาก 
 

ปรามาสพระอริยเจา 
ผูถาม เรื่องพระอริยเจาก็มีอยูนิดคือวา การปรามาสพระอริยเจาดวยเจตนาก็ตาม 

ไมเจตนาก็ตาม โมโหดวยความตั้งใจก็ตาม อยากเรียนถามวา จะมีกรรม
มากไหมครับ? 

หลวงพอ ก็ลงนรกดวย เจตนาก็ตาม ไมเจตนาก็ตาม ลงเหมือนกัน 
ผูถาม ไมตองสอบสวนหรือครับ? 
หลวงพอ ไมตองสอบ... สบาย กไ็มยาก ก็ไปขอขมาตอพระพุทธเจาเสียซ ิ ถาไม

พบพระพุทธเจาก็พระพุทธรูป 
ผูถาม ตองไปพบพระพุทธรูปท่ีวดัทาซุง หรือวา 
หลวงพอ ไมจําเปน...ท่ีบานก็ได ใหนึกวาทานคือพระพุทธเจา เพราะพระอริยเจาน่ี 

ขอขมาโดยตรงตัวไมมีผล อยางสมมตุิยกทรงเปน �โสดาตาบัน� ใชไหม 
ผูถาม เด๋ียว ๆ ครับ ตามศัพทพระไตรปฎกเขาเรียก �โสดาบัน� ครับ 
หลวงพอ ไดน่ีมันหนักแน �โสดาตะบัน� น่ีขั้นเอกพิชีนะ เพราะตะบันจนกรท่ังแนน

ปงไมคลายตัว สมมุติวา ยกทรงเปนพระโสดาบัน เขาไปดาไปวาเขา
นินทาเขาก็บาป ใชไหม...ไปขอโทษโดยตรงกับยกทรงน่ีไมมีผล ตอบง
ขอโทษโดยตรงกับพระพทุธเจา เพราะวาความเปนพระโสดาบนั ไมใช
เกิดจากยกทรงเกิดจากพระพุทธเจาทานสงเคราะห 

ผูถาม แลวอยางพระโสดาบันท่ีบวชเปนพระ กับโสดาบนัท่ีเปนฆราวาส ถาเรา
ปรามาสโทษจะเปนอยางไรครับ? 

หลวงพอ ครือกัน 
ผูถาม เพราะฉะน้ันพวกเราจําไวนะ ฆราวาสที่เปนพระอริยะมีเยอะแยะ 
หลวงพอ เอาอยางน้ีก็แลวกัน พระโสดาบันไปตันแคศีล ๑.เคารพพระพุทธเจา ๒.

เคารพพระธรรม ๓.เคารพพระอริยสงฆ ๔.มีศีล ๕ บริสุทธ์ิ องคพระ
โสดาบันมีแคน้ี 

ผูถาม อุยตายแลว หลวงพอน่ีเทศนไมเหมือนกับโทรทัศนเดี๋ยวน้ียังออกอากาศ
ปาว ๆ อยูนะครับ วาพระโสดาบัน ๑.สักกายทิฏฐิ ตองตัดขันธ ๕ โดย
เด็ดขาด 

หลวงพอ เอาเล่ือยท่ีไหนมาตัด เดี๋ยวกอน ... พระโสดาบันถาตัดขันธ ๕ เด็ดขาด 
ลองคิดดู นางวิสาขา ทานเปนพระโสดาบันต้ังแตอายุ ๗ ป ขันธ ๕ นะ
คนเดียวนะ พออายุ ๑๖ ไดอีก ๕ ขันธ...มีผัว ตอไปก็ลูกชาย ๑๐ คน มี
ผูหญิง ๑๐ คน ลูกท้ังหมด ๒๐ คน ตัดหรือไมตัด ตัดหรือตอ ... พระ
โสดาบันกับสกิทาคามี สองอยางยังแตงานได ไมแตงานก็อนาคามีขึ้นไป
เทาน้ันเอง ไอเทศนอยางน้ัน ทานเทศนถูกของทาน แตไมถูกตาม
พระไตรปฎก 

ผูถาม อยางน้ีฆราวาส ท่ีจะเปนพระโสดาบัน แคศีล ๕ ก ็
หลวงพอ แคน้ันแหละ เขาเรีย �สัตตักขัตตุง� 
ผูถาม อยางน้ีเปนฆราวาสก็ดีกวาเปนพระซิครับ? 
หลวงพอ โอย ดีกวาเยอะ...ความจริงแลวฆราวาสถาพูดตามสวน เขาไดเปรียบกวา

พระมาก ๑.เจ๊ียะไมเลือกเวลา ประการท่ี ๒ เขาวิกได 
ผูถาม หลวงพอรูดวยหรือครับ? 
หลวงพอ อาว...เคยเปนฆราวาสมากอนน่ี ประการท่ี ๓ มีผัวมีเมียได ประการท่ี ๔ 

หลับต่ืนสายได พระตืน่สายไมไดใชไหม...เชามืดตองทําวัตรสวดมนต 
ตองเจริญกรรมฐาน ถาพลาดหนอยเดียวพระลงนรก สมมุติวามีปลาหน่ึง
ตัวนะ พระมปีลาหน่ึงตัว ฆราวาสมีปลา ๑๐๐ ตัว ตัวขนาดเดียวกัน พระ



ฆาปลาหน่ึงตัว ฆราวาสฆาปลา ๑๐๐ ตัว พระโทษมากกวา ก็เพราะวา
ทรงศีลเปนบุคคลท่ีชาวบานเขาตองบูชา น่ีละบาปมาก พระไมใชเรื่อง
เล็กนะ 

ผูถาม โอย  ไมบวชดีกวา 
หลวงพอ ใช...ยกทรงก็เคยเสียทามา ๑๘ ปแลวซิ 
 

ฆราวาสเปนพระโสดาบัน 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพอยางสูง ลูกสงสัยวา ถาฆราวาสท่ีมีจิตเขาถึง

พระโสดาบันแลว เวลาประสบสิ่งท่ีทําใหไมสบาย เชนเรื่องเกี่ยวกับการ
ทํามาหากิน การกระทบอารมณตาง ๆ อยากจะทราบวา อารมณเขาตอน
น้ันจะเปนอยางไร เจาคะ? 

หลวงพอ พระโสดาบันก็มีอารมณคลายคลึงกับคนธรรมดายังมีความรักในระหวาง
เพศ ยังตองการความร่ํารวย ยังมีความโกรธ ยังมีความหลง แตวาทุกสิ่ง
ทุกอยางอยูในขอบเขตของศีล ฉะน้ันความสะเทือนใจยอมมี แตวา พระ
โสดาบันไมละเมิดศีล ไมผิดกาเม ความตองการรวยยังมี แตวาไมโกง
ใคร ไมละเมิดศีล โกรธไดแตไมฆาใคร หลงในชีวิตแตคิดวารางกายจะ
ไมตาย ขอบเขตเขามีแคน้ันนะ จะไปนึกวาพระโสดาบันเขาไมมี
ความรูสึกไมได ถือวาชาวบานช้ันดี 

ผูถาม นึกวาเปนพระโสดาบันแลวจะไมโกรธ 
หลวงพอ พระโสดาบันนะไมโกรธ แตแขงอาจจะโกรธ อยาลืมนะ ยังเตะได เขา

ไมไดฆานะ น่ีบอกกันตรง ๆ พระโสดาบัน พระสกิทาคาน่ี อยาไปแหยม
เขานะ 

ผูถาม เอาเรื่องเหมือนกันหรือครับ? 
หลวงพอ ไมเอา...เตะเลย ดีไมดีมันมีปนไมตั้งใจจะฆา ยิงใหบาดเจ็บ เปนการ

ยับยั้ง เขายังทําไดนะ ศีลเขาไมไดขาดนะ 
ผูถาม อยางน้ีก็ยังไวใจไมได 
หลวงพอ ไวใจไดแนนอน ถายั่วหนรัก ๆ ถูกเตะแน ถาเปน ผูหญิงเขาอาจจะตบเอา 

อยาไปยุงนักไมใขอนาคามี ดูตามขั้นตอนเขากอน อนาคามีตางหากท่ีไม
มีความโกรธ จะคิดมากไปวา พระโสดาบันจะไมมีความรูสึกนะไมได ตอง
ดูตามขั้นตอน 

 

โคตรภูญาณ 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกพบหนังสือเลมหน่ึง ทานพูดถึงเรื่อง โคตรภูญาณ 

ลูกไมเขาใจเลยเจาคะ ปฏิบัติอยางไร ถึงจะเขาถึงโคตรภูญาณเจาคะ? 
หลวงพอ โคตรภูญาณ เขาแปลวา ระหวาง ระหวางโลกียกับโลกุตระตอนหน่ึง 

ระหวางพระโสดาบันกับพระสกิทาคาตอนหน่ึง ระหวางพระสกิทาคากับ
พระอนาคามตีอนหน่ึง ระหวางพระอนาคามีกับพระอรหันต มีหลายโคตร 
มี ๔ โคตร ๕ โคตร 

ผูถาม ตกลงคําวา �โคตร� น่ีหมายถึง �ระหวาง� 
หลวงพอ ระหวาง... เขาสมมุติวา จิตของเราจะเขาถึงพระโสดาบันใชไหม มันยังไม

ถึงแตแหยเขาไปแลว ทานเปรียบเทียบบอกวา คลายลํารางเล็ก ๆ เทา
ขางซายเหยียบฝงน้ี เทาขางขวาเหยียบฝงโนน ท้ังสองเทายังยันดินอยู 
ยังไมยกเทาน้ีไป ระหวางน้ันเรียก �โคตรภูญาณ� ญาณในระหวาง
โลกียกับโลกุตร 

  



 แตวาเวลาน้ันสําหรับตอนตนนะ เอาตอนตนท่ีจะเปนพระโสดาบัน จะมี
อารมณ ๆหน่ึงขึ้นในใจน่ันคือ ตองการพระนิพพานอยางเดยีว จิตจะรัก
พระนิพพานอยางยิ่ง ใครจะชวนเปนเทวดาเปนนางฟาไมตองการหมด 
ตองการนิพพานอยางเดียว พอเขาถึงพระโสดาบันปบ...อารมณ ๆ หน่ึง
จะเกิดขึ้นน่ันคือ...ธรรมดา 

ผูถาม เปนยังไงครับ? 
หลวงพอ ถูกดา...ก็ธรรมดาของคนเปนอยางน้ี ถูกนินทา...ก็ธรรมดาของคนเปน

อยางน้ี แตอยาดาบอยนักนะ เอาบาง (หัวเราะ) คือวาพระโสดาบันยังมี
โทสะ แตโทสะไมรุนแรง 

ผูถาม ในโทรทัศนวิทยุเทศน บอกพระโสดาบันน่ีหมดแลว โลภะ โทสะ โมหะ 
หลวงพอ น่ันมันโทรทัศนไมใชท่ีน่ี น่ีโทรทัศนวงจรปด น่ันเขาวงจรเปด 
ผูถาม ออ...จริง ๆ แลวไมถึงขนาดน้ันหรือครับ? 
หลวงพอ ใช ๆ 
ผูถาม  อยางน้ีก็ลูกหลานน่ังแถวน้ีก็มีสิทธ์ิ 
หลวงพอ โอย...มสีิทธ์ิทุกคน กลวยตาน้ีสุก ๆ ไมยาก  
ผูถาม ออ...บังเอิญหลวงพอพูดคืนน้ีเกี่ยวกับ อรหัตมรรค เรียนถามนิดคือวา 

�อรหัตมรรค� กับ �อรหัตผล� น่ีอารมณตางกันมากหรือไมครับ? 
หลวงพอ ตางกันมาก...ตางเยอะเชียว อรหัตมรรคมีอะไรบาง? 
 ๑.ตองตัด รูปราคะ ยังมีอารมณหลวงในรูปอยู ตองตัดตัวน้ีกอน รูปฌาน

นะ ไมใชรูปคน ประการท่ี ๒ เมื่อตัดตัวน้ันแลว ตองตัด อรูปราคะ ตอง
ตัดอารมณท่ีรักอรูปฌาน คือหลงในอรูปฌาน ยังใชฌานแตไมหลวงใน
ฌาน ใชฌานเปนประโยชนนะ ๓.ตัด มานะ การถือตัวถือตน ๔.ตดั 
อุทธัจจะ คืออารมณฟุงซาน ๕.ตัด อวิชชา 

 
 อรหัตมรรคกย็ังมี ๕ อยาง คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 

อวิชชา พออรหัตผลเลยไมมีอะไร อรหัตผลเหลืออยางเดียว สังขารุ
เปกขาญาณ วางเฉยหมด 

ผูถาม ไมเอาอะไรเลยหรือครับ? 
หลวงพอ เอา...เอาเฉย ๆ คําวา �สังขารุเปกขาญาณ� วางเฉยในขันธ ๕ ใชไหม... 

ขันธ ๕ มันจะแก ขันธ ๕ มันจะตาย ก็เปนเรื่องของมัน คือวาถายังมีขันธ 
๕ ก็จะตองประคับประคอง ถาไมอยางน้ันมันหิว ถาขันธ ๕ มันปวย ก็
รักษาเปนการระงับเวทนา ถาขันธ ๕ จะตายไมหนักใจเพราะตองการ
นิพพาน 

ผูถาม ตองมีอารมณขนาดน้ัน ถึงวางไดขนาดน้ีนะครับ? 
หลวงพอ ใช ๆ ๆ และเปนสุขท่ีสดุ มันเปนสุขบอไมถูก ก็ไมใชสุขอยางกับสุขใน

ฌาน ๑ เปนสุขนะ น่ันมันสุขตางหาก ไอน่ีมันสุขท่ีไมอาศัยอะไรท้ังหมด 
คือไมอาศัยอามิสเขาเรียกวา นิรามิสสุข ไมตองมีวัตถุเปนเครื่องเกาะ 
อารมณจะสขุเอง 

ผูถาม ถาหากวาลูกหลานน่ี สมมุตินะครับ ขณะน่ีทรงอารมณพระโสดาบันได
แลวน่ี จะไมเอาละ สกิทา อนาคา จะตีรวดไปทีเดียวตอนตายเปนอรหันต 
จะไดไหมครับตอนน้ัน? 

หลวงพอ วิธีปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติแบบน้ัน ไอพูดตามแบบเขาตองไลตามระดับ ใช
ไหม... แตถาปฏิบัติจริง ๆ ทานบอกวา ถาไดพระโสดาบันในท่ีน่ังใด ให
ทําจิตใหบรรลุอรหันตในท่ีน่ังน้ันแตยังไมทันลุกเปนอรหันตเลย 

ผูถาม ออ...ตีรวดขามไปเลย 
หลวงพอ 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
ท้ัง ๓ น่ีไมพนทุกข เราไมตองการ เราตองการนิพพาน เทาน้ันแหละ ถา
ทําเปน...ไมยาก 

 

อยากไปนิพพานกอนหลวงพอ 
ผูถาม หลวงพอเจาขา ลูกอยากจะกราบพึ่งบารมีหลวงพอเจาคะ คือลูก

ปรารถนาท่ีจะไปมรรคผลนิพพานใหมันเร็วกวาท่ีเขากําหนด เพราะมนั
เบื่อหนายรางกายเหลือเกิน แตใจหน่ึงก็ไมหวง แตใจหน่ึงก็ยังเปนหวง 
ไมหวงตัวแตหวงหลวงพอ อยากจะขออนุญาตหลวงพอตายกอน ไปกอน
จะไดไหม หรือวาจะกลายเปนลูกอกตัญูขอหลวงพอ ไดโปรด
อโหสิกรรมดวยเถิดเจาคะ? 

หลวงพอ น่ี...คนน้ีอยูใกลวัดไหน อาว...เผ่ือพระบังสุกุลไง 
ผูถาม ออ...เวลาตายหรือครับ? 
หลวงพอ ใช...อยางน้ันจะแนะนําใหตายอยาง พระโคธิกะ ก็แลวกัน คอืปาดเชือด

คอตาย 
ผูถาม เขาวาฆาตัวตายก็ตกนรกนะ...หลวงพอนะ 
หลวงพอ แตไปนิพพานนะ พระโคธิกะไปนิพพานนะ ถาเบ่ือรางกาย เบื่อจริง ๆ นะ 

คิดวารางกายเปนศัตรู เราหิวก็เพราะรางกาย ปวยไขไมสบายเพราะ
รางกาย มทุีกขทุกอยางเพราะรางกาย เราไมตองการมันอีก ขึ้นช่ือวา
รางกายประกอบดวยธาตุ ๔ อาการ ๓๒ อยางน้ีไมมีกับเรา เราตองการ
นิพพาน เพียงแคนน้ีก็ไปนิพพาน แตระวังมันเจ็บนะ เอาอยางน้ีดีกวา เอา
ตายแบบสบาย ๆ ดีกวา อยูเรื่อย ๆไปจนกวาจะตายเอง ฆาตัวตายเดี๋ยว
เกิดเจ็บขึ้นมา จิตใจฟุงซานลงนรกไปเลย 

ผูถาม ตองเบื่อจริง ๆ จึงจะไปนิพพานได 
หลวงพอ ใช ๆ  
ผูถาม เบื่อ ๆ อยาก ๆ เบื่อเฉพาะตอน 
หลวงพอ 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 �เตสงั วูปะสะโม สุโข 

การเขาไปสงบสังขารนั่นยอมเปนสุข� น่ันหมายความอารมณเราเปน
สุขจากรางกาย เราไมเดือดรอนเพราะรางกาย รางกายจะอยูก็เชิญอยู จะ
ตายก็เชิญตาย ทําจิตใหเปนสุขนะ 

ผูถาม เอาแคน้ีนะครับ 
หลวงพอ คอย ๆ ไป คอย ๆ ทํา แตแคเบื่อจริง ๆ ยังไป นิพพานไมไดนะ เบื่อเปน 

นิพพาญาณ แตอนาคามีตองเปน สังขารุเปกขาญาณ วางเฉยในขันธ 
๕ 

 
ตัดสักกายทิฏฐิ 
ผูถาม กราบเทาหลวงพอท่ีเคารพ เมื่อปท่ีแลว นองชายของกระผม ขอรองให

กระผมตัดสกักายทิฏฐิของเขา กระผมก็ทําทาอยากจะตัดอยู ก็ไมรูวิธีจะ
ตัดแบบไหน ประการใด จึงมากราบเรียนขอคําแนะนําจากหลวงพอ ชวย
ตัดใหหนอยเถิดขอรับ? 

หลวงพอ ไปหาเจกขายหมูซิ..มีดคมดี 



ผูถาม ออ...ตัดตองใชมีดหมูหรือครับ? 
หลวงพอ ใช...ตัดสักกายทิฏฐิ ตองตัดรางกายยังไงละ...กรวบ! ทีเดียวขาดเลย 

สักกายทิฏฐิ ถาตัดขาดก็เปนพระอรหันต จําใหดีนะ คือวาสักกายทิฏฐิ
เขาตัด ๓ ขั้น อยางพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีใชปญญาเล็กนอย 
สมาธิเล็กนอย แตมีศีลบริสุทธ์ิ แคมีความรูสึกวา รางกายจะตองตาย 

 
 ถาอนาคามี เห็นรางกายสกปรกโสโครก มีความเบื่อหนายเกิดนิพพิทา

ญาณ ถาอรหันตเห็นวา รางกายไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกาย
ไมมีในเรา มี ๓ ขั้น ไปเทศนแบบน้ัน ชาวบานก็ไมตองทํากันละ ตางคน
ตางทอ อยางเด็กจะแบบนํ้าท้ังปบไมไหวมันตองใชกระปองเล็ก ๆใชไหม 
พอกับแรงเด็ก 

ผูถาม ถาอยางน้ันคนท่ีมีบุญนอย ก็ใชมินิสังฆทานไปกอน 
หลวงพอ มันเปนยังไงนะ? 
ผูถาม อยางชุดละ ๑๐๐ เขาเรียก �มินิสังฆทาน� ครับ 
หลวงพอ ออ...อยางน้ันเหรอ 
 

******************************* 
จบบริบูรณ 

 
ขาพเจาขอพมิพถวายเปนพุทธบูชา ธรรมบูชา และ สังฆบูชา 

 
กวางนอย 
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