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ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกขอความทั้งหมดหรือตอนใดตอนหนึ่งไปทําการพิมพ
เพื่อจําหนายหรือมีผลตอบแทน หากผูใดประสงคพิมพเผยแพรเปนทาน
กรุณาพิมพไดโดยไมตองขออนุญาตแตอยางใด

คําชีแ้ จงมูลนิธิสัมมาอาชีวะ
ในป พ.ศ. 2556 นี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ มีความตั้งใจจะจัดพิมพหนังสือ
ธรรมะเลมเล็กๆ ที่มีเนื้อหาดีขึ้นสักชุดหนึ่ง จึงไดทําการคนหาวามีหนังสือ
ธรรมะของพระอาจารยผูทรงธรรมทานใดบาง ที่อนุญาตใหจัดพิมพไดโดยไม
สงวนลิขสิทธิ์ ก็พอดีไดมาพบหนังสือธรรมะของทานหลวงปูหลา เขมปตฺโต เขา
หลวงปูหลา เขมปตฺโต (14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2454 – 19 มกราคม พ.ศ. 2539)
แหงวัดบรรพตคีรี (วัดภูจอกอ) บานแวง ตําบลหนองสูงใต อําเภอคําชะอี
จังหวัดมุกดาหาร ทานเปนพระนักกรรมฐาน สายหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต
หนังสือเลมนี้ เปนหนังสือที่นําเนื้อหามาจากหนังสือฉบับเต็มชื่อเรื่อง
“หลวงปูหลา เขมปตฺโต ตอบปญหาธรรมะ” ซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะศิษยของ
หลวงปูหลา เปนการรวบรวมการตอบคําถามทางจดหมาย ที่หลวงปูตอบ
ใหกับญาติโยมที่มีขอของใจสอบถามเขามา ในการจัดพิมพฉบับเต็มนั้น ทาง
คณะผูจัดทําไดตัดทอนบางสวนที่ไมจําเปน เชน หัวและทายจดหมาย รวมถึง
ชื่อบุคคลออก คงเหลือไวแตสวนที่เปนเนื้อหาทางธรรมเทานั้น และมีความ
ตั้งใจที่จะพิมพเปนเนื้อความตอเนื่องกัน โดยไมมีหัวเรื่องและสารบัญ
ในการพิมพครั้งนี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะ ไดนําเนื้อหาบางสวนจากฉบับเต็มมา
จัดเรียงใหม แลวแบงเปนเลมเล็กๆ ตามลักษณะคําถาม เพื่อใหสะดวกกับการ
อานและการพกพา ใหชื่อชุดวา “หลวงปูหลา ตอบปญหาธรรมะ” โดยในเลมนี้จะ
เปนการตอบปญหาของหลวงปูหลา เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปสสนา จึงใหชื่อวา
“แนะทางวิปสสนา” ทางมูลนิธิหวังวาเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ จะมอบความ
เพลินเพลินทางธรรม ใหแสงสวางทางปญญาแกทานผูอานไดเปนอยางดี และ
ขออนุโมธนาบุญ แกผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ ที่นี้ดวย
มูลนิธิสัมมาอาชีวะ

คํานําธรรมมาพาใหชวนคิด
พระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไมลาสมัย แตผูวิจัยพิจารณาไม
อยูระดับเดียวกัน ก็จําเปนจําไปจะตีพระคุณคาสูงต่ําลุมดอน ตางกันไปตาม
อิสระเสรีของเจาตัว ตามวาสนาบารมีที่สรางมาแตปุเรชาติปางกอน ไมเสมอ
กัน ปุพเพกตปุญญตา ดานปญญาอันเปนนายหนาของศีลและสมาธิอันเปน
พละพลังอันทรงบัลลังกในปจจุบัน แข็งแกรงไมเสมอกัน จึงกลายเปนพรรค
เปนพวกแหงความเห็นไปซะแลว แตก็ตองอาศัยความเมตตาปราณี สามัคคี
สมานมิตรสมานฉันทกันกลมเกลียวไว เพราะเราคนเดียวเปนโลกมนุษ ย
ไมได เราคนเดียวเปนประเทศไมได เราคนเดียวเปนพระนครหลวงไมได
เปนภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ครอบครัว กระทรวงนั้นกระทรวงนี้
ไมได และฝายนานาศาสนา แมพระพุทธศาสนาอันเปนจอมพลของศาสนาที่
เรียกวาอริยะสัจจะศาสนาเลา ก็ตองอาศัยพรรคอีกจะเวนไมได แมผึ้งและ
ปลวกซึ่งเปนสัตวเล็กๆ มันยังควบคุมกันอยูไดเปนพวกๆ ตามกรรมและผล
ของกรรมใครมัน เพราะกรรมและผลของกรรมยอมจําแนกสัตวใหดีและเลว
ตางกันเปนพวกๆ เปนบุคคล (พระพุทธศาสนายืนยันแข็งแกรง) การยืนยัน
ตามอริยะสัจจะธรรมไมเปนอุปาทานเลย
พระหลา เขมปตฺโต

คําถาม
หลวงปูเจาคะ ขอเรียนถามขอสงสัยในสมาธิ พอจิตดิฉันเขาสูภวังคจะรูสึก
เหมือนรางกายหลนจากที่สูงๆ มากลึกสุดประมาณ คืออะไรเจาคะ ดิฉันควรจะทํา
อยางไร แตมิไดเปนบอยนะเจาคะ นานๆ ถึงจะเปน ทําใหดิฉันสงสัยวามันคืออะไร
กราบขอหลวงปูชวยใหความกระจางแกผูดอยความรูดวยเจาคะ
คําตอบ
เรื่องภาวนานั้นเปนของดีแลว เพราะมีความปติ และพอใจในธรรมที่ปรากฎ
เปนอยางนั้นดวยอํานาจของปติธรรม นักภาวนาก็ตองเจออยางนั้น บางทีปรากฎวา
เหาะเหินเดินอากาศ หรือเดินจงกรมในอากาศ หรือขัดสมาธิกลางอากาศ หรือพลิก
คว่ําพลิกหงายในอากาศ เปนการแสดงปาฏิหาริยไปในตัวก็มี สารพัดจะเปนไป แต
เมื่อหมดกําลังก็ถอนออกมา เมื่อถอนออกมาแลวจงพิจารณาวา ธรรมอันละเอียดถึง
เพียงนี้ก็ยังอยูใตอํานาจอนิจจังความไมเที่ยง ขอใหนอมลงอยางนั้น อยาสําคัญวา
เปนตัวตน เรา เขา สัตว บุคคลใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อไมสําคัญในสวนนี้ จิตก็สูงขึ้นไป
กวาเดิมอีกในตัวแลว จงพยายามทําบอยๆ เทอญ และอีกประการหนึ่ง ใหพิจารณา
เห็นอนิจจังพรอมกับลมออกเขา พรอมทั้งเห็นทุกขเห็นสิ่งที่ไมใชตัวตนกลมกลืนกัน
ในขณะเดียว ไมมีอันใดกอน ไมมีอันใดหลัง พรอมกับลมเขาออก แมศีล สมาธิ ปญญา
ที่เรียกวาไตรสิกขาก็รวมพลกันอยู ณ ที่นั้นเอง จะบัญญัติหรือไมบัญญัติก็เปนจริง
อยูอยางนั้นเอง เมื่อเห็นชัดในสวนนี้ พรอมทั้งชํานาญและเห็นเนืองๆอยู ความระอา
ในวัฏฏสงสารที่เคยหลงมาแลวก็จะรูตามเปนจริง จะไดไมทะเยอทะยานในโลกทั้ง
ปวง เพราะโลกทั้งปวงมีแตเกิดขึ้นและแปรดับ และมีทุกข ไมใชตัวตนดังที่วามาแลว
นั้น จะไดสิ้นความสงสัยในปญหาของเจาตัวที่เคยสรางขึ้น จะแกไมยาก โลกคือ
อะไร... วัตถุภายนอกคืออะไร... ที่สรางขึ้นดวย ดิน น้ํา ไฟ ลม ก็ดี หรือความนึกคิด
แหง สุข ทุกข อุเบกขา ก็ดี เกิดขึ้นแลวก็แปรปรวนและดับไปเสมอกันทั้งนั้น เมื่อ
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ลูกไมของโลกมีเพียงเทานี้แลว เราก็ไมมีหนทางจะไปสงสัยอะไรอีก มีแตรูตามเปน
จริง ปฏิบัติตามเปนจริง พนจากความสงสัยตามเปนจริง เทานั้น ความดีใจเสียใจใน
โลกทั้งปวงก็หามเบรคลง ปญญาก็เกิดขึ้นเหนือความหลงของตนไปซะ เรียกวา
รูเทาทุกข รูเทาสังขารแลว จิตก็โอนไปเอนไปโนมไปในพระนิพพาน คืนกลับความ
หลงของเจาตัวแบบเย็นๆ เทานั้นเอง
ดวยเดชพระพุทธศาสนา พวกเราทั้งหลาย จงรูตามเปนจริงในสังขารทั้งปวง
พรอมกับลมออกเขาในปจจุบัน ยิ่งๆ ขึ้นไปในปจจุบัน หลุดพนจากความหลงใน
ปจจุบัน ตามเปนจริงอยูทุกเมื่อเทอญ ปญหาของธรรมะแทไมมาก ที่มันมากวนเวียน
ก็เพราะกิเลสของเราทรงพระอํานาจ เมื่อพระปญญาทรงพระอํานาจแลว พรอมทั้ง
สติสัมปยุตกันอยู ความสงสัยของเราก็หายไปไมขบถคืนเลย จะวารูแจงโลกก็ได จะ
วารูแจงสังขารก็ได จะวารูทันความหลงของเจาตัวก็ได ความหลงเจาตัวก็หมดประตู
จะขี่ชางสูบบุหรี่มาจากประตูไหน จึงขอจบยอเพียงนี้...
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
ลู ก กราบองค ห ลวงปู เมื่ อ ทํ า สมาธิ แ ล ว จะทํ า จิ ต ให นิ่ ง อั น เดี ย วนี้ ช า งยาก
เหลือเกิน เปนเพราะลูกมีบาปใชไหมคะ กราบองคหลวงปูกรุณาแนะนําดวยเจาคะ
คําตอบ
เรื่องภาวนา เราจะใหมันนิ่งอยูหนาเดียว ดิ่งในเปาที่เราเพงอยู มันก็ยอม
เปนไปไมได เพราะสมาธิทั้งหลายอยูใตอํานาจอนิจจังอันละเอียด เมื่อหมดกําลังก็
ถอนออกมา มันจะถอนออกมาก็ชางมัน เราตองสังเกตวา ออกมาแลวอยางนี้มี
กามวิต ก ความตริ ในทางกามหรื อไม มีพยาบาทวิต ก ความตริ ในทางพยาบาท
หรือไม มีวิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียนหรือไม ถาไมมีธรรม 3 ประการนี้
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รบกวนจิตใจเรา ก็ปลอยใหจิตใจนั้นอยูตามสบายนั่นเถิด มีการมีงานก็ทําไปไมมี
โทษ เพราะเรามีสติอยูกับตัว ไมใชจะตันขี้ตันเยี่ยวมัน ไมใหมันไปทางไหน มันนึก
ไปทางดีแลวก็ปลอยมัน ไมมีโทษ แมการงานที่ถูกคือ เวนจากฆาสัตว, ลักทรัพย,
ประพฤติผิดในกาม เรียกวาการงานชอบ เราก็ตองปลอยมันใหมันทําตามสะดวก
ของมัน สวนสัมมาวาจาเลา มันไมพูดเท็จ, ไมพูดสอเสียด, ไมพูดคําหยาบคาย, ไม
พูดเพอเจอ เราก็ตองปลอยใหมันพูดซิ สวนดานจิตใจอีก ไมโลภอยากไดของผูอื่น
มาเปนของตน, ไมพยาบาทปองรายผูอื่น, เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม คือเห็น
วาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว เปนตน สิ่งทั้งหลายที่ปรารภมานี้ เราก็ตองปลอยมันใหอยู
ตามสบาย ไมตองไปเคี่ยวเข็ญเย็นค่ํามันดอก เทานี้ก็คงจะพอเขาใจแลวนะ
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
ดิฉันอยากจะขอเรียนถามหลวงปู ถึงเรื่องการควบคุมจิตใจใหมีความสงบอยู
นานๆ และขออุบายหรือวิธีการ ในการทําสมาธิเพื่อใหจิตใจสงบเร็วขึ้นดวยคะ
คําตอบ
การภาวนาอยากจะใหจิตจดจออยูนานๆ ก็ตองตัดความละโมบในอารมณอื่น
ที่มาเกยมาพาด ตองตั้งสติไวกับอาจารยเดิม (คือกรรมฐานเดิมที่ตั้งไว) ยินดีใน
กรรมฐานที่ ตั้ งไว นั้น อย าไปยิ นดี ใ นกรรมฐานอื่น ที่ ยั ง ไม ได ตั้ง นึ ก หรื อ บริ ก รรม
กรรมฐานอันเดิมนั้นแหละ ตั้งสัจจะไวในที่นั้น ตั้งอธิษฐานไวในที่นั้น ถามันลืมไปก็
ดึงมา อยาไดเสียใจ เพราะความสําเร็จอยูกับความอดทนและความเพียร เพราะเอา
กรรมฐานเดิมที่ตั้งเปนตัวประกัน ยอมเปนยอมตายกับกรรมฐานเดิมนั้น คําวา “ศีล”
แปลทับศัพทก็ตัดสินลงในกรรมฐานที่ตั้งไวนั้น แมสมาธิก็ตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว
นั้น คําวา “ปญญา” ก็รอบรูในกรรมฐานที่ตั้งไวนั้น อยาไปวอกแวกเคลื่อนที่ไปทาง
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อื่ น เพราะเรารวมคํ า สอนของพระองคแ ปดหมื่ น สี่ พั น พระธรรมขั น ธ ม าไว ที่เ ป า
กรรมฐานที่เราตั้งไวนั้นแลว ศีล สมาธิ ปญญา ทั้งหมดก็มีความหมายอันเดียวกัน
เราเอามารวมไวที่เปาอันเดียวนั่นแลว ตลอดทั้ง พระพุทธ พระธรรม ทั้งหลาย อัน
หาประมาณไมได เราก็เอามารวมไวที่เปาอันเดียวนั่นแลว เราไมสงสัยจะสงสายไป
หาอันอื่นเลย ถาไมขนาบทิฏฐิของตนอยางนั้น มันก็ไปควาอันนั้นอันนี้อยู จิตของ
เราก็ไมรวม ความเห็นชอบของเราก็ไมรวมอยูที่แหงเดียว ที่มันไมยอมอยูที่แหง
เดียว เพราะอุบายของเราไมทันกับกิเลสของเรา เพราะกิเลสของเรามันหลุกหลิกๆ
อยูเหมือนลิง กระโดดนั้นกระโดดนี้ กระโดดถูกกิ่งไมผุก็ตกตูมตาย เหตุนั้นจึงให
สันโดษยินดีในกรรมฐานเดิมที่ตั้งไว เปรียบเหมือนทิศเหนือ เมื่อทิศเหนือมีอํานาจ
ในแมเหล็ก เข็มทิศใดๆ ยอมชี้ไปทางทิศเหนือทั้งนั้น เปนเมืองขึ้นทิศเหนือก็วาได
ฉันใดก็ดี เมื่อเราตั้งมั่นไวในกรรมฐานใดๆ เปนหลักแลว กรรมฐานอื่นๆ มีตั้งหมื่น
ตั้ ง แสน ย อ มเป น เมื อ งขึ้ น ของกรรมฐานที่ เ ราตั้ ง ไว จะเป น วิ ป ส สนากรรมฐาน
กรรมฐานที่เกี่ยวกับปญญาก็ดี หรือสมถกรรมฐาน กรรมฐานที่เกี่ยวกับจิตใจก็ดี ก็
มารวมพลกันอยูกับเปาเดิมที่เราตั้งไวไมสงสายนั่นเอง แมมรรค ผล นิพพาน ก็อยู
ในที่นั้นดวย แมเราจะกระจายออกจากเปาเดิม ที่นั้นเราก็ไมสงสัยอีก ใหถือวามัน
แตกออกจากเปาเดิม ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา อันเกานั้นเอง ใหเขาใจวาสมาธินี้
เหมือนเชือกเสนยาวๆ ที่เราขึงไปทั่วไตรโลกธาตุ แตเราสาวเขามาใหมันรวมเปน
กองเดียว จะโตเทาฟาเทาแผนดินก็ตาม หรือจะเล็กลงเทาปลายเข็มก็ตาม ก็ใหถือ
วาเปนเรื่องเดียวกันนั่นเอง
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
ปญญาญาณวิปสสนาที่จะตัดกิเลสเพื่อเขาสูมรรคผล เกิดจากการพิจารณา
หรือเกิดจากการรูเห็นของจิตเองลวนๆ
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คําตอบ
คําถามวา ปญญาในวิปสสนาที่จะตัดกิเลสเพื่อเขาสูมรรคผล เกิดจากการ
พิจารณา หรือเกิดจากการรูเห็นของจิตเองลวน ตอบวา... เกิดจากการรูเห็นของจิต
พรอมทั้งสติปญญาเปนกองทัพลวนๆ ในปจจุบันนั้นๆ
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
พระอานาปานสติเฉพาะตัวหลวงปูมีเคล็ดหรืออุบายอยางไรบาง เพื่อความ
งอกงามของ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ ญาณทัสนะเปนพิเศษ
คําตอบ
พระอานาปานสติมีเคล็ดมาก พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธยนลงมา
รวมในอานาปานสติไมลําบาก เพราะเปนกองทัพที่มีกําลังมาก ยกอุทาหรณ เชน
เราจะพิจารณา “พุทโธ” ก็คุณของพุทโธก็ดี ธัมโม สังโฆ ก็ดี กลมกลืนกันกับพุทโธ
อยูแลว คลายเชือก 3 เกลียว และก็มีอยู (พระคุณ) ทุกลมหายใจเขาออกอีกดวย ขอ
อื่นยังมีอยูอีก เชน สกลกาย สกลใจ ก็ดี ที่เรียกวากองนามรูป ก็มีอยูทุกลมหายใจอีกดวย
ขออื่นมีอยูอีก เชน ไตรลักษณก็มีอยูทุกลมหายใจเขาออกอีกดวย แมพระนิพพานอันทรง
อยู มีอยู จะเหนือผูรูขึ้นไปก็ตาม ก็ทรงมีอยูทุกลมหายใจเขาออกอีกดวย
เมื่อทุกสิ่งทุกอยางทั้งสังขารและวิสังขาร มีอยูทุกลมหายใจเขาออกแลว เราก็
ไมไดสงสายหาธรรมทั้งปวง เพราะแมเหล็กดียอมดึงเข็มทิศชี้ไปหา สิ่งเหลานี้ขึ้นอยู
กับสติปญญาของแตละคนทั้งนั้น เพราะพระบรมศาสดาไมไดสอนใหพวกเราโง
ธรรมบทเดี ย วก็ ส ง ต อ พระนิ พ พานได ทั้ ง นั้ น แม ศี ล สมาธิ ป ญ ญา หรื อ วิ มุ ติ ที่
เรียกวาไตรสิกขา ก็มีความหมายอันเดียวกันกับแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนั่นเอง
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ญาณทัสนะเปนพิเศษ นั้นคือเห็นตามเปนจริงในขณะนั้น รูตามเปนจริงในขณะนั้น
ไมสําคัญตัววาเปน เรา-เขา ในขณะนั้น อุปาทานก็แตกกระเจิงไปเอง ไมไดตอง
ทําทาทําทางใหแตก
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
มีอยูวันหนึ่ง ลองนั่งสมาธิราวตอนตีหนึ่ง โดยใชเทปทําวัตรเชาเย็นเปด และ
เอาจิตไปจดจออยูกับเสียงสวดมนต ทําใหเกิดอาการขนลุก เนื้อตามแขน ขา หนา
แก ม กระตุ ก และเต น ถี่ ๆ วู บ วาบไปหมด จิ ต ขณะนั้ น คงรวมวู บ ไป พอรู ตั ว ก็
พยายามภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ สักพักอาการก็หายไป ทําใหตกใจเล็กนอย เลย
ไมไดนั่งสมาธิตอ จวบจนเวลาผานมาถึงปจจุบัน อาการดังกลาวไมปรากฏขึ้นเลย
ครับ มีแตสงบเฉยๆ ในความมืด
คําตอบ
ที่อาการเปนอยางนั้นก็เพราะเปนอุปจารสมาธิ อิงปติ ความอิ่มใจดวย แต
เกิดขึ้นแลวก็หายไป เพราะเหตุวาบุญชั้นนี้ สังขารชั้นนี้ เกิด-ดับเปน เราตองอาศัย
หลักอนิจจังเปนเครื่องตัดสิน และเมื่อมันสงบอยูเฉยๆ อยารบกวนมัน เดี๋ยวมันก็
แปรไปทางอื่นอีกดอก ก็สอแสดงใหเห็นชัดวา แมอุเบกขานี้ก็อยูใตอนิจจัง โดยนัย
เดียวกัน ถาอยูใตอํานาจอนิจจัง ก็อยูใตอํานาจของ ทุกขัง อนัตตา ในตัว
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
จิต กับเหตุปจจัย กับที่หมายหรือภพภูมิ เชื่อมโยงถึงกันไดอยางไร มีอะไร
เปนเครื่องชี้บอกใหทราบได
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คําตอบ
จิตก็ดี ธาตุก็ดี ปจจัยก็ดี หรือภพภูมิโยงถึงกันไดก็ดี ก็เพราะมีกิเลสเขาไปสิง
วา ตัวกู ของกู ดังกลาวแลวนั้น สวนที่จะมีเครื่องบอกใหทราบวาเราละกิเลสไดนั้น
คือ สิ่งที่เคยโลภมันไมโลภ สิ่งที่เคยโกรธมันไมโกรธ สิ่งที่เคยหลงวาเปนตัวตน เรา
เขา สัตว บุคคล มันไมหลงวาเปนตัว เรา เขา ก็แปลวามันบอกใหเราทราบแลว แต
หากวามันหลง มันก็บอกใหเราทราบไดอีกเหมือนกัน
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
ขณะที่ดิฉันเดินขึ้นบันได จิตไปจับอยูที่การกาวขา เลยรูสึกเหมือนวากระดูก
มันเดินได ก็อัศจรรยไปอีกเรื่องหนึ่ง
หลวงปูคะ ถาเราพบอาการเชนนี้ เราจะพิจารณาอยางไร มันถึงจะแยบคาย
ลึก ซึ้งสมกับเป นผู ปฏิ บัติ กลาวคื อ ดิฉั นรู สึก ถึงรสชาติของอาหารว าอรอ ย ก็ละ
ความพอใจชิ ว หาประสาทรู ป บั ง เอิ ญ จิ ต มั น สลดลง คอหอยตี บ ตั น น้ํ า ตาก็ ไ หล
ความรูสึกตื้อขึ้น หมดความอยากกินอาหารโดยทันที ทั้งๆ ที่เพิ่งจะทานไปได 2 –
3 คําเทานั้นเอง ดิฉันก็พยายามตั้งสติละอารมณขณะนั้นเพื่อจะกินตอ แตก็มีอาการ
ขนลุกไปทั้งตัว มีกําลังซานอยูภายในกาย สลับขึ้นสลับลง ในที่สุดก็ตองอิ่มอาหาร
มื้อนั้นไปโดยปริยาย โชคดีวาอยูคนเดียวไมมีคนเห็น
อีกเรื่องหนึ่งสติจับไดทันคือ ดิฉันรีบเก็บผาเพราะพายุฝนกําลังมา ขณะที่เก็บ
ความรู สึ ก ไปอยู ที่ มื อ หมดเลย พอแขนที่ ยื ด ออกไปหดกลั บ มา มั น มี น้ํ า หนั ก ไป
กระแทกกับลูกบิดประตู เจ็บมากเลยคะหลวงปู รูสึกตกใจ จิตก็แว็บออกไปอยูนอก
กายเลย มามองตรงที่เจ็บ
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ดิ ฉั น ก็ ห น า มื ด ใจหวิ ว สั่ น ขาสั่ น ริ ก ๆ จะเป น ลมทั น ที ดิ ฉั น รี บ ตั้ ง สติ ละ
อารมณ ปรับจิตใหเปนปกติกลางๆ เรียกจิตกลับเขากาย จึงเปนปกติได
ที่เลาถวายมานี้เปนเพียงสวนปลีกยอย ซึ่งเปนเหตุใหเขียนจดหมายมาชา
เพราะไมคอยปกติคะ
มีคนเขามาชวนดิฉันไปเมืองกาญจนบุรีชวงวันวิสาขบูชา บอกวาไปนั่งทํา
สมาธิกับเจาแม... ดิฉันอยากจะบอกเขาเหลือเกินวา ดิฉันมีพอแมครูบาอาจารยเปน
พระอริยเจา ดิฉันคงไมไปหาเจาแมอะไรที่ไหนหรอก แตก็ไมกลาจะพูดเลย ไดแต
ขอบคุณที่เขามีน้ําใจมาชวน
ในกรณีเชนนี้ หลวงปูวาดิฉันขี้ขลาดหรือเปลา เพื่อถนอมน้ําใจเขา ซ้ํายังไมมี
โอกาสชวยดึงเขามาใหถูกทางอีกดวย เพราะโอกาสไมอํานวย
คําตอบ
สรุปธรรมะทุกๆ ประการที่เลาใหฟง มันเปนคําถามคําแกกันอยูในตัวแลว
และก็แกถูกดวย และก็สอแสดงใหเห็นวา ผูใครครวญธรรมเปนผูเจริญ
สวนเขาจะชวนไปที่นั่นที่นี่ เจาแมหรือเจาพอ...ก็ตาม ใหเขาใจวาเจาแมเจา
พอของเราคือเจาพอเจาแม พุทธ ธรรม สงฆ ทรงอยูที่หัวใจของเราแลว เราไมได
ตื่นของภายนอก พระพุทธเจาจะมีกี่ลานๆ พระองคก็ทรงอยูที่ดวงใจของเรา ธรรม
คําสอนและพระอริยสงฆของพระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น ก็ทรงอยูที่ดวงใจของเรา
แลว แตไมตื่นขาวไปทางอื่นเลย
อนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับอาหาร คอตีบตันนั้น จะวาเรารูเทามันก็ถูก จะวาปติความ
อิ่มใจแรงกลาจนน้ําตาไหลก็ถูก แตใหเขาใจวาธรรมทั้งหลายสวนนี้เปนธรรมอัน
ละเอียด เปนอนิจจาอันละเอียด เปนทุกขอันละเอียดดวย ที่วาเปนทุกขอันละเอียดก็
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เพราะมันเกิดอยางประณีต ดับอยางประณีตอีก จะเรียกวาอนัตตาธรรมอันประณีต
ก็ได สิ่งเหลานี้เปนของวางจากสัตวจากบุคคลทั้งนั้น เรามีหนาที่รูตามเปนจริงวา
ไมใชสัตวไมใชบุคคลเทานั้น ถาสําคัญวาเปนอันอื่นเรื่องก็มากขึ้น กลายเปนธรรม
อันไมวางไป กลายเปนใจไมวางอีกดวย กลายเปนผูรูอันไมวางอีกดวย เมื่อรูตาม
เปนจริงในธรรมสามประการนี้ อุปาทานความยึดมั่นก็แตกกระเจิงออกจากขันธสันดาน แมจะขบถคืนก็ตองทําลายวิธีนี้อีก มีวิธีเดียวนี้เทานั้น
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
วิธีการฝกสติ ควรทําอยางไรจึงจะไดผลดีเร็ว กระผมขอแนวทาง พระทาน
มักจะสอนวา “ควรมีสติกอน พูด ทํา คิด” แตมักไมคอยบอกวิธี กวาจะเกิดสติ บางที
กิเลสมันก็ตบหนาเจาของกระเด็นไปแลว และทําอยางไร จิตใจจึงจะเปนกลางๆ
หรือเปนบุญตลอด เพราะกระผมรูสึกวาบางวันจิตใจก็เปนบุญดี บางวันจิตก็เศรา
หมอง คอยเพงโทษผูอื่น บางวันจิตใจก็เฉยๆ มันขึ้นๆ ลงๆ ครับ
คําตอบ
วิธีฝกสมาธิ ก็คือเอาสติไวที่เมตตานั่นเอง จิตใจเมื่อหนักเขาก็เปนกลางๆ ไม
ลําเอียงไปทางรักและทางชัง เปนบุญไปตลอดสายในตัว เรียกวาภาวนามัย การเพง
โทษผูอื่นไมไดรองเรียกมาหาตนเลย ที่รองเรียกมาหาตนเพื่อเพงโทษผูอื่นนั้น ก็
เพราะจิตใจไมมีเมตตานั่นเอง ไมใชอื่นไกลเลย
ขอใหลูกๆ หลานๆ ปฏิบัติอยางที่วามานี้ติดตออยู อยาทําแบบจับๆ จดๆ แลว
ขาดๆ วิ่นๆ ใหเขาใจวาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธมารวมอยูที่เมตตาแหงเดียว
นั่นเอง ถาไมอยางนั้นแลว กระแสของจิตใจมันจะสงสาย วาอันนี้ดีอันนี้ชั่ว จับๆ

9

วางๆ ใหเห็นคุณในตอนนี้เสียกอน แลวยังมีตอไปอีกวา ผูเจริญเมตตาหลับคากัน
ไมฝนเห็นสิ่งที่ลามกอันราย
ธรรมอันนี้มันฆาความโกรธไปในตัวแลว มีพระบาลีอางวา “โกธํ ฆตฺวา สุขํ
เสติ” ฆาความโกรธไดแลวยอมอยูเปนสุข มีจินตกวีตอทายวา
• ชางมันขันโซเสน ตรวนขึง
ใหอดหญาอดน้ําจึง เมาสราง

ปลอกมัดรัดรุมรึง ผูกไว
...... ยอมรูพิษขอ

• ความโกรธโหดรายเพราะ ชางเมามัน ความรักดุจเชือกพัน เหนี่ยวรั้ง
โทสะฉุดแข็งขัน รักขาด
อาจฆาผูอื่นได ทั้งทานผูมีคุณ
• หมื่นหนสามารถทําให รถหยุด
อีกหมื่นเกี่ยวขอหยุด คชอยู

มาพยศฉุด หมื่นครั้ง
ก็ยังไมเทาเหนี่ยวรั้ง โกรธไดคราวเดียว

• ตัดผมยอมปากแกม นะขา
วิเลปะนะลูบไลทา ผองแผว
ประดับปภัสตราภรณ งามเลิศคาแล โทสะมีมากแลว เชนนี้งามไฉน
• แมขาดเครื่องลูปไล ชโลมทา
มีขันตีตะปะ ขมโกรธ

นุงหมผาราคา ต่ําตอย
เสงี่ยมงามแชมชอย เชนนี้เธียรชม

• ฆาสัตวมุงเสพเนื้อ อีกหวัง
แตก็ยังเปนบาป กรรมเฮย

กระดูกงาเขาหนัง ไดใช
ใครฆาความโกรธได ประโยชนแทบุญเหลือ
(ฟอ โกวิโท)

จํามาจากดวงประทีป สมัย ปน มุทุกันต
ขออื่นยังมีอยูอีก พระบรมศาสดายืนยันวาทานผูใด พลิกจิตแผเมตตาขณะลัดนิ้ว
มือเดียว ทานผูนั้นไมอยูหางจากฌานเลย และก็ประพฤติใกลพระนิพพานโดยแททีเดียว
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
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คําถาม
ปญหาจะถามหลวงปูจะวามีก็มี จะวาไมมีก็ไมเชิง ผมดังคนเลื่อยไมกระดาน
ขอนไมก็มีแลว เสนก็ตีไวแลว และก็กําลังเลื่อยอยูอีก จะเสร็จเมื่อใดก็เปนหนาที่อัน
ผมตองออกแรงเอง สวนวิธีอันแยบยลและปญหาอันจะตองติดขัดภายหนา แตละ
ขั้น แตละภูมิ อาจมีอยู ดังนั้นทั้งปญหาและคําตอบ ก็ตองอาศัยหลวงปูผูผานมาแลว
จึงจะทราบไดถูกตอง ไมอาศัยการคาดเดา คืออยากใหหลวงปูปรารภตามมรรคผล
ของการปฏิบัติของหลวงปู เพื่อผมจะไดใชเปนอนุสติตอไป ทั้งอุปสรรคและอุบาย
แกไข ปญหาอีกสวนหนึ่งคือ... จะทําอยางไรใหจิตรวมถึงฐานเดิม คือฐีติจิตไดตาม
ตองการ
คําตอบ
จดหมายไดรับแลววันนี้ก็ตอบวันนี้ รูจักความหมายในธรรมะทุกประการ และ
ก็รูสึกภูมิใจดวยเพราะสนใจในธรรมะชั้นสูง เปนธรรมะของอุดมคติโดยแท ไมเกี่ยว
วัตถุนิยมใดๆ เลย มีขอถามวา “จะทําอยางไรใหจิตรวมถึงฐานเดิม คือฐีติจิตไดตาม
ตองการ” ตอบวา... กรรมฐานอันใดที่เคยชัด เคยสําเหนียก ก็มีสติสัมปชัญญะจับ
กรรมฐานอันนั้นใหแนน และอยาสงสัยวา รสกรรมฐานอันอื่นจะมีรสดีกวากรรมฐาน
เราที่ตั้งไว ไอที่แทความจริงแลวก็มีรสชาติเปนอันเดียวกัน ตามฐานะที่ทํานอยทํา
มากและแยบคาย และใหเขาใจวา คําวา “ฐีติจิต” แปลวา จิตที่ตั้งอยูในกรรมฐาน
นั้นๆ แตอยาลืมกรรมฐานนั้นๆ นี้ๆ ก็ดี จิตนั้นๆ นี้ๆ ก็ดี เปนอนัตตาจิตนั่นเอง คือ
จิตที่ไมใชตัวตนนั่นเอง เมื่อตัวตนไมมี จิตก็ไมมีในตัวตน ตัวตนก็ไมใชจิต ไมตอง
เอาจิตกับตนไปเปนสงครามกัน ถือวาเปนสมมติและปรมัตถ ไปแลวก็แลวไป จิต
เดิมก็คือรสชาติของจิตของใจ ที่ไมเดือดรอนไปทาง โลภ โกรธ หลง นั่นเอง จะวา
จิตกลายเปนธรรมก็ได เพราะเปนเมืองขึ้นของธรรมอันไมตาย เหตุฉะนั้นทานจึงไม
บัญญัติวา “จิตเปนพระนิพพาน พระนิพพานเปนจิต” แตที่จริงแลวจิตยอมเปนบาว
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ของพระนิพพาน เพราะเปนเมืองขึ้นของพระนิพพาน ทรงเรื่อง ศีล สมาธิ ปญญา
เต็มยศดวย
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
หลวงปูครับ ทุกครั้งที่จิตใจของผมวุนวายและฟุงซาน ทําไมมีแตเรื่องไมดีไม
งามประดังเขามาหา และก็พลอยใหเสียเงินเสียทองทุกครั้งไป แมนจะภาวนาก็หา
ความสงบยากเหลือเกิน เพราะบริกรรมพุทโธไปซักพัก ก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ผมจะ
แกไขแบบไหน ถึงจะไมใหคิดฟุงซานเวลาเขาสมาธิภาวนา เรื่องเจากรรมนายเวร
ผมจะปฏิบัติแบบไหนถึงจะขาดเวรขาดกรรมจากกัน แลวถาหากวาผมไปทํางานอยู
สหรัฐอเมริกา ผมจะประพฤติปฏิบัติธรรมและภาวนาไป แตที่ผมเคยทํามาจะมีผล
อะไรไหมครับปู และเขาไมถือศาสนาพุทธเทาที่ผมปฏิบัติอยูทุกวันนี้ผิดหรือถูก
ประการใด ขอใหปูจงแนะนําใหแกผมดวย ทําไมกรรมเวรถึงตองตามลางตามผลาญ
หลานอยูเรื่อยมา (ขอรบกวนปูเพียงเทานี้)
คําตอบ
เรื่องมีแตอุปสรรคนั้น อุปสรรคมันเปนยาวิเศษ เปนเหตุใหนอมถึงธรรมะ
เพื่อหลุดเพื่อพน ใครๆ ก็ตองเจออยางนั้นในโลกนี้ จะใสชื่อลือนามวาโลกนี้ไมสม
ประสงคเลยก็วาได นี่หมายถึงธรรมชั้นสูง หมายถึงธรรมของพระอรหันต ถาหากวา
โลกสมประสงคแลว พระอรหันตเขาสูอนุปาทิเสสนิพพานไมได เพราะโลกนี้มัน
สมควรพอใชพอสอย หนทางเบื่อก็เลยไมมี เมื่อมันตรงกันขามจึงเปนเหตุใหพระ
อรหันตหนายโลก
ถาหากวาหลานจะไปอเมริกา ดวยเดชพระพุทธศาสนา จงสมประสงคในเรื่อง
นี้ และดานธรรมจะสงบหรือ ไมสงบก็อยาไปทิ้ง บริกรรมภาวนาอยูอยางนั้นเอง
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มิฉะนั้นแลวมันจะไมมีธรรมเปนเครื่องอยู เราบริกรรมภาวนาอยูทุกวัน ไมใชวาบุญ
จะอยูอยางเดิม มันก็บวกบุญอยูที่ดวงใจสูงขึ้นๆ สวนของภายนอกไมสมประสงคไม
เปนปญหา แมจะสมประสงคเราก็ไมติดอยู เพราะมันเปนของไมเที่ยงผูกขาดแลว
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
ไดอานและพบเห็นในหนังสือบางเลมวา นิพพานอยูเหนือ รูป-นาม ไกลแสน
ไกล หากเปนเชนนั้นทําไม รูป-นาม จึงจะไปถึงและเขาถึง ตามความเขาใจของ
กระผม นิพพานและ รูป-นาม เปนอันเดียวกัน เปรียบดังชางตัวเดียวก็มีขันธ 5 และ
อายตนะ 12 อยูในตัวครบทุกประการแลว
คําตอบ
การที่หนังสือบางเลมวา นิพพานอยูเหนือรูปเหนือนามไกลแสนไกล อันนั้นก็
เปนการถูก เพราะรูปนามไมใชพระนิพพาน ถึงแมจิตก็ไมใชพระนิพพานดวย เหตุ
นั้นทานจึงบัญญัติวา รูป จิต เจตสิก นิพพาน ดังนี้ นิพพานจึงไมใชจิต จิตไมใช
นิพพาน แตอาศัยจิตเปนทางเดินถึงพระนิพพาน เพราะสามารถรวมไตรสิกขาในจิต
นั้นได
แตขอใหเขาใจอีกวา อยาไปเขาใจวาพระนิพพานเปนของตั้ งอยูและไปๆ
มาๆ พระนิพพานไมไดตั้งอยู เปนเพียงแตวา “ทรงมีอยู” และใครเปนผูทรงพระ
นิพพาน ก็พระนิพพานเทานั้นทรงพระนิพพานได รูปขันธนามขันธยอมทรงพระ
นิพพานไมได ผูจะถึงพระนิพพานก็ตองเบื่อหนายความหลงของเจาตัว ที่ไปยึดเอา
รูปขันธนามขันธมาเปน ตัว ตน เรา เขา สัตว บุคคล ก็คลายๆ กับวาไปกําเอาแดด
เอาลมมาเปน ตัว ตน เรา เขา แลวก็ชกมวยกับเงาของตน เปนความเห็นไมมีแกน
สาร ไรเหตุไรผล แตพระนิพพานทรงนอกเหตุนอกผลเสียแลว เพราะเหตุวาเหนือดี
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เหนือชั่วไปแลว เหตุจะทําใหดีใหชั่ว ผลจะรับก็ไมมีอีกดวย เพราะเหตุไมมี ผลจะมา
จากประตูใดเลา
เอา... มรรค 7 เบื้องตน เวนอรหัตตผลเสีย เหลือนอกนั้นเปนมรรค และผล
โยงกั น อยู ใ นตั ว ไม ขึ้ น อยู กั บ ผู รู แ ละไม รู ไม ขึ้ น อยู กั บ ผู เ ชื่ อ และไม เ ชื่ อ ส ว น
อรหัตตผลนั้นเปนผลขาดตอน ไมเชื่อมมาจากมรรค คือเหตุ ขอใหเขาใจวา มรรคก็
ดี เหตุก็ดี พืชก็ดี กรรมก็ดี จัดเขาในฝายเหตุฝายมรรค สวนผลของเหตุ ผลของพืช
ผลของกรรม ผลของมรรค และผลของกิ ริ ย าอี ก ผลในส ว นนี้ มี ค วามหมายอั น
เดียวกัน สวนไปทางดีทางชั่ว แลวแตเหตุ แตกรรม แตพืชกิริยา เปนประมาณ สวน
ผลของสิ่งเหลานี้ แมจะปรารถนาหรือไมปรารถนา ก็ไดรับตามสวนควรคาของเหตุ
พืชกรรมดังกลาวแลวนั้น จะรูตัวหรือไมรูตัวไมเปนปญหา และใครจะเปนผูรูตัวและ
ไมรูตัวเลา ก็พระสติพระปญญาเทานั้นจะรูตัว ซึ่งสัมปยุตกันอยูกับจิต จะวาสัมปยุต
กันอยูกับวิญญาณก็ถูก เพราะจิตกับวิญญาณนั้นแปลเปนไทยก็ไดความวา “ใจ” อัน
เดียวเทานั้น แมมนัสก็แปลวาใจ มโนก็แปลวาใจ เปนตน
และขอใหเขาใจวารูปและนาม ไมสามารถจะเขาถึงพระนิพพานได ผูที่ไม
ยึดถือรูปนาม วาเปน ตัว ตน เรา เขา สัตว บุคคล นั่นเอง จึงจะรูรสพระนิพพานได
และขอใหเขาใจวาผูตาดียอมสนเข็มไดงาย ผูตาฟางก็ตรงกันขาม ของที่หนักผูมี
กําลังแบกได ผูไมมีกําลังก็ตรงกันขาม เหลานี้เปนตน น้ํามหาสมุทรปลาขาวปลาซิว
เขาบอกวาลึกมาก สวนปลาปมิงคละ เขาก็บอกวาไมพอแหวกวายเสียแลว เหลานี้
เปนตน
สิ่งเหลานี้มันตองขึ้นอยูกับบารมีที่สรางมาแกกลาหรือหยอนกวากัน เหตุนั้น
จึงมีธรรมรับรองวา “กัมมุนา วัตตติ โลโก” สัตวโลกเปนไปตามกรรม กรรมและผล
ของกรรม เปนเบี้ยบําเหน็จบํานาญของสัตวอยูทุกอิริยาบถของใจ ใจจะรูตัวหรือไม
รูตัวก็ไมเปนปญหา ใจที่ออนบารมียอมไมคอยจะรูตัวไดงาย เงากายเปนของหยาบ
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เงาใจนั้นจะมีแสงสวางหรือไมมีก็ติดตามไปทั้งนั้น เงาของใจนั่นเองที่เรียกวาผลของ
กรรม พระอรหั น ต ท รงเหนื อ กรรมและผลของกรรมนั้น ไม ส งสั ย เลย เพราะเป น
อโหสิกรรมไปแลว เปนอโหสิเหตุก็วา อโหสิพืชก็วา เอาละคงพอเขาใจแลวในเรื่องนี้
ทําไมจึงตอบมาก ถาไมตอบมากก็เกรงจะสงสัยไป
๐๐๐๐๐๐๐๐๐
คําถาม
ผมเคยอานหนังสือพบวา เวลาขณะที่จิตฟุงซานมากๆ ไมควรจะทําสมาธิ
ภาวนา เพราะเหตุใด จริงไหมครับ
คําตอบ
ที่วาจิตฟุงซานนั้น ไมควรทําสมาธิ ตอบวา... จิตฟุงซานนั้นเอง จะไดถูกขมเหง
เขาในสมาธิดวยบริกรรม ใหพอจดจออยูกับกรรมฐานที่ตั้งไว ถาบริกรรมไมพอ
หรือเพงใหเปนอารมณเดียวไมพออยูในเปาอันเดียว มันก็ไมยอมลงเหมือนกัน ถา
จิตฟุงซาน เราไมเขาสมาธิแลว มันยิ่งไปกันใหญ เทียบกันกับเราเลี้ยงโค มีหญากิน
อยู มันไมสันโดษกิน ก็ตองผูกมัด ผูกลามไว โบราณทานกลาววา เรือขามทะเล
เมื่ อ คลื่ น จั ด ก็ ต อ งทอดสมอ มิ ฉ ะนั้ น เรื อ จะคว่ํ า และเดิ น ผิ ด ท า ฉั น ใดก็ ดี เมื่ อ มั น
ฟุงซาน เราไมดัดสันดานมัน ใหตั้งอยูในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอยู มันก็เคยตัว
เพราะมันไมถูกทรมานดวยพระสติพระปญญา คําวาฟุงซานก็คือรําคาญใจนั่นเอง
มันอิงกับโมหะโดยไมรูตัว
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“...สิ่งที่ควรรูไวใครครวญธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาก็มีอยูวา ถาชาวโลก
ใช อุ บ ายตั ด ป า ออกจากพระพุ ท ธศาสนาแล ว (พระไตรป ฎ กก็ ไ ม ค รบ) เป น
พระไตรปฎกปลอม (ถือวัตถุนิยมทับถมอุดมคติ) การบวชพระก็บอกอนุศาสไมไดฯ
ถาไมมีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยูในโลกแลว ชาวโลกก็เกิดจลาจลอลหมาน ไมมี
ประตูบรรเทา เปนชาวโลกที่ไมมีขื่อมีแป เปนชางไมที่ไมมีดิ่ง มาตราวัดระยะและ
มาตราตวงก็ไมมี (ชางกอสรางจะทิ้งดิ่ง ไมมีดิ่งก็เปนชางกอสรางปลอม) ไมมีระดับ
น้ําก็ไมไดอีกฯ นักกฎหมายของชาวโลก ไมเอาธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาเปน
แวนดวงใจดวงธรรม ก็ไปไมรอดอีก กฎหมายของประเทศก็เชนกัน และชาวโลกไม
ลดตําแหนงกิเลส ที่เปนนายหนาของความประพฤติแตละทานแตละทานอีก ก็จะ
เอาสันติภาพมาจากประตูใด ขอเรียนศึกษาไวกับปวงปราชญทั่วไตรโลกธาตุดวยฯ
ส.ค.ส. ทุกๆ ป...”
หลวงปูหลา เขมปตฺโต

