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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

สติอยูกับพุทโธ 
 การชวยโลกนี้โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่เราชวยตลอดมา คือทั่วประเทศเลย 
ไมมีภาคใดๆ ที่ไมไดรับการสงเคราะหจากวัดปาบานตาด ตามแตความจําเปนมากนอย 
ใกลไกลไมสําคัญ เสนอขอมาดวยเหตุผลสมควรที่จะชวยเหลือเราก็ใหๆ คือเสนอ
เหตุผลมามีความจําเปนอยางไรๆ ชี้แจงความจําเปนมา อานดูเรียบรอยแลวก็ตกลง
ใหๆๆ ไมใชขอแลวก็ใหแบบชุยๆ ไมนะจะใหอะไร 
 เงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมานี้เราไมอยากพดูนะพันลาน ตั้งแตชวยชาติมานี้ 
ถาวาพันๆ ลานนะพูดได เพียงพันลานเราไมอยากพูด เพราะเงินที่ไหลมานี้ไมไดไป
ไหนนะ ออกชวยชาติทั้งนั้น ทุกบาททุกสตางคเลย เราไมเคยเก็บเงิน ไดมาเทาไรมาก
นอยก็ออกชวยชาติบานเมืองเราตลอดมา จึงไมอยากวาธรรมดา เปนพันๆ ลานนะ ก็
ไดมาเทาไรตั้งแตสรางวัด ชวยมาตลอด เราไมเอาอะไร ตองบอกวาเปนพันลาน ก็มัน
ทั่วประเทศไทยที่เราชวยเหลือ ใกลไกลไมสําคัญ สําคัญที่ความจําเปนๆ ตรงไหนเสนอ
มาดวยเหตุผลที่สมควรสงเคราะหแลวใหๆ เลย  
 เดี๋ยวนี้ยังอยูที่ไหนนะ ดูวาภูเขียวทาจะเสร็จแลว อันนั้นก็ตึกโรงพยาบาลภูเขียว 
ดูจะเปนตึกสุดทายในระยะนี้นะ นอกนั้นไมปรากฏไดสรางที่ไหน เรียกวาชวยโลก
ทั้งหมดสําหรับวัดปาบานตาด ชวยโลกทั้งน้ันเลย ไมไดเอาอะไรสําหรับวัดนี้ ไมใหมี มี
เฉพาะความจําเปน บิณฑบาตมาจะฉันใหตายก็ตายวันหนึ่งๆ ขาวลนบาตรๆ ถายกี่ครั้ง
เขามาใสบาตร บิณฑบาตเต็มแลวถายๆ สักเทาไร แลวจะไปหาอะไรมาเหลือเฟออกี ผู
ที่จําเปนๆ ยากจนเข็ญใจมากนอยเพยีงไรมองซติามีเพื่อมองเพื่อดู นี่ละทีไ่ดชวย  ไปที่
ไหนดูไปเรื่อยเลย  

นี่พูดจริงๆ ตาหูถึงไหนเรื่องมันจะไปถึงพรอมๆ กัน ไมใชวาดูไปเหมอๆ มองๆ 
ไมนะนี่ ถงึรางกายสุขภาพเดินสะเปะสะปะก็ตามพูดใหเต็มยนัเลยวาเปนหลักธรรมชาติ 
จิตนี้จะไมเปน มันเปนอยางน้ีของมันอยูตลอดเวลา ตามเหตุตามผลมันจะเปนของมัน
โดยอัตโนมตัิ ไมใชโดยที่เราตั้งใจคิดอยางน้ันอยางน้ี ทีแรกก็คิดอยางนั้นกอน ครั้น
ตอมาเลยกลายเปนอัตโนมัติ เห็นอะไรปบๆ นี่มันจะเขาถึงๆ ทันที แตรางกายเดินไป
สะเปะสะปะ เหมือนคนไมมีสติสตงั รางกายกําลังมันออน เดินไปไหนสะเปะสะปะ แต
เร่ืองใจไมเปนบอกใหชัดเลย เปนอยูอยางน้ันเปนหลักธรรมชาติ  

ดูอะไรๆ ฟงอะไรมันเอาจริงเอาจังเปนธรรมชาตินะ มันจะเขาถึงๆๆ ไปหมด
เลย นี่ละจิตกับธรรมเปนอันเดียวกัน จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวเปนอยางน้ัน จิต
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เปนอยางหนึ่ง ธรรมเปนอยางหนึ่ง ไดเขามาสัมผัสสัมพันธบางเล็กๆ นอยๆ อยางที่
สอนใหภาวนาพุทโธเปนตน นั้นละพทุโธเปนธรรมเขามาสัมผัสสัมพันธกับจิต ทีนี้เวลา
มันเปนอันเดียวกันแลวธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน ถึงไหนถงึกันไปเลย  

นี่เขาก็เตรียมไมทางนูน พอเราออกจากกุฏิเขาก็จะทําขางลาง ไมทําอะไรหรูหรา
อะไรมากนักละ เราไมตองการความหรูหรานะไมวาอะไรก็ตาม เราเห็นแตพอแมครู
จารยทานไปอยูที่ไหนปบกั้นหองอยูทีศ่าลา กระตอบเล็กๆ เขาไปอยูสบายๆ เราก็
พิจารณา แตเมื่อธรรมชาติไมถึงกันมันก็ไมชดัเจน พอเรื่องธรรมชาตินี้เขาถึงกันเขาใจ
กันหมดๆ ทานอยูที่ไหนอยูไดสบายๆ ไมสบายอยางไรหัวใจทานบรมสุขอยูนั้นหมด 
แลวอยูที่ไหนก็ไดทัง้นั้นที่นี่ เมื่อใจพอเสียอยางเดียวไมดีดไมดิ้น อยูที่ไหนอยูไดหมดๆ 
ดวยความพอในใจ นั่นละหลักใหญอยูตรงนั้น มาทราบทีหลัง ออ เปนอยางนี้เอง หรูๆ 
หราๆ ฟูๆ ฟาๆ อะไรเรื่องโลก เร่ืองธรรมพอตวัอยูในใจพอตลอด  

ที่หนองผือทีเ่ปนกุฏิของทานก็ประชาชนชาวหนองผือนั่นแหละ เขาสรางถวาย
ทาน เขามากราบเรียนทานอาจารยฝนใหทานอาจารยฝนเปนผูไปกราบเรียนทาน ไปที
แรก ยุงหาอะไรนี่มันก็ดพีอแลว เทานั้นแหละ ทางนี้ก็กราบเรียนเหตุผล ประชาชนเขา
อยากไดกุฏิเปนที่ระลึกในเวลาที่พอแมครูจารยมาเมตตาอยูนี้หลายป หากวามีอะไร
เปนไปกุฏิหลังน้ีก็พอเปนที่ระลึก เขาจึงอยากจะสรางกุฏิถวายพอเปนที่ระลึกในหัวใจ
ของพี่นองชาวหนองผือเรา เขาก็พูดดีนะ ตกลงทานก็เลยนิ่ง พอทานนิ่งจึงไดสรางกุฏิ
หลังนั้นขึ้น ถาธรรมดาทานไมใหสราง ทานกั้นหองอยู เขาอยากไดเปนทีร่ะลึก ทาน
อาจารยฝนเปนผูนํามากราบเรียนขอทาน พอทานนิ่งก็เลยสรางใหนั่นละกุฏิหลังน้ัน 

กุฏิเราจริงๆ อยูขางๆ แตหมดแลวละไมมีซากเหลือเลยกุฏิเรา กุฏิเล็กๆ อยู
ขางๆ ทาน คืออยูที่นั่นจติมันอยูที่ทาน จิตมันจะจดจออยูทีท่านตลอด ปุบปบถึงแลวๆ 
ถึงทาน เราอยูขางๆ กฏุิดานนี้ ทางนูนออกไปบานนาใน เราอยูประตูเขามาขางๆ คอย
ฟง เรารักเราสงวนเราเทิดทูนสุดหัวใจเรา ชีวิตจิตใจทั้งมวลมอบถวายทานหมดแลว  

เพราะฉะนั้นทุกส่ิงทกุอยางจึงเต็มความสามารถของเรา เรียกวาหาที่ตองติไมได
ในความสามารถของเราที่ปฏิบัติตอทาน พอใจขนาดนั้นนะเต็มภูมิ โงมหาโงก็ตามจอม
โงก็บืนไปตามความโงนั่นละ จึงพอใจภูมิใจกับพอแมครูอาจารย ประหนึ่งวาอวัยวะของ
ทานกับของเราเปนอันเดียวกัน เวลาจําเปนเขามาจริงๆ ทานกับเราเปนอันเดยีวกันเลย 
พันกันอยูนัน้ละ 

แตก็มีแปลกๆ อยูนะ เวลาทานหนักเขาๆ พอลืมตาขึ้นมา.เวลาทานเคลิ้มหลับ
ไปบาง คือเราเฝาอยูนั้น พอเคลิ้มหลับไปเราก็บอกพระ นี่ผมจะเดินจงกรมอยูตรงนั้นๆ 
บอกนะ เพือ่จะไดตามเราทันเหตุการณ ถาทานตื่นขึ้นมาทานถามถึงแลวใหไปเอามา
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เลย ก็เปนจริงๆ เวลาจําเปนจริงๆ พระทั้งวัดเราไมไดคุยนะ อาจจะความเมตตาหรือ
ไววางใจ พอลืมตาขึ้นมาทานมหาไปไหน เราก็ปบเขาเลยๆ อยางน้ันละกับพอแมครู
จารยมั่นเรา  

ก็คิดดอูยูในวัดดีๆ ธรรมดานี่นะ พระขึ้นไปหา ก็อยูวัดดวยกันนั่นละหนองผือ 
คงจะเปนอะไรในจิตของทานนั่นละ อยูๆ ก็ทานมหาไปไหนอยูอยางน้ันนะ เหมือนวา
เราหนีจากวัดไปไหน ทานมหาไปไหน ทานก็อยูนี่แลว เหอ เทานั้นพอ เวลาทานจะถาม
ทานก็ถาม คือเรากับทานมันเกี่ยวพันตลอดเวลา อยูๆ ทานก็ถามทานมหาไปไหน อยู
วัดดวยกันนั่นแหละ ทานก็อยูนี่แหละ เหอ ทานถามดวยความสนิทใจ-ความเมตตา 
เพราะเราเอาจริงเอาจังมากกับพอแมครูจารยมั่น หัวใจของเรามอบไวกับทานหมดเลย 
ชีวิตจิตใจทกุอยางมอบกับทาน ไมมีอะไรเปนสําคัญในตัวของเรา รวมเปนความสําคัญ
เขาไปอยูกบัทานทั้งหมดเลย ความรัก ความเทิดทูน ความเคารพเลื่อมใสทุกอยาง
รวมอยูในนั้นหมดเลยอยูกับพอแมครูจารยมั่น  

อันนี้เราก็พูดเสียบางเพราะเราก็จวนจะตายแลว ปนั้นปทานปวยในพรรษา ส่ิง
เหลานี้ธรรมดาก็ไมควรจะมาพูดเพราะเปนการโออวด แตเร่ืองความจริงมันก็เปนอยาง
นั้น เราพูดตามความจริงก็ไมเห็นมีผิดอะไร เพราะเราก็ไมตองการความเยินยอ
สรรเสริญอะไร เราก็อยูพอตัวของเราอยูแลว ไปหาอะไร เวลาพระทานนวดเสนถวาย
ทาน อยูๆ ทานก็เปนลักษณะเอะใจขึ้นมา เออ นี่เวลาผมตายแลวทานทั้งหลายจะไป
อาศัยใครละ จะพึ่งใครละ เวลาผมตายแลว 

ปรกติทานพดูถึงเราคําใดๆ ก็ตามพระเณรจะจับไวปบคอยเลาใหเราฟง ไมมี
เร่ียราดไปไหนเลย คําพูดของทานที่เกี่ยวกับเราคําไหนพระเณรจะตองไปบอกเราเปน
อยางน้ันเปนปรกติ อันนี้ก็เหมือนกัน พอทานนอนพระนวดเสนอยู อยูๆ ทานก็เอะใจ 
เออ นี่เวลาผมตายแลวทานทั้งหลายจะไปอาศัยใครละ จะไปเกาะใคร พระก็นิ่ง เพราะ
ไมไดตอบไดงายๆ นะกับพอแมครจูารยมั่น เหยี่ยวกับนกพูดงายๆ จอมฉลาดแหลม
คมอยูนั้นหมด จอมโงก็อยูกับพวกเราหมด เพราะฉะนั้นการพูดการจาอะไรตองระวัง 
ไมระวังไมได  

อยูๆ ทานก็พูดขึ้นมา เออ นี่เวลาผมตายแลวพวกทานทั้งหลายจะไปอาศัยใคร
ละ พึ่งใคร พระเณรทั้งหลายก็นิ่ง แตตอนนัน้เปนตอนที่ทานทราบเรื่องของเราแลว
แหละ คือตอนนั้นเราไมไดนอนทัง้วันทั้งคืน จิตกับธรรมมันหมุนกันตลอดเลย ทาน
ทราบแลววาจะกาวไปแคไหนทานทราบ ภายในจิตภูมิอรรถภูมิธรรมพูดสูกันฟงปบ
เขาใจกันทันที ระยะนั้นเปนระยะที่เราบังคับนอน ไมเชนนั้นมันไมหลับไมนอน คือ
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ธรรมกับจิตกับกิเลสมันฟดกันตลอดเวลา ถาจะปลอยธรรมดาไมนอน เหมือนกับ
นักมวยตอยกันนี้มันจะไปนอนหลับบนเวทีไดอยางไร  

นี่กิเลสกับธรรมเมื่อถึงขั้นเปนอัตโนมัติเปนอยางน้ันละ คือธรรมเปนอัตโนมัติ
ฆากิเลสแบบเดียวกันกับกิเลสเปนอัตโนมัติทําลายจิตใจของสัตวโลก ตาหูจมูกล้ินกาย
สัมผัสสัมพนัธอะไรๆ นี้กิเลสจะออกกอนๆ ออกหนาๆ เปนกิเลสไปกอนทั้งหมด นี่
เปนปรกติของสัตวโลก ทีนี้พอเวลาหมุนเขามาทางดานธรรมะแลว พอถงึขั้นธรรมเปน
อัตโนมัติฆากิเลสก็แบบเดียวกัน คือแย็บออกมานี้ตามแลวฆากิเลส หมุนฆากิเลส
ตลอดเวลา บางคืนนอนไมหลับ นั่นละมันเอากัน คือเปนอัตโนมัตินะ หมนุติ้วๆ ตอง
บังคับ มันไมหลับจะทําอยางไร ก็มนัพุงๆ ดวยสติปญญาฆากิเลส จนกระทั่งกิเลสมุด
มอดไปหมดมันถึงจะอยูได ถากิเลสยังไมมดุมอดอยางไรมันกต็อยกันอยูอยางน้ัน 

ตองไดพกัดวยพุทโธ เราไมไดลืมนะ คือมันหมนุของมันตลอดเวลา เอ จะทํา
อยางไรจะพกัจิตกพ็ักไมได ทําอยางไร ก็เอาพุทโธมา นี่เราไมลืมนะ ใครถือเปนคติได
ไมผิด คอืเราจะยับยั้งเฉยๆ หามไมใหมันออกไปพิจารณาทางดานปญญา สติปญญา
มันจะเปนอันเดียวกัน ถึงขั้นเปนอตัโนมัตินะ มันจะเปนอยางน้ัน ลืมหลับลืมนอนไป
เลยละ ถึงขัน้สติปญญาเฉียบขาดๆ รุนแรงที่จะฟดกับกิเลสใหมวนเสื่อ มันเปนอยางน้ัน
ตลอด 

ทีนี้ทําอยางไรนอนก็นอนไมได มันหมุนกันอยูตลอด ตองเอาพุทโธ เราคิดของ
เราเองนะ ทาํอยางไรมันก็ไมอยู มันหมุนของมันอยูตลอด เอ ทําอยางไรนี่ มันก็จะตาย
แลวนี่ นอนก็ไมหลับนอนกไ็มได สติปญญากบักิเลสมันฟดกันอยูไมถอยนี้ทําอยางไร
นอนก็ไมได แลวทําอยางไร เอาๆ อยางน้ี คิดเปนอุบายของเจาของเอง มนัจะคิดอะไรก็
ตามเอาพุทโธตั้งกึ๊กลงกบัหัวใจ นึกพุทโธๆๆ อยูกับใจ ไมใหออกทางดานสติปญญา
อะไรทั้งหมด นึกพุทโธๆ  

ทีนี้จิตเมื่อเวลามันอยูในจุดเดียวคือพุทโธอยูกับจิต สติอยูกับพุทโธ แลวจิตก็
คอยสงบลงๆ จนรวมแนว ทีนี้เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ งานการที่เหมือนวาฟน
วาไฟเผาไหมกันระหวางกิเลสกับธรรมนี้สงบลงๆ จิตใจนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม
แลวสงบเย็น นั่นละที่นี่เปนโอกาสอันหนึ่งถาเราจะพักนอนก็นอนไดตอนนั้น ถาจะ
ปลอยใหกิเลสกับธรรมฟดกันนี้แลวหักเขามานอนนี้นอนไมไดนะ นี่ถึงขั้นเปนเปนอยาง
นั้น จําทุกคนนักปฏิบัติอยางไรตองรู ธรรมขั้นสูงเปนอยางน้ัน 

เอาพุทโธมาบังคับ บริกรรมพุทโธๆ ไมใหคิด สักเดี๋ยวจิตคอยสงบลง เปนระยะ
สงบลงแลวถาจะพักนอน เอา นอนได พอถอนออกมาถาจะสงบใหเปนสมาธิก็เปนได
ทันที พอถอยออกมาปบนี่ใสเลยพุงๆ เลย มีกําลังวังชาจิตทีไ่ดพกัตัว ถาไมไดพักไมได 



 ๕

สมาธิเปนเรือนพักของจติของสติปญญา เวลาทําหนาที่อยางเผ็ดรอนตองเอาสมาธิคือ
ความสงบใจมาบังคับ เพราะฉะนั้นจึงตองเอาพทุโธมาบังคับใหอยูกับพุทโธ จิตก็สงบ ที
นี้จะหลับก็หลับไดในระยะนั้น ไมหลับจะปลอยใหลงรวมเปนจิตสงบเลยก็ไดในระยะ
นั้น พอถอยจากนั้นแลวก็ออกทางดานสติปญญาพุงๆๆ เลย 

นั่นละธรรมพระพุทธเจาวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบ ขอใหปฏิบัติจะเปนอยาง
นั้นสดๆ รอนๆ ไมผดิ ถาปฏิบัติใหถูกทางตามศาสดาสอนไวแลวจะเปนอยางน้ัน ถา
ปฏิบัติสุมส่ีสุมหามันไมไดหนาไดหลังอะไร เอาละ (ถาหลวงตาละสังขารพวกเราจะ
อาศัยใคร) อาศัยเราเอง ก็เรายังไมตายเขาใจไหม ผูทานตายไปแลวก็ตายไป เรายังไม
ตายเราก็อาศัยสังขารของเรา 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

