เทศนอบรมฆราวาส ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ (๑๙:๐๐ น.)

นิสยั เราชอบพุทโธ
แตกอนวัดโยธานิมิต หนองขอนกวาง กรมทหารอุดรนี่ก็ ทานพระครูทา นเดิน
จงกรมอยูเปนประจํา ทานพระครูปลัดอะไร สมณศักดิ์ทานเราจําไมได แตทา นก็เปนพระ
ครูไปจนกระทัง่ ทานมรณภาพนะ ดูเหมือนไมไดเปนเจาคุณ ทานเดินจงกรมนะ ตอนเชา
ทานออกแตเชา ตี ๔ ทานออกแลวนะ ออกไปเดินจงกรมหนาโบสถ ทานนอนอยูห ลังพระ
ประธานในโบสถ ทานมีเตียงนอนขางหลังพระประธาน ไอเราเปนนาคฝกหัดบวช ยังไมได
บวช นอนอยูท างหนาโบสถ แตอยูใ นโบสถนน่ั แหละ ทานก็ปฏิบัติตามวินัยโดยถูกตอง คือ
พระกับฆราวาสนอนรวมกัน อยูในกุฏิหลังเดียวกัน ที่มุงที่บังอันเดียวกัน ไดเพียง ๓ คืน
เลยนั้นไมได ปรับอาบัติ
ทีนี้เพื่อแกพระวินัยขอนี้อีกก็คือวา พอถึงคืนที่ ๓ นัน้ ทานออกไปเสีย เชนไปเดิน
จงกรมขางนอก ไปสวางอยูขางนอกเสีย ไมไดสวางดวยกันกับฆราวาสทีน่ อนรวมกัน นั่นก็
เรียกวา ไมเปนอาบัติ นอนได ๒ คืน คืนที่ ๓ ทานลุกแตเชา ไมใหสวางไปดวยกัน ลุกออก
ไปเดินจงกรมเสีย วันหลังก็ตั้งไดอีก ๑ คืน ๒ คืนไปอีก พอถึงนั้นก็หลีกอยางนั้น นอนได
ตลอดไปตามพระวินัย นี่ทานก็ทําอยางนั้น เราก็สงั เกตทานอยู ทานเดินจงกรมแตเชา ตั้ง
แตตี ๔ พอสวางแลวทานก็เขามาในโบสถ ไหวพระกอนไปบิณฑบาต
วัดโยธานิมิตนี้กอนบิณฑบาตไหวพระเสียกอน พอสวางแลวก็ไหวพระ ไหวพระ
เสร็จเรียบรอยแลวก็ถงึ เวลาออกบิณฑบาต อยางนีเ้ ปนประจํา แตทุกวันจะเปลี่ยนแปลงยัง
ไงเราไมทราบ แตสมัยทีเ่ ราอยูเ ปนอยางนัน้ ทานเดินจงกรมเปนประจําตอนเชา กลางคืน
ถาวันไหน ทานไมเหน็ดเหนือ่ ยมาก มีเวลาทานก็ออกเดินเหมือนกัน ไมใชจะรอเดินแต
ตอนเชาอยางเดียว กลางคืนทานก็เดิน แตไมเหมือนตอนเชา รูส กึ จะแทบทุกเชานะ เพราะ
ฉะนัน้ เรือ่ งหักราตรี หักเวลานีจ้ งึ ไมมปี ญ
 หาสําหรับทาน ทานออกกอน ไปสวางอยูขางนอก
นีเ้ สีย ไมถึง ๓ คืนอะไรเลย
นีแ่ หละทีเ่ ราเวลาบวชแลวเราก็สนใจ เราเปนนาคเราก็สงั เกตตลอดทานเดินจงกรม
ยังไง ๆ เราเปนฆราวาสก็มผี สู อนอยู ก็ทา นนีแ่ หละ ทานไปบานตาด เปนวัดอยูที่นั่น เวลา
ทานไปทานสอนเรือ่ งภาวนา เราก็พอจําไดบา ง ทีนเ้ี วลามาเปนนาคจะบวชนัน้ ก็คอยสังเกต
ดูทา นตลอดเวลา พอบวชแลว เราก็เดินจงกรมเหมือนกัน ภาวนาเหมือนกัน เวลาเขาไปหา
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ทานไปศึกษาไตถามกับทานเรื่องภาวนา จะใหภาวนายังไงกระผมอยากภาวนา อยากเดิน
จงกรม จะเอาคําไหนเปนคําภาวนา ทานวาอยางงัน้ นะ ทานก็บอกวา เออ เอาพุทโธนะ เรา
ก็เอาพุทโธ แนะ ทานวาอยางงี้
เราก็จบั เอาพุทโธ ติดตั้งแตนั้นมาจนกระทั่งมาถึงปจจุบัน นิสยั เราเลยติดกับพุทโธ
พอพูดพุทโธนี้โลงในหัวใจ อยางอื่นถึงจะเปนภาษาธรรมดวยกันก็ตาม แตกเ็ ขากับจริต
นิสัยของรายใดที่จะชอบธรรมบทใด จึงตองนําธรรมบทนัน้ มาบริกรรมใหเหมาะกับจริต
นิสัยของตัวเองแลวมันก็โลงไปเลย เราถึงไดมาภาวนา ทานสอนอยางงั้น จําไดนะ ใหเอา
พุทโธนะ เราก็เอาพุทโธแหละ เราก็เลยภาวนาพุทโธเรือ่ ย
ทานพระครูทา นมีเดินจงกรม ภาวนาตลอด สวดมนตเกง สวนมากพระปริยัติไม
คอยเห็นเดินจงกรมกันนะ ไมเห็น เราเรียนหนังสืออยู เพราะเรามันไปทุกแหงทุกหน การ
ศึกษาเลาเรียนก็กวางขวาง ไปทุกแหงทุกหน ไมคอยเห็นพระปริยัติเดินจงกรมนะ เพราะ
ฉะนัน้ เวลาเรามีความสนใจทางจิตตภาวนา เราจึงตองทําแบบลับ ๆ เอา ก็ไปโดนเสียกอน
นัน้ แหละ เหตุที่จะมาใชปญญาใหมนะ ก็ทําตามนิสัยของตน เวลาหยุดเรียนหนังสือแลวนี้
ลงเดินจงกรมตอนเงียบ ๆ อยางอยูวัดโยธาฯ นี้ พอหยุดเรียนหนังสือก็ลงเดินจงกรม ใช
เวลาภาวนา ๑ ชั่วโมง ทั้งเดินจงกรม ทั้งนั่งสมาธิ รวมไมใหตาํ่ กวา ๑ ชั่วโมง เปนอยางนัน้
เปนประจํา
ทีนเ้ี วลาไปเรียนหนังสือในทีต่ า ง ๆ อยากเดินจงกรมก็ไปเดินซิ ก็ไปเจอพวกลิงคาง
อยางเดียวกันนัน่ แหละ พอเงียบ ๆ เราก็ไปเดินจงกรมของเรา เพื่อนฝูงพวกลิงดวยกันมา
เห็น “นี่เดินอะไร” ไอเราก็เซอซาตอนนั้นยังไมรู ยังไมถูกหมัด มันไมไดระวัง เราก็บอกวา
“เดินจงกรม” เราก็วา งัน้ แหละ “โฮ จะไปสวรรค นิพพาน เดีย๋ วนีเ้ หรอ” ไปแลวนะ มัน
เปนอยางนั้นนะพวกลิง จะไปปรับโทษปรับกรรมอะไรกับมันไมได มันแขนซายแขนขวา
เหมือนตอยกันนี่ ไมทราบใครเจ็บใครไมเจ็บเพราะแขนซายแขนขวา จะไปถือสีถือสายังไง
โฮ “จะไปสวรรคนพิ พานเดีย๋ วนีเ้ หรอ รอกันเสียกอนนะ ใหเรียนจบเสียกอน คอยไปดวย
กัน” กูตายแลว เสียทาแลว
คราวหลังแกใหม ทีนแ้ี กนะ ดู ดึก ๆ นัน่ แหละเราถึงจะลงเดิน กลางวันไมเดิน
เพราะเรียนหนังสือ พอดึก ๆ เงียบหมดแลว ก็ดอมลงไปเดิน เวลามีใคร พวกเพื่อนพวก
ฝูงเดินผานมา “ทําอะไรวะ” “ออ เปลีย่ นบรรยากาศละซิ” แกแลวนะนัน่ นะ “มันเหน็ด
เหนือ่ ย นัง่ เรียนหนังสือนานก็เดินเปลีย่ นบรรยากาศ” ทีนี้ก็ไมมีใครวา เราแกถกู นีน่ ะ
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เปลีย่ นบรรยากาศบางซี จากนั้นมาก็ตองหาวิธีอยางนี้ เราไมเคยพูดใหใครฟงเลยนะ วาเรา
สนใจภาวนา และเราเดินจงกรม ตั้งแตเรียนจนกระทั่งออกปฏิบัติ หากทําอยูเ ปนประจํา
เพราะเมื่อมันยังไมเขาแกปกันแลวจะพูดไดยังไงใชไหม
ก็จะชวนไปสวรรค
นิพพานเดีย๋ วนัน้ เราไมไดภาวนาเขาก็จะชวนไปเดีย๋ วนัน้ ใหเรียนจบเสียกอนไปดวยกัน นา
โมโหนะ อยากวาอะไรมันก็ไมไดเรื่อง นี่ซิมันถึงไดมาพลิกใหม เรียนหนังสืออยูก ท็ าํ อยาง
นัน้ แหละ ไมเคยละ หากไมเคยพูดใหใครฟง ภาวนาไมพดู เลย เดินจงกรมไมเคยพูดเลย
เหมือนไมเคยปฏิบัติ เพราะไมเขาแกปกันจะพูดหาอะไร อันใดที่เขาแกปคือการศึกษาเลา
เรียนก็พูดกันไปตามนั้นเสีย สวนทางดานปฏิบตั ไิ มพดู เลยแหละ ปดอยางมิดตัวเลย ไมมี
ใครรูน ะวาเราภาวนา จิตของเราเปนยังไงๆ ไมมใี ครรู เพราะไมพูดใหฟง
ตอนออกปฏิบัติละที่นี่ ถึงไดทําอยางเปดเผย เพราะพระทานก็ทําของทานอยูแลว
เดินจงกรม นัง่ สมาธิภาวนา ถือเปนงานประจําตัวสําหรับพระกรรมฐานเรา ไปที่ไหนทานก็
ทําอยางนั้น มันก็ออกหนาออกตาเปนงานธรรมดา ๆ ได ไมมีอะไรที่จะระมัดระวัง เวลา
ออกกรรมฐานแลวถึงไดออกอยางเปดเผยเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง ตัง้ แตเรียนหนังสือนี้
เก็บอยางงั้น ไมใหใครทราบเลย เราเคยพูดแลวใหบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายฟง จิตของเราได
ความอัศจรรยถงึ ๓ หน จิตรวม ในเวลาเรียนหนังสืออยู ๗ ป เราภาวนาไมหยุด แตมัน
รวมไดเพียง ๓ หนเทานัน้ ไมเลย ๓ หน จึงจําไดทุกหนเลย
โฮ เวลามันรวมมันอัศจรรยจริงๆ นะ แหม จิตใจมันวาวุนขุนมัวอยูกับอะไร มัน
เปนนิสัยของมัน คิดอะไร ๆ แลวเวลาเราภาวนา ภาวนาก็เอาพุทโธทีท่ า นพระครูสอนนัน่
แหละ นัง่ ภาวนาพุทโธ ๆ นีเ่ อาเฉพาะวันเปนนะ ทีม่ นั ไมเปนกีว่ นั ก็ไมสนใจกับหัวมันแหละ
เอาวันทีม่ นั เปน ก็นั่งธรรมดา ภาวนาพุทโธ ๆ ๆ ตั้งสติไวดีกับพุทโธ ๆ บทเวลามันจะเปน
มีแปลก ๆ อยูนะ พอกําหนดพุทโธ ๆ สติตั้งไวกับคําบริกรรมพุทโธ ๆ ถี่ยิบ ไมใหมันคิด
ออกนอกลูนอกทางอะไร ใหสติควบคุมคําบริกรรมไว ทีนเ้ี วลาเราพุทโธ ๆ ถี่ยิบเขาไป มัน
มีลักษณะ
คือจิตใจของเราที่มันคิดอยูกวางขวางตามนิสัยของมันนั่นนะ เทียบกับเหมือนเรา
ตากแหไว ทีนี้พอเราพุทโธ ๆ ถี่ยิบเขาไป มันเหมือนกับดึงจอมแหเขามา ทางนูนก็หดเขา
มา รอบตัวของแหมันหดเขามา ๆ รอบกระแสของจิตมันก็หดเขามาพรอมๆ กัน มันเกิด
ความสนใจเขาเปนแปลก ๆ แลวก็ขยับเรือ่ ยละซิ สติถี่ยิบ ๆ หดเขามา ๆ เขามาถึงตัวนี่ซิ
พอเขามาถึงตัว กึ๊กเทานั้น ขาดไปหมดเลย ไมมีอะไรเหลือเลยโลกธาตุ เราก็พง่ึ เปนหน
เดียว มันถึงไดตื่นเตนเอานักหนา ตืน่ เตนนะ ความตื่นเตนมันกวนเราใหจิตถอนออกมา
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เสีย เพราะมันไมเคยเห็นเคยเปน มันรวมกึก๊ เขามานี้ เหมือนแมนาํ้ มหาสมุทรนัน้ มันมี
เกาะเดียวทีเ่ ราอยูน น้ั ดอนเดียวนัน้ นอกนัน้ มันเวิง้ วางไปหมดเลย ที่อยูที่นี่ โอย ตืน่ เตนนะ
พูดไมถูก กับความอัศจรรย โอโฮ ทําไมเปนอยางนี้ ๆ ก็เราไมเคยเปน ตั้งแตเกิดมามันพึ่ง
เปนวันนัน้ โอโฮ ทําไมเปนอยางนี้ ๆ
จิตสงบแนวลงไปนีม้ นั ขาดหมดเลย มันไมเหมือนสมาธิธรรมดา มันเปนสมาธิอะไร
ก็ไมรู หลังจากนัน้ มาแลวเราปฏิบตั เิ รือ่ งสมาธิภาวนา แตมนั ไมเปนอยางนัน้ นะ มันเหมือน
กับวาเปนเครือ่ งบันดลบันดาลใหเราตืน่ เตนอยางฝงใจก็ไดนะ จากนัน้ มาขยับใหญเลย วัน
นัน้ ทัง้ วันนะ จิตมันอยูก บั ผลของการภาวนาทีเ่ ปนในคืนนัน้ แตผา นมาแลว สวนจิตนีม้ นั
เปนอารมณมนั ไมผา นนะ มันยินดีปลื้มปติอยูนั้น วันนีจ้ ะเอาใหญ วันหลังก็เอาใหญ เอา
ใหญเทาไรมันก็ไมไดเรื่องๆ ทําเทาไรก็ไมไดเรื่อง
ทีนี้ก็คอยทอดธุระ โอย ชางหัวมันเถอะ ทําไปธรรมดา คือตอนนั้นจิตของเรา พุทโธ
นีจ้ ริง แตมันมีอันหนึ่งที่ไปหมายในสิ่งที่เกิดมาแลว ผานมาแลว มันไปเปนอารมณอยูขาง
นอก มันก็ไมเขาละซี เปนอารมณอดีต ไปยึดอารมณอดีตเสีย มันไมเปนปจจุบัน มันก็ไม
เขา ทําไป ๆ มันก็ไมได พอไมไดทีนี้ก็ทอดธุระ ไมไดชางหัวมันเถอะ แตการภาวนา ภาวนา
ไป ไมจดจอกับผลที่เคยไดอยางนั้นอยางนี้นะ ปลอยไปเลย ทําไปธรรมดา ๆ เอาอีกแลว
เปนขึน้ มาอีกแลวแบบเกา อัศจรรยเกินคาด วันหลังก็เปนบาเขาไปอีกแหละ มันก็ไมได
เรือ่ งเหมือนเกานัน้ แหละ เปนอยางงัน้ นะ เปนสองครั้งแลว นาน ๆ เปน
จนกระทั่งเราจืดไปหมดแลวเรื่องสัญญาอารมณอันเกา เหมือนหนึง่ วาไมมเี หลือเลย
มีเหลือแตปจ จุบนั ประหนึง่ วาหาใหม ไมสนใจ เหมือนไมเคยรูเ คยเห็น เอาอีก ลงผึงอีก
โอโฮ อัศจรรยอีกละ โห ธรรมเลิศเลอ จิตของเราทําไมจึงเปนอยางงี้ แตเกิดมาไมเคยเห็น
ความเลิศเลอ ความอัศจรรยของจิต ทําไมเปนอยางนี้ คือมันขาดหมดเลยในแดนสมมุติทั้ง
หมด ประหนึง่ วาเปนอรหันตนอ ย ๆ ขึ้นมาองคหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่เจาของก็ไมไดสําคัญนะวา
เปนอรหันต แตมันตื่นเตนกับที่มันแสดงอะไร เอาอีก ครัง้ ทีส่ าม นีก่ ห็ ลายป เปนป ๆ
แหละมันถึงเปนใหทหี นึง่ เปนอีก เปนก็อศั จรรยแบบเดียวกัน
นีแ่ หละทีเ่ ราไมเคยรูเ คยเห็น มันเปนกับใครก็ตามเถอะนะ ไมตองบอก สัญญา
อารมณของจิต มันจะผูกพันทัง้ วันนะ ทํางานทําการอะไร จิตมันจะผูกพันอยูก บั อารมณ
ที่เคยไดมาแลว เราเรียนหนังสือนีม้ นั ก็ไปผูกพันนัน้ เชนใครทํางานการอะไรก็ตามมัน
จะไปผูกพันอยูตรงนั้น แตมันหมายมั่นปนมือเอาไวนะวา ทําไมไดชางมันเถอะ เวลาออกนี้
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จะเอาใหได เปนอื่นไปไมได มันมัน่ ใจไวเลย เพราะฉะนัน้ เวลาออกมันถึงเอาใหญเลยจริงๆ
มันก็ไมพนนะละ จิตที่มันเปนอยางงั้น
ทีนี้มันยิ่งละเอียดเขาไป แปลกประหลาดเขาไป เมื่อทําเขาไปเทาไร ๆ พูดไมถูกนะ
เปนในหัวใจนี้ เปนไดอยางชัดเจน ไมสงสัยอะไรเลยแหละ แตที่จะพูดใหใครฟง มันพูดไม
ถูก อันนี้แหละเปนเครื่องดูดดื่มจิตใจใหมีแกใจที่จะบําเพ็ญหนักเขา ๆ อันนีแ้ หละเปนเชือ้
สําคัญ โห มันทําใหเกิดความเชือ่ ความเลือ่ มใสในอรรถในธรรมทัง้ หลายจากทีเ่ รารูเ ราเห็น
เพียงขณะเดียวเทานัน้ แหละ แลวไมลมื เสียดวยนะ ถึงไมเปนอีกก็ไมลืม ความเชือ่ แนวา จิต
เปนอยางงั้น มันเชือ่ แน ฝงลึกมาก เวลาออกถึงไดเอากันใหญ
ออกปฏิบัติจริง ๆ เราไมเหมือนใคร นิสยั เรามันเปนคนนิสยั อยางนี้ มันจริงจังทุก
อยาง ถาลงวาเอาอะไรแลวเปนขาดไปเลย เปนอยางนัน้ เหลาะแหละไมเปน ถาลงไดจริง
แลวเหลาะแหละไมเปน นอกจากตัง้ ใจเหลาะแหละ เชนพูดเลนอยางนี้จริงไมมี เวลาเลนมี
แตเลน เหลาะแหละ ๆ ไปเรื่อย หาความจริงไมมี พลิกปบทีนี้จริงแลว ทีนี้ความเลนไมมี
เลย แนะเปนอยางนัน้ พลิกยังไงมันก็ได ทีนี้เวลาออกปฏิบัติมันก็เปนละซิ หนักตลอดเวลา
ทั้งวันทั้งคืนไมเคยละ ก็เวลาเรียนหนังสือก็เรียนทัง้ วันทัง้ คืน ทีนี้เวลาจะออกปฏิบัติแก
กิเลสก็ตองแกทั้งวันทั้งคืน เพราะตองการความพนทุกขโดยถายเดียวเทานั้น
มันจึงหนักมากนะ จิตใจหมุนอยูในความพนทุกข หมุนอยูใ นความจะใหเปนพระ
อรหันต วางัน้ เลยนะ มันหมุนอยูน น้ั นะ ไมไปไหน หมุนอยูนั้น รุนแรงมากทีเดียว เพราะ
ฉะนั้นมันถึงลากความทุกขความลําบากของเราไปตาม ๆ กัน โดยไมไดคิดวามันทุกขยาก
ลําบากเลย เหมือนนักมวยเขาตอยกัน เวลาตอยกันนีซ้ ดั กันเต็มเหนีย่ วเลย ใครเปนใคร
ตายไมสนใจกัน อันนีเ้ วลามันฟดกับกิเลสก็แบบเดียวกัน มันไมพนนะ นีล่ ะความสัตย
ความจริงทีเ่ ราทํา ธรรมะใหประโยชนแกเราอยางนี้
กิเลสมันรุนแรง จะทําคุณงามความดีจะภาวนานี้ มันทําใหยอหยอนออนกําลัง ถา
ตั้งใจตั้งสติสตังกิเลสมันลากไปเสียๆ เราก็ออนตอมันๆ สุดทายกําลังของเราไมมีแลวก็ขี้
เกียจ นัน่ มันตองมีเวลาฟดเหวี่ยงกัน เวลามันดีดมันดิน้ มันเกงนัก เอา มึงเกงกูเกง นัน่
ซัดกันเลย มันก็ไดเหตุไดผล นีแ่ หละมันคอยเปนไปอยางนีเ้ รือ่ ยมาๆ จึงวาความเอาจริง
เอาจังเปนผลมากนะ พิจารณายอนหลังหาทีต่ าํ หนิเจาของไมไดเลย ฟงซินะ เปนยังไงถึงหา
ที่ตําหนิไมได คือความเพียรมันผาดโผนเอามากมาตลอดไมเคยออนขอเลย
จะไดคิดยอนหลังไปหาความเพียรของเรา
ตอนนั้นความเพียรออนแอทอแท
เหมือนกับวาจะถอยหนาถอยหลัง มันไมมีเลย มีแตหมุนติ้ว ๆ มันถึงนากลัวนะ ความ
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เพียรของเราพิจารณายอนหลัง อูย นากลัวแลวขยะๆ อยางงั้นมันก็ทําได ๆ แนะ คืออยาง
ปจจุบันนี้มันทําไมได ตายเลยทําแบบนัน้ ปจจุบนั นีม้ นั ก็แกเขามาแลว แลวก็ไมทราบจะสู
กับอะไรอีก ก็วางั้นพูดงาย ๆ ตอนนัน้ ขาศึกประจันหนาอยูน ้ี มันจะถอยไดยังไง มันก็ฟด
กันเต็มเหนีย่ ว เปนตายก็ไมคํานึง เพราะฉะนัน้ มันจึงไมรจู กั หนักจักเบา ผาดโผนจริง ๆ ถึง
คราวผาดโผนจิตนี่ เอา เปนก็เปน ตายก็ตายซัดกันเลย เวลาไดผลขึน้ มา มันไดจากความ
เด็ดความเดีย่ ว ความจริงจังทั้งนั้น มันไมไดดวยความออนแอเหลวไหลนะ เพราะกิเลสมัน
หนาแนน ตองเอากันอยางหนัก เมือ่ หนักเขาไปกิเลสคอยเบาลง ผลของธรรมก็สงบ แสดง
ขึน้ ภายในจิตใจ
นีแ่ หละระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันบนหัวใจ เหมือนนักมวยตอสูกันบนเวที เวที
คือหัวใจ ซัดกันอยูนั้น เมื่อตางฝายตางไมถอย เอาแพคราวหนึง่ เอาใหชนะคราวหนึง่ จน
ได มันหากมีอยูนั้นที่จะฟดจะเหวี่ยงใหไดอยางใจ เอาไปเอามามันก็ได พูดถึงวา ความ
สบายนีม้ ี ตอนจิตเปนสมาธิ ยอมรับวาสบาย แตจะวาสบายดวยความเฉื่อยชามันก็ไมมีอีก
แหละ ความสบายมันก็ตดิ ใจอยูก บั สมาธิเสีย เพลินอยูกับนั้น สบายอยูก บั นัน้ ความเพียรก็
หนุนสมาธิ มีแตจะใหแนนหนามั่นคงยิ่งขึ้น มันก็ไมยิ่ง มันก็เทาเดิม น้าํ เต็มแกว คือสมาธิ
เต็มภูมิเหมือนกับน้ําเต็มแกว จะทําอะไรมันก็เลยนั้นไมได แตจิตก็เพลินอยูกับสมาธิอัน
นัน้ จะวามันนอนใจ เฉื่อยชามันก็ไมเฉื่อยชา
คําวานอนใจนัน้ มันก็มีความมุงอันหนึ่งวา สมาธินจ้ี ะเปนนิพพาน จิตดวงนี้ดวงที่
เดน ๆ นี่ละจะเปนนิพพาน มันก็หมุนอยูนี้ ไมมีวันมีคืนอีกเหมือนกัน หมุน จนกวาปญญา
ออก ถาไมอยางงั้นติด ตรงนี้จะถือวาเปนความสะดวกสบายก็ได อยูด ว ยความรืน่ เริงกับจิต
ที่เปนสมาธิ อยูที่ไหนอยูไดคนเดียว ไดทั้งนั้น คือมันไมมีอะไรเกี่ยวของ เหลือตัง้ แตความรู
ทีเ่ ปนสมาธิสงางามอยูภ ายในหัวอก อยูไหนมันพออยูในนี้ มันไมไดสนใจกับอะไร ๆ มัน
สงางาม นัง่ ทีไ่ หนก็สบาย ยืน เดิน นัง่ นอน สบายตลอด ไมมีอะไรกวนใจ
ความคิดปรุงเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ ซึ่งเปนเรื่องของกิเลสฉุดลากไปแตกอน มันไมมี
เพราะอํานาจของสมาธิกดหัวมันลง ความคิดปรุงแตงตาง ๆ จึงไมมี มีแตความสงบแนว ที
นี้เวลามันแย็บคิดออกไปนิดหนอย รําคาญ นัน่ เห็นไหม แตกอนมันไมไดคิดไมไดมัน
รําคาญ ตองใหคิดใหวิ่งถึงไมรําคาญ ทีนี้กลับมาจิตมีสมาธิเปนฐานที่อยู มีแตความสงบ
แนวแลวทีนม้ี นั จะยิบแย็บออกไปนิดหนึง่ รําคาญ ไมอยากคิด อยูอยางนี้ดี นี่ขั้นสมาธิ
เพราะฉะนั้นผูที่มีสมาธิแลว ถาไมมีผูแนะทางดานปญญาติดได เรามันติดมาแลว เพลินอยู
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ในนัน้ จะวาเฉือ่ ยชาในความเพียรก็ไมมี มันหากเพลินอยูในขั้นภูมิของตัวเอง เพียรก็เพียร
อยูใ นนัน้ แหละ เพลินอยูใ นนัน้ จนกระทั่งกาวออกทางดานปญญา
เมื่อสมาธิเต็มภูมิ จิตมันอิ่มอารมณ จะคิดถึงเรื่องรูป เรือ่ งเสียง เรื่องกลิ่น เรือ่ งรส
อะไร เหมือนแตกอ นทีม่ นั เปนบากับเรือ่ งคิดในสิง่ เหลานีน้ น้ั มันหมด นีเ่ รียกวา จิตอิ่ม
อารมณ มันไมอยากคิด อยูแตความสงบ เอาความสงบนี้แหละออกทางดานปญญา ใหมัน
คิดทางดานปญญา ทีนี้เมื่อจิตมีความสงบ ความอิม่ ตัวในอารมณแลว มันก็ไมสายแสไป
ไหน จะใหทํางานอะไรมันก็ทําละซิ คิดเรื่องปญญา พิจารณา อนิจจฺ ํ ทุกขฺ ํ อนตฺตา ความ
แตกความสลายในธาตุในขันธ อสุภะอสุภัง มันพิจารณา มันก็เพลินในนี้ มันไมออก เพราะ
มันไมหวิ โหยในอารมณตา ง ๆ มันก็ทาํ งานให
จากนั้นก็เบิกกวางออก ๆ ทีนค้ี วามรูท างดานปญญากับความรูท างดานสมาธิน้ี
แหม ไปเปนคนละโลกนะ แตกอ นเราก็เพลินจนเปนบา วางั้นเถอะนะ วาแปลกประหลาด
วาอัศจรรย อิ่มเอิบอยูอยางงั้นทั้งวัน แตพอกาวออกทางดานปญญาแลว เบิกกวางออก ๆ
ความรู ความเห็น ความเปนตาง ๆ ของจิตขั้นปญญาละเอียดเขาไป ๆ ทีนม้ี นั ก็มาตําหนิ
สมาธิ โอย สมาธินม่ี นั นอนตายเฉย ๆ แกกิเลสตัวเดียวก็ไมได ปญญาตางหากแกกิเลส นัน่
เห็นไหมทีน่ ่ี กาวแลวนะทีน่ ่ี พอออกทางดานปญญา ไมมีวันมีคืน หมุนติ้ว ๆ เลย
การปฏิบตั ใิ หมนั เห็นชัด ๆ อยางงั้นซิ มางมเงาเกาหมัด สอนคนอืน่ ดวยความหลับ
ตา ใครจะฟงไดวะ ตองสอนดวยการปฏิบัติตัวมาแลว พระพุทธเจาปฏิบัติมาแลวจึงมาสอน
โลก สาวกทัง้ หลายรูแ ลว ปฏิบตั มิ าเรียบรอยแลว รูเ ห็นชัดเจนแลวมาสอนโลก ทานจึงไม
ผิด ครูบาอาจารยทง้ั หลายทีท่ า นสอนโลก ทานก็รู เขาใจมาเรียบรอยแลว ทานจึงสอนไม
ผิด ไอเราไมรู โดดนูนโดดนี้ อวดรูอ วดฉลาด เหยียบหัวพระพุทธเจาไปอยางนัน้ สอนคน
ใหเขาไดมรรค ไดผลสด ๆ รอน ๆ คนตาบอดมันไมเคยนั่งสมาธิ ไมเคยภาวนา จิตไมเคย
สงบ จิตไมเคยเปนสมาธิ จิตไมเคยเปนปญญา
การพูดออกคําไหนมันจึงขัดตอทั้งสมาธิ ทั้งปญญา ขัดไปตลอดเวลา นี่จิตไมเปน
พูดใหผูที่ทรงศีล ทรงปญญา วิชชาวิมุตติฟง ฟงไมไดนะ เพราะทานผานมาดวยเหตุดว ย
ผลทุกอยางเรียบรอย ไอเราไมรูอะไร โออวดตัววาเกงวากลาสามารถ แลวไปพูดอวดเฉย ๆ
อวดหลับตาอวดมันก็รู จะวาไง ถาพูดตามแถวแนวเดียว ไมคานกัน ผูปฏิบัติดวยกันจะไม
คานกันเลย เพราะแถวของจิต มคฺโค ๆ แปลวาทางเดินของจิต ก็เหมือนทางเดินเทาเรานี่
เราเดินไปดวยเทา ดวยรถยนต รถไฟเราก็ไมสงสัย ทางสายไหนไปไหน ๆ
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ทางเดินของจิตที่ไปตอมรรค ผล นิพพาน กวางแคบสะดวกขนาดไหนตามภูมจิ ริต
นิสัยของตัวเอง มันจะรูใ นตัวเอง เปดเผยในตัวเอง นัน่ ทีนเ้ี วลาผูไ มเคยปฏิบตั ิ ไมเคยรู
เคยเห็นในธรรมเหลานีแ้ ลว แตอยากรูอยากอวดฉลาด แลวมาพูดเหยียบธรรมเหลานีไ้ ป
มันฟงไมไดนะ นอกจากวา อยามาอวดพอมึง วางั้นถนัดดี เขาใจไหม นอกจากจะพูดวา มึง
อยามาอวดพอมึงนะ พอมึงยังไมตาย มึงอยามาอวด อยากวาอยางนัน้ นะ แย็บมามันรูแ ลว
นี่ ภูมิของคนภูมิใดขั้นใด พูดออกมาดวยความรูจริงเห็นจริงมากนอยมันจะยอมรับกันทันที
ตั้งแตสมาธิขึ้นมา พูดขึน้ มาดวยความดนเดาเกาหมัด แย็บออกมามันรูทันที ขวางธรรม ๆ
ปดธรรมดวย เหยียบธรรมดวยไปในตัว ทําลายธรรมดวยไปในตัว เมือ่ เปนอยางนัน้ แลวจะ
ไมทําลายจิตใจของผูฟงไดยังไง ตองทําลายรอยทั้งรอยเปอรเซ็นตไปเลย
นีเ่ ราพูดถึงเรือ่ งการภาวนา อะไรจะแมนยํายิง่ กวาหัวใจทีส่ มั ผัสสัมพันธกบั ธรรม
มคฺโค ๆ คือทางเดินของจิต กิเลสอยูที่ไหนก็เห็นหมด อะไรๆ ทีเ่ ปนทางผานมันเห็น
หมดๆ นั่นละพระพุทธเจาจึงสอนโลกอยางสงางาม จนกระทั่งมาทุกวันนี้ เวลานีก้ าํ ลังกิเลส
ปนตัวมูตรตัวคูถขึ้นมาเหยียบธรรมพระพุทธเจา ยกตนเปนทองทั้งแทงขึ้นมาเหยียบธรรม
พระพุทธเจา ซึ่งเปนทองทั้งแทงใหจมลงในมูตรในคูถ เวลานีก้ าํ ลังเหยียบอยูท กุ แหงทุกหน
เพราะมันไมรู ไมเห็น ไมเปน แตอยากอวดรูอ วดฉลาดอยากเปนครูเปนอาจารยเขาละซิ ให
เขานับลือถือหนาก็พอ ตัวเองไมรู นับอะไรก็นับไปซิ เกิดประโยชนอะไร ถามันรูจ ริงแลว
ใครนับไมนบั มันไมเคยสนใจ ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรมที่อยูในใจเจาของ คําชมเชยคํา
สรรเสริญนัน้ เปนเพียงลมปาก มันมีน้ําหนักอะไรยิ่งกวาธรรมอันนี้ที่เทิดเจาของอยูเปน
ความอัศจรรยตลอดเวลานีล้ ะ อันนี้มันเทิดที่สุด อยูที่ไหนพอตลอด ประสาคําสรรเสริญ
โอย ดีนะ ๆ เทานัน้ เปนบาไปแลว ยังไงกัน
นี่ละที่สอนพี่นองทั้งหลาย เราไมไดมาสอนเลน ๆ นะ วางีเ้ ลย เด็ดเสียดวยนะ ไม
สงสัยเลยนะหัวใจนี่ ทั้ง ๆ ที่แตกอนมันก็ไมรู แตเวลามันเปนขึน้ มาแลวจะใหวา ไง เหมือน
เราหลับตานีม้ นั ไมเห็น ยังไงมันก็ไมเห็น พอลืมตามานี้ปดมันไดยังไง มันเห็นอยูน ่ี พอ
เวลามันรูม นั ก็เปนอยางงัน้ เหมือนคนลืมตา ไมไดเชื่อใครเลยละ เชื่อตากับวัตถุที่สัมผัสกับ
ตานีเ้ ทานัน้ นัน่ ยันกันเลย พระพุทธเจาทรงหยั่งทราบอะไรเปนอยางนั้น สนฺทฏิ ฐ โิ ก หยัง่
ทราบไปหมดเลย ประจักษในตัวเอง ๆ เอาละวันนีเ้ พียงเทานัน้
www.Luangta.com

