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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

บอกจุดสําคัญให 
กอนจังหัน 

พระเทาไรวันนี้ (๒๘ ครับผม) ก็อยูในเกณฑนี้ นอกนั้นอยูขางในเยอะไมฉัน วัน
หนึ่งๆ พระทานมาฉันไมไดครบนะ อยูขางในเยอะ ทานไมฉันทานภาวนา พวกเราอิ่ม
ทองแลวภาวนาในหมอน พวกทองแหงภาวนาฆากิเลส ไมไดมาหมดนะวันหนึ่งๆ ขาด
ไมนอยพระในวัดนี้ ดูเอาซิการฝกทรมาน คือสูกิเลสซัดกับกิเลส อดอาหารนี่ก็เพื่อฆา
กิเลสตัวมันดีดดิ้นอยูภายในจิตใจ พออาหารมีมากขึ้นๆ สติก็ไมดี ผิดๆ พลาดๆ 
ปญญายิ่งแลว ถาสติตั้งเปนพื้นฐานไมไดแลวปญญาก็ไมมทีางออก กอนอื่นตองสติเปน
พื้นฐานกอน สติเปนพื้นฐาน กิเลสมันจะหนาแนนมายิ่งกวาภูเขาทั้งลูกก็พงั สูสติไมได 
ขอใหมีสติใหด ี

สติไมดีนี้เพราะอะไรอีก นั่นตนเหตุมีนะ สําคัญอยูที่อาหาร ถาเราฉันอิ่มๆ สตินี่
ลมเหลวๆ พอผอนลงๆ สติคอยตั้งขึ้นๆ อด นั่นเห็นไหมละ ตองดัดกนัหลายแงหลาย
กระทง พออดแลวสติตั้งขึ้นๆ ไดเร่ือยๆ ทีนี้คนไมไดกินมนัก็จะตายใชไหม ก็ตองอด
บางอิ่มบาง อยางน้ีละสูกัน ที่พดูมาเหลานี้เราผานมาหมดแลว เพราะฉะน้ันการสอน
โลกเราจึงแนใจทุกอยางวาไมผิด ไมวาธรรมขั้นใดๆ ถึงนิพพาน วางั้นเลย เต็มอยูใน
หัวใจนี้หมดแลว 

การสอนนี้ดวยการผานมาของเราหมด ผิดถูกประการใดบวกลบคูณหารๆ ผิดก็
เปนครู ถูกก็เปนครู มาทั้งสองๆ จนกระทั่งไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูเพื่อน จงึ
สอนดวยความแมนยํา เหตุก็ดําเนินมาแลวถูกตองแมนยํา ผลไดเปนยังไงๆ เหตุไมดี
ผลไมดี เหตุผิดผลผิด เปนอยางน้ันนะ กิเลสน้ีเปนของงายเมื่อไร โลกใครเห็นใคร
ทราบวากิเลสคืออะไร ทัง้ๆ ที่มนัเตม็อยูในหัวใจทุกคนๆ กิเลส ธรรมเปนยังไงกไ็มรูอีก 
เปนยังไง แบกกิเลสละแบกมาก กิเลสมันสรางทุกขก็แบกทุกขละที่นี่ ธรรมไมมกี็ไมได
เสวยธรรม 

เราเปนลูกชาวพุทธใหพากันตื่นเนื้อตื่นตัวนะพี่นองทัง้หลาย ศาสดาองคเอกนี้
ลํ้าเลิศมาในสามแดนโลกธาตุ ไมมอีนัใดเสมอเหมือนพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ 
พระพุทธเจาศาสดาองคเอกคนพบธรรมที่เลิศเลอออกมา ประทานพระโอวาทแก
บรรดาสัตวทั้งหลาย มพีระสงฆสาวก เปนตน ไดรับการอบรมจากพระพุทธเจาแลว
สําเร็จๆ ออกมา องคนี้สําเร็จโสดา องคนั้นสําเร็จพระสกิทาคา องคนั้นสําเร็จพระ
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อนาคา องคนี้สําเร็จพระอรหันต สําเร็จอยูเร่ือยๆ เพราะการปฏิบัติบําเพ็ญไมหยุดไม
ถอย ผลจะปรากฏออกมาเรื่อยๆ  

สถานที่บําเพ็ญเปนยังไง สวนมากตอมากมีแตมหาวิทยาลัยปา แตทานไมเรียก
มหาวิทยาลัยเหมือนอยางทุกวันนี้ ทานเรียกปาเทานั้น มหาวิทยาลัยสงฆเดี๋ยวนี้มีขึ้น
มาแลวนะ มหาวิทยาลัยสงฆนั้นมีแตกิเลสเต็มอยูนั่น เอาครูเอาอาจารยบานนอกคอก
นาที่ไหนมาสอนพระ พระยอมรับเปนลูกศิษยของฆราวาสเขาโดยทางกิเลสตัณหาทาง
โลกทางสงสาร พระจะไดนําธรรมไปสอนโลกใหมีความสงบเย็นใจเดี๋ยวนี้ไมมี เรา
อยากจะวาไมมี หยอนใหนดิหนึ่งวาแทบไมมี เพราะผูมียังมีอยู ครูบาอาจารยทั้งหลายผู
ทรงอรรถทรงธรรมเฉลียวฉลาด สวนมากจะอยูในปาในเขา สมัยทุกวันนี้เขาเรียก
มหาวิทยาลัย นี่ก็มหาวิทยาลัยปา พระพุทธเจามหาวิทยาลัยปา สาวกทั้งหลาย
มหาวิทยาลัยปาทั้งนั้น 

ศาสนาพระพุทธเจาเปนสถาบันแหงปาทั้งหมดเลย เราอยากจะวาทั้งหมด 
สําหรับพระเราเปนอยางนั้น ทานสําเร็จมาอยางน้ีมาสอนโลกสงสาร เดี๋ยวนี้มัน
กลายเปนโลกไปสอนพระแลวนะ พระเขาไปเต็มอยูในโรงรํ่าโรงเรียน ไปศึกษาอบรม
วิชาของโลกของสงสารเขา นาสลดสังเวชไหมพระเราหัวโลนๆ ไปนั่งแฝงอยูกับ
ประชาชนที่เขามาศึกษาเลาเรียนทางโลกเปนความถูกตองดีงามธรรมดาสําหรับเขา แต
พระเขาไปแทรกแลวดูไมไดเลยนะ มีเยอะหัวโลนๆ ในเมืองไทยเราเวลานี้พระเราหนา
ดานที่สุด ไปหาศกึษาวิชาทางโลกทางสงสารกับประชาชนทั้งหลาย แทนที่จะเอาวิชา
ธรรมที่สอนตนไดแลวไปสอนคนอื่นเขาอยางน้ีไมม ี

พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายเอาธรรมไปสอนโลก ไดรับความสงบรมเย็น
มากมาย แตเรานี้เปนยังไงไปศึกษาวิชาทางโลก เอาไฟมาเผาตัวเอง ครั้นไดมาแลวก็
เยอหยิ่งจองหอง ไปทําปริญญานั้นปริญญานี้ พระขี้หมาอะไรไปทาํปริญญาเอก 
ปริญญาเอกอยูนี้ ไมใชเอกตาเดียวนะ เอกเลิศไมมีคูแขง ทานวาเอกอันนี้นะ พวกเรา
มันมีแตเอกตาขางเดียว ถาตาขางเดียวนี้บอดแลวหมด บอดเลย พวกนี้มีแตพวกตา
บอด ออกจากเอกตาเดียวก็เปนตาบอด เขาใจไหม เอกพระพุทธเจาไมมีใครเสมอ
เหมือน 

ทานทั้งหลายใหฟงเสียนะ อยายุมยามๆ สายตาของธรรมดูไมไดนะเวลานี้ดูโลก 
สายตาของธรรมดู แตโลกก็หยิ่งและเปนบากัน ยิ่งเสริมบาขึ้นทุกวันๆ  ผลิตอันนั้น
ขึ้นมา ผลิตอันนี้ขึ้นมา มีแตวิชากิเลสหลอกกันๆ จะผลิตวิชาธรรมขึ้นมาใหไดตื่นเตน 
ใหไดรูสึกตัวแลวธรรมเหลานั้นจะเขามาสงบใจไมคอยมีและไมมี ขนาดนั้นละเวลานี้ 
เราพูดจริงๆ เราก็เกิดมาในทามกลางโลก ทามกลางกิเลสน้ีแหละ แตทําไมจึงไดมาพดู
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นี้ เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจา พระองคเองก็อยูในทามกลางกิเลส เกิดมา
จากกิเลสเหมือนกันกับโลกทั่วๆ ไป แลวเปนศาสดาเอกของโลกขึ้นมาเพราะการปฏิบัติ
ธรรม นําธรรมมาสอนโลก สาวกทั้งหลายก็ไดนําธรรมมาสอนโลก ทีแรกออกจาก
พระพุทธเจากอน นั่นละทานนําธรรมมาสอนโลก 

เดี๋ยวนี้ใหโลกสอนธรรม พระหัวโลนๆ ไปหมอบกราบกับกิเลสอยูตามโรงร่ํา
โรงเรียน สถานที่ตางๆ แลวก็ปริญญาโนนปริญญานี้ วิทยานิพนธนิแพ็นอะไรกไ็มรู 
นิพนธที่ไหนเลิศกวาธรรมของพระพทุธเจาเอามาแขงกันนะ หลวงตาบัวนั่งฟงอยูนี้จะ
ฟง มันจาอยูในหัวใจจะวาไง มันจวนจะตายแลวเปดใหทานทั้งหลายฟง การปฏิบัติ
ธรรมแทบเปนแทบตายกวาจะไดธรรมนี้มาสอนโลก จึงเห็นโลกสกปรกกับธรรมที่
สะอาดสะอานสุดยอดนี้มนัเขากันไมได ไปที่ไหนตองเปนลักษณะหลับตาไป ปดหูไป 
ไมงั้นมันมีตัง้แตพวกเสี้ยนพวกหนามพวกฟนพวกไฟตําเอาๆ คือเร่ืองของกิเลสมา
โดนๆ สายหูสายตา นั้นละธรรมเลิศขนาดนั้น 

เวลาใหมันเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวมันจาอยูตลอดเวลา อยูในถ้ําก็จาอยูในถ้ํา อยู
ใตดินก็จาอยูใตดิน ธรรมไมมีคําวาครึวาลาสมัย ทานเรียกวาจุดศูนยกลางแหงความ
สวางเพื่อโลกเพื่อสงสาร คือธรรม ทานทั้งหลายควรจะพินิจพิจารณา อยาพากันเรๆ 
รอนๆ เที่ยว เชน วันเสาร วันอาทิตย นี้เปนบากันทั้งโลกน่ันละ วิ่งหากนัจุนจานๆ 
เหมือนหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ รูไหมพวกเราหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒  คอืเพลินไปตาม
กิเลสวันยังค่ํา หมามันยังมีเดือน ๙ คึกคะนอง เดือน ๑๒ คกึคะนอง มนุษยนี้ตัวแสบ
ที่สุดไมมีเวลาที่จะสงบ มีแตคึกแตคะนองเรื่อยอยูอยางน้ันตลอดเวลา ธรรมไมเขาสูใจ
มันตองคกึละซิ ถามีอรรถมีธรรมเขาสูใจบางแลวจะรูเนื้อรูตัว และระงับดับสิ่งที่เปนฟน
เปนไฟที่เกิดขึ้นกับตัวนี้ไดโดยลําดับๆ ใหพากันคิด 

พระเราก็เหมือนกัน เคยสอนแลวเรื่องภาวนา สติเปนพื้นฐานสําคัญ ใครตั้งสติดี
ถึงจะไมมีรากฐานก็เอาเถอะนะ ธรรมพระพุทธเจาไมมีอะไรเกินสติ เปนพื้นฐานแหง
การบําเพ็ญจนกระทั่งถงึนิพพาน พื้นฐานของการบําเพ็ญธรรมเพื่อชําระกเิลส ขึ้นอยูกับ
สติ ใครจะตั้งรากตั้งฐานตรงไหนตองมีสติเปนสําคัญ ตั้งไมได เอาคําบริกรรมเขามามัด
หัวใจ หัวใจมันดิ้นมันดีด เอาคําบริกรรม เชน พุทโธ หรือตามแตจริตนิสัยชอบ แลวสติ
จับเขาไปตรงนั้นไมยอมใหมันเผลอ เอา ลองดูซมิันจะตั้งไดไหม ตั้งจิตนีต้ั้งไดไหม 

มีแตกิเลสเตะเอาๆ ลมระนาวๆ มีแตนักภาวนาอยูทางจงกรมลมระนาวอยูตาม
ทางจงกรม สวนลงในหมอนมันลมแลว คอยแตหอมกระเทียมจะเขาไปขยํากันเทานั้น 
มันเลวไปอยางน้ันนะพวกพระเราปฏิบัติธรรม พากันปฏิบัติใหดี มรรคผลนิพพาน
พระพุทธเจาพูดมาหลอกโลกเหรอ ธรรมพระพุทธเจาเปนธรรมหลอกโลกหรือ เปนของ
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จริงตั้งแตกิเลสตัณหานั่นเหรอ เอามาเทียบกันซิในหัวใจของเราทุกคน มันมีอยูในหัวใจ
ทุกคนๆ เราดูแลวมันสลดสังเวชนะ เปนบากัน โถ ยิ่งเสริมกันขึ้นๆ ที่จะเสริมอรรถ
เสริมธรรมเปนน้ําดับไฟเขาสูใจนี้ไมคอยมีนะเวลานี้ มันสลดสังเวชจริงๆ เหอแทๆ 
ครั้นกับกิเลส กิเลสน้ีใหมเอี่ยมๆ  ถาธรรมนี้ครึ แมอยางผาออกมาจากรานใหมๆ ก็ครึ
แลวสูของกิเลสไมได 

พระตั้งใจใหดี สติตั้งใหด ีเอา ตั้งสติใหดีมันจะตั้งไดไหมฐานของจิตนะ เอาคํานี้
ไปคิดนะ ตัง้สติ ไมเสียดายกับความคิดปรุงใดๆ นั้นเปนความคิดของกิเลส ความคิด
พุทโธๆ เปนตน มีสติครอบงํานี้ เรียกวางานของธรรม งานของธรรมนี้จะดับกิเลสคือ
ความคิดปรุงตางๆ ได อยาเสียดายความคิดเหลานั้น ตั้งแตตื่นนอนมาจนกระทั่งหลับ 
เปนยังไงใครหยุดที่ไหนความคิด ไมมใีครหยุด ติดเครื่องแลวดับไมลงก็คือกิเลสติด
เครื่องนั่นละ ไมมีใครไปดับมันจะลงไดยังไง มีแตมันจะขึ้นเหยียบหัวคน 

ไปที่ไหนถามกัน สบายดีหรือ สบายตายอะไร ถาเปนผัวกับเมียก็ พออีหนูมัน
หนีจากบานไปแลวได ๓ คืน นูนนะเห็นไหมละ แลวถามเมียไปไหน มันวิ่งไปกบัไอ
หนุมที่ไหนก็ไมรู นั่นมันถามกันเปนยังไงกิเลส มนัสงบสบายดีหรือ ถาเปนธรรมแลวผัว
ไปเถอะเมียไปเถอะ ไปที่ไหนหาอยูหากิน ทํามาหาเลี้ยงชีพไดมากนอย เขามาเลี้ยง
ครอบครัว เฉล่ียกันไปทั่วบานทั่วเมืองของครอบครัวของตัวเองสบายไปหมด เพราะ
ไวใจกัน ไปนอกบานในบาน ผัวเมียไวใจกัน ตายใจกัน เพราะมีธรรมเชื่อถือตัวเองดวย
ธรรม ธรรมเปนเครื่องกํากับ ไปไหนสบายๆ 

นี้มีแตกิเลสดึงหนาดึงหลัง มองด ูผวักับเมียนอนติดกันอยู พอตื่นนอนขึ้นมานี้
ผัวไปแบบหนึ่ง ถาเมียไมดีเมียกไ็ปอีกแบบหนึ่ง สุดทายเปนเปรตเปนผีเอาไฟมาเผา
กัน นี่ละเรื่องของกิเลสเปนของดีเหรอ เอาธรรมแทรกเขาไปซิ ผัวเมียไวใจกัน พึ่งเปน
พึ่งตายกัน เปนอวัยวะเดียวกันคือผัวกับเมีย ไดอะไรมานี้เปนอันเดียวกันหมด ซื่อสัตย
สุจริต หัวใจผัวเปนยังไง หัวใจเมียเปนยังไง มีน้าํหนักขนาดไหน มีน้ําหนักเทากัน ตาง
คนตางเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอยูกันไดสบาย ซื่อสัตยสุจริต ฝากเปนฝากตายตอ
กัน นี่ละธรรม ใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติแลวจะเย็น 

จะไปหาลงน้ําลงทาที่ไหนถึงจะเย็น ลงในธรรมนี้เย็นทั้งน้ัน ถาไมมีธรรมแลวไป
ลงน้ํามหาสมุทรก็จมไปเลย ไมไดเย็นนะ มันจมไปเลย วันนี้เปนโอกาสอันดีงามที่จะได
สอนบรรดาพี่นองทัง้หลาย หลวงตานี่ปฏิบัติธรรมมาแทบเปนแทบตายกอนที่จะไดมา
สอนโลกนี้ แทบสลบไสลอยูในปาในเขากี่ป ใครไดไปรูไปเห็นเมื่อไร พอโผลหนา
ออกมานี้ก็มาสอนโลก โลกมันก็ไมยอมฟงอกีแลวจะใหทําไง มันหมดแลวนะ หมด
กําลังวังชา ใหเอาไปคิดบางนะ อยานอนกอดศาสนาพระพุทธเจาอยูเฉยๆ  



 ๕

ธรรมเลิศเลอ ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรม กิเลสเลวที่สุด เปนขาศึกของธรรม 
แลวไปกอดตั้งแตกิเลสนั่นซิ ผลักธรรมออกมันถึงรุมรอน อยูที่ไหนรุมรอนไปหมด 
สังคมใดกต็ามถามีแตกิเลสไมมีธรรมเขาแทรก หาความสงบเย็นใจตายใจกันไมได 
เร่ืองทุจริตคอรรัปชั่นรับแชนจะเปนอะไร ถาไมใชกิเลสตัวยักษตัวผี กนิไปไดหมดตัว
นี้นะ ถาธรรมแลวกินไมลง เราเอาตัวเราเปนตัวยืนเลย เรานําโลกตั้งแตวันประกาศตน
ที่จะนําพี่นองทั้งหลายขึ้นจากหลมลึกคือความลมจม จิตของเราบริสุทธิ์เต็มสวน เอา 
พูดใหยันอยางน้ี 

นําโลกนําสงสาร สมบัติเงินทองขาวของมีมากมนีอย รอยเปอรเซ็นตเขาเลยๆ 
ไมวาอะไร นอกจากนั้นยังเอาธรรมมาสอนโลก เราเปดหัวใจเราดวยความสุจริต มี
เมตตาธรรมครอบตลอดเวลา เราจึงบริสุทธิ์สุดสวนในการนําพี่นองทัง้หลาย ดวยวัตถุ
เงินทองขาวของ ไมมีทีจ่ะหยิบเขามาเปนของตัว บาทหนึ่งไมมี ฟงซิ นีล่ะธรรมนําโลก
เปนอยางน้ี ถาโลกนําโลกเอาไปถลุงหมด พวกคอรรัปชั่นมีอยูทุกแงทกุมมุ นี้มีแตเร่ือง
กิเลสตัณหาเปนยักษเปนผี เร่ืองธรรมแลวไมเปน เราเปนผูนําเอง เชื่อในหัวใจเจาของ 
เพียงคิดขึ้นมาไมถูกอะไรมันปดของมันเอง ไมตองนําออกไปแสดงใหเปนทุจริตขาง
นอกตอไปเลยละ ถาดูไมดีแลวปดมนัออกๆ  

เพราะจิตที่สะอาดเต็มที่แลว ส่ิงแปดเปอนเขามานิดหนึ่งไมได มันปดออกๆ 
ความคิดที่จะเปนทุจริตตอสวนรวมหรือตอชาตบิานเมือง พอคิดแย็บมาปดปุบเลย จะมี
แตความดีงาม ความชอบธรรม แลวสั่งน้ันสั่งน้ี หรือจายนั้นจายนี้ จายดวยความชอบ
ธรรม นี่ละเราชวยโลกเราชวยอยางน้ี ใครจะหาวาเราทุจริต มันปากอมขี ้ สนใจหัวมัน
อะไร ปากอมธรรม เราใจอมธรรมอยูกับเรา เราเปนผูปฏิบัติดูแลอยู รูเจาของอยูนี่ 
ภูมิใจที่ไดนาํพี่นองทั้งหลาย 

ทองคําก็ ๑๑ ตันกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว เวลานี้ก็ทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึม ออดออนจากพีน่องทั้งหลายนั้นแหละ เพราะเห็นแกลูกหลานชาติ
ไทยของเรา ไดอุตสาหพยายามหามาอีก เดี๋ยวนี้ไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมนี้สองรอย
กวากิโลแลวจะไหลเขาไป ไหลไปไหน ไหลเขาสูคลังหลวง นี่ละธรรมพาหา ไดมาเขาสู
จุดรวมๆ เปนความถูกตองดีงามทัง้นั้น ถากิเลสหาแหลกหมดนะ จําเอานะ นี่ละธรรม
นําโลก ตางกัน ธรรมนําโลก กิเลสนําโลก กิเลสนําโลกพาใหจม ธรรมนําโลกพาใหฟนฟู 
ใหสงบรมเย็น จําเอานะทุกคนๆ  

พระก็ตั้งใจภาวนาดังที่พูดแลวนะ อยาเสียดายความคิดที่มนัปรุงหนาปรุงหลัง 
ปรุงตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับ มันปรุงหาอะไร นี่ละกิเลสตัณหาพาปรุงไมมีวันอิ่ม
พอ เอาธรรมปรุงเขาไปซี คําบริกรรมใดตั้งใหดี มีสติตัง้อยูกับคําบริกรรมรักษาจิต 
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กิเลสเขารุมจิต รักษาจิตเอาไว จิตจะตั้งรากตั้งฐานได เอา ตัง้ซิ คําที่วาน่ีผิดไหมที่สอน
มานี่ นี้ไปภาวนาที่ไหนเรๆ รอนๆ ไมไดหนาไดหลัง ก็เพราะมันไมจริงไมจัง 

คําสอนพระพุทธเจาทุกบททุกบาทจริงทั้งน้ัน ไอเราปฏิบัติเหลาะๆ แหละๆ เขา
กันไดยังไง นี่ละมันนาสลดสังเวช พระเณรนี้มานอยเมื่อไรที่มาอาศัยอยูวัดปาบานตาด 
เปนหมื่นๆ แสนๆ ผานเขาผานออกถายทอดกันไป แนะนําส่ังสอนแลวไปๆ ไปเปนลิง
เปนคางบางชะนี เปนยักษเปนผีเปนเปรตเปนมารมากตอมากลูกศิษยหลวงตาบัว วัด
ปาบานตาด ที่จะเปนพระที่นาเคารพกราบไหวบูชานี้มองที่ไหนก็ไมคอยเห็นมีวางั้น
เถอะ จะวาไมมีไมไดนะ ไมคอยเห็นมี เพราะมีนอยกวาส่ิงที่เลวทั้งหลาย ของดีมีนอยก็
บอกไมคอยมี เพราะฉะนั้นใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติใหมีขึ้นมาภายในใจนะ เอาละวันนี้
เทศนเพียงเทานี้ 

หลังจังหัน 

เมื่อเชานี้พูดเรื่องหลักภาวนาที่สอนพระ พระซึ่งเปนนักภาวนาแตไมไดหลักได
เกณฑ โลเล คือทําไมมหีลักมีเกณฑ ไมจริงจังกบัจุดที่ถูกตอง โลเลๆ ไมไดเร่ือง เราจึง
บอกจุดสําคัญให ตั้งตามนี้แลวไมผิด อยางที่พดูเมื่อเชานี้สติเปนสําคัญ การประกอบ
ความพากเพียรทุกดานนี้สติสําคัญมากทีเดียว ถาขาดสติเสียอยางเดียว เฉพาะความ
เพียรนี้ขาดสติปบความเพียรขาดพรอมกัน เดินจงกรม นั่งสมาธิ ไมมีความหมายถาสติ
ไดขาดไป ถาสติสืบเนื่องกันอยูเปนความเพียรตลอด หลักมอียูที่สต ิ

เหลานี้เราก็ไดทดสอบตัวเราเองแลวจนไดหลักเกณฑขึ้นมา ขึ้นมาจากกรุงเทพ
พอหยุดเรียนแลว มาจําพรรษาโคราช อําเภอจักราช ลืมเมื่อไร เอาจริงเอาจังมาก มาจํา
พรรษาจักราช เอาจริงเอาจัง ตั้งหลักตั้งฐานขึ้นไดทางสมาธิแนนปงเลย ทีนี้เปนสิ่งที่เรา
ไมเคยรูเคยเห็นเราก็ไมรูจักวิธีรักษา เมื่อเปนขึ้นมาเชนนั้นแลวเราก็ตายใจนึกวามันจะ
ไมเส่ือม ออกจากนั้นกรี็บมาจะมาใหทันพอแมครูจารยมั่น ทานจําพรรษาอยูที่วัดโนน
นิเวศน มาทานผานไปไดสองสามวัน ทานไปเราก็มาถึงน่ี รูสึกวาเปนสมาธิแนนปงเลย
เทียว นั่นมาจากจักราช 

จิตมาเริ่มเสื่อมที่บานตาด ทํากลดหลังหนึ่งยังไมเสร็จ จิตรูสึกวาเขาไดบางไมได
บาง อาว ไมเปนทาแลวนี่ รีบออก ยังเส่ือมตลอดเลย จนกระทั่งหมดเนือ้หมดตัว ส่ิงที่
ขึ้นมาแทนกันเปนไฟทั้งกองในหัวอก โถ เปนทกุขมากนะจติเสื่อม ไมใชของเลน เปน
ในตัวเราเอง เส่ือมลงไปแลวนี้กวาจะฟนขึ้นมาไดปกับหาเดือน เส่ือมเดือนพฤศจิกา ไป
ฟนขึ้นมาไดเดือนเมษาปหนา นี่ละตกนรกทั้งเปนตั้งแตจิตเสื่อมไปถึงเมษาปหนา เปน
ปกับหาเดือน โถ ทุกขมากจริงๆ นะจิตเสื่อม เหมือนตกนรกทั้งเปนจริงๆ ไมผิดกัน 
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อะไรๆ มันจะไมพอใจไมดีใจไมสนใจเลย มีแตความเสียใจที่จิตเสื่อมไป นี่ละ
จิตเพียงขั้นสมาธิมีความสุขความแปลกประหลาดขนาดไหน ถึงกับที่วาเวลามันเสื่อมไป
นี้เปนไฟเผาตัวเอง คืออยากไดจิตนั้นคืนมา แตมันไมคืนละซี ไปนั่งอยูที่ไหนเปนฟน
เปนไฟอยูในนี้ เอามาพิจารณา เส่ือมปกับหาเดือน นี่ทานทั้งหลายฟงนะ นักปฏิบัติถา
ลงไดเจริญแลวพยายามอยาใหเส่ือม เราที่เส่ือมนี้เพราะเราไมรูจักวิธีรักษา ถาหากวา
รูจักวิธีรักษาจะไมเส่ือมเลย มาถึงพอแมครูจารยปบก็ขึ้นเลย มันมาเสื่อมนั้นปหาเดือน 
พยายามตั้งสติใสจุดผูรู ๑๔-๑๕ วันคอยเจริญขึ้นไป พอเจริญขึ้นไปถึงจดุที่มนัเคย
เส่ือม อยูไดสองคืนเสื่อม เส่ือมอยางไมฟงหนาฟงหลังอะไรเลย เปนอยูอยางนั้น
ตลอดๆ 

จึงไดมาทดสอบพิจารณาเจาของ มันจะเปนเพราะเราขาดคําบริกรรมหรือยังไง
นา จิตของเราถึงเจริญแลวเสื่อม ตั้งสติไวกับที่จิตมันเสื่อมไดนะ ทีนี้จึงมาพลิกใหม ที่
พูดนี้เพื่อเปนคติแกผูบําเพ็ญทั้งหลาย คงจะเปนเพราะเราไมไดใชคําบริกรรม ตั้งสติไว
กับความรูเฉยๆ มันเสื่อมได ทีนี้จะเอาแบบนี้ จะเอาคําบริกรรม แตนิสัยเราติดกับพุท
โธดั้งเดิม เอาพุทโธติดปบกับคําบริกรรม เมื่อพิจารณาลงตัวแลว เอาจริงนะไมได
เหลาะๆ แหละๆ พอลงใจแลววา เอา มันบกพรองอยูที่ไมมีคําบริกรรมติดกับจิต สติ
มันพรากได ทีนี้ใหสติอยูกับคําบริกรรมจะไมพราก คําบริกรรมใหติดกับจติ 

เสียสละหมดเรื่องความคิดใดๆ ทั้งหมด เราจะเอาคําบริกรรมกับสติติดอยูกับ
ใจอยางเดียวเทานั้น เอา จะเปนยังไงก็ใหรูกัน จะเอาจุดนี้ละที่นี่ ยังบกพรองอยูจุดนี้ 
สงสัยอยูจุดนี้ ลงใจกันที่วาเอาคําบริกรรมติดกับจิต แลวสติติดกับคาํบริกรรมไมให
เผลอ พอลงใจกันแลว นิสัยนี้มันเปนอยางน้ัน มันเหมือนหินหัก ถาลงวาอะไรขาด
สะบั้นไปเลย อันนี้ก็ลงใจแลวทีนี้เอาละนะ เหมือนหนึ่งวาระฆังดังเปง ตั้งสตินะนั่น 
เหมือนหนึ่งวาระฆังดังเปง นักมวยตอยกัน อันนี้ระฆังดังเปง คําบริกรรมพุทโธกับสติ
ติดปบเลย เรียกวาตอยกันแลวนั่น ไมยอมใหเผลอเลย เอา มันจะเปนยังไงใหรูกัน 

ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมมีเผลอเลยฟงซิ ทุกขแสนสาหัสนะ เราจึงไดเห็น
เร่ืองของสังขารที่มันปรุงขึ้นมา สังขารคือกิเลสสมุทัย อวชิฺชาปจฺจยา สงฺขารา มัน
สงออกมาทางสังขาร ทีนี้เมื่อมันไมไดปรุงแลวก็เหมือนอกจะแตก ไมยอมใหเผลอ เอา 
เปนอะไรใหรูกัน ตั้งทีแรกตั้งแตระฆงัดังเปงไมใหเผลอจริงๆ เปนยังไงเปนกัน โลกน่ี
เหมือนไมม ี มีแตพทุโธกับสติ เปนคําบริกรรมติดกับจิต วนัแรกเหมือนอกจะแตก จึง
ไดรูชัดวา สังขารมันดันออกมา นี่ตัวพาใหจิตเสื่อม ใหจิตเจริญคือสติจับ ทีนี้พอเผลอ
สติมันก็ออกอยางน้ีละ 



 ๘

เวลามันอยากปรุงจริงๆ นี้ โห เหมือนอกจะแตก ไมยอมใหคดิ ใหคิดแตพุทโธ
ซึ่งเปนความคิดของธรรม ไมใชความคิดของกิเลส ใหติดอยูนั้น ไมเผลอจริงๆ นะ วา
ไมใหเผลอไมเผลอจริงๆ ตั้งแตระฆังดังเปงเอาละที่นี่ไมใหเผลอเลย ทั้งวันไมเผลอ 
กลางคืนตลอด หลับตื่นขึ้นมาจับปบเลยเอาเลย เอา มันจะเปนยังไง วันแรกเหมือนอก
จะแตก คอืสังขารกเิลสมันผลักดันออกมา แตสติบังคับเอาไวไมใหมนัออก เอาคํา
บริกรรมปดชองมันออก ไมใหมันออกไดเลย วันแรกหนักมากทีเดียว วันที่สองคอยเบา
ลง ความเผลอไมใหเผลอเลย อยางน้ันตลอด ไมใหเผลอ ถึงวันที่สามคอยเบาลงๆ 

นี่ละสังเกตตวัเองถึงขนาดนั้น จําไดวันที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สามคอยเบาลงๆ 
ก็แนละ เอาที่นี่จิตจะเสื่อมหรือเจริญไปไหนใหไป ไมเสียดายกับมัน เคยเสียดายมา
พอแลวไมเกดิผลประโยชนอะไร สรางแตความทุกขใหเรา ความเสียดายเปนความทุกข 
อยากไดจิตประเภทนั้นกลับคืนมาแตมันไมไดละซิ ทีนี้จะเอากับพุทโธ พุทโธนี้ไมปลอย 
สติกับพุทโธไมยอมปลอย เอา เจริญก็เจริญไป เส่ือมก็เส่ือมไป เพราะเคยพอแลว ยังไง
มันก็ไมไดตามใจเราหรอก ทีนี้เราจะเอากับพุทโธ เส่ือมหรือเจริญจะอยูกับพุทโธ เอา 
มันจะตกนรกก็ไปกับพุทโธ ถึงขนาดนั้นนะซัดกัน 

พอถงึวันที่สามเบาลง วันแรกนี้เหมือนตกนรกทัง้เปน วันที่สองเบาลง วันที่สาม
คอยเบา แนใจวาถูกตองละที่นี่ นี่จับติดตลอด ทนีี้จิตก็คอยสงบ เมื่อจิตมธีรรมอารักขา
คือพุทโธ คําบริกรรมกับสติอารักขาจิต กิเลสก็เกดิไมไดๆ ทนีี้ธรรมก็เกิดไดๆ จากน้ันก็
สงบลง พอสงบลงไปเตม็ที่แลวก็เห็นชัดอีกนะ จากสามวันไปแลวก็เอาละที่นี่ จิตนี้สงบ
แนวๆ เขาไป สวางไสวขึ้น สบายขึ้น แนใจวาถูกตองแลว จับติดไมปลอย จนกระทั่ง
เวลามันเต็มที่แลว คําบริกรรมพุทโธๆ นี้ดับนะ นี่จิตเขาสูความละเอียด เพราะคํา
บริกรรมบีบบังคับไมใหกิเลสตัวคิดตัวปรุงทางโลกทางสงสารอะไรก็แลวแตเถอะ ไมให
มันขึ้น ใหธรรมขึ้นอยางเดียวแทน 

พอถงึขั้นละเอียดๆ เขาไป จิตนี้ละเอยีดเขาไปๆ พุทโธตามตดิตลอดเวลา ทีนี้
เขาไปถึงละเอียดสุด หยุดคิด ปรงุยังไงก็ไมออก พุทโธไมมีเลย มีแตสติที่ไปงงใน
ตัวเอง ถึงงงขนาดไหนก็ไมยอมใหเผลอ ฟงซินะ เอ ทําไมจิตนี้ติดกันมากับพุทโธๆ 
ละเอียดเขาไปถึงขนาดนี้ คราวนี้ทําไมพุทโธไมมี ปรุงก็ไมได ไมมเีลย แตความรู
ละเอียดแนว เอาถาหากวาไมมีพุทโธ เอา อยูกับความรู สติจับกับความรู ปรุงไมไดก็ไม
ตองปรุง ปรุงพุทโธ บริกรรมไมไดก็ไมตองบริกรรม คือจิตมันหยุดงานแลว มันสงบ
แลวปรุงไมขึ้นนะ เวลามันสงบจริงๆ จิตหยุดงานแลวปรุงไมขึ้นทั้งน้ันแหละ มีแต
ความรูที่ละเอียดแนว เอาสติจับอยูนั้น มันจะเปนยังไงคอยดูอกี 
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ทีนี้มันถึงกาลเวลา เหมือนเด็กตื่นนอน มันยุบยิบๆ จะถอยขึ้นมา พอมนัยุบยิบ
ขึ้นมา ปรุงพทุโธไดก็เอาพุทโธตดิเขาอีก ทีนี้ก็รูวิธีปฏิบัติ เวลาเขาขั้นละเอียดแลวจิตมัน
หยุดงาน คําบริกรรมไมมีเลย มีแตความละเอียดของจิต ไมแสดงกริิยาอะไร คํา
บริกรรมก็เปนกิริยา หมด เหลือแตความรูลวนๆ พอถอยออกมาเอาพุทโธเขาอีก ทนีี้
จิตก็คอยแนนหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึที่มันเคยเสื่อม ถึงน้ัน เอา เส่ือมไป ไม
เสียดาย แตอันนี้ไมยอมปลอย พทุโธไมยอมปลอย ขึ้นเรื่อยๆ พอถึงขั้นที่มันเคยเจริญ
ขึ้นไปแลวเสื่อม ไมเส่ือม ที่นี่ขึ้นเรื่อยๆ จึงมารูไดวา ออ นี่จิตเราขาดคําบริกรรมจริงๆ 
สติขาดตรงนั้น เพราะฉะนั้นจิตจึงมทีางเส่ือมได ทีนี้จิตไมเส่ือม จับติดเลย นี่ละวิธีตั้ง
จิต 

เราทํามันทําจริงนะไมไดเหลาะๆ แหละๆ จากน้ันก็ฟดนั่งตลอดรุงเลย เอาเสีย
จนกระทั่งกนแตกใครเชื่อไหม นี่ละเราทําขนาดกนแตก นั่งตลอดรุงตัง้แตค่ําถึงพรุงนี้
เชา นั่งขัดสมาธิอยางเดยีว ไมใหพลิกแพลงเปล่ียนแปลง ไมมีขอแม ขอยกเวนขอใดไม
มี ยกไวขอเดียว คือเวลานั้นอยูกับครูบาอาจารย เวนแตเวลามีเหตุการณเกิดขึ้นภายใน
วัดซึ่งเรากําลังตั้งสัจจอธษิฐานนั่งจะไมลุกวางั้นเถอะนะ เวนขอหนึ่งคือวาครูบาอาจารย
เกิดอุบัติเหตุ หรือพระเณรในวัดในวาเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลานั้น เราจะลุกไปชวย
เหตุการณนั้น นอกจากนั้นไมใหม ี

เอากันถึงขั้นเด็ดขาด เอา ปวดหนักออกเลย คอืจะไมยอมลุก ขี้แตกกบัผาเลย
พูดงายๆ เอาใหมันเต็มยัน เอา ปวดเยี่ยวออกเลย ปวดขี้ออกเลย เจาของเองไมใหมี
ขอแม มีขอแมขอเดียวสําหรับครูบาอาจารยและพระเณรในวัดเทานั้น ปนั้นอยูนามน 
ฟาดเสียจนตลอดรุง จิตจึงไดจาขึ้นมา ตลอดรุงคนืแรกเกิดความอัศจรรย โถ กอนที่จะ
ไดนั่งตลอดรุงจริงๆ ทีแรกไมไดตั้งใจวาจะนั่งตลอดรุง นั่งไปๆ มันเจ็บนั้นปวดนี้ๆ เขา
มา เอ ยังไง ภาวนายังไมถึงไหนทําไมความเจ็บปวดมารบกวนทานั้นทานี้ มันยังไงกนั 
มันยิ่งเจ็บปวดขึ้นเรื่อย ทางนี้มันก็คิดกันอยูตลอด 

สุดทายก็ตั้งทาใสกันเลย เอา จะเจ็บปวดขนาดไหน วันนี้จะไมลุกจนกระทั่งเปน
วันใหมขึ้นมา ตั้งสัจจอธิษฐานในเวลานั้นนะ แตกอนยังไมไดตั้ง เวลาทุกขมันโหมตวั
เขามาๆ เหมือนวาจะสูมันไมได สูไมได เอา สู ฟาดนั่งตลอดรุงสู เอา ตายก็ตายใน
ระยะนี้ ซัดกันเลย นั่นละมันถึงไดเห็นความอัศจรรย ทีนี้เวลาทุกขมากจริงๆ นี้ 
ยกตัวอยางเชนเรานั่งอยูนี้ ตัวเรานี้เหมือนหัวตอ ทุกขเวทนามันโหมตัวของมันเผาตัว
ของเราหมดทั้งตัวนี้ เหมือนไฟเผาหัวตอ ทีนี้น้ําดับไฟมันอยูภายใน คือสติปญญา 

เวลาเจ็บปวดหนักเขาๆ เทาไรสติปญญามันจะหมุนเปนธรรมจักรเลย อยูเฉยๆ 
ทนเฉยๆ ไมถูก อดเฉยๆ ทนเฉยๆ ไมถูก ตองทนดวยสติปญญา ทกุขมากเทาไรยิ่ง
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หมุนเขาๆ พิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ แยกหนังเน้ือเอ็นกระดูกออกไป อะไรเปนทุกขๆ 
ถามมาตั้งแตหนังเน้ือกระดูกเปนทกุขๆ ถาม สรุปลงไปแลววา เหลานี้วาเปนทุกข เวลา
ตายแลวเหลานี้ยังมีอยูไหม มีอยู แลวเอาไปเผาไฟเขาวายังไง เขาไมวายังไง เดี๋ยวนี้
เปนไปจากใคร นั่นไลเขาไปหาจิต 

ไลเขาไปๆ สติปญญาหมุนเขาๆ ทุกขทัง้หลายมันก็โหมของมัน ทางนี้กโ็หมทาง
นี้ซัดกัน พอพิจารณารอบ พิจารณาจริงๆ แลวหนังก็ไมไดเปนทุกข เนื้อเอ็นกระดูก
อวัยวะของเรานี้ไมมีอะไรเปนทุกข เพราะส่ิงเหลานี้เวลาตายแลวยังมีอยู เอาไปเผาไฟ
ไมเห็นมันมีความทุกข มันเปนไปจากอะไร เปนไปจากจิต จิตไปหมายอะไร ไลเขาไป 
สุดทายก็ไปจนตรอกที่จติ จิตเปนผูไปหมาย พอรูเร่ืองของจิตแลวจิตก็หดตัวเขามาสู
ความจริง ทุกขเวทนาดับวูบหมดเลย นี่เราไมไดคาดไดคิดนะ เปนดวยสติปญญาหมนุ
กันในปจจุบัน จิตลงผึงเลยเทียวนะ 

โอย ที่นี่เห็นแดนอัศจรรยคืนแรกทีเดียว คุมคากันกับที่ไฟไหมหัวตอ ดับหมด
เลยนะ เหลือแตธรรมชาตินั้น ธรรมชาตินั้นเราจะพูดวาอะไรไมถกูนะ วาสักแตวารู คํา
วารูนั้นคือรูอัศจรรย สักแตวาปรากฏเทานั้น นอกนั้นไมมีอะไร จนกระทั่งไดจังหวะมันก็
ถอนขึ้นมา ถอนขึ้นมาเอาอีก คืนนัน้รวมไดสามหน สวางพอดี นี่ละทีไ่ดรากฐานทแีรก 
จิตนอกจากไมเส่ือมแลวมาขึ้นภาวนาตลอดรุง การนั่งตลอดรุงไมไดนั่งคืนหนึ่งคืนเดียว
นะ นั่งคืนนี้แลวเวนเสียสองคืนนั่งอกีทีหนึ่ง หรือเวนสามคืนนั่งอีกทีหนึ่ง ฟาดตลอด
รุงๆ ไดทุกคนื ไดแดนอศัจรรยอันนี้ทุกคืน เพราะรูวิธีปฏิบัติแลว 

จากน้ันมาจนกระทั่งกนแตก นั่งทแีรกออกรอนเปนไฟเลยเทียว ไฟลนกนเผา
กน พอคืนตอมานี้จากออกรอนแลวมันพอง จากพองมันก็แตก จากแตกมันก็เลอะ 
เลอะก็ไมถอย ถากิเลสไมแตกไมถอย ซัดกันจนกนแตกกนเลอะหมด นัง่ ๙ คืน ๑๐ 
คืนแตไมไดติดกัน เวน ๒ คืนบาง ๓ คืนบาง นั่งตลอดรุงๆ สุดทายกนก็แตก ได
อัศจรรยทุกคืนไมมีพลาด 

ขึ้นไปเลาใหพอแมครูจารยฟงน้ี โห เหมือนแชมเปยนนะ มันรูมันเห็นจริงๆ ไป
กราบเรียนทานนี่ผึงๆ เลย ทานทราบทันที ออ บาตัวนี้มันรูแลว ทานคงวาอยางน้ันละ 
บาตัวนี้มันรูแลว ดูกิริยาทานก็รูนี่จะวาไง ทานเปนอาจารย พอทางนี้ขึ้นขึงขังตึงตังทาน
ก็ดู ที่นี่บาตวันี้มันรูแลว คงวางั้นละ ทานก็นิ่งนะ พอเลาสุดขดีแลวก็หมอบคอยฟงทาน 
ทานก็ขึ้นผางเลยทันที เรียกวารับกันอยางเต็มเหนี่ยว ปลุกใจใหกําลังใจวาถูกตองแลว 
ทีนี้ไดหลักแลว เอานะ อัตภาพนี้มันไมไดตายถงึ ๕ หน มันตายหนเดียวเทานั้น เอาละ
ทีนี้ไดหลัก เอาเลยนะ 
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ทางนี้ก็เหมือนหมาถูกยุ พอยุ ใบไมสดใบไมแหงรวงหลนลงมานี้เหมือนขาศึก 
ตอสูกันเลย ทั้งจะเหาทัง้จะกัด ซัดอีกๆ ทีนี้เราไมรูตัวนะ คืนไหนไดทุกคืน ไปทีแรก
ทานก็ชมเชยอยางน้ันละ พอตอมาทานก็ออนลงๆ ตอมาทานนิ่งนะ เรายังไมรูตัว พอ
ขึ้นไปคืนสุดทายนี้ พอนั่งปบทานก็วา สารถีฝกมา ขึ้นเลยนะ มาตัวไหนที่มันคึกมัน
คะนองมากๆ เขาจะฝกกันอยางหนัก ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน 
แตการฝกไมถอย จนกระทั่งถงึมาคอยลดพยศลง การฝกของเขาก็คอยลดลงๆ  
จนกระทั่งถงึวามาใชงานใชการไดแลวไมพยศอยางน้ัน การฝกอยางน้ันเขาก็หยุด เขาก็
ปฏิบัติตอมาตามธรรมดา เพียงเทานี้ทานหยุด เราเขาใจหมดแลวนะ 

คือจิตเรามันผาดโผนมาก การฝกจิตดวงนี้ก็เหมือนนายสารถี แตมันฝกเลยเถิด
เรา จะเอาใหตาย ฝกมา มายอมแลวก็จะฆาใหตายอีกมันไมธรรมดา ไมไดฝกเพื่อเอา
การเอางานกับมา มาหายพยศแลวยังจะฆามากนิอีก ทานพูดเทานั้นทานหยุด เรายัง
เสียดาย อยากใหทานยอนกลับมาหาเราอีก สารถีฝกมาเขาฝกอยางน้ัน ไอหมาตัวนี้มัน
ฝกเจาของฝกยังไงมันถึงไมรูจักประมาณ อยากใหทานวาอยางนี้แตทานไมวา ตั้งแตนั้น
มาเราก็ไมไดนั่งตลอดรุงอีกนะ นี่ทานกระตุก ถาจะเลยเถิดทานกระตุก 

ครูบาอาจารยจึงสําคัญมากนะ นี่เราพูดถงึเร่ืองการฝกทรมาน จิตตั้งแตนั้นมา
ตรงแนวๆ เลย จิตที่เจริญแลวเสื่อมๆ หมดไปเลย นี่การฝกตัวเองฝกอยางน้ัน สติ
สําคัญมากนะเราไดทํามาแลว เพราะฉะนั้นการสอนบรรดาลูกศิษยลูกหาจึงไมสงสัยวา
จะผิดไป เพราะเปนทางที่เราเคยผานมาแลวทั้งน้ัน พูดอยางแมนยําๆ ถาปฏิบัติอยางน้ี
ถูกตองไปเลย เปนอยางน้ันละ 

นักภาวนาตองอยูกับสต ิ สติเปนสําคัญ เราเคยทํามาแลว จนกระทั่งตั้งรากตั้ง
ฐานไดแลวถึงขั้นชุลมุนวุนวายฟดกันกับรางกาย ตัวอสุภะสําคัญมาก ซัดกันอนันี้
เรียกวาเขาตะลุมบอน ชลุมุน เอากันเต็มเหนี่ยว ภาระแหงการภาวนาจุดนี้เปนจุดที่หนัก
มาก สําคัญมากทีเดียว แตเราพูดยอๆ เอาเลย เปนภาระที่หนักมากที่สุดในเรื่องรูปกาย 
สุภะอสุภะเกี่ยวกับกามกิเลส ซัดอันนี้จนเต็มเหนี่ยว พอผานนี้ไปแลวเรียกวาสติปญญา
อัตโนมัติ ในขั้นพิจารณารางกายเปนขั้นชุลมุน จะเรียกวาอัตโนมัติไมได มันชุลมนุ 
เหมือนวามันเลยไป 

ทีนี้พอไดจังหวะอันนี้ผานไปแลว สติปญญาฝกซอมเรื่องรางกายสุภะอสุภะ 
ฝกซอมเรื่องราคะตัณหากับรางกายอันนี้ ฝกซอมกัน คือมันไดระดับแลวมันฝกซอมให
ชํานาญ ใหชํานาญๆ เร่ือยไป นี่ละที่นี่เปนสติปญญาอัตโนมัติ อยูที่ไหนเปนเลยๆ 
เร่ือยๆ ฝกเร่ือยเปนเรื่อยๆ ยืนเดินนั่งนอนสติปญญานี้เปนอัตโนมัติตลอด นี่ละความ
เพียรทางธรรมะเมื่อมกีําลังแลว ธรรมะฆากิเลสก็เปนอัตโนมัติเหมือนกนั เหมือนกับ



 ๑๒

กิเลสทําลายสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมัน อยูบนหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติทั้งน้ัน   ไม
ตองบอกกิเลสเปนกิเลสวันยังค่ํา แสดงกิริยาใดออกมาเปนกิเลสทั้งหมด กิเลสมีความ
ชํานิชํานาญมากี่กัปกี่กัลปแลวบนหัวใจสัตว ทีนี้เวลาธรรมะมีกําลังฆากิเลสก็แบบ
เดียวกัน 

เราก็ไมเคยคิดแตกอนวาธรรมนี้จะทํางานฆากิเลสเปนอัตโนมัติ แตเวลามัน
ขึ้นกับหัวใจน้ีมันก็รูเอง พอผานขั้นอสุภะอสุภังราคะตัณหานี้ไปแลว ทีนี้เปนธรรมะที่
เรียกวาอัตโนมัติ ความเพียรก็เปนอัตโนมัติ สติปญญาเปนอัตโนมัติหมุนติ้วๆ นี่
เรียกวาไมลงละที่นี่ ขึ้นเรื่อยๆ นี่ความเพียร เร่ืองธรรมนี้เวลามีกําลังกลาแลวฆากิเลส
เปนอัตโนมัติเหมือนกัน จนกระทั่งกิเลสส้ินซากไปหมด คําวามหาสติมหาปญญาเปน
เครื่องมือสุดยอดนั้นก็ยุตทิันที ไมไดบังคับกนั จะใหไปฆาอะไรกิเลสตายแลว ก็ยังจะ
ถือปนจอยงิอยูหรือไง กิเลสตายไปแลวเขาก็ปลอยมือเทานั้น กิเลสตายไปแลว
สติปญญากล็ดตัวลงเอง อยูในหลักธรรมชาติพอดี 

การฝกปญญาใหมันเห็นกับเจาของ ไมตองไปถามใคร พูดไดอยางฉะฉาน 
เพราะมันเปนอยูกับใจๆ นี้ ฆากิเลสหมดแลวมันก็หมด ไมมีกิเลสตัวใดที่จะมาดีดมา
ดิ้นใหมีความเอะใจวา เอะ กิเลสกูกน็ึกวามึงขาดสะบั้นไปแลวตั้งแตวันนั้นแลว มึงยัง
โผลหนามาไดยังไงไมม ี เรียกวาเรียบไปเลย พากันจําเอานะ วันนี้มีเด็ดทั้งสอง กอน
จังหันก็เด็ด มาคราวนี้ก็มาเด็ดอีกอนัหนึ่ง ใหพากันพิจารณา เอาละพอ 
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