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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

สติขาดเพราะไมมีคําบริกรรม 
 (ที่หลวงตาเทศนแลวออกทางวิทยุวา ภาวนาบางทีเราทําไมได ก็ขอใหไดฟง
เทศนแลวธรรมจะซึมซาบนะคะ ยังไมไดอะไรกข็อใหมีธรรมะนี้ซึมซาบเขาไปในจิตใจ) 
ซึมเขาไปในใจ ก็เหมือนเรารับประทานอาหารเขาไปในนี้อันเดียวมันซึมซาบไปหมด 
หลอเล้ียงไปไดหมด ซมึซาบเขาไป ธรรมซึมซาบเขาถึงใจแลวกระจายออกไปขางนอกก็
ดีไปหมด พอจิตใจดีเสียอยางเดียว กิริยาความเคลื่อนไหวไปมาหนาที่การงาน ตลอด
การคบคาสมาคมอะไรนีจ้ะซึมซาบเปนทางดีไปหมด เขาใจไหมละ 

(อยางหลวงตาเทศนสอนพระวา พระเวลาบิณฑบาตตองมีมารยาท ทีนี้เราฟงใน
ฐานะเปนฆราวาสก็สามารถนํามาใชกับชีวิตประจําวัน วาการรับของจากใครตองมี
มารยาท ก็เลยไดขอคิดอีกขอหนึ่งคะ) ตั้งแตคบหลวงตามาจนกระทั่งปานนี้ไดขอคิด
สองขอเทานั้นเหรอ (ไดหลายขอเจาคะ ทีนี้..) นัน่เห็นไหมสวนกันตรงนี ้

ธรรมซึมซาบเลยกลายเปนนิสัยไปเลย คือจิตไดรับความซึมซาบจากธรรมจาก
วินัยไปเปนเนื้อเปนหนังของตัวเองในจิตใจ ธรรมวินัยเขาเปนเนื้อเปนหนังแลวอาการ
ทุกอยางออกไปเปนธรรมไปเลย เปนธรรมเปนวินัย อะไรๆ อยางน้ีจะมีธรรมวินัยออก
หนาๆ คือเปนนิสัยไปเลยวางั้นเถอะ นิสัยเคยระมัดระวังเชนอยางพระ พระผูเปนอรรถ
เปนธรรมตามศีลตามธรรมจริงๆ ไมใชพระแบบโกโรโกโส เขาใจไหม พระมีหลายแบบ 
พระลูกศิษยตถาคตเรียบรอยดีงาม มีหิริโอตตัปปะความสะดุงกลัวตอบาปเปนประจํา
ใจประจํานิสัย 

ไอพระโกโรโกโสนี้หาส่ังสมแตความชั่วชาลามก ธรรมวินัยไมสนใจ ความชั่วชา
ลามกนั้นดิ้นหาดีดหายศหาลาภหาความสรรเสริญเยินยอ นั้นไมใชธรรม เพราะฉะนั้น
เราจึงกลาพูดละซิวา ขอเดินบิณฑบาตผานพระราชวัง ไมใหพระราชทานพัดยศแกพวก
นี้ พวกหัวโลนคือพวกเรา เขาก็โลนเราก็โลนพูดกนัไดใชไหม คนอื่นเขาไมกลามาพูดได 
พวกเรานี่มีสิทธิเร่ืองศีลธรรมดวยกัน ผิดถูกดีชัว่รูดวยกันเห็นดวยกัน ใครผิดพลาด
ประการใดวากันจะเปนอะไร เชนอยางที่วาเสนอขอยศ เราขอบิณฑบาตผานพระราชวัง
วาอยางน้ีเลย มีใครพูด นี่พูดเปนธรรมไมสะทกสะทานเพราะเอาธรรมออก ธรรมเปน
ธรรมสอนโลก ไมใหพระราชทาน 

พระพุทธเจาไมทรงชมเชยสรรเสริญ บวชมาเพื่อธรรมเพื่อวินัย ไมใชเพื่อยศ
เพื่อลาภความสรรเสริญเยินยอ ไมม ีนั่นเรียกวาโลกธรรม ๘ ใหละ เราไปกวานเขามา
มันขัดกัน หาแตลาภแตยศความสรรเสริญเยินยอ ลาภยศความสรรเสริญเยินยอตัวเอง
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ดวยการปฏิบัติอรรถธรรมใหถูกตองตามหลักธรรมหลักวินัย จนผลปรากฏขึ้นในใจของ
ตัวเอง นั่นเปนลาภเปนยศของผูปฏิบัติ องคนั้นสําเร็จโสดา องคนั้นสําเร็จสกิทาคา องค
นั้นสําเร็จอนาคา องคนั้นเปนอรหันต นั่นยศของทานทานหาเอง ทานไมไปขอจากใคร
เปนคนขอทาน หิวโหยตลอดเวลา เจาของไมมไีปขอแตผูอื่น ปฏิบัติเอาจากเจาของซิ 
พระพุทธเจาประทานใหแลว 

เพราะฉะนั้นเราจึงกลาพูด ไมมีใครพูดในประเทศไทย นีพู่ดไดตามหลักของ
อรรถของธรรม ไมมีคําวาสะทกสะทานในการพูดนี้วาจะผิดไป คือเอาธรรมเอาวินัยออก
พูดมันจะผิดไปไหน นี่คือองคศาสดา คําพูดที่ออกไปนั้นเปนคําสอนของศาสดา ไมใช
คําสอนของอีตาบัว เขาใจไหมละ เปนคําสอนของพระพทุธเจา ผูฟงเร่ืองอรรถเรื่อง
ธรรมก็ธรรมของพระพุทธเจาเสียหายไปไหน เร่ืองธรรมมีอยูทั่วไป ถาถือเปนคติเครื่อง
เตือนตนแลวจะไดเปนคติไปเรื่อยๆ ขึ้นอยูกับสติปญญาของผูจะนําส่ิงทั้งหลายมาเปน
ประโยชนแกตน 

การพูดของเราจะวาผิดแปลกจากใครเราก็ยอมรับวาผิด แตไมผิดธรรมไมผิด
วินัย นั่น พูดอยางตรงไปตรงมาเรียกวาธรรมวินัย ภาษาธรรมเปนอยางน้ัน ไม
ออมแอมๆ โมกโขโลกนะ เห็นแกหนาแกตากันมันเปนเรื่องของโลกสกปรก เร่ืองของ
ธรรมเปนเรื่องสะอาด ขดัของตรงไหนชําระลาง เตือนกัน ผูฟงก็ฟงดวยความเปนธรรม 
ฟงกันไดงาย ยอมรับกันทันทีๆ เปนอยางน้ันละ 

ที่เราเคยพูดเสมอใหเปนคติเครื่องเตือนใจ มันเปนในใจจริงๆ ไมใชมาเสแสรง
ทํา เพราะแตกอนขอวัตรปฏิบัติ เรากับพระกับเณรนี้เหมือนวาออกหนาตลอด ไมมี
บกพรองเลย ขอวัตรปฏบิัติการปดกวาดทุกส่ิงทกุอยาง เรานําหนาอยางคลองตัวๆ ทีนี้
พระเณรก็อืดอาดไมไดใชไหมละเมื่อหัวหนาเปนอยางน้ัน แตกอนเราแข็งแรงนี่นะ 
ตั้งแตเร่ิมมาสรางวัดเกี่ยวของกับหมูเพื่อนก็นําหมูเพื่อนไปอยางนั้นตลอดเวลา ถึงเวลา
ปดกวาดลงปุบเหมือนกันไมไดรอ ทุกส่ิงทกุอยางทําเหมือนพระทั้งหลายตั้งแตเวลายัง
หนุมอยูนะ ทําไมมีบกพรองละขอวัตรปฏิบัติ เหมือนหนึ่งวานําหนาตลอด 

นี่พูดถึงเร่ืองความเปนธรรม หัวใจเปนธรรม ไมไดเอาอํานาจบาตรหลวงปาๆ 
เถื่อนๆ มาเปนธรรมนะ เปนธรรมไมไดเปนของปลอม ตองเปนธรรมเสมอ เราทําอะไร
นา กุฏิก็เปนกระตอบนั่นแหละ ตั้งแตยังไมสรางกุฏิหลังน้ีขึน้มา เราทําอะไรเปนเขียน
หนังสือหรืออะไรนา แตกอนหนังสือก็เขียน ตอบรับจดหมายแตกอน ทนีี้มองดูนาฬิกา
ผิด โธ นี่มันเลยเวลาแลว ก็ปุบปบลงปดกวาด นั่นเรียกวาดูเวลาผิด เจาของนึกวาเลย
เวลาไปแลว ปุบปบไดไมกวาดกป็ดกวาดจากขางในของเจาของเรียบรอยออกมาขาง
นอกนี้ ไมเห็นพระเณรปดกวาดเลยแมแตองคเดยีว 
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เห็นเณรหนึ่งอยูนี่ เณรจรวด มันทิดจรวดทุกวันนี้ มันลูกพระไอนี่ เปนหลาน
ของทานสุพัฒน วัดบานตาย ที่ตกเครื่องบินตาย เปนหลานทานสุพัฒน เปนลูกพี่สาว
ทานสุพัฒน มันก็เปนลูกพระมาตั้งแตโนนมาจนกระทั่งปานนี้ มาบวชเปนพระมันก็เปน
ลูกพระของวัดนี้ตลอดมา ตอนนั้นมันเฝาวัดอยูนี้ เราปดกวาดออกมาปุบปบๆ ไมเห็น
พระเณรสักองคเลย 

เณร พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอ ใครจะกุสลาใครมันตายกันหมดแลว 
ถึงเวลาทําไมไมเห็นปดกวาด เอาอยางเขมขนดวยนะ นี้ยังไมแลวนะถาเคล่ือนอยางนี้
กลางคืนจะประชุมกันละ จะเอาอยางหนักเลยเทียว อยางนี้ละการปกครอง ตองเด็ด
ตองเฉียบขาดในความถูกตองดีงาม ถือความถูกตองดีงามเหมือนวาเปนดาบฟนคอ
ขาดเลย ใครตองกลัว 

ออกมาก็วา เหอ ใครจะกุสลาใคร ขึงขังตงึตงัเต็มที่นะ เอาจริงเอาจังเหมือนจะ
ตัดคอพระทัง้วัด เปนยังไงเณรไมเห็นพระสักองคเดียว เณรตอบวา มันพึ่งไดบาย ๓ 
โมง ๒๐ นาที คือธรรมดาปดกวาดบาย ๔ โมง หือ เวลาเทาไร พึ่งบาย ๓ โมง ๒๐ นาที 
ถาอยางน้ันหยุดๆ ขึ้นทันทีเลยนะ หยุด เดี๋ยวพระจะเปนบาทั้งวัด เราจะไปแกบาของ
เรา แลวก็ปุบปบหันหลังไปเลย นั่นเห็นไหมเด็ดทั้งสอง บอกวาอยามากวาดมันจะเปน
บากันทั้งวัด เราจะไปแกบาของเรา กลับหลังหันปุบไปเลย 

เณรมันคงจะหัวเราะ เพราะทีแรกเหมือนจะกัดจะฉีก พอรูวาเจาของผดิก็วาจะ
ไปแกบาเจาของ กอ็ยางนั้น นี้คือธรรมนะ เราไมไดมาทําแบบเสแสราง ทําเปนความ
สัตยความจริง คิดดูซิถาผิดจริงๆ คืนวันนั้นประชุมนะนั่น ดีไมดไีลหนีทั้งวัดเลย ของ
เลนเมื่อไร ทีนี้เราผิดเราก็ขับไลเราไปแกบาตัวเอง นี่เรียกวาความเปนธรรม ไมไดเอา
อํานาจปาเถื่อนมาปกครอง ปกครองโดยธรรม เราผิดตองยอมรับวาผิดทันที คนใดผิด
ยอมรับวาผิดเพราะธรรมเปนใหญอยูแลว เราปฏิบัติใหเปนไปตามธรรม จะเหนือธรรม
ไปไมได เมือ่ตัวผิดจะเหนือธรรมไปยังไง 

ถายังวาถูก ถือทฐิิมานะวาตัวเปนเจาอาวาสไมได ผิด ธรรมไมไดชมเชยใหเปน
เจาอํานาจปาเถื่อน เขาใจไหม นี่ละยกตัวอยางมาใหเห็น คือเราไมมีอะไรแลวในจิต มี
แตธรรมลวนๆ นี่นะ มาปกครองวัดนี้ก็มีแตธรรมลวนๆ มาแลวนี่ เปนธรรมลวนๆ มา
ตั้งแตลงวัดดอยธรรมเจดียมาแลว มาอยูนี้กับหมูเพื่อนก็เปนธรรมลวนๆ ในหัวใจ คิด
อะไรผิดปดปุบเลยทันที ธรรมชาตินี้อะไรจะเขาไปแตะไมได ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ใน
หัวใจ อะไรผิดปบมันจะปดของมันเองๆ คิดอะไรผิดปบปดปุบเลย ทีนี้การแสดงออก
จะเอาหยาบๆ มาแสดงผิดๆ พลาดๆ ตอหนาธรรมชาตินี้ไมได เพราะฉะนั้นจึงบอกวา 
หยุดๆ ขึ้นทันทีเลย เราจะไปแกบาของเรา ไมใหมาปดกวาดมนัจะเปนบาทั้งวัด นั่นเห็น
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ไหม เราจะไปแกบาเรา ไปปุบๆ เลย เณรมันคงจะอดหัวเราะไมได ทีแรกเหมือนจะกดั
จะฉีก ใสปงๆ พอเจาของผิดปุบซัดเจาของเลย ไปแกบาเจาของ นั่นฟงซนิะ 

การปกครองตองปกครองโดยอรรถโดยธรรม อยางอื่นไมได อยางอยูในวัดนี้
เหมือนกัน เชนอยูในวัดนี้ปกครองหมูเพื่อน แบบนั้นละแบบอื่นไมมี เปนธรรมลวนๆ 
เลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก จะหลบหลีกปลีกตัวอันเปนเรื่องของกิเลสไมได ตอง
เปนธรรมลวนๆ เวลาปฏิบัติตัวเองก็ปฏิบัติมาอยางน้ัน วาอยางไรแลวถาลงไดเอานะ
เทานั้นละขาดไปเลย ยอมรับวาเปนธรรมแลวเดินตามนี้พุงเลย ไมไดหลบไดหลีกอยาง
นั้นอยางน้ี ไมเชนนั้นไมได กิเลสมันตัวหลบหลีกหลอกลวงเกง มนัจะหลบหาทาง
ออกไปแลวก็มาเหยียบหัวเรา กิเลสหาทางออกแลวก็มาเหยียบหัวเรา เอาธรรมตาม
เหยียบมันแหลกไปเลยซิ 

การปฏิบัติธรรมเรื่องจิตตภาวนาเคยสอนแลวนะ เร่ืองสติเปนสําคัญ เรายกให
สติ สติเปนสําคัญมากตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งวิมุตติพระนพิพาน ถึงขั้นมหาสติมหา
ปญญา จากสติลมลุกคลุกคลานนี่ละ ตั้งลมๆ  เอา ตั้งไมหยุดไมถอย หาอบุายวิธีคิดมัน
ตั้งผิดพลาดเพราะอะไร ไลเบ้ียมันเขาไป สวนมากจะมาขึน้อยูกับอาหารนะผูภาวนา 
สําหรับเราเองไดคิดไดอานทุกอยาง ทาํลงไปไดคดิไดอานทกุอยางไมคิดไมได สักแตวา
ทําไมเกิดประโยชน ตองใชความคิด อยางที่เราวาเราตั้งไดจิตเราไมเส่ือมเพราะสติ จึง
ไดนําสติมาสอนพี่นองทั้งหลายวาถูกตองแลวไมผดิ 

เหตุการณที่วาเร่ืองสตินี้ เราอยูโคราช อําเภอจักราช หยุดจากการเรียนแลวออก
จากกรุงเทพก็ไปจกัราช จําพรรษาที่จักราช เรงความเพียรอยางหนักเลย เร่ิมอดอาหาร
ตั้งแตไปอยูจักรราช เร่ิมอดอาหารเรื่อยมา นั่นละสติมันไปจับไดตรงนั้น เวลาผอน
อาหารๆ สติดีขึ้นๆ อดอาหารสติดีเร่ือยๆ จับติดๆ จนกระทั่งตั้งจิตได จิตเปนสมาธิมา
ตั้งแตอยูจกัราช แนนปงเลยเชียว ทีนี้เปนธรรมที่เราไมเคยรูเคยเห็น เราก็ไมรูจักวิธี
รักษา จึงตายใจไปไดโดยไมรูตัว ทนีี้มาจากโคราชมาอุดรนี้ กลดขาดเหลวแหลก เอา
กลดเกาเขามาใชมนัขาดแหลกเหลวหมด เลยมาทํากลดที่บานตาดนี้ 

แตกอนมันเปนดงอยูทางตะวันออกบาน เราพักอยูทางตะวันออกบาน ทํากลด
หลังเดียวเทานั้นยังไมเสร็จ จิตที่มันแนนปงอยูนั้น มันลักษณะเขาไดบางไมไดบาง คือ
พอวาเขานี้ผึงแนนปงเลย เขาไดอยางคลองตัวๆ พอมาทํากลดหลังหนึ่งยังไมเสร็จ เขา
จิตไดบางไมไดบาง อาว เอาแลวนี่ เส่ือม ผิดแลวไมไดแลว รีบทํากลดอยางรวดเร็วเลย 
เสร็จเรียบรอยแลวก็โดดออกเลย เส่ือมหมดตัวเลยนะ เทานั้นละพอเขาไดบางไมไดบาง
เทานั้น พอเราไปปรับปรุงใหมแทนทีม่ันจะดีขึ้นกลับลงเรื่อยๆ ลดฮวบๆ หมดตัวเลย 
มีแตฟนแตไฟเผาหัวอกที่นี่ 
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จิตเสื่อมนี่ทุกขมากนะ ทุกขมากจริงๆ เราเคยเปนแลว คือมันเล็งเห็นเหมือนวา
เราเคยมั่งมีศรีสุขมีเงินเปนลานๆ แตไปลมจมลงเสียดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง แมเงินจะมี
อยูในบานในเรือนหรือธนาคารเปนแสนๆ ก็ตาม มันไมไดอยูนี้นะ ไมมีความหมาย มัน
ไปอยูกับเงินที่ลมจมไปแลวเปนจํานวนลานๆ อันนี้จิตมันไปอยูกับสมาธทิี่มันลมจมลง
ไป ที่วาเทียบกับเงินลานๆ จมลงไป ทํายังไงกไ็มไดเร่ืองๆ รอน ทุกขมากทีเดียว เปน
ไฟสุมอยูภายในเราไมลืม ตั้งสติพยายามตั้ง แตไมไดบริกรรม ดูจิตพยายามดู พอ 
๑๔-๑๕ วันขึ้นไปแนนปงนะ ไอแนนปงน่ีเพียงสองคืนสามคืน พอลดลงขางหลังนี้
เหมือนกล้ิงครกลงจอมปลวก ไหลพืดนี่ทับไปเลยหัวคนเอาไวไมอยู นี่เวลามันเสื่อมมัน
เส่ือมอยางน้ัน ฮวบๆ หมด ยังเหลือแตอีตาบัว โอย ทอใจ 

เอาอีกฟดอกี ๑๔-๑๕ วันจึงขึ้น เปนอยูอยางน้ีถึง ๑ ปกับ ๕ เดือน ทุกขนี่แสน
ทรมานนะ จิตเสื่อมทุกขมาก ถาเขาไมเคยมีเคยเปนอะไรเลยก็เหมือนคนที่เขาหาเชา
กินเย็น เขาไมไดทกุขมากเหมือนเศรษฐีทั้งคน แตพาเงินไปลมจมเสียเปนลานๆ 
จนกระทั่งแทบจะหมดเนื้อหมดตัว ผูนี้ทุกขมากที่สุด ตาสีตาสาหากินตามทองนาหาเชา
กินเย็นเขาไมไดทกุขมากเหมือนเศรษฐีที่ลมจม อันนี้ธรรมเราก็เปนขั้นเศรษฐีขั้นหนึ่ง 
สมาธิแนนปงๆ จมลงไปเลยนี้ทุกขมากที่สุด เราพยายามๆ ถึงปหาเดือน 

มาทบทวนพิจารณาใหมมันเปนยังไง เราก็พยายามทํานี้แลวไปถึงที่นั้นแทนที่จะ
อยูแลวจะไปเลยทําไมไมไป มันทาํไมลงมา เวลาลงลงอยางรุนแรงดวยไมมีอะไร
ตานทานไวอยูเลย มันจะเปนเพราะขาดคําบริกรรมละมัง คือเราตั้งสติจออยูกับความรู 
จอไมหยุดไมถอย ก็วาเอาเต็มเหนี่ยวนะตั้งสติ แตขึ้นไปแลวมันก็ลงๆ ไดปหาเดือนเรา
ไมลืมนะเพราะทุกขมากฝงใจลึกทีเดียว นี้มันคงจะขาดที่เราไมบริกรรมกระมัง จิต
อาจจะเผลอไปตรงนั้น ตั้งจออยูกับจิต สติมันจะเผลอไปตรงนั้นละจิตถงึเส่ือมได ทีนี้
เอาใหม เราจะตั้งคําบริกรรมติดกับจิตเลย คําบริกรรมเราชอบพุทโธ เอาพุทโธตดิกับ
จิต ใหจิตทํางานกับพุทโธๆ ใหสติควบคุมจิตไมใหเผลอ เอา มีชองน้ีเทานั้นละ 

เพราะมันคิดมันอานทุกขมาไดปกับหาเดือน ทีนี้จะเอาแบบนี้คราวนี้ จะเอาคํา
บริกรรมพุทโธๆ นี้ติดกบัจิตแลวสติติดกับคําบริกรรมไมยอมใหมันเผลอ อาว ทีนี้มัน
จะเสื่อมไปไหนใหรูคราวนี้แหละ แตเรามันจริงนะ วาอะไรเปนอยางน้ันจริงๆ พอลงใจ
แลวก็เหมือนนักมวยเขาจะตอยกัน พอระฆังเปงนี้ก็ซัดกันเลย คําวาเปงน้ีเอานะ นั่น
หมายถึงวาเอาละนะตั้งสติ ตัง้สติตั้งแตบัดนั้นเลย ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมยอม
ใหเผลอเลย พุทโธๆ ติด โลกอันนี้เหมือนไมมี ใหมีแตคําวาพุทโธกับสติติดกันอยูที่
หัวใจ เอาทั้งวันไมใหเผลอ โอย มันอยากคิดอยากปรุงนะ เหมือนอกจะแตกนะมันดัน
ขึ้นมา ดันเทาไรกต็าม เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดไดวาถาสติมีอยูแลวกิเลสไมเกิด คอื
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สังขารนั่นละมันนํากิเลสออกมาจากสังขาร อวิชชาใสกิเลสเขาในสังขาร สังขารออกมาก็
เปนกิเลส พอออกไปก็ยอนเขามาเผาเรา ทีนี้ไมยอมใหออก 

โอย เหมือนอกจะแตกมนัอยากคิดอยากปรุง แตเอาพุทโธ งานของพทุโธนี้เปน
งานคิดปรุงเหมือนกันแตปรุงเปนธรรม เอางานของธรรมปดชองไวเลย พุทโธๆ ปด
ชองไว สตติิดแนบอยูนั้น มันอยากคิดขนาดไหนไมใหคิดไมใหเผลอ ตั้งแตตื่นนอนก็
จับปุบเลย จนกระทั่งหลับไมยอมใหเผลอไปไหนเลย นูนนะทุกขไหม นี่ละทุกขมาก
ที่สุดการบังคับจิตดวยสติอยางเอาจริงเอาจังนี้ทุกขมากทีเดียว มันอยากคิดอยากปรงุไม
ยอมใหคิดเลย ก็มันคิดไมไดจริงๆ นี่ มันเอาจริงเอาจังมาก ตื่นนอนปบเอาอีก วันแรก
นี้เหมือนหัวอกจะแตก สังขารของกเิลสมันอยากปรุงมันดันขึน้มาๆ มันขึ้นไมได มัน
เคยขึ้นชองนั้น ชองน้ันถกูพุทโธปดไวเลย กับสติปดไมใหมันออก นี่ละจงึวาเหมือนอก
จะแตกวันแรกถึงขนาดนั้น แตเร่ืองเผลอไมใหมีกับพุทโธ 

วันสองตอมารูสึกวาคอยเบาลง ที่มันดันมันอยากคิดอยากปรุงเบาลง วันสอง
คอยเบา วันตอไปเรื่องเผลอไมใหเผลอเลยมันจะไปยัง เอา ใหรูกันคราวนี้ทําไมไปถงึ
ขั้นนั้นแลว เจริญถึงนั้นแลวมันเสื่อมๆ เปนเพราะเหตุไร เอา ทีนี้ปลอย เอา เส่ือมไป
ไหนก็เส่ือมไป เจริญก็เจริญไปแตพุทโธกับสติติดกับหัวใจนี้จะไมยอมปลอย เอาเทานั้น
ละไมเอามาก ซัดกันตรงนั้น ทีนี้ก็คอยเจริญขึ้นๆ นี่เปดใหทานทั้งหลายฟงเปนคต ิ เรา
ทํามาอยางน้ี พอวันสองเขาไปคอยเบาๆ สังขารของสมุทัยไมคอยดันแรง ทีนี้พุทโธไม
หยุดนี่ซิ เอาพุทโธไมหยุดตลอดตั้งแตเชาถึงค่ําๆ ไมใหมีเผลอเลย 

ทีนี้จิตเมื่อไดรับการบํารุงรักษาอยูกิเลสเขาไปแทรกไปทําลายไมได มันก็สงบเขา
ไปๆ พุทโธไมถอย ติดแนบๆ จึงไดเห็นที่สุดของคําบริกรรมอยูที่ตรงไหน นี่มันก็รูอีก 
พอจิตไดรับการบํารุงรักษาดีแลวเหมือนกับเรารับประทาน พอถงึขั้นมันอิ่ม ถงึขั้นจติจะ
สงบลงๆ ดวยพุทโธๆ ไปถึงขั้นอิ่มตวัแลวทีนี้ปรุงไมไดนะ ปรุงพุทโธกไ็มมี นึกอะไรไม
มีเลย อาว ทําไมเปนอยางน้ีละ เราก็นึกวาบริกรรมพุทโธๆ มาโดยตลอด แลวทําไมทีนี้
พุทโธไมมีเลยมันเปนยังไง แตสติไมยอมใหเผลอนะ เอา บริกรรมไมออกกไ็มตอง
บริกรรม 

คือมันมีอันหนึ่งที่ละเอียดอยูนั้น จิตมันอิ่มตัวแลวมันพักตัว เขาใจไหม จิตพัก
ตัวปรุงไมขึ้นนะ จิตพักตวัรูละเอียด เอาสติจับไวตรงนั้น เอา บริกรรมไมไดกไ็มตอง
บริกรรม ฟงนะทานทั้งหลายใหถือเปนคติ ไมตองบริกรรมแตสติจับอยูกบัความรูที่เดน
นั่น จับอยูนั้น คือนึกไมออก พุทโธไมออกเลย ทีนี้พอไดจังหวะแลวก็เหมือนเด็กตื่น
นอน พอมนันอนอิ่มแลวมันก็ตื่น ทีนี้พอจิตอิม่ตัวนั้นเรยีกวานอนอิ่มวางั้นเถอะ มัน
ขยับคลี่คลายออกมาพุทโธอัดเขาไปอีก เอาพุทโธอยางน้ัน ทีนี้ก็รูวิธีปฏิบัติ พอมันถึง
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ขั้นนั้นเมื่อไรแลวพุทโธจะไมมี ดับ แตความรูอันนั้นละเอียดสุด สติจับอยูนั้นไมถอย 
พอมันคลี่คลายออกมาก็เอาพุทโธใสเขาไปเรื่อยๆ 

นี่ละที่วาจิตไมเส่ือม พอกาวเขาไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมอยูไดสองคืนสามคืน
เส่ือม เอาๆ เส่ือม พอมาถึงขั้นนี้แลวมันเคยเสื่อม เอาๆ เส่ือม เปดเลย แตพุทโธกับสติ
ไมถอย เอาๆ จะเสื่อมไปไหนก็เส่ือม พุงเร่ือยไมเส่ือมนะ คอยขึ้นเรื่อยๆๆ เราไม
เสียดายแลว มันจะเสื่อมไปไหน เอา ปลอยใหเส่ือม แตอันนี้ไมปลอยคําบริกรรม ทีนี้ก็
พุงขึ้นเรื่อยๆ จึงไดทราบวา โอ นี่สติขาดจุดนี้เอง สติขาดเพราะไมมีคําบริกรรมกํากับ
ใหสติทํางานอยูกับคําบริกรรม จากนั้นก็ขึ้นเรื่อยๆ นี่ละตั้งฐานได จากน้ันมาไมเส่ือม
เลยนะ ขึ้นเรื่อย ออกจากนั้นก็ฟาดนัง่หามรุงหามค่ํา ตลอดรุงๆ จนกนแตก ฟงซินะ นี้
ไมเส่ือมขึ้นเรื่อยเลย 

จึงไดเอาอันนี้มาสอนพี่นองทัง้หลายวาสติเปนสําคัญ กิเลสจะหนาแนนขนาด
ไหนก็ตาม ถาสติยังติดอยูแลวกิเลสจะแสดงออกมาไมได มีก็มีเฉยๆ แสดงฤทธิไ์มได 
สติเปนสําคัญมากครอบไวเลย จําเอานะ จนกระทั่งผานไดเลย จิตที่เคยเสื่อมไมเส่ือม
พุงๆ ไปเลย กาวหนาไปตลอดจนสดุความสามารถของจิตของธรรม ขึ้นไปจากเริ่มตั้ง
สติทีแรกน้ีละ ฐานนี้ดีสติตั้ง จากสติก็เปนสติปญญาอัตโนมัติไปแลวที่นี่ ออกจาก
สติปญญาอตัโนมัติก็เปนมหาสติมหาปญญาพุงๆ เลย เร่ิมตนตั้งแตพทุโธกับคํา
บริกรรมไมยอมปลอยกันในเบื้องตนนี่ จนกระทั่งทะลุเลย จําใหดี 

สติจึงเปนของสําคัญมากเราทํามาแลว จิตจึงกาวหนาไปเรื่อยๆ ไปถึงขั้นมันจะ
เส่ือมไมเส่ือม ทะลุเลย จึงไดเห็นความบกพรองของตัวเองวา มันเสื่อมที่ขาดคาํ
บริกรรม คือจิตเผลอตรงนั้น กิเลสออกตรงนั้นมาทําลายเราตรงนั้น พอสติไมเผลอ
กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็เกิดไมไดวางั้นเลย สติจึงสําคัญมาก จําใหดี นี่ทํามาแลว
จึงมาสอน จึงไมมีสงสัยวาจะผิดพลาดไปไหน ไมผิด.ดังพระพุทธเจาศาสดาเอกของโลก 
สอนไวดวยสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบหมดเพราะทรงรูรอบหมดเลย โลกวิทู รูแจงทั้ง
นอกทั้งในตลอดทั่วถึงสมบูรณแบบ สอนโลกจงึไมผิด อันนี้เราก็ตามกาํลังของหนนูั่น
แหละ เราก็แนเราวาไมผิด.เพราะเราผานมาแลวเปนอยางน้ันๆ สอนใครก็ไมผิด เอาละ
พอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

