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ตั้งไดจิตขอใหมีหลักเกณฑเถอะ
พระวัดนี้อดอาหารเปนจํานวนมากอยูเปนประจํา ขาดไปสิบกวาองคๆ การอด
อาหารนี้มีสวนเสียกับธาตุขันธ ถาอดไปนานๆ ทองเสีย เราจึงไดเตือนพระเณรเสมอวา
การอดใหอดพอประมาณ แลวมีฉันมีอะไรบาง ถาอดมากไป อดไปๆ ทองเริ่มเสียนะ
เสียแลวเสียไปเรื่อย อยางเรานี่ไดนํามาเปนเครื่องสอนพระเณร เรานี่ทองเสียเพราะอด
อาหารนั่นแหละ เริ่มทองเสียมาแตพรรษา ๑๐ ออกปฏิบัตพิ รรษา ๗ สอบเปรียญได
พรรษา ๗ แลวออกเลย ตามคําสัจจะอธิษฐานทีต่ ั้งเอาไววา เมื่อจบเปรียญ ๓ ประโยค
แลวจะออกปฏิบัติโดยถายเดียวเทานั้น เพราะพอเปนปากเปนทางเรียบรอยแลว
นักธรรมตรี โท เอก เปรียญ ๓ ประโยค พอเปนปากเปนทาง เปนแบบแปลน
แผนผังเรียบรอยแลวในการบําเพ็ญธรรมทั้งหลายเพื่อมรรคผลนิพพาน พอออกไปแลว
เอาเลยเชียว ตั้งแตพรรษา ๗ แหละ คือไมมีผูเตือนมันไมรูนะ ทําตามใจๆ ไมมีผูเตือน
มีสวนเสียได ดังที่เราไดนํามาเตือนพระเณรเสมอ เชนเวลาใหโอวาทนี้ก็แฝงเรื่องธรรมะ
ที่เปนสวนจริตนิสัยของแตละรายๆ จะปฏิบัติไดดวยดี
เชนอดอาหาร เราก็บอกวาการอดอาหารนี้ไมใชคําสั่งไมใชคาํ สอน แตเปนคํา
บอกเลา ถาทานผูใดนําไปปฏิบัติตัวเองไดรับผลขึ้นมา ก็จะกลายเปนคําสอนหรือคําสั่ง
กับผูปฏิบัติองคนั้นเราวา มาบอกเปนคําบอกเลาเฉยๆ บอกเลาก็ธรรมดา แลวแตจะยึด
ไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติเห็นผลแลวทีนี้ก็เลยกลายเปนคําสอนขึ้นมาในรายนั้นๆ แหละ
พอปฏิบัติเห็นผลมากๆ เลยกลายเปนคําสั่งไป สั่งวาเทานั้นวัน จะหยุดเทานั้นวัน สั่ง
เลยสั่งเจาของ ไมถึงเทานั้นวันไมฉัน นั่น คือมันเห็นผลแลว
ทีแรกก็เปนคําบอกเลา พอเห็นผลขึ้นไปก็กลายเปนคําสอน จากนั้นเปนคําสั่งใน
ตัวของแตละรายๆ เรานี่เปนแบบนั้นแหละจึงไดนํามาสอนหมูเพื่อน เพราะไดผาน
มาแลว อดอาหารอดจริงๆ สมบุกสมบัน จนพรรษา ๑๐ ทองเริ่มเสียแลว แตสําคัญที่
เราไมเคยเห็นเหตุเห็นผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารวาจะมีสวนเสียอะไรๆ บาง
เราไมไดคํานึง คํานึงแตวาภาวนาดีเพราะการอดอาหาร ก็มีแตอดเรื่อยๆ ไปจนทองเสีย
ทองเสียก็ไมสนใจ มุงตอมรรคผลๆ โดยถายเดียว นี่ละที่ทําใหทองเสีย
คืออดแลวอดเลาไมหยุดไมถอย ตามการแพทยเขาบอกวามันไมมีอะไรยอย เรา
ปฏิบัติไมถกู เพราะไมใชหมอ หากเปนมาจากที่วามันไมมีอาหารยอย มันก็กัดลําไส
อะไรๆ เขาไปทําใหทองเสีย เรามันไมสนใจ ที่เปนเหตุเปนผลนี้ก็นํามาสอนหมูเพื่อนให
พอเหมาะพอดี อดบางอิ่มบาง แตอยาถึงกับใหทองเสีย เพราะรางกายเปนเครื่องมือ
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บําเพ็ญธรรม ถารางกายลมเหลวไปเสียผลก็ไมไดแหละ เมื่อมันเปนแลวก็เลยนํามา
สอนหมูเพื่อน คือเราเองเปน มันไมสนใจกับธาตุกับขันธกบั การถายทองวาทองจะเสีย
อะไรเลย มีแตมุงวาอดอาหารไดผลดีเรื่อยๆ เรื่องดีไมปฏิเสธแตทางธาตุขันธมันเสีย
ไมไดคํานึง
มันเอาจริงเอาจังมากเปนเวลา ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ เริ่มละนั่น ถึงพรรษา ๑๖
เริ่มฉันอาหารตามปรกติตั้งแตพรรษา ๑๖ ลงเวทีแลวพูดใหมันชัดเจน พรรษา ๑๖
เดือนพฤษภา ๒๔๙๓ การอดอาหารไมอดละที่นี่ ปลอยตามเรื่องเลย เพราะอดก็เพื่อจะ
ฆากิเลสพูดใหชัดเจน เมื่อกิเลสมวนเสื่อลงไปแลวอดเพื่ออะไร นั่นมันก็หยุด ทีนี้หยุด
ทองไมหยุดซิ ถายมาตลอดนะทอง แลวก็ไปคนเดียวๆ ปาชาอยูกับตัวคนเดียวเสียดวย
ไมยอมไปกับใครมันไมสนิทใจ ถาไปสองเปนน้ําไหลบา ตองเปนหวงเปนใยกันอยู
ลึกลับ คนเราเปนธรรมดาความรับผิดชอบตอกันและกันยอมมีอยูลึกๆ
ทีนี้เวลาจะอดอาหาร เวลาอดบางทีทานอดดวย เอ ทานอดดวยนี่ทานอดตาม
เราหรือยังไงนา แนะอยางนั้นนะ มันไมสนิทใจ ถาลําพังเราเองแลวเทานั้น อยากฉัน
เมื่อไรก็ฉัน นี่ละที่ทองเสีย มันไมคํานึงถึงปากถึงทองเลย พอฉันลงไปนี้ พอตะวันบาย
ทองจะรองโกกเกกๆ พอตกค่ํามาแลวตอนเสือออกเขี้ยวละ ที่นี่ทองก็ไล ไลก็ตองไป
ถาย ไปอยูในปาในเขาปาเสือไปกลางคืนจะวาไง มันเอาไปกินก็ไดอยูปา มันไลกลางคืน
เสียดวย ตอนเสือกําลังหากินดวย เมื่อมันไลขนาดนั้นกลัวขนาดไหนก็ไมกลัวลองมันได
ไลแลว กลัวเสือก็ไมกลัว ไปเลย
คืออดหลายๆ วันมาฉันทีหนึ่งนี้ พอมาฉันแลวมันถายออกหมดนะ แทนที่มันจะ
ยอยไมยอยนานเขาๆ พอเราฉันตอนเชาแลวพอบายทองจะรองโกกเกกๆ มันเปนของ
มัน พอตกค่าํ เขามาเอาละที่นี่ถายหมดเลย นั่นเวลาทองมันเสีย มันยังไมสนใจนะ หมด
ก็หมดไป วันหลังอดอีก ตอนอดก็ไมมีอะไรถายแหละ พอมาฉันถายหมดมันก็ยังไม
สนใจ นี่ละมันเสียเพราะเหตุนี้เอง ถาหากวาเราไดสนใจมาคํานึงคํานวณถึงทองบางก็จะ
ไมเสีย ผอนสั้นผอนยาวกันไป อันนีม้ ันจะเอาแตจุดที่ตองการคือมรรคผลนิพพาน อัน
นั้นรุนแรงมาก เพราะฉะนั้นมันถึงตัดออกหมด อุปสรรคอะไรๆ ลมไปหมดเพราะ
อํานาจแหงความมุงมั่นตอแดนพนทุกขคือมรรคผลนิพพาน จิตมันพุงๆ อยูโนนไม
ไดมาอยูอันนี้ อยูกับสิ่งที่วาทองเสียไมสนใจ เปนเวลา ๙ ป ที่สมบุกสมบันเอามาก
ทีเดียว ตั้งแตพรรษา ๗ ออกก็ฟด กันเลยเชียว
ไปฟงธรรมพอแมครูจารยมั่นลงใจสุดขีด นั่นละที่นี่มันก็ทุมละ เมื่อลงใจสุดขีด
วามรรคผลนิพพานรออยูแลวสําหรับผูปฏิบัติ จะอยูที่ไหนอยูที่ใจ พอลงใจแลวมันลง
จริงๆ นะเราไมเหมือนใครถาไมลงไมลง เพราะฉะนั้นมันจึงไดถกเถียงพอแมครูจารย
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มั่นซิ ขัดของตรงไหนเอากันตรงนั้น คือหาความจริง พอยอมรับปบแลวลงพุงๆ เลย ถา
ไมลงมันคาราคาซังมันไมสนิทใจ การปฏิบัติไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาไดลงใจแลวนี้มัน
มอบหมดตัวหมดชีวิตเลย เปนอยางนั้น ทองเสียมาตั้งแตพรรษา ๑๐ รูแลวละ เริ่ม
ปฏิบัติอดอาหารมาแตพรรษา ๗ เลย พรรษา ๑๐ ทองเริ่มเสีย เสียไปเรื่อยๆ หากไม
สนใจกับมัน เอาตั้งแตทางจิตใจๆ โดยลําดับ จนกระทั่งถึง ๑๖ พรรษา
ทีนี้มันเลยถายไปแลว เสียไปแลว ที่เรามาฉันมันก็เสียของมัน ตอนเชาเราฉัน
ตอนกลางคืนมันถายหมด ครั้นตอไปนี้เราฉันอยูเรื่อยๆ มันก็ถายแบบเรื้อรัง ๖ วัน ๗
วันถายเสียทีหนึ่ง ฟาดเอาหมดทองเลย แลวก็ถายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ ๘๕ หรือ
อะไรที่จะออกชวยชาติบานเมือง มันจะไปแลวนั่น มันกลายเปนโรคมะเร็งในลําไสแลว
นั่น มันจะไปละ คือเปนมาตั้งแตทอ งนูนนะมันไมหาย จากนั้นมาเรื่อย จนกระทั่งอายุ
๘๕ วามันจะไปจริงๆ ก็ไดยาเทวดามา ยาหมอเติ้งเอามาใหกิน ตัดสินใจ เอา ฉันก็ฉัน
ยานี้ ยานี้เปนยาสุดทาย ถาไมถกู อันนี้ปลอยเลยเราบอก
พอดีฉันยาหมอเติ้ง โอย ดีวันดีคืนขึ้นมาโดยลําดับ ยานี้เปนเหมือนยาเทวดา ที่
มันถายอยูตลอดเวลานี้ พอฉันยานี้เขาไปปบ ถายมันก็ถายแบบยา ไมไดถายแบบโรค
เหมือนแตกอ น หมอเขาก็เตือนดวย บอกวาไมตองตกใจ จะถายขนาดไหนก็ไมตอ ง
ตกใจ ไมเพลียเหมือนมันถายดวยโรค อันนี้ถายดวยยาไมเปนไร มันก็ถา ยของมันเต็ม
เหนี่ยว แตไมเพลียอยางวานะ แลวจากนั้นหายไป นั่นละถึงไดชวยบานเมืองมาตั้งแต
อายุดูเหมือน ๘๕ ละมั้ง มันจะไปปนั้นละ แตพอดีไดยามามันก็พลิกใหมขึ้นเลย
จากนั้นก็คอยดีขึ้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เหมือนวาหายหมดนะ ทองที่เคยเปนหายไป
หมดเลย
ที่มันจะตายนี่ซิ หมอเขาไมกลาบอก หมอเขามาขอตรวจโรค ที่เขานิมนตเราไป
โรงพยาบาลใหไปตรวจ เขารูเขาไมบอก คือเปนมะเร็งแลว มะเร็งในลําไส หมอเขาบอก
กันลับๆ แตเขาไมใหเราทราบ แตมันยังหายได มะเร็งมะเริงอะไรหายไดจากยาหมอ
เติ้ง จึงไดยังมีชีวิตมาตลอดทุกวันนี้ แลวก็ไดอันนี้เปนบทเรียนหมูเพื่อน เวลาอดอาหาร
ใหระมัดระวังเราเปนคนเตือน อยางเราไมมีใครเตือน เอาตามใจชอบเลย อยากฉัน
เมื่อไรก็ฉัน ไมอยากฉันกี่วันเปนไปเรื่อยๆ อยางนั้นตลอด ตัง้ แตพรรษา ๗ ถึงพรรษา
๑๖ นี้ไมถอยละการอดอาหาร เพราะภาวนาดี การภาวนานี้แนวๆ เลย
เรื่องธาตุเรื่องขันธมันลมลุกคลุกคลาน แตจิตมันเหมือนจะเหาะเหินเดินฟา นั่น
เรามาหาธรรมเราไมไดมาหาธาตุขันธ ธาตุขันธเราฉันเมื่อไรกําลังมันมีมาทันที แตกําลัง
ทางดานจิตใจนี้มียาก เราตองทะนุถนอมทางดานจิตใจ นี้ละจึงไดตัดอาหารลงเพื่อ
ทางดานจิตใจ ตั้งแตนั้นมามันก็เลยเปนมาเรื่อยๆ ๖ วัน ๗ วันถายเสียทีหนึ่ง ถายเล็ก
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ถายนอยถายมาเรื่อยๆ อยางนั้น จึงไดเตือนหมูเพื่อน เวลาอดอาหาร ถาเคยอดมาแลว
อยาอดนานเกินไป ใหผอ นสั้นผอนยาว ไดเตือนพระในวัดนี้ เพราะทานไมเคยผาน เรา
ผานมาแลวเปนบทเรียนไดเปนอยางดี คอยเตือนเพื่อนฝูงเสมอ
เรื่องอดอาหารนี้ดี สวนมากดี เพราะฉะนั้นพระวัดนี้จึงชอบอดแตอาหาร ได
เตือนไวเสมอไมใหเลยเถิด เวลามันเพลินในธรรมมันจะเปนจะตายกับเรื่องปากเรื่อง
ทองมันไมคอ ยสนใจนะ มันหมุนอยูกับธรรม รุนแรงยิ่งกวาทางธาตุทางขันธ ธาตุขนั ธ
เวลาจะตายจริงๆ ไปฉันเสียมันก็มีกําลังขึ้นมาทันที สวนทางดานจิตใจไมมีงายๆ จึง
ตองไดพยายาม โอ ทุกขมากนะการฝกทรมาน ไอเราทําโดยลําพังเรา ไมคอ ยมีใคร
เตือน จนกระทั่งเจาของเปนขึ้นแลวจึงไดนําเรื่องของเจาของออกเตือนหมูเ พื่อน
แตกอนไมมใี ครบอก ทําเอาตามใจชอบๆ เดินไปบิณฑบาตในหมูบานจะไมถงึ
บานเขา เดี๋ยวพักกลางทางมันหมดกําลัง อยางนั้นมันก็เอาไมถอย คือจิตนีม่ ันพุงๆ นะ
กําลังจิตมีความมุงมั่นตอแดนพนทุกขมันรุนแรง ทีนี้ธาตุขนั ธเลยจะเปนอะไรๆ ก็ไมใช
เปนเรื่องใหญโตไปแลว เรื่องใหญโตคือเรื่องเพือ่ ความพนทุกข มันถึงหมุนไปทางดาน
ธรรมะ บทเวลาเรื่องผานไปแลวกลับมาปฏิบัติตอธาตุตอ ขันธฉนั ทุกวันๆ ไป มันก็เปน
โรคเรื้อรังไป นั่นละพรรษา ๑๖ หยุดละการอดอาหารไมอดอีก มันก็เปนของมันเรื่อย
เพราะมันเปนแลวนี่ เปนเรื้อรัง จึงไดนํามาสอนหมูเพื่อน
การฝกจิตทุกคนใหใชปญญานะ อยาสักแตวาทําสุมสี่สุมหา ใหใชสติปญญา
พิจารณาเหตุผลของตัวเองที่บําเพ็ญไปเปนยังไงตอยังไงใหเทียบ
นี้ไดพิจารณามา
ตลอดดังที่เคยพูดใหฟง จิตเจริญแลวเสื่อมๆ มันเปนยังไง ปกับหาเดือนเราก็ไมลืม คือ
มันเปนอยางนั้นแลวมันสดๆ รอนๆ นะ ทุกขที่สดุ ผูที่มีสมาธิภาวนาแลวจิตเสื่อมลงไป
นี้ ทุกขมากยิง่ กวาคนที่เขาไมเคยภาวนานะ คือมันเห็นผลเปนที่พอใจแลว เหมือนวาเรา
ไดเงินเปนลานๆๆ นะ ทีนี้มาเสื่อมไปหมดเลยไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว เหมือนเขามีเงิน
เปนลานๆ ลมจมไปดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง แมจะมีเงินอยูใ นบานในเรือนเปนหมื่นเปน
แสนก็ไมมีความหมาย จิตมันไปเกาะอยูกับสมบัตทิ ี่ลมจมไปนัน้ เปนกองทุกขมาก
ทีนี้ภาวนาของเราก็เหมือนกัน เวลาจิตเสื่อมนี้ไมมีอะไรในตัว หมดเนื้อหมดตัว
มีแตกองทุกขสุมอยูทงั้ วันทั้งคืน พยายามตั้งขึ้นๆ ๑๔-๑๕ วัน ตั้งขึ้นไดเพียงสองคืน
แลวเสื่อมลงตอหนาตอตา เสื่อมลงอยางอุตลุดเลยไมไดฟงเสียงใคร จึงเอามาทดสอบดู
เอะ มันเปนยังไง เราก็พยายามดันขึ้น ไปถึงนั้นแลวเสื่อมลงตอหนาตอตา เปนอยางนี้
มาไดปกับหาเดือน ทุกขมากที่สุดนะ คนผูมีจิตเจริญแลวเสื่อมนี้ทุกขมากที่สุด ยิ่งกวา
เขาไมเคยภาวนานะ คือมันเคยเห็นรายไดมาแลว มันไปลมจมเอาเสียดวยเหตุใดเหตุ
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หนึ่ง ดังทีก่ ลาวตะกี้นี้วาเหมือนเขามีเงินลานนั่นละ ไปลมจมเอาเสียทุกขมากนะ คนนี้
ทุกขมากยิ่งกวาตาสีตาสาหากินอยูตามทองนาเปนไหนๆ
คือเวลาจิตมันเจริญแลว มันเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยอยูในใจประจํา
ตลอด แตเสื่อมลงไปแลวมีแตฟนแตไฟเผาไหมมันทุกขมาก จึงไดมาทดสอบมันเปน
เพราะเหตุไร เราก็ตั้งสติพยายามทั้งวันทั้งคืนมันก็เจริญขึ้นไป ถึง ๑๔-๑๕ วันเจริญ ถึง
นั้นแลวอยูเพียงสองคืน คืนสามนี้เสื่อม เหมือนกลิ้งครกลงมาจากภูเขาอะไรหามไมอยู
ผึงเลย ไมมีอะไรติดตัว หมดกําลัง เอา เอาอีกๆ อยูอยางนั้น เปนอยางนั้นตลอดมา พอ
ถึงสองคืนสามคืนแลวไมอยู เสื่อม ทีนี้จึงมาพิจารณาทดสอบเหตุผลกลไก เอ นี่จะเปน
เพราะเราขาดคําบริกรรมภาวนา สติอาจจะเผลอไปตอนนั้นก็ไดจิตถึงไดเสื่อม เอา ทีนี้
ตั้งใหม มีขอ งใจอยูจุดนี้เทานั้นแหละ ทีนี้จะเอาคําบริกรรมติดกับใจ
เพราะไมมีงานอะไรมีแตงานภาวนาอยางเดียว แลวอยูคนเดียวเสียดวย เอาละ
ที่นี่พิจารณาลงตัวแลว คือจะเปนเพราะขาดคําบริกรรม สติอาจจะขาดไปตรงนั้นก็ไดจิต
ถึงไดมีเวลาเสื่อมได คราวนี้จะเอาคําบริกรรมใหติดกับจิต และสติใหติดแนบอยูกับคํา
บริกรรมไมยอมใหเผลอเลย เอา ทีนี้มันจะเสื่อมไปทางไหนใหรูกันตรงนี้ พอลงใจแลว
ก็เอาละที่นี่ แตมันจริงจังมากนะเรา เหมือนระฆังดังเปงนี้ตอยกันแลวนักมวย คํา
บริกรรมกับคําไมใหเผลอ พอเอาละที่นี่ระฆังเปงก็ใสปุบเลย ไมใหเผลอ ตั้งแตเริ่มปบ
ไมใหเผลอเลย ทั้งวันไมยอมใหเผลอไปไหน ใหอยูกับคําบริกรรมคือพุทโธ เราชอบพุท
โธ ติดอยูกบั คําบริกรรม โลกนี้เหมือนไมมี มีแตคําบริกรรมติดกับหัวใจอยูอยางนั้น
ตลอดทัง้ วัน
มันอยากคิดอยากปรุงนี้เหมือนอกจะแตกนะ ถึงรูไดชัดวาสังขารนี้สําคัญมากมัน
ดันออกมา สังขารเปนสังขารสมุทัย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารสมุทัยมันดันออก
อยากคิด พอมันคิดมันปรุงมันไปกวานเอาฟนเอาไฟมาเผาเรา นั่นละเสื่อมตรงนั้น ทีนี้
ไมยอมใหคดิ มันอยากจะคิดอกจะแตก เอา แตก ไมยอมใหคิดเลย ใหคิดแตคําวาพุท
โธอันเปนงานของธรรมเทานั้น วันแรกเหมือนอกจะแตก วันหลังรูสึกจะเบาลง แตไม
เผลอเหมือนกัน ความเผลอไมใหมีเลย ทั้งวันนี้ไมใหเผลอเลย ทุกขมากไหม ตั้งสติ
ไมใหเผลอทั้งวันไปเลยเชียว เรื่องเผลอไมใหเผลอเลย กี่วันก็ตามไมใหเผลอ
พอสามวันไปแลวคอยออน ความดันอยากปรุงอยากคิดอะไรนี้คอยออนลงๆ
๓-๔ วัน ๕ วัน ทีนี้สงบ นั่น ทีนี้เปลี่ยนละที่นี่เปนใจสงบละ เรื่องสังขารไมกวน สังขาร
ความคิดความปรุงไมกวน ตอไปจิตก็คอยกาวขึน้ ๆ ละเอียดเขาไปๆ จนกระทั่งไปถึงที่
ที่มันเคยเสื่อม มันจะเสื่อมที่นี่ เอาๆ เสื่อมไปบอกเลย ไดหักหามกันพอแลว ยังไงมันก็
ไมอยูคราวนี้ปลอยเลย เอา อยากเสื่อมเสื่อมไป แตคําบริกรรมกับสตินี้จะไมยอมปลอย
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มันจะเสื่อมที่ตรงไหนใหรูกัน พอไปถึงนั้นแลวก็ปลอยเลย แตพุทโธกับสติไมยอม
ปลอย
พอถึงนั้นแลวจะเสื่อม เอา เสื่อม พอถึงขั้นมันแลวนะ ถึงนั่นแลวมันจะเสื่อม
ทุกครั้งๆ เปนอยางนั้น ทีนี้ปลอยเลย เอาๆ เสื่อมไป แตคาํ บริกรรมกับสตินี้จะไมยอม
ปลอย ติดกับคําบริกรรมเลย พอไปถึงนั้นแลววามันจะเสื่อมไมหวงใย ปลอยเลย เอา
จะเสื่อมใหเสื่อมไป พอถึงนั้นแลวทีนี้ไมเสื่อมนะ เอา เสื่อมบอกเลย มึงอยากเสื่อมมึง
เสื่อมไป กูไมยอมเสื่อมกับคําบริกรรมกับสติซัดขึ้นไป ทีนี้ไมเสื่อม แลวขึ้นไปเรื่อยๆ
แทนที่ไปถึงนั้นแลวจะลงไมลง ขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นไปจนกระทั่งจิตแนบสนิทๆ จนกระทั่ง
ที่วาจิตเรานี้ภาวนาๆ พุทโธๆ อยูนี้ เวลาจิตละเอียดจิตอิ่มตัวแลวคําวาพุทโธหายนะ
พอไปถึงนั้นแลวพุทโธหายเงียบเลย ปรุงไมขนึ้ คิดอะไรก็ไมมี เหลือแตความรูที่
ละเอียดแนวกับสติ
อาว ทําไมเปนอยางนี้ละ สงสัยนะ ก็พุทโธๆ ติดกันมาตลอดตัง้ แตวันตั้งคํา
บริกรรม แลวนี้มันหายไปไหนเงียบเลย ตั้งไมขึ้น จิตมันละเอียดเต็มที่ เรียกวามัน
อิ่มตัว อิ่มคําบริกรรมเขาพัก พูดงายๆ พัก ไมปรุงอะไรเลย คิดอะไรก็ไมออก อยาวา
แตพุทโธ จะคิดเรื่องใดก็ไมออก หมดความปรุง เอา อยูนี้กอน คําวาหมดคําบริกรรมนี้
จิตมันละเอียดนะ ใหสติจับอยูกับนั้น จับอยูกับความรูที่ละเอียด สวนสตินี้ไมใหเผลอ
ทีนี้พอมันไดจังหวะนี้มันก็คลี่คลายออกมา คือจิตสงบเหมือนเราตื่นนอน พอมัน
คลี่คลายออกมานึกคําบริกรรมได นึกพุทโธไดพทุ โธตอเรื่อยเลย
ทีนี้ก็เลยรูจักวีธี พอถึงขัน้ จิตอิ่มตัวจิตสงบมันจะปลอยคําบริกรรม นึกก็ไมออก
ปลอยเสียเวลานั้น แตความรูนั้นกับสติใหติดกันไปเรื่อย มันเลยไมเสื่อม นี่ละวิธีการ
ปฏิบัติตองทดสอบตัวเอง นี่เราไดทดสอบอยางนั้น แลวก็ไมเสื่อมตั้งแตนนั้ มาเรื่อยเลย
ไมเสื่อม ขาดสตินี่จับไดชัดเจน ออ สติสําคัญมาก พอขาดสติจิตเสื่อมไดๆ เมื่อไมขาด
สติแลวไลมันเสื่อมมันก็ไมเสื่อม เราเปนแลวนี่ จึงบอกวา เอา เสื่อมไป อยากเสื่อมไป
ไหนเสื่อม เราหึงหวงหวงใยมันพอแลวมันไมไดฟง เสียงเรา คราวนี้ปลอยเลย เอา เสื่อม
แตคําบริกรรมกับสติจะไมยอมปลอย มันก็เลยไดกับอันนี้ไปเรื่อยๆ เจริญเรื่อย นี่เรา
พูดแตตนไปถึงขั้นไมเสื่อม ทีนี้กาวหนาละที่นี่ เรียกวาตั้งรากตั้งฐานไดเพราะสติดี
ใครมีสติดีแลวตั้งได ถาขาดๆ วิ่นๆ เผลอๆ เผลๆ อะไรไป นึกไดเมื่อไรถึงมา
ระลึกไมเปนทานะ ถาลงไดเอาจริงเอาจังพนมือเราไปไมไดละ เราทําแลว ตั้งแตนั้นมา
จิตเราก็ไมเคยเสื่อมอีกเลย ทะลุไป จนกระทั่งนั่งหามรุงหามค่ํา นั่นเห็นไหมละเมื่อไม
เสื่อมแลวมันก็กาวใหญ เอาใหญเลย จากนั้นมาก็กาวทางวิปสสนาพิจารณาทางดาน
ปญญา แยกธาตุแยกขันธทุกสัดทุกสวนในสกลกาย ของสัตวของบุคคลของเขาของเรา

๗
ของหญิงของชายพิจารณากระจายออกไป ตั้งแตผม ขน เล็บ ฟน หนังละที่นี่ ถลก
ออกไปหนังนะ มันสวยมันงามอยูทหี่ นัง ถลกหนังออกแลว เอา ดู นั่นนะปญญา เขาใจ
ไหม ดูเปนหญิงเปนชายที่ไหน นารักนาชอบใจที่นี่มันเปนเพราะหนัง
จากหนังดูเขาไปกระดูกสวยอะไร ดูเขาไปขางในเทาไรสวยที่ไหนงามที่ไหน มัน
ก็เห็นชัดดวยปญญาละซิ เมื่อเห็นชัดแลวมันก็คอยปลอยของมันไปเองๆ นี่วิปสสนา
ทางดานปญญา เมื่อพิจารณาทางดานปญญาเห็นผลแลวมันเพลินนะ ทางดานปญญานี้
มันจะไมเขาพักสมาธิ มันเพลิน หมุนติ้วๆ เลย จนกระทั่งเจาของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
ใหหยุดพักทางปญญาเสีย เขาสูสมาธิ เวลามันเพลินทางปญญามันไมสนใจสมาธินะ ไม
สนใจก็ตาม เอาคําบริกรรมติดเขาไปใหมันเขาสูสมาธิได จิตเปนหนึ่งได ใครบริกรรม
คําไหนก็เอาคํานั้น บริกรรมพุทโธก็เอาพุทโธๆ ใหอยูกับพุทโธๆ จิตก็แนวลงไปสูสมาธิ
มีกําลังวังชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม นี่ละพักเอากําลังเปนอยางนั้น
พอไดโอกาสแลวรูวาจิตนี้แนนหนามั่นคงไดกําลังพอแลว กาวออกทางวิปส สนา
นี้มันพุงเลยเทียว มันอยากออกยิ่งกวาอะไร มันไมสนใจกับสมาธิ มันหาวาสมาธิไมใช
ธรรมแกกิเลส ตีกิเลสใหตะลอมเขามาตางหาก แกกิเลสคือปญญา นั่นมันไปอยางนั้น
มันก็จะเห็นคุณของปญญาโดยถายเดียวไมเห็นโทษของสมาธิ เพราะฉะนั้นจึงใหรูวาระ
วาระนี้เราทํางานเพื่อผลประโยชนดวยปญญา
วาระนี้เราจะพักจิตของเราเพื่อจะเอา
กําลังวังชาเพื่อวิปสสนาตอไป ใหพกั พักมันไมอยากพัก
ลําพังจะบังคับไวเฉยๆ ไมอยูนะ มันจะพุงๆ ทางปญญาตลอด ตองเอาคํา
บริกรรมใหติดกับนั้นปบ เลย เอา บริกรรมพุทโธๆ ถี่ยิบเขาไปลง ที่นี่จติ ลง ลงแนวมี
กําลังวังชากระปรี้กระเปราแลวก็เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนาม โอ ทีนี้สบายเบาหมดเลย
นี่จิตพักงาน พอไดกําลังเต็มที่แลว พอรามือเทานั้นมันจะพุงออกทางดานปญญา ใหทํา
อยางเกานี้ตอไปเรื่อยๆ นี้เรียกวาปฏิปทาที่ถกู ตองดีงาม พากันจําเอาไวนักปฏิบัติ
มีใครจะสอนที่วาถูกตองแมนยํา นี้แนใจการสอนวาไมผิดเพราะเราผานมาแลว
ทายผิดทายถูกอะไรเราผานมาหมด คัดเลือกมาหมดแลวมาสอน ตั้งแตสิ่งที่ถกู ตองดี
งาม ใหนําไปปฏิบัติ ไมเชนนั้นไมไดเรื่อง ภาวนากี่ปกี่เดือนไมมีหลักมีเกณฑไมไดเรื่อง
นะ ตองใหมหี ลักมีเกณฑ ตั้งไดจิตขอใหมีหลักเกณฑเถอะ การภาวนาๆ ทานพูดกวางๆ
นี่สอนกันก็สอนทั่วโลกเรื่องภาวนา ไมทราบภาวนายังไงตั้งหลักตั้งเกณฑยังไง ไมมีหลัก
มีเกณฑมันก็ไมไดเหตุไดผลไดอรรถไดธรรม ใหมีหลักมีเกณฑอยางที่วาซิ เอาทําอยาง
นี้ละ ตั้งไดๆ ขึ้นไดไมสงสัย ที่สอนนี้ไมผิด ดังที่วาคําบริกรรมเปนสําคัญ สติเปน
พื้นฐานสําคัญมากทีเดียว ตอจากนั้นจิตก็สงบๆ เรื่อยๆ ควรพักพัก ควรจะออกทาง
วิปสสนาออก จําใหดีเหลานี้ ดําเนินมาแลวไมผิด ไดผลมาแลวจึงมาสอน สอนดวย

๘
ความไดหลักไดเกณฑนี้ ผูยึดก็ยึดไดหลักไดเกณฑ ที่สอนสุมสี่สุมหาไมไดหนาไดหลัง
ผูปฏิบัติก็ไมทราบจะยึดเอาตรงไหนๆ เปนหลักเปนเกณฑ ไมไดเรื่อง เหลวไหลทั้งนั้น
จําใหดี เอาละเทานี้ ทีนี้จะใหพร
ขบขันเวลากลางคืนสวมไล ทั้งกลัวเสือ ไอปวดหนักนี้มันก็ไล นี้กลัวก็กลัว อยู
ไมไดก็ตอ งวิง่ กลัวเทาไรตองวิ่ง กลัวเสือจะงับเอาละซิกลางคืนไปอยูในปาเสือ แตก็ไม
เคยมีนะ ไลเอาๆ จะวาไง สอนเหลานี้สอนโดยถูกตองนะ ใหดาํ เนินตามนี้จะไมผิด กาว
เรื่อยได ไมไดสอนสุมสี่สุมหา ผูปฏิบัติถือเอาหลักเกณฑไมได ภาวนาเทาไรก็ไมไดหลัก
ไดเกณฑเพราะไมถูกตองตามหลัก ปฏิบัติตามนี้ไดๆ ไมสงสัย
ไปที่ไหนมองเห็นแตรูปอีตาบัว นูนๆ ไมทราบวาติดไวอะไรนักหนา โธ ไปที่
ไหนมีแตรูปหลวงตาบัว ถาเปนแตกอนพูดตรงๆ เลย ถาเปนแตกอน โอย เปนบาไป
เลย เขายอเขาเอารูปไปติดไว แตทกุ วันนี้พูดตรงๆ มันไมมี จะยอขนาดไหนก็เปน
สวนเกิน จะตําหนิติเตียนอะไรเปนสวนเกิน ไมติด ยอไปก็ตกผล็อย นินทามาก็ตก
ผล็อยแบบเดียวกัน อยูแ ตความพอดี เปนอยางนั้นละ เหลานี้เปนสวนเกิน โลกธรรม
แปดเปนสวนเกินทั้งหมด ธรรมชาติที่พอตัวแลวดวยความเลิศเลอ นั่นไมมีอะไรเขาไป
เกาะติดเลย ไมติด เอาละไป
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

