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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

พุทโธจะพาลงนรกใหเห็นเสียที 
กอนจังหัน 

นี่ดูเอาทานทั้งหลายไมเคยเห็น หลักพุทธศาสนาคือหลักแหงความสวยงามอัน
เลิศเลอ มารอยกรองพทุธบริษัทเปนประเภทๆ รอยกรองพระใหเรียบรอยตาม
หลักธรรมหลักวินัย พระที่มีธรรมมวีินัยเสมอกันแลว ไมวาชาติชั้นวรรณะใดเขากันได
สนิท ถาแยกจากหลักธรรมหลักวินัยแตกกระจัดกระจาย นี่ละเรื่องพุทธศาสนาคือ
หลักธรรมหลักวินัยสําคัญมาก สําหรับรอยกรองผูนับถือพทุธศาสนาตามเพศของตน 
เชนเพศพระ เพศฆราวาส ถาปฏิบัติถูกตองตามนั้นแลวสวยงาม 

นี่พระมาจากชาติชั้นวรรณะใดเต็ม มีธรรมวินัยกรอง คือรอยกรองไวเรียบรอย 
ดูตรงไหนสวยงามหมด ถาเปไปจากนี้ไมไดนะ หลักพุทธศาสนาจึงเปนหลักที่รอยกรอง
สัตวโลกใหมีความสวยงาม ตามขั้นภูมิและเพศวัยของตน ทานสอนอยางน้ัน เวลามา
ตางองคตางมีหลักธรรมหลักวินัยเปนเครื่องยึดใหถูกตองอยางเดียวกัน มาก็สวยงาม 
ถาขัดตอหลักธรรมหลักวินัยไปแลวเปนกางขวางคอ อยูดวยกันไมสนิท เปนอยางน้ัน 
ถาตางองคตางถือหลักธรรมหลักวินัยเปนเกณฑแลวคลองๆ ไปเลย มาจากไหนมาเถอะ 
เอาหลักธรรมหลักวินัยเปนเครื่องกล่ันกรองรอยรัดใหสวยงามเสมอกันหมด นั่นละหลัก
ศาสนา 

ศาสนาพุทธเรานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอมากทีเดียว ไมมีศาสนาใดเทียบ เราไมได
ยกเอามารบราหรือตอสูกัน เทียบตามหลักความจริง พุทธศาสนาเปนศาสนาของทานผู
ส้ินกิเลสแลว แสดงออกแงใดเปนแงของผูส้ินกิเลสๆ สวยงามไปหมด สะอาดไปหมด 
ถากิเลสเขาไปตรงไหนๆ สกปรกๆ ผิดกันอยางนี้นะ พุทธศาสนาหรือเพศของพระเปน
เพศที่นําหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจาแสดงไวแลวดวยความถูกตองแมนยํา จาก
พระทัยที่บริสุทธิ์ส่ังสอนโลก เวลานํามาปฏบิัติก็นาดูนาชมสวยงาม 

ขอใหทุกๆ ทานดูตัวเอง อยาไปดูที่อืน่ที่ใดไมสําคัญไมสําเร็จประโยชน ความได
ความเสียอยูกับการดูของเราเอง เราดูใครจะมาเสียเราสวนมาก ถาดูเราแลวไมคอยเสีย 
มันบกพรองตรงไหนความเคลื่อนไหว ความคิดความปรุงแตง การพูดการจาขัดของตอ
เพื่อนฝูงยังไงบาง ใหนํามาตรอง แลวกอนที่จะพดูออกไปใหใชความพิจารณากอนแลว
คอยพูดออกไป จะไมคอยกระทบกระเทือนกัน การพูดก็ใหพูดดวยความเห็นอกเห็นใจ 
มีความเมตตาตอกัน อยาพูดดวยความเปนใหญอํานาจบาตรหลวง ไมมีหลักธรรมหลัก
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วินัย นั่นเรียกวากางขวางคอ พูดออกมาคําไหนขวางคนอื่นๆ ใชไมได ตองเดินตาม
หลักธรรมหลักวินัยจะสวยงามไปหมด 

คิดดูเราภาวนา ถาวันไหนกิเลสมันดื้อดานมันขวางคอกลืนไมลงๆ จิตหาความ
สงบไมได วันนั้นพระองคนั้นหรือคนๆ นั้นตองเปนทุกข พอพูดอยางน้ีเราก็ไดเคยผาน
กันมาแลว ภาวนาจะทําจิตใหลงมันไมลง สูกับกิเลสไมได พกั หยุดเสียกอน แตจิตมัน
ไมหยุดซิ นี่ละที่มันถึงใจมันไมลืมนะ จิตมันไมหยุด วันนี้มาภาวนาตั้งหนาตั้งตาจะฆา
กิเลส กิเลสเพียงเทากําปนนี้สูมันไมได แลวเราจะสูกิเลสกองเทาภูเขาครอบโลกธาตุวัฏ
วนนี้ไปไดยังไง กิเลสเพียงเทานี้เราสูไมได นี่ละซดักัน ลุกคึกคัก เอา กิเลสไมตายเรา
ตองตาย ซัดกัน สุดทายกิเลสหมอบ อยางน้ันนะ เราไมลืม อันไหนมันถึงใจจะไมลืม 

สูกิเลสไมไดทีแรก ไปนอนนอนไมหลับ จิตนอนดวยความแพไมหลับนะ คึกคัก
ขึ้นมาสู ฟาดเอาความชนะ คําวาชนะนี่ชนะเปนพักๆ ไป ไมใชชนะอยางเลิศเลอ ตอง
อยางน้ี ตรงไหนที่เราแพใหดูตัวเอง ความพากความเพียรที่แพกิเลสของตัวเองใชไมได
นะ เวลาไหนมีแตเวลาแพกิเลสๆ ใชไมได หมดคาหมดราคา ถาเปนพระเปนเณรก็
หมดคาหมดราคา ไมมีคาอันใดที่จะเปนประโยชนสําหรับตนบางเลย ถาตอสูก็สูกิเลส
ไมได มีแตแพๆ ใชไมไดนะ 

ในวัดนี้เราเปดโอกาสใหพระปฏิบัติจิตตภาวนาเปนอันดับหนึ่ง เราไมใหมีอะไร
เขามายุงในวัดนี้ เขมงวดกวดขันมากทีเดียว เร่ืองจิตตภาวนาวัดปาบานตาดพูดไดอยาง
เต็มปากเต็มคํา เพราะเราเปนผูปกครองรักษาเอง การปฏิบัตภิาวนาของพระเราถือเปน
อันดับหนึ่ง งานการภายนอกนั้นเปนงานสั่งสมกิเลสเสียมากตอมาก วัตถนุั้นงานนี้สราง
นั้นสรางน้ียิ่งไปใหญนะ นี่ไมใชเปนงานแกกิเลส เปนงานสั่งสมกิเลส 

คิดดูซิเราไปพักภาวนาอยูในปาในเขา เพียงวันหนึ่งที่เราทํารานเล็กๆ ที่พัก
ภาวนาไมเสร็จมันยังเปนกังวล วันนี้งานแครนี้ยังไมเสร็จ ทางจงกรมยังไมเสร็จ เพียง
วันสองวันเทานั้นมันก็เปนกังวล ยิ่งจะสรางความกังวลทั้งวันอยางน้ีตายเลยนะ ตอง
เขมงวดกวดขันเรงรีบใสเวล่ําเวลา เพื่อจะประกอบความพากเพียรใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เอา รานทํา แครเล็กๆ พอไดอยู แลวทางจงกรม พอเสร็จแลวไลโยมเขาหนี คือ
การทําเราทําเองไมได ตองอาศัยญาติโยมเขา เราบอกยังไงเขาก็ทําตามอยางน้ัน พอ
เสร็จเรียบรอยแลว ไป เลิก ไมใหใครมายุงเลย ทีนี้เอากันละ นั่น หายกังวลแลวก็มีแต
ความพากเพียร 

พากันจําเอาไวนะ ที่เหลานี้พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายทานเดินมาเรียบรอยแลว 
มีในตํารับตําราอยางชัดเจน อยาเอากิเลสเขามาอวดธรรม อวดตรงไหนก็เหมือนเอา
สวมเอาถานไปอวดทองคําทั้งแทงใชไมไดนะ พระใหตั้งใจประพฤติปฏิบตัิ ไปที่ไหน
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อยาเผลอสติ คนเดินไปมีสตินาดู ไมมีสติเลอะๆ เทอะๆ นะ สติติดอยูกับตัว ถาไม
เจาะจงกับธรรมบทใดก็ใหเจาะจงอยูในตัวของเราเปนสัมปชัญญะ สตมิีคามากทีเดยีว 
กระจายออกจากสติก็เปนสัมปชัญญะ มีความรูรอบตัวๆ ไมเสีย ถาเผลอสติก็ไมมี 
สัมปชัญญะก็ไมมีนั้นไปหายาแกบามาเลย หนักเขากวาน้ันก็เปนบา ไมมีสติ หนักเขา
เปนบาได พากันตั้งใจปฏิบัต ิ

กิเลสเปนของแกงายเมื่อไร ตองเอาใหหนักมือเชียว เชนอยางการอยูการกินการ
หลับการนอนมีแตฝก เพื่อจะแกกิเลสใหลดนอยลงไปโดยลําดับลําดา ที่วาฝกทีว่า
ทรมาน ก็คือกิเลสตัวมันดื้อดานนั่นแหละ มันตองเอากันอยางหนักเร่ือยๆ ถา
ธรรมดาๆ แลวมันก็ยาก ถาหากวาธรรมมีในใจหนักเขาๆ แลวนั่นละทีนี้เราจะรูได
ชัดเจนวาธรรมนี้มีกําลังมาก กิเลสออนตัวลงๆ แยบ็ออกตรงไหนมีแตธรรมออกหนาๆ 
ฆากิเลสตลอดไปเลย ทานเรียกวาภาวนามยปญญา หรือภาวนาโดยอัตโนมัติ สติปญญา
อัตโนมัต ิ

อะไรสัมผัสสัมพันธสติปญญาจะออกประหัตประหารกันทันทีๆ แตกอนมีแต
กิเลสสับเอาฟนเอาๆ เวลาความเพียรมีสติปญญากลาขึ้นๆ ทุกส่ิงทกุอยางจะกลายเปน
ทางดานสติปญญาเปนธรรมแลวฆากิเลสเปนลําดับ จนกระทั่งกาวเขาสูมหาสติมหา
ปญญาไมมคีําวาเผลอ ไมตองตั้งใจวาจะไมเผลอ หากเปนเองโดยอัตโนมตัิของ
สติปญญาขัน้นั้นๆ ใหพากันตั้งใจภาวนา อยามาเหลาะๆ แหละๆ  ผมนี่รางกาย
เหลาะแหละอยู ออนแอมาก แตจติใจไมเคยเหลาะแหละ จิตใจไมมวีัย มองดูหมูดู
เพื่อนนี้ไมไดดูแบบคนแกๆ อีตาบัวอายุ ๙๔ ปนะ ดูดวยสติปญญา ดูดวยธรรม แย็บ
ไปนี้มองเห็นรูปบๆ นอกจากทําหูหนวกตาบอดเฉยไปอยางน้ันเอง ใหพากันตั้งใจ 

สติมีปญญามีจะมีทางแกไขกิเลส แลวกิเลสจะไดเบาบางลงไป เราจะไดทรง
อรรถทรงธรรมในหัวใจของเรา ไปที่ไหนผาสุกเย็นใจ ถาวาสมาธิ เอา นั่งเหมือนหัวตอ 
เพราะจิตไมปรุงไมรบกวน สงบแนว ถาออกทางดานปญญาก็หมุนเปนธรรมจักร นั่น
วิธีการฆากิเลสแกกิเลสมีหลายวิธีการใหนําไปปฏิบัติ อยาอยูเฉยๆ จะใชสติปญญามี 
สติปญญานั้นแหละจะฆากิเลส ความโงเขลาเบาปญญามีแตกิเลสลวนๆ เอาเราให
แหลกนะ ไมมีวันไหนที่ชนะ ชนะอะไรมันโงเหมือนหมาตาย เอาละใหพร 

จวนเขาพรรษามาแลวพระมากเขาๆ ตองไดกันเอาไวไมงั้นจะมากเกินไป ตอง
ไดกันเอาไวกั้นเอาไวใหอยูพอดี ถาธรรมดา ๔๐-๕๐ กะกาํหนดความเพียรพอดีๆ ไม
งั้นจะเลยเถิด มันหากเผลอ เวลาเราไปกรุงเทพ กลับจากกรุงเทพจวนเขาพรรษาพระมา
อยูแลว แลวจะไลไปไหนละที่นี่ ถาเราไดอยูนี่แลวถูกตองแลว กล่ันกรองเรียบรอย ที่
จวนจะเขาพรรษาถึงมาพระทานเตรียมทาไวแลว เตรียมทาอยูจะวาไง จะไลไปไหน ก็ตัง้
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หนาตั้งตามาประกอบความพากเพียรกับครูบาอาจารยแลวจะไลไปไหน แนะ มันก็ตอง
อยูดวยกัน 

(วันนี้เปนวันครบรอบมรณภาพคุณแมแกวคะ) เราจําไมได ป ๓๔ แกเสีย ๑๖ 
ปแลวนะ พูดถึงเร่ืองแมนยําแมชีแกวแมนยํามาก ไมมีผิดเพี้ยนแมนิดหนึ่งเลย เราไป
ไหน นูนสํานักเขาอยูฟากบานทางนูน บานอยูทางนี้ วัดเราอยูทางดานนี้ ตามธรรมดา
นิสัยเราจะไปไหนบอกใครเมื่อไร วาจะไปก็เตรียมของปุบปบไปเลยๆ ไมไดบอกใคร 
ทางนูนรูแลวนะ พอฉันจงัหันเรียบรอยแลว ไปแลวนะวันนี้ บอกแลวนะนั่นบอกพวก
เดียวกัน ไปแลวนะวันนี้ ไปดูกไ็ปแลวจริงๆ บางทีอยางมากกว็า ไปแลวนะวันนี้ เย็นไป
หมด วางั้น แกแย็บออกวาเย็นไปหมด ทั้งไปทั้งกลับแมนยํามาก 

เวลาขากลับมานี้ อยางมากแกก็วาจวนจะถึงแลว อยางหนึ่งไมพูด เฉย พอมาถึง
ก็วา มาถึงแลวนะ เตรียมหุงขาวหมอเทานี้ละ เราก็ไมคอยฉนัละเขาทําของเขา แลวจีบ
หมาก เราก็ถาม หุงขาวทุกวันหรือ จีบหมากทุกวันหรือ โอย ไมไดหุงทุกวัน พึ่งทําวัน
ทานมานี่แหละ ทราบไดยังไงวามา คุณแมบอก แนะ อันนี้ไมผิดเลย แมนยํา พอมาถึง
แลว มาถึงแลวนะ บางทีกลางคืนดึกๆ จึงมาถึง ตอนเชาบอกใหเตรียมหมากไวแลว 
มาถึงแลววางั้น ใครจะมาดูกลางคืน พอไปก็วาไปแลวนะ อยางมากก็วาเย็นหมด ทีนี้
เวลามาก็เหมือนกัน จวนแลวนะอบอุนเขามาแลว 

นี่กระแสของธรรมเห็นไหมละ คอยอบอุนเขามาแลว เวลาไปไปแลวนะเย็นหมด 
เราไมลืม อันนี้แกแมนยํามากไมมีผดิมีเพี้ยนเลยการไปการมาของเรา เกงมากความรู
อันนี้ของแก ก็มีเราเทานั้นที่แกลง นอกนั้นแกไมไดลงใครงายๆ ดีไมดีความรูสูแกไมได 
ไปใหแกสอนเอา กับเราไปสอนเราไมได ไลลงภูเขารองไหเลย เห็นไหมละ ไปเลนกับ
เราถูกไลลงภูเขารองไห นอกนั้นไมเห็นมีสูแกไมได แตกับเราไลลงภูเขารองไหเลย 

นี่ละความรูถาสูงกวากันรูกันทันที สมมุติวาผูต่ํากวาจะไปใหผูสูงกวายอมลงมานี้
ลงไมได นอกจากผูสูงกวาดึงขึ้นไปๆ ทีนี้เมื่อดงึขึ้นไปหนักเขาๆ สุดทายก็อยางที่วาไล
ลงภูเขารองอี๊ๆ อยางน้ัน คือมันไมลง ที่จะใหอยูตองไลลง ไมฟงเอาไวทําไม ตั้งใจเพื่อ
มาศึกษาที่สอนไมเอาจะเปนสาระอะไร นั่นละที่นี่ไลละ รองไหลงภูเขาเราไมลืม เราก็
ตั้งใจจะมอบกายถวายตัวตอครูบาอาจารยองคนี้ แลวทีนี้ก็ถูกทานไลลงภูเขาเราจะไป
พึ่งใคร สุดทายแกก็มาพจิารณาตามที่ทานไลเพราะเหตุไร นั่นละจับเอา เพราะไมฟงคํา
ทาน แลวทานสอนวายังไงจึงไมฟง เอา ปฏิบัติตามนี้ นั่น 

ทีนี้ก็หมุนมาหาเราที่สอน ปฏิบัติตามที่สอนมันกถ็ูกตองๆ แลวก็หมอบเลย 
อยางน้ันแหละ ก็คนหนึ่งถูกแลว คนหนึ่งผิดบืนไปเฉยๆ ไมยอมฟง ก็ไลลงภูเขาเทานั้น
ซิจะวาไง เราไมเคยพูดนะสิ่งเหลานี้เพราะเปนเรื่องนอกๆ เร่ืองภายในเปนยังไงผาน
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มาๆ ผานไป ทีนี้เวลามาสัมผัสเลยพูดเสีย แกแมนยํามาตั้งแต ปนี้จะมีครูอาจารยมา
สอนพวกเรา วางั้นเลย พูดอยางเด็ดดวย คลายคลึงกับหลวงปูมั่นปหนองนอง ปนี้พระ
จะมามาก เวลาองคไหนมา ใชไหม ใหคนไปดู ไปดูแลวใชไหม ไมใช บอกเรื่อยเลย พอ
ไปเจอองคนี้เขาเทานั้น มันเปนยังไงไมรูนะ พอไปเจอองคนี้กลับออกมา ใชไหม ใชองค
นี้แหละ พอไปเจอเขาทั้งปวดหนักปวดเบา นั่นเห็นไหม มันเปนคูทรมานกัน ทั้งจะปวด
หนักทั้งจะปวดเบา มันตื่นเตนไปหมดเลย เปนอยางน้ันนะ คอยดู องคนีแ้น แตทานจะ
สอนเราหรือเปลาเทานั้นละ คอยดู บทเวลาไลลงภูเขารองไหอี๊ๆ สอนหรือเปลา ก็อยาง
นั้น 

ความรูของแกเกงมากเรื่องภายนอก ตีเอาไวๆ ที่ไลลงภูเขาคือออกรูๆ ก็เหมือน
เราเดินไปนูนเห็นนั้นเจอนั้นเจอนี้ก็ธรรมดาไมใชเร่ืองแกกิเลส เร่ืองแกกิเลสอยูภายใน
เราตีเขามา เขามาแกภายใน แกยิ่งเพลินดูนั้นดูนี้ ก็เหมือนเราไปดูส่ิงนั้นสิ่งน้ีมันไมใช
แกกิเลส แกกิเลสมันตองเขามาดูภายใน ทีนี้แกก็เพลินดูอันนั้น เพลินเขาๆ หนักเขาๆ 
หามหนักเขาๆ ไมฟงก็ไลเลย บทเวลายอมลงแลวไมพูดเลยนะ คงจะไปเห็นโทษของ
ตัวเอง พอถกูเราไลลงภูเขารองไหลงไปได ๔ วันกลับขึ้นมาอีก ฟดกันอีก เดี๋ยวๆ ให
พูดเสียกอนๆ ยอม มาก็เลาพอถูกตองแลวทีนี้ก็แก จากน้ันแกไมพูดถงึเร่ืองรูนั้นรูนี้อีก
เลย เงียบนะ มีแตหมนุไปตามเราที่สอน สอนยังไงหมุนไปตาม ก็จิตมนัเรงอยูแลวนี่ 
มันยังจับหลักไมได พอจบัหลักยื่นใหเทานั้นปบความับๆ เลย เพราะฉะนั้นแกถึงเร็ว 

หลังจังหัน 

 (พระฝรั่งจากมาบจันทรมากราบนมัสการหลวงตา) มาบจันทรเราเคยไปแลว 
มาบจันทรดี สถานที่นั่นเหมาะสม เราเคยไป ไปพักกลางวันที่นั่นละ ไปเทศนชวยชาติ 
ตั้งใจภาวนาใหดีนะ ไมวาพระฝร่ังไมวาพระไทยคนไทยตัวขี้เกียจมันมีเหมือนกันเขาใจ
ไหม มันขี้เกยีจมันไมไดกลัวใครนะ ใหระวังตัวนี้ ใครมาจากที่ไหนๆ ใหระวังตัวขี้เกียจ
ใหดีมันจะขึน้บนหัวทันที เอาละพอ เอาจริงเอาจังนะ สติเปนสําคัญภาวนา นี่เคยสอน
เสมอ ย้ําแลวย้ําเลาสติ วัดมาบจันทรเราก็เคยไปแลว ดูวาไมไดคาง ไปเทศนที่นั่น พัก
กลางวันแลวเทศนที่นั่น ดูวาไมไดคาง อยางวาละคางหรือไมคางมันก็ไปทั่วทุกแหงทกุ
หน คางที่นั่นบางที่นี่บาง ลืมไปเรื่อย แถวนั้นดีอยู แถวมาบจันทรปา 

นักภาวนาใหพากันตั้งสตใิหดี สติเปนอันดับหนึ่ง ถาสติติดตอกันไปแลวการตั้ง
รากฐานเพื่อความสงบเย็นใจตลอดถงึขั้นจะกาวเดินทางวิปสสนาได รับรองเลย สติเปน
เครื่องรับรองฐานแหงความสงบ เทาที่จิตไมสงบคือสติมันขาดไป ถาสติติดตอกัน
ตลอดเวลาแลวจิตนี้ไมไดคิดทางไหนได สติตีตะลอมเขามาอยูกับที่แลวสงบ เรียกวาจิต
แนนหนามั่นคงก็เปนสมาธิ ออกจากนัน้ก็ออกทางดานปญญาออกได  
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เร่ืองสตินี้สําคัญตลอด สตินี้ไมเห็นมีวรรคใดตอนใดที่จะไมสําคัญเทาที่เราผาน
มา สติสําคัญตลอดเลย ก็ไปเขาในบทธรรมที่ทานแสดงไววา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติ
จําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ฟงซิ ไมยกเวนที่สติจะไมเขาไปแทรก ไมมี สตินี้จําเปน
ตลอด ในพุทธพจนพระพุทธเจาส่ังสอนไวเรียบรอยวาสติเปนของสําคญั สติจําตอง
ปรารถนาในที่ทั้งปวงไมมียกเวน จึงตองตั้งสติใหดี 

ถาไมเอาจริงเอาจังมันก็ไมไดเหตุไดผลนะ ใหมีขอพิสูจนกัน ทดสอบหาความ
จริง ลงในจุดใดจับใหติด จับไมปลอยก็เปนผลขึ้นมา เคยเลาใหพี่นองทั้งหลายฟงเพื่อ
เปนคติเครื่องเตือนใจ วาเราไดทํามาแลวดวยความจริงจังจากการพินิจพิจารณา
เรียบรอยแลวคอยทํา มาลงสตินะ เจริญแลวเสื่อมๆ มันอยางไรกนั เวลาพยายาม
ผลักดันจิตใหขึ้นสูที่สูงคือที่ละเอียดลออสงบรมเย็น ไปอยูไดเพียง ๒ คืน ๓ คืน ลด 
เอาไวไมอยูเลย เหมือนกล้ิงครกลงจากภูเขาไหลปดเลย หามไมอยู 

เอ มันอยางไรกันนา พิจารณา ก็ลงจุดที่วาจะเปนเพราะเราขาดคําบริกรรม สติที่
กําหนดรูใจเฉยๆ ไมพอ ตองมีคําบริกรรมติดไวนั้น สติจับติดอีกทีหนึ่ง เอาๆ แบบนี้ 
พิจารณาลงจุดนี้ ทีนี้ทําแบบนี้จริงๆ เลยไดเห็นผลขึ้นมา แลวทําจริงเสียดวยนะ ตั้งแต
ตื่นนอนไมมเีผลอเลย เอาละเรียกวาลงใจแลวที่นี่ พอวาตั้งสติเหมือนวาระฆังดังเปงสติ
จับปุบไมใหปลอย ทั้งวันไมปลอยเลย มันก็เปนจังหวะที่ดีที่เราฝกเราแตละบทละบาทที่
จะไดหลักไดเกณฑออกมา เรียกวาอยูคนเดียวเทานั้น ถามีอยูหลายผูหลายคนเคลื่อน
ได สติเคลื่อนได ยิ่งมีหนาที่การงานสับสนปนเปยิ่งแลวใหญนะ ไมมีอะไรมีแตสติกับจิต
จับกันอยูนั้นเปนความเพียรลวนๆ 

นี่ก็เอาพุทโธ เราชอบพุทโธ สติจับติด ไมมีใคร อยูคนเดียว จับติดตั้งแตตื่น
นอนจนกระทั่งหลับไมใหเผลอเลย โถ การบังคับจิตไมใหเผลอมันของเลนเมื่อไร ติด
คุกติดตะรางยังดี อันนี้มากกวานั้นหนักกวานั้น ตกนรกทั้งเปนวาอยางน้ันเถอะ บังคับ
ไมใหจิตคิดปรุงไปไหน ใหปรุงเฉพาะงานของธรรมคือพุทโธ เรียกวางานของธรรม สติ
ควบคุม บังคับเอาไว ๓-๔ วันเห็นผลนะ ติดตอกัน ตั้งแตตื่นนอนกระทั่งหลับๆ ๔ วัน
เห็นผล ทีแรกมันอยากคิดอยากปรงุน้ีเหมือนอกจะแตก มนัดันๆ สติบังคับไมใหมัน
ออก เคยคิดมาเทาไรแลวตั้งแตวันเกิดไมเห็นไดเร่ืองไดราว จะบังคับใหเขาสูอรรถ
ธรรมเพียงเทานี้ไมไดเหรอ ตองได บังคับเลย.. ได 

จากน้ันสติถึงขั้นที่มันเจริญแลวเสื่อม ไมเส่ือม ทอดอาลัยตายอยากทั้งหมด คอื
จิตเราไปถึงขั้นนั้นเจริญแลวเสื่อมๆ ไดปกับ ๕ เดือน ไมไดไปหนามาหลังที่ไหน พอไป
ถึงน้ันแลวมันก็เส่ือมของมันหามไมอยู แลวไสขึ้นอีกเหมือนไสครกขึ้นภูเขา มันจะเปน
จะตาย ไปอยูนั่นไดสองสามคืนพลิกเหมือนครกจะลงจากภูขา กล้ิงปดลงแลว ทับหัวเรา
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ไปดวย มันอยางไรกันๆ พิจารณาหาเหตุหาผล ทดสอบไปมา มาจับติดตรงที่วาคํา
บริกรรมคือเรากําหนดจิตเฉยๆ สติมีแตมันเผลอได  

ทีนี้กําหนดจิตมีคําบริกรรมดวย สติจับอยูกับคําบริกรรม ไมยอมใหเผลอ ไดละ
ที่นี่ ถูก กําหนดจิตเฉยๆ เผลอ เราเคยทํามาแลวเผลอ เวลาเอาคําบริกรรมใครจะชอบ
คําบริกรรมใดก็ตาม คําบริกรรมนี้เปนงานของจิต สติควบคุมงานของจิตคอืคําบริกรรม 
พุทโธก็ตาม ธัมโมก็ตาม บังคับไวไมใหออก ทีนี้จิตมันไมไดคิด ความคิดของจิตเปน
เร่ืองสมุทัย เปนกิเลสลากออกไปเอาไฟมาเผาเรา ไมใหมันคิดมันก็ออกไมได มีแตไฟ
คือตปธรรมเผาอยูดวยสติแลวสงบ  

จําไวนะทุกคน ที่สอนนี้สอนไมผิด เราไดทดสอบมาทุกอยางแลว พอจับตดิแลว
ทีนี้ขึ้นไมเส่ือมนะ คือพทุโธไมปลอย สติกับพุทโธไมปลอย เอามันจะเจริญไปแลวมันจะ
เส่ือมไปไหนเอาเสื่อม เราเปนทุกขหัวอกจะแตกนีก่็เพราะจิตเสื่อม เสียดายไมอยากให
เส่ือมมันเสื่อมตอหนาตอตา คราวนี้เราจะเอาแตพุทโธ เพราะเราชอบพุทโธ พุทโธกบั
สติจับติด เอาๆ เส่ือมไปไหนเสื่อมไป อะไรจะเสื่อมเสื่อม แตพุทโธกับสติจะเสื่อมจาก
กันไมได ฟดกันตรงนี้เลย 

นี่ละมันถึงไดเห็นเหตุเห็นผลกัน เอาจริงเอาจังเห็น แตเหลาะแหละๆ ไมได
เร่ืองนะ ภาวนาจนวันตายก็ไมไดเร่ือง ตองหาเหตุหาผลซิ พินิจพิจารณา นี่ก็พูดมาจาก
การพิจารณาเรียบรอยแลว เจริญแลวเสื่อมๆ ปกบั ๕ เดือนเราไมลืม ไดแตความทุกข
ความทรมานเวลาจิตเสื่อมเสียดาย ไปถึงขั้นนั้นแลวเสื่อมตอหนาตอตา มันเปนอยางไร 
จึงไดจับตรงนี้ละ ไมปลอยพุทโธ สติกับพุทโธตดิกัน เอา มนัจะขึ้นตรงไหนขึ้น จะลง
ตรงไหนลง แตสติกับพุทโธไมยอมปลอย ลงนรกก็ลงดวยกัน นูนนะเอาขนาดนั้นนะ 
ปกใหญเลย เอา พุทโธจะพาลงนรกใหเห็นเสียทีนะ พระพุทธเจาสอนโลกพุทโธพาไป
สวรรคนิพพาน นี่เรานํามาสอนเราพุทโธจะพาลงนรก เอา ใหเห็น เด็ดนะ นี่นิสัยมันไม
เหมือนใคร เอาจริงเอาจังมาก 

พอพทุโธๆ เจริญขึ้นไปแลว เอาๆ เส่ือม บอกเลยนะ ทากันเลย ทาเพราะวาพุท
โธกับสติจะไมยอมใหเผลอกัน เอาอนันี้ติดไป อนันั้นมันจะเสื่อมไปไหนใหเส่ือมไป ไม
เส่ือม พอถงึนั่นก็คอยขยับขึ้นๆ จนกระทั่งไดทีไ่ดฐาน แลวก็มายอนหลัง ออ จิตเรา
เส่ือมเพราะเหตุนี้เอง เพราะปลอยคําบริกรรม ทีนี้เตลิดเลยไมเส่ือม นี่กม็าเปนคติสอน
บรรดาลูกศิษยลูกหาใหรู จับใหติด อยาทําเหลาะแหละไมไดเร่ืองนะ ทําอะไรไมไดเร่ือง 
ที่มาสอนนี้เคยทําหมดแลว ทดสอบนั่นละไมใชอะไร นสัิยเรามันก็ชอบคิดชอบอาน 
ชอบทบทวนหาเหตุหาผลตลอดมา ไมใชแบบขอนซุงไปทีเดียว เมื่อมันผดิมันพลาดเอา
มาพิจารณาแกไขกันไป จึงไดอยางน้ี  
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พอถงึขั้นที่วาพุทโธไมปลอย สติกับพุทโธไมปลอยแลวขึ้นขึ้น เอาลงลง พุทโธ
กับสตินี้ไมยอมลง ตกนรกตกดวยกัน เลยไมลง ขึน้เลย นั่นเห็นไหมละ จับได เออ เปน
เพราะเผลอ ทีนี้ก็ตดิทางสมาธิแนนปงเหมือนภูเขาทั้งลูก ไมอยากคิดอยากปรุง 
ความคิดปรุงแตกอนไมไดคิดไมไดปรุงอยูไมได มันคับหัวอก มันอยากคิดอยากปรุง
เร่ืองนั้นเรื่องน้ี ทีนี้พอสมาธิมีกําลังมากแลวทับหัวมันไว ความคิดความปรุงเปนเรื่อง
รําคาญนะ ไมอยากคิด มีแตความรูแนว  

มันหากติดแลวนั่นติดสมาธิ แตเราไมรู จนพอแมครูจารยมาลากออกถึงออก 
ออกทางดานปญญาไปใหญเลย เพราะนิสัยเรามันผาดโผน ทานตองร้ังเอาไวทุกอยาง 
ถาลงใจตรงไหนแลวซัดใหญเลย ทานตองร้ังเอาไว นิสัยเราเปนอยางน้ันผาดโผน ทาง
ความเพียรนี่ไดร้ังเอาไว ถาลงใจตรงไหนแลวเอาจริงน่ีนะ ทานตองคอยรั้งเอาไวๆ 
อยางที่เคยพดูใหฟงน่ังสมาธิตลอดรุงๆ ฟาดเสีย ๙ คืน ๑๐ คืน เวนคืนหนึ่ง ๒ คืนนั่ง
ตลอดจนกนแตก เชื่อไหมวากนแตก กก็นเราแตกแลวนี่ใครไมเชื่อก็ตาม กก็นเราเอง
แตกเราก็เห็นอยูนี่ 

คือทีแรกมันไมแตก เราน่ังทีแรกมันออกรอนมาก ออกรอนกน เหมือนเอาน้ํา
รอนลวกกนเรา คืนที่ ๑ ที่ ๒ ไป พอออกรอนมากๆ แลวมันก็พอง จากพองมันก็แตก 
นี่มันเปนขั้นๆ ไป จากแตกก็เลอะ ซดัใหญเลย จนพอแมครูจารยมารั้งเอาไว จากน้ันมา
ก็ไมนั่งตลอดรุงอีก ทานรั้งเอาไว พอขึ้นไปปบทานจะสอน นี่เราก็พูดแลวนายสารถีฝก
มา อันนี้ก็ไมนั่งตลอดรุงอีก ถาไมสอนมันจะไปของมันเพราะนิสัยผาดโผน จนกระทั่ง
ถงึกาวขึ้นสูปญญา เวลามันติดในสมาธินี้ติดไมยอมออก อยูทั้งวันอยูไดเหมือนหัวตอ 
ความคิดความปรุงอะไรกวนไมได มนัไมกวน ไมคิด คือความคิดปรุงแยบ็ๆ นี่กวนนะ 
เมื่อจิตเปนสมาธิเต็มที่แลวความคิดทั้งหลายนี้กวนใจ มันไมอยากคิด แนว แตอยูได
เทานั้น ไมมากกวานั้น  

พอออกทางดานปญญา ทานไลลงทางดานปญญานี้หมุนติ้ว ติ้วๆๆ เลย เอาอีก
แหละ กลับมาหาทานอีก มันไมไดนอน กลางคืนก็ไมหลับ กลางวันไมหลับ สติปญญา
มันหมุนของมันตลอด ก็มาเลาใหทานฟงวา ที่พอแมครูจารยใหออกทางดานปญญา
เวลานี้มันออกแลวนะ มันออกยงัไง ก็มันไมนอนทั้งวันทั้งคืน นั่นละมันหลงสังขาร ขึ้น
เลย คือมันคิดไมรูจักประมาณ สังขารที่เปนฝายมรรคก็กลับกลายเปนฝายสมทุัยไปได 
สมุทัยแทรกเพราะความไมรูจักประมาณ จับไวแตไมถอย หากมีขอยับยั้งจากที่ทาน
เตือน เร่ือยเลย 

จากน้ันพอกาวเขาถึงขั้นปญญาจริงๆ แลวนี่ ลงไดลงทางจงกรมแลวจนกระทั่ง
กาวขาไมออกถึงจะออกจากทางจงกรม คือมันไมอยูกับรางกายนะ จิตนี้มันอยูภายใน 
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มันหมุนอยู ระหวางกิเลสกับจิตมันฟดกันอยูภายใน ตานี่ฝาฟาง ไมเห็นนะ ตาเรานี่ไม
เห็น คือจิตมันเขาอยูขางในหมุน เดินจงกรมเขาปาโครมคราม เอา เขาปาออกมา คน
อื่นเขาเห็นเขาจะวาบาแหละ บาก็ตามเราไมไดเปนบา เราชําระบาเราตางหาก 
จนกระทั่งจะกาวขาไมออก ออกละ ที่จะใหมันอยากออกเฉยๆ ไมมีทาง มันหมุนของ
มัน นี่เรียกหลักธรรมชาติ เปนเอง 

อยางพระโสณะประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก แตกอนเราก็ฟงในตํารา เราก็
ไมสนิทใจนัก จะเชื่อหรือไมเชื่อกธ็รรมดา แตพอมาเปนในเรานี้แลวเขาทันทีเลย 
พระโสณะเดินจงกรมจนฝาเทาแตก คือความเพียรกลา ไมกลายังไงถาลงไดลงทาง
จงกรมแลวไมรูจักขึ้นนะ จนจะกาวขาไมออกถงึไดออก กาวขาไมออกคือหมดกําลัง 
แลวมาพักเสีย นั่น ถาไมเชนนั้นมันไมออกนะ ทางนี้มันหมุนของมนัอยูตลอด นี่ถึงเวลา
จะไปแลวปดไมอยูนะ ถึงขั้นเวลาที่จะไปแลวยังไงก็ไมอยู เปนก็เปนตายก็ตายพุงตลอด
เลย ที่จะใหถอยขึ้นมาหากิเลสวัฏวนไมถอย มันเปนหัวใจมันก็พูดไดอยางชัดเจนละซิ 

พอพดูอยางนี้ก็มีพระองคหนึ่งคุนกันกับเรา ทานรูนิสัยเราตั้งแตเปนฆราวาส
ชอบเลนกับหมา แลวก็องคหนึ่งมาถามหาเรา วาทานอาจารยไปไหนไมเห็น คงไปเดิน
จงกรมละมั้ง แลวหมาตัวนี้วิ่งมานี้ นี่ๆ หมาวางั้นนะ ไลหมาตัวนี้ไป ถาทานเดินจงกรม
อยูทางไปบานนาในแลวเสียงหมาจะรองแงก็ๆ ทานพูดทานรูนิสัยนี่นะ เราก็เดินจงกรม 
พอดพีระทานไลหมาไป หมาก็วิ่งปบุปบๆ มาถึงน้ีเราก็ไลหมา ฟงเสียงหมารองแง็กๆ 
นั่นอยูตรงนั้น คือทานรูนิสัยเรากับหมามันถูกกัน เราก็เดินจงกรมเพลินธรรมดา ทีนี้
ทางนูนก็ไลหมามา หมากว็ิ่งตาลีตาลานมา มาถึงเราเราก็ไล ฟงเสียงรองแหง็กๆ นั่นละ
อยูตรงนั้นละ เปนอยางน้ันนะนิสัย เราชอบหมา 

เดินจงกรมไมรูจักหยุดละ แตกอนนีเ้อาผาปกคลุมนะ คือเดนิจงกรมเอาหนอง
ผือเปนเกณฑ ขางบนไมมีรมไม ทางเปนสวนรางเขา ขางบนเปนฟาเปนแดดเลย ผา
คลุมเลยมัดติดหัวเดิน อยางน้ันแหละไมมีแดดมีฝน ถาฝนนี้ไปละ ถาแดดไมไป ทํา
อยางน้ัน กาวขาไมออกมนัถึงจะออกจากทางจงกรม นี่เรียกวาความเพียรอัตโนมัติ พา
กันเขาใจเอาไว ความเพียรฆากิเลสโดยอัตโนมัต ิ เหมือนกิเลสทําลายจิตใจของสัตวโลก
โดยอัตโนมตัิ คิดเอะอะเปนกิเลสทั้งน้ันๆ ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัสสัมพันธกับอะไร
เปนกิเลสออกหมดเลย ทีนี้เวลาเขามาสูธรรมะที่มีกําลังกลาแลว สัมผัสสัมพันธอะไร
เปนธรรมทั้งนั้นฆากิเลสตลอด แย็บปบนี้ขึ้นเปนธรรมแลวๆ ฆากิเลส 

นี่ละที่วาความเพียรอัตโนมัติ หมุนติ้วๆ เลย เอาจนกระทั่งหมดไมมีอะไรเหลือ
เลย ภายในจิตใจโลงวางเปลา สฺุญโต โลกํ ไปหมด กิเลสเทานั้นเปนกางขวางคอ พอ
ถอนกิเลสซึ่งเปนกางขวางคอออกแลววางหมดเลย นั่น มันก็รูอะไรเปนกางขวางคอ 
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กิเลส แตกอนรูไดเมื่อไรวากิเลสเปนกางขวางคอ แตพอกเิลสถอนตัวออกหมดไมมี
อะไรเหลือแลว กางขวางคอก็คอืกิเลส ทีนี้มันก็โลงไปหมดเลย นั่นจิต หมดที่นี่ งานการ
หนักๆ หนาๆ ไมมีงานใดที่จะเทางานฆากิเลสนะ หนักมาก หนักจริงๆ แตวาอันหนึ่ง
กําลังของธรรมมันก็หนักเหมือนกัน มันไมถอยกนั กิเลสมันจะหนาขนาดไหนธรรมนี้ไม
มีถอยกัน นี่ละมันจะเปนจะตายตรงนี้ ถาลงไดเดนิจงกรมนี้กาวขาไมออกถึงจะหยุด ไม
วากลางวันกลางคืนถาลงไดลงแลวเปนอยางน้ัน คือมันหมุนของมัน ธรรมก็หมุนของ
ธรรม กิเลสก็หมุนของกเิลสฟดกัน เพลินกันอยูในนี้ไมไดออกขางนอก 

ตาฝาฟางไมไดมองเห็นนะ กลางวันแสกๆ มันไมไดมองเหน็ตนไมภูเขา คือจิต
นี้เวลามันเขาขางในแลวตานี้จะฝาฟางไมเห็นนะ โครมครามเขาปา เขาปาแลวถอย
ออกมา เอาอีก เดี๋ยวโครมครามเขานั่นอีก ก็มันมีตั้งแตรางไป แตจิตกับกิเลสมันฟดกัน
อยูภายในนี่มันไมถอย ตาก็เลยฝาก็เลยฟาง โครมครามเขาปา เอา เขาปา ถอยออกมา 
ไปโครมครามๆ เขาปานูน เหมือนบานะ คือจิตมันไมถอยกนั นี่ละถึงวาระของจิตทีม่ัน
เขมแข็งของมันเต็มที่แลวจะไมมีคําวาถอยกับกิเลส ไมมี เอาเปนเอาตายเขาวาเลย 
กิเลสไมตายเราเทานั้น นั่น ที่จะใหถอยกันไมม ีถึงขั้นธรรมะขั้นนี้แลวทานเรียกวาความ
เพียรกลา 

พระโสณะที่วาความเพียรกลา ทานเดินจงกรมจนฝาเทาแตก เดินไมหยุดมันก็
แตกเองซิ วันนี้ก็เดินกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดิน เดินไมหยุดไมถอยฝาเทาก็แตกเอง 
คือคําวาแตกไมใชแตกอยางน้ีนะ คือมันจะกดัเขาไปๆ ทีแรกก็หนังหยาบๆ คอยกัดเขา
ไปๆ เขาหนังบาง เขาไปถึงเน้ือ นั่นละเรียกฝาเทาแตก ไมไดแตกอยางน้ีนะ มันคอยกดั
เขาไปๆ บางเขาไปจนกระทั่งถึงเน้ือ เรียกวาฝาเทาแตก นี้ก็ไดมาเอาเราเปนพยาน เวลา
มานั่งพักนี้ฝาเทานี้มันเหมือนไฟลนนะ ออกรอน แหม เอะ มันเปนยังไงฝาเทาเรา มัน
แตกเหรอ เอามาดู ดูตรงไหนก็ดีไมแตก ไดดูจริงๆ ไมใชมาพูดเฉยๆ นะ มาดูมันกไ็ม
เห็นแตกนี่นะ พอเอามือลูบอยางน้ีนะมันเสียวมันจะถึงเน้ือแลวนั่น มันเสียวแปลบๆ ถา
จากน้ันแลวก็เขาถึงเน้ือเรียกวาฝาเทาแตก 

เราเพียงเสียวเทานั้น แตกิเลสแตกเสียกอน ถาหากวากิเลสไมแตกฝาเทาจะ
แตก ถงึขั้นนี้มันรูกันเอง อยางพระโสณะทานทําความเพียรจนฝาเทาแตก ไมแตกยังไง
ถอยไมไดนี ่ ถาลงไดเขาทางจงกรมไมวากลางวันกลางคืนถอยไมไดเลย เดินแลวเดิน
เลาสุดทายฝาเทาก็แตก ของเรายังไมแตกเพียงเสียวๆ เทานั้น คือถามันถึงน้ันแลวมัน
ยอมรับละ เอาอันนี้เปนพยานยอมรับกัน ถาหากวากิเลสยังไมแตกฝาเทาจะแตกแนๆ 
ไมสงสัย เพราะมันหมุนตลอด เดินจงกรมไมรูจกัหยุด จนกาวขาไมออกถึงจะหยุด มัน
เพลิน เพลินอยูภายใน ขางนอกเซอๆ ซาๆ ไป แตภายในมันหมุนอยูนี้ 
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ระหวางกิเลสกับธรรมตางคนตางไมเผลอใหกัน ตางสูกัน มนัก็เขมแข็งทัง้กิเลส
ทั้งธรรมฟดกัน รางกายก็เหมือนทอนไมทอนฟน เดินเซอๆ ซาๆ บางทีโครมครามเขา
ปา เราเขาแลวนี่นะ เขาปา ออกมา เดินไปเซอๆ ซาๆ ทางนี้มันหมุนของมนั เดี๋ยวโครม
ครามเขาปา เอา ปา เปนอยางน้ันนะ มันขบขัน คนอื่นเขามาเห็นเขาจะวาเราบา ความ
จริงมันหมุนอยูภายในมันไมไดออกขางนอก นี่ละฆากิเลสเปนอยางน้ัน ถึงขั้นมันไม
ถอยไมถอย เหมือนวานิพพานนี้อยูชัว่เอื้อมๆ หวุดหวิดๆ อยูอยางน้ันนิพพาน แตกอน
ที่วาเชื่อวานิพพานมีหรือไมมี พอถงึขั้นนี้แลวอยูชั่วเอื้อมเลย หวุดหวิดๆ อยู โอ สนุกดี
นะความเพียร เอาละวันนี้พูดเทานั้นละนะ 

(ลูกถามนิดหนึ่งเจาคะ ลูกนั่งภาวนา เร่ิมแรกนั่งสมาธิอยู แลวลูกก็เร่ิมตอ
ทางดานปญญา ลูกก็คอยๆ ลอกเนื้อ หนัง เอ็น กระดูก ไปเรื่อยๆ ลอกกลับไปกลับมา 
แลวทีนี้ภาพมันเปล่ียนปบกลายเปนหัวกะโหลก มันเปล่ียนไปลูกก็เลยดอูันนี้ตอ) เปน
เปนโครงกระดูกแลวเปนไง (หนาเปนหัวกะโหลก) กระดูกเราจะเอาไฟเผาก็ได ตั้งขึน้
มาใหมเปนรูปรางเหมือนคนธรรมดาเต็มสัดเต็มสวน แลวพิจารณาใหมันเปนความตาย
แลวพองขึ้นแตกกระจัดกระจายออกไป แลวก็เขาจนกระทั่งถึงกระดกู เนื้อหนังพังไป
หมดเหลือแตกระดูก ไฟเผา เขาใจเหรอ นี่เรียกวาฝกซอมทางดานปญญา ฝกซอมแลว
มันเร็วเขาๆ พอตัง้พับมนัดับของมัน เปนขั้นนะ ปญญาก็เปนขั้นๆ 

(หมายถึงวาเรากําลังดูอยูมันเปล่ียนขึ้นมาเปนกะโหลกอยางน้ีคะ มันเปล่ียน
ของมนัเอง) เปลี่ยนก็ใหมันเปล่ียน เราเปนคนรับทราบตามเรื่องความเปลี่ยนของมัน 
มันจะเปนยังไงก็ใหทราบตามเรื่องของมัน อยาไปหลงของมนัก็แลวกัน มีอุบายของ
ปญญาที่จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงแกตัวเองออกจากสิ่งผูกพัน คือส่ิงเหลานี้ละที่จิตไป
ผูกพัน พอจติรูอันนี้แลวมันจะปลอยของมัน เบาออกๆ อปุาทานเบาออก ถูกตองแลว 
เอาอยางน้ันนะ 

(บางทีเราจะนั่งภาวนา จะเอาแตความสงบกอน แตมีภาพขึ้นมาใหเราพิจารณา) 
ถาหากวาเราพิจารณาทางดานปญญา เมื่อเวลามันหนักมากมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
เหมือนกันนะ คือปญญานี้มันออนอยูภายในหัวอก พิจารณาทางดานปญญามันออน ถา
อยางน้ันเขาสูสมาธิเสียใหจิตสงบแนว นี่พักงาน พอจิตสงบแนวแลวมันจะมีกําลัง
ภายในใจ พอมีกําลังออกมาแลวทีนี้ออกทางดานปญญาอีก เวลามันเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยลาเขามาอีก เขาใจเหรอ นี่วิธีการดําเนินทางดานปญญา คือการทํางานพิจารณา
แยกน้ันแยกนี้ เวลามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาน้ีเขาพักงาน เขาสูสมาธิ สมาธิเปนสถานที่
พักงาน พกัผอนนอนหลับ เขาสมาธิเย็นใจ เขาใจ 



 ๑๒

(เวลามันออกมากๆ แลวมันเขายาก มันดึงกลับมายาก) ถามันดึงกลับไดยาก
เอาพุทโธติด หลวงตาเคยทําแลวเหลานี้ คือเวลาพลังของสตปิญญามันรุนแรง มันจะ
พุงๆ ของมนัเลย เอาร้ังเขามาเฉยๆ ไมอยู ร้ังเขามามันก็พุงของมันออก ตองเอาพุทโธ 
เอาพุทโธมาไวนี้ จับกับพุทโธ ตดิกบัพุทโธ สตบิังคับไมใหออก ใหอยูกับพุทโธ เดีย๋วก็
สงบแนวลง เขาใจไหม พอพทุโธมดัเอาไวแลวก็สงบแนว พอไดกําลังแลวปลอย ปลอย
มันก็พุงเลย เขาใจเหรอ นั่นละถกูตองแลว อยางน้ีละถามันเขาชองแลว พูดปบมัน
เขาใจทันที เขาใจแลวนะ เอาละเทานั้นละ ใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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