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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

จิตเรารูสึกวาไปชา 
 แหมมคนนี้เขามาจากไหน (มาจากประเทศเบลเยี่ยมคะ เขาภาวนามา ๔ ป) 
แลวเปนอยางไรภาวนา ๔ ป เขาภาวนาดวยบทธรรมอะไร ดวยวิธีใด (เขาบอกเขามา
ตามสมาธิภาวนาของเขาเจาคะ) ถามีสติตั้งอยูกับอะไรในรางกายของเรานี่ถูกทั้งนั้น ให
มีสติตั้งอยูกบัรางกาย จะเปนอะไรกต็าม รางกายเปนสัจธรรมพาเดินเพื่อพระนิพพาน
ดวยกัน เชนอยางกําหนดลมหายใจก็รางกาย กําหนดอาการใดก็รางกาย เปนทางกาว
เดินเพื่อนิพพานเหมือนกันหมด  
 พระพุทธเจาทรงกําหนดอานาปานสติ ทานถือเอาสัญญาที่เคยประทับนั่งอยูตน
หวาใหญที่พระราชบิดาพาไปแรกนาขวัญ ทานประทับนั่งภาวนาดวยอานาปานสติ จิต
สงบแปลกประหลาดอัศจรรย วาอยางน้ัน แตเวลาออกไปบําเพ็ญโดยลําพังพระองคเอง
กลับระลึกไมได กท็ําทุกแบบทุกฉบับจนสลบไสล ไมถูกทาง จึงมาระลึกไดพรอมกับ
เสวยพระกระยาหาร ไดอดพระกระยาหารมา ๔๙ วัน แลวเสวยพระกระยาหารใตรม
โพธิ์ใหญ ทาํใหระลึกไดอานาปานสติ จะเอาอันนั้นละมาตั้งลงที่นี่ เปนกับตายก็มอบที่
นั่น ที่นี่เปนที่ตรัสรูหนึ่ง เปนที่ตายหนึ่ง ถาไมตรสัรูก็ตายไปเลย พอดถีูก กําหนดอานา
ปานสติไดตรัสรูธรรมขึ้นที่นั่น ใตรมโพธิ ์
 ธรรมของพระพุทธเจานี้ถกูตองในสัตวทั้งหลายทั่วโลกดินแดน ธรรม
พระพุทธเจาไมเคยกีดขวางใคร ขอใหนํามาปฏิบัติ พระพุทธเจาของเราผูคนพบธรรม
อันเลิศเลอก็กําหนดอานาปานสติ จากนั้นก็แลวแตทานผูใดจะกําหนดอะไรตาม
อัธยาศัยที่ชอบ อยางพระที่บวชทานบอก เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ จะเอาอะไรๆ ก็
ได ทีแรกจะเปนบทบริกรรมก็ได เกสาๆ หรือ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ อยางน้ีก็ได  
 ทีนี้พอจิตสงบเย็นเปนวิปสสนาแลว เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็เปนทางเดิน
ของวิปสสนาของปญญาไป เวลาแรกๆ กําหนดเปนคําบริกรรมเพื่อสงบจิต ใหจิตเกาะ
อยูกับคําบริกรรม เชนเกสาๆ หรือโลมา นขา ทันตา ตโจ บทใดก็ตามใหจิตอาศัยอยู
นั้น จากน้ันจิตมีความสงบผองใสแลวกระจายออกเปนวิปสสนา เกสาก็ตีกระจายไป
หมด โลมา นขา ทันตา ตโจ ตีกระจายทั่วโลก เปนวิปสสนาไปแลว 
 พุทธศาสนาสําคัญอยูที่การภาวนา อยาเห็นแกตํารับตําราอยางเดียว เราไม
ประมาท ตํารับตําราก็ชี้เขามาหาตัวเราเอง เราอานแตตําราไมไดอานตัวเองก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร ตําราทานชี้เขามาหาตัวเรา ผูตองการมรรคผลนิพพานคือตัวเราเอง 
ทานชี้เขามาแตเราไมทํา เรียนจําไปเฉยๆ สุดทายเปนกิเลสไปเลย เปนเครื่องมือของ
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กิเลส เรียนไดมากเทาไรยิ่งเยอหยิ่งจองหอง กิเลสเปนอยางน้ัน เรียนธรรมเพื่อแกกิเลส
เรียนเทาไรยิ่งกระจางออกๆ ปลอยออกๆ เรียนธรรมเพื่อกิเลสเรียนเทาไรยิ่งทิฐิมานะ
สูง มันเปนกิเลสอยูในนั้น 
 เราไปไดเบ้ืองตนก็วัดโยธานิมิตร เปนเครื่องหมายทีแรกละที่ไมเคยเลยภาวนา 
มาก็ลงอัศจรรยที่นั่นแหงหนึ่ง จากน้ันก็เอาใหญแตมันไมได เรียนหนังสืออยู ๗ ป
เปนได ๓ หน เพราะไมมีเวลาพอ พอไดเวลาสละมานี้ก็เปนเวลาที่จะหมดสิ้นไปแลว
การหลับนอน พอออกละที่นี่นะ แตจิตนี้มุงไวแลว ไดหลักเกณฑแลว เปนอจลศรัทธา 
เชื่อไมหว่ันไหวในผลที่เราปรากฏตั้งแตอยูวัดโยธานิมิตร จิตสวางจาขึ้นมาเลย ไมเคย
คาดเคยคิดที่เรากําหนดพุทโธๆ จากน้ันมาเปนที่ไหนอีก เรียนหนังสืออยู ๗ ปเปน ๓ 
หน ออกจากนั้นมาแลวทีนี้เอาใหญเลย พอจับติดไวแลวไมเคยปลอย จากน้ันมาขยํา
ใหญเลยก็ได ไดเร่ือยๆ 
 ธรรมดาจิตมันเปนอยูอยางน้ี มันแสหาอารมณ สวนมากมีแตอารมณเปนพิษ
เปนภัยตอจิตใจ ใจจึงไดรับความทุกขความเดือดรอน ถาเอาธรรมมาเปนอารมณแลว
ใจจะสงบลง มีธรรมเทานั้นเปนน้ําดับไฟ พอเราภาวนาจิตคอยสงบลงๆ พอสงบลงมาก
แลวก็สวางไสวขึ้นมา จิตมันไขวมันความันไมมีที่ยึดทีเ่กาะทานจึงสอนให..ทางพุทธ
ศาสนาสอนอยางแมนยาํเลยวาคําบริกรรม จะเปนคําใดก็ตาม พุทโธ ธัมโม สังโฆ เกสา 
โลมา นขา ทันตา ตโจ หรืออาการใด ๓๒ แมทีสุ่ดวาตายๆ เทานั้นก็เปนคําบริกรรมได 
จิตสงบได 
 จิตเรานี้รูสึกวามันไปชาๆ นะ หากไปอยางกวางขวางไปอยางละเอียดลออ นี่ละ
จิตไปชา มนัไดพิจารณาทุกสัดทุกสวนเทียบเคียงเหตุผลเรื่อยไป ตั้งแตเร่ิมตนจิตไม
สงบ เอาสติจับปุบเขาไปเลย คือเราเอาเอาจริงๆ นะวาไมใหเผลอ ไมเผลอจริงๆ ตั้งแต
ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไมยอมใหเผลอ เพราะฉะนั้นจึงทราบไดชัดวากิเลสมันจะ
หนาแนนเทาภูเขาก็เถอะ สติตีลงไปนี้หมอบราบ ขึ้นไมได กิเลสมันออกจากสังขาร
ความปรุง ความปรุงออกจากอวิชชา อวิชชาดันใหมันคิดมันปรุง ทีนี้สติจับเอาไวๆ หรือ
เอาคําบริกรรมมาบังคับเอาไว สติติดแนบ กิเลสก็เกิดไมได กค็อยสงบๆ 
 เพราะฉะนั้นการทําความเพียรจึงหนีสติไปไมได ขอใหพี่นองทัง้หลายจําเอาไว
ใหดี สติเปนพื้นฐานแหงความเพียร ไมวาจะภาวนาในธรรมบทใด สติจับติดๆ แลวจะ
ตั้งฐานแหงความสงบได ถาสติเผลอๆ แพล็บๆ เผลอไมไดเร่ืองนะ ตั้งรากตั้งฐานไมได 
เดี๋ยวตายทิ้งเปลาๆ สติจับใหติด เมื่อสติไมเผลอกิเลสเกิดไมได ตอไปจิตกส็งบขึน้ได 
ใหพากันตั้งใจภาวนา 
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 เราภาวนาทดสอบมาทุกอยาง กวาจะมาไดหลักก็ไดเพราะสติ แนะอยางน้ันนะ 
เจริญแลวเสื่อมๆ ปกับหาเดือน พอไปถึงที่แลวพังลงเลยนะ อะไรหามไมอยูๆ สุดทาย
จะเปนเพราะเราไมมีคําบริกรรม ไมมีสติติดแนบกันไป มันจะเผลอเพราะเหตุนี้ แลวก็
เส่ือมไดเพราะเหตุนี้เอง ทีนี้ไมใหเผลอ สติจับตดิเลย แตนิสัยเราชอบพุทโธ พุทโธกบั
สตินี้ติดกันตลอดๆๆ ทนีี้จิตมันจะคิดทางกิเลสมนัก็คิดไมได เพราะความคิดจิตทํางาน
อันเดียวพอหมุนมาทางธรรมแลวก็เปนงานของธรรม ถาเผลอจากธรรมปบเปนงานของ
กิเลส ทีนี้บังคับเขาสูธรรมอยางเดียว จิตก็สงบได สติเปนสําคัญนักภาวนา  
 อยามาฟงลอยๆ นะ พดูมาดวยเหตุดวยผล ไดทํามาแลว ถาใครสติดีจะตั้งได 
มันจะเหาะเหินเดินฟาไปไหนก็ตามเถอะ กิเลสพาจิตเหาะเหินเดินฟาลงตามดินบินบน
ลงนรกอเวจีไปไหนก็ไปเถอะ ถาลงสติไดจับติดแลวฉุดขึ้นมาจนไดนั่นแหละ เอาสติให
ดี ภาวนาตองสติเปนสําคัญ ถาสติตัง้ดีแลวจิตจะคอยสงบๆ จากความสงบแลวก็สวาง
ไสวขึ้นมา ถาสติขาดไมดี ดังที่พระพุทธเจาทานสอนพระโมฆราช สฺุญโต โลกํ 
อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต ใหมีสติทุกเมือ่ ฟงแตวาทุกเมื่อ พิจารณาโลกเปนของสญู
เปลา แลวพนจากทุกขไปไดเลย ถาไมมีสติแลวไมเปนทา ใหพากันตั้งสติ การภาวนา
สําคัญอยูที่สติ สตินี้เปนสําคัญมากทีเดียว 

วันนี้ไมพูดอะไรมากละ วันไหนพูดทุกวันๆ เหนื่อย เอาแคนี้ละวันนี้ ใหพรแลว
เราจะไปธุระของเรา  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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