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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ใจดวงนี้พรอมที่จะเลิศเลอ 
 

กอนจังหัน 

จะพูดวิธกีารภาวนาใหฟงสําหรับผูเร่ิมแรก ยังไมไดหลักไดเกณฑควานั้นควานี้ แลว
ก็ควาน้ําเหลวขี้เกียจไปเสีย การภาวนาเริ่มตนเราจะเอาคําบริกรรมใดก็ไดมากํากับใจเรา 
เชนพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรืออาปานสติ ตามแตอารมณที่เราชอบตามนิสัยของเรา 
แลวมาตั้งใหจิตทํางานกับคําบริกรรมนั้น เชนพุทโธๆ นี่คืองานของจิต คาํบริกรรมใดก็ตาม
เมื่อนําเขามาแลวนั้นเรยีกวาเปนงานของจิต ใหจิตทํางานอยูกับคําบริกรรมนั้น โดยมีสติ
ควบคุมอยูทุกคําบริกรรมของธรรมบทใดก็ตาม สติเปนสําคัญมากนะ เอา ใหทานทั้งหลาย
ไปทําลองทําดูซินะ ถาหากจริงจังตั้งไดๆ ทานทั้งหลายจะเห็นของอัศจรรยในหัวใจของทาน
เอง 

เวลานี้ไขวควาทั่วโลกดินแดน เอาฟนเอาไฟเผากันทั่วโลก นี่ละคือกิเลสพาหา หา
ความสุขมีแตฟนแตไฟ เอาธรรมพาหาความสุขดูซิ วันหนึ่งตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งถึงค่ํานี้
มันกี่ชั่วโมง คิดตั้งแตเร่ืองกิเลสตัณหาทั้งน้ัน เร่ืองอรรถเรื่องธรรมจะแย็บๆ นิดหนึ่งมีนอย
มากนะ แย็บนิดหนึ่งเทานั้นก็ยังมีนอยมาก สวนมากไมมี เปนแบบสัตวเดียรัจฉาน เรายัง
ภูมิใจเราอยูเหรอวาเราเปนคนๆ มันไมไดมีหางเฉยๆ นะ เอาหางใสปบเขาไปก็เปนหมา
เต็มตัวเลยละ ไมมีพทุโธ ธัมโม สังโฆ นี่เครื่องหมายของมนุษยนะ สัตวไมมีธรรมเหลานี้
ประจําใจ เรียกวาสัตวไดทั้งนั้น เราถาไมมีอันนี้ประจําใจแลวเรียกวาสัตวได เพราะธรรมนี้
เปนธรรมประเสริฐเลิศเลอ สมกับความเปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีกวาสัตวทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายจําใหดีนะคําพูดคํานี้ 

ใหตั้งเปนคําบริกรรม เชนพุทโธ ใหจิตทําหนาที่อยูกับพทุโธๆ มีสติควบคุมงาน 
กเิลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามเถอะ แตเร่ืองความคิดความปรุงของใจนี้นะสําคัญมาก 
มันจะผลักดนัออกมาๆ ใหคิดใหปรุง เราเอาคําบริกรรรมใดก็ตามมนัจะคอยปดออกๆ 
กิเลสนะ ตัวอยากคิดอยากปรุงไปตามความชอบใจ ความชอบใจก็คือเร่ืองของกิเลส มันจะ
ผลักดันขึ้นมาภายในใจ นี่พูดถึงเร่ืองนักภาวนา เฉพาะอยางยิง่พระเรา ใหเอาไปปฏิบัติลอง
ดูซิ ใหตั้งสติใหดี งานการใดก็ตามเคลื่อนที่ไหวตัวไปที่ไหนก็ตาม สติตดิแนบๆ นี่เรียกวา
งานไมปลอย งานของธรรมไมปลอย แลวจิตนี้มันจะคึกคะนองเหมือนมาออกสนามกต็าม
เถอะ มันจะสงบลงไดๆ เอา ใหหนาแนนขึ้น สติดีเทาไรคําบริกรรมกับจิตติดแนบกัน
เรียกวาทํางานเพื่อธรรม เพื่อธรรมก็เพื่อความสงบใจ แลวจิตจะแสดงความแปลก
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ประหลาดขึ้นมาๆ นี่เบ้ืองตนทีต่ั้งรากฐานของจติใจ ตองตั้งน้ีดวยกันทั้งน้ันแหละ ตั้งใหดี
ตรงนี้นะ 

นักภาวนาไมนาจะมีงานมีการอะไรเขามายุงเหยิงวุนวายนะ เฉพาะอยางยิ่งวัดปา
บานตาด ผมรักสงวนพระปฏิบัติมากที่สุด ไมใหส่ิงใดเขามายุงนะ งานการภายนอกก็ทํา
ยิบๆ แย็บๆ นิดหนอยที่จะเห็นวาจําเปนทางเรื่องภายนอก แตเร่ืองภายในคือจิตตภาวนามี
สติเปนพื้นฐานนี้เปนงานสําคัญมากสําหรับพระเรา ภาวนาไปที่ไหนๆ มันก็ไมไดเร่ืองได
ราว โลเลๆ ก็คืองานทีท่ําเปนชิ้นเปนอันไมมี มแีตเร่ืองโลเลๆ แตที่ไมโลเลคือกิเลสถลุง
หัวใจพระนั่นซิ เผลอทั้งวันๆ กิเลสเอาไปกินหมดๆ ทานทั้งหลายจําใหดี นี่พูดอยาง
แมนยํา เราฝกมาแลวสอนตัวเองเอามาแลวผานมาแลวทั้งน้ันนะนี่ ไดผลเปนที่พอใจๆ จน
ไดนํามาเทศนนี่ละ ใหเอาไปปฏิบตัิ 

อยาเหลาะแหละทําอะไร พุทธศาสนาไมมีคําวาเหลาะแหละนะ จริงจังทุกอยาง 
เหลาะแหละๆ มีแตเร่ืองกิเลสเขาแทรกธรรมๆ เร่ืองของธรรมแทไมเหลาะแหละ ทํา
อะไรๆ ใหมีสติติดๆ งานจะเปนชิ้นเปนอัน ไมคอยผิดพลาดนะคนมีสติทาํงาน อันนี้เร่ือง
สติไมทราบวาเปนยังไง ตั้งแตเกิดมาก็ไมเคยไดยินวาสติๆ ไปถามโคตรพอโคตรแมอีก 
พอแมก็ไมเคยมีสติสตัง ไปถามปูทวดอีกก็ไมเคยมีสติสตัง เร่ือยมาจนกระทั่งถงึพวกหลาน
เหลนพวกเรานี้ก็ไมมีสตสิตัง พวกนี้เหลวไหล ถือพุทธศาสนาอะไรก็ไมรู จําใหดีนะ 

เราอยากใหทานทั้งหลาย ไดเห็นความแปลกประหลาดในหัวใจของทานนั้นเองนั่น
นะ เอาธรรมเขาไปจับดูซินะ มีแตกเิลสพอกพูนอยูเต็มหัวใจ ไปที่ไหนจึงเปนเหมือนสวม
เหมือนถานเคลื่อนที่ไป พวกสวมพวกถานเคลื่อนที่ กิเลส ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันเคลื่อนที่
ไหวตัว นั่งนิ่งมันก็อยูนั้นนะกิเลส นี่เรียกวาสวม สวมถานมันนิ่ง สวมถานสงบตัว สวมถาน
เคลื่อนที่ก็คือกิเลสอยูในหัวใจเรา พาคิดนั้นคิดนี้เคลื่อนที่ ใหพากันจํา เอาธรรมจับเขาไป
ซินะ กิเลสวิเศษวิโสอะไร ทําโลกใหเดือดรอนวุนวายตายกองกันมานี้ มีแตเร่ืองกิเลสทั้งนั้น 
ธรรมไมมีคําวาตายกองกนั เอาใหดีนะ ขอใหเด็ดใหขาดสักทีเถอะ นักปฏิบัติเราเฉพาะ
อยางยิ่งคือพระ ขอใหจริงใหจัง พระพุทธเจาโกหกโลกจริงๆ หรือ มีแตเราโกหกเรานะ 
ธรรมพระพุทธเจาไมมีคาํวาโกหก มีแตพวกลูกชาวพุทธๆ นี่ละมันตัวโกหกเกงน่ีซิ โกหก
ตัวเองนั้นแหละ วาจะทําอยางน้ีกลับไปทําอยางน้ัน ทําอยางงั้นกลับไปทําอยางน้ี กลับไป
ไหนๆ กิเลสเอาไปถลุงๆ ทั้งน้ันนะ พากันจําใหดี ภาวนาไมไดหลักไดเกณฑ 

อยูที่ไหนขอใหมีสติใหดี จําใหดีคํานี้นะ สติเปนพื้นฐานสําคัญมากทีเดียว ออกจาก
สติความเคลื่อนไหวไปมาก็เปนสัมปชญัญะ ความรูรอบตัวรอบอาการกิริยาความ
เคลื่อนไหวของตัว ถามอียูโดยจําเพาะ ก็เรียกวาสติ จับอยูกบัคําบริกรรมก็เรียกวาสติ ใน
ขั้นเริ่มแรกตองใชคําบริกรรม จิตไมมีงานทําเรรอน ควาโนนควานี้ไปได ใหมีคําบริกรรม
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เปนงานของจิตใหทําอยูนั้น ตอไปพอจิตมีความสงบรมเย็น งานของจติก็คือความสงบนั้น
แหละ สติติดอยูนั้นเรื่อยๆ จําเอานะ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

ตะกี้นี้ไดพูดถึงเร่ืองการภาวนา ชาวพุทธเรา อยาวาแตชาวพุทธเราทั่วๆ ไปเลย ชาว
พระเราก็ไมเปนทาและไมสนใจภาวนาเลยมีแยะในพุทธศาสนาของเรา ความจริงแลวพระ
นั่นละคือนักภาวนานะ พระในครั้งพุทธกาลคือนักภาวนา เขาไปอยูในปาในเขาลวนแลวแต
ไปอยูอบรมภาวนาเพื่อรักษาอารมณ ไมใหยุงส่ิงอื่นเขามาประสานแลววุนวายไปไดงาย 
รักษาอารมณอยูในปาที่สงบสงัดดวยการภาวนา ผูที่ทําเอาจริงเอาจังจะเห็นผลประจักษ
ดานจิตตภาวนา ไมตองคาดหนาคาดหลัง สดๆ รอนๆ คือการภาวนาดวยความตั้งใจ ผล
สะทอนจะปรากฏขึ้นตามเหตุที่สดๆ รอนๆ ซึ่งเราทําดวยความตั้งใจนั่นละ 

ตะกี้นี้กอนจังหันไดพูดถงึเร่ืองการตั้งสติ คือการตั้งสติธรรมดา เชนอยางการขบ
การฉันการอยูการกินของเรา ตั้งธรรมดา สติก็เร่ิมมีขึ้นตามขัน้ธรรมดา ที่เราจะตั้งสติใหมี
หลักมีเกณฑขึ้นเปนลําดับจนกระทั่งเพื่อมรรคผลนิพพาน การตั้งสติก็ตองมีเครื่องพยุงอีก
นะ สวนมากจะมกัถูกพวกอาหารเบาๆ ผอนอาหาร ชวยสติไดด ี เราไดทําแลวนะเหลานี้
ไมใชไมไดทาํ ทําแลว ทดลองอยางน้ันทดลองอยางน้ี อยูในวงของธรรมนั่นแหละ อันไหน
ที่ถูกจริตของเราเอาอันนั้นมาอยางน้ันแหละ พื้นฐานสําคัญสตินี้ตองอาศัยสิ่งชวยเหลือ เชน 
ผูอดอาหาร ผอนอาหารดี 

พอเริ่มผอนอาหารสติจะเริ่มตั้งตัวๆ อดอาหารนี่มันหนักอยูนะ ตองเปนจังหวะ
หนักๆ อดอาหาร ตั้งสติเอาจริงเอาจังน้ีเปนขั้นหนึ่ง ผอนอาหารตั้งสติไปเรียบๆ ดีอยู 
ตามแตนักปฏิบัติจะเอาไปพิจารณาตัวเอง เฉพาะอยางยิ่งพูดถงึนักบวชนักปฏิบัติจริงๆ 
ตองมีหลักมเีกณฑการฝกหัดตัวเอง ไมใชทําสุมสี่สุมหาไป พออดอาหารไปหลายวัน
เทาไรๆ สติไมเผลอตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ น่ันเห็นไหม นี่คอนๆ ไปแลวนะ อด
อาหารสามสี่วันไปแลว ทดลองดู สามส่ีวันไปแลวนี้ ไมเผลอๆ ตลอด ตั้งแตตื่นนอนถึง
หลับ เราอดอาหารไดแค ๗ วันไมเลยนั้นไปละ คือกะวาพอดี ๗ วัน อยางมาก ๗ วัน สวน
ส่ีหาวันนั้นเปนประจํา 

ทีนี้พอถึง ๗ วันสตินี้แนวเลยไมมีเผลอ พอเรามาฉันจังหันสติจะคอยหลุดลุยลง
ไปๆ ทีนี้มาอยูในผอนอาหาร พอทรงตัวๆ เร่ือยๆ สติเปนสิ่งสําคัญประคองความเพยีรได
เปนอยางดี ถาไมมีสตไิมเปนทาแหละ อันนี้มันตางนิสัยกัน สําหรับนิสัยเรามักจะดัดกัน
ดวยการอดอาหาร จนกระทั่งมันทองเสียจะตายปจะชวยชาติบานเมือง นี่ทองเสียมาตั้งแต
ออกปฏิบัติ พอพรรษา ๑๐ รูแลว ออกพรรษา ๗ ออกก็เร่ิมละ คืออดอาหารมันชวยไดด ี
จึงอดตลอดไปจนถึงพรรษา ๑๐ รูสึกทองแปลกๆ อยู แตไมเคยสนใจกับทองกับไสอะไร
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ยิ่งกวาธรรม หมุนแตกับธรรมเรื่อยๆ นี้อดไปเรื่อยๆ อยางน้ันนะ ทนทุกขดวยการอด
อาหารมาก แตผลไดดี คือประคองความเพียรไดดีๆ เร่ือยไป จึงมักจะอดอาหารเรื่อยไป
เรา ไปที่ไหนมักจะเปนอยางน้ี เพราะฉะนั้นจึงชอบไปองคเดยีว 

ไปกับเพื่อนฝูง เราอดทานไมอดก็ยงัไง ทานก็ตองคิด ทานตองอดกับเรา คิดถึงใจ
กัน ถาไปองคเดียวนี้ตัวเองเปนตัวเอง ปาชาอยูกบัตัว นั่นเห็นไหมละ ลงอันเดียวกันหมด 
อยูที่ไหนเปนความเพียรตลอด นี่ละอยูองคเดียวเปนอยางน้ัน เราจึงชอบไปแตองคเดียว 
เดินจากบานนี้ไปถึงบานนั้น วาจะขาดความเพียรเพราะเดินทางไมมี เดินจงกรมตลอดเลย 
น่ัน ไปถึงไหนก็ถึงน้ัน ถึงไหนถงึกนั ความเพียรอยูกับตัวตลอดเวลา นี่ละอํานาจของสติ
สําคัญมากนะ เราไดทํามาแลวนะพูดเหลานี้ สติสําคัญมากทีเดยีว 

แตนิสัยเรามันชอบไปทางอดอาหาร ทุกขยากลําบากเพราะอดอาหารนั่นแหละ แต
วาไดผลๆ นั่นซิ จึงทนมาเรื่อย จนกระทั่งถึงพรรษา ๑๖ ลวงไปแลว เอา พูดใหมันเต็มยัน
เสียเลยวา ป ๒๔๙๓ นั่นละลงเวทีการฟดกัน ทีนี้ตั้งแตนั้นมาไมอดเลย นอกจากธาตุขันธ
ไมดีแลววันนี้ไมฉัน ถอืเปนธรรมดา ไมใชตัง้ใจอดอาหารเพื่อละกิเลสถอนกิเลสนะ อด
เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ ตัง้แตพรรษา ๗ ไปถึงพรรษา ๑๖  เกาปนี้เปนปที่ทรมานมากที่สุด
แหละสําหรับเราเอง จึงมักไปแตองคเดียวมันเปนความเพียรตลอด ไปองคเดียวอยากกินก็
กิน ไมอยากกินกี่วันก็เราเองๆ มันจะตายเสียจริงๆ ก็ไปบิณฑบาตมากินเสียวันหนึ่งเทานั้น
แลวหายเงียบไปเลย พอประคองธาตขุันธไปไดเทานั้น เอาละ ความเพียรมันเด็ดๆ  

อดอาหารหลายวันเทาไรธาตุขันธจะไปไมได จิตนี้เหมือนจะเหาะเหินเดินอากาศ 
มันสงาทุกอยางอยูในหัวใจนี่ ธาตุขันธนี้ออนเปยกๆ แตจติใจนี้สงางามๆ อยูตลอดเวลา 
ทั้งวันทั้งคืนสงาอยูภายในจิตนี่นะ นี่การอดอาหาร นิสัยของเราชอบอยางน้ี จึงมาพูดใหหมู
เพื่อนฟงวา ไมใชคําส่ัง ไมใชคําสอน แตเปนคําบอกเลาธรรมดา เราวาอยางน้ีนะ คืออนันี้
จะสอนใหจริงใหจังน้ันก็เปนนิสัยของแตคนที่จะหาอุบายวิธีการดัดแปลงตวัเอง เราก็ทํา
ของเราอยางน้ัน เราจึงเลาใหหมูเพื่อนฟง สําหรับนิสัยของเรานี้ชอบไปทางอดอาหาร เราวา
อยางน้ัน เพราะอาหารนี้มันเขาไปธาตุขันธ ไปหลอเล้ียงธาตุขันธใหมีกําลัง ความเพียรกาว
ไมออกนะ สติก็ไมดี ผิดพลาดๆ ฉันจังหันยิ่งฉันมากฉันอิ่มเทาไร การงวงเหงาหาวนอนกับ
ความขี้เกียจไปดวยกัน เห็นชัดๆ จึงตองไดดัดกนัเรื่อยๆ  

อดอาหารหลายวันเทาไรเรื่องความเพียรไมตองบอก เปนไปในตัวตลอดเวลาเลย 
เปนอยางน้ันนะ มันชวยกนัภายในตัว ตั้งแตพรรษา ๗ แหละออกจากเรียนก็ขึ้นเวทีเลย ถึง
พรรษา ๑๖ ลวงไปแลว จนกระทั่งถึงจะเปนพรรษา ๑๗ เดือนพฤษภา วันที่ ๑๕  ป 
๒๔๙๓ นั่นละลงเวที เร่ืองเหลานี้ปลดเองนะ อดอาหารก็ไมอด ฉันธรรมดาเรื่อย จะวาตั้ง
สติสตังตั้งอะไร แนะ มันก็บอกในตวัเสร็จแลว ในนั้นเสร็จ เรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ บอก
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ในตัวเสร็จหมดเลย เสร็จแลวงานที่เปนขาศึกอนัใหญหลวงในภพชาติตายกองกันนี ้ มา
เสร็จในขณะนี้ นั่น มันบอกในตัวเสร็จเลย ขาดสะบั้นไปหมดขึ้นชื่อวาสมมุติไมมีเลย เหลือ
แตธรรมชาติลวนๆ มันก็รูประจักษอยูนั้นแลว นั่นใครไปบอกใคร สนฺทิฏฐิโก บอกแลวนั่น 

พระพุทธเจาองคไหนจะไปหารับรอง ดังทีพ่ระเทศนงูๆ ปลาๆ มาสอนขึ้น
ธรรมาสนอวดโงใหเขาฟง ใครเปนพระอรหันตตองมพีระพุทธเจารับรองเสียกอน โอย ขาย
ขี้หนาที่สุดเลยพระองคนี้ วางั้นเลยเรา เราพูดตรงๆ ไมเคยปฏิบัติ พูดเอางูๆ ปลาๆ นี้
ปฏิบัติมาแลวนี่ ทุกส่ิงทกุอยางปฏิบตัิมาแลว สนฺทิฏฐิโก เปนลําดับตั้งแตจิตสงบเขาไป 
เปน สนฺทิฏฐิโก ไปตลอดๆ เร่ือย รูดวยตัวเองๆ เปนลําดับจนกระทั่งถงึกเิลสขาดสะบั้นลง
ไปจากใจจาขึ้นมาแลว นี่ละ สนฺทิฏฐิโก สุดยอด ไปหาพระพุทธเจาองคไหนมารับรอง ทาน
บอกแลววา สนฺทิฏฐิโก พระวาจาพระพุทธเจารับสั่งอยางเด็ดขาด มอบใหเลย สนฺทิฏฐิโก 
จะรูผลของงานตัวเองปฏิบัติมาไดมากนอยเพียงไรตลอดทั่วถงึ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน 
สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดยอดกป็ระกาศปางขึ้นมาเลย นั่น เปนอยางน้ันละการประกอบความเพียร 

เราอยากเห็นบรรดาชาวพุทธ เฉพาะอยางยิ่งพระกรรมฐานเราปฏิบัติภาวนา ใหได
เห็นความสงางามภายในใจ ส่ิงภายนอกจะตบแตงเทาไรงามเทาไรก็สกปรกเทานั้นแหละ 
เร่ืองของกิเลสแขงธรรม เอาใหสวยใหงาม ขัดถสีูอะไรใหเรียบ ออกเปนแสงแพรวพราวๆ 
ก็วาสวยงามที่สุด สะอาดที่สุด นี่สกปรกที่สุดในสายตาของธรรม ไมมีอะไรเกินธรรม จะทํา
ใหสวยงามขนาดไหนก็เปนสวยงามของกิเลสแขงธรรมตางหาก แขงไปเทาไรก็คือกิเลส 
เหมือนมูตรเหมือนคูถเอาไปแขงที่ไหนก็คือมูตรคถูอยูนั้นแหละ ทองคําทัง้แทงอยูที่ไหนก็
เปนทองคํา นั่น แขงไมแขงก็เปนทองคํา 

นี่เปนธรรมทั้งแทงๆ อยูในหัวใจ อยูที่ไหนมองเห็นจาอยูตลอดเวลา เอาอะไรมา
แขงวะ อันนัน้ดีอันนี้ดี ตบแตงใหสดสวยงดงาม มันไมส้ินสุดเรื่องของจิตนี่ ตบแตงน้ันตบ
แตงนี้ ตัวหัวใจเองไมเคยตบแตงเจาของละซ ี ตบแตงอันนั้นใหดีอันนี้ใหดี ไดอยูไดอาศัย
แลวภูมิใจนิดหนึ่ง ภูมิใจกับเรื่องของกิเลสที่จะดีดดิ้นหาความทุกขเขามาใสตัวเองเพิ่มเขา
อีกน้ันแหละไมใชอะไร โลกจึงไมมีเวลาสิ้นสุด หมุนอยูเหมือนกังหัน นี่ละโลกของกิเลส
หมุน ใครจะมีความสุขเพราะเรื่องหมุนไปตามกิเลสอยาหวัง ตายทิ้งเปลาๆ ใหหมุนเขามา
ทางธรรมจะมีที่ยุติๆ เขาไปเปนลําดับลําดา 

เร่ืองภาวนาเปนของเล็กนอยเมื่อไร โถ ไมมชีินมีชากับสิ่งใดในโลกอนันี้วางั้นเลย 
ลงธรรมชาตินี้เขาถึงใจเต็มสัดเต็มสวนแลว ไมมีความชินชากับสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุซึ่ง
เปนแดนสมมุติ อันนั้นแดนวิมุตติเขากันไมไดเลย จาอยูตลอดเวลา จึงไดเทศนเสมอความ
พากเพียรทางดานจิตตภาวนา เฉพาะวัดปาบานตาด พระจะมาออนแอความพากเพียรให
เห็นไมไดนะ โลเลโลกเลกไมได เดี๋ยวไลหนีจากวัดเลย รําคาญตา ส่ิงสําคัญงานสําคัญของ
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พระที่จะรื้อถอนตนใหพนจากทุกขคอืความเลิศเลอมันไมสนใจภายในใจจิตตภาวนา มี
สติปญญาเปนสําคัญ ไมสนใจ แลวไปลูบไปคลําภายนอกอันนั้นอันนี้ มันเปนเรื่องของ
กิเลสหลอกไปแกความรําคาญ เขาไปภายในไมได 

พอจอจติเขาไปภายใน ไฟกิเลสมันเผาเอาเสียหงายออกมาๆ ก็ไปทํางานนั้นแก
รําคาญ ไปหาทํางานนั้นงานนี้ เราดูรูหมดนะนี่ ไปทํางานปอกๆ แปกๆ อะไรแกรําคาญ 
มันเขาไปภายในไมได นีเ่คยเขาแลวนี่จึงไดพูดละซิ มันเขาไมไดเทาไรยิ่งเขาๆ ฟดกันเสีย
จนกระทั่งกิเลสหมอบลงๆ เรามันอยากคิดอยากปรุงจนอกจะแตกก็เคยพูดใหฟงแลว สติ
เปนสําคัญ มันจะใหญโตขนาดไหนคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวง สูคลื่นสตไิมได สติเปน
ทํานบใหญกั้นอยู มันอกจะแตกกต็ามไมใหคิด สติจับไวๆ ตลอด สุดทายมันก็สงบตัวลง 
นั่น ทําแลวนะเหลานี้ ทําหมดแลว พอสงบตัวลงก็เห็นเปนความสบาย ทีนี้เห็นคุณคาก็ขยับ
ทางนี้ใหหนักเขาๆ ทางนั้นก็คอยระงับลงๆ  

จิตใจไมเคยสงบก็สงบ ไมเคยผองใสก็ผองใส แลวสงางามขึ้นเรื่อยๆ ทะนุบํารุงไป
ดวยความเพียร มีสติเปนพื้นฐานสําคัญตลอด จึงคอยเจริญขึ้นๆ นี่จิตไดรับการบํารุงรักษา 
เรารักษาตั้งแตภายนอก บํารุงแตภายนอกนะ โลกสงสารเปนอยางน้ัน มองไปที่ไหนมันดู
ไมไดวางั้นเลย ถาเอาธรรมดูโลกดูไมได เขากันไมไดเลย ตองเปนแบบหูหนวกตาบอด ก็
โลกเขาเปนอยางน้ันจะใหเขาเปนยังไง แนะ จับปบเดียวเทานั้นมันก็ปลอยกัน ไมเปน
อารมณ เห็นอะไรๆ เห็นไปรูไปธรรมดาๆ ไมติดไมของกบัสิ่งที่เห็นทั้งดีทั้งชั่ว ผานไปๆ 
ดวยความพอตัวๆ ทกุส่ิงทุกอยาง ไมมีที่ตําหนิตวัในหัวใจตัวเองแลว ดูอะไรมันก็สนุกดูถา
วาสนุกนะ ไมมีอะไรไดเสียจากการไดเห็นไดยินไดฟงไมม ีจิตใจก็คอยสงางามขึ้นเรื่อย 

เฉพาะผูที่ควรจะตักตวงเอามรรคผลนิพพานไดอยางสมใจก็คือพระกรรมฐาน พระ
ปฏิบัติ นี้เปนอันดับหนึ่ง เปนแนวหนา ถาวาออกสงครามก็เรียกวาออกหนาทัพเลยเทียว 
จิตตภาวนาเปนสําคัญ เรงเขาไปๆ จิตนี้จะเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นเรื่อยๆ 
และเหยียบสมมุติทั้งหลายไปเรื่อย สูงขึ้นเรื่อยๆ ตอไปกป็ลอยหมดโดยสิ้นเชิง ขึ้นชื่อวา
สมมุติไมมีอะไรเหลือติดใจเลย เหลือแตวิมุตติ หรือเรียกวาเปนธรรมธาตุ เรียกอยางน้ัน
เหมาะกวา เทานั้นพอ 

อยูไปวันหนึ่งๆ มืดกับแจง ก็เห็นไปดูไปอยางน้ัน เปนอารมณอะไรกับเขา มืดแจง
เขามีมาตั้งแตกัปแตกัลปไหน วันนั้นเดือนนั้นปนี้ก็ตั้งสมมุติมาแตกัปไหนกัลปไหน ตัง้ไว
เพื่อเขาอกเขาใจกัน ปฏิบัติหนาที่การงานอะไรๆ ถูกตองตามสมมุติวันทีเ่ทานั้น เดือนนั้น 
ปนั้น เวลาเทานั้นเทานี้ตั้งเปนระยะๆ เพื่อประกอบหนาที่การงาน ความเคลื่อนไหวไปมา
ของตนไดถกูตอง ความจริงก็มีเทานั้นแหละ เวลาตั้งเขาไปในจิตนี้ไมมีกลางวันกลางคืน 
มืดแจงเทานั้นๆ ทางนี้ดูขาศึกอยูกับใจ มันจะแสดงขึ้นมากนอยแสดงอยูกับใจ ที่เรียกวา
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มหาเหตุ กิเลสตัณหาตัวฟนตัวไฟอยูที่ใจ เอาตั้งจอเขาไป จิตตภาวนานี้คือน้ําดับไฟ ดับลง
ไปๆ หนักมอืเขาไป ทางนั้นดีดดิ้นมาก ทางนี้บังคับมากเขาๆ มันก็เห็นฤทธิ์ของกันและกัน 
สุดทายมาเห็นฤทธิ์ของสติปญญา ศรัทธา ความเพียรของเราเปนลําดับลําดา ทีนี้หนักเขา
ละซิ จิตก็คอยสวางไสว ความกดถวงของใจที่ออกจากกิเลสมาบีบบังคับนี้คอยเบาลงๆ จิต
คอยเบาขึ้นๆ เบาขึ้นเรื่อยๆ 

พูดใหฟงตั้งแตตน จิตของสามัญชนธรรมดาทั่วๆ ไปสามแดนโลกธาตุนี้ มีกาม
กิเลสเปนมหาอํานาจครอบไวหมดเลย กามกิเลสราคะตัณหาครอบหัวใจไวทุกดวง ไมวา
สัตววาบุคคลครอบไวหมด อันนี้เปนมหาอํานาจมาก ไมมีโลกใดหัวใจใดจะคิดวาส่ิงเหลานี้
เปนภัย มันพาดีดพาดิน้ไปไหน ก็ดิ้นไปตามมันอยางน้ันละ พอไดธรรมจับเขาไปมันมี
เครื่องตานทานตอสูกัน มันก็เห็นฤทธิ์เห็นเดชกัน ตัวนี้มันกค็อยเบาลง ที่จะเบาลงก็การ
พิจารณาทางดานกรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ หมุนเขาไปภายในตัวของเรา 
ปาชาผีดิบปาชาผีตายอยูในตัวของเราหมด  
 ปาชาผีตายก็สัตวโลกทั้งหลายที่เอามากินในพุงของเรานี่ปาชาผีตาย อยูในปาชาผี
สดคือตัวของเรานี่ มันอยูดวยกันอยางน้ี พิจารณาอันนี้เขาไป เร่ืองของจิตใจที่จะใหมัน
ปลอยวางพจิารณาลงไป เอา มันสวยตรงไหนงามตรงไหนดู เอาธรรมจับๆ จับมันจะลบ
ลางไปหมด ความสวยงามไมมีในโลกน้ี มีแตกิเลสเสกสรรเทานั้น ธรรมแลวไมมีความ
สวยงาม มีแตส่ิงที่จะตองปลอยใหหมด ปลอยออกๆ เมือ่ปลอยออกหมดโดยสิ้นเชิงแลวที
นี้หมดภาระ  
 เพราะฉะนั้นจิตของพระอนาคามีผูส้ินราคะตัณหาแลวจึงเปนจิตใจที่ดีดขึน้ จิตใจ
ของโลกทั้งหลายมีแตถูกกดถวงลงๆ พอใจๆ จากความกดถวงของกิเลสตัวนี้แหละมันดึง
ลงๆๆ ทีนี้พอชําระดวยวิธีการดังที่กลาวมานี้ปาชาผีดิบปาชาผีตายนี้เปนตนนะ เอาอันนี้
เปนสนามรบ พิจารณาเรื่องอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ปาชาผีดิบปาชาผีตายอยูใน
ตัวของเรา แยกอันนี้ออกไปปาชาภายนอกเขามาปาชาภายใน เมื่อหายสงสัยปาชาภายนอก
แลวหมุนเขามาสูปาชาภายในเปนปาชาอยูนี้หมด พิจารณาจนกระทั่งอันนี้เบาลงๆ จิตจะ
คอยดีขึ้นๆ 
 พอตัวนี้ขาดปบเทานั้น ราคะตัณหาอยูในขั้นอนาคามี พออันนี้ขาดปบจิตนี้จะดีดขึ้น
เลย ไมมีคําวาลง แตกอนมีแตลงทาเดียว พอจติขาดอันนี้แลวดีดขึ้นเรื่อย เพราะฉะนั้นพระ
อนาคามีจึงเกิดในสุทธาวาส ๕ ชั้น อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิษฐา นี่เปนสถานที่
เกิดของพระอนาคามี เล่ือนชั้นไปเรื่อย ใหลงไมมี ขึ้นเรื่อยๆๆ ถึงอกนิษฐากาวเขาสู
นิพพาน หมดสมมุติโดยประการทั้งปวง นี่ละดดีขึ้นเรื่อยนะ อนาคามีไมมีคําวาลง ตั้งแต
สอบไดระดบัถาพูดแบบโลกเขา ตั้งแต ๕๐% ไปแลวไดระดับแลว ทีนี้คอยขยับ ๖๐-
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๗๐% เร่ือยๆ หมุนละเอียดเขาไปๆ หมุนคลองตัวเขาไป หมุนขึ้นนะ ละเอียดเขาไปๆ รู
ชัดๆ  
 จนกระทั่งอนันี้หมดโดยสิ้นเชิง พออันนี้หมดโดยสิ้นเชิงนิพพานอยูทีไ่หนไมตอง
ถาม เลยอกนิษฐาปบกค็ือนิพพาน หมดสมมตุิโดยประการทั้งปวงแลว นั่นคือนิพพาน 
หมด ทุกอยางหมดโดยสิ้นเชิง ธาตุขันธยังเหลือแตลมหายใจเทานั้น วันหนึ่งๆ อยูไปกินไป
นอนไปเทานั้น มืดกับแจงเปนของเกามาดั้งเดิม เราไมไปหมายเราก็อยูสบายๆ เทานั้นเอง 
นั่นละการปฏิบัติธรรม ถาปฏิบัติจริงจังเห็นอยางที่วาน่ี เห็นออกไปโดยลาํดับ ความแปลก
ประหลาดของใจจะเห็นขึ้นเรื่อยๆ แตกอนมีแตส่ิงสกปรกรกรุงรังทับถมมันไวหมด เลย
ถือเอานี้เปนเครื่องประดับ เอามูตรเอาคูถประดับตัววาเปนของสวยของงาม งามขีห้มา
อะไร เอาธรรมจับปบนี้ขาดสะบั้นไปหมด ไมมอีะไรงาม ธรรมเทานั้นงาม เหนือไปหมด
ธรรม  
 นี่การปฏิบัติถาเอาจริงเอาจัง ธรรมะพระพุทธเจานี่ อกาลิโกๆ สดๆ รอนๆ 
ตลอดเวลา ใครปฏิบัติเมื่อไรไมวาดีวาชั่วเปนขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองนั้นละ การ
สรางบาปสรางเมื่อไรเปนบาปเมื่อนั้น ใครอยาวาอะไรครึอะไรลาสมัย ตัวเราตัวครึตัว
ลาสมัยวิ่งตามกิเลสตัณหานี้แหละ ตัวครึมากลาสมัยมาก ถาธรรมแลวดีดขึ้นซิ แกไขตวัเอง
ไปเรื่อยๆ แลวจะสวางไสวขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อถึงขั้นแปลกประหลาดอัศจรรยตัวเองแลว 
ตั้งแตขั้นจิตวางไปละ จติชุลมุนวุนวายกับราคะตัณหาอสุภะอสุภังนี้หมุนชุลมุน เรียกวาถา
เปนนักมวยเขาวงในกัน ขั้นนี้เปนขั้นเขาวงใน ไมมีวันมีคืนเหมือนกัน หมนุติ้วๆ 
 พออันนี้ขาดสะบั้นลงไปแลวจากนั้นก็เปนขั้นวางไป อันนี้ก็คอยหมดไป มันไมวาง
ทีเดียวนะ ดานวัตถนุี่ฝกซอมกันละเอียดเขาไปๆ จนกระทั่งวาง วัตถุไมม ีแลวจะพิจารณา
อสุภะอสุภังไดที่ไหน ไมมีวัตถุ ตั้งพบัดับพรอมๆ จะไปแยกแยะใหเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา หรืออสุภะอสุภังไดยังไง ตั้งพบัดับพรอมๆ จากน้ันก็วางภายในจิต เมื่อวางแลวก็มี
ตั้งแตอาการของจิตที่เกิดดับๆ สังขาร สัญญาขันธ สังขารขันธนี่สําคัญมากมันดีดขึ้นมาจาก
จิต ดูมัน มนัเกิดอะไรๆ เกิดแลวดับๆๆ ดีชั่วเกิดแลวดับทั้งน้ันๆ ดูอยูภายในนี่วงแคบเขา
มา 
 สวนวัตถุทั้งหลายที่จะพิจารณาเปนอสุภะอสุภัง ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ไปในสิ่ง
เหลานี้นั้นเรียกวาหมดปญหา ผานไปอยางน้ีนะ อสุภะอสุภังนี้นักกรรมฐานตองหมุนติ้ว
ตลอดเวลา แตเวลามันผานมันก็ผานอยางน้ีแหละ อสุภะอสุภังเหลานี้ไมมี ดับ หมด วัตถุ
หมด เหลือแตอากาศธาตุวางเปลาอยูในบริเวณจิต แตจิตยังไมวาง อาการของจิตนี้วางไป
หมด นั้นละที่วามีแตความอัศจรรยตัวเองเปนลําดับลําดาไป นี่เราก็เคยพูดใหฟงแลว เดิน
จงกรมรําพึงอยูวัดดอยธรรมเจดียตอนเชา ตอนเดือนสามนั้นละ 
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 เดินจงกรม โอโห อัศจรรยตัวเอง มันก็ถึงใจเหมอืนกันนะ มองดทูี่ไหนมนัวางไป
หมดเลย โอโห จิตของเราทําไมถึงสวางไสวถึงวางเอาขนาดนี้ อัศจรรยขนาดนี้เชียวนา 
อัศจรรยตัวเอง อะไรไมมี ตนไมภูเขาไมมี ความวางน้ีครอบไปหมดเลย ตนไมภูเขา แม
ที่สุดภูเขาที่เราเดินจงกรมนั้นก็ไมมี มันวางไปหมด ดวยอานุภาพของความวางของจิตนั้น
แหละ มันครอบไปหมด วัตถุเลยไมมี ความวางครอบไปหมดเลย พระธรรมทานกลัวเราจะ
ติด เพราะเราแปลกประหลาดอัศจรรยตัวเองแลว ติดแลวนั่น ยังไมรูวาตัวติด ยังภูมิใจ โถ 
จิตเราทําไมถึงอัศจรรยเอาขนาดนี้เชียวนาๆ นี่อยูในขั้นวาง แตมันวางภายนอก ยังไมวาง
ภายใน  
 สักเดี๋ยวธรรมทานก็เตือนขึ้นมา นี่ละธรรมเตือนขึ้นกับจิต ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยู
ที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ นั่นบอกแลวนะ จุดก็คือจุดผูรูตอมผูรูนั่นแหละ นั่นละคือตัวภพ  ถา
มีอันนี้อยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ ยังมอียู ความหมาย ไอเราแทนที่จะแกในเวลานั้นไดแก
ไมได งงไปเลย นูนไปอําเภอบานผือ ศรีเชียงใหม เขาไปลึกๆ ไปองคเดียวทั้งน้ันแหละ 
แบกปญหาอันนี้แหละ จุดตอมนี่ไป กลับมามาปลงที่นั่นละ มาปลงที่เกา เวลาอนันี้ขาด
สะบั้นลงไปแลว ออ จุดตอมอันนี้เอง คือจดุหมายถึงดวงจิตที่มันสวางไสวเปนจุดแหงความ
สวาง หรือตอมแหงความสวาง นั่นแหละตัวภพยังมีอยูนั้น ความหมายวางั้น  
 ทีนี้เราจะทราบชัด เวลามันผานมาแลวไอจุดแหงความสวางขาดสะบั้นลงหมดเลย 
ความสวางอันนี้จึงเทากับกองขี้ควายกองหนึ่ง ความสวางอันหลังน้ีที่เปนหลักธรรมชาติของ
จิตที่บริสุทธิ์ลวนๆ แลวครอบไปหมด อนันี้เปนสวางอะไรพูดไมได อัศจรรยเกินคาดไป
แลว ความสวางอันที่วาอัศจรรยมันเปนเหมือนกองขี้ควายไปแลวนั่น เปนยังไงจิตดวงเดียว
ตําหนิตัวเองมันยังตําหนิไดใชไหมละ เมื่อมันสูงกวาน้ันมันก็ตําหนิที่ต่ํากวาน้ันได นี่มันก็มา
ปลงกันที่นั่น ทีนี้พอจุดตอมแหงผูรูขาดสะบั้นลงไปปบ ความวางอันหลังน้ีเปนความวางที่
บริสุทธิ์ จาขึ้นมาอยูที่ใตอันนี้ครอบเอาไว พออนันี้ขาดลงไปแลวอันนั้นจาขึ้นมา อันนี้เลย
เปนเหมือนกองขี้ควายไป  
 นี่ละอัศจรรยตัวเองมันถงึขนาดนั้น ติดนะ อศัจรรยนี้ก็ติด เพราะฉะนั้นทานถึง
เตือน ถามจีุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ นั้นแหละทานเตือน มันก็จับไมได 
กลับมาก็มาปลงที่เกานั่นแหละ ถึงไดรู ออ พอธรรมชาติอันหลังน้ี คําวาวางอันหลังน้ีมัน
ไมไดวางในสมมุติ วางนอกสมมุติละซี เหลานี้มันวางอยูในสมมุติ อันนั้นวางขึ้นมาแลว
หมดปญหา ตั้งแตนั้นมาไมมีปญหาขอขัดของอะไรๆ ที่จะพจิารณาอีก ไมมี ขาดสะบั้นไป
ในปจจุบัน เสร็จเลย พรอมสมบูรณบริบูรณเต็มที่ ไมไดแกไขดัดแปลงอะไรอีกแลว  
 นั่นละอํานาจแหงการบําเพ็ญจิตใจ ใจดวงนี้พรอมที่จะเลิศเลอ พรอมทีจ่ะเลวราย
นะ ถาไดธรรมเขาไปประคับประคองชวยแนะนํารักษายับยั้งตัวเองแลว จิตนี้จะคอยดีขึ้นๆ 
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ถาปลอยใหเลยตามเลยเอาแตความชั่วชาลามก ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา นําหนา
แลวจมไปตลอดๆ กีก่ปักี่กัลปก็ตายกองกันอยูอยางน้ีแหละ ไมมทีี่จะฟนตัวขึ้นมาได จึง
ขอใหพากันดูจิตนะ การภาวนาเปนของสําคญัมาก เราดึงออกมาจากหัวใจเราเปนตัว
ประกันเลยเชียว ที่พูดทัง้หมดนี้อยูในใจนี้หมดแลว ผานมาหมดทุกอยางแลว  
 จึงไดมาประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ หรือวาโกหกเหรอ หรือวาโออวดเหรอ
ความเมตตาครอบโลกธาตุยังจะมาถอืวาเปนโออวดอยูเหรอ การพูดเหลานี้พูดดวยความ
เมตตานะ เราไมไดพูดเพื่ออยากโออยากอวด โออวดหาอะไร การโอการอวดเปนสวนเกิน 
คําสรรเสริญนินทาเปนสวนเกินทั้งน้ัน ธรรมชาตินั้นเปนความพอดีแลวดวยความสมบูรณ
พูนผลอันเลิศเลอ แลวเอาอะไรไปเพิ่มเขาอีกละ สรรเสริญก็สวนเกิน นินทาสวนเกิน ปด
ออกหมด โดยหลักธรรมชาติหากปดเองๆ พอถึงขั้นพอตัวแลวไมมีอะไรติดละ ไมติดกับ
อะไรทั้งนั้น พากันจําเอา ใหพากันไปปฏิบัติ 
 การตั้งสติเปนของสําคัญใหสังเกตตัวเอง นักภาวนานี้มักจะถูกการผอนอาหารนะ 
ดูซิพระวัดนี้มาฉันครบองคเมื่อไร เราก็เพียงบอกเลาเทานั้นเอง สําหรับนิสัยของเราชอบ
ทางน้ีๆ ทานไปทํา ทานก็ถูกทานก็เลยชอบ สุดทายพระวัดนี้ไมเคยฉันจังหันครบองคนะ 
ขาดไปวันละหลายองคๆ นะ พอองคนี้มาฉัน เอา องคนั้นหายเงียบไปแลว หายเงียบไป 
เพราะทานเรงความเพียรของทาน เนื่องจากวัดนี้เปนวัดพื้นฐานแหงการภาวนา เราไมให
ลดเลยนะ ถึงเราชวยชาติบานเมืองเราก็ชวยเปนเรื่องของเรา แตพระนี้ใหแนนหนามั่นคง
ทางดานจิตตภาวนา เพราะหัวใจของเราแนนอยูกับธรรมประเภทนี้ตลอดอยูแลว เราจะไป
รามืออะไรกบัพระกับเณร ตองเขมขนตลอดเวลา เพราะหัวใจพาใหเขมขน  
 งานการอะไรก็ใหทํา เวลาจําเปนก็ทําเสียนิดๆ หนอยๆ ไมถือวาเปนความจําเปน 
ความจําเปนแทคือสติกับจิตกับปญญาหมุนกันอยูตลอดเวลา นี่คือความจําเปนของนัก
ภาวนา พระวัดนี้ใหทําอยางน้ัน ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา อะไรจะมีจะหมดจะยังเปนเรื่อง
สมมุติ ไปสนใจกับเขาอะไร สําคัญที่มันบกพรองตรงไหนสมบูรณตรงไหนอยูที่ใจ ตัวมหา
เหตุดูตรงนั้น แกไขตรงนั้น พอตรงนี้พอแลวอะไรพอหมด จะมีจะกินอะไรๆ ไมสนใจ วัน
หนึ่งๆ อยูงาย กินงาย นอนงาย ไปงาย ตายงาย คือจิตที่บริสุทธิ์แลวงายทั้งน้ัน ไมมีอะไร 
ตั้งแตจิตมธีรรมในใจไปเริ่มลดหยอนภาระทั้งหลายเหลานี้ลงๆๆ จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์
ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง นั่นละอํานาจของจิต จําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานั้น 

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/

