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ณ วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

จับสติไวใหดี 
 วันนี้เปนวันทอดกฐิน เสร็จเรียบรอยแลว พระเณรองคใดทีต่องการจะออกไปเที่ยว
วิเวกหาความสงัดในการบําเพ็ญเพียรในที่ตางๆ ตามปาตามเขาลําเนาไพรก็พากนัไปได 
ดวยความตั้งอกตัง้ใจจริงๆ ไมใชสักแตวาไปกรรมฐานเฉยๆ ใชไมไดนะ การไปเที่ยว
กรรมฐานก็คือกรรมฐานภายใน อวัยวะ ๓๒ นี้เปนที่ทองเที่ยวกรรมฐาน นับแตเกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ ลงไปถงึอาการ ๓๒ ก็เปนกรรมฐานภายใน เที่ยวกรรมฐานภายนอกไปอยู
ตามปาตามเขา ก็เพื่อจะพิจารณากรรมฐานภายในของเราใหสะดวกราบรื่นตอไป เพราะไม
มีอะไรรบกวน 

การปฏิบัติธรรมมรรคผลนิพพานอยูกับผูปฏิบัติ ไมไดอยูกับดินฟาอากาศ ไมไดอยู
กับมืดกับแจง อยูกับการปฏิบัติของเรา ถาเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยูที่ไหนก็เปนการ
ตามเสด็จพระพุทธเจาทุกๆ ฝกาว ถาปราศจากสติเปนเรื่องควบคุมความเพียรใหหางไกล
ไปแลวนั้น เรียกวาหางเหินจากพระพุทธเจาไปแลว ผูที่มีสติติดแนบอยูกบัความพากเพียร 
เปนผูตามเสด็จพระพุทธเจาทุกอิริยาบถ ใหพากันจําเอาไว 

เร่ืองสติเปนของสําคัญมากทีเดียว สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่
ทั้งปวง ไมมคีําวายกเวนที่สติจะไมตดิแนบกับตัว นี่ละความเพียรอยูกับสติ ประกอบหนาที่
การงานภายนอกก็ใหมีสัมปชัญญะ มสีติติดตัวอยูเสมอ การงานทั้งหลายก็ไมคอยผิดพลาด 
ถาสติไดหางจากตัวเมื่อไรแลวภายในก็ผิดพลาด ภายนอกก็ผิดพลาด หาความถูกตองดี
งามไมได ใหพากันระมัดระวัง เกี่ยวกับเรื่องสติเปนสําคัญ สตินี้เปนเครื่องรับรองยืนยัน
มรรคผลนิพพาน 

คําวาสติๆ นี้ตั้งแตพื้นๆ ที่ลมลุกคลุกคลาน ตั้งสติตั้งแลวลมๆ ขึ้นไป จนกระทั่งถึง
สติติดตอสืบเนื่องกันเปนลําดับลําดา จนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ แลวกลายเปนมหา
สติมหาปญญา นั่นคือทางกาวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไมสงสัย ทานผูปฏิบัติธรรมใหมีสติ
ติดแนบอยูกบัความเพียร อยาสักแตวาทํา ทําภายนอกกด็ี ภายในก็ดี ถาสติไมดี ดงูานการ
ภายนอกเหลวไหล ผิดๆ พลาดๆ ไป ไมคอยถูกตองแมนยํา ถาสติอยูกับตัว การงาน
ภายนอกกเ็รียบรอยดีงามไมคอยผดิพลาด การงานภายในคือสติกับจิตก็จับกันติดแนบ
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สนิทไมผิดพลาด เปนการตั้งฐานเพื่อความสงบเย็นใจไปไดโดยลําดับ สติเปนของสาํคัญ 
สตินี่ตั้งไดไมสงสัย ขอใหมีสติเถอะ  

ผูมีสตินั่นแหละเปนผูจะตั้งรากตั้งฐานแหงความสงบเย็นใจ ตั้งแตพื้นๆ คือความ
สงบเย็นใจ เรียกวาสมถธรรมคือความสงบใจ จากนั้นก็ขึ้นเปนสมาธิความแนนหนามั่นคง
ของใจ หลังจากนั้นแลวก็คลี่คลายออกเปนทางดานปญญา สมาธิปญญา ออกทางดาน
ปญญา พิจารณาใครครวญถึงธาตถุึงขันธ ปาชานอกปาชาใน ปาชานอกคือสถานที่คนลม
คนตาย เผาหรือฝงกันเกลื่อนอยู ดังที่เราเห็นในที่ทั่วไป เฉพาะทุกวันนี้มีที่เมรุ ใหดูที่เมรุ
นั่นละ ไมมีปาชาเหมือนอยางแตกอน ที่เผาศพเผาเมรุนอกบานนอกเรือนไมคอยมี เดี๋ยวนี้
ใครตายก็ขนเขาเมรุๆ เผากันในวัดในวาอยางงั้นละ เดี๋ยวนี้ปาชาอยูในเมรุไมอยูนอก
เหมือนแตกอน มีเมรุเปนปาชาเผาศพคน นั่นละเที่ยวปาชาใหดู  

การเกิดกับการตายนี้เปนของคูกัน ใครจะไมอยากตายเทาไรก็ติดอยูกับตวัแลว ไม
อยากก็ไดตาย เกิดแลวตองตายเปนของคูควรกนั แตการพิจารณาตัวเองใหจิตใจมทีาง
หลุดพนไปจากกองทุกขทั้งหลายนี้เปนเรื่องของธรรม ใหมีสติมีปญญาใครครวญทางดาน
จิตใจของตนอยูเสมอ จะเปนความพากความเพียรไปตลอด ถาไมมีสติแลวไมมีความเพียร 
ความเพียรขาด สติขาดเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อน้ัน เราอยาเขาใจวาเดินจงกรมหย็อกๆ 
หรือนั่งสมาธิเปนหัวตออยางน้ีวาเปนผูมีความเพียร ถาไมมีสติ จะนั่งจนตายก็ไมเกิด
ประโยชน เดินจงกรมจนขาหักก็ไมไดเร่ืองไดราว อยูกับสติเปนสําคัญ 

ถาสติติดแนบอยูกับความเพียรแลว อยูที่ไหนก็เปนความเพียรตลอด สตินี้ตั้งได 
ตั้งแตสมถธรรมคือความสงบใจ หนีจากสติไมไดเลย นี่ไดพิจารณาไดทํามาแลว จึงไดนํามา
สอนทานทั้งหลายดวยความแมนยํา ไมผิดพลาดไปได สตินี้ตั้งใหดี คําวาตั้งสติ ไมใชวาตั้ง
แลวผิดๆ พลาดๆ เผลอๆ เผลๆ ใชไมไดอยางงัน้ ตั้งสติตองเอาจริงเอาจัง ลงวาไดตั้งสติ
แลว สตินี้ละจะเปนธรรมคุมครองจิตใจของเราใหเปนความสงบเย็นใจลงไปไดเปนลําดับ
ลําดา ถาขาดสติเมื่อไร กิเลสตัณหาจะเขาแทรกแซงและทําลาย กลายเปนความฟุงซาน
รําคาญ ทําความพากเพียรกไ็มไดหลักไดฐาน ไดกฎไดเกณฑอะไร ถาลงสติขาดจากความ
เพียรแลว ความเพียรไมเปนทา 

เดินถาขาดสติแลวก็สักแตวาเดิน นั่งถาขาดสตแิลวก็สักแตวาน่ังไมเกิดประโยชน
อะไร เพราะฉะนั้นการนั่ง ยืน เดิน นอน ดวยความมีสตินี้เรียกวาเปนผูมีความเพียรอยู
ตลอดเวลา ความเพียรอยูที่สติ ไมอยูที่ไหนนะ ใหจับสติไวใหด ีถาสติไมเผลอจากใจเมื่อไร
เปนความเพียรอยูตลอดอิริยาบถ ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน เวนแตขณะหลับเทานั้น สติ



 ๓
มีอยูตลอดเวลา จะตั้งรากฐานของจติใหเขาสูความสงบเย็นใจไดเปนลําดับลําดา จากน้ันจิต
แนนหนามั่นคงเขาไปก็เปนสมาธิ สมาธิคือความตั้งมั่นแนนหนามั่นคง สมถะคือความสงบ
เย็นใจ จากนั้นไปก็เปนสมาธิความแนนหนามั่นคงของใจ จากความแนนหนามั่นคงของใจ
แลวก็ใชปญญาพิจารณา 

การถอดถอนกิเลสไมใชถอดถอนดวยสมาธิความสงบใจเทานั้น ถอดถอนดวย
ปญญา สมาธินี้เปนธรรมอิ่มอารมณ สมาธิจิตสงบเย็นใจ ไมหิวโหยในอารมณทั้งหลาย เปน
จิตอิ่มอารมณ จิตอารมณแลวจะพาทําการทํางานคือคลี่คลายดูสกลกายทั้งขางนอกขางใน
ดวยปญญากเ็ปนไปไดสะดวก จิตก็ทํางานใหถามีสติควบคุม นี่ละทานวาเมื่อจิตสงบแลวให
ใชปญญาพนิิจพิจารณาสกลกาย ทานสอนพระบวชใหมวาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ทาน
สอนเพียงเทานี้กอนตามเวลาที่มีเพียงแคนั้น จากน้ันเราจะพิจารณาใครครวญเขาไปถึง
อาการ ๓๒ ภายในรางกายของเรานี้ไดตลอดทั่วถงึหมด นี่เปนทางเดินของกรรมฐาน เดิน
ตามเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ 

จากน้ันก็เดินในอาการ ๓๒ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
หัวใจ แลวก็เขาไปภายในตับ ไต ไส พุง ดูไปหมด ทั้งเขาทั้งเรา ทั้งสัตวทั้งบุคคล หาความ
สะอาดไมได คนเราสกปรกที่สุดสัตวสกปรกที่สุด อะไรเขามาแปดเปอนหรือสัมผัสสัมพันธ
กับรางกายนี้ ผาแมจะทอใหมๆ เอามานุงหมสัมผัสสัมพันธกับรางกายนี้ไมไดกี่วันแหละ 
เปนความสกปรกขึ้นมา ตองซกัตองฟอก ตองชะตองลาง เพราะรางกายนี้เปนตัวสกปรก 
เมื่อส่ิงใดเขามาคละเคลายอมสกปรกไปตามๆ กัน นี่ละเปนกรรมฐานอันหนึ่ง ที่เรา
ทั้งหลายจะไดพิจารณากรรมฐานเหลานี้ 

ตัวสกปรกคอืตัวรางกายของเรา ส่ิงเขามาเกี่ยวของกับรางกาย ไมวาที่อยูที่หลับที่
นอนหมอนมุงเส้ือผาเครื่องนุงหม ถาเขามาสัมผัสสัมพันธกับรางกายของมนุษยแลว
กลายเปนของสกปรกไปตามๆ กันหมด ตองเช็ดตองลาง ตองถูตองซกัตองฟอก ตองอาบ
ตองลางอยูตลอดเวลา เพราะรางกายนี้สกปรก ใหเอาอันนี้เปนเครื่องพิจารณากรรมฐาน 
ส่ิงใดก็ตามตามปรกติเขาสะอาด เขาไมไดสกปรก พอเขาไปเกี่ยวของกับรางกายของมนุษย
เทานั้น ตองเช็ดตองลางตองถู ตองซักตองฟอกตองอาบกนัอยูอยางน้ีแหละ ไมเชนนั้น
ไมได 

เพราะรางกายเปนตัวสกปรก สกปรกแทๆ อยูภายใน มันซึมซาบออกมาทาง
ภายนอก ทางผิวหนัง ผิวหนังก็กลายเปนของสกปรก อะไรเกี่ยวกับผิวหนังก็สกปรก เส้ือผา
เครื่องนุงหม เวลาเขามาเกี่ยวของกับผิวหนังของเรานี้แลว จะกลายเปนของสกปรกดวยกัน 
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นี่คือการพิจารณากรรมฐาน ใหพิจารณาอยางน้ี พิจารณาแลวพิจารณาเลา ซ้ําๆ ซากๆ ให
เดินกรรมฐานอยูในรางกายของเราจนมีความชํานิชํานาญ คลองแคลวแกลวกลา แลวมันจะ
หมุนเขาไปสูความละเอียดเอง คือรางกายนี่เปนฐานที่ตั้งแหงกรรมฐานในเบื้องตน 
พิจารณาตั้งแตผมขนเล็บฟนหนังเน้ือเอ็นกระดูก เขาไปหาตับไตไสพุง จนกระทั่งมนัรูชัด
ทุกส่ิงทกุอยางในบรรดาดานวัตถุของรางกายนี้แลวมันจะปลอยวาง มันปลอยรางกายนี้
หมดแลว จะเปนคุณธรรมหรือความวางขึ้นมาอยางหนึ่ง เรียกวาเปนนามธรรม 

รางกายนี้ไมใชจะพิจารณาตลอดไปนะ พิจารณาถึงความอิ่มพอแลวอิ่ม รางกาย
หมดความพิจารณาเรียบรอยแลว มันจะซึบซาบเขาสูนามธรรม คือเวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ความคิดความปรุง มันจะออกจากใจ คิดดกี็ตาม คิดชั่วก็ตาม จะเกิดขึ้นจากใจ 
เมื่อมีสติแลวก็ทํางานอยูที่การเกิดการดับของสังขารคือความคิดความปรุง เกิดแลวเกิดเลา 
ดับแลวดับเลา สติจับกันอยูที่นั่น มันจะเปนวงแคบเขาไปหาความเกิดความดับของสังขาร
คือความคิดปรุง ในเบื้องตนพิจารณารางกายเสียกอน เมื่อรางกายหมดปญหาแลว มันจะ
ไมพิจารณา มันอิ่มตัว คอืพิจารณารางกายอิ่มตัวแลว มันจะไมเอาแหละที่นี่ มันจะพิจารณา
แตทางนามธรรม ใหพากันเขาใจ  

การพิจารณารางกายนี้ ถึงความอิ่มพอ อิ่ม พอ ไมยอมพิจารณา ขั้นนี้เรียกวาผู
พิจารณารางกายอิ่มพอทกุอยางแลว กาวเขาแลวในขั้นอนาคามี ไมบอกกรู็ ละกามราคะได
จากการพิจารณารางกายอิ่มพอเรียบรอยแลว กามราคะก็อิ่มพอไปตามๆ กัน เพราะกาม
ราคะอยูกับรางกายนี้ นี่เรือนรางของกามราคะ ทานจึงสอนใหพิจารณาอันนี้ใหมาก 
จนกระทั่งอิม่พอแลว เร่ืองกามราคะมันก็อิ่มพอไปตามๆ กัน จากน้ันก็พจิารณาเรื่องความ
เกิดความดับ 

ทั้งๆ ที่รางกายนี้พิจารณาพอแลว ก็เอาสังขารรางกายนี้ซักฟอก หรือเอาสังขาร
รางกายนี้พิจารณาซ้ําๆ ซากๆ อยูนั้นแหละ จนกระทั่งสังขารรางกายนี้ไมมีใหพิจารณา นี่
ทานวาพิจารณารางกาย รางกายเวลามันพอ มันไมเอา แตก็ตองเอารางกายนี้เปนเครื่อง
ฝกซอมจิตใจใหชํานาญทางดานนามธรรม พอจากนี้แลวก็เขาสูดานนามธรรม ปรุงขึ้นมานี้
ไมม ีอนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตตฺา อสุภะอสุภัง ไมมี พอปรุงขึ้นมาดับพรอมๆ พิจารณาไมทัน นี่
เรียกวาผานแลวเรื่องรางกาย แตตองเอารางกายเปนเครื่องฝกซอมใหจิตชํานาญทางดาน
นามธรรม ตอไปนั้นก็มีแตความเกิดความดับภายในจิต สังขารปรุงขึ้นดีกด็ับ ชั่วก็ดับ 
พิจารณายอนไปยอนมาอยูภายในนั้น นี่เปนขั้นๆ อยางน้ีนะการพิจารณากรรมฐาน  



 ๕
ในเบื้องตนรางกายนี้ปลอยไมได ตองถอืรางกายนี้เปนหินลับปญญา หรือเปน

เครื่องเกาะเครื่องยึดของกรรมฐานของการพิจารณา ยึดรางกายนี้เปนสําคัญ เกสา โลมา 
นขา ทันตา ตโจ ตองยึดไวเสมอใหเปนอารมณ เมื่ออันนี้พอเขาไปๆ แลว มันจะคอยปลอย
วางเรื่องสังขารรางกาย พอปรุงขึ้นพบัมันจะดับพรอม พิจารณาอสุภะก็ไมทัน สุภะกไ็มทัน 
อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ก็ไมทัน เกิดแลวดับๆ นี่เรียกวาจิตผานในขั้นนี้แลวเขาสูนามธรรม 
ความปรุงของจิต พอปรุงขึ้นดีกด็ี ชัว่ก็ดี ปรุงขึน้แลวดับ ปรุงขึ้นจากใจ ดับลงที่ใจ อวิชฺ
ชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาหนุนใหเกิดสังขารคือความคิดปรุง ความคิดปรุงนี้เปนสมุทัย 

เมื่อเราฝกซอมอันนี้อยูตลอดๆ แลวสังขารเกิดจากอวิชชานี้มันจะวิ่งเขาไปสูอวิชชา 
เกิดดับที่อวิชชาๆ ฝกซอม ซอมจนชํานิชํานาญแลวก็เขาถึงตัวอวิชชา อวิชชานั่นละเปนรวง
รังแหงสังขาร เพราะอวิชชาเปนสมุทัย สังขารก็เปนสมุทัยออกมาจากความผลักดันของ
อวิชชา เวลาพิจารณาหนักเขาๆ มันก็เขาถึงตัวอวิชชา พอถึงตัวอวิชชาแลวมันหากชํานาญ
ไปเองนะ เกดิปบดับพรอม เกิดขึ้นมาจากใจ ดับลงไปที่ใจ นั่นละอวิชชาอยูที่ใจ เมื่อเวลา
มันถึงพรอมของมันแลว มันจะดับลงที่ใจนั่นละ พออวิชชาดับเทานั้น สังขารที่เปนสมุทัยก็
ดับหมด ก็มแีตสังขารเปนขันธหาลวนๆ เทานั้น 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนขันธลวนๆ เมื่อจิตไดผานนี้ไปแลว ขันธหา
ก็เปนขันธลวนๆ ไมเปนกเิลส เหมือนที่ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ยังฝงใจอยู เมื่อเขาถึงตัว
นี้ ทําลายอันนี้แลว ขันธหาก็เปนขันธหาธรรมดา เปนขันธลวนๆ ดังขันธพระอรหันตทาน 
ทานมีเหมือนกัน ความคิดความปรุง รูปก็มี ทุกขก็มีในทางรางกาย เวทนา สุข ทุกข เฉยๆ 
มี สัญญาความจดจําไดหมายรู สังขารมี ความปรุง ความคิด แตไมเปนกิเลส เปนขันธ
ลวนๆ ไป เมื่อจิตเขาถึงขั้นบริสุทธแลว ขันธหาเปนขันธลวนๆ ไมเปนกิเลสตัณหาแตอยาง
ใด เหมือนที่มีอวิชชาอยู มีอวิชชาอยูแลว ขันธใดแสดงออกมานี้เปนสมุทัยดวยกันทัง้หมด 
พออวิชชาดับลงไปเทานั้น ขันธทั้งหมดนี้ก็กลายเปนขันธลวนๆ ไป ไมมีกิเลสตัณหา เหลือ
ตั้งแตความบริสุทธิ์ ใหพากันจําเอาไว  

การพิจารณารางกายเปนของสําคัญ เมื่อพิจารณารางกายจนชํานิชํานาญหรือ
ออนเพลียลงไปแลว เขาสูความสงบคือสมาธิ เมื่อจิตมกีําลังทางดานสมาธิออกมาแลวให
พิจารณาทางรางกาย อสุภะอสุภัง ทกฺุขํ อนิจฺจํ อนตฺตา วิ่งไปตามๆ กันนั่นละ นี่คือการ
พิจารณาของนักปฏิบัติทัง้หลาย มันหากชํานาญเขาไปเอง พจิารณาเขาไป ชํานาญเขาไปๆ 
สุดทายเรื่องรูปเรื่องนาม ไมมี หมด ใหพิจารณาวาอสุภะอสุภังอยางน้ีไมมี จิตผานไปแลว
นั่น พอผานไปแลวก็มีแตความเกิดความดับ เรียกวา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ประจํา
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นามธรรม ไมใชประจํารูป พอปรากฏขึ้นพับดับพรอมๆ ติดตอกันไปนี้ มันก็เขาไปภายใน
จิต พอเกิดความคิดความปรุงนี้ เกิดขึ้นมาจากจิตดับแลวลงไปที่จติ ฝกซอมกันอยูอยางน้ี
ตลอดเวลาดวยสติปญญา ตอไปมันกป็รากฏตั้งแตความเกิดความดับของสังขาร สัญญาที่มี
อยูกับใจ ยนเขาไปๆ สุดทายอวิชชาที่อยูกับใจดบัไปหมดเรียบรอยแลว ขันธเหลานี้ก็เลย
กลายเปนขนัธลวนๆ จิตก็บริสุทธิ์ นี่ละการพิจารณาเมื่อถึงขัน้แลว 

ทีแรกพิจารณารูปเปนของสําคัญ แลวบริกรรม จะบริกรรมคําใดเปนการเร่ิมตน 
เอาพิจารณาใหจิตสงบอยูกับคําบริกรรม ตอนั้นก็อยูตามรางกาย เอารางกายเปนกรรมฐาน 
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ภายนอกภายใน เดินกรรมฐานนี้จนชํานิชํานาญแลว มันจะ
ปลอยตัวเขาไปๆ ใหพากันจําเอา เมื่อมันปลอยตวัเขาไปแลว กรรมฐานทางรางกายนี้จะไม
มี มันจะมีอยูในนามธรรมที่เกี่ยวของกับจิต นามธรรมเกี่ยวของกับจิต เกดิกับจิต ดับกับจิต
ไปเรื่อยๆ จนกาวเขาถึงอวิชชา อวิชชานั่นละผลักสังขารปรุงออกมาๆ เปนสังขารสมุทัย พอ
พิจารณาความเกิดความดับดวยสติ คือเกิดดับของสังขารดวยสติแลวมันจะชํานาญเขาไปๆ 
สุดทายก็มีแตยิบแย็บออกจากจิต ดับลงไปหาจิตๆ 

ฝกซอมความเกิดความดับของสังขารนี้ก็เพื่อจะเขาถึงตัวใหญคือจิต อวิชชาอยูที่จติ 
เมื่อพิจารณาฝกซอมหนักเขาๆ อวิชชาที่อยูที่จิตมันก็ขาดสะบั้นออกไปๆ แลวก็นั่นละจิต
บริสุทธิ์ที่ตรงนั้นแหละ พอจิตบริสุทธิ์แลว ความคิดความปรุงอะไรเหลานี้ก็ไมเปนภัย ไม
เปนกิเลส ไมเปนสมุทัยเหมือนแตกอน เลยกลายเปนขันธลวนๆ ไป นั่นละทานผูบริสุทธิ ์
ทานมีขันธเหมือนกัน 

รูปของทานก็มี เวทนาของทาน ความสุข ความทุกข เฉยๆ ภายในกายของทานก็ม ี
สัญญาความจําไดหมายรูของทานก็ม ี สังขารความคิดความปรุงของทานก็มี วิญญาณ
ความจําไดหมายรูของทานก็มี แตทานไมยึด เกดิแลวมันดับไปพรอมๆ กัน ไมตองตั้งใจ
ละตั้งใจถอน อะไรเกิดอนันั้นก็ดับไปพรอมกับความเกิดของตน เพราะไมมีใครยึด นั่นละ
เขาถึงขั้นจิตบริสุทธิ์แลวเปนอยางงั้น ใชขันธนี้แหละจนกระทั่งวันนิพพาน ขันธนี้ก็ใช
สําหรับหนาที่การงานของโลกของสงสาร ไมไดไปใชเพื่อแกกิเลสของทานเหมือนแตกอน 
เปนจิตใจที่บริสุทธิ์ ไมตองใชอีกแลวจิตใจที่บริสุทธิ์ ใชก็ใชตั้งแตส่ิงภายนอกเทานั้น ใหพา
กันตั้งใจปฏบิัติ  

พูดนี้พูดยอๆ เอานะ ไมไดพดูยืดยาวเหมือนการปฏิบัติมา การปฏิบัติมานี้มัน
เหมือนเขายําลาบนะ ยําแลวยําเลา เอาจนแหลกอยูบนเขียง แหลกอยูบนเขียง การ
พิจารณาอสุภะอสุภัง ทกฺุขํ อนิจฺจํ อนตฺตา นี้เหมือนเขายําลาบนั่นแหละ เอาจนแหลกแลว
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มันก็พอ เมือ่พอแลวมันก็ขยับขยายไป ส่ิงที่ยงัมดีูดดื่มยงัไมพอ มันก็หมนุไปๆ จนกระทั่ง
ถึงหมดความหมุนแลวเขาถึงใจนั่นละ พอเขาถึงใจ ใจบริสุทธิ์ปุบแลวหมดปญหาโดย
ประการทั้งปวง ใหพากันจําเอาไว นี่พูดแตเพียงยอๆ ใหทานผูฟงทั้งหลาย เฉพาะอยางยิ่ง
นักปฏิบัติกรรมฐานจําไวใหดี 

สติเปนสําคัญ อยาไดเผลอ ถาเผลอสติแลวตั้งฐานไมอยู ตัง้ฐานไมได ใครมีสติดี ชี้
นิ้วไดเลยวาจะเปนผูตั้งฐานคือความสงบเย็นใจได อยูทีไ่หนอยาใหเผลอสติ ยืนเดินนั่ง
นอน เวนแตหลับ อยูที่ไหนสติติดแนบๆ ผูนี้ละผูจะตั้งฐานแหงความสงบไดในเบื้องตน 
จากน้ันจิตก็เขาสูสมาธิแนนหนามั่นคง และกาวออกทางดานปญญาได จากสติเปนสําคัญ 
สตินี้ปลอยวางไมได ตองเอาสติเปนฐานสําคัญตลอดไป จนกระทั่งถงึมหาสติมหาปญญา 
เมื่อถึงขั้นนั้นแลว กิเลสอยูที่ไหนพังหมด ตั้งแตสติปญญาอตัโนมัตินี้ไป กิเลสน้ีพังเร่ือยๆ 
ลงถึงขั้นมหาสติมหาปญญานี้ กิเลสแย็บเหมือนฟาแลบ ดับแลวๆ นั่นละความรวดเร็วของ
สติปญญา กิเลสจึงดับไปโดยไมมอีะไรเหลือภายในใจ จิตของพระอรหันตทาน ทานกาว
อยางน้ันแหละ ใหพากันจดจําเอาทุกคนๆ 

การปฏิบัติธรรมตองเอาจริงเอาจัง อยาเหลาะแหละ ทําอะไรใหทําจริงทําจัง อยา
ลูบๆ คลําๆ จับๆ จดๆ ใชไมไดนะ จับอะไร จับใหจนไดเหตุไดผลขึ้นมา จับอะไรจับหา
เหตุหาผล จนไดเหตุไดผลขึ้นมา ถาควรจะปลอยก็ปลอยการพิจารณานั้น เพราะพอแลวรู
แลว ปลอย ถายังไมพอ จับเขาไป ติดเขาไป พิจารณาเขาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพอแลวมันก็
ปลอยของมนัเอง ทาํอะไรอยาเหลาะๆ แหละๆ ไมถูกไมดี เอาใหจริงใหจังทุกอยาง 

นี่นิสัยจริงจัง พูดใหเพื่อนฝูงฟงมาตัง้แตตน แตไหนแตไร นิสัยเรามันเปนคนจริง
มาตั้งแตฆราวาสแลว เปนนิสัยติดตัวมา ทําอะไรถาวาทําจริง ถาไมทํา ไมทํา ถาลงล่ันคําวา
ทําแลว วันนั้นประหนึ่งวานอนไมหลับ ถาไมไดทําเสียแลวนอนไมหลับ เหมือนนอนไม
หลับ เพราะเปนอารมณกับส่ิงที่ล่ันคําวาจะทํา นี่ละจิตใจมันจริงจังอยางน้ัน ทีนี้การมา
ประกอบความพากเพียรก็เหมือนกัน จริงจังเหมือนกัน เอาจริงเอาจังทุกอยางเลย  

จิตของเราตั้งไดนี้เพราะสติ จําเอาไวนะทานทั้งหลาย สติเปนสําคัญ จิตเจริญแลว
เส่ือมๆ ผมก็เคยเลาใหหมูเพื่อนฟง จิตเจริญมาจากโคราช สมาธิแนนปง พอมาอยูบาน
ตาดนี้ละมาทํากลดหลังหนึ่งยังไมเสร็จ จิตเขาออกไดบางไมไดบาง อาว ไมเปนทาแลวนี่ 
โดดออกไป พอไปจติกเ็ลยเสื่อมเลย ฟาดเสียเสื่อมอยูตัง้ปนึงกับหาเดือนๆ จิตเจริญแลว
เส่ือมๆ มันเปนเพราะเหตุไร จิตนี้จึงเจริญแลวเสื่อม จะเปนเพราะขาดสติ เรากําหนดจิต
เอาเฉยๆ ดวยสติ ไมอยู ตองมีคําบริกรรมใหสติจับติดอยูกบัคําบริกรรม เอา เอาอันนี้ 



 ๘
คราวนี้เอาอยางน้ี ตั้งคําบริกรรมก็แลว สติติดกบัคําบริกรรม ไมยอมใหเผลอๆ สุดทายก็
ตั้งขึ้นได สงบไดๆ จับติด สติไมปลอยๆ ก็ตัง้ฐานขึ้นได 

จึงไดนํามาพดูใหหมูเพื่อนฟง สติเปนสําคัญนะ ถาขาดสติแลวความเพียรจะขาด
วรรคขาดตอน จะไมไดเปนชิ้นเปนอัน ถาสติจับติดตลอดนี้ ความสงบจะติดกันแนบไปเลย 
จากน้ันเขาสูสมาธิความแนนหนามั่นคง แลวก็กาวทางดานปญญาๆ สติกับปญญาจะคอย
เกิดขึ้นดวยกัน ปญญาจะเกิดทีหลัง ตอไปสตกิับปญญากลมกลืนเปนอันเดียวกัน สตินี้
เผลอไมไดเลย ตองหมนุกันตลอดเวลา สติจึงเปนของสําคญัมากทีเดียว การพิจารณาใหจํา
เอาไวที่สอนนี้นะ นี่ไดดําเนินมาแลว จึงสอนดวยความถูกตองแมนยํา ไมสงสัย เราดําเนิน
มาแลว 

การทดสอบตัวเองนี้ก็ไดทดสอบมาเต็มกาํลังความสามารถ เพราะจิตเจริญแลว
เส่ือมๆ นี้เปนปญหาอันใหญหลวงอันหนึ่ง ที่เราจะไดนําไปพิจารณา จึงตองไดหันมาตั้งพุท
โธใหม ตั้งพทุโธ สติตดิอยูกับคําบริกรรมไมใหเผลอ ตั้งแตตื่นนอนกระทั่งหลับไมใหเผลอ
เลย เอาอยางนี้ๆ ไดสัก ๓ วัน จิตก็คอยสงบได พอสงบไดสตติิดแนบตลอด จิตก็แนนหนา
มั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยไดดวยสตนิะ จนกาวเขาถึงขั้นปญญา สตินี้ปลอยไมได ใหทาน
ทั้งหลายจําเอา วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ พูดมากมันก็เหนื่อย เพราะวันนี้งานทั้งวันๆ ไม
คอยไดพักผอน เหน็ดเหนื่อยตลอดวัน จึงขอความสวัสดีจงมีแกทานผูปฏิบัติทั้งหลายโดย
ทั่วกันเทอญ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

