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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

สติมีอยูกิเลสจะไมเพนพาน 
กอนจังหัน 

พระวัดนี้ใหมีแตการประกอบความเพียรอยางเดียวนะ อยามีงานนั้นยุงงานนี้ยุง 
นั่นงานของโลกงานสกปรก งานสะอาดเปนงานของธรรม คือการชําระจิตใจของตน เอา
ใหดี อยามาเหลาะๆ แหละๆ ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ กิจวัตรทําตามเวล่ําเวลา ส่ิงที่ควรทํา
ตามเวลาก็ทํา เชนปดกวาดเช็ดถูพรอมเพรียงกนัก็เรียบรอยมาโดยตลอดแลว แตการ
ประกอบความเพียรภายในจิตใจนี้สําคัญมาก ตั้งใจทําใหดี 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงนิพพาน อยูกับหัวใจของทานผูมี
ความเพียร อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่มาทําลายไดถาเจาของไมทําลายเจาของเสียเอง
ดวยความขี้เกียจขี้ครานไมเอาไหนเสียเทานั้น ธรรมพระพุทธเจานี้สอนอยางแมนยําๆ 
เลย เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ คือความแมนยํา ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
ใหด ี

การประกอบความเพียรผมไมเคยไปแตะตองนะพระแตไหนแตไรมา มกีารมี
งานอะไรก็ตามใหทําอยูขางนอก สําหรับพระผูประกอบความพากเพียรไมใหเขาไปยุง
ทาน แมที่สุดที่พักก็ไมใหคนเขาไป ใหทานประกอบดวยความสะดวกสบาย การฆา
กิเลสเปนเรื่องงายเมื่อไร เอะอะกิเลสจะออกกอนๆ ธรรมะอืดอาดๆ ในเวลาที่อืดอาดๆ 
ในเวลาที่คลองตัวก็คลอง เหมือนกันกับกิเลสคลองตัว ตัง้ใจปฏิบัติใหด ี

ทําอะไรดวยความพินิจพิจารณา อยาทําสุมสี่สุมหา พุทธศาสนาเปนศาสนาที่
สุขุมละเอียดเลิศเลอไมมีอะไรเสมอในโลก เขามาสวมในตัวของเราใหเปนผูมีความ
ละเอียดสุขุม คิดอานไตรตรองกอนจะแสดงกิริยาอาการใดออกมา ใหคิดใหเรียบรอยๆ 
อยาพลามๆ พูดสุมสี่สุมหา ปากเปราะปากบอนใชไมไดนะ ไมใชผูปฏิบัติธรรม ผู
ปฏิบัติธรรมตองมีความสุขุมอยูภายใน เก็บความรูสึกไวไดด ี กล่ันกรองเรียบรอยแลว 
อะไรที่จะเปนประโยชนก็ใหออกตามที่เปนประโยชน ไมใชทําสุมสี่สุมหา ปากเปราะ
ปากบอนใชไมไดนะ 

ในครัวนี้มีเยอะพวกปากเปราะปากบอน เราไดทราบเสมอ แตไมคอยทราบ
ชัดเจน ถาเราทราบชัดเจนไมยากอะไรเลย การปฏิบัติตอส่ิงเหลานี้ขาดสะบั้นไปเลยกับ
เรา มาตอแยไมไดนะกบัเราพูดจริงๆ เราคือธรรม เราปฏิบัติโดยธรรมทั้งน้ัน อยูขางใน
มันมีนะตัวแสบๆ ใหออกมา ถาไมกลาที่จะออกมาอยางโจงแจงไดก็ใหมากระซิบเรา 
ตัวไหนตัวแสบๆ อยูในครัว มันมีอยูแทรกอยูเร่ือยๆ พวกเปรตพวกผีอยูในครัวเงียบๆ 
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มันกัดมันฉกีมันอิจฉาตารอนมันอยูภายใน ใหมากระซิบเรา นี้จะไมมีที่ลับที่แจง ธรรม
จะเปดเผยตลอดเวลา ใหออกมาบอก ไมวาฝายไหนคนที่เขามาเกี่ยวของอยูรอบๆ ที่
กําแพงขางนอกวัดก็เหมอืนกัน ถาดอูาการไมดีแลวใหหนี อยาเขามายุงนี้นะ มันมีพวก
ปลอมแปลง แลวพวกปลอมแปลงนีพ้ิษมันมาดวยนะ อยูขางนอกกําแพงนั้นก็มี อยูขาง
ในนี้ก็ม ี

สําหรับพระในวัดเรานี้เราไดชมเชยตลอดมา ไมปรากฏวามี เพราะทานตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัตเิอาจริงเอาจังกับธรรมทั้งหลาย ทานจะไปสนใจอะไรกับโทษซึ่งเปนของ
สกปรก ทานมาชําระโทษตางหาก เราก็ชมมาตลอด สําหรับพระไมคอยไดวาอะไรแหละ 
แตนอกจากนั้นไปไดวาบอยๆ ไมไดหาเร่ืองหาราวนะ พินิจพิจารณาไดเหตุไดผลแลว
นํามาพูด ทั้งฝายดีฝายชั่ว ใหพากันตั้งใจปฏิบัต ิ

ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาพุทธศาสนา เปนศาสนาที่เลิศเลอ ใหนําไปประดับกาย
วาจาใจ ความประพฤติ หนาที่การงานทุกอยาง ถานําศาสนาเขาไปประดบัตัวแลวจะไม
คอยผิดพลาดคนเรา สวนมากมีแตเร่ืองกิเลส กิเลสน้ีมันเร็ว เร่ืองตะกละตะกลามก็คอื
กิเลส ลุกล้ีลุกลนก็คือกิเลส ดังพวกที่เปนบายศอยูทุกวันนี้ หัวโลนๆ ผาเหลืองๆ ไดยศ
นั้นมายศนี้มา ดูแลวเปนบาไปเลย พระเปนบาดูไมไดนะ ประชาชนเขาธรรมดาเปนบา
เปนอยางหนึ่ง ไอพระเราเปนบานี่ซิ ใหญเทาไรยิ่งเปนบา ยิ่งเปนสมเด็จแลวสมเด็จบา
วางั้นเลย 

เราเคยพูดใหถอดออกสมเด็จนะ ไมใชของคูควรกัน นี่ละพวกตะกละตะกลาม 
พวกลุกล้ีลุกลน บวชเขามาไมไดสนใจในธรรม สนใจแตมูตรแตคูถ ยศถาบรรดาศักดิ์
ใครตั้งก็ไดยากอะไร มนัขวางหูขวางตาขวางใจขวางศาสนามาตลอด เราพูดตามหลัก
ความจริงไมไดหาเร่ืองตอผูใดเลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ตรงไปตรงมาอยางน้ี
ตลอด เพราะธรรมเปดเผยตลอดเวลา ซุบๆ ซิบๆ ลูบหนาปะจมูกนี่ตัวกิเลส 
ประจบประแจงเลียแขงเลียขา หนาไหวหลังหลอกไมมอีะไรเกินกิเลส ธรรมไมมี 
เปดเผยๆ ตลอดเวลา พากันจําเอานะ ใหพร 

หลังจังหัน 

 (คุณชายรายงานเรื่องทองคําครับ นําทองคํา ๙๙.๙๙% ไปหลอมเมื่อวันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได ๒ แทง รวมน้ําหนัก ๒๕ กิโลกรัม และเหลือเศษจากที่หลอม 
๗ กิโลกรัมกวา ไดทั้งส้ิน ๑๑ ตัน ๓๘๒ กิโลกรัม เขาไปแลว ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง ได
ใหม ๓๓๗ กิโลคร่ึงครับ ที่ไดไวใหมยังไมเขาคลัง) เราพยายามทุกทางที่จะใหชาติ
บานเมืองของเรามีความแนนหนามั่นคง ทองคําเปนอันดับหนึ่ง เราพยายามที่สุด นี้ได 
๑๑ ตันกวาแลว ๑๑ ตันกับ ๓๘๒ กิโล โรงพยาบาลนี้หวงหลายอยาง อาหารสําหรับ
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คนไขก็หวง แลวหยูกยา เครื่องมือแพทย หลายอยางหวง โรงพยาบาลจึงรูสึกวาชวย
มากกวาเพื่อน ทั่วประเทศไทยทางไหนบกพรองบอกมาๆ ขอมา เราก็สงใหๆ อนุญาต
ไปเรื่อยๆ เรียกวาทั่วประเทศโรงพยาบาล 

 วัดนี้เปนวัดภาวนา ผูใดมาก็ใหสนใจภาวนาคือดูหัวใจตัวเอง หัวใจเปนฟนเปน
ไฟมันแสดงเปลวตลอดเวลา จะไมมีอะไรดับได มีธรรมเทานั้นเปนน้ําดับไฟ ดวยการ
ภาวนา อยางอื่นดับไมลง กิเลสกลัวแตธรรมเทานั้น ไฟกก็ลัวแตน้ํา กิเลสเปนของรอน 
น้ําเปนของเย็น คือธรรม ดูใจตัวเองแลวมันจะคอยสงบลงๆ ถาดูดวยความมีสติแลว
นั้นกิเลสจะมีมากนอยเกิดไมได สตน้ีิสําคัญมากทีเดียว กิเลสมีมากนอยมันก็ดันขึ้นมาๆ 
สติครอบๆ ตลอด ขึน้ไมได พอเผลอพับออกพุงแลวเอาไฟมาเผาเรา สติเปนสําคัญ
มากการประกอบความพากเพียร 
 การกลาวทั้งนี้เราไดผานมาหมดแลวทุกอยาง จึงแนใจวาสอนนี้ไมผิด อยางที่วา
ตั้งสตินี้ตนเหตุมันก็คือเจริญแลวเสื่อม จิตเรามาจากโคราชนี้ แหม เหมือนหินเชียว
แนนปงเลย ทํากลดหลังหนึ่งไมเสร็จ เขาไดบางไมไดบาง คอืสงบบางไมสงบบาง อาว
แปลกแลวจิตนี้ ออก ทิง้กลด เอาเลยฟดกัน ปกบัหาเดือนที่มันเจริญแลวเสื่อมๆ ถูไถ
กัน ๑๔-๑๕ วัน ถึงขั้นนี้แลวอยูไดสองคืนพุงขาดสะบั้นลงไปเลย ไมมีอะไรหามอยู 
เส่ือม ยังเหลือแตอีตาบัว  
 คิดไปคิดมามันเปนอยางไรนา จิตเสื่อมตั้งแตเดือนพฤศจิกาถงึเดือนเมษาป
หนา เรียกวาปกับหาเดือน พิจารณาทดสอบ มันจะเปนเพราะขาดสติละมงั คือเราไมมี
คําบริกรรม มีแตตั้งสติจอกับความรู เผลอได สงสัยตัวเอง เอา คราวนี้จะเอาคํา
บริกรรมติด ใหสติติดอยูกับคําบริกรรม นิสัยเราชอบพุทโธ ทีนี้ลงใจแลว ทีนี้เอาแบบนี้ 
มันเจริญจะเสื่อมไปไหนปลอย ไมสนใจ ที่สนใจที่สุดก็คือวาพุทโธกบัสตินี้จะเผลอกัน
ไมได พรากจากกันไมได เอา เอาตรงนี้แหละ ตัดสินใจ 
 แตนิสัยเรารูสึกจะผิดกับใครอยูมาก วาอะไรมันจริงทุกอยาง ถาลงใจแลวปงเลย
เชียว นี่ก็ลงใจแลว เอา ทีนี้สติกับพุทโธใหติดกันเลย มันจะเสื่อมไปไหนใหเส่ือม มัน
เคยเสื่อมพอแลว ทีนี้จะเอาพุทโธกบัสติติดกันเลย พอตั้งกึ๊กลงไปแลวพุทโธนี้ไมให
เผลอ ทั้งวันไมใหเผลอเลย สติอยูกบัพุทโธๆ วนัแรก แหม เหมือนหัวอกจะแตกมันดัน 
กิเลสมันดัน มันจะออกไปตามสังขารคือความคิด  
 ทีนี้เมื่อสติดอียูแลว สังขารก็เปนสังขารฝายมรรคเสีย เชนพุทโธเปนฝายมรรค 
ทางระงับกิเลสเสีย สติติดอยูนั้นไมใหเผลอ วันแรกเหมือนอกจะแตก เอาเปนอยางไร
เปนกัน ไมใหเผลอ พอวันตอมาคอยเบาลงๆ เบาลงจนกระทั่งโลงไปหมดเลย พอถึงที่
แลวอยูไดสองคืนสามคืนเสื่อม เอาๆ เส่ือม บอกเลย เปดใหเลย แตเร่ืองสติกับพทุโธ
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จะไมพรากจากกัน เอา จิตจะเสื่อมไปไหนเสื่อม ปลอย ปลอยเลย พอถึงนั่นแลวเอาๆ 
เส่ือม บอกเลย เปดทางใหเลย ไมเส่ือม เร่ือยๆ ๆ  
 จนกระทั่งเปนที่แนใจ ออ ที่จิตของเราเจริญแลวเสื่อมๆ มาเปนปกับหาเดือนนี้
เพราะขาดสติ นั่นจับไดแลว ทีนี้สติติดแนบตลอดเลย นี่ตั้งตัวไดเพราะสติ จากน้ันก็
ฟาดขึ้นนั่งหามรุงหามค่ํา เพราะสติ พุงเลย ไมเคยเสื่อมอกีนะ สติจึงเปนสําคัญมาก 
การประกอบความเพียรอยูที่สติ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถามีสติอยูแลวกิเลสจะไม
เกิด ขณะที่มีสติกิเลสจะไมเกิด เผลอเมื่อไรกิเลสเกิด เกิดก็เอาไฟเผาเรา ใหพากันจํา
เอาไว  
 คือทุกอยางเราไดทดลองมาแลว ทดลองมาเปนทีแ่นใจ ที่วาจิตเสื่อม เส่ือมนี้
เพราะขาดคําบริกรรมและขาดสติ พอสติติดกับคําบริกรรมแนบกันเขาไป ปลอย เร่ือง
มันจะเจริญหรือเส่ือม ใหเจริญไปเสื่อมไป อันนี้จะไมปลอยเลย ไมปลอยมันก็ขึ้นเรื่อย 
จนขึ้นไดแลวไมเคยเสื่อมอีกเลยนะ ใหพากันจําเอาไว ความเพียรอยูที่สติ ไมไดอยูที่
ไหน ถาใครสติดีแลววันนั้นกิเลสจะไมออกลวดลาย สติครอบมันไว ถาสติดีเทาไรๆ 
กิเลสก็คอยหมอบลงๆ ธรรมสงาผาเผยขึ้นมา ความสงบรมเย็นความสงาผาเผยจะ
ขึ้นกับใจที่มสีตินี้แหละ ตั้งใหด ี
 จึงไดยกขึ้นพูดวาสติเปนที่หนึ่งการประกอบความเพียร ถาเผลอสติเมื่อไรนั่น
เรียกวาขาดความเพียร เดินจงกรมก็ไมมีความหมาย ถาลงสติไดขาด ถาสติไมขาด
ติดกันอยูตลอดเวลา นั้นละคือความเพียรติดกัน พากันจําเอาไว ที่มาสอนนี้เราผานมา
หมด คือกล่ันกรองทดสอบ บวกลบคูณหารเรียบรอยแลวเปนที่แนใจแลว เจาของก็
แนใจ ไดรับผลเปนที่พอใจแลวมาสอนคนอื่น จึงสอนเปนที่แนใจ  
 เวลามันผาดโผนผาดโผนจริงๆ ใครรูไหมวาคําวากิเลสๆ คือความดีดความดิ้น
ของจิต ธรรมชาติอันนั้นมันมีพลังของมันอยูในใจ มันครอบธรรมเอาไว ไมใหธรรม
แสดงออก มีแตกิเลสออกลวดลายๆ จึงมีแตฟนแตไฟเผาหัวอกตลอดเวลา ทีนี้เวลาเอา
ธรรมออกคอืสติธรรมเปนสําคัญ ติดเขาไปๆ อันนั้นแสดงออกมาไมได บังคับๆ ก็เลย
พูดไดวากิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามเถอะ ขอใหสติติดกับตัวเองกิเลสจะเกิดไมได 
มีอยูกอ็อกไมได ถาสติดอียูแลว พอเผลอเมื่อไรออกๆ เราจึงไดสอนเรื่องสติเปนสําคัญ  
 ไดผานมาเรียบรอยแลว จนกระทั่งเปนสติปญญาอัตโนมัติ เวลาเราฝกนานเขาๆ 
สติกับปญญานี้จะกลมกลืนเปนอันเดียวกัน เปนสติปญญาอัตโนมัต ิ ฆากิเลสโดย
อัตโนมัติเหมือนกัน พอถงึขั้นฆากิเลสโดยอัตโนมัติแลวมันเหมือนกิเลสทําลายหัวใจ
สัตวโลกโดยอัตโนมัตนิั้นแหละ โลกทั้งโลกมีแตกิเลสทําลาย เพราะจิตนี้ไมสูญไมฉบิ
หาย ถูกทําลายยอมรับ ทุกขมากนอยยอมรับวาทุกขแตจิตไมยอมฉิบหาย  



 ๕

 ทีนี้เมื่อฟนตวัขึ้นดวยอํานาจของธรรมแลวจิตก็คอยฟนตัวขึ้นมาๆ กิเลสตัว
ทําลายก็สงบลงๆ ธรรมเสริมขึ้นๆ สุดทายกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ คือสติปญญา
อัตโนมัตินี้เปนเองตลอด ตั้งแตตื่นนอนพับจับติดปุบเลย ติดตั้งแตเมือ่ไรก็ไมรูกระทั่ง
หลับ นี่เรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ ไมตองตั้ง..เปนเอง เสาะแสวงฆากิเลสโดยอัตโนมตัิ 
คุยเขี่ยขุดคนฆากิเลสเปนอัตโนมัติ เหมือนกิเลสทําลายเราแตกอนเปนอตัโนมัติของมัน  
 แตกอนเราไมรูนะวากิเลสทําลายหัวใจสัตวโลกใหไดรับความบอบช้ํา มันเปน
อัตโนมัติ เราไมคิด แตเวลาธรรมไดแกกิเลสเปนอัตโนมัติ ฆากิเลสอัตโนมัติจึงไดทราบ
ชัดเจนวา ออ เวลาธรรมมีกําลังแลวมันก็ฆากิเลสดวยอัตโนมัติเหมือนกนั เมื่อถึงขั้นฆา
กิเลสโดยอัตโนมัติแลวรอไมไดเลย ไมมีรอ พุงๆๆ ตลอด งานหนักงานมากที่สุด งาน
ละเอียดที่สุดคืองานสตปิญญาอัตโนมัติกับกิเลสฟดกัน   ลงไดลงทางจงกรมแลวนี้ไม
รูเวล่ําเวลาออกนะ 
 คือมันหมุนอยูภายใน ไมไดออกขางนอกนะ มันหมุนอยูภายใน กิเลสกับธรรม
ฟดกันอยูภายใน บางทีเดินจงกรมเขาปาโครมครามก็มี คือจติมันไมออก มันหมุนอยูนี้ 
ตากฝ็าก็ฟาง บางทีโครมครามเขาปา ถอยออกมาปบไปๆ คืออันนี้มันไมถอยกัน ถาลง
ไดเขาทางจงกรม จนกระทั่งจะกาวขาไมออก นัน่เปนเครื่องตัดสินกัน มันเพลียเสีย
พอจะกาวขอไมออก เออ เอาละหยุด มันหยุดตอนกาวขาไมออก ที่จะใหหยุดเพราะได
เวลาอยางน้ันอยางน้ีไมมี ถาลงสติปญญาอัตโนมัติไดฆากิเลสแลวไมมีอะไรเขามาเปน
อุปสรรค  
 ก็มาทราบไดที่วากาวขาไมออก เพลียพอแลว ไปไมไหวแลวพัก เอาตรงนี้ละ ถา
ลงไดลงแลวไมวากลางคืนกลางวันเปนอยางน้ัน มันไมคิดถงึเวล่ําเวลา เหมือนนักมวย
เขาวงในกัน ตอยกันในวงในกันนี้เปนแบบเดียวกัน กิเลสกับธรรมฟดกัน ถงึขัน้
สติปญญามกีําลังเปนอัตโนมัติ ฆากิเลสไมหยุดไมถอย จนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไป
หมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือแลว สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 
ดูกอนโมฆราชเธอจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกใหเปนของสูญเปลา ถอนอตัตา
นุทิฏฐิความเห็นวาเราวาเขาอันเปนกางขวางคอนี้ออกเสีย จะพึงขามพนพญามัจจุราช
เสียได พญามัจจุราชจะตามไมทันผูพจิารณาโลกเปนของวางเปลาอยางน้ี  
 จิตเวลามันเขาแบบเดียวกันแลวมันก็เปนโมฆราชเหมือนกันหมด ทกุองคเปน
โมฆราชไดเหมือนกันหมด เมื่อถึงขัน้วางมันวางเหมือนกันจะวาไง แตพระพุทธเจาทรง
แสดงแกพระโมฆราชโดยเอกเทศเทานั้น เรานํามาใชสําหรับเราเมื่อธรรมของเราแกกลา
สามารถขึ้นไป จนกระทั่งถึงเปนเหมือนพระโมฆราชมันก็เปนแบบเดียวกัน พากันจําเอา
นะ 
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 พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่ทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ มีแตกิเลสมัน
ไปกลบเอาไว มันปดเอาไวไมใหธรรมโผลขึ้นมา จนกระทั่งวาบาปไมมี บุญไมมี นรกไม
มี สวรรคไมมี มีแตกิเลสอุตรินะ ไมใชของจริง มนัอุตริเฉยๆ ธรรมพระพุทธเจาที่แสดง
ไวอยางไรมีตามแสดง นั้นละธรรมพระพุทธเจาพูดตามหลักความจริง พากันจํา การ
ประกอบความพากเพียรสติเปนสําคัญ ถาเผลอสติไมไดเร่ืองละ ถาสติมีอยูกิเลสจะไม
เพนพาน จะสงบๆ จิตใจก็จะคอยสวางไสวเขาไปเรื่อยๆ สติสําคัญมากทีเดียว เอาละที
นี้ใหพร 
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