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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ธรรมดาของจิตไมไดคิดไดปรุงอยูไมได 
กอนจังหัน 

 การอดอาหารเพื่อภาวนาใหรูจักประมาณ การอดอาหารนี้ดีทางดานจิตตภาวนา
แตเสียทางธาตุขันธ ถาอดเขาไปมากจริงๆ แลวเสียธาตุขันธได ใหเราพิจารณาทั้งธาตุ
ทั้งขันธทางดานจิตตภาวนาเกี่ยวกับเรื่องการอดอาหาร การอดอาหารนี้ดีทางดานจิตต
ภาวนา เฉพาะอยางยิ่งสติติดแนบๆ เลย อดไปหลายวันเทาไรสติไมมเีผลอ แตครั้น
แลวมันก็มาเสียที่ธาตุขันธ เพราะฉะนั้นผูอดอาหารควรจะพิจารณาใหดี นี้เปนคําเตือน
ซึ่งเราผานมาหมดแลวเรื่องเหลานี้ มีอดบางอิ่มบางแตอยาใหมันเสียทางธาตุขันธซึ่ง
เปนเครื่องมือใชสําหรับจิตตภาวนา ธาตุขันธเสียไดนะ เวลาอดไปนานๆ ธาตุขันธเสีย 

คือธรรมดาที่ไมมีคนเตอืนมันเปนได ผิดพลาดไปได ตองมคีนเตือนเสมอ คอย
ร้ังเอาไวๆ เพราะทางไมเคยเดิน ส่ิงไมเคยทํา ไมรูจักความพอเหมาะพอดี การอด
อาหารนี้สวนมากถูกกับจิตตภาวนา แตถาอดไปมากเขาจริงๆ ก็มาเสียทางธาตุขนัธ 
ทองเสีย เสียทางทอง ผูอดอาหารใหพิจารณาดวยดี ใหพร 

หลังจังหัน 

ปวดเขา คูไดไมนานจะเหยียดไมออก ปวด ครั้นเหยียดนานก็จะคูไมไดอกี
แหละ ถาคูเขามานานก็จะเหยียดไมออก เปนเพราะเสน เวลามันชํารุดมันบังคับเรา 
เดี๋ยวนี้มีแตรางกายสวนตางๆ บังคับเรา มันลดลงทุกอยางๆ ดวยความชํารุดๆ ไป
เร่ือยๆ เวลาเราเรงธรรมนี้บังคับมัน มันคนละแบบ พอเรงความเพียรนี้รางกายนี่เปน
เครื่องมือเอาสมบุกสมบัน หนักมากนะเรา ถาพูดถึงเร่ืองการประกอบความเพียรนี้
คอนขางหนักมาก จนกระทั่งพอแมครูจารยไดร้ังเอาไวๆ ไมวาความเพียรออกแงใดๆ 
มันผาดโผน ผาดโผนนี่เพราะความตั้งใจ ความมุงมั่นมันรุนแรง เลยกลายเปนเรื่องผาด
โผนไป ทานไดร้ังเอาไวๆ ทานจอมปราชญแตเรามันจอมโง 

เราพิจารณายอนหลัง ทานสอนที่ตรงไหนแหม ฝงลึกมาก ไมมีคําวาผิด 
สวนมากมักจะมีเร่ืองการรั้งเอาไวๆ เหตุที่จะไดร้ังเอาไวเพราะความเพียรรุนแรง มี
ความปรารถนาอยางแรงกลา อันนี้เปนตัวเหตุสําคัญ ความมุงมั่นตอแดนพนทุกขมี
กําลังกลาแข็งมากทีเดียว เพราะฉะนั้นอะไรๆ ที่จะมาผานจึงผานไมได เอาขาดสะบั้นไป
เลย นี่ละเวลาฝกทรมาน รางกายเปนเครื่องมือก็หนักไปดวย ถาวานั่งก็ทานรั้งเอาไวเสีย 
ออกทางดานปญญาทานก็ร้ังเอาไวเสีย มันไมรูจักความพอด ีถาวาติดสมาธิทานก็เขี่ยลง
บนเขียง เหมือนหมูขึ้นเขียง ติดสมาธิ มันเปนหมดแลวหายสงสัย...เรา 
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คือธรรมดาของจิตนี้ถาไมไดคิดไดปรุงอยูไมไดนะ มันกระวนกระวายมันดีดมัน
ดิ้นอยากคิดอยากปรุง เร่ืองอะไรกต็ามขอใหไดคดิ อวิชฺชาปจฺจยา อวิชชาตัวนี้ดันออก
ใหอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยากรูอยากเห็นอยากๆ ดันออก ทีนี้เวลาฝกจิตเพื่อความ
สงบดวยจิตตภาวนา เอาพุทโธผูกมดัจิตใจเอาไว จนกระทั่งเปนความสงบขึ้นมา สงบ
หนักเขาๆ ก็เปนสมาธิ คือความแนนหนามั่นคงแหงความสงบ แนนหนามั่นคงมาก พอ
ถึงขั้นนี้แลวความคิดความปรุงไมอยากคิดอยากปรุงเลยมันรําคาญ แตกอนไมไดคดิอยู
ไมได 

เวลาถึงขั้นความสงบจริงๆ แลวความคิดความปรุงเปนสิ่งรบกวน ไมอยากคิด 
นั่งอยูที่ไหนเหมือนหัวตอ คือจิตมันแนวของมัน ความคิดยิบๆ แย็บๆ เหมือนมี
ส่ิงรบกวน มันไมอยากคดิ ที่กลาวมาเหลานี้เราเปนหมดแลว เปนมาแลว ผานมาแลวจึง
พูดไดเตม็ปากทีเดียว เวลามันอยากคิดนี้เหลือประมาณ ทีนี้เวลามันเขาสูความสงบ 
สงบหนักเขาๆ เปนสมาธิ แนนหนามั่นคงแหงความสงบ ทีนี้ความคิดความปรุงเปนการ
รบกวน ไมอยากคิด นั่งอยูที่ไหนเหมือนหัวตอ คอืจิตมอีารมณอันเดียวแนว เอกัคคตา
จิต เอกัคคตารมณ คืออารมณอนัเดียวของจิตไมมอีะไรเขามาเกี่ยวของรบกวนเลย 
ตอนนี้ละที่วาความคิดความปรุงมันไมอยากคิดอยากปรุง มนัรบกวน ถาอยูแนวนี้อยู
เทาไรก็ได 

เวลามันอยากคิดอยากปรุง ไมไดคิดอยูไมได นั่น ตองบังคับเอาไวไมใหคิด พอ
ถึงขั้นไมอยากคิดแลว ทีน่ี่ความคิดปรุงออกมาเปนความรําคาญ ติดนะ ความสงบแนว
นี้ทานเรียกวาติดสมาธิ คือไมอยากคิดอยากปรงุ เปนอารมณอันเดียวแนว ติดแลวนั่น 
แตเจาของไมรูวาติด มีแตความเพลินอยูกับความแนวนั้น ทีนี้เวลาออกทางดานปญญา 
ปญญาเปนความคิด แตเปนความคิดทางมรรค ไมใชเปนความคิดสมุทัย เปนความคิด
แกกิเลส การแกกิเลสแกดวยปญญาตางหาก ไมไดแกดวยสมาธ ิ

สมาธิเหมือนวาตีตะลอมเขามา ฆาไดงาย ทําลายไดงาย พูดงายๆ  ถามันเต็ม
อยูทุกแหงทกุหนก็ไมทราบจะไปฆากิเลสตัวไหนๆ ตองตีตะลอมเขามาสูความสงบ 
เหมือนเราไลสัตวเขาคอกแลวฆาไดงาย ทีนี้เมื่อจิตเขาสูความสงบแลว เอาปญญาออก
คลี่คลาย นี่ละเริ่มฆากิเลส เพราะฉะนั้นการฆากิเลสอยาพึงเขาใจวาฆาดวยสมาธิความ
สงบใจ ความสงบใจคือสงบอารมณไมใหกวนมากนัก เพื่อปญญาจะไดฟาดฟนหั่น
แหลกกับกิเลสตัวฟุงซานไดงายขึ้นๆ  

จิตเปนสมาธินี้จะเปนหนักขนาดไหนมากขนาดไหน ก็เปนสมาธิอยูตลอดไป 
ไมใชธรรมแกกิเลส เปนแตเพียงเปนอุปกรณหนุนปญญาใหแกกิเลส อยางที่ทานวา 
สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ปญญาที่มีสมาธหินุนหลังแลว
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ยอมเดินไดคลองตัว นั่น นี่ละภาคปฏิบัติแกอยางน้ี ภาคปริยัติเราก็เรียนมา แตมันถนัด
ภาคปฏิบัติ ดึงออกมาจากนี้ปบเลย อยางทีแ่ปลตะกี้นี้ถนัด ถาเปนภาคปริยัติก็วา 
ปญญาที่มีสมาธิอบรมแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก ทานวาอยางน้ัน ทีนี้ปญญาที่
สมาธิหนุนหลังแลวยอมเดินไดคลองตัว 

ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาซักฟอกเรียบรอย
แลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ คําวาโดยชอบคือหมายความวาไมผิด ทาน
วา ปฺญาปริภาวิตํ จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ นี่พระพุทธเจาประทานใหทั้งน้ัน 
สดๆ รอนๆ สําหรับผูจะแกกิเลสเพื่อถึงแดนแหงนิพพาน เอา เดินตามนี้จะไมผิดเลย 

เดี๋ยวนี้เร่ืองมรรคผลนิพพานใครพูดไดที่ไหน พูดแลวหัวเราะเยาะเยยกันทั่ว
แผนดินแหงชาวพุทธเรา เราอยากพูดใหเต็มปากนะ ชาวพุทธเรานี้เต็มบานเต็มเมือง 
พอพดูเรื่องมรรคผลนิพพานชาวพุทธเรานี้ฟงไมไดแลวนะ เหมือนวาเร่ืองมรรคผล
นิพพานที่พระพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาสอนโลกไวโดยชอบธรรมนั้น เปนสิ่งที่ครึที่ลาสมัย
เอาเหลือประมาณของกิเลสตัวล้ํายุคล้ําสมัยเวลานี้ ทีนี้เมื่อเขาถึงตัวจริงเสียจริงๆ แลว
มันเปดออกหมดจะใหวาไง อะไรที่ปดบัง ก็มีแตกิเลสเทานั้นปดบังหัวใจใหมืดมิดปด
ตา สําคัญตนวาทันสมัย ลํ้ายุคล้ําสมัย ก็คือกิเลสมันเสกตัวเองตางหาก ธรรมทานไมได
เสก 

พอแกกิเลสลงไปๆ จะวาธรรมนี้ลํ้ายุคล้ําสมัยทานไมเคยสนใจ กิเลสขาดสะบั้น
ลงไปจาขึ้นมาเทานั้นทานเปนที่พอใจแลว เพราะกิเลสมันชอบยอ บายอคือกิเลส ไมมี
ใครเกินกิเลส คือกิเลสบายอ ไปตําหนิติเตียนไมไดนะกิเลส ถาเปนหมาก็เหอๆ ขึ้นเลย 
คือไปตําหนมิันไมได กิเลสมันเหอๆ ขูคํารามเจาของ เราจะยกตัวอยาง อยูในกรุงเทพ
เราน้ีละ เขานิมนตเราไปฉันในบานเขา...มีหมาตัวหนึ่งนารักนะ อวนๆ เตี้ยๆ หูตูบ มัน
ปวนเปยนๆ อยูกับคน คนอยูที่ไหนมันอยูที่นั่นหมาตัวนี้ มันสนิทสนม รูภาษาคนดวย
นะหมาตัวนี้ เราก็ไปฉันที่นั่น 

ทีนี้เจาของเขาเขารูนิสัยมันวาบายอ อยาวาเปนบายอแตคน หมาก็บายอ
เหมือนกัน ทีนี้เขาก็พูดลักษณะชมเชยหมาตัวนี้ละ เราก็นั่งฟง เขาก็นอน เวลานอนนั้น
เหมือนไมมหูีมีตามีใจนะ คือเขาไดรับลูกยอเขาไปเขาเคลิ้มหลับ เขาใจไหม หมาตวันี้
พูดอะไรรูเร่ืองหมดเขาวาอยางน้ี เขาก็หูผึ่ง รูภาษาคนวางั้น เชนอยางเราใชใหเขาไป
ไหนเขาไปเลย มันก็มีสระนํ้าเล็กๆ ความยาวสัก ๓ เมตร ความกวางจะอยูใน ๒ เมตร
ครึ่ง น้ําอยูนั้นมีปลาอยูในนั้น อยูหนาบานเขานะ 

ใชอะไรๆ ไดหมดหมาตัวนี้วา เชนอยางเราจะใชเขาลงน้ําหาปลานี้เขาไปทันท ี
พอวางั้นลุกปุบปบขึ้นเลยจะวิ่งลงไปสระน้ํา ฟงซินะ เขารูภาษาแลวนะนั่น เขาลุกปุบปบ
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ไปลง พอลง โอย พูดเฉยๆ ไมใหไปละ กลับคืนมาเสีย เขากลับคืนมานอนเฉย คือวา
ใหเขาลงสระน้ําหาปลาก็ได ปุบปบไปเลยจะลงสระน้ํา มันนารักอยูนะ ที่นี่มันก็มาบท
ขําๆ ละ เขายกยอไปเตม็ที่เต็มฐานแลวทีนี้เขาก็พูดเสียงธรรมดาเรานี้ละ พอบทสุดทาย
เขาก็เปลี่ยนคําพูดเปนตําหนิติเตียน สุดทายเขาเปลี่ยนจากยกยอสรรเสริญมาเปน พูด
เสียงเบาๆ นะ เปลี่ยนเปนไอบา วาเบาๆ นะ พอวาไอบา เหอๆ ขึ้นเลยไมใชเลนนะ 

เขานอนอยูนั่น พอพดูสรรเสริญเขานอนเฉยเหมือนไมรูไมชี้ บทสุดทายเจาของ
เขาตบทายวา ไอบา วาเบาๆ นะ เขาไดยิน เหอๆ ขึ้นเลย มันนารักนะหมาตัวนี้ ก็เราไป
เห็นตอหนาตอตา พดูเรื่องอะไรไปหาหมา ลืมแลวนะ ออ กเิลสมันบายอ ถกูทกุหัวใจ
ไมมีผิดพลาด วากิเลสบายอถูกหมด ที่ผิดก็คอืทานผูบริสุทธิ์พระพทุธเจาพระอรหันต 
อันนี้เขาไมติดเลย เพราะความยกยอสรรเสริญเหลานี้มีคุณคาเทากับมูตรกับคูถ เปน
อยางน้ันนะ อันนั้นเหนือกวาขนาดไหน เพราะฉะนั้นจึงเขาไมติด เขาไปปบตกผล็อยๆ 
เลย เปนเองเปนหลักธรรมชาติ 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจภาวนาใหดีนะพวกขางใน เราเคยเตือนเสมอ สติเปนสําคญั
มากในการภาวนา กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตามถาสติครอบอยูแลวกิเลสออกแสดง
ตัวไมได กิเลสจะออกทางสังขาร ความคิดความปรุงดันออกมาใหคิดใหปรุง เปน
ทางออกของกิเลส แลวก็เปนฟนเปนไฟกลับเขามาเผาไหมตัวเอง ออกจากอวิชชา 
อวิชชาดันใหเกิดสังขารขึ้นมา สังขารสมุทัย แลวก็กลับมาเผาเรา เมื่อสติมีอยูแลวไม
เกิด เกิดไมไดสติครอบเอาไวๆ เมื่อครอบนานเขาๆ จิตคอยสงบๆ ที่มันดันออกมา
อยากคิดอยากปรงุไมคิดไมอยาก สตจิึงเปนของสาํคัญมาก ใหพากันใชสติใหดี 

มาวัดมาวามาเพื่อศีลเพื่อธรรม ไมไดมาเพื่อโลกเพื่อสงสาร เพื่อติฉินนินทายก
โทษคนนั้นยกโทษคนนี้ โทษเจาของเต็มหัวใจไมดูไมคิดมันกไ็มเห็นที่แก ไปยกโทษคน
อื่นไมใชทางแกกิเลส ทางสงเสริมกิเลสใหเกิดความกระทบกระเทือน ไมใชทางอยาพา
กันไปคิด รายชางเขาดีชางเขาเขารับผลของเขาเอง ดีเขาก็รับผลดีไป ชั่วเขาก็รับผลชั่ว
ไป เราอยาไปคิดใหเสียเวลา ใหดูความดีดดิน้ของจิตที่มนัชอบจะคิดเรื่องเหลานี้อยู
ตลอดเวลา ตีมันไวไมใหมันคิด ใหคิดแตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมเขาสูใจ แลวใจจะมีความ
สงบรมเย็น จําเอานะคํานี้ 

สติเปนของสาํคัญมาก ถาลงสติไดครอบแลวกิเลสเกิดไมได มันจะหนาแนน
ขนาดไหนมันก็ดันอยูนั้นขึ้นมาไมได สติครอบเอาไวเลย ตอไปมันก็คอยสงบลง ความ
ดันรุนแรงก็เบาลงๆ ตอไปมีแตความสงบครอบไปหมดเลย หนักเขาๆ ถึงขั้นสมาธิเต็ม
ภูมิแลวคิดไมอยากคิดไมอยากปรุง รําคาญ อยูแนวเปนอารมณอันเดียว เอกัคคตาจิต 
เอกัคคตารมณ อยูอันเดียวอยูที่ไหนไดหมดเลย ไมมีส่ิงรบกวนคือความคิดปรุงของ



 ๕

เจาของนั้นแหละกวนเจาของเอง อันนี้ไมกวนแลวก็สบาย ติดสมาธิได ทนีี้ออกทางดาน
ปญญา ความคิดทางดานปญญาเปนฝายมรรคแกกิเลส ความคิดธรรมดาของมันเปน
ฝายสมุทัยสงเสริมฟนไฟเผาไหมตัวเอง ถาความคิดทางดานปญญาเปนน้ําดับไฟ จําให
ดี 

ไมมีอะไรจะพิสดารยิ่งกวาจิต จิตนี้ถาไดเบิกกวางออกแลวมันกวางจริงๆ เวลา
มันมืดมิดปดตาถูกกักถกูขังไวเหมือนนักโทษในเรอืนจํา ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําขนาด
ไหนเขาไปเปนนักโทษแลวเปนนักโทษดวยกันหมดไมมีคุณคาอะไร ถาลงกิเลสไดครอบ
หัวใจแลวก็เปนนักโทษดวยกันไมมีคณุคาอะไร เพราะฉะนั้นถึงเบิกออกดวยความ
พากเพียร อยางนอยใหจิตสงบได สงบแลวออกทางดานปญญาพิจารณา อนิจฺจํ ทุกฺขํ 
อนตฺตา อสุภะอสุภัง ปาชาผีดิบในรางกายของเรา แยกสวนแบงสวนออกเปนหนัง เนื้อ 
เอ็น กระดูก ตับ ไต ไส พุง อาหารใหม อาหารเกา ดูคลี่คลายออกไป นี่เรียกวา
พิจารณาทางดานปญญา ที่นี่มันจะเบิกกวางออกละปญญา เบิกกวางออกๆ ความ
เฉลียวฉลาดจะไปดวยปญญาพาไปนั่นแหละ พากันจํา เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี ้
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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