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ตั้งจิตไดดวยสติ
กอนจังหัน
จีวรพระดูซิ นี่ละพระพุทธเจา พระสาวกทาน ทานครองอยางนี้ดูเอา ถือผาบังสุกุล
เปนวัตร ไปเที่ยวเก็บมาตามถนนหนทาง ตามปาชา มาเย็บปะติดปะตอกัน และทรง
อนุญาตเปนพิเศษดวย ถาเปนผาสังฆาฏิไดมาปะมาชุนอยางนี้รอยชั้น เราตถาตตใหปะให
ชุนลงไป ฟงซิรอยชั้นเราตถาคตอนุญาต นั่นละคุณคาของธรรมเหลานี้เปนปุยเปน
เครื่องประดับ ไอสวยๆ งามๆ มีแตฟนแตไฟเผาหัวใจใหดีดใหดิ้นตลอดเวลา อันนั้นก็ไม
ดี อันนี้ก็ไมดี อันนั้นไมสวย อันนี้ไมงาม หัวใจมันดิ้นเปนไฟมันจะเอาอะไรมางาม ทานทํา
อยางนั้นของทาน ดูเอาพระนั่น เราถึงใจนะ นีล่ ะผาขี้ริ้วหอทองดูเอาซิ หาสวยหางามที่
ไหนภายนอก เพียงอาศัยไปวันหนึ่งๆ ใหสวยงามภายใน เย็นภายใน อัศจรรยภายใน
ศาสนาของพระพุทธเจาเปนศาสนาที่อัศจรรยมาจากภายใน
ไมไดมาเปน
เครื่องประดับรานอะไรนะ ใหพากันพิจารณา ถือพุทธศาสนา ทั้งพระทั้งฆราวาสถือมา
ดวยกัน แตไมเห็นสาระของศาสนายิ่งกวาเรื่องของกิเลส ซึ่งเปนมูตรเปนคูถเปนฟนเปนไฟ
เผาไหมทั่วโลกดินแดน เห็นอันนั้นเปนของดิบของดีไปเสีย โลกจึงหาความสุขไมได มี
ตั้งแตความทุกขความทรมาน ไปที่ไหนมองดูแลว โอย ดูไมได เพราะดิ้นไปตามกิเลส
กิเลสคือความดีดความดิน้ ความทะเยอทะยาน ความไดไมพอ เรียกวาหิวตลอดไดแกกิเลส
ธรรมะนี้อิ่มตลอดๆ เรียกวาธรรมเขาประดับใจบางซิ มีแตเรื่องภายนอกมาประดับตึกราม
บานชอง ประดับตัว ประดับทุกสิ่งทุกอยางอะไรใหสวยใหงามไปหมด ภายนอกใหงาม
ภายในไมไดดู มันมีอะไรอยูภายใน มันรอน มันเปนฟนเปนไฟ คือกิเลสอยูภ ายใน
ใหพากันตกแตงภายในคือจิตใหดี ฝกฝนอบรมตนใหเปนคนดี สิ่งใดทีธ่ รรมทาน
บอกไววาผิดอยาทํา เราเปนลูกศิษยตถาคตอยาฝนครู อยาเหยียบหัวครูไปดวยการฝาฝน
ลวงเกิน ไมมีหิริโอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาป อยางนี้ไมใชลูกศิษย มันพวกเปรตพวก
ผี ใหพากันระมัดระวัง ใหประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนใหดี มนุษยเราจะดีที่
หัวใจ ขอรวมลงเลยทีเดียววา ในโลกธาตุนี้ที่ทกุ ขแสนสาหัสไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยใน
สามแดนโลกธาตุนี้คือใจ และในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไรที่จะสุขยิ่งไปกวาใจ มีเทานั้น
ความสุขและความทุกขลงอยูที่ใจแหงเดียวแมน้ํามหาสมุทรสุดสาครกวางแคบขนาดไหน
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ความสุขความทุกขไมไดไปอยู ไมไดไปเผาสิ่งเหลานั้น มาเผาที่จิตใจของมนุษยผูไมรูจัก
อายบาปนั่นแหละ แลวก็มาสงเสริมมนุษยผูรูจักบุญจักคุณจักความดีงามผูมีธรรมในใจ พา
กันจําเอานะ
วันพระวันเจานี้เรียกวันทางพุทธศาสนาเรา เปนวันละวันปลอยงานยุงยากของการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพเขาสูจิตใจ คือบํารุงธรรมภายในจิตใจ นี่เรียกวาบํารุงธรรม วันเชนนี้เปน
วันวาง ที่อื่นเขานิยมวันเสารวันอาทิตยวาเปนวันวาง วางเพื่อศาสนาของเขา เราก็มีสมบัติ
เปนของเรา เราก็วางเพื่อศาสนาของเรา เชน วันเสาร วันอาทิตย เขาวางของเขา เราก็ให
วางเพื่ออรรถเพื่อธรรมของเรา วัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา ก็ใหเปนวันวางตามหลักพุทธ
ศาสนา ใหมีเขตมีแดน อยาเตลิดเปดเปง เลอะเทอะไปหมดนะ เวลานี้ศาสนาจะไมมีตดิ ตัว
แลว เฉพาะอยางยิ่งชาวพุทธเราซึ่งไดศาสนาที่เลิศเลอมาครองหัวใจ แตใจไมยอมรับ สู
มูตรสูคูถคือความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความทะเยอทะยานไมได มันจึงดิ้นไปหา
อยางนั้น พากันจําเอานะ
วันพระวันเจา วันเสาร วันอาทิตย ควรเปนวันวางงานสําหรับภายนอก การทํามาหา
เลี้ยงชีพตองดีดตองดิ้น เพราะธาตุขันธมีความบกพรองตองการอยูตลอดเวลา เราตองได
ขวนขวายหามาเพื่อเขา ไมเชนนั้นก็เปนทุกขในเราเอง วันเชนนี้ใหเปนวันวาง เสารก็ดี
อาทิตยก็ดี วันพระ วัน ๗ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา ก็ดี นี้เปนวันขวนขวายอรรถธรรมเขาสูใจเพื่อ
ความรมเย็น ใหพากันจดจําเอาไว มันจะขี้เกียจขี้ครานขนาดไหนก็ตาม นั่นคือเรื่องของ
กิเลสฉุดลากเราลงทางต่ํา เราฝนมันมาจนได
มันจะหาเรื่องวาไมวางอยางนั้นไมวางอยางนี้ ก็สวนหมัดมันเขาไปซิ บทเวลาตาย
ทําไมมันวาง มันเอาวางมาจากไหน คนตายทั่วโลกมันเอาวางมาจากไหนก็วาอยางนั้นซิ
เวลามีชีวิตอยูไมวางๆ ทําไมไมวาง ใหวางั้นซิ นี่เรียกวาสวนหมัดกัน เวลาตายมันวาง
ดวยกันทุกคน นี้เรายังไมตายเราจะใหวางเพื่อความดีงามทั้งหลายสําหรับเรา นี่เรียกวา
ถูกตอง เอาละใหพร
หลังจังหัน
ตะกี้นี้พดู ถึงเรื่องผาบังสุกุล เห็นไหมพระทานนั่งอยูนั่น นั่นละคติตัวอยางหรือ
ประเพณีของพระพุทธเจาในครั้งพุทธกาล องคทานนั่งอยูนั่นดูเอา พระพุทธเจาทรงชมเชย
ดวยนะ ยกยองดวย คิดดูผาบังสุกุลอยางผาสังฆาฏินี้ไดมาปะมาชุนแมรอยชั้น เราตถาคตก็
อนุญาต ฟงซิ ปะชุนๆ จนกระทั่งถึงรอยชั้นทรงอนุญาต ผาบังสุกุลหาเก็บตามที่ตางๆ มา
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ปะติดปะตอเย็บกัน ออกใชๆ ทานไมไดฟมุ เฟอย คือจิตใจทานเปนธรรมแลวชนะหมดทุก
อยางภายในใจ ผูที่ยังไมไดธรรมประเภทนั้นทานก็กระหยิ่มตอธรรมประเภทนั้น จึงไม
สนใจกับสิ่งทั้งหลาย พออาศัยไปวันหนึ่งๆ
การอยูการกินของพระพุทธเจาเวลาทรงบําเพ็ญ ใครจะไปขาดแคลนยิ่งกวาองค
ศาสดา เสด็จออกจากพระราชวังเขาปาเลย ทรงบิณฑบาตขอทานเขากิน ในครั้งนั้นศาสนา
พุทธยังไมมี เขาก็ใหทานตามนิสัยของเขา ทานไปเที่ยวบิณฑบาตโดยที่เขาเห็นนักบวช คง
จะเปนพวกฤาษีพวกอะไรอยางนี้ ในครั้งนั้นที่ไมมีศาสนา นักบวชสวนมากจะพวกฤาษี
ดาบส ทานก็ไปแบบนั้นละ บิณฑบาตไดมามองดูในบาตรจะเสวยไมได คือจะฉันไมไดเลย
กับพระองคที่เคยฝงลึกในพระทัยจากความเปนพระมหากษัตริย
ทุกสิ่งทุกอยางเครื่อง
บํารุงบําเรอสมบูรณบริบูรณ ทีนี้ออกไปอยูเชนนั้นแลว ไดของขอทานเขามา แลวมองดูใน
บาตร ลําไสมันขดมันโขมันดีดมันดิน้ ไมอยากรับ สะอิดสะเอียน
พระองคก็เทียบปุบเขาไป ของเหลานี้ชาวบานทั่วโลกเขากินได ทําไมเราอยูในโลก
ชาวบานเขาจะกินไมได อยูขางนอกนี่เปนของควรแกกินอยูแลว ทางภายในนี้ไมใชเปนของ
ควรแกกิน เปนของเลวที่สุดแลว เขาไปนี้ก็ไปคลุกเคลากับอันนี้เองจะเปนอะไร นั่นทาน
เทียบนี้สกปรกกวานั้น ทานสอนทานเอง เพราะฉะนั้นความไมหรูหราฟูฟาจึงเปนการพอก
พูนอรรถธรรมความสงบรมเย็นไดดี ไมดีดไมดนิ้ ผามีจวี ร สบง สังฆาฏิ เทานั้นพอ ผา
อาบน้ําทรงบัญญัติทีหลัง นั่นละศาสนาทานสอนไมใหฟุมเฟอยภายนอก ใหสนใจความดี
งาม ระมัดระวังรักษาตนทางภายใน แลวจิตใจก็เย็น มีมากมีนอยเย็นอยูภายในใจแลวเย็น
ไปหมดนะ
อยูในปาในเขาผูที่มุงอรรถมุงธรรม ทานไมใชเปนผูสมบูรณพูนผล ขาดแคลน และ
ขาดแคลนที่สุดก็คือผูอ ยูใ นปา แตที่สมบูรณโดยลําดับลําดาก็คืออยูในปาสมบูรณในธรรม
ภายในจิตใจ ชุมเย็นอยูในนั้น สิ่งเหลานั้นเพียงอาศัย ทานไมเปนอารมณยิ่งกวาอารมณ
ภายในใจของทานกับธรรม ทานปฏิบัติมาอยางนั้น พอมองเห็นพระที่นั่งอยูจึงบอกใหมอง
ไปดูที่นั่น นั่นละครั้งพุทธกาลเปนอยางนั้นแหละ ปะๆ ชุนๆ เต็มเนื้อเต็มตัว มีมากมีนอย
ทานไมคอยสนใจอะไรนัก พอเปนไปเทานั้นพอ นั่นละพระผูมุงอรรถมุง ธรรมไมใชพระผู
เหลือเฟอ ผูฟุงเฟอเหอเหิมอะไรแหละ นี่ละแบบครั้งพุทธกาลที่พระทานครองอยูนั้น นั่น
ละครั้งพุทธกาลเปนอยางนั้น ในตํารับตําราบอกไวชัดเจน ทานไมเหลือเฟอ ทานไม
ฟุมเฟอย
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ความไมฟุมเฟอยนี้ตัดความกังวลออกไดมาก อยูเย็นสบายไมดีดไมดิ้น ไดอะไรมา
ก็ไมพอๆ มีแตความดีดความดิ้นของใจ ไดเทาไรไมพอ ขึ้นชื่อวาไดมาใหกิเลสแลวไมพอ
ทั้งนั้น ไมเหมือนไดอรรถไดธรรมภายในจิตใจ อยูที่ไหนก็พอตัวตามขั้นภูมิของธรรม
เรื่อยๆ มีทุนมีรอนหนุนอยูที่ใจ เสาะแสวงหาใหมเขามาเพิ่มเรื่อยๆ ทุนรอนคือความเอิบ
อิ่มภายในใจขยับเขาไป ละเอียดเขาไปๆ เรื่อย ธรรมภายในใจเปนอยางนั้น ทานอยูในปา
ในเขา
ทุกวันนี้กลายเปนกรรมฐานปลอมไปมากแลว ไมเปนเนื้อแทเหมือนสมัยพอแมครู
จารยมั่นพาอยู ทุกสิ่งทุกอยางไมไดเหลือเฟออะไรเลย อยูอยางขาดๆ เขินๆ ตามประสา
ชาวบาน แตความสมบูรณพูนผลอยูกับทาน ทานสมบูรณภายในใจดวยธรรม ขางนอกทาน
ไมคอยสนใจอะไรละ ดูซิบริขารของหลวงปูมั่นที่พิพธิ ภัณฑเห็นไหม รอยปะรอยชุน พับ
เอาไวใหเปนตัวอยาง นั่นละทานเปนอยางนั้นมา ทานปะทานชุนของทานเรื่อย ทานไมดีด
ไมดิ้น ไดมาเทาไรแจกทานไปเรื่อย ทานไมสนใจ ผูเสาะแสวงหาธรรมยอมเปนผูสงบเย็น
ภายนอกไมยุง ไมยุงทั้งนั้น
เดี๋ยวนี้กิเลสมันเขามาเหยียบศาสนา เหยียบวัดวาอาวาสจนแหลกเหลวไปหมด เรา
ดูอยางวัดปาบานตาด เราก็พยายามรักษาเขมงวดกวดขันเรื่อยมา ดูซิมันก็เลอะเทอะไป
อยางนั้นละ เลอะไปหมดเลยมองไมทนั เห็นอยูในวัดเรานี้เอง เพราะเราเขมงวดกวดขันกับ
สิ่งเหลานี้ตลอดมา การกอการสรางยุงเหยิงวุนวายไมใหทํา หมุนติ้วกับการภาวนา สติติด
แนบกับจิต สติปญญา ความพากเพียรติดอยูกบั ใจตลอดเวลา ภายนอกเพียงอาศัยเทานั้น
ทีนี้ทางภายในเมื่อไดรับการบํารุงรักษาก็เจริญขึ้นๆ จิตใจก็สงาผาเผยขึ้นมา
คุณคาที่ไหนสูใจไมได นั่นเห็นไหมละ คุณคาสิ่งภายนอกที่โลกทั้งหลายดีดดิ้นกัน
นั้นทานปดออกๆ สูคณ
ุ คาภายในใจไมได คุณคาภายในใจนี้เย็นดวย สงางามเอิบอิ่ม
ภายในจิตใจตลอดเวลา ทานไมบกพรอง นั่นละผูเสาะแสวงหาธรรมทานเปนอยางนั้น ทาน
ไมไดฟุงเฟอเหอเหิมเหมือนพวกเราทั้งหลาย ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอยาง โอย ทวมเขามาๆ ดูซิ
ผาแตกอนก็อยางวา เดี๋ยวนี้โรงงานมีสักกี่โรงงาน ผาที่ไหนเกลื่อนเขามา มาจากโรงงาน
ตางๆ ทั้งนัน้ มองดูตามหางตามรานไมมีของผลิตขึ้นดวยฝมือตัวเอง มีแตจากโรงงานๆ
เต็มไปหมด มันก็ทําใหคนฟุงเฟอเหอเหิมมากขึ้นๆ ทุกสิ่งทุกอยางฟุงเฟอ แตจิตใจแหง
ผากๆ ดวยความหิวโหยดีดดิ้นกับสิ่งทั้งหลายเหลานั้นไมมีวันอิ่มพอ ดิ้นตลอดเวลาหา
ความสงบเย็นใจไมมี มีแตความดีดดิน้ กับสิ่งภายนอก ซึ่งเปนเครื่องเสริมไฟทั้งนั้น
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แตกอน นี่เราก็มาพูดเสียบาง แตกอนเราก็เปนเหมือนพระองคนั้น จนกระทั่งทาน
อาจารยบุญมา อยูบานสามผง เราไปเที่ยวกรรมฐานไปพักอยูที่บานสามผง พักชั่วคราวนะ
สํานักนั้นทานมีพระหลายองค เปนสํานักใหญพอสมควรวัดบานสามผง พอแมครูจารยไป
สรางวัดที่นั่น แลวขยับเขาไปขางในหนอย แตกอ นทานอยูทนี่ ี่มันก็ลึกพอแลว ครั้นนานมา
บานเรือนขยายออกไปๆ เลยขยับวัดเขาไปขางใน เวลาเราไปพักที่นั่นทานมาเห็น โหย มัน
ยังไงกันนี่ ทานเห็นผาเรา มหาปะ มหาชุน มหาตาบ (ตาบ=ปะ,ชุน) มองดูชิ้นไหนๆ
เครื่องบริขารเหมือนเสือดาว ทานวาอยางนั้น มันดางมันดาวเพราะปะชุน นี้เราเคยทํา
มาแลว ก็มาเปลี่ยนแปลงเอาตอนนี้ละ มาเหลือเฟออยูที่วัดปาบานตาด จีวรไมทราบกี่ผืน
สบงไมทราบกี่ผืน ไมคํานึงคํานวณเลย มันทวมเขามาๆ
จีวรแตกอนก็ใชสามผืนเทานั้น มีจีวร สบง สังฆาฏิ มีเทานั้นนอกนั้นไมเอาเลยเปน
ปรกติ แลวก็ปะๆ ชุนๆ อยางที่วาแหละ ไมวาผืนใดเอามา จนกระทั่งทานอาจารยบุญมาไป
จับ เอา มาดูซินี่ ดูซิดูบริขารมหาปะมหาชุนมหาตาบ ดูซินี่มีไหมในวัดเรา ทานไปจับเอา
จีวรเราออกมาใหพระเณรดู เราเลยไมลืม เครื่องบริขารอะไรๆ นี้ ดูเอาซิมีไหมในวัดเรา นี่
ทานเปนมหาดูซินะ ทานสนใจกับสิ่งอะไรเหลานี้ไหมละ ดูซิ เราไมลืม ทานประกาศพระ
เณรในวัดนั้นเลย เอา ดู ใครไมเคยเห็นมหาปะมหาชุนดูเอา เครื่องบริขารอะไรๆ ทั้งปะทั้ง
ชุนไปอยางนัน้ ละ นี้เราเคยปฏิบัติมาอยางนั้น
แตเวลามาอยูวัดปาบานตาด เปลี่ยนเสียเปนคนละโลกไปเลย จีวรก็ไมทราบกี่ผืน
สบง เครื่องใชไมสอยไดตีเอาไวๆ มองไมทันมันไหลเขามาๆ ตีออกๆ เรียกวาเหลือเฟอ
ฟุงเฟอ เลอะเทอะ วัดปาบานตาดเปนวัดที่เลอะเทอะมากทุกวันนี้ ดูที่ไหนก็เลอะเทอะมาก
ทีเดียว เราเคยปฏิบัติเราเคยรักษามาอยางเขมงวดกวดขัน มันก็ลวงไหลเขามาอยางนี้
แหละ เดี๋ยวนี้เลยดูไมได เลอะเทอะไปหมดเลย เราแกมาแลวเราก็ปลอยอีกเหมือนกัน ไม
สนใจกับอะไร เฉยไปเลยเดี๋ยวนี้ มองไมทันแหละ ปลอยเลย มันจะมีอะไรมาไมมีอะไรมา
ปลอย มองดูอะไรนี้มันขวางตลอดเลย เฉยเสียๆ คือขวางธรรมนั่นละ เลอะเทอะที่สุดคือ
วัดปาบานตาด
ไปในครัวนี้ก็จะเลอะเทอะที่สุดนะ คนอยูในครัวเปนจํานวนรอยๆ จะไมใหเลอะ
เทอะไดยงั ไง มีขอวัตรปฏิบัติหรือมีเครื่องหมายของธรรมหรือเปลาก็ไมรู หรือมีแตความ
เลอะเทอะ มีแตมูตรแตคูถเต็มอยูในครัวก็ได ในวัด พระทานก็รักษาของทานอยูขางใน
ทานเรียบรอยตลอดเพราะเราเดินผานไปมา และทานก็ตั้งหนาตั้งตามาปฏิบัติ เรื่องความ
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เลอะเทอะอยางนั้นไมคอยมีในวัดนี้ เขาไปขางในมีแตทางจงกรม นั่งสมาธิภาวนา เงียบกัน
ทั้งวันๆ อยูน ั้นเปนประจํานะ วัดนี้ออนไมไดออนเรื่องภาวนา ถูกไลหนีเลยนะเรา
การชวยโลกสงสารเปนกาลอนุโลมผอนผัน เราก็อนุโลมผอนผัน แตสวนที่รักที่
สงวนมากที่สุดคือธรรม เรารักเราสงวนมาก เขมงวดกวดขันมากทีเดียว เพราะฉะนั้นพระ
ทานมาอยูนี้จึงใหทานอยูสบายๆ ไมใหทานมายุงขางนอกอะไรเลย ใหทานบําเพ็ญทางดาน
ธรรมะ ดานธรรมะที่จะเห็นประจักษใจนี้คือการภาวนา การภาวนาคือเอาสติดูใจตัวเอง ผู
ที่ตั้งรากฐานเบื้องตนตั้งยังไมได ใหเอาคําบริกรรมจะเอาคําใดก็ตามแตจริตนิสัยชอบ เชน
พุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ได ไดทงั้ นั้นตามแตจริตนิสัยชอบ อานาปานสติก็ได มรณัสสติ
ก็ได ใหสติตดิ อยูกับคําบริกรรม
เอา ใครอยากจะตั้งตัวไดใหปฏิบัติตามที่กลาวนี้ ยืนยันไดเลย รับรองไดเลย เรา
เคยปฏิบัติมาแลว ไมใชนํามาสอนนี้ไมเคยปฏิบัติ พระพุทธเจาก็เคยปฏิบัติเต็มพระองค
มาแลวสอนโลก เราก็ปฏิบัติตอตัวของเราเต็มกําลังความสามารถมาแลว กอนที่จะมาสอน
ลูกศิษยลูกหา เพราะฉะนั้นการถอดออกมาแตละคํา ออกมาจากที่เราผานมาแลวๆ ทั้ง
ผลบวกผลลบ อะไรไมดีถือเปนครูอันหนึ่ง อะไรดีถือเปนครูอันหนึ่ง จัดอยูภายในตัวเอง
ปฏิบัติมา
เชนอยางการกําหนดภาวนา ใครอยากตั้งตัวได ยืนยันเลยวาสติเปนของสําคัญ
กิเลสจะหนาแนนเต็มหัวอกก็ตาม มันผลักมันดันออกทางสังขาร ความคิดความปรุงจะออก
ทางสังขาร อวิชชานั้นเปนรังใหญของกิเลส มันผลักมันดันออกมาใหคิดใหปรุง ใหอยากรู
อยากเห็นอยากไดยินไดฟง มีตงั้ แตเรื่องความอยากออกมาจากกิเลสอวิชชาทั้งนั้น อยาก
คิดอยากปรุงตลอดเวลา นี่ละทางเดินของกิเลสหาผลประโยชนสําหรับมัน แตหาฟนไฟมา
เผาสัตวโลก เปนอยางนี้ประจํา ทีนี้เวลาเราฝกภาวนาเพื่อจะใหไดหลักไดเกณฑ ตั้งหลัก
เริ่มตนก็คือจิตเจริญแลวเสื่อมๆ นั่นแหละ จึงไดหาเหตุหาผลคนควาเรื่องราวเปน
ยังไง จิตนี้บึกบึนมา ๑๔-๑๕ วัน สงบเย็นอยูภายในสองคืนหรือสามคืน แลวถอยกรูดกลิ้ง
ลงไปเลยหาสิ่งคัดคานตานทานไมได เหมือนกลิ้งครกลงจากภูเขา เปนยังไงมันจึงเปนอยาง
นี้ จึงมาสงสัยถึงเรื่องการตั้งสติ เราก็ตั้งสติอยู พยายามเต็มกําลังความสามารถ แตก็ยัง
เจริญแลวเสื่อมๆ เปนมานานแลว อาจจะเปนเพราะขาดคําบริกรรมก็ได เอาคําบริกรรมมา
ติดกับจิตแลวเอาสติติดกับจิตไมยอมใหมันคิด
ใหมันคิดอยูกับคําบริกรรมอยางเดียว
วินิจฉัยใครครวญตัวเอง ทดสอบดูหาผลไดผลเสีย แลวจะยึดเอาหลักถูกตองดีงามมาใช จึง
ตองไดตงั้ คําบริกรรม
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ตั้งคําบริกรรมแลวเอาสติจับกับคําบริกรรม ไมยอมใหมันคิดไปทางไหน มันจะ
อยากจนอกจะแตกก็ไมยอมใหคิด ใหคิดแตคําวาพุทโธๆ นี่ก็เปนความคิด แตความคิดนี้
เปนธรรม ความคิดของกิเลสเปนกิเลส เปนฟนเปนไฟ ปดออกหมดความคิดทั้งหลายที่
เคยคิดมามากนอย ทีนี้จะใหคิดอยูกบั ธรรมบทเดียวนี้เทานั้น แตนิสัยเรานี้รูสึกวาจะผิดใคร
มากอยูนะ คือเปนนิสัยจริงจังมาก ถาวาอะไรลงใจแลวเอาจริงๆ ดวยนะ นี่ก็วินิจฉัย
ใครครวญก็มาลงกันจุดที่ขาดคําบริกรรม สติไมไดติดอยูกับคําบริกรรม และไมไดบังคับจิต
ไวใหอยูนิ่งสงบได กิเลสจึงสนุกสนานผลักดันออกมาคิดปรุงไดตามตองการ
เอาทีนี้ปดทางเดินของกิเลส คือความคิดความปรุง จะเอาความคิดความปรุงคือพุท
โธที่เปนดานธรรมะนี้แทน จากนี้ก็ลงใจแลว ใครครวญมาทุกสิ่งทุกอยางมาลงจุดนี้ ลงจุดที่
เราจะตองใชคําบริกรรมติดกับจิตตลอดไปเลย สติติดแนบกับคําบริกรรม ไมยอมให
ความคิดนี้คิดไปไหนเปนอันขาด ตั้งแตบัดนี้ตอไปจนกระทั่งเห็นเหตุเห็นผลกัน ในระยะนี้
จะไมยอมใหเผลอเลย จะเอาแตคําบริกรรม เอาละ นั่นลงใจแลว เอาละที่นี่จะเอาแบบนี้
เหมือนหนึ่งวาระฆังใหสัญญาณนักมวยตอยกัน พอระฆังดังเปงนักมวยก็ซัดกันเลย
ที่นี่เอาละนะ นั่นคือระฆังดังเปงแลวนะนั่น เอาละนะก็พทุ โธเลย ติดแนบเลยที่นี่
ไมยอมใหเผลอ ตั้งแตตนื่ นอนไมใหเผลอจนกระทั่งหลับ ไมใหเผลอเลย หนักหรือไมหนัก
อกจะแตกนะ นี่ไดทํามาแลว มันผลักมันดันมันอยากคิดอยากปรุง อยากคิดมากขนาดไหน
พุทโธแนนเขาไปๆ สติติดแนบเขาไป ถาเปนนักมวยเหมือนเขาตอยกันลมลุกคลุกคลาน
แตความเผลอสติของฝายนักมวยไมยอมใหเผลอ
อันนี้ความเผลอสติที่จะใหสังขารขึ้น
เหยียบหัวไปนั้นไมใหเผลอ เอาพุทโธติดแนบๆ เหมือนหนึ่งวาลมลุกคลุกคลาน เอา ไม
ยอมใหเผลอ ไมเผลอจนไดนั่นแหละ เอาไดทั้งวัน วันนั้นเหมือนอกจะแตก
ทานทั้งหลายฟงนะ เบื้องตนที่เราจะตั้งรากตั้งฐานได เหมือนอกจะแตกจริงๆ คือ
สังขารมันอยากปรุงอยากคิดนี้มันดันออกๆๆ ทางนี้ก็บังคับดวยพุทโธๆ กับสติติดแนบทั้ง
วัน วันนั้นชัดเจนมากทีเดียว เหมือนอกจะแตก ไมใหเผลอจนกระทั่งหลับ พอตื่นนอน
ขึ้นมาปุบจับปบเลยไมใหเผลออีก ไมใหเผลอเลยทั้งวัน ขณะเดียวก็ไมใหมี นี่ละทุกขมาก
นะ การตั้งสตินี้ทุกขมากที่สุดเหมือนอกจะแตก ในวันแรกนี้เหมือนอกจะแตกจริงๆ วัน
หลังมาคอยเบานิดหนึ่งๆ แตความเผลอไมยอมใหเผลอ ติดกันไปหลายวันมันก็คอยเบา
ลงๆ ความผลักดันของความคิดปรุงนี้คอยเบาลงๆ ทีนี้ความสงบเย็นอยูกับพุทโธนี้เย็น
สบายๆ หนักเขาๆ เอาจนกระทั่งคําบริกรรม เรานึกพุทโธๆ เมื่อจิตเขาถึงขั้นละเอียดเต็มที่
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แลว คําบริกรรมนี้หายเลย นึกยังไงก็ไมออก หมดโดยสิ้นเชิง เหลือแตความรูที่ละเอียดอยู
ในนั้น แลวเกิดงงตัวเอง ถึงงงก็ไมยอมใหเผลอ
เราบริกรรมมาตลอดเวลาไมใหเผลอ ทีนี้คําบริกรรมก็ไมมีแลวเราจะทํายังไง ทาง
นี้ก็ตัดสินขึ้นมาเดี๋ยวนั้น เอา คําบริกรรมไมมีใหสติติดแนบอยูกับความรูที่ละเอียดนั้น
บริกรรมไมไดก็ไมตองบริกรรม แตใหสติจับอยูนั้นแทนคําบริกรรม ติดอยูกับความรูนั้น
บังคับไว ทีนี้พอไดเวลาพอสมควรแลวมันก็คลี่คลายออกมา พอนึกพุทโธไดบริกรรมได
เอาพุทโธติดเขาไปอีกอยางเดิมๆ ทีนี้ก็เลยรูจักวิธีปฏิบัติ ถึงขั้นมันหมดความปรุงนี้หมด
จริงๆ นะ หมดเลย คิดยังไงก็ไมออก เหลือแตความรูที่ละเอียด เอาสติจับไวตรงนั้นแทน
คําบริกรรม พอมันคลี่คลายออกมาบริกรรมได เอาคําบริกรรมติดเขาไป ทีนี้ก็เลยรูจักวิธี
ปฏิบัติ พอมันถึงขั้นของมันเต็มที่แลวบริกรรมไมไดนะ หมด มันเขาสูความละเอียด เอา
ละเอียดก็ใหสติติดอยูนั้นแทน เอาสติติดแทนคําบริกรรมอยูนั้น ตอไปจิตก็คอยแนนหนา
มั่นคงขึ้น คอยสงบเย็นๆ
แตเรื่องเผลอไมใหเผลอนะ วันไหนก็วันนั้นอยูอยางนั้นเลย เรียกวาจับกันติดตาย
กันเลย จึงไดเหตุไดผลจากจิตใจ ขอใหมีสติเถอะวาอยางนั้นเลย มันหัวอกจะแตก สติไม
เผลอเสียอยางเดียวกิเลสออกทํางานไมได นั่น บังคับไวตอไปมันก็สงบของมันเอง จากนั้น
มาจิตก็คอยเจริญขึ้นๆ
สตินี้เอาสุดเหวี่ยงๆ เลย จนกระทั่งจิตขึ้นถึงขั้นทีเ่ จริญไดสองสามคืนแลวเสื่อม ไป
ถึงนี้ เอา เสื่อมก็ปลอยเจริญก็ปลอย เราเคยเปนกังวลกับมันมามากตอมากแลว เราจะเอา
แตพุทโธคําบริกรรมกับสติอยางเดียวเทานั้น เอา เสื่อมเสื่อมไป เจริญเจริญไปไมตอ งเปน
อารมณกับมัน พอไปถึงนั้นแลวมันไมเสื่อม มันคอยกาวขึ้นๆๆ ถึงขั้นทีเ่ คยเสื่อมไมเสื่อม
ขึ้นเรื่อยๆๆ จนกระทั่งแนใจวามันขึ้นเรื่อยๆ ไมเสื่อม ถึงได ออ จิตของเราที่มันเสื่อมนี้
เสื่อมเพราะขาดคําบริกรรม ขาดสติไมติดแนบกันตลอดไป นั่น มันขาดวรรคขาดตอนจิต
เสื่อมไดตรงนี้เอง นั่น ก็จับได จากนั้นจิตก็กาวเรื่อยๆๆ เลย
นี่เราพูดตั้งแตฐานเบื้องตนที่จะตั้งจิตไดนี้ ตั้งจากคําบริกรรมดวยสตินะ จากนั้นก็
ขึ้นเรื่อยๆ เราไมพูดตอไปนะ เอาฐานเบื้องตนนี้กอน เพราะฉะนั้นผูใดเปนนักภาวนาที่
ตองการจะตั้งรากตั้งฐานใหจิต เปนสมาธิ เปนปญญา เปนวิชชาวิมุตติขนึ้ แลว ใหตั้งสติให
ดี สติดีเทาไร กิเลสจะมากขนาดไหนก็ตาม ออกไมได สติมีอํานาจมากกวานั้น ถาสติไม
เผลอกิเลสออกไมได สติบังคับไวกิเลสออกไมได กิเลสสงบตัวลงจิตก็ตงั้ รากตั้งฐานไดเลย

๙
จนกระทั่งกาวขึ้นๆ ทีนี้ไมเสื่อมๆ ทะลุเรื่อยๆ แหละ เรียกวาไมพูดแหละตอนนั้นเขาใจ
แลว ตอนเบื้องตนนี่เปนสําคัญมาก
นักภาวนาอยาทําแบบเลื่อนๆ ลอยๆ นะ ใหมีความจริงทุกอยาง ถาลงไดปกลงใน
ความจริงแลว ขาดสะบั้นไปเลย เอา ตั้งได ตัง้ จิตตั้งได ใหจําเอานะ ความเลิศเลอทั้งหลาย
ทานทั้งหลายอยาไปหาที่ไหน หลวงตาบัวยันไดเลยเชียว พระพุทธเจาทานเลิศจากที่ไหนไม
สงสัยเลย เพราะจับไดแลว พระพุทธเจาเจริญที่ไหน ตรัสรูที่ไหนก็ไมสงสัย เพราะเราได
กาวเดินอยางนั้นๆ มันเปนอันเดียวกันรูอยางเดียวกันเห็นอยางเดียวกัน จนกระทั่งโลกนี้
ขาดสะบั้นไปหมดหายสงสัย พูดแลวสาธุขึ้นทันทีเลย แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็
ไมทูลถามทาน นั่นเห็นไหมละ เวลามันกระจางชัดเจนแลว สันทิฏฐิโก ผูปฏิบัตินั้นแลจะ
เปนผูรูเองเห็นเองในผลแหงการปฏิบัติของตน
นี้คือพระพุทธเจาเปนผูประกาศเอง เปนคําเด็ดขาด ทีนี้เมื่อรูขึ้นมาแลวยังจะไปทูล
ถามพระพุทธเจาอยู คําวา สันทิฏฐิโก ก็ไมมีความหมาย ทีนี้เวลามันไปเจอตรงนั้นผางเขา
มาเสียทีเดียวเทานั้น แมพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาก็ไมทูลถาม เห็นไหมละ สันทิฏฐิ
โก เด็ดขาดแลว ยอมรับ เปนอยางนั้นนะ
นี่ละการปฏิบัติตนเอง แลวทีนี้สุดทายความเลิศเลอมาอยูกับหัวใจหมด โลกธาตุไม
มีความหมายอะไรเลย ครอบไปหมดเลย เรื่องความทุกขที่เกิดขึ้นมาจากการกอสรางความ
ทุกขดวยกิเลสตัณหาทั้งหลายฉุดลากไปนี้ ไมมีทุกขอะไรที่จะแนนหัวอกยิ่งกวาความทุกขมี
อยูภายในใจ โลกสงสารไมไดมีทุกข ดินฟาอากาศกวางแคบเขาไมมีความหมาย เขาไมมี
ทุกข เปนทุกขอยูท ี่หัวใจที่กิเลสสรางขึ้นมา พอฆากิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีทุกขที่ไหน
เลย และสุขมีอยูที่หัวใจดวงเดียว เลิศเลออยูที่หัวใจดวงเดียวนี้เทานั้น นั่นละพระพุทธเจา
เลิศเลออยูที่จุดนั้น จึงนําความเลิศเลอมาสอนโลก อยาปลอยใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายตอ
หนาตอตา เหยียบหัวพระพุทธเจาไปดวยกันก็ไมรูเพราะเราเผลอนะซิ เราประมาทนอนใจ
พระพุทธเจาสอนไมใหประมาทนอนก็เหยียบหัวพระพุทธเจาไป
นี่ละผูที่จะตัง้ ใจใหมีรากมีฐานจริงๆ เอาตามนี้เถอะ อยางไรตองไดวา งั้นสําหรับ
พระปฏิบัติเรานะ ไมเปนอยางอื่น เราไดดําเนินมาแลว ที่พูดมานี้พดู ดวยวิธีการดําเนิน
มาแลว ทดสอบมาหมดแลวตั้งไดๆ จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ มาจากสติเปนของสําคัญ ถาสติ
ไมยอมใหขาดวรรคขาดตอนกิเลสจะออกทํางานไมได มันจะมีมากขนาดไหนทํางานไมได
ถาสติมักจะเผลอบอยๆๆๆ มันเปนยังไงตัง้ ไมอยูๆ เพราะอะไร หาวิธีบํารุงสติอีก เชนพระ
ทานอดขาวทานอดนอนอยางนี้ ทานบํารุงสติ เวลาอดขาวเขาไป สติมนั ลมลุกคลุกคลาน
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ตั้งแลวลมๆ พอเราอดอาหารเขาไป อาหารนอยสติดีขึ้นๆๆ จับได นั่น เมื่อเปนเชนนั้น
ทานจึงมักอดอาหารบอยๆ พระภาวนานะ เพราะตั้งสติไดดๆ
ี การอดอาหาร หรืออดนอน
ผอนอาหารวิธีการใดก็ตาม ถาไดสติไดผลนะ ทานมักจะทําในทางนั้นวิธีนั้น
พระวัดปาบานตาดมักจะอดอาหารเสียมากตอมาก ก็เพราะทานไดอุบายวิธีการ
อยางนี้ เรานี่ละเปนหัวหนาที่พูดใหฟง แตเราบอกวาที่มาพูดใหหมูเพื่อนฟงนี้ก็บอกตรงๆ
เราบอกตรงๆ นี้ไมใชคําสั่ง นี้ไมใชคําสอน แตเปนคําบอกเลาจากวิธีการตางๆ ที่เราเคย
ปฏิบัติตัวมา วิธีไหนไดผลดีไมไดผลดี เราสังเกตตัวเองในวิธีนั้นๆ เรามักจะมาไดในการ
อดอาหาร เวลาอดอาหารแลวสติก็ดีๆ ปญญาก็คลองตัว จึงเรงบํารุงจิตใจดวยวิธีการอด
อาหารบอยๆ ตลอดมา
สําหรับเราไดผลประโยชนจากการอดอาหารมากกวาวิธีอื่น นี้เปนแตเพียงคําบอก
เลาเราบอก ไมใชคําสั่งใหทําอยางนั้น ไมใชคําสอน สอนใหทําอยางนั้น แตเปนคําบอกเลา
จากวิธีการที่ตนปฏิบัติมา แลวแตทานผูใดจะยึดเอาไปพินิจพิจารณาปฏิบัติ ไมบีบไมบังคับ
เพราะไมใชคําสั่งคําสอน วาอยางนั้นนะ สวนมากก็มีแตอยางนั้นละพระเรา วันนี้ก็ขาดไป
ตั้ง ๒๐ กวาองค
นี่ละวิธีการมันมักจะมาถูกเรื่องอดอาหารมากกวาอยางอื่น เพราะการอดอาหาร
อาหารนี่เปนสําคัญเปนเครื่องสงเสริมรางกาย รางกายมีกําลังกิเลสตัณหาก็มีขึ้นมา ราคะ
ตัณหาก็ขึ้นตรงนั้น ตัดอันนี้ลงไปราคะตัณหาออนลงไมกวนใจ พิจารณาไดสะดวกสบาย
เพราะฉะนั้นทานจึงมักจะทําวิธีนี้ จนกระทั่งราคะตัณหาไมกวนใจๆ จากวิธีนี้ทานก็ซัดแตวิธี
นี้เรื่อย นั่น ใหพากันจําเอานะ เอาจนกระทั่งมันขาดสะบั้นไปเลย ไมมีราคะตัณหาตัวไหนที่
จะมาผานหนาผานตามันก็รูเองในหัวใจ เมื่อมันตายอยางสนิทแลวจะเอาอะไรมาผาน เมื่อ
มันยังอยูมันก็ผานเขาใจไหม ฆาแมมันแลวลูกมันยังอยู มันก็ยั้วเยี้ยๆ เหมือนไก ฆา
แมตายลูกไกก็ดิ้นเพนพานๆ ทีนี้ฆากิเลสตายแลวจะเอาอะไรมาดิ้นวะ พูดเทานั้นละวันนี้
วันนี้ก็พูดยอๆ หากเอาหลักธรรมสําคัญๆ มาสอนนะวันนี้จําใหดี เปนคําที่เรา
ยืนยันจากเรา เราปฏิบัติไดผลมาแลวถึงสอนอยางนี้
ใหไหลซึมมาเรื่อยนะทองคํา ใหไหลซึมมาเรื่อยนะ อยาขาดนะ ฤดูนี้เปนฤดูทองคํา
ไหลซึม ไมใชเปนฤดูขาดสะบั้นนะ ใหทองคําไหลซึมๆ เพือ่ คลังหลวงของเราจะไดหนุน
ขึ้นๆ จากการชวยชาติคราวนี้ซึ่งเปนคราวที่ยิ่งใหญมากในชีวิตของชาติไทยเราคือคราวนี้
เพราะฉะนั้นทองคําจึงควรมีหนุนกันไป เอาใหพร
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

