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จิตเสื่อมเพราะขาดสติ
หลักพุทธศาสนานี้สติเปนพื้นฐานทีเดียว ออกกระจายไปหมดทั้งหนาที่การงานการ
ประพฤติตัว ตองมีสติตดิ ตามๆ สวยงามไปหมด ผลไดไมคอยผิดพลาด ไมบกพรอง สติ
เปนสําคัญ เราไมลืมนะที่ไดนํามาสอนบรรดาพี่นองลูกหลานอยูเวลานี้ คือถอดออกจาก
หัวใจที่ลงจากเวทีมา แหม จิตเจริญแลวเสื่อมๆ คือฝงใจดวยนะสดๆ รอนๆ ไมมีคําวาจืด
ชืด เจริญแลวเสื่อมๆ ปหนึ่งกับหาเดือน เราไมลืมเลย โอย ทุกขแสนสาหัส ถาเทียบแลวก็
เหมือนกับวา คนที่มีเงินเปนลานๆ แตไปถูกลมจมลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง แมเงินจะมีอยู
ในบานเปนแสนๆ ก็ตามไมมีความหมาย มันจะไปอยูท ี่เงินสูญหายไปเปนลานๆ นั้นหมด
หัวใจ สรางฟนสรางไฟเขามาเผาตัวเอง เงินเหลือเปนแสนๆ ไมมีความหมาย นี่ไดคิดถึง
ขนาดนั้นเปนขอเปรียบเทียบ
พวกตาสีตาสาเขาอยูตามทองไรทองนาเขา ไมไดมีเงินมีทองเปนพันเปนหมื่นอะไร
เขาอยูสบาย เรามีเงินเปนลานๆ แลวไปถูกลมจมลงไปดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง แมจะมีเงินอยู
ในบานเปนแสนๆ ก็ตามไมไดมีความหมาย สูตาสีตาสาเขามีเงินสิบบาทรอยบาทอยูใน
บานไมไดนะ เขาไมทุกข เรานี้ทุกขแสนสาหัสเลย จึงไมลืม นี่ละที่เด็ดอันนี้ เราก็เลยยอนไป
หาในคัมภีร พระโคธิกะฌานทานเสื่อม ๖ หน เจริญแลวเสื่อมๆ นี่ละทีท่ านทุกขมาก เรา
เอาเขามาหาเราไดทันที เจริญแลวเสื่อมๆ ดูวาหนที่หกทานทนไมไหม ทานเอามีดเฉือนคอ
เจาของเลย แตทานมีนิสัยนะ เอามีดเฉือนคอเลือดกระฉูดออกมามองเห็น พิจารณาอยูนั้น
บรรลุธรรมปงเดี๋ยวนั้นเลย
นี่เรื่องพระโคธิกะก็พิสดารอยู ทานบอกไวในตําราวา พญามารมาคุยเขี่ยขุดคนหา
จิตวิญญาณของพระโคธิกะ ตายแลวไปไหน แผรัศมีออกจนกระทั่งมืดฟามัวดินไปหมด
รัศมีของพญามารที่คุยเขี่ยหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะวาตายแลวไปไหน พระพุทธเจาก็
รับสั่งแบบวาตวาดลงมาเลย เออ พญามาร ถาเปนภาษาหลวงตาบัวแลวก็จะซ้ําเขาอีกที
หนึ่ง แตพระองคพูดโดยสุภาพหรือพระองคจะเนนหนักยิ่งกวาเราก็ได แตตําราทานบอก
มาเปนกลางๆ เพื่อใหสุภาพ พญามาร เธอจะไปคนหาอะไรจิตวิญญาณของพระโคธิกะลูก
เราตถาคต เธอนิพพานไปแลว ถาเปนเราจะวา เธอจะมายกโคตรยกแซเธอมาคุยเขี่ยหาก็
มา หรือเธอมีกี่โคตรกี่แซใหมาคุยเขี่ยหาจิตวิญญาณของพระโคธิกะ ไมมหี วัง ถาเปนหลวง
ตาบัวพูด คือคําพูดเหลานี้พูดเพื่อใหเนนหนัก ยกทัพมาเทาไรมาคนก็ไมเห็น อยาวาแต
พญามารเทานั้น เสนามารอะไรๆ มาทั้งหมดก็ไมเจอ
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เรายนเขามาถึงเรื่องความเสียใจของทาน ทานทนไมไหวฌานเสื่อม ฌานก็คือสมาธิ
ฌาน แปลวา การเพง สมาธิมีจุดที่สงบเย็น จิตมันจออยูนั้นเรียกวาสมาธิ เรียกวาฌาน ใน
ศัพทนี้ไดทั้งนั้น ทีนี้ก็มาเขากับเราเรียกวารอยเปอรเซ็นตเลย เขากันได ที่จิตเจริญแลว
เสื่อมๆ จิตเราเจริญก็เคยเลาใหฟงแลว เราไมรูจักรักษา เพราะไมเคยรูไมเคยเปน นึกวา
มันจะไมเสื่อมอยางนั้นเราก็เลยรามือบางมาทํากลดหลังหนึ่ง นั่นแหละตัวเหตุ จิตมันก็ไป
จออยูทกี่ ลดไมไดมาจออยูที่นี่ ทีนี้จิตขาดการอารักขามันก็เสื่อม
พอเขาสมาธิไดบางไมไดบางเทานั้น ไมไดมากอะไรนะ พอเขาไดบางไมไดบา ง
เทานั้นก็รีบรอยกลดทันทีๆ โอย ไมไดจิตเราเสื่อมแลว โดดผึงออกเลยซัดกันใหญ สูมัน
ไมได นี่ละเรื่องจิตเสื่อม มันก็เสื่อมเลยที่นี่ โถ เสียใจเสียจน... อะไรๆ ไมมีความหมายใน
โลกนี้ เสียดายจิตอันนั้นที่ปรากฏวามันเลิศเลอ ที่เสื่อมไปนัน้ นะ ก็สมาธิเรานั้นแหละ แต
สมาธิขั้นนี้มันแนนปงเราจึงตายใจนึกวาจะไมเสื่อม เวลามันเสื่อมเพียงยิบแย็บๆ เทานั้น
เราก็รีบออกเลย มันลงหมดเลยไมมีเหลือ นี่ละที่วาเรามีเงินเปนลานๆ ไปถูกลมจมลงดวย
เหตุใดเหตุหนึ่ง แมจะมีเงินอยูในบานในเรือนเปนแสนๆ ก็ไมมีความหมาย ความทุกขไป
รวมอยูกับจํานวนเงินเปนลานๆ นั้นที่สูญหายไปนั้นหมดเลย นี่ละกองทุกขเกิดขึ้นมา สูเขา
มีเงินสิบบาทยี่สิบบาทไมได เขาไมไดทุกขเหมือนเรา เราทุกขมากที่สุด
แตความเพียรมันไมถอยเทานั้นแหละ ถาความเพียรถอยตายเลยนะ ความเพียรไม
ถอย เสื่อมลงไป เอา เอาอีกซัดอีก ได ๑๔-๑๕ วันหมุนกันเต็มเหนี่ยวๆ ไปถึงขั้นนั้นแลวที
นี้มันไมเหมือนเกาซี พอเขาเฉียดๆ ชานเมืองไมใชตัวเมืองคือสมาธิ สมาธิคือตัวเมือง เขา
ไปชานเมือง อยูไดสองคืนเทานั้นเสื่อม เสื่อมลงแบบกลิ้งครกลงจากภูเขาละ ผึงเลยเทียว
ไมฟงเสียงใครทั้งนั้น ผึงลงเลย แหม แบกความเสียอกเสียใจ ความทุกขความทรมานใจ นี่
ก็พยายามไสเขาอีกอยางนั้นมา เจริญแลวเสื่อมเราอยาวาเลยหาหนหกหน มันปหนึ่งกับหา
เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกาจนกระทั่งเดือนเมษาปตอไป ปหนึ่งกับหาเดือนที่ไสครกขึ้น
ภูเขาแลวมาทับหัวเจาของลงไป ไสครกขึ้นภูเขาเวลาลงมาทับหัวเราลงไป นี่เปนทุกขแสน
สาหัสเราไมลืม สดๆ รอนๆ จนกระทั่งทุกวันนี้
ทีนี้พอมันเปนอยางนั้นแลวก็มาพิจารณา คือเรากําหนดจิตโดยเฉพาะ สติอยูกับ
จิตๆ มันเผลอไปไดนะ มันมีเผลอไปได ความเผลอไปนั้นกิเลสเผาแลวๆ เสื่อมไดเลย มัน
จะเปนเพราะเราไมไดใชคําบริกรรมหรือยังไงนา ใชความใครครวญดู จิตของเราถึงได
เสื่อมได มีทางเสื่อมไดอยางนี้ละมั้ง เอา แตนี้ตอไป มีทางเดียวเทานี้ละ คือทางคําบริกรรม
กับสติ เอาตรงนี้ละ อยางอื่นเราพิจารณาหาไมเห็น เราก็ตั้งใจอยูเต็มเหนี่ยว ๑๔-๑๕ วัน
เจริญขึ้นแลวลง อยูไดเพียงสองคืนหรือสามคืนลง เอาจุดนี้ละ แตตองเรียนใหทราบนิสัย
ของหลวงตานี้พูดจริงๆ มันจริงมากนะ วาอะไรขาดสะบั้นไปเลย นี่ลงวินิจฉัยใครครวญดู
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พอลงตัวแลววาเอาจุดที่วาคําบริกรรมติดกับจิต แลวสติครอบอยูในจิตนี้เลย ไมใหมัน
เผลอเลยที่นี่ เอา มันจะเสื่อมไปทางไหน ความเสื่อมความเจริญเราไมเอามาเปนอารมณ
เราจะจับอยูกับคําวาพุทโธกับสติติดกับหัวใจนี้เทานั้น มันจะเสื่อมไปไหนใหเสื่อม มันเจริญ
ก็ใหเจริญไป เราอยากใหมันเจริญพอแลว ไมอยากใหเสื่อมก็พอแลว มันไมไดฟงเสียงเรา
ทีนี้เราไมยุงไมเปนอารมณ แลวไมเปนจริงๆ นะ มันจะเสื่อมจะอะไรเราไมสนใจ เอากับพุท
โธติดแนบเลย
ทีนี้มันเปนเหมือนระฆัง เหมือนนักมวยเขาจะตอยกัน พอระฆังเปงเทานั้นก็ซัดกัน
เลยนักมวย อันนี้ก็พอลงใจแลวเอาละนะ นั่นละเรียกวาระฆังดังเปง สติจับปุบกับคํา
บริกรรม ตั้งแตนี้เผลอไปไมไดเลย แลวไมเผลอจริงๆ นะ ตั้งแตกําหนดปบนั้นแลวไมมี
เผลอเลย ทั้งวันเผลอไปไมได นี่ละทุกขมากที่สุด คือควบคุมจิตที่กิเลสตัวสังขารมัน
ผลักดันออกมาอยากคิดอยากปรุง มันดันเขามาๆ เหมือนหัวอกจะแตกนะ นี่เราถึงไดเห็น
อํานาจของกิเลสมันมาทางสังขารความคิดปรุง อวิชชาดันออกมาๆ มันดันขึ้นมา
ทางนี้พุทโธคําบริกรรมปดชองมันไว ไมใหมันออก สติติดแนบอยูนั้น มันก็ โหย
เหมือนอกจะแตกนะ มันดันมันจะออก ไมยอมใหออก ซัดกันทั้งวันตลอดหลับ ไมมคี ําวา
เผลอเลย นูนฟงซิมันเอากันขนาดไหน หนักขนาดไหน จึงวาไมมีคําวาเผลอเลย เผลอไมได
วางั้นเลย ระฆังดังเปงตอยละ หมดทั้งวันเอาเต็มเหนี่ยววันนี้ พอวันที่สองมา ตื่นนอนปบ
จับปุบเลยนะ ทีนี้เผลอไปไมไดอกี เหมือนกัน ซัดลงไปถึงประมาณสักสามวัน ความผลักดัน
มากๆ นี่คอยออนลงๆ สติกับคําบริกรรมนี้ไมมีคําวาเผลอเลย ติดกันตลอด นี่ฟง ซิ เผลอ
ไมได
บิณฑบาตเขาจะเอาอะไรใสไมสนใจ คําวาพุทโธกับสติติดแนบกันนี้ติดตลอด ไป
บิณฑบาตเขาเอาอะไรใสบาตรไมสนใจ ไมใหเผลอเลย ฉันอยูก็เผลอไมได ทําอะไรเผลอ
ไมได ประมาณสักสามวันลวงไปแลวคอยเบาลงๆ ทีนี้ก็เนนหนักเขาไปทางสติ จนกระทั่ง
มันพอรามือมันจึงจะมีเผลอไดละ ในระยะที่ชุลมุนกันอยูนี้เผลอไมไดเปนอันขาด ซัดกัน ที
นี้จิตก็คอยสงบเขาไปๆ เห็นความสงบละที่นี่ สังขารที่มันปรุง สังขารกิเลสที่มันปรุงนั้นเบา
ลงๆ จิตก็ละเอียดเขาไปๆ ซัดเขาไปจนกระทั่งถึงคําที่เราบริกรรมติดกันอยูมาหลายวันๆ ที
นี้พอมันไดจงั หวะแลวมันละเอียดมันก็ลงซิ มันรวม
ละเอียดเขาไปๆ ปบจนกระทั่งคําบริกรรมคิดไมออกเลย หมดคําบริกรรม พุทโธๆ
นี่ติดมากี่วัน พอจิตมันเขาขั้นละเอียดแลวทีนี้คําวาพุทโธนี้ จิตละเอียดแลวไมปรุงนะ
ปรุงอะไรก็ไมออก ไมมี เกิดความสงสัย ทั้งๆ ทีส่ งสัยก็ไมยอมใหเผลอ ฟงซินะ เอ ทําไม
จิตของเราก็บริกรรมมาจนกระทั่งขนาดนี้ แลวพอถึงนี่แลวมันถึงบริกรรมไมไดนะ เอา
บริกรรมไมไดก็ความที่สงางามอยูภายในจิตละเอียดลออนั้นมีอยู เอาสติจับตรงนี้แทนคํา
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บริกรรม ก็จับไวนั้นอีก ไมใหเผลออีกเหมือนกัน จนกระทั่งมันไดจังหวะแลวก็เหมือนคน
ตื่นนอน พอตื่นนอนแลวจิตคลี่คลายออกมาแลวเอาพุทโธติดเขาไปอีก
นี่เลาความละเอียดใหทานทั้งหลายฟง วิธีการที่เราดําเนินซึ่งตั้งตัวไดเพราะเหตุนี้
เอง ทีนี้พอมันคลี่คลายออกมาก็เอาพุทโธติดเขาไป ติดเขาไปเรื่อย คําวาเผลอไมใหมีเลย
ซัดกันนี่ทุกขที่สุดเลย เรื่องทุกขแสนทุกข แตมันไมไดสนใจความทุกข มันสนใจแตงานที่ทํา
ครั้นตอไปก็คอยเจริญขึ้นๆ พอเจริญขึ้น เอาเจริญก็เจริญ เสื่อมก็เสื่อม คําบริกรรมนี้
เปนอันวาคอขาดไปดวยกัน จากนั้นพอถึงขั้นทีม่ ันเจริญขึ้นไปไดสองคืนแลวเสื่อม เอา
เสื่อมไปเราไมเสียดายมัน มันเคยเสื่อมมาพอแลว สรางกองทุกขใหเรามากแลว เราไม
สนใจ เราจะจับพุทโธคําบริกรรมนี้ติดอยูอยางเดียวเทานั้น
พอถึงนั่นแลวมันไมเสื่อมแลวที่นี่ เสื่อมไมเสื่อมเราก็ไมอาลัยกับมันแลว เราปลอย
มันแลว มีแตคําบริกรรม ทีนี้จิตไปถึงขั้นที่ควรจะเสื่อมแลวไมเสื่อมนะ คอยเจริญขึ้นๆ ดู
เรื่อยๆๆ สตินี้ติดตลอดเลย จนกระทั่งมันกาวผานนั้นไปแลว พอเปนที่เบาใจลงไดแลวจึง
มาพิจารณายอนหลัง ออ ที่จิตของเราเผลอ ทําใหจิตเสื่อมลง อยูไดสองคืนสามคืนเสื่อมลง
เพราะการขาดสตินี่เอง สติอาจแย็บออกไปนั้น กิเลสเขามาเผาไดตอนนั้น ทีนี้กิเลสเผา
ไมได จิตไดรับการควบคุมรักษาก็เจริญขึ้นอยางนี้ ก็กาวขึ้นเรื่อยๆ ดวยสติที่วานี่นะ
กิเลสมันจะหนาแนนขนาดไหนขนาดอกจะแตก สูสติไมไดนะ สติบังคับไมใหออก
มันออกไมได มันออกไมไดกไ็ มออกทํางานกวานเอาฟนไฟมาเผาเรา มีแตจิตทํางานดวย
ธรรม สรางธรรม พุทโธนั่นละเรียกวางานของจิต สติธรรม พุทโธติดกันไปเรื่อยๆ จิตก็
เจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นก็กาวเขาสูนั่งหามรุงหามค่ําละ ไมถอยเลย พอจิตสงบลง
เย็นลง ตายใจได สบายใจไดแลว ทีนี้กาวเขาสูการนั่งหามรุงหามค่ําเลย เอาจนกระทั่งกน
แตก เอา เปนยังไงเปนกัน
นี่เรายังไดคิดอีกนะวา จิตของเราเมื่อเจริญแลวอยางนี้จะเสื่อมไปไมได นี่ละทําให
เราคิดถึงพระโคธิกะ ถาเสื่อมคราวนี้เราจะทนอยูในโลกนี้ไมได เราตองตาย จะตายแบบ
ไหนมันคงจะเหมือนพระโคธิกะ เพราะเราเชื่อนิสัยเราวาอะไรเปนอยางนั้นจริงๆ วาควร
ตายตายจริงๆ เอาถาเสื่อมแบบนี้เราตองตาย ถาเราไมตายจิตเราจะเสื่อมไมได มันก็
เหมือนกับวาโทษอุกฉกรรจ เขามัดคอมันแขงมัดขาไวหมด นี่สติความรอบคอบ ความ
อารักขาจิตใจ มัดไวตลอด จิตมันก็ไมเสื่อม ถาหากวาจิตเสื่อมคราวนี้เราจะตายแลวนะ
เปนพระโคธิกะแนนอน แตพระโคธิกะตายทานสําเร็จมรรคผลนิพพาน เราตายนี้จะลงนรก
หรือลงไหนไมทราบ
มันทนไมไหวแลวทุกขมาแสนสาหัส ไดปหนึ่งกับหาเดือน เราจะทนทุกขทรมานไป
อีกไดยังไง เพราะฉะนั้นเอาคําวาจิตเสื่อมไมไดเปนประกันเลย ซัดกันเลย นั่นละมันถึงได

๕
กาวขึ้นสูนั่งหามรุงหามค่ํา ไปถึงนูนจิตลงจาขนาดนั้น บอกวาไมเสื่อม สวนใหญมันก็ไมเชื่อ
เพราะเราเคยเข็ด ความเคยเข็ดนั่นละไมเชื่อ ซัดกันเรื่อยๆ ทานทั้งหลายจําเอานะการ
ภาวนา เราทําเปนแบบฉบับได เราเอาตัวเราเปนแบบฉบับเรา และเปนแบบฉบับของพี่
นองทั้งหลาย การสอนจึงไมผิด
สติเปนสําคัญมากทีเดียว เราตั้งตัวไดดวยสติ กิเลสมันจะหนาแนนถึงขนาดอกจะ
แตกมันดันอยากคิด สติครอบเอาไวไมยอมใหออก กิเลสก็ออกไมได กิเลสออกทํางาน
ไมได สติกท็ ํางานได คําบริกรรมก็ทํางานได สรางธรรมขึ้นในใจได สรางความสงบขึ้นได
ในขณะเดียวกัน ใหทานทั้งหลายจําใหดี เราไดเห็นโทษของมันเรื่องจิตของเราเสื่อม ปหนึ่ง
กับหาเดือน อยาพูดเลยวา ๖ หนเหมือนพระโคธิกะ เรามันมากกวานั้น ทนทุกขทรมาน อยู
ไหนหาความสบายไมไดเลย จิตเสื่อมนี้เปนทุกขมากที่สุด
เวลาธรรมดาเราไมไดจิตมีสมาธิอยางนั้นก็อยูเหมือนเราๆ ทานๆ อยูกัน ก็ไมเห็น
ทุกขอะไรมากนัก เปนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป แตพอไดจิตขั้นนี้ขึ้นมาแลวมันเสื่อมลง
ไปนี้ แหม ทุกขเอาเหลือประมาณ จึงไดเอากันอยางหนัก นี้จึงเนนหนักถึงเรื่องสตินะ
ขอใหสติดีเถอะกิเลสจะกําเริบไปไมได มันจะหนาแนนขนาดไหนสติตดิ แลวกิเลสจะออกมา
เพนพานไมได เราไดจับติดแลวทําแลว ถึงขนาดอกจะแตก คือสังขารมันอยากคิดอยาก
ปรุง อยากรูอยากเห็น เปนทางของกิเลสออกทํางานเพื่อกวานฟนไฟมาเผาเรา แตไมยอม
ใหออก ชองมันออกนั้นเอาพุทโธปด สติติดแนบเขาไปอีก มันเลยไมออก จึงเหมือนวาอก
จะแตก มันดันมันอยากออก ไมยอมใหออก แลวมันก็สงบของมันลงไปเอง ไมเห็นมันผาด
โผน เหยียบสติ ขามสติไปได
สติจึงสําคัญมาก กิเลสจะใหญโตขนาดไหนก็ใหญเถอะ ขอใหมีสติจับติดกิเลสฝน
ไมไดเลยเชียว จําใหดีคํานี้นะ เราไดทํามาแลว ฝนไมไดจริงๆ จนอกจะแตกมันยังสงบของ
มันลงไดดวยอํานาจสติไมปลอย ปดไวเลยไมใหมันออก วันนี้พูดเพียงเทานี้ใหเปนคติแกผู
ปฏิบัติทั้งหลาย พวกปฏิบัติในครัวใหเอาจริงเอาจังนะ อยาเหลาะแหละๆ โลเลโลกเลก
ไมไดนะ จิตใจนี้สรางฐานใหไดสาระ สรางสาระใหได สรางความเลวทรามมันสรางมา
พอแลวละ เอาใหดีซิเปนยังไง ธรรมพระพุทธเจาแขงกับกิเลสเปนยังไง แตกอนจิตนี้มัน
เปนคลังกิเลส ฟดลงไป ฆากิเลสฉิบหายหมดแลว เปนคลังของธรรมขึ้นมาตางกันยังไงบาง
จิตดวงนี้ ใหเห็นอยางนั้นซี มีเทานั้นละ มีอะไรอีกไหม
วันนี้สอนเปนแบบฉบับจริงๆ ใครอยาปลอยนะ ถาเปนอยางนี้แลวจะพออยูเย็น
เปนสุขและตั้งตัวได ถาผูที่ควรผานๆ ผานไดถงึ นิพพานเลย สติเปนสําคัญมาก วางไมได
เลยสติ ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงนิพพาน สตินี้จะปลอยไมไดเลย สําคัญขึ้นเปนลําดับ คิดดู
สติขั้นนี้แลว ตอไปสติหนาแนนขึ้นไปกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ ทํางานเอง เปนสติเอง
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ไมไดเผลอเลย เรียกวาสติปญญาอัตโนมัติ ไมมีคาํ วาเผลอ เปนเอง นี่ถึงขัน้ เปนเอง ไมตั้งก็
เปน สติก็จําเปนอยูอยางนี้ จากนี้กก็ าวเขาสูมหาสติมหาปญญา เมื่อกําลังของสติปญ
 ญา
อัตโนมัตินี้แกกลาแลว เชื่อมเขาไปถึงมหาสติมหาปญญา ทีนี้พูดไมไดเลย ซึมซาบไปหมด
เลยมหาสติมหาปญญา พูดไดแตเพียงวาซึมซาบ ไมมีคําวาสับยําเหมือนสติปญญา
อัตโนมัติ ยังมีสับมียํา พอถึงขั้นมหาสติมหาปญญาแลวซึมไปเลย กิเลสอยูที่ไหนขาดไปเลย
ถูกเผาแหลกๆ
ถึงขั้นนี้แลว จากนี้ปบก็พนเลย จิตพน ใหจําเอานะ เราตั้งสติตั้งแตขั้นลมลุก
คลุกคลาน จนกระทั่งถึงมหาสติมหาปญญา ซึมเลย กิเลสตัวใดผานไมไดเลย ถึงขั้นนั้นแลว
ผานไมได เรียกวามันเผาโดยอัตโนมัติ ไมใชเราตั้งหนาจะเผานะ เผาอัตโนมัตกิ ับเสาะ
แสวงหากิเลส นี่ก็เปนอัตโนมัติ เจอกิเลสก็ฟด กันเปนอัตโนมัติไปเลย ถึงขั้นธรรมเปน
อัตโนมัตินี้เปนอยางนี้ ใหทานทั้งหลายจําเอาไวนะ กิเลสเปนอัตโนมัติในหัวใจเราเปน
อยางไร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เปนเครื่องมือของกิเลสทั้งนัน้ เวลามันเปนอัตโนมัติ จะ
คิดจะปรุงจะรูจะเห็นสิ่งใดๆ กิเลสจะออกกอนๆ ทํางานหมด เปนอัตโนมัติของมัน แตเรา
ไมทราบวากิเลสสรางตัวของมันบนหัวใจโดยอัตโนมัติ
นี่เราก็ไมทราบแตกอน แตพอจิตขั้นนี้ขึ้นมาๆ มันแกกิเลสโดยอัตโนมัตละซิที่นี่ อยู
ที่ไหนแกแตกิเลส
ไมไดตั้งอกตั้งใจก็ตามมันหากหมุนของมันเพื่อฆากิเลสตลอดๆ
จนกระทั่งถึงขั้นซึมซาบของมหาสติมหาปญญา เปนเรื่องฆากิเลสโดยอัตโนมัตทิ ั้งนั้นๆ นี้
มันก็พูดกันได แตกอนกิเลสทํางานบนหัวใจเราเปนอัตโนมัติ ทีนี้ธรรมทํางานฆากิเลสบน
หัวใจเราเปนอัตโนมัติเหมือนกันมันก็รู คํานี้เราไมไดมาจากไหน ในคัมภีรทานก็ไมมี
คัมภีรเราก็เรียนมาแตไมเห็นนะ แตก็มาเห็นมาเจอเอาที่หัวใจของเรา
ตั้งแตขั้นลมลุกคลุกคลานที่วาตั้งสติ ระฆังเปงตัง้ นั่นละ จําใหดีนะ จนกระทั่งถึงขั้น
มหาสติมหาปญญา เราคนเดียวเปนผูดําเนิน เราคนเดียวเปนผูรูผูเห็น ฆากิเลสก็เปนเรา
คนเดียว ตั้งแตขั้นกิเลสมันผาดโผนโจนทะยาน สติปญญานี้ลมลุกคลุกคลานก็รูในตัวเอง
พอจากนั้นไปก็คอยราบรื่นๆ สติปญญาราบรื่นแลวกิเลสหมอบลงๆ เอาจนกระทั่งคนหา
กิเลสไมเจอ มีแตเรื่องอัตโนมัติของสติปญญา เพราะฉะนั้นสติจึงสําคัญมาก ปญญานี้จะ
ออกเปนบางกาลบางเวลา พอถึงขั้นเขาไปหามหาสติมหาปญญาแลวนั้น เปนอัตโนมัติ
กลมกลืนเปนอันเดียวกัน ทั้งสติทั้งปญญากลมกลืนเปนอันเดียวกันเลย
ใหเปนอยูในหัวใจ ไมตองไปเรียนที่ไหนก็รูเองๆ นี่ภาคปฏิบัติเปนภาคที่จริงจังมาก
รูจริงๆ เห็นจริงๆ ละกิเลสไดจริงๆ ทานจึงสอนวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติคือแบบ
แปลนแผนผัง ตํารับตําราแสดงเรื่องบาป บุญ มรรคผลนิพพานไว เรานําเอาตํารามาปฏิบัติ
ทีนี้ก็ปรากฏเปนผลขึ้นมา เหมือนเราเอาแปลนมาปลูกบานสรางเรือน จะเอาขนาดไหนๆ

๗
สรางตามแปลนมันก็สําเร็จเปนบานเรือนขึ้นมา อันนี้จิตของเราสรางตัวเองดวยภาคปฏิบัติ
ก็ปรากฏผลขึ้นมา ปฏิเวธๆ แปลวาเห็นผลขึ้นมาเปนลําดับ อยางเขาสรางบานสรางเรือน ก็
เห็นมาตั้งแตเขาขุดดินเทเสาเทคาน ก็เห็นเปนผลมา เออ วันนี้ไดแคนี้ วันนั้นไดแคนั้น
เห็นผล นี่เรียกวาปฏิเวธ ความรูผลของงานของตัวเอง
ออกภาคปฏิบัติแลว ปฏิเวธก็ติดกันไป นั่นละขึ้นแลวมรรคผลนิพพาน ปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ธรรมทั้งสามประเภทนี้แยกกันไมออก ถาแยกธรรมทั้งสามนี้ออกแลว
ศาสนาไมเต็มบาทเต็มเต็งนะ มีแตปริยัติเรียนจํามาเฉยๆ ใครก็เรียนไดจําได เด็กก็เรียนได
ผูใหญเรียนได ผูหญิงผูชายเรียนไดจําไดดวยกัน สําคัญที่ภาคปฏิบัติ ถาไมนําไปปฏิบัติก็จํา
ไดเฉยๆ เหมือนแปลนบานของเรา เอามาไวเต็มหองมันก็เปนแปลนอยูเต็มหอง ไมเปนตึก
รามบานชองให พอลากเอาแปลนนั้นออกมาสราง จะเอาขนาดไหน ก็ปรากฏเปนบานเปน
เรือนขึ้นมาตามแปลนนั้น
นี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติ พอปฏิบัติแลวผลก็จะเกิดขึ้นเปนลําดับๆ ผลที่เกิดขึ้นจาก
ภาคปฏิบัตินี้แมนยํามาก แมแตภาคปริยัติที่เราเรียนมาทีแรก เรายังสงสัยสนเทห ทั้งๆ ที่
ธรรมที่ทานสอนไวบริสุทธิ์หมดจด แตกิเลสเราเต็มหัวใจ ไปเรียนธรรมที่บริสุทธิ์มันก็มัว
หมองในตัวของเรา เกิดความสงสัยในตัวของเราจนไดนั่นแหละ เวลามาปฏิบัติแลวผล
เกิดขึ้นในใจของเรา ทีนี้หายสงสัยๆ เรื่อยๆ ไปเลย ตั้งแตธรรมขั้นพื้นๆ ฟาด สาธุ ไมได
ประมาทอะไรละ ถึงมรรคผลนิพพาน ไมถามใครเลย แมองคศาสดาก็ไมทูลถามทานเพราะ
เปนอันเดียวกัน นี่ละภาคปฏิบัติ นั่นละปฏิเวธสมบูรณแบบ ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็
เปนปฏิเวธเต็มตัว สนฺทิฏฐิโก เต็มภูมิ ประจักษในหัวใจตนไมตองถามใคร แมองคศาสดา
ก็ไมทูลถามทาน จะถามอะไร ทานบอก สนฺทิฏฐิโก ทานมอบใหแลวนี่ ใหปฏิบัติ ใหรูเอง
นะ จําเปนอะไรจะตองมาถามเราตถาคต ความหมายวางั้น พากันจํา
เราสงสารโลกมันสกปรกมาก สกปรกเฉยๆ ธรรมดาไมไดสรางฟนสรางไฟ ไอ
สกปรกในหัวใจนี้สรางทุกขใหตลอดนะ สกปรกทางรางกงรางกายอาบน้ําชําระเสียก็ไมเปน
ทุกขอะไร แตสกปรกในหัวใจนี้เปนฟนเปนไฟในนั้นเสร็จนะ สกปรกมากเทาไรยิ่งทุกข
มากๆ นี่ละเปนสิ่งที่นาคิดมาก เอาธรรมเขาไปจับถึงจะรู สกปรกขนาดไหนก็ตามสําหรับ
คนตาบอดหูหนวกใจบอดมันไมรูตัวเอง ดิ้นอยูเ หมือนไสเดือนบุงกือ หาทางออกไมได
ตองเอาธรรมเขาไปจับแลวหาทางออกได จําเอานะ เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

