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มีแตธรรมะลวนๆ สบายใจ
กอนจังหัน
ไมวาพระไมวาฆราวาส อยูสถานที่ใดที่มีงานเกี่ยวของกัน ความพรอมเพรียง
สามัคคีเปนสําคัญมากนะ อยางในวัดนี้งานของพระคืออะไรบาง พระตองรูจัก และอะไรที่
เปนสวนรวมใหรูจักความสามัคคีกัน ที่เราไดมาดูบอยๆ เพราะอะไร เพราะพระสับเปลี่ยน
กันมาเรื่อยๆ ไมใชพระพวกเกาที่พอเขาอกเขาใจแลว บางรายไมเขาใจมาก็มาขวางหมู
ขวางเพื่อนอยูนั่นละ เพราะฉะนั้นจึงไดมาดูอยูเรื่อยๆ ตอนเชา ตอนเย็น ดูความเรียบรอย
ของพระนั่นแหละไมใชดอู ะไร ใหพากันตั้งใจภาวนา อันนี้เนนหนักๆ ตลอดนะ
ขอใหเอาสติจอลงจิตตัวเองสักหนอยเถอะนะ เฉพาะอยางยิ่งพระปฏิบัติของเรา จิต
นี้เปนเหมือนผูตองหา กิเลสควบคุมตลอดเวลา ธรรมมีสติธรรม ปญญาธรรม เปนตน ไม
คอยเขาถึง ตองเอาสติปญญาเขาถึงจิตๆ ตีความดีดความดิ้นของจิตที่อยากคิดเรื่องนั้น
เรื่องนี้ออกโดยลําดับลําดา จึงชื่อวาผูประกอบความเพียร การประกอบความเพียรตองมี
การตอสู เหมือนนักมวยเขาตอยกันบนเวที ไมมีใครกลัวใคร นักมวยเขาไมไดกลัวกัน ขึ้น
เวทีแลวใครก็มีแตจะเอาชนะๆ นักมวยไมกลัวกัน นอกจากนั้นกลัวกันๆ แตนักมวยนี้ไม
กลัว มีแตจะเอาชนะๆ
ระหวางกิเลสกับธรรมซึ่งอยูบนเวทีคือหัวใจเรานี่สําคัญมากนะ
หัวใจเราเปน
ผูตองหา กิเลสฉุดลากไป สติปญญาที่เปนฝายธรรมฉุดลากกลับมาๆ กลับมาจนไดอยูใน
เงื้อมมือ กิเลสเขามาแทรกไมไดๆ ที่มีอยูแลวตกไปๆ ที่ใหมเกิดไมได เรียกวาผูประกอบ
ความพากเพียร ขอใหมสี ติติดแนบอยูกับใจเถอะนะ ไมวาฆราวาสไมวาพระ เฉพาะอยางยิ่ง
พระเรานี้จะเปนผูทรงมรรคทรงผลโดยไมตองสงสัย สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวๆ มัน
ไมชอบแตผปู ฏิบัติตามนั่นซิ มันไมปฏิบัติตามทาน ปฏิบัติตามกิเลสเสีย ผลที่ไดจึงมีแต
ความเดือดรอน ผิดหวังๆ เรื่อยๆ ไป ใหพากันตั้งอกตั้งใจนะ
ธรรมพระพุทธเจานี่เลิศเลอสุดยอดแลว สดๆ รอนๆ ตลอดเวลา ขอใหนํามา
ปฏิบัติกับตัวเองซึ่งมีขาศึกอยูภายในตัวเองนั้นแหละ ขาศึกทานเรียกวากิเลสนั่นแหละ ทุก
สิ่งทุกอยางทีม่ ันเลวรายทั้งหลายเปนกิเลสอยูภายในใจ
ใหฉุดใหลากกันอยูตลอดเวลา
หนักเทาไรยิ่งดีๆ การตอสูกับความชั่ว ถาปลอยเลยตามเลยจมทั้งนั้น ไมมีใครดีไดละ จม
ทั้งนั้นๆ ถาหนักก็เอา เบาก็สู เหตุผลที่ควรจะหนักๆ ควรจะเบาๆ อันเบามันเร็วของมัน
เอง ปุบปบรวดเร็วมาก สวนที่จะหนักมักจะอืดอาดๆ มันไมอยากทํา เอาใหดีนะผูปฏิบัติ
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ธรรมพระพุทธเจาประกาศอยูที่หัวใจเราไมอยูที่ไหน เอาสติปญญาจับเขาไปๆ เรา
จะเห็นเหตุการณตางๆ ของกิเลสที่มันสรางตัวของมันอยูตลอดเวลาภายในใจของเรานั้น
แหละถามีสติ ถาไมมีสติ ตายจมไปๆ กี่กัปกีก่ ัลปก็คนๆ เกานั่นแหละตายจมไป เพราะ
อํานาจกิเลสไสลงๆ ทางต่ําใหไดรับแตความทุกขความเดือดรอน นี่คือกิเลส ฝายธรรมฉุด
ลากขึ้นมา เอา ทุกขๆ ทุกขเพือ่ สุขไมเปนไร ไมใชทุกขเพือ่ มหันตทุกขเหมือนกิเลสฉุดลาก
ไป สมัครใจชอบใจไปตามกิเลส ดีดดิ้นไปตามกิเลส สุขก็สุขเพื่อทุกข ถาวาเปนทุกขก็ทุกข
เพื่อมหันตทุกขไป เรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น เรื่องของธรรมมีดีขึ้น ฟนขึ้นๆ ตลอดเวลา
ขอใหทุกๆ ทานตั้งใจปฏิบัตินะ
ผมอยากใหเห็นธรรมะภายในจิตใจของผูปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา จะ
ไดเห็นชัดๆ ขึ้นภายในใจ ทาทายขึ้นกับใจของเรา ขอใหมีสติมีปญญาประกอบกันกับเรื่อง
ความพากความเพียรหนุนเขามาๆ ที่หัวใจนี้เถอะ เราจะไดเห็นธรรมะพระพุทธเจาครึหรือ
ลาสมัย เดี๋ยวนี้มีแตกิเลสมันทันสมัย ล้ํายุคล้ําสมัยคือกิเลสล้ํายุคล้ําสมัย นี่ละสัตวโลกถึงได
เดือดรอน ใหธรรมเขามาสับกันเขาดูซิ จะรูเรื่องคุณคาของกิเลสกับธรรมทันทีๆ เลย ตาง
คนตางปฏิบัติ อยาอยูเรๆ รอนๆ นะใชไมได ธรรมะก็มีอยูในเมืองไทยของเรา พุทธ
ศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแลว
ขอใหนําเขามาประกาศกันบนเวทีคือหัวใจของเราดวยความ
พากเพียรเถอะ เราจะไดเห็นธรรมพระพุทธเจา วาพระพุทธเจาหรือสาวกทั้งหลายทานตรัส
รูทานบรรลุธรรมตลอดมา ทานบรรลุที่ตรงไหน
วิริเยนทุกฺขมจฺเจติ นี่จุดสําคัญ ผูมีความพากเพียรแลว จะหลุดพนจากทุกขไปโดย
ลําดับๆ ถาไมมีความพากเพียรจม ใหจําทุกองคๆ นะ วันหนึ่งองคหนึ่งมาๆ เปลี่ยนหนา
มาเรื่อย ตองคอยดูแลแนะนําตักเตือนสั่งสอนอยูเรื่อยๆ ความพรอมเพรียงสามัคคีกันนี้
เปนเบอรหนึ่ง เรามาดูก็สวยงามอยูตลอดเรื่องความพรอมเพรียงสามัคคี นับวาสวยงาม นี่
เปนงานสวนรวม งานที่สวยงามคือความพรอมเพรียงสามัคคี งานสวนตัวมีสติติดแนบๆ
ตลอดเวลา ไมตื่นกับอะไรทั้งนั้นโลกอันนี้ มันอยูในใจของเราพอแลว เอาละที่นี่จะใหพร
หลังจังหัน
กอนจังหันเราไดพูดถึงเรื่องความเพียร
ความเพียรที่จะตักตวงเอามรรคเอาผล
จริงๆ สดๆ รอนๆ เหมือนพระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู ขอใหตงั้ สติใหดีเถอะ ตัว
ประกันอยูตรงนี้ กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนก็ตาม ถาสติติดตอสืบเนื่องกันแลวมันจะขึ้น
ไมได เราไมไดลืมนะทําอะไร มันจริงจังดวยนี่ ทําอะไรเปนอันนั้นจริงๆ นี่ก็ฝงจิต มันยังไง
เจริญแลวเสื่อมๆ ตัง้ สติจออยูกับจิตมันเผลอไดนะ เวลาเผลอปบกิเลสเขาตรงนั้น นั่นละ
มันสั่งสม ทีจ่ ิตเจริญแลวเสื่อมๆ มันทุกขจะเปนจะตาย โอย เหมือนตกนรกทั้งเปน จิต
เสื่อมเราไมลืมนะ แหมทุกขมากจริงๆ คือเราไดมาแลวไมรูจักวิธีรักษา เหมือนวาตายใจ
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นอนใจก็ถูก เพราะไมรูจักวิธีรักษา จิตมันเจริญขึ้นๆ ดวยความเพียรจนแนนปงเลยนะ
แลวตายใจก็ได ทีนี้ความเพียรมันไมสืบตอกันโดยลําดับลําดามันก็เสื่อมได อูย ไมลืมนะ
ชีวิตของเรา ชีวิตของพระในการประกอบความพากเพียร คือจิตเจริญแลวเสื่อม กับพระ
โคธิกะสดๆ รอนๆ เขากันไดเลยกับเรา
พระโคธิกะทานฌานเสื่อม ก็คือจิตเสือ่ ม สมาธิเสื่อมนั้นแหละ หกหน หนที่เจ็ดทาน
ฆาตัวตายเลย เอามีดมาเฉือนคอ คือจะทนอยูไดยังไง ความหมายก็วางั้น คือมันทุกขแสน
สาหัส เจริญแลวเสื่อมๆ ทานเสียใจมาก ตายเสียดีกวาจะทนอยูไปทําไม ความหมายวางั้น
เอามีดเชือดคอตัวเอง เลือดทะลักออกมา มองเห็นเลือด ทานมีอุปนิสัยนะ พิจารณาบรรลุ
อรหัตบุคคลขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยไมตายเปลาๆ พระโคธิกะไมตายเปลาๆ ถาเปนหลวงตาบัวนี้
ตายเปลาแนนอน มันจะเปนแบบเดียวกัน มันทุกขขนาดนั้นแหละจิตเจริญแลวเสื่อม นี้เรา
ยกขอเปรียบเทียบใหพี่นองทัง้ หลายทราบเสียวา มันทุกขมากเพราะเหตุไร จิตเจริญแลว
เสื่อม
ยกตัวอยางเชน เขาอุตสาหขวนขวายหาเงินหาทองมาไดทันวันทันคืนมาจนเปน
เศรษฐีขึ้นมาวางั้นเถอะ เงินเปนจํานวนลานๆ ไดมาๆ ทีนี้เงินเหลานั้นมันผิดพลาดตกไป
ดวยเหตุใดก็ตาม หายไปจนจะไมมีเหลือ ยังเหลืออยูในธนาคารประมาณกี่แสนก็ตาม เงิน
ที่เจาของเก็บไวในกรรมสิทธิ์นั้นเปนแสนๆ ก็ตาม ไมไดมีความหมายเทาเงินจํานวนลานๆ
ที่ลมจมไปดวยเหตุใดเหตุหนึ่งนั้นเลย อันนี้หนักมาก นี่ละความทุกขมันไปอยูที่เงินเปน
ลานๆ ที่เสียไป ความเสียดายความอะไรอยูในนั้นหมด แลวจะไปสานหวดขายเอาเงินลาน
หวังไปหาอะไรใชไหมละ เงินที่ไดมาเปนลานๆ แลวจมไปดวยเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ไปเสีย ถึงเงินอยูในบานของเราจะมีเปนแสนๆ ก็ไมมีความหมาย นี่ละความเดือดรอน
ทุกขมากที่สดุ แลวจะไปคิดสานหวดขายไดยังไงใหไดเงินเปนลานๆ ตายเสียดีกวา คือทุกข
มากที่สุด
นี่พระโคธิกะฌานทานเสื่อมถึงหกหน คือทุกขมาก กับหัวใจเรานี้มันเขากันไดนะ
คือทุกขมากขนาดนั้นแหละ โห อยูทไี่ หนไมมีความสบายเลย คือเสียดายเงินจํานวนลานๆ
ที่มันลมจมไปนั้นนะไมใชอะไร
ตาสีตาสาเขาไมมีเงินหมื่นเงินแสนเขาหาเชากินเย็นเขา
สบายกวาเศรษฐีที่ลมจมไปนั้น เขาสบายกวามาก ทีนี้เวลาเราภาวนาจิตยังไมไดเปนอะไรๆ
ก็ธรรมดาเหมือนทานๆ เราๆ ไมเห็นมีอะไรนะ พอจิตไดมีความสงบรมเย็นเปนคุณคาขึ้น
ภายในใจ สําคัญที่วาสิ่งที่ไมเคยรูไมเคยเห็น เราก็ไมรูจักวิธีรกั ษา มันเสียตรงนี้นะ จิตเรา
เสื่อมเพราะเรารามือก็วาได ตั้งใจก็ตามแตไมรูจักวิธีรักษา เสื่อมได
โห มันสดๆ รอนๆ จริงๆ นะ เสื่อมตั้งแตเดือนพฤศจิกาปนถี้ ึงเดือนเมษาปหนา ป
หนึ่งกับหาเดือน ทนทุกขทรมานอยูหนึ่งปกับหาเดือน มีตงั้ แตความทุกขความทรมานสุม
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อยูภายในจิตใจ เสียดายสมาธิธรรมที่เปนขึ้นในใจแลวเสื่อมไปไมมอี ะไรเหลือ มีแตอตี าบัว
นี่ละที่ไดหวนกลับมาพิจารณาทบทวนดูมันเสื่อมเพราะเหตุไร เจริญแลวเสื่อมๆ มันคงขาด
ที่เราไมไดบริกรรม เพราะตั้งแตเราเริ่มเขาไปหาภาวนาทีแรกจนกระทั่งถึงจิตแนนปงนั้น
จิตแนนปงมันก็เอาความแนนของจิต สติติดอยูก บั นั้นเสียมันก็ไมบริกรรม ทีนี้จิตเสื่อมไป
แลวมันก็ไมบริกรรม กําหนดเอาเฉยๆ มันก็ไมไดซิ มันเสื่อมลงเรื่อย
คราวนี้พูดถึงเรื่องสตินะ ใหเปนคติตัวอยางแกผจู ริงจัง จะไดอยางวาไมสงสัย พอ
ทบทวนเหตุผลตนปลายวาขาดคําบริกรรม สติเราจะเผลอตรงนี้เองจิตถึงไดเสื่อม ตั้งหนา
ตั้งตาพยายามขนาดไหนมันก็เสื่อมจนได พอไปถึงขั้นนั้นแลวอยูไดสองคืนสามคืนเสื่อมตอ
หนาตอตาเปนประจํา พอทดสอบแลวก็มาไดความที่ขาดคําบริกรรม สติอาจเผลอตรงนั้นก็
ได ทีนี้เราจะนําคําบริกรรมเขามาตั้งฐานใหม มันเสื่อมมันเจริญทีนี้ปลอยละไมเอา เราทุกข
มาพอแลว มันเจริญขึ้นมาไมอยากใหเสื่อมนี้ก็ทกุ ข เสื่อมลงไปตอหนาตอตาก็เปนทุกข ทีนี้
ไมเอาทั้งสองอยาง จะเอาคําบริกรรม
เรามันนิสัยชอบพุทโธมาดั้งเดิม กับพุทโธติดแนบเลย เอาละที่นี่เราจะเอาคํา
บริกรรมพุทโธติดแนบกับจิต สติจะเผลอไปไมไดวางั้นเลย เอา มันจะเสื่อมตรงไหนใหรู
ตรงนี้ เสื่อมใหเสื่อมไป เจริญใหเจริญไป เราเคยมาแลวเหลานี้เราไมสนใจกับมัน จะสนใจ
ในจุดนี้จุดเดียว คือคําบริกรรมพุทโธๆ ลงใจแลวที่นี่ อยางไรก็นี่ละเราบกพรองตรงนี้ ทีนี้
จะเอาตรงนี้ใหเห็นเหตุเห็นผลกัน
ทําจริงๆ นะไมไดทําเลน เหมือนกับวานักมวยจะตอยกัน พอระฆังดังเปงก็ซดั กัน
เลย อันนี้พอลงใจทุกอยาง เอาละที่นี่นะ มีพุทโธคําบริกรรมนี้กับสติติดแนบกันอยูกับจิตนี้
มันจะเสื่อมไปไหน ตั้งแตบัดนี้ตอไปเปนอันวาลงใจละนะ เหมือนวาระฆังดังเปง เอานะที่นี่
สติจับปุบเลยกับคําบริกรรมไมยอมใหเผลอเลยทั้งวัน แหม เราจึงไดเห็นกิเลสมันดัน
ออกมาอยากคิดอยากปรุง อกจะแตกเหมือนกันนะ นี่ทุกขมากเหมือนกัน แตไมยอมเผลอ
เอา มันจะทุกขมากขนาดไหน เหมือนนักมวยเขาตอยกันลมลุกคลุกคลานไมยอมเผลอ ถา
เผลอแลวตายเลย นักมวยตอยกันเผลอไมได ฟดกันขนาดไหนก็ตางคนตางมีสติจออยู
ตลอด อันนีก้ ็เหมือนกันสติจอตลอด
ทีนี้ความคิดตัวสังขารนี้ตัวสําคัญมาก มันคิดมันปรุง มันอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้
มันเคยออกตลอดเวลา ทีนี้พอเอาคําบริกรรมปดประตูปดชองไมใหมันขึ้นมา สติติดเขาไป
อีกปบเลย มันไมไดขึ้นมันก็หมุนอยูภายในหัวอกซิ แหมเหมือนหัวอกจะแตกนะ มันดันมัน
อยากคิดอยากปรุง ดันเทาไรก็ไมยอมใหออก สติติดแนบตลอดเวลา โอย เหมือนอกจะ
แตกจริงๆ วันแรกหนักมากที่สุดเลย ไมใหเผลอเลยจริงๆ เผลอไปไมไดวางั้นเถอะ ตั้งแต
ระฆังดังเปง ฟดจนกระทัง่ หลับไมมีเผลอเลย
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เอา วันนี้ทุกขขนาดนี้ วันหลังพอตื่นปบ จับปุบอีกไมใหเผลอๆ อยูอยางนี้ เราอยูคน
เดียวมันถึงสนุกทําความเพียร ไมมีกิจการงานกับใคร มีเราคนเดียวอยูคนเดียว ที่หนักมาก
ที่สุดวันแรกนี้เหมือนอกจะแตก ที่สองลดลงนิดหนึ่ง ที่สามคอยเบาลง แตเรื่องเผลอไมให
มี สติติดแนบๆ พุทโธตลอด พอสามวันผานไปคอยเบาลงนะ ความปรุงนี้คอยเบาลงๆ พุท
โธกับสตินี้ตดิ แนบๆ จิตใจก็ไมมีอะไรกวน ไมคอยกวน เบาลงๆ ทางนี้ก็หนักขึ้นๆ จิตก็
เจริญขึ้นละที่นี่ ดูกันตลอดนะไมใหเผลอ มันจะไปไหนวะ ระฆังดังเปงคือตั้งความไมเผลอ
ไวแลวนั่น ไมใหเผลอเลย
ซัดกันนี้จนกระทั่งจิตใจคอยโลงออกมาๆ ก็ไมใหเผลอ ทีนี้มันเจริญขึ้น เอาเจริญ
ขึ้นไป ไปถึงขั้นที่มันเคยเจริญแลวเสื่อม ถึงขั้นนี้แลวเอาเสื่อมไป อยากเสื่อมเสื่อมไป อยาก
เจริญเจริญไป เราไมเอา เราจะเอาคําวาพุทโธกับสติอยางเดียว อะไรจะเจริญหรือเสื่อม
ปลอยเลย ไมเปนกังวลกับมัน ทีนี้พอถึงขั้นนั้นแลว เอามันจะเสื่อมเอาเสื่อมไป พอถึงขั้น
มันเคยขึ้นไปถึงแลวมันจะเสื่อม เอา เสื่อมไป พุทโธไมปลอย ถึงนั้นแลวไมเสื่อมนะ ไม
เสื่อม ติดกันเรื่อยๆ มันก็ผานอันนั้นไปถึงวันเวลาที่มันจะเสื่อมทีนี้ไมเสื่อม ขึน้ เรื่อยๆ
จนกระทั่งผานเรื่องนี้ไปได จิตใจสวางไสวขึ้นมา นี่เพราะสตินะ
พอถึงขั้นที่วา มองนั้นมองนี้ไดบางแลว จึงมาพิจารณายอนหลัง ออ จิตเรานี้เสื่อม
เพราะขาดสติอันนี้เอง ตั้งสติแตนั้นมา คราวนี้มันเข็ดถึงขนาดที่วา นี่ละที่วาพระโคธิกะจะ
เขามาหาเราตรงนี้ละนะ ถาจิตเราเสื่อมคราวนี้เราตองตาย จะอยูไปทําไม ทนไมไดแลวทน
ทุกขทรมานแสนสาหัส ตกนรกทั้งเปน เราตองตายเทานั้น ทีนี้เมื่อเรายังไมตายจิตเราจะ
เสื่อมไมได มันก็ยิ่งมัดกันเขาหนักเขาๆ จิตก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ นี่ละวิธีตั้งจิตใหไดรากได
ฐาน เราทํามาแลวนะ เอาเปนเอาตายใสกัน ถึงอกจะแตก สังขารมันอยากคิดอยากปรุง
เหมือนอกจะแตก ไมยอมใหคิดไดเลย ไมใหคิดเลยเทียว บังคับดวยสติ
สตินี่สําคัญมากนะ ถาลงมีสติดอี ยูแลว กิเลสจะขนาดไหนมันก็ขึ้นไมได สังขาร
ออกมาจากอวิชชามันดันออกมา จากนั้นมาก็หนักเขาๆ จิตสวางไสวขึ้นมาละ ถึงขั้นทีเ่ สื่อม
ไมเสื่อม ขึ้นเรื่อยๆ ไมปลอย จนกระทั่งจิตที่วามันเจริญแลวเสื่อมหมดไป มีแตความสวาง
ไสว เห็นผลจากความตั้งสติ ทีนี้ก็หนักเขาเรื่อยๆ ขีดเสนตายกันวา ถาจิตเราเสื่อมคราวนี้
เราตองตาย มันจะเปนพระโคธิกะ จะเปนแบบไหนไมรูนะเรา มันเปนไดนะ เพราะจิตนี้มัน
เด็ด ถึงคราวจะตายมันจะตายไดจริงๆ เด็ดทางตายดวยนะ ทนไปหาอะไรตายเสียดีกวา ดี
ไมดีกต็ ามจะวาอยางนั้นละ ตายเสียดีกวา มันจะเอาแบบไหนก็ไมรู แตแนใจจะเปนแบบ
นั้น พระโคธิกะมาเขากับเรา เขากันไดอยางสนิทเลย ทีนี้จิตเราก็เลยไมเสื่อมเรื่อยมา
นี่เราพูดถึงเรื่องการตั้งสติ เราทํามาแลว ไดผลมาแลว ถึงขั้นที่พุงๆ เลย ฟาดถึงนั่ง
หามรุงหามค่ําตั้งแตนั้นไปไมถอยเลย นั่งหามรุงหามค่ําตลอดรุงๆ กนแตกแตก อยากแตก
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แตกไป กิเลสยังไมแตกไมถอย นี่ก็มายอนหาพอแมครูจารยอีกแหละ เวลานั่งตลอดรุงๆ
เกิดความอัศจรรยมาเลาใหทานฟง ทานก็ปลุกใจเรา ปลุกใจก็ยิ่งเอาใหญเลยเทียว
จนกระทั่งหลายคืนๆ มานี้ทานเลยกระตุกเอา ถึงหยุดนั่งตลอดรุงนะ ไมงั้นมันจะเอาอีก
ตลอดนะ ทานเทียบถึงมาเวลามันคึกมันคะนองมาก สารถีฝกมาเขาจะตองฝกอยางหนัก
ไมควรใหกินน้ําไมใหกิน ไมควรใหกินหญาไมใหกิน แตการฝกไมถอย จนกระทั่งมาลด
พยศลงโดยลําดับ การฝกเขาก็คอ ยลดลงๆ จนมาทําการทํางานไดตามตองการของสารถี
แลว การฝกแบบนั้นเขาก็หยุดไป นีท่ านพูดสอนเรา
พอขึ้นไปกราบปบๆ ทานซัดเลย สารถีฝกมาเขาฝกอยางนั้นๆ เราก็เคยพูดเสมอวา
เรายังเสียดายไมไดเต็มยศ ทานวาเทานั้นทานก็ผานเลย เพราะอันนี้ก็มีอยูในคัมภีรแลว
เราเรียนมาแลว เรายังเสียดายที่วา สารถีฝกมาเขาฝกอยางนัน้ ไอหมาตัวนี้มันฝกแบบไหน
อยากใหทานวาอยางนั้นมันยิ่งจะเพิม่ เขาอีกนะนัน่
ไอหมาตัวนี้มันฝกแบบไหนมันถึงไม
รูจักประมาณ ความหมายวางั้น แตทานไมวา ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมเคยนั่งตลอดรุง เพราะจิต
มันไมไดผาดโผนไปทางกิเลสเหมือนแตกอน แตกอนมันเปนอยางนั้นจึงไดเอากันหนัก ทีนี้
เวลามันออนลงทางนี้ยังหนักเขาเรื่อย
เหมือนหมูสองตัวนั่น เราเคยเอามาเลาใหฟงหมูสองตัว กอไผอยูนี้ พอแมครูจารย
มั่นพอทานรับบาตรเสร็จแลวทานก็มานั่งปบ หมูสองตัวกําลังนารักตัวเทากระโถนนี่ อวน
นารักทั้งสองตัว ตัวเทากัน พอมาถึงกอไผปบมันกัดกัน ซัดกันปงปงๆ เราเห็นทานก็เห็น
ใสกันปงปงๆ ตัวหนึ่งเสียทา ตัวนี้ก็งัดใหญ ไปติดกอไผ ตัวนี้ก็งัดใหญไมถอยเลย ตัวนั้น
รองกี๊กๆ ตัวนี้ยังงัดใหญตลอด ทานพูดวา ไอนี่แพไมเปน เขายอมแลวก็ยังงัดเขาอยู
ธรรมดานักมวยเขาเมื่อทางหนึ่งยอม ทางหนึ่งก็ตองหยุด ไอนี้งัดตลอด แพไมเปน ทานวา
ทานก็พูดเทานั้นละ เราก็เห็นอยูหมูตัวนั้นที่มันงัดเขา ตัวนั้นรองแงกๆ ตัวนี้ยังงัดตลอด
มันแพไมเปนไอนี่ เขายอมแลวก็ยังไมยอมถอย ทานพูดเทานั้นเราอดกลั้น(หัวเราะ) จะ
ตาย ใหพรใหไมไดเลย เราเลยไมลืมหมูสองตัวนั้น
เราก็เหมือนกัน นั่งตลอดรุงนี่เราก็งัดใหญเลย จนทานมาขนาบเอา แพไมเปน เลย
หยุด ตั้งแตนั้นมาก็ไมไดนั่งตลอดรุง ไมงั้นเอาจริงๆ นะไมถอย อยางนี้ละจิตอันนี้มันพิลึก
อยูนะ จึงไดพุงเรื่อยๆ เลย ฐานของจิตที่จะตั้งไดอยูที่สติ ถาสติไมดียังไงก็ไมได วางี้เลย
ขอใหสติดีเถอะมันจะผาดโผนขนาดไหน กิเลสนี่อยูในเงื้อมมือจนได เราไดทําแลวถึงขนาด
อกจะแตก มันอยากคิดอยากปรุงดันออกมา ดันเทาไรก็ไมใหออก สติติดๆ ตลอด มันก็
เลยออนลงๆ ผูประกอบความเพียรขอใหมีสติเถอะ สติดีเทาไรยิ่งดี สตินี่ไมเฟอ ดี
ตลอดเวลา นี่เราพูดถึงขัน้ ลมลุกคลุกคลานนะ เราไมไดหมายถึงสติปญ
 ญาอัตโนมัติ อันนั้น
ไมตองบอก ไหลเลยนั่น เพราะนี้ผานมาแลวทั้งนั้น ที่เอามาพูดนี่นะ
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ลมลุกคลุกคลาน เอาจนขนาดอกจะแตก มันอยากคิดอยากปรุง ครั้นตอไปก็ถึงขั้น
สมาธิ คิดปรุงรําคาญ แตกอนมันอยากคิดอยากปรุง ไมไดคดิ อยูไมได ทีนี้เวลาสมาธิแนน
หนามั่นคงเต็มที่แลว อยูเปนเอกเทศ เอกัคคตารมณ รูอยูอันเดียว ความคิดความปรุง
แย็บขึ้นมารําคาญ มันไมอยากคิด สูอยูอันเดียวไมได นี่มันก็ติด จิตลงถึงขั้นสมาธิแลว ถา
ไมมีผูแนะติดทั้งนั้นแหละ สมาธิก็มรี สมีชาติพอสมควรใหติดได เราติดแลว นี่ก็ทานลาก
ออก เราก็ไมลืม
พอถึงขั้นปญญา เพราะสมาธิมันพอตัวแลว พอทานไลออกทางดานปญญามันก็ผงึ
เลยทันที ออกอยางผาดโผนอีกเชนเดียวกัน ไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน เพราะสมาธิมันพอตัว
แลวนี่ พอออกทางดานปญญามันก็หนุนกันเลย จิตไมไดหิวโหยในอารมณ บังคับทางดาน
ปญญา ออกทางดานปญญาไปเลย ทีนี้ออกเตลิดเปดเปงไมไดนอน กลางคืนทั้งคืนไมนอน
ไมหลับ มันหมุนของมัน กลางวันก็ยังไมหลับอีกมันเลยจะตาย
นี่ทานก็หักอีกเหมือนกัน ไปเลาถวายทาน ที่พอแมครูจารยวาใหออกทางดาน
ปญญาเวลานี้มันออกแลวนะ มันออกยังไงทานวา ก็มันไมไดนอนทั้งวันทั้งคืน กลางคืน
ตลอดรุงไมไดนอน กลางวันบางวันมันยังจะไมนอน นั่นละมันหลงสังขาร นั่นเห็นไหมละ
ทานวา นั่นละมันหลงสังขาร ถาไมพิจารณามันก็ไมรู เราก็วางั้น ทานก็ซัดเขาอีก นีล่ ะบา
หลงสังขารขึ้นใหญเลย หมอบคราวนี้ไมตอบนะ แตมันไมถอยเรื่องปญญา ออกจากนี้
เรียกวาเปนสติปญญาอัตโนมัติ ทีนไี้ มตองบอกเรื่องสติ เปนของมันเอง สติกับปญญาหมุน
ไปเปนอันเดียวกันเลย นี่ขั้นสติปญญาอัตโนมัติ ขั้นที่ลมลุกคลุกคลานตองบังคับใหมีสติ
เต็มเหนี่ยวๆ ถึงขั้นสติปญญาอัตโนมัติแลวหมุนตัวไปเอง เหมือนน้ําไหลลงจากภูเขา ไหล
เรื่อยๆ
สติปญญาอัตโนมัติขั้นนี้ไมเผลอ ยังไงก็ไมเผลอ ตื่นปบติดแลวเปนแลวจนกระทั่ง
หลับไมมีเผลอ จากนั้นก็ละเอียดเขาไปๆ เปนมหาสติมหาปญญา อันนี้ซึมไปเลยนะ ให
มันเห็นอยูในหัวใจพูดไดหมดคนเรา คัมภีรทานสอนไวแตมันไมทํา มันไมรูมันก็พดู ไมได
เมื่อมาปฏิบัติมันรูขึ้นมาอยางที่ทานสอนไวแลว จะปดบังกันไดที่ไหนมันก็ออกไดชัดเจน นี่
ก็เปนแลวในหัวใจเรา ที่พูดมานี้ถอดออกมาจากหัวใจมาใหพี่นองทัง้ หลายฟงนะ
ถึงขั้นสติปญ
 ญาอัตโนมัตนิ ี้เรียกวาไมมีวันมีคืน นอนนี่ตองบังคับใหนอน เขาสมาธิ
ตองบังคับรั้งเขามาสูสมาธิพักอารมณ ไมอยางนั้นมันจะหมุนของมันตลอด จากนั้นก็เปน
มหาสติมหาปญญา ยิ่งหมุนละเอียดลงไปโดยลําดับลําดา ทีนี้พูดถึงเรื่องกิเลสนี่ตั้งแตเริ่ม
ขั้นสติปญญาอัตโนมัติไมมีคําวาถอยกันนะ สติปญญาอัตโนมัติกับกิเลสไมมีคําวาถอยกัน
ขาดสะบั้นไปเลย ใหแพกิเลสนี้ไมมี คําวาแพกิเลสไมมี มีแตหมุนติ้วๆ ใสกันเลยเชียว
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ยิ่งถึงขั้นมหาสติมหาปญญาดวยแลว จนได เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ
แลวเหรอ คือมันไมมีเลย เงียบเลย ถึงขั้นมหาสติมหาปญญามันละเอียดลออ ซึมซาบ
กิเลสตัวไหนโผลมาไมไดขาดสะบั้นไปทันทีเลย ไมไดตั้งหนาทําลายกันนะ มันหากเปน
ของมันเองเรียกวาอัตโนมัติ
ธรรมฆากิเลสก็ฆาอัตโนมัติ
กิเลสฆาธรรมก็อตั โนมัติ
เหมือนกัน เวลามีกิเลส คนเรามีกิเลสทั่วๆ ไปนี่มีตั้งแตเรื่องกิเลสฆาธรรมโดยอัตโนมัติ
เวลาธรรมมีกําลังแลวมันก็เทียบกันไดปุบ ธรรมฆากิเลสฆาอัตโนมัติฆาอยางนี้ๆ จนกระทั่ง
ขาดสะบั้นไปหมดเลย ไมมี
ที่วาไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาเหรอ ไมไดสําคัญตนนะ คือคนเทาไรมันก็
ไมเจอ คนหากิเลสเทาไรก็ไมเจอ มีแตมหาสติมหาปญญาสงางามครอบอยูหมดเลย เวลา
ถึงขั้นมันขาดไมเห็นมีคําวาอรหันตนอยอรหันตใหญ ไมมี พอขาดสะบั้นปงลงไปเทานั้น
หมดปญหา ทั้งอรหันตนอยอรหันตใหญไมมีเหลือ นี่มันตัดสินกันในหัวใจของเรา แลวจะ
ไปทูลถามพระพุทธเจายังไง พระพุทธเจามีหรือไมมี พระพุทธเจาตรัสรูยังไง ถามหาอะไร
อันเดียวกัน ผางขึ้นนี้อันเดียวถึงกันหมดเลย แลวถามหาพระพุทธเจาที่ไหน สามแดน
โลกธาตุแคบไป ธรรมนี้ครอบตลอด ธรรมชาตินี้ครอบเหมือนกัน นี่ละอํานาจแหงการ
บําเพ็ญตน
ใครจะมาอยูเฉยๆ นอนเฉยๆ ไมไดนะ ตองมีสติสตัง สติเปนสําคัญมาก จากนั้น
ปญญากาวเดินเปนระยะๆๆ จิตที่ควรจะเขาสูสมาธิเพื่อพักงานก็ใหเขาสูความสงบ อยาไป
กังวลกับความคิดความปรุงทางดานสติปญญาอยางอื่น ใหอยูกบั ความสงบ พักจิต เหมือน
เราพักผอนนอนหลับหรือพักผอนทานอาหาร นี่ละธรรมะพระพุทธเจาสดๆ รอนๆ อยูใน
หัวใจเราทุกคน เหมือนกิเลสสดๆ รอนๆ อยูในหัวใจ เวลานี้กิเลสกําลังแผพังพานบนหัวใจ
เรา ธรรมะจึงออกไมได มีแตกิเลสตีเอาหมอบๆ สุดทายก็ใหกิเลสมาลบหมด มรรคผล
นิพพาน ไมมี บาป บุญ นรก สวรรค ไมมี มรรคผลนิพพาน ไมมี ทําอะไรๆ ก็ไมมี ทีม่ ีก็มี
แตเปนโมฆบุรุษ โมฆสตรี ตายทิ้งเปลาๆ ไมมคี าราคาอะไร นี่ละสิ่งที่มีในหัวใจเขา มรรค
ผลนิพพานไมมีก็คอื อันนีม้ ีแทน ใหจําเอานะ
เวลามันขี้เกียจมรรคผลนิพพานมันลบหมดนะ มันจะมีตั้งแตเสื่อแตหมอนเปนของ
ดิบของดีเลิศเลอแขงมรรคผลนิพพาน พากันจําเอานะ เวลานี้มีแตเสื่อแตหมอนแขงมรรค
ผลนิพพาน เดินจงกรมหย็อกๆ สักเดี๋ยวหันหลังปบแลว มองหาอะไรวะ หมอน มองหา
หมอน นี่เราพูดวิธีการฝกทรมานตนเอง ใหทานทั้งหลายจํา ไมผิด นีก่ าวมาแลวเอาที่
เจาของกาวมาสอน สาธุ ธรรมพระพุทธเจากวางขนาดไหนยกไว เราเอาภูมิของเราที่
ประจักษในหัวใจเราออกพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง
วา
มรรคผลนิพพานทาทาย
ตลอดเวลาอยูในหัวใจเรา ขอใหมีความเพียรเถอะ จะไดตกั ตวงมรรคผลนิพพาน
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เชนเดียวกับพระพุทธเจาทรงพระชนมอยูนั้นแหละ ไมผดิ อกาลิโกๆ ไมมกี าล สถานที่เวล่ํา
เวลามาทําลายไดเลย ขอใหทําลงไปจะไดดวยกันทุกคนจําเอานะ เอาละพอ
วันนี้มีแตธรรมะลวนๆ สบายใจ โลงใจ นอกนั้นมีตั้งแตมตู รแตคูถตามโลกตาม
สงสาร เรื่องนั้นมาเรื่องนี้มามีแตเรื่องยุงทั้งนั้น เราจนอดไมไดเราก็บอกวาโอยเราเบื่อ เรา
ระอาเต็มทนแลวนะกับความสกปรกของโลก วันไหนๆ ตื่นขึ้นมา เฉพาะอยางยิ่งเวลาฉัน
จังหันแลวนี้จะมีเรื่องเขามาละ มีแตเรื่องมูตรเรื่องคูถ ยุงตลอดเวลา เราก็เห็นแกพี่นองชาว
ไทยเรา เห็นแกโลกเราก็แกไข นี่เราก็ยุงกับเขา แกกันทุกวัน ยุงกันทุกวันๆ เหนื่อย คือมัน
ไมเปนประโยชนอะไรก็มแี ตมูตรแตคูถ เปนประโยชนอะไร
แลววันไหนก็ไดขยีข้ ยํากันอยูกับมูตรกับคูถ ดังทีม่ ีเรื่องตางๆ ใหไดพูดอยูทุกวันนั่น
แหละ มันอิดหนาระอาใจจนบอกวา โอย เราเอือมระอามากเต็มที่แลวนะเวลาคุยเรื่องโลก
ไมอยากฟงเลย คือมันเบื่อขนาดนั้น ก็มันไมมีอะไร กับเราจริงๆ มันก็ไมมีอะไรกับเรา แต
เรื่องมันก็มายุงก็เพราะเกี่ยวของกับโลกนั่นแหละ ชวยโลก ก็ตอ งบืนไปกับเขา มันถึงเอือม
มากนะ ไมอยากฟงเลยเรื่องความสกปรก คนนั้นเกงทางนั้นคนนี้เกงทางนี้ เกงตั้งแตเรื่อง
มูตรเรื่องคูถ เรื่องฟนเรื่องไฟ ของดิบของดีไมเกงนี่ซี
มันถึงเอือมระอาเหลือประมาณ เราพูดจริงๆ เราไมไดพูดดูถูกโลก มันเปนจริงๆ
นะ ใจดวงนี้ไมมีอะไรเขาไปยุงเลย โลกธาตุ สฺุญโต โลกํ วางตลอดเวลา จะมีอะไรกาล
ไหนสมัยใดมากีดมาขวางไดละ จึงวาอกาลิโกละซิ จาอยูงั้นตลอดเวลา อันนี้เรื่องนั้นเขามา
มูตรคูถเขามา กองนั้นเขามากองนี้เขามายุงใหไดยินไดฟง ใหไดแกไขดัดแปลงชะลาง
ตลอดเวลามันก็เหนื่อยละซิ ชะลางก็เพื่อโลกเพือ่ สงสารนั่นละ เหนื่อย เหนื่อยจริงๆ เราไม
มีอะไร ความแพความชนะเราไมมีในโลกสมมุตินี้ ความไดความเสียไมมีในโลกสมมุตินี้
ความไดเปรียบเสียเปรียบอะไรแบบโลกที่ถอื กันๆ เราไมมี เพราะฉะนั้นสิ่งที่วาเราไมมีมัน
เขามายุงกับเรา เกี่ยวกับเราชวยโลกนั่นละ มันถึงหนัก เหนื่อยวันหนึ่งๆ มีตั้งแตเรื่อง
สกปรกเขามา ลางหูทั้งวันก็ไมสะอาดไดละ เอาละไปละที่นี่ จะไปลางหูกอน
(วันนี้ทองคําได ๖๕ สตางค) เออเทาไรก็เอา พอใจ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

