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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เหลือเฟอดวยอาหารไมเปนทา 
กอนจังหัน 

พระเทาไรวันนี้ (๓๑ ครับผม) พระ ๓๑ ทางภูวัวก็อยูในยานนี้แหละ คงตั้งจุด 
๓๐ ไวเปนจุดศูนยกลาง มีกวาบางลดลงบาง ทานอุทัยทานคงจัดอยางน้ัน แตเรานี้เปด
ไวแลว สําหรับวัดภูวัวเราเปดไวเรียบรอยแลววา พระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ เอา 
มาเทาไรมาเราจะรับเลี้ยงเราบอกงั้น เพราะฉะนั้นพระจะมาจํานวนเทาไรเราจะรับเลี้ยง 
หากวาหมดกําลังแลวเราจะบอก ก็ยังไมเห็นไดบอกนะ กอ็ยางนั้นเรื่อยมา ทานคงตั้งจดุ 
๓๐ เปนจุดศูนยกลาง ๓๐ กวาบาง แลวลดลงบาง สวนมากจะกวาๆ เพราะเปนสถานที่
บําเพ็ญธรรมไดเปนอยางด ี

พอลงรถแลวเราตั้ง(ใจ) ไปดูจริงๆ นะไมใชธรรมดา ตระเวนดูบริเวณน้ัน 
เหมาะสมทั้งนั้นเทียว เปนทําเลที่ภาวนา ทําเลที่กลางแจงอะไรๆ หินลาดหินดาน ทําเล
ภาวนามีเยอะ จึงไดใหทานรับพระ จํานวนเทาไรๆ แตทานคงตั้งจุด ๓๐ แหละ ๓๐ 
กวา ลดบางกวาบางเปนธรรมดาอยางน้ันเรื่อยไป แลวเด็ดขาดดวยไมใหใครเขาไป
ยุมยามนะ เราบอกทานอุทัยอยางเดด็ขาดอกีดวย นี่ผมตั้งใจจะสงเสริมพระปฏิบัติเรา
เพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรง เพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาขัดของการดําเนินเพื่อมรรคผล
นิพพาน ใหตัดออกๆ อยาใหเขามายุง 

เฉพาะอยางยิ่งพวกที่เขาไปพกัในนั้นยั้วเยี้ยๆ ไมใหมา เราบอกขาดเลย ถาทาง
ไหนมาใหอางเราเลย เราเปนคนดูแลวัดนี้เพื่อมรรคเพื่อผลแกพระปฏิบัติทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นจึงไมมีคนเขาไปยุมยาม ยุมยามไมไดเราบอก ถาวาฝนนี้ผมเลิก แนะมีขอ
ปฏิบัติกันอยู ถาฝนไมปฏิบัติตามนี้แลวเลิกบํารุงรักษาสงเสริม เอาทําไปถาเกง พดู
งายๆ ทานก็ปฏิบัติดีเร่ือยมา นั่นวัดหนึ่งเปนวัดที่จะทรงมรรคทรงผล คือวัดภูวัว 
เรียกวาเปนอันดับหนึ่งเลยเชียว บรรดาพระทั้งหลายที่เขามาอยูที่นั่นเหมาะสมมาก ไม
มีอะไรยุงกวน เราไมใหมายุงกวน คือเราพูดยังไงเปนอยางน้ัน ถาลงวาเด็ดตรงไหนเด็ด
จริงๆ ไมใชเหลาะแหละ ถาเลนเลนจริงๆ ไมมีจริง เวลาจริงไมมีเลน 

ตั้งแตนั้นมาดูเหมือนได ๒๐ กวาปแลวนะ เรารับเลี้ยงตลอดเลย ไปสงปลาย
เดือนๆ ประจําทีเดียว เราจะอยูไมอยูไมสําคัญ ส่ังเขาอยางขาดตัวแลวใหเขาไป ตอน
ปลายเดือนเขาก็ไป เชนวันที่ ๒๖-๒๗-๒๘ เหลานี้เขาไป ของเต็มรถๆ รถอยางนอย ๔ 
คัน เอาไปเต็มเหนี่ยวๆ เลย อาหารสด อาหารยาว อาหารประเภทตางๆ หวานคาวใส
เต็มรถๆ ไปเลย ใหทานไดบําเพ็ญภาวนาดวยความสะดวก 
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แตสําหรับพระปฏิบัติแลวทานไมคอยยุงกับการอยูการกินละ อันนี้เราก็เห็นใจ
ทาน เพราะเราไดเคยบําเพ็ญมากอนแลวทั้งน้ัน เราไปบําเพ็ญในปาในเขามีใครบํารุง 
พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวชวาไง เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรคลงนรกนั่นเอง 
พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช ไปหาขอทานเขากินในกรุงพาราณสี ก็คนขอทาน เขา
ก็ใหทานตามประเภทของเขา พระองคยอมรบัๆ ใครเปนอันดับหนึ่งแรก คือ
พระพุทธเจา ไดรับความลําบากลําบนลําดับหนึ่งทีเดียว แรกทีเดียว เราเอานั้นมาคิดซิ 

ไปอยูทีไ่หนเหลือเฟอดวยอาหารไมเปนทานะ พูดจริงๆ ถาที่ไหนขาดแคลนๆ 
บกพรองๆ นั้นละธรรมเจริญๆ ถาธรรมเจริญที่ตรงไหนตรงนั้นตองบกพรองขาดเขิน 
พระผูปฏิบัติธรรมตองเสาะแสวงหาเอง ไมใชเขาไมมีไมใชเขาไมให เราหาเอง ไปอยูใน
ปาในเขา พวกคนปาคนเขาเขาอยูแหงละ ๓-๔ หลังคาเรือน ๔-๕ หลังคาเรือน ไป
บิณฑบาตเขาไดอะไรมาให ฉันเทานั้นพอ แตธรรมนี่พุงๆ เลยออนไมได อาหารมนีอย
เทาไรธรรมยิ่งเดนๆ ถาอาหารมากธรรมยุบยอบนะ เปนอยางน้ัน 

จึงไดเตือนพระเราอยูเสมอ การขบฉันสําคัญสําหรับนักปฏิบัติเรา ฉันมากฉัน
นอยเปนยังไง ฉันมากนอนมากขี้เกียจมาก ราคะตัณหามาก ขึ้นตรงนี้นะ ราคะตัณหา
ไมไดขึ้นถึงอวัยวะละ มันจะยิบแย็บในจิตใจใหรู พอยิบแย็บเทานั้นก็รูวาเปนขาศึก แลว
รีบหาเหตุผลของมัน แกไขเหตุผลของมัน ไมเชนนั้นไมได สักแตวาทําไมไดนะ การ
ประพฤตปิฏบิัตติองใชความพินิจพิจารณา โดยถือหลักธรรมพระพุทธเจาเปนทางเดิน 
ที่เราจะแยกแยะตามจริตนิสัยของเราอยางไรบางจะเหมาะสม เราก็ดําเนินตามนั้น 

ธรรมดาสวนมากมักจะถกูเร่ืองผอนอาหารอดอาหาร เพราะอันนี้เกี่ยวกับ
รางกาย ถาผอนอาหารหรืออดอาหารนี้สติจะดี บอกไดชัดเจนเลยวา เร่ิมตั้งสติในวันนั้น
สติจะเริ่มรูสึกในวันนั้น พอสองวันสามวันไปแลวสติจะเดนๆ สุดทายตื่นนอนจนกระทั่ง
หลับไมเผลอเลย นี่ผลเกิดมาจากอาหารนอย พอฉันลงไปๆ มันหากเปนของมันเอง สติ
จะคอยลดของมันไปเอง ตั้งหนาตั้งตาขนาดไหนมันก็ลดของมัน เราตองไดระวังเสมอ 
เราจึงไมเคยไดรับความสะดวกสบายละการปฏิบัติธรรม จริตนิสัยถูกกบัที่วาคนหยาบ
ดวย ตองถูกดัดสันดานเสมอ 

อดอาหารผอนอาหารดังเคยเลาใหฟง ไปบางบานเขาตีเกราะประชุมใหไปดู
พระองคนี้ อีตาบัวนี่นะ ไปถงึที่พกัแลวอยากฉันเมื่อไรก็ฉัน ไมอยากฉนัอดกี่วันก็อด 
แตเร่ืองภาวนาเรงตลอดไมใหเผลอไมใหออน นี่เขาก็ตีเกราะประชุม เราไมลืมถาที่ไหน
เที่ยวตีเกราะเราก็บอก เขาไมตีเราก็บอกวาเขาไมตี การปฏิบัติของเราอยางน้ัน
เหมือนกันหมด แตทีไ่หนเขาทําอยางนั้นเราก็บอก เขาไมทําเราก็ไมบอก เปนอยางน้ัน
ละตีเกราะประชุมใหลูกบานมา ใครเห็นวาไง พระองคนี้มาอยูกับเราไดหลายเดือนแลว
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นะ หายเงียบๆ ไมทราบกี่วันดอมๆ มาบิณฑบาตวันหนึ่งหรือสองวันอยางมากหาย
เงียบๆ นี้มานานสักเทาไรแลว เขาก็บอกตรงๆ เลย ตั้งแตตัง้บานก็ไมเคยเห็นพระแบบ
นี้เขาวางั้นนะ เขาพูดตรงๆ เลย 

ไมฉันจังหันเลยนี้เปนยังไง ทานไมตายแลวเหรอ ไมตายทานไมโมโหโทโสอยู
เหรอ ใหไปดูนะ แตเขามีขอแมอันหนึ่ง ไปใหระวังนะ พระองคนี้ไมใชพระธรรมดาเขา
บอก เปนพระมหานะเขาวา เดี๋ยวทานจะเขกเอานะ เขาก็ไป ก็มาอยางวาละ ถามเหตุ
ถามผล พอไดความแลวไมถึงสิบนาทีใหเขากลับทันที อยางนั้นก็มี เราไมรูจักตาย เขา
อยูบานเขายังรูจักวาเราจะตาย นี่เพราะอะไร เพราะความมุงมั่นตออรรถตอธรรมแดน
พนทุกข เพราะจิตนี้มุงตอแดนพนทกุข หลังจากไดฟงธรรมจากพอแมครจูารยอยางถึง
ใจแลวเรื่องมรรคผลนิพพาน 

แตกอนมรรคผลนิพพานสวนใหญเชื่อ แตสวนยอยมันแบงกิน มรรคผล
นิพพานยังมอียูหรือไมมนีาๆ นี่สวนยอย สวนใหญเชื่อ พอไปฟงอรรถธรรมจากพอแม
ครูจารยมั่นแลวลงถึงเลยเทียว ทานใสเปรี้ยงเหมือนทานเอาเรดารจับไวหมด ทานมาหา
อะไรขึ้นทันทีเลย ใสเปรี้ยงๆ พอฟงธรรมทานถึงใจแลวมรรคผลนิพพานหายสงสัย 
ทั้งๆ ที่มกีิเลสอยู เชื่อรอยเปอรเซ็นต นั่นละตั้งแตบัดนั้นมาเราจึงหาความสุขไมได ใน
การฝกทรมานเปนเวลา ๙ ปเต็ม ทกุขมากทีเดียว เปนประวัติในชีวิตของเรา เราทํา
อยางเต็มเหนี่ยวๆ แลวก็ไดสมเหตสุมผล 

สรุปลงแลวการผอนอาหารอดอาหารนี้เปนประจําเลย ในการประพฤติปฏิบัติ
จิตใจเดนๆ ตลอด ทองเราถึงเสีย อดอาหารจนทองเสีย เสียไมสนใจ เร่ืองอรรถเรื่อง
ธรรมไมใหลดเลย ทองเสีย เวลามาฉันจังหันปรกติแลวทองมันก็เปนของมัน ถาย
เร่ือยๆ มาเลย จนกระทั่งจะออกชวยชาติมันถายของมันเรื่อย มันจะตายในปนั้นละ ชน
พรรษา แตก็ผานมาได นี่พูดถึงเร่ืองการฝกทรมาน บรรดาพระทั้งหลายใหพากันพินิจ
พิจารณา สวนมากมักจะถูกทางผอนอาหารอดอาหาร อันนี้มนัเกี่ยวกับรางกาย 
เครื่องมือของกิเลสคืออาหารการกิน รางกายนี้เปนเครื่องมือของกิเลส ตดัทอนกิเลสลง
ก็ได ใหพินิจพิจารณา 

ผูปฏิบัติตองใชความพินิจพิจารณา ไมพิจารณาไมได พระเรานั่นละเปนผูเก็บ
ความรูสึกไดดีหนึ่ง เปนผูสํารวมระวังหนึ่ง เปนผูใครครวญหนึ่ง ใชความพากเพียรหนึ่ง 
ใชสติ วิริยะ ใชปญญาหนึ่ง นี่ละผูจะกาวเดินเพื่อนําตนใหหลุดพนจากทกุข และสอน
ประชาชนโลกทั่วๆ ไปใหไดรับผลประโยชน ตองเอาตัวเปนหลักเกณฑ พระพุทธเจา
ทรงดําเนินอยางไร พระองคเอาพระองคเปนหลักเกณฑสอนโลก สาวกทั้งหลายทานก็
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ดําเนินอยางนั้น เราเอาเราเปนหลักเกณฑ ไดตัวแลวคนอื่นก็คอยๆ ตามกันมาๆ อยาง
นั้นละ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจ 

จิตใจเวลานี้ต่ําทรามมาก เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธ รูสึกเราสลดสังเวช
เหมือนกัน ยิ่งรัฐบาลกับประชาชนมากลายเปนหมากัดกันในเมืองไทยแลว แหมเรา
สลดสังเวชนะ เมืองไทยเราเปนเมืองคน เปนเมืองมนุษยเหมือนโลกทั่วๆ ไป เมือง
ทั้งหลายเขาก็เปนเมืองคน เมืองไทยเราก็เปนเมืองคน แตในระยะนี้เมืองไทยเรานี้จะ
เปนเมืองหมากัดกัน ระหวางประชาชนกับรัฐบาลกัดกัน มันกัดกันเพราะเหตุใด มองดู
แลวก็รูใครผิดใครถูก แตมันไมยอมรับความผิดความถูกอะไรนั่นซิ มันจะเอาใหได
อยางใจๆ กใ็สกันละที่นี่ หมากัดกัน 

เมืองไทยเราเปนเมืองหมากัดกัน เพราะไมมีธรรมเปนกรรมการหามลอ 
กรรมการหามมวย มันกก็ัดกันได ถามีธรรมใครผิดใครถูกมนัก็รูกันอยูนี่ ไปเรียนมา
จากไหนไอพวกนี้ วาถึงขั้นดอกเตอรดอกแตอะไรก็ไมรูละมนัไปเรียนมา ดอกเตอรหมา
กัดกันไมใชดอกเตอรมนุษยเราที่จะเปนตัวอยางแกบุคคลทั้งหลายได มันเปนดอกเตอร
หมากัดกัน ใครอยากเปนดอกเตอรหมากัดกันใหไปหาเรียนเมืองนอก เขามาแลวมากัด
กันนะ ฟงแลวสลดสังเวช นี่ละความรูของกิเลส ถาไมมีธรรมเขาแทรกอยางไรตองเปน
อยางน้ีแนนอน 

กิเลสจะหาความพอดีไมได และหาความพอไมได หาความยุติไมได ถาธรรมมี
ทันทีๆ อะไรพอเหมาะพอดขีนาดไหนใหอยูตามความพอดบิพอดี เรียกวาธรรม ไมเสีย 
ถากิเลสแลวพาใหลมจมไดทั้งนั้น ปนกันซิ อยากไดอยางน้ันแลวอยากไดอยางน้ี ปนไป
ปนมาพอสูงๆ แลวไดจังหวะดีๆ สูงตูมเลยตก จม ติดหนี้ตดิสินเขาพะรุงพะรังทั่วโลก
ดินแดนเพราะอะไร ก็เพราะความดีดความดิ้น อยากไดอยากมีอยากดีอยากเดน ของ
ตัวไมมีกไ็ปหากูหายืมเขามา เพื่อจะเอาเงินที่กูยืมนี้มาคิดคาคิดขาย สุดทายเงินที่กูยืม
มากลายเปนดอก กินทัง้ตนทั้งทุนแลวเจาของเลยจมๆ สวนมากเปนอยางน้ีนะ เพราะ
ความดีดดิ้น 

ถาอยูธรรมดาพอเปนพอไป คนเราก็ไมทุกขมากนัก อันตัวหนี้สินนี่สําคัญมาก 
ทานกลาวไวในธรรมวา การติดหนี้ติดสินเปนทุกขมากในโลก และการไมติดหนี้ติดสนิ
เปนสุขมากในโลก แสดงไวแลวในธรรม ใครอยากเกงก็ใหไปหานะ ไปหากูหายืมเขามา
ประดับหนาราน ขางในมีแตฟนแตไฟเผา ในรานก็เผา ในหัวอกเจาของก็เผา นี่ความ
ไมรูจักประมาณ เมื่อเราไมติดหนี้แลวมีเทาไรๆ อยูยังไงกินยังไงสบายมากนะ ไอตดิหนี้
ติดสินเขาพะรุงพะรังเอามาประดับหนาประดับตา ขางในเปนฟนเปนไฟเผาหัวอก อยา



 ๕

ทํานะพี่นองทั้งหลายอยาทํา พออยูพอกินยังไงใหอยูกินกันไป อยาดีดอยาดิ้นหาติดหนี้
ติดสินพะรุงพะรังมาเปนแหพันคอลิงน้ันแหละ เอาละใหพร 

ภาวนาสติเปนพื้นฐานนะ จําใหดีพระเรา สติไมขาดตั้งไดไมสงสัย จิตนี่มันจะ
เหาะเหินเดินฟาไปไหน กิเลสจะลากมันไปไหนสูธรรมไมได ธรรมลากมาใหหมอบได
เลย สติธรรม ปญญาธรรม จําใหดี พูดตองย้ําแลวย้ําเลา ไมเชนนั้นกิเลสจะเอาไปถลงุ
หมด 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

