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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ตัวโทษอยูกับเรา 
กอนจังหัน 

วันนี้คนเยอะ เปนวันพระ เรารูวาวันพระดีแลวละเราชาวพุทธ ชาวพุทธไมทราบ
วันพระวันโกนแลวก็หมดทา คือวันพระวันโกน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา ทานเรียกวา
วันพระวันโกน นี่พระพุทธเจาประทานให พวกเราทั้งหลายถึงจะมีกิจการงานมากขนาด
ไหนก็ตาม ในชวงสองวันนี้ เรียกวาอาทิตยละสองวันๆ ควรใหไดบําเพ็ญทั่วหนากัน ไม
มีใครจะมีพระเมตตาเกินพระพุทธเจา ที่วาเมตตาใหอาทิตยหนึ่งสองวัน เชน ๗ ค่ํา ๘ 
ค่ํา หรือ ๑๔-๑๕ ค่ํานี้ ก็เพราะพระพุทธเจาทรงเห็นความวุนวายของโลก ถาจะปลอย
ใหเปนความวุนวายกิเลสเอาไปกินหมด หัวใจแหงผากจากอรรถจากธรรมที่จะพาให
เปนความสุข จึงตองแยกเอาไว อาทิตยหนึ่งควรจะมีสองวันเพื่อธรรมเขาสูใจๆ นี่เปน
ประเภทที่พึง่เปนพึ่งตายไดจริงๆ สวนนอกจากนั้นอาศัยเวลามีชีวิตอยู พอตายแลว
หมดคาไมมรีาคา 

ธรรมนี้มีราคา ในชวง ๗ วันอาทิตยหนึ่งควรจะมีสองวัน เชน ๗-๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ 
ค่ํา เชนวันนี้เปนวัน ๑๕ ค่ํา เปนวันสมบูรณแบบที่เราจะไดบําเพ็ญคุณงามความดีในวัน
เชนนี้ รักษาศีลแลวก็รักษาใจ ภาวนา ใจมันดีดมันดิ้นมันหิวมันโหย ไมมีอะไรเกินใจ 
เอาสติจับเขาไปเราจะรูวาตัวหิวโหย ตัวเดอืดรอนที่สุด ตัวเปนฟนเปนไฟที่สุดคือใจดวง
นี้ ถาไมมีสติจับแลวก็ดิ้นไปตามมันไมมีวันมีคืน ตายทิ้งเปลาๆ ถามีสติธรรม ปญญา
ธรรมจับเขาไปก็หักหามมันได ในสิ่งที่ควรหรือไมควรมากนอยจะทราบดวยตนเอง นี่
ละคําวาสติธรรม ปญญาธรรม เปนของสําคัญมาก 

วันนี้เปนวันพระ ขอใหทานทั้งหลายไดบําเพ็ญธรรมเขาสูใจ อยาเชื่อจนเกินไป
เชื่อกิเลส มันพาจมมามากตอมากแลว พระพุทธเจามีเพยีงพระองคเดียวที่มาสอน
โลกๆ แตกิเลสน้ีเต็มทุกหัวใจสัตวหัวใจบุคคล สอนอยูทุกแหงทุกหนบนหัวใจคนใหลง
ทางต่ําๆ ทั้งนั้น สวนธรรมคือพระพุทธเจามาสอนใหฉุดลากขึ้นขางบน มีพระพุทธเจา
พระองคเดียว มันไมหวาดไมไหวไมทันกัน ใหนําธรรมพระพุทธเจาเขามาชวยตัวเอง 
วันหนึ่งๆ ไปที่ไหนถาระลึกพุทโธอยูเรียกวามีคามีราคา 

พุทโธไมใชเร่ืองเล็กนอย ศาสดาองคเอกทุกพระองคอยูในคําวาพุทโธทั้งน้ัน 
แลวก็รวมธัมโม สังโฆ มาอยูเปนธรรมแทงเดียวกันนี้ พอระลึกถึงพทุโธ หรือธัมโม 
หรือสังโฆ ก็เปนอันวาระลึกถึงธรรมแทงเดียวกันนี้ สามรัตนะนี้รวมเปนธรรมแทง
เดียวกันมีคามีราคา เราอยาไปหวังเอาคาเอาราคากับสิ่งภายนอกสกปรกโสมมที่มันแยง



 ๒

กันอยูเวลานี้เห็นไหมละ แยงกันนี้แหม ตายแลวกระดูกก็เอาไปไมไดเลย เวลามีชีวิตอยู
นี้ไดเทาไรไมพอๆ เที่ยวรีดเที่ยวไถเที่ยวกอบเที่ยวโกยหมดผูมีอํานาจมากทั้งน้ัน 
อํานาจมากคืออํานาจของกิเลส มันไปเที่ยวกอบเที่ยวโกยเที่ยวบีบบี้สีไฟหมด ถาอํานาจ
ของธรรมเฉลี่ยใหมีความสุขทั่วหนากัน นี่เรียกวาธรรม อยูดวยกันเปนผาสุก ตั้งแตสัตว
ถึงบุคคลเปนความสุขเสมอหนากันถาเปนธรรม ถาเปนกิเลสแลวเที่ยวกอบเที่ยวโกย
เที่ยวรีดเที่ยวไถ บีบคั้นเอาไดทุกแบบทุกฉบับ 

เห็นไหมสงครามที่เกิดอยูเวลานี้ เกิดเพื่ออะไร นั่นละสงครามความโลภ ไดไม
พอๆ กินจนกระทั่งวันตายมันก็ไมพอในหัวใจ เพราะกิเลสไมเคยสรางความพอ ทาน
บอกวา นตฺถิ ตณฺหาสมา นที แมน้ําทั้งหลายเสมอดวยตัณหา คือความอยากความ
ทะเยอทะยานนี้ไมมี อันนี้ไมมีฝงพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยาน แมน้ํา
มหาสมุทรยังมีฝง เร่ืองกิเลสตัณหาไมมีฝง ทานจึงเทียบเอาไวอยางน้ีแหละ เหลานี้มัน
อยูหัวใจใครละ มันอยูหัวใจเราทุกคน เอาธรรมเขามาเปนขอบเขต บีบบังคับใหมันอยู
ในกรอบ เรียกวาฝง เอาธรรมเปนฝงกั้นกิเลสไมใหมันลนฝงไปเผาโลกเผาสงสารให
แหลกเหลวไปหมด พากนัจําใหดี 

อยูรวมกันใหเห็นใจกัน อยามองดหัูวใจตัวเองแลวเหยียบหัวใจคนอื่น เหยียบ
คนอื่นใชไมไดไมใชธรรม ตองดูหัวใจเขาหัวใจเราใหสม่ําเสมอกัน อยูดวยกันเหมือนกนั 
เชนอาหารการบริโภคอยางน้ีใหเสมอกัน ความเสมอกันนั้นแลเปนธรรม ปากทองเต็ม
ทองมันก็ไมเปนธรรมแหละ ถาไมมธีรรมเขาไปวางความเสมอภาคใหทั่วถึงกันแลว หา
ความสุขไมได เอาละจะใหพร 

หลังจังหัน 

คําวาธรรม โลกยอมรับกราบไหวกันทั่วดินแดน นี่เปนความคาด คําวาธรรมเปน
จุดใหญ แลวก็หมายออกมาจากคําวาธรรมเปนความเคารพของแตละรายๆ ทีนี้ธรรมที่
จะเดนจริงๆ ก็คือผูปฏิบตัิธรรม โดยเฉพาะพวกจติตภาวนา ทางดานจิตตภาวนานี้เปน
ทางตรงที่จะเขาสัมผัสธรรม ธรรมจะเขาสูใจ ใจกับธรรมจะประสานกันโดยลําดับลําดา 
เรียกวาธรรมซึมซาบเขาถึงใจ ทีนี้ทราบแหละวาธรรมเปนยังไง ธรรมดาก็ทราบเฉยๆ 
วาธรรม ยอมรับกัน เวลาจะยอมรบัจริงๆ ก็คือเวลาเราบําเพ็ญภาวนา จิตตภาวนากับ
ธรรมเขาสัมผัสกัน เกิดแปลกประหลาดอัศจรรยขึ้นมาในใจนั้นแหละ ทีนี้ก็ทราบแหละ
ที่นี่วาธรรมเปนยังไง 

มีใจเทานั้นเขากันไดกับธรรมสนิท อยางอื่นเปนภาชนะของธรรมไมคอยได เชน
อยางตา หู จมูก กไ็หลเขาสูใจ อยางเรามาฟง ฟงน่ีก็เขาสูใจ มาไดยินไดฟงไดเห็นก็
ไหลเขาสูใจ ใจเปนที่รับธรรม ทีนี้เวลาธรรมกับใจไดเปนอันเดียวกันแลวดวยความ
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บริสุทธิ์ เรียกวาธรรมธาตุ นั่นละที่นี่ความเลิศความเลอไมมีอะไรจะเทียบไดเลย ทานวา
ธรรมธาตุ คือผูบําเพ็ญเขาถึงธรรมขัน้นี้แลว ทานยังมีธาตุมขีันธมีชีวิตอยูก็ใหชื่อวาทาน
เปนพระอรหันต พระพุทธเจาแลวก็พระอรหันต นี่เรียกวาธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน 
กลายเปนธรรมธาตุขึ้นมาในใจของผูบําเพ็ญธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว เรียกวาธรรม
ธาต ุ

คําวาธรรมเทานั้นใจก็ลงได แตพอเขาถึงใจแลวเปนอีกอยางหนึ่ง คือเลิศเลอ
สูงสงขึ้นไปเปนลําดับลําดา เราเคยพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง พึ่งบวชใหมนะ แตที่จับเอา
ตนเหตุก็คือ ตอนเชาเราก็อยูในโบสถกับทานพระครู วัดโยธานิมิตร ทานเปนเจาอาวาส 
เราเปนนาคอยูในนั้น ตอนเชาทานออกเดินจงกรม ตี ๔ กวาๆ ทานออกเดินจงกรมจน
สวาง ทานกลับเขามาก็ทาํวัตร พอสวางพรอมกันทําวัตรเสร็จก็ออกบิณฑบาต เราสังเกต
ทานเดินจงกรมอยูอยางน้ัน สังเกตเงียบๆ  

ทีนี้พอบวชแลวก็ไปเรียนคําภาวนากับทาน มาเรียนคําภาวนาอยากภาวนา จะให
ภาวนายังไง ทานก็บอกวา เออ เอาพุทโธนะ เราก็เอาพุทโธทานวางั้น เราก็เอาพุทโธไป 
พอหยุดจากการเรียนจะเวนระยะหนึ่งชั่วโมง คือหยุดจากการเรียนแลว หนึ่งชั่วโมงนี้
เปนเวลาภาวนา หรือเปนเวลาลงเดินจงกรม อยูวัดโยธานิมิตร ภาวนาตั้งสติอยูกบัคํา
บริกรรมพุทโธๆ ก็เปนธรรมดาทําไปสะเปะสะปะไมมีความหมายอะไรแหละ จุดหมาย
ปลายทางไมมี เอาแตพุทโธๆ ภาวนาแลวก็นอน 

บทเวลาจะเปน นั่นละที่มันแปลกประหลาด วันมันจะเปน นั่งภาวนาพุทโธๆ นี ้
สติจับกับพุทโธไว พุทโธๆๆ แลวปรากฏเหมือนเราตากแหไว คําวาพุทโธๆ นั้นเหมือน
เราจับจอมแหดึงเขามา ทีนี้ตีนแหก็หดเขามาๆ กระแสของจติเทากับตีนแห จิตเทากับ
จอมแห พอพุทโธๆ นี้เหมือนกับวาเราดึงจอมแหเขามา ตีนแหก็หดเขามาๆ คือกระแส
ของจิตมันหดเขามา เลยเปนขอสังเกตขอหนึ่ง ทําใหจิตใจสัมผัส จอ ทีนีพุ้ทโธถี่ยิบ อัน
นั้นก็ยนเขามาๆ บทเวลาจะเปนนะ นี่เปนครั้งแรกตั้งแตเราบวชมา อยูที่วัดโยธานิมิตร 

พอพทุโธๆ อันนี้หดเขามาๆ หดเขามาหาจุดวาพุทโธ กระแสของจิตหดเขามาๆ 
พอมาถงึที่นัน่กึ๊กเลยนะ นี่เปนโดยหลักธรรมชาติที่เราไมคาดไมฝน มันเปนประจักษกบั
เรา มันถึงทําใหตื่นเตน แหมดีอกดีใจตื่นเตน พอเขามาตรงกลางกึ๊กเลยนะ ขาดหมด
เลย จิตที่มันยั้วเยี้ยไปกับอะไรในโลกธาตุนี้ หดเขามาอยูจุดเดียวนี้เปนจุดอัศจรรย โหย 
ตื่นเตน ไมนานละเพราะมันตื่นเตน ความตื่นเตนความอัศจรรยเลยไปกวนจิตอันนั้น
เสีย มันเลยถอยออกมา วันหลังเอาใหญเลยไมไดเร่ือง 

ไดของอัศจรรยวันนั้น นี่เปนครั้งแรกแหละเราตั้งแตบวชมา เปนครั้งแรกในคืน
วันนั้น พอวันหลังเตรียมทาจะเอาอีกน้ีเลยไมได มันไปหมายตั้งแตจิตที่รวมอัศจรรยนั่น 
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เลยลืมพุทโธ สติไปอยูกบันอกนั่นเสียไมอยูขางในมันก็ไมรวมซิ เรียนหนังสืออยู ๗ ป
การภาวนานี่ไมละ ไปอยูที่ไหนไมใหใครทราบ เพราะอยูกับพวกลิงพวกคางดวยกนั 
พระลิงพระคาง กิริยาพระลิงพระคางกับภาวนามันเขากันไมไดใชไหมละ เวลาออกมา
หาหมูหาเพื่อน หมูเพื่อนเปนลิงก็เปนลิงกับเขาไปเสีย แตภายในลึกลับที่ภาวนาไมเคย
ละเปนอยูในใจ มันหากเปนเอง เปนแตเพียงวาไมพูดใหใครฟงเลย หากเปนอยูในใจ 

เวลาเงียบๆ กลางวี่กลางวันเขาไปภาวนา ครั้นออกมา ทําอะไร โฮ คนมันตาย
เปนนี่นะตองพักผอนบางแหละ วางั้นไปเสีย ไมไดบอกวาภาวนา มันลงให ๓ หน เรียน
หนังสืออยู ๗ ปลงให ๓ หน นี่ละเปนเชื้ออันสําคัญมาก ฝงลึก คือเราจะออกปฏิบตัิ
โดยถายเดียว พูดออกมาแลววาเรียนจบแคประโยค ๓ พอเปนปากเปนทางพอเปนพอ
ไปแลวทางดานปริยตัิ นักธรรมก็นักธรรมเอกแลว เปรียญก็ ๓ ประโยค พอเปนปาก
เปนทาง แบบแปลนแผนผังที่จะปฏิบตัิแลว ออกเลยละ 

เวลาเรียนหนังสือก็ทําแตไมบอกใหใครทราบ เวลาเงียบๆ ดึกๆ ลงไปเดิน
จงกรม ถาเจอเพื่อนฝงูเดินผานมาถาม ทําอะไร โอย เปลี่ยนบรรยากาศ ก็วางั้นไปเสีย 
ไมไดบอกวาภาวนา เราเคยเผลอพูดหลุดปากไปหนหนึ่ง โอย หมูเพื่อนมันหยอกมัน
เลนทุกอยาง หือๆ จะไปสวรรคนิพพานเดี๋ยวนี้หรือ คอยกนัหนอยนะ นี่ละมันนาโมโห 
เราเผลอไปบอกวาเดินจงกรม หือๆ ขึ้นเลยเพื่อน จะทําอะไรก็พวกเดียวกัน มันมีผิดมี
ถูกอะไร ตั้งแตนั้นมาเวลาเจอหมูเพื่อนก็บอกเปลีย่นบรรยากาศ นั่งดูหนังสือเหนื่อย วา
ไปอยางน้ันเสีย ความจริงเดินจงกรม 

มันหากเปนอยูลึกๆ นะแปลกอยูจิตอันนี้ เวลาออกสูหมูสูเพือ่น กิริยาอาการก็
เหมือนหมูเหมือนเพื่อน เปนลิงเปนคางของพระไปนั้นแหละ ไมเปนแบบโยม หากเปน
ลิงเปนคางแบบพระ อยูในวงพระเลนหยอกกันกห็ยอกแบบพระ ในวงของพระ นั่นละ
จับอันนี้ไว ออกไปนี้จะเอาอันนี้ใหไดเลย ทีนี้พอออกก็เอาจริงๆ ได ไดจริงๆ ไมหยุด
ทั้งวันทั้งคืนมันจะไปไหนจิต มันก็ตองอยูในเงื้อมมือของเราจนไดนั่นแหละ 

เราฝกหัดภาวนาเบื้องตนที่จิตรวมนั่น เรียนหนังสืออยู ๗ ปเปนได ๓ หนที่มัน
รวมกึ๊กขาดสะบั้นไปหมดเลย ไมใชจิตรวมธรรมดา มันขาดหมดพูดไมถูก แตความเปน
ไมสงสัย มนัอัศจรรยตื่นเตน วันนั้นจิตจะไมไปไหนมันจะอยูกับที่จิตตื่นเตนกลางคืน
ภาวนานั่นละ จิตจะปวนเปยนอยูในนั้นไมไปไหน เปนอารมณสําคัญมากกลอมใจใหรัก
การภาวนา เพลินอยูในนั้น จากน้ันก็ออกปฏิบัต ิ ออกปฏิบัตกิ็มุงมั่นตอพอแมครูจารย
มั่น เรียนหนังสือก็เรียน เรียนนิพพานก็เรียน อานนิพพานก็อาน แตความสงสัยมันก็
คืบคลานเขาไป นิพพานยังมีอยูหรือไมมีนา 
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นี่ละมันมีอยูนะสวนยอย สวนใหญเชื่อ แตสวนยอยมันก็แบงกินอยูงั้นละ 
นิพพานมีหรือไมมีนา พอออกแลวกม็ุงหนาใสพอแมครูจารยมั่นเลย ทานก็ใสเปรี้ยงๆ 
นั่นละที่นี่ลงใจละ สุดทุกอยางเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานหมด แมกิเลสยังมีอยูแต
ความสงสัยมรรคผลนิพพานขาดสะบั้นไปหมดไมมีสงสัย จากธรรมของหลวงปูมั่น 
จากน้ันถึงไดเอาจริงเอาจังละที่นี่ เอาจริงนะ ไปเที่ยวกรรมฐานเราไปองคเดียวเรา พอ
แมครูจารยมั่นก็ไมเคยขดัของมีแตเสริม ทานวาจะไปกับใคร 

ถามทานเสียกอน คือกอนจะไปไหนมาไหนนี้ ไมใชอยูๆ จะลาทานไปเลย ดวย
ความเคารพมารยาททุกอยางอยูในนั้นหมด เคารพทาน ก็พดูขึ้น ถามถงึการถึงงานใน
วัดในวามีอะไรบางไหม พอทานบอกไมมีอะไร ถาไมมกี็คดิวาอยากจะกราบพอแมครู
จารยไปเที่ยวภาวนาชั่วระยะ บอกชั่วระยะนะ เพราะทานเมตตาผูกพันมากกับเรา 
เกี่ยวกับพระเณรทั้งวัดเราเปนหูเปนตาดูแลสอดสอง พระเณรจึงกลัวเรามากแตไหนแต
ไรมา กลัวทานละองคทีห่นึ่ง แตวาทานอยูของทานโดยเฉพาะ ไอเรานี่มันสัมผัสสัมพนัธ
กับพระเณรอยูเร่ือย ดุกนัอยูเร่ือยนั่นซิ พระเณรก็กลัวเรามากดวย 

นั่นละที่จะไปไหนมาไหนตองไดกราบเรียนทาน ถามถึงการถึงงานวาวางแลวก็ 
ถาวางแลวก็คิดอยากจะไปเที่ยวภาวนาสักระยะหนึ่ง ทีนี้เวลาทานถาม แลวจะไปทาง
ไหน ก็บอกวาจะไปทางนั้นๆ เพราะทานเห็นหมดแลว เออ ทางนั้นดีนะทานวางั้น พอ
ถามวาจะไปกับใคร ไปองคเดียว ขึ้นทันทีนะทานเสริม สําหรับเรานี้ทานเสริมจริงๆ พอ
วาไปองคเดยีว เออ ทานมหาไปองคเดียวใครอยาไปยุงทานนะ ชี้ไปนี้สายนิ้วไปเลย ให
ทานไปองคเดียวใครอยาไปยุงกับทานนะ เราเองก็ไมเคยยุงกับใคร จึงตายใจนึกวาจะ
ไมมีใครจดจอสนใจกับเรา เราก็เปนเราไปเรื่อยๆ ตอนพอแมครูจารยมั่นมรณภาพนี้ 
เกาะพรึบเกาะเรา ถึงไดรูวาพระเณรจองมองเราอยูแตเมื่อไร 

นี่เราพูดถึงเร่ืองออกภาวนา เราไปองคเดียวๆ ทานเสริมตลอดทานไมเคย
ขัดของถาไปองคเดียว คึกคักขึ้นเลย เอา ทานมหาไปองคเดียวใครอยาไปยุงทานนะ 
เพราะทานรูนิสัยแลววาจริงจังมาก อยูกับทานทานก็รูอยูโดยตลอด อยูกบัเพื่อนกับฝูง
พระเณรกลัวทั้งวัด มันหากเปนเองนะ เพราะความมุงมั่นจิตใจของเราเปนธรรมลวนๆ 
เลย เมื่อเปนธรรมลวนๆ มันก็มีอํานาจละซิ พระเณรก็กลัว เราทําอะไรๆ อันนี้เราเปน
ธรรมทั้งนั้น ยิ่งเขามาถวายอะไรๆ อยางน้ีเราเปนผูจัดใหพระเณรทั้งหมดเราไมเอาๆ 
ตลอด 

ทานก็คอยสอบคอยถาม แลวทานมหาละ เปนผูจัดอะไรๆ ใหพระเณรทั้งหลาย
ทานเอาอะไรบางไหมละทานถาม โอ ทานไมเอาทานพอแลว คือปรกติเราใชผาสามผืน 
ส่ีกับผาอาบน้ําเทานั้นแหละ จีวร สบง สังฆาฏิ แลวก็ผาอาบน้ํานี่เปนปรกติใชผาสามผืน 
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แตก็จัดใหหมูเพื่อนเราไมเอา เราพอทุกอยางแลว ทีนี้ออกมีแตองคเดยีวๆ ชีวิตอยูกับ
เราคนเดียว ปาชาอยูกับเราคนเดียว อยากกินก็กินไมอยากกินกี่วันชางไมสนใจ มันจะ
ตายจริงๆ ก็บิณฑบาตมาฉันเสียๆ จึงไดเตือนพระเณรเรา เพราะพระเณรอาจจะไม
เขาใจในการอดอาหาร เราอดมากอนแลวจึงไดเอาคําเหมาะสมมาเตือนพระเณรให
ปฏิบัติอยางนี้เหมาะสมดี 

อยางเรามันผาดโผนเกินไป ถาวาอดกอ็ดเสียกี่วัน จนจะไปบิณฑบาตไมถงึ
หมูบานเขา มันก็เคยยิ่งกวาเคย แลวอดตลอดเพราะมันภาวนาดีตลอด มันไมคํานึงถึง
ธาตุขันธจะเสีย ธาตุขันธมันคอยเสียของมันไปนะ แตจิตใจมันมุงมั่นตอธรรม พรรษา 
๑๐ เทานั้นละทองเราเริ่มเสียแลว พรรษา ๗ ออกปฏิบัติได ๓ ปนี้สวนมากไมคอยฉนั
จังหันเพราะภาวนาดี ก็เลยหนักทางนั้น พอได ๑๐ พรรษาทองเริ่มเสยีแลว ตอนเชาเรา
อดอาหารมาหลายวัน มาฉันเสียวันนี้ พอตอนบายสามสี่โมงทองนี่มันจะรองโกกเกกๆ 
คือมันไมยอย มันเปนอะไรไมรูนะ นานๆ มาฉันมันไมยอย ทนีี้มันก็รองโกกเกกๆ 

พอตกกลางคืนมาถายออกหมด ก็ไมคํานึงนะ มันถายออกจนหมดจริงๆ ถาย
ทั้งคืน บางทีไปอยูปาเสือ ไปถายนี้เสือมันจะงับเมื่อไรก็ได จนกระทั่งทองเสยี ที่อดเลย
จริงๆ ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ อันนี้เอากันอยางหนัก พอพรรษา ๑๖ ผานไป
แลวก็ฉันธรรมดา แตทองมันเสียแลวนั่น เสียมาจนกระทั่งทีจ่ะออกชวยชาติ นี่มันจะ
ตายปนั้นละ มันเปนมะเร็งในลําไสแลว หมอเขาตรวจแลวเขาไมบอก จึงไดมาสอนหมู
เพื่อนใหมองดูธาตุขันธบาง เราจะมองตัง้แตธรรมอยางเดียว ธาตุขันธเปนเครื่องใชของ
ธรรม ถาธาตุขันธไมดีธรรมก็กาวไมออก 

ตองสอนหมูเพื่อนใหอยูในความพอด ี เวลามันจะเกินไปก็ใหฉนัเสียบางๆ เพื่อ
ธาตุเพื่อขันธนี้จะไดเปนเครื่องมือกาวเดินในความเพียรตอไป เราน้ีเรียกวามันผาดโผน
ทุกอยาง มกัจะผาดโผนนะเรา ถาวาอดอาหารก็เอาตายเขาวา เปนอยางน้ันนะ ทีนี้เวลา
ผานไปหมดแลวจึงนําเร่ืองนี้มาประมวล แลวสอนหมูสอนเพื่อนใหอยูในความพอดี 
อยาใหอดมากจนเกินไป อยางเรานี้เปนตัวอยางแลว จึงไดนําอันนี้ออกสอนหมูเพื่อน
เร่ือยมาทุกวันนี้ละ 

คือเวลามันหมุนใสธรรมนี้มันไมไดคํานึงถึงเร่ืองเปนเรื่องตายแหละ เร่ืองธาตุ
เร่ืองขันธมันไมมานะ มนัมุงตอธรรมพุงๆ ทีนีธ้าตุขันธเมื่อทรมานไปเรื่อยๆ มันก็เสีย
ไปละซิ ไอเราก็ไมคํานึง จึงตองไดนํามาสอนหมูเพื่อนในเรื่องที่เราผานไปเรียบรอยแลว
เปนยังไง นํามาสอนหมูเพื่อนใหอยูในความพอเหมาะพอดี อยาใหเกินไป เร่ืองอด
อาหารนี้ก็สอน เพราะเราอดมากอนแลว จิตมันพุงใสธรรมโดยถายเดียวไมคํานึงถึงธาตุ
ถึงขันธจะเปนจะตายไมสนใจ มีแตจะเอาธรรมใหไดอยางใจๆ ธาตุขันธก็เสียไปเรื่อยๆ 
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นี่ละการปฏิบัติเปนอยางน้ันละ สําหรับเรานี้เราพูดจริงๆ วาสมบุกสมบันมากทีเดียว 
เร่ืองการทรมานการภาวนาเกี่ยวกับเรื่องอดอาหารนี้ เรียกวาเปนอันดับหนึ่งเลย 

มันจะตายจริงๆ กไ็ปบิณฑบาตใหมันฉันเสียเทานั้นละ เพราะจิตอยูกับธรรม ไม
ไดมาอยูกับธาตุกับขันธนะ จิตอยูกบัธรรม พุงๆๆ อยูอยางนั้น จนกระทั่งพรรษา ๑๖ 
ผานไปแลวถึงไดมาฉันเปนปรกต ิ ทีนี้ฉันปรกติทองมันเสียแลวมันก็เสียของมันไป
เร่ือยๆ บางที ๖-๗ วันถึงถายทีหนึง่ ถายถายออกหมดเลยนะไมใชถายธรรมดา ถาย
หมดเลย แลวฉันไปแลวมีมาอีกแลวถายอีกเร่ือยมา จนกระทั่งที่จะออกชวยชาตินี้มันจะ
ไปละทองเสีย จึงไดนํามาสอนหมูสอนเพื่อน 

เราก็ภูมิใจนะ การปฏิบัติของเรานี้ เราพิจารณายอนหลังถึงปฏิปทาที่เราดําเนิน
มาเพื่อมรรคผลนิพพานมีบกพรองตรงไหนๆ ออนแอทอแท ขี้เกียจขี้ครานออนแอที่
ตรงไหนๆ ไมมี.มีแตขยะๆ โอโห อยางน้ันมันก็ทําไดๆ คือมาดูระยะแกนี้ ดูระยะเรา
หนุมมุงตอมรรคผลนิพพาน กับเวลาแกแลวมองยอนหลังน่ีขยะนะ โอ อยางน้ันมันก็ทํา
ไดๆ คือมันเปนที่หัวใจ หัวใจไมถอยเสียอยางเดียวไมมีอะไรถอย รางกายมันไปไมได 
เอา นอน ภาวนาไมถอยอีกละ แนะ อยูอยางไรกอ็ยูอยางน้ัน แลวนําเหลานี้ละมาสอน
หมูเพื่อนใหพอเหมาะพอดี อยาใหเลยประมาณ เพราะเราเคยเลยมาแลวผลเสียมีแก
ธาตุขันธ แตสวนทางดานจิตใจยกให 

การอดอาหารนี้สวนมากจะถูก เพราะอาหารนี้เปนเครื่องสงเสริมธาตุขันธ เมื่อ
สงเสริมมากเขามันก็สงเสริมราคะตัณหาเขาดวยกัน เราไมรูนะ มันจะมียิบแย็บในจิต 
เพียงเทานั้นก็รูแลวเพราะจะฆามันอยูตลอดนี ่ อาหารมากเขามันจะไปกระเทอืนธาตุ
ขันธมีกําลัง แลวราคะตัณหาจะมียิบแย็บภายในจิต ไมไดมาเปนออกขางนอก เปนเพยีง
ยิบแย็บเทานั้นก็รู แลวถือเปนภัยอยางมากเสียดวย เพราะฉะนั้นจึงไดอดเรื่อยๆ 
สวนมากจะถูกทางอดอาหาร เพราะอดอาหารมันภาวนาดีเร่ือยๆ สติสตงัน้ีแนวเลย วัน
หนึ่งตั้งแตตืน่นอนเมื่อมันกาวเขาธรรมะขั้นสูงขึ้นไปๆ นี้ ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมันไม
เผลอนะ นี่กลายเขาไปเปนสติปญญาอัตโนมัต ิ

เราจะพูดใหฟงอยางชดัเจนสําหรับผูปฏิบัติทั้งหลาย เพื่อแกกิเลสตัวเปนภัยตอ
เราทุกคนๆ เราเปนผูผานไปดวยการสูรบกับอันนี้แลวจึงนํามาสอนกัน จึงไมมอีะไร
เสียหาย เร่ืองการพิจารณารางกายนี้หนักมาก ความเพียรมาหนักอยูที่รางกาย พิจารณา
รางกายใหเปนอสุภะอสุภังเปนปาชาผีดิบ กําหนดดู ถลกหนังออกแลวเหลือตั้งแตตัว
แดงโร เอา ถากเนื้อเถือหนังออกไปเหลือแตกระดกู เหลือแตโครงกระดูก นี่เรียกวาอสุ
ภะ พิจารณาอสุภะ พิจารณาเขาไปขางในก็ยิ่งมีแตของปฏิกูลโสโครก ความกําหนัดยินดี
จะมาจากไหนละเมื่อมีแตอยางน้ันแลว นั่นละมันระงับกันเรื่อย 
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อันนี้ตองพิจารณากันอยางหนักทีเดียว เวลามันพอมันก็รูอยูนะ เราก็ไมเคยถาม
ใคร เวลามันพอมันก็รูในตัวเอง เปน สนฺทิฏฐิโก เหมือนกัน พอพิจารณารางกายนี้พอ
หมดแลว อสุภะอสุภังพอตัวแลว เร่ืองอสุภะอสุภังนี้มันจะหมุนเขามาภายในใจ จําเอา
นะผูปฏิบัติ คือกําหนดใหแตกกระจายเมื่อไรไดทันใจ เพราะความคลองแคลวของ
สติปญญา ใหตั้งอยูกไ็ดใหแตกเมื่อไรก็ได เร็วขนาดไหนก็ได เอาจนพอแลว เร่ืองกอง
อสุภะอสุภังที่พิจารณาชํานาญแลว กําหนดมาตั้งที่ตรงหนา เอา เพงดู ทําไปดนๆ เดาๆ 
ไปไมมีใครบอกนะ เมื่อเปนแลวก็เปนคติเครื่องเตือนใจจึงไดนํามาสอนหมูเพื่อน 

ทีนี้เวลาอสุภะอสุภังคลองตัวพอแลว แลวเอาอสุภะนั้นมาตั้งเปนกองปาชาผีดิบ 
จะเปนของเขาของเราก็ตาม ตั้งน้ี เอา มันจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนด ู เพราะอยางไร
ก็ทําหมดแลว กําหนดใหทําลายเมื่อไรมันพรึบเลยเพราะมันชํานาญ ทีนี้ไมทําลาย เอา 
มันจะเปนยังไงตั้งไวยังงี้ละ ปาชาผีดิบคือคนตาย ถาเนาก็เนาอยูนั้นไมใหทําลาย เพงดู
มันเนา เหลืออันนี้ละ หมุนเขามาๆ กําหนดดูๆ แลวหมุนเขามาๆ เขามาสูใจ พอเขามา
สูใจ กองอสุภะอันนั้นคือใจเปนผูไปเปน นั่น พอมันเปนทางนี้พับมันปลอยทางนั้นปง
เลย พอปลอยนั้นผึง กําหนดพับอันนั้นหมุนเขามา กําหนดพับหมุนเขามา สุดทาย
กลมกลืนกันกับใจเปนอันเดียวกัน นี่อสุภะหมดแลวนะที่นี่เรียกวาพอ 

กําหนดจากนั้นเร็วเขาๆ จะกําหนดใหเปนอสุภะอสุภังอะไรไมทัน พอกําหนด
พับดับพรอมๆ แตกกระจายพรอม มีแตแปรสภาพ ที่จะแยกแยะใหเปนอสุภะอสุภังไม
สวยไมงามนี้ไมทัน นี่คือจิตมันชํานาญ จากน้ันแลวก็ตั้งขึ้นพบัดับพรอมๆ ตั้งพับหมุน
เขามาภายใน ทีแรกก็หมุนอันนี้กอน พอหมุนอันนี้ฝกซอมกันมากอันนี้ก็เร็วเขาๆ 
ตอไปตั้งพับดับ ยังไมเขาถึงนี้ พอตัง้พับดับๆ นี่ละอสุภะหมด ราคะหมดตรงนั้น ฟงให
มันชัดๆ ซิ หมดภายในจิตใจ ทีนี้อิ่ม นี่ละอสุภะอิ่ม ทางดานวัตถุอิ่ม พอตั้งขึ้นพับมนั
เหมือนแสงหิ่งหอยนี่ละ พอตัง้พรึบดับพรอมเลย จะไปแยกเปนนั้นเปนนี้ไมทัน ความ
รวดเร็วของใจก็มีแตเกิดกับดับพรอมๆ 

ตอไปจติก็วาง นั่น เขาวางละ พอตั้งพบัดับลงไปกม็ีแตความวางๆ ทีนี้มันก็เขาสู
ใจ คือสังขารปรุงขึ้นพับเปนนามธรรมดับไปพรอมๆ มันเกิดขึ้นมาจากจิตดับลงไปทีจ่ิต
ที่นี่ สวนรูปรางเปนดานวตัถุมันหมดปญหาไป เหลือตั้งแตสวนนามธรรม ตัง้ขึ้นพับมัน
เขาสูจิตๆ มันก็ฝกซอมเขาไปๆ ในนั้น นี่เราสรุปเอาเลย จนกระทั่งมันพอตัวแลวอนันี้
เขาถึงจิตๆ สุดทายก็ไปอยูที่จิต กิเลสตัณหาทั้งมวลอยูที่จิต อนันี้เปนเคร่ืองฝกซอมเพือ่
จะเขาไปหาตนตอมันเทานั้นเอง พอมันเขาใจนี้แลวมันก็ขาด ขาดไปเลย 

อยาง อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา มันอยูในจุดกลาง พอจากวางๆ แลวตัวอวิชชาไม
วาง มันหากแสดงไปขางนอกวางไปหมด มองดตูนไมภูเขาอะไรวางหมด แตจิตยังไม
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วางจากอวิชชายังไมรู เหมือนกับเราไปอยูในหอง เดินเขาไปยืนในหองนี้ เรามองดูหอง
นี้วางหมดเราก็ภูมิใจวา เออ หองน้ีวางหมด ใหมผีูความรูเหนืออีก นั่น หองนี้วางหมด 
ผูที่มีความรูเหนือ มันไมวาง ก็ทานไปยืนขวางอยูที่กลางหองน้ันนะ ถาอยากใหหองมัน
วางทานตองถอนตัวออกมาหองจะวางเอง นี่หมายถึงวาติดตัวเอง ตรงใจนี้ไมวาง ใจนี้
มันสายออกไปที่ไหนวางหมด แตตัวใจไมวาง นี่ละเปนหัวตอ หรือเปนคนขวางหอง พอ
มารูตัวนี้พับ พรึบหมด อันนี้ก็วางอะไรก็วาง วางหมด นั่นหมดโดยประการทั้งปวง การ
พิจารณาแกกิเลสก็มาสิ้นซากเอาตอนนี้ หมด นั่นละวิธีการพิจารณาทางดานจิตตภาวนา 

พวกที่ภาวนาขางในใหดูตัวเรานี้มีแตตัวนักโทษนะนั่งอยูดวยกันนี้ เราจะวามา
บําเพ็ญธรรมอะไร มันสงเสริมกิเลสใหกิเลสหลอกลออยางนั้นหลอกลออยางน้ี คนนั้น
ไมดีคนนี้ไมดี นี่เห็นไหมกิเลสมันหลอก มันไมไดดูตัวเองมนัไปดูแตภายนอก ดูแตคน
อื่นวาคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี คนนั้นดูถูกคนนี้เหยียบย่ําคนนั้นทําลายเรา ไอตัวของเราไป
กวานเอาฟนเอาไฟมาเผาหัวอกมันไมดู นั่น ไมใชนักภาวนา ตองดูตัวเอง มันจะคิดไป
ไหนมันออกจากใจ ปรุงแพล็บไปหาเรื่องบุคคลใดสัตวตัวใดนี้ออกจากนี้เปนผูปรุง พอ
รูนี้แลวมันจะดับ มันจะไมปรุงไปหาผูใด มันจะเปนขึ้นภายในตัวเอง ตามทันกันตรงนี้ 
มันจะทันตรงนี้ 

อันธพาลมันอยูในจิต แตมันไปวาดภาพวาคนน้ันเปนอันธพาลตอเราคนนี้เปน
อันธพาลตอเรา ตัวเราเปนอันธพาลใหญไมดูตัวเอง พอยอนจิตเขามาดูนี้แลว อันธพาล
นี้ดับปุบนอกนั้นไมมี คอืใจนี้เองเปนตัวอันธพาล ใหพากันจําเอา ดูตั้งแตภายนอกไมดู
ตวัเองไมเกดิประโยชนอะไร ใหดูตัวเอง สอนใหรูกรรมฐานสอนอยางน้ีแหละ อยู
ดวยกันใหมีความเสมอภาคตอทานตอเรา อยาไปถือวาคนนั้นยิ่งคนนี้หยอน มันเพงนะ
นั่นนะ เพงนั้นยิ่งอันนี้หยอนอันนั้นเลวอันนี้ดี แลวเปนขาศึกกับตัวเอง แลวก็เปน
อันธพาลยกโทษคนอื่นใชไมไดเลย ใหตางคนตางดูตัวเอง 

มาอยูดวยกนัเปนผูปฏิบัติธรรม อยาเอากิเลสมาเผากัน อยางยกโทษยกกรณกัน
มีแตเร่ืองกิเลสมาเผากันนะ ถาปฏิบัติธรรมใหดูตัวเอง มันคิดเรื่องไมดไีมงามมันออก
จากเรา ดูตัวนี้มันก็ดับ ที่จะไปคิดเรื่องของใครไมคิดเพราะตัวอันธพาลอยูกับเรา เรา
ทันมันแลวแย็บออกมารูทันที มันก็ดบัทันที ถาไมรู มันตอสายยาวเหยียดไปไมหยุดนะ 
เอาเทานั้นละวันนี้ 

วันนี้เทศนใหฟงทางดานปฏิบัติภาวนา ใหพากันถอืเปนคต.ิใหพากันภาวนาดูใจ
ดวงมันสงเปลวอยู พุงๆ สงเปลวไปที่นั่นสงเปลวไปที่นี่ ยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้มัน
สงออกไปไมดูมัน พอดนูี้ปบมันจะระงับ ตัวโทษอยูกับเรา จําใหดี ไปอยูในปาเมื่อมัน
เคยของมันแลวเอามาเทียบหมด สมมุติวาอยูกบัหมูกับเพื่อน อันนั้นกระทบตาอันนี้
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กระทบหูแลวก็มากระทบใจอยูดวยกันเลยไมผาสุก ทีนี้ไปอยูคนเดียว เสือมันอยู
ตรงไหนก็ไมรูมันก็มากระทบใจ กลัวเสือ เปนอยางน้ันนะ มันอยูเฉยๆ ไมไดใจนี้ ไปอยู
ในปามันก็ไปหาเรื่องใสเสือ กลัวเสือ เปนงั้นนะ ไดเอามาพิจารณาหมด ไมมีคนก็ไมมี
อะไรจะยกโทษกัน แลวไปอยูในปาก็ไปกลัวเสือ ยกโทษเสือ เออ ชอบกล 

บางทีมันอาวๆ ขึ้นขางๆ ทางจงกรม ไปเดินจงกรม เสือโครงใหญ คือที่ไปอยาง
นั้นมันมีแตปาสัตวปาเสือทั้งนั้น เดี๋ยวนี้ไมมี ตนไมทั้งหลายอยูในปาในเขาซึ่งเปนที่หลบ
ซอนของสัตวเหลานั้นถูกทําลายทําไรทําสวนหมด สัตวทั้งหลายตายไปหมด เดี๋ยวนี้ไมมี
ที่วาสัตววาเสือพูดเฉยๆ เดี๋ยวนี้ไมมี แตเรายังดีสมัยเราเที่ยวเหลานี้มีสมบูรณ พวกปา
พวกเขาพวกสัตวพวกเสือเนื้อรายมีสมบูรณ มาตั้งน้ีสักสิบกวาปแลว เขาก็มาเริ่มทําลาย
ปา จากน้ันก็เปนอําเภอหนองแสงขึ้นมา 

เรามาอยูนี้ตั้งสิบกวาปแลวเขาจึงมาทําลาย แตกอนเปนปาสมบูรณ อยูในปามัน
ก็ไปกลัวเสือมันไมมีที่ยกโทษ คนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ทีนี้ไปในปามันไมไดวานะวาเสือไม
มี มีแตกลัวเสืออยางเดียวๆ บางทีกอ็าวๆ ขึ้น เราเดินจงกรม อาวๆ เสือโครงนะ เขาก็
ไปตามประสาเขาเขาไมไดมาอะไรกับเรา มันอาวๆ ทางนี้หมอบ หนูหมอบ แมวอาวๆ 
ขึ้น ขบขันดี เอาละเลิกกัน 
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