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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เตือนเรื่องอดอาหาร 
กอนจังหัน 

 พระเทาไร (๓๐ ครับผม) พระ ๓๐ นอกนั้นหยุดไมฉัน ที่พระทานไมฉันเพราะ
อะไร พระพุทธเจาทรงอดพระกระยาหาร ๔๙ วันไมไดตรัสรู พอมาเสวยพระ
กระยาหารในเชาวันนั้น พรอมกับไดหลักเกณฑของการภาวนาคืออานาปานสติ ทรง
ระลึกนี้ไดแลวก็จับเอานี้เปนที่ฝากเปนฝากตาย ก็พอดีวันนั้นทรงเสวยพระกระยาหารที่
นางสุชาดาไปทูลถวาย ๔๙ กอน เขากันไดพอดี ทองกําลังวางเอาอยางมาก พออาหาร
หนุนเขาไปมีกําลังบางแลวก็ไดหลักเกณฑการภาวนาอานาปานสติ ใสผึงในคืนวันนั้น
เลย ปฐมยามบรรลุนั้น ปจฉิมยามบรรลุเร่ือยไปเลย จนกระทั่งตรัสรู ปฐมยาม มัชฌมิ
ยาม ปจฉิมยาม 

อดอาหารนี้ไมไดเพื่อบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรมเพราะอดอาหารนะ การอด
อาหารเปนเครื่องหนุนกําลังความเพียร เชนพระเรานี้ฉันแตนอยสติดีๆ สติสําคัญมาก
ในการกาวเดินความเพียร สติเปนพื้นเพอันสําคัญมากทีเดยีว ทีนี้เวลาเราฉันมากๆ นี้
สติคอยหลุดลุยๆ เผลอบางไมเผลอบางแลวเผลอ ตัดทางนีเ้ขาไป ทางนั้นคอยแหลม
เขาไปๆ สติติดตอกันไป นั่นแหละที่ทานทําๆ ทานอดอาหารอดเพื่อความพียร ไมได
อดเพื่อตรัสรูดวยการอดอาหารเทานั้น บางคนจะไมเขาใจ วาพระพุทธเจาทรงอดพระ
กระยาหาร ๔๙ วัน ไมเห็นตรัสรู 

นี่จะเอามายันกันนะ นั่นเพื่อตรัสรูดวยการอดอาหารลวนๆ อันนี้เพื่อบรรลุหรือ
ตรัสรูธรรมดวยการภาวนา แตมีการอดอาหารหรือวิธีการอื่นๆ เปนเครื่องหนุนความ
เพียรตางหาก ใหแยกกนัอยางน้ันซี ไอพวกตาบอดหูหนวกมนัมุทะลุนะ มันไมไดทําแต
มันอวดเกง พวกนี้พวกไมไดทําทัง้น้ันละ พวกอวดๆ เกงๆ นี่นะ ทานผูทําทานไมได
อวด ทานทดสอบของทานทุกส่ิงทุกอยาง เร่ืองอดอาหารนี้สําหรับพวกนักภาวนานี้ดีใน
การหนุนความพากเพียร พออาหารนอยลงๆ สติจะดีขึ้นๆ สตินี่สําคัญมากทีเดียว ใคร
อยาปลอยนะสตินะ ตั้งแตพื้นเลย ลมลุกคลุกคลาน สติไมดีลมลุกคลุกคลาน สติดีคอย
ตั้งไดๆ จนกลายเปนสติปญญาอัตโนมัติ จากน้ันก็เปนมหาสติมหาปญญา เอา กิเลสมา
ที่นี่ ตั้งแตเร่ิมสติปญญาอัตโนมัติ เรียกวากาวเร่ือยเลย ไมมถีอย พอถงึขั้นมหาสติมหา
ปญญาแลวขาดสะบั้น กิเลสโผลไมไดเลย 

นักภาวนาทานรูทานเห็นในใจของทาน ไอเราไมไดภาวนา เปนผูอวดดิบอวดดี
ไปใหคะแนนตัดคะแนนทาน นี่พวกตาบอด พวกขี้เกียจขี้คราน พวกไมเอาไหน พวกที่
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อวดตัวเกงๆ ไปหาตัดคะแนน ใหคะแนนทานผูบําเพ็ญธรรมดวยความถูกตอง มันนา
สลดสังเวชไหมละ นี่ละกิเลสมันอวดเกง มันไมเกงนะแตมันอวดเฉยๆ พากันจาํเอา 
วิธีการที่ทานทํามานี้ อยางที่พระทานอดอาหารเปนเครื่องหนุนความเพียรตางหาก 
ไมไดอดเพือ่ตรัสรูหรือบรรลุธรรม อนันี้พระพุทธเจาทรงดําเนินมาแลว แตพอทรงเสวย
พระกระยาหารในเชาวันนั้น ทั้งๆที่อดอาหารมามากมาย พระสรีระเบาหวิวๆ แลวก็ถูก
กับหลักจิตตภาวนาดวยอานาปานสติ ผึงในคืนวันนั้นเลย มันหนุนกันอยางน้ันแหละ 
แตโลกมันไมไดพิจารณานะ นี้พิจารณาดวยจิตตภาวนาดวยกัน เพราะฉะนั้นมันรูไดชัด 
มันจะรูไดชดันะการภาวนา 

หากวาทานอดพระกระยาหารมีภาวนาไปดวยตั้งแตนูนแลว จะบรรลุธรรมเร็วยิ่ง
กวานี้ แตนี่ทานพึ่งมาระลึกไดในอานาปานสติ พรอมกับการเสวยพระกระยาหาร ใหพา
กันเขาใจ ส่ิงเหลานี้เปนอปุกรณๆ การประกอบความพากเพียรสักแตวาทําๆ ไมใช
ความพินิจพิจารณาไมได ตองใชความพินิจพิจารณาละเอียดลออ เพราะกเิลสน้ีแหลม
คมมากทีเดยีว ใครยังไมไดขึ้นตอกรกับกิเลสเสียกอน มีแตมาคุยโมอวดเฉยๆ พวกตา
บอด พวกคยุพวกโมนี่ ทานผูตาดีทานไมคุย ทานนักภาวนา  

ใครจะไปรูละเอียดลออยิง่กวานักภาวนาที่ตั้งใจตออรรถตอธรรม ตอมรรคผล
นิพพานอยางยิ่ง ทานเหลานี้เปนผูตั้งอกตั้งใจ คอยสังเกตสอดรู สติปญญาอยูกับทาน
เหลานี้ทั้งนั้นแหละ ไอพวกนอนบนเขียงเหมือนหมูมันจะไดอะไร แตมันมาอวดเกงนะ 
พวกนี้พวกอวดเกง เวลานี้กําลังกิเลสมันอวดเกงเหยียบศาสนา ศาสนาจะไมมีคุณคา
อะไร  กิเลสแหละเสกตัวเองขึ้นเปนของมีคุณคาๆ ดีไปหมดถาเปนเรื่องของกิเลส พา
กันเขาใจหรือยังพวกนี้นะ มันโมโหนะ กําลังหิวเสียดวยเอาคนทั้งศาลาน้ีมาตมยํากินก็
ได กําลังโมโหนาจะอรอยดี แตสูไอขอดเราไมได ไอขอดเราตมยําดี เขาเอามันไปตมยาํ
กลางวันอยูในครัว ค่ําๆ ถึงปลอยมา ใหพร 

พอพดูถงึเร่ืองพระพุทธเจาอดพระกระยาหาร ๔๙ วัน ก็พอดีเรามาจากบาน
ตาดภูวง อยูในเขตอําเภอวาริชภูมิ เราไปภาวนาอยูนั้น ทีนี้ออกมาขางนอกมาบานคํา
บิดคําบอ แลวก็มาพักอยูที่นั่น เขามีกระตอบเล็กๆ สําหรับกรรมฐาน พอดีเหมาะเราก็
เลยมาพักกอนจะมาหาพอแมครูจารยมั่น ทีนี้โยมคนนี้แกเคยเปนลูกศิษยทานมาหา 
แตมันเกงกวาครู เราลงมาจากนูนก็เราอดอาหารนี่ ผอมโซลงมา แกกม็ารับบาตรเรา
บิณฑบาตมา อูย ทําไมทานผอมมากนักละ ทานเปนไขหรือ กไ็มไดเปนนะ หรือทานอด
อาหาร ก็อดบางแหละเราไมไดทํานา เราก็วางั้น ก็ตองอดบางอิ่มบางเราไมไดทํานา อด
ทําไม พระพทุธเจาอดตั้ง ๔๙ วันไมเห็นไดตรัสรู แลวทานจะอดไปทําไม 
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ทีนี้เราก็สอดปบ แลวโยมกินทุกวันเหรอ โอย กินทุกวันแหละผมไมอดแหละ 
แลวไดตรัสรูไหม วาไดตรัสรูไหมฟาดมันตรงนั้น โอะ มาชองน้ีหรือ นั่นเห็นไหม มีแตผู
เซอๆ ไมพจิารณา เอาพระพุทธเจามาอาง จากน้ันก็วากินทุกวันแหละผม แลวไดตรัสรู
ไหม เปนอยางน้ันแหละ รองกากเลย มาชองน้ีเชียวนะ ก็คนหนึ่งไมไดทํา คนหนึ่งทํา 
อยางน้ันซิพูดเฉยๆ โมเฉยๆ กินทกุวันแหละผม แลวไดตรัสรูไหม มันตอบยากนะ ถา
วาไมไดตรัสรูก็จะวาแลวกินหาสะแตกอะไร สะแตกอิม่แลวมาอวดพุงทําไมใชไหม เรา
ใสเสียเปร้ียง วันหลังเห็นเราหัวเราะกากๆ เลย 

การอดอาหารเราก็เคยเตือนหมูเพื่อนแลว คืออดอาหารแบบหนึ่งผาดโผน 
ไมไดเหตุไดผลเสียกอนก็ไมไดมาคลี่คลาย เวลาโดนตัวเองเขาไปแลวจึงไดมาแนะนํา
หมูเพื่อน อยาใหมันเลยเถิด เรานี่มันเลยเถิด อะไรมักจะเลยเถิดแหละเรา คือกําลังจิต
มันรุนแรง ถาไปทางไหนมันพุงๆ เลย เพราะฉะนั้นการโตตอบหรือถามปญหาพอแม
ครูจารยมั่น จึงหาตั้งแตหลักเกณฑๆ ถาไมลงก็เถยีงกันอยูนั่นแหละ คือเราหาความจริง
จริงๆ ทานก็ทราบ เพราะฉะนั้นทานถึงใสเปรี้ยงๆ กับเรา พอลงแลวปบผึงเลยที่นี่ นั่น
หายหวง 

จงึไดบอกหมูเพื่อนการอดอาหารใหสังเกตตัวเอง เราน่ีมันเลยเถิดแลวจน
ทองเสีย เพียง ๙ ปเทานั้นที่สมบุกสมบันในการอดอาหาร จากน้ันมาก็เปนโรคเรื้อรัง
ตอไปเลย ถงึเรามาฉันจังหันโรคมันก็ไมหาย ตอกันไป จึงไดมาเตือนหมูเพื่อนใหเขาใจ
เร่ืองธาตุขันธของตัวเอง ตามแตนิสัยของใครจะถูกกับอะไร สวนมากมักจะถูกกับอด
อาหาร คือมันเปนกําลังเขาไปหนุนจิตหนุนกิเลสน่ันแหละไมใชอะไร ถาอดอาหารแลว
การอดนอนเปนไปดวยกนั ไมงวง กลางคืนไมงวง ถาอดสามวันไปแลวความงวงไมมี
เลย ความงวงมันมากับอาหาร อาหารมากับกับ กับสําคัญมาก ถามีแตขาวเปลาๆ ไม
งวง 

หลังจังหัน 

อันนี้เราก็ไมเคยไดพูดนะ ตั้งแตสรางวัดปาบานตาด วันนี้มันบันดลบันดาลมา
ระลึกได หอบรรลือกิจ(นามสกุลผูถวายปจจัยเชาวันนี้) ทําไมพิลึกพิล่ันนักนะ เลยคิด
ไดเร่ืองที่จะพูดอยูเดี๋ยวนี้มันเขากันดี หอบรรลือกิจ มันพิลึกอะไรนักหนา ก็พอระลึกได 
มีคนสองคนทางภาคอีสานเขาเรียกวาเปนเสี่ยวกันเปนเพื่อนกัน คําวาเปนเสี่ยวนี้เปน
เหมือนกับอวัยวะสองอันมาประกบเปนอันเดียวกัน ถาวาเปนเสี่ยวกันแลว พึ่งเปนพึ่ง
ตายกันไดเลย เหมือนเปนครัวเรือนอันเดียวกัน เขาถือกันอยางน้ันทางภาคอีสาน ถือ
มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ถาลงวาไดเปนเสี่ยวกันแลวนี้ เปนเหมือนอวัยวะสองอนัมาประกบ
กันเปนอันเดียวกัน 
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ก็มาระลึกได ชื่อมันกต็รงกัน อีตาทิดพิณ แกอยูมหาสารคาม อีตาทิดพาอยูบาน
เหลา แลวมาเปนเสี่ยวกัน หนองประจักษแตกอนเปนลานไมสะแกเต็ม พวกละมงละมัง่
เต็มไปหมดทุงนั่นนะ คือแตกอนไมมีคน เร่ิมแรกบานเหลานี่ยายมาจากเวียงจันทนมา
ตั้งเปนบานเหลา ๕ หลังคาเรือน เร่ิมแรกกอนอื่นบานเหลาตั้งกอน ๕ หลังคาเรือน 
จากน้ันก็คอยกระจัดกระจาย เลยมาตั้งเมืองอุดร เมืองอุดรไมมีแตกอน หนองประจักษ
ที่หนาวัดโพธิฯ นั่นเปนลาน แลวพวกไมสะแกเต็มไปหมดแถวนั้น พวกละมั่งเปนฝูงๆ 
ไมใชธรรมดามันหลั่งไหลมาเที่ยวหากินอยูตามนัน้ 

ทีนี้อีตาทิดพณิกับอีตาทิดพานี้ตอนเชาก็ไปหาลาสัตว เขาอยูบานเหลา ไกลนะ
บานเหลา ฟงซิ มาหาหนองประจักษ แตกอนมบีานเหลาบานเดียว ตอนเชาก็พากันมา
หาลาสัตว ทีนี้ปนแตกอนไมใชปนคาบศิลา ไมใชปนอยางทุกวันนี้ ปนอันนี้เขาตองจุด
กาบมะพราว จุดไฟถอืไปหาลาสัตว นายพรานแบกปน ลูกนองกถ็ือไฟ พอมาถงึหนอง
ประจักษที่เปนลานเที่ยวหากินของสตัวทั้งหลาย พวกละมั่งพวกอะไรนี้เต็ม พากันไปคน
นั้นถือปนคนนี้ถือไฟตามหลังไป เอากาบมะพราวจุดไฟถอืตามหลังไป เวลาจะยิงคนนี้
ตองเอาไฟจอใหยิง 

เขานุงผาโจงกระเบน ทางนี้เขาเรียกผาเหน็บเตี่ยว คลานไปมองดูตั้งแตละมั่ง 
มันไมใชนอยๆ นะ โอย ๓๐-๔๐ ยั้วเยี้ยๆ มันหลายพวกหลายฝูงดวยมันเที่ยวหากิน 
ทางนี้ก็คลานเขาไปเรื่อยๆ แลวโบกมือใหมาๆ นายพรานโบกมือใหมา ไอลูกนองที่ถอื
ไฟตามหลังไปติดๆ ทางนั้นก็จอปนจะยิงเน้ือ พอดีคลานไปผาโจงกระเบนหลุดมันก็
มองเห็นหําละซี แลวก็โบกมือเร่ือยจะยิง ไอคนถอืไฟตามจะทํายังไง แกอะไรก็แกไมตก 
ก็พอดีไฟอันนั้นจอเขาใสหํา นี่เอาความจริงมาพูดนะ คนหนึ่งเจตนาจะยิงละมั่ง ไอคนนี้
ก็ตั้งใจเจตนาจะจอไฟใหจุดดินระเบิดตางหาก ทางน้ันก็โดดผึงเลย พวกละมั่งก็แตกฮือ
ไปหมด 

โดนไปแลวยังไมแลวนะ โดดผึงเลยโดนไฟจี้หําเอา ก็ไมคาดไมคิดวาจะเกิดเหตุ
อยางน้ี มองดูตั้งแตละมัง่ โดนไฟเขาโดดผึงเลย อยามานะแตนๆ อยามานะ ยังบอก
ลูกนองอกี อยามาๆ แตนๆ ตอยหํา นี่เร่ืองจริง เออ ละมั่งก็แตกฮือหมดพอคนโดด
เพราะมันเจ็บหํา โดนไฟจอหํา ก็เลยบอกวา เออ ไปหมดเลยละมั่ง ไหนละรังมัน ทีแรก
ก็บอกวาแตนๆ อยามา บอกลูกนอง ทีนี้พอละมัง่ไปหมดแลว ไหนรังมันอยูไหนจะฟาด
ใหมันแหลก วางั้น กลับคืนมาเห็นแตกาบมะพราวยังมีควันอยู เลยโมโหสุดขีด ไอนั่น
นอนอยูนั่นมันจะตายมันอดหัวเราะไมได ทางนี้ยงับอกใหหลบภัย อยามาๆ แตนๆ พอ
มารูเร่ืองควันอันนี้ก็คือไอนั่นเปนคนจุดหําแก เฮอ คนหนึ่งทําจริง คนหนึ่งมาทําเลนได
ไง เทานั้นละจบแลว นี่พูดถงึเร่ืองหนองประจักษ เปนความจริง แถวนั้นแตกอนไมมี



 ๕

บานคน ก็มีบานเหลา ๔-๕ หลังคาเรือนยายมาใหมๆ อีตาทิดพิณทิดพามาจากสาร
คามเปนเพื่อนกัน เปนเสี่ยวกันเขามาเยี่ยมกัน ไปเที่ยวหาลาเนื้อ 

...ใหพากันภาวนานะอยูขางใน อยาเพนๆ พานๆ หาทะเลาะเบาะแวงกัน หาดู
ตั้งแตคนอื่น ผิดถูกประการใดดูแตคนอื่น ความผิดไปอยูกับคนอื่นทั้งหมด เจาของเปน
คนถูกตองดงีามทุกอยางใชไมได คนนี้เปนคนขวางโลก ขวางวัดขวางวา อยานํามาใชใน
วัดนี้ การติฉินนินทากันอยางน้ันอยางน้ีอยานํามาใชในวงธรรมะ ธรรมะไมมีการติฉิน
นินทากัน  ผิดถูกประการใดเตือนกันไดเลยๆ  

อยางในวัดนี้ตั้งแตสรางวัดมาเราก็ไมเคยมี วาติฉินนินทาอยางน้ันอยางน้ีพระ
เณร องคไหนไมดีเรียกมาเลย เตือน เปนอยางน้ันๆ แลวผูนั้นก็มาเพื่ออรรถเพื่อธรรม 
เตือนเปนธรรมรับกันไปทันที ไมมีเร่ืองอะไรเลย น่ีก็อยูในความดูแลของเรา จึงขอให
พากันเรียบรอยทุกอยาง อยาไปมองดูโทษคนอื่นมากกวาโทษตัวเอง ที่มันคอยคิดคอย
แสเร่ืองนั้นเรื่องนี้ กับคนนั้นคนนี้ นี่ละมันทะเลาะกันอันนี้ ไมใชของดเีร่ืองส่ังสมกเิลส 
ไมใชผูมาชําระกิเลสนะ ใหระมัดระวัง ไมดีมอียูกับทุกคน เร่ืองความชั่วมีอยูกับทกุคน 
ใหตางคนตางระมัดระวังรักษาตัวเอง ตางคนก็จะดีขึ้นดวยกนั ถาตางคนตางตําหนิกัน
เฉยๆ นี้เอาไฟมาเผากัน ไมมีผลดอีะไรเลย มีแตผลลบลวนๆ ฉิบหายได พากันจําเอา 
เอาละทีนี้ใหพร 

พระวัดปาหนองแสง อ.นาหวา จ.นครพนม กราบถวายทองคํา ๑ บาท ๑ สลึง 
ปจจัย ๑,๙๐๐ บาทเพื่ออุทิศใหแมชีวรรณีที่ถึงแกมรณภาพเมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๔๙ 
พรอมกราบนิมนตหลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผาปาสงเคราะหโลก วันเสารที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.หลวงตาเมตตารับแลว 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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