
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
ไมใหเปนไปตามที่ลมเหลว 

 ภูวัวนี่เราไมไดไปเปนปๆ แลวมัง นาจะเปนปๆ แลว แตของสงเปนประจําเดือน 
พอปลายเดือนๆ ไปสงประจํามาดูเหมือน ๒๐ กวาป พระก็มีจํานวนมาก แตกอนก็มี
สองสามองคกับทานอุทัย สองสามองคๆ พอเราไปเจอเขา คือสถานที่ภาวนาเหมาะสม
มาก ขาดแคลนก็คืออาหาร เรารักสถานที่เชนนั้นมาก เราเลยพูดกับทานอุทัยเลย นั่น
ละตั้งแตบัดนั้นมาสงอาหารไปเลี้ยงพระๆ มีเทาไรเราเลี้ยงหมดทั้งวัดเลย พระจะอยูใน
เกณฑจุดศูนยกลางก็คือ ๓๐ วัดภูวัว เราก็เล้ียงดูมาตั้งแตบัดนั้น จนกระทั่งปานนี้ดู
เหมือน ๒๐ กวาป นี้กวาแนนอน ตั้งแตนั้นมาพระทานก็อยูสบายๆ ภาวนาสะดวก ๒๐ 
กวาปแลว พระก็มาก ตั้งแตบัดนั้นมาพระไมต่ํากวา ๒๐ ตั้งแตบัดนั้นมาละเราสง
อาหารๆ ได ๒๐ กวาป 
 แตกอนทานอุทัยอยู ทานอุทัยอยูก็สองสามองคเทานั้น เพราะหมูบานเขามีสอง
สามหลังคาเรือน เลยหวงหนาหวงหลังกัน พระทานอยูทานก็เกรงใจเขา ก็เขาก็อดอยาก
ขาดแคลนทานก็ยังไปขอเขากินอีก ทานวาอยางนั้น มันอยางไรกัน ทานลาเขาไปเขาก็
ไมยอมใหไป บอกวาถาเขาไมตายทานไมตาย จนก็จนเรื่องจนนี่ แตน้ําใจไมไดจน เขา
วาอยางน้ี เลยเอากันอยูตรงนั้นละ ตกลงทานอทุัยก็อยูนั้นเปนเวลานาน เราจึงไปเพิ่ม
เขาเพราะไปเจอสถานที่เหมาะสมเขาไปนี้ก็มอบภาระลงที่เราหมดเลย รับเลี้ยงตั้งแตบัด
นั้นมาจนกระทั่งปานนี้ พระก็อยูจํานวนมากไมต่ํากวา ๒๐ ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่ง
ปานนี้ 
 วัดภูวัวนี่เหมาะสมมากในการภาวนา กลางคืนนี้หินดานกลางแจงเดินไดสบาย 
กลางวันก็อยูในรมไมสบาย เวลานี้ดูไมไดไปเปนปแลวมัง เราเองไมไดไป แตส่ิงของสง
ทุกเดือนไมใหขาด เปนประจํา สวนตัวเองไมไดไป  
 เราอานหนังสือเลมอะไรลืมแลว ไดอานยอนหลังเร่ืองราวของหมูเพือ่น อาน
ยอนหลังของหมูเพื่อนทีอ่ยูดวยกันมาแตกอน ตั้งแตหนองผือกับพอแมครจูารยมั่น พอ
เร่ิมเขาพรรษาตางองคตางสมาทานธุดงคๆ ครั้นอยูไปๆ ลมเหลวไปๆ สุดทายหมด 
ธุดงคที่สมาทานไมม ี เราอานยอนหลังเลยทําใหเรามีความเขมแข็งมากขึ้นโดยลําดับ 
เพื่อนฝูงเหลานี้อาศัยไมไดแลว นั่นลงแลวนะ เต็มวัดเต็มวานี้อาศัยไมได ไมมีองคไหน
เปนหลักเปนแหลงเปนแกน มีแตโลเลดวยกัน เราจะทําอยางไร นั่น ปลุกเจาของนะ  
 หมูเพื่อนอยูดวยกันนี้โลเลดวยกันไปหมดทั้งวัด เราก็จะมาโลเลในทามกลางหมู
เพื่อนและทามกลางพอแมครูจารยมั่น เปนไปไดเหรอ ถามเจาของ ยิ่งเขมงวดกวดขัน



 ๒

ละซิ ธุดงควัตรเราเอาคนเดียวเรา พระเต็มวัดไมเลนกับใครเลย เปนอยางน้ันกับหมูกับ
เพื่อนก็ดีเรา ไดฟตตัวมาตลอดนะ ไมไดออนกับใคร หมูเพื่อนลมเหลวไปๆ เรายิ่งแข็ง
ขึ้น ยิ่งแข็งขึน้โดยลําดับ อานยอนหลังที่หมูเพื่อนลมเหลวไปๆ แลวก็ตัวเองเขมแขง็ขึน้
เปนลําดับลําดา โถ นี่ทําอยางไรหมูเพื่อนตั้งหนาตั้งตาประพฤตปิฏิบัติธรรมลมเหลว
ไปๆ เพราะอะไร แนะ กเ็พราะกิเลสเหยียบย่ําทําลายใหลมเหลว 
 ไดอานยอนหลังก็ดีนะละ เจาของยิง่แข็ง หมูเพื่อนลมเหลวเจาของยิ่งดีดขึ้นๆ 
เลยเชียว เราก็ไมลืม โอย ไมได หมูเพื่อนทําอยางน้ีไมไดนะ มีแตลมเหลว ใครจะทรง
ศาสนา ใครจะทรงมรรคผลนิพพาน มีแตใครก็ลมเหลวดวยกัน ทั้งๆ ที่สมาทานกัน 
ลมเหลวๆ เรานี่ไมพูดแหละ เร่ืองสมาทานที่จะออกปากพดูเราไมเคย แตจิตใจนี้หมุน
ติ้วตลอดนะ ไมเคยออน ที่ไดมาเปนอาจารยสอนคนอยูเวลานี้ ไดพิจารณาดูตัวเอง อยู
ในทามกลางความลมเหลวๆ เราดีดออกๆ ไมใหมีลมเหลว  

อานยอนหลังๆ ใครสมาทานธุดงค สมาทานๆ แลวลมเหลวไปๆ ยิ่งเปนการ
เตือนใจ กระตุกใจเราหนักขึ้นๆ ใหเขมแข็งมากขึน้ ไมลมเหลว สุดทายยันไดองคเดียว 
เห็นไหมละ ไมลม จนพอแมครูจารยใสบาตรใหเรา เราลืมเมื่อไร บิณฑบาตมาแลวเอา
บาตรไปซอนไว มันมีฝาตนเสาเอาบาตรไปวาง บิณฑบาตไดมาเทาไรจัดเอานิดๆ แลว
บาตรซุกเขาไปนั้น ฝาบาตรปด ผาอาบน้ําปด แลวจัดอาหารใหพอแมครูจารยมั่น ทาน
ก็รูจนได แตพระทั้งวัดจะรูหรือไมรูเร่ืองของเราทํา แตพอแมครูจารยรูจนได เวลาเราจะ
ฉันปุบปบใสบาตรเรา ถาเปนนักมวยก็หลบไมทนั เปดฝาบาตรปุบปบๆ ขอใสบาตร
หนอยๆ ใสบาตรเรา ทําไมทานรู พระเณรทั้งหมดเปนอยางไรไมรู หูหนวกตาบอดกนั
หมดทั้งวัดเหรอ ทําไมพอแมครูจารยรู ทําใหเราคิดหมดนะ  

อันนี้ละที่จะไดมาเปนครูเปนอาจารยสอนหมูเพื่อน ฟงเอาซิหมูเพื่อน ลอด
ออกมาไดๆ ไมใหเปนไปตามที่ลมเหลวๆ นะ หมูเพื่อนลมเหลวเทาไรเรายิ่งดีดยิ่งแข็ง
ขึ้นๆ นี่ที่มาเปนครูเปนอาจารยสอนทุกวันนี้ เอา ฟาดเสียกิเลสขาดสะบั้นลงไปเลย แลว
เปนอยางไรเพื่อนฝงูกิเลสขาดสะบั้นหรือไม นี่กิเลสขาดสะบั้นเลย พุงตัวเลย เห็นไหม
ละ พูดใหมนัชัดเสียวันนี้ ถึงกาลเวลาที่จะพูดซึง่อยูในทามกลางเพื่อนฝงู องคนั้นเปน
อยางไร หาผูที่จะเขมแขง็แทบจะไมมีๆ ยิ่งเปนการฟตตัวเราขึ้น เตือนเราขึ้น เราจะ
ออนอยางน้ีเหรอๆ ยิ่งเปนการเตือนหนักเขาๆ สุดทายเอาตัวรอด นั่น คนเดียว ไมเลน
กับใคร  

พอแมครูจารยทานแหลมคมมากนะ เราเอาบาตรเขาไปซอนไวในตนเสา มีฝา
ซอนไว จัดอาหาร ไมใหใครทราบละ เราทําคนเดียวเรา ฟงซิ ที่ไดธรรมมาสอนหมู
เพื่อน เปนอยางน้ีละฟงเอา อยูในทามกลางหมูเพื่อนไมไดเหยียบย่ําทําลายหมูเพื่อน 
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อยูดวยกันดดูวยกัน ดูกนัอยูตลอดเวลาทําใหออนใจๆ ออนใจกับหมูกับเพื่อน แลวดีด
เจาของขึ้นๆ ตลอดเวลานะ สุดทายก็เลยพอแมครูจารยใสบาตรให ทานใสบาตรให 
ใครมาแตะไมไดนะบาตรเรา ไดมาเทาไรเทานั้น  

เร่ืองความเห็นแกปากแกทองน้ีรูสึกวาไมมี ในชีวิตของพระไมปรากฏ มแีตดัด
กันเรื่อย ดัดเรื่องอาหารการกิน ดัดใหผอนลงๆ จนกระทั่งทองเสีย ไมฉนั ทําอยูอยาง
นั้นแลวจะเห็นแกปากแกทองอยางไรการดัดอยูขนาดนั้น นี่ไดธรรมมาสอนหมูสอน
เพื่อนไดมาดวยวิธีนี้นะ อยูในทามกลางหมูเพื่อนไมไดเหยียบย่ําทําลายหมูเพื่อน ยกตน
ขึ้นขมขี่หมูเพื่อนไมม ี ดูกันอยูในทามกลางเพื่อนฝูงดวยกันเปนอยางไร ใครเปน
อยางไรๆ ดู มันออนเปยกๆ ละซิ เมือ่เปนอยางน้ันแลวทางนี้เขมแข็งขึ้นตลอด ดีดผงึๆ 
อยูคนเดียวนะ 

บิณฑบาตมาไมเอาอะไร เทานั้นละ ก็มีแตพอแมครูจารยนานๆ ทานใสบาตรให
ที ทานรูเห็นไหมละ พระทั้งวัดรูหรือไมรู เห็นหรือไมเห็นไมทราบ แตพอแมครูจารยนี้
แหลมคมมากนะ นานๆ ใสบาตรเราทีหนึ่ง เพราะเห็นแลววาเราไมเอาอะไรกับใคร อยู
อยางน้ันละ ฟตตัวมาอยางน้ัน ที่ไดมาสอนหมูสอนเพื่อนทําเลนๆ เมื่อไร ไมไดเลนนะ 
ทุกอยางจริงจังหมด ถาลงไดลงใจตรงไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย ไมมีคําวาออนแอ เรา
ยอนหลังพิจารณาถึงเร่ืองความเพียรของเราก็ไมเคยออนแอ  

เวลาลมลุกคลุกคลานพลิกคว่ําพลิกหงายฟดกับกิเลสน้ีก็ซัดกันแบบนั้นละ ตาง
คนตางฟดกนัๆ มาตลอด จนกระทัง่กิเลสขาดสะบั้นออกจากใจ ทําอยางน้ันมาเรื่อยๆ 
ที่จะไดคิดยอนหลังวาเราออนแอทอแทที่ตรงไหนไมมี บอกตรงๆ เลย เพราะจิตมันมุง
ตอพระนิพพานมันจะไปออนแอไดอยางไร ทีนี้เวลามาดูหมูดูเพื่อนนี้ก็แบบหลับหู
หลับตาดูเอา ตาบอดหูหนวกไปอยางน้ันนะ ใจนี่มันไมไดเปน มันเห็นอะไรปบมันจะ
พับๆ ๆ พิจารณาของมัน ไมใชคุย  

ตาสัมผัสสัมพันธอะไร หูสัมผัสสัมพันธ สติไปปญญาไปดวยกันๆๆ ไมไดเผลอ 
ดูอะไรดดูวยความจงใจ ทุกส่ิงทกุอยางเปนไปดวยความจงใจ ไมไดเผลอเหมอไปอยาง
นั้น แตกิริยานั้นลมลุกคลุกคลานไปตามสภาพของธาตุของขันธ จิตนี้ไมเปน ดีดอยู
ตลอดเวลา มองดูอะไรนี้ดีดผึงๆๆ ตลอด อยูกบัหมูกับเพื่อนก็แบบหลับหูหลับตาอยู
ไปอยางน้ันละ มีใครเขมแข็งบางมันไมมี โธ กิเลสของงายเมื่อไร ตองทําขนาดนั้นละ 
กวากิเลสจะไดมวนเสื่อลงไปไดธรรมะมาสอนโลกก็อยางที่วาน่ีละ 

ยิ่งแกลงๆ ออนไปหมด เดี๋ยวนี้มันปลอยแลวนะ มันปลอยภายในของมัน 
ปลอยไปๆ ดูแตธาตุขันธเคลื่อนไหวมันเปนอยางไรๆ ลมลุกคลุกคลานไปอยางน้ันละ
เดี๋ยวนี้ แตจิตนี้ไมมีวัย ไมมีคําวาลมลุกคลุกคลานจิต แตธาตุขันธมี แลวที่ทําเหลานี้ก็
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สมมักสมหมายทุกอยาง สมเหตุสมผลกัน กับฟดกันอยางแหลกเหลวๆๆ ระหวางกิเลส
กับเราตลอดไป ไมเคยออนขอตอกันเลย จนกระทั่งปจจุบันกท็ํามาอยางน้ี  

ทีนี้เวลาเห็นหมูเห็นเพื่อนมันดูไมไดนะตองหลับตาดูเอา มันไมแข็งแกรงภายใน
จิต มีแตออนแอปวกเปยกดูไมไดนะ การที่จะครองมรรคผลนิพพานตองเอาแบบที่วา 
กิเลสกับเราใครเกงใหอยูบนเวที ใครไมเกงใหตกเวที เอาขนาดนั้นเลยละ ที่จะไปตอสู
ไปยกมอืไหววายอมแลวไมมี กับกิเลสเรียกวาไมมี คอืนักมวยเขาตอสูกันพอยอมเขาก็
ยกมือไหวเขา ออนกวาเขา ยอมเขา อันนี้ไมมี ขาดไปเลยๆ เชียว 

(คณะลูกศิษยหลวงพอสงบ อําเภอโพธาราม ราชบุรี ถวายน้ําปลามาทั้งหมด 
๒๐๐ โหลเจาคะ) ทานสงบทานหยีเปนพระอยูโพธาราม แตเปนพระวัดนี้ ออกจากนี้ก็
ไปอยูโพธาราม ดี องคนี้ดี เราไดติดตามอยูตลอดเวลาบรรดาลูกศิษยที่พอเปนเนื้อเปน
หนังขึ้นมาก็คือทานสงบองคหนึ่ง เขาเรียกทานหยี อยูโพธาราม องคนี้ดี ออกจากวัดปา
บานตาดไปแลวไปสรางวัดใหม ดี เราไปดูแลววัด เราติดตามบรรดาลูกศิษยที่ไปจาก
เรา ไปที่ไหนจะมีชื่อเสียงโดงดงัในคุณธรรมไมคอยเห็นนะ ไมคอยมี ตัวแมงเอาไปกนิ
หมดไมมีเหลือ เอาละใหพร 
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