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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

ขี้เกียจอะไรนักหนา 
กอนจังหัน 

การทําความเพียรถาฉันอิ่มๆ แลวมันนอนเหมือนหมูนะ การภาวนาไมดี จําใหดี
พระเรา ถาฉันอิ่มๆ แลวมันขึ้นเขียงคือหมอน ไมยอมลง ขึ้นเขียงเหมือนหมู การ
ภาวนาตองสังเกตตัวเอง ไมสังเกตไมไดนักภาวนา สักแตวาทําๆ ใชไมได ที่มันโลเลไป
อยางน้ันก็คือสักแตวาทํา ถาทําดวยความสังเกตไปตลอดเวลาแลวจะตั้งรากตั้งฐานได 
โลเลๆ กลางคืนผมเดินดูไมเห็นพระลงเดินจงกรมกลางคืนเงยีบๆ ไมเห็นนะ นี่พึ่งมา
พูดวันนี้ ไปดูเปนประจํานะ ทานทั้งหลายวาผมไมไปดูเหรอ มันขี้เกียจอะไรนักหนา ถา
ขี้เกียจใหหนีจากวัดนี้อยาอยู นี้ไปเที่ยวเดินดูหมด กลางค่ํากลางคืนไมเห็นพระออกมา
เดินจงกรมหย็อกๆ แหยก็ๆ เลย ทานทั้งหลายวาผมไมดูเหรอ ผมไปดูตลอดนะ นี่ละ
วันนี้ออกพูดเสียบาง นานๆ พูดทีหนึ่งๆ 

นี่ละการปกครองหมูเพือ่นรับหมูเพื่อนรับจริงรับจัง แนะนําส่ังสอน สังเกตสังกา
ทุกแงทกุมุม ใหพากันเอาจริงเอาจัง อยามาเหลาะแหละใหเห็น ตั้งแตดูธรรมดานี้ก็
ขวางตาพอแลว แบบหลับหูหลับตาไปกับหมูกับเพื่อน นี้ไมไดคุยนะความเพียร ดูหมู
เพื่อนดูไมได ถาเราทําอยางน้ีเราก็ตายไปนานแลวแหละ นี่ไมไดทําอยางน้ี พูดใหชัดๆ 
ดีดผงึๆ ตลอดเวลาเลย พูดใหทราบเสียบาง สวนมากพอแมครูจารยไดร้ังเอาไว คือมัน
ผาดโผน ไดร้ังเรา ไมวาความเพียรประเภทใดรั้งเอาไว เชน นั่งตลอดรุงนีข้ึ้นไปก็คุยโม
เลย มันรูจริงๆ นี่ ใสเปรี้ยงๆ ทานก็ชมเชย ตอไปทานก็เงียบๆ เรายังไมรูนะทาน
เงียบๆ 

มาที่มันคึกมนัคะนองมากไมยอมฟงเสียงเจาของ เขาตองฝกทรมานอยางหนัก 
ไมควรกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการฝกฝกไมถอย เวลามันลดพยศลง 
การฝกเขากล็ดลงๆ สอนเรา คือเรามันผาดโผน ฟาดกนแตกมันยังไมถอย กิเลสไม
แตกไมถอย ทานก็ใสเอาเสีย เวนคืนสองคืนนั่งภาวนาๆ ไปเลาใหทานฟงละซี มันได
อัศจรรยทุกคืนๆ เราก็มแีตปติยินดีและมีกําลังใจฟดเลยๆ ทานดูอยูเห็นไหมละ ถาจิต
มีหลักมีเกณฑควรจะดําเนินไปดวยความราบรื่นธรรมดาก็ใหทําอยางน้ัน อยาผาดโผน
เกินไปตลอดเวลา ความหมายวางั้น 

สวนมากมีแตทานรั้ง นี่มันเปนอะไรมันรั้งแบบไหนในวัดปาบานตาดนี่นะ พูด
อยางน้ีไมไดมาคุยใหหมูเพื่อนฟงโมๆ นะ พูดใหเปนคติตัวอยางของหมูของเพือ่น 
สําหรับเราเองพอแมครูจารยมักร้ังเสมอ อะไรๆ ทานตองร้ังๆ มันผาดมนัโผนเนื่องจาก
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ความเอาจริงเอาจัง ผึงๆ ตลอด มาเห็นเกงๆ กางๆ มันขวางตานะ หลับหูหลับตาดูเอา
ดูหมูดูเพื่อน ถาลืมตามันขวางแลว หลับตาเสียไมขวาง เอาละจะฉันจังหัน 

หลังจังหัน 

เราไมอยากรับพระรับเณรก็ดังที่วาน่ีแหละ รับเปนภาระแลวดูแลแนะนําส่ังสอน
ตลอดเลย กลางค่าํกลางคืนตองออกไปสังเกตดูพระดูเณรประกอบความพากเพียร
อยางไรหรือไม ตั้งหนาตั้งตามา มาแลวมาอยูยังไง เคยไลออกจากวัดหลายองคนะ ทีม่า
รับไวแลว มาแลวไมเปนทาซิ นอนไมรูจักตื่น เวลานอนยังไมถึง ๔ ทุมเลยนอนหลับ
ครอกๆ แลว เอ มันยังไงกัน นั่นเอาละนะ พอเทีย่งคืนไปดูอกีแลว ตีสามตีส่ีไปดอูีก วนั
หลังสังเกตอกี กอนที่จะไลออกจากวัดไมใชไลเฉยๆ นะ ทดสอบดูรูนิสัย จริตนิสัยขี้
เกียจขี้ครานทอแทออนแอหรือขยันหมั่นเพียรหมดเรียบรอยแลว ที่ไลออกจากวัดก็ผูขี้
เกียจ ไปดูจบัเอาทุกระยะๆ แนใจแลวบอกเลย ทานใหไป ไมมีมาคัดคานเรา เราจับได
หมดแลว เพราะฉะนั้นจึงไมอยากรับพระรับเณร รับมาก็เปนภาระ 

อยางวัดนี้อยางมากที่สุดไมเลย ๑๘ องค เรียกวามากที่สุด ตอนนั้นมีครูบา
อาจารยหลายองคทานยังมีชีวิตอยู พระเณรทั้งหลายก็ไดไปอาศัยอยูกับทานๆ ทีนี้พอ
ครูอาจารยลวงไปๆ ไมมีที่ยึดที่เกาะก็ไหลเขามาละซิ จึงไดรับเพิ่มขึ้น รับพระรับเณร
เปนภาระหนักมากอยูนะ รับตองรับผิดชอบทุกอยางดวย สังเกตสังกาแนะนําส่ังสอน 
จึงไมรับงายๆ  

หองน้ําพระกรรมฐานเรานะ ในหองน้ําเห็นแปรงถูฟนเห็นอะไรๆ ในหองน้ํานี้
บอกชัดเจนแลววาไมเอาไหน นั่นมันชี้บอกนะ มาถูฟงถูฟนกี่ชั่วโมงกวาจะเสร็จกวาจะ
ส้ิน แสดงวาไมเอาไหน สติสตังไมทราบไปไหนไมรูเลย เหมือนคนตายแลว ผูที่เปน
นักรบไมไดมีอะไรมากนะ เอาแตจําเปนๆ จอกันอยูตลอดเวลา นี่เรียกวานักรบ หองน้ํา
ไมมีอะไร มีแตที่จําเปนเทานั้นนอกนั้นไมมี อันนี้ในหองน้ํา เครื่องทุกส่ิงทกุอยาง 
เหมือนเครื่องประดับประดาตกแตงอะไรในหองนํ้า ดูแลวอิดหนาระอาใจนะ พึ่งมาพูด
นี่ละ ไมเคยพูดนะนี่ วันนี้เปนโอกาสที่จะพูดมาพดูเสีย สําหรับพระทั่วๆ ไปมันปลอย
อาลัยตายอยากแลวแหละ ที่ยังจะพอมีหวังหายใจฝอดๆ อยูบางคือพระกรรมฐาน ดูวง
กรรมฐาน ความหมายวางั้น 

ศาสนาเปนของเลนเมื่อไร แลวเดี๋ยวนี้ศาสนาเปนสวมเปนถานไปแลว ใหปฏิบัติ
ตามพระพุทธเจาดูซิ อยางทานแสดงไวใน อปณณกปฏิปทาสูตร เปนสูตรมนตเลย การ
ปฏิบัติตัวของพระผูบําเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพาน เวลานอนก็บอก เปนเวลากลางๆ เรา
นี่เรียกวามัชฌิมา พอ ๔ ทุมไปแลวจะเริ่มพักนอนก็ได ตั้งแตนี้ถึงน้ันเดินจงกรม นั่ง
สมาธิ ในปฐมยาม พอมัชฌิมยามแลวก็เร่ิมพักไดพักนอน ใหทําความเขาใจกับตัวเอง
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เสมอกอนนอน พอรูสึกตัวแลวจะรีบตื่นจะรีบลุกขึ้น บอกไวอยางน้ัน เวลานอนก็นอน
สีหไสยาสน ตะแคงขางขวา พอปจฉมิยามตื่น นอน ๔ ชั่วโมง พอตื่นแลวจะเดินจงกรม
ก็ได นั่งสมาธิก็ได ถามีลักษณะโงกงวงใหลงเดินจงกรม ทานสอนอยางน้ี นี่
ละอปณณกปฏิปทาสูตรทานแสดงเอาไว เรียกวาการปฏิบัติไมผิด การปฏิบัตินี้ตรงแนว
ตอมรรคผลนิพพานถาปฏิบัติตามนี้ 

ความสํารวมระวัง ดูจิตมนัจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหน สําคัญตรงนี้นะ ใหดูจิต 
มหาโจรอยูที่จิต มหาภัยอยูที่จิต ใหสติจออยูนั้นตลอด มันจะแสดงออกจากนี้ เมื่อสติมี
อยูแลวกิเลสจะไมเกิด กเิลสไมเกิดกไ็มเอาฟนเอาไฟมาเผาเรา นี่อปณณกปฏิปทาทาน
สอนไววิธีนอน การนอน เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา กลางวันหากอยากจะพักกพ็ักบาง 
ใหปดประตหูนาตางรักษามารยาทของพระ ซึง่เปนเหมือนพวกราชสีหพวกเสือนอนมี
สติ พระก็ใหเปนแบบนั้น ทานวาสีหไสยาสน นอนแบบราชสีห แปลออก นอนแบบมี
สติสตังจนกระทั่งหลับ ไมใชนอนแบบตายทั้งๆ ที่หายใจครอกๆ อยูนี้ มนัเหมือนตาย 
เรียกวาคนไมมีคา พระไมมีคาไมมีราคา ไมมีสติสตังระมัดระวงัตัวเอง 

นี่เราพูดถึงเร่ืองหลักการดําเนิน อปณณกปฏิปทาสูตร ที่ทานแสดงเอาไว การ
ดําเนินของพระเพื่อมรรคผลนิพพานไมผิดไมพลาดวางั้นเลย ถาดําเนินตามนี้แลวเปน
การปฏิบัติไมผิด บอกเลย นี่ก็ไดปฏิบัติมาอยางน้ัน แตความมุงมั่นมรรคผลนิพพานนี้
มันรุนแรง นี่ละมันถึงลากไปหมด ความทุกขยากลําบากอะไรๆ นี้ ความมุงมั่นตอแดน
นิพพานนี้มันรุนแรงมาก เหลานี้ลมเหลวไปหมด เอา มันจะทุกขยากขนาดไหนเหยียบ
หัวไปไดสบายเลย เพราะอันนั้นรุนแรง 

นอน ตั้งแตกาวเขาไปวัด เหตุอันนี้ก็คือแมเตอืน ไมลืมนะ พระครูทานมาอยูวัด
บานที่เปนสถานีวิทยุทุกวันนี้ แตกอนวัดบานตั้งอยูนั้น เขานิมนตทานมาทําบุญ พอกไ็ด
ฝากฝงกับทานไวเรียบรอยแตกอน วันนั้นเปนวันที่จะใหเราไปกับทาน เปนนาคไป พอ
ทานเริ่มเตรียมของจะออกเดิน พอก็เขามาบอกวา ทานพระครูทานเตรียมจะออก
เดินทางแลว เราก็ไมมีอะไรนี่นะ ก็เราเตรียมอยูแลวในบาน พอเราเตรียมของ แมปบ
มานั่งนี่เลย เราไมไดลืมนะ 

แมปบมานั่ง นี่แมจะบอกนะ อันใดๆ แมไมมีทีต่องติ ลูกคนนี้ บอกชัดๆ เลย 
แตสําคัญที่นอนนะลูก สําคัญตรงนี้ แมวิตกวิจารณเหลือเกินกลัวจะไปขายหนาอยูในวัด
ในวา นอนนี่เหมือนตายเลยนะลูก บอกวาเหมือนตายเลย คือมีพี่ชายคนหนึ่ง จะวาเปน
คูเทียบเคียงหรือคูแขงก็ได พี่ชายเขาบอกแมตอนเชาจะไปธุระแตเชา ใหแมปลุกหนอย 
บางทีแมก็ไดปลกุ บางทีเขาไปกอนแลว แตนี้ไมมีเลย บอกวาไมมีเลย ถาวาใหแมปลุก
ตองไดปลุกทุกทีเลย นี่แมวิตกวิจารณมาก นอนเหมือนตายนะลูกนะวางั้น แตแมไมรู
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ความในใจของเรา คือเราไดบอกแมแลว แมทราบแลวเราก็ทอดธุระ ถึงเวลาแมก็มา
ปลุกเอง ที่นีแ่มไมรูความภายในของเราซิ เพราะฉะนั้นเราจึงนอนหลับตายๆ 

เวลานอนแมวิตกวิจารณมากที่สุดเลย ไมเคยเห็นที่บอกแมใหปลุกแตเชาแลว
ลุกกอนและไปเลย ไมเคยมีวางั้น พี่ชายเขามีอยูเร่ือยๆ  บางทีแมไดปลุก บางทีไมได
ปลุกเขาไปแลว อันนี้ไมมีเลย เหมือนตายนะลูกนอน นี่ที่แมวิตกวิจารณมาก กลัวเวลา
บวชแลวจะนอนหลับครอกๆ พระไปบิณฑบาตบานใดเมืองใดกลับมา แลวไปปลุกทาน
บัวมาฉันจังหัน อูย อยาใหแมไดยนิเลยนะ แมจะเอาหัวมุดลงดินเลย เราก็เฉย แตทาง
ภายในมันคิดเต็มเหนี่ยว คือแมไมรูจักความภายในของเรา ภายในของเราคือวาเราได
บอกแมแลว แมจะมาปลกุเอง ทอดธรุะ นั่นละที่ไดปลุกทกุครั้ง ถาไมมีความในใจอยาง
นั้นก็เปนอยางหนึ่งที่แมวาน่ี แตเรามีอยางน้ัน 

ทีนี้พอออกไปแลวก็สอนตนปงเลยทีเดียว พอไปถึงแลว เอานะทีนี้แมจะไมมา
ตามปลุกตามอะไร เราตองเปนตัวของเราเต็มตัว นั่นเอาละนะ แตนิสัยเรามันจริงมาก 
วาอะไรขาดสะบั้นไปเลย เราก็ไมพูดนะที่แมวานอนเหมือนตายนะลูก เราเฉย คือเรารู
แลว ภายในใจของเราแมไมทราบ คือทอดธุระ ถงึเวลาแมก็มาปลุกเอง นอนเอาตายเขา
วาเลย แมก็มาเห็นนิสัยอันนั้นละซี พี่ชายเขาไมเปน ทางนั้นเขาลุกเขาไปแลว ยังไมได
ปลุกก็มี อันนี้ไมมีเลยที่วาไมไดปลุก ตองปลุกทกุครั้ง ก็มันทอดธุระตลอด 

พอไป เอานะทีนี้ไมมีใครมาปลุกแลว นอนก็ดี อะไรทุกอยางเราตองเปนตัวของ
เราเต็มที่ ทนีี้ดีดผึงเลย พอถงึเวลาตื่นนี้ดีดผึงเลยตั้งแตเขานาคเริ่มแรกเลย พอเขานาค
ดีดผึงๆ เลย เรียนก็เอาจริงเอาจัง นิสัยอันนี้เปนอยางน้ัน เร่ืองนอนนี้แมคงจะตาม
ทราบทีหลัง เราไปบวชแลวเราก็ไมเคยมาพูดเรื่องหลับเรื่องนอนใหแมฟง ทีพู่ดใน
ฐานะแมกับลูกไมเคยมี ถาเขาไปก็เทศนทั่วไปเหมอืนกันหมดเลย แมจึงไมทราบวาเรา
ปฏิบัติตัวยังไงเวลาออกบวชแลวเปนยังไงๆ โอย ปฏิบัติยิ่งกวาอยูเปนฆราวาส เขมงวด
กวดขันทุกส่ิงทุกอยาง 

นอนนี้ดีดผึงเลย จะเอาเวลาไหนไดทุกเวลา ตี ๔ นอน สวางตื่นแลวใหทัน 
กําหนดไวเรียบรอย ตอนเชาทําวัตรเชาแตเชา ใหทันทําวัตร ไมเคยพลาด นี่ละความ
ตั้งใจ สําคัญอยูนะ ถาลงไมตั้งใจเลอะเทอะไปหมด นี้ตั้งใจตลอดเลย ตั้งแตวันบวชมา
จนกระทั่งถงึ ๑๘ พรรษา นอนพอรูสึกนี้มันจะดีดผึงเลยๆ เชียว ถาคนนอนอยูขางๆ นี้
จะตื่นนอนนะ เพราะการตื่นนอนของเรามันเหมือนแมเน้ือตื่นนายพราน ผึงเลยทันที 
เปนนิสัย จนกระทั่งถงึ ๑๘ พรรษาจึงไดฝกใหม นี่มันเปนของมันเปนนิสัยแลว พอรูสึก
มันจะดีดของมันเองๆ ถงึ ๑๘ พรรษา อันนี้ทุกส่ิงทุกอยางมาคํานวณตัวเองแลว อันนั้น
ตั้งหนาตั้งตาประกอบความพากเพียรทําประโยคถอดถอนกิเลส เวลานี้อะไรก็รูตัวแลว 
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การหลับการนอนพอรูสึกตื่นนอนแลวก็ใหรูจักทิศทางอะไรเรียบรอย แลวคอยลุกขึ้นมา
ธรรมดา ไมใหแบบผึงๆ เหมือนแตกอน อันนั้นก็ถูกในระยะนั้น ระยะนี้ควรจะปฏิบัติ
อยางน้ี เปนขั้นเปนตอน 

อันนี้พอรูสึกมันก็ดีดอีกนะ กวาจะเอาได โถ ไมใชเลนๆ นานอยู พอรูสึกมันจะ
ดีดกอนๆ จนกระทั่งฝกได ทีนี้ฝกไดทุกวันนี้มันเลย ตื่นขึ้นมาอยากนอนก็นอน อยาก
ตื่นเมื่อไรก็ตืน่ มันเลยเถิดแลวเดี๋ยวนี้ เปนอยางน้ันละ นี่พูดถงึเร่ืองการฝก ๑๘ พรรษา
ฝกใหม คอืฝกตัง้แตวันไปเปนนาคทีแรกจนกระทั่ง ๑๘ ปนีแ้บบเดียวกันหมด ทุกอยาง
ดีดตลอดเวลา การหลับการนอนไมวาจะอยูในปาในเขาแบบนั้นทั้งน้ัน ดีดผึงๆ แลวไม
ซ้ํานะ ไมกลับมานอนอีก ไมมี พอตืน่ผึงขึ้นมาแลวเทานั้นไมมีที่จะกลับมานอนอีก เวน
แตไมสบาย เจ็บทองถายทอง อันนี้เราก็ยกใหเปนพิเศษ พอผานไปแลวก็ดีดอกี มี
กําหนดอยางน้ัน นี่ละการฝกตัว 

การบวชสําคัญมาก ศาสนาละเอียดมากที่สุดเลย ถาฝกตามศาสนาหาที่ตองติ
ตนเองไมไดนะ ถาไมเปนไปตามศาสนาก็เลอะๆ เทอะๆ ไปอยางน้ันละ ถาปฏิบัติ
ตามนั้นมาพิจารณาหาที่ตองติตัวเองไมไดเลย ภูมิใจๆ เวลาออกปฏิบัตทิี่จะฟดกับกเิลส
นี้ยิ่งหนักกวานั้นอีก ธรรมดาก็วาเกงอยูแลวหนักอยูแลว แตเวลาออกปฏบิัติที่จะฟดกบั
กิเลสใหขาดสะบั้น เอานิพพานเปนสมบัติอันลนคามาครองใจ อันนี้ยิ่งเกง ดีดผึงๆ จึง
เปนความทุกขความลําบากมากเปนเวลา ๙ ปเต็มๆ นี้หนักมากจริงๆ ไมมีเวล่ําเวลาจะ
ลืมหูลืมตาไดสะดวกสบาย มีแตจอกนัอยูตลอดเวลา 

ผลแหงการจอกันอยูตลอดเวลา กิเลสก็ขาดสะบั้นไปไดเห็นไหมละ นี่ละการฝก
ตัวเปนอยางน้ัน ไมใชอยากอยูก็อยู อยากไปก็ไป อยากนอนกน็อน โอย ไมไดเรา เราไม
เคยมีอยางน้ัน ตองดีดตลอดเวลา ดวยเหตุนี้เองจึงไมอยากรบัพระเณร รับแลวตองเปน
ภาระอยางน้ี กลางคืนดอมไปเที่ยวดพูระดูเณร ถาองคไหนเห็นทาไมเปนทา ยังไมถึง ๔ 
ทุมนอนหลบัครอกๆ แลว จับแลวนะนั่น พอเที่ยงคืนไปอกี ตีสองตีสามไปอีก ถายัง
ครอกๆ อยูแลว วันหลังไปอกี ไดความชัดเจนแลวทีนี้ก็ ทานนี้เตรียมของไปได ออก
จากวัด นั่นเห็นไหมละ ไมมีทีม่าคานไดเลยเพราะจับไดหมดแลว ไมใชวาไลออกเฉยๆ 
ไลออกจากวัด นี่เคยไลพระแลวนี่ไมใชธรรมดา กลางคืนนี้เที่ยวด ู

แมเฒาแกขนาดนี้มันก็ยังไมลดละลวดลายที่เกี่ยวของกับพระกับเณร ดูแล
ความผิดถูกชั่วดีของพระของเณรซึ่งอยูในความปกครองของเรา เปนจนได กลางคนื
ดึกๆ เงียบ..ไป เพราะฉะนั้นจึงไดมาวาซิ กลางคืนทําไมจึงไมเห็นพระลงเดินจงกรม ก็
เราไปดูแลวนี่ใชไหมละ กลางคืนเวลาเงียบๆ นาจะเปนเวลาเดินจงกรมของพระ ทําไม
ไมเห็น มันก็ผิดตาซิ เพราะเราไมเปนอยางน้ัน สวนมากเวลาเงียบๆ เปนเวลาเราเดิน
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จงกรม พระเณรนอนหมดแลวนั้นเปนเวลาเราเดินจงกรม สําหรับเราเปนอยางน้ัน เวลา
วันๆ อยูนี้ โนน ไปเดินจงกรมอยูในปาลึก อยางหนึ่งถายังไมค่ําก็เขาหองพักภาวนา
เสียเวลาหมูเพื่อนเดินจงกรม เราจะเขาหองภาวนา พอเงียบหมดแลว ออกมาทีนี้ลงทาง
จงกรม 

เดินจงกรมไมใหใครเห็นงายๆ ละเรา ถาคนเห็นแลวรูสึกมันอะไร ไมสนิทใจ ถา
พูดภาษาโลกเขาเรียกวามันไมขลัง วางั้นเถอะ พระเณรสักเทาไรเห็นเราเดินจงกรมได
งายๆ เมื่อไร ไมเห็น จนบางองคอาจจะคิดวา อาจารยองคนี้ดูกิริยาทาทางภายนอก
ภายในนากลัว เพราะพระเณรกลัวตลอดทั่ววัดเลย รองพอแมครูจารยมั่นลงมา เพราะ
นิสัยเรามันซอกมันแซกมนัสอดมันแทรกตลอด แตทําไมไมเห็นเดินจงกรม มันจะเห็น
อะไรมันนอนตายอยู เขาใจไหม เราอยากพูดอยางน้ัน ก็เราเดินจงกรมเวลามันนอน
ตายมันไมเห็น นี่ละการฝกตน 

เราจึงยกใหเลย พุทธศาสนาเปนยอดแหงการฝกหัดสัตวโลกใหมีความเฉลียว
ฉลาดทุกส่ิงทุกอยางหนาที่การงาน จนเปนความดีลวนๆ ไปเลย ไมมอีะไรเหนือพทุธ
ศาสนาในการฝกฝนอบรมตัวเองใหเปนคนดี นี่ไดทํามาแลว ทํามาทุกสัดทกุสวน 
เรียกวาไมใหมีที่ตองติ ที่จะทําความพากความเพียรทอแทออนแอนี้มันกไ็มเห็น จะทกุข
ยากลําบากขนาดไหนก็ฟดกันไปอยางนั้น 

เอา ยากก็ยาก เวลานี้ตนทุนยังไมมตีองหนักเสียกอนแหละ ปลอบเจาของ หนัก
ก็ทนเอา เวลามีตนทุนมีกําลังวังชาแลวมันจะคอยละเอียดลออ จะสบายไปๆ เวลามัน
ทุกขเพราะไมมีอะไรก็เอาเสียกอน จนกระทั่งจับเจาของไดหมด ทีนี้เวลามันมีตนทุนมัน
ไมไดเปนอยางน้ันนะ มันยิ่งหมุนยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งกวานี้อีก พุงๆ เลย จนไมหลับไม
นอนกลางคืน ก็เอามาเทียบกัน โอย ตั้งแตเราประกอบความพากเพียรทีแรกลําบากลํา
บนก็ถูไถไป แลวปลอบโยนตนเองไปใหถูไถไปอยางน้ันแหละ เวลามีกําลังวังชาแลวมัน
จะสะดวกสบายไปเรื่อยๆ มันเขากันไมไดกับความจริง พอมีกําลังวังชาเทาไรมันยิ่งดีด
ยิ่งดิ้นหมุนติว้เลยเทียว โอย เขากันไมได แนะ เจาของเปนเอง 

ยิ่งเวลาความพากเพียรกําลังวังชาของธรรมมีมากเขาเทาไรๆ นี้จนกระทั่งจะไม
หลับไมนอน มันหมุนของมนัตลอด ยิ่งเปนสติปญญาอัตโนมัติถงึขั้นจะฆากิเลสใหมุด
มอดไปโดยถายเดียวแลวไมมีเวลา ตื่นนอนพับจับปุบแลวตลอด เปนอตัโนมัติ จึงวา
การฝกตนเอาพุทธศาสนาไปฝกดีเยี่ยม ถาฝกใหไดตามแบบฉบับพระพุทธเจาไมสงสัย 
หาขอตําหนิตนเองก็ไมได ขอใหเดินตามนั้นเถอะ อันนี้มันไมเดินตามทางของศาสาดาซิ 
เขาไปแลวเปนหมูขึ้นเขียงไปเสียไมไดเร่ืองไดราวอะไร ใหพากันเอาหลักพุทธศาสนาไป
ปฏิบัติ เวลานี้พุทธศาสนาคือธรรมพระพุทธเจา ถูกเหยียบย่ําทําลายจากกิเลสกันทั้งน้ัน 
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เห็นศาสนาเปนมูตรเปนคูถ เห็นมูตรคูถคือกเิลสตัณหาเปนทองคําทั้งแทงไปแลวบน
หัวใจสัตวโลก เพราะฉะนั้นเวลามองดูโลก พดูจริงๆ เปดเผยออกมาเลยวา มันจะดู
ไมไดวางั้นเถอะ มันงุมงามตวมเตี้ยมๆ หูก็มตีาก็มี แตมันบอดมันหนวกมันมืดกันเสีย
ทั้งหมด มีแตกิริยางุมงามตวมเตี้ยม 

ใครจะศึกษาเลาเรียนมาชั้นไหนๆ กต็าม กิเลสเปนเจาอํานาจครองอยูในหัวใจ
ของคนๆ นั้น เรียนมาก็เปนเรื่องทะนงตัวไปโดยไมรูสึกตวัดวยอํานาจของกิเลสทําให
ลืมตัวนั่นแหละ ธรรมทานไมเปนอยางน้ัน เรียนมาปฏิบัติมารูเทาไรๆ ความนอนใจยิ่ง
ไมมีๆ ยิง่เครงครัดยิ่งหนาแนนในทางความดีงามตลอดเวลา แลวจึงมาดูเซอะๆ ซะๆ 
มันดูไดไหมละ นั่นละธรรมของพระพุทธเจาถาไดฝกแลวมันเห็น เหมือนวาคนดูสัตว
เลยนะ พูดใหชัดเจน เราก็คนเขาก็คน เวลาจิตใจฝกยังไมไดเต็มที่เขาก็คนเราก็คน แต
เวลาฝกใหไดเต็มเหนี่ยวแลว เขาเปนสัตวเราเปนคนหรือเปนอะไรก็ไมรูนะ ไมอยากพดู
ไมอยากเทียบละ คือมันสูงกวากันโดยลําดับลําดา 

ยิ่งจิตใหผานพนไปหมดเสียทุกส่ิงทกุอยางแลวจึงมามองดูโลกนี้ เหมือนมูตร
เหมือนคูถเหมือนสวมเหมือนถานเหมือนหนอน นั่นนะเปนยังไงพิจารณาซิ ธรรมเลิศ
ขนาดไหนจึงไดมาตําหนิเหลานี้ลงคอ เพียงเทานั้นก็ทานทั้งหลายพิจารณานะ ธรรมเปน
ของเลิศเลอ ขอใหพากนัตั้งใจปฏิบัติเถอะ เวลานี้ศาสนาของพระพุทธเจาถูกเหยียบย่ํา
ทําลายจากกิเลสทั้งนั้น อยูใตฝาเทาของกิเลสคือธรรมเวลานี้นะ กิเลสเหยียบหัวๆ โลก
อันนี้วาโลกชาวพุทธ พุทธขี้หมามันอะไรไมเห็นมีอะไรเปนชาวพุทธ มีแตเร่ืองคึกเร่ือง
คะนอง เร่ืองหลับหูหลับตาชนกันเลยๆ คือตามันไมมีเดินชนเอาๆ 

ความเฉลียวฉลาดทางดานธรรมะไมม ี มีแตความเฉลียวฉลาดของกิเลส กอฟน
กอไฟเผาไหมกันตลอดไปเลย ถาความฉลาดเปนอรรถเปนธรรมจะทําอยางน้ันไมลง 
ความเมตตาสงสารมันจะซานไปหมด เห็นใจเขาใจเรา แนะนําส่ังสอนหรือสงเคราะหสง
หาไปดวยน้ําใจที่มีเมตตาธรรม นั่นเรียกวาธรรม กิเลสมันไมไดเห็นเมตตาตอใคร 
ขอใหเราไดพุงใหญพงุหลวงนี้พอ ใครจะอดตายก็ชาง นี่เร่ืองของกิเลส ไดเทาไรมาก
เทาไรใหญเทาไรยิ่งไมมเีมืองพอคือกิเลส คนผูที่ไดรับความทุกขมากที่สุดคือผูที่วาได
มากๆ จนเปนเศรษฐีนี้โลกเขาชมเชยนะ นั้นละตัวนรกอเวจีอยูในหัวใจมัน ใหจําเอาเสีย 
นี่เอาธรรมจับเขาไปรูหมด 

ธรรมทานไมเปนทุกขนี่นะ มีธรรมมากเทาไรทานยิ่งไมเปนทกุข สอนโลกดวย
ความไมเปนทุกข คือพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายผูส้ินกิเลสแลวสอนโลกที่เปนทุกข
ดวยความไมเปนทุกขของทาน ดวยความเมตตาธรรมลวนๆ เขาก็ทุกขเราก็ทุกขสอน
กันไดลงคอเหรอ เต็มเม็ดเต็มหนวยที่ไหน ผลจะไดไมได นัน่ ทานเต็มเปยมแลวดวย
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สุขก็บรมสุข พระพุทธเจาก็บรมสุข สาวกก็บรมสุข เฉลียวฉลาดรอบคอบแดนโลกธาตุนี้
ก็คือพระพุทธเจาสาวกทั้งหลายจาไปหมดเลย ทานสอนโลกดวยความเมตตาสงสาร 
ตางกันอยางนี้นะ กับพวกเราที่มีแตมูตรแตคูถเต็มหัวใจ แลวยกยอมูตรคูถของตัวเอง
แลวเบงขึ้นเรื่อยวา เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้มา จบบาอะไรก็ไมรู เราอยากพูดหนักเขาไปอกี
วาจบขี้หมามันอะไรก็ไมรู เอาละพอวันนี้เทานั้น 

ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตา คนที่ ๑ 

ผมพยายามสังเกต ถาจิตมันเตนตุบตับก็จะพยายามบังคับ ไมใหมันดิ้น แลวใช
พุทโธ จี้ติดแนบ ผลก็คือเย็นใจบริเวณหนาอก ไมทราบวาการปฏิบัติถูกไหมครับ ควร
ทําอยางไรตอ (จาก ชายชาญ สุรินทร) 

หลวงตา เปนบาหรือมาถาม ก็เจาของบังคับเจาของนี่เปนยังไงๆ ลงสติจบัตรง
นั้นแลวมันก็ถูกตองละซิ คนมีสติไมคอยเสียคน คนไมมีสติเสียตลอดเวลา 

ผูกํากับ คนที่สองครับ กระผมบริกรรมพุทโธแบบถี่ๆ ไมเวนจังหวะใหไปคิด
เร่ืองอื่น บริกรรมไปสักระยะหนึ่ง รูสึกวาสงบ กระผมก็เดินปญญา โดยหันมาพิจารณา
กาย กระผมจะดูถึงรางกายสวนตางๆ จนครบ 1 รอบ แลวกลับมาวนใหม ทําไปเรื่อย 
ทําไมหยุด บางครั้งเรงจังหวะใหเร็ว บางครั้งผอนลง ทําไประยะหนึ่งก็จะบริกรรมพุทโธ
ใหม ทําอยางน้ีสลับกันไป มาระยะหลังๆ ของการปฏิบัติ ทําเหมือนเดิมทุกอยาง แต
หลังเดินปญญาดูกายแลว จะมาบริกรรมพุทโธ  มันมีภาพของการเดินปญญามาแทรก
ระหวางบริกรรมอยูตลอดเวลา เชน จะเห็นเล็บ ฟน ผม ผิวหนัง ใบหนา หู เทา ขา ทอง 
หนาอก ไหล คิ้ว ปาก คอ อวัยวะเพศตนเอง แทรกระหวางบริกรรมพุทโธตลอด ทําให
ผมสับสน กระผมเลยหาทางแก โดยทดลองทํารวมกันไปเลยทั้ง บริกรรมและพิจารณา
กายไปพรอมกัน ผลที่คอืสงบอยู แตรูสึกวาเหมือนจะไมคืบหนาทางดานภาวนาเลยครับ 

ยังไมสามารถทํากิเลสใหลดลง ผมจะตองแกอยางไรครับ (จาก กรุง) 
หลวงตา ทําอยางที่เคยทํามาแลวนั่นแหละ ไมตองคืบหนาไมตองถอยหลังไป

ไหน กิเลสมันอยูที่หัวใจ ใหมันรูแจงที่หัวใจ ความสงบใหสงบที่ใจดวยภาวนา ไมตอง
กาวไปหนาไมตองถอยหลัง ใหอยูวงกรรมฐานในตัวของเราเอง อริยสัจสี่ ทุกข สมุทัย 
นิโรธ มรรค เกิด แก เจ็บ ตายอยูที่นี่ พิจารณาใหมันเห็นชัดเจน ถูกตองแลว เวลาจะ
บริกรรมก็บริกรรม ถามันอยากจะมี ผม ขน เล็บ ฟน แทรกเขามาทางดานปญญาก็ให
มันเห็นไปตามๆ กันนั่นละ เขาใจเหรอ แลวมีอะไรอีกวามา 

ผูกํากับ คนที่สามครับ เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสารคาม ขึ้นตนวา 
ผมไดปฏิบัตอิยางเครงครัด นั่งสมาธ ิเดินจงกรมไมไดขาด พจิารณารางกายของ

เราน้ีมันประกอบดวยสิ่งปฏิกูล ผมคิดอยางเดียวก็คืออยากจะพนทุกข ผมฟงธรรมะ



 ๙

จากเว็บไซตของหลวงตา ซึ่งเปนประโยชนมากในการปฏิบัติดวยตนเอง ถาผมมีปญหา
เกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติอะไร ผมก็จะถามผานเว็บไซตของหลวงตานี้ได โดยไมตองมาหา
หลวงตาที่วัด ซึ่งเปนประโยชนมากเลยครับ ผมกลัวแตหลวงตาจะไมอยูใหถามอีกแลว 
ดังน้ันผมจึงรีบเรงความเพียร และขอใหหลวงตารอผมกอนนะครับ 

หลวงตา คําวาไมอยูใหถามก็คือหลวงตาจะตายวางั้นใชไหม (ทํานองนั้นละ
ครับ) ดูตั้งแตหลวงตาจะตาย เจาของจะตายกใ็หดูเจาของบางซิ เขาใจไหม ใหเรง
ภาวนาเจาของก็จะตายเหมือนกัน อยาไปหวงแตหลวงตาใหหวงเจาของ เขาใจหรือ
เปลาละ (ครับ นี่เขาก็รีบเรงความเพียร แลวเขาบอกใหหลวงตารอผมกอนนะครับ) 
เออ นี่รออยูแลว มันนอนตายอยูเหรอมันถึงไมมา ผูรอรอจนจะตายอยูแลว ผูมามันมา
ยังไง มันถึงไมเห็นกระทั่งปานนี้ เอา วาไป 

ผูกํากับ ปญหาของผมคือ แมของผมไมใหผมบวชปฏิบัติตลอดชีวิต เพราะ
ฐานะทางบานไมคอยดี ผมขอแมหลายครั้งแลวก็เหมือนเดิม เพราะผมมีศรัทธาในการ
บวชอยางเต็มเปยม ผมเคยบอกแมวา ทรัพยสินเปนของนอกกาย คนทุกคนตายไปก็
เอาไมได แมก็ไมฟง ขอเมตตาหลวงตาแนะนําผมจะทํายังไงดีครับ ใชชีวิตทางโลก หรือ
วาจะออกบวช ตามพระบรมศาสดาเพราะมารดาไมอนุญาต 

หลวงตา เอาแบบพระยสกุลบุตรนะ พระยสกุลบุตรนั้น พอกับแมมีลูกชายคน
เดียวเปนเศรษฐี แลวพอกับแมเอากองเงินกองทองมาอวดพระยสกุลบุตร สวนพระยส 
กุลบุตรวุนวายไมอยากอยู สมบัติเงินทองอะไรไมมีความหมายๆ เปนเรื่องวุนทั้งหมด 
ไมวุนก็ที่จะออกบวชออกปฏิบัติตามทางของศาสดาเทานั้น สุดทายพระยสนั่นยังไมบวช
ไปเลยทีเดียว ที่นี่วุนวาย ที่นี่ขัดของไปเรื่อย ไปหาพระพุทธเจา พระองคทรงเดิน
จงกรมอยู เออ มานี่ยส ที่นี่ไมขัดของ ที่นี่ไมวุนวาย ไอสองเฒามันจะเปนจะตายชาง
หัวมันเถอะ เอาตัวใหรอด ความหมายก็วาอยางน้ันเขาใจไหม แลวพระยสกุลบุตรบรรลุ
ธรรมปง อันนี้ก็เอาแบบเดียวกันมาใชนะ พอกับแมก็เล้ียงเรามาแลว โตพอสมควรแลว 
ทีนี้ใหเราไปเลี้ยงเรา เขาใจหรือ ดวยอรรถดวยธรรมเทานั้น พอกับแมก็เจตนาดีไปทาง
หนึ่ง ลูกก็เจตนาดีไปทางหนึ่ง ตางคนตางดี เขาใจไหม เอาละเราก็ดีไปทางเรา ก็มี
เทานั้น 

พากันจําเอานะ ทุกอยางที่ออกทางเว็บซงเว็บไซตที่เขามาถามปญหานี้ ใหเอา
เปนคติเครื่องสอนตน เรามานี้มาเพื่ออบรมศึกษา จิตมันโงมาก เอาธรรมสอดเขาไปมัน
จะสวางออกมาจะรูเหตุรูผลดีชั่ว ปฏิบัติตัวไดถูกตองดีงาม เขาใจหรือเปลาละ ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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