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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๑ 
ฝกใหไดตามหลักศาสนา 

 ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลวเปนจํานวน ๑๑,๖๓๗ กิโลคร่ึง นี่หมายถึง
ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลวในการชวยชาติคราวนี้ หลังจากมอบแลวไดทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึมมาถึงวันที่ ๔ มกราเมื่อวานนี้ ได ๒๖ กิโล ๑๗ สตางค รวมทองคํา
ทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบเปน ๑๑,๖๖๓ กิโล ๓๓ บาท ๖ สตางค ทองคําเรา
เขาคลังหลวงแลว ได ๑๑,๖๖๓ กิโล เปนของเลนเมื่อไรทองคําเขาคลังหลวงตั้ง 
๑๑,๖๖๓ กโิล ๓๓ บาท ๖ สตางค ไดเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว ไดเยอะอยูในการ
ชวยชาติคราวนี้ ไดทองคาํเปนหมื่นกิโลหาไดที่ไหน สําหรับดอลลารดูวาไดมอบเขาคลัง
หลวง ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร สวนทองคําได ๑๑,๖๖๓ กิโล ๓๓ บาท ๖ สตางค เขา
คลังหลวงเรียบรอยแลว 
 เมื่อเชานี้ปรอทลง ๑๒ เชานี้กับเชาวานพอๆ กัน เวลาหนาวนี้มันตางกันกับที่อยู
ในภูเขา ภาวนาในภูเขานอนไมไดเลย ตลอดรุงไมหลับ นั่งภาวนา ถาเราน่ังภาวนาจิต
เขาขางในๆ หายหมดเลย เงียบ พอออกมาจะนอนใหหลับ หนาวรุกใหญเลย นอนไม
หลับ นอนไมหลับก็นั่งอกีอยางน้ันนะ ตกลงกลางคืนนี้จะนั่ง นั่งระงับหนาว เวลาเรา
ภาวนาจิตเขาขางในไมหนาวนะ หายเงียบเลย หายจริงๆ เหมือนไมมีหนาหนาว อํานาจ
ของจิตพอเขาขางในไมหนาวเลย เงียบหมด  

พอออกมานี้หนาวพรึบเขามาละ จะนอนใหหลับไมหลับ คือกําลังของความ
หนาวมันรุนแรงยิ่งกวากําลังที่จะใหหลับ ไมหลับตลอดรุงเลย พิลึกนะ แตก็ไมเคยเปน
กังวล ผานกันไปธรรมดาๆ ไมมีอารมณ หนาแตกหมด ตกกระหมดเลย คือนอนไม
หลับกลางคืนตลอดรุงเลย ตองอาศัยนั่ง ถาน่ังระงับ เวลานั่งระงับจนหายเงียบหมดเลย
นะเวลานั่ง พอจิตถอนออกมาหนาว จะนอนใหหลับไมหลับ แตมันก็ผิดกันตรงที่วาเรา
ไมมีผาหม ใหจีวรกับสังฆาฏิพับหมเทานั้นเอง ใหเทานั้น เราไมเคยเอาผาหมติดตัว 
แมแตอยูในวัดก็ไมหมผา ผาหมหนาวไมเอานะ มีผาสังฆาฏิกับจีวรใหเทานั้น 

นี่ละเขาใจไหมละ บังคับ การภาวนาบังคับกิเลส ซัดกันขนาดนั้นจนพอแมครู
จารยทานคงจะสงสารมากละทา ทานเลยเอาผาหมของทานมา ถาเอาผาหมใหมมันก็ไม
อดอยูในวัด ก็เราไมเอาเฉยๆ ทานเอาผาหมของทาน ทานหมอยูทกุวันไปบังสุกุลใหเรา 
ขึ้นไปกุฏิของเรามันสูงแคนี้ เดินไปเห็นผาบังสุกุลผาหม เอ..ใครบังสุกุลนะเลยขึ้นไปดู 
ไปเห็น โอย..ทานวางไวเปนคติทุกอยางนะพอแมครูจารย มีดอกไมมีเทียนทานไป
เหน็บไวบนนี้เลย เอาอะไรพันไว ไปเห็น โอย นี่มันผาหมพอแมครูจารย ก็เราพับเรา
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เก็บอยูทุกวันนี่จะวาอยางไร ถาเอาผาหมใหมมากลัวเราจะไมเอา เพราะเราไมใชผาหม 
ไมเอา อยูไหนก็ไมเอาผาหม เอาเทานี้ 

อยางน้ันเห็นไหมดัดสันดาน การภาวนาของเลนเมื่อไร กวาจะไดธรรมมาสอนพี่
นองทั้งหลายแทบเปนแทบตายจริงๆ แลวเปนนิสัยอันนี้ดวยเด็ดขาดทุกอยางเลย วาไม
เอาไมเอาเลย อยางน้ันละ คิดดูซิทีไ่หนไมเอาผาหม มีเทานี้พอ จนกระทั่งพอแมครู
จารยทานเมตตาทานสงสารเลยเอาผาหมของทาน ถาเอาผาหมใหมก็กลัวเราจะไมเอา 
ทานเอาผาหมของทานมาพับเรียบรอย เราก็หมจะวาอยางไร จอมปราชญกับจอมโง 
เขาใจไหมละ จอมปราชญเมตตามาอยางน้ัน จอมโงจะปฏิบตัิตัวอยางไร หม แลวออก
จากน้ันแลวไปเลยหายเงียบ 

นี่ละการดัดตัวเองดัดอยางน้ัน ไมมคีวามสะดวกสบายการภาวนา ไมไดมคีวาม
สะดวกสบายตลอด กลางคืนนอนไมหลับตลอดรุง นั่งภาวนา ตอนเชากลางวันเดิน
จงกรมใหมาก เพราะกลางคืนมันออกไมได มันหนาวมากอยูในภูเขา แตก็ไมเคยเอาผา
หมติดตัวไป อยูในวัดก็ไมมีผาหม ไมเอา นี่ละดัดสันดานเจาของ ฟงซิทานทั้งหลาย ได
ธรรมมาเทศนสอนพี่นองทั้งหลายรอดเปนรอดตายมา แลวนิสัยอันนี้เปนนิสัยที่เด็ดขาด
เสียดวยไมใชธรรมดา วาอะไรเปนอันนั้นเลยเทียว ขาดสะบ้ันไปเลย ดัดเจาของกด็ัด
แบบเดียวกัน วาเอานะเทานั้นละพอ 

เชนอยางวานั่งตลอดรุง เอานะวันนี้เทานั้นพอตลอดรุง จะลุกก็ลุกไปไหนไมได
นะ ปวดขี้ขี้เลย ปวดเยี่ยวเยี่ยวเลย พอเชาลุกขึ้นจะไปซักเอง ไมมขีอแม ยกเปนขอแม
ไวตั้งแตเราอยูกับครูบาอาจารย เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา ครูบาอาจารยหรือพระเณร
ในวัดนี้เราจะลุกไปชวยเหตุการณอันนั้น ถานอกจากนั้นแลวสําหรับเราเองไมใหมีขอแม 
เด็ดขาดทุกอยาง ไมมีจริงๆ นี่ละการดัดเจาของดัดอยางน้ัน เราดัดเรามา 

ตื่นนอนนี่เหมือนแมเนื้อตื่นนายพราน ดีดผึงเลยเชียว มันเคยตั้งแตวันไปเขา
นาค เวลาจะไปเขานาคแมมานั่งปบ แมจะบอกนะ ทุกส่ิงทกุอยางหนาที่การงานของลูก
แมไมมีทีต่องติ แตการนอนนะลูก นอนนี่เหมือนตายเลย แมวิตกวิจารณกับการนอน
ของลกู อยางเดียวเทานั้น นอกนั้นไมมีวิตก หนาที่การงานอะไรแมไมมีทีต่องติ แตเวลา
นอนนี้เหมือนตายนะลูก ที่วาเหมือนตายนี่หมายความวาถาเราจะไปอะไรแตเชานี้บอก
แม แมปลุกหนอยนะตอนเชาจะไปแตเชา นอนทอดธุระ พอแมรับทราบแลวทอดธุระ 
นอนตายเลยทีเดียว ถึงเวลาแมมาปลุกเอง แมมาสะกิดปบเทานั้นปุบลุกเลย 

แตพี่ชายเขาสั่งแมเหมือนกัน ถึงเวลาเขาไปกอน ยังไมไดปลกุ แตลูกคนนี้ตาย
เขาวาเลย นี่ละแมวิตกการนอนของลูก ก็ทอดธุระแลวนี่แมจะมาปลุกก็นอนเอาตายเขา
วา แมไมรูความลึกของเรานะ แตเราไมเคยตอบ เวลาไปนอนนี้ดีดผึงๆ เลย เหมือนแม
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เนื้อตื่นนายพราน ไมเคยชิน ตั้งแตวันไปเขานาคบวช เรียนหนังสือก็แบบเดียวกัน ออก
ปฏิบัติกรรมฐานก็แบบเดียวกัน ถึง ๑๘ พรรษา พลิกใหมเปลี่ยนการหลับนอนใหม คือ
นอนมันไมรูสึกตัวนะ พอตื่นมันดีดผึงเลยทันที ถึง ๑๘ พรรษา ทีนี้ทุกส่ิงทกุอยางก็
เรียบรอยไปหมดแลว ทีนี้จะนอนใหเปนระเบียบเรียบรอย พอตืน่นอนแลวมองดู
ทิศทางรูอะไรแลวคอยลุกธรรมดาๆ  

ถาวาพูดถึงรบขาศึกก็รบแลว เสร็จเรียบรอยแลว กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลว ที
นี้จะนอนใหธรรมดา ถึงอยางน้ันมันยังดีดผึงๆ เลยนะ มันเคย นี่ละการฝกตัวฝกอยาง
นั้น เราไมไดเหมือนใครทั้งหลายนะ เปนจริงๆ ไมใชคุย เปนอยางน้ัน วาอะไรเปนอัน
นั้นเลยทีเดียว เจาของคานเจาของไมได ถาลงเหตุผลลงจุดนี้แลวตองปฏิบัติตามนี้ ๑๘ 
พรรษา ฝกหัดการนอนใหม คือนอนแบบแมเนื้อตื่นนายพรานดีดผึงๆ เลย จากน้ันมา 
๑๘ พรรษา ฝกหัดใหมนอน 

ทีนี้เวลามันฝกหัดไดแลวคราวนี้ไมมีใครสูในโลกนี้ นอนพลิกทางนี้แลวพลิกทาง
นั้น มันไมลุก นี่คือฝกไดแลว ฝกเรียบรอยแลว แตกอนดีดผงึ ทุกวันนี้พลิกทางนั้นแลว
พลิกทางนี้ มันอยูกบัการฝกนะ การฝกสําคัญมาก ฝกอยางไรเปนอยางน้ัน อยางตื่น
นอนนี่มันเปนนิสัย พอรูสึกนี่มันจะผึงทันทีเลย ๑๘ ปจึงไดพลิกเปล่ียนการหลับนอน
ใหม ถึงอยางน้ันมันก็ยังดีดของมัน แตก็ฝกได ทีนี้ฝกไดแลวก็พลิกทางนั้นพลิกทางนี้ 
สบาย เดี๋ยวนี้เรียกวาฝกไดแลว 

คือนิสัยเรามันจริงทุกอยาง ไมไดเหมอืนใคร วาอะไรเปนอันนั้นๆ เจาของเอง
คานเจาของไมได ถาลงเหตุผลลงอยางน้ีแลวตองปฏิบัติตามนั้น เจาของเองแกไขไมได 
ถาเหตุผลไมเหนืออันนั้นแกไมได เจาของตองยอมปฏิบัตติามนั้น นี่ละการปฏิบัติ
ตัวเองเปนอยางน้ันเรื่อยมา ใหเปนลักษณะอืดอาดเนือยนายเวลาหลับเวลานอนเวลา
ตื่นนี้ไมมีเรา บอกวาไมมีเลย ฝกขนาดนั้นละ มีแตฝกทั้งน้ันนะ ยิ่งโยมแมวาการนอน
เหมือนตายนะลูก ยิ่งฝงลึกนะ แตเราไมบอกความภายในใหแมฟง คือนัน่เรียกวาตาย
ใจ นอนใจ ทอดธุระ ถงึเวลาแมก็มาปลุกเอง ทอดธุระเลย จนกระทั่งถงึเวลาแมมาปลุก
คอยไป 

ถาธรรมดาก็ปลอยตามเรื่อง อยากลกุเวลาไหนก็ลุก แตเวลาเรามีธุระตอนเชาจะ
ไปอะไรตอนเชาใหแมปลุก ถาแมรับทราบจากเราแลวเทานั้นทีนี้เอาตายเขาวาเลย ตอง
ไดปลุกทุกครั้ง คือความตายใจ สวนพี่ชายเขาบอกใหแมปลุก ถึงเวลาเขาไปของเขาเอง 
ยังไมปลกุกม็ี แตเราทุกครั้ง ก็เพราะทอดธุระนั่นเอง ทุกวันนี้เอาแนไมได คือมันปลอย
ทุกอยางแลว นี่เราพูดสมัยเราปฏิบัติตัวของเราอยู อยางสมัยทุกวันนี้เขากันไมไดนะ 
เหมือนคนตายทุกวันนี้ เหมือนคนไมมีราค่ําราคา การที่จะคิดจะฝกหัดเจาของอะไร
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หมดไมมีๆ เรียกวาทอดธุระหมดแลว อยากหลับอยากตื่นอยากนอนอะไรเมื่อไรอยู
อยางน้ัน มันปลอย ปลอยไปหมด เวลานี้ภาระธุรังอะไรตออะไรรูสึกวามันจะปลอย
อยางลึกลับๆ ปลอยไปๆ ไมมีใครบอก มันหากปลอย 

นี่ละฟงซิพี่นองทัง้หลายใหฝกตัว ฝกแบบฆราวาสก็ฝก ฝกใสหนาที่การงาน
อะไร วาจะทําอะไรใหทําอันนั้น อยาเหลาะแหละๆ ฝกอยางไรมันจะเปนอยางน้ันละ 
จติใจของเราฝกได จิตใจนี้ฝกได เชนอยางฝกการหลับการนอนการตื่น ใจละฝกใจ ใจก็
มาฟตตัวเอง การเปนอยูหลับนอนอะไรขึ้นอยูกับใจ ถาใจยอมรับเหตุผลแลวจะปฏิบัติ
ตามนั้นเลย จึงบอกวา ๑๘ ปจึงไดพลิกใหมใหนอนตามธรรมดา ตั้งแตเขาวัดจนกระทั่ง
ถึง ๑๘ พรรษาการตื่นนอนนี้เปนแบบเดียวกันตลอด ดีดผงึๆๆ เลย  

พอ ๑๘ พรรษาพูดใหตรงไปตรงมา อะไรมันก็เสร็จก็ส้ินไปหมดแลว มันก็อยู
ตามอัธยาศยัสบายๆ การตื่นนอนก็ใหตื่นธรรมดาๆ ถึงอยางน้ันมันยังดดีผึงๆ มันเคย
ชิน ตอนเปนฆราวาสก็วาการงานหนัก พอเวลาเอาจริงๆ ศาสนาละเอียดมาก ปฏิบัติ
ตามศาสนาก็ตองละเอียดไปตามๆ กัน ฝกใหไดตามหลักศาสนา อืดอาดเนือยนายน้ี
ไมได การหลับการนอนเราไมเคยอืดอาด ไมเคยมี จนกระทั่งปานนี้ไมเคยมี เพราะการ
ฝก ฝกอยางนั้น เอาละใหพร 
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