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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ผานเวทีเดนตายมา 
กอนจังหัน 

พระที่ไมฉันอยูขางในเยอะนะ ทานไมฉันทานไมออกมาเยอะ ทานภาวนาทาน 
การผอนอาหารนี้ดีทางสติ การภาวนาตองสติเปนสําคัญ สติขาดมากนอยนั่นละภาวนา
ความเพียรขาด สติเปนพื้นฐานตั้งแตตนจนถึงมหาสติมหาปญญา เพราะฉะนั้นผูที่ตัง้
ความเพียรจึงตองตั้งลงทีส่ติ สติจะดีหรือไมดขีนาดไหนยังขึ้นอยูกับอาหารอีก ถา
อาหารนอยสติดี นักภาวนาใหจําเอานะ 

เราผานมาหมดเรื่องเหลานี้ ทดสอบทดลองตัวเอง ถาฉันแบบอิ่มหนําสําราญ
เทานั้นแหละ เหมือนหมูขึ้นเขียง ขี้เกียจขี้คราน ตั้งสติไมอยู ตัดลงๆ ตัดอาหารลง 
ผอนลง สติคอยดีๆ ยิ่งเวลาเราหยุดไมฉันเลยนี้สติแนว ความเพียรที่จะถึงความพน
ทุกขหนีสติไปไมได ไมพนสติ สติเปนของสําคัญ ทานจึงบอกวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา 
สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง ไมเวนนะ ที่ทั้งปวง สติเปนสําคัญมาก ใครสติดี คนนั้น
ละภาวนาจะกาวหนาๆ สตินี้อยูกับปจจัยเครื่องอาศัย ถามากไปสติคอยขาดคอยลด ถา
อิ่มหมีพีหมาใชไมไดเลย ขึ้นเขียงเหมือนหม ู

ที่ไดมาสอนเหลานี้เราทดลองมาหมดนะไมใชธรรมดา แบบแผนตํารับตําราทาน
ก็มีไมทราบวาจะหยิบอะไรมาใหพอเหมาะพอด ี ตองเอาจริตนิสัยของเจาของจับเขาไป 
อันไหนที่ถูกกับจริตนิสัยตรงไหน ไดผลดี จับออกมาๆ จากธรรมทั้งหลาย คอยยนเขา
มา 

นักภาวนาตองมอีดๆ อยากๆ เขียมๆ จะใหอิ่มหนําสําราญไมเปนทา มีอดๆ 
อยากๆ เขียมๆ พอเปนไป นั่นละสติดีๆ สําหรับนักภาวนาเราก็ชี้แจงใหทราบเหตุผล 
เพราะน้ีไดดําเนินมาแลวแทบเปนแทบตายกวาจะไดมาสอนหมูเพื่อน ครูอาจารยทาน
สอนเรียกวาเอาไมทั้งทอนมา ใหเราไปจาระไนไปเลื่อยแยกแยะออกไปเอง เอาไป
ปฏิบัติ ไดผลดียังไงๆ กเ็นนหนักทางนั้นใหมาก เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(ถวายหลวงตาแสนหนึ่งเจาคะ สรางเจดีย) ถวายมาก็เอาเลยละ เรามันคน
ขอทาน ตั้งแตบวชมาไปขอทานเขา เศรษฐีก็ไปขอทานถาลงไดบวชแลว ปณฑิยาโลป
โภชนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย บรรพชาอุปสมบทแลว 
ใหเธอทั้งหลายบิณฑบาตดวยกําลังปลีแขงของตน ซึ่งเปนของที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว และ
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จงอุตสาหพยายามทําอยางน้ันตลอดชีวิตเถิด เปนเศรษฐีก็ตามเวลามาบวชแลวก็ตอง
ไปบิณฑบาตเหมือนกันหมด 

พระรัฐบาลหรืออะไรนาที่ทานเขียนไวในตํารา คือพระรัฐบาลนั้นเปนลูกเศรษฐี
ออกไปบวช พอแมขอรองหามปรามอยางไรไมฟง วาสมบัติเงินทองขาวของเรามีมาก
ตอมาก กนิถึงวันตายก็ไมหมด เราไมไดมาหาสมบัติเงินทองยิ่งกวาบุญกวากุศลกวา
อรรถกวาธรรม สมบัติเงินทองไมใชบุญไมใชกศุล บุญกุศลเกิดจากการปฏิบัติธรรม
ตางหาก นั่นนะถึงเวลาจะไป เราจะไปหาธรรมวางั้น ออกเลยจากเศรษฐีไป โอย ได
หลายป บิณฑบาตมาก็มาบานเศรษฐี บานเจาของ 

ทีนี้คนใชกับเจาของเขามาใสบาตร คนในบานจําไมไดนะ แตคนใชจําได พอใส
บาตรแลวอาหารเศษเหลือเขาเอาไปวางไวที่ไหนไมรู พระรัฐบาลก็วาเอาไปทิ้งไวทําไม
ไมเกิดประโยชน เอามาใสบาตรอาตมานี่จะเกิดประโยชนมากกวานั้น อันนั้นทิ้งไวเฉยๆ 
ไมเกิดประโยชน เขาก็เลยเอามาใสบาตร พอไปถงึบานเขาก็คิด เอ พระองคนี้ไมใชเปน
ลูกในบานนี้เหรอ คือทานไปนานแสนนาน แตคนใชจําไดนะ คนที่ใสบาตรจะเปนพี่เปน
นองหรือไงเราไมแนใจ พอเอาของใสบาตรไปวางไว พระรัฐบาลก็วาเอาไปทิ้งไวทาํไม
ไมเกิดประโยชน เอามาใสบาตรใหอาตมาดีกวา วางั้นนะ เขาก็เลยเอามาใสบาตรแลวก็
ไป ไปก็ติดตอสืบถามกัน ไมใชพระรัฐบาลในบานเรานี้เหรอ 

มาทานก็สอนเสียบาง ใสบาตรแลวเอาของไปทิง้เกล่ือนใชไมได ทานสอนวาเอา
มาใสบาตรอาตมาดีกวา ทานเปนเศรษฐีออกจากนี้ไป นั่นละคนมีธรรมไมลืมเนื้อลืมตัว 
เปนลูกเศรษฐี ไปบิณฑบาตผานหนาบานเจาของเหมือนไมใชหนาบานเจาของเลย คนที่
ใสบาตรจะเปนใครไมทราบ แตเห็นใสบาตรเสร็จแลวเอาไปวางไว ทานบอกเอาไปทิง้ไว
ทําไม มาใสบาตรอาตมาดีกวา มาทราบทีหลังวาเปนพระรัฐบาล เศรษฐีในบานนี้ เห็น
ไหมละ ออกจากสกุลมาเขาปาๆ ออกมาจากมหาวิทยาลัยปา องคนี้สําเร็จโสดา องคนี้
สําเร็จสกิทา องคนี้สําเร็จอนาคา องคนี้สําเร็จอรหันต รวมแลวเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
ของพวกเรา นั่นความไมลืมตัวเปนอยางน้ัน 

ความลืมตัว ฟุงเฟอเหอเหิม กินอยูปูวาย ใชสอยไมมีขอบเขต ไมรูจักประมาณ 
คนนี้เรียกวาชีวิตฟุงเฟอ ชีวิตไมมีหลักเกณฑ ไมมีธรรม คนมีธรรมตองมีเก็บมีรักษา 
จับจายใชสอยดวยเหตุดวยผลทุกอยาง อยางพระรัฐบาลทานสอนคนใชมาใสบาตรทาน 
เห็นไหมละ ทานก็ไมไดบอกวาทานเปนรัฐบาล ทานเปนเศรษฐีบานนี้นะ คนนี้เขาพอจํา
ได เขาไปบอกคนในบาน อยางน้ันละเห็นไหมละทานลืมตัวทานเมื่อไร ทานไมไดบอก
วาทานเปนลูกในบานนี้ เห็นใสบาตรแลวเอาไปวางไวอีลุยฉุยแฉกไมนาด ู ทานบอกเอา
มาใสบาตรอาตมาดีกวา คือดีกวาทิ้งไวอยางน้ัน จะวาทานโลภไดอยางไร 
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ทานเปนเศรษฐีไปบิณฑบาต มาเห็นคนในบานสุรุยสุรายใสบาตรแลวเอาไปวาง
ทิ้งไวที่ใดทีห่นึ่ง ทานก็บอกใหเอามาใสบาตรอาตมา นั่นฟงซิ.จะวาทานเปนคน
ตะกละตะกลามเหรอ ทานใหรูจักประมาณ ทานก็เปนเศรษฐีทานยังไมไดบอกวาทาน
เปนเศรษฐีนะ ตั้งแตเราเปนเศรษฐีก็ไมไดปฏิบัตอิยางน้ี ความหมายก็วาอยางน้ัน มันดู
ไมได เปนคติเครื่องเตือนใจมากนะ 

เพราะฉะนั้นทกุคนขอใหมีหลักใจ อยาฟุงเฟอเหอเหิมเตลิดเปดเปง ชีวิตชวีาหา
หลักเกณฑไมได ตั้งหลักไมได ตองมีหลักมีเกณฑ เราชาวพุทธๆ ควรจะเอาหลักธรรม
พระพุทธเจามาปฏิบัติ จะสงบรมเย็นแลวสมบูรณพูนผลไปทุกอยาง ไมฟุงเฟอเหอเหิม 
ไมเขียมจนเกินไป ใหปฏิบัติพอดีพองาม การอยูการกินการใชการสอยใหอยูใน
ขอบเขต เหมาะ ถาเลยขอบเขตเรียกวาเลยธรรม เปนเรื่องตะกละตะกลามไมมขีอบเขต 
ชีวิตความเปนอยูไมมีขอบเขตแสดงวาใจนี้ไมมีหลัก แลวจะปกครองตนและสวนรวมไป
ไดอยางไรใจไมมีหลัก ใจมีหลักๆ ทุกอยางจะมีหลักๆ 

พระรัฐบาลทานปฏิบัติมีขอบเขตเหตุผล มีหลักมเีกณฑ ไปสอนคนในบานทาน 
ทานไมไดบอกวาทานเปนคนในบานเศรษฐี ทานสอนอยาไปทิ้งเลอะเทอะอยางน้ันใช
ไมได เอามาใสบาตรอาตมาดีกวา ทานก็เปนเศรษฐีอยูในบานนี้ บานนี้ออกมาใสบาตร
ทาน วางไวเลอะๆ เทอะๆ ทิ้งไวเลอะๆ เทอะๆ อยางน้ันเอามาใสบาตรอาตมาดีกวาทิ้ง
ไวอยางน้ัน นั่นฟงซิ จะวาทานตะกละตะกลามเหรอ ทานสอนใหรูจักประมาณ ใหมี
ขอบเขตตางหาก ทานเปนเศรษฐีแทๆ ทานยังไมไดบอกวาทานเปนเศรษฐี ฟงซิ ทาน
สงวนธรรมยิ่งกวาความฟุงเฟอ  
 สามส่ีวันนี้หันหนาคุยกับใครไมได เขาจะติดหวัด หันหนาคุยกับใครไมได คือ
หวัดนี้มันมีเชื้อโรค มีเชื้อของมันติดหวัดได เราน้ีไมทราบติดมาจากไหน เราไมไดคน
หัวมันละ มันคอยยังชั่ววันนี้ สองสามวันนี้ไขดวยนะ ไมใชธรรมดา หันหนาพูดกับคน
ไมไดกลัวเขาจะติดหวัด ตองพูดหางๆ หันหนาไปนูน เขาอยูฟงทางนี้ ไมอยางน้ันมัน
ติดหวัด 
 (พี่...สอนคนทําสมาธิอยูที่กรุงเทพฯ อยากจะขอธรรมะหลวงตาฝากไปที่ลูก
ศิษย) สอนเขาวาอยางไร เราตองถามผูสอนเขาเสียกอนซิ (สอนใหรูวาทุกสรรพสิ่งไม
เที่ยง) แลวอะไรที่เที่ยงที่ดี มันก็มอียูจุดเที่ยงจดุไมเที่ยง เขาใจไหม (ถาเราสามารถ
พิจารณาจนไปพระนิพพานไดก็คือไมเกิดไมดับ) เราปฏิบัติอยางไร เพื่อถึงนิพพานไม
มาเกิดอีกนัน้นะเราปฏิบัติอยางไร หรือพอนั่งปบ โอย ลงหมอนนะนิพพานเที่ยง สวาง
คอยวากันใหม เปนอยางน้ันนะ  
 พอพดูอยางนี้เราคิดถึงเณรหนึ่ง ตอนนั้นเราจําพรรษาอยูที่หวยทราย เณรนั้น
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มันอวน ตัวอวนๆ ไปนัง่ที่ไหนมีแตงวงนอน จะดัดเจาของสกัหนอย นั่งอยูในกุฏิมันก็
งวง ทําอยางไรมันก็งวง มานั่งหมิ่นๆ มันงวงใหมันตกลงนี้ เราก็นั่งภาวนาของเราอยูนูน
ละ ฟงเสียงตูม เอ มันเสียงอะไรนา สักเดี๋ยวไดยินเสียงพุมพิมๆ มันอยางไรกัน เราเลย
ลงกุฏิไป เปนอะไร เณรผองตกกฏุิ ทําอยางไรมันถึงตก วาฝกทรมานตัว ทรมาน
อยางไรมันถงึไดตกกุฏอิยางน้ี คือทีแรกนั่งอยูในหองมันงวง สัปหงก ทําอยางไรมันก็ไม
ถอย มานั่งอยูที่หมิ่นๆ เอา เวลามันงวงใหมันตก.มันตกจริงๆ ใสลงตูม เปนอยางนั้น
นะความงวง อวนๆ เสียดวย ฟงเสียงตูม เราก็นั่งภาวนาของเรา อันนี้เราจะเปนแบบ
ไหนละ ไมเปนแบบตุบเหรอ 
 เวลายังหนุมนอยมันเปนอยางน้ันทุกคนละ คือธาตุขันธมันก็เรงอาหาร ครั้นกิน
มากๆ แลวมันก็งวงนอนเปนธรรมดา แกเขามาอยางทุกวันนี้ไมมีละคําวางวง ไมเคยมี 
ไมมีมาไมทราบวากี่สิบปแลว ไมเคยงวง แตนอนมันก็หลับธรรมดาของมนั แตกอนงวง 
นั่งภาวนานี่งวง ยังหนุมนอยงวงเปนธรรมดา ตองฝกหลายแบบ แตเวลายังหนุมการ
นอนละรบกวน ที่เรงความเพียรจริงๆ ก็ตั้งแตพรรษา ๗ ที่ออกจากเรียนหนังสือแลวไป
หาพอแมครูจารยมั่น ฝก มีแตเร่ืองการนอนสําคัญมาก มนังวงคนหนุม ความงวง
รบกวน พรรษา ๗ ออก ถึงพรรษา ๑๖ กาวเขา ๑๗ จึงวาออก ๙ ปขึ้นเวที ไมมี
กรรมการแยก ใครเกงใหอยูบนเวที ใครไมเกง เอา ตกเวที ระหวางกิเลสกับเราฟดกัน 
พอมารูกันเร่ืองความงวงนะ ความงวงสําคัญ 
 อายุ ๓๖ ป บวชได ๑๖ พรรษา ๗ พรรษาออกปฏิบัติ ๑๖ พรรษา ลงเวทีได 
เหลานี้ก็มาพูดใหฟงหมด การอดอาหารก็ตั้งแตนั้นละหยุด ไมอด ตัง้แตพรรษา ๗ ถึง 
๙ ปนี้มีแตอดมากตอมาก จนทองเสีย ทองเสียมาตั้งแตนั้นเราละเรา จนจะตายตอน
อายุ ๘๕ หรืออะไร มนัถายไมหยุดไมถอย คือมันเปนเรื้อรังมาตั้งแตนูนละพรรษา ๑๖ 
นานๆ ถายทีถาถายแลวหมดเลยนะ หมดทั้งคืนถาลงไดถาย ประมาณสักอาทิตยหนึ่ง
ถายทีๆ ตอนอายุดูวา ๘๔-๘๕ มันจะไป พอดีไดยาหมอเติ้งมาให พลิกใหมเลย ตั้งลํา
ไดชวยโลกจนกระทั่งทกุวันนี้ ยาหมอเติ้งขนานนี้เกงมากนะ ไมอยางน้ันเราตายตั้งแต
นูนละ ไมไดชวยชาติบานเมือง อาศัยยาหมอเติ้งมาฉัน 
 พอฉันแกก็ชีแ้จงใหทราบ ยานี้เวลาฉันลงไปถาโรคภายในกายเรามีมากเทาไร
มันจะถายเต็มที่ของมัน แตถายอนันี้ไมเพลียเหมือนถายดวยโรค ถายดวยโรคเพลีย 
ถายเทาไรเพลีย อันนี้เวลาฉันลงไปแลวมันจะถายเหมือนกัน ถาโรคยังหนาแนนขนาด
ไหนมันจะถายเต็มเหนี่ยวของมัน แตไมตองตกใจไมเพลีย พอฉันลงไปเปนจริงๆ นะ 
ถายออกเสียจน..แตก็ไมเพลีย จากน้ันมาก็คอยฟน พอโรคเบาลงไปความถายมันก็
หายไป อยูมาไดจนปานนี้ ตั้งแตอาย ุ๘๕ ตอนนี้ก็ ๙๓ ปแลว เปนมาจากเราอดอาหาร 



 ๕

 ตั้งแตพรรษา ๗ ไปถงึพรรษา ๑๖ มีแตอดกับอด ภาวนาดีๆ ทองเสียตั้งแต
พรรษา ๑๑-๑๒ ละมั้งพรรษา ๗ ออกปฏิบัติ ถึง ๑๑-๑๒ ป นั่นละทองเริ่มเสีย ไม
สนใจ เอาเสียจนเต็มเหนี่ยว พอพรรษา ๑๖ ลวงไปแลวอาหารก็ฉันธรรมดา แลวมันก็
ถายของมันเรื่อย มันเปนโรคเรื้อรัง 
 การฝกทรมานจิตใจนี้หนักมากนะเรา มันก็เปนกับนิสัยเหมือนกัน ถาวาอะไร
แลวมันพุงเลย ถาไดลงใจแลวเอาเต็มเหนี่ยวเลย ถายังไมลงก็คาราคาซัง ยังไมแนใจ
ความเพียรก็ไมเด็ด พอลงใจตรงไหนแลวก็พุงๆ นี่ก็ไปลงใจกับพอแมครจูารยมั่น ลง
ใจเต็มที่แลวทีนี้ความเพียรมันก็ทุมเลย ตั้งแตนั้นมาความเพียรหนัก ถึงพรรษา ๑๖ 
ผานได กิเลสตกเวที ธรรมขึ้นครองเวทีแทนกนัตั้งแตบัดนั้นมา ๕๖-๕๗ ปแลวมัง 
ตั้งแตพรรษา ๑๖ ตอนนี้ก็ ๙๓ ปแลว ผานเวทีเดนตายมา จะไปทําภาวนาเหยาะๆ 
แหยะๆ ไมไดเร่ืองนะ 
 สติเปนสําคัญนักภาวนา ถาสติไมดคีวามเพียรไมดี สติขาดความเพียรขาด อยู
กับสติจําใหดี เร่ืองสตเิปนสําคัญมาก สติจะดีไดอยางไรไมดีไดอยางไรก็ไปเกี่ยวกับ
อาหารเหมือนกัน ถาอาหารนอยสติดีๆ  ถาอาหารมากสติลมลุกคลุกคลาน อาหาร
นอยๆ มีเขียมๆ สติพอฟดพอเหวี่ยงกันไป ตอมาดีไมดีมนัจะไมกินนะ สติมันดีพุงๆ 
แลวความเพียรก็ตอกันไปเรื่อยๆ ไดทํามาหมดแลว ที่ทํามานี้มาสอนดวยการผาน
มาแลวทั้งนั้น จึงแนใจวาไมผิด เพราะเราดําเนินมาแลวทั้งน้ัน เอาละพอ ใหพร 
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