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เทศนอบรมพระสงฆ และฆราวาส 
ณ กุฏิหลวงตา สวนแสงธรรม กรงุเทพฯ 

เมื่อค่ําวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 
เราเทศนเพ่ือหัวใจคน 

 
 (มีพระสงฆหนึ่งรูปมากราบนมัสการฟงธรรมหลวงตา) 

หลวงตา ธรรมะที่ไดฟงมีธรรมะหลายขั้นไหม ขัน้ของธรรมเปนยังไง เทศน
ธรรมะเปนเทศนประเภทไหนบางที่ฟงนะ 

พระสงฆ เกลากระผมชอบมากที่สุดดานจิตตภาวนาครับผม 
หลวงตา จิตตภาวนาจะเปนแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว แกงหมอใหญเทศนทั่วๆ ไป 
พระสงฆ ตอนเกลากระผมไปจําพรรษาที่อินเดีย วัด…ที่หลวงพอสนองสรางไว 

กระผมอยากไดฟงเทปหลวงปูครับ ผมก็นั่งสมาธิ พอจติสงบบางไมสงบบาง ผมก็
อธิษฐานจิตอยากไดฟงเสียงหลวงปูครับ พอดีกระผมมาวัด... ก็เห็นเทปหลวงปู ผมก็
เลยเปดฟง มีทั้งหมด ๒๖ มวนครับ 

หลวงตา แลวเทปนั้นมาจากไหน มาอยูที่นั่น 
พระสงฆ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเดลลี ประเทศอินเดียนํามาถวาย

ครับผม 
หลวงตา เทปเหลานั้นนะ (ครับผม) เทปเหลานั้นไปอยูอินเดียเหรอ (ครับผม) 

แลวไดเปดฟงเหรอ (กระผมเปดฟงครับ) อยูวัดหรืออยูไหน 
พระสงฆ เปนวัดที่หลวงพอสนอง ลูกศิษยหลวงปูสังวาลยสรางครับผม 
หลวงตา ฟงแลวเปนยังไงละ 
พระสงฆ ฟงแลวเกลากระผมประทับใจมากครับ จึงอยากจะมากราบหลวงปู

ครับผม 
หลวงตา ฟงประทับใจแลวก็ปฏิบัติจิตตภาวนาของตัวเขาไป มันจะประทับลึก

เขาไปกวานั้นอีกนะ อันนี้เราไดยินๆ ผานเขาไปก็เรียกวาประทับใจเรา พอเราปฏิบัติ
เปนขึ้นในตัวของเราและเปนสมบตัิของเราดวยแลวยิ่งจะประทับหนักขึ้นๆ เขาใจไหม
ละ เพียงฟงเฉยๆ ประทับใจเฉยๆ ประเดี๋ยวประดาวก็หาย ถาเราฟงแลวเราปฏิบัติ 
ประทับเขาในจิตของเราจริงๆ จากการปฏิบัติของเรา นั่นละที่นี่แนนหนามั่นคงขึ้นไป
โดยลําดับ 

เราอยากพบอยากเห็นพระเราซึ่งเปนหนาที่อยูแลวในการภาวนา ดังพทุธกาล
ทานแสดงไวในตํารับตํารา พระนี่เปนผูออกแนวหนาเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงๆ 
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เลยเชียว เราจะเห็นไดเวลาทานเหลานั้น นับตั้งแตประชาชนพลเมืองขึ้นถึงมหากษตัริย 
มีไมนอยเสด็จออกบวช ออกบวชแลวเขาปาเขาเขา เขาปาๆ เร่ือย ไมเคยสนใจสน
พระทัยกับสถานที่ความเคยเปนมหากษัตริย-เศรษฐีกุฎมพี ปดหมดเลย เขาไปเปนคน
ใหมขึ้นมา 

พอออกมาจากนั้นก็ขึ้นแลวเปนมรรคเปนผล เปนมรรคเปนผลเขาที่ใจๆ เปน
มรรคผลนิพพานขึ้นมา นั่นเปนสมบัติของตนแลว เปนสมบัติของตนโดยลําดับ เราน้ี
อยากจะใหเฉพาะพระเรานี่ละมันเปนหนาที่โดยตรง ที่จะปฏิบัติตนใหไดรูไดเห็นใน
ธรรมทั้งหลายแลวแสดงออกใหประชาชนทั้งหลายผูที่มาเกี่ยวของ หรือพระทั้งหลายได
ยินไดฟง เมือ่ธรรมะของจริงเขาสูใจจะซาบซึ้งนะ ธรรมะที่เราเคยเรียนเคยจํามานั้นเปน
อีกอยางหนึง่ ธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี้เปนธรรมะสดๆ รอนๆ และเปน
สมบัติของเราดวย ที่แสดงออกๆ มากนอยเปนสมบัติของตนแลว แสดงไปทีไ่หนก็ไม
จืดไมชืด เพราะรสชาติอยูกับหัวใจ แสดงออกเมือ่ไรก็มีรสมีชาติตลอดเวลา 

นี่เรียกวาธรรมปฏิบัติเปนสมบัติของเราดวย และใหผลโดยลําดับลําดาเมื่อ
ปฏิบัติ ธรรมะพระพทุธเจาที่ทรงแสดงไวแลวนั้นเรียกวาสดๆ รอนๆ ตลอดมา และจะ
ตลอดไปดวย ไมมีเปลีย่นแปลงอะไร ก็มีแตกิเลสตัณหาละ มันลบมันลาง มันพลกิ
แพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม ลบลงไปจนกระทั่งถงึธรรมะจะไมปรากฏ สุดทาย
มรรผลนพิพานที่สดๆ รอนๆ มันก็เหยียบแหลก ปดแหลกไมใหเห็นไมใหมี แลวก็
ประกาศความจอมปลอมออกมาวามรรคผลนิพพานไมมีๆ เพราะตัวมันเองไมเคย
สนใจปฏิบัติ 

ทานผูที่นํามาแสดงใหโลกไดเห็นไดยนิไดฟง ไดมีความสงบรมเย็นตลอดถึง
มรรคผลนิพพานไดทานปฏิบัติ ทานรูจากการปฏิบัติของทานมาแสดง แตเราฟงเฉยๆ 
มันไมฟงดวย คอยแตจะลบลางๆ นี่ละที่วาคนหมดคาหมดราคายอมทําลายส่ิงที่มีคามี
ราคาใหหมดไปๆ ก็ลบตัวเองนั่นแหละ ไมใชลบใครนะ ลบธรรมพระพุทธเจา ธรรม
เปนธรรม ลบทานผูที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู ทานดีทานชอบอยู ไอเราผูไปลบนั่นซิเปน
ผูผิดผูพลาด เปนผูลมผูจม ผูไดรับความทุกขความทรมานทั้งหลายคือผูไปเที่ยวลบลาง
ของจริงทัง้หลาย นั่นแหละเสียผูนั้นเอง 

ใหไปปฏิบัตินะอยูวัดอยูวา อยูที่ไหนใหตั้งใจปฏิบัติเถอะ ธรรมะอยูกบัใจของ
เราโดยแทๆ คอยอยูเสมอจังหวะทีจ่ะออก พอเรามีสติมีปญญา มีความสนใจในจิตต
ภาวนาของเรานี้จะเปนเรื่องเปดธรรมขึ้นที่ใจนั้นแหละ ใจเทานั้นจะสัมผัสสัมพันธธรรม
ไดมากนอยจนถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ถาไมใชใจไมมีอะไรรับในโลกนี้ สามแดน
โลกธาตุไมมอีะไรจะรับธรรมไดนอกจากใจซึ่งเปนนักรู รูนี่แหละอยางเดียวเทานั้น รูนี้
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มันรับไดทุกอยาง ทางชัว่มามันก็รับ ชั่วขนาดไหนมันรับไดดวยกันทั้งน้ันละ เมื่อดีเขา
มาดีขนาดไหนก็รับไดดวยกัน จนกระทั่งดีเลิศ นั่น ใจนี่ละรับเอาไวได ใจเปนตัวมรรค
ตัวผล ใจเปนตัวบาปตัวกรรมอยูที่นั่น ใหพากันปฏิบัติ 

ผมนะวิตกวิจารณกับพระเรา ทุกวันนี้เลว บอกตรงๆ เลย หูตามี การศึกษาเลา
เรียนเรียนมาดวยกันรูดวยกัน ผิดถูกประการใดมีตํารับตํารากางเอาไวเปนสักขีพยาน 
มันก็รูดวยกันวาผิดวาถูก นี่ละที่ใหเกิดความเปนหวงใยในบรรดาเฉพาะอยางยิ่งคอื
พระสงฆของเรา เวลานี้เหลวไหลเอามากจริงๆ ผมพูดจริงๆ จนกระทั่งที่วาพระดวยกัน
นี่ เราดูเด็ก จิตใจกับเด็กเปนอยางหนึ่งนะ เมตตาสงสาร รัก เมตตา ดูหมูดูหมารัก
เมตตาสงสารหมา ดูคนมีความรักมีความเมตตาสงสารเปนขั้น ตามขั้นตามภูมิ พอมาดู
พระเราผูปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวนี้มันหงายเลยนะ จิตมันไมอยากดูกระทัง่หนา 
พูดใหมันชัดนะ พวกเดียวกันนี่ คือขายหนาขายตากัน 

ผูหนึ่งปฏิบัติ ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สนใจตอมรรคตอผลเต็มหัวใจ 
แตคนหนึ่งมาทําลาย เอาไฟมาเผามรรคผลนิพพานในเพศของตนใหเห็นตอหนาตอตา 
ซึ่งเปนการกระจายความเลวของตัวเองใหคนอื่นไดปลงธรรมสังเวชเขาไปอีก นี่ละถงึวา
มองดูหนาไมทั่วถึง มองดพูระสะดดุกึ๊กๆ มองดูสัตวทั้งหลายตลอดมนัมีความเมตตา
ชุมเย็นๆๆ ไปโดยลําดับ ถึงผูถงึคนถึงใครเปนลําดับ แตมองดูพระผูไมสนใจ ผูตั้งใจ
ทําลายศาสนา จะเปนความตั้งใจไมตั้งใจก็ตาม กิริยาแสดงออกเปนภัยตอศาสนาอยู
แลว นั้นละผูนั้นผูทําลาย มองดูแลว 

ทีนี้ผูดีก็ม ีมนัก็เลยเปนเรื่องอะไร เบ่ือไปตามๆ กันหมด ไมอยากดูกระทั่งหนา 
เราไมไดดูถกู ไมวาเพศใดนิกายใดกต็ามเปนอยางน้ันแลวมันเลยเอือมระอา มันตางกัน
นะ แลวสุดทายมาดูพวกเดียวกัน เกิดความสลดสังเวช อิดหนาระอาใจ ดูที่อื่นมันนาดู
ไปโดยลําดับ คิดดูซิวาอยางดูลูกหมามันก็นาดู นาดูยังไมแลวยังจับยังหยอกมันเลน
ดวย ดูเด็กก็เหมือนกันดูมันนารักนาเมตตาสงสารเปนชั้นๆๆ ขึ้นมานี่ทั่วไป พอดพูระ
เราน้ีหงายเลย มันเปนอยางน้ันจะใหวาไง คือผูปฏิบัติเลวมันทําใหเสีย ทีนี้ผูดีมีอยูมันก็
เลยไมทราบวาใครดีใครชั่ว เห็นเพศเดียวกันแลวก็เลยวาเปนแบบเดียวกันไปหมด มัน
ไมอยากด ู

นี่ละอยากใหบรรดาพระเจาพระสงฆเรารูเนื้อรูตัว พลิกตัวเสียใหม อยาเพลิด
อยาเพลินกับโลกกับสงสาร ซึ่งเปนเรื่องของกเิลสความสกปรกลวนๆ เพลิดเพลินไป
เทาไรก็เปนบาไปเทานั้น เห็นไหมละกําลังเปนบายศอยูเวลานี้ ฟงซิทีว่าพระพุทธเจา
ทรงประทานไวใหเรียบรอยแลววาอาวุโสภันเต อาวุโสภันเตก็คือพระวินยั ใหเคารพผู
ออนผูแกเปนลําดับ นี่เปนพระโอวาท นี่เปนพระวินัย คือองคศาสดาโดยแท แลวมายก
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สมณศักดิ์ซึ่งเปนคนมีกิเลสตั้งกันขึ้นๆ แลวเอาสมณศักดิ์นี้ใหใหญกวาอาวุโสภันเตมันดู
ไดยังไง พิจารณาซิ 

สมณศักดิ์เปนคนมีกิเลสตั้งขึ้นมา ผูทรงสมณศักดิ์ก็คนมีกิเลส หอบกิเลสเต็ม
หัวใจ แลวเปนผูแกกวาผูนั้น ผูมีศักดิ์ศรีดีงามยิ่งกวาอาวุโสภันเต เชนตั้งนี้ใหเปนพระ
ครู ใหเปนเจาฟาเจาคุณ ใหเปนสมเด็จ นี่ละขั้นสมเด็จเหลานี้ ขึ้นไปหาสมเด็จนี้เปนขั้น
ใหญนะ ใหญกวาพระพทุธเจาคืออาวุโสภันเต มนันาหัวเราะไหม ประสาดินเหนียวติด
หัวก็วาตัวมีหงอน ยกตัวขึ้นเปนสมเด็จแลวก็เหยียบอาวุโสภันเตซึ่งเปนองคศาสดาลง
อยางมิดตัวไปเลย ไมรูสึกตัว นั่นนะเห็นไหม มันเห็นอยูนี่ เอาสมณศักดิ์เปนใหญๆ 
ไมไดเอาอาวุโสภันเตเปนใหญก็เทากับไมเอาพระพุทธเจาเปนใหญ เหยียบหัว
พระพุทธเจาไปเลย 

เรานะสลดสังเวชมากนะ ตั้งแตแสดงอาบัติทานยังมีอาวุโสภันเต ปสฺสสิ อาวุโส 

(รับคําแสดงอาบัติของผูออนพรรษากวา) ปสฺสถ ภนฺเต (รับคําแสดงอาบัติของผู
แกพรรษากวา)ทานยอมรับกันอยู เปนผูแกผูออนๆ นั่นนะพระวินัยนั่นคือศาสดา เดิน
ตามศาสดา อันนี้เอาสมณศักดิ์เขามาเปนใหญเปนโต มันฟงไมไดนะ มันเลวกวาคน
ทั้งหลายเขาไปเสียอีก คนทั้งหลายเขาไมไดเหยียบหัวพระพุทธเจา นี่พระเสียเองพอดนิ
เหนียวติดหัวขึ้นมาแลวก็วาตนเปนยศนั้นยศนี้ เหยียบหัวพระพุทธเจาคือคําวาอาวุโส
ภันเตซึ่งเปนองคศาสดาลงใหจมมิดนีม้ันดูไมไดนะ 

นี่ละที่วาดูพระดูไมได พระลืมเนื้อลืมตัว ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตัง้ขึ้นมานั้น ตั้งขึ้น
มาเพื่อสงเสริมใหมีกําลังใจประพฤตปิฏิบัติศีลธรรมใหดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป ความหมาย
ของทานผูตั้งนะ ไมไดตั้งแลวมาเยอหยิ่งจองหองพองตัว แบบดินเหนียวติดหัวแลววา
ตัวมีหงอน เหยียบแหลกไปเลย ใชไมได นี่กําลังเปน เดี๋ยวนี้กําลังเปนบายศ พระเรานี่
บายศที่สุดเลยเวลานี้ มันไมไดสนใจเรื่องมรรคผลนิพพาน ไมสนใจในธรรมในวินัย 
สนใจตั้งแตเร่ืองยศเรื่องเเย็ดอะไรก็ไมรู เปนอยางน้ันนะ ลาภยศใหเขาไดนับหนาถือตา
วาองคนั้นยศนั้นๆ หัวใจแหงผากจากธรรมไมสนใจ นี่ที่มันเสีย 

พระพุทธเจาสอนเพื่อใหจิตใจชุมเย็นดวยธรรมดวยวินัย อันนี้มันปดออกหมด 
เหลือแตสมณศักดิ์สมณแสกเขามาแทน นี่มันนาทุเรศนะทุกวันนี้ เห็นอยูอยางเดนๆ 
ชัดๆ พระหนาดาน เปนผูใหญเทาไรยิ่งหนาดานหนักเขาๆ จนลืมศาสดา ยกตนเปน
ใหญกวาศาสดาเขาไป อยางที่เห็นนี่ละ สมณศักดิ ์แนะ ใหญอะไรสมณศักดิ์ อาวุโส ภัน
เตคือองคศาสดาบัญญัติไวเรียบรอย มาลบลางไดยังไง นั่น สลดสังเวช จงึวามองดกูัน
มันไมอยากดูนะ 
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เราพูดอยางตรงไปตรงมาเปนภาษาธรรม ไมใชภาษาลูบหนาปะจมูก สูงๆ ต่ําๆ 
ลูบคลํากันไป ประจบประแจงกันไป ธรรมะไมมีเร่ืองประจบประแจง ศาสดาองคเอก
พูดอยางตรงไปตรงมา จึงวาศาสดา ธรรมที่ออกมาจากศาสดาก็เปนธรรมลวนๆ ไมได
เขาใครออกใคร เพราะฉะนั้นจึงขอใหไปปฏิบัตินะ ใหดูหัวใจตนเองใหดี ที่ไดยินเทปได
ยินทานสอนวาอยางไรใหจับอันนั้นไวใหดี การสอนทั้งหลายนี่สําหรับผมเองที่สอนนี้
ไมวาธรรมขั้นใด เทปมวนใดที่สอนลงไปแลว ผมตีตราไวเลยวารอยเปอรเซ็นตไม
เคลื่อนคลาดจากมรรคผลนิพพาน เพราะถอดออกไปจากหัวใจที่ทรงไวแลวซ่ึง
มรรคผลนิพพาน แสดงออกไปจึงไมสงสัย 

เราพูดอยางตรงไปตรงมาอยางน้ีอีกเหมือนกัน เราไมมีคําวายกยอเรา ยกไปหา
อะไรยอไปหาอะไร เอาความจริงมาพูด เมื่อมันมอียูไหนก็บอกวามีอยูที่นั่น อยางหัวใจ
นี้มันเต็มไปแลวเรื่องมรรคเรื่องผล-นิพพาน ไมมีอะไรสงสัย สอนโลกดวยความไม
สงสัย สอนทุกวันนี้ไมวาธรรมขั้นใดภูมิใด การไปสอนโลกมุงหัวใจของโลกเปนสําคัญ 
อยางที่ไปเทศนที่นั่นที่นี่ เราไมไดเคยสนใจกับสมบัติเงินทองอามิสสินจางรางวัลอะไร
ยิ่งกวาหัวใจคน ไปที่ไหนเราเทศนเพื่อหัวใจคน หัวใจนี้มีคุณคามาก โทษกม็าก 
เพราะฉะนั้นธรรมะที่เปนธรรมชาติที่มีคุณคามากจึงหยั่งลงทีหั่วใจ ใหใจไดยินเสียง
อรรถเสียงธรรม ซึมซาบเขาไป ใจนี้จะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวขึ้นไปในทางที่ถกูที่ดี
เสมอ เพราะฉะนั้นไปเทศนที่ไหนผมมุงอยางน้ันนะ 

ผมไมไดเคยไปสนใจนะที่วาเขาถวายเทานั้นแสนเทานี้ลาน นั้นเปนเรื่อง
ภายนอกตางหาก สนใจธรรมะเพื่อสูจิตใจของคนตางหาก ขอใหใจดีเถอะ ส่ิงเหลานั้น
เปนเรื่องภายนอก เมื่อใจดีแลวดีดขึ้นเลยๆ นี่สอนโลกอยูทุกวันนี้เราไมไดสนใจกบัสิ่ง
เหลานี้นะ เขาใหมากใหนอยก็เห็นอกเห็นใจเขา อนุโมทนาสาธุการ ตามบุญตามกศุล
ของเขาที่เขาบริจาคเรียบรอยแลว แตเร่ืองธรรมเขาสูใจนี้เนนหนักๆ เราสอนที่ตรงนี้นะ
เนนหนัก เพราะคนที่จะเลิศเลออยูที่ใจกับธรรม ไมไดอยูที่สินจางรางวัล ไมไดอยูที่
อามิสตางๆ โลกามิสทั้งหลาย ไมไดอยูที่นั่น อยูทีธ่รรมกับใจเขาถึงกันแลวเปนไดทั้งน้ัน
ละ เปนก็เปนตายก็ตาย ลงธรรมเขาถึงใจแลว ไมมีคําวาเสียดายชีวิตนะ พุงๆๆ เลย 

นี่ละอํานาจของธรรม ถาลงไดเขาถงึใจแลวเด็ดขาดเหมือนกัน กับกิเลสมัน
เด็ดขาดไปทางที่ชั่ว เอาใหเปนเถาเปนถาน เปนผุยเปนผงไดเลยกิเลสถาลงวาเด็ดขาด 
ธรรมะเมื่อเด็ดขาดแลวก็เอากิเลสใหเปนเถาเปนถานผุยผงจนหมดจากหัวใจ ไมมีอะไร
เหลือ ทรงความเปนผูบริสุทธิ์พุทโธขึน้มา สังโฆขึน้มา นั่นธรรมเมื่อเขาไปสูหัวใจแลวชะ
ลาง อะไรที่มันเปนภัยขนาดไหน ธรรมะเหนือนั้นชะลางใหสะอาดไปเลย จึงวาจิตต
ภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร มรรคผลนิพพานอยูที่จิตตภาวนา บริษัทบริวาร



 ๖

ทั้งหลายรวมเขามาเปนกองการกุศลหนุนกันเขา คือทาน-ศีล ทุกอยางที่เราทํามามาก
นอยนี้รวมตัวเขามาเปนเครื่องหนุนกันๆ จิตตภาวนาเปนแนวหนานําหนาๆ 

พอเริ่มเขาไปถึงจิตตภาวนาแลวทีนี้มันจะหมุนจี๋เลยนะ นิพพานเคยเห็นที่ไหน 
ตั้งแตเกิดมามีแตกิเลสเต็มหัวใจไมเคยเห็น แตเวลาปฏิบัติตัวเขาไปๆ ถงึธรรมขั้นแก
กลาสามารถเขาไปโดยลําดับแลวยังวานิพพานอยูชัว่เอื้อมๆ ฟงซินะ นิพพานอยูที่ไหน 
มันอยูชั่วเอื้อม มันอยูที่ใจนี้ มันจะขามอยูเดีย๋วนี้อยูที่ใจ มันไมเอื้อมไปขางนอกนะ 
เหมือนนิพพานอยูที่ใจๆๆ ชั่วเอื้อมๆ นั่นละคอขาดขาดไปเลย ธรรมะถาลงถึงขั้นนี้แลว
ถอยไมได นัน่การปฏิบัติธรรม 

เมื่อธรรมเขาสูใจแลวเด็ดขาดทุกอยาง เร่ืองกิเลสตัณหาอะไรจะผานไมไดขาด
สะบั้นไปเลยๆ เหมือนกับกิเลสที่มันหนาแนนมั่นคง ธรรมะเราตั้งลงไปนี้ขาดสะบั้น
เหมือนกันนะ ตั้งสติไมอยู นั่นละคือธรรมะขาดสะบั้น ก็ดังที่เคยพูดใหบรรดาพี่นอง
ลูกหลานทั้งหลายฟงแลว ขึ้นไปภูเขาตั้งหนาตั้งตาจะไปฟดกับกิเลสใหเต็มเหนี่ยวๆ 
ทั้งๆ ที่กําลังวังชาเรายังไมมี แตจะไปฟดกับแชมเปยน คือกิเลสมันเปนแชมเปยน ไอ
เราเปนมวยวัดเปนมวยเลี้ยงควาย ตั้งทาใหญขึ้นไปหามัน ยังไมไดยกครู มันเตะทีเดียว
ตกภูเขา สุดทายก็รองไหอยูบนภูเขา เราลืมเมื่อไรเราไมลืมนะ 

นี่เวลากิเลสมีอํานาจมาก เราจะตั้งหนาตั้งตาขนาดไหน ถาวาเปนขาศึกสงคราม
อะไร เรามีแตกําปน เขามีนิวเคลียรนิวตรอนครบหมดใชไหม กเิลสมีนิวเคลียร
นิวตรอนครบหมดเลย เรามีแตกําปนจะไปฟดใหมันหงายลง เราเปนคนหงาย แลว
หงายหงายไมเปนทาดวย หงายหมาเสียดวยนะ นั่นเราก็ไมลืม กลับไปอกี โรงงานใหญ
คือพอแมครูจารยมั่น ไปศึกษาอบรมกับทานแลว ฝกมาเต็มทีแ่ลว ทีนี้กลับไปอีกจะเอา
อีก หงายมาอีก ลืมเมื่อไร กลับไปทีไรหงายมาทีนั้น แตความมุงมั่นของเราไมถอย ยังไง
ก็จะเอาใหได นี่ละที่สําคัญมากนะ คอืความไมถอยนี้มีกําลังมาก 

ซัดกันไปซดักันมา สุดทายก็เห็นกิเลสเอียง ตอยกิเลสเอียง จากน้ันกิเลสหงาย
ใหเห็นก็มีละที่นี่ เหอ มึงกม็ีทองเหมือนกันเหรอ มึงหงายใหกูดูทองมึง นี่ละที่กเิลส
หงายคือวากิเลสพลาดทา กิเลสหลุดลอยไปเปนบางกาล เทานั้นก็เปนกําลังใจ ดวย
อุบายอะไรกเิลสถึงไดเอยีงไดลมทัง้หงายไปขณะเดียวก็ตาม ดวยวิธีการใดจับวิธีการนี้
ไว เนนหนักวิธีการนี้ เรียกวาซ้ําหมัดเขาไปอีกๆ นี่ละจิตตั้งไมไดตัง้ไดละที่นี่ จิตไมเคย
สงบสงบได แนนหนามั่นคงขึ้นเปนลําดับๆ เรายนเขามาใหฟงนะ 

หนักเขาๆ จิตมีความสามารถแกกลาขึ้นมานี้อาจหาญชาญชัย สติ-ปญญาหมุน
ติ้วๆๆ กิเลสมันเคยฟดเราหงายๆ ทีนี้มีแตกิเลสหงายนะ โผลมาที่ไหนหงายๆ จากน้ัน
มาแย็บไมไดขาดสะบั้นไปเลย นี่อํานาจแหงการปฏิบัติธรรม อยูในหัวใจดวงที่พูดอยู
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เวลานี้นะ เหลานี้ผมผานมาหมดแลว ผมไมไดเอาเรื่องมาโกหกบรรดาทานผูฟง
ทั้งหลายนะ เราทําเราทําจริงทําจัง ไมมีเร่ืองโกหกสําหรับตัวของเรา เมื่อเทศนสอนโลก
เราจะเอาธรรมมาโกหกที่ไหนไมมี ความโกหกไมมี พูดตามหลักความจริงเรียกวาภาษา
ธรรม เปนอยางไรเอาอยางน้ัน 

สุดทายก็เขาถึงขั้นที่วานิพพานอยูชั่วเอื้อม ยืนเดินนั่งนอนจิตมันเหมือนวา
หวุดหวิดๆ ควาใสนิพพาน หวุดหวิดๆ จะถึงหรือไมถึงอยูนะ เหมือนวาอยูชั่วเอื้อม นั่น
ละมันยิ่งขยบัใหญ ลืมหลับลืมนอน กลางคืนนอน เรานอนรางกายนอนแตกิเลสกับ
ธรรมฟดกันดวยกําลังของธรรมไมถอย เปนอัตโนมัติ หมุนติ้วๆ เรานอนมันก็ไมนอน 
มันฟดกันอยูนั้น มันนอนแตรางกาย สวนธรรมกับกิเลสฟดกันอยูบนหัวใจ มันไมได
นอน สุดทายก็ลุกขึ้นมาอีก ลุกขึ้นมาก็ฟดอยูอยางน้ัน นอนอยูก็ฟด ลงไปเดินทาง
จงกรมมันกฟ็ดกันอยูนั้น เลยสุดทายแจง นั่น แจงแลวเชาวันหลังมามันยังจะไมหลับไม
นอน ความเพลินกับการตอสูกับกิเลส กับที่วานิพพานอยูชั่วเอื้อมๆ มันเกลียวเดียวกัน 
อยูดวยกัน 

นี่ละเวลาธรรมมีกําลังจากการอุตสาหพยายามบึกบึนของเรา ไมใชอยูๆ ก็จะไป
ไดนิพพานอยูชั่วเอื้อม จะหงายหมาใหกิเลสหัวเราะจนน้ําตารวงลงมา ถานิพพานอยูชัว่
เอื้อมใชไหม ตอนนั้นนิพพานไมทราบอยูไหน ก็มีแตหมัดกเิลสฟดเราทีไรหงายหมาๆ 
เทานั้นเอง ทีนี้เมื่อฟตตวัเองเขาไปใกลเขาไปๆ สุดทายนิพพานอยูชั่วเอื้อม นิพพานอยู
ที่ไหนมันถึงมาอยูชั่วเอื้อม มันขยับๆ อยูในจิตนะนั่น มันจะหลุดจะพนใหเห็นๆ แลวก็
พนจริงๆ เมื่อถึงขั้นนั้นแลวถอยไมได จิตขั้นนี้ไมมีคําวาถอย เปนกับตายพุงๆๆ 

นี่ละกําลังของธรรมที่เราปฏิบัติ มีหรือไมมธีรรมนะ พิจารณาซิ ใหคุยเขี่ยขุดคน
ขึ้นมาซิ มันมีอยูในหัวใจของเรา แตเวลานี้กิเลสมันเหยียบย่ําทําลาย ไปที่ไหนมีแตเร่ือง
ของกิเลสๆ กิริยาอาการแสดงออกมีแตเร่ืองของกิเลสแสดง ธรรมไมไดแสดง จึงไม
เห็นความแปลกประหลาดของธรรมภายในใจ เห็นแตเร่ืองเดือดรอนวุนวายของใจที่
เกิดจากกิเลสน้ีเทานั้น ทีนี้เมื่อฝกเขาไปๆ มันก็เปน โธ เร่ืองความพากเพียรหรือเร่ือง
จิตที่ไดกําลังวังชาจากความพากความเพียรไมหยุดไมถอยนี้ดีดขึ้นๆๆ มันจะเปนจิต
ดวงที่ลมลุกคลุกคลานนี้ตลอดไปไดยังไง มันไมเปน เมื่อฝกเขาไปๆ มีกาํลังเขาไป แก
กลาเขาไป 

เหมือนนักมวยทีแรกก็ตอยกระสอบเสียกอน ตอยไปตอยมาก็ขึ้นเวที จากเวทีก็
ขึ้นแชมเปยน นี่การฝกไมถอย อันนี้ก็เหมือนกัน มันก็ขึ้นของมันเรื่อยอยูภายในใจ 
เร่ืองเห็นโทษแตกอนเคยเห็นเมื่อไร เราไมเคยเห็นโทษของกิเลสนะ มีแตเพลินไปกับ
มัน ก็แสดงวาเห็นคุณของมันนั่นละซิถึงไดเพลินกับมัน แตพอมีธรรมเขามาเทียบปบ รู 
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มีสองอยางแลว เลือกไดแลวนั่น แตกอนมีแตกิเลสอันเดียว จําเปนจําใจตองกลืนมันไป
อยางน้ัน ทีนี้พอมีธรรมเขามา มีเครื่องเทียบแลว พอมีเครื่องเทียบแลวอะไรดีอะไรชั่ว 
มันก็จับไดปบ ขยับเรื่อยๆ ทีนี้ทางธรรมะก็ปรากฏเดนขึ้นมาๆ เห็นกิเลสชัดเขาๆ เห็น
พิษเห็นภัยชัดเขาทุกอยาง ทีนี้ก็มีแตหมุนธรรมเรื่อยๆ 

นั่นละที่วาความเพียรอัตโนมัติ แตกอนเราก็ถูไถกันไป จะเดนิจงกรมจะนั่งสมาธิ
จะภาวนาอะไรตองไดตั้งอกตัง้ใจเต็มที่เต็มฐาน ไมเชนนั้นลมเหลวเพราะกิเลสถีบยัน
เอาลมเหลวขาดสะบั้นไปไดเลย ทีนีเ้วลาเราฝกหลายครั้งหลายหนจนมีกําลังแลวที่นี่ คํา
วาความเพียรเมื่อมีกําลังเต็มที่แลวคําวาความเพียรในปจจุบันไมมี นอกจากวาเพียร
เพื่อพนทกุขเทานั้น เพียรในประโยคพยายามของตนในปจจุบันๆ ไมมี ตองร้ังเอาไวๆ 
ไมอยางน้ันมันจะเลยเถิดลืมหลับลืมนอน ลืมไปทุกอยาง มนัเปนอยางน้ันนะจิต ใหมัน
ไดเห็นในเวทีคือบนหัวใจระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันแลวพดูไดอยางเปดเผย ไมสงสัย 
เพราะประจักษกับใจของเราทุกอยางๆ 

นี่ละเรื่องธรรมถาไดตั้งใจปฏิบัติอยูธรรมจะไปไหน ธรรมกับใจอยูดวยกันกับ
กิเลสอยูดวยกัน ถามีแตกิเลสปดบังหุมหอไวคนทั้งคนก็ไมมคีามีราคา เปนเศษมนุษย
เศษคน ถากิเลสหนักมากๆ คนนั้นหมดคุณคาเปนลําดับๆ สุดทายก็มีแตลมหายใจ ไม
มีคาเลยมนุษยทั้งคน นี่ละกิเลสมันหนาเขาๆ ในหัวใจแลวคนคนนั้นก็ยังเหลือแตลม
หายใจ กิเลสหนาเปนอยางน้ันนะ ทีนี้เวลาเราฝกหัดทางดานธรรมะเขา มันจะหนา
ขนาดไหนคอยซักคอยฟอก ซักฟอกเขาไปคอยบางไปๆ ธรรมะหนาแนนขึ้นๆ จิตใจ
ดวงนี้กลายเปนดวงใหมขึ้นมา สงางาม อยูที่ไหนสงางาม 

เร่ิมตนตั้งแตความสงบเย็น ความสงบเย็นภายในใจมีสมาธิ อยูที่ไหนสบายนะ
ขั้นสมาธินี่ทําใหสบาย ใหสงบรมเย็น อยูที่ไหนนั่งที่ไหนเพลินไปเลย ลืมเวล่ําเวลา ไป
นั่งที่ไหนก็ด ี เดินจงกรมก็ลืมเวล่ําเวลา มันเพลินในความสงบของใจ นี่เปนความเย็นใจ
อันหนึ่ง ผูปฏิบัติทานเพลินอยูกับความเพียรอยูกับธรรมของทานนะ เชนอยางพระทาน
อยูในปาในเขา เปนยังไงมนุษยนี้เปนสัตวหมูสัตวพวก แตทําไมทานเปนสัตวเดี่ยว สัตว
ตัวเดียว สัตวพระองคเดียว สัตวคนเดียว ทานไปอยูในปาทานเอาธรรมเปนเพื่อน 
เขาใจไหมละ ทานอยูกับธรรม ทานไมอยูกับโลกทั้งหลาย ทานไมเอามาเปนอารมณ มี
แตธรรมกับใจที่สัมผัสสัมพันธกันหนุนกันไปเรื่อยๆ ทานกเ็พลินกับธรรม ผลที่เกดิขึ้น
เปนความสงบเย็นใจก็ทําใหเพลินไปเรื่อย 

จากน้ันก็เปนความแยบคายของใจขึน้ที่เรียกวาปญญาวิปสสนา ยิ่งกระจาย
ออกไปมันยิง่เห็นกวางออกไป ละเอียดลออเขาไป กิเลสตัวไหนๆ ทั้งโคตรทั้งแซมันจะ
เห็นดวยทางดานปญญานะ ปญญาจะเห็นกิเลส สวนสมาธิมีแตตีกิเลสมารวมตัวไว
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เฉยๆ ยังไมแกไมถอดไมถอนกิเลส พอขั้นปญญาถอนละทีน่ี่ฆาละที่นี่ มันเบิกกวาง
ออกไป กวางออกไป นัน้ละทานอยูที่ไหนทานอยูคนเดียวๆ ทั้งๆ ที่มนษุยเปนสัตวหมู
สัตวพวก ทานก็เปนมนุษยคนหนึ่ง ทําไมทานไมเปนสัตวหมูสัตวพวก หมูของทานเปน
อะไรคือธรรม ทานอยูกบัธรรม อยูที่ไหนสบาย 

บิณฑบาตเพียงพอยงัอัตภาพนะ ทานไมเคยสนใจกับเรื่องอาหารการกินที่เขาจะ
มาถวายละเอียดลออมากนอย ประณีตบรรจงขนาดไหนทานไมสนใจ ทานไปบิณฑบาต
พอมายังอัตภาพใหเปนไปวันหนึ่งเพื่อความเพียร นั่น ความเพียรนี้เปนหลักใหญมาก
ทีเดียว พอยังอัตภาพใหเปนไปวันหนึ่งพอแลวๆ เพราะฉะนั้นไมควรฉันทานก็ไมฉัน 
ทานเนนหนักทางความพากเพียรไปเสีย อัตภาพมันหนักมากเขาไป มันหิวมันโหย ก็ไป
บิณฑบาตมาใหมันฉันสักหนอยหนึ่ง ทางจิตใจมีอาหารหลอเล้ียงแลวคือธรรม นั่น 
รางกายมันอดอยากขาดแคลน เราอดอาหารไปหลายวันๆ มันบกพรองมันขาดแคลน 
เอาหามาเยียวยามันเสีย ธรรมก็หนุนที่ใจไปเรื่อย นั่นละธรรมอิ่มภายในใจ 

รางกายบกพรอง รางกายบกพรองนี้เราจะเติมกําลังใหมันเมื่อไรก็ได ไปฉัน
จังหันเพียงเทานั้น กลับไปนี้ เชนอยางลงมาจากภูเขามาบิณฑบาตในหมูบาน มาจนจะ
ไมถึงหมูบาน และไมถงึ มาถึงกลางทางหมดกําลัง ตองน่ังเสียกอน นี่ละเรื่องรางกาย
หมดกําลัง เดินไปหมดกาํลัง เอานั่งเสียกอน หลังจากนั้นแลวลุกไปถงึหมูบาน พอฉัน
เสร็จแลวไดกําลัง เติมน้ํามันแลว บึ่งที่นี่ เหมือนมาแขง ไปขึ้นภูเขา เวลาลงมามัน
เหมือนคนจะตายเขาใจไหมละ เตเวลาฉันเสร็จแลวเติมน้ํามันใหมันมีกําลังแลวมันดีด
เร็วนะ รางกายนี้ดีดเร็ว มีกําลังอยางรวดเร็ว กลับไปนี้เหมือนมาแขง นั่นมันเพิ่มไดงาย
เพิ่มกําลังทางรางกาย แตจะเพิ่มกําลังทางดานจิตใจ โอย ตองประคบประหงมกันเตม็
เหนี่ยว อดก็อด ทนก็ทน ไมทนไมได ขอใหไดบํารุงอาหารโอชารสที่เลิศเลอคือธรรม
เขาสูใจ เปนที่พอใจ 

เพราะฉะนั้นทานถึงมักจะทรมานรางกายมากกวา บรรดาผูปฏิบัติมักจะทรมาน
รางกายมากอยู เชนอดอาหารผอนอาหาร ผูปฏิบัติธรรมเชนอยางวัดปาบานตาด เราก็
ไดบอกไวตัง้แตตนแลว ที่สอนหมูเพื่อนสอนหลายกิ่งหลายกานหลายแขนง แลวแตจะ
เปนอุบายอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยของตน ใหเลือกไปปฏิบัตตินเองตามจริตนิสัยชอบก็
แลวกัน เราบอกอยางน้ัน อดหลับอดนอน ผอนอาหารอดอาหาร ใหทําดู สังเกตดู ถา
อันไหนอะไรที่มันถูกกับจริตนิสัยของตน การกาวเดินของความเพยีรนี้กาวไปได
ราบร่ืนๆ ใหยึดอันนั้นไวเปนหลัก 

จากน้ันก็มาเลาใหฟงถึงเร่ืองอดอาหาร อันนี้ไมใชคําส่ัง ไมใชคําสอน เปนคํา
บอกเลาธรรมดาจากอุบายวิธีการของเรา ที่ฝกตนไดผลมาแลวมาเลาใหหมูเพื่อนฟง 
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แนะ เราวาอยางน้ัน จากน้ันก็ยกเราเปนตัวอยางขึ้นมาเลย เลาใหฟงเฉยๆ ไมใชส่ัง
ไมใชสอน แลวแตจะถูกกับจริตนิสัยของใคร สําหรับเรานี้ผอนอาหารเปนอยางน้ันๆ 
อดอาหารเปนอยางน้ันๆ ผลทางดานภาวนาดีอยางน้ันๆ ทีนี้สุดทายพระในวัดปาบาน
ตาดเลยกลายเปนพระอดอาหารไป ฉันจังหันนี้ไมไดครบองคนะ ตลอดมา ถาองคนี้มา
ฉัน อาว องคนั้นหายไปแลวๆ วันหนึ่งๆ หายตั้งหลายๆ องค เปนอยางน้ีมาเปนประจํา 
เพราะถูกกับจริตนิสัยอยางเดียวกัน 

แมคําบอกเลาก็เปนธรรมขึ้นมาเมื่อนําไปปฏิบัติถูกกับจริตนสัิยแลวนะ เปน
ธรรมขึ้นมา ทานจึงสนใจเรื่องผอนอาหารอดอาหารมากกวาอยางอื่น เร่ืองอดอาหารนี้
นะ การหลับนอนนี้เรียกวาสะดวกมาก ไมมีความงวงเหงาหาวนอน เราฉันอยูนี้ความ
งวงมีประจํานะ ตองบังคับกันความงวง นอกจากวาเวลาเพลิดเพลินในธรรมความงวง
ไมมี ธรรมทัง้หลายไมใชวาติดไปเรื่อยพันไปเรื่อยนะ ในระยะที่เกาะยังไมติดมันมีอยาง
นั้น 

ทีนี้เวลาเราอดอาหารความงวงเหงาหาวนอนคืนแรกมีงวงนิดหนอย พอคืนที่
สองวันที่สองมานี้ความงวงเหงาลดแทบไมมี พอสามคืนไปแลวไมมีงวง นอนงีบเดียว
ตื่นแลว เทานั้น ประกอบความเพียรอยางราบรื่นดีงาม สติดีขึน้ๆ อดไปหลายวันเทาไร
สติยิ่งติดกันไปๆ นั่นละผลของงานจากการอดอาหาร ทานจับเอาไวๆ ความทุกขความ
ทรมานจะไมทุกขไดยังไงก็ไมใชคนตาย ถึงเวลากินมันก็อยากมันกก็ินมนัก็หิว แตวา
เร่ืองนี้เราจะเพิ่มกําลังกินเมื่อไรก็ได มีกําลังเมื่อนัน้ไมยาก เหมือนเพิ่มกําลังของใจดวย
ความพากเพียร จึงตองพยุงความเพียรทางใจมากกวาทางดานรางกาย 

ดวยเหตุนี้เองผูปฏิบัติจึงมักจะผอนอาหารอดอาหารเรื่อยๆ เราก็เลาใหหมู
เพื่อนฟง สุดทายในวัดเลยกลายเปนอยางเดียวกัน มันหนักไปทางผอนอาหารอด
อาหารมาก เพราะอันนี้ถูกกับจริตของผูปฏิบัติมากกวาอยางอืน่ พูดใหมันเต็มยัน นี่ละ
ภาษาธรรม คือคนที่ปฏบิัติยังหนุมยังนอยราคะตัณหามันรุนแรง ทีนี้เวลาฉันจังหันมาก
เขาไปนี่ละเปนการเสริมราคะตัณหา ฉันใหอิ่มมากเทาไรนอนก็มาก ความขี้เกียจก็มาก  
ราคะตัณหาแสดงตัวขึ้นมาภายในใจ ไมถึงกับแสดงทางอวัยวะนะ มันกวนตองกวนใจ 
ราคะตัณหาอยูที่ใจ มันแสดงออกมายังไงก็รู นี่เพราะอะไร เราฉันมากมกีําลังมากมัน
เปนอยางน้ี นั่นเห็นไหมละ ทานลดทันที เพราะถือวาอันนี้เปนภัยตอตัวเองใน
ภาคปฏิบัติจิตตภาวนาอยางมาก ทานลดลงๆ 

ดวยเหตุนี้เองผูที่อดอาหารจึงมีมากๆ ก็เพราะอาหารเปนเครื่องเสริมราคะ
ตัณหาใหกาวไมออก สติก็ลมลุกคลกุคลาน ดีไมดีสติไมมี ถาอดอาหารเขาไปสติดีๆ ดี
จนกระทั่งตดิกันไปเลย ไมเผลอเลย นั่น ทีนี้เมื่อเปนอยางนั้นแลวจิตใจก็ผองใส สงบ 
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รมเย็นไดงายๆ ทานจึงไดทํา วิธกีารอดอาหารทานมีเหตุมีผลของทาน ไมใชวาอด
อาหารเพื่อตรัสรูธรรมนะ อยางพระพุทธเจาอดพระกระยาหาร ๔๙ วัน ทานไมมีจิตต
ภาวนาเขาแฝงเลย ทานจะตรัสรูดวยการอดอาหารอยางเดียวจึงไมสําเร็จ พอทานมา
เสวยพระกระยาหารในวันนั้น   คืนวันนั้นพระสรีระเบาไปหมด  หวิวๆ เลย  พอเจริญ
อานาปานสติตรัสรูธรรมปงในคืนวันนั้น 

เสวยพระกระยาหารในเชานั้น พอตกกลางคืนมาพระสรีระทุกสัดทกุสวนก็เบา 
พระสรีระก็ไมหิวโหย แลวก็เบาดวย บรรลุธรรมโดยทางทีถ่กูคือทานภาวนาอานาปาน
สติ ธรรมก็ถูกทางแลวดวย บรรลุในคืนวันนั้นเลย นั่นทานบรรลุธรรมดวยอานาปานสติ 
ดวยการภาวนานะ ทานไมไดบรรลุธรรมดวยการอดอาหาร นั่นละถามีภาวนาแทรกเขา
ไป อดอาหารหยุดมาแลวมาฉันปบนี่บรรลุเลย ที่พระทั้งหลายทานภาวนาดวยการอด
อาหารทานหวังทางดานจิตตภาวนาตางหาก ทานไมไดอดอาหารเพื่อบรรลุธรรมนะ 
เปนเครื่องสนับสนุนความเพียรตางหาก ใหพากันเขาใจอยางน้ี 

วาอดอาหารพระพุทธเจาอดเทานั้นเทานี้ไมเห็นตรัสรู นี้เรามาอดหาอะไร พอ
พูดอยางน้ีเราก็ระลึกถึงทีเ่คยเลาใหผูกํากับฟง คือมันขบขัน เราลงมาจากภูเขา ไป
อําเภอวาริชภูมิ ไปอยูภูเขานูนภาวนา เปนอยางน้ันละนิสัยเรา ถาออกไปแลวไมคอยฉนั
จังหัน เอาจนจะเปนจะตายถึงจะไปฉนัให นี้ลงมาจากภูเขา มาถึงบานคําบิดคําบอนั้นละ 
พอดีเขามีสํานักภาวนาอยูที่นั่น เขามีรานอยูที่นั่น พระไมมีเราก็เลยไปพักที่นั่น ตอนเชา
ก็ออกบิณฑบาต โยมคนนี้แกเคยอุปถัมภอปุฏฐากพระที่เคยมาอยูที่นี่ พระกรรมฐาน 
แกเคยอยางน้ัน 

เพราะฉะนั้นเวลาเราบิณฑบาตแกก็ไปรอรับบาตรอยูที่โนน ครั้นเดินมาตามทาง
นั่นแหละ “ทําไมทานถึงผอมโซนักหนา แกมีลักษณะตรงไปตรงมา “ทานทําไมถึงผอม
โซเอานักหนา ทานเปนไขหรือ” เราก็บอกไมเปนไข “หรือทานอดอาหารเหรอ” วา
อยางน้ันนะ แกเรียนไดนักธรรมตรี “จะอดหาอะไร พระพุทธเจาอดตั้ง ๔๙ วันทานไม
เห็นตรัสรู ทานจะอดไปหาอะไร” คือทานไมฉันจังหันแลวทานอดอาหารหรือ นั่นวาให
เรา คานเรา “ทานจะอดหาอะไร พระพุทธเจาอดตั้ง ๔๙ วัน ทานไมเห็นไดตรัสรูทาน
จะมาอดหาอะไรละ” พอวาอยางน้ันเราก็สวนหมัดเขาไปปบ “โยมนะกินอยูทกุวัน
เหรอ” “กนิทุกวันแหละผมไมอดละ” “ไดตรัสรูไหม” หงายเลย ซัด พอไดทีแลว ไมได
ตรัสรู “กินหาสะแตกอะไร” เราก็วาอยางน้ัน ถาวาไมไดตรัสรูมาอวดดีหาอะไร อวดพุง
นี่วะ “โห มาชองนี้เชียวนะ” นี่ละตีเอา พระพุทธเจาอดอาหาร ๔๙ วัน ทานหวังจะตรัส
รูเพราะการอดอาหาร เราอดอาหารนี้เราตรัสรูดวยความเพียรจิตตภาวนา แกเลย
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หัวเราะกากๆ โห มาชองนี้เชียวนะ นั่นละมันเผลอตรงไหนฟาดตรงนั้นแหละ แตเรา
ไมไดพูด 

อุบายวิธีการทําความพากความเพียรมีหลายวิธีการ ไมใชแตพระพุทธเจาสอน
ตรงไหนจึงจะเปนธรรมขึ้นมา อุบายวิธีการที่จะแกไขตนเองอยางไรนั้นเปนธรรมทั้งน้ัน 
ทานจึงวาสติปญญา พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคม เพราะกเิลสมันเฉลียว
ฉลาดมาก ธรรมะไมเฉลียวฉลาดไมทันกัน จึงตองแกกันวิธีนั้น ธรรมที่เราเรยีนมามาก
นอยนั้นเวลาเปนภาคปฏิบัติ สติปญญามันจะขึ้นรับกันๆ สดๆ รอนๆ นี่ภาคปฏิบัติแก
กิเลส แกดวยภาคปฏิบัติ สติปญญาขึ้นกับภาคปฏิบัติ แกกันไปๆ นั่นแหละทาน
เรียกวาภาวนา แกกิเลสไดจริง 

นี่พูดถึงเร่ืองการอดอาหาร เกี่ยวถึงเร่ืองราคะตัณหา อันนี้มันเร็ว เพราะ
สวนมากมีแตคนหนุมๆ ออกปฏิบัต ิ ไมใชคนแก ทานตัดลงไปเลย ทานตัดๆ เรงทาง
ความเพียรเขา ตัด สติก็ดีขึ้นๆ เปนอยางน้ัน ทานถึงอดพระทั้งหลายทานภาวนา ทาน
ไมใชสักแตวาภาวนา ฉันอะไรก็ฉันไป มีอะไรกฉ็ันอยางน้ีไมได ตองพินิจพิจารณา
อาหารการขบการฉัน ฉันอาหารชนิดไหน เวลาภาวนามันจะสะเทือนกัน มันจะไปสัมผัส
กันใหรู ภาวนาสะดวกหรือไมสะดวก แลวเปนยังไงๆ มันจะบอกกัน ทานจึงเรียกวา
อาหารสัปปายะ คืออาหารเปนที่สบาย ฉันแลวไมเปนภัยตอทางดานจิตตภาวนา และไม
มีอะไรกับรางกาย แตเปนคุณตอรางกาย หากเปนภัยทางดานจิตตภาวนาทานก็งดทาน
ก็ระวัง นั่น 

จึงวาอาหารสัปปายะ อาหารเปนที่สบาย สบายเกี่ยวกับเรื่องการภาวนา ไมใช
สบายกินอิ่มแลวนอนเหมือนหมูนะ อาหารเปนที่สบายกินแลวเหมือนหมูมีแตพวกเรา 
พวกอาหารเปนที่สบาย พวกนี้สบายมาก กินเทาไรนี้นอนไมรูจักตื่น ถาหมอนไมแตกไม
ระเบิดทับหัวมันมันไมตืน่ละพวกนี้ มันอาหารเปนที่สบายเขาใจไหม พระพุทธเจาทาน
ไมไดวาอยางน้ันนี่นะ เร่ืองการภาวนาเปนของเลนเมื่อไร เราอยากเห็นธรรมสดๆ 
รอนๆ เหมือนพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทีท่านทรงเปนมาแลว ทานก็ทําแบบนั้นๆ 
ธรรมเปนประเภทเดียวกัน แกกิเลส กิเลสก็เปนประเภทเดียวกัน ธรรมประเภท
เดียวกันทําไมแกกันไมไดเมื่อเรานํามาแก นอกจากเราแหวกแนวไปเสีย ทางธรรมไม
เหลือบมอง แลววิ่งไปหากิเลสมันก็เปนกิเลสทั้งน้ันๆ นั่นแหละ 

ถาเราปฏิบัติตามธรรมแลวตองเปนธรรมลวนๆ สดๆ รอนๆ อกาลิโก ไมมีกาล
สถานที่เวล่ําเวลา กิเลสไมเคยมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา มัดอยูหัวใจตลอดเวลา ธรรมจะ
แกกิเลสไหนจะตองไปหาเวล่ําเวลา มิหนําซ้ํายังวาเวลานี้มรรคผลนิพพานไมมี นั่นมัน
ลบเขาอีกแลว มัดคอเขาอีก ตายนะ ตองไดพิจารณาใชอรรถใชธรรมแกกนัทันทีๆ โผล
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ขึ้นมานี้เปนอะไร มรรคผลนิพพานมีหรือไมมี นั่น กิเลสตัวมันหลอกลวงมันดับลงไป
แลว มรรคผลนิพพานจาขึ้นมา กิเลสมันตายไปแลวนั่น นั่นใหมันเห็นอยางน้ันซีการ
ปฏิบัติธรรม 

เดี๋ยวนี้มรรคผลนิพพานมันหมดแลวนะในชาวพุทธ เราอยากวาหมดไป ยังมี
เหลืออยูเพียงภาคปฏิบัติ คือทานทีป่ฏิบัติอยูในปาในเขา แตกอนประชาชนไมคอย
ทราบนักนะ ทานอยูเงียบๆ ของทาน ทานปฏิบัติทานตักตวงเอามรรคผลนิพพานอยู
เงียบๆ ในปาในเขา แตก็เงียบๆ อยูอยางน้ันละไมคอยแสดงออก ทีม่าเริ่มแสดงออก
พอรูเร่ืองบางก็ตอนที่หลวงตาออกมาชวยชาติบานเมืองนี่ละ ธรรมเลยออกมาดวยซี แต
กอนเราก็อยูแบบพระทั้งหลาย เราเคยแสดงที่ไหน ไมมี มีแตแสดงกับพระ แสดงกับ
พระมีแตแกงหมอเล็กหมอจิ๋วหมุนติว้ๆ เลย แลวก็อัดเทปเอาไวๆ ที่มีมากๆ กม็ีตั้งแต
สมัยเราเทศนสอนพระนั้นแหละ 

พอหลังจากนั้นมาแลว ยิ่งมาชวยชาติบานเมืองนี้ไมไดเทศนสอนพระนะ เทศน
สอนประชาชนก็เปนแกงหมอใหญ แกงหมอไหนก็ตามก็เปนธรรมทั้งน้ัน ควรแกกําลัง
วังชาความสามารถของเราที่จะรับไวได เรารับไดทั้งน้ัน เปนมงคลดวยกันทั้งหมด การ
แสดงเรื่องธรรมจากภาคปฏิบัติจึงเหมือนไมปรากฏแตกอน ที่จะเริ่มปรากฏขึ้นมาอยาง
ชัดเจนก็คือตอนที่เราออกชวยชาตินี่ละ ทีนี้เวลาออกชวยชาติธรรมะเปนเครื่องแสดงให
โลกไดเห็นทุกส่ิงทุกอยาง กิเลสมันมีอยูแลว โลกเห็นหรือไมเห็นก็ตาม แตไมมธีรรมแก
กิเลส โลกก็ไมรูเร่ืองกิเลสเปนยังไง จึงเอาธรรมออกแสดง 

นี่เราก็พูดตรงๆ ตามความรูสึกของเรา เวลานี้จะออกชวยชาติ ดานวัตถุนี้
เรียกวาชวยชาติ โลกทั้งหลายจะมองเห็นแตวัตถุ เชนบานเมืองเราจะลมจม  ทุกส่ิงทุก
อยางจะลมจมไปก็คอืวัตถุนั้นแหละ เงินทองขาวของเครื่องใชไมสอยทกุอยางมันจะลม
จมไปตามๆ กัน ชวยดานวัตถุก็คือชวยสิ่งเหลานี้เงินทองขาวของ แตธรรมนั้นโลกไมได
คิด เราคิดพรอมหมดแลว เออ คราวนี้ละคราวธรรมะจะไดออกสูโลกใหโลกไดเห็น เอา
วัตถุเปนหัวหนา โลกน้ีรูกันไดๆ ที่ไปเทศนงานใดๆ ธรรมะเทศนมันก็มีไปตามๆ กัน 

นี่ละที่นี่ธรรมจะไดเขาสูใจของผูชวยชาติทั้งหลายที่มาฟงเทศนฟงธรรม ธรรมจะ
ออกเวลานั้นๆ วัตถุส่ิงของก็หนุนชาติเขาไป ธรรมก็หนุนหัวใจเขาไปเรื่อย จนกระทั่งมา
บัดนี้เทศนเปนยังไง ทั่วประเทศไทยแลวเวลานี้ ถาจะพูดถึงกัณฑเทศนสักกี่กัณฑ ได ๗ 
ปมาแลวที่ออกเปดเผยทีช่วยชาตินี้เปนเวลา ๗ ป ถาเทศนจะเปนกี่กัณฑ ฟงซิ นี่ออก
อยางเปดเผยละนี่ ออกเรื่อยๆ ร้ืออดตีของเจาของมาเพื่อเปนสักขีพยาน เพื่อเปน
เครื่องยืนยันวาการเทศนของเรานี้เราไมไดเอามาเทศนแบบความจอมปลอม เราเทศน
เราถอดออกมาจากของจริงตั้งแตเราปฏิบัติมาเปนอยางน้ันๆ 
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เบ้ืองตนที่เราเทศนมักจะรื้ออดีตของเจาของออกมา ใหประชาชนทั้งหลายได
ทราบ จากนั้นก็กาวเดินเรื่อยเทศน จนกระทั่งถึงทกุวันนี้เปดเผยหรือไมเปดเผย ทีนี้
บรรดาพระเจาพระสงฆกอ็อกมาละ เร่ืองราวก็ออกมา เพราะทานปฏิบัติอยูแลว ธรรมะ
ทางภาคปฏิบัติจึงคอยเปดเผยออกมา เวลานี้กวางขวางมาก จากการชวยชาตินี้เปน
ตนเหตุ อยางน้ีละธรรม ใครอยูที่ไหน เชนพระอยูในปาในเขาเปนของเลนเมื่อไร ทาน
เงียบๆ อยางนั้นละ ทานตักตวงเอามรรคเอาผลอยูตลอดเวลา ทานไมพูดทานไมสนใจ
กับใคร ใครจะวามรรคผลนิพพานมีหรือไมมีทานไมสนใจ แตทานสนใจในมรรคในผล
ที่พระพุทธเจาสอนไวแลวอยางไร ทานจับจุดนั้นไวเปนภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเปน
สําคัญ 

เวลาทานมาเลาสูกันฟงนี้ โถ เพลินนะ นั่งอยูนี้ลืมเปนชั่วโมงๆๆ คือตางองค
ตางพูดออกมาดวยความเพลิดเพลิน จากผลแหงการปฏิบัติของตน ไดรูอยางน้ันเห็น
อยางน้ี แลวก็เปนเพิ่มกาํลังตอกัน องคนั้นพูดอยางน้ีเพิ่มกําลังใหกันเปนความรื่นเริง  
อยูเงียบๆ นะ ภายนอกไมรูละ แมแตพระเหมือนกัน ไมใชพระปฏิบัติทานไมสนิทใจ
ทานไมเลาใหฟงนะ เฉย ถาวงปฏิบัติทานรูทั่วถึงกันหมด องคใดมีจติใจอยูในภูมิใดๆ 
ทานจะทราบกันอยางเงียบๆ ตลอดมา ตั้งแตยงัไมชวยชาติทานก็เปนของทานอยางน้ัน
มาเรื่อยๆ 

นี่ละทานปฏิบัติ ทานตักตวงเอามรรคผลนิพพานตามคําสอนของพระพทุธเจา 
ไมไดตามปากของกิเลสนะ กิเลสมันลบลางธรรม แตธรรมนี้เปดออกมา ปากเปนธรรม  
การปฏิบัติเปนธรรม เปดเผยธรรมออกจากใจขึ้นมาในใจๆ ใหรูใหเห็นไปเรื่อยๆ ตอน
ที่เราออกมาชวยชาตินี้มันก็เปด พนไปไมได เร่ืองอดตีของเราที่เคยดําเนินมาอยางไร 
เพื่อใหพี่นองทั้งหลายไดยินไดฟง ธรรมที่มาเทศนเหลานี้ธรรมเปนมาอยางไรๆ เราก็
ไดเลาเร่ืองของเรา จนกระทั่งถึงสุดยอดของธรรมเลยเหมือนกันที่เราเลา เราเทศนไป
โดยลําดับจนกระทั่งปจจุบันนี้ ทีนี้ธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับพระกับเณรก็ออกมาดวยกัน 
กระจายออกมาดวยกัน อยางน้ีละธรรม ถาเราตั้งใจรื้อฟนขึน้มาก็เห็นไดชมในตัวเองๆ 
ตลอดมา แลวจะเปนตลอดไปถาตั้งใจปฏิบัติ ธรรมพระพุทธเจาเปดเผยตลอดเวลาใน
หัวใจจากความเพียร ถาไมมีความเพียรปดบังตลอด กิเลสปดตลอดนะ นี่เปนของ
สําคัญ 

พระที่ทานทรงมรรคทรงผลมีนอยเมื่อไรในวงกรรมฐาน เฉพาะอยางยิ่งสาย
หลวงปูมั่นนะ ทั้งธรรมยุตทั้งมหานิกาย คําวาสายหลวงปูมั่นก็คือทางฝายมหานิกายไป
ศึกษากับหลวงปูมั่นก็เปนสายหลวงปูมั่นไป ลูกศิษยหลวงปูมั่นทั้งน้ัน ทานสามารถ
บรรลุไดดวยกันทั้งนั้นถาปฏิบัติ คําวานิกาย ๆ ไกมันก็มชีื่อ หมูก็มีชือ่ หมาก็มีชื่อ เชน
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ไอตูบไอตีบเปนตนนะ แนะมันก็มีชือ่ แลวนิกายนั้นนิกายนี้ก็ตั้งไวอยางนั้นเอง เมื่อ
สังคมยอมรบัแลวก็สมบูรณแบบดวยกัน ไมคานอะไรได ธรรมยุต-มหานิกายตั้งชื่อไว
เหมือนตั้งชือ่เปดชื่อไกนัน่แหละ สวนการบวชนี้สังคมยอมรบัแลว และไมมีหามมรรค
ผลนิพพาน มีสิทธิที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไดดวยกันทั้งน้ันถาใครปฏิบัติ 

เพราะฉะนั้นใครจะเปนนิกายใดก็ตาม เมื่อดาํเนินตามธรรมนี้แลวมรรคผล
นิพพานจะจาขึ้นในหัวใจของผูนั้นนั่นแหละ ดวยเหตุนี้เองที่พอแมครูจารยมั่นทานหาม
ไมใหฝายมหานิกายญัตติ ทานไมใหญัตติ ทานสั่งเองนะ ทานบอกอยางเด็ดขาด ญัตติ
หาอะไร ทานวา เรามาปฏิบัติธรรมนี่นะ มรรคผลนิพพานมีได ไมไดเปนมคัคาวรณ สัค
คาวรณ หักหามมรรคผลนิพพาน บวชก็สมบูรณแบบดวยทั้งสองนิกาย  สังคมยอมรบั
แลว เอาปฏิบัติไป ถาหากวามาญัตติเสียทานทั้งหลายมีพวกมาก แลวเวลามาญัตตินี้
เดี๋ยวก็จะกลายเปนพวกเหลานี้ จะเขาพวกทานทั้งหลายไมติด ถาทานไมญัตติแลว
ออกไปปฏิบตัินี้กระจาย 

เห็นไหมฝายมหานิกายที่เปนลูกศิษยอาจารยชามีนอยเมื่อไร นั่นละออกมาจาก
อาจารยกินรี-อาจารยทองรัตนที่เปนลูกศิษยของหลวงปูมั่น อาจารยม ี ทานหามไมให
ญัตติ มีลูกศิษยลูกหาไปก็ไมญัตติ เพราะฉะนั้นจึงกระจายออกไปมากมายกายกอง  นี่
ละเรียกวาลูกศิษยสายพอแมครูจารยมั่นทั้งน้ัน ไมมีนิกายใด เมื่อเขาไปอบรมศึกษากับ
ทานแลว ปฏิบัติตามทานแลวเรียกวาลูกศิษยของหลวงปูมั่น สายหลวงปูมั่นทั้งน้ัน ไม
นิยมวาธรรมยุต-มหานิกายนะ เปนลูกศิษยของทาน เจตนาเปนธรรมดวยกัน ปฏิบัติ
ดวยกัน เปนธรรมดวยกันหมด มีนอยเมื่อไรทั้งฝายธรรมยุต-มหานิกาย ผูปฏิบัติธรรม
มีอยูทกุวันนี้ 

เราจึงสลดสังเวชในพวกเดียวกันที่ไมปฏิบัติ ยังเหยียบย่ําทําลายศาสนาให
แหลกเหลวไปหมด อยางเปนอยูทุกวันนี้ในทามกลางกรุงสยามนี้แหละ แลวความรูมัน
ต่ําเมื่อไร ความรูสูงเทาไรๆ กิเลสยิ่งพอกพูนสูงขึน้ไป เหยียบธรรมะใหแหลกเหลวไป
หมด ดังทีพู่ดเขามานี้ ยนเขามาจนกระทั่งถงึสมณศักดิก์็จะเอาเหยียบหัวพระพุทธเจา 
นี่กิเลสมันดื้อดานขนาดนั้นนะ ดื้อดานมากทีเดียว จนสลดสังเวช เราไดยินอยางน้ันแลว 
เห็นกิเลสตัณหาดีกวาธรรม คนเราหมดราคา พระหมดราคา ไมมีคาคุณแตอยางไร ตั้ง
ชื่อตั้งเทาไรจรวดดาวเทียมก็ตั้งได ถาเจาของไมสนใจปฏิบัติจมลงในนรกคนนะเปนผู
จม ชื่อนามไมไดไปจมนะ มันจมอยูกับคนที่ทาํผิดนั่นเอง ถาทําถูกแลวชื่อไมชือ่เปน
อะไรไป ขอใหตั้งใหดีก็แลวกัน 

ทานที่มาหานี่ก็เปนมงคลแลวแหละ ไปแลวใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ มรรคผล
นิพพานอยูกบัหัวใจ ใหทานดูตรงหัวใจ เอาธรรมวินัยของพระพุทธเจากางลงไปตรงนั้น 
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นั่นละศาสดาของเราคือธรรมคือวินัย จับธรรมจับวินัยไวใหดี ปฏิบัติตามนั้น มรรคผล
นิพพานออกจากธรรมวินัยๆ ถาปฏิบัติตามนี้แลวจะพุงถงึเลย เอาละวันนี้เทศนเพียง
เทานั้น มีเทานั้นละทานจะกลับก็กลับไดแลว กราบเสียเทานั้นละ ใหไปตั้งใจปฏิบตัินะ 
เทปมีอยูไมใชเหรอ (มีครับผม) เออน่ันละไปฟง แลวนั่งภาวนาฟงเทปกลอมใจไปดวย 
ทองวันนี้ไดตั้ง ๒๐ บาท ๓๕ สตางค (สาธุ) 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th 

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร 
FM 103.25 MHz 
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