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เทศนอบรมคณะครและนกเรยนโรงเรยนอดรพทยานกล ณ วดปาบานตาด
เม!อ" วนท" ๕ กนยายน พทธศกราช ๒๕๔๘

อดอาหารนดทกขนสาหรบเรา

วนน)คนไม+มากนก แต+ก,เต,มอย+ทกแห+ง ว+าคนไม+มากมนก,มาก อาหารไดมาแลว
ก,มาแยกมาแยะจดโนนจดน) กว+าจะไดฉนเป0นเวลานานย"งกว+าเวลาน"งฉนอกนะ น"งจด
น)นจดน)นานกว+าเวลาฉนอก คนมากก,ตองจดแยกโนนแยกน) คนมากพระมากจดก,ช า
ไปๆ ถาคนนอยก,เป0นอกอย+างหน3"ง ทน)เทยบป45บเขาไปถ3งสดยอดเลยว+าอย+คนเดยว จะ
ไปบณฑบาต สะพายบาตรลง อยากจะว+าลงเขาๆ เพราะเราเคยชนกบเขา สะพายบาตร
ป9บไปเลย เงยบ บณฑบาตมาแลวมแอ+งหนมน):าอย+ตรงไหนเท+าน)นแหละ มาก,ฉนป9บ
ป45บๆ ไม+ไดไปถ3งท"พ กนะ พอออกมาท"ไหนก,ฉ นเสย บางแห+งญาตโยมเขาไปจดท"ให
เป0นท:าเลฉน เวลาบณฑบาตออกมา มแอ+งน):าแอ+งอะไรๆ ในหน มาก,ฉนป9บป45บๆ ลาง
บาตรเช,ดบาตรเสร,จเรยบรอยแลวสะพายบาตรเปล+าข3)นเขาเลย เรยกว+าง+าย หมายถ3งว+า
ความง+ายความคล+องตว
ไปบณฑบาต ส:าหรบเราเองมนเป0นเร!"องนสยวาสนาอะไรไม+ทราบ ค!อบานใหญ+
ไม+ไปนะ ไปหาแต+บานเล,กๆ นอยๆ ส"หาหกเจ,ดหลงคาเร!อน เกาหลงคาเร!อน สบหลง
คาเร!อน เหล+าน)ส+วนมาก มกจะไปตามน) บานใหญ+จรงๆ ไม+ไป ค!อมนกวนเร!"องภาวนา
ท"ว+าไม+ไป พดน)จะว+าดถกโลกมนก,ไม+ใช+ เพ!"อตดความกงวลเพ!"ออรรถเพ!"อธรรมของเรา
เอง บานไหนเราไปพกนอกบานเขา มนค":าอย+างน)นะ เขารมออกมาหาเรา ห!อ บานน)ไม+
เป0นท+าแลว ค!อคนจะมากวน เขาใจไหม แทนท"จะพกท"นน) แถวไหน..ไม+อย+แหละ หนไป
เลย เพราะม+งต+อธรรมอย+างเดยว ไม+มง+ อะไรท)งน)น
บณฑบาตไดมาเท+าไรพอ อาหารจะประณตบรรจงหร!อเลวอะไรไม+ไดสนใจ พอ
ยงอตภาพท"เป0นค+ควรกบอาหาร อาหารเป0นยงไง ร+างกายของเราเป0นยงไง เขากนได
น"น รบเท+าน)นพอ พอฉนเสร,จเรยบรอยแลวก,ลางบาตรเช,ดบาตร เรยบรอยแลวก,เอาผา
เช,ดบาตรท"มนเป?ยกมนอะไรตากบนหนดานแดดๆ คร+เดยวแหงแลว ป9บป45บๆ ไปเลย
เงยบเลย น"หมายถ3งวนฉน แต+ไม+ไดฉนทกวนน" แลวแต+จะลงมาเม!"อไร มาบณฑบาตฉน
ถาไม+ลงมาก,ไม+ฉน สกก"วนก,ตวเอง เพราะฉะน)นเราจ3งไม+เอาใครไปดวย
ถาเป0 น สององคสามองคมนเป0 นน) : า ไหลบ+ า ภาระมา ความรบผดชอบโดย
สญชาตญาณท"มต+อกนมนก,เป0นเอง มนก,เป0นน):าไหลบ+า กระแสของจตก,ออกน)นออกน)
ถาไปคนเดยว อะไรอย+น)หมด ภาระก,มอนเดยวแต+เรา ทน)การขบการฉนการไปการมา
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มนก,สะดวกท)งหมดเลย เดนไปไหนก,ท:าความเพยรไป สตไม+ใหพรากจากใจ ใหมนตด
อย+กบใจ น"เรยกว+าผภาวนาอบรมจตใจของเรา บ:ารงรกษาจตใจ ไม+ใหขาศ3กค!อกเลส
มนเหยยบย":าท:าลาย ไปคนเดยวก,ย"งแน+วตลอด หร!อเราจะเดนจากน)ไปหาหม+บาน เป0น
เร!"องเดนจงกรมเป0นความเพยรตลอดเลยนะ ไม+ไดว+าเสยเวล":าเวลาเพราะวนน)ไปบาน
น)นบานน) ไปหาถ):าหาอะไรสถานท"ต+างๆ การเดนไปเป0นความเพยรไปตลอด ของคนๆ
เดยวนะ มนต+างกน
ค!อคนเดยวเท+าน)นมนปลดเปล!)องภาระออกหมดเลย เหล!อแต+เราคนเดยว ทน)
อยากกนก,กน ก"วนไม+กนก,แลวแต+ จะตายก,อย+กบเจาของ มนรน"นะ มนจะตายจรงๆ ก,
บณฑบาตมาฉนเสย แน+ะ ความรอย+กบเจาของ ร+างกายน"ใจเป0นผรบผดชอบ ควรฉนไม+
ควรฉน ทน)จตเก"ยวกบเร!"องธาตเร!"องขนธเก"ยวกบธรรมจะเอาทางไหน เราก,ม+งต+อธรรม
เพราะฉะน)นทางร+างกายจ3งตองผ+อนลงเร!"อยๆ เพ!"อใหธรรมดดข3)น
ท"พ ระท+ านอดอาหารน" ในคร) งพทธกาลก,ค ! อพระพทธเจาทรงท: าเอง แต+น) น
พระองคอดพระกระยาหารไม+ฉนน)น เพ!"อจะตรสรดวยการอด ผดกนตรงน)เท+าน)นเอง
ไม+ไดมจตตภาวนาทางดานจตใจเขาไปแทรก เพราะฉะน)นจ3งไม+ส:าเร,จ ทน)พอพลกป45บ
ออกมาเสวยพระกระยาหาร ท"นางสชาดาไปถวาย วนน)นก,พอดพระสรระทกสดทกส+วน
เบาหววเลย ก,อดอาหารมาต)ง ๔๙ วน มาเสวยพระกระยาหารในวนน)น ขาวมธปายาส
๔๙ ช)นท+านเสวยหมด เสร,จแลวก,ต)งสจจอธษฐาน
คดถ3งเร!"องท"ว+าท+านเสด,จไปกบพระราชบดาไปแรกนาขวญ ท"ร+มหวาใหญ+ ทรง
บ:าเพ,ญอานาปานสต จตสง+างามและอศจรรยข3)นเดCยวน)น ท+านยอนหลงไประล3กน)นได
ตอนท"ท+านอดพระกระยาหารมามากต+อมากแลวไม+ส:าเร,จ ท+านเลยยอนไปคดถ3งอนน)น
หร!ออนน)นจะส:าเร,จ จ3งปลงพระทยเลย ทรงเสวยพระกระยาหารท"นางสชาดาไปถวาย
ในวนเพ,ญเด!อนหก แลวต)งสจจอธษฐานเลย จะภาวนาแบบน)นนะท"น" ไม+เอาแบบอด
อาหาร จตด"งเลย วนน)นก,พอดพระสรระทกสดทกส+วนเบาหววๆ ช+วยอกดวยนะ พอ
เสวยพระกระยาหารแลวก,ต)งสจจอธษฐานว+า สถานท"น"งน) ๑.น"งเพ!"อตรสรพนจากทกข
ส)นกเลส ๒.ถาไม+ตรสรตองตายอย+ในสถานท"แห+งเดยวกน ไม+ยอมลกเลย น"น แต+ท+าน
ต)งลงในจดท"ถกตอง ค!ออานาปานสต ไดแก+ภาวนา ก,ดดผ3งในค!นวนน)นเลย
เร!"องอดอาหารถาอดอย+างท"พระพทธเจาทรงท:ามาก,ผด เพราะไม+มจตตภาวนา
เก"ยวของ แต+ท+านอดน)ท+านอดเพ!"อเป0นเคร!"องหนนความเพยรทางดานจตตภาวนาจ3งถก
ตอง แลวส+งเสรมไดด ส:าหรบเราเองนสยวาสนาหยาบมาก ท"ว+าทกขทรมานมากเพราะ
อดอาหารน"นแหละ ไม+ไดมอ"มหน:าส:าราญแหละ เป0นคร)งคราวเท+าน)น นอกน)นก,ฟ4ดกน
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เร!อ" ยๆ มนจะตายจรงๆ ก,ใหฉนเสยทหน3"งๆ ค!อร+างกายเราอ+อนเป?ยก แต+จตใจดดข3น) ๆ
มนเห,นกนอย+น" ก,เราภาวนาเพ!"อใจ เราไม+ไดภาวนาเพ!"อหาอาหารน"วะ มนก,หนกทางน)น
ทกขมากก,ทนเอา เพราะผลเป0นอย+างน)ๆ ทางดานจตใจ ดวยเหตน)จง3 ตองฝGน
อย+างพระท+านไม+ฉนท+านอด ท+านจะไม+หวยงไงท+านก,เป0นคนเหม!อนกนกบเรา
ธาตขนธตองการส"งต+างๆ ท"มาเยยวยารกษาเหม!อนกนกบโลกท"วๆ ไป ท+านจะไม+หวยง
ไง แต+ท+านก,ทน ทนเพ!"อธรรมจะไดดดด!"มกนภายในจตใจ ทนเอา เวลาอดอาหารเขาไป
น)จตใจจะค+อยเบาหววๆ อดไปหลายวนเท+าไรจตใจย"งน"มเขาไปๆ สตย"งดๆ ตดแนบๆ
กน มนเห,นอย+อย+างน)น ทน)เวลาเราหวน)เราก,มาคดเทยบ หวน)กนเม!"อไรมนก,อ"ม ก:าลง
ของร+างกายน)ข3)นอย+างรวดเร,ว เช+นเราอ+อนเป?ยกมาเดนบณฑบาตในหม+บานไม+ถ3ง พก
น"งอย+ตามทาง น"มนอ+อนไหมขนาดน)น ทน)พอไปฉนออกมาแลวน)มาแข+งสไม+ได น"ก:าลง
ทางร+ างกายมนข3 ) นเร,ว นะ พอฉนเสร,จแลวดดผ3งเลยข3)น เขา ไม+ไดเป0นคนเก+ าท" เดน
ดอมแดมๆ ลงมานะ พอฉนเสร,จแลวเหม!อนมาแข+ง น"ก:าลงทางร+างกายมนมไดรวดเร,ว
แต+ก:าลงของจตมไดชา จ3งตองพยงกน
ก:าลงของจตเกดข3)นจากการอดอาหารผ+อนอาหาร ก,ตองทน พระท"ท+านท:าท+าน
ทนทกองคน"นแหละ ไม+ทนไดเหรอ เพราะเหตผลเทยบกนแลวท+านม+งในธรรมะ เม!"อ
ธรรมะเห,นเป0นยงไงตองหมนไปธรรมะมากกว+าเร!"องธาตขนธ ธาตขนธอยากกนเม!"อไรก,
ได อยากนอนเม!"อไรก,ไดไม+ยากอะไร แต+ท"จะพยงจตใจใหดน)ล:าบากหนา ค:าว+าล:าบากน"
ค!อการฝHกหดเบ!)องตนจตยงไม+ไดหลกไดเกณฑ ลมลกคลกคลานน)ย"งล:าบากมาก คร)น
ฝHกไปๆ ก,ค+อยคล+องตวๆ จตคล+องตวจตไดหลกไดเกณฑ จตใจแน+นหนาม"นคงข3 )น
เร!อ" ยๆ ทน)การอดอาหารอะไรๆ น)นมนก,กลมกล!นกนไป ความพอเหมาะพอดเร!อ" ยๆ
ส:าหรบการอดอาหารน)ดทกข)นส:าหรบเรานะ ต)งแต+ลมลกคลกคลาน อดอาหาร
ก,ช+วยไดด เวลาจตต)งหลกไดแลวอดอาหารก,ย"งคล+องตวเขาไป ย"งออกทางดานภาวนา
ลวนๆ แลวอดอาหารย"งคล+องเลย ล!"นไปเลย ไม+ไดเสยท"ตรงไหน สตก,เหม!อนกน สต
เป0นพ!)นฐานส:าคญมาก ท"อดอาหารเหล+าน)สตน)ดข3)นๆ ตดแนบกนเลย จนกระท"งไม+
เผลอเลย เวลาอดอาหารมนเก+งนะ อย+ท)งวนท)งค!นไม+มการเผลอสตเลย ทน)พอเราฉน
เขาไปเร"มมผดๆ พลาดๆ น"นเป0นแลวนะรแลว เจาของรแลว แต+เม!"อไม+กนมนก,จะตาย
จะท:าไง ก,ตองทนไป พอไดจงหวะแลวก,เอาอกๆ ต+อกนไปเร!"อยๆ
จนกระท"งจตกาวเขาส+หลกเกณฑอนดงามไม+ถอยแลว ท"น"ไม+ตองบอกนะ ความ
เพยรท"ลมลกคลกคลาน กบความเพยรของจตท"มหลกมฐานออกกาวเดนแลว เช+นสต
ป4ญญาอตโนมต อนน)ไม+ม ถอยเลย ย"งเสรมอนน)เขาไปย"งคล+องตวเขาไปเร!"อย ถ3งไม+
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เสรมมนก,พ+งๆ อย+แลว ค!ออาหารเขาไปอย+างน) ธรรมดามนเหม!อนรถบรรทกของหนก
มนจะอ!ด อาดลง ทน)เ วลาจตคล+ อ งตวแลวการอดอาหารย"งช+ว ยไดดๆ ค!อค: าว+าฝH ก
ทรมานไม+ใช+จะเป0นแบบเดยวตลอดไป แบบท"ว+าเวลาลมลกคลกคลานน)ทกขมาก ตอง
ยอมรบว+าทกข
เช+นอย+างการฝHกทรมาน ไม+ขบไม+ฉนไม+หลบไม+นอน หนกตอนน) ถาไปท:าตาม
สบายตายเลย ไปไม+รอด ตองเอาแบบฝGนตลอด ทน)พอสตสตงค+อยดข3)น จตใจมหลกม
เกณฑมความสงบร+มเย,นเขาไปโดยล:าดบ ก,ไดหลกข3)นมาภายในใจ ทน)พอคดพออ+าน
ละท"น" จนกระท"งกาวข3 ) นส+ ภาวนามยป4ญ ญาหร!อ สตป4ญญาอตโนมต อนน) อย+ท" ไหน
เหม!อนกนเลย จตน)หมนต)วๆ เป0นแต+เพยงว+าชากบเร,ว ถาสมมตว+าเราอดอาหารมนถก
กน ย"งอดอาหารเขาไปอนน)นย"งคล+องๆ ถ3งไม+อดมนก,หมนของมนอย+แลวเป0นอตโนมต
น"ละจตเวลาไดกาว กาวอย+างน)นนะ
เวลาถกกเลสบบน)กาวไม+ออก แหม จะกาวออกส+ความพากความเพยรเหม!อน
จงหมาใส+ฝน รองแหง,กๆ พวกอย+ใตถนศาลาน)พวกรองแหง,กๆ ฝนไม+ตกก,ตาม จงเขา
ทางจงกรมน)มนจะตองรองแหง,กๆ เขาใจไหมรองแหง,กๆ มนไม+อยากไป ทน)พอจต
กาวเดนโดยล:าพงตนเองไดแลว พ+งต+อพระนพพาน เหม!อนว+าพระนพพานอย+ช"วเอ!)อม
แลวไม+มแหง,ก ไม+ม ผ3งๆ ตลอดเลย หลบตองบงคบ นอนตองบงคบ จตมนหมน หมน
ท"จะออกจากทกข เพราะเห,นโทษน)เห,นเต,มหวใจ เห,นคณของธรรมก,เห,นเต,มหวใจ
เม!"อต+างอนต+างเห,นเต,มหวใจแลว ใจดวงเดยวเป0นผพจารณาแลวมนก,พ+งทางดานเพ!"อ
ความพนทกข หมนต)วๆ
ถ3งข)นท"เราฝHกจนกระท"งคล+องตวแลวมนก,ง+ายอย+างน)นะ ความเพยรประเภทน)
เราไม+ตองพยายามเพยรนะ ค:าว+าเพยรน"เพยรเพ!"อพนทกข...ถก แต+ว+าเพยรในประโยค
พยายามป4จจบนไม+ไดเพยร ตองร)งเอาไวๆ ไม+ง)นมนจะเลยเถด ล!มหลบล!มนอนไป
แหละส:าคญ ทกอย+างล!ม ถาลงทางจงกรมน)ฟาดตลอดท)งวนก,ไม+รจกหยด น"ท"ว+าท+าน
เดนจงกรมฝาเทาแตก แต+ก+อนเราก,อ+านในคมภรว+า พระโสณะท+านเดนจงกรมจนฝา
เทาแตก เราก,ค ด ความเช!"อไม+เช!"อก,ย งไม+ไดไปสนใจนกละ อ+านในต:ารา ความเพยร
ท+านกลาเดนจงกรมจนฝาเทาแตก เราจ:าไดเท+าน)น ยงไม+เนนหนกในการพนจพจารณา
เร!อ" งความเพยรฝาเทาแตก
แต+พอมาถ3งข)นของเราเป0น เอาเราเลย พอถ3งข)นสตป4ญญาอตโนมต ความเพยร
อตโนมต น"ละฝาเทาแตกไดเลย ถาลงไดลงทางจงกรมล!ม เหม!อนนกมวยต+อยกนวงใน
ใครจะไปค:านวณเวล":าเวลา ใครค:านวณเวล":าเวลาตายเลยนกมวยคนน)น ไม+มละ ฟ4ดกน
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เลย อนน)จตท"ฟ4ดกบกเลสก,เท+ากบนกมวยเขาวงใน น)เป0นอตโนมต อย+ท"ไหนเป0นความ
เพยรตลอด สตตดแนบเลยเชยว น"ละสตเม!"อไดอบรมดแลวตดแนบกบตว กาวเร!"อยๆ
เพลน เดนจงกรมน)ถาลงไดกาวลงเดนจงกรมแลวล!มเวล":าเวลา เหน,ดเหน!"อยเม!"อยลา
หวโหยน):าท+าไม+สนใจเลย เพราะมนเขาวงใน หมนต)วๆ จนกระท"งมนจะตายแลวท"น"
มนอ+อนไปหมด กาวขาจะไม+ออกแลวก,มา ถ3งขนาดน)นนะ จนจะกาวขาไม+ออก เดนก,ไม+
ไดเดนเร,วอะไรนะ แต+มนเดนตลอด กลางค!นก,เดน กลางวนก,เดน สดทายฝาเทาก,แตก
ได
เราเช!"อพระโสณะว+าเดนจงกรมประเภทน) เดนธรรมดาบงคบธรรมดาจะใหฝา
เทาแตกน)เป0นไปไดยาก เราไม+อยากเช!"อแหละ ถาเป0นความเพยรประเภทอนน)หมนต)ว
เลย ความเพยรอตโนมต สตป4ญญาอตโนมตน)ไม+ตองบอกก,ได เดนจงกรมฟาดแต+เชา
จนยนค":า แลวก,เดนอย+ทกวน กลางค!นกลางวนไม+ว+า มนจะไม+แตกไดยงไงฝาเทา ท+าน
เดนจงกรมท+านฝาเทาแตก เทยบกบเราลงไดลงทางจงกรมมนล!มเลยเวล":าเวลา เดนได
ท)งวนท)งค!น มนจะไดภเขาลกไหนมาตดฝาเทาเพ!"อจะไม+ใหแตกล+ะ มนก,แตกได
เราไม+แตก แต+เป0นเคร!"องย!นยนกนได เวลามาน"งมนจะเป0นจะตาย กาวขาไม+
ออก เดนจงกรมขนาดถ3งจะกาวขาไม+ออก ค!อจตมนไม+ถอย หมนตลอด เดนสะเปะสะ
ปะชน ขางทางจงกรมโครมครามนน แลวโครมครามทางน) ค!อจตมนหมนอย+ภายใน
เหม!อนกบว+าตาบอดไปเลย ตาฝIาตาฟาง แลวเดนสะเปะสะปะ ค!อจตมนท:างานอย+ภาย
ใน ภายนอกขาก,กาวไปโครมครามๆ โอJย ปา ถอยออกมา ถาคนอ!"นเขาไปเห,นเขาจะว+า
บา ความจรงค!อจตมนหมนตวภายใน ไม+ออกขางนอก แลวกลบมาเดนไปอก เอาอก
โครมครามอก ค!อจตมนหมนอย+ตลอด น"ละเร!"องท"ว+าฝาเทาแตก
ทน)พอมาน"ง มนจะตายจรงๆ ก,มาน"ง ออกรอนฝาเทาเหม!อนไฟลนนะ ก,มาดละ
ท"น" เวลามาน"งแลวท:าไมฝาเทาเรามนถ3งไดออกรอนเอานกหนา เหม!อนไฟลน มนเป0น
ยงไง มาดซ เอาฝาเทามาดมนก,ไม+แตก ทน)เอาม!อไปสมผสฝาเทาท"มนก:าลงออกรอน
อย+น)น อJยเสยว เสยวค!อว+าอนน)มนบางพอแลว จากน)มนทะล ทะลถ3งเน!)อ แต+ท+านบอก
ว+าฝาเทาแตก ไม+ไดแตก ค!อมนบางเขาๆ ทะลถ3งเน!อ) ท+านเลยเรยกว+าฝาเทาแตก ความ
จรงมนทะลเขาไปถ3งเน!)อก,เลยเรยกว+าฝาเทาแตก
น"เป0นในเรา มาลบๆ มนออกรอนเหล!อประมาณ เวลาข3)นเวทมนไม+ไดสนใจกบ
ออกรอนนะ พอมาหยดน"งน) แหม มนออกรอนฝาเทา เลยเอาฝาเทามาด ฝาเทามน
แตกเหรอ เอามาดจรงๆ เอJะ มนไม+แตกน"นะ แลวเอาม!อไปคล:าๆ เสยว เสยวแปลบๆ
บางแลวน"น ถาเลยจากน)นไปทะลถ3งเน!)อ น"นเห,นไดชด อนน)เช!"อเรา ถาลงความเพยร
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ประเภทน)เช!"อ อย+างพระโสณะท+านฝาเทาแตกเช!"อ ของเราน)ถาหากว+ากเลสไม+แตกก+อน
ฝาเทาแตกเหม!อนกน เช!"อ เพราะมนหมนไม+หยด
น"ละท+านท)งหลายใหฟ4งเสย การประกอบความเพยร ธรรมเม!"อมก:าลงแลวจะ
เป0 น อย+ า งน) หมนอตโนมตเพ! " อ ความพนทกขๆ นพพานอย+ช " ว เอ! ) อ มๆ ตลอดเลย
หวดหวดๆ ทน)ก,บ!นใหญ+ละ ฝาเทาแตกได เป0นความเพยรอตโนมตมาจากท"เราลมลก
คลกคลาน ฝGนทรมานตนเองหนกเบาอะไร อย+างท"ว+าอดอาหาร อดนอนบางอะไรบาง
หลายประเภท เวลากาวถ3งกาวน)แลวทกอย+างจะไปอย+ในความเพยรอตโนมตหมด ทาง
น)ตองร)ง บงคบใหนอน บงคบใหพก ไม+บงคบไม+ไดมนหมนของมน น"ละความเพยร น"
เรยกว+าจวนแลวนะ เตรยมกสลากเลสแลว กเลสจะพงแลว กเลสโผล+มาตวไหน ขาด
สะบ) น ๆ ลงความเพยรประเภทน) แลวกเลสมาโผล+ ไม+ ไดนะ ขาดสะบ) น ไปเองโดย
อตโนมตของความเพยรท"ฆ+ากเลส
น"พดใหท+านท)งหลายฟ4งไดด:าเนนมา เร"มแรกมาต)งแต+การอดอาหาร ทน เร!"อง
อดอาหารทน จะไม+หวไดอย+างไรมนเคยอย+เคยกนคนเรา ไม+ใช+คนตาย มนตองหว แต+
ความหวน)มาเทยบเคยงกนแลว จะหวมากขนาดไหน อ+อนเพลยมากขนาดไหนก,ตาม
เวลาเรามาฉนแลวก:าลงข3)นไดง+ายนดเดยว อย+างท"ว+าเดนปIอแปIๆ มาจากภเขาจะไป
บณฑบาตไม+ถ3งหม+บานเขา ไปพกกลางทางเสยก+อน ทน)พอไปฉนจงหนมาแลวกลบไปน)
ดดเหม!อนมาแข+ง ก:าลงมนข3)นมารวดเร,ว ดดผ3งเลย เวลามาเป0นอย+างน)นเวลาไปเป0น
อย+างน) ก:าลงทางร+างกายข3)นง+าย แต+ก:าลงทางดานจตใจน)ข3)นไดยาก เพราะฉะน)นจ3งตอง
พยงทางน)ใหมาก จนกระท"งก:าลงทางดานจตใจข3)นแลวก,อย+างท"ว+าละ เป0นอตโนมต
ความเพยรอตโนมต อนน)ไม+ตองบอกหมนต)วๆ เลย น"การประกอบความเพยร
อ:านาจแห+งโทษของกเลสจะเห,นไดชดเจนต+อความเพยรของเรากลาข3)นมา สต
ป4ญญาทนกบกเลสมนจะเห,นกนหมด เร!"องราวอะไรๆ เห,นหมด ทน)การกาวออกเพ!"อ
ความพนทกขมนก,ย"งหนก หนกเขาไป เอาจนกระท"งมนขาดสะบ)นไปหมดเลย ทน)สรป
เลยนะ ท"มนหมนของมนไปน)หมนต)งแต+ส+วนหยาบส+วนละเอยดเขาไปๆ เป0นน):าซบน):า
ซ3ม กเลสอ+อนลงๆ ธรรมะก,ละเอยดเขาไปๆ ตามกนไป ตามไปจนกระท"งเป0นมหาสต
มหาป4ญญา น)เป0นน):าซบน)า: ซ3มนะน" มหาสตมหาป4ญญาน)ซ3มไปเลย กเลสอย+ทไ" หนซ3มถ3ง
กนๆ เลย
จนกระท"งกเลสมวนเส!"อขาดสะบ)น มหาสตมหาป4ญญาท"เป0นเคร!"องม!ออนยอด
เย"ยมฆ+ากเลสน)นเป0นอนว+ายตกนเอง ไม+ตองบงคบ ความเพยรเหม!อนเป0นธรรมจกร
พอกเลสขาดสะบ)นลงไปแลว ความเพยรก,ลดตวลงเป0นปรกตธรรมดาไม+ตองบงคบ แต+
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เวลากเลสยงอย+มนก,หมนของมนอย+างน)น พอกเลสขาดสะบ)นลงไปแลวอนน)ก,เหม!อน
กบเราท:างานเสร,จแลวปล+อยเคร!"องม!อ อนน)มหาสตมหาป4ญญาก,เป0นมรรค ไม+ใช+เป0น
นพพาน พอกเลสขาดสะบ)นไปแลว มหาสตมหาป4ญญาเป0นเคร!"องม!อฆ+ากเลสก,ปล+อย
ตวลงไปเอง
น"พดถ3งเร!"องการประกอบความพากเพยรท+านท:า อย+างพระท+านอดอาหารทกวน
หลายวธการ บางองคไม+นอนก,มอย+ในน)น บางองคไม+นอนตลอดร+งก,ม นอนเล,กนอยก,
ม อดอาหารอย+างเปMดเผยใหเห,นอย+างน)ก,ม มแต+วธการท"จะแกกเลสดบกเลสท)งน)น
เร!"องทกขทนเอา ใครทกขดวยกนท)งน)น ผดปรกตของธาตขนธ ไม+ไดอย+ไม+ไดกนไม+ได
หลบไดนอนตามปรกตแลวทกขท)งน)น เอา ทนเอา ทนเอาเพ!อ" ธรรมๆ ผ+านกนไปได
อะไรถามาถ3 งตวเราเองมนเป0 น พยานกนไดทนทนะ อย+ า งท"ว + า ความเพยร
อตโนมตมนเป0นของมนเอง ไม+ว+าจะอย+ท"ไหน อรยาบถใด เวนแต+หลบเท+าน)น มนจะ
หมนของมนเป0นธรรมเร!"อยๆ ฆ+ากเลสไปเร!"อยๆ เป0นอตโนมตตลอด เหม!อนกบกเลสท"
ท:าลายสตวโดยอตโนมตของมน ออกทางหทางตาทางจมกล)นกายกเลสออกตลอดเวลา
ท:างานตลอดเวลาเป0นอตโนมต กเลสสรางผลประโยชนของมนโดยอตโนมตบนหวใจ
ของสตว แต+สตวมนจะตายซ น"กเลสท:างานก,เป0นอตโนมตเหม!อนกน
ทน)พอถ3งข)นธรรมไดท:างานเป0นอตโนมตมนก,ร เราก,ไม+เคยคด ไม+เคยรแต+ก+อน
ว+ากเลสท:างานบนหวใจสตวเป0นอตโนมต ไม+เคยคดนะ แลวธรรมท:างานบนหวใจเรา
เพ!"อฆ+ากเลสก,เป0นอตโนมต อย+างน)เราก,ไม+เคยคด แต+เวลาเป0นข3)นมาแลวมนก,ว"งใส+กน
ป9บเลย พอถ3งข)นสตป4ญญามก:าลงมากแลวเป0นอตโนมตฆ+ากเลสโดยล:าดบล:าดา ทน)มน
ก,ไปคดถ3งเร!"องกเลส ท"กเลสอ+อนตวลงๆ ถกธรรมะปราบเขาๆ กเลสอ+อนตว แต+ก+อน
มนท:างานอตโนมต
พอถ3งข)นความเพยรอตโนมตแลวกเลสเกดไม+ไดนะ มแต+คอยจะดบจะมดจะ
มอดตลอด ท"จะใหเกดแฝงข3)นมาใหม+ไม+ม ท+านผประกอบความเพยรถ3งข)นสตป4ญญา
อตโนมตกาวข3)นส+ธรรมข)นสงท"จะหลดพนโดยถ+ายเดยวแลวกเลสจะเกดไม+ไดเลย มแต+
จะฆ+ากเลสท"ม อย+แลวๆ ใหดบไปๆ ท"ก เลสจะเกดข3)นใหม+ไม+ม ในความเพยรประเภท
อตโนมต พอมก:าลงมากแลวกเลสตวไหนจะมาเกดไดล+ะ ก,มแต+ฆ+าไปดบไปๆ สดทายก,
หมดโดยส)นเชง กเลสดบทกขดบไปพรอมกนเลย บรมสขจาข3)นมาเลยภายในจตใจจาก
ความพากเพยรของเรา ใหพากนอตส+าหพยายาม
เราไม+ไดประเภทน)นก,ใหไดประเภทลกศษยมคร ใหเดนตามครของเรา พระ
พทธเจาทกส"งทกอย+างเป0นคตตวอย+างแก+โลกไดโดยสมบรณ ใหเราย3ดเอามาปฏบต
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ตามก:าลงวงชาของเราก,เรยกว+าลกศษยมครสอน ด:าเนนตามคร อย+าท:าตวเหลวแหลก
แหวกแนวใชไม+ไดนะ ธรรมน)สดๆ รอนๆ ธรรมพระพทธเจาสอน ถาจะเทยบก,เหม!อน
สระน):าท"เต,มไปดวยน):าในสระ อาบด!"มใชสอย รสชาตจ!ดสนทดทกอย+างอย+ในน)นหมด ด
แต+ถกจอกแหนปกคลมไวเสย น):าจะมมากมนอยมองไม+เห,นกน ใครมองลงไปก,เห,นแต+
จอกแต+แหนปกคลมน):าไว จอกแหนค!อกเลส กเลสมนปกคลมน):าในสระใหญ+ค!อใจของ
เรา กเลสครอบอย+ในจตใจของเรา ธรรมจ3งไม+ปรากฏ
ประกอบความพากเพยรน)เรยกว+าถอนจอกถอนแหนออก เลกจอกเลกแหนออก
เร!"อยๆ ออกๆ จนหมดเลย จาข3)นมาเลย น"น):าก,เหม!อนกนพอเอาจอกแหนออกหมด
แลว สระน)นก,จาไปดวยน):า อนน)ก,จาไปดวยธรรม กเลสเร!องอ:านาจแต+ก+อนหมดโดยส)น
เชง เอาละวนน)ไม+พดอะไรมาก
พวกลกหลานมาศ3ก ษาก,ใหจ:าเอานะ ท" สอนเร!"องความพากความเพยร อย+า
ปล+อยเน!)อปล+อยตว จตน"ส:าคญมาก กเลสมอ:านาจมากนะ ตองเอาธรรมเป0นเบรกหาม
ลอเสมอ บงคบ จตใจมนมกจะลงในทางต":าทราม มนไม+ไดข3)นขางบน ตองเอาธรรมฉด
ลากข3)น จตใจมนต":าเพราะกเลสต"า: ลากใจลงไป พดธรรมะนานอย+นะ
ผกากบ ลกศษยท"สวนแสงธรรมไดรบข+าวทางเว,บไซตหลวงตา จากชาวสงคโปร
ว+า เม!"อก+อนน)ชาวสงคโปรยงไม+เขาใจในพระพทธศาสนา ตลอดจนขอวตรปฏปทาของ
พระธดงคกรรมฐานสายหลวงปม"น ต+อมาท)งพระและฆราวาสไดอ+านศ3กษาธรรมะภาษา
องกฤษของหลวงตา มช!"อเร!"อง ประวตหลวงปม"น ปฏปทาพระธดงคกรรมฐาน ป4ญญา
อบรมสมาธ แลวไดเกดความเล!"อมใสศรทธาในพระพทธศาสนามากข3)น ต+างก,พากนต)ง
ใจปฏบตจตตภาวนาอย+างจรงจง หนงส!อธรรมะดงกล+าวขางตนของหลวงตาไดเผยแพร+
ไปตามวดต+างๆ ในประเทศสงคโปรมากข3)นตามล:าดบ จนเป0นท"สนใจของพระและ
ฆราวาสท"ต องการศ3กษาอบรมดานพระพทธศาสนามากย"งข3)น เขาจ3งแจงมา และขอ
นอมกราบในเมตตาธรรมของหลวงปม"นและหลวงตา ท"ท:าใหชาวสงคโปรไดศ3กษาอบ
รมธรรมะและน:ามาปฏบตไดอย+างจรงจงต+อไปครบ
หลวงตา เขาแจงมาตามความรส3กท"ไดรบการศ3กษาจากธรรมเหล+าน) โถ ธรรม
พระพทธเจาของเล+นเม!"อไร ก,ยงบอกว+าน):าถกจอกแหนปกคลมไวเท+าน)น น):าจ3งเหม!อน
ว+าไม+มคณค+าเลย ประหน3"งว+าไม+ม มแต+จอกแต+แหน พอเปMดออกๆ เร"มเห,นน):าแลว ตก
มาอาบด!"มใชสอยเป0นยงไง ดดด!"มแลว ทน)ก,มแก+ใจท"จะร!)อจอกร!)อแหนออกเร!"อยๆๆ
แลวก,เปMดกวางออกๆ ฟาดออกเสยจนหมด จามแต+น):า น"ธรรมพระพทธเจาเหม!อนน):า
ในสระ น):าอรรถน):าธรรมอย+ท"ใจ กเลสมนปกคลมอรรถธรรมเอาไวท"ใจ มองลงไปเห,น
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ต)งแต+ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตณหา เห,นแต+ความทะเยอทะยาน ความ
ดดความด)นเต,มหวใจ ซ3"งเทยบกบจอกแหนท)งน)น ทน)เวลาเราฟ4งอรรถฟ4งธรรมบ:าเพ,ญ
ตนแลว ก,เหม!อนกบเราร!)อจอกร!)อแหนออก ค!อกเลสประเภทเหล+าน)ออกๆ จตจะค+อย
บางข3)นๆ พอทราบโทษทราบคณของส"งท"ท:าลงไป เรยกว+าบาปว+าบญโดยล:าดบ แลวก,
เปMดออกๆ จาป4จจบน น"นเห,นไหมล+ะ
เทศนาว+าการท"เราเทศนน)เรยกว+าเต,มภมของเรา เราไม+ไดสงสยในการสอนโลก
เลย เพราะเราถอดจากหวใจท"สมบรณเต,มท"แลว ถาว+านพพานก,น)ค!อนพพาน ว+าอย+าง
น)นเลยนะ ว+าธรรมธาตก,น)ค!อธรรมธาต รวมอย+ท"หวใจดวงน)หมดแลว แต+ก+อนกเลสปก
คลมหมห+อมนไวมนไม+ปรากฏ เอาอนน)ออกหมดจาข3)นมา จาอย+ตลอดเวลาไม+ว+าหลบ
ต!"นล!มตา ย!นเดนน"งนอนจาตลอดเวลา ไม+มอรยาบถ ค!อใจท"บรสทธPแลวไม+มอรยาบถ
ตลอดเวลา จะเรยกว+าอกาลโกก,ไม+ผด ฝายผลปรากฏอย+างน)นตลอดเวลา ท+านถ3งเรยก
นพพานเท"ยง
ท"เราน:าไปสอนโลกน)ไม+ว+าจะธรรมะข)นใด เราถอดจากหวใจท"จาอย+แลวน)ด วย
ความไม+สงสย ธรรมะจะออกไปโลกใดเม!องใดทวปใดก,ตามเราเป0นท"ม"นใจตลอด
เพราะธรรมะน)ไม+มปลอม จรง สาธพดแลว ต:ารบต:าราคนมกเลสไปจดจาร3กนะ มผดม
พลาดอย+กบคนมกเลส ธรรมะท+านจะจรงขนาดไหน คนมกเลสมนก,จะปลอมตวเขาไป
แทรกๆ อย+างน)น อย+างธรรมะท+านแสดงว+า นพพานมอย+างน)นะ คนมกเลสไปอ+าน
ธรรมะว+านพพานมอย+ มนก,บอกนพพานมหร!อไม+มนา แลวนพพานไม+ม น"นเห,นไหม
ล+ะ กเลสมนเขาไปตนพพาน อ+านอย+แลวนพพานมจากพระพทธเจาท"สอนแลว กเลส
มนเขาไปตว+านพพานไม+มเห,นไหมล+ะ น"น จ:าใหดนะ
อนน)เราพดก,ไม+พนมาหาตวของเราอกเหม!อนกน ความม+งม"นท"จะเอาตวเองให
ถ3งแดนนพพาน ต)งแต+เรยนหนงส!อมนฝ4งอย+แลวนะ ว+าจะใหไดเป0นพระอรหนตในชาต
น) จะไปนพพานแน+ๆ ความม+งใส+น พพานม+งอย+างหนก แต+ก,มอย+ส+วนหน3"ง น"ละกเลส
มนอย+ในใจ คร)นอ+านไปถ3งนพพานๆ เอJ นพพานมหร!อไม+มนา เห,นไหมล+ะ มนมจรง
หร!อไม+จรงนา ส+วนใหญ+เราเช!"อแลวว+านพพานม เราจะไปนพพานใหได แต+ส+วนย+อยมน
ก,มาแบ+งว+า นพพานมหร!อไม+มนา ค!อมนจะถอนก:าลงของเราท"จะไปนพพานใหอ+อนลง
แลวต+อไปก,ไม+อยากไปนพพาน ไม+อยากไปนพพานแลวอยากอะไร อยากลงนรกเขาใจ
ไหมล+ะ น"น
น"ละเวลามนอ+านๆ ต:าราท+านบอกนพพานม ก,ค!อศาสดาองคเอกสอนไวดวย
ความถกตองแม+นย:า แต+กเลสเขาไปแทรก อย+างนอยนพพานมหร!อไม+มนา มากกว+าน)น
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นพพานไม+ม ตายแลวสญ น"ค!อเร!อ" งกเลสลวนๆ ปMดหปMดตาสตวโลกใหจม น"ละเวลาเรา
อ+าน ทน)เวลามาปฏบตๆ เขาไปน) ท)งท"ว+านพพานมหร!อไม+มจตมนก,ม+ง พอฟ4งเทศน
ของหลวงปม"นแลวผางทเดยวท"น" นพพานเต,มหวใจของคนมกเลส มเต,มใจของตว ทน)
ก,ซดกนเลย จนกระท"งถ3งว+านพพานอย+ช"วเอ!)อม ทน)มหร!อไม+มนพพาน ท:าไมนพพาน
อย+ช"วเอ!)อม จบผดจบถกอย+อย+างน)นเอาอย+น)น ความเพยรไม+รจกหยดหย+อน พอผาง
ออกไปเท+าน)นนพพานมหร!อไม+ม หมดป4ญหาเลย
สอนพ"น องท)งหลายว+านพพานมหร!อไม+ม เราหมดป4ญหาทกอย+างแลวเรามา
สอน เร!"องนพพานมหร!อไม+มจาอย+ในหวใจ มหร!อไม+มมองเขามา ถามนไม+เห,นอ!"นเห,น
อย+ร+างกายก,เอา ส+วนใจมนจาตลอดเวลาแลวนะ อรยาบถท)งส"ไม+ว+า ย!น เดน น"ง นอน
ธรรมชาตน)นจะจาตลอดเวลา เรยกว+านพพานเท"ยง จาอย+ตลอดเวลา อกาลโก ไม+มกฎ
อนจจง ทกขง อนตตา เขาไปเก"ยวของเลย น"น+ะใจดวงน) ท"มาเทศนสอนท+านท)งหลาย
เวลาน) อย+างอาจหาญก,ว+ามนเลยอาจหาญไปแลว มนจาอย+น)ตลอดเวลา พระพทธเจา
สอนโลกสอนดวยความจาในพระทย สาวกท)งหลายก,สอนจาในหวใจของท+านเอง ไอเรา
ตวเท+าหนก,จาในหวใจหนน)จะว+าไง
พ"นองท)งหลายใหจ:าเอานะ บาปม บญมใหระวงใหด ถาว+าบาปมอย+าไปท:านะ
เหยยบหวพระพทธเจาไปก,ลงนรกท)งน)น บาปไม+มน"นเหยยบหวพระพทธเจาไปแลว
บญไม+มเหยยบพระพทธเจาไปแลว ลงนรกท)งหมด ถาเช!"อตามพระพทธเจาแลวข3)น จ:า
ใหด น"เราพดถ3งเร!"องการเทศนาว+าการ เทศนท"ไหนๆ เราพอใจ เพราะธรรมของเราแน+
นอนหมด ตามแต+ผท"จะรบฟ4งไปปฏบตตนจะไดมากนอยเพยงไรเท+าน)น ส:าหรบเราไม+
สงสย จะออกนอกโลกไปไหนก,ไปเถอะธรรมประเภทน) ธรรมเหยยบหวกเลสท)งน)น
เปMดหวใจใหจาข3)นมาไดท)งน)น จ:าเอานะ เอาละพอ
เราจะออกท:าประโยชนอกนะน" เราไม+อย+เฉยๆ ออกท:าประโยชนใหโลกตลอด
เวลา เราไม+ไดว+าง เร!อ" งกจการเหล+าน)เราไม+ว+าง แต+ใจของเราว+าง ว+างครอบโลกธาต แต+
กรยาท"ออกมาจากเมตตาธรรม ใหท:าประโยชนแก+โลกน)ไม+มเวลาว+างวนหน3"งๆ หมน
ต)วๆ อย+อย+างน)น ลกหลานท)งหลายใหจ:าเอา ธรรมเอาไปฝ4งใจนะ น"เทศนออกมาอย+าง
ทาทายเลยเชยว เลยทาทาย จาอย+น)หมดแลว ธรรมพระพทธเจามหร!อไม+มก,ถอดออก
จากน)ใหเห,นแลว พระพทธเจาสาวกท)งหลายเป0นธรรมแท+งเดยวกน แบบเดยวกน
เสมอกนหมด ต)งแต+พระพทธเจาลงมาถ3งสาวก ความบรสทธPเสมอกนหมด มธรรมชาต
น)เสมอกนหมด ธรรมะตองเป0นธรรมเสมอกนหมด ถาเราจะย3ดใหเป0นธรรม ถาเราจะ
ใหกเลสย3ด พระพทธเจานพพานแลวเท+าน)นป?เท+าน)ป? มรรคผลนพพานไม+ม ตายท)งเป0น
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พวกน)เขาใจไหม เราจะตายท)งเป0นหร!อจะตายท)งตายเอาว+ามาซ เอาละจะใหพร
รบฟ4งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท"
www.luangta.com หร!อ www.luangta.or.th
และรบฟ4งจากสถานวทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

