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อยานอกเหนือไปจากความพอดี
กอนจังหัน
พระที่ทานขาดไปไมไดมา ทานภาวนานะ ไมมากี่องคก็เรียกวาไมฉัน แลวตั้ง
หนาภาวนา ผูที่อดอาหารตั้งหนาภาวนาอยางเดียวนี้ เราไมใหทํากิจการงานสวนรวมกับ
เพื่อนฝูง ใหอยูเปนเอกเทศ เราใหพิเศษตลอดมา องคไหนอดอาหารแลวไมตองมา
ทํางานสวนรวม ใหอยูเปนเอกเทศๆ เหมือนกันหมด ปฏิบัติอยางนี้เรื่อยมา ไมใหมา
กังวลอะไร ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา
นี่ละการบังคับตนเอง ขอใหทานทั้งหลายจําเอาไว การปลอยเนื้อปลอยตัวตาม
ความสะดวกสบายมีแตขนกองทุกขมาใสตัว เปนคนจนตรอกจนมุม หาทางกาวเดินเพื่อ
ความสุขความเจริญไมได ถาเอาความสุขแบบที่วาตามใจชอบๆ ไมมีขอ บังคับตนเอง
หาความสุขไมได ไมมีหลักเกณฑ ตองมีขอบังคับตนเอง อยางหนึ่งทานเปนขอบังคับไว
เปนสวนกลาง สําหรับเราจะใหมาเปนขอบังคับเฉพาะตัวเราเองๆ นั้นเปนเรื่องของเรา
ไมมีใครมาบังคับ
ผูที่ตองการเปนคนดีควรเปนอยางนั้นเรื่อยมา อยาปลอยเนื้อปลอยตัว ทําอะไร
ตามชอบใจๆ ความชอบใจมันทําใหไหลลงทางต่ําเสมอ ตองมีกฎมีเกณฑขอบังคับทุก
สิ่งทุกอยาง ไมมีกฎเกณฑขอบังคับไมนาดู ตองมี อยางทีท่ านอดอาหาร ทานก็เปนคน
ทานไมหิวหรือ เคยกินขาวมาตั้งแตวันเกิด ถึงวันเวลามันตองหิวตองอยากแหละ แต
ตองบังคับไมใหกิน ไมใหกินตามชวงเวลาที่เจาของกําหนดใหตัวเอง ไมมีใครคนอื่นไป
บังคับบัญชา ใหเปนเรื่องของเจาของเองบังคับตัวเอง จะอดกี่วัน หนึ่งวันสองวันสามวัน
สี่ หา หก เจ็ดวัน ไมฉนั เปนเรื่องตัวเองบังคับตัวเอง ไมมใี ครบังคับเปนธรรม ถาคน
อื่นคนใดมาบังคับผิด ใหตัวเองฝกทรมานตัวเอง
การอดอาหารนี้สําหรับผูภาวนานี่ดีทางสติ เรียกวาทางความเพียรดี สติดี แลว
การงวงเหงาหาวนอนตั้งแตสองวันไปแลว ไมงวง ความงวงเหงาหาวนอนไมรบกวน
การภาวนาก็สะดวก สติก็ดี คําวาสติดีก็คือไปหนุนใจ ใหใจมีความสงบผองใสนั้นแหละ
ใจนี้เปนสําคัญมาก ถูกมลทินมูตรคูถกิเลสตัณหานี้เขาไปครอบงําใจ ใหหาความสุข
ความสบายไมได มีเงินทองขาวของกองเทาภูเขา อาหารเต็มทองหาความสุขไมไดนะ
คนเรา ความสุขอยูที่ใจตางหาก ใจฝกฝนอบรมไดแลว อยูที่ไหนสบาย อดบางอิ่มบาง
สบายที่หัวใจ
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ทานจึงใหฝกใจเปนสําคัญ ที่ทานไมฉันจังหันก็คือทานฝกทรมานกิเลสตัวมันดื้อ
ดานนั่นแหละ คนเราเมื่อถึงกาลเวลาที่ควรกินควรฉัน ไมกินไมฉัน มันก็ตอ งหิว แตตอง
บังคับเพื่อเอาประโยชนจากการอดการหิวนั้นตอไปๆ อยางนัน้ การอยากเปนคนดีตอง
ฝกตองทรมาน
อยางพระพุทธเจาทานอดพระกระยาหาร ๔๙ วัน ทานไมมีจิตตภาวนาเขาแฝง
เลย ทานหวังความตรัสรูจากการอดอาหารอยางเดียว ผิด แตการอดอาหารเปนเครื่อง
สนับสนุนใหจิตตภาวนากาวเดินไดสะดวกนั้นถูก คิดดูวันที่ทา นเสวยพระกระยาหาร ที่
นางสุชาดามาถวายนั้น เปนวันที่ทานเสวยวันแรก ทานอดพระกระยาหารมา ๔๙ วัน
พอดีมาเสวยวันนั้นก็ตรัสรู เพราะรางกายทุกสัดทุกสวนเบาหมด ไมมอี ะไรบีบบี้สีไฟ
ตรัสรูในคืนวันนั้น ทานอดอาหารอดเพื่อใหตรัสรูดวยการอดอาหาร แตการอดอาหาร
เปนเครื่องพยุงกัน เปนเครื่องบํารุง เปนเครื่องสงเสริมการภาวนาใหดี
ฉันมากๆ กินมากๆ อืดอาดเนือยนาย ขี้เกียจขี้คราน นอนไมอยากตื่นเปนอยาง
นั้น ถาผอนลงๆ ยิ่งอดดวยแลวถึง ๒-๓ คืนไปแลว ความงวงเหงาหาวนอนไมมี นั่งเปน
เหมือนหัวตอ แตสติตรงแนวๆ การฝกตัวเองเพือ่ ความเปนคนดีฝกมาอยางนั้น นี่ก็ได
ฝกเต็มกําลังความสามารถ จนกระทัง่ ทองเสีย คือเห็นวาอดอาหารดีๆ ไมคํานึงถึงธาตุ
ขันธละซี ดีทางดานภาวนา อดเรื่อยๆ ทีนี้เวลาถึงกาลที่เราจะฉันตอไป ฉันแลวก็ถายๆ
จนตอนที่ออกชวยชาตินี้มันกําลังจะตายมันถาย
นั่นละเปนมาตั้งแตอดอาหารตอน
ภาวนาเรงๆ นั่นละ ก็ไดยามาฉันพอพยุง จากนั้นก็ชวยชาติเรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้
เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนหมูเพื่อนเสมอ การอดอาหารอยาอดเอาตามความชอบ
ใจ เห็นวาภาวนาดีโดยถายเดียว ธาตุขันธเขาผิดปรกติ มันก็บีบบี้สีไฟตัวเรานั่นแหละ
ใหอดพอประมาณๆ อยาอดเอาตามใจชอบอยางเดียว นี่เราทํามาแลวทองเราเสีย จึงได
นําอันนั้นมาสอนหมูเพื่อน ใหปฏิบัติตามนั้นละ คืออะไรตองมีครูมอี าจารยสอน ทาน
ผานมาแลวทานสอนไมผิด
เรานี้มันจะตายจริงๆ เกี่ยวกับอดอาหาร เพราะรูสึกจะผาดโผนอยูบางสําหรับ
นิสัยเรา ถาวาอะไรมันเอาจริงเอาจังมาก จะเปนจะตายไมคํานึง อดอาหารกี่วันไมสนใจ
การภาวนานี่เหมือนจะเหาะเหินเดินฟา จิตนะ แตธาตุขันธออ นลงๆ ออนลงนานไปๆ
เหมือนวามีเชื้อโรคอันหนึ่งเกิดขึ้นในทอง ตองถายทองเรื่อยๆ เวลามาฉันปรกติแลว
ทองเลยถายตลอด จึงไดนํามาสอนหมูเพื่อนใหอดพอประมาณ อยาใหเลยเถิด ไอเรา
มันเลยเถิดมาแลว ไมไดผลทางธาตุขนั ธ แตไดผลทางจิตใจ
ใหพากันฝกฝนทรมานนะลูกหลานทั้งหลาย
บานเมืองเราจะดีเพราะมีคนดี
ไมใชบานเมืองดีเจริญรุงเรืองเพราะคนชั่วๆ เอาตามใจชอบ ปฏิบัติตัวแบบเถลไถลใช
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ไมไดนะ ตองฝกตองปรือตัวเอง ไมฝกไมได ฝกมาแตออ นแตออกเรื่อยๆ จนเปน
ผูใหญ ตามขั้นตามภูมิของวัยเด็ก เด็กฝกอยางหนึ่ง โตขึ้นมาฝกอยางหนึ่ง ใหญขึ้นมา
แลวฝกอยางหนึ่ง ใหมีการฝกฝนอบรมตนเอง ถาปลอยเลยตามเลยไมเกิดประโยชน
อะไร
อยางพระทานมาอยูที่นี่ ดูซินะ กี่ประเทศมาอยูนี่นะ เมืองนอกเมืองนาเมืองไหน
เมืองไทยเราก็ทุกภาคอยูใ นวัดปาบานตาด แลวก็เมืองนอกเมืองนาอีก ทานมาอะไร
เพราะกฎเกณฑของธรรมวินัยของพระพุทธเจา ธรรมวินัยคือศาสดาแทนพระพุทธเจา
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทานผูใดพาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เขมงวดกวดขันแลวก็มักจะมา
อาศัยกันๆ ดังที่เปนอยูเวลานี้แหละ สําหรับวัดนี้เราจะมีพระมากนอยเพียงไรก็ตาม
การประพฤติปฏิบัติลดหยอนไมได ตองใหสม่ําเสมอตลอดมา เราปฏิบัติมาอยางนั้น มี
มากมีนอยก็สวยงาม ถามีการฝกฝนอบรม ตางคนตางเปนธรรมดวยกันแลว อยูดวยกัน
เปนผาสุก มีกี่องค หลักธรรมวินัยครอบไวเปนเสนดายรอยกรองเอาไวใหเรียบรอย ก็
เหมือนดอกไมเขารอยกรองแลวไปขายตามทางสี่แยกไฟเขียวไฟแดง ก็สวยงามนาดู
อันนี้คนจะมาจากชาติชั้นวรรณะใดก็ตาม มีหลักธรรมวินัยเปนเครื่องรอยกรอง
แลวก็สวยงามนาดู เคารพนับถือกันไดดวยความเปนธรรม ไมเยอหยิ่งจองหองวาตัวเรา
เปนชาติใหญผูใหญ หรือเปนคนมั่งมีศรีสุข ความรูสูงชั้นนั้นชั้นนี้ รูสูงขนาดไหนก็ตาม
กิเลสมันอยูในความรู ถาไมมีธรรมเขาแทรกแลว ความรูนั้นก็ไมเกิดประโยชน ถามี
ธรรมเขาแทรกๆ รูมากรูนอย ดีทั้งนัน้ ๆ
ธรรมเปนของเลิศเลอ โลกยอมรับมานานสักเทาใด แตกิเลสไมมีใครยอมรับวา
มันเปนของดี จึงไมควรสงเสริม โลภมากก็ไมดี โกรธมากก็ไมดี โมโหโทโสไมดี ราคะ
ตัณหามากก็ไมดี นี่ทานสอนไวหมดแลวนะ อยูในครอบครัวเหยาเรือนใหอยูในกรอบ
แหงความพอดี อยานอกเหนือไปจากความพอดี นี่ทานสอนไวหมด ใหพากันไปปฏิบัติ
ตามเพศของตนๆ และวัยของตน จะเปนความดีงาม อยูเฉยๆ วันหนึ่งๆ มีแตกินกับ
นอนๆ ไมมกี ารอบรมตัวใหเปนคนดี หาหลักเกณฑไมไดนะคนเรา เอาละใหพร
หลังจังหัน
ธาตุขันธนี้อายุ ๒๓ ป ธาตุขันธเรงอาหาร อายุ ๒๓ ปกําลังดีดเต็มที่ๆ ฉันจังหัน
ไมรูจักอิ่ม สุดทายเอาขาวเปลาๆ มาฉันหวานไปเลย อายุ ๒๓ เรายังจําได เห็นพระทาน
ฉัน เพราะเราผานมากอนแลว ทานก็อายแหละ เห็นหมูเพื่อนอิ่ม องคนั้นอิ่มองคนอี้ ิ่ม
ยังไมถงึ ตัว ยังอีกสามสีอ่ งค ไมอิ่มก็ออก อาย เปนอยางนั้นแหละ คือสํารวจพิจารณา
เรื่องความเปนมาของเรา ตลอดชีวติ ชีวาความรูความเห็นทุกอยาง อายุ ๒๓ ปกาํ ลัง
เต็มที่นะ มันดีดผึงๆ กําลังมันแรงกําลังมีมาก อายุ ๒๓ ป มันเดนชัดจนจับไวไมลืม
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อายุ ๒๓ ปเปนปที่เดนทีส่ ุด กําลังวังชา อาหารการกินเดนมากเทียว กินไมรูจักอิ่ม เรา
จับเอาไวๆ ทดสอบความเปนมาของเรา ๒๓ เต็มที่เลย ไดเห็นชัดๆ อายุ ๒๓ ป กินไม
รูจักอิ่ม คือทองมันเต็ม ปากมันยังอยาก สุดทายเอาขาวเปลาๆ ใสลงไปยังหวานไปเลย
อูย พิลึกจริงๆ จับไดชัดเจนอายุ ๒๓ ปกําลังเต็มที่
จากนั้นมันหากมีของมันแตไมรุนแรงเหมือนอายุ ๒๓ ป ความอยากกินไมอิ่ม
ไมรูจักอิ่มนะ เอาจนเต็มทองมันยังอยากอยูตลอด พิลึกจริงๆ ทดสอบพิจารณาชีวิต
ความเปนมาของเรา อายุ ๒๓ ปที่มันเรงอาหารมากทีเดียว กําลังวังชาก็มาก เหมือนวา
จะดีดผึงๆ กําลัง ฉันก็ไมรูจักอิ่ม ๒๔-๒๕ ก็พอฟดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยๆ มันรุนแรง
จริงๆ อายุ ๒๓ นี้รุนแรงมาก กินไมรูจักอิ่ม เต็มทองจนไมมอี ะไรจะใสแลวยังอยากอยู
เอาขาวเปลาๆ มาทดลองดู หวานไปเลยนะ ขาวนี่หวานไปเลย โถ ขนาดนี้ คือทดสอบ
ชีวิตจิตใจวัยของเรามาเปนลําดับลําดา ไปลดเอาปอายุ ๔๕-๔๖ หยุดตรงนั้นละ พออายุ
๔๕ พอดีตรงนั้นจุดนั้น พอ ๔๖ ลด คอยลดลง
เราทดสอบตอนที่เราจะไปจากวัด แตกอนยังไมมีเขื่อนบานจั่น เขายังไมไดตั้ง
เขื่อน ทางตัดตรงแนวไปตามสายทางไปถึงสะพานเขาไปบานวังปลาฝา จากนี้ไปเดิน
เรื่อยๆ พอไปถึงสะพานนั้นไดหนึ่งชั่วโมงพอดี จากนี้ไปถึงสะพานบานวังปลาฝา พอ
๔๖ รูสึกลด ยังไมถงึ สะพานยังขนาดนี้ไดชั่วโมงแลว แสดงวากําลังเราลด แตกอนไปที
ไรไปถึงนั่นปบ หนึ่งชั่วโมงเปงๆ พออายุ ๔๖ ยังไมถึง ไปถึงแคนั้นๆ ไดชั่วโมงแลวยัง
ไมถึงนะ ครั้นตอมาเขากั้นเขื่อนทีนี้เราก็ไดรถ เลยไมทราบวาอะไรลดอะไรขึ้น เราได
รถยนตวิ่งเร็ว
ทดสอบดูเรื่องกําลัง เดินจากนี้ไปวัดทิพยรัตน วัดบานจิก จากนี้ไป ๒ ชั่วโมง
๒๕ นาทีถึงปบพอดี กลับมาปบ ๒ ชั่วโมง ๒๕ นาที ถาไมไดยืนไดคยุ กับใคร เดิน
ตรงไปตรงมา แตกอนไมมีรถ มีแตเดินดวยเทา แตเราเดินเกงนะมันจะไดไปทางตา ตา
นี้เดินเกง จากนี้ไปกุมภวาป ตกเชาออกจากนี้เดินบุกปาไปเลยไมมีทาง มีแตทางลอทาง
เกวียน เดินนี้ตัดปุบถึงกุมภวาป ไปสงหนังสือ เจานายเขาใหไปสงหนังสือ ไปกลับมายัง
ไมค่ํา เดินเกงตาเรา ทีนี้มาถึงเราก็เปนแบบเดียวกัน เดินไปในราว ๒ ชั่วโมงนี้ยังไม
เทาไร พอ ๒ ชั่วโมงลวงไปแลว ที่นี่เอาละนะใครตามไมทัน แลวรอใครไมไดดว ย
เหมือนวาเครื่องมันรอนวางั้นเถอะนะ
คือสังเกตเจาของ เราเดินเกงนะ สุดทายเดินไปดวยกันทิ้งๆ ไปกอนออกไปเลย
ถาไปหยุดตองไปพักจริงๆ ใหเดินรอไมได เปนอยางนั้นนะ มันรูในเจาของเอง
เหมือนวาเครื่องรอนแลวผึงๆ เลย ถาจะคอยตองไปหยุดเอาเลย อยางนั้นละ เวลาเดิน
เดินเกงนะเรา ๒ ชั่วโมงนี้ยังไมเทาไร พอ ๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง ๕ ชั่วโมงไปแลว ทีนขี้ ึ้น
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หนาเลย แทนที่จะออนกําลังไมออ น นี่ก็ทดสอบรูเรื่องเจาของเหมือนกัน เรามัน
แข็งแรงขึงขังตึงตังตลอดมา กําลังวังชาดีทุกดาน การเดินก็เกง ตอจากนี้มามันก็มีรถมี
ราไมคอยไดเดิน แตกอนไมมีรถ ไปไหนเดินดวยเทา จากนี้ไปวัดโพธิก็เดินไปเลยผึง
ไปถึงวัดทิพย ๒ ชั่วโมง ๒๕ นาที กลับมาเทากัน เดินนี้มันเสมอดวยนะ ไปถึงสะพาน ๑
ชั่วโมง พออายุ ๔๖ ยังไมถึงสะพาน มองเห็นสะพานทางนี้ไดชั่วโมงแลว โอ นี่ลดแลว
กําลัง ๔๖ ลด ๔๕ ยืนตัว
การเดินนี่เรียกวาเดินเกงแหละเรา คงจะไดจากตา ตาเดินเกง เรารูปรางลักษณะ
พอๆ กันกับตาเรา ไมใหญไมอะไรนัก ลักษณะอยางนี้แหละ เดินเกง ใครตามหลัง
ไมไดตาเรา ถาเดินไปถึง ๒ ชั่วโมงใครตามไมทนั อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันพอไปถึง ๒
ชั่วโมงแลวรอใครไมไดเลย เหมือนวาเครื่องมันรอนมันพุงๆ ถารอก็ตองไปหยุด ให
เดินรอไมได
แตกอนกรรมฐานมีรถทีไ่ หน เดินปาเดินเขาเดินที่ไหนไปไดสบายๆ มันก็ตองรู
เรื่องกําลังวังชาของเราในการเดิน เดินใกลเดินไกลมีแตเดินทั้งนั้นละ ไปกรรมฐานนี้เรา
มักอดอาหาร เพราะฉะนั้นจึงไดเตือนหมูเพื่อน เราทําผิดมากอนแลวก็เตือนหมูเพื่อน
การอดอาหารใหพอประมาณอยาใหเลยเถิด คือมันมาเสียทองนะ คือตอนที่เราเรง
ความเพียรอยูนี้มันไมไดคํานึงถึงธาตุถึงขันธ มันพุงๆ ตออรรถตอธรรมหนักๆ เรื่อง
การอยูการกินนี้ไมมีอะไรเปนอารมณ มีอะไรๆ ฉันไดพอยังชีวิตใหเปนไปกําลังวังชา
เปนไป นั่งภาวนาไมงวง เอาตรงนั้นนะ คือการนั่งภาวนาไมงวง
ถาฉันมากๆ งวง ยิ่งมีฉนั กับพวกผัดพวกมันอยางนี้แลว โอย ไดงัดลงเขียงนั่น
ละ ปลุกก็ไมตื่นตองงัดลงเขียง ตกตูมลงยังหลับครอกๆ อยู เขาใจไหม กินมากนอน
มากขี้เกียจมาก เวลาฝกอยางนั้นมักจะตองอดอาหาร เพราะอดอาหารมันดี สติติด
แนบๆ ตื่นเชาขึ้นมาจนกระทั่งถึงค่ําไมปรากฏวาไดเผลอขณะไหน นี่ละการอดอาหาร
พอเรามาฉันแลวมันมีเผลอมีอะไรนิดๆ ขาดสตินิดๆๆ รู ถาผอนอาหารลงไปมันก็มี
นิดๆ พออดอาหาร เอาละ สติติดแนบตลอด ตั้งแตเชายันค่ําไมมีเผลอเลย
นี่ละการฝกตัวเองฝกอยางนั้นสําหรับเรานะ เราฝกเราอยางนั้น จิตเจริญแลว
เสื่อมๆ ปหาเดือน อันนี้ก็ตองมาฝกใหม ทดสอบดู เจริญขึ้นไปถึงขั้นนี้อยูได ๒-๓ วัน
ลดฮวบเลยหามไมอยู เหมือนกลิ้งครกลงจากภูเขาผึงเลย หามไมอยู มาพิจารณา
เจาของมันยังไงกันนา พอ ๑๕ วันเอาเต็มเหนี่ยวละ ไปอยูได ๒-๓ คืนคงเสนคงวาที่
อยูที่นั่น มันเคยอยูฐานนั้นมันเสื่อม แตกอนอยูฐานนั้นละ ทีนี้เราไมรูจักวิธีรักษามัน
เสื่อม ตั้งแตนั้นมาดันเขาไปเทาไรก็ไปถึงแคนั้นลงๆ เสื่อมตลอด เอ นีม่ ันจะเปนยังไง
นาพิจารณาทดสอบ
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แตนิสัยเรามันจริงจังนะ ถาวาอะไรเหมือนวาระฆังเปงนักมวยนี้ตอยกันเลย อัน
นี้ระฆังเปงวาเอานะ นั่นละเหมือนวาระฆังดัง ลงแลวลงใจแลวเอาวิธีนี้คราวนี้ พอวางั้น
ก็เหมือนระฆังเปง ซัดเลย นี่มันจะเปนเพราะอะไรเจริญขึ้นไป ๑๔-๑๕ วันแลวเสื่อม
ลงๆ วาจะเปนเพราะเราขาดคําบริกรรมตั้งสติเฉยๆ มันเผลอไดแลวมันจึงเสื่อมได
คราวนี้จะใหมีคําบริกรรมดวย แตกอ นกําหนดจิตเฉยๆ บังคับดวยสติมันลงได ตอมา
ฝกเอาบังคับบริกรรม กับคําบริกรรมไมใหเผลอเลยติดกันเลยๆ พอไปถึงขั้นนั้นแลว
มันจะเสื่อมไหม เอา เสื่อมก็เสื่อม แตคําบริกรรมกับสติไมใหเผลอ มันจะเสื่อมไปไดที่
ไหน เอา ดูตรงนี้
พอไปถึงตรงนั้นแลวไมเสื่อมนะ ไมเสื่อม พุง โอ ขาดตรงนี้ ขาดคําบริกรรม
เวลาจิตยังไมไดหลักไดเกณฑคําบริกรรมตองเปนหลักของจิต นําคําบริกรรมมาติดไว
เสมอ สติติดแนบกับคําบริกรรมจิตจะทรงตัวได ตอจากนั้นก็สงบเย็น สําหรับเราเจริญ
เสื่อมๆ ถึงปกับหาเดือนจึงมาพิจารณาทดสอบ สติเราก็วาเราตั้งดวยดิบดวยดีแลวทําไม
มันถึงเสื่อมได มันจะเปนเพราะขาดคําบริกรรม เอาคําบริกรรมเกาะกันไวติดกันกับอัน
นี้เลย ไมใหมันเผลอเลยละ เอา มันจะเสื่อมไหมลองดู ไปถึงนั้น เอา เอาเสื่อมก็เสื่อม
ไป แตคําบริกรรมกับสติไมใหเสื่อม สุดทายไมเสื่อม
ไดจับเอาไวเปนระยะๆ จากนั้นก็พุงเลยละที่นี่ไมเสื่อมอีก พุงเลยจนกระทั่งนั่ง
หามรุงหามค่ําไดเลยไมใชธรรมดา นั่งตลอดรุง ๆ เลย จนพอแมครูจารยไดรั้งเอาไว
เพราะนิสัยเรามันผาดโผน ทานรั้งเอาไว คือถาลงใจแลวมันลงหมดเลยนะถาไดลงใจ
แลวเรียกวาพุงเลยไมรอ ถายังไมลงใจก็เรๆ รอนๆ คาราคาซังผลประโยชนไมคอยมี
สงสัย ความสงสัยเปนขวากเปนหนามขวางกั้นทางไว ทีนี้พอลงใจแลวผึงเลย นี่ละการ
ฝกจิตไมใชเรื่องเล็กนอยนะ ตอนอยูใ นเจริญเสื่อมยากมาก ถึงขั้นสมาธิแนวแลวจากนี้
กาวทางดานปญญาไมมีเสื่อม จากนั้นก็เปนสติปญญาอัตโนมัติพุงเลยเทียว ไมมีคําวา
จะถอย ถอยไมมี มีแตพงุ ๆ เรียกวาสติปญญาอัตโนมัติเปนความเพียรอยูในตัวของมัน
เองไมตอ งบังคับ มีแตรั้งเอาไว
คือบางคืนมันจะไมหลับไมนอน นั่นละที่วารั้งเอาไวใหหลับนอน ใหหลับนอน
ดวยพุทโธคือคําบริกรรม ถาปลอยอันนี้มันออกทางดานปญญา นี่หมายถึงจิตออก
ทางดานปญญานะ มันจะพุงๆๆ ตลอดบางคืนนอนไมหลับ เราจะหลับทางอันนี้มันไม
หลับสติปญญาฟดกับกิเลส นี่ละสติปญญาอัตโนมัติตองรั้งเอาไวดว ยพุทโธ เอาพุทโธ
บังคับเอาไวใหอยูกับพุทโธ ไมใหออกทางดานปญญา ถารั้งเอาไวเฉยๆ ไมอยู พุง ๆ นี่
เวลาสติปญญาออกก็เปนอยางนั้น ตองรั้งเอาไวกับพุทโธ พุทโธๆ พอพุทโธๆ ติดกัน
เขาๆ มันก็สงบแนว หยุดงาน
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เรื่องสติปญญาไมกาวเดินละ เพราะพุทโธบังคับไวกับสติใหอยู ลงไดนะ สงบ
แนว เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะ เวลามันพักงานการชุลมุนระหวางกิเลสกับธรรม
ฟดกันนี้ไมมวี ันมีคืนนะ ตองไดรั้งเอาไวดวยพุทโธ เอาพุทโธมารั้งทุกครั้งเลยเรา พอมัน
ไปเต็มที่แลวมันไมอยู เอาพุทโธๆๆ เหมือนวาตั้งรากตั้งฐานใหม ใหอยูกับพุทโธ ไม
ยอมใหออกทางดานปญญา พุทโธๆๆๆ นี่มันกลอมใจใหอยูจุดเดียว.สงบแนวเปน
สมาธิ ลงแนว พอไดกําลังวังชาเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามมีกําลังแลวก็ปลอย พอ
ปลอยนี้ก็พงุ เลยออกทางดานปญญา เพราะขั้นปญญานี้ขั้นไมถอยละตองไดรั้งเอาไว
ที่วาความเกียจความครานหายหนาไปหมดเลย มีแตพุงๆๆ
ตองรั้งดวยใหจิตพัก หนึ่ง พักสมาธิ สอง พักนอนหลับ ตองอาศัยพุทโธไมงั้น
ไมหลับ นอนก็ไมหลับ จิตจะเปนสมาธิก็ไมได ตองเอาคําบริกรรม เรานี่ชอบพุทโธ เอา
คําวาพุทโธมาบริกรรมแลวจิตสงบไดๆ แลวก็ผานไดๆ ขั้นของสติปญ
 ญาอัตโนมัติแลว
ไมมีเวลาหยุดนะ เหมือนกับวาเห็นคุณคาของความพนทุกขเต็มหัวอก และเห็นโทษของ
ความเกิดแกเจ็บตายนี้ก็เต็มหัวอกเชนเดียวกัน
เมื่อเปนเชนนั้นแลวมันก็ถีบออกๆ
เรื่อยเลย
ภาวนาจึงไดพูดใหฟงชัดเจนเราทําเองเปนเอง แตวิธีการทําไมมีใครบอก เรา
ตองคิดดวยอุบายปญญาของเราเอง ครูอาจารยทานบอกกลางๆ เอาไว จุดสําคัญๆ ที่
มันเปนในเราทานไมไดบอก เราก็ไมรูจักวิธีแกไขดัดแปลงซิลําบากอยางนี้ พอถึงขัน้
สติปญญาอัตโนมัติที่มันจะผานจริงๆ แลวมันจะไมมีอะไรรอเลย มีแตวาไดรั้งเอาไวๆ
ความเกียจครานหายหนาหมด มีแตความรั้งเอาไวความเพียรมันเด็ดๆๆ บางคืนนอน
ไมหลับมันไมยอมนอน มันหมุนของมัน แจงเฉยๆ ไมหลับ กลางวันยังจะไมหลับอีก
ตองไดรั้งดวยพุทโธ เอาพุทโธมาใหอยูกับพุทโธสงบหนึ่ง นอนหลับไดหนึ่ง
พอจิตสงบแลวมันจะหลับก็หลับละ ถาจิตสงบมันจะเปนสมาธิมันก็อยูเสีย ถา
อยูกับพุทโธนะ ทีนี้พอสมควรแลวปลอยปบนี้กพ็ ุงทางดานปญญา ปญญาคือฆากิเลส
สติปญญาก็เปนอัตโนมัติ สติปญญากลมกลืนเปนอันเดียวกัน จากนั้นก็เขามหาสติมหา
ปญญา ลงมหาสติมหาปญญาไหลไปเลยซึมไปเลย มหาสติมหาปญญาละเอียดมากกับ
กิเลสที่ละเอียด เอาจนขาดสะบั้นกับกิเลสไมมีอะไรเหลือ นั่นละที่นี่พอกิเลสขาดสะบั้น
ไปจากใจแลวหมดพิษภัยในโลก ในโลกนี้ไมมอี ะไร มีแตกิเลสเทานั้นตัวสรางความ
กังวลวุนวายทุกสิ่งทุกอยาง มากนอยกิเลสสราง พอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวไมมีอะไร
สราง
ทานเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ คือเสร็จกิจ เมื่อกิเลสขาดลงไปแลวงานที่จะฆา
กิเลสไมมี กิเลสขาดสงบเงียบเลยไมมีอะไรกวนใจ ทีนี้ทานจะทําความเพียรเดินจงกรม

๘
นั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจาก็ทําสาวกก็ทํา แตทา นทํามีความหมายอยูอยางหนึ่ง ไมได
ทําเพื่อแกกิเลส ทานทําเพื่อเปนวิหารธรรม ความอยูสบายระหวางขันธกบั จิตอยูดวยกัน
หนึ่ง ความพินิจพิจารณาธรรมทั้งหลายกวางแคบหยาบละเอียดหนึ่ง ทานพิจารณาของ
ทาน สวนที่จะใหทานแกกิเลสไมมี หมดตั้งแตกิเลสขาดสะบั้นลงไป นั่นทานวา วุสิตํ
พฺรหฺมจริยํ ลงจุดนี้ละ งานที่จะแกกเิ ลสอีกไมมี มีแตงานเพื่อธาตุขันธระหวางขันธกับ
จิตอยูดวยกันเปนผาสุก โดยวิหารธรรมทางดานจิตตภาวนาพักสงบจิต
ขันธมันดิ้นมันดีดของมันตามธรรมดา เวลาพักจิตเหลานี้ก็สงบตามๆ กัน นั่น
ทานภาวนา ถาลงทําแลวมันก็เห็นผล ถาไมทําแลวดีไมดีตําหนิวามรรคผลนิพพานไมมี
บาปบุญนรกสวรรคไมมี มันลบไปหมด กิเลสนี้ลบงายนะ ที่จะทําใหสัตวทั้งหลายหลงนี้
เร็วมากที่สุด ตองธรรมเปนผูเปดออกๆ บาปบุญนรกสวรรคไมมี พอไปถึงขั้นธรรม
สวางออกมานั้นยอมรับๆ หมด กราบพระพุทธเจาอยางราบเลย นั่นบาปบุญนรกสวรรค
มีหรือไมมี
มันประจักษอยูในจิตแลวจะลบลางไดไง
เราเชื่อตัวเราเองแลวคาน
พระพุทธเจาไดยังไง มันก็ยอมกราบๆ นั่นละ สนฺทิฏฐิโก ทานรูดวยผลงานของตัวเอง
เปนลําดับลําดาไป ทานวา สนฺทิฏฐิโก
การปฏิบัตินี้ละที่จะเบิกกวาง เรื่องราวของโลกของสงสารวัฏวนนี้จะเปดกวาง
ออกดวยจิตตภาวนา พอจิตตภาวนาเต็มที่แลวมันจะจาไปหมดเลย อันนี้ไมมีใครรู โลก
ทั้งโลกไมรู มีแตพระอรหันต พระพุทธเจา สวนโสดา สกิทาคา อนาคา เริ่มมีๆๆ แตไม
เต็มที่ พอถึงขั้นอรหัตอรหันตแลวพุง แจงกระจางหมดเลยไมมีอะไรเหลือ นั่นละการ
ปฏิบัติธรรม คําสอนของพระพุทธเจาเรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว นี่ละชอบ
อยางนี้แหละ ขอใหดําเนินตามนี้จะเปนไปตามนีแ้ นนอน ตามกําลังความสามารถของ
เรามากนอยจะเห็นผลประจักษๆ ถากําลังเต็มที่กพ็ ุงถึงเลย
ใหพากันปฏิบัติบางนะ ใหดูจิตใจเจาของบางอยาไปดูจิตใจตัง้ แตคนอื่น มอง
สวนมากโลก แมที่สุดนักภาวนาก็ยังอดมองคนอื่นไมได ไมไดมองตัวเอง นี่ละมันเสีย
ตรงนี้ นอกจากนั้นเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้น ยกโทษยกกรณกันคนนั้นไมดีอยาง
นั้นคนนี้ไมดีอยางนี้ ตําหนิคนนั้นๆ ตัวเองตัวมหาภัยตัวอันธพาลไมดูไมตําหนิมันก็ไม
มีทางแก ไปที่ไหนตําหนิเขาดะไปเลย สวนที่จะมาชมคนนั้นดีๆ ไมคอยชมนะ หาแตจับ
โทษเขา โทษตัวเองเต็มหัวใจไมดู
เพราะฉะนั้นนักภาวนาใหยอนเขามาดูหัวใจตัวเอง อยาไปดูทอี่ ื่นมากนัก ถาดูที่
อื่นไมมีที่ยตุ ิ ถาลงดูหัวใจเจาของยุติทันที ดูมากดูนอยยุติ พอมันแย็บขึน้ ไปนี่เปนภัย
มันเปนจากเจาของกอนแลว ไมดีกบั ผูใด ความไมดีเกิดจากใจเจาของไมดีอยูแลว
ออกไปวาคนนั้นคนนี้ไมดีๆ ไปเรื่อยๆ มันออกจากใจ เมื่อทันกันแลวพอนี้แย็บเทานั้น

๙
มันรูเลย อันนี้ก็ดับปุบๆ มันไมออก เห็นวาใจเจาของเปนมหาภัยตอตัวเองแลวก็ตอคน
อื่น ดูอยางนั้นซิจิตตภาวนา ไปดูตั้งแตภายนอกภายนาวันยังค่ําตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิด
ประโยชน ตองใหดูอยางนั้น พออันนี้เต็มที่จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แลวมันเสมอภาคไป
หมด
เรื่องความดีความชั่วมันก็มีอยูในโลกมาประจําในหัวใจของสัตว สัตวมีอยางนี้
เปนประจํา จะไปตําหนิใครชมใคร ใครๆ ก็มี เมื่อเจาของรูแลวชัดเจนแลวปลอยวางได
ตามเปนจริง
ถาเจาของก็ไมรูเจาของแบบเขาแลวก็เหมือนหมากัดกันไมมีวันยุติ
สุดทายเจ็บทุกตัว ตัวชนะก็เจ็บตัวแพก็เจ็บหมากัดกัน นักมวยตอยกันเจ็บดวยกันทั้งคู
บางทีผูที่ชนะเจ็บกวาผูแพก็มถี าตอยกัน
หากทําใจใหสงบแลวก็สบาย สําคัญอยูที่ใจ ขอใหอยูที่ใจนักภาวนาเรา มองออก
จากใจแลวเสียนะ ผิดๆ เราไมไดย้ําทางใจนี้มานานแลว ครั้นอยูกับพระจริงๆ มีแตทาง
ใจนะ หมุนลงใจลวนๆ อันนี้อยูกับกองขี้หมูราขี้หมาแหงทั้งทางนี้ทั้งทางนั้นเขามาบวก
กัน กลายเปนสวมเปนถานอันใหญโตในวัดปาบานตาด มีแตเรื่องแตราว ไอเราผูเปน
จุดศูนยกลางผูคอยดูแลนี้มันทั้งเก็บความรูสึก นิ่งๆ เหมือนไมรูไมชี้หูหนวกตาบอดไป
เสียก็มี นานๆ วากเอาทีหนึ่งๆ
คือเรื่องเก็บความรูสึกอะไรนี้ใจนี้เก็บดวยอรรถดวยธรรมเก็บไดเปนอยางดี ไม
ควรพูดไมพดู เรียกวาเก็บความรูสึกไดดี อยูดว ยเหตุดวยผล เปดออกก็เปดดวยเหตุ
ดวยผล ไมใชอะไรก็แวดๆ อะไรก็แวดๆ ไปที่ไหนทะเลาะที่นั่น คนเห็นแกตัว เห็นผูอื่น
เปนสัตวสาราสิง เห็นตัวเปนเทวดา นั่นละตัวทะเลาะ ไปที่ไหนทะเลาะเขาเรื่อยๆ คน
เชนนี้ ถามองดูเราดูเขาเสมอ มองดูใจเขาใจเราเสมอกันแลวพอเฉลี่ยกันได พออดพอ
ทนเก็บความรูสึกไวไดดี ใหพากันจําเอานะ อยาเอาตั้งแตใจตัวเองเปนใหญกวาโลกกวา
สงสารทั้งๆ ที่มันไมใชใหญมันเปนักโทษใหญ เขาใจไหม ใหดูตัวเองแลวเรื่องทั้งหลาย
จะสงบลง เอาละสายแลว
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

