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กิเลสเทานั้นสรางอารมณ
กอนจังหัน
สําหรับวัดปาบานตาดเรานี้การฝกภาวนาของพระจะลําบากนะ คืออาหารการกิน
เขาไปเหยียบลิ้นเหยียบปากแหลกเลย ผูที่เอาตัวรอดไดในเวลาเชนนี้ยากอยูนะ มัน
เหลือเฟอๆ ในทองแตใจแหงผาก เปนอยางนั้น ผูที่มีธรรมครองใจสวนมากมีแตอยูใน
ที่อดๆ อยากๆ ทั้งนั้น อยูในปาในเขาก็พวกคนปา พวกโซพวกขาแหงละสามสี่หลังคา
เรือนอยูในปา เรามองไปภูเขามันมีบานอยูนะ เขาก็อยูของเขาอยางนั้นแหละ นั่นละไป
บิณฑบาตกับเขามาฉัน เพราะเราไมไดฉันทุกวัน วันไหนจะฉันก็บิณฑบาตไดมาเทานี้
พอๆ นี่ละธรรมเจริญๆ
การฝกภาวนาไมใชสติปญ
 ญาไมไดนะ ที่จะใหเหลือเฟอแลวพาจิตใจใหเจริญ
ดวยธรรมนี้ยากจะเปนไปไดนะ ตองเหือดแหงๆ หรือพอยังชีพๆ ใหเปนไปวันหนึ่งๆ
แลวธรรมไดเจริญภายในใจ กําลังของธรรมขึ้นยาก กําลังของรางกายขึ้นงาย เชนเรา
เดินมาจนจะไมถึงหมูบา นเขา มาพักตามทางเปนระยะๆ ตอนอดอาหารมากๆ
บิณฑบาตในหมูบานเขาตองไดพักกลางทางมาเรื่อยๆ ทีนี้พอฉันเสร็จแลวเหมือนมา
แขง คือกําลังมันเร็ว กําลังทางรางกายเร็ว ทางจิตใจขึ้นชามาก จึงตองไดพยุงทางดาน
จิตใจโดยการอดพวกอาหาร ตัดทอนๆ ไมเชนนั้นไมได
พอพูดอยางนี้เราก็ระลึกถึงพอแมครูจารยมั่นสมัยทานยังเปนเณร ทานวาอยาง
นั้น พวกเณรเปนแถวเณรไหนได ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฺฑปาตํ คนนี้ก็เสกคาถาเปาคํา
ขาวแลวก็ยื่นใหกันๆ นี่ทานพูดนะสมัยทานเปนเณร เสกคาถาปฏิสังขาแลวก็ยื่นให องค
ไหนที่บวชใหมยังไมไดปฏิสังขา ก็ตองอาศัยองคที่บวชเกาเรียนไดแลวก็เสกคาถาเปา
คําขาวปฏิสังขา ทานเลาใหฟงขบขันจะตาย คือทานเลาตามหลักธรรมชาติ แตเรามันจะ
ตายมันคอยแตหัวเราะ ทานเลาไปธรรมดา ถาใครยังไมไดปฏิสังขาก็ใหเณรองคที่ได
แลวเปาเสกคําขาวแลวยื่นใหกันๆ ทําเขาทาดี ทานวาอยางนั้น ทําดวยใจบริสุทธิ์ รู
อยางไรก็ทําอยางนั้นดวยความบริสุทธิ์ใจ ทานวาอยางนั้น ดีกวาพวกที่ไปเชี่ยวชาญทาง
กิเลสเปนไหนๆ ทานบอกวาดีกวาพวกเชี่ยวชาญทางกิเลส มันไมมปี ฏิสังขาพวก
เชี่ยวชาญเขาใจไหม มีอะไรมาฟาดหมดๆ ปฏิสังขาไมสนใจ นี่พวกเชี่ยวชาญ ทานเลา
ตั้งแตสมัยทานบวชเปนเณรอยูนั้น

๒
หลังจังหัน
ไปที่ไหนชวยที่นั่น เพราะความเมตตา หมด-ยังไมสนใจขอใหไดชวยเรา
นอกจากมันไมมีจริงๆ ก็ยอมรับ พักไปเปนระยะ ถามีพอถูพอไถเอาเลย ไมรอละ นี่ไป
บอยตอนสรางตึกโรงพยาบาล จนสรางตึกเสร็จเรียบรอยแลว จากนั้นมาก็ยังไปสงของ
ใหตามดานนะ เพราะเห็นใจสงสารเขา ตามดานๆ เอาของใสรถไปเต็มๆ มีสองแหง
หรือสามแหง เอาของไปเต็มรถๆ ไปแบงใหๆ พวกขาวสารพวกอาหารเปนประจํา ทีนี้
เวลาหนักเขาๆ เราก็ไปลําบาก ก็เลยไดสั่งเขา ทีนี้จะไมไดมาสงอีก ตัง้ แตนั้นมาก็เลย
ไมไดไป มันลําบาก ความสงสารสงสารแตลําบากมาก ธาตุขันธมันออนลงๆ ทีนี้เลย
ไมไดไปอีกนะจนกระทั่งปานนี้ หลมสักสรางตึกใหหลังหนึ่ง ถมสระทั้งสระ แลวสรางตึก
ใหญใหดวย
เดี๋ยวนี้ไปไหนลําบาก ไมเหมือนแตกอ น แตกอนมันคลองตัวอยูพอสมควร ถึง
จะแกก็ยังดีอยู เดี๋ยวนี้ไปไหนไมคอยได เดินโซซัดโซมานี้ก็เหนื่อยแลว เดินมานี้เพียง
ออกไปศาลานอกวัดเขามาถึงวัดนี้ก็จะไมไหวแลว คือมันออนลงทุกวันๆ ธาตุขันธเวลา
ออนมีแตออนเรื่อยนะ ออนลงๆ เดินไปไหนมาไหนโซซัดโซเซ ทางวัดในลึกๆ นั้นไมได
ไปนะเดี๋ยวนี้ ไปอยางมากถึงแคกุฏิทา นสุดใจเทานั้นละแลวก็กลับมา แตกอนไปตระเวน
หมดกลางคืนเงียบๆ ไป กลางวันไมคอยไปละ ไปกลางคืนเอา ไปดูสภาพพระเดิน
จงกรมหรืออะไรตออะไรดู
เพราะฉะนั้นพระจึงระวังยากระวังเรานะ ไปมักจะไปกลางคืนซี ตอนพระขี้เกียจ
พระนอนหลับ ไปออกมาขนาบเลย บางองคไลหนีจากวัดเลย มานอน ถาเห็นนอนเพียง
สองทุมหลับแลว สองทุมสามทุมนอนแลวเงียบแลว เราจะไปดู จะเอาจริงในรายไหน
ตองไปดู เราก็ไมไดนอนแตกอนไปดู ระยะนั้นไปอีกๆ ตกลงเราสละทั้งคืนไมไดนอน
ไปดูไดความชัดเจนแลวมาไลเลย ไมพูดพลามทําเพลง ไมหาหลักฐานพยาน เราเปน
เอง เพราะฉะนั้นพระถึงกลัวเรื่องความเพียร แตกอนเปนอยางนั้นนะเรา ทุกวันนี้ไป
ไหนไมไดแหละ
แตกอนเรื่องความเพียรกลางคืนนี้ไปเที่ยวดูพระ เอาจริงเอาจังมากนะ เรื่อง
อรรถเรื่องธรรมเอาจริงๆ ไมไดทําเหลาะแหละๆ นะ พระจึงไมคอยรับมาก ๑๗-๑๘
องคเทานั้น ไมใหมากกวานั้นแตกอน ทีนี้ครูบาอาจารยก็คอยลวงลับไปๆ ทีนี้พระหาที่
อยูไมไดตองวิ่งเขามาหาเราแลวก็เพิ่ม เดี๋ยวนี้เลยไมมีกําหนดฟาดถึง ๕๐ หาสิบกวา
แลวเดี๋ยวนี้ แตกอนรับแค ๑๘ องคไมมากกวานั้น ทีนี้ครูบาอาจารยลวงไปแตละองคนี้
ขาดที่พึ่งมากทีเดียว ขาดที่ไหนก็วิ่งเขามาๆ เราก็รับไว รับไวรายไหนก็เรียกวาเปนภาระ

๓
ของเราจะดูแล แตกอนไปไหนมาไหนสะดวกสบาย ไมเหมือนทุกวัน ทุกวันนี้ไมไหวนะ
กลางค่ํากลางคืนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน ไปไหนเดินไปโซซัดโซเซ ลําบาก
ศาสนามันจะหมดแลว พระปานั่นละพูดไมไดยกยอปอปน เหยียบย่ําทําลายผูใด
เอาความจริงมาพูด สวนมากพระปาละจะเปนผูทรงศาสนาไดดีกวาทางบาน ทางบาน
มันจุนจานวุนวาย ดีไมดีพระกับโยม วัดกับสวมกับถานเปนอันเดียวกัน วัดก็เปนสวม
เปนถาน พระเณรก็เปนมูตรเปนคูถเสีย ไมไดตั้งใจปฏิบัติ เลยกลายเปนโลกไปหมด
วัดแตละวัดกลายเปนสวมเปนถาน พระเณรแตละองคกลายเปนมูตรเปนคูถไปในวัด
นั้นๆ มีมากตอมาก มันเลอะเทอะ
ทีนี้อยูในปาทานไมไดเปนอยางนั้น ทานตั้งใจภาวนาจริงๆ องคไหนมองดู
อากัปกิริยามีสติ คือมองดูดวยความมีความเพียรมีสติสตัง ไมใชแบบโกโรโสไปไมไดนะ
ทีนี้ทางบานมันไมเปนอยางนั้น ไมมี วันหนึ่งมีสติสักครั้งหรือไมมกี ็ไมทราบ แตทางใน
ปาเปนประจํา ทานรักษาทาน นั่นละทานภาวนา ไดธรรมมาสั่งสอนพวกเรา ครูบา
อาจารยทั้งหลาย ตั้งแตหลวงปูแหวนลงมา มีหลวงปูมั่นเราเปนหัวหนา หลวงปูแหวน
ลงมา หลวงปูขาว มีแตผูตั้งใจปฏิบัติอยางนั้นละไดธรรมมาสอนพวกเรา ไมไดไปแบบ
โกโรโกโสนะ ทุกวันนี้มันรอยหรอลงไป จึงไดสงเสริมพระปฏิบตั ิใหมากขึ้นๆ ไมเชนนั้น
ก็จะไมไดเรื่องไดราวอะไร
เรื่องการภาวนานี้หนักมากอยูนะ นี่หมายถึงผูตั้งใจตออรรถตอธรรมจริงๆ อด
อยากขาดแคลนอยูนั้นหมด อยูกับนักภาวนา อาหารการกินในที่มีบานเรือนที่ไหนไมไป
ไปหาที่อดอยากขาดแคลนไปดัดสันดานเจาของ อาหารก็นอยแตการภาวนาดีๆ เอาตรง
นั้นนะ ถาอาหารดีแลวธรรมะจะไมมใี นใจ ผูตั้งใจอรรถธรรมตองขาดแคลน ยอมอด
อยากขาดแคลนทุกอยาง พอยังชีวติ ใหเปนไปวันหนึ่งๆ เทานั้นพอ ไปอยูในปาในเขา
ตามถ้ําเงื้อมผา ไปอยูอยางนั้น ทั้งวันไมมีเผลอ ความเพียรตลอด เดินจากหมูบานนี้ไป
หมูบานนั้นก็เปนการเดินจงกรมไปตลอด สติไมใหเผลอ ไปที่ไหนใหเปนความเพียร
ตลอดไป ไมใชวาจากนี้ไปนูนเสียเวลานี่ไมมี ไปใกลไปไกลความเพียรคือเดินจงกรมไป
นั้นตลอดเลย
นี่ก็ทุกขมากการประกอบความเพียร สําหรับเราเองนี้ทรมานอยูถึง ๙ ป พรรษา
๗ ออก พรรษา ๑๖ ตัดสินกันลงได แตมันเอาจริงเอาจังนะ เหมือนติดคุกติดตะราง
หรือเหมือนนักโทษในเรือนจํา นักโทษเขาไดกินขาววันหนึ่งกี่หน แตนักภาวนานี้
หลายๆ วันกินทีหนึ่ง เปนอยางนั้น สี่วันหาวันฉันเสียทีหนึ่ง สามวันสี่วันฉันเสียทีหนึ่ง
คือความสมัครใจ อดอยากขาดแคลนแตจิตใจมันสงางาม ก็ทนเอาๆ เปนอยางนั้นละ
เราไปอยูที่ไหนที่ธรรมจะเจริญ เจริญเพราะความขาดแคลนตางหาก ถากินมากมันขี้

๔
เกียจ การภาวนาสติไมคอยดี ไมคอ ยสืบตอ ถาอดอยากขาดแคลนๆ แลวสติดีๆ ความ
เพียรเปนที่สตินะ ถาสติไมดีความเพียรไมเปนทา ถาสติดีเทาไรความเพียรดีไปตลอด
ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับไมใหเผลอไปไหน เอากันอยูอยางนั้น อาหารตัดลงๆ ถา
อาหารมากสติไมดี ทานประกอบความเพียรทําอยางนั้น
สําหรับเรานี้เปนเวลา ๙ ปเต็ม ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ ตัดสินกันลงได
นี่ละผลงาน ตัดสินกันลงได ตัง้ แตนั้นมาแลวไมปรากฏวามีกิเลสตัวใดมากวนใจเลย
นั่นเห็นไหม กิเลสเทานั้นเปนตัวยุแหยกอกวนมากที่สุด ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีอะไร
เหนือกิเลสที่เปนเจาครองโลกครองวัฏจักร อันนี้ทุกข ทําใหสัตวทั้งหลายหมุนเปน
กังหันไปเลย พอกิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นลงไป ตั้งแตมันเริ่มเบาลงจิตก็คอ ยสวางไสว ความ
เพียรก็กลาแข็งขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้กิเลสออนเทาไรความเพียรยิ่งแข็ง ตอไปกิเลสมวนเสื่อ
แลวสวางจา อยูไหนสบายหมด
วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เสร็จกิจในการประพฤติพรหมจรรยไดสําเร็จลงไป
แลว แตนี้ตอไปงานที่ควรทําไดทําเสร็จเรียบรอยแลว คืองานฆากิเลส งานอื่นที่จะยิ่งไป
กวานี้ไมมี งานฆากิเลสเปนงานที่หนักมากทีเดียว พอสิ้นนี้แลวก็หมดปญหา อยูไหนอยู
สบายหมด สบาย ธาตุขันธมีเจ็บไขไดปวยเปนธรรมดาแตจิตใจไมวุนวาย มันก็สบายอยู
ที่หัวใจ เมื่อเวลาใจพอตัวแลวอยูไหนอยูไดหมด การอยูการกินการหลับการนอนกุฏิกุ
ตางกระตอบกระแตบอยูไดหมด
นี่ก็พระหรือใครจะมายุงทํากุฏิใหเราขนาบกันหนหนึ่ง กุฏิใหญโตแลวนั่น พอ
เราไปซอมกุฏิใหเรามันเลยซอมไปแลวนะนั่น นี่ก็จะมาทําเอากันใหญแลวนะ ถาทําเรา
หนีเลยเราบอกอยางนั้น เราไมไดมาหรูหราฟูฟาวิเศษวิโสกับวัตถุการกอสรางหรูหราฟู
ฟา พระพุทธเจาลงมาโดยลําดับมีแตผูที่อยูกระตอบกระแตบลําบากลําบนทั้งนั้น เราจะ
ไปเหยียบหัวพระพุทธเจาอยูดวยความเหลือเฟอไมไดนะ ตองบังคับ ขอใหจิตพอดี
เถอะนะ ถาลงจิตพอดีอยูไหนสบายหมด การอยูการกินการหลับการนอนไมไดมอี ะไร
เปนอารมณ กิเลสเทานั้นสรางอารมณขึ้น พอกิเลสมวนเสื่อลงไปแลวไมมีอะไรเปน
อารมณ อยูไดอยางสะดวกสบาย อยูไหนอยูไดทั้งนั้น
มันสําคัญอยูที่กิเลส เอาใหมันหมดไปแลวภพชาตินี่ขาดกระเด็นไปจากใจมันก็รู
มันเปนคนละวรรคละตอน
นี่ฝงนี้เปนฝงวัฏวนหมุนสัตวใหจมดิ่งๆ ฝงนี้เปนฝง
นิพพาน นิพพานเที่ยง เห็นทั้งสองฝง ขาดจากกันชัดเจน นั่นละการประกอบความ
พากเพียร
ทานผูทรงอรรถทรงธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวยก็คือทานผูถึงฝง แหงพระ
นิพพานแลว ผูที่ยังจมอยูทางนี้ก็หมุนกันไป หมุนไดขนาดไหนเอาหมุนไปๆ ก็จะเขาฝง

๕
นั้น ถาไมหมุนก็จมลงไปอีก เอาละที่นี่นะ ๘ โมงแลว เราจะไปธุระของเรา ตอไปนี้จะให
พร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

