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 แผนท่ีต ารากส็อนไวอ้ยา่งนั้นแหละ แผนท่ีต าราไง พระไตรปิฎกกเ็ขียนไวอ้ยา่งนั้น 
พระพทุธเจา้หา้มไวเ้ป็นหลกัใหญ่ ทุกอยา่งส่วนใหญ่บอกไม่ใหท้ า ดูอยา่งคนงาน เห็นไหม 
บริษทัหน่ึงคนงานจะมีมากเลย ผูบ้ริหารมีก่ีคน? ผูบ้ริหารมีคนเดียว ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้มากกวา่
เขาถึงบริหารคนได ้ประสบการณ์ของผูบ้ริหารตอ้งมาก  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั พระพทุธเจา้บอกไวใ้นพระไตรปิฎก พดูไวเ้ป็นหลกัการใช่ไหม? 
พระพทุธเจา้อดอาหาร ๔๙ วนั แลว้กลบัมาฉนัอาหาร ทางสายกลางตอ้งกลบัมาฉนัแลว้ถึงมา
ปฏิบติัใหม่ เพราะตอนท่ีพระพทุธเจา้อดอาหารนั้นพระพทุธเจา้ยงัไม่เป็นพระอรหนัต ์ เห็นไหม 
อดอาหารแลว้กลบัมาปฏิบติัถึงเป็นพระอรหนัตใ์ช่ไหม? ตอนท่ียงัอดอาหารอยู ่ ๔๙ วนันั้นยงั
ไม่ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ กเ็ลยอดอาหารแบบคนท่ียงัไม่รู้ คนท่ียงัไม่รู้กอ็ดอาหารเฉยๆ อดอาหาร
แบบอดอาหาร นึกวา่การอดอาหารน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐไง 

การอดอาหารน้ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ แต่พออดเฉยๆ อดเฉยๆ มนักเ็ลยอดเอาวา่เป็นส่ิงพิเศษ 
เหมือนเราท างาน ท าไม่ถกูตอ้งมนักไ็ม่เขา้หลกั น้ีอดเฉยๆ อดไปแลว้จนขนร่วงหมดนะ มนัเน่า 
ขนเน่าหมด หลุดหมดเลย จนผอม จนแบบช็อก คือวา่สลบไปถึง ๓ หน อ๋อ มนัไม่ใช่ทาง 
กลบัมา กลบัมาพิจารณาใหม่ไง ถึงวา่ อ๋อ อานาปานสติ ตอนท่ีพอ่ออกไปแรกนาขวญันั้น ท านา
ขวญัแลว้กต็วัเองไปนัง่อยูโ่คนตน้หวา้ อานาปานสติ จนตน้ไมน้ั้นมหศัจรรยไ์ม่ไป นั้นจิตมนั
สงบไง 

ถา้อนัน้ีมนัท าได ้ เพราะอะไร? เพราะจิตมนัคิดไดใ้นหวัใจใช่ไหม? กก็ลบัมาฉนัอาหาร
ใหม่ แลว้กคื็นนั้น ภาวนาคืนนั้น บุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ แลว้กอ็าสวกัขยญาณส้ิน
ไป แลว้พอส้ินไปแลว้ ตอนน้ีส้ินไปใช่ไหม? เราน่ีก่อนท่ีจะท างานเราพกัผอ่นมา ร่างกายเรา
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เขม้แขง็ข้ึนมา เราท างานไดไ้หม? ทีน้ีการอดอาหารมามนัไดส้มาธิไง มนัเป็นสมาธิทางเดียว มนั
ไม่ใช่ปัญญา มนัใชอ้ดอาหารเฉยๆ อดอาหารเฉยๆ มนัเป็นพลงังาน เห็นไหม ตวัพลงังานตวัน้ี
พอมาวิปัสสนา พอมนัใชปั้ญญามนัจะหมุนไปเลย เพราะจิตมนัเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ 

น่ีถึงบอกวา่ถา้คนอดอาหารเฉยๆ ปรับอาบติัทุกกฎ ทุกกิริยาท่ีเคล่ือนไหวนะ ท่ีอวดเขาวา่
ฉนัอดอาหารน่ีเก่ง ปรับอาบติัทุกกฎดว้ย ไม่ใช่หา้มเฉยๆ ปรับอาบติัดว้ยเพราะเป็นการอวดอุตริ 
แลว้อยูใ่นบาลีไง อยูใ่นพระไตรปิฎกนัน่แหละ แต่มนัซอ้นอยูข่า้งในเป็นขอ้ปลีกยอ่ย แต่เรา
ตถาคตอนุญาตถา้อดเพื่อเป็นอุบาย ฟังนะ! อดเพื่อเป็นอุบาย เป็นวิธีการใช่ไหม? อดอาหารอยา่ง
หน่ึงเพื่อผอ่น เพื่อไม่ใหเ้รานัง่หลบั เพราะอะไร? ท าไมเรานัง่หลบักนั? ท าไมกินอ่ิมจนนัง่แลว้
สปัหงก ใหอ้าหารมนันอ้ยลง  

“ถา้เป็นอุบายวิธีการ เราตถาคตอนุญาต” 

ท าไมตรงน้ีไม่พดูล่ะ? พดูแต่วา่ตถาคตหา้ม ตถาคตหา้ม แลว้ตถาคตอนุญาตท าไมไม่พดู
ล่ะ? หา้มไม่หา้มธรรมดา หา้มแลว้ปรับอาบติัดว้ย ใครอดอาหารแลว้วา่น่ีเก่ง อดอาหารนะเป็น
คนดีกวา่คนทัว่ไป ไม่กินขา้ว คนเยีย่มๆ อวดอุตริ ปรับอาบติัทุกกฎ ทุกกิริยาเคล่ือนไหว ทุก
ค าพดูท่ีพดูออกไป แต่ถา้อดเป็นอุบาย อยูใ่นป่าอดเป็นอุบายวิธีการ ใหร่้างกายมนัเบาใช่ไหม? 
ใหร่้างกายมนัเบา ใหน้ัง่ไม่สปัหงก แลว้วิธีอดอาหารมนัทุกขอ์ยูแ่ลว้  

การอดอาหารน้ีทุกขน์ะ หิวขา้วใครไม่ทุกข ์ทอ้งน้ีร้องจ๊อกๆๆ เลย หิวมากความหิวน่ี ไอ้
ความหิวนัน่แหละเป็นอุบายวิธีการจะวิปัสสนา หิวอะไรมนัหิว?  

๑. ร่างกายเราไดป้ระโยชน์อยูแ่ลว้ 

๒. หิวขา้ว หิวขา้วน่ีไม่กินตายนะ คนเขากินขา้วกนั เป็นอะไรถึงไม่กินขา้ว  

อนัน้ีคืออะไร? อนัน้ีคือกิเลสไง คืออุปาทานท่ีมนับอกวา่น่ีจะตายนะ ทั้งๆ ท่ีอดแลว้ไม่มี
ใครตายเลยอดอาหาร เวน้ไวแ้ต่ประเทศท่ีเขายากจน เขาอดจนไม่มีจะกินนั้นมนัตายไปโดยอยา่ง
นั้น แต่พระน่ีมีสิทธินะ เชา้ข้ึนมาบิณฑบาต น่ีสะพานบาตรออกไปเขาใส่บาตรอยูแ่ลว้ ท าไม
สละสิทธิอนัน้ีข้ึนมา เพราะวา่ความอยากกิน  
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หลวงปู่ หลา้ เห็นไหม ใส่บาตรมานะ อะไรท่ีเป็นอาหารท่ีดี ท่ีถกูใจ กิเลสมนัอยากกิน 
บิณฑบาตมาจบัโยนท้ิง เพราะอะไร? ใครไม่อยากไดข้องท่ีถกูธาตุขนัธ์ ทั้งๆ ท่ีหลวงปู่ หลา้ใส่
บาตรอยู ่ น่ีท่านเล่าเอง อุบายวิธีการของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั น่ีคือปัญญาเอาตนพน้จาก
กิเลสไง ถา้อาหารท่ีใส่มนัถกูปากนะ อนัน้ี แหม ชอบ เพราะเคยกินอยู ่จบัโยนเขา้ป่า จบัโยนเขา้
ป่า เอาแต่ท่ีไม่ชอบ ฝึกดดันิสยัเจา้ของไง ฝึกดดัตนเองไง น่ีอุบายวิธีการ  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั เวลามนัทุกขข้ึ์นมา มีพระท่ีไม่เห็นดว้ยเขาบอกเลย บอกวา่พระอะไร
เป็นความเห็นผดิ เห็นอาหารเป็นโทษไดอ้ยา่งไร? ในเม่ืออาหารมนัใหคุ้ณประโยชนแ์ก่ร่างกาย 
อดอาหารคือประทว้งอาหารไง เขาบอกวา่พระพวกน้ีโง่ เห็นอาหารเป็นโทษ เราบอกไม่ใช่หรอก 
น่ีปัญญาคนละชั้น อาหารน้ีไม่เป็นโทษนะถา้สมดุลกบัร่างกาย แต่ถา้กินมากเป็นชูชกกต็ายได้
เหมือนกนั  

แต่อาหาร น่ีเวลาเราอดอาหารไป เห็นไหม ดูความทะยานอยากในอาหารนะ ในอุปาทาน 
ทุกคนอยากเห็นกิเลส ทุกคนอยากวิปัสสนา ทุกคนอยากฆ่ากิเลส ทุกคนอยากมีความสุข แต่ทุก
คนไม่รู้วา่อะไรคือกิเลสไง ไอค้วามหิวมนัเป็นพื้นฐานโดยธรรมชาติ แต่อุปาทานในความท่ีวา่จะ
เป็นจะตาย อนันั้นคือกิเลสไง ทั้งๆ ท่ีมนัไม่ตายหรอก หิวโซ แน่นอน มนัอดมนัหิว แต่พอยิง่หิว
ข้ึนมามนักย็ิง่อยากมาก อยากมาก ความคิดทะยานอยากมนักอ็อกแสดงตวัมาก แสดงตวัมากเราก็
ดูตรงนั้นไง  

น่ีวิธีการ อุบายวิธีการพระพทุธเจา้อนุญาตนะ แลว้ไม่ไดอ้นุญาตเปล่า ผูท่ี้ท  ามาน่ีอดนอน
ผอ่นอาหารไง คนเราน่ีนะ นอนกบักินน่ีใชชี้วิตคร่ึงหน่ึงไปเลย เอาเวลามาค านวณเลย ชีวิตคนๆ 
หน่ึงไอน้อนกบักินเอาเวลาไปคร่ึงหน่ึง ท างานนิดหน่อย น่ีทีน้ีนอนกบักินใช่ไหม? การปฏิบติัถึง
วา่ใหน้อนนอ้ย กินนอ้ย เห็นไหม จนไม่พดูดว้ยใหปิ้ดปากเลย ปิดวาจา น่ีคือการบงัคบัไง ถา้เรา
ไม่ไดต้ั้งใจเราจะไม่เห็นกิเลสเราหรอก คุยกนัไป น่ีสบายมากเลย นกัเลงขนาดไหนกแ็ลว้แต่ อยู่
ในเมืองน่ีสบายมาก เวลาเขา้ป่าไปนกัเลงก็เสียวนะ นกัเลงกก็ลวัผ ี 

ในท่ีสงดั ในท่ีท่ีหวาดเสียว นัน่คือในสถานท่ีควรแก่การงาน การงานในการเอาชนะ
กิเลสไง อยูแ่บบมีเพือ่นมีฝงูมนัอาศยัพึ่งกนั อยูค่นเดียวมนัเสียวมาก แลว้ไปอยูใ่นป่าชา้ อยูใ่นป่า
ลึก ไปอยูไ่ปเจอสตัวป่์ามนัจะไม่กลวัหรือ? อนันั้นกเ็หมือนกบัอดอาหารน่ีแหละ แต่ไม่มอง
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เหมือนอดอาหารไง อดอาหารน่ีมนัสิทธิการไดกิ้นน่ี ธรรมชาติ กินแลว้ไม่เป็นโทษ กว็า่มนัเป็น
ปัจจยั ๔ ปัจจยั ๔ แต่ท าไมนัง่แลว้สปัหงกโงกง่วง ท าไมนัง่แลว้สมาธิมนัไม่ลง 

พระพทุธเจา้สอน “ใหกิ้นแบบหยอดลอ้เกวียน” ไง ลอ้เกวียน ใหแ้ค่เพลาลอ้น้ีหมุนไปได ้
วนัละ ๓ ม้ือ ๕ ม้ือ น่ีเราฉนัม้ือเดียว ม้ือเดียวกย็งัมาก ม้ือเดียวมนักย็งัสปัหงกอยู ่ ยงัตอ้งผอ่น
อาหารลงมา การผอ่นอนัน้ีเป็นอุบายวิธีการเอาชนะกิเลส อุบายวิธีการคนท่ีมีปัญญา คนท่ีจะ
ช าระกิเลส มนัเขม้กวา่พวกทาน ศีล ภาวนา อยา่งพวกโยมนัน่ถกูตอ้ง ถึงวา่อดอาหารแลว้มนัจะ
เขม้ไป มนัจะแรงไป น่ีถึงวา่สปัปายะไง  

การไดพ้ึ่งครูบาอาจารย ์ สถานท่ีสมควรแก่การปฏิบติั หมู่คณะสมควรแก่การปฏิบติั 
อาหารสมควรแก่การปฏิบติั ครูบาอาจารยส์มควรแก่การปฏิบติั ถา้ครูบาอาจารยไ์ม่มีหลกั พอ
เจออยา่งน้ีกอ็่อนนะ อยา่เลยๆ ทั้งๆ ท่ีเขาจะไปไดน้ะ ถา้คนๆ นั้นตั้งใจ คนๆ นั้นตอ้งรู้ธาตุขนัธ์
ของตวัเอง ถา้มนัฝืนไปได ้ ไปได ้ อดไปเลย น่ีครูบาอาจารยต์อ้งเป็นหลกัดว้ย แลว้วา่สมควร
ขนาดไหน? ดูวา่ก่ีวนั  

อยูก่บัอาจารยม์หาบวันะ เพราะอาจารยม์หาบวัไดเ้ร่ืองอดอาหารมาก ๓ วนัน้ีเป็นเร่ือง
ปกติ ๓ วนัแรกน่ีเดก็ๆ ๔-๕ วนัไปท่านจะใหข้องเลก็ๆ นอ้ยๆ อยา่งเช่นวา่ท่านจะใหพ้วกนมมา
ตอนเชา้ ถา้เหลือนะท่านถึงจะแจกพระบา้งเป็นบางองค ์ ท่านจะใหเ้ป็นคนๆ ไป แต่บางทีบาง
องคไ์ม่เอาเลย มนัอยูท่ี่ธาตุขนัธ์ของคนนั้น เห็นไหม น่ีพอเร่ิมไปๆ ตวัมนัจะเร่ิมเบา มนัเร่ิมเบา
นะ แลว้ทีน้ีความคิดมนัจะกลบัเขา้มา  

มนัหิว ทอ้งน่ีร้องไปหมดเลย มนัหิวมาก แต่มนัไม่ตาย เพราะอะไร? เพราะกิเลสมนักลวั
ความตายไง เอาอนัน้ีไม่ใหกิ้เลสมนัแสดงตวัไง น่ีใหกิ้เลสแสดงตวัวา่มนัอยากมาก มนักลวัตาย
มาก แลว้กด็ูเขา้ไป วิปัสสนาเขา้ไป มนัเป็นวิธีการ แหม ไม่เคยปฏิบติั ไม่เคยท ามนัจะรู้ได้
อยา่งไรวา่พระพทุธเจา้ไม่อนุญาต กช็อบน่ะสิ เดก็ๆ บอกให้ไม่ตอ้งไปโรงเรียน โตข้ึนมาให้
เท่ียวอยา่งเดียวใครไม่ชอบ?  

น่ีกเ็หมือนกนั พอจะปฏิบติันะ โอ๋ย พระพทุธเจา้ไม่อนุญาต อดอาหารกเ็ป็นความทุกข ์
โอโ้ฮ กินมากๆ นอนดีๆ น่ีชอบ ใหกิ้เลสมนัพอกใส่หวัไง อะไรท่ีมนัจะขดักบักิเลส น่ีคือการ
ช าระกิเลส คือการฝืนใจตวัเอง ฝืนตน ฝืนออกไปๆ มนัอยากไดท้ั้งนั้นแหละ แต่ถา้อดท่ีวา่ไม่ให้
อดนั้นเพราะวา่อดเฉยๆ ค าวา่อดเฉยๆ นึกวา่เป็นวิธีการไง อดแบบพวกท่ีคนทุกขค์นยากเขาไม่มี



เทศนเ์ชา้เร่ือง อดอาหารเป็นทาง วนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๒ ๕ 
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จะกิน มนัไม่มีจะกินมนัเลยอด อดแลว้อยากกินนะ แหม ถา้ไดม้าจะกินเด๋ียวน้ีเลยนะ อดไวร้อวา่
จะกินเม่ือไหร่ไง แต่น้ีอดอาหารไม่ใช่อดอยา่งนั้น อดเพื่อดคูวามอยาก อดเพื่อดูกิเลสมนั  

(เทปส้ินสุดเพียงเท่าน้ี) 

 


