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 มนัไม่ไดช้ าระกิเลส  

๑. ไม่ไดช้ าระกิเลส  

๒. มนัเป็นการอดแบบตีโพยตีพายไง  

น่ีถึงบอกวา่ พระพทุธเจา้ถึงสอน เห็นไหม สอนบอกวา่ เวลาเทศน์เทศน์เร่ืองทานก่อน 
เร่ืองทาน เร่ืองศีล เร่ืองภาวนา เร่ืองทาน เร่ืองสวรรค ์น่ีสวรรคก์เ็ป็นท่ีพกัเฉยๆ สวรรคไ์ง ท าบุญ
แลว้ไดบุ้ญ น่ีไดบุ้ญ ท าบุญแลว้ไดบุ้ญหมด บุญน้ีกส็ะสมไวอ้ยูท่ี่หวัใจ เวลาตายไปกเ็สวยผลบุญ
นั้น น่ีสวรรค ์พดูถึงไปสวรรค ์สวรรคมี์ค่าอะไร? ท่านบอกใหเ้ห็นสวรรค ์ ใหใ้จคนหยาบเขา้มา
ก่อน ใหใ้จท่ีหยาบกระดา้งควรแก่การงานไง ใหซ้ึ้งใจในบุญกศุล  

ดิน เขาจะป้ันโอ่งเขาตอ้งขย  าก่อน ใจของผูป้ฏิบติัมนัตอ้งเช่ือเร่ืองบาป บุญ คุณ โทษ
ก่อนไง เร่ืองท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ก่อน ท าดีแบบอะไร? แบบโยมท าดี น่ีท าดี ท าความดีสะสมลง
ท่ีใจ พอดบัขนัธ์น่ีถา้สะสมไวพ้อสมควรมนักไ็ปสวรรค ์ ไปอยูส่วรรคก์ไ็ปเสวยในสวรรค ์ หมด
สวรรคก์เ็กิดใหม่ วนอยูน่ัน่ เห็นไหม มนัไปดี มนัไปชัว่คราวน่ี แต่ศาสนาเราสอนถึงอริยสจั 
เร่ืองทุกข ์ เร่ืองการดบัทุกข ์ เร่ืองก าจดัทุกข ์ เร่ืองท าหวัใจ เช้ือท่ีใหไ้ปเกิดบนสวรรค ์ เกิดบน
พรหมน่ีหมดไปไง  

เช้ือ เช้ือคือบุญกศุลท่ีต่อไป เห็นไหม ขา้มทั้งบุญและบาป บุญกย็งัตอ้งขา้มเลย บุญท่ี
ชอบๆ กนัยงัตอ้งสละเลย น่ีท าความดี ท าความดีขนาดนั้น ท าความดีเพื่อสะสมมาท่ีใจ สะสม
มาๆ น่ีดี ไอก้ารฆ่าดีน่ีแหละ มนัถึงวา่ควรแก่การงาน มนัถึงจะเห็นงานท่ีละเอียดเขา้ไป ถึงวา่
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ผูบ้ริหารไง ผูบ้ริหารคนเดียว บริหารอยา่วา่แต่บริษทั เครือของบริษทัเป็นร้อยๆ บริษทั ผูบ้ริหาร
สัง่การไดห้มดเลย แต่ตอ้งคุมคนทั้งหมดใช่ไหม?  

น่ีปัญญาของผูท่ี้พน้กิเลส มนัถึงวา่มีก่ีคนล่ะท่ีปฏิบติัแลว้พน้จากกิเลส มีก่ีคน? พระน่ีเป็น
แสนนะ เป็นแสน แลว้คิดดูสิตั้งแต่...อาจารยม์หาบวับอก พระท่ีไปอยูก่บัหลวงปู่ มัน่เป็นหม่ืนๆ 
เพราะหลวงปู่ มัน่ทั้งชีวิต แลว้เหลือท่ีวา่นบัเป็นหลกัชยัก่ีองค ์ น่ีกเ็หมือนกนั ผูป้ฏิบติัมีเท่าไหร่? 
แลว้เหลือเป็นหลกัชยัก่ีองค?์ ฉะนั้น มนัถึงเขา้จุดเขา้ถึงไดย้าก ฉะนั้น จะเขา้ถึงมนัตอ้งทุ่ม อด
นอนนะ บางทีอดนอน ๓ เดือน ๔ เดือน อดนอนเป็นปี อดนอน..ทุกขม์าก หิวนอนกบัหิวขา้ว 
อนัไหนหิวกวา่กนั?  

ภาษาอีสานน่ีถกูตอ้ง หิวนอน ทางน้ีเขาบอกง่วงนอน หิวนอน ง่วงนอนน่ีหิวมาก อยาก
นอนมาก อดนอนกเ็หมือนอดอาหารน่ีแหละ เนสชัชิกไง เนสชัชิกเวลาไม่นอนเลย ขนาดขอ้
เนสชัชิกขอ้น้ีพระพทุธเจา้ไม่ใหถื้อตลอด อยา่งพวกอพัโภกาสิกงัคะ อยูใ่นท่ีโล่งแจง้ ใหอ้ยูไ่ด ้๘ 
เดือน หนา้ฝนไม่ใหอ้ยู ่เพราะแบบวา่มนัสุดวิสยัเกินไป มนัทรมานเกินไป น้ีอดนอนกเ็หมือนกนั
ใหเ้ป็นชัว่คร้ังชัว่คราว อดนอนน่ี  

ถามสิวา่อดนอนกบัอดขา้ว อนัไหนมีความทรมานกวา่กนั? อดขา้วน่ียงัเป็นคร้ังเป็นคราว
นะ เพราะอดขา้วแต่เขาไม่อดน ้า ไม่ใช่วา่อดทั้งหมดเลยนะ น ้าน่ีอดไม่ได ้ถา้อดอาหารบางคนไม่
มีน ้าร้อน บางทีกน็ ้ าเยน็ธรรมดา น ้าน่ีจะประทงัไปตลอด จะมีน ้าหล่อเล้ียงไปตลอด มีน ้าหล่อ
เล้ียงไป แลว้เด๋ียวน้ีมนัสบาย อาจารยม์หาบวับอก ท่านพดูเองนะ เวลาท่านพดูกบัลกูศิษย ์ “สมยั
ท่านนะอยา่วา่แต่น ้าตาลเลย รูปภาพน ้าตาลท่ีถ่ายมายงัไม่มีเลย”  

เด๋ียวน้ีอดอาหารน่ีน ้าตาล กาแฟ เตม็ไปหมด มนัใหล้  าไสไ้ม่ถึงกบัไม่มีอะไรยอ่ยเลย 
สมยันั้นรูปภาพถ่ายของน ้าตาลยงัไม่มี อยา่วา่แต่น ้าตาล เด๋ียวน้ีมีน ้ าตาล มีโกโก ้ มีกาแฟ มีอะไร
มาประทงั น ้าตาลน่ีไดป้ระโยชน์มาก น ้าตาลนะ แมแ้ต่ทอฟฟ่ีเมด็เดียว อมเมด็เดียวนะ น ้าซกั
แกว้ ๒ แกว้น่ี โอโ้ฮ ฟ้ืนพลงังานข้ึนมากเลย เพราะเคยท ามา เคยท ามาอยา่งนั้น ทอฟฟ่ีเมด็เดียวน่ี
ไปไดอี้กวนัสบายๆ เลย พอมนัลงไป ขนาดเพลียมาก เวลาเพลียนะ อ่อนเพลียไปหมดเลย พอได้
น ้ าตาลเขา้ไปสกัเมด็หน่ึง แลว้น ้าตาลเขา้ไปมนัจะฟ้ืนข้ึนมา เดินจงกรมไดอี้กหลายชัว่โมงเลย 
ไม่อยา่งนั้นเดินจงกรมแทบไม่ไหวนะ  
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ขณะท่ีร่างกายมนัผอ่นหมด มนัปล่อยหมด มนัไม่มีพลงังานแลว้ ไอน่ี้เขา้ไปเสริมมนัถึง
ใหแ้รงมาก แลว้พออยา่งนั้นใหแ้รงข้ึนมานะ มนัเป็นพลงังานสะอาดไง หมายถึงวา่ มนัไม่ทบั
ธาตุขนัธ์อยูแ่ลว้ อดอาหารไปหลายๆ วนัมนัจะวา่งนะ วา่งหมายถึงวา่ร่างกายน้ีจะเบา เหมือนคน
ฟ้ืนไข ้คนทุกคนเคยเป็นไข ้แลว้ตอนเป็นไขห้ายใหม่ๆ คือเหมือนกบัอดอาหาร อดอาหารจะเป็น
สภาพแบบนั้น บางทีมากกวา่นั้นอีก แลว้กฟ้ื็นมา พอฟ้ืนมามนักไ็ม่มีแรงเดินอยูแ่ลว้ พอน ้าตาล
เขา้ไปช่วยใหมี้พลงังาน น่ีมนัจะเดินจงกรม โอโ้ฮ มนัจะโล่งมากนะ เดินจงกรม จนอาจารยพ์ดู 
เห็นไหม แต่ทุกคนไม่เคยเป็นอยา่งนั้นหรอก มนัอยูท่ี่นิสยั  

เวลาออกมาฉนัขา้วมนัเถียงกนัเลยแหละ ไม่อยากกิน อีกอนัหน่ึงไม่กินกจ็ะตาย อีก
อนัหน่ึงกจิ็ตมนัก าลงัเตม็ท่ี มนัไม่อยากกิน ขนาดไม่อยากกินขา้ว เพราะใจมนัเสวยธรรมไง มนัมี
ท่ีพึ่ง โอโ้ฮ มนัสบายของมนั แต่ทรมาน ทรมาน ฟังสิเวลาท่านพดู ถา้ยอ้นกลบัไปอยูท่ี่ความคิด
ตอนท่านเร่งความเพยีรนะ คิดแลว้เสียวจนไม่อยากท า ไม่กลา้ท า แต่ตอนนั้นยงักลา้ท าเพราะ
อะไร? เพราะวา่เราเป็นหนุ่ม  

ทุกคนน่ีเป็นหนุ่ม ทุกคนมีทุกข ์ ทุกคนอยากฆ่ากิเลส ไอค้วามอยากฆ่ากิเลสน่ีคือวา่ความ
อยากท่ีเป็นมรรคไง ความอยากช าระกิเลส แต่คนท่ีส้ินกิเลสไปแลว้มนัไม่มีความอยาก มนักคิ็ด
อยา่งนั้นแหละ หน่ึงกิเลสส้ินไปแลว้ สองร่างกายเป็นผูเ้ฒ่าแลว้ อายตุั้งเกือบ ๘๐ กวา่แลว้อยา่งน้ี 
พอคิดถึงตอนท่ีหนุ่มๆ ท าแลว้มนัเสียว ท ามาไดอ้ยา่งไร? แบบมุมานะมาไดอ้ยา่งไร? แต่ตอนท่ีมี
กิเลสอยู ่ คนเราเป็นไขม้นักอ็ยากหา อยากรักษาไข ้ เป็นไข ้ เจบ็ไขไ้ดป่้วยมนัอยากหาย ความ
อยากหายน่ีมนัสู้ เห็นไหม คนมีกิเลสถึงวา่ความอยากของมรรคอนัน้ีมนัถึงท าใหมี้การต่อสู้ มี
การมุมานะมา แลว้ไขไ้ม่มี คนไม่เป็นไขจ้ะไปฉีดยาท าไม?  

โอ ้ ไม่เป็นไรเลย มาฉีดยาๆ มนักเ็ลยถึงวา่ไม่มีความอยากตวัน้ี กเ็ลยคิดแลว้มนัแหยง น่ี
ขนาดตอ้งเป็นอาชาไนยนะ การอดอาหารเป็นวิธีการอนัหน่ึง ใครจะพดูอยา่งไรใหพ้ดูไป ถึงวา่
น่ีสปัปายะ ถา้ไปอยูก่บัคนท่ีไม่เคย ไปอยูก่บัคนไม่เคยท า มนัจะเห็นวา่เป็นการทรมานกายอยา่ง
หน่ึง แลว้ถา้มนัไม่ไดป้ฏิบติัเลย เสวยสุขอยู ่มนัไม่ไดท้รมานอะไรเลยมนัไดอ้ะไร? น่ีถามตวัเอง
กลบัสิวา่มนัไดอ้ะไร? มนัถึงวา่เพราะมนัตอ้งการจะเอาชนะตน  

เอาชนะตน เห็นไหม ตนกอ็ยากออกมาเสวยขา้งนอกน่ีแหละ ออกมาอยากกิน เอาชนะ
ตนก่อน เอาชนะตนขณะวา่บงัคบัไม่ใหกิ้นก่อนแลว้ แลว้เอาชนะตนแลว้ยงัเอาชนะกิเลสในตน
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นั้นอีก เพราะตนน้ีเป็นมานะ ตอ้งช าระไอม้านะตวันั้นอีกทีหน่ึง ช าระเขา้ไปๆ นัน่แหละกิเลส
มนัอยูท่ี่นัน่ กิเลสไม่ไดอ้ยูท่ี่อาหาร แหม ไม่กินอาหารเป็นโทษ กอ็ยา่งท่ีวา่นัน่แหละ โอ ้ โรงสี
มนัขนาดไหนน่ะ กินไม่หมดหรอก มนัเป็นของมนัอยูอ่ยา่งนั้น สรรพส่ิงน้ีเป็น ถึงวา่รูป รส กล่ิน 
เสียงไม่ใช่กิเลส  

“รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร” 

ตณัหาความทะยานอยากในรูป ในรส ในกล่ิน ในเสียง ในสมัผสั ในอาหารนั้นต่างหาก
เป็นกิเลส ฉะนั้น ถึงวา่ใครเห็นอาหารเป็นโทษไม่มีหรอก แต่เห็นกิเลสของเราท่ีไปติดในอาหาร
นั้น น่ีในเม่ือพระผูป้ฏิบติัมนัไม่ไดติ้ดในรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก มนัไม่มีอะไรท่ีกระทบ มนั
กระทบอาหารน้ี กต็อ้งเอาตรงน้ีเป็นชยัภมิูต่อสู้สิ อยา่งของเราน่ีกด็ูอยา่งอ่ืนเป็นท่ีต่อสู้ แต่พระ 
เห็นไหม ผูป้ฏิบติัมนัมีเท่าน้ีแหละท่ีจะกระทบกนัอยู ่กเ็ลยเอาอนัน้ีมาเป็นเคร่ืองต่อสู้ พอต่อสู้กนั 
มนัจะเป็นกิเลสไปไหนล่ะ? 

 


