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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
ทําความเพียรเพ่ือฆากิเลส 

 เมื่อวานเราไปไหนมา (โรงพยาบาลคอนสวรรคครับ) โรงพยาบาลคอนสวรรค
ติดชัยภูมินะ อําเภอคอนสวรรคอยูเขตชัยภูมิ ไกลนะ ดูเหมือนจะขนาดสกลนคร ดู
นาฬิกา ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาทีไปถึงโรงพยาบาลคอนสวรรค ไปสกลนครก็พอๆ กัน ไกล
ขนาดนั้น อยางไรก็ตามทางมันดีดวยกัน ทางดสีบายหมด ไปพุงเลย ทางดีเสมอกนั
หมด เมื่อวานนี้เอาไปใหโรงพยาบาลคอนสวรรค เดือนกวานะเอาไปให โรงพยาบาล
นั้นโรงพยาบาลนี้มีบัญชีลงชื่อไว ไปวันที่เทาใด เดือนอะไรๆ โรงไหนไปวันที่เทาไรๆ 
แลวดู พอสมควรแกกาลเวลาที่จะไปโรงนั้นแลวก็ตองไป ใหเสมอกัน เมื่อวานก็ไปคอน
สวรรคเอาของไปโรงนั้นแลวกลับเลย 
 ทองคําที่เราหาไดแลว (๑๑,๙๒๙ กิโลกรัม) แลวก็ดอลลาร (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ 
ดอลลาร) นี่ละที่ไดแลว เราหาแตสมบัติเขาสวนรวมๆ เราไมไปแตะนะสวนใหญ มีแต
หาเขาๆ ตลอดเลย พวกเงินพวกทองพวกอะไรเหลานี้เราตีเขาสวนรวมหมดเลย ทีนี้
เวลาเราตายเราก็บอกเปนพินยักรรมไวดวย คือเวลาเราตายนี้ใครอยามาทําอะไรหรูหรา
นะ ศพหลวงตาบัวเนาเฟะอยูในหีบ แตจะมาทําอะไรประดบัประดาในงานศพหลวงตา
บัว จะมาสรางอะไรหรูหราฟูฟาขึ้นนั้นเราหามหมด ไมใหทํา  

ธรรมดาๆ เหมือนเราที่เปนนิสัยปา ชอบอยูในปา ไมชอบวุนวาย เวลาเราตายก็
ใหเปนอยางน้ันสงบเงียบเลย แลวปจจัยที่จะเอาไปสรางน้ันสรางน้ีในงานศพเรานั้นให
งดหมด รวมปจจัยเหลานี้เขามา จนกระทั่งวาระสุดทายแลวก็ใหรวบรวมปจจัยทั้งหมด
ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง นี่เรียกวาเปนพินัยกรรมแลวอันนี้นะ ซื้อทองคาํทั้งหมดเขาสู
คลังหลวง เราเอาไฟจอปบเทานั้นพอ เพราะเราไมมีอะไรหวง เราหวงก็หวงสวนรวม 
ทําตามนี้ก็คือตามจุดความตองการของเรา จตุปจจัยไดมาเทาไรใหเขาสูสวนรวมของ
ทานผูมีชีวิตอยูจะไดสืบตอกันไป สําหรับเราตายแลวเอาไฟจอแลวไปเลย 

นี่ส่ังไวแลว ไมใหทําอะไรหรูหราเวลาเราตาย สรางน้ันสรางน้ีหรูหรา คนตายเนา
เฟะอยูในหีบ จะทําอะไรหรูหราฟูฟาไมใหทําเราส่ังไวแลว นอกจากมันจะดื้อ แตเราเอง
เปนอยางน้ันไมตองการ ตองการแตประโยชนสวนรวม อะไรที่จะเปนประโยชนสวนรวม
รวมเขามาๆ เอาอันนี้ยกเขา เชนซื้อทองคําเขาคลังหลวงหมดเลยเทานั้นเราพอใจ เรา
ตองการอยางน้ัน  

นี่อายุจะได ๙๖ แลว วันที่ ๑๒ สิงหาอายุเรา ๙๖ เต็ม นี่จวนแลว เราจึง
เตรียมพรอมอะไรๆ แตตัวเราเองจะใหวิตกวิจารณเร่ืองความเปนความตายเรา เรา
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บอกตรงๆ เลยวาเราไมมี เหมือนวาจัดใหผูอื่นผูใด เราจัดอยางน้ีจัดเพื่อสวนรวม อะไร
จําเปนแกสวนรวมเราจะขนเขาๆ สําหรับเราอะไรก็พอหมดแลว พูดจริงๆ พอ ไมมี
อะไรบกพรองในหัวใจเรา เราพอหมดแลว เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไมพอสําหรับกุลบุตร 
ลูกหลานใหไดสืบทอด จตุปจจัยไทยทานไดมาใหรวมเขาสูคลังหลวงอันเปนหัวใจของ
ชาติไทยเราเทานั้นเราพอใจ เราไมตองการหรูหราฟูฟา  

จึงบอกไววาเวลาเราตายนี่หีบศพเราเนาเฟะ อยาไปสรางน้ันสรางน้ีขึ้นมาหรูหรา
ฟูฟามาในงานศพเรา เราไมใหทํา ใหทําอยางเรียบๆ ตามนิสัยของเราที่วาสนานอย 
ตายเรียบๆ ตายเงียบๆ เผาเรียบๆ เลย จตุปจจัยไดเทาไรเขาคลังหลวงใหหมด อันนั้น
อันไมเรียบอยูตรงนั้นละ ชุมเย็นทั่วประเทศไทย เงินจะมีจํานวนมากนอยเพียงไรเอาเขา
คลังหลวงหมดเลย เราตองการอยางนั้น 

เพราะชาตินี้เปนชาติสุดทายก็วาได พี่นองทัง้หลายใหทราบไวเสีย กิริยาทาทาง
ทุกส่ิงทกุอยางโลกเขามีสมมุติ เราก็มีสมมุติ ควรแกการตําหนิติชมไดดวยกัน เสมอกัน
หมดเลย แตภายในจิตใจเปนอีกอยางหนึ่ง ภายในใจเราพนหมด ไมมอีะไรที่จะไปติ
เตียนหรือชมเชยถึงละ เลยไปหมดแลว นี้เปนความจริงที่เราปฏิบัติมา สวนภายนอก
กิริยาอาการอะไรนี้มันอยูในวงสมมุติดวยกัน ตไิดชมไดดวยกัน สวนอันนั้นเปนอันหนึ่ง
ตางหาก เราพูดใหมันชัดเจนเสีย 

ชาตินี้เปนชาติที่หายสงสัย ชาติที่ลางปาชา ไมกลับมาเกิดอีก กาวหนาไปอีกก็ไม
ไป ถอยหลังอีกกไ็มถอย อยูในคําวาพอแลวดวยความเลิศเลอภายในจิตใจ ใจกับธรรม
เปนอันเดียวกันแลวเลิศเลอและพอแลวอยูในนั้น เราอยูตรงนั้นละเดี๋ยวนี้พูดใหชัดเจน 
เพราะมันประจักษอยูในหัวใจ ไมตองไปถามใคร มันเปนขึ้นกับใครก็รูทั้งนั้นละ นี่ก็
เปนอยูอยางน้ีภายในจิตใจ สวนรางกายมันก็ออนเปยกของมนั เดินโซซัดโซเซคอยแต
จะหกจะลม เดินจงกรมอยูบนกุฏิไปชนเอาลูกกรง ทางจงกรมตรงแนวมันไมยอมไป 
เดินไปๆ ไปชนเอาลูกกรง เจาของนึกวาเดินไปนูนนะ ไปชนตูมตาม เอา ลูกกรงถอย
หลังมา ทุกวันนี้เปน เดินไปพอจติแนวรางกายมันก็สายของมัน มันจะกาวไปไหนมันก็
กาวไป แลวโครมครามใสลูกกรง 
 เราจะทําใหเปนตัวอยางทุกอยาง แกบรรดาพี่นองลูกหลานเราทั้งหลาย 
หลักธรรมหลักวินัยเราครองไวเต็มเปยม เราไมมีเจตนาที่จะลวงเกินสิกขาบทวินัยอะไร 
มีแตความบริสุทธิ์ใจที่กลมกลืนไปกบัหลักธรรมหลักวินัยคือหลักศาสนาเทานั้นเอง ถึง
กาลเวลาแลวก็ไป ไปอยางงายดวยนะ ไปดวยทุลักทุเลยุงนั้นยุงน้ีไมไป เราจะไปแบบ
เรา พอสมควรแลวเหรอ ถาสมควรอยูในปาที่ไหนๆ หัวซุกเขาในปาไปเลย ถาอยูในกุฏิ
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ก็หัวซุกในกฏุิไปเลย ไมใหยุงยากในการตายของเรา มันไมมีเร่ืองจะยุง มแีตกิเลสอยาง
เดียวยุง เร่ืองธรรมแลวไมยุง 
 วันนี้คงจะไปกราบพอแมครูจารยที่สกลนคร ไมไดไปสองวันหรือสามวัน เราไป
กราบทาน นั่นละที่อบอุนมากที่สุด วาไปสุทธาวาสก็หมายถึงพอแมครูจารยมั่น ดูดดวย
นะ พอวาไปสุทธาวาสจิตใจมันดูดเลย ไมมีคําวาจืดจางไปสุทธาวาส คือองคพอแมครู
จารยมั่นผูทรงพระคุณลนเกลาลนกระหมอมของเรา ครอบหัวเราอยู พอวาไปหาทาน
เทานั้นทุกอยางมันพรอมหมด มนัชุมมันเย็นอบอุน เหมือนลูกไปเยี่ยมพอ เราไป
สุทธาวาสเหมือนกันกับลกูไปเยี่ยมพอ ไปวันหนึ่งกี่หนก็ไมเปนไร ลูกกบัพอไปหากนั 
อันนี้ก็แบบเดียวกัน ชุมเย็นมากที่สุด 

ผูที่เปากระหมอมเราใหถึงที่สุดแหงการบําเพ็ญของเรานี้ มีพอแมครูจารยมั่น
เทานั้นเลย ไมมีใครยิ่งกวาทาน การสอนสอนเอาใหถึงที่สุดเลย เราก็ฟดเต็มเหนี่ยวของ
เรา จะถึงที่สุดหรือไมถงึที่สุดเปนวิสัยของเราเอง วิสัยของทานสอนจนถึงที่สุด เราจึงไม
ลืมบุญลืมคุณของทาน วันนี้ไปกราบเยี่ยมทาน กราบเยี่ยมแลวกลับมา เมื่อวานไปคอน
สวรรค เอาของไปโรงพยาบาลคอนสวรรคเต็มรถเลย เทปวะแลวกลับเลยเมื่อวาน 
ประมาณเดือนกวานิดหนอยๆ โรงพยาบาลตางๆ เรามีกําหนดของเราไว โรงน้ันไปวันที่
เทานั้น เดือนนั้น โรงนั้นวันที่เทานั้นเดือนนั้นๆ โรงไหนที่สมควรจะไปไปตาม ไมใชไป
สุมสี่สุมหานะ มีโปรแกรมไวเรียบรอย 

ครูบาอาจารยทั้งหลายที่เดนอยูในหัวใจเราก็คือพอแมครูจารยมั่น เดน นั่งอยูใน
หัวอกเราเลย ทางฝายปริยัติก็สมเด็จมหาวีรวงศ พิมพ ธมฺมธโร ๖ ประโยค วัดพระศรี
มหาธาตุ อนันี้เหมอืนกันทางปริยัติก็วัดพระศรีมหาธาตุ ทางปฏิบัติกพ็อแมครูจารยมั่น 
นั่งอยูในหัวใจเรา ไมลืมนะ อันนี้จริงจังทุกอยาง ถาลงไดเขาถงึใจแลวไมถอย ไมมีเส่ือม
คลายไปไหนเลย ทานเจาคุณวัดพระศรีก็เหมือนกัน เพราะอยูกุฏิเดียวกัน แตคนละ
หอง กุฏิหลังน้ันมีสององคคือเรากับทาน ทานใหมาอยูเองนะ เราก็อยูตามประสาของ
เราแตกอน ทานสั่งใหมาเลย ส่ังอยางเฉียบขาดมาเลย ไมใหมีขอแมขอหลีกเล่ียงอะไร 
บอกวามหาบัวใหมาอยูที่นี่ดวย ดูแลอะไรสะดวกดี คําวาดูแลอะไรสะดวกดี.ก็คอืพวก
บริษัทบริวารพระเณร ทั้งพวกเด็กไปโรงร่ําโรงเรียนอยูในหัวอกเราหมด เพราะฉะนั้นจึง
วาใหมาอยูที่นี่ มันทั่วถึงดี  

อยูกับทานจนกระทั่งไดออกจากทานไป ทีนี้ทานก็จะเอาเรากลับไปวัดพระศรี
มหาธาตุ พรรษา ๑๖ เผาศพพอแมครูจารยมั่น จะมาจับดึงเอาเลย ไมใหมีอะไรขอ
คัดคาน ไอเราความเคารพเต็มหัวใจ แตความมุงมั่นตอแดนพนทุกขมันก็หมุนของมนั
ติ้วๆ ระยะนั้นเปนระยะที่เราอยูกับใครไมไดนะ จิตใจมันหมุนเพื่อความพนทุกข ศพ
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ของพอแมครูจารยมั่นอยูวัดสุทธาวาส เราก็อยูในภูเขานูน จะมาก็มาแตเชาเลยเดินมา 
แตกอนไมมรีถ เดินตรงๆ มาเรื่อยตลอด พอมากราบทานเสร็จแลวปบออกเลย 

นี่ละปฏิบัติตอทานเรียกวาปฏิบัติบูชา การมาเพนพานๆ อยูกบัทานดูนั้นดูนี้อัน
นี้เปนเรื่องหยาบๆ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมนั้นชื่อวาบูชาตถาคต เราก็ปฏิบัติ
แบบนี้บูชาทาน งานศพหลวงปูมั่นเราก็ไมมา มาชั่วกาลเวลา แตบูชาทานดวยการ
ปฏิบัติ..พอแมครูจารยมั่น มาอยูในงานนั้นดูเหมือนได ๕ วันหรือไง ถงึเวลาจิตจะ
ออกเปนอยางน้ันละ อยูกับใครไมได อยูในภูเขาเลยบานนาคําไป ทางไปกาฬสินธุ แต
กอนมันไมมทีางรถ เปนทางลอทางเกวียนไป เราพักอยูในภูเขา วันไหนจะมาหาทานแต
เชาฉันจังหันเสร็จแลวออกเลย เดนิจงกรมตลอด  

นี่ละที่วาธรรมทํางานโดยอัตโนมัติ เปนความเพียรของธรรมขั้นนี้โดยอัตโนมัติ
จะไมมีเวลาไหนวาง เดินจงกรมไปตามทางเลยตลอดถงึที ่ มาก็ตลอด เรียกวาเดิน
จงกรมมาตลอด นี่ละจิตเวลามันหมุนมันจะหมุนของมันอยางน้ัน จะไมมีเวลาใด
พล้ังเผลอ สติกับจิตกับกเิลสพันกันมาตลอดเลย ก็มาอยูศพของทาน ๕ วนั คือมันอยู
ไมไดนะ มนัคับมันแคบมันอะไรมนัไมสะดวก การบุกเบิกระหวางกเิลสกับธรรมฟดกัน
ไมมีวันมีคืน แลวจะมาอยูกับหมูกับเพื่อนในเวลางานศพยุมยามๆ มันไมสะดวกใจ มนั
ทนอยูนั้น ๕ วัน อยูที่สุทธาวาสตอนจะเผาศพทานเราไดมาอยูนั้น ๕ วัน พอเสร็จแลว
เขาปาเงียบเลย 

นี่ดูเอาจิตเวลามันหมุนมันจะออกจะออกถายเดียว ไมมีคําวาจะอยูจะพักที่ไหน
ไมมี เดินจงกรมเราไดยินตั้งแตพระโสณะทานประกอบความเพียรทานวาฝาเทาแตก 
พระโสณะ ในตาํราบอกเราก็อานธรรมดา เมื่อยังไมมพียานยืนยันกันก็อานไปธรรมดา 
พอถงึขั้นของเราเทานั้นละมันหมุนทั้งวัน ถาลงไดลงทางจงกรมแลวไมรูจักขึ้นจนกาวขา
ไมออก เดินอยูอยางน้ันละ ฝาเทานี้ออกรอนเปนไฟเลย ยังไมแตก แตถานานกวาน้ัน
จะแตก คือมันจะทะลุจากหนังที่หยาบเขาไปสูเนื้อ ทานเรียกวาฝาเทาแตก มันไมใช
แตกอยางน้ีนะ มันจะกดัเขาไปๆ ถงึฝาเทา นี่ก็ออกรอนแลว มาลูบคลําเสียวแปลบๆ ๆ 
เจ็บ มันจะเขาถึงเน้ือแลว 

พระโสณะทานฝาเทาแตก เรายังไมแตก กิเลสแตกเสียกอน พูดใหมันชัดเจน   
พอกิเลสแตกแลวความเพียรเพื่ออะไรมันก็ยุติไปเอง เวลาไดลงทางจงกรมไมรูจักขึ้นนะ 
จนจะกาวขาไมออกไมวากลางวันกลางคืน มันไมอยูกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามัน
อยูกับกิเลสกับธรรมฟดกันอยูภายใน จนกระทั่งมันกาวขาไมออก นั่นละเตือนละแลว
หยุดเสียทีหนึ่ง เปนอยางน้ัน 
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นี่ละอํานาจของธรรมถาเวลาดูดดูดอยางน้ัน เวลากิเลสดูดก็ดูดเหมือนกนั ไป
ไหนเอาหมอนเอาเสื่อมัดติดคอไปนี่เวลากิเลสดูดเขาใจไหมละ เอาเสื่อเอาหมอนมัดตดิ
คอเดินไป ลมที่ไหนใหเปนหมอนเปนเสื่อที่นั่น นี่เร่ืองความเพียรของกิเลสนะ ความ
เพียรของธรรมไมเปน ถาลงไดกาวลงทางจงกรมแลวไมรูจักขึ้นไมรูจักออก จนจะกาวขา
ไมออกถึงจะมา เวลากําลังทางไหนมมีากมันก็ดดูกันไปดงึกันไป  

จริงๆ น่ีทําความเพียรเอาจริงๆ ไมทาํเลน ทําความเพียรไมไปกับใครนะ เราไป
คนเดียวเราทั้งนั้น ไมมทีี่วาไปกับหมูกับเพื่อน สมมุติวาออกจากพอแมครูจารยไปวัน
เดียวเทานั้นละจากนั้นก็จากกันเลย แยกกันไปคนละทิศละทาง ปาชาอยูกับเราเทานั้น
พอ ทีนีก้็ซัดกันเลย นี่ละทําความเพียรเพื่อฆากิเลสมันก็เปน ใจนี้มันจริงจังเสียดวยนะ 
ผาดโผนโจนทะยานดวย ไมใชออนแอทอแท ถาทําอะไรแลวมันเอาจริงเอาจังมาก เร่ือง
ฆากิเลสก็เหมือนกัน ฟดเสียจนกระทั่งกิเลสหงายคว่ําเลย เรายังไมลืมวันกิเลสหงาย 
วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม กิเลสกับใจขาดสะบั้นจากกันเหมือนฟาดินถลม 
นั่นละเปนวันตัดสินกัน ลงจากเวทีละที่นี่ กอนหนานั้นไมทราบวาเวทีไหน ไปที่ไหน
ความเพียรติดอยูกับใจตลอดเลย  

ทานทั้งหลายจําเอานะ ทําอะไรอยาทําเหลาะๆ แหละๆ เหยาะๆ แหยะๆ นี่ได
ฟงธรรมจากพอแมครูจารยแลวนะ พอออกมากเ็ขาหาทานเลย ทานก็ใสเปรี้ยงๆๆ เลย 
ฟงธรรมอยางถึงใจแลวทนีี้มาถามตัวเอง เดินยังไมถึงที่พัก เปนอยางไรฟงธรรมวันนี้
สมใจไหม ถามเจาของ เจาของจะปฏิบัติอยางไร ทางนี้ตอบขึ้นทันทีเลยวาตองเอาตาย
วา เปนจริงๆ ดวยนะ เอาตายเขาวาเลยคือวาไมมีถอยเลย ซัดกันตลอดเลย เอาตายเขา
วาเทานั้นละ 

ทีนี้เวลามันสิ้นเหตุส้ินผลทุกอยางแลว ความเพียรที่เปนอยูเหมือนธรรมจักรมัน
ก็หยุดของมนัเอง จะไปฆาอะไรฆากเิลสตัวไหน มันขาดสะบั้นไปหมดจากใจ โลงหมด
เลย ไมมีอะไรมาขัดของ มีกิเลสอยางเดียวเทานั้นเปนเสี้ยนเปนหนามเปนผงเปนธุลีเขา
หูเขาตาใหขัดอยูตลอด พออันนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงแลวก็โลงเลย โลงมาตลอด
จนกระทั่งทกุวันนี้โลงตลอดนะ เร่ืองธาตุเร่ืองขันธสะเปะสะปะ ไปที่ไหนคอยแตจะหก
ลมกมกราบ แตใจไมเปน ใจสงางามตลอด  

นิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยงไมถาม ใจดวงนี้บอกอยูชัดเจนแลว หรือธรรมธาตุ ใจ
ดวงนี้เปนธรรมธาตุแลว หมดปญหาโดยประการทั้งปวง เปนแตเพียงครองรางที่เปน
กอง อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เนาเฟะอยูเทานั้น พออันนี้ขาดปบก็ดีดผึงไปเลย ดูรางของ
เจาของก็ดู ดูใจที่รับผิดชอบในรางก็ดู ใจของเราเปนอยางไร รางกายเปนอยางไรดู ให
มันรอบคอบอยางน้ัน พอเสร็จทุกอยางแลวหมด ไปที่ไหนกด็ูไปอยางน้ันละ เขาพาไป
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ไหนก็ไป พดูใหมันชัดเจน ไปนั้นดูนั้นดูนี้ดูไปอยางน้ัน ไมทราบวาดูเอาอะไร ดูมีแต
ผานไปๆ ไมมีเกาะไมมยีึด อันนั้นนารักอันนี้นาชังไมม ี ผานไปเฉยๆ เวลามันอิ่ม
พอแลวผานเฉยๆ เอาเทานี้ละวันนี้ ใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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