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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อเชาวันที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ใหเขาตายไปเพื่อเรา..ไมเอา 

 วัดถ้ําพระภูวัว ถวายทองคํามานี้น้ําหนัก ๕ บาท พรอมเช็คมูลคา ๕๐๐ บาท 
ทานสงมา ทองคํานี่ก็จะไหลเขาสูคลังหลวงของเรา คราวนี้ละคราวทองคําไหลเขาสูคลัง
หลวงไดเยอะตั้งหมื่นกวากิโลนะ ๑๑,๖๓๗ กิโลคร่ึง ทองคําเขาคลังหลวงในเวลาชวย
ชาติคราวนี้ไดเยอะนะ ตั้งหมื่นหนึ่งพันกิโล ไปคราวที่แลวนี้ก็ไดไปมอบทองคํา ๖๐๐ 
กิโล ฟาหญิงก็เสด็จมา ทูลเชิญทานเสด็จมาในงานมอบทองคาํตั้ง ๖๐๐ กิโล ของเลน
เมื่อไร ไปคราวนี้นะ 
 เราพยายามจะขนสมบัติเขาสูสวนรวมๆ เราสงวนมากเรื่องสวนรวม ไมใหใคร
ไปแตะตองละ ถาเปนเรื่องสวนรวมเราสนใจมากทีเดียว สําหรับวัดภูวัวนั้นเรารับเลี้ยง
ตลอดมาถงึ ๒๕ ปแลวมัง เล้ียงตลอด ไปแตละครั้งส่ีคันรถๆ กะวาเดือนหนึ่งพอด ี
กําหนดพอจวนสิ้นเดือนวันที่ ๒๖-๒๗ เขาไปละ ไปสงของวัดภูวัวใหครบหมดเลย 
ขาวสารน้ําตาลเปนพื้นไมใหขาดเลย พวกนั้นอาหารยาว เวลาไปก็มีอาหารสดไปดวย 
จากน้ันก็เปนอาหารยาว เครื่องกระปงกระปองพวกกุนเชียง ฟาดนี้เปนลังๆ เทลงเลยๆ 
อยางน้ันละ ไมใหอดอยาก เราสนับสนุนพระเรา 

เราพอใจในพระที่ปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบ เห็นพระปฏิบัติดีปฏบิัติชอบมันชุมใจนะ 
มองเห็นแลวชุมใจชื่นใจ เราเองเปนพระดวยกัน มองเห็นราบรื่นทันทีเลย ถามองเห็น
ขวางหขูวางตาไมอยากไปเลนดวย ภูวัวนี่ก็ได ๒๐ กวาปแลวเลี้ยงมา ถาเราไมตายนี้
เล้ียงตลอดไปเลย เวนแตเราตายแลวก็สุดวิสัย พระก็ไมสามารถที่จะรับเลี้ยงกันไดละ 
แตเรายังมีชีวิตอยูนี้ก็ยังพอมีความสามารถเลี้ยงทานไดตลอดมา 

สถานที่ภูวัวนี้เหมาะสมมากทีเดียว พอตอนค่าํทานก็เอาเทปมาเปดฟง มานั่ง
ภาวนาอยูที่กุฏิกับศาลาอันเดียวกันนั่นแหละ เพราะมันเปนหินดานสะอาดสะอานอยูใต
ถุนอยูที่ไหนไดหมดเลย มาเปดเทปฟง นั่งภาวนาเปดเทปอยางนอยหนึ่งมวน จากน้ัน
ใครอยากจะลุกไปก็ลุกไป ไมอยากลุกจะนั่งภาวนาอยูนั้นก็แลวแตเปนประจํานะวัดนั้น 
สงัดมาก นี่เปนที่เพาะอรรถเพาะธรรมเพาะมรรคผลนิพพาน คือพระประเภทนี้ละ 

พระที่มีคุณธรรมสําคัญๆ สวนมากพูดตรงๆ ตรงไปตรงมามกัจะอยูในปาในเขา 
องคไหนพดูธรรมะสูกันฟงเพลินๆ ทานพูดธรรมะก็เหมือนเราพูดทางโลก เพลินทาง
โลก ลืมเวล่ําเวลา ทีนี้เวลาทานคุยธรรมะเพราะจิตใจทานกบัธรรมะเกี่ยวพันกันตลอด 
เวลาคุยธรรมะนี้ร่ืนเริงบันเทิงก็ลืมเวล่ําเวลา เพราะเรื่องมรรคเรื่องผลเปนเรื่องที่
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ละเอียดสุขุมมากทีเดียว พูดเขาไปนีม้ันซึ้งใจ ใครอยูที่ไหนๆ ไปรูไปเห็นอยางไรมาเลา
สูกันฟง ตางองคตางก็เสริมซึ่งกันและกัน ร่ืนเริงบันเทิง นี่ละเรื่องธรรมเปนอยางน้ัน  

เราจึงพยายามที่จะบํารุงสงเสริมพระที่ตั้งใจปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบ เอา ถึงไหนถึง
กัน อยางที่วดัถ้ําภูวัวรับเลี้ยงมาแลวตั้ง ๒๐ กวาป เล้ียงทั้งวัดเลยนะพระเรา ประมาณ
สัก ๓๐ นั่นละ อยูในศูนยกลาง ๓๐ สามสิบกวา ๒๗-๒๘ องคเปนประจํากระทั่งทกุ
วันนี้ เราก็รับเลี้ยงตลอดเลย เราไปไหนมาไหนถึงเวลาเขาไปของเขาเอง คือเราสั่งขาด
ตัวแลว เราจะไปไหนมาไหนอยามาถือเปนอารมณ ใหถือหนาที่ของตวัเองที่เคยทํา
อยางไรมา นั้นละเปนกิจจะลักษณะอันสําคัญมาก ถึงเวลาแลวไป อยางวัดภูวัวนี่ถึงเวลา 
๒๖-๒๗ จวนสิ้นเดือนแลวทานก็ไปสงๆ ไปแตละเที่ยวไป ๔ คันรถเลย บองขึ้นเต็ม
หมดเลย พวกอาหารขาวสาร คือพวกขาวสารพวกน้ําตาลเปนพื้นฐาน จากน้ันก็เครื่อง
กระปงกระปองอาหารยาว ใสเปนลังๆ ไปกองพะเนิน 

คือเราเห็นสภาพของเราเที่ยวกรรมฐานอยางทุกวันนี้เราก็สงสารพระ มาจาก
ดั้งเดิมที่เราปฏิบัติ คือเราปฏิบัติอยางน้ีไมม ี จนขนาดไหนก็จน บิณฑบาตมากับ
บานเรือนเขาอยูในภูในเขาสี่หลังคาเรือนหาหลังคาเรือน กระตอบกระแตบเขาอยูของ
เขา เราก็บิณฑบาตกับเขาไดมาเทานี้พอ  ฉันขาวเปลาๆ นั่นแหละ สวนมากมีแตฉันขาว
เปลาๆ มันจะฉันไดมากอะไรขาวเปลาๆ ฉันแลวเศษมันเหลือก็ไปวางไวตามขอนไมให
กระรอกกระแต กระแตมาหากิน อยางนั้นเปนประจํา ฉันเสร็จแลวลางบาตรขึ้นเขาๆ 

นี่เราปฏิบัติตัวมา ที่ไดมาแนะนําส่ังสอนพี่นองทัง้หลายเปนของเลนเมื่อไร เรา
รอดเปนรอดตายมาตลอดนะ เวลานั้นเหมือนผาขี้ร้ิวหอมูตรหอคูถ คุณธรรมของเราก็
ยังไมมพีอ เรียกวามูตรวาคูถเสีย กิเลสตัณหาขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง อยูในหัวใจ ผาขี้ร้ิวก็
คือตัวของเราเอง หอมูตรหอคูถก็คอืใจที่เต็มไปดวยกิเลส มันไมใชผาขีร้ิ้วหอทองนะ 
ไปปฏิบัติทกุขจนขนแคนขนาดไหนมันสําคัญอยูที่ความมุงมั่นตอธรรมนะ ถาความ
มุงมั่นตอธรรมมีมากเทาไรแลวเรื่องการอยูการกินอาหารไมสําคัญเลย พอยงัมีชีวิต
เทานั้นพอๆ ไมไดเหลือเฟอนะผูปฏบิัติ  

เพราะฉะนั้นเราถึงไดสงสารพระที่ทานอยูตามถ้ําตามไหนทางภูวัว เราจึงจัด
อาหารไปสงเลย เพราะเราเคยสมบุกสมบันมาแลวทุกขมากที่สุด แตเราไมถือวาเปน
ความทุกข เร่ืองอรรถเรื่องธรรมที่เรามุงมั่นอยางแรงกลานั้นเต็มหัวใจ อันนั้นละพาเรา
ใหบึกบึน นี่ก็ไดธรรมมาสั่งสอนพี่นองทั้งหลาย การปฏิบัติธรรมก็ไดสมมกัสมผล หาย
สงสัย ในเรื่องพทุธศาสนานี้เราหายสงสัยทุกอยางแลว ไมมีอะไรที่จะเราเสาะ ถาจะวา
เสาะแสวงหาธรรมอีกเราก็ไมหา แสวงหาอะไร วาบุญวากุศลเราไมมีเจตนา แตความดี
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งามที่ออกจากเมตตานี้ทําตลอด ไมเคยลดเคยละ แตถาวาแสวงหาบุญอยางน้ันอยางนี้
เราไมมีในหัวใจ พูดใหมันชัดเจน ใหพี่นองทัง้หลายไดฟงเสีย  

ตั้งแตการปฏิบัติมานี้แทบเปนแทบตาย ใครไปเห็นเมื่อไรจะตายอยูในภูเขา มี
แตเร่ืองความลําบากลําบน แตสําคัญที่ใจกับธรรมมุงมั่นตอกัน หนักแนนอยูตรงนั้น 
มันก็อยูไดคนเรา ทุกขยากขนาดไหนก็อยูได ขอใหธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธกันอยาง
แนนหนามั่นคงเถอะ ไมไดสนใจกับเรื่องการอยูกินหลับนอนอะไรละ อยูสบายๆ ทางใจ
กับธรรมฟดกันตลอดกับกิเลสไมมีหยุดมีถอย นี่กไ็ดมาพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ๙ ป
เต็มๆ ตั้งแตออกปฏิบตัิ ที่วาตกนรกทั้งเปน เพราะนิสัยนี้มันเปนนิสัยผาดโผนดวย 
ไมไดเหยาะๆ แหยะๆ ทําความเพียรออดๆ แอดๆ เนือยนาย สําหรับเราเองเราบอก
ตรงๆ เราบอกเราไมมีอยางน้ัน  

ถึงจะลมลุกคลุกคลานก็ซัดกันแบบลมลุกคลุกคลาน ไมถอยกนั ธรรมะสูงเทาไร
มันยิ่งหมุนติว้ๆ เลย ฟาดเสียกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจแลวสบายหายหวง หมด ไมมี
อะไรกวนใจ มีกิเลสเทานั้นชี้ไดเลย มีมากมีนอยเปนเสี้ยนเปนหนามเสียดแทงจิตใจ
ตลอดเวลา พออันนี้ขาดสะบั้นลงไปโลงหมดเลย ทั่วแดนโลกธาตุไมมอีะไรมาขัดใจ นั่น
ละอํานาจของธรรม มันอยูที่ใจนะธรรม ธรรมอยูที่ใจ ตนไมภูเขาดินฟาอากาศไปที่ไหน
ก็มี แตธรรมที่จะมีในใจของสัตวโลกน้ีนอยมาก  

ยิ่งชุมนุมชนหนาแนนเทาไรมีแตกองกิเลสตัณหา มีแตสวมแตถานเต็มไปหมด 
ออกมาเรื่องใดมีแตการชิงดีชิงเดน มนัมีแตความชั่วทั้งน้ันนะชิงกันนั่นนะ ไมไดมีความ
ดีละ ชิงดีชงิเดนเรื่อย แลวความดีหาไมมีในการชิงกัน เปนอยางน้ันละโลกทุกวันนี้ ชงิ
มูตรชิงคูถ พวกสกปรกโสมมชอบกนันัก โลกกเิลสตัณหากับมูตรกับคูถเขากันไดสนิท 
แตโลกอรรถโลกธรรมกับสิ่งเหลานี้เขากันไมได ถาเกี่ยวกับธรรมแลว เอา ทุกขเปนทุกข 
เปนก็เปน ตายก็ตายเลย ซัดกันเลยอยางน้ัน นี่ละที่ไดธรรมะมาสอนพี่นองทั้งหลาย 

เราจึงบอกวาเราหายสงสัยทุกอยางแลวในสามแดนโลกธาตุ ขึ้นชื่อวาสมมุติหมด 
ปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรเหลือ มีแตใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวจาอยู
ตลอดเวลา ไมวายืนวาเดินวานั่งวานอน ธรรมชาตินี้จะไมปลอยตัว นั่นละทานวา
นิพพานเที่ยง คือธรรมธาตุครองอยูในธาตุขันธ ใจที่บริสุทธิ์สุดสวนเรียกวาธรรมธาตุ 
ครองอยูในรางกาย ถึงกาลเวลาของมันจะเปนอยางไรก็ดูแลกันไป เจ็บไขไดปวยปวด
หัวตัวรอนไมเปนอารมณ แตการรักษาก็รักษาไปตามธรรมดา ไมไดเปนอารมณกับมัน 
มันจะอยูกอ็ยู รักษาไมไดจะไปก็ไป  

โลกไมเปนอยางน้ันซิ เจ็บไขไดปวยนิดหนอยมันไปเจ็บอยูที่หัวใจ ใจละเปน
ทุกขมากที่สุด เจ็บไขไดปวยเล็กๆ นอยๆ แลวกังวล สรางความกังวลขึ้นที่ใจ ไดรับ
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ความทุกขความลําบากมากยิ่งกวาโรคทางรางกายเสียอีก ถาจิตใจมีธรรมแลวไมยุง เจ็บ
ไขไดปวยหนักขนาดไหนใจไมไดปวย ใจมีความสงางามอยูดวยอรรถดวยธรรมก็
สบายๆ คนเรา ปฏิบัติใหเปนอยางน้ันซิ นี้ก็พูดตรงๆ ใครเอานั้นมาปรนมาปรือเราจึง
ไมอยากยุงนะ คือมันพออยูในหัวใจนี้เลยพอหมด อยูอะไรอยูได กินได นอนได ไมได
สนใจกับอะไร 

อาหารการบริโภคมีมากมีนอย เอาแตความจําเปนที่พอดบิพอดีกับธาตุขันธ
เจาของเทานั้นพอ อะไรจะมาเทาไรไมเอาๆ นี่ละความจําเปน ความพอดิบพอดีนี้คอื
ธรรม อยูที่ตรงน้ี ไมไดอยูกับความฟุงเฟอเหอเหิม เห็นแกปากแกทองเห็นแกอยูแกกนิ
ใชไมได ยิ่งพระเราดวยแลวเห็นแกปากแกทองเห็นแกอยูแกกนินี้เลวที่สุดยิ่งกวา
ประชาชน พระตองเปนผูมีความมักนอยสันโดษ ไดอะไรมาก็กินตามเกดิตามมีเทานั้น
พอๆ นี้เรียกวาพระแท เปนอยางน้ัน 

แตพระเห็นแกปากแกทอง ตื่นขึ้นมาใหเขาตมขาวตมมาใหกินแลว กวาจะฉัน
จังหันฟาดเสียสองสามเที่ยวแลว มันพระอะไรแบบนั้น ดูไมไดนะ มองดกูันอิดหนา
ระอากันนะพระเรา ถาพระองคไหนเห็นแกปากแกทองสําหรับเราพูดจริงๆ เราเขาไม
ติดพระประเภทนั้น เขาไมติดจริงๆ เราพูดจริงๆ เราก็ไมไดอวด เราไมเคยเปนอยาง
นั้น ความเห็นแกปากแกทองอยางนี้แมกิเลสมีอยูก็ตามมันไมมี พอไดอาศัยกันไป
เทานั้น สวนมากจะพิจารณาเรื่องคนอื่นมาก ไมใหเจาของเหนือคนอื่นไป เปนอยางไรดี
ไมดีถามันมนีอยใหหมูเพื่อนหมด เราไมเอา เปนอยางน้ันนะ ไมไดกวานเขามานะนี่ ไม
กวาน ไมเคยกวาน ไปอยูกับหมูกับเพื่อนอยูทีไ่หนก็อยู 

เพราะฉะนั้นพูดใหตรงๆ เสียวาไปที่ไหนพระเณรจึงติด ติดเพราะเหตุนี้เอง ยิ่ง
พอแมครูจารยมรณภาพใหมๆ นี้ แหม หลบหลีกหมูเพื่อนหนีเขาปาเขารกเขาเขาตาม
ทัน จมูกหมาสูไมไดนะ พระนี้ตามทันหมด หมาดมนั้นดมนี้ไมไดเร่ืองมันก็กลับมา 
พระนี้ไมยอมนะ ดมตามเขาไปในปาในเขาลูกไหนติดตามเขาไปจนถึงตัว นี่ละจึงวา
จมูกพระดกีวาจมูกหมา เราวาอยางน้ี วาก็ตาม เฉย ขอใหไดอยูดวยก็พอ นั่นนะอยาง
นั้นนะ เราเอาจริงๆ เพราะเราหลีกหาที่สงัด พระกต็ามยุงเรา 

การปฏิบัติศีลธรรมทํามาอยางน้ันละ ทานทั้งหลายก็รูนิสัยของหลวงตาเปนนิสัย
อยางไร ทอแทออนแอขีเ้กียจขี้ครานหรือเปลา ดูก็รูนี่นะ อะไรจริงทุกอยางๆ เลย ถาวา
ภาวนาฆากิเลสก็หลังจากฟงธรรมพอแมครูจารยลงมาแลวลงใจ เอา วาอยางไรที่นี่ ตาย
เทานั้น นั่นเห็นไหมละ มันลงใจแลว มรรคผลนิพพานมีอยูโดยสมบูรณ ทีนี้จะเอามรรค
ผลนิพพานใหได มันกฟ็ดกันใหญเลย เปนก็เปน ตายก็ตาย นี่ไดธรรมมาสอนหมูเพื่อน
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ไดมาอยางน้ีนะ ไมใชไดมาอยางอืดอาดเนือยนายๆ ทุกส่ิงทุกอยางฝกอะไรฝกจริง ทํา
เจาของเราไมทําเลนๆ  

พูดอยางน้ีกย็ังไมลืม เคยเลาใหบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายฟง เวลาจะเตรียม
ของ ทานพระครูทานมาอยูวัดบาน วัดบานบางทีก็ราง บางทีมพีระอยูที่สถานีวิทยุนี่
แหละ แตกอนวัดอยูที่นัน่ เขานิมนตทานมาทําบุญที่นั่น แลวจะไปพรอมทานเวลาทาน
จะกลับไปวัดโยธา แมกป็บๆ มา มานั่งปบลง นี่นะแมจะบอกนะลูก แมเปนหวงอยาง
เดียวลูกคนนี้ อยางอื่นไมหวง  เร่ืองหนาที่การงานความประพฤติปฏิบัติตัวแมไมหวง 
แมหวงอยางเดียวคือนอนนะลูก บอกอยางน้ี นอนแลวเหมือนตายนะลูก บอกซ้ําอีก
ดวย 

ไมเหมือนพีช่าย พี่ชายเขาบอกแมวาตอนเชาใหแมปลุกแตเชา เขาจะไปธุระ
อะไรแตเชา ใหแมปลุก บางทีแมก็ไดปลุก บางทีไมปลกุเขาไปแลว อันนี้ใหแมปลุกวัน
พรุงนี้จะไปแตเชา ตายเลยนอน ไมเคยตื่นโดยลําพังตนเอง นีล้ะแมวิตกมากนะลูก คือ
แมไมรูความในใจของเรา ความในใจของเรานั่นคือวาไดส่ังแมแลว แมทราบแลว ทีนี้ก็
นอนทอดอาลัย ถึงเวลาแมก็มาปลุกเอง จึงไมเคยลุกโดยลําพังตนเอง เพราะฉะนั้นแม
ถึงวิตกมาก บทเวลาออกไปฟตปุบทนีี้เปนคนใหมขึ้นมาทุกอยางเลย ฝกเจาของ ๑๘ ป 
ถึงไดฝกใหม 

ตั้งแตกาวเขาสูวัดวันแรกเปนนาค ตั้งแตนั้นการฝกเจาของนอนนี่เหมือนแมเนื้อ
ตื่นนายพรานดีดผึงๆๆ ถึง ๑๘ ป ดีดผึงๆ ตลอดจนกระทัง่มันชิน พอรูสึกนี้มันจะดีด
ของมันทันทเีลย นี่การฝกตนเองฝกอยางน้ัน ได ๑๘ ปถึงไดฝกใหม ฝกการนอนใหรู
ทิศเหนือทิศใตพอดีสมควรแลวคอยลุกขึ้นมาธรรมดา อยาลุกแบบนี้ ลุกแบบนี้คือแบบ
นักรบนั้นยกให นักรบตองสูตลอดๆ ทอถอยออนแอไมได ทนีี้เราก็เอาแบบนักรบมาใช
ไปถึง ๑๘ ป ถึงไดฝกหัดนอนใหม พอมันตื่นมันดีดเลยนะ  

จากน้ันมาก็ฝกหัด ทกุวันนี้มันฝกไดเรียบรอยแลวนะ ตื่นขึ้นมาพลิกทางนี้ ตื่น
จากน้ีพลิกทางนี้ จนกระทั่งหมูเพือ่นจะไดปลุกมากินขาวก็ยังไมตื่น เขาใจไหม นี่คือ
อะไร คือฝกไดแลว ฝกไดเรียบรอยแลว เปนอยางนั้นละ แตกอน โถ พดูอะไรใหฟงก็
ยากนะ นิสัยของเราเปนอยางน้ัน วาอะไรเปนจริงทุกอยาง เรียกวาขาดสะบั้นไปเลย ไม
มีเงื่อนตอ เจาของกต็อไมได สมมุตวิาตกลงอยางน้ีแลวถาหากวาจะมาแกไขเหตุผลอนั
นี้ถาไมเหนือกวาแกไมได เจาของเองตั้งไวแลว ถาไมเหนือกวามาแกเหตุผลเจาของ
ไมไดนะ เราทําอยางน้ันของเราเรื่อยมา 

การปฏิบัติธรรมจึงเอาสุดเหวี่ยงเลย เอาตายเขาวาเลย นั้นละที่ไดธรรมมาสอน
พี่นองทัง้หลาย ไดมาดวยเหตุนี้นะ ไมไดมาดวยความทอแทออนแอนะ ไมมี บอกตรงๆ 
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ดีดผึงๆ ตลอดเวลาเลย เวลานี้มันไปคนละโลกนะ เฒาแกมานี้ไปคนละโลก คือปลอย
ตัว ปลอยไปเลย มันกลายเปนเด็กไปแลวนะ อาบน้ํานี้อยากอาบเมื่อไรก็อาบ ไมอยาก
อาบไดอาทติยหนึ่งก็ตาม เฉย นี่ละพลิกแลวนะ มันพลิกอยางน้ีก็บอก แตกอนมันจะ
หนาวขนาดไหนก็ตามการอาบน้ําวันละหนไมเคยละ ไปอยูในภูเขาหนาวๆ พอบายสอง
โมงสามโมงลงไปแลวไปอาบน้ํา เพราะค่ําเขามาอาบไมได มันหนาวมาก นี่ใหไดทุกวัน
เปนกิจประจาํวัน 

แตทุกวันนี้แลวแตมันจะอาบ ไมอยากอาบอาทิตยหนึ่งก็เฉยไปเลย บางทีพระ
ทานเอาผามาเช็ดตัวให คือเราไมอาบน้ํา นี่มันลงสภาพนี้นะ เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ัน สภาพ
เหมือนเด็ก เราก็พิจารณาตัวของเรา เดี๋ยวนี้มันกลายเปนเด็ก ทําอะไรๆ เหมือนเด็กนะ 
ยกเวนจิตเสีย คือจิตไมมีละเรื่องอยางน้ี แตธาตุขันธมันเปนของมัน อาทิตยหนึ่งไม
อาบน้ํา พระทานตองเอาผาชุบน้ําอะไรมาเช็ดให เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ัน นุงผาก็นุง
พอสมควรแลวพระมาเปลี่ยนผาให เอาผาใหมมาใหนุง ถาลงไดนุงผืนไหนขาดกับตัว
เดี๋ยวนี้นะ มันไมสนใจนะ ถาไดนุงไดหมผืนไหนแลวขาดกับตัวๆ ไมสนใจจะพลิกจะ
เปลี่ยนอะไร พระตองหาผาใหมมา นุงพอสมควรแลวพระเอาผาใหมมาเปลี่ยนผาเกา
ไปซัก ถาถอดออกไปแลวตองไดซัก ไมอยางน้ันอแีรงอีกามันบินตาม  

เปนอยางน้ันละเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้กําลังเปนอยางน้ันก็บอกใหชัดเจน แตกอน โหย 
เปนไมไดเลย ถาพูดถึงเร่ืองดีดเรื่องดิ้นนี้ผึงๆ ตลอด เดี๋ยวนี้เปนอยางน้ันละ มันเฒา
มันแกมันปลอยนะ เดี๋ยวนี้ปลอยไปหมด ไมทราบเปนอะไร มันหากเปนอยูลึกๆ ในจิต 
ปลอยไปหมด การปกครองดูแลเพื่อนฝูงไมดูละเดี๋ยวนี้ หูหนวกตาบอดก็เลยไปเสีย มัน
เลยหูหนวกตาบอด มันไมสนใจ เปนอยางน้ันละ แตกอนนี่เขมแข็ง โอ พระเณรไมทัน
เราเรื่องขอวัตรปฏิบัติ ในวัดในวาเหมือนวาออกหนาตลอดๆ ๆ ใครมาเกงกางไมได ก็
หัวหนาเปนอยางน้ัน ลูกวัดจะมาเกงกางอยูไดอยางไร มันก็ตองดีดผึงๆ ไปตาม นี่ละ
แตกอน  

เดี๋ยวนี้พลิกไปคนละโลก ปลอยตามเรื่องเลย การหลับการนอนนี้เหมือนกัน
เรียกวาปลอยหมด แลวแตมันจะเปนอยางไรตออยางไร นี่เรามาคิดเรื่องภายนอกเปน
อยางน้ีนะ ทีนี้เปนอยางไรมันถึงเปนอยางน้ัน มันไมใชภายในอืดอาดเนือยนายเหรอ 
มันถึงกิริยาภายนอกอืดอาดเนือยนายอยางน้ี กิริยาภายในคือจิตแทเปนอยางไร มันไม
เปนจิต จิตไมไดเปนอยางนั้นนะ มันเปนแตเร่ืองธาตุเร่ืองขันธเฉยๆ เร่ืองจิตนี้ไมมี ถา
วาสงาก็จาตลอดเวลา  

นี่ละจิตฝกไดแลว จิตกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวจะใหฝกอะไรอกี มันพอแลว 
ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน แลวฝกไปหาอะไร หาธรรมหาอะไรธรรม ใจกับธรรมก็เปน
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อันเดียวกันแลวหาธรรมหาอะไร ใหมันชัดอยางนั้นซิ เวลาถึงขั้นมันพอแลวพออยางนั้น 
วาธรรมก็ไมหา บุญก็ไมหา บาปก็ไมหา คือมันพอเสียทุกอยาง คําวาพอน้ีพออยางเลิศ
เลอเสียดวย ไมใชพอธรรมดาเหมือนเขากินขาวกินน้ําพอ แลวตอนบายมาหิวอีก อนันี้
พอตลอดไปเลย อนันตกาลก็อยูอยางนั้นละ ทานวานิพพานเที่ยง หรือธรรมธาตุ ไดแก
จิตที่ฝกตายตัวเปนจิตหลักธรรมชาติ ไมมีอะไรแฝงแลวนั้นละทานวาพอ 

นี่ก็เปนปใหมแลวใหตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติตัว ปใหมปเกามันกค็นคนเกา ตรงไหน
ไมดีใหฝกเสียตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจะไปฝกกันไดอะไร เคาะโลงโปกๆๆ รับศีลนะพอ 
รับศีลนะแม มีอยางเหรอคนตายเอามารับศีล ถาอยางน้ันศาสนาของพระพุทธเจาก็เปน
ศาสนาของคนตายซิ ถายังเปนอยูนี้ไมไดขดั ตองปลอยใหไปหมดเลย เปนลิงเปนคาง
เปนอะไรก็แลวแตเถอะ ตายแลวคอยมาฝก เคาะโลงโปกๆ รับศีลนะพอนะแมนะ ก็
ศาสนาคนตาย นี่ศาสนาพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนคนเปน เลิศเลอใครจะเกิน
พระพุทธเจาซึ่งเปนคนเปน พวกเราไมใชคนตายใหฝกตัวนะ เอาละพอ 

(คําสอนของหลวงตาทําใหหนูไมกลัวความตาย แตกอนหนูกลัวความตาย พอ
หนูเสีย พอเขาผามะพราวใสหนาหนูวิ่งหนีเตลิดเปดเปง เดีย๋วนี้หนูใจแข็งขึ้น แตยงั
กลัวผีอยูคะ) ผีมันอยูกับเราจะกลัวไปไหนละ ความตายมันก็อยูกับเรากลัวไปไหนละ 
(หนูฟงเทศนจากหลวงตาทุกวัน หนูใจแข็งขึ้น หนูจะพยายามไมกลัวนะคะ) พยายาม
อยากลัว กลัวไปหาอะไร 

(โรงพยาบาลน้ําพอง จงัหวัดขอนแกน กราบขอความอนุเคราะหจากหลวงตา 
เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรีย เครื่องอบฆาเชื้อดวยแกส) ฟง วาฆาเชื้อๆ นี้มันขัดของตอ
หัวใจเรา เพราะฉะนั้นเราจึงไมอยากให เปนตายก็ตายไปดวยกัน อยาไปฆาเขา มันขวาง
วาฆาเชื้อ เอามาใหเราไปฆาเชื้อ โธ มีศรัทธาไปฆาเชื้อมันฟงไมไดนะ สะดุดกึก๊ๆ เลย 
เขาใจหรือยัง คือจิตนี้มนัเปนขนาดนั้นละ นิดหนึ่งก็ตามเรียกวาธรรมฆาไมได มันขวาง
ทันทีเลย นี่ยังจะเอาไปฆาเชื้อนั้นเชื้อนี้ ใหหลวงตาเปนผูเสริมเครื่องฆา ใหเครื่องมือไป
ฆาดวย แหม วาอยางน้ันเลย  

ไมให พูดใหมันชัดๆ อยางน้ีละ ตายก็ตายไปดวยกันกับเขานะโรค ทั้งคนทัง้โรค
ตายไปดวยกนั เราถามีโรคอยูในทองเอาตายไปดวยกัน อยาไปหาอะไรมาฆาเชื้อโรคให
ตายไปใหเรายังอยู เราเปนไปไมไดหลวงตาบัว พูดใหชัดนะ วันนี้มันถึงกาลที่จะพูดแลว 
มันขนาดนั้นนะจิตดวงนี้ พูดใหชัด เราปฏิบัติธรรมมานี้เราหายสงสัยในโลกทั้งหมดแลว 
สัตวแมนิดหนึ่งก็ตามถาลงวาเปนสัตวแลวฆาไมได เราตายตายไปเลย ที่จะใหฆาสัตว
เราฆาไมลง เขาใจเหรอ 



 ๘

นี่ละจิตดวงนี้ออนขนาดนั้นละฟงซิ ใหเสมอภาคไปหมด เขาไมตายเราไมตาย 
เขาตายเราตาย ใหเห็นแกเราเราไมตาย ใหเขาตายไปเพื่อเราไมเอา เขาใจแลวนะ อยาก
ใหแตไมให มันขัดกัน ใหไปฆากนั อูย ฟงซิใหไปฆากนั ตั้งแตบวชมานี้เอาเจตนา
หยาบๆ อยางน้ีนะ ตั้งแตบวชมานี้เราไมเคยฆาสัตวดวยเจตนา แมตัวเดียวเราไมเคยมี 
ที่จะถูไถไปมาเหยียบทับสัตวอันนี้มันเปนธรรมดา ไมเห็นสุดวิสัยใชไหม ที่จะตั้งเจตนา
ใหฆาไมมีเลยเรา ตั้งแตวันบวชมาไมเคยมี 

ทําบุญเปนบุญ ทําบาปเปนบาป ทําอะไรๆ ทําดวยน้ําใจจริงๆ เหมาะสมแลว 
พระพุทธเจา สาวกทั้งหลายเปนเนื้อนาบุญของโลก ใครทําบุญใหทานกับทาน ปุญฺกฺ
เขตฺตํ โลกสฺส เนื้อนาบุญของโลก ผูทําก็ปลื้มปติยินดี เปนบุญเปนกุศลเต็มหัวใจๆ 
อยางน้ันละทานผูเปนเนื้อนาบุญจริงๆ พระพทุธเจา-พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา
เปนเนื้อนาบุญ ใครเปนทําเปนบุญเต็มสัดเต็มสวนไมบกพรองขาดเขินแตอยางใด 

นี่เราก็พยายามฟตตัวพระ สําหรับวัดนี้ไมไดนะ ใครเคลื่อนคลาดไมได พระจะมี
มากนอยขนาดไหนในวัดเราหาที่ตองติไมได ตองตรงเปงตามหลักธรรมหลักวินัย อยู
กับเรามีมากมีนอย แฝงไมไดนะ อยางนอยเรียกมาถามเปนเพราะเหตุไรเลย มากกวา
นั้นไลออกจากวัดไปเลย เราไมมีอนุโลม หลักธรรมวินัยเรียนมาทุกคน ทําไมทําผิด เอา
อยางน้ีปฏิบัติตลอดมานะสําหรับพระวัดปาบานตาด จะมมีากมีนอยเทาไรกฎระเบียบ
ของธรรมของวินัยตองแนวไมใหเคลื่อน อยูดวยกันได 

ถามีขัดมขีองตรงไหนนั่นละขัดแยงแลว ถารางกายของเราไมสมประกอบ เจ็บ
นั้นปวดนี้ไมสมประกอบ คนไมสมบรูณ ใหมันเต็มสมบูรณแบบ รางกายเต็มสมบูรณ
แบบใจก็ดีอยูแลว  ประกอบหนาที่การงานไมวาฝายโลกฝายธรรมดีดวยกันหมด มัน
สมบูรณแบบ เขาใจเหรอ นี่เราพยายามฝกฝนอบรมพระเราเปนอยางนั้นเหมือนกัน 
บุญเปนบุญ บาปเปนบาปมาแตกาลไหนๆ ผูที่จะรับประกันเรื่องบุญเรื่องบาปก็คือพระ 
เอาทําบุญไดบุญจริงๆ ไปทําบาปบาปนะ นั่นจริงๆ นั่นละพระแท พระพุทธเจา 
พระสงฆสาวกทานเปนอยางน้ัน ไมใชเหลาะๆ แหละๆ ทําอะไรเหลาะๆ แหละๆ ได
บุญก็แบบเหลาะๆ แหละๆ ไมดี ทําอะไรใหจริงจัง เสร็จแลวจะใหพร 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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