
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ไมอยากตาย 
กอนจังหัน 

พอพดูถงึเร่ืองโทรศัพทนี้กระเทือนหัวใจมากนะพูดจริงๆ นี้ตัวทําลายพระเณร
ในวัดแหลกหมดเลย โทรศัพทมอืถอืเปนเพชฌฆาตเบอรหนึ่ง เร่ิมมาตั้งแต
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนเทวทัต วิดีโอ แลวเขามาถึงโทรศัพทมอืถอื นี้ลวนแลว
ตั้งแตเพชฌฆาตสังหารพระใหฉิบหายไปสดๆ รอนๆ ตอหนาตอตาเลย อันนี้พิลึกมาก
นะ คืบคลานเขามาๆ ยิ่งถือเปนธรรมดาแลวกิเลสกลืนหวานๆ เลย หาหลักธรรมวินัย
ไมมีแลวเวลานี้ มันกลืนหวานๆ เลยละ มันนาทุเรศจริงๆ ทําไมถึงหยาบเอานักหนา
พระเรา หยาบแบบไมลืมหูลืมตา 

ถาวายศวาลาภก็เปนบาสดๆ รอนๆ วิ่งหายศวิ่งหาลาภ ความดีไมหา บวชเขามา
เพื่อศีลเพื่อธรรมตามหลักพุทธศาสนาเพื่อความพนทุกข อนันี้บวชเขามาหายศหาลาภ 
หาความร่ําความรวย หาชื่อหาเสียง หาหนังสือพิมพ หาวิทยุ หาเทวทัตโทรทัศน หา
โทรศัพทมือถือเขามาตัดคอมันพระหวัโลนๆ นี่ กําลังกําเริบเสิบสานเวลานี้ ไมรูจักบาป
จักบาปจักบุญอะไร มันเหยียบหัวพระพุทธเจาไปนะ เหลานี้เปนเรื่องเหยียบหัว
พระพุทธเจาทั้งนั้นสําหรับพระเรา พูดแลวสลดสังเวช มันหนาดานเอาจริงๆ พระทุก
วันนี้ ดานจนไมมองดูอะไรเลย 

ฟงใหดี นี่ละธรรมของพระพุทธเจา พูดออกมาตามความสัตยความจริง ผูเปน
มันเปนยังไง เสียหายไหม พิจารณาดูซิ ผูวาผูเตือนผูบอก ผูเอาไฟออกจากหัวมันนี้เปน
ความผิดเหรอ ถาอยางน้ันคําสอนพระพุทธเจาก็หมดไมมีอะไรเหลือเลย จะมีตั้งแตฟน
แตไฟเผาไหมโลกดินแดนเทานั้นแหละ โอย พูดแลวทุเรศนะ ยิ่งหนายิ่งแนนขึ้นทุก
วันๆ 

นี่กําลังเกาอี้คืบคลานเขามาในวัดนี้ เอาฟาดหนาผากมันใหหนอยนะ เกาอี้มัน
ขนเขาไปในครัวๆ มาที่นี่ไมไดมันขนเขาไปในครัว เอาเกาอี้นั่นฟาดหนาผากมัน มันเกง
มาจากไหนยิ่งกวาพระพทุธเจา พระพุทธเจาไปบําเพ็ญดวยเกาอี้ ตรัสรูดวยเกาอี้ 
ศาสนาสอนคนใหหาความสุขความสะดวกสบายทางกายหรือ ทางใจทานไมสอนเหรอ 
ทานสอนทางดานจิตใจ เร่ืองรางกายมันเอาออกหนานะเวลานี้ เอะอะขอใหมีความ
สะดวกสบาย นอนฟูกนอนหมอน มีเกาอี้โซฟารโซแฟเต็มไปหมดวัดปาบานตาด ไป
บอกใครมีอยูนั่นใหเอาหนีใหหมดทั้งเจาของ อยาใหมาอยูหนักวัด 
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วัดนี้ไมใชวัดเกาอี้ วัดเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ไมใชเพือ่เกาอี้
เกาแอนะ แหมมันพิลึกจริงๆ ดูแลวสลดสังเวช ไมพูดเฉยๆ เดินไปนี้มองดูแหม โธๆๆ 
กิเลสเหยียบธรรม มูตรคูถเหยียบอรรถเหยียบธรรม เหยียบทองคําทั้งแทง เวลานี้กําลัง
เหยียบตอหนาตอตา ไมมียางอายเลยชาวพุทธชาวพระเรานี่ หายางอายไมไดเลย นา
ทุเรศนะ จําใหดีคํานี้ 

คําสอนพระพุทธเจา ผดิหรือไมผิดไปดูซินะพวกเราทํานี้เปนยังไง เหยียบหัว
พระพุทธเจาไปผิดหรือไมผิด การสอนปดออกไมใหเอาตีนเหยียบหัวพระพุทธเจานี้ผิด
แลวเหรอ โอ ทุเรศจริงๆ ไปทีไ่หนๆ ดูไมไดนะเวลานี้ มันหยาบมากที่สุดกิเลส หนา
ดานที่สุดมีกเิลสสมัยปจจุบันนี้ละ แตกอนกม็ีกิเลส มีมาตั้งกปัตั้งกัลป เมื่อไมมีผูเสริม
มันก็ไมเปนฟนเปนไฟเผาไหม นี้มีแตคนเสริมกิเลส เอาไฟมาเผาหัวเจาของนั่นแหละ
มันถึงไดเดือดรอนวุนวาย เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

ไมเอาจริงเอาจังไมไดนะกิเลส มันหนาดานขึ้นทุกวันๆ มันไมเลือกหนานะ 
กิเลสอยูในหัวใจใดมันหนาดานไดทั้งนั้น หนาเขาๆ หนาดานไมมีคําวายางอาย อาย
บาปไมมี กิเลสมันหนาขนาดนั้น ที่วาเสียงแผดๆ มักจะมีแตเสียงหลวงตาบัวออกวิทยุ
ทั่วประเทศไทย ออกเถอะวางั้นเลย เราไดฟาดกับกิเลสมาจนถึงขั้นจะสลบไสล แตไม
เคยสลบไสลก็บอกวาไมเคยสลบไสล เฉียดๆ มาตลอด ตั้งแตวันไดอรรถไดธรรมบรรจุ
หัวใจจากพอแมครูจารยมั่นเทานั้น ลงใจแลววางั้นเถอะ 

ทานชี้ลงเลยอยางหนักเสียดวย เพราะเห็นความตั้งใจของเรามุงตอมรรคผล
นิพพาน ออกจากการศึกษาเลาเรียนแลวทีนี้เราจะเอาใหไดมรรคผลนิพพาน ขอให
มรรคผลนิพพานมีอยูเถดิ ถามีผูใดมาชี้แจงบอกวามรรคผลนิพพานยังมีอยู เราจะ
กราบไหวครูบาอาจารยหรือทานผูนั้นดวยความเคารพ ถวายชีวิตกับทาน จากน้ันเราจะ
เอาตายเขาวาเลยเพื่อมรรคผลนิพพาน จากน้ันมาก็เขาหาพอแมครูจารยมั่นจริงๆ ไป
ทานก็ชี้นิ้วเลย ทานมาหาอะไร มาหามรรคผลนิพพานเหรอ 

ตนไมภูเขาไมใชมรรคผลนิพพานไมใชกิเลส ตลอดดินฟาอากาศทั่วโลกดนิแดน
ไมใชมรรคผลนิพพานไมใชกิเลส นั่นทานไลเขามา กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ 
นั่นทานชี้เขามา เอาลงจิตตภาวนา มีจิตตภาวนาเทานั้นที่จะปราบปรามกิเลสไดนอกนัน้
ไมมี นั่นฟงซิ มีธรรมคือจิตตภาวนาเทานั้นที่จะปราบกิเลสใหราบลงไปได แลวไมตอง
ถามหามรรคผลนิพพาน จะจาขึ้นที่นั่นแหละ เราลืมเมื่อไร สดๆ รอนๆ พอแมครูจารย
มั่นแสดงธรรมเผ็ดรอนมากในคืนวันแรกเลยที่ไปหาทาน เหมือนทานกางเรดารเอาไว
เลย เพราะเรามุงอยางแรงกลามุงตอมรรคผลนิพพาน หิวกระหาย 
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แตก็ยังมีสงสัย สวนใหญเชื่อวามรรคผลนิพพานยังมี สวนยอยมันแบงกิน เอ 
มรรคผลนิพพานมีหรือไมมีนา นี่เราอยากไดสวนยอยใหมันขาดสะบั้นไปจากการไดยิน
ไดฟงครูบาอาจารยทั้งหลาย ก็มาไดหลวงปูมั่นทานชี้ลงๆ ลงใจ เมื่อลงใจแลวทีนี้เอา
ชีวิตจิตใจเขาแลกเลย ฟดกันตั้งแตบดันั้นมาหาความสุขไมไดนะ ที่หาความสุขไมไดคอื
ทุกขเพราะฟดกับกิเลส เหมอืนนักมวยเขาตอยกันบนเวที ฟดกันอยูบนเวที นี่ระหวาง
ธรรมกับกิเลสฟดกันอยูบนเวทีคือหัวใจ ซัดกันๆ 

กวาจะไดธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายไดมาเลนๆ เมื่อไร พระพุทธเจาสลบสาม
หนกวาจะไดเปนศาสดานําธรรมมาสอนโลก เปนของเลนเมื่อไร เราจะมาทําเหยาะๆ 
แหยะๆ สุกเอาเผากินไดเหรอ เร่ืองของกิเลสทั้งน้ันเรื่องอยางน้ี เร่ืองมักงาย สุกเอาเผา
กิน อยูไมมีเหตุมีผลไมมีหลักมีเกณฑ หาไปกินไปวันหนึ่งๆ เถลไถลไปไมมีหลักมี
เกณฑ กิเลสนําสัตวโลกไปเพื่อความโยกคลอนเพือ่ความลมจมไปเรื่อยๆ ถามีธรรมเปน
เครื่องชักจูงแลวจะมีหลักมีเกณฑไปโดยลําดับ มีเหตุมีผลหลักเกณฑ มีการยับยั้งชั่งตัว 
ถากิเลสไมม ี ทุมกันเลยๆ จมไปๆ เลยกิเลส ก็คนนั่นละจมกิเลสไมจมแหละ คนผูถูก
มันหลอกจม ธรรมทานฉุดลากเอาไวๆ 

ที่ไดเทศนทกุวันนี้จะไมมีใครเทศนนะ ทานเกรงเราเราเกรงทาน เกรงอกเกรงใจ
ซึ่งกันและกนั ไมกลาตักเตือนสั่งสอน เปนเรื่องของกิเลสไดเปรียบทั้งน้ัน ตางคนตางให
กิเลสกลืนเอาๆ นี่จึงเปดออกมาอยางชัดเจนทีเดียว ใหฟงเอานะ เราไดอุตสาหพยายาม
ทุกอยางแลว ภาษาธรรมตองตรงไปตรงมา ภาษาของกิเลสมันจะหาวาดุดาวากลาว วา
ขวานผาซากบางอะไรบาง นี่คือกิเลสเหาธรรม ธรรมทานตรงไปตรงมาเลย นี่ไมไดกลัว
ไมไดเกรงกิเลส เราเคยจมกับมัน มันเหยียบหัวมาพอแลว ทีนี้จะฟาดหัวมันใหมัน
แหลก มันอยูในหัวใดหัวใจใด ฟาดใหมันแหลก 

พอกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจไมมีเลยคําวาทุกข ในใจพระพุทธเจาใจพระ
อรหันตทานไมมีแมเม็ดหินเม็ดทราย หมดโดยสิ้นเชิงตั้งแตกเิลสตัวสรางทุกขส้ินซากลง
ไปเทานั้น ความทุกขในจิตของพระอรหันตไมมี ก็มีตัง้แตเร่ืองธาตุเร่ืองขนัธ เจ็บไขได
ปวยปวดหัวตัวรอนเพราะเปนสมมุตดิวยกันมันเขากันได ก็เพียงเทานั้น ไมสามารถที่จะ
ซึมซาบเขาไปถึงจิตใจทานได นั่นละหลักใหญ นิพพานคอืหลักใหญ ผูมหีลักใหญแนน
หนามั่นคงเปนที่ตายใจไดแลว จึงไมวิตกวิจารณในความเปนอยูและความตายไป 

เปนอยูอยางน้ีก็พอดวยความเลิศเลอ ตายก็จะตายไปไหน อะไรตาย ธรรมชาติ
นี้ไมไดตาย อมตะมหานิพพาน นิพพานไมตาย ก็จาอยูในหัวใจแลว ทานจะวิตกวิจารณ
หาอะไร ตายแลวจะไปตกนรกหมกไหมขึ้นสวรรคที่ไหน มันจาอยูในหัวใจพอทกุอยาง
แลว นั่นละความไดหลักของใจ ใจมีหลักเปนอยางน้ัน ถาใจไมมีหลักนี้เดือดรอน 
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พอพดูอยางนี้ก็ทําใหระลึกยอนหลัง พิจารณายอนหนายอนหลังเวลาเปน
ฆราวาส หากมีรายหนึ่งๆ จนไดมาพูดใหสะดุดใจ เพื่อนฝงูพากันไปหาอยูหากินหา
ทําลายสัตวนั้นแหละ แลวมีเพื่อนคนหนึ่ง มันหากฝงในใจ วาการทําลายสัตวนี้ทําลาย
วันธรรมดาเปนอยางหนึ่ง เพื่อนฝงูพูดใหฟง วันธรรมดาทําลายเปนบาปแตไมมาก แต
ฆาสัตววันพระเปนบาปมาก เราสะดุดใจกึ๊กเลย อยางน้ีละเรื่อยมา ทีนี้เราทําอะไรๆ ก็
ตาม ความรื่นเริงบันเทิงนี้กิเลสมันหลอกไปๆ พอระลึกถงึความตายนี้จิตใจหดหอเขา
มา เอ เปนยังไง กลัวตาย จิตใจเหี่ยวหอเขามาๆ รีบระลึกเรื่องที่จะเพลดิเพลินมากลบ
มันไว ใหมีความรื่นเริง เปนอยางน้ันนะ 

เพราะฉะนั้นเวลาออกบวชจึงเรงเลย พุงๆ เลยเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน 
พอเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานนี้ความตายไมกลัว กลัวแตจะยังไมไดมรรคผล
นิพพานจะตายกอนเทานั้น ทีนี้พุงละ เอาเต็มเหนี่ยวเลย ภาษาธรรมตองพดูใหเต็มเม็ด
เต็มหนวย เอาเต็มเหนี่ยวๆ ก็มาสะดุดอกีแหงหนึ่ง คือเที่ยวกรรมฐานเราไปแตคน
เดียว ตั้งแตออกกรรมฐานมาเปนเวลา ๙ ปเต็มออกแตคนเดยีวไมเอาใครไปเปนเพื่อน 
พอแมครูจารยมั่นก็เสริมเสียดวย บางรายไปสององคทานยังไมอยากใหไป หาม 
สําหรับเรานี่พอวาไปองคเดียวทานขึ้นทันทีเลย เอา ทานมหาไปองคเดียวใครอยาไปยุง
ทานนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไปองคเดยีวๆ 

นี่ละมันสะดุดใจที่ยังไมอยากตาย เที่ยวกรรมฐานลงมาจากภูเขา เขาเรียกวาถ้ํา
ผาดัก มาพกัอยูที่บานกะโหม มี ๘-๙ หลังคาเรือน อยูตีนเขา มาพักที่นั่น บานใหญอยู
ทางโนน บานกะโหมที่เราพักอยูตีนเขา มี ๘-๙ หลังคาเรือน มันเปนโรคอะไรก็ไมรูนะ 
จะวาอหิวาตหรืออะไร แตสองวันตายสามวันตาย ขนกันมาปาชา ขนกันมาเรื่อย เราไป
ภาวนาก็ไปอยูแถวปาชานั้นแหละ วันหนึ่งมีแตไปกุสลาใหเขาเลยไมไดภาวนา เอ มัน
ยังไงกัน ไมนานเรื่องที่เขาเอากันมาเผาๆ มาโดนเขากับเรา มันเปนเหมือนหอกเหมือน
หลาวทิ่มเขามาประสานกัน หายใจแรงก็ไมไดมันแปลบๆ อยูในนี้ 

อาว เปนแลวที่นี่ทํายังไง เขาเผากันนี่เปนโรคอันนี้เอง เปนอยางรวดเร็วดวยนะ 
เจาของทราบไดชัด นั่งอยูในปาชากุสลาใหเขา เราก็ขึ้นในเวลานั้นเลยก็เลยรีบบอกเขา 
พอรูชัดแลววาโรคอันนี้คือโรคที่เผากันอยูนี้แหละ เวลานี้มาเขาถึงตัวเราแลว เราก็เลย
รีบบอกเขา ทีนี้อาตมาจะไมกุสลาใหนะ โรคที่เผากันนี้มาเปนแลวเดี๋ยวนี้ เปนอยูในหัว
อก กําลังเสียดแทงอยูนี ้บอกเขา ใหอาตมากลับที่พักเถอะ เขาก็รีบใหกลับเลย เพราะ
โรคนี้ใครก็รูกันทั้งบาน 

ทีนี้พอไปถงึที่พักแลวมันไมอยากตาย มันขัดกัน ความกลัวตายไมกลัวๆ แต
เวลานั้นกลัวตาย คําวากลัวตายคือถาหากตายในเวลานั้นแลวจะตกคาง เปดใหชัดเจน
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ในหัวใจนี้ จิตเวลานั้นถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ตาม แตยังไมถึงวิมตุตพิระนิพพานจึง
ยังไมอยากตาย ถาตายเวลานี้จะไปคาง คางชั้นใดก็ตาม ไมตองพดูละชั้นต่ําๆ  พูดให
ชัดเจนคางสุทธาวาส พูดงายๆ วางั้นเลย ชั้นใดก็ตามมันรูประจักษอยูในนี้ คางสองวัน
สามคืนก็ไมอยากคาง ถาถึงนิพพานแลว เอา ไปเดี๋ยวนี้ก็เอา ทนีี้ก็เถียงกนัอยูในนี้ เปน
หวงยังไมอยากตาย เพราะตายแลวมันจะคาง 

ไมนานนักอริยสัจ ๔ ก็ขึ้น ก็เร่ืองการเปนการตายทานก็เคยพิจารณามาเต็ม
กําลังความสามารถแลว เชน เวลาทานนั่งตลอดรุง ทุกขไหนจะยิ่งกวาสงครามเวลานั่ง
ตลอดรุง อนันี้ก็เปนกองทุกขอันเดียวกัน ทานไปวุนอะไรกบัการเปนการตาย การเปน
การตายก็เปนเรื่องอริยสัจ พิจารณาลงไปซีมันตายที่ไหนเปนที่ไหน มันอยูกับเรา พอวา
อยางน้ันพลิกปบ หมุนติ้วเลยไมมีกลัวตาย ฟาดกันกับโรคอันนี้ขาดสะบั้นไปเที่ยงคืน 
เขาตายกันเกล่ือน เราพนไปไดกลางคืน ชนะกันอยางประจักษในหัวใจ ไลทุกขเวทนา
หมุนติ้วๆ  

ทุกขเวทนาที่เราพิจารณาตอนนั่งหามรุงหามค่ําพิจารณายังไง อันนี้ก็แบบ
เดียวกัน หมุนไลกันไปไลกันมาถึงเทีย่งคืน โรคที่มันขัดหัวอก มันประสานกันเหมือน
หอกเหมือนหลาว กระจายออกไปหมดเลย จิตสวางจาขึ้นมาในคืนวันนั้น หายตอหนา
ตอตาโรคที่เปนหนักๆ ที่เขามาเผากันอยู สองวันตายสามวันตาย มาเปนกับเรา เที่ยง
คืนโรคตาย ตอนนั้นยังไมอยากตายพูดใหชัดๆ เถียงกันไปเถียงกันมาถาตายเดี๋ยวนี้มัน
จะคาง ชั้นใดก็ตามไมอยากคาง ถาบริสุทธิ์ถึงนิพพานแลวไปเดี๋ยวนี้ก็ไดไมวาอะไร แต
นี้ยังไมถงึ มันฟดกันอยูนั้น พระธรรมทานก็ขูเอาละซิ มายุงอะไรความเปนความตาย
ทานเรียนมาพอแลว การตายก็คืออริยสัจ ไลเขามา มันก็พลิกปุบทีเดียวขึ้นสนามฟดกัน
เลย 

นี่พูดถึงเร่ืองยังไมอยากตาย มี เปนอยางน้ันละ คือตายแลวมันจะคาง อยูบาน
กะโหม-โพนทอง เดอืนเมษาเราไมลืม พอเดือนพฤษภาก็ยอนกลับมาวัดดอยธรรม
เจดีย พูดใหมันเต็มยศ ไปมวนเสื่อกันที่นั้น เร่ืองเปนเรื่องตายมวนกันที่ตรงนั้นหมด
เลย ตั้งแตบัดนั้นหายหวง ตายวันไหนก็ตายซิ ไมตายก็หาขาวตมขนมมา ถากินทองมนั
เต็มแลวไปหายามมาใสยาม ขางๆ นี่ก็กินไดยงัไมตาย เขาใจไหม ตายแลวอะไรก็ไมกิน
ทั้งนั้นแหละ 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจนะ ความตายเปนเรื่องใหญหลวงมาก ถาจิตใจยังไมมีที่พึ่ง
มีหลักเกณฑพอ ความตายนี้เปนสิ่งที่สัตวโลกหว่ันกลัวกันมากทีเดียว ความดีเทานั้นไป
ลบลางได ความตายไมมีความหมายเมื่อความดีคอืธรรมลบลางหมดแลว เปนกับตายมี
น้ําหนักเทากัน ใหมันถึงอยางน้ันซิ พอถงึน้ันแลวไมมีหว่ันอะไรละ สามโลกธาตุนี่เปน



 ๖

สมมุติทั้งมวล อันนั้นเปนวิมุตติพนหมดแลว หาความกลัวไมมี นอกจากหาความกลัว
ไมมีแลว หาความกลาก็ไมมี ผานหมดทั้งกลัวทั้งกลา 

อยูวันธรรมดาวันทําราชการงานเมือง งานการทั้งหลายก็ทํา วันที่จะใหวาง
สําหรับจิตเสาะแสวงหาความดีแกตนนี้ก็ใหมี เราเปนลูกชาวพุทธหัวใจเปนผู
สมบุกสมบันมาก ตายแลวไมแลวนะหัวใจ ออกจากนี้มันไปแลว ออกจากนี้ไปแลว ถา
เราไมสรางความดีสรางหลักสรางเกณฑใหใจนี้เรรอนๆ ตายแลวจม ถาเราสรางความดี
ใหแลวตายแลวดีด แมแตยังไมตายกย็ังดีด คดิดซิูยังไมอยากตายๆ ตายแลวมันจะคาง 
ไมไดวาจะตกนรกนะ ไมวา นี่มันจะคาง คางสองวันสามวันก็ไมอยากคาง ถาถึงนิพพาน
แลวเอาไปเมื่อไรไปเลย ฟงซินะ ตั้งแตไปทางดมีันยังไมอยากไป มันจะคาง ฟาดหัวใจ
ของเราใหดีก็เปนแบบเดียวกัน ใจดวงเดียวกัน มีที่แนนหนามั่นคงเปนที่พึ่งอาศัยโดย
ลําดับลําดาแลว จิตใจเราอบอุนๆ จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แลวเปนกับตายมีน้ําหนัก
เทากัน พากันจําเอานะ 

เดี๋ยวนี้ก็มีแตหลวงตาบัวละเทศนวากๆ ออกทั่วประเทศไทย ผูเหลานั้นทําไมจึง
ไมเห็นมีทานเทศนเปนเพราะอะไร สําหรับเราเองรู แตพูดออกไปขางนอกมันเปนการ
กระทบกระเทือนกันไมด ี แตภายในรูหมดแหละ ทําไมถงึมีแตอีตาบัวคนเดียวเทศน
วากๆ เพราะอะไร อันนีก้็รู ที่ไมเทศนเพราะอะไรอันนี้ก็รู การแสดงออกไปนี้มันมีการ
กระทบกระเทือน เก็บเปนความรูสึกไวไมมกีารกระทบกระเทือน เก็บไวเสีย นั่น ถึง
เวลาเปดก็เปด รวมยอดออกมาไมใหกระทบกระเทือนก็คือวา ติดเขาติดเรานั่นแหละ
พาใหกาวไมออก เราก็ไมติดเขาก็ไมติดกาวไดสบาย ถาติดเขาติดเราแลวกาวไมสะดวก
และกาวไมออก เขาใจหรือที่นี่ ไขเงือ่นออกมาแลว 

วิถีจิตของงายเมื่อไร วาตายแลวสูญๆ กับนักภาวนาทานตามวิถีจิต เหมือนเขา
ตามรอยเทาสัตว เชนตามรอยวัวรอยควาย เขาไปปลอยไวแลวเขาตามรอยมันไป 
จนกระทั่งถงึตัวมัน รอยถามันไปไหนเขาตามไป อันนี้รอยของจิตวถิีของจิตไปไหน 
จิตตภาวนาตามรอยมันถึงชัดเจน วาจิตนี้ไมมีคําวาตายไมมีคําวาสูญ ตามรอยไป
ตลอดๆ จนถึงตัว พอถึงตัวแลว อะไรที่ผูกมัดจิตดวงนัน้ไวใหไดรับความทุกขความ
ลําบาก ก็คือกิเลสตัวที่พาวนในวัฏฏะนั่นแหละ ฟาดขาดสะบั้นไปแลวหมด ตัวทีไ่ป
ผูกพันจิตใจคือกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเปนตน ขาดสะบั้นลงไปแลวจติดดีผึงไปเลย นั่น
ที่นี่เปนธรรมธาตุ ธรรมธาตุนี้สูญไหมละ 

ถึงขั้นสุดยอดแลวเรียกจิตนี้เปนธรรมธาตุ ไมมีคําวาสูญ ตกนรกอเวจีกี่กัปกี่
กัลปยอมรับความทุกขหนักเบามากนอย แตไมยอมสูญคือจิตดวงนี้ ทีนี้คําวากรรมคําวา
สมมุติเปนของไมเที่ยงมนัก็แปรปรวนไปได แปรชาแปรเร็วจนพนขึ้นจากนรกมา ครั้น
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มาปฏิบัติความดีใสตัวเองแลวดีขึ้นๆ พลิกไปจนกระทั่งดี ดสุีดยอด ฟาดเขาถึงธรรม
ธาตุ สูญไหมละนั่น เวลาตกนรกก็ตก จมอยูในนรกกี่กัปกีก่ัลปมันก็ไมสูญ ทนทุกข
ทรมานแสนสาหัส เอา ยอมทน แตจิตไมยอมสูญ พลิกออกจากนั้นมาดวยกฎอนิจัง 
แปรสภาพมาถึงความดี พลิกทางความดี ดีเร่ือยๆ ดีจนสุดยอด บริสุทธิ์เต็มที่แลวเปน
ธรรมธาตุเลย นั่นสูญไหมละ ไมสูญ ถาเปนธรรมธาตุทานเรียกวานิพพานเที่ยง พากัน
จําเอานะ 

การพูดทั้งนี้เราไมไดไปหาควาเอาทางนูนทางนี้มาพูดนะ สาธุ ในคัมภีรเราก็
เรียน คัมภีรไหนก็เรียน แตมันไมส้ินสุดความสงสัยนะ เรียนแลวเอาแบบแปลนที่เรียน
มาจากคัมภีรเขามาปฏิบัติตัวเอง คลี่คลายตัวเอง เหมือนเขาปลูกบานสรางเรือนจนเปน
หลังขึ้นมาเต็มเม็ดเต็มหนวย อันนี้เอามาคลี่คลายฟาดจนสรางใหเปนหลังขึ้นมา หลัง
ใหญโตมโหฬารขึ้นเต็มเหนี่ยว เปนหลังใหญ หลังธรรมธาตุเขาใจไหม นี่ละหายสงสัย
เลย จิตดวงนี้ละนิพพานเที่ยง คือธรรมธาตุนี้แหละนิพพานเที่ยง ใหพากนัตั้งอกตั้งใจ 

อยาใหกิเลสหลอกวาตายแลวสูญๆ เวลามีชีวิตอยูอยากทําอะไรก็ทํา กิเลสมัน
ลากลงไปทําทางต่ํานะ มนัไมไดพาไปทางสูง ธรรมพาไปทางสงู กิเลสพาลงทางต่ํา ทาน
จึงเรียกวากิเลสกับธรรม มันอยูในใจดวงเดียวกันนี้ไมมีใครทราบ สามโลกธาตุไมมีใคร
ทราบไมมีใครรู มีพระพุทธเจาพระองคเดียวทราบทั้งกิเลสทราบทั้งธรรม พระองคชําระ
กิเลสขาดสะบั้นไปหมดแลวเปนพระพุทธเจาขึ้นมา เรียกวาทราบทั้งธรรมทั้งกิเลส นั่น
ละนําธรรมมาสอนโลก จึงไมมีผดิไปไดเลย ไมผิดศาสดาองคเอกสอนโลก ทานสอน
พวกเราไมผิด นอกจากพวกเราพวกผิดเทานั้น สอนใหไปถกูมันไมยอมไป ถาไปทาง
ผิดนี้หัวชนเลย พวกบา ตามันมีมันไมดูมันเอาหัวชนจนได เขาใจไหมพวกบา บาที่ไหน 
บาก็อยูตามศาลานี้นะ จะวาลูกศิษยใครก็ไมสนิทใจ ถาวาบาลูกศิษยหลวงตาบัวนี้พอใจ 
พากันเขาใจเอานะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น มาลงที่จิต บาตาบอดนะ 

เอะ เมื่อวานนี้วันอะไรพวกสาธารณสุขมากันเยอะมากันทีน่ี่ เขามาฟงการอบรม
วางั้น โถ พวกสาธารณสุขวาเปนความรูที่สูงแลวนี่นะ หลวงตาบัวไมไดเรียนวิชาหมอ
วิชาแพทยอะไรจะใหสอนยังไงละ ไมใชเอาออยเขาไปขายสวนแลวเหรอเราวา ก็เลย
ฝากธรรมะยอๆ ใหเอาเปนขอคิด เอา หัวหนาฟงนะ คนไขทุกรายตลอดญาติของคนไข
ทั้งหมด ชีวิตจิตใจฝากไวกับหมอ ฝากไวกับโรงพยาบาล เวลาเขากาวเขามา 
กิริยามารยาทนิ่มนวลออนหวาน ดวยความเอื้อเฟอเมตตาสงสารคนไข นั้นแลเปนยา
ขนานแรก ขนานนี้เขาถึงใจคนไขและญาติคนไขกอนอื่น สวนยาเหลานั้นคอยตามทีหลัง
มา อันนี้ถูกตองแลว ใหนํายาอันนี้ไปปฏิบตัิตอคนไขนะ เราก็บอกเทานั้น คือใช
กิริยามารยาท ควรนาก็นา ควรอาก็อา ควรพี่ก็พี่ ควรนองก็นอง แลวเปนยังไงๆ 
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จิตใจคนไขซึ่งหาที่พึ่งอยูแลวมันเกาะติดๆ นี่ฟนแลวนั่น ไดยาขนานนี้เขาแลว 
จากน้ันก็วางยา เขาหายจากโรคแลวเขาไมไดลืมคุณของหมอของพยาบาลนะ ใหจํา นี่
ละยาขนานเอก คอืมารยาทของหมอของพยาบาลเปนขนานเอก ถงึกอน ถึงคนไขกอน
อื่น ใหนําอันนี้ใชอันนี้กอนอื่น มีเทานั้นละไป ไลเขากลับเทานั้นเอง สวนหลวงตาบัวไม
ตองพูด หลวงตาบัวเปนหมอใหญ ใครมาก็วากใสๆ ไมพูดมนัจะเขาเนื้อตัวเอง ไมเคย
วาดีนะอยางน้ันอยางน้ี มีแตบงเบงๆ ใสเลย แตมันก็ชอบมาพวกนี้ นี่เต็มอยูศาลาเห็น
ไหม 

มันเพลียอะไรก็ไมทราบ ระยะสักอาทิตยหนึ่งมานี้ เพลียจนกระทั่งจะเดินไป
ไหนไมได อยูดีๆ นี้ ฉันจังหันก็ไดมาก เมื่อเชานี้ตั้งใจฉัน บังคับมันนะเมื่อเชานี้ 
เพราะฉะนั้นมันถึงฉันหยดุหลังเพื่อน คือฉันลงไปมันไมมีความหมายอาหารนะ พอ
ตอนบายมาๆ ถึงส่ีโมงหาโมงนี้ออนไปหมดเลย จะกาวขาไปไหนก็กาวขาไมออก เพลีย 
ลมออกหู หูอื้อ ฟูๆๆ มนัไมไดออกจมูก ทีนี้หายใจก็ไมอยากหายใจละมันออน เปนมา
ไดอาทิตยกวาแลวไมทราบเปนยังไง เพราะเหตุผลกลไกอะไรๆ เราหาเหตุหาผลของ
มัน 

ลูกศิษยลูกหามันเปนบา พอวาเราตัดยาเครื่องสงเสริมอะไรๆ ตัดออกใหหมด 
เราจะดูหลักธรรมชาติเปนยังไง ก็เราไมไดดูดวยความหวั่นความไหวกับความเปนความ
ตายนี่นะ ดูตามหลักธรรมชาติ เราทดลองทดสอบหาเรื่องราวมันอยูภายในใจของเรา
เองไมบอกใคร แตทีนี้พวกนอกมันไมรูนั่นซิ ทานตัดอันนั้นทานไมฉันอนันี้ ตายแลวๆ 
ตัวมันจะตายมันไมไดวาเขาใจไหม พิสูจนตัวเองมันตายที่ไหน เปนอยางน้ันละลูกศิษย
ของเรายุงไปหมด พอวาตัดยาตัดอะไรออกหมด เวลานี้ตัดหมด ถาวายังไงเปนอยางน้ัน
นะเราไมเหมือนใคร ถึงคราวเด็ดเด็ดขาด ถงึคราวออนก็ออนธรรมดา ถึงคราวเลนกับ
หมาใครมายุงไมได มันเลนไดทุกแบบ ก็อันนี้มนัเปนไปดวยความเมตตาเปนพื้นฐาน 
มันจะแผดขนาดไหนก็ตามความเมตตาอยูในนั้นละ ไมไดปราศจากนะ มันเปนพื้นของ
จิต 

เมื่อเชานี้ฉันมากมันจะเปนยังไงคอยด ู เวลานี้กําลังตัดน้ําปานงปานะน้ําอะไรๆ 
ฉันมาพอแลวมันก็เพลีย อันนั้นฉันอันนี้ฉัน ฉันดวยความเพลียมันก็เพลียตลอด มัน
เปนยังไงเพราะเหตุผลกลไกอะไร เอา ตัดออก ดูแตธาตุขนัธในหลักธรรมชาติมันจะ
เปนยังไงของมัน ไดเร่ิมตั้งแตเมื่อวานนี้ละมา ไมเอาอะไรเลย แมที่สุดน้ําตาลก็ไมเอา 
เอา เปนยังไงเราจะพิสูจนเราเอง ไมมีใครมาพิสูจนใหเรา เราเปนผูรับผิดชอบเราตั้งแต
วันเกิดถึงวันตาย เรารับผิดชอบเรา เราตองพิสูจนเรา ทีนี้ใครไมรูซิวาเราพิสูจนเราแบบ
ไหน คนนั้นกแ็อๆๆ วันนี้ทานไมฉันอะไรเลยนี้ยังไงจะตาย เจาของกําลังจะตายมันไม
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วานะ เราไมตาย เราพิสูจนตัวเราเอง เมื่อเชานี้เหนื่อย จะลงมาศาลามาที่นี่ก็ไมอยากลง 
นอนแนวไมอยากลุกอยากไปไหน ครั้นมาแลวพอฉันจังหันเสร็จแลว ดูจะมีอาหารเขา
ไปใสในยามนี้นะ มันยังแผดไดนะเขาใจไหม ตอนมานี้จะมาไมไหวละ ที่นี่คึกคักขึ้นเลย 
จนกระทั่งแปดโมงครึ่งแลวยังไมไดลุก เอาละใหพรที่นี่ 

ความจําเหลวไหลมากนะ แตความจริงพุงตลอด เพราะฉะนั้นที่เทศนเหลานี้
เทศนจากความจริงออกผางๆ ความจําจําไมไดนะ ไมเปนทา เรียนมาในคัมภีรใบลาน
หายไปหมดๆ นอกจากจะสัมผัสกันเวลาเทศนไป สัมผัสคัมภีรใดก็ออกมานิดๆ ความ
จริงหลักใหญอยูจากใจอยูที่ใจ ออกผางๆๆ อะไรที่เปนคัมภีรที่จําไดมันก็มาชวยกัน
เสริมกัน แย็บออกมาฉวยมับไปตอกนัไปเรื่อยๆ อยางน้ัน เอาละไปละ 
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