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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

ความตายตองไมเหนือความสัตย 
 เปนยังไงเขาเอาตนไมมา ดูมาจากชลบุรี ทานพฤกษ รถใหญเต็มเอี๊ยดเลย มี
หลายชนิดของตนไม เขาเขียนบอกไวหมด ใครจะเอาไปปลูกที่ไหนๆ ก็ได เปน
สาธารณประโยชนหรือประโยชนสวนตัวก็แลวแตเถอะ นี่กม็าหลายคันรถแลว ทางนี้ก็
ปลูกตลอด เมื่อเชานี้ก็มาคันหนึ่ง แนนเลย อยางละ ๙ ตน ๑๐ ตน คือชนิดละ ๙ ตน 
๑๐ ตน เราออกไปเราอานดู นี่ก็มาจากเมืองชล ทานพฤกษ คุณแมบังอรที่เปนมารดา
ของทานพฤกษ สกุลน้ีเปนสกุลมั่งคัง่สมบูรณ สกุลเศรษฐีก็ไมผิด ในเมืองชลรูสึกนี้เปน
อันดับหนึ่ง 

ที่เขาโจมตีวาทานเอาเงินในวัดเขาเขียวไปสรางรีสอรตรีแสดอะไร มันหลับตา
พูดไอพูดนี่ ทั้งหลับตาพูด ทั้งปากอมขี้ดวย มันหาเรื่องใสคนดี ปากมันอมขี้มันไมด ูก็
ไดยินชัดๆ เห็นชัดๆ เราก็พูดไดชัดเจนละซิ คนปากเหม็นปากสกปรกที่อุตสาห
ขวนขวาย วัดเขาเขียวจะมีอะไรที่นั่นเราขึ้นไปดูแลว มีแตที่บําเพ็ญสมณธรรมลวนๆ 
เลย กับพวกสัตวพวกอะไรเต็มอยูนั้น เลยสัตวกับพระก็ดูเปนอันเดียวกันนะแปลกอยู 
สัตวไมใชสัตวธรรมดา พวกหมี พวกเสือ พวกกวางพวกเกง เต็มอยูแถวๆ นั้นเพราะ
เราเดินไปดู กุฏิมี ๔ หลัง ๕ หลัง อยูหางๆ กัน ก็เหมาะสมๆ เราไปเที่ยวดูหมด 

วาทานเอาเงินจากเขาเขียวไปสรางรีสอรต มันหลับตาพูดมันไมไดไปดูเสียกอน
วาเขาเขียวอยูที่ตรงไหนทวีปไหน มันไมไดไปดูนะ ไปโจมตีผูดีหาวาทานเอาเงินใน
สํานักเขาเขียวไปสรางรีสอรต อันนี้เราไปเห็นเอง พูดใหมันชัดเจน หาเร่ืองใสกันมนุษย
เรา คือปากสกปรก จิตสกปรก เวลาแสดงออกมีแตเร่ืองสกปรก เร่ืองความเปนอรรถ
เปนธรรมตอกันนี้ไมมี เพราะไมมีในตัวเอง ถาความเปนธรรมมีในตัวเองออกขางนอก
ไปก็เปนธรรม ถามีแตความสกปรกแลวออกไปก็เปนเรื่องสกปรก ใจอมขี้ปากออกไปก็
อมขี้ กิริยาออกไปกอ็มขีท้ั้งหมด ขี้เปนของดีไหมละ ของสกปรกใชไหม แตมันชอบอม
นะ มนุษยผูเลวทรามชอบไปหาอมอยางน้ันละ อมของสกปรก จึงเรียกวาปากอมขี ้

ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัจิตใจ จิตใจสําคัญมาก เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรมทางดาน
จิตใจใหดี ถาจิตใจสะอาดแลวอะไรออกไปจะสะอาดๆ ทั้งหมด อยางสกุลทานพฤกษ 
คุณแมบังอรนี้ในจังหวัดชลจะวาเปนเศรษฐีอันดับหนึ่งก็ไมผดิ สกุลน้ีเปนสกุลที่มั่งคั่ง
สมบูรณมากทีเดียว และเปนสกุลเต็มไปดวยอรรถดวยธรรม การทําบุญการใหทานไม
อัดไมอั้นเลย ก็คิดดูซิตนไมจากจังหวัดชลมาไมรูวากี่เที่ยวรถแลว เมื่อเชานี้ก็มาคันหนึ่ง
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ชนิดละสิบตนๆ มาหลายชนิดเต็ม เราเดินออกไปขางนอกไปเห็นแลวเมื่อเชานี้ มาจาก
เมืองชล ทานพฤกษกับคุณแมบังอร จังหวัดชล มาทําบุญใหทาน 

นี่ก็ปลูกไปขยายออกไปใหเปนประโยชนแกชุมนุมชน ใครจะตองการเอาไปปลูก
เทาไรเราไมหวง เพื่อเปนประโยชนเทานั้นเราพอใจ นี่ทานพฤกษกับโยมแมทานเอามา
หลายคันรถแลวนะ ตนไมหลายคันรถ เมื่อเชานี้ก็เอามาเต็มคันรถ ใครจะตองการเอา
ไปปลูกเราก็ใหเพราะมันมาก แยกออกไป ใครจะไปปลูกตามไรตามสวนใครก็ได 
สําหรับวัดนี้ปลูกเต็มไปหมดแหละ 

ลําไยเราไมคอยดี ลําไยที่เอามาปลูกเหลานี้มีแตลําไยกะโหลก แตเวลามาปลูก
แลวลูกเทานี้ กะโหลกทั้งนั้นเอามาปลูก เอาอยางพันธุดีๆ ทั้งนั้นมาปลูก ครั้นแลวก็เปน
อยางน้ี ลูกเทานี้ลําไยกะโหลก คือดนิฟาอากาศ คงจะเปนเพราะดินอาหารไมพอ พวก
ปุยสําคัญมาก ถาปุยพอน้ําพอจะขึ้นไดดี เพราะลําไยที่ไหนก็มีทุกภาค แตชนิดอื่นๆ มัน
เลือกบางนะ เชนอยางพวกเงาะพวกทุเรียนอยางน้ี ภาคอีสานไมมีทางขึน้แหละ มัน
ขึ้นอยูตามทีเ่ขาขึ้นได เชนภาคตะวันออก ปราจีนบุรี จันทบุรี ภาคกลางพวกทุเรียนมีได
หมด แตภาคอีสานไมเปนทา เอาอะไรไปปลูกตายหมด ภาคอีสานเปนภาคยักษอะไรก็
ไมรู เขาใจไหม อาว พูดตามเรื่องความจริง คือดินฟาอากาศไมดีเลย ภาคอื่นดินฟา
อากาศดี ปลกูอะไรก็ขึ้นๆ อันนี้ไมขึน้ 

เราไดพยายามหลายอยาง เอามาจากจันทเลยเชียว เราสั่งใหเอามา พวกเงาะ
พวกทุเรียนเกือบทุกชนิด เอามาจากจันทเลยละ ขนใสรถมาปลูก เราเปนคนสั่ง เรา
อยากจะเห็นตัวจริงของมนัเปนยังไง ภาคอีสานมันขี้เกียจขี้ครานมีแตกินเหรอ ส่ิง
เหลานี้เอามาจากภาคตะวันออก ภาคอีสานเอามากินมันปลูกไมไดเหรอ เอามาปลูกดซูิ 
แลวเอาจริงๆ นะ จริงดวยนะเรา ตั้งใจปฏิบัตจิริงๆ มันจะเปนยังไงคอยดู ไมเปนทา 
ทุเรียนตนอยูนี้มีลูกเดียว พอใหทราบวาทางภาคอีสานทุเรียนปลูกก็ขึ้นเหมือนกัน มีลูก
เหมือนกัน มีลูกเดียว เปนอยางน้ันจะใหวาไง จากน้ันมาเราเลิกเลยนะ คือทําใหเห็น
เหตุเห็นผลทุกอยางแลวเลิกๆ 

พวกเงาะเอามาปลูกทีแรกเต็มหมด ตายหมด ทุเรียนเอามาปลูกเห็นลูกเดียว 
นอกนั้นเรียบวุธไมมีเหลือ ออ มนัเปนเพราะดินฟาอากาศจริงๆ คือดวยความดูแล
จริงๆ แตมนัก็ไมขึ้น ปลูกที่น้ําบอ ทําอะไรตองทําใหเห็นเหตุเห็นผล เมื่อเห็นแลวก็
ปลอยละที่นี ่ หายสงสัย อยางทุเรียน เงาะอะไรมาปลูกเต็มไปหมด ไมเปนทา จากน้ัน
ปดออกเลย มันจะตกแมน้ําโขงทวีปไหนชางหัวมัน ไมเอาเลยไมปลูก อาศัยภาคอื่นๆ 
มากินอยูทุกวันนี้ ทุเรียนมาจากภาคตะวันออก ทางจันท มาเต็มอยูนี่ทุเรียน เงาะ 
ลางสาด มีหมด มันไมมตีนแตมีลูกอยูนี้ ตนมันอยูนูนทางจันทบุรี ทางภาคตะวันออก
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จันทบุรี ปราจีนบุรี ตนผลหมากรากไมอยูโนนแตลูกมันมาอยูที่นี่ วัดปาบานตาดเต็ม
หมดนะ มันก็แปลกอยู คือดินไมด ี

วันหนึ่งๆ เราไปสงเคราะหโลกทุกวันๆ ไมไดขาด ไปแตละวันเต็มรถๆ เท
ปวะๆ ถาเปนโรงพยาบาลก็ใหโรงละสองหมื่น ใหทุกโรงๆ ละสองหมื่นๆ อาหาร
เรียกวาเต็มรถ พระทานเคยแลววาจะไปโรงพยาบาลเทานั้นทานจัดใหพอดีๆ  เมื่อวานนี้
ก็ไป เต็มรถเหมือนกัน วันนี้คนบางตาหนอย ทุกวันเต็ม ตอนกลางวี่กลางวันนี้ไหลเขา
ไหลออกตลอด เราอยูกฏุิมองมาเห็น กลางวี่กลางวันเต็ม เขามาหนาศาลาพอ จากนั้น
ออก ทางนี้เขียนติดปายไวหมดหามเขาๆ รอบเลยเพราะเปนทําเลภาวนาของพระ 

ขนาดนั้นนะเรารักสงวนพระทางดานจิตตภาวนา ไมใหมีอะไรไปแตะ เราก็ไม
เคยไปกวนทาน เร่ืองหนาที่การงานอยางอื่นไมใหมี ใหมีแตภาวนาอยางเดียว เรารักเรา
สงวนเพราะเราดําเนินมาอยางน้ัน เรายิ่งจริงกวาพระอีกไมใชคุย งานการใดมายุงเรา
ไมได ตั้งแตวันออกปฏิบตัิ พรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ มีตั้งแตงานภาวนาอยางเดียว ไป
คนเดียวๆ ตลอด งานจะมาแทรกนั้นแทรกนี้ไมมี ถึงขนาดนั้น ตั้งแตพรรษา ๗ ถึง
พรรษา ๑๖ ฟาดกันตก กิเลสตกเวทีในพรรษานั้นละ พรรษาที่ ๑๖ วันที ่๑๕ พฤษภา 
๒๔๙๓ ไดพดูใหฟง 

ตั้งแตเร่ิมออกจากการศึกษาเลาเรียนแลว ก็ไปอําเภอจักราช จําพรรษาแลวก็บึ่ง
ถึงพอแมครจูารยมั่น จากนั้นมาแลวก็เอาเลย เปนที่ลงใจทุกอยางแลวจากอรรถจาก
ธรรมของทานที่แสดงใหฟงถงึใจ เมื่อถงึใจแลวมันเอาจริงนะนี่ ถาลงทําอะไรแลวจริง
ทั้งน้ัน ไดร้ังเอาไว นิสัยเรามันนิสัยผาดโผน เอาจริง ถาลงไดทําอะไรขาดไปเลยเชียว 
มันเปนอยูในจิตนะ มันไมมีที่วาเอนโนนเอนนี้ไมมี ตรงแนวเลย วาจะไปทางไหนพุง
ขาดเลยๆ ฆากิเลสของเจาของก็แบบเดียวกัน นี่ละนิสัยมันออกไปจากในใจ ฆากิเลสก็
คิดดูซิเปนเวลา ๙ ป ไมมีอะไรมายุงนะเรา พอแมครูจารยเสริม ทานเสริมอยู ทานเห็น
ความตั้งใจของเรา 

อยูกับทานบางทีก็ไดร้ังเอาไว คือทานรูนิสัยผาดโผนเอาจริงเอาจังทุกอยาง ทาน
เปนคนรั้งเอาไวใหอยูพอประมาณ เชน นั่งตลอดรุงอยางน้ี เวนคืนหนึ่งสองคืน ฟาด
เสียจนกนแตก ไปเลาความอัศจรรยใหทานฟง ทีแรกทานก็ชมเชย ก็ทานเปนจอม
ปราชญเราเปนจอมโงวาไง ทานก็ชมเชย เราก็ยิ่งมีแกใจ เห็นใบไมแหงใบไมสดนึกวาคู
ตอสูจะกดัละนะหมา เขาใจไหม ทานรั้งเอาไว ยกสารถีฝกมามา แนะ เราก็เขาใจ 
จากน้ันเราก็ไมนั่งตลอดรุงอีก ทานคอยรั้งๆ เพราะทานรูนิสัยผาดโผน เพราะฉะนั้น
เวลาไป จะไปกี่องค ไปองคเดียว ทานขึ้นทันทีเลย เอา ทานมหาไปองคเดยีวนะใครอยา
ไปยุงทาน ขึน้อยางเด็ดดวยนะ 
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ถาเปนเรื่องของเราแลวเด็ด เพราะทานรูนิสัย เปนอยางน้ันตลอดมาตั้งแต
พรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ ถาวาลงเวทีก็ไดลง กิเลสมวนเสื่อวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ 
เวลา ๕ ทุมเปงพอดี หลังวัดดอยธรรมเจดีย ไมลืมเพราะเปนเรื่องใหญโตมากที่สุดเลย 
เร่ืองฆากิเลสไมมีอะไรที่จะหนักมาก เพราะกิเลสเปนเจาอํานาจครอบสามโลกธาตุ 
กิเลสเปนเจาอํานาจทั้งนั้น ฟาดมันลงจากหัวใจนี้กระเทือนเลย ไมใชเลนๆ นะ ตองเอา
อยางหนักเหมือนกัน ก็เขากันกับนิสัยอันนี้ นิสัยอันนี้มันเอากันได ฟาดเหมือนฟาดิน
ถลม 

นิสัยมันจริงจังทุกอยาง ถาลงอะไรแลวไมมีคําวาเหลาะแหละ ยิ่งปลงใจแลว ใช
แลว เอาขาดสะบั้นเลย ถายังไมลงใจก็เหมือนเครื่องบินรอนอยู ถาสนามยังไมปลอดภยั
ก็ตองรอนไปเรื่อย พอแนนอนแลวพุงเลย อันนี้ก็เหมือนกนัถายังไมลงใจความเพียรก็
ยังไมหนัก คอยอยู พอแนใจแลวพุงเลย เปนตายก็วากันเลย เปนอยางนั้น นิสัยของเรา
รูสึกจะตางคนทั้งหลายอยูมากในเรื่องความสัตยความจริง ความสัตยความจริงน้ีจริง
มากทีเดียว เอาจริงเอาจัง ไมละเรื่องความสัตยของเจาของ เจาของจะตายกต็ายถาลงได
อยางน้ีละนะ เทานั้นละพอ ความตายตองไมเหนือความสัตย ความสัตยเหนือกวา อยาง
นั้นละ 

เราเห็นคุณคาของความเอาจริงเอาจังมาตลอด ไมใชทําเหยาะๆ แหยะๆ 
เหลาะๆ แหละๆ แลวจะเอามรรคเอาผลมาจากไหน ตองใหจริงใหจังทุกอยาง เพราะ
กิเลสเปนของเล็กนอยเมื่อไร มันเปนเจามหาอํานาจครอบสามโลกธาตุ ฟาดมันลงจาก
หัวใจฟาดินถลมโนนนะของงายเมื่อไร เอาละที่นี่นะพอ จะใหพรแลวก็จะไปธุระของเรา 

ทานชิตนี้ดูวาเอาไปถึงวัดสวนแสงธรรมแลว เร่ืองการเผานี้เราก็เปดโอกาสไว
ทางวัดอโศการามก็ได วัดอาจารยเจี๊ยะก็ได เพราะเปนทําเลที่เหมาะ ในวัดเรานี้ขัดตอ
กฎหมายเขาเราก็ทําไมได เพราะฉะนั้นจึงไมไดเผาที่สวนแสงธรรม กะวาจะไปเผา
วัดอโศฯ หรือไมก็วัดอาจารยเจี๊ยะ ก็คงจะเปนวัดอาจารยเจี๊ยะเพราะใกล ทานชิตตาย 
ทานเหลิมแขนหัก เอาไปสวนแสงธรรมแลว เราเปดโอกาสใหแลวจะเอาไปเผาวัดไหน
เผา ถาไมขัดของทางกฎหมายเปนวัดที่สวนแสงธรรมก็ได แตมันขัดทางกฎหมายเขาก็
ทําไมได คงจะไปวัดอาจารยเจี๊ยะนะ คงจะไปที่นั่น 

(เผาศพวันที่ ๘ กรกฎาคม ที่วัดทานอาจารยเจี๊ยะครับ) ชวงนั้นเราจะลงไป
กรุงเทพ ถาลงเราก็อยูที่งานแหละ ถายังไมลงก็ยงัไมไป วันที่ ๘ นะ นั่นก็ไมทราบวารถ
คว่ําหรือคนคว่ํา ทานชิตตาย ทานเหลิมแขนหัก จะเผาวันที่ ๘ เดือนกรกฎา เปนเวลาที่
เราลงกรุงเทพพอดี นาจะเปนวัดอาจารยเจี๊ยะนะเผา 



 ๕

 (หมอรุงเรือง ทําบุญอาจารยชิต ๑,๐๐๐ บาทครับ) มีหมอรุงเรืองคนหนึ่งที่เดน
อยูในวงแพทยวงหมอ นอกจากนั้นจะเปนอะไรก็ไมทราบ เราพิจารณาทุกแงทกุมุมนะ 
เอาธรรมออกพิจารณา สูงสุดคือธรรม ออกพิจารณาอะไรไมมีผิด ธรรม ไมมีอะไร
เหนือกวา เพราะฉะนั้นเราจึงเอาธรรมออกวินิจฉัยพิจารณา เร่ืองหมอรูสึกจะหางเหิน
ทางดานอรรถดานธรรมมากอยู อยางที่เห็นหมอรุงเรืองอันนี้เปนลูกวัดเลย หมอรุงเรือง
กับหมอสานิตย เปนลูกพระลูกพระพุทธเจาจริงๆ ไมไดเรียนสรีรศาสตรมาเพื่อแกโรค
แกภัย สรีรศาสตรเพื่อแกกิเลสตัณหา ยกเมฆความทุกขเกิดแกเจ็บตายขาดสะบั้นลงไป
เพราะสรีศาสตรของพระพุทธเจา สรีรศาสตรของหมอนี่เรียนเพื่อแกโรคแกภัย ตางกนั
นะ เราจะเอาสรีรศาสตรของหมอไปเทียบกับสรีรศาสตรของพระพุทธเจาไมได เขากัน
ไมไดเลย คนละโลก พากันจําเอาไว 

นี่เราเปดออกตามหลักความจริง สรีรศาสตรของพระพุทธเจานี้แยกออกหมด
จนกระทั่งปลอยโดยสิ้นเชิง สรีรศาสตรของหมอที่เขาเรียนมาบางคนมีเมียตั้งส่ีคนหา
คน มันสรีรศาสตรขี้หมาอะไรก็ไมรู เขาใจเหรอ เราพูดไดอยางสบาย เราไมมีอะไรกับ
โลก พูดชดัๆ อยางน้ีละ ถึงจะพูดอะไรพอพดูแลวหายเงียบๆ นะ ไมวาจะพูดหนักพดู
เบาพูดนิ่มนวลออนหวานไพเราะเพราะพริ้ง เด็ดขาดเฉียบขาดขนาดไหนก็ตาม เหมือน
เขาถากไม อันนี้มันคดมันงอถากแรง ถากจะเอาไมนั่นแหละ ไมใชถากทําลายไม อันนี้
มันตรงก็ถากเรียบๆ ๆ แบบนั้นละธรรมะพูดออกไป จะหนักจะเบาก็เหมือนเขาถากไม 
คือสอนคนใหดี ควรหนักก็หนัก ควรเบาก็เบา เหมือนเขาถากตนเสามาทําบานทําเรือน 
เอาละใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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