๑
เทศนอบรมฆราวาสเนื่องในวันเขาพรรษา ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ใหมีคําสัตยคําจริงบังคับตน
ทองคํา ๑๑,๗๖๐ กิโล คิดเปนเงินบาท ๑๒,๒๒๗,๕๗๗,๖๐๐ บาท หลังจาก
มอบเขาคลังหลวงแลวไดทองคําประเภทน้ําไหลซึม ๑๒๒ กิโล ๕๕ บาท ๖๒ สตางค
รวมทองคําทั้งหมดทีม่ อบแลวและยังไมไดมอบเปนทองคํา ๑๑,๗๖๐ กิโล ๒๒ บาท
๗๓ สตางค กรุณาทราบตามนี้ นี่เราขนเขาๆ ใหไดมากๆ
บัดนี้ตอไปพระทานก็ตั้งหนาตั้งตาทําขอวัตรปฏิบัติในพรรษา ๓ เดือน อยาง
เขมงวดกวดขัน บิณฑบาตทานจะรับเฉพาะมาในนี้เทานั้น ก็ดังที่เคยปฏิบัติมาทุกป รับ
เฉพาะบิณฑบาต ไดแลวก็หยุดๆ ธุดงควัตรทานรับเฉพาะของที่ตกมาในบาตร จากนั้น
ทานก็ไมรับ ทานผูที่จะใสบาตรก็ใหมารอใสตามนี้ จุดสุดทายตรงนี้
ใหพากันตั้งอกตัง้ ใจปฏิบัตินะ วันเขาพรรษาจากนี้ไปสามเดือน เขาติดคุกติด
ตะรางมากกวานี้เขายังติดได เราติดคุกเพื่อไปสวรรคนิพพานทําไมจะไปไมไดวะ ตองมี
คําสัตยคําจริง พี่นอ งทัง้ หลายอยาเหลาะแหละ การปฏิบัติตัวอยาเหลาะแหละ เวลาจริง
จริงเต็มเหนี่ยวอยางนั้นถึงถูกตอง ทําอะไรเหลาะแหละๆ ขาดไปหลุดไปหายไปใชไมได
วาอะไรเปนอันนั้น วาอะไรเปนนั้น ขาดสะบั้นไปเลย นั่นถูกตอง
วันนี้เปนวันที่ทา นปฏิบัติตอธุดงควัตร รับเฉพาะบิณฑบาตมาถึงนั้นแลวหยุดๆ
เทานั้นเอง ทําอยางนี้มาทุกป เราเคยพาพระทําอยางนี้มาตั้งแตสมัยอยูก ับหลวงปูมั่น
บานโคกนามน หนองผือนาใน ก็ปฏิบัติอยางนี้เรื่อยมาจนกระทั่งทานนิพพาน เราก็สืบ
ทอดมาเรื่อยๆ พอวันเขาพรรษาพระสมาทานธุดงคทั้งหมด ไมไดรับสิ่งของที่ตามมา
บิณฑบาตมาไดในบาตรเทาไรๆ เอาเทานั้นๆ อยางนั้นเรื่อยมา ปนี้ก็เหมือนปทั้งหลาย
ในพรรษานี้ขอใหมีความสัตยความจริงติดตัวติดใจบางนะ เราจะทําอะไรใน
พรรษานี้ดวยคําสัตยคําจริงใหทําอยางจริงจัง เชนใสบาตรไมใหขาดแมวันหนึ่งไมให
ขาดเลยก็ใหเปนอยางนั้น จะกี่องคกต็ าม แมที่สดุ วันละองคก็ไมขาด ความสัตยความ
จริงที่จะใหทาน ใหมีคําสัตยคําจริงบังคับตนๆ ถาไมมีคําสัตยคําจริงจิตใจมันเหลวไหล
เพราะกิเลสตัวเหลวไหลนั้นแหละพาใหจิตใจเหลวไหล
กิเลสตัวเดียวเทานั้นที่ขวาง
หัวใจสัตวโลกอยู ทําอะไรๆ ขึ้นชื่อวาความดีไมสะดวกเลย ถาเปนความชั่วแลวไหล
เลยๆ ถาเปนความดีไมสะดวก คือกิเลสขวางหัวใจสัตวโลกนั่นละ อยาเอามาใหขวาง
หัวใจเรา เราตั้งสัจจะอธิษฐานไวอยางไรใหปฏิบัติตามนั้น ยากลําบากไมสนใจ ใหเดิน
ตามความสัตยความจริงที่ตั้งไวแลวโดยถูกตอง ไมใหคลาดเคลื่อน นั่นถูกตองดี
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พระปนี้ดูวาตั้ง ๖๐ นะ ธรรมดา ๕๘ ยืนตัวไว ๕๘ ปนี้มันยันเขาไปเทาไร ฟงวา
๖๑ นะ ปนี้พระดูเหมือน ๖๑ องคพระอยูในวัด สําหรับพระวัดนี้เราเขมงวดกวดขัน
ทางดานจิตตภาวนามาดั้งเดิมไมใหเคลื่อนคลาด ใหเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ไมใหมี
งานการอะไร หากจําเปนเราจะขอรองมาชวยชั่วระยะแลวหยุดกึ๊กไปเลย เรื่องภาวนา
เปนเรื่องสําคัญมากทีเดียว ไมใหลดละ เราไมเคยลดละ เรื่องการภาวนาของพระในวัด
ปาบานตาดไมเคยลดละเลย เขมงวดกวดขันตลอดมา ไมเชนนั้นไปไมรอดนะ
เรื่องการฆากิเลสนี้แหม หนักมากที่สุด ใครยังไมเคยฆากิเลสอยาอวดนะวางาน
ใดหนักๆ ไมมีงานใดหนักยิ่งกวางานฆากิเลส พอฆาเสร็จเรียบรอยแลวทานจึงเรียกวา
วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว พรหมจรรยก็คือการฆากิเลส
งานที่ควรทําก็คืองานถอดถอนกิเลสจากใจ งานอื่นที่ยิ่งไปกวางานถอดถอนกิเลสไมมี
ในโลกนี้ เพราะนี้เปนตัวมหาภัยตอใจสัตวโลกมากทีเดียว
พากันตั้งอกตั้งใจ อยูทไี่ หนก็อยาไปมองเพงโทษคนนั้นคนนี้ ฟงใหดี นั่งแลว
อยาไปมองโทษคนนั้นโทษคนนี้ ตัวเรามันจะมีแตโทษเต็มตัว ใหมองดูโทษตัวเอง
มองดูใครก็ใหมองดวยความเมตตา อยามองดวยการยกโทษยกกรณกันไมถกู มองดู
ปบมันจะเล็งดูความดีความชั่ว สวนมากยกโทษกันไมดี ดูเขาปบใหดูใจเจาของปบ
พรอมกัน ใจมันคึกมันคะนอง คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุงไปหมด มาภาวนาก็เลยไมไดเรื่อง
ไดราว มีแตพวกปากเปราะๆ หาแตเรื่องใสกันตลอดเวลา กิเลสอยูในหัวใจหาเรื่องแต
กิเลส ฆากิเลสใหมันมุดมอดไปจากหัวใจไมยอมสนใจ ใหพากันสนใจนะ
พระปนี้ก็ดูเหมือน ๖๑ องค ทุกปก็ ๕๘ ปนี้มันยันเขาดูวา ๖๑ องค นี่พระทาน
ภาวนานะ พระวัดนี้ไมใหเหลวไหลการภาวนา เราถึงจะแกขนาดไหนก็ตามตาใจ
สติปญญาจะไมแก
จะสอดสองตลอดเวลากับพระกับเณร
ถึงจะไปแบบลมลุก
คลุกคลานแตใจไมลม ไปดวยสติไปดวยปญญา สังเกตสังกาดูแลหมูเพื่อน สมกับเรา
เปนผูรับผิดชอบหมูเพื่อน หมูเพื่อนก็ตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดวยดีตลอดมา
ทีนี้ผลที่ไดจากการปฏิบัติ ในครั้งพุทธกาลทานบอกเปนเครื่องรับรองยืนยันกัน
วา องคนี้สําเร็จพระโสดา องคนี้สําเร็จพระสกิทาคา องคนี้สําเร็จพระอนาคา องคนี้
สําเร็จเปนพระอรหันต นี้คือผลเปนเครื่องยืนยันสําหรับพระผูตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เพื่อมรรคผลนิพพาน ธรรมทั้งหลายเหลานี้ก็เขามาสนองหัวใจใหรื่นเริงบันเทิงอบอุน
ภายในตัวเองไมบกพรอง เราก็ใหตั้งใจปฏิบัติอยางนั้น
สําหรับหลวงตาเวลานี้มันออนพอแลวแหละ รางกายหมดสภาพแลว เวลานี้
รางกายหมดสภาพ ไปไหนๆ ไมไหวแลว หมดจริงๆ นะหมดสภาพรางกาย แตใจไม
หมด ใจไมมีวัย คลองตัวตลอดเวลา แตรางกายหมดสภาพ เคลื่อนยายไปไหนลมลุก
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คลุกคลานเราก็ทนเอา เพราะไดใชมนั มานาน ได ๙๕ ป จะเต็มวันที่ ๑๒ สิงหาขางหนา
นี้ ไดปฏิบัติมันมาได ๗๓-๗๔ ป นับตั้งแตวันบวชมา รักษาศีลรักษาธรรมไมใหดาง
พรอยทะลุขาด ใหมีความภาคภูมิใจในตัวเองตลอดมาจนกระทั่งปานนี้
นี่ก็อายุจะ ๙๕ วันที่ ๑๒ สิงหา เรียกวา ๙๕ ป เวลานี้มันปลอยไปหมดแลวละ
มันเปนของมันเองนะในธาตุในขันธ ปลอยขางนอกปลอยเขามาๆ ไมคอยสนใจกับ
อะไร ดูแตธาตุแตขันธความเคลื่อนไหวอันนี้ชํารุดทรุดโทรมตลอด เคลือ่ นไหวที่ไหนมี
แตผลลบๆ จะพาเจาของใหลําบาก เชนลมลุกคลุกคลาน บางทีลมก็มี ไดระวัง ลุกขึ้นก็
ตองระวัง จะกาวเดินเหินไปไหนตองระวัง แตไมเคยลมละ เพราะสติมันดี สตินี้ดี ฝก
แลวสติกับจิตเปนอันเดียวกัน ไมมเี ผลอ เผลอเมื่อไรไมมี นี่เรียกวาฝกตายตัว สติที่
แย็บๆๆ เปนสติประเภทหนึ่ง สติทอี่ ยูกับหัวใจนี้เปนสติประเภทหนึ่ง สติประเภทนี้ไม
เผลอ แตสติประเภทที่เผลออันนั้นไมเผลออันนี้เปนธรรมดา สติภายในไมเผลอ ทานวา
สติวินัย สตินั้นละเปนเครื่องนําโทษนําภัยออก ไมมีสติมีแตโทษไหลเขามาๆ
นี่ดูเหมือน ๕๐ กวาปแลวมังตั้งวัดนี้ พ.ศ.๒๔๙๘ จําพรรษาที่จันทหรืออะไร
๒๔๙๙-๒๕๐๐ จําที่นี่เรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ ดูเหมือนจะได ๕๑-๕๒ ป มาอยูนี้ได
๕๑-๕๒ ป พาพระเณรมาอยูนี่ พระในนี้มีทุกภาคไมเคยขาด วัดปาบานตาดพระมากทื่
สุดตองไดกดเอาไวๆ ตลอด นี่ก็วาจะให ๕๘ ตามเดิม ไมอยู ฟาดถึง ๖๑ มันมาอยางไร
ก็ไมรูนะ ๖๑ มามากมานอยก็ขอใหเปนระเบียบเดียวกัน เชนธนบัตรใบละ ๑๐ บาท
๑๐ เหมือนกันหมด ไมดอยราคา ไมเสียศักดิ์ศรีของเงิน มีจํานวนเทาไรราคาเทากัน
หมด พระมีเทาไรมีคุณคาในศีลในธรรมดวยกันหมดดี ถาศีลธรรมขาดไมเปนทานะ
ศีลธรรมเปนของสําคัญ เปนเครื่องประดับตน ศีลธรรมทานถือสําคัญมากทีเดียว
เราจะเห็นไดชัดเวลาไปอยูในปาลึกๆ สติกับจิตติดกันอยูต ลอดเวลาจะไมกลัว
เดินจงกรมนี้เสือกระหึ่มๆ เสือโครงใหญ เขารองไปตามประสาของเขา เราก็เดินจงกรม
เขาก็ไปของเขาธรรมดา ไมมีตื่นเตนตอกันนะ ทางนี้ก็ธรรมรักษาใจ ใจเมื่อธรรมรักษา
ไมมีอะไรเขามาเกี่ยวของทําลายไดเลย เปนใจที่อบอุนสม่ําเสมอ เดินจงกรมอยูใน
ทามกลางของเสือมันคํารามหรือมันรองมันครางอยูตามประสาของมันไดอยางสบาย นี่
ละทานภาวนา
คนเราเมื่อสละหมดทุกอยาง คุณคาราคานี่ละทําใหเกิดความกลัวความสะดุง
หวาดเสียว พอสละอันนี้ออกหมดแลวยังเหลือแตตัวลอนจอน เดินอยูที่ไหนไมมกี ลัว
พอวาเจาของหมดราคาเทานั้นไมกลัวนะ หมด ทุกอยางเดินไดสบายอยูไดสบาย ใน
ทามกลางเสือกระหึ่มๆ ก็อยูไดสบาย ถาวาตัวมีราคาเสียอยางเดียวนั่นละมันสรางฟน
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สรางไฟ ความสะดุงความกลัวมาในเวลาที่วาตัวมีราคา พอสละออกหมดเหลือแตธรรม
กับใจใหอยูดวยกันๆ แลวไมกลัว ไมกลัวอะไรเลย อยูสบายๆ
ตั้งแตนี้ตอไปพระทานก็จะรับบาตร
ที่เคยรับเปนประจําไปจนกระทั่งออก
พรรษา พี่นองทัง้ หลายอยากจะใสบาตรก็ใหมารอใสบาตรอยูที่สุดทายของทาน ทานจะ
รับแคนั้นเปนจุดสุดทาย รับที่นั่น แลวก็เขาศาลาๆ เลย พระที่ตั้งใจตออรรถตอธรรม
แลวทานไมคอยสนใจกับอาหารการกินนะ ทานทําไปอยางนัน้ เชนธุดงควัตรก็ใหอยูใน
ขอบเขต ไมใหมันเลยนั้น อยางมากไมใหเลย มากกวานั้นพอยังชีวิตใหเปนไปเทานั้น
ทานไมไดสนใจอาหารการกินวาอะไรเอร็ดอรอย ไมเอร็ดอรอย ทานไมสนใจ ธรรมมี
คุณคาราคาและรสชาติสูงสงยิ่งกวาสิ่งใด จิตทานมุงตอธรรมเสียอยางเดียวลบลางการ
อยูการกินการหลับการนอนที่เปนเครื่องกังวลไดหมดเลย ไมยุงกับอะไร นั่นละทาน
ปฏิบัติธรรมทานปฏิบัติอยางนั้น
ในสายพอแมครูจารยมั่นเรานี้ก็สืบสายตอเนื่องกันมา บรรดาพระทานผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ เวลาทานมรณภาพแลวมีไมนอยนะ มีมาก
องคนั้นนิพพานที่นั่น องคนี้มรณะที่นี่ที่นั่นๆ แลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุๆ ใน
สายหลวงปูมั่นนี้มีมากทีเดียว ทานรูของทานเงียบๆ บรรดาครูบาอาจารยอยูที่ไหนพระ
เณรลอม ทานจะรูเรื่องของกันหมด แตเปนวงภายใน รูเหมือนไมรู รูอยูภายใน องค
ไหนเปนอยางไรๆ ทานรูกอนแลว เพราะลูกศิษยกับครูอาจารยคุยกันก็ตองเปดเผย
ธรรมะตอกันเพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ
ชักจูงจิตใจกันไปดวยการพูดการจาใหมี
กําลังใจ
เพราะฉะนั้นบรรดาพระทั้งหลายที่อยูกับครูอาจารย
ทราบเรื่องของอาจารย
ทั้งนั้น อาจารยเปนอยางไร อาจารยองคไหนเปนอยางไรๆ ทราบ คือจิตของทานถอด
ออกมาสอนลูกศิษยลูกหา ถอดออกมาสอน บรรดาลูกศิษยทอี่ ยูวงใกลชิดรูหมด แตคน
อื่นไมรู ทานไมพูด อยูวงภายใน รูกันโดยเฉพาะ ทีนพี้ อมรณภาพแลวอัฐิองคนี้
กลายเปนพระธาตุ องคนั้นกลายเปนพระธาตุ เปนไปอยางนั้นนะ นี่ละธรรมของ
พระพุทธเจาคงเสนคงวาหนาแนน
ถาใครปฏิบัติตามนั้นแลวมรรคผลนิพพานเปน
ปจจุบันตลอด ไมมอี ดีตอนาคต ใครปฏิบัติมรรคผลนิพพานจะมีอยูในผูนั้น ใครทํา
บาปทํากรรม บาปกรรม-ความทุกขความทรมานก็จะมีอยูในผูทําบาปทํากรรม ผูสราง
ความดีก็จะอยูในความดีของตน ใหพากันจดจําเอาไว
ศาสนาของพระพุทธเจาของเรานี้ เปนศาสนาที่คงเสนคงวาหนาแนนไปดวย
มรรคผลนิพพาน หรือวาพุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพานก็ไมผดิ ขอใหตั้งใจ
ปฏิบัติเถอะ ใครจะพูดที่ไหนอยาไปเอนเอียง เรื่องกิเลสมันเปาธรรม มันเขยาธรรมให
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ลมเหลวไปได ถาธรรมแทไมยุงกับกิเลส กิเลสมันต่ําสุดยอด ธรรมสูงสุดยอด ไมตอ ง
ไปเอากิเลสมาเหยียบย่ําทําลายตัวเอง โดยกิเลสมันยุแหยกอกวนอยางนั้นๆ นี่ศาสนา
ลวงมาแลวเทานั้นปๆ นับแตพระพุทธเจานิพพานมานี้ ๒๕๐๐ กวาป ผลของการทําดี
ไมมี นั่นกิเลสมันหลอก ทําบาปไมไดบาป ทําบุญไมไดบุญ อยากทําอะไรทําอันนั้น นั่น
ละตัวมันไดคือกรรมอันหนักหนา กรรมชั่ว
ถาผูที่ระวังฟงเสียงพระพุทธเจา
พระพุทธเจาพูดเสียงเดียวเทานั้นครอบ
โลกธาตุ ไมมีใครจะแมนยํายิ่งกวาเสียงของพระพุทธเจาที่รับสั่งออกมา สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม พระธรรมตรัสไวชอบเรียบรอยแลว ไมมีใครตรัสชอบดียิ่งกวา
พระพุทธเจา ใหเอานี้เปนหลักเปนครูเปนอาจารย คําพูดคําจาของใครก็ตามทั่วโลกมี
แตคําพูดเหลวไหลโลเล หาหลักหาเกณฑไมได ไปที่ไหนก็ไขวก็ควา ไมมีหลักมีเกณฑ
โลกนี้เราอยาเขาใจวาเปนโลกที่มีหลักมีเกณฑ ไมมี สมบัติเงินทองขาวของมีเปนหมืน่ ๆ
แสนๆ กองเทาภูเขามันก็เปนกองอะไรไปเสีย ไมไดเปนกองอรรถกองธรรมพอจะยัง
เจาของใหมีความสุขความเจริญ เหมือนธรรมมีในใจจากการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญ
ธรรม ใหเอาตรงนี้ ถาการประพฤติปฏิบัติธรรมใจเขาสูธรรม ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันแลวอยูที่ไหนแนนหนามั่นคงๆ ไมสนใจวาจะมีอะไร จะไดอะไร จะเสียอะไร
ทานไมยุง มีแตธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธกันอยูต ลอดเวลา ไปที่ไหนทานก็เย็นสบาย
พากันจําเอานะ
วันนี้ก็ไมพูดมากอะไรนักละ ตั้งแตนี้ตอไปก็ใหทําหนาที่ของตัวใครจะตั้งสัจจะ
อธิษฐาน มันมีหลายขอนะที่จะดัดกิเลสตัวมันทําลายเรา เชนการทําบุญใหทานวัน
หนึ่งๆ จะไมใหขาด แมที่สุดไดพระองคน้เี ดียวใสบาตรพระองคเดียวก็เปนทาน แลว
ใครจะงดเวนขอที่เปนขาศึกแกตนเอง ศีลหามีอะไรเปนพิษทั้งนั้น ทั้งหาขอตัดขาด
สะบั้นไปเลยก็ได ปาณาฯ ฆาใครก็เปนภัย ฆาตัวไมเปนภัยไดอยางไร อทินนาฯ ขโมย
ของใครๆ ก็เปนภัย ยิ่งเจาของขโมยเจาของกระเปาหมดเปนภัยหรือไมเปนภัย เที่ยว
ตลาดเที่ยวไปเที่ยวมากลับมา เวลาไปกระเปาเทานี้นะ เวลาขากลับมาเหี่ยวแฟบเลย นี่
เจาของขโมยเจาของ มีเทาไรเอาไปหมด
ศีลหารักษาใหดี ถาไมเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนเงินก็ไมคอ ยสิ้นเปลือง ใหรักษา
ปาณาฯ อทินนาฯ รักษาใหดี ตั้งหนาตั้งตารักษา สมบัตินี้เปนของเรา ไมใชเปนของใคร
เวลาจะเปนจะตายจิตใจมันจะสายแส เวลาจะเปนจะตายเจ็บมากปวดมากเทาไรจิตมัน
ไขวมันควาหาที่พึ่ง ถาจิตมีอรรถมีธรรม-มีการทําบุญใหทานอยูที่ใจของตัวเองแลวมัน
จะวิ่งเขามาที่น่ี แลวความเรรอนหรือความไขวความันปดออกๆ หมด เหลือแตความ
แนนหนามั่นคงของใจ นีค่ ือผูสรางความดีไวเปนสรณะของตัวเอง เวลาจะเปนจะตายจิต
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จะวิ่งเขาสูที่พึ่ง หาที่พงึ่ บุญเปนที่พงึ่ ถาใครไมมีบุญก็รอน เรียกวารอนกระวนกระวาย
ตายจมไปเลย ถาใครมีบุญมีกุศลแลวก็ดีดก็ดิ้นเพื่อกุศลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไปไดเลย จํา
เอานะ เอาละที่นี่จะใหพร
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

