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ความตายอยูกับเรา
โรคนี่มีพิสดารมาฆาสัตวเปนจํานวนมากตอมาก เวลานี้เฉพาะอยางยิ่งประชาชน
มีจํานวนมากเทาไร โรคนี่เยอะ เชื้อโรคก็เยอะ คนไขจึงเยอะ เปนอยางนั้นแหละ แต
กอนก็ไมเห็นมีอะไร โรงพยาบาลก็ไมมีแตกอ นนะ ก็ดูเหมือนไมมีโรคมีภัยอะไร เดี๋ยวนี้
เยอะ โรงพยาบาลเยอะเทาไรคนตายยิ่งเยอะ คนมองขามไปเราจึงบอกจุดตามความจริง
เสียบาง ในโรงพยาบาลหนึ่งๆ นั้นคือปาชา พยาบาลรักษาคนไขไมหายก็ตายที่
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ตายแลวคอยขนออกไปๆ เตียงโรงพยาบาลแตละเตียงๆ
คนไขตายไปสักเทาไรๆ ปาชาอยูที่นั่น ใหคิดเสียบาง
ใครกาวเขาไปโรงพยาบาลวาตั้งแตจะหายๆ ไปตายก็มี ความตายมันอยูก ับเรา
ไมไดอยูกับที่นั่นที่นี่ ใหดูตัวเอง ไปสถานที่ไหนก็เปนสถานที่บําบัดรักษา รักษาไมหายก็
ตาย เตียงหนึ่งๆ ทั้งคนไขหายไป ทั้งคนไขตายไป มีเยอะๆ แลวดวงวิญญาณมาเกาะมา
ยึดอยูตามนัน้ ละ โรงพยาบาล โรงพยาบาลเปนสถานที่ประชุมหรือชุมนุมของดวง
วิญญาณที่ตายไปแลว อยูที่โรงพยาบาลแตละแหงๆ พอตายแลวคิดหวงนั้นหวงนี้ จิต
วิญญาณเกาะอยูนั้น
ถาผูที่มีบาปหนักๆ ก็จมไปเลย ไมมโี อกาสที่จะไดมาเกาะมายึดติดนั้นติดนี้ ถา
ผูมีบุญมากดีดขึ้นเลย ผูที่สัมภเวสีจะหนักหรือเบาอะไรมันก็พอคาราคาซัง นี่ละมันวก
เวียนไปเปนเปรตเฝาโรงพยาบาล ใครไปเจ็บไขไดปวยมันมาจับขากระตุกเอา อาว
จริงๆ นะ พวกจิตวิญญาณ ภาวนาใหรูเรื่องเสียกอนแลวจะเขาใจ.เปนยังไงตายสูญๆ
มันหลับตาพูด พระพุทธเจา โลกวิทูรูแจง มันสูญไปไหน นั่น มันไมไดสญ
ู ตายก็เกาะ
อยูตามนั้นละ ถาหากวากรรมหนักก็ลงเลย รอไมได ถากรรมหนักทั้งฝายดีฝายชั่ว ฝาย
ดีก็ดีดเลยไมรอ ฝายชั่วก็ดีดลงเลยไมรอ
ฝายคาราคาซัง ไอพวกจะไปไหนก็ไมไป อยางลูกศิษยของหลวงตาบัวอยูที่ศาลา
นี่ ใหมันภาวนามันก็หวงหมอน หันไปทางนี้ก็เปนหมอน หันทางนี้ก็เปนเสื่อ สุดทายก็
เลยไมไดเรื่องวันหนึ่งๆ นี่ละพวกเปรตเขาใจไหม ลูกศิษยหลวงตาบัวมีแตเปรตทั้งนัน้
ละ ไมเปนหนาเปนหลังอะไร แลวไปไหนละที่นี่ เปรตมาจากไหน ตนเคาของเปรตคือ
อะไร นี่ตนเคาของเปรตกินแลวนอนกอนแลวนินอยูนั้นละ ทุกวันไมไปไหนละ มีแต
นอน มันหมดกําลัง ทุกวันนี้หมดกําลังแลว แตมันก็หมดกําลังของสวนธาตุสวนขันธนะ
สวนจิตไมมีหมด จา พูดใหมันชัดเจน ครอบโลกธาตุจะวาอะไร
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ที่ไดสอนทานทั้งหลายเอาคําโกหกมาสอนหรือ เราทําแทบเปนแทบตาย เฉียด
สลบไสลๆ ทําความเพียร เพราะเปนนิสัยอยางนี้ดวย นิสัยผาดโผน วาอะไรแมแตพอ
แมครูจารยไสขึ้นไปเพื่อขึ้น ทานยังตองรั้งเอาไว มันผาดโผน ทําอะไรมันผาดโผน มัน
เปนละนิสัยอันนี้ มันรุนแรงอยู นิสัยนี้มันรุนแรงอยูนะ นิสัยเรา ถาหากวาไปทางผูร าย
ชายโจรแลว มันจะไมไดตายในเรือนจํานะ มันจะตายอยูตามปา คือไปตอสูกับเจาหนาที่
เขา ตายอยูในปา เจาหนาที่เขาฆาอยูในปา ไมไดจับตัวมันไปเขาคุกละ ตายอยูในปา
เปนอยางนั้นละ นี่ถาเปนโจรเปนอยางนั้นวางั้นเถอะ
นี่มันดีหมุนมาทางธรรมะเสีย มันก็แบบเดียวกันมาทางธรรมะขาดสะบั้นไปเลย
จึงไดธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลายนี้ มีแตเรื่องผาดโผนโจนทะยานทั้งนั้นละ กิเลสมันไม
มีตัวออนแอมีแตตัวผาดโผนโจนทะยาน ธรรมะจะออนแอไมได มันตองซัดกันเต็ม
เหนี่ยวๆ นั่งตลอดรุงๆ ตลอดรุงจนกนแตก อยางนั้นละมันผาดโผน นั่งวันไหนตลอด
รุง ฟาดเริ่มมืดตลอดรุง ลุกถายหนักถายเบาไมมีขอยกเวน มีขอยกเวนขอเดียว คือเวน
แตครูบาอาจารยหรือพระเณรเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินภายในวัด เราจะลุกไปชวย ถา
นอกจากนั้นแลวไมใหมีเลย เอาเลยเรา นั่นเรียกวาคําสัตยคําจริง
ยกเวนก็ยกเวนอยางที่วา อยางเชนครูบาอาจารยทานเจ็บไขไดปวย หรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินภายในวัดเราจะลุกไปชวยเหตุการณอันนั้น ถาไมมีเหตุการณใด มีเฉพาะ
เหตุการณของเราเอาตายเลย นั่น ถาไมถึงวันเวลาออกไมได นั่น มัดอยางนั้น แลวจริง
เสียนะไมใชเลนๆ จริงเสียดวย จิตนี้มันเด็ดอยูตลอด ทุกขเวทนาเผารางกายเหมือนไฟ
ไฟเผาหัวตอ หัวตอคือเรา ทุกขเวทนาคือไฟ เหมือนไฟเผาหัวตอ เวลามันหนักหนัก
จริงๆ แตจิตไมยอมถอยซิ มันจะเผาก็เผาไป หัวตอกับไฟ เอา เผากันไป จิตไฟเผา
ไมได จิตนีท่ าํ งานฟดไปเลย สติปญญาหมุนติ้วๆ เลย ผางออกได นั่น
คนเราไมไดโงตลอดเวลานะ เวลาจะเปนจะตายจริงๆ มันหาทางออกได ฉลาด
นะ นั่งภาวนาฟาดเสียหามรุงหามค่ํา จนกระทั่งกนแตก นี่ก็พอแมครูจารยรั้งเอาไว
ทั้งๆ ที่ทานไสเราขึ้นนะ แตเวลามันขึ้นมันผาดโผนเกินไปตองรั้งเอาไวใหขึ้นพอดี อยา
ใหขึ้นแบบผาดโผน นั่งจนกนแตกทานก็หาอุบายสอน พอขึ้นไปกราบปบ วันนั้นจะไป
เลาเรื่องอัศจรรยใหทานฟง ถาวันไหนเราขึ้นไปเฉพาะเราองคเดียวปบแลว วันนั้นแน
แลว คือฟดกลางคืนซัดกับกิเลสพอแลว ตอนเชาก็มาเลาถวายทาน เพื่อทานไดแนะนํา
ตรงไหนบกพรองทานแนะนําแลวก็ซัดเลยๆ
พอขึ้นไปนั่งกราบปบๆ มาตัวไหนที่มันคึกมันคะนองมาก เจาของเขาตองฝก
อยางหนักทรมานอยางหนัก ไมควรใหกินหญาไมใหกิน ไมควรกินน้ําไมใหกิน แตการ
ฝกฝกอยางหนัก เอาจนกระทั่งมานี้ลดพยศลง มาลดพยศลงการฝกเขาก็ลดลง การ
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ทรมานมาเขาก็ลดลง จนกระทั่งมานี้ใชการใชงานไดแลวการฝกเชนนั้นเขาก็ระงับไป
ทานพูดเพียงเทานั้น ทานไมไดหันมา ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไงอยากใหทานวาอยางนั้น
ทานพูดเพียงเทานั้นเราเขาใจแลว จากนั้นมาเราก็ไมนั่งตลอดรุงอยางที่วา คือมันผาด
โผน ก็เวนคืนหรือสองคืนขึ้นไปแลวๆ ไปทีไรนี้เอาเปนเอาตายออกเลย แลวก็ธรรม
อัศจรรยก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ในเวลาจะตายจริงๆ ธรรมเกิดนะ
มันจะตายจริงๆ สติปญญามันจะหมุนของมันติ้วๆ ไมถอย นั่นละไดธรรม ทีนี้
เรื่องจะเปนจะตายก็ระงับไปหมดเลย ไดธรรมอัศจรรยขึ้นมาๆ อยางนั้น เอาจริงเอาจัง
มาก เพราะนิสัยนี้มันจริงจังแตไหนแตไรมาตั้งแตเปนฆราวาสก็จริง ถาลงไดลั่นคําไหน
แลวตองเอาใหไดไมหยุด ฆราวาสก็เหมือนกัน ตั้งแตเปนฆราวาสก็เปนอยางนั้น แลว
นิสัยเปนคําสัตยคําจริง เมื่อเขาสูธรรมแลวก็ยิ่งเดนละที่นี่ ยิ่งใชไดหนักมือเอาเต็มที่ๆ
ที่พูดทัง้ นี้มนั ไดอนุโมทนาเจาของนะ
ที่วาเจาของมีความออนแอทอแทที่
ตรงไหน ทําความเพียรออนแอทอแทตรงไหนๆ ไมมี ซัดกันตลอดๆ มาเลย จะเปนจะ
ตายแพทางไหนก็ เอา ยอมรับวาแพ เพราะสติปญญาไมพอ เอา ยอมแพไป แตความสู
ไมถอย นี่ไดชมที่ความสูไมถอย เคยพูดใหฟงจนกระทั่งน้ําตารวงบนภูเขาสูกิเลสไมได
น้ําตารวงบนภูเขา เหอ มึงเอากูขนาดนี้เชียวนา เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอย
กูไมถอย วากิเลสเจาของนั่นละ มันก็เปนจริงๆ นั่นละทําใหมุมานะ ความเคียดแคนให
กิเลสตอนทีก่ ิเลสฟาดเราเสียจนกระทั่งน้ําตารวงบนภูเขาสูมันไมไดๆ มันเหลือแตใจ
แตกําลังวังชาลวดลายสูกิเลสไมได
ลมทั้งหงายๆ มาโรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น มาเลาถวายใหทานฟง
ทานพลิกใหมแกใหมๆ กลับไปใหม เอาใหมอยูอยางนั้น สุดทายก็ได เปนอยางนั้นละ
เพราะฉะนั้นใครก็ตาม ยกไวที่ ขิปปาภิญญา เสีย คือผูที่รูไดเร็ว นอกนั้นมันแทบเปน
แทบตายทั้งนั้นละ อยางครูบาอาจารยองคไหนทีม่ าสอนพวกเราอยูปจจุบันนี้ เวลาทาน
เลาใหฟงนั้นแหมไมใชเลนนะ เราก็นึกวาเราเกงคนหนึ่งเหมือนกัน เวลาทานเลาใหฟง
เราหมอบนะ เหมือนหนึ่งวาสูทานไมไดการฝกทรมานอยางหนักๆ ครูบาอาจารย
ทั้งหลายเปนอยางนั้น ไมจริงอยางนั้นไมไดกิเลส ตองเอาอยางหนักๆ นี่พูดถึงเวลามัน
รบกัน
อยางทุกวันนี้ไมไดหนาไดหลังอะไร ไมไดเลย มีแตออ นเปยกๆ ตลอดเวลา
เดินหย็อกๆ แหย็กๆ ไปที่ไหนออนเพลียแลวทุกวันนี้นะ เดินหย็อกๆ แหย็กๆ ไปนี้
ออนแลวกําลังหมด แตกอนมันดีดปงๆๆ เคยไดเลาใหพี่นองทัง้ หลายฟงละมังการฝก
เรา การนอน คําแมละฝงลึก เวลาทานพระครูทานมาอยูวัดบานที่สถานีทุกวันนี้ วัดบาน
อยูนั้น เขานิมนตทานมาทําบุญ เวลาทานจะกลับ เราก็ตกลงใจเรียบรอยแลว ตั้งใจแลว
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วาจะบวชจะไปพรอมทาน ทีนี้พอพอออกจากวัดมาก็มาบาน บอกวาทานเตรียมตัวแลว
ทานจะไปแลวนะ เราก็ไมมีอะไร มีแตเตรียมตัว
สักเดี๋ยวแมปบมานั่งขางๆ เดี๋ยวแมจะบอกวางั้น กิจการงานอะไรๆ แมไมมีที่
ตองตินะลูก แตการนอนนี้เหมือนตายนะลูก อยางอื่นอยางใดไมเดนเทาการนอน การ
นอนนี้เหมือนตายนะ แมเปนหวงการนอน แลวเวลาไปบวช หมูเพื่อนไปบิณฑบาตบาน
นั้นเมืองนี้กลับมา แลวไปนิมนตทานบัวมาฉันจังหัน อยาใหแมไดยินเลย แมจะเอาหัว
มุดดินไปเลย ฟงนิ่งเฉยนะนั่น ฟงแลวฝงลึกมากนะ การนอนนะลูก อยางอื่นแมไมมีที่
ตองติ แตการนอนนี้เหมือนตายนะลูก ไมไดเหมือนอะไรเหมือนตาย
เหตุนี่คืออะไร เราจะไปไหนแตเชานี้อยางนี้เราบอกแมกอน วันพรงนี้เชาปลุก
หนอยนะจะไปธุระแตเชา พอแมรับทราบแลวทีนี้ทอดธุระ นั่นละความทอดธุระนะ มี
แมรับทราบแลวเอาตายวาเลยนอน ถึงเวลาแมก็มาปลุกเอง นี่ละมันก็เปนแบบนั้นไป
เลย ทีนี้แมไมไดคิดภายในของเราซิ เพราะฉะนั้นจึงวา เวลานอนนี้เหมือนตาย คือไมมี
ตื่นเอง ตองไปปลุกวางั้น ความภายในของเราคือมีแม ถึงเวลาแมก็มาปลุกเอง เทานั้น
ทิ้งเลย
ทีนี้ลาแมมาแลวก็จับปุบ พอกาวออกจากบานไปวัด เอานะที่นี่ แมไมไดมาปลุก
นะ เราตองเปนตัวของเราเต็มที่ จากนั้นดีดผึงเลย อยางนั้นละดัดเจาของ ได ๑๘
พรรษาถึงไดฝกการตื่นนอนใหม คือตื่นนอนนี้ถา มีคนนอนอยูขางๆ นี้ตื่นดวยกันนะ
การตื่นนอนมันดีดผึงเลยเชียว ไมไดตื่นธรรมดา ผูที่นอนหลับอยูดวยกันอาจจะตื่นกับ
เราเวลาเราตื่นนอนก็ได เวลาตื่นนอนมันตื่นจริงๆ
ถึง ๑๘ พรรษาถึงไดฝกการตื่นนอนเสียใหม ไมงั้นดีดผึงตลอด มันเคยมันชิน
ดีดผึง ๑๘ พรรษา ทุกสิ่งทุกอยางก็วาเรียบรอยไปหมดแลว ทีนี้การหลับนอนควรจะให
เปนหลักเปนเกณฑเปนที่สวยงามใหพอเหมาะพอดี ไมใหมันผาดโผนเหมือนที่เปนมา
เปนมามันผาดโผนมาก ตื่นนอนดีดผึงเลยเชียว พรรษา ๑๘ ฝกใหม ฝกนอน เพราะ
นอนแบบแมเนื้อตื่นนายพรานนี้ตั้งแตวันเขาไปเปนนาค จนกระทั่งพรรษา ๑๘ ตื่นแบบ
นั้นทั้งนั้น ตื่นนี้ผึงเลยๆ พอพรรษา ๑๘ ฝกใหม ฝกมาจนไดน้ําไดเนื้อ พอตื่นนี้มันจะ
ไมรูสึกตัวนะ มันจะดีดของมันเอง ดีดผึงๆ เลย
๑๘ พรรษาฝกใหม ใหอยูในความพอดิบพอดี พอตื่นนอนมาแลวรูทิศรูทางทุก
สิ่งทุกอยางแลวคอยลุกขึ้นมาดวยความเรียบรอย แตกอนมันปงเลยทันที ตอนนั้นตอน
รบขาศึกยกให การทําแบบนี้ถูกตอง คือความไมนอนใจ บัดนี้ไมไดทาํ อยางนั้น ขาศึก
ศัตรูทั้งหลายมันก็มวนเสื่อๆ ไปหมดแลว ทีนี้การตื่นนอนการหลับนอนเราควรจะกะให
เปนความพอดี จึงตองฝกการตื่นเสียใหม ไมงนั้ ตื่นมันดีดผึงเลย ๑๘ พรรษาฝกใหม

๕
ใหมันตื่นนอนรูทิศรูทางแลวคอยลุก ถึงอยางนั้นก็ฝกยากอยูนะ พอปบดีดผึงเลยๆ กวา
จะไดที่ไดทาง โอย นานอยูนะ
นี่ละความเคยชินตอนิสัย ตั้งแตวันเขาเปนนาคนี้ถึง ๑๘ ป ตืน่ นอนแบบนี้ทั้งนั้น
เปนมาที่การฝก อะไรทีถ่ ามันเคยชินตอนิสัยแลวมันเปนเองของมัน เชนอยางเราตื่น
นอนดีดผึงเลย ผึงเลยเชียว ๑๘ พรรษาฝกใหมการตื่นนอน พอรูทิศรูทางอะไร
เรียบรอยแลวคอยลุกธรรมดา ถึงอยางนั้นก็ไมไดงา ยๆ นะ พอปบดีดผึงแลว ลุกแลว
ขึ้นแลว มันเคยชินตอนิสัย ฝกใหมีความพอดี ฝกไปฝกมาก็อยูในความพอดี จากนัน้ ก็
เลยความพอดีเหมือนคนตายแลวเลย มันไมยอมตื่น มันไมพอดี นี่ละการฝกตนเปน
อยางนั้น
เราพูดจริงๆ เราฝกอยางนั้นฝกเรา สําคัญที่นิสัยมันจริงจัง อันนี้ละพาใหดี นิสัย
จริงจังมากทีเดียว วาอะไรขาดสะบั้นไปเลยๆ ไมมีคําวาออนแอทอแท มันเด็ดเด็ดของ
มันจริง วันนี้ก็ไมมอี ะไรละ จะใหพร (เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ขอความเมตตาสราง
อาคารเรียนหนังสือและปฏิบัติธรรมสําหรับนักโทษ เปนคาวัสดุ ๒๐๘,๑๐๕ บาท หลวง
ตาเมตตาให)
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

