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เอาอัฐิธาตุมาใหดู
กอนจังหัน
เมื่อวานนี้เห็นพวกจัดงานศพหลวงพอทามา ที่เขาจะเอาไฟเผาเรา วานนี้จะมา
แกตัวแบบไหนก็ไมรู เขาบอกวาเอาอัฐิธาตุมาใหเราดู เราบอกเราไมดู นี้เรามีทั้งอัฐิทงั้
กระดูก เราพาลอยางนี้พวกที่จะเผาเรา เอ แปลกอยูนะความหยาบ เราไปจุดศพหลวง
พอทา มันมีอะไรอยูเกีย่ วกับเรา ธรรมดาเราจุดนี้มันก็จะคอยลุกลามไป อันนี้จุดแลว
พรึบขึ้นเลยพุงออกมา แตก็อยางวาละพระธรรมทานชวย แปลกอยู เราก็ไมเห็นมีอะไร
ตื่นเตน มันพุงออกมาเราก็หลบฉากไปนี้ มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมัน เขาเอาเกาอี้มา
ตั้งไวเตรียมพรอมใหเรานั่งเกาอี้ ออกมานี้เผาเราเลย เกาอี้เราก็โยนออกไปเสียเราไมนั่ง
ออกไปจุด พอจุดปบพุงออกมาเลย พุงออกมาก็ไมถกู เรา
เมื่อวานนี้มาแกตัวทา เอาอัฐิธาตุของหลวงพอทามาใหดู เราไมดู นี่กระดูกเรามี
เราวา หนีไปเลย จะมาแกตัว คือจะทํามันไมสําเร็จ ทีนี้จะมาหาวิธีออกตัวแกตัว เราไม
ตอบรับสักคําเลย ใหดูอัฐิ ของเราก็มีอัฐิ เราวาแลวเดินผานเลย อัฐิกระดูกของเราก็มี
แปลกอยูนะมนุษย ระยะนี้รูสึกมีคนพยายามที่จะทําลายเราเยอะขึ้น แตเรานี้เฉย ไมมี
อะไรกับโลก คือตายไปก็ตายไปแบบหลวงตาบัวรอยเปอรเซ็นตตาย อยางหนึ่งเราตาย
ไปเทาเดิม เราไมมีอะไรกับใครนะ นี่ละที่วาศพหลวงพอทา ตั้งหนาจะเอาจริงๆ เอา
เกาอี้มาวางไวจะใหเรานั่งเกาอี้ จุดนีพ้ ุงออกมาเลย เกาอี้เราโยนหนีเสีย เราไปจุดเอง
พอจุดปบพุงออกมา เราอยูขางๆ ก็ไมสําเร็จใชไหม
เมื่อวานนี้มาแกตัว มากันหลายคนทั้งพระดวยมา คงจะมาแกตัว แกก็ไมหลุด
พอมาถึงที่นบี่ อกวาจะเอาอัฐิธาตุหลวงพอทามาใหดู ไมดู ของเราก็มีกระดูกเราวางั้น
เราเดินผานไปเลย คนเต็มอยูไมเขานะ ไปเลย มันหยาบเกินกวาจะมาเกี่ยวของ มัน
หยาบขนาดนั้นไมเกี่ยวของ กลับหรือไมกลับก็ตามเราไมตอนรับเลย มานี้บอกวาจะเอา
อัฐิธาตุมาใหดู ไมดู อัฐิเราก็มีเราวาแลวก็ผานไปเลย คือจะมาฆาเรามันไมสําเร็จ ทีนี้ก็
เลยจะมาแกตัว แกตัวก็ไมสําเร็จอีก ก็เราไมรับคําแกตัว พูดถึงเรื่องจะเอาอัฐิธาตุมาให
ดู ไมดู ของเราก็มีกระดูก เดินผานไปเลย
บรรดาลูกศิษยลูกหาเขาใหระมัดระวังเขาวางั้น
เวลานี้หลวงตาไมปลอดภัย
ขาศึกรอบดาน เขาบอกจริงๆ อยางนี้ ไปทีไ่ หนสอแววใหเห็นตลอดที่จะรุมลอมฆา
หลวงตา ฆาก็ฆาซิ เขาฆาเราก็คือเขาฆาเขา เราเปนเราเต็มตัว ยังอยูก็เต็มตัว ตายไปก็
เต็มตัว เราไมมีอะไรกับสามโลกธาตุ ก็มันเปนอยางนั้นจริงๆ หัวใจเราไมมี สาม
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โลกธาตุนี้ใครจะมามีอะไรใหไมมี หมด หมดโดยสิ้นเชิง ไมมีหวั่นมีไหว ใครจะทําอะไร
ไมหวั่นไมไหว เราเปนเราเต็มตัวๆ พยายามที่จะทําลายเราหลายจุดแลวแหละ แตก็ไม
สําเร็จ แปลกอยู คราวที่ผานมารูสึกวาพระธรรมทานรักษาดีอยู พอจุดพุงมานี้เราก็อยู
ขาง มันก็พงุ ออกเลย เราก็อยูขางนั่นเสีย จะทําทีไรเปนแตอยางนั้น
เมื่อวานนี้มาแกตัว แกกไ็ มตกเพราะเราไมรับคําแกตัว เราเฉย เขาบอกจะเอาอัฐิ
ธาตุมาใหดู ไมดู กระดูกเราก็มีเราวา เดินหนีเลย เปนอยางนั้นละ โอ มนุษยนี่หยาบขึ้น
ทุกวันๆ ใจที่เปนธรรมลวนๆ แลวไมเอียงหนาเอียงหลังกับใครในสามโลกธาตุนี้แลว
ถาวาสนุกดูก็สนุกดู คือเราไมเอนไมเอียง เหลานี้หวั่นไหวอยูตลอดเวลา อันนี้ไมเอน ยัง
อยูก็เปนเราเต็มตัว ตายไปก็เปนเราเต็มตัว ไมมอี ะไรลดละ มันก็รูอยูชัดๆ ในตัวของ
เราเอง ก็ไมทราบจะใหตื่นเตนกับอะไร ไมตื่น พูดจริงๆ จิตถึงขั้นไมตื่นไมตื่น จะทํา
อะไรสามโลกธาตุนี้ใหตื่นไมมีทาง ไมตื่น เรื่องเหตุการณอยางนี้มาผานเปนเครื่อง
ประจักษ คือมันทดลองกันอยูในตัวของมัน มาทีไรก็ไมตื่น ไมตื่นอยูงั้นตลอด
ใหภาวนานะพระ พระตั้งใจภาวนา สติเปนสําคัญนะอยาลืมคําวาสติ ใครตั้งสติ
ไดคนนั้นตั้งฐานได สติเปนสําคัญ เราพูดนี้เราเอาตัวของเรามายืนยันดวยนะ ธรรม
พระพุทธเจาก็เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว แตเนนหนักเขาไปอีกวา สติเปนของ
สําคัญ คําวาความเพียรอยูกลางๆ สติธรรมเปนสําคัญ ติดปุบเลย ก็เราเคยพูดใหฟง
แลว จิตเราเสื่อมพยายามฟนขึ้น เจริญอยูปกับหาเดือน ขึ้นไปถึงจุดแลวลงๆ เปนอยาง
นี้อยูปกับหาเดือน ถึงเวลามันจะลงแลวไมอยูนะ อะไรหามไมอยูพุงๆ จากนั้นไสขึ้นมา
แทบเปนแทบตาย ๑๔-๑๕ วัน ไปถึงจุดนั้นอยูไ ดเพียงสองคืน พอถึงนัน้ แลวมันไมอยู
ละ ลงผึงเลย
เอ จะทํายังไง พิจารณาแลวพิจารณาเลา มันก็มาแหวงอยูจุดที่วา เราตั้งสติ
กําหนดดูผูรูเฉยๆ เจริญแลวเสื่อมๆ อยูถึงปหา เดือน เปนอยางนั้นมาตลอด ทีนี้เลย
พลิกใหม มันอาจจะขาดคําบริกรรมติดกับจิตก็ไดมันถึงไดเสื่อมลง เอา คราวนี้จะเอา
คําบริกรรม แตเราชอบพุทโธนะ เอาคําบริกรรมติดกับพุทโธๆ สติติดเขาไปไมยอมให
เผลอ เอา มันจะเสื่อมใหเสื่อมไป คราวนี้จะเอาจุดนี้ละ ยังบกพรองอยูจดุ นี้ สงสัยจุดนี้
จะเอาจุดนี้ใหได พุทโธๆ สติติดอยูนั้นเลย แตนี่เราไมคอยเหมือนใครงายๆ นะ วา
อะไรเปนอันนั้น วาสติไมใหเผลอไมใหเผลอจริงๆ ตั้งแตตนื่ นอนจนกระทั่งหลับไมให
เผลอเลย
อยูอยางนั้นสามวัน วันแรกเหมือนอกจะแตกมันอยากคิดอยากปรุง คือสังขารนี่
มันออกจากอวิชชา สังขารเปนสมุทัย อวิชชาดันออกมาอยากใหคิดใหปรุง สติตีเอาไว
ไมใหออก ทีนี้ไมออก ความคิดนี้ออกไมได สมุทัยคือกิเลสก็ออกไมไดติดกัน วันแรก
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เหมือนอกจะแตกทีเดียว ไมยอมใหเผลอเลย ไมใหเผลอ บังคับไว เอา เปนยังไงใหรู
กัน เราตองการจะรูจุดนี้จุดนี้บกพรอง เราไดคําบริกรรมติดกับใจ คําวาพุทโธติดกับใจ
และสติติดแนบ เราขาดนี้ ทีนี้จะใหสมบูรณ สติติดแนบกับคําบริกรรม เอา เสื่อมๆ ไป
เจริญๆ ไป หายหวงแลวเรา แตพุทโธคําบริกรรมกับสตินี้ติดแนบ เอา เสื่อมเจริญจะดู
ตรงนี้ ซัดกันเอาตรงนี้
พอถึงขั้นมันเจริญไปถึงนั่นแลวทีนี้มันจะลง เอาๆ ลงบอกเลย แตสติกับคํา
บริกรรมไมปลอย สุดทายไมลงไมเสื่อม แลวขึน้ ๆ ออ นั่นจับไดแลว มันเผลอ เพียง
กําหนดสติรูเฉยๆ เผลอ พอเอาคําบริกรรมติดแนบ สติบังคับเขาอีกไมใหเผลอ ทีนี้
กิเลสออกไมไดจิตก็เสื่อมไมได เจริญขึ้นเรื่อยๆ นี่ก็เปนวิธีหนึ่งที่เราไดเหตุผลมาแลว
มาสอนบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลาย เอา จับใหติดไมเสื่อม ถาลงสติดแี ลวไมเสื่อม ตั้ง
ฐานไดขึ้น เราก็ตั้งได ตัง้ แตนั้นมาไมเคยเสื่อมอีกเลย ทะลุเลย จนกระทั่งนั่งหามรุงหาม
ค่ําไปจากสติที่ตั้งได พอไมเสื่อมๆ ก็ซัดใหญเลย จําใหดีผูปฏิบัติ
นักภาวนาไมมธี ุระอะไรนะพระเรา เราสงวนมากสงวนพระ ไมอยากใหทาํ การ
ทํางานอะไร เพราะงานเหลานั้นเปนงานสั่งสมกิเลสไปในตัวของมันนั่นแหละ เราวาเปน
งานชอบธรรมทานั้นทานี้ชอบธรรม แตธรรมมันมีหลายขั้นซิ ธรรมขั้นละเอียดลออคือ
สติกับจิตไมใหเผลอนี่ถูกตอง เอาตรงนี้ใหได มาภาวนาจิตตั้งเปนความสงบเย็นใจเปน
สมาธิไมไดเหลวไหลพระเรา ไมเปนทานะ เราจะทรงอะไร ผาเหลืองมันก็มีเต็มราน
ตลาด เอาคําบริกรรม สติติดเขาไป ตั้งไดตั้งฐานคือความสงบได ขอใหมสี ติเถอะ สตินี้
ควบคุมไดอยู กิเลสจะหนาแนนขนาดไหนเทาภูเขาทั้งลูกสติครอบไวหมดออกไมไดนะ
กิเลสคือความปรุงไดแกสังขารออกไมได
เพราะสติครอบเอาไวแลวกิเลสก็ไมเกิด
จากนั้นจิตก็เปนความสงบ จากสงบแลวก็แนนหนามั่นคงขึ้นไปเปนสมาธิ
จากนั้นเอาปญญาออกคลี่คลายดู ตจปญจกกรรมฐาน กรรมฐานมีหนังเปนที่หา
แปลแลวนะ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ มีอยูกบั ทุกคนแบกหามอยูทุกวัน ทําไมไมดู
กันบาง ไปดูแตคนนั้นเปนอยางนั้นคนนี้เปนอยางนี้ บวชมาอบรมอรรถอบรมธรรมมัน
ไมไดดูตัวเอง หันมาดูความผิดความพลาดความดีอะไรของคนอื่น ความชั่วของเจาของ
ที่มันคิดมันปรุงไมดูนะ พวกนักภาวนาเสียตรงนี้แหละ เสียเอามากจริงๆ นักภาวนามี
แตมักดูคนอืน่ ไมไดดตู ัวเอง คนนั้นเปนยังไงคนนี้เปนยังไง พอเห็นแลววิพากษวิจารณ
เขา เจาของเปนยังไงไมดู
นักภาวนาตองดูความเคลื่อนไหวของจิต จิตมันเคลื่อนออกจากไหน คิดดีคิดชั่ว
ตาสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใด หูสัมผัสสัมพันธกับสิง่ ใดสังขารมันจะเกิดจากจิต คอยดูจิต
เมื่อสติมีอยูแ ลวมันจะไมลุกลาม มันจะหยุดๆ การภาวนาตองมาดูเจาของ อยาไปดูคน
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อื่น ถาดูคนอื่นไดแตความติฉินนินทา แลวก็เปนหมากัดกันเงียบๆ อยูในทุกแหงนั่น
แหละ ถาลงดูตัวของเรา ตัวของเราเปนตัวอันธพาลดูตรงนี้ อันธพาลนี้สงบตัวลงก็ไมมี
อะไรกับใคร เพราะไมมีอะไรกับตัวเองออกไปแสดงฤทธิ์เดชบาบิ่นวางั้นเถอะ พอสติตี
ตัวนี้ไวแลวมันก็ไมออก ไมออกก็สงบได จําใหดี นักภาวนาไมดูหัวใจจะดูอะไร หัวใจ
มันดีดมันดิน้ ตลอดเวลา เอาสติตีหนาผากมันเขาไปซิ หนาผากมันเหมือนหนาผากเรา
ละ ฟาดหนาผากเจาของเขาไปมันก็เจอสติตรงนั้นละ เอาละใหพร
๓-๔ วันนี้จิตมันขยะๆ กับอาหาร ๓ วัน ๔ วันนี้ มันไมอยากอะไรเลย เรา
พิสูจนตัวเอง อายุ ๒๓ กําลังนี้ขึ้นเต็มเหนี่ยว อายุ ๒๓ ป ไดราํ พึงรําพัน โถ กําลังพิลึก
เหมือนวามันดีดผึงๆ กําลังในรางกายของเราอายุ ๒๓ ป สังเกตดู เต็มเหนี่ยวจริงๆ
๒๓ ป ๒๔-๒๕ ไมขึ้น ทรงตัวๆ จากนั้นก็เสมอไปเรื่อย ไมแสดงผาดโผนเหมือนอายุ
๒๓ ๒๓ นีช้ างเดินมากลางทุงนาเตะชางลม เขาใจ กําลังมันแรง ไดเห็นชัดเจน พอ
จากนั้นไปแลวมันก็ทรงตัว แลวลดลงเรื่อย พออายุ ๔๕ รู เดินจากนี้ไป แตกอนไมมีรถ
เดินจากนี้ไปออกไปสนามบิน พอไปถึงสะพานนั้นธรรมดามันนะ ถึงสะพานปบ จากนี้
ไปถึงสะพานปบ ๑ ชั่วโมงเปง
ครั้นอยูมาเปนปๆ มานี้ลดนะ ยังไมถงึ สะพาน มองเห็นสะพานนี่ได ๑ ชั่วโมง
แลว โอ ลดแลวเดี๋ยวนี้ลด ตั้งแตนนั้ ลดมาเรื่อย หลังจากนั้นมาแลวเราก็ขึ้นแตรถเลย
ไมไดดูสะพาน ลดอายุ ๔๕ ป พอถึง ๔๕ ลด ลดเรื่อย สะพาน พอไปถึงนั้นปบ ดู
นาฬิกาชั่วโมงเปง ถึงสะพานจากนี้ไป เปนอยางนั้น ครั้นตอมานี่มองเห็นสะพานทางนี้
ไดชั่วโมงแลว แสดงวาชา จากนั้นมาก็ไปรถเสีย เราสังเกตดูธาตุขันธ ปอายุ ๒๓ เต็มที่
เลย การกินนี้เอาใหตายไดนี่ ทางนี้ใสปากทางนี้ใสยาม เขาใจไหม ใสยามทางนี้ใสยาม
ทางนี้ ปากเต็มแลวยามยังไมเต็มตองใสยา ม อายุ ๒๓
คือเวลาธาตุขันธมันเรงอาหารเต็มที่รําคาญนะ ก็เราไมไดมุงตออาหารการกิน ที
นี้เวลาธาตุขันธมันเรงตามประสาของมันนั่นแหละ มันหิวมันโหย กินอะไรก็ไมอิ่มอะไร
ไมพอๆ เจาของเลยรําคาญนะ รําคาญ ใหเทาไรก็ยังกินไมพอ เจาของรูสึกรําคาญ คือ
อายุ ๒๓ พอ ๒๖ ไปแลวที่นี่ก็คอยๆ เสมอละ เดี๋ยวนี้มีแตลด นั่งอยูนี้ก็ดี ที่จะใหมันคิด
อยากนั้นอยากนี้ไมมี มาเปน ๑๐ กวาปแลว คิดอยากนั้นไมมี หากกินไปอยางนั้น
จะอะไรก็ตาม เรื่องที่กลาวมาเหลานี้เราพูดตามกิริยาอาการของธาตุของขันธมัน
เปน ใจจะหวั่นจะไหวไปตามอะไร เรียกวาไมมี ธรรมดาพอธาตุขันธออนกําลังวังชา
เชนอยางไมสบายจะวิตกวิจารณเรื่องเปนเรื่องตายเปนทุกขอันหนึ่งเพิ่มเขาไป อันนี้ไมมี
อะไรจะเปนยังไงก็ไมเห็นมี ครั้นวาเราจะตายเดี๋ยวนี้ก็ไปเดี๋ยวนี้ไมมีอะไร อารมณเขา
แทรกไมมี อารมณเสียอกเสียใจอยางนี้ไมมี ก็สบายอยางหนึ่ง เรียนใหจบธรรมเปน
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อยางนั้น เรียนใหจบธรรมไมมีหวั่นนะ อาการใดจะเปนยังไงๆ ไมหวั่นทั้งนั้น ถึงขัน้ จะ
ไปไมได ไปไมไดก็ปลอยเสีย ดีดเลย ที่จะใหหวั่นใหไหวดวยความเปนอยูตายไป ตาย
ไปแลวจะไปเกิดที่ไหนๆ หมด ไมมอี ะไร เหมาะแลวกับปจจุบันชาติที่จิตเปนอยูเวลานี้
เหมาะ จะเปนจะตายเมื่อไรไดทงั้ นั้นๆ ตายแลวจะไปเกิดที่ไหนๆ ไมมี ปญหาไมมีเลย
หมด ปจจุบันมันก็หมดอยูแลวในปจจุบัน ขาดจากสมมุติพดู งายๆ
สมมุติเปนฝง หนึ่ง วิมุตติเปนฝงหนึ่ง ก็เห็นขาดกันอยูคนละฝงอยางนี้แลวจะไป
สงสัยหาอะไร เขาใจไหมละ นั่นละจิตถาใหหายสงสัยเปนอยางนั้น มันขาดไปคนละฝง
ประจักษอยูใ นใจ จึงไมมีอะไรวิตกวิจารณ ตายไปแลวจะไปเกิดที่ไหน อันนี้ก็แนตลอด
แลวจะไปสงสัยอะไร สนฺทิฏฐิโก สุดยอดประกาศลั่นอยูในหัวใจนี้แลวหมดปญหา นี่ละ
การฝกฝนอบรมจิตใจ เมื่อขั้นพอพอตลอด หายสงสัยความเปนอยูความตายไปมี
น้ําหนักเทากัน ไมเปนกังวลทั้งนั้น
เมื่อวานนี้เอาอาหารไปสงโรงพยาบาลจิตเวชจังหวัดเลย จังหวัดเลยนี้ไดสงตัว
จังหวัดดวยนะ คือโรงพยาบาลอื่นเราไมไปสงตามจังหวัด จะสงเฉพาะโรงพยาบาล
อําเภอๆๆ แตโรงพยาบาลจังหวัดเลยนี้ไดสงทั้งจังหวัดดวย ขาดแคลนมากโรงพยาบาล
จังหวัดเลย นี่ก็สงทัง้ ตัวโรงพยาบาลจังหวัดทั้งจิตเวชดวย โรงพยาบาลประสาทจิตเวช
เราสงใหทั้งสองโรง สงทุกวัน สงอาหารนี้สงทุกวันๆ
หลังจังหัน
นั่งตามสบาย นั่งคุกเขาหรือนั่งขัดสมาธิมันไมดี มันจะเปนสูสุดทอ เขาใจไหม
เราจะเลานิทานสูสุดทอใหฟง คือเขาเปนคนในปา เขาไปหาอาหารในปาพวกผักพวกปู
พวกปลาพวกตะกวด พวกเตาพวกอะไร ไปในปา แลวเขาเอาไปใหนาย นายเขาทํางาน
อยูในเมือง เชนอยูในที่วาการอําเภอบาง ที่วาการจังหวัดบาง ไดอาหารเขาก็เอาไปให
นายเขา นายเขาเห็นมีความดีความชอบเขาก็ตกรางวัลให
ทีแรกไมนี่หามไป คือเอาไมนี้หามของไปใหนาย ไมไดหาบละ หามเอา หามของ
ไปใหนาย ใสถุงใสอะไรหาบไป พอเอาของไปใหนายแลว นายก็ตกความดีความชอบให
ตั้งเขาใหเปน ทีนี้ไดยศนะ มานี้ไดยศเพราะความดีความชอบ เอาของมาใหนาย นายก็
ตกความดีความชอบให ตั้งยศตั้งแตนี้ตอไป คุณไดยศเปนสูสุดทอแลวนะ ยศสูสุดทอ
ไดยศออกมาแลว ทีนี้เพื่อนที่ไปดวยไมไดยศซิ ออกมาไมที่หามของไปนั้น ใหเพื่อนถือ
เพื่อนไมถอื แกเปนสูสุดทอ เราเปนเพื่อนของแกเราก็ตองเปนสูสุดทอดวยกัน ตกลงไม
คานที่หามของไปใหนาย ตกลงผูเปนสูสุดทอจะใหเพื่อนถือไม มันไมยอมถือ มันวาเธอ
เปนสูสุดทอ เราก็เปนสูสุดทอเหมือนกันเพราะเปนเพื่อนกัน
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เขามีเหตุมีผลดีนะ เออ ถูกตอง เอา ถางั้นหามไมออกมา แลวใครจะไปกอนไป
หลัง ครั้นจะไปกอนก็วาไมได คือเราไปกอนหรือใหเธอไปขางหนาเราไปตามหลังไสไป
เธอเปนสูสุดทอ เราก็เปนสูสุดทอเหมือนกัน ตกลงใครจะไปขางหนาก็ไปไมได เลยตอง
หามไมขวางทาง นี้เปนสูสุดทอ ทางนี้เขาไมไดเปนแตเขาเปนเพื่อนคนนี้ คนนี้เปนสูสุด
ทอ เขาก็ตอ งเปนเหมือนกัน ฟงซินาฟงไหมละ
พอไปเพื่อนมันคงเบื่อจะตายละ พอมาถึงบาน ไมลํานั้นละที่หามของไปแลว
หามมานั้น เขามาจนกระทั่งถึงบาน พอมาถึงบาน เพื่อนก็เอาไมนี้ฟาดเขาปาแลวก็ไป
บาน พอไปถึงบานแลว เพื่อนเขาก็เปนธรรมดาเขาไมไดเปนบายศ นี่พูดถึงเรื่องบายศ
ยศพาคนพาพระใหเปนบาทุกวันนี้ ยศไมใชของเลนนะทําคนใหเปนบาได พระก็เปนบา
พอไดเปนปลัด สมุห ใบฎีกา พระครูพระคัน ขึ้นเปนเจาฟาเจาคุณ เปนสมเด็จแลวเปน
บาใหญขึ้นพระเรา นี่เราเอาขอเปรียบเทียบมา
พวกฆราวาสเหมือนกัน ยศนั้นยศนี้ก็เปนบา ถาหลงยศเปนบาดวยกันทั้งนัน้ นี่
พวกบายศ พอมาถึงบาน เพื่อนก็เอาไมปาเขาปาแลวไปบาน ทางนี้ไปถึงบานก็บอกวา
สู เดี๋ยวนี้กูไดยศใหมแลวนะ สูดูกูซิมันเปนกูไหม ดูพอวาเปนพอไหม อูย ก็เปนพอละ
จะเปนอะไรไป โอ กูไดตําแหนงใหญมา ตําแหนงอะไร เออ กูก็ชกั ลืมๆ มันเหมือน
กะทอนี่ละ ไปถามเพือ่ นกูดูซินะ เพื่อนเขามาเขาก็ขึ้นบานเขา ทางนี้ใหลูกสาวไปถาม
ลูกสาวก็วา ดูพอรูสึกแปลกมากวันนี้ พอไปไดอะไรมาถึงแปลกมาก อยางวาละสู กูดูกูก็
ดูไมออก ใหสูดูกูหนอย กูนี่มันเปนกูไหมหรือมันเปนอะไร กูไดยศใหญมาวันนี้ ก็เปน
พอละแตกิริยามันผิดแปลกมากวันนี้ ดูลักษณะพอเหมือนจะเปนบา หือ เปนสูงขนาดนี้
ยังจะเปนบาเหรอ มันก็เปนบายศนั่นแหละ ลูกสอนพอ
ทีนี้ลูกเขาก็ไปถามเพื่อนที่ไปดวยกัน พอรูสึกเปนยังไงวันนี้ มาอยูบานดูตัวเอง
ไมออกใหลกู มาดู วากูไดยศใหญมา ครั้นถามวาเปนยศอะไร ก็วากูจําไมได มันเหมือน
กะทอ ละสู เปนสูสุดทอ เออๆ ใช ทีนี้เขาหาขาวมาใหกิน คนไมเคยกินขาวนั่งขัดสมาธิ
ก็นั่งชันเขาตามประสาบานนอกกินไปธรรมดาๆ วันนั้นไปไดสูสุดทอมาก็นงั่ ขัดสมาธิกนิ
ทีนี้คนไมเคยนั่งขัดสมาธิ กินไปกินมาเผลอเตะสํารับลงตูมเลย อาว ทําไมพอจึงเตะ
สํารับ ความจริงมันไมเคยขัดสมาธิ ทําไมวันนี้จึงเตะสํารับ ก็สํารับนี้มันไมสมยศกู
ความจริงมันเผลอตางหาก มันไมไดตั้งใจเตะ มันเผลอดีดออกไป ทําไมพอจึงไดเตะ
สํารับ มันไมสมยศกู ความจริงพอเผลอเปนบายศ เรื่องเปนอยางนั้น เขาเรียกสูสุดทอ
เปนบายศถึงขนาดเตะสํารับ
ตามธรรมดาเราไมคอยไปโรงพยาบาลจังหวัดนะ
เราจะไปแตโรงพยาบาล
อําเภอๆ แตจังหวัดเลยนี้จําเปน ขาดแคลนมาก เราตองเขาโรงพยาบาลจังหวัด
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โรงพยาบาลจิตเวช ทั้งสองอยูในจังหวัดเราไดใหทั้งสองโรง ตามอําเภอก็ใหเหมือนกัน
ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย การทําบุญใหทานวันหนึ่งไมทราบไหลออกเทาไร เราไมคํานึง
คํานวณวาหมดไปเทาไรยังเหลือเทาไร มีแตจะใหๆ ตลอด นี่อํานาจแหงความเมตตา
มันเปนในหัวใจ แตกอนก็ธรรมดาๆ จากนั้นมาการบําเพ็ญธรรมจะเปนอะไรก็ไมทราบ
ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวเลยมีแตความเมตตาออนนิ่มไปหมด กิริยาทาทางจะ
เปนยังไงก็ตามก็สักแตวาการแสดงออก แตจิตนี้มนั นิ่มตลอดไมมีการเปลี่ยนแปลง คือ
จิตนิ่มไปดวยความเมตตา จิตนี้ขอใหธรรมบริสุทธิ์เต็มที่ เลยกลายเปนจิตที่ออ นนิ่มไป
หมดเลยกับคนทั่วๆ ไป มีตั้งแตสงสารๆ ทั้งนั้น ใหพร
เมื่อวานนี้พวกศพหลวงพอทา ที่วาเผาศพนั่นนะ ที่เขาเอาไฟพุงใสจะเผาเราทั้ง
เปน เกาอี้ตงั้ ไวนี้ดวยนะ เขาเตรียมฆาเขาจะเผาเราจริงๆ รอยเปอรเซ็นต เกาอี้ตั้งตรงนี้
ใหเรานั่งตรงนี้ พอจุดนี้มันพุงเลยไฟ แตพอดีพอไปนั้นเราจับเกาอี้โยนไปโนนเสีย เรา
หลีกไปอยูทางนั้น จุดปบนี้พุงจริงๆ เราอยูขางๆ มันจะไมเปนอะไร ทีนี้เขาจะมาแกตัว
ละเมื่อวาน เขาเอาอัฐิของหลวงพอทามา เขาเต็มอยูนี่เขาจะมาแกตัวเขา พูดงายๆ มัน
ไมสําเร็จจะฆาเรา พูดใหมันชัดเจนอยางนี้ พอมันออกมาตรง ถานั่งเกาอี้น้เี ผาเราทั้ง
เปนเลยวันนั้น แตพอไปนั้นเราจับเกาอี้โยนไปเสีย เราหลีกไปทางโนน พอจุดนี้ปบพุง
ออกเลย มันก็เลยไมถูกเรา เปนอยางนั้นละ
แลวจะมาแกตัวเมื่อวานนี้ เอาอัฐิธาตุมาใหเราดู ไมดู นี่กระดูกเราก็มีเราวา เดิน
ผาน อยางนั้นละจะมาแกตัวแกไมตกกับเรา อะไรก็ตามสามโลกธาตุแกไมตกกับเรา ถา
วาอะไรแลวขาดสะบั้นไปเลย เมื่อวานนี้ก็มาเต็มอยูนี้จะมาแกตัว เอาอัฐมิ าแกตัว ที่ทํา
มานั้นมันจะเผาเราทั้งเปนมันไมสําเร็จ เขาใจไหมละ จุดไฟ มันมีอะไรอยูขา งใน ระเบิด
ใหญของมันพุงออกมาตรงนี้เลย เขาเอาเกาอี้ไปใหเรานั่ง พอนั่งนี้ปบ จุดปบมันก็พรึบ
นี้เผาทั้งเปนเลย แตนี่มันไมเปนอยางนั้นซิ พอไปนี้เราจับเกาอี้โยนไปนี้เสีย เราไปขาง
โนน จุดปบนี้พุงออกเลย วันนั้นนะ เขาใหญ ศพหลวงพอทา
ใครๆ ก็ไมตองวินิจฉัยกันเปนอยางอื่นละ ตั้งหนาตั้งตาจะฆาหลวงตานั่นเองเขา
ก็วา ทีนี้เมื่อวานเขามาแกตัว เอาอัฐิมาใหดู ไมดู กระดูกเรามีเต็มตัวอยูแลวเราไมดู
เต็มนั่งอยูนี้ เราเดินไปจากนี้มา ออกไปศาลาโนน เดินผานเขามานี่ พอมานี้พระมาบอก
วาแขกเขามา เอาอัฐิหลวงพอทามาใหทานอาจารยดู ไมดู กระดูกเรามี เราก็เดินผานไป
เมื่อวานนะ นี่กระดูกที่มนั จะเผาเรา มันจะมาแกตัว แกก็ไมตกกับเรา ถาลงไดไปยังไง
แลวแกไมตก เราไมไดเหมือนใคร วาอะไรเปนอันนั้นนะ ขาดสะบั้นไปเลย ภูเขาทั้งลูก
ขาดสะบั้นไปเลย

๘
จิตอันนี้ไมใชจิตเลนๆ นะ วายังไงเปนยังงั้น ถาลงไดลงใจแลวขาดสะบั้นเลย นี่
ก็มาเมื่อวานนี้เอาอัฐินี้มาใหเราดู ไมดู กระดูกเรามีแลวเราไมดู เดินผานไปเลย เขานั่ง
เต็มเห็นไหมละ นั่นละเขามาแกตัว จะแกหรือไมแกมันก็ไมตก เราก็เปนเราไป อยางนั้น
ก็มาทํากันมนุษยนะ จะมาแกอะไรใหมันตก มันจะตกอะไร ก็เจาของเปนผูทําเอง บาป
บุญอยูกับเจาของ เราไมไดทําอะไรจะมีอะไรอยูกบั เรา ไมมี เราตายก็เปนเราเต็มตัว ยัง
อยูเราเต็มตัว เราจะมีไดเสียหายอะไรไมได ผูทาํ ตางหาก ไดและเสียอยูที่นั่นตางหาก
เอาละไป
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

