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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

จอมปราชญสมัยปจจุบัน 
 

 ไปสงอาหารภูวัววันนี้ ปลายเดือนๆ สวนมากจะสงวันที่ ๒๖-๒๗ ระยะนี้ ภูวัว
ฟงวามีพระตั้ง ๔๐ นะ มากกวานั้นเราไมไดวา เราพูดแลววา เอา พระที่ตั้งใจปฏิบัตดิี
ปฏิบัติชอบ กับสถานที่นี่เหมาะสมกันแลว เอาๆ มา ฟงซิ มาเทาไรเราจะรับเลี้ยง หาก
วาเราหมดความสามารถจริงๆ แลวเราจะบอก วางั้นละ ก็ยังไมเห็นไดบอก ปนี้ก็วา ๔๐  
ของที่เอาไป คือวัดที่มพีระตั้ง ๔๐ นี ้ชีวิตของพระอยูในนี้หมดเลย คือเรารับเลี้ยงหมด 
มาเทาไรๆ เรารับเลี้ยง 

ปลายเดือนไปทีหนึ่ง เชนวันนี้ ส่ังเขาแลวใหไปวันนี้ รถ ๔ คันเต็มเอี๊ยดๆ 
บกพรองไมใหมี นอกจากสิ่งของที่เราตองการไมมี ส่ิงที่เราตองการใหไดตามมกัตาม
หมายอยางน้ันตลอดมา รถ ๔ คัน หกลอ คือบองขึ้นทัง้น้ันนะ บองขึ้นๆ เต็มเอี๊ยด ถา
หากวาไมพอก็ใหเอาอีกรถ เขาบอกวาพอ รถ ๔ คันเปนประจํา มาได ๒๐ กวาปนี้แลว 
ตั้งแตวันเราไปดูมา แตกอนกไ็ดทราบวาเปนความสงบสงัด แตไมมีที่โคจรบิณฑบาต 
บานคนมีสองสามหลังคาเรือน พระก็อยูไดแคสองหรือสามองคไมมากกวานั้น 

เร่ิมแรกก็คือทานอาจารยฝนทานไปเที่ยวผานมาตรงนั้น ทานอุทัยก็เปนลูกศิษย
ของทานอาจารยฝน ทานเลยไปอยูที่นั่น ก็เลยอยูเร่ือยมา โคจรบิณฑบาตก็พอดกีับพระ
นั่นละ คือสองหรือสามองคเปนอยางมาก นี่ก็ไดทราบมานานพอสมควร พอไดโอกาส 
คือเราตั้งใจจะไปดูแตไมมีโอกาส ทนีี้ไดโอกาสกไ็ปดูจริงๆ ลงรถแลวเขาไปหมดเลย 
เขาในปาในเขาลูกนั้น เที่ยวหมด ไปที่ไหนเหมาะสมๆ โอ พระมีสองสามองค พอเที่ยว
มาหมดแลวก็บอกทานอทุัยเลย ทุมใสกันเลย คือผมไปเที่ยวมาหมดแลวทานอุทัย ผม
หายสงสัยในสถานที่นี่ เปนสถานที่จะเพาะอรรถเพาะธรรม มรรคผลนิพพานอยูนี้
สมบูรณ นี่เปนสถานที่ชั้นเอก 

ตั้งแตนี้ตอไปทานจะรับพระเทาไรๆ ใหทานรับได ตั้งแตบัดนี้ตอไปละ พอไปถึง
วัดผมจะจัดของสงมาเอง ทานจะรับพระจํานวนมากนอยเพียงไรตามแตทาน
เห็นสมควร ถาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใหมาเลย เวนแตพระที่โกโรโกโส ไลลงภูเขาให
หมด มันเสียศักดิ์ศรีภูเขาลูกนี้ ถาพระปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ เอาๆ มา บอกงั้นเลย มา
เทาไรผมจะรับเลี้ยงเต็มความสามารถทีเดียว หากวาไมสามารถจะรับเลี้ยงไดผมจะบอก 
วางั้นแหละ ตั้งแตนั้นก็ทุมกันลงเลย เรียกวาชีวิตของวัดภูวัวอยูในนี้หมด 
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ถาหากวาเรามีเวลาวางเราก็ไปเยี่ยม นานๆ ไปที ถาเราไปเยี่ยมเราก็เอาไปเต็ม
เหนี่ยวของเรา นี่เรียกวาอาหารเสริม สวนที่เราจัดใหเรียบรอยแลวนั้นพอ เร่ืองจะให
ขาดไมขาด เรากําหนดไวเรียบรอยแลวพระจํานวนเทาไรๆ เราจัดไปเรียบรอย เผื่อไวๆ 
พอดกีับพระที่ทานอยูตามภูเขาลูกนั้นละ อยูเปนแหงๆ แหงละสององค หรืออยางมาก
ก็สามองค ทานก็ไดมาติดตอขอจากนี้ไป ทานอุทัยจัดให ใหตาปะขาวใหเณรหรืออะไร
มาเอาไป เราบอกใหทานไปเถอะ ทานมาใหเอาไป หมดใหบอกวางั้น ผมจะสงมาทนัที 
ผมไปสงซอกแซกอยางนั้นไมได การไปมาลําบาก พระแถวนั้นก็ไดอาศัยนี้ละ 

สําหรับวัดภูวัวเปนวัดที่เราไปเทเลย คือออกไปโนนไปนี้มันเปนปาเปนเขามันไป
ไมได ทีนีพ้ระทานอยูในปาในเขา มัน ๒๐ กวาปแลวที่เรารับเลี้ยงมา ตั้งแตนั้นมาพระก็
เขยิบขึ้นเรื่อยๆ ทานคงจะตั้งจุดศูนยกลางไวที่ ๓๐ มีลดบางขึ้นบาง ๒๘-๒๙ หรือ ๓๐ 
กวา ๔๐ บาง ทราบเมื่อวานนี้วา ๔๐ เอา ๔๐ ก็ ๔๐ เราตั้งเปาหมายไวเรียบรอยแลว 
มากกวานั้นเราก็เล้ียงเราบอก นี่วันนี้เขาจะไป คืออาหารเอาอยางเต็มเหนี่ยว เปนที่เรา
คิดๆ ส่ังทุกอยาง ไมเอาชุยๆ ชี่ๆ อะไร พูดงายๆ วางั้น เอาใหเต็มเหนี่ยว 

คืออาหารมีหลายประเภท อาหารสดอยูในยานพอประมาณ เอามากกวานั้นก็
ไมได อาหารยาวนี่สําคัญ เชน หมูยอหมูแย สวนปลายางส่ังทางเขมรเลย ใหทางโคราช 
มันมีขาติดตอกัน โคราชเขาสั่งทางเขมรมาแลวสงมาทางนี้ทางอุดร อันนี้อยางนอย ๘๐ 
กิโล พวกปลายางนะ เอาปลาดีๆ ทั้งน้ัน ไปสงแตละครั้งนี้ตองรอปลานี้กอน ถาปลานี้
สงมาเมื่อไร เขารูกันแลววาระยะไหนไปสงของ เขาก็รีบสั่งใหทัน คือทําใหสมใจ ตัวเทา
อึ่งแตใจมันใจใหญนะ ทําใหสมใจเลย ทําอะไรอยางน้ันละ ถาลงไดทําแลวตูมเลยๆ คิด
ดูซิไปเลี้ยงปลาตกทะเลเห็นไหม เล้ียงชางก็ตกเขาสวนชาง ไปที่ไหนเอาอยางน้ันๆ 
สงสารไมใชอะไรนะ ความสงสารทั้งน้ัน 

นี่วัดภูวัวก็ได ๒๐ กวาปแลว ทําอยางน้ีมาตลอด พอเราบอกใหเพิ่มพระขึ้นได
เลย ทานก็ตั้งแตนั้นมา ๓๐-๔๐ บาง บางทีก็ ๕๐ สวน ๕๐ จะเปนพระจรมา ทานจะรับ
ไปถึง ๔๐ มา ๓๐ มา ๒๐ กวา สวนมากจะ ๓๐ กวาอยูตลอด เพราะเปนสถานที่วิเวกดี 
อาหารอยูในภูเขาอยางน้ันเรียกวาสมบูรณแหละ ที่เราใหนี่สมบูรณ เราไมเอาแบบเรา
ไปใชนะ เราเอาความเมตตาสงสารไปใชกับพระ เพราะฉะนั้นอาหารจึงเผื่อๆ ตลอด 
สําหรับเราใชของเราเอง โอย ไมอยากจะพูดนะ พูดใครไมอยากเชื่อนี ่ อดอยากขาด
แคลนอยางน้ัน 

เราทําเราเองนะ ไมใชไมมีกิน เราทําเราเอง ดัดอยูตลอดจงึวาทุกขมาก การ
ปฏิบัติธรรมนี้ทุกขมากจริงๆ เร่ืองธดุงคกรรมฐานนี่เราผานมาแลว เพราะฉะนั้นเราจึง
ปฏิบัติไดถกู แตสําหรับพระแลวเราสงสาร ตองเผื่อไวๆ ตลอดเลย ถาธรรมดาเรียกวา
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สมบูรณเต็มที่ๆ ไมมีอะไรอดอยาก เราปฏิบัติเราไมไดเปนอยางน้ัน ไปอยูในปาในภูเขา
ลึกๆ นูน กี่วันถึงจะออกมาบิณฑบาต ดอมๆ มาทีหนึ่งๆ บิณฑบาตไดอะไรมาก็แลวแต 
ขาวเปลาๆ มาก็กินพอยังอัตภาพใหเปนไป เทานั้นๆ แหละ คือจิตอยูกับธรรมเสียอยาง
เดียว ส่ิงเหลานั้นไมเปนอุปสรรคนะ จิตมุงมั่นตอธรรมเสียอยางเดียวแลว ส่ิงเหลานั้น
ไมลําบากลําบน การอยูกินใชสอยอะไรไมยุงทัง้น้ัน ขอใหยังมีชีวิตไดประกอบความ
เพียรใหเต็มเม็ดเต็มหนวยก็แลวกัน เทานั้น มันถึงทุกขมาก 

ถาพูดถงึเร่ืองแบบทางโลก เรียกวาทุกขมากที่สุดเวลาเราฝกทรมานตัวของเรา 
แตทางจิตใจมันตางกันซ ี เร่ืองทองของเรานี่แหงผากๆ อยูนั้น แตจิตใจสมบูรณ
พูนผลๆ คิดดูซิเดินบิณฑบาตไปนี่ไมถึงบานเขา รางกายไปไมไหวแลว นึกวาจะถึงบาน
เขา ไปถึงแคกลางทางพกัเสียกอน หมดกําลังไปไมได แตจิตไมเปนอยางน้ัน จิตเหมือน
จะเหาะเหินเดินฟาอยูภายใน นั่นมันตางกัน เพราะฉะนั้นจึงตองบํารุงทางดานจิตใจให
มากที่สุด เพราะรางกายนี้มีกําลังทนัที เชนอยางเราไปออบแอบๆ ไปจะไมถงึบาน พอ
ฉันมาแลวมาแขงสูไมได พอฉันเสร็จแลวบึ่งเลยถึงภูเขา มาแขงสูไมได กําลังมันขึน้
ทันที เพราะกําลังหนุมอยูนี่ รางกายมันมีกําลังวังชา พอไดอาหารเขาไปเสริมปบกําลัง
ขึ้นทันที เดินนี้เหมือนมาแขง 

นั่นละพยุงใจพยุงอยางทีว่าน่ี นี่คือพยุงใจนะ รางกายนี้กําลังเมื่อไรไดเลยไมยาก 
ฉันมาแลวดีดผึงเลยไมยาก สวนจิตใจนี้ โหย ดีดยากนะ จึงตองไดพยุงๆ อยูตลอด ถา
รางกายมีกําลังมาก ความเพียรอืดอาด มันดูกันอยูตลอดเวลา ถารางกายมีกําลังมาก
แลวความเพียรอืดอาด สติก็ขาดวรรคขาดตอนไมติดไมตอ ความเพียรทุกดานขึ้นอยู
กับสติ แลวความเพียรกไ็มสืบตอกันถาอาหารมากเขาๆ เพราะฉะนั้นจึงตองไดดัดกัน
ตลอด เพราะความเพียรของเราดูตลอดเวลา อาหารเปนเครื่องเสริมความเพียรเทานั้น 
ถาอาหารมากก็ไปทับความเพียร ความเพียรกาวไมออก ตดัอาหารออกเพื่ออันนี้กาว 
อยูอยางน้ัน คือทําดวยการพิจารณา ไมไดทําสักแตวาทํานะ 

ลําบากลําบนขนาดไหนทางดานจิตใจเราดีขึ้นๆ แสดงวาไดผลตลอด ตองทํา
อยางน้ันทําความพากเพียร พระทั้งหลายทานตั้งใจมุงคลายคลึงกันนี่แหละ อยางที่วาน่ี
นะ ทานอยูในปาในเขา คลายคลึงกันอยางน้ี ไมคอยไดรับความสะดวกสบาย คือทาน
ไมหาอยางน้ันหาธรรม หาธรรมตองเหยียบพวกความแรนแคนกันดารนี้ไป ความทกุข
ยากลําบากสวนอาหารการกิน เหยียบไปๆ เพื่อธรรมกาวเดิน ไมเชนนั้นไมไดนะ ก็คดิ
ดูซิลงมาหาพอแมครูจารยทีไร เพราะฉะนั้นทานถึงเสริมตลอดกับเรา พอเราวาไปองค
เดียวนี้ เออๆ ขึ้นเลยทันที ทานมหาไปองคเดียวนะใครอยาไปยุงทาน นั่นเอาแลวนะ 
ทานรูความตั้งใจของเรา 
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กลับมาหาทานพระหนุมๆ อยูนี้นะ เห็นแตหนังหอกระดกูลงมา ทานรูแลวนี่ 
เต็มเหนี่ยวแลวนี่ นั่น แตทานไมพูด มีทานพูดวันหนึ่งทานจะเอะใจมากอยู นั้นก็ลงมา
จากภูเขาเหมือนกัน ระยะนั้นเปนอะไรไมทราบนะ คงจะดีซานหรืออะไร หนังหอ
กระดูกแลวยังไมแลว ตัวนี้เหลืองเหมือนทาขมิน้เลย พอมากราบทานเอะใจทาน เฮย 
ทําไมเปนอยางน้ีละ รูสึกทานจะตกใจตามประสาโลกนะ คือหนังหอกระดูกยังไมแลว 
หมดทั้งตัวนีเ้หลืองเหมือนทาขมิ้น แสดงวาดีซาน เพราะการทรมานหนัก ตอบงายๆ 
ไมไดนะทานพูดอยางน้ัน 

พอทานวาอยางน้ันแลวเราก็คอยฟงทานจะวายังไง พอกราบเสร็จแลวนั่ง สัก
เดี๋ยวทานขึ้น มันตองอยางนี้จึงเรียกวานักรบ นั่นเห็นไหม ทานวานักรบ กลัวเราจะออน
เปยก พอทานวาอยางน้ันทีแรก กลัวเราจะออนเปยกทานก็พยงุขึ้นทันที พอแมครูจารย
นี่ โอย จอมปราชญสมัยปจจุบันยกนิ้วใหเลย ความเฉลียวฉลาดรอบคอบทั้งภายนอก
ภายใน นี่ละธรรมเขาสูใจเปนอยางน้ันละ นาดูนาชมทุกอยาง สติปญญารอบตัวๆ  พอ
แมครูจารยมั่นนี่สมัยปจจุบันนี้ เรียกวาจอมปราชญในสมัยปจจุบัน ชี้นิ้วเลย เราผานครู
บาอาจารยมา ไมไดประมาทครูบาอาจารยองคใดนะ แตพอเขาไปถึงหลวงปูมั่นนี่แลว
ติดเลยเทียว 

เพราะทานทุกอยางมีเหตมุีผลประจําๆ เลย ทานไมไดทําสุมสี่สุมหา เหตุผลนี่
เปนทางเดินของธรรม เรียกวาธรรม เหตุผลรวมกันแลวเรียกวาธรรม ทานกาวเดิน
ตลอดเวลาดวยเหตุผลและอรรถธรรม ทานไมแยกแยะไปไหน เรียกวาชีวิตจิตใจของ
ทานเปนธรรมลวนๆ เลย เร่ืองความทรมานใครจะไปเกินหลวงปูมั่น ความทรมานเรา
มาพูดนี้ขี้ปะติ๋วนะ เราจะไปเทียบกบัหลวงปูมั่นไมไดเลย ฟงซิมันคนละโลก ทาน
ทรมานมากยิ่งกวาเรา ไปอยูในปาในเขา ที่ไหนที่ลําบากลําบนทานไปอยูทั้งนั้นๆ ฟง
ซินะ อยางทีว่านาหมีนายูงเปนตน 

นาหมีนายูงเดินเขาไปนั้นมันใกลเมื่อไรวัดธรรมอินทรนะ มีแตดงแตปา พวก
สัตวพวกเสือพวกเนื้อเตม็ไปหมด ไปบิณฑบาตเอาไมลําเทานี้ละเปนไมเทา เขาวิตก
วิจารณกลัวแทนทาน ไปบิณฑบาต มาจากภูเขาทานก็คอยมาของทานแหละ ทีนี้พวก
สัตวพวกเนื้อพวกเสือเตม็ หมีเต็ม เขาก็เลยทําไมเทาให สับแลวใหทานเดินไปสักเทา
ปอกแปกๆ แลวเคาะนั้นเคาะนี้ไป กลัวจะไปเจอหม ีทานวางั้นนะ เขาบอกวากลัวจะเจอ
หมี หมีเจอคนมันมักจะทําลายคนเสียกอน มาตบแลวกัดแลวไป สวนเสือไมไดพบมนั
แหละทานวางั้น เพราะเสือสติดีไมพบมันงายๆ ไมวิตกวิจารณอะไรกับเสือ แตกับหมีนี้
เปนได 
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เขาทําใหเราก็ถือไปอยางน้ันแหละ ทานวางั้น ทานไปของทานอยางน้ัน ลําบาก
ลําบนมากพอแมครูจารยมั่น ไปบิณฑบาตบางทีเปนเดือนฉันแตขาวเปลาๆ ทั้งน้ัน ทาน
วา คือเขาวากรรมฐานนี้ทานฉันถั่วฉันงา เขาไมมีถั่วมีงาเขาก็ไมใสบาตรให มีแตขาว
เปลาๆ เขาเอาขาวเปลาๆ ใสบาตรให เราก็ฉันแตขาวเปลาๆ มันไมมถีั่วมีงา ความ
คิดเห็นของเขาเปนอยางน้ัน เขาวาพระกรรมฐานทานฉันแตถั่วแตงา เขาไมมีถั่วมีงาเขา
ก็เอาขาวเปลาๆ ให เปนเดือน ทานวา นั่นเห็นไหมทรมานไหม 

เร่ืองความกลัวนี่รูสึกทานจะไมกลัวนะ ไปอยูไดหมดเลย ที่ไหนไดหมด มีแต
สถานที่เปนภัยเกี่ยวกับเรื่องสัตวราย ทานอยูทั้งนั้นแหละ นี่ละทานสมบุกสมบันมาก
ขนาดไหน เราอยาเอามาพูดเลยเรื่องของเรา เมื่อเกี่ยวกับทานแลวลมไปเลยเรื่องเรา 
ทานเปนประจํา แตกอนทานบุกเบิกกรรมฐานทานเปนองคแรกไปเลย เราเดินตามทาน 
ทานเปนกรรมฐานทานเดินหนา ทุกขยากลําบากทุกอยางอยูกบัทานหมดนั่นแหละ นั่น
ละไดธรรมมาสอน 

แลวใครที่จะทํา ที่จะกระจายไปกวางแสนกวางเหมือนหลวงปูมั่น หลวงปูมั่นจึง
เปนโรงงานใหญ สําหรับผลิตลูกศิษยลูกหาทั้งหลายทางดานอรรถดานธรรม ให
กระจายออกไปทุกวันนี ้ ก็ออกจากหลวงปูมั่น เทศนาวาการสั่งสอนบรรดาลูกศิษยไป
ประพฤตปิฏบิัติ ไดมรรคไดผลขึ้นมาธรรมะกระจายออกไป เหลานี้มีตั้งแตลูกศิษยทาน
อาจารยมั่นทั้งนั้นนะ ที่แผกระจายทั้งฝายธรรมยุตและมหานิกาย เปนลูกศิษยหลวงปู
มั่นทั้งนั้นแหละ องคทานนิพพานไปแลวชื่อเสียงนี้กระฉอนทัว่ประเทศทั่วโลก เฉพาะ
องคทานเองทานไมคอยไปสอนใครละ ถาสอนกส็อนพระ พระอยูกับทานไมกี่องค ใน
ปาในเขายิ่งแลวทานไมรับใคร ตอนทานแกนี้ทานคงจะสงสารบางก็เลยรับพระมา แต
กอนไมนะ พระไปอยูกบัทานไมได 

ลูกศิษยของทานองคไหนๆ ที่ปรากฏชื่อลือนามเหลานี้มีแตเปนลูกศิษยหลวงปู
มั่นทั้งนั้นนะ อยางทานอาจารยขาว อาจารยคําดี อาจารยอะไรตออะไรๆ ตลอดอาจารย
ตื้อที่ไหนใชหมดเลย เปนลูกศิษยของทานทั้งน้ัน กระจายออกไปนี้ก็เพราะลูกศิษยของ
ทาน โรงงานใหญอยูที่นั่นผลิตธรรมใหลูกศิษยลูกหา แลวก็นําธรรมนี้ออกไปกระจาย
ทั่วโลกเวลานี้ ก็เพราะหลวงปูมั่นองคเดียว ปฏิปทานี้เปนแบบฉบับไมเคลื่อนคลาด
อะไรเลย เดี๋ยวนี้คอยหดยนเขามาๆ ภาคปฏิบัติ ก็ยังเหลือแตเราที่วอๆ อยูนี้กับพระ
กับเณรทั้งหลาย พระเณรจุดศูนยกลางจะมาอยูกับเราเวลานี้นะ ไมบอกก็เปนเอง อยู
กับเราคอยฟงเสียงเรา แตกอนทัง้หลายก็อยูกับหลวงปูมั่น ทีนี้ทานลวงไปแลว ก็ถัดลง
มาที่ยังเปนตนเปนตัวอยูก็คือเรา ก็ทราบแลววาเราเปนลูกศิษยหลวงปูมั่น ทีนี้ก็มายึด
มาเกาะตรงนี้ละเรื่อยมา 
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การปฏิบัติธรรมตองเอาหนักเอาหนาทนทุกขทรมานจริงๆ ถึงจะเปนไปได ถา
สักแตวาๆ โอย ไมไดเร่ืองละ อยาทาํวางั้นเลย ตองจริงตองจงัทุกอยาง เนนหนักๆ ใน
ธรรม ขอใหธรรมมีฝงใจเถอะนะ จิตมุงมั่นตอธรรมตอแดนพนทุกขเทานั้น ส่ิงทั้งหลาย
ไมมีอปุสรรคนะ จะยากลําบากขนาดไหนไมเปนอปุสรรค เพราะจิตนี้มุงตอธรรม ผาน
ไดทั้งนั้นๆ ถาจิตไมไดหลักไดธรรมแลวโลเล การประพฤตปิฏบิัติโลเลไปเลอะเทอะไป 
ตอไปก็ขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจาเทานั้นละ หลักธรรมหลักวินัยไมเหลียวแล นั่นละ
ขามเกินธรรมวินัยคือขึ้นเหยียบหัวพระพุทธเจา ซึ่งเปนองคศาสดาแทนพระพุทธเจา 

วันนี้ตอนบาย ๒ โมงหรือเทศนที่วัดโพธิฯ ไอเทศนนี้แหมพิลึกนะเรา ไปที่ไหน
มีแตเทศนๆ พิลึกกกึกอืเหลือเกนิ เอาน้ําปานะมาใหก็ใหเทศนเสียกอน เอาอะไรมาให
ก็ใหเทศนเสียกอน ถาไมเทศนกินไมไดตองไดเทศนเสียกอน พิลึกกกึกอืนะ ก็มีเวนเมื่อ
วานนี้ไมไดไปที่ไหน แตขาดทุนเมื่อวานไมไปที่ไหน ลงเดินจงกรมไมได กลางวันฝนตก
ทั้งวัน ทรมานอยูในกุฏิเมื่อวาน คือธรรมดาไมไปไหนเขาทางจงกรมนะนัน่ เดินยืดเสน
ยืดสาย เมื่อวานนี้ออกไมไดเลย มันไมตกมากนะหากตกอยูอยางนั้นใหเดินจงกรม
ไมได เลยทรมานอยูในนั้นเมื่อวาน กลางคืนก็ยังตกอยู 

นี่ก็จะไปงาน เมื่อวานเขาก็นิมนตใหไป บอกจะใหไปอะไร เมื่อสองสามวันนี้ก็ไป
เยี่ยมแลวศพ ผูตายก็ตายไปแลว ผูยังมีชีวิตอยูก็หวังประโยชนตอไป ก็สงเคราะหผูมี
ชีวิตตอไปละซิ ผูตายก็ตายไปแลวก็ไปเยี่ยมแลว เมตตาก็เมตตาใหแลว แลวมายุงอะไร
นักหนาละ ผูมีชีวิตอยูไมมคีวามหมายเหรอ มีความหมายแตคนตายแลวนั้นเหรอ ตาย
แลวมันเกิดประโยชนอะไร นั่น เปนยังงั้นนะ เมื่อวานนี้ก็จะเอาไปอกี วิ่งไปหาเราขอ
นิมนตไปสวดวันสุดทาย แนะ ฟงซิ สวดอภิธรรมวันสุดทาย ใครจะมาเปนหัวหนา
ประธานสวดนั่นนะ คือใครเปนเจาภาพ แลวจะมานิมนตเราไปเปนประธาน มันยังไงกนั
นี่นา เราก็วางั้นแหละ เราก็ไมตอบวาไง 

พอประมาณ ๖ โมงเราก็ไป พอเราออกมาเขาก็โทรมาพอด ี เออ พอดลีะ เขา
โทรมาวาไปถึงนูนทุมหนึ่งพอดี คืองานจะเริ่มทุมหนึ่ง เราไป ๖ โมง กะระยะนั้นเรากลับ 
เพราะงานของเรามี เขาก็บอกมาวาทุมหนึ่งพอดี งานสวดเริ่มหนึ่งทุม ทางนี้ก็ตอบทันที
วาถาทุมหนึ่งเราไมไปเราไมมีเวลา เราออกมาแลวนะเตรียมตัวมาแลว ออกมากลับวัด 
กลับกุฏิทันทีไมไปนะ งานตั้งทุมหนึ่ง เวลาเราจะไปคอยงานทุมหนึ่งสองทุมอยูเหรอ 
เลยไมไปเมื่อวาน เขาคงเสียใจ เสียก็ตามเราไมไดเสีย ใจเราดีๆ อยูนี่ ใครจะเปนบาก็
ใหเสียใจไป เขาใจหรือพวกนี้ พวกนี้อยากเปนบาใหเสียใจมากๆ นะ ใครอยากเปนบา
ใหเสียใจมากๆ ในศาลานี้ใหเรียกวาโรงบาหมด เราไมเปนเราสบายอยูนี่ 
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วันนี้ก็ยังจะตองไดไปในงานศพอีก ยุงจริงๆ นะ ผูตายก็ตายไปแลว ผูมีชีวิตอยู
นี้มันยุงกัน แลวผูมีชีวิตอื่นๆ ทีเ่ขาหวังพึ่งครูบาอาจารยยังมีอกีมากมายมองไมเห็น 
มองเห็นแตคนตายคนเดียว มันเกิดประโยชนอะไรพิจารณาซิ ตั้งแตพระพุทธเจาจะ
เทศนโปรดสัตว เล็งญาณดู เห็นดาบสทั้งสองวาเปนผูควรแกมรรคผลนิพพาน พิจารณา
แลว โอ เสียดายตายเสียตั้งแตเมื่อวานนี้แลว นั่น หยุดไมไป ตายแลวหมดแลว ออ 
หยุดเราไมไป นี่ตายแลวลากพระไป ฟงซ ิ มันเขากันไดไหม พอวาตายแลวหยุดเราไม
ไป ก็เขากันไดกับพระพทุธเจาโปรดสัตว อันนี้ตายแลว เอาละ ไดการๆ จะไดลากพระ
ไป กุสลา ธมฺมา มีเทาไรใหมา ความหมายวางั้นนะ อูย ทกุขัง ตายแลวจึงเปน
ลุกล้ีลุกลนเปนบากัน เวลามีชีวิตอยูไมสนใจ นี่ละมันขัดกับธรรม 

เราก็บอกผูตายก็ตายไปแลวจะใหทําไง ผูยังมีชีวิตอยูที่หวังประโยชนจากธรรม
ทั้งหลายตอครูบาอาจารยมีมากมายใหคิดบางซิ ผูตายก็ตายไปแลวนี่นะ อยางน้ันละ
เร่ืองตายแลวเราจึงวาอยางดาบสทั้งสองกับพระพทุธเจา โห นาเสียดายตายเสียตั้งแต
เมื่อวาน ไมงั้นผูนี้จะไดรับมรรคผลนิพพานทันท ี ตายแลวทานหยุดนะ ทานไมวา เอา 
ตายไปแลว เอาละไปกุสลาให ไมเห็นมีในตํารา มีแตโอย หมดหวัง เทศนาวาการไมได
เร่ืองแลว อันนี้เวลาตายแลว อูย ยุงเหยิงวุนวายเอามากกับคนตาย คนตายจริงๆ ไม
เปนไร คนเปนที่เกี่ยวกับคนตายนั่นซิมันลําบาก วุนเอาจริงๆ นะ ก็ไมทราบทําไง 

ธรรมกับโลกมันจับกันอยูตลอดเวลา ขัดตรงไหนๆ รูอยูตลอดเวลา แลวจะให
ฝนไปตามโลกสงสารทั้งๆ ที่ขัดตอธรรม ฝนมากไปมันก็ไมฝน นี่ไมฝนนะ ถาพอ
อนุโลมไดกอ็นุโลมไปๆ ที่ไปเหลานี้ไปอนุโลมทัง้น้ันนะ ถามนัเกินเหตุเกินผลนักก็ไมไป 
อยางเมื่อวานมัดเขาๆ เอาเวล่ําเวลามามัดเรา เราก็จะไปตามอัธยาศัยของเรา ๖ โมง
เย็นเราจะออกไป ประมาณทุมกวาเราก็จะกลับ หรือทุมหนึ่งเราก็จะกลับ มีธุระของเรา 
นี่เขาก็บอกมาวาใหไปเวลาหนึ่งทุมเปนเวลาสวด ถาอยางน้ันเราไมไปเราบอกเลย หนึ่ง
ทุมเรามีธุระ เตรียมของออกมาแลวกําลังจะขึ้นรถ เขาโทรมาบอกปบกลับเลยไมไป 
เปนอยางน้ันละ วันนี้ก็พูดแลว อะไรก็พูดหมดแลว ตอไปนี้จะใหพร 
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