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ตั้งใจฟังธรรมะ ตั้งใจฟังธรรม ตั้งใจฟังธรรมเพื่อเราจะต้องอยู่ในขอบเขตของธรรม
วนิัย ถ้าอยู่ในขอบเขตของธรรมวนิัยเรายังเป็นพระทีโ่ดยสมบูรณ ์ แต่ถ้าเราด่างพร้อยเห็นไหม 
ถ้าเราด่างพร้อยไปนี่ทองก้นเบ้าๆ มันไม่เป็นประโยชน์กบัใครทั้งสิ้น ไม่เป็นประโยชน์กบัใคร
ทั้งสิ้นมันอยู่ก้นเบ้านั่นน่ะ เวลาทองเขาเอามาชั่ง เอามาตวง เอามาหลอม เพื่อท าประโยชน์เห็น
ไหม สิง่ที่ท าประโยชนน์ั่นจะได้ประโยชน์กบัเขา ทองก้นเบ้าๆ ทองเหมือนกนั แต่อยู่ในก้นเบ้า
นั่น นี่ทองเศษเหลอืเศษทิ้ ง ไม่เหลอืให้คนสนใจ เห็นไหม นี่ถ้าอยู่นอกขอบเขต 

ถ้าอยู่ในขอบเขตนะ เราจะอยู่ในขอบเขตของธรรมและวนิัย ถ้าอยู่ในขอบเขตของธรรม
และวนิัยนะ เราเคารพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถ้าเราเคารพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้า นี่ศากยบุตรๆ ไง เราเกดิเป็นมนุษย์นะ เกดิเป็นมนุษย์เกดิมาพบพุทธศาสนา เรา
ตั้งใจมาบวชเห็นไหม เราตั้งใจมาบวชเพราะเราเห็นภัยในวฏัสงสาร การบวชของเราเราบวช
เพราะเห็นภัยในวฏัสงสารไง 

วฏัสงสารมันคืออะไรล่ะ สงัสารวฏั กามภพ รปูภพ อรปูภพนั่น นี่จตินี้ เวยีนว่ายตายเกดิ
ในวฏัฏะ ในวฏัฏะ ววิฏัฏะหักออกจากวฏัฏะ หักออกจากวฏัฏะมันต้องมีวธิกีารส ิ หักออกจาก
วฏัฏะมันต้องมีเหตุมีผลของมัน ถ้าไม่มเีหตมุีผลของมันออกได้ยังไง เวลาอยู่ในวฏัฏะๆ เวร
กรรมมันท าให้อยู่ในวฏัฏะเห็นไหม อยู่ในวฏัฏะเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะๆ ใครจะคัดค้าน 
ใครจะไม่เช่ืออย่างใดมันเป็นสทิธิ์ เป็นสทิธิ์เพราะอะไร เพราะมันมืดบอด มนัมืดบอดเพราะมัน
ไม่มีหูมตีา ไม่มีหูมีตา มันไปเกดิภพชาติใดกใ็หม่เอี่ยมสดๆ ร้อนๆ เวลาสดๆ ร้อนๆ กท็ุกข์
สดๆ ร้อนๆ ทุกข์สดๆ ร้อนๆ กม็ีแต่คราบน า้ตา เวลาเกดิเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะนะมีแต่
ความโศกเศร้า ไม่มีสิง่ใดเป็นคุณเลย 

เพราะเราเห็นภัยในวฏัสงสารอย่างนั้นเราถงึได้มาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระเป็นนักรบ 
นักรบรบกบักเิลสตัณหาความทะยานอยากของตน ไม่ใช่รบกบัใครทั้งสิ้น เวลารบรบกบักเิลส 
รบกบัความทุกข์ความยากในหัวใจนั่นน่ะ ความทุกขค์วามยากในหัวใจนั่นน่ะอวชิชา ความไม่รู้  
มันถงึได้ทุกข์ได้ยาก ถ้ามันรู้มันจะมีอะไรมาทุกข์มายากถ้ามันรู้จริง ถ้ารู้ จริงมันกส็ิ้น
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กระบวนการของมันไง ถ้าสิ้นกระบวนการของมัน สิง่ที่มันสิ้นกระบวนการมันต้องมีเหตุมีผล
ของมัน ถ้ามีเหตมุีผลของมัน นั่นการกระท าเห็นไหม นี่ฟังธรรมๆ เพื่อตอกย า้ตรงนี้  

เราไปอยู่ที่ไหนกแ็ล้วแต่ เห็นไหม ดูส ิสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ ์สภาพแวดล้อมตอนนี้
หน้าหนาว ทุกคนเขาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากนัเห็นไหม อทุยานแห่งชาติจองจนล้นหมดเลย อยู่ใน
กรงุอดุมสมบูรณ ์ทุกอย่างพร้อม ทุกอย่างแสวงหาได้ทั้งนั้น ท าไมเขาต้องไปอทุยานแห่งชาติล่ะ 
ไปอทุยานแห่งชาติที่ชุ่มน า้ ที่ชุ่มน า้สภาพสมบูรณเ์ห็นไหม อดุมสมบูรณข์องมันเห็นไหม สตัว์
น า้ต่างๆ ทุกอย่างพร้อมมูลของมัน เวลามันเกดิภัยแล้ง เกดิต่างๆ เห็นไหม สิง่ต่างๆ 
สภาพแวดล้อมเสยีหายหมด เสยีหายหมด เวลาพืชพนัธุธ์ญัญาหารมันสมบูรณข์ึ้นมา ทุกคนกม็ี
ความสขุทั้งนั้น เวลาเกดิทุกขภัยขึ้นมามันมีแต่ความทุกข์ความยากทั้งนั้น ความทุกข์ความยาก 
นี่พูดถงึสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งนะ แล้วมันเกี่ยวกบักรรมของสตัว์ๆ  เวลาสตัวไ์ม่เกดิในคราว
ที่อดุมสมบูรณ ์ท าไมเกดิมาแล้วมันทุกข์ๆ ยากๆ ล่ะ มันทุกข์ๆ  ยากๆ เหน็ไหม 

นี่สหชาติ การเกดิร่วมกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ทุกคนกป็รารถนาตรงนั้น 
ปรารถนาร่วมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเห็นไหม นี่กึ่งพุทธกาลศาสนาเจริญอกีหนหนึ่ง 
เจริญจากเพราะเรามีครบูาอาจารย์ที่ดี เรามีหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ครบูาอาจารย์ของเราที่ดี 
ท่านทุ่มเททั้งชีวตินะ ท่านทุ่มเททั้งชีวติเพื่ออะไร เพือ่ค้นหาสจัจะความจริงอนันี้  ทั้งๆ ที่เป็น
สาวกสาวกะผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ผู้ที่ได้ยินได้ฟังจะต้องมอี านาจวาสนาขนาดนั้น แล้วทดสอบในใจ
ของท่านขึ้นมา  

พอทดสอบในใจขึ้นมา นี่ยามันมีตัวยา เวลายาธรรมโอสถๆ ที่มันสมบูรณพ์ร้อมขึ้นมา
มันแก้โรคแก้ภัยได้ ถ้ายามันไม่มีตัวยา มีแต่ช่ือของยาๆ ขวดยามีแต่ป้าย ป้ายติดขวดยา นี่
ศกึษาๆ มา ศกึษามากม็ีแต่ขวดยา รู้ ไปหมด แต่ไม่มีตัวยาเห็นไหม แต่เวลามีตัวยาขึ้นมา เขา
แสวงหาขึ้นมา ถ้ามันเกบ็ไว้เห็นไหม ถ้ามันเกบ็ไว้ไม่ดีมันกเ็สยีหาย มันกห็มดอายุของมันไป 
เวลายามันมีกาลเวลาของมัน 

นี่กเ็หมือนกนั เวลาตั้งแต่สมัยพุทธกาลขึ้นมา สมยัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า
พระอรหันต์เตม็ไปหมดเลย เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้พยากรณเ์อง องค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเป็นผู้ให้การศกึษา เป็นผู้แก้ไขเอง พระอรหันต์ทั้งนั้นเลย แต่ แต่
เวลาศาสนามันเจริญงอกงามขึ้นไปมันมีลาภสกัการะขึ้นมาต่างๆ ทุกคนกเ็ข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์ในพทุธศาสนา พุทธศาสนาธรรมวนิัยถงึได้บญัญตัิๆ มาไง แล้วกาลเวลาล่วงมาๆ 
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ล่วงมาถึงสมัยครบูาอาจารย์ของเรา ครูบาอาจารย์ของเราท่านทุ่มเททั้งชีวตินะ ทุ่มเทไปเพื่อใคร 
ท่านทุ่มเทเพื่อท่าน  

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านกไ็ม่ต้องการเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะเหมือนกนั ท่านไม่
ต้องการเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะเหมือนกนั ดูส ิ สร้างมาเป็นพระโพธสิตัว ์ สร้างมาเป็นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าสร้างสมบารมีมาเพื่อท่านๆ ขึ้นมา อนาคตกาลท่านจะเป็น
พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แต่สดุท้ายแล้วท่านกเ็สยีสละ 
เสยีสละขึ้นมาเพื่อเอาจริงเอาจังขึ้นมาในภพชาตินี้ ไง ถ้าภพชาตินี้ ท่านประพฤติปฏบิัติขึ้นมา
สิ้นสดุแห่งทุกข์ขึ้นไปมันกเ็ป็นพระอรหันต์เหมือนกนั ปรารถนาเป็นองค์สมเดจ็พระสมัมาสมั
พุทธเจ้าไปในอนาคตกาลกเ็ป็นพระอรหันต์เหมือนกนั แต่กาลเวลาที่จะต้องบ าเพญ็ตบะธรรม 
บ าเพญ็เพียรเป็นพระโพธสิตัว์ๆ  ไปอกีมหาศาลเลย 

เห็นไหม เวลาครบูาอาจารย์ของเราท่านคิดตั้งแต่ต้นก่อน มันต้องมีต้น มท่ีามกลาง มี
ที่สดุ เวลาท่ามกลางท่านกพ็ยายามขวนขวายของท่าน การขวนขวายๆ การต่อสู้กบักเิลสตัณหา
ความทะยานอยากมันเป็นเร่ืองง่ายอยู่เหรอ การต่อสู้กบักเิลสตัณหาความทะยานอยากมันต้อง
มีก าลงัใจ มันต้องมีอ านาจวาสนาบารมี ถ้ามีอ านาจวาสนาบารมีมันฟ้ืนฟูขึ้นมาไง  

คนเราท าสิง่ใดแล้วมันผดิพลาด ท าสิง่ใดแล้วไม่สมความปรารถนา มันมีสิง่ใดบ้างล่ะ 
มันกม็ีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้น ดูส ิ เวลาคนท าธรุกจิประสบความส าเรจ็ของเขา เขามีหน้ามีตาของ
เขา คนที่ท าธรุกจิแล้วไม่ประสบความส าเรจ็เขาต้องหนีหน้าสงัคมเห็นไหม เขาต้องหลบเขา
ต้องหลกี เขาต้องคอยใช้หนี้ ใช้สนิของคนอืน่ เขาหลบหลกีไปตลอด คนที่ท าแล้วไม่ประสบ
ความส าเรจ็ 

นี่กเ็หมือนกนั เราประพฤติปฏบิตัิ ถ้ามันไม่ได้ผลตามนั้นเห็นไหม นี่ไง มันเป็นความ
ทุกข์ความยากทั้งนั้น เวลาความทุกข์ความยากดูหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านถงึท าของท่าน 
ท่านพยายามของท่าน ท่านขวนขวายของท่าน ท่านกระท าของท่าน คนจะประสบความส าเร็จไม่
ล้มลกุคลกุคลานมาเลยเหรอ องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ๖ ปีนะ องค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจ้า ๖ ปีไปค้นคว้ากบัเจ้าลทัธต่ิางๆ เวลามารื้อค้นกร็ื้อค้นในใจขององค์สมเดจ็
พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยอ านาจวาสนาของท่านเอง  

หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านประพฤติปฏบิตัิของท่าน ท่านกม็ีอ านาจวาสนาของท่านมา 
ดูส ิ ท่านบอกว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระโพธสิตัว ์ หลวงปู่เสาร์ท่านปรารถนา
เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า นี่ไม่มีวาสนาเหรอ คนที่สร้างสมบุญญาธกิารมาเป็นพระโพธสิตัวไ์ม่มี
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วาสนาเหรอ มีวาสนาวาสนาที่ไหน วาสนาในหัวใจไง วาสนาในอ านาจบารมีไง ด้วยสติด้วย
ปัญญาอนันั้นไง ด้วยความมั่นคงในใจไง ด้วยความมั่นคงในใจ ด้วยความขวนขวาย ด้วยการ
กระท าไง ไม่ปล่อยให้วนัคืนผ่านไปๆ ไม่ปล่อยให้ทุกวนัเวลาล่วงไปโดยที่เปล่าประโยชน์ แล้ว
ล่วงไปๆ โดยเปล่าประโยชน์อย่างเรามันไร้สาระนะ 

มันไร้สาระ มันไร้สาระเพราะเราปล่อยชีวติวนัเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ขวนขวาย ไม่เอาจริง
เอาจงั ถ้าเราเอาจริงเอาจัง ดูสคิรูบาอาจารย์ของเรา หลวงปู่เสาร์ท่านท ายังไง มันลอยมาจากฟ้า
เหรอ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านเกดิมาเป็นพระอรหันต์มาเหรอ หลวงปู่เสาร์ท่านเกดิมาแล้ว
ท่านมีคุณงามความดีเตม็ตัวท่านมาเหรอ เวลาท่านบวชใหม่ๆ ไปอ่านประวตัิหลวงปู่มั่นส ิ ไปดู
ประวตัิหลวงปู่เสาร์ส ิ วนัเวลาผ่านไปๆ ท่านต้องใช้สติปัญญาของท่านนะ หาทางออกๆ จะไป
ทางไหน จะท ายังไง จะท าจริงจังมากน้อยแค่ไหน ท่านพิจารณาของท่านว่าท่านจะมุมานะมาก
น้อยแค่ไหน  

ท่านมุมานะแล้วเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนาของท่านขึ้นมา มันไปเจอกเิลสตัณหา
ความทะยานอยากในใจของเราที่มันบดิเบอืนๆ ท่านต้องมีสติปัญญาแยกแยะว่าอะไรควรท า 
อะไรไม่ควรท า ควรไปทางใดไม่ควรไปทางใด เห็นไหมท่านท าของท่านเป็นความจริงของท่าน 
ท่านมุมานะของท่านมานะ ถ้าไม่มุมานะของท่านมันจะมีมรรคมีผลในใจเหรอ ถ้าไม่มุมานะมา 
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านจะแก้ไขลกูศษิย์ได้ยังไง เวลาลกูศษิย์ลกูหาแต่ละคนเห็นไหม ที่ไป
อยู่กบัหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านกม็ีศกัยภาพทุกคน ทุกคนกว่็าเป็นยอดคนทั้งนั้น แต่ยอด
คนมันกไ็ปติดในใจของตนทั้งนั้น แต่ติดในใจของตัวของตน ครบูาอาจารย์ท่านผ่านมาแล้วท่าน
กร็ู้ ว่าไปติดยังไงไง  

นี่ถ้ามันจะเป็นจริงๆ เห็นไหม ท่านกท็ าของท่าน ท่านกต้็องมีความเพียร มีความวริิยะ 
มีความอตุสาหะ มันถงึเป็นครบูาอาจารย์ของเราไง เวลาครบูาอาจารย์ของเราท่านท าของท่าน
มา ท่านมีหนทางของท่านมา นี่บุคคล ๔ คู่ๆ เวลาเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เลย เวลาเข้าไปได้แล้ว 
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล สกทิาคามรรค สกทิาคาผล อนาคามรรค อนาคาผล 
อรหัตมรรค อรหัตผล มันมายังไง ถ้ามันไม่ท าจริงขึ้นมามันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไง 

กุปธรรม อกุปธรรม สพัเพ ธมัมา อนัตตาๆ โดยธรรม โดยสภาพ โดยสภาพโดยความ
จริงโดยการศกึษา สพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายต้องเป็นอนัตตาๆ มันกเ็ป็นอย่างนั้น 
มันเป็นอย่างนั้นโดยข้อเทจ็จริง โดยธรรมชาติ โดยสจัจะโดยความจริง แต่ แต่เวลาครูบา
อาจารย์ของเราท่านประพฤติปฏบิตัิขึ้นแล้วมันมีอกุปธรรมๆ ทีม่ันพ้นจากความเป็นอนัตตาไป 
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ที่มันพ้นที่มนัรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงไป นั่นอกุปธรรมที่มันเป็นความจริง ถ้าเป็นความ
จริงต้องเป็นความจริงอย่างนั้น  

ฉะนั้น พอเป็นความจริงอย่างนั้นมันกเ็ข้าใจได้ เข้าใจว่า สพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรม
ทั้งหลายต้องเป็นอนัตตา ทุกคนต้องมีหน้าที่การงาน คนทีท่  างานแล้วถ้าผลจากการงานนั้นจะ
ประสบความส าเรจ็หรือไม่ประสบความส าเรจ็อกีเร่ืองหนึ่ง แต่ถ้าประสบความส าเรจ็ ผลของ
งานกค็ือผลของงาน ผลของงาน สพัเพ ธมัมา อนัตตา ธรรมทั้งหลายต้องมีการกระท า ธรรม
ทั้งหลายต้องเป็นไปไง 

ดูส ิหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น ท่านท าของท่าน เวลามันผดิพลาดขึ้นมามันกร็ู้ ว่าผดิพลาด 
เวลามันผดิพลาดขึ้นไปแล้วมันไม่มีผลตอบแทนไง เวลาผดิพลาดขึ้นไปแล้วอย่างดีกเ็สมอตัวไง 
อย่างไม่ดีกด้็วยดีกม็ีแต่ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาไง กม็ีแต่ความทุกข์ความยากไง ถ้ามันเป็น
ประโยชน์มันกเ็ป็นประโยชน์อย่างนั้นไง นี่ๆ ถ้ามีครบูาอาจารย์ของเราเห็นไหม เพราะครบูา
อาจารย์ท่านท าของท่านมา ท่านถงึมีเหตุมีผลของท่านมา มันถงึเป็นครบูาอาจารย์ ถ้าไม่มีเหตุมี
ผลจะเป็นครบูาอาจารย์เราได้ยังไง การเป็นครบูาอาจารย์ของเราถึงเป็นหลกัชัยของเรา ถ้าเป็น
หลกัชัยของเราเห็นไหม ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของวงกรรมฐาน แล้วเรากเ็ห็นภัยในวฏัสงสาร
เห็นไหม สภาพแวดล้อมที่ดีๆ ครบูาอาจารย์ท่านสร้างไว้ให้  

ดูส ิ ที่ชุ่มน า้ๆ เวลามันขอนตายซาก เวลาเกดิภัยพิบตัิขึ้นมาขอนตายซาก ขอนตายซาก 
มันตายซาก ความตายซากของมันๆ ยังเป็นประโยชน์กบัสิง่มีชีวตินะ สิง่มีชีวติมันยังอาศยัขอน
นั้นเป็นที่อาศยั นั่นน่ะเวลามันตายซาก แล้วชีวติของเราล่ะ ชีวตินักบวช ชีวติที่เราบวชเป็นพระ
นี่จะปล่อยให้มันตายซากเรอะ ถ้าตายซากกไ็ม่มีสิง่ใดเลยเหรอ ปล่อยให้ชีวติเหลวไหลใช่ไหม 
วนัหนึ่งๆ นอนจมอยู่กบัวนัเวลาอย่างนี้ เหรอ วนัหนึ่งๆ ท าอะไรบ้าง 

เวลาครบูาอาจารย์ท่านประพฤติปฏบิตัิขึ้นมาเห็นไหม ท่านระลกึถงึตั้งแต่ตื่นนอนเลย 
ตื่นนอนขึ้นมาเอง็คิดอะไร เอง็มีอารมณย์ังไง เอง็วางใจยังไง ออกท าวตัรในศาลา ท าเสร็จแล้ว
ออกบณิฑบาต กระทบกบัสิ่งใด ถ้าอารมณไ์ม่มีกระทบสิง่ใดเลย อารมณม์ันกไ็ม่มีสิง่ใดกระตุ้น 
ถ้ามันกระทบสิง่ใดมันกม็ีกระตุ้น เวลาพิจารณาไปแล้วท าภัตกจิๆ วนันี้ฉันอะไร ฉันกี่ค า ฉันไป
แล้วท าไมมันโงกง่วง ฉันไปแล้วมันมีประโยชน์อะไร นั่นคนที่เขาไม่ตายซาก คนที่เขามี
สติปัญญาเขาพิจารณาของเขาตลอดนะ ทุกลมหายใจเข้าออก 

เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถามพระอานนทไ์ง “อานนท ์ เธอระลกึถงึความ
ตายวนัละกี่หน”  
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“โอย๋ วนัหนึ่งเจด็หนแปดหน” องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าว่า “มันประมาท
เกนิไปแล้ว ความประมาทเกนิไปนะ มันระลกึถงึความตายทุกลมหายใจเข้าออก” หลวงปู่เสาร์ 
หลวงปู่มั่น ครบูาอาจารย์ของเราท่านให้ก าหนดพุทโธ ก าหนดรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งวนัทั้งคืน ทั้ง
ตลอดเวลา ครบูาอาจารย์ที่ประพฤติปฏบิตัิท่านท าอย่างนั้นนะ ไม่ท าไม่ได้ ครบูาอาจารย์ท า
อย่างนี้มาเยอะแยะ  

เวลาอยู่ของเราเห็นไหม มันเพราะอะไร ไฟมนัลนก้น ความทุกข์มันเผาผลาญ ชีวติมันมี
แต่ความทุกข์ทั้งนั้น ชีวติมีอะไรน่าร่ืนรมย์ ชีวติมีอะไรเป็นความจริง โลกนี้มีอะไรเป็นความจริง 
แล้วถ้ามีความจริงคนที่กระทบมาเห็นไหม คนที่โดนหักหาญมา โดนหักด้ามพร้ามา มันจะมี
ความทุกข์เผาหัวใจมาก ถ้าความทุกข์เผาหัวใจ ความร้อนรน ไฟลนก้นอนันั้นมนัท าให้ก าหนด
พุทโธได้ แต่เวลาเราบวชเป็นพระมาแล้วหนึ่งพรรษา สองพรรษา สามพรรษา เวลาพรรษามัน
มากขึ้นน่ะตายซาก ท าให้ตัวเองตายซาก ไม่มีสิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนั ถ้ามันมีสิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนั
ขึ้นมามันต้องมีชีวติส ิ ไม่ใช่ขอนตายซาก มีชีวติขึ้นมา รู้สกึตัวขึ้นมา รู้จกัพฤติกรรมของเรา
ขึ้นมา มันตั้งสติขึ้นมา  

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าถามพระอานนท ์ ก าหนดตายวนัละกี่หน ก าหนดมา
ชั่วโมงสองชั่วโมง ช้าเกนิไป ประมาทเกนิไป ประมาทกบัชีวติ ประมาทกบัทุกๆ อย่าง ประมาท
จนท าให้มันตายซากอยู่ใต้ของอวชิชา ให้พญามารมันเหยียบย ่า ให้อวชิชามันป่ันหัว แล้วตัวเอง
กย็ังมาส าคัญตนนะเป็นนักบวช เป็นพระป่า เป็นลกูศิษย์กรรมฐาน ห่มผ้าสดี าๆ มีคนล้อมหน้า
ล้อมหลงั แล้วมันตายซาก ตายซากกบัความลมืตัวของตน ไม่เป็นความจริง 

เป็นความจริง ปล่อยให้วนัเวลามันผ่านไปได้ยังไง วันเวลามันกเ็หมือนวนัเวลานะ เวลา
องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเห็นไหม แสงพระอาทติย์ไม่ล าเอยีงทั้งบ้านกฎมุพี บ้าน
เศรษฐีกฎมุพีต่างๆ ธรรมะขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสมอภาคกบัทุกๆ คน มีแต่
บ้านเรือนนั้น เหน็ไหม สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างสิ่งบงัเงาไว้ กลัวแสงแดด กลวัความร้อน 
ต้องการประหยัดพลงังาน นี่กเ็หมือนกนั ถอืตัวถอืตนว่ากูนี่เก่ง กูนี่ดี กูนี่ยอด กูนี่ยอดมนุษย์ มี
อะไรเป็นชิ้นเป็นอนั มันต้องตื่นตัวขึ้นมาแล้ว ตื่นตัวขึ้นมาไม่ปล่อยให้ชีวตินี้ตายซาก มันไม่มี
อะไรเป็นประโยชน์กบัเราเลย เป็นประโยชน์กบัเราเนี่ยมันต้องเข้าสู่ธรรมๆ 

ธรรมมันคืออะไร ศลี สมาธ ิ ปัญญา ศลีเราสมบูรณห์รือไม่ นั่งสมาธทิ าไมมันถงึไม่
ได้ผล มันย้อนกลบัไปที่นั่นนะ ย้อนกลบัไปที่ศลีเลย ศลีปกติหรือไม่ เวลาครบูาอาจารย์ของเรา
ท่านสงสยัในพฤติกรรมของท่าน ท่านตรวจสอบๆ แล้วถ้าลงใจ เพราะ เพราะครบูาอาจารย์

©2018 www.sa-ngob.com



เทศน์พระ เร่ือง ตายซาก ๗ 

 

ท่านพูดเลยไม่รู้จกัอาบตัิออกจากอาบตัิไม่ได้ ไม่ลงใจไม่ลงใจเร่ืองอะไร มันมีเหตมุีผลอะไรว่า
ตัวเองเป็น ถ้าตัวเองไม่เป็น ไม่เป็นมันกอ็ยู่ที่ความเกยีจคร้านของเราไง อยู่ที่กเิลสมันครอบง า
ไง อยู่ที่ปล่อยให้ชีวติมันตายซากไง ปล่อยให้ชีวติตายซากแล้วไม่เป็นประโยชน์กบัใครทั้งสิ้น 
ไม่เป็นประโยชน์กบัแม้แต่ตัวเอง ทั้งที่เกดิมา เกดิมาเป็นมนุษย์เป็นอริยทรัพย์  

เพราะมนุษย์มีสมอง เพราะมนุษย์มีอ านาจวาสนา เพราะองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
เจ้ากเ็กดิเป็นมนุษย์ ในบรรดาสตัวส์องเท้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าประเสริฐที่สดุ 
ความประเสริฐเลอเลศิขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า แล้วเรากไ็ด้เกดิมาเป็นมนุษย์
เหมือนกนั เกดิเป็นมนุษย์นะ เกดิเป็นชาวพุทธเสยีด้วย เกดิมาแล้วเกดิมาพบพุทธศาสนาเสยี
ด้วย แล้วเห็นภัยในวฏัสงสารมาบวชเป็นพระเสยีด้วย แล้วมาบวชเป็นพระแล้วกบ็วชเป็นพระ
ป่าเสยีด้วย เวลาบวชเป็นพระป่านี่เป็นพระปฏบิตัิต่างหาก 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าบอกพระอานนทไ์ง “อานนท ์ เธอบอกนะนี่พวกมัลละ
กษัตริย์ทั้งหลาย บอกเขานะให้ปฏบิตัิบูชาเราเถดิ” คนที่ประพฤติปฏบิตัิมันมโีอกาสไง คนที่
ประพฤติปฏบิตัิคือคนที่แสวงหา คนที่แสวงหาคนที่พยายามค้นคว้าอยู่นี่ คนที่แสวงหาและ
ค้นคว้าคนนั้นจะมีโอกาสมากกว่าคนอืน่ มากกว่าคนที่นอนจม คนที่ไม่สนใจสิง่ใด คนที่ปล่อย
ให้ชีวติเหลวไหล คนคนนั้นเป็นคนหมดโอกาสไง  

ในบรรดาสตัวส์องเท้าองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าประเสริฐที่สดุ เรากไ็ด้เกดิเป็น
มนุษย์ การเกดิเป็นมนุษย์เป็นอริยทรัพย์ เป็นทรัพยส์มบตัิที่เราสามารถหาอตัตสมบตัิ สมบตัิ
ในใจของเราได้ ถ้าหาอตัตสมบตัิของเราได้เห็นไหม แล้วเรามาบวชเป็นพระ บวชเป็นพระบวช
เป็นนักปฏบิตัิ ปล่อยให้วนัเวลามันล่วงไปๆ อย่างนี้ เหรอ ปล่อยให้เวลามันผ่านไปใช่ไหม เวลา
มีค่าที่สดุ 

ชีวตินี้คืออะไร ชีวตินี้คือไออุ่น ไออุ่นตั้งอยู่บนอะไร ตั้งอยู่บนกาลเวลา เพราะกาลเวลา

นี้ ไงถงึท าให้ชีวตินี้มันชัดเจนขึ้นมา แล้วถ้าไม่มีกาลเวลาล่ะ แล้วกาลเวลามันไม่มีได้ไหม แล้วถ้า

มันไม่มีได้ไหม ท าไมวฏัฏะมันมีไม่ได้ล่ะ ท าไมมันหมุนไปล่ะ เพราะมันมีวฏัฏะ มีวฏัฏะขึ้น

มาแล้วเรากเ็ป็นเศษธลุอียู่ในวฏัฏะไง ผลของวฏัฏะๆ การเกดิ การเกดิเป็นมนุษย์เป็น

อริยทรัพย์ แต่การเกดิเป็นมนุษย์ผลของวฏัฏะผลของเวรของกรรม เพราะผลของเวรของกรรม

มันถงึได้เกดิมาไฟทก์นัไง ถ้าเกดิมาไฟทก์นัมนัอยู่ที่เวรที่กรรม  
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คนที่สร้างอ านาจวาสนาของท่านมา คนที่สร้างอ านาจวาสนาของเขามา นั่นมันเป็น

อ านาจวาสนา แข่งเรือแข่งพายแข่งได้ แข่งอ านาจวาสนากนัไม่ได้ ถ้าแข่งอ านาจวาสนากนัไม่ได้ 

กไ็ม่ใช่โอกาสของเอง็ ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเอง็ เอง็จะขวนขวายยังไงไปเอง็กไ็ด้แต่กรรมทั้งนั้น 

แต่คนที่เขาท า เขาต้องท าตามความเป็นจริงนะ ถ้าท าความเป็นจริงเห็นไหม เขามีชีวติ เขามีสต ิ

เขามีปัญญาของเขา เขาไม่ปล่อยให้ชีวติเขาตายซาก ปล่อยให้ความตายซากนี่มันเศร้าใจ มัน

เศร้าใจว่าคนทั้งคนนะ คนทั้งคนนะ แล้วมีสติปัญญามาบวชเป็นพระด้วย  

บวชเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐๆ เห็นไหม เขายกมือไหว้ทั้งนั้น ออกไปบิณฑบาต เวลาเขา

จะใส่อาหารเขายกขึ้นบูชานะ เขาอธษิฐานเลย เวลาเขาอธษิฐานท าบุญกุศลกบัพระรัตนตรัย 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์นี่สมมติสงฆ ์ญาติของสงฆ ์ญาติของศากยบุตรเห็นไหม ออกมา

ภิกขาจาร เขาเคารพบูชา เขาอธษิฐานนะ เขาอธษิฐานแล้วเขากใ็ส่บาตรไปนะ เขาใส่บาตรไป 

เราไปบณิฑบาตมา นี่ได้พึ่งพาอาศยัธรรมและวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า บริษัท 

๔ อบุาสก อบุาสกิา เขาเป็นชาวพุทธ เขาช่ืนชม เขาปรารถนาธรรมวนิัย เขาปรารถนาศากยบุตร 

ปรารถนาผู้ที่ประพฤติปฏบิตัิ เขาอธษิฐานนี่ช่ืนชมว่าได้ใส่บาตรศากยบุตรผู้ภิกขาจาร เลี้ยงชีพ

โดยชอบ  

เวลาบิณฑบาต บณิฑบาตมาแล้วบณิฑบาตมาแล้วได้พิจารณาหรือไม่ ได้พิจารณา

หรือไม่ว่าบณิฑบาตนี่เอาอะไรมา เอาของใครมา แล้วที่เขามานี่เขามาด้วยอะไร เขามาด้วยน า้ใจ

ของเขา เขามาด้วยความปรารถนาของเขา เขาปรารถนาบุญกุศลนะ เราบิณฑบาตมาแล้ว เห็น

ไหม เราปฏสิงัขาโยฯ แล้วฉันเข้าไปแล้วมันมีรสชาติอะไร มันมีคุณธรรมอะไร มนัมีสิง่ใด

กระตุ้นหัวใจ มนัมีสิง่ใดให้คิด มนัมีสิง่ใดให้มีความรู้สกึ ความรู้สกึว่าฉันภัตตาหารของอบุาสก 

อบุาสกิาแล้วคุ้มค่าเขาไหม คุ้มค่ากบัอาหารบิณฑบาตที่บณิฯ มาไหม คุ้มค่ากบับุญกุศลที่เขา

อธษิฐานขอบุญกุศลหรือไม่ ทางจงกรมที่เป็นทางได้ท าหรือเปล่า ได้ท าประโยชน์อะไรบ้าง ฉัน

ของเขาไปแล้วท าอะไรสิง่ใดเป็นประโยชน์บ้าง 

ตายซาก ชีวตินี่ไร้สาระ ท ามายังส าคัญตน ส าคัญตนนะ โอย๋ พระป่า นักปฏบิตัินะ ยอด
เยี่ยม ใครๆ กน็ับถอืศรัทธา นับถอืศรัทธามันกบุ็ญกุศลในใจเขา มันเป็นเร่ืองความรู้สกึในใจ
ของเขา ผลของวฏัฏะๆ ผลของวฏัฏะจติดวงนั้นเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัฏะ มันกเ็ร่ืองจติเร่ือง
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ภพเร่ืองชาติของเขา เขาท าบุญกุศลได้บุญกุศลของเขา เขากเ็กดิในอ านาจวาสนาของเขา ตาม
บุญกุศลของเขา ตามภพตามชาติของเขา แล้วเราล่ะฉันแล้วท าอะไร พิจารณาแล้วท าอะไร ทาง
จงกรมได้เดินไหม หน้าทีข่องพระได้ท าหรือเปล่า 

หน้าที่ของพระ หน้าทีข่องพระคืออะไร หน้าที่ของพระเห็นไหม “อานนท ์ เธอบอกเขา
นะ บอกบริษัท ๔ ให้ปฏบิตัิบูชาเราเถดิ ปฏบิตัิบูชาเราเถดิ” การปฏบิตัิบูชานั้นจะมีโอกาส อย่า
ปล่อยให้ชีวติตายซาก มันเศร้าใจ มันมีโอกาส แล้วโอกาสที่เขาปรารถนาทุกคนกป็รารถนานะ 
อยากเป็นนักรบ ถ้าเป็นนักรบแล้วมีโอกาสแพ้โอกาสชนะ ไอ้นี่เรากบ็วชมาแล้วกี่พรรษา บวช
มาแล้วกี่พรรษา แล้วแต่ละวนัแต่ละคืนล่วงไปมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัขึ้นมา  

ดูส ิ เวลาองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเทศนาว่าการไปนะ ผู้ปฏบิตัิธรรมสมควรแก่
ธรรม ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี จะได้เป็นพระอนาคาอย่างต ่า ๗ วนั ๗ เดือน ๗ ปี แล้วนี่กี่ปี มี
อะไรเป็นเคร่ืองยืนยันในใจบ้าง มีอะไรบอกเราว่าเราปฏบิตัิแล้วสมกบัการได้บณิฑบาตข้าว
ชาวบ้านให้ตกบาตร มีสิง่ใดเป็นประโยชน์บ้าง แล้วสิง่ที่ชาวบ้านเขาปรารถนาบุญกุศลของเขา 
มันสมควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ถ้ามันไม่สมควรเราควรพิจารณาตัวเอง พิจารณาแล้วว่าเรา
ท าแล้วสมบูรณห์รือไม่ ถ้ามีความสมบูรณ์ขึ้นมามันต้องท าตรงนี้ ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมา มันถงึ
จะไม่เป็นขอนตายซาก เป็นจติตายซาก เป็นพระตายซาก 

พระต้องเป็นพระ เป็นพระ เป็นพระขึ้นมาด้วยธรรมวนิัย ด้วยศลี ด้วยสมาธ ิ ด้วย
ปัญญาของตน เวลาบวชขึ้นมาจากอปัุชฌาย์ อปัุชฌาย์เห็นไหม เวลาญตัติ ญตัติจตุตถกรรม
ขึ้นมามันกเ็ป็นพระ เป็นพระโดยสมมติ เป็นพระโดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพระโดย
กรมการปกครอง โดย พ.ศ. มีเอกสารถูกต้อง นั่นบวชกาย บวชมาบวชเป็นพระสมมติสงฆ ์
ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าจะบวชโดยธรรมๆ บวชโดยธรรมมันต้องบวชหัวใจ บวชหัวใจเห็น
ไหมบงัคับใจของตนได้ แล้วอย่าตายซาก อย่าปล่อยให้ชีวติจมไปวนัหนึ่งๆ ส ิ ชีวติวนัคืนล่วง
ไปๆ ปล่อยให้กาลเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์  

ถ้าเป็นทางโลกเห็นไหม ดอกเบี้ยมันขึ้นทุกวนันะ เขาท าธรุกจิ วนัเวลาผ่านไปเห็นไหม 
มีวนัเสาร์ วนัอาทติย์ ดอกเบี้ยมันไม่เคยมีวนัหยุดนะ มันขึ้นทุกวนัเลย แล้วนี่ชีวติของเรามันกี่
หมื่นวนั สามหมื่นกว่าวนัต่อหนึ่งชีวตินะ แล้วชีวติผ่านมากี่หมื่นวนั แล้วเหลอือกีเท่าไร แล้ว
เหลอืแล้วเรามีโอกาสหรือเปล่า สิ่งที่เหลอืเรามั่นใจหรือไม่ว่าเราจะภาวนาได้ สิ่งที่วนัเวลาที่มัน
มีอยู่นี่ แล้ววนัเวลามันไล่ก้นขึ้นมามันจะต้องตายไป มันจะเอาอะไรเป็นชิ้นเป็นอนัไป กนิข้าว
ชาวบ้านเขาเราจะไปใช้เขาใช่ไหม ววัมันจะมีสขีาวกบัสเีหลอืง สขีาวกแ็ม่ชีไง สเีหลอืงกพ็ระ กนิ
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ของเขาแล้วมันไม่ท าประโยชน์เกดิไปเป็นววัเป็นควาย แล้วกไ็ปไถนา ไถนาไปใช้เขา กก็นิของ
เขาไป กนิของเขาไปแล้วท าอะไรเป็นประโยชน์ขึ้นมาบ้าง 

ถ้ามันจะให้เป็นประโยชนข์ึ้นมาให้มันตืน่ตัว อย่าปล่อยให้ชีวติตายซากนะ อย่าปล่อยให้
ตัวเองตายซาก นี่ทองก้นเบ้าๆ มันไม่เป็นประโยชน์กบัใครทั้งสิ้น ทองก้นเบ้าๆ มันเป็นเทคนิค
การท าทองของเขา มันเป็นบุคลาธษิฐานให้เห็นว่าสิง่ใดเป็นประโยชน์และสิง่ใดไม่เป็น
ประโยชน์ ชีวตินี้กเ็หมือนกนั เราบวชเป็นพระกเ็หมอืนกนั ถ้าเราบวชเป็นพระขึ้นมา เป็นพระ
ต้องเป็นพระจริงๆ ถ้าเป็นพระจริงๆ ท าให้มันจริงให้มันจงัขึ้นมา อย่าปล่อยให้หงอยเหงาเศร้า
สร้อย แล้วมันหงอยมันเหงามันเศร้าสร้อย ไม่ตื่นตัวเลยเหรอ  

นี่ไง เวลาอยู่กบัครูบาอาจารย์เห็นไหม ท่านบอกถ้ามันคิดได้นะ เออ สดุยอด แต่ต้อง
คอยลงปฏกันะ นั่นน่ะอนัดับสอง ให้มันคิดได้ ให้มันรู้จกัคิดได้ส ิรู้ จกัเศร้าใจแล้วคิดขึ้นมาบ้าง 
รู้จกัเศร้าใจ รู้จกัให้มันเกดิธรรมสงัเวช เวลามันเกดิธรรมสงัเวชให้มันสงัเวชกบัชีวติเรา ชีวติมัน
เป็นไง ดูส ิ พ่อแม่คลอดมาพ่อแม่ให้อะไรมาบ้าง พ่อแม่ให้กนิมาจนป่านนี้  เติบโตมาจนป่านนี้  
มีการศกึษาแล้วให้มาบวชเป็นพระด้วย แล้วเรากม็ีสติมีปัญญาว่าตัวเองเก่งทั้งนั้นเลย ไม่มีใคร
บอกว่ากูโง่เลย ทุกคนบอกกูฉลาดทั้งนั้นเลย แต่ฉลาดอยู่ใต้กเิลส ฉลาดให้กเิลสมันเหยียบย ่า  

ถ้ามันฉลาดตามธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า มันพลกิเหนือกเิลสเลย 
กเิลสมันขี้ เกยีจขี้คร้าน กูจะท า กเิลสบอกไม่ไป กูจะไป กเิลสมันบอกให้พาไปท าชั่ว กูไม่ท า 
แล้วถ้ากเิลสมันขี้ เกยีจ กูจะเดินจงกรม กูจะนั่งสมาธภิาวนา ถ้ามันไม่มีสติปัญญาขึ้นมากเ็ดิน 
เดินเอาเวลา เวลาชีวติเหลอืผ่านไป วนัเวลาผ่านไปล่วงไปๆ วนัคืนล่วงไปๆ ชีวติมันหมดไป
เร่ือย หมดไปได้ เวลาเดินจงกรมมา เวลาดีกว่าไม่ได้อะไรให้ได้เวลา มันไม่ท า ถ้ามันท าขึ้นมา 
นั่นน่ะมนัมโีอกาส  

คนมีภาวนาแล้วมันมีโอกาสทั้งนั้น เพราะเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนาคือโอกาสของ
เรานะ แล้วถ้ามันท าไม่ได้ๆ มันต้องหาเหตุหาผล คนที่มีสติปัญญามันจะหาเหตุหาผลเลย เป็น
เพราะอะไรๆ เห็นไหม ตั้งแต่เช้า ตั้งแต่ตื่นขึ้นมามีอะไรบ้าง ท าไมอารมณเ์ป็นแบบนี้  ท าไมมัน
คิดแบบนี้  แล้วแบบนี้มันติดมาได้ยังไง มันไปกระทบอะไรมา ถ้ามันไปกระทบอะไรมามันกเ็ป็น
ของเก่า ของเก่าเห็นไหม ดูส ิของเก่าที่มันขุดคุ้ยไม่มวีนัจบวนัสิ้นนี่ 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ สญัญาในปฏจิจสมุปบาท นี่ไงสญัญาในขันธ ์ ๕ แล้ว
ในปฏจิจสมุปบาทตั้งแต่ภพชาติที่มันซบัซ้อนมาไง ถ้าไม่ซบัซ้อนมาระลกึอดีตชาติได้ยังไง เวลา
มันย้อนกลบัไป บุพเพนิวาสานุสสติญาณย้อนไปไม่มีต้นไม่มีปลาย มันไปไหน จติดวงนี้มันเป็น
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อะไรมามันถงึไปรู้มาขนาดนั้น แล้วรู้มามันคืออะไร รู้มามันเป็นอาสวกัขยญาณหรือไม่ รู้มามัน
เป็นอริยสจัหรือเปล่า ถ้ามันไม่เป็นอริยสจัมันกเ็ป็นของเดิม ของเดิมคือของเก่าแก่ ของเก่าแก่
ที่ซบัซ้อนมา ซบัซ้อนมา นี่ไงฟอสซลิไง  

เวลาฟอสซิลทางโลกมากี่หมื่นกี่ล้านปีไง แต่จติเวลามันซบัมาไม่มีต้นไม่มีปลาย มันยิ่ง
กว่าฟอสซิลอกี แต่ แต่ปัจจุบนันี้ ไง เวลาปัจจุบนันี้มันกไ็ด้แต่ระลกึตั้งแต่เดก็นี่แหละ ระลกึได้
ตั้งแต่เดก็มา แล้วย้อนไปไม่ได้ใช่ไหม ลองท าความสงบของใจส ิ ใจสงบขึ้นมาเท่ากบัมีวาสนา 
ท าไมไปไม่ได้ เว้นแต่ท าไม่เป็นเท่านั้น ท าไม่เป็นกห็าครบูาอาจารย์ส ิ ท่านพลกิให้เอง ถ้าพลกิ
ไปแล้วมันจะรื้อเข้าไปเลยนะ ให้มันตื่นตัว บวชเป็นพระนะ แล้วศาสนามันจะเรียวแหลมๆ 
เพราะพระไม่ปฏบิตัินี่แหละ เพราะถ้ามันจะเชิดชู มนัจะเฟ่ืองฟูกเ็ฟ่ืองฟูจากการกระท าของคน
นี่แหละ ศากยบุตร ศากยบุตรที่มันท าขึ้นมาท่ามกลางหัวใจนี่ แล้วถ้าธรรมมันครองใจแล้ว มัน
จะมีอะไรเลศิไปกว่านั้น 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสรู้องค์เดียวนะ สอนสามโลกธาตุ ไอ้เรานี่ปฏบิตัินี่ 
ปฏบิตัิเอาตัวรอดทั้งนั้น ปฏบิตัิเอาตัวรอดให้ได้ ถ้าปฏบิตัิเอาตัวรอดได้ความรู้ของเรานั่นน่ะ 
นั่นแหละเทวดาช่ืนชมเลย เทวดาจะช่ืนชม นี่ผลของวฏัฏะไง มันปิดใครไม่ได้หรอก มนัจะปิด
ใคร แล้วเป็นความจริงๆ มันสว่างไสวกลางหัวใจทั้งนั้น กระจ่างแจ้ง ความรู้แจ้งในใจๆ มันมา
จากไหน มันมาจากการกระท านี่ไง มันไม่ปล่อยให้ชีวติตายซาก มันปล่อยให้ชีวติตายซากด้วย
ความจ าเจ ขี้ เกยีจขี้คร้าน ลองขยันหมั่นเพียร เพราะความขยันหมั่นเพียรนั่นมันเกดิประเดน็ 
มันเกดิประเดน็ฉุกคิดขึ้นมาในใจ ใจถ้ามันฉุกคิดขึ้นมา เอะ๊! นี่ส าคัญ เอะ๊! ท าไมเราเป็นแบบนี้  
ท าไมมันเหลวไหลอย่างนี้  

เราอยู่กบัหลวงปู่เจี๊ยะนะ หลวงปู่เจี๊ยะบอกเลย ท่านบวชอายุ ๒๐ ๒๑ ชาวบ้านผู้แก่ผู้
เฒ่าเขาภาวนาได้ เขาอายุ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ เขาภาวนากนัได้ เรานี่หนุ่มน้อยนะ แล้วท่านเป็นลกู
เศรษฐีค้าเงาะนี่ต้องแจวเรือออกเอาเงาะไปส่งกลางทะเล ท่านบอกว่างานอะไรกท็ ามาแล้ว ทุก
อย่างท าได้ทั้งนั้นเลย ท าไมเราเดินจงกรมน้อยหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ นี่ฉุกคิด เพราะว่าเราท าไม เรา 
อายุ ๒๐ เป็นวยัรุ่น เป็นสภุาพบุรษุ แต่ชาวบ้านเขาคนแก่คนเฒ่าท าไมเขาท าได้ ท าไมเราท า
ไม่ได้ ตั้งแต่นั้นมาท่านเอาจริงเอาจัง เอาจริงเอาจัง ครบูาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเอง เวลาคนมัน
ฉุกคิด 

นี่กเ็หมือนกนั เราเดินจงกรมนั่งสมาธภิาวนาส ิ เดินจงกรมไปแล้วขาลากเลย หิว 
กระหาย ท้อแท้ คดิส ิ คิด เวลาท้อแท้มันท้อแท้เร่ืองอะไร ท าไมองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ
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เจ้าท่านร่ืนเริง ท าไมอาจารย์สงิห์ทองท่านเดิน ๗ วนั ๗ คืน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ชอบ ท าไมท่าน
เดินจงกรม หลวงปู่ขาว ๓ เส้นทาง บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ ทั้งวนัทั้งคืน พระ
อรหันต์นะ ทีเ่อ่ยมานี่พระอรหันต์ทั้งนั้นเลย แล้วเดินจงกรมดีกว่าไอ้พวกขี้ทูด ไอ้พวกตายซาก 
ตายซากไร้สาระ แต่ครบูาอาจารย์เป็นพระอรหันต์นะ เดินจงกรมทั้งวนัทั้งคืน วหิารธรรมๆ 

เวลาบอกว่าพระอรหันต์เป็นยังไง พระอรหันต์เอาไว้ขี้ โม้ ท าไมพระอรหันต์ท่านมีวหิาร
ธรรมล่ะ ครบูาอาจารย์ เห็นไหม บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์หลวงปู่ขาว ดูอาจารย์สงิห์
ทองส ิ ครบูาอาจารย์ของเราพระอรหันต์นะ ท่านมวีหิารธรรม ท่านอยู่กบัคุณธรรมของท่าน 
ท่านมีความสขุ วมิุตติสขุๆ นี่ไง นั่นขนาดค าว่าพระอรหันต์ท่านยังท าของท่าน ท่านไม่ปล่อย
ชีวติท่านให้ล่วงไป ไม่ปล่อยให้กาลเวลานี้ เปล่าประโยชน์ไปเลย 

แต่ของเราปล่อยเวลาตายซาก กนิแล้วกน็อน นอนแล้วกเ็ล่น เล่นแล้วกม็ากนิ กนิแล้วก็
สนุกครึกคร้ืนปล่อยให้วนัเวลามันผ่านไป ภมูิใจกนัเร่ืองเวลาอาวโุสภันเต ภมูิใจกนัแค่นั้นแหละ 
หลวงตาท่านพูดประจ าให้ร้อยพรรษาด้วยถ้าโง่นะไม่พ้นนิสยั ถ้ามันฉลาดสามเณรน้อยเป็นพระ
อรหันต์ ความฉลาดความโง่มันอยู่ที่นี่ พ้นนิสยัไม่พ้นนิสยัมันพ้นตรงนี้  มันพ้นที่ไม่ปล่อยวนั
เวลาให้ผ่านไป มันท าให้ทุกสิง่ทุกอย่างมีคุณค่าขึ้นมา ปล่อยให้ตายซาก 

ถ้ามันเป็นจริงๆ นะ ดูส ิเวลาหลวงปู่มั่นท่านประพฤติปฏบิตัิของท่านตามความเป็นจริง
ของท่าน เวลาท่านชราภาพนะแม้แต่ครบูาอาจารย์ท่านกพ็ยายามฟ้ืนฟทู่านนั่นแหละ พยายาม
จะเอายาไปรักษาท่าน ท่านบอกว่า “ไม้มันยืนต้นตาย รดน า้พรวนดินขนาดไหนมันกไ็ม่ฟ้ืน
หรอก นี่กเ็หมือนกนั นี่อายุ ๘๐ ละ ๘๐ นี้จะตาย” เวลาท่านป่วยไข้ อยู่ที่เชียงใหม่ แมคคอร์
มิคเวลาหมอเขาบอกเลยนี่ตาย หลวงปู่มั่นท่านเรียกสมเดจ็มหาวรีวงศ ์(พิมพ์) มาเลย  

“หมอว่าไง”  

“เขาบอกหมดทางรักษา”  

“ไม่เป็นไรหรอก ไม่ตาย ไป เรากลบัวดั”  

นั่นเห็นไหม หมอบอกว่าตาย ท่านบอกไม่ตาย ท่านบอกเลย อายุ ๘๐ นั่นจะตาย เวลา
มาอยู่ที่หนองผอืเห็นไหม เวลาท่านเริ่มเจบ็ “นี่เร่ิมเจบ็แล้วนะ นี่มันหมดอายุขัย เจบ็คราวนี้
เป็นครั้งสดุท้ายต้องตาย แต่ไม่ตายง่าย” เวลาลกูศษิย์ลกูหากพ็ยายามจะฟ้ืนฟูไง เอายาไปให้
ท่าน ท่านบอก “ไม่ต้องเอามา ไม้ยืนต้นตายแล้ว รดน า้พรวนดินเท่าไรมันกไ็ม่ฟ้ืนหรอก” นี่มี
ชีวติอยู่นะ นี่พูดสดๆ ร้อนๆ รดน า้พรวนดินมนักไ็ม่ฟ้ืนหรอก แต่ แต่กเิลสมันตาย กเิลสมัน
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ตายไปแล้ว กเิลสไม่มีในหัวใจอนันั้น ไม่หวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้น แล้วอยู่กนัเพื่อร่ืนเริงในธรรม 
ธรรมะมันแสดงตนอาจหาญไง  

นี่ไง เวลามันเป็นจริงมันเป็นจริงอย่างนั้นนะ ผู้ที่เป็นจริง ครบูาอาจารย์ที่เป็นจริงเห็น
ไหม ท่านไม่ปล่อยให้ชีวตินี้ตายซาก ท่านมีความเพยีร มีความวริิยะ มีความอตุสาหะ มีการ
กระท าของท่าน ช าระล้างกเิลสเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไป เวลากเิลสมันยังไม่สิ้นเห็นไหม ก าลงัยัง
ไม่พอ ยังไม่พอ ทิ้งหมู่ทิ้งคณะขึ้นไปเชียงใหม่ เวลาไปสิ้นหมดแล้วเห็นไหม มันจะมีอะไรเหลอื
ในหัวใจเห็นไหม ไม่มีสิง่ใดในหัวใจเลย เทวดา อนิทร์ พรหม จะมาฟังเทศน์ตลอดเวลาเลย 
แล้วเทวดา อนิทร์ พรหม ท าไมต้องเจาะจงไปหาหลวงปู่มั่นด้วยล่ะ เพราะหลวงปู่มั่นในใจท่าน
เป็นธรรมๆ ความเป็นธรรมมันสว่างครอบสามแดนโลกธาตุ ท าไมใครจะไม่รู้ ว่าดวงใจดวงไหน
เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม  

ความเป็นธรรมอนันั้นไม่ต้องให้มใีครมาโฆษณาชวนเช่ือด้วย มันเป็นความจริงโดย
สจัจะ เป็นความจริงโดยสจัจะเห็นไหม นี่ย้อนกลบัมาอสีานเพื่อเอาหมู่คณะ เพื่อความมั่นคง
ของศาสนา เวลาเพื่อความมั่นคงของศาสนา เวลาถึงเวลาที่สดุเห็นไหม หมดอายุขัย พอหมด
อายุขัยขึ้นมา ในหมู่สงฆก์พ็ยายามจะรักษาดูแลเห็นไหม “ไม้มันยนืต้นตายแล้วล่ะ ฟ้ืนฟูยังไง
มันกไ็ม่ฟ้ืนหรอก ถงึเวลามันต้องไปโดยข้อเทจ็จริงของมัน” เวลาถ้ามันจะเป็นจริงๆ เห็นไหม 
ไม้ยืนต้นตาย ไม้ยืนต้นตายเพราะในเมื่อท่านยังด ารงธาตุขันธอ์ยู่นะ ท่านยังมีชีวติอยู่ ท่านยัง
สัง่สอนอยู่ ท่านพยายามแก้ไขให้หมู่คณะมีความมั่นคงอยู่ ท่านยังท าประโยชน์ของท่านมา
ตลอดเห็นไหม นั่นเพราะกเิลสมันตาย 

แต่ของเรามันตายซาก กเิลสท่วมหัว เหยียบย ่าวนัเวลา เหยียบย ่าชีวติไปวนัๆ หนึ่ง ไม่
มีสิง่ใดเป็นชิ้นเป็นอนัเลย แต่เวลาของท่าน ท่านท าของท่านด้วยความเพียร ความวริิยะ ความ
อตุสาหะของท่าน ท่านก าจดักเิลส ฆ่ากเิลสเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นมาเห็นไหม บุคคล ๔ คู่ๆ มันอยู่
ในพระไตรปิฎก มันอยู่ในธรรมวนิัยขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ธรรมวนิัยเป็น
ศาสดาของเราไง แต่เวลามันชัดเจนมันชัดเจนขึ้นมาในใจของครบูาอาจารย์เห็นไหม เวลาท่าน
ชี้แจงขึ้นมา มันชี้แจงขึ้นมา ใครมันเป็น  

เวลาศกึษากนัมาศึกษาแล้วเรากง็งงวยไง ศกึษามาแล้วบุคคล ๔ คู่ กเ็อา ๘ คนมา
รวมกนัไง แต่เวลาของท่าน เพราะจติดวงนี้มันพลกิแพลง มันเจริญก้าวหน้าของมันเป็นชั้นเป็น
ตอนขึ้นไปเห็นไหม มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เวลาบุคคล ๔ คู่ แล้วมันนิพพาน ๑ หนึ่งเดียว
ไปแล้วนั่น จบสิ้นกระบวนการของมันไปแล้ว พ้นจากวฏัฏะไปไง พ้นจากวฏัฏะเป็นววิฏัฏะ เป็น
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ความจริงเห็นไหม พอเป็นความจริงขึ้นมา เวลาชราคร ่าคร่าขึ้นมาเห็นไหม ไม้มันยนืต้นตาย 
ไม้มันยืนต้นตาย ไม้มันยืนต้นตายแล้ว มันไม่เห็นมคีวามรู้สกึวติกกงัวลอะไรเลย ท าไมมันมี
ความมั่นคงอย่างนั้นแหละ เพราะมันเป็นจริงมันต้องเป็นจริงอย่างนั้น 

ถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเห็นไหม มันต้องตื่นตัว ให้มนัชัดเจนกบัเรานะ เราอย่าปล่อยให้วนั
คืนล่วงไปๆ โดยไร้สาระโดยเปล่าประโยชน์ ความเปล่าประโยชน์อย่างนี้  นี่เป็นนักรบๆ เราว่า
เราเป็นนักรบ พระเราเป็นนักรบรบกบัใคร รบกับกิเลสตัณหาความทะยานอยาก รบในหัวใจ 
แล้วสนามรบกอ็ยู่ที่ทางจงกรม อยู่ที่การนั่งสมาธภิาวนา อย่าปล่อย อย่าปล่อยวนัเวลาโดยไร้
สาระส ิ ไร้สาระมากนะ วนัเวลามีค่ามาก ยิ่งนักปฏบิตัิขึ้นมา โอ้โห เขาแสวงหานะ วดั
โดยทั่วไปๆ เขามีงานให้ท าทั้งวนั อยากท าไหม อยากท าจริงไหม อยากท าเดีย๋วกูบริหารจดัการ
เลย ท านี่ให้นั่งรับแขกทั้งวนัเลย ให้ขายพระเขาไง เขาก าลงัปลดป้ายห้ามขายพระนะ อยาก
รับแขกใช่ไหม อยากมีคนเข้ามานับหน้าถอืตาเหรอ  

การที่จ ากดัเวลาไว้ให้เป็นเอกเป็นสทิธส่ิวนบุคคลเป็นการกระท าของเรา นี่ประเสริฐ นี่
สดุยอด แต่พวกเรามันคุ้นชิน วนัเวลา ดูทางโลกนะเวลาท างานเห็นไหม เขายังมีประสบการณ์
หนึ่งปีสองปีสามปี แล้วนี่กี่ปีแล้วล่ะ แล้วกี่ปีแล้วมันมีประสบการณอ์ะไรล่ะ ใจรู้อะไรขึ้นมาบ้าง 
ใจเห็นอะไรบ้าง มีสิง่ใดเป็นประโยชน์กบัหัวใจนี้  ท างานวจิยัมากี่ปี แล้วได้จดลขิสทิธิ์สกัเร่ือง
หนึ่งไหม มเีร่ืองใดบ้างเป็นลขิสทิธิ์เป็นความรู้จริงของเราบ้าง  

ถ้าเป็นความรู้จริงของเรา นั่นน่ะชีวติมันมีค่าตรงนั้นไง อย่าปล่อยให้ชีวติตายซากนะ 
ความตายซาก ขอนตายซากมันยังเป็นสิง่กบัพวกจุลินทรีย์ พวกพืชมันได้เกาะอาศยั คนตาย
ซากกเิลสมันยิ้มเยาะ แล้วมาเป็นพระ เป็นพระป่า เป็นนักปฏบิตัิ ให้กเิลสมันย ่ายี ขายขี้หน้า
กเิลส เอวงั 
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