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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

ปากทองอยาใหเหนือธรรม
พระพุทธเจากวาจะไดนาํ ศาสนามาสัง่ สอนคนก็แทบลมแทบตาย เราพิจารณาดูซิ
ทานผูข วนขวายหาธรรมอาหารโอชารสมาโปรดสัตวผมู ดื มนอนธการ ทานแทบลมแทบ
ตายไมวาพระพุทธเจาและสาวกที่เปนสรณะของโลก เอาชีวิตเขาแลกเขาประกัน กวาจะ
ไดอรรถไดธรรมมาแนะนําสัง่ สอนโลก ทุกขยากลําบากขนาดไหน ครูบาอาจารยแตละ
องค ๆ ที่ปรากฏชื่อลือนามก็เดนตายมาทั้งนั้น เรามาฟงเพือ่ อะไร การจะไดอรรถได
ธรรมมาแนะนําสัง่ สอนประชาชนพระเณรแตละองค ๆ นีท้ า นเอาชีวติ เขาแลก เราเพียง
แตมาลางมือเปบเอาเฉย ๆ ก็ยงั ลําบากลําบนแลวมันก็หมดหนทางละนะ
กิเลสก็บอกแลววามันไมใชของดี เอามากีดมาขวางธรรมทําไม กีดขวางธรรมกีด
ขวางหมูเพื่อน เหยียบย่าํ ทําลายศาสนา มันเปนของดีแลวหรือ ถาสิง่ เหลานีด้ กี จ็ ะมาอบ
รมธรรมะหาประโยชนอะไร ทําไมไมอยูบํารุงมันใหเปนหมูตัวอวนอยูบนเขียงไมยอมลง
นัน้ ไมดกี วาทีจ่ ะมากีดมาขวางวัดวาอาวาสหมูเ พือ่ นครูบาอาจารยทง้ั หลายเหรอ นี่ก็ได
พูดมาเต็มเม็ดเต็มหนวยไมมีอะไรเหลือแลวในพุงนี้พูดกับหมูกับเพื่อน การประพฤติ
ปฏิบตั ติ ลอดถึงเวลาไปอยูก บั ครูบาอาจารย ไดรับการศึกษาจากทาน รับแบบไหนก็ได
พูดใหฟงหมดแลว พูดจนไมมีอะไรเหลือแลวจะใหเอาอะไรมาพูดอีก
โรงครัวนี้อยามาชุมนุมกันนะ ใครจะฉันอะไรก็ฉัน นีเ่ ราแบบอนุโลมนะ ฉันแลว
ใหหนีอยามายุงคุยกันนะ แลวจะเห็นเรื่องอะไรอีกตอไปไมได เกีย่ วกับเรือ่ งการอยูก าร
กินนี่ เรือ่ งลิน้ เรือ่ งปากมาทําลายศีลทําลายธรรมไมสมควรอยางยิง่ การมาฝกฝนอบรม
ตนฝกฝนอะไร อยางนัน้ เปนเรือ่ งฝกฝนแลวเหรอ ความเห็นแกลิ้นแกปากแกทอง เปน
ความฝกฝนอบรมหรืออยางนั้น นั่นเปนเรื่องของกิเลสตัณหาไมมีเมืองพอ ดิน้ รนกระวน
กระวายกวัดแกวงอยูดวยความอยากความทะเยอทะยาน ไมมองดูหัวใจซึ่งเปนที่สถิต
หรือทีเ่ กิดขึน้ แหงธรรม
ทําไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกอันเปนสิ่งที่จะเสริมกิเลสไมมองดูหัวใจ มองดูอะไร
ทุกวันนี้มาประพฤติปฏิบัติ
นีส่ อนแลวสอนเลาสอนย้าํ ไมหยุดไมถอยถึงเรือ่ งความ
ระมัดระวังจิต เพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยูภายในนั้นไดบอกอยูเสมอ ไมระมัดระวัง
ตรงนั้นจะระมัดระวังตรงไหน ไมฝกไมทรมานดัดสันดานตัวนั้นจะดัดสันดานตัวไหน
หวงใยหมูค ณะ
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มาอยูในวงหมูคณะใครมองกันในแงราย นักธรรมะตองมองกันในแงเหตุผลหนึ่ง
ในแงเมตตาหนึง่ ผิดถูกประการใดตองพูดกันไดนักธรรมะ ถาเปนคลังกิเลสแลวก็แตะ
ไมได ใครจะมาสัง่ สมสรางคลังกิเลสขึน้ ทีน่ ใ่ี หหนีทนั ทีอยามาอยูใ หหนักหมูห นักคณะ
หนักครูบาอาจารย ไมใชของดี
ใหมองกันในแงเหตุผล มองกันในแงอรรถแงธรรม ตางคนตางมีเจตนาเปน
ธรรมแลวจะไมมีอะไรกระทบกระเทือน จะไมมีอะไรระแคะระคายซึ่งกันและกัน ไมมี
อะไรที่จะตําหนิกัน ผิดตรงไหนก็บอกกันได นีห่ ลักธรรม นักธรรมะเปนอยางนี้ เปน
อยางอื่นไปไมไดไมเรียกนักธรรมะ ไมใชผแู สวงหาอรรถหาธรรมเพือ่ ความดีงามแกตน
และประดับหมูเพื่อนใหมีความสงางาม
ตลอดถึงประชาชนใหเกิดความเชื่อความ
เลื่อมใส อันเปนผลพลอยไดจากความดีของตนเอง เรือ่ งมีเทานี้
เรือ่ งเหลานีเ้ ปนเรือ่ งหยาบ ๆ อยาใหไดเห็นอยาใหไดพบนะ การระแคะระคาย
ซึ่งกันและกันอยางนี้ไมใชของดีเลย เปนเรือ่ งของกิเลสลวน ๆ ออกหนาออกตาอยาง
หยาบโลนทีส่ ดุ สําหรับนักปฏิบตั ิ โลกเขามันจวนเปนหลังหมีอยูแ ลว ไมมีอะไรดํา ๆ ดาง
ๆ ขาว ๆ ไมมีปญหาที่จะมาเกี่ยวของในที่นี่ ซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติของผูมุงสนใจธรรม
อยางยิ่ง ผิดตรงไหนตองบอกกันใครไมยอมรับเมือ่ พูดเปนอรรถเปนธรรมแลว องค
ไหนฝนไมยอมรับใหบอกมา ดีกวาที่จะมาซุบ ๆ ซิบ ๆ ลับหลังกัน ซึง่ เปนการขายตัว
เองอีกทีหนึ่ง วาแงมองคนในแงรา ย แลวหาอุบายทําลายหมูเ พือ่ นโดยทีเ่ ห็นวาสมควร
จะทําลายไดในแงใด เปนอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งตางหาก ไมใชเปนอุบายวิธีของ
ผูหวังดีตอหมูตอเพื่อน
ถาหวังดีตอกันตางคนตางพูดกันได ไมมีเรื่องใดที่จะตองระวังระเวียงกัน เพราะ
เปนนักธรรมะดวยกัน หวังความจริงดวยกันอยูแ ลว ทําไมพูดกันไมยอมรับความจริง
เอาความจริงพูดผูฟงไมยอมรับความจริงเปนนักธรรมะไดยังไง อยูกับหมูเพื่อนไดอยาง
ไร อยูไมไดตองหนี มันกีดมันขวางมันทําลาย ทําใหสว นใหญเสียหาย ผูเ จตนาหวังดีมี
มาก อยามาทํากีดทําขวางมาเหยียบย่าํ ทําลายใหวงคณะซึง่ เปนสวนใหญเสียไปไมสม
ควรอยางยิง่
สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรมิ ทิฏเฐน วา สุเตน วา ฯ วากันทําไม วาอยางไรตองปฏิบัติ
อยางนัน้ พระพุทธเจาสอนใหปฏิบัติทั้งแงละทั้งแงบําเพ็ญ ไมไดสอนใหเขาหูแลวทะลุ
ไปเฉย ๆ โดยเจาของไมสนใจ ใครผิดตรงไหนรีบแกตวั เองซิ หมักดองไวทําไมของไมดี
แลวการประจบสอพลออะไรอยางนีอ้ ยานํามาใชสาํ หรับเรา เราไมไดฟงเงื่อนเดียว เรา
ฟงหลายเงื่อน มีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งขางทั้งปลายทั้งดาม นํามาใชไดทุกแงทุกมุม หลัก
หวงใยหมูค ณะ
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ธรรมะของพระพุทธเจาก็เปนอยางนั้น ที่จะตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงใชไดหลายแง
หลายมุม พิจารณาไดหลายแงหลายมุม เราไมใชเถรตรงเราไมอวด เราตรงไปตรงมาแต
ไมใชเถรตรง ตรงไปตามหลักตามธรรม จะมีแงงอนทีจ่ ะพิจารณาหนักเบามากนอย
เพียงไรนั้นปดไมอยู จะตองพิจารณาใหเต็มหัวใจ
การปกครองหมูเปนของงายเมื่อไร ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไมเคยไดมาทับหัว
ใจ ไมไดมาทับหัวเรา แตผูที่อยูดวยกันมีจํานวนมากนอยนี้แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู
มันเหยียบมันทับหัวกันไดทอ่ี ยูด ว ยกันนี้ ตัวคนไมไดใหญเทาภูเขาแหละ แตเวลามันทับ
หัวใจกันแลวมันหนักยิง่ กวาภูเขา เพราะภูเขาไมไดมาทับ มองดูหัวใจเจาของมันก็รูเอง
ตางคนตางมองดูหัวใจเจาของมากยิ่งกวาที่จะมองผูอื่น แมการมองผูอื่นซึ่งเปนกรณีที่
ควรจะมองที่จะพิจารณา ก็ใหมองในแงเหตุผลในแงอรรถแงธรรม จากนัน้ ก็ในแง
เมตตาเจตนาหวังดี พูดกันไดทุกแงทุกมุม ไมใหมีอะไรลี้ ๆ ลับ ๆ เรือ่ งซุบ ๆ ซิบ ๆ มี
ไมได ไมใชนักธรรมะ พูดใหตรงไปตรงมา
นี่ก็หลั่งไหลมา ๆ ไมทราบวามากวานอย มาแลวก็มาทับกัน อยางพวกที่มาใหม
ไดไลออกไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เห็นไหมนัน่ แลวเราไมไดตาํ หนิพวกใหมโดยถายเดียว เพราะ
ผูอยูที่นี่ก็เปนพระมีกิเลสเหมือนกัน ควรตําหนิเราก็ตอ งตําหนิเหมือนกัน ไมไดเปนแง
เดียว วาผูนั้นผิดผูนั้นถูกโดยถายเดียว คนมีกิเลสดวยกันมันตองมีการเขาตัวอยูเสมอ
แลวมองผูอ น่ื ในแงรา ยได เพราะกิเลสมันแหลมคมยิง่ กวาสติปญ
 ญาของเราทีม่ อี ยูเ วลานี้
นอกจากเราจะผลิตใหสติปญ
 ญาทันกับความเคลือ่ นไหวของจิตเสียจริง ๆ จนกระทั่งมัน
แย็บออกเวลาไหนไมมกี ารเผลอตัวเลยเทานัน้
การแย็บออกแตละขณะ ๆ ของจิตนี้เปนการปลุกสติปญญาไปในตัว เออ นัน่ ยก
ให..ทัน ออกแงไหนทัน ทําไมจึงวาทัน เคยปฏิบตั มิ าแลวนีไ่ มใชคยุ ถาถึงขัน้ นีแ้ ลวทัน
ออกแงไหนรูกันทันที ๆ เพราะมันแคบเขาไปแลวไมมที อ่ี น่ื ตรงไหนที่กิเลสมันเที่ยว
หลบเที่ยวซอนกอกรรมกอเวรแกเจาของ และจะทําใหผอู น่ื ไดรบั ความลําบากดวย ก็
ตามรูตามเห็นมันตามฆามันแหลกไปหมดจนไมมีที่อยู มันก็เหลือตั้งแตใจดวงเดียว ถา
ลงไดแย็บรู ๆ แลวมันก็มีเทานั้นไมมีที่อื่นใหเกิดเรื่องลุกลาม
ทีนี้ก็ตองเห็นไดชัดในเวลานั้น ออ กิเลสทัง้ มวลนีม่ นั มาอยูท ห่ี วั ใจนี่ เปนทีซ่ มุ
ซอนของมัน ที่สรางภพสรางชาติ สรางความทุกขเกิดแกเจ็บตายใหแกสตั วโลก ไมใช
กิเลสตัวใด กิเลสที่เต็มอยูในนี้เองมันแผกระจายกิ่งกานแขนงออกไป เราไมทราบตาม
ตะครุบตั้งแตเงาของมัน ตัวจริง ๆ มันไมไดตะครุบมันเลย เพราะกิเลสมันฉลาดยิ่งกวา
เรา เราโงกวามันจึงตองตะครุบเงามันโดยไมถูกตัวมันเลย
หวงใยหมูค ณะ
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เวลาตามเขาไป ๆ จากกานเขาไป ตามเงาเขาไปก็ไปถึงตัว เพราะเงามาจากตัว
กิเลสมันแผสาขาไปไหน มันก็พนสติปญญาที่ฝกฝนอบรมอยูตลอดเวลาไมได มันตามรู
ตามเห็นตามฟาดฟนหั่นแหลกกันเขาไปโดยลําดับ ๆ จนกระทัง่ เหลือตัง้ แตหวั ใจริก ๆ
มันปรุงออกเรื่องไหนรูกันหมดทุกเวลาที่ปรุง ไมมคี าํ วาเผลอ ถาลงไดถึงขั้นไมเผลอแลว
เปนไมเผลอ ตั้งแตขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับ เผลอเมือ่ ไรคิดหาเวลาเผลอไมมี นี่
เราจึงยอมรับทานวามหาสติมหาปญญาเปนสติปญญาอัตโนมัติออโตเมติก เปนโดยหลัก
ธรรมชาติของตัวเอง เมื่อเปนเชนนั้นแลวไมตองบังคับก็รู เมื่อถึงขั้นรูมันรูอยางนั้น เวลา
โงมันก็โงเต็มเปาของมัน เวลามันฉลาดแลวก็เหมือนกับวาไมเคยโง
สติปญญาเปนสิ่งที่ผลิตไดฝกได แลวเราจะพยายามรักษาความเคลือ่ นไหวของ
กายวาจาใจของเราซึง่ มีอยูก บั เรานี้ ดวยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบตั ิ ทําไมเรา
จะทราบไมไดในเรือ่ งความเคลือ่ นไหว เฉพาะอยางยิ่งการเกี่ยวกับหมูกับคณะเปนเรื่อง
หยาบ ทําไมจะไมทันมันคิดในแงใดก็ดี มันตองทันถาผูตั้งใจมาศึกษาอบรม ถาไมมา
นอนเปนหมูขึ้นเขียงอยูเฉย ๆ
เราหวังเอาอะไรเวลานี้ เรามุงอรรถมุงธรรมที่มานี่ ผมก็นําหมูเพื่อนปฏิบัติอันใด
ที่จะเปนแงเปนทางแหงความเสียหายของหมูของคณะ ผมไดพยายามเต็มสติกาํ ลังความ
สามารถ ซึง่ ไดเคยพูดใหฟง แลวหลายครัง้ หลายหน จนเบื่อผูพูดก็ดีไมวาจะเบื่อตั้งแตผู
ฟงเลย เราพยายามเต็มความสามารถในฐานะทีห่ มูเ พือ่ นมายกยอง มาอาศัยวาเราเปน
ครูเปนอาจารย เราก็ทาํ หนาทีข่ องเราเต็มสติกาํ ลังความสามารถ
อันใดที่จะเปนเรื่องความเสื่อมเสียลงไปทีละเล็กละนอย เกีย่ วกับประชาชนญาติ
โยม เราก็พยายามตัดออก เชนการรับนิมนตทน่ี น่ั ทีน่ ่ี เรามีเหตุมผี ลของเรา การรับ
นิมนตไปแตละครั้งละหนตองไปเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมมีทั้งหญิงทั้งชาย นี่ประการ
หนึง่ ประการทีส่ อง อติเรกลาภที่เกิดขึ้นมามากนอยเขาก็ตองให ใหเรา ไดมาแลวก็จะ
เปนอะไร ทีแรกก็ไมอยากไป พอไดมาแลวกิเลสมันโผลหัวขึ้นมามันสูงจรดฟาโนน จะมี
อะไรก็มีตั้งแตนับเงินนับสมบัติเงินทองมานั้นเต็มอยูนั้น วันนีก้ น็ บั วันหนาก็นบั ความ
สนใจในอรรถในธรรมทีเ่ คยปฏิบตั มิ าซึง่ เปนพืน้ ฐานเดิมในเจตนาของตน มันก็คอย
หมดไป ๆ จนกระทั่งมีเหลือตั้งแตโลกเต็มหัวใจ กลายเปนเรือ่ งมาสัง่ สมกิเลสอาสวะ
ดวยความโลภเปนหลักสําคัญเปนตัวใหญเปนตัวสําคัญ ทําลายจิตใจใหพนิ าศฉิบหาย
จากอรรถจากธรรมไปเสียหมด เหลานีเ้ ราก็ไดพยายาม
คิดดูเราไมเกรงใจใครเลยไมวา ชัน้ ไหนจะมานิมนตมาขอพระจากเรา เราพูดได
อยางเต็มปาก พูดตามหลักของเหตุของผลทุกแงทุกมุมใหเขาเปนที่เขาใจ โดยไมมีทิฐิ
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มานะอะไรไปแฝงกับการไมรบั นิมนตเขาเลย เพราะเราไมรบั นิมนตกด็ ว ยเหตุดว ยผล
ของเราซึง่ เปนหลักธรรมอันหนึง่
เปนเครื่องรักษาพระซึ่งอยูในความปกครองอยูใน
ความดูแลของเรา เราก็พยายามเต็มที่ หากไมจาํ เปนจริง ๆ เราไมยอมใหจริง ๆ ดังที่
เห็นอยูน ้ี หากจําเปนจริง ๆ ก็มี โลกกับธรรมอยูดวยกัน เราก็ปลอยใหเสียเปนกาลเปน
เวลาทีเ่ ห็นวาจําเปน แลวทําความเขาใจไวเฉพาะวาระนัน้ เทานัน้ ไมใหพร่ําเพรื่อซ้ํา ๆ
ซาก ๆ จนเปนโรคเรือ้ รังในการฉันในบานในเรือน พระกับประชาชนเกีย่ วของวุน วาย
กันอยูตลอดเวลาไมใชของดี เปนสิ่งที่จะทําจิตใจของเราใหดอยลงไปโดยลําดับ
จตุปจจัยไทยทานไดมามากนอยก็ไมถือวาเปนของใครตอของใคร เพราะมันจะ
เปนกิเลสตัวหนึง่ ขึน้ มา ทําลายผูน น้ั แหละไมทาํ ลายใคร พอที่จะคิดไดอานไดเราก็ชวย
คิดชวยอาน การชวยคิดชวยอานอยางนีเ้ ราเปดทางไวแลว เราเปดไวทุกแงทุกมุม เราไม
ตายพระเณรเราไมตาย เราเลีย้ งดูพระเณรเต็มสติกาํ ลังความสามารถทุกชิน้ ทุกอยางวัตถุ
ไทยทานเขานํามาถวาย เราไมเคยคิดเราไมเคยสงวนวานีเ้ ปนเรานีเ้ ปนของเรา ไมเปน
ของใคร เราเปนผูไ ดมาเขามาถวายเรา นี้เปนของเราไมเคยคิด คิดดูซิ รับเพื่อพระเพื่อ
เณรทัง้ หมด
เราไมอดพระเณรไมอด เราปฏิบตั มิ าอยางนัน้ ดวยน้าํ ใจจริง ๆ ซึ่งมีตอหมูตอ
เพือ่ นเมตตาสงสาร เพือ่ ใหธรรมเจริญไมใหโลกเขามาแฝงไดเลย ใหมแี ตทางดาน
ธรรมะโดยถายเดียวทีจ่ ะเจริญรุง เรืองขึน้ โดยลําดับ อันไหนที่เปนชองทางแหงกิเลสเขา
มา และจะเพิ่มมากมูนขึ้นโดยลําดับ เราพยายามตัดชองนัน้ ไวเสมอ นอกจากเปนความ
จําเปนก็สดุ วิสยั เราคิดไวหมดทุกแงทุกมุม
การอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนก็เหมือนกัน ไมลดไมละ ไดพยายามอบรมสั่งสอน
เรือ่ ย ๆ มา ผิดตรงไหนเราบอกเราจีใ้ หรเู รือ่ งรูร าว สมกับเราเปนอาจารย หมูเพื่อนมา
ศึกษาอบรมกับเรา อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ โอปายิกํ ปฏิรูป นีเ่ รารับแลว เมือ่ รับแลว
ตองทําหนาทีใ่ หเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มภูมคิ วามสามารถของตน เราก็ไดทาํ อยางนัน้
ตลอดมา แลวมีอะไรขัดของยุงเหยิงพอจะเกิดความวุนวาย
การขบการฉันน้ํารอนน้ําชาแตกอนก็ไมมี อยูกับพอแมครูอาจารยก็ไมมี เราไป
อยูโ ดยลําพังเราทีไ่ หน ๆ ก็ไมมี แมแตไปจําพรรษาที่จันทบุรีนูนก็ไมมี เขาจะเอาน้าํ ตาล
มาถวายเปนหมอ ๆ ไมเอาไมยุงอยาเอามาเราบอกอยางนี้ ก็ไมไดฉัน มาอยูวัดนี้ทีแรกก็
ไมฉัน ครัน้ ตอมาคนนัน้ เอานัน้ มาถวายคนนีเ้ อานีม้ าถวายมากเขา ๆ ๖ วัน ๗ วันมีการมี
งานก็ฉนั เสียทีหนึง่ ถึงมีมากก็ทิ้งไวอยางงั้นแหละไมสนใจ พระเณรก็ไดสะดวกสบายใน
การประกอบความพากเพียร ครั้นตอมาก็เลยไดอนุโลมเรื่อยมา เลยฉันมาเรือ่ ย ๆ ทีน้ี
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มันก็เลยลามปามลุกไปใหญ มันเปนของดีแลวหรืออยางนี้
อนุโลมอยางนีก้ เ็ หมือนกับวาเปดทางใหกเิ ลสมันหลัง่ ไหลเขามาเหยียบหัวพระ
เณร หัวใจพระหัวใจเณรจนแหลกเหลวไปหมด ลิน้ ก็เลยยาวขึน้ ไป ทองพุงใหญขึ้นไป
โดยลําดับ ยิ่งกวาภูเขายิ่งกวาทองฟามหาสมุทร ทองของกิเลสมันเปนอยางนั้น ลิน้ ของ
กิเลสมันเปนอยางนั้นมันไมไดสั้น ทองของกิเลสมันก็ใหญโต เราจนลืมตัวนีซ่ ิ ยุงไป
หมดจะวาไง
อะไร ๆ เราไมสบายใจจําตองอนุโลมก็มี มันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม
สนิทใจนัน่ แหละ พูดใหหมูใหเพื่อนฟงอยูทุกระยะ ๆ บางอยางก็เพียงแย็บ ๆ ออกให
ไปเปนขอคิด มันก็ไมคิดไมพิจารณา นีซ่ ทิ ท่ี าํ ใหเราอิดหนาระอาใจ แลวธรรมจะเจริญได
ยังไง สมาธิปญญาเจริญไดยังไงเมื่อการทําการคิด การขวนขวายเหลานัน้ ไมใชเปนทาง
ของสมาธิของปญญาแลวปญญาจะเกิดไดอยางไร นอกจากเปนทางของกิเลสใหกิเลส
เกิดขึน้ วันยังค่าํ คืนยังรุง ตลอดเวลาเทานัน้ แลวมันสมเจตนาของเราทีม่ งุ หวังมาอบรม
กับครูบาอาจารยแลวเหรอ นีใ่ หคดิ นักปฏิบตั ิ
เราอยากใหไดรบั ความสะดวกทุกสิง่ ทุกอยางสําหรับพระเณรทีอ่ ยูใ นวัดนี้ การขบ
ฉันก็อยากใหขบใหฉนั ดวยความเมตตาจริง ๆ ไมใชเสกสรรปน ยอ เปนภายในจิตใจของ
เราจริง ๆ แตถาอันใดมันจะเปนขาศึกตอธรรมมันก็ทําใหเราชะงักเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่
อยากใหขบใหฉนั สิ่งนี้มันเปนพิษเปนภัยตอจิตตภาวนาเมื่อทราบอยางนั้นมันก็ชะงักซิ
แตไมอาจพูดเพราะไดเคยเผดียงใหหมูเ พือ่ นทราบแลววา อาหารประเภทใดก็ตามถา
ฉันเขาไปมีกําลังตอรางกาย แตเปนการทําลายตอจิตใจหรือเปนภัยตอจิตใจ ผูนั้นก็ตอง
ระวังเจาของเองเคยเตือนไปแลวทุกแงทุกมุม
การปฏิบัติมาสําหรับผมเองก็ดี ครูบาอาจารยทง้ั หลายอยางพอแมครูจารยมน่ั
ทานเคยเลาใหฟงเราก็จบั เอานัน้ แหละมาพิจารณา แลวการปฏิบตั มิ นั ก็เปนอยางนัน้ จริง
ๆ วันนีฉ้ นั อาหารประเภทนัน้ ธาตุขนั ธเปนอยางนีข้ น้ึ มา แลวก็มาทับถมจิตใจใหภาวนา
ไมสะดวก เอาละมันรูทันที วันหลังงดหรือหากวาฉันก็เพียงเล็กนอยเทานั้น มันตองระวัง
ๆ นี่คือการรักษาธรรมไมใชเปนการรักษาลิ้นรักษาทอง เรารักษาธรรมเรามุง ตอธรรม
มาปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจึงตองถือธรรมเปนหลักใหญเสมอ กอนที่อะไรจะเขามา
เกี่ยวของ อยางนอยก็อยาใหมายุง กับธรรมใหหวัน่ ใหไหวภายในจิตใจ มากกวานั้นอยา
ใหธรรมนีเ้ สียไป ตองคิดไวเสมอ นี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวตองสังเกต
ทานก็กลาวไวแลวเคยพูดมาหลายครัง้ หลายหน
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ประเภทใดคําวาอาหารสัปปายะ อาหารเปนทีส่ บาย สบายอยางไร ไมใชสบายแบบกิน
แลวนอนอยูเ หมือนหมู อาหารสบายคือไมเปนพิษเปนภัยตอจิตใจ เปนคุณตอรางกาย
แตไมเปนภัยตอจิตใจ เปนทีส่ ะดวกสบายในการภาวนาซึง่ เปนหลักใหญ นีเ้ รียกวา
อาหารสัปปายะ ไมผิดกับโรคกับภัยดวย และธาตุขันธก็ไมมีกําลังวังชามากจนเปน
เครื่องมือของกิเลส เหยียบย่าํ ทําลายธรรมไดเปนอยางดีดว ย เวลาภาวนาก็สะดวกสบาย
ดวย นีเ่ รียกอาหารสัปปายะ
เสนาสนะสัปปายะ ที่อยูที่อาศัยเปนไปเพื่อความสงบงบเงียบ อยูด ว ยความ
สะดวกสบาย
ปุคคลสัปปายะ ก็หมายถึงเพื่อนฝูงเปนกัลยาณมิตร พึ่งเปนพึ่งตายกันไดทุกแง
ทุกมุม ไมมีคําวาเกรงอกเกรงใจ ไมมคี าํ วาระแคะระคาย ไมมีคําวารังเกียจเดียดฉันทซึ่ง
กันและกัน ไมมี เปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน พึ่งเปนพึ่งตายกันได เวลามีขอขัดของอะไร
ขึน้ มาหรือทานผูใ ดมีความเคลือ่ นไหวในทางกายวาจาไมสะดวกตออรรถตอธรรม ขัด
ของตออรรถตอธรรมก็เตือนกันได นัน่ เรียกวาปุคคลสัปปายะ คือเพื่อนฝูงเปนที่สนิท
สนมกันดวยธรรมจริง ๆ แนะจะวายังไงอธิบายใหฟงหมดแลว นีล่ ะคําวากัลยาณมิตต
ตาหรือวาปุคคลสัปปายะ ก็คือผูเกี่ยวของเฉพาะอยางยิ่งก็คือพระที่อยูดวยกัน
เราไมไดมาสั่งสมความเปนเสือเปนยักษเปนผีตอกันนี่ ตางคนตางมาแสวงหา
อรรถหาธรรม ตางคนตางมุงความจริงทําไมพูดกันไมรูเรื่อง ทําไมพูดกันไมฟงเสียง
ทําไมพูดกันจะเกิดกิเลสเปนยักษเปนผีขึ้นมา แลวมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราทีม่ า
มุงอรรถมุงธรรม
นี่ไดสอนหมูเพื่อนมาไมทราบกี่ปแลว เบือ้ งตนเราก็ไมเคยคิดวาเราจะมีหมูม ี
คณะ เพราะนิสัยไมมีในความรูสึกกับใคร ๆ ตั้งแตเริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไมเคยเกี่ยว
ของกับผูหนึ่งผูใด มุงเฉพาะพอแมครูบาอาจารยมั่นเทานั้น เวลาออกจากทานไปแลวก็
โดดเดี่ยวองคเดียวสะดวกสบาย แมจะมีหมูเพื่อนไปบางองคหนึ่ง หรืออยูสององคนี้ไป
ก็จะไปแยกกันขางหนา หากเดินทางรวมกันไปเฉย ๆ ในเบื้องตน ก็แยกจริง ๆ พอไป
แลวตางองคตางแยก ตางองคตางอยูตางองคตางไปของใครสะดวกสบายของใครของ
เรา สวนมากก็ไปเฉพาะองคเดียวอยูอยางนั้น ทั้งวันทั้งคืนมีแตประกอบความพากเพียร
โดยลําดับลําดา
ประการสําคัญก็คอื นิสยั เรามันหยาบ การประพฤติปฏิบัติถาใหกินอิ่ม ๆ ไดรบั
ความสะดวกสบาย ภาวนาไมไดเรื่องไดราวอะไร ตองดัดสันดานกัน ทางธาตุขันธมีกําลัง
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มากมันทับจิตใจ ตองอดอาหารละเปนนิสัยจนทองเสีย เพราะอดไมหยุดไมถอย อดอยู
เรือ่ ย ๆ อดอยูตลอด พออายุ ๓๖ ปทองเสียมาก มันเสียมาแตกอ นนัน้ แลว ๓๖ ปอายุ
๑๖ พรรษา พอฉันเขาไปก็ถายหมด ๆ อดเพียงสามวันสีว่ นั เทานัน้ มันก็ถา ยหมดเลย ดู
แลวจึงไดงดตั้งแตนั้นมาก็ไมเอา เพราะเราเคยทํามาตัง้ แตออกปฏิบตั ทิ แี รกนัน่ เลย
ตั้งแตพรรษาแรกมาเลยที่ตะลุมบอนกันหรือชุลมุนวุนวายกันอยู ก็เปนเวลา ๙ ป
จนแทบจะพูดไดวาไมไดมองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหน มองตั้งแตกิเลสสูกันอยูตลอด
เวลา ไดรบั ความลําบากลําบน แตเราก็ทนเอาเพราะนิสยั วาสนาเรามันหยาบอยางนีก้ ท็ น
เอา เดินจนโซซัดโซเซมาหมูบานเขาก็จะไมถึงบางวัน เพราะเพลียมาก ทางก็ไกล นาน
ๆ วันถึงฉันทีหนึง่ แลวก็เปนไปอยางนัน้ เรือ่ ย ๆ นานเขา ๆ กําลังก็ออน ธาตุขันธก็ออน
แตจิตใจไมไดออนนะ จิตใจดีดผึง ๆ นัน่ เราเห็นคุณคาของการผอนอาหารการอด
อาหารเปนอยางนัน้ มันก็จําเปนตองบึกตองบึนกันไป ไมเกี่ยวของกับผูใดแหละ กีว่ นั ก็
ตามถาเราไมฉนั ไมมใี ครไปเกีย่ วของเราแหละ เราอยูค นเดียวลําพังคนเดียว มีตั้งแตดู
หัวใจอยูต ลอดเวลาอยางนัน้ เรือ่ ยไป ทุกขลําบากก็ทนเอา เพราะของดีอยูตรงนั้นไมอยู
ตรงไหน อยูที่ลําบากนั้น
เวลาพอแมครูบาอาจารยมรณภาพจากไปเทานัน้ หมูเพื่อนก็รุม ไปทีไ่ หนก็เกาะ
ก็รุม ๆ แทบเปนแทบตาย ขโมยหนีจากหมูจากเพื่อนก็ไมรูกี่ครั้งกี่หน เพราะนิสยั เราไม
ชอบอยางนั้น อยูล าํ พังคนเดียวสบาย ๆ พอถึงวันตายก็พอแลวเทานั้น อยูที่ไหนสะดวก
สบายกับคนปาคนเขา เปนที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของเรามันคิดไปอยางนั้น ทีนห้ี มู
เพื่อนก็มามากเขา ๆ ก็ตองมีสํานักมีทําเลพาอยู เราก็คดิ เห็นถึงจิตใจของเราทีไ่ ปหาครู
บาอาจารย เหมือนใจจะหลุดจะขาดออกจากตัวกลัวทานจะไมเมตตาสงสารรับเอาไวอบ
รมสัง่ สอน มาคิดถึงหมูเพื่อน หัวใจของหมูเพื่อนก็คงจะเปนแบบเดียวกัน เราถึงไดลด
หยอนผอนผันลงมา รับหมูร บั คณะอบรมสัง่ สอน นี่เรื่องมันเปนอยางนี้
อยูนี้ก็อยูดวยความจําเปนไมไดอยูดวยความสมัครใจ เราไมเคยมีความปลืม้ ปติ
ยินดีในการทีห่ มูเ พือ่ นพระเณรทัง้ หลายมาจากทางใกลทางไกล เขามาเกีย่ วของกับเรา
ตลอดประชาชน แมที่สุดเขามาเกี่ยวของ เราก็ไมเคยแสดงภายในจิตใจของเราวาเปน
ความยินดี ลืมเนือ้ ลืมตัววาเรานี่ โห เกงเปนครูเปนครูเปนอาจารยอยางเอก คนนัน้ มา
นับถือคนนีม้ านับถือ ลูกศิษยเต็มแผนดิน มันไมเคยไปสนใจ ดีไมดีไมไดคิดอยางนั้น
มันคิดเปนคนละโลกเสียอีกนี่ ใครมาหาก็ตาม เขามา ๆ เกีย่ วของกับเรา เราตองเปนผู
อบรมสั่งสอน เปนความเหนือ่ ยยากลําบากก็คอื เรา
เพราะเราไมไดมุงอะไรกับผูใดนี่ จะมุงอะไรกับอะไร มันพอตัวของมันอยูโดย
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ลําพังธรรมชาติของตัวเองแลว จะไปหาอยากหาหิวอะไร เขานับถือไมนับถือก็เปนเรื่อง
หัวใจเขาตางหาก เขาจะติฉนิ นินทาวารายตาง ๆ ก็เปนอยูในหัวใจของเขาไมใชอยูในหัว
ใจของเรา เขาสรางเหตุที่นั่นไมดีมันก็เกิดผลไมดีขึ้นที่นั่น ถาเขาสรางเหตุดขี น้ึ ภายใน
กายวาจาใจของเขา มันก็เปนผลดีขึ้นไปกับเขาตางหาก ไมไดเปนผลดีมาหาเรานีน่ ะ เขา
เปนผูส รางเหตุทางนูน เราก็เปนเพียงไดยินไดฟงจากคําติฉินนินทา จากคําสรรเสริญ
เยินยอของเขาแลวก็ผา นไป ๆ ถาเราไมเปนบาเราก็ไมไปยึดเอามาเผาตัวเอง เราไมเปน
บาเราก็ไมไปยึดลืมเนือ้ ลืมตัวไปกับคําสรรเสริญเยินยอเขา มันก็สบายเทานัน้ ซิ
เอาอะไรโลกอันนี้มีความแนนหนามั่นคงที่ไหนเปนสาระสําคัญที่พอจะยึดไดไม
เห็นมีอะไร นีไ่ ดพจิ ารณาแลวเต็มหัวใจ นอกจากใจเทานัน้ ทีจ่ ะเปนสาระอันสําคัญ สราง
ธรรมขึน้ ทีใ่ จ ใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับ ๆ ใจก็มสี าระ
ขึน้ ทุกวัน ๆ ไมเคยสงบงบเงียบมีแตความฟุง ซานรําคาญ กวนใจ เผาใจอยูตลอดเวลา
มันก็สงบลงไดเมื่อความอุตสาหพยายามของเรามีอยู มันทนไปไมได เพราะจิตเปนของ
ฝกได ถาฝกไมไดพระพุทธเจาเปนศาสดาเอกขึ้นมาไมได พระสาวกทัง้ หลายประเสริฐ
ขึ้นมาหลุดพนจากกิเลสไมได นี่เพราะทานฝกได
กิเลสเปนของฆาได ฉิบหายตายไปไดจากจิตใจ ทานจึงสอนวิธีการใหชําระกิเลส
ใหฆา กิเลส ดวยความพากเพียรมีสติปญญาเปนเครื่องมืออันสําคัญ ทานสอนอยางนัน้
อุบายเหลานีเ้ ปนอุบายทีท่ า นไดผลมาแลวทัง้ นัน้ ทานจึงนํามาสอนพวกเรา เราจะปฏิบตั ิ
อยางไรใหตรงตามหลักของศาสดาของสรณะของพวกเรา หรือเราจะเอาเรา สรณํ คจฺฉา
มิ อยางนัน้ เหรอ เรา สรณํ คจฺฉามิ ก็มีตั้งแตกิเลสเต็มหัวใจ สรณํ คจฺฉามิ นัน่ แลว มัน
ไดผลประการใดบางทีก่ เิ ลส สรณํ คจฺฉามิ นะ มันมีอะไรเปนผลเปนประโยชนบา ง ได
ทดสอบกันบางไหมสิง่ เหลานี้
นักปฏิบัติตองคิดไมคิดไมได ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแลวตองยอมรับ
สิ่งที่ควรแกตองรีบแกไมถอย สิง่ ทีค่ วรบําเพ็ญก็บาํ เพ็ญใหมขี น้ึ โดยลําดับ ๆ อันเปน
ความดีเรงไมหยุด ไมนอนใจทั้งนั้น มุงตอเหตุตอผลตอความสัตยความจริง ใครจะพูด
ทางดานไหนก็ตามพิจารณามาเปนความจริงทัง้ นัน้ นัน่ จึงชือ่ วานักธรรมะ แมที่สุดเขา
ตําหนิเรานีก้ เ็ อามาพิจารณาหาสาระของมันจนได เขาสรรเสริญก็ตามเขานินทาก็ตาม
นัน่ เปนแงธรรมแงหนึง่ ๆ ทีแ่ สดงเขามาสัมผัสสัมพันธกบั เรา เราจะมีความเฉลียวฉลาด
พอที่จะจับยึดเอาธรรมแงนั้น ๆ มาเปนสาระแกตนไดอยางไรบางหรือไม นี่จึงเรียกวา
นักธรรมะ หรือเขาสรรเสริญเยินยอมาก็เปนบาไปอีกแบบหนึง่ ลืมเนือ้ ลืมตัว พอเขา
ติฉนิ นินทามาก็เปนบาไปอีกแบบหนึง่ เหมือนเจาของจะฉิบหายวายปวงไป ถูกเขา
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ตําหนิตฉิ นิ นินทานัน้ เหมือนกับวาเขาเหยียบย่าํ ทําลาย เจาของก็จะแหลกไปตามนัน้
นัน่ ก็บา แบบหนึง่ ถาแบบมีสติปญ
 ญาแบบนักธรรมะแลวพิจารณาไดทง้ั นัน้ ทั้งดีทั้ง
ชั่ว ถาผูมุงเปนธรรมตองเปนธรรมทั้งหมด ดีกับชั่วเปนธรรม โลกธรรมทั้ง ๘ เปน
ธรรมทั้งนั้น
โลกธรรมทัง้ ๘ ถาอยูภายนอกมันหางไกลมาก มันอยูใ นหัวใจของเราตลอดเวลา
นีเ้ ราทราบหรือยังโลกธรรม ๘ คืออะไร มีลาภเสือ่ มลาภ มียศเสื่อมยศ ความไดความ
เสียมันมีที่ไหน มันไมมีที่จิตใจจะมีที่ไหน พอภาวนาดีบา งเล็กนอยแลวก็ตน่ื ลืมเนือ้ ลืม
ตัวแลวเสือ่ มไปเสีย เสียใจเปนบาไปอีก สรรเสริญเยินยอตน ความถือเนื้อถือตัวถือทิฐิ
มานะอยูภ ายในตัว หยิ่งจองหองอยูภายในตัว มันลวนแลวตัง้ แตเรือ่ งโลกธรรมเผาหัวใจ
เจาของทัง้ นัน้ แหละ แลวทีนี้ความทุกขมันจะเกิดขึ้นที่ไหนถาไมเกิดขึ้นที่จุดนี้ โลกธรรม
ทั้ง ๘ ยนเขามาแลวคืออะไร นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข มีอยูเ ทานัน้ รวมมาอยูใ นหัวใจ
ทั้งหมดเปนผูรับ เราปฏิบตั อิ รรถธรรมไมพจิ ารณาสิง่ นีจ้ ะพิจารณาอะไร
การทํางานเกี่ยวของกับความสามัคคีอยางนี้ก็เหมือนกัน ถาใครขี้เกียจเกี่ยวของ
กับหมูเพื่อนก็ใหไปจากวัด อยาอยูใหหนักวัด สถานทีน่ เ่ี ปนจุดรวม รวมหมูร วมคณะ
เกี่ยวของกับประชาชนดวย มาเองทําไง สถานที่อยูที่อาศัยเชนศาลาเปนตน ก็ตองเช็ด
ตองถูตองทําความสะอาด ไมทําอยางนั้นดูไมได เราอาศัยสถานทีใ่ ดเราตองรักษาสถาน
ทีน่ น้ั การรักษาจะทําวิธไี หน ก็ตองปดกวาดเช็ดถูเปนธรรมดา มันไมดีตรงไหนก็ตอง
ซอมแซม จึงเรียกวารักษา
เราบางทีมันก็ไมแนประชาชนมาเกี่ยวของอยูเรื่อย ๆ เฉพาะอยางยิ่งตอนเชา ฉัน
เสร็จแลวเขาก็อยากไดยนิ ไดฟง เรือ่ งนัน่ เรือ่ งนี่ หัวใจคนเขามีความพอใจ ใจเราถือเปน
สําคัญก็สงเคราะหกนั บาง เมื่อถึงเวลาไดเวลาพอสมควรแลวก็ไลเขากลับเขาก็ไมวาอะไร
พูดใหฟงพอสมควร บางทีกม็ แี งหนักเบากันนานบางก็มี มันแลวแตเหตุผลทีค่ วรจะเปน
ไป นีใ่ นฐานะทีเ่ ปนอาจารยกเ็ ปนอยางนี้ หัวใจเขากับหัวใจเรามาเทียบกันแลวมันก็
เหมือนกัน เราก็คดิ เห็นอยางนัน้ เอง
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