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เทศนอบรมพระ ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที ่๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ 

ปากทองอยาใหเหนือธรรม 
 พระพุทธเจากวาจะไดนําศาสนามาส่ังสอนคนก็แทบลมแทบตาย เราพิจารณาดูซิ 
ทานผูขวนขวายหาธรรมอาหารโอชารสมาโปรดสัตวผูมืดมนอนธการ ทานแทบลมแทบ
ตายไมวาพระพุทธเจาและสาวกที่เปนสรณะของโลก เอาชีวิตเขาแลกเขาประกัน กวาจะ
ไดอรรถไดธรรมมาแนะนําส่ังสอนโลก ทุกขยากลําบากขนาดไหน ครูบาอาจารยแตละ
องค ๆ ที่ปรากฏชื่อลือนามก็เดนตายมาทั้งนั้น เรามาฟงเพือ่อะไร การจะไดอรรถได
ธรรมมาแนะนําส่ังสอนประชาชนพระเณรแตละองค ๆ น้ีทานเอาชีวิตเขาแลก เราเพียง
แตมาลางมือเปบเอาเฉย ๆ ก็ยังลําบากลําบนแลวมันก็หมดหนทางละนะ 

 กิเลสก็บอกแลววามันไมใชของด ี เอามากีดมาขวางธรรมทําไม กีดขวางธรรมกีด
ขวางหมูเพื่อน เหยียบยํ่าทําลายศาสนา มันเปนของดีแลวหรือ ถาส่ิงเหลาน้ีดีก็จะมาอบ
รมธรรมะหาประโยชนอะไร ทําไมไมอยูบํารุงมันใหเปนหมูตัวอวนอยูบนเขียงไมยอมลง
น้ัน ไมดีกวาท่ีจะมากีดมาขวางวัดวาอาวาสหมูเพ่ือนครูบาอาจารยท้ังหลายเหรอ นี่ก็ได
พูดมาเต็มเม็ดเต็มหนวยไมมีอะไรเหลือแลวในพุงนี้พูดกับหมูกับเพื่อน การประพฤติ
ปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยูกับครูบาอาจารย ไดรับการศึกษาจากทาน รับแบบไหนก็ได
พูดใหฟงหมดแลว พูดจนไมมีอะไรเหลือแลวจะใหเอาอะไรมาพูดอีก 

 โรงครัวนี้อยามาชุมนุมกันนะ ใครจะฉันอะไรก็ฉัน น่ีเราแบบอนุโลมนะ ฉันแลว
ใหหนีอยามายุงคุยกันนะ แลวจะเห็นเรื่องอะไรอีกตอไปไมได เก่ียวกับเร่ืองการอยูการ
กินน่ี เร่ืองล้ินเร่ืองปากมาทําลายศีลทําลายธรรมไมสมควรอยางย่ิง การมาฝกฝนอบรม
ตนฝกฝนอะไร อยางน้ันเปนเร่ืองฝกฝนแลวเหรอ ความเห็นแกลิ้นแกปากแกทอง เปน
ความฝกฝนอบรมหรืออยางนั้น นั่นเปนเรื่องของกิเลสตัณหาไมมีเมืองพอ ด้ินรนกระวน
กระวายกวัดแกวงอยูดวยความอยากความทะเยอทะยาน ไมมองดูหัวใจซึ่งเปนที่สถิต
หรือท่ีเกิดข้ึนแหงธรรม 

 ทําไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกอันเปนสิ่งที่จะเสริมกิเลสไมมองดูหัวใจ มองดูอะไร
ทุกวันนี้มาประพฤติปฏิบัติ น่ีสอนแลวสอนเลาสอนยํ้าไมหยุดไมถอยถึงเร่ืองความ
ระมัดระวังจิต เพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยูภายในนั้นไดบอกอยูเสมอ ไมระมัดระวัง
ตรงนั้นจะระมัดระวังตรงไหน ไมฝกไมทรมานดัดสันดานตัวนั้นจะดัดสันดานตัวไหน 
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 มาอยูในวงหมูคณะใครมองกันในแงราย นักธรรมะตองมองกันในแงเหตุผลหนึ่ง 
ในแงเมตตาหน่ึง ผิดถูกประการใดตองพูดกันไดนักธรรมะ ถาเปนคลังกิเลสแลวก็แตะ
ไมได ใครจะมาส่ังสมสรางคลังกิเลสข้ึนท่ีน่ีใหหนีทันทีอยามาอยูใหหนักหมูหนักคณะ 
หนักครูบาอาจารย ไมใชของดี 

 ใหมองกันในแงเหตุผล มองกันในแงอรรถแงธรรม ตางคนตางมีเจตนาเปน
ธรรมแลวจะไมมีอะไรกระทบกระเทือน จะไมมีอะไรระแคะระคายซึ่งกันและกัน ไมมี
อะไรที่จะตําหนิกัน ผิดตรงไหนก็บอกกันได น่ีหลักธรรม นักธรรมะเปนอยางน้ี เปน
อยางอื่นไปไมไดไมเรียกนักธรรมะ ไมใชผูแสวงหาอรรถหาธรรมเพ่ือความดีงามแกตน
และประดับหมูเพื่อนใหมีความสงางาม ตลอดถึงประชาชนใหเกิดความเชื่อความ
เลื่อมใส อันเปนผลพลอยไดจากความดีของตนเอง เร่ืองมีเทาน้ี 

 เร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองหยาบ ๆ อยาใหไดเห็นอยาใหไดพบนะ การระแคะระคาย
ซึ่งกันและกันอยางนี้ไมใชของดีเลย เปนเร่ืองของกิเลสลวน ๆ ออกหนาออกตาอยาง
หยาบโลนทีสุ่ดสําหรับนักปฏิบัติ โลกเขามันจวนเปนหลังหมีอยูแลว ไมมีอะไรดํา ๆ ดาง 
ๆ ขาว ๆ ไมมีปญหาที่จะมาเกี่ยวของในที่นี่ ซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติของผูมุงสนใจธรรม
อยางยิ่ง ผิดตรงไหนตองบอกกันใครไมยอมรับเมือ่พูดเปนอรรถเปนธรรมแลว  องค
ไหนฝนไมยอมรับใหบอกมา ดีกวาที่จะมาซุบ ๆ ซิบ ๆ ลับหลังกัน ซ่ึงเปนการขายตัว
เองอีกทีหนึ่ง วาแงมองคนในแงราย แลวหาอุบายทําลายหมูเพ่ือนโดยท่ีเห็นวาสมควร
จะทําลายไดในแงใด เปนอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งตางหาก ไมใชเปนอุบายวิธีของ
ผูหวังดีตอหมูตอเพื่อน 

 ถาหวังดีตอกันตางคนตางพูดกันได ไมมีเรื่องใดที่จะตองระวังระเวียงกัน เพราะ
เปนนักธรรมะดวยกัน หวังความจริงดวยกันอยูแลว ทําไมพูดกันไมยอมรับความจริง 
เอาความจริงพูดผูฟงไมยอมรับความจริงเปนนักธรรมะไดยังไง อยูกับหมูเพื่อนไดอยาง
ไร อยูไมไดตองหนี มันกีดมันขวางมันทําลาย ทําใหสวนใหญเสียหาย ผูเจตนาหวังดีมี
มาก อยามาทํากีดทําขวางมาเหยียบยํ่าทําลายใหวงคณะซ่ึงเปนสวนใหญเสียไปไมสม
ควรอยางย่ิง 

 สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรม ิทิฏเฐน วา สุเตน วา ฯ วากนัทําไม วาอยางไรตองปฏิบัติ
อยางน้ัน พระพุทธเจาสอนใหปฏิบัติทั้งแงละทั้งแงบําเพ็ญ ไมไดสอนใหเขาหูแลวทะลุ
ไปเฉย ๆ โดยเจาของไมสนใจ ใครผิดตรงไหนรีบแกตัวเองซิ หมักดองไวทําไมของไมดี 
แลวการประจบสอพลออะไรอยางน้ีอยานํามาใชสําหรับเรา เราไมไดฟงเงื่อนเดียว เรา
ฟงหลายเงื่อน มีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งขางทั้งปลายทั้งดาม นํามาใชไดทุกแงทุกมุม หลัก



     

หวงใยหมูคณะ ๖๑ 

๖๑

ธรรมะของพระพุทธเจาก็เปนอยางนั้น ที่จะตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงใชไดหลายแง
หลายมุม พิจารณาไดหลายแงหลายมุม เราไมใชเถรตรงเราไมอวด เราตรงไปตรงมาแต
ไมใชเถรตรง ตรงไปตามหลักตามธรรม จะมีแงงอนท่ีจะพิจารณาหนักเบามากนอย
เพียงไรนั้นปดไมอยู จะตองพิจารณาใหเต็มหัวใจ 

 การปกครองหมูเปนของงายเมื่อไร ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไมเคยไดมาทับหัว
ใจ ไมไดมาทับหัวเรา แตผูที่อยูดวยกันมีจํานวนมากนอยนี้แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู 
มันเหยียบมันทับหัวกันไดท่ีอยูดวยกันน้ี ตัวคนไมไดใหญเทาภูเขาแหละ แตเวลามันทับ
หัวใจกันแลวมันหนักย่ิงกวาภูเขา เพราะภูเขาไมไดมาทับ มองดูหัวใจเจาของมันก็รูเอง 
ตางคนตางมองดูหัวใจเจาของมากยิ่งกวาที่จะมองผูอื่น แมการมองผูอื่นซึ่งเปนกรณีที่
ควรจะมองที่จะพิจารณา ก็ใหมองในแงเหตุผลในแงอรรถแงธรรม จากน้ันก็ในแง
เมตตาเจตนาหวังดี พูดกันไดทุกแงทุกมุม ไมใหมีอะไรลี้ ๆ ลับ ๆ เร่ืองซุบ ๆ ซิบ ๆ มี
ไมได ไมใชนักธรรมะ พูดใหตรงไปตรงมา 

 นี่ก็หลั่งไหลมา ๆ ไมทราบวามากวานอย มาแลวก็มาทับกัน อยางพวกที่มาใหม
ไดไลออกไปเมื่อเร็ว ๆ น้ี เห็นไหมน่ัน แลวเราไมไดตําหนิพวกใหมโดยถายเดียว เพราะ
ผูอยูที่นี่ก็เปนพระมีกิเลสเหมือนกัน ควรตําหนิเราก็ตองตําหนิเหมือนกัน ไมไดเปนแง
เดียว วาผูนั้นผิดผูนั้นถูกโดยถายเดียว คนมีกิเลสดวยกันมันตองมีการเขาตัวอยูเสมอ 
แลวมองผูอ่ืนในแงรายได เพราะกิเลสมันแหลมคมย่ิงกวาสติปญญาของเราท่ีมีอยูเวลาน้ี 
นอกจากเราจะผลิตใหสติปญญาทันกับความเคล่ือนไหวของจิตเสียจริง ๆ จนกระทั่งมัน
แย็บออกเวลาไหนไมมีการเผลอตัวเลยเทาน้ัน 

 การแย็บออกแตละขณะ ๆ ของจิตนี้เปนการปลุกสติปญญาไปในตัว เออ น่ันยก
ให..ทัน ออกแงไหนทัน ทําไมจึงวาทัน เคยปฏิบัติมาแลวน่ีไมใชคุย ถาถึงข้ันน้ีแลวทัน 
ออกแงไหนรูกันทันท ี ๆ เพราะมันแคบเขาไปแลวไมมีท่ีอ่ืน ตรงไหนที่กิเลสมันเที่ยว
หลบเที่ยวซอนกอกรรมกอเวรแกเจาของ และจะทําใหผูอ่ืนไดรับความลําบากดวย ก็
ตามรูตามเห็นมันตามฆามันแหลกไปหมดจนไมมีที่อยู มันก็เหลือตั้งแตใจดวงเดียว ถา
ลงไดแย็บรู ๆ แลวมันก็มีเทานั้นไมมีที่อื่นใหเกิดเรื่องลุกลาม 

 ทีนี้ก็ตองเห็นไดชัดในเวลานั้น ออ กิเลสท้ังมวลน่ีมันมาอยูท่ีหัวใจน่ี เปนท่ีซุม
ซอนของมัน ที่สรางภพสรางชาต ิ สรางความทุกขเกิดแกเจ็บตายใหแกสัตวโลก ไมใช
กิเลสตัวใด กิเลสที่เต็มอยูในนี้เองมันแผกระจายกิ่งกานแขนงออกไป เราไมทราบตาม
ตะครุบตั้งแตเงาของมัน ตัวจริง ๆ มันไมไดตะครุบมันเลย เพราะกิเลสมันฉลาดยิ่งกวา
เรา เราโงกวามันจึงตองตะครุบเงามันโดยไมถูกตัวมันเลย 
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 เวลาตามเขาไป ๆ จากกานเขาไป ตามเงาเขาไปก็ไปถึงตัว เพราะเงามาจากตัว 
กิเลสมันแผสาขาไปไหน มันก็พนสติปญญาที่ฝกฝนอบรมอยูตลอดเวลาไมได มันตามรู
ตามเห็นตามฟาดฟนหั่นแหลกกันเขาไปโดยลําดับ ๆ จนกระท่ังเหลือต้ังแตหัวใจริก ๆ  
มันปรุงออกเรื่องไหนรูกันหมดทุกเวลาที่ปรุง ไมมีคําวาเผลอ ถาลงไดถึงขั้นไมเผลอแลว
เปนไมเผลอ ตั้งแตขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับ เผลอเม่ือไรคิดหาเวลาเผลอไมมี น่ี
เราจึงยอมรับทานวามหาสติมหาปญญาเปนสติปญญาอัตโนมัติออโตเมติก เปนโดยหลัก
ธรรมชาติของตัวเอง เมื่อเปนเชนนั้นแลวไมตองบังคับก็รู เมื่อถึงขั้นรูมันรูอยางนั้น เวลา
โงมันก็โงเต็มเปาของมัน เวลามันฉลาดแลวก็เหมือนกับวาไมเคยโง 

 สติปญญาเปนสิ่งที่ผลิตไดฝกได แลวเราจะพยายามรักษาความเคล่ือนไหวของ
กายวาจาใจของเราซ่ึงมีอยูกับเราน้ี ดวยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติ ทําไมเรา
จะทราบไมไดในเร่ืองความเคล่ือนไหว เฉพาะอยางยิ่งการเกี่ยวกับหมูกับคณะเปนเรื่อง
หยาบ ทําไมจะไมทันมันคิดในแงใดก็ด ี มันตองทันถาผูตั้งใจมาศึกษาอบรม ถาไมมา
นอนเปนหมูขึ้นเขียงอยูเฉย ๆ 

 เราหวังเอาอะไรเวลานี ้ เรามุงอรรถมุงธรรมที่มานี ่ผมก็นําหมูเพื่อนปฏิบัติอันใด
ที่จะเปนแงเปนทางแหงความเสียหายของหมูของคณะ ผมไดพยายามเต็มสติกําลังความ
สามารถ ซ่ึงไดเคยพูดใหฟงแลวหลายคร้ังหลายหน จนเบื่อผูพูดก็ดีไมวาจะเบื่อตั้งแตผู
ฟงเลย เราพยายามเต็มความสามารถในฐานะท่ีหมูเพ่ือนมายกยอง มาอาศัยวาเราเปน
ครูเปนอาจารย เราก็ทําหนาท่ีของเราเต็มสติกําลังความสามารถ 

 อันใดที่จะเปนเรื่องความเสื่อมเสียลงไปทีละเล็กละนอย เก่ียวกับประชาชนญาติ
โยม เราก็พยายามตัดออก เชนการรับนิมนตท่ีน่ันท่ีน่ี เรามีเหตุมีผลของเรา การรับ
นิมนตไปแตละครั้งละหนตองไปเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมมีทั้งหญิงทั้งชาย นี่ประการ
หน่ึง ประการท่ีสอง อติเรกลาภที่เกิดขึ้นมามากนอยเขาก็ตองให ใหเรา ไดมาแลวก็จะ
เปนอะไร ทีแรกก็ไมอยากไป พอไดมาแลวกิเลสมันโผลหัวขึ้นมามันสูงจรดฟาโนน จะมี
อะไรก็มีตั้งแตนับเงินนับสมบัติเงินทองมานั้นเต็มอยูนั้น วันน้ีก็นับวันหนาก็นับ ความ
สนใจในอรรถในธรรมท่ีเคยปฏิบัติมาซ่ึงเปนพ้ืนฐานเดิมในเจตนาของตน มันก็คอย
หมดไป ๆ จนกระทั่งมีเหลือตั้งแตโลกเต็มหัวใจ กลายเปนเร่ืองมาส่ังสมกิเลสอาสวะ
ดวยความโลภเปนหลักสําคัญเปนตัวใหญเปนตัวสําคัญ ทําลายจิตใจใหพินาศฉิบหาย
จากอรรถจากธรรมไปเสียหมด เหลาน้ีเราก็ไดพยายาม 

 คิดดูเราไมเกรงใจใครเลยไมวาช้ันไหนจะมานิมนตมาขอพระจากเรา เราพูดได
อยางเต็มปาก พูดตามหลักของเหตุของผลทุกแงทุกมุมใหเขาเปนที่เขาใจ โดยไมมีทิฐิ
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มานะอะไรไปแฝงกบัการไมรับนิมนตเขาเลย เพราะเราไมรับนิมนตก็ดวยเหตุดวยผล
ของเราซ่ึงเปนหลักธรรมอันหน่ึง เปนเครื่องรักษาพระซึ่งอยูในความปกครองอยูใน
ความดูแลของเรา เราก็พยายามเต็มที ่หากไมจําเปนจริง ๆ เราไมยอมใหจริง ๆ ดังที่
เห็นอยูน้ี หากจําเปนจริง ๆ ก็มี โลกกับธรรมอยูดวยกัน เราก็ปลอยใหเสียเปนกาลเปน
เวลาท่ีเห็นวาจําเปน แลวทําความเขาใจไวเฉพาะวาระน้ันเทาน้ัน ไมใหพร่ําเพรื่อซ้ํา ๆ 
ซาก ๆ  จนเปนโรคเร้ือรังในการฉันในบานในเรือน พระกับประชาชนเก่ียวของวุนวาย
กันอยูตลอดเวลาไมใชของด ีเปนสิ่งที่จะทําจิตใจของเราใหดอยลงไปโดยลําดับ 

 จตุปจจัยไทยทานไดมามากนอยก็ไมถือวาเปนของใครตอของใคร เพราะมนัจะ
เปนกิเลสตัวหน่ึงข้ึนมา ทําลายผูน้ันแหละไมทําลายใคร พอที่จะคิดไดอานไดเราก็ชวย
คิดชวยอาน การชวยคิดชวยอานอยางน้ีเราเปดทางไวแลว เราเปดไวทุกแงทุกมุม เราไม
ตายพระเณรเราไมตาย เราเล้ียงดูพระเณรเต็มสติกําลังความสามารถทุกช้ินทุกอยางวัตถุ
ไทยทานเขานํามาถวาย เราไมเคยคิดเราไมเคยสงวนวาน้ีเปนเราน้ีเปนของเรา ไมเปน
ของใคร เราเปนผูไดมาเขามาถวายเรา นี้เปนของเราไมเคยคิด คิดดูซิ รับเพื่อพระเพื่อ
เณรทัง้หมด 

 เราไมอดพระเณรไมอด เราปฏิบัติมาอยางน้ันดวยนํ้าใจจริง ๆ ซึ่งมีตอหมูตอ
เพ่ือนเมตตาสงสาร เพ่ือใหธรรมเจริญไมใหโลกเขามาแฝงไดเลย ใหมีแตทางดาน
ธรรมะโดยถายเดียวท่ีจะเจริญรุงเรืองข้ึนโดยลําดับ อันไหนที่เปนชองทางแหงกิเลสเขา
มา และจะเพิ่มมากมูนขึ้นโดยลําดับ เราพยายามตัดชองน้ันไวเสมอ นอกจากเปนความ
จําเปนก็สุดวิสัย เราคิดไวหมดทุกแงทุกมุม 

 การอบรมสั่งสอนหมูเพื่อนก็เหมือนกัน ไมลดไมละ ไดพยายามอบรมสั่งสอน
เร่ือย ๆ มา ผิดตรงไหนเราบอกเราจ้ีใหรูเร่ืองรูราว สมกับเราเปนอาจารย หมูเพื่อนมา
ศึกษาอบรมกับเรา อาจริโย เม ภนฺเต โหหิ โอปายิก ํปฏิรูป น่ีเรารับแลว เมือ่รับแลว
ตองทําหนาท่ีใหเตม็อรรถเต็มธรรมเต็มภูมิความสามารถของตน เราก็ไดทําอยางน้ัน
ตลอดมา แลวมีอะไรขัดของยุงเหยิงพอจะเกิดความวุนวาย 

 การขบการฉันน้ํารอนน้ําชาแตกอนก็ไมม ี อยูกับพอแมครูอาจารยก็ไมมี เราไป
อยูโดยลําพังเราท่ีไหน ๆ ก็ไมม ีแมแตไปจําพรรษาที่จันทบุรีนูนก็ไมม ีเขาจะเอานํ้าตาล
มาถวายเปนหมอ ๆ ไมเอาไมยุงอยาเอามาเราบอกอยางนี้ ก็ไมไดฉัน มาอยูวัดนี้ทีแรกก็
ไมฉัน คร้ันตอมาคนน้ันเอาน้ันมาถวายคนน้ีเอาน้ีมาถวายมากเขา ๆ ๖ วัน ๗ วันมกีารมี
งานก็ฉันเสียทีหน่ึง ถึงมีมากก็ทิ้งไวอยางงั้นแหละไมสนใจ พระเณรก็ไดสะดวกสบายใน
การประกอบความพากเพยีร ครั้นตอมาก็เลยไดอนุโลมเรื่อยมา เลยฉันมาเร่ือย ๆ ทีน้ี
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มันก็เลยลามปามลุกไปใหญ มันเปนของดีแลวหรืออยางนี ้

 อนุโลมอยางน้ีก็เหมือนกับวาเปดทางใหกิเลสมันหล่ังไหลเขามาเหยียบหัวพระ
เณร หัวใจพระหัวใจเณรจนแหลกเหลวไปหมด ล้ินก็เลยยาวข้ึนไป ทองพุงใหญขึ้นไป
โดยลําดับ ยิ่งกวาภูเขายิ่งกวาทองฟามหาสมุทร ทองของกิเลสมันเปนอยางนั้น ล้ินของ
กิเลสมันเปนอยางนั้นมันไมไดสั้น ทองของกิเลสมันก็ใหญโต เราจนลืมตัวน่ีซิ ยุงไป
หมดจะวาไง 

 อะไร ๆ เราไมสบายใจจําตองอนุโลมก็ม ีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม
สนิทใจน่ันแหละ พูดใหหมูใหเพื่อนฟงอยูทุกระยะ ๆ บางอยางก็เพียงแย็บ ๆ ออกให
ไปเปนขอคิด มันก็ไมคิดไมพิจารณา น่ีซิท่ีทําใหเราอิดหนาระอาใจ แลวธรรมจะเจริญได
ยังไง สมาธิปญญาเจริญไดยังไงเมื่อการทําการคิด การขวนขวายเหลาน้ันไมใชเปนทาง
ของสมาธิของปญญาแลวปญญาจะเกิดไดอยางไร นอกจากเปนทางของกิเลสใหกิเลส
เกิดข้ึนวันยังคํ่าคืนยังรุงตลอดเวลาเทาน้ัน แลวมันสมเจตนาของเราท่ีมุงหวังมาอบรม
กับครูบาอาจารยแลวเหรอ น่ีใหคิดนักปฏิบัติ 

 เราอยากใหไดรับความสะดวกทุกส่ิงทุกอยางสําหรับพระเณรท่ีอยูในวัดน้ี การขบ
ฉันก็อยากใหขบใหฉันดวยความเมตตาจริง ๆ ไมใชเสกสรรปนยอ เปนภายในจิตใจของ
เราจริง ๆ แตถาอันใดมันจะเปนขาศึกตอธรรมมันก็ทําใหเราชะงักเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่
อยากใหขบใหฉัน สิ่งนี้มันเปนพิษเปนภัยตอจิตตภาวนาเมื่อทราบอยางนั้นมันก็ชะงักซ ิ
แตไมอาจพูดเพราะไดเคยเผดียงใหหมูเพ่ือนทราบแลววา อาหารประเภทใดกต็ามถา
ฉันเขาไปมีกําลังตอรางกาย แตเปนการทําลายตอจิตใจหรือเปนภัยตอจิตใจ ผูนั้นก็ตอง
ระวังเจาของเองเคยเตือนไปแลวทุกแงทุกมุม 

 การปฏิบัติมาสําหรับผมเองก็ด ี ครูบาอาจารยท้ังหลายอยางพอแมครูจารยม่ัน 
ทานเคยเลาใหฟงเราก็จับเอาน้ันแหละมาพิจารณา แลวการปฏิบัติมันก็เปนอยางน้ันจริง 
ๆ วันน้ีฉันอาหารประเภทน้ันธาตุขันธเปนอยางน้ีข้ึนมา แลวก็มาทับถมจิตใจใหภาวนา
ไมสะดวก เอาละมันรูทันท ีวันหลังงดหรือหากวาฉันก็เพียงเล็กนอยเทานั้น มันตองระวัง 
ๆ นี่คือการรักษาธรรมไมใชเปนการรักษาลิ้นรักษาทอง เรารักษาธรรมเรามุงตอธรรม 
มาปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจึงตองถือธรรมเปนหลักใหญเสมอ กอนที่อะไรจะเขามา
เกี่ยวของ อยางนอยก็อยาใหมายุงกับธรรมใหหว่ันใหไหวภายในจิตใจ มากกวานั้นอยา
ใหธรรมน้ีเสียไป ตองคิดไวเสมอ นี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวตองสังเกต 

 ทานก็กลาวไวแลวเคยพูดมาหลายคร้ังหลายหน อาหารสัปปายะ อาหาร
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ประเภทใดคําวาอาหารสัปปายะ อาหารเปนท่ีสบาย สบายอยางไร ไมใชสบายแบบกิน
แลวนอนอยูเหมือนหมู อาหารสบายคือไมเปนพิษเปนภัยตอจิตใจ เปนคุณตอรางกาย
แตไมเปนภัยตอจิตใจ เปนท่ีสะดวกสบายในการภาวนาซ่ึงเปนหลักใหญ น้ีเรียกวา
อาหารสัปปายะ ไมผิดกับโรคกับภัยดวย และธาตุขันธก็ไมมีกําลังวังชามากจนเปน
เครื่องมือของกิเลส เหยียบยํ่าทําลายธรรมไดเปนอยางดีดวย เวลาภาวนาก็สะดวกสบาย
ดวย น่ีเรียกอาหารสัปปายะ 

 เสนาสนะสปัปายะ ที่อยูที่อาศัยเปนไปเพื่อความสงบงบเงียบ อยูดวยความ
สะดวกสบาย 

 ปุคคลสัปปายะ ก็หมายถึงเพื่อนฝูงเปนกัลยาณมิตร พึ่งเปนพึ่งตายกันไดทุกแง
ทุกมุม ไมมีคําวาเกรงอกเกรงใจ ไมมีคําวาระแคะระคาย ไมมีคําวารังเกียจเดียดฉันทซึ่ง
กันและกัน ไมม ีเปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน พึ่งเปนพึ่งตายกันได เวลามีขอขัดของอะไร
ข้ึนมาหรือทานผูใดมีความเคล่ือนไหวในทางกายวาจาไมสะดวกตออรรถตอธรรม ขัด
ของตออรรถตอธรรมก็เตือนกันได น่ันเรียกวาปุคคลสัปปายะ  คือเพื่อนฝูงเปนที่สนิท
สนมกันดวยธรรมจริง ๆ แนะจะวายังไงอธิบายใหฟงหมดแลว  น่ีละคําวากัลยาณมิตต
ตาหรือวาปุคคลสัปปายะ ก็คือผูเกี่ยวของเฉพาะอยางยิ่งก็คือพระที่อยูดวยกัน 

 เราไมไดมาสั่งสมความเปนเสือเปนยักษเปนผีตอกันนี ่ ตางคนตางมาแสวงหา
อรรถหาธรรม ตางคนตางมุงความจริงทําไมพูดกันไมรูเรื่อง ทําไมพูดกันไมฟงเสียง 
ทําไมพูดกันจะเกิดกิเลสเปนยักษเปนผีขึ้นมา แลวมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราทีม่า
มุงอรรถมุงธรรม 

 นี่ไดสอนหมูเพื่อนมาไมทราบกี่ปแลว เบ้ืองตนเราก็ไมเคยคิดวาเราจะมีหมูมี
คณะ เพราะนิสัยไมมีในความรูสึกกับใคร ๆ ตั้งแตเริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไมเคยเกี่ยว
ของกับผูหนึ่งผูใด มุงเฉพาะพอแมครูบาอาจารยมั่นเทานั้น เวลาออกจากทานไปแลวก็
โดดเดี่ยวองคเดียวสะดวกสบาย แมจะมีหมูเพื่อนไปบางองคหนึ่ง หรืออยูสององคนี้ไป
ก็จะไปแยกกันขางหนา หากเดินทางรวมกันไปเฉย ๆ ในเบื้องตน ก็แยกจริง ๆ พอไป
แลวตางองคตางแยก ตางองคตางอยูตางองคตางไปของใครสะดวกสบายของใครของ
เรา สวนมากก็ไปเฉพาะองคเดียวอยูอยางนั้น ทั้งวันทั้งคืนมีแตประกอบความพากเพียร
โดยลําดับลําดา 

 ประการสําคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบ การประพฤติปฏิบัติถาใหกินอิ่ม ๆ ไดรับ
ความสะดวกสบาย ภาวนาไมไดเรื่องไดราวอะไร ตองดัดสันดานกัน ทางธาตุขันธมีกําลัง
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มากมันทับจิตใจ ตองอดอาหารละเปนนิสัยจนทองเสีย เพราะอดไมหยุดไมถอย อดอยู
เร่ือย ๆ อดอยูตลอด พออายุ ๓๖ ปทองเสียมาก มันเสียมาแตกอนน้ันแลว ๓๖ ปอายุ 
๑๖ พรรษา พอฉันเขาไปก็ถายหมด ๆ อดเพียงสามวันส่ีวันเทาน้ันมันก็ถายหมดเลย ดู
แลวจึงไดงดตั้งแตนั้นมาก็ไมเอา เพราะเราเคยทํามาต้ังแตออกปฏิบัติทีแรกน่ันเลย 

 ตั้งแตพรรษาแรกมาเลยที่ตะลุมบอนกันหรือชุลมุนวุนวายกันอยู ก็เปนเวลา ๙ ป 
จนแทบจะพูดไดวาไมไดมองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหน มองตั้งแตกิเลสสูกันอยูตลอด
เวลา ไดรับความลําบากลําบน แตเราก็ทนเอาเพราะนิสัยวาสนาเรามันหยาบอยางน้ีก็ทน
เอา เดินจนโซซัดโซเซมาหมูบานเขาก็จะไมถึงบางวัน เพราะเพลียมาก ทางก็ไกล นาน 
ๆ วันถึงฉันทีหน่ึงแลวก็เปนไปอยางน้ันเร่ือย ๆ นานเขา ๆ กําลังก็ออน ธาตุขันธก็ออน
แตจิตใจไมไดออนนะ จิตใจดีดผึง ๆ น่ันเราเห็นคุณคาของการผอนอาหารการอด
อาหารเปนอยางน้ัน มันก็จําเปนตองบึกตองบึนกันไป ไมเกี่ยวของกับผูใดแหละ ก่ีวันก็
ตามถาเราไมฉันไมมีใครไปเก่ียวของเราแหละ เราอยูคนเดียวลําพังคนเดียว มีตั้งแตดู
หัวใจอยูตลอดเวลาอยางน้ันเร่ือยไป ทุกขลําบากก็ทนเอา เพราะของดีอยูตรงนั้นไมอยู
ตรงไหน อยูที่ลําบากนั้น 

 เวลาพอแมครูบาอาจารยมรณภาพจากไปเทาน้ัน หมูเพื่อนก็รุม ไปท่ีไหนก็เกาะ
ก็รุม ๆ แทบเปนแทบตาย ขโมยหนีจากหมูจากเพื่อนก็ไมรูกี่ครั้งกี่หน เพราะนิสัยเราไม
ชอบอยางนั้น อยูลําพังคนเดียวสบาย ๆ พอถึงวันตายก็พอแลวเทานั้น อยูที่ไหนสะดวก
สบายกับคนปาคนเขา เปนที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของเรามันคิดไปอยางนั้น ทีน้ีหมู
เพื่อนก็มามากเขา ๆ ก็ตองมีสํานักมีทําเลพาอยู เราก็คิดเห็นถึงจิตใจของเราท่ีไปหาครู
บาอาจารย เหมือนใจจะหลุดจะขาดออกจากตัวกลัวทานจะไมเมตตาสงสารรับเอาไวอบ
รมส่ังสอน มาคิดถึงหมูเพื่อน หัวใจของหมูเพื่อนก็คงจะเปนแบบเดียวกัน เราถึงไดลด
หยอนผอนผันลงมา รับหมูรับคณะอบรมส่ังสอน นี่เรื่องมันเปนอยางนี ้

 อยูนี้ก็อยูดวยความจําเปนไมไดอยูดวยความสมัครใจ เราไมเคยมีความปล้ืมปติ
ยินดีในการท่ีหมูเพ่ือนพระเณรท้ังหลายมาจากทางใกลทางไกล เขามาเก่ียวของกับเรา 
ตลอดประชาชน แมที่สุดเขามาเกี่ยวของ เราก็ไมเคยแสดงภายในจิตใจของเราวาเปน
ความยินดี ลืมเน้ือลืมตัววาเราน่ี โห เกงเปนครูเปนครูเปนอาจารยอยางเอก คนน้ันมา
นับถือคนน้ีมานับถือ ลูกศิษยเต็มแผนดิน มันไมเคยไปสนใจ ดีไมดีไมไดคิดอยางนั้น 
มันคิดเปนคนละโลกเสียอีกน่ี ใครมาหาก็ตาม เขามา ๆ เก่ียวของกับเรา เราตองเปนผู
อบรมสั่งสอน เปนความเหน่ือยยากลําบากก็คือเรา 

 เพราะเราไมไดมุงอะไรกับผูใดนี่ จะมุงอะไรกับอะไร มันพอตัวของมันอยูโดย
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ลําพังธรรมชาติของตัวเองแลว จะไปหาอยากหาหิวอะไร เขานับถือไมนับถือก็เปนเรื่อง
หัวใจเขาตางหาก เขาจะติฉินนินทาวารายตาง ๆ ก็เปนอยูในหัวใจของเขาไมใชอยูในหัว
ใจของเรา เขาสรางเหตุที่นั่นไมดีมันก็เกิดผลไมดีขึ้นที่นั่น ถาเขาสรางเหตุดีข้ึนภายใน
กายวาจาใจของเขา มันก็เปนผลดีขึ้นไปกับเขาตางหาก ไมไดเปนผลดีมาหาเราน่ีนะ เขา
เปนผูสรางเหตุทางนูน เราก็เปนเพียงไดยินไดฟงจากคําติฉินนินทา จากคําสรรเสริญ
เยินยอของเขาแลวก็ผานไป ๆ ถาเราไมเปนบาเราก็ไมไปยึดเอามาเผาตัวเอง เราไมเปน
บาเราก็ไมไปยึดลืมเน้ือลืมตัวไปกับคําสรรเสริญเยินยอเขา มันก็สบายเทาน้ันซิ 

 เอาอะไรโลกอันนี้มีความแนนหนามั่นคงที่ไหนเปนสาระสําคัญที่พอจะยึดไดไม
เห็นมีอะไร น่ีไดพิจารณาแลวเต็มหัวใจ นอกจากใจเทาน้ันท่ีจะเปนสาระอันสําคัญ สราง
ธรรมข้ึนท่ีใจ ใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลําดับ ๆ ใจก็มีสาระ
ข้ึนทุกวัน ๆ ไมเคยสงบงบเงียบมีแตความฟุงซานรําคาญ กวนใจ เผาใจอยูตลอดเวลา 
มันก็สงบลงไดเมื่อความอุตสาหพยายามของเรามีอยู มันทนไปไมได เพราะจิตเปนของ
ฝกได ถาฝกไมไดพระพุทธเจาเปนศาสดาเอกขึ้นมาไมได พระสาวกท้ังหลายประเสริฐ
ขึ้นมาหลุดพนจากกิเลสไมได นี่เพราะทานฝกได 

 กิเลสเปนของฆาได ฉิบหายตายไปไดจากจิตใจ ทานจึงสอนวิธีการใหชําระกิเลส
ใหฆากิเลส ดวยความพากเพียรมีสติปญญาเปนเครื่องมืออันสําคัญ ทานสอนอยางน้ัน 
อุบายเหลาน้ีเปนอุบายท่ีทานไดผลมาแลวท้ังน้ันทานจึงนํามาสอนพวกเรา เราจะปฏิบัติ
อยางไรใหตรงตามหลักของศาสดาของสรณะของพวกเรา หรือเราจะเอาเรา สรณํ คจฺฉา
มิ อยางน้ันเหรอ เรา สรณํ คจฺฉามิ ก็มีตั้งแตกิเลสเต็มหัวใจ สรณํ คจฺฉามิ น่ันแลว มัน
ไดผลประการใดบางท่ีกิเลส สรณํ คจฺฉามิ นะ มันมีอะไรเปนผลเปนประโยชนบาง ได
ทดสอบกันบางไหมส่ิงเหลาน้ี 

 นักปฏิบัติตองคิดไมคิดไมได ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแลวตองยอมรับ 
สิ่งที่ควรแกตองรีบแกไมถอย ส่ิงท่ีควรบําเพ็ญก็บําเพ็ญใหมีข้ึนโดยลําดับ ๆ อันเปน
ความดีเรงไมหยุด ไมนอนใจทั้งนั้น มุงตอเหตุตอผลตอความสัตยความจริง ใครจะพูด
ทางดานไหนก็ตามพิจารณามาเปนความจริงท้ังน้ัน น่ันจึงช่ือวานักธรรมะ แมที่สุดเขา
ตําหนิเราน้ีก็เอามาพิจารณาหาสาระของมันจนได เขาสรรเสริญก็ตามเขานินทาก็ตาม 
น่ันเปนแงธรรมแงหน่ึง ๆ ท่ีแสดงเขามาสัมผัสสัมพันธกับเรา เราจะมีความเฉลียวฉลาด
พอที่จะจับยึดเอาธรรมแงนั้น ๆ มาเปนสาระแกตนไดอยางไรบางหรือไม นี่จึงเรียกวา
นักธรรมะ หรือเขาสรรเสริญเยินยอมาก็เปนบาไปอีกแบบหน่ึง ลืมเน้ือลืมตัว พอเขา
ติฉินนินทามาก็เปนบาไปอีกแบบหน่ึง เหมือนเจาของจะฉิบหายวายปวงไป ถูกเขา
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ตําหนิติฉินนินทาน้ันเหมือนกับวาเขาเหยียบยํ่าทําลาย เจาของก็จะแหลกไปตามน้ัน 
น่ันก็บาแบบหน่ึง ถาแบบมีสติปญญาแบบนักธรรมะแลวพิจารณาไดท้ังน้ัน ทั้งดีทั้ง
ชั่ว ถาผูมุงเปนธรรมตองเปนธรรมทั้งหมด ดีกับชั่วเปนธรรม โลกธรรมทั้ง ๘ เปน
ธรรมทั้งนั้น 

 โลกธรรมทัง้ ๘ ถาอยูภายนอกมันหางไกลมาก มันอยูในหัวใจของเราตลอดเวลา
น้ีเราทราบหรือยังโลกธรรม ๘ คืออะไร มีลาภเส่ือมลาภ มียศเสื่อมยศ ความไดความ
เสียมันมีที่ไหน มันไมมีที่จิตใจจะมีที่ไหน พอภาวนาดีบางเล็กนอยแลวก็ต่ืนลืมเน้ือลืม
ตัวแลวเส่ือมไปเสีย เสียใจเปนบาไปอีก สรรเสริญเยินยอตน ความถือเนื้อถือตัวถือทิฐิ
มานะอยูภายในตัว หยิ่งจองหองอยูภายในตัว มันลวนแลวต้ังแตเร่ืองโลกธรรมเผาหัวใจ
เจาของท้ังน้ันแหละ แลวทีนี้ความทุกขมันจะเกิดขึ้นที่ไหนถาไมเกิดขึ้นที่จุดนี ้ โลกธรรม
ทั้ง ๘ ยนเขามาแลวคอือะไร นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข มีอยูเทาน้ันรวมมาอยูในหัวใจ
ทั้งหมดเปนผูรับ เราปฏิบัติอรรถธรรมไมพิจารณาส่ิงน้ีจะพิจารณาอะไร 

 การทํางานเกี่ยวของกับความสามัคคีอยางนี้ก็เหมือนกัน ถาใครขี้เกียจเกี่ยวของ
กับหมูเพื่อนก็ใหไปจากวัด อยาอยูใหหนักวัด สถานท่ีน่ีเปนจุดรวม รวมหมูรวมคณะ
เกี่ยวของกับประชาชนดวย มาเองทําไง สถานที่อยูที่อาศัยเชนศาลาเปนตน ก็ตองเช็ด
ตองถูตองทําความสะอาด ไมทําอยางนั้นดูไมได เราอาศัยสถานท่ีใดเราตองรักษาสถาน
ท่ีน้ัน การรักษาจะทําวิธีไหน ก็ตองปดกวาดเช็ดถูเปนธรรมดา มันไมดีตรงไหนก็ตอง
ซอมแซม จึงเรียกวารักษา 

 เราบางทีมันก็ไมแนประชาชนมาเกี่ยวของอยูเรื่อย ๆ เฉพาะอยางยิ่งตอนเชา ฉัน
เสร็จแลวเขาก็อยากไดยินไดฟงเร่ืองน่ันเร่ืองน่ี หัวใจคนเขามีความพอใจ ใจเราถือเปน
สําคัญก็สงเคราะหกันบาง เมื่อถึงเวลาไดเวลาพอสมควรแลวก็ไลเขากลับเขาก็ไมวาอะไร 
พูดใหฟงพอสมควร บางทีก็มีแงหนักเบากันนานบางก็มี มันแลวแตเหตุผลท่ีควรจะเปน
ไป น่ีในฐานะท่ีเปนอาจารยก็เปนอยางน้ี หัวใจเขากับหัวใจเรามาเทียบกันแลวมันก็
เหมือนกัน เราก็คิดเห็นอยางน้ันเอง 


