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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

มีมากมีนอยขอใหเปนความเสมอภาค 
 การอยูรวมกันความเปนอยูการใชสอยทุกอยาง ตองเปนความเสมอภาค ตาม
หลักธรรมทานสอนไวอยางน้ัน เมื่อเขามาในวัดนี้เหมือนวารวมเปนรวมตายกัน ทุกส่ิง
ทุกอยางตองไดดูแลกันใหตลอดทั่วถงึ ไมใชสักแตวาไดมากินไปใชไป มองดูแตพงุของ
ตัวเองหัวใจตัวเองไมมองดูคนอื่น อยางน้ันไมใชธรรม รับกันไปสักแตวารับไมใชธรรม 
เร่ืองธรรมแลวตองมีความเสมอภาคหมดเลย ความเปนอยูใชสอย มีมากมีนอยสําหรับ
การกินอยูปวูายใหเสมอกันหมด 

ที่อยูๆ นี่ทานทั้งหลายไดดูไหม ตามธรรมดาเราจะนั่งขาขัดหางอยูเหมือนสูสุด
ทอที่เขามียศใหญอยางน้ันก็ได แตทําไมเราอยูไมได ตองดตูลอดทั่วถงึหมดไมวาทาง
ไหนๆ เพราะอยูในความรับผิดชอบของเราคนเดียวรอบนี่ เราเปนธรรมไมเปนธรรม
เปนเรื่องของเรา รับสุมสี่สุมหารับมาทําไม นั่น แตนี้เราจะตําหนิเราทีเดียววารับมา
ทําไมสุมสี่สุมหา เราก็จะวา ก็เรามองไมทัน มนัเหมือนกับลิงเขามาในครัว โดดปบเขา
ไปในครัว อยากออกเมือ่ไรก็ออก อยากเขาเมื่อไรก็เขา จะมาตําหนิเราทีเดียวก็ไมได ลง
เปนความยอมรับกันดวยอรรถดวยธรรมแลว ตองดูแลใหทั่วถึงทกุอยางเลย นี่เรียกวา
ธรรม 

การอยูรวมกันนี้ การขบการฉันการกินเปนสําคัญมาก ใหมีความสม่ําเสมอกัน 
อยาเห็นแกมากแกนอย เห็นแกเปนผูใหญแลวเบงๆ เบงทั้งทอง เบงทัง้ทิฐิมานะ เบง
ทั้งบาอํานาจใชไมได ตองใหเสมอภาคทีเดียว ในครัวมีประมาณ ๑๕๐-๑๖๐ คน ไม
ทราบวามายังไงตอยังไง ยังไงก็ตามถึงจะมาเงียบก็ใหเงียบเปนความสงบ เปนธรรม 
อยามาเงียบแลวมาแผฤทธิ์แผเดชอยูในความเงียบเหมือนมะเร็งในลําไส อยางน้ันไมได
นะ มะเร็งเขาตรงไหนพินาศๆ มะเร็งเปนโรคราย โรครายที่สุดคือมะเร็ง ในสมัย
ปจจุบันนี้แกกันไมตก 

โรคกิเลสรายกวานั้นอีก มันเขาแทรกกับนักปฏบิัติธรรมเราไมรูตัวนะ เพราะ
กิเลสมันแหลมคมกวาเรา เราจะเห็นกันไดชัดเวลาสติปญญาแกลวกลาสามารถนี่จึงจะ
เห็นกิเลสไดชัดเจน แพล็บออกมาทางนี้รูแลวเห็นแลว ขาดสะบั้นไปแลว ดังที่เคยพูด
ใหทานทั้งหลายฟง ตั้งแตเร่ิมตน พูดเพื่ออะไร เราไมไดพูดเพื่อโอเพือ่อวด อยางนั้น
เราไมมี มีแตความเมตตาครอบไปหมด ถงึจะกิริยาทาทางนิ่มนวลออนหวานไพเราะ
เพราะพริ้ง ดุเดือดเผ็ดรอนชนาดไหนก็ตาม เปนกิริยาของธรรมออกแสดง เหมือนเขา
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ทํางาน ควรถากถาก ควรฟนฟน ควรไสไส เพื่อจะใหเปนประโยชนในงานที่ทํา อันนี้
เพื่อเปนประโยชนในการแสดงออกสาํหรับผูมาไดยินไดฟงไดนําไปคิดใหทั่วถึงกัน 

การแสดงออกไมใชแสดงแบบสุมสี่สุมหา ตองแสดงออกดวยธรรมๆ นี่พูดถงึ
เร่ืองกิเลสมันแหลมคมมาก ตอนลมลุกคลุกคลานก็คือวา สตินี้ตั้งไมอยูเลยถึงขนาดนั้น 
เห็นชัดๆ เลยจนน้ําตารวง ไดอุทานภายในใจ นั่นละเปนพื้นฐานสําคัญที่จะใหฟดกับ
กิเลสอยางหนัก ขึ้นไปบนภูเขาจะไปฟดกันกับกิเลส ที่ไหนไดมันเอาเราหงายๆ ตั้งสติ
ไมอยู เห็นไดชัด จนน้ําตารวง พอตัง้พับลมผล็อย ตั้งลมๆ ไมใชตั้งเพือ่อยู ตั้งเพื่อลม 
กระแสของกเิลสปบเดียวขาดสะบั้นๆ นี่เวลามันรุนแรงใหทานทั้งหลายจําเอาเสีย ถายัง
ไมเขาใจใหพึงเขาใจ นี้เอาเหตุการณมาเลาใหฟงจากตัวเอง 

ก็ตั้งอกตั้งใจเต็มกําลังความสามารถ ขึ้นไปอยูบนภูเขาใหกิเลสเตะถีบยันหงาย
ตลอดเวลา อาว มันยังไงกันนี่ มาทําความเพียรยังไงจึงเปนอยางน้ี งงเจาของ งงกง็ง
กิเลสมันก็มอีํานาจอยูตามเดิมของมนั ตั้งพับลมๆ ฟาดจนน้ําตารวง ไมลืมนะ ตั้งไมอยู
เลย เวลามันเชี่ยวจัดเชี่ยวจริงๆ กิเลส คลื่นของกิเลสน่ี สตินั่นละจะเปนเครื่องหักหาม
ตานทานและทําลายกิเลส แตนี้สติตั้งไมอยูเลยถกูกิเลสเตะเอาๆ จนน้ําตารวง ขึ้นอุทาน 
ถาลงถึงใจมนัถึงจริงๆ นะไมไดเหมอืนใคร ไมวาดีวาชั่วถึงถึงจริงๆ ไมมีวันถอน ถา
เหตุผลไมเหนือกวาถอนไมได เจาของตั้งขึ้นยังไงตองทําอยางน้ัน 

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกถึงพระกรรมฐานเรา เอานี้เสียกอนจําไวนะ คือเอามาแทรก 
ไปเที่ยวกรรมฐาน เพื่อนเดียวกันทานนาชม ทานองคนี้ทานปฏิบัติสุขุมมากอยู ทีนี้เที่ยว
ทานก็ไปพกัที่บาน...อยาใหระบุชื่อเถอะ ในสํานักนั้นเขามีแมชีแมขาวอยู เขาเห็นทาน
ไปพกัที่นั่นเขาก็เอามะขามปอมสมอมา มีมีดเล็กๆ ติดมาดวย ทานก็เอามาผาแกะเม็ด
มันออก ในถวยนั้นเกลือกับน้ําตาลมันเหมือนกันเลย เขาก็มีขีดแบงเปนฝายน้ําตาลเปน
ฝายเกลืออยู แตดูแลวดูไมออก 

ทานจับสมอไดก็จิ้มลงไป พอจิม้ลงไปปบลองดกูอน เรียกวาเปนขั้นทดลอง จิ้ม
ไปปบไปถูกน้ําตาล โธ หวาน ยังไมรูวาน้ําตาลกับเกลือมันอยูในถวยเดียวกัน จิ้มลงไป
วาเปนเกลือหรือเปนน้ําตาล ทําไมมันเหมือนกันไปหมด เขาใจวาเปนน้ําตาลทั้งหมด 
พอจิ้มปบลงไปทีแรกถกูน้ําตาล ปดโธ หวาน คราวหลังทานเตรียมทาใหญ จับสมอได
จิ้มลงไปแลวกดใหน้ําตาลแทรกเขาไประหวางชองวางของเมลด็ที่แกะออก 

ทานก็เปนธรรมดีนะ จึงเอามาเลาใหฟง จิ้มลงไปแลวรูสึกวาน้ําตาลนอยไปก็กด
ลงอีกๆ ในรองเมล็ดสมอนั่น เอาเมล็ดมันออกแลวมันเปนรอง ทานใสลงไปแลวเอามือ
กด ทีนี้มันไปโดนเอาเกลือไมใชน้ําตาลละซี ทานนึกวาเปนน้ําตาลทั้งหมด ทานเลาให
ฟง นี่ละถาไมลืมไมลืมนะเรา คือทานเปนธรรม ความโลภเปนความโลภเอาใหญ คราว



 ๓

นี้เปนกิเลสออกหนา ทีแรกเปนขั้นทดลอง กิเลสกับธรรมทดลองกันดู จะเปนน้ําตาล
หรือเปนอะไรทดลองนิดหนอยเสียกอน โธ หวาน ทีนี้ขยับใหญ เปนกิเลสละที่นี่ ทีแรก
เปนขั้นทดลอง กิเลสกับธรรมจะออกแงไหนคอยดู พอเห็นวาเปนน้ําตาลแลว ทีนี้ก็ผา
สมอแกะเมล็ดออก ตักลงไปแลวทานวายังกดจะเอาใหถนัดวางั้น 

ทีนี้มันเกลือไมใชน้ําตาลละซี ฟาดใสเกลือกดลงเต็มเหนี่ยว พอซัดเขาไปนี้
แหงนเลย โห มันไมใชน้ําตาลมันเปนเกลือ เอา เราเปนคนทําเอง เราโลภ เอา กินหาม
ไมใหคาย บังคับเจาของใหกินใหหมด ดัดสันดานมัน นี่เปนธรรมเขาใจไหม มันเกงนัก
กิเลสน่ีดัดมันสักหนอย ทานมาเลาใหฟงเอง เร่ืองกิเลสเปนอยางน้ี 

พูดถงึเร่ืองตัง้สติไมอยูๆ จนน้ําตารวง ขึ้นอุทาน โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ 
คือมันเอาจนน้ําตารวงตั้งสติไมอยู ตั้งเทาไรลมเทานั้น ไมไดตั้งเพื่ออยู ตั้งพับลม
ผล็อยๆ กระแสของกิเลสมันรุนแรงมาก สติที่เปนเครื่องสังหารกันเอาไมอยูเลย ถูกฟด
ทีเดียวตกหาทวีปๆ น้ําตารวง โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละที่นี่ตัดสินกัน ยังไง
มึงตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอย ถึงใจแลวนะนั่น ถาเปนโกรธแคนใหคนใหสัตวนี้ก็
เรียกวาเปนกิเลสเต็มตัว แตนี้เคียดแคนใหกิเลสของตัวเอง ธรรมกบักิเลสฟดกนันี้ 
เคียดแคนใหกิเลสตัวนี้ มึงเกงขนาดนั้นเทียวเหรอ เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง นี่เปน
ความโกรธ ความโกรธอันนี้เปนธรรม ไมไดเปนความโกรธเหมือนอยางโกรธใหใครตอ
ใคร ความโกรธใหสัตวใหบุคคลเปนกิเลสทั้งน้ัน แตความโกรธใหกิเลสซึ่งอยูในตัวนี้
เปนธรรม ยังไงมงึตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เหมือนวาปกใสกันอยางลึกเลย 
นั่นละเปนมุมานะ 

โรงงานใหญคือพอแมครูจารยมั่น ไปหาทานศึกษาอบรมกับทานพอสมควร 
กลับมาอีก หงายอีกๆ ก็ยิ่งตัง้ใหญเลยละที่นี่ ซัดกันใหญเลย เอาใหมันไดความเลยวา 
เอาจนกิเลสมันหงายได เหอ มึงกม็ีทองเหมือนกันเหรอมึงหงายใหกูด ู แตกอนมแีต
ทองกูหงายหมาๆ หงายแมวมันตบไดใชไหม หงายหมามีแตรองแงกๆ จากน้ันอันนี้
เปนมุมานะ หนักมากทีเดียว เคียดแคนใหมนั อยางไรกูจะเอาใหมันพังมึงเอากถูึง
ขนาดนี้ ฟดใหญเลยที่นี่ ก็ได นี่ละการโกรธการแคนใหกิเลสในหัวใจตัวเอง เพราะเปน
ภัยแกตัวเองนี้เรียกวาเปนธรรมแท ทางนี้โกรธแคนมากเทาไร ความมุมานะ ความ
อุตสาหพยายามนี้หนักเขาๆ ไมมีถอย เอาจนผานไดเปนลําดับลําดา นี่ละความเคียด
แคนใหกิเลสของตัวเองเปนธรรม ความเคียดแคนใหผูอื่นผูใดสัตวตัวใดก็ตามเปน
กิเลสทั้งน้ัน ถาความเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปนตัวภัยแกตัวเราเองนี้เปนธรรม ไดเอามา
พิจารณานะ นี่ละตั้งตัวไดเพราะอันนี้ 
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เพราะนํ้าตารวงบนภูเขา จนออกอุทานเลย โห มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละ
ยังไงมงึตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย ถงึจะลมก็ลม ลมเพื่อจะเอามัน นั่นละจึงตั้ง
หลักได เอาอยางหนักเลย ตั้งแตนั้นมาฟาดกัน มันกลับมาลบกันหมด เวลาทําความ
พากเพียรถึงขั้นจะเปนจะตายมี มันเอานั้นเขามายันกัน เวลากิเลสเอาจนน้ําตารวงเปน
ยังไง มันเกงไหม ทีนี้เราเอากับกิเลสเปนยังไง ทุกขขนาดไหน กิเลสเอาเราเอาขนาดนั้น 
ทีนี้เราจะเอากิเลสใหมันหนักกวานั้นอีก นั่นละทีน่ี่แกกันไดๆ เร่ือยๆ ไป พูดถงึเร่ือง
ความเพียรนะ เวลาหนักมันหนักจริงๆ รอไมไดเลย ถารอกิเลสเอาขาดเลย เรารอไมได
ใหกิเลสขาด นั่นละจึงเปนประโยชน 

พูดนี้หลงไปลืมไปนะไมเหมือนแตกอน พูดตัง้แตในครัวมาที่อยูรวมกัน ในครัว
ใหมีความสม่ําเสมอทุกอยาง อาหารที่นําไปจากทางนี้ทานก็จัดใหดวยความเปนธรรม 
พระจัดขางนอกทานก็จัดเปนธรรม การจัดพระตองจัดผูมคีวามเฉลียวฉลาดพอสมควร 
อยางนอยพอสมควรและเปนผูฉลาดใหจัดทําอาหารเขาไปขางใน ไมใชใหจัดสุมสี่สุมหา 
เราเปนผูดูแลเอง ขางในนี้เราก็ดูเอง ถาธรรมดาจะนั่งขาขัดหางอยูก็ไดกเ็ราเปนผูใหญ
ใชไหม นี่มนัขัดไมไดนะ เพราะอํานาจแหงเมตตาธรรมและความรับผิดชอบ ความ
สม่ําเสมอครอบอยูที่หัวใจจะตองดูทกุส่ิงทุกอยาง ลงทําใหเต็มใจแลวจะผิดจะพลาด
บางก็ตาม ใจนี้เต็มแลวดวยความสุจริตยุติธรรม เมตตาสม่ําเสมอกันแลวอันนี้งามแลว 
อันนั้นจะผิดจะพลาดบางไมเปนไร จึงตองไดดูตลอดเวลาดูทุกส่ิงทุกอยาง 

ถาธรรมดานั่งเฉยอยูก็ได นี่ไมไดเฉยทานทั้งหลายก็ดูเอาเอง อันไหนไปทางไหน
อะไรมากไปนอยไปๆ แมที่สุดจะตกัอาหารถวยไหนเปนยังไงๆ ดูละเอียด แตพระทาน
คงไมคอยพจิารณามากนัก ถูกเราตีขอมอืเอาเรื่อย ทําไมอนันั้นเปนยังงั้นอันนี้เปนยังงี ้
ดูในถวยนั่นแหละ ถามีปญญาทานจะนําไปคิด เพราะเราพูดพูดดวยเปนธรรมทั้งน้ัน 
ดวยสติดวยปญญา ไมไดพูดดวยความโงเงาเตาตุน ทําอะไรใหสม่ําเสมอทุกอยางๆ เลย 
ทีนี้เวลาสงเขาไป พวกขางในก็ใหเปนธรรมใหมีความสม่ําเสมอ อยาถอืวาเราเปนใหญ
เปนโต ปากทองมีความจําเปนเสมอกันหมดใหถอืเอาตรงนั้น 

ความหิวความโหยไมไวหนาใคร เกิดในสัตวสัตวก็ทุกข เกิดในบุคคลคนก็ทุกข 
เกิดในเด็กในผูใหญทุกขดวยกันหมด เพราะฉะนั้นจะเยียวยาความทุกขทัง้หลายเหลานี้
ดวยอาหาร อาหารตองนําเขาใหเปนความเปนธรรมเสมอกันหมดทุกปากทุกทอง
ถูกตอง ตองเปนอยางน้ัน ผูมาปฏิบัติธรรมดวยกันอยาไปคํานึงถึงตัวเองมากกวาผูอื่น 
ดูใจตัวเองดทูองตัวเองดทูองคนอื่นใหเสมอกันหมดนี้เรียกวาธรรม ดูเปนธรรม อยู
ดวยกันเปนผาสุก มีมากมีนอยขอใหเปนความเสมอภาค นั่นละเปนสุขอยูตรงนั้น
ถูกตองอยูตรงน้ันเย็นใจอยูตรงนั้น 
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ถามีสูงมีต่ํามีมากมีนอยดวยความลําเอียง เอียงหนาเอียงหลังเพราะอํานาจของ
กิเลสแลวใชไมไดเลย เตม็ปากเต็มทองกไ็มเกิดประโยชนอะไร อาหารประเภทนี้อาหาร
สกปรก ไดมาดวยความโลภ เห็นแกปากแกทองของตัวเอง ไมไดมองดูปากทองหัวใจ
คนอื่นใชไมได ใหดูอันนี้ ไมงั้นไมไดไมเปนธรรม ดังที่เราดูอยูตลอดเวลานี้ ทุกอยาง
เอาจริงๆ ดูจริงๆ ไมงั้นไมทัน กิเลสมันเร็วมาก ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ 

การเขาการออกของวัดนี้ใหมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ ออกสุมสี่สุมหาเขาสุมสี่
สุมหาไมไดนะ สวนมากตอนหาโมงเรามักจะออกมา คือเวลามันมากๆ จริงๆ คนมัน
เยอะ ออกมาไมไดมันรุมเหมือนแมผึ้งแมแตน มองเห็นเราไมไดมันรุมใสเลย เราตอง
หลบๆ ถาไมหลบก็วากใสเลยหลงทิศไป เขาใจไหม สวนมากขี้เกียจวาก หลบเอา 
จนกระทั่งส่ีโมงกวาๆ หรือหาโมงเราถึงจะดอมออกมา นี่จะไปดูนั้นนะ ที่ออกมาแตละ
ครั้งๆ ไมใชออกมาธรรมดา ออกไปนี้ๆ แลวดูทุกส่ิงทุกอยาง บกพรองตรงไหนๆ 
ตั้งแตภายในวัดขอบเขตกําแพงนี้ ออกนอกกําแพงนี้ไปก็เปนเขตในวัดความรับผิดชอบ
ของเราเชนเดียวกัน จากน้ันก็ดูนั้นดูนี้เร่ือย เพราะฉะนั้นจึงตองไดออกอยูเสมอ 

ทีนี้อะไรที่บกพรองกลับมาก็ส่ัง ส่ังละ อยางเมื่อวานเย็นไป กอนทีพ่วกปุยพวก
อะไรจะมอียูบางขอบสระนั้น ก็เราตาฝาๆ นี่ พวกนี้ตาใสเหมือนตาแมวแตมันไมเห็น 
ตามันบอดเพราะหัวใจมันบอด เราไปนานแสนนานมันจะไมพอมีบางหรือปุยแถวนี้ 
ตนไมเหลานี้ปลูกขึ้นมากเ็พื่อผลประโยชนกับมัน เชนขนุงขนุนอะไรเต็มนี้ ถาเมื่อไมมี
ปุยผลก็ไมด ีพอไดโอกาสก็ส่ังใหเขาเอาปุยไปเทรอบๆ ขอบสระ เราเองเปนคนสั่ง พวก
นี้มันจะคิดเองไมได ในวัดนี้ไมวาตรงไหนๆ มักจะมีแตไอเฒาตาฟางนี่ละไปดูแลวมา
บอกมาสั่งมาเสีย เพราะมันไมไดดูดวยสติปญญา ไปดวยความเซอๆ ซาๆ 

นี้ไมไดคุย ไปที่ไหนดูจริงๆ ดูอยูลึกๆ ทางตาขางนอกมันจะฝาจะฟางกต็ามแต
หัวใจสติปญญาจะไมฝาฟาง ทานทั้งหลายใหจําเสียบาง ไมอยางงั้นฆากิเลสไดยังไง 
ซุมๆ ซามๆ งุมๆ งามๆ ฆากิเลสไมไดนะ ถึงขั้นที่มันเปรียวมันเร็วเร็วจริงๆ สติปญญา
ขอใหฝกเถอะแลวจะดีขึ้นๆ อยางที่วาไปเห็นเมื่อวานนี้ เขาไปเห็นเขากําลังเทปุยอยูก็
เลยสั่งตอไปอีก เปนอยางน้ันละ ไปทีน่ั่นดูที่นั่นดูที่นี่ แลวไปทางไหนๆ ก็ดูไป ไมใชไป
เซอๆ ซาๆ ธรรมดา ไปที่ไหนมีเหตุมีผลหลักเกณฑเต็มหัวใจแลวออกไป 

สวนมากตอนเชาบางทีกอ็อกแตกอน เดี๋ยวนี้ไมออกแลวจะออกเฉพาะตอนเยน็ 
เวลาคนจางไปหมดแลวจะคอยดอมๆ ออกไปดูนัน้ดูนี้ ถาควรไกลก็ไกล ไปตรงไหนจะ
มีเร่ืองมีราวตรงนั้นละ กลับมาแลวสั่งเสียบกพรองตรงไหนๆ ดู นี่การปกครอง ทั้ง
แนะนําส่ังสอนพระเณรภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องกิเลส ทั้งส่ิงภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชนภายนอก ตองไดคิดอยางน้ันตลอด ทีนี้ยนเขามาหาเรื่องอาหารการกิน 
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เวลาเขาไปในครัวทางนี้จัดเต็มกําลังดวยความเปนธรรมทั้งน้ันแลว พระที่จัดอยูขาง
นอกก็เปนธรรมสุดสวน คัดเลือกพระเปนผูจัดผูทําอาหารการบริโภคทั้งหลาย ทาง
ภายในเราก็ดูแล 

ทีนี้เวลาเขาไปขางใน ทางโนนใหพากันจัดเปนอรรถเปนธรรมตอกัน อยาเห็น
แกไดแกกินเห็นแกปากแกทองเจาของคนเดียวคนนั้นเลว อยูในวัดนั้นคนเดียวเลวขึ้น
แลวนั่น ขวางเพื่อนขวางฝูงดวย เลวประเภทนี้ขัดหูขัดตาขดัใจ อยาใหมีเลวประเภทนี้
เปนสิ่งที่เราจะดัดแปลงได เพราะเรามาดัดแปลงสิ่งเหลานี้แหละในตัวของเราเองให
เปนความสวยงาม ขอใหพิจารณาทุกคนๆ ไปที่ไหนสวนมากมักจะเปนเราเปนคนสั่งมัน
ถึงไดเร่ืองไดราว นี่ก็บอกชัดเจนวามันตาฝาตาฟางใจมันฝามนัฟางมันไมคิด ไมไดยก
ตนอวดทาน ก็เราสั่งทั้งนั้นนี่จะทําอะไร จะคิดโดยลําพังตนเองเหน็วามันจะเปน
ประโยชนแลวก็คิดไมเปนทําไมเปน ตองไดบอกไดเตอืนกนั อยางน้ีใชไมไดนะ หัวใจ
เชนนี้ฆากิเลสไมได หัวใจจะฆากิเลสตองแพรวพราวสติปญญารอบตัวรอบภายในรอบ
ภายนอกออก เปนอยางนั้นนะ 

วันนี้พอพูดไดบางเสียงไมอูนัก เมือ่วานนี้พูดไมได พอพดูนี้ออกๆ ดงัล่ันมัน
เลยไมออก วันนี้พูดไดบางก็เลยพูด เมื่อวานนี้ไมพูด พูดใหเปนคติแกทานทั้งหลายทุก
คนๆ มาในนี้พึ่งเปนพึ่งตายซึ่งกันและกัน ถิ่นฐานบานเรือนเราปลอยหมด ญาติมิตร
สหายพอแมพี่นองปลอยหมด มานี้มาอาศัยพึ่งเปนพึ่งตายตอกันและกันดวยความเห็น
วาเปนธรรม จึงขอใหมธีรรมภายในใจทุกคน นาํไปปฏิบัติจะมีความสงบรมเย็น การ
นินทากาเลกันอยาใหมีเปนอันขาด สําหรับวัดนี้มีไมได พอจับไดจริงๆ แลวจะไมมี
อุทธรณ ศาลอุทธรณ ศาลฎีกาไมมี มีแตศาลเด็ดขาดศาลเดยีวเลย ใสปางเดียวเทานั้น 
เราไมวินิจฉัยนะ ถาจับไดแนนอนแลวๆ ชี้นิ้วเลยไปเลยไมใหอยู เพราะสิ่งเหลาน้ีไม
นาจะมาวินิจฉัยกันอีก อยาใหมีในวัดนี้ 

การนินทากาเลโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ตองถอืวาตัวเปนคนดี ดีกวาเขาเหยียบหัว
เขาลงไปๆ อยาใหมีในวัดนี้ คิดดูซิวดัปาบานตาดตั้งแตตัง้วัดมาไมเคยมพีระที่จะมามี
อะไรๆ ใหเราจับพิรุธไดอยางน้ี มีแตมุงตออรรถตอธรรมดูหัวใจเจาของตลอดเวลา 
ทานอยูดวยกันผาสุกรมเย็นตลอดมา มีกี่ชาติชั้นวรรณะอยูในวัดปาบานตาด ฝร่ังมังคา
มีมากมีนอยดูซินะ ชาติไทยของเราก็ทั่วประเทศมาอยูที่นี่ นี่ละใหธรรมดูแลรักษาให
ธรรมคุมครองสงบเย็นอยางน้ี 

ไมไดมีอะไรเหมือนธรรมนะ ถาธรรมคุมครองมาจากไหนๆ มาอยูดวยกัน
อบอุนไปหมดเย็นไปหมด อยูดวยกนัดวยความเปนธรรม เราก็เปนธรรมอยูตลอด ไป
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หาครูบาอาจารยทานก็เปนธรรมตางคนตางเปนธรรม ธรรมตอธรรมเขาประสานกันก็มี
ความสงบรมเย็น ฝากเปนฝากตายกันไดจําเอานะ 

ขางในก็เหมือนกัน อยามาเบงไมไดนะ ไอตัวทีป่ากเปราะๆ นั้นนะ ขอใหเราจับ
ไดเถอะนะ นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ ยกโทษคนนัน้ยกโทษคนนี้ เปนผูรายชายโจรอยูไม
เปนสุข หาขโมยที่นั่นหาขโมยที่นี่ โจรผูรายนี้ลึกลับมาก กอความเดือดรอนแกความ
สงบของสวนรวมไดมากใหระมัดระวัง สอนอยางชัดเจนนะ อยาใหมีอยางน้ี เพราะอันนี้
เปนสิ่งที่หยาบที่สุดดวย มีอยูกับหัวใจทุกคน แลวตั้งใจจะมาชําระอันนี้ดวยกันทุกคน 
อยาใหมันมาเหยียบหัวตัวเอง และเหยียบหัวเพื่อนฝูงทีอ่ยูในสังคมเดียวกันใหแหลก
เหลวไปนะใชไมได พากนัจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ 
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