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มีมากมีนอยขอใหเปนความเสมอภาค
การอยูรวมกันความเปนอยูการใชสอยทุกอยาง ตองเปนความเสมอภาค ตาม
หลักธรรมทานสอนไวอยางนั้น เมื่อเขามาในวัดนี้เหมือนวารวมเปนรวมตายกัน ทุกสิ่ง
ทุกอยางตองไดดูแลกันใหตลอดทั่วถึง ไมใชสักแตวาไดมากินไปใชไป มองดูแตพงุ ของ
ตัวเองหัวใจตัวเองไมมองดูคนอื่น อยางนั้นไมใชธรรม รับกันไปสักแตวารับไมใชธรรม
เรื่องธรรมแลวตองมีความเสมอภาคหมดเลย ความเปนอยูใชสอย มีมากมีนอยสําหรับ
การกินอยูปวู ายใหเสมอกันหมด
ที่อยูๆ นี่ทานทั้งหลายไดดูไหม ตามธรรมดาเราจะนั่งขาขัดหางอยูเหมือนสูสุด
ทอที่เขามียศใหญอยางนั้นก็ได แตทําไมเราอยูไมได ตองดูตลอดทั่วถึงหมดไมวาทาง
ไหนๆ เพราะอยูในความรับผิดชอบของเราคนเดียวรอบนี่ เราเปนธรรมไมเปนธรรม
เปนเรื่องของเรา รับสุมสี่สุมหารับมาทําไม นั่น แตนี้เราจะตําหนิเราทีเดียววารับมา
ทําไมสุมสี่สุมหา เราก็จะวา ก็เรามองไมทัน มันเหมือนกับลิงเขามาในครัว โดดปบเขา
ไปในครัว อยากออกเมือ่ ไรก็ออก อยากเขาเมื่อไรก็เขา จะมาตําหนิเราทีเดียวก็ไมได ลง
เปนความยอมรับกันดวยอรรถดวยธรรมแลว ตองดูแลใหทั่วถึงทุกอยางเลย นี่เรียกวา
ธรรม
การอยูรวมกันนี้ การขบการฉันการกินเปนสําคัญมาก ใหมีความสม่ําเสมอกัน
อยาเห็นแกมากแกนอย เห็นแกเปนผูใหญแลวเบงๆ เบงทั้งทอง เบงทัง้ ทิฐิมานะ เบง
ทั้งบาอํานาจใชไมได ตองใหเสมอภาคทีเดียว ในครัวมีประมาณ ๑๕๐-๑๖๐ คน ไม
ทราบวามายังไงตอยังไง ยังไงก็ตามถึงจะมาเงียบก็ใหเงียบเปนความสงบ เปนธรรม
อยามาเงียบแลวมาแผฤทธิ์แผเดชอยูในความเงียบเหมือนมะเร็งในลําไส อยางนั้นไมได
นะ มะเร็งเขาตรงไหนพินาศๆ มะเร็งเปนโรคราย โรครายที่สุดคือมะเร็ง ในสมัย
ปจจุบันนี้แกกันไมตก
โรคกิเลสรายกวานั้นอีก มันเขาแทรกกับนักปฏิบัติธรรมเราไมรูตัวนะ เพราะ
กิเลสมันแหลมคมกวาเรา เราจะเห็นกันไดชัดเวลาสติปญญาแกลวกลาสามารถนี่จึงจะ
เห็นกิเลสไดชัดเจน แพล็บออกมาทางนี้รูแลวเห็นแลว ขาดสะบั้นไปแลว ดังที่เคยพูด
ใหทานทั้งหลายฟง ตั้งแตเริ่มตน พูดเพื่ออะไร เราไมไดพูดเพื่อโอเพือ่ อวด อยางนั้น
เราไมมี มีแตความเมตตาครอบไปหมด ถึงจะกิริยาทาทางนิ่มนวลออนหวานไพเราะ
เพราะพริ้ง ดุเดือดเผ็ดรอนชนาดไหนก็ตาม เปนกิริยาของธรรมออกแสดง เหมือนเขา
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ทํางาน ควรถากถาก ควรฟนฟน ควรไสไส เพื่อจะใหเปนประโยชนในงานที่ทํา อันนี้
เพื่อเปนประโยชนในการแสดงออกสําหรับผูมาไดยินไดฟงไดนําไปคิดใหทั่วถึงกัน
การแสดงออกไมใชแสดงแบบสุมสี่สุมหา ตองแสดงออกดวยธรรมๆ นี่พูดถึง
เรื่องกิเลสมันแหลมคมมาก ตอนลมลุกคลุกคลานก็คือวา สตินี้ตั้งไมอยูเลยถึงขนาดนั้น
เห็นชัดๆ เลยจนน้ําตารวง ไดอุทานภายในใจ นั่นละเปนพื้นฐานสําคัญที่จะใหฟดกับ
กิเลสอยางหนัก ขึ้นไปบนภูเขาจะไปฟดกันกับกิเลส ที่ไหนไดมันเอาเราหงายๆ ตั้งสติ
ไมอยู เห็นไดชัด จนน้ําตารวง พอตัง้ พับลมผล็อย ตั้งลมๆ ไมใชตั้งเพือ่ อยู ตั้งเพื่อลม
กระแสของกิเลสปบเดียวขาดสะบั้นๆ นี่เวลามันรุนแรงใหทานทั้งหลายจําเอาเสีย ถายัง
ไมเขาใจใหพึงเขาใจ นี้เอาเหตุการณมาเลาใหฟงจากตัวเอง
ก็ตั้งอกตั้งใจเต็มกําลังความสามารถ ขึ้นไปอยูบ นภูเขาใหกิเลสเตะถีบยันหงาย
ตลอดเวลา อาว มันยังไงกันนี่ มาทําความเพียรยังไงจึงเปนอยางนี้ งงเจาของ งงก็งง
กิเลสมันก็มอี ํานาจอยูตามเดิมของมัน ตั้งพับลมๆ ฟาดจนน้ําตารวง ไมลืมนะ ตั้งไมอยู
เลย เวลามันเชี่ยวจัดเชี่ยวจริงๆ กิเลส คลื่นของกิเลสนี่ สตินั่นละจะเปนเครื่องหักหาม
ตานทานและทําลายกิเลส แตนี้สติตั้งไมอยูเลยถูกกิเลสเตะเอาๆ จนน้ําตารวง ขึ้นอุทาน
ถาลงถึงใจมันถึงจริงๆ นะไมไดเหมือนใคร ไมวาดีวาชั่วถึงถึงจริงๆ ไมมีวันถอน ถา
เหตุผลไมเหนือกวาถอนไมได เจาของตั้งขึ้นยังไงตองทําอยางนั้น
พอพูดอยางนี้ก็ระลึกถึงพระกรรมฐานเรา เอานี้เสียกอนจําไวนะ คือเอามาแทรก
ไปเที่ยวกรรมฐาน เพื่อนเดียวกันทานนาชม ทานองคนี้ทานปฏิบัติสุขุมมากอยู ทีนี้เที่ยว
ทานก็ไปพักที่บาน...อยาใหระบุชื่อเถอะ ในสํานักนั้นเขามีแมชีแมขาวอยู เขาเห็นทาน
ไปพักที่นั่นเขาก็เอามะขามปอมสมอมา มีมีดเล็กๆ ติดมาดวย ทานก็เอามาผาแกะเม็ด
มันออก ในถวยนั้นเกลือกับน้ําตาลมันเหมือนกันเลย เขาก็มีขีดแบงเปนฝายน้ําตาลเปน
ฝายเกลืออยู แตดูแลวดูไมออก
ทานจับสมอไดก็จิ้มลงไป พอจิม้ ลงไปปบลองดูกอ น เรียกวาเปนขั้นทดลอง จิ้ม
ไปปบไปถูกน้ําตาล โธ หวาน ยังไมรูวาน้ําตาลกับเกลือมันอยูในถวยเดียวกัน จิ้มลงไป
วาเปนเกลือหรือเปนน้ําตาล ทําไมมันเหมือนกันไปหมด เขาใจวาเปนน้ําตาลทั้งหมด
พอจิ้มปบลงไปทีแรกถูกน้ําตาล ปดโธ หวาน คราวหลังทานเตรียมทาใหญ จับสมอได
จิ้มลงไปแลวกดใหน้ําตาลแทรกเขาไประหวางชองวางของเมล็ดที่แกะออก
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
กิเลสนี่ดัดมันสักหนอย ทานมาเลาใหฟงเอง เรื่องกิเลสเปนอยางนี้
พูดถึงเรื่องตัง้ สติไมอยูๆ จนน้ําตารวง ขึ้นอุทาน โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ
คือมันเอาจนน้ําตารวงตั้งสติไมอยู ตั้งเทาไรลมเทานั้น ไมไดตั้งเพื่ออยู ตั้งพับลม
ผล็อยๆ กระแสของกิเลสมันรุนแรงมาก สติที่เปนเครื่องสังหารกันเอาไมอยูเลย ถูกฟด
ทีเดียวตกหาทวีปๆ น้ําตารวง โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละที่นี่ตัดสินกัน ยังไง
มึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย ถึงใจแลวนะนั่น ถาเปนโกรธแคนใหคนใหสัตวนี้ก็
เรียกวาเปนกิเลสเต็มตัว แตนี้เคียดแคนใหกิเลสของตัวเอง ธรรมกับกิเลสฟดกันนี้
เคียดแคนใหกิเลสตัวนี้ มึงเกงขนาดนั้นเทียวเหรอ เอาละยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง นี่เปน
ความโกรธ ความโกรธอันนี้เปนธรรม ไมไดเปนความโกรธเหมือนอยางโกรธใหใครตอ
ใคร ความโกรธใหสัตวใหบุคคลเปนกิเลสทั้งนั้น แตความโกรธใหกิเลสซึ่งอยูในตัวนี้
เปนธรรม ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เหมือนวาปกใสกันอยางลึกเลย
นั่นละเปนมุมานะ
โรงงานใหญคือพอแมครูจารยมั่น ไปหาทานศึกษาอบรมกับทานพอสมควร
กลับมาอีก หงายอีกๆ ก็ยิ่งตัง้ ใหญเลยละที่นี่ ซัดกันใหญเลย เอาใหมันไดความเลยวา
เอาจนกิเลสมันหงายได เหอ มึงก็มีทองเหมือนกันเหรอมึงหงายใหกูดู แตกอนมีแต
ทองกูหงายหมาๆ หงายแมวมันตบไดใชไหม หงายหมามีแตรองแงกๆ จากนั้นอันนี้
เปนมุมานะ หนักมากทีเดียว เคียดแคนใหมนั อยางไรกูจะเอาใหมันพังมึงเอากูถึง
ขนาดนี้ ฟดใหญเลยที่นี่ ก็ได นี่ละการโกรธการแคนใหกิเลสในหัวใจตัวเอง เพราะเปน
ภัยแกตัวเองนี้เรียกวาเปนธรรมแท ทางนี้โกรธแคนมากเทาไร ความมุมานะ ความ
อุตสาหพยายามนี้หนักเขาๆ ไมมีถอย เอาจนผานไดเปนลําดับลําดา นี่ละความเคียด
แคนใหกิเลสของตัวเองเปนธรรม
ความเคียดแคนใหผูอื่นผูใดสัตวตัวใดก็ตามเปน
กิเลสทั้งนั้น ถาความเคียดแคนใหกิเลสซึ่งเปนตัวภัยแกตัวเราเองนี้เปนธรรม ไดเอามา
พิจารณานะ นี่ละตั้งตัวไดเพราะอันนี้
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เพราะน้ําตารวงบนภูเขา จนออกอุทานเลย โห มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละ
ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย ถึงจะลมก็ลม ลมเพื่อจะเอามัน นั่นละจึงตั้ง
หลักได เอาอยางหนักเลย ตั้งแตนั้นมาฟาดกัน มันกลับมาลบกันหมด เวลาทําความ
พากเพียรถึงขั้นจะเปนจะตายมี มันเอานั้นเขามายันกัน เวลากิเลสเอาจนน้ําตารวงเปน
ยังไง มันเกงไหม ทีนี้เราเอากับกิเลสเปนยังไง ทุกขขนาดไหน กิเลสเอาเราเอาขนาดนั้น
ทีนี้เราจะเอากิเลสใหมันหนักกวานั้นอีก นั่นละทีน่ ี่แกกันไดๆ เรื่อยๆ ไป พูดถึงเรื่อง
ความเพียรนะ เวลาหนักมันหนักจริงๆ รอไมไดเลย ถารอกิเลสเอาขาดเลย เรารอไมได
ใหกิเลสขาด นั่นละจึงเปนประโยชน
พูดนี้หลงไปลืมไปนะไมเหมือนแตกอน พูดตัง้ แตในครัวมาที่อยูรวมกัน ในครัว
ใหมีความสม่ําเสมอทุกอยาง อาหารที่นําไปจากทางนี้ทานก็จัดใหดวยความเปนธรรม
พระจัดขางนอกทานก็จัดเปนธรรม การจัดพระตองจัดผูมคี วามเฉลียวฉลาดพอสมควร
อยางนอยพอสมควรและเปนผูฉลาดใหจัดทําอาหารเขาไปขางใน ไมใชใหจัดสุมสี่สุมหา
เราเปนผูดูแลเอง ขางในนี้เราก็ดูเอง ถาธรรมดาจะนั่งขาขัดหางอยูก็ไดกเ็ ราเปนผูใหญ
ใชไหม นี่มนั ขัดไมไดนะ เพราะอํานาจแหงเมตตาธรรมและความรับผิดชอบ ความ
สม่ําเสมอครอบอยูท่หี ัวใจจะตองดูทกุ สิ่งทุกอยาง ลงทําใหเต็มใจแลวจะผิดจะพลาด
บางก็ตาม ใจนี้เต็มแลวดวยความสุจริตยุติธรรม เมตตาสม่ําเสมอกันแลวอันนี้งามแลว
อันนั้นจะผิดจะพลาดบางไมเปนไร จึงตองไดดูตลอดเวลาดูทุกสิ่งทุกอยาง
ถาธรรมดานั่งเฉยอยูก็ได นี่ไมไดเฉยทานทั้งหลายก็ดูเอาเอง อันไหนไปทางไหน
อะไรมากไปนอยไปๆ แมที่สุดจะตักอาหารถวยไหนเปนยังไงๆ ดูละเอียด แตพระทาน
คงไมคอ ยพิจารณามากนัก ถูกเราตีขอมือเอาเรื่อย ทําไมอันนั้นเปนยังงั้นอันนี้เปนยังงี้
ดูในถวยนั่นแหละ ถามีปญญาทานจะนําไปคิด เพราะเราพูดพูดดวยเปนธรรมทั้งนั้น
ดวยสติดวยปญญา ไมไดพูดดวยความโงเงาเตาตุน ทําอะไรใหสม่ําเสมอทุกอยางๆ เลย
ทีนี้เวลาสงเขาไป พวกขางในก็ใหเปนธรรมใหมีความสม่ําเสมอ อยาถือวาเราเปนใหญ
เปนโต ปากทองมีความจําเปนเสมอกันหมดใหถอื เอาตรงนั้น
ความหิวความโหยไมไวหนาใคร เกิดในสัตวสัตวก็ทุกข เกิดในบุคคลคนก็ทุกข
เกิดในเด็กในผูใหญทุกขดวยกันหมด เพราะฉะนั้นจะเยียวยาความทุกขทงั้ หลายเหลานี้
ดวยอาหาร
อาหารตองนําเขาใหเปนความเปนธรรมเสมอกันหมดทุกปากทุกทอง
ถูกตอง ตองเปนอยางนั้น ผูมาปฏิบัติธรรมดวยกันอยาไปคํานึงถึงตัวเองมากกวาผูอื่น
ดูใจตัวเองดูทองตัวเองดูทองคนอื่นใหเสมอกันหมดนี้เรียกวาธรรม ดูเปนธรรม อยู
ดวยกันเปนผาสุก มีมากมีนอยขอใหเปนความเสมอภาค นั่นละเปนสุขอยูตรงนั้น
ถูกตองอยูตรงนั้นเย็นใจอยูตรงนั้น

๕
ถามีสูงมีต่ํามีมากมีนอยดวยความลําเอียง เอียงหนาเอียงหลังเพราะอํานาจของ
กิเลสแลวใชไมไดเลย เต็มปากเต็มทองก็ไมเกิดประโยชนอะไร อาหารประเภทนี้อาหาร
สกปรก ไดมาดวยความโลภ เห็นแกปากแกทอ งของตัวเอง 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
จนกระทั่งสี่โมงกวาๆ หรือหาโมงเราถึงจะดอมออกมา นี่จะไปดูนั้นนะ ที่ออกมาแตละ
ครั้งๆ ไมใชออกมาธรรมดา ออกไปนี้ๆ แลวดูทุกสิ่งทุกอยาง บกพรองตรงไหนๆ
ตั้งแตภายในวัดขอบเขตกําแพงนี้ ออกนอกกําแพงนี้ไปก็เปนเขตในวัดความรับผิดชอบ
ของเราเชนเดียวกัน จากนั้นก็ดูนั้นดูนี้เรื่อย เพราะฉะนั้นจึงตองไดออกอยูเสมอ
ทีนี้อะไรที่บกพรองกลับมาก็สั่ง สั่งละ อยางเมื่อวานเย็นไป กอนทีพ่ วกปุย พวก
อะไรจะมีอยูบางขอบสระนั้น ก็เราตาฝาๆ นี่ พวกนี้ตาใสเหมือนตาแมวแตมันไมเห็น
ตามันบอดเพราะหัวใจมันบอด เราไปนานแสนนานมันจะไมพอมีบางหรือปุยแถวนี้
ตนไมเหลานี้ปลูกขึ้นมาก็เพื่อผลประโยชนกับมัน เชนขนุงขนุนอะไรเต็มนี้ ถาเมื่อไมมี
ปุยผลก็ไมดี พอไดโอกาสก็สั่งใหเขาเอาปุยไปเทรอบๆ ขอบสระ เราเองเปนคนสั่ง พวก
นี้มันจะคิดเองไมได ในวัดนี้ไมวาตรงไหนๆ มักจะมีแตไอเฒาตาฟางนี่ละไปดูแลวมา
บอกมาสั่งมาเสีย เพราะมันไมไดดูดว ยสติปญญา ไปดวยความเซอๆ ซาๆ
นี้ไมไดคุย ไปที่ไหนดูจริงๆ ดูอยูลึกๆ ทางตาขางนอกมันจะฝาจะฟางก็ตามแต
หัวใจสติปญญาจะไมฝาฟาง ทานทั้งหลายใหจําเสียบาง ไมอยางงั้นฆากิเลสไดยังไง
ซุมๆ ซามๆ งุมๆ งามๆ ฆากิเลสไมไดนะ ถึงขั้นที่มันเปรียวมันเร็วเร็วจริงๆ สติปญญา
ขอใหฝกเถอะแลวจะดีขึ้นๆ อยางที่วาไปเห็นเมื่อวานนี้ เขาไปเห็นเขากําลังเทปุยอยูก็
เลยสั่งตอไปอีก เปนอยางนั้นละ ไปทีน่ ั่นดูที่นั่นดูที่นี่ แลวไปทางไหนๆ ก็ดูไป ไมใชไป
เซอๆ ซาๆ ธรรมดา ไปที่ไหนมีเหตุมีผลหลักเกณฑเต็มหัวใจแลวออกไป
สวนมากตอนเชาบางทีกอ็ อกแตกอ น เดี๋ยวนี้ไมออกแลวจะออกเฉพาะตอนเย็น
เวลาคนจางไปหมดแลวจะคอยดอมๆ ออกไปดูนนั้ ดูนี้ ถาควรไกลก็ไกล ไปตรงไหนจะ
มีเรื่องมีราวตรงนั้นละ กลับมาแลวสั่งเสียบกพรองตรงไหนๆ ดู นี่การปกครอง ทั้ง
แนะนําสั่งสอนพระเณรภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องกิเลส ทั้งสิ่งภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชนภายนอก ตองไดคิดอยางนั้นตลอด ทีนี้ยนเขามาหาเรื่องอาหารการกิน

๖
เวลาเขาไปในครัวทางนี้จัดเต็มกําลังดวยความเปนธรรมทั้งนั้นแลว พระที่จัดอยูข าง
นอกก็เปนธรรมสุดสวน คัดเลือกพระเปนผูจัดผูทําอาหารการบริโภคทั้งหลาย ทาง
ภายในเราก็ดูแล
ทีนี้เวลาเขาไปขางใน ทางโนนใหพากันจัดเปนอรรถเปนธรรมตอกัน อยาเห็น
แกไดแกกินเห็นแกปากแกทองเจาของคนเดียวคนนั้นเลว อยูในวัดนั้นคนเดียวเลวขึ้น
แลวนั่น ขวางเพื่อนขวางฝูงดวย เลวประเภทนี้ขัดหูขัดตาขัดใจ อยาใหมีเลวประเภทนี้
เปนสิ่งที่เราจะดัดแปลงได เพราะเรามาดัดแปลงสิ่งเหลานี้แหละในตัวของเราเองให
เปนความสวยงาม ขอใหพิจารณาทุกคนๆ ไปที่ไหนสวนมากมักจะเปนเราเปนคนสั่งมัน
ถึงไดเรื่องไดราว นี่ก็บอกชัดเจนวามันตาฝาตาฟางใจมันฝามันฟางมันไมคิด ไมไดยก
ตนอวดทาน ก็เราสั่งทั้งนั้นนี่จะทําอะไร จะคิดโดยลําพังตนเองเห็นวามันจะเปน
ประโยชนแลวก็คิดไมเปนทําไมเปน ตองไดบอกไดเตือนกัน อยางนี้ใชไมไดนะ หัวใจ
เชนนี้ฆากิเลสไมได หัวใจจะฆากิเลสตองแพรวพราวสติปญญารอบตัวรอบภายในรอบ
ภายนอกออก เปนอยางนั้นนะ
วันนี้พอพูดไดบางเสียงไมอูนัก เมือ่ วานนี้พูดไมได พอพูดนี้ออกๆ ดังลั่นมัน
เลยไมออก วันนี้พูดไดบางก็เลยพูด เมื่อวานนี้ไมพูด พูดใหเปนคติแกทานทั้งหลายทุก
คนๆ มาในนี้พึ่งเปนพึ่งตายซึ่งกันและกัน ถิ่นฐานบานเรือนเราปลอยหมด ญาติมิตร
สหายพอแมพี่นองปลอยหมด มานี้มาอาศัยพึ่งเปนพึ่งตายตอกันและกันดวยความเห็น
วาเปนธรรม จึงขอใหมธี รรมภายในใจทุกคน นําไปปฏิบัติจะมีความสงบรมเย็น การ
นินทากาเลกันอยาใหมีเปนอันขาด สําหรับวัดนี้มีไมได พอจับไดจริงๆ แลวจะไมมี
อุทธรณ ศาลอุทธรณ ศาลฎีกาไมมี มีแตศาลเด็ดขาดศาลเดียวเลย ใสปางเดียวเทานั้น
เราไมวินิจฉัยนะ ถาจับไดแนนอนแลวๆ ชี้นิ้วเลยไปเลยไมใหอยู เพราะสิ่งเหลานี้ไม
นาจะมาวินิจฉัยกันอีก อยาใหมีในวัดนี้
การนินทากาเลโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้ตองถือวาตัวเปนคนดี ดีกวาเขาเหยียบหัว
เขาลงไปๆ อยาใหมีในวัดนี้ คิดดูซิวดั ปาบานตาดตั้งแตตงั้ วัดมาไมเคยมีพระที่จะมามี
อะไรๆ ใหเราจับพิรุธไดอยางนี้ มีแตมุงตออรรถตอธรรมดูหัวใจเจาของตลอดเวลา
ทานอยูดวยกันผาสุกรมเย็นตลอดมา มีกี่ชาติชั้นวรรณะอยูในวัดปาบานตาด ฝรั่งมังคา
มีมากมีนอยดูซินะ ชาติไทยของเราก็ทั่วประเทศมาอยูที่นี่ นี่ละใหธรรมดูแลรักษาให
ธรรมคุมครองสงบเย็นอยางนี้
ไมไดมีอะไรเหมือนธรรมนะ ถาธรรมคุมครองมาจากไหนๆ มาอยูดวยกัน
อบอุนไปหมดเย็นไปหมด อยูดวยกันดวยความเปนธรรม เราก็เปนธรรมอยูตลอด ไป

๗
หาครูบาอาจารยทานก็เปนธรรมตางคนตางเปนธรรม ธรรมตอธรรมเขาประสานกันก็มี
ความสงบรมเย็น ฝากเปนฝากตายกันไดจําเอานะ
ขางในก็เหมือนกัน อยามาเบงไมไดนะ ไอตัวทีป่ ากเปราะๆ นั้นนะ ขอใหเราจับ
ไดเถอะนะ นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ ยกโทษคนนัน้ ยกโทษคนนี้ เปนผูรายชายโจรอยูไม
เปนสุข หาขโมยที่นั่นหาขโมยที่นี่ โจรผูรายนี้ลึกลับมาก กอความเดือดรอนแกความ
สงบของสวนรวมไดมากใหระมัดระวัง สอนอยางชัดเจนนะ อยาใหมีอยางนี้ เพราะอันนี้
เปนสิ่งที่หยาบที่สุดดวย มีอยูกับหัวใจทุกคน แลวตั้งใจจะมาชําระอันนี้ดวยกันทุกคน
อยาใหมันมาเหยียบหัวตัวเอง และเหยียบหัวเพื่อนฝูงทีอ่ ยูในสังคมเดียวกันใหแหลก
เหลวไปนะใชไมได พากันจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

