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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

อยาวุนเรื่องโลกเกินไป 
 ขางในก็ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา อยามาวุนเรื่องโลกเกินไป เมื่อคืนวานก็เห็นเปด
ไฟดูเร่ืองของเขาทางกรุงเทพ เห็นเปดไฟจา เรามาถามดูเกี่ยวกับเรื่องม็อบ มาดูอะไร 
ที่คุณสนธิพดูเราก็ไมทราบนะ จะมาปรึกษาหารือกับเราหรือขออนุญาตจากเราไมมี เมื่อ
คืนวานนี้นะ เห็นมาเปดจาอยูนี้ เรามาถามดูวาเปนเรื่องเกี่ยวกับม็อบๆ แม็บๆ วางั้น 
เห็นเปดไฟอยู มาเปดขึ้นมาในกลางวัด 

ถาเปนเรื่องธรรมลวนๆ ไมมีปญหา แตเร่ืองโลกลวนๆ เขามาอยูในวัด เฉพาะ
อยางยิ่งวัดกรรมฐาน ควรจะปรึกษาหารือกับเรา คือตองขออนุญาต จากปรึกษาหารือ
แลวขออนุญาตจากเราแลวคอยเอามาตั้งตรงนี้ เพราะเปนเรื่องโลกลวนๆ ไมไดมีเร่ือง
ธรรมใชไหมละ ไมมีเร่ืองธรรม พระเอามาไวในวัดขัดของ ผดิ พระไปเกีย่วของผิด นี่
วัดปาบานตาดก็ผิดมาแลว เราก็อนุโลม เร่ืองมันเปนไปแลวนี่ เรามาเห็นมันเปดอยูแลว
โดยที่เราไมทราบเลย นี่ละมันคอยลุกลามเขามาอยางน้ี เราก็อนุโลม ก็เฉยไปเลย มาดู 
๔ ทุมยังเปดกันอยู 

เมื่อค่ําวานนี้ตอน ๖ โมงเย็น เห็นคนเพนพานๆ เขามานี้ เปนเวลาเราดอมออก 
เราจะออกไปดูขางนอก ๖ โมงเห็นคนเพนพานๆ เลยถาม มาอะไรกัน ไมกลาตอบเรา 
เรายังไมคิดถึงเร่ืองที่เขาจะมาดูอันนี้ซ้ําอีกนะ เขาจะมาซ้ําของเขาอีก เราดุเอา แลวเราก็
ออกไปขางนอก พอกลับเขามาเห็นคนมาเพนพาน มันมาอะไรกันอีก มาทราบวาเขาจะ
มาซ้ําอันนี้ของเขาอีก ทนีี้เอาละนะ บอกใหเลิก ปดทันที เห็นไหมละ เพราะมันโลก
ลวนๆ นี่นะมายุมยามอะไร 

คนที่มาทํานี้อยางนอยตองปรึกษาหารือเรา มากกวานั้นมาขออนุญาตจากเราถึง
ถูก นี่ผิดทัง้สองดานเลย มาปรึกษาหารือก็ไมปรึกษา มาขออนุญาตก็ไมขอ แตมาเห็น
เพนพานๆ อยูตามศาลานี่ คนเต็ม นี้เปนยังไงผิดหรือไมผิด ทานทั้งหลายที่มาอยูกนั
เต็มศาลา ไดคิดบางหรือเปลา มันผิดอยางน้ีละ มันยุมยามๆ เขามาโดยไมรูตัวเลย 
ตองคดิทุกอยางไมคิดไมได 

ขางในมันมากตอมากคนเต็มอยูนั้น มาภาวนาหรือมาโมมาคุย หรือมายกโทษ
ยกกรณกัน ขางในนั้นนะ เรานานๆ ก็ดอมๆ เขาไป นี่ก็ไมไดไปหลายวันแลว ตั้งแต
กลับมาจากกรุงเทพนี้ยังไมไดเขาไปเลยขางใน เพราะงานเราขางนอกยุงตลอด เราจะ
เขาไปเวลาวางประมาณบายๆ นั่นแหละ ๔ โมงบางอะไรบาง เขาไปก็เพยีงผานๆ เฉยๆ 
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ใครอยูที่ไหนตองอยูเพือ่บําเพ็ญธรรมนะ ไมวาทางดานโนนดานนี้อยูในเขตของวัดนี้ 
ใหตั้งใจปฏิบัติกัน 

พูดใหเต็มสัดเต็มสวน ผูหญิงนิสัยวอกแวกคลอนแคลนมากกวาผูหญิงที่เชื่องๆ 
เราไมไดยกโทษ เราเกิดกับผูหญิง แมเราเปนผูหญิงเราเกิดมา อยูมานานแลว ผูหญิง
นิสัยออนแอ มักโยกคลอนเร็ว เดี๋ยวโยกทางโนนเดี๋ยวคลอนทางนี้ เดี๋ยวยุแบบนั้น เดี๋ยว
ยุแบบนี้ สวนมากเปน ผูชายไมคอยเปน เราไมไดยกวาผูชายไมไดเปน เปนเหมือนกัน
แตมีสวนนอยมาก ผูชายหนักแนนกวาผูหญิง ผูหญิงน้ีมีออนแอโยกคลอนไดงาย มักมี
เร่ืองยุงมากกวาผูชาย แตไมไดออกรัฐบาล รัฐบาลมีแตผูชายทั้งน้ัน พวกตัวเปงๆ ตัว
สําคัญ กินบานกินเมืองกพ็วกนี้แหละพวกรัฐบาล 

เราตําหนิผูหญิงนี้ ผูหญิงอยูบานนอกคอกนาธรรมดาเขาไมไดมีเสียหายอะไร 
อยางมากเขาก็เหาใสกันวอแวๆ เทานั้น อันนั้นมันไมไดเหา มันกัดกินตบักินปอดของ
คนทั้งประเทศ นี่ผูชายนะ สวนมากตอมากผูชายอยูในวงรัฐบาล รายแรงมากผูชาย เรา
อยาไปชมผูชายทีเดียวอยางน้ันอยางน้ี นี่หมายถึงชมทั่วๆ ไป แตจดุใหญเปนยังไง 
ผูชายละตัวสําคัญ เราตองแยกแยะซิ อยาใหโยกคลอน หูเบาใจเบา มองดแูตเร่ืองของ
คนอื่นไมมองดูเร่ืองของเจาของ จากนั้นมาก็เกิดเรื่องแหละ ซุบๆ ซิบๆ มีตั้งแตเร่ือง
หมากัดกัน ไมใชเร่ืองอรรถเรื่องธรรมนี่เสีย มักมีอยูมากกวาผูชาย 

เฉพาะในวัดนี้เราปกครอง ในพระนี่ไมมี พระที่จะใหเรายุงอยางน้ีไมมี ประการ
หนึ่งมันเด็ดตางกัน กับพระนี่เด็ดแบบหนึ่ง กับทางฝายครัวเปนผูหญิง ถาจะตีแรงมนัก็
จะตาย ตีเปยะๆ แปะๆ ไปอยางน้ันละ ทางพระทางผูชายไมไดตีตมูเลย ถาเอาแลวตูม
เลย ควรไลหนีไลหนีทันทีเลยพระ เด็ดตางกัน แลวพระก็เรียบอยูตลอด ไมวาขอวัตร
ปฏบิัติทุกส่ิงทุกอยาง ตางองคตางทําหนาที่ของตนแลวเขาที่ภาวนาเงียบๆ พระนะ แต
โนนไมไดเงยีบอยางน้ัน มันเงียบแบบหนึ่งแลวไปขึ้นอกีแบบหนึ่งอยูขางใน ผิดกันนะ 
เราเปนผูปกครองด ู

การเก็บความรูสึกนี้ ถาเปนหลักใหญที่เหมาะสมถูกตองก็คอืวา ผูใหญตองเปน
ผูเก็บความรูสึกไวไดมากที่สุด ไมไดยิบแย็บออกมางายๆ เหมือนผูนอย อะไรๆ 
รับทราบๆ เก็บไวๆ ทั้งหมด ผูใหญตองเปนอยางน้ัน จะเปนวอกแวกคลอนแคลน
เหมือนผูนอยไมได เราไดเห็นชัดเจนในเวลาเราปกครอง เหตุการณนั้นแหละเปน
เครื่องพรํ่าสอนเราเองในตัว เราพร่ําสอนพวกลูกศิษยลูกหา แตเหตกุารณตางๆ ก็มา
พรํ่าสอนเรา เขาใจไหม ใหเราเก็บสิ่งน้ันมาเก็บสิ่งน้ีมาพินิจพิจารณาบวกลบคูณหารดู 
ไมใชมาฟงเฉยๆ นะ พิจารณา สมควรจะออกแงไหนมุมใดแลวออกๆ ไปอยางนั้น
แหละ 
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เพราะฉะนั้นอยูขางในนั้นใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติภาวนา อยาไปมองดูโทษ
คนนั้นคนนี้ อยามองดกีวา ใหมองดูโทษของหัวใจตัวเอง มันจะออกตรงนั้นละกอน
เพื่อน ออกที่หัวใจเรา มันคิดเรื่องน้ัน แลวสอดูคนนั้นดูคนนี้ นินทาคนนั้นนินทาคนนี้ 
สวนจะสรรเสริญคนนั้นคนนี้ไมคอยมี มแีตเร่ืองนินทากันซึ่งเปนเรื่องไมดีทัง้น้ัน 
สําหรับผูมาบําเพ็ญธรรมไมดีเลย อยานํามาใช ใหดูตัวเองเปนสําคัญมาก การปฏิบัติ
ตองดูตัวเอง มหาเหตุอยูที่หัวใจของทุกคน เรามาภาวนาใหดูหัวใจเรา นั่นละดูถูกจดุ 
แลวระงับดับกันลงไดทีต่รงนั้นๆ ถาดูภายนอกมันเหมือนไฟไดเชือ้ ลุกลามไปเรื่อยๆ 
ถาดูภายในใจแลวดับ 

การแนะนําส่ังสอนพระเราก็ไมคอยไดสอนเวลานี้ รูสึกวาพระหางเหินตออรรถ
ธรรมจากครูบาอาจารยอยูมากตั้งแตอายุเรา ๘๐ ปมาเราหยุด แตกอนตดิแนบมาเลย 
การสั่งสอนไมลดไมละ พออายุ ๘๐ แลวก็ปลอย มาขึ้นใหมก็ตอนชาติบานเมืองนี่แหละ 
ไมเชนนั้นก็จะไปเรื่อยๆ แตนี้ตอนชาติบานเมืองมาขึ้น เราออกเปนผูนาํเลยพลิกใหม
เปนนักเทศนไปเลยที่นี่ ทีนี้กลายเปนนักเทศนแลว เทศนทั่วประเทศไทยจะวาไง ก็เลย
หนักไปอกีแบบหนึ่ง เลยหางเหินในการแนะนําส่ังสอนพระ 

เชนจะประชุมพระ อบรมสั่งสอนพระโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ ตั้งแตอายุ ๘๐ ปมาแลว
ไมคอยมี นอกจากมีวันสําคัญวันเขาพรรษา ออกพรรษาไมคอยไดเทศน วันเขาพรรษา
เปนวันสําคัญ อบรมทุกปถาวันเขาพรรษา วันนั้นเปนวันมีโอกาสอบรมพระเณร 
ธรรมดาที่เราจะเรียกประชุมกันใหอบรมไมคอยมีแลวเดี๋ยวนี้ แตกอนบอก วันไหนจะ
ประชุมบอก หางกันอยางน้ันละ พระก็ไดอาศัยฟงเทปบางอะไรบาง แลวฟงเราพูด
เล็กๆ นอยๆ อยางน้ี ไดเห็นอยูตลอด การเห็นก็เปนอาจารยอันหนึ่งสอน เปนการ
เตือนอันหนึ่ง อยางเราเห็นครูบาอาจารย มันหากเปนอยูในจิตของใครของเรานั้นแหละ 
เปนการเตือนอยูในตัว เมื่อไดเห็นครูบาอาจารยอยูเร่ือยๆ ถึงทานไมเทศนก็ตาม ทาง
สายตาก็บอกการพร่ําสอนในตัวเอง ไดระมัดระวังอยูตลอด 

เดี๋ยวนี้การสอนพระหางเหินมากละทุกวันนี้ พระก็หล่ังไหลเขามาเรื่อยๆ จะทํา
ไง ที่ก็จํากดัสําหรับพระ รับไดเพียง ๕๐ องคในวัดนี้ มากกวานั้นเหลือเฟอ ทีพ่ักทีอ่ยู
ไมสะดวก ถี่กันเขาไป การประกอบความเพียรไมสะดวก ตองใหอยูในที่เหมาะสมๆ 
ทางดานนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงไมใหใครเขาไปยุง เขาไปยุงไมได เขียนแลวหามเขา
นั่น เปนทําเลของพระภาวนา สวนในครัวไมไดติดประกาศ เห็นแตหนาวัดวา สถานที่
ปฏิบัติธรรม ไมมีกิจหามเขา เขียนไวนั้น แตขางในเขียนกันวายังไงก็ไมรูนะ เปดโลง
ตลอดเวลาเรื่องหมากัดกัน ไมไดเขยีนไวบางหรือ หือ เร่ืองหมากัดกันไมไดตดิไวตามที่
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ครัวและทางแยกไหนๆ เปดโลงตลอดเวลาเรื่องหมากัดกัน เราไมไดเขียนไปใหสงไปให
เทานั้นเรื่องหมากัดกัน มันไมใชเร่ืองบําเพ็ญธรรม 

ใหตั้งใจปฏิบัตินะ อยาวอกแวกคลอนแคลนเกินไป ผูหญิงสวนมากจิตใจ
ออนแอวอกแวกคลอนแคลน ปกครองถาวายากแตไมยากใหญ ยากยิบๆ แย็บๆ 
เหมือนปกครองเด็ก เขาใจไหม ปกครองผูหญิงเหมือนปกครองเด็ก คลายกันนั่นแหละ 
ปกครองผูชายเหมือนปกครองผูใหญ มันหนักเขาไปเปนลําดับลําดา เราเลยกลายเปน
นักปกครองอยูในตัว แตละเอียดลออไมมีใครทราบ นี่พิจารณาหมดเลย อยางวงรัฐบง
รัฐบาลเขาก็วาปกครองเขา แตก็ไมพนที่เราจะไปสอดแทรกอยูในนั้น เร่ืองราวเขาไปทุก
ซอกทกุมมุ แลวเก็บไวๆ เฉย นอกจากถึงกาลอันควรที่จะออกแลวก็ออกเอง 

การปกครองสําคัญที่ปกครองใจตัวเอง ใหปกครองใจตัวเองทุกคนๆ ถาตางคน
ตางปกครองใจตัวเองดวยสติ ระมัดระวังความคิดความปรุงที่เปนกิเลสอยูเสมอแลว 
เร่ืองเหลานี้จะไมออก แลวภายในของเราจะคอยสงบลงไปๆ นี่ละการประกอบความ
เพียรทานประกอบกันอยางน้ัน วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละ ตอไปนีจ้ะใหพร 
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