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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ฝกท้ังขางนอกขางใน 
 

กอนจังหัน 

 การทําขอวัตรปฏิบัติของพระเณรเรา ตอนเชาตอนเย็น ตอนเย็นตอนสําคัญมาก 
ใหแบงสัดแบงสวนกันไปตามสถานท่ีตาง ๆ ใหเหมาะสมอยาใหบกพรอง ท่ีมาก-มาก
เกินไป ที่นอย-นอยเกินไป การปดกวาดสําคัญมากนะ ใหดูใหละเอียดถี่ถวน ดูส่ิงเหลา
น้ันถ่ีถวนก็คือดูหัวใจเจาของใหถ่ีถวนน้ันแหละ ถาดูแบบลวก ๆ ขางนอก ขางในมันลวก 
ๆ ไปแลว ดูอะไร ๆ เอาใจเปนหลักนะ ทําขอวัตรปฏิบัติเพื่อประดับใจ สงเสริมใจในคุณ
ธรรมท้ังหลาย ถาบกพรองภายในใจ สิ่งภายนอกจะบกพรองใหเห็น เพราะฉะนั้นจึงพา
กันดูใหด ี ส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีหยาบ ๆ สอนแลวไมตองซ้ํา ๆ ซาก ๆ  มองดูดวยตาก็เห็น
แลว สิ่งที่ละเอียดยิ่งกวานั้นม ี เราจึงฝกขางนอกขางในใหเขาถึงตัวกิเลส ที่มันฝงจมอยู
ภายในจิตใจ ทุกอยางใหถือเปนความจําเปน 

ดูหัวใจตลอดเวลาสําหรับผูปฏิบัติ ดูหัวใจ แยกออกไปตรงไหน ใจจะสอดสอง
ออกไป มีสติมีปญญารอบคอบในกิจการของตน น่ันละนักภาวนา ตองดูจิตใจเปนอันดับ
หน่ึง กิริยาอาการภายนอกนั้นออกไปจากใจที่วารอบคอบหรือไมรอบคอบ น่ีเปนสําคัญ
ตรงน้ีนะ ใหดูทุกคน ๆ พระเณรน้ีมามากทุกวัน มีมากเปนประจํา ๆ ผมก็ดูแลไมคอยทั่ว
ถึง ไมวาดานไหนตอดานไหนดูแลไมคอยทั่วถึง ใหดูตัวเองใหทั่วถึงก็แลวกันแตละองค 
ๆ ใหดูของตัวดวยสติดวยปญญารอบคอบอยูภายใน ขางนอกจะสวยงามไปตาม ๆ กัน
หมด 

อะไรที่เลอะ ๆ เทอะ ๆ ภายนอกมันออกไปจากใจนี้แหละ ใหพาเลอะ ๆ เทอะ 
ๆ ถาใจมีหลักมีเกณฑมีสติปญญา มีความละเอียดลออรอบคอบตอตนเองอยูเสมอ กิริยา
ภายนอกจะสวยงามเปนลําดับลําดาไป ไมวาสวนหยาบ สวนละเอียด ไมวาหนักวาเบา จะ
เปนความนาดูนาชมไปตาม ๆ กันนะ ถาเสียใจเสียอยางเดียว ใจไมมีความรอบคอบ ใจ
ไมมีสติไมมีปญญาเสียอยางเดียวเทานั้น สิ่งอื่นก็เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปหมด หลักของพุทธ
ศาสนาอยูท่ีใจ ขอใหทานทั้งหลายจับตรงที่ใจใหด ี ใจน้ีเปนบอแหงการแหงงานท้ังหลาย
ฝายดีฝายชั่ว จะออกจากใจ 
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น่ีเรามาอบรมเพ่ือความดีงามในธรรมท้ังหลาย จึงตองดูใจเพื่อความรอบคอบ
และดีงามในตัวของเราเองทุกองค ๆ นะ ดูอะไรดูใหดี ทําขอวัตรปฏิบัติใหรอบคอบ 
อยางพระที่เขาไปทํากิจวัตรอะไร เอาขวดนํ้าไปวางในรานผมน้ันนะ พระองคนี้จวนจะได
ขับไลออกจากวัด น่ีผมฐานอนุโลม หามไมใหพระนี้เอาขวดไปตั้งไวที่รานเล็ก ๆ ของผม 
ผมไมไดดูขวดนะ ผมดูหัวใจพระ ใครเขาไปเกี่ยวของกับผม ผมจะดูกิริยาความเคลื่อน
ไหว การวางการโยกการยายท่ีไหน ดีไมดีมันสอมาจากใจ ๆ น่ันนะ ผมไมไดเอาสิ่งเหลา
น้ีเปนสําคัญย่ิงกวาเอาหัวใจพระหัวใจเณร เพราะผมรับพระเณรไวในการอบรมศึกษาทุก
อยาง บกพรองขางนอกแสดงวาบกพรองขางใน 

ใครไปเกี่ยวของในที่นั่น ดูจะเห็นทุกราย ๆ ไปรอบคอบหรือไมรอบคอบ ละเอียด
หรือไมละเอียด หัวใจน่ันละเปนการแสดงออกแหงความเรียบรอยหรือเลอะ ๆ เทอะ ๆ 
อยูที่ตรงนั้นนะ พากันจําใหดีมาปฏิบัต ิ เวลาน้ีพระเราน้ีไดถูกความสลดสังเวชจากชาว
พุทธดวยกัน เราก็ไมมีที่ตําหนิเขา ตามีหูม ี ประชาชนก็มีหูมีตา แตพระเณรเปนหูหนวก
ตาบอดหนาดานนี้มันดูไมไดนะ อะไรจะละเอียดยิ่งกวาธรรม ใครเปนผูครองธรรมเวลาน้ี 
คือพระคือเณรของเรา หลักธรรมหลักวินัยอยูที่พระที่เณร เพราะฉะน้ันความละเอียด
ลออจึงควรจะอยูกับพระกับเณร อยาใหแสลงแทงตาเพื่อนฝูงและประชาชนทั่ว ๆ ไป 
เสียเกียรติพระพุทธเจา ที่มอบพระธรรมอันเลิศเลอใหพระเจาพระสงฆ เอามาขย้ีขยําเปน
มูตรเปนคูถท่ัวโลกดินแดนเวลาน้ี 

ไปท่ีไหนวาวัด ๆ วัดมันมีแตสวมแตถาน ดวยความประพฤติโกโรโกโสเหลว
แหลกแหวกแนวของพระของเณรเรา เอาช่ือวาวัด ๆ เฉย ๆ ผูที่เขาไปครองวัดคืออะไร 
มันมีแตพวกสวมพวกถานเขาไปครอง เลอะไปหมดนะ การพูดทั้งนี้ไมไดตําหนิติเตียนผู
หน่ึงผูใด พูดในสิ่งที่มีอยูทั้งหลายที่รูอยูเห็นอยูดวยกัน ใหนําเขามาปฏิบัติดัดแปลงกาย
วาจาใจความประพฤติของตนใหด ี น่ันก็เปนหินลับปญญา เห็นความดีความช่ัวก็เปนหิน
ลับปญญาที่จะมาพร่ําสอนตนเอง ใหทานท้ังหลายจดจําเอาไวนะ 

ไมมีอะไรที่จะละเอียดยิ่งกวาศาสนาของพระพุทธเจา เลิศเลอสุดยอดแลวหาท่ี
คานไมไดเลย เพราะฉะน้ันเวลาเขามารมโพธ์ิรมไทรของอรรถของธรรม จึงพยายามแกไข
ดัดแปลงชะลางตนเอง ใหเปนของสดสวยงดงามนาดูนาชมแกตนเอง แลวก็จะเปนท่ีนาดู
นาชมแกเพื่อนฝูงตลอดสังคมทั่ว ๆ ไป เพราะอํานาจแหงการระมัดระวังรักษาตามอรรถ
ตามธรรมที่เปนของละเอียดลออและเลิศเลอสุดยอดอยูแลว ตอไปนี้จะใหพร 
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หลังจังหัน 

เม่ือวานน้ีก็ไปวัดภูวัว ทางเรียบเลยนะต้ังแตบานยางเลียน คือตนยางมันเกิดเปน
แถวไป เปนแถวน่ีเรียกวาเลียนกันไป ภาษาภาคอีสานเขาวามันเรียงรายกันไป เรียกวา
ตนยางเลียน มันเลียนมันเปนแถวเลย จากนั้นไปดูจะไดประมาณสัก ๑๐ กิโลหรือ ๑๑ 
กิโล เราดูเราก็ลืมเสีย น่ันละท่ีทางเรียบไปเลย พอเขาถึงปบน่ีก็พุงเลยไมเสียเวลํ่าเวลา 
แตกอนมันไปเสียเวลาอยูในยานน้ีแหละท่ีเสียมากท่ีสุด เสียเวลามากท่ีสุดในยานน้ี พอ
ลาดยางเรียบรอยแลว พอไปถึงนั่นปบก็พุงเลย น่ีก็ทานรัฐมนตรีเราน่ันแหละมาผานน้ัน
แลวเลยกลายเปนทางลาดยางข้ึนมา ตั้งแตนั้นมาก็สะดวกตลอดเลย ลาดยางลาดดีเสีย
ดวย ไมใชธรรมดา ลาดดีเรียบหมดเลย ไมเสียเวลา 

ออกจากนั้นมามาถึงทางใหญที่โขงหลงเพียง ๓๐ นาทีหรือไง ดูไมถึง ๓๐ นาทีนะ 
มันเร็ว ทางดีมันก็เร็ว เมื่อวานนี้ก็ไปถึงเที่ยง ๓๕ นาที ออกจากที่นี่มัน ๑๐ โมงกวา กวา
จะเสร็จธุระอะไรตออะไร ออก ๑๐ โมงกวา เปนแตวาเราไมแวะท่ีไหน จัดของมาเรียบ
รอยตั้งแตอยูอุดร เต็มรถมาเลย ไปพุงทีเดียว ถามพระดูเหมือน ๒๗-๒๘ อยูในยานน้ี 
ทานอุทัยทานคงกะเอา ๓๐ เปนจุดศูนยกลาง จึงมีสูงบางตํ่าบางอยูในยานน้ี ทานคงตั้ง
เอา ๓๐ องคเปนจุดศูนยกลาง คือเราไดเคยตกลงกับทานแลว วาถาพระตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ มุงหนามุงตามาเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริง ๆ แลว เอามาเทาไรใหมาไมกําหนด 
มาเทาไรใหมา ผมจะรับเล้ียงวาง้ีเลย หากวาผมรับเลี้ยงไมไดแลวผมจะบอก วาง้ี 

เราก็บอกเด็ดทั้งสองดวย ผูตั้งใจปฏิบัติด ีเอา มาเทาไรมา ถาพระโกโรโกโสใหไล
ลงภูเขาทั้งหมด มันเสียศักด์ิศรีภูเขาลูกน้ี เราวาง้ันนะ เอาเด็ดทั้งสอง ทีน้ีเม่ือเวลาเราเห็น
พระอยูที่นั่น เราก็คอนขางแนใจ เพราะเราส่ังไวแลววา ใหพระดีมาอยูที่นี่นะ พระ
โกโรโกโสใหไลหนีใหหมด ก็คงจะมีแหละพระดี หรือวาดีแตชื่อติดปายอยูก็ไมรูนะ ทาน
อุทัยทานไมอยู ดูวาถูกนิมนตไปจังหวัดตาก ดูวาง้ันนา วงราชการม้ัง เราลืมแลวแหละ 
ไปไมอยูนานนะเม่ือวานน้ี พอบายโมงเปงออกเลย เท่ียง ๓๕ นาทีถึงที่นั่น พอบายโมง
เปงออกเลย ไปอยูเพียง ๒๕ นาที ใหเขาขนของ เราก็เดินดูน้ันดูน้ีไปรอบ ๆ ครัวอะไร ๆ 
ไมมีเวลาไปเที่ยวไกล ไปดูรอบ ๆ บริเวณ มาก็มานั่งสอนพระไมกี่ประโยคแหละ ดาน
จิตตภาวนา พระพอเห็นเราไปทานก็รีบมาเลย เราสอนพระเล็กนอยแลวก็ออกเดินทางมา
เลย 

เรารักเราสงวนพระ เพราะฉะนั้นจึงวาสถานที่ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราสงเสริม 
เราเขาถึงเสมอ ๆ ไมวาอยูท่ีไหนนะ นี้เราจะไปแทบทุกแหงวัดกรรมฐานที่ตั้งใจปฏิบัต ิ
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ไปเราก็คิดวาเปนมงคลเราถึงไป ไปก็ไปซอกแซกซิกแซ็ก เห็นวาไมเหมาะสมตรงไหนก็
เตือน ๆ แนะนําแลวก็ผาน ไปแตละครั้ง ๆ นี้มันมักจะไดแตละวัดเทานั้น มันไกล คราว
นี้ไปวัดนั้น คราวน้ันไปวัดน้ัน เม่ือสองสามวันผานมาน้ีก็ไปบานนายูง วัดนาคํานอย ที่เขา
กําลังซอมกําแพง กําแพงน้ําไหลมานี้พัง พังจนแหลกเลย กะงบกันเรียบรอยแลว ๑๒ 
ลาน ตกลงเรียบรอยแลวไมเคล่ือนคลาดแหละวา ๑๒ ลานที่ซอม เสียหายขนาดน้ันิ จึง
ตองไดทําแปลนใหมเลยทีเดียว สรางอยางด ีเปนเงิน ๑๒ ลาน น่ีเขาเร่ิมลงมือแลว 

อันน้ีแตกอนก็เราทําให กําแพงเพื่อกั้นสมบัติของวัดไมใหเปนอันตราย สัตวปา
อยูในนั้นเยอะ เราสงวนสัตวปามากท่ีสุด นกเปดถาเปนหนาแลงไมใชหนาหนาว หนา
รอนนี้ก็มีเปนรอย ๆ ถาเปนหนาหนาว โหย เปนพัน สระใหญ ๓ สระ นี่เราก็ไปขุดลอก
ใหหมดเหมือนกันนะ เพราะเห็นสัตวพวกน้ีมันเต็มในสระ มันไมหนี อยูน้ันเลยนะ พวก
ท่ีวาเปนรอย ๆ นี้อยูประจําไมหนีไปไหน มีลูกมีเตาเต็มอยูนั้น ไอพวกที่มาจากเมือง
หนาว ไซบีเรียหรืออะไร ก็มาในหนาหนาว พอหมดหนาหนาวเขาก็กลับ พวกนี้อยูเปน
ประจํา มันเต็มไปหมด 

ไปเห็นแลว โอ นาสงสาร นี่เขาก็อยูดีอยู สระกวาง ๆ ถามีหลายสระใหเขาอยูก็จะ
ดี เราก็เลยใหเขามาขุดลอกให ๓ สระเลย ตั้งลานกวานะขุดลอกเฉย ๆ เพียงเทานั้นก็ตั้ง
ลานกวา ก็เรียบมา ทีนี้โลงไปหมด นกเปดน้ําก็คอยขยายออกมาแลวเดี๋ยวนี ้ เร่ิมขยาย
ออกมา ถามทางวัดวาคอยเริ่มขยายออก แตกอนเขาอยูที่นั่น นั่นก็สระกวางเหมือนกัน มี
รก ๆ บางเขาชอบอยู รก ๆ ริมสระ เขาชอบอยูตามรก ๆ ทีน้ีทางน้ีเราก็ทําใหม ตอไป
มันจะมีหญามีอะไรเกิดขึ้น อันน้ีเรียกวาเหมาะสมสําหรับนกเปดนํ้า สัตวน้ําเต็มไปหมด
นะ 

วัดน้ีรูสึกจะสมบูรณแทบทุกอยางนะ พวกปลาก็เต็มหมด นํ้าไหลผาน คร้ันเวลา
หนาฝนออกจากนี้กระจายออกไป กอนจะหมดหนาฝนเขาหลั่งไหลเขามาอยูเต็มอยูใน
น้ัน ปลามากดวย หมูก็ โหย ไมทราบวาก่ีรอยตัว น้ีเอาไปปลอยสองสามหนแลวนะ เอา
ไปปลอยที่ทุงกะมัง คราวท่ีแลวน้ีเอาไปปลอยหาหกเจ็ดตัวหรือไง ดูเหมือนรอยกวาแลว
แหละเอาไปปลอยทุงกะมัง ถามีมากกวานั้นมันก็ไมไหวหมูก็ด ี หมูใหญเสียดวย คือถา
มาอยูท่ีน่ันแลวไมมีใครทําลายมัน มันก็แพรหลายออกไป พวกลิงเหลานี้ก็ตองเอาไป
ปลอยเรื่อย ลิงมาก ดักใหอะไรมันกินแลวก็ไปปลอยเรื่อย 

เพราะลิงกับพระมันคุนกัน สัตวกับพระก็เหมือนกัน เพราะฉะน้ันเราถึงเอาไป
ปลอยไดซิ เราลอมันเขากรง หมูก็ลอเขากรง พอเขาเต็มที่แลวก็เอาไปปลอย ลิงก็
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เหมือนกัน ดักไวตามกรง ๆ พอมาก ๆ แลวก็เอาไปปลอย ไมไดเอาไปปลอยแตปลา 
นกเปดน้ําก็ไมปลอย เขาอยูตามประสาของเขา สวนลิงกับหมูน้ีเอาไปปลอยเร่ือยแหละ 
มันมาก วัดน้ีเน้ือท่ีพันสามรอยกวาไร เปนดงดวย เพราะฉะนั้นหมูปาจึงชุม เกงก็มี
ประมาณสัก ๗-๘ ตัว หมูปาน้ีมาก ลิงมาก ปลามากอยูนั้น อยูนั้น 

นี่ละเราจึงไปทํากําแพงใหหมดไป ๒๐ ลานกวาละม้ัง ตั้งแตนั้นมาก็ปลอดภัย
ตลอด อยางน้ันนะ แตกอนไมได เผลอไมไดละ พวกขโมย เราตองไดทํากําแพงเอาไว
เรียบรอย เด๋ียวน้ีขางในก็สะดวกสบาย ไมมีใครจุนจานไดเลย สัตวก็เยอะ นี่ละทํา ที่ไหน
ท่ีนาชวยไดเราก็ชวย อยางวัดนาคํานอยน้ีชวยกําแพงกับสระใหญ ๓ สระ ใหหมด นอก
น้ันก็ชวยบางเล็ก ๆ นอย ๆ  

ชวยทุกแหงสําหรับวัดน้ีมีแตชวยนะ ชวยทุกแบบเลย เพราะเราไมเคยมีเงินเปน
ของตัว ตั้งแตสรางวัดมาไมเคยเกี่ยวของกับการเงินการทอง มีมากมีนอยชวยโลก
มาต้ังแตเร่ิมสรางวัด จนกระท่ังมาชวยชาติบานเมืองน้ีหนาแนนข้ึน ขยายออกอีก 
ชวยไปทั่วดินแดนนั้นแหละ สําหรับวัดน้ีไมมีอะไร มีเทาไรเปนออกหมด เราไมให
เก็บตลอดมานะ แลวจะตลอดไปถาชีวิตของเรายังอยูนี ้ ที่ไหนขัดของขาดเขินสงไป
ชวยไป ๆ เรามีพอสมควรแลวเอาไวหาอะไร ผูอด ๆ ผูลําบาก ๆ ตองคิดถึงความ
ลําบาก ใหสมํ่าเสมอกันซิ มนุษยสัตวเราอยูรวมกัน จะเห็นแตใจเราคนเดียวไมได ตองดู
ใจหมูใจเพ่ือนใจสัตว ใจอะไรสม่ําเสมอประสานกัน โลกเราน้ีอยูกันไดนะ ถามีธรรม 

เร่ืองธรรมกับกิเลสน้ีผิดกันมาก กิเลสเปนฝายฟนฝายไฟ มีมากมีนอยกระจายไป
ตรงไหนจะเปนฟนเปนไฟทําความเดือดรอนใหที่นั้น ๆ ไปเรื่อยๆ นี่คือกิเลส ธรรมเปน
นํ้าดับไฟ ธรรมไปที่ไหนเย็นไป ๆ ทานจึงมีเปนคูเคียงกัน ธรรมกับโลก คือกิเลสกับ
ธรรม กิเลสเปนความเศราหมอง ความสกปรก ธรรมเปนเหมือนนํ้าท่ีสะอาดชะลาง
ใหสะอาดสะอานไป พออยูกันไดเพราะมีน้ําชะลาง หรือมีนํ้าดับไฟ ไฟก็คือกิเลส รอน
คือกิเลสน้ันแหละพาใหรอน นํ้าคือธรรม พาใหชุมใหเย็น มนุษยและสัตวเราจะอยูดวย
กันไดดวยความสมัครสมานรมเย็นเปนสุขน้ันตองมีธรรม  

เราดูซิในวัดน้ี สัตวท้ังหลายอยูเต็มวัดน้ีย้ัวเย้ีย ๆ เขาไมไดกลัวคนนะ อยูในนี้ไม
กลัวเลย ไมวาสัตวประเภทไหนไมกลัว คือความตายใจน้ันเอง ไมมีใครทําไมใคร ตัว
ไหนอยูดวยกันได เต็มย้ัวเย้ีย ๆ ในวัด ไมวาไก ไมวากระจอนกระแตสัตวประเภทตาง 
ๆ นกเต็มไปหมด อยูดวยกันไดทั้งนั้น เพราะไมมีใครเบียดเบียนใคร อยางไกนี้เหมือน
กัน ขันอึกทึกอยูในยานกลางคน คนอยูนี้มันก็มาขันอยูตามนี ้ เรามีวิตกอยูอันหน่ึง ไก
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มันมาขันย้ัวเย้ีย ๆ แตไกเหลาน้ีก็นาชม เขาก็ใหอภัยมนุษยเซออยูนะ เปนธรรมดาถา
เปนหลวงตาบัวเปนไกแลวจะโดดข้ึนบนหัวข้ีรดหัวมัน อันนี้ไกเหลานี้เขาไมโดดขึ้นขี้รด
นะ เขาขันอยูตามซอกแซก ๆ โอ ไกพวกนี้ดีเขาใหอภัยคนเซอเหมือนกัน มันขันอยูทุก
แหง มันมาอยูตามนี ้ๆ ตอนเชานะ น่ีเปนยังไงเพราะตายใจ ความตายใจ สัตวกับคนอยู
รวมกันไดตลอดเลย  

นี่ละธรรม ธรรมอยูที่ไหนเปนอยางนั้น ไมวาอยูกับผูกับคนมากนอยจะเปน
ความชุมเย็นตลอด ทานเรียกวาธรรม ธรรมน้ีสมานไดหมด ไมมีคําวาชาติชั้น
วรรณะ มีแตวา สพฺเพ สพฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย 
ดวยกัน ใหเห็นใจซ่ึงกันและกัน เปนสัตวก็ดีเปนบุคคลก็ด ี สัตวประเภทใดก็ดีมีหัวใจ
ดวยกัน รักสุขเกลียดทุกข กลัวตายเหมือนกันหมด เมื่อธรรมแทรกเขาไปนั้น รักสุขก็ให
รักษาความสุข เกลียดทุกขอยากอสรางความทุกขใหเดือดรอนแกกัน กลัวตายอยาเบียด
เบียนทําลายกัน 

เม่ือตางคนตางเห็นตัวเองวากลัวตายเหมือนกันกับโลก โลกกับเราเหมือนกัน
แลว ตางคนตางระมัดระวังรักษา อยามีการเบียดเบียนการทําลายกัน ทีนี้สัตวโลกก็เขา
ใกลชิดติดพันตอกันไดสนิทสนม ไมมีคําวาชาติช้ันวรรณะ ไปอยูที่ไหนถาเปนคนดีแลว
เขากันไดเลย ถาเปนคนชั่วอยูที่ไหนก็ตองเขี่ยออก ไมเขี่ยไมไดเปนภัยตอสวนรวม ถา
เปนธรรมแลวอยูไหนอยูไดหมด อยูดวยกันไดหมด  

เพราะฉะน้ัน ธรรมไปที่ไหนจึงประสานไดหมดเลย ธรรมไมเคยเปนขาศึกตอผู
ใดตั้งแตไหนแตไรมา ไปท่ีไหนประสานท้ังน้ันแหละ ธรรมน้ีเปนเคร่ืองประสาน แต
กิเลสเปนเคร่ืองทําลาย เผาไหมใหทําลายไป เพราะฉะนั้นจึงตองใหมีธรรมดวยกัน ถา
อยากอยูดวยกันเปนผาสุกรมเย็น และมีความตายใจตอกันไดแลว ขอใหมีธรรมแทรก
อยูในทุกคน ๆ ถามีธรรมแทรกแลวตางคนตางมีความดีสมานกันไดไมตองบอก ไมตอง
ถามถึงเรื่องชาติชั้นวรรณะ 

คนเราไมไดดีกับชาติช้ันวรรณะ แตดีอยูกับการกระทําตัวใหด ี น่ีธรรมทานสอน
อยางนั้น พระพุทธเจาทานประทานพระโอวาทแกบรรดาพระสงฆ ไมมีชาติช้ันวรรณะ 
ใครมาท่ีไหน ๆ สอนลง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย น่ัน ขึ้นทันที พวกเธอท้ังหลายเปนลูก
ศิษยตถาคต เปนเหมือนอวัยวะเดียวกัน ใหตางหนาตางตาตางคนตางปฏิบัติตัว
ตามหนาท่ีของเราท่ีเปนสมณะ สมณะคือความสงบ กาย วาจา ใจ จากความช่ัวท้ัง
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หลาย อันใดท่ีจะมาแปดเปอนความสงบรมเย็นของธรรมท่ีมีอยูกับพระแลว ใหรีบ
ปดออก ๆ คือกําจัดออก ทานสอนอยางน้ี  

พระพุทธเจาจึงเปนความเสมอภาค พระพุทธเจาก็คือธรรม ธรรมคือความ
เสมอภาค อยูท่ีไหนเย็นไปหมด ใหตางคนตางดูหัวใจของตัวเอง อยาไปดูแตคนอื่น
มองแตคนอื่น คิดรายตอคนอื่น สวนมากมักจะคิดราย เขาดีมาตองมีแงคิดราย เขาจะ
มีบกพรองตรงไหนบาง เปนอยางน้ันจิตใจมนุษยเราท่ีมีกิเลส วาคนน้ันดี ดีแลวไมอยาก
จะด ู อยากจะหาดูที่ชองวาง ชองใสโทษโกรธเคืองใหเขานั้นแหละ ตัวของตัวเองมันก็
เปนคนช่ัว ไปดูคนดีก็คือคนชั่วดูคนด ี ก็ไมเกิดประโยชนอะไร ถาใจมีธรรมแลวดูคนดี
เสริมตัวใหดีข้ึน ดูคนชั่วมาพิจารณาแกไขดัดแปลงตน อยาใหเปนอยางน้ัน ๆ นี่เอามา
แกไข ดูคนชั่วก็เหมือนหินลับปญญา ดูคนดีก็เหมือนหินลับปญญา ถาเปนคนมีธรรม 
หินลับปญญาคือใหเกิดความเฉลียวฉลาดยึดเอาส่ิงท่ีดี สิ่งที่ไมดีใหนํามาสอนตนอยาทํา
ตนอยางนั้น จะเสียไปอีกคนหนึ่งสองคน ใครทําแบบน้ันแลวจะเสียมากไป ๆ ไมมีสิ้น
สุด ถาทําดีตามแบบที่ดีแลวก็ดีไปไมมีสิ้นสุด  

ดีบวกกับดี ดีเลิศ ชั่วบวกกับชั่ว ชั่วที่เลวสุดยอด อยูกับชั่วบวกกับชั่ว คนชั่วตอ
คนช่ัวเขาดุมาเราวาไป นี่ละชั่วตอชั่ว คือเอาน้ําสกปรกสาดใสสถานที่สกปรกดวยกันมันก็
เพิ่มความสกปรกมากขึ้น ที่ถูกตองเอาน้ําที่สะอาดสาดลงสถานที่สกปรก สถานท่ีน่ันก็จะ
คอยกลายเปนสถานที่สะอาดขึ้นมาได น่ีเราไปเห็นคนช่ัว เราอยาช่ัวกับเขา เขาพูดช่ัวให
เราพูดด ีเปนน้ําที่สะอาดดับความชั่วของคน กิริยาชั่วของคน เอาความดีเขาไปดับนี้ไมมี
อะไรกําเริบนะ ถาเอาความช่ัวดับความช่ัวกําเริบท้ังน้ันแหละ  

ทานสอนไววา อสาธุ! สาธุนา ชิเน ใหชนะความไมดีของเขาดวยความดีของเรา 
อยาเอาความไมดีรบรากันกับความไมดี จะกลายเปนฟนเปนไฟเผาไหมขึ้นมาทันที
ทันใด อกฺโกเธน ชิเน โกธํ ใหชนะความโกรธ ความเคียดแคนของเขา ดวยกิริยา
มารยาทอันดีงามโดยการบังคับบัญชาจิตใจเรา อยาใหกําเริบเสิบสานไปในทางโกรธ
เคืองเขา น่ัน ใหพยายามระมัดระวังตัวของเราน้ี ของดีอยูกับเรา ออกที่ไหนก็ด ีของชั่ว
แสดงออกมาจากคนอ่ืนใหเราเห็นเราก็ไมชอบ แลวเราย่ิงจะเอาความช่ัวของเราไปแสดง
ตอเขาแลว ก็เหมือนกันกับเอาน้ําที่สกปรกไปชะลางสิ่งที่สกปรก มันก็ยิ่งเพิ่มความ
สกปรกมากขึ้น หาความสะอาดสะอานไมม ี เพื่อความสะอาดจึงตองเอาของดีชะลางของ
ชั่ว เอาน้ําสะอาดชะลางของสกปรก  
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เอาความไมโกรธความดีชะลางความโกรธ ความเคียดแคนจะคอยสงบตัวไป เขา
โกรธมาเราโกรธไปน้ี เปนฟนเปนไฟไดงายดายมากทีเดียว เขาโกรธมาเราก็ไมโกรธ 
กิริยาอันดีงามอะไรที่เขาแสดง ถึงเขาโกรธมาเขาก็ตองการความดีเหมือนเรา เมื่อเขาไม
มีที่จะยึด เราแสดงความดีออกไปเขาก็เปนคติอันหนึ่ง แมจิตใจจะลุกเปนฟนเปนไฟก็
สงบลงไดดวยความดีของผูแสดงตัวเปนผูมีธรรม อันรมเย็นภายในใจ นี่เปนของสําคัญ
มาก ไมมีอะไรจะทําโลกใหดี มีแตธรรมเทาน้ัน อยางอื่นมีแตฟนแตไฟที่มันเผาไหมโลก
อยูตลอดเวลานี้ก็คือโลกนี้หลงกลอุบายของกิเลสประเภทตาง ๆ ถือของชั่วเปนของดีไป
เสียท้ังน้ัน กิเลสไมใชของดีมันเปนของชั่ว แตมันแสดงออกมานี้เราชอบมันทันท ี ไมได
วาเราชอบความช่ัวก็ตาม แตความช่ัวน้ันเปนกลอุบายอันเหนือเราแลว เราก็ยอมรับมัน  

เพราะฉะน้ัน คนถึงหลงกลอุบายของกิเลสใหกลายเปนคนชั่วชาลามกไปมากตอ
มาก ไมไดเปนไปตามอรรถธรรมที่พระพุทธเจาสอนอยางตรงไปตรงมา เพราะกิเลสน้ีมี
เลหเหล่ียมหลายสันพันคมมากทีเดียว เปนอยางหนึ่งมันจะพูดอยางหนึ่ง แสดงมาอยาง
หน่ึง ดีมันบอกวาชั่ว ชั่วบอกวาด ีมีบอกวาจน จนบอกวาม ี เปนอยางนั้นเรื่องของกิเลส 
สกุลของกิเลสมีมาตั้งกัปตั้งกัลป เปนสกุลที่หลอกลวงตมตุนโลกทั้งนั้น ไมมีกิเลสตัวใด
จะแหวกแนวมาแสดงความจริงเปนคูกับธรรมไดไมม ี มีตั้งแตเปนความหลอกลวงตม
ตุนมาอยางนี้ตลอด นี้เปนฝายของกิเลส แตฝายของธรรมไมมีทางที่จะใหเปนเลห
เหล่ียมหลายสันพันคม มีอยางตรงไปตรงมา อยางน้ีเรียกวาธรรม ธรรมของพระพุทธ
เจาจึงเปนของคงเสนคงวาหนาแนน และเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกดินแดน เพราะไมมีการ
หลอกลวงตมตุนใคร พูดยังไงเปนยังไงแสดงยังไง เปนอยางน้ันข้ึนมาตามความสัตย
ความจริง น้ีเรียกวาฝงแหงธรรม คือความสัตยความจริง  

ฝงของกิเลส คือความเหลวแหลกแหวกแนว ความหลอกลวงตมตุนตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากใจดวงเดียวกัน คําวาฝง คือใจน้ีเปนเหมือนแมนํ้าลําคลอง กิเลสที่ติดอยูฝงหนึ่ง
ของใจน้ันเรียกวาฝง ธรรมก็อยูในหัวใจอันเดียวน้ีเรียกวาฝง เรียกวาธรรม เราเอนไป
ทางไหนก็เปนสิ่งนั้นขึ้นมา เพราะทั้งสองอยางนี้อยูกับใจ เกิดกับใจของเราคนเดียวกัน 
เม่ือเราคนคิดหาทางดี ทางดีก็แสดงออกมาในตัวของเรา และแสดงไปเรื่อย ๆ เม่ือเรา
คนคิดสงเสริมกันเร่ือย ๆ 

ทางชั่วก็เชนเดียวกัน ถาหมุนไปทางชั่วแลวมันก็เปนความชั่วไปเรื่อย ถาเสริมมัน
ไปคลอยตามมันไปเรื่อยมันก็เปนความชั่วไปเรื่อย สุดทายคนทั้งคนเปนความชั่วทั้งหมด
ในตัวของคน ทีนี้กระจายออกไปใคร ๆ ก็มีแตคนชั่ว ๆ โลกนี้ก็อยูไมได ถาวากิเลสเปน



 ๙ 

ของดีจริง ๆ แลวปฏิบัติตามกิเลส โลกนี้ก็เปนโลกฟนโลกไฟเผาไหมกัน หาที่อยูไมได
เลย นี่ดีอยางนี้ดีฟนดีไฟเผาไหมโลก คือกิเลสหลอกลวงสัตวโลกน้ันแหละ  

สวนดีธรรมน้ีดีเปนดี เปนความสัตยความจริง วาผิดบอกวาผิดใหแก ถาถูกบอก
วาถูกใหสงเสริมบํารุงรักษาใหดี แลวตางคนก็จะมีความดีงามขึ้นออกมาตอนรับกัน มี
ความสุขความสบายจิตใจแลวระบายตอกันมา ก็ชุมเย็น หูไดยินก็ชุมไปถึงใจ ตามอง
เห็นก็ยิ้มแยมแจมใสตอกัน มีความชุมเย็น  

นี่แหละธรรม ไมมีอะไรท่ีจะทําโลกใหรมเย็นไดในสามแดนโลกธาตุน้ี มีธรรม
อยางเดียว และไมมีอะไรท่ีจะรอนเหมือนกิเลส มีกิเลสอยางเดียวเทาน้ันท่ีทําโลกให
รอนอยูตลอดเวลามา ทั้ง ๒ อยางนี้จึงตองไดคัดไดเลือก ตองปดตองเปากันอยูเสมอ 
เพราะมีธรรมเปนเคร่ืองปดเปาไดแกธรรม ถามีแตกิเลสลวน ๆ แลวโลกนี้อยูไมไดนะ 
เปนไฟไปหมดทั้งสัตวทั้งบุคคล หาที่เปนตัวของตัวพอจะซุกหัวนอนบางไมไดเลย กิเลส
จะเผา ทั้งหลับมันก็เผาไดกิเลส อยาวาแตเปน ๆ มันเผาไดเลย ทั้งหลับมันก็เผาได เรา
ยกตัวอยางเชน เรานอนเพลินหลับเฝาสมบัติอยูน้ีครอก ๆ เขามาขโมยเอาไปกินเสีย
หมดเลย น่ีเขาเอาตอนหลับเขาใจไหม 

กิเลสมันหลอกคนมันก็หลอกตอนที่เราเผลอ น่ัน เรียกวาเราหลับ คนหลอกกัน
มาขโมยกันก็เอาตอนหลับ ถาตอนตื่นนอนตั้งทาเขาไมทํา ตองไดระมัดระวังเสมอ ขอให
พากันนําธรรมะไปปฏิบัติ โลกนี้มากนอยจะอยูดวยธรรมเทานั้น ไมไดมีปริมาณวาโลก
มากจะมีความสุข ตองธรรมมีมากมีความสุข ถาโลกมีตั้งแตกิเลสมีตั้งแตความชั่วชา
ลามก มีมากเทาไรเทากับฟนกับไฟเผาไหมกันไปตลอด ใหพากันระมัดระวังอันนี้ 

แลวการภาวนาน้ีก็เคยสอน ดูเหมือนจะแทบทุกวัน ๆ ทําจิตใหสงบ พยายามอบ
รมจิตใหสงบ เม่ือจิตเขาสูความสงบไดบางแลว กระแสแหงความสงบนี้มันจะออกเปน
ความแยบคายของตัวเอง สติมีข้ึนแลวมันจะรูเห็นส่ิงตาง ๆ ดวยความจงใจ ๆ ปญญา
พินิจพิจารณา คนเราเมื่อมีปญญาพินิจพิจารณาแลวยอมไมผิดพลาดไปเต็มเม็ดเต็ม
หนวย จะมีสวนไดสวนเสียบาง ถาใชความพินิจพิจารณาไปเร่ือย ๆ สวนไดมีมากกวา
สวนเสีย ถาไมใชความพิจารณามีแตแบบสุกเอาเผากิน ๆ จนเปนความเคยชินกับนิสัย
ของกิเลสฝงใจแลวอยางนั้นไมมีชิ้นด ีใหพากันจดจําเอานะ ใหตั้งใจปฏิบัติ 

พระทานอยูในวัดในวาสอนกันดวยเรื่องตะกี้นี ้ กอนฉันจังหันก็ไดสอนแลวเรื่อง
สติสตัง สอนใหแมนยําในจิต สติปญญา รอบอยูกับตัว กิริยาการแสดงออกจะคอยรอบ
คอบ ถึงเสียก็ไมมาก ถาสติปญญาไมพออยางนี้ก็มีสวนเสียบาง แตยังดีที่มีสติปญญาใช



 ๑๐ 

อยู ผิดกับคนที่ไมมีสติปญญาเปนไหน ๆ อันน้ันมีแตสวนเสีย สุกเอาเผากิน ๆ ตาม
นิสัยสะเพรามักงายของกิเลสโดยถายเดียว ทําคนใหเสียไปมาก ใหใชความพินิจ
พิจารณากัน  

เราเปนลูกชาวพุทธ ศาสดาองคเอกเปนจอมปราชญ ฉลาดแหลมคมไมมีใครเกิน
ศาสดา เราเปนลูกศิษยตถาคตควรท่ีจะนําเย่ียงอยางอันดีงาม หรือเลิศเลอของทาน
มาปฏิบัติตอตนเอง แมไมไดแบบศาสดาองคเอกก็ตาม ก็ขอใหไดแบบลูกศิษยที่มี
ครูแนะนําส่ังสอน เราก็ยังดีนะ ใหพากันจดจําเอา เอาเทาน้ันละวันน้ีพูดเทาน้ันละ  
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