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ดูใจเขาใจเรา 
 

กอนจังหัน 

 พระเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นะพระนะ มาใหศึกษาจริง ๆ นะ หูมีตามีดูใหเปนอรรถเปน
ธรรม อยาดูเปนกิเลส ไอเรื่องดูเปนกิเลส ฟงเปนกิเลส มันฝงใจฝงหูตามาตั้งกัปตั้งกัลป
แลว ใหหูตาใจเปนธรรมบางนะ ใหดู การประพฤติปฏิบัติบกพรองตรงไหนบกพรองตัวเอง
นะ ขอวัตรปฏิบัติตรงไหนบกพรอง บกพรองตัวเอง อยาไปวาบกพรองที่ไหนนะ เรามา
ศึกษาอบรม ส่ิงเหลาน้ันเขาไมไดมาศึกษาอบรม เราเปนผูมาศึกษาอบรม บกพรองที่เรา
สมบูรณท่ีเรานะ ใหพากันสังเกตดวยดี 
 ไมมีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมยิ่งกวากิเลสที่มันฝงอยูหัวใจสัตว และในขณะเดียว
กันไมมีอะไรเหนือธรรมไปได ธรรมเหนือหมด ใหเอาธรรมน้ันมาปฏิบัติ ความเซอคือ
กิเลส ความรอบคอบคือธรรม สติคือธรรม เลินเลอเผลอสติน้ันคือกิเลสท้ังน้ันแหละนะ มี
สองอยางเทานี้แกกัน กิเลสนี่เต็มโลกเต็มสงสารมาตั้งกัปตั้งกัลป ธรรมก็เปนเครื่องแกกัน
ตั้งกัปตั้งกัลปเชนเดียวกัน ถานํามาแก ๆ ไดทั้งนั้น อยางอ่ืนเราอยาเขาใจวาอะไรจะแก
ความทุกขของสัตวโลกไดนอกจากธรรมอยางเดียว ที่ทําสัตวโลกใหไดรับความทุกขนอก
จากกิเลสอยางเดียวไมม ีที่จะมาแกกิเลสก็มีธรรมเทานั้น มีสองอยางนี้เทานั้น อยามองขาม
สองอยางนี้ไป โลกธาตุนี้เต็มไปดวยอะไรไมมีความหมาย มีความหมายอยูกิเลสกับธรรม
เทาน้ัน จําใหดีนะ 

หลังจังหัน 

(กระผมมาจากกระบี่ครับ) มาจากกระบ่ี มีวัดกรรมฐานอยูเหรอกระบ่ี (มีครับ) 
กระบ่ีน้ีกําลังสรางตึกใหอยูเวลาน้ี โรงพยาบาลน้ันอยูอาวลึกเหรอ อันหนึ่งอยูพังงา กําลัง
สรางตึกใหโรงพยาบาล อันน้ันมอบใหทานคลาดเปนดูแล ดูแลทั้งกระบี่ดวย ทั้งทางพังงา
ดวย เพราะทานคลาดเปนพระวัดน้ี ออกจากนี้ไปก็ไปอยูที่พังงา ทีน้ีเวลามีการงานทางโนน
ก็มอบใหทานคลาดเปนผูพิจารณาเลย เวลาน้ีใหทานคลาดท้ังหมดถาอยูทางโนน ใหทาน
คลาดเปนผูคอยดูแลอะไร ๆ ถาอยูทางนี้ ลูกศิษยอยูตรงไหนพระ ก็ใหมาดูแลทางนั้น อยู
ทางไหนก็ใหดูแลแทน คือแทนเรา เรามันไปไมถึง ไปลําบาก งานก็มาก แลวยิ่งไกล ๆ 



 ๒ 

ดวยแลวไปไมได เชนอยางภาคใตผมไปไมได ผมจึงไดขอความเห็นใจจากบรรดาพี่นองทั้ง
หลายทางภาคใต  

ทีแรกต้ังหนาไวแลว เขาในโปรแกรมเรียบเสมอกันหมด ไปนี้แลวไปนั้น ๆ ภาคใต
น้ีจะเอาเปนวาระสุดทาย ไปแลวกลับมาแลวก็เรียกวาหงายเลย เราหมดกําลัง พอดีมัน
หงายกอนไป ไปมันออนลง ๆ สุดทายเลยไปไมได เลยไมไดไปทางภาคใตนะ มีพระกี่องค
ละอยูในวัด (๔ องคครับ) วัดนี้มากตลอดนะ ตองไดบังคับเอาไวไมงั้นจะลน เลยเถิด ดูแล
ไมทั่วถึง ไหลเขามาน่ี ที่มาฉันตั้ง ๔๐ กวาวันน้ี ที่ไมฉันอยูในปาก็เยอะนะ สวนมากพระวัด
น้ีจะไมเคยมาฉันครบองคเลยแหละ ขาดหลาย ๆ องค หลาย ๆ องค ทานไมฉันทาน
ภาวนาของทาน ทานไมออกมา 

เวลาน้ีกําลังสราง ลาดยาวนี้ก็ตึกใหญ ๒ หลัง เรือนจําลาดยาว นักโทษหญิงอยูนั้น
มากตอมาก ทางอธิบดีกรมราชทัณฑมาหาผมนี่มาขอ เพราะพวกนักโทษนอนเกลื่อนกัน
ตามพื้นดินตามอะไร ไมมีที่หลับที่นอน มันแนนหมด ที่มีอยูก็พัง เลยมาขอความชวยเหลือ
จากผม ผมก็เลยไปด ู เพราะเราแนใจแลววาถาลงอธิบดีกรมราชทัณฑมาเองน้ีตองหนักอยู
แลว เราก็ไปด ู ไปดูสภาพก็อยางวาแหละ เรียกวาเรือนนักโทษวาง้ันเถอะ ไอที่มันดังอยู
นอนเผลอไมไดนะ เด๋ียวมันพังลงมาทับหัวคนตาย เชนพอหลับไป ไมมันไมหลับซี มันจะ
ฟาดลงมาหัวคน พอไปดู โอย มันยังไงกัน ก็สมเหตุสมผลกับที่อธิบดีกรมราชทัณฑมาเอง 

เราก็เปดรับเต็มกําลังของเราเลย ที่ปลูกสรางไวที่ชํารุดทรุดโทรมนั้น บริเวณน้ันเรา
ใหรื้อออกหมดโดยไมตองรองบประมาณ คือทางโนนเขาจะของบประมาณแลวถึงจะมีเงิน
ทํางานรื้อถอน เราก็เลยใหหมดเลย รื้อถอนก็เปนเงินของเราเอง ร้ือเลยพอเสร็จแลวปลูก
เลยไมรอ ถาวาเอาแลว น่ีเวลาน้ีข้ึนแลว คารื้อถอนทั้งหมดผมเสียหมดเลยนะ เพราะรอ
ทางงบประมาณก็เปนป เวลาน้ีกําลังสรางตึก ๒ หลัง ๓ ชั้น ใหญ ยาว แลวผมก็คิดไวอีกวา
จะไมมีเพียงเทานี้ เพราะความจําเปนมีมาก เราก็คิดเผ่ือไว จากน้ีแลวมีความจําเปนอะไร 
ๆ บาง ผมก็จะให ๆ นี่ก็เรียกวาเต็มกําลังของเราเหมือนกัน ทางโนนเขาก็หวังพ่ึงเรา เขา
ไมมีจะทํายังไง 

ผมเคยสรางอะไรท่ีเรือนจํา แลวเคยใหมูลนิธิ ก็อยางวาแหละไมไดมาก เพราะมัน
มากตอมากที่ให อยางเรือนจําลาดยาวน้ีก็ใหเพียง ๑ ลาน เปนมูลนิธิ เทาน้ันละ ตาม
ธรรมดาจะใหมากกวานั้นอยางใหที่อื่น ๆ เชนอยางใหโรงพยาบาลน้ีใหมากกวา ๆ คือตาม
ที่ม ีอันนั้นมันไมม ีผมเคยชวยแลว คราวน้ีพวกตึกใหญ ๒ หลัง เวลาจะเสร็จส้ินน้ัน ผมคิด
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ไปเฉย ๆ วาตึก ๒ หลังนี้คงไมต่ํากวา ๓๐ ลาน แตที่ปลีกยอยที่มีอยูรอบอีกจะเยอะนะ น่ี
เราก็เตรียมพรอมไวเหมือนกัน พอเสร็จน้ีแลวมีจําเปนอะไร ๆ เราก็จะใหตามท่ีจําเปน ๆ  

ไหนพ่ีนองชาวกระบ่ีเราท่ีมาอยูท่ีไหนบาง ทางโนนเหรอ ดีละ หลวงตาไมไดไป
เย่ียม ทางโนนก็มาเย่ียมหลวงตาบางซี เหมาะแลวละ ทางนี้ไมไดไป ทางโนนก็มา เอา น่ัง
น่ันแหละ ๆ ที่วาตึกกระบี่ เราใหหลังเล็กไวกอน ผมวาง้ันนะ คือที่มันหนักกําลังทําทางลาด
ยาวน่ีหนัก แลวทางโรงพยาบาลอ่ืนก็มีทางน้ี กําลังสรางอยูมีเยอะทีเดียว ชวยอยางนี้ตลอด
มานะผม ชวยเต็มเหน่ียว ๆ ตลอดมา วันนี้ก็จะจายเครื่องรักษาตา โรงพยาบาลศูนย เปน
ลาน ๆ ตกมาแลวเม่ือวาน เครื่องไมเครื่องมือนี้ตกมาเรื่อย ๆ นะ จายเร่ือย ๆ เคร่ืองเล็ก
เครื่องนอยไมกําหนดกฎเกณฑ จะกําหนดแตเครื่องใหญหรือพวกตึกพวกอะไร หมุนอยู
อยางน้ันแลว 

เรื่องอะไร ๆ ทางโนนไดมอบใหทานคลาดเรียบรอยแลว อยูกับทานคลาดทั้งหมด 
ผมส่ังไปแลววาใหทานคลาดเปนผูทําหนาท่ีแทนผมรอยเปอรเซ็นต ผมบอก จะขาดจะ
เหลืออะไรเปนเรื่องทานคลาดจะตัดจะเติมอะไรก็แลวแต ใหเปนเร่ืองทานคลาดพิจารณา
เห็นสมควรแลวจัดการเองทีเดียวรอยเปอรเซ็นตแทนผม ผมบอกไปแลว ผมก็ไมทราบวา
ทานคลาดทานเคยเกี่ยวของกับการปลูกสรางอะไร ๆ หรือเปลา ถึงไมเคยทานก็รูเองใน
เม่ือมอบภาระใหทานแลวน่ีนะ ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบเองก็เรามอบใหทาน ที่ไหน ๆ 
ถาหากวามันใกลเคียงกับวัดไหน ๆ ที่เปนลูกศิษยเราก็สั่งไป สั่งไปใหทานดูแลแทนผม
อยางนี้ละ ผมมันไมทั่วถึง 

(มาจากโคราชครับ) โคราชก็เมืองหลวงตาแหละ หลวงตาไปอยูโคราชตั้ง ๕ ปของ
เลนเม่ือไหร (พาแมกับลูกชายมากราบหลวงตาครับ) โคราชก็อยูตั้ง ๕ ป อยูในตัวเมือง ๓ 
ป ออกอยูขางนอก ๒ ปเปน ๕ ป พวกอําเภอเกา ๆ เราไดไปหมดทุกอําเภอแหละ แต
อําเภอท่ีเขามีข้ึนมาใหมสรางใหมน้ีไมรู จําไมไดเพราะจังหวัดไหนก็มีเพิ่มอําเภอ ๆ 
เหมือนกัน อําเภอเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อวานนี้ก็ไปภูสังโฆ ก็มีคนเยอะเหมือนกันที่นั่นก็ด ี
พระก็เยอะคนก็เยอะ อากาศดีอยูบนหลังเขา ไกก็มีเยอะเหมือนกัน ไกมีรอบ ๆ ขันอยูรอบ 
ๆ ศาลา คนไปอยูไหนมันอยูอยางนั้นละไก แตหมาไมคอยมีมาก ไปคราวน้ีเห็นหมาตัว
สองตัวหรือไง  

เมื่อเชานี้ปรอทลง ๑๕ เราดูปรอททุกวัน เม่ือวานน้ีก็ลง ๆ นอยมาก ๒๐ เราดู
ปรอททุกวัน ปรอทมันม ี เม่ือเชาน้ีรูสึกวาหนาวกวาทุกวัน เมื่อวานนี้ทองคําได ๕๐ สตางค 
แตไดมาจากภูสังโฆ ๑ กิโลนะเมื่อวานกับเศษนิดหนอย ก็เรียกวา ๑ กิโลเลยละ ไดเมื่อวาน
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น้ี ๑ กิโลกับเทาไรเศษนิดหนอย มาบวกกับ ๕๐ สตางคเขาไปอีกจะเปนเทาไรไมรู นี่ทอง
คําท่ีเราไดเพ่ิมทีหลัง หลังจากเราไดมอบแลวน้ันเวลาน้ีได ๑๑๕ กิโล ๔๐ บาท นี่ก็คงเปน 
๑๑๖ กิโลแลวเม่ือวานนะ ๑๑๖-๑๑๗ กิโลขึ้นไปแลว  

๑๑๕ กิโล ๔๐ บาท ๓๗ สตางค เม่ือวานน้ีก็บวกเขาไป ๑ กิโล ก็เปน ๑๑๖ กิโล 
ดอลลารได ๑๑๐,๗๕๕ ดอลล รวมทองคําทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบ เปน
ทองคํานํ้าหนัก ๕,๖๗๕ กิโล หรือ ๕ ตัน กับ ๖๗๕ กิโล ๗๖ กิโลก็ถูกแหละ ที่ไดแลวเมื่อ
วานน้ี ดอลลารไดทั้งหมด ๆ ทั้งที่มอบแลวและยังไมไดมอบเวลานี้เปน ๗,๓๑๐,๗๕๕ 
ดอลล ดอลลารไดเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ แหละ โอ เราออนมากแลวนะ พี่นองทั้งหลายก็
พิจารณานะ เราออนมากทุกอยางๆ ออนลงทุกท ีทางนี้ก็เรงอยูอยางนี้แหละ ตอไปนี้ดีไมดี
แหวกแนวไปเรื่อยก็ได ก็ธาตุขันธน้ันแหละมันพาใหแหวกนะ มันไปไมไหวแลวก็แหวก
แนวลาเทาน้ันเอง ลาแลวก็ไปเลยแหละ ไมสนใจกับอะไรเลย เปนอยางน้ันนะ นิสัยเปน
อยางนั้น ถาวาเอาๆ จริงๆ ถาวาปลอย ๆ เลย เปนอยางไรเปนอยางน้ัน จริงทุกอยางวางั้น
เลยนะ  

ถาลงตัดสินใจหรือพูดออกมาคําไหนแลวเปนคํานั้นไมเปนอยางอื่น เพราะฉะน้ัน 
เวลาไปพูดเก่ียวกับคนเหลาะแหละจึงไมคบนะ ไมคอยคบ ไมอยากคบก็คือมันเชื่อใจไมได 
แนะ ความเหลาะแหละหาความแนนอนไมไดเช่ือใจกันไมไดนะ ถาวาอะไรเปนอันนั้นออก
มาน้ีเปนภาษาพระ ภาษาธรรม ธรรมตองจริงตรงไปตรงมา วาอะไรตรงเปง ๆ เรียกวา
ธรรม น่ัน เปนภาษาธรรม ภาษาพระ ถาเปนพระเหลาะแหละเราก็ไมเลนดวยเหมือนกัน 
ธรรมละเปนท่ีตายใจได แนะ มันก็เปนคูกันอยางนี้นะ ถาธรรมแลวตรงแนวเลย ถากิเลส
แลวพลิกแพลงเปล่ียนแปลงหลายสันพันคม ตัวจอมปลอมที่สุดคือกิเลส จอมจริงท่ีสุด
คือธรรม แนะ มันก็เปนคูกันมาดั้งเดิมอยางนี้ ไมใชมีมาเม่ือวานน้ีเม่ือไหร มีมาดั้งเดิม 
กิเลสก็เรียกวาของปลอมพูดงาย ๆ วาอยางน้ัน  

ธรรมคือของจริง กิเลสเปนฝายใหความทุกข  ธรรมเปนฝายใหความสุข แนะ 
กิเลสเปนเปนฝายผูกมัด ธรรมเปนฝายแก  มันก็เปนคูกันอยูอยางนี้ตลอดไป ตลอดไป
เลยแหละ ถาใครเผลอมันก็ตองเปนไปตามกิเลส แบกหามกองทุกขกันวันยังค่ํา ตั้งกัปตั้ง
กัลปไมมีวันจืดจาง เรื่องกองทุกขเต็มอยูในหัวใจของโลกนั้นแหละ ทั้งรางกายและจิตใจ ถา
มีธรรมมากนอยก็มีที่แก เหมือนโรคภัยไขเจ็บที่มียาและหมอรักษาก็คอยดีขึ้น ถาไมมียา
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รักษาเลยแลวก็เปนโรครุนแรงและตายไดงายมากทีเดียว เทศนเราก็เทศนทุกวันจะใหเรา
เทศนอะไรนักหนา  

(แมวมาอีกแลวคะ) มาอีกเหรอ ฟงวามันขึ้นได มันเกาะติดแลวเดี๋ยวนี้ตั้งแตเอา
ปูนลาด มันเกาแกมาแลว มันเกาะติดมันขึ้นไดวางั้นนะ เอา มันขึ้นไดเราเอาออกไดละวาไง 
นี่บอกพระนะ แมวมาแลวนะ พระตีเกราะประชุมกันนะวันนี ้ แมวมาแลว เม่ือวานหรือวัน
ไหนท่ีวามีอยูน้ี ๑ ตัว จับไดขางนอกอีก ๑ ตัว ไปปลอย ๒ ตัวเม่ือวานน้ี วันน้ีแมวมาอีก
แลว ใครไปเจอท่ีไหนใหรีบมาบอกพระนะ พระจะไปไลชวยกันจับเอา ไมงั้นสัตวในวัดนี้ไม
มีเหลือ ยิ่งลูกกระตายดวยแลวยิ่งมากเวลานี้เต็มไปหมด อันนี้หมดละนะ ถาแมวมาน้ี พวก
กระตาย ลูกกระตายไมวาลูกวาแมมันกินไดทั้งนั้น แมวน่ีเกงมากนะ น่ีพระเราใหรูนะวา
แมวเขามาในวัดน้ีแลว ใหจับนะ อยารอ เราสงสารสัตวท่ีเล้ียงในวัดน้ีเยอะ พวกลูกกระตาย
ละมากเวลาน้ี อันนี้ละกินไดงายมาก 

พวกที่อยูในวัดนี้ ทางฝายพระฝายในครัวใหต้ังใจภาวนานะ การภาวนาดีเทาไรจิต
ใจย่ิงดีย่ิงแนนหนาม่ันคง ย่ิงสงบรมเย็น หนาท่ีการงานอะไรผูมีจิตเปนหลักเปนเกณฑน้ีจะ
ไมเหลาะแหละ หนาที่การงานออกภายนอกไปจากใจทั้งนั้น ถาใจมีหลักมีเกณฑแลวส่ิงภาย
นอกจะมีเปนลําดับลําดา ถาใจเหลาะแหละทุกอยางเหลาะแหละไปหมดนะ ขึ้นอยูกับใจ ใจ
นี้ก็ม ี ๒ อยางที่ไดอธิบายใหฟงไมรูกี่ครั้งแลว คือมีกิเลสตัวเปนภัยอยูท่ีใจและธรรมตัว
เปนคุณอยูท่ีใจ ถานํากิเลสออกมาใชตามกิเลสลากไปนั้นแลว ก็ไมมีทางละ หาความสุขหา
กี่กัปกี่กัลปก็ไมไดละความสุข มีแตกองทุกขทั้งนั้น เพราะกิเลสพาหา ถาธรรมพาหาแลวก็มี
แตความสุข สุขขึ้นไปเรื่อย ๆ การภาวนาเปนสําคัญมาก ยิ่งผูมาอยูอบรมในสถานที่ที่
ภาวนาโดยตรงแลว ก็ควรจะตั้งอกตั้งใจพิจารณาภาวนากัน อยาสักแตวาอยูเดน ๆ ดาน ๆ  

อยางในครัวน้ีเราก็ไมไดกําหนดกฎเกณฑ วามีประเภทไหนบางท่ีมาอยูน้ัน หรือ
ประเภทจอมหาเร่ืองทะเลาะเขาก็มีนะ หาเร่ืองจับผิดจับถูกคนน้ันคนน้ีก็มี ดีไมดีมีขโมยอยู
ในนั้นดวยก็ม ีมันแฝงเขามาไดนี่นะ ของจริงกับของปลอมติดตามกันไปเรื่อย ๆ น่ันละ เรา
ก็ไมคอยไดไปสอบไปถามเรื่องราวอะไร เพราะเรายุงมากตอมาก จะใหมาเก่ียวกับน้ีเรา
ตายเลยนะ น่ีใครมาอยูไมทราบวามีหลักมีเกณฑอยางไรบาง ต้ังหนาต้ังตามาภาวนาหรือมา
ระเกะระกะ กีดขวางเพ่ือนฝูงใหไดรับความลําบากลําบน กระทบกระเทือนใจเขา เราทราบ
ไมไดนะ เวลาน้ีนะ มันมีไดเร่ืองเหลาน้ี ของจริงกับของปลอมตองติดตามกันไป แมในคน 
ๆ เดียวก็ตองมีของจริงของปลอมเจือปนกันไปตลอดเลย นอกจากจิตที่บริสุทธิ์ลวน ๆ 
แลวนั้นของปลอมไมคอยม ีหากวาผิดพลาดก็ผิดพลาดไปโดยไมมีเจตนา  
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เชนอยางผิดพลาดหกลมอยางนี้ พระอรหันตก็ลมไดใชไหมละ น่ัน รางกายมันผิด
พลาด จิตไมผิดพลาดแตรางกายมันผิดพลาดได มันเปนของสมมุติอันหนึ่งอันนี ้ สวน
สมมุติมีผิดพลาดได สวนวิมุตติไมมี หมดโดยส้ินเชิง ใหพากันภาวนา อยูเฉย ๆ ไมไดนะ 
ใหต้ังใจภาวนา อยูไปวันหนึ่ง ๆ ไมเกิดผลเกิดประโยชนอะไร อยูไปนอนใจไป ๆ เลอะ ๆ 
เทอะ ๆ ไปหมด  

ในครัวน้ันเราไมคอยไดไปสืบไปถามเร่ืองราวแนะนําส่ังสอน นอกจากเราเดินไปดัง
ท่ีเห็นนะ เดินไปก็ดูนั้นดูนี้ถาอะไรควรจะแนะก็แนะไป อะไรไมควรแนะก็ผานไปดูไปเทา
น้ันแหละ ท่ีจะใหไปเรียกมาส่ังสอนอบรมหรือมาสืบมาถามเร่ืองราวอะไรเราไมมีเวลาละ 
เปนแตเพียงวาใหจําเอาไวก็แลวกัน ถาไดยินวาทะเลาะกันรายไหนตองไดออกจากวัดทันที
เทาน้ันละ เราบอกไวตรง ๆ น้ีเคยปฏิบัติมาอยางน้ัน ถามามีทะเลาะกัน เอาละ ไลหนีเลย 
ไมใหอยู จําใหดี น่ีเคยปฏิบัติมาประจําวัดน้ี พระก็เหมือนกันไลเบี้ยเขาไปแลวก็ไลออก
แบบเดียวกันน่ันแหละ เพราะของเลอะเทอะเอามาใหมันเลอะเทอะวัดวาอะไร สถานท่ีน่ี
เปนสถานท่ีอบรมพระเณร ผูคนที่เขามาที่นี่ตองมีสติสตัง มีปญญาพิจารณาเพื่ออรรถเพื่อ
ธรรม  

อยาคิดเพื่อกิเลส กิเลสมันคิดอยูตลอดเวลาแลวหาประมาณไมได พากันใหดูหัวใจ
กันนะ อยูดวยกันอยาดูแตหัวใจตัวเอง ตองดูหัวใจคนอื่นดวย กิริยาใจของเรามันแสดง
อาการอะไรออกมา กิริยาของจิตใจคนอื่นก็มีลักษณะเดียวกัน เม่ือเปนเชนน้ัน เราจะปฏิบัติ
ตามกิริยาของจิตเราอยางเดียวไมดูจิตคนอื่นไมไดนะ เพราะฉะน้ันถึงเรียกวาดูใจเขาใจเรา 
เอามาเทียบเคียงกันมันถึงถูกนะ แบบอยูไปอยากทําอะไรก็ทํา อยากพูดอะไรก็พูดไมคิดไม
อานไตรตรองอะไร กระทบกระเทือนเปนความเสียหายแกกันไดไมสงสัยนะ ใหตางคนตาง
จะพูดอะไรกิริยาแสดงอยางไร ใหคํานึงถึงตัวจิตนี้เสียกอน ผิดหรือถูก ถาอะไรควรเก็บ
ความรูสึกก็เก็บ ไมไดปากเปราะ ๆ เสมอไปนะ  

การพูดการจา ถาออกมาแลวเปนความไดความเสียอยางชัดเจนทีเดียว ถาอยูภาย
ในจิตใจกลั่นกรองอยูภายในใจยังดีนะ ถาคิดออกมาอะไรไมดีตบมันไวเสียไมใหมันออกมา
ใช และไมใหมันคิดอีก ไมใหมันแสดงออกมา น่ัน จึงเรียกวามาปฏิบัติตนเอง อะไรก็
เอะอะก็ออกตามเรื่อง ๆ นิสัยนั้นใชไมไดนะ พากันจําเอาทุกคน เราก็หนักมากไมทราบจะ
หมุนไปทางไหนตอทางไหนบาง เวลานี้กําลังวังชามันก็ออนลงไปตามเรื่องของมันนั้นละ 
เพราะฉะน้ันถึงวาการชวยบานชวยเมืองไมทราบมันจะไดแคไหนแหละนะ เมื่อมันทนไม
ไหวแลวก็ปลอยเทาน้ันเอง จะวายังไง แมแตธาตุขันธของเรายังจะปลอย จะวาอะไรปลอย
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บานปลอยเมือง ปลอยโลกปลอยสงสาร ธาตุขันธของตัวเองก็ตองปลอยได เมื่อถึงกาลสม
ควรปลอยแลวเอาไวไมอยูนะ  

ใครก็เหมือนกันหมด เกิดแลวตองตายดวยกัน ชํารุดทรุดโทรม ๆ แปรไป ๆ สุดขีด
แลวก็เรียกวาตาย อันน้ีก็เหมือนกันน่ันละ วันนี้ไมพูดอะไรมาก เอาเพียงแคน้ีใหพากันจด
จําเอานะ ไมมีอะไรเลิศย่ิงกวาศีลกวาธรรมภายในใจ นอกน้ันเลอะ ๆ เทอะ ๆ ใชไมได
นะ ใหพากันต้ังอกต้ังใจ ศาสนามียังคอยยังชั่วหนอย ไมมีศาสนาเลยเลวกวาสัตวนะ 
เอาละพอเทานั้น ตอไปใหพร 

 
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.or.th or www.Luangta.com 
 


