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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

มาภาวนาไมดูหัวใจดูอะไร 
 ปนี้หนาวสม่ําเสมอดี ในระยะชวงสองสามปนี้หนาวไมเปนปรกติ ขึ้นๆ ลงๆ 
อะไร ฝนกอ็ยางน้ัน แตคอยดูปนี้หนาวสม่ําเสมอ ฝนขางหนานี้จะเปนยังไงสังเกตดู โบ
รํ่าโบราณเราวาใหสังเกตหนาว ถาหนาวสม่ําเสมอฝนจะดี เราก็ฟงไปอยางนั้นแหละ ก็
นาจะมีมูลความจริง 

เมื่อวานนี้เห็นทางโรงพยาบาลจิตเวช จ.เลย มาเอาของในโกดงั เขาคงคิดวา คือ
ตามธรรมดาโรงพยาบาลจังหวัดนี้เราไมคอยไป เราจะไปเฉพาะโรงพยาบาลอําเภอๆ 
ของจงัหวัดนั้นๆ ตัวจังหวัดจริงๆ เราไมไป แตที่จังหวัดเลยเราไป เอาของไปใหจังหวัด
เลย แลวเมื่อวานนี้โรงพยาบาลจิตเวช จ.เลย มา นี่ก็โรงพยาบาลเหมือนกันทําไมไมได 
คงวา ใสปญหาหลวงตา เมื่อวานเห็นมา ก็เปนปญหาในนั้นแหละมา 

ตามธรรมดาโรงพยาบาลจังหวัดนี้เราไมคอยไปแหละ เราจะไปเฉพาะ
โรงพยาบาลอําเภอๆ ตามจังหวัดตางๆ สวนโรงพยาบาลจังหวัดเราไมไป แตจังหวัด
เลยนี้เราไป เราไปติดๆ กันมาไดสักสองสามครั้งละมั้ง แลวเมื่อวานนี้โรงพยาบาลจิต
เวชที่จังหวัดเลยเขามา เขาก็จนเหมือนกันคงวางั้น ไมใหบางเหรอ มาขอเมื่อวานนี้
เหมือนวาใสปญหาปบเขามา มีปญหาแทรกมาที่มาเอาของ ตอไปจะไดใหทั้งสองโรงนั่น
แหละ เมื่อมันมีปญหามาอยางน้ัน 

สวนมากตามโรงพยาบาลจังหวัดเราไมไป ก็เห็นวาจะพอเปนไปเพราะเปน
โรงพยาบาลใหญ สําหรับโรงพยาบาลอําเภอน้ีลําบาก เราคิดอยางน้ัน เราจึงไมเอาไปให 
ที่โรงพยาบาลจังหวัดๆ ไมไป ก็มีจงัหวัดเลยเห็นวาขาดแคลนกวาเพื่อน เลยเอาไปให
จังหวัดเลย ทีนี้โรงพยาบาลจิตเวช จ.เลย ก็มาแลวเมื่อวานนี้ เขาใสปญหามา ตอไปนีก้็
คงจะไดใหเหมือนกันแหละ 

เร่ืองโรงพยาบาลรูสึกจะเปนอันดับหนึ่ง ที่เราชวยสาธารณะทั่วๆ ไปในประเทศ
ไทยเรานี้ โรงพยาบาลจะเปนอันดับหนึ่ง ชวยมากจริงๆ พสิดารดวย คือมันแยกโนน
แยกน้ี เครื่องมือแพทยก็ไมทราบวากี่ประเภท โรงหนึ่งขดัของเครื่องมืออยางหนึง่ๆ 
จากน้ันก็พวกรถ จากรถก็เปนตึก เฉพาะโรงพยาบาลไดสรางตึกใหไมใชนอย มากตอ
มาก เห็นไหมผานมาที่โรงพยาบาลโนนสะอาด เขาเขียนไว หลวงตามหาบัว ก็อยางน้ัน
แลว ที่ไมเขียนมากตอมาก 

เราบอกแลวไมใหเขียน เราไมไดหวังเอาอะไร เราทําประโยชนใหโลกเราเปนที่
พอใจ บอกเทานั้นละ รถยงรถยนตที่ใหไป นั่นละเขาเขียน เขาเขียนจนได อยาง
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โรงพยาบาลโนนสะอาดก็เขียนจนไดทั้งๆ ที่เราบอกแลว เขาก็เขียนของเขา ก็เลยปลอย
เลยแหละเรา เราไมเอาอะไร จึงเรียกวาเปนธรรมลวนๆ ไมหวังส่ิงตอบแทน ทวงบุญ
ทวงคุณ ไมมี เราใหผานเลยๆ ไมไดเปนอารมณกับส่ิงที่ให แลวทวงบุญทวงคุณอยางน้ี
เราไมมี ใหไปเรื่อยๆ อยางน้ัน ชวยโลกก็เรียกวาเต็มความสามารถของเราแหละ ไมเอา
อะไรเลย หมุนติ้วๆ อยูอยางน้ีแตไมเอาอะไรเลย มีแตหมุนชวยๆ ทั้งน้ัน 

พวกขางในครัวใหภาวนากันนะ เราหนักใจทางครัวนะการภาวนา แตการคอย
ทะเลาะกัน ยกโทษยกกรณกันนี้ รูสึกวาไดร้ังเอาไวๆ อยาผาดโผนเกินไป มาทะเลาะกนั 
มาเรียนวิชาหมากัดกันในโรงครัวนี่ ใครอยากไปเห็นโรงหมากัดกันใหเขาไปในครัว 
ยิบๆ แย็บๆ หายกโทษแกกัน มันเปนยังไงปากผูหญิงน่ีนะ เราอยากพูดอยางน้ี ผูชาย
ไมคอยเปน เราไมเอียงเราพูดตามหลักความจริง ยิบๆ แย็บๆ มักจะเปนแตเร่ือง
ผูหญิงนินทากาเลกัน มาหวังประโยชนอะไร 

พระทั้งวัดไมมีนะ เร่ืองพระทะเลาะกันนั้นไมเคยมีตั้งแตสรางวัดมา ยิบๆ 
แย็บๆ กันก็ไมเห็นมี ทานตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติจริงๆ แตในครัวนี้มีตลอด เพราะฉะนั้น
จึงพูดตามหลักความจริง เราไมเอนไมเอียงกับผูใด รักคนนั้นชังคนนี้เราไมมี ครอบ
โลกธาตุดวยความเมตตาเสมอหมดเลย ใหทานทั้งหลายทราบเสียความจริงจากหัวใจ
ดวงนี้ ไมมีวาจะเอนจะเอียงอยางน้ันอยางน้ี แตกิริยาที่ใชตามรายของบุคคลที่มา
เกี่ยวของ ลักษณะมีหนกัมีเบานั้นอาจมีบางแตหัวใจไมมี 

มาปฏิบัติธรรมใหดูหัวใจเจาของซิ ปฏิบัติธรรมไมดูหัวใจจะดูที่ไหน 
พระพุทธเจาตรัสรูธรรมดวยจิตตภาวนา คือดูหัวใจตัวเอง สาวกทั้งหลายที่เปน สรณํ 
คจฺฉามิ ของพวกเรา มีแตทานที่ดูหัวใจทั้งน้ัน ทานไมไปดูนอกๆ หาติฉนินินทา ดูแต
โทษคนอื่น โทษเจาของเต็มหัวใจไมดู เขากันไมได ดูเจาของซมิันเคลื่อนไหวไปไหน
ความคิดความปรุง สวนมากมักจะนนิทาคนนั้นคนนี้อยูตลอดเวลาจนชินตอนิสัย ไมได
นินทาตองไดกินยาทันใจ ไมงั้นหัวมันจะแตกมนัปวดหัว ถาไดนินทาคนนั้นนินทาคนนี้
แลวไมไดกินยาทันใจแหละ เปนอยางน้ันนิสัยอันนี้ไมดี อยาเอามาใชในวงวัดนะ 

เราปกครองในวงวัดเราไมมีอยางน้ัน ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก จะไปนินทา
อยางน้ันอยางน้ีเราไมเคย ไมมี ผดิบอกวาผิดไปเลย แลวไปเลย ยิบๆ แย็บๆ ฟงไมได
นะ เพราะเราไมเคยใช ในนิสัยของเราเองก็เปนพืน้เพมาอยางน้ัน ยิ่งเขามาสูธรรมแลว
ยิ่งเปนธรรมเสมอไปเลย เสมอภาคไปเลยเชียว ใครผิดบอกวาผิด ใครถูกบอกวาถูก 
อยางน้ันเรื่องธรรม อันนินทากาเลกันนี้ยิบๆ แย็บๆ ใชไมไดนะ ใหดูแตหัวใจเจาของ 
ตัวนั้นละตัวนินทา คลังของความนนิทาคนอื่น ยกโทษคนอื่น อยูที่หัวใจ ใหดูหัวใจ
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เจาของซิ มาภาวนาไมดูหัวใจดูอะไร ดูแตคนอืน่ๆ เจาของไมดูเจาของมันนักภาวนา
อะไรอยางน้ัน 

นี่บอกตรงๆ วาไมมี ผิดบอกเลยทันที จากน้ันแลวไปเลย ไมพูดไมนินทงนินทา
ไมอะไรแหละ ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกไปเลย เสร็จแลวแลวไปเลย เร่ืองนินทากาเล
มันเปนนิสัยฝงสันดานของมนุษยเรา เขามาเปนนักบวชแลวก็มาเปนนักยกโทษยกกรณ
คนอื่น ใชไมไดนะ อยาเอาเร่ืองคนนั้นคนนี้มาพูด ดูเร่ืองของเจาของซิ นกัภาวนาตองดู
เจาของ ไปหาดูแตคนอื่นใชไมได ที่แสดงออกมานั้นแสดงวาดูแตคนอื่นทั้งน้ันไมดู
เจาของ มันบอกในตัวของผูนินทาคนอื่นนั้นแหละ ตัวสําคัญคือตัวนั้นแหละ ดูตัวนี้แลว
มันก็สงบ 

เร่ืองโทษเรื่องกรณใครจะไมมี โลกน้ีมีดวยกันทั้งนั้นแหละ เขาก็มีเราก็มี ไม
ทราบจะไปหยิบยื่นใหใคร ใครอยากจะรับความนินทา ไมอยากรับ นี่มันมีแตเร่ือง
นินทากัน ไมเกิดประโยชนอะไร ภาวนาดูหัวใจเจาของอยาใหมันออก ใจนี้ตัวคึกตัว
คะนอง เฒาแกขนาดไหนความคิดความปรุงมันไมไดออนนะ มันไมมีวัย มันคิดมันปรุง
ของมันอยูอยางน้ัน ดูหัวใจเจาของใหดี นักภาวนาตองดูหัวใจตัวเอง มันคิดเรื่องอะไร 
ตบปบๆ เลยมันคิดไมด ี เจาของไมดีเอง นั่น ไปคิดเรื่องคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี เจาของ
ไมดีเอง ดูเจาของตัวไมดีนี้แลวมันก็สงบ คนนั้นก็ดูคนนี้ก็ดกูต็างคนตางสงบ ไมมีเร่ือง
ติฉินนินทากาเล ยกโทษยกกรณกัน ไมม ี

ดูตัวหัวใจของเรานี้ ตัวนักโทษใหญอยูที่นี่ ดูตัวนี้อยาไปดูทีอ่ื่นไมเกิดประโยชน
อะไร ถาดตูัวนี้เกิดประโยชน พอมันคิดผิดขึ้นมาตีปบเลยๆ มันคิดไมได มันเปน
ความผิดคิดออกไปหาอะไร ความถกูมีอยูทําไมไมคิด ก็มาสรางความดี เหลานั้นไมใช
ความดี ความผิดความพลาดมีไดดวยกันทุกคน ตางคนตางเก็บตางคนตางรักษา มันก็
สงบเงียบไปเทานั้นเอง 

เราที่ปกครองวัดนี้ลําบากนะ หนักมาก จุดศูนยกลางอยูที่เรา ฟงดวยความเปน
ธรรม ฟงดวยความสม่ําเสมอ เก็บความรูสึก ไมไดยิบๆ แย็บๆ ไมเปน อนันี้พูดจริงๆ 
เอาธรรมเปนใหญไวในหัวใจเลย ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกไปเลย นั่นละถูกตอง ไป
หานินทาคนนั้นคนนี้ไมเกิดประโยชนอะไร ดูตัวมันดิ้นมันดีดอยูในหัวใจเจาของ นั่นละ
เกิดประโยชน 

ภาวนาก็ทําใจใหสงบบางซี การภาวนาสําคัญมากทีเดียว จะเลิศเลอจะเห็นอยูที่
ใจ เลวรายที่สุดก็คือหัวใจ ถาดูหัวใจนี้แลวความเลวรายมันจะคอยเบาลงๆ ความดี
ความสงบรมเย็นจะคอยปรากฏขึ้นในใจของเรา อยาไปดูภายนอกยิ่งกวาดูหัวใจที่มัน
ดีดมันดิ้นอยูนั้น นั่นละนักภาวนา เก็บความรูสึกไวใหดี อยาเปาะแปะๆ ออกแลวๆ 
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ปากปลิ้นปากบอนปากใชไมได พูดออกมาใหเปนประโยชน เร่ืองนินทากาเลอยา
นํามาใชในวัดนี้ เราไมตองการไมประสงคอยางยิง่ นินทากันหาอะไร นินทาเขาแลวตัว
จะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นก็ไมเห็นมี นอกจากกําเริบทั้งสองฝาย ไปนินทาเขาแลวเกิดความ
กระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นมา 

มันคิดไปอะไรดูตัวมันคิดมันปรุงน่ันซี รายชางชีดีชางเขา เรารักษาตัวของเรา 
เราตองพิจารณาดูตัวมันคิดมันปรุงนี้เสมอแลวมันก็ไมไปยุงภายนอก นั่นละนักภาวนาดู
หัวใจตัวเอง อยาไปดูคนอื่น ดูวันยังค่ําลุกลามเหมือนไฟไดเชื้อ แสดงเปลวจรดเมฆนั่น
ละ เก็บความรูสึกไวใหดี 

ใหพากันภาวนานะ พวกมาภาวนาใหเห็นใจสงบ ใจสงบแลวสงบหมด ถาใจดีด
ดิ้นแลวโลกนี้รอนเปนฟนเปนไฟจากหัวใจดวงนี้แหละ ถาจิตดวงนี้สงบแลวสงบหมด
เลย ไมมีอะไร ฟาดลงไปจน สฺุญโต โลก ํ โลกน่ีวางหมดเลย คือจิตวางจากโทษจาก
กรรมทั้งหลายแลวไมมีในจิต จิตก็วางไปหมด มันก็สบาย อันนี้จิตมันยุงตลอดเวลาหา
ความสบายที่ไหนไมมี ถาจิตวางดวยความคิดปรุงตางๆ ที่ไมดีไมงาม ตลีงไปๆ แลวจิต
ก็สงบ ใหพากันภาวนานะ มาอยูเต็มวัดเต็มวาไมมีภาวนา มีแตเร่ืองนินทากาเลกันเกิด
ประโยชนอะไร ไมมีประโยชน เอาละทีนี้จะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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