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ไมแกนิสัยตัวเองจะแกอะไร
เมื่อวานนี้เราไปโรงพยาบาลภูพาน อยูในเขากลางเขา เดี๋ยวนี้เพิ่มเงินใหโรงละ
สองหมื่นๆ กะวาพอดีเขาจายแคนี้แคนั้น เฉลี่ยแลวเราใหโรงละสองหมื่นพอดีแหละ
เราก็ไมมีจะวาไง ขนออกตลอด วัดนี้ขนตลอด ไมอัดไมอั้นเรื่องการกระจายออก ออก
ตลอดเวลา ไหลรอบวัดเลย มาเทาไรออกหมด มิหนําซ้ําซื้อซ้ําเขาอีก มันไมพอเราซื้อ
อีกๆ อยางนั้นแหละ ทําใหเปนประโยชนแกโลก ผูยากจนตองอาศัยผูที่พอมีพอเปนพอ
ไป นี่เรียกวาโลกอาศัยกัน
ความอาศัยกันมันสมานความแนนหนามั่นคงตอกันมากมาย เขาใจไหม น้ําใจ
เปนสําคัญมาก วัตถุเปนเครื่องแสดงน้ําใจ ใหไปดวยน้ําใจ ทางโนนรับแลวก็รับดวย
น้ําใจตอบรับกัน เปนเครื่องสมัครสมานแนนหนามั่นคง วัตถุเปนเครื่องหมายเทานั้นละ
ออกมาจากหัวใจ
ทางวิทยุก็กวางขวางมาก โรงสีรอยเอ็ดนี่กวางขวางมากทีเดียว แสดงวาเขาจดจอ
มาก พอเครื่องขัดของชัว่ ระยะนิดเดียวเทานั้นโทรศัพทลั่นมาแลวรอบดานวางั้น วิทยุ
เปนอะไรขึ้นมาเลย เปนอันนั้นๆ ครูเดียวเทานั้นถามมาแลว เขาฟงอยูตลอดเวลา ดูวา
เปด ๒๔ ชั่วโมงที่รอยเอ็ด เสี่ยสมหมายก็เอาใหญเหมือนกันไมใชเลน วิทยุกระจายไป
หลายจังหวัด เขาบอกจากรอยเอ็ดถึงขอนแกน ไปจังหวัดไหนๆ บอกมาหมดแตเราจํา
ไมได ไกล ยโสธงยโสธร ดูวาถึงอุบลก็ไมทราบ ทางแถวนั้นถึงหมด มาถึงภูจอกอ ทางนี้
ก็มาถึงวางั้น ไดทําบุญใหทานเราเปนที่พอใจ ชวยชาติผูยากจนดวยกันใหพอทนพออยู
ได เฉลี่ยกันไปมีอะไร มีมากมีนอยเฉลี่ยกันไป น้ําใจของทุกคน น้ําใจเปนของสําคัญ
เรานี่หูอื้อละสําคัญ ตอนฉันจังหันเสร็จแลวคอยดีหนอย ตอนค่ําพูดนี้ออกหมด
เลยลั่นอยูในหู ตอนเชากอนจังหันก็อื้อเหมือนกัน พอฉันจังหันแลวคอยยังชั่วหนอย
เสียงไดยินจากปากนี้ ถาเวลามันออกแลวเสียงมันดัง เหมือนไมออกไปนี้นะ
ฝนก็อยางนีแ้ หละ ที่ไหนก็แบบเดียวกัน ฝนปนี้เปนฝนฝอย ๓ ปนี้ฝนตกเปน
ฝอย หวยหมากแขงหนาวัดนี้ ปกลายนี้ไมมาก ซึ่งแตกอ นก็ไมเคยมี ปหนึ่งอยางนอย
สองหน น้ํามากทวมลงไปหาเมืองอุดร ระยะสามปมานี้ไมมี มันตกอยางนี้แหละ เมฆ
บางๆ ตกพอฝอยๆ ไมตกเปนจังหวะจะโคนเปนเนื้อเปนหนังให ปลาก็เต็มอยูที่หว ย
หนาวัด เขาเอามาปลอยเปนหมื่นๆ นะไมใชนอยๆ เต็ม ปลาในนี้มากที่สุด
บรรดานักภาวนาทั้งหลายอยูขางใน อยาสนใจสิ่งใดมากยิง่ กวาธรรมภายในใจ
ใหดูจิตใจตัวเอง อยาไปเที่ยวดูเรื่องคนอื่นคนใด เปนความเสียหายไมดีเลย เรา
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เอือมระอานะ พระในวัดนี้ทานมีอะไร เราปกครองอยูดวยกันทั้งสองฝาย ทานไมมีอะไร
ทานดูแตหัวใจทาน ที่จะเอาเรื่องของพระของกันและกันมาพูดหรือมาอะไรนี้ไมมี เงียบ
มาตลอด สวนใหญพระเก็บความรูสึกไวไดดี ไมเปราะแปะๆ เหมือนผูหญิง ผูหญิง
เอะอะออกแลวปากเปราะ ตีปากมันใหเสียงดังเปาะเลย มันปากเปราะก็ตอ งตีใหดัง
เปาะละซีมันจะเขากันได มักมีเรื่องเสมอ พูดแลวมันไมฟง หรือนี่
การสอนพี่นองทัง้ หลายเราสอนแตสิ่งที่ถกู ตองดีงาม ตําหนิที่ตรงไหนควรจะ
แกไขในสิ่งทีไ่ มดีทที่ านตําหนิ เรามาศึกษาอบรมจะอบรมอะไร ก็มาฟงเสียงผิดถูกชั่วดี
เพื่อจะไปแกไขดัดแปลงตนเอง อยาเอาทิฐิมานะมาอยูดวยกัน ใหเอาธรรมเขามาอยู
ดวยกัน อยาไปเห็นแตโทษคนนั้นโทษคนนี้ มันมีโทษดวยกันทุกคน กิเลสเปนตัวสราง
โทษสรางกรรม มีดวยกันทุกคน เก็บไวภายในอยาแสดงออกก็ไมกระทบกระเทือนกัน
ถาแสดงออกแลวกระทบทั้งนั้นแหละ ใหพากันระมัดระวัง
พูดเรื่องคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี ตัวที่พดู นั้นแหละมันไมดี มันคึกมันคะนองอยูใน
หัวใจ อยูเฉยๆ ไมได ตองเอาเรื่องคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูด ไปนั่งทีไ่ หนปากแม็บๆๆ
ปากเปราะ นี่เปนนิสัยไมดี ใหรีบแกไข การไดยินไดฟงอะไรอยาดวนโตดวนตอบกัน
เก็บไวพินิจพิจารณาทุกอยาง อยาทําสุมสี่สุมหาจะเคยตอนิสัย แลวไมมาแกนสิ ัยตัวเอง
จะไปแกอะไร มาศึกษาอะไรในวัดนี้ มาศึกษาธรรม ธรรมทานสอนวายังไงนําไปปฏิบัติ
อยางนั้นถึงถูกตองดีงาม
เราพูดตามความจริง ปกครองพระงายกวาฝายผูหญิง ไมไดมีเรื่องมีราวอะไร
แตฝายผูหญิงมียุบแย็บๆ ออกชองโนนออกชองนี้เราเบื่อนะ อยาใหไดเบื่อเถอะ ใหพา
กันฟงถาตั้งใจมาอบรมศึกษาจริงๆ ใหฟงเสียงครูเสียงอาจารย คําสอนนี้จะไมผิด สอน
ตรงไหนแสดงวาถูกตองตรงนั้นๆ บอกวาผิดก็ใหรีบแกไขดัดแปลง ที่ถกู แลวใหสงเสริม
ใหดีขึ้นอยางนั้นนะ เรื่องนั้นเรื่องนี้ไมอยากไดยินไมอยากไดฟง เลย มันขัดมันขวางทั้งหู
ทั้งใจ มันจะแสดงบอกของผูท ี่นํามาพูดใหฟงผูท ี่เปนนั้นแหละไมใชอะไร มันก็มายอน
อยูกับที่นั่น เลยอิดหนาระอาใจนะเรา ไมอยากเลนดวย
ผิดถูกประการใดวาเลย ไมตองไปนินทากาเลที่นั่นที่นี่ ประกาศคนนั้นไมดีคนนี้
ไมดี ตัวเจาของตัวไมดนี ั้นใหดูตรงนั้น มันออกจากปากคนนั้นแหละ คนไหนเขาก็ดีทุก
คน ตางคนตางเก็บความรูสึกไวบางซิ ไมเก็บไมไดนะแตกกระจายไปเลย ถาพูดกันก็
พูดเพื่ออรรถเพื่อธรรม ยอมรับเหตุผลกลไกความถูกตองดีงามของกันและกัน อยาเห็น
แกพูดแกวา ผูฟงก็ฟงแลวตอกันไปถกเถียงกันไป สุดทายก็เปนหมากัดกันดูไมไดนะ
พากันจําใหดีในครัวนี้ ไดเตือนเสมอนะครัวนี่ ผิดกันกับทางวัดก็บอกวาผิด ทางวัดเรา
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ไมไดอะไรละ ตางองคตางแนวใสความพากความเพียรของตน อันโนนมันไมมีความ
เพียร ไปหากันก็ยุงแตกนั
อิจฉาพยาบาทกันนี้อยาใหมีในวัด กลัวเขาไดดิบไดดีแลววาครูบาอาจารยรักคน
นั้นชังคนนี้ อยามาพูดใหเราไดยินอันนี้ปากแตกนะพูดจริงๆ ก็เราไมมีที่จะเอียงโนน
เอียงนี้ หัวใจเราไมมี ผิดบอกวาผิดถูกบอกวาถูกตรงไปตรงมาที่เรียกวาภาษาธรรม
อยาไปคิดวาทานไปเกี่ยวของกับใครทานรักคนนั้นทานรักคนนี้ นิสัยอันนี้มันฝงหัวใจ
ทานออกทานออกแบบไหนมันไมยอมฟง ทานออกแบบธรรม เรานี้ฟงแบบโลก
ตีความหมายไปโลกๆ วาทานรักคนนั้นทานชังคนนี้ รังเกียจคนนั้นไมรังเกียจคนนี้ อยา
ใหไดยินนะ เราสอนเสมอภาคไปหมด จิตก็เปนจิตเสมอภาคครอบโลกธาตุดวยความ
เมตตา ไมเอนไมเอียง ไมมีคําวาเอนวาเอียง ตรงแนวๆ ไปเลย
ผูมาปฏิบัติกเ็ หมือนกันตั้งใจปฏิบัติใหจริงใหจัง
อยาทําแหวกแนวนะการ
ประพฤติปฏิบัติตัว แลวแหวกแนวมีนะ อยูดานหลังนี่ละมันมีอยู ปฏิบัตแิ หวกนั้นแหวก
นี้ เราฟงเราไดยินอยูเรื่อยๆ ทั่วๆ ไปในครัวนี้ เหมือนไมไดยินนะ มาพูดออกนี้
เหมือนวาพึ่งทราบเดี๋ยวนี้ ทราบมานานแลวนะ เก็บไวๆ ไมถงึ กาลเวลาที่พูดก็ไมพูด นี้
ถึงกาลเวลาพูดผูฟง ใหฟง เอาไปประพฤติปฏิบัติตัวเอง
ใหไดผลสมกับทีม่ าศึกษา
ปรารภ อยาอิจฉาบังเบียดกัน ใหเสมอไปเลย ใหดูใจตัวเองมากกวาอยางอื่น นี้มันนาจะ
ไมดูใจตัวเอง ใจนี้เปนตัวหลุกหลิกที่สุด ถาดูตรงนั้นมันจะไมคึกคะนองมาก นี้ปลอย
มันไปก็ยิ่งไปใหญๆ ใชไมไดนะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้น
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

