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ไมลดละความดี
วันนี้ไปพรเจริญ พอไปถึงปบวางของแลวกลับมา มาถึงนี้ก็ไมนานทางนี้ก็เขามา
พอดี เพราะเรากะระยะเวลาพอดีกัน เราชวยโลกก็ชวยอยางนี้ตลอดนะ สําหรับวัดนี้เปด
โลงรอบวัด การบริจาคทานรอบวัดเลย มาทางทิศไหนๆ ออกๆ ตลอด เพราะในวัดนี้เราไม
เก็บ จตุปจจัยอะไรทั้งหมดไมเก็บ เราทําประโยชนเพื่อโลกทั้งนัน้ เชนปจจัยเงินทองนี้ ใคร
ใหมาเทาไร รวมทําประโยชนใหโลกๆ สรางนั้นสรางนี้ ที่หนักมากกวาเพื่อนก็คือ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่เราชวยทั่วประเทศ ชวยทุกภาคเลย แลวแต
ความจําเปนที่จะชวยกันมากนอยเพียงไร
(กระผมไดทวี่ าการอําเภอ ที่คํามวง กาฬสินธุครับ เมื่อวันที่ ๑๐ ที่ผานมา ไดรับ
จากพระเดชพระคุณละครับ ) รับอะไร (ที่วาการอําเภอครับ ) เออ วันไหนก็ไดไปที่วาการ
อําเภอแลว อันนั้น ๘ ลาน ก็อยางนั้นแลว ทางเวียงจันทนเวลานี้กําลังสรางอยูนะ ทางภู
เขียวก็โรงพยาบาล ๒ ชั้น ๑๑ ลานกวา ที่แวงนอย ก็ ๑๑ ลานกวาเหมือนกัน กําลังขึ้นอยู
ขณะนี้ ปจจัยทั้งหลายเหลานี้ละ เอาออกชวยโลก เราแบ ไมเอา ทุกบาทเราพูดตรงๆ เลย
เราไมเคยยุงเลย ออกเพือ่ โลกทั้งหมด
ไทยทานตางๆ ที่เขามาบริจาคก็เหมือนกัน ไมวาแตปจจัยคือเงินนะ ไทยทานตางๆ
นี่แยกไป สถานที่จําเปนๆ ทั้งทางประชาชน ทั้งทางวัด ถาอะไรที่ควรแกทางวัด ก็แยกไป
ทางวัด ที่ควรแกประชาชน ก็แยกไปทางประชาชนตลอดมาอยางนี้
จึงเรียกวาวัดนี้เปนวัดที่บริจาค เอาจริงเอาจังมาก ไมเก็บเลย มีเทาไรออกหมดเลย
ไมใหเก็บ ผูยากจนเข็ญใจมีอยูทกุ หยอมหญา เรานี้เหลือเฟอทุกอยางๆ เราตองมองดู
เพื่อนมนุษยดวยกัน โลกหวังพึ่งผูอื่นอยูตลอดเวลา ทานจึงสอนวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ใหพึ่งตนเองบาง อยาหวังพึ่งแตคนอื่นอยางเดียว คือมีแตหวังพึ่งกันๆ ใหพึ่งตัวเองบาง
คือการประพฤติปฏิบัติตัวใหดี
วิ่งเตนขวนขวาย
หนาที่กิจการงาน
ดวยความ
ขยันหมั่นเพียร ไมใหอยูขี้เกียจขี้คราน เรียกวาพึ่งตัวเอง อยาไปหวังพึ่งแตผูอื่นอยางเดียว
ธรรมทานเตือน เพราะโลกนี้เกิดมาปบมันหวังพึ่งผูอื่นแลว ตั้งแตเล็กแตนอยตก
คลอดออกมาปบก็พึ่งแลวๆ พึ่งตลอดจนถึงที่สุด พึ่งกันตลอดเวลา ทานจึงกระตุกเอาบาง
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ใหพึ่งตัวเองบางซิ มีแตหวังพึ่งคนอืน่ ไมเปนตัวของตัว ไมเปนเนื้อเปนหนังของตัว ใช
ไมได มนุษยทั้งคน พูดงายๆ ทานวาอยางนี้ทานกระตุกเอาบาง ใหพึ่งตัวเองบางซิ ผูอื่นก็
จะไดคอยเบาลง ที่เขาชวยเหลือก็ดี
ก็ดีแลวละทางฝายทหารเรา เปนลูกชาวพุทธ ไปที่ไหนอยาหางเหิน เฉพาะอยางยิ่ง
พุทโธ ใหตดิ ใจไป ไปที่ไหนพุทโธนี้สวางจา ใหความเสมอภาคตลอดไปอยางนั้น ถึงจะ
ทํางานตามหนาที่ จิตใจเปนธรรมตลอดไป คือตามหนาที่เราก็ทราบแลว หนาที่ที่จะ
ปกครองบานเมือง ปฏิบัติกันยังไงๆ นั่นก็เปนอีกอยางหนึง่ ธรรมภายในจิตใจของเราก็ให
เปนอีกอยางหนึ่ง ใหเปนไปอยางนั้น ราบรื่นดีงามดี
ถาไมมีธรรม ไมไดนะ จิตใจเหี่ยวแหง ไมดี ใจใหชุมเย็นเสมอดี จิตใจชุม เย็นอยูที่
ไหนก็ชุมเย็นหมด อะไรๆ ขึ้นอยูกับใจกับธรรม ทุกสิ่งทุกอยางรวมลงมาแลว มาสูหัวใจ
ทุกขมหันตทุกขก็มาลงที่หัวใจ สุขจนเปนบรมสุขก็มารวมที่หัวใจ เพราะฉะนั้นทานจึงให
สนใจดูแลตัวเองในดานจิตใจใหมากเสมอกันกับงานอื่นๆ ภายนอก งานภายในคือดูใจของ
ตน ไมใหลืมเนื้อลืมตัว ก็ใหดู ความลืมเนื้อลืมตัวเปนทางเสียหาย ไมใชทางดี ความไมลืม
เนื้อลืมตัว ไดมาก็เปนมงคล สมมุติวาทานตั้งลาภตั้งยศใหเรานี้เปนมงคล เพราะเราไม
ตื่นเตน ไมกระโดดโลดเตน เราเสมอเปนธรรม สิ่งทั้งหลายที่ไดมา ก็กลายเปนธรรมไป
ดวยกัน ชุมเย็น
นั่นละธรรมอยูที่ไหนเย็น ถามีโลกเขาไปแทรกแลว โอย ไดไมพอ อิจฉาตารอน ชิง
ดีชิงเดนกัน สุดทายก็ลงในวิชาต่ําๆ นั่นละ วิชาต่ําๆ คืออะไร วิชาหมากัดกัน เขาใจไหม
นั่นละวิชาต่ําๆ แลวปนขึ้นสูงๆ ความจริงมันไมสูงละ ถาขัดกับธรรมแลว มันลงทางต่ํา กัด
กัน ชิงดีชิงเดนกัน ทั้งๆ ที่ตนหาความดีไมได แตอยากดี หาความเดนไมได แตอยากเดน
อยางนี้มันขัดกับธรรม มันก็จมลงไปๆ คนเรา
ดีเดนก็ใหดูตัวเรา ตัวเราเปนตัวประกันสําคัญมากทีเดียว ดีหรือไมดีใครจะชมเชย
สรรเสริญ ตัวเราเปนยังไงใหดูตวั ของเรา ไมดีตรงไหนใหแกไขดัดแปลงตรงนั้นๆ นี่
เรียกวาปรับปรุงตัวเอง กับความดีภายนอกทีท่ านผูอื่นมามอบใหเราเขากันไดสนิท สิ่ง
เหลานั้นเขามาก็ประดับความรมเย็นของเราใหสงางาม
ดีแลวมาเยี่ยมวันนี้เยี่ยมหลวงตาก็ดี อยาพากันลืมธรรม ธรรมนี่เปนของสําคัญมาก
เวลานี้ชาวพุทธเรารูสึกจะหางเหินจากอรรถจากธรรมมาก ดีดดิ้นไปตามกิเลสตัณหา จึงหา
ความสงบรมเย็นไมได กลายเปนฟนเปนไฟ ใหญโตเทาไรๆ ก็ใหญโตมาดวยความดีด
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ความดิ้นนั้นไมเปนธรรม มันก็มากลายเปนความรอนแกตนเอง สุดทายก็ชิงดีชิงเดนกัน
แลวก็กัดกัน อิจฉาตารอนซึ่งกันและกัน นั่นไมดี
บุญกรรมมี พระพุทธเจาสอนไวแลว เอา เราทําหนาที่ของเราทําใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวย สวนคนอื่นที่จะมาสงเสริมพอกพูนใหเราในความดีอะไรๆ นั้น ใหเปนเรื่องของทาน
ผูนั้นมามอบใหเรา สวนความดีที่เราจะปฏิบัติตัวใหเปนคนดี ใหดีอยูเสมอ ไมลดละความดี
ของเรา อยูที่ไหนเราก็ดี สมมุติไดยศไดลาภมา เอา ไดมาก็ดี เราดีอยูแลว ไมไดมาเราก็ไม
เสียหาย ถาเราหวังตั้งแตภายนอก ถาผิดหวังเสียนิดหนึ่ง กระเทือนไปหมดโลกธาตุ มัน
เดือดรอนมาก ถาเราดีอยูแลว ไมดีดไมดิ้น มันก็เสมอสบาย
ใหพากันจําเอานะ สวนธรรมคือความไมลืมตัว ธรรมคือความเสมอภาค ไมลืมเนื้อ
ลืมตัว ใครจะชมเชยสรรเสริญมากนอยเพียงไร ก็ไมลืมตัว ดูตวั เองตลอดเวลา เพราะความ
ดีความชั่วจะแสดงขึ้นที่ใจกายวาจา ความประพฤติของเรา เราดูตรงนี้ ผิดเพี้ยนตรงไหน
บกพรองตรงไหน แกไขตรงนี้ๆ มันก็คอยดีไป
เอาละวันนี้มาเยี่ยมก็ดีแลวละ เอาละ พูดพอหอมปากหอมคอใหชุมเย็น ผูใหญ
มักจะลืมตัวนะ เวลามียศใหญมากขึน้ มา อํานาจมากขึ้นมานี้ สุดทายมันไปเปนบอยของ
สุรา เขาใจไหม ของน้ําบา กินแลวกลายเปนบาทั้งหมด แลวบาของคนมียศอยางนี้ ไมไดนะ
อวดเบงวาเรามียศนั้นยศนี้ นี่ละน้ําบาพาเบง แลวสุดทายเลวที่สุดก็คือตัวนีล้ ะ ตัวที่วาเบงๆ
เขาใจไหม ใหระวังตัวนี้นะ
เราเคยเปน เราเปนหนุมนะ นี่ละพูดยอนหลังใหเปนคติแกทานทั้งหลาย ไปเที่ยว
ทางอําเภอภูเวียง ไมเคยแตะเลยแหละสุรา ไปนั้นเพื่อนฝูงเขาเอาสุรามาเต็มหมด ขวด
สุราๆ มาเต็ม นี่อะไร เขาบอกน้ําออยนา น้ําออยนาทําไมมันเหมือนเหลา อูย นี่ละน้ําออย
นาที่หนึ่ง เขาไปนั้นอีก คนนั้นกรอกคนนี้กรอกๆ รองเพลงขึน้ ที่นั่นเลยทีเดียว มันเปนบา
สดๆ เขาใจไหม ไปก็เปนคนดีคนงาม เวลาสะแตก เขาใจไหม ฟงใหมันถึงกัน เวลาสะแตก
เหลาเขาไป แลวลําเพลงใหเขาฟงละซิ พอวันหลังไมกลาไปแถวนั้นเลย อายเขา พอหาย
เหลามันก็อายซิ ตอนเมาเหลา มันเปนบาไมรูจักอาย
ใหระวังนะ บาเหลาบายานี่อันหนึ่ง บายศบาลาภเปนอันหนึ่ง บายศบาลาภ บาไม
เลิกนะ ใหมีธรรมเขาไปแทรก บายศบาลาภ อยาใหมันเปนเกินไป จะเปนความดีเปนสิริ
มงคลแกเรา ผูมียศมากยศนอยเทาไร เปนมงคลทั้งนั้น ถากิเลสเขาไปแทรก ชิงดีชงิ เดนกัน
เขาไปแลว เลยเปนหมากัดกันไป ใหพากันจําเอานะ เอาละ พูดเทานี้ละพอ
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รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

