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รักษาตัวดวยธรรม
กอนจังหัน
วัดนี้กลายเปนวัดสามเพ็งไปแลวนะ คนที่มาเที่ยว มาเที่ยวจุนจานๆ เปนแบบหมา
เดือน ๙ เดือน ๑๒ นะเวลานี้วัดปาบานตาด มาจากทางไหนๆ ก็มาเที่ยวดูเฉยๆ ไมมี
ประโยชนอะไรเลย เพนพานๆ ดูขวางหูขวางตามาตลอดนะ เรานี้เตือนใหทราบ ใครที่มา
เพนๆ พานๆ อยามาวัดนี้นะ มันพิลึกกึกกือเหลือเกิน มาจากไหนก็เพนพานๆ ไมไดหนา
ไดหลังอะไรเลย จึงไดเห็นมนุษยเรานี้จิตใจหยาบมาก มีแตความเพนพานๆ ความฟุงเฟอ
เหอเหิม ความดีดความดิ้น เขามาในวัดเห็นไดชัดเจน
นี่เปนยังไงโลกกับธรรมดูกัน ตางกันยังไงบางพิจารณาซิ ยังภูมิใจอยูเหรอ ไปที่ไหน
เหมือนวาไปใหคะแนนวัดนะ ไปใหคะแนนวัดนั้น ตัดคะแนนวัดนี้ เหมือนวาตัววิเศษวิโส
มาจากไหน มองดูแลวมันเหมือนหมาเดือน ๙ เราเห็นเขามาในวัดปาบานตาดนี่ เหมือน
หมาเดือน ๙ เขามานั่นแหละ เพนพานๆ แลวใหญเสียดวยนะ มาดวยแบบใหญๆ หยิ่งๆ
เสียดวย ก็ยิ่งสนุกดู ดูหมาเดือน ๙ เดือน ๑๒ พิจารณาซิธรรมเปนยังไง ธรรมทานเฉย
เหมือนไมรู เมื่อขัดมากเขาๆ เตือน ใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วประเทศไทย บอกตรงๆ
อยางนี้เลย
เวลานี้พี่นองชาวพุทธเราเพนพานมากเรื่องกิเลสตัณหา แมแตเขามาในวัดก็หาบ
หามหมาเดือน ๙ มา แหแหนกันมา รถนี้มาคันใหญๆ มาเพนพานๆ ดูนั้นดูนี้เหมือน
ใหญโตเหลือประมาณ มองดูแลวสลดสังเวชนะ เปนยังไงดูเจาของบางหรือยังละ เมืองไทย
เราเปนเมืองพุทธแทๆ ทําไมจึงเปนเมืองเพนพาน เปนเมืองหมาเดือน ๙ ไปได มันไมนาดู
นะ ไมวา ที่ไหนๆ มองดูแลวดูไมไดนะ นี่คือนิสัยดั้งเดิมที่ไมเคยอบรมอะไรๆ มาเลย มีแต
กิเลสพอกหัวมา เขามาในวัดทานผูที่อบรมศีลธรรมอยูตลอดเวลา และรักษาศีลธรรมอยู
ตลอดเวลา ทานไมมีหูมตี าเหรอ
ทานมีหูมีตามีใจเหมือนกัน นี่ก็พดู ออกมาจากมีหูมีตามีใจ ไมไดหาเรื่องหาราวใส
บรรดาพี่นองทั้งหลายนะ เราพูดนี้เตือนใหพี่นองทั้งหลายดีตางหาก ไมไดพูดเพือ่ ซ้ําเติมให
เสื่อมเสียที่ไหนนะ ใหพากันคิดบาง อยาหยิ่งจนเกินไป เลอะเทอะมากนะเมืองไทยเราเวลา
นี้ ยิ่งถนนหนทางไปมาสะดวกแลว โอย สุนัขเดือน ๙ เดือน ๑๒ นี้วิ่งเพนพานๆ ไปหมด ดู
ทายรถซิ ทายรถนี้จากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ทายรถมันบอกจังหวัด ใหพากันพิจารณาบางนะ
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ไปที่ไหนมีแตไปใหคะแนนพระไปตัดคะแนนพระ วัดนี้เปนยังไง วัดนัน้ เปนยังไง
ตัวเองเปนยังไงไมดูตัวเอง กําลังเพนพานๆ อยูนั้นมันเปนยังไงใหดูบางซิ นี่ออกมาจาก
พิจารณาแลวทุกอยาง จึงมาเตือนพีน่ องทั้งหลายนะ อยาเพนพานๆ จนเกินไป เลอะเทอะ
มากนะชาวพุทธเรา เมืองไทยเราเวลานี้ นี่ละกิเลสออกเพนพานมันดีไหม ทานทั้งหลายวา
ดีๆ พวกหมาเดือน ๙ ก็วามันดีนั่นแหละ แตคนดูหมาเดือน ๙ มันดูไมไดนั่นซิ จําใหดีนะ
เอาละใหพร
หลังจังหัน
ฝนรูสึกวาลดนอยๆ เปนลําดับลําดานะ เรามาสรางวัดปาบานตาดไดเห็นอยาง
ชัดเจน นี่ละโทษแหงการทําลายปาเห็นชัดเจน เราเอาวัดปาบานตาดตั้งเปนศูนยพิจารณา
ตามเรื่องเหลานี้นะ เหลานี้เปนดงใหญดงโต ฝนตกไมเคยบกพรอง น้าํ ไหลเจิ่งตามนี้นะ
ตั้งแตทําลายปามาแลวน้ําหนาวัดนี้เลยจะไมมี เปนอยางนั้นละโทษแหงการทําลายปา หนัก
มากอยูนะ ทําใหเสียหายมากทีเดียว
วันนี้ดูเหมือนไมคอยมีอะไร ถาพูดก็ใหเปนเสียงธรรมนั้นชื่นหูชื่นใจดี ไอเสียงนรก
จกเปรตนั่นซีเขามาผานๆ ใหไดพดู อยางนี้สกปรกมากนะ วันไหนพูดแตเรื่องโลกเรื่อง
สงสารที่สกปรกๆ ไดพดู เรื่องธรรมแลวสบายใจ เราเห็นไดชัดเจนในวงกรรมฐานทาน ไป
อยูที่ไหนๆ เวลาทานคุยกันนี้ไมมีนะเรื่องโลก ไมมีเลย ฟงแตวาไมมีเลย มีแตธรรมลวนๆ
ชื่นตาชื่นใจ
ยิ่งพระทานไปเที่ยวในที่ตางๆ เวลาทานมาพบปะสมาคมกัน โอย นาฟงนะ ไปอยู
ในปานั้นเปนยังไง ในเขาลูกนั้นเปนยังไง ในถ้าํ เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏที่นั้นๆ เปนยังไง
ทานเอาสถานที่นั่นเปนพื้นฐานเปนสนาม เอาธรรมเปนผลขึ้นมาจากสนาม ไปบําเพ็ญธรรม
อยูในสถานที่เชนนั้นๆ เกิดความรูความเห็นความเปนตางๆ ขึ้นมาภายในจิตใจๆ เรานี้
เรียนอยูตั้งแตภายนอกๆ ไปศึกษาเมืองนั้นเมืองนี้ ไดสําเร็จนั้นมาสําเร็จนี้มา ดอกเตอร
ดอกแตมา ก็มาโมมาคุยกัน แลวเอาสิ่งเหลานี้มาเปนฟนเปนไฟเสริมทิฐิมานะตัวเองวาเปน
ผูมีความรูสูง มีเกียรติยศสูง แลวก็เหยียบย่ําทําลายผูนอยลงไปโดยลําดับลําดา เพราะทิฐิ
มานะแหงการศึกษาเลาเรียนแบบโลกอยางนั้น
แบบธรรมศึกษาเทาไร ศึกษาเพื่อปฏิบัติๆ ไปอยูที่ไหนศึกษา ตา หู จมูก มองไปที่
ไหนเปนธรรมศึกษาโดยตลอด เปนการศึกษาอรรถศึกษาธรรมไปตลอด เวลามาคุยกัน โถ
มันของงายเมื่อไร นี่ละความรูภายในใจจากจิตตภาวนา ดังศาสดาองคเอกประกาศธรรม
สอนโลกสามโลกธาตุ ออกจากจิตตภาวนาของพระพุทธเจาเรานะ ไมไดออกจากไปเรียนที่
นั่นเรียนที่นี่มา เหมือนเขาเรียนวิชาทางโลกมา มักจะเปนภัยมากกวาจะเปนคุณไปเสีย
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อันนี้เรียนทางภาคปฏิบัติ ไมมีใครพูดภาคปฏิบัติภาคอรรถภาคธรรมเกี่ยวกับเรื่อง
การปฏิบัติ เราพูดเสียบางวันนี้ เพราะเราก็ไดปฏิบัติมาตลอดเวลา เรียนหนังสืออยู ๗ ป
ออกจากนั้นแลวขึ้นเวทีฟดกันกับกิเลส เรียนกิเลส ดูกิเลส กับดูธรรมไปในสนามเดียวกัน
คือจิตใจของเราซึ่งเปนที่เกิดทีอ่ ยูของกิเลสและธรรมอยูภายในใจ สติธรรม ปญญาธรรม
วิริยธรรม ความอดความทน ความอุตสาหพยายาม ประมวลเขามาสูจุดสนามรบอันเดียว
บนเวทีคือใจ เราจะไดเห็นทั้งความชั่วความดี เพราะอยูในใจนั้นแลว จึงเรียกวามหาเหตุ
มหาเหตุใหญโตอยูที่นี่ สวนมากมีแตมหาเหตุทางกิเลสตัณหา ธรรมไมคอยมี เปนมหาเหตุ
เหมือนกันแตไมมีใครนําออกใช นอกจากกิเลสมันเหยียบย่ําไปหมดก็ไมเห็น
ทีนี้เวลาขึ้นเวทีแลว วิธีการตอกรกันนี้มีหลายแบบหลายฉบับ ดังที่พระวัดปาบาน
ตาดนี้ไดเห็นชัดเจน ไมเคยมีพระมาฉันจังหันครบองคเลย ขาดอยูตลอดเวลาตั้งแตเริ่ม
สรางวัดปาบานตาดมา เบื้องตนก็เกิดจากเรานี้แหละ เพราะเราเปนผูนําหมูเพื่อน เปนครู
เปนอาจารยสอน ใครก็มาศึกษา อันใดที่จะเปนประโยชนแกผูมาศึกษาอยางไรแงใด ให
นําไปคิดไปอานเอาเวลาไดยินไดฟง จากอาจารยแลว วางั้นความหมาย เราจึงตองนําเอา
อุบายวิธีตางๆ มาสอนดวยวิธีการที่เราดําเนินมา เชนอยางทานอดอาหาร ทานผอนอาหาร
ทานทรมานไมหลับไมนอนบาง เหลานี้มีแตวิธีการที่จะแกกิเลส นี้เปนเครื่องหนุนเพื่อแก
กิเลส ไมใชอันนี้แกกิเลสนะ อันนี้เปนอุปกรณหนุนใหบําเพ็ญธรรมไดสะดวก แกกิเลสได
งายเขาไปๆ ก็นาํ มาสอนทาน
อยางวัดนี้รูสึกจะถูกจริตนิสัยทางอดอาหารผอนอาหารมากกวาอยางอื่น เพราะอันนี้
มันหนักมาก เรื่องอาหารกับธาตุขันธ คืออาหารเปนเครื่องหลอเลี้ยงธาตุขันธของเรา เวลา
หลอเลี้ยงแลวธาตุขันธมกี ําลัง เมื่อมีกําลังวังชามากแทนที่ธรรมจะมีกําลัง กลับธรรมหมอบ
ธาตุขันธมกี ําลังมาก กิเลสตัณหา ราคะตัณหาตัวสําคัญมาก มันมีกําลังมากมันทับจิตใจให
ภาวนากาวไมออกๆ เวลาตัดอันนี้ กําลังของรางกายเกี่ยวกับเรื่องอาหารลงไปๆ การภาวนา
ก็คอยงอกเงยขึ้นไปๆ จึงตองทําอยางนั้นตลอด ทานทําอยางนั้นนะ
แลวแตนิสัยของใคร อุบายวิธีการของใคร จะหาอุบายวิธีตางๆ แกไขตนเอง ไม
จําเปนจะตองไปดูคมั ภีรทุกแหง ธรรมมีอยูทั่วไป ในหลักธรรมชาติแลวกิเลสกับธรรมมีอยู
ทั่วไปเหมือนกันหมด สวนมากมีแตกิเลสเหยียบธรรม ธรรมจึงไมคอยปรากฏ โลกเจริญๆ
ดวยกิเลสทั้งนั้น เรื่องความเดือดรอนวุนวายจึงมีทั่วดินแดนไมมีที่ไหนสงบเลย เพราะไมมี
ธรรมเขาไปแฝง ถามีธรรมเปนสนามขึ้นในสถานที่ใดอยางแบบเอาจริงเอาจัง สถานที่นั้น
สงบนะ อยางพระทานตั้งใจปฏิบัติจริงๆ อยูดวยกันมากนอยทานก็สงบ อยูคนเดียวทานก็
สงบ มีแตความสงบ ระงับกิเลสตัววุนวายออกโดยลําดับลําดา ความสงบก็คอยแสดงตัว
ขึ้นมาๆ อยางนั้นนะ
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เพราะฉะนั้นอุบายวิธีการของกรรมฐานภาวนาจึงกวางขวางมาก เราเรียนทางดาน
ปริยัติพอเปนปากทางเปนแนวทางแลว ก็นํานั้นละมาเปนแผนผังทางกาวเดิน วิธีการตางๆ
ทีนี้ออกทางดานปฏิบัติแตกแขนงออกไปจากภาคปริยัตินั้นแหละที่เรานํามาปฏิบัติ ปฏิบัติ
แลวก็สั่งสมเขาไปภายในจิตใจ สติลงใจ ปญญาลงใจ ความอุตสาหพยายามลงใจ เพื่อจะชะ
ลางสิ่งสกปรกเรื่อยๆ ไป จิตใจคอยสงางามขึ้นมาๆ ทานทําอยางนั้นนะ ตองมีการชําระ ไม
ชําระไมได โลกอันนี้จะเปนไฟไปทั่วโลกดินแดนนั่นแหละ ถาไมมีธรรมเสียอยางเดียว พูด
อยางเดียวชี้นิ้วเลย
ธรรมเทานั้นจะระงับโลกทั้งหลายที่เปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูตลอดเวลานี้สงบลงได
ดวยความมีธรรมของผูสนใจในธรรมทั้งหลายนํามาปฏิบัติ
โลกนี้มองหนากันไดทั่วไป
ไมไดมองดวยความอิจฉาบังเบียดหรือดูถกู เหยียดหยามกันแบบเยอหยิ่งจองหอง คนเรา
มองกันมองอยางนั้นนะ กิเลสมองมองอยางนั้น ธรรมมองไมไดมองอยางนั้น มองอันนั้นมา
เปนประโยชน ไมไดมองเพื่อความเพงโทษเพงกรรมแกเขา แลวนําโทษแหงกรรมเขามาหา
ตัวเอง ทานไมมองอยางงัน้ ทานมองเปนธรรม ตางกัน
ทีนี้โลกที่ไหนก็มีหัวใจ เอาหัวใจดวงเดียวขึ้นวัดทุกรูปทุกนาม ไมวาเด็ก ผูใหญ
จนกระทั่งถึงสัตวเดียรัจฉานมีจิตใจเหมือนกัน เขาตองการความสุขเกลียดทุกขเหมือนกัน
แตทําไมจึงเจอตั้งแตทุกขๆ เพราะอุบายที่นําเอามาใชตอกัน มันมีแตเรื่องอุบายของกิเลส
ที่จะสรางความทุกขเผาซึ่งกันและกัน โลกอันนี้จึงหาความสงบไมได ถาตางคนตางฟุงเฟอ
เหอเหิมเปนบากับกิเลสตลอดไปแลว จะหาความสงบสุขไมไดในโลกนี้ กวางขนาดไหน
กวาง เจริญก็มีแตเจริญฟนไฟทัง้ นั้น หาความเจริญดวยอรรถดวยธรรมสงบรมเย็นแกตน
ไมมีเลย ถาไมมีธรรม ถามีธรรมแลวอยูที่ไหนอยูไ ดสบายๆ พิจารณามองเห็นอะไร ก็ใหมี
ธรรมเขาแทรก พินิจพิจารณาเพื่อเปนผลประโยชน อันใดไมดีตัดออกๆ อยางนั้นจึงเรียก
ผูรักษาตัวดวยธรรม นี่อะไรก็ความับๆ มีตั้งแตควาฟนควาไฟมาเผาตัวเอง จะหาความสุข
ที่ไหนไดไมมี ขอใหพี่นอ งทัง้ หลายสนใจในธรรมบาง
เมืองไทยเรานี้เปนเมืองแหงชาวพุทธ เดี๋ยวนี้มันเปนสนามรบของกิเลสแลว พุทธไม
มีแลวเดี๋ยวนี้ แมแตพวกที่เปนหัวหนาในทางพุทธ ก็คือพระเจาพระสงฆ ก็ราวฉานกันไป
หมดเวลานี้ ทั่วดินแดนแหงประเทศไทยเรา ราวฉานก็คือสิ่งที่เลวรายนั่นละ มันเขาไป
ทําลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย ใหไดเกิดความเดือดรอนกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันทุกวันนี้
เพราะความชั่วชาลามกนั่นแหละ มันเขาไปทําลายของดี ผูด กี ็อยูไมได กระทบกระเทือนถึง
กันไปหมด นี่เพราะความชั่วชาลามก ใครสรางขึ้นไมวาพระวาโยม เปนความชั่วทั้งนั้นถา
เปนความชั่วแลว ความดีใครสรางขึ้นดีดวยกันหมด เราจึงควรไดพิจารณาเลือกเฟนทุกคน
เราหาความสุขทุกคน

๕
อยามีตั้งแตดูดวยความเพลิดความเพลิน เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ดูจนกระทั่งวัน
ตายไมมีประโยชนอะไรติดเนื้อติดตัวไปเลย มีแตความลมจม ความผิดหวังไปเรื่อยๆ คน
ผิดหวังอยูทไี่ หนมันดีเมื่อไร นั่งอยูก ผ็ ิดหวัง นอนอยูผิดหวัง เปนอยูก็ผดิ หวัง ตายไปแลว
มันก็ผิดหวังอยูอยางงั้นแหละ คนไมดีสรางความผิดหวังใหตัวเอง ถาสรางความหวังให
ตัวเองอยูไหนก็มีหวังๆ สมหวังมาเรื่อยๆ นั่นละทําอยางนั้นนะ วันนี้พูดธรรมะใหทาน
ทั้งหลายไดฟงลวนๆ สักหนอย มันมีแตเรื่องสกปรกเขามาใหไดพูดอยูตลอดเวลา มันเขา
มาทําลายธรรม คือความสกปรกนั่นละ เรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มบานเต็มเมือง เพราะมีแตคนกอ
ขึ้นสรางขึ้น สงเสริมกันขึ้น ผูที่จะสงเสริมอรรถธรรมในใจไมมี จึงมีตงั้ แตความรุมรอนทั่ว
หนากันไปหมด
ถามกันเปนยังไงสบายดีเหรอ ถามกันนะ เปนยังไงสบายดีเหรอ สบายดียังไง พออี
หนูมันหนีไปจากบานหลายคืนแลว มันไปไหนก็ไมรูละ แลวถามอีก ทําไมหรือ แตผูชายไม
คอยพูดละ นานๆ จะพูดทีหนึ่ง ผูหญิงมันตัวแสบเหมือนกัน ผูชายไมคอยพูด แตตวั ดื้อ
จริงๆ อยูกบั ผูชายนะ ผูชายกับผูหญิงเทากันเรื่องความดื้อ มันหากใชกิริยามารยาทตางกัน
บางเทานั้นเอง แตความดื้ออยูภายในใจมันดื้อเหมือนกัน กิเลสตัณหาดื้ออยูในหัวใจใด ดื้อ
ไดทั้งนั้นแหละ ฟาดมันลงใหหมอบราบไปแลวเรียบเลย พากันเขาใจ
พวกนี้มีไหมกิเลสตัณหาอยางวา สบายดีเหรอ ไปถามกันดู สบายดีเหรอๆ สบาย
ตายอะไรมันเอาฟนเอาไฟมาเผากัน ผัวกับเมียอยูดวยกันก็ทะเลาะกัน แนะ ก็เปนอยางงั้น
ลิ้นกับฟนมันกัดเรื่อยๆ เลือดสาดๆ เลือดสาดออกก็เจาของนั่นละขาดทุน ฟนเปนผูกัดจะ
วาฟนมันไดกําไร มันก็ขาดทุนเหมือนกัน เพราะฟนก็ฟนในปาก ลิ้นก็อยูในปาก กัดกันก็
เราเปนผูรับผิดชอบ เปนทุกขดวยกันหมดนั่นแหละ อยาใหลิ้นกับฟนกัดกันก็แลวกันนะ
ไปรับผิดชอบเอง เอาเทานั้นละวันนี้พอ รักษาฟนกับลิ้นใหดี เอาละเทานั้นละ พูดทุกวันๆ
(เมื่อคืนนี้ฟงเทศนทานอาจารยสิงหทอง ทานมีอารมณขัน) นั่นละอุบายภาวนาของ
ทาน ทานสิงหทองมีนิสัยอยางนั้น ชอบตลกขบขัน เราไดสอนจริงๆ นะ สอนทานสิงหทอง
คือทานสิงหทองนิสัยชอบเลน ชอบพูดตลกขบขันชอบเลนตลอดเวลา จนไมมีสถานที่เวล่ํา
เวลา บุคคลใดไมมี นิสยั ชอบพูดเลน เราก็สอนทานสิงหทอง ทานนับวันจะเปนผูใหญไป
ทุกวันๆ การวางตัวของทานเพื่อประโยชนสวนรวมใหคิดใหดี อยางที่ทานเปนอยูเวลานี้มัน
เหมือนกับลิง เราก็บอกชัดๆ อยางนี้ ลิงรอยตัวสูไมได ลมระนาวไปหมด ทานนิสัย
หลุกหลิกยิ่งกวาลิง การพูดเลนอยางนั้นอยางนี้
เขามาหาเรา คนเคารพนับถือทั่วประเทศก็ดี ที่เคารพนับถือมากนอยเพียงไรก็ดี
เขามาหาเราเขาไมไดมาดวยที่วาเราเปนคนชอบพูดตลกขบขัน พูดหยอกพูดเลนเหมือนลิง
เขามาหาครูบาอาจารยตางหาก สถานที่กาลเวลาใดที่ควรจะใชกิริยาอยางไร ใหนํามาใชให
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เหมาะสมกับสถานที่บุคคล เรายิ่งใหญขึ้นไปทุกวันๆ โตขึ้นไปทุกวัน การวางตัวให
เหมาะสมกับความเปนผูใหญ เพื่อเปนประโยชนแกผูนอยที่เขามาศึกษาอบรมกับเรา เวลา
นี้กิริยาอยางนี้เปนกิริยาของลิง ไมมีใครจะมาละนอกจากลิงจะมาหาเราเทานั้น ลิงเขาก็เบื่อ
เขาก็เปนลิงอยูแลว มาเจอลิงเขาอีกเขาก็เบื่อ เขาไมอยากมาละ แลวจะเปนอยางไง ให
พิจารณาดัดแปลงตนเองนะ เราจะโตขึ้นทุกวันใหญขึ้นทุกวันเปนครูเปนอาจารย การวางตัว
การแนะนําสั่งสอนทุกสิ่งทุกอยาง ใหเหมาะสม บอกทุกอยาง
เวลาเราสอนจริงๆ ทานสิงหทองจะหมอบนะ ไมกลามาพูดเลนไดนะ เพราะทาน
สิงหทองกลัวเรามากอยู ก็พงึ่ เปนบาขึ้นตอนนี้ละ เพราะตางคนตางใหญขึ้นมาแลวก็เลยไม
สนใจกัน แตกอนทานสิงหทองกลัวเรามาก เพราะเคยอยูกับเรามานาน กลัวมากจริงๆ คน
อื่นไมกลัวงายๆ กับเรานี่กลัวมากทานสิงหทอง นี่ละสอนใหรูจักวิธีการปฏิบัติตัวเอง การ
วางตัวตอสังคมทั่วๆ ไป สมกับวาเราเปนครูเปนอาจารยที่เขามาหาแลว ใหเขาไดรับ
ผลประโยชนออกไป อยาไดเอา ลิงเอาคางที่ไหนมันก็มีอยางนี้ ไมเปนประโยชน เขามา
เคารพเราไมมาเคารพดวยกิริยาลิงอยางนี้ สอนแลวหมอบนะ นิ่ง พอออกจากเราไปแลว
เหมือนกับเราเอาโซพันคอลิง จับโซแลวตีหัวลิง หมอบ พอวางโซแลวก็เปนอยางงั้นอีก
โอย มันไมไดเรื่องละเราก็เลยปลอย ก็เลยเปนไปตามนิสัย
มันเปนไปตามนิสัยนะ ก็คิดดูซทิ านพูดเรายังไมลืม การเทศนาวาการนี่ยกใหทาน
อาจารยเทศนเกง เทาที่ผานมานี้ไมมีใคร แตการตอบปญหาอีกอันหนึ่งนะ ถาการตอบ
ปญหาเปนที่หนึ่ง สําหรับทานอาจารยการตอบปญหานี้เปนที่หนึ่ง ทีนี้ทานก็ยอนมาหาทาน
สําหรับกระผมมันไมไดเรื่อง นี่ละนิสัยหยอกเลนนะ เวลาเขามาถามปญหาอะไร อาปากอยู
ตอบเขาไมได จนกระทั่งเขากลับไปถึงบานถึงเรือนแลว จึงระลึกปญหาไดปาตามหลังเขาไป
นั่นนะเห็นไหมนิสัยอันนี้ละ เขาไปถึงบานถึงเรือนแลวจึงระลึกปญหาได แลวก็ปาตามหลัง
เขาไป นี่ละกิริยาอันนี้ ทานไมไดตั้งใจพูดนะมันหากมีนิสัยอยางงั้น ปาตามหลังเขาไป
ขบขันดี ไปพวกนี้ปาตามหลังไปนะ ถาไมไป เดีย๋ วนี้เราระลึกปญหาไมได ใหไปเสียกอนเรา
จะปาตามหลัง ปญหานี่นะ ไป
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

