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สุกขวิปสสโก รูอยางสงบเงียบ
(กราบเรียน พวกเด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดอุดรธานี ไดรับรางวัลจาก
การประพฤติปฏิบัติดี โดยการปฏิบัติธรรมเดินจงกรม เขาขอถวายเงินรางวัลทั้งหมด
๖๔๐ บาทแดองคหลวงตาครับ) ถาปฏิบัติตัวดีแลวมีคุณคามากที่สุด ยิ่งกวาคนอื่นใดที่
จะมาตกรางวัลให การประพฤติดขี องเราเปนรางวัลของเราเอง
เมื่อวานก็ไปที่อําเภอคํามวง นายอําเภอมาขอเงิน ๘ ลานไปสรางที่วาการอําเภอ
ครั้นเวลาจะสรางก็ขัดของกัน ทางนายอําเภอก็เขียนจดหมายมาหาเรา เลาเหตุผลกลไก
เกี่ยวกับเรื่องการขัดของในการสรางที่วาการอําเภอ เราเองตองไดไปเมือ่ วาน ไปก็ไม
เห็นมีเรื่องอะไร พอไปก็ถามเรื่องราวที่ขัดของในการที่จะสรางที่วาการอําเภอ ขัดของ
เพราะเหตุผลกลไกอะไร เอา ชี้แจงมาทั้งฝายอําเภอทั้งฝายชาวบานคนละวาระกัน ให
ทางอําเภอชี้แจงกอน และทางชาวบานใครเปนผูขัดของออกมาชี้แจงใหเราทราบ เราจะ
เปนคนฟง
ทางอําเภอก็ไมไดพูดมากอะไร เพราะเขาปราบที่ไวเรียบรอยแลว วางแผนไว
หมดแลว คอยแตจะขึน้ แตไอคาํ คัดคานที่เปนเสี้ยนเปนหนามตอบานตอเมืองมันก็
ขึ้นมาใหเปนอุปสรรค เราก็ไดวาเอาบาง เราอยูบานตาดยังตองเดือดรอนไปดวย ความ
คัดคานตานทานมีความหมายอะไร มีคาอะไร ซัดเอาเสียบางเมื่อวาน บทเวลาถามถึง
เรื่องความคัดคานไมไดเรื่องไดราวอะไร นี่มนุษยตัวแสบเราก็วาอยางนั้น เขาจะทําอะไร
ใหเปนความเจริญรุงเรือง
ทางวัดก็พรอม ใหเงินมาตั้ง ๘ ลานที่จะสรางที่วาการอําเภอ ไอปากมันปาก
อยางไรมาคาน เอาผลประโยชนจากไหนมาคาน คานแลวจะไดผลประโยชนอะไรบาง
เหตุผลที่คานเพราะอะไร ตกลงเลยไมมาคานอีก เอา วามา เรากําลังดูเวลานี้นะ เราเปน
ผูลงทุนบริจาคใหพี่นองทั้งหลายในอําเภอนี้เอง เราไมไดหวังอะไร มากัดกันอะไร เรา
วาอยางนั้น มันเรียนวิชาหมาอะไรในที่วาการอําเภอ ทั้งประชาชนทั้งนายอําเภอเลย
หัวเราะกันลั่น ก็วาไมไดโกรธนี่ ฟงเสียงเปรี้ยงๆ มองหนาแลวยิ้มตลอด ซัดเอาเปรี้ยงๆ
ทางนั้นยิ้มๆ ซัดกัน ตกลงก็ไมมีอะไรละ แนะก็อยางนั้นแหละ
ตกลงก็เริ่มสรางแลว เขาวางแผนผังไวหมดแลว เมื่อมีผูมาคัดคาน เพื่อความ
บริสุทธิ์ผองใสของทางอําเภอดวย เขาจึงใหเราเปนผูพิจารณาแลวตัดสิน ก็เปนอันวา
กระจางแจงไปหมด ปญหาไมมีแลว เราไปเราก็ชําระเลย เสร็จแลวเราก็มา ให ๘ ลาน
ที่วาการอําเภอมาสรางทางนี้ ทางเขามานี้ตรงเปงพอดี ไอผคู ัดคานมันอยากใหไปทําที่
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นูนที่นี่ ไปทํารูหอยรูปูที่ไหน หนูตัวไหนมันจะเขารูหอยรูปไปชําระความกันที่นั่น ที่วา
การอําเภอที่ทํานี้สําหรับคนเหมาะแลวนี่เราวา
ไมใชรูหอยรูปูที่จะเอาพวกกระจอน
กระแตมาประชุมกัน เขาไมเคยไดยินเขาก็หัวเราะแหละ
พูดไมมีเหตุมีผลอะไร ทําใหสวนรวมเสียหาย อยางนอยชักชา จนกระทั่งเรามา
จากวัดมาดูเหตุการณอันนี้เอง ทางอําเภอขอไปปลูกสรางที่วาการอําเภอก็เปนมงคล
แลว มันขัดของเพราะอะไร ไลไปไลมาก็ทราบวาอยากใหปลูกที่นั่นๆ เราก็ไลเขาไปรู
หอยรูปูหนูตัวไหนจะไปประชุมที่นั่น เลยเงียบหมด เอา ปลูกที่นี่เราเห็นดวยแลว เปน
มงคลแลว ที่ทางอําเภอจัดขึ้นเรียบรอยแลวนี่ ทางตรงเขามาเปง ในนูนมันอยูที่ไหน
ลึกลับที่ไหน สรางเพื่ออะไร หาเหตุผลไมไดก็มาคาน ไมเกิดประโยชนอะไรเลยไอคน
ตัวแสบๆ นี่นะ เราก็วาอยางนั้น ใสเสียบางเมื่อวาน
ก็ไมมอี ะไรพอเราไปเราก็ชี้แจงเหตุผล
ถามเรื่องราวจากทางอําเภอบาง
พอสมควร เขาก็ชี้แจง พวกที่คานมันไมกลาเขามาเลย เลยตีขนาบไปเลยเรา มันไมมี
เหตุผลอะไรเลย ทางอําเภอเหตุผลเขาเต็มตัว สรางหลังใหมขึ้นมา ทางเขามาตรงเปง
เลย อยูในจุดที่เปดเผย เขาวางแผนผังไวหมด เพื่อความสะอาดนั่นเอง ใหมีผูมาชําระ
สะสางใหเปนที่ลงใจก็หมายถึงธรรมนั้นแหละไปชําระของสกปรก ก็เรียบรอยไมเห็นมี
อะไรเมื่อวาน
เราก็ขูเอาบาง ทั้งดุทงั้ ดาทั้งขูทั้งยิม้ ทั้งแยม เลยไมทราบวาโกรธหรือโมโหเปน
อยางไร ดุคนนี่เสียงลั่นไปเลย แตหัวเราะยิ้มแยมตลอด มันโกรธอะไรก็ไมรู มัน
โมโหนะ เราวาอยางนั้น เราก็บอกอยางนี้ แตก็เรียบรอยไมมีอะไร เอาสรางตรงนี้เหมาะ
แลว วาอยางนั้นเลยเรา มาสรางเพื่อความเปนสิริมงคล อะไรมาขัดของความเปนมงคล
แกบานเมืองของเรานี่นะ ก็วาอยางนั้น ถาลมระนาวแลวเกิดประโยชนอะไร
เราก็ใหแลว ๘ ลาน ก็จะขึ้นละ เหมือนหลังเกา ดูวาคราวนี้จะสรางเปนตึกหรือ
เปนอะไรก็ไมรูแหละ เขาจะทําขึ้น ดูจะไมคอยไดไม ไมหายาก นาจะเปนตึกฟงวา อะไร
ก็แลวแตเขา เขาคิดราคาเรียบรอยแลววา ๘ ลาน หากมีความจําเปนอะไรเขามาติดตอ
อีกก็ไมพนทีจ่ ะใหอีกอยูน ั่นแหละ เราไปชวยที่ไหนไมเคยอยูในจุดที่ชวยนะ ตองขึ้น
ตลอดๆ เราเพื่อความดีงาม ไมเพื่ออะไร ไมเพื่อหมดเพื่อยังอะไร เราเอาความดีงาม
เมื่อเชาวานนี้ทางหลมสักเขาก็มา หมอเชาวลิต นั่นก็ ๑๕ ลาน ถมสระใหญให
โกยเอาภูเขาทั้งลูกมาถมเลย สระใหญ มันวางอยูที่นั่นแหงเดียว นอกนั้นไมวาง เลยได
ที่นี่ ไมมีปญ
 ญาที่จะถมสระอีกละ ตกลงเราใหหมดเลย ถมลงไปพรอม เอารถทับไป
เรื่อยๆ ใหแนนเขาไปเรื่อยๆ เทหินลงไปเขาเรียกรถอะไรรถทับนะกลิ้งไปกลิ้งมา รถบด
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ทับลงไปๆ ตลอดใหแนนไปพรอมๆ กันเลย ทับไปตลอดๆ พอเสร็จก็แนนปงเลย เอา
ขึ้น โอย สูงเทาตนไม ยาวถึงนี่ ๑๕ ลาน
ไปที่ไหนคนก็ตามขอยั้วเยี้ยๆ มันก็ออกจากนี้เอง ไมใชอะไร เราไปที่ไหนตาม
ขอกันยุงไปหมดเลย ออกไปเมื่อเชาวานนี้ก็มา เราชวยอะไรตออะไร..ตา ยังขาดเหลือ
เทาไร ขาดเหลืออยูประมาณสัก ๕ หมื่น เราก็ให ๑ แสนไปเลย เมื่อเชาวานนี้ออกไป
จากนี้ ใหแลวก็ไป อยางนั้นแหละไปที่ไหนใหตลอด ก็เราไมเก็บ เราบอก เราชวยโลก มี
เทาไรออกหมด สําหรับเงินทองขาวของในวัดนี้ ไมมี เราพูดจริงๆ
ถาเรายังมีชีวิตอยูรักษาวัดนี้อยูปฏิบัติแบบนี้ตลอดไปเลย ไมเอา ไมเอาอะไร
ทั้งนั้น ผูทุกขผูจนมีมากมายกายกอง พอมีพอเปนอยางไรเอาถูไถกันไปเรื่อยไปเลย
เก็บไวหาประโยชนอะไร เก็บไวก็ทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน นําไปทําประโยชนเกิด
ประโยชนทันที ก็อยางนัน้ แหละ
วันนี้วันที่ ๑๖ ไปโรงพยาบาล เมื่อวานนี้ไปคํามวงเกี่ยวกับเรื่องที่วาการอําเภอ
เราขนของเต็มรถไปมอบใหโรงพยาบาลคํามวง ใหเต็มรถเลย หมอเขาก็เตรียมที่ใหเรา
ไปนั่งที่ไหน เราไมลง เราจะไปลงที่วาการที่เดียว เราเลยไมลง ขนของใหแลวเราก็ไป
หมอตามไปขอ ไดไปสักกี่ลานเมื่อวานคํามวง ไปดูวา ๒ ลานหรือ ๓ ลาน อยางนั้นแลว
ไปที่ไหนเปนอยางนั้น เราไมมีเหลือ ไดมาหมด ไมมีเหลือเลย หมดเลย ก็เราไมเอา
อะไร เราชวยโลก เราไมเอาเราก็บอกเราไมเอา มีแตชวยทั้งหมดเลย
(หลวงตาบอกจนที่สุดก็วดั ปาบานตาด จนที่สุดก็องคหลวงตา แตคนที่มาขอไม
เห็นไปขอที่รวย เห็นมาขอที่จนทุกที) ก็เขารูแลววามันมีเพื่อจน เขาใจไหม ไดมาเทาไร
เขาก็หวังไดเขาก็มาขอมันก็จนละซี มีเทาไรก็ไปหมด ไมเหลือละวัดปาบานตาด ไม
เหลือจริงๆ เพราะเราชวยโลกเราไมเอาอะไร บอกวาไมเอาไมเอาจริงๆ เราไมเหมือน
ใคร หมุนติ้วนี้ไมเอา มีแตเพื่อโลกทัง้ นั้นๆ
คิดดูอยางไปที่วาการอําเภอคํามวง ก็ตอ งขนของไปเทลงที่โรงพยาบาลคํามวง
ซึ่งเขาเคยมาขอเสมอ เวลามีโอกาสไปก็อยาใหเสียเที่ยว แนะ เอาไปใหเขา เขานิมนตลง
นั่ง ไมนั่ง เราจะไปนั่งที่วาการอําเภอทีเดียว เราไมลง เขาเตรียมไวหมด ไมลง เขาก็
ตามไป ดูวาไดมาสักกี่ลานเกี่ยวกับเรื่องตาเรื่องอะไร ดูวา ๒ ลานกวาหรือ ๓ ลาน ตก
ลงกันแลวมอบใหหมออวนเปนคนสั่ง อยางนั้นละไปไหน หมดไมมีเหลือ
เราพอใจในการชวยชาติคราวนี้ชวยจริงๆ ตั้งแตเริ่มตน ๒๕๔๐ ที่บานเมืองเรา
กําลังจะลมจมตอคนไทยทั้งประเทศ ใหเห็นตอหนาตอตากัน เมืองไทยจะจมคราวนั้น
แหละ เราถึงไดออกปากโกกขึ้นเลย เอา เราจะชวย เอาใหเต็มเหนี่ยว ตั้งแตนั้นมาก็
คอยฟนฟู ทางดานวัตถุทองคําก็ไดเขาไปตั้ง ๑๑ ตันกับ ๔๐๐ กิโล ผลก็เห็นอยางนั้น
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แลวดอลลารที่เขาคลังหลวงแลว ๑๐ ลาน ๒ แสนเทาไร ที่เขาไปแลว นอกจากนั้น
กระจายออกทั่วประเทศไทย แลวธรรมะเวลานี้ออกทั่วโลกเลย เราคิดเรื่องธรรมะ
มากกวาวัตถุนะ
พอวาจะชวยคนทั้งหลายเขาจะคิดถึงดานวัตถุ แตเราไมคิดดานวัตถุ เปนเครื่อง
นําหนาเทานั้นละ ธรรมละจะออกคราวนี้ เปนคราวที่ธรรมจะออก ก็ออกตั้งแตนั้นมา
จนกระทั่งปานนี้กี่สถานีวิทยุ ตั้งรอยกวาแลวมัง (ตอนนี้ชัดเจนแลวที่เขาสรางเสร็จ
เรียบรอย ๙๙ ดร.รัตนาบอกยังไมสรางอีกประมาณ ๑๐ แหง) นั่นละธรรมจะออกสู
โลกคราวนี้เอง ก็ออกจริงๆ สวนวัตถุกพ็ อเปนแนวหนาเทานั้นละ นอกนั้นก็เปนธรรม
ออก ออกทัว่ โลกเลย
ธรรมของเรารูสึกวาออกมาก ในประเทศไทยนี้อยากจะพูดใหเต็มปากเสียเลยวา
ตามความรูสึกของเราที่ตะเกียกตะกายชวยพี่นองทั้งหลายมาจนกระทั่งบัดนี้ เรียกวา
หมดเนื้อหมดตัวถาพูดภาษาของโลก เราใหดวยความเมตตาทั้งนั้น การเทศนาวาการ
ธรรมทุกประเภทที่เราเทศน ตั้งแตพนื้ ๆ ถึงวิมุตติหลุดพน ถอดออกจากหัวใจที่ทรงไว
แลวอยางเต็มเหนี่ยว วาอยางนั้นเลย เทศนก็เทศนเต็มเหนี่ยว เทศนเฉพาะพระอยูบ น
ศาลานี่ละที่เผ็ดรอนมาก นอกนั้นเปนแกงหมอใหญๆ
เวลาเขาเอาออก เขาเอาออกหมดเลย ทั้งแกงหมอใหญหมอเล็กหมอจิ๋ว ออกทั่ว
หมด จะเขารอยสถานีแลว เราเทศนแลวก็ปลอยไปๆ เขาหากนําไปทําเอง นั่นละเรา
ชวยโลกชวยขนาดนั้น แลวชวยอยางแนใจเสียดวย การเทศนาวาการในธรรมทุกขั้นเรา
ไมสงสัยในการเทศนวาจะผิดไป ไมมี เพราะออกจากหัวใจที่ปฏิบัติมาดวยความถูกตอง
แลวจึงเห็นผลอยางนี้ นั่น นําอันนี้ออกไปจะผิดไปไหน นอกจากนี้ก็ยังบอกพีน่ อง
ทั้งหลายดวยวา ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา เราบอกชัดๆ เลย ประกาศปางมาตั้งแต
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เวลาหาทุม บอกขนาดนัน้
นะ ฟาดินถลมอยูตรงนั้น เหมือนฟาดินถลม รางกายนี้ผึงเลยเทียว เพราะจิตระหวาง
กิเลสกับธรรมขาดสะบั้นจากกัน ทีนี้ระหวางจิตกับรางกายมันสะเทือนกัน จนกระทั่ง
รางกายนี้ดีดผึงเลยเชียว รุนแรงขนาดนั้นละ
กิเลสขาดจากใจไมใชเรื่องเล็กนอย แตก็ไมไดพดู ทั่วไป คือเฉพาะเราเปนอยาง
นั้น บางองคทานก็จะไปเรียบๆ ดังที่ทานแสดงไวในอรหันต ๔ พระอรหันตมี ๔
ประเภท สุกขวิปสสโก รูอยางสงบเงียบไปเลย จนกระทั่งหมดไปเลย อยางทานสิงห
ทองทานมาเลาใหฟง ทานก็มาเลาถึงเรื่องการปฏิบัติของทาน ปฏิบัติไปๆ ละเอียดเขา
ไปๆ จนกระทั่งสุดทายนี้เลยไมทราบจะปฏิบัติยังไง และไมทราบวากิเลสมันสิ้นไป
เมื่อไร หากไมมีอะไรในใจเดี๋ยวนี้ ทานก็วางั้น หายสงสัยทุกอยางแลว เวลาทานเลาผลนี้

๕
ตรงกันเปงไมมีคานกัน เวลาปฏิบัติทานรูไปโดยลําดับลําดา คอยละเอียดลงไปๆ อันนี้
เปน สุกขวิปสสโก รูอยางสงบเงียบไปเลย เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิทัปปตโต
อรหันต ๔ ประเภทตางกันกิริยาอาการ แตความบริสุทธิ์เมื่อเสร็จสิ้นแลวเหมือนกัน
หมด แตกิรยิ าที่แสดงออกจากนิสัยวาสนาของตนนั้นตางกัน
ทานจึงแยกไววาอรหันต ๔ สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ จตุปฏิสัมภิ
ทัปปตโต ฉฬภิญโญ คือไดอภิญญา ๖ เหาะเหินดําดินบินบนได เตวิชโช คือวิชชา ๓
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ ตลอดถึง อาสวักขยญาณ อาสวักขยญาณ
รูเหมือนกันหมดนั้นแหละ สวน ฉฬภิญโญ มีอภิญญาณ ๖ เปนเครื่องประกอบ ความ
บริสุทธิ์เหมือนกัน จตุปฏิสัมภิทัปปตโต คือ อัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏิสัมภิทา นิรุตติ
ปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๔ ประเภท อรหันตรวม ๔ ประเภทนี้เรียก จตุ
ปฏิสัมภิทัปปตโต เปนอรหันตประเภทเยี่ยม เครื่องประดับความเปนอรหันตของทาน
พรอมมูลหมด คือ จตุปฏิสัมภิทัปปตโต อรหันตประเภทนี้ วันนี้ชี้แจงใหทราบ
ประเภทไหนก็ตามเถอะขอใหกิเลสสิ้นจากใจหายหวงดวยกันหมด ไมมอี ะไร
สงสัย นี้ก็จึงบอกชัดๆ เราไดชวยพี่นองทั้งหลายคราวนี้ชวยเต็มเหนี่ยวจริงๆ ชวยโลก
ชวยสงสารเราไมเอาอะไรเลย แมที่สุดตายแลวเขาเอาปจจัยไทยทานมาถวายเพื่อจะเผา
ศพเรา เราตั้งกรรมการ นี้เขียนพินัยกรรมไวแลว ตั้งกรรมการไวเรียบรอยแลว ให
คณะกรรมการเก็บหอมรอมริบเงินที่เขามาบริจาคเงินทานในการเผาศพเรา
แลว
รวบรวมเงินเหลานี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงปงหมดเลย เราจะเผาดวยไฟ ไปดวยความ
ดีดผึงเลยเชียว ไมตองนิมนตพระมากุสลา
เอาใหมันชัดเจนซิการปฏิบัติ ทําไมกิเลสมันเหยียบหัวคนมาทั่วโลกดินแดนเปน
ฟนเปนไฟ ทําไมชมมันอยูเรื่อยๆ ธรรมะที่เปนเครื่องเหยียบหัวกิเลสไดมากนอย
เพียงไร ควรจะภาคภูมิใจตอผลของทานผูบําเพ็ญได ทําไมจึงมาดูถูกเหยียดหยามหาวา
อวดอุตริมนุสสธรรมไป นี่ปากอมขี้เขาใจไหม ปากอมธรรมทานพูดออกมา ปาก
พระพุทธเจาเปนปากอมธรรม ปากสาวกทั้งหลายปากอมธรรม สอนโลกเย็นไปหมด
ปากอมขี้ไปที่ไหนเปนฟนเปนไฟไปหมด มันยังเอามาอวดได วาอวดอุตริมนุสสธรรม
เรานี้ก็โดน พูดใหมันชัดๆ เขาวาหลวงตาบัวนี้อวดอุตริมนุสสธรรม ปรับอาบัติ
ปาราชิกหลวงตาบัว เราก็บอกวาใหยกโคตรมาเลย โคตรเราก็มี เอา ใหยกมา เราอวด
เพราะเหตุไร แลวคําที่วาเราอวด เอา คานมา คําที่มันขัดกับธรรมพระพุทธเจาที่เรา
แสดงออกไปนี้ อันไหนที่มาโจมตีเรามาฟองเราวาเปนสังฆา ปาราชิก คํานั้นเอามาจาก
ไหน เอามาแจงเอามาคานกับธรรมที่เราแสดง ถาหากวาธรรมที่เราแสดงนี้ขัดของยุง

๖
เหยิงไมถูกตองแลวอันนั้นถูกตอง เอา ยกให หลวงตาบัวนี้เปนปาราชิกก็จะวาเลยใช
ไหม นี้เงียบจนกระทั่งปานนี้
บอกใหมันยกมาทั้งโคตรมันก็ไมมา บอกวาโคตรเราก็มีเราวางี้ เราก็พูดไปเฉยๆ
ที่จะใหมีขัดของใจอะไรกับใครที่มาตําหนิติเตียนไมมี มันผานไปหมดแลว เหลานี้เปน
โลกสมมุติโลกนิยมกัน พวกสวมพวกถาน ธรรมะผานหมดแลว เวลาถึงกาลที่จะเอามา
พูดก็นาํ มาพูดเฉยๆ เราไมมีอารมณอะไรกับสิ่งเหลานี้ เรียกวาธรรมสูงกวาโลกแลว
โลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก ก็มีเทานั้น เอาละใหพร
พระพุทธเจา พระสงฆสาวกทั้งหลายเปนปาราชิกหมด เพราะถูกเขาโจมตี เขา
ฟอง พวกเขาเปนผูวิเศษหมดใชไหม พวกปากอมขี้เปนผูวิเศษหมด ปากอมธรรมไมมี
ความหมาย เขาใจเหรอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

