๑
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เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตาบอดตําหนิคนตาดี
(มีผูมาถวายที่ที่อําเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อสรางเปนวัด) ที่เขมราฐมัน
ไกล หาตัวตั้งตัวตีไมได ไมใชวารับสุมสี่สุมหา เราทําอยางนั้นไมได ถาลงรับตรงไหนเรา
ตองเปนตัวประกันเลย เปนเจาของ เปนผูรับผิดชอบทุกอยางเลย ลงใจเรียบรอยแลววา
สมบูรณแลว เอา รับ ถาไมสมบูรณไมรับ อยางนั้นนะ อยางเขาใหญนี่ก็รับแลว ใหทาน
อุทัยไปอยู ทานพอใจ เขามาถวายแลวยังรับคําของเขาไมได ใหพิจารณาเสียกอนนะ
นั่น เรานิมนตพระมาปรึกษากัน ไดทานอุทัย เห็นทานอุทัยเปนพระที่ดี พื้นเพดีมา
ดั้งเดิม ทานอยูภูวัว แลวลูกศิษยที่รองทานชื่อทานเสถียร นั่นก็ดี ผูนั้นจะพาหมูเพื่อน
อยูดวยความผาสุกรมเย็นไดไหม เทาที่เปนมาแลวนี้ไดวางั้น เออ เอา แลวทานจะวาง
พอไปรับทางโนนไดไหม ได ทานก็ยอมรับกับเรา จึงไดเปนวัดขึ้น ไมใชวารับสุมสี่สุมหา
ทําอะไร
ที่คนมาถวายที่ใหเรานี้ โอย มากตอมากนะ แตเราไมไดรับสุมสี่สุมหา วัดเสือก็
เหมือนกัน เมืองกาญจน อันนั้นก็เอาทานจันทรมาปรึกษาหารือ เพราะยานนั้นไมมี
กรรมฐานเลย หางมาก คือกรรมฐานไปอยูที่ไหนหลักเกณฑก็คือเปนผูม ีขอวัตรปฏิบัติ
ใหความรมเย็นแกตน แกวัดแกวาแกประชาชนไดแลวก็ตั้งลงจุดนั้น ไมใชไปตัง้ เปน
ความเดือดรอนแกประชาชนและตัวเองนะ เราทําไมไดทําสุมสี่สุมหาทําอะไร วัดเสือก็
ใหทานจันทรแหละอยู ทานจันทรเปนพระวัดนี้ เปนคนคลองดาน สมุทรปราการ แต
เปนพระวัดนี้ ตั้งแตบวชปบแลวอยูนี้ได ๖-๗ ป ออกจากนี้ไปก็ไปทางเมืองกาญจน
พอดีไปพบกันที่นั่น เขาถวายที่ เอาทานมาปรึกษา ทานเห็นดีดวยแลวเราก็มอบใหทาน
จึงเปนวัดเสือขึ้นมา
อยางนั้นละเราทําอะไรไมไดทําสุมสีส่ ุมหานะ (มีพระมาอยูปฏิบัติแลวไป ตอนนี้
กลายเปนวัดรางไปเลยคะหลวงตา) รางก็รางเถอะ อยาใหเรารับเลย ไมเอาละ กําลังแก
กําลังจะตาย นี่เราก็จะรางจากตัวเราอีกแลว วัดรางคนรางหลวงตาราง ตาย ไมรับ ยุง
ไปเถอะ ไมเอา ทุกวันนี้ยิ่งปลอยทุกอยางๆ แลวนะ มีแตชวยโลก สมบัติเงินทองขาว
ของไดมามากนอยนี้ออกชวยโลกทั้งหมด เราไมเอาเลย เราปลอย ทําประโยชนใหโลก
โดยสมบูรณ ตั้งแตนําพีน่ องทั้งหลายชวยชาติมาโดยลําดับลําดา
คิดดูซินะ ขนสมบัติเงินทองขาวของเขาสูหัวใจของชาติมากขนาดไหน ทองคําก็
ตั้ง ๑๑ ตัน ๔๐๐ กิโลกวานูน ดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลานกวา นอกจากนั้นเงินที่กระจาย
ออกไปนี้ออกทั่วประเทศไทย เราไมไดเอาแมบาทเดียว ไมเอา เราทําอยางนี้ทํา
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ประโยชนใหโลก เราทําจริงๆ ไมไดทาํ เลนนี่นะ ดีดดิ้นอยูอยางนี้ทั้งวันไมมีเวลาวาง แต
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทั้งนั้น เราไมเอาอะไร เราพูดตรงๆ เราพอทุกอยาง
แลว บอกชัดๆ เลย
นี่ละการปฏิบัติธรรม เมื่อพอพอจริงๆ ไมเอาอะไรทั้งนั้น ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง
ไมมีเหลือ นี่เราก็อยูไปอยางนั้นละ อยูกับโลกไป เราอยากไปเมือ่ ไรเราไปดีดผึงเดียว
เลย พูดใหมันชัดเจน ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา จะไมกลับมาเกิดอีก พูดใหมัน
ชัดเจนอยางนี้ ใครจะฟงก็ฟง หรือใครจะวาเราอวดอุตริมนุสธรรมใหอางคัมภีรมา ได
คัมภีรมาจากไหน มาคัดคานเราที่เราดําเนินตามทางของศาสดาจนไดผลเปนที่พอใจ
มาแลว พูดความดีงามทั้งหลายใหเปนสิริมงคลมหามงคลแกพี่นองชาวพุทธเรานี้ มัน
เสียไปตรงไหนจึงตองมาวาเลาอวดอุตริมนุสธรรม
ผูที่วาเราอวดเอาคัมภีรมาจากไหนเอามาอางกันเสีย ตองเปนอยางนั้นซิความดี
ดีตองบอกวาดี ชั่วตองบอกวาชั่ว นี่เราก็เปนอยางนั้น ปฏิบัติธรรมมานี้เอาจนกระทั่งจะ
เปนตายดวยกันนั้น ๙ ป เอาจริงนะเราไมไดทําเหมือนใคร นิสัยมันเปนนิสัยอยางนี้
ทางโลกเขาเรียกวาผาดโผนโจนทะยาน แตธรรมเรียกวาเด็ดเดี่ยวเฉียบขาด เอาเจาของ
ก็แบบเดียวกัน ควรเปน เปน ควรตาย ตาย ฟดกันเลย เปนเวลา ๙ ป ตกนรกทั้งเปน
จึงไดผานขึ้นมา
พอผานขึ้นมาแลวบอกจนกระทั่งวันเดือนปเวลาสถานที่นะ
เราบอกชัดเจน
พระพุทธเจาตรัสรูที่ตรงไหนบอกไดพดู ได สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมที่ไหนทําไมเราพูด
ไมได ธรรมอันเดียวกัน ของดีอันเดียวกันใชไหมละ เสียหายที่ตรงไหน ทีนี้เราก็บอกผล
ของการปฏิบัติธรรมเราไปสิ้นสุดยุติลงที่หลังวัดดอยธรรมเจดีย เวลาหาทุมเปง วันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั่นละตัดสินกันระหวางกิเลสพาสัตวโลกใหตายกองกัน เราก็
ตายกองกัน ไดขาดสะบัน้ ลงในคืนวันนั้น ฟาดินถลม จะวาเปนอะไร
นั่นละเราเอามาสอนโลกนี้ อวดอุตริเหรอ เราจะเปนจะตายใครไปเห็นเราทํา
เราทําจริงทุกอยาง เมื่อไดผลเปนที่พอใจแลวก็บอกวาพอ พออยางเลิศ จะเอาอะไรมา
สรรเสริญก็สรรเสริญไปอยางนั้น ตก ไมไดเลิศเลอเหมือนใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน
อันนี้เลิศสุดยอดแลว เอาอะไรมาใสไมอยู ตกหมด สรรเสริญก็ตก นินทาก็ตก ไมเลิศ
เลอยิ่งกวาธรรมภายในใจที่วาพอแลวๆ เอาใหมันชัดเจนอยางนั้นซิการปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นการสอนธรรมเราจึงไมมีคําวาสะทกสะทาน สามแดนโลกธาตุเราไม
เคยสะทกสะทานกับสิ่งใด เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม สอนไดทั้งนั้น ธรรมเหนือโลก
จะวาไง โลกุตรธรรมแปลวาธรรมเหนือโลก เราสอนมา นี่ก็วาระสุดทายจวนตัวเขามา
เทาไรเราก็เปดออก ธรรมะเราเปดออกๆ ใครจะวาเราอวดอุตริมนุสธรรม เราพูดดวย

๓
ความเมตตาสงสารเปนหวงใย เราเองนี้ไมไดหวงใยเจาของ เราไมหวง เราพูดจริงๆ ไป
เมื่อไรไดทงั้ นั้น ไปกับอยูอันเดียวกัน ธรรมชาตินี้พอทุกอยาง ไมรบั แลวในบรรดา
สมมุติ แมแตขันธกไ็ มรับแลว ปลอยกันแลว เปนแตเพียงวาความรับผิดชอบอยูเฉยๆ
ที่จะใหยึดใหถือเหมือนแตกอนไมมี เราบอกตรงๆ อยางนี้แหละ
เราชวยชาติก็ชวยดวยความบริสุทธิ์ใจ เต็มไปดวยความเมตตาทั้งนั้นชวยเวลานี้
เพราะฉะนั้นทําอะไรเราจึงไมทําสุมสี่สมุ หา เชนอยางถวายนั้นอันนี้อันนั้นรับสุมสี่สุมหา
ไมไดนะ ตองเอาจริงเอาจัง อยางเขาใหญก็ใหทานอุทัยไปอยูแลว รับตรงไหน
เหมือนกัน วัดเสือก็ใหทานจันทรมาอยู แลววัดภูริทัตตะอาจารยเจี๊ยะ นั่นก็เขาถวายที่
เราก็หาตัวตั้งตัวตีที่จะมาเปนหลักเปนเกณฑ ก็ไปไดอาจารยเจี๊ยะ ไปปรึกษาหารือกับ
ทาน แลวขอใหทานมาเปนสมภารเจาวัด ทานก็มาเปนใหจนกระทั่งทานมรณภาพอยูที่
นั่นเลย
อยางนั้นละรับอะไรตองเปนอยางนั้น ตัวตั้งตัวตีตองยืนยันไวถึงจะรับ รับสุมสี่
สุมหาเราไมเอา แลวมีอะไรอีก (เขาคงเขาใจดีละครับตามที่หลวงตาเทศน) เออนั่นแลว
ก็พูดใหเขาใจ เราละสลดสังเวช แทนที่จะมาคิดเราวาผิดถูกประการใดตามที่เขาโจทเขา
ฟองรองมาวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม จะปรับสังฆาปาราชิกกับเรา แทนที่เราจะ
มาพิจารณาความบกพรองของเรา ไมมีเลย แลวไปเกิดความสลดสังเวชกับคนที่หนา
ที่สุด ยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ นูนนะไปสลดสังเวชคนนั้นตางหาก เลยไมมาสนใจ
กับเรา
ก็อันนี้มันจาครอบโลกธาตุจะมาสนใจกับอะไร พูดใหมันชัดเจน นี่ละผลแหง
การปฏิบัติธรรม มันครอบโลกธาตุหัวใจดวงนี้นะเวลามันจา กิเลสเทานั้นปดบังเอาไว
ไมใหมองเห็นอะไร พอเปดกิเลสออกแลวมันจาไปหมดเลย จะทํายังไง พิจารณาซิ นี่ละ
เอาธรรมอันนี้มาสอนโลก เราจึงไมเคยสะทกสะทาน เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม
สอนไดหมด เมื่อไมเกี่ยวของกับเทวดา อินทร พรหมก็ไมพดู เรื่องเกี่ยวกับ เทวดา
อินทร พรหม มนุษยมายุงไมได นั่นเขาใจไหมละ
ธรรมพระพุทธเจาสอนไวตรงไหนผิดที่ตรงไหน เทวดา อินทร พรหม ยม ยักษ
ที่ไหนๆ มีหมดที่พระพุทธเจาทรงสอนไว ตาดี หูแจงตาสวางโลกวิทู บรรดาสาวก
ทั้งหลายผูใดที่มีความรูความฉลาดสามารถขนาดไหน ก็สงเคราะหโลกไดตามกําลัง
ความสามารถของตนๆ จะมาปฏิเสธวาสิ่งเหลานี้ไมมีดวยความตาบอดของตนนีม้ ัน
สลดสังเวชนะ พวกตาบอดไปตําหนิคนตาดีมันสลดสังเวชไหม พิจารณาซิ คนตาบอด
ทั้งโลกไปตําหนิติเตียนคนตาดี เปนยังไงฟงซิ

๔
ใครตาดียิ่งกวาพระพุทธเจา โลกวิทูรูแจงโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง สาวก
ทั้งหลายเปนลําดับลําดามา มีแตโลกวิทูเต็มภูมิของทานทั้งนัน้ ไอเรามันตาบอดหูหนวก
ดนเดาเกาหมัดเกาหมาไปอยางนั้นละ แลวก็หาเรื่องใสอรรถใสธรรม ความสกปรก
โสมมไปทีไ่ หนมันก็เลอะที่นั่นซิ ปากอมขี้เขาใจไหม ปากพระพุทธเจาปากสาวก
ทั้งหลายปากอมธรรมนี่นะ ทานพูดไปที่ไหนเปนประโยชนที่นั่น นอกจากคนที่หมดคา
หมดราคาแลวอยางที่วานี้ละ มันเกิดตายกี่ครั้งมันก็กองกันอยูอยางนั้นละพวกนี้นะ เอา
ละพอ ถึงกาลเวลาที่จะพูดไมตอ งบอกมันผางออกมาเลยละ
(โยมสันติชาวอินโดนีเซียกราบเรียนถามปญหาภาวนา)
โยมสันติ
พลังความเย็นจากปลายเทาขึ้นมา ตอมารางกายแบงเปนสอง
สวน สวนบนเปนพลังความรอน ตั้งแตทองลงมาเปนพลังความเย็น เมื่อคืนนี้เกิดพลัง
ไมทราบรอนหรือหนาว มีลักษณะหนักๆ ทําใหปนปวนจากศีรษะลงมา ทีแรกปวดหัว
มาก พอลงมาถึงทองทองก็ปนปวน เปนแบบนี้ตลอด
หลวงตา
ใหหดกระแสของจิตเขามานี่เสีย เรื่องทั้งหลายจะคอยสงบไป
เขาใจไหม มันออกจากใจแหละ พลังของใจพลังของจิต มีไดตามนิสัยวาสนาของแตละ
รายๆ เรายึดเปนพลังของจิตกระแสของจิตที่ออกไป เวลาจิตรวมตัวเขามาๆ พลัง
ทั้งหลายนั้นก็จะรวมเขามาสูตัวของมันเอง เขาใจเหรอ อยาไปกังวลมาก
โยมสันติ
เมื่อวานนี้หลวงตาบอกใหหนูเขาสมาธิ พอเขาสมาธิมันกลับเปน
หนักขึ้นอีก แตเมื่อคืนนี้หลับได มาตื่นเอาเชาเลย
หลวงตา
หลับไมหลับชางหัวมันเถอะ เรื่องธาตุเรื่องขันธ อยากหลับก็หลับ
ไมอยากหลับก็ไมหลับ ดูจิตใหดีก็แลวกัน ใหอยูในจิต จิตเปนตัวสําคัญที่จะแสดง
อาการตางๆ ใหหลับไมหลับ ใหจิตคอยสงบเขาอยูภายใน เรื่องทั้งหลายจะคอยสงบไป
เขาใจเหรอ มันออกจากจิตทั้งนั้น เขาใจแลวนะ
(หลังใหพร) วันนี้เปดธรรมออกมากอยู ออกหลายแบบดวย ทานปญญามาอยู
วัดนี้ได ๔๐ ป ทําประโยชนใหวัดนี้มากจริงๆ ยกศาลาหลังนี้ใครยกไดทานปญญากับ
สองสามคนยกศาลาหลังนี้ คนทั้งบานเรายกไมไดนะ มีทานปญญายกไดศาลาสองชั้น
เกงมาก ปญญาสําคัญมากนะ ทานปญญานี่ฉลาดทุกอยาง พอพูดอยางนี้เราก็เลย
ทดลอง เราเขียนหลอกเด็กนั่นละทิ้งไวตัวใหญๆ เขียนวาอยายุง เราวาอยางนั้น แผน
ใหญ แลวทานปญญาทานทําอะไรอยู เราไปมองเห็นเลยจับขึ้นมา อานไดไหม ทาน
ฉลาดนะ คิดวาอานได ทานวาอยางนี้ เอา อานดูซินะ แปลวาอยายุงใชไหม ใชแลว ยุง
มันยุงอยางไร ยุงอยางนี้

๕
เราเอานี้ไปทิ้งไวนั่นแลวเด็กเอาไปออกติดประกาศไวนูนอีก อยายุง คนเลยมา
ยุงเราทั้งวัน ขบขัน ทานปญญาทานฉลาด สุขุมมากนะ ถาเปนนักมวยแลวเราตอยทาน
ไมถกู ทานอาจตอยเราถูกไมรูกี่ครั้ง ทานฉลาดนะ เราทําทุกอยางทดลองดูทกุ อยาง
ความฉลาดของฝรั่ง ฉลาดมากอยู บอกวาอยายุง อยายุงมันหมายความวายังไง อยา
อยางนี้ ขบขันดี เดินไปพอดีฝนตกใหมกําลังลื่น ทีนี้พระออสเตรเรีย ชอบตลกเปนผา
ขาวมา เดินไปกับทานปญญาเดินตามมา ไปถึงนั้นลื่นจะลม ทีนี้พอมามองเห็นเรา
อันตราย ขบขันดีนะ ทีแรกเดินไปนี้พอลื่นจะลม พอมองไปเห็นเราอันตราย อยางนั้น
ละออสเตรเลียชอบตลก
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

