๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

แกไขตัวของเราใหดีแลวพอ
กอนจังหัน
นั่นเห็นไหมพัดยศหลวงตาบัว นี่ทานอาจารยมหาทองสุกนะทานมาจัดทําเลย
ทันที ลงมาจากภูเขาวันนั้นแหละ หลังจากโลกฟาถลมที่วัดดอยธรรมเจดียก็ลงมาระยะ
เดียวกัน พอลงมาทานพูดอะไรๆ ไปสัมผัสเรื่องพัดนี่ละ นี่เรียนมาแทบลมแทบตายจึง
ไดมหา แลวมีพัดหรือยังทานวางั้นนะ โอย ผมไมสนใจกับหัวมันละไอพดั ๆ แพ็ดๆ ก็
วา อูย ไมได นี่ๆ พัด ทานไปเอาพัดทานออกมานะนั่นออกมาจากหอง มาตั้งเกาอี้ ทาน
จัดใหเองเลยนะ เรียนมหามันของเลนเมื่อไร แทบเปนแทบตาย พัดเขารับกันทั่วโลก
เราไมไดมีอยางหรือทานวา ทานจัดให ทานจัดใหเองนะ
ทานอาจารยมหาทองสุกอยูวัดสุทธาวาส ทานเปนเจาอาวาสวัดสุทธาวาส ทาน
เปนคนสระบุรี บานหมอหรือบานอะไรนะ ทานเปนคูพึ่งเปนพึ่งตายคูพงึ่ ทุกขพึ่งยากกับ
หลวงปูมั่นมาดั้งเดิม ไดรับความลําบากลําบนที่ไหนมีแตไปกับทานติดตามในปาในเขา
ขะมุ มูเซอ ไปหมด ที่เขาวาเสือเย็นๆ นั่นก็คือทานอาจารยมหาทองสุกละไปดวย ที่วา
เราจะไปไหนไมไดนะทานมหา เขาตูเราวาเปนเสือเย็น ถาเราไปเสียตอนจิตเขาเปน
อกุศลนี้ตายแลวจะเปนสัตวเปนเสือตกนรกทั้งหมด เราตองอนุเคราะหเขากอน ทุกข
ยากลําบากก็ทนเอา จนกวาเขาจะกลับใจไดแลวเราอยากไปที่ไหนคอยไปทานวางั้น
อาจารยมหาทองสุกนี้คทู กุ ขคูยากของพอแมครูจารยมั่นนะ ไปที่ไหนไปดวยกัน
ทีนี้เวลาปวยเปนไขอะไรไมรู พอไปทานขู เปนยังไงละไข มาเวลาไหนแอๆ อยูเหมือน
ผูหญิง ทานวางั้นนะ ทานไปขู ทานมียาหลายขนานทานไปขู โอย นี่ออนแอเหมือน
ผูหญิง ไปเอาเครื่องแตงตัวของผูหญิงมาใสเสีย เอาผาเหลืองออก นี่มันเพศผูหญิงตอง
เอาเครื่องแตงตัวของผูห ญิงมาใส ออนแอทานวางั้น ทางนั้นรองไห ทานอาจารยมหา
ทองสุกรองไหเลย
นี่ทานดุนะ พลิกใหม นัน่ เปนอยางนั้น เออ ยาขนานนี้ คือพูดเด็ดๆ นี้คอื ปลุก
ใจใหแข็ง แลวกลับออนแอรองไห ยาขนานนี้ใชไมได วันหลังพลิกยาขนานหวาน
เหมือนออยเหมือนน้ําตาล นั่นละทานพลิก ยานี้ใชไมได บอกใหไปเอาเครื่องแตงตัว
ผูหญิงมาใหสวมใส เอาสบงจีวรออกมันไมสมคาของความเปนพระทานวา มันพอดีกบั
ผูหญิงทานวา เพศออนแอกิริยาออนแอ ทดลองดูเปนยังไง รองไห ทีหลังกลับไปใหม
ยาขนานนี้ใชไมได แนะเปนอยางนั้น นี่ละเปนคูทุกขคูยากกับหลวงปูมั่นของเราอาจารย
มหาทองสุก
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นี่ละที่เอาพัดมาใหเรา เอาพัดของทานนั่นแหละมาตั้งใหเรา จัดใหเราทําที่วัด
สุทธาวาส พูดอะไรไมรูนะไปสัมผัสทาน นี่เรียนมาแทบลมแทบตายเปนมหานั่นไดพัด
กับเขาไหม โอย กระผมไมสนใจเลยวางั้นนะ อูย ไมไดๆ ทานเลยเอาพัดของทาน
ออกมา ไมใชของเรานะ พัดของทาน นี่ เอา จัดแจงอะไรๆ เอาพัดมาตั้ง เอา ขึ้นนั่งให
เขาถายภาพ มันถึงมี มหาเปรียญสมัยกอนมีพดั นั่นละพัดเปรียญ ทุกวันนี้มันมากมาย
กายกองเลอะๆ เทอะๆ ดูไมมพี ัด
ปนี้จะไปทอดกฐินวัดโพธิ เราเปนเจาภาพไปทอดกฐินวัดโพธิ วันที่ ๑๘ เหรอ
(วันที่ ๑๘ พฤศจิกา เจาคะ) ๑๘ พฤศจิกา คือทานเจาคุณเราก็เปนอันเดียวกันเพื่อน
กันมาตั้งแตเปนมหาเปรียญดวยกัน ทีนี้ทานก็มาเปนเจาคณะจังหวัดเจาคณะอะไรไป
เรื่อย แลวมาเปนเจาคณะภาค เราพูดเปนกันเอง หาที่ตองติไมไดนะ เปนกันเองมา
ตั้งแตไหนแตไรแลว พอไดโอกาสทานก็บอก นี่ทอดกฐินวัดโพธิใหสักหนอยนะทานวา
วัดโพธินี้ขาดแคลนมาก วัดปาบานตาดก็ไมใชวดั เศรษฐีนี่นะเราวา อะไรก็เอาละ ทาน
เจาคุณองคนี้นะ
นี่จะไปทอดกฐินใหทาน วันที่ ๑๘ นะ เออ ไดจัดอะไรๆ สวนปจจัยอะไรก็สั่ง
แลวสวนรวมๆ แลวก็แยกถวายพระๆ แลวพวกอาหารสดอาหารแหงอาหารกระปองนี้
ใหเขาจัดทีหลัง.จวนวันใหเขาจัด เจาคุณองคนี้ละกับเราเปนเพื่อนกันมาแตไหน พรรษา
แกกวาเรา ๒ พรรษา ก็เปนมหาเปรียญมาดวยกัน ทานพูดเองไมไดผิดอะไร พูดฐาน
เปนญาติเปนมิตรกัน เปนอันเดียวเหมือนเปนอวัยวะเดียวกันไมผิดที่ตรงไหน แขนซาย
แขนขวา กระทบกระเทือนอะไรก็ไมผดิ แขนซายแขนขวา นี่ก็จะไป ดูวาวันที่ ๑๘ สวน
วัดเรานี้มันวันที่เทาไหร วัดเราวันที่เทาไหร (วันที่ ๓ พฤศจิกา เจาคะ)
จากออกพรรษาไปกี่วัน ถาธรรมดาก็ตองกอนเพือ่ นในวงกรรมฐานดวยกัน พอ
วัดนี้ผานปบก็พรึบเลย ผานไปเรื่อยๆ( ๗ วัน เจาคะ)..ติดกันกับวันออกพรรษาไมเอา
ใหเลื่อนไปตรงนั้นเราวา พระที่มาไมทันนี้ จนพระทั้งหลายฉันจะอิ่มแลวถึงดอมๆ มา
ทานไปจัดอะไรๆ อยูโนนนะ จัดเขาครัวเขาไปทางไหนแยกโนนแยกนี้ จนหมูเพื่อนฉัน
จะอิ่มแลวถึงดอมๆ มา องคนั้นจัดนั้นองคนี้จัดนี้เขาไปขางใน เราไมไดทําอะไรละ แต
ครองธาตุครองขันธอยูนี้ก็จะตายอยูแลว เปนแตเพียงวาสั่งเสียอะไร หลักใหญก็คือ
ความเปนธรรม ความเปนธรรมคือความเสมอภาคกันหมด ถาอะไรไมเสมอภาคไมจดั
วาเปนธรรมกระทบกระเทือนได
ถาความเปนธรรมแลวตายเปนตายเปนก็เปนไป
ดวยกันสม่ําเสมอกันหมด นั้นเปนธรรมตายใจได
วัดเรานี้เถาแกศรีไทยใหมนี้ก็มาขอทอด มาขอจองไวตั้งแตวันที่ ๑ มกรา แลวก็
จะทอดที่นี่กอ นสําหรับวงกรรมฐาน อันนี้เปนอันดับแรก พอเราผานปบวงกรรมฐานเรา
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ก็ออกหมดเลยนะ รอแตเราคนเดียว เราไมไดมาเกี่ยวของนะ หากมาเกี่ยวของกับเรา
เอง ถาเรายังไมผานทางนั้นไมผาน รออยูวงกรรมฐาน พอเราผานปุบอยางนี้ทางนั้น
เรื่อยๆ อยางนั้น ไปกราบพอแมครูจารยมั่นทุกวันที่วางนะ ถาไมมีธุระจําเปนจริงๆ ไป
กราบที่ศาลาใหญ โอย ซึง้ มากนะ นั่นละเจาบุญเจาคุณเปากระหมอมจอมขวัญใหเราคือ
พอแมครูจารยมั่น เราถึงทานทุกอยางมอบหมดเลย ความเคารพเลื่อมใสความรักความ
เทิดทูนกับพอแมครูจารยมั่น เพราะฉะนั้นตอนบายๆ ไปกราบทานที่ศาลาใหญ
หาไมไดละหาพระอยางประเภทหลวงปูมั่น เราไมไดตําหนิติเตียนทานผูใด แต
สําหรับหลวงปูมั่นนี้เดนมากทุกอยางเลย มีแตมหามงคลๆ กิริยาแสดงออกทุกดานทุก
ทาง แมที่สุดความแผดความดุก็เปนมหามงคล ฟงเสียงเหมือนฟาดินถลมนะ เวลาทาน
ดุใครตอใครดุพระ สวนมากมีแตพระ เปรี้ยงๆๆ เหมือนฟาดินถลม แลวก็เหมือนฝน
ตกหาใหญเย็นไปหมด เปนอยางนั้นนะ เมื่อรูเรื่องนิสัยของทานหรือธรรมของทานแลว
เพราะธรรมดานี้พระเณรอยูที่ไหนก็ไมคอยมีอะไรละ พอไดยินเสียงเปรี้ยงปางๆ แลว
มาหมดนะ มาหมดเลย รุมมาเลย
เพราะเสียงนี้เปนเสียงอรรถเสียงธรรม เหมือนฝนตกบนทองฟา ฟากระหึ่มๆ
แตฝนมันเย็น ฝนจะตกตอนฟากระหึ่มสวนมาก อันนี้ธรรมสําคัญๆ จะออกตอนแผด
เสียงนั่นละ เปรี้ยงปางๆ นั่นละธรรมออกตอนนั้น ไอเรามันเปนนิสัยจะวานิสัยขี้ดื้อหรือ
อะไรก็ไมทราบ แตไมอยากวานะขี้ดื้อ มันหากเปนนิสัยซอกแซกหาเรื่องหาราวที่จะได
สารธรรมมา วันนี้ประชุม ก็รูวาประชุมนี้ทานตองเทศนเต็มเหนี่ยวสําหรับพระ เรายัง
เหมือนวาขาดอะไรอยู อยางนอยก็น้ําปลา
พอไปแลวเราตองหาอุบายละ พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ สอดนั้นสอดนี้ คือจะหาธรรม
ที่จะออกจากถังใหญทา น เราพูดนั้นไปเดี๋ยวเอะอะ ไมใชนะขึ้นละ เอาละนะที่นี่เปดแลว
พุงๆ ถาธรรมดานี้ถึงนิพพานก็ตาม แตลักษณะวาขาดน้ําปลาไมสมบูรณ ถาเราพูดผิด
พูดถูกแหยนูนแหยนี้ไปทานเปรี้ยงออกมา นั่นละเต็มเม็ดเต็มหนวย น้ําปูน้ําปลารอบ
ดาน เปนอยางนั้นละพอแมครูจารยมั่น เอาละใหพร
หลังจังหัน
จตุปจจัยพี่นอ งทัง้ หลายบริจาคมานี้ออกชวยโลกนะ ชวยโลกทั้งหมดเลย เราไม
เอาเราแบตลอด เราไมเอาเลย ไมกํา ใหทั้งนั้นๆ เลย มีเทาไรแยกออกตามความจําเปน
ที่ผูมาขอจากเราๆ ใหไปเรื่อยๆ (ถวายทองคํา ๒ บาทครับ) เออ ทองคําเหลานี้เขาคลัง
หลวง เราบริสุทธิ์สุดสวนในการบําเพ็ญประโยชนแกพี่นองทัง้ หลายทั่วประเทศไทย อัน
ไหนที่ควรเขาคลังหลวง เชน ทองคํา เขาคลังหลวงทั้งหมด แยกไปไหนไมได สวน
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ดอลลารกับเงินไทยนี้ออกชวยโลกตางๆ การกอการสรางทางโนนทางนี้ มีรถยนต
พยาบาล เปนตนนะ ทั่วไปหมด
สําหรับเราเราไมเอาเราบอกจริงๆ
เราจะตายไปดวยความหายหวงทุกอยาง
เวลานี้เราหวงพี่นองชาวไทยเรา จึงดีดจึงดิ้นทางนูนทางนี้เหมือนพระอนาถานะเรา แต
ดีดดิ้นมาเพือ่ พี่นองทั้งหลายไมใชเพื่อเรา เรานี้พอทุกอยางแลวเราพูดตรงๆ เราพอทุก
อยางในหัวใจ เปดออกหมดไมมอี ะไรเหลือ เหลือแตธรรมธาตุเทานั้นอยูในหัวใจ ทาน
ทั้งหลายไมเคยทราบทราบเสียจากการปฏิบัติธรรมอยางเอาจริงเอาจัง ก็เห็นประจักษ
ใจอยางนี้แหละ เราหายสงสัยเรื่องธรรมทั้งหลายเราไมหา มีอยูในนี้หมดมีแตเอาออก
ใชเทานั้น ที่จะใหหาใหมมาเราไมหา อยูในนี้ใชไมหมดจนกระทั่งวันตาย เราชวยโลกเรา
ชวยอยางนั้น
เพราะฉะนั้นขอพี่นอ งทัง้ หลายไดเห็นใจนะ อยาไปคิดในเรื่องอกุศลเผาหัวใจตน
วาทานรักคนนั้นทานชังคนนี้ อยางนี้เปนความผิดของผูคิด เรารักทั่วโลกสัตวทั้งหลาย
สม่ําเสมอ เปนอยางนี้ในหัวใจ เปนเอง เรื่องความเมตตานี่ครอบโลกธาตุเพราะเจาของ
หายหวงทุกอยาง เต็มเปยมทุกอยางแลว เปนธรรมธาตุ มีแตการสงเคราะหโลกที่ควร
จะชวยเหลือไดแบบใดทางใดเราก็ทําอยางนั้นแหละ จึงดีดจึงดิ้นอยูตลอดเวลา เพื่อโลก
นั่นแหละไมไดเพื่อเรา
นี่เราก็บอกแลวเวลาเราตาย เขียนพินัยกรรมไวแลวนะ เวลาเราตายนี้บรรดาพี่
นองลูกศิษยลูกหาทั้งหลายทั่วประเทศไทย โห การตายของเรามันจะกระเทือนโลกนี่นะ
จะทั่วประเทศไทย คนนั้นนํามาบริจาค คนนี้นํามาบริจาค เราเขียนพินัยกรรมไว
เรียบรอยแลว เงินที่บริจาคทั้งหมดนี้หามเอาไปใชในที่ตางๆ แมที่สุดจะมาสรางโรงนั้น
ปะรํานี้สําหรับเผาศพเราเราไมใหทํา เงินจํานวนนี้ไมใหออกไปทางโนน ใครมีศรัทธาให
มาสรางเอง สวนเงินจํานวนที่เขาจะมารวมเผาศพเรานี้ เราจะนําเงินนี้ไปซื้อทองคําเขาสู
คลังหลวงในวาระสุดทายของเรา สําหรับเราเองจะเผาดวยไฟ สมบัติเงินทองยังเปน
ประโยชนแกผูมีชีวิต เราจะกระจายออกไปใหเปนประโยชน เงินเหลานี้เราก็บอกไวใน
พินัยกรรมแลววา ใหนําเงินเหลานี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงใหหมด เราไมเอาอะไร
เราจะทําประโยชนใหเต็มสัดเต็มสวนของเรา เกิดมาในชาตินี้เราก็ไมเคยคาดเคยคิดวา
จะไดชวยโลกถึงขนาดที่เปนอยูเวลานี้ เรียกวาชวยจริงๆ
เงินทุกบาททุกสตางคไมติดในวัด ออกหมดเลยเราไมเอา โลกสงสารมีความจํา
เปนมากนอยเพียงไร สําหรับวัดเรากินใหตายก็ได วันหนึ่งเขามาจังหันขนใสรถยนตมา
ถามีทางรถไฟเขาจะใสรถไฟมา ลนเหลือ แลวจะอดอยากขาดแคลนที่ไหน ผูที่อดอยาก
ขาดแคลนมีอยูมากมาย จึงตองมองเห็นหัวใจกันๆ ถามองแตหัวใจตนเปนคนคับแคบ

๕
ตีบตัน มักเอารัดเอาเปรียบผูอื่นเสมอ ถาคนเรามองกวางขวางจิตใจเขาจิตใจเรา
เหมือนกัน เฉลี่ยถึงกันแลวอยูดวยกันไดเปนผาสุก ถามองแตหัวใจตนนี้มักจะเหยียบย่ํา
ทําลายคนอื่น เห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบผูอื่น คนเราถามองดูแตหัวใจตัวเปนความ
กระทบกระเทือนทั่วๆ ไป ถามองใหกวางขวางออกไปนี้ก็เปนความสม่ําเสมอเฉลี่ยเผื่อ
แผถึงกันหมด
หัวใจเรานี้มองทั่วโลกไมใชธรรมดานะ ชวยสงเคราะหสงเคราะหสงหา ได
อะไรๆ ก็เอา ดังที่วานี่รถยนตอะไรเขาก็ไดมา เขาก็ฝากขอบคุณมา นั่นละมีเทาไรออก
เราไมเก็บ เราบอกตรงๆ วาเราไมเก็บ ไมเอา สมบัติของวัดปาบานตาด เงินของวัดปา
บานตาดเขาเขียนไวนั้น เปนเงินเพื่อโลก ถูกตอง ไมไดเพือ่ เรา เพื่อโลกทัง้ นั้นแหละ ที่
ชวยนี่ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เราตายไปแลวไมตอ งมาวาจะเผาที่นั่นเผาที่นี่ โยนลงเหว
เลยก็ได เพราะเราทอดอาลัยตายอยาก สลัดหมดแลวเราไมเอา ธรรมธาตุอยูที่ไหนอยูท ี่
นั่นพอ
สวนใครจะเอาเราไปเผาที่ไหนๆ ไมตองคิดตองอานใหเสียเวล่ําเวลา หลวงตา
บัวตายแลวโยนลงเหวเลยก็ได ธรรมธาตุของเราเปนของเรา อันนี้เปนของสมมุติในโลก
เขาจะไปเผาไปฝงที่ไหนก็แลวแตเขา สวนธรรมธาตุนี้เต็มอยูในหัวใจ ไมบกพรองอะไร
นั่น วันหนึ่งๆ เราก็ไมไดอยูก็เพราะความเมตตา ไปที่นั่นที่นตี่ ลอดเวลา ไปที่ไหนความ
เมตตาติดไปหมดเลย ซอกแซก เห็นเขาขายของเขาใสรถมอเตอรไซคมีถงั อยูขางๆ เขา
ไปหาขายของตามทาง เราจอดรถแลวดูเขา เอาของเขาเสียชิ้นหนึ่ง จากนั้นก็เอาเงิน
กอนใหเขาหนึ่งพันอยางนอย ใหเจาละหนึ่งพันๆ
ไปที่ไหนไปใหเราไมไดไปเอา แลวใครที่ไหนที่จะวาเรารักคนนั้นชังคนนี้ อยาคิด
ใหเสียเวลาเปนอกุศลนะ เราเมตตาสงสารทั่วโลกดินแดนเสมอกันหมด เปนแตเพียง
ใกลไกลที่จะมารับการสงเคราะหซึ่งกันและกันก็เปนธรรมดา
แตหางไกลออกไปก็
หางไกลออกไป สวนเมตตานี้ครอบหมด ผูที่มาเกี่ยวของจะรับการสงเคราะหจากเรามี
แคไหนๆ เราก็สงเคราะหไปตามที่เห็นนี้แหละ สวนเงินที่จะติดกระเปาเราไมมีไมใหมี
บอกวาเงินในบัญชีในนามวัดปาบานตาดหรือนามของเรา เราก็บอกใหถอนออกมา เรา
จําเปนอะไรถามหาเงินวาไมมี เมื่อเงินมีในบัญชีวาคําไมมีอยาใหมี ใหถอนมาไวๆ
เพราะเราตองการจะชวยที่ไหนๆ เราจะสั่งทันที สัง่ แลวใหมาเลย ใหเตรียมมาไว
สมมุติวาเงินเรามีในบัญชียังมีอยูนะในบัญชีวัด ก็บัญชีนี้บัญชีเพื่อชวยโลกไมใช
บัญชีเพื่อเรา เชนเขาสงเช็คสงอะไรมาก็เขาบัญชีๆ สวนเงินสดเขาที่นี่ สวนเช็คสวนอะไร
ที่เขาถวายมาเขาบัญชี บัญชีแลวก็เปนเงินถอนจากนั้นออกมาชวยโลกๆ อยางนั้นละทุก
วันนี้เราชวยโลก ใจของเราพูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวยมันจาครอบโลกธาตุ นี่ละใจดวงนี้
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เปนธรรมธาตุ ไดฝก ฝนอบรมมาแทบเปนแทบตาย น้ําตารวงอยูบนภูเขาสูกิเลสไมได
เราก็มาเลาใหฟง เวลาฟดกิเลสขาดสะบั้นลงไปบนหลังวัดดอยธรรมเจดียน้ําตารวง นี่
น้ําตามีคุณคาเราก็ไดมาเลาใหพี่นองทั้งหลายฟง
น้ําตาเรามีรวงอยูสองหน หนหนึ่งสูกิเลสไมได อยูบนภูเขาเหมือนกัน น้าํ ตารวง
ถึงขนาดวา หือ มึงเอากูขนาดนี้เชียวหรือ เปนอยูในใจนะ โห มึงเอากูขนาดนี้เชียวหรือ
คือสูมันไมได ตั้งสติไมอยูๆ กระแสกิเลสตีทีเดียว ไมมีคําวาตั้งใหอยู มีแตตั้งลมๆ นี่
น้ําตารวงเคียดแคนใหกิเลสในหัวใจเรามันฟดเรา โห มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เอาละ
ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอยละ นี่ละเคียดแคนใหกิเลสอยูกับตัวเองไม
เสียหายนะ ถาเคียดแคนใหบุคคลผูใดสัตวตัวใดเปนบาปเปนกรรม เคียดแคนใหกิเลส
ซึ่งเปนขาศึกแกตัวเราเอง จะฟดจะเหวี่ยงใหมันขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจเปนธรรม
ความเคียดแคนอันนี้ฝงลึกนะ ยังไงกูตองเอามึงใหพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย
ก็ไมถอยจริงๆ เอาเสียขาดสะบั้นลงหลังวัดดอยธรรมเจดีย นั่นก็เลาใหฟงแลว เอาแต
ความจริงมาพูด เพราะการปฏิบัติเราปฏิบัติเต็มตามความจริงของเรา เอาจริงเอาจัง
มาก เราไมตั้งใจปฏิบัตโิ กหกตัวเอง เมื่อธรรมปรากฏผลขึ้นมากนอยเราจะไปโกหกคน
อื่นไดลงคอเหรอ ลงไมได โกหกไมได พูดตามความจริง ใครจะตําหนิติชมอะไรเราก็ให
ตําหนิ เราเปดโลง
สังขารรางกายกิริยาอาการตางๆ นี้เปนสนามแหงโลกธรรม เขาจะตองตําหนิติ
เตียนชมเชยไดเปนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป เวนแตทางจิตใจ อันนี้เอื้อมไมถงึ มัน
พนโลกไปแลว สวนกิริยานี้เปนสนามแหงโลกธรรม เราก็เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟง
แลว เขาพอใจเขาก็ชมเขาไมพอใจเขาก็ติเขาก็เคียดก็แคนเขา ชุมเย็นเปนสุขตามหัวใจ
ของเขาคิด แตธรรมชาติของเราไมมอี ยางนั้น เหนือหมด ใครจะตําหนิติชมอะไรไมมี
ใจนั้นเปนธรรมธาตุไมอยูใ นวงโลกธรรม ๘ คือรางกาย สมมุติวากิริยาแสดงออกมานี้
เออ ทานทําอยางนั้นนะ พวกนั้นมันเปนบาขยี้ขยํา เขาใจไหม โอย ทานทําอยางนี้ โอย
ทานทําอยางนี้
นี่ละกิริยาแสดงออก มันจึงอยูในทามกลาง เปนสนามแหงโลกธรรมตําหนิติชม
ไดเหมือนกันกับโลกทั่วๆ ไป แตสําหรับใจผานหมดไมมีอะไรจะตําหนิได แมแต
เจาของเองก็หาที่ตําหนิไมได เรียกวาพออยาเลิศเลอ แลวคนอื่นจะมาตําหนิไดลงคอ
เหรอ ตําหนิเทาไรก็ขาดสะบั้นไปหมด ชมเทาไรขาดสะบั้นไปหมดเหมือนกัน เพราะสิ่ง
ตําหนิติชมเหลานี้ไมไดเหนือธรรมอันนั้น อันนั้นเหนือโลกเหนือสงสารอัศจรรยอยูใน
นั้นแลว จะตําหนิติชมยังไงคุณคาของการตําหนิติชมนี้สูอันนั้นไมได เขาใจไหมละ นั่น
ละใจเปนอยางนั้น
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วันนี้วันอาทิตยนี่ก็จะไปตามวัดละ ไปสงเคราะหวัดนั้นสงเคราะหวัดนี้ไปเรื่อย
ไปที่ไหนมีแตใหไมไดไปเอา ไปใหๆ ของเต็มรถๆ ไปทุกวัน ทางโกดังทานจัดเอาไว
เอา โรงพยาบาลไหนมาเอาไป แลวเดี๋ยวนี้น้ํามันเลยจะกลายเปนปมน้ํามันไปแลว รถ
คันไหนมาจากโรงพยาบาลตางๆ เติมน้ํามันใหเต็มรถๆ ใหออกอยางนี้ทุกแหง สวน
การสงเคราะหที่มาจากโรงพยาบาลตางๆ มีกําหนด ตั้งแตโคราชขึ้นไปแลวใหพิเศษๆ
ทางยโสธร ทางอุตรดิตถใหเปนพิเศษ นอกนั้นใหเสมอกันหมดในวงนี้ พวกที่ควรให
พิเศษก็เสมอกันในการใหพิเศษเหมือนกันหมด
เราชวยขนาดนั้นนะชวยโลก เราไมเก็บอะไรเลย มีแตความเมตตา ทานทั้งหลาย
จะนําไปพิจารณาก็พิจารณา ธรรมของพุทธเจาเปนอยางนั้น ทําโลกใหชุมเย็น ไมไดทํา
โลกใหเดือดรอนนะ ไปทีไ่ หนชุมเย็นๆ พระพุทธเจาสาวกทั้งหลายไปที่ไหนชุมเย็น เทว
บุตรเทวดาอินทรพรหมอนุโมทนาสาธุการ กราบไหวบูชาทานตามสายทางตลอดเลย
พวกเรานี้ไปที่ไหนมีแตคนตําหนิติชม ไปที่ไหนเขาตําหนิติชม แมที่สุดตั้งแตพระเปน
ขนาดสมเด็จมันยังเปนบายศบาลาภ อยากไดอยางนั้นอยากไดอยางนี้จะเอาอยางนั้นนี้
มันไมไดบวชมาหาธรรม มันบวชหากองมูตรกองคูถคือกิเลสตัณหาตางหากพวกนี้
พระบางองคเลวรายกวาประชาชนมากมาย ไมมใี ครพูดไดพดู ไดแตเรา เราพูด
ตามสายธรรม เราไมไดยกและเหยียบย่ําทําลายผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ เราพูดเปน
ศูนยกลาง แตเมื่อใครทําดีทําชั่วมันก็ไปโดนตัวเอง ดีก็โดนตัวเองชั่วก็โดนตัวเอง
ตางหาก นี้เอาธรรมออกกลางๆ อยางนี้ละ ถามีหนักในธรรมแลวทุกอยางจะราบรื่นดี
งาม ในวัดก็เปนวัดโดยแท พระสงฆกเ็ ปนพระสงฆโดยแท
ถากลับตรงกันขามแลววัดก็กลายเปนสวมเปนถาน พระในวัดก็กลายเปนมูตร
เปนคูถ แลวมูตรคูถเต็มสวมเต็มถานก็เรียกวาพระที่เปนมูตรเปนคูถเต็มสวมเต็มถาน
คือในวงวัด วัดนั้นเปนสวมเปนถาน พระเลยเปนมูตรเปนคูถเต็มอยูใ นนั้น เพราะ
ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวศีลธรรมไมสนใจ วิ่งบาไปตามกิเลสเสียทั้งหมด เพศแต
ผาเหลืองแตจิตใจมันเปนมูตรเปนคูถไปหมด ดีดดิ้นออกตรงไหนพอจะใหประชาชน
คนผูมีความดีงามติดเนื้อติดตัวเขาจะไดชมบาง ไปที่ไหนมีตั้งแตเรื่องตําหนิติเตียน
พระเราเวลานี้เปนอยางนั้น
ใหเขาไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ ดวยความยิ้มแยมแจมใสภายในใจ
บางซิพระเรา ไปที่ไหนมันกลายเปนเลวกวาโลกไปแลว เปนลาภเปนยศมันหามาเผา
หัวมันเหรอ ลาภยศ อะไรจะเลิศยิ่งกวาลาภคือพระ คําวาพระแปลวาผูประเสริฐ
ออกมาจากในนามของธรรมมาเปนพระ ธรรมประเสริฐ พระออกมานี้เรียกวาพระ
แปลวาประเสริฐ อันนี้เลยทุกอยางแลว มันไปหากวาดอะไรเรื่องลาภเรื่องยศสรรเสริญ
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เยินยอซึ่งเปนเหมือนกองมูตรกองคูถ ใครจะเลวยิ่งกวาพระหัวใจต่ําทรามอยางนี้ หัวใจ
ผูมีธรรมแลวดีๆ แลวปนขึ้นไปอยากเปนนั้นอยากเปนนี้ สุดทายก็อยากเปนสมเด็จ
สังฆราช แยงชิงกันไปกินโตะกัน ทั้งๆ ที่สมเด็จสังฆราชทานยังไมตาย เอา ปนขึ้นรวม
หัวกันกินโตะนี่มันสลดสังเวชมากนะ
พระประเภทไหนพระยักษพระผีอยากเปนใหญเปนโต ใหญอะไรใหญกองมูตร
กองคูถ มันไมไดใหญเปนกองศีลกองธรรมพอที่จะใหโลกเขาอนุโมทนาสาธุการ มัน
ใหญไปทางมูตรทางคูถ มันไมไดใหญไปทางศีลทางธรรม เอา ทางธรรมก็ปฏิบัติตัวให
ดี คําวาพระเต็มสัดเต็มสวน ศีล สมาธิ ปญญา อยูกับตัวเองซึง่ เปนสมบัติอันเลิศเลอไม
มีใครสูไดในโลก ขวนขวายใหดีอันนี้นะ ใครจะติจะชมเปนเรื่องปากเขาใจเขา เราขอให
ตําหนิติชมตัวของเราแกไขตัวของเราใหดีแลวพอ นี่ละพากันจําเอาทั้งพระทั้งฆราวาส
ธรรมเปนธรรมสอนโลกสอนกลางๆ เอาละใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

