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ชวยคนตาบอดมีอานิสงสมาก
ใหพากันสนใจในธรรมนะ ถาอยากมีความสงบในตัวเราเอง ครอบครัวเหยา
เรือน สังคม จนกระทั่งทั่วประเทศไทย ใหมีศีลมีธรรมประจําใจ ถาปราศจากศีลธรรม
เสียอยางเดียวเหมือนสัตวไมมีเจาของ ตายไดงายมาก เปนอันตรายก็งาย ตายก็งาย ให
แตกิเลสเอาไปขยี้ขยําแหลกหมดแลว ไมมีธรรมเปนเจาของคุมครองรักษาจิตใจ คนเรา
เลยไมมีขื่อมีแป มีตั้งแตความฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว
นี่เขากําลังบีบเขามาเห็นไหมละ น้ํามันแพง ดูตามถนนหนทางรถบางตามากนะ
ดูรถบางตาไมคอยมีมาก นี่เพราะน้ํามันแพง เอา ไถเหล็ก เดี๋ยวนี้กําลังยุงหาควายอยู
ไถเหล็กก็กินน้ํามัน ทีนี้ควายก็เอาไปฆากินหมดแลวจะควาหาควายที่ไหน ควายมันก็ไม
มี ตาย นั่นละมันฟุงเฟอ เวลาฟุงเฟออะไรมาก็ความับๆ ไถเหล็กก็กินน้ํามัน สุดทาย
น้ํามันไมมี วิ่งหาควายแลวนะเดี๋ยวนี้ กําลังวิ่งหาควาย พวกนี้มันบาหลายชั้น อูย พิลึก
แลวรถก็แพง น้ํามันอะไรๆ ขึ้นหมด เหยียบเราทั้งนั้นแหละ อะไรขึ้นไปก็เหยียบเราๆ
ขึ้นไปเรื่อยๆ โลกมันเปนอยางนี้จะไปตําหนิก็ไมได มันหมุนมันเวียนของมันจึงเรียกวา
โลก เราจะไปตําหนิมันก็จะตําหนิอะไร มันเคยมีเคยเปนมาตั้งแตเรายังไมเกิดนูน เรา
พึ่งเกิดมาก็มาเจอเอานี้ มันเคยเปนมาอยูแลว
เรื่องธรรมเปนน้ําดับไฟเพื่อความสงบก็มีมาดั้งเดิมเหมือนกัน แตถาน้ําดับไฟมี
นอยเรียกวาธรรมมีนอย บานเมืองหาความสงบรมเย็นไมคอยได มีแตเขาเรียกวาชิงดี
ชิงเดน มันชิงชั่วชิงเลวทราม ไมใชชงิ ดีชิงเดน ชิงชั่ว ชิงความเลวทรามไป มองดูที่ไหน
มันมีแตชื่อแตนาม ยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งขึ้นฟากจรวดดาวเทียม แตคนจมอยูในกอง
มูตรกองคูถกองฟนกองไฟ เผาไหมแหลกไปดวยกันหมดไมวาสูงวาต่ํา กิเลสฝาเทามัน
สูงมากมันเหยียบบนหัวใจคน ใครอยูที่ไหนถาไมมีธรรมอยาอวด วางั้นเลย เราพูดชัดๆ
เลย ถาไมมีธรรมในใจอยาอวด หาความสุขไมไดนะ อวดแตลมปากเทานั้นแหละ
ความสุขไมมี ถาผูมีธรรม อวดไมอวดก็สงบรมเย็น ไมตื่นไมเตนไปกับใคร
จิตไมตื่นไมเตนไมดีดไมดิ้นก็เปนจิตที่มีความสุข จิตดีดดิ้นถาคนก็คนดีดดิ้นคือ
คนกําลังจะตาย เลยจากดิ้นแลวก็ตาย จิตดีดดิ้นก็เหมือนกัน จม เลยดีดดิ้นไปแลวก็จม
จมไปอยางนัน้ ใหพากันมีอรรถมีธรรมบางนะ เวลานี้ศาสนาเรากําลังลอแหลมตอ
อันตรายมากทีเดียว มีรอบดานนะ พี่นองทั้งหลายใหฟงเอา ศาสนาที่เคยใหความ
รมเย็นแกโลกอยางนอยถูกเบียดเบียน มากกวานั้นถูกทําลายไปทุกแงทุกมุมนั่นแหละ
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ทีนี้ก็จะมีตงั้ แตฟนแตไฟแสดงเปลวขึ้นมาทวมไปหมด โลกนี้หาที่พักอยูไมไดนะ จะมี
แตความรุมรอนทุกหยอมหญานั่นแหละ ถาไมมธี รรมเสียอยางเดียวเปนอยางนั้น ขอให
พากันพินิจพิจารณา
เรื่องจิตใจมีธรรมสําคัญมาก จะอดจะอิ่มทุกขยากลําบากขนาดไหน แตจิตใจ
อบอุนตลอด มันตางกันอยางนี้นะ ถาใจอาศัยตั้งแตภายนอกอยางเดียวนี้ดีดดิ้นนะ ไม
วาคนมีคนจน จิตใจจะดีดจะดิ้นไขวควาตลอดเหมือนกับคนทุกขคนจนนั่นแหละคนมั่ง
มีก็ดี คือจิตใจมันไมพอ มันดีดมันดิน้ ทั้งปองกัน ทั้งกวาดตอนมา ที่จะใหออกไปไมมี
แตทางออกทางเขามันเปนทางเดียวกัน เมื่อเขาไดมันก็ออกได นี่ละเสียใจ เวลาเขามาดี
ใจ เวลาออกไปก็เสียใจ เปนอยางนี้โลกของเรา
อยางนอยใหมีธรรมในใจนะ
อยาลืมธรรมถาทานทั้งหลายอยากจะเกาะให
ติดตามความมุงหมายๆ ใหเกาะธรรม เกาะอยางอื่นใดไมตดิ เกาะนี้พงั ทั้งนั้นแหละ
เกาะแลวพังๆ ใหพากันพินิจพิจารณาใหดี ธรรมเขาสูใจแลวสงบรมเย็นไปหมด ไมไป
ขึ้นอยูกับความมีความจนอะไรมากนักนะ มันหากเปนความสงางาม เปนความเอิบอิ่ม
อยูภายในจิตใจ มีหรือไมมที างนี้มันเอิบอิ่มอยูดวยธรรมสมบัติ เสวยธรรมสมบัติอยู
ภายในใจเย็นสบาย
เราจะเห็นไดอยางพระกรรมฐานทานผูมุงอรรถมุง ธรรมจริงๆ แลว ทานไปอยู
ในปา ในปาทานจะมีอะไร อยางมากก็แคร มีอะไรมาปูนอนอยูสบายๆ แตใจทานสงา
งามตลอด ทานไมดีดไมดิ้นกับสิ่งภายนอก ทานดูภายในใจของทาน ความสงางามอยู
ในนั้น ทานอยูไหนทานอยูไดสบายๆ บิณฑบาตกลับมาไดอะไรก็ตาม ทานจะไมสนใจ
วาไดอาหารมากนอย หรืออาหารดีไมดี ทานไมสนใจ พอยังอัตภาพใหเปนไปเพื่อการ
บําเพ็ญธรรมไดรับความสะดวก นีค่ วามมุงหมายของทาน เพราะฉะนั้นทานจึงไมกังวล
การอยูการกินใชสอยอะไร ทานไมใชสอยอะไรละ ไมมี ทานไมมีใชอะไรยุงอะไร
ไมมี มีแตการชําระกิเลส กิเลสมันจะออกจากทางจิตใจ มันอยากคิดอยากปรุง อยากรู
อยากเห็นอยากไมหยุดไมถอยอยูในหัวใจเรา เขาเรียกวาสังขาร ความคิดความปรุง มัน
ปรุงออกมานี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ดันออกมาอยากใหคิดใหปรุง สิ่งที่ดันออกมาเปนรากฐาน
สําคัญทานเรียกวาอวิชชา ดันออกมาใหเปนสังขารความคิดความปรุงตางๆ ปรุงไมหยุด
ไมถอย ปรุงเทาไรยิ่งหิวยิ่งโหยยิ่งดีดยิ่งดิ้น ยิ่งปรุงยิ่งพันเจาของไปเรื่อยๆ คือสังขารมัด
เรา ออกจากอวิชชา ถามีสติแลวสังขารใดที่เปนภัยระงับทันทีๆ ดวยสติไมใหคิดไป ให
คิดแตสิ่งที่ดงี าม เชนเอาคําบริกรรมพุทโธก็ดี หรือบริกรรมคําใดก็ดี เอาคําบริกรรมนั้น
มาเปนงานของธรรม เราทํางานอยูกบั ธรรมเราก็เย็นสบายๆ นั่นละ ทานอยูในปาในเขา
ทานอยูอยางนั้นนะ
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เรื่องอดอยากขาดแคลนไมตองพูดแหละ ถาจะพูดแบบโลกที่เขาอยูดวยความ
เหลือเฟอ ทานไปอยูเชนนั้นเหมือนตกนรกทั้งเปน แตเหมือนขึ้นสวรรคทั้งเปนอีก
เหมือนกัน คือจิตใจทานสงางามอยูในสิ่งแวดลอมที่วาความทุกขจนขนแคนดวยอาหาร
การกิน ทุกสิ่งทุกอยางเดือดรอน แตใจของทานไมเดือดรอน ทานเสาะแสวงหาธรรม
จิตใจอยูกับธรรม สติครอบครองตลอด แลวมันจะคิดไปทางอะไรไมดีนี้สติมีอยูแลวปด
ทีเดียวตกปบ ๆ สั่งสมตั้งแตความดีขึ้นมาภายในใจ ใจทานก็เย็น เย็นไปเรื่อยๆ นะ เย็น
ภายในใจนี้ทั้งเย็นทั้งอบอุน พูดไมถูก อยูในนั้นหมดนั่นละ
นี่ละกองความสุขอยูที่ใจ กองความทุกขก็อยูที่ใจเหมือนกัน เมื่อสรางไปทาง
กองความทุกขดวยอํานาจของกิเลสตัณหาทุกขก็เพิ่มพูนขึ้นมา ถาสรางไปทางทีถ่ ูกที่ดี
ตามอํานาจหรือทางเดินของธรรมแลว ความสงบเย็นใจก็มีขึ้นมา สบายอยูที่ใจ ทุกขอยู
ที่ใจ เราอยาไปเขาใจวาตนไมภูเขา ดินฟาอากาศทั่วแดนโลกธาตุเปนความสุขความ
ทุกข ไมมีในสิ่งเหลานั้น มันมีอยูกับหัวใจมนุษยและสัตวเรานี้เทานั้นแหละ ใหปรับปรุง
ตัวนี้ใหดี ถามันคิดปรุงยุงเหยิงมากนั่นละมันสรางทุกขใหเรา ใหระงับมันความคิดอัน
นั้น เอาความคิดทางดานธรรมะเขาไปแทนเสีย มันคิดเรื่องโลกเรื่องสงสาร เอา
ความคิดเรื่องธรรมไปแทนกันก็เปนธรรมขึ้นมา เปนความสงบรมเย็น
นี่ละทานทําอยางนั้นนะ พระพุทธเจาทานก็ทําอยางนั้น เปนพระพุทธเจาขึ้นมา
อยูในที่แรนแคนกันดารในปาในเขา กรุงพาราณสีหรืออะไร พระสาวกทั้งหลายทานก็อยู
ในปาอยางนั้น ถาสมัยปจจุบันนี้เขาก็เรียกมหาวิทยาลัย นั้นเปนมหาวิทยาลัยปา เปน
มหาวิทยาลัยชําระกิเลสตัณหาของพระพุทธเจา-พระสงฆสาวกทั้งหลาย ชําระมาอยูในที่
มหาวิทยาลัยปานั้นแหละ เดี๋ยวนี้มันกลับเขามาเปนมหาวิทยาลัยบานสั่งสมกิเลสตัณหา
พอกพูนหัวใจเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด มหาวิทยาลัยใหญเทาไรยิ่งกองฟนกองไฟ
ใหญมาก เพราะกิเลสตัณหามานะทิฐิ ความสําคัญมั่นหมายวาตนเรียนรูเปนจอม
ปราชญฉลาดแหลมคม มันกลายเปนความโงที่สุด เรียกวาบัดซบอยูในมหาวิทยาลัยนั้น
แหละ เพราะกิเลสเขาไปอยู กิเลสมันมีความฉลาดแตบีบบี้สีไฟสัตว ความฉลาดที่จะ
เอาสัตวใหหลุดพนจากความทุกขไมมีในกิเลสทั้งหลาย นอกจากธรรมเทานั้น
ถาธรรมแลวมีมากมีนอยเปนความฉลาดแหลมคม
ดังพระพุทธเจาสาวก
ทั้งหลาย ที่วาสรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา ทานสําเร็จมาจากปามากตอมาก พระพุทธเจา
ก็ปา สาวกทั้งหลายก็ปา บรรลุธรรมๆ ในสถานที่เหมาะสม อยูที่สงบสงัด นั่นละทาน
เปนสรณะของพวกเรา เราไมไดอยางทานก็ใหแบบลูกศิษยมีครู ใหมีขอบเขต มีหลักมี
เกณฑในการประพฤติตัว อยาเตลิดเปดเปง ฟุงเฟอเหอเหิม เวลามันพลาดมันก็เปน
อยางนี้ แลวอาศัยสิ่งภายนอก เห็นไหมละอันนั้นก็ขึ้นราคา อันนี้ขึ้นราคา อันไหนขึ้น
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ราคาก็มาเหยียบหัวเรานั่นละไมไปเหยียบไหนนะ ขึ้นตรงไหนก็เหยียบหัวคน ทีนี้คนก็
เปนทุกข ของขึ้นราคาไมเปนทุกข มันเปนทุกขที่คนถูกเหยียบเพราะของขึ้นราคานั้น
แหละ ใหดูอันนี้
ใหพากันทําความสงบใจบาง ศาสนาจะไมติดเมืองไทยเราแลวนะ เวลานี้ขาศึก
ของศาสนากําลังหอมลอมเขามา หอมลอมเขามาทุกดานทุกทาง ผูปฏิบัติธรรมก็อยู
ลําบาก แสดงอรรถแสดงธรรมออกมาเพื่อประโยชนแกโลกดังที่เคยเปนมาดั้งเดิม ก็
กลายเปนขาศึกของโลกกิเลสตัณหามืดดํานี้ไปหมดแลว มันไมยอมรับธรรม จะยอมรับ
กัน พอใจรับกันตั้งแตความดีดความดิ้น ความฟุงเฟอเหอเหิม ความมั่งความมีดีเดน
ในลาภในยศ ความสรรเสริญเยินยอไปอยางนั้น ไดแตลมปากก็เอา ตัวเองตัวเทาหนูก็
ตาม เนื้อหนังไมมีตดิ ตัว มีแตหนังหอกระดูกก็เอา ขอใหรับความชมเชยจากคนอื่นวา
คนนี้เขาดีนะอยางนั้นอยางนี้ละพอใจ
นี่ละกิเลสเปนอยางนั้น กิเลสชอบยอมาก เรื่องธรรมะทานไมชอบ ทานไมไดติด
ใจกับทั้งความนินทาและความสรรเสริญ ทานพอ พอเปนลําดับถาธรรมเขาสูใจ ถูก
ธรรมนี่กําจัดออกหมด ความดีดความดิ้นทั้งหลายจะสงบตัวเขามา ถาธรรมเขาสูภายใน
ใจนะ ถาไมมีธรรมในใจมีแตดีดแตดนิ้ กันตลอด ถามคนไหนมีแตหาความสุขๆ เวลา
ถามเปนยังไงไดความสุขไหม ไมมีเลย มีแตความทุกข เพราะความดีดดิน้ โลกไมเข็ด
หลาบอิ่มพอกันนะ แลวดิ้นกันอยูอยางนั้น
ใหพากันยับยั้งตัวเองบาง ใหจิตใจสงบเย็น ถาลงใจไดสงบเย็นและเย็นเต็มที่
แลว โลกจะเปนฟนเปนไฟก็ตาม ใจดวงนี้สงางามตลอด ไมมอี ะไรเขาไปแตะตองไดเลย
นั้นละธรรมแท ทานเรียกวาธรรมธาตุ คือจิตของทานผูบริสุทธิ์ จิตพระพุทธเจา-จิต
พระอรหันตทานบริสุทธิ์ ไมมีอะไรเขามาแตะตองไดเลย โลกจะรอนเปนไฟก็เปนไฟอยู
กับโลก ไมไดเปนไฟอยูกับหัวใจที่เปนธรรมธาตุแลว หัวใจที่เปนธรรมธาตุแลวไมมี
อะไรเขาถึง เปนอฐานะ เปนอยางอื่นอยางใดไปไมไดแลว
ธรรมเปนอยางนี้นะ มีที่เกาะที่ยึด ไดธรรมมากนอยเทาไรมีความอบอุน
ตลอดไปๆ ยิ่งสรางใหเต็มเหนี่ยวแลวพอ อยูทไี่ หนพอ โลกจะเดือดรอนวุนวาย วุนวาย
แตโลก เราไมวุนวาย ดังพระพุทธเจาทรงแสดงไววา โลกวุนวายเราไมวุนวาย โลกเปน
ทุกขเราไมเปนทุกข โลกเดือดรอนเราไมเดือดรอน ทานวาอยางนี้ตลอด กลับ
ตาลปตรๆ จิตพระพุทธเจาเปนอยางนั้น โลกแบกแตกองทุกข ทานเสวยแตบรมสุข ให
พากันตั้งอกตั้งใจ เรามากรุงเทพฯเราไมไดมาหวังเอาอะไรนะ ไมเอาทั้งนั้น ไมวาอยูที่
ไหนเราไมเคยหวังเอาอะไรๆ มีแตชวยโลกทั้งนั้น ไดมามากนอยชวยตลอด
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เราเพื่อชวยโลกในเวลามีชีวิตอยู สําหรับชวยเราเราก็เรียนพี่นองทัง้ หลายทราบ
แลว ธรรมเปนของจริง หลอกโลกไมเปนคือธรรม ไมมีหลอกใครเลย เปนของจริง เรา
ปฏิบัติธรรมเหลานี้มาตั้งแตวันบวช เรียกวาตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติธรรมมาตั้งแตวันบวช
จนกระทั่งบัดนี้ ถาเปนพรรษาก็ดูวา ๗๒-๗๓ พรรษาแลว ๗๒—๗๓ ปนี้ ชีวิตเปนชีวิต
ของพระ ลมหายใจของพระ กิริยาอาการทุกอยางเปนพระไปตามๆ กันหมด จนเปน
ความเคยชินตอการระมัดระวังรักษาตัวเอง ระวังหรือไมระวังก็เหมือนโลกเขาไป แต
อะไรที่จะขัดกับศีลกับธรรมปดทันทีๆ นั่นคือความเคยชินในการระวังแลว อะไรที่เปน
ภัยตอศีลตอธรรมปดทันทีๆ ถาธรรมดาแลวเหมือนไมรักษา เพราะความเคยชินในการ
รักษา
ชีวิตอันนี้เปนดวยศีลดวยธรรมมา อบอุนตลอดมา จนกระทั่งปานนี้เรียกวา
อบอุนสุดขีด เราหาธรรมเรียกวาพอแลว เราไมหาอีกแลวหาธรรม หามาตั้งแตวันบวช
จนกระทั่งถึงวาระสุดทายกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลว ไมหา พอหมดเลย อยูไหนอยูได
สบายๆ เรามีชีวิตอยูกช็ ว ยโลกไปอยางนี้แหละ พอจะชวยไดมากนอยเพียงไรก็ชวยเต็ม
กําลังของตน ที่จะเอาไมมี มีแตจะชวยโดยถายเดียว รางกายสังขารมันก็เปนเหมือนโลก
ทั่วไป ใครจะอยูค้ําฟาไดละมันตองตาย เมื่อตายแลวสลัดปวะเดียวไปเลย ไมตอง
หวงใยยุงเหยิงวุนวายกับอะไร ความพออยูก ับใจดวงนี้ พอ เทานั้นพอใจดวงนี้
จึงวาใจนี้เมื่อบรรจุธรรมเขาไปเมืองพออยูในนั้น
ความทุกขเมือ่ เวลากําจัด
ออกไปแลวความทุกขไมมี ใจมีตั้งแตบรมสุขเต็มหัวใจ นี่ละการสรางความดีงาม
ทั้งหลาย แลวการสรางทั้งหลายดังพี่นองทัง้ หลายสรางนี้ นี้ละเรียกวาเปนบุญเปนกุศล
การใหใหไปก็จริง สมบัติเงินทองขาวของมากนอยใหไปแลวทานจะเอาไปทําอะไรก็
แลวแตทาน แตบุญเปนของเราแลวตั้งแตเจตนาเริ่มแรก พอสลัดปุบบุญกุศลเต็มหัวใจ
เราแลวเปนสมบัติของเราแลว
สวนนอกนั้นทานจะเอาไปทําอะไรเปนเรื่องของทาน
เรื่องของเราคือบุญเกิดจากการบริจาคเปนสมบัติของเราแลว นั่น เราเอาตรงนี้นะ ไมได
ไปที่ไหน
บุญเขาสูใจแลวไมมีสูญหายไปไหน จะไปตกนรกหมกไหมเพราะอํานาจแหง
กรรมหนัก บุญกุศลก็แทรกอยูในนั้น หากมีวันที่จะผานจะพนไปได เพราะเปนโลก
อนิจจังเปลี่ยนแปลงชาเร็วตางกัน ก็เปลี่ยนแปลงอยูนั้นแหละ ตกนรกตัง้ กัปตั้งกัลปมี
การเปลี่ยนแปลงได เพราะโลกอนิจจัง ครั้นเปลี่ยนขึ้นมาก็พลิกตัวเองเปนคนดีๆ ดีด
ขึ้นๆ สุดทายถึงนิพพาน ไมตอ งเปลีย่ น คือไมเปลี่ยนไปอะไรอีกแลว นิพพานเที่ยง นั่น
ละพระพุทธเจาสอนธรรม สอนอยางตรงไปตรงมา ไมมีคาํ วาผิดเพี้ยน สอนอยาง
ถูกตองแมนยํา ใหเรานําไปปฏิบัติ
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อยาปลอยเนื้อปลอยตัววันหนึ่งๆ อยูไปอยางนี้ละ เราเห็นกันอยางนี้ละ
มองเห็นกันแลวมันก็มนุษยดวยกัน ที่ใหชื่อใหนามวาประเทศนั้นประเทศนี้ ชาตินั้นๆ
ชาตินี้ก็ตั้งชือ่ ไปตามสมมุติ ธรรมดาก็คือคนคําเดียวพอ สัตวโลกทั้งหลาย สพฺเพ สตฺตา
อันวาสัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น เกิดแกเจ็บตาย
ดวยกันตองอาศัยซึ่งกันและกัน เผื่อแผเฉลี่ยตอกันไป ตางคนตางอาศัยกัน นี่โลก
รมเย็น ถาเห็นแกเราๆ ไปที่ไหนเปนคนขวางโลกนะ คนไหนเห็นแกตัวมักจะมีแตเห็น
แกไดเห็นแกเอา ควรรีดรีด ควรไถไถ จะเอาวิธกี ารใดดวยกลโกง กลหลอกลวงนั้นเอา
ทั้งนั้นละ คนๆ นี้เปนคนขวางโลก
เราใหเปนคนมีอรรถมีธรรม ไมเปนคนขวางโลกเราก็อยูสบาย เอาชวยกันไป
เถอะ ไมฉิบหาย ชวยเขาก็คือชวยเรานั้นแหละ เขาจนตรอกจนมุมวิ่งมาหาเรา เราก็ตอง
ชวยเขาๆ ผลแหงการชวยเขากลับมาชวยเรา ไมไดไปไหนนะ ที่เราใหเขาไปแลวนึกวา
เราขาดทุนสูญดอกไปหมดไมใชอยางนั้น
วัตถุนั้นใหเขาไปแลวบุญกุศลเปนของเรา
กลับยอนมาเปนของเราๆ ไมสูญเสียไปไหน เพราะฉะนั้นคนที่มีการทําบุญใหทานมาก
นี้ไปที่ไหนไมอดอยากขาดแคลนนะ เปนคนกวางขวาง เปนอยูในใจนั้นแหละ ถึงเวลา
จนตรอกจนมุมลําบากลําบนแทนที่จะไปไมรอด กลับพลิกตัวไปได เพราะปาฏิหาริย
แหงบุญที่ตนเคยสรางไวแลวนั้นแล
ถาเปนคนที่อาภัพวาสนาไปไหนเห็นแกไดเห็นแกเอา เปนคนคับแคบตีบตัน ไป
ที่ไหนเขาบานเศรษฐีเขาก็ไมมองหนานะคนประเภทนั้น มันหากเปนอยูในจิตใจของคน
คนนั้น ยกตัวอยางเชนผูหญิงคนหนึ่งแกตระหนี่ถี่เหนียวมากที่สุด ตัง้ แตแกเปนมนุษย
อยู การทําบุญใหทานใครมาชวนแกไปทําบุญนีเ้ ปนทะเลาะกับเขาทันที ถาพูดเรื่องอื่น
พูดไดสบายๆ พอพูดถึงเรื่องเขาชวนทําบุญใหทานหรือชวนไปวัดไปวานี้ทะเลาะกับเขา
ตลอดเลย จนวันแกตาย
ครั้นตายแลวกรรมพลิกกลับมาใหเกิดเปนมนุษยอีก ทีนี้เกิดเปนมนุษยไปที่ไหน
ไมมีใครมองหนาเลย เขาไปบานเศรษฐีเขาก็ไมมองหนา ไปที่ไหนเขาก็ไมมองหนา แม
ที่สุดมีลูก ไปขอทานก็ไมไดอะไรๆ เลย จนตรอกจนมุมตลอดไปเลย นี่คือคนคับแคบ
ตีบตัน ไปโลกไหนมันอยูกับตัวเองผูสราง ใหพากันจําเอานะ เอากวางเถอะกวางดวย
ความเมตตาสงสารกัน ไมจนตรอกไมจนมุม ใหเขาไป ความกวางขวางเบิกบานอยูกับ
เรา บุญกุศลมาหาเรา นิสัยกวางขวางเบิกบานที่จะเบิกทางใหเราไปเพื่อความสะดวกอยู
กับเรา ไปที่ไหนเปนสะดวก อยูทไี่ หนสะดวกไปหมด เพราะความดีอยูกับเราที่สราง
เอาไว เอาละพอ
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ธรรมลีไดทองคํา ๓๔ บาท ครึ่งสลึง เงินสดรวมถวายบริจาคเครื่องมือทําตา
จํานวน ๖๙,๗๑๐ บาท เอาสาธุ (สาธุ) เออพี่พดู เรื่องตานี่ พูดใหพี่นองทั้งหลายฟง ให
ไดเห็นชัดๆ นะ นี่ละที่ทําทํามีเหตุผลอยางนี้ซิ ที่วาทําตานั้นนะ คนเรานี่นะอวัยวะทุก
สวนตาเปนของสําคัญมากทีเดียว หูหนวกคอยยังชั่ว ตายังดีอยู สมมุติวาเราอยูในศาลา
ดวยกัน นับตั้งแตหลวงตาบัวลงไป หลวงตาบัวก็ตาบอดแลวพระอยูดวยกันก็ตาบอด
บรรดาพี่นองทั้งหลายมีแตคนตาบอด เดินไปนี้ชนกันดะลมระเนระนาด เพราะมีแตคน
ตาบอด แลวเปนยังไงโทษแหงความตาบอด
ทีนี้คุณคาแหงความเปนคนตาดี เราพยายามหายามารักษา ดังที่เขาขอมาเมื่อ
อาทิตยที่แลวเราก็ใหทางโรงพยาบาลศูนยอุดรเจ็ดลานสองแสน นี่เปนเรื่องตาลวนๆ
แลวเมื่อคืนนี้ทางเวียงจันทน ประเทศลาว เขาก็มาติดตอขอจากเรา เราก็เปดทางใหเขา
มาหา เพราะเราเห็นแกเรื่องตา ตานี้เปนสําคัญ ถาตาดีนี้มีเทาไรใครไปชนกันที่ไหน
เห็นไหมนี่ นั่งอยูนี้ ไปที่ไหนไมไดชนกันนะคนตาดี ใหคนตาบอดไปซิสองรายสามราย
ดะไปเลย เขาใจไหม นี่โทษแหงความตาบอด
เราไมอยากเปนคนตาบอดทุกคน เพราะฉะนั้นจึงใหชวยกันเรื่องหูเรื่องตา ชวย
ตาเขาก็ชวยตาเรานั้นแหละ เพื่อไมใหตาเราบอด ใหตาเราแจงสวาง ตอไปมีญาณหยั่ง
ทราบ เราใหทานตานอกกลับเขาไปเปนสมบัติของตาใน เปนญาณหยั่งทราบไปเลย ตา
ในหยั่งทราบยิ่งละเอียดลออ นี่คุณคาแหงการใหทานการชวยตากัน โรงพยาบาลตา
สําคัญมากนะ นี่เราก็กําลังชวย เพราะความจําเปนอยางนี้แหละ เราไมอยากเห็นคนตา
บอดชนกันดะในศาลาวัดปาบานตาดหรือในศาลาสวนแสงธรรม เราอยากเห็นแตคนตา
ดีไปไหนชองทางนี้ลอดไปไดนะคนตาดี มันลอดไปได ถาคนตาบอดชนเสียกอน ถา
ลอดไดก็ลอด ลอดไมไดชนอีกอยูอ ยางนั้น นี่ละเราชวยคนตาบอดมีอานิสงสมาก จําเอา
นะ เอาละทีน้จี ะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

