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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม 
เมื่อเชาวันที่  ๙ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 
เรานําดวยความถกูตองโดยธรรม 

 
 เงียบทีนี้เงียบนะ เปดหูออกใหหมด ปดตา เปดหูออก เปดหูออกรับธรรม เปดใจ
ออกรับธรรม มันเปดรับของสกปรกมามากตอมากแลว ตั้งแตตื่นนอนมานี้มันไดกีก่ระบุงก็
ไมทราบของสกปรกที่มันเปดรับ เปดทางหู ทางตา จมูก ไหลลงหัวใจ หัวใจเลยเปนสวม
เปนถาน ทีนี้เอาน้ําคือธรรมเขาไปชะลางมัน จึงบอกวาใหฟงๆ นั่นซี ไมงัน้ไมไดเร่ืองนะ 
 (ผมทําซีดีธรรมะหลวงตาออกเผยแพรครับ มาขออนุญาตครับผม) อนุญาตหรือไม
อนุญาตก็ไมทราบมันออกทั่วโลกแลวแหละ เราตั้งแตเกิดมาแตโคตรพอโคตรแมหลวงตา
บัวไมเคยเห็นสิ่งเหลานี้ แตเขาเอาแจกทั่วโลกแลวก็ไมทราบจะวาไง เอาไปเถอะวางั้น กเ็รา
ไมรูเร่ืองรูราว เวลานี้วิทยุกําลังออกติดๆ ที่นั่นๆ ทั่วประเทศไทย วิทยุเสียงธรรมเรานี่ออก
ทั่วไปหมดเลย บอกทางนี้เปดหูไวแลว เสียงมูตรเสียงคูถมันไหลเขาไปแลว เสียงธรรมยัง
ไมไดเขา เสียงมูตรเสียงคูถเขาไปกอนแลวนะ ยังไงก็ไมรูละ  
 ทองคําสําหรับเชาวันนี้ได ๑ กิโล ๔๘ บาท ๗๗ สตางค นี่กําลังมาอีกก็มีไมไดนับ 
ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลวเวลานี้ได ๗๘ กิโล ๓๑ บาท ๒๘ สตางค อันนี้คือทองคํา
ประเภทที่ไหลซึมนะนี่ ไดถึง ๗๘ กโิลแลว สวนที่มอบแลวก็เรียบรอยแลว มันจะคอยไหล
ซึมเขาไปเรื่อย ขอใหพี่นองทัง้หลายฟงเสียงธรรมนะ เราพูดอยางเต็มหัวใจเรา เราชวยโลก
นี้ชวยดวยความเมตตาลวนๆ ไมมีส่ิงตอบแทนใดๆ แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เรามีเพื่อ
โลกทั้งหมด ทุกส่ิงทกุอยางที่พี่นองทัง้หลายบริจาคมานี้จะออกชวยโลกทั้งนั้น สําหรับมาหา
เราแลวเรียกวาไมเอาเลย ชวยโลกทั้งนั้นๆ  
 การแนะนําส่ังสอนก็กล่ันออกมาจากหัวใจเรา ที่ไดปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถ 
เห็นวาเปนที่แนนอนๆ แลวจนเปนผลปรากฏเต็มหัวใจแลวนําธรรมนี้ออกแสดงแกพี่นอง
ทั้งหลาย เปนความถูกตองทั้งนั้น ไมวาจะเปนเรื่องรองเรียน ไมวาจะเปนเรื่องขัดกัน
ตรงไหน โตตอบกันตรงไหนๆ เปนธรรมออกรบักันทั้งน้ัน ธรรมนี้ไมมีผิด ตรงไปตรงมา
เลย ใครจะผิดขนาดไหนก็ตามธรรมนี้กางตรงแนวเลยไมผิด ที่เรานําพี่นองทั้งหลายนี้นํา
ดวยความถูกตองโดยธรรม ไมใหมีความกระทบกระเทือนผูใด นอกเหนือไปจากการผิด
ธรรมไปไมม ีไมวาจะดุดาวากลาว นิ่มนวลออนหวานประการใด  
 อุบายวิธีการที่นําพี่นองทัง้หลายมีหลายวิธีการ แตวิธีการมีแงหนักเบาที่จะให
เปนไปตามเหตุตามผลนั้นเทานั้น ควรหนักหนัก ควรเบาเบาไปเรื่อยไป แตไมมีผิด จะ
หนักขนาดไหนก็หนักเปนธรรม เบาก็เปนธรรมไปดวยกันทัง้น้ัน นี่เราก็ไดพยายามออก
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เปดเผยตัวถึง ๗ ปนี้แลวที่นําพี่นองทั้งหลาย ในหัวใจเราเองก็ออกไปดวยความพิจารณา
เรียบรอยคอยออกๆ ไมวาอุบายวิธีการแนะนําส่ังสอนทางดานวัตถุ ไมวาทางดานธรรมะ
เรากลั่นกรองออกไปจากหัวใจเราจริงๆ  
 ทางดานวัตถุนี้ก็ไดเต็มเมด็เต็มหนวย คิดดูซิทองคาํก็ไดตั้ง ๑๑ กิโลกวา ดอลลารก็ 
๑๐ ลานกวา สวนเงินสดนี้ โอย มันเปนหมื่นๆ ลานนะ ออกกระจายทั่วประเทศไทย ที่จะ
เขามาหาหลวงตาบัวนี้บอกชดัเจนเลยวาไมมี ขนาดนั้นละชวยพี่นองทัง้หลาย การแนะนําส่ัง
สอนทุกดานทุกทาง จะมีการเผ็ดรอนบางเปนความเผ็ดรอนของอรรถของธรรม ไมใชเปน
ความเผ็ดรอนของกิเลสตณัหาที่จะเปนฟนเปนไฟมาเผาพี่นองทั้งหลายนะ เปนความเผ็ด
รอนของอรรถของธรรมไปเรื่อยๆ อยางน้ีแหละ ก็ขอใหพิจารณาตามนี้ 
 การนําพี่นองทั้งหลายเราแนใจดวยความวาไมผิด พิจารณาเรื่องใดจะตําหนิ
ตรงไหนผิดตามที่ตําหนิจริงๆ ถูกตรงไหนชมเชยก็ถกูตามนั้น ตําหนิตรงไหนตรงนั้นผิด 
เอาหลักธรรมกางออกไปซิความถูกตองแมนยําคือธรรม ส่ิงเหลานั้นมันเหลวไหลๆ เขามา
ทําลายธรรม ปดกันออกๆ ที่มีการโตตอบตางๆ อยูเวลานี้ เราโตตอบหรือปดสิ่งเลวราย
ทั้งหลายออกจากสาระสําคัญของธรรม นั่นละเราจึงมีการโตการตอบวาทะทุกอยาง รูสึกจะ
เปนหลวงตาบัวละออกในสนามกรุงสยามเรานี่ เปนหลวงตาบัวรับรองเพื่อพี่นองทัง้หลาย
ทั่วประเทศ ไมวามาทางดานใดๆ เราโตตอบ ควรโตตอบโตตอบ ควรคัดคานคัดคานตาม
เหตุตามผลตามอรรถตามธรรม ไมใชคัดคานแบบอันธพาล อันธพาลเราไมมีเราพูดจริงๆ   
 เราสอนโลกดวยความเปนอรรถเปนธรรมลวนๆ มีเมตตาธรรมครอบไวหมด จะ
สอนเด็ดสอนเดี่ยว ดุอะไรขนาดไหนเปนธรรมทั้งน้ันทีเดียว เราไมสงสัยในอุบายวิธีการที่
นํามาสอนพี่นองทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเรื่องใดที่เขาโจมตีหลวงตาอยาไปสนใจ  ใหฟงวา
อะไรที่เขามาอยางน้ันใหปดออกทันทีๆ ธรรมนี้กล่ันกรองมาแลวจากพระพุทธเจา เรา
กล่ันกรองเขามาสูหัวใจเราก็เปนหัวใจที่มีแตธรรมลวนๆ ออกจึงเปนธรรมลวนๆ ดวยกัน
ทั้งนั้น ไมมีส่ิงใดที่จะกระทบกระเทือนพี่นองชาวไทยเราใหไดรับความเสียหายมากนอย
เพียงไรจากการพาดําเนินของเราไมมี  
 ทางดานวัตถุเขาหมด นั่น ทางดานธรรมะก็กระจาย เวลานี้ออกทั่วโลกมานานแลวก็
คือวิทยุ วิทยุแลวก็ออกทางอินเตอรเน็ตทั่วโลกไปหมด มตีั้งแตเร่ืองธรรมใหเปนประโยชน
แกโลก เพราะโลกนี้ขาดธรรมมากทุกวันนี้ ขาดมากจริงๆ เรียกวาทั่วโลก ไมมีใครที่จะ
สนใจในอรรถในธรรม นอกจากสนใจในฟนในไฟคือกิเลสตัณหา ฉวยไดฉวยเอา ใครใหญ
เทาไรอํานาจบาตรหลวงปาเถื่อนรวมตัวเขามาๆ ย่ํายีตีแหลกผูนอยจนจะตายทั่วกันไปหมด  
เพราะอํานาจบาตรหลวงของผูใหญทีไ่มมีธรรม มนับีบบี้สีไฟ  
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 ธรรมไมเปนอยางน้ันนะ ใหญเทาไรยิ่งชุมเย็นมาก ใหญเทาไรยิ่งชุมเย็น ยิ่งนา
เคารพนับถือ  อันนี้ใหญกิเลสใหญเทาไรยิ่งเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด เราเห็นไหมโลก
เวลานี้ ดอนไหนจุดใดที่มีความผาสุกรมเย็นพอที่ไปซกุหัวนอนอาศัยอยูในจุดนั้นๆ เกาะ
นั้นไดเปนเกาะแหงความสุขความสงบเย็นใจมีไหม ไมมี เราบอกชัดๆ วาไมมี เพราะมี
ตั้งแตเร่ืองของกิเลสทั้งนัน้ทํางาน การทํางานของกิเลสเพื่อเปนฟนเปนไฟเผาไหมกัน เร่ือง
ธรรมที่จะเขาไปแทรกใหเปนความสงบรมเย็นไมมี 
 นี่ละเราวิตกวิจารณมาก ที่สอนพี่นองทัง้หลายใหหันหนาเขาสูธรรม เอาแตฟนแต
ไฟตามอารมณของใจที่เปนกิเลสน้ันออกใช จะเปนไฟเผาไหมเปนเถาเปนถานไปหมดนะ 
ตองอาศัยน้ําดับไฟคือธรรม ธรรมนี้คือน้ําดับไฟ มันจะลุกลามขนาดไหนธรรมดับเขาไป
ปุบมันจะสงบตัวทันที พอระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ความโกรธแคนอะไรๆ 
อยางน้ีมันจะสงบตัวลงๆ จากน้ันก็ระงับดับมันไดดวยอํานาจแหงธรรม 
 นี่เรายกตัวอยางปจจุบันนี้นะ นี่ละเรื่องที่วามันดลบันดาล ใครเชื่อไมเชื่อก็ตาม 
ความจริงมันเกิดอยูกับผูประสบเอง เขาตั้งหนาจะไปฆากัน ถือปนไปเลยเชียว เพราะเคียด
แคนสุดกําลังตองฆาโดยถายเดียวเทานั้น ตองเอาใหมันตาย มันไมตายเราตายก็ไมเสียดาย
ขอใหไดฆา เตรียมทาไปเต็มเหนี่ยวเลยเชียวจะเอาใหตาย มันอยูจุดไหนจะตามเขาฆาเลย
เพราะความเคียดแคน พอเดินไปๆ อยูๆ พอแมครูจารยมั่นเรานี่ละไมทราบมาจากไหน 
ผึงขึ้นมายืนจังกาอยูตรงหนาเลย โผลขึ้นมาตรงหนา จอเขามาเลย “นี่จะไปตกนรกหลุม
ไหน” ทานวา “ตั้งแตอยูในโลกนี้มันก็หนักพอแลว นี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีก” วางั้น 
 พอวางั้นทางนี้ก็ทิ้งปน หมอบกราบราบเลย พอกราบราบเสร็จเรียบรอยแลว คนนั้น
กับคนที่เปนขาศึกศัตรูกนัอยางรายแรง บัดนี้เปนมิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตายกันแลว โดย
อาศัยหลวงปูมั่นมาชําระให ตัวอยางทุกวันนี้นะ ขึ้นมาสดๆ รอนๆ  มายืนจังกาอยูขางหนา 
“นี่จะไปตกนรกหลุมไหนอีก” ทานวางั้น “ตั้งแตอยูในโลกนี้มันก็หนักพอแลว จะไปตก
หลุมไหนอีก” เพียงเทานั้นแหละ ทางนี้หมอบกราบทาน เสร็จแลวรูปทานหายไปเลย แกก็
กลับมาเลย  
 แลวคนนั้นกับที่วาเปนคูเคียดแคนกันนั้นนะ เปนมิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตาย
ตั้งแตบัดนี้ตอไป นี่ละอํานาจแหงธรรมเห็นไหม พอแมครูจารยมั่นยืนจังกา ไมอยางนั้นคน
คูนี้จะกอกรรมกอเวรกันไปถึงกัปไหนกัลปไหนไมรูละ คราวนี้ไปฆาเขาคราวตอไปเขาก็มา
ฆาเรา ทานบอกไววา น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนตีธ กุทาจนํ เวรยอมไมระงับเพราะการกอ
กรรมกอเวรซึ่งกันและกนั อเวเรน จ สมฺมนฺติ แตเวรจะระงับเพราะการไมกอกรรมกอเวร
ซึ่งกันและกนั พอทานอาจารยมั่นมาตัดสินปุบใหเทานั้นเลิกกันเลย เปนมิตรเปนสหายพึ่ง
เปนพึ่งตายกันเลย 
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 นี่ละเห็นประจักษ ธรรมมีหรือไมมกีฟ็งเอาซี ประจักษขึ้นตอหนาเลยเชียว พอมา
ประกาศสอนอยางชัดเจนแลวเทานั้นหายไปเลย คนนี้ก็กราบภาพที่ปรากฏแลวกลับเลย นี่
ละอํานาจแหงธรรม เร่ืองธรรมใครอยาไปคาดไปหมายนะ เอากิเลสไปคาดไปหมายมันเอา
หัวชนฝาทั้งนั้น หัวเจาของแหละแตก ตนไมไมแตก ตนเสาไมแตก หัวเจาของเกงๆ นั่นละ 
หัวคึกหัวคะนองมันหัวแตกได นี่ละหัวของกิเลสพาชน ถาหัวธรรมพาชนชนตรงไหนเปน
ธรรมทั้งนั้น ธรรมพาไป หัวธรรมพาไปๆ  
 นี่ก็ไดนําพี่นองทัง้หลายเต็มกําลังความสามารถ พูดใหเต็มเมด็เต็มหนวยวา ๗ ป
เต็มแลวที่เราทุมกําลังวังชาของเราออกชวยพี่นอง แตกอนเราไมเคยสนใจ บานเมืองนี้มีมา
เทาไร ตั้งรัฐบาลกี่ยุคกี่สมัยรูมาหมดทุกยุคทกุสมยั เพราะลูกศิษยของเรามีอยูทกุกระทรวง
เขามาเลาใหฟง เราก็ถือเปนเรื่องของบานเมอืงๆ ไมเคยสนใจนะ จนป ๒๕๔๐ นี่บานเมือง
จะจมจริงๆ ทุกส่ิงทกุอยางเปนไฟเผาเขามา คน ๖๒ ลานคน หมูหมาเปดไกหนาหรือหัวจอ
ลงในทะเลหลวงแหงความลมจมกันทัง้น้ัน ทีนี้ทํายังไง  
 นี่มันจึงสะดุงตรงนี้นะ ที่เราไดออกนาํพี่นองทั้งหลายเวลานี้ สะดุงตรงนี้ โห พี่นอง
ลูกหลานไทยเรานี้มีพอมีแมปูยาตายายนํามาดวยความสงบรมเย็น ไมเคยเปนอยางน้ี แต
คราวนี้ลูกหลานไทยของเรามีถึง ๖๒ ลานคนทําไมจะพากันลมจมกันเสียทั้งหมด จะไมมี
ผูใดสืบทอดมรดกของพอแมปูยาตายายเราไว เพื่อความแนนหนามั่นคงของชาติไทยเรา
บางเหรอ นี่ขึ้นแลวนะ มองไปที่ไหนมันตีบตันอั้นตู มองไปที่ไหนตีบตนัอั้นตู พิจารณาเต็ม
หัวใจ  
 จากน้ันก็ เอา มันมองไปไหนเปดชองน้ีปดชองนั้น เปดชองนี้ปดชองนั้น เปดชองนี้
ปดชองน้ี มองไปมองมาไมมีทาง ก็วกเขามาหาเรา พูดชัดๆ เสียนะ เขามาหาเรา มองเขา
มานี้ไมเปดกวางแตทะลุ แคบแตทะลุ อันนั้นเปดกวางแลวตรงนี้ไปปดตรงนั้น เปดกวาง
ตรงนั้นปดตรงนั้น คือเจริญตรงนี้จมตรงนั้น เจริญตรงนั้นจมตรงนั้น อันนี้จะวาเจริญไม
เจริญออกแคบๆ แตโลงๆ เอาๆ เอานี่แหละ มันไมมีทีไ่หนหาหมดแลว เราจึงไดประกาศ
ตนเปนผูนําพี่นองทัง้หลาย ถึงจะแคบก็ตาม แตทะลุได ไปได ถึงแคบก็ไปไดไมจม วางั้น 
 เราจึงไดอุตสาหพยายามนําพี่นองทัง้หลาย ตั้งแตบัดนั้นมาเราก็เรียกวาขึ้นเวทีทุก
อยาง ทางดานวัตถุก็สอน ทางดานนามธรรมก็ออกกระจายทั่วกันไป จนกระทั่งปจจุบันนี้
วิทยุออกขนาดไหน ออกทั่วโลกแลวจากธรรมที่เรานํามาสอนโลกในคราวชวยชาติคราวนี้ 
ทางดานวัตถุก็ไดเต็มเมด็เต็มหนวยตามที่ขอรองจากพี่นองทัง้หลายไดตั้ง ๑๑ ตันกวา จะ
หาที่ไหนอีกเมืองไทยเรา ไมรักชาตหิามาไดหรือ มาเสียสละไดหรือ มคีวามรักชาติ รัก
ศาสนา รักครูบาอาจารย เคารพนับถือครูบาอาจารย ทานวายังไง เอาๆ ทุมลง ไดทองคํา
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ถึง ๑๑ ตันกวาๆ แลววาไง ถาวาดอลลารก็ตั้ง ๑๐ ลานกวา เงินไทยนี้ทั่วประเทศเปน
หมื่นๆ ลานนะออกไปหมด ตึกรามบานชองที่ไหนๆ ชวยทั้งน้ัน  
 สําหรับเราเราบอกชัดๆ เราไมเอา เราไมมี บาทหนึ่งที่เราจะมีทุจริตตอพี่นอง
ทั้งหลายเปนความมัวหมองในใจนี้ไมมี เราบอกขนาดนั้น เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการ 
สอนพี่นองทัง้หลาย เราจึงพูดไดเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยความบริสุทธิ์ใจของเราที่เต็มไป
ดวยเมตตา เราก็อุตสาหพยายามมา มาถึงระยะนี้ชาติไทยของเราก็กาํลังหันหนาหันหลัง 
ถอยหนาถอยหลัง เพราะฉะนั้นจึงไดพยายามเอากันเต็มกําลัง นี่ทองคําทีไ่ดสวนใหญก็ได
ตามความมุงหมายแลว ทีนี้สวนยอยที่อยูในคลังหลวงของเราบกพรองมากอยูนะ  
 นี่ละที่ไดสวนใหญแลวเราก็ยังไมพอใจ เพราะเรามองเห็นสวนใหญคือคลังหลวง
ของเราบกพรองมาก จึงไดออดออนพี่นองทัง้หลายบิณฑบาตทองคําอยางน้ันอยางน้ี แต
กอนเที่ยวไลตีเอากระเปานะ กระเปาไหนมา “ไหนทองคํา ไหนดอลลาร” ตีตามกระเปา 
เดี๋ยวนี้พลิกอันนั้นแลว ไมเอาแบบนั้น แบบนั้นแบบขูเข็ญแบบตีกระเปา แบบนี้แบบขอ
บิณฑบาต แบบออดออน เขาใหเทาไรก็เอา นี่เปนประเภททองคําน้ําไหลซึม ไมใหรุนแรง 
ไหลซึมใชไหม  
 ตะกี้มานี้ก็ลูกเห็บลูกหนึ่งตูมลงมานี้ไดตั้ง ๑ กิโลแลว ก็อยางน้ันแลว เปนน้ําใจของ
พี่นองทัง้หลายเองจะเปนน้ําใจของใคร ที่เชื่อครูเชื่ออาจารย เชื่อศาสนาแลวนํามาปฏิบัติ
ตน ศาสนาเราจะมีความเจริญถาวรรุงเรืองสงบรมเย็นถาเชื่อธรรม ถาเชื่อพวกเปรต
พวกผีมีแตคอยจองลางจองผลาญ คอยทํารายกันอยูตลอดเวลาดังที่เห็นมานี้ จําเอานะ ให
คัดใหเลือกใหดี  
 ยกขึ้นเลยวาหลวงตาบัวนี้เคยเปนภัยตอผูใดทั่วประเทศไทย เฉพาะอยางยิ่งที่
ออกมาประกาศตนวาเปนผูนําพี่นองทั้งหลายตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ หลวงตาบัวได
กอกรรมกอเวร กอความเปนภัยแกผูใดในประเทศไทยนี้เรามองไมเห็น มีแตเจตนาอะไร
ออกมาเพื่อประโยชนแกชาติบานเมือง แกศาสนา แกพระมหากษัตริย ทั้งน้ันรอย
เปอรเซ็นตๆ เราไมเคยมี เราออกมาตลอดเวลา 
 ทานทั้งหลายจะเชื่อมากนอยใหพิจารณาอันนี้เอง เร่ืองสุมสี่สุมหาที่มันมาคอย
ทําลาย ถีบเตะยัน เผาไหมคนทําดีนั้นมีอยูทั่วไป เพราะคนชั่วในโลกนี้มีมาก คนชัว่นั่น
ละมาทําชั่ว แตคนดีทําดี เพราะฉะนั้นใหเราเปนผูหนาแนนมั่นคงดวยเหตุดวยผล กาวเดิน
เพื่อความเปนธรรมไปเรื่อย ใหฟงเสียงครูเสียงอาจารย วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละ เอาละ
พอ 
 (มีปญหาธรรมะสั้นๆ ครับ) เขาเขียนมาดังน้ีครับ “กราบนมัสการหลวงตาดวย
เศียรเกลา เกลากระผมไดฟงธรรมะของหลวงตาทางสถานีวิทยุที่สวนแสงธรรม ตั้งแตเร่ิม
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กระจายเสียงเมื่อเดือนธนัวาคม ๒๕๔๗ รูสึกซาบซึ้งและมีความศรัทธาในความเมตตาของ
ทานหลวงตา และเนนย้ําถึงการภาวนาที่จะนําไปสูมรรคผลที่ลํ้าเลิศ และทราบวาหลวงตา
จะลงมาที่สวนแสงธรรม จึงตั้งใจอยางแนวแนวาจะมากราบหลวงตาใหได จึงขอกราบเรียน
ถามปญหาดงัตอไปนี้ครับ 
 ขอที่ ๑ เกลากระผมสวดมนตไหวพระ ทําวัตรเชา-เย็น พรอมกับสวดกัณฑ
พระไตรปฎกและคาถา เสร็จแลวนั่งภาวนาทําสมาธิโดยใชคําบริกรรมพุทโธๆ ปฏิบตัมิาได 
๘ เดือนแลวขอรับ ภาวนาพุทโธทําใหใจสงบนิ่ง เบาตัวจนรูสึกวารางกายวางๆ ไปขอรับ 
พุทโธหายไปดังทีท่านหลวงตาไดแสดงใหฟงแลว รูสึกเบาตัวอยูอยางน้ัน และหลังจากนั้น
เกลากระผมก็พิจารณากาย โดยพิจารณาเกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ และภาวนาดินน้ําลม
ไฟ พิจารณาอสุภะและสุภะ รวมลงสูไตรลักษณ รูสึกเย็นที่ตนคอ  สักพักหนึ่งก็หายไป 
พิจารณาไปเรื่อยๆ มีแสงคลายสายฟาแลบ ในจังหวะนั้นเองเหมือนมีกระแสคลื่นวิ่งเขาสู
ตัวกระผมทีห่นาอก จนมีอาการชะงกัสะดุงและซูซาไปทั้งตัว สักพักก็เงียบเปนปรกติ เกลา
กระผมปฏิบัติดังกลาวนี้ถูกตองหรือไมขอรับ”   
 หลวงตา ถูกตองแลวๆ เขาใจละ รวมเอาเลยทีเดียววาถูกตองแลว ใหปฏิบัติ
อยางน้ันตลอดไป จิตนีจ่ะแสดงฤทธิ์เดชมากนะ พี่นองทั้งหลายไมเคยเห็นฤทธิ์ของจิตที่มี
ธรรมมากนอยจนกระทัง่ธรรมเต็มหัวใจแสดงออก ไมมอีะไรเหมือนนะ ฤทธิ์ของกเิลสก็
แสดงอยางน้ี แสดงไปไหนเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันทั่วไป นี่ฤทธิข์องกิเลส ฤทธิ์ของธรรม
มีในใจมีมากมีนอยมีความเมตตาสงสาร เฉล่ียเผื่อแผ มองเห็นใจเขาใจเราแลวเฉล่ียเผื่อ
แผความสุขใหแกกัน ไมคํานึงคํานวณวาเปนชาติชั้นวรรณะใด เพราะโลกทั้งโลกน้ีหวังพึ่ง
กันเปนประจํา ตองหวังพึ่งผูอื่นทัง้นัน้ ตั้งแตเกิดมาก็หวังพึ่งพอพึง่แม แมแกแลวก็ยังตอง
หวังพึ่งลูกพึง่หลานเรื่อยมา มนุษยทัว่โลกเปนอยางน้ัน 
 ใจเมื่อไดมีธรรมแลว จะเห็นความจําเปนของโลกที่ตองอาศัยซึ่งกันและกันทั่ว
หนากันหมด จึงตองใหเปนผูมีจิตใจอันกวางขวาง อยาคับแคบตีบตัน ควรชวยไดแง
ไหนใหชวยกันๆ นี่คือธรรมครองใจของชาวพุทธเรา จะไมทะเลาะเบาะแวง ไมเอารัดเอา
เปรียบกันอยางงายดายละ ธรรมไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมดูถูกเหยียดหยามกัน ใหพากัน
เขาใจ เขาภาวนานี้นาฟงแลว จิตสงบลงไปตะกีน้ี้ วาจะตอบตอนหนึ่งกเ็ลยรอ เลยมารวม
ทีเดียววาถูกตองแลว เขาทํามานี้ถูกตองแลว 
 เราอยากใหพี่นองทัง้หลายเปนนักภาวนา เอา ลองดูซ ิฤทธิข์องจิตเปนยงัไง  เร่ือง
ฤทธิข์องจติของธรรมที่ภายในใจของผูปฏิบัติบําเพ็ญนี้คาดไมไดนะ อยามาคาด ธรรมนี้
เหนือโลกเหนือสงสาร อะไรคาดไมไดทั้งน้ัน เปนขึ้นกับตนเองประจักษแจงเลยทีเดียว ไม
ถามใคร พอปรากฏผางขึ้นมาเทานั้นไมตองไปถามใคร ไมเอาใครมาเปนพยาน หนึ่งเลย
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ทันทีเลย พระพุทธเจาตรัสรูผางพระองคเดียวสอนโลกไดทั้งสามตลอดมา ตลอดพระสาวก
ก็เหมือนกัน 
 ธรรมนี่เปนของแนนอนภายในใจของผูเปนผูรูผูเห็น เรียกวาสนฺทิฏฐิโก รูตัวเอง
อยางชัดเจน ไมตองไปถามใครเลย พากันจําเอานะ ใหพากันสนใจภาวนา การที่นํามา
เทศนสอนพี่นองทั้งหลายนี้พูดเปดเสียเลยวาเราออกมาจากการภาวนานะ การเรียนเราก็
เรียนพอเปนปากเปนทาง แลวนําปริยัติที่เราเรียนมานั้นมาเปนแบบแปลนแผนผัง แลวก็
ดําเนินตามคือปฏิบัติตามๆ ทีนี้ความรูนี้เกิดขึน้กับภาคปฏิบัติก็สําเร็จเปนบานเปนเรือน
ขึ้นมาจากแปลน เอาแปลนมากางแลวปลูกบานปลูกเรือนไปตามนั้น นี่เอาปริยัติมากางแลว
เราก็ปฏิบัติไปตามนั้นๆ เกิดผลขึ้นมาๆ เร่ือย จนกระทั่งไดธรรมมาสอนพี่นองทัง้หลายอยู
เวลานี้ 
 เราพูดอยางเปดเผยตามหลักความจริงที่มีอยูในใจของเรา เราไมไปหาควาที่ไหน 
ธรรมเวลาเกิดแลวมันจาไปหมด เอาพูดใหมันชัดๆ อยางน้ี นี่เรียกวาธรรม คาดไมไดนะ 
ขอใหเปนขึ้นภายในใจกราบพระพุทธเจา ไมเคยเห็นพระองคก็ตามจะกราบราบทันทีเลย นี้
แลคือองคศาสดา ประจักษขึ้นในใจ ยอมรับ พากันจําเอานะ เอาละพอ มีแตวาเอาละพอ
เดี๋ยวเทศนเร่ือยยังไงกัน  
 ใหจําเอานะแนวทางที่เราสอนมาแลวน้ันนะถูกตองแลว พาพี่นองทัง้หลายดําเนิน
มานี้ตลอด เราไมเคยมีความบกพรองในจิตใจของเราวาไดพาพี่นองทั้งหลาย ผิดพลาดไป
ไมมี มีแตราบรื่นดีงามเร่ือยมา สวนความตําหนิติเตียนคอยจะจุดจะเผาของพวกเปรตพวก
ชั่วรายนั้นเอาเรื่องกับมันไมไดพวกนี ้ หาทําลายแตคนดี คนชั่วหาทําลายแตคนดี คนดีหา
ทําแตความดี มันกี่กัณฑแลวละนี่ 
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