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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรงเทพฯ
เมอเชาวนท ๑๓ เมษายน พทธศกราช ๒๕๔๗

ปลดดวยความผดธรรม

(กณฑนหลวงตาเมตตาตรวจ-แกไขดวยลายมอองคท#านเอง)
งานเมอวานน%น&าชนใจไหม คนก,มาก แลวชาต/ ศาสนา มหากษตร/ย มาครบ
หมดเมอวานน% ชาต/ก,นายกฯ ศาสนาก,พระ พระมหากษตร/ยก,สมเด,จพระนางเจาฯ ท%ง
สามครบ สนามหลวงก,เหมอนกน งานสนามหลวงก,ครบทเทศนสนามหลวง เมอวานน%
ก,ครบ วนน%ก,พกผ&อนบางวนน% เหนอยมาก อะไรเรยบรอยแลวเราก,คงจะกลบในวนพร&ง
น% อะไรเสร, จ เรยบรอยวนน% แลวกะว& าวนพร& งน% กลบก, พ อด กลบไปแลวก, ไม& น าน
ประมาณวนท ๒๔ ก,จะกลบมาวดอโศการามอกทหน5ง ทวดอโศการามก,ไดรบน/มนตไว
ทางวดขอรองใหมาช&วยเรองเจดยใหญ& เง/นก,ไม&พอเลยตกลงใหเรามาเทศน เทศนคราว
น%เทศนเจดยใหญ& เทศนตลอดมาเป8นเทศนผาป9า คราวน%เทศนเจดยใหญ&ละ เทศนวนท
๒๖ เมษา ๕ โมงเย,น
เมอวานเราก,ไม&เทศนมากอะไรละ เพราะไดฟ<งกนแลว ต%งหนาต%งตามาในงาน
มาบร/จาคอะไรๆ ไม&ไดต%งใจมาฟ<งเทศน เราก,ไม&ไดต%งใจไปเทศน เขาก,มาในงานเราก,
ไปในงาน เพราะฉะน%นการเทศนจ5งไม&มาก เทศนน/ดหน&อยเท&าน%น สมเด,จพระนางเจาฯ
ท&านก,เขามากราบเหมอนกน แต&ไม&ไดรบสงว&าอะไร เพราะไม&ใช&โอกาสทจะมอะไรคย
กน ไม&ม เมอวานน%ทใหคณทองกอนอ&านรายการของการช&วยชาต/ไทยของเรา ไดฟ<งทว
ถ5งกนไหมเมอวาน เขาออกทางทวอกหรอเปล&าก,ไม&ร@ (ช&อง ๑๑ ครบ)
เรานงอย@&น%ใหคณทองกอนมาพ@ด นนเห,นไหมหลวงตาถาไดเอาแลวถอยใครเมอ
ไร มนจะภ@เขาท%งล@กมาพ&งทเดยวขาดสะบ%นเลย นไปก,เช/ญท@ลกระหม&อมฯมาหาเลย เอา
เดDยวน%นเลยนะ สดๆ รอนๆ ใหโทรศพทไปถามทางช&องน%นช&องน%เดDยวน% เอาเดDยวน% น
งานแผ&นด/นร@ไหม งานไหนทจะมาขดขวางงานแผ&นด/นมเหรอ กบฟEาหญ/งใส&ค5กคกๆ
เลยอย&างง%น ทางน%นก,ปFบป<Gบเรยก แลวรบสงปFบๆ ไดตามน%นเลย นน พอเสร,จแลวก,
เรยกคณทองกอนข5%นไปเลย เอาเลย มนถอยใครง&ายๆ เหรอเรา
แผ& นด/นท% ง แผ& น ศาสนาเล/ศ เลอขนาดไหนใครจะมาขวางได งานน% เต, มสวน
อมพรงานอะไร ไม&ใช&งานชาต/งานศาสนางานอะไร งานพวกอ5งพวกอ&าง พวกเปรตพวก
ผเหรอ เราไม&ไดไปงานพวกน% เราไปงานของชาต/งานของศาสนาต&างหาก อะไรทจะมา
ขดของมนถ5งเอากนเลยละ เห,นไหมเมอวานก,อย&างน%นแหละ บอกแลวข5%นเวทแลวไม&ม
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นะสามแดนโลกธาตทจะมาขวางได สมใจแลวเม'อวานใหอ#านใหบรรดาพ'น องทง
หลายไดรบทราบเร'องความเป*นมาของการช#วยชาต โดยมค.ณทองกอนเป*นผ/ตดคอ
รองแผ#นดนไทย
ท&านท%งหลายถายงไม&ทราบคณทองกอนทถ@กเขาโจมตขย%ขยHาแหลก ใหทราบเสย
นะคณทองกอนหาไดทไหนเมองไทยเรา ออกมาตดคอรองตลอดมาเลยนะ ทHาเพอชาต/
ท%งน%น ไม&ไดทHาเพออะไร อตส&าหพยายาม เรยกว&าตดคอรองเลย เราสงอย&างน%นเลยนะ
เราละเป8นคนสงว&าอะไรสงเลยๆ นน เมอวานน%เวลาจะเขาดายเขาเข,มเรองเหล&าน%จะไม&
ออกเปIดเผยเหรอ อตส&าหพยายามกนมาเป8นเวลา ๖ ปJเต,มของคนท%งชาต/ โดยมคณ
ทองกอนเป8นผ@ตดคอรองพนองท%งหลายตลอดมา
ไม&ว&าอะไรๆ พระทวประเทศไทย เฉพาะอย&างย/งวงกรรมฐานเอาคณทองกอน
เป8นเครองมอใชน%นใชน%ใชตลอดเวลา นเห,นไหมล&ะพ/จารณาซ/ ไม&ใช&คณทองกอนอย@&ๆ
ก,มาออกเอกออกโทคนเดยวนะ บรรดาคร@บาอาจารยท%งหลายท&านไวใจ ท&านก,สงน%นสง
น%ส งใหทHา ทางน%ก,ทHาเต,มกHาลงความสามารถขาดด/%นไปเลย เฉพาะอย&างย/ งเราน%เป8น
เบอรหน5ง สงเอาเลยไม&ใช&ธรรมดานะ เราทHาเพอชาต/อะไรจะมากดมาขวางไดวะ คนท%ง
ชาต/ฟ<งซ/น&ะ งานนงานของคนท%งชาต/ของศาสนาซ5งเท/ดท@นสดหวใจต%งแต&ป@9 ย&า ตา ยาย
มาสHาหรบพทธศาสนาเรา เราชาวพทธๆ ตลอดมา
นก,งานเพอพนองชาวไทยท%งประเทศและศาสนาดวย เราจ5งตองทHาใหเต,มเม,ด
เต,มหน&วย อะไรจะมากดมาขวาง ความกดความขวางมนมประโยชนอะไร ฟ<งเอาซ/ใครก,
ด กดขวางคนทมาทHาลายประโยชนเพอชาต/ของตนเองผ/ดทตรงไหน ผ@มากดขวางซ/มน
เป8นเทวทต เป8นมหาโจร เป8นมหาภยทHาลายชาต/ต วเอง ไม&ร@จกพ&อจกแม& ไม&ร@จกพระ
พทธเจา พระธรรม พระสงฆ ต%งหนาตาทHาลายเห,นแก&พงของตว พรรคของตว พวกของ
ตวท%งน%นมนเก/ดประโยชนอะไร พวกน%มสาระอะไร
เขาทHาประโยชนกนท% ง โลกไปกดไปขวางเขาหาอะไร เขาทHาเพอชาต/ของเขา
ศาสนาของเรา เราทHาประโยชนอะไรพอทจะใหระล5กร@ ไดบางว&าเขาก,ทHาความด มแต&
เทยวกดเทยวขวาง เทยวถบเทยวยน เผาไปทกแห&งทกหน พวกเปรตพวกผ พวกไม&ม
บาปมบญ พวกหมดยางอายพวกน% ฟ<งเสยนะพนองท%งหลาย นละภาษาธรรม เราพ@ด
อย&างตรงไปตรงมา ไม&ไดใส&รายปEายสผ@ใดโดยหาความจร/งไม&ได เอาความจร/งออกมา
พ@ดเปMงๆ เลยนะ นคนท%งชาต/เขาทHากนไอเราไปกดไปขวางหาอะไร ไปโจมตคนน%นไป
โจมตคนน% ลวนแลวแต&ไปหาโจมตคนด มนเลวสดขดแลวหรอพวกน% มนไม&มความด
ออกมาแสดงบางเหรอ มนจ5งมแต&ความเลวมาขวางบานขวางเมอง ขวางชาต/ศาสนา
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ตลอดมา เลวขนาดไหน
ท&านท%งหลายใหเลอกเอานะ พวกน%หรอพวกทจะปกครองบานเมองในกาลต&อไป
และด@แลปกครองศาสนาต&อไป คอพวกน%หรอ พวกเทยวเป8นกางขวางคอน%นขวางคอน%
อย@&ตลอดเวลาของชาต/น มนมสมบต/ผ@ดอะไร การแสดงออกของมนอย&างง%น แมแต&เด,ก
ก,ร@ว&ามนแสดงออกผ/ดหรอถ@ก ก,รกนอย@
@
&แลว มาขวางหาอะไร เลวมาก ว&าง%นภาษาธรรม
เราพ@ดตรงทเดยวเลย เลวมาก เขาทHาด ดสดขด สละชว/ตเพอชาต/ของตน น%เลวมากท
เดยวไปกดไปขวาง ไปทHาลายในแง&ต&างๆ
เราทราบว& า พระทไม& ไดทH า ตามอH า นาจป9 า เถอน ฟ< งว& า ไปปลดพระออกจาก
สมณศกด/Nสมณแสก เราก,ฟ<งเฉยๆ เราไม&ตอบแหละ เมอไม&ถ5งเวลาไม&ตอบ ถาถ5งแลว
เปร%ยงเลยเราไม&รอ ไม&ยกคร@ ฟ<งเอาเหตเอาผลมาพ/น/จพ/จารณา ก,สงป9าๆ เถอนๆ ใคร
จะไปรบ ใครจะไปทHาตามได การสงเหล&าน%สงเพอจะทHาลายชาต/ทHาลายศาสนา ซ5งเป8น
ความเห,นผ/ดอย&างรายแรง และไปบงคบใหพระท%งหลายทท&านทHาถ@กทHาดอย@&ดวยหลก
ธรรมหลกว/นยใหทHาตาม ท&านไม&ทHาตามปลดท&าน ฟ<งซ/ ปลดมนก,จะมความหมายอะไร
ก,เราสงผ/ด ท&านไม&ทHาตามมนเป8นอะไรไป
การเป8นสมณศกด/Nมาน%ท&านเป8นดวยศลดวยธรรม อย@&ในขอบเขตของธรรมว/นย
ระเบยบความดงามของชาต/บานเมอง ท&านเป8นมาดวยความมสง&าราศ ไอเราไปปลด
ท&านดวยเอาอHานาจป9าเถอนไปปลดท&าน เมอท&านไม&ทHาตามไปปลดท&าน เราเป8นคนผ/ด
นนะ ปลดท&านหาอะไร ปลดก,ไม&มความหมาย ถาพ@ดตามหลกธรรม-หลกกฎหมายก,ด
คนหน5งดๆ อย@&มาปลดกนหาอะไร คนทมาปลดนะทมนผ/ดมนเสย ไปปลดเขาหาอะไร
ถาเป8นหลวงตาบวพ@ดตรงๆ เลย ศอกงดทเดยวเลย ม5งมาปลดหาพ&อหาแม&ม5งหรอ
ว&าง%นเลย อาวจร/งๆ นเรา
ก@ไปทHาผ/ดอะไร ก@ไดยศมาดวยความชอบธรรม ม5งมาปลดก@ม5งไดความดมาจาก
ไหน ม5งมโคตรไหม อยากถามหาโคตรมนอก ฟาดโคตรมนอก ก,มนผ/ดมนก,ร@กนอย@&
เด,กมนก,ร@ ไปปลดท&านหาอะไรพระท&านดๆ ตามหลกธรรมหลกว/นยน%แลวปลดก,ไม&เป8น
อนปลด เพราะการไปปลดน%นผ/ด ถาว&าปลดดวยความชอบธรรม ผ@น%นผ/ดปลดถ@ก อนน%
ไม&มอะไรถ@ก เป8นแต&เพยงว&าผ@น%นไม&ทHาตามกฎป9ากฎเถอนของเรา แลวไปปลดท&าน ก,
เราผ/ดจะไปบงคบใหท&านมาทHาผ/ดตามตวเองไดยงไง ท&านไม&ทHาตามไปปลดท&านเราก,
ผ/ดสองช%นไปแลวนจะว&าไง เรยกว&าปลดก,ไม&เป8นอนปลด เพราะอนหน5งไดมาดวยความ
ชอบธรรม อนหน5งไปปลดดวยความผ/ดธรรมมนจะเขากนไดยงไง
เราฟ<งแลวมนทเรศนะเรา ไดอตส&าหพยายามช&วยบานช&วยเมองมาไม&ไดมอะไร
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กบใครนะ พ@ดอย&างน%เราก,ไม&มอะไรกบใคร ใครจะเอาคอไปตดไปเลย เราไม&มคHาว&ากลา
ว&ากลว เรามต%งแต&ธรรมทจะเป8นประโยชนแก&โลก ใหไดถอคต/ตวอย&างอนดงามต&อไป
เท&าน%นเอง เราจ5งไม&เคยสะทกสะทานกบส/งใดในสามแดนโลกธาต ว&าง%นเลย ผ/ดเราตอง
บอกว& าผ/ ด ถ@ กต องบอกว& าถ@ ก ธรรมต องเป8 นท ตายใจได หลบหล กปล กต ว
เหลาะแหละๆ มนเรองของก/เลสไวใจกนไม&ได ค/ดไดค/ดดก,มาต%งยศให แลวค/ดรายค/ด
อะไรข5น% มาไม&พอใจตวเองก,ไปปลด ฟ<งซ/น&ะมนฟ<งไดไหม
นเราทราบเฉยๆ นะเรายงไม&เห,นตวจร/ง ด@ว&าเขาออกทางหนงสอพ/มพก,มอะไรก,
ม แต&เรายงไม&ชดเจน ไดย/นเพยงเท&าน%เราก,เอามาพ@ดเพยงเท&าน% ว&าพระถ@กปลดจากยศ
ไปรอยๆ องค ปลดเท#าไรก0ไม#เป*นอนปลด พ/ดตามหลกธรรมแลวไม#มความหมาย
การปลดเพราะปลดผด ถาปลดถ/ก ถ/กตอง หลกมนมอย/อ# ย#างงน อย@ๆ
& ไม&พอใจก,ไป
ปลดเอาเลยมอย&างเหรอ นละพวกขวางบานขวางเมอง ขวางชาต/ขวางศาสนา ใชอHานาจ
ป9าๆ เถอนๆ หายางอายไม&ได ถอท/ฐ/มานะเหยยบคนท%งแผ&นด/นไทย ศาสนาพระพทธ
เจาก,เหยยบลงไปเลย นดานทสดแลว พวกน%พวกดานทสดแลว น%ไม&เห,นดวยก,บอกไม&
เห,นดวย ไม&เห,นดวยเพราะขดต&อหลกธรรมหลกว/นย หลกกฎหมายบานเมอง จะเอามา
ใชทHาไมอนน%เป8นแบบของสตว สตวมนไม&มกฎหมาย ไม&มธรรมมว/นยมนทHาตามภาษ
ภาษาของมนได แต&น%เป8นคนมนก,ขวางมากละซ/ไปทHาแบบหมา
นเราก,ภ@ม/ใจกบบรรดาพนองท%งหลายไดมาช&วยกนเต,มเม,ดเต,มหน&วย ต%งแต&ต%ง
ตนมาวนท ๑๒ เมษายน ไดอตส&าหพาพนองท%งหลายตะเกยกตะกายเรอยมา พนองท%ง
หลายก,เป8นทชมเชยถ5งใจมาตลอดนะ ไม&เคยมทจะขดของกดขวางในการดHาเน/นเพอ
ประโยชนแห&งชาต/ของตน มแต&ต&างคนต&างตะเกยกตะกาย จะทกขจะมจะจนแต&น%Hาใจ
เป8นสHาคญ คนทกขเขาก,มาทานได คนมมาทานได มาดวยน%Hาใจทรกชาต/ของตวเอง เรา
ขอชมเชย
แลวผ@นHาเราก,นHาดวยความแน&นอนของเรา ว&าถ@กตองตามหลกธรรมหลกว/น ย
ของพระ เราไม&ใหผ/ดเพ%ยนไปเลย กาวออกแบบไหนเราจะพ/จารณาเต,มกHาลงของเรา
เท&าทผ&านมาก,ไม&เคยปรากฏว& าผ/ดทตรงไหน ผ/ดหลกธรรมก,ด หลกว/น ยก,ด หรอผ/ด
กฎหมายก,ดเราไม&เคยเห,น เพราะฉะน%นเราจ5งกาวเด/นไปในทางทเป8นประโยชนตลอด
มาจนกระทงบดน% บรรดาพนองท%งหลายก,อตส&าหพยายามตะเกยกตะกาย ไม&ว&าภาค
ไหนๆ ทวประเทศไทยไปทไหนอดแน&นๆ ลวนแลวต%งแต&ประชาชนทมความจงรกภกด
ต&อชาต/ และมความเคารพเลอมใสต&อศาสนาของตน แลวก,มาบรจาคทานมากบาง
นอยบางตามก3าลงของตน แต#ส3าคญท'น3าใจ มากนอยไม#ส3าคญ น3าใจน'นละพาให
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เอาออกมาได พากนตะเกยกตะกายมาจนกระทงบดน%
เมอวานเป8นวนสดทายทไดประกาศว&าเป8นวนทปIดโครงการ การทจะไปเทยวรบ
กวนพนองท%งหลาย ตกระเปMาน%นตกระเปMาน%เหมอนแต&ก&อนงด อนน%เรางดโดยส/%นเช/ง
ไม&ใชว/ธน% เรยกว&าปIดก,ตองปIด ปIดน%นก,ปIดว/ธน%ด วยกนไปหมดเลย ทยงเหลอก,ค อว&า
ทองคHาเรามนยงเป8นช&องแหว&ง ต%งแต&วนเราไปด@ทองคHามาแลว อกจะแตกนะ แต&มนพ@ด
อะไรไม&ออก ต%งแต&ส&วนทเราจะช&วยน%มนก,หนกพอแลว อนน%ยกไวก&อน ไม&พด@ เลย เอาน%
ก&อน
พอหายใจไดบางทน%ก,เร/ม เร/มแยมประต@ออกมา นโยมๆ เดDยวน%ทองคHาเรายง
ขาดเท&าน%นนะขาดเท&าน%นะ มนจะไปแบบน%เขาใจไหม ต&อไปน%มนจะไปแบบน% เห,นใคร
โยมเดDยวน%ทองคHาเรายงขาดเท&าน%นนะ แบบออดแบบออนนะ ไม&ใช&แบบข@&เข,ญ แบบ
ออดแบบออนค&อยเป8นค&อยไป เราก,แน&ใจอกว&าทองคHาทขาดทว&าคมนคเป8น ๑ ตน แต&
เวลาน%เราก,ไดทองคHาเลยประมาณ ๑๐ ตนน%ไปแลว ๓๑๒ ก/โล อนน%จะเพ/มเป8นจHานวน
เพ/ มกนไป มนจะถ5ง ๑๐ ตนค&อนขางแน&นอน แต&เราไม&กHาหนดเวลา เพราะอนน%เป8น
เรองของเราขอรองจากพนองท%งหลายดวยความออดความออนต&างหาก ไดเท&าไรก,ค&อย
ใหมนไปๆ ค&อยเป8นไปถ5งแน&ๆ อนน%เราแน&ใจเลยว&าถ5งแน& ค&อยไปตามความสะดวก
สบาย ทางน%กอ, อดไปออนไปเรอยๆ ทางน%นก,ใหมาเรอยสดทายมนก,เต,ม
ไอดอลลารก,แอบขางไปนะ ดอลลารนก,หวงรายไดจากทองคHา เห,นทองคHาออด
ออนไปได ดอลลารไม&อ อดออนตามหลงกนไป แอบขางไปน% เมอเชานก, ไดหลาย
รอยดอลล นละจะเขาไปตลอด กรณาพนองท%งหลายทราบปฏ/บต/ตามเด/มเลย ไม&ม
เคลอนคลาด ทองคHาไดมามากนอยควรหลอมเราก,จะหลอมไวๆ แลวเก,บไวๆ พอควร
ทจะมอบมอบ ดอลลารก,แบบเดยวกนเขาบญชเอาไว พอถ5งกาลเวลาดอลลารก,ตาม
ทองคHาไป กรณาพนองท%งหลายทราบตามน%
เรามอนน%ละอย@&กบพนองท%งหลายเวลาน% ยงเป8นห&วงเป8นใยอย@& อนน%เรยกว&าเต,ม
เม,ดเต,มหน&วยตามความต%งอกต%งใจ ต%งสจจอธ/ษฐาน ความม&งมนทจะใหไดทองคHาน%Hา
หนก ๑๐ ตน และดอลลาร ๑๐ ลานเป8นอย&างนอย ไดแลวสมบ@รณพ@นผลเมอวานน%
เป8นทพอใจสHาหรบเราซ5งเป8นหวหนาพนองท%งหลาย พนองท%งหลายเราก,แน&ใจว&าจะเป8น
ทพอใจดวยกน เพราะถ5งจดหมายปลายทางดวยกน เนองจากไปดวยกนถ5งดวยกน นก,
ยงเหลอเศษๆ เหลอๆ อย@&บางเราค&อยเป8นไป ค&อยไหลเขามา หนนข5น% ๆ
ดอลลารทเราเอาเขาคลงหลวงแลวนะ มนออกดอกมาต%งหาแสนเกาหมน อนน%
เราไม&นบนะ เอาไวดอกเป8นดอก ไม&ใช&กHาลงของเราหามา เราไม&ไปนบ เราหามาเราได
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เท&าไรเราก,บอกว&าไดเท&าน%น นดอลลารเราได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ น%เป8นน%Hาพกน%Hาแรงของพ
นองท%งหลายทไดมา ส&วนดอกทออกจากทเราไปมอบคลงหลวงแลวน%นเป8นจHานวนหา
แสนกว&าเราไม&นบ ถานบก,จะเยอะอย@&นะ สHาหรบดอลลารกบทองคHาจะไปคลงหลวงโดย
ถ&ายเดยวตามเด/ม
สHาหรบเง/นสดน%นก,ดงเรยนพนองท%งหลายทราบ มนควรจะเขาเมอไรเราก,ค&อย
คดค&อยเจยดเขาไป ถามนจHาเป8นมนเขาไปไม&ไดมนก,ต องถ@ไถไปอย&างน% เพราะคนท%ง
ประเทศหลงไหลเขาไปหาวดป9 าบานตาด ประหน5 งว& าวดป9 าบานตาดเป8 นสH านกงบ
ประมาณ ขนาดน%นละนะ บางวนเราจะตายจร/งๆ ไปสองสามรายก,มตอนเชานะ คนน%จาH
เป8นคนน%นจHาเป8น ส&วนมากโรงพยาบาลซ5งเราขดไม&ไดเลยนะ เพราะเรามความเมตตา
จดจ&อต&อคนไขอย@&ตลอดมา ทน%ก,เป8นโรงพยาบาลเสยเองไป พอถ@พอไถก,ถ@ไถไป บาง
คร%งฟาดมนต/ดหน%เลย เอาต/ดๆ อย&างง%นก,ยงมนะ อย&างอนเราไม&ต/ด
สรางต5กมากต5กๆ เราไม&เคยต/ด โรงรHาโรงเรยน ต5กโรงพยาบาล ทราชการต&างๆ
มากนอยเราไม&เคยต/ด เพราะเรามบญชของเราไวแลว สรางต5กน%เท&าไรๆ อนน%เท&าไรๆ
ลงไวในบญชสมดฝากทเรารบผ/ดชอบคนเดยว เพราะฉะน%นอนน%จ5งไม&ใหอะไรมาแตะ
ตอง ทน%เวลาอย@&ๆ โรงพยาบาลมา เง/นจHานวนน%แตะไม&ได นนทHายงไง บางทเง/นมแต&ไม&
พอ คอมเหลอจากบญชน%แต&มนไม&พอจะทHายงไง ชงน%าH หนกคนไขทมาน%มน%Hาหนกขนาด
ไหน คนไขทว/งมาหาหมอ ลมหายใจเขามาหาหมอ หมอตองอาศยเครองมอแพทย ถา
ไม&มเครองมอหมอกาวไม&ออกคนไขผ/ดหวง
เอามาเทยบกนกบการต/ดหน%เพยงเท&าน% กบคนไขอะไรมน%Hาหนกมากกว&ากน ส@
คนไขไม&ได เมอส@คนไขไม&ไดเอาสงมาเลย เอาละนะต/ดแลว ต/ดอย@&เรอยๆ อนน%มนแบบ
จUะเอV ถาเราเป8นคนรบเองนะ เป8นคนรบเขามาต/ดต&อขอเราเรารบเองว&าเออให นนไม&
ต/ด อนน%นใหธรรมดาไม&ตด/ แต&น%ใหแบบจHาเป8นๆ ต/ดก,ต/ด ใหแบบน%ต/ดหน% ทเขามาขอ
ธรรมดาเราพ/จารณาแลว เง/นก,พอมเศษมเหลอทจะเฉลยกนไดแลว เอาให ไม&ว&ารถ
ยนต ไม&ว&าเครองมอแพทย ถาอย&างง%นไม&ต/ด
หลวงตาจ5 ง ขอขอบคณกบบรรดาพนองท%ง หลายต%ง แต&ต นทางมานะ พรอม
เพรยงกนเต,มเม,ดเต,มหน&วย ไม&ว&าจะไปในภาคใดๆ ทวประเทศไทย ในป9าในเขาไป อด
แน&นดวยพนองชาวไทยเราทมความรกชาต/ มความเคารพเลอมใสในศาสนา และม
ความเคารพในคร@บาอาจารย พอไปน%แน&นหมด ไปเทศนทไหนไม&ว&าในป9าในเขาเต,ม
หมดเรอยมา มาดวยน%Hาใจและช&วยน%ก,ช&วยดวยน%Hาใจ ทองคHาก,ด ดอลลารก,ด ทเราขน
เขาคลงหลวงน%จากน%Hาใจของพนองชาวไทยเราท%งน%นนะ กรณาทราบไวทวหนากน หลวง
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ตาจ5งขอขอบคณและอนโมทนากบพนองท%งหลายในพกน%เป8นพกใหญ& ขอขอบคณใน
พกน%ก&อน ส&วนออดออนยงไม&พ@ด ทน%ใหพรนะ
ชมถ&ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกHาหนดการ ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th

