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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๗ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ธรรมขาดโลกเส�ยหายมาก
เร��องย (งย (งมากแหละเรา ย (งตลอด ก(อนจะไปไหนมาไหน พ.ดน�/ก0ออกทางว�ทย ท��ว

ประเทศไทย พอพ.ดอย(างน�/แล�วก0ระล1กได� เม��อวานซ�นหร�อว�นไหนท��ไปเกษตรสมบ.รณ�
เอาของไปส(งโรงพยาบาลเกษตรสมบ.รณ� จ�งหว�ดช�ยภ.ม� ท7าให�ระล1กท��ว(าม�นย (งตลอด
เวลา พอออกจากน�/ป9:บก0ไปเลย พอไปถ1งโรงพยาบาลมาร มเลย หลวงพ(อมาจากไหน ต�
ปากเอานะ เบ��อคนจะตายแล�ว เอาของลง เราไม(ลง ท��เหล(าน�/ส.�รถเราไม(ได� ป <บป9:บๆ เขา
เอาของลง ไปละนะ พอออกไปน�/ย�งอย.(ในบร�เวณโรงพยาบาล พวกแม(ค�าเขาขายของ ว(า
ไปละนะพ.ดสองสามค7าบ1�งออกมาน�/ พอด�มาเห0นพวกผลหมากรากไม�เป?นล�งๆ เต0มอย.(
น�/น ท��เขาน�มนต�ลงไม(ลง ว(าส.�รถไม(ได� พอไปเห0นผลหมากรากไม�ตกต.มเลยเช�ยว ลงเอง
ต.ม ไปซ�/อน�/นๆ ซ�/อน�/ ออกเป?นล�งๆ ค�ดมาเลย เอาหมดเลย

พอด�ต1กพยาบาลม�นก0อย.(ใกล�ๆ เขามองเห0นเขาก0ลงมา ไปขนของไปพวกน�/น(ะ
ไปท�แรกว(าต�ปากเอานะ ท�น�/เอาแบบน�/นะ เขามาถามมาจากไหน ต�ปากเอานะ เอาของ
ลงจากรถ จากน�/นก0ว(าเราไม(ลง พอว(าง�/นรถเราก0ออก ไปเจอเอาพวกผลหมากรากไม�ม�
แต(ของด�ๆ ผลไม�อย(างด�ๆ ท�/งน�/นๆ พวกล7าไยกะโหลก แล�วก0ผลไม�หลายอย(างเป?นล�งๆ
ให�เขาค�ดออกมาหมดเลย ขนเข�าโรงพยาบาลหมด เร�ยกว(าแม(ค�าว�นน�/นย�/ม จนกระท��ง
ป�านน�/หายย�/มหร�อย�งไม(ร.�นะ เขาด�ใจ อย(างน�/นละป บป9บๆ เอาออกมาหมดเลยก��ล�งๆ
ขนออกมาหมดเข�าโรงพยาบาลเลย ไปท��ไหนก0สงสารจะว(าไง

พ.ดให�พ��น�องท�/งหลายฟ9ง เร��องสงสารน�/ม�นพ�ล1กนะ ไปท��ไหนเร��องความเมตตา
สงสารน�/จะแผ(กระจายครอบไปหมดเลย น��ถอดออกจากห�วใจ พ.ดให�พ��น�องท�/งหลายฟ9ง
เป?นย�งไงพระพ ทธเจ�าองค�เอก ม�แต(เอกตาข�างเด�ยวอย(างพวกเราเหรอ เอกไม(ม�ใคร
เสมอน��นแปลว(าเอก ธรรมพระพ ทธเจ�าเอกขนาดน�/นละ ขอให�เข�าถ1งใจเถอะน(ะจะเป?น
จ�ตดวงใหม(ข1/นมาท�นท�เลย เราจ1งได�สอนแล�วสอนเล(า ย��งจวนจะตายเท(าไรแทนท��จะมา
เป?นห(วงเป?นใยก�บเจ�าของ บอกไม(ม�เลย ว(าง�/นเถอะน(ะ เม0ดห�นเม0ดทรายก0ไม(ม�ในต�วเอง
แต(ม�นครอบโลกธาต ด�วยความเมตตาสงสาร

ไปท��ไหนๆ ฟ9งเส�ยงปากฟ9งไม(ได�นะ เอะอะต�ปากเอานะ เหล(าน�/ม�แต(ออกจาก
ความเมตตาท�/งน�/น จ1งบอกว(าไม(เป?นภ�ย ก�ร�ยาของร(างกายท กส�ดท กส(วนออกมาจากใจท��
บร�ส ทธ�Aล�วนๆ เต0มไปด�วยเมตตาแล�ว ออกมาจะเป?นก�ร�ยาใดก0ตาม เป?นก�ร�ยาท��เมตตา
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สงสารท�/งน�/น โฮกฮากป <บป9:บเหม�อนจะก�ดจะฉ�ก อย(างท��ว(าให�พวกเกษตรสมบ.รณ� ป <บ
ป9:บมาก0ว(า หลวงตามาจากไหน ต�ปากเอานะ ขนของลง ค1กค�กใส(เขา คร�/นไปน�/นขนของ
ในล�งมาให�เขา เป?นอย(างน�/นละ ขนไม(ใช(น�อยๆ นะเป?นล�งๆ ขนเข�าน�/นหมดเลย พวกแม(
ค�าย�/มแต�ม ป�านน�/ม�นหย ดแล�วย�งไม(ร.�นะ อย(างน�/นแล�วม�นม�แต(บDงเบDงเฉยๆ ทางในม�น
ไม(เป?น

เลยอยากให�ม�ธรรมเข�าส.(ใจ ไม(เข�ามากก0ตามขอให�จ�ตม�ความสงบ รากฐานส7าค�ญ
ของพ ทธศาสนาอย.(ท��จ�ตตภาวนา พวกก��งก�านสาขาดอกใบประด�บสวยงาม ค�อการท7า
บ ญให�ทานร�กษาศ�ล เหล(าน� /เป?นก� �งก�านสาขาดอกใบประด�บต�น ต�นน� �นค�อภาวนา
ภาวนาเป?นหล�กด�เท(าไรย��งก��งก�านสาขาดอกใบสวยงามมากนะ การท7าบ ญให�ทานเราก0
เคยท7าเป?นน�ส�ยของเราอย.(แล�ว พอจ�ตตภาวนาได�เข�าถ1งใจแล�ว การท7าบ ญให�ทานท ก
อย(างจะละเอ�ยดลออท กอย(าง พ�น�จพ�จารณาท กอย(าง ละเอ�ยดไปตามๆ ก�นหมด น��ละ
เร��องใจไม(ใช(เร��องเล0กน�อย ถ�าธรรมเข�าป9:บตรงไหนจะสวยงามท�นท�

ย��งจวนตายเท(าไรก0ย��งเป?นห(วงเป?นใยพ��น�องท�/งหลาย แทนท��จะมาเป?นห(วงต�วเอง
ไม(ม� การเป?นอย.(ก�บความตายไปน/7าหน�กเท(าก�น แต(เวลาเราแยกออกมาเพ��อประโยชน�
แก(โลกถ�าย�งม�ธาต ม�ข�นธ�อย. (อย(างน� / ทางน� /ได�ประโยชน�มากกว(า สงเคราะห�โลกได�
ประโยชน� เพราะฉะน�/นความตายไปจ1งไม(ม�น/7าหน�กเท(าความเป?นอย.( ความเป?นอย.(ม�น/7า
หน�กมากกว(าด�วยเหต ผลอย(างน�/นะ ถ�าป9ดอ�นน�/ออกแล�วเสมอก�นหมดเลย อย.(เม��อไร
ตายเม��อไรได� ก0ม�นร.�ก�นอย.(ช�ดๆ ประจ�กษ� น��ละธรรมพระพ ทธเจ�าไม(ต�องไปถามใคร พอ
จ�าข1/นในจ�ตไม(ต�องถามใครเลย พระพ ทธเจ�าตร�สร.�ปGHงข1/นมาเพ�ยงพระองค�เด�ยวสอนโลก
ได�ท�/งสามโลกเห0นไหมล(ะ ท(านไปถามใคร ความจร�งอย.(ก�บใจท�/งหมด ใจเป?นน�กร.� ร.�จร�ง
เห0นจร�งแล�วก0เป?นอย(างน�/นละออกมา

ว�นหน1�งๆ ได�อย.(เม��อไรเห0นไหมล(ะ ไปโน�นไปน�/ไปตลอด ม�แต(อ�นเด�ยวพาไปไม(
ใช(อะไร ซอกแซกซ�กแซ0กไปหมด โรงพยาบาลก0เปIดโกด�งไว�แล�ว เปIดโล(งไว�เลย ขนของ
มาเต0มไว�เลย ส7าหร�บโรงพยาบาลจะมาเอาของในโกด�ง เปIดไว�เลย ของท��จ�ดให�โรง
พยาบาลแต(ละโรงๆ เสมอก�นหมดส(วนธรรมดา ส(วนให�พ�เศษก0ให�พ�เศษเสมอก�น เท(า
ก�นๆ จ�ดไว�น�/ เอ�า พวกมาเอาก0มา เราไปเองของเราก0ไป ไปซอกแซกตามโรงพยาบาล
ต(างๆ เร��อยมาอย.(อย(างน�/

การเส�ยสละเราอยากช�/น�/วเลย จะเอาว�ดไหนมาแข(งมา มาแข(งว�ดป�าบ�านตาด
เร��องการสละให�ทานน�/ เราบอกตรงๆ เลย เพราะจ�ตใจเราเปIดโล(ง แบอย.(ตลอดไม(ม�ก7าน��
นะ น��ละท��ว(าม�อะไรมาไม(ได�เลย ม�อะไรมาออกหมดๆ เลย เพราะอ7านาจความเมตตา
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ป9ดออกหมด ม�อะไรค�างอย.(บนฝ�าม�อไม(ได� ความเมตตาจะกวาดออกๆ ความเมตตาม�
เท(าไรออกหมดเลย บางคร�/งต�ดหน�/เขาก0ม� เมตตาเอาจนต�ดหน�/เขา บางคร�/งต�ดหน�/ ม�
ความจ7าเป?น ความจ7าเป?นเป?นอย(างน�/นๆ พอด�เราไม(ม�เง�น เอ�าๆ เอามาเลย ต�ดหน�/ก0ต�ด
ต�ดเร��อยนะ น��ละเศรษฐ�บ�วฟ9งซ� ต�ดหน�/เขาเร��อย

เขาต�องร�7าล�อว(า ว�ดป�าบ�านตาดเป?นว�ดเศรษฐ�มหาเศรษฐ� เพราะม�คนเคารพน�บ
ถ�อมาก จต ป9จจ�ยไทยทานไหลเข�ามาๆ เขาก0เห0นแต(เวลาไหลเข�า ไหลออกเขาไม(ค(อยมา
เห0น ท�น�/เวลาไหลออก เช(นเช0คใบหน1�งน�/เป?นแสนๆ เป?นล�าน เป?นล�านๆ ออกตลอดๆ ท�
น�/เขาไม(ทราบซ� เขาก0ต�/งช��อต�/งนามว(าเศรษฐ�บ�ว ท คตะเข0ญใจบ�วเขาไม(ว(า ความจร�งเป?น
ท คตะเข0ญใจทางด�านว�ตถ ท��จะสละให�ทาน แต(ความเมตตาเป?นมหาเศรษฐ� พ.ดให�ช�ด
เจนเลย ม�นเต0มไปด�วยจ�ตเมตตาท�/งน�/นละ ท7าอะไรเป?นก�ร�ยาของข�นธ� อย.(ก�บโลกก0ท7าไป
อย(างน�/ ก�ร�ยาของข�นธ�โลกยอมร�บก�นย�งไง สมควรท��จะเป?นประโยชน�แก(โลกขนาดไหนก0
ท7าไปๆ อย(างน�/น น��เป?นก�ร�ยาของธาต ของข�นธ�ท��ม�ช�ว�ตอย.( ส(วนจ�ตน�/ผ(านเร�ยบร�อยแล�ว
อย. (เหน�อโลก น� �นละค�อความเมตตาท� �ออกมาจากจ�ตท��เหน�อโลก กระจายครอบท��ว
ประเทศไทย

มาเอง ขอให�จ�ตก�บธรรมเข�าถ1งก�นเถอะ อ(อนน��มไม(ม�อะไรเก�นจ�ต อ(อนน��มไป
หมดเลย ถ1งก�ร�ยาจะเป?นย�งไงก0ตาม แต(จ�ตน�/อ(อนน��มตลอดเวลา จ1งว(าอยากให�พ��น�องท�/ง
หลายได�สนใจทางด�านธรรมะมากๆ ศาสนาเราถ.กเหย�ยบย�7าท7าลายจากม.ตรจากค.ถ ข�/
โลภ ข�/โกรธ ข�/หลง ข�/ราคะต�ณหา เหล(าน�/เป?นม.ตรเป?นค.ถท�/งน�/นครอบห�วใจ ธรรมอย.(ใน
ห�วใจโผล(หน�าข1/นไม(ได�เลย ท�น�/อ�นน�/เข�ามาครองแล�วเป?นย�งไง ม�แต(ฟKนแต(ไฟเผาไหม�
โลกจะกว�างแสนกว�างก0ตามไฟน�/กระจายไปหมดเลย ไม(เหม�อนธรรม ถ�าธรรมไปตรง
ไหนแล�ว เป?นน/7าด�บไฟๆ เย0นฉ�7าไปหมด ต(างก�นอย(างน�/น

เพราะฉะน�/นพระท(านอย.(ในป�าในเขา จะว(าท(านเป?นท คตะเข0ญใจเหรอ น�/นละผ.�
ทรงอรรถทรงธรรม ผ.�ทรงความส ขความเจร�ญ เราไปหาในสม�ยป9จจ บ�นน�/ค�อไปเท��ยวหา
ความส ขจากพระ เราอยากจะพ.ด พระในว�ดในบ�านในเม�องก0ม�แต(ไม(มาก ท(านหลบซ(อน
ท7าอย.(เง�ยบๆ ไม(ม�ใครทราบ เพราะพวกน�/นม�แต(ล�งแต(ค(างแต(เปรตแต(ผ�เต0มว�ดเต0มวา
ท(านผ.�ทรงอรรถทรงธรรมท(านอย.(เง�ยบๆ ในว�ดหน1�งๆ ม� ไม(ได�ประมาทท��วไปนะ พ.ดน�/ก0
ไม(ได�พ.ดประมาท พ.ดตามหล�กความจร�ง ผ.�ท��ด�ม�อย.( พระผ.�ทรงศ�ลทรงธรรมอย.(เง�ยบๆ
ในว�ดในวาในสถานท��เต0มไปด�วยม.ตรด�วยค.ถ ค�อความสกปรกแห(งความประพฤต�ของ
พระ แต(ผ.�ท��ประพฤต�ด�ปฏ�บ�ต�ด�ในจ�ตใจของท(านม�อย.( ท(านอย.(เง�ยบๆ 

ท�น�/แยกออกไป ท(านอย.(ในป�าในเขาน�/น น��นละท(านผ.�ทรงอรรถทรงธรรม ทรง
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ความส ขความเจร�ญ จะเย0นอย.(ในน�/น ท��ว (นก�นอย.(ท��วบ�านท��วเม�อง ประกาศก�นล��นโลก
เม�องน�/นเม�องน�/ๆ เจร�ญๆ ม�นเจร�ญด�วยฟKนด�วยไฟ ม�แต(กดข��บ�งค�บก�นด�วยว�ธ�การต(างๆ
ใครม�อ7านาจมากเท(าไรย��งเป?นย�กษ�ใหญ( ก�นบ�านก�นเม�องก�นไปหมด ท��วโลกเป?นแบบ
เด�ยวก�นหมด ก�เลสเป?นอย(างน�/ แล�วจะหาความส ขมาจากไหน

ใครท��ว��งตามก�เลสได�ร�บความส ขความเจร�ญ เอามาประกาศสอนโลกว(า ก�เลสน�/ม�
ความด�งามเหน�อธรรม ไปท��ไหนม�ความส ขความเจร�ญเย0นฉ�7าไปหมดท��วโลกด�นแดน
เอาๆ มาแข(ง ก�บธรรมท��พระพ ทธเจ�าตร�สร.�ผางข1/นมาองค�เด�ยว ท7าโลกให�ร(มเย0นขนาด
ไหน เทวบ ตรเทวดาอ�นทร�พรหม อย(าว(าแต(มน ษย�เราน�/เลย เย0นไปตามๆ ก�นหมด น��ละ
ธรรมเป?นอย(างน�/ ถ�าธรรมม�ในใจไปท��ไหนเย0นไปท�/งน�/น ถ�าก�เลสม�ในใจไปท��ไหนร�อนไป
หมด ร�อนท�/งเขาท�/งเรา กระเท�อนไปหมด เขาก0ร�อนเราก0ร�อน เขาก0ไฟเราก0ไฟ เอาไฟมา
เผาก�นม�นก0เหล�อแต(เถ�าแต(ถ(าน ลมหายใจย�งฝอดๆ แต(ร(างกายและจ�ตใจเป?นเถ�าเป?น
ถ(านอย.(ในน�/นแหละ ถ.กไฟก�เลสต�ณหาม�นเผาเอาๆ

ต�วเองย�งโก�ย�งสบาย โอ�อวดประด�บหน�าร�านเฉยๆ ก�ร�ยาท(าทางท��มาแสดงต(อก�น
ค�อการประด�บหน�าร�านของก�เลส ด.เอานะ ส��งท��ไม(ประด�บหน�าร�านค�อธรรมภายในใจ
สง(างาม ไปท��ไหนสง(างามไปหมด ท(านผ.�ทรงอรรถทรงธรรมจากการประพฤต�ปฏ�บ�ต�
ของท(าน เช(น พระกรรมฐานอย.(ในป�า เป?นของเล(นเม��อไร เราอย.(ในป�าเราทราบด�วยก�น
หมดแล�ว พระองค�ไหนๆ ม�ภ.ม�จ�ตภ.ม�ธรรมเป?นย�งไงร.�ถ1งก�นหมด แต(เป?นวงภายในของ
ท(านในวงกรรมฐาน ท(านไม(ได�พ.ดออกมาข�างนอก เฉย เง�ยบๆ แต(วงภายในของท(านร.�
ก�นหมด องค�ไหนม�ภ.ม�จ�ตภ.ม�ธรรมเป?นย�งไงๆ ท(านร.�ก�นหมด น��เป?นวงภายในของท(าน
พวกกรรมฐานด�วยก�น ไม(ม�คนอ��นจะทราบได�แหละ แต(วงภายในค�อกรรมฐานด�วยก�น
ทราบก�นตลอดๆ 

จ1งกล�าออกมาพ.ดท��ว(า ท(านผ.�ทรงอรรถทรงธรรมท(านอย.(ในป�านะ เวลามาหาก�น
พ.ดเร��องอรรถเร��องธรรมน�/ โถ ของง(ายเม��อไร แล�วเพ��มก7าล�งจ�ตใจ ย�/มแย�มแจ(มใส เพ��ม
ก7าล�งจ�ตใจให�ก�นให�ม�ความอ ตส(าห�พยายาม มาพบก�นน�/ม�ต�/งแต(ความด�งาม ท7าให�จ�ตใจ
เบ�กบานย�/มแย�มแจ(มใส กระหย��มต(อความพากเพ�ยร น��นท(านพบก�นท(านพบอย(างน�/น
พวกเราไปพบก�นม�แต(ฟKนแต(ไฟเผาก�นตลอดไปหมด ไปท��ไหนก0ม�แต(ร�อนเป?นฟKนเป?น
ไฟ โลกกว�างแสนกว�างก0ตามเถอะ ก�เลสค�อไฟม�นเผาท��วไปหมด ร�อนไปตามๆ ก�นหมด
ถ�าธรรมอย.(ท��ไหนเย0นไปหมด ม�นต(างก�นนะ

น��เราพ.ดถ1งเร��องวงกรรมฐาน ท��ท(านผ.�ทรงความส ขความเจร�ญ โดยโลกไม(ค(อยร.�
และไม(ร.� ค�อวงกรรมฐานท��ท(านม (งต(ออรรถต(อธรรม น��ละท(านผ.�ทรงอรรถทรงธรรมทรง
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มรรคทรงผลตลอดถ1งน�พพาน ท กว�นน�/ม�น�อยเม��อไร อย.(ในวงกรรมฐานของเรา แต(ท(าน
อย.(เง�ยบๆ อย(างน�/น วงภายในของท(านจะร.�ก�นเอง เฉพาะอย(างย��งเราเป?นจ ดศ.นย�กลาง
ปIดไม(อย.( ร.� เพราะฉะน�/นจ1งน7ามาพ.ดได�ละซ� น��ละใจเม��อได�ร�บการบ7าร งร�กษา จะม�ความ
สง(างาม ม�ค ณค(าม�ราคา สง(าราศ�ข1/นภายในต�วเอง ถ�าไม(ม�ธรรมในใจแล�วก0เพ�ยงประด�บ
หน�าร�าน แต(งต�วน�/โก�หร.

บางคนโก�จนเลยโก� เป?นผ.�หญ�งก0น (งซ��นน (งผ�ามาจนไอ�ด7าม�นไปสอน ไอ�ด7าห.ต.บ
เขาเข�ยนไว�ในการ�ต.น ว�นน�/ง�ดออกมาเส�ยบ�าง ใครไม(ม�วาสนาไม(ได�ย�นละ ใครม�วาสนา
คอยฟ9งนะว�นน� / เขาวาดการ�ต.น ผ.�หญ�งคนหน1�งผ�าข�างหน1�งหน�บหมดจนจะเห0นห�ม�น
หน�บออกไปน�/เว�บวาบๆ ไอ�ต.บม�นคงร7าคาญ เด�นไปน�/ว�บๆ แวมๆ ไอ�ต.บม�นมองเห0น
ม�นคงจะอะไรไม(ร.� พ.ดยากๆ นะไปแปลเอา ใครร.�ว�ชาทางน�/ร.�มาไปแปลเอานะ หมาต�ว
น�/นไอ�ต.บน��นน(ะ ม�นก0มาง�บมาคาบผ�า ค�อทางน�/ต�ดแล�วผ(าแล�ว เห0นห�ก0เห0นแล�ว ทางน�/ย�ง
ไม(เห0นม�นก0มาคาบ ผ.�หญ�งคนน�/นก0ตบห�วม�น

มาคาบท7าไม ผ.�หญ�งคนน�/นนะ หมาต�วน�/นมาคาบตรงท��ย�งไม(ผ(าย�งไม(หน�บออก
ม�นไปคาบตรงน�/น แล�วก0ตบห�วม�น มาคาบท7าไม ตรงน�/ย�งไม(ได�ผ(าย�งไม(ได�หน�บ ค�อให�
ไปหน�บตรงน�/เส�ยจะเห0นหมดท�/งห� เข�าใจหร�อเปล(า เปIดให�ช�ดเจน น��ไอ�ด7าม�นไปสอน
พวกเราม�นประด�บหน�าร�านอย(างน�/ ประด�บจนไอ�ห.ต.บร7าคาญ พวกน�/เข�าใจหร�อย�งพวก
ไอ�ห.ต.บร7าคาญ ในว�ดเราน�/ไอ�ต.บม�อย.(หลายต�ว เด�Nยวม�นไล(ก�ดเอานะ ม�นไม(คาบผ�าม�นจะ
คาบห�คน ม�นหน�าด�านเก�นไป ไม(ร.�เน�/อร.�ต�ว

น��ละเร��องก�เลสต�ณหาม�นจะไม(ร.�จ�กอาย ม�แต(ประด�บประดาตกแต(งอวดก�น อวด
ต�/งแต(เร��องสกปรกโสมม ความด�งามศ�ลธรรมไม(อวดก�น การแต(งเน�/อแต(งต�วเป?นความ
สวยงาม มองเห0นก�นแล�วย�/มแย(มแจ(มใส ช (มใจ แต(แต(งมาด�วยแบบน�/ม�นร�อนเป?นฟKน
เป?นไฟเผาไหม�ก�น ให�พาก�นจ7าเอา จนขนาดไอ�ต.บไปสอนม�นหมดแล�วนะค(าพวกเราน��
พวกในศาลาไอ�ต.บไหนไปสอนบ�างหร�อเปล(า ถ�าย�งไม(ได�สอนไปเร�ยกอย.(น�/นม�อย.(สอง
สามต.บ ถ�าย�งไม(ได�สอนให�เขาสอนเส�ยบ�าง แต(เขาไม(ได�น (งผ�านะไอ�ต.บ เขาสอนคนน (ง
ผ�าขาดๆ ได� แต(เขาเองเขาไม(ได�น (งผ�าอะไรไอ�ต.บ ม�นน(าข�นไหมล(ะ ไอ�ต.บม�นไม(ได�น (งผ�า
ม�นไปคาบคนท��น (งผ�า พ�จารณาซ�จ7าให�ด�

เร��องศ�ลเร��องธรรมม�อย.(ก�บต�ว ให�ม�นสวยงามซ� การแต(งเน�/อแต(งต�ว มน ษย�เป?นผ.�
ม�ศ�ลธรรมต�องม�ศ�ลธรรมประด�บด�วย มองเห0นก�นช��นตาช��นใจ อย(าเอาก�เลสต�ณหามา
เผาก�นไม(ด� ไม(ม�อะไรจะสวยงามย��งกว(าธรรม ออกมาส.(ส�งคม ธรรมออกมาแล�วจะสวย
งาม การแต(งเน�/อแต(งต�ว การประพฤต�เน�/อประพฤต�ต�วสวยงาม ส�งคมยอมร�บก�นท�/งน�/น
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แต(ก�เลสต�ณหาต�/งแต(ไอ�ต.บม�นก0ไม(ยอมร�บ ม�นย�งไปก�ดอ�ก ถ�าไอ�ต.บยอมร�บเราก0ย�ง เอ�อ
คนไม(พอใจก0ตามเถอะแต(ไอ�ต.บย�งพอใจอย.( น��ไอ�ต.บม�นก0ไม(พอใจเข�าใจเหรอ เอาละว�น
น�/พ.ดเพ�ยงเท(าน�/น 

(ผ.�ก7าก�บอ(านหน�งส�อของสถาน�ว�ทย ช มชน อ7าเภอช�ยบาดาล จ�งหว�ดลพบ ร� กราบ
เร�ยนเร��อง ขอเข�าร(วมเป?นเคร�อข(ายเส�ยงธรรมเพ��อประชาชนของหลวงตา เพ��อเผยแพร(
พ ทธศาสนา ด�วยระบบ FM คล��นความถ�� 93 MHz) แล�วแต(พ�จารณาก�นละนะเข�าร(วม
ก�นอย(างไร แต(เราอยากจะขอบ�ณฑบาต เพราะเราหน�กมาก ต�/งว�ทย ตรงไหนๆ หาเง�น
ได�เท(าน�/นๆ ขาดเง�นเท(าน�/นเขามาเอาก�บเราหมด เราเลยจะตาย ฐานกลางของว�ทย เลย
จะตาย เพราะฉะน�/นจ1งให�พาก�นหาเองเถอะนะ ถ�าหาย�งไม(พออย(าด(วนต�/ง หาพอแล�ว
ค(อยต�/งนะ เอาอย(างน�/นด�กว(า ท��ไหนมาก0ท��น��นก0ต�/งท��น��ก0ต�/ง หาเง�นได�เท(าน�/นๆ ขาดเท(า
น�/นๆ แล�วมาขอหลวงตาบ�วหมดเลย เลยจะตายหลวงตาบ�ว ต�องได�ช(วยก�น

ก0เราท7าน��เราท7าเพ��อประโยชน�แก(โลกท�/งน�/น เอาพ.ดมาต�/งแต(ต�นท��เราน7าพ��น�องท�/ง
หลาย แต(ก(อนก0อย. (ในป�าในเขาเง�ยบๆ อย(างท� �ว(า การเทศนาว(าการบนศาลาน�/ เป?น
อ�นด�บหน1�ง แกงหม�อเล0กแกงหม�อจ�Nว ธรรมะม�แต(ยอดธรรมๆ เด0ดสอนพระ อ�ดเทปเอา
ไว� เร�ยกว(ายอดธรรมท�/งน�/นท��เทศน�สอนพระ ทางภาคปฏ�บ�ต�ล�วนๆ ไม(ม�ใครเข�ามาเจ�อ
ปน เทศน�ได�เต0มเหน��ยวเลย เร�ยกว(ายอดธรรมๆ ออก น�/เก0บไว�เป?นพ�/นฐาน แล�วว�ดป�า
ต(างๆ ท��วประเทศไทย ไม(ว(าภาคใดต�ดต(อขอมาไม(ขาดวรรคขาดตอน ทางน�/ส(งให�ๆ น�/
เป?นพ�/นฐาน

ต(อจากน�/นก0ออกมาช(วยชาต�บ�านเม�องจนกระท��งท กว�นน�/ ธรรมะย��งกว�างขวาง
ออกไปมากมาย เป?นธรรมะท��แน(ใจๆ ท�/งน�/น การแสดงธรรมเราไม(ได�แสดงด�วยความ
สงส�ย ล.บๆคล7าๆ เราพ.ดจร�งๆ ถอดออกมาจากห�วใจสอนเลย ไม(ว(าธรรมข�/นใดเราแน(
ใจท กข�/นๆ น��ก0ท7าประโยชน�ให�โลกเต0มก7าล�งความสามารถ ถ�าพ.ดถ1งว(าการช(วยโลกเราก0
ช(วยด�วยความสมบ.รณ�พ.นผล ด�วยความอบอ (นภายในจ�ตใจ ไม(ม�แง(ท��จะให�เก�ดความ
สงส�ย ว(าม�มลท�นม�วหมองต�ดการด7าเน�นงานของเราเพ��อพ��น�องท�/งหลายหร�อเพ��อช(วย
ชาต� เราไม(ม� ไม(ว(าสมบ�ต�เง�นทอง ถ�าว(าทองค7าก0ร�อยเปอร�เซ0นต�เข�าหมดเลย ดอลลาร�
เข�าท�แรก ๑๐ ล�าน ๘ แสนก(อน จากน�/นเราก0แยกเง�นน�/ออกมา เป?นความบร�ส ทธ�Aด�วย
ก�นหมด

ส(วนเง�นสดน�/ออกกระจายท��วประเทศไทย ส(วนท��เราเอาไปซ�/อทองค7าน�/นเพ�ยง
สองพ�นล�านกว(าบาท เง�นสดแบ(งเอาไปซ�/อทองค7าเพ�ยงสองพ�นล�านกว(าบาทเข�าคล�ง
หลวง นอกน�/นกระจายออกท��วโลกเลย เราท7ามาด�วยความบร�ส ทธ�A แบม�อๆ เราก0อบอ (น
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ในต�วของเราเองว(าพาพ��น�องท�/งหลายด7าเน�นด�วยความราบร��นด�งาม น��ทางด�านว�ตถ  ท�น�/
ด�านธรรมะเราก0ถอดออกมาจากห�วใจของเราสอน เราจ1งไม(ม�อะไรสงส�ย จนกระท��ง
ป9จจ บ�นน�/ว�ทย ออกกระจายท��วประเทศไทย ม�แต(ธรรมล�วนๆ ท��พระพ ทธเจ�าพาสอนโลก
มานานต�/งก�ปต�/งก�ลปT

หากจะม�อ ปสรรคก0ม�อย.(เวลาน�/ในเม�องไทยของเรา ม�นจะเป?นเพราะเหต ผลกลไก
อะไรท(านท�/งหลายพ�จารณาเอง ธรรมน�/ม�แต(ความราบร��นด�งามต(อโลก ไม(เคยเป?นข�าศ1ก
ไม(เคยเป?นผ.�ต�องหา แต(ระยะน�/ร.�ส1กจะม�อะไรแฝงเข�ามาให�เป?นข�าศ1กให�เป?นผ.�ต�องหา
แล�วส7าหร�บธรรม อาจถ.กจ7าจองในแง(ใดแง(หน1�งก0ได� ให�พาก�นพ�จารณาส7าหร�บเราเป?น
ล.กชาวพ ทธด�วยก�น ธรรมน�/ถ�าขาดจากโลกไปเม��อใดโลกน�/จะทร ดลงๆ จมได�นะ ธรรม
ขาดโลก อย�างอ��นขาดไม�ม�อะไรเส�ยหาย ถ�าธรรมขาดโลกเส�ยหายมากท�เด�ยว ให�พา
ก�นพ�จารณา เวลาน�/ก7าล�งฟKUนฟ.ก�น ต�/งสถาน�ว�ทย ท��น��นท��น�� เราพอใจ เป?นแต(เพ�ยงว(าเรา
ขอบ�ณฑบาตอย(างเด�ยว อย(ามาคว�กกระเปVาเรามากเก�นไปเราจะตาย ก0ม�เท(าน�/นละ

เราช(วยเต0มเหน��ยวแล�วส7าหร�บโลก เราไม(ม�อะไรท��ต�องต� เราเองก0ออกด�วยความ
ภ.ม�ใจ ความบร�ส ทธ�Aส ดส(วนอย.(น�/หมดเลย ส(วนความม�วหมองเราไม(เคยม�ในใจ เพราะ
ฉะน�/นจ1งว(าเข�ยนได�เลยประว�ต�ศาสตร�ถ�าจะเข�ยนว(าเบอร�หน1�งเลยท��ว(าบร�ส ทธ�A เราไม(ม�
มลท�นม�วหมองแม�น�ดหน1�ง ไม(ว(าทางด�านว�ตถ  ธรรมะ สอนโลกเราสอนด�วยความ
เมตตาล�วนๆ ไม(หว�งเอาส��งตอบแทนใดๆ เอาห�าเอาส�บไม(ม� เพราะฉะน�/นว�ทย�น��ควรจะ
ออกโลกตามเย��ยงอย�างของพระพ�ทธเจ�าท��ประทานไว�แล�วเร��อยมา ด�วยความราบ
ร��นด�งาม ไม�ควรท��จะม�ส��งใดเข�ามาก�ดขวางท'าลาย

ถ�าอ�นใดจะไปกระทบกระเท�อนก�บสมบ�ต�ของชาต�ด�วยก�น ชาต�ก�บศาสนาอย.(ด�วย
ก�น เช(นอย(างว�ทย น�/อาจจะไปเก��ยวข�องก�บทางฐานการบงการบ�นบ�าง ของทางการบ�าน
เม�อง เหล(าน�/ก0ควรปร1กษาหาร�อก�นได� ไม(ควรท��จะมาก�ดก�นท7าลายแบบเผ0ดๆ ร�อนๆ
เฉ�ยบๆ ขาดๆ แบบป�าๆ เถ��อนๆ เพราะโลกก�บธรรมอย.(ด�วยก�น ถ�าอะไรม�นข�ดข�อง
ทางบ�านเม�องข�ดข�องอย(างไร ก0ปร1กษาก�นก�บทางฝ�ายว�ทย ฝ�ายธรรม แก�ไขด�ดแปลงเพ��อ
ความเจร�ญชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย�ของเรา น�/เป?นความชอบธรรม ว�นน�/เผด�ยง
เพ�ยงเท(าน�/ก(อน

(ค ณ ณ. หน.แก�ว มากราบถวายป9จจ�ยหลวงตาเพ��อบ.ชาธรรม) น�� ณ. หน.แก�ว
ออกหน�งส�อพ�มพ�พ�มพ�ไทย เป?นห.เป?นตาเป?นห�วใจของพ��น�องชาวไทย ซ1�งเป?นชาวพ ทธ
ของเรา น��ละผ.�ออกเสมอ พอใจนะ

ทองค7าประเภทน/7าไหลซ1มถ1งว�นท�� ๒๖ ส�งหาคมน�/ ได� ๑๖๒ ก�โลคร1�ง ๑๓ แท(ง
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เหล�อทองค7าย�งไม(ได�หลอมอ�ก ๔๖ บาท ๔๓ สตางค� รวมทองค7าท��หลอมแล�วและย�งไม(
ได�หลอมเป?นจ7านวนทองค7า ๑๖๓ ก�โล ๑๓ บาท ๕๔ สตางค� เอาสาธ พร�อมก�น น��เป?น
ประเภทน/7าไหลซ1ม ส(วนท��เราเอาเข�าคล�งหลวง ๑๑ ต�นก�บ ๓๗ ก�โลคร1�งน�/นเร�ยบร�อย
แล�ว อ�นน�/เป?นประเภทหน1�งต(างหาก ค�อประเภทน/7าไหลซ1ม ถ�าหากว(าไม(ม�อ�นน�/ก0ร.�ส1กม�น
ไม(สบายใจเรา ในฐานะท��เป?นผ.�น7าก0อย(างน�/นละซ� จ1งต�องออดต�องอ�อนบ�ณฑบาตขอพ��
น�องท�/งหลายมาได� ๑๖๓ ก�โลแล�วเวลาน�/ ก0ไม(นานน�ก แล�วจะได�ไปเร��อยๆ เราก0พอใจท��
ได �จ .งพ� �น �องท� /งหลายท กว �ถ �ทางท� �จะอ �มชาต�บ �านเม�องของเราข1 /นได �ในแง(ใด เรา
พยายามๆ ตลอดมา

ร�บฟ9งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ9งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร 
FM 103.25 MHz


