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ปฏิปทาของเราที่ดําเนินมา
กิเลสคือความเศราหมองมืดตื้อ ผลของมันเปนความทุกขรอน ผลของกิเลสทํา
ใหสัตวไดรับความทุกขรอนกันทุกหยอมหญา ธรรมเปนน้ําดับไฟหรือชะลางกิเลสซึ่ง
เปนตัวสกปรกใหเบาบางลงไป ความสุขก็คอยปรากฏขึ้นมา เราเริ่มตนตั้งแตฝก หัด
ภาวนาอานวิถีจิตของเจาของที่มันผาดโผนโจนทะยาน ถึงกับน้ําตารวงบนภูเขาสูกิเลส
ไมได เราเองเปนผูเปนไดนํามายืนยันวาไมผิดจากความเปนจริงที่เราผานมา นี่ละเวลา
กิเลสผาดโผน โผนจริงๆ
พอแมครูจารยเรานี้
คือหลวงปูมั่นเรานี้ทานเปนสํานักโรงงานใหญสําหรับ
ซักฟอกความสกปรกแหงจิตใจของบรรดาลูกศิษย ลูกศิษยลูกหาไดรับการอบรมแลวก็
เขาปาเขาเขาฝกฝนอบรม ใครไดอุบายวิธีการใด หรือวาสูกิเลสไมไดเพราะเหตุใดก็มา
เลาใหทานฟง ทานก็ชี้แจงเหตุผลกลไกเบิกทางใหแลวก็ไปๆ สําหรับเราเองที่ได
ประจักษนี้กค็ ือวาน้ําตารวงบนภูเขา เราเปนจริงๆ นั่นละเวลากิเลสมันผาดโผน เอา
ขนาดเราจะสูกับมันอยางเต็มเหนี่ยวๆ มันฟาดเราจนน้ําตารวงบนภูเขา คือสูมันไมได
ตั้งสติพับลมพรอมเลย ไมไดตงั้ อยูนะ ตั้งเพือ่ ลมๆ
กระแสของจิตมันไมใหตงั้ ตัวไดเลย สติตั้งได ก็เรียกวาเปนทาทางแหงการทําใจ
ใหสงบได ถาสติตั้งไมไดใจหาความสงบไมไดเลย เวลาเอากันจริงๆ สติตั้งไมอยูนะ คือ
กระแสของกิเลสมันรุนแรง ตั้งพับลมๆ ตั้งเพื่อลมไมใชตงั้ เพือ่ อยู นี่ก็เต็มหัวใจเรา เลา
ใหพี่นองทั้งหลายฟง เพราะเราสอนเราเองมันเปนธรรมทั้งนั้น ไมเปนโลก ไมเปนความ
สกปรกโสมมอะไร เพราะเรื่องของธรรม กิเลสหยาบธรรมตองหยาบ ซัดกัน น้ําตารวง
บนภูเขา นี่ขึ้นแลวทางนี้ขึ้นนะ เหอ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ วาอยางนั้นละ เคียดแคน
ใหกิเลสที่เปนภัยตอตัวเองอยูภายในจิตใจ สูมันไมได ตัง้ สติพับลมผล็อยๆ อยูบนภูเขา
มันเปนอุทานหรือวาเปนลักษณะทาทายกันอยูภายในใจ เหอ มึงเอากูนะ มึงกู
คือซัดกิเลสในใจเจาของเอง มึงเอากูถึงขนาดนี้เชียวเหรอ น้ําตารวง ทีนี้ก็ลงบทตัดสิน
กันวา เอาละอยางไรมึงตองพังวันหนึ่ง ใหกูถอยกูไมถอย เวลานี้กูสูมึงไมไดกูยอมรับ
โรงงานใหญของเราคือพอแมครูจารยมั่น ลงจากนั้นก็ไปหาทาน พูดถึงเรื่องเหตุผล
กลไกที่สกู ิเลสไมไดกต็ องเลาใหทานฟงหมด ทานบอกอุบายวิธีการ การฝกการทรมาน
ตน
นี่ละครูบาอาจารยเฉลียวฉลาดอยางนั้นนะ ไมอยางนั้นสอนลูกศิษยใหเปนอรรถ
เปนธรรมไมได เราก็ไมคอยคิดเวลาฝกหัดทีแรกถาวาฉันก็เต็มเหนี่ยว ถาวานอนก็
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หมอนแตก เสื่อขาด แตวาจะสูกับกิเลส ก็ไมทราบเอาอะไรไปสู มันหากเปนอยูในใจ
จนทานหาอุบายสอน เออ ที่สติตั้งไมอยูนี้มันมีสงิ่ ผลักดันอยูภ ายใน นั่นทานวานะ การ
อยูกินหลับนอน ทานขึ้นตนนี่ละพอแมครูจารยมั่นเรา ถาอยูแบบสบายกิเลสเอาให
แหลกตลอด ทานวาอยางนั้น อยูกินสบายนอนสบายเรียกวาขึ้นเขียงใหกิเลสสับยํา
ตลอดเวลา
นี่ไดฟงไหมอุบายครูบาอาจารยสอนเรา ตองมีฟด มีเหวี่ยง การตอสูกัน นักมวย
เขาตอสูกัน เขาตางคนตางฟดตางเหวี่ยงกันเต็มสติกําลังความสามารถของทั้งสองฝายที่
เขาตอสูกัน นั่นทานวา เราที่ตอสูกับกิเลสดวยธรรมเราก็ตองเปนอยางนั้น ตองหาอุบาย
วิธีการหลายอยางมาใช เราจะมีแตความตั้งใจเฉยๆ ลมเหลว ทานวา นี่ละครูบาอาจารย
สอนเราเราจําได มันมีกําลังอะไรมากมายนักมันถึงตั้งสติไมอยู ทําใหลมเหลวๆ นี่แสดง
วากําลังวังชาทางดานรางกายมากเปนเครื่องหนุนของกิเลสไดดี
นั่นฟงซินะ คือกินมากนอนมากเปนเครื่องสงเสริมของกิเลส ทําใหความเพียร
ของเราลมเหลวๆ เอา ใหตัดทอนลง ฟงซิทานพูด กินมากใหกินแตนอย นอนมากให
นอนแตนอย ใหดัดมันลง แลวความเพียรคือสติใหตั้งไมถอย ทานวาอยางนั้น เอา
สังเกตดู ใหลดการกิน ลดการนอน นี่ละครูบาอาจารยสอนลูกศิษยลูกหา การกินถากิน
มากมันเหมือนหมูขึ้นเขียงไมมีลวดลายอะไรเลย เอาๆ กินนอย นอนนอย พักไมกิน
นั่นทานพูดเปนหลายขั้นหลายตอน กิเลสมันอาศัยอันนี้ละเปนเครื่องมือเปนกําลังของ
มันทําลายเรา ใหเราทําความเพียรไมสะดวก ดีไมดีลมเหลว
จับอันนั้นปุบๆ เพราะฟงฟงจริงๆ ไมใชธรรมดา ฟงอยางเอาจริงเอาจัง เราที่ไม
เขาใจอุบายใดพอทานวาปบจับปุบๆๆ นํามาปฏิบัติทันทีๆ มันก็เห็นผลอยางทานวา
เอา ลดอาหารลงมันเปนอยางไร ลดการนอนลง เอาทีนี้ความเพียรสติตั้งใหดีจะเปน
ผลประโยชนอยางไรบางดูกันตรงนี้ ซัดไปซัดมามันก็ไดเงือ่ น ออ การกินนี่ก็ตัดทอน
ความเพียร การกินมากตัดทอนความเพียร สติไมดี นอนมากสติไมดี เปนเครื่อง
สงเสริม ทีนี้ตัดลง อาหารกินแตนอย นอนนอนแตนอย ตอจากนั้นตัดบางอาหารไมกิน
เอา สังเกตดูสติเปนอยางไร ตั้งสติ สติคอยดีขึ้นๆ พอดีขึ้นจับได ดีเพราะเหตุไร
เชนดีเพราะผอนอาหาร เอา ผอน ดีเพราะการอดนอน เอา อด ผอนนอนมากเขาๆ
สุดทายการกินตัดบางไมกินบางอะไรบางสติคอยดีขึ้นๆ จับไดเอามาทบทวนกัน ความ
เพียรคอยกาวขึ้นๆ พอจับเงื่อนไดแลวทีนี้มันก็เอาละ แตนิสัยเรามันมักจะผาดโผน
ตลอดนะ แมแตครูบาอาจารยทานไสเราขึ้นนี้ทานยังตองไดรั้งเราไว เพราะมันผาดโผน
มากแตไหนแตไรมา ถาลงใจในจุดไหนแลวขาดสะบั้นไปเลย นี่ก็ลงใจซัดกับกิเลสมันก็
เอาอยางเดียวกัน
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สติตั้งไดเพราะเหตุนี้ๆ ทีนี้ลดลงๆ อาหารลดลง ไมกิน ไมกินเทาไรภาวนายิ่ง
ดีๆ แลวตัดอาหาร การฉันอาหารฉันเมื่อไรก็ได มีกําลังวังชาเหมือนมาแขงหลังจากฉัน
เสร็จแลว เวลาเรามาจากภูเขาเดินไปถึงหมูบานเขาไมถึง ไปหยุดแคกลางทาง มันเดิน
ไมไหว ออนปวกเปยกไมมีกําลัง พอฉันเสร็จแลวกลับมานี่เหมือนมาแขง กําลังมันขึ้น
รวดเร็วทางรางกาย แตกาํ ลังทางดานจิตใจขึ้นชาขึ้นยาก จึงตองไดดัดเพือ่ จิตใจใหมาก
เชนอดอาหาร สุดทาย ก็อดอาหาร อดมากเขาๆ เห็นวาภาวนาดีก็ซัดทางดานอดอาหาร
นี่มันผาดโผน สุดทายไมคอยกินละทีน่ ี่ ภาวนาไมดี
อดอาหารไปเทาไรจิตมันยิ่งดีด คือรางกายของเรานี้ออนเปยกแตจิตนี้เหมือนจะ
เหาะเหินเดินฟา สงางามอยูภายใน ทีนี้มันก็เอาจิต เพราะเรามุงแตจิต รางกายกิน
เมื่อไรก็ไดกาํ ลังวังชายากอะไร ซัดกันเอาเสียจนทองเสีย อยางนั้นละ คือเรามันผาดโผน
มันไมคอยกิน กี่วันๆ จึงฉันหนหนึ่งๆ นี่ก็เคยไดพูดใหพี่นองทัง้ หลายฟงมีกรรมฐาน
องคไหน แตกรรมฐานองคนี้มี เห็นประจักษ พวกชาวบานเขาอยูในปาในเขาเขายังรู
เรื่องของเรา เรื่องเปนเรื่องตายของเรา แตนิสัยเราเคยทําอยางนั้นมาตลอดเขาไมรู เขา
พึ่งรูเวลาเราไปพักอยูกับเขา
ไปบิณฑบาตสักวันหนึ่งหายเงียบๆ ไปเรื่อย มันจะตายจริงๆ ก็ดอ มๆ ไป
บิณฑบาตเสียวันหนึ่ง หายเงียบ ทีนี้เขาตีเกราะประชุม ไมใชเลนๆ นะ สองสามสี่หา
หลังคาเรือนก็ตามเขามีสัญญาณเขาเคาะปอกๆ ใหชาวบานมาประชุม มาประชุมใครวา
อยางไร พระองคนี่นะ เขาวาอยางนั้น มาอยูกับเรา ตั้งแตมาอยูนี้ไมทราบวากี่วันเห็น
ดอมๆ มาบิณฑบาตทีหนึ่งหายเงียบๆ หายเงียบอยูอยางนี้นานแลว เปนยังไง ตัง้ แตตงั้
บานมาเราก็ไมเคยเห็น เขาวาอยางนั้นนะผูใหญบานเขา
แลวพระองคนี้ไมใชพระธรรมดานะ
ใหไปถามทานดูเปนอยางไรทานถึงอด
อาหารเอามากมาย
ไมคอยขบคอยฉันเปนอะไร
แตเวลาไปใหระวังนะเขาบอก
ผูใหญบานเขาใหระวัง พระองคนี้ไมใชพระธรรมดา พระองคนี้เปนมหา เดี๋ยวทานจะ
สับเอาแหลกนะ เขาเตือนกัน เขาก็รุมกันมา มาอะไรนี่นะ จะมาแหพระเวสเขาเมือง
เหรอ นี่ไมใชพระเวสนะ ไมใช เขาก็มาเลาใหฟงวาผูใหญบานเขาตีเกราะประชุมเห็น
ทานไมคอยฉันจังหัน แลวเปนอยางไร ทานทําไมถึงไมฉันจังหันใหไปถามทาน แลวเขา
ก็บอกวาใหระวังใหดีนะพระองคนี้ไมใชพระธรรมดา เปนมหานะ เดี๋ยวทานจะสับเอา
มีเทานั้นเหรอ ทานไมตายแลวเหรอ หนึ่ง ที่สองทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ สอง
ขอนี่สําคัญมาก แลวก็มาถามเปนอยางไรตายหรือยัง เอ ก็ไมเห็นทานตาย ทานยิ้มแยม
แจมใส แลวโมโหโทโสอยูไหม ทานก็ไมเห็นโมโหโทโส มีเทานั้นเหรอ มีเทานั้น ไปกลับ
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ไมถึงสิบนาทีไลแตกฮือเลย กลับ อยางนั้นละ เขาตีเกราะประชุมก็มี เรามันเปนนิสัย
อยางนั้น มันมักผาดโผนก็ยังบอก ทําอะไรมันจริงมันจัง แตก็เห็นผลทุกอยาง
เราไมไดตําหนิในปฏิปทาการดําเนินของเรา
วาทอแทออ นแอเหลวไหล
ปวกเปยก ไมมี ถึงจะเปนลมลุกคลุกคลานซัดกัน ระหวางนักมวยฟดกันนี้ลมลุก
คลุกคลาน เขาลมเราลม เขาลุกเราลุก ซัดกันอยางหนักอยูตลอดมาอยางนั้น จนกระทั่ง
ถึงตัง้ ตัวได นี่ละปฏิปทาของเราที่ดําเนินมา แตสรุปความลงแลววาเหมาะสมกับนิสัยเรา
หยาบ นิสัยเรานี้มันหยาบจริงๆ ถาธรรมดานั่งทําความพากความเพียรนั่งธรรมดาหนึ่ง
ชั่วโมงสองชัว่ โมงอยางนี้หยุด หรือเดินจงกรมชั่วโมงสองชัว่ โมงหยุดมันไมไดเรื่องนะ
ทําอะไรมันตองมีผาดโผน
ถาวานั่งก็ฟาดเสียจนกนแตก ฟงซินะ ถาธรรมดามันจะกนแตกเหรอ นี่นั่งกน
แตกนะเรา นั่งภาวนาตลอดรุงมันจะไมแตกไดอยางไร ไมใชนั่งคืนหนึ่งคืนเดียวนะ นั่ง
วันนี้งดวันนี้ หนึ่งคืนหรือสองคืนแลวเอาอีกๆ หลายครั้งหลายหนกนแตก เปนอยางนั้น
ละนั่งภาวนา แตที่นั่งภาวนาถึงขนาดกนแตกนั้นพอกันกับความอัศจรรยของจิต เวลา
มันจนตรอกจนมุมคนเรามันไมไดโงตลอดเวลานะ เวลาจนตรอกจนมุมสติปญญามันจะ
หาทางออก ฟดกับกิเลสจนไดเหตุไดผลไดความอัศจรรยขึ้นมาในเวลาจนตรอกจนมุม
เชนนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงมักนั่งภาวนาตลอดรุงเสมอ เวลาจนตรอกจนมุมสติปญญา
มาเอง มันซัดกัน นี่ละเราทํามาเรื่อยๆ อยางนี้
นี่พูดใหพี่นองทัง้ หลายฟง ถอดออกจากตัวเองเปนผูทําเองมาพูดใหฟง จะ
โกหกไปที่ไหน ใครจะวาโออวดใหมันวา ตั้งแตโคตรพอโคตรแมมันไมเคยนั่งภาวนา
เรามานั่งภาวนาจนกนแตกมันยังไมยอมเชื่อ ใหมันเชื่อกันทัง้ โคตรมันโคตรนอนเหมือน
หมูนั่น เขาใจไหม พวกนอนเหมือนหมูพวกนี้ เราไมไดเหมือนหมู นี้ฟดกับกิเลส
จนกระทั่งจาขึ้นมาในจิตใจ สอนโลกเวลานี้ไมมีสะทกสะทานแลว พูดใหมันชัดเจนจาก
ผลแหงการปฏิบัติของเรามาเอาเปนเอาตายเขาวา นั่งภาวนาก็จนกนแตก พอแมครู
จารยไดรั้งเอาไวๆ เพราะนิสัยมันผาดโผน วาอะไรจริงทุกอยาง ถาลงไดลงใจแลวเปนก็
เปน ตายก็ตาย ซัดเลย ไมมีคําวาเหยาะๆ แหยะๆ
พอพูดถึงขั้นนี้แลวเปนขั้นในวาระสุดทาย
เราก็ไมเคยพูดในคําพูดเชนนี้นะ
วาระนั้นเปนวาระที่ทานปวยในพรรษานั้น ทีนี้จิตใจของเราก็หมุนเปนธรรมจักร ไมได
นอนทั้งวันทั้งคืน ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันโดยอัตโนมัติ ไมมีคําวาบังคับบัญชา
ตองไดบังคับเอาไว มันจะเลยเถิดความเพียร กลางคืนทั้งคืนไมหลับเลยก็มี บางที
กลางวันไมหลับก็มี มันซัดกันอยูภายใน นี่ละเรื่องธรรมะเมื่อมีกาํ ลังแลวฆากิเลสเปน
อัตโนมัติเหมือนกัน กับกิเลสทําลายหัวใจสัตวโลกเปนอัตโนมัติของมันทัว่ โลกดินแดน
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เราก็ไมเคยคิดขอนี้ แตเวลาธรรมอันนี้ขึ้นมามันฟดกับกิเลสนี้เปนอัตโนมัติ อยู
ที่ไหนเปนความเพียรตลอด แมที่สุดนั่งฉันจังหันนี้มันไมไดอยูกับอาหารนะ มันอยูลึกๆ
มันหมุนกันอยูลึกๆๆ ถึงขั้นมันจะฆากิเลส ไมอยู มีแตจะฆากิเลสๆ ตลอดเวลา
กลางคืนนอนไมหลับ คือจิตมันหมุนตลอด กลางวันก็นอนไมหลับ นี่ละความเพียรถึง
ขั้นอัตโนมัตฆิ ากิเลสโดยอัตโนมัติ แตกอนเราก็ทราบกันแตวากิเลสมันทําลายหัวใจสัตว
โลกโดยอัตโนมัติของมัน แตเวลาธรรมมีกําลังมันก็ฆาแบบเดียวกัน ถึงขั้นที่มันทําลาย
กิเลสนี้ทําลายตลอดเวลา ถากิเลสไมหมดจากใจเสียเมื่อไรเปนไมถอย ถอยไมไดเลย นี่
เปนแลวนี่
อยางที่พระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก จะไมแตกอยางไร เมื่อ
ความจริงเขาถึงกันแลวมันยอมกันเอง ถาลงไดลงทางจงกรมนี่ไมรูจักหยุด จนกระทั่ง
กาวขาไมออก เปนอยางนั้นนะ คือมันลืม ความเพียรกับกิเลสมันฟดกันอยูภายใน ตานี้
ฝาฟาง มันมองขางนอกไมเห็น คือจิตเขาขางในหมด มันซัดกับกิเลสอยูภายใน ตาเลย
ฝาเลยฟาง เดินจงกรมโซซัดโซเซ ไปโดนตนไมบาง ไปโดนปาบาง เหอ ปาๆ แลวกลับ
เขามาเดินไป คือจิตมันหมุนของมัน
ฟงซิทานทั้งหลาย เรื่องการฆากิเลส เหตุที่จะไดธรรมมาสอนโลกเราทํามาอยาง
นี้ ถึงขั้นมันเปนเปนอยางนี้ละ ตาฝาตาฟาง คือจิตมันไมออกมันหมุนอยูภายใน แลวก็
โซเซเขาปา แลวกลับออกมาเดินไป แลวเขาปานี้ คนเห็นเขาจะวาบาละ วาก็ชางเขาซิ ก็
เราไมไดเปนบา เราจะฆากิเลสตัวบาใหญตางหาก เขาใจไหม บาไมเลิกคือกิเลส เราจะ
ฆามัน นี่ละเวลามันหมุนของมันเปนอยางนี้ หมุนตลอดเลย
เมื่อทําไดทกุ อยางแลวก็พูดไดเต็มปาก ถาไมไดทําคุยโมไปหาอะไร ไมมีความ
อาจหาญชาญชัย จืดๆ ชืดๆ ถาลงความเปนจริงออกอยางไรแลวผึงๆ เลย นี่ออกมา
จากความเปนจริง ซัดกันกับกิเลสก็อยางนั้น ฟาดเสียจนกระทั่งกิเลสมวนเสื่อลง ขาด
สะบั้นลงไปเลย นี่ก็พูดใหฟง อยูหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓
นั่นเปนวันกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจ เหมือนหนึ่งวาฟาดินถลม รางกายนี้ดีดผึงเลย
เชียว กิเลสกับธรรมขาดจากกันในหัวใจนี้แรงนะ รางกายเรานี้ดีดผึงเลย มันรุนแรงมาก
จึงเปนเหมือนฟาดินถลม ความจริงฟาดินเขาก็อยูของเขา มันเปนเฉพาะรางกายกับ
จิตใจ ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันขาดสะบั้นจากกัน ดีดผึงเลย เปนอยางนั้นละ
ตั้งแตนั้นมาก็ลืมตาอาปากไดแลว พูดไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เอาใหมัน
ชัดเจน บอกวาชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา จะไมกลับมาเกิดอีกแลว มันหมดทุกสิ่งทุก
อยางแลวภายในใจ วางหมดขึ้นชื่อวาสมมุติ แมเม็ดหินเม็ดทรายไมเขามาเกี่ยวของใน
จิตใจไดเลย สมมุตกิ ็คือกิเลส มีมากมีนอยเปนเสี้ยนเปนหนาม เวลามันอยูภายในจิตใจ
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มากนอยก็เหมือนผงเขาตาแหละ มีนอยก็เหมือนผงเขาตา เมื่อมันหมดเสียจริงๆ แลวก็
โลงไปหมด ไมมีอะไร กิเลสขาดสะบั้นจากใจ ใจก็โลงไปหมดเลย
เอา เปนตายที่ไหนไมไดคํานึง ประสาธาตุขันธ ถึงเวลามันจะไปมันก็ไปของมัน
ยังไมถงึ เวลาก็อยูกินไปนอนไปอยางนี้แหละ ดูกันไป ไมไดเปนอารมณกัน ไมยึดไมถือ
กัน แตรับผิดชอบกันเพียงเทานั้นละ แตกอ นมีทงั้ ยึดทั้งถือเปนเครื่องกังวล แตเวลามัน
ถึงทีข่ องมันแลวไมมีกังวล มันเปนอะไรก็ดอู าการของมัน เมื่อมันอยูไมไดจะไปเหรอ
ไปซิ นั่น ดีดผึงเลย นี่การประกอบความพากเพียรเอาเต็มเม็ดเต็มหนวย ในชาตินี้
เรียกวาชาติที่สุดยอดของเราเรื่องกองทุกขในการประกอบความเพียร
จากนั้นเราก็ชวยโลกดังทีเ่ ห็นนี่ เห็นไหมละ เราชวยโลกเราเอาอะไรติดไมติดมือ
มาเราไมมีนะ เราชวยโลกทั้งหมดเลย สมบัติเงินทองขาวของมากนอยชวยสวนรวมๆ
สําหรับเราเองเราไมเอา พอทุกอยางแลว เปดเผยหมด พากันจําเอา นี่ละการปฏิบัติ
ธรรมเมื่อถึงขั้นพอแลวไมเอาอะไร จิตใจเปดโลงหมด ปลอยวางโดยประการทั้งปวง
สมมุติทั้งปวงไมมี เอาละพอ วันนี้วาจะไมเทศนมากก็เอาละ นีก่ ็ออกทั่วประเทศไทย ให
ไดฟงสักทีธรรมะประเภทนี้ ไมคอยมีใครเทศน หนึ่งอาจจะปฏิบัติไมไดอยางนั้น สอง
อาจรูไมไดอยางนั้นก็ได นี่ปฏิบัติปฏิบัติอยางนี้ รูก็รูอยางนี้เห็นอยางนี้ พูดไดอยางนี้
(โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
มากราบขอความอนุเคราะหเครื่องมือผาตัดตอ
กระจกราคา ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท) เราก็ไมมีเงินจะทําอยางไร คือไหลออกตลอด มีแต
ไหลออกตลอด ผูที่เขามาขอก็ขอตลอดเหมือนกัน ผูที่ใหใหจนไมมี แตนี้เราไมมีเงิน
แลวนะ หมดเงิน ไหลออกตลอด สวนมากก็คือโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศ
ไทยโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งที่เราชวยโลกอยูเวลานี้ ทั่วประเทศไทยนะทุกภาค เรา
ไดชวยทุกภาคๆ โรงพยาบาล โรงพยาบาลพิสดารมาก พวกเตียงพวกอะไรมากตอมาก
(ขอเครื่องมือผาตัดตอกระจก ราคา ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท) ใหอันเดียวกอนนะ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

