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เทศนอบรมฆราวาส ณ เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน 
เมื่อบายวันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

เทวบุตรเทวดา-อินทร-พรหมเทศนใหฟงหมดแลว 
หลวงตาเฒาแกเทาไรยิ่งงานยุงนะ ไมวางวันหนึ่งๆ งานยุงที่สุดเลย แกเทาไรๆ 

งานยิ่งยุง พวกวัวพวกควายแกแลวเขาปลดคราดปลดไถ ขาราชการแกแลวปลดเกษียณ 
พระนี่แกแลวยิ่งใชดีไมมวีันเกษียณเลย 
 วันที่ ๒๐ มกราคมไปเทศนที่อําเภอเฝาไร งานอะไรก็ไมรู เทศนนี่ก็ดูวาใน
ประเทศไทยนี้จะไมมีใครเทศนมากยิ่งกวาหลวงตานะ พระทั่วประเทศไทยที่เทศนมาก
ที่สุดก็คือหลวงตา มากจริงๆ ออกเทปก็มาก ออกทางวิทยุกม็าก รูสึกวามากจริงๆ 
ประเทศไทยเรียกวาหมด ในกรุงสยามก็กรุงเทพฯเทศนสนามหลวงเลย สุดที่
สนามหลวง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมาครบหมดเลย เทศนพ.ศ.เทาไร (๒๕๔๔ 
ครับผม) ๒๕๔๔ เทศนที่สนามหลวงคนแนนเลย เทศนชั่วโมง ๒๓ นาท ีเทศนนาน คน
มาก  

เรียกวาเทศนกรุงสยามอันดับหนึ่งกท็ี่สนามหลวง งานใหญที่สุด มาครบหมด
เลย ชาติก็นายกฯพรอมคณะรัฐมนตรี ศาสนาก็พระเปนพนัๆ แนนหมดสนามหลวง 
พระมหากษตัริยก็ฟาหญิงจุฬาภรณมา เรียกวาครบชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใช
เวลาเทศนตั้งชั่วโมง ๒๓ นาที นานอยู ฟาหญิงทานฟงเทศนเรา ๒๐ กวาครั้งนะฟา
หญิงจุฬาภรณ เวลามาเขาจัดใหที่ประทับทานก็ประทับ พอเราขึ้นธรรมาสนปบนี้ทาน
ปบมานั่ง ทุกครั้งนะมาฟงเทศนเรา  

ทานถวายองคเปนลูกบุญธรรมหลายปแลว ตั้งพ.ศ.เทาไรนะ (๒๕๓๘ ครบัผม) 
พอมาปบทานก็เกงเหมือนกันนะถามปญหา เร่ิมแรกละพอมาปบทานก็ถามปญหาปุบ
เลย ทางนี้ก็ตอบปบเลย ใสกันปุบเลย ตั้งแตนั้นมาขอถวายตัวเปนลูกศิษย จากน้ันมา
อีกเลยขอถวายตัวเปนลูกบุญธรรม เทศนนี่ก็เรียกวาหมด ครบเทศน เทศนแตพื้นๆ 
ทะลุสุดยอดเลย เทศนใหประชาชนทุกขั้นฟง เทศนสอนพระละที่เทศนสุดยอดของ
ธรรม เทศนสอนประชาชนเปนแกงหมอใหญ เทศนแบบแกงหมอใหญ แกงหมอเล็ก
หมอจิ๋วสอนพระ พระปฏิบัติลวนๆ นี่เรียกวาแกงหมอเล็ก หมอจิ๋วพุงๆๆ เลย ธรรมมี
หลายขั้น  

เดี๋ยวนี้ไมไดละไมเหมือนแตกอน เทศนไปแลวธาตุขันธไมอํานวย แตกอนธาตุ
ขันธก็พรอมทุกอยางหมนุติ้วเลยเชียวแหละ จนเจาของเองกไ็ดเอะใจเจาของนะ ตอน
กําลังยังหนุมยังนอยอายุ ๔๐ กวานั่นละเทศน เครื่องมือพรอมหมดเลย เวลาเทศนเสียง
สดใสทุกอยางพรอม เวลาเทศนเทศนธรรมะคือธรรมะเปนขั้นๆๆ เทศนธรรมะเริ่มแรก
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ก็แกงหมอใหญ เราจะพูดถงึเร่ืองแกงหมอใหญเทศนขนาดนี้ หมอเล็กหมอจิ๋วพุงๆ 
เลยแตกอน เฉพาะเทศนสอนพระนั่นละมีแกงหมอเล็กหมอจิ๋ว หมอใหญไมมี ซัดใส
มรรคผลนิพพานๆ พุงเลย 

แตกอนธาตขุันธมันอํานวย ทุกอยางอํานวยหมด เทศนธรรมะสูงเทาไรยิ่งไหล
ไปเลยเชียวนะจนรัว เจาของก ็ โอโห ขนาดนี้เชียวเหรอ คือเวลาวางๆ เอา เทปเปดให
เราฟงหนอยนะ มีแตเราเทศนใหคนอื่นฟง เอา เปดเทปใหเราฟงหนอย เทศนประเภท
สอนพระนะ เทศนสอนพระนี่พุงๆๆ เลยตลอดพอจบแลว โอโห ขนาดนี้เชียวหรือ มัน
เหมือนปนกลเลยนะ เนื้อธรรมยังไมหมดลมหายใจหมดรีบสูบลมหายใจดังฟวๆ ๆ นั่น
ละตอนธาตขุันธดีเปนอยางน้ัน มันพรอม เดี๋ยวนี้ไมไดนะเทศนอยางน้ันตายเลย ไปไม
ไหวธาตุขันธไมอํานวย เทศนไปไมไดแลว ถึงธรรมจะมีขนาดไหนก็มเีทานั้นละ 
เครื่องมือใชไมไดแลว เลอะไปหมดเดี๋ยวนี้ ผิดกัน  

เรียกวาสุดขีดละเราการเทศน เรานี้เรียกวาสุดขีด ดูจะไมคอยมีองคไหนเทศน
เหมือนเรานะ ไมใชยอตวั เทศนมากที่สุดก็คือเรา เทศนธรรมะทุกขั้นๆ ถงึที่สุดก็คอืเรา 
ถึงที่สุดของอรรถของธรรม ตั้งแตตนพื้นๆ พุงเลยเชียวเวลาเทศนธรรมะขั้นสูง มันเร็ว
ที่สุดนะธรรมะขั้นสูง ไมไดเหมือนธรรมะขั้นต่ํา ธรรมะสูงเทาไรยิ่งพุงๆๆ โห จนจะสลบ 
แตธาตุขันธดีแตกอน ทุกวันนี้ไมไดตายเลยถาเทศน นั่นละฟงซิทานทั้งหลายฟงการ
ปฏิบัติมรรคผลนิพพาน  

ธรรมพระพุทธเจาทานสอนวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบทุกอยางแลว ขอให
ดําเนินตามนั้นๆ จะรูตามนั้นเห็นตามนั้นจะแสดงออกไดตามนั้นเลย ไมมอีัดมอีั้นถา
ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว ธรรมอยูทางหนึง่ใจอยูทางหนึ่งเขากันไมไดนะ ใจอยูใน
นรก ธรรมอยูนิพพานเขากันไมได ธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน ธรรมฉันใดใจฉันนั้น ใจ
ฉันใดธรรมฉันนั้น พุงเลยเชียวละ นั่นมันตางกันนะ ถาธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว
นี่พุงเลยเชียว ถาธรรมอยูในนิพพานใจอยูในนรกเขากันไมได 

พอพดูอยางนี้แลวเราก็ระลึกถึงตอนที่มาบวชทีแรก ฟงนะทานทั้งหลาย หลวง
ตาจะเลาเร่ืองเทศนทีแรกใหฟง ทุกขที่สุดในชีวิตของพระ ไดพรรษาเดียว บวชพรรษา
แรกน้ีเรียนสวดมนต ๗ ตํานาน ๑๒ ตํานานจบ เรียนปาฏิโมกขจบ ไดสวดปาฏิโมกขใน
กลางพรรษา พอออกพรรษาแลวเขาทําบุญลานขาวเขา คนนั้นก็ทําบุญลานขาว คนนี้
ทําบุญลานขาว คนมากตอมากมานิมนตพระ พระหมดวัด ไมมีพระใหเขา ก็เราเปน
หัวหนาไดพรรษาเดียว พรรษาเดียวละเปนหัวหนา 

คิดคําเทศนไหนก็ไมไดคดินี่นะ ก็เรียนเปนแตสวดมนต สวดมนต ๗ ตํานาน 
๑๒ ตํานานจบ เรียนปาฏิโมกขจบ สวดปาฏิโมกขในพรรษา พอออกพรรษาเขาก็จับไป
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เทศนซิ โอ ทุกขมากจริงๆ ชีวิตของพระก็มีครั้งนั้นละ เราจําไมลืมนะทกุขมากที่สุด ยัง
ไมไดอะไร ก็ยังไมไดคิดเรื่องเทศน ก็คิดตัง้แตเร่ืองสวดมนตสวดพร เรียนจบไป
ตามนั้นๆ พอออกพรรษาแลวเขาจับไปเทศน มนัไมไดมอีะไรจะเทศนละที่นี่ ทุกขที่สุด
เลย โธ ฉันขนมนางเล็ดครึ่งแผนกลืนไมลง เขาใจไหม จะเอาอะไรเทศนใหเขาฟง 

(กลัวเทศนไมถูกใชไหมครับ ไดหนึ่งพรรษา) ก็พึง่ออกพรรษาก็ไปเทศนได
อะไร พอบวชมาแลวก็เรียน ๗ ตํานานจบ ๑๒ ตาํนานจบ เรียนปาฏิโมกขจบ สวดปาฏิ
โมกขในกลางพรรษา พอออกพรรษาเขาก็จับไปเทศนละซี มันยังไมไดมีคาถาอะไรจะ
เอาอะไรไปเทศน นี่ละทุกขมากที่สุด แคน กลืนขนมนางเล็ดครึ่งแผนไมลง มันคับมัน
แคนในหัวใจ นี่ละชีวิตของพระเรามีครั้งนั้นละทุกขมากจริงๆ ก็เทศนใหเขาฟงไดนะ 
คนเรามันจะตายจริงๆ มันบืนไดนะ มันบืนไปจนไดนั่นละ พอออกมาแลวหมูเพื่อนมา
พูด พดูแหยหรือพูดจริงก็ไมทราบนะ พอออกมาแลว โธ เทศนดีอยูนะ อยามาพูดนะ
กําลังโมโหเดี๋ยวฆาคนได อาว..กด็จีริงๆ นี่นะไมนาจะเทศนไดขนาดนี้ อยากตายหรือ
เราก็วางั้น 

พอไปถึงวัดเอากัณฑเทศนทานเจาคุณอุบาลี เทศนกัณฑไหนดีๆ เรามาทอง
กัณฑนั้นคลองเหมือนปาฏิโมกขเลย เอาละไปไหนกูไมตายละที่นี่ กูไดกัณฑเทศนกัณฑ
นี้แลวกูจะเทศนแตแบบเดียวนี่ละ งานอะไรๆ กต็ามกูจะเอาอันนี้ขึ้นเทศน เราวาอยาง
นั้นนะ พอเรียนจบแลวเลยไมไดเทศน จนกระทั่งคาถาอะไรที่กัณฑเทศนจําไมไดเลย
เดี๋ยวนี้ ทองคลองเหมือนปาฏิโมกขนะ เลยไมไดเทศน ตั้งแตนั้นมาก็เร่ือยมาจนกระทั่ง
ปานนี้ 

ทีนี้มันก็สุดยอดเทศนสนามหลวงสุดแลวใชไหม ที่ไหนก็หมดแหละเขาถึง
สนามหลวง ชาติ นายกรัฐมนตรีพรอมคณะรัฐมนตรี ศาสนา พระเปนพันๆ เต็ม มหา
กษัตริยกฟ็าหญิงจุฬาภรณเสด็จ ก็ครบแลวชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย พูดจริงๆ นะ
ไมมี จะขนาดไหนก็ตามเถอะ จิตมันไมมีอะไรหวั่น มันครอบโลกธาตุแลวจะเอาอะไรมา
หว่ัน คนมามากมายขนาดไหนมันไมไดเคยคิด เหมือนอยางเราคิดแตกอนนะ จะเอา
อะไรเทศนใหเขาฟงๆ ไมมีอยางน้ันนะ 

พอขึ้นไปกก็าํหนดจิตปบดูปบๆ รอบ ควรจะเทศนธรรมะขั้นใดใหทานเหลานี้
ฟงเพื่อเปนประโยชนตามกําลังของตนเทานั้น เร่ืองที่วาจะเทศนได-ไมไดไมมีเลย มันก็
พลิกกันไปอยางน้ัน เวลาเทศนก็เร่ือยเลย สงเคราะหคน ไมไดคิดวาจะเทศนได-ไมได
ไมมี  อยางนั้นไมมี มแีตสงเคราะหโลกเทานั้น ใครมาจํานวนมากนอยเพียงไรใหได
ประโยชนทั่วถึงกันตามมากตามนอยผูมาฟงจะรับไปได แนะมันก็ไปอยางน้ันเสีย มัน
ไมไดไปอยางที่วาจะเทศนไมไดนะ มนัพลิกไปอยางน้ัน เปนเองในจิต 
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ตอจากนั้นมาแลวพูดไมไดละ เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเทศนใหฟงหมดแลว  
ทําไมเทศนใหมนุษยฟงไมได นั่นเอาละนะที่นี่ วาไมไดเกี่ยวของกับเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหมหรือ เมื่อไมเกี่ยวนั้นก็ไมพูดถงึเฉยๆ เหมือนไมรูไมชี้ไมพบไมเห็นกันเลย 
ถามากับมนุษยก็พดูเรื่องมนุษย ถาเวลาเกี่ยวกับพวกเทพนั้นมนุษยไมยุง เขาใจไหมละ 
นี่ละมันเปนแถวเปนแนวมา ความรูความเห็นการเทศนาวาการไปตามลําดับลําดาอยาง
นี้ละ พวกเทวบุตรเทวดาเขาอยูใตอํานาจของธรรม ธรรมเหนือหมด ทําไมจะเทศนให
เขาฟงไมได โลกุตรธรรมแปลวาธรรมเหนือโลกแลว โลกอยูต่ํากวาธรรม ทําไมธรรมจึง
สอนโลกไมได ธรรมสอนโลกไมไดพระพุทธเจาก็ตรสัรูขึ้นมาสอนโลกไมไดซ ิ
พระพุทธเจาสอนเปนองคแรกแลวสอนโลก  

ทานทั้งหลายนิมนตเรามาหลายครั้งหลายหนใหฟงเสียนะ มนัสมชื่อสมนามไหม
เขานิมนตไปเทศนทั่วประเทศไทย มันสมชื่อสมนามที่ไปเทศนใหเขาฟงไหมพิจารณาซิ 
ตั้งแตจิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ไปเทศนกินขนมนางเล็ดครึ่งแผนไมหมด มันกลืนไมลง นั่นละ
เร่ิมมาตั้งแตนั้น จากน้ันมาก็เร่ือยๆ ปฏิบัติตัวเขาไป ปฏิบัติทางดานจิตใจเขาไป กิเลส
ตัณหามันเหมือนขวากเหมือนหนาม เหมือนฟนเหมือนไฟ มันลอมรอบหัวใจ เผาหัวใจ  

ทีนี้ธรรมก็เปนตปธรรม น้ําคืออรรถคือธรรมชะลางลงๆ เหลานั้นสงบลงๆ 
ธรรมขึ้นที่นี่นะ ทีนี้ธรรมก็ขึ้นเรื่อยๆ จากน้ันก็ธรรมจา ทีนี้เร่ืองที่วาสกปรกโสมมอยูที่
ไหนอยูในหัวใจมันออกหมด เหลือแตความจาภายในหัวใจแลวกลัวอะไร นั่น แลวกลา
กับอะไร กลัวกับอะไร เมื่อธรรมเหนือโลกแลวเรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือ
โลก แลวจะกลาอะไรกลัวอะไร มีแตความเมตตาเทานั้น ไปที่ไหนก็มีแตความเมตตา 
ไมมีอยางอื่น  

ที่จะวาเทศนได ไมไดไอโลกกิเลสตัณหาหยาบๆ สวมๆ ถานๆ นี้จะมาอวด
ธรรมไดหรือ ธรรมเหนือนั้นขนาดไหนแลว แลวทําไมจะเทศนสอนโลกไมได นั่นมนั
ตางกันอยางนั้น ทานจึงเรียกวาโลกุตรธรรมแปลวาธรรมเหนือโลก เหนืออยางน้ันเอง 
ไปที่ไหนธรรมเหนือโลกตลอด ไมมธีรรมวาจะอยูใตโลก ทําจิตใหเปนธรรม ธรรมกับใจ
ใหเปนอันเดียวกันเปนโลกุตรธรรม ธรรมเหนือโลกไปหมดเลย นั่นเปนอยางน้ันละ 

(หลวงตามาเขื่อนเทศนไดไพเราะเพราะพริ้ง ผมอยากใหหลวงตาเทศนแรงๆ 
กิเลสจะไดหายไปบาง) จะใหเทศนแบบพอตากับลูกเขยหรือ พอตาตื่นแตเชาไปเผาไร 
สวนใหญเผาเสร็จแลว สวนยอยยังไมเสร็จ ไปเก็บเผาสวนยอย ไปตั้งแตเชาจนสาย
กระทั่งตะวันเที่ยง เหลียวมองหาลูกสาวกับลูกเขยวาเขาจะตามหลังมาตอนเชามาทํางาน
ดวยกัน ที่ไหนไดฟาดจนตะวันเที่ยงจึงไดสะพายกลองเขา(ขาว) ตอนแตนๆ ไป มัน
โมโหมากที่สุดเลย จะวาอะไรกก็ลัวจะเกินเหตุเกินผล พอลูกสาวกับลูกเขยมาถึงแลวก็
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วา สูนี่ๆ จะพูดมากกวานั้นก็ไมไดกําลังโมโห พอเห็นหนาลูกเขยลูกสาวก็วา สูนี่ๆ 
ความหมายก็คือวาทําไมมันถึงมาสายเอานักหนา กูกําลังจะตายกูหิวขาว แตพูดออกไป
ไมไดมันโมโหมาก ก็มีแตสูนี่ๆ เห็นหมูหมาเปดไกกสู็นี่ เวลามันหนักเขามากๆ 
มองเห็นอะไรก็มีแตสูนี่ๆ  

เขื่อนนี่ใชไปทางไหนบาง น้ําเราใชไปทางไหนบาง (ปลอยไปลําน้ําพองไหลไป
มหาสารคาม แลวก็รอยเอ็ด) เปดจากนี้ไปทางนูนทางนี้ไดประโยชนหลายทางนะ กด็ี
อยูเหตุผลของการสรางเขื่อน ไดผลประโยชนอะไรบางเราก็อยากทราบ (ปนี้น้ําเต็มอาง
มาสองปซอนแลวครับตั้งแตหลวงตามาน้ําดีมากเลย) โฮ พอหลวงตามาน้ําเต็มอาง
พวกนี่นามันยังไงกัน พวกสูนี่ พอหลวงตามาน้ําเต็มอาง (พอหลวงตามาฝนฟาดีใจเลย
ลงมาเต็มอาง) พญานาคก็จะเอามาอกี สูนี่ 

(พญานาคมาฟงเทศนจึงไดน้ําดี) เขาจะมาหรือไมมาไอมนุษยเต็มแผนดินไม
เห็นมันมานี่นะ มีแตพญานาคมันอาจจะไมมาก็ได เพราะมนุษยมันไมเห็นมา เราจะเกง
อะไรกวาเขา เขาไมมาก็ได พอพูดอยางน้ีเราระลึกถึงพอแมครูจารยมั่น ทานอยูบาน
สามผง ทานเลาใหฟงเอง ชัดเจนมากนะ ทานกําลังเทศนสอนพระ พระจํานวนมาก 
พระที่บานสามผงพระตั้ง ๓๐-๔๐ ไปรุมทานอยูนั้น พอตกกลางคืนมาสามทุมทาน
เทศนใหพระฟง เทศนไปจิตมันสงไปปบออกไปนูนเห็นพญานาคอยูแมน้ําสงครามนูน
นะ พาบริษัทบริวารแหมาขึ้นอยูฝงเปนแถว 

พญานาคขึ้นเปนแถวขึ้นมาฟงเทศนทาน ทานกําลังเทศนสอนพระอยู พวก
พญานาคเต็มฝงแมน้ําสงคราม ทานเลาใหฟงเองชัดเจนมาก นูนเห็นไหมตั้งแตพวก
พญานาคเขาก็มาฟงเทศน ทานเทศนสอนพระ ทางนูน.โอย.ฟงเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงามมาก พวกพญานาคฟงเทศนหลวงปูมั่นเรา เพราะใจทานไมไดเหมือนใจเรา จา
ไปหมด มองไปไหนเห็นหมด  

พอพดูอยางนี้ก็มีวันหนึ่งทานอาจารยฝน นี่เปนลูกศิษยผูใหญของทานนะ 
ธรรมดาครูบาอาจารยองคไหนมาซึ่งเปนลูกศิษยผูใหญของทาน เราจะไมละสายตาเลย 
องคนี้มาทานปฏิสันถารตอนรับทั้งภายนอกภายในอยางไรบาง องคนี้มาทานปฏิสันถาร
ตอนรับอยางไรบางๆ เราจะจับใหไดทุกองคทีเดียว เพราะลูกศิษยผูใหญของทานมี
เยอะ อยางทานอาจารยฝนลงมาเปนลําดับลําดา ทานอาจารยออนใครตอใครมา พอดี
ทานอาจารยฝนทานมีความรูแปลกๆ ตางๆ  

พอทานขึ้นไปทานไปกราบ ทั้งพดูทั้งยิ้มนะ พอกราบลง เออ หอมอะไรแปลกๆ 
แตไมใชธูป ทานวาอยางนั้นนะ พูดแลวทานยิ้ม เออ ใชแลว ทานตอบกันเทานั้นนะ พูด
เทานั้นละ เราก็จับเอาไว ใชแลวมันใชอะไร คือทานอาจารยฝนมานี่พวกรุกขเทพ
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ทั้งหลายเต็มหมดมาอยูแถวนั้น เวลาครูบาอาจารยมาสนทนาธรรมเทศนาวาการพวก
รุกขเทพนะมากเต็มไปหมด มารอฟง นี่ละทีท่านอาจารยฝนทานวามันหอมอะไรนา
แปลกๆ แตไมใชธูป ทานวา ทางนั้นทานตอบรับวา เออ ใชแลว เห็นไหมทานตอบใช
แลว คือใชพวกเทพมา  

พอไดโอกาสวันหลังโอกาสดีๆ เราก็ไปกราบเรียนถามทาน ทีพ่อแมครูจารยพูด
กับทานอาจารยฝน เวลาทานอาจารยฝนขึ้นมา มากราบทานแลวยิ้มๆ มันหอมอะไรนา 
แปลกๆ แตไมใชธูป ทานวาอยางน้ัน ไมใชหอมธปู แลวพอแมครูจารยตอบวา เออ ใช
แลว นั่นมันหมายความวาอยางไร โห พวกรุกขเทพมาเต็มหมดเลยมาฟงเทศน ทานฝน
ทานพูดถึงเร่ืองรุกขเทพ ทานวาใชแลว ทานตอบรับ เรายังตาบอดหูหนวกอยู 
จนกระทั่งปานนี้ยังไมลืมนะตา มันคงจะตายไปกบัตาบอดแหละ มนัคงไมตาดีหูดี เอา
เทานั้นละ 

(คุณหมอจะมากราบขอขมาหลวงตาที่ไดลวงเกินไปครับ) ลวงเกินอะไร ไปทับ
หมอทับไหวัดหลวงตาเหรอ ก็เห็นหมอไหดีๆ อยูนี่นะ เทานั้นละ ใหอภัยทัว่โลก
ดินแดน ไมใหมีโทษมกีรรมสําหรับกับหลวงตาไมใหมีเลย ใหอภัยทั่วโลกดินแดน 

ธรรมลีมาที่นี่ เศรษฐีธรรมนะนี่ องคนี้ละองคเศรษฐีธรรมเงียบๆ มหาเศรษฐี
ธรรมเงียบๆ บวชแลวติดเราเหมือนปลิงติดขา สลัดไมออก ตัง้แตบวชแลวติดเราตลอด 
ไปไหนติดตลอดเลย แตผลของแกก็ไดเปนมหาเศรษฐีธรรมเงียบๆ มีธรรมใครไมรูนะ 
เราเปดใหเฉยๆ ธรรมดาเราไมเปด เห็นเงียบเอาเสียนักหนา มันตายแลวหรือธรรมลี
เลยปลุกขึ้นมาเฉยๆ นี่ธรรมลี เปนเศรษฐีธรรมเงียบๆ กับเราติดจริงๆ ตั้งแตบวชแลว
ไมเคยปลอยเลย ไปไหนติดตามตลอดเลย จนกระทั่งทกุวันนี้ไปไหนก็ติดไปดวย มา
คราวนี้ใครไปนิมนต ไมนิมนตก็มาเอง ถาเราลงมาแลวเปนไมอยูบาตัวนี้ ไปกรุงเทพฯก็
ติดไปดวย ไปไหนติดไปดวย นี่ละเศรษฐีธรรม มีธรรมเงียบๆ ใครไมรูนะ ถาเราไมเปด
ใหก็ไมมีใครรูเลย เราไดเปดออกเสียบาง เศรษฐีธรรม ใหพรนะ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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