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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

น้ําพุทธมนต 
 ระยะนี้ลง ๑๗ มาไดหลายเชาแลว เมื่อเชานี้ก็ลง ๑๗ ยังหนาว ที่กุฏิเรามีปรอท
เราดูเมื่อเชาลง ๑๗ แลวลง ๑๗ มาไดสองสามเชาแลวติดๆ กันมาพอๆ กันทุกเชา แต
ที่นี่มันมีแปลก ทําไมวาหนาวๆ แตไมเห็นน้ําคางตกลงจากใบไมลงดนิ คือเวลามัน
หนาวจริงๆ อยูในปาในเขานี้ พอตี ๔ ตี ๕ นี้เหมือนหาฝนนะ มันเกาะใบไมแลวตกลง
มาพื้นดิน ฟงเสียงซาๆ แตนี้ไมเห็นมีน้ําคาง เงียบๆ ที่อยูในปาในเขาน้ําคางเหมือนหา
ฝน พอตี ๕ สวาง ฟงเสียงซาๆ พอ ๓ ทุมเริ่มแลวนะ ๓ ทุมเริ่มไดยินเสียงน้ําคางมัน
เกาะใบไมแลวคอยตกหางๆ ๓ ทุม ๔ ทุมเริ่มแลว ตกหางๆ ปุบปบๆ พอดกึเขามา
เทาไรยิ่งถี่ยิบ ตี ๔ ตี ๕ นี้เหมือนหาฝนนะ คือน้ําคางมาเกาะบนใบไมแลวก็ตกๆ ลง 
เดี๋ยวนี้ไมเห็นมีน้ําคางที่เกาะตกอยางที่วาใหรูนี่นะ 

(หลวงตาอานจดหมายที่มีผูนําน้ําสิงหขวดเล็กมาถวายจํานวน ๕๐ โหล รวม
เปนเงินทั้งส้ิน ๖๓,๐๐๐ บาท เพื่อทําน้ําพุทธมนตในวันประทายขาวเปลือก) มันเปนบา
หรือพวกนี้นะ มันเอาเชือกมามดัคอหลวงตาแลวใหทําน้ําพุทธมนต เราจะเสกน้ําที่หวย
นั่น ใหพากันลงโดดเลยนะ จะเริ่มเสกแตวันนี้ไปละ กลางคืนดึกๆ ลงไปเลยนะ มันเปน
บาพวกนี้นะ เสกเปาในน้ันเลยใหมันโดดลงน้ํา ดกึๆ ลง น้าํมนตนี้ขลังดีตอนดกึ เอา
ตอนดึกๆ ละน้ํามนตเราขลังด ี

น้ําพุทธมนตทานทําคนภายนอกไมรูนะ ภายในทานรูกัน อยางทานพอลี พลัง
จิตของทานแรง ดูทานทําก็รู พลังจิตนุมนวล พลังจิตซาออกอยางนุมนวลมี อยางแรงมี 
พลังจิตตางกันนะ อยางทานพอลีนีเ้วลาทําน้ําพุทธมนตทานใสปวะๆ นั่นพลังจิตของ
ทานพรอมนะ พุงๆ เลย ใครไมรูเร่ืองนะ เราไปนั่งดูอยู แตสวนมากทานมักจะมองมา
หาเราเสมอ ทานคงจะเห็นวาตองระวังตัวนี้ละ คงวางั้น อยางอยูวัดคลองกุง จันทบรีุ 
อันนี้ก็ขบขันดี ตอนนั้นเราไปจําพรรษาที่สถานีทดลอง พี่สาวอาจารยเจี๊ยะนี่ละเขาถวาย
ที่ใหเปนวัด เขาอยากจะถวายที่ใหพระกรรมฐาน ตอนนั้นเราพักอยูที่ยางระหง เอาโยม
แมมาพักอยูที่นั่น ไปจากที่นี่ก็ไปจันท ไปพักอยูยางระหง อาจารยตามไปนิมนตเรามาดู 
เขาอยากถวายที่ ๒๖ ไร เบ้ืองตน ๒๖ ไร ครั้นตอมาเขาซื้อถวายตอไป นั่นละจึงมาที่นั่น 

วันเสาร วันอาทิตย พวกตลาดเขาไปฟงเทศนเราที่สถานีทดลอง ทานพอลีทาน
อยูที่วัดคลองกุง แตถกูสมเด็จมหาวีรวงศ วัดบรมนิวาส นิมนตใหไปหาบอยๆ ทานจึง
ไปๆ มาๆ พอดีทานกลับจากกรุงเทพไปที่วัดคลองกุง เขาก็มาโมใหทานฟง เขาไมรู
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เร่ืองรูราวอะไร ทานพอ วางั้นนะ นี่ไดพระดีมาแลวนะ พระดีที่ไหน เทศนนี้เปนน้ําไหล
ไปเลย ไดพระดีมาแลว ทานพักอยูสถานีทดลอง ชื่อทานวา อาจารยมหาบัว 

บทเวลาทานตอบ เขาไมทราบวาเรากับทานคุนกันมาแตเมื่อไร เขาไมรูเขาก็ไป
โมใหทานฟง ทานฟงแลวก็วา มันตองอยางน้ันซิ ก็คุนกันมาสักเทาไรแลว จึงมาบอกวา
ไดนักเทศนมาเทศนที่สถานีทดลอง แหมเทศนนี่น้ําไหลไปเลยวางั้นนะ เวลาทานตอบ 
มันตองอยางน้ันซิ ก็เรากับทานคุนกันมาสักเทาไร พวกนั้นเขาไมรูเขาไปโมใหทานฟง 
เวลาทานตอบ มันตองอยางน้ันซิ ขบขันดี ทานจะชําเลืองดแูตเราละ ทานคงคิดวาตัว
สําคัญตัวนี้ละ ก็เอากันเรื่อยกับทานอาจารยลี ของเลนเมื่อไร คนอื่นๆ เขากลัวทาน
ทั้งนั้น เหมือนกับเสือโครงตัวหนึ่ง เรากับทานสนิทกันมาสักเทาไรเขาไมรู เพราะฉะนั้น
ทานถึงไดตอบวา ตองอยางน้ันซิ เทานั้นพอ 

ทานทําน้ํามนตนี่ปวะเลยๆ กระแสจิตของทานแรง กระแสจิตนุมนวลมี กระแส
จิตแรงมี อยางทานพอลีนี้กระแสจิตของทานแรง เวลาทานทําน้ํามนตใสปวะๆ กระแส
จิตไปพรอมนะนั่น ปวะๆ นั่นกระแสจิตไปแลว กระแสจิตแรงทานทําอยางน้ัน เราไป
วัดอโศการามสวนมากทานไมอยากใหเราไปไหน ทานพักอยูวัดอโศการาม ทานตั้งวัดที่
นั่น ถาเราไปที่นั่นทานไมอยากใหไปไหนงายๆ เปนอะไรก็ไมทราบกับเราสนิทกันอยาง
ลึกลับ คนภายนอกไมรูแหละ สนิทกันอยางลึกลับ 

ยิ่งเวลามีงานทานไมใหไปไหนนะ พอมองเห็นหนา มหาบัวไปไหนไมไดนะงาน
ยังไมเสร็จ แนะ ผานไปเทานั้นขูแลว เราก็เฉย เปนอยางน้ันละทานกับเรา สนิทกันอยาง
ลึกๆ กระแสจิตของทานแรง ยกคนขึ้นไดทั้งคนเลย อาว ขึ้นไดจริงๆ ทานกําหนดจิต
ยกขึ้นขึ้นเลย นั่นละกระแสจิตแรง ยกคนทั้งคน เอา ขึ้น ขึ้นเลย พอทานปลอยก็ลง เปน
อยางน้ันละ 

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกถึงโยมทองแดงที่สถานีทดลอง นี่ก็เปนลูกศิษย โยม
ทองแดง โยมหริ่ง อยูจังหวัดตราด คนนั้นเปนคูกัน เปนลูกศิษยเราทั้งสองแหละ โยม
ทองแดงแกปากเปราะ พูดเร็ว เอะอะพดู คนนั้นไมคอยพดู เฉย นิ่ง แกขึ้นไปเรากําลัง
เย็บผาอยู ขึ้นไปสองคน เรากําลังเย็บผากับพระอยูกุฏิเราที่เฉลียง กําลังเย็บผา พอดี
เยบ็ผาผิดเลยแก สองคนนี้ขึ้นไป เรากําลังแกที่เย็บผิดอยู มาอะไรนี่ นิ่ง ทั้งสองคน
แหละโยมทองแดงกับโยมหริ่ง กําลังทํางานอยูนี่มาอะไร สักเดี๋ยวเขาก็ลงไป พอไปเขาก็
ไปนอนอยูบานโยมทองแดง 

โยมหริ่งแกไมคอยพดูอะไร นิ่งๆ  แตโยมทองแดงนีป้ากเปราะ เราเดิน
บิณฑบาตมานี้รองวายๆ ขึ้นเลย เปนอยางน้ันนะปากเปราะ พอเราบิณฑบาตเขามา แก
มาถึงกอนแลว ศาลาก็เอาอะไรมาปูไวเพราะสรางวัดไมไดทําหรูหรา พอมาแกก็รอง
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วายๆ โอย นูนนะดูซิทานพอรัศมีจามาเลย รัศมีสะหมาอะไรเปนบาเหรอ ตีปากเอานะ
เราวา อยางน้ันละนิสัยแก วารัศมีออกจาไปหมดเลย แกน่ังอยูนี้แกมองเหน็เรา 
รองกากๆ ขึน้เลย วากๆ นูนนะรัศมีจาไปหมด บาหรือ รัศมีสะหมาอะไร ทีนี้เวลาแกมา
หาเราสองคน โยมหริ่งแกไมคอยพดูอะไร แกนิ่งเฉยๆ ไมคอยพูด แตกลัวเรามากนะ 
คนหนึ่งดูภายใน 

พอลงไปแลวไปนอน อยูๆ คนหนึ่งก็หัวเราะขึ้นกิ๊กๆ โยมหริ่งแกไมคอยพูด
อะไรแกหัวเราะกิ๊กๆ หัวเราะอะไรปา วางั้น คนนั้นแกกวาอายุประมาณ ๗๐ คนนี้ดู
เหมือนประมาณ ๖๐ หัวเราะอะไรปา หัวเราะเรื่องทานพอ วางั้นนะ ทานกาํลังเย็บผาอยู 
เราขึ้นไป ทานขูเราวาขึ้นมาหาอะไรกําลังเย็บผาอยู ไลลง ไลลงแลวทานก็เย็บผาเฉย เรา
กําหนดจิตดูเมื่อไรเห็นทานจออยูๆ ไมไหวละถานานกวาน้ีทานจะเขกเอานะ รีบลง วา
งั้น จึงไดขบขันหัวเราะ แกวางั้น มองไปทไีรจิตทานจอเราอยูตลอดเวลา ถานานกวาน้ัน
เดี๋ยวทานจะเขกเอา ทานจะไลลง ขึ้นไปทานก็ไลแลว แกไมคอยพูดอะไรแหละ อันนี้แก
รูใจคนอื่น ใจใครๆ รู เพราะฉะนั้นแกจึงกลัวเรามาก เวลานั่งอยูนี้ทานเย็บผาอยูก็จริง 
เวลาจอจิตเขาไปทีไรทานจอเราอยูตลอด ถงึสองสามหน ไมไหวแลวรีบลงเดี๋ยวทานจะ
เขกเอา คนนี้เกง รูจิตของคนอื่นไดดี คงเสียไปทั้งสองนานแลวละทา โยมทองแดงแก
กวาเราจะประมาณสัก ๑๐ ปละมั้ง 

ก็มีสองคนนี้ละภาวนาดีอยู กับผูชายอีกคนหนึ่ง แกอยูบางสะเกาผูชายคนนั้น 
ถาทราบวาเรามานี้แกเตรียมของมาพรอมเลย ส่ังลูกอะไร สูอยายุงกูนะ ถาทานอาจารย
อยูนั้นเมื่อไรกูอยูนั้นตลอด ทานอาจารยกลับเมื่อไรกถูึงจะมาวางั้นละ อันนี้ก็เกง
เหมือนกัน รูจิตคนอื่น พอดีกันละกับคนขี้ดือ้ ทานสิงหทองไปคุยเรื่องจิตเรื่องอะไร
ภาวนายังไงๆ แกรูจริงๆ นะจิตใครเปนยังไงแกรูจริงๆ โยม สักเดี๋ยวทานสิงหทองก็
ปากเปราะ แลวจิตของอาตมาเปนยังไง จิตทานผองใสแตยังไมพนเหมือนทานอาจารย 
แนะแกพูดอยางน้ันเลย จิตของทานผองใสแตยังไมพนเหมือนทานอาจารย บอกตรงๆ 
อยางน้ีละ ทางน้ันก็แฮะๆ ทานสิงหทอง แกพดูอยางตรงไปตรงมา วาจิตทานผองใสอยู
แตยังไมพนเหมือนทานอาจารย เราก็ฟงอยูเฉยๆ แหละ 

แกภาวนาเกงนะคนนี้ รูใจคนอื่นเปนยังไงรู ถาเราไปที่นั่นแกมาอยูที่นั่นเลยละ 
แกภาวนาดี ใจเด็ด ไมคอยพูด พดูนี้ตรงเปงเลย เพราะแกดูทางจิตใจพูดนี่ นี่ก็คงเสีย
ไปหมดแลวแหละ ก็เราไมไปอีกเลย ตั้งแตจําพรรษานั้น ออกจากนั้นมาแลวก็ไมไดไป
อกี แลวไปทําอะไรเลอะเทอะไปหมด เราเลยไมไปอกี ไปสรางอะไรขึ้นนั้นเต็มไปหมด 
ที่จันทก็มอียูสองคนผูหญิงภาวนาเกง นี่ละเรื่องโยมทองแดง กระแสจิตของแกแรง
เหมือนกัน พอขึ้นไปแกไปโม ทานอะไรชื่อเจือเจออะไรนั่นละขึ้นไป 
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บานแกเล็กๆ อยูหนองเสม็ด แกเคยนิมนตเราไปบานแกหนหนึ่ง เราไปนั่นถึง
ไดรูบานของแก พอไป เอา โยมทองแดงภาวนาวางั้นนะ จะพาภาวนา ครั้นไปแลวพดู
ไมมีการชมเชยเรามีแตการตําหนิอาจารยมหาบัว ยกตนขึ้นความหมายวางั้น ทางนี้ก็มนั
เปนยังไงนัก มึงมาดูถกูอาจารยของกูนะ กูจะลองทดลองดพูระองคนี้จะเกงขนาดไหน 
แกวาแกกําลังจีบหมาก แกจะมาวัดตอนเชา มาวัดสถานีทดลองละ กลางคนืแกกําลังจีบ
หมาก พอดทีานเจือไปทีน่ั่น เอา โยมทองแดงนั่งภาวนา 

เพราะแกเคยพูดทีไรพดูแตตําหนิเรายกตนขมทาน มันเปนยังไงพระองคนี้มัน
เกงนักมันมาดูถูกอาจารยกูนี่นะ กูเคารพสุดหัวใจกู มันทําไมไดความรูมาจากไหน เลย
ครูเลยอาจารยมาจากไหนมาดูถูกอาจารยกูนี่ กูจะทดลองพระองคนี้ดูเปนยังไง แกก็
ทดลองจริงๆ แกจีบหมากอยู แกก็กําหนดใจนี้เปนไฟเผาเลย เผาทานองคนั้นนั่งอยู 
ดีดผึงเลย เฮย ทําไมโยมทองแดงมาทําอยางน้ีละ ทําอะไร ฉันจีบหมากอยู ทําไมเอาไฟ
มาเผาเรา ดีดผึงเลยทีเดียว คือแกกําหนดไฟเผา นั่นละกระแสจิตของแกเกงนะ โอย 
เผาอะไรก็กําลังจีบหมากอยู จีบหมากอะไรเอาไฟมาเผาคนนี่นะ ดีดผึงเลย 

พระองคนี้ขี้โมเกง ไปกไ็มพนละที่วาไปดูถกูเรา ยกตนขมทานนั่นละ ทีนี้โยม
ทองแดงแกเปนลูกศิษยแกก็โมโห จะทดลองพระองคนี้มันเกงขนาดไหน พอกําหนดไฟ
เผานี้ดีดผึงเลย ขบขันดี นั่นเห็นไหมละ อาจารยของใครใครก็รักใชไหมละ เราเปน
อาจารยของแกแกก็รักซ ิ ทีนี้ทางนั้นไปพูดดถูกูนี้แกก็ทดลอง มันจะเกงขนาดไหน
พระองคนี้ ดีดผึงเลยไฟเผาเอา แกมาเลาใหฟงวันหลัง ไมเห็นเกงแกวางั้นนะ กําหนด
ไฟเผาเห็นแตดีดผึง มาดูถูกอาจารยของเราได มนัเปนยังไงพระองคนี้มาจากไหน มาดู
ถูกอาจารยของเราที่เราเทิดทูนสุดหัวใจ กูจะทดลองพระองคนี้ดูเสียหนอย พอกําหนด
ไฟเผานี้ดีดผึง ไมเห็นเกงแกวางั้นนะ เวลาแกสรุป ไมเห็นเกง ไฟเผาเห็นแตโดดผึง แก
มาเลาใหฟงขบขัน 

มีสองคน โยมทองแดงคนหนึ่ง โยมหริ่งอยูที่ตราด ภาวนาดีทั้งสอง ทางจันท
ผูหญิงมีสองคน ผูชายก็มีโยมหนึ่งทีบ่างสะเกานั่น อันนั้นก็รูจิตคนอื่นเหมือนกัน เคารพ
มากสําหรับเรานี้แกเคารพมากที่สุดโยมผูชาย สวนผูหญิงก็เปนเรื่องของเขา โยมคนนี้
แกไมคอยพดูละ อยางที่ทานสิงหทองดือ้ปากละซิ แกพูดลักษณะที่วารูจิตของใครตอ
ใคร แตไมบอกวาแกรู หากอุบายวิธีการพูดมนัไปแถวนั้นนี่นะ ทานสิงหทองก็เลยถาม 
แลวจิตอาตมาเปนยังไง ดูใหทีเปนยังไงจิต จิตทานผองใสแตยังไมพนเหมือนจิตทาน
อาจารยวางั้น ทางนั้นแฮะๆ บอกวาจิตทานนั้นผองใสอยูแตยังไมพนเหมือนจิตทาน
อาจารยซึ่งพนไปแลว แนะ แกพูดเฉยนะ แกพูดแบบเฉยเลย 
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เราน้ันเฉยอยูแลว เราไมสนใจกับใครละ เขาจะพดูอะไรก็เฉย นั่นละจิตเวลามัน
รูมันรูอยางงั้นละรูจิต แลวไมหาใครเปนพยาน กําหนดปบรูปบ เปนพยานในตัว
สมบูรณแลว นั่นละทานเรียกวา สนฺทิฏฐิโก ญาณหยั่งทราบ เปนอยางน้ัน รูเอง ทาน
อาจารยลีกับเรานี้ โอย สนิทกันมากนะ สนิทกันจริงๆ มีงานอะไรทานไมใหเราไปไหน
งายๆ ละ ทานใหเราชวยงานของทาน ไมใหไปไหนใหอยูนั้น มีอะไรๆ ทานคอยใชเรา
ใหทํางานอะไรๆ ก็ด ี

(ที่หลวงตาบอกวาพลังจิต คุณแมชีที่สรางวัดอยูจังหวัดสุรินทรนะฮะ แลวลูกเขา
อยูที่บางบอนที่นิมนตหลวงตาไปถวายทอง ๑๒ กิโลคร่ึง เขาก็บอกกับลูกเขา เพราะทุก
ครั้งทํางานอะไรก็จะสําเร็จ แมชีก็จะชวยลูก ทีนี้แมชกี็เลยบอกกับลูกวา ลูกๆ เห็นแมมี
บุญบารมีมาก ก็เลยบอกลูกอกีทีหนึง่วา ลูกเห็นแมขนาดนี้ แตของหลวงตานี้มหาศาล
เลย เขาก็เลยใหลูกเขาทํา ๑๒ กิโลคร่ึง เขาโทรมาหาหนู แลวเขาก็ส่ังทองหนู ๑๒ กิโล
ครึ่ง ที่นิมนตหลวงตาไปบางบอน พอดีเปนเพื่อนกับพี่สาว) 

เออ พอพูดอยางน้ีระลึกได เมื่อเชาวานนี้ ไหนวาเลาใหฟงซิผูกํากับ ผูชายคน
ที่มาพูดปากบิดๆ เบ้ียวๆ นะ มาพดูอยูนี้เปนยังไง เราไมคอยฟงอะไรนกัละ (เขามา
จากกรุงเทพ ชื่อ นายพรอนันต ทังเกษมวัฒนา อยูที่ ๙๙/๘ สุขุมวิท ๕๔ กรุงเทพ ครบั 
เขาบอกวาเมื่อประมาณ ๗ ปที่แลว เขาคิดไมสมควรกับหลวงตา เร่ืองหลวงตาเกลียด
นายชวน หลีกภัย ไปรักทกัษิณ ชินวัตร ๗ ปที่แลวนูน แลวเขาก็วาหลวงตาตามเสียงเลา
ลืออางวาหลวงตาสําเร็จแลว ถาหลวงตามีรักมีชังอยางน้ีเขาไมเชื่อไมศรัทธา เขาผานวัด
ปาบานตาดก็ไมเขามากราบ เณรเขายังกราบแตหลวงตาเขาไมกราบ 

มาปนี้ละครับ เขาไปรักษาตัวที่ศิริราช พอหายออกมาเขาก็บริจาคเงินทั้งหมด ๘ 
ลานบาทใหศิริราช ตอมาอีกประมาณสามเดือน อยูๆ ก็ปากเบี้ยวอยางที่เห็นนั่นละครับ 
เขาก็บอก เอ เขาก็ทําบุญมา ๒๐ ลาน ๔๐ ลาน นี่เขาไมเคยทําบาปอะไร ยกเวน
ประมาทพลาดพลั้งหลวงตาเรื่องเดียว) พลาดพล้ังยังไงวามา (ก็พลาดพล้ังอยางที่วา
เมื่อกี้ หลวงตาเกลียดนายชวนรักทักษิณ แตตอนนี้ไมเอาทัง้คูละครับ ไมเกลียดไมรัก
เฉยๆ ตามเวรตามกรรมเขาไป พอเปนอยางน้ีเขาก็บอกเขามีเร่ืองเดียวนี่แหละที่
ประมาทพลาดพลั้งหลวงตา เขาก็มานั่งพิจารณา แลวเขาเลยไปกราบทานอาจารยทุย 
วัดดงศรีชมพูครับ อาจารยทุยบอกรีบๆ ไปเสีย รีบไปขอขมาหลวงตาเสีย เขาก็มา 

พอมากราบ ก็มาเลาเร่ืองนี้ใหฟง แลวกราบขอขมา หลวงตาก็ไมมอีะไรกับเขา
อยูแลว เขาคิดไมดีหลวงตาก็บอกใหเขาคิดในทางดีเสีย) ปากเขาเบี้ยว มันปากเปราะ
มันก็เบ้ียว ระวังใหดีพวกที่ปากเปราะๆ ระวังใหดี เราจะจับปากมันบิดใหหมดทุกคน 
มันเกงนักปากพวกนี้ วาเขาปากเบี้ยวเพราะมาวาใหเรา เขาวาใหฟง เขาปากเบี้ยวมา
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เหรอ (ครับ) เวลาเขาไปเขาปากบิดไปเหรอ (เขาจะใหหลวงตาจับใหตรง ผมกเ็ลย
บอกวาเอาไวกอนเถอะ กลับบานไปกอน ไวเที่ยวหลังเดี๋ยวจะไปใหญ) ปากมันบิดอยู 
แกใหมก็ใหบิดคืนเสียเราก็วางั้น มันบิดไปทางอืน่ ทีนี้บิดคืนเสีย ความเห็นผิดเจาของ 
ทีนี้เห็นถูกเสีย ก็เรียกวาบิดคืน เขาใจไหม เปนอยางน้ันละ (เขามาเลาก็ออกวิทยุนะ
ครับ ออกวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ก็ฮือฮากนัพอสมควร) 

ก็ไดยินทั่วประเทศ เราพูดเราไมสนใจกับอันนี้นะ เราพูดธรรมดาเรา แตอันนี้
มันออกทั่วประเทศ เมื่อวานนี้ก็ปากบิดก็พดูออกไปหมดเลย ก็เทานั้นละ (พอดอีาจารย
นิดบอกใหเขาทําบุญกับหลวงตาโดยซื้อเครื่องมือแพทยก็ได แลวเขาบอกวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ เขาจะมาถวายหลวงตา ๑ ลานบาทครับ) แลวหลวงตาตอบเขาวาไง (ทีแรก
วาจะมีดอก ตอนหลังหลวงตาบอกไมเอาทั้งดอกทัง้ตน แลวแตเขา หลวงตาไมมีการ
บังคับ) มันมีขอตลก ธรรมดาพูดแลวมักจะมีแงตลกอยูในนั้น ไมไดคดิดอกเบี้ยเหรอ 
(ทีแรกก็วาถาถวายวันที่ ๒ กุมภา กจ็ะคิดดอกเบี้ย แลวเขาก็ถวายดอกเบี้ยแสนหนึ่ง
ครับ) แนะเห็นไหมมีจนไดขอตลก ตอไปเราก็เลยลบหมดเราไมเอา ก็พูดเลนเฉยๆ 

(หลวงตาครับ กลับไปนี้เขาคงไมเบ้ียวตอไปแลวนะครับ) ถาเขาไมพูดอกีมันก็
จะหายไปละ ถาเขาพูดแบบเกามันจะเบี้ยวหนักเขาอีก ดีไมดีปากพูดไมไดจะวาไง เร่ือง
บุญเรื่องบาปใครประมาทไมไดนะ เปนพื้นฐานกับโลกมานมนานกี่กัปกี่กัลปนับไมได
บาปบุญ กิเลสกับธรรมเปนขาศึกกันมา เปนอยางน้ันมาตลอด ใครจะไปประมาทไมได 
เร่ืองบุญเรื่องบาปมีดั้งเดมิ แตปากคะนองนั่นละมันจะมาบิดปากเอา เขาใจไหม เสร็จ
แลวนะ ใหพร 
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