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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

จิตใจต่ําเสียอยางเดียวอะไรต่ําหมด 
 สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๔๙ ทองคําที่หลอมแลว ๓๐๐ กิโล 
เทากับ ๒๔ แทง ทองคําที่ยังไมไดหลอม ๒ กโิล ๖ บาท ๓๓ สตางค รวมทองคําที่
หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๓๐๒ กิโล ๖ บาท ๓๓ สตางค 

วงราชการเราเปนวงนอนใจนะ เร่ืองศีลเร่ืองธรรมไมเปนของสําคัญยิ่งกวาบายศ
บาลาภ บาสรรเสริญเยินยอ แลวบากอบบาโกย อันนี้เดนมากในวงราชการเมืองไทยเรา 
ฟงใหดี พูดอยางน้ีแหละเปนความจริง เลอะมาก เร่ืองศีลเร่ืองธรรมไมสนใจ เห็นเปน
ของต่ําตอยไปเสียหมด เปนของเลิศเลอตั้งแตที่วาบายศบาลาภบาสรรเสริญเยินยอ บา
กอบบาโกย บากินบากลืน นี้เกงมากวงราชการเมืองไทยเรา แลวเมืองไทยจะไปรอด
หรือเมื่อเปนอยางน้ัน นาทุเรศนะ ยิ่งหนาเขาทุกวันเมืองไทยเราวาเปนเมืองพทุธ ความ
เลวเลยกลายเปนทําลายพุทธเขาอกีเปนยังไง 

จิตใจมันต่ําทรามเอามากนะเวลานี้ จิตใจต่ําเสียอยางเดียวอะไรต่ําหมด ใหดู
จิตใจ ทุกคนใหดูจิตใจ ถาจิตใจต่าํเสียอยางเดียวจะต่ําไปหมด ถาจิตใจสูงดวยอรรถ
ดวยธรรมเสียอยางเดียวทุกส่ิงทกุอยางสูง ชุมเย็นไปตามๆ กันหมด ถาใจต่ําเสียอยาง
เดียวเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันไดหมดนั่นแหละ ลืมเนื้อลืมตัวเอาเสียจริงๆ  อันลาภ
อันยศเอามาหาอะไร จิ้มน้ําพริกกินกไ็มไดลาภยศสรรเสริญ มันไดเร่ืองไดราวอะไร มัน
เปนบาลมๆ แลงๆ พวกนี ้

ธรรมพระพุทธเจาทานสอนทานไมไดสอนลมๆ แลงๆ ยศศีลยศธรรมภายใน
หัวใจไปที่ไหนชุมเย็นไปหมดเลย ไอยศลมๆ แลงๆ มันไดหนาไดหลังอะไร ตื่นลมตื่น
แลงกัน ตื่นหาอะไร ของจริงมีอยูทําไมไมยึด หายึดของปลอมลมๆ แลงๆ คนทั้งคน 
ประเทศทั้งประเทศ เลยเปนคนเปนประเทศลมๆ แลงๆ ไปหมด ไมมีของจริงติดเนือ้
ติดตัวอันเปนเนื้อหนังของตัวเลย คือของดีศีลธรรม 

นี่จวนจะตายแลวบอกใหชัดเจน ไมมีใครพูดอยางหลวงตาบัวแหละ เกรงเขา
เกรงเรา ก็ติดกิเลสน่ันแหละ ติดเขาติดเราพูดไมออก ความจริงมีอยูเทาไรไมกลาเขาไป
ถึงความจริง ออมๆ แอมๆ โมกโขโลกนะ เห็นแกหนาแกตากัน ความเห็นแกหนาแกตา
เปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น มันจริงสนุกหยิ่งกิเลส ธรรมนี้หมอบเดี๋ยวนี้นะ เอาธรรมให
เห็นอยูในใจซินะ ใหมันจาขึ้นในใจสักหนอยเปนยังไงธรรม กิเลสมันจะเหาก็ชางหัวมัน
เถอะ ปากกิเลสปากอมขี้ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง อยูในนั้นหมด พนออกมาอะไรเหม็นคลุง
ไปหมด ปากอมธรรมไมเปนอยางน้ัน ปากพระพุทธเจา ปากพระสงฆสาวก ปากอม
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ธรรมออกมาจากพระทัย และออกมาจากใจ เย็นทั่วโลกธาตุ นี่ปากอมธรรม ปากอมขี้มี
แตลมๆ แลงๆ สรรเสริญเยินยอเปนบากัน 

เราเห็นพระเราหัวโลนๆ เปนบายศบาลาภกับเขาแลวยิ่งสลดสังเวชมากนะ 
เพราะอีตาบัวนี้ก็เปนพระหัวโลนองคหนึ่งเหมือนกัน แตไมเปนอยางน้ันนี่ เราไมเปนบา
ยศบาลาภอะไร พูดจริงๆ เราไมเปน ยศในหัวใจนี้พอ สามแดนโลกธาตุเอามาแขง
ไมไดเต็มอยูในหัวใจนี่ หรือใครจะวาหลวงตาโออวด  เอา อวดดวยความจริงอวดวันยัง
ค่ําได ของปลอมอยาเอามาอวด นี้อวดของจริง พระพุทธเจาอวดของจริงตรัสรูผาง
ขึ้นมาสั่งสอนโลกไดถึงสามแดนโลกธาตุ ร้ือขนสัตวขึ้นไปถึงแดนนิพพานมากสัก
เทาไรๆ พิจารณาซิ 

สวรรค พรหมโลก เปนมนุษยผูดี มียศถาบรรดาศักดิ์ดวยคุณงามความดีเปน
เครื่องประดับบารมีมีเยอะธรรมพระพุทธเจา พระพุทธเจาใจอมธรรม ปากอมธรรม 
สอนมาแลวผูไดยินไดฟงนําไปประพฤติปฏิบัติก็เปนคนดีขึ้นไปเรื่อยๆ นั่น ไอปากอมขี้
มันไดเร่ืองไดราวอะไร กัดกันเหมือนหมาทุกวันนี้ ยิ่งประเทศใหญเทาไรยิ่งทองเปง
ทีเดียว หารีดหาไถหาคดหาโกง หาอุบายวิธีการตางๆ เที่ยวบีบบี้สีไฟผูนอยใหไดรับ
ความเดือดรอน ปากกิเลสทองกิเลสเปนอยางน้ัน กินไมอิ่มไมพอ เมืองใหญเทาไร
แทนที่จะเปนความรมเย็นแกเมืองเล็กเมืองนอย กลายเปนเมืองยักษเมืองผกีินเมือง
เล็กเมืองนอยจิ้มน้ําพริกไปทุกวันๆ เห็นไหมละกําลังรบกันอยูเวลานี้ มีอะไรอยูในนั้น
มันถึงไดรบ มันมีอะไรอยูในนั้นมันจะไปสะแตกอันนั้นถึงรบกัน 

วามันสักทีกิเลสนี่ ธรรมทานไมเปนทานก็สนุกวาละซิ กิเลสมันกินมันกลืนมนัรีด
มันไถทกุแบบทุกฉบับ เขาอยูดีๆ หาเร่ืองใสเขาเพื่อจะไปโกยเอาตับปอดของเขาทีรั่ก
สงวนดวยกันกับตับปอดของเรานั้นแหละ สมบัติของใครใครก็รัก อยูในประเทศใด
ประเทศนั้นก็รักของเขา เปนสมบัติของเขา แลวหาอุบายเขาไปกินไปกลนืไปรีดไปไถเขา
ไป เดี๋ยวนี้กินเขาไป เห็นไหมสงครามกําลังเกิดเวลานี้นะ สงครามเพื่ออะไร เพื่อที่เขาวา
สมบัติกองใหญ ตายไปแลวไมเห็นมันเอาไปไดสมบัติเหลานี้ กองเทาภูเขาก็เทาภูเขา 
กองกระดูกของคนตายคือเราเองก็เปนกองกระดกูมีประโยชนอะไร แลวดีดดิ้นหาอะไร 

ขวนขวายความดีเขาสูใจซิ ตายนี้ดีดผึงเดียวไปเลย ใจพระพุทธเจาใจพระ
อรหันตทานเปนใจอยางน้ัน ทานไมไดหวงไดใยอะไร แตความเมตตาเต็มโลกเต็ม
สงสาร ทานทําดวยความเมตตา ถึงวาระที่จะพูดแลวก็ขอพูดเสียบาง เราก็ตัวเทาหนูมัน
พอทกุอยางแลว พอมาไดเกือบ ๖๐ ปนี้แลว โมหรือไมโมเตม็อยูในหัวใจนี่ เอาของจริง
มาพูด โมหรือคุยหรือ อุตริเหรอเอาของจริงมาพูด อุตริแปลวาอะไร ของไมมีหาวามี 
ของไมดีหาวาดี มีดีพูดจริงๆ อยางน้ีละ กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจ ไมมีทุกขแมเม็ด
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หินเม็ดทรายเขามาแทรกหัวใจเลย เปนของเลิศขนาดนั้น ทานอยูดวยความไมมีเร่ือง 
พระพุทธเจาพระอรหันตอยูดวยความไมมีเร่ือง 

กิริยาอาการเหลานั้นก็ดูไปตามโลกตามสงสารที่มันดีดมันดิ้นกัน เพราะอํานาจ
ของกิเลสเผาหัวมัน มันอยูเปนสุขไมไดตองดีดดิน้ ทานก็ดูสบายอยู ทานไมมีอะไรไป
เผาหัวใจทาน นั่นละตัวไฟใหญชําระออกหมดแลว เฉพาะอยางยิ่งดวยจิตตภาวนา ทาน 
ศีล ทุกอยางรวมเขามาหาทํานบใหญคือจิตตภาวนา ลงจุดนีแ้ลวดีดผึงถงึนิพพาน ไมมี
คําวาทุกข เราขอพูดเสียบาง 

อยางที่เราชวยโลกเวลานี้ สตางคหนึ่งเราไมเคยแตะ บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ นํา
พี่นองทัง้หลายชวยชาติบานเมืองตั้งแตประกาศรองโกกออกมาป ๒๕๔๐ หรือไง 
เมืองไทยเรากําลังจะจม ไปที่ไหนดูที่ไหนมีแตจะจมไปดวยกันหมด เราก็อยูใน
ทามกลางเมืองไทยอดรองโกกไมได เอา จะชวยเต็มกําลังความสามารถ โลกทั้งหลายจะ
มองดูวัตถุแหละ วาชวยโลกนี้ก็จะชวยวัตถุ วัตถุเราก็ชวย เชนอยางทองคํานี้ก็ไดถึง ๑๑ 
ตันกับ ๓๐๐ กวากิโลแลวเวลานี้ ดอลลารที่เขาคลังหลวงดวยกันกับทองคําแลวก็ ๑๐ 
ลานสองแสนกวาดอลล สวนเงินบาทเงินสดนี้เอาออกชวยชาติบานเมืองทั้งหมด ไมเคย
เขามายุงกับเรา 

เราเปดหมด เราแบตลอด ชวยโลกชวยดวยความแบ เราพอทุกอยางไมเอาอะไร 
อาศัยกินกับประชาชนญาติโยมลูกศิษยลูกหาไปวันหนึ่งๆ เทานั้นก็พอแลว ไมเอาอะไร
อีกแลว นั่นเรียกวาพอ ไมหิวโหย กิเลสน้ีใหญเทาไรมันยิ่งพุงใหญนะ กลืนใหญกินใหญ 
ธรรมนี้พอตลอด อะไรมามีมากมีนอยไมวาดีวาชั่วเปนเรื่องสมมุติทั้งมวลตกออกหมด 
เหลือแตธรรมชาติทองทัง้แทงคือวิมตุติธรรม หรือธรรมธาตุอยูในหัวใจทานเทานั้น 
นอกนั้นเขาไปแตะไมได ตกออกหมด ไมวาความนินทา ความสรรเสริญ ไมมีในหัวใจ
ของพระพุทธเจาของพระอรหันตทาน ตกออกหมด เปนเศษเปนเลยเปนสวนเกินไป
หมด สวนพอดีก็คอืธรรมอันเลิศเลอ เรียกวาธรรมธาตุในหัวใจของทาน ไมมีอะไรเขา
ไปแตะไดเลย 

นั่นละทานคุยไดทานพูดได ทานมีของที่ควรพูดควรคุยดวยของเลิศเลอ ทาน
ไมไดมาอวดอุตริเฉยๆ ดังทีพู่ดมานี้ก็เต็มหัวใจแลวถึงมาพูด ทานทั้งหลายจะฟงกฟ็ง 
การปฏิบัติเราแทบเปนแทบตาย ก็เคยเลาใหพี่นองทัง้หลายฟง ไปอยูในปาในเขาใครรู
เมื่อไรวาเราจะเปนจะตาย จนกระทั่งเขาตีเกราะประชุมลูกบาน ไปที่อื่นเขาไมตีเราก็
บอกไมตี แตเราทําอยางนั้นตลอดไปเลย เร่ืองความทรมานตนเองไปที่ไหนทาํ แตที่นั่น
เขาตีเกราะประชุมกัน เอาลูกบานมาประชุม ใครเห็นวาไง ดูซิพระองคนีม้าอยูกับเราไม
ทราบกี่เดือนแลว ไมทราบกี่วันดอมๆ มาบิณฑบาตสักหนหนึ่งแลวหายเงียบๆ นี่ก็หาย
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เงียบไปหลายวันแลว ทานไมตายแลวเหรอ ตั้งแตตั้งบานมาเราก็ไมเคยเห็นพระแบบนี้ 
แลวก็มีอีกขอหนึ่ง ใหไปถามดูซิวา แตใหระวังนะพระองคนี้เปนมหา ทานจะเขกเอา
หงายมา 

เขาก็หล่ังไหลไปดูเรา เปนอยางน้ันจริงๆ เอาความจริงมาพูดไมไดอวดอุตรินี่ 
เอาความจริงมาพูด ทีอ่ื่นเขาไมตีเกราะเราก็บอกไมตี ทีน่ั่นเขาตีเราก็บอกวาต ี มา
ประชุมกันแลวถาม เปนยังไงทานไมตายแลวหรือ นี่ขอหนึ่ง ถาทานไมตายทานไมโมโห
โทโสอยูหรือ ไปดูซิ เขาก็หล่ังไหลออกมา มาอะไรกัน พอดีเขาบอกใหระวังนะพระองค
นี้ไมใชพระธรรมดา เปนมหาดวยนะ เดี๋ยวไปไมเขาทาทานจะเขกกบาลเอา 

มาอะไรกัน เขาก็มาเลาเร่ืองใหฟงมอียูสองขอ หนึ่ง ทานไมตายแลวหรือ สอง 
ถาไมตายทานไมโมโหโทโสอยูหรือ เราก็ถามเขา ตายแลวยังละ เอ ก็ไมเห็นทานตาย 
ทานยิ้มแยมแจมใส แลวโมโหโทโสอยูไหม ก็ไมเห็นมีแตยิ้มแยมแจมใสอยู นี่ละใหรู
เสียวาการอดนี้เราไมไดอดเพื่อฆาเรา เราจะฆากิเลสตางหาก ความโมโหโทโสเปนกิเลส 
เราจะฆามันอยู แลวเราจะโมโหโทโสหาอะไรเราวางั้น มีเทานั้นหรือ มีเทานั้น ไลแตกฮือ
เลยไมถึง ๑๐ นาที นี่สถานที่ควรเปนก็เปนอยางน้ีสําหรับเราไปปฏิบัต ิ

นี่ละหาอรรถหาธรรมมาเพื่อแจกพี่นองทัง้หลายทั่วประเทศไทยเรา อยางนอย
ทั่วประเทศไทยเวลานี้ สอนทานทั้งหลายเอาของจริงออกมา ปฏิบัติธรรมเอาเปนเอา
ตายเขาแลก ธรรมก็ไดสมมักสมหมายตลอดไปเรือ่ย จนกระทัง่ถึงหลุดพนในหัวใจ ผาง
นี่ฟาดินถลม วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปง อยูที่หลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย จังหวัดสกลนคร ลืมเมื่อไรฟาดินถลม นั้นละไดธรรมมาสอนโลกทุกวันนี้ อวด
อุตริทานทั้งหลายหรือ พิจารณาซิ 

ส่ิงที่เปนสักขีพยานกันกค็ือวา ทุกส่ิงทุกอยางที่ไดมาเพื่อชวยโลกนี้เราชวย
ทั้งหมด เราไมเคยแตะตอง ไมเคยเอา บริสุทธิ์สุดยอด พูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ออก
ประวัติศาสตรไดเลย การที่เรานําชวยโลกคราวนี้ นับแตทองคําลงมา เงินสด ดอลลาร 
ออกชวยโลกทั้งนั้นๆ เราไมเคยแตะ นี่เรียกวาพอ เขาใจไหม ไมเอาอะไรทั้งน้ัน สมบัติ
นี้เขาไดเขียนไวที่หนาวัดวา เงินวัดปาบานตาดเปนเงินเพื่อโลก เขาเขียนไวนั้น ก็เปน
อยางน้ันจริงๆ วัดนี้เปดโลงตลอดรอบวัดเลย ไหลออกทุกดานทุกทางไมมีคําวาเก็บวา
สงวนรักษา ไมมี ไดมาเทาไรออกหมดๆ เราเปนอยางน้ันจริงๆ ดวยความพอในหัวใจ 
เต็มไปดวยเมตตา 

ที่ไหนอุตสาหพยายามบึกบึนไปที่นั่น มีแตไปดวยความเมตตานะ เราไมไดไป
ดวยหวังอะไรทั้งนั้น พอฉันจังหันแลวไปละ วันนี้ไปที่นั่น วันนั้นไปที่นั่น เอาของไป
สงเคราะหสงหา สวนมากก็โรงพยาบาล ไปโรงนั้นโรงนี้ ๆ  ไปเทลงปวะๆ เลยไมลงรถ 
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เขานิมนตใหลงรถ เขาเตรียมที่เตรียมฐานอะไรไวใหเราลง ไมลง โรงพยาบาลสูรถไมได 
ทําไมโรงพยาบาลจึงสูรถไมได ก็อยูในรถไมไดปนขึ้นปนลง ถาลงไปโรงพยาบาลตอง
ปนขึ้นปนลง คนแกมันจะตาย เขาใจไหม แตเราไมพูดอยางน้ี เราบอกวา ไมลง 
โรงพยาบาลสูรถไมไดเราวางั้น คือเราไมไดลงเพราะมันลําบากคนแก เขาใจไหมละ เอา
อยางน้ันแตไมบอก เขาจะคิดก็คิด ไมคิดก็แลวแตเขา ไปเลยไมลงไมวาไปที่ไหน อยาง
นี้ละเราทําตอโลก เราไมเอาอะไร 

แมที่สุดเราตายแลวเราเขียนพินัยกรรมไวเรียบรอยทุกอยางเลย เวลาเราตายนี้
เขามาเผาศพเราบรรดาลูกศิษยลูกหาประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ที่มาถวายเงินเพื่อเผา
ศพหลวงตาบัว เราจัดกรรมการไวเก็บรักษาทั้งหมดเงินจํานวนเหลานี้ รวบรวมแลวเอา
เงินจํานวนเหลานี้ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง เผาเราจะเผาดวยไฟ สมบัติเงินทองนี้เปน
ประโยชนแกผูมีชีวิตอยู เราจะมอบใหสําหรับทานผูมีชีวิตสืบทอดกันตอไป พอมี
ความสุขความเจริญเย็นอกเย็นใจบาง สวนเราเผาดวยไฟเทานั้น 

นี่พินัยกรรมมีแลวนะไมพูดเฉยๆ พูดพลามไมเปน ถาลงวาอะไรจริงทุกอยาง 
เหลาะๆ แหละๆ ไมมี เวลาจริงจริงทุกอยาง เวลาเลนกับหมาใครมายุงไมได เวลาเลน
เลนเกงเหมือนกัน ถาเห็นหมาพันกันเขาละ คนมาเลนดวยไมได เวลาจริงหมาเขาไมมา
ยุงแหละ เราทําอยางน้ีทํากับโลก 

ทานทั้งหลายมีความรูสึกวาอยางไร หลวงตาบัวออกทุกดานทุกทาง เพื่ออุมชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ เราอุมตลอด ไมมีคําวาแตะ มีแตอุมทัง้น้ันๆ ชวยเต็มกําลัง
ความสามารถของเรา จากการประพฤติปฏิบัติตัวของเราที่อยูในปาในเขาจะเปนจะตาย 
จนเขาตีเกราะประชุมไปดูวาเราตายหรือยัง นั่นละตอนที่เอาจริงๆ ฟดกบักิเลสเอากัน
อยางน้ัน หลังจากนั้นมาแลวก็ประกาศชัยชนะขึ้นที่หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย เปนเวลา 
๕๖-๕๗ ปนี้ละมั้ง ตั้งแต ๒๔๙๓ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ตั้งแตนั้นมาเรื่องกิเลสกับหัวใจ
นี้ขาดสะบั้นจากกันแลวไมมีอะไรยุงในหัวใจ 

โลกอันนี้เปนโลกวางเปลาทั้งหมด ไมมีอะไรเขามาผานในหัวใจไดเลย อยูกับ
บรมสุขไมมีคําวาทุกข อยางที่โลกทัง้หลายดีดดิ้นนี้ นี้ไมดิ้นพูดใหมันชัดเสีย นี่ละเอา
ธรรมมาอวดโลกอวดอยางนี้ซิ โลกเกดิความเดือดรอนเพราะไมมีธรรมในใจ ธรรมเต็ม
หัวใจแลวไมเดือดรอน เพราะบําเพ็ญธรรมใหเต็มที่เต็มฐานแลวเปนผลขึ้นมาใหเปนที่
พอใจ บรมสุขอยูที่ไหน อยูกับธรรมเต็มหัวใจ ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจ เปนอัน
เดียวกันแลวสุข ทานวาบรมสุข นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเปนความสุขอยางยิ่ง 

สุขนอกสมมตุิ ไมใชสุขอยูในแดนสมมุตินะ สุขวันนี้วันหนาทุกข วันนี้โศกเศรา
วันนั้นหัวเราะ แฮๆๆ มนัเปนกันอยูอยางน้ี แตในหัวใจของทานผูส้ินกิเลสแลวทานไมมี 
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อยูกับโลกกอ็ยูกันไปอยางน้ันละ กิริยาที่ชวยเหลือโลกชวยไปเต็มกําลังความสามารถที่
จะชวยได ถงึกาลเวลาแลวหรือ เครื่องมอืที่ใชนีถ้ึงกาลเวลาแลวหรือ เอา ถึงกาลแลวดีด
ผึงเดียวไปเลย ไมไดมาหวงมันประสากองกระดกู หวงมันหาอะไร อยูทีไ่หนก็มีแตกอง
กระดูก แตมันหึงหวงมันเสาะแสวงหามันดีดมันดิ้นเพื่อกองประดูกนี้ เปนฟนเปนไฟ
เผาไหมกันอยูทุกวันนี้ ก็เพื่อกองกระดูกอันเดียว ตายแลวไมเห็นใครเอากองกระดูกน้ี
ไปเปนของมคีามีราคา ไมเห็นมีอะไร ตายแลวกองกันอยูนี้ก็เปนแตกองกระดกูเนา
เฟะๆ 

แตเวลามีชีวิตอยูความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหานี้เต็มบานเต็มเมือง เผากัน
ดวยสิ่งเหลานี้แหละ มันไดสนใจหรือเปลาวากองกระดูกคอืเราคนหนึ่ง กองกระดกูคอื
เขาคนหนึ่ง โลกทั้งโลกมแีตกองกระดูกเกิดประโยชนอะไร อะไรที่จะเปนความดิบความ
ดีมีความสุขความเจริญเปนที่ตายใจกันไดชวยกนันั่นซิถึงถูกตอง อันนี้มแีตกัดแตฉกีกัน
เหมือนหมูเหมือนหมาใชไมไดนะ วันนี้ฝากธรรมะใหทานทั้งหลายไดพจิารณากัน ได
ปฏิบัติธรรมมาเต็มเม็ดเต็มหนวยพอทุกอยางแลว ในหัวใจของเราไมเอาอะไร รอวันรอ
คืน มีมืดกับแจงๆ ปนั้นปนี้ก็วากันไปอยางน้ันละ มีแตมืดกบัแจงเทานั้นเอง ธาตุขันธก็
อันเกานี้ มันก็บีบบี้สีไฟกันลงไปๆ พอถึงกาลเวลาแลวก็ดีดผึงเลย 

ใจออกแลว รางกายนี้เนาเฟะเกิดประโยชนอะไร แตเวลายังมีชีวิตอยูทําไมถึง
โลภเอานักหนา มันจะไมตายเหมือนโลกเขาเหรอ มันเปนกองกระดกูเหมือนกันหมด 
ใหดูกองกระดูกของตัวเองบาง ดูแตกองทรัพยสมบัติเงินทอง เราจะใหไดอยางน้ันให
ไดอยางน้ี ไดมาแลวเจาของตาย กองเทาภูเขานี้สมบัติทั้งหลายเกิดประโยชนอะไร ส่ิงที่
เกิดประโยชนก็คือความดีงามอยูกับเจาของสรางลงไปซิ เอา จําใหดี วันนี้พูดเพียงเทานี้
ละไมไดพูดมาก แตมันมากพอแลวละ เอาละพอ 

(ถวายสถานีวิทยุครับ สํานักชีบานหวยทราย ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ) 
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