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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

คนรกโลก 
 

 เราไดพยายามสุดกําลังความสามารถดวยความเมตตาลวนๆ ที่ชวยโลกเราชวย
จริงๆ ไมมีคําวาประจบประแจง เร่ืองธรรมนี้ตองตรงไปตรงมา อยางที่เรานําภาษาธรรมมา
ใชนี้ โลกพูดใหเต็มยศก็คือโลกสกปรก ธรรมเปนของสะอาด ของสะอาดพดูอยาง
ตรงไปตรงมาเรียกวาธรรม สวนกิเลสนั้นไปขโมยเขามาแลวเขาจับยัดใสคุก ไปตดิคุกเปน
นักโทษ แลวไปถามเปนอะไรมาติดคกุอยางน้ี “เขาหาวา” “แลวความจริงมันเปนจริงๆ 
เหรอ” “เปนจริงๆ น่ันละครับ” แนะ มันไมไดตอบความจริงนะ โลกปลิ้นปลอน โลก
หลอกลวง ธรรมนี่พูดตรงไปตรงมา 
 เพราะฉะนั้นเสียงธรรมเวลานี้ก็คือหลวงตาบัวละ ในประเทศไทยของเราที่ออกเสียง
ธรรมมากที่สุด เพราะฉะนั้นเสียงที่แปลกจากกิเลสจึงกระเทือนไปหมด สวนมากมักจะเปน
เร่ืองของกิเลสน้ันแหละที่ออกมาวาพูดดุพูดดา พูดกระแทกแดกดัน พูดหยาบโลน ตัวของ
มันแบกหามความหยาบโลนหยาบชาลามกอยูในตัวของมันเต็มตัวมันไมไดวานะ  พูดอยาง
นี้พูดชําระของสกปรกในตัวของมัน ที่มันกาํลังอมขี้มาพูดอยูนั้นแหละ มันไมรูตัวนะ นี่ละ
เร่ืองของกิเลส จะวาดีเสมอๆ ธรรมไมวานะ ตรงไปตรงมาเรียกวาธรรม 
 จะใหพูดแบบโลกเราก็พูดได ทําไมพูดไมไดเราเกิดมากับโลก แตเวลาปฏิบัติธรรม
เขาไป ปฏิบัติเขาไปพูดแบบธรรมเปนขั้นๆ พอไปบวชเปนพระพูดแบบพระ เปนฆราวาสก็
พูดแบบฆราวาส แลวเปนเด็กก็พูดแบบเด็กทําแบบเด็ก เชน ไปขโมยออยเขาอยางน้ีก็ทํา
แบบเด็กเขาใจไหม เวลามันโกหกเขามนัเกงนะอตีาบัวนี่ ตั้งแตเปนเด็ก เรายังไมลืมนะ มัน
จําไดนะ มันหากเปนนิสัยของมันเองละทา ไปขโมยออยเขามาแลว เขาปดประตูไวเดก็มัน
ลอดได ออยมันอยูมุมรั้วนะ มุมสวนเขา  
 ทีแรกไปกข็โมยละซี ไปดอมๆ พาพีช่ายไป พอไปเห็นลํานั้นใหญลํานี้ใหญเสียงขึ้น
แลวนะ ลํานั้นใหญลํานี้ใหญ เร่ืองขโมยไมม ีฟาดเสียงลั่นเลย เลยตัดออยเขาลอดออกมา 
มาเจอเจาของ เรายังไดชมเจาของ เจาของมีศกัดิ์เปนปา ก็ญาติกันนั่นแหละ เรียกปาฝาย
คนสวยงามมากนะปาฝาย สวยงามจริงๆ เรายังไมลืม พอลอดออกมาไดออยคนละลํา
ออกมา พอดีแกก็มานั้นพอดี แกก็มายืน กิริยาทาทางของแกไมมีหนาบ้ึงหนาเบ้ียว เพราะก็
รูแลววาเด็ก แลวเด็กก็เปนพวกญาติกนัดวย  
 เรายังไมลืมนะมายืนยิ้มๆ “เด็กเหลานี้ สูทําไมไปขโมยออยกูละ” วางั้นนะ เด็ก
เหลานี้คือมีสองคน สูทาํไมขโมยออยกูละ เราก็ลอดรั้วออกมา ทางนี้กม็าถึงพอดี มาพูด
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ยิ้มๆ “เด็กเหลานี้สูทําไมขโมยออยกูละ” อูย มันแกเกงนะ นี่ละคําโกหกเราไมลืม เด็กๆ 
เราก็โกหกเกงเหมือนกัน ไมมีใครบอกนะ “ผมไมไดขโมยนะปา” ฟงซินะ “ผมมานี้ผมหิว
ออยมากผมเลยจะเขาไปตัดออยแลวจึงจะแบกออยนี้ไปหาปา แลวถึงจะไปบาน ถางั้นปาก็
เอาเสีย”  บอกนะ ถางั้นปาก็เอาเสีย “กูไมเอาแหละ สูตัดมาแลวก็เอาเสีย” ยิ้มแตมใหญ
เลย ไปก็ไปโมใหตาฟงละซี  
 ตาก็ดอดไปบานเขาไปเลาเร่ืองอะไรตออะไรใหเขาฟง “เด็กเขาไปขโมยออยสูเมื่อ
วาน สูรูไหม” ไมรูยังไง เขาไมไดขโมย เขาเอาคําพูดแกตัวของเรานั่นแหละ “เขาไมได
ขโมย เขาบอกเขาหิวออย เขาตัดออยแลวจะแบกมาบอกทีบ่าน แลวเขาถึงจะกลับบาน” 
“ตัวขโมยใหญมันมาเลาใหกูฟงแลว” นั่นแหละที่นี่เอาใหญ ตาก็ดัดสันดานกลัวมันจะเปน
นิสัยเด็กขโมย “มาแลวสูใหเตรียมขาวเตรียมของใหเด็กสองตวันี้นะ” “ตํารวจเขาจะมาจับ
ไปมัดใสคุก มันไปขโมยออยเขา” โอย รองไหวิง่ขึ้น เราไมลืมนะ โดดขึ้นไปบานไปอยูใน
หอง ปดประตูกึก๊กัก๊ “นั้นละเขายิ่งจะจับเอางาย” เราโดดลงมาแลววิ่งลงทุงนา เราเลยไม
ลืม ตาดัดสันดาน  
 นี่เวลาเปนเด็กมันก็เปนแบบนั้น อีตาบัวก็ขโมยออยเกงเหมอืนกัน เปนเด็กก็เปน
นิสัยของเด็ก แตความจริงนิสัยขโมยไมมี มันหิวออยมากอยางวามันก็โกหกไดนะ นี่เราพูด
ตามภาษาที่วามันเปนไปตามขั้นตามตอนการพูดการจา เปนเด็กก็เปนเด็กอยางน้ัน โกหกก็
โกหกแบบเด็ก ไมมีใครถือสีถือสา ครั้นโตขึ้นมาเราก็เขาเปนพระก็เปนแบบพระไปขั้น
หนึ่งๆ ไปเรื่อยๆ แบบฆราวาสอะไรขัดของกับธรรมวินัยของพระไมนํามาใช ใชในวงของ
พระคือตลกขบขันกัน หรือหัวเราะอะไรเหลานี้ หยอกเลนกันตามประสาพระในวงธรรม
วินัยก็มีเหมือนกัน เปนขั้นๆ มาโดยลําดับลําดา  
 จนกระทั่งออกปฏิบัติ ออกปฏิบัติเข็มมันพุงใสธรรมแลวที้นี่ เร่ืองโลกจะมายุงไม
คอยได พุงเขาใสธรรมฟาดใหมันชัดเจน ที่เขาหาวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม จะปรับ
อาบัติปาราชิกหลวงตาบัว จะฟองปรบัอาบัติปาราชิกหลวงตาบัวหาวาอวดอุตริมนุสธรรม นี่
พูดถงึเขาหาวาเราอวดอุตริเขาใจไหม แลวธรรมที่เขาวาเราอวดอุตริเวลานี้ออกทั่วโลกแลว 
ใครจะมาฟองมาปรับสังฆาปาราชิกหลวงตาบัวยกโคตรมาเราก็บอกอยางน้ีเลย ถามันมี
โคตรยกโคตรมา ถาโคตรเรามีเราอยากฟงเราก็ฟงไมอยากฟงเราก็เฉยไป เราบอก อยามา
แตเพียงคนเดียวใหยกโคตรมาเลยมาฟองหลวงตาบัว 
 เวลานี้สักขีพยานของหลวงตาบัวออกทั่วโลกแลว อุตริหรือไมอุตริใหฟงเอา ตัวมัน
เกงๆ ที่มาฟองหลวงตาบัวมนัเอาอะไรออกมาอวดโลกเขาบาง ก็มีแตคําวาหลวงตาบัวอุตริ
มนุสธรรม มันก็วาจะมาฟองก็ไมเห็นมันฟองนะ อยูอยางน้ี เราบอกใหมาทั้งโคตรเลยก็ยัง
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ไมเห็นตัวมันทั้งโคตรของมันนั่นแหละ เงียบ ทีนี้เราก็อวดเรื่อยไปอยางน้ี เดี๋ยวนี้ก็กําลัง
อวดอยูนี่ นี่ละทีนี้พอเขามาถึงขั้นนี้แลวธรรมะปฏิบัติภายในจิตใจ เรียนมาเปนปากเปน
ทางเขามา เปนแบบแปลนแผนผังเขามา นําแบบแปลนแผนผังเขามา เหมือนวาเรานํา
แปลนเขามาปลูกบานปลูกเรือน เรานําแบบแปลนแผนผังจากตํารับตํารามาปฏิบัติตัวของ
เราน้ีเหมือนกับวาปลูกบานสรางเรือน ผลก็ปรากฏขึ้นมาๆ เร่ือยละที่นี่ นี่ผลเกิดขึ้นจาก
ภาคปฏิบัติ  
 ทีนี้ตอไปๆ มันก็เลยถงึขั้นหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรมแลวเดี๋ยวนี้ ไมอวดยังไง
มันทั่วโลกมานานแลว ดีไมดีมันออกมาตั้งแตไอนี้มันยังไมเกดิ ไอจะมาฟองเรานี้ อวดอุตริ
มนุสธรรมเราออกมาตัง้แต ดีไมดมีันยังไมเกิด อายุมันเทาไรไมทราบ เราไมอยากถามถึง
ตัวมันโคตรของมันละ เขาใจไหม คนแบบนี้นะ เรียกวารกโลกคนประเภทนี้ โลกเขา
ยอมรับธรรมของพระพทุธเจา นี้มันขวางธรรมพระพุทธเจา เอาธรรมพระพุทธเจาออกพูด
มันหาวาโออวดอุตริมนุสธรรม กองมตูรกองคถูของมันเต็มตวัอยูนั้นมีอะไรบางไมเห็นอวด 
วาน้ันหรือเปนของดีจงึไมอวดเหรอ ธรรมะนี่เหรอเปนของเลว นี่หรือมันวาอวด ฟงซิ  
 เดี๋ยวนี้มันถึงขั้นนั้นแลวนะ หลวงตาบัวถึงขั้นเขาวาอวดอุตริมนุสธรรม แตธรรมที่
ออกแสดงอยูทุกวันนี้ทั่วโลกแลวนะ จริงหรือไมจริง เท็จหรือไมเท็จ ทานทั้งหลายฟงเอา 
เราไมเคยมีสะทกสะทาน นี่พูดไปสัมผัสก็นํามาพูดเฉยๆ เราไมไดกอกรรมกอเวร ไมได
เคียดแคนใหมันละ ใครก็ตามมาพดูทั้งดทีั้งชั่ว ชมเชยสรรเสริญแบบเดียวกันหมด ตกไป
หมดเลย เราไมเอาทั้งนั้น มันเปนเองของมัน เหมือนน้ําตกลงบนใบบัว ตกไปปบกลิ้งปุบ
ไปเลยๆ ตางอันตางไมสนใจกัน ใบบัวก็เปนใบบัว น้ําเปนน้ําตกแลวไปเลย อันนี้เร่ือง
นินทาสรรเสริญมันก็แบบเดียวกัน ตกไปเลยๆ ไมซึมซาบ  
 ใบบัวไมซึมซาบ ทําใจของตัวใหบริสุทธิ์แลวเปนแบบนั้น ไมมีอะไรมาซึมซาบไดเลย 
เปนอฐานะ เปนไปไมไดแลวที่สมมุติจะเขาไปแทรก ไมไดเลย เปนหลักธรรมชาติกล้ิงตก
ไปเลย ไมวาความนินทาความสรรเสริญ อยางที่เขาวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนุสธรรม นี่มัน
ก็กล้ิงตกไปแลวตั้งแตเขาวานั่นแหละ พอทราบปบกลิ้งตกไปแลว ตัวมันยังไมตกนะมันยัง
เคียดแคนก็ไดเขาใจไหม ใหมันเผาหัวใจมันนั่นแหละ ไมไดเผาเรา ของเรามันตกไปแลวนี่
เขาใจไหม พูดชัดๆ อยางน้ีละ พดูอยางอาจหาญชาญชัย เอาธรรมนอกสมมุตมิาพดูให
สมมุติฟง 
 กิริยาอยางน้ีเราก็ไมเคยแสดงออกมา ทานทั้งหลายก็ไดเห็นแลว คนๆ เดียวตั้งแต
ขโมยออยเขามา ตั้งแตเปนเด็กขโมยออยเขามาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาบวชเปนพระถึงขัน้นี้
แลวก็เปนอยางน้ี นี่ขั้นสุดทาย จะไมมีอะไรเลยนี้ไป ขั้นนี้ขัน้สุดจิตสุดคิด สุดทกุอยางใน
หัวใจ ธรรมะก็เต็มหัวใจ ออกเต็มเหนี่ยวๆ จนกระทั่งถึงวันตาย สุดตรงนี้แหละการปฏิบัติ
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ธรรม ใครจะวาอะไรเราไมเคยสนใจ เพราะธรรมมันครอบโลกธาตุแลว จะมาวาอะไรปาก
คนเพียงปากเดียวสองปาก  
 ธรรมนี้ครอบโลกธาตุแลว คุณคาของธรรมเหนือเทาไรพูดออกนี้ปากอมธรรม
ทั้งนั้นออกมา ไมไดอมขีม้าพูด บงๆ เบงๆ หาเร่ืองใสคนนั้นหาเรื่องใสคนนี้ ไมหาใสใคร 
พูดตามความสัตยความจริง เพราะฉะนั้นเขาจึงวาขวานผาซาก วาดุวาดา พูดกระแทก
แดกดัน กระแทกตัวมันสกปรกนั้นละเขาใจไหม ตรงไหนมันสกปรกมากน้ําสาดลงไปแรงๆ 
เขาก็วากระแทกเขาใจไหม เร่ืองหลักธรรมชาติแลวมันไมมีอะไรกับโลกแลว พูดใหมันจริง
อยางน้ี 
 ทานทั้งหลายใหปฏิบัตินะธรรม ธรรมเปนธรรมชาติสดๆ รอนๆ เหมือนกิเลสสดๆ 
รอนๆ โจมตีกันอยูตลอดเวลา นี่สดๆ รอนๆ มาตั้งกัปตั้งกัลป ธรรมที่หลุดพนจากนี้ ก็
พระพุทธเจาปรินิพพานกี่พระองค จนกระทั่งถงึบัดนี้ สดๆ รอนๆ เชนเดียวกัน ใหเลือก
เอา เวลานี้ใครจะเลือกเอาทางดีทางชั่วขนาดไหนอยูกับตัวของเราทุกคน เลือกดีไดด ี เลือก
ชั่วไดชั่ว ออกมาปฏิบัติตวัเอง ใหเปนคนดี ดีขึ้นไดจิตดวงนี้ไมใชเลน เร่ืองรางกายไมสําคัญ
แหละ ออกจากรางน้ีเขาสูรางน้ัน 

พอพดูเหลานี้มันก็ไปสัมผัสนะ มันแปลก นี่เวลามันสัมผัสจะพูดใหฟงเสียบาง เวลา
มันไดรูมันรูจนกระทั่งถงึเร่ืองของสัตว เรากับสัตวตัวนี้เคยเปนผัวเปนเมียกัน ดูซินะ ทาน
ทั้งหลายเคยไดยินไหม นีถ้อดออกมาจากนี้ มองเห็นปบนี้มันวิ่งถึงกันแลว ปบแลว เปนแต
เพียงวารูแลวผานไปๆ นี่โลกไมเคยพูดกัน แตเร่ืองของจริงมนัมีอยางน้ัน ไปเห็นปบนี่ โอย 
สัตวตัวนี้มันเคยเปนเมียเรามานี่ นี่เห็นไหมละ จะวาอะไรแตคนเคยเปนผัวเปนเมียกัน 
แมแตสัตวก็เคยเปน มันผานภพผานชาติมากี่กัปกี่กัลป สลับซับซอน ทีนี้เวลานี้ ของเกามัน
มียังไง มันกรู็ของมันเอง ไมตองมีใครบอก ไมสงสัยจะไปถามใครละ ปบ มันรูเลย 

โอย สัตวตวันี้เคยเปนเมียเรามา ฟงซิทานทั้งหลายเคยฟงไหม คําพูดหลวงตาบัว 
มาอวดทานทั้งหลายเหรอ นี่ละเวลามันรูๆ เปนแตเพียงวารูแลวผานๆๆ ถาถึงเวลาที่สัมผัส
ที่จะนํามาพูดบางก็พูดๆ เพราะพูดไมไดมีความติดใจ พูดไมไดตดิไมไดพัน ไมไดเปนบาป
เปนกรรมอะไร พูดตามเรื่องราวที่เปนมายังไง อยางที่มันรูมันเห็น ก็รูตามเรื่องราวที่เคย
เปนมา เวลาไปเจอสัตวเขาปบนี้มันวิ่งถึงกันปงเลย ไมตองไปถามใครมันรูเองของมนั ไม
ตองถามใคร ไมแนยิ่งกวาเจาของ รูเองเห็นเอง นั่นเปนอยางนั้นนะ ถงึวา โอย มันเปนได
ทุกแบบทุกฉบับ สับสนปนเปทั้งมนษุยทั้งสัตวทกุประเภท เคยสับสนกันมาอยางน้ี ตั้งกัป
ตั้งกัลปแลว จะมาวาอะไรเพียงเทานี้ 

นี่ละจิตถาลงไดรูแลว แตรูเร่ืองของธรรมทั้งหลายทานไมไดเหมือนโลกรู รูเหมือน
ไมรู เห็นเหมือนไมเห็น ผานไปๆ รูไป ผานไปเปนธรรมดาๆ ถึงคราวที่จะพูด ซึ่งไมมใีคร
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พูดเลยประเภทนี้นะ สัตวเดรัจฉานกับเราเคยเปนผัวเปนเมียกันยังไงหรือไม อยาวาแต
มนุษยมนาเคยเปนผัวเปนเมียกัน แมแตสัตวก็เคยเปน มันวิ่งถึงกันหมด ก็ความเปนจริง
มันมีอยางน้ัน มันก็ตองรูไปตามความจริงเขาใจไหมละ จะลบลางไดยังไง จะวาสูงวาต่ําได
ยังไง ความเปนมันเปนมาอยางน้ัน นี่ละธรรมพระพุทธเจา เวลาเปดออกแลวไมไดเหมือน
อะไรนะ ที่นํามาสอนโกกๆ อยูนี้ วาอวดอุตริมนุสธรรมเหรอ แลว ใครพวกนี้พวกไมอวด มี
แตพวกสุภาพดีทัง้นั้นเดี๋ยวนี้ มีเปนลิงอยูตั้งแตหลวงตาบัวคนเดียว ไปหนีพวกนี้นะ ใหอยู
แตลิงคนเดียวตัวเดียวนี้ พวกสุภาพใหพากันไปใหหมด แตมนัไมยอมไป มันยิ่งหมอบฟง
เขาไปอีกพวกบานี่ เขาใจไหม 

นี่ละธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอขนาดไหน คิดดูซติั้งแตเปนเล็น เล็นตัวเล็กตัวใหญ
ขนาดไหน นี่ยกตัวอยางมายอๆ พระติสสะ โยมอุปฏฐากทาน เอาผามาบังสุกุลถวายทาน 
ทานก็เลยตัดจีวรเย็บจีวร ยอมเสร็จเรียบรอยแลวเอาผาตากไว พอกลางคนืมาเกิดอุบัติเหตุ
ปจจุบันทันดวน ตายเสียกลางคืนนั่น ผาที่ยอมไวเรียบรอยแลวนี้ ตากไวยังไมไดใชเลย 
ตายแลวแทนที่จะไปสวรรคนิพพานไมยอมไป สวรรคนิพพานสูผาจีวรผืนนี้ไมไดเลย พระ
ติสสะมาหวงผาจีวรผืนนี้ ที่ยังไมไดใช ตายแลวปบมาเกิดเปนเล็นอยูในจีวร นั่นเห็นไหมละ 
แทนที่จะไปสวรรคนิพพานไมยอมไป คุณคาของสวรรคนิพพานเวลานั้นสูจีวรผืนเดียวนี้
ไมได ตายแลวตองมาเปนเล็น เกาะอยูในจีวรหึงหวงอยูในจีวร เพราะถือวาจีวรนี้ยังไมได
ใช จีวรนี้เปนของเราๆ ยังไมไดใช ตาย เลยกลายเปนเล็นไปเกาะอยูที่จวีร 

ไมมีใครเห็นนี่นะ พระพุทธเจาเสด็จมาเลยเทียว รับสั่งเลยทันที ใครอยาไปแตะนะ
จีวรผืนนี้นะ เห็นไหมละ นั่นละเห็นไหมญาณของพระพุทธเจา คนทั้งโลกใครเห็นเมื่อไร
เล็นตัวนั้น พระพุทธเจาเสด็จมารับสั่งเลยวา จีวรของพระติสสะตากไวนี้ใครอยาไปแตะนะ 
เวลานี้พระติสสะตายแลวไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาจีวร มาเกาะอยูจีวร เปนเล็นเกาะอยูจีวรใคร
อยาไปแตะ เวลานี้พระติสสะเปนเล็นกําลังหึงหวงในจีวร ตายแลวมาอยูจีวรก็มาหึงหวงอยู
นั้น ใครอยาไปแตะ พระติสสะจะถือวามาแยงกรรมสิทธิ์ของตน ไปฉุดไปลากไปเอาของตน
มาจะโกรธจะแคน ตายแลวจะลงนรก พระติสสะตายแลวจะลงนรก เมื่อมีพระมีใครไปจับ
เอามา เพราะหึงหวงมาก จึงบอกไววาใครอยาไปแตะ ตากไวนั้นก็ใหทิ้งไวอยางน้ันเลย พอ
ถึงเวลาทานก็จะรับสั่งเอง 

ทีนี้ได ๗ วันหรือไง เล็นตัวนั้นก็ตาย ตายแลวก็ไปสวรรคละที่นี่ หายหวงกับจีวรผืน
นี้ ไดเกาะก็เอา ไมไดใชไดเกาะก็เอาจีวรผืนนั้น ตายแลวไดไปสวรรค พระองคเสด็จมา
รับสั่งเลย เอา ทีนี้จีวรผืนนี้ใครจะแจกจะจายไปหาองคไหนที่มีจีวรชํารุดทรุดโทรม ก็แจก
ไดแลว พระติสสะตายแลวไปสวรรคแลว เปนยังไงสวรรคมีหรือไมมีเอาอีกตอนนี้นะ แต
กอนหามไมใหไปแตะตายแลวจะตกนรก กลัวเล็นตัวนี้คือพระติสสะน่ีตายแลวจะตกนรก 
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ซึ่งกําลังหึงหวงอยูเวลานั้น ทีนี้พอเล็นนี้ตายแลวไปสวรรคแลว ก็มารับสั่งบอก เอา ทีน่ี่จีวร
นี้ใหแจกกันไดแลว พระติสสะตายจากเล็นนี้ไปสวรรคแลวเวลานี้ นั่นเห็นไหม นั่นละตา
ญาณของศาสดา เห็นไปหมด ใครเห็นที่ไหน 

เร่ืองจิตขอใหมันรูเขามาซิ มันจะรูของมันไปหมดนั่นแหละ เร่ืองความรูในธรรม
ทั้งหลายนี้ไมเหมือนโลกนะ ผิดกัน โลกรูเขามานี้มันอัดอั้นตันใจอยากพูดอยากจาอยากโม
อยากคุย แตเร่ืองธรรมรูเปนรูผานๆๆ ไมมอีารมณ เมื่อเขามาสัมผัสจับปบออกมาพูดเสีย
เทานั้นๆ เอง ตางกันอยางน้ีละ พากันจําเอา นี่ละอํานาจของจิตขอใหฝกฝนเถอะนะ จะ
เปนไปเต็มสุดหวี่ยงของตัวเอง นิสัยวาสนาของตัวเองมีขนาดไหน จะออกสุดเหวี่ยง รู
สุดเหวี่ยงของตัวเองนั่นแหละ ครั้งนั้นกับครั้งน้ีสดๆ รอนๆ เหมือนกัน ธรรมพระพุทธเจา
สดๆ รอนๆ ตลอดมา ปฏิบัติก็ตองรูเห็นตามนี้ สดๆ รอนๆ ตลอดมาเหมือนกันนั่นแหละ 
และตลอดไปดวย ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏบิัติ อยาเห็นแตกองมูตรกองคูถวาเปนของ
ดิบของดี ขยี้ขยํามันอยู มีแตขยี้ขยํากองมตูรกองคถู นึกวาเปนทองคําทั้งแทงพวกนี้นะ 
เขาใจ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานั้นละพอ 

โยม : ทองวนันี้ได ๓ บาทครับผม 
หลวงตา : ไดทุกวันละทอง ซึมซาบเขาทุกวันๆ เพราะเราหวังอยูนี่ เราจึงไดรบกวน

บรรดาพี่นองทั้งหลาย หวังจะไดทองเพิม่เขาอีกเร่ือยๆ ไมไหขาดวรรคขาดตอนทีเดียว 
เพราะทองคาํเราในคลังหลวงรูสึกวามีนอยมากอยู จึงตองพยายามหาดวยวิธีนั้นวิธีนี้ เพื่อ
จะเสริมทองเขาไปสูคลังหลวงของเราใหหนาแนนมั่นคง เทากันกับชาติไทยของเรา
หนาแนนมั่นคงนั่นเอง เราเปนหวงขนาดนั้นนะ ไมไดเปนหวงในปจจุบันนี้เทานั้น กับ
บรรดาพี่นองทั้งหลาย ที่เทศนวอกๆ อยูนี่ ยังเปนหวงลูกหลานไทยของเรา ชาติไทยของ
เราตอไปอีก จึงตองหามาพยุงเอาไวๆ 

เราพยายามทุกวิถีทาง อะไรที่จะเปนประโยชนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรา
จะพยายามเต็มเหนี่ยวๆ ทุกอยาง ทีว่าจะแตะตองทําลายไมมี เราบอกในหัวใจเราไมมีเลย 
มีแตพยุงทั้งนั้น เพราะฉะนั้นใครเขามาแตะตอง ๓ พระองคนี้ จึงไดฟดกบัเราตลอด ถา
ใครมาแตะนี้ไมไดละฟดกันเลยทันที เหมือนไอกี้นั่นละ เศษผามันคาบอยูนั้นใครไปแตะ
ไมได มันจะซัดกันเลย ไอกี้นะ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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