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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

พระพุทธเจาทอพระทัย 
 

กอนจังหัน 

พระหาจับแมวเมื่อคืนนี้ไดไหม ดูวาฟดกันมาหลายคืนแลว ยกขบวน ยังไมไดตี
ระฆังประชุมจับแมว แมวตัวนี้เกงมากนะ ควรเปนคติตัวอยางไดดีมาก ถาเปนโจรก็เปน
มหาโจร ฉลาดมาก จับตัวไมได แมวตัวนี้เปนมหาโจร เจาหนาที่เหลานี้เอาไปขังใหหมด ใช
ไมไดเลย เจาหนาที่จับแมว พระทั้งวัดจับแมวไมได ตัวเดียวก็ไมได ไลกนัอึกทกึเมื่อคืนนี้ 
เราขบขันจะตาย พระไลจับแมวตอนกลางคืน ที่จับออกคอืวามันอยูขางในนี้มันกัดหนูกิน
หนูแหลก สัตวตางๆ นี้กินหมด ถาไดเขา(วัด)แลวไลไมออก ตัวไหนก็ตามเขาแลวไลไม
ออก เพราะฉะนั้นจึงตองไดพยายามจับเพื่อรักษาชีวิตสัตวที่อยูในนี้ใหแคลวคลาด
ปลอดภัย 

เพราะฉะนั้นจึงไดถามพระ ยังไมไดเร่ืองเหรอ ยังไมไดไปตรีะฆังประชุมกันทั้งวัด 
เอาแมวตัวนี้ เปนยังไงพระทั้งวัดจับแมวตัวเดียวนี้ไมไดก็ควรจะติดคุกทั้งหมดเลยพวกนี้ สู
แมวไมได ถือเปนผูตองหาของแมว เอาเขาติดคุกทั้งหมด ยกเวนก็ยกเวนหลวงตาบัวคน
เดียว นอกนั้นเขาคุกทั้งหมดเลย สูแมวไมได อูย ขบขันดีนะ เอามาคิดทั้งนั้นเรา เร่ืองแมว
เหลานี้เอามาคิดหมด ความฉลาดของมัน เอาจริงเอาจัง ไลกันทั้งคืน ทกุคืนระยะนี้ ยัง
ไมไดนะ ถามเมื่อเชานี้ก็ยังไมได พระ ๓๓ องคไลจับแมวตัวเดียวก็ไมได แสดงวาใชไมได
เลย พระตั้ง ๓๓ องคไลจับแมวตัวเดียวก็ไมได เรานี่โมเฉยๆ ไมเคยไปไลกับเขา ๓๔ องค
กับองคนี้ละมั้ง ไลแมวขบขันด ี

ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัตินะพระเรา เขมงวดกวดขนันะ ทนดูความเลอะเทอะของพระ
ของเณรเรานี้ไมไดนะเวลานี้ ตาก็ตาคนเหมือนกัน เอาธรรมวินัยเขามาจับๆ  แลวไปจับดู
การปฏิบัติของพระของเณรเรา เวลานี้เลอะเทอะมาก เราพูดแลวพูดเลา คือมันเลอะเทอะ
เปนประจํา จะไมพดูซ้ําๆ ซากๆ ไดยังไง มันดไูมไดนะเวลานี้ เลอะเทอะมากทีเดียว ไปที่
ไหนๆ อะไรเลอะเทอะคอยยังชั่ว ไอเจดียของโลกกลับกลายมาเปนมูตรเปนคูถเลอะเทอะ
เสียเองนี้มันดูไมไดนะ 

พระสงฆเราน้ีเปนเจดียของชาติไทยทัง้ประเทศ แทบทั้งประเทศ เพราะถือพทุธ
ศาสนา เอาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนหลักเปนเกณฑทีเดียว หลักเกณฑเปน
ยังไง พระสงฆปจจุบันนี้เปนยังไง การปฏิบัติตัวตองเอาใหจริงใหจัง เคยพูดซ้ําแลวซ้ําเลา 
สติเปนสําคัญนะ ทานทั้งหลายจับใหดีสติ เอาไปปฏิบัติดูซ ิ ที่ผมสอนนี้สอนอยางเขมขน 
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เพราะผมปฏิบัติตอสติ กับกิเลสตัวคลื่นใหญ เรียกวาคลื่นทะเลหลวงละ กิเลสมันดัน พน
สติไปไมไดนะ สติเอาอยูหมัดเลยเทียว นี่ละที่ไดเอามาสอนบรรดาทานทั้งหลาย มันจะ
ใหญขนาดไหนก็เถอะกิเลสนะ ดันขึ้นมาๆ  

คําวากิเลสดันขึ้นมา คือตัวสังขารนั่นแหละ อยากคิดอยากปรุง ออกมาจากอวิชชา
หนุนใหเปนสังขารสมุทัย อวิชชาเปนสมุทัยอยูแลว หนุนใหสังขารเปนเครื่องมือของกิเลส
ของสมทุัย ดันออกๆ สติตีเขาไปๆ คําบริกรรมติดเขาไป สติติดเขาไป สุดทายกิเลสออนๆ 
ลงนะ ทีนี้ตั้งตัวได ตรงนีต้รงที่จะตั้งตวัได ใครสติไมดีอยาหวังเลยนะ ไปภาวนาที่ดงนั้นปา
นั้นปานี้ ไปหาครูอาจารยองคนั้นองคนี้ ตัวเหลวไหลตลอดไปใชไมได ไปที่ไหนก็เอาตัว
เหลวไหลไป ไปหาครูอาจารยเอาตัวเหลวไหลไป อยูในปาในเขาเอาตัวเหลวไหลไป มีแต
ความเหลวไหลเต็มตัว กลับมาก็มีแตความเหลวไหลเต็มวัด เต็มพระเต็มเณร พากัน
พิจารณาใหดีนะเรื่องอันนี ้

ผมสอนอยางเขมขน เพราะผมปฏิบัติมาแบบเขมขน ทกุอยางที่นํามาสอนโลกผม
ไมไดมาสอนเลนๆ เหลาะๆ แหละๆ นะ  เพราะพูดจริงๆ เราจริงจังมากทุกอยางเลย อะไร
ถาวาถูกเอาจริงเอาจัง คอขาดขาดใสกันเลย ถาวาถูกยอมเสียสละทุกอยาง เอา ผิดปดทันที
เลย ตองตัดสินเจาของซิ กิเลสกับธรรมมันขัดมันแยงกันอยู มันรบกันอยูภายในจิตใจ จึง
เรียกวามหาเหตุ คอืใจเปนสนามของมหาเหตุ กิเลสกับธรรมอยูดวยกัน ฟดกันๆ สวนมาก
มีแตธรรมแหละราบๆ ถามีบางนะ มีแตกิเลสเหยียบเอาๆ  เพราะฉะนั้นจึง เอา ร้ือถอนตัว
ขึ้นมาใหเปนอิสระเปนลําดับๆ ไดดวยสติกับคําบริกรรม ตั้งฐานใหไดเบ้ืองตน คําบริกรรม
ติดกับจิตนะ 

คําบริกรรมใดก็ตาม จะเปนพุทโธก็ได ธัมโม หรือสังโฆก็ได ตามแตจริตนิสัยชอบ 
เอามาติดกับจิต เอาสติบังคับไวใหดี เหมือนวาถูกเขาเอาไปฆานั่นแหละ จะเอาตัวรอดวิธี
ไหนปญญาของเราจะไมใหถูกฆา อนันี้กิเลสมันจะเอาเราไปฆา เอาสติปญญาซัดเขาไปๆ 
ทานทั้งหลายจะตั้งไดเลยเชียว ผูที่เร่ิมตั้งรากฐานก็เอานี้ตั้งได ตัง้รากฐานแลวจะตั้งไดโดย
ลําดับ สติปญญาเปนพื้นฐานจนกระทั่งถงึมหาสติมหาปญญา ไมมีคําวาครึวาลาสมัย ดังที่
ทานสอนวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา สติจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง คือไมมียกเวนเลย
ทีเดียวที่เร่ืองสติจะไมเขาไปติดแนบ นี่ละจับใหดี 

การภาวนาใหพากันพยายามเอาใหดีทีเดียว นักภาวนานี้ละที่จะรื้อถอนตนใหพน
จากทุกขไดแลวสั่งสอนใครเขาก็เชื่อ เมื่อเราเชื่อเราแลวคนอื่นไมตองบอก เขาเชื่อเอง ไอ
เราไมเชื่อเรา เหมือนลิงเหมือนคาง ไปสอนเขาใหเปนคนดิบคนดีจะไปสอนไดยังไง ลิงไป
สอนคนใชไดยังไง อันนี้สําคัญมาก วันไหนสอนทุกวันๆ ผมไมมีเวลาที่จะสอนเปนกรณี
พิเศษดังที่เคยปฏิบัติมา ตอนค่ําถาวันไหนจะประชุมก็บอกพระ วันนี้ประชมุ รวมประชุม
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กัน เอาจริงเอาจังๆ เปนกัณฑๆ จริงๆ แตเวลานี้จะทําอยางน้ันไมไดแลว ธาตุขันธก็ไม
อํานวย ทุกส่ิงทุกอยางในสกลกายนี้ออนเปยกไปหมด ธรรมก็ออกลําบาก แลวธาตุขันธ
ออนนี่สําคัญมาก เกี่ยวของกับประชาชน ดีไมดีอยากจะวาทั้งประเทศกไ็ดมาเกี่ยวโยงกับ
เราเรื่องนั้นเรื่องนี้ จึงไมคอยมีเวลาที่จะมาอบรมแนะนําส่ังสอนพระเรา ใหไดตั้งหนาตั้งตา
ปฏิบัติอยางเอาจริงเอาจัง เพราะเราไมไดสอนเอาจริงเอาจังตามเวล่ําเวลาเหมือนแตกอน 
สวนธรรมนั้นจริงตลอด แตเวล่ําเวลาเอาแนไมได วางบางไมวางบาง ใหพากันตั้งอกตั้งใจ
ปฏิบัติตัวใหด ี

อยูที่ไหนใหมีสติ ทานทัง้หลายจะเปนผูมีคุณคาตลอดเวลาถามีสติ มีสตแิลวปญญา
จะแทรกเขาไป สติจอรูๆ แลวปญญาจะคอยกระจายออกไปหาเหตุหาผล ถาสติไมมีตายทิ้ง
เปลาๆ นะ จําใหดี เอาละพอ ใหพร 

 
หลังจังหัน 

ถาคิดตามสวนสําหรับมนุษยที่อยูทั่วโลก พูดถงึเร่ืองมนุษยนะ ที่เปนแบบสัตวๆ มี
มากตอมาก คือไมมีศาสนา มันก็ลัทธิสัตว สัตวจะหาอยูหากินไมมีขอบเขต เอาตามความ
อยาก คนที่ไมมีศาสนาก็ไมมีที่เกรงที่ละอายบาป ทําชั่วไดตลอดเปนนิสัย เชนอยาง
เมืองไทยเรานี้ เกิดมาทามกลางพุทธศาสนา ซึ่งไมมีใครจะเกิดพบไดงายๆ นะ พุทธศาสนา
เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว หนึ่งไมมีสอง ในโลกนี้ไมมีศาสนาใดเสมอ คือมาดวย
เหตุดวยผลดวยหลักดวยเกณฑ มาตามสายทางที่ถูกตองมาโดยลําดับ คือพุทธศาสนา นี่
เปนสายทางมาตลอด และจะเปนไปตลอดอยางนี้ มีผูสืบทอดไปดวยจอมปราชญๆ คือเปน
พระพุทธเจา 

พอตรัสรูปบทรงเล็งญาณดู ยอนหนายอนหลัง ไมมีใครจะแมนยํายิ่งกวาพระญาณ
หยั่งทราบของพระพุทธเจาแตละพระองคๆ เวลาตรัสรูแลวทานเล็งญาณดูพระพุทธเจาใน
อดีตเปนยังไงๆ เปดโลงหมดรูหมด ทานดําเนินยังไง ทรงดําเนินตามนั้นๆ เพราะมัน
เหมือนกัน เปนความรูที่ถูกตอง ส่ิงที่มีอยูนั้นก็ถกูตอง ยึดเปนหลักเปนเกณฑนํามาสอน
โลกได ทานวาปุพเพนิวาสานุสสตญิาณ ทรงระลึกชาติยอนหลัง อยางพระพุทธเจาของเรานี้ 
ปฐมญาณบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงพิจารณาการเกิดการตายของพระองค
ยอนหลัง รูไปตลอดสาย 

มัชฌิมยามบรรลุ จุตูปปาตญาณ คือทรงทราบเรื่องความเกิดความตายของสัตว
ทั้งหลายเชนเดียวกับพระองค อันนี้แหม ทานวา กับเรื่องความเกิดความตายของพระองค
ก็พอแลว มากพอ เพราะเกิดตายๆ ไมหยุดไมถอย ส่ังสมมาเทาไร จนกระทั่งถงึวันตรัสรู
ถึงไดมาประมวลชาติของพระองค มากขนาดไหน เปนทุกประเภทของสัตว นรกอเวจีไปได
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ทั้งนั้น เพราะไปดวยความมืดบอด จนกระทั่งมาไดเปนพระพทุธเจา สวางดวยความดีงาม
ทั้งหลาย จึงประมวลมาดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทรงยอนหลังทราบหมดเลย เปนที่
สลดสังเวชในภพชาติของพระองคเพยีงพระองคเดียว เพราะเกิดมามากตอมากนานแสน
นาน พระญาณหยั่งทราบเก็บไวหมดๆ ไมมีตกมีขาดตกหายไปไหนเลย นับไดทุกภพทุก
ชาติของพระองคที่เกดิมา เปนสัตวต่ําชาเลวทรามอะไรตามจับไดหมดเลย ถึงวามากตอ
มาก 

มัชฌิมยามบรรลุจุตูปปาตญาณ ทรงเล็งญาณทราบความเกิดความตายของสัตว อัน
นี้แหม ทานวา แตเราเพียงคนเดียวเทานี้ขนาดไหน แลวสัตวโลกมากขนาดไหน พูดได
เพียงวายั้วเยี้ยเทานั้นละ คือมันมากตอมาก แลวใครจะปฏิเสธพระพุทธเจาของตนไดยังไง 
ก็เมื่อมีรองรอยมาอยู รองรอยก็คอืจิตนี้ไปเหยียบรองรอยเอาไว เกิดนั้นเกิดนี้ แลวตาม
รองรอยของจิต ความเปนมาของเจาของดวยพระญาณหยั่งทราบ ทรงรูไดหมด มองดสัูตว
ทั้งหลายที่เกิดตายๆ นี้พิลึกพิล่ันเหลือประมาณ ทานประมวลออกมาเลย ทั้งเขาทั้งเราที่
เกิดตายๆ อยูนี้ไมหยุดไมถอยนับประมาณไมไดนี้ สาเหตุเปนมาจากอะไร นั่นคนหาสาเหตุ 

ทานจึงไดพจิารณาไปถึงปจจยาการ ปฏิจจสมุปบาท คือ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา 
อวิชชาหนุนใหเกิดสังขาร สังขารหนุนใหเกิดวิญญาณ นามรูป เร่ือย เกิดตายๆ อยูอยางน้ี 
ตออยางน้ี หมุนกันอยูอยางน้ีอวิชชา ทานมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือตนเหตุของความ
เกิดตายตรงนั้น รังใหญของวัฏจักรอยูที่อวิชชา แลวอวิชชาก็อยูที่ใจ พอทราบเขาไปถงึ
รากเหงามันแลวถอนพรวดขึ้นมาเลย อวิชชาดับ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงขฺาร
นิโรธา พออวิชชาดับเทานั้นดับหมด 

ทานเรียงไปเฉยๆ นะวา อวิชชาดับ อันนั้นดับๆ ก็คือตนไมนี่ละ ตัดตนถอนพรวด
ขึ้นมาเทานี้ ไมวากิ่งวากานมันดับๆ ทานพรรณนาไปเฉยๆ มนัดับพรอมกนัไปเลยทีเดียว
นั้นละ ทานพรรณนาไปตามที่มันมีส่ิงเกี่ยวของ ก็วาไปเฉยๆ  ความจริงพอถอนรากขึ้นมา
เทานั้น ตนไมกิ่งกานสาขาดอกใบสดเขียวขนาดไหน มันก็ขาดสะบั้นไปพรอมกัน อันนี้ก็
เหมือนกัน อวิชชาดับเสียอยางเดียวทุกส่ิงทกุอยางดับพรอมกันหมดเลย ทีนี้เวลาอวิชชาดับ
แลว ขาดไปหมดแลวที่นี่ ยังเหลือแตหลักธรรมชาติลวนๆ นี่ละที่เรียกวาปจจุบัน อดีตลบ
หมดเลย ทุกอยางลบหมด ขาดสะบั้นไปหมด ปจจุบันก็จาเปนธรรมทั้งแทง เลยไมมีอดีต
อนาคต ปจจุบัน เลยไปแลวทั้งสามเลย ทานวาวิมุตติ พนแลวจากสมมุติทัง้มวล ดับ นั่น 

นี่ละทางของทานจนถึงที่สุดไดอยางน้ี เพราะการสรางความดีทั้งหลาย สรางไมหยุด
ไมถอย วันละเล็กละนอยประสมนั้นประสมนี้มากเขาๆ ก็พนได เราเหยียบบันไดขึ้นทีละขั้น
สองขั้นกถ็ึงศาลาได บนเรือนได นี่ก็เหยียบไปเรื่อยๆ มันก็ขึ้นได แตอยาถอยหลังลงมา มัน
ก็ขึ้นถึง แตเวลากิเลสหนานี้แหม พอจิตแย็บออกไปถึงความดีงามที่จะสรางน้ี มันจะมา
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ทันทีเลยนะ เหมือนภูเขาทั้งลูกกั้นเลยๆ จะไมใหมีทางออกไปไดเลย นี่เวลากิเลสมันหนา
มันหนาอยางนั้น ครั้นตอไปๆ ชําระไมถอย บุกเบิกไมถอย ก็มีทางไปไดเร่ือยๆ ตอไปก็
ราบร่ืน แนะการปฏิบัต ิ

ทีนี้มายนกันเรื่องภาวนานี่ เปนที่สรุปแหงภพชาติทั้งหลายกีก่ัปกีก่ัลป กเ็หมือนกัน
กับพระพุทธเจา มาสรุปลงที่จุดภาวนา นี้เปนจุดที่จะเขาหารากเหงามัน เวลาจะภาวนา
เบ้ืองตน แบบวา ดังที่เคยพูดใหฟง เณรผองอยูหวยทราย นั่งที่ไหนก็งวงๆ มันเปนยังไง
มันถึงงวงนกัหนา ปุบปบออกจากกฏุิ กุฏิก็ไมสูงแหละ กุฏิกระตอบ ออกจากกุฏมิานั่ง
เฉลียง นั่งหมิ่นๆ หันหนาออก เอา ถามันงวงใหมันตก เณรวางั้น นั่งไปๆ มันงวงก็ตกไป
เลยเสียงตุบ เราก็นั่งอยูเงียบๆ นะ ตอนประมาณสัก ๓ ทุมมัง้ คือเงียบๆ เสียงดังตุบ เอะ
เสียงอะไรดังผิดปรกติเหมือนอะไรตกนา เราวา ไมนานก็ไดยนิเสียงพุมพมิๆ เราก็เลยออก
จากที่ กําลังจะเดินออกไป เห็นพระมา อะไร เณรผองตกกุฏ ินั่นเห็นไหม ทรมานอยางน้ัน
มันก็ยังเอาอยูอยางน้ันละ มาอยูขางนอก ถามันงวงใหมันตก มันงวงจริงๆ ก็ตกจริงๆ  นั่น
เห็นไหมละกิเลสเวลามันหนาแนน 

เอา ยนเขามาหาเราก็แบบเดียวกัน มีแตงวงเหงาหาวนอน ความออนเปยกดวย
อํานาจกิเลสบีบเขาๆ มีกําลังเทาไรหมดเลย ที่จะดีดดิน้หาความพากความเพียร โอย 
ลําบากมากนะ เราเอาตั้งแตเบ้ืองตนนั่นเลย เราพิจารณามาตั้งแตตนภาวนานี่แหละไมใช
อะไร ฝกหัดเบื้องตนลมลุกคลุกคลาน จะเปนจะตาย ไปรองไหบนภูเขาก็มี เคยเลาใหฟง
แลว ก็คือสูกิเลสไมไดนัน่แหละ โถ เราก็ตั้งใจขึ้นมาบนภูเขาจะฟดกับกิเลส ที่ไหนไดกิเลส
มันเอาเสียหงายลงๆ นี่ตอนสูมันไมไดเลย เรียกวาสูไมไดเลย เอาทาไหนมันตอยทีเดียวๆ 
กําลังของสตปิญญาไมมี สูกําลังกิเลสไมได ปบเดียวหมดเลย 

พยายามเอาหลายครั้งหลายหน ตอไปก็คอยขยับๆ เพราะไมถอยนี ่ มันก็คอย
ขยับๆ ตอไปเขาถึงขั้นสงบได มกีําลังใจ พอจติมีความสงบแลวมันเย็นมันสบาย ความ
วุนวายทั้งหลายแตกอนไมเคยเห็นโทษของมัน พอความสงบเขาเทียบปบมันเทียบกันได
ทันที อันนั้นความวุนวาย อันนี้ไมวุนวาย สงบเย็น เปนอยางน้ันนะ ทีนี้เห็นคุณคาอันนี้ก็
เห็นโทษอันนั้นไปดวยกัน กําลังของใจก็มีขึ้น จติเมื่อไดรับหนุนขึ้นเรื่อยๆ ก็ขึ้นเรื่อยละที่นี ่
กําลังใจของเราก็ไดไปทกุวันๆ เร่ืองความรูความเห็นเกิดขึ้นจากการภาวนาไปทุกวัน วันนี้รู
อยางน้ี วันนั้นรูอยางน้ี รูภายในตัวเองแลวยังรูภายนอกอกี เกีย่วโยงกัน แตภายนอกไมถือ
เปนสําคัญยิ่งกวาภายในคือกิเลสแทๆ อันนั้นเปนเงาของกิเลสมันแสดงออกไปนั้น ก็ปลอย
ไวๆ ยังไมเอา 

ซัดตรงนี้เขาไปเรื่อยๆ จิตคอยจางไปๆ จิตใจคอยสวางไสวขึ้นมาๆ สรุปความลง
มาแลวก็จนถึงขั้นอศัจรรยตัวเอง เคยเลาใหฟงแลวนี่ นั่นเห็นไหมละ ตั้งแตลมลุก
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คลุกคลานมาแทบเปนแทบตาย ไปถึงขั้นนั้นแลวมองดูทีไ่หน โถ มันทาํไมจิต ตอนนี้จิต
ปลอยเรื่องรูปธรรมหมดแลวนะ ไมมีเหลือแลวรูปธรรม จะพิจารณา อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตตฺา 
อสุภะอสุภังไมมีเลย หมด ผานแลว ก็มีแตเร่ืองรูปธรรมมาเทียบกันเพื่อนามธรรม พอ
กําหนดปบเปนรูปขึ้นมาปบดับพรอมๆ รูปธรรมดับเหลือแตนามธรรม ฝกซอมกันไป
เร่ือยๆ สุดทายจิตวางหมดเลย จะกําหนดพิจารณาอะไรไมไดมันวางไปหมดเลย 

วางไปหมดกอ็ัศจรรยตัวเองละซิ อยูที่ไหนมันก็สงาจา วางไปหมดเลย เออ จิตเรา
ทําไมถึงไดอศัจรรยถึงขนาดนี้เชียวนา ขึ้นรําพึงนะ รําพึงในใจ อัศจรรยจริงๆ มันวางไป
หมด ทั้งๆ ที่จุดศูนยกลางคือใจแทยังไมวางนะ เพียงวางภายนอกมันกอ็ัศจรรยแลว นั่นละ
ทานถึงไลเขามาหาภายใน ที่วา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหน นั้นแลคือตัวภพ คือตวันี้มัน
ยังไมวาง จุดนี้ตอมนี้ มันใสก็ใสเปนจุดเปนตอมที่จะเกิดตายอีกอยูนั้น จึงไลเขามาที่นี่อีก 
มันก็ไมเขาใจตอนนั้น แบกไปแบกมา กลับมา ที่วาอัศจรรยตัวเองก็หลังวัดดอยธรรมเจดีย 
มันแปลกอยู เวลากลับมาปลงปญหาอันนี้ก็มาปลงที่นั่นแหละ 

ทีนี้ที่วาอัศจรรยนี้ มันสวางไสว แตจุดนั้นมันไมรู มันมารูตรงนั้นอันนี้ก็ขาดไปหมด 
จุดใหเกิดความสวางน้ันขาดไปหมด พอขาดคราวนี้มันไมขาดเหมือนแตกอนละซ ิ ขาด
คราวนี้มันจาโดยไมตองถามใครเลย ทีนี้ความสวางที่เราเคยอัศจรรยแตกอนนั้น เลย
กลายเปนกองขี้ควายกองหนึ่งๆ ได เพราะความสวางอันหลังน้ีอันสุดทายนี้มันเหนือเหลือ
ประมาณที่จะมาเทียบกันได จึงเทยีบไดเพียงวา ความสวางที่เราอศัจรรยแตกอนเปน
เหมือนกองขี้ควาย กองขี้ควายมีคาอะไร พิจารณาซิ กับความสวางอันนี้ เทียบกันอยางน้ัน 

นี่ละจิตเวลาเราฝกไปๆ มันถึงขั้นสวางอันนี้อัศจรรย ก็ยอมรับวาอัศจรรย แตติด
ความอัศจรรยตัวเองก็เปนโมหะอันหนึ่ง ไมทันกนั มันยังไมถึงทีม่ัน พอดับอันนี้ลงไปแลว
ความสวางอันไหนๆ ไมมีที่จะเปนภพเปนชาติอกีตอไป จาขึน้ทีหลังนี้มันหมดเลย ทั้งสวาง
ภายนอก ทั้งสวางภายใน ทั้งรูภายนอก ทัง้รูภายใน ปลอยภายนอก ปลอยภายใน ปลอย
โดยสิ้นเชิง หมด นั่นมันถึงไดเห็นความแปลกประหลาดของจิตดวงนี้ พอถึงขั้นนี้แลวมอง
ไปที่ไหนนี้ไมไดเหมือนจิตดวงกอนนะ กิเลสเทานั้นปดไวไมใหรูใหเห็น รูแคบรูกวาง
อะไรๆ กิเลสเบิกไปขนาดไหนรูกวางไปขนาดนัน้ กิเลสหมดโดยสิ้นเชิงมันจาของมนัเลย 
ไมตองมีใครมาบอก หรือไปถามใครละ ถามใครไมถาม 

จาขึ้นมันพอทุกอยางแลว ที่จะไมใหเกิดความสงสัยอีกแลว เปนอยางน้ัน เราจึงได
นํามาสอนพี่นองทั้งหลาย มันบืนมาอยางน้ี ทีแรกมันก็บืนของมันแทบเปนแทบตาย ครั้น
ตอมาพอมีกาํลังวังชามันขยับทางดานธรรมะนะ ตอนขยับเราไมไดพูดตะกี้นี้ เวลาธรรมะมี
กําลังมาก กิเลสนอยลงๆ แลว กําลังของธรรมนี้จะผาดโผนมากนะ จนจะไมมีเวลาหลับ
เวลานอน เพลินไปเลย เพลินกับความเพียรเพื่อฆากิเลสตลอด บางคืนตลอดรุงไมหลับเลย 
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กลางวันยังจะไมหลับอีก ยังจะฟดกนัอีก มันบุกจะเอาใหผาน ผานเดี๋ยวนี้ยิ่งดี พนเดี๋ยวนี้
ยิ่งดีๆ นั่นซิ ขยับใหญ เรียกวาความเพียรกลาละที่นี ่

นี่ละที่ทานแสดงไวเร่ืองวา พระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก แต
กอนเราก็อานในตํารา มีในตํารา วาพระโสณะทานประกอบความเพียรจนฝาเทาแตก เราก็
จําไดธรรมดา แตพอมาเจอนี้เขาไปปบวิ่งเขาถึงกนัไมตองถามใคร ฝาเทาแตกไดไง ก็ความ
เพียรมันไมหยุดไมถอย ถาลงไดเดนิจงกรมทั้งวันมันก็เดินไดสบาย มันไมมีเวล่ําเวลา มี
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาที่ไหนจะมากวน ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันนี้มีน้ําหนักมาก
ทีเดียว ไมคดิถึงอะไรแหละ ซัดกันเลย แลววันนี้ก็เดิน วันไหนก็เดิน กลางคืนกลางวันเดิน 
เดินไมหยุดไมถอยมันจะไมแตกไดยังไง 

คําวาแตกมันไมไดแตกอยางน้ีนะ คือมันบางเขาไปๆ ฝาเทาของเราหนาๆ นี่ เดิน
ไมหยุดไมถอยมันคอยบางเขาไปๆ เราเห็นไดชัด เวลาออกมาจากทางจงกรม ออกรอนฝา
เทาเหมือนไฟลนเทียวนะ เอ เทาเราน่ีมันแตกเหรอ นี่ละเทียบชัดเจนนะ ก็มาดู เอ ฝาเทานี่
มันแตกหรือไงนา ดูก็ไมเห็นแตกนะ แตเวลาเอามือไปจับๆ เสียว นี่กําลังจะถึงเน้ือแลวนะ
นั่น พอจับมนัเสียว นี่จวนแลว ถากิเลสยังไมขาดตองแตก เขากันไดเลย พระโสณะทานฝา
เทาแตกก็ความเพียรอันนี้ละ 

คือมันหมุนจริงๆ ตลอดเวลา ไมมีคําวาวางเลย จึงวามหาสติมหาปญญา ติดตอ
สืบเนื่อง ไมตองตั้ง เปนเองตั้งแตสตปิญญาอัตโนมัติ จากน้ันก็กาวเขาสูมหาสติมหาปญญา
นี้ซึมเลยเชียว มันเห็นประจักษในใจจะถามใครละ อันนี้ละความเพียรเปนอัตโนมัต ิ ฆา
กิเลสโดยอัตโนมัติ ไมตองบังคับ ไมมีเจตนาละมันเปนของมันเองถึงกาลฆา เวลากิเลสมี
กําลังมันก็ทาํลายสัตวโลกโดยอัตโนมัติของมัน ตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัสสัมพันธอะไรเกิด
กิเลสโดยอัตโนมัติๆ ไปเรื่อยๆ เวลาแกเขามาๆ ตา หู จมูก ล้ิน กาย สัมผัสสัมพันธอะไร
เปนธรรมแกกิเลสๆ เปนอัตโนมัติเหมือนกันหมด เปนอยางน้ันนะ 

พอถงึขั้นสตปิญญาธรรมอัตโนมัติ มหาสติมหาปญญาเปนอัตโนมัติแลว ทีนี้กิเลสน้ี
เหมือนพระอรหันตนอยๆ องคหนึ่งนะ มันไมมขีึ้นมาแลว แย็บนิดขาดสะบั้นไปทันที มัน
เปนคูปรับกัน พอธรรมกลาแลวกิเลสขาดสะบั้นๆ ไมใชเจตนาจะฆามันโดยถายเดียว
เหมือนเวลาหยาบๆ นะ เวลาละเอียดแลวเปนเอง ทานทั้งหลายฟง ถอดออกมาจากหัวใจ
นะ มันเปนเองทั้งนั้นละ ทานจึงเรียกวาความเพียรกลา กาวไมหยุดไมถอย ผาดโผนโจน
ทะยานมากทีเดียว เวลานั่งลูบดูฝาเทามันออกรอนเหลือประมาณ เอ มันแตกเหรอฝาเทา
เรา มาดู เอะ ก็ไมเห็นแตก เอามอืลูบๆ โอโหย เสียวๆ ถาเลยไปนี้ไมนานแตก ทะลุ คําวา
แตกนี่คือมันบางเขาไปๆ ทะลุถึงเน้ือในนั่นเอง ทานเรียกวาฝาเทาแตก คือฝาเทามันบาง
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เขาไป กัดเขาไปบางเขาไป แลวก็ไปทะลุถงึเน้ือ ทานเรียกวาฝาเทาแตก คือมันกัดเขาไป
ทะลุถึงเน้ือนัน่เอง เรียกวาฝาเทาแตกเหมือนกันไมใชเหรอ เราเทียบไดอยางน้ี 

ของเราฝาเทายังไมแตก กิเลสแตกเสียกอน ถากิเลสไมแตกฝาเทาแตกแนนอนไม
เปนอื่น เพราะถาลงไดเดนิจงกรมนี้ ก็เดินทั้งวันทั้งคืนเดินอยูตลอดเวลา มันจะหนามาจาก
ไหนฝาเทา เดินไมหยุด ถาลงไดเดนิจงกรมแลวไมมีเวล่ําเวลาไหนที่จะมากีดมาขวางไดนะ 
มันจะพุงๆ ของมันตลอดเลย ถามันหนักเขาจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธเหมือนวามา
เตือน นั่นละพักเสีย ถึงงานของเราจะคืบหนาตลอดก็ตาม พกั เรียกวาเหยียบเบรก พักเสีย 
นั่นละก็มารูเร่ืองของตัวเอง นี่เวลามันกลากลาอยางน้ัน เรานี้มันปฏิบัติชานะ เพราะฉะนั้น
มันถึง จะวาละเอียดลออก็ละเอียดลออ ระหวางกิเลสกับธรรมฟดกันนี้รูไปเปนระยะๆ 
เพราะมันไมไดหยั่งผึงในทันที พวกขปิปาภิญญาทานผึงเลยนะ พวกทันธาภิญญานี้ไปไดชา 
เราก็แบบทันธาภิญญา ถาวาจะรูก็รูอยางน้ันแหละ คอยเปนคอยไปคอยรู คอยละเอียดลออ
ในความเปนของเจาของไปเรื่อยๆ จึงลําดับไดสะดวกสบาย พอถงึขัน้มันผึงแลวก็อัน
เดียวกันนั่นละ ผึงเดียวหมดเลยไมมีเหลือ เวลาลําดับไปนี้มันคอยไปของมัน คอยไปๆ  

เวลามันจาขึ้นมานี้ อันนี้อีกอันหนึ่งนะ ก็เราไมเคยคาดเคยคิดวามันจะรูจะเห็นจะ
เปนอยางน้ีใจดวงนี้ ครองกันมาตัง้แตวันเกิดจนกระทั่งปานนี้ แลวมาเจออันนี้ขึ้นมาจากใจ
ดวงเดียวกันนี้ละ จะไมแปลกประหลาดอัศจรรยไดยังไง ก็ไมเคยรูเคยคิดเคยเห็นเคยเปน 
แตมันเปนขึ้นมาอยางจังๆ จากปฏิปทาเครื่องดาํเนินของเรานั้นแหละหนุนเขาๆ พอถึงที่
แลวมันก็เปนของมันเอง ทีนี้เวลามันจาขึ้นมาแลวมนัวิ่งถึงกันเลยนะ ที่พระพุทธเจาทรงทํา
ความขวนขวายนอยนะ ทั้งๆ ที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจาจะสั่งสอนสัตวโลก พระองคยัง
ทรงคาดอีกวา เปนพระพุทธเจาแลวจะสั่งสอนสัตวโลกดวยความสะดวกสบาย พอเปน
พระพุทธเจาผางขึ้นมาเทานั้น ฐานะแหงความเลิศของพระพุทธเจากับฐานะของสัตวโลก
มันตางกันยังไง นี่ละมันจะเขากันไมได จึงทอพระทัย 

ทางนี้จาขึ้นมา ทางนั้นมืดแปดทิศแปดดาน มองไปที่ไหนมืดแปดทิศแปดดาน ทาง
นี้จาตลอด เออ จะสั่งสอนไปยังไง นั่นเห็นไหมละทอพระทัย โอย อยูไปเฉยๆ วันหนึ่งๆ 
ดีกวา นั่นเอาแลวนะ นี้มันเปนเราพูดจริงๆ เราเปนจริงๆ เวลามันจาขึ้นมานี้แลวมันไมได
เหมือนจิตดวงเกานะ มันเปนดวงใหมเหนือความคาดความฝนของเราทุกอยาง มันจาขึ้น
มาแลวมองดูสภาพโลกทั้งเขาทั้งเราที่เปนมายังไงๆ  แตกอนมันไมรูตวั แตเวลารูตัวแลว
เร่ืองทั้งเขาทัง้เรามันเปนอันเดียวกันหมด โอย จะสอนไปทําไม ใครจะรูไดลงขนาดนี้แลว 
เหมือนวาโลกอันนี้ไมมีใครรูไดเลยรูอยางน้ีนะ สอนไปจะเกิดประโยชนอะไร ไปพูดไป
เทศนาวาการเขาก็จะหาวาบากันทั้งโลก นั่นเห็นไหมละ เพราะโลกนี้มันมดืบอดสุดขดีแลว 
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อยากวาอยางน้ันนะ กับธรรมชาตินี้มันเขากันไมได แลวจะสอนไปหาอะไร อยูไปกินไปวัน
หนึ่งๆ พอยงัชีวิตใหเปนไปวันหนึ่งเทานั้นพอแลว 

คําวายังชีวิตใหเปนไปวันหนึ่ง คือจะไมออกมาเกี่ยวกับคน จะอยูในปาในเขา ครอง
ชีวิตไปวันหนึ่งๆ เทานั้น พอเสร็จแลวทิ้งปวะไปเลย หายกังวล ความหมายวาอยางนั้น นี่
ที่วาธรรมเกิด พอจิตทอดธุระวาจะไมสอนใครอีกแลว ลงถึงขนาดนี้แลวไมมีใครจะรูได
อยางน้ี ความหมาย เรารูอยางน้ีเหมือนวาโลกทั้งหลายจะไมมีใครรูไดเลยๆ รูไดแตเราองค
เดียว ลักษณะจะเปนอยางน้ัน แตมันไมไดบอกอยางน้ันชดัเจน เปนลักษณะความออนใจ
ไปอยางน้ัน โอโห ถึงขนาดนี้แลวใครจะไปรูไดเห็นได สอนไปที่ไหนเขาก็จะหาวาบาวาบอ
ไปหมด อยูไปกินไปวันหนึ่งพอ เขากไ็มวาบา เราก็อยูของเราสบาย ถึงวันแลวดีดผึงไปเลย 
สะดวกสบายยิ่งกวาที่จะมามั่วสุมกับสิ่งที่กดถวงลวงใจ ใหเกิดความกระทบกระเทือนอยู
ตลอดนี้ ปลอยเสียดีกวา 

สักเดี๋ยวธรรมขึ้นมาอยางเด็ดขาดนะไมใชธรรมดา นี่ละธรรมเกิด ฟงเอาซ ิ เราเคย
คาดเคยคิดที่ไหนละ พออยางน้ันแลว เอา ถาวาโลกอันนี้ไมมีใครรูไดเห็นได รูไดแตเราคน
เดียวนี้ เราเปนเทวดามาจากไหน เราก็เปนมนุษยเหมือนโลกเขาทั่วๆ ไป ทําไมรูได เขาก็
มนุษยเหมือนกัน เราก็มนุษยเหมือนกัน ทําไมเรารูได เราเปนเทวดามาจากไหนถึงปฏิเสธ
วาคนอื่นจะรูไมได รูไดเพราะเหตุใด นี่ละตรงสําคัญนะ เพราะเหตุใด คือสายทางแหง
บารมีที่สรางมานี้มันตอเปนสายยาวเหยียดมาเรื่อยๆ เพราะเหตุใดก็คือ เพราะสายทาง พอ
เรารูนี้ปบมันวิ่งถึงสายทางมาซิ นี่ที่ยอมทันทีเลย เบ้ืองตนทอดธุระวาจะไมสอนใคร พอ
ธรรมะผางขึ้นมานี่ ถาวาเปนธรรมที่สุดวิสัยของโลกแลว เราอยูโลกไหน เราเปนเทวบุตร
เทวดามาจากไหนทําไมถึงรูได ทําไมเขาจะรูไมได รูไดเพราะเหตุใด นั่น เพราะเหตุใดก็สาย
ทาง 

คือบารมีนี้ไมวาหญิงวาชาย มีสายทางมาดวยกัน สรางมาดวยกันๆ เมื่อถงึกาลแลว
ออกไดดวยกันความหมายวางั้น พออันนี้ผึงขึ้นมาเทานั้นรูไดเพราะเหตุใด ยอมรับ ออ รูได 
นั่นยอมรับเลยนะ รูได แมไมมากก็ได นั่นเอาละนะที่นี่ นั่นละถึงคลี่คลายออกมาเรื่องจิตใจ
ที่จะปลอยไปหมด จะไมเลนกับอะไรกับใครเลย อยูไปพอถึงวันแลวดีดผึงเดียวไปเลย หาย
หวงวางั้นเลย แตนี้พอวารูไดเพราะเหตุใด มันมีผูที่จวนเขามาก็มี เขามาๆ ก็มีเร่ือยๆ 
เหมือนเราที่มานี่ ถึงยอมรับกัน ทีนี้สอนมันก็เลยเตลิดเปดเปงอตีาบัวนี่นะ ไมสอน
ธรรมดาๆ ทีแรกก็ธรรมดาสอนพระอยูในวัดในวาอยูศาลานี่ ธรรมเด็ดขาดอยูขางบนนี่นะ 
แกงหมอเล็กหมอจิ๋วๆ หมอใหญไมมี ฟาดแตหมอเล็กหมอจิ๋วพุงๆ อยูบนศาลา เทศนที
แรกเทศนเงียบๆ แตเทปอัดไวละซ ิ กระจายออกไปทั่วประเทศไทยในวงกรรมฐาน ไมวา
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อยูภาคใดๆ มาติดตอเอาเทปจากนี้ๆ ไปทั่วประเทศไทย โดยประชาชนเขาไมคอยทราบ
กัน หากจะทราบก็ผูที่ใกลชิดติดพันกบัวัดปาๆ อาจจะทราบจากพระบางอะไรทํานองนั้น 

จนกระทั่งมาถึงวาระที่จะชวยชาติบานเมือง มันถงึขึ้นมาเองของมันยังไงกไ็มทราบ 
ก็อยางน้ีแหละ เราก็ไมเคยคิดวาจะทําอยางน้ี แตเวลาจําเปนเขามามันโดนหัวใจแรงซิ โดน
ผางเขามาจนรองโกกเลย นั่นบทเวลามันจะออก ตนเหตุทีม่ันจะออกรองโกก ชาตไิทยของ
เรา ๖๒ ลานคนคํานวณแลว หมูหมาเปดไกสัตวเต็มประเทศไทยนี้ พรอมหนากันที่จะจม
ลงทะเลหลวงดวยกันหมด แลวใครจะฟนขึ้นมาไดละ แตกอนปูยาตายายของเรา ทานยัง
อุตสาหพยายามฟนมาเรื่อยๆ พาถอพาพายมาเรื่อย ยังพอสงบรมเย็น มาถึงลูกหลานไทย
ถึง ๖๒ ลานคนเอาตัวไปไมรอด จะลมจมกันหมดทั้งโคตรทั้งแซของปูยาตายาย จะมาจม
ดวยกันนี้หมดมีอยางเหรอ นี่ละเรื่องราวมัน 

แลวก็ยอนเขาไปถามถึงเร่ืองคลังหลวง ไมใชธรรมดานะเรา ติดหนี้ติดสินเขา
เทาไรๆ เราใหไปสืบกอนที่จะออก สืบทราบชัดเจนวาอะไรๆ รอยหรอ.เรียกวาหายใจ
แขมวๆ โถ ตาย ทํายังไง ทําใหออนใจเหมือนกันนะ แลวก็พลิกอกีทีหนึ่ง ไอที่จะลมจมอยู
เวลานี้ใครมาทําใหลมจม ประเทศชาติบานเมืองไหนที่เขาเปนเมืองใหญเมืองโต เขามารบ
ราฆาฟน ใหเราไดรับความเดือดรอนหรือลมจมอยางน้ี หรือใครมาทํา มองดูแลวก็มีแตคน
ไทยเราเปนผูทําเอง ดวยความฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว จับจายใชสอยไมมปีระมาณ 
หมดไปสิ้นไป เปลืองไปทุกวันๆ สุดทายก็จมได นั่น 

จากน้ีก็เอา เร่ืองที่วาลมจมนี้ไมมีใครทําใหลมจมนะ ประเทศไทยเราเองจะไปตําหนิ
ใคร พาใหลมจม เพราะความลืมเนื้อลืมตัว เอาแตนี้ตอไปพลิกใหม ใหประหยัดมัธยสัถ 
อยาลืมเนื้อลืมตัว ขยันหมั่นเพียร อุตสาหขวนขวาย เอาพลิกใหมนี้ละเปนการที่จะฟนชาติ
ของเราขึ้นได เราเปนคนที่ทําชาติของเราใหจม ทําไมเราเปนผูที่ทําใหชาติไทยของเราจม 
จะฟนชาติไทยของเราไมไดมอียางหรือ เอาที่นี่ หลวงตาจะเปนหัวหนา นั่นละถึงไดออกนะ 
พอออกมันกอ็อกจริงๆ เพราะนิสัยนี้ไมเหมือนใคร อันนี้ลงมาหมดแลวนี่พิจารณาประมวล
มาหมด เงินในคลังหลวงๆ ที่จะถูกเขารวมบัญชงบัญชีอะไร ทีจ่ะรวมยอดชาติไทยเราใหจม
ดวยกัน อยูที่รวมบัญชี 

ก็มีเรานี่เขาไปซัดกันตรงนั้น เอาไมค้ําคางเอาไวไมงั้นมันจะกลืน ก็จะมใีคร เรานี่ 
เราลืมเมื่อไร เงินทองขาวของเหลานี้มาตั้งแตปูยาตายาย อุตสาหพยายามหามาเปนเงิน
หัวใจของชาติ แลวจะมากอบโกยเอาไปทําไม ถามีปญญาหามาใส แตเร่ืองที่จะมากอบโกย
อยาแตะ นั่นเอาละนะที่นี่ ขึ้นถึงขั้นอยาแตะ ถามีปญญาใหหามาใหม นั่นละที่นี่ออกเลย 
เร่ือย จนกระทั่งทกุวันนี้เปนยังไง ฟงเอาซิพิจารณาดูเอา มันก็เปนอยูในคนๆ เดียวนี้ละ 



 ๑๑

หากเปนไปตามระยะๆ ที่มันจะออกรับกันหนักเบามากนอย มันจะเปนของมันเอง 
จนกระทั่งบัดนี้แหละ 

นี่พูดถึงเร่ืองที่บึกบึนมาแตกอน ตั้งแตจะเอาตัวคนเดียวก็ยังไปไมรอด ฟงซไิป
รองไหอยูบนภูเขาลืมเมื่อไร เราไมลืมนะ ฟตตลอดๆ โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น 
ที่สถานที่อบรมไปทานปลุกใจ กลับมาอีกเอาอีกอยูอยางงั้น ตอไปมันก็บืนได จนกระทัง่ทุก
วันนี้ พอมาถึงทกุวันนี้แลวตั้งแตวันมันจาขึ้นมาเทานั้นหมดปญหาโดยประการทั้งปวง ไมมี
อะไรแลว โลกเหลานี้หมดโดยสิ้นเชิง จะวาเรียนโลกจบแลว เรียนธรรมจบแลวในเวลา
เดียวกันก็ไมผิด เพราะมันหายสงสัยหมด ปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ทั้งทางโลกทางธรรมไมได
ยึดไวทั้งน้ันแหละ เราถึงกลาพูดไดวา เราเรียนจบแลวทั้งทางโลกทางธรรม เราไมมีอะไร
ติดของในหัวใจเรา หมดโดยสิ้นเชิง เราจึงบอกเราเรียนจบทั้งทางโลกทางธรรม หายหวง
ทุกอยาง 

ที่ยังเหลือชีวิตอยูนี้ก็เพือ่พี่นองชาวไทยลูกหลานไทยเราไดอุตสาหพยายาม ไปที่
ไหนเราก็อนุโมทนาสาธุการกับบรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วหนากันตลอดมา ตั้งแตเอานะ 
หลวงตาจะเปนผูนํา ตั้งแตนั้นเงินทองขาวของใครจะไมเสียดาย ใครจะไมรักเงิน ก็เหมือน
ตับปอดในตวัของเรานั่นเอง ควาเอาไปไดออกไปสละเพื่อนั้นเพื่อนี้ตามคําแนะนําส่ังสอน
ของครูอาจารยซึ่งเปนผูนํา ตางคนตางบืน เห็นไหมละทองคําเราเวลาน้ี ๑๑ ตันกวา เราเคย
คาดคิดเมื่อไร มันก็ยังไดมาจากน้ํามือของพี่นองชาวไทยเรา ที่วาจะจมๆ แตกอนนั้นแล 
พลิกขึ้นมาฟนฟูขึ้นมาไดเห็นไหมละ ดอลลารก็ ๑๐ ลานกวาที่เขาคลังหลวงแลว สวนที่
กระจายออกไปนอกโลกนั่นก็เคยพูดมาแลว นี่ก็ฟนขึ้นมาไดอยางน้ีๆ 

เราจึงขอขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลาย วาอะไรเปนอยางน้ัน มันก็
แปลกอยูนะ เอานะๆ ไดทันทีๆ ผงึๆ เลยเรื่อยมาอยางน้ี เรายังไมเคยที่ขอตําหนิพีน่อง
ชาวไทยเราวาทอแทออนแอ ไมสนใจไมฟงเสียงครูเสียงอาจารยไมเคยมี มแีตเอาๆ บืนกัน
ตลอดมาจนกระทั่งถงึปจจุบันนี้ เราก็พอหายใจได จึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย
ทั่วประเทศไทยเรา ทั้งทางประเทศนอกดวยเขาสงเขามาโดยทั่วถึงกัน ตอไปนี้จะใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

