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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่  ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

วันตัดสินภพชาติ 
 

กอนจังหัน 

พระเทาไร (๒๘ ครับผม) นูนนะตั้ง ๒๘ อยูในระหวาง ๒๘ กบั ๓๐ กวา อยูขางใน
เต็ม รวมแลวก็ ๕๐ วัดนี้เราไมใหเลย ๕๐ บังคับเอาไว เพราะที่อยูทีพ่ักภาวนาตองเหมาะๆ 
พอดีๆ ขางใน ออกมาขางนอกสวนนอย ขางในทานไมออกมา 

ประเพณีของชาวพุทธเราวันพระ วันโกน เขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีล อบรมศีลธรรม
เขาสูใจ นี่เปนประเพณีของชาวพุทธแตดั้งเดิมมาตลอดจนทุกวันนี้ ถือเอาวัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา 
๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันอบรมจิตใจ เปนวันที่นําอาหารอันเลิศเลอเขาสูใจคือธรรม นอกนั้น
เปนวันวุนวายกับโลกกับสงสาร โลกสงสารพูดกลางๆ สวนใหญมีแตเร่ืองทะเยอทะยาน 
เร่ืองดีดเรื่องดิ้นนั่นแหละ เปนเรื่องของกิเลสมันออก ฉดุลากไปตลอดเวลา ควรศีลธรรม
ใหมีในหัวใจของเรา ถาอยากมีจดุที่หวัง มีฝงเปนที่เกาะยึดแลวใหยึดศีลธรรมใหดี 
ศีลธรรมนั้นแล ถาวาเกาะก็เกาะอยางดี ฝงก็ฝงอยางดี เปนที่ยึดที่เกาะ ถาเรือก็เรือแคลว
คลาดปลอดภัย นําพนจากมหาสมุทรทะเลหลวงไป นี่เครื่องอาศัยของเรา 

ใจจะไมอาศยัอะไรนะ ส่ิงของเงินทองมากมายกายกองนี้เปนเรื่องของรางกาย ความ
เปนอยูแหงธาตุขันธของเรา เมื่อแยกจากนั้นออกมาทําบุญใหทานเสียสละ นี้กลายเปนเรื่อง
ธรรมขึ้นมาแลว นี้เปนสมบัติเขาสูใจ สวนวัตถุตางๆ นั้นเปนสมบัติสวนรางกายอาศัยกันไป
เทานั้น สวนสมบัติของใจไมคอยมนีะ เพราะฉะนั้นจึงใหพากันหาสมบัติของใจในวันพระ 
วัน ๑๔-๑๕ ค่ํา วัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา หรือเสาร อาทิตย วางวันไหนเปนทํา นี่เปดชองวางไว
สําหรับผูทําประโยชนเทานั้นเอง ถาจิตไมสนใจในเรื่องคุณงามความดี มันไมวางแหละการ
ที่จะไปสรางความดี แตลงนรกนั้นไหลกันลงๆ ขนโค ฟงซ ิ

พระอานนททูลถามพระพุทธเจาวา คนที่จะไปสวรรคกับคนที่จะลงนรกนั้น ทางไหน
มากกวากัน พระองครับสั่งทันทีวา คนที่จะลงนรกนี้เทากับขนโค คนที่จะไปสวรรคนิพพาน
นี้เทากับเขาโค ในโคตัวหนึ่งเปนยังไง มีเขาสองเขา ขนมันเต็มตัว อันนี้จิตดวงนี้มีแตขนโค
เต็มอยูในนั้น ขนนี้จะไปนั้นๆ ขนนี้จะเขากินเหลาเมาสุรา ขนนั้นจะสูบฝนกินกัญชา ขนนี้จะ
ไปทะเยอทะยานหารายไดไมรูจักพอ ขนนี้ไมมปีาชา จะอยูค้ําฟา ขนนั้นๆ ขนนี้จะไป
สวรรคนิพพานไมมีนะ มีแตเขา เขานี้จะไปสวรรคนิพพาน มีเพียงสองเขา พากันพิจารณา
ใหด ี พระพทุธเจาเปนศาสดาองคเอก เรามาฟงเลนๆ ไดเหรอ ถาฟงเลนๆ เราก็หมด
คุณคาดวยกันทั้งนั้นแหละ ใหกิเลสตมเอา คุณคาของกิเลส นรกอเวจีไปดูเอานะ อนันี้ก็
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เหมือนสอนคนตาบอดใหเขาดูอะไร แตนักภาวนานี้ทานเกง พูดตรงๆ อยางน้ี บาปบุญ 
นรกสวรรค พระพุทธเจาวายังไงทานหมอบราบๆ ทานมองเห็นชัดเจน พระพุทธเจาก็
มองเห็นชัดเจนมาสอนโลก ทานสอนโลกเลนๆ เมื่อไร กิเลสเปนนามธรรมเต็มอยูหัวใจเรา
ไมเห็น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหาเต็มหัวใจของทกุคนๆ มีใครเห็นไหม 
พระพุทธเจา พระอรหันตเห็นเรียบวุธ สังหารมันแหลก ทานเห็นอยางน้ี ทานฆาอยางน้ี มา
สอนพวกเรา 

นรก สวรรค พรหมโลก ก็แบบเดียวกัน ทานรูทานเห็นทานละทานถอนทานบําเพ็ญ
อยางเดียวกันนี้ จําใหดีนะ เอาแตเพียงกิเลสมันเต็มอยูในหัวอกเรา เราก็ยังไมรูวาเปน
กิเลส ไมรูวาเปนภัย นําเราใหไดรับความทุกขความลําบากตลอดเวลา จึงวาเร่ืองมองกิเลส
นี้มองไมออกนะ มันอยูในหัวใจทุกคนมองไมเห็น แตบืนตามมันทั้งน้ันๆ แหละ วันนี้เปด
ใหทานทั้งหลายไดฟงอกีทีหนึ่งวา บาป บุญ นรก สวรรค นี้คือพระพทุธเจาทุกๆ พระองค
เปนอยางน้ี รูอยางน้ี เห็นอยางน้ีทั้งนั้น 

เร่ืองกิเลสตัณหาคือพวกเทวทัตมันอยูที่หัวใจเรานี้ มองมาไมเห็นนะ มันกระซิบ
กระซาบๆ รอบดานอยูในตัวของเรานี้แหละ เรามองมันไมเห็น ธรรมสองเขาไปมันยังไม
ยอมใหสอง ตีกลองหลดุมือไปเลยนะ กิเลสตีกลองหลุดมอืไปเลย มันไมยอมใหสองหนา
มัน นี่ละกิเลส พูดเหลานี้เราสลดสังเวช ผานมาหมดแลวนะในหัวใจดวงนี้ เวลามันมืดมัน
มืดจริงๆ มดืจนไมรูเร่ืองรูราวอะไรทั้งนั้น เห็นดีเปนชั่ว ชั่วเปนดีไปหมดเลย สวนมากเรื่อง
ชั่วมันวาดีๆ ไปเรื่อยๆ เปนอยางน้ันนะเวลามันมืด เวลาเปดออกๆ ดวยศีลดวยธรรม 
อบรมจิตใจ มันคอยสวางออกๆ คอยเห็นเหตุเห็นผลเห็นขวากเห็นหนาม เห็นหินโสโครก
อยูตามสายทางที่ผานไป มันก็หลีกไปไดๆ เวลามันเปดออกแลวมันเห็นหมด เมื่อเห็น
หมดแลวใครจะไปโดนในสิ่งที่เปนภัยแกตัวเอง ก็หลีกไปๆ นั่นละจอมปราชญทาน ทาน
หลีกไปโดยลําดับจนกระทั่งพนทุกขไปไดเลย 

เราทั้งหลายใหจับสายทางคือธรรมของพระพุทธเจา ยึดใหดีเกาะใหดี อยาเปนบา
กับกิเลสนักหนา เปนมาตั้งกปัตั้งกัลปแลว ควรที่จะมีลดราวาศอกลงบาง ควรจะจืดจางลง
บาง ควรจะเข็ดจะหลาบบาง นี้ยิ่งเหนียวแนนเขาไปทุกวันๆ ก็ยิ่งจะจมไปทุกวันนะ ศาสนา
จะไมมีในเมอืงไทยแลวนะเวลานี้ มีตั้งแตกิเลสจะพาลงนรกๆ มีแตเขาโคเต็มบานเต็มเมือง
เต็มเขาเต็มเรา ขนโคจะไมมีนะ พากนัจําเอา วันนี้พดูเพียงยอๆ เทานี้กอน ใหพร 

 
หลังจังหัน 

วันนี้ก็เปนงานอันยิ่งใหญเหมือนกันที่เราจะไดหนุนชาติของเรา ใหมีความแนนหนา
มั่นคง เฉพาะอยางยิ่งดวยทองคํา วันนี้ตั้ง ๒ กิโลกวาแลวไมใชนอยๆ ทองคํานี่ก็สมเจตนา
มุงหมายของเรามาเปนลําดับ ตั้งแตตนก็ทุมใหญเลยทองคาํ เอาใหไดๆ หนักเขาๆ ตอมา



 ๓

ก็ใหมีหางยาวไป นี่เรียกวาประเภทน้ําไหลซึม ทองคํา พอเรามอบสวนใหญเสร็จเรียบรอย
แลว ทีนี้ใหเปนประเภทน้ําไหลซึม คอยไหลซึมๆ เขา เรียกวาประเภทน้ําไหลซึมเขามา
เร่ือยๆ เวลานี้ดูเหมือน ๙๕ กิโลแลว นี่ละทองคําประเภทน้ําไหลซึม คือที่ไดจากการมอบ
ใหญสุดทายเสร็จเรียบรอยแลวเราก็ขอใหเปนประเภทน้ําไหลซึม เพราะทองคําเราอยู
ในคลัวหลวงเราไปดูเอง จึงกระเทือนใจเรื่อยมา จากน้ันมาก็รบกวนพี่นองทั้งหลายเรื่อยๆ 
มา จนเราไดทองคําเปนกอบเปนกํามาเรียบรอยแลว ยังใหมีหางตอกันไปอกี เปนประเภท
ทองคําน้ําไหลซึม ก็ได ๙๕ กิโลแลว 

นี่ละเดือนเมษา พฤษภา ปกลายนี้มอบทองคําเรียบรอย มาเมษา พฤษภา ปนี้ได
ทองคําอกีตัง้ ๙๕ กิโล ถาไมพูดถึงเร่ืองประเภทน้ําไหลซึม ๙๕ กิโล ก็หมดความหมาย ไม
มีเลย อันนี้ถึง ๙๕ กิโล นับวาเกงนะ นี่ก็จะเขาคลังหลวงเรา ทองคําวันนี้รูสึกวาไดเยอะเปน
พิเศษ ทองคําก็ดี เงินสดก็ดี เรียกวาไดเยอะอยูวันนี้ เราพอใจนะ ไดมากไดนอยเราพอใจ
กับชาติของเรา เพราะเหลานี้จะไหลเขาสูชาติๆ ทั้งน้ัน ไมมทีี่จะรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลย
เปนอันขาด บอกตรงๆ เราชวยชาติดวยความบริสุทธิ์ใจ เต็มไปดวยเมตตาลวนๆ  
เพราะฉะนั้นจึงไมมีชิ้นใดที่จะมาติดมอืเราดวยความสกปรก ไมมีเลย ขาดสะบั้นไปหมด 
ตั้งแตทองคาํ ๑๑ ตันกวา ดอลลารก็ ๑๐ ลานกวา สวนเงินสดนี้เปนพันๆ หมื่นๆ ลาน 
ออกทั่วไปหมดเลย 

เมื่อเร็วๆ นี้ทางกรมราชทัณฑเขาก็มาอนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลายที่เสียสละ
ส่ิงที่รักสงวนอยางยิ่ง คือสมบัติเงินทองออกจากจิตใจไปเปนเครื่องเสียสละใหคนทุกขคน
จน เชนอยางนักโทษในเรือนจําลาดยาว สรางให ๒ หลังๆ ละ ๓ ชั้น เขาเอาใบอนุโมทนา
มาพรอมทั้งหัวหนากรมราชทัณฑมาที่สวนแสงธรรม มาอนุโมทนา รวมทั้งหมดเปนเงิน 
๔๙ ลานเศษ นี่ก็เปนหัวใจพี่นองทั้งหลายออกไปอยูที่นั่น หลวงตาเปนแตผูนําเทานั้นไมได
เร่ืองไดราวอะไรแหละ เปนแตผูนํา นี่ละที่ใหญอยูก็คือเรือนจําลาดยาว ๔๙ ลานกวา ได ๒ 
หลัง นี่เปนครั้งที่สอง ครั้งแรกเราชวยไมมาก หกเจ็ดลาน คราวนี้ฟาดถึง ๔๙ ลาน เขามา
อนุโมทนาเรียบรอยแลว นี่ละเปนชิ้นเปนอันของคนทกุขคนจนที่จะไดอาศัยพวกเรา
ทั้งหลายนี ้

เพราะตางคนตางมีบุญมีกรรม พวกติดคุกตดิตะรางก็ไปดวยบุญดวยกรรมของเขา
เอง บางรายบริสุทธิ์มีนะ นักโทษในเรือนจําอยาเขาใจวาเขาเปนนักโทษไมบริสุทธิ์โดย
ถายเดียวนะ คนบริสุทธิ์กม็ีแตหลักฐานมัดเขามาดวยความทุจริตแบบไหนก็ตาม เลห
เหล่ียมที่จะเอากันใหติดคุกติดตะรางมันมี สุดทายคนบริสุทธิ์ไปติดคกุก็ยงัมีในเรือนจํา เรา
อยาเขาใจวาในเรือนจํานี้จะเปนนักโทษทุกคน เปนคนบริสุทธิ์ไปติดคกุกม็ใีนนั้น ใหเขาใจ
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อยางน้ี ไปดวยอํานาจแหงกรรม แตกอนอาจจะไปกลั่นแกลงเขาอะไรก็ได ทีนี้กรรมนั้นมา
ตามทัน เราบริสุทธิ์อยูในชาตินี้กลายเปนนักโทษไดนี่มีนะ 

การชวยทางเรือนจําเรานี้ก็มากนะ ทางอุดร สวางแดนดิน สกลนคร หนองบัวลําภู 
อําเภอพล ขอนแกน บึงกาฬ หนองคาย นี่พวกเรือนจํา เราชวยเยอะ สวนใหญก็คือ
ลาดยาวใหญกวาเพื่อน ชวยมาอยางน้ี ลวนแลวตั้งแตปจจัยพี่นองทั้งหลายทั้งน้ันแหละ
ไมไดเปนของเรา เราเปนผูนําก็นําออกดวยความบริสุทธิ์ใจ วันนี้ก็มามากมายกายกอง
ปจจัย ทองคําก็เปนประเภทลูกเห็บ ไหลแทรกเขามาในประเภทน้ําไหลซึมตั้ง ๒ กิโล เยอะ 
ทองคําเหลานี้จะไดเขาสูคลังหลวงของเราเพื่อพี่นองลูกหลานชาวไทยเรา จะไดหายใจโลง
ปอดๆ  

เราไมมีปญหาอะไรแหละเราพูดจริงๆ เราไมเอาอะไรแลว ขวนขวายมามากนอย
ทุกขยากลําบากขนาดไหน เราเพื่อพี่นองทั้งหลายทั้งน้ันๆ เลยไมไดมีเพื่อเรานะ เราทน
ทุกขทรมานดังที่วาไปรับทองคําเขาใหญนูน ไปกลับมาไกล ฟงซิ นั่นเราก็ไป ทุกขยาก
ขนาดไหนเราก็ไป ไดมามากนอยก็เพื่อพี่นองทัง้หลายลูกหลานไทยเรานั้นแหละ จะไดพา
กันหายใจโลงปอดๆ บาง ทุกอยางในการชวยชาติคราวนี้รูสึกวาอุนหนาฝาคั่งนะ ที่เราไดนํา
พี่นองทัง้หลายชวยชาติคราวนี้ รูสึกวาไมมีอะไรเปนขอบกพรอง ไดตําหนิตัวเองวาพาพี่
นองทั้งหลายผิดพลาดไปไมเคยม ี ตั้งแตดานวัตถุ เราเปนผูรับผิดชอบวัตถุเองตัง้แต
ทองคําลงมา บริสุทธิ์สุดสวนไมมีที่ตองติ ดอลลารก็เหมือนกันบริสุทธิ์สุดสวน เงินสดก็ตั้ง
พันๆ หมื่นๆ ลาน ออกดวยความบริสุทธิ์สุดสวนเชนเดียวกัน เราจึงพอใจในการดําเนิน
ของเราดวยความบริสุทธิ์ใจ มีเมตตาครอบไวดวยๆ ตลอดมาอยางน้ี 

จากน้ีก็เปนอันดับที่สองที่เราไดดําริไวแลวตั้งแตตน ที่โลกทั้งหลายในเมืองไทยเรา 
เฉพาะอยางยิ่งเมืองไทยเราจะยังไมไดคิดแหละ พอวาเราจะเปนผูนําเทานั้น คนทั้งหลายจะ
ทราบวานําก็คือนําทางดานวัตถุ มีเงนิทองขาวของที่บกพรองจะพาใหชาติลมจม จะฟนอัน
นี้ขึ้นมา ชาติไทยของเราจะคิดในแงนี้ทั่วหนากันอยางรวดเร็ว แตเร่ืองอรรถเรื่องธรรมจะไม
พากันคิดนะ เราคิดไวเรียบรอยแลว เวลานี้เองเปนเวลาที่ธรรมจะไดเขาสูใจพี่นองชาวไทย
ไปพรอมกับการชวยชาติทางดานวัตถุ ชวยใจทางดานธรรมะ จะไปพรอมกัน 

เห็นไหมละเวลานี้ธรรมะออกกระจายทั่วโลกแลวนะ เมืองนอกเมืองนาไดฟงทัง้นั้น 
และวิทยุกําลังตั้งในที่ตางๆ ออกจากธรรมที่เราเปนผูนําชวยชาติคราวนี้ ดานวัตถุก็ออก 
ผานมานี้เปนน้ําไหลซึมเรื่อยมา แลวทางดานธรรมะยิ่งหนาแนนขึ้นเรื่อยๆ เราชวยชาติเรา
ชวยเต็มกําลังความสามารถของเรา เวลานี้วิทยุกําลังออกมากทีเดียว กระจายออกเรื่อยๆ 
วันนี้เห็นคนมามาก ทําไมคนจึงมามากผิดปรกต ิ เราก็ไมเคยคิดนะ เร่ืองผานไปแลวก็ผาน
ไปเลยไมเคยเปนอารมณ เห็นบรรดาลูกศิษยทั้งหลายมาผิดปรกติเราก็เลยถาม วันนี้มา
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อะไรกันนักหนาผิดปรกติ ใกลไกล กรุงเทพยิ่งมากเต็มอยูนี้มันเปนยังไง วามาวันที่ ๑๕ 
แลววันที่ ๑๕ เปนอะไร วาเปนวันหลังวัดดอยธรรมเจดีย ออ ขึ้นทันทีเลย นั่น ยอมรับ 

เพราะวันนั้นเปนวันในชีวิตของเราเปนครั้งสุดทาย ตัดสินภพชาติทุกอยางๆ ไดตาย
กองกันมาเปนกัปเปนกัลป ขาดสะบั้นลงในคืนวันนั้นเวลา ๕ ทุมเปง  บนหลังเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย พอวาวันที่ ๑๕ เรายอมรับผึงเลย เพราะเปนความกระทบกระเทือนอยางแรง 
น้ําตานี้ไหลพรากออกมาเลยในวันนั้นละ วันที่ ๑๕ เวลา ๕ ทุม อยูบนหลังเขาวัดดอยธรรม
เจดีย เงียบสงัดเลย นั่นละฟดกันกบักิเลสตัณหาอวิชชา ใหพาตายกองกันตั้งแตนรกอเวจี
ขึ้นมาหาชั้นพรหม ยังลงมาตายกองกนัทั้งน้ันแหละ 

ทีนี้เวลาฟดกันแลวถึงเวลา ๕ ทุมเปง กระจางแจงออกมาเลย ขาดสะบั้นไปหมด 
จนน้ําตานี้ไหลพรากเลยคืนวันนั้นไมไดบอกละนะ ออกเปนอุทานออกมาจากหัวใจจริงๆ 
อยางถึงใจเลย เราไมไดอาจเอื้อม มันหากเปนในหัวใจเอง เราไมเคยคิดจะไปอาจเอื้อมใน
เร่ืองอยางน้ี พอผางขึน้มานี้มันจาไปหมดเลย ความคิดความเห็นในหัวใจดวงนี้ตั้งแตวัน
เกิดมาก็ทราบมาโดยลําดับลําดา การปฏิบัติธรรมมาคอยเขยิบขึ้นๆ ก็ทราบเจาของตลอด
มาๆ เปนถึงขั้นอศัจรรย จิตใจเราอัศจรรยตลอดมานี้เราก็ทราบ ก็มีธรรมทานมาเตือน มัน
หลงจุดนี้นะ อยาหลง ความหมายวางั้น ใหพิจารณานี้ 

จากน้ีไปถึงไปถึงขั้นนี้แหละ ขั้นอัศจรรยสุดยอดนี่ พอคราวนี้อัศจรรย ตัดสินขาด
สะบั้นในเวลานั้นเลย ไมมีอะไรที่จะมาเปนขอโตแยงกันเลยตั้งแตบัดนั้นมา พอผานไปแลว
เราก็บอกวาวันที่ ๑๕ เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ํา ตอนกลางคืน เทียบแลวเปนวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม จึงถือเอาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม มาเปนประมาณ พอผานไปแลวก็แลว ทีนี้เห็น
บรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งหลายมา ถามไปถามมาก็มาเขาวันที่ ๑๕ พฤษภา เออ เรายอมรับ 
ลงทันทีเลย เพราะเปนเรื่องที่ใหญโตมากในชีวิตของเรา คราวนี้เปนคราวสุดทายชีวิตของ
เรา ที่ตายกองกันก็มามวนเสื่อลงในวันนั้น ไมมีคําวาตายกองกันอกีตอไปแลว พูดงายๆ 
ขาดสะบั้น ไมตองไปถามใครเลย จาขึ้นมา 

นี่ละที่ออกอทุานอยางไมรูเนื้อรูตัว ถาวาไมรูเนื้อรูตัวก็เปนอยางน้ัน เพราะพลังของ
จิตที่มันรุนแรงมากจากความอัศจรรยของจิตดวงนัน้ที่ผานพนขึ้นมาไดแลววา เหอ 
พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา พระพุทธเจาตรัสรูแตกอนเรา
คาดหมายทานตรัสรูอยางนั้นๆ เวลามันผางขึ้นมานี้เปนพยานซึ่งกันและกัน ออกทันทีเลย
วา พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ นั่น จากน้ันแลว เหอ พระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ มาเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง มันเปนแลวนั่น มาเปนอันเดียวกันแลว 
เปนธรรมอันเลิศเลอดวงเดียวกัน พุทโธ ธัมโม สังโฆ เขาในจุดเดียวกันหมด นั่นละเราจึง
ไมลืมที่วามาวันที่ ๑๕ เอา ยอมรับ เราบอกเรายอมรับ พูดใหพี่นองทั้งหลายฟง เพราะ
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ความสมบุกสมบันในการบําเพ็ญตัวของเราเรื่อยมา แตเราไมเคยสลบเราก็บอกไมเคยสลบ 
แตเฉียดมาตลอด เฉียดเรื่องความเพียร ความทุกขความลําบากลําบนนี้เฉียดมาตลอด ไม
ถึงขั้นสลบ แตเฉียดมาตลอด จนกระทั่งถึงขั้นนี้แลวจึงไดหายหวง จากน้ันมาก็ไมเคยเห็น
กิเลสตัวใดมากวนใจ หมดโดยสิ้นเชิง วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จแลวเรื่องตายกองกัน ไดส้ิน
เสร็จลงไปในวันนี้แลวในขณะนี้แลว วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 

ทองคําเชานี้ได ๒ กิโล ๑๑ บาท ๙๔ สตางค ทองคําที่ไดหลังมอบแลว ๙๗ กิโล 
๕๑ บาท ๓๕ สตางค เอา สาธุพรอมกัน (สาธุ) นี่ละทองคําประเภทน้ําไหลซึมไดถึง ๙๗ 
กิโลแลว ถาหากเราไมมีเงื่อนตออีกกเ็ทานั้นละ ได ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลคร่ึง มอบเรียบรอย
แลว อันนี้จะไมมีเลย นี่มีแลวนี่ ๙๗ กิโลแลว 

จังหวัดศรีสะเกษขอจดัตั้งกองผาปาสมทบทุนสรางสถานีวิทยุ ที่วัดปาศรัทธาธรรม 
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยนายสุทธิโรจน อังคสกลุเกียรติ เปนหัวหนา เราพอใจ เอา ตั้ง
เถอะ ตัง้ที่ไหนก็ตั้งขึ้นเถอะ แตขออยางเดียว ฟง คําหลวงตาขอ ขออยางเดียวการตั้งสถานี
วิทยุ อยามาขอเงินกับวัดปาบานตาด เพราะอะไร เพราะเราเข็ดพอแลว จนไมมีเงินจะให 
พอตัง้ที่ไหนเงินไดเทานั้น ขาดเทานั้น เอา ให คนนี้ไดเทานั้น ขาดเทานั้น จะตั้งสถานีวิทยุ 
ให จะตั้งที่นั่นขาดเทานั้น ใหๆ เพราะฉะนั้นจึงตองตดัปุบเลย ตั้งที่ไหนตั้งเถอะแตอยามา
ขอเงินวัดปาบานตาด เขาใจ เปนอันวาตกลงกันแลวนะ (ไมขอครับ) เออ เปนอันวาตกลง 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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