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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

นําธรรมะเขาไปชโลมจิตใจ 
 

 เราอยากใหธรรมะกระจายออกไปทางภาคใตเราบางพอสมควร นอกนั้นก็กําลัง
กระจายไปทัว่ๆ ไปเหมือนกันนั่นแหละ ทางภาคไหนๆ กําลังกระจายออกไปทางดานวิทยุ
นะ เราอยากใหพี่นองทัง้หลายฟงธรรมะปาสักหนอย ฟงธรรมะตามตํารับตําราก็ฟงมาแลว 
เราอยากใหฟงธรรมะปา พูดอยางตรงไปตรงมา ดังเคยพดูแลว ภาษาอยางน้ีเราก็ไมเคย
พูดแตกอน พูดแบบปริยัติเหมือนโลกทั่วๆ ไป ไมวาการเทศนาวาการ การพูดจาอะไร ก็
เปนแบบปริยัติไปทัง้นั้นแหละ ทีนี้พอเขาภาคปฏิบัติไปเจอความจริงเขาละซิ ความจริงเปน
อยางน้ีเราจะแยกเปนอยางอื่นไปไมได ความจริงเปนอยางน้ีๆ เราจะแยกเปนอยางอื่น
ไมได เวลาถอดออกมาจากความจริงก็เปนอยางน้ีแหละ ทานทั้งหลายฟงเอาก็แลวกัน 
คําพูดคําจาของภาษาธรรมจะกระโชกกระชากเหมือนวากระแทกแดกดัน ตีกิเลสทั้งนั้นนะ
นั่น ไปตามความสัตยความจริงของธรรม พุงๆๆ ไปเลย 

เราก็ไมเคยใชภาษานี้ แตเวลาเกิดขึ้นมาจากใจเปนที่ใจแลว ถอดออกจากใจ ใจเปน
อยางน้ี ความรูออกจากธรรมเปนความถูกตองอยางน้ี จะไปแยกเปนอยางอื่นไมไดนะ มัน
ผิวเผินๆ ฟงไมถงึใจ กิเลสเอาไปกินหมด ตองเปนภาษาธรรมลวนๆ ออกดงัที่เราออก ไม
วาออกทางไหนเทศนหลวงตาบัวจะไมคอยเหมือนใคร ตรงไปตรงมาๆ ตลอดเลย นี่เปน
ภาษาออกจากใจ ภาษาธรรมแทๆ พูดใหมันตรง หัวใจเรานี้เปนธรรมทั้งแทงเลย พูดให
มันชัดเจนเราจวนจะตายแลว เราไมมีกิเลสแมเม็ดหินเม็ดทรายติดอยูในหัวใจนี้เลยเปน
เวลา ๕๖ ปเต็ม ตั้งแตพ.ศ.๒๔๙๓ มาจนกระทั่งปานนี้ วันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ นับมา
ดูซิ ดูวาเปน ๖๓ ปแลวนะ นี่ละกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจเปนธรรมลวนๆ ขึ้นมาออก
เทศนาวาการ 

เทศนเบ้ืองตนก็เทศนสอนพระ มีแตธรรมะอยางเด็ดๆ เผ็ดรอนๆ พุงๆๆ นี่เทศน
อยูบนศาลา เทศนสอนพระไมไดเทศนสอนใครละ เทศนสอนคนอื่นเขาฟงไมไดวางัน้เถอะ 
จากน้ันก็คอยกระจายออกไปๆ เลยกลายเปนแกงหมอใหญ ไมทราบวาเปนธรรมะประเภท
ใดบาง แตก็แนดวยกนัทั้งนั้น ไมวาขั้นใดภูมิใดเปนธรรมที่แนนอนตายตัว ไมผิด 
ตรงไปตรงมาๆ ตามประเภทของธรรม ธรรมประเภทนี้ก็ตรงแบบนี้ ธรรมประเภทนั้นตรง
แบบนั้นๆ ไปอยางน้ันเรื่อยๆ  

เราอยากใหพี่นองทัง้หลายไดฟงเสียงธรรมจริงๆ พูดวาจริงๆ เลยเทียว เพราะ
จิตใจดวงนี้ไมมีปลอม จริงลวนๆ ถาวาลานเปอรเซ็นตก็ลานไปดวยกัน พนัเปอรเซ็นตก็พัน
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ไปดวยกัน เราไมสงสัยในตัวของเราแลว เปนเวลาเทานี้ปแหละมา เราไมเคยสงสัย กิเลส
ตั้งแตขาดสะบั้นลงไปจากใจแลวไมมีกิเลสตัวใดจะมาตอแยอีกเลย จนกระทั่งปานนี้ไม
ปรากฏ ความทุกขตัง้แตบัดนั้นขาดสะบั้นไปจากใจไมปรากฏเหมือนกัน ความทุกขทีก่ิเลส
สรางขึ้นมาหมดโดยสิ้นเชิง ก็ยังเหลือแตความทุกขในธาตุในขันธ เจ็บไข ปวดหัวตัวรอน 
เปนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไป แตไมเขาถึงใจ พูดงายๆ ใหมันเต็มสัดเต็มสวนเสีย มันก็
เปนอยูตามสมมุตินี่เสีย สวนธรรมชาติวิมุตติเขาถึงไมไดเลย เปนคนละฝงแลว เปนอฐานะ 
เปนไปอยางใดไมไดแลว นั่นทานเรียกวาวิมุตต ิ

เร่ืองธาตุเร่ืองขันธก็เปนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ ไปกิริยาทาทางที่ใชอยูในวงสมมุติ
ก็ตองใชแบบโลก เขาใชยังไง หลักของพระเราที่ใชอยูในแดนสมมุติของพระนี้ เราก็ใชแบบ
สมมุติของพระไปตลอดจนกระทั่งถงึธาตุขันธจะพัง ตองใชไปตามสมมุตทิี่สังคมของสมมุติ
นิยมยอมรับกัน ปฏิบัติอยางน้ี สวนจิตเปนอีกอยางหนึ่ง พูดใหชัดเจน จิตผานหมดแลว ไม
มีคําวาบาปวาบุญ อาบัติอาจีอะไร สังฆาฯ ปาราชิก หมดโดยสิ้นเชิงตั้งแตกิเลสขาดสะบั้น
ออกไป เรียกวาสมมุติขาดโดยสิ้นเชิง สังฆาฯ ปาราชิก เปนสมมุติดวยกนัทั้งน้ัน ขาดไป
พรอมกันหมดเลย จิตดวงนั้นไมอยูในวงนี้เลย ที่นํามาใชก็ใชในวงสมมุติ กิริยาทาทางที่
โลกเขาใชยังไง ก็ใชไปตามกิริยาทาทางของสมมุตทิี่ยอมรับกัน จนกวาสมมุตินี้จะขาดลงไป
ก็หมดไปโดยสิ้นเชิง ธรรมชาตินั้นไมมีอะไรเกี่ยวของแลว บอกวาไมมีโดยสิ้นเชิง พนไป
โดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ 

นี่ละการปฏิบัติธรรม ทานทั้งหลายใหดูเสีย ใหมองหนาพระพุทธเจาบาง นี่มองแต
หนากิเลส หนาไหนก็มองจอแตกิเลสๆ ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความดีดดิ้น 
ความทะเยอทะยาน ดิ้นกนัอยูทั้งวันทัง้คืนทั่วโลกดินแดน หาความสุขที่ไหนจากผลแหงการ
ดีดดิ้นไมม ี แตธรรมถาลงไดดีดดิน้ขนาดนี้จะตักตวงเอาอรรถเอาธรรมขึ้นมา ความสงบ
รมเย็น ความสวางไสว ความสวางกระจางแจง จะปรากฏขึ้นมาๆ ตางกันนะความดีดดิ้น
ทางดานธรรมะกับความดีดดิ้นทางกิเลสตัณหา ผิดกันมากทเีดียว ดีดดิ้นทางธรรมะดีด
เทาไรดิ้นเทาไรยิ่งจะหลุดจะพนเรื่อยๆ ไปเลย ถาดีดดิ้นทางกิเลส ดีดดิ้นเทาไรยิ่งพันเขา
ไปๆ จมลงไปๆ 

จําใหดีทานทั้งหลาย คําพูดคํานี้ทานทั้งหลายเคยไดยินจากผูใดไหม ไมเคยไดยิน 
ออกจากหัวใจดวงนี้ที่เคยดีดดิ้นกับกิเลส ดีดดิ้นเทาไรพันไปเทานั้น ดีดดิ้นกับธรรมดีดดิ้น
เทาไรยิ่งสงบรมเย็นๆ จนกระทั่งผานพนไปเลย หมด ส่ิงที่ทําใหดีดดิ้นไมมี ไมมีแลวสงบ 
นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นใดยิ่งกวาความสงบราบคาบนี้ไมมี นั่นฟงซิ ความสงบราบคาบก็
คือจิตของทานผูที่บริสุทธิ์เต็มที่แลว เรียกวาบริสุทธิ์ราบคาบ ทานจึงวา นตฺถิ สนฺติปร ํสุขํ 
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สุขอื่นใดที่จะเสมอดวยความสงบอันราบคาบนี้ไมมี ในแดนสมมุตินี้ไมมี ตองมีอยูในแดน
วิมุตติเทานั้นเอง 

นี่เราก็จวนจะตาย เราพยายามเอาธรรมออกมาใหพี่นองทัง้หลายฟงใหฟงเสีย ตาย
แลวจะไมมีใครเทศนอยางนี้นะ ในระยะนี้เรายังไมเคยเห็นใครเทศนอยางน้ี ไมใชคุย เรา
เอาหลักความจริงออกมาพูด เต็มหวัใจนี้ถอดออกมาพดูจากนี้เลย ใครจะวาอะไรไมเคย
สนใจ นอกจากความจริงที่เต็มหัวใจนี้ออกเลยๆ เทานั้นเอง ขอใหพี่นองทั้งหลายนําธรรม
เขาไปสูใจเถอะ จิตตภาวนาเปนสําคัญมาก อยางนอยขอใหสนใจในธรรม ไดยินไดฟงเสียง
อรรถเสียงธรรม กับไดยินไดฟงเสียงโลกเสียงสงสาร ตางกันมากนะ 

ตา หู จมูก ล้ิน กาย เอาไปใชตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ใหกิเลสใชทั้งน้ัน 
ธรรมะไมมีเวลาที่จะไดใช จึงหาความสงบรมเย็นจากดานธรรมะไมได จงึขอใหนําธรรมะนี้
ไปใช ตามองเห็นใหเปนธรรมขึ้นมาบาง อยาใหเปนกิเลสลวนๆ ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
สัมผัสสัมพนัธกับส่ิงใดใหมีธรรมแทรกเขามาบาง จะพอมีความสุขความเย็นใจปรากฏ
ขึ้นมาแทรกมาดวยกันกับธรรม ถามีแตกิเลสลวนๆ จะเปนไฟลวนๆ ตลอดตัง้แตตื่นนอน
ถึงหลับ หาความสุขความสบายไมได ไมวาเขาวาเราทั่วโลกดินแดนจะเปนแบบเดียวกัน 

ใครก็หาตั้งแตความสุขความเจริญเต็มโลกเต็มสงสาร แตความสุขที่จะไดมาเปนที่
พึงพอใจเปนหลักเปนเกณฑแกจิตใจหารายไหนไมมี บอกวาไมมีแมรายเดียวถาไมหาจาก
ธรรม ถาหาจากธรรมเจอ เจอแนๆ ศาสดาองคเอกเปนผูตักตวงเอาธรรมลนพระทัย
มาแลวมาสอนโลก โลกไมมีความหมายจึงไมยอมรับธรรมได ดวยเหตุนี้จึงพากันปอม
แปมๆ อยูในกองทกุขนีต้ลอดไป 

ทั้งๆ ที่ธรรมบรมสุขมีอยูในพระทัยพระพุทธเจา ประกาศธรรมกังวานโลกมานี่นาน
เทาไร เฉพาะพระพุทธเจาเรานี้ก็ ๒๕๐๐ กวาปนี้แลว หลังจากปรินิพพาน แลวมีใครยกเอา
ธรรมนี้เขามาวินิจฉัยใครครวญประชิดติดพันกับใจไดบางมีไหมละ พอจะไดรับความสงบ
รมเย็น มันไมมีนะ มีตัง้แตฟนแตไฟ กระดิกออกทางดานไหนๆ มีแตฟนแตไฟ โลกน้ีมี
ความหมายที่ไหน ไปหาความหมายในโลกไมมี บอกตรงๆ เร่ืองความหมายที่จะใหไดรับ
ความสงบตายใจ เปนหลักเปนเกณฑแกจิตใจวาน้ีคือที่พึง่ของเราไมม ี

อะไรจะมีมากนอย เขาก็พังเราก็พัง ยึดกันไดถอืกันไดยงัไง พึ่งกันไดยังไง ไมมี
อะไรที่จะพึ่งไดละ ทกุส่ิงทุกอยางพึ่งไมได ยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ําตั้งไวอยางน้ันแหละ พอ
เจาของตายก็พังไปดวยกันหมด มันก็ตื่นลมตื่นแลงกันทั้งน้ันแหละ ตื่นลมตื่นแลงก็ลมปาก
ที่เสกสรรปนยอออกมาวาชั้นนั้นชั้นนี้ แลวเปนบากันไปอยางน้ัน โลกบาลมปาก เขาใจไหม 
ใหเปนบาธรรมดูซินะ คนเปนบาธรรมไมเคยไดยนิ พระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย ไมเคยมี
พระองคใดและองคใดเปนบาธรรมนะ มีแตเลิศเลอๆ ตลอดเวลา จึงอยากใหพี่นอง
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ทั้งหลายไดยินไดฟง เฉพาะอยางยิ่งเสียงวิทยุที่กําลังแสดงอยูเวลานี้ ขอใหฟงเถิด ธรรมะนี้
เปนธรรมะที่ตายใจแนนอนๆ ตลอดไมผดิพลาด ตั้งแตธรรมขั้นต่ําถึงสูงสุดวิมตุติพระ
นิพพาน นิพพานก็ทรงไวแลวนี่ พูดใหชัดเจน ไมผิด 

ดังที่เขามาโจทวาเราเปนสังฆาฯ ปาราชิก วาอวดอุตริมนุสธรรม มันเหาวอๆ ปาก
อมขี้มันเหา เหาวอๆ เราเฉย เราบอกใหยกโคตรมาเลยที่จะมาฟองเรา เวลานี้ก็ไดอวดมาก
ตอมากแลวทั่วโลกไมวาแตทั่วเมืองไทยเรานะ ธรรมที่วาอวดอุตริมนุสธรรมนี้นะ ตามที่เขา
วาเราอวด มันไมเพียงแตเมืองไทยเรานะ ทั่วโลกแลวเวลานี้ ออกทางอนิเตอรเน็ตที่ไหนๆ 
ทั่วโลก ถาวาอวดมันก็เลยเถิดแลว จะไปหาฟองที่ไหนบางละถึงจะทันกัน มันออกมากแลว
สังฆาฯ ปาราชิกน้ีนะ 

วาเทาไรก็วาไปปากอมขี ้ นี้ปากอมธรรม ตางกันนะ ปากพระพุทธเจาปากอมธรรม 
ปากสาวกทั้งหลายปากอมธรรม แสดงออกไปที่ไหนชุมเย็นไปหมด ปากอมขี้แสดงไปที่
ไหนเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันไดทัง้นั้น ปากเขาอมขี้ ปากเราอมขี้ พนออกมาขีต้อขี้โปะใส
กันแลวเปนยังไง ไปที่ไหนหาความสุขความสบายไมได คนเต็มโลกสงสารหาใครเอา
ความสุขมายืนยันใหโลกไดเห็นไมมี ถาเปนเรื่องหาธรรมแลวมี เชนไปหากับพระอรหันต
องคเดียวพอ เปนยังไง มี วางั้นเลย เราพูดตรงๆ  

หัวใจเราตั้งแตกิเลสซึ่งเปนตัวกอสรางทุกขขึ้นมานี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจ ตั้งแตบัด
นั้นมาไมเคยมีทุกขในใจเลย บรมสุขแทนปงทันท ี ตั้งแตบัดนัน้เปนนิพพานเที่ยงเลย นี่ละ
อํานาจแหงการปฏิบัติธรรม ขอใหทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติ อยาใหกิเลสมันหลอกมัน
หลอนเปนฟนเปนไฟเผาไหมตลอดเวลา ทั้งเขาทั้งเราไมมีเวลาเข็ดหลาบอิ่มพอ มันเกนิไป
นะมนุษยเราลูกชาวพุทธ ถาเปนลูกชาวผีก็เปนอยางหนึ่ง นี่เราลูกชาวพุทธ ควรที่พุทธะจะ
ฉุดลากออกมาไดใหเหลือเปนเนื้อเปนหนังเปนตัวเปนตน เปนลูกศิษยของชาวพุทธติดตัว
บาง ยังพอจะนาดูบางนะ อันนี้ที่ไหนมันมีแตฟนแตไฟทัง้น้ัน 

เราน้ีจวนตายเทาไรยิ่งเปนหวงโลกมากเขาทุกวันๆ เพราะธรรมชาตินี้จาครอบ
โลกธาตุอยูตลอดเวลา สวนกิเลสมันก็มืดดําปดไวตลอดเวลา มันไมยอมใหธรรมไดจา
ออกมาจากหัวใจสัตวโลก พอจะมีวีแ่ววแหงธรรม ของศีลของธรรมติดหัวใจบางเลย มีแต
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ราคะตัณหา ความดีดความดิ้นครอบหัวใจกันทั้งหมดใน
โลกอันนี้ ผลของมันก็คอืความทุกขความเดือดรอน ไมใชเปนความสุขความเจริญที่จะตาย
ใจได ใหพากันตั้งใจปฏบัิติบาง นี่ละผลแหงการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา ที่วา สวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบแลว ไมมีที่ไหนที่จะผิดพลาดพอที่จะตําหนิพระพุทธเจาวาแสดงธรรมผิด
ไป ไมมี แตโลกผิดทัง้เพ ออกแงไหนผิดทั้งน้ันๆ เร่ืองกิเลสผิดทั้งเพ ความจริงไมมีคือ
กิเลส ความจอมปลอมไมมีคือธรรม ขัดกันๆ ชะลางกันไปอยางน้ีละ 
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 นี่วิทยุก็กําลังกระจายออกไปใหพี่นองทั้งหลายไดทราบ ไดยินไดฟงทั่วถงึกัน ออก
เถิดธรรมะของเราเรารับรองเลย วาไมผิด ธรรมะของเราที่ออก ไมวาจะออกทางคําพูดคํา
จา ออกทางเทป ออกทางไหนก็ตามเปนธรรมลวน ๆ ดวยกนัทั้งน้ัน ขอใหนําไปฟงและยึด
ไปปฏิบัติ จะเปนสิริมงคลแกตนดวยกัน ไมวาใกลวาไกลไมสําคัญ เราไมเห็นองคศาสดา
แตขอใหปฏบิัตธิรรม นั้นละศาสดาคือธรรม ศาสดาคือพระวินัยกฎขอบังคับ ใหดูอนันั้นให
ดี ถาเดินตามนี้แลวเหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา ถาพรากจากธรรมจาก
วินัยไปแลว ไมมีทางทีจ่ะเล็ดลอดจากภัยไปได มีแตจะจมลงในกองทุกขทัง้หลายเทานั้น 
พากันจําเอา 
 นี่สุดกําลังแลวการเทศนสอนโลก เราเทศนสุดกําลัง ที่ออกชวยโลกมานี้ก็เปนเวลา 
๖-๗ ปนี้แลว เทศนไมหยุดไมหยอนตลอดมา ถงึจะหยุดการชวยชาติมาแลว การเทศนาวา
การไมเคยหยุด อยางพดูเวลานี้ก็ออกทั่วประเทศไทย ออกทัว่โลกดวย พูดอยูเวลานี้ออก
ทั่วโลก ไดหยุดเมื่อไรการเทศนาวาการของเรา ไมมีหยุด เทศนตลอด ไปที่ไหนๆ 
เหมือนกัน ไปกรุงเทพฯตอนเชาแลวก็ตอนเย็นอกี อยูที่นี่มกัจะมีแตตอนเชา ตอนเย็นไมม ี
เราไมยุงกับใครตอนเย็น มีก็มีตอนเชา ถาไมมีนี้แลวก็หายไปเลย  
 สวนทางสวนแสงธรรมที่เราไปกรุงเทพฯนั้น ตอนเชาก็มีเทศน และตอนกลางคืนก็
มาแนนหมด ทั้งกุฏิ ทั้งหนากุฏิ ถนน (ถนนหนากุฏิหลวงตา) เต็มไปหมดเลย นี่มาฟง
ธรรมจากธรรมะที่เราเทศน จากน้ันก็ออกทางวิทยุ เรียกวาวันละสองกัณฑๆ ถาไป
กรุงเทพฯ อยางนอยวันละสองกัณฑ ถาอยูที่นี่อยางมากก็วันละกัณฑเทานั้น 
 เราอยากใหไดธรรมะนี่เขาไปชโลมจิตใจของพี่นองชาวพุทธเราบาง จะเปนยังไง
จิตใจ จะพอลืมหูลืมตาขึ้นบางนะ ถาไมมีธรรมแลวหลับตา ตาบอดไปตลอดตัง้แตวันเกิด
ถึงวันตาย มีแตคนตาบอดจากอรรถจากธรรมทั้งน้ัน เปนไปดวยกิเลสลากไปเข็นไปทัง้นั้น 
หาความหมายที่ไหน ถามใครๆ ก็ถามคนตาบอด มันไดเร่ืองอะไร มีแตคนชนไมชนตอมา
ทั้งน้ัน ไมไดมีคนหูแจงตาสวางพอจะพาเล็ดลอดใหพนภัยจากตนไมและหัวตอไปไดเลย 
ธรรมะเปนธรรมะที่ฉุดลากออกจากภัยทั้งหลายเหลานี้ ใหนํามาประพฤตปิฏิบัติ 
 วันนี้พูดเพียงเทานี้ละไมพูดมาก พอสมควร ทางนี้ก็ออกทางวิทยุบางแลวละ เอาละ
พอ วันนี้ทองคําที่ไดหลังจากมอบแลว คือสวนใหญที่มอบหยดุโดยสิ้นเชิงไปแลวนะ เวลานี้
ทองคําที่ไดมาประเภททองคําที่ซึมซาบ ทองคําเหลานี้เปนทองคาํที่ไดออดไดออน 
บิณฑบาตจากบรรดาพี่นองทัง้หลาย ใหคอยไหลซึมเขาสูคลังหลวงของเรา เพื่อลูกหลาน
ไทยเราจะไดอาศัยอันนี้ตอไป หลวงตาไมอาศัย พูดงายๆ สามโลกธาตุหลวงตาไมอาศัย
อะไรทั้งนั้นแหละ ธรรมพอแลวในหัวใจ เราทํานี้เราทําเพื่อพี่นองทัง้หลาย ขอใหเขาใจทุก
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คนๆ ที่หลวงตาดีดดิ้นทุกวันนี้ดีดดิน้เพื่อลูกหลานไทยเรานั้นแหละ ไมไดดดีดิ้นเพื่อเรา 
ขอใหเห็นใจ และขอใหพากันพิจารณา เพื่อลูกหลานไทยของตนๆ จะไดมทีี่ยึดที่เกาะตอไป 
 ทองคําที่ไดหลังจากมอบสวนใหญเรียบรอยแลว ไดทองคํา ๑๐๐ กิโล ๕ บาท ๑๖ 
สตางค นี่ละประเภทน้ําไหลซึม เห็นไหมถาไมพูดถงึประเภทน้ําไหลซึม ขอออดขอออน
บิณฑบาตจากบรรดาพี่นองทัง้หลาย ๑๐๐ กิโลกับ ๕ บาท ๑๖ สตางคนี่จะไมปรากฏเลย  
นี่ก็เร่ิมปรากฏมาเรื่อย แลวจะมากกวานี้อีก จะคอยไหลซึมเขาไปๆ สูหัวใจพี่นองชาวไทย
ใหไดรับความอบอุนทั่วหนากันนั่นแหละ หลวงตาคิดไวหมดนะ แลวแนใจดวย  เพราะเคย
แนใจมาแลวตั้งแตเร่ิมคิดทีแรก ตกลงออกไปตรงไหนแนใจแลวคอยออก แนใจแลวคอย
ออก ไมไดพจิารณาแลวผิดๆ พลาดๆ พลามๆ พล่ิมๆ ลูบนั้นคลําน้ีออก เราไมเคยมี  
 เพราะฉะนั้นเราจึงออกไดเต็มเม็ดเตม็หนวย ไมวาจะคัดคานตานทาน ไมวาจะ
ยอมรับ เราคัดคานตานทานดวยเหตุดวยผล หลักธรรมที่ถกูตองเรียบรอยแลว การเห็น
ดวยเราก็เห็นดวยธรรมที่ถูกตองเรียบรอยแลว เราไมไดทําสุมสี่สุมหานะ การนําพี่นอง
ทั้งหลายมาเปนเวลา ๗ ปนี้ก็รูสึกวาราบรื่นดีงามเรื่อยมา ทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑ ตันกวา
เห็นไหมละ ดอลลารอยางนอยก ็๑๐ ลานกวาแลว เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว สวนเงินสด
กระจายทั่วประเทศไทยตลอดมา เดี๋ยวนี้ก็ยังกระจายอยูตลอด 
 นี่ละที่นําพี่นองทัง้หลายนําอยางน้ี ไมเคยผิดพลาด เราไมเคยไดระแคะระคายใน
หัวใจของเราเลยวา ไดนําพี่นองทั้งหลายนําไปนั้นพาใหผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้ไมเคยมี 
นอกจากนั้นธรรมที่แสดงออกเพื่อใหพี่นองทัง้หลายฟงทั่วหนากันอันนี้ก็ไมมี ตั้งแตพื้น
จนกระทั่งถงึนิพพานเราพูดตรงๆ เราถอดออกจากหัวใจเราทั้งหมดเลยแสดง เราจึงแนใจ
ทุกอยางๆ ขอใหฟงดวยความแนใจเถิด ทานทั้งหลายจะมีสรณะติดตัว จําใหดีนะ เอาละให
พร 
 (วันนี้ทองคําได ๑ บาทครับผม) เออพอใจ เทาไรพอใจทั้งน้ันละ ๕๐ สตางคพอใจ 
สลึงหนึ่งก็พอใจ ๑ สตางคก็พอใจ อนันี้เปนขั้นพอใจทั้งหมด ไดเทาไรพอใจทั้งน้ัน ขั้นกอน
ไมไดนะ ตีปวะเลย ขั้นนี้เปนขั้นพอใจทั้งน้ัน ไดเทาไรดีหมด แตกอนไมได...ตีกระเปาดวย 
ฉีกกระเปาดวย ควาเอาทองคํามาดวย เขาใจไหม ตองอยางน้ันซิขั้นเด็ด 
 ทุกวันนี้กลางวันมาก แตกอนกลางคืนมาก เดี๋ยวนี้กลางวันดูเหมือนมี ๑๔ ชั่วโมง 
กลางคืนมี ๑๐ ชั่วโมง กลางวันมีมากเดี๋ยวนี้ ไปถึงเดอืนสิงหาก็พลิกอกี ๖ เดือน ไปถึง
มกรา พลิกกลับอีก พลิกกลับไปกลับมาหกเดือนๆ เอาละไมมีอะไร ทุกอยางลงตัว
หมดแลว ใหพากันไปปฏิบัติหนาที่การงานใหเปนมงคลแกเราและชาติของเราก็พอ 
 

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


