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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ขอใหชาวพุทธหันหนาเขาหากัน 
 

 เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลภูหลวง พอไปถึงวังสะพงุแยกไปทางดานนี้ ไปภูหลวง ไป
ภูเรือ เรามักจะไปสองโรงนี่ เพราะอยูซอกแซกลําบาก ภูเรืออยูกลางเขา จากวังสะพุงไปหา
ภูเรือประมาณไมเลย ๕๐ นาที สวนมากจะ ๔๗-๔๘ ตัดวังสะพุงไป ถาไปทางจังหวัดก็ยืด
ออกไปอีกตัง้ ๒๐ กวากิโล ถาไปทางวังสะพุงตดัลงไป ๑๐ กโิล โรงพยาบาลตางๆ ที่มารับ
ของเมือ่วานนี้รวมทั้งภูหลวง ๕ โรงพยาบาล เราเปดไวอยางน้ัน โกดังน้ีเปดไวเลย เราไปก็
ไป ผูมาขางหลังก็จัดใหๆ พระทานปฏิบัติหนาที่อยูในศาลานี้มีประจําๆ อยางนอยไมต่ํา
กวาสององค ดูแลเหลานี้ดวย รับผิดชอบสิ่งเหลานี้ทั้งหมด อยางนอยสององค ที่
สวนประกอบมายังมีอีก จําเปนก็มาชวยกันอีก ถาธรรมดาก็ดูเหมอืนประมาณสององค 
ทานจัดเหลานี้ๆ ให 

โรงพยาบาลภูหลวงเราใหหมื่นนึง ภักดีชุมพลใหหมื่นหา เพราะน้ันไกลมาก ภู
หลวงใหหมื่นนึงก็จริง แตของทีไ่ดไปตามรายทางไดมากกวาภักดีชุมพล ภักดีชมุพลได
เทาที่เรานําไปไดเพราะไกล อันนี้ไปที่ไหนใหจอดรถเรื่อย เอานูนเอานี้ เรานี้เปนเหมือนแม
ครัวนะ อาว จริงๆ อันนั้นก็จะเอา อันนี้ก็จะเอา เอาเร่ือยไปตามทาง จนรถไปไมไดแลว
คอยอยู อยางน้ีเปนลักษณะเหมอืนแมครัวไมไดเหมือนหลวงตา ถาแบบหลวงตาก็อยูในรถ
หลับครอกๆ และอีกอยางหนึ่งมองแตสองฟากทาง อันใดที่ดีๆ  แลวจอดรถๆ จนเขาบอก
วาไมมีที่ใสแลว ไปอีกเห็นอีกเอาอีก เอ ชอบกล อันนั้นก็จะเอา อันนี้ก็จะเอา จะเอาไป
ทําบุญไปสงเคราะห 

จะวาทําบุญจริงๆ ในเจตนาของเราก็ไมมีนะ เราพูดจริงๆ  มีแตที่วาเร่ืองความ
สงสารซานออกๆ กระแสแหงเมตตาธรรมทั้งน้ันๆ ออก เร่ิมตนเราก็พิจารณาการสรางบุญ
สรางกุศล เพื่อบุญเพื่อกุศลๆ เร่ือยๆ มา พอหนักเขาๆ ทีนี้เลยไมเห็นเพื่ออะไร ก็มีดวย
ความเมตตาสงสาร สงสารๆ ทั้งนั้นไปเลย คําวาเมตตานี้เรียกวาออนนิ่มไปหมด เขาได
หมดเลยเมตตาธรรม อยางพระพุทธเจา พระอรหันตทาน จิตทานบริสุทธิ์แลวนิ่มไปหมด
เลยถาวานิ่ม อะไรมันก็พดูไมถกูแหละเพราะไมใชสมมุติ อันนั้นนอกสมมุตแิลว ทานใหชื่อ
วาวิมุตติ ในวงสมมุติทัง้หมดจะใหเหมือนนั้นเหมือนไมไดเลย เมื่อโลกมสีมมุติกต็องแยก
ออกมาเปนสมมุติ พอเปนกรุยหมายปายทาง วาดภาพวาดพจนผิดบางถูกบางก็ไมเปนไร 
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เพราะโลกมีสมมุติ ธรรมชาตินั้นเลยสมมุติไปแลว ก็ตองมาตั้งเพื่อสมมุติไดเอือ้มๆ เปน
กรุยหมายปายทาง พอไปถึงแลวก็รูเอง 

คิดดูอยางวัดปาบานตาด เห็นปายที่ไหนเขียนไวหนาวัดวาวัดปาบานตาด แตมันก็
เต็มอยูนี้ดวยกัน เขาไมเห็นไปอานปาย อันนี้พอเขาถึงปบไมจําเปนตองอานปาย สนฺทิฏฐิ
โก ผางเดยีวถึงทั่วกระจายไปหมด อยางที่วาพระสาวกเพียงจิตนี้ผางเขาไปทีเดียวถึงกัน
หมดเลย ไมจําเปนจะไปทูลถามพระพุทธเจาที่ไหน อยากพบองคพระพุทธเจาอยางน้ี นั้นก็
เปนพระสรรีะเสีย พระพุทธเจาแตละพระองคๆ หมายถึงพระสรีระ คือเรือนรางแหงพุทธะ
แท พุทธะแทนี้เราพูดเทียบไดเหมือนแมน้ํามหาสมุทร แมน้ํามหาสมุทรกวางแคบขนาด
ไหนยังมีขอบ ยังมีฝง นีเ่ราหมายเอาถึงความกวางขวางไมมอีะไรเกินน้ํามหาสมุทร บรรดา
น้ําทั้งหลายมาลึกอยูที่น้าํมหาสมุทร ขอบอะไรๆ ไมเหมือนขอบมหาสมุทรทะเลหลวง เรา
เทียบอยางน้ี 

น้ําตกลงมาจากที่ไหน จะบนฟา หรือไหลมาจากทิศทางใด พอไหลเขาสูมหาสมุทร
ปบเทานั้น เปนน้ํามหาสมุทรดวยกันหมดเลย ไมมีวานํ้านี่มาจากบนฟา มาจากคลองนั้น
คลองนี้ พอเขาถึงมหาสมุทรแลวเรียกไดคําเดียววามหาสมุทร จอลงจุดไหนเปนน้ํา
มหาสมุทรหมด ทีนี้พดูถึงเร่ืองนิพพานก็แบบเดียวกัน จิตของทานที่เปนนิพพานแลว จะ
บรรลุในที่ใดๆ ก็ตาม เหมือนแมน้ําที่ไหลมาจากที่ตางๆ หรือตกมาจากบนฟา พอถงึ
มหาสมุทรปบเทานั้นก็เปนมหาสมุทรอันเดียวกันเลย 

จิตของใครกต็ามไมวาหญิงวาชาย พอบริสุทธิ์ปบนี่เปนอันเดียวกันหมดเลย เปน
มหาวิมุตติ เปนมหานิพพาน จึงเทียบไดกับมหาสมุทร อันนั้นยังกวางสุดขีดเลยสมมุติไป
หมด สาวกองคใดก็ตามพอถึงนี้แลวจะไมทูลถามพระพุทธเจาเลย จะประจักษอยูในจิต 
เปนอันเดียวกันหมด ทานจึงบอกวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ธรรมชาตินี้เสมอกันหมด จอ
ลงตรงไหนเหมือนกันหมดไมมียิ่งหยอนกวากัน นี่ละที่กระเทือนโลกมานาน บรรดา
พระพุทธเจาทั้งหลายที่ตรัสรูมาโดยลําดับลําดา และพระพุทธเจาแตละพระองคมีสาวก
ขนาดไหนที่เปนพระอรหันต เขาเปนแมน้ํามหาสมุทรไปดวยกันๆ เร่ือยๆ ผูบําเพ็ญคุณ
งามความดีทั้งหลายก็ตางไหลเขามาๆ ใกลเขามา 

สรางบารมีคือสรางความดีทั้งหลายนี้ เหมือนกับน้ําไหลมาตามลําคลองลง
มหาสมุทร ไหลเขามาใกลเขามาๆ พอถึงน้ันแลวเปนอันเดียวกันหมด เรียกวาบารมีเต็ม
เปยมแลว เปนเหมือนกันหมด ทีนี้พอถงึน้ันแลวจะวาหวังบุญหวังกุศลอะไรก็ไมมี เพราะ
บุญกุศลนี้เปนบันไดเพื่อถึงอันนั้น พอถงึน้ันแลวจะมาหวังบุญกุศลอะไร จะมากอดบันได
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หาอะไร พอถึงบานแลวก็อยูบานละซิ ใครลงมากอดบันไดคนนั้นก็คือบา ถาอยากเปนบา
ทั้งหมดศาลาก็ลงมากอดบันไดซิ อันนี้ก็เหมือนกันผูถึงนิพพานแลวจะวาตองการบุญ
ตองการกุศลอยางน้ันอยางน้ีทานไมมี หมด เพราะอันนี้เปนทางเปนบันไดสง พอถึงนั้น
แลวก็ผานหมดเลย จะวาหวังนั้นหวังน้ีทานไมมี แตอํานาจแหงความเมตตาความสงสารนี้
นิ่มไปหมด เขาไดหมดเหมือนวาเม็ดหินเม็ดทราย สัตวตัวหนึ่งนิดหนึ่งก็ไมใหแตะ ให
ความเสมอภาคแกจิตวิญญาณของกันและกันทั่วโลกธาตุนี้เลย 

ผูที่ใหจิตเสมอภาคเหมือนกันก็คือจติของพระพทุธเจา จิตพระอรหันต ใหเสมอกัน
หมด ทานจึงไมใหแตะไมใหทําลาย ไมใหเบียดเบียน เบียดเบียนก็คือไปเบียดเบียนจิตนั้น
แหละ เพราะจิตเปนเจาของในรางน้ันๆ นี่ละที่วาธรรม พระพุทธเจาตรัสรูองคใดก็เปน
เจาของแหงธรรมอันเลิศเลอนี้ดวยกัน จึงครอบโลกธาตุมาเปนประจํา มีอยูนั้นเปนประจํา 
ผูที่เขาๆ เปนประจํา เขาถึงแลวไมไปไหนไมลง นิพพานเที่ยงคือธรรมชาติเที่ยงตรงเลย 

ตั้งแตวันบรรลุธรรมหรือตรัสรูธรรม ก็เรียกวาขาดหมดโดยประการทั้งปวงใน
บรรดาสมมุติทั้งหลายภายในใจไมมีเลย หมด ก็ยังเหลือแตธาตุแตขันธเปนธรรมดา
เหมือนโลก ก็ใชเหมือนโลก โลกเขามียังไงก็เปนไปอยางน้ันตามโลกเขาเทานั้นเอง สําหรับ
อันนั้นไมไดอยูในโลกสมมุติ แมอยูในราง รางน้ันก็เปนสมมุติ ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุต ิ
มันก็ตางกันอยูโดยลําดับลําดา จึงไมมีอริิยาบถ ตลอดเวลา เปนวิมุตตธิรรมอยูตลอด เชน
อยางพระอรหันต พระพทุธเจา ทานยังไมนิพพานทานก็เปนนิพพานอยูแลว อันนี้เปนเพียง
อาศัยเรือนรางอยู ถึงวาระแลวก็ปลอยเสียเทานั้นเอง 

ที่นี่คําวาเลิศเลอนี้หาที่ตองตไิมได อันนี้ก็นอกสมมตุิ เราจะชมที่ไหนติตรงไหน 
ธรรมชาตินั้นหาที่ตองตไิมไดเลย พดูไดคําเดียววาเลิศเลอสุดสมมุติเทานั้นพอ พูดอยางอื่น
อยางใดไมได นี่ละอํานาจแหงการสรางบุญสรางกุศลสรางความดีงาม อยาไปสนใจใฝฝน
กับความชั่วชาลามกนัก มันจะทําใหมืดใหบอด ใหจมอยูในวัฏวนนี้ตลอดไปอยูอยางน้ี
แหละ พนนี้แลวกลับมาดูนี้ ถาเทียบก็เหมือนพวกเราดูหนอนในถานนั่นแหละ ดูเอาถาจะ
เทียบนะ แตทานไมเทียบ ส่ิงอะไรตางอันตางจริงไปเทานั้น ทานไมไปเหยียบย่ําทําลายกัน 
เสมอกันหมด เปนจริงทุกอยางไปเลย 

เราจึงอยากใหบรรดาชาวพุทธเรา ไดสนใจทางดานจิตตภาวนา ทานทั้งหลายจะได
เห็นความเลิศในหัวใจของทานเอง ในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรเสมอหัวใจที่เลิศเลอ หัวใจที่มี
ธรรมในใจ พออยูพอกินพอหลับพอนอน อยูที่ไหนพอสบายนะถามีธรรมในใจ ถาไมมี
ธรรมในใจ เอาสมบัติมาลนฟาก็ลนฟาอยูเฉยๆ แตสมบัติ หัวใจก็รอนเปนฟนเปนไฟ 
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ระหวางเศรษฐีกับคนจนไมมีใครไดรับความสุขตางกันนะ เราอยาเอากิเลสไปเหยียบธรรม 
ใหเอาธรรมตรวจดู รูหมด เร่ืองความทุกขมันอยูที่หัวใจ ไมไดอยูที่สมบตัิเงินทองขาวของ
ตางๆ ยศถาบรรดาศักดิ์ไมอยู อยูที่ใจ เมื่อเขาสูที่ใจแลวพอๆ พอไปเรื่อยๆ สงบรมเย็นไป
เร่ือยๆ นี่ละสมบัติของตวัแท ทานเรียกวาอัตสมบัติ คือความดีงามเปนสมบัติของตน อยูที่
ไหนอยูกับตวัเอง 

ส่ิงเหลานี้เวลาอยูก็อยูไป อยางศาลาหลังน้ีอาศัยมันไป ถึงเวลาแลวก็ไปเสียเทานั้น 
มันก็เปนอยูอยางน้ี ใครจะวามันเปนศาลาไมศาลามันก็ไมสนใจอะไร เราก็ไปของเรา ไมได
ติดตัวเราไปดวย แตความดีงามนี้ติดไปเรื่อยๆ บาปก็ติด บุญก็ติด เพราะฉะนั้นจึงใหระวัง
บาปใหดี อยาพากันสั่งสมตั้งแตบาปแตกรรม ชาวพุทธเรามักจะสรางแตบาปแตกรรม ให
เกิดความกระทบกระเทือนตอกันและกัน ทั้งทีม่นษุยนี้เปนสัตวขี้ขลาดอยูคนเดียวไมได อยู
กับมนุษยแลวก็เบียดเบียนมนุษย เห็นแกตัว เหยียบย่ําทําลายมนุษยดวยกนั ดูไมไดเลย 

ขอใหพี่นองชาวไทยเราซึ่งเปนชาวพุทธหันหนาเขาหากัน อยาแบงฝกแบงฝายแบง
สัดแบงสวนแยกโนนแยกนี้ ซึ่งเปนการทับหมอทับไหเรานั้นแหละ หมอไหลูกเล็กมนัก็ใช
เต็มภูมิของมัน ลูกใหญใชเต็มภูมขิองมัน ไปทับไปตีและมันราวรานไปแลวก็แตกกระจัด
กระจาย ใชไมไดเลย ไมวาหมอเล็กหมอใหญภาชนะ บานเรือนของเราเหมือนกัน ถาถูก
ทําลายแลวเสียหายไปหมด ความพรอมเพรยีงสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เหมือนกับหมอไหแตละลูกๆ ใชไดเต็มเม็ดเตม็หนวยของมัน ถาเราไปทําลายเสียไมวา
สวนยอยสวนใหญ มันเสียหายไดดวยกันทั้งน้ัน 

อันนี้คนไทยทั้งประเทศ ควรจะหันหนาเขาสูกันดวยอรรถธรรมเปนเครื่องประสาน 
ใหเห็นอกเห็นใจกัน อยาเห็นแกเราแกพวกของเรา พรรคของเราอยางน้ีใชไมได นี่เปนการ
เหยียบย่ําคนอื่น ใหเห็นใจเขาใจเรา ประสานถึงกันแลวเขากันไดหมด นี่แหละธรรมตอง
เอาใจประสานกัน ทุกหัวใจมีความรักตัวเอง นตถิฺ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอดวย
ความรักตนไมมี นั่นฟงซิ สัตวเขาก็รักตัวของเขา มนุษยก็รัก เมื่อตางคนตางรัก ความรักมา
จากไหน มาจากใจ ก็ใหเห็นใจกัน อยาไปทําความกระทบกระเทือนแกจติใจกัน อยูดวยกัน
วันหนึ่งๆ เราก็จะแตกจะตายจากกันไปนั่นแหละ เวลาอยูดวยกันใหเปนผาสุก อยาใหเกิด
ความกระทบกระเทือนสรางบาปสรางกรรมตอกนั ใหสรางคุณงามความดี สรางความประ
สับประสานความอาลัยความดีตอกนั นั่นถูกตอง 

บานเมืองเราจะอยูเปนผาสุก ถาตางคนตางหันหนาเขาสูชาติของตน ดวยเจตนา
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแลว บานเมืองนี้จะนาอยูยิ่งกวาที่เปนอยูเวลานี้นะ ดินฟา
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อากาศเหมือนเกา แตจิตใจประสานอรรถประสานธรรมแลวเปนจิตใจที่สงางามประสานกัน
ไดเปนความสุขทั่วหนากันหมดทั่วโลกดินแดน นี่แหละธรรมเปนอยางน้ัน ประสาน ไปที่
ตรงไหนแนนหนามั่นคงขึ้น ถากิเลสเขาไปตรงไหนทําลายตรงนั้นๆ จึงไมใชของดี วันนี้ก็ไม
พูดอะไรมาก ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ 

ชาติเปนของเราทุกคน ศาสนาเปนของเรา พระมหากษัตริยเปนพอแมใหญของเรา 
ใหตางคนตางทะนุถนอม อยาตางคนตางเหยียบย่ําทําลาย ทั้งชาต ิ ทั้งศาสนา 
พระมหากษตัริย จะเปนการตางคนตางทําลายตนใหฉิบหายปนปไปดวยกันนั่นแหละไมมี
ชิ้นดีเลย อะไรชาติจะดี ศาสนาจะดี พระมหากษตัริยจะทรงไดรับความผาสุก ใหพากันทะนุ
ถนอมพากันบํารุงรักษา นี่เรียกวาเรารักชาติๆ ศาสนาอยูกับเราเราก็รักศาสนา 
พระมหากษตัริยเปนพอใหญแมใหญมหาพรหมของเรา เราก็รักเราก็ทะนุถนอม นีถู่กตอง
ดีงามกับชาติไทยของเรา ที่มีทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ใหตางคนตางทะนุถนอม 
ตางคนตางอยาทําลายชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย จะเปนการทําลายตนใหฉิบหายปนป
ไปดวยกันนั่นแหละ ไมมีชิ้นดีเลย ใหพากันประสานกัน 

งานอันใดๆ ที่ไมดีงามก็ใหรูตัววาไมดี ทําผิดทีต่รงไหนใหรูใหแกไขดัดแปลง อยา
เอาแตความผิดไปอวดวาเปนความดิบความดีตอโลก จะเปนฟนเปนไฟเผาโลกไปไดโดย
ไมตองสงสัย เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้แหละพอ ใหพร  

เออ เมื่อคืนนี้ก็ไปเหยียบหอยทากตัวหนึ่งตาย พอจางๆ ไปสักหนอยเริ่มมีมาอีก
นะ ตอนเอาไปปลอยมากๆ เราไดพูดถึงมันอยู มันไปยังไงทนีี้หายเงียบไปเลย มันเตือนกัน
ยังไง วาเราเปนภัยตอเขาเหรอ เราไมไดเปนภัย เราวาอยางน้ัน ที่หอยทากมามากๆ แลวก็
มาทางจงกรม เราเหยียบมันตาย จึงตองเก็บออก จะไมไดเหยียบมันตาย จากน้ันมาแลว
หายไปหมด เหมือนอยางวาเทวดามาดลหัวใจ พอเราถามถงึมันแลว จากนั้นเลยหายไป
หมด ไมทราบไปไหน นี้มายั้วเยี้ยอีกแลวนะ เมื่อคืนนี้เหยียบตายตัวหนึ่งในทางจงกรมเรา 
สามส่ีตัวเมื่อคืนนี้ โอ กูถามสูเฉยๆ สูไมตองมาหาทางจงกรมกแูหละ สูไมอยากตาย สูอยา
มานะ เราวางั้น เมื่อคืนนี้เหยียบแปบหนึ่ง เอา ตาย เอาไฟมาฉายดู โห ตายแลว เมื่อคืนนี้
ตัวหนึ่ง แลวหยิบเอาตามนั้นตามนี้ไดหลายตัวเมื่อคืน นึกวามันไปหมดแลว พอถามถึง
เทานั้นมาแลว อือ ชอบกล 

พอพดูถงึนี้แลวก็ทําใหเราคิดถึงเร่ืองแมว ตั้งแตสรางวัดไมเคยเห็นแมวเลย เรา
เอาออยดํามาปลูกไวตรงตะวันออกกฏุิ สําหรับผสมยาโยมแม ทีนี้เวลามันขึ้นมานี้เขียวชอุม 
สวยงามเหลือเกิน ที่ทางหนองผือเราเคยเห็น มันหากคิดไปอยางน้ันนะแปลกอยู อยูหนอง
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ผือเราไปเดินจงกรม มนัมีออยกอหนึ่งอยูนั้น หนูมันมาคอยกัดมากินอยูเร่ือยๆ เราเดิน
ผานไปผานมา ทีนี้พอมาเห็นออยสวยๆ นี้ เลยระลึกถึงหนู หนูทางนี้ไมกัดออยเหมือนทาง
หนองผือ เราวาอยางน้ันนะ นึกในใจ 

พอกลางคืนมาแหลกหมดเลย มันเปนยังไง เหมือนวามีอะไร พอแย็บออกไปจะมี
เร่ืองขึ้นมาละ นี่เราคิดอยางน้ัน กลางคืนมันมาถากถางแหลกหมด โอย สูก็กินออยเปน
หรือ สูอยามากินนะ กบ็อกมัน ทนีี้กูรูแลวสูกินออยเหมือนกันกับหนองผือ ทีนี้พอมันมา
ถางออยเราก็โวกวากอีกนะ มันไปยังไงแมวไปไหน หนูมาทําลายศาสนาหมดแลว ออยปลูก
ใหโยมแมนี่ แมวไปไหน เราวาอยางนั้น ถามเฉยๆ ไมไดมอีะไร อาว ในวันนั้นแหละตอน
ปดตาดนี่ เราไปเห็นหนูมันมาถางออยแหลกหมด เราก็โวกวากขึ้นมานี่ มันไปไหนวะแมว 
หนูมาทําลายศาสนาแลว ออยนี้ปลูกใหโยมแม 

พอหาโมงเย็น อาว แมวมาแลวนะมันแปลกอยู ฟงเสียงอาวๆ มานี่ อาวมันเสียง
แมวนะนี่ พอดีเราออกมาศาลาเล็กหลังน้ี เสียงมันอาวๆ มานี่ อาวมันเสียงแมว คอยฟง 
ชัดเจน โอ แมว พอดพีระก็มานี้ นั่นนะแมวกําลังมา คอยฟงดูนะ มันจะโผลมานี้ มันก็
อาวๆ มาโผลมาจริงๆ แมวตัวสีเหลืองๆ ทางนี้เขาเรียกแมวคํา สีเหลือง อาว มึงอยูนี่หรือ 
มึงอยามากดัหนูกูนะ หนูก็เปนหนูวัด มึงก็เปนแมววัด อยามาทําลายกันนะ ไป เขาก็เดิน
เร่ือย ฉากไปเรื่อยๆ เลย 

แมวตัวนั้นไมเคยเห็นนะ มานี้แหละ ผานมาตรงที่ไอหนูถากถางออยนัน่แหละ 
มันก็เปนอยางน้ันนะ พูดทีไรเปนทุกที ออยก็เหมือนกัน ตัง้แตออยนี้แลว ทีนี้พอเห็นออย
ขึ้นสวยๆ งามๆ อีกแลวนะ เราก็วิตกถงึหนู หรือแมวตัวนั้นกัดมันตายแลว วาอีกละนะ 
แมวก็มาในวันเดียวกันกับเราเรียกหาแมว หรือมันมากัดหนูตายแลวนะเรานึกในใจ หรือ
หนูมันตายแลวแมวกัดมัน พอกลางคืนมามันมาฟาดเอานั้นอีก ยงัไมตาย นี่ความหมายมัน
เปนยังงั้น มันแปลกอยูนะ เออ ชอบกล เราพูดขึ้นมามันจะมีอะไรแปลกๆ อยู เอาละพดู
ยอๆ เราจะไป (หลวงตาวาจาสิทธิ์เจาคะ) วาจาสิทธิ์บาอะไร ถาวาเราวาจาสิทธิ์ พวกนี้อยา
เปนบากันนะ นี่มันก็เปนบาอยูทุกวัน มันวาจาสิทธิ์อะไรอยางน้ันเขาใจไหม พวกนี้มันบาทุก
วัน มันก็เปนบาอยูนั้น จะใหมันเปนคนดีไมเห็นดี มันวาจาศักดิ์สิทธิอ์ะไรอยางน้ัน ถาวาดีก็
ใหดีซิ เขาใจไหมละ เอาละไปละ 

 
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 

 


