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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ธรรมอุทาน 
กอนจังหัน 

พระกรรมฐานเราจัดอาหารใสบาตร เอาชอนลงไปตกัอาหารอยูในบาตรมาฉัน
แบบเจาชูขุนนางมันดูไมไดนะกรรมฐานเรา อยางอื่นๆ เราไมเกี่ยว สําหรับพระในวง
กรรมฐานปฏิบัติอรรถธรรมจริงๆ แลว เอาชอนไปตักอาหารอยูในบาตรมาฉัน เปนพระ
กรรมฐานเจาชูขุนนาง เราเห็นอยูเสมอ ขวางตาเหลือเกิน อันนี้เปนเหตุที่เราจะคิดมาก
ก็จากพอแมครูจารยมั่นเรานี้ ทานวาพระกรรมฐาน ทานพูดเฉพาะทาน เวลาจัดอาหาร
แลวจะฉัน เอาชอนตักอาหารในบาตรนี้มันขวางทันที ก็ฉันเพื่อความเห็นภัยแลวทําไม
จึงตองเอาชอนเอาอะไรไปตัก ฉันแบบเจาชูขุนนาง เขากันไมไดเลย ทานวาอยางน้ี 

เราไมทราบวา ตั้งแตนั้นมานานเทาไรไมรูทานหยุดเลยเรื่องชอน ไมเคยเขาไป
ตักอาหารในบาตรมาฉันเลย ฉันดวยมือ ทานวาอยางน้ัน มือนี่ใชมาตั้งแตไหนแตไร 
เปนหลักธรรมชาติ ส่ิงเหลานี้เปนเครื่องสงเสริม ทีนี้พระกรรมฐานเราไปทําอยางน้ันมัน
เลยสงเสริมไปแลว ทานวางั้น เวลาเราไปไมเคยเห็นทานฉันดวยชอนนะ เอาชอนตัก
อาหารในบาตรมาฉันเราไมเคยเห็น แตเวลาทานพูดก็จําไดอยางน้ีละ ไมทราบวาทาน
หยุดมาตั้งแตเมื่อไรเร่ืองเอาชอนตักอาหารในบาตรมาฉัน ทานวาแบบเจาชูขุนนาง จัด
รวมลงในบาตรก็เพื่อจะพิจารณาเห็น อนิจฺจํ ทกฺุขํ อนตฺตา อสุภะอสุภัง แลวเหตุใดจึง
เอาชอนมาตักอาหารในบาตรมาฉัน แบบเจาชูขุนนางไมเห็นโทษ ทานวางี้ละ ทานไมเอา
เลยทานวางั้น 

เวลาเราไปหาทานก็ไมเคยเห็นทานฉันชอนนะ เอาชอนตักลงในบาตรไมเคยเห็น 
ฉันก็ฉันดวยมือเร่ือยๆ ไปอยางน้ัน แตพระหนาดานมีนะ ทานใสปญหาเอา พระหนา
ดาน พระเจาชู พระขุนนาง พระโออาฟูฟา กรรมฐานขี้หมาอะไรก็ไมรูแหละมันแฝงอยู
ในพอแมครูจารยมั่นเห็นดวยตานี่เรา ไมยอมใครงายๆ นะ โออาฟูฟา ทานก็ไมวาอะไร 
ยังไมถงึกาลที่ทานวาทานไมวาแหละ พอถงึกาลแลวฟาดินถลมนะพอแมครูจารยมั่นนี่ 
ทานมีแตใสปญหาเทานั้นละ 

เวลาเราไปเที่ยวไปอะไรๆ กลับมา ทานหากพูดกับพระแหละ ทานมหาไปนาน
มานักนะ ไปซดซายซดขวาอยูไหนนา ทานวางั้น ทานมหาไปนานแลวยังไมเห็นกลับมา
เลย คือไปเที่ยว ถึงกาลเวลาที่ควรจะกลับมา ก็เอาปญหานั้นขึ้น ทานมหานี่ไปหาซดซาย
ซดขวาอยูไหนนา ทั้งๆ ที่ทานรูแลววาเราไมเคยฉันชอนเลย ทานตีพระตัวมันหนาดาน
อยูในนั้นแหละ ไปหาซดซายซดขวาอยูไหนนาทานมหา วางั้น เวลามาพระก็เลาใหฟงๆ 
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เราก็บอกวา นี่กบาลพวกเธอทัง้หลายนี่ ทานตีกบาลเธอทั้งหลายรูไหม ผมเคยฉันชอน
เมื่อไร ทานทั้งหลายเห็นไหม เราซํ้าสองเขาไปอีกเลย มนัหนาดานพระกรรมฐานนี่ 
แบบเจาชูขุนนาง โอๆ อาๆ ดูไมไดนะพระเราลูกศิษยตถาคต เปนผูสงาราศีดวยศีล
ดวยธรรม ความสํารวมระวัง ความมักนอยสันโดษ นี้เปนเครื่องประดับพระ 

ไอโออาฟูฟาเปนแบบโลกเขา เลยโลกไปอกี เปนสวมเปนถานไปหมด มันดู
ไมไดนะเลอะเทอะ จติใจมันดานดวยกิเลสแลวเอาเถอะนะ มันไมฟงเสียงใครงายๆ 
แหละ จิตใจมันดานกลายเปนคนหนาดาน พระหนาดานไปหมด 

เราไปอยูกับพอแมครูจารยมั่น ตั้งแตไปไมเคยเห็นทานฉันชอน เวลาทานพูด
ขึ้นมาเราถึงรู ทานหยุดมาตั้งแตเมื่อไรไมรู เวลาเอาชอนตักอาหารในบาตรมาฉันนี่ ก็
เราฉันดวยความเห็นภัย รวมลงในบาตรนั่นก็เพื่อความเห็นภัย  ทานวา แลวยังจะเอา
ชอนมาตักขึน้มาฉันอยางน้ีมันขัดกันมาก เลยไมฉัน ทานวางั้น แตเวลาเราไปทานจะ
หยุดแตเมื่อไรไมรู เวลาทานพูดขึ้นมาถึงรู 

แตพวกกรรมฐานขุนนางเรานี่เปนยังไงฟง ไปที่ไหนโออาฟูฟา กรรมฐานขุนนาง 
ยิ่งออกไปนีแ่ลวเอาละนะ อาตมา ขึน้นะ มาจากสํานักอาจารยมหาบัว กําลังอยากลอง
เครื่องเดี๋ยวนี้นะ มันมีนะพระเกงๆ แถวนี้ มันเอาครูบาอาจารยไปจับจายขายกินดวย
ความหนาดานของมันมนีะ เลวลงทุกวันๆ พระเรานี่ ใจเลวลงทุกวันต่ําลงทุกวัน ทุกส่ิง
ทุกอยางกลายเปนของเลวไปหมด วัดเลยกลายเปนสวมเปนถาน พระกลายเปนมูตร
เปนคูถเคยมีเหรอ ก็มอียูในกับพวกเรานี่แหละ วัดเลยกลายเปนสวมเปนถาน พระเณร
ที่อยูในวัดกก็ลายเปนมูตรเปนคูถไปหมด 

มันเลอะเทอะมากแลวนะ จิตใจต่ําทรามเสียอยางเดียวเทานั้น เห็นมูตรเห็นคูถ
เปนของดิบของดี เห็นทองคําธรรมชาติเปนของเลวไปหมดแลว มันพลิกนะจิตใจ จิตใจ
มันพลิกเสียอยางเดียวเทานั้นละ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

 ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวไดทองคํา
น้ําไหลซึมเพิ่มถึงวันที่ ๑ กันยา ได ๕๓๙ กิโล ๖ บาท ๕๕ สตางค ถารวมทองคํา
ทั้งหมดทีม่อบแลวและยังไมไดมอบเขาดวยกันก็เปนจํานวนทองคํา ๑๑,๕๗๖ กิโล ๓๙ 
บาท ๔๔ สตางค เราไดพยายามที่สุดพี่นองทั้งหลายกรุณาทราบ เราดีดดิ้นอยูทกุวันนี้
เราไมไดดีดดิ้นเพื่อเรา เราพอทุกอยางแลว เราไมเอาอะไรทัง้หมด สามโลกธาตุปลอย
หมดโดยสิ้นเชิงไมมอีะไรเหลือภายในใจเลย ที่มาแทนกันก็คือเมตตา ความเมตตานี่ละ
ที่ไปไหนดีดดิ้นนูนนี้ไป มีแตความเมตตาทั้งน้ันนะ 
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ขนของเขาสูคลังหลวง ก็คือความเมตตาตอพี่นองชาวไทยทั้งประเทศนั่นแหละ
ไมใชอะไร เมตตาครอบ จึงตองขวนขวายตลอดเวลา เหมือนหนึ่งหลวงตาเปนคน
ขอทาน เปนนักรบกวน กวนนั้นกวนนี้ ก็กวนเขาไปสูคลังหลวงเพื่อพี่นองทัง้หลายนั่น
แหละ หลวงตานี้ไมเอาอะไรเลย บอกใหชัดเจน การปฏิบัติธรรมปฏิบัติมาทานทั้งหลาย
ใหทราบเสีย ธรรมถึงความพอ พอ กิเลสไมมีพอ เหมือนไสเชื้อเขาหาไฟ ไสเขาไป
เทาไรเปลวจรดเมฆๆ ที่จะใหไฟพอเชื้อไมมี ใหกิเลสพอส่ิงทั้งหลายที่กวานเขามานี้ไมม ี
แตธรรมมี 

วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ เทานั้นพอ ไมมอีะไรเพิ่มเขาอีกแลว ตัดออกก็
ไมได เพิ่มเขามาอีกกไ็มมี เรียกวาพอดีๆ เตม็สัดเต็มสวน วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ จิตใจ
สมบูรณเปนธรรมทั้งแทงแลวในใจดวงนั้น นั่นละบําเพ็ญมาใหถึงขั้นนั้นแลวเปนธรรม
ทั้งแทงพอหมดเลย ที่เราไดดีดดิ้นเพื่อพี่นองทัง้หลายอยูทุกวันนี้ เราไมไดดิ้นเพื่อเรา 
เราบอกแลวชัดเจนเลยวาเราพอทุกอยาง เราไมมีอะไรที่จะเอามาเพิ่มอีก อะไรที่เอามา
เพิ่มมันสูงต่าํขนาดไหนกับธรรมชาติที่มีอยูในหวัใจนี้เอามาเพิ่มเปนยังไง มันต่ํากวามัน
ก็เขากันไมได แนะ ถาสูงกวานั้นมันก็ไมม ี

ธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดแลว คําสรรเสริญนินทาจึงตองตกไปๆ หมด ไมมีอะไร
สูงกวาธรรมชาตินั้น นั่นละทานวาใจพอพออยางนั้นละ ถึงพอแลวก็ตามความเมตตาก็
ครอบไปหมดทั่วโลก ทีนี้พยายามขวานขวยหาสมบัติเขาสูหัวใจของชาติเรามีอะไรบาง 
ฟงซินะ ทองคําก็ตัง้เปนหมื่นนูนของงายเมื่อไร ทองคําของเรา ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง
ทองคําเขาแลวนะ รวมทองคําประเภทนั้นประเภทนี้เขาไปอีกเปน ๕๓๗ กิโล แลวรวม
ทองคําทัง้หมดที่มอบแลวและยังไมไดมอบเขาดวยกัน เปนทองคาํ ๑๑,๕๗๖ กิโล ๓๙ 
บาท ๔๔ สตางค นี่ละทองคําที่เราไดเขาคลังหลวง จากการขวนขวายของพี่นองทัง้หลาย
ที่เราเปนผูนํา 

เราทําเพื่อประโยชนแกโลกจริงๆ เราไมเอาเราไมแตะอะไร ทุกอยางเราไมเอา
เราพอ จึงเรียกวาพอ ไมเอาอะไรเลย สมบัติเงินทองขาวของมาเทาไรออกชวยโลก
ทั้งนั้น เราจะกํานี้ไมมีเลยแบตลอดเลย จึงเรียกวาพอ ไมงั้นไมเรียกวาพอ กําๆ เอาควา
โนนควานี้ไมพอ กิเลสตัวไมพอเหมือนไฟไดเชื้อ เอาไสเขาไปเชื้อ เปลวมันจรดเมฆนูน 
เปลวไฟกิเลสจรดเมฆมันไดเชื้อมาก ถาธรรมแลวเปนน้ําดับไฟ ดับพรึบๆๆ เย็นตลอด
เลย 

เราเทศนอยางน้ีก็ออกทัว่ประเทศไทย ควรจะเปนคติตัวอยางไดแลวจากธรรม
เทศนาที่แสดงมานี้ดวยความขวนขวาย ดวยความเมตตาเต็มสัดเต็มสวนตอพี่นอง
ทั้งหลาย เราไมเอาอะไรเราอุตสาหพยายามเต็มกําลังความสามารถ อะไรๆ ที่จะเขาสู
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จุดสวนรวมเราเสาะแสวงมากสงวนมากทีเดียว เขาๆๆ ไมใหออก มีเทาไรใหเขาอยาง
เดียวๆ พยายามที่สุด เราตายแลวเราไมเอาอะไร ทั้งๆ ที่ดิ้นอยูนี้ตายแลวสละหมดเลย 
สมมุติทั้งปวงไมมีเหลือในใจ เวลานี้ก็มีสมมตุิที่เหลืออยูในใจ เชนรางกายนี้ก็เปนสนาม
แหงโลกธรรม ๘ เอา เขาจะติจะชมอะไรเขาก็ติไดชมไดในกิริยาอาการเหลานี้ แต
ธรรมชาตินั้นไมมี หมด หมดโดยสิ้นเชิงไมมทีี่ตําหนิ แมเจาของเองจะตําหนิก็หาที่
ตําหนิไมได หมด ทานเรียกวาพอ 

จิตใจเมื่อบําเพ็ญใหพอแลวพอหมด ไมมีอะไรจะเอื้อมเขาไปถึง สรรเสริญก็ไม
สูงกวาธรรมชาตินั้น นินทาสรรเสริญต่ํากวาทั้งหมดๆ เขาไมได เพราะฉะนั้นโลกธรรม 
๘ จึงตกออกหมดในจิตของทานผูบริสุทธิ์แลว ทานไมเอาอะไร นี่พยายามเต็มกําลังมา
๕๗ ปนี้แลวมั้งที่ไดเร่ิมสอนเพื่อนฝงูพระเณรอยูในปาในเขาแตกอน อยูในปาในเขามี
แตพระแตเณรอยูในปาในเขาดวยกัน แลวก็คอยเคลื่อนยายออกมาๆ เปนหวงโยมแม 

โยมแมนี้ก็ทราบชัดเจนแลว พูดงายๆ เราอยูหวยทรายมันแสดงฤทธิ์อยูนูน พอ
ตื่นเชาขึ้นมา โอ ผมนี่นึกวาจะหมดภาระอะไรๆ แลวจะไปสะดวกสบายอยูกินไปมาเปน
ตายสะดวกสบายไมสบายแลวนะ แนะ ไดปรากฏโยมแมแลวเมื่อคืนนี้ อยางน้ันนะ 
จะตองไดกลับไปหาโยมแมกอน พอจากนั้นพรรษาที่ ๔ เรียบรอยแลว กลับมาก็เอาโยม
แมบวช มันก็พัวพันกันมาจนกระทั่งบัดนี้ผิดที่ไหนละ พอกําหนดไวแลวมันก็เปนอยาง
ที่วา 

นูนเปนอยูหวยทราย นึกวาจะไปสบายหายหวง มาก็ขายมันเกี่ยวกันกับโยมแม 
โอ แลวกันไปไหนไมไดแลว โยมแมมาเกี่ยวของอยูนี้แลว ก็มาจริงๆ มาก็โยมแมบวช
งายที่สุด จดหมายบอกมา บอกวาใหเตรียมตัวไวเรียบรอย ทุกอยางใหตัดออกใหหมด
เร่ืองกังวลมาตั้งแตวันเกิด คราวนี้ใหสลัดออกใหหมดใหเอาธรรมเขาสูใจ จะใหโยมแม
บวชบอกมาเลย ไปนี้จะเอาบวชเลย พอเสร็จแลวมา โยมแมก็เตรียมพรอมแลว บวช
ปุบเลย พาไปจันทบุรี กลัวโยมแมจะเปนหวงเปนใยกับลูกกับหลานอะไรก็พาไปโนน 
พอเสร็จจากโนนแลวกลับมาก็มาสรางวัดที่นี่แหละ อยูจนกระทั่งโยมแมเสียไป 

นี่ละสายหวงมันมีอะไรมนัไมไดผิดนะ ถาลงกําหนดไวเรียบรอยแลวไมผิดบอก
งั้นเลย มันแนอยูในหัวใจ วาอะไรเปนอะไรๆ มันแนอยูในหัวใจชัดเจนแลวถึงจะพูด
ออกมา ไมไดพูดสุมสี่สุมหานะ เอาโยมแมบวชก็หายหวงไปละ ทีนี้มันกเ็กี่ยวโยงกันไป
หมด ในครัวนี้มากขนาดไหนโยมแมเปนเหตุ ถาโยมแมไมไดบวชในครัวไมมีใครนะ จะ
ไมมี นี่ก็เตม็อยูเห็นไหมละ เปนบอแหงความกังวลวุนวายอยูในนั้นหมด เราก็เลยหนัก
มาตลอดละ หนักจนกระทั่งวันตาย ใหเบาบางไมเบาบาง 
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นี่ก็ไดบอกไวแลวทองคํา เวลาเราตายนี้บรรดาพี่นองลูกหลานทั้งหลายลูกศิษย
ลูกหาที่จะมาถวายจตุปจจัยตางๆ ในงานศพของเรา บอกวางานศพของเรานี้ตัวศพตัว
อะไรของเรานี้อยาเอาอะไรมาหรูหราฟูฟานะ มีแตหีบศพกับซากศพที่ตายอยูในหีบ
เทานั้น เอาเทานั้นอยาเอาอะไรมายุง จตุปจจัยพี่นองทัง้หลายมาบริจาคเทาไรๆ ให
คณะกรรมการเก็บหมด มีเทาไรเก็บหมดไมใหออกไปฟูฟาหรูหรา พอเกบ็หมดแลวยก
เงินจํานวนนี้ไปซื้อทองคําเขาสูคลงัหลวงหมดเลย เราจะเผาดวยไฟเราบอกไวแลว มี
พินัยกรรมดวยนะ เอาจริงเอาจังมาก 

เราทําประโยชนใหโลกจนสุดขีดสุดแดน ถึงขนาดที่วาเผาดวยไฟ สมบัติเงนิทอง
ที่จะเปนประโยชนแกผูที่มีชีวิตอยูนี ้ จะเอาเขาคลังหลวงใหเปนประโยชนแกสวนรวม
ทั้งหมดเลย นั่น เขียนไวแลวนะ ในพินัยกรรมเขียนไวเรียบรอยแลว ใหมาอานปงแลวก็
ปฏิบัติตามนั้นเลย เราไปหายหวงพูดใหมันชัดเจนเสีย เกิดในชาตินี้เราก็ทําประโยชน
เต็มเม็ดเต็มหนวยของเรา พอพนจากนี้แลวก็ไปอยางหายหวงเลย จะไมกลับมาเกิดอีก
พูดใหมันชัดเจน ประจักษอยูในนี้ตั้ง ๕๖-๕๗ ปนี้แลว ถามใครที่ไหน สนฺทิฏฐิโก ผู
ปฏิบัติจะรูผลงานของตัวเองไมตองมใีครมาตัดสินให 

พระพุทธเจาก็ สนฺทิฏฐิโก เปนพระองคแรก รูผลงานของพระองควาเปนศาสดา
เต็มภูมิ จากน้ันสาวกทั้งหลายไดยินไดฟงประพฤติปฏิบัติตามก็เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ ของพวกเราตลอดมา หัวใจอันนี้ก็เปนอันเดียวกันมันก็รูอยางเดียวกันนั่นละ 
เพราะฉะนั้นจึงวาเราจะทําประโยชนใหโลกเต็มความสามารถของเรา เสร็จจากนี้แลวก็
ไปเลยไมมีอะไรหวง ไปแบบไมกลับ บอกใหมันชัดเจนเสียเลย ชาตินี้เปนชาติสุดทาย
ของเราที่จะมาเกิดมาตายกองกันอยูนี้เปนชาติสุดทาย 

อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอไปนี้เรา
จะไมกลับมาเกิดตายกองกันอีก พูดใหมันชัดเจนอยางน้ี นี่พระพุทธเจาแสดงแกพระ
เบญจวัคคียทั้งหา วา ญาณฺจ ปน เม ทสฺสน ํอุทปาท ิญาณคือความรูความเห็นอัน
เลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเราตถาคต อกุปฺปา เม วมิุตฺติ ความหลุดพนของเรานี้พนแลว
โดยสิ้นเชิงไมมีการกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา
ตถาคต นตถิฺทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแตนีต้อไปเราจะไมกลับมาเกิดตายกองกนัอีก 

เทศนาวาการสุดทายพระอัญญาโกณฑัญญะก็ไดดวงตาเห็นธรรมโสดาขึ้น ยงฺ
กิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน อะไรเปนเครื่อง
ยืนยันกัน อะไรไมดับ นัน่ มันตองวาออกมาซิ อะไรก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน อะไรไมดับ 
นี่อันนี้ไมดับ นั่น พระอัญญาโกณฑัญญะรูแลวธรรมชาติอันนี้ อันนี้ไมดบั นั่นละเคร่ือง
ยันกันเปนอยางน้ัน พระพุทธเจากท็รงพระอุทานรับกันเลยวา อฺญาสิ วต โภ 
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โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลวหนอๆ รู
ธรรมอันนี้ จะไมกลับมาเกิดอีกแลวพูดงายๆ ประจักษอยูนัน้ พระอัญญาโกณฑัญญะก็
ออกมาอยางเด็ดๆ 

ตามธรรมดาทานแปลในตํารับตํารานั้นแปลเปนธรรมดากลางๆ ยงฺกิฺจิ 
สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดาสิ่งน้ันยอมดับเปน
ธรรมดา นี้ทานกลาวเปนกลางๆ แตสําหรับทานผูรูธรรมดวยความสะดุดใจอยางฟาดนิ
ถลมนี้แลวทานจะไมแปลอยางน้ัน ทานจะไมออกอุทานอยางนั้น ไมเชนนั้นไมสมกับวา
อุทาน ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้เปนธรรมดาสิ่งน้ันยอมดับเปนธรรมดา นี่ในปริยัติทานแสดง 
แตผูที่รูธรรมเห็นธรรมดวยความสะดุดใจอยางสะเทือนโลกน้ีแลววา ส่ิงใดก็ตามเกดิ
แลวดับทั้งนั้น นั่นขึ้นรับกันปง อะไรไมดบั นั่นเห็นไหมละ ทานรูอันนี้ปบแลวทุกส่ิงทุก
อยางเกิดแลวดับทั้งนั้น อะไรไมดับ อันนี้ไมดบั นั่น ใหมีเครื่องพยานกันอยางน้ันซี 
อยางพระอญัญาโกณฑัญญะ 

การปฏิบัติธรรมเปน อกาลิโก ทําบาปไดบาปทําบุญไดบุญตลอดไป ใครอยา
ประมาทนะ คําสอนนี้เปนคําสอนของศาสดาองคเอกไมมีใครสอนผิดเพี้ยนตางกันเลย
แมนิดหนึ่งไมมี บาป บุญ นรก สวรรคมีบอกอยางน้ีเหมือนกัน ใครฝนก็จมเลย ถาใคร
ปฏิบัติตามกจ็ะคอยตะเกยีกตะกายไปไดเปนคนดีเร่ือย จนกระทั่งถงึที่สุดวิมุตติพระ
นิพพานได เอาละวันนี้พูดเทานั้นละ วาจะไมพูดก็มาก ก็ดีแลวใหไดฟงทั่วหนากัน 
ธรรมะนี้เปนธรรมอุทานออกมาจากหัวใจเลย ธรรมะที่เทศนอยูเวลานี้ไมไดไปหาลูบๆ 
คลําๆ ที่โนนที่นี่ ถอดออกมาจากหัวใจที่ปฏิบัติมารูเห็นอยางน้ันประจักษใจแลวใส
ออกมาผางๆ เลยไมสะทกสะทาน เอาละใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

