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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
พระหนุมสององครูธรรมตามเรา 

ทางเวียงจันทนเลยไมไดของเรานะ ของเราเตรียมที่จะใหเวียงจันทนไมนอยนะ 
ที่เตรียมไวรถสิบลอ ๑๐ คัน พอดีเขาบอกทางเขาติดไขหวัดนก วาสนาไมมี ไขหวัดนก
เอาไปกินหมด เราก็ยกใหไปทางภาคเหนือ ทางไทยใหญ ๑๐ คัน วาทางโนนขาดแคลน
ยกไปเลย ๑๐ คัน จากนั้นมายกไปทางดานเชียงใหมอีก ๕ คัน รถสิบลอๆ อยางนอย 
๑๕ คัน ทางเวียงจันทนไมไดเร่ือง ทางนี้เอาไปกินหมดเลย เพราะตั้งใจจะสงเคราะห
โลก เราตั้งใจจริงๆ เราพูดอยางตรงไปตรงมา เวลาพูดจริงจริง เวลาเลนใครมายุงดวย
ไมได เขาใจไหม เชนอยางเลนกับหมานี้ คนมายุงดวยไมได อยูในครัวไฟ เวลาเขาไป
เลนกับหมา คนมายุงไมไดนะ ซัดกับหมา เวลาเราคุยกันนี้หมาเขาไมเห็นมายุง  
 เราพูดถึงเร่ืองการทําประโยชนใหโลก เราแบเลยเราไมเอาอะไรทั้งน้ัน มีเทาไรๆ 
ทุมๆ เพื่อโลกทั้งนั้น เราบอกเราไมเอาอะไร การบําเพ็ญของเราตองเรียบเอาอยาง
ชัดเจนก็คือ ตั้งแตวันบวชมา นับแตวันกาวเขาโบสถออกมา เขาไปเปนนาคเขาไป เวลา
ออกมาเปนพระออกมา นั่นละชีวิตจิตใจของพระ กลมกลืนกับธรรมวินัยตลอดมา
จนกระทั่งถงึบัดนี้ เปนเวลา ๗๓ ป นี่ละเรียกวาเราสรางความดีมาตลอด 

ครั้งอันใหญหลวงก็สรางความดีฆากิเลสบนปาบนเขา อันนี้หนักมาก หนักมาก
จริงๆ วาระสุดทายฆาอะไรสูฆากิเลสไมได กเิลสน้ีหนักมาก ตองทุมเทกําลังลงเตม็
ความสามารถเลย วาระสุดทายฆากิเลสเราฆาอยู ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ เรียนจบตาม
ความมุงหมายแลว คือไดเพียงเปรียญ ๓ ประโยค นี่เปนความตั้งเอาไวภายในจิต สวน
นักธรรมจะไดเทาไรก็ไมวา แตนักธรรมก็ไดนักธรรมเอก เปรียญก็ได ๓ ประโยค สาม
ประโยคนี่เปนสําคัญ นักธรรมจะไดแคไหนไมสําคัญ พอไดสามประโยคแลวจะออกเลย 
เพราะตั้งเข็มมุงมั่นไวเพือ่พระนิพพาน 

พอออกจากนั้นก็มุงใสพอแมครูจารยมั่นเลยละ พอไปก็เหมือนวาทานกางเรดาร
เอาไวเลย เพราะทานเห็นความมุงมั่นของเรา มุงมั่นอยางแรงกลาทีเดียว ใครจะปลด
เปลื้องความสงสัยในเรื่องมรรคผลนิพพานได เราจะไปมอบกายถวายตัวตอครูบา
อาจารยองคนั้น แลวจะเอาตายเขาวาเพื่อมรรคผลนิพพานอยางเดียว มาก็เขาถึงพอแม
ครูจารยมั่น ทานกางเรดารไวเรียบรอยแลว พอมา ทานมาหาอะไรทานวา พอเขาไปปุบ 
ใสปวะเลยเทียว ทานมาหาอะไร ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ จากนั้นแลวไลไป
ตามตนไมภูเขา ดินฟาอากาศทั่วแดนโลกธาตุ ไมใชกิเลสตัณหาไมใชมรรคผลนิพพาน 
กิเลสตัณหาแท มรรคผลนิพพานแท ธรรมแทอยูที่ใจ 
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พระพุทธเจาเปดธรรมเปดที่ใจดวยจิตตภาวนา ทานวางั้น พระสงฆสาวก
ทั้งหลายที่ไดมาเปนสรณะของพวกเรา ก็เปดที่ใจดวยจิตตภาวนา ทานเอาใหดีนะ ทาน
วาอยางน้ัน ทานใสเปรี้ยงอยางหนักนะ สมเจตนาของเราที่มุงมั่นไปหาทาน เพื่อปลด
เปลื้องเรื่องความสงสัยในมรรคผลนิพพาน พอไปถึงทานก็เปดหมด ทั้งๆ ที่กิเลสมีอยู
เต็มหัวใจ แตความสงสัยมรรคผลนิพพานหมดไปโดยสิ้นเชิง มุงใหญเลยที่นี่ นั่นละเหตุ
เบ้ืองตน จากพอแมครูจารยไดเปดทางเพื่อมรรคผลนิพพานใหหายสงสัย วามรรคผล
นิพพานอยูทีจ่ิตตภาวนา เอาลงตรงนี้นะทานวา ไมอยูตามตนไมภูเขา อยูที่หัวใจทานวา 

สุขอยูที่หัวใจ บรมสุขอยูที่หัวใจ ทุกขมหันตทุกขอยูที่หัวใจ เกิดจากกิเลสทานวา 
เอาลงตรงนี้นะ เปดโลงเลยที่นี่เร่ืองมรรคผลนิพพาน กิเลสมีเต็มหัวใจแตไมสงสัย เอา
ละที่นี่ฟาดกนัเลย เปนเวลา ๙ ปนี้เรียกวาตกนรกทั้งเปน ตกนรกทั้งเปน ๙ ป ตั้งแตวัน
กาวขึ้นเวทีตอกรกับกิเลสตัณหาดวยจิตตภาวนา ตามปาตามเขาตามถ้ําเงื้อมผา ปาชา
ปารกชัฏ อยูนั่นเหมือนตกนรกทั้งเปนๆ ตลอดเลย เอากันอยางหนัก ฟาดเสียตั้ง ๙ ป 

เอาอยางหนักขนาดนั้นละถึง ๙ ป ตั้งแตพรรษา ๗ ถึงพรรษา ๑๖ เกาป เอา
อยางหนัก เพราะนิสัยอันนี้เปนนิสัยดังที่ทานทั้งหลายทราบแลว วานิสัยจริงจังผาดโผน
มากเทียว ถาวาตรงไหนแลวขาดสะบั้น สมมุติวาเปนโจรเปนมารนี้ จะไมไดตายใน
เรือนจํา จะตายอยูตามปาตามเขา คือมันสูกับเจาหนาที่เขา ใหถอยไมมถีอย ไมตองจับ
ละ ตองฆา โจรคนนี้ตองฆาเทานั้น ที่จะจับมานี้จับไมไดวางั้นเถอะ ถาจะมัวจับมันอยู 
มันจะฆาเรา ตกลงเขาตองฆาเรา เปนอยางน้ันละ ซัดกันใหญเลย อันนี้ก็ ๙ ป 

พูดถงึเร่ือง ๙ ปนี้เราก็เลาใหฟงนะภาวนา เก็บไว ๙ ป มาขายโง ใหหมูเพื่อน
ฟง เพื่อนฝงูก็เปนนักภาวนาดวยกัน วันนี้ผมจะขายโงใหทานฟงวา ผมเก็บความรูสึกนี้ 
เวลาภาวนาปรากฏวาตาปะขาวเดินเขามาหา นั่งภาวนาอยู พอจิตสงบเขาไปปบตา
ปะขาวเดินเขามา เดินเขาก็มานับขอมือใหเห็น นับเปนขอๆ ถึง ๙ ขอ พอถึง ๙ ขอแลว
ก็เงยหนามาดูเรา ทางนี้ก็รูรับกันวา ๙ ปสําเร็จวางั้นนะ วา ๙ ขอมอืนี้ ๙ ปสําเร็จ ตอน
นั้นพรรษาเราได ๗ พึ่งออกปฏิบัติ พอปฏิบัตกิภ็าวนาเอาใหญเลย นี่ละมาปรากฏใน
ภาวนา ตาปะขาวมาหา มาหาก็มานับขอมือใหด ูถึง ๙ ขอมอืหันหนามองดูเรา ทางนี้รู
รับกันปบวา ๙ ปสําเร็จวางั้น ซัดกัน 

คิดวาตั้งแตวันบวชมาถึง ๙ ปสําเร็จ พอถงึ ๙ ป ปที่ ๙ แลวแหมไฟนรกเผาหัว
อกจะตาย โอย มันจะ ๙ ปยังไงยงังี้มีแตไฟนรก แลวคิดไปอีกวา หรือตั้งแตวันปฏิบัติ
ออกไป ๙ ปสําเร็จนะ ทีนี้เลยแยกไปนั้น ทีแรก ๙ ป ๙ พรรษาสําเร็จ แตได ๙ พรรษา
จิตนี้เปนไฟ มันจะสําเร็จไดยังไง ๙ พรรษาจิตเปนไฟ เอา ถางั้นแยกไปเอาตั้งแตปฏิบัติ
นี้ ๙ ปวางั้นนะ ก็เลยแยกไป ๙ ป นั่งภาวนาตาปะขาวเดนิเขามา มานับขอมอืถงึ ๙ 
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ขอมอืแลวเงยหนามาดูเรา ทางนี้รูรับกันปบวา ๙ ปสําเร็จวางั้นนะ แตไมไดบอกวาบวช
มา ๙ ปหรือปฏิบัติ ๙ ปสําเร็จนะ เราก็จับอันนั้นเอาไวเลย พอถึง ๙ ป ตอน ๙ ปใจมนั
เปนฟนเปนไฟ มันจะสําเร็จอะไร ๙ ปอยางน้ีนะ เลยแยกไปวา คงเปนออกปฏิบัติ ๙ ป
สําเร็จวางั้นนะ แยกไปเปนออกปฏบิัติ ๙ ปสําเร็จ 

๙ ปนี้ไมไดเร่ืองแลวเปนไฟ ๙ ปที่บวชมานี้ คง ๙ ปในการปฏิบัติ พอถงึ ๙ ป 
๙ ปเราหมายถึงวันออกพรรษาเรานับเปน ๙ ปแลวนะ พอออกพรรษาปุบจิตนี้หมุน
พอแลว หมุนติ้วๆ แลว แตก็ยังไมสําเร็จ มาออกพรรษาเสียวันนั้นแลวกัน ทําไมวา ๙ 
ปสําเร็จ นี่ออกพรรษาวันนี้แลวทําไมยังไมสําเร็จ แตจิตที่ละเอียดลออยอมรับ รับกัน
หากยังไมสําเร็จ ไปเลาใหเพื่อนฝูงฟง โอ ผมจะมาขายโงใหทานฟง นี่ผมภาวนาปรากฏ
ทางภาวนาวามีตาปะขาวมาบอกวา ๙ ปสําเร็จ ผมก็บวชมาถึง ๙ ปไมไดเร่ืองไดราว
อะไร เลยแยกออกมา ออกปฏิบัติ ๙ ปสําเร็จ นี่ก็ออกพรรษาวันนี้เปน ๙ ปแลว ยังไม
สําเร็จเลย แตความละเอียดของจติยอมรับวาละเอียด หากยังไมสําเร็จเราบอก 

ทานก็แกดีนะ เปนคติไดดี ผูปฏิบัติภาวนาดวยกัน โห ไมใชคําวา ๙ ปนี้ ตอง
หมายถึงตั้งแตออกพรรษาถึงเขาพรรษาหนานูน ๙ ปนี้ถึงจะครบถวนวางั้น อันนี้มันพึ่ง
ออกพรรษามานี้ยังอีกเทาไรถึงวันเขาพรรษายังอีกนานอยูนะ ยังไมใช ๙ ปวันออก
พรรษา ๙ ปนี้จนกระทั่งถึงพรรษาหนา ๙ ปเต็มนั่นละ สําเร็จไมสําเร็จก็รูกันตรงนั้นละ 
เดี๋ยวนี้ยังไมใช ๙ ป พระทานแกดีนะ หือ อยางน้ันเหรอ คึกคักตัง้ใหม คราวนี้จิตก็
ละเอียดอยูนะ ฟาดกันเสียตั้งแตนั้นละมา ไปถงึเดือนพฤษภายังไมถงึวันเขาพรรษา ๙ 
ปสําเร็จ ไปถึงน้ันมันก็ฟาดินถลมละเดือนพฤษภา วันที่ ๑๕ พ.ศ.๒๔๙๓ นั่นละ 

มันคิดเอาไว ที่วามาขายโงใหทานฟง ถาวา ๙ ปสําเร็จนี้ออกพรรษาแลวก็ยังไม
สําเร็จ ทานก็แกใหวา พอออกพรรษายังไมสําเร็จตองไปชนพรรษาหนามันถึงจะครบ ๙ 
ปทานวา หือ อยางน้ันหรือ เปนเคร่ืองปลอบใจดี เราก็คิดเพื่อนฝงูนักภาวนาดวยกัน 
องคนี้ทานก็เด็ดเดี่ยวเกงเหมือนกัน พูดเปนคติเครื่องเตือนใจได จึงฟาดกันอกีตั้งแต
วันออกพรรษาไปถงึเดือนพฤษภา วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภา ๒๔๙๓ ยังไมถึงเขาพรรษาก็
พอดฟีาดินถลมตรงนั้น ขาดสะบั้นกันตรงนั้น ตัดสินกันไดในตรงนั้น นี่ในเขต ๙ ปนั้น 
พอถงึเขาพรรษาปบก็เต็ม ๙ ป นี่ยังไมถึง พอเดอืนพฤษภามันก็ฟาดินถลมขาดตรงนัน้ 

อันนี้เราก็ระลึกถึงคุณของทานอยูนะ ทานแกดีอยู เราบอกวา ๙ ปสําเร็จนี้ พอ
ออกพรรษามาแลวมันยังไมสําเร็จ แตความละเอียดของจิตยอมรับวาละเอียด หากยัง
ไมสําเร็จ มาบอกวา ผมจะมาขายโงใหทานฟง ผมไปภาวนาอยูที่นั่นๆ ตั้งแตเร่ิมออก
ภาวนาทแีรกพรรษา ๗ เราบอก จนกระทั่งปานนี้บอกวา ๙ ปสําเร็จ นี้ออกพรรษาวันนี้
แลว ๙ ปยังไมสําเร็จเลย โอย อยามานับเอา ๙ ปนี้ซิ ตองไปชนพรรษาหนาถึงจะ ๙ ป
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เต็ม หือ อยางน้ันเหรอเอาอีก จนวาไปถึงเดอืน ๖ ยังไมถึงเดือนเขาพรรษาก็ขาดสะบั้น
ลงไป นี่เราก็ไมลืมนะ คือเก็บไวตลอดไมพูดใหใครฟงเลย 

จนกระทั่งเห็นทาไมไดการแลวถึงเลาใหเพื่อนฝูงฟง วาจะมาขายโงใหทานฟง นี่
ความรูมันเปนขึ้นในจิตเวลาภาวนา มีตาปะขาวมาบอกวา ๙ ปสําเร็จ นี่มัน ๙ ปแลว
ออกพรรษานี้ ทานบอกยังไมใช ๙ ป ตองไปชนพรรษาเสียกอนมันถงึจะเต็ม ๙ ป นั่น 
ทางนี้ก็ หือ อยางน้ันหรือ แนะ ปลอบใจดี ไปกเ็อาจริงๆ ไปถึงพฤษภาก็ลงกันไดตรง
นั้น เพื่อนฝูงนักภาวนาดวยกันนี้ปรึกษาหารือกันไดกําลังใจนะ อยางทีเ่ราวานี้ เราก็
เหมือนวาหมดหวัง พอออกพรรษาแลว ๙ ป ทานบอกวายัง ตองไปชนพรรษาถึงจะ
หมดอายุที่วา ๙ ป หือ อยางน้ันหรือ แลวก็เปนจริงๆ ดวย ไปถึงพฤษภาก็เอากันตรง
นั้นๆ นะ 

นี่เราก็ไมลืมเพื่อนฝูงเตอืนเรา ไมใหหมดหวังวางั้นเถอะ เรานี้รูสึกจะหมดหวัง 
ตั้งแตวันออกพรรษาปบมันยังไมส้ินนี่ ทานก็มาแกใหอีก มนัยังไมใช ๙ ป ตองออก
พรรษาถึงชนพรรษาหนาปบ วันเขาพรรษาถึงจะสิ้น ๙ ป หือ อยางน้ันหรือ นั่นละทาน
ปลอบใจดีนะ ไปก็จริงๆ เดือนพฤษภามันก็ลงกนัไดตรงนั้นเลย .คือเก็บไวในจิต.เปน
ภายในจิตไมบอก อยางนี้ก็ถึง ๙ ปอยางวานะ จึงไปขายโงใหทานฟง ทานบอกวายัง
ไมใช ๙ ป ตองเขาพรรษาหนาเมื่อไรเต็มเปรี๊ยะนั่นละ ๙ ป นี่พึ่งออกพรรษานี้ยังอีก
ทานวางั้นนะ หือ อยางน้ันหรือ ก็ซัดกันเลย 

องคนี้ทานกสํ็าเร็จนะ องคที่วาน่ีเพื่อนฝูงดวยกัน เด็ดเดี่ยวเหมือนกัน ทานก็
สําเร็จ อัฐขิองทานก็กลายเปนพระธาตุเหมือนกัน องคนี้เด็ดมากเหมอืนกัน เปนคู
ปรึกษาหารือกันได วาอะไรเปนยังงั้น จิตใจเด็ดเดี่ยวเหมือนกัน นี่พูดถงึเร่ืองภาวนา ไป
ถึงเดอืนพฤษภา ยังไมถึงวันเขาพรรษาก็ยุติกันลงได เราไมลืมนะจุดไหนๆ ที่ภาวนา
บอกเราจะเก็บไวเลยไมบอกใครละ จนกระทั่งวามันหมดหวังแลวถึงจะเปดออกดังที่วา 
๙ ปสําเร็จนี้ พอออกพรรษาก็เหมือนวา ๙ ปแลว ทานบอกยัง นั่น ตองไปอกีถึง
เขาพรรษาถึงจะเต็ม ๙ ป หือ อยางน้ันหรือ ก็เปนจริงๆ ไปถึงพฤษภาก็ลงกันไดตรง
นั้น 

ทานพูดเปนคติดี ไอเรานึกวาหมดหวังแลวตั้งแตวันออกพรรษาปงน่ันละหมด
หวัง ทานบอกวายัง ตองถึงเขาพรรษาโนนถึงจะเต็ม ๙ ป ก็จริงๆ ไปถงึเดือนพฤษภา
ยังไมถงึ ๙ ปก็ยุตกิันลงได เราก็ไมลืมนะ นีเ่พื่อนฝูงดวยกันนะปรึกษาหารือกันทาง
จิตตภาวนา องคนี้ทานก็เกง ทานก็สําเร็จเหมือนกัน (หลวงปูหลาหรือเปลาเจาคะ) 
อะไร นี่ๆ หลวงปูนี่ๆๆ มันคอยจะมาจับเอาอยางน้ี ที่พูดใหเปนหลักเปนเกณฑมันไม
ยอมรับ มันจะมายอมรับตั้งแตกําปนนี่ เขาใจไหม 



 ๕

การภาวนามันรูในตัวนะ คือมันรูจิตมนัถึงระยะไหนๆ มันรูของมัน รูเปนลําดับ 
ละเอียดก็รู ยังไมส้ินก็รู รูเปนลําดับ ดังที่เราวาออกพรรษาปบมันยังไมส้ินก็รู แตออก
พรรษาแลวเราหมดหวังแลว เลยไปแสดงความโงใหเพื่อนฝูงฟง ทานจึงบอกวา อูย ยงั 
จากน้ีถึงเขาพรรษามันถึงจะหมด ๙ ปวานะ หือ อยางน้ันหรือ มีแกใจขยับเขาอีก แต
กอนกข็ยับอยูแลว ทีนี้เพื่อนมาเพิ่มกําลังใจใหมันก็คึกคักเลย ก็เปนจริงๆ ถึงเดอืน
พฤษภาก็ยุตกิันลงได ไมถึงเดอืนกรกฎาที่เขาพรรษานะ พวกที่เลาสูกันฟงอยางน้ีมแีต
พวกนักภาวนาดวยกันนะ สุมสี่สุมหา โอย ไมเลา เฉยเหมือนไมรูไมชี้ ถาเปนนักภาวนา
ดวยกนัถึงไหนถึงกัน เปนอะไรเลาสูกันฟงนะ 

อยางองคที่วานี้เหมือนกันจริงจัง ทานองคนี้จริงจัง จริงจังมากทีเดียว ก็เปนคู
ปรึกษาหารือกันไดละ อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุเหมือนกัน องคนี้สําเร็จ ผานไป
กอนเราอีก ทานยังผานไปกอนเราไลเล่ียกันนะ ผานไปกอนเรา อยางพอแมครูจารยมั่น
ทานวา เวลาเราตายนี้จะมีพระหนุมสององครูธรรมตามเราอยู กอนหลังเล็กนอยใน
ระยะนั้น คือสององคนี ้ แตองคหนึ่งเราไมบอก องคที่เปนคูกัน (ออ หลวงปูเจี๊ยะ) นี่
หลวงปูนี้ ไปถามไปไหนก็มานี่ละมาตัวนี้ละ 

พูดแปลกอยูนะ ที่พอแมครูจารยพูดไมผิดเลย ตรงที่วากอนหลังทานเล็กนอยนี้ 
จะมีพระหนุมรูธรรมอยูสององคก็เปนจริง พอแมครูจารยถาลงไดวาอะไรแลวก็อยาง นี่
ยังไปเขียนไวนั่นเห็นไหม ใครเขียน ทานอาจารยเจี๊ยะละมั้ง เขียนไวที่ครัวไฟ เดี๋ยวนี้
อานก็ยังเห็นอยู ที่พอแมครูจารยทานอยูทางอําเภอแมแตง ทานวามีพระหนุมอยูองค
หนึ่ง พระหนุมองคนี้อายุพรรษาไลเล่ียกันกับทานเจี๊ยะทานวานะ แตไมใชทานเจี๊ยะ 
ไลเล่ียกัน องคนี้ละองคหนึ่งที่จะทาํประโยชนใหโลกไดกวางขวางทานวา แลวใครมา
ทานกจ็ับเอาไวทานวางั้นนะ ทานจับอันนี้ไวใครมาคอยสังเกต 

ใครมาหาพอแมครูจารยมั่นเราคอยสังเกตๆ ตลอดมาเลย ก็พอดีเปนจังหวะ 
ทานเขียนไวนั้นเลยนะ เราไมไดเขียนทานเขียนเอง เปนจังหวะที่ทานอาจารยมหาบัวเขา
ไปที่นั่น ทานทํานายวา มีพระหนุมองคหนึ่งเวลานี้กําลังเรียนหนังสืออยูจะมาหาเรา 
พระองคนี้เปนพระสําคัญอยูมากทานวางั้นนะ จะทําประโยชนใหวงศาสนากวางขวาง
มากทานวา เวลานี้กําลังเรียนหนังสือ ตอจากนั้นกจ็ะมาหาเรา เพราะฉะนั้นทานถึงตาจับ
ไวตลอด ใครมาก็ดูๆ พอดีเปนจังหวะที่ทานก็อยูบานโคกนามน เราก็ไปบานโคกนามน 
พอเราไปถึงนั้นเราก็ไมกลาถามวาเปนองคไหน แตดูกิริยาทาทางรูสึกวาจับใจวางั้นนะ 

จับใจอะไร คลองแคลววองไวทุกส่ิงทุกอยาง พอเขาไปถึงน้ีรูสึกวาพอแมครู
จารยมั่นทานเมตตาเลยวางั้นนะ ทานเมตตาเลย ทุกอยางๆๆ องคนี้เขาไปปบเหมือนวา
เขาแทนที่เลย การงานทุกอยางขอวัตรปฏิบัติเรียบๆๆๆ ไอเราที่ทําก็วาเรียบรอยยังสู
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ทานไมได อาจารยเจี๊ยะพูดนะนี่ คงองคนี้แหละทานทํานายไว คงเปนองคนี้แหละ พอ
แมครูจารยก็รูสึกวาเมตตาเปนกรณีพิเศษวางั้น ไมเห็นดุเห็นดาเห็นวาอะไร เห็นองคนี้
ทําอะไรรูสึกวาทานตายใจๆ ทานคลองแคลววองไวเฉลียวฉลาด คงจะเปนองคนี้ละ
เร่ือยมา 

ทานพึ่งมาเปดเอาตอนนี้ละ ตอนทานจวนจะตาย มาเปดใหหมูเพื่อนฟง เปดคือ
เปดตัวเราเลย วาองคนี้เอง ไมใชทานยอเรานะ แตเขียนไปตามประวัติทานอาจารย
เจี๊ยะเลา วาพอแมครูจารยมั่นอยูบานอะไรนา ทางดอยแมปง ทานทํานายพระองคนี้ 
กําลังจะเขามาหาเราอยูทานวางั้น พอเราไปหาทานดูทานเมตตาตลอดเลย ไมเห็นมีขอ
คัดคานตานทานหรือดุดาวากลาวอะไรเลย ดูก็เรียบๆ เราก็เลยชี้มา คงเปนองคนี้แหละ
ทานเรียบ ตอมาไมใชคงเปนเสียแลวละที่นี่ องคนี้แหละขึ้นเลย ตอนเย็นๆ ตอนทานจะ
ตาย อาจารยเจี๊ยะ ก็มีเทานั้นละ 
 

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