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เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ไมฟงเสียงธรรมเสียอยางเดียวจม
กอนจังหัน
วันที่ ๒๖ เขาจะขนของไปภูวัว พระประมาณ ๓๐ ขึ้นบางลงบาง ๓๐ เปนจุด
กลาง นี่ก็ใหทานอุทัยไปดูแลทางกลางดงทางขึน้ เขาใหญ เขาถวายที่ เขาก็อยากถวาย
เปนกําลังจะทํายังไง ไอเราที่จะรับเราก็ตองพิจารณาเต็มกําลัง ใครที่ควรแกสถานที่
เชนนี้ เราไมไดรับสุมสี่สุมหานะ ตองหาตัวไดที่จะมาครองวัดๆ เราถึงจะรับ รับสุมสี่สุม
หาไมได เลอะ ตั้งแตพยายามขนาดนั้นมันก็ยังมีเลอะไดๆ ที่คนจะถวายที่ใหสรางวัด
สําหรับเราเองนี้มากตอมาก ทุกภาคเลย แตไมเอาๆ จนกระทั่งถึงทางอุทยั ธานีทางโนน
ก็มีเราก็ไมเอา ทางไหนๆ มีเยอะ
รับที่แลวตองหาพระมา กลางดงนีก่ ็เขาไปดูสถานที่ เจาของเขาอยากถวายเปน
กําลัง ขอถวายเลย อะไรๆ เขาจะจัดใหหมด อันนี้เราก็เลยเตือนพระ เขาใหอะไรๆ ก็
เขาทาๆ พิลึกอยูนะ พระเรานี้มีแตพระเขาทา กินเรื่อยกลืนไปเรื่อยเขาทาไปเรื่อย คา
คอตาย จึงตองไดระวัง ใหทานอุทัยละคอยไปดูแล เขาจะทําอะไรๆ อยาเอาเขาเปน
ประมาณยิ่งกวาธรรมนะ ธรรมตองออกหนาเสมอไปที่ไหน เอะอะกิเลสจะออกหนาๆ
นะ เร็วที่สุดกิเลสมองไมทัน คือไมมใี ครมองนั่นแหละ ที่วามองไมทันมันยังมองคอยยัง
ชั่ว มองเดี๋ยวก็ทัน แตมนั ไมมองนั่นซี หลับตาตลอด ถาเปนเรื่องกิเลสแลวเขาทาทั้งนั้น
นี่ละเราทุเรศนะ
ยิ่งจวนจะตายเทาไร แหม ดู พูดออกไปเขาก็จะวาบาจะทํายังไง ก็มันเปนอยาง
นั้นจริงๆ จะใหวายังไง ทีพ่ ูดถูกตองแมนยํามีใครเกินศาสดาองคเอก มีพระองคเดียว ดู
โลกดูสงสารดูถูกตองแมนยําหมด สมควรเปนศาสดาเอกของโลก พุทธศาสนาเปน
ศาสนาของจอมโลกเลย แมนยําที่สุด นั่นเห็นไหมพระญาณหยั่งทราบๆ ตลอด แมนยํา
เสียดวยไมผิดไมพลาด เพราะจิตไมมีกเิ ลสตัวมืดตื้อปดบังเอาไว มีแตธรรมจานี้เห็น
หมดเลย จะไมทอพระทัยยังไง สามโลกธาตุไมมีใครเห็น มีพระองคเดียวเทานั้น หือ จะ
สอนไปยังไง ทั้งๆ ที่ปรารถนาเปนพระพุทธเจาจะสอนโลก แตการปรารถนาที่จะสอน
โลกเปนความคาดคะเนไปๆ เวลาเปนพระพุทธเจาจริงๆ มันจาขึ้น ของจริงที่เลิศเลอก็
จา ของที่เลวที่สุดก็เต็มโลกเต็มสงสาร จริงตอจริงดูกันซิที่นี่ นั่นละที่ทอพระทัย
ขอใหพี่นองทั้งหลายมองหนาพระพุทธเจานะ เราเปนลูกศิษยตถาคต ใหมอง
หนาพระพุทธเจา หนาพระพุทธเจาเปนยังไง หนาพวกเราเปนยังไงเอามาเทียบกัน มัน
นาสลดสังเวชนะเวลานี้ มีตั้งแตตัวเกงๆ รูๆ ทั้งนั้นมันทําลายชาติ ศาสนา
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พระมหากษัตริยอยูเวลานี้ จะเปนตัวไหน ตัวที่วาเกงๆ นั่นละ เรียนมาสําเร็จชั้นนั้นชั้นนี้
เรียนมาจากสวมจากถาน กิเลสคือสวมคือถาน มันอยูในหัวใจของครูใดอาจารยใด
สอนออกมามันก็เปนแบบเดียวกัน ถาไมเอาธรรมเขาไปซักฟอกแลวความรูทั้งหลายไม
มีความหมายนะ อยามาอวดนะดอกเตอรดอกแตอะไรเหลานี้ มีแตกิเลสเหยียบหัวมัน
มา เจาของนี้โออาฟูฟา เอามูตรคูถเทิดหัวมันมา ทูนหัวมันมา ไมไดรูตัวนะ
โห กิเลสนี้สําคัญนะ ปนตัวขึ้นเปนทองทัง้ แทงเลยนะ เหยียบทองทัง้ แทงไป
เวลานี้กิเลสกําลังหนาแนน เมืองไทยนี่หนาแนนมากทีเดียว เหตุใดวาเมืองไทย
หนาแนน ก็เพราะเมืองไทยเปนเมืองพุทธ ทําไมจึงหนาแนนดวยกิเลส มันนาจะ
หนาแนนดวยอรรถดวยธรรมเครื่องกําจัดกิเลสใหโลกมีความสงบรมเย็น มองเห็นกัน
เปนมิตรเปนสหาย พึ่งเปนพึ่งตายกันได นี้คือธรรม อันนี้มองเห็นกันมีแตกัดแตฉีก
มองอะไรๆ มีแตมองดวยแบบยักษแบบผี นี่คือกิเลส เห็นอะไรก็จะเอา เห็นอะไรก็จะ
กินจะกลืนจะรีดจะไถ ประหนึ่งวาเรานี้จะอยูค้ําฟา ความตายไมมีในเราคนเดียว
นอกนั้นมีหมด อันนี้ละที่มันนาทุเรศ
เรื่องกิเลสนี้สําคัญมากทีเดียว พูดไปเขาก็จะวาเราบาอีกแหละ วาก็วาไปเถอะ
ปากอมขี้เราไมสนใจ ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันออกมาจากนั้น นี่พูดออกไปนี้ปากอม
ธรรม เราปฏิบัติมากวาจะไดมาสอนโลกนี้เราแทบเปนแทบตายมาตลอด ตั้งแตขึ้นเวที
ฟดกับกิเลส หลังจากไดรับโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจาจากพอแมครูจารยอยางถึง
ใจ ฟงอยางถึงใจ เอาอยางถึงใจ ฆากิเลสแบบนั้น จึงไดเห็นขึ้นมาๆ พูดใหเต็มยศมัน
จวนจะตายแลว มันจาขึ้นมาในหัวใจดวงนี้ได ๕๖ ปนี้แลว มีอะไรปดบังในโลกอันนี้
สามโลกธาตุไมมีอะไรปดบัง โลกุตรธรรมเหนือหมดเลย โลกสมมุตินี้ไมมเี หลือ เหนือ
หมดเลย แลวจะไมรูไมเห็นไดยังไง
เมื่อมันรูมันเห็นพูดไมไดเหรอ ตั้งแตเขารูเห็นสิ่งใดเขายังพูดได แมแตเด็กเขา
ไปเจอไปเห็นอะไรมาเขายังพูดได นี้เรื่องปฏิบัติธรรมเห็นธรรมรูธรรมซึ่งเปนธรรมชาติ
ที่เลิศเลอ จะพูดไมไดยงั ไง ถาไมปลอยใหกิเลสมันเย็บปากๆ ไปเสียเทานั้น พวกเรานี่
พวกกิเลสเย็บปาก ใหกิเลสออกตลาดๆ ธรรมเก็บเขาในตูในลิ้นชักๆ ดีไมดีธรรมนี้โยน
ลงไปสวมไปถาน ใหกิเลสออกหนาออกตา เราพูดมันสลดสังเวชนะ
เปนยังไงพี่นอ งชาวไทยเราเวลานี้ เฉพาะอยางยิง่ รัฐบาลกําลังจะกัดกันเหมือน
หมานั่นเหรอ ขอพูดใหเต็มปากหลวงตาบัวกอนตาย ไดสอนโลกดวยความบริสุทธิ์ใจที่
มันจาอยูในหัวใจนี้นะ เปนยังไงมันไมฟงบางหรือหูมีตามีนี่ วงราชการงานเมืองที่เปน
หัวหนาๆ
มันตาบอดไปหมดแลวหรือเดี๋ยวนี้
จึงไมฟงเสียงอรรถเสียงธรรรม
พระพุทธเจาเปนคนประเภทใด แลวเราเปนคนประเภทใด ไมมองหนาพระพุทธเจาบาง
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หรือ จะอวดดิบอวดดี เกง ตัวนี้ละตัวมันจะพาโลกใหจม ตัวนรกอเวจีทั้งเปนนี้ เสกสรร
เจาของขึ้นมา ฟนไฟก็อยูที่นั่น มูตรคูถอยูที่นั่นหมด แลวเอามาอวดโลกเขาวาเปนของ
ดิบของดี ดีอะไรตั้งแตเด็กมันก็รูมตู รคูถนะ ทองคํามันก็รู ของดีของชั่วรูดว ยกันทุกคน
ขอใหพี่นองทั้งหลายตื่นเนื้อตื่นตัวนะ ไมงั้นเมืองไทยจะจมจริงๆ ถาไมฟง เสียง
ธรรมเสียอยางเดียวจม ใครอยาอวดดิบอวดดี มีแตเรื่องกิเลสทั้งนั้นๆ ออกมาก็มีแตทา
จะกัดจะฉีกจะกินทุกสิ่งทุกอยางเปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด หาความสงบรมเย็นและ
ไวใจกันไมได ถาทานทั้งหลายอยากตายใจไวใจกันได ใหเอาธรรมเขาไปใสหัวใจตัวเอง
เอาหัวใจตัวเองกางออกไป หัวใจคนอื่นเขามีหัวใจอยางเดียวกับเรา เรามีหัวใจกับเขา
เอาธรรมเขาไปเฉลี่ยแลวก็ชั่งน้ําหนักน้ําเบา เฉลี่ยกันไดคนเรา ไมมีละชาติชั้นวรรณะ
ตั้งกันไปเฉยๆ ธรรมเขาไปตรงไหนเรียบไปหมดเลย เปนมิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตาย
กันไดหมดทัว่ โลกนี่แหละ ขอใหธรรมเขาไปเถอะนะ
อันนี้มันมีตั้งแตกิเลสนั่นละ เยอหยิ่งจองหองพองตัว แลวเหยียบคนนั้นเหยียบ
คนนี้ ยกตัวขึ้นๆ เหยียบคนนั้นคนนี้ นี่คือกิเลส ถาธรรมแลวไมเหยียบ พอมองเห็นที่
ควรฉุดฉุด ที่ควรลากลาก ควรอุมอุม ธรรมเปนอยางนั้นนะทานไมไปเหยียบ ขอใหพา
กันจําใหดี นี่ก็จวนจะตายแลว ดูโลกยิ่งรอนเปนฟนเปนไฟขึน้ มา เราเริ่มชวยชาติมาได
เจ็ดแปดปเราก็ไมเคยคิดเคยคาด วาจะไดออกมาชวยพี่นองทัง้ หลายหรือเทศนาวาการ
อยางนี้ นี่ก็ออกมาเจ็ดแปดปนี้แลว เปนยังไงฟงบางไหมธรรมพระพุทธเจา
ธรรมหลวงตาบัวที่นําออกมานี้เปนธรรมทําโลกใหลมจมเหรอ เราปฏิบัติมา
แทบเปนแทบตาย
ตั้งแตขึ้นเวทีฟดกับกิเลสตัวมหาภัยขาดสะบั้นลงไปแลวจิตใจจา
ขึ้นมานี่ จึงไดนําธรรมเหลานี้มาสอนโลก รื้อขนสัตวโลก ชวยโลกเต็มกําลัง
ความสามารถ ตัวเราเองเราไมเคยสนใจกับอะไร เรื่องดีดเรื่องดิ้นเพือ่ โลกเพื่อสงสารนี้
เอาเปนเอาตายเขาวา ไมไดอยูวันหนึ่งๆ เพื่อโลกเพื่อสงสาร เจาของไมมีอะไรพูดใหชดั
พอทุกอยางแลว มีแตชวยโลกดวยความสงสาร เพราะฉะนั้นจึงสะอาดสุดยอดในการ
ชวยโลก ไมมีที่จะลี้ลับ ไมมีอยูในหัวใจนี้ เปดเผยหมด อะไรออกสูโลกเปนมงคลๆ
กิริยาอะไรที่แสดงออกจากหัวใจที่บริสุทธิ์นี้
เปนมงคลมหามงคลแกผูมา
เกี่ยวของทัง้ นั้น ที่จะเปนพิษเปนภัยตอผูมาเกี่ยวของนี้ แมเม็ดหินเม็ดทรายเรายันได
เลยเราไมมี คบกับใครก็ตามเราไมมี จะคบแบบไหนๆ ก็ตาม เราไมเคยเอาพิษเอาภัย
เขาไป หัวใจไมมีพษิ มีภยั มีตั้งแตความสวางกระจางแจงเปนมหาคุณ ออกกระจายไป
ตรงไหนก็เปนมหาคุณ ไดรับความสงบรมเย็นทั่วหนากัน
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ใหฟงนะฟงเสียงพระพุทธเจา ไมงั้นมันจะจมกันหมดทั้งประเทศนะเวลานี้ มีแต
คนอวดดิบอวดดี มันจะจมดวยกันนั่นแหละพวกอวดดิบอวดดีนี้นะ ขอใหเอาธรรมเขา
มาชั่งเถอะนะ เอาละพอ เหนื่อยแลว
หลังจังหัน
สงสาร โถ มนุษยตาดําๆ ดวยกัน ผูจนจนจะตาย ผูมีก็มีจะตายอีกเหมือนกัน
มันจะตายดวยกันทั้งสองนี่ละ ผูมกี ็จะตาย ผูจนก็จะตาย เอาไปพิจารณา ที่ไป
เวียงจันทนนี้ก็ตั้งใจจะไปดูเครื่องมือตา หมออวนไปติดตัง้ แลววันที่ ๒๔ รวม ๔
รายการ ยังอีก ๒ รายการ เกี่ยวกับตาทั้งนั้น วันนั้นเราก็จะไปซ้ําอีก ขาดเหลืออะไรๆ
เราก็จะจดเอามาสั่งเลย วันนั้นหมออวนอาจจะไปดวยก็ไดวันที่ ๒๗ มีอะไรก็มอบให
หมออวนเลยเชียวเปนผูรับทั้งหมด
เครื่องมือแพทยใหหมออวนรับทั้งหมด
เพราะฉะนั้นหมออวนจึงไดมีอานิสงสบางที่โรงพยาบาลโนนสะอาด เห็นไหมรถวิ่งไป
โรงพยาบาลโนนสะอาดเขียนไว หลวงตามหาบัว ตึกใหญนั่นนะ
ใหตึกหลังหนึ่ง หลังนี้ ๒๒ ลาน อีกหลังหนึ่ง ๘ ลาน หลังนั้นเสร็จก็หลังนี้ขึ้น
เลย เปน ๓๐ ลาน หมออวนเกรงใจเรามากเพราะเคารพวัดนี้มากทีเดียว ถามอะไร
ขัดของอะไรไมบอกเลย มันจะเกงขนาดไหนวะคนเอาซิเรา ก็ติดตามเขาทุกหองเลย เรา
ไปเองที่นี่นะ ถามอะไรก็ไมไดความ คือเขาเกรงใจเรา ขาดอะไรใหบอกมาๆ วาพอ
เปนไปทุกอยาง มันเปนยังไงจึงไดไปเขาหองนั้นหองนี้เลย เจาหนาที่ทํางานแผนก
ไหนๆ อะไรขัดอะไรของตามเขาไปๆ เอามาหมดเลย นั่นเห็นไหม จากนั้นก็สรางตึกให
กําแพงก็ให สรางตึกหลังหนึ่ง ๘ ลาน หลังหนึ่ง ๒๒ ลาน เครื่องมืออยางอืน่ ใหๆ เลย
เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลโนนสะอาด
จึงรูสึกจะไดมากกวาเพื่อนพอสมควร
เพราะเปนโรงพยาบาลสมบุกสมบันมากสําหรับการรับใชของวัดนี้ อะไรทางไหนๆ ตอง
หมออวนรับทั้งหมดเลย สงสารจะทําไง ใครอยูที่ไหนก็หวังความชวยเหลือตลอดๆ
ตองหวังพึง่ กันตลอดมนุษยเราสัตวโลก จึงวา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น นี้หวังพึ่งกันทั้งนัน้ นะ เกี่ยวโยงกันไปหมด
ทีเดียว หวังพึ่งกัน
เราจะชวยโลกในเวลามีชีวิตอยูนี้ ฟงซิทานทั้งหลายไดฟงเสียงไหม ทีอ่ อกมา
เผ็ดๆ รอนๆ นี่นะ ฟงซิใครพูดอยางนี้ พระในประเทศไทยมีใครพูดอยางนี้ ปฏิเสธได
ไหมวามีวางั้น (ไมมีเจาคะ) ก็นั่นซิเพราะออกจากหัวใจจริงๆ เปนธรรมลวนๆ นี่นะ นี่
ละพลังของธรรมที่ออก จะเด็ดขาดขนาดไหนไมมพี ิษแมเม็ดหินเม็ดทราย ออกจากนี้ไม
มี เปนคุณลวนๆ จะเด็ดจะขาดขนาดไหนเปนธรรมออก เปนประโยชนทั้งหมดเลย เรา
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จึงพูดกลาพูดวา การคบคาสมาคมกับใครก็ตามเรื่องอะไรก็ตาม เราไมมีโทษเขาไป
แทรกเลยมีแตคุณ มีแตคุณลวนๆ ออกเปนคุณทัง้ หมดเลย
แมจะเปนกิริยาแบบโลกก็ตาม เปนคุณอันใหญหลวงอยูในนั้นแหละ เปนอยาง
นั้น เพราะภายในมันไมมีโทษจะเอาอะไรมาเปนโทษ ไปไหนก็มีแตคุณลวนๆ นี่เราทํา
เสียใหเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลาตายนี้ก็มอบอีก พินัยกรรมฟาดลงไปเลย พินัยกรรมคือ
วา เขาจะถวายจตุปจ จัยไทยทานเพื่อเผาศพเรา เราตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาสมบัติ
เหลานี้ทั้งหมดเลย แลวเขาซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงหมด เปนวาระสุดทายของเรา ไม
เอาอะไร จะชวยโลกใหเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยาง บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซิชวยพี่
นองทั้งหลายมาจึงพูดไดเต็มปาก เพราะอํานาจแหงความเมตตา จะเอาความเศรา
หมองมาจากไหน ความเมตตามีแตความเมตตาลวนๆ ทั้งนั้นละ
กิริยาที่แสดงออกมานี้ไมมีพิษตอโลกบอกตรงๆ เลย จะเปนกิริยาใดก็ตาม
เพราะไมมีภายในนี้ ถามีนี้มันก็ออกไปตามๆ กัน ถาเปนภัยมีภัยอยูในจิตมันก็ออก
แทรกไปตามๆ กัน เมื่อไมมมี ันจะเอาอะไรไปออก ก็มีแตคณ
ุ มีแตธรรมลวนๆ เลย
ออกเต็มเม็ดเต็มหนวยๆ เรียกวาชวยโลกทุกวิถที างที่จะชวยไดวางั้นเถอะ เอาใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ตายแลวดีดผึงเลย เราพูดชัดเจนขนาดนั้น มันจาอยูในนี้แลวถาม
พระพุทธเจาหาอะไร ไมไดวัดรอย ไมไดอวดเนื้ออวดตัว ตามเสด็จพระพุทธเจานั่นเลย
คานพระพุทธเจาไมได ทุกพระองคเปนอันเดียวกันหมดแลว จาขึ้นเทานั้นเปนอัน
เดียวกันหมด
เหมือนน้ําในมหาสมุทร น้ําไหลมาจากคลองใดๆ ก็ตาม คลองนั้นคลองนี้ พอ
ถึงมหาสมุทรแลวเปนอันเดียวกันหมดเลย จิตใจของผูใดก็ตามสรางคุณความดีบารมี
มามากนอยๆ ไหลเขาไปๆ พอถึงมหาวิมุตติเปนอันเดียวกันหมด นั่น มหาสมุทรทาง
โลก ทีนี้ทางธรรมก็มหาวิมุตติมหานิพพาน เขาปบนี้ถึงกันหมดเลยไมตอ งถามหากัน
เปนอยางนั้นละ เอาใหเต็มที่นะ ที่กลาวมาเหลานี้มหาวิมุตติมหานิพพานไมพนจากการ
สรางความดีนะ ทานทั้งหลายอยาใหกิเลสเหยียบเอาหมด ใหกิเลสเอาไปกินไปกลืนเสีย
หมด เจาของเวลาตายยังแตโครงกระดูกเอาไปเผากัน แหกันไปเผากัน ไมเห็นไดเรื่อง
ไดราวอะไร
ใหมีหลักมีเกณฑในตัวเอง ใครจะไปเผาไมเผาไมสนใจ ศพนี้ตายแลวก็เปน ดิน
น้ําลม ไฟ ทิง้ ไปเลย ดีดผึงเทานั้นพอ หายหวง นั่นละความดีทําใหเราหายหวง ถาไมมี
ความดีแลวคนเต็มทองฟามหาสมุทรมาชวยก็ตามเผาศพ ไมเกิดประโยชนอะไรนะ มัน
เกิดประโยชนอยูที่เจาของทําดีไว จุดสําคัญอยูตรงนั้น จึงชวยตนเองในเวลานี้เสียนะ ให
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เชื่อนะเชื่อพระพุทธเจา
ไมมีคําใดผูใดในโลกอันนี้จะแมนยํายิ่งกวาคําสอนของ
พระพุทธเจา จึงเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ตรัสชอบแลวทุกอยาง
ไมวาธรรมขั้นใดไมมีการเพิ่มเติม ไมมีการแกไขดัดแปลงใดเลยคําของศาสดา
สอนโลก ควรที่จะเปนที่ยึดที่เกาะไดแลวนะ อยาเอาตั้งแตกิเลสมาพันคอๆ ตายแลวก็
อยางวาละจมไปๆ มันตายเมื่อไรจิตดวงนี้ เอา สราง สรางบาปสรางกรรม เอา สรางลง
ไป สรางมากสรางนอยจะเปน กมฺมสฺสโกมฺหิ เปนสมบัติของตัวเองทัง้ นั้น เรามีกรรม
เปนของตน จะแบงสันปนสวนใหใครไมได นั่นทานบอกไวแลว เพราะฉะนั้นจึงสราง
กรรมดีไวใหเปนของตนๆ สมบัติของตน ไปที่ไหนรื่นเริงบันเทิงในหัวใจก็จา ใหมันเห็น
ปจจุบันซิ ผูที่เห็นปจจุบันอยางชัดเจนไมมสี งสัยไดนํามาสอนโลกเต็มปาก ก็คือ
พระพุทธเจาและพระสาวก สอนไดเต็มปากเลยเชียว ทานเปดหมดแลวของทานไมมี
อะไรสงสัย ออกมาคําไหนถูกหมดๆๆ นั่นละของจริงอันเดียวเทานั้นยกขึ้นชนะหมด
เลย ถาของปลอมยกมาเทาภูเขามันก็ปลอมเทาภูเขาเขาใจไหม ของจริงอันเดียวเทานั้น
ชนะหมด นั่นละธรรมเปนของจริง
ใหพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพวกเรา ไดพบพุทธศาสนาแลวเลิศเลอแลว
อยาปลอยใหหลุดมือไปนะ ควาตั้งแตกิเลสเอาฟนเอาไฟมาเผาตัวเอง ตายแลวไปตาย
กองกันอยูในนรก
พวกนี้พวกลงนรกทั้งนั้น
พวกที่จะไปความดีนี้มีนอยมาก
เพราะฉะนั้นใหเราเปนคนหนึ่ง สมมุติวาจะไปเพียง ๒-๓ คนก็ใหเราอยูใน ๒-๓ คน
อยาพลาด เขาใจเหรอ ใหได ๒-๓ คนติดรางแหไปเลย ไหลลงนรกมันเทาไรๆ อยาไป
ไหล ไมไดมสี ัตวนรกตัวใดมาบอกวา ขาไปตกนรกนี้ขาไดเสวยสุขเกงกวานิพพานนะไม
เคยมี เอาละวันนี้ เราจะยังไปธุระอีก
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

