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สูกับกิเลส
ตอนเราไปเที่ยวกรรมฐานไปคนเดียวเรานะ ไปพักที่ศรีเวินชัยก็พักนะแตไมนาน
เขาปาพักชั่วระยะ สามผง เขาไปพักกับอาจารยบุญมา สามผง เขาปาแถวนั้นละเที่ยว เรา
ไปคนเดียวของเราหรอก กรรมฐานมีแตกรรมฐานผูเดียวนะนี่ ออกรบออกคนเดียวๆ
ตลอด ไมมีใครติดตามไดหรอก ที่พกั เครื่องชั่วระยะๆ ก็ไปพักที่เวินชัยบาง พักสามผงบาง
เขาปาๆ เรื่อย ที่ไหนบางนะ พักหลายแหงอยูนะ ลืมเสีย ตั้งแตพ.ศ. เทาไรนอ ๘๗ – ๘๘
นะ ยานนั้นละ ตอนนั้น สงครามก็รูสึกวายังมีอยูเล็กนอยนะ
เราไปเที่ยวกรรมฐานแตกอน สามผงก็ทานอาจารยบุญมา สวนตอนนั้นทานอาจารย
เกิ่ง อยูท างชลบุรี ศรีราชา ทางบางพระทางนูน อยูทางนั้นเราก็เคยพบกับทานอยูทางนั้น
เพราะเรานี้มันเที่ยวทั่วโลก อยูทไี่ หนก็พบกันอยูเรื่อย ทานอาจารยเกิ่งอยูทางนั้นก็เคยพบ
มาทางนี้เราก็ไปทางสามผง ไปเที่ยวกรรมฐาน (ทานอาจารยเกิ่งเคยไปเชียงใหม ไปหาทาน
อาจารยมั่นอยูเชียงใหม ) ทานไปหากันตอนไหน เราลืมๆ เสีย ตอนนั้นทานอาจารยเกิ่ง
ทานอยูทางเมืองชลนะ อยูทางเมืองชล พบกันตั้งแตอยูโนน ก็พบกันอยู ชั่วระยะ ไมไดพบ
นานหรอก ทานอาจารยเกิ่ง
ทางภาคกลาง ทางเมืองชล ก็ทานอาจารยเกิ่ง ไปบุกเบิกทางนูน ใหทางนูนไดรู
ประสีประสา ทางดานปฏิบัติธรรม สํานักทานอาจารยเกิ่ง ก็ไปอยูที่นั่นหลายแหง เราไป
เห็นหมด ตั้งแตเที่ยวอยูยานบางพระ แลวก็บริเวณแถวนั้นสรางวัดสรางวา เราไปเที่ยวแถว
นั้นเห็นหมดละ เห็นรอยมือของทาน ลูกศิษยลูกหาของทาน ก็ยังอยูทางนั้น ยังมีเยอะอยู
ภาคกลางภาคอะไร เปนลูกศิษยอยูแถวนั้น
ก็ดีมานี่ไดมาพบกัน เราก็เฒาแกขนาดนี้แลว ตั้งแตกอ นนี้ หมายถึงการเสาะ
แสวงหาธรรมแตกอน พบกันอยูทุกแหงทุกหนในปาในดง อยางคําพันนี่เปนเณร ตอนเรา
ไปเที่ยวอยูทางศรีเวินชัยหรือบานดงนอยก็ไมรู บานศรีเวินชัยหรือบานดงนอยใชไหม นี่ละ
เปนเณร เณรคําพัน แตกอนเราไปพักอยูนั่น ไมนานหรอก เราพักชั่วกาล สามผง เราก็พัก
กับทานอาจารยบุญมาตอนนั้น แลวก็ไปไหนตอไหน มันไมแนหรอกเรา การเที่ยวนะ เรา
ผานที่ไหน พักทีไ่ หน พอรูจักวาพักที่นั่นที่นี่ไป
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ตั้งแตหยุดเรียนก็ออกเลยไมไดสอนใคร พระผูใหญทานจะใหสอนนักธรรม สอน
บาลี ไมเอาเลยนะ ปด เพราะเรามุงมั่นตอ พูดงายๆ วา มุงมั่นตอแดนนิพพานเทานั้น
เรียนหนังสือ จิตมันก็พันอยูกับแดนนิพพาน อานหนังสือไป จิตมันดูดมันดื่ม ดูดดืม่ ๆ อยู
นั่นละ ความสงสัยมรรคผลนิพพานมันก็คืบคลานไปดวย จึงไดวา ขอใหไดพบครูบา
อาจารยองคไหน ที่เปนที่แนใจ บอกใหเปนที่ตายใจนอนใจ แนแลววามรรคผลนิพพานมี
อยู เราจะมอบกายถวายตัวตออาจารยองคนั้น จากนั้นเราจะเอาตายสูเลย พอหยุดเรียน มา
ก็เขาหาพอแมครูจารยมั่น ตอนนั้นทานอยูบานโคกนามน ไปทานก็ใสเปรี้ยงๆ เหมือนวา
มรรคผลนิพพานนี้เปดจาใหเห็นอยู ลงใจ
นั่นละการประกอบความเพียรจึงเอาตายเขาวาเลยที่นี่ เพื่อมรรคผลนิพพานอยาง
เดียว หายสงสัยแลวเรื่องมรรคผลนิพพานมีหรือไมมี พอแมครูจารยมั่นเปดใหแลว ทาน
เอาเรดารจับละ เขาไปหาทาน เพราะเปนความตั้งใจอยางรุนแรง คิดดูจะใหสอนใครไม
ยอมสอน ทางฝายนักธรรมก็ไมสอน บาลีก็ไมยอมสอน จะสอนตัวเองบอกอยางนั้น มุงตอ
นิพพานอยางเดียว แลวมุงอยางแรงกลาดวย มาก็บึ่งเขาหาพอแมครูจารยมั่น บานโคกนา
มน
ไปหาทานๆ ก็เปดใหฟงอยางชัดเจน ถึงใจ พอถึงใจแลวที่นี่มันถึงเอาใหญเลย
เพราะนิสัยหลวงตาไมคอยเหมือนใครงายๆ นิสัยจะวาเด็ดเดี่ยว ผาดโผนไดทั้งคู เด็ดก็เด็ด
ผาดโผนก็ผาดโผน จนพอแมครูจารยไดรั้งเอาไวๆ ความเพียรของเรา รั้งเอาไว เชน นั่ง
ตลอดรุงอยางนี้ ฟาดเสียจนกนแตก ฟงซิ นั่งภาวนาจนกนแตกตลอดรุงๆ ๙ คืน ๑๐ คืน
ทานรั้งเอาไว นั่น
คําวารั้งเอาไว ทานยกขอเปรียบเทียบ นายสารถีฝกมา ทานไมไดบอกตรงๆ หรอก
มาตัวไหนที่มันคึกคะนองมาก ผาดโผนโจนทะยาน ไมยอมฟงเสียงเจาของแลว เจาของเขา
ตองฝกอยางหนักเลย ไมควรใหกินหญา ไมใหกิน ไมควรกินน้ํา ไมใหกิน แตการฝกเอา
อยางหนัก เอาจนมาคอยลดพยศลงๆ การฝกเขาก็คอยลดลงๆ จนกระทั่งมาใชการใชงาน
ไดเปนธรรมดา การฝกก็เปนธรรมดาไป ทานพูดเทานี้พูดใหเราฟง
พอเราไปเลาภาวนาใหทานฟง แตละครั้งเลาดวยความผาดโผนนี่ มันรูจริงๆ อยูใน
ใจ ถาขึ้นไปหาทานธรรมดาก็เหมือนผาพับไว เพราะความเคารพนบนอบ เหมือนผาพับ
ไวๆ พอเอาธรรมออกซิ มันเหมือนแชมเปยนนะ ก็มันรูจริงๆ เปนขึ้นมาจริงๆ เสียงมันก็
ลั่นเลย ทานก็พอใจๆ หนักเขา นั่งตลอดรุงๆ จนกนแตก ทานก็รั้ง รั้งเรื่องการฝกมา เรารู
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ทันที แตเรายังเสียดาย เคยพูดอยูวา ทานวาสารถีฝกมา ฝกอยางนั้นๆ อยากใหทานถอย
มาอีก ไอหมาตัวนี้มันฝกยังไง ฝกเจาของ อยากใหทานวาอยางนี้ ทานไมวา เขาใจไหม
พูดอยางนี้ มันก็ออกทั่วประเทศนะนี่ พูดก็เพื่อประโยชนสวนรวมดวย สวนของเรา
ก็เปนของเราไป สวนรวมก็ใหเปนรวมไป ใหเปนภาษารวม เราพูดที่ไหน ออกทันทีเดี๋ยวนี้
วิทยุตอนเชา พอมานั่งปบ พอฉันเสร็จ นี่จะมา (ไมโครโฟน) ตรงนี้ปบ เลยออกทั่ว
ประเทศ เปนอยางนั้นตลอดมา แลวฟงทั่วกันทั่วประเทศ ทุกเชาๆ เปนประจํา
วันนี้ลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยมหลวงตา
แตกอนหลวงตาก็เปนพระหนุมนอย
เหมือนกัน ออกภาคปฏิบัติ เรียนก็เรียนเพื่อสอนตัวเอง ไมไดเรียนเพื่อสอนใคร ทานให
สอนนักธรรม ไมเอา พอเรียนจบประโยคแลว เปนมหาแลว จะใหสอนบาลี ไมเอา มุง
หนาที่จะสอนตนอยางเดียว นั่นละที่นี่จึงไดออก เปนภาคปฏิบัติ ลูกหลานจะถือเปนคติ
ตัวอยางก็ไดแลว ไมสงสัยในปฏิปทาของเรา วามีความบกพรองออนแอตออะไร ไมมี มีแต
เขมขนๆ ขยะๆ เราพิจารณายอนหลังหาความเพียรของเราวา ตรงไหนที่มนั ออนแอ ทอแท
เหลวไหล ไมมีเลย มีแตขยะๆ โถ ขนาดนั้นมันทําไดๆ เรื่อยมานะ
จนกระทั่งมาวาระสุดทาย การฟดกับกิเลส เปนเวลา ๙ ปพอดี ตัง้ แตพรรษา ๗
ออกพรรษา ๑๖ นั่นละพรรษา ๑๖ เปนเดือนพฤษภา วันตัดสินกัน เดือนพฤษภา วันที่ ๑๕
พฤษภา ๒๔๙๓ หลังวัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร นั่นละเปนที่ตัดสินกันกับกิเลส ขาด
สะบั้นลงในวันนั้น เปนเวลาเทาไรป ๕๖ -๕๗ ปแลวมัง ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓
หลังวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุมเปงเลย กิเลสขาดสะบั้นจากใจ เหมือนฟาดินถลมเลย
เทียวนะ
นี่ละพูดใหลูกหลานฟง เพื่อเปนคติเครื่องเตือนใจ เราปฏิบัติไดเอารอดเปนรอด
ตาย เดนตายไปเรื่อยๆ ละ การปฏิบัติที่วา ออนแอทอแท เราพิจารณายอนหลัง ไมเห็น ไม
มี มีตงั้ แตโอโห ขยะๆ อยางนั้นก็ทําไดๆ เรื่อยมาเลย จนกระทั่งถึงวันนั้นแหละ วันที่วา
เปนวันตัดสิน ตั้งแตวันนั้นมา โลกธาตุนี่กระจางแจงไปหมดเลยจนปจจุบันนี้ นิพพาน
เที่ยงๆ เลย ทุกอยางกระจางอยูตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอน กระจางตลอดเวลาในหัวใจ
หัวใจไมมีอิริยาบถ ไมมียืน มีเดิน มีนั่ง มีนอน จาอยูตลอด ถาวายืนก็จา เดินก็จา นั่งก็จา
นอนก็จา หลับก็จา ตื่นก็จา เรียกวาจิตบริสุทธิ์เต็มที่ สวางจาครอบโลกธาตุ เรายอมรับทันที
พระพุทธเจามีกี่พระองค เปนอันเดียวกันหมดเลย เหมือนน้ําในมหาสมุทร ฝนจะ
ตกมาจากเมฆกอนใดๆ หยดใดๆ ก็ตาม ตกลงมาถึงมหาสมุทรแลว เปนน้ํามหาสมุทร
ดวยกันหมด นี่ฉันใดก็เหมือนกัน จิตใจเมื่อบําเพ็ญเขาๆ เรื่อยๆ คําวาบําเพ็ญนี่มันหลาย
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ทานหลายคนบําเพ็ญเขาไปดวยกันๆ พอลงถึงนีแ่ ลว ถึงวิมุตติ น้ํามหาวิมุตติมหานิพพาน
พอเขาถึงนั้นแลว จาเปนอันเดียวกันหมดเลย ไมถาม พระพุทธเจาองคเชนไร ไมถามทาน
ละ มันเปนอันเดียวกันแลว เหมือนน้ําในมหาสมุทร จะถามวาเม็ดใด ฝนมาจากเมฆกอน
ใด ไมตอ งถาม มองไปเปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมด จิตนี้เมื่อเขาถึงขั้นบริสุทธิ์ ขั้น
ธรรมธาตุแลว เปนอันเดียวกันหมดเลย ไมถามหาพระพุทธเจาองคเชนไร ไมถาม มันเปน
อันเดียวกัน คือ น้ํามหาวิมุตติน้ํามหานิพพาน เปนอันเดียวกัน เชนเดียวกับน้ํามหาสมุทร
ทะเลหลวงเรานั่นละ
เวลาปฏิบัติถึงขั้นนั้นแลว ไมถามหาพระพุทธเจา มันเปนอันเดียวกันถามหากันหา
อะไร พระพุทธเจามีกพี่ ระองค ดูน้ําในมหาสมุทรทะเลหลวงก็แลวกัน น้ํามหาวิมุตติมหา
นิพพานกวางขนาดไหน ยิ่งกวางกวานั้นอีก บรรลุตรัสรูธรรมมาเรื่อยๆ ตั้งแตพระพุทธเจา
อรหันตลงมาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นปจจุบันนี้ แลวจะไมมากยังไง ทานผูหลุดพนจากทุกข
เปนน้ํามหาวิมุตติมหานิพพานดวยกัน นี่ละการปฏิบัติธรรม นี่ไดเปนพยานแลว จึงไมตอง
ถามใคร ไมสงสัยในเรื่องการปฏิบัติธรรม เราสุดขีดสุดแดน วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ
เต็มหัวใจแลว
การรบราฆาฟน การทําขาศึกศัตรู เรื่องหนักขนาดไหน ไมมีอะไรเกินการฆากิเลส
เมื่อการฆากิเลสเสร็จสิ้นลงไปแลว ทานจึงวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ พรหมจรรยไดอยูจบแลว ก็
คือวา งานรื้อภพรื้อชาติ รื้อวัฏสงสาร คือ งานถอนกิเลสออกจากใจ ไดสิ้นสุดลงไปแลว ตอ
จากนี้ไปจะไมมีการรบราฆาฟนกับกิเลสอีก จะไมมีกิเลสตัวใดเขามาทําใหเกิดเรื่องเกิดราว
อีก จาไปเลย นั่น
การปฏิบัติธรรม ใหพี่นองทัง้ หลายทราบ ลูกหลานทั้งหลายทราบ แตกอนเราเคย
คิดเมื่อไร วาจะไดสอนโลกขนาดนี้ เราก็เปนหลวงตาบัว มหาบัวอยูในปาในเขา ไปเที่ยว
กรรมฐาน ไปเที่ยวองคเดียวๆ จะเด็ดตลอดนะ ไมมีคําวาออนแอทอแท ไปที่ไหนไปหมด
หากไปองคเดียวๆ ฟดกับกิเลสปาชาอยูกับเราวางั้นเลย ไมไดไปเกี่ยวของกับใคร ไมเอา
ใครเปนที่พึ่ง เอาธรรมเทานั้น เปนกับตายเอาธรรมเปนที่พึ่ง เอาเปนกับธรรม ตายกับ
ธรรม ซัดกันเลยแหละเรื่อยมา ก็เดชะอยูนะจิตใจก็คอยเลื่อนขึ้นๆ
จนกระทั่งถึงที่วานี่ละ เลื่อนขึ้นๆ สุดทายก็อยูวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภา
๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมเปง นั่นละจิตที่กิเลสขาดสะบั้นลงจากใจ ประหนึ่งวาฟาดินถลม
รางกายเรานี้กระเด็นเลยเชียวนะ มันรุนแรงขนาดนั้นอํานาจของกิเลส เวลาขาดจากใจ
ออกไปแลว รางกายนี่กระเด็นเลยเหมือนวาฟาดินถลม รุนแรงมากขนาดนั้นละ ตั้งแตนั้น

๕
มาแลวทีนี้ไมมีอะไรที่จะมารบกวนใจ เรียกวาหมดทุกขโดยประการทั้งปวง ทุกขทางใจไมมี
ตั้งแตกิเลสตัวสรางทุกข ขาดสะบั้นลงไปจากใจ ทุกประเภทของกิเลสแลว คําวาบรมสุขไม
ตองถาม บรมสุขเต็ม นั่นละนิพพานเที่ยง อยูท ี่ตรงนั้นแหละ นี่ละเราปฏิบัติมา จากนั้น
มาแลวก็สอนโลกเรื่อยๆ มา
ตนเหตุที่จะไดสอนโลกก็เกี่ยวกับโยมแม เปดเสียใหฟงใหชัดเจน อยูที่หวยทรายได
๔ ป นิมิตก็มาปรากฏเกี่ยวกับโยมแม อาวแลวกัน ยังไงกัน มันก็ทราบชัดเจนมาจากนูน
แลว นี่เราจะไปไหนไมไดละ ไปตามลําพังเราใหสะดวกสบาย อยางที่จิตมันสะดวกสบาย
แลว ไมมีอะไรรบกวนนี้ไมได เวลานี้เกี่ยวของกับโยมแม จะตองไปเอาโยมแมบวช นั่น มัน
เปนแลวในจิต ใครเชื่อในความรูของเจาของ ที่ภาวนารูขึ้นมานี่ ก็ออกมาเอาโยมแมบวช
โยมแมก็บวชอยางงายดายปบเลย บวชเลย
นั่นละที่อยูกบั โยมแม มาเกี่ยวของกับประชาชน ก็มีโยมแมเปนเหตุ ไมเชนนั้นไมได
เกี่ยวงายๆ ละ เพราะอยูในปาในเขาเปนประจํา พอเอาโยมแมมาบวช ผูกมัดแมไวแลว ลูก
ไมตองผูกตองมัด มันก็อยูเอง ใชไหมละ เชน วัวมันมีลูกกี่ตัว มัดแมมันไวแลว ลูกมันก็
ปวนเปยนๆ อยูกับแม อันนี้แมเอาเชือกมัดคอเรา เราก็ไปไหนไมไดเรื่อยมาจนกระทั่งทุก
วันนี้
นี่การปฏิบัติธรรม ใหลูกหลานทั้งหลายไดนําไปปฏิบัติ อยานอนใจนะ มรรคผล
นิพพานเปนปจจุบันธรรม อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา ขอใหนําไปปฏิบัติ บาปกิเลส
ตัณหาก็เปนอกาลิโกเหมือนกัน ธรรมก็เปนอกาลิโก สรางบาปเปนบาป สรางบุญเปนบุญ
ขึ้นทันทีทันใดในปจจุบันนั้นทุกรายๆ ไป ไมมีวา ครึวาลาสมัย มันพอๆ กัน เสมอกัน จึง
วาอกาลิโก ใหนําไปประพฤติปฏิบัติ นี่ก็ไดปฏิบตั ิแลว จนหายสงสัยแลวในโลกนี้ เราบอก
ชัดๆ สมเหตุสมผลที่เราปฏิบัติมา เราหายสงสัย ทุมเทมาขนาดไหน กําลังวังชา เหตุขนาด
ไหน ผลก็เปนขนาดนั้นแลว สมดุลกันไมมีที่ตอ งติ ทางฝายเหตุก็นั่งภาวนาจนกนแตก แนะ
เปนยังไงฝายเหตุ หนักหรือไมหนัก ฝายผลก็ฟา ดินถลม จะวาอะไรแตก ก็มีแตกิเลสแตก
เทานั้นแหละ จากนั้นมาก็สอนโลก โดยไมมอี ะไรมาพัวพันภายในจิตใจเลย สวางจาตลอด
ทั้งวันทั้งคืน
นี่ละธรรมของพระพุทธเจา เปนปจจุบันธรรม ไมมีคําวาครึวาลาสมัย ศาสนาลวง
เทานั้นป เทานี้เดือน แลวมรรคผลนิพพานจะคอยสิ้นคอยสุดลงไปอยางนั้น เปนเรื่องของ
กิเลสตาบอด คนตาบอดมันหลอกลวงจอมปราชญคนตาดีท้งั หลาย พระพุทธเจาพระ
อรหันตทานไมไดเชือ่ นะ นอกจากทานสลดสังเวช กับความตาบอดอวดตนวาดี อวดตนวารู
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วาฉลาดเทานั้น ไมเปนอยางอื่น โลกเวลานี้กําลังตาบอด แลวอวดตัวเอาความตาบอด เอา
มูตรเอาคูถไปอวดอรรถอวดธรรม เหยียบอรรถเหยียบธรรม วามรรคผลนิพพานไมมี บาป
บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี นี่ละมันกําลังเหยียบหัวพระพุทธเจา ที่ตรัสไว
ชอบแลวดวยสวากขาตธรรม มันไปเหยียบหมด ไมใหมี
สิ่งที่มีก็คอื ความโลภเต็มหัวใจ ความโกรธเต็มหัวใจ ราคะตัณหาเต็มหัวใจ ความ
วุนวายเต็มหัวใจตลอดเวลา บางรายนอนไมหลับ เพราะกิเลสกวน นี่ละสิ่งที่มันถือวาเลิศ
มันเลิศอยูอยางนี้ มันไมไดเข็ดหลาบอิ่มพอนะโลกอันนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงตายกองกันอยู
อยางนี้ตลอดไป ถาใครไมมีธรรมฟตตัวออกใหหลุดพนจากสิ่งเหลานี้ จะตายกองกันไปไม
มีกําหนดกฎเกณฑ
ขอใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไว
ธรรมเทานั้นเปนเครื่องฉุดลากออกจากกองทุกข
กิเลสฉุดลากลง ธรรมะเปนเครื่องฉุดลากขึ้น ขอใหพากันประพฤติปฏิบตั ิศีลธรรมใหดี นี่
จะวาเปนพยานของพี่นองทั้งหลายก็ได เราหายสงสัยแลว การเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม
เพื่ออดีตเราไมมีในหัวใจ หมดทุกสิ่งทุกอยาง ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว เรียกธรรม
ธาตุ กระจางแจงอยูทงั้ วันทั้งคืน การเปนการตายไมเห็นมีความหมาย เปนเรื่องธาตุเรื่อง
ขันธ ยังมีชีวติ ก็อยูไ ปอยางนี้ ตายก็ไมเห็นมีอะไรแปลกตาง ก็มีแตธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ ใน
รางกายของเรา มันแตกกระจายออกไปจากสวนผสม ลงไปหาธาตุเดิมของเขา สวนจิตที่
เปนจิตตวิมุตติ เปนธรรมธาตุก็เปนธรรมธาตุอยูในธาตุขันธ ออกจากธาตุขันธแลวก็เปน
ธรรมธาตุโดยลําพังตนเอง ไมเกี่ยวของกับอะไรซึง่ เปนสมมุติ มีธาตุขันธเปนตน นั่นจิตถา
ฟอกใหบริสุทธิ์แลว เปนอยางนั้นนะ
พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ นี่เอาจริงเอาจังมาก พระเณรในวัดนี้กเ็ หมือนกัน
เขมงวดกวดขันตลอดเวลา พระเณรในวัดนี้จะออนแอไมได เราเปนผูปกครอง มีมากมี
นอยการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมใหสม่ําเสมอกันหมด อยามาโอเอๆ เกๆ กังๆ ไมไดกับ
เรา ไลหนีทันทีเลย เราไมเคยยอหยอนกับกิเลสฉันใด การแนะนําสั่งสอนผูอื่น ไมใหยอ
หยอนกับการแกกิเลสก็เหมือนกัน ออนแอไมได เปนเรื่องของกิเลส เขมแข็ง หนักเอาเบาสู
ตลอดเวลา นั่นเรียกวาสูกับกิเลส พากันจําเอานะ วันนี้ก็พูดเพียงเทานั้นละ พูดอะไร มันก็
เหนื่อยมากแลว
พูดทายเทศน
เงินจํานวนเหลานี้ ทองคําที่เราไดพาพี่นองทัง้ หลายชวยชาติในคราวนี้ ไดทองคํา
๑๑,๕๕๐ กิโล ทองคําที่พาพี่นองทัง้ หลายชวยชาติคราวนี้ไดเขาสูคลังหลวง เปนน้ําหนัก

๗
ทองคํา ๑๑,๕๕๐ กิโล ไดมากอยูนะ ฟงซิทองคําตั้งหมื่นกิโล ๑,๐๐๐ กิโล ๕๐๐ กิโล ๕๐
กิโล ขนาดนั้นละ สวนดอลลารไดเขาคลังหลวง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา เงินไทยออกชวยชาติ
ทั่วประเทศไทย มีการกอการสรางนั้นนี้ตลอด แลวเอาเงินดอลลารเขามาชวยกัน สําหรับ
ทองคําเขาคลังหลวงหมด ดอลลารเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา นอกนั้นก็ออกมาชวยเงิน
ไทยชวยโลก กรุณาทราบตามนี้
เงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมานี้ บริสุทธิ์สุดสวน หลวงตาไมแตะแมบาทเดียวเลย
ออกชวยชาติ ดวยความบริสุทธิ์เต็มที่ตลอดมา กรุณาทราบไวอยางนี้ จะหาที่ไหนอีกไมได
แลว ไมใชยกยอตัวเองนะ การที่ผูนํานําดวยความบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอยางอยางนี้หายาก เรา
อยากจะวาจะไมมีนะ อันนี้มี เพราะเหตุไร เพราะจิตใจนี้บริสุทธิ์ เมตตาธรรมดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ออกจึงออกดวยความบริสุทธิ์ทกุ อยาง ไมมีมลทินมัวหมองเลย เราชุมเย็นใจเรา
ที่ไดชวยพี่นอ งทัง้ หลายตลอดมา เพราะเราพอแลว แบตลอด ไมไดมกี ํานะ เหลานี้ที่ไดมา
มากนอย ออกหมด กรุณาทราบตามนี้ทั่วหนากัน
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

