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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๒๗ สงหาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

ธรรมขาดโลกเสยหายมาก

เรองย(งย(งมากแหละเรา ย(งตลอด ก(อนจะไปไหนมาไหน พ.ดน/ก0ออกทางวทยทว
ประเทศไทย พอพ.ดอย(างน/แลวก0ระล1กได เมอวานซนหรอวนไหนทไปเกษตรสมบ.รณ
เอาของไปส(งโรงพยาบาลเกษตรสมบ.รณ จงหวดชยภ.ม ท7าใหระล1กทว(ามนย(งตลอด
เวลา พอออกจากน/ป9:บก0ไปเลย พอไปถ1งโรงพยาบาลมารมเลย หลวงพ(อมาจากไหน ต
ปากเอานะ เบอคนจะตายแลว เอาของลง เราไม(ลง ทเหล(าน/ส.รถเราไม(ได ป<บป9:บๆ เขา
เอาของลง ไปละนะ พอออกไปน/ยงอย.(ในบรเวณโรงพยาบาล พวกแม(คาเขาขายของ ว(า
ไปละนะพ.ดสองสามค7าบ1งออกมาน/ พอดมาเห0นพวกผลหมากรากไมเป?นลงๆ เต0มอย.(
น/น ทเขานมนตลงไม(ลง ว(าส.รถไม(ได พอไปเห0นผลหมากรากไมตกต.มเลยเชยว ลงเอง
ต.ม ไปซ/อน/นๆ ซ/อน/ ออกเป?นลงๆ คดมาเลย เอาหมดเลย
พอดต1กพยาบาลมนก0อย.(ใกลๆ เขามองเห0นเขาก0ลงมา ไปขนของไปพวกน/น(ะ
ไปทแรกว(าตปากเอานะ ทน/เอาแบบน/นะ เขามาถามมาจากไหน ตปากเอานะ เอาของ
ลงจากรถ จากน/นก0ว(าเราไม(ลง พอว(าง/นรถเราก0ออก ไปเจอเอาพวกผลหมากรากไมม
แต(ของดๆ ผลไมอย(างดๆ ท/งน/นๆ พวกล7าไยกะโหลก แลวก0ผลไมหลายอย(างเป?นลงๆ
ใหเขาคดออกมาหมดเลย ขนเขาโรงพยาบาลหมด เรยกว(าแม(คาวนน/นย/ม จนกระทง
ปานน/หายย/มหรอยงไม(ร. นะ เขาดใจ อย(างน/นละป บป9บๆ เอาออกมาหมดเลยกลงๆ
ขนออกมาหมดเขาโรงพยาบาลเลย ไปทไหนก0สงสารจะว(าไง
พ.ดใหพนองท/งหลายฟ9ง เรองสงสารน/ม นพล1กนะ ไปทไหนเรองความเมตตา
สงสารน/จะแผ(กระจายครอบไปหมดเลย นถอดออกจากหวใจ พ.ดใหพนองท/งหลายฟ9ง
เป?นยงไงพระพ ทธเจาองคเอก มแต(เอกตาขางเดยวอย(างพวกเราเหรอ เอกไม(ม ใคร
เสมอนนแปลว(าเอก ธรรมพระพทธเจาเอกขนาดน/นละ ขอใหเขาถ1งใจเถอะน(ะจะเป?น
จตดวงใหม(ข1/นมาทนทเลย เราจ1งไดสอนแลวสอนเล(า ยงจวนจะตายเท(าไรแทนทจะมา
เป?นห(วงเป?นใยกบเจาของ บอกไม(มเลย ว(าง/นเถอะน(ะ เม0ดหนเม0ดทรายก0ไม(มในตวเอง
แต(มนครอบโลกธาตดวยความเมตตาสงสาร
ไปทไหนๆ ฟ9งเสยงปากฟ9งไม(ไดนะ เอะอะตปากเอานะ เหล(าน/ม แต(ออกจาก
ความเมตตาท/งน/น จ1งบอกว(าไม(เป?นภย กรยาของร(างกายทกสดทกส(วนออกมาจากใจท
บรสทธAลวนๆ เต0มไปดวยเมตตาแลว ออกมาจะเป?นกรยาใดก0ตาม เป?นกรยาทเมตตา
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สงสารท/งน/น โฮกฮากป<บป9:บเหมอนจะกดจะฉก อย(างทว(าใหพวกเกษตรสมบ.รณ ป<บ
ป9:บมาก0ว(า หลวงตามาจากไหน ตปากเอานะ ขนของลง ค1กคกใส(เขา คร/นไปน/นขนของ
ในลงมาใหเขา เป?นอย(างน/นละ ขนไม(ใช(นอยๆ นะเป?นลงๆ ขนเขาน/นหมดเลย พวกแม(
คาย/มแตม ปานน/มนหยดแลวยงไม(ร.นะ อย(างน/นแลวมนมแต(บDงเบDงเฉยๆ ทางในมน
ไม(เป?น
เลยอยากใหมธรรมเขาส.(ใจ ไม(เขามากก0ตามขอใหจตมความสงบ รากฐานส7าคญ
ของพทธศาสนาอย.(ทจตตภาวนา พวกกงกานสาขาดอกใบประดบสวยงาม คอการท7า
บ ญใหทานรกษาศล เหล( าน/ เป? นกงกานสาขาดอกใบประดบตน ตนนนคอภาวนา
ภาวนาเป?นหลกดเท(าไรยงกงกานสาขาดอกใบสวยงามมากนะ การท7าบญใหทานเราก0
เคยท7าเป?นนสยของเราอย.(แลว พอจตตภาวนาไดเขาถ1งใจแลว การท7าบ ญใหทานท ก
อย(างจะละเอยดลออทกอย(าง พนจพจารณาทกอย(าง ละเอยดไปตามๆ กนหมด นละ
เรองใจไม(ใช(เรองเล0กนอย ถาธรรมเขาป9บ: ตรงไหนจะสวยงามทนท
ยงจวนตายเท(าไรก0ยงเป?นห(วงเป?นใยพนองท/งหลาย แทนทจะมาเป?นห(วงตวเอง
ไม(ม การเป?นอย.(กบความตายไปน/7าหนกเท(ากน แต(เวลาเราแยกออกมาเพอประโยชน
แก( โ ลกถายงมธาต มขนธอย. ( อย( า งน/ ทางน/ ไดประโยชนมากกว( า สงเคราะหโลกได
ประโยชน เพราะฉะน/นความตายไปจ1งไม(มน/7าหนกเท(าความเป?นอย.( ความเป?นอย.(มน/7า
หนกมากกว(าดวยเหต ผลอย(างน/นะ ถาป9ดอนน/ออกแลวเสมอกนหมดเลย อย.(เมอไร
ตายเมอไรได ก0มนร.กนอย.(ชดๆ ประจกษ นละธรรมพระพทธเจาไม(ตองไปถามใคร พอ
จาข1น/ ในจตไม(ตองถามใครเลย พระพทธเจาตรสร.ปGHงข1/นมาเพยงพระองคเดยวสอนโลก
ไดท/งสามโลกเห0นไหมล(ะ ท(านไปถามใคร ความจรงอย.(กบใจท/งหมด ใจเป?นนกร. ร.จรง
เห0นจรงแลวก0เป?นอย(างน/นละออกมา
วนหน1งๆ ไดอย.(เมอไรเห0นไหมล(ะ ไปโนนไปน/ไปตลอด มแต(อนเดยวพาไปไม(
ใช(อะไร ซอกแซกซกแซ0กไปหมด โรงพยาบาลก0เปIดโกดงไวแลว เปIดโล(งไวเลย ขนของ
มาเต0มไวเลย ส7าหรบโรงพยาบาลจะมาเอาของในโกดง เปIดไวเลย ของทจดใหโรง
พยาบาลแต(ละโรงๆ เสมอกนหมดส(วนธรรมดา ส(วนใหพเศษก0ใหพเศษเสมอกน เท(า
กนๆ จดไวน/ เอา พวกมาเอาก0มา เราไปเองของเราก0ไป ไปซอกแซกตามโรงพยาบาล
ต(างๆ เรอยมาอย.(อย(างน/
การเสยสละเราอยากช/น/วเลย จะเอาวดไหนมาแข(งมา มาแข(งวดปาบานตาด
เรองการสละใหทานน/ เราบอกตรงๆ เลย เพราะจตใจเราเปIดโล(ง แบอย.(ตลอดไม(มก7าน
นะ นละทว(ามอะไรมาไม(ไดเลย มอะไรมาออกหมดๆ เลย เพราะอ7านาจความเมตตา
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ป9ดออกหมด มอะไรคางอย.(บนฝามอไม(ได ความเมตตาจะกวาดออกๆ ความเมตตาม
เท(าไรออกหมดเลย บางคร/งตดหน/เขาก0ม เมตตาเอาจนตดหน/เขา บางคร/งตดหน/ ม
ความจ7าเป?น ความจ7าเป?นเป?นอย(างน/นๆ พอดเราไม(มเงน เอาๆ เอามาเลย ตดหน/ก0ตด
ตดเรอยนะ นละเศรษฐบวฟ9งซ ตดหน/เขาเรอย
เขาตองร7าลอว(า วดปาบานตาดเป?นวดเศรษฐมหาเศรษฐ เพราะมคนเคารพนบ
ถอมาก จตป9จจยไทยทานไหลเขามาๆ เขาก0เห0นแต(เวลาไหลเขา ไหลออกเขาไม(ค(อยมา
เห0น ทน/เวลาไหลออก เช(นเช0คใบหน1งน/เป?นแสนๆ เป?นลาน เป?นลานๆ ออกตลอดๆ ท
น/เขาไม(ทราบซ เขาก0ต/งชอต/งนามว(าเศรษฐบว ทคตะเข0ญใจบวเขาไม(ว(า ความจรงเป?น
ทคตะเข0ญใจทางดานวตถทจะสละใหทาน แต(ความเมตตาเป?นมหาเศรษฐ พ.ดใหชด
เจนเลย มนเต0มไปดวยจตเมตตาท/งน/นละ ท7าอะไรเป?นกรยาของขนธ อย.(กบโลกก0ท7าไป
อย(างน/ กรยาของขนธโลกยอมรบกนยงไง สมควรทจะเป?นประโยชนแก(โลกขนาดไหนก0
ท7าไปๆ อย(างน/น นเป?นกรยาของธาตของขนธทมชวตอย.( ส(วนจตน/ผ(านเรยบรอยแลว
อย. (เหนอโลก นนละคอความเมตตาทออกมาจากจตทเหนอโลก กระจายครอบทว
ประเทศไทย
มาเอง ขอใหจตกบธรรมเขาถ1งกนเถอะ อ(อนนมไม(ม อะไรเกนจต อ(อนนมไป
หมดเลย ถ1งกรยาจะเป?นยงไงก0ตาม แต(จตน/อ(อนนมตลอดเวลา จ1งว(าอยากใหพนองท/ง
หลายไดสนใจทางดานธรรมะมากๆ ศาสนาเราถ.กเหยยบย7าท7าลายจากม.ตรจากค.ถ ข/
โลภ ข/โกรธ ข/หลง ข/ราคะตณหา เหล(าน/เป?นม.ตรเป?นค.ถท/งน/นครอบหวใจ ธรรมอย.(ใน
หวใจโผล(หนาข1/นไม(ไดเลย ทน/อนน/เขามาครองแลวเป?นยงไง มแต(ฟKนแต(ไฟเผาไหม
โลกจะกวางแสนกวางก0ตามไฟน/กระจายไปหมดเลย ไม(เหมอนธรรม ถาธรรมไปตรง
ไหนแลว เป?นน/7าดบไฟๆ เย0นฉ7าไปหมด ต(างกนอย(างน/น
เพราะฉะน/นพระท(านอย.(ในปาในเขา จะว(าท(านเป?นทคตะเข0ญใจเหรอ น/นละผ.
ทรงอรรถทรงธรรม ผ.ทรงความสขความเจรญ เราไปหาในสมยป9จจบนน/คอไปเทยวหา
ความสขจากพระ เราอยากจะพ.ด พระในวดในบานในเมองก0มแต(ไม(มาก ท(านหลบซ(อน
ท7าอย.(เงยบๆ ไม(มใครทราบ เพราะพวกน/นมแต(ลงแต(ค(างแต(เปรตแต(ผเต0มวดเต0มวา
ท(านผ.ทรงอรรถทรงธรรมท(านอย.(เงยบๆ ในวดหน1งๆ ม ไม(ไดประมาททวไปนะ พ.ดน/ก0
ไม(ไดพ.ดประมาท พ.ดตามหลกความจรง ผ.ทดมอย.( พระผ.ทรงศลทรงธรรมอย.(เงยบๆ
ในวดในวาในสถานทเต0มไปดวยม.ตรดวยค.ถ คอความสกปรกแห(งความประพฤตของ
พระ แต(ผ.ทประพฤตดปฏบตดในจตใจของท(านมอย.( ท(านอย.(เงยบๆ
ทน/แยกออกไป ท(านอย.(ในปาในเขาน/น นนละท(านผ. ทรงอรรถทรงธรรม ทรง
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ความส ขความเจรญ จะเย0นอย.(ในน/น ทว(นกนอย.(ท วบานทวเมอง ประกาศกนลนโลก
เมองน/นเมองน/ๆ เจรญๆ มนเจรญดวยฟKนดวยไฟ มแต(กดขบงคบกนดวยวธการต(างๆ
ใครมอ7านาจมากเท(าไรยงเป?นยกษใหญ( กนบานกนเมองกนไปหมด ทวโลกเป?นแบบ
เดยวกนหมด กเลสเป?นอย(างน/ แลวจะหาความสขมาจากไหน
ใครทวงตามกเลสไดรบความสขความเจรญ เอามาประกาศสอนโลกว(า กเลสน/ม
ความดงามเหนอธรรม ไปทไหนมความส ขความเจรญเย0นฉ7าไปหมดทวโลกดนแดน
เอาๆ มาแข(ง กบธรรมทพระพทธเจาตรสร.ผางข1/นมาองคเดยว ท7าโลกใหร(มเย0นขนาด
ไหน เทวบตรเทวดาอนทรพรหม อย(าว(าแต(มนษยเราน/เลย เย0นไปตามๆ กนหมด นละ
ธรรมเป?นอย(างน/ ถาธรรมมในใจไปทไหนเย0นไปท/งน/น ถากเลสมในใจไปทไหนรอนไป
หมด รอนท/งเขาท/งเรา กระเทอนไปหมด เขาก0รอนเราก0รอน เขาก0ไฟเราก0ไฟ เอาไฟมา
เผากนมนก0เหลอแต(เถาแต(ถ(าน ลมหายใจยงฝอดๆ แต(ร(างกายและจตใจเป?นเถาเป?น
ถ(านอย.(ในน/นแหละ ถ.กไฟกเลสตณหามนเผาเอาๆ
ตวเองยงโกยงสบาย โออวดประดบหนารานเฉยๆ กรยาท(าทางทมาแสดงต(อกน
คอการประดบหนารานของกเลส ด.เอานะ สงทไม(ประดบหนารานคอธรรมภายในใจ
สง(างาม ไปทไหนสง(างามไปหมด ท(านผ. ทรงอรรถทรงธรรมจากการประพฤตปฏบต
ของท(าน เช(น พระกรรมฐานอย.(ในปา เป?นของเล(นเมอไร เราอย.(ในปาเราทราบดวยกน
หมดแลว พระองคไหนๆ มภ.มจตภ.มธรรมเป?นยงไงร.ถ1งกนหมด แต(เป?นวงภายในของ
ท(านในวงกรรมฐาน ท(านไม(ไดพ.ดออกมาขางนอก เฉย เงยบๆ แต(วงภายในของท(านร.
กนหมด องคไหนมภ.มจตภ.มธรรมเป?นยงไงๆ ท(านร.กนหมด นเป?นวงภายในของท(าน
พวกกรรมฐานดวยกน ไม(มคนอนจะทราบไดแหละ แต(วงภายในคอกรรมฐานดวยกน
ทราบกนตลอดๆ
จ1งกลาออกมาพ.ดทว(า ท(านผ.ทรงอรรถทรงธรรมท(านอย.(ในปานะ เวลามาหากน
พ.ดเรองอรรถเรองธรรมน/ โถ ของง(ายเมอไร แลวเพมก7าลงจตใจ ย/มแยมแจ(มใส เพม
ก7าลงจตใจใหกนใหมความอตส(าหพยายาม มาพบกนน/มต/งแต(ความดงาม ท7าใหจตใจ
เบกบานย/มแยมแจ(มใส กระหยมต(อความพากเพยร นนท(านพบกนท(านพบอย(างน/น
พวกเราไปพบกนมแต(ฟKนแต(ไฟเผากนตลอดไปหมด ไปทไหนก0มแต(รอนเป?นฟKนเป?น
ไฟ โลกกวางแสนกวางก0ตามเถอะ กเลสคอไฟมนเผาทวไปหมด รอนไปตามๆ กนหมด
ถาธรรมอย.(ทไหนเย0นไปหมด มนต(างกนนะ
นเราพ.ดถ1งเรองวงกรรมฐาน ทท(านผ.ทรงความสขความเจรญ โดยโลกไม(ค(อยร.
และไม(ร. คอวงกรรมฐานทท(านม(งต(ออรรถต(อธรรม นละท(านผ.ทรงอรรถทรงธรรมทรง
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มรรคทรงผลตลอดถ1งนพพาน ทกวนน/มนอยเมอไร อย.(ในวงกรรมฐานของเรา แต(ท(าน
อย.(เงยบๆ อย(างน/น วงภายในของท(านจะร.กนเอง เฉพาะอย(างยงเราเป?นจดศ.นยกลาง
ปIดไม(อย.( ร. เพราะฉะน/นจ1งน7ามาพ.ดไดละซ นละใจเมอไดรบการบ7ารงรกษา จะมความ
สง(างาม มคณค(ามราคา สง(าราศข1/นภายในตวเอง ถาไม(มธรรมในใจแลวก0เพยงประดบ
หนาราน แต(งตวน/โกหร.
บางคนโกจนเลยโก เป?นผ.หญงก0น(งซนน(งผามาจนไอด7ามนไปสอน ไอด7าห.ต.บ
เขาเขยนไวในการต.น วนน/งดออกมาเสยบาง ใครไม(มวาสนาไม(ไดยนละ ใครมวาสนา
คอยฟ9ง นะวนน/ เขาวาดการต.น ผ. หญงคนหน1 งผาขางหน1 งหนบหมดจนจะเห0นหมน
หนบออกไปน/เวบวาบๆ ไอต.บมนคงร7าคาญ เดนไปน/วบๆ แวมๆ ไอต.บมนมองเห0น
มนคงจะอะไรไม(ร. พ.ดยากๆ นะไปแปลเอา ใครร.วชาทางน/ร.มาไปแปลเอานะ หมาตว
น/นไอต.บนนน(ะ มนก0มางบมาคาบผา คอทางน/ตดแลวผ(าแลว เห0นหก0เห0นแลว ทางน/ยง
ไม(เห0นมนก0มาคาบ ผ.หญงคนน/นก0ตบหวมน
มาคาบท7าไม ผ.หญงคนน/นนะ หมาตวน/นมาคาบตรงทยงไม(ผ(ายงไม(หนบออก
มนไปคาบตรงน/น แลวก0ตบหวมน มาคาบท7าไม ตรงน/ยงไม(ไดผ(ายงไม(ไดหนบ คอให
ไปหนบตรงน/เสยจะเห0นหมดท/งห เขาใจหรอเปล(า เปIดใหชดเจน นไอด7ามนไปสอน
พวกเรามนประดบหนารานอย(างน/ ประดบจนไอห.ต.บร7าคาญ พวกน/เขาใจหรอยงพวก
ไอห.ต.บร7าคาญ ในวดเราน/ไอต.บมอย.(หลายตว เดNยวมนไล(กดเอานะ มนไม(คาบผามนจะ
คาบหคน มนหนาดานเกนไป ไม(ร.เน/อร.ตว
นละเรองกเลสตณหามนจะไม(ร.จกอาย มแต(ประดบประดาตกแต(งอวดกน อวด
ต/งแต(เรองสกปรกโสมม ความดงามศลธรรมไม(อวดกน การแต(งเน/อแต(งตวเป?นความ
สวยงาม มองเห0นกนแลวย/มแย(มแจ(มใส ช(มใจ แต(แต(งมาดวยแบบน/มนรอนเป?นฟKน
เป?นไฟเผาไหมกน ใหพากนจ7าเอา จนขนาดไอต.บไปสอนมนหมดแลวนะค(าพวกเราน
พวกในศาลาไอต.บไหนไปสอนบางหรอเปล(า ถายงไม(ไดสอนไปเรยกอย.(น/นมอย.(สอง
สามต.บ ถายงไม(ไดสอนใหเขาสอนเสยบาง แต(เขาไม(ไดน(งผานะไอต.บ เขาสอนคนน(ง
ผาขาดๆ ได แต(เขาเองเขาไม(ไดนง( ผาอะไรไอต.บ มนน(าขนไหมล(ะ ไอต.บมนไม(ไดนง( ผา
มนไปคาบคนทน(งผา พจารณาซจ7าใหด
เรองศลเรองธรรมมอย.(กบตว ใหมนสวยงามซ การแต(งเน/อแต(งตว มนษยเป?นผ.
มศลธรรมตองมศลธรรมประดบดวย มองเห0นกนชนตาชนใจ อย(าเอากเลสตณหามา
เผากนไม(ด ไม(มอะไรจะสวยงามยงกว(าธรรม ออกมาส.(สงคม ธรรมออกมาแลวจะสวย
งาม การแต(งเน/อแต(งตว การประพฤตเน/อประพฤตตวสวยงาม สงคมยอมรบกนท/งน/น
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แต(กเลสตณหาต/งแต(ไอต.บมนก0ไม(ยอมรบ มนยงไปกดอก ถาไอต.บยอมรบเราก0ยง เออ
คนไม(พอใจก0ตามเถอะแต(ไอต.บยงพอใจอย.( นไอต.บมนก0ไม(พอใจเขาใจเหรอ เอาละวน
น/พ.ดเพยงเท(าน/น
(ผ.ก7ากบอ(านหนงสอของสถานวทยชมชน อ7าเภอชยบาดาล จงหวดลพบร กราบ
เรยนเรอง ขอเขาร(วมเป?นเครอข(ายเสยงธรรมเพอประชาชนของหลวงตา เพอเผยแพร(
พทธศาสนา ดวยระบบ FM คลนความถ 93 MHz) แลวแต(พจารณากนละนะเขาร(วม
กนอย(างไร แต(เราอยากจะขอบณฑบาต เพราะเราหนกมาก ต/งวทยตรงไหนๆ หาเงน
ไดเท(าน/นๆ ขาดเงนเท(าน/นเขามาเอากบเราหมด เราเลยจะตาย ฐานกลางของวทยเลย
จะตาย เพราะฉะน/นจ1งใหพากนหาเองเถอะนะ ถาหายงไม(พออย(าด(วนต/ง หาพอแลว
ค(อยต/งนะ เอาอย(างน/นดกว(า ทไหนมาก0ทนนก0ต/งทนก0ต/ง หาเงนไดเท(าน/นๆ ขาดเท(า
น/นๆ แลวมาขอหลวงตาบวหมดเลย เลยจะตายหลวงตาบว ตองไดช(วยกน
ก0เราท7านเราท7าเพอประโยชนแก(โลกท/งน/น เอาพ.ดมาต/งแต(ตนทเราน7าพนองท/ง
หลาย แต(ก(อนก0อย.(ในปาในเขาเงยบๆ อย(างทว( า การเทศนาว( าการบนศาลาน/ เป?น
อนดบหน1ง แกงหมอเล0กแกงหมอจNว ธรรมะมแต(ยอดธรรมๆ เด0ดสอนพระ อดเทปเอา
ไว เรยกว(ายอดธรรมท/งน/นทเทศนสอนพระ ทางภาคปฏบตลวนๆ ไม(มใครเขามาเจอ
ปน เทศนไดเต0มเหนยวเลย เรยกว(ายอดธรรมๆ ออก น/เก0บไวเป?นพ/นฐาน แลววดปา
ต(างๆ ทวประเทศไทย ไม(ว(าภาคใดตดต(อขอมาไม(ขาดวรรคขาดตอน ทางน/ส(งใหๆ น/
เป?นพ/นฐาน
ต(อจากน/นก0ออกมาช(วยชาตบานเมองจนกระทงท กวนน/ ธรรมะยงกวางขวาง
ออกไปมากมาย เป?นธรรมะทแน(ใจๆ ท/งน/น การแสดงธรรมเราไม(ไดแสดงดวยความ
สงสย ล.บๆคล7าๆ เราพ.ดจรงๆ ถอดออกมาจากหวใจสอนเลย ไม(ว(าธรรมข/นใดเราแน(
ใจทกข/นๆ นก0ท7าประโยชนใหโลกเต0มก7าลงความสามารถ ถาพ.ดถ1งว(าการช(วยโลกเราก0
ช(วยดวยความสมบ.รณพ.นผล ดวยความอบอ(นภายในจตใจ ไม(ม แง(ท จะใหเกดความ
สงสย ว(ามมลทนมวหมองตดการด7าเนนงานของเราเพอพนองท/งหลายหรอเพอช(วย
ชาต เราไม(ม ไม(ว(าสมบตเงนทอง ถาว(าทองค7าก0รอยเปอรเซ0นตเขาหมดเลย ดอลลาร
เขาทแรก ๑๐ ลาน ๘ แสนก(อน จากน/นเราก0แยกเงนน/ออกมา เป?นความบรสทธAดวย
กนหมด
ส(วนเงนสดน/ออกกระจายทวประเทศไทย ส(วนทเราเอาไปซ/อทองค7าน/นเพยง
สองพนลานกว(าบาท เงนสดแบ(งเอาไปซ/อทองค7าเพยงสองพนลานกว(าบาทเขาคลง
หลวง นอกน/นกระจายออกทวโลกเลย เราท7ามาดวยความบรสทธA แบมอๆ เราก0อบอ(น
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ในตวของเราเองว(าพาพนองท/งหลายด7าเนนดวยความราบรนดงาม นทางดานวตถ ทน/
ดานธรรมะเราก0ถอดออกมาจากหวใจของเราสอน เราจ1งไม(ม อะไรสงสย จนกระทง
ป9จจบนน/วทยออกกระจายทวประเทศไทย มแต(ธรรมลวนๆ ทพระพทธเจาพาสอนโลก
มานานต/งกปต/งกลปT
หากจะมอปสรรคก0มอย.(เวลาน/ในเมองไทยของเรา มนจะเป?นเพราะเหตผลกลไก
อะไรท(านท/งหลายพจารณาเอง ธรรมน/มแต(ความราบรนดงามต(อโลก ไม(เคยเป?นขาศ1ก
ไม(เคยเป?นผ.ตองหา แต(ระยะน/ร.ส1กจะมอะไรแฝงเขามาใหเป?นขาศ1กใหเป?นผ.ตองหา
แลวส7าหรบธรรม อาจถ.กจ7าจองในแง(ใดแง(หน1งก0ได ใหพากนพจารณาส7าหรบเราเป?น
ล.กชาวพทธดวยกน ธรรมน/ถาขาดจากโลกไปเมอใดโลกน/จะทรดลงๆ จมไดนะ ธรรม
ขาดโลก อยางอนขาดไมมอะไรเสยหาย ถาธรรมขาดโลกเสยหายมากทเดยว ใหพา
กนพจารณา เวลาน/ก7าลงฟKUนฟ.กน ต/งสถานวทยทนนทน เราพอใจ เป?นแต(เพยงว(าเรา
ขอบณฑบาตอย(างเดยว อย(ามาควกกระเปVาเรามากเกนไปเราจะตาย ก0มเท(าน/นละ
เราช(วยเต0มเหนยวแลวส7าหรบโลก เราไม(มอะไรทตองต เราเองก0ออกดวยความ
ภ.มใจ ความบรสทธAสดส(วนอย.(น/หมดเลย ส(วนความมวหมองเราไม(เคยมในใจ เพราะ
ฉะน/นจ1งว(าเขยนไดเลยประวตศาสตรถาจะเขยนว(าเบอรหน1งเลยทว(าบรส ทธA เราไม(ม
มลทนมวหมองแมนดหน1 ง ไม(ว( าทางดานวตถ ธรรมะ สอนโลกเราสอนดวยความ
เมตตาลวนๆ ไม(หวงเอาสงตอบแทนใดๆ เอาหาเอาสบไม(ม เพราะฉะน/นวทยนควรจะ
ออกโลกตามเยยงอยางของพระพทธเจาทประทานไวแลวเรอยมา ดวยความราบ
รนดงาม ไมควรทจะมสงใดเขามากดขวางท'าลาย
ถาอนใดจะไปกระทบกระเทอนกบสมบตของชาตดวยกน ชาตกบศาสนาอย.(ดวย
กน เช(นอย(างวทยน/อาจจะไปเกยวของกบทางฐานการบงการบนบาง ของทางการบาน
เมอง เหล(าน/ก0ควรปร1กษาหารอกนได ไม(ควรทจะมากดกนท7าลายแบบเผ0ดๆ รอนๆ
เฉยบๆ ขาดๆ แบบปาๆ เถอนๆ เพราะโลกกบธรรมอย.(ด วยกน ถาอะไรมนขดของ
ทางบานเมองขดของอย(างไร ก0ปร1กษากนกบทางฝายวทยฝายธรรม แกไขดดแปลงเพอ
ความเจรญชาต ศาสนา พระมหากษตรยของเรา น/เป?นความชอบธรรม วนน/เผดยง
เพยงเท(าน/ก(อน
(คณ ณ. หน.แกว มากราบถวายป9จจยหลวงตาเพอบ.ชาธรรม) น ณ. หน.แกว
ออกหนงสอพมพพมพไทย เป?นห.เป?นตาเป?นหวใจของพนองชาวไทย ซ1งเป?นชาวพทธ
ของเรา นละผ.ออกเสมอ พอใจนะ
ทองค7าประเภทน/7าไหลซ1มถ1งวนท ๒๖ สงหาคมน/ ได ๑๖๒ กโลคร1ง ๑๓ แท(ง
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เหลอทองค7ายงไม(ไดหลอมอก ๔๖ บาท ๔๓ สตางค รวมทองค7าทหลอมแลวและยงไม(
ไดหลอมเป?นจ7านวนทองค7า ๑๖๓ กโล ๑๓ บาท ๕๔ สตางค เอาสาธพรอมกน นเป?น
ประเภทน/7าไหลซ1ม ส(วนทเราเอาเขาคลงหลวง ๑๑ ตนกบ ๓๗ กโลคร1งน/นเรยบรอย
แลว อนน/เป?นประเภทหน1งต(างหาก คอประเภทน/7าไหลซ1ม ถาหากว(าไม(มอนน/ก0ร.ส1กมน
ไม(สบายใจเรา ในฐานะทเป?นผ.น7าก0อย(างน/นละซ จ1งตองออดตองออนบณฑบาตขอพ
นองท/งหลายมาได ๑๖๓ กโลแลวเวลาน/ ก0ไม(นานนก แลวจะไดไปเรอยๆ เราก0พอใจท
ไดจ. งพน องท/ ง หลายท กวถ ทางท จะอ มชาตบานเมองของเราข1 / น ได ในแง( ใ ด เรา
พยายามๆ ตลอดมา
รบฟ9งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟ9งจากสถานวทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

