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เราไมไดมักใหญใฝสูง
กอนจังหัน
กฎระเบียบของมนุษยเราไมไดเหมือนสัตวนะ สัตวพอตื่นนอนมาเทานั้นหาอยูหา
กิน พอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ไมคํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีประการใด นี้เปนนิสัยของสัตว นิสัย
ของมนุษย คิดอานไตรตรองทุกสิ่งทุกอยาง ตืน่ ขึ้นมาแลวคิดอะไร ทําอะไร จะพูดอะไรผิด
ถูกชั่วตองไดกลั่นกรองเสียกอน เฉพาะอยางยิง่ เกี่ยวกับเรื่องศาสนานี้เปนหลักใหญของ
มนุษยเรา เพราะฉะนั้นทั่วโลกเขาจึงมีศาสนา ผิดถูกชั่วดีเขาก็หมายถึงวา ศาสนาเปนสิ่งที่
ไวใจ จะผิดถูกชั่วดีอันนั้นขึ้นอยูกับศาสนาและขึ้นอยูกับบุคคลผูจะคัดเลือกเอา แตความมุง
หมายอันใหญโตก็คือศาสนาเปนที่ตายใจของมนุษยเรา
เชนอยางวันเสาร วันอาทิตย ศาสนาตาง ๆ เขาถือเปนวันวางสําหรับงานภายนอก
แลวเขาสูงานภายในอบรมจิตใจในโบสถในวิหารอะไรก็แลวแต วันนี้เปนวันอบรมศีลธรรม
เขาสูใจ พุทธศาสนาเราก็ถือไดทั้งสอง ทัง้ เสารทั้งอาทิตย ทั้งวันพระวัดโกน เปนวันที่
วางงานภายนอกหมุนงานภายในใจเขา คือบุญกุศลศีลธรรมเขาสูใจ นี่เรียกวามนุษยเรา
ตางกันกับสัตวอยางนี้ เชนวันนี้ก็วันเสาร ทางศาสนาตาง ๆ เขาก็ถือวันเสาร วันอาทิตยเปน
วันงานภายในเพื่ออบรมจิตใจของเขา สวนพุทธศาสนาทั้งวันเสารวันอาทิตย ทั้งวันพระวัน
โกน ทั้งสามสี่วันนี้เปนหลักสําคัญ ที่เราจะนําศีลธรรมเขามาอบรมจิตใจของเรา พักเครื่อง
คือใจ
มันหมุนติ้วอยูทั้งวันทั้งคืน หมุนหาเหตุหาผลไมไดคือใจนั่นแหละ ตัวไมมีเหตุมีผล
คือกิเลสตัณหา ผิดมันบอกวาถูก ถูกมันบอกวาผิดไปไดสบายๆ กิเลสพวกหนาดาน
สําหรับธรรมตองเปนผูคดั ผูเลือก อะไรไมควรเอาไมเอา อะไรควรทิ้งทิ้ง อะไรควรยึดยึด นี่
เรียกวาธรรม หาเหตุหาผลเขาสูตัวเอง เชน วันนี้เปนวันเสาร เปนวันที่อบรมธรรมเขาสู
จิตใจของเราใหไดรับความสงบรมเย็น เรียกวาใจมีหลักมีฐาน วัตถุภายนอกเปนทีอ่ าศัย
ของกาย เกี่ยวกับสังคมทั่วๆ ไปถืออยางเดนเลยวา สิ่งเหลานี้เปนของสําคัญเปนของจําเปน
มาก ถึงขนาดที่วารบราฆาฟนกันเพราะเห็นแกรายไดรายรวย อันนี้มีมาก
สวนศีลธรรมนี้ไมคอยปรากฏ วาใครมีความอุตสาหพยายามในศีลในธรรมมาก
ขนาดไหน เมืองใด ประเทศใด ภาคใดหรือที่ตรงไหน วาเปนผูเสาะแสวงหาศีลหาธรรม
มาก ปรากฏเดน และสถานที่นั่นมีความสุขความเจริญ เราอยากจะพูดวาไมปรากฏ แต
เรื่องความเปนฟนเปนไฟเผาไหมกนั นี่ทั่วโลกดินแดนเลย นี่คือกิเลสออกทํางานโลกถึง
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ไดรับความเดือดรอน สวนธรรมออกทํางานจะมีความสงบรมเย็น เชนวันนี้เปนวันเสาร วัน
เสารก็คือวันศีลธรรมของผูเสาะแสวงหาคุณงามความดีนั่นแล นี่ละเขาสูใจ ถาลงบุญกุศล
ศาสนาเขาสูใจแลวจะมีความสงบรมเย็นๆ ถามีแตกิเลสตัณหาเขาสูใจแลวไมมีทางที่จะ
รมเย็นได เปนฟนเปนไฟเสริมไฟขึน้ เรื่อยๆ เพราะอํานาจของกิเลสตัณหานั่นแหละ มันตัว
ฉุดตัวลาก พากันจําใหดี
วันนี้เปนวันอบรมศีลธรรมเขาสูใจ วันวางใหวางงาน งานภายนอกงานนั้นงานนี้ให
วาง วันนี้ไปเสาะแสวงหาคุณงามความดี การใหทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา
นี้คุณธรรมที่จะนําเขาสูใจของเรา ทําใจใหสงบรมเย็น อยางอื่นใดไมมีสงบ กิเลสไมไดกลัว
อะไร กลัวแตศีลแตธรรมเทานั้นกิเลส ถาศีลธรรมเขาสูหัวใจใดกิริยานั้นจะเรียบรอยไป
ตามๆ กันหมด ทั่วโลกดินแดนถาตางคนตางสนใจในอรรถในธรรมแลว โลกจะไดรับความ
สงบรมเย็น ไมมีแตความหวังๆ แลวเอาไฟเผากันอยางที่เปนอยูปจจุบันนี้ นี่เปนเรื่องของ
กิเลสหวังเขาใจหรือ ถาเรื่องธรรมหวังมีความสงบรมเย็น ใหพากันจําเอา
วันเสาร วันอาทิตย วันพระ วันโกน ไมควรจะพลาดวันใดวันหนึ่งไป สําหรับตัวของ
เราที่จะนําอรรถนําธรรม ที่เปนโอชารสอันเลิศเลอเขาสูจิตใจ จะไดมีความสงบเย็นใจ ถาใจ
มีธรรมแลวคนเราอยูท่ไี หนไดทั้งนั้น เย็น ถึงจะทุกขจนขนแคน แตจิตใจนี้เอิบอิ่มดวย
อรรถดวยธรรม คนเรามีความสุขอยูที่ใจ มีความทุกขอยูที่ใจ ที่เดนมากทีส่ ุดนะ
เพราะฉะนั้นจึงเสาะแสวงหาความดีเขาสูใจ อยาใหมีแตไฟเผากรุนอยูภายในใจ สุมอยู
เหมือนไฟไหมกองแกลบภายในใจดวยอํานาจของกิเลสตัณหา อยาใหมีแตสิ่งเหลานี้ ใหมี
ศีลธรรมเขาสูใจสงบเย็นนะ
ดังที่ทานภาวนาอยูในปาในเขาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร พระพุทธเจาจะไดตรัสรู
ธรรม ตรัสรูในปาในเขาเพราะบําเพ็ญอยูในปาในเขา พระสาวกทั้งหลายอยูในปาในเขา
แทบทั้งนั้นเลยนะ ที่ออกมาเปนสรณะของพวกเราวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี่
ทานออกมาจากปาจากเขา ธรรมปรากฏในหัวใจ ในพระทัยพระพุทธเจาในปาในเขา ใน
สาวกทั้งหลายก็ในปาในเขาเชนเดียวกัน นั่นละเรื่องปาเรื่องเขาจึงเปนเรื่องสําคัญ พระทาน
อบรมอยูในปาในเขาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร ทานสั่งสมคุณงามความดีเขาสูใจ อยูที่ไหน
ทานสงบเย็น อยูไหนทานอยูไดงาย
พระหรือฆราวาสก็ตาม ถามุงอรรถมุง ธรรมแลวอยูงาย กินงาย นอนงาย ทุกอยาง
สบายๆ ไมเดือดรอนวุนวายเหมือนกิเลสตัณหาไมมีเมืองพอฉุดลากไป อันนี้ไมพอ เปน
มหาเศรษฐีก็ไมพอ จนกระทั่งวันตายไมมีพอ ถาธรรมเขาสูใจ พอเขาสูมากนอยเพียงไรจะ
พอดีๆ ภายในหัวใจ เย็นอยูที่หัวใจ ดังที่ยกตัวอยางวา พระทานอยูในปาในเขา วาทานเปน
ความทุกขเหรอ ทานไมไดทกุ ขนะ ดีไมดีทานนั่งดูกองทุกขเต็มหัวใจโลกที่ดีดดิ้นกันทั่ว
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ดินแดนนี้เสียอีกนะ แตสวนมากทานเขาไปอยูนั่นทานจะดูแตกิเลส ที่เปนภัยตอจิตใจของ
ทาน ชําระกิเลสภายในจิตใจ ใหสงางามสงบรมเย็นขึ้นมา นี่ละทานอยูในปาในเขาเปนเรื่อง
เล็กนอยเมื่อไร ใหพากันจําเอา
จิตใจใหมีความสงบบาง วันหนึ่งดีดดิ้นตลอดเวลา หาธรรมคือความสงบเย็นเขาสู
ใจไมมี มีความหมายอะไรโลกเรา ก็มีแตลมหายใจฝอดๆ ตายแลวก็จมไปเลยๆ อยาให
เปนแบบจมไปเลยนะ จําใหดี เอาละใหพร
หลังจังหัน
เรากําลังชวยเวลานี้ วิทยุขยายไปทุกแหงทุกหน สงเงินใหๆ ทางนั้นทางนี้ ที่ไหนไม
พอสงใหๆ (อําเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องวิทยุเหมือนกันครับ) เราอยาก
ตอบกอนตัง้ แตยังไมไดถาม เขาใจไหม นี่เขาจะมาถามหรือจะมาขออะไรๆ เราอยากตอบ
กอนที่ยังไมถามไมขอดวยซ้ํา (วัดปาศรีแสงธรรม มีศรัทธาจะตั้งสถานีวิทยุเพื่อกระจาย
เสียงธรรม โดยมีทุนขั้นเริ่มแรก ๓ แสนบาท แลวแตหลวงตาจะเมตตาอนุเคราะหตามที่
เห็นสมควรครับ) บอกใหเขาหาเพิ่มอีกจนพอ ทีม่ าขอเราเรายังไมอยากฟงกอนแลว เพราะ
ทางโนนมาทางนี้มา ขยายวิทยุที่ไหนๆ เขามานี้ๆ เงินไมพอๆ เราตองสงใหๆ มันยังไงกัน
นี่นา
เวลานี้กําลังขยายวิทยุออก วิทยุเสียงธรรมออกทั่วประเทศไทยเรา ซึ่งเปนเมืองแหง
ชาวพุทธ แดนแหงชาวพุทธ ควรจะไดฟง เสียงอรรถเสียงธรรมบาง อยาฟงตั้งแตเสียงตอ
ลอตอเถียงยุงเหยิงวุนวายอวดดีอวดเดน ผลที่ตกมามีแตฟนแตไฟเผาประชาชนราษฎรทั่ว
ประเทศไทย ฟงไมไดเลยนะ ขอใหมีเสียงอรรถเสียงธรรมเขาไปเถอะ กระจายไปตรงไหน
จะสงบเย็น ถาธรรมมีตรงไหนแลวมีหวังจะสงบ ถาไมมีธรรมแลวใครจะเกงขนาดไหนก็เกง
เถอะ วางั้นเลย เกงเพื่อจม เรื่องกิเลสตองอวดดีเสมอ เหยียบธรรมไปเรื่อยๆ เอาธรรม
เหยียบกิเลสบางซี กิเลสคือความรุมรอน ธรรมเทากับน้ําดับไฟดับลงไปๆ ใหเย็นสบาย นี่
กําลังออกทางจังหวัดไหนๆ ที่ออกวิทยุเสียงธรรม ออกทั่ว ทางภาคอีสานก็เยอะเวลานี้
กําลังกระจายออกไป ภาคอีสานนาจะหลายจังหวัดอยู
ผูกํากับ
จากนสพ.พิมพไทยเขาลงขาววา ตอบกลับฎีกา “หลวงตาบัว”
หนังสือจากสํานักราชเลขาธิการนมัสการถึงหลวงตามหาบัว เพื่อทราบถึงการถวายฎีกาได
นําความทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว โดยแจงให พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี และผอ.สํานักงานพระพุทธฯรับไปพิจารณาดําเนินการ นอกนั้นก็เปน
เนื้อความในฎีกา แลวเขาไดลงคําเทศนในวันนั้นและขาวจากสํานักงานพระพุทธฯดังนี้ครับ
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ธรรมศักดิ์ ผอ.สํานักงาน
มีรายงานขาวแจงวา หลังจาก น.พ.จักรธรรม
พระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) ไดรับหนังสือจากสํานักราชเลขาธิการแลวไดเรียกประชุม
คณะผูบริหารสํานักงานพระพุทธฯเปนกรณีเรงดวน โดยใชเวลาประชุมนานกวา 6 ชั่วโมงจึง
เลิกประชุม และยังไมเปนที่เปดเผยวาที่ประชุมไดพิจารณาดําเนินการตอกรณีนี้อยางไร จบ
ครับ
หลวงตา
เขาไปเฉยๆ ยังไมไดวินิจฉัยออกมาอยางไรวางั้นใชไหม ถาเปน
ธรรมแลวมักจะเขาลิ้นชักๆ วงรัฐบาลถาเรื่องเปนธรรมมักจะเขาลิ้นชักๆ ถาเปนกิเลสแลว
ออกหนาออกตา โอย ใหญโตรโหฐานเหยียบหัวพระพุทธเจา เหยียบหัวพุทธศาสนาซึ่งเปน
เมืองพุทธไปหมด เทากับเหยียบหัวคนเมืองพุทธทั้งประเทศนีแ้ หลกไปตามๆ กันนั่นแหละ
ถาเรื่องของกิเลสเปนอยางนั้น ถาเรื่องของธรรมแลวเขาลิ้นชักๆ นะเวลานี้ ฟงใหดีนะ
รัฐบาล นี่เปนธรรมสอนโลก เราไมไดเขามาเกี่ยวของกับการบานการเมือง เรื่องกรณีพิพาท
เราไมมี เราสอนโลกเทานั้น ที่ออกประกาศอยูทกุ วันนี้คือธรรมสอนโลก เราไมไดเขาไปใน
วงกรณีพิพาทกัดกันเหมือนหมานะ ธรรมไมใชหมา สอนโลกใหเขาอกเขาใจกัน ใหนําไป
พินิจพิจารณา
เมืองไทยเราถามเด็กไปถึงผูใหญจนกระทั่งสูงสุด ตองการความสงบสุขรมเย็นตอ
กันทั้งนั้นแหละ อยาเอาไฟเผากันในขณะเดียวกัน ใหแยกความคิดนี้ออกไปปฏิบัติ โลกนี้
จะมีความสงบรมเย็น ธรรมที่เราสอนโลกนี้เราแนใจทุกอยาง อยางที่เสนอเขาไปนี้เราก็
พิจารณาโดยธรรมแลว นี่เปนเรื่องของธรรมไมเปนขาศึกตอใครและธรรม ผิดบอกวาผิด
ถูกบอกวาถูก ควรแกไขสิ่งที่ผิดใหแก สิ่งทีถ่ ูกควรสงเสริมใหสงเสริมถึงถูกตอง เพราะเรา
เปนผูปกครองบานเมือง อยาเอาไฟมาเผากันไมดีไมถกู
ประชาชนไปหยอนบัตรทั้งแผนดินไทย เลือกหนาที่ไหน ตองหยอนบัตรใหหมด
เพื่อรัฐบาลและวงราชการของเราใหปกครองบานเมืองไปเพือ่ ความรมเย็นเปนสุข อยาเอา
ไฟมาเผากัน มันตรงกันขามมันมักเอาไฟมาเผากัน ศาสนาวาเปนที่รมเย็น เวลานี้ก็กอกวน
ที่สุดคือศาสนา คนในวงศาสนาหัวโลนๆ ผาเหลืองๆ นั่นแหละ กําลังกวนกันอยูเวลานี้
ทางนี้ก็กวนแบบหนึ่ง ทางนอกก็กวนอีกแบบหนึ่ง จะทําลายพุทธศาสนาใหแหลกเหลวไปก็
ไมผิด อยางนี้ไมใชเรื่องการสงเสริม เพราะฉะนั้นเราจึงตองเสนอออกไปเรื่อยๆ เสนอนี้
เสนอดวยความเปนธรรม ยืนยันรับรองในคําเสนอออกไปทุกบททุกบาท เราไมไดเอียงโนน
เอียงนี้ธรรมของเราที่ออกไปสอนโลก ควรจะเอาไปพิจารณาทั้งผูผิดผูถ ูก ใหแกไขดัดแปลง
ตัวเอง ที่ถกู แลวสงเสริมใหดีขึ้นถึงถูกตอง
เราไมไดเปนขาศึกกับผูใดในโลกอันนี้ เรียกวาโลกทั้งสามนี้เราไมไดเปนขาศึกตอ
ใคร มีแตความเมตตาครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุ เปดเผยใหเต็มหัวใจ ใจเราเวลานี้มัน
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จาครอบโลกธาตุแลว พูดฟงใหชัดเสียนะ นี่ละธรรมพระพุทธเจาสอนโลกมากอนเราแลว
สอนสามแดนโลกธาตุ เราสอนมนุษยตั้งแตสองสามคนเทานี้ก็ยังมาตีกนั ตอหนาตอตาเรา
ยิ่งกวาหมากัดกันตอหนาเจาของ ก็เอาไมเรียวหวดเอาละซี ธรรมที่แสดงออกไปเราไมเปน
พิษเปนภัยตอผูใด เอาความจริงออกทั้งนั้นๆ อางไดเลยความจริงที่เราออกไป ออกไปจาก
หัวใจที่จริงสุดสวนแลวอยูในหัวใจนี้ เราจึงไมมีความอิจฉาบังเบียด หวังแพหวังชนะตอ
ผูใดทั้งนั้น เราสอนโลกใหเปนความรมเย็นเปนสุขทั้งนั้น ใหพากันไปพินิจพิจารณา
นําอะไรเขาไปก็ใหไปพิจารณา อยาเขาลิ้นชักๆ ใหสาดกระจายออกไปตั้งแตฟนแต
ไฟมูตรคูถเผาโลกทั่วดินแดนไทยเราเวลานี้ ความรูนี้มีแตความรูสูงๆ ทั้งนั้นเรียนมา ครั้น
เวลาผลออกมาเปนมูตรเปนคูถไปหมด เลอะเทอะไปหมด หัวคนทั้งประเทศนี้มีแตมตู รแต
คูถแหงความรูความฉลาดของกิเลส แหงบุคคลผูที่มักใหญใฝสูงนั้นแหละออกมากระจาย
เวลานี้ ใหพากันพิจารณาบางความรูสูงๆ นั่น ใหเอามาใชใหประชาชนราษฎรเขายิ้มแยม
แจมใสไดบาง นี่ไปทีไ่ หนหนาเหี่ยวแหงไปหมด รัฐบาลเปนอยางนั้น วงราชการเปนอยาง
นั้นอยางนี้ มีแตเรื่องเสียหายเสียมากตอมากนะเวลานี้ ไมมีความดีนะ
ใหเอาความดีออกไปใชนะ ธรรมนี้เปนความดิบความดีไมเปนภัยตอผูใด ใหเอา
ออกไปใช อยาเอาตั้งแตกิเลสตัณหากัดกันเหมือนหมา หมาอยูเต็มบานเต็มเมืองเขาเลี้ยง
ไวมันก็ไมเห็นกัดกันนักนะ แตมนุษยนี้กัดกันยิ่งกวาหมา มีทุกแหงทุกหน ไปที่ไหนทะเลาะ
กันกัดกันทุกแหงทุกหนนั่นละ มันเลวกวาหมานะมนุษยในจุดนี้นะ เอาจุดนี้ละ จุดที่เลวกวา
หมาก็วาเลวกวาหมา สวนที่ดีกวาหมาคืออะไร เปนเจาของหมา ที่ดีคือเปนเจาของหมา แต
เลวกวาหมาคือความประพฤติเลวกวาหมาอีก
ธรรมของเราที่ออกนี้ออกเพื่อโลกแทๆ นะ เราไมไดออกเพือ่ เรา เราไมไดมักใหญ
ใฝสูงอะไร เราหมดทุกอยาง ความมักใหญใฝสูง ใครจะไปยกยอเราสามโลกธาตุกต็ กไป
หมด ใครจะมาเหยียบย่ําทําลายเราสามโลกธาตุตกไปเชนเดียวกันหมด เราไมรับ เรา
พอแลวในหัวใจของเรา เต็มมาได ๕๕ ป พูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวยนี่ละ เราสอนโลกจึงไม
เคยสะทกสะทานกับสิ่งใด ใครจะวายังไงวามาๆ ธรรมเปนเครื่องพอแลว เลิศเหนือกอง
มูตรกองคูถทั้งหมด ไมวา คําสรรเสริญเยินยอ เปนสวนเกินๆ ทั้งนั้น ตกออกหมด ไมรับ มี
ตั้งแตธรรมชาติที่พอตัวแลวอยางเลิศเลออยูในนั้นเทานั้นเอง นี่เราสอนธรรมดวยความ
พอแลวทุกอยางในหัวใจของเรา ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย มา
สอนโลกก็สอนแบบเดียวกันไมสอนอยางอื่น สอนใหมีความสงบรมเย็น
ทีนี้ชาวพุทธเราจะหมดแลวหรือวาสนา ไมมองดูหนาพระพุทธเจาบางเหรอ จะ
มองดูตั้งแตหนาเทวทัตกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมานั้นเหรอ จึงมีแตฟน แตไฟเผาไหมกัน
ทั่วโลกดินแดน หาความสงบรมเย็นตอกันไมมี ไมสมกับนามวาเปนชาวพุทธเลย ใชไมได
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นะ ขายหนาที่สุดเมืองพุทธเรากัดกัน ใหพากันพินิจพิจารณาขอนี้นะ วันนี้พูดเพียงเทานี้
เสียกอน เอาละพอ
(กราบเรียนครับ วันนี้วันดีอดีตผูวาฯชัยพร ลูกศิษยหลวงตากับผูวาฯ จารึก ผูวาฯ
ใหม พบกันโดยบังเอิญไมไดนัดหมาย) มาพบกันโดยไมไดนัดหมาย พวกนี้เขามาเขาก็
ไมไดนัดหมายกัน นี่เขามาเต็มศาลาเขาไมไดนัดหมายกัน จะยกแตผูวาฯ เราสองคนใช
ไมไดไมเอา เราไมรับเราคนกลาง เปนยังไงตอบนี้ถูกไหม เอาละพอ พอหอมปากหอมคอ
บางซี ก็ดีแลวละผูใหญมาวัดมาวาเปนความดีความงามมากทีเดียว ผูใหญใหญทุกอยาง
เปนคติตัวอยางอันดีงามแกผูนอย กราบไหวบูชาเคารพนับถือ ที่ไหนตองมองผูใหญๆ
เรื่อยทานเปนยังไง ถาเปนคนดีแลวกราบไหวบูชา ถาเปนคนชั่วแลว ชิ วางั้นเลย ผูใหญ
รอยคนก็ไมเปนทา เหมือนกองขี้ใหญๆ นั่นละ ผูใหญใหญเฉยๆ ไมมีความดีงามติดตัว
เหมือนกองขี้ใหญ ถาผูใ หญดีดวยความดิบความดีนี้เหมือนทองคําทัง้ แทง สงางามไปเลย
ไปที่ไหนรมเย็นไปหมด เพราะฉะนั้นในบานหนึ่งๆ จึงตั้งผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ถึง
กํานัน อําเภอ ตั้งผูใหญๆ เพื่อใหเปนหลักเกณฑแกผูนอย ใหเปนรมโพธิ์รมไทรแกผูนอย
นั่นเอง
(ผูวาฯ ชัยพร มีเรื่องมากราบเรียนวามีพระไปยุงกับตลาดหลักทรัพย) อยาเอามา
ยุงเลยไอพะๆ แพะๆ พระไปเกีย่ วอะไรหลักทรัพยหลักแซบ หลักธรรมถึงถูกพระนะ
หลักทรัพยหลักแซบอะไร พระตองอยูกับหลักศีลหลักธรรมถึงถูกเรื่องของพระ ไมเปน
อยางอื่น
(บริษัทสุทธิณี ครีเอชั่น จํากัด ถวายรถเข็นสําหรับผูปวยที่ไมสามารถเดินไดจํานวน
๒๑ คัน มูลคาคันละ ๑๓,๐๐๐ บาทถวน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๐๐๐ บาทถวน เพื่อให
ทางวัดนําไปใชตามที่หลวงตาเห็นสมควร) เออ หลวงตาขออนุโมทนาอยางเต็มหัวใจนะ นี่
จะไดออกไปทําประโยชนใหโลก ดีละชวยกันอยางนี้ โลกมันจนจะวาไง จึงตองอาศัยผูมั่งผู
มี ถามีแตคนจนดวยกันก็ตายดวยกันไปหมดเลย ถาอาศัยผูมีก็ฉุดลากกันขึ้นๆ อยางนั้นละ
เอาละพอใจ ใหพร
(วันนี้ไดทอง ๒๐ บาท ๘ สตางคครับ) โนนนะไมใชเลนนะ ตั้ง ๒๐ บาท ๘ สตางค
ไดเยอะนะวันนี้ นี่ละทองประเภทซึมซาบ ไหลเขาเรื่อยอยางนี้ ไหลเขาเรื่อยๆ เราจะมีหวัง
ไดทองเพิ่มเขาอีกๆ ใหมันคอยไหลซึมเขาไป เพียงเทาที่มนี ั้นไมพอ เพราะเราไปดูเอง เรา
จึงวิตกวิจารณ ประกาศอยูกับพี่นองทั้งหลายไมเลิกไมแลว ถาเปนมวยไมมีกรรมการ ตอย
กันทุกระยะ ใครเผลอไมไดตอ ยกันเรื่อย อันนี้ก็เหมือนกันเผลอไมได ขอเรื่อย ทองขาด
คลังหลวงมาก เวลาเรายังไมตาย ควรจะไดอะไรที่เปนประโยชนแกคลังหลวงของเรา เรา
อยากใหเปนอยางนั้น จึงไดรบกวนพี่นองทั้งหลายอยูเสมอเวลานี้ เราหวงใยมากนะ หวงใย
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พี่นองทัง้ หลายมาก อะไรที่ควรหนุนเราหนุนเขามาเรื่อยๆ ควรจะไดทางไหนไดทางนั้นๆ
เอาเรื่อย นี่ก็ทองคํายังมีหวังอยูเวลาเรายังมีชีวิตอยูและยังพอเปนไปไดนี้ เราก็จะคอย
รบกวนพี่นองทั้งหลาย ขอบิณฑบาตเรื่อย ใหเปนประเภทน้ําไหลซึม ก็ไดมาอยางนี้เรื่อยๆ
จะคอยเพิ่มขึ้นๆ ทุกสิ่งทุกอยางเพิม่ ขึ้น
คลังหลวงของเราไดมากขึ้นเมืองไทยเราอบอุน ยืนยันตัวเอง พึ่งตัวเองได ติดหนี้
ติดสินใครก็ไมเปนไรของเรามีรับรองยืนยันกันอยูนั้น ติดหนี้ติดสินติดไดของเรามีเครื่อง
ยืนยันอยูแลว เปนอยางนั้นละ เราจึงตองหาอันนี้ สําคัญมาก เอาไว ไมมีอะไรก็จะไปละ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

