๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

บวชมา ๗๑ ปนแี้ ลวสรางแตความดีงาม
ทองคําเราไดตั้ง ๑๐ กิโล ๒๗ บาท ๒๑ สตางค ดอลลารได ๘๔๙ ดอลล ปหนึ่งๆ
มีหนหนึ่ง เราพาทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงสัตวโลกทัว่ แดนโลกธาตุ วันนี้เปนวันที่ ๓๐ เราได
ตั้งสัจจอธิษฐานประกาศกองทั่วแดนโลกธาตุ ใหบรรดาพวกเปรตทั้งหลายที่มีญาติมมี ิตรก็
ดี ไมมีกม็ า ที่สวนสาธารณกุศลคราวนี้จะแจกจายกันทั่วไปหมด วันนี้เราทั้งหลายไดมา
บําเพ็ญกุศลใหสมใจดวยกันทุกคน เพราะมานี้มีญาติดวยกันทั้งนั้นๆ ไมใชไมมี ญาติที่ตาย
ไปแลวหวังพึ่งเราที่มีชีวิตอยู เราทําบุญกุศลคราวนี้เปดโลงเลยละ ทางไปสวรรคก็เปดโลง
สวนทางที่จะกลับคืนไปเสวยกรรมเกา เพราะไมมีญาติมาถวายสวนกุศล อุทิศสวนกุศลให
กลับไปดวยความเสียใจก็มีเยอะ สวนที่เศษที่เหลือมันก็ไมพอซิ ถาเปนเรื่องอุทศิ นี่เปน
เจาะจงๆ ถึงเลยๆ ละ
วันนี้ไดพากันสรางเต็มเม็ดเต็มหนวย แลวก็ชวยชาติของเราอีกดวย ทองคําวันนี้ได
ตั้ง ๑๐ กิโล ๒๗ บาท ๒๑ สตางค ดอลลารก็ไดเยอะ สวนดอลลารเราไมคอยแนนักดังที่
ไดเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบ บางทีเงินไทยเราที่ชวยชาติมันบกบาง ก็ตองเอาดอลลาร
มาหมุนชวยกัน สําหรับทองคํานั้นรอยทั้งรอยเขาหมดเลย ดอลลารนับตั้งแตมอบทองคํา
มาแลวไมแนนักก็ประกาศใหทราบแลว คําวาไมแนนี่ ดอลลารนี่หากวาเงินสดบกบางก็ตอง
เอาดอลลารนี่ไปหนุนชวยกัน เพราะเราชวยโลกชวยทุกแหงทุกหน ทั้งใกลทั้งไกล เวลานี้
สรางตึกก็ตั้ง ๙ หลัง ๑๐ หลัง ตึกโรงพยาบาล ตึกตามความจําเปนหลายแหงหลายหน
กําลังชวย แลวยังจะเริ่มขึ้นอีกสองหลังเวลานี้ นี่อาศัยเงินไทย ถาเงินไทยไมพอก็ตอ งเอา
ดอลลารมาหนุนชวยกันๆ เพราะฉะนั้นดอลลารจึงไมคอยแนนัก สําหรับทองคํารอยทั้งรอย
แนตลอดไปเลย กรุณาทราบตามนี้
หลวงตาพูดคําใดแลวไมมีเคลื่อนนะ วาอยางไรเปนอยางนั้นๆ ตลอดมา ที่จะหลบ
หลีกปลีกตัวหรือวาหลอกลวงตมตุนเราไมมีในภาษาธรรม พูดไดอยางตรงไปตรงมา ผิด
บอกวาผิด ถูกบอกวาถูก ธรรมเปนจุดศูนยกลาง ไมเอียงกับขางโนนขางนี้ ใครผิดบอกวา
ผิด ถูกบอกวาถูกอยางนั้นตลอดไปเลย ภาษาธรรมจึงเปนภาษาที่ตรงไปตรงมา นิ่มนวล
ที่สุดสําหรับผูเปนธรรมฟงธรรม แตสําหรับคลังกิเลสแลวขัดหูขัดตาขัดใจของกิเลสทั้งนั้น
เพราะกิเลสเปนนักปลิ้นปลอนหลอกลวงตมตุนทุกแบบทุกฉบับ อยูกับกิเลสทั้งนั้น สําหรับ
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ธรรมนี้ไมมี ตรงไปตรงมา ดังที่เราไดนําพี่นองทั้งหลาย นํามาได ๖ ปนี้แลว สมบูรณแบบ
ทุกอยาง เงินที่พี่นองทั้งหลายบริจาคเราไมเคยมาหยิบเอาเลยแมหนึ่งบาท จากพี่นอง
ทั้งหลายที่บริจาคเพื่อสวนรวมมาเปนของตน ไมมี มีแตทมุ ลงไปๆ ไมวาแตของพีน่ อง
ทั้งหลายบริจาค สําหรับเงินสวนตัวที่เขาถวายหลวงตานี้เทาไรๆ ถึงไหนถึงกัน แบบ
เดียวกันกับที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมาชวยโลกนั้นแหละ หลวงตาเปดตลอดเวลา กําอยางนี้
ไมมีสําหรับหลวงตา มีแตแบตลอด มีเทาไรทุมหมดๆ
เราเสียสละตลอดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเรา เราไมมีเก็บมีอะไร ไมมีเลย มีเทาไร
เปนหมดๆ เพราะอํานาจแหงความเมตตา เราก็ภูมิใจที่ไดชวยชาติคราวนี้ ไดรับความ
รวมมือจากบรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วหนากันทุกแหงทุกหนไมวาภาคใดๆ
ไปที่ไหน
หนาแนนดวยประชาชนศรัทธาทั้งหลายที่จะมาชวยอุดหนุนชาติไทย รวมมือเขามาหาหลวง
ตาเปนผูรับผิดชอบในสมบัติทั้งหลายแลวก็สมหวัง ดังที่พี่นอ งทัง้ หลายบริจาค เงินแมบาท
เดียวที่หลวงตาจะยึดมาเปนของตนนี้ไมเคยมีเลย แมแตของเจาของเองก็ไมมีเหมือนกัน
เปนของสวนรวมทั้งนั้นๆ เราไมเคยสนใจกับเงินบาทใดสตางคใดสําหรับเรา นอกจากเพื่อ
โลกสงสาร เครื่องทั้งหลายที่บริจาคเหลานี้ไมไปไหน ออกทั่วโลกเลย ไทยทานทั้งหลาย
เหลานี้เหมือนกัน ปจจัยก็หมุนไปทางดานปจจัย สวนไทยทานก็หมุนไปในที่ตางๆ ที่จน
ตรอกจนมุมมีเยอะ เราไดชวยเหลือเต็มกําลังความสามารถของเรา
เรียกวาเกิดมาในชาตินี้ตั้งแตอายุ ๒๐ ปกับ ๙ เดือนเรามาบวชเปนพระ ตั้งแตบัด
นั้นมาเราทําตั้งแตความดีงามตลอด
เปนที่ภาคภูมิใจตลอดมาตั้งแตวันบวชทีแรก
จนกระทั่งปจจุบันนี้ ทําแตประโยชนแกตัวเองและสวนรวมลวนๆ เราไมเคยทําบาปทํา
กรรมใหผูใดเสียอกเสียใจเลย ทําแตความดีงามทั้งนั้น เราจึงเปนที่ภาคภูมิใจที่ทํากับพี่นอง
ทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ทําดวยความบริสุทธิ์ใจ มีความเมตตาสงสารครอบ
ตลอดไปเลย เพราะฉะนั้นจึงสะอาดทุกอยางที่เราทําไป ใครจะโจมตีแบบไหนๆ ก็ตามพี่
นองทั้งหลายอยาฟงนะ เสียงนี้เปนเสียงธรรมลวนๆ เราบวชมาเพื่อความสัตยความจริง
เพื่อพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนองคเลิศเลอของโลก ไมมีคาํ วาหลอกลวงตม
ตุนเลยในพระรัตนตรัยของเรา
เราก็บวชมาเพื่ออุทิศพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อุทิศตนเพื่อธรรมทั้งหลาย
เหลานี้จึงไมเคยมีในความทุจริตที่จะเขามาติดจิตติดใจของเรา มีแตความสะอาดสะอาน
โดยเมตตาธรรมครอบมาไวทั้งนั้น บริจาคทานก็ถึงไหนถึงกัน หมดเปนหมด ยังเปนยัง เรา
ไมเคยคิดวาอันนั้นหมดไปเทานี้ ยังเหลือเทาไร เราไมเคยคิด ถาคิดอยางนี้เราทําไมได มี
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แตจะทําๆ ถายเดียวเทานั้น เอา หมดเปนหมด ยังเปนยัง เทานั้นเอง นี่ละเราทําดวยความ
บริสุทธิ์ใจตอพี่นองทั้งหลาย ตั้งแตบวชมาเปนเวลา ๗๑ ปนี้แลว สรางตั้งแตความดีงาม
ตลอดมาจนถึงวาระสุดทายเวลานี้แหละ ดังทานทัง้ หลายเห็น
ไปที่ไหนประชาชนแนนหนาไปอยางนี้ ดวยความอนุโมทนาสาธุการ ดวยความ
รวมมือในการสรางกุศลของเราแกโลกทั้งหลาย ไปที่ไหนเต็มไปหมดๆ อยางนี้แหละ
บรรดาประชาชน ทานทั้งหลายเหลานี้มาอนุโมทนาสาธุการ มารวมบริจาคทานเพื่อ
ประโยชนแกสวนรวมคือโลกกวางๆ นั่นละ เราก็ไดทําตามนั้นทุกอยางๆ เราไมมีอะไรติด
ตัวเลย แมที่สุดเวลาเราจะตายเราก็เขียนพินัยกรรมไวแลวอยางชัดเจน มีสักขีพยานเขียนไว
เรียบรอยแลววา เวลาหลวงตาตายนี้ เงินที่พี่นองทั้งหลายมาบริจาคทาน ไมใหไปทําชุยๆ
ชี่ๆ อะไร แบบสรางนั้นสรางนี้ประดับประดาตกแตงเกีย่ วกับศพกับเมรุของหลวงตาบัว
หามทั้งนั้นเลย
เงินที่เขาบริจาคมา บรรดาศรัทธาทั้งหลายบริจาคมาเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนี้ เราจะ
ตั้งกรรมการขึ้นใหเก็บหอมรอมริบในเงินจํานวนนี้ทั้งหมด แลวเอาไปซื้อทองคําเขาสูคลัง
หลวงโดยสิ้นเชิง หลวงตาบัวจะเผาดวยไฟ สําหรับเงินยังเปนประโยชนแกผูมีชีวิตอยู ก็เอา
ไปทําประโยชนตอไป สําหรับรางกายของเรานี้มีไฟเทานั้นที่รับรองกันได เราก็จะเผาดวย
ไฟ ตายแลวหายหวง ขอใหพี่นองทั้งหลายทราบวา ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา เราจะไม
กลับมาเกิดอีก ประกาศปางๆ อยูนี้เปนเวลา ๕๔-๕๕ ปนี้แลวไมสงสัย
ดังพระพุทธเจาตรัสรูผางประกาศปางใหเบญจวัคคียฟงวา ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ
อุทปาทิ ความรูความเห็นอันเลิศเลอไดเกิดขึ้นแลวแกเรา อกุปฺปา เม วิมุตฺติ ความหลุด
พนจากกิเลสและกองทุกขทงั้ มวลของเราไมมีการกําเริบอีกแลว อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้
เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแตบัดนี้ตอไปเราจะไมกลับมาเกิดแบกภพ
แบกชาติแบกกองทุกขอกี ตอไปแลว นี่แสดงใหแกเบญจวัคคียทั้งหาฟง เหมือนหนึ่งวา
ประกาศทาทายความจริงก็ไมผิด หรือแสดงความจริงใหเบญจวัคคียเปนกําลังใจก็ไมผิด
ตอมาพระเบญจวัคคียทั้งหาก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมาทั้งหาองค
จากธรรมของ
พระพุทธเจา นี่ละศาสดาของเราทานทาทายขึ้นมาตั้งแตวันตรัสรูทีแรก
อันนี้ก็ผางขึน้ มาเทานั้น เปนอันวาทาทายในขณะเดียวกัน เพราะเปนธรรมแบบ
เดียวกัน รูอยางเดียวกัน เห็นอยางเดียวกัน สงสัยไปที่ไหน ขึ้นอุทานภายในใจนั้นเลย เราก็
ไดเคยพูดแลว เมื่อคืนนี้ก็ไดพดู ใหพี่นองทัง้ หลายฟง ธรรมเหลานี้เราไมเคยคิดเคยคาดวา
จะเปนขึ้นภายในจิตใจของเรา ไมเคยฝนเลยละ ผางขึ้นมาเทานั้นออกอุทานเลยวา เหอ

๔
พระพุทธเจาตรัสรู ตรัสรูอยางนี้ละเหรอๆ อยางที่เปนในหัวใจเรานี้แหละ ธรรมแทเปน
อยางนี้ละเหรอๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา ดวยความ...ถาภาษาของเราเรียกวาตื่นเตน ไมเคยมีเคย
เปนแตไดเปนขึ้นในหัวอกเรานี้แลวในธรรมทั้งหลายเหลานั้น และพระสงฆแทเปนอยางนี้
ละเหรอๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา
นอกจากนั้นก็ประมวลลงมา เหอ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันไดอยางไร
นี่เราเคยคิดเมื่อไร
ครั้นเวลาขึ้นมานี้เปนอันเดียวกันแลว
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค สาวกอรหันตทั้งหลายทุกองคเปนอันเดียวกันแลวดวยน้ํามหา
วิมุตติมหานิพพาน เทียบกับน้ํามหาสมุทรทะเลหลวง ไหลลงมาจากสายไหนๆ ก็ตาม มา
จากบนฟาก็ตาม พอเขามาถึงน้ํามหาสมุทรแลวเปนน้ํามหาสมุทรอันเดียวกันหมด นี่ก็
เหมือนกันใจเมื่อไหลเขาไปสูวิมุตติธรรม มหาวิมุตติ มหานิพพานแลวก็เรียกวาเปน
มหาสมุทรอันเดียวกัน จึงไมถามกัน บรรดาสาวกทั้งหลายไมถามถึงพระพุทธเจาเพราะเปน
อันเดียวกันแลว ถามกันหาอะไร นี่ผลแหงการประพฤติปฏิบัติ
เราก็ไดปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถของเรา ที่เราไปประกาศธรรมทั้งหลายทั้ง
ปวงแกโลกทัง้ หลายนี้ เรียกวาในเมืองไทยเรานี้จะมีหลวงตาบัวองคเดียวก็ไดไมใชคุย ที่
เทศนมากที่สุดเลย ไมวาจะออกทางเทป ออกทางวิทยุ ออกทางอินเตอรเน็ตอะไรทั่วโลก
เลย ก็คือธรรมหลวงตาบัวที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของตน และเปนสมบัติของตนลวนๆ
แลวนั้นแล ออกแจงแกพี่นองทัง้ หลาย เราจึงไมเคยมีสะทกสะทาน ธรรมะของเราที่แสดง
ออกไปดวยความแมนยําจากใจของเรานี้แมนยําดีแลว ตั้งแตขณะโลกธาตุไหว กิเลสขาด
สะบั้นออกไปจากใจ จิตดีดดิ้นขึ้นมาผึงเทานั้น ถึงอุทานขึ้นมา เหอ พระพุทธเจาตรัสรูอยาง
นี้ละเหรอๆ มันถึงใจมันกระเทือนใจถึงขนาดวาขันธนี้น้ําตารวงไมรูตัว นี่ขันธกระเพื่อม
เขาใจไหม
ใจธรรมชาติอันนั้นไมมีอะไร แตขันธอยูในวงสมมุติกระเพื่อมเต็มตัว รางกายไหว
ไปเลยเชียว และน้ําตารวงขึ้นมาทันที นี่เรียกวาขันธมันไหว ขันธแสดงตัว ธรรมดา
ธรรมชาติที่วิมุตติหลุดพนคือเปนธรรมธาตุนั้นเปนอันหนึ่งตางหาก ขันธที่ยังตื่นเตนอยู
เหมือนกับสมมุติทั่วไป เมื่อไดเจอธรรมชาติที่เลิศเลอนั้นแลวจึงอดตื่นเตนไมได ถึงขนาด
น้ําตารวงเลยทีเดียว วันนั้นไมนอนทั้งคืน นั่งแลวกราบพระพุทธเจาๆ แลวนั่งเหมือนหัวตอ
สักเดี๋ยวลงกราบพระพุทธเจา เพราะอัศจรรยเกินคาดเกินหมาย ตั้งแตเกิดมาในชีวิตของ
เรา สิ่งที่เราไมเคยคาดเคยหมายไดรูขึ้นมาแลวในคืนวันนี้ประจักษใจ ตัง้ แตบัดนั้นตลอด
มาเราจึงบอกวา ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา เราจะไมกลับมาเกิดอีกแลว
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ญาณฺจ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ เต็มหัวใจเราแลวตามภูมิของเรา อกุปฺปา เม วิ
มุตฺติ ความหลุดพนไมมกี ารกําเริบแลวเต็มหัวใจของเรา อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติ
สุดทายของเรา แมเปนหนูตัวหนึ่งก็เปนชาติสุดทายของเรา นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตอไปนี้เรา
จะไมกลับมาเกิดอีกแลว นี่เต็มหัวใจของเรา แมจะภูมิเทาหนูก็เต็มตัวของหนูเราไมสงสัย
เต็มภูมิของเรา เกิดมาชาตินี้ไดทําประโยชนใหพี่นองทัง้ หลายทั่วแดนไทยเรา ซึ่งเราก็ไม
เคยคาดเคยคิดวาจะสมบุกสมบันชวยพี่นองทัง้ หลาย มีทั้งขวากทั้งหนาม มีทั้งฟนทั้งไฟ
ตามเผาตามไหมตามกีดตามขวาง เราไมเคยสนใจ เพราะธรรมอันนี้เหนือโลกไปแลวจะ
เปนอะไร ก็เหมือนมูตรเหมือนคูถมันกีดมันขวางอยูใตฝาเทา คําวาฝาเทาหมายถึงธรรมที่
สูงเยี่ยมกวามูตรกวาคูถแลว เหยียบไปเลยๆ ไมสนใจกับอะไร เพราะธรรมชาตินี้เหนือไป
หมดแลว ใครจะมีการคัดคานตานทานก็เปนเรื่องของมูตรของคูถของสวมของถานที่อยูใน
วงสมมุติ ธรรมชาตินั้นนอกเหนือนี้ไปหมดแลว ไมเคยสนใจเปนอารมณ
นี่เราไดบําเพ็ญประโยชนแกโลกดวยความไมหวั่นไมไหวอะไรทั้งนั้น
เปนครั้ง
สุดทายของเรา ตายแลวนี้ก็เปนอันวาหมดโดยสิ้นเชิง สมมุติสามแดนโลกธาตุนี้เราจะแบก
มารวมอยูในขันธ ขันธนี้เปนธรรมชาติที่รับผิดชอบ พาอยูพากินพาขับพาถายพาหลับพา
นอน มีความทุกขนั้นทุกขนี้เปนอยูในขันธ ผานไปผานมาอยูกับจิตที่รับรูนั้นแล จิตก็เพียง
รับรู ธรรมชาตินี้ก็ผานไปผานมาอยูในธาตุในขันธ รวมสามแดนโลกธาตุนี้ในบรรดาสมมุติ
มาอยูที่ขันธ รับทราบที่ขันธๆ พอขันธดับพรึบลงไปนี้ สามแดนโลกธาตุนี้พรึบพรอมกัน
หมด นั่นทานเรียกวาปรินิพพาน คือดับสนิทไมมอี ะไรเหลือเลยขึ้นชื่อวาสมมุติแลว เหลือ
แตธรรมชาติที่วาทองคําทัง้ แทงหรือวาธรรมธาตุเทานั้น
นั่นละพระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย ทานทรงธรรมธาตุอันนี้ไวโดยสมบูรณแบบ นี้
เปนธรรมเที่ยงแท ทานเรียกวานิพพานเที่ยง คือธรรมธาตุนี้แล ดับหมดแลวในบรรดา
สมมุติไมเขาเกี่ยวของกับนั้นไดเลย นี่เราก็เต็มหัวใจเราแลว เราจึงกลามาพูดใหพี่นอง
ทั้งหลายฟง เพราะเราไมตองการความเยินยอสรรเสริญ ความติฉินนินทา เราพูดเฉพาะ
ความจริงของเราเทานั้นออกมา ใครจะตําหนิติเตียนหรือชมเชยสรรเสริญอะไรเราไมสนใจ
สิ่งเหลานี้เปนสวนเกิน เปนสมมุติทงั้ มวล ธรรมชาตินั้นไมใชสมมุติ ใครจะเอาอะไรไปใสก็
ไมติด เอาความชมเชยไปใสก็ตกออก เอาความนินทากาเลไปใสก็ตกออกเหมือนกันหมด
เรียกวาพอแลว เหมือนน้ําเต็มแกว เอาน้ํามหาสมุทรมาเทมันก็ลนออกหมดนั่นแหละ อยา
วาแตน้ําในบึงในบอมาเท แกวที่เต็มดวยน้ําแลวเอาน้ํามหาสมุทรมาเทๆ ก็ลนออก
เหมือนกันหมด
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จิตใจประเภทนี้ก็เหมือนกัน
ไมวาความชมเชยเลยจรวดดาวเทียมไปก็อยูในวง
สมมุติ ตกผล็อยไปทัง้ นั้น ตกไปหมด ความนินทากาเลตกไปหมดไมมอี ะไรเหลือ เหลือ
ตั้งแตธรรมชาติที่พอตัวแลว คือธรรมธาตุๆ นั้นแล จึงขอใหพี่นองทัง้ หลายบําเพ็ญกองการ
กุศลผลบุญ นี้ละจะพาดึงเราขึ้นสูทางดิบทางดี
วันนี้บรรดาญาติมิตรพีน่ องของเราเต็มโลกดินแดนนี้ตางคนก็ตางมา เรามีญาติมี
วงศดวยกันมาทําบุญอุทิศสวนกุศลทั่วแดนโลกธาตุ ตางคนตางมีญาติมีวงศ ตางคนก็ตาง
มา พวกเปรตพวกผีนี้จะมารับสวนบุญของเรา วันนี้ทานเหลานั้นจะกลับไปดวยความยิ้ม
แยมแจมใส ทางสวรรคเปดโลงวันนี้ เพราะพวกเปรตทั้งหลายไดรับสวนกุศลของพีน่ อง
ทั้งหลายหนุนขึ้นไป แตสวนที่ไมไดรับเพราะพวกญาติพวกมิตรไมสนใจที่จะทําบุญอุทิศ
ทานให ทานเหลานี้มาก็เหือดแหงกลับไปเสวยกรรมเปนเปรตอันเกานั้นแหละ พวกที่มา
เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจากเปรตจากผี
กลายเปนเทวบุตรเทวดาขึ้นสวรรคชั้นพรหมไป
เรื่อยๆ เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศล
เพราะฉะนั้นจึงไดทําบุญกุศลแผทั่วแดนโลกธาตุ ถือเอาวันที่ ๓๐ วันโยมแมเสียไป
เปนวันที่แผมหากุศลผลบุญทั้งหลาย ที่พี่นองทัง้ หลายบริจาคนี้ ไดอุทศิ สวนกุศลถึงพวก
ญาติของตนๆ ทั่วถึงกัน ใหพากันเขาใจเอาไวนะ วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ แลวขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองทัง้ หลายโดยทั่วกันเทอญ
หลวงปูลี ผาแดง มาเพิ่มเติมเปนทองคําอีก ๑ กิโล รวมเปนผาแดง ๔ กิโลนะ
ทองคําถึงเดีย๋ วนี้ได ๑๑ กิโล ๑๘ บาท ๔๒ สตางค
นางจันดี โลหิตดี ชาวบานตาดและคณะลูกศิษยหลายๆ แหง ขอถวายทองคําและ
เงินแดองคหลวงตาดังนี้ ทองคํา ๑ กิโล เงินไทย ๖,๕๐๐ บาท เงินตางประเทศ ๑๕๐
ดอลลสหรัฐ กับ ๘๐ ปอนดอังกฤษ ตอนนี้ทองคําไดเปน ๑๒ กิโลแลว
ชมถายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกําหนดการ ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

