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ทําไมถึงหยาบเอานักหนาจิต
กอนจังหัน
พระเทาไร (๓๑ ครับผม) พระทานมาฉันเหลานี้เพียงมาฉันเล็กนอยเทานั้น
ทานไมไดฉนั ใหอิ่มอะไร สองสามคําไปแลวๆ บางองคก็มาทําใหเสียเวลาฉันสองสาม
คําไปแลว ไมฉันเลยไมตองเสียเวลา ทําความเพียร แลวเราใหโอกาสตลอด องคไหนที่
อดอาหาร งานการอะไรไมใหยุงกับใคร ใหทํางานของเจาของโดยเฉพาะ กิจวัตรความ
พรอมเพรียงอะไรนี้ตัดออกหมด ไมวาองคไหนอดอาหารไมใหยุงทั้งนั้นแหละ ใหสม
เจตนาของตนที่เสียสละลงไปแลวทุมกันเลยๆ
โห การฝกตัวใหเปนคนดีเปนของเลนเมื่อไร โลกจึงไมอยากฝกกัน มันไปตั้งแต
ทางเลอะๆ เทอะๆ ลงสวมลงถานๆ ไปอยางนั้นนะ จะขึ้นสวรรคนิพพานไมไป สูสวมสู
ถานไมได เขาใจหรือ สมัยทุกวันนี้สวรรคนิพพานสูสวมสูถานไมได พูดสวรรคนิพพาน
ไมมีใครเชื่อ ถาวาสวมวาถาน ความโลภความไดไมพอ นั่นละสวมถาน อันนั้นพอใจ มี
เทาไรเอามาเอาหมดเลย นี่พวกสวมพวกถานลูกศิษยหลวงตาบัวนี้ตัวสําคัญ พวกสวม
พวกถาน ไดเทาไรไมพอกินเทาไรไมพอ อรรถธรรมไมสนใจ
การฝกตนเปนของเลนเมื่อไร พระพุทธเจาสลบสามหน เขียนไวทําไม ถาไมไว
เปนคติแกพวกเรา จากสลบสามหนแลวเปนศาสดาเอกสอนโลก นั่นผลเปนอยางนั้น
เรามีแตกอนแลวนินกินแลวนอนสับปนกันไป หมอนกับเสื่อพันกันไป ไมเห็นไดเรื่องได
ราวอะไร ไปที่ไหนมองไปมันจะไมคอยเห็นคน ไปขางหนาก็เปนเสื่อ ขางหลังเปน
หมอนเสีย มันขี้เกียจขีค้ รานประกอบความพากเพียร มีแตเสื่อแตหมอนเต็มตัวๆ มี
ไหมพวกนี้นะ เอาเสื่อหมอนมัดติดหลังมาไหม ไปเพื่อความสะดวกๆ สะดวกเพื่อเสื่อ
เพื่อหมอนนะ สะดวกเพือ่ มรรคผลนิพพานมันไมไป
พระทานอุตสาหพยายามมา ฉันจิ๊บๆ แจบๆ หายเงียบ ทานฝกทานทรมานทาน
คือกิเลสมันอยูในจิต กิเลสมันดื้อดานมากจิตจึงเปนจิตทีด่ ื้อ ตองเอาธรรมะเขาไป
ธรรมะมากนอยกิเลสออนลงๆ ธรรมะมากเทาไรกิเลสยิ่งพังลงๆ ฟาดขาดสะบั้นไมมใี น
หัวใจเลย
หมดทุกขโดยประการทั้งปวง
ในสามแดนโลกธาตุนี้ไมมีในจิตของ
พระพุทธเจา จิตพระอรหันตไมมีทกุ ขตั้งแตขณะตรัสรูธรรมขึ้นมา ที่เปนทุกขก็คือกิเลส
ยอดสมมุตกิ ค็ ือกิเลส ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาตัวใหญๆ นี้ละ ตัวมันฟดพวก
สัตวทั้งหลายใหจมๆ ไมเห็นอะไรดียิ่งกวาสามตัวนี้นะ นี่ละโลกจึงไดพากันจมๆ
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พูดแลวเราสลดสังเวชนะ พระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอกมีตนมีตัวมีแบบมี
ฉบับทุกอยาง ไมมีใครเกินพุทธศาสนา ไมมีใครเกินพระพุทธเจาที่วา สฺวากฺขาโต ภคว
ตา ธมฺโม สรุปแลววาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ไมมีใครที่จะพูดใหถูกตอง
แมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก สอนโลกนี้ถูกตองแมนยําไปตลอดแตโลกมันไมยอมฟง
เสียง จึงพากันจมเอาๆ ทั้งๆ ที่ศาสดามีอยูตอหนาตอตา มันไมฟงเสียงนะ โดดลงหลุม
ลงบอไปเสียทั้งนั้น จึงไมไดเรื่องไดราว
นี่เห็นบรรดาพี่นองลูกหลานเขามาเกี่ยวของกับวัดเราก็พอใจๆ
บุญเปนบุญ
บาปเปนบาป นรกเปนนรก สวรรคเปนสวรรค พรหมโลกนิพพานเปนพรหมโลก
นิพพาน นี่สดๆ รอนๆ นะ ใครเปนคนสอนไว พระพุทธเจานะสอน ศาสดาองคเอกมา
หลอกลวงโลกมีเหรอ ใหจําเอานะ ใหนําไปปฏิบัติตอตัวเอง ไมอยางนั้นมันจะไมได
เรื่องไดราวอะไรเลย เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา แลวจะเอาความดีจากใครไปพึ่งไป
พิงใครก็ไมได มีแตจะพังดวยกันแลวจะพึ่งพิงกันไดอยางไร ถาเขาเอนใหเราตรง อยาง
นั้นถึงถูก พึง่ กันไดอยางนั้น อันนี้มีแตพวกเอนเพื่อจะลมๆ ลมลงเสื่อลงหมอน ถาจะ
ไปความดีมนั ไมยอมไปนะ
พอพูดอยางนี้แลวทําใหเราระลึกไดมีโยมคนหนึ่งเปนคติไดเปนอยางดี แกพูด
ในขณะนั้นลักษณะขึงขังตึงตัง แกโมโหใหกิเลสของแก คือเวลาแกไมสนใจกับอรรถกับ
ธรรม ยังหนุมนอย แกวาอยางนั้นนะ อยูจันท ยังหนุมนอยอยู เขาเดินผานมา เขาจะไป
วัด ทีนี้เขาก็ชวนไปวัด ไปไปวัดดวยกันเถอะ อูย เคียดแคนใหเขา นูนฟงซินะ เคียด
แคนเอาจริงๆ ถาเปนอยางอื่นตามฆาเลย แกวาอยางนั้น นี่เขาก็ชวนไปวัด แลวเคียด
แคนใหเขาหาอะไร ลักษณะทาทางของแกเคียดแคนใหกิเลสของแกตัวนี้ เวลาแกเห็น
โทษแลว
อยางนี้มันก็เปนนะกิเลส อยูใจดวงเดียวนี้แหละ แกวาอยางนั้น เวลามันเคียด
แคนใหเขาในทางฝายชั่ว เขาชวนไปวัด แกวาอยางนั้น แกออกเรื่อยนะ เขาชวนไปวัด
เขาไมไดชวนไปฆาไปแกงที่ไหน อยางนั้นก็ไปโมโหโทโสใหเขา ถาชวนไปอยางอื่นฆา
เลยแกวาอยางนั้น นี่เวลามันหยาบใจดวงนี้ แกวาอยางนั้น แกพูดลักษณะขึงขังตึงตัง
จริงๆ ลักษณะโกรธแคนใหกิเลสตัวนี้ เวลาเราไปจันท เราไปสถานีทดลอง พอทราบวา
เราไปนี้เขาจะไปสงขาวใหแก แกจะปุบมาเลย สูอยาหวงกูนะ กูจะไปอยูกบั ทานอาจารย
ทานอาจารยกลับเมื่อไรกูถึงจะมา สูอยาเปนหวงกู เทานั้นมาเลย มาภาวนาของเลน
เมื่อไร ดูจิตคนก็รู
พอพูดอยางนี้เราก็ยอนไปหาทานสิงหทอง พระขี้ดื้อ คุยกันอยูสองคนนีล่ ะ แก
มาเลาถึงเรื่องจิตสงางาม มองดูจิตใครมันรูหมด แกวาอยางนั้น มองดูใจคนอื่นมันก็รู
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หมด ใจใครเศราหมองผองใสอยางไรรูหมด ทานสิงหทองพระขี้ดื้อ แลวใจของอาตมา
เปนอยางไร ทานสิงหทองนั่งอยูดวยกัน แกก็พดู อยางตรงๆ ไมยิ้มนะ ใจของอาตมา
เปนอยางไร ใจทานผองใสแตยังไมบริสุทธิ์เหมือนใจทานอาจารย ขึ้นอยางนี้เลย ทาง
นั้นแฮๆ ทานสิงหทองขีด้ ื้อ ใหดูใจทานสิงหทอง บอกวาของทานยังไมพน แตผองใสดี
อยู ไมเหมือนจิตทานอาจารย แกพูดเฉยนะ นั่นแกดูแกรูขนาดนั้น
ถาเราอยูที่นั่นกี่วันแกไมกลับบาน แกเคียดแคนใหแกเอง วาเขาชวนไปวัดๆ
แหม ทําไมถึงหยาบเอานักหนาจิต ใหเอาไปเทียบนะทานทั้งหลาย จิตชนิดนี้มันเปน
ไหมในหัวใจของเราเวลานี้ นี่ผูเขาเห็นโทษของมันในตัวของเขาเอง เวลายกมันเปนคุณ
มันจะตามฆาเขาที่เขาชวนไปวัด ทีนแี้ กก็มาเห็นโทษของแก มันเปนไดนะจิตดวงนี้ แก
วาอยางนั้น โถ กิเลสนี้หลอกคนเกง มันเห็นชั่วเปนดีไปหมดเลย แกวาอยางนั้น เอาละ
พูดเทานั้นละ จะใหพร
มันหิวขาวเดี๋ยวฆาคนตมยําอีก ไอหยองไอขอดไออะไรถูกฆาตมยําอยูเรื่อย วันนี้
จะตมยําคนแขงหมา นี่ออกหมดนะ(ออกวิทยุ) ก็เราไมมีอะไรกับใคร พูดนี้ไปหมดเลย
พูดปบหายเงียบๆ ไมมอี ะไร สมมุตไิ มมี ออกเปนกิริยาสมมุตปิ บๆ เสร็จพรอมไปเลย
นั่นละจิตเมื่อไมมอี ะไรเขาไปผาน สมมุติไมมีแลวกระจางอยูตลอดเวลา ใหปฏิบัตินะ
เวลามันหมอบมันหมอบนะจิต เอาใหมันมีกําลังวังชา ตีกิเลสขาดสะบั้นลงไปแลวจา
ครอบโลกธาตุ
พูดอะไรๆ เหมือนจะกัดจะฉีกๆ พลังของธรรมออก ไมใชพลังของกิเลสออก
ถากิเลสออกกัดเลย พลังของธรรมไมมีกัด กัดก็กดั กิเลสตางหาก ผึงๆ พอแมครูจารย
มั่นเราก็ไมอยากวัดรอยนะ ก็เห็นทานมาแลว ถาทานเอะอะขึ้น ใครอยูที่ไหนวิ่งมาละ
เอาแลวๆ ที่นี่เอาแลว จะไดฟง ยอดธรรม เสียงเปรี้ยงๆ นั่นละยอดธรรมออก มีเทาไร
ออกหมดเลย พอไดยินเสียงเอะอะเทานั้นใครอยูที่ไหนวิ่งเขาไปละ จะไดฟงยอดธรรม
พลังของธรรมออกจากใจ เพราะกิเลสไมมี จะทําอะไรก็ไมมี มีแตธรรมลวนๆ ออก
พุงๆ เลย
หลังจังหัน
เรามีโอกาสเราก็ยังจะไปแจกสิ่งของแกทานผูจําเปนๆ ตองการความชวยเหลือ
กันทั่วโลก โลกเรานี้ตองการความชวยเหลืออยาวาแตมนุษย สัตวก็ตองการความ
ชวยเหลือเหมือนกัน เมื่อพอมีพอเปนพอไปพอชวยเหลือไดเราก็ทําอยางนั้น ดัง
พระพุทธเจาทานประกาศองคศาสดาวา มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ
พระพุทธเจาทรงมีพระเมตตากรุณามหาคุณแกโลก ทําประโยชนหาประมาณไมไดเลย
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นี่พระนามของศาสดาครอบโลกธาตุดวยความเมตตากรุณา เปนอยางนั้น เรามีนอยเรา
ก็ใหนอย มีมากกวานั้นเราจะทุมเลยเชียว
การสงเคราะหกันเสียหายที่ตรงไหน พิจารณาซิ การเสียสละใหกันไมมีอะไร
เสียหาย มีแตความเปนมงคลมหามงคลตอกัน จิตใจจะสมานเขาเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
พึ่งเปนพึ่งตายเชื่อถือกันไดเลย เพราะอํานาจแหงความเสียสละ ถาความเห็นแกตัวแม
ในครอบครัวก็แตกกันจะวาอะไร ความเห็นแกตัวคือความตระหนี่ถี่เหนียว ความ
เสียสละนี้เปนสําคัญมาก
(ทูตไทยประจําเวียงจันทนมากราบ) เครื่องมือตาที่เวียงจันทนเปนยังไง เราไป
ติดตอเรียบรอยแลวก็ลืม ไมทราบวาไดสั่งอะไรๆ วันนั้นหมออวนเรานี้ก็ไปดวย เฉพาะ
อยางยิ่งเครื่องมือตาไมมีเลยจะทําไง ไปถามดูไมมี ถามอะไรไมมี โห ทําไงนี่ ก็
เวียงจันทนเปนเมืองหลวงของประเทศลาว ความจําเปนมารวมอยูที่นั่นหมด เฉพาะ
อยางยิ่งตาตืน่ ขึ้นมาใหไดเห็นซิ คนตาบอดเต็มศาลามีความหมายอะไร ถาคนตาดีงอย
เปลี้ยเสียแขงเสียขาตาดีมันเห็นไปหมด มีความหมาย ขามประเทศเขตแดนไปไหนก็ไป
ไดคนตาดี คนตาบอดไปไมไดนะ นี่ละเราเห็นสําคัญตรงนี้
เวลาถามดูทางเวียงจันทน ไมมี มันยังไงกัน นัน่ ละเริ่มตนไปทีแรกก็ขึ้นตาเลย
เราถือตาเปนสําคัญมาก ไมมีแลวทําไง เอารายการมาดู ๑๖ ลาน ใหปุบเดียวเลย เอา
ใหพิจารณาไวอีกแลวจะกลับมาอีกเราบอกงั้น
ไปเที่ยวที่สองนี้เขาเขียนรายการ
เรียบรอยแลว ๑๔ ลาน นี่ก็ตูมเลย ตกลงสองครั้งนี้เรียกวา ๓๐ ลานบาทเฉพาะตานะ
อยางอื่นเราไมมองเราดูตาเสียกอน นี่ไป ๓๐ ลานแลว ก็ยังติดตอกับหมอไวถามีความ
จําเปนอะไรใหติดตอมาไดเลย (ตอนนี้เขาขอฝกหมอกอนครับ แลวขาดเหลือคอยวา
อีกที ใหหมอคุนเคยกับเครื่องมือกอนใชใหเปนกอน) คือเอาหมอจากทางเวียงจันทน
มาอบรมทางโรงพยาบาลศูนยอุดรกอน เครื่องมือมีแตเครื่องสําคัญทั้งนั้น อยางดีทั้งนัน้
ชุยๆ เราไมเอา เราขี้ริ้วขี้เหรก็ตามเราเห็นสาวสวยๆ เราชอบ ไมไดคํานึงวาเราขี้ริ้วขี้เหร
เห็นสาวสวยๆ มันยังชอบสบาย ไมไดคิดวาเจาของขี้ริ้วขี้เหรเลย อันนี้ก็เหมือนกันเอา
ใหไดแหละ
อยางไรก็จะพยายามใหไดเฉพาะที่เวียงจันทนเสียกอน คือใหครบเลย เครื่องมือ
ตาเราจะพยายามใหครบที่เวียงจันทน จากนั้นก็คอยกระจายออกไปไมเปนไรแหละ
ขอใหไดจุดกลางก็แลวกัน (ใหขาดที่จําเปนจริงๆ แลวคอยมากราบครับ) มาเถอะๆ
บอกงั้น เราก็ดึงใสทางโนนดึงใสทางนี้ ประเทศไทยก็ทั่วประเทศ ดึงไปทางโนนดึงไป
ทางนี้ แลวก็ดึงไปทางเวียงจันทน จึงไมไดมากนัก บางคนก็ยังวามากอยูนะ วาเราไปให
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ทางเวียงจันทนมาก อยางนั้นมันก็วา มันไมไดดูวาเราชวยเมืองไทยขนาดไหน พิจารณา
ซิ ใหเวียงจันทนเพียงเทานั้นก็วาใหมาก
ใครถามมาวันนั้น คําพูดนี้สกปรกมาก เปนภัยตอสวนรวมเอามากมาย เรา
สะดุดใจกึ๊กเลย เหลานี้เราพิจารณาหมดแลวเราไมพูด เรื่องสกปรกมันจะมาอยางนั้นๆ
เราคิด แลวก็แย็บออกมา เขากันไดปุบเลย เห็นไหมความสกปรกของคน มันมีนอยไป
มีมาวางั้นเลยเรา ทุมลงๆ เลยอํานาจแหงความเมตตา โลกนี่โลกพึ่งกัน มีชาติชั้น
วรรณะที่ไหน ความหวังพึ่งกันมีทั่วโลก ครอบโลกธาตุ หวังพึ่งกัน แลวการใหความ
พึ่งพิงซึ่งกันและกันนี้เปนความเสียหายยังไง นอกจากเปนมหามงคล ผูกมิตรตอจิตใจ
ของกันและกัน จนกระทั่งวันตายไมลืมกันนะ ไมลืม อํานาจแหงความเสียสละแหง
ความชวยเหลือกัน ความคับแคบตีบตันไปที่ไหนไมมีใครอยากคบนะ แตความ
กวางขวางไปไหนไปเถอะวางั้นเลย ไมอดไมจน
มีธุระอะไรบางที่มานี่ (มากราบหลวงตาทําบุญ แลวลูกสาวจะไปเรียนตอที่
อังกฤษเลยพามากราบหลวงตาเจาคะ) (เขาขอบารมีหลวงตาชวยคุมครองลูกสาวให
ดวย) บารมีก็คืออยาขี้เกียจขี้คราน นี่บารมีขอหนึ่ง ขอหนึ่งอยาเตร็ดเตรเรรอน ขอที่
สาม โครงการไปเรียนหนังสือเปนโครงการอันใหญโตของเรา จิตใจของพอของแมมา
รวมอยูโครงการนี้ ใหเอาจริงเอาจังตามคําสั่งเสียของพอแม เก็บรักษาไวใหดี
เดี๋ยวนี้กําลังสั่งเครื่องตา โอย มากนะ บุรีรัมย ๖ ลาน เพชรบูรณ ๔ ลาน
พิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่น นี่กําลังสั่ง อุตรดิตถ ๕ ลาน ๘ แสน กําลังสั่งเวลานี้
เชียงใหม ๘ ลาน ๑ แสน นี้มีแตตานะที่วานี่ มีแตตาทั้งนั้น ตานี่เราสนใจมากทีเดียว
งอยเปลี้ยเสียแขงเสียขา
เสียอวัยวะสวนใดก็ตามเมื่อตายังดีแลวมันไปไดรอบโลก
คนเรา ตาดีอยูไปไดรอบโลก อวัยวะใดไมสําคัญยิ่งกวาตา ตื่นขึ้นมาขอใหไดเห็น ตา
บอดเสียเปนทาเปนทางอะไร เงินกองเทาภูเขาก็ไมมีความหมายสําหรับเจาของที่ตา
บอด เพราะฉะนั้นเราจึงสนใจในตา พยายามชวยเต็มที่
เงินสําหรับวัดนี้เปนเงินเพื่อโลกดังที่เขาเขียนไว มีเทาไรออกหมดเพื่อประโยชน
เพราะผูจําเปนๆ รออยูตลอดเวลา พอไดมาปบก็ใสปุบๆ ที่ไหนบกพรองเทปวะลงไป
อยางนั้นละ (เพชรบูรณเรื่องตา หมอเขาพามาเขาคิวรอ หกลานแปดแสน สามรายการ
แตบอกใหรอกอน อยาไปแซงเขาไมยุติธรรม) เออ แซงคิวมาไมยุติธรรม ใหระงับไว
กอน เอาละเปนธรรมถูกตอง มันจะไดทั่วไปละ เราจะพยายามใหทั่ว คือเราตั้งเปนจุดๆ
จุดนี้ๆ เฉลี่ย กะไวระยะนั้นๆ วางนี้จุดหนึ่ง วางนั้นจุดหนึ่ง แลวจะทั่วไปประเทศไทย
ถาเรายังไมตายยังพอเปนพอไปอยูทั่วประเทศไทย ตอนนี้กําลังขยายออกไป มีเทาไรก็
ทุมๆ

๖
มันทุมหลายทางดวยนะ ถามีแตตานี่ก็จะกวางขวางอยางรวดเร็ว แตนี้ทางอื่นมัน
มากกวาตาอีกที่ชวย
สวนมากโรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง
ที่เราชวยโลกมานี้
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่งไดชวยมากที่สุด จนกระทั่งถึงพวกโรงพยาบาลตางๆ เห็น
เราไปนี่ โอย เหมือนกับเขาไดพบพอพบแมรุมกันมาเลย คนนั้นถือบัญชี คนนี้ถือบัญชี
บัญชีอะไรฟาดเขาปา เราวาอยางนั้นเลย คือรูแลวมันจะมาขอ สมุดอะไรนั่นปาเขาปา
นูน เราวาอยางนั้น เขาถือสมุดมาเขาจะมาขอ คนนั้นขาดนั้น คนนี้ขาดนี้ แตครั้นแลวก็
ไดจริงๆ นะ มันนาใหเขาถือมาเขาก็ถือ ทางปากหนึ่งวาปาเขาปา ปากหนึ่งอะไรๆ
เทาไร เอาละ เอาไปกินเกือบหมดหรือหมด เปนอยางนั้นละ
จึงไมมีเงินสําหรับวัดนี้เราบอก ไมมี คือเราไมมีคําวาเงินเพื่อเรา บอกไดชดั เจน
วาเราไมมี เพราะจิตใจมันครอบโลกธาตุ พอตืน่ นอนจิตมันซานไปหมดแลว วันนี้ไป
อยางไรๆ วันนี้ เกี่ยวของกับทางไหนๆบาง มันจะคิดของมัน เพราะฉะนั้นวันหนึ่งๆ จึง
ไมคอยอยู ไปที่นั่นไปที่นี่ ชวยที่นั่นที่นี่ไปเรื่อย วันราชการสวนมากไปโรงพยาบาล ถา
วันเสาร-อาทิตยมักจะไปตามวัด
นี่ก็ชวยวัดเหมือนกัน
ถาวันราชการก็ไปตาม
โรงพยาบาล เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลไหน (ศรีวไิ ลครับ) ไกลอยูนะศรีวิไลใกลกับบึง
กาฬ นี่ก็เอาของไปเทให แลวก็มาเลย ไมลงรถนะ ไปโรงพยาบาลไหนไมลง นั่งอยู
ขางบนรถ ไมลง โรงพยาบาลสูรถเราไมได เราบอกอยางนั้น คือไมตอ งปนขึ้นปนลงนั่ง
อยูนี้สบาย ถาจะลงไปโรงพยาบาลตอง ลงไปนั่ง เดี๋ยวปนขึ้นเดี๋ยวปนลงมันจะตาย เอา
ตรงนั้นแตไมบอก บอกวาโรงพยาบาลสูรถเราไมได ใหเขาไปแปลเอง เราคิดเรียบรอย
แลว
เดี๋ยวนี้ใหโรงละสองหมืน่ ๆ ทุกขจนขนาดไหนตองใหไดโรงละสองหมื่น ที่เราไป
เองนะ ที่เขามารับเมือวานซืนนี้ ๗ โรง สูงสุด ๙ โรง ตั้งแตที่เขามาติดตอจาก
โรงพยาบาลตางๆ ที่สูงสุด ๙ โรง ยังไมถงึ ๑๐ โรง ๙ ๘ ๗ ลงมา เมื่อวานซืนนี้ ๗ โรง
ดูซิโรงหนึ่งเต็มรถ ๆ เราจัดใหพอเหมาะพอดีดวยกัน คือมันมีอยูสองพัก พักที่หางไกล
เชน อุบล โคราช อุตรดิตถ ไปทางยอนหลังใหพิเศษเหลานี้นะ ไกลออกไปก็ใหพิเศษ
เหมือนกันไปเลย ถาจากนั้นเขามานี้ใหธรรมดา ธรรมดาก็เสมอกันหมด ใหพิเศษ
พิเศษใหอยางไรบางก็เสมอกันหมดเหมือนกัน แตเวลาออกไปก็ใหเติมน้ํามัน ปมของ
เรามี เติมน้ํามันรถทุกคัน
อยางนั้นละเราสงเคราะหโลก สงเคราะหจริงๆ จะพูดวาหาวัดไหนมาแขงก็ให
มา เราโบกมือใสเลยใหมา มาแขงการเสียสละของเรารอบตัวเลย ไมมีอันไหนที่จะไม
เสียสละ รอบดานๆ อยูอยางนี้ตลอดมา ก็เพราะความเมตตาสงสารโลกนั้นเอง จึงไมมี
อะไรติดเนื้อติดตัว นี่กก็ าํ ลังขึ้นทางภูเขียวอีก หลังหนึ่งสองชัน้ ตึก ดูเหมือนเกาลานกวา
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เกาลานเศษหลังนี้กําลังขึ้นแลว พอพิบูลยรักษ-ศรีเชียงใหมสองหลังขึ้นพรอมกันเสร็จ
เรียบรอยแลว ทีนี้ก็ไปขึน้ ทางภูเขียว นี่กําลังขึ้นทางภูเขียว ตึก สวนเครื่องมือแพทยมา
เรื่อย ใหไปเรื่อย จะเอาอะไรมาเหลือ ก็ไมมีเหลือ
การพูดทั้งนีใ้ หพี่นองทั้งหลายพิจารณา เฉลี่ยหัวใจตอกันนะ มีความจําเปนทุก
หัวใจ ใครมีอะไรๆ จะชวยเหลือกันใหชวยกัน อยาเห็นแกความตระหนี่ถี่เหนียว ไมเกิด
ประโยชนอะไร เงินสักกี่ลานกองเทาภูเขาคนตระหนี่ถี่เหนียวตายแลวกองกระดูกก็ไมได
นะ เงินก็ไมได ไมเกิดประโยชน แตผูที่มีความเสียสละ เสียสละไปเทาไรเปนประโยชน
ทั้งนั้นๆ นั่นมันตางกันตรงนั้น เอาละทีนี้จะใหพร
(มีขาวดีสําหรับลูกศิษยที่รับฟงสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตา “ขณะนี้ ทาง
วัดปาบานตาดไดทดลองออกอากาศ สงสัญญาณแพรภาพผานดาวเทียมไทยคม 2 ผูที่
สนใจจะรับชมภาพดังกลาว รับสัญญาณที่ดาวเทียมไทยคม 2 ความถี่ 3,806 เมกกะเฮิซ
(ยาน C แบนด) หากสงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามไดที่ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ
บานตาด หมายเลข 042-292267” คนที่ฟงเสียงธรรมเพื่อประชาชนตอไปก็จะเห็นภาพ
หลวงตาดวยครับ) เห็นไมเห็นก็เถอะ นูนนะภาพหลวงตามันเต็มอยูนูน ไวหาสะแตก
อะไรไมรู
เราเบื่อจะตายไปไหนเห็นแตภาพหลวงตาๆ
เราไมเปนบาอยางนั้น
เพราะฉะนั้นเลยขวางตาเจาของเอง ใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

