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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอคาวนท ๑ สงหาคม พทธศกราช ๒๕๔๗

ทกขทสดในชวตของพระ

วนน(เทศนเป)นไง เก+บเรยบไปเลยใช/ไหมล/ะ เก+บเรยงลาดบไปเรอยๆ เลยแต/ก+ไม/
ละเอยดมากนกอย3/น(นแหละ เพราะเผอธรรมท(งหลายดวย นอกจากกาลงมนจะไม/พอ ก+
เผอทางน(นทางน( จ6งไม/ละเอยดลออมากนก แต/ขนาดน(ก+พอจบตนชนปลายไดแลว เราพ3ด
แลวนนะ เคยพ3ด พ3ดเล/นเมอไร มนเป)นอย3/ในหวใจน( เหมอนทองฟ9ามหาสมทรใจดวงน(
เราก+ เ คยพ3 ด อย3 / ทว/ า เราท กขทส ดในชวตของพระน(ก +ท บานหนองแวงนนละ จตเต
สงกลฏเฐ นนเราไม/ไดลมนะภาษตน(น เรายกข6(นเทศน โอ=ย ฉนเพลไม/ได บวชพรรษาแรก
จะไปไดเรยนอะไรพรรษาแรก เรยนสวดมนต พรรษาแรกเรยน
พ3ดเรองอะไรลมแลวตะก( (บานหนองแวงเจาค/ะ) เออ นนน/ะฟ?งซ ก+คนๆ เดยวกนน(
เราพ3ดใหฟ?งท(งเวลาอย/างน(น ท(งเวลาอย/างน( แลวโกหกหรอถาง(น ทว/าฉนเพล ขนมนาง
เล+ดแผ/นเดยว คร6งแผ/นก+ไม/ได กลนไม/ลง ก3จะเอาอะไรเทศนใหเขาฟ?ง มนจะตาย อกมน
จะแตก เขาใจไหม ก+บวชไดพรรษาเดยว เรยนสวดมนต ๗ ตานาน ๑๒ ตานานจบ จาก
น(นก+เรยนปาฏโมกขจบ ไดสวดปาฏโมกขในกลางพรรษา ก+เท/าน(นพอ เต+มกาลงแลว บวช
เดอนพฤษภา วนท ๑๒ พฤษภา น( เดอนพฤศจกา กเดอนคดไปซจากพฤษภาไปถ6 ง
พฤศจกา ดนเอาไปถ3กเทศน เขาใจไหมตรงน(นน/ะ
อนน(เรยนแต/หนงสอสวดมนตสวดพรสวดปาฏโมกข ไม/ไดเรยนเกยวกบเรองเทศน
เรองธรรมอะไรเลย ภาษตก+มตดหวใจอย3/สองสามภาษต ไม/มอะไรก+ยกภาษตเทศนใหเขา
ฟ?งละซ ไม/ลมนะ จ6งพ3ดตลกอย3/เรอยๆ ผ/านไปแถวน(นเห+นหม3เห+นหมาวงผ/าน ส3อย/ามา
ผ/านก3นะก3ยงโมโหไม/ถอย แต/ก/อนยงไม/มบานเขามาต(งทหลงต/างหาก ท/งนาอย3/แถวน(น ไป
ฉนทนนนอนคางคนทนน ตอนเชาเขาถวายจงหนเสร+จแลว เทศนจบไปเรยบรอยแลวกณฑ
หน6ง ไดกณฑเทศนเล/มหน6งบางๆ ไป เทศนจบแลวเขายงแห/กนมาอก ท/านเทศนจบแลวๆ
ว/าง(น มอตาหน6งแกตายหรอยง ถายงไม/ตายบอกไปตามแกมาฆ/าสกหน/อยมนโมโห พ3ด
อย/างสบายนนะก+มนไม/ใช/ผ3เทศนน โอ=ย ถ6งเทศนจบแลวก+ไม/ยากอะไรแหละท/านฉนเพล
แลวค/อยใหท/านเทศนใหฟ?งก+ไดยากอะไร ว/าง(น มนไม/ยากซมนไม/ไดเทศนน เราอยากตาม
ฆ/ามน เดEยวน(โมโหยงไม/ถอย เขาใจหรอ (หวเราะ)
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เราก+ไม/ลมคาแกพ3ดนก+ด เราน(อกจะแตกแลว โห บนเทศนใหเขาฟ?ง แต/มนก+ไปได
นะล/ะมนจะตายจรงๆ ก+ไปได พอจากน(นมาแลวไปคนหนงสอกณฑเทศนต/างๆ ไดหนงสอ
ท/านเจาคณอ บาลฯเลอกกณฑไหนทชอบใจ ท/องกณฑน(นคล/องยงกว/าท/องปาฏโมกข ไป
ไหนไปก3ไม/ตายก3ไดกณฑเทศนน(แลว ไปไหนก3ก+จะเทศนกณฑน(แหละ ท/องจนตดปาก
คล/องยงกว/าปาฏโมกข เลยไม/ไดเทศนนะ จากน(นมาแลวเลยไปเลย ไม/ไดเทศน ลมจน
กระทงภาษตท(งๆ ทท/องเสยคล/องยงกว/าปาฏโมกข คล/องยงกว/าสวดมนต ไม/ไดเทศนมนก+
ลมไปหมดแหละ
นนละทว/าทกขทสดในชวตของพระเรา คราวน(นแหละเราไม/ลม ก+จะเอาอะไรเทศน
ใหเขาฟ?งก+เรายงไม/ไดสนใจเทศนาว/าการอะไร ก+เรยนสวดมนตสวดพรเรยนปาฏโมกข
เพยงเท/าน(นก+มาถ3กเทศน นแหละทว/ามนฝ?งล6กมากนะเราไม/เหมอนใคร ไม/ว/าอะไรฝ?งล6ก
มากอย3/ อย/างเรองของเจาของน(จนอกจะแตก โถ คราวน(ม นอกจะแตก เทศนกลางเดอน
พฤศจกาจวนส(นเดอนนนแหละ กาลงหนาวแลวนะ ไดห/มผาแลว เวลาตอนฉนเพลแลว
เทศนน( โอHย เหงอแตกออกมาท(งๆ ทหนาวๆ มนไม/ใช/เหงอมนยางตาย เขาใจไหม อ3=ย ไม/
ลมนะ จ6งมาท/องเทศนเจาคณอบาลฯ จากน(นมาก+ไม/เคยเจออย/างน(นอก จากน(นมนก+เรยน
ไปๆ ร3ไป เวลาจาเป)นมเทศนก+เทศนไดตามปรยตเสยไม/เป)นไร
คร(งทอกจะแตกจรงๆ เป)นคร(งน(นฝ?งล6กมาก และก+ใจดวงน(แหละยงไม/ไดเรองได
ราวอะไร จากน(นก+เรยนหนงสอมนก+มทางไปละทน ทน(ออกปฏบต เวลาปฏบตถ6งเรายงไม/
ร3ธรรมภายในใจก+ตามแต/ปรยตเราม เวลาจาเป)นหากมนะ จาเป)นตองไดเทศนก+ม เทศนไป
ไดสบาย เพราะปรยตมอย3/แลว ภาคปฏบตยงไม/เกดก+ย งไม/ได คร(นต/อจากน(นไปภาค
ปฏบตเกด
เอา พ3ดใหมนตรงศพทตรงแสงเลย ปฏบตไปธรรมก+เกดข6(นเรอยๆ ทน แต/ธรรม
เกดน(ไม/ไดสอนใครนะ เกดมากเกดนอยสอนเจาของท(งน(นๆ จนเปIดออกๆ ธรรมน(เปIด
ออกเรอยๆๆ เปIดออกมาเท/าไรก+ย อนเขามาสอนเจาของๆ เรอย เรองราวเป)นอย/างน(น
เพราะฉะน(นจ6งว/าเราออกมาน(เราไม/ไดสอนใครเลย ไม/เอาเลย ไปก+ไปองคเดยว บานไหนท
เป)นบานมหลายหลงคาเรอนไม/อย3/ ไม/เอา ตองไปหาทดดสนดานใหเขาช/วยดดดวย เจา
ของดดมนเดEยวมอาหารมากๆ มนจะกนมากๆ แลวนอนแผ/สองสล6งท(งวน ตองใหเขาดด
ช/วย ไปหาบานอย3/ในปาในเขานะ ส/วนมากเราอย3/แต/ในปาในเขา ไปองคเดยวๆ ตลอด
เพราะเด+ดตลอดนนะ ไม/ใช/ธรรมดา นจ6งว/าฆ/ากเลส ใครยงไม/ข6(นเวทอย/าคยนา อย/ามาโม
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หนาว/าง(นเลย เรองกเลสน(หนาแน/นขนาดไหน ฉลาดแหลมคมขนาดไหน ไม/ใช/ธรรมไม/ม
อะไรแกไดกเลส มธรรมเท/าน(น
ทน(เวลาออกปฏบต ธรรมเรมแลวนะ เรองเทศนน โอHย ไม/สงสยแหละ เต+มข6(นๆๆ
แต/มนไม/เคยสนใจจะไปเทศนสอนใคร เกดมากนอยมนจะเขามาหมนสอนเจาของๆ จน
กระทงถ6งข(นสตป?ญญาหมนตวเป)นเกลยวไปเลยน(ก+เหมอนกน นละธรรมเกด มแต/เกดท(ง
น(นละธรรม เกดตลอดเลย ในหวใจน(มแต/ธรรมๆ เวลาธรรมเกด ข6น( เวทมนก+ร3เองว/าธรรม
เกดเป)นยงไง กเลสเกดเป)นยงไง พวกเราท(งหลายมแต/พวกกเลสเกด เขาใจไหม ผ3ปฏบต
ธรรมเอาจรงเอาจงนนละเวลาธรรมเกดเกดอย/างน(นนะ
เอาฟ?งใหชดเสยนะ อย3/ทไหนมแต/กเลสเกดธรรมดาเป)นอย/างน(น กเลสเกดตลอด
เวลา เวลาออกไปปฏบตน(ก+ฟด? กนกบกเลสละทน ธรรมตลงๆ ต(งแต/เรมแรกดงทว/าน ดงท
สอนวนน(ละ ตออกๆ กเลสค/อยจางไปๆ ธรรมเกดข6(นเรอยๆ เลย ทน(กเลสเบาลงๆ ธรรม
หนาแน/นข6(นเรอยๆ จนกระทงถ6งสตป?ญญาอตโนมต นละข(นทว/าน ข(นน(เป)นสตป?ญญา
อตโนมตละทน อนน(ยงหมนใหญ/เลยไม/มวนมคน นอนก+ไม/หลบ ตลอดร/งเฉยๆ เพราะจต
มนหมนของมนเรอย
คาว/าความเพยร เพยรเลยไม/มนะ เพยรอะไร ก+มนกาลงจะตายอย3/น(นจนไดร(งเอาไว
ใหหลบใหนอนใหพกผ/อนในสมาธ มนหม นธรรมจกรอย3/ตลอดเวลาฟ?ดกบกเลสไม/มวน
ถอยกนเลย ต(งแต/ตนนอนจนกระทงหลบเผลอเมอไรจต มนหมนของมนอย3/ตลอดเวลา น
ละเวลาธรรมเกด เวลาธรรมฆ/ากเลส ฆ/าอตโนมตฆ/าอย/างน( ธรรมดาแลวมแต/กเลสฆ/าธรรม
ไม/มเหลอ ทน(เวลาธรรมปฏบตมาแลวผ/านในเวทมนก+ร3เอง พอธรรมไดเกดแลวอย3/ทไหนม
แต/ธรรมเกดมแต/ฟด? กบกเลสตลอดเวลา ยน เดน นง นอน เวนแต/หลบ
แมทสดฉนจงหนอย3/น( เราบดเค(ยวอาหารชนดไหน มนไม/ไดอย3/นะในล(นในปาก จต
มนหมนของมนอย3/โนนนะ เหมอนกบเรารบประทานอาหารหรอกนอะไรอย3/ก+ตาม ไอความ
คดของเราตามเรองของกเลสมนก+ค ดตามประสาบามนเขาใจไหม มนคดไดสบาย อนน(
เวลาธรรมมเต+มหวใจแลวกเลสค/อยยบยอบลงๆ ทน(ธรรมเกดแลวเป)นอย/างน(นละ อย3/ท
ไหนมแต/ธรรมหมนต(วๆ ตลอดเวลา จนกระทงไดว/า เมอไรมนจะมเวลาพกผ/อนนอนหลบ
ไดสกทมนจะตายแลวนนา
ทเราคาดไวแต/ตนทางน(นผดท(งเพ นนเห+นไหม ความจรงกบความคาดผดกนมาก
เวลาถ3ไถไปมาลมลกคลกคลานทกขยากลาบากแบบหน6งนะ น(ก+ปลอบตนเอง โอH การฝKก
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ฝนเบ(องตนมนก+ทกขยากลาบากบางเป)นธรรมดาแหละ แต/เวลาไดหลกไดเกณฑในอรรถ
ในธรรมท(งหลายแลวจตใจน(จะค/อยเบาบางลงไปๆ ทกอย/างจะมความสขข6(นไปเรอยๆ มน
คดเอาไวนะ คดเฉยๆ เวลาน(มนหนกมากอย/างน(ก+ใหหนกเสยก/อน เพราะเป)นเวลาเรมฝKก
ฝนอบรม แต/เวลามนไดหลกไดเกณฑน(แลวมนจะค/อยเบาไปๆ ปลอบเจาของ
ทน(พอปฏบตไปๆ จนถ6งธรรมข(นทว/าน ข(นสตป?ญญาอตโนมต มนเบาไปเมอไร มน
หมนของมนท(งวนท(งคน ทน(ยอนมาคด โอ=ย ทว/าลมลกคลกคลานมนทกขมนยากลาบากก+
ทนเอาเสยก/อน เวลาธรรมมในใจข6(นไปแลว จตใจมความสว/างผ/องใสละเอยดลออแลว มน
จะสบายเองไปโดยลาดบๆ แลวสบายไปเลย มนคดไวแต/ก/อนนะ ไม/จรงท(งน(นเห+นไหมทน
มนอย3/น(มนมเวลาเมอไร ตลอดร/งไม/ไดหลบเลยตองบงคบใหนอน บงคบตองเอาพทโธ คอ
เอาพทโธๆ คาว/าพทโธน(ผ3กจตไวไม/ใหมนออกไปทางดานป?ญญาฟ?ดกบกเลส เอาพทโธๆ
ถยบเลย ไม/ใหมนออกเลย
คอ ออกก+ออกไปฟ?ดกบกเลสนะ อนน(นมน(าหนกมากกว/าน( มนไม/อยากเขาสมาธ
บงคบหนาแน/นเขาๆ จตก+ลงสงบแน/ว นจ6งเห+นค ณค/าของสมาธเวลาพกจต เขาใจไหม
เวลามนจะตายจรงๆ กบการฟ?ดกนกบกเลสน(น ยอนเขามาใหพกในสมาธเอากาลง เหมอน
เขาใหน( ากนนกมวย พก พอจตสงบแน/วลง โอโหย เหมอนถอดเส(ยนถอดหนามผาส ก
สบาย เย+นไปหมดเลยทนนะ นนอานาจของสมาธ หนนกาลงใจใหไดพกผ/อนสะดวกสบาย
ถ6งอย/างน(นมนยงไม/ถอยนะ ถาว/าเผลอนะ แต/น(ไม/อยากพ3ดว/าเผลอ ก+มนไม/เผลอ พอรา
มอหน/อยเท/าน(นมนจะผ6งออกไปโนนเลย ตองบงคบไว
แมจตเป)นขนาดน(นสงบสบายขนาดน(น ว/ามความสะดวกสบายขนาดน(น มนยงส3อน
น(นไม/ไดนะ น( าหนก บงคบเอาไวจนกระทงมกาลงเต+มทแลว จตใจมความสะดวกสบาย
เยอกเย+นไปหมด สบายละ เอาละทน พอรามอ ทน(ผ6งไปเลย นละจตทไดพกผ/อนและนอน
หลบ เฉพาะอย/างยงพกผ/อนทางสมาธเห+นกาลงชดเจน พอออกจากน(แลวฟาดตวน(ขาด
สะบ(นๆๆ เลย เหมอนกบมดเล/มน(ไดลบหนแลว เจาของไดพกผ/อนนอนหลบมกาลงแลว
ไมท/อนเดยวกนน(นแหละ ฟ?นคราวน(ขาดสะบ(นไปเลย นละการพกสมาธมผลอย/างน( แต/มน
ไม/อยากพกง/ายๆ นะ เพราะอนน(นมน(าหนกมากกว/า พอมนจะเป)นจะตายจรงๆ ก+เอาแบบ
น(แหละ
ตองบรกรรมพทโธเหมอนไม/เคยมสมาธ ท(งๆ ทสมาธเต+มหวใจ สมาธเต+มภ3มมา
แลวเรานะ จนพ/อแม/คร3จารยขบออกจากสมาธ มนนอนอย3/เหมอนหม3ข6(นเขยงนวะ ท/าน
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ว/าง(น สมาธไม/ไดแกกเลสนะ ป?ญญาต/างหากแกกเลส มนยงเถยงท/านอย3/ภายในใจ พอท/าน
ไล/หนกเขาไปจ6งไดออกทางดานป?ญญา พอออก ก+มนเต+มแลวสมาธ มนอมอารมณหมดทก
สงทกอย/างอมหมดแลว พอไสเขาทางดานป?ญญามนก+ผ6งเลยทนท ออกอย/างรวดเร+วเรา
ทางป?ญญา ออกจนกระทงทว/าน ไม/ไดหลบไดนอน กลางวนก+ไม/ยอมหลบ กลางคนก+ไม/
ยอมหลบ บงคบใหหลบ เพราะมนหมนในความเพยรมาก
นละทว/าฆ/ากเลสเป)นอตโนมต แต/ก/อนมแต/ก เลสฆ/าธรรมเป)นอตโนมต ทน(พอ
ธรรมมกาลงแลว ฆ/ากเลสเป)นอตโนมตเหมอนกน อย/าว/าแต/ก เลสฆ/าธรรมเป)นอตโนมต
เลย ธรรมฆ/ากเลสก+เป)นอตโนมตเหมอนกน ถ6งข(นมนฆ/าแลวมนไม/ถอยน นสตป?ญญาเป)น
อตโนมต จากน(นก+เป)นมหาสต มหาป?ญญา ยงละเอยดแหลมคมเขาไปเรอยๆ ซ6มซาบไป
ไดหมดเลย กเลสโผล/ข6(นมาไม/ได เวลาน(นมแต/กเลสหมอบๆ หลบหลกเรอย ธรรมะก+ตาม
ตอนกนเรอยๆๆ บางทหายเงยบเลย หมด พจารณาอะไรหายเงยบ
มนคดข6(นมาเฉยๆ ละ แต/ไม/ใช/ความสาคญนะ เหอ นไม/ใช/เป)นพระอรหนตนอย
องคหน6งแลวเหรอ กเลสไม/มเลย มนว/าเอาเฉยๆ มนไม/ไดสาคญละ สกเดEยวคนเขาไปเจอ
อก เจอก+ฟ?ด พอเจอเป)นไม/ได ขาดสะบ(นเลย นสตป?ญญาข(นน(เป)นอย/างน(นนะ เรยกว/าเป)น
อตโนมต ฆ/ากเลสอตโนมต เราอย/าว/าแต/กเลสฆ/าธรรมโดยอตโนมต ถ6งเวลาธรรมมกาลง
ฆ/ากเลสก+เป)นแบบเดยวกน หมนต(วๆ ละเอยดเขาไปเท/าไร สตป?ญญาเป)นข(นมหาสต มหา
ป?ญญา ยงหมนต(วๆ ซ6มซาบไปหมดเลย
เอารวมยอดเลย จนกระทง อวชชาปจจยา กษตรยวฏจกรขาดสะบ(นผางลงจากใจ
เท/าน(น หมดเลย ฟ9าดนถล/ม นละจ6งบอกว/า ระหว/างกเลสกบธรรมขาดสะบ(นจากกนจะไม/
เหมอนกนนกนะ ตะก(น(ก+พ3ด คอบางรายจะค/อยละเอยดๆ ไปเลยก+ม บางรายจะมขณะแต/
ไม/รนแรง แต/สาหรบเราน(เป)นอย/างน(น ฟาดนเหมอนฟ9าดนถล/มเลยเชยว มนรนแรงมากท
สด ทน(ทเวลามนเป)นข6(นมากบธรรมทสะดดหวใจอย/างไม/เคยคดเคยคาดเคยร3เคยเห+น แต/
มนร3มนเห+นข6(นมาในขณะท อวชชาปจจยา สงขารา ขาดสะบ(นลงไปจากใจ เหมอนฟ9าดน
ถล/มน( มนข6น( แบบอทานเอาอย/างหนกทเดยว เห+นไหมล/ะ
เราเคยคดเคยอ/านเมอไร เวลาเป)นข6(นมาประจกษหวใจแลว สงสยทไหนล/ะ ข6(นมา
ออกอทานเลยเชยว อทานในใจนะ พอกเลสขาดสะบ(นลงไป จตดดผ6งเท/าน(นละ เหมอนฟ9า
ดนถล/ม เวลาน(นสะเทอนไปหมด ร/างกายน(ไหวไปเลยเชยว จะใหเป)นฟ9าดนถล/มจรงๆ มน
ก+ไม/เป)นหรอก ฟ9าเป)นฟ9า ดนเป)นดน แต/มนเป)นอย3/ระหว/างกายกบจต ระหว/างกเลสกบ
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ธรรมซดกนขาดสะบ(นจากกนน( ร/างกายน(เหมอนไหวไปหมดเลย ร นแรงขนาดน(น ทน(
ความร3น(มนก+เป)นข6(นมาเป)นอ ทานเลย มนร3ข6(นมาพรอมกนหมด สงทไม/เคยร3เคยเห+นใน
เวลาน(น พอกเลสขาดลงไปเท/าน(น จาข6(นมา ไม/มอะไรปIดบงล(ลบจตดวงน(ไดเลย มนจาไป
หมดเลย
ทน(มนก+ โอโห ข6(นเลย หอ พระพทธเจาตรสร3 ตรสร3อย/างน(ละเหรอๆ โน/นเห+นไหม
ล/ะ มนวดรอยหรออย/างน(น มนไม/ไดวดรอยนะ มนเป)นข6(นมาของมนจรงๆ สะเทอนอย/าง
หนก หอ พระพทธเจาตรสร3 ตรสร3อย/างน(ละเหรอๆ อย3/น(น ซ(าแลวซ(าเล/า จากน(นก+ ธรรม
แท พระพทธเจาแทเป)นอย/างน(ละเหรอ ธรรมแทเป)นอย/างน(ละเหรอ พระสงฆแทเป)นอย/าง
น(ละเหรอ จากน(ก+สรปความลงไป หอ พระพทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเป)นอนหน6งอน
เดยวกนไดยงไง นเราเคยคดเคยอ/านเมอไร เวลามนเป)นข6(นมาน(นมนสงสยทไหนล/ะ มนข6น(
เองนะ ผางๆ หอ พระพทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเป)นอนหน6งอนเดยวกนไดยงไง เป)น
แลวนะนน
เหมอนน( ามหาสม ทร จะไหลมาจากทศใดแดนใด พอลงมหาสม ทรแลวก+เป)นน( า
มหาสมทรอนเดยวกนหมด อนน(ผ3ทบรรลธรรมท(งหลายตามอปนสยของตน เขามาๆ มา
ถ6ง วมตตธรรม แลว ซ6งเทยบกบน(ามหาสมทรนะ พอมาถ6ง วมตตธรรม คอ จตขาดสะบ(น
จากกเลสท(งหมดแลว จาข6(นมาแลว เหมอนว/าน(าลงถ6งมหาสมทรแลว พทธะอนน( พระพทธ
เจามาเป)นอนหน6งอนเดยวกนไดยงไง มนเป)นอนเดยวกนแลว นน พอหลดป?Lบน มนถ6งกน
หมดเลย แลวถามหาพระพทธเจาทไหน พระพทธเจาแทคออะไร มนก+ร3แลว ธรรมแทคอ
อะไร สงฆแทคออะไร เป)นอนเดยวกน หอ ธรรมแทเป)นอย/างน(ละเหรอ
พระพทธเจา พระธรรม พระสงฆมาเป)นอนหน6งอนเดยวกนไดยงไง เป)น ธรรมธาต
อย/างเดยวกนหมด หรอว/าเป)น วมตตนพพาน แบบเดยวกน เหมอนน( ามหาสมทรจ/อลง
ตรงไหนก+น(ามหาสมทร จ/อตรงน(นก+น(ามหาสมทรจ/อไปหาอะไร จ/อน(มนก+เป)นอนเดยวกน
หมดแลวไปจ/อหาอะไรอกใช/ไหม ผางข6(นมาน(มนเป)นอนเดยวกนแลวจะไปหาพระพทธเจา
ทไหนอก เขาใจหรอยง นละธรรมแทไม/ตองคดตองคาดเป)นข6(นมาร3เอง อาจหาญชาญชย
แลวจะไปถามพระพทธเจาถามหาอะไรมนก+อนเดยวกน แน/ะ จะไปถามทไหนอก
วนน(พ3ดเสยใหเต+มเหนยวเสยเลย ทมนสะเทอนใจมากอนหน6งก+คอว/า ธรรมชาตน(
มนไม/คาดไม/คด เวลามนเป)นข6(นมามนจาข6(นไปหมด แลวก+มาพจารณาถ6งโลกท(งหลายน(
โอโห อนน(เอาอกนะ คออนน(เราก+เคยเป)นมากกปกกลปM เกดตายกองกนอย3/น(กกปกกลปM
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มนก+ไม/เคยเห+นโทษเห+นภยของมน แต/พออนน(จาข6(นมาเท/าน( มองลงไปทางน( โอโหๆ ลง
ถ6งขนาดน(แลว ใครจะร3ได ลงถ6งขนาดน(แลว ใครจะร3ได เห+นได ประหน6งว/าจะไม/มใครร3ได
เลยนะ เหมอนสดวสยไปเสยท(งโลกนนแหละ
มอนเดยวน(เท/าน(นถาว/าอย3/ในวสยคอเรา แลวจะไปสอนใครได สอนไปทไหนเขาก+
จะหาว/าบาๆ บอๆ ไป โอย ไปสอนใหลาบากทาไม อย3/ไปกนไปวนหน6งเท/าน(น พอถ6งวนก+
ไปเสยเท/าน(น ดกว/าทจะไปสอนเขาใหเขาหาว/าบา มนอ/อนใจแลวนะ ทอใจแลวจะไม/สอน
ใครเลย ทอใจ สอนไปหาอะไร ลงถ6งขนาดน(แลวใครจะมาร3ได เป)นลกษณะททอใจ เราก+
อย3/ไปวนหน6งๆ อย3/ในปาในเขาน(นแหละ ไม/อย3/ไหน พอถ6งวนแลวก+ไปเสยเท/าน(น สอนใคร
เขาจะหาว/าบาไปหมด สอนหาอะไร ลงถ6งขนาดน(แลวใครจะไปร3ไดเห+นได
สกเดEยวธรรมข6(นมารบนะ นนยงง(นละ นเรยกว/าธรรม ผางข6(นมาเลย ก+เมอว/าเป)น
ของสดวสยทใครจะร3ไดๆ แลว เราเป)นเทวดามาจากไหน ทาไมเราถ6งร3ไดเห+นได นนเอาละ
นะข6(นแลว ร3ไดเพราะเหตใด คาว/าเพราะเหตใด ก+คอมสายทางมา เราปฏบตตามสายทาง
มาเรอย ต(งแต/ธรรมข(นตามาเรอยๆ ตาม สวากขาตธรรม นนละสายทาง เขาใจไหม ข6(นมา
เรอยๆ มาถ6งทน ร3ได ร3ไดเพราะเหตใด พอว/าร3ไดเพราะเหตใดมนวงถ6งสายทางของตวเอง
เขาใจไหม เราปฏบตมาอย/างน(นๆ อHอ รบทนทนะ อHอ ร3ได แมไม/มากก+ร3ได นน ยอมรบ
เลย จากน(นจ6งมแก/ใจทจะสอน บคคลทควรจะสอนก+สอนไปแหละ ทแรกก+เอาแค/น(นเสย
ก/อน ทน(มนไม/แค/น(น มนหมดโลกแลวเดEยวน(น/ะ เขาใจไหม
นละเรองราวมน มนทอใจจะไม/สอนใครเลย แต/เวลาธรรมท/านเตอนข6(นมากระตก
ข6(นมาอย/างแรงเสยดวยนะ ถาว/าธรรมอนน(ส ดวสยของโลกทจะร3 ไดเห+นไดแลว เราเป)น
เทวดามาจากไหน ทาไมถ6งร3ไดเห+นได ร3 ไดเพราะเหตใด นซเหตใด วงตามสายทางทเรา
กาวมาๆ จนมาถ6งจดน(แลว ว/าง(นเถอะ ยอมรบทนทเลยนะ ไม/มคาน อHอ ร3ได เพราะมนม
สายทางมา ผ3บาเพ+ญคณงามความดท(งหลาย เป)นสายทางมา กาวมาๆ ใกลเขามาๆ เป)น
สายทางมา มาจากทาน จากศล จากภาวนา จากค ณงามความดของตวเอง เป)นทางมาๆ
เรอยๆ ผ3ใกลเขามาก+ใกล ผ3ถ6งก+ถ6งไดอย/างน(ๆ จ6งว/ายอมรบทนท พอว/า ร3ไดเพราะเหตใด
มนร3ทนทเลยนะ
ก+ทางอนน(เรากาวมาน( ผ3อนผ3ใดก+เหมอนกนก+มทางมาไดเหมอนกน เมอเราร3ไดเขา
ก+ร3ได จ6งว/ายอมรบ อHอ ร3ได คอ มนมสายทางมาเหมอนกน ต/างคนต/างเคยสรางคณงาม
ความดมา มสายทางเป)นของตวเองมาโดยลาดบลาดา เมอถ6งข(นทจะร3ไดปIดไม/อย3/ว/าง(นเลย
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ร3ไดนน จ6งไดยอมรบ จากน(นก+สอนไปเรอยๆ ส ดทายก+ฟาดเสยทวโลกเลย สอนเวลาน(
เรยกว/าทวโลกแลว ไม/ทราบว/าใครจะร3ไดไม/ร3ได สอนดะไปเลย อย/างง(นนะ
หลวงตา ไปเทศนสถานวทยกระจายเสยงเป)นยงไง วนน(นไปขายหนาไหม
โยม อ=ย ยอดสดๆ เลย เจาค/ะ หน3ฟ?งเทศนไปแลว มนต(นตน มองไปเหมอนพระ
พทธเจามา แลวฟ?งสดๆ คดว/าเป)นภาพท
หลวงตา เดEยวตปากเอานะ
โยม จรงๆ เจาค/ะ หน3มองไปแลวแบบไม/มอะไรทจะเปรยบเทยบไดเหมอนน/ะค/ะ
หลวงตา เพยงอยากตปากเอานะ แต/ไม/ตเพราะอะไร เพราะเราไปถามก/อน เขาก+
ตอบมาน/ะซ ถาเราไม/ถาม เขาตอบมา เราตปากทนท แต/น(เราไปแหย/เขาก/อน มนก+ผดไป
จากเรา เพราะฉะน(น จ6งอยากตปากแต/ไม/ต เป)นอย/างง(นละ สงกลฏเฐ กบมาป?จจบนน(เป)น
อย/างน(นฟ?งเอาซ เราพ3ดแต/ตนแต/ปลายเราไม/ไดพ3ด ตอนปลายนฟ?งซเทศนสอนคนทวโลก
ไม/เคยคดเรอง สงNกลฏOเฐ ทอกจะแตกเลยไม/มนะ พ3ดตรงๆ มนโล/งไปหมดเลยว/าไง แลว
แต/จะถามมาไม/มอดมอ(นไม/ใช/คย นนเห+นไหมล/ะ ผ3ใดสมควรทจะรบไดธรรมแบบไหนๆ
สมควรแลวมนจะออกรบๆ ถาไม/สมควรออกด6งก+ไม/ออก ถาสมควรออกแลวหรอสมควรท
จะผางเลยผางเลยทนทเลย เป)นอย/างน(นแหละ
ก+ใจดวงน(แหละเป)นยงไงตอน สงกลฏเฐ กบตอนน(เป)นยงไง นพ3ดคนๆ เดยวกนน
แหละ เวลามนเปIดออกหมดแลวมนพ3ดไม/ได แต/ไม/สงสยในความร3ของตน เป)นอย/างน(น
แหละ จะว/ามมากมนอยพ3ดไม/ไดเรองธรรม เทศนสอนไปจนตายโน/นแหละว/าง(น เอาเท/า
น(นแหละ
รบฟ?งรบชมถ/ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.luangta.com หรอ www.luangta.or.th
และรบฟ?งจากสถานวทยสวนแสงธรรม หรอสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

