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เทศนอบรมคณะครและนกเรยนโรงเรยนราชนทศ ณ วดปาบานตาด
เม!อวนท! ๓๑ สงหาคม พ'ทธศกราช ๒๕๔๘

หลกธรรมทรทเหนบงบอกใหปฏบตตามนน

ก-อนจงหน
บรรดาพ!นองชาวพ'ทธเราในเมองไทยขอใหพากนต!นเน2อต!นตวนะ ถกกเลสมน
กล-อมเอาเสยแหลกไปหมดท!วประเทศไทย ค4าว-าชาวพ'ทธไม-ม มแต-ชาวเปรตชาวผกน
ไม-อ!มไม-พอไดไม-พอ มนเลยจะตายแลวนะ ใหกเลสพาเดนน2ฉบหายกนท2งน2นละ จ4าให
ดพ!นองท2งหลาย ถาใหกเลสพากาวพาเดนน2แทนท!จะม!งมศรส'ข มความสะดวกสบายน2
จมกนท2งน2นๆ อย-าเหยยบหวพระพ'ทธเจาไปนะ กเลสไม-ใช-ของดอะไร ของเลวทรามท2ง
น2น พากนจ4าใหด
ธรรมพระพ'ทธเจาน!เลศเลอตลอดมาไม-ว- าพระองคใดๆ กเลสเลวตลอดมา
เหม อนกน อย-าพากนหลงทศหลงแดนไปกบกเลส คนน2นจะเอาอย-างน2น คนน2จะเอา
อย-างน2 มแต-เอาไฟเผาตวและเผาส-วนรวมใหแหลกเหลวไปหมด ดแลวมนสลดสงเวช
นะเรา เราพดจรงๆ มนดจรงๆ น!นะดอย-ภายในจตน! ใครเห:นไม-เห:นก:ตามแต-อนน2มน
เห:นจะใหว-าไง มนสลดสงเวชนะ พากนดดกนด2นแง-ไหนม'มใดมแต-ดน2 ไปตามกเลส จะ
ด2นไปเพ!ออรรถเพ!อธรรมใหเป;นไปเพ!อความสงบส'ขน2แทบมองไม-เห:น มแต-กเลสน4า
หนาๆ ชาวพ'ทธเรามนเป;นยงไง
เม องไทยท2งเม องต2งแต-ใหญ-ลงมา วงรฐบาลลงมาถ>งประชาชน มนว!งตามกน
แบบเดยวกนหมดเลยจะท4ายงไง บานเม องจะฉบหายดวยกเลส ดวยความโลภน!ละ
แทนท!จะใหไดอย-างน2นอย-างน2 มนกลบกลายเป;นเร!องจะพากนจมท2งประเทศ ดดด2นหา
สาระไม-ได ต2งแต-ต!นนอนจนกระท!งถ>งค!4าด2นท2งวนท2งคน ผลท!ไดมามแต-ความผดหวงๆ
และความเคยดความแคนความโกรธความผกกรรมผกเวร เต:มอย-ในหวใจของสตวโลก
มแต-เรอ! งกเลสเอาไฟเผากน
เร!องธรรมแลวเฉล!ยเผ!อแผ- มองดใจเขากบใจเรามนอนเดยวกน ถาใจเขากบใจ
เราเป;นอนเดยวกนคนเราย-อมมองกนท!วถ>ง เห:นใจเขาเห:นใจเรา เฉล!ยเผ!อแผ-ใหท!วถ>ง
ความเมตตาก:มไปตามๆ กน ถาเห:นแก-เราอย-างเดยวน2มแต-ยกษแต-ผ ใครๆ ก:จะเอา
ใครๆ ก:จะเอา ส'ดทายไม-มใครไดแหละ เหลวไหลท2งน2น กเลสหลอกคนหลอกมานาน
เท-าไร พระพ'ทธเจาท-านเคยหลอกใครท!ไหน ไม-ว-าพระพ'ทธเจาพระองคใด จ>งว-าเป;น
ศาสดาเอกไม-ม ใครเสมอได เลย พระวาจาท!ร บส! ง ออกมาค4 า ไหนไม-ม ผ ด เช- น
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สวากขาตธรรม หรอ สวากขาโต ภควตา ธมโม แปลว-าพระธรรมอนพระผมพระภาค
เจาตรสไวชอบแลว ตรสไวดแลว ไม-วา- แง-ใดม'มใด
เหมอนกบตนไมตนหน>!ง ก!งกานสาขาดอกใบแตกไปทางไหน เป;นก!งไมของตน
ไมตนน2นท2งน2นๆ น!สวากขาตธรรม ตรสไวค4าใดส-วนย-อยส-วนใหญ- เป;นค4าท!ถกตองด
งามจากศาสดาท!ตรสไวชอบแลวท2งน2น พระพ'ทธเจาไม-เคยโกหก สวากขาตธรรม เคย
พดแลว ตรสไวชอบแลวๆ กเลสมแต-หลอกตลอดๆ ตลอดเวลา โอ@ย เราสลดสงเวช
มองดๆ มนดคนเดยวน!นะดโลก ไฟมนเผาหวอกโลก แลวพาใหร-างกายดดด2นจน
กระท!งนอนไม-หลบ คดมากคดย'-งจนนอนไม-หลบ มนกวนขนาดนอนไม-หลบ เรยกว-า
กวนมากทเดยว
สงขารคอความคดความปร'ง มนออกมาจาก... ท-านเรยกว-าอวชชา น!นละรงใหญของฟAนของไฟอย-ตรงน2น ไดไม-พออย-ตรงน2น ฟAนไฟเผาโลกเผาออกมาจากตรงน2นเอง
จ>งใหมน24าดบไฟ ใหมพอบาง ท'กคนน!งอย-ดวยกนน2 ปาชาตดตวๆ อย-ท'กคนนะ จะมา
ลมเน2อลมตวอย-ไดเหรอ น!งอย-ตรงไหนๆ ปาชาตดตวๆ คอความตายตดอย-กบท'กคน
มนจะตายดวยกนนะ ใหดความตายเจาของบาง เวลาตายแลวจะเอาอะไรตดเน2อตดตว
ไป อนน2ส4าคญมาก จะเอาต2งแต-ความหวงร!4ารวย ความสมหวงๆ แบบกเลสน!นเหรอ
น2นละคอความผดหวงท2งน2น ใหเอาธรรมะพระพ'ทธเจาไปปฏบต
มนจะตายดวยกนท'กคน ท!พดวอๆ อย-เดCยวน2ก:จะตายเหมอนกน วนเวลาเอาลม
หายใจตดสน ไม-ตองหาท!ไหนมาตดสน เอาลมหายใจตดสน เวลายงไม-ตายจะเอาอะไร
ใหเอา พระพ'ทธเจาตรสไวแลวว-า ตายแลวเกดๆ จตดวงน2ไม-เคยสญ อย-าคานพระพ'ทธ
เจา ท'กพระองค ป'พเพนวาสาน'สสตญาณ ทรงระล>กชาตยอนหลงได ฟDงซน-ะ ว-าเคยเกด
เคยตายมาก!ภพก!ชาต ไปเกดในก4าเนดใด สงต!4าประการใด จตดวงน2ไปท2งน2นๆ เพราะ
มนไม-ตายไม-ฉบหาย จตดวงน2อย-ในหวใจของเราท'กคน เวลาน2ก:ฟDงกนอย-น2 ตวน2ละตว
ท!จะสมบ'กสมบน ถาเจาของโง-เขลาเบาปDญญาว!งไปตามกเลส ก:จะขนแต-ฟนA แต-ไฟมาให
ใจดวงน2ไปแบกไปหาม แลวก:เจาของน!นละรบเคราะหรบกรรมอนน2 ไม-มใครรบนะ
กมมสสโกมห กรรมเป;นของเราท'กคน กรรมดกรรมช!วเราท4าแลวเป;นของเราๆ
น!เรารบผดชอบเรา เราจะท4าดหรอช!ว ใหดใหด ตายแลวไม-เกดประโยชนอะไร อย-าไป
หานมนตพระ ก#สลา ธมมา มนเป;นบากนท2งน2นแหละ เวลามชวตอย-มนไม-ไดสนใจกบ
อรรถกบธรรม ตายแลวไปเคาะโลงโปFกๆ รบศลนะพ-อนะแม-นะ รบศลอะไรคนตายแลว
ต2งแต-มชวตอย-ไม-สนใจกบศลกบธรรม ตายแลวไปเคาะโลงโปFกๆ เกดประโยชนอะไร
เวลาน2พวกเรายงไม-เขาโลง ยงอย-ขางนอก ศลธรรมท-านเคาะโปFกๆ อย-น!ฟDงหรอ
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ยง โปFกๆ ๆ ระล>กพ'ทโธไดแลวยง หมดท2งศาลาน!มใครระล>กพ'ทโธได มแต-ความโกรธ
ความเคยดแคน ความจองกรรมจองเวร ความปรารถนาลามกท'กประเภทน2นเต:มหวใจ
มเท-าน2นนะ อย-างอ!นไม-เห:นมในใจ ใหรบแกไขนะตายแลวไม-เกดประโยชนอะไร แลว
ใจดวงน2จะไปสมบ'กสมบน รบเคราะหรบกรรมท!เจาของสรางไวใหดวยความโง-เขลาเบา
ปDญญา มแต-บาปแต-กรรมเต:มหวใจ ไปภพใดชาตใดอย-าไปหวงว-าเจาของจะดนะ เจา
ของสรางต2งแต-ความช!ว จะมแต-ความช!วท2งน2น
พระพ'ทธเจาพระองคใดหลอกโลกมหร อ ไม-ม เร!องกเลสน2หลอก หลอกจน
กระท!งว-าตายแลวสญ โลกธาต'น2เกดแลวตายท2งน2น แต-กเลสมนหลอกว-าตายแลวสญ
พจารณาซ ท'กคนๆ ใหคดพจารณาใหด ถาศาสนาปล'กคนต!นไม-ไดแลวหมด พวกเรา
หมดราคาหมดค'ณค-า มแต-ลมหายใจฝอดๆ ถาลงธรรมปล'กไม-ต!นแลว ใหกเลสมน
ปล'กก:มแต-โยนลงเหวลงบ-อน!นละ เราจะเอาทางไหนใหตดสนตวเอง
ทางพระเราก:ใหต2งใจประพฤตปฏบต สตเป;นส4าคญเคยพดเสมอ ถาสตยงครอง
ใจอย-แลวกเลสจะไม-เกด มนจะมมากนอยขนาดไหน สตเป;นท4านบใหญ-ก2นไวๆ กเลส
จะเกดไม-ได เผลอเม!อไรสงขารออกแลวน!น กเลสออกแลว อวชชาเปIดออกมาไสออก
มา สงขารเกด พอเผลอปDJบสงขารเกด ส-วนมากจะเกดไปตามอ4านาจของกเลสตณหาท!
อวชชาบงการน2นแหละ ถาสตจบตดๆ อย-ตลอดเวลาจะไม-เกด เม!อสตจบตดตลอดเวลา
นอกจากกเลสไม-เกดแลว ยงเป;นการส!งสมธรรมค อความสงบร-มเย:นเขาส-ใจ อนน2
ส4าคญมากจ4าใหด
การพดท2งน2เราไม-ไดพดหลอกๆ ล-อๆ นะ ธรรมพระพ'ทธเจาไม-หลอกล-อ เรา
ปฏบตตวเราถ>งข2นจะสลบไสลจะเป;นจะตายเราก:ไม-เคยหลอกล-อเจาของ ว-าเป;นเป;น ว-า
ตายตาย เอาจรงๆ จงๆ กเลสถ>งขาดไปๆ จะไปเหยาะๆ แหยะๆ ไม-ไดนะ ตองจรง
ตองจง ถ>งคราวจรงตองจรง ถ>งคราวเด:ดตองเด:ด ไม-เด:ดไม-ได ใหแต-กเลสเด:ดๆ มอง
ไปท!ไหนมแต-คนคอขาด กเลสมนเด:ดคอเอาๆ เราใหเด:ดคอกเลส ใหกเลสหวก'น(ขาด)
ไปบางซ มแต-ความดงามเต:มหวใจ ไปท!ไหนสง-างาม
เทศนสอนท-านท2งหลายเวลาน2 จาอย-ในหวใจเราพอแลวนะ พดใหชดเจนเรา
จวนจะตายแลว ธรรมพระพ'ทธเจาไม-หลอกโลก น2เราก:ไม-หลอกใคร เราปฏบตตวของ
เราก:ไม-หลอกเรา เอาจรงเอาจง ฟาดจนกเลสขาดสะบ2นลงจากหวใจ จาต2งแต-บดน2นข>2น
มา ธรรมประเภทน2เคยรเม!อไร เกดมาก!ก ปก!ก ลปKใจดวงน2ละ มนมาจาข>2นดวยการ
ปฏบตธรรม ส!งสมค'ณงามความดมากเขาๆ ก:จาข>2นได ใหพากนไปบ4าเพ:ญ อย-ามานอน
ใจอย-เฉยๆ ไม-เกดประโยชนอะไร นบวนนบคน มนมแต-มดกบแจงมาก!กปก!กลปKแลว
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มดกบแจง
ปLก'น ชวด ฉล ขาล เถาะ มะโรง มะเส:ง มะเมย มะแม อาทตย จนทร องคาร
พ'ธ พฤหส ศ'กร เสาร มนเป;นบานบอะไร ไม-ไดดเจาของนบเจาของ วนน2ล-วงไปเราท4า
อะไรดหรอช!วบาง วนน2นวนน2 ปLน2นปLน2 ล-วงมาแลวก!ปL น!งอย-น2มนมก!ปLมนตดอย-กบท'ก
คน มนไดอะไรบางถามเจาของซเพ!อเป;นประโยชน นบวนนบค นอาย'ไดเท-าน2นเท-าน2
เอาอาย'มาอวดกน ไดอาย'มากเท-าไรย!งว-ามเกยรต มนก4าลงจะเขาโลง มนเกยรตบา
อะไร เขาใจหรอพวกน2 เอาละ
หลงจงหน
ผก%ากบ ป&ญหาทางอนเตอร(เนตครบ ลกไดมโอกาสมากราบหลวงตาเม!อตอน
ท!เมองไทยถกมรส'ม IMF กระหน!4า ลกเป;นคนหน>!งท!ไดรบผลกระทบอย-างร'นแรงมากท!
ส'ดในชวตแทบเอาตวไม-รอด เดชะบ'ญท!มเพ!อนพาลกมากราบขอบารมหลวงตาเป;นท!
พ>ง! ทางใจ ไดมาพกอย-ท!วดสองอาทตย วนแรกๆ ฟDงธรรมะไม-รเร!อง น>กในใจว-าธรรมะ
ของหลวงตาเป;นธรรมะช2นสง ท-านคงเทศนใหเฉพาะลกศษยท!ท-านอบรมแลว เราเป;น
คนนอกขออาศยบารมของท-านใหพอช'-มช!นใจเท-าน2นก:พอ ขณะน2นใจไม-ไดอย-กบเสยง
เทศนเลย น>กถ>งแต-เร!องหน2ส นท!เกนก4าลงจะใหใครช-วยได แต-แลวก:สะด' งใจเพราะ
เสยงหลวงตาลอยมาว-า เวลาพระเทศนอย-าน>กว-าท-านเทศนใหคนอ!นฟDงนะ ใหคดว-า
ท-านเทศนใหเราฟDง
รบต2งสตหนไปทางหลวงตา หลวงตาก:ยงเทศนประโยคเดมซ24าอก ท4าใหแน-ใจว-า
ใช-เลยๆ ตองเป;นเราแน-ๆ ต2งแต-วนน2นเป;นตนมาลกสนใจในธรรมะของหลวงตามาก ม
ความรส>กปล2มปLตใจท!ชาตน2มบ'ญ ไดพบพระผปฏบตดปฏบตชอบ มเมตตาลนเหลอ
เช-นน2 ลกจ>งขออธษฐานจตว-า จะขอภาวนาตามค4าสอนของหลวงตาอย-างเคร-งครดใน
ช-วงท!มาอย-วดน2 เม!อลกกลบไปขอบารมพระพ'ทธ พระธรรม และบารมของหลวงตาได
โปรดดลบนดาลใหลกพนจากหน2สนโดยเร:วดวย เพ!อลกจะไดกลบมาปฏบตธรรมกบ
หลวงตาอก เม!อครบก4าหนดกลบบานได ๓ วน ก:ไดมชาวต-างชาตไดมาตดต-อเจรจาขอ
ซ2อท!ดนของลก ซ>!งก:สา4 เร:จไดง-ายดายไม-น-าเช!อ เงนจ4านวนมากจ-ายวนเดยวแลวจบ
ผซ2อบอกภายหลงว-ามท!ด นท!ราคาถกกว-าลกเสนอขายหลายราย ดกว-าแปลงน2
อก แต-เขาพอใจท!จะเจรจาซ2อขายกบลก จ>งขอเลอกแปลงน2 ลกและเพ!อนๆ คดว-าเป;น
เพราะบารมเมตตาท!หลวงตาแผ-ใหลกแน-ๆ จ>งท4าใหลกรอดพนจากการตายท2งเป;น ลก
จ>งขอกราบขอบพระค'ณหลวงตาอย-างสงมา ณ ท!น2อกคร2งหน>!ง ขณะน2ลกไดมาขออาศย
บารมหลวงตาพกในวดเป;นคร2งเป;นคราวเพ!อการปฏบตธรรม ดวยความหวงว-าจะพน
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ท'กขดงหลวงตาแนะน4าพร!4าสอน จ>งขอรบกวนถามธรรมะดงน2
การพจารณากายแรกๆ สตไม-ค-อยต-อเน!อง มกจะกระโดดไปส-อดตท!เจ:บช24า
บ-อยๆ แต-เม!อภาวนาพ'ทโธๆ มากๆ จนจตสงบแลวก:พ จารณา คร2งแรกเห:นกระดก
ภายในกายเป;นเหมอนกระจก แตกเป;นเกล:ดเล:กๆ ในท-าน!งหน>!งคร2งและท-านอนหน>!ง
คร2ง ลกจะดอย-เฉยๆ จนหายไป คร2งท!สามน!งภาวนาเห:นศรษะตวเองหล'ดกระเด:นออก
มาจากตว แต-ก:ไม-ตกใจ คดว-าเป;นอนจจง คร2งท!ส! เดนจงกรมตอนด>กประมาณตสอง
เห:นหนาตวเองเป;นกระดกผ'ๆ ไม-มเน2อ หลงจากน2นไม-ก!วนตอนเชามดเดนจงกรม ได
เห:นกระดกตวเองแตกเป;นเม:ดเหมอนกบกอนกรวดเล:กๆ ไหลพรหล'ดจากร-างกายไป
รวมกนอย-บนพ2นดนอย-างรวดเร:ว จตคดว-าตวเราน2ในท!ส'ดก:ตองกลายเป;นดน
หลงจากน2นนานนบเป;นเดอน เดนจงกรมจนเหน!อยและด>กมาก จ>งนอนพกใน
ท-านอนตะแคง ภาวนาพ'ทโธๆ ขณะน2นลมภายนอกบานพดแรงมาก ลกภาวนาไม-รว-าม
น2า4 ไหลบ-ามากบพาย'ดวย น24าไหลพดเขามาในบรเวณท!ลกนอนอย-น-ากลวมาก ตอนแรก
ตกใจมากรบต2งสตว-า ตายเป;นตาย เห:นเน2อตวเองหล'ดเป;นช2นๆ ถกน24าพดอย-างเร:ว
และแรง ลกก4าหนดจต พ'ทโธๆ ในท!ส'ดมนก:ดบไป
การปฏบตของลกรส>กว-ากระท-อนกระแท-นอย-มากเพราะเวลาไม-ต-อเน!อง และยง
ไม-เขาใจรกษาสต ลกขอถามว-า ลกปฏบตถกตองหร อไม-และตองท4าอย- างไรต-อ ไป
(หลวงตา ถกตอง แต-ตองเพ!มสตใหตดต-อกนมากข>น
2 ) ขณะน2ลกก4าลงรกษาสตใหม!นคง
หนกแน-น ดวยการภาวนาพ'ทโธท'กขณะ เม!อมเร!องมากระทบ ถาเป;นท'กขจะสาวหาตน
เหต'และหาอ'บายดบไดท'กคร2ง ถาเป;นเร!องท!สน'กสนานเพลดเพลนใจหรอถกใจอะไร ก:
จะเต อนใจว-ามนไม-เท!ยง พยายามต2งจตใหเป;นกลางอย-เสมอ กราบขอความเมตตา
หลวงตาแนะน4าส!งสอนลกดวย
หลวงตา ท!ปฏบตมาน2ถกตองแลว พยายามใหความเพยรสบต-อ เฉพาะอย-างย!ง
สตเป;นส4าคญใหต2งเสมอ ถกตอง เร!องจตเป;นของเล:กนอยเม!อไร ถกมตรถกคถ คอข2
โลภ ข2โกรธ ข2หลงครอบมนไว จตท!มความเลศเลออย-ภายในน2นแสดงตวออกมาไม-ได
ถกมตรคถครอบไวเสมอตลอดมา โลกท2งหลายจ>งไม-มค-ามราคาในตวเอง ท2งๆ ท!สตว
โลกน2ชอบยกยอ กเลสชอบยอ กดไม-ชอบ...กเลส ตามความจรงไม-ชอบ ชอบแต-ยอ
ลมแลว พดไม-สบต-อกนแลวความหลงลม เร!องสตเป;นส4าคญ เอาตรงน2เลยนะ
กเลสมนจะดนขนาดไหนก:เถอะ สตเป;นส4าคญ สตหามอย- อย-หมด ไม-ใหออก เราท4ามา
แลวนะ ฟาดเสยจนกระท!งอกจะแตก สงขารมนดนออกมาจากอวชชา น!นละรงใหญของกเลสมนดนออกมาเพ!อใหหาช-องทางหากนของมน มนกนเราน!นแหละไม-ใช-กน
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ใคร ใหเราไดรบความท'กขความทรมาน ทน2บงคบไม-ใหออก เม!อไม-ใหออก มนดนน2
จนกระท!งคบหวอกเลยนะ แต-ไม-ยอมกน ยงไงก:ไม-ใหเผลอ มนจะออกท-าไหนไม-ให
เผลอ มนดนตลอดมนจะออก คอสงขารคดปร'งปDบJ ออกไปน2เป;นกเลสแลว มนกวานเอา
ฟAนเอาไฟความกงวลว'-นวายท'กอย-างท!เกดจากความคดความปร'งน2เขามาเผาเราๆ เม!อ
มนออกไม-ไดก:ไม-มอะไรมาเผา สตครอบเอาไวๆ ทน2จตเม!อมสตรกษาอย- กเลสเหล-าน2
ก:กวนไม-ได อย-างมากมนก:ดนอย-ภายในหวอก แต-สตบงคบไม-ใหมนออกมนก:ไม-แตก
กระจายเป;นฟAนเป;นไฟอะไรไป เอาใหเต:มเหน!ยวเลย วนน2เป;นอย-างน2ไม-ใหเผลอ
พดเร!องนสยอนน2รส>กจะผดแปลกกบคนท2งหลายอย-พอสมควร ว-าอะไรเป;น
อย-างน2น จรงมากทเดยว บอกไม-ใหเผลอก:ไม-เผลอจรงๆ ต2งแต-ต!นนอนจนกระท!งหลบ
ขณะไหนเผลอไปไม-ม น!น คอบงคบกนขนาดน2นนะ เรยกว-านกมวยเขาวงในกน สตกบ
สงขารท!มนดนออกมาน2ต-อสกนไม-ใหเผลอๆ มนก:ออกไม-ได เม!อออกไม-ได จตใจไดรบ
การบ4าร'งรกษาดวยสตน2แลวค-อยสงบเย:นเขามาๆ ทน2ท!มนดนออกมาค-อยๆ เบาลงๆ
สตตดแนบตลอด ต2งตวไดเลย น!ไดท4าแลว เร!องสตเป;นส4าคญมาก มนจะหนาแน-น
ขนาดไหนก:ตามเถอะกเลส ความโกรธก:ด อะไรก:ดเป;นเร!องของกเลสแลว สตจบป'Fบไมใหไปย'-งกบอารมณอะไรท!ว-า ไม-พอใจในคนน2นคนน2 อย-าออกไปหาคนน2นคนน2อนเป;น
เร!องสงขารปร'งออกไป ไม-ใหมนออกเร!องก:ไม-ม ก:สงบลงดวยสตบงคบน!นละ ส4าคญ
มากนะ
การภาวนาใครมสตส บต-อไดดเท-าไร ย!งจะกาวหนาเร!อยๆ นะ ต2งฐานไดไมสงสย เร!องสตน!ต2งฐานไดเลย จตไม-เคยสงบ สงบได ขอใหสตรกษาจต อย-าใหสงขาร
ปร'ง สงขารน!ตวส4าคญมากนะ มนคดออกไปรอยเล-หพนเหล!ยมรอยสนพนคมเขามาต
เราฟDนเราเผาเราน!นแหละ เม!อมนออกไม-ไดก:ไม-มอะไรมาเผา สตบงคบ จตก:คอ- ยสงบ
เย:นๆ ต2งฐานได จ4าใหดท'กคนการปฏบต จตเป;นของส4าคญมาก เวลาถกปIดบงห'มห-อน2
เราเหมอนท-าน ท-านเหมอนเรา ไม-มอะไรผดแปลกจากกนแหละ แต-พอธรรมะไดเบก
กเลสตวห' มห-อไวน2ออกไปๆ จตจะค-อยสง-าข>2นมาๆ เวลามนสง-ามากข>2นๆ แลวจน
กระท!งมาอศจรรยตวเอง เห:นไหมล-ะ
เกดมาเราเคยอศจรรยในหวใจตวเองท!ไหนไม-ม แต-เวลาเอาเขาจรงๆ อศจรรย
ไดนะ มนสง-าจรงๆ งามจรงๆ อศจรรยอะไรอย-ในน2นหมดเลย จนกระท!งถ>งออกอ'ทาน
ท!เคยไดเล-าใหฟDง โอโห จตของเราท4าไมถ>งไดสว-างไสวเอาขนาดน2 อศจรรยขนาดน2
เชยวนา น!นเห:นไหมล-ะ มนอศจรรยไดนะจต แลวเปIดออกๆ เปIดออกจนกระท!งถ>ง
หมดเร!องสมม'ตท2งมวลไม-เกาะใจไดเลย ขาดสะบ2นไปตามๆ กนหมด จา น!นละท!น!
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เรยกว- านพพานเท! ย ง ไม-ต องถามกาลสถานท! เ วลาใด อนน2 บ อกอย- ใ นตว เท! ย ง
ตลอดอนนตกาล นพพานเท!ยง คอจตหมดสมม'ตแลวก:เท!ยงเท-าน2นละ สมม'ตมอย-มาก
นอย กฎ อนจจ% ท#กข% อนตตา จะมอย-ในน2น พอสมม'ตน2ขาดสะบ2นลงไปไม-ม อะไร
เหลอแลว ก:มแต-วม'ตตหล'ดพนเป;นนพพานเท!ยงข>2นมา ในใจดวงเป;นธรรมธาต'นน2 แล
ใจดวงน2ส4าคญมาก ขอใหพ!นองท2งหลายดใจตวเองนะ อย-าไปดแต-ส!งน2นก:ด ส!ง
น2ก:ด เจาของเลวไม-ด ดอนน2นก:ดอนน2ก:ด มนลากไปๆ เจาของเลวไปเร!อยๆ อนน2นด
ไปเร!อย อนน2ดไปเร!อย เจาของเลวไปเร!อยๆ ใชไม-ไดนะ ใหดเจาของ หกหามเจาของ
ควรท!จะพก พก ไม-ควรใหคดอยากคดเท-าไรก:ไม-ใหคด น!เรยกว-าการบงคบรกษาตน
เอง ตองบงคบอย-างน2น แลวจตจะสง-างามข>2นมา
คดดซต2งแต-กเลสขาดสะบ2นลงไปแลว จตดวงน2ไม-เคยมอะไรเลย สมม'ตในโลก
สามแดนโลกธาต'ไม-ม หมดโดยส2นเชง กเลสเป;นสมม'ต ยอดของสมม'ตคอกเลส พอ
กเลสส2นไปแลวสมม'ตท2งมวลส2นไปตามๆ กน เร!องราวก:ไม-ม หมด หมดเร!องหมดราว
เพราะฉะน2นจตของพระพ'ทธเจา จตพระอรหนตท-าน จ>งหมดเร!องโดยประการท2งปวง
เรยกว-านพพานเท!ยง หมดเร!องตลอดไป ไม-มท'กขเขามาแฝงเลย มก:มแต-ธาต'แต-ขนธท!
เก!ยวของกบสมม'ต สมม'ตเขาเป;นยงไง ธาต'ขนธของเราเป;นสมม'ต มนก:เขากนไดๆ อยในแค-ขนธ ฟDงใหชดเสยนะ ไม-เขาไปถ>งจต เร!องจตน2นเป;นอฐานะแลว เป;นวม'ตตไป
แลว อนน2เป;นสมม'ต ด2นก:ด2นอย-ในวงสมม'ต จะออกไปหาวม'ตตไม-ไดเลย
ธาต'ขนธมยงไงก:เป;นแบบเดยวกน อะไรท!วา- ดก:ด ว-าเผ:ดก:เผ:ด เค:มก:เค:ม ชอบก:
ชอบ รกก:รก ชงก:ชง อย-ในวงขนธนะ มนมยบแย:บๆ ของมน จะใหเลยน2ไปไม-เลย แตจะปฏเสธว-ามนไม-มไม-ได เพราะส!งเหล-าน2รวมกนอย-ในน2 มอย-ดวยกนในขนธน2 น!ละท!ม
มอย-ในขนธเท-าน2น การกนการอย-การหลบการนอน การไปมาการเคล!อนไหวอะไร เป;น
เร!องสมม'ตท2งมวล โลกเขาเป;นยงไงขนธของพระอรหนตก:เป;นอย-างน2นเหมอนกน เป;น
แต-เพยงว-าจตน2ไม-เขามาเก!ยวของเลย เป;นวม'ตตลวนๆ
น!ละจตเม!อไดแยกออกมาแลวพดไดอย-างเต:มปาก ไม-สะทกสะทานว-าจะผดไป
ไม-ผดว-าง2นเลย เพราะฉะน2นท!พระพ'ทธเจาว-าสวากขาตธรรม ตรสไวชอบแลว ใหฟDง
เสยงค4าว-าตรสไวชอบ ไม-วา- แขนงใดท!แสดงออกไปชอบท2งน2นๆ เราอย-าไปเห:นว-าแขนง
น2ไม-ส4าคญ แขนงน2นส4าคญ มนส4าคญเหมอนกนหมด ส-วนย-อยส-วนใหญ-ส4าคญเหมอน
กนหมดใหรกษา ท-านบอกว-าผดใหระวง ไม-ว-าส-วนย-อยส-วนใหญ-ใหระวงดวยกน ถาถก
ก:ใหส-งเสรม ถาผดแลวใหละๆ เป;นสวากขาตธรรมท2งน2นท'กแง-ท'กม'ม ไม-เคยมค4าโกหก
โลกนะ
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ค4าพดพระพ'ทธเจา ต2งแต-บาป บ'ญ นรก สวรรค พรหมโลก นพพาน มท2งน2นไมบกพร- อ งเลย แสดงออกดวยพระญาณหย! ง ทราบท' ก อย- า งแลวมาสอน จ> ง เรยกว- า
สวากขาตธรรม ตรสไวชอบแลวๆ ไม-มผด เราปฏบตตามน2นก:ถกตองเป;นล4าดบล4าดา
ไป ปฏบตถกตองเต:มก4าลงแลวกลายเป;นพยานพระพ'ทธเจาไดอย-างแทจรงเลยไม-สงสย
เห:นน!ปDJบ พระพ'ทธเจาท-านทรงเห:นหมดแลว น!นเป;นอนเดยวกนแลวๆ ความเห:น
ความรท'กส!งท'กอย-างในระหว-างผบรส'ทธNดวยกนแลวเป;นอนเดยวกนเลย หาท!คานกน
ไม-ได ใหพากนต2งอกต2งใจนะ
เวลาน2พวกชาวพ'ทธเราห-างเหนพ'ทธศาสนามากมายทเดยว จนน-าวตกวจารณ
เราเกดในท-ามกลางประเทศไทย อย-ในประเทศไทยมาต2งแต-ออนแต-ออกจนกระท!งปาน
น2ก:ไม-ไดคดไดอ-าน แต-เวลาออกมาปฏบตละซ การบวชก:คอ- ยเตอนสตเจาของไปเร!อยๆ
ค-อยเตอนไปเร!อยๆ จะพดถ>งเร!องเบ2องตนใหฟDงนะ ต2งแต-เป;นฆราวาสก:เหมอนโลกเขา
โลกเรา เหมอนเขาเหมอนเรา เห:นผหญงน2ชอบ มนหากเป;นชายกบหญงไม-ตองบอก
มนชอบกนเอง ว-าจะเอาเมย แต-มนแปลกอนหน>!งพอคดจะเอาทไรขดของท'กท ไม-ไดม
อะไรท!จะมาต4าหนตเตยนว-าฐานะสงต!4าอะไรน2ไม-ม มนหากมเร!องขดอย-น2นละ
คอเราก:เป;นนสยจรงจง นสยมความสตยความจรงอย- อะไรท!มาขดแลวไม-เอาๆ
ส'ดทายก:เลยผ-านไปๆ ว-าจะเอาจ'ดไหนตกพลาดไปๆ ดวยความท!ว-าเม!อมนไม-ลงกน ถ>ง
จะไดกนมาแลวก:ไม-ลงความหมายว-าง2น ถาลงกนแลวท'กส!งท'กอย-างลงกนแลวไดกนไป
แลวก:จะลงกนตลอดไป หลกน2ส4าคญมากนะ แลวผดไปพลาดไปอย-ง2นนะ พดจรงๆ ว-า
จะเอาเมยหลายหนแลว มนก:ผดไปพลาดไปอย-างน2ละ จนกระท!งพ-อน24าตาร-วง อนน2ไมผดไม-พลาดเลย เพราะพ-อไม-เคยยกยอ พ-อกบแม-ไม-เคยยกยอ ลกคนไหนดไม-ดก:
อย-ง2น มแต-กดเอาไวๆ
บทเวลาจะยกข>2นยกลก ยกอตาบวข>2น ยกข>น2 เพ!อท'-มลงเขาใจไหมล-ะ อย-ดๆ เออ
ลกกน2ก:มหลายคน ลกเหล-าน2นกไม-ไดหวงพ>!งมนแหละ ลกผชายก:เหมอนกนกไม-สนใจ
กบมน ก:มแต-บกบวน!ละ ข>2นแลวนะท!น! บกน2ถามนไดท4าอะไรแลวกสมนไม-ได ยกแลว
น!นเพ!อจะท'-ม ถาลงมนไดล!นค4าแลวเท-าน2น น!นเห:นไหมค4าสตยค4าจรง ถาลงไดล!นค4า
สมม'ตว-าพ-อ กอยากคดอยากไปอนน2นน2แต-ไม-มใครท4างานใหกกก:เลยไปไม-ได พอเรา
ล!นค4าว-า เออ ไปเถอะเดCยวท4าให โอPย อยากเตรยมของเดCยวน2นเลย เพราะเช!อค4าสตย
ค4าจรง ถาลงไดล!นแลวเป;นเลยเราเป;นอย-างน2นนะ
กเห:นแต-ไอบวคนเดยวน2แหละ มนท4าอะไรๆ น2กตายใจหมดเลย การงานอะไร
ถาลงมนไดท4ากสมนไม-ได แต-...ตรงน2ซจะท'-มแลวนะ เวลากจะใหมนบวชๆ น2เหมอน
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มนหหนวกตาบอดเฉยเลย น!เวลากตายแลวจะไม-มใครลากกข>2นจากนรกละ ถาไอน!มน
ลากกไม-ไดแลวกหมดหวง ลกก!คนกหมดหวงท2งน2น กหวงกบไอน2 ถาไอน2ไม-ลากกข>2น
แลวกหมดหวง พอว-าน24าตาพงเลย มองเห:นน24าตา อ@ย สลดอย-างร'นแรง ท'กส!งท'กอย-าง
ขาดสะบ2นไปหมดเลย น24าตาพ-อมฤทธNมเดชมาก คดเร!องผวเร!องเมยเร!องอะไรๆ น2ท!
ก4าลงคาราคาซงอย-น2ยงไม-ลงตว พ-อน24าตาพงขาดสะบ2นไปหมดเลย สามวนเต:มๆ ไมกลาเขามารบประทานในวงเดยวกน คอคดยงไม-ตก เอาอย-น2น
มดเจาของซท!น! ท'กส!งท'กอย-างประมวลมา อะไรๆ เราท4าไดโลกเขาท4าได โลก
เขาท4าไดเราท4าได แต-ท4าไมเวลาบวชโลกเขาบวชไดเราท4าไมบวชไม-ได น!นเอาละนะ
ตรงน2ละตรงมดกนๆ จ>งไดลงใจไดมาบวช น!พดเร!องถ>งเบ2องตน พอบวชเขาไปแลวก:
ต2งค4าสตยค4าจรง บวชไม-ไดว-าจะบวชอย-นานนะ จะบวชสกปLสองปLแลวส>กมาหาลกหา
เมยเขาใจไหม พดมนตรงๆ อย-างน2ละ แต-เวลาบวชน2จะไม-ใหมขอต4าหนเร!องศลเร!อง
ธรรมของตวเอง จะเอาใหเต:มเหน!ยว เวลาบวชจะไม-ใหต4าหนศลธรรมของตวเองท!
รกษาในเพศของพระ
คร2นเวลาอ-านไปๆ สะด'ดใจไปเร!อยๆ เอ@ะ ชอบกลๆ อนน2เราก:ผดมาแลว อน
น2นเราก:ผดมาแลว ทน2ผดตรงไหนสะด'ดตรงไหนปรบปร'งตวเอง ปรบตวเองเร!อยเขาไป
เร!อยไปเลย จนกระท!งไปเรยนหนงสอ ท-านพดถ>งเร!องมรรคผลนพพานจตค-อยดดด!ม
ทแรกอยากไปสวรรค ต-อมาสวรรคสพรหมโลกไม-ไดอยากไปพรหมโลก พอพดไปถ>ง
ข2นนพพานทน2อยากไปนพพาน ส'ดทายอยากไปนพพานอย-างเดยวไม-ไปไหน ในเวลา
เรยนหนงสอน2การปฏบตจตตภาวนาเราไม-เคยละนะ อนน2สา4 คญมากอย-นะล>กลบ ไม-ให
ใครเพอ! นฝงท2งหลายทราบเลย ท2งๆ ท!ภาวนาอย-น2นละ
เวลาออกไปหาเพ!อนฝงเขาเป;นลงก:เป;นกบเขา เขาเป;นค-างก:เป;นค-างไปกบเขา
กรยาท-าทางของนกบวชในวงปรยตหยอกเล-นตลกกน ก:อย-ในวงของพระน!นแหละ เขา
ท4าไงเราท4าไดเหมอนเขา แต-ความล>กลบการภาวนาไม-เคยเล-าใหใครฟDง ท4าท'กวน มน
เป;นอย-ในจตนะ พอทางน2ลงใจท!จะออกปฏบตละท!น! อ-านไปถ>งนพพาน นพพานม
จรงๆ เหรอ เราก:อยากไปนพพาน แลวนพพานมจรงๆ เหรอ หรอมแต-ความหวงนะ
น!น ส-วนใหญ-เช!อนพพานว-ามจรง ส-วนย-อยมนไปแบ-งกนว-า มจรงๆ เหรอ น!ส-วนย-อย
มนไปแบ-ง มนไม-ใหเต:มสดเต:มส-วนว-านพพานมเขาใจไหม มจรงๆ เหรอ จ>งเสาะแสวง
หาครอาจารย
จ>งไดมาเจอพ-อแม-ครจารยม!น พอไปถ>งท-านก:ใส-เปร2ยงๆ โอโห ท-านกางเรดาร
เอาไวน! เผ:ดรอนมากท!ส'ดเลย ลงทเดยวเลยลงส'ดขด ว-านพพานม มหร อไม-ม ลงจ'ด
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เดยวเลย นพพานม เอาละท!น!ต2งแต-บดน2นมาสละตายเลยนะ ความเพยรกลาท!ส'ดเลย
เอาจรงเอาจงเพราะนสยน2เป;นอย-างน2น ถาลงอะไรแลวขาดไปเลยไม-มถอย แต-ไม-เคย
สลบก:บ อกไม-สลบ แต-เฉยดตลอดเฉยดสลบ ความหนกในทางความเพยร เอาจน
กระท!งถ>งไดเหต'ไดผลจากอรรถจากธรรมภาคปฏบต ทน2ความรแปลกประหลาดท!ไมเคยรเคยเห:นเคยเป;น มนเป;นข>2นในจตจากการปฏบตธรรมละซท!น! เกดข>2นมาแปลกๆ
ส!งไม-เคยรมนรข>2นมาๆ เห:นข>น2 มาจะพดใหใครฟDงก:ไม-ได แต-ประจกษในตวเองๆ เร!อย
ไปเลย
จนกระท!งการเทศนาว-าการ แต-ก-อนเราเรยนปรยต เราก:เทศนส4านวนโวหารเป;น
ปรยตเหม อนพระท!วๆ ไปเทศนกน เพราะต-างคนต-างเรยนจ4ามาก:ว-าไปตามแถวตาม
แนวท!เรยนมาจ4ามาน2น ถาหากถกทกบางอะไรบางอย-างน2 แลวท4าไมถ>งเทศนอย-างน2น
ล-ะ ก:ค มภรท-านว-าอย-างน2น มนออกไปเอาคมภรมาบงหนามนหลบไปเสย เวลาออก
ปฏบตมนไม-เป; นละซท!น! การเทศนาว- าการธรรมดาๆ มนพลกไปหมด เพราะการ
ปฏบตมนรข>2นในใจ รข>2นในใจเป;นยงไงคานไม-ไดนะ พอรข>2นมาๆ รอย-างน2เห:นอย-างน2
เราจะพดเป;นอย-างอ!นไปไม-ไดนะท!น! น!ละบงคบตองพดตามความจรงท!รท!เห:นน2ๆ ไมว-าธรรมข2นใดๆ เม!อแสดงข>2นมาจากใจ จะตองปฏบตตามท!รท!เห:น จะเล!ยงๆ ออกไป
พดอย-างอน! เหมอนท!เทศนในปรยตไม-ไดเลยท!น! พลก
น!ละท!น!ส 4านวนเปล! ย นละ ส4านวนท!เ ทศนท! วๆ ไปก: เป; นธรรมดาเรา พอเขา
ส4านวนโวหารเทศนจากภาคปฏบตน2จะตรงไปตรงมาเลยท!น! พดอย-างอ!นไปไม-ได เล!ยง
ไปไม-ไดขดปQRงเลย ธรรมเป;นของจรงเราเทศนไม-เป;นไปตามความจรงมนก:ปลอม ทน2
โวหารอนน2นจ>งมาเป;นแบบน2ละ พดตามความจรงท!ร เห:นมากนอยจนกระท!งพ'-งถ>งท!
แลวธรรมเทศนาน2ก:พ'-งแบบเดยวกน ทน2เลยกลายเป;นขวานผ-าซากไป คอจะพดอย-าง
อ!นไปไม-ได มนรมนเห:นอย-างน2จะพดอย-างอ!นไปไม-ได ตองเป;นอย-างน2ๆ บงคบ การ
เทศนก:ตรงไปตรงมา ก:เลยกลายเป;นขวานผ-าซาก เป;นคนละคนกบเราท!เรยนปรยต
เทศนปรยต กบมาปฏบตและเทศนภาคปฏบตผดกนคนละคน
อย-างส4านวนท!เทศนท'กวนๆ น2 ไม-ไดมภาคปรยตนะมแต-ภาคปฏบต มนเป;นข>น2
มาในหวใจเป;นอย-างน2นตลอดมาเลย จ>งว-าต-างกนมาก คอจะหลกจะเล!ยงไปไหนไม-ได
ขดต-อธรรมท!เรารเราเห:น ธรรมความจรงเป;นอย-างน2เราจะหลกเล!ยงไปน2ไม-ได น!นมน
ขดกน มนตองเป;นอย-างน2 ถาเป;นแบบน2ตองตรงไปตรงมา ทน2ก:เลยกลายเป;นขวานผ-า
ซาก แลวก:เทศนกระแทกแดกดน กระแทกกเลสน!นละไม-ใช-อะไร มนเลยไปอย-างน2น
เสย จนกระท!งท'กวนน2 ส4านวนน2เราไม-ไดตกไดแต-ง เป;นไปตามความจรง ท!มยงไงเป;น
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ยงไงเห:นยงไงรยงไงออกมาจากน2นๆ ท2งน2น ไม-ไดออกนอกจากน2ไปเลย จนกระท!งท'ก
วนน2 จ>งเป;นธรรมะขวานผ-าซากไปเลย ตามความรส>กของประชาชนท2งหลายท!เขาไมเคยไดยนไดฟDง
แต-เราท!ไม-เคยเป;นอย-างน2เราก:ย งเป;น ว-า โอP น!เราเปล!ยนแปลงมาก เปล!ยน
แปลงเพราะเหต'ไร เปล!ยนแปลงเพราะหลกธรรมท!รท!เห:นบ-งบอกใหปฏบตตามน2นๆ
เทศนก:เทศนตามน2นสอนตามน2นเป;นอ!นไปไม-ได มนก:เปล!ยนแปลงไปของมนเร!อยๆ
เราก:ตามธรรมเร!อยๆ มาจนกระท!งท'กวนน2 ดวยเหต'น2จ>งว-าพดตามหลกความจรง ไมเคยสะทกสะทานกบส!งใดผใดว-าจะผดไป เพราะความจรงน2แน-นอนๆ ท'กบทท'กบาทไป
แลว น!ละท!เรามาเทศนสอนโลกเราเทศนอย-างน2นะ เวลาธรรมไดเขามาถ>งใจแลวเป;น
อย- างน2 น ใจดวงน2 เป; น ดวงใหม-ข> 2 น มาแลวจากใจดวงเก- า ความมวหมองม ดต 2 อมน
กระจายออกๆ ความสว-างกระจ-างแจงเปIดข>2นเร!อยๆ จนกระท!งความเศราหมองมดต2อ
ขาดสะบ2นลงไป มแต-ความสว-างกระจ-างแจง จาเลย อาโลโก อ#ทปาท สว-างจาอย-ตลอด
เวลา น!น มนเป;นข>น2 ในใจ
ทน2เม!อมนรแลวอะไรปIดมนไดเม!อไร เร!องนามธรรมท!จตจะรจะเห:นปIดไม-ไดนะ
รอย-ในตว แต-ก:เป;นความรจกประมาณอย-ในตวของธรรมน!นเอง ควรพดพด ไม-ควรพด
เฉย เหมอนไม-รไม-ช2 เหมอนหหนวกตาบอดท2งๆ ท!รเต:มหวใจ เพราะเป;นเคร!องบงคบ
อย- ใ นตวควรพดหร อไม- ควรพด จะไดประโยชนมากนอยเพยงไรก: ออกตามท! เป; น
ประโยชน ถาไม-ไดเป;นประโยชนถ>งจะรเต:มหวใจก:ไม-พด ด>งออกก:ไม-ออกถาอย-างน2น
น!เรยกว-าธรรม น!ก:ไดปฏบตมาน2 แลวก:จวนจะตายแลวไดสอนพ!นองท2งหลายใหทราบ
ท!วหนากน พากนปฏบตนะ จตน2เป;นนกท-องเท!ยว พากนจ4า พระพ'ทธเจา ป#พเพนวา
สาน#สสตญาณ พระองคทรงระล>กชาตของพระองคยอนหลงได เกดมาก!ภพก!ชาตๆ
ปฐมยามในคนจะตรสรธรรม
ปฐมยามคอยามตนทรงบรรล'ธรรม ป#พเพนวาสาน#สสตญาณ ระล>กชาตยอน
หลงได เคยเกดเป;นภพใดชาตใด ข>2นสวรรคช2นพรหม ตกนรกอเวจ พระองคเคยท-อง
เท!ยวไปหมดแลว รมาหมดตลอดๆ พอมชฌมยามก:บรรล' จ#ต ปปาตญาณ คอความ
เกดความตายของสตวท2งหลาย
เหมอนกบพระพ'ทธเจาท!เคยเกดเคยตายมาเป;น
ป#พเพนวาสาน#สสตญาณ ท!พจารณาตามเร!องของสตวท2งหลายก:เป;นแบบเดยวกนอก
เกดตายๆ เหม อนกนหมดๆ เลย จ>งไดยอนมาท2งสองท2งเขาท2งเราท!เกดตายๆ มาน2
เป;นเพราะอะไรเป;นสาเหต' จ>งไดยอนเขาไปถ>งอวชชา ปDจจยาการ พจารณาเขาไปน2น
น!นรากแกวของมนอย-ตรงน2น ถอนพรวดข>2นมาแลว อวชชายเตวว อเสสวราคนโรธา
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สงขารนโรโธ ดบหมดตลอด นโรโธ โหต ข>2นเลย อวชชาดบ ท'กส!งท'กอย-างดบพรอม
กนเลย พระพ'ทธเจาตรสรธรรม
น!ละจตเป;นนกท-องเท!ยว ทรงเกดมาก!ภพก!ชาตท!ว-าเป;นป'พเพนวาสาน'สสตญาณ
พระองคก:เป;นมาแลว ก!ภพก!ชาต สตวท2งหลายท!เกล!อนอย-น2ก:เป;นแบบน2นเหมอนกน
แลวท2งสองพาใหเกดใหตายเป;นเพราะอะไร เพราะอวชชา ไปถอนรากเหงามนข>2น
พรวด หมด ไม-มอะไรท!จะมาเกดอกแลว น!ละธรรมพระพ'ทธเจาพอถ>งข2นน2แลวก:เป;น
ศาสดาของโลกข>2นมาทนท ตรสร ออกจากน2แลวค ออวชชาขาดสะบ2นไปแลว ก:น!นละ
เป;นศาสดาข>2นมา เรยกว-าตรสรธรรม จวนสว-าง
ธรรมพระพ'ทธเจาท!สอนไวน2 พระพ'ทธเจาร รจรงๆ ไม-ไดรหลอกๆ หลอนๆ
พอจะมาพดโกหกหลอกลวงเหม อนสตวโลกท!ปฏบตต-อกน พระพ'ทธเจาพระองคใด
ตรสรข>2นมาเป;นแบบจรงเหมอนกนหมด สวากขาตธรรม เรยกว-าตรสไวชอบๆ จะเป;น
ใหญ-เป;นย-อยเป;นอะไรก:ตามชอบท2งน2น ไม-มผด จ>งเรยกว-าสวากขาตธรรม ใหพากน
ระมดระวงนะ ถาพระองคต4าหนท!ตรงไหนน!นแหละผดแลว อย-าฝAนนะ ถาอะไรถกให
เสรมๆ แลวจะเป;นคนดข>2นไปเร!อยๆ จนชนต-อนสยแลวทน2ช!วไม-ท4า จะท4าแต-ด อย-าง
เดยว มนชนไดนะ จตใจเราส!งสมมาก ๆ มองเห:นทางท!จะท4าช!วขยะแขยงๆ แลวก:ไมท4า ส-วนทางดมแต-ขยบเร!อย ๆ น!ละจตเราอบรมไดนะ ถาไม-อบรมมนก:ท2งอย-อย-างน2
เกล!อนอย- เหมอนซ'งท2งท-อนไม-เกดประโยชนอะไร
วนน2ก:พดมากแลว บรรดานกเรยนลกหลานก:เคยไดเทศนสอนแลว น!ก:สอนให
เป;นคนด เด:กก:ใหเป;นเด:กด ผใหญ-เป;นผใหญ-ด เท-าน2นละเป;นท!พอใจของธรรมพระ
พ'ทธเจา ถกตองแลว ใหพากนไปปฏบต อย-าเร-ๆร-อนๆ เด:กในวยน2เป;นเด:กวยร'-น เด:ก
วยร'-นอยากรอยากเห:นอยากทดลองท'กอย-าง ส!งท!เป;นภยน!นละมากต-อมาก ท!มนจะไป
เสาะหาความดมนอยมากนะ จ>งตองไดระมดระวง อาศยธรรมเป;นเคร!องบงคบตน
ความอยากน2ม นฟ'TงเฟTอเห-อเหมมากนะ ทะเยอทะยานไม-หย'ดไม-ถอย ใหเอา
ธรรมะร2งเอาไว เหยยบเบรกหามลอเอาไวอย-าใหท4า มนอยากท4าเท-าไรไม-ใหท4า มนฝAน
เราไปไม-ได หวใจเป;นนายอย-น! ร-างกายความเคล!อนไหวของเรา เม!อใจบงคบไวไม-ให
ท4า มนไม-ท4าละ ใหเอาใจไปบงคบ เอาธรรมเขาบงคบใจใหใจไปบงคบตวเอง แลวก
ดข1นนะ เอาละวนน2พอ
รบฟDงรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท!
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
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และรบฟDงจากสถานวทย'สวนแสงธรรม กร'งเทพฯ และสถานวทย'อ'ดร
FM 103.25 MHz

