เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

“ถึงคราวเด็ดตองเด็ด”
เมื่อวานไปเทศนทางแจงวัฒนะ จําไดแตวาถนนแจงวัฒนะ มองไปไกล ๆ นี่เล็ก
นิดเดียว สูง ๆ พอเขาไปที่ไหนไดมันเทาบริเวณวัดเรานี่ ไมใชเลนๆ ระยะนี้เทศนติด
กันมา วันนีพ้ กั ก็เหมือนไมพกั จะตองไปสุพรรณฯ เปนหวงหลวงพอสังวาลย อันนัน้ สุข
ภาพก็แยเหมือนกันนะ หลวงพอสังวาลย อาจารยเจี๊ยะ มีแตแย ๆ แตนาํ้ ใจดีดว ยกันทัง้
สอง น้าํ ใจดีเสียอยางเดียวอะไรจะมีบกพรองขาดเขินไปบาง ชํารุดทรุดโทรมบาง ไม
สําคัญนะ ขอใหจติ ใจมีหลักมีเกณฑเทานัน้ ถาใจไมมหี ลักมีเกณฑแลวอะไรก็ลม
เหลวไปหมด สําคัญอยูท ใ่ี จ ใจนี้เปนรากแกว ฝงแนน เพราะฉะนั้นจึงตองบํารุงจิตใจที่
เปนรากแกวดวยคุณธรรม ประดับใจตลอด
ใจที่มีธรรมยอมเปนใจที่แนนหนามั่นคง ใจทีร่ อบคอบ ถาไมมีธรรมในใจนี่
เหลวไหล ถึงจะวาฉลาดขนาดไหนก็ตาม ฉลาดดวยอํานาจของกิเลสพาใหบรรลัยไดไม
สงสัย ถาฉลาดโดยอรรถโดยธรรมแลวไมบรรลัยงาย ๆ นอกจากมันเหลือกําลังจริง ๆ
บรรลัยก็สวนที่ไมเสีย ๆ มันสุดวิสยั ก็ยอมรับ แตไมยอมเสียในหัวใจตอเหตุการณตาง
ๆ เหมือนกิเลสมันฉุดลากไป กิเลสฉุดลากไปทําใหเสียไดงา ย ๆ เราจึงไดพยายามอบ
รมบรรดาพี่นองทั้งหลายใหฝงจิตใจลงในอรรถในธรรมใหดีใหมากขึ้นโดยลําดับ แลว
จะเปนความแนนหนามัน่ คงขึน้ ภายในตัวของเรา
ถาใจไมมีธรรมเสียอยางเดียวนี้ โอย เหลวไดจริง ๆ อะไรจะแนนหนามั่นคงมาก
มายขนาดไหน ประหนึง่ วาไมมคี วามหมายนะ ความหมายจริงจังอยูที่ใจ จึงตองไดอบ
รม อะไรก็ตามตองมีธรรมแทรกเขาไปเสมอ ๆ แลวดี ถาไมมีธรรมแทรกปลอยใหกิเลส
ทํางาน มันเตลิดเปดเปงไดทั้งนั้น ลืมเนื้อลืมตัวไดคนเรา ถามีธรรมในใจไมไดลืมตัว
งาย ๆ นะ ยกตัวอยางทีว่ า เขาชมก็รูวาเขาชม แตไมลืมตัว เขาตําหนิกร็ วู า เขาตําหนิ ไม
ลืมตัว นั่นละธรรม รับทราบทั้งสองเอามาพิจารณาแยกแยะ อันไหนที่เปนสารประโยชน
ก็คดั ออกมา อันไหนไมเปนประโยชนก็ปดออก ๆ นี้เรียกวาธรรม
ไมไดเอาตัวเขาไปเหมานะธรรม กิเลสมันเหมาทัง้ ตัวนัน่ แหละ ถาวาเสียใจก็จน
จะสลบไสล ถาวาดีใจก็จนจะเหาะจะลอย แขงจรวดดาวเทียมเขา นี่ใจที่ไมมีธรรม ในใจ
มีแตกิเลสแลวเสียไดงาย ๆ นะ ในฐานะทีห่ ลวงตาเปนหัวหนาไดประกาศสอนธรรมพี่
นองทัง้ หลาย หลวงตาเนนหนักทางดานจิตใจมากกวาวัตถุนะ การประกาศกองอยูท กุ
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วันนีว้ า ชวยชาติบา นเมืองๆ หลักใหญชว ยหัวใจของพีน่ อ งชาวไทยเราใหมหี ลักมีเกณฑ
อยาเหลาะแหละ อยาวอกแวกคลอนแคลน ตืน่ นัน้ ตืน่ นี้ อะไรผานเขามาตื่นหมด เสีย
นิสัยชาติไทยของเรา อันนีเ้ สีย แสดงวาไมมีธรรม ตืน่ ไปทุกอยาง อะไรมาก็ตน่ื ๆ ตืน่
เพื่อผลลบ ๆ ทั้งนั้น ขอใหมธี รรมสมชือ่ สมนามวาเราเปนชาวพุทธ ถาเปนชาวพุทธ
แลวจะมีหลักเกณฑ ไมตน่ื อยางงายดาย
อันนี้เราสนใจมาก สอนธรรมแกพน่ี อ งทัง้ หลาย เนนหนักทางใจ เพราะใจเปน
สําคัญมากทีส่ ดุ ในสามแดนโลกธาตุไมมอี ะไรเหนือใจกับธรรมทีเ่ ปนรากฐาน จึงเนน
หนักลงจุดนี้ ใหพากันพยายามรักษาใจใหดี อยาปลอยใหมันเตลิดเปดเปง คิดฟุง ซาน
รําคาญแลววุน วายตลอดเวลา ซึ่งลวนแลวแตเปนเรื่องของกิเลสเปนฟนเปนไฟเผาไหม
มาตลอด ควรจะเข็ดหลาบอิ่มพอและไดสติสตังบาง แลวพยายามดัดแปลงแกไข คัด
ออก อันไหนไมดคี ดั ออก ๆ เสียบางนะ อันนีม้ นั มีแตเหมาเลย ๆ พวกกองรับเหมานี่
คือชาติไทยของเรา อะไร ๆ มารับเหมาหมด สวนมากรับแตขี้หมูราขี้หมาแหงมา
ทําลายคนทั้งชาติ เปนนิสัยไมดี
ลูกเล็กเด็กแดงติดตามพอแมมานีเ้ อาใครเปนแบบเปนฉบับ ถาไมเอาพอเอาแม
ผูใ หญเปนแบบเปนฉบับแลว จะเดินที่ไหนเด็ก ตองเดินตามผูใหญ ถาผูใ หญเปนแบบ
ฉบับทีด่ แี ลว เด็กก็ยึดไดงายดาย ไมจาํ เปนตองสอนเด็กอยางนัน้ อยางนี้ สอนตัวเองให
ดีเถอะนะ แลวเด็กจะคอยดีไปตาม หลักใหญอยูต รงนี้ คิดดูซิ พุทธศาสนาพระพุทธเจา
ของเรา พระพุทธเจาสอนพระองคไดเต็มเม็ดเต็มหนวยแลว ความยากลําบากขนาด
ไหนไมมีใครเกินพระพุทธเจาที่ทรงรับมาเรียบรอยแลว การพยายามเพื่อความดี และ
พยายามปดปองความชั่วไมใหเขามาเกี่ยวของ พระองคก็ทรงบําเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหนวย
นีก่ ารดําเนินเหตุพระองคกด็ าํ เนินมาอยางนัน้ แหละ
และเหตุที่ถูกตองดีงามผสมกันเขา ๆ หนักเขา มากเขาเปนหลักใหญ จนหนุน
ใหไดตรัสรูขึ้นมา นีค้ อื แนวทางของศาสดา กอนทีจ่ ะมาเปนศาสดาของโลก ตองเปนครู
สอนพระองคเสียกอน เมื่อเต็มภูมิแลวก็ตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาสอนโลก เปนเยี่ยงเปน
อยาง เรียกวาเยีย่ งอยางทุกอยาง ออกมาจากศาสดาแลวไมผดิ นี่เปนคติตัวอยางอันดี
งาม จากนัน้ กระจายออกมาเปน สรณํ คจฺฉามิ ก็คือพระสงฆทาน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เรียกวาสําเร็จเปนพื้นฐานรับรองอยูแลวในธรรมทั้งหลายวาเปนพระอรหันต นี่พระสงฆ
สาวกของพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น การนําโลกจึงทําโลกใหรม เย็นทัว่ หนากัน
พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ อยูใ นหัวใจใด หัวใจนั้นจะเย็นนะ ผิดกับเงิน
ทองขาวของอยางมากมายทีเดียว เราไมไดตาํ หนิสมบัตภิ ายนอก ก็เคยบอกแลวเปน
เครื่องประกอบ เปนเครือ่ งหนุนไปธรรมดา ถาหากวาเราไมรอบคอบ สิง่ ภายนอกก็
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กลายมาเปนภัย เปนเครื่องเสริมไฟเผาเราไดอีก เพราะฉะนั้นธรรมภายในจึงสําคัญ นี่
พูดถึงเรื่องคติตัวอยางที่ทานสอนโลกมานาน ธรรมนี้ไมมีคําวาผิด ถูกรอยเปอรเซ็นต ๆ
แตกิเลสนี้ผิดรอยเปอรเซ็นตตลอด มีมากมีนอยแทรกเขาตรงไหน เปนความผิดแทรก
เขาตรงนั้นๆ ถาผิดมากจมไปเลย ผิดนอยก็ทาํ ใหลาํ บากลําบนเปนทุกขทรมาน เพราะ
ความผิดพลาดของตัวเองนัน้ แหละ ทานเรียกวากิเลส คือกิเลสเปนภัยตอความถูกตอง
ดีงาม เพราะกิเลสเปนตัวพิษ เปนตัวผิด แสดงอะไรมีแตผิด ถามีธรรมแทรกเขาไปมัน
ก็เปนประโยชน
นีท่ ส่ี อนพีน่ อ งทัง้ หลายสอนเพือ่ หลักเกณฑภายในจิตใจ ใหตง้ั รากตัง้ ฐานจิตใจ
ใหดี อยาฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว เสียคนไดแนๆ ก็เสียเรานั้นแหละ เสียชาติ
บานเมืองของเรา ไมมหี ลักมีแหลง อะไร ๆ ก็ควาๆ ๆ ไมมกี ฎเกณฑ ไมมเี หตุผลเลย
เสียไปเรื่อย ๆ แลวกลายเปนคนหลักลอย ถามีเหตุผลเปนเครื่องพินิจพิจารณา แลวจะ
ไมไดเสียอยางงายดาย จะรูว า ถูกวาผิด คัดเลือกกันได นั่นแหละเรียกวาธรรม ธรรม
เปนธรรมชาติที่คัดเลือก สติธรรมมีสติสตัง อยาลืมเนือ้ ลืมตัว เขาชมก็อยาลืมเนื้อลืมตัว
เขาตําหนิกอ็ ยาลืมเนือ้ ลืมตัว ใหทาํ ความรูส กึ ไวกบั ความชม ถาเราดีจริงตามเขาชม เรา
ก็ยอมรับ แตเราอยาลืมเนือ้ ลืมตัว ถาเขาตําหนิเรา เราไมดีจริงๆ ก็ยอมรับตามความ
จริงที่เขาตําหนิ แลวพยายามแกไขดัดแปลงตนใหดี นี่เรียกวาไมเสียทั้งการไดรับการ
ตําหนิและการชม ดีไปทั้งสองดาน
ถามีตง้ั แตกเิ ลสความลืมเนือ้ ลืมตัวลวน ๆ แลวเขาตําหนิก็เปนไฟขึ้นมา จริงไม
จริงไมสนใจ ไมยอมใหเขาตําหนิโดยถายเดียว ทั้ง ๆ ที่ตัวไมดี เขาตําหนิวาไมดีเพียง
เทานั้นโกรธเคียดแคน ดีไมดีตามฆาตามฟนกันเห็นไหม ไมไดคํานึงตัววาผิดอยางที่เขา
ตําหนิหรือไมเลย ถามีการพินจิ พิจารณาเขาตําหนิ ตําหนิวา ยังไง พิจารณา เมื่อเขา
ตําหนิวา ถูก ถูกตามเขาแลวเรายอมรับแลวแกไขดัดแปลงตนเองใหถูกตองไป ถาเขาชม
เชยวาถูก เราทําถูกจริง ๆ แลว เราก็มีแกใจรับความชมเชยของเขาดวยความมีแกใจที่
จะสงเสริมตัวใหดียิ่งขึ้น แลวก็พลอยยินดีกับความสรรเสริญของเขา วาเขาสรรเสริญ
อยางมีเหตุมผี ล ผูตําหนิเขาตําหนิอยางมีเหตุมีผล ก็ไมควรไปเคียดแคนใหเขาโดย
ถายเดียว นี่เรียกวาธรรม
ธรรมทานตองตรงไปตรงมา จึงเรียกวาธรรมเปนแบบฉบับของโลกได ถาไมมี
ธรรมนีโ่ ลกเหลวไหลโลเล ที่ไหนตองมีธรรมเปนหลัก ในวัดวาหนึง่ ๆ ก็ดซู ิ คําวาวัดตัง้
เปนจุดศูนยกลางสําหรับอบรมคุณงามความดีก็มีเจาของวัด เชน พระเปนเจาอาวาส
เปนพระเปนเณรรวมอยูนั้นใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติตัวดี สมเหตุสมผลกับวาเปนนักบวช
มีหิริโอตตัปปะ สํารวมอยูใ นธรรมในวินยั ไมขามเกินธรรมวินัย ไมดื้อดึงฝาฝนหลัก
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ธรรมหลักวินยั ปฏิบตั อิ บรมตนอยูใ นกรอบของศีลของธรรม วัดนัน้ ก็เปนวัดทีม่ แี บบมี
ฉบับ เปนวัดใหความรมเย็นแกตน และผูเขามาเกี่ยวของก็ไดรับความรมเย็นเปนสุขได
เปนประโยชนแกผูเขาไปเกี่ยวของ และเปนประโยชนแกตัวผูปฏิบัติบําเพ็ญอยูในวัด
ดวย
ถาวัดไมดนี เ้ี จาของก็เลว ใชไมไดเลย มีแตผา เหลือง มีแตหัวโลนโกนคิ้ว ใคร
โกนก็ได ผาไปเอามาจากตลาดทีไ่ หน เอาไฟเผาเลยหมดทั้งกระดูกเปนเถาเปนถานไป
มันก็มีเทานั้น ไมเห็นวิเศษวิโสอะไรกับคําวาผาเหลืองเฉย ๆ มันวิเศษวิโสอยูท ก่ี าร
ปฏิบัติตัวใหเปนคนดี สมชื่อสมนามวาเปนพระ นีถ่ กู ตอง นี่ละพระตามหลักธรรมวินัย
ของพระพุทธเจา เปนพระที่มีความรักใครใกลชิดติดพันกับธรรมกับวินัย ไมหางเหิน
เลินเลอ ไมลืมเนื้อลืมตัว ไมเผยอเยอหยิ่ง สิ่งเหลานั้นเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้น ไมใช
เรื่องของพระ พระยอมมีความสงบงามตาดวยดวยสติปญญาสํารวมระวังตนอยูเสมอ นี้
เรียกวาพระ อยูที่ไหนก็เย็นพระประเภทนั้น อยูที่ไหนเย็นไปหมด เกี่ยวของกับประชา
ชนก็ใหความรมเย็นแกเขา
เมื่อเขาไดยินไดฟงนําไปปฏิบัติก็เปนสิริมงคลกระจายออกไปเรื่อย ๆ นีส่ าํ หรับ
พระดีในวัด วัดก็กลายเปนวัดดี ถาพระเลววัดก็กลายเปนเหมือนเรือนจํา ขังนักโทษคือ
พระ สั่งสมตั้งแตโทษแตกรรม ใสตวั ของตัว ทั้งวันทั้งคืนเลยกลายเปนนักโทษ นักโทษ
ในเพศของพระนั้นแหละ วัดก็เลยเปนขอบเขตของเรือนจําไปเลย มันขึน้ อยูก บั การ
ปฏิบัตินะ ไมไดขน้ึ อยูก บั การประกาศตนเฉย ๆ การนุง ผาหมเหลือง หมแกนขนุนหรือ
อะไร โกนผม โกนคิ้ว เปนเครือ่ งประกาศโลกและตัวเองใหทราบ วาเวลานี้เราเปลี่ยน
จิตเปลีย่ นใจ กิรยิ ามารยาท การประพฤติปฏิบัติหนาที่การงานใหเปนเรื่องของพระลวน
ๆ ไมแสลงแทงตาคนและตัวของเราเอง นั่นเรียกวางานของพระ อยูไ หนก็เย็น
พระดีแลวอยูไหนเย็น ไปอยูในรมไมก็เย็น อยูใ นปาในเขาก็เย็น ถาพระเลวอยู
ไหนเลวหมด เหมือนเอาไฟจี้เขาไปตรงไหนเผาไดทั้งนั้น หัวใจเราก็ตองพยายามทําให
เย็น วันหนึง่ ๆ ก็เคยสอนมามากแลว ขอใหมีความสงบอบรมจิตใจของเราวันละเล็กละ
นอยทุกวันไป เราพูดนี่เรียกวาหยอน ๆ นะ แตผไู มเคยทําจะถือวาหนักมาก เชน
การอบรมภาวนา วันหนึง่ ควรใหไดสกั ๑๐ นาที อบรมจิตใจกับคําบริกรรม เชนพุทโธ
หรือธัมโม หรือสังโฆ มีสติสตังบังคับจิตใจไวกับคําบริกรรม
บังคับไมใหคดิ ออกไปนอกลูน อกทาง ซึ่งเคยคิดมาแลวตั้งแตตื่นนอน เวลานีป้ ด
ออก ไมใหงานกิเลสนี้เขามายุง ใหมแี ตงานของธรรม คือคําบริกรรมพุทโธเปนธรรม
ความคิดขึ้นมาเปนพุทโธนั้นเรียกวาความคิดที่เปนธรรม เปนความคิดที่เปนน้ําดับไฟ
คือกิเลสเครื่องแผดเผา เผาอยูในใจของเราใหสงบตัวลง ดวยความสงบเย็น ให
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พยายามทํา ไดวนั ละ ๑๐ นาทีเสียกอน เอาตัง้ นีเ้ สียกอนนะ ตั้งเอา ๑๐ นาที บังคับ
ทําไมเราบังคับสิ่งอื่นสิ่งใดเราบังคับได บังคับใจของเราเขาสูอ รรถสูธ รรมและกําจัด
กิเลสดวยการบังคับนีท้ าํ ไมเราจะทําไมได ตองตัง้ ปญหาจอกับเจาของ
ถาเราอยากเปนคนดีตองมีเด็ด ถึงคราวเด็ดตองเด็ด ถึงคราวออนก็ออ น
ธรรมดา สวนคราวที่จะเด็ดเราจะมาออนเปยก ๆ ไมได มันจะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัว
ตองเด็ด พระพุทธเจาถึงคราวเด็ด ฟงซิ สลบถึงสามหน นั่นเห็นไหมละ ถึงคราวทาน
เด็ด ทานเด็ดของทานจริง ๆ เด็ดเพื่อความดีเด็ดเถอะ เด็ดไปไหนดีตลอด ๆ ถึงขัน้
ตายก็ตายดี นัน่ แลวบรรดาสาวกก็เหมือนกัน ทําความพากความเพียร บางองคทา น
ไมนอนเลยตลอดสามเดือน ไมยอมนอนเลย ไมเอนหลังเลย ตั้งสัจจะอธิษฐานลงจะ
ประกอบความเพียรในเวลา ๓ เดือนนีท้ า นไมนอน ถึงขนาดที่วาตาแตก
หมอเขามารักษา เขาบอกใหทา นพักนอน ทานไมยอมนอน ไมยอมนอนทานจะ
ตาบอด บอดก็บอดทานวางัน้ ทานไมสนใจ ทานไมยอมนอนจริง ๆ ตาก็บอดจริงๆ ใจ
ก็จา ขึน้ ในเวลาเดียวกับตาทานบอด เชน พระจักขุบาล นี่แหละถึงคราวเด็ด ทานเด็ด
ของทานอยางนัน้ ควรจะเอาคติตวั อยางของผูด มี าเปนแบบฉบับสําหรับฝกหัดอบรมตน
เพื่อความเปนคนดีบาง ใหสมนามกับวาเราเปนลูกชาวพุทธ มีแตการออนเปยก โลเล ๆ
โอย ดูแลวพูดจริง ๆ มันดูไมไดนะ ผูทานฝกหัดทานฝกหัดจริง ๆ รักษาจริง ๆ ปฏิบัติ
จริงๆ ไอผูเหลวไหลโลเล มาขามหนาขามตา ชนหนาชนหลัง ตามี หูมี ใจมี ทําไมจะไม
มีความรูสึกคนเรานะ เปนอยางนัน้ นะ
เพราะฉะนั้นถึงคราวเด็ดควรจะเด็ดบางนะ เปนกาลเปนเวลา นี่เราฝกเอาเพียง
แค ๑๐ นาทีไมไดมากอะไรเลย เอา มันจะตายใหมนั ตายดูสกั หนอยนะ วางัน้ ทีแรกเอา
อยางนีก้ อ น แตการบังคับจิตไมใหคดิ ออกนอกลูน อกทางในขณะนัน้ บังคับใหแนนหนา
มั่นคง ใหอยูก บั คําวาพุทโธ ๆ มีสติจอ อยูก บั คําวาพุทโธ นัน่ แหละเรียกวารักษาใจ
กิเลสความปรุงแตงตาง ๆ ซึ่งเคยเปนมาจะรับงับตัวลงไป ความปรุงแตงในทางดาน
อรรถธรรม เชน พุทโธ ๆ เปนตน จะหนาแนนขึ้นมาโดยลําดับ สืบเนื่องกันไปเรื่อย ๆ
ความสงบทีเ่ ปนผลแหงการภาวนาของเรา จะแสดงความสงบขึน้ มา
เมื่อไดเห็นความสงบในครั้งหนึ่งสองครั้งเขาไปแลว ยอมมีชองมีทางที่จะกาว
เดินตอไปคนเรา นีท่ าํ อะไรก็มแี ตเหลวไหล ๆ เลยไมไดเรื่อง บําเพ็ญธรรมก็เหลวไหล
เสีย ธรรมทานไมเหลวไหล แตเราก็เหลวไหลเสีย มันก็ใชไมได ตองมีวรรคมีตอน มี
ออนมีแข็งบางถึงถูกตอง การสอนพี่นองทั้งหลายนี้เราไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเรามาแลว
ทุกอยาง ถึงขั้นตายตายเลย ถึงขนาดนัน้ นะ ไมทราบวาแข็งหรือไมแข็ง ถึงขั้นจะตายเอา
ไปเลย นั่นละถึงไดผลมา
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แลวเปนเหตุยอนพิจารณาภาคภูมิใจในความเพียรของตัวเอง
ที่ไดอุตสาห
ตะเกียกตะกายมา ถึงไดเห็นผลอยางนี้ ๆ ก็เพราะความเด็ดเดี่ยวความจริงจังนั่นเอง
ผลก็แสดงขึ้นเต็มเม็ดเต็มหนวย พระพุทธเจาทานก็ไดนําทั้งเหตุที่เด็ดเดี่ยวมาสอนโลก
ทั้งผลเปนที่พอพระทัย ซึ่งไดรับเรียบรอยจนไดเปนศาสดามาสอนโลก สาวกทัง้ หลายก็
เหมือนกัน อันนีเ้ ราก็เดินตามรองรอย เราในฐานะเปนครูเปนอาจารยของพี่นองทั้ง
หลายก็พดู เพือ่ เปนคติตวั อยาง เพื่อไดยึดไดเกาะ ที่จะมาคิดวาเราพูดเพื่อโอเพื่ออวด
ทานทั้งหลายนี่เราไมมี บอกตรงๆ มีแตความเมตตาลวน ๆ ทัง้ นัน้ แหละ อยากจะให
ไดดิบไดดี จึงพากันอุตสาหพยายามบาง
การฝกอบรมตนเพื่อความเปนคนดีมีคา ฝกเถอะนะ ไมเปนไร ใหพยายามกัน
เอาไปทุกวีท่ กุ วัน ตองมีขอบังคับตนบางคนเรา ถาไมมบี งั คับเหลวไหลตลอดไป ตองมี
ขือ่ มีแป มีขอบังคับ แลวคอยพยายามทําไป สารคุณทีส่ าํ คัญทีท่ า นทัง้ หลายจะไดรบั
อยางเดนชัดประจักษใจนี้คือการภาวนาจากพระพุทธศาสนาของเรา พระพุทธเจาตรัสรู
ดวยการภาวนา พระสาวกทัง้ หลายตรัสรูด ว ยการภาวนา เราเปนลูกศิษยทาน ไมไดแบบ
ทานก็ขอใหมคี วามสงบเย็นใจดวยการอบรมจิตใจในบางกาลบางเวลา ภาวนาในเวลาจะ
หลับจะนอน ใหพากันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานั้น
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวันไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

