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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมอเชาวนท ๒๘ เมษายน พทธศกราช ๒๕๔๗

ธรรมชาตทศกดสทธ

พระก$มากนะ ต&ง ๑๗-๑๘ องคอย*+น วดเราก$บร-เวณ ๑๒ ไร+ มเกาะอย*+เกาะเดยว
กฏ-สมกนอย*+ในน&น ท&งกฏ-ท&งกระต1อบอย*+ในน&นเต$มไปหมดเลย ดอนหน5งทว+าตนกลวย
เป6นร+มดวย เป6นเงาบงดวยตนกลวยแถวน&น เราจ5งหามไม+ใหตดก-งตดกานของมนออก
ไป นอกจากทว+าอนไหนมนตายแลวๆ ก$ต ดออก ทมนยงน&นอย*+ใหมนข5 &นอย+าไปท;า
อย+างน&เหมอนกน (หมายถ5งตนกลวยบร-เวณศาลา) เราหามไวหมด ใหตดเฉพาะทมน
ตายแลว ใชไม+ไดแลว นอกจากน&นใหเหลออย*+น& มนประดบความร+มเย$นไดด
ยงมป?ญหาอย*+น-ดหน5งเท+าน&น ทสระน&น ถาสมมต-ว+าเราถมด-นทางดานน&นเขามา
น&ปลาของเราจะเป6นยงไง ถาสมมต-ว+าถมก$ไดกฏ-อกหลง เรากะด*ถาสมมต-ว+าถมก$ไม+ต;า
กว+า ๖ วา ไม+ต;ากว+า ๑๒ เมตร ถาหากว+าสมมต-ไดถมนะ เราเพยงค-ดเฉยๆ เราไม+ไดต&ง
ใจจะท;าทนททนใด ค-ดทดสอบด* พวกสตวน&;าก$เต$มในน&น เอาไปปล+อยทไหนเราก$ไม+ไว
ใจ กลวถ*กท;าลาย...สตวน&;า เพราะเต$มอย*+น&นปลา สระน&นเต$ม กบสระน&มนก$ดม* ากพอๆ
กนนะปลา แต+สระน&นมนกวาง เราพ-จารณา ถาถมทเขามามนก$ไดปล*กกฏ-หลงหน5งตรง
น&น แต+มาค-ดถ5งปลาร*ส5กว+าหดเขามาเหมอนกนนะ เพราะปลาเขาอาศยทนน แค+น&นก$
พอดเขา ด*เหมอนยงแคบไปดวย ปลาเยอะ ถาถมเขาไปอกมนก$ย-งแคบ ทน&ปลาหาทาง
ไปไม+ได ค-ดแลวก$ถอยๆ คงเอาไวน&นก+อนละ
พระในเมอก-จการงานอะไรๆ ค+อยหมดไปดงทว+าแลวพระก$คงไม+มากนกมาทน
ทพระมากๆ เกยวกบเรองการช+วยชาต-บานเมองทมาเต$มๆ ในวดน& เมองานน&เบาลงไป
แลวพระก$คงจะไม+มากนก นร*ส5กว+าเบาลงแลวเรา พนองท&งหลายก$เบาลงในการช+วย
ชาต-คราวน& สมมกสมหมายดวยกนทกอย+าง ทองค;าก;าหนด ๑๐ ตนก$ไดถ5ง ๑๐ ตน
๓๑๒ ก-โลคร5ง เก-นไป ๓๑๒ ก-โลคร5ง ถาว+าดอลลาร ๑๐ ลานก$ไดส-บลานสองแสนกว+า
นะ เมอวานซนก$ไปวดอโศการาม ไปบกใหญ+ต*มตามๆ เลย ปFดประต*ตเอาเง-นเลยเชยว
ตองใหได ๓ ลาน เวลาเสร$จลงแลวสามลานสแสนกว+า นนเห$นไหมล+ะ สมมกสมหมาย
เพราะเจดยหลงน&จะเป6นเจดยส;าคญอย*+มากในสมยป?จจบน เราเห$นดวยตาเน&อ
สดๆ รอนๆ ว+าสรางข5&นมหลกมเกณฑทกอย+าง ประจกษตาประจกษใจ คร*บาอาจารยท
จะไดเขามาโปรดพวกเรา ประด-ษฐานท+านอย*+ทนน ลวนแลวแต+คร*บาอาจารยองคทเราน&
เรยกว+าเคารพสดหวใจทกๆ องค เพราะเหตน&นเวลาท+านขอรองใหไปช+วยเราจ5งไปทนท
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เลย เพราะความเคารพคร*บาอาจารยท&งหลายและค-ดถ5งประชาชนพนองชาวไทยเราจะ
ไดกราบไหวบ*ชาเป6นขวญตาขวญใจ เป6นสกขพยานว+าน&เป6นธรรมชาต-ทศกด-Iส-ทธ-Iจร-งๆ
คร*บาอาจารยองคไหนๆ จะเขามาอย*+ทนนท&งหมด หายสงสย เพราะฉะน&นเราจ5งพอใจท
จะช+วยเหลอเต$มก;าลง
เมอเชาวานน&พอสว+างเราก$ออกเลย เพราะต&งแต+ไปถ5งไม+มเวลาออกจากกฏ-เลย
นะ พอไปถ5งป?Jบก$ปKบป?Jบย+งกนตลอดค;า พอตนเชามาสว+ างป? Jบ ออกเลย ไม+ใหใครร*
แหละ ตองเรยนว-ชาบรรจว-ชาหน5งเขาเต$มพงแลวไป ว-ชาเทศนาว+าการก$ออกแลวเทศน
แลว เทศนมามากต+อมาก ว-ชาน&จะออกเป6นกาลเป6นเวลา เมอเชาเอาว-ชาน&ออก ว-ชาเฉย
เขาใจไหม พอบรรจว-ชาเต$มพงแลวก$ออก คนน&นรมมาคนน&รมมา ท&งพระท&งเณร ท&ง
ประชาชน มาทางน&เฉยเรอยไปเลย ไม+มองไม+พ*ดกบใครท&งน&น ว-ชาเต$มพงออกสนาม
เฉย
ออกไปน*+น ไปด*จนกระทงถ5งถนนทเขาตดก&นน&;าทจะไหลเซาะเขามาในวด ก&น
ถนนใหญ+ไว มกอนห-นใหญ+ๆ ท&งน&นก&นเอาไว แน+ใจว+าจะไม+พง เพราะมแต+ห-นใหญ+ๆ
ไปด*ทนนทนเสร$จแลวก$เขามา เขาไปจนกระทงถ5งทก+อสรางเจดยเมอวานน& เขาไปด*เขา
ก;าลงลงเสาเหล$ก ขดหลมลงไปแลวเร-มเทเสาข5&นแลว แต+ยงไม+หมด เร-มเสาแลว เด-นด*
ลดเลาะเด-นด*ทนนทนจนหมดแลวออกมา ก$พอดไดเวลาฉนจงหนพอด ต&งแต+เชาเลย
นะ พอสว+างแลวก$ออกเลย อนน&นเรยกว+าว-ชาเฉย ว-ชาน-ง ท&งพระท&งเณร ท&งประชาชน
มาแบบไหนก$เหมอนกนหมด มานเฉย ไม+ดใ* ครเลย
ไม+ท;าอย+างง&นไม+ไดนะ ไปไม+ไดเลย ต-ดเลย ไดสกสามกาวแลวอย*+แหละ อนน&
เอาว-ชาเฉยเบ-กทางเลย พวกพระเห$นก$ด โยมใครต+อใครก$ดรมเขามา รมเขามาเราก$เฉย
เรอยไปเลย ถาพ-จารณาตามโลกทเคยร* เคยเห$นกนมา เขาก$ไม+เคยเห$นแบบน& เวลา
เทศนซดเสยจนทวประเทศไทย เวลาจะน- งก$น- งเสยอย+างเงยบเลย ใครมาเท+าไรเฉย
ตลอด ตองมว-ชาหลายแขนงซ-ไม+ง&นตายนะ
คอมนมว-ชาแขนงทมนจะแย$บออก พอไปๆ มนรมมากต+อมาก บางทจะออกท;า
ท+าเสยดวยนะ ท;าท+ากมหนาแลวก$ว+า เป6นบาเหรอ หวเราะกนลน เราก$เด-นผ+านไปเลย
เวลาจะทก ทกแบบน&นนะ กมลง เป6นบาเหรอ พอว+าก$ไปเลย เขาก$หวเราะลน เราก$เฉย
ของเราไป อย+างน&ก$ใช แต+เมอเชาวานไม+ใชเลย น-งตลอดจนกระทงไปจนกลบเขาถ5งกฏถ5งพ*ด นอกน&นไม+พ*ดเลย บางทก$ม แย$บออกอย+างน&ละ มนเหลอทนมนก$ออกกนบาง
เวลาออกก$ว+าเป6นบาเหรอ เขาไม+เคยไดย-นใช+ไหมล+ะค;าพ*ดอย+างน& มนก$ย-งเป6นเครอง
ปลกประสาทใหหวเราะกนลน เราเฉยไปเลย
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นเราก$เรยกว+าพอใจมาเป6นล;าดบ การช+วยชาต-บ านเมองของเราก$น บว+าพอใจ
ข&นพอใจ ท&งทองค;า-ดอลลารพอใจ และเจดยใหญ+ของเราก$จะข5น& ทวดอโศการาม เจดย
น&จะส-&นเปลองมากอย*+ ถาใหเสร$จเรยบรอยจร-งๆ ก$ด*ในราวสก ๗๐-๘๐ ลาน ประดบ
ตกแต+งอะไรต+ออะไร แต+เราไม+ค+อยค-ดอะไรมากนกย- งกว+าจดใหญ+ส;าคญ ก;าหนดว+า
ประมาณ ๔๐ ลาน หลกใหญ+น เราก$เลยก;าหนดเอาแค+น& ประกาศใหพนองท&งหลาย
ทราบ เราก$ก;าหนดเอาแค+น&
นก;าลงเร-ม เง-นก$ไม+เพยงไม+พอ แลวท+านทองก$หนกมากเหมอนกน ภาระคร*บา
อาจารยทจะอาราธนาท+านมาอย*+เจดยน& ก$มแต+คร*บาอาจารยองคส;าคญๆ ท+านจะแบก
ภาระข5 &นท&ง หลงนจะไม+ไหว ท+านถ5งมาขอรองจากเรา มาขอรองใหเราไปช+วย เราก$
พ-จารณาแลวเรองคร*บาอาจารยท&งหลาย เป6นทลงใจมาตลอดอย*+แลว พอท+านมาขอรอง
เราก$ไม+มอ-ดมเอ&อนเลยนะ รบใหเลย เพราะฉะน&นจ5งไปเทศนใหเมอวานซน ต&งหนาต&ง
ตาไปสงเคราะหจร-งๆ ไปเทศน พอไปก$เร+งใหญ+เลย ป?จจยท&งหมดมนก$ไดต&งสามลานส
แสน
วนน&ก$ไม+ไดมอะไรละ เพราะพ*ดก$พ*ดมาแลว เมอวานซนน&ก$เทศนทวดอโศแลว
คนมากนะเมอวานซนน&คนมากทวดอโศ แน+นหมดเลย แต+การเทศนของเราไม+สนใจนก
ละ เพราะมนอ+อนเพลย เทศนไปๆ ร*ส5กจะมเร+งๆ พอเร+งแลวมนสะทอนเขามาท;าให
เหนอยง+าย ไดแค+น&นวนน&น ไม+ไดเท+าทควร ถาทควรก$ใหมากกว+าน&นหน+อย ได ๓๘
นาท แต+เทศนมเร+ง นทมนไม+ไดนานนก ถาขยายเน&อความของธรรมมามนก$มากอย*+
เพราะเทศนเร+งๆ ไม+หยดไม+ถอยเร+งตลอด มนเหนอยเลยหยด ๓๘ นาทก$นบว+าอย*+ใน
เกณฑดพอสมควร เอาละใหพร
ชมถ+ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามก;าหนดการ ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th

