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เทศน�อบรมพระ ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๙ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๑๙

อธรรมเหม�อนยาพ�ษ
โลกท��ไม�สงบ เราท��ไม�สงบเพราะอธรรมเข�าแทรก ถ�าอธรรมเข�าแทรกในสถานท� �ใด

บ�คคลใด สถานท��น�-นบ�คคลน�-นจะหาความทรงต�วอย0�เป1นปรกต�ส�ขไม�ได� ต�องม�อาการต�างๆ ให�
เห1น ยกต�วอย�างเช�นเม�องไทยเรา เป1นเม�องท� �ชอบความสงบมาด�-งเด�มแต�ป0�ย�าตายาย เม�องไทย
เราน�-เป1นเม�องท��ชอบสงบจนเป1นน�ส�ย ร0�ส3กจะหาเม�องไหนๆ เท�ยบได�ยาก เสมอได�ยาก 
เน��องจากเม�องไทยเราน�-ถ�อพ�ทธศาสนาเป1นความเคยช�นก�บจ�ตใจ เป1นน�ส�ยของธรรมแทรกอย0�
ท�กอาการท��แสดงออกของผ0�ถ�อธรรมะ ถ�อพ�ทธศาสนา ไม�มากก1น�อยถ�าลงได�ถ�อพ�ทธศาสนาแล�ว 
น�ส�ยอ�นเก��ยวก�บธรรมต�องแสดงออก เพราะฉะน�-นเม�องไทยเราจ3งเป1นเม�องท� �ม�น�ส�ยให�อภ�ยแก�
ก�น ไม�ชอบเร��องชอบราว เอาถ�อยเอาความแก�ก�นและก�น ถ�าไม�มากหร�อไม�เหล�อว�ส�ยจนเก�นไป 
ส�วนมากม�น�ส�ยเช�นน�-น เม�องไทยจ3งม�กเป1นเม�องสงบส�ข ไม�ชอบย��งชอบว��นวายอะไรก�บใครๆ

ในขณะท��เม�องไทยเราม�ความสงบและชอบความสงบเป1นน�ส�ย ก1เป1นโอกาสอ�นหน3�งของ
พวกอธรรมซ3�งหาความสงบในต�วไม�ได� ถ�อความสงบน�-นเป1นของด�บของด�เป1นเน�-อเป1นหน�ง 
เป1นการเป1นงาน เป1นช�องเป1นโอกาสท��จะหาผลประโยชน�หร�ออ9านาจวาสนา รายได�รายรวยอะไร
ก1แล�วแต�ใส�ตน แล�วก1ต�องแทรกเข�ามา ด�งท�กว�นน�-เราก1ทราบก�นแล�วว�า เม�องไทยท�-งๆ ท� �เป1น
เม�องชอบสงบและม�ความสงบอย�างน�-นท��วด�นแดนของประเทศไทย แต�เวลาน�-ก1กลายเป1นแดน
แห�งความไม�สงบข3-นมา ม�การย�แหย�ก�อกวนปล�กป��นต�างๆ ท�กแง�ท�กม�มไม�ว�าบ�านนอกในเม�อง  
เม�องใหญ�เม�องเล1กในป�าในเขาม�ท�-งน�-น

เม��อส��งเหล�าน�-แสดงต�วออกมา เม�องไทยท��เคยม�ความสงบร�มเย1นก1ทรงต�วแห�งความสงบ
น�-นไว�ไม�ได� เช�นเด�ยวก�บโรคภ�ยท��เข�าแทรกส�งภายในร�างกาย เจ�าของจะอย0�ด�วยความสงบส�ขไม�
ได� ต�องม�อาก�ปก�ร�ยาแสดงไปตามโรคท��ม�มากน�อยภายในร�างกาย ถ�าหน�กเข�าก1จะต�องแสดง
อาการครวญครางระส9�าระสาย ถ�าความไม�สงบความว��นวายน�-ม�มากเข�า ก1จะต�องแสดงอาการ
อย�างน�-น เด�อดร�อนก�นไปท��วด�นแดน น��ค�ออธรรมเข�าแทรกเป1นอย�างน�-

ผ0�ท��ม�ใจอธรรมย�อมเห1นอธรรมเป1นของด�ส9าหร�บตน จ3งไม�ยอมเห1นโทษแล�วก1ก�อเร��อง
อธรรมข3-นมาเร��อยๆ ส�งเสร�มข3-นมาเร��อยๆ ให�ม�ก9าล�งมาก อธรรมน�-นแลเป1นเหม�อนยาพ�ษ เม��อ
แทรกลงไปท��ตรงไหนจะท9าให�ส��งน�-นเป1นพ�ษเป1นภ�ย เป1นความล9าบากล9าบนว��นวายข3-นมา ถ�า
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มากย��งกว�าน�-น จะไปท��ไหนจะไปไหน จะเป1นอย�างไรน��พอทราบก�นได� จ3งไม�จ9าเป1นต�องอธ�บาย 
น��เราพ0ดถ3งแง�ภายนอกท��วๆ ไป

ท��น��ย�นเข�ามาภายในจ�ตใจของเรา ถ�าจ�ตใจของเราไม�ม�เร��องม�ราวมาย�แหย�ก�อกวน ไม�ม�
อารมณ�มาก อย0�ด�วยความสงบส�ข ม�ธรรมเป1นเคร��องอย0� ย��งได�ภาวนาด�วยแล�ว ใจก1ย��งม�ความ
สงบ ถ�าม�ธรรมอย0�ในใจ ใจก1สงบ ม�สต�ม�การร�กษาใจ ม�การเล�อกเฟ�นอารมณ� ว�าอารมณ�ชน�ดใด
ค�ดออกไปแล�วเป1นภ�ยแก�ตนเองให�เก�ดความเด�อดร�อน ก1พยายามระง�บอารมณ�น�-นไม�ให�ส�บต�อ 
เพ��อจะไม�เป1นการส�งเสร�มความร�นแรงหร�อความเด�อดร�อนภายในจ�ตให�มากไป ใจก1สงบได�  
อารมณ�ใดท��เป1นไปเพ��อความสงบส�ข เป1นไปเพ��อประโยชน�ก1พยายามส��งสมบ9าร�งอารมณ�น�-นให�ม�
ก9าล�งมากข3-น จ�ตใจก1ม�ความสงบร�มเย1นมากข3-นเพราะอาศ�ยค�ณธรรมประเภทแห�งการร�กษาน�-

เช�นเราภาวนา ใจได�ร�บความสงบ ใจเราก1เช��อง ใจก1เย1น อย0�ท� �ไหนก1พออย0�ได�มน�ษย�เรา 
ถ�าใจเย1นเส�ยอย�างเด�ยว แต�ถ�าใจร�อนแล�วจะอย0�โลกไหนๆ ก1ต�องร�อน เพราะความร�อนความ
ว��นวายความท�กข�ม�นอย0�ท��ใจ ท�านจ3งสอนให�อบรม เม��อเราได�อบรมจ�ตใจของเราด�วยธรรม ใจ
ย�อมม�ความสงบส�ข เร��องต�างๆ ท��จะเป1นภ�ยต�อจ�ตใจก1พยายามก9าจ�ดป�ดเป�า ไม�เสาะไม�แสวงไม�
ส�งเสร�มม�น ไม�หลงไปตามม�น ถ3งจะล9าบากก1ห�กห�าม ใจย�อมได�ร�บความสงบร�มเย1น

เราท�-งหลายมาบ9าเพ1ญ ปฏ�บ�ต�ตนเอง ด�วยการบ9าเพ1ญค�ณงามความด� ม�เจร�ญภาวนา
เป1นต�น ซ3�งเป1นก�จท��ชอบ ชอบท�-งทางโลก ชอบท�-งทางธรรม คนท��ม�ธรรมในใจประกอบการงาน
ทางโลกก1เป1นประโยชน� ไม�เด�อดร�อนว��นวาย ไม�ก�อความเส�ยหายให�แก�ผ0�อ��นใด ภายในจ�ตใจก1ม�
ความร�มเย1นเป1นส�ข

ใจเป1นธรรมชาต�ท��เสาะแสวงหาความส�ขอย0�ตลอดเวลา ต�องอาศ�ยเจ�าของค�อเรา เราใน
สถานท��น��ก1หมายถ3งใจก�บสต�ป�ญญาท��บวกก�นเข�า ใจอ�นหน3�งเต1มไปด�วยส��งก�อกวน เต1มไปด�วย
ส��งท��เป1นพ�ษเป1นภ�ยท��ท�านให�ช��อตามหล�กพ�ทธศาสนาว�าก�เลส แยกแง�แห�งใจอ�นหน3�งข3-นมาเป1น
เราเป1นของเรา แยกสต�ป�ญญาข3-นมาเป1นเราเป1นของเรา เพ��อก9าราบปราบปรามส��งท� �ไม�ด�ท�-ง
หลายน�-นด�วยความพากเพ�ยรของเรา ใจจะได�ร�บความสงบร�มเย1น น��เร�ยกว�าชอบทางภายใน
เฉพาะต�วเราด�วย ชอบท�-งภายนอกด�วย

แต�การปฏ�บ�ต�ธรรมพ3งทราบว�าผ�ดจากการงานทางโลก งานทางโลกส�วนมากเป1นไปด�วย
ความเพล�ดเพล�นหร�อพอใจ แต�งานทางธรรมน�-เป1นงานท� �ทวนกระแสโลกท��เราเคยชอบใจ จ3ง
กลายเป1นส��งท��ต�องฝ�นก�น เช�นการภาวนาเพ��อจะให�ใจได�ร�บความสงบก1ต�องฝ�นบ�าง ความฝ�น 
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ความอดความทนน�-นแลค�อการบ9าเพ1ญธรรม ถ�าไม�ม�การฝ�นการอดการทนก1หาธรรมไม�ม� ว�า
เป1นความบ9าเพ1ญหร�อการบ9าเพ1ญ จ�ตใจก1หาความเจร�ญร��งเร�องไม�ได� หาความสงบส�ขหร�อ
เย1นใจไม�ได� คนเราเม��ออย0�ด�วยความร��มร�อนท�-งว�นท�-งค�นย�นเด�นน��งนอนแล�ว โลกอ�นน�-ก1เหม�อน
ว�าม�นแคบเอาเหล�อเก�น แผ�นด�นน�-จะกว�างขนาดไหน โลกจะม�จ9านวนมากมาย ส��งท� �น�าร��นเร�ง
บ�นเท�งก1ม�มากแต�ม�นก1กลายเป1นไฟไปอย0�ภายในห�วใจ จ3งเป1นเหม�อนก�บว�าโลกน�-แคบไปหมด 
เพราะใจม�ความร��มร�อนอย0�ตลอดเวลา

เพราะฉะน�-นท�านจ3งสอนให�อบรมให�ร�กษา ให�ก9าจ�ดป�ดเป�าส��งท� �ให�เก�ดความร��มร�อนอย0�
ภายในจ�ต ค�ออารมณ�ท��ไม�ด�ของใจ ด�วยสต�ด�วยป�ญญาด�วยความอดความทน ด�วยความฝ�นใน
อารมณ�ต�างๆ ท��ท9าให�เป1นพ�ษภ�ยแก�จ�ตใจ แล�วน9าธรรมะท��เป1นค�ณเข�าไปแทนท�� เช�นก9าหนดบท
ธรรมบทใดบทหน3�ง ม�พ�ทโธเป1นต�น ให�อย0�ก�บบทธรรมน�-นๆ ใจเม��อได�ร�บธรรม ก1ช��อว�าได�ร�บ
โอสถ จะม�ความร0�ส3กเบาสบาย โรคค�อความร��มร�อนภายในจ�ตใจก1ค�อยสงบไปเบาไป ความ
ผาส�กเย1นใจก1ปรากฏข3-นมา ท��น��โลกร0�ส3กว�าจะเร��มกว�างไป ช�ว�ตจ�ตใจก1ร0�ส3กว�าย�ดยาว

โลกค�อยกว�างไปเพราะจ�ตใจพาให�กว�างขวาง จ�ตใจพาให�เย�อกเย1น เพราะฉะน�-นโลก
กว�างหร�อแคบจ3งข3-นอย0�ท��ใจดวงเด�ยว ถ�าใจม�ความค�บแคบต�บต�นภายในต�วเอง ถ0กบ�บบ�งค�บอย0�
ด�วยความท�กข�ความเด�อดร�อนท�-งหลายอย0�ตลอดเวลา ใจก1แคบต�บต�น หาทางไปไม�ได� ด�ไม�ด�
อาจต�ดส�นใจไปในทางท��ผ�ดซ9-าเข�าอ�กก1ได�  เช�นอย�างคนท��ม�ความท�กข�มากๆ ฆ�าต�วตายด�วยการ
ผ0กคอตายอะไรอย�างน�- ม�เยอะ เข�าใจว�าเป1นทางพ�นจากท�กข� ความจร�งก1ค�อการเพ��มท�กข�เข�าไป
อ�กภายในต�วเอง การฆ�าคนท�-งคนไม�ใช�เป1นเร��องเล1กน�อย เป1นเร��องใหญ�โตมาก ฆ�าต�วเองก1ค�อ
คนคนหน3�ง ก1ต�องเป1นท�กข�

เพราะจ�ตน�-ม�นไม�แล�ว ม�นแล�วเฉพาะร�างกายท� �ม�อย0�น�- สมม�ต�ว�าตายในอ�ตภาพน�-แล�ว
อ�ตภาพน�-ม�นก1ไม�ม�ความหมาย กลายเป1นด�นเป1นน9-าเป1นลมเป1นไฟไปตามส�วนแห�งธาต�ของเขา 
แต�ใจผ0�เป1นผ0�ร�บผ�ดชอบหร�อเป1นเช�-อแห�งว�ฏฏะซ3�งเป1นน�กท�องเท� �ยวน�-ย�อมไม�ม�การส�-นส�ด ออก
จากร�างน�-ไปแล�วก1ต�องไปส0�ร�างน��น ออกจากท��น��ต�องไปส0�ท��น��น การไปท��น��นไปท��น�� เก�ดท��น��นเก�ดท��
น�� ไม�ใช�ไปเก�ดเอาตามธรรมดาของต�วเอง แต�ไปด�วยอ9านาจแห�งความผล�กด�นของกรรมด�และ
ช��วหน�กเบามากน�อย พาให�เป1นไป พาให�เก�ด ในภพน�อยภพใหญ� ภพด�ภพไม�ด� เช�นท�คต�หร�อ
ส�คต�ภพอย�างน�-เป1นต�น ม�นข3-นอย0�ก�บว�บากแห�งกรรมค�อผลท��ม�อย0�ภายในจ�ต เก�ดข3-นจากการกระ
ท9าไม�ด�ของเรา ม�นแทรกอย0�ภายในน�-น ผ0�น�-นแลเป1นต�วป�ญหาอย0�ตลอดเวลา
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เราจะมาแก�ด�วยว�ธ�การด�งท��ว�าน�- ม�นจ3งแก�เพ�ยงปลายเหต�แล�วก1เป1นการเพ��มต�นเหต�อ�น
ไม�ด� ค�อความไม�ด�เข�าไปใส�จ�ตใจอ�ก ให�ใจต�องแบกต�องหามต�องร�บภาระความไม�ด�ท�-งหลาย
เพ��มเต�มเข�าไปอ�ก จ3งไม�ใช�การต�ดส�นในทางท��ถ0ก การต�ดส�นในทางท��ถ0ก ม�นผ�ดท��ตรงไหน ร�อน
ท��ตรงไหน ม�นม�ความท�กข�ความล9าบากอย0�ท� �ตรงไหน นอกจากใจแล�วไม�ม�ท��อ��น แล�วก9าหนด
แก�ไขก�นท��ตรงน�-น ม�นฟ��งซ�าน พยายามระง�บไม�ให�ม�นค�ดม�นปร�งเร��องความฟ��งซ�านร9าคาญต�างๆ 
ย�บย�-งหร�อบ�งค�บให�อย0�ก�บบทธรรมบทใดบทหน3�ง จะเป1นจะตาย จะท�กข�จะยากจะล9าบากก1ฝ�น
บ�งค�บก�น น�-ช��อว�าเป1นผ0�ต�อส0� เป1นผ0�ป�องก�น เป1นผ0�ร�กษาต�วค�อใจ ให�พ�นจากภ�ยค�อส��งท� �ผ�ดท�-ง
หลายไม�ให�ม�นผ�ดมากมายไป ใจย�อมได�ร�บความสงบเย1นใจ

ใจเป1นส��งส9าค�ญในร�างมน�ษย�และส�ตว� พระพ�ทธเจ�าท�านทรงม��งหมายต�อจ�ตใจเป1นส9าค�ญ
เก��ยวก�บการประทานพระศาสนาไว�สอนโลก เพ��อส�ตว�โลกจะได�เข�าใจในศาสนธรรม แล�วปฏ�บ�ต�
บ9าเพ1ญหร�ออบรมจ�ตใจของตนให�ถ0กทาง เพราะใจน�-ไม�ส�-นส�ด จะส�-นส�ดเฉพาะเร��องธาต�ข�นธ�ใน
อ�ตภาพหน3�งๆ เม��อถ3งวาระแล�วม�นก1ไป คนด�คนช��ว คนโง�คนฉลาดม�นตายด�วยก�นท�-งน�-นแหละ
อ�ตภาพน�- แต�ใจซ3�งเป1นต�วการส9าค�ญน�-นไม�ตาย ไม�ม�ป�าช�า ม�นก1ต�องไปอ�ก ไปเร��อยๆ จนกว�าจะ
หมดเช�-อซ3�งแทรกอย0�ภายในจ�ตใจ ท��จะท9าให�ไปเท��ยวก�อปฏ�สนธ�เก�ดท��น��น ตายท��น�� ถ�าหมดเช�-อน�-
แล�วก1ไม�ม�ป�ญหา ใจก1ย�ต�ในการท�องเท��ยวได�ท�นท�ท��หมดเช�-อ

ถ�าย�งไม�หมดเช�-อก1ต�องได�ร�บการบ9าร�งการร�กษาในทางท� �ด� เพ��อให�จ�ตน�-นไปด� เก�ดก1เก�ด
ด� อย0�ก1อย0�ด� ม�ความส�ขความสบาย ท��จะให�เราม�ความส�ขความสบายได�น�-นนอกจากการบ9าเพ1ญ
ความด�น�-ไม�ม� น��ค�อค9าของน�กปราชญ� ม�พระพ�ทธเจ�าเป1นต�น ประทานไว�แล�วโดยถ0กต�อง ไม�ม�
ใครจะม�ความร0�ความฉลาดแหลมคมย��งกว�าพระพ�ทธเจ�า ได�ตร�สส��งสอนส�ตว�ท�-งหลายโดยถ0ก
ทาง ไม�ม�ท��ต�องต� ไม�ม�ทางปล�กแวะเป1นอย�างอ��น นอกจากม�ความถ0กต�องอย�างเด�ยวเท�าน�-น เรา
ท��เป1นล0กศ�ษย�พระตถาคตค�อพระพ�ทธเจ�า จ3งควรถ�อหล�กศาสนธรรมท��พระองค�ท�านประทานไว�
แล�วมาประพฤต�ปฏ�บ�ต� ยากบ�างง�ายบ�างเป1นธรรมดาของงานท� �ท9าต�องม�บ�าง ไม�ว�างานทางโลก 
งานทางธรรมต�องม�ความท�กข�ความล9าบากบ�าง ไม�เช�นน�-นก1ไม�เร�ยกว�าท9างาน

ด�งท��ท�านท�-งหลายได�อ�ตส�าห�มา ไม�ว�าท�านผ0�ท� �มาอย0�แล�ว ท�านท��เพ��งมา ก1ม�เจตนาอ�น
เด�ยวก�น เพ��อหว�งบ9าเพ1ญก�ศลเพ��ออบรมตนด�วยศ�ลด�วยธรรม น��ก1เป1นโอกาสอ�นด� เวลาน�-ช�ว�ต
จ�ตใจร�างกายของเราก1ย�งปรกต� แม�โลกจะตายอย0�ท�กหย�อมหญ�า ม�ป�าช�าอย0�ท�กแห�งหนต9าบล
หม0�บ�านก1ตาม แม�ท��ส�ดม�ป�าช�าอย0�ภายในต�วของเราก1ตาม แต�เวลาน�-เราย�งไม�ตาย จ3งช��อว�าเราม�
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โอกาสเหมาะสมในการท��จะประกอบความพากเพ�ยรในเวลาท��ย�งม�ช�ว�ตอย0�น�- เม��อตายไปแล�ว
ส�ดว�ส�ย ใครจะบ9าเพ1ญได�มากน�อยเพ�ยงไรก1ต�องย�ต�ไปพ�กหน3�ง เวลาน�-เป1นเวลาท��เราจะบ9าเพ1ญ

ทางโลกทางสงสารเราก1ได�ท9ามาพอสมควร ความเป1นอย0�พ0วายของเราก1อย�างท� �เราร0�เรา
เห1น ไม�ว�าท�านว�าเรา ในโลกอ�นน�-ก1ต�องเต1มไปด�วยความย��งเหย�งว��นวายด�วยหน�าท� �การงานเพ��อ
การครองช�พ เราก1ได�ผ�านมาพอสมควร ส�วนงานทางด�านธรรมะเพ��อความส�ขสว�สด� อ�นเป1นผล
ท��พ3งพอใจจากการบ9าเพ1ญค�ณงามความด�น�- เราย�งไม�ค�อยปรากฏภายในจ�ตใจอย�างช�ดเจน
เหม�อนน�กปราชญ�ท�-งหลายท�านท��ปรากฏมาแล�วได�มาสอนพวกเรา เราจ3งควรบ9าเพ1ญในระยะท� �
ม�ช�ว�ตจ�ตใจอย0�น�- อย�าให�เส�ยเวล9�าเวลา

คนท��ม�บ�ญม�ก�ศลอ�นได�สร�างไว�แล�ว จะตายว�นตายค�นตายเวลาใด ด�วยเหต�ผลกลไกอ�น
ใดก1ตาม ก1ค�อผ0�ด�อย0�ว�นย�งค9�า ต�องขออภ�ย เช�น ตายแล�วจะไม�น�มนต�พระมาก�สลามาต�กาก1ไม�
เส�ยหาย อ�นน�-นเป1นแบบเป1นประเพณ�อ�นหน3�ง ไม�ใช�เป1นความจร�งด�งท��ต�วของเราได�บ9าเพ1ญด�วย
ต�วของเราเอง อ�นน�-เป1นความจร�ง เป1นส��งท��เห1นประจ�กษ�อย0�ก�บเราว�าเราได�สร�างก�ศลด�วยต�วของ
เราเอง ม�มากน�อยเราทราบอย0�ภายในจ�ตใจของเรา

ผ0�ท��ม�ก�ศล ม�บ�ญด�วยการสร�างไว�ด�วยตนเองเห1นประจ�กษ�อย�างน�- ผ0�น�-แลค�อผ0�สร�าง ก�สลา 
ธม�มา ธรรมท��เป1นก�ศล เม��อเราสร�างอย0�เช�นน�- ก1เท�าก�บมาต�กาต�วเองเป1นแม�บทอ�นด�งามส9าหร�บ
ใจของเราอย0�เสมอ จะตายอย0�ในป�าในเขาในบ�านในช�องในท� �ไหน จะม�พระมามาต�กาก�สลาหร�อ
ไม� บ�งส�ก�ลอะไรๆ หร�อไม�ก1ตาม ไม�เป1นความบกพร�อง ไม�เป1นความเส�ยหาย ไม�เป1นการต�ด
ก9าล�งแห�งความด�ของเราท��ได�สร�างไว�แล�วแม�แต�น�อย หร�อแต�อย�างใดเลย

ท�านจ3งสอนให�สร�างก�ศลเส�ยต�-งแต�บ�ดน�-ท��เร�ยกว�าสร�าง ก�สลา ธม�มา ค�อธรรมท��เป1นก�ศล 
ผลท��เก�ดข3-นจากก�ศลได�แก�ความฉลาดน�-นก1ค�อบ�ญ เป1นความส�ขอย0�ภายในจ�ตใจ พระพ�ทธเจ�า
ท�านสอนคนท�านสอนอย�างน�- สอนคนเป1นให�ร0�เร��องของต�ว ให�ร0�การสร�างก�ศลสร�างอย�างไร ไม�ใช�
เวลาม�ช�ว�ตอย0�ไม�สนใจก�บว�ดก�บวา ว�ดอย0�ภายในต�ว ศ�ลว�ตร ทานว�ตร ภาวนาว�ตร ไม�เคยสนใจ 
ตายแล�วค�อยไปหาน�มนต�พระมา ก�สลา ธม�มา อก�สลา ธม�มา แล�วก1ว�าผ0�น�-นจะไปสวรรค�
น�พพานก�น เลยเป1นความข�-เก�ยจอ�อนแอ มอบภาระให�คนท� �ย�งม�ช�ว�ตอย0�น�-นเส�ย โดยท��ภาระอ�น
ส9าค�ญซ3�งม�อย0�ก�บต�วท��ควรจะท9าน�-น ไม�ท9า ปล�อยท�-งไปเส�ยเปล�าๆ

ความสร�างก�ศลด�วยต�วเอง สร�าง ก�สลา ธม�มา ด�วยต�วเอง หร�อมาต�กาตนด�วยตนเองน�-
เป1นส��งท��แน�ใจม��นใจ ด�งท��เราสร�างอย0�เวลาน�- น��งฟ�งเทศน�อย0�เวลาน�-ก1ค�อการสร�างก�ศล  หร�อการ 
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ก�สลามาต�กาคนเป1นค�อเราน�- บรรจ�ธรรมะเข�าส0�จ�ตใจ ให�กลายเป1นความสงบเย1นใจข3-นมาโดยล9า
ด�บๆ น�-นแลค�อการสร�างก�ศลให�เห1นประจ�กษ�ตนโดยแท� เพราะค9าว�าศาสนธรรมท� �พระพ�ทธเจ�า
ทรงส��งสอนน�-น... เอาละ เอว�ง ไม�ได�เร��องละเขามาเทศน�แข�งแล�ว

ร�บชมร�บฟ�งพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และทางสถาน�ว�ทย�เส�ยงธรรม FM103.25MHz พร�อมเคร�อข�ายท��วประเทศ

http://www.luangta.or.th/

