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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๙ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ม�กจะท��ล�ยส�งด�ง�ม

ผ��ก��ก�บ ป'ญหาทางอ�นเตอร�เน)ตจากเว)บของหลวงตาม�ด�งต-อไปน� /คร�บ ผม
ก1าหนดพ�ทโธไม-ให�จ�ตออกนอก ถ�าไม-ท�นผมก)ก1าหนดเหล�อค1าว-าพ�ทหร�อโธค1าเด�ยวให�
เร)วข6/น ผลปรากฏว-าสต�ม�ความรวดเร)วข6/นมาก ถ�าเป8นความค�ดท��หยาบ เม��อขย�บผมร9�
ท�นท� แต-ท��ละเอ�ยดมากๆ อย-างความจ1าหร�อจ�ตท� �กระเพ��อมน�อยๆ ผมย�งตามไม-ท�น
เม��อเขาเก�ดจนส1าเร)จแล�วจ�ตปร�งแต-งออกมา ผมจ6งร9 �ก)แก�ไข จ�ตก)กล�บมาท��เด�ม ผม
ส�งเกตได�อย-างหน6�งว-า เม��อผมก1าหนดพ�จารณาร9ป เม��อพ�จารณาไปพ�กหน6�งจ�ตเร��มจะทน
ไม-ได� แล�วความปร�งแต-งท�/งหลาย จะบอกให�ไปพ�จารณาเร��องอ��นๆ ไปอ�ก จะเป8นเช-นน�/
เร��อยๆ ซ6�งขณะน�/ผมก)ลองฝ?นการพ�จารณาเร��องเด�ยวน�/ว-า เม��อถ6งท��ส�ดแล�วเป8นอย-างไร
ถ�าเป8นอารมณ�ท��หยาบ เม��อพ�จารณาส�กพ�กหน6�งก)สลายต�วไป บางคร�/งก)ม�ความร9�ส6กในใจ
ไหวน�ดๆ

ในสภาพรวมของจ�ตของผมในขณะน�/ ม�ความสงบมากข6/นกว-าเด�มมาก จ�ตอ-อน
โยนลงกว-าเด�มมาก การท-องเท��ยวของจ�ตก)ลดน�อยลง ส-วนมากก)เท��ยวอย9-ภายในกาย
หร�ออย9-ในอารมณ�ท��เก�ดเป8นป'จจ�บ�น ในขณะน�/ผมก)ร�บร9�ว-า แม�แต-ความสงบของจ�ตก)ไหล
น��ง ไหลไม-หย�ด เคล��อนตลอดเวลา ขณะน�/ผมก1าล�งพ�จารณาความย6ดถ�อในต�วในตน
ความย6ดถ�อน�/นเป8นเพ�ยงอาการของจ�ตอย-างหน6�ง ผมก)เห)นแต-ย�งไม-ช�ดเจนน�ก ผมจ6ง
ขอกราบนม�สการ กราบเร�ยนผลการปฏ�บ�ต�ธรรม และกราบเร�ยนถามหลวงตาท��ผม
ปฏ�บ�ต�มาน�/ถ9กต�องหร�อผ�ดพลาดส-วนใด เพ��อผมจะได�น1าไปแก�ไขให�ถ9กต�องต-อไปคร�บ

หลวงต� ก1าหนดกว�างเก�นไป เคยก1าหนดอะไรให�เอาน�/นจ-อลงด�วยสต�เส�ยก-อน
จ�ตจะรวมต�วสงบ จะไม-ไหล ความสงบไหลม�ท��ไหน ม�นฟ'งไม-ได�แหละความสงบไหล ม�
แต-จ�ตไม-สงบม�นไหลของม�นตลอด ถ�าจ�ตสงบจะไม-ไหล น��บอกว-าจ�ตสงบแล�วย�งไหล
ออกจากไหลไปก)เป8นบ�าเท-าน�/น คนม�นหล�บม�นใหล ไหลไปไหลมาก)เป8นบ�าไปเลย ให�
ก1าหนดจ�ดเด�ยวจ�ดใดจ�ดหน6�ง เช-น พ�ทโธก)เอาเท-าน�/เส�ยก-อน เม��อจ�ตสงบแล�วจะไม-ไหล
อ�นน�/ม�นไม-สงบม�นไหลอย-างน� /น จ�ตสงบจะไม-ไหล ให�ก1าหนดลงจ�ดใดจ�ดหน6�ง น� �ด9
ล�กษณะจ�บๆ จดๆ ไม-แน-นอน เร�ยกว-ารวนเร พ9ดง-ายๆ ไม-ม�หล�กม�เกณฑ�การภาวนา
จ�ตจ6งไม-สงบ

จะเอาจ�ดไหน ต�/งสต�ลงป'Dบตรงน�/น น��นละจะเป8นการเป8นงานข6/นมา ถ�าไม-ม�สต�อ�น
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ไหนก)เถอะ โลเลท�/งน�/น อธ�บายยากอย9-นะ ม�นส�บสนปนเปก�นหมดการพ�จารณาก)ด� เลย
ไม-ทราบว-าจ�ดไหนๆ ควรจะเป8นหล�กเป8นเกณฑ�ย�งไงบ�าง ม�นรวนเรไปหมด จ6งบอกให�
ก1าหนดสต�ลงในค1าบร�กรรมบทใดก)เอาให�ต�/งตรงน�/น แล�วจ�ตจะสงบ จ�ตสงบจะไม-ไหล
จ�ตไม-สงบน��นละม�นไหล เพ�อ ไหล จากน�/นก)เป8นบ�าไปเลย เท-าน�/นละ

(พระฝร��งจากว�ดมาบจ�นทร� ระยอง มากราบนม�สการ) ว�ดมาบจ�นทร�ท��ระยองเรา
ก)เคยไปพ�ก สง�ดด� น��เป8นล9กศ�ษย�อาจารย�ชา รวมแล�วเป8นสายหลวงป9�ม��น อาจารย�ชาทาง
ฝ�ายมหาน�กายก�บทางฝ�ายธรรมย�ตรวมก�นในวงกรรมฐานน�/ ได�ร�บการอบรมจากพ-อแม-
คร9จารย�ม��นท�/งน�/นแหละ จ6งเร�ยกว-าสายท-านอาจารย�ม��น ท�/งธรรมย�ตท�/งมหาน�กายปฏ�บ�ต�
ด�ปฏ�บ�ต�ชอบ ท-านเหล-าน�/ปฏ�บ�ต�ค9-เค�ยงก�นก�บฝ�ายน�/เหม�อนก�น เราไม-ร�งเก�ยจ ไปท��ไหน
ถ�าปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบ หล�กธรรมว�น�ยกลมกล�นก�นแล�วเข�าก�นได�สน�ท ถ�าหล�กธรรมว�น�ย
ก�าวก-ายก�น อย-างน�/นไม-สน�ท แม�จะเป8นน�กายเด�ยวก�นก)ไม-สน�ท ม�นสน�ทอย9-ก�บเร��องว�น�ย
หล�กใหญ-ของพระนะ ว�น�ยข�อบ�งค�บของพระ

ถ�าพระองค�ใดเป8นผ9�ข�ามเก�นหล�ก เฉพาะอย-างย��งค�อหล�กพระว�น�ยแล�วเข�าก�นไม-
สน�ท แตกก�นได�เลย ส-วนธรรมม�เหล��อมล/1าต�1าส9งเป8นธรรมดา ส1าหร�บพระว�น�ยต�องคง
เส�นคงวาหนาแน-น ผ�ดไปไม-ได� ท��พระแตกแยกก�นเป8นน�กายน�/นน�กายน�/ ค�อหล�กพระ
ว�น�ยปฏ�บ�ต�ผ�ดเพ�/ยนไป ข�ามเก�นไป ด�ไม-ด�เป8น อลช�ช�ต� หาความละอายไม-ได� เหย�ยบ
ห�วพระพ�ทธเจ�า ค�อพระว�น�ยน� /นละเป8นองค�ศาสดา เหย�ยบห�วพระว�น�ยไป ก)เท-าก�บ
เหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�าไป อย-างน�/พระแตกก�นได� ถ�าต-างคนต-างปฏ�บ�ต�ด� ถ�อหล�กธรรม
หล�กว�น�ยเป8นเกณฑ�แล�วเข�าก�นได�สน�ท

เราเคยไปหมดแหละท��มาบจ�นทร�ท��ไหนสายท-านอาจารย�ชา เราเข�าได�สน�ทหมด
เลย เพราะเป8นภาคปฏ�บ�ต�ด�ด�วยก�น ส�งคมก)ยอมร�บแล�วท�/งธรรมย�ต-มหาน�กาย ยอมร�บ
เร�ยบร�อยแล�ว ไม-เป8นม�คคาวรณ� ส�คคาวรณ� ไม-ห�ามมรรคผลน�พพาน ศ�ลธรรมเป8น
เคร��องบ�กเบ�กเพ��อมรรคผลน�พพานด�วยก�น ขอให�ม�ศ�ลม�ธรรมตามหล�กของพระเถอะ น��
ละค�อทางบ�กเบ�กเพ��อมรรคผลน�พพานด�วยก�นท�/งน�/น ถ�าข�ามเก�นน��แล�วไม-ได� ใครจะว-า
มาจากโลกไหนก)ตาม ไม-ใช-ท�/งน�/น หล�กธรรมว�น�ยเป8นหล�กร�บรองย�นย�นเพ��อมรรคผล
น�พพานโดยตรงๆ 

พระว�น�ยต�ขนาบไว�สองข�าง อย-าข�ามไป น��น ข�ามไปน�/ตกเหวตกบ-อข�ามพระว�น�ย
ธรรมเป8นสายทางเด�นได�แก- สต�ธรรม ป'ญญาธรรม ว�ร�ยธรรม ข�นต�ธรรม เอ�าขย�นเท-าไร
เร-งลงไปภาวนา น��เร�ยกว-าธรรมให�เด�น พระว�น�ยอย-าไปแตะอย-าไปข�ามเป8นอ�นขาดสอง
ฟากทาง ออกนอกน�/นเป8นอ�นตรายท�/งน�/น นอกเขตพระว�น�ยไปแล�วอ�นตรายท�/งหมด
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เพราะฉะน�/นจ6งต�ไว� พระว�น�ยล�อมเอาไว� เร�ยกว-าอย9-ในเขตปลอดภ�ย ถ�าผ9�อย9-ในพระว�น�ย
แล�วเร�ยกว-าเป8นผ9�ปลอดภ�ย

พระสงฆ�องค�ใดก)ตามถ�าเป8นผ9�ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบ เฉพาะอย-างย��งตามหล�กพระ
ว�น�ยแล�วเร�ยกว-าปลอดภ�ย จากน�/นธรรมก)ก�าวเด�นไปๆ ถ�าผ�ดเพ�/ยนจากพระว�น�ยเส�ย
อย-างเด�ยวเท-าน�/นเลอะเทอะ กลายเป8น อลช�ช�ต� หาความละอายไม-ได� น��ละเร��องน�กาย
น�/แต-ไก-แต-เป8ดม�นก)ม�ช��อ ต�/งไปอย-างน�/นละน�กายน�/นน�กายน�/ น�กายแปลว-าหม9-ว-าพวก ก)
ต�/งก�นไว�อย-างน�/น เหต�ท��จะต�/งน�/ก)เพราะปฏ�บ�ต�พระว�น�ยย��งหย-อนกว-าก�น เข�าก�นไม-สน�ท
จากน�/นก)แยกก�นออก ท�น�/ม�ผ9�ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบอย9-ก)แสดงว-าเป8นผ9�ประสานพระว�น�ย
เข�าด�ด�วยก�น ก)เข�าก�นได� น��น

อย-างพระเม�องโกส�มพ� พระธรรมกถ6กก�บพระว�น�ยธร สองคณะน�/ทะเลาะก�น
แตกจากก�น พระพ�ทธเจ�ามาระง�บเสร)จลงเร�ยบร�อยแล�ว ท�/งสองน�/ไม-ต�องไปญ�ตต�ท��ไหน
เข�าก�นสน�ทเลย น��น อย-างน�/นแหละ ถ�าลงหล�กธรรมว�น�ย เฉพาะอย-างย��งพระว�น�ยเข�าก�น
แล�วเข�าก�นได�สน�ทท� /งน� /น พระว�ดมาบจ�นทร�น� �ว�ดทางพระว�น�ยนะส1าค�ญ ทางธรรมม�
ความเหล��อมล/1าต�1าส9งต-างก�น แต-พระว�น�ยต�องแบบเด�ยวก�นเลย   ผ�ดก�นไม-ได�   ถ�าผ�ด
ร�งเก�ยจก�นท�นท� เป8นนานาส�งวาสไปท�นท� ความเป8นอย9-ไม-เหม�อนก�นแตกก�นได� เพราะ
ฉะน�/นพระว�น�ยจ6งเป8นของส1าค�ญ ท��จะร�อยกรองพระสงฆ�ให�แน-นหนาม��นคงต-อก�น สน�ท
สนมก�นไปตลอดด�วยพระว�น�ย ธรรมม�ความย��งหย-อนต-างก�น ท-านไม-ถ�อเป8นประมาณ
แต-พระว�น�ยน�/เป8นแบบเด�ยวก�นเลย

ใครจะบวชจากท��ไหนๆ มาก)ตาม บวชตามหล�กพระว�น�ย ปฏ�บ�ต�ตามพระว�น�ย
แล�วเป8นพระสงฆ�ข6/นมาเหม�อนก�นหมด หล�กพระว�น�ยจ6งส1าค�ญมาก ท��จะร�อยกรองพระ
ให�ม�ความแน-นหนาม��นคงต-อก�น ม�ความสน�ทสนมกลมกล�นเป8นอ�นหน6�งอ�นเด�ยวก�นได�
ค�อพระว�น�ย ถ�าต-างองค�ต-างปฏ�บ�ต�ด�ตามพระว�น�ยแล�วเข�าก�นได�สน�ทท�/งน�/นแหละ อย-าว-า
แต-ท��อ��นเลย แม�แต-ว�ดป�าบ�านตาดก)ลองด9ซ�น-ะ ถ�าองค�ไหนมาฝ�าฝ?นธรรมว�น�ยให�เห)นต-อ
หน�าด�วยเจตนาลามก ข�บออกท�นท�เลยไม-ให�อย9-

ไม-ว-าว�ดไหนก)เหม�อนก�น ท-านม�ส�ทธ�จะข�บออกได�ตามหล�กผ9�ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�
บชอบถ9กต�องตามพระว�น�ย ข�บผ9�ปฏ�บ�ต�เหลวแหลกแหวกแนวออกได�ท�/งน�/นแหละ ท-าน
ไม-ให�อย9- อ�ปเปห� ข�บไล-เลย ถ�าหากว-าไม-ผ�ดพลาดอย-างน�/น ผ�ดพลาดตามธรรมดาท-านก)
ให�อภ�ยโทษก�นเป8นธรรมดา ถ�าผ�ดพลาดด�วยเจตนาน�/ร�นแรงมากนะ ถ6งข�/น อลช�ช�ต�
หาความละอายบาปไม-ได� คนน�/เหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�าไปเลย พระพ�ทธเจ�าค�อพระว�น�ย
พระธรรมและพระว�น�ยน�/แล จะเป8นศาสดาของเธอท�/งหลายแทนเราตถาคตเม��อเราล-วง
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ไปแล�ว เพราะฉะน�/นพระธรรมก�บพระว�น�ยจ6งเป8นองค�ศาสดาต�ดก�บพระตลอดไปเลย
พระว�น�ยส1าค�ญมากท�เด�ยว ถ�าเคล��อนจากพระว�น�ยแล�วเท-าก�บเหย�ยบห�วพระพ�ทธเจ�าไป
เพราะฉะน�/นพระเราจ6งแน-นหนาม��นคงอย9-ก�บพระว�น�ย

อย-างอ��นเร��องอรรถเร��องธรรม ผ9�ไม-เคยเด�นจงกรมก)ม� เราก)พ9ดพวกเพ��อนของเรา
น��แหละ เราเร�ยนหน�งส�ออย9- ม�นก)เป8นตามน�ส�ยน��นแหละ เร�ยนหน�งส�อก)ไม-เคยลดละ
สมาธ�ภาวนา แต-ไม-เคยเล-าให�ใครฟ'ง ไปก�บหม9-ก�บพวกก)เป8นพวกล�งพวกค-างด�วยก�น
พ9ดหยอกเล-นก�นเป8นธรรมดาในวงของพระ แต-เร��องภาวนาไม-พ9ดเลยท�/งๆ ท��ท1าอย9-เป8น
ประจ1า เร�ยนหน�งส�อเราก)ไม-เคยลดละนะภาวนา ท1าอย9-คนเด�ยวไม-ให�ใครทราบ เร��อง
ภาวนาน�/ไม-พ9ดเลย เร��องอ��นพ9ดได�หมดแหละเพราะม�นพวกล�งพวกค-างอย-างเด�ยวก�น
ถ�าไปพ9ดภาวนาม�นแหย-ก�น หยอกเล-นก�น

แขนซ�ายแขนขวา จะไปเอาโทษก�บแขนใดใช-ไหม ก)พวกเด�ยวก�นพ9ดแหย-ก�น
ธรรมดา จะเอาโทษเอากรรมก�นไม-ได� เราจ6งไม-พ9ด เฉย เร�ยนหน�งส�ออย9-เราก)ไม-เคยลด
ละนะภาวนา ม�นหากเป8นอย9 -ในจ�ตตลอด แต-เร� �องท� �จะพ9ดออกให�เพ� �อนฝ9งท� �เร�ยน
หน�งส�อน�/ไม-เคยพ9ดเลย เฉย บางท�ด6กๆ ก)ด�อมๆ มาเด�นจงกรมกลางค�นด6กๆ เง�ยบๆ
เร�ยนหน�งส�อน��งเหน��อยแล�วก)ลงมาเด�นจงกรม ม�เพ��อนผ-านมา ท1าอะไร เราก)เผลอไปเรา
ก)ด� ว-าเด�นจงกรมอย9- เหอ จะไปสวรรค�น�พพานเด�Gยวน�/เหรอ รอก�นเส�ยก-อนๆ น��นเห)น
ไหมม�นเอาแล�ว ม�นพ9ดเล-น แล�วไปจ�บผ�ดจ�บถ9กก�บม�นอะไรได�ล-ะพวกน�/พวกบ�า เราก)
เลยต�องหลบบ�าแหละ

ต�/งแต-น�/นต-อไปลงไปเด�นจงกรมน�/ เพ��อนฝ9งมาเห)นถาม ท1าอะไร โอHย เปล��ยน
บรรยากาศ น��นแก�ไปเส�ย ไม-ได�ว-าเด�นจงกรม ว-าเปล��ยนบรรยากาศ ไม-ง�/นม�นแหย-เอา
เร��องภาวนาเราจ6งไม-พ9ด น��ม�ความย��งหย-อนต-างก�น บางองค�ไม-เคยภาวนาเลย แต-หล�ก
พระว�น�ยต�องแบบเด�ยวก�นผ�ดไม-ได� ร�งเก�ยจก�นท�นท�เลย พระว�น�ยจ6งเป8นหล�กเกณฑ�ของ
พระ ช�ว�ตของพระอย9-ก�บพระว�น�ย จะมาท1าผ�ดพลาดให�เห)นไม-ได� ถ�าผ�ดพลาดด�วยความ
เผลอ ความร9�เท-าไม-ถ6งการณ�เป8นอ�กอย-างหน6�ง ผ�ดพลาดด�วย อลช�ช�ต� น�/ร�งเก�ยจก�น
ตลอด ด�ไม-ด�ข�บหน�เลยไม-ให�อย9- เพราะเป8นเร��องลามกมากท�เด�ยว น��ละพระ ช�ว�ตของ
พระอย9-ด�วยก�นด�วยพระว�น�ย ถ�าอ-อนพระว�น�ยไม-สน�ท แม�แต-ว�ดเด�ยวก�นก)ข�บออกเลยไม-
ให�อย9- ช�ว�ตของพระ เคร��องว�ดของพระอย9-ตรงน�/

ว�นน�/ก)พ9ดเร��องอะไรต-ออะไร เลยไปเร��อยๆ เลย พ9ดไม-ทราบว-าใครมาจากไหนๆ
ก)เป8นล9กพระพ�ทธเจ�าเหม�อนก�นละ ฟ'งเส�ยงอรรถเส�ยงธรรมก)แล�วก�น เทศน�อรรถเทศน�
ธรรมให�ฟ'ง เวลาน�/จ�ตใจของชาวพ�ทธเรา ในเม�องไทยน�/เป8นชาวพ�ทธเส�ยมากต-อมาก
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ม�กจะท1าลายส��งท��ด�งาม และส-งเสร�มส��งท��เลวร�ายข6/นมาโดยล1าด�บล1าดา ให�ด9ห�วใจของต�ว
ท�กคน เวลาน�/เป8นอย-างน� /นนะ ถ�าส� �งใดด�งามควรท��จะได�ร�บการบ1าร�งส-งเสร�มข6 /นไป
เวลาเห)นผ9�ด�บผ9�ด�ปฏ�บ�ต�ด�ปฏ�บ�ต�ชอบม�กจะด9ถ9กเหย�ยดหยาม พ9ดแหย-พ9ดแทงอะไร
ต-างๆนานา น��เป8นการท1าลายความด� ม�กเป8นอย-างน�/นชาวพ�ทธเราเวลาน�/ ก1าล�งส-งเสร�ม
นรกจกเปรตความสกปรกอ�นเลวร�ายออกจากห�วใจ ออกมาระบายทางกายวาจาความ
ประพฤต� และคละเคล�าก�นไปด�วยความเลวร�ายต-างๆ ม�เยอะเวลาน�/

ผ9�ท��ท1าความด�งามอะไรเลยต�องหลบๆ ซ-อนๆ นะ พวกอ�บาทว�น�/ม�นพ�ล6ก ม�น
หนาแน-น ความด�ท�/งหลายเลยจะไม-ม�เหล�อในประเทศไทยเรานะ ม�กจะท1าลายของด� ส-ง
เสร�มของช��วนะเวลาน�/ ด9ก�นท�กคนท��วประเทศไทย เป8นอย-างน�/นเส�ยมาก คนท��จะไปส-ง
เสร�มผ9�ด�บผ9�ด�ให�หนาแน-นม��นคงข6/นไปไม-ค-อยม�และไม-ม� ม�แต-เหย�ยบย�1าท1าลายลงไปใน
ส��งท��ด�งามท�/งหลาย แล�วส-งเสร�มท��สกปรกรกร�งร�งน�/นข6/นไปเร��อยๆ น�/เม�องไทยเราจะเป8น
ทะเลแห-งความสกปรกนะ เลวร�ายไปหมด ถ�าต-างคนต-างห�นหล�งให�พระพ�ทธเจ�าแล�ว
เอาเถอะ ใครจะเก-งขนาดไหนก)เก-งไม-ม�ทาง ถ�าเด�นห�นหน�าเข�าหาพระพ�ทธเจ�า น�อมร�บ
อรรถธรรมของพระพ�ทธเจ�าแล�วไปปฏ�บ�ต�ตน เม�องไทยเราน�/เป8นเม�องพ�ทธต�องร-มเย)น
ไม-เป8นอ��น

ธรรมพระพ�ทธเจ�าสอนโลกให�ผ�ดไปไม-ม� ม�แต-สอนให�ถ9กต�องด�งามท�/งน�/น เพราะ
ฉะน�/นจ6งให�พาก�นปฏ�บ�ต� เวลาน�/ม�กจะท1าลายส��งท��ด�งามท�/งหลายเร��อยๆ ไปท��ไหนๆ ม�ก
จะเป8นอย9 -เสมอท1าลายส��งด�งาม ส-งเสร�มส� �งท� �ช� �วช�าลามกข6 /นท� �วประเทศไทยของเรา
ต�/งแต-วงราชการลงมา วงราชการหน-วยไหนท��จะส-งเสร�มศ�ลธรรมให�ม�ในใจ ในหน-วย
ราชการต-างๆ น�/ไม-ค-อยเห)นม�นะ ม�ต�/งแต-พ9ดไปแบบเป8นบ�าน-ะ บ�ายศ บ�าลาภ บ�าอ1านาจ
บาตรหลวงไป ล�มเน�/อล�มต�ว ล�วนแล�วแต-เป8นเร��องของก�เลสท�/งน�/นท��จะท1าลายของด�
ของด�ท-านไม-ได�ท1าลายผ9�ใด ท-านส-งเสร�มแต-ความด�งามไปเร��อยๆ

ไอ�ความช��วคนช��วน�/ม�นออกอาละวาดอย-างน�/นละ แล�วย��งม�อ1านาจบาตรหลวงทาง
การปกครองด�วยแล�ว เอาอ1านาจบาตรหลวงป�าๆ เถ��อนๆ ไปเหย�ยบย�1าท1าลายส��งท��ด�
งามท�/งหลายให�เส�ยไป ม�มากนะเวลาน�/ ย��งหนาแน-นข6/นไปท�กว�นๆ ธรรมน�/จ�บไม-ม�เอนม�
เอ�ยง ผ�ดบอกว-าผ�ด ถ9กบอกว-าถ9ก น�/เราด9โลกเราก)ด9มาตลอดเราพ9ดจร�งๆ ต�/งแต-ก-อนด9
ห�วใจเรา ก�เลสก�บธรรมฟ'ดก�นบนห�วใจไม-ได�มองหน�ามองหล�ง ด9ต�/งแต-ก�เลสก�บธรรม
ฟ'ดก�นเท-าน�/น ฟาดเส�ยเป8นเวลา ๙ ปJเต)ม ก�เลสม�วนเส��อลงไปแล�ว ท��น��จ6งได�พ�จารณา ท��
น��ออกหมดละ เม��อเป8นอย-างน�/นแล�วม�นจะไม-ร9�ได�ไง เม��อออกเพ��อร9� ใจน�/เป8นน�กร9� ออก
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ไปก)ออกด�วยความร9�ม�นต�องร9� ผ�ดถ9กช��วด�ต�องร9� คร�/นรวมลงมาแล�วในเม�องไทยเราเวลา
น�/ พาก�นส-งเสร�มความช��วช�าลามกมากข6/นๆ นะ จะส-งเสร�มความด�ม�น�อยมากท�เด�ยว

อ�นน�/ให�ชาวพ�ทธเราต�/งแต-วงร�ฐบาลลงมา ควรพ�น�จพ�จารณา อย-าเป8นบ�าต��นยศ
ต��นลาภ ต��นอ1านาจบาตรหลวงป�าๆ เถ��อนๆ ม�นจะมาท1าลายชาต�โคตรแซ-ของชาต�ไทย
เราไปหมดนะ จะไม-ม�อะไรเหล�อ ถ�าไม-ใช-ศ�ลธรรมแล�วไม-ม�อะไรท��จะด�ละ ถ�าอ1านาจของ
ก�เลสไม-ม�ทาง หย��งไปเท-าไรก)หย��งไปอย-างน�/นละ เหม�อนอ6�งอ-างก�บว�ว อ6�งอ-างก�บว�วเป8น
ย�งไง อ6�งอ-างม�นต�วเล)กๆ ว�วมาหาก�นท��น��น ว�วม�นต�วใหญ-ขนาดไหนเราก)ร9�แล�ว ท�น�/เวลา
แม-ไปหาก�นกล�บมาพ9ดให�แม-ฟ'ง แม-ส�ตว�ต�วหน6�งมาน�/ต�วใหญ- มาน�/เก�อบเหย�ยบห�วหน9
นะ พ9ดก�บแม-ว-าหน9 เราก)เอาภาษาน�/มาพ9ด เก�อบเหย�ยบห�วหน9 ม�นใหญ-ขนาดไหน อ9Kย
ใหญ-มากแม-

แม-ก)เลยพองต�วข6/น อ6�งอ-างน��นแหละพองต�วข6/น ม�นใหญ-ขนาดไหน ใหญ-ขนาดน�/
ใช-ไหม อ9Kย ใหญ-กว-าน�/แม- พองข6/น ใหญ-ขนาดน�/ไหม เท-าน�/ไหม ท�น�/พองไปพองมาท�อง
แตก อ6�งท�องแตก น��นเห)นไหมล-ะอ6�งอ-าง อย-าไปพองต�วเก�นไปม�นจะท�องแตกนะ น��ละ
เป8นบ�ายศ บ�าลาภ บ�าสรรเสร�ญเย�นยอ เป8นบ�าอ1านาจน��ส1าค�ญมาก ถ�าลงเป8นบ�าอ1านาจน�/
ไม-ได�มองด9ใครนะ มองด9แต-ต�วเอง พรรคพวกของต�วเอง เพ��อนฝ9งต�วเอง วงศ�สก�ลของ
ต�วเอง แล�วเหย�ยบย�1าไปท��วประเทศเขตแดนเส�ยหายไปหมด น��อ1านาจบ�า อ1านาจป�า
เถ��อนเป8นอย-างน�/นะ เวลาน�/เม�องไทยเราก1าล�งเป8น

น�/เราเอาธรรมไปจ�บด9นะ เราไม-ได�มาหาด9ถ9กเหย�ยบย�1าท1าลายผ9�หน6�งผ9�ใดโดยหา
เหต�ผลไม-ได� เอาธรรมจ�บด9ความเคล��อนไหวของโลก ต�/งแต-วงร�ฐบาลลงมาเป8นย�งไง
เวลาน�/เป8นย�งไง ม�นม�แต-เหย�ยบก�นลงๆ เห)นแก-พรรคแก-พวกแก-เพ��อนแก-ฝ9งต�วเอง จ�บ
ย�ดเข�าไปต1าแหน-งหน�าท��อะไร ข�ดก�นราวฟLาก�บด�นก)จ�บย�ดเข�าไปๆ เพ��อเห)นแก-พ�งต�วเอง
ก1าล�งเป8นนะเวลาน�/ วงราชการม�นจะเจร�ญไปไม-ได�เม�องไทยเราถ�าเป8นอย-างน�/ ปล-อยใคร
เข�าไปเป8นเจ�าอ1านาจก)เป8นอ1านาจบาตรหลวง กดถ-วงชาต�ไทยลงโดยล1าด�บล1าดา ท��จะยก
ยอชาต�ไทยข6/นไปด�วยความเป8นธรรมไม-ค-อยม�และไม-ม� ม�นด�ดด�/นไปอย-างน�/นละ น��เรา
เอาธรรมจ�บ ต�/งแต-บ�ดน�/นมานะเราเทศน�สอนโลก

เราด9โลกเราด9จร�งๆ ไม-ได�ต1าหน�ต�เต�ยนด�วยล1าเอ�ยงอย-างน�/นอย-างน�/ไม-ม� ผ�ด
บอกว-าผ�ด ถ9กบอกว-าถ9ก อย-างน�/ไปเร��อยๆ เพราะฉะน�/นจ6งเร�ยกว-าธรรมสอนโลก ใคร
บางคนเขาก)ว-ามาเล-นการบ�านการเม�อง การบ�านการเม�องอะไร การบ�านการเม�องก)ค�อ
การหมาก�ดก�น เราเอาค�อนเอาไม�มาไล-ต�หมาก�ดก�น จะว-าการบ�านการเม�องอะไร ธรรม
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สอนโลก น��น การบ�านการเม�องอะไร ธรรมสอนโลก เท-าก�บเอาไม�มาต�หม9หมาม�นก1าล�ง
ก�ดก�น แย-งยศแย-งลาภแย-งความสรรเสร�ญเย�นยอ อ1านาจบาตรหลวงป�าๆ เถ��อนๆ ก�ด
ก�นแล�วก)มาต�ออก ให�ร9�จ�กฐานะส9งต�1าของต�วเอง ม�วาสนาบ�ญกรรมต�ดต�วบ�าง อย-าม�แต-
ความเห-อเห�มล�มเน�/อล�มต�ว เป8นอ6�งเป8นอ-างเด�Gยวท�องแตก แน-ะ ก)สอนถ9กต�องอย9-แล�วน��
ไม-ได�ผ�ดไปท��ไหน สอนด�วยความถ9กต�องด�งาม

เวลาน�/เลอะเทอะนะ เม�องไทยเราม�กท1าลายของด� อะไรของด�บของด�น�/เข�าไป
ท1าลายๆ ร�มก�นท1าลาย แยกก�นท1าลายท�กแง-ท�กม�มเวลาน�/ เป8นอย-างน�/นนะ ผ9�ท��จะส-ง
เสร�มความด�งามคนด�ท�/งหลาย ให�ม�ก1าล�งจ�ตใจประพฤต�ปฏ�บ�ต�ต�ว เพ��อความเป8นคนด�
และส-วนรวมไม-ค-อยม�นะเวลาน�/ ม�แต-คอยจะท1าลายความด�คนด�ให�ขาดสะบ�/นลงไปๆ
เป8นอย-างน�/นนะ ให�ด9ต�วเองเม�องไทยเรา อย-าท1าลายของด� ให�ท1าลายของช��วออก ให�ส-ง
เสร�มของด�ข6/นมาท�/งเขาท�/งเรา ต-างคนส-งเสร�มแล�วเม�องไทยจะเจร�ญร�-งเร�อง

อย-าเอาด�ต�/งแต-ต�วแต-พรรคแต-พวกของต�ว ม�นเหย�ยบห�วคนอ��นท��วประเทศไทย
เขาม�ห�วใจเหม�อนก�น ไม-ใช-ม�ห�วใจแต-เราคนเด�ยว ใครๆ ก)ม�ห�วใจ แม�แต-กบเข�ยดเขาก)
ม�ห�วใจ เราเป8นคนด�วยก�นม�ห�วใจด�วยก�น ควรจะมองด9ห�วใจก�น ให�ร9�จ�กความผ�ดถ9กช��ว
ด� แล�วจะอย9-ก�นได�นะ ยศๆ แย)ดๆ อะไรน�/นม�นไม-เก�ดประโยชน�อะไรละ ม�นท1าให�คน
เป8นบ�าต-างหาก ถ�าเป8นธรรมแล�วไม-ล�มต�ว ร9�เน�/อร9�ต�วด�วยก�นท�กคนน��นแหละ ว�นน�/พ9ด
เพ�ยงเท-าน�/ละ ไม-พ9ดมากมายน�กละ เหน��อยแล�ว เอาละพอ

ร�บฟ'งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.luangta.com หร�อ www.luangta.or.th

และร�บฟ'งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร 
FM 103.25 MHz


