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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๓ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘
เร�ยนหน�งส
อ ๗ ป�จ�ตรวม ๓ หน

ทองค(าเราหล�งมอบเร�ยบร�อยแล�ว เวลาน�,ได�ทองค(าประเภทซ1มซาบรวมท�,งหมด
๑๖๑ ก�โล ๒๕ บาท ๓๔ สตางค� ได�ทองค(าประเภทน,(าไหลซ1ม ต�,ง ๑๖๑ ก�โล ไม4ใช4เล4น
นะน�� ก6ได�มาเร��อยๆ แหละ ท��ย�งไม4ได�หลอม ๓๑ ก�โล ๒๕ บาท ๓๔ สตางค� ท��หลอม
แล�ว ๑๒๕ ก�โล เป8น ๑๐ แท4ง แท4งหน1�ง ๑๒ ก�โลคร1�ง รวมแล�วได�ทองค(าท�,งหมด ๑๖๑
ก�โล ๒๕ บาท ๓๔ สตางค� เม��อวานน�,ก6ได�ต�,ง ๘ ก�โล ๑๑ บาท งานเราน�,งานเพ��ออ �มชาต�
นะ ส(าหร�บงานว�ดป�าบ�านตาดเพ��ออ �มชาต�ท�,งน�,นเลย ได�อะไรๆ เข�ามาอ �มชาต� หน นเข�า
ไปๆ อย4างเม��อวานทองค(าก6ได�ต�,ง ๘ ก�โล ๑๑ บาท เข�าคล�งหลวงล�วนๆ เลยละ

เราจะพยายามขวนขวายหาสมบ�ต�ส(าค�ญเข�าส=4คล�งหลวงของเรา ม�ทองค(าเป8นต�น
ทองค(าน�,ส(าค�ญมากท�เด�ยว จ1งไม4แล�วไม4เล�กส�กท� ได�เท4าน�,นแล�วเอาเท4าน�, พยายามเอา
อย=4อย4างน�,นแหละ น��ก6ได�ต�,ง ๑๖๑ ก�โลแล�ว น��ประเภทซ1มซาบ ถ�าธรรมดาท��มอบแล�ว
แล�วไปเลย อ�นน�,หายหน�าไม4ม� แต4น�,พยายามจ�บต�วม�นเข�าห�องข�งแล�วก6พยายามเอาหาง
ม�นอ�ก ได�ต�,ง ๑๖๑ ก�โล เป8นของเล4นเม��อไร เราพยายามเพราะเราเป8นห4วงล=กหลานไทย
ของเราให�ม�หล�กม�เกณฑ�ไว�ต4อไป อย4างป=�ย4าตายายของเราท4านก6ฝากมรดกไว�ให�พวกเรา
เด�นตามๆ พวกเราก6ต�องได�ส�บทอดมรดกของท4านไว�ด�วยการหน นชาต�ของตนข1,น น��น
โดยว�ธ�การขวนขวายหาสมบ�ต�เข�าส=4จ ดส(าค�ญ เช4น คล�งหลวงเป8นต�น

อย4างทองค(าเม��อวานน�,ก6ได�ต�,ง ๘ ก�โล ๑๑ บาท เข�าจ ดเด�ยวเลยไม4เป8นน,(าไหลบ4า
ไม4แยกโน�นแยกน�,เหม�อนดอลลาร�ก�บเง�นสด อ�นน�,นแยกท��วประเทศไทย ดอลลาร�ก6มาต�
แผ4เป8นเง�นไทยท�,งหมดแล�วเด�Bยวน�,ไม4เข�าคล�งหลวง ก6ด�งท��เราได�เร�ยนให�ทราบแล�ว ค�อ
ดอลลาร�ต�,งแต4น�,ต4อไปไม4แน4นะ แน4ะเราบอกไว�แล�ว ค�อได�เข�าคล�งหลวง ๑๐ ล�าน ๘
แสนดอลล� แล�วจากน�,จะไม4แน4นะเราบอก เพราะเง�นไทยเราจะร4อยหรอลงไปโดยล(าด�บ
เน��องจากการช4วยชาต�ได�หย ดลงไปแล�ว เง�นช4วยชาต�ก6ไม4ม� ท�น� ,คนท��จ(าเป8นมาขออย=4
ตลอดเวลาน�,ไม4ขาดวรรคขาดตอน เราจะต�องเอาเง�นดอลลาร�เข�ามาหม นช4วยก�บเง�นไทย
ก6เป8นอย4างน�,นจร�งๆ ดอลลาร�ได�มาก6ช4วยเง�นไทยๆ

เม��อเช�าก(าล�งค ยก�นก�บผ=�ว4าช�ยพรเราถ1งเร��องตา จะลงจ ดไหนเราค�ดนะ ค�ออ ดร
โรงพยาบาลศ=นย�น�,ตาสมบ=รณ�แบบ เราให�ท�,งหมดเลย ท�น�,ไปย4านไหนๆ ท��ตาควรจะลง
ได�ในจ ดไหนจ�งหว�ดในแถวน�, ก(าล�งให�ผ=�ว4าเราต�ดต4อก�บทางแพทย�ทางหมอโรงพยาบาล
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ต4างๆ เม��อได�ความย�งไงแล�วก6มาตกลงก�น แล�วจะเอาเคร��องม�อตาไปลงในจ ดน�,น เช4น
เด�ยวก�บลงท��โรงพยาบาลศ=นย�เรา โรงพยาบาลศ=นย�เราลงจ ดเด�ยวน�,ท 4มลงไปเลย ให�
ครบสมบ=รณ�บร�บ=รณ�เคร��องม�อตาท�,งหมด อ�นน�,เราก6จะเอาแบบเด�ยวก�นน�,ไปใช�ทาง
จ�งหว�ดไหนท��สมควรจะลง ก(าล�งให�ไปปร1กษาก�นเวลาน�,นะ ปร1กษาเร��องตา เม��อปร1กษา
ลงต�วก�นแล�วจะเอาจ�งหว�ดไหน พร�อมท�,งหมอครบด�วย เคร��องม�อก6จะมาพร�อมก�น แล�ว
ลงในจ ดน�,น

ทางภาคอ�สานเป8นภาคท��ยากจนมาก น4าห4วงใยอย=4มาก ตอนน�,ก6ม�แต4โรงพยาบาล
ศ=นย�ก�บศร�นคร�นทร� เก��ยวก�บเร��องตา ม�เท4าน�,นแหละ เราจ1งพยายามจะหาให�ได�อ�ก ตรง
ไหนท��พอเป8นไปได�ทางภาคอ�สานจ�งหว�ดไหน ควรจะได�ตาอ�กจ ดหน1�งค(าว4าจ ดค�อให�
สมบ=รณ� เคร��องม�อตาน��ให�สมบ=รณ�เลย จ ดน�,นจ ดน�, น��ก(าล�งให�ผ=�ว4าช�ยพรเราน��ต�ดต4อก�บ
หมอ ต�ดต4อจ�งหว�ดต4างๆ มารวมก�น สมควรจะลงจ ดไหนๆ เราจะเป8นผ=�พยายามหา
เคร��องม�อตามาให�เราว4าง�,นนะ เม��อลงก�นแล�วเราจะพยายามหาเคร��องม�อตาน�,มาให�จ ด
น�,น เวลาน�,ก(าล�งพ�จารณาอย=4

เราพยายามท��ส ดส(าหร�บพ��น�องชาวไทยเรา เป8นห4วงเป8นใย ค�ดซอกแซกซ�กแซ6ก
ไปหมด อ�นไหนท��ควรจะช4วยได�แค4ไหนก6พยายามช4วยๆ อย4างน�, พ� �น�องท�,งหลายล=ก
หลานท�,งหลายก6ควรให�ร=�เน�,อร=�ต�ว อย4าฟ EงเฟEอเห4อเห�มเก�นไปนะ เม�องไทยเราน�,ร=�ส1กจะ
ฟ EงเฟEอเห4อเห�มเป8นน�ส�ยมาด�,งเด�ม ต�,งแต4ป=�ย4าตายายพาถ4อพาพายมาก6ไม4อดอยากขาด
แคลน เป8นเม�องอ=4ข�าวอ=4น, (า ไม4ยากไม4จน เลยล�มต�ว อะไรมาก6สบายๆ คว�าม�บๆ ท�น�,
เวลาจนตรอกจนม มเข�ามาน�,ปร�บต�วไม4ท�น จ1งควรจะพ�จารณาปร�บต�วไว� ความประหย�ด
ม�ธย�สถ� ความร= �จ�กประมาณ เป8นของส(าค�ญมาก ถ�าธรรมเหล4าน�,ม�อย=4ในใจของใครๆ
รวมแล�วชาต�น�,นม��นคง ถ�าธรรมเหล4าน�,ไม4ม�เหลวไหลท�,งน�,นละ จ1งควรประหย�ดม�ธย�สถ�
อย4าฟ EงเฟEอเห4อเห�มเก�นเน�,อเก�นต�ว

อย4างท��เราพยายามหาทองค(าเข�าคล�งหลวงน�,ก6เพ��อลมหายใจของชาต�ไทยเรา อย=4
ท��ทองค(า เราจ1งรบกวนบรรดาพ��น�องท�,งหลายไม4เล�กไม4แล�วนะ กวนแบบน�,นกวนแบบน�,
อย=4ง�,นละ เพ��อเอาทองค(าเข�ามาส=4จ ดศ=นย�กลาง กวนตลอด ได�ทองค(ามาต�,ง ๑๑ ต�น ๓๗
ก�โลคร1�งแล�วย�งไม4แล�วนะ ย�งหาเสาะน�,นเสาะน�,ได�มาต�,ง ๑๖๑ ก�โลเห6นไหมล4ะ จะเอาเข�า
จ ดน�, เป8นจ ดส(าค�ญมาก เราพยายามค�ดอย=4ในการช4วยชาต�คราวน�, ต�,งแต4ก4อนก6ไม4ได�ค�ด
อะไรมากน�ก สอนธรรมสอนโลกก6สอนไปธรรมดา แต4น�,ม�นกระทบกระเท�อนถ1งข�,นเม�อง
ไทยจะล4มจมก�นท�,งประเทศ น��กระเท�อนใจหน�กนะ จ1งได�ออกว�ากๆ เอา จะเป8นผ=�น(า น��น
เห6นไหมล4ะ
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เราไม4เคยค�ด เหต การณ�ม�นบอกช�ดเจน ถ�าไม4ต��นต�วต�,งแต4บ�ดน�,จะจมได�เม�อง
ไทย เพราะฉะน�,นจ1งได�ออกช4วยพ��น�องท� ,งหลายเต6มก(าล�ง ทางด�านว�ตถ เราก6ร= �ส1กว4า
กระเต�,องข1,นมาเยอะ เช4นทองค(าก6ต�,ง ๑๑ ต�น ไปหาท��ไหนไม4ม�นะ ก6มาได�ในเวลาช4วย
ชาต�จากความจ(าเป8นน�,ละ ได�ข1,นมา ส��งน�,นส��งน�,ก6ค4อยหน นข1,นมาๆ เร��อยละ แล�วเง�นท�,ง
หลายไม4ว4าดอลลาร� ไม4ว4าเง�นไทยออกท��วประเทศ ค�อเราช4วยท กแห4งท กภาค ไม4ว4าภาค
ไหน จ(าเป8นท��ไหนช4วยท�,งน�,นเลย เง�นไทยเราเร�ยกว4าช4วยท กภาค จากเง�นของพ��น�องชาว
ไทยร4วมก�นมา น��ส(าหร�บเง�นไทย ดอลลาร� หม นเข�ามาช4วยก�น ส4วนทองค(าเร�ยกว4าร�อย
ท�,งร�อยเข�าตลอด ไม4ให�แยกไปไหนเลย

พวกโรงพยาบาลน��ละมาก ท��ได�ร�บการสงเคราะห�จากสมบ�ต�ของพ��น�องชาวไทย
เรารวมก�นมาแจกไปทางโรงพยาบาลมากท��ส ด โรงไหนๆ ได�ช4วยท�,งน�,นละ แทบท�,งน�,น
จากน�,นก6ออกทางวงราชการ เช4นอย4างเร�อนจ(าลาดยาวก6 ๔๙ ล�าน ต1กสองหล�งสามช�,น ก6
เง�นพ��น�องท�,งหลายละเข�าไปโปรดพวกน�,น จากน�,นก6ตามจ�งหว�ดต4างๆ ท��จะช4วยได� ถ�าได�
ช4วยตรงไหนไม4น�อยนะ ช4วยท� �วไปหมด น� �หมายถ1งเง�นไทยออกช4วยอย4างน� ,ละ โรง
พยาบาลเป8นอ�นด�บหน1�ง โรงร�(าโรงเร�ยนเป8นอ�นด�บต4อไป วงราชการม�ท��วไป

เราได�น(าพ��น�องท�,งหลายทางด�านว�ตถ ก6พอประมาณ ด�านธรรมะน�,ละท��เราได�ค�ด
ไว�แล�วต�,งแต4เร��มจะออกช4วยชาต� ประชาชนท��วประเทศจะทราบแต4ด�านว�ตถ  ว4าการช4วย
ชาต�ช4วยด�วยว�ตถ  เขาไม4ได�ค�ดด�านอรรถด�านธรรม แต4เรามาค�ดด�านธรรมเป8นน,(าหน�ก
มากย��งกว4าด�านว�ตถ  น��น คราวน�,ละธรรมะจะได�ออกส=4ประชาชน พร�อมก�นไปก�บด�าน
ว�ตถ  ท�น�,ไปท��ไหนก6ต�องเทศน�ท��น��นๆ เร��อยไป ให�พอเข�าอกเข�าใจบ�าง จนกลายมาเป8น
ว�ทย แล�วเวลาน�,เห6นไหมล4ะเทศน�น�� ธรรมะท��ออกจากการช4วยชาต�มากลายเป8นว�ทย ออก
ท��วประเทศไทย ก6ม�แต4ธรรมะหลวงตาบ�วเทศน�ท�,งน�,นละออก

น��ละธรรมะเข�าส=4ใจ ท�น�,จ�ตใจก6ร=�เน�,อร=�ต�ว ท กส��งท กอย4างก6ค4อยด�ข1,นไปถ�าใจด� ใจ
เลวเส�ยอย4างเด�ยวล4มจมก�นท�,งประเทศ น��น ใจเลวน��นละม�นท(าให�ต�(าลงไปจนกระท��งถ1ง
ชาต�ไทยเราจะล4มจม เพราะจ�ตใจต�(าทรามลงมากท�เด�ยว ท�น�,พอฟIJนจ�ตใจข1,นด�วยอรรถ
ด�วยธรรมแล�วก6กระเต�,องข1,นมาๆ ท กส��งท กอย4างก6ค4อยร=�เร��องร=�ราวต4อไป น��นเป8นอย4าง
น�,น เร��องธรรมไม4ใช4เร��องเล6กน�อย ถ�าได�เข�าถ1งใจแล�วสะด ดก1Kกเท4าน�,นละ ขาดสะบ�,นไป
เลย อ(านาจของธรรมเป8นอย4างน�,นต4อความช��วท�,งหลาย

ค�ดด=อย4างเขาต�,งหน�าจะไปฆ4าก�น ยกต�วอย4างปLจจ บ�นน�,นะ เขาเค�ยดแค�นส ดข�ด
เขาต�องได�ฆ4า ถ�อปIนไปเลยเท�ยว ม�นอย=4ท��ไหนจะตามเข�าไปฆ4าเลย ม�นจะอย=4ท��ไหนก6ตาม
ต�องได�ฆ4าเท4าน�,น พอไป น� �ละกรรมม�นบ�นดลบ�นดาลย�งไงไม4ร= �นะ อ(านาจแห4งธรรม
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อย=4ๆ ก(าล�งเด�นก�าวไปท��จะฆ4าเขาน�� อย=4ๆ หลวงป=�ม��นเราน��ผ ดข1,นมาเลยตรงหน�าน��น ย�น
จ�งก�าอย=4ตรงหน�า น��จะไปตกนรกหล มไหนน��น4ะ เวลาน�,ม�นก6พอแล�วในห�วอกน��นน4ะ แล�ว
จะไปตกนรกหล มไหนอ�กล4ะ พอท4านว4าอย4างน�,น ก6ก�มลงกราบป Mบเลย จากน�,นคนน�,นท��
ว4าเป8นข�าศ1กก�นอย4างใหญ4หลวงน�,นกล�บมาเป8นม�ตรก�น เล�กก�นเลย กล�บบ�านเลย

น��นเห6นไหมล4ะอ(านาจของธรรม ขาดสะบ�,นลงเลย ท��จะไปฆ4าเขา ม�นจะอย=4ช4อง
ไหนก6ตามจะตามเข�าไปฆ4าให�ได� ให�สมใจ พอไปเห6นท4านอาจารย�ม��นย�นจ�งก�า ผ ดข1,นมา
เลยนะ น��จะไปตกนรกหล มไหนอ�ก ต�,งแต4เวลาน�,ม�นก6พอแล�วในห�วอก แล�วจะไปตก
หล มไหนอ�กล4ะ พอว4าอย4างน�,นก6หมอบกราบท�นท�เลย แล�วคนน�,นก�บเขาเป8นม�ตรเป8น
สหายก�นเลย น��นเห6นไหมล4ะ และตลอดถ1งส�ตว�ท�,งหลายเขาไม4ยอมฆ4าเลยต�,งแต4น�,นละ
น��นละท4านอาจารย�ม��น น��ธรรมนะแสดงออกมาเป8นภาพของท4านอาจารย�ม��นผ=�เป8นเคร��อง
หมายแห4งธรรม เห6นได�ช�ดๆ อย4างน�,ละ ต�,งหน�าจะไปฆ4าเขาแท�ๆ ย�งกล�บต�วได� เป8น
ม�ตรเป8นสหายก�บเขาได�เลย น��นเป8นอย4างน�,นอ(านาจของธรรม

เวลาน�,ว�ทย เราก6ก(าล�งออกท��วไปแล�ว ออกให�บรรดาประชาชนท�,งหลายทราบท��ว
หน�าก�น ออกท กแห4งท กหน ขยายออกไปเร��อยว�ทย  ม�นจะท��วประเทศไทยละม�งเด�Bยวน�,
เป8นแต4เพ�ยงว4าถ��ห4างต4างก�นเท4าน�,น ออกท��วไป ทางภาคกลาง ภาคอ�สานมากอย=4 ก(าล�ง
ลงภาคใต�ก6ลงสามส��แห4งไปแล�ว เราอยากให�ธรรมะน�,กระจายไปจะเป8นน,(าด�บไฟเร��อยไป
เลย ธรรมะพระพ ทธเจ�าเคยเป8นน,(าด�บไฟแก4โลกมานานแสนนาน ท(าไมมน ษย�เราใน
ปLจจ บ�นน�,จะเลยเถ�ดเลยแดนไปเป8นปทปรมะ ไม4ยอมร�บน,(าด�บไฟบ�างเหรอน��ซ� เวลาน�,
ธรรมะก6ก(าล�งออก

เราท กข�ขนาดไหนเราก6ทนเอานะ ท กว�นน�,ท กข�มากท�เด�ยวเรา พ=ดถ1งเร��องท��มา
เก��ยวข�องก�บเราน��ท กข�มากท�เด�ยว ไม4ม�เวล�(าเวลาเป8นของต�วเลย ม�แต4ลมหายใจฝอดๆ
ว�นหน1�ง จะตายแล�วก6นอนหล�บ ต� �นข1,นมาก6ช4วยโลก เราไม4เอาอะไรนะท��ว4าน� � ด� ,นอย=4
ขนาดน�,เราไม4เอาอะไรท�,งน�,นเลยในโลกอ�นน�, เราปล4อยหมดโดยส�,นเช�ง ไม4ม�อะไรต�ดใน
ห�วใจเราเลย ปล4อยโดยส�,นเช�ง ก6ม�แต4ความเมตตาห4วงใยบรรดาพ��น�องล=กหลานท� ,ง
หลาย แนะน(าส��งสอนด�วยอ บายว�ธ�การต4างๆ ไปเท4าน�,นละ พอลมหายใจขาดแล�วจะไม4
ได�ท(าอย4างน�, เราก6ท(าเส�ยเวลาม�ช�ว�ตอย=4น�, ตายแล�วก6จะไม4ได�ท(าในก�ร�ยาอย4างน�,

ฉะน�,นขอให�พ��น�องท�,งหลายต�,งอกต�,งใจนะ ธรรมเป8นสาระส(าค�ญมากก�บจ�ตใจ
ฝากเป8นฝากตายได�ก�บธรรม ธรรมก�บใจฝากเป8นฝากตายก�นได� นอกน�,นเป8นภ�ยนะ
ความช��วช�าลามกอย4าพาก�นกระต�อร�อร�นจนล�มเน�,อล�มต�วจะจมท�,งเป8น เร��องความช��วไม4
ได�ไว�หน�าใครท�,งน�,น เช4นไฟน�,จ�,เข�าไปด=ซ�น4ะ ม�นเผาท�นท�เลย อ�นน�,เร��องบาปเร��องกรรมน�,
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แบบเด�ยวก�น ไม4ได�ช�นก�บใครละ ให�พาก�นระม�ดระว�ง ความด�งามน�,ละเป8นส��งท��พ1�งเป8น
พ1�งตายได� ให�อ ตส4าห�พยายาม ว�นหน1�งๆ ไหว�พระน��งภาวนาไม4ควรจะให�ขาดว�นละ ๕
นาท� ท(าความสงบใจ

เพราะใจน�,ต�,งแต4ต��นนอนม�นด�ดตลอดเวลา ไม4ทราบว4าม�นต�ดเคร��องเม��อไร ด�บ
ไม4ลงต�องด�บเวลาหล�บเท4าน�,น นอกน�,นม�นค�ดม�นหม น ท�น�,เอาธรรมเข�าด�บ ธรรมเข�าด�บ
ความค�ดปร งท�,งหลายท��ว 4นวายน�,นจะสงบลงด�วยการภาวนา จ�ตใจจะสง4างามข1,นมาใน
เวลาน�,น เม��อปราศจากส��งรบกวนแล�วนะ ให�พาก�นต�,งอกต�,งใจบ�าง ธรรมน�,เล�ศเลอส ด
ยอดแล�ว ไม4ม�อะไรเสมอแล�วในโลกน�, ได�สวมเข�าห�วใจดวงใดเล�ศข1 ,นท�นท� จะเป8น
ท คตะเข6ญใจ เศรษฐ� ก ฎPมพ� ชาต�ช�,นวรรณะใดก6ตาม มารวมอย=4ท��ใจก�บธรรมเข�าส�มผ�ส
ก�น เล�ศข1,นท��ตรงน�,นะ ให�จ(าเอาตรงน�, นอกน�,นไม4ม�ส��งอะไรเล�ศแหละ อาศ�ยเขาไปอย4าง
น�, อย4างในว�ดน�,ก6อาศ�ยไป ตายไปแล�วเขาก6อย=4อย4างน�,แหละเขาจะไปไหน

ด�ช��วอย=4ก�บใจของเรา ให�ระว�งอ�นน�,ให�ด� ช��วน��ม�นต�ดก�บห�วใจ ม�นไม4ได�อย=4อย4างน�,
นะ เจ�าของตายไปแล�วอ�นน�,อย=4อย4างน�, บาปกรรมม�นต�ดห�วใจ ม�นไปด�วยเราให�ระว�งอ�น
น�, บ ญอย=4ก�บห�วใจของเรา อ�นน�,ต�ดแนบก�บเรา ส4งเลยๆ พาก�นจ(าเอา ว�นน�,ก6จะ ๓ โมง
แล�ว ว�นไหนก6เทศน�ท กว�นๆ เม��อวานน�,ก6ตอนบ4ายพระมาจ(านวนมากมาย ก6ได�เทศน�เส�ย
บ�างเม��อวาน ตอนเช�าไม4ได�เทศน� เพราะม�นย 4ง ไม4ม�เวลาเทศน�เลยตอนเช�า ตอนบ4ายถ1ง
ได�เทศน�บ�างให�พระได�ย�นได�ฟLงพอประมาณ ว�นน�,แทนท��จะพ�กเคร��องม�นจะพ�กหร�อจะ
หม นเคร��องก6ไม4ร=�แหละ พ�กเคร��องหร�อหม นเคร��องก6ไม4ร=�แหละว�นน�, ม�นหากหม นของม�น
อย=4อย4างน�,นหม นเพ��อโลก

เราไม4เอาอะไรนะ ไม4ม�ท��เราจะเอา พ=ดให�ม�นช�ดเจนเส�ยเราจวนจะตายแล�ว เรา
พอท กอย4างแล�วในห�วใจไม4ม�อะไรท��เข�ามาเพ��ม ว4าเล�ศกว4าน�,แล�วจะเอามาเพ��มไม4ม� พอ
แล�วในความเล�ศของจ�ต น��ละจ�ตดวงน�,ละดวงท��ก�เลสครอบห�วม�นอย=4เป8นม=ตรเป8นค=ถ
พอเปQดม=ตรค=ถค�อก�เลสออกแล�วม�นจ�าข1,นมาเลย เล�ศเลอ อย=4ท��ไหนแสนสบายท�,งน�,น ถ�า
จ�ตได�สบายเส�ยอย4างเด�ยวไม4ม�อะไรท กข�ละในโลก ม�นท กข�อย=4ท��จ�ตนะ สมบ�ต�เง�นทอง
ข�าวของม�มากม�น�อยต�วจ�ตน�,ไม4ละท กข�นะ ไม4ว4าคนท กข�คนจนคนม��งม�ศร�ส ข ความท กข�
จะอย=4ในใจด�วยก�น ให�พยายามแก�ไขตรงน�,ให�ได� พอทางน�,ม�ความส ขม�ธรรมส�มผ�สเข�าไป
แล�ว ท กส��งท กอย4างจะปลดเปล�,องลงไป ข1,นช��อว4าท กข�แล�วจะปลดเปล�,องลงเร��อยๆ ให�
เอาตรงน�,นะ

ถ�าลงด�ดด�,นอย=4ตลอดเวลาแล�ว น� �นละค�อกองท กข�เผาห�วใจ ให�พยายามปลด



6

เปล�,องม�นบ�าง เช4นอบรมภาวนาให�จ�ตใจได�ร�บความสงบเย6นใจ โถ จ�ตน�,เวลาม�นเป8นเรา
ไม4ล�มนะ มาบวชท�แรกอย=4ว�ดโยธาน�ม�ตรน�, ไม4ร=�ภาส�ภาษาอะไรเลย เป8นนาคไปบวชนาค
ตอนเช�าเห6นท4านพระคร=ท4านลงเด�นจงกรม เราก6ส�งเกตด= ท4านลงเด�นจงกรมตอนเช�าๆ
พอสว4างท4านก6ข1,นมาท(าว�ตร พอท(าว�ตรเสร6จก6ออกบ�ณฑบาต เราส�งเกตด= พอบวชแล�ว
เราก6ไปเร�ยนภาวนาก�บท4าน ว4าอยากภาวนาจะให�ภาวนาย�งไงเราว4าง�,นนะ อยากภาวนา
เอ�า ให�ภาวนาพ ทโธนะ เราก6ชอบพ ทโธ ภาวนาพ ทโธท4านว4าง�,น เราก6จ�บเอาอ�นน�,นมา
ภาวนา ภาวนาสะเปะสะปะไปตามภาษาคนไม4ร=�เร��องร=�ราว พ ทโธๆ ธรรมดา ท�แรกก6จ�อ
สต�ด� ต4อไปสต�หายพ ทโธก6นอน พอสต�หายพ ทโธก6นอน

เอ�า ท(าไปๆ บทเวลาม�นจะเป8นม�นเป8นข1,นมาอย4างประจ�กษ�นะ พอพ ทโธๆ ว�นท��
ม�นจะเป8นเหม�อนเราตากแหไว�น��นะ พ ทโธๆ เหม�อนจอมแห เราจ�บจอมแหๆ ด1งจอม
แหออกมา ต�นแหก6ค4อยหดเข�ามาๆ ค�อกระแสของจ�ตเหม�อนต�นแหนะ ม�นกระจาย
ออกไปม�นหดเข�ามาๆ พ ทโธค�อจอมแหน��จ�บจ ดน�,ไว� พ ทโธถ��ย�บ สต�ด�ข1,นๆ ต�นแหหด
เข�ามามาเป8นกองแห พอมาเป8นกองแหจ�ตรวมก1 Kกเลยเช�ยว พอจ�ตรวมก1 Kกน� ,แหม
อ�ศจรรย�ท��น�� โลกธาต น�,ว4างไปหมดเลย เหล�อจ ดเด�ยวท��เป8นจ ดอ�ศจรรย� น��นละท��จ�ตรวม
ม�นต��นเต�นซ�ท��น��นะ ไม4เคยเป8นต�,งแต4เก�ดมา มาเป8นเอาขณะน�,นขณะเด�ยว ม�นต��นเต�น
อ�ศจรรย�เก�ดคาดเก�นหมาย ความต��นเต�นเลยไปกระต กความสงบน�,นให�ถอยออกมา
เส�ยดาย ว�นหล�งซ�ดอ�กเลยไม4ได�เร��องนะ

เร�ยนหน�งส�ออย=4 ๗ ปR จ�ตรวมอย4างน�, ๓ หน น��ละได�เหต ได�ผล เพราะฉะน�,นจ1งว4า
ไม4เคยละภาวนา ไปเร�ยนหน�งส�ออย=4เท4าไรไม4เคยละภาวนา แต4ไม4เคยพ=ดให�ใครฟLง น1ก
อย=4ภายในใจเป8นอย=4ภายในใจน�,นตลอด จนกระท��งได�ออกปฏ�บ�ต� อ�นน�,เป8นต�นเหต นะ ท��
จ�ตได�เก�ดความอ�ศจรรย�ม�นเว�,งว�างหมดเลยนะ เหล�อแต4จ ดเด�ยวท��เป8นจ ดอ�ศจรรย�อย=4
ตรงน�, โห พยายาม เร�ยนหน�งส�ออย=4 ๗ ปRน�,นได� ๓ หน พอจากน�,นมาออกปฏ�บ�ต�แล�ว
เอาจ ดน�,จ�บเลย คราวน�,จะเอาให�ตายก�นเลย ต�องเอาให�ได� ไม4ได�ต�องตายซ�ดก�นเลย ฟLด
ก�นอ�กม�นก6ได�ละซ�

พอออกปฏ�บ�ต�แล�วข1,นเวท�ไม4ม�ว�นม�ค�น ม�นก6ได�ละท��น�� ได�เร��อยๆ น��ละจ�ตเร��มต�น
ต�,งแต4ท��ว4าด1งจอมแหเข�ามาน��น จากน�,นมาจ�ตก6ขย�นหม��นเพ�ยรเร��อยไปละ ทางความเพ�ยร
ทางด�านจ�ตตภาวนาเอาหน�กเอาแน4นจร�งๆ จนกระท��งถ1งข�,นท��ว4าพอต�วท กอย4างแล�ว  น��
ต�,งแต4เร��มแรกมา จนถ1งข�,นพอท กอย4าง เร�ยกว4าพอหมด ไม4ม�อะไรท��จะเอาจะมาเพ��มเต�ม
อ�กแล�ว หมดโดยส�,นเช�ง หายห4วงท กอย4าง ม�แต4ด=ธาต ด=ข�นธ�เท4าน�,นละ ธาต ข�นธ�ท��เป8น
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ก�บโลก ก�ร�ยาอ�นใดๆ ท��ใช�ก�บโลกก6ใช�ก�นไปเท4าน�,นเอง ธรรมชาต�น�,นเป8นคนละฝLTงแล�ว
ไม4ได�มาเก��ยวข�องก�นเลย จะท(าย�งไงให�เป8นอะไรอ�กก6ไม4เป8น เร�ยกว4าเป8นอฐานะ ไม4ม�
อย4างไรท� �จะมาท(าให�กระเท�อนได�แล�ว ธรรมชาต�ข�นธ�น� ,ก6ม�เป8นธรรมดา เป8นย�งไงก6
ปฏ�บ�ต�ตามส�งคมเขาน�ยมยอมร�บก�นไปอย4างน�,นแหละ เร��องธาต เร��องข�นธ� แต4เร��องจ�ต
เร��องใจเป8นคนละฝLTงเร�ยบร�อยแล�ว

น��เราก6สอนด�วยจ�ตท��เป8นคนละฝLTง ให�พ��น�องท�,งหลายย1ดอ�นน�, จะเข�าไปถ1งจ ดน�,น
แหละ จ ดคนละฝLTง ความด�งามน� ,ละจะเป8นทางเด�นเข�าส= 4จ  ดคนละฝL Tง ค�อฝL Tงฟากน� ,
ค�อว�ฏวน ตายเก�ด ตายกองก�น ว�ว�ฏฏจ�กรค�อไม4หม น พ�นแล�วน��น ให�พาก�นสร�างความด�
ให�ด�เข�าส=4จ�ตใจ สมบ�ต�เง�นทองข�าวของอาศ�ยด�วยร4างกายของเราท��ม�ช�ว�ตย�งเป8นอย=4เท4า
น�,น พอช�ว�ตหาไม4แล�วท กส��งท กอย4างพรากก�นไปหมดท�นท�นะ แต4บ ญก ศลน�,ไม4พราก
ต�ดก�บใจของเรา ให�พยายามเอาน�,ให�แม4นย(าตลอดไปอย4าให�บกบาง ทางด�านว�ตถ ธาต 
ข�นธ�ม�นก6จ(าเป8นจะต�องขวนขวายหาให�ม�น เอาๆ ยอมร�บหาให� แต4ทางด�านจ�ตใจก6เร�ยก
ร�องหาความช4วยเหล�อจากเจ�าของ เพราะจ�ตใจร 4มร�อนมาก เราก6หาความด�ให� ให�ได�
ความด�ทางด�านจ�ตใจ เม��อใจสง4างามว�ตถ ภายนอกก6พอเป8นไปแล�วไปได�สบาย เอาละนะ
พอ เท4าน�,นละ

ร�บฟLงร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟLงจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


