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เทศนอบรมฆราวาส ณ วดปาบานตาด
เมอวนท ๑๓ สงหาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

เรยนหนงสอ ๗ ปจตรวม ๓ หน

ทองค(าเราหลงมอบเรยบรอยแลว เวลาน,ไดทองค(าประเภทซ1มซาบรวมท,งหมด
๑๖๑ กโล ๒๕ บาท ๓๔ สตางค ไดทองค(าประเภทน,(าไหลซ1ม ต,ง ๑๖๑ กโล ไม4ใช4เล4น
นะน ก6ไดมาเรอยๆ แหละ ทยงไม4ไดหลอม ๓๑ กโล ๒๕ บาท ๓๔ สตางค ทหลอม
แลว ๑๒๕ กโล เป8น ๑๐ แท4ง แท4งหน1ง ๑๒ กโลคร1ง รวมแลวไดทองค(าท,งหมด ๑๖๑
กโล ๒๕ บาท ๓๔ สตางค เมอวานน,ก6ไดต,ง ๘ กโล ๑๑ บาท งานเราน,งานเพออมชาต
นะ ส(าหรบงานวดปาบานตาดเพออมชาตท,งน,นเลย ไดอะไรๆ เขามาอมชาต หนนเขา
ไปๆ อย4างเมอวานทองค(าก6ไดต,ง ๘ กโล ๑๑ บาท เขาคลงหลวงลวนๆ เลยละ
เราจะพยายามขวนขวายหาสมบตส(าคญเขาส=4คลงหลวงของเรา มทองค(าเป8นตน
ทองค(าน,ส(าคญมากทเดยว จ1งไม4แลวไม4เลกสกท ไดเท4าน,นแลวเอาเท4าน, พยายามเอา
อย=4อย4างน,นแหละ นก6ไดต,ง ๑๖๑ กโลแลว นประเภทซ1มซาบ ถาธรรมดาทมอบแลว
แลวไปเลย อนน,หายหนาไม4ม แต4น,พยายามจบตวมนเขาหองขงแลวก6พยายามเอาหาง
มนอก ไดต,ง ๑๖๑ กโล เป8นของเล4นเมอไร เราพยายามเพราะเราเป8นห4วงล=กหลานไทย
ของเราใหมหลกมเกณฑไวต4อไป อย4างป=ย4าตายายของเราท4านก6ฝากมรดกไวใหพวกเรา
เดนตามๆ พวกเราก6ตองไดสบทอดมรดกของท4านไวดวยการหนนชาตของตนข1,น นน
โดยวธการขวนขวายหาสมบตเขาส=4จดส(าคญ เช4น คลงหลวงเป8นตน
อย4างทองค(าเมอวานน,ก6ไดต,ง ๘ กโล ๑๑ บาท เขาจดเดยวเลยไม4เป8นน,(าไหลบ4า
ไม4แยกโนนแยกน,เหมอนดอลลารกบเงนสด อนน,นแยกทวประเทศไทย ดอลลารก6มาต
แผ4เป8นเงนไทยท,งหมดแลวเดBยวน,ไม4เขาคลงหลวง ก6ดงทเราไดเรยนใหทราบแลว คอ
ดอลลารต,งแต4น,ต4อไปไม4แน4นะ แน4ะเราบอกไวแลว คอไดเขาคลงหลวง ๑๐ ลาน ๘
แสนดอลล แลวจากน,จะไม4แน4นะเราบอก เพราะเงนไทยเราจะร4อยหรอลงไปโดยล(าดบ
เนองจากการช4วยชาตไดหย ดลงไปแลว เงนช4วยชาตก6ไม4ม ทน,คนทจ(าเป8นมาขออย=4
ตลอดเวลาน,ไม4ขาดวรรคขาดตอน เราจะตองเอาเงนดอลลารเขามาหมนช4วยกบเงนไทย
ก6เป8นอย4างน,นจรงๆ ดอลลารไดมาก6ชว4 ยเงนไทยๆ
เมอเชาก(าลงคยกนกบผ=ว4าชยพรเราถ1งเรองตา จะลงจดไหนเราคดนะ คออดร
โรงพยาบาลศ=นยน,ตาสมบ=รณแบบ เราใหท,งหมดเลย ทน,ไปย4านไหนๆ ทตาควรจะลง
ไดในจดไหนจงหวดในแถวน, ก(าลงใหผ=ว4าเราตดต4อกบทางแพทยทางหมอโรงพยาบาล
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ต4างๆ เมอไดความยงไงแลวก6มาตกลงกน แลวจะเอาเครองมอตาไปลงในจดน,น เช4น
เดยวกบลงทโรงพยาบาลศ=นยเรา โรงพยาบาลศ=นยเราลงจ ดเดยวน,ท4มลงไปเลย ให
ครบสมบ=รณบรบ=รณเครองมอตาท,งหมด อนน,เราก6จะเอาแบบเดยวกนน,ไปใชทาง
จงหวดไหนทสมควรจะลง ก(าลงใหไปปร1กษากนเวลาน,นะ ปร1กษาเรองตา เมอปร1กษา
ลงตวกนแลวจะเอาจงหวดไหน พรอมท,งหมอครบดวย เครองมอก6จะมาพรอมกน แลว
ลงในจดน,น
ทางภาคอสานเป8นภาคทยากจนมาก น4าห4วงใยอย=ม4 าก ตอนน,ก6มแต4โรงพยาบาล
ศ=นยกบศรนครนทร เกยวกบเรองตา มเท4าน,นแหละ เราจ1งพยายามจะหาใหไดอก ตรง
ไหนทพอเป8นไปไดทางภาคอสานจงหวดไหน ควรจะไดตาอกจ ดหน1 งค(าว4าจ ดคอให
สมบ=รณ เครองมอตานใหสมบ=รณเลย จดน,นจดน, นก(าลงใหผ=ว4าชยพรเรานตดต4อกบ
หมอ ตดต4อจงหวดต4างๆ มารวมกน สมควรจะลงจดไหนๆ เราจะเป8นผ=พยายามหา
เครองมอตามาใหเราว4าง,นนะ เมอลงกนแลวเราจะพยายามหาเครองมอตาน,มาใหจด
น,น เวลาน,ก(าลงพจารณาอย=4
เราพยายามทสดส(าหรบพนองชาวไทยเรา เป8นห4วงเป8นใย คดซอกแซกซกแซ6ก
ไปหมด อนไหนทควรจะช4วยไดแค4ไหนก6พยายามช4วยๆ อย4างน, พนองท,งหลายล=ก
หลานท,งหลายก6ควรใหร=เน,อร=ตว อย4าฟEงเฟEอเห4อเหมเกนไปนะ เมองไทยเราน,ร=ส1กจะ
ฟงE เฟEอเห4อเหมเป8นนสยมาด,งเดม ต,งแต4ป=ย4าตายายพาถ4อพาพายมาก6ไม4อดอยากขาด
แคลน เป8นเมองอ=4ข าวอ=4น,(า ไม4ยากไม4จน เลยลมตว อะไรมาก6สบายๆ ความบๆ ทน,
เวลาจนตรอกจนมมเขามาน,ปรบตวไม4ทน จ1งควรจะพจารณาปรบตวไว ความประหยด
มธยสถ ความร=จกประมาณ เป8นของส(าคญมาก ถาธรรมเหล4าน,ม อย=4ในใจของใครๆ
รวมแลวชาตน,นมนคง ถาธรรมเหล4าน,ไม4มเหลวไหลท,งน,นละ จ1งควรประหยดมธยสถ
อย4าฟEงเฟEอเห4อเหมเกนเน,อเกนตว
อย4างทเราพยายามหาทองค(าเขาคลงหลวงน,ก6เพอลมหายใจของชาตไทยเรา อย=4
ททองค(า เราจ1งรบกวนบรรดาพนองท,งหลายไม4เลกไม4แลวนะ กวนแบบน,นกวนแบบน,
อย=4ง,นละ เพอเอาทองค(าเขามาส=4จดศ=นยกลาง กวนตลอด ไดทองค(ามาต,ง ๑๑ ตน ๓๗
กโลคร1งแลวยงไม4แลวนะ ยงหาเสาะน,นเสาะน,ไดมาต,ง ๑๖๑ กโลเห6นไหมล4ะ จะเอาเขา
จดน, เป8นจดส(าคญมาก เราพยายามคดอย=4ในการช4วยชาตคราวน, ต,งแต4ก4อนก6ไม4ไดคด
อะไรมากนก สอนธรรมสอนโลกก6สอนไปธรรมดา แต4น,มนกระทบกระเทอนถ1งข,นเมอง
ไทยจะล4มจมกนท,งประเทศ นกระเทอนใจหนกนะ จ1งไดออกวากๆ เอา จะเป8นผ=น(า นน
เห6นไหมล4ะ
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เราไม4เคยคด เหต การณมนบอกชดเจน ถาไม4ต นตวต,งแต4บดน,จะจมไดเมอง
ไทย เพราะฉะน,นจ1งไดออกช4วยพนองท,ง หลายเต6มก(าลง ทางดานวตถ เราก6ร=ส1กว4 า
กระเต,องข1,นมาเยอะ เช4นทองค(าก6ต,ง ๑๑ ตน ไปหาทไหนไม4มนะ ก6มาไดในเวลาช4วย
ชาตจากความจ(าเป8นน,ละ ไดข1,นมา สงน,นสงน,ก6ค4อยหนนข1,นมาๆ เรอยละ แลวเงนท,ง
หลายไม4ว4าดอลลาร ไม4ว4าเงนไทยออกทวประเทศ คอเราช4วยทกแห4งทกภาค ไม4ว4าภาค
ไหน จ(าเป8นทไหนช4วยท,งน,นเลย เงนไทยเราเรยกว4าช4วยทกภาค จากเงนของพนองชาว
ไทยร4วมกนมา นส(าหรบเงนไทย ดอลลาร หมนเขามาช4วยกน ส4วนทองค(าเรยกว4ารอย
ท,งรอยเขาตลอด ไม4ใหแยกไปไหนเลย
พวกโรงพยาบาลนละมาก ทไดรบการสงเคราะหจากสมบตของพนองชาวไทย
เรารวมกนมาแจกไปทางโรงพยาบาลมากทสด โรงไหนๆ ไดช4วยท,งน,นละ แทบท,งน,น
จากน,นก6ออกทางวงราชการ เช4นอย4างเรอนจ(าลาดยาวก6 ๔๙ ลาน ต1กสองหลงสามช,น ก6
เงนพนองท,งหลายละเขาไปโปรดพวกน,น จากน,นก6ตามจงหวดต4างๆ ทจะช4วยได ถาได
ช4วยตรงไหนไม4น อยนะ ช4 วยทวไปหมด นหมายถ1 ง เงนไทยออกช4วยอย4 า งน,ละ โรง
พยาบาลเป8นอนดบหน1ง โรงร(าโรงเรยนเป8นอนดบต4อไป วงราชการมทวไป
เราไดน(าพนองท,งหลายทางดานวตถก6พอประมาณ ดานธรรมะน,ละทเราไดคด
ไวแลวต,งแต4เรมจะออกช4วยชาต ประชาชนทวประเทศจะทราบแต4ดานวตถ ว4าการช4วย
ชาตช4วยดวยวตถ เขาไม4ไดคดดานอรรถดานธรรม แต4เรามาคดดานธรรมเป8นน,(าหนก
มากยงกว4าดานวตถ นน คราวน,ละธรรมะจะไดออกส=4ประชาชน พรอมกนไปกบดาน
วตถ ทน,ไปทไหนก6ตองเทศนทนนๆ เรอยไป ใหพอเขาอกเขาใจบาง จนกลายมาเป8น
วทยแลวเวลาน,เห6นไหมล4ะเทศนน ธรรมะทออกจากการช4วยชาตมากลายเป8นวทยออก
ทวประเทศไทย ก6มแต4ธรรมะหลวงตาบวเทศนท,งน,นละออก
นละธรรมะเขาส=4ใจ ทน,จตใจก6ร=เน,อร=ตว ทกสงทกอย4างก6ค4อยดข1,นไปถาใจด ใจ
เลวเสยอย4างเดยวล4มจมกนท,งประเทศ นน ใจเลวนนละมนท(าใหต(าลงไปจนกระทงถ1ง
ชาตไทยเราจะล4มจม เพราะจตใจต(าทรามลงมากทเดยว ทน,พอฟIJนจตใจข1,นดวยอรรถ
ดวยธรรมแลวก6กระเต,องข1,นมาๆ ทกสงทกอย4างก6ค4อยร=เรองร=ราวต4อไป นนเป8นอย4าง
น,น เรองธรรมไม4ใช4เรองเล6กนอย ถาไดเขาถ1งใจแลวสะดดก1Kกเท4าน,นละ ขาดสะบ,นไป
เลย อ(านาจของธรรมเป8นอย4างน,นต4อความชวท,งหลาย
คดด=อย4างเขาต,งหนาจะไปฆ4ากน ยกตวอย4างปLจจบนน,นะ เขาเคยดแคนสดขด
เขาตองไดฆ4า ถอปIนไปเลยเทยว มนอย=4ทไหนจะตามเขาไปฆ4าเลย มนจะอย=4ทไหนก6ตาม
ตองไดฆ4าเท4าน,น พอไป นละกรรมมนบนดลบนดาลยงไงไม4ร= นะ อ(านาจแห4งธรรม
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อย=4ๆ ก(าลงเดนกาวไปทจะฆ4าเขาน อย=4ๆ หลวงป=มนเรานผดข1,นมาเลยตรงหนานน ยน
จงกาอย=4ตรงหนา นจะไปตกนรกหลมไหนนน4ะ เวลาน,มนก6พอแลวในหวอกนนน4ะ แลว
จะไปตกนรกหลมไหนอกล4ะ พอท4านว4าอย4างน,น ก6กมลงกราบปMบเลย จากน,นคนน,นท
ว4าเป8นขาศ1กกนอย4างใหญ4หลวงน,นกลบมาเป8นมตรกน เลกกนเลย กลบบานเลย
นนเห6นไหมล4ะอ(านาจของธรรม ขาดสะบ,นลงเลย ทจะไปฆ4าเขา มนจะอย=4ช4อง
ไหนก6ตามจะตามเขาไปฆ4าใหได ใหสมใจ พอไปเห6นท4านอาจารยมนยนจงกา ผดข1,นมา
เลยนะ นจะไปตกนรกหล มไหนอก ต,งแต4เวลาน,ม นก6พอแลวในหวอก แลวจะไปตก
หลมไหนอกล4ะ พอว4าอย4างน,นก6หมอบกราบทนทเลย แลวคนน,นกบเขาเป8นมตรเป8น
สหายกนเลย นนเห6นไหมล4ะ และตลอดถ1งสตวท,งหลายเขาไม4ยอมฆ4าเลยต,งแต4น,นละ
นนละท4านอาจารยมน นธรรมนะแสดงออกมาเป8นภาพของท4านอาจารยมนผ=เป8นเครอง
หมายแห4งธรรม เห6นไดชดๆ อย4างน,ละ ต,งหนาจะไปฆ4าเขาแทๆ ยงกลบตวได เป8น
มตรเป8นสหายกบเขาไดเลย นนเป8นอย4างน,นอ(านาจของธรรม
เวลาน,วทยเราก6ก(าลงออกทวไปแลว ออกใหบรรดาประชาชนท,งหลายทราบทว
หนากน ออกทกแห4งทกหน ขยายออกไปเรอยวทย มนจะทวประเทศไทยละมงเดBยวน,
เป8นแต4เพยงว4าถห4างต4างกนเท4าน,น ออกทวไป ทางภาคกลาง ภาคอสานมากอย=4 ก(าลง
ลงภาคใตก6ลงสามสแห4งไปแลว เราอยากใหธรรมะน,กระจายไปจะเป8นน,(าดบไฟเรอยไป
เลย ธรรมะพระพทธเจาเคยเป8นน,(าดบไฟแก4โลกมานานแสนนาน ท(าไมมน ษยเราใน
ปLจจบนน,จะเลยเถดเลยแดนไปเป8นปทปรมะ ไม4ยอมรบน,(าดบไฟบางเหรอนซ เวลาน,
ธรรมะก6ก(าลงออก
เราท กขขนาดไหนเราก6ทนเอานะ ท กวนน,ทกขมากทเดยวเรา พ=ดถ1งเรองทมา
เกยวของกบเรานทกขมากทเดยว ไม4มเวล(าเวลาเป8นของตวเลย มแต4ลมหายใจฝอดๆ
วนหน1 ง จะตายแลวก6นอนหลบ ตนข1,นมาก6ช 4วยโลก เราไม4เอาอะไรนะทว4าน ด,นอย=4
ขนาดน,เราไม4เอาอะไรท,งน,นเลยในโลกอนน, เราปล4อยหมดโดยส,นเชง ไม4มอะไรตดใน
หวใจเราเลย ปล4อยโดยส,นเชง ก6ม แต4ค วามเมตตาห4 วงใยบรรดาพนองล=กหลานท,ง
หลาย แนะน(าสงสอนดวยอบายวธการต4างๆ ไปเท4าน,นละ พอลมหายใจขาดแลวจะไม4
ไดท(าอย4างน, เราก6ท(าเสยเวลามชวตอย=4น, ตายแลวก6จะไม4ไดท(าในกรยาอย4างน,
ฉะน,นขอใหพนองท,งหลายต,งอกต,งใจนะ ธรรมเป8นสาระส(าคญมากกบจตใจ
ฝากเป8นฝากตายไดกบธรรม ธรรมกบใจฝากเป8นฝากตายกนได นอกน,นเป8นภยนะ
ความชวชาลามกอย4าพากนกระตอรอรนจนลมเน,อลมตวจะจมท,งเป8น เรองความชวไม4
ไดไวหนาใครท,งน,น เช4นไฟน,จ,เขาไปด=ซน4ะ มนเผาทนทเลย อนน,เรองบาปเรองกรรมน,
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แบบเดยวกน ไม4ไดชนกบใครละ ใหพากนระมดระวง ความดงามน,ละเป8นสงทพ1งเป8น
พ1งตายได ใหอตส4าหพยายาม วนหน1งๆ ไหวพระนงภาวนาไม4ควรจะใหขาดวนละ ๕
นาท ท(าความสงบใจ
เพราะใจน,ต,งแต4ตนนอนมนดดตลอดเวลา ไม4ทราบว4ามนตดเครองเมอไร ดบ
ไม4ลงตองดบเวลาหลบเท4าน,น นอกน,นมนคดมนหมน ทน,เอาธรรมเขาดบ ธรรมเขาดบ
ความคดปรงท,งหลายทว4นวายน,นจะสงบลงดวยการภาวนา จตใจจะสง4างามข1,นมาใน
เวลาน,น เมอปราศจากสงรบกวนแลวนะ ใหพากนต,งอกต,งใจบาง ธรรมน,เลศเลอสด
ยอดแลว ไม4ม อะไรเสมอแลวในโลกน, ไดสวมเขาหวใจดวงใดเลศข1,นทนท จะเป8น
ทคตะเข6ญใจ เศรษฐ กฎPมพ ชาตช,นวรรณะใดก6ตาม มารวมอย=4ทใจกบธรรมเขาสมผส
กน เลศข1,นทตรงน,นะ ใหจ(าเอาตรงน, นอกน,นไม4มสงอะไรเลศแหละ อาศยเขาไปอย4าง
น, อย4างในวดน,ก6อาศยไป ตายไปแลวเขาก6อย=อ4 ย4างน,แหละเขาจะไปไหน
ดชวอย=4กบใจของเรา ใหระวงอนน,ใหด ชวนมนตดกบหวใจ มนไม4ไดอย=4อย4างน,
นะ เจาของตายไปแลวอนน,อย=4อย4างน, บาปกรรมมนตดหวใจ มนไปดวยเราใหระวงอน
น, บญอย=4กบหวใจของเรา อนน,ตดแนบกบเรา ส4งเลยๆ พากนจ(าเอา วนน,ก6จะ ๓ โมง
แลว วนไหนก6เทศนทกวนๆ เมอวานน,ก6ตอนบ4ายพระมาจ(านวนมากมาย ก6ไดเทศนเสย
บางเมอวาน ตอนเชาไม4ไดเทศน เพราะมนย4ง ไม4มเวลาเทศนเลยตอนเชา ตอนบ4ายถ1ง
ไดเทศนบางใหพระไดยนไดฟLงพอประมาณ วนน,แทนทจะพกเครองมนจะพกหรอจะ
หมนเครองก6ไม4ร=แหละ พกเครองหรอหมนเครองก6ไม4ร=แหละวนน, มนหากหมนของมน
อย=4อย4างน,นหมนเพอโลก
เราไม4เอาอะไรนะ ไม4มทเราจะเอา พ=ดใหมนชดเจนเสยเราจวนจะตายแลว เรา
พอทกอย4างแลวในหวใจไม4มอะไรทเขามาเพม ว4าเลศกว4าน,แลวจะเอามาเพมไม4ม พอ
แลวในความเลศของจต นละจตดวงน,ละดวงทกเลสครอบหวมนอย=4เป8นม=ตรเป8นค=ถ
พอเปQดม=ตรค=ถคอกเลสออกแลวมนจาข1,นมาเลย เลศเลอ อย=4ทไหนแสนสบายท,งน,น ถา
จตไดสบายเสยอย4างเดยวไม4ม อะไรทกขละในโลก มนทกขอย=4ทจตนะ สมบตเงนทอง
ขาวของมมากมนอยตวจตน,ไม4ละทกขนะ ไม4ว4าคนทกขคนจนคนมงมศรสข ความทกข
จะอย=4ในใจดวยกน ใหพยายามแกไขตรงน,ใหได พอทางน,มความสขมธรรมสมผสเขาไป
แลว ทกสงทกอย4างจะปลดเปล,องลงไป ข1,นชอว4าทกขแลวจะปลดเปล,องลงเรอยๆ ให
เอาตรงน,นะ
ถาลงดดด,นอย=4ตลอดเวลาแลว นนละคอกองท กขเผาหวใจ ใหพยายามปลด
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เปล,องมนบาง เช4นอบรมภาวนาใหจตใจไดรบความสงบเย6นใจ โถ จตน,เวลามนเป8นเรา
ไม4ลมนะ มาบวชทแรกอย=4วดโยธานมตรน, ไม4ร=ภาสภาษาอะไรเลย เป8นนาคไปบวชนาค
ตอนเชาเห6นท4านพระคร=ท4านลงเดนจงกรม เราก6สงเกตด= ท4านลงเดนจงกรมตอนเชาๆ
พอสว4างท4านก6ข1,นมาท(าวตร พอท(าวตรเสร6จก6ออกบณฑบาต เราสงเกตด= พอบวชแลว
เราก6ไปเรยนภาวนากบท4าน ว4าอยากภาวนาจะใหภาวนายงไงเราว4าง,นนะ อยากภาวนา
เอา ใหภาวนาพ ทโธนะ เราก6ชอบพทโธ ภาวนาพทโธท4านว4าง,น เราก6จบเอาอนน,นมา
ภาวนา ภาวนาสะเปะสะปะไปตามภาษาคนไม4ร=เรองร=ราว พทโธๆ ธรรมดา ทแรกก6จอ
สตด ต4อไปสตหายพทโธก6นอน พอสตหายพทโธก6นอน
เอา ท(าไปๆ บทเวลามนจะเป8นมนเป8นข1,นมาอย4างประจกษนะ พอพทโธๆ วนท
มนจะเป8นเหมอนเราตากแหไวนนะ พทโธๆ เหมอนจอมแห เราจบจอมแหๆ ด1งจอม
แหออกมา ตนแหก6ค4อยหดเขามาๆ คอกระแสของจตเหมอนตนแหนะ มนกระจาย
ออกไปมนหดเขามาๆ พทโธคอจอมแหนจบจดน,ไว พทโธถยบ สตดข1,นๆ ตนแหหด
เขามามาเป8 น กองแห พอมาเป8 น กองแหจตรวมก1 K ก เลยเชยว พอจตรวมก1 K กน, แ หม
อศจรรยทน โลกธาตน,ว4างไปหมดเลย เหลอจดเดยวทเป8นจดอศจรรย นนละทจตรวม
มนตนเตนซทนนะ ไม4เคยเป8นต,งแต4เกดมา มาเป8นเอาขณะน,นขณะเดยว มนตนเตน
อศจรรยเกดคาดเกนหมาย ความตนเตนเลยไปกระต กความสงบน,นใหถอยออกมา
เสยดาย วนหลงซดอกเลยไม4ไดเรองนะ
เรยนหนงสออย=4 ๗ ปR จตรวมอย4างน, ๓ หน นละไดเหตไดผล เพราะฉะน,นจ1งว4า
ไม4เคยละภาวนา ไปเรยนหนงสออย=4เท4าไรไม4เคยละภาวนา แต4ไม4เคยพ=ดใหใครฟLง น1ก
อย=4ภายในใจเป8นอย=4ภายในใจน,นตลอด จนกระทงไดออกปฏบต อนน,เป8นตนเหตนะ ท
จตไดเกดความอศจรรยมนเว,งวางหมดเลยนะ เหลอแต4จดเดยวทเป8นจดอศจรรยอย=4
ตรงน, โห พยายาม เรยนหนงสออย=4 ๗ ปRน,นได ๓ หน พอจากน,นมาออกปฏบตแลว
เอาจดน,จบเลย คราวน,จะเอาใหตายกนเลย ตองเอาใหได ไม4ไดตองตายซดกนเลย ฟLด
กนอกมนก6ไดละซ
พอออกปฏบตแลวข1,นเวทไม4มวนมคน มนก6ไดละทน ไดเรอยๆ นละจตเรมตน
ต,งแต4ทว4าด1งจอมแหเขามานน จากน,นมาจตก6ขยนหมนเพยรเรอยไปละ ทางความเพยร
ทางดานจตตภาวนาเอาหนกเอาแน4นจรงๆ จนกระทงถ1งข,นทว4าพอตวทกอย4างแลว น
ต,งแต4เรมแรกมา จนถ1งข,นพอทกอย4าง เรยกว4าพอหมด ไม4มอะไรทจะเอาจะมาเพมเตม
อกแลว หมดโดยส,นเชง หายห4วงท กอย4าง มแต4ด=ธาตด=ขนธเท4าน,นละ ธาตขนธทเป8น
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กบโลก กรยาอนใดๆ ทใชกบโลกก6ใชกนไปเท4าน,นเอง ธรรมชาตน,นเป8นคนละฝLTงแลว
ไม4ไดมาเกยวของกนเลย จะท(ายงไงใหเป8นอะไรอกก6ไม4เป8น เรยกว4าเป8นอฐานะ ไม4ม
อย4างไรทจะมาท(าใหกระเทอนไดแลว ธรรมชาตขนธน,ก6ม เป8นธรรมดา เป8นยงไงก6
ปฏบตตามสงคมเขานยมยอมรบกนไปอย4างน,นแหละ เรองธาตเรองขนธ แต4เรองจต
เรองใจเป8นคนละฝLTงเรยบรอยแลว
นเราก6สอนดวยจตทเป8นคนละฝLTง ใหพนองท,งหลายย1ดอนน, จะเขาไปถ1งจดน,น
แหละ จ ดคนละฝLT ง ความดงามน, ล ะจะเป8 น ทางเดนเขาส= 4จ ดคนละฝL T ง คอฝL T ง ฟากน,
คอวฏวน ตายเกด ตายกองกน ววฏฏจกรคอไม4หมน พนแลวนน ใหพากนสรางความด
ใหดเขาส=4จตใจ สมบตเงนทองขาวของอาศยดวยร4างกายของเราทมชวตยงเป8นอย=4เท4า
น,น พอชวตหาไม4แลวท กสงท กอย4างพรากกนไปหมดทนทนะ แต4บ ญก ศลน,ไม4พราก
ตดกบใจของเรา ใหพยายามเอาน,ใหแม4นย(าตลอดไปอย4าใหบกบาง ทางดานวตถธาต
ขนธมนก6จ(าเป8นจะตองขวนขวายหาใหมน เอาๆ ยอมรบหาให แต4ทางดานจตใจก6เรยก
รองหาความช4วยเหลอจากเจาของ เพราะจตใจร4มรอนมาก เราก6หาความดให ใหได
ความดทางดานจตใจ เมอใจสง4างามวตถภายนอกก6พอเป8นไปแลวไปไดสบาย เอาละนะ
พอ เท4าน,นละ
รบฟLงรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟLงจากสถานวทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

