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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๑๘ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

น�พพานอย��ช
�วเอ��อม

เม��อวานไปอ(าเภอส�งคม ม�แร�นแค�นก�นดารเหม�อนก�น เราต�+งหน�าเอาของไปส-ง
ไม-ลงรถนะ จอดรถป23บให�เขาขนของลงแล�วกล�บเลย เลยว�ดห�นหมากเป6งไป ๓๐ ก�โล
หร�อไง ทางโน�นเขาก:เคยมาเอาจากน�+เสมอจากโกด�งเรา เม��อวานน�+ ๕ โรง อย-างน�+เป;น
ประจ(าๆ เย:นวานท-านเจ�าค ณว�ดโพธ�ฯ ท-านก:มา เราย�งจะไปกราบท(าว�ตรท-านอย>- เราย�ง
ไม-ท�นไป มาเม��อวานก:มาขอเง�นน��นแหละ เราก:ให�ไปส�กก��แสนล�มแล�วแหละ ท-านมา
ตอนค�(าๆ เม��อวาน มาขอเง�นซ�+ออะไรต-ออะไร เราก:เลยให� มาขอท�ไรเราให�ท กท� ท�น�+
ท-านก:จะคล�ายคล@งก�บไอ�หยองเรา ท-านมาขอน�+นเราก:ให� ขอน�+เราก:ให� ขอไปขอมาก:ใกล�
เข�ามาๆ ละซ� ท-านก:ไม-ค�ดเราม�ไม�เร�ยวต�ดม�ออย>-น�+ พอใกล�เข�ามาๆ จร�งๆ แล�วป23วะเด�ยว
เลยเหม�อนไอ�หยองเรา ม�นต�องหลายส�นพ�นคมซ�ไม-ใช-คมเด�ยวส�นเด�ยว ไม-เอา ต�อง
หลายส�นพ�นคม อะไรบ�าง ไม-ถ@งล�านแต-หลายแสน เราให�แล�ว

เราก(าล�งเร-งสอนพระให�เข�มข�นทางด�านจ�ตตภาวนาให�มาก เราอยากให�พ��น�องท�+ง
หลายได�เห:นความเล�ศเลอของพระพ ทธเจ�า โดยความส�มผ�สธรรมภายในใจจากการ
ภาวนา การภาวนาน�+ใกล�ช�ดต�ดพ�นมากท�เด�ยวก�บองค�ศาสดา อย-างท��ว-าเราเร�ยนในต(ารา
อ-านไปๆ ต�+งแต-บาปม�บ ญม� นรกสวรรค�ม� น�พพานม� เร��อยไป ท�น�+เราย-นเอาส ดท�ายเลย
วา อ-านไปเร�ยนไปถ@งน�พพาน เออ น�พพานม�จร�ง ๆ น��นเห:นไหมล-ะ น�พพานม�จร�ง ๆ
เหรอ น��ละห�วใจม�นม�ดม�นบอด น�พพานเป;นธรรมของผ>�ส�+นก�เลส เพราะฉะน�+นม�นจ@งต-อ
ส>�ก�น น�พพานม�จร�งๆ เหรอ

จ@งมาร�บก�นตอนน�+ท� �ว-า เวลาความเพ�ยรม�นเร-ง ม�นถ@งจ ดของม�นจะหม นเข�าหา
น�พพานอะไรก:แล�วแต-เถอะ ตอนเร�ยนว-าน�พพานม�จร�งๆ เหรอ พอมาปฏ�บ�ต�น�+ จ�ตม�น
หม นเข�าๆ จากการบ(าเพ:ญของเราไม-หย ดไม-ถอย เข�มแข:งข@+นเร��อยๆ สมควรท��ม�นจะ
หม นต�+วม�นก:หม นละซ� หม นต�+วๆ ถ@งขนาดไม-หล�บไม-นอนท�+งว�นท�+งค�น ต�องได�บ�งค�บเอา
ไว� ท-านเร�ยกว-าความเพ�ยรกล�า ท�น�+ตอนเร�ยนท��ว-าน�พพานม�หร�อไม-ม�นา ก�บจ�ตท��ส�มผ�ส
ก�นก�บธรรมเพ��อน�พพาน ม�นเก��ยวโยงมาถ@งก�นแล�ว ท�น�+เวลาความเพ�ยรขนาดน�+ม�นเร-งน�+
น�พพานเหม�อนอย>-ช��วเอ�+อมๆ เท-าน�+นละ เลยล�มถามไปว-าน�พพานม�หร�อไม-ม� เห:นไหม
ล-ะ พ -งๆ ถ@งเลย น�พพานม�หร�อไม-ม� น��น เท-าน�+นละหายสงส�ยเลย

น�พพานอย> -ช� �วเอ� +อมค�อความด>ดด� �ม ความพ -งของจ�ตท� �จะให�หล ดพ�นๆ ค�อ
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น�พพานน��นละความหล ดพ�น ม�นก:พ -งๆ เลย เวลาจ�ตเป;นอย-างน�+นแล�วม�นไม-ได�ถามหา
น�พพานม�หร�อไม-ม�นะ ไม-ม�เลยไม-ถาม เวลาเร�ยนม�นเป;นอย-างน�+น เวลาปฏ�บ�ต�เข�าด�าย
เข�าเข:มเข�าไปแล�ว น�พพานอย>-ช��วเอ�+อมๆ แล�วพ -งเลย ท�น�+เร��องน�พพานว-าม�หร�อไม-ม�เลย
หมดป2ญหา เป;นอย-างน�+นละ ใครอยากเห:นองค�ศาสดาเห:นพระพ ทธเจ�าแล�ว เอา เร-ง
ความเพ�ยรเข�าไป ธรรมก�บใจส�มผ�สก�นโดยล(าด�บๆ จากการประกอบความเพ�ยรน�+ พระ
พ ทธเจ�าจะค-อยใกล�ช�ดเข�ามาๆ ม�นเก��ยวโยงถ@งก�น ด@งด>ดถ@งก�น

พวกตาบอดชาวพ ทธเราน�+ พ>ดแล�วม�นโมโหนะไม-ใช-อวดด�บอวดด�ต-อผ>�ใดนะ ค�อ
แต-ก-อนม�นก:เป;นแบบเด�ยวก�นไม-ว-าท-านว-าเรา แล�วจะไปว-าให�ใคร ก:ว-าให�เราน��คนหน@�ง
แต-เวลาม�นหม นเข�าไปๆ ม�นก:เป;นอย-างน�+ละ ตามธรรมพระพ ทธเจ�าท��สอนไว�แล�ว ท-าน
สอนว-าย�งไงม�นจ�บต�ดๆ เข�าไปก:ใกล�เข�าๆ น��นเห:นไหม ท�น�+เลยกลายเป;นน�พพานอย>-ช��ว
เอ�+อมๆ ตลอดไปเลย ผ@งเข�าถ@งน�+นแล�วไม-ถามหาพระพ ทธเจ�าแหละ ถามหาอะไร ท-าน
แสดงไว�ว-า ผ>�ใดเห:นธรรมผ>�น�+นเห:นเราตถาคต ธรรมก�บตถาคตเป;นอ�นเด�ยวก�น

ใครจะว-าบ�าก:ตาม เราม�นจวนจะตายแล�วน�� เราพ>ดออกมาด�วยความเมตตา
สงสารนะ เร��องท��ว-าโอ�อวดโอ�เอ�ยดน�� โห ม�นเป;นคนละโลกไปเลย เข�าก�นไม-ได�เลย ท��ว-า
โอ�ว-าอวด เข�าก�นไม-ได�เลย อ(านาจแห-งความเมตตาสงสารท�บแหลกหมดเลย ท��ว-าโมโห
น��ก:ค�อเก��ยวก�บเร��องความสงสารน��นเอง ไม-ใช-โมโหอยากขย�+ขย(ามาลาบมาก�อยอะไร ม�น
โมโห มานอนหล�บตาอย>-ย�งไง มรรคผลน�พพานอย>-ก�บห�วใจนอนเฝ6าก�นอย>-หาอะไร ให�
ก�เลสซ@�งเป;นเหม�อนม>ตรเหม�อนค>ถขย�+ขย(าท�+งว�นท�+งค�น หมดค-าหมดราคา ต�+งแต-ว�นเก�ด
ถ@งว�นตายหมดคนๆ น�+ เก�ดมาภพน�+หมด เร�ยกว-าไม-ม�ค-าอะไรเลย ไม-ได�สร�างค ณงาม
ความด� เป;นส�ตว�ไปเลย

ชาต�น�+ตายผ-านไปแล�ว เอ�า เก�ดอ�ก ม�นก:หมดค-าอ�กเหม�อนเก-าถ�าจ�ตเป;นอย-างน�+
อย>-ตลอด ก:เป;นอย-างน�+ต�+งก�ปต�+งก�ลปF แล�วมาตายกองก�น ศพเจ�าของก�บศพเจ�าของตาย
กองก�น ศพเจ�าของไม-ใช-ศพชน�ดเก-านะ ศพน�+เป;นคน ศพหน�าเป;นควาย ศพน�+นเป;น
เปรต ศพน�+นเป;นผ� ศพน�+นเป;นนรกอเวจ� ม�นส�บม�นเปล��ยนไปในใจดวงเด�ยวก�น แล�ว
เหล-าน�+ม�นม�ค-าหร�อไม-ล-ะ พ�จารณาซ� เวลาปฏ�บ�ต�ธรรมเข�าน��ม�นสดๆ ร�อนๆ หนา เพราะ
ฉะน�+นจ@งว-า ผ>�ใดเห:นธรรมผ>�น�+นเห:นเราตถาคต ตถาคตอย>-ก�บธรรม ธรรมอย>-ก�บห�วใจ
ต�ดก�นตรงน�+

มองด>พระพ ทธเจ�าอย-ามองด>ท��ไหน ให�มองด>สายทางท��ประกาศไว�แล�ว น�+นค�อ
องค�ศาสดาแทนพระพ ทธเจ�านะ ธรรมและว�น�ย น��นท-านสอนพระ พระเป;นแนวหน�าจะ
ออกรบสงครามค�อก�เลสให�ขาดสะบ�+นลงไปเอาน�พพานมาครอง พ>ดง-ายๆ ท-านจ@งบอก
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ว-า ภ�กษ ท�+งหลายหร�อเธอท�+งหลาย ธรรมและว�น�ยน�+นแลจะเป;นศาสดาของเธอท�+งหลาย
แทนเราตถาคตเม��อเราผ-านไปแล�ว เพราะฉะน�+นจ@งให�ย@ดหล�กธรรมหล�กว�น�ยให�ด� พระน��
จะเข�าช-องเข�าด�ายเข�าเข:ม เป;นแนวหน�า ถ�าตายก:ตายก-อนใคร ถ@งก:ถ@งก-อนใคร น��ละให�
ย@ดอ�นน�+

ใครเป;นผ>�ร�กธรรมร�กว�น�ย ผ> �น�+นเป;นผ>�ต�ดตามศาสดา ตามเสด:จพระพ ทธเจ�า
ตลอดเวลา ผ>�ใดล-วงเก�นฝ�าฝHนธรรมว�น�ย ห�ร�โอตต�ปปะไม-ม� ผ>�น�+นเป;นคนอนาถาหาท��พ@�ง
ท��ย@ดท��เกาะไม-ได�เลย หมดท��พ@�งก:ค�อคนผ>�ล-วงเก�นหล�กธรรมว�น�ยน�+นแล ว�น�ยน��บ�งค�บสอง
ฟากทาง ความผ�ด ค�อข�ามป2 3บน� �ผ�ดแล�วๆ ลงเหวลงบ-อ มรรคผลน�พพานไม-ม�หว�ง
ส(าหร�บพระ เพราะท-านท(าทางให�เฉพาะพระ ให�ก�าวตามน�+แล�วจะพ -งถ@งเลย ไม-เป;นน+(า
ไหลบ-าท��ไหนๆ เหม�อนโลกท��วๆ ไป น��เป;นเพศของพระ เป;นผ>�เข�าช-องแล�ว ช-องท��จะรบ
ท��จะเอาช�ยชนะ อย-าหน�จากช-อง ค�ออย-าข�ามเก�นช-องพระว�น�ย อย-าข�าม ธรรม เอา ก�าว
เด�น ธรรมค�อสต�ธรรม ป2ญญาธรรม ว�ร�ยธรรม แล�วความอดทน ความอ ตส-าห�พยายาม
หน�กเอาเบาส>� เราด(าเน�นย�งไง เอาๆ สต�ต�ดแนบๆ น��เร�ยกว-าธรรม พระว�น�ยไม-ไปแตะ
ไม-ข�ามไม-เก�น ห�ร�โอตต�ปปะ สะด �งกล�วตลอด น��ละจะพ -งๆ ถ@ง ถ�าผ>�ปฏ�บ�ต�ตามน�+อย>-แล�ว
เหม�อนตามเสด:จพระพ ทธเจ�าท กฝJก�าวเลย

ศาสดาของเราท�+งหลายค�อธรรมค�อว�น�ย ผ>�ใดม�ธรรมม�ว�น�ยด� ผ>�น�+นม�ศาสดาต�ด
ต�วๆ ไป พ�นได�เลย ท-านสอนไว�แล�ว สอนพระอานนท�ท��ม�ความเศร�าโศกเส�ยใจน��นแหละ
พอพระพ ทธเจ�าปลงพระชนม� พระอานนท�เก�ดความเด�อดร�อนมาก ร�องห-มร�องไห� แล�ว
เข�าไปท>ลถามพระพ ทธเจ�า ท>ลอาราธนาให�อย>-เป;นเวลานานต�+งก�ปต�+งก�ลปF ท-านจ@งว-า
อานนท�ย�งมาหว�งอะไรก�บเราอ�ก น��นเห:นไหมล-ะข>- ท กส��งท กอย-างเร��องธรรมเร��องว�น�ยเรา
สอนหมดแล�วท กอย-าง แล�วจะมาหว�งอะไรก�บเราซ@�งเหล�อแต-ร-างเท-าน�+น ร-างคนร-างส�ตว�
ก:ร-างกายเหม�อนก�น ร-างศาสดาก:ร-างกาย แล�วจะมาหว�งอะไรก�บส��งเหล-าน�+ล-ะ

ส��งท� �เป;นสาระเราสอนไว�หมดแล�ว ธรรมว�น�ยสอนไว�สมบ>รณ�แล�ว น� +นแหละ
ศาสดาของเธอท�+งหลาย ท-านจ@งช�+บอกว-า ธรรมและว�น�ยน�+นแลเป;นศาสดาของเธอท�+ง
หลายแทนเราตถาคตเม��อเราผ-านไปแล�ว เป;นสวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบแล�วๆ ท�+งน�+น
ไม-ผ�ด ผ>�ใดปฏ�บ�ต�ธรรมสมควรแก-ธรรม ผ>�น�+นเร�ยกว-าเป;นผ>�บ>ชาตถาคต น��นท-านก:บอก
ไว�แล�ว ก�าวเด�นตามน�+นๆ ก:เป;นไปตามน�+นๆ เพราะฉะน�+นจ@งเร�ยกว-าศาสดาองค�เอก ไม-
ม�ใครเสมอ ไม-ม�ใครเท�ยมสองเลยละ แน-นอนๆ ไม-ว-าพระพ ทธเจ�าพระองค�ใดแบบ
เด�ยวก�นหมดเลย

พ ทธศาสนาเป;นศาสนาท��ม�แถวม�แนวม�หล�กม�เกณฑ� ไม-ได�ส -มส��ส -มห�า จ�บได�ตาส�
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ตาสาก:เอาเข�ามาเป;นเจ�าของศาสนา เป;นศาสดา ศาสนาน�+นๆ ม�แต-เจ�าของซ@�งเป;นคล�ง
ก�เลสท�+งน�+น สอนก:ออกจากก�เลสน��ละไป สอนโลก โลกก:ย@ดไปตามแถวแนวของก�เลส
เพราะผ>�สอนเป;นคล�งก�เลส ผ>�เป;นศาสดาเป;นคล�งก�เลส สอนออกไปล>กศ�ษย�ล>กหาท��
เคารพน�บถ�อก:คว�าเอาคล�งก�เลสน�+เผาก�นไปเร��อยๆ ก��งก�านสาขาดอกใบของศาสนาค�อ
ค(าสอนของก�เลสม�นออก พ�งก�นไปเร��อยๆ แล�วมรรคผลน�พพานไม-ม�ทาง เพราะทางน�+
เป;นทางก�เลสจะพาโลกให�ล-มจม ล�มเน�+อล�มต�ว

ทางของศาสดาน�+ไม-เอาไม-เอ�ยง ตรงแน-วเลย จ@งเร�ยกว-าสวากขาตธรรม ใจ
บร�ส ทธ�Lแล�วจ@งมาสอนโลก แจ�งกระจ-างไปหมด อะไรผ�ดอะไรถ>กร>�หมด เพราะฉะน�+นจ@ง
สอนต�+งแต-ท��ถ>กต�อง ผ�ดก:บอกให�ละให�ถอน ถ>กก:บอกให�บ(าเพ:ญ เร�ยกว-า สวากขาต
ธรรม ตร�สไว�ชอบแล�ว เราก:สวดก�นท กว�นๆ ไม-ใช-หร�อ ส�วาก�ขาโต ภควตา ธม�โม พระ
ธรรมอ�นพระผ>�ม�พระภาคเจ�าตร�สไว�ด�แล�วหร�อชอบแล�ว เร�ยกว-าส�วาก�ขาโต น��สวากขาต
ธรรมเอาย-อๆ เลย ตร�สไว�ชอบแล�ว ผ�ดท��ตรงไหนล-ะ เป;นแถวเป;นแนวก�นมา ต�วเท-าหน>
ม�นเป;นได�น�� ม�นร>�บอกว-าไม-ร>�ได�ไง เพราะฉะน�+นพ>ดเหล-าน�+พ>ดมาอย-างย�นต�วเลย ไม-เอา
ใครมาเป;นพยาน

พระพ ทธเจ�าท��มาน�+เป;นแถวเป;นแนว เป;นหล�กเป;นเกณฑ�มาตลอด ต�+งแต-อด�ตมา
ถ@งป2จจ บ�น แล�วจะเป;นแถวไปตลอดถ@งอนาคต เช-น อนาคตวงศ� เป;นต�น พระพ ทธเจ�าท��
จะมาตร�สร>�ข�างหน�า ม�จ(านวนมากท�เด�ยว แต-ท-านบอกไว�เป;นระยะๆ พระองค�น�+มาตร�สร>�
แล�วก:ท(านายบอกไว�ๆ อย-างพระพ ทธเจ�าของเราน�+ก:ทรงท(านายไว�เร�ยบร�อยแล�ว พระ
พ ทธเจ�าท-านบอกย-อๆ ไว�ว-า อนาคตวงศ� ๑๐ องค� ท-านก:บอก ทรงพระนามว-าอย-าง
น�+นๆ องค�หน@�ง องค�สอง องค�สาม ทรงพระนามว-าง�+น ท-านบ(าเพ:ญบารม�อย-างน�+นๆ น��น
บอกไว�หมด บอกไว�แล�วช�ดเจน ในระยะน�+ก:ม�พระอร�ยเมตไตรย เป;นองค�ส ดท�ายในภ�ทร
ก�ปน�+ จากน�+ไปก:จะเป;นอนาคตวงศ�ต�+ง ๑๐ องค� เร�ยงล(าด�บล(าดาไป จะเป;นพระพ ทธ
เจ�าส�บต-อก�นไป ด�วยพระญาณหย��งทราบความแน-นอนของโพธ�ส�ตว�ท�+งหลายเหล-าน�+ ท��
จะมาตร�สร>�

ท-านไม-ได�พ>ดส -มส��ส -มห�านะ ท-านเป;นแถวเป;นแนว องค�น�+นมาตร�สร>� อย-างพระ
อร�ยเมตไตรยมาตร�สร>�ผ-านไปแล�วก:จะทรงท(านายไปอ�ก ด�วยพระญาณหย��งทราบเร�ยบ
ร�อยแล�ว จ@งว-ามาเป;นแถวเป;นแนวเป;นหล�กเป;นเกณฑ� ไม-ม�คว�าได�คว�าเอา ล>กใครก:ตาม
ผ�วใครก:ตาม เม�ยใครก:ตาม เอามาเป;นล>กเป;นผ�วเป;นเม�ยของตนหมด ม�นก:เลวย��งกว-า
หมาซ�คนน�+น เข�าใจไหม ล>กใครผ�วใครเม�ยใครต�องเป;นสมบ�ต�ของคนน�+นๆ ศาสดาองค�
เอกตร�สไว�ชอบท กอย-าง แยกแยะไปให�ถ>กต�อง ท กอย-างเป;นแถวเป;นแนวไปเลย ม�หล�ก
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ม�เกณฑ�
อย-างพระพ ทธเจ�าจะมาตร�สร> � ตร�สร> �ได�ง-ายๆ เหรอ ไม-ใช-อย> -ๆ คว�ามาเป;น

ศาสดาสอนโลกได�เหรอ พระพ ทธเจ�าของเราน�+เร�ยกว-าน�อยท��ส ด ส�+นท��ส ด ท��ส(าเร:จเป;น
พระพ ทธเจ�าข@+นมา ๔ อสงไขยแสนมหาก�ป น��เร�ยกว-าเร:วท��ส ด ได�รวดเร:วและส�+นท��ส ด
โพธ�ส�ตว�ท��จะมาเป;นพระพ ทธเจ�าม�สามข�+น ๑๖ อสงไขยก:ม� แสนมหาก�ปต�ด ๘ อสงไขย
แสนมหาก�ปต�ด น�� ๔ อสงไขย แสนมหาก�ป พระองค�ก:ทรงแสดงไว�เร�ยบร�อยแล�วว-า เรา
ตถาคตไม-ม�วาสนากว�างขวางเหม�อนพระพ ทธเจ�าท�+งหลายเหล-าน�+น น��นท-านก:บอกไว�
เหล-าน�+นท-านถ�าว-าพระชนมาย ก:ย�นนานเท-าน�+น องค�น�+นปJเท-าน�+ปJ เป;นหม��นๆ แต-เรา
ตถาคตน�+ ๘๐ ปJเท-าน�+น ท-านก:บอกไว�อย-างน�+

ก:ย�งม�อย>-น��นะ ย�งม�อ�กองค�ละ ๕๐ ปJก:ม�อย>- เราเห:นในต(าราเร�ยบร�อยแล�ว พระ
พ ทธเจ�าองค� ๕๐ ปJส�+นพระชนม�ก:ม�อย>-นะ ท�แรกน@กว-าเป;นเฉพาะพระพ ทธเจ�าของเรา
๘๐ ส�+นพระชนม� ๕๐ ย�งม�อย>- ก:พระองค�แสดงไว�นะ นอกจากน�+นเป;นหม��นๆ ปJท�+งน�+น
ตามอ(านาจวาสนาบารม�ท��ทรงท(าความตะเก�ยกตะกายมาหน�กเบามากน�อยต-างก�น ท�น�+
ภ>ม�ธรรมท�+งหลายท��จะร�+อขนส�ตว�โลกก:ได�มากมายต-างก�น อย-างพระพ ทธเจ�าของเราท-าน
ก:ยอมร�บตามน�+น เราน� +เพ�ยง ๘๐ น��ก:บอกไว�แล�วว-า แปดส�บๆ พอ ๘๐ ย-นเข�ามาน��
เด�อนสามเพ:ญ จากน�+เด�อนสามเพ:ญถ@งเด�อนหกเพ:ญเราจะตายพ>ดง-ายๆ ผ�ดไหมล-ะ มา
ถ@งเด�อนสามเพ:ญ ๘๐ ปJแล�ว ย-นเข�ามาน�+อ�ก เด�อนสามเพ:ญปลงพระชนมาย  ว-าเด�อนหก
เพ:ญเป;นว�นเราตาย ถ@งเวลาแล�วก:เสด:จไปเลยไปตายเลยเห:นไหมล-ะ องอาจกล�าหาญ
ชาญช�ยอะไรจะเก�นศาสดาผ>�ส�+นก�เลสแล�วล-ะ

เราน�+พ>ดเท-าไรๆ เวลาน�+นจะตายเวลาน�+จะตาย จะละส�งขงส�งขาร ม�นไม-ละถ�าลม
หายใจไม-ขาดพวกบ�าน��เข�าใจไหม ม�นก:ว-าไปอย-างน�+น ถ�าลมหายใจไม-ขาดจ�างให�ละม�นก:
ไม-ละ แต-ม�นได�พ>ดก:เอา พวกบ�าพ>ดบ�าโม� หลวงตาบ�วน�+องค�หน@�งละ โอNย ม�นจวนตาย
แล�วนะ ม�นย�งไม-ตายม�นก:จวนอย>-เร��อยๆ ละซ� จะให�ว-าไง แล�วจะต(าหน�ใครก:ต(าหน�เรา
ละซ�คนหน@�ง เราก:จวนตายแล�วนะๆ จวนอะไรว�นน�+ก�บว�นหน�าม�นก:ต-อก�น เพราะลมหาย
ใจย�งม�อย>-ม�นไม-ตาย ถ�าลมหายใจหมดแล�วไม-บอกม�นก:ตายเข�าใจไหมล-ะ เอาละว�นน�+ไม-
พ>ดมากอะไรน�กละ เอาเพ�ยงย-อๆ เท-าน�+น

ม�นจ(าไม-ได�นะพ>ดไปแล�วก:จ(าไม-ได� พ>ดไปหายเง�ยบๆ ไปเลย ค�อไม-ได�พ>ดด�วย
ความจ(า ม�อะไรข@+นป2จจ บ�นๆ จบแล�วหายเง�ยบๆ เทศน�มาน�+นานเท-าไร ได� ๕๕-๕๖ ปJน�+
แล�ว เร��มเทศน�ต�+งแต- ๒๔๙๓ มา เทศน�สอนพระ สอนพระล�วนๆ เลย ระยะน�+นสอน
พระล�วนๆ อย>-ในป�าในเขา พระน�� โอQย จม>กหมาส>�ไม-ได� เราน��ก:เหม�อนส�ตว�ต�วหน@�ง ไอ�
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หมาตามล-าเข�าใจไหม ไอ�เราก:เป;นส�ตว�ต�วหน@�ง หมาตามล-า เราก:ตามหลบ ม�แต-หลบ
เร��อย ไปอย>-ท��ไหนอย-างนานไม-เลยสองอาท�ตย� ค�อหลบเร��อยไม-ง�+นไม-ได� หม>-เพ��อนก:ตาม
เกาะ เราก:หลบหล�กเพ��อความสะดวกสบายของเรา แม�นภาระจะหมดแล�วก:ตาม ความ
สะดวกสบายระหว-างข�นธ�ก�บจ�ตอย>-ด�วยก�นน�+สะดวกสบายย�งไง อย>-คนเด�ยวอย>-ท��สง�ด
สะดวกสบายมาก แน-ะม�นก:ร>�อย>- ไอ�ย�+วเย�+ยๆ ม�นสะดวกอะไร น��น

ส ดท�ายม�นก:ตามจนได�น��นละ ต�วน�+นๆ ต�วน�+ๆ ส�บกล��นหาก�นซ� ถ@งต�วจนได�นะ
เลยได�มาส��งสอนต�+งแต-น�+นเร��อยมา จากน�+นมาก:ออกสนามเห:นไหมล-ะ กว�างออกมาๆ
จนกระท��งออกช-วยชาต� ธรรมะน�+ก:เป;นไปอย-างท��ว-าน��ละ เทศน�มาก��ปJแล�วล-ะ ท��ออกสนาม
น�� ๗ ปJน�+หย ดท��ไหนเทศน� ส�กก��ก�ณฑ�ล-ะ ต�+งแต- ๒๔๙๓ มา จนกระท��ง ๒๕๔๑ ปJ ออก
ช-วยชาต�นานเท-าไร ถ�าม�นจะหมดม�นก:หมดไปแล�วธรรม แต-น�+ธรรมก:อย>-ก�บลมหายใจ
ลมหายใจย�งม�อย>-เอาก�นเร��อยไปอย-างน�+นนะ เอาละให�พร

ร�บฟ2งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ2งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


