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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๓ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘
ธรรมเข�าส	
ใจแล�วจะอ
อนน��มไปหมด

ก'อนจ�งห�น
พระเราให�ต�+งอกต�+งใจเอาให�จร�งให�จ�งนะ ในพรรษาน�+ไม'ม�ธ ระอะไร ม�แต'หน�าท��

ท/าความพากเพ�ยรส/าหร�บพระเรา เอาให�จร�งให�จ�ง สต�ส/าค�ญมาก อย'าล�มนะสต� เป3นพ�+น
ฐานต�+งแต'ต�นจนกระท��งถ6งน�พพาน สต�น��เป3นส/าค�ญมาก ป7ญญาก8ค'อยออกตามหล�งๆ
ต'อจากน�+นสต�ป7ญญาเป3นอ�นเด�ยวก�น ความเคล��อนไหวไปมาท��ไหนสต�ให�จ�บต�ดๆ เช'น
อย'างจ�ดน�+นจ�ดน�+ จ�ดอาหาร ท กส��งท กอย'างสต�จ�บต�ดๆ ตลอด อย'าไปเผลอนะ ท/าน�+นท/า
น�+ ว'าเส�ยเวลาท/าน�+นเส�ยเวลาท/าน�+ใช�ไม'ได�นะ เวลาท��ไหน สต�อย;'ก�บเรา จะเคล��อนไหวไป
ท��ไหนสต�จ�บต�ดๆ ก�เลสไม'เก�ด ถ�าม�สต�ก�เลสไม'เก�ด หนาแน'นขนาดไหนก8ตามเถอะไม'
เก�ด เก�ดไม'ได� สต�ต�หน�าผากม�นแหลกเลย

ว'าท/าน�+นท/าน�+แล�วเส�ยเวล�/าเวลาใช�ไม'ได�นะ อย;'ท��ไหนสต�ให�ต�ดแนบ ป7ดกวาดเช8ด
ถ;อะไรก8ตามท��เป3นงานสาม�คค� สต�ต�ดแนบๆ ก�เลสไม'เก�ด พอเผลอสต�เม��อไรก�เลสเก�ด
เก�ดจากส�งขารน��นละ ส�งขารปร งป7=บเป3นก�เลสท�นท� เพราะอว�ชชาเป3นต�วก�เลสใหญ'โต
ผล�กด�นออกมาให�เป3นส�งขาร ส�งขารก8เป3นก�เลส สต�ต�เอาไว� ถ�าสต�ม�อย;'แล�วม�นจะใหญ'
โตขนาดไหนเก�ดไม'ได�ก�เลส ฟ7งให�ด� จ/าให�ด� เอาไปพ�จารณาท��เราพ;ดน��ผ�ดไหม เคยฟ7ด
มาพอแล�ว ม�นจะหนาแน'นขนาดไหนก8ตามเถอะก�เลส เก�ดไม'ได�ถ�าสต�ต�ดอย;'น�+นแล�ว ถ�า
สต�เผลอเม��อไร แป@บออกท�นท�นะ เร��องความเพ�ยรจ6งอย;'ท��สต�เป3นส/าค�ญ ให�พาก�นต�+งอก
ต�+งใจ

พระพ ทธเจ�าท'านแสดงไว� ศาสนธรรมค/าส��งสอนของพระพ ทธเจ�าน�+ละเป3นตลาด
แห'งมรรคผลน�พพาน อย;'ก�บพ ทธศาสนา อย'าให�ก�เลสม�นหลอกม�นต�ม ว'าศาสนาล'วง
กาลผ'านสม�ย ท/าบ ญไม'ได�บ ญ ท/าบาปไม'ได�บาป แล�วอะไรท��ม�นได� ก8ม�แต'นรกอเวจ�ละท��
ม�นได� อ�นน�+นได� ก�เลสเปAดไล'เข�านรกอเวจ� บาปไม'ม� อยากท/าบาปม�นก8ท/าละซ� บ ญไม'ม�
ม�นก8ไม'ท/าบ ญ น��นละก�เลสม�นไสส�ตว�โลกลงในนรก ใครจะไปเล�ศเลอกว'าพระพ ทธเจ�า
ก�เลสค�อส��งสกปรกโสมม ธรรมะน�+ค�อส��งท��สะอาดส ดยอด ชะล�างส��งสกปรกท�+งหลาย ค�อ
ธรรมเท'าน�+น ถ�าใครเช��อก�เลสแล�วจมไปๆ ใครเช��อธรรมแล�วผ'านได�ๆ ท�+งน�+น

ศาสนาน�+ม�เพ�ยงพระพ ทธเจ�าพระองค�เด�ยว นานๆ จะม�ท�หน6�งๆ ไอ�เร��องก�เลสม�น
เต8มต�วๆ เต8มโลกเต8มสงสาร เป3นศาสดาท กต�วส�ตว� ศาสดาของก�เลสต�มต Cนส�ตว�โลกน��น
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แหละ ศาสนธรรมท��ฉ ดลากส�ตว�โลกน�+ม�น�อยมากๆ คร�+งหน6�งๆ ม�พระองค�เด�ยวค�อพระ
พ ทธเจ�าของเราเท'าน�+น จากน�+ล/าด�บไปก8พระอร�ยเมตไตรยก8ห'างไกลท��จะมา ก8สอนธรรม
แบบเด�ยวก�น ก�เลสแบบเด�ยวก�น ท'านให�ฆ'าก�เลสแบบเด�ยวก�นไม'ผ�ดแปลกอะไร ก�เลส
อย;'ท��ไหนแบบเด�ยวก�น อย;'ก�บห�วใจเราห�วใจเขาแบบเด�ยวก�น ฆ'าม�นลงจ ดน�+ละ ให�ม�น
พ�งลงท��น�� ไม'ต�องถามหาความส ขความเจร�ญ มรรคผลน�พพาน ธรรมช�+บอกเข�าไปแล�ว
เป3นก ญแจดอกส/าค�ญๆ แต'ละแง'ละม มของธรรมท��แสดงออกไป จ/าให�ด� ไม'อย'างน�+น
เหลวไหลๆ ไปนะ

ทางพระเราก8เหม�อนก�น เอาให�จร�งให�จ�งท กอย'าง อย'าเหลาะๆ แหละๆ ศาสนา
พระพ ทธเจ�าไม'ใช'เหลาะแหละ เร��องศาสนาหาค/าว'าเหลาะแหละไม'ม� จร�งจ�งท กอย'าง ม�
เหต ม�ผล ส�มผ�สส�มพ�นธ�อะไรสต�ป7ญญาไปพร�อมๆ น��นละเร�ยกว'าม�ศาสนา สต� ป7ญญา
น��ส/าค�ญมาก เอาละให�พร

หล�งจ�งห�น
เม��อเช�าน�+พ;ดถ6งเร��องโรงพยาบาลเกษตรสมบ;รณ�ขบข�นด�นะ อย;'ล6ก ไปน��ต�องไปภ;

เข�ยวก'อน แล�วก8ไปทางตะว�นตก ๒๐ ก�โล จากภ;เข�ยวมาช มแพอ�ก ๒๐ ก�โลไปเกษตร
สมบ;รณ� ล/าบากมากโรงพยาบาล เราจ6งต�องซอกแซกไป เม��อวานน�+ก8เอาของไปส'งเขา
ไปส'งแล�วไม'ลงรถ มาเลย เขาขายของอย;'ในบร�เวณโรงพยาบาล โดดลงรถเลยเรา เร�ยก
เขาให�ออกมาๆ พวกผลไม�เอามาจากท��ไกลๆ นะไม'ใช'ใกล�ๆ  ทางภาคใต�ก8ม�ภาคไหนก8ม�
รวมอย;'น� +นหมด ให�เขากวาดออกมาๆ ให�เขาเปAดให�ด;ๆ อ�นไหนท��ชอบๆ ให�เขาค�ด
ออกๆ ด;ว'าย�งเหล�ออย;'ในท��เขาขายไม'ก��ล�งนะ นอกน�+นเราเอาหมดเลย ค�ออะไรท��ชอบ
เอาเลยๆ บอกไม'ให�ช��ง เส�ยเวลา บอกง�+นเลย เอามา

พอเสร8จเร�ยบร�อยแล�ว พวกพยาบาลเขาเห8นอย;'น�� ม�นต�ดก�น เขาก8ว��งมาๆ ร ม
เอ�า เอาไปโรงพยาบาลให�หมด กวาดออกๆ เป3นล�งๆ พอเสร8จแล�วก8จ'ายเง�นเลย บอก
ไม'ให�เขาช��งเส�ยเวลา เท'าไรท�+งหมด เขาบอกเท'าน�+น ให�เท'าน�+นแล�วเพ��มอ�ก ไปเลย ผลไม�
มาก ม�แต'ผลไม�มาจากท��ไกลๆ พวกเงาะ อย'างน�อยก8จ�นทบ ร� พวกเงาะพวกอะไร ม�งค ด
ลางสาด ม�นอะไรบ�างก8ไม'ร;� แต'เป3นประเภทด�ๆ ท�+งน�+น ให�เขาเอาออกมาให�หมด เป3น
ล�งๆ ให�เอาออกมา เราด;แล�วให�ค�ดออกๆ อ�นไหนท��ด�ค�ดออกๆ ท��ไม'เอาก8ให�เขาเอา
กล�บค�น เราเอาหมดเลย

ไปท��ไหนก8ไม'เห8นอย'างน�+น พอเข�าโรงพยาบาลม�อะไรก8ให�เขาเท'าน�+นแล�วออกมา
เพราะไม'ม�ใครไปขายท��น'าจะซ�+อเป3นช�+นเป3นอ�น อย'างเม��อวานน�+เป3นช�+นเป3นอ�นเพราะอย;'
ต�ดก�บโรงพยาบาล อย;'ในก/าแพงโรงพยาบาลข�างๆ  พอออกมาป7=บน�+เป3นแถวแม'ค�าท�+ง
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หมดเลย เพราะฉะน�+นจ6งได�พบได�เห8นได�ค�ดเล�อกเอาตามต�องการ จ6งได�ของมากเม��อ
วาน ถ�าเป3นโรงอ��นเป3นอย'างน�+นก8จะพอๆ ก�น ค�อไปเห8นเราจะเอาท�นท�ละ แต'น�+ไม'ม�
ป7จจ�ยเง�นสดด;ว'าให�หม��นน6ง ให�เง�นสดเขาหม��นน6ง

เร��องธรรมเข�าส;'ใจแล�วจะอ'อนน��มไปหมด พ��น�องล;กหลานท�+งหลายจ/าให�ด� ถ�า
ธรรมเข�าส;'ใจ จ�ตใจจะอ'อนน��มไปหมด เฉล��ยอะไรถ6งก�น เพราะจ�ตใจอ'อน เต8มไปด�วย
ความเมตตา ประสานถ6งก�นหมดเลย ถ�าก�เลสน�+แข8งแกร'ง ไปท��ไหนเป3นย�กษ�เป3นมาร
เห8นแก'จะได�จะเอา เอาร�ดเอาเปร�ยบ ท กแบบท กฉบ�บค�อก�เลส ค/าว'าเส�ยเปร�ยบไม'ม�
ก�เลส ต�องให�ได�เปร�ยบตลอดเวลา เร��องของก�เลสเป3นอย'างน�+ แต'เร��องของธรรม ถ�าจะ
พ;ดก�บก�เลสเร�ยกว'าเส�ยเปร�ยบตลอด แต'ธรรมไม'ได�ได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแบบก�เลส
ธรรมเหน�อตลอด ค�ออ'อนน��มไปเลย ม�แต'ความเมตตาสงสารซ6 �งก�นและก�น เพราะ
ฉะน�+นธรรมไปท��ไหนจ6งสมานก�นได� ไม'ม�ค/าว'าชาต�ช�+นวรรณะ ธรรมเข�าถ6งไหนต�ดสน�ท
สนมก�นไปเลย ถ�าก�เลสไปท��ไหนน�+เป3นหน�าย�กษ�หน�าผ�ใส'ก�น ม�เหล��ยมร�อยส�นพ�นคม
ต'างก�นนะก�เลส

จ�ตใจท��ม�แต'ก�เลสน�+เป3นย�กษ�เป3นผ�อย;'ในต�วของม�น เป3นฟGนเป3นไฟฝ7งอย;'ล6กๆ ท�
น�+เวลาระบายออกท��ไหนกระทบกระเท�อนท��น��น ออกไปแง'ไหนกระทบกระเท�อนให�ผ;�อ��น
ได�ร�บความเส�ยหาย เร��องก�เลสเป3นอย'างน�+น ถ�าเร��องธรรมแล�วน��มอย;'ภายใน ออกไป
ไหนอ'อนน��มไปหมด ม�ความย�+มแย�มแจ'มใส ม�ความส ขความสบายไปจากใจ เฉล��ยก�น
ได� เร��องธรรมเป3นอย'างน�+นละ จ6งควรส��งสมให�ม�ในใจ

ก�เลสก�บธรรมอย;'ในใจด�วยก�น เพราะฉะน�+นท'านจ6งให�อบรมแก�ไขด�ดแปลงหร�อ
ชะล�างส��งท��ไม'ด�ค�อก�เลส ความโลภ น��ค�อแตกเป3นแขนงออกมา ก�เลสค�อฟGนค�อไฟ ม�น
แตกออกมาเป3นความโลภ ความโกรธ ราคะต�ณหา ม�โมหะครอบหมด น��ค�อคล�งก�เลส
ม�นอย;'ท��ใจ ธรรมก8อย;'ท��ใจ ช/าระซ�กฟอกเหล'าน�+ออกเร��อยๆ ความโลภเบาลงๆ ความ
โกรธ ราคะต�ณหาเบาลงๆ อว�ชชาเบาลง ร;�เน�+อร;�ต�ว ร;�เขาร;�เรา โมหะคลายต�วออกมาเป3น
ร;�เขาร;�เรา เห8นใจก�น แบ'งส�นป7นส'วนให�พอเหมาะพอด� น��เร�ยกว'าธรรม

พอพ;ดอย'างน�+ม�นก8อดไม'ได�นะ เราเป3นผ;�จ�ดผ;�ท/าอย;'น��ตอนเช�า ท กเช�าๆ จ/าเป3น
อะไรพระท'านจ�ดของท'าน จ/าเป3นอะไร แต'เราเลยกลายเป3นห�วหน�าแม'คร�วอย;'น�+ เป3น
อย'างน�+นละม�นเป3นเองของม�น กล�วจะไม'สม�/าเสมอ เฉล��ยเผ��อแผ'กล�วจะไม'สม�/าเสมอ
แยกโน�นแยกน�+ว�นหน6�งๆ ม�นเป3นเองของม�น พระเณรท'านก8จ�ดเต8มเม8ดเต8มหน'วยของ
ท'าน แต'เหม�อนว'าเราน�+ต�องจ/าเป3นตลอดเลย จ�บป @บเข�าไปเลยไม'สนใจก�บใคร ส��งน�+นๆ
แยกโน�นแยกน�+อย'างท��เห8นน��ละ ม�นเป3นของม�นเอง พระเณรท'านก8จ�ดเต8มท��เต8มฐานของ
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ท'านท��ท'านจ�ดท/า เราย�งว'าพระเณรส;�เราไม'ได�อ�กแหละ ต�องไปแย'งงานพระเณรมาท/า
อย'างท��เห8นอย;'ท กว�น ม�นเป3นเอง น��เร�ยกว'าธรรม ให�เสมอ ส'วนเจ�าของม�นไม'ได�สนใจนะ
ไม'สนใจ ม�นเป3นจร�งๆ ในจ�ต ม�นมองด;รอบด�านๆ ของเราน�+ไม'สนใจ ได�หร�อไม'ได�ไม'
สนใจย��งกว'าข�างนอก เพราะฉะน�+นจ6งย 'งอย;'ข�างนอกเพ��อให�เป3นความสม�/าเสมอก�น น��น
ละเร��องธรรมเป3นอย'างน�+น อย;'ด�วยก�นสน�ทตายใจก�นหมดเลยธรรม

ด;ซ�ชาต�ช�+นวรรณะใดมาเต8มอย;'น�+ ประเทศไหนบ�าง ฝร��งเต8ม แล�วเม�องไทยเราก8
ภาคไหนบ�าง ว�ดป�าบ�านตาดเป3นท��รวมของภาค เม�องไทยท�+งประเทศรวมท กภาคมาอย;'
น�+หมด แล�วพวกฝร��งม�งค'าก8เหม�อนก�น แต'เราร�บไม'ได�มากฝร��ง เราก8แบ'งส�นป7นส'วนให�
เป3นธรรมเหม�อนก�น เอาประเทศน�+นบ�างประเทศน�+บ�าง เม�องน�+นบ�างเม�องน�+บ�าง ถ�าจะ
เอาเม�องไหนมากเม�องท� �อยากมาไม'ได�มาเลยก8ม� เราต�องแบ'งส�นป7นส'วนอย'างน� +น
เหม�อนก�น เพราะฉะน�+นว�ดน�+จ6งรวมถ�าว'าพระก8ท��วประเทศไทยท กภาคมารวมอย;'น�+หมด
ต�องได�ร�บการอบรมจากน�+ไปๆ ท��วประเทศไทย ค�อเราเสมอภาคเหม�อนก�น

ถ�าก�เลสเข�าครองแล�วพวกไหนเป3นพวกของตนภาคของตนจะร�บแต'ทางน�+น เป3น
โลกไปหมด เป3นก�เลสไปหมด เห8นแก'พรรคแก'พวกแก'ภาค น��ค�อเร��องของก�เลส ถ�า
เร��องของธรรมแล�วเห8นใจซ6�งก�นและก�นหมด ม�ความจ/าเป3นท��จะร�บก�นได�มากน�อยเอาให�
ได�ท�+งน�+นๆ น��เราก8ปฏ�บ�ต�อย'างน�+ตลอดมา เพราะธรรมเป3นธรรมชาต�อย;'อย'างน�+น ไม'ต�อง
มาจ�ดการอย'างน�+นอย'างน�+ ม�นหากกระจายออกไป ความสม�/าเสมอน�+เป3นออกตลอดเวลา

อย'างว�ดท กว�นน�+ม�นก8เป3นโลกไปหมดแล�วนะ เราอยากจะว'าเป3นโลกไปเก�อบ
หมดเลย เป3นก�เลสไปหมด ว�ดหน6�งๆ ถ�าองค�ไหนเป3นสมภารว�ด องค�น�+อย;'ภาคไหนจะ
กวาดต�อนต�+งแต'พวกของต�วๆ เข�ามา ผ;�อ��นภาคอ��นต�ดออกป7ดออก น�+ค�อหยาบโลนมาก
พระสม�ยป7จจ บ�นน�+ ในกร งเทพไปด;เอาเลย ต�วส/าค�ญอย;'ตรงน�+น ม�นเป3นโลกไปหมดแล�ว
เด�Jยวน�+ น��ละธรรมพ;ดให�ตรงไปตรงมา เราไม'ได�เอนเอ�ยงไปไหน พ;ดให�ตรงไปตรงมา
ภาคไหนผ;�ใดเป3นสมภารจะกวาดต�อนเอาแต'พวกของต�วๆ เข�ามา ผ;�อ��นป7ดออกๆ ด;ไม'
ได�เลยนะ เร�ยกว'าด;ไม'ได� ธรรมด;ไม'ได� ด;ความสกปรกของว�ดท��อวดตนว'าเป3นธรรม ม�น
กลายเป3นม;ตรเป3นค;ถไปหมดแล�ว

ไปหาด;เอาในกร งเทพ ว�ดไหนๆ ก8เถอะ ม�แต'พรรคแต'พวกแต'ภาคท�+งน�+น ม�นด;
ไม'ได�นะ เอาธรรมไปจ�บม�นด;ไม'ได�น�� พ;ดให�ม�นช�ดเจน ผ;�ใดไม'เคยฟ7งให�ฟ7ง หลวงตาบ�ว
จะพ;ดให�เต8มเม8ดเต8มหน'วยตามความส�ตย�ความจร�งของธรรม ไม'พ;ดให�นอกเหน�อจาก
ธรรมไปเลย เราพ;ดอย'างน�+ ด�วยเหต น�+เองท��ว�ดน�+เราครองว�ดอย;'น�+จะเป3นธรรมหร�อไม'
เป3นธรรม ท'านท�+งหลายพ;ดออกมา เราก8เอาความจร�งมาพ;ดเหม�อนก�น น��เฉล��ยด�วย
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ความสม�/าเสมอ ท กภาคอย;'น�+หมดพระน'ะ เข�ามาอบรมมากน�อยต'างก�นๆ ๆ เร�ยกว'าท ก
ภาคอย;'ในน�+หมด แล�วประเทศต'างๆ ก8เหม�อนก�น เม�องนอกเม�องนาร�บเม�องน�+นบ�าง
เม�องน�+บ�าง เฉล��ยให�ท��วถ6งก�น เป3นอย'างน�+ตลอดมา เราไม'เคยม�ค/าว'าเอ�ยง เอ�ยงไม'ได�
ธรรมข�ดท�นท� ป7ดออกท�นท�ส��งใดมาขวาง ม�แต'ความสม�/าเสมอ น�+เร�ยกว'าธรรม แล�วอย;'
ก�นได�ด�วยความสงบร'มเย8น ตายใจก�นได�ท�+งน�+นพระเรา

องค�ไหนก8เด�นตามหล�กธรรมหล�กว�น�ย ซ6�งเป3นธรรมอย;'แล�ว แล�วจะไปข�ดข�องก�น
ท��ตรงไหน เพราะต'างคนต'างปฏ�บ�ต�ตามหล�กธรรมหล�กว�น�ย ผ�ดถ;กช��วด�เต�อนก�นได�ท�นท�
แล�วร�บก�นท�นท�เลย ใครจะไปแข8งกระด�างอย; 'ไม'ได�นะ ถ�าเป3นธรรมเข�าไปแล�วต�อง
หมอบราบ ร�บท�นท�ๆ เม��อเป3นอย'างน�+นอย;'ด�วยก�นได�คนเรา ถ�าเห8นแก'ท�ฐ�มานะอวดก�าม
ใช�ไม'ได�นะ น��ละธรรม ท'านเร�ยกว'าธรรม ความเสมอภาคตลอดเร�ยกว'าธรรม

เด�Jยวน�+ศาสนาม�นกลายเป3นโลกไปแทบหมดแล�ว เราพ;ดตามหล�กความจร�ง เรา
จะเป3นโลกเป3นธรรมหร�ออะไรก8แล�วแต'ใครจะว�น�จฉ�ย แต'เราว�น�จฉ�ยต�วของเราเต8มส�ด
เต8มส'วนท��จะออกระบายต'อโลกสงสาร เราไม'ได�พ;ดแบบพล'ามพล��มๆ พ;ดไปเปล'าๆ ส ก
เอาเผาก�น เราไม'ม�อย'างน�+น เราพ�จารณาท กอย'างๆ จะออกแง'ไหนม มใด เราสอนอย'าง
น�+นสอนโลก สอนพระสอนเณรเหม�อนก�น ให�เสมอก�นไปหมดเลย

บรรดาล;กหลานท�+งหลายก8ให�เอาธรรมไปปฏ�บ�ต�ตนนะ อย;'ในโรงร�/าโรงเร�ยนก8ม�
พรรคม�พวก ด�ไม'ด�ม�ภาคแทรกก�น อย'าเอาพรรคเอาพวกเอาภาคเข�ามาต�ความสาม�คค�
ความเห8นแก'ใจก�นให�แตกไปนะ ความเห8นแก'ใจก�นน�+เป3นเร��องใหญ'โตมากท�เด�ยว เร�ยก
ว'าความเห8นแก'ก�นและก�นน�+เป3นธรรม สม�/าเสมอ ต�กเต�อนก�นได� และในโรงเร�ยนม�คนม�
คนจนอย'าไปด;ถ;กเหย�ยดหยามก�น ใครก8เก�ดจากพ'อจากแม' อยากเป3นเศรษฐ�ด�วยก�น
ท กคน แต'ม�นเป3นไปไม'ได�ด�วยอ/านาจแห'งกรรม ก8ให�อภ�ยก�นในส�ตว�โลกท�+งหลายท��ม�
กรรมต'างก�น ผ;�ด�ผ;�ช��ว ผ;�หน�กผ;�เบา ผ;�ม��งผ;�ม� ผ;�จนตรอกจนม มม� อย;'ในโรงร�/าโรงเร�ยน ใน
สมาคมต'างๆ ม�ผสมก�นอย;'น�+ท�+งน�+น แต'การให�อภ�ยซ6�งก�นและก�น ตามอ/านาจแห'งกรรม
ของตนๆ น�+นให�ให�อภ�ยเสมอ ถ;กต�อง ให�ปฏ�บ�ต�

เวลาเร�ยนหน�งแส'หน�งส�อก8ให�ต�+งใจเร�ยน อย'าให�ก�เลสต�ณหาม�นฉ ดม�นลากออก
ไปนะ อย;'ในโครงการเร�ยน เวลาเล'นก8ม� ในโรงเร�ยนเขาก8ม�กฎม�เกณฑ�ม�เวล�/าเวลาให�เล'น
เช'นเวลาไหนก��นาท�ๆ เขาก8ให�เล'น จากน�+นเข�ามาส;'การศ6กษาเล'าเร�ยนก8ให�จร�งตลอดไป
น��เร�ยกว'าคนม�ความส�ตย�ความจร�ง เวลาเล'นทางโรงเร�ยนก8ม�กฎให�เล'นอย;'แล�ว เวลาปAดก8
ม� เวลาจร�งก8ม� เราก8ให�ต�+งหน�าต�+งตาท/าหน�าท��การงาน

แต'ละคนๆ น�+พ'อแม'ด�+นล�มด�+นตาย หาทร�พย�สมบ�ต�เง�นทองข�าวของเคร��องใช�ไม�
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สอยต'างๆ ท��จะให�ล;กไปเข�าโรงเร�ยนแต'ละคนๆ แล�วพ'อแม'คนหน6�งถ�าม�ล;กหลายคนอก
จะแตกนะ ไม'ทราบจะแบ'งส�นป7นส'วนให�ล;กคนไหนบ�างๆ คนน�+นอยากได�กระดาษ คนน�+
ด�นสอ อ�นน�+นอ�นน�+ ต'อไปก8คอมพ�วเตอร�พ�วแต�อะไร เข�าใจไหมล'ะ แล�วไปเอาต�บพ'อแม'
น��นแหละมา เห8นหม;'เพ��อนม�เราก8อยากม�ก�บเขา ไม'ค/าน6งค/านวณถ6งพ'อแม'ท��แบกหามจะ
เป3นจะตายน� +นเลย น� �เส�ยนะ ให�ร; �จ �กฐานะของต�ว ร; �จ �กความพอเหมาะพอด�ความ
ประมาณ อย'าต��นเต�นจนเก�นไป

การศ6กษาเล'าเร�ยน ก8ให�ต�+งหน�าต�+งตาศ6กษาเล'าเร�ยนให�ด� ความประพฤต�ก�บการ
ศ6กษาเล'าเร�ยนให�ไปด�วยก�น ความประพฤต�เป3นอย'างหน6�ง ความร;�เป3นอย'างหน6�งใช�ไม'
ได�นะ อย'างท��เขาเร�ยนเป3นดอกเตอร�ดอกแต�ส'วนมากท��เราเห8นอย;'น�+นะ ดอกเตอร�ดอก
แต�ม�นมาบ�บบ�+ส�ไฟชาต�บ�านเม�องม�น�อยเม��อไร ม�นเอาความด�บความด�มาเป3นเคร��อง
ประด�บให�บ�านเม�องเราสง'าราศ�อะไรบ�างล'ะ ส'วนมากม�นม�แต'เอามาเบ'งเท'าน�+นละพวกน�+
พวกน�+พวกเบ'งพวกอ6�งอ'าง ล�มเน�+อล�มต�ว ไม'ได�ศ�พท�ได�แสงอะไรเลย ส;�ตาส�ตาสาไม'ได�
พวกน�+เขาไม'เบ'ง

เขาหาก�นตามท�องไร'ท�องนาเขาก8พอเป3นพอไป ไอ�เราหาก�นในต�บในปอดของ
คน กว�านเอาเง�นดงเง�นเด�อนเง�นด�น บนโตNะใต�โตNะเอามาก�นแหลกก�นไปหมด แล�วก8
เบ'งว'าเร�ยนมาจากช�+นน�+นช�+นน�+ มาจากเม�องน�+นเม�องน�+ เม�องไหนม�นก8ม�แต'เม�องก�เลส
เม�องเย'อหย��งจองหองด�วยก�นท�+งน�+น ข6+นช��อว'าก�เลสไปอย;'เม�องไหนอย'าว'าม�นจะเจร�ญนะ
เจร�ญแต'ว�ตถ ส��งน�+นส��งน�+ แล�วก8ต��นก�นไป บ�านน�+นเจร�ญเม�องน�+เจร�ญ ห�วใจม�นเป3นไฟด�วย
ก�นหมด น��ละท��ท/าโลกให�เด�อดร�อนอย;'น� +ค�อท��ห�วใจเป3นไฟน��นเอง ส��งเหล'าน�+นไม'ได�ม�
อะไร ห�วใจเป3นไฟ ได�ไม'พอๆ เป3นบ�าอ/านาจไป ท กส��งท กอย'างถ�าลงบ�าได�เข�าแล�วไม'ม�
ขอบเขต แหลกเหลวไปหมดน��นละ ล;กหลานจ/าเอาให�ด�ไปปฏ�บ�ต� คนเราถ�าม�ธรรมในใจ
แล�วไม'ล�มเน�+อล�มต�ว ไปอย;'ในสถานท��ใดไม'ล�มต�วนะ ความด�ต�ดต�วไปๆ ถ�าเย'อหย��ง
จองหองเข�าตรงไหนแตกกระจ�ดกระจายไปหมดละ พาก�นจ/าเอานะ เอาเท'าน�+นละว�นน�+
ไม'พ;ดมากน�ก ท�น�+จะให�พร

ร�บฟ7งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ7งจากสถาน�ว�ทย สวนแสงธรรม กร งเทพฯ และสถาน�ว�ทย อ ดร
FM 103.25 MHz


