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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ว�ดป�าบ�านตาด
เม��อว�นท�� ๒๘ ส�งหาคม พ ทธศ�กราช ๒๕๔๘

ความจร�งพาให�เป�น
ก&อนจ�งห�น

เราไม&ค&อยม�เวลาอบรมพระเหม�อนแต&ก&อน เร�ยกว&าเป-นคนละโลกไปแล�ว แต&
ก&อนเอาจร�งเอาจ�งมากส/าหร�บการอบรมพระ และด0แลพระเหม�อนก�น เคล��อนคลาดไม&
ได� เพราะฉะน�2นถ4งร�/าล�อ ร�/าล�อก�นมานานแล�วหลวงตาบ�ว แต&ก&อนเขาเร�ยกอาจารย�มหา
บ�ว ด เก&ง ด มาก ว&าง�2น ล��นมานาน น��นค�อจร�งจ�งมากท�เด�ยว ต&อมาน�2ๆ ลายก7ค&อยหมด
ไปๆ ลายด ลายด&าค&อยหมดไป ม�ต�2งแต&ลายเลอะๆ เทอะๆ เต7มหล�งเด�8ยวน�2 น��นคนท��ได�
ย�นไกลๆ เขาต��นเส�ยงก�น แต&ผ0�ท��เข�ามาอย0&แล�วได�ไล&ไหนถ4งหน� ไม&ไล&ไม&ไป ท�2งๆ ท��ด ๆ
น��นแหละ เขาร�/าล�ออย0&ข�างนอกว&า ด มากๆ แต&พวกท��อย0&ข�างในน�2มาเท&าไรไม&ยอมออกๆ
เป-นอย&างน�2นนะ เป-นย�งไงก7ไม&ทราบ ฟ<งซ�ท&านท�2งหลายเร��องของธรรม ถ�าเข�าถ4งก�นจร�งๆ
แล�วเป-นอย&างน�2นแหละธรรม ด ด&าว&ากล&าวม�ต�2งแต&รสแต&ชาต�ของอรรถของธรรมท�2งน�2น
ไม&ได�เป-นเร��องก�ร�ยาของโลกของก�เลสความสกปรก หร�อเป-นฟ>นเป-นไฟแฝงเข�าไปเลย

พาก�นต�2งใจปฏ�บ�ต�นะ อย&าหย&อนยานนะพระ อย&านอนใจ ก�เลสไม&เคยนอนใจ
ขย�2ขย/าส�ตว�ท�2งหลายให�แหลกมาเป-นเวลานานแล�ว ถ�าจะต��นให�ต��นนะ จะต��นได�ด�วยธรรม
ของพระพ ทธเจ�าเท&าน�2น นอกน�2นไม&ม�อะไรท��จะท/าให�ต��นต�วได� ก�เลสม�แต&กล&อมเร��อยๆ
เคล�2มหล�บ หล�บไม&ต��น บางรายต�2งแต&เก�ดมาจนกระท��งถ4งว�นตาย สร�างต�2งแต&ความช��วช�า
ลามก ไม&ม�สารค ณต�ดต�วแม�น�ดหน4�ง พอลมหายใจขาดสะบ�2น เส�ยงด�งปABงน0&น ก�นนรก
แตก ก�นนรกแตกเพราะความช��วของคนท��หนาแน&นเก�นเหต เก�นผล ไปตกนรกจนนรก
แตกเส�ยงด�งสะท�านหว��นไหว น��นละคนช��วเป-นอย&างน�2น คนด�ก7ผางถ4งน�พพาน สะเท�อน
สะท�านท��วแดนโลกธาต  น��ค�อคนด�ความด� พาก�นพ�จารณาเส�ยต�2งแต&บ�ดน�2

เราพ0ดแทบท กว�นๆ จวนจะตายเท&าไรย��งเข�มข�น ย��งห&วงย��งใยบรรดาประชาชน
ท�2งหลาย เพราะธรรมพระพ ทธเจ�าน��สดๆ ร�อนๆ ให�เข�าส0&ห�วใจเถอะน&ะ ค/าว&าจ�ดว&าช�ดไม&
ม�เลย ม�แต&เข�มข�นๆ ด0ดด��มตลอดเวลา..ธรรม ท&านจ4งเร�ยกว&าน�พพานเท��ยง ด0ดด��มแบบ
เท��ยงไปเลยเช�ยว ให�ต�2งอกต�2งใจ พ ทธศาสนาอย0&ในเม�องไทยเราเท&าน�2น แต&ท/าไมความ
เลอะๆ เทอะๆ จ4งมาอย0&ก�บเม�องไทย กลายเป-นส�วมเป-นถานในเม�องไทยเราได�จาก
ความเลอะเทอะท�2งหลาย พ ทธศาสนาซ4�งเป-นน2/าส/าหร�บช/าระล�างหายไปไหนหมด พ ทธ
ศาสนาก7อย0&ท� �ห�วใจของชาวพ ทธเรา แสดงออกมาทางกาย ทางวาจา ความประพฤต�
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หน�าท��การงาน สะอาดสะอ�านเร�ยบร�อย ถ�าธรรมม�อย0&ในห�วใจแล�ว ก�ร�ยาท��แสดงออกท ก
อย&างจะน&าด0น&าชม ถ�าก�เลสม�อย0&ในห�วใจแล�วเป-นฟ>นเป-นไฟ ข�างในก7เป-นส�วมเป-นถาน
ข�างนอกก7เป-นฟ>นเป-นไฟเผาไหม�ท��วโลกด�นแดน เพราะต&างคนต&างม�ส��งเหล&าน�2

ม�นเคยเฟDอไหมก�เลส ม�ใครมาพ0ดไหมว&าก�เลสม�นเฟDอ ม�นคร4ม�นล�าสม�ย เคยม�
ไหม ม�ต�2งแต&ม�นล2/าย คล2/าสม�ยตลอดไป ท กว�นน�2ย��งล2/าย คล2/าสม�ย ชาวพ ทธเราย��งตาบอดห0
หนวกหน�กเข�าท กว�นๆ เส�ยงอรรถเส�ยงธรรมไม&อยากฟ<ง เร��องอรรถเร��องธรรมไม&อยาก
ได�ย�นได�ฟ<ง เป-นอย&างน�2นนะถ0กก�เลสกล&อม ขอให�เอาธรรมพระพ ทธเจ�าน�2เข�าไปกล&อม
ใจด0เถอะน&ะจะเป-นย�งไง เข�าใจดวงใดจะด�ดท�นท�ๆ ไม&ง�2นจะเร�ยกว&าเป-นธรรมเล�ศเหรอ
เล�ศกว&าท กส� �งท กอย&าง ในสามแดนโลกธาต ไม&ม�อะไรเล�ศกว&าธรรม ขอให�ได�เข�าไป
ส�มผ�สใจด�วยจ�ตตภาวนาเป-นส/าค�ญ การท/าบ ญให�ทาน เป-นก��งก�านสาขาดอกใบ เป-น
เคร��องประด�บจ�ตตภาวนาซ4�งเป-นต�นเป-นล/า ต�นล/าด�ไม&ม�อะไรหว��นง&ายๆ ถ�าลงจ�ตได�เข�า
ส0&ธรรมแล�วไม&หว��น ม�แต&บ4กแต&บ4นเท&าน�2น น��ละความด� อยากให�พ��น�องท�2งหลายได�เข�าชม

เฉพาะอย&างย� �งวงราชการ อยากจะพ0ดได�เต7มปากเลยว&า วงราชการน�2เป-นวง
สกปรกมากท��ส ด น�2เอาธรรมจ�บเข�าไป อย&ามองน�2นมองน�2ว&าคนน�2นส0งคนน�2ต�/า เกรงอก
เกรงใจเกรงขาม เกรงอ/านาจบาตรหลวง ธรรมไม&ม�เกรง พ0ดตามหล�กความจร�งท�2งน�2น
เวลาน�2วงราชการในเม�องไทยเราสกปรกเร��อยๆ มา แต&ไม&ค&อยเด&นเอามากเหม�อนท กว�น
น�2 ท กว�นน�2เด&น เด&นมากเร��องความช��วช�าลามก ปากไหนมาๆ ท��จะชมวงราชการไม&ค&อย
เห7นม� ม�แต&ต/าหน�ต�เต�ยน  เอ�อมระอาก�นท�2งน�2นๆ  แต&วงราชการเราท/าไมถ4งห0หนวก
ตาบอด ม�แต&เค�2ยวแต&กล�นแต&ร�ดแต&ไถอย&างน�2นเหรอ ม�นไม&ม�ห0ม�ตาม�ใจพอจะค�ดและ
พอจะฟ<งเส�ยงประชาชนบ�างหร�อวงราชการเรา ม�นเป-นย�งไง ต�2งแต&วงร�ฐบาลลงมา ได�
ย�นท�2งน�2น ได�ย�นแล�วก7ต�องเอามาพ�น�จพ�จารณา แล�วเทศน�สอนบรรดาพ��น�องท�2งหลายใน
นามธรรมสอนโลก

เราไม&ได�ต/าหน�ต�เต�ยนผ0�ใดโดยเฉพาะเจาะจงท��ไม&ม�ความผ�ดไปต/าหน� ธรรมท/า
ไม&ลง เอาตามความจร�งเลย น�2เลอะเทอะมากนะวงราชการ เวลาน�2เขาย��งต/าหน�หน�กเข�า
ไปๆ ท/าไมวงราชการม�แต&ผ0�ร0�ผ0�ฉลาด เร�ยนมาเป-นดอกเตอร�ดอกแต�แล�วม�นเอาไปไหน
หมด ม�นม�ต�2งแต&เร��องอ�นธพาลส�นดานหยาบน�กเลงโตอย0&ในวงราชการ เฉพาะอย&างย��ง
ในวงร�ฐบาลเราม�นเป-นย�งไง ความร0�ด�ๆ ท��เร�ยนมาเอาไปหมกไว�ไหน เอาไปหมกไว�ใน
ส�วมในถานเหรอ แล�วเอาอะไรออกมาแสดงต&อประชาชน ก7เอาส�วมเอาถานออกมาละซ�
ม�นหมกเข�าไปในส�วมในถาน ลากออกมาก7ม�แต&ส�วมแต&ถานเต7มไปหมด ด0ไม&ได�นะเวลา
น�2
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โอHย หน�าด�านนะ วงราชการน�2ย��งหน�าด�านเข�าไปท กว�นๆ เป-นย�งไงวงราชการเรา
ชาต�ไทยเราซ4�งเป-นล0กชาวพ ทธ ท/าไมถ4งหน�าด�านเอาน�กหนา ไอ�ผ0�อ��นเขาก7ด�าน แต&ผ0�ท��จะ
น/าชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� หน�าด�านน��เส�ยหายท��ส ด เลวร�ายท��ส ด ค�อวงราชการ
ขอให�ท&านท�2งหลายได�น/าไปพ�จารณา วงราชการก7ค�อผ0 �ท� �อ �มช0ชาต� ศาสนา พระมหา
กษ�ตร�ย� เป-นผ0�ร�บผ�ดชอบ อย&าไปท/าลาย ท/าลายด�วยก�ร�ยาอาการแห&งความโลภ ความ
หลงเน�2อหลงต�ว ล�มเน�2อล�มต�วน�2เส�ยหายมาก น��ฟ<งมาโดยตลอดๆ ฟ<งแล�วก7เข�าในล�2น
ช�กๆ ค�อห�วใจๆ แล�วน/าออกมาสอนโลกๆ น��สอนโลกนะ สอนให�ม�นหมดความสกปรก
โสมมความไม&ด� ท��เก� �ยวข�องก�นก�บคนท�2งโลกน�2จากใจของเรา ให�ใจสะอาดเข�าไปโดย
ล/าด�บ ความประพฤต�หน�าท��การงานสะอาดแล�วจะอย0&ก�นเป-นส ข พาก�นต�2งใจปฏ�บ�ต�

ว�นน�2เป-นท�2งว�นพระด�วย เป-นท�2งว�นอาท�ตย�ด�วย บวกก�นเหมาะสมมากแล�ว การ
บ/าเพ7ญความด�ในว�นว&างเช&นน�2หาได�ยาก ม�นไม&ว&างให�ละซ� เร��องก�เลสม�นไม&ยอมให�ว&าง
ให�ว&างในงานของม�น ถ�างานของม�นแล�วว&างท�2งว�นย�งค�/าค�นย�งร &ง ก�นก7ก�นจนข�2แตก ว&าง
ตลอดเวลา ข�2แตกน��นค�อก�นไม&พอ ข�2โลภ ข�2โกรธ ข�2หลง ข�2โลภแตก ข�2โกรธก7แตก ข�2หลง
ข�2ราคะต�ณหาแตก น��ก�เลสพาก�นพากล�นไม&ม�เวลาพอ ให�ท&านท�2งหลายน/าธรรมไปปฏ�บ�ต�
บ�าง

โอJย เราสลดส�งเวชนะ ม�แต&ย�2วเย�2ยๆ ค�บคลานก�น งมเงาเกาหม�ดก�นไป ไม&ได�
เกาถ0กท��ค�น เกาเข�าซ�ศ�ลธรรมพระพ ทธเจ�าช/าระโลกให�ได�ร�บความสงบร&มเย7นมามากเท&า
ไร เราเป-นคนประเภทไหนจ4งเข�าก�บศ�ลธรรมไม&ได� ม�นไม&เลวร�ายย��งกว&าอะไรเข�าไปอ�ก
แล�วเหรอ ท��ว&าอะไรน�2นค�อนอกจากเลวร�ายไปแล�วอ�นน�2นย��งเลวร�ายกว&าอะไรท�2งหมด เรา
เป-นคนประเภทน�2นเหรอ ถ�าไม&ใช&เป-นคนประเภทน�2นก7ควรกล��นกรองต�วเอง ตายแล�วไม&
เก�ดประโยชน�อะไร น��งอย0&น�2กองกระด0กท�2งน�2นละ เวลาน�2ลมหายใจครองต�วอย0& และจ�ต
ครองต�วร�บผ�ดชอบอย0&เท&าน�2นละ ว&าเป-นเราเป-นเขาได� พอลมหายใจขาดสะบ�2นลงไปแล�ว
หมด ท�น�2ความด�ของเราม�ไหม ถ�าไม&ม�ก7ม�ต�2งแต&ความช��ว เพราะธรรมชาต�ความช��วน�2ลาก
ลงตลอด ความด�ลากข42นม�นไม&อยากจะข42น ตายแล�วจมนะๆ

เราอย&าไปอวดด�กว&าพระพ ทธเจ�า พระพ ทธเจ�าท กๆ พระองค�ตร�สร0�มาพระองค�
ใดก7ตามแม�พระองค�เด�ยวไม&เคยแหวกแนวไปเลยว&า บาปไม&ม� บ ญไม&ม� นรกไม&ม�
สวรรค�ไม&ม� พรหมโลกไม&ม� น�พพานไม&ม� เปรตผ�ประเภทต&างๆ ไม&ม� ไม&ม�พระองค�ใด
ตร�สไว�เลย ม�แต&ม�ท�2งน�2น เพราะตร�สไว�ตามความร0�ความเห7นความเป-นของส��งเหล&าน�2น
จากพระญาณหย��งทราบของพระพ ทธเจ�าแต&ละพระองค� เราอย&าอวดเก&งกว&าพระพ ทธ
เจ�านะ ม�นจะลงในส��งท��เก&งๆ ตอบร�บก�บความหยาบโลนของเราความหนาของเราน��น
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แหละ นรกอเวจ� ฟ<งซ�น&ะ ม�หร�อไม&ม� เวลาม�นจมลงไปแล�วลบล�างได�ไหมล&ะ ม�นจมได�
นะถ�าท/าความช��ว

พระพ ทธเจ�าสอนท/าด�ได�ด� ท/าช��วได�ช��ว ท/าด�จะไปได�ช��ว ท/าช��วไปได�ด� ไม&ม� ม�ก7แต&
ประจบประแจงเหม�อนอย&างพวกโจรพวกผ0�ร�าย เขาจะจ�บได�ท��ไหน ตะรางไม&ม� เจ�า
หน�าท��เขาห0หนวกตาบอด ตาด�ต�2งแต&เราโจรผ0�ร�าย เวลาเขาจ�บได�แล�วเป-นย�งไงล&ะ ม�นย�ง
ไม&ยอมนะ เขาหาว&า น��นเห7นไหมก�เลสไม&ยอมใครง&ายๆ ต�วชอบยกยอท��ส ดไม&ม�อะไร
เก�นก�เลส ชอบท��ส ดเร��องยกยอ ไปอย0&ในเร�อนจ/าก7ไม&อยากให�เขาพ0ดว&าน�กโทษ ม�นชอบ
ยกยอ แล�วเป-นย�งไงถ4งมาต�ดค ก เขาหาว&า น��นน&ะฟ<งซ� แล�วเป-นความจร�งแค&ไหนล&ะ
เป-นจร�งๆ เหรอ ยอมร�บว&าเป-นจร�ง เป-นอย&างน�2นนะ

ก�เลสม�นไม&ยอมใครง&ายๆ ถ�าธรรมแล�วยอมร�บท�นท�ความจร�ง ผ�ดยอมร�บว&าผ�ด
ถ0กยอมร�บว&าถ0ก เร�ยกว&าธรรม เป-นสรณะของโลก โลกตายใจได�ก�บธรรม ให�พาก�นต�2ง
ใจปฏ�บ�ต�นะ พ ทธศาสนาในเม�องไทยของเรามากกว&าท กเม�อง แต&ท/าไมคนเลวร�ายถ4ง
มาก พ ทธศาสนาไม&ได�สอนให�คนเลวร�าย สอนให�เป-นคนด� น��ก7ค�อก�เลสม�นขนาบห�วใจ
เราจนไม&ม�ศาสนาต�ดต�วเลย ให�ต�2งอกต�2งใจประพฤต�ปฏ�บ�ต�

ท��เน�นหน�กท��ส ดค�อเร��องจ�ตตภาวนา ด�งท��เคยพ0ดเสมอ เราเน�นหน�กสดๆ ร�อนๆ
สะเท�อนอย0&ในห�วใจตลอดเวลา การสอนจ4งไม&สอนไปท��อ��น  ให�มาเห7นจ ดน�2  ตรงน�2ม0ตร
ค0ถม�นครอบอย0& ค�อก�เลสม�นข�2เก�ยจภาวนา ถ�าต�2งใจภาวนาจร�งๆ แล�วเราจะเห7นความ
สง&างาม ตลอดถ4งความอ�ศจรรย�กระเท�อนข42นในห�วใจของเราน�2 พาก�นต�2งใจนะ เอาละให�
พร

หล�งจ�งห�น
เจด�ย�ว�ดอโศฯน��เราก7อ �มแล�วนะ บอกต�ดคอรองไว� รองคร0บาอาจารย�ท�2งหลายท��

เป-นเพชรน2 /าหน4 �งๆ จะถ0กอาราธนามาประด�ษฐานท� �น� �น เราจะเป-นผ0 �หาเอง ไปหา
อาราธนาท&านเอง องค�ไหนๆ องค�ใดอย0&ท��ไหนประเภทเพชรน2/าหน4�งๆ ค�ออ�ฐ�ของท&าน
กลายเป-นพระธาต ๆ  ท��อ�ฐ�กลายเป-นพระธาต แล�วค�อต�ตราร�อยเปอร�เซ7นต�แล�ว ให�โลกได�
เห7นท��วหน�าก�น เป-นอย0&ภายในใจจะเข�าใจเฉพาะผ0�ได�ย�นได�ฟ<ง ถ�าออกมาอย&างน�2แล�วช�ด
เจนมาก ในต/าราท&านแสดงไว�อย&างขาดต�วเลย อ�ฐ�ท� �จะกลายเป-นพระธาต ได�น�2น ต�อง
เป-นอ�ฐ�ของพระอรห�นต�เท&าน�2น ฟ<งว&าเท&าน�2น ถ�าอ�นน�2ประกาศออกมาแล�วก7ช�ด

แต&ในวงกรรมฐานท&านร0�ก�นก&อนแล�วนะ ค�อท&านสนทนาก�นอย0&ตลอดเวลา ใครม�
ภ0ม�จ�ตภ0ม�ธรรมส0งต�/าแค&ไหน ในวงกรรมฐานน�2เร�ยกว&าครอบคร�วแต&ละครอบคร�ว วง
กรรมฐานเป-นวงหน4�งต&างหาก เร�ยกว&าครอบคร�วใหญ& ม�อะไรๆ ท&านจะเล&าส0 &ก�นฟ<ง
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สนทนาซ4�งก�นและก�น จ4งเข�าใจเร��องของก�นและก�นได�ด� คนภายนอกไม&ทราบนะ แต&ภาย
ในวงกรรมฐานด�วยก�นทราบๆ ตลอดเลย ท&านทราบเร��องราวของก�นและก�นต�2งแต&ย�งม�
ช�ว�ตอย0& องค�ไหนๆ ท��แน&แล�วว&าองค�น�2จะเป-นอย&างน�2นๆ แล�วเป-นๆ ค�อท&านเข�าใจก�น
เร�ยบร�อยแล�ว พอละข�นธ�น�2เป-นไปตามน�2นเลย

อ�ฐ�เราเคยพ0ดให�ฟ<งแล�วน�� อ�ฐท��กลายเป-นพระธาต ได�เพราะอะไร ค�อจ�ตของท&าน
ท��บร�ส ทธ�L อ/านาจแห&งจ�ตท��บร�ส ทธ�Lน�2กระจายออกไป เราให�ช��อว&าซ�กฟอก แต&ธรรมชาต�
น�2นท&านก7ไม&ได�บอกว&าท&านซ�กฟอกแหละ หากเป-นหล�กธรรมชาต� ค�อจ�ตท��สะอาดแล�ว
ครองข�นธ�อย0 &กระจายออกไปก7เป-นการซ�กฟอกในต�วๆ ธรรมดาก7ซ�กฟอกอย0 &โดย
ธรรมดา หล�บต��นล�มตาเป-นการซ�กฟอกอย0&โดยหล�กธรรมชาต�ของตนๆ ย��งภาวนาด�วย
แล�วน��นร�อยเปอร�เซ7นต� ถ�าท&านเข�าสมาธ�สมาบ�ต�ภาวนา จ�ตเข�าน�2หมดเลยไม&ได�กระจาย
ออกไปข�างนอก พอเข�าน�2หมดแล�วก7ซ�กฟอกร�อยเปอร�เซ7นต�ๆ พอท&านมรณภาพจากไป
แล�ว อ�ฐ�ของท&านก7กลายเป-นพระธาต ๆ  ไป

แล�วกลายเป-นพระธาต ช�าเร7วน�2เราก7เคยอธ�บายให�ฟ<งแล�ว ม�หลายข�2นหลายตอน
เช&นประเภทท��บรรล ธรรมได�อย&างรวดเร7ว เร�ยกว&าข�ปปาภ�ญญา ตร�สร0�ธรรมได�อย&างรวด
เร7ว แต&ก7เส�ยช�ว�ตไปเส�ยอย&างรวดเร7วเช&นเด�ยวก�น อย&างน�2อ�ฐ�ของท&านจะกลายเป-นพระ
ธาต ช�าหน&อย เพราะจ�ตท��บร�ส ทธ�Lย�งไม&ได�อย0&ซ�กฟอกธาต ข�นธ�ตามกาลอ�นควร ล&วงไปเส�ย
อย&างร�บด&วน น��อ�ฐ�กลายเป-นพระธาต ช�า เร��องเป-น-เป-นหากช�าเท&าน�2น ผ0�ท��ครองข�นธ�อย0&
นานๆ  ค�อจ�ตบร�ส ทธ�Lเร�ยบร�อยแล�วครองข�นธ�อย0&นานๆ พอท&านมรณภาพป<Mบ อ�ฐ�จะ
กลายเป-นพระธาต ได�อย&างรวดเร7ว เพราะพร�อมแล�วๆ ได�ร�บการซ�กฟอกมาตลอดเป-น
เวลานาน ค�อจ�ตน�2เป-นธรรมชาต�ท��สะอาดส ดยอดแล�วครองข�นธ� ข�นธ�เป-นสมม ต� พวกร0ป
ร&างกายของเราน��เป-นสมม ต� จ�ตเป-นจ�ตตว�ม ตต� น��นละสะอาดส ดยอดซ�กฟอกธาต ข�นธ�
อ�นน�2

เราก7จะพยายามอาราธนาคร0บาอาจารย�ท�2งหลายท��ท&านล&วงไปแล�ว อ�ฐ�ของท&าน
กลายเป-นพระธาต น�2น มารวมก�นท��ว�ดอโศการาม เพราะฉะน�2นเราจ4งเอาจร�งเอาจ�งเพ��อ
เท�ดท0นคร0บาอาจารย�ท�2งหลาย ด�วยการก&อสร�างเจด�ย�ไว�ส/าหร�บบรรจ พระธาต ของท&าน
แต&ละองค�ๆ พระธาต ท��ไหนก7จะมารวมก�นท��น��น ก7จะได�เข�ยนเอาไว�บอกไว� น�2นค�อองค�
น�2นๆ ตลอดไปหมด

(เจ �าคณะจ �งหว �ดนครพนม ว �ดสรณภาณน�ม �ตร มากราบนม �สการ)  ว�ด
สรณภาณน�ม�ตรเราก7เคยไปพ�กต�2งแต&ต�2งว�ดใหม&ๆ มาเย��ยมเฉยๆ หร�อม�ธ ระอะไร (เก��ยว
ก�บเร��องต�2งสถาน�ว�ทย เส�ยงธรรม ท��โรงแรมแม&น2/าโขงแกรนด�ว�ลคร�บ คาดว&าจะกระจาย
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เส�ยงได�ว�นท�� ๑๙ ส�งหาคม และจะต�2งกองผ�าป�าส/าหร�บสถาน�ว�ทย แล�วน/ามาทอดถวาย
หลวงตาว�นท�� ๑๐ ก�นยายนท��ว�ดน��คร�บ) ท/าอะไรก7ท/าไปเถอะ เวลาน�2ว�ทย น�2ออกกว�าง
ขวางอย&างรวดเร7วเส�ยด�วย ออกท กแห&งท กหน ต�2งสถาน�ว�ทย เส�ยงธรรม สายของบ�าน
ตาดและสวนแสงธรรม เร�ยกว&าออกจากเราท�2งน�2น

ธรรมท��ออกหน�าจร�งๆ ก7ค�อธรรมของเราออก ท�น�2คร0บาอาจารย�ท�2งหลายก7มา
ช&วยก�นก�บเราหน นก�นไป คร0บาอาจารย�องค�ต&างๆ น/าเทปท&านมาออกทางว�ทย หลาย
ท&านหลายองค� แต&ย�งไงก7ไม&พ�นท��เราจะเป-นแนวหน�าอย0&ง�2นแหละ ออกท��วไป เวลาเขาได�
ฟ<งทางว�ทย แล�วเขาก7ทราบได�ช�ดเจนว&า จร�ตน�ส�ยใจคอของผ0�แสดง องค�น�2นเป-นย�งไง
องค�น�2เป-นย�งไง รวมแล�วก7มาลงท��จ ดน�2 คร0บาอาจารย�ท�2งหลายก7สาธ ย�นด�ท��ท&านแสดง
ตามอ�ธยาศ�ยของท&าน แต&ไม&พ�นหลวงตาแหละเร��องความเข�มข�นมาอย0&น�2หมด แน&ะ ได�
ย�นมาจากบรรดาล0กศ�ษย�ท�2งหลายท��เขาฟ<งว�ทย ในท��ต&างๆ คร0บาอาจารย�ท�2งหลายออก
ทางว�ทย ด�วยก�นหน นก�นไป

ต�นไม�ต�นหน4�งม�หลายก��งหลายก�าน จะให�เป-นเหม�อนก�นหมดไม&ได� ก7ต�นไม�ต�น
น�2นก��งของต�นไม�ต�นน�2นแหละ น�2ก7ธรรมของพระพ ทธเจ�าอ�นเด�ยวก�น ม�ค ณภาพเต7มส�ด
เต7มส&วนเหม�อนๆ ก�นน��นแหละ การแสดงธรรมของเราท��ว&าร0�ส4กจะม�เข�มข�น จะม�ต&างก�น
อย0&บ�างก7ในแง&ของจ�ตใจ พ0ดตรงๆ นะ ค�อแง&ของจ�ตใจน�2ม�นออกเป-นธรรมล�วนๆ เลย
เพราะฉะน�2นจ4งไม&ม�ค/าว&าเฉ��อยชา หร�ออ�ดอาดเน�อยนาย ถ�าม�หน�กมากเท&าไรม�นจะออก
ของม�นพ &งๆ เลย ธรรมก�บใจเป-นอ�นเด�ยวก�นแล�วเป-นอย&างน�2น น�2ค�อพ ทธศาสนาสอน
ห�วใจโลกให�เป-นธรรมล�วนๆ ใจก�บธรรมเป-นอ�นเด�ยวก�น พระพ ทธเจ�า พระสาวกท�2ง
หลาย ใจก�บธรรมเป-นอ�นเด�ยวก�น เร�ยกว&าธรรมท�2งแท&ง เป-นธรรมธาต แล�ว ครองข�นธ�
อย0&ก7เป-น เวลาออกจ4งออกสดๆ ร�อนๆ ตลอดเวลา...ธรรม

เราพ0ดจร�งๆ เราก7จวนจะตายแล�ว สอนโลกก7สอนเพ��อประโยชน�แก&โลก ใครเช��อ
หร�อไม&เช��อก7เป-นกรรมของส�ตว� เราน��เช��อในธรรมของเราท��แสดงออกท กบทท กบาท ไม&
ม�ผ�ดม�พลาดเลย ถอดออกจากห�วใจจากธรรมท กข�2นๆ จนกระท��งถ4งว�ม ตต�พระน�พพาน
สอนหมดเลย เพราะเต7มอย0&ในน�2หมดแล�ว ใครจะฟ<งก7ฟ<งเอานะบรรดาพ��น�องท�2งหลาย
น��ละพ ทธศาสนาเราท�าทายเร��องมรรคผลน�พพาน ตลาดแห&งมรรคผลน�พพานอย0&ท� �น��
ตลาดแห&งความด�ท� 2งหลายอย0 &ท� �พระพ ทธเจ�าท� �ทรงส� �งสอนไว�เร�ยบร�อยแล�ว เร�ยกว&า
สวากขาตธรรม ตร�สไว�ชอบท กอย&างไม&ม�ผ�ดม�เพ�2ยนแม�น�ดหน4�งก7ไม&ม� ก��งน�อยก��งใหญ&ก��ง
ไหนก7เป-นก��งของต�นไม�ต�นน�2น อ�นน�2ธรรมออกแขนงใดก7เป-นธรรมพระพ ทธเจ�าท��บร�ส ทธ�L
ส ดส&วนแล�วท�2งน�2นๆ
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จ�ตขอให�ได�เข�าถ4งธรรม เป-นอ�นหน4�งอ�นเด�ยวก�นก�บธรรมแล�วไม&ต�องไปถามใคร
ท��ว&าธรรมก�บใจเป-นอ�นเด�ยวก�นน�2ม�นเป-นอย0&ในน�2นแล�วจะให�ว&าไง จะไปคล/าโน�นล0บน�2ได�
ย�งไง ม�นเป-นอย0&น�2ก7เอาน�2ออกเลยซ� น��ละธรรมของจร�ง เวลาเป-นข42นก�บห�วใจใดแล�ว ท&าน
บอกว&า สน�ท�ฏ�ฐ�โก ผ0�ปฏ�บ�ต�จะพ4งร0�เห7นผลแห&งการปฏ�บ�ต�ของตนต�2งแต&พ�2นๆ จนถ4ง
น�พพาน เร�ยกว&า สน�ท�ฏ�ฐ�โก เป-นผ0�จะต�ดส�นเอง ร�บทราบผลงานของตนเป-นล/าด�บล/าดา
จนกระท��งถ4งพระน�พพาน พระพ ทธเจ�าประทานธรรมะข�อน�2ให�แล�ว

เพราะฉะน�2นท��ใครมาพ0ดป�าๆ เถ��อนๆ ว&า บรรดาพระอรห�นต�ท��ตร�สร0�หร�อบรรล 
ธรรมเป-นพระอรห�นต�น�2นต�องพระพ ทธเจ�าเป-นผ0�ร�บรองเส�ยก&อนถ4งจะเป-นได� ม�นเอาป�า
เอาเถ��อนจากไหนมาพ0ด ไม&ใช&ธรรมดานะ ยกยอก�นเป-นเจ�าฟDาเจ�าค ณมาแสดงธรรม มา
ขายข�2เท&อให�เห7น น��นละความล0บคล/า ต/าร�บต/าราท&านก7ม�อย0&แล�ว ค�มภ�ร�ท&านม� อ�นน�2ไม&ม�
ในความจร�งว&า พระพ ทธเจ�าต�องไปร�บรองพระอรห�นต�ท�2งหลาย พระอรห�นต�บรรล ธรรม
ท��ไหน ถ�าพระพ ทธเจ�าย�งไม&ร�บรองเป-นอรห�นต�ไม&ได�ไม&ม� สน�ท�ฏ�ฐ�โก พระพ ทธเจ�า
ประทานไว�เร�ยบร�อยแล�ว จะพ4งร0�เองเห7นเองในผลแห&งการปฏ�บ�ต�ของตน ต�2งแต&พ�2นจน
ถ4งว�ม ตต�พระน�พพาน น��นท&านสอนไว�เร�ยบร�อยแล�ว ใครบรรล ปABงท��ไหนก7พอแล�วๆ 

ยกต�วอย&างเช&น พระอ�ญญตระท&านจะเข�าไปท0ลถามพระพ ทธเจ�า เร�ยกว&าธรรม
ข�2นส0งแหละ ธรรมข�2นอ�ตโนม�ต� ท&านจะไปท0ลถามป<ญหา พอไปถ4งใต�ถ นพระค�นธก ฎ�ฝน
ตก เลยพ�กอย0&น�2น อย0&ใต�ถ น ฝนตกน2/าหยดย�อยลงมาจากชายคาตกมากระทบก�บน2/าใน
พ�2นต�2งเป-นต&อมเป-นฟองข42นมา ต�2งข42นแล�วด�บไปๆ ท&านพ�จารณาอย0&น�2นเท�ยบเข�ามาก�บ
ส�งขารความเก�ดด�บของจ�ต ส�งขารไม&ว&าด�ว&าช��ว เก�ดแล�วด�บๆ ฐานของม�นค�อจ�ต อ�นน�2
ฐานของม�นค�อน2/าท��ร�บรองก�นไว� ม�นตกมากระทบก�นต�2งข42นมาเป-นต&อมเป-นฟอง ท&าน
พ�จารณาน�2แล�วบรรล ธรรมปABงเลย สน�ท�ฏ�ฐ�โก แล�วน��น บรรล ธรรม สน�ท�ฏ�ฐ�โก หาย
สงส�ย พอฝนหย ดเท&าน� 2นแทนท� �จะข4 2นไปท0ลถามพระพ ทธเจ�ากล�บเลย ไม&ไป น� �ละ
สน�ท�ฏ�ฐ�โก จ/าเป-นอะไรจะต�องไปท0ลถามพระพ ทธเจ�า ม�ในแบบในฉบ�บต/าร�บต/ารา
สน�ท�ฏ�ฐ�โก ก7ม�อย0&แล�ว พระพ ทธเจ�าประกาศไว�แล�ว

น��ละธรรมขอให�เป-นข42นในใจ เพ�ยงเราคนเด�ยวเท&าน�2น ไม&จ/าเป-นจะต�องไปหา
ถามใคร เอาใครมาเป-นส�กข�พยานไม&ม� จร�งจ�งแน&นหนาม��นคงปABงอย0&ในน�2นเสร7จ พร�อม
สมบ0รณ�แบบ ธรรมเป-นอย&างน�2น น�2ค�อภาคปฏ�บ�ต� ผลเก�ดข42นเร�ยกว&า สน�ท�ฏ�ฐ�โก ร0�เอง
เห7นเองจากการปฏ�บ�ต�ของตน การท��จดจ/ามา เร�ยนมาจากท��น��นท��น��ม�นไปล0บไปคล/าเป-น
ธรรมดาไม&ว&าท&านว&าเรา อ&านตามต/าร�บต/ารา แล�วเจ�าของก7ล0บคล/า อ�นน�2ปฏ�บ�ต�ม�นร0�
จร�งๆ เห7นจร�งๆ 
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พอพ0ดอย&างน�2แล�วเราก7เคยพ0ดให�บรรดาพ��น�องท�2งหลายฟ<งมาหลายคร�2งแล�ว
ละม�ง ส/านวนโวหารเทศน�ท��สอนพ��น�องท�2งหลายน�2 ต�2งแต&ต�นเราไม&ได�เทศน�อย&างน�2นะ
เทศน�เหม�อนพระท�2งหลายท��เทศน�ท��วประเทศไทย เพราะเร�ยนมาอย&างเด�ยวก�น การ
เทศนาว&าการก7ไปแบบแถวแนวเด�ยวก�นไปเร��อยๆ ท&านว&าย�งไงก7เอาตามต/าราว&าไปๆ
เจ�าของก7ไม&แน&ใจในธรรมท��สอนไป ค�มภ�ร�ท&านว&าย�งไงก7ว&าไปตามน�2น หากม�ผ0�มาท�กท�วง
ว&าท/าไมจ4งเทศน�อย&างน�2นล&ะ ก7ต/าราว&าอย&างน�2น ท�2งใส&ต/าราเส�ยเลย เป-นอย&างน�2นนะ

แต&ออกภาคปฏ�บ�ต�ไม&เป-น ท�น�2ส/านวนเราท��เคยเทศน�สอนประชาชนมาแต&ก&อน
เหม�อนพระท�2งหลายน�2เปล��ยนหมด พอเข�าภาคปฏ�บ�ต� ภาคปฏ�บ�ต�ร0�อย&างน�2 น��เป-นของ
จร�งแล�วนะ ร0�อย&างน�2แล�วจะไปพ0ดพล�กแพลงเป-นอย&างอ� �นไปไม&ได�นะ ข�ดๆๆ จะพ0ด
แบบท��เคยพ0ดมาม�นก7ล0บคล/าไปได� เพราะม�ทางออก ท/าไมถ4งว&าม�ทางออก คร�2นพ0ดไปๆ
ง0ๆ ปลาๆ แล�วท/าไมถ4งเทศน�อย&างน�2นล&ะ ก7ต/าราท&านว&าง�2น ออกช&องน�2น เข�าใจไหม ท�น�2
เวลาปฏ�บ�ต�ม�นไม&เป-นอย&างน�2นน�� ม�นเป-นจร�งๆ น��น&ะ พระพ ทธเจ�าองค�เอก ตร�สร0�ธรรม
ด�วยพระท�ยเองจากภาคปฏ�บ�ต� สาวกท�2งหลายตร�สร0�ธรรมจากภาคปฏ�บ�ต�ท�2งน�2น เป-น
สน�ท�ฏ�ฐ�โก ข42นมาๆ ท กองค�

ท��เราเคยพ0ดเคยจาแบบล0บๆ คล/าๆ ธรรมดา ไม&ได�จร�งได�จ�งภายในห�วใจตน
เอง ท�น�2พอมาปฏ�บ�ต� ร0�ข42นมาธรรมข42นมา ปฏ�บ�ต�ธรรมต�องร0�ธรรมซ� ร0�มากร0�น�อยร0�ข42นไป
โดยล/าด�บล/าดา ร0�ตรงไหนเหม�อนว&าต�ตรา เป-นอย&างอ��นไปไม&ได�ๆ ท�น�2ธรรมน�2ว&าย�งไง
เราจะสอนแยกแยะไปอย&างอ��นไม&ได�นะ ต�องสอนอย&างน�2ๆ น��ละท��น��ส/านวนของธรรมท��
เทศนาว&าการ ด�งสอนพ��น�องท�2งหลายอย0&ท กว�นน�2 น��ไม&ใช&ส/านวนเด�มต�2งแต&เราเร�ยนปร�ย�ต�
นะ เร�ยนปร�ย�ต�ก7ส/านวนเหม�อนบรรดาพระเจ�าพระสงฆ�ท&านสอนท�2งหลาย

ท�น�2พอมาปฏ�บ�ต�เป-นส/านวนของธรรมออกจากใจล�วนๆ เป-นข42นมาอย&างไรร0�ข42น
มาอย&างไร เราจะพ0ดเป-นอย&างอ��นไปไม&ได� ธรรมน�2บ�งค�บไว�เลย ต�องพ0ดอย&างน�2น เป-น
อย&างน�2นต�องพ0ดอย&างน�2น ส/านวนน�2เลยกลายเป-นขวานผ&าซาก เข�าใจไหม ค�อพ0ดอย&าง
ตรงไปตรงมา ผ�ดบอกว&าผ�ด ถ0กบอกว&าถ0กไปเร��อยๆ  เลยกลายเป-นขวานผ&าซาก หร�อ
พ0ดกระแทกแดกด�น ความจร�งไม&ได�กระแทกแดกด�น ไปตามสายทางของธรรม ท&านไม&
ปล�กไม&แวะไปไหนเลย น��ละส/านวนโวหารท กว�นน�2จ4งเป-นอย&างน�2น ท&านท�2งหลายทราบนะ
เราไม&ได�ต�2งใจจะเป-น ความจร�งพาให�เป-น ความจร�งเป-นอย&างน�2จะพ0ดอย&างอ��นไปไม&ได�
ต�องเป-นอย&างน�2ๆ เร��อยไปเลย น��ละพ0ดให�ม�นช�ดๆ

พอพ0ดอย&างน�2แล�วก7น4กถ4งน�พพานท��ซ�ดก�นไม&ว&าเขาว&าเรา ล0บคล/าก�นไป บางคน
ก7ว&าน�พพานเป-นอ�ตตา บางคนก7ว&าน�พพานเป-นอน�ตตา ซ�ดก�นเถ�ยงก�นโวกเวกๆ ตลอด
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บทส ดท�ายเราก7ข42นอย0&ท��เข��อนภ0ม�พล เขามาถามป<ญหาละซ� ถามเร��องน�พพาน น��นเห7น
ไหมตอบไว�น��น น�พพานค�อน�พพาน เป-นอ��นไปไม&ได� เอาแล�วนะออกจากความจร�ง ใคร
จะว&าผ�ดว&าถ0กอะไรก7ตาม บอกว&าน�พพานค�อน�พพาน เป-นอ��นไปไม&ได� ตรงแน&วเลย เป-น
อ��นไปไม&ได�ค�อล�2ไปไหนไม&ได� บ�งค�บเอา น�พพานค�อน�พพาน อ�ตตา อน�ตตา เป-นทาง
เด�นเพ� �อพระน�พพาน ไม&ใช&พระน�พพาน เม� �อผ0 �ด/าเน�นเด�นตามทางของอ�ตตาและ
อน�ตตาซ4�งเป-นทางเด�นส�2นส ดลงแล�ว ก7เป-นอ�กฝ<Rงหน4�งข42นมา เป-นความหล ดพ�น น�2นค�อ
พระน�พพาน

เราก7บอก บ�นไดก�บบ�านจะให�เป-นอ�นเด�ยวก�นได�ย�งไง ม�นต�ดก�นอย0&เราจะเร�ยก
ว&าบ�านได�ย�งไง บ�นไดต�องเป-นบ�นได บ�านต�องเป-นบ�าน ต�ดก�นอย0&ก7ไม&ใช&อ�นเด�ยวก�น ใช&
ไหมล&ะ น��เห7นไหมบ�นไดน��น น��นก ฏ� น� 2นศาลา ธรรมอ�นน�2 อ�ตตา อน�ตตา น�2เป-นทาง
เด�นๆ พอข42นไปแล�วน�2นค�อน�พพาน น�2นค�อบ�าน น�2ค�อบ�นได เป-นอย&างอ��นไปไม&ได� จ4งว&า
น�พพานค�อน�พพานเป-นอย&างอ��นไปไม&ได� บ�งค�บเลย น��ละส/านวนของธรรม ม�นร0�อย&าง
น�2นเห7นอย&างน�2นจร�งๆ ปล�กแวะไปไหนไม&ได� ต�องพ0ดตามความจร�งอย&างน�2น และด�วย
ความแน&ใจจากห�วใจต�วเอง ต�2งแต&ใครย�งไม&ถามม�นก7แน&ของม�นอย0&น�2นแล�ว พอมาถาม
ม�นก7ออกแบบน�2นเลย

น��ละธรรมของพระพ ทธเจ�าสดๆ ร�อนๆ ใครปฏ�บ�ต�ท��ไหนไปเถอะ ใจน�2ไม&ม�กาล
สถานท��เวล�/าเวลา ใจเป-นน�กร0�ตลอด เป-น อกาล�โก เราบ/าเพ7ญธรรม ทางด�เป-นด�ตลอด
เวลาประจ/าใจ คนท/าช��วก7ช��วตลอดเวลาประจ/าใจเหม�อนก�น ท�2งก�เลสท�2งธรรมท&านเร�ยก
ว&า อกาล�โก เหม�อนก�น ให�แยกแยะไปปฏ�บ�ต�ต&อต�วเองนะ อย&านอนเฉยๆ ไม&เก�ด
ประโยชน�

ว�นน�2ได�พ0ดถ4งเร��องธรรม ธรรมล0บคล/าม� ธรรมของจร�งม� ธรรมล0บคล/าเราก7เร�ยน
มาแล�ว ล0บไปคล/าไปๆ ด�งท��เคยพ0ดเร��องน�พพาน บาป บ ญ นรก สวรรค� น�พพาน เปรต
ผ�ประเภทต&างๆ ส&วนใหญ&เช��อว&าส��งเหล&าน�2ม� แต&ส&วนย&อยม�นไปแบ&งก�น บาปม�หร�อไม&ม�
น�า ส&วนย&อยม�นไปแบ&งเอา ส&วนใหญ&เราเช��อแล�ว บ ญม�หร�อไม&ม�น�า ตลอดนรก สวรรค�
ม�หร�อไม&ม�น�า ส&วนใหญ&เช��อแล�วนรก สวรรค�ม� แต&ส&วนย&อยม�นก7ไปแบ&งก�นอย0&น�2น ม�หร�อ
ไม&ม�น�า ฟาดจนกระท��งถ4งน�พพาน น�พพานม�หร�อไม&ม�น�า น��นเห7นไหม เราม &งแล�วจะให�
บรรล ถ4งมรรคผลน�พพาน น��หล�กใหญ&เช��อแล�ว แต&ส&วนย&อยน�2ม�นมาแบ&งก�น ม�หร�อไม&ม�
น�า ก7เลยท/าให�สงส�ย เอ�า ใครจะต�ดส�นธรรมน�2

ก7เห7นแต&พ&อแม&คร0จารย�ม� �น น��นเห7นไหมล&ะ มาก7บ4�งใส&ท&าน ท&านก7ใส&เปร�2ยงๆ
เลย จากน�2นน�พพานม�หร�อไม&ม�น�า ถ0กต�ปากหงายไปแล�ว ท�น� 2เอาเลย พ &ง น��น เวลา
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ปฏ�บ�ต�ไปๆ น�พพานม�หร�อไม&ม�น�าค&อยหมดป<ญหาไป ส ดท�ายน�พพานอย0&ช��วเอ�2อมๆ ม�
หร�อไม&ม�ก7ตามอย0&ช��วเอ�2อมตลอดเลย พ &งเลย น��น น��ละส&วนใหญ&ไปหมดแล�ว ส&วนย&อยท��
ว&าม�หร�อไม&ม�น�าม�นไปแย&ง พอปฏ�บ�ต�ข�2นมรรคข�2นผลเต7มในห�วใจโดยล/าด�บล/าดาแล�ว ท��
ไปแบ&งส&วนเอาน�2นไม&ม�นะ หมดๆ พ &งเลย น��น น��ละก�เลส ส&วนใหญ&เราเช��อ ส&วนย&อยม�น
แอบก�น ก�นเศษก�นเลยไม&ได�มาก เอาแค&น�2นก7เอา น�พพานม�หร�อไม&ม�น�า

หมอนม�หร�อไม&ม�น�า เส��อม�หร�อไม&ม�น�า ไม&ม�ใครถามก�นอ�นน�2 ถ�าเร��องมรรคผล
น�พพานถามก�นว�นย�งค�/า พาก�นจ/าเอานะ เส��อหมอนม�หร�อไม&ม�ไม&ถาม เพราะใครก7ม�ด
ต�ดคอมาด�วยก�นท กคน เป-นแต&เพ�ยงว&าเวลามาน�2ม�นปลดออกเฉยๆ กล�บไปน�2หมอนก�บ
คอม�นต�ดก�น ม�นม�ดต�ดคอพวกเส��อพวกหมอนน&ะ เอาเท&าน�2นละ

(ว�ดป�ามหาช�ย ต.บ�านเกาะ อ.เม�อง จ.สม ทรสาคร ถวายเวลาเพ� �อเช� �อมต&อ
ส�ญญาณถ&ายทอดสดวาระส /าค �ญต &างๆ บางเวลาจากสถาน�ว �ทย  เส �ยงธรรมเพ� �อ
ประชาชน) ก7เท&าน� 2นละไม&ม�อะไร เร� �มออกแล�วเวลาน� 2 ว �ทย น� 2ออกอย&างรวดเร7วท� �ว
ประเทศไทย ออกท กภาค เวลาน�2ภาคใต�ก7ม�ส��ห�าแห&งแล�วก/าล�งเร��มออก ภาคใต�เป-นภาค
ใหญ&กว�างขวางย�ดยาว ม�ท� �ไหนบ�างว&าซ� (ม�สะเดา พ�ทล ง นราธ�วาส พ�งงา) แล�ว
ประจวบฯ ต&อเขตก�น ก/าล�งเร��มเวลาน�2 ถ�าม�น�ส�ยวาสนาอย0&บ�างแล�วย�งไงธรรมะเหล&าน�2จะ
เป-นประโยชน�ไม&น�อยนะ เราพ0ดด�วยความย�นย�นจากห�วใจของเรา ท��เป-นต�วย�นย�นในต�ว
เองร�อยเปอร�เซ7นต�แล�ว ออกอย&างไม&สะทกสะท�านอะไรท�2งน�2น เร��องธรรมแล�วแน&นอนๆ
เพราะฉะน�2นเราจ4งแน&ใจว&าจะเป-นประโยชน�ส/าหร�บผ0�ท��จะฟ<งด�วยความต�2งอกต�2งใจ ก7ม�
เท&าน�2นละ

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


