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เทศน�อบรมคณะครและน�กเร�ยนโรงเร�ยนอ�ดรพ�ทยาน�กล
ณ ว�ดป�าบ�านตาด

เม!"อว�นท�" ๒๙ ส�งหาคม พ�ทธศ�กราช ๒๕๔๘
ดอกเตอร�ทางธรรม

ผ��ก�าก�บ รายงานพ�เศษ หน�า 7 ส�มภาษณ�พ�เศษ “หลวงตาพระมหาบ�ว” เร!"อง พ�ษ
ภ�ยจากน12าเมา

ป3ญหาเก�"ยวก�บก�จการน12าเมาท�"ส5งผลกระทบต5อต�วผ�เสพ กระทบต5อครอบคร�ว
ต5อคนรอบข�าง ต5อส�งคมโดยรวม และต5อประเทศชาต� ซ9"งก2าล�งเป:นกรณ�โต�แย�งอย5ใน
ป3จจ�บ�น ป3ญหาน�1จะสามารถแก�ไขหร!อป>องก�นได�อย5างไร คณะผ�ส!"อข5าวได�เข�านม�สการ
กราบขอส�มภาษณ�เป:นกรณ�พ�เศษต5อ “พระธรรมว�ส�ทธ�มงคล” หร!อหลวงตามหาบ�ว 

ญาณส�มป3นโน ณ ก�ฏ�หลวงตา ว�ดป�าบ�านตาด จ�งหว�ดอ�ดรธาน� เม!"อช5วงบ5ายของว�นเสาร�
ท�" 27 ส�งหาคม 2548 น�1ว5า....

หลวงตาบ�วน�1ต�วเท5าอ9"ง จะไปอวดต5อธรรมของพระพ�ทธเจ�าได�อย5างไร ธรรมน�1
เป:นธรรมส2าหร�บช2าระความช�"วของส�ตว�โลก ไม5ใช5เพ�"งจะม�เม!"อหลวงตาบ�วเก�ดข91นมาเม!"อ
ไร ธรรมของพระพ�ทธเจ�าเล�ศเลอมาแต5ไหนแล�ว พระพ�ทธเจ�าท�กๆ พระองค�สอนเร!"อง
ส�ราท�1งน�1น เพราะส�ราเป:นโทษร�ายแรงมากกระจ�ดกระจายไปหมด ถ�าลงได�เมาส�ราน�1จะ
ท2าความเส�ยหายได�มากอย5างไม5ม�ประมาณ ถ�ามน�ษย�เราหว�งสารประโยชน�แก5ตนและ
ส5วนรวมอย5แล�ว กBไม5ควรท�"จะน2าส�"งน�1มาท2าลายสารประโยชน�ท�1งหลายท�"มน�ษย�เราจะได�
จากการละเว�นส�รานะ

การด!"มส�ราม�นไม5ม�อะไรท�"จะด�เลย ด�งท�"ท5านเคยบอกไว�แล�วว5า

1.เส�ยทร�พย� 2. ก5อการทะเลาะว�วาท 3. เก�ดโรค  4. ถกต2าหน�ต�เต�ยน  5. ไม5ร�จ�ก
อาย  6.ทอนก2าล�งป3ญญา ท5านบอกไว�อย5างช�ดเจนแล�วโทษม�นเป:นอย5างน�1

การเส�ยทร�พย� ทร�พย�ท�"ได�มาน�1ควรจะมาเป:นสาระ แต5ส�ราม�นเอาไปถล�งหมดไม5ม�
เหล!อ ได�มากBได�มาเพ!"อท2าลายต�วเองและส5วนรวมน�1นแหละ แล�วเวลาเมาแล�วกBก5อการ
ทะเลาะว�วาทย�5งไปหมด ไม5ม�สงไม5ม�ต"2ากBค!อคนเมาส�รา อะไรๆ กBท2าได� แม�แต5ข5มข!นลก
ต�วเอง ม�นควรอะไรแล�วเหรอพ�จารณาซ�  อย5างน�1ม�นกBท2าได� ค!อความเมาม�นไม5ม�ความ
ค�ดป3ญญาอะไรเลย ท2าตามความอยากความทะเยอทะยาน สต�ม�นกBม�แต5ในทางท�"เส�ย ไม5
ม�ในทางห�กห�ามนะ
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ก5อการทะเลาะว�วาท  ทะเลาะได�หมด ใครมาพดผ5านหน�าผ5านตาไม5ได�ต�องเป:น
อ�นธพาลข91นท�นท� คนเมาส�ราค!อคนหาเร!"องอย5ตลอด คนอ!"นเข�าไปเก�"ยวข�องไม5ได� ไอ�น�"
ชอบอาละวาด ต�องท2าลายไปท�กแบบท�กฉบ�บไม5ม�ท�"ส�1นส�ดเลย

การเก�ดโรค ด!"มส�ราเข�าไปมากๆ แล�วเป:นอย5างไงใครกBทราบ ถ�าหลวงตาบ�วพด
กBเหม!อนก�บเอาอ�อยไปขายในสวนอ�อย โทษแห5งการด!"มส�ราน�1เป:นอย5างไรเก�"ยวก�บโรค
แล�วกBย�งถกต2าหน�ต�เต�ยน ไปท�"ไหนไม5ม�ใครเขายกยอเลย  คนแบบน�1พอเมาส�ราแล�วเขา
ท2าได�ท�กแบบท�กฉบ�บ โลกท�1งหลายเขาท2าไม5ได�แต5คนเมาส�ราน�1ท2าได� เขาจะยกยอก�นท�"
ไหนม�แต5เขาต2าหน�ก�นท�1งโลกท�1งสงสาร ไอ�คนเมาส�ราน�"ม�นเลยบ�าไปแล�วต�1งแต5ม�นย�งไม5
ด!"มส�รา พอก�นส�ราแล�วกBเตล�ดไปลงนรกหล�มไหนกBไม5ทราบแหละ คนด!"มส�ราจะถก
ต2าหน�ต�เต�ยน โลกไม5ม�ใครเขาสรรเสร�ญ กBม�แต5พวกด!"มส�ราพวกส�ตว�นรกท�1งเปรตท�"ไม5
เป:นประโยชน�ต5อส�งคมน�"นแหละท�"ม�นชมเชย คนท�"ม�สารประโยชน�เขาจะไม5ชมเชย เขา
ต2าหน�ท�1งน�1นๆ เลยนะ

ความไม5ร�จ�กอาย คนเมาส�ราน�1หาความอายไม5ได� ยางอายไม5ม� หน�าด�านย�"งกว5า
ส�นเท�า ส�นเท�าท�"ว5าด�านแล�วย�งไม5ได�เท5าก�บคนเมาส�รา ม�นด�านย�"งกว5าน�1นอ�ก ส�นเท�าไม5
ได�เส�ยหายอะไร แต5คนหน�าด�านม�นเส�ยหายอย5างมากมาย เน�"ย..ม�นเป:นของเลBกน�อย
เม!"อไร

แล�วกBทอนก2าล�งป3ญญา ถ�าคนพอม�สต�ป3ญญาอย5บ�างเขาจะไม5เก�"ยวข�องก�บเร!"อง
ส�รา เพราะเป:นเร!"องพ�นาศฉ�บหายไม5ม�ฝ�ายด�อะไรเลย ด�งน�1นธรรมของท5านจ9งอน�โลมให�
แก5เฉพาะโรคภ�ยไข�เจBบ เป:นไข� ให�เอาส�รามาผสมก�บยากBได� แต5ไม5ถ9งก�บม�กล�"นและรส
ปรากฏ ท5านอน�โลมให�เพ�ยงแค5น� 1น ไม5ให�ม�รสปรากฏเด5นช�ดพอเป:นธรรมดาได�น�ด
หน5อย ท5านอน�โลมให�ตามพระว�น�ยกBม� ใครจะฉลาดเก�นพระพ�ทธเจ�าวะ ท5านเป:นหน9"งใน
โลก อ�นใดท�"จะเป:นประโยชน�ท5านกBให�น2ามาเป:นประโยชน� ถ�าเอามาผสมยากBผสมเพ�ยง
เลBกน�อยได� ไม5เคยม�พระพ�ทธเจ�าองค�ใดจะมาอ�ตร�จะมาบ�ญญ�ต�ให�โลกท�1งหลายเป:นบ�า
ท�1งโลกท�1งสงสาร ให�ด!"มส�ราก�นท�1งหมด

ลกเก�ดมาจากพ5อจากแม5 พอตกคลอดออกมาแล�วเอาส�รากรอกเลย ไม5ต�องเอา
ขนมนมเนยมากรอกอย5างน�1ไม5เคยม�  พอโตข91นมาแล�วมาเหย�ยบห�วพ5อห�วแม5 ห�วพ5อห�ว
แม5น�1นเป:นไง เล�1ยงลกไม5ได�เอาส�รามาเล�1ยง หาแต5ของด�บของด�มาเล�1ยง พอเล�1ยงมาโต
แล�วม�นข91นไปเหย�ยบห�วพ5อห�วแม5 เอาส�รารดห�วพ5อห�วแม5อย5างน�1พวกน�1เลวท�"ส�ด
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ต5อกรณ�ท�"หลวงตามหาบ�วให�ความเมตตาสงสารแก5ประชาชนแก5ชาวโลก ด�วย
การช5วยเหล!อสร�างเคร!"องม!อแพทย� เคร!"องม!อผ5าต�ด เคร! "องม!อในห�องไอซ�ย แก5โรง
พยาบาลต5างๆ น�บ 200 – 300 โรงพยาบาล แต5คนท�"เมาส�รากBท2าให�เก�ดอ�บ�ต�เหต�ได�ร�บ
บาดเจBบ ท2าร�ายก�น ฆ5าก�น ซ9"งจากสถ�ต�จากการว�จ�ยพบว5า ต�องสญเส�ยทางเศรษฐก�จเป:น
มลค5าถ9ง 33,652 ล�านบาทต5อปG  ซ9"งเป:นส�"งท�"ไม5สมควรจะต�องมาสญเส�ยเลย... หลวง
ตามหาบ�ว ได�กล5าวให�ความเหBนว5า  โอ�ย...กBร�อย5แล�วว5าเหล�าน�1ม�นเป:นภ�ยต5อโลก กBอย5า
ไปก�นเหล�าซ� แม�แต5หมาม�นกBย�งไม5ก�นเหล�าน�"นา ไอ�คนน�"ม�นไปสะแตกเหล�ากBเลวย�"งกว5า
หมาจะให�ว5าอย5างไร

การสร�างเคร!"องม!อให�แก5โรงพยาบาลน�"เรากBเหBนอย5างช�ดเจนแล�ว ยกต�วอย5างข91น
อะไรน�"ม�นม�น12าหน�กมาก เช5น โรคตา เราได�พยายามอย5างท�"ส�ดแล�วโรคตา เฉพาะอย5าง
ย�"งท�"โรงพยาบาลศนย�อ�ดร เราให�ครอบไปหมดเลยเช�ยว ไม5ทราบว5าก�"ส�บล�านนะ ม�แต5
เคร!"องม!อท�"ส�"งมาจากนอกๆ เราเป:นคนตกลงให�ส�"งเข�ามาเอง แล�วเวลาน�1เรากBก2าล�งให�ไป
ต�ดต5อต�1งศนย�ตาข91นมาอ�กในเขตภาคอ�สานของเราน�1 จะเอาจ�งหว�ดไหนกBให�ปร9กษาก�น ด
ท�"ว5าเหมาะสมแล�วหลวงตาจะต�1งศนย�ตาตรงน�1นให� ค!อเราจะหาเคร!"องม!อตาน�1ให�ครบ
เลย และจากน�1เรากBจะไปตามภาคต5างๆ ท�"วประเทศ เราต�องเอาแค5น�1เส�ยก5อน แล�วค5อย
ล�กลามไปเร!"อยๆ น�"เรากBพยายาม

เราขอยกต�วอย5างในสกลกายของเราน�1 ตาน�"เป:นของส2าค�ญมาก เราจะเส�ยอว�ยวะ
เส�ยแข�งเส�ยขา เรากBย�งเด�นค!บคลานไปอะไร กBย�งๆได� แต5ว5าถ�าเส�ยดวงตาจะไม5ม�ความ
หมายอะไรเลย  เศรษฐ�กBเป:นเศรษฐ�อย5เตBมต�ว พอตาบอดเส�ยอย5างเด�ยว เศรษฐ�กBไม5ม�
ความหมาย พอตาบอดเท5าน�1นเศรษฐ�ท�"ม�ช!"อเส�ยงอะไรกBตามลดลงฮวบ หมดความหมาย
ส2าหร�บคนๆ น�1นท�นท�เลย เป:นคนไร�ค�ณค5าท�นท� เพราะอ2านาจของสายตาน�"แหละ เรา
ช5วยโลกเรากBม�เหต�ผลกลไกของเรานะ เคร! "องม!อผ5าต�ดสมงสมอง เคร! "องเอกซเรย�
คอมพ�วเตอร� เคร!"องอ�ลตร�าซาวด�น�1เรากBให�ต�1ง 2 เคร!"องด�ๆ ท�1งน�1น และย�งให�ปล�กให�ย5อย
อ�กน�บไม5ได�นะ

เก�"ยวก�บการโฆษณาเช�ญชวนให�เก�ดความอยากด!"มส�ราและเบ�ยร� ซ9"งย�งม�การ
ปล5อยให�โฆษณาตามส!"อต5างๆ ได�ค5อนข�างเสร� ขณะท�"การโฆษณาบ�หร�"กล�บถกกวดข�น
อย5างเข�มงวด แม�แต5ซองบ�หร�"กBย�งบ�งค�บให�ต�ดภาพท�"น5ากล�ว หลวงตามหาบ�ว กล5าวให�
ความเหBนว5า

เร!"องน�1เป:นกลอ�บายว�ธ�ขายซ9"งเขาต�องการหารายได� ถ�าเราร�ถ9งพ�ษภ�ยของเหล5าน�1
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แล�วเราไม5ก�นเส�ยอย5างเด�ยว ม�นกBไม5มารบราฆ5าฟ3นเราละ คนไหนเหBนว5าเป:นภ�ยๆ เส�ย
อย5างเด�ยว เขาจะประกาศขนาดไหนกBตาม เราไม5ก�นของเขาเส�ยอย5างเด�ยวกBพอ ไม5จ2า
เป:นจะต�องไปบ�บบ�งค�บเขาใช5ไหมล5ะ ขอให�ธรรมเข�าถ9งๆ ใจเถอะน5ะ ม�นจะม�ก�"เหล�าก�"
โรงม�นไม5แตะท�1งน�1นแหละ ตายกBให�ตายไปเลยเราไม5แตะเราพดจร�งๆ พดออกจากห�วใจ
เลยนะ น�"แหละธรรมถ9งใจ “ตายกBให�ตายไปเลยเราต�องไม5ก�น” เม!"อธรรมถ9งใจแล�วตามท�"
พระพ�ทธเจ�าท5านสอนเร�ยบร�อยแล�วเรากBไม5ก�น ม�นจะเป:นอะไร ต�1งแต5เก�ดมาพ5อแม5เรา
ไม5ได�เอาเหล�ามากรอกปากเราน�"นะ ม�แต5ของด�บของด�มากรอกปากเรา แล�วเราจะมา
เก5งกว5าพ5อกว5าแม5จะเอาส�รามาเหย�ยบห�วพ5อห�วแม5เราได�อย5างไร

เพ�ยงเท5าน�1กBเล�กก�นได�แล�วนะ ไม5จ2าเป:นต�องให�ผ�ขายต�องกระทบกระเท!อนนะ
ห�ามอย5างน�1นห�ามอย5างน�1 จะมาบ�งค�บก�นไม5สมควร ผ�ท�"เหBนภ�ยไม5ก�นเส�ยอย5างเด�ยวเขา
จะมาว5าอะไรได� ไม5ม�ใครมาว5าอะไรก�นได�แล�ว..นะ

เร!"องเหล�าน�1จอมปราชญ�ท�1งหลาย และพระพ�ทธเจ�าท�กพระองค�ทรงสอนไว�ท�1งน�1น
เราจ9งอย5าอวดอ�ตร�ร�ด�ย�"งกว5าจอมปราชญ�ท�1งหลาย จะเป:นความเส�ยหายโดยล2าด�บล2าดา
ถ�าบอกแล�วเม!"อม�นไม5ฟ3ง ผลม�นกBจะร�เองของม�น การท�"สอนน�1นะม�นเป:นเร!"องท�"เส�ยหาย
ท�1งน�1น ส�ราน�1เป:นเร!"องท�"ส2าค�ญมากเม!"อไม5ฟ3งแล�วจะให�ว5าอย5างไร เร!"องสอนธรรมจะให�ด�
เดBดเผBดร�อนขนาดไหนกBเป:นเร!"องของคนๆ น�1น ไม5ม�การบ�บบ�งค�บธรรม ธรรมต�องเป:น
กลางๆ อย5างน�1 สอนอย5างน�1 ถ�าใครเช!"อศ�ลเช!"อธรรมแล�วผ�น�1นกBเป:นผลด�แก5ต�วเอง ท�"เขา
โฆษณาอะไรๆ กBเป:นเร!"องของเขา อะไรด� อะไรไม5ด� อะไรท�"เส�ยหายหร!อไม5เส�ยหายเรากB
ร�ด�วยต�วของเรา อะไรท�"ม�นจะเส�ยหายให�ป3ดออกๆ ไม5ท2าเส�ยอย5างเด�ยว ฉะน�1นใครจะ
โฆษณากBไม5เก�ดประโยชน�อะไร ถ�าเราไม5ท2าตาม ถ�าคนท�1งโลกเขาร�ส9กอย5างน�1แล�วเร!"อง
ส�รากBไม5ต�องบอก ม�นต�องล�มไปเอง

เวลาน�1เร!"องส�ราม�นเหม!อนก�บดอกเหBดเพราะอะไร กBเพราะม�แต5พวกบ�าส�ราเสร�ม
ก�นๆ ความด�ม�นไม5เสร�ม แต5ความช�"วม�นชอบเสร�ม ความด�ม�นท2าลาย ความช�"วม�นส5ง
เสร�มก�น โลกจ9งม�แต5ความเด!อดร�อนเตBมไปหมด เตBมบ�านเตBมเม!อง เม!"อม�ผ�แนะน2าส�"ง
สอนแล�วมองว5าเป:นเร!"องไร�สาระไม5เป:นประโยชน� ม�นม�ประโยชน�แต5พวกอ�นธพาลท�"
ชอบท2าลายชาต� ศาสนา พระมหากษ�ตร�ย� จากต�วของม�นเอง กBจะได�แก5ต�วของม�นเอง
เข�าใจแล�วเหรอ...

การท�"พระสงฆ�มาแสดงออกถ9งการค�ดค�านน�1 ถ�าจะให�ด�กว5าน�1นต�วของเราเองต�อง
เป:นต�วอย5างก5อน พระพ�ทธเจ�า พระอรห�นต�เป:นต�วอย5างของโลก เป:นต�วอย5างท�"ยอด
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เย�"ยม ท5านจ9งเอาธรรมข91นมาสอนโลกเพ!"อให�โลกได�ด�ดแปลงแก�ไขตาม นอกจากโลกตาบ
อดหหนวกอย5างน�1ช5วยไม5ได�นะ ถ�าคนด�ท�1งหลาย พระพ�ทธเจ�าทรงเป:นต�วอย5าง พระ
สาวกท�"งหลายเป:นต�วอย5าง น�1เล�ศในการเป:นต�วอย5างตามแบบของพระพ�ทธเจ�าผ�เล�ศ
เลอ ถ�าท5านจะมาเด�นขบวนแบบไหนหร!อไม5มากBตาม ธรรมต�องน�บเป:นขบวนอ�นใหญ5
หลวงแก5โลกท�1งสามนะ

ท�"มาเด�นก�นอย5างท� "ว5าน�1เรากBไม5ว5า แต5ต�องท2าต�วของต�วให�ด�ให�เป:นแบบอย5าง
ออกเด�นหร!อไม5ออกเด�นไม5เป:นไรนะ ออกเด�นเฉยๆ แต5ท2าต�วเหลวแหลกใครจะเช!"อถ!อ
ได� หมาม�นกBไม5เช!"อ อย5าว5าแต5คนไม5เช!"อเลย เข�าใจเหรอ..กBม�เท5าน�1นแหละ

ณ. หนแก�ว

หลวงตา น�"กBช�ดเจนไปหมดแล�ว เขามาส�มภาษณ�เราว�นน�1น ว�นเสาร�หร!ออะไร
(ว�นเสาร�คร�บ) เรากBได�ตอบร�บก�นอย5างน� 1ละ เขาออกทางว�ทย�ท� "วประเทศไทย ถ�า
ประเทศไทยม�พ5อม�แม5จร�งๆ แล�วกBควรจะฟ3งเส�ยงพ5อเส�ยงแม5 พวกน�"งอย5บนศาลาเตBมน�1
ม�พ5อม�แม5ด�วยก�นท�1งน�1น ใครไม5ฟ3งเส�ยงพ5อเส�ยงแม5พวกน�1ล5มจมท�1งเป:น ม�แต5ลมหาย
ใจฝอดๆ ไม5เก�ดประโยชน�อะไร ต�องฟ3งเส�ยงพ5อเส�ยงแม5 อ�นน�1กBฟ3งเส�ยงพระพ�ทธเจ�าท�"
เป:นพ5อแม5อ�นเล�ศเลอของเรา เราจะเอาขวดเหล�าไปอวดพระพ�ทธเจ�าท�1งหลายได�เหรอ
พ�จารณาซ�

พระพ�ทธเจ�าท�กๆ พระองค�ไม5ม�พระองค�ใดท�"จะชมเชยส�ราว5าเป:นของด�บของด�
แต5พวกเราท2าไมจ9งอวดเก5ง เอาส�ราไปอวดพระพ�ทธเจ�าอ�ก ม�นเลวขนาดไหนพวกเรา
ชาวพ�ทธน� "น 5ะ ลกม�พ5อม�แม5ม�นไม5ฟ3งเส�ยงพ5อเส�ยงแม5เลย เป:นลกอ�นธพาล ลก
โกโรโกโส ลกไร�ค5าราคาท�1งหมด เป:นย�งไงด�ไหมล5ะ ลกไม5ม�พ5อม�แม5ผ�ปกครอง ปฏ�บ�ต�
ต�วแบบเหลวแหลกแหวกแนวใช�ไม5ได�นะ ลกหลานจ2าเอาเหล5าน�1 มาม�พ5อม�แม5ท�กคน ให�
ฟ3งเส�ยงพ5อเส�ยงแม5 แล�วศาสนาประจ2าห�วใจเรา ม�พ5อม�แม5ท�กคน เอาศาสนาเป:นเคร!"อง
พร"2าสอนตนเอง อะไรจะผ�ดจะพลาดประการใดให�ฟ3งเส�ยงธรรม เอาธรรมเป:นเกณฑ�
อย5าเอาก�เลสต�ณหาพวกมตรพวกคถพวกฟKนพวกไฟมาเป:นกฎเป:นเกณฑ� ม�นจะเผา
ไหม�แหลกก�นท�1งโลกน�1แหละ

ถ�าเอาธรรมเข�ามาน�1เท5าก�บน12าด�บไฟ เปลวม�นจะลดลงๆ น�"ละน12าด�บไฟเป:นอย5าง
น�1น เอาธรรมมาด�บ ไฟกB ราคค�ค�นา โทสค�ค�นา โมหค�ค�นา ไฟค!อก�เลสต�ณหา ความ
โกรธกBไฟ โมหะกBไฟ ให�เอามาด�บต�วน�1 ต�วน�1ต�วม�นร�นแรง ท2าโลกให�เด!อดร�อนอย5ท�กว�น
น�1ไม5ใช5ต�วใด ธรรมพระพ�ทธเจ�าไม5ว5าธรรมของพระพ�ทธเจ�าพระองค�ใดมาสอนโลก ไม5
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ท2าโลกให�ฉ�บหายวายปวงเป:นเถ�าเป:นถ5านเหม!อนก�เลสสอนโลก ก�เลสสอนโลกม�นเอา
ให�แหลกไปเลย พอตกคลอดออกมาน�1พ5อแม5กBเป:นฟKนเป:นไฟ เอาฟKนเอาไฟย�ดใส5ลก
ลกกBเป:นฟKนเป:นไฟเผาก�น พ5อแม5เผาก�น ครอบคร�วเผาก�น บ�านเม!องเผาก�น ท�"วโลกด�น
แดนเผาก�นด�วยไฟก�เลสต�ณหาเหล5าน�1

พระพ�ทธเจ�าท5านเอาน12าด�บไฟๆ น�1นค!อธรรม เราไม5ฟ3งเส�ยงน12าด�บไฟจะฟ3งเส�ยง
อะไร ให�พาก�นฟ3งท�กคนนะ อะไรจะม�ฤทธ�Nม�เดชย�"งกว5าธรรม ขอให�น2ามาใช�เถอะ ถ�าไม5
น2ามาใช�กBอย5างท�"เขาม�เคร!"องศาสตราอาว�ธ ไม5เอาไปใช�เพ!"อส�งหารม�นกBเป:นอาว�ธอย5
อย5างน�1นแหละ น�วเคล�ยร�น�วตรอนน�วแตรนอะไร ต�1งแต5เก�ดมาโคตรพ5อโคตรแม5หลวง
ตาบ�วไม5เคยเหBนน�วเคล�ยร�น�วตรอน เหBนแต5กล�วยหอมกล�วยไข5 ก�นได�เรBวอ�นน�1 เปล!อกน�1
ปอกฟาดเข�าป�าเลย เอาแต5เน!1อๆ มาก�น อ�นน�1ฉลาดมากเพราะพ5อแม5สอน อย5างน�1นไม5
สอน

ส�"งเหล5าน�1ท�"เป:นภ�ย เราเกBบเอาไว�ไม5ให�เป:นภ�ยม�นกBไม5เป:นภ�ย ส�"งท�"เป:นค�ณ เรา
ไม5ได�เอาออกปฏ�บ�ต�เพ!"อเป:นค�ณแก5ตนเองกBม�แต5ค�ณๆ อย5างธรรมของพระพ�ทธเจ�าน�"
เป:นค�ณท�"วโลก แต5โลกไม5น2ามาปฏ�บ�ต�กBไม5เก�ดประโยชน�อะไร น2าแต5ฟKนแต5ไฟมาเผาตน
ไปท�"ไหนม�แต5ความเด!อดร�อนเตBมโลกเตBมสงสาร ย�งอวดด�บอวดด�เอาไปท�าทายธรรม
พระพ�ทธเจ�าอย5หร!อก�เลสเหล5าน�1น5ะ ก�เลสท�"เป:นฟKนเป:นไฟเผาไหม�ก�น

ไปดซ�โลกไหนในสากลโลกเราน�1 ม�โลกไหนท�"ปฏ�บ�ต�ตามว�"งตามก�เลสต�ณหาแล�ว
ม�ความส�ขความเจร�ญเด5นดวง แล�วเอาเร!"องของก�เลสต�ณหาไปประกาศว5าเป:นค�ณมหา
ค�ณสอนโลก ม�ท�"ไหนก�น กBม�แต5ฟKนแต5ไฟ ส5วนธรรมของพระพ�ทธเจ�าท�กพระองค�สอน
โลกให�สงบร5มเยBนต�1งแต5ท�าวมหาพรหมลงมา เทวโลก พรหมโลก เหล5าน�1เป:นลกศ�ษย�
ตถาคตท�1งน�1น ผ�ท�"ได�ด�บได�ด�ไปเป:นเทวบ�ตรเทวดาอ�นทร�พรหม ล�วนแล�วต�1งแต5ผ�ได�ร�บ
การอบรมจากค2าสอนพระพ�ทธเจ�าท�1งน�1น

พวกท�"ไปลงนรกจกเปรตอย5ในอเวจงอเวจ�เตBมอย5น�1น น�1ค!อพวกหน�าด�านไม5ฟ3ง
เส�ยงอรรถเส�ยงธรรม ฟ3งแต5เส�ยงก�เลสต�ณหา ม�นกBลากลงไปๆ จมอย5ในนรกอเวจ� แล�ว
ข91นเม!"อไรไม5ข91นเม!"อไรกBแล�วแต5กรรมของม�นท�"ท2าด�ดส�นดานต�วเอง หน�กเบามากน�อย
จะย!ดยาวขนาดไหน ม�นกBจมอย5ในน�1น จนกว5าจะค5อยส�1นไป กรรมค5อยหมดไปๆ ต�วกB
ค5อยฟKOนข91นมา ให�เข�าใจอย5างน�1นะ เร!"องธรรมก�บเร!"องก�เลสเป:นข�าศ9กต5อก�นตลอดมา
ก�เลสเป:นข�าศ9กล�วนๆ เราไม5อยากบอกว5าเป:นค�ณนะ ค�ณกBค�ณ น�"เป:นเหย!"อล5อต5างหาก
ล5อให�คนจม อย5างเขาตกเบBดเขาเอาเหย!"อล5อปลายเบBด แล�วปลาต�วโง5ม�นกBไปก�นเบBด
เขาตว�ดท�เด�ยวเล!อดสาดเหBนไหมล5ะ น�"ละปลาต�วโง5
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เราอย5าเป:นคนโง5น�กหนา เป:นลกศ�ษย�พระพ�ทธเจ�าควรจะม�ความฉลาด เอา
ธรรมเข�ามาต�ดแนบก�บต�วเอง อะไรไม5ด�อย5าท2า ความอยากเป:นเร!"องของก�เลสต�ณหา
เส�ยมากต5อมาก ท�"อยากเป:นธรรมม�น�อยมาก อยากท�"เป:นก�เลสต�ณหาเป:นฟKนเป:นไฟจะ
ท2าต�วให�เส�ยหายน�1ม�มาก จ9งต�องเอาธรรมมาห�กห�าม เบรกห�ามล�อห�ามเอาไว� ม�นจะ
อยากขนาดไหนเราไม5พาม�นไปท2าม�นท2าไม5ได�แหละ ห�วใจเราม�ธรรม ห�วใจเป:นผ�บ�งค�บ
เคร!"องท�1งหลาย กายวาจาจะเคล!"อนไหวไปไหนออกจากใจของเรา เม!"อไม5ด�เราไม5ท2าจะ
เป:นอะไรไป พาก�นจ2าเอานะ

โลกน�1จะม�แต5ฟKนแต5ไฟนะเวลาน�1 ไม5ฟ3งเส�ยงอรรถเส�ยงธรรม ม�หน2าซ12าย�งมาค�ด
ค�านต�านทานธรรมะของพระพ�ทธเจ�าอ�กให�เหBนอย5างโจ5งแจ�งด�วยความหน�าด�าน เวลาน�1
ว�ทย�ก2าล�งออกท�"วประเทศไทย เป:นธรรมของศาสดาท�กๆ พระองค� เป:นธรรมแบบเด�ยว
ก�นน�1หมดมาสอน กBถกค�ดค�านต�านทานด�วยนรกอเวจ�ของคนท�1งเป:นน�1แหละ ค�ดค�าน
ทางน�1น ต�านทานทางน�1 อย5อย5างน�1 เหBนไหมล5ะ น�"ละความช�"วม�นออกท�"ไหนขวางโลกไป
น�"นแหละ ธรรมะเป:นธรรมท�"ร!"นรมย�สงบร5มเยBน แต5ก�เลสน�1เป:นฟKนเป:นไฟเผาไหม�ไปได�
หมด ให�พาก�นต�านทาน ไฟกBอย 5ในต�วเอง อ�นธพาลอย5ในต�วของเราเอง บ�ณฑ�ตน�ก
ปราชญ�ฉลาดแหลมคมแก�ความช�"วกBอย5ในต�วของเราเอง ให�พาก�นน2าไปปฏ�บ�ต�นะ

การไปเร�ยนเร�ยนท�"ไหนกBเร�ยนได� ช�1นไหนๆ จนกระท�"งเขายกยอก�นว5าดอกเตอร�
ดอกแต�อะไรเหล5าน�1เตBมบ�านเตBมเม!อง แต5อ�นธพาลม�นปลดดอกเตอร�ออกเส�ย อ�นธพาล
อย5ในดอกเตอร�ม�นปลดดอกเตอร�ออกเส�ย อ�นธพาลม�นไปเท�"ยวสน�กสนาน พวกท�"ม�
ความร�มากๆ น�1แหละพวกก�นบ�านก�นเม!องขายบ�านขายเม!อง ต�บปอดประชาชนแทบไม5
ม�เพราะพวกดอกเตอร�ดอกแต�ท�"ม�แต5ความช�"วเตBมห�วใจ ถ�าม�ธรรมเตBมห�วใจดอกเตอร�น�1
เป:นท�"หน9"งส2าหร�บท�"จะท2าความสงบร5มเยBนให�แก5โลกได� ไม5ม�ใครเก�นคนฉลาด ถ9งข�1นได�
ดอกเตอร�แล�วม�ความฉลาดมาก เช5น พระพ�ทธเจ�า สาวกท�1งหลาย ดอกเตอร�ในทาง
ธรรมท5านเป:นอย5างน�1น

ไม5ใช5ดอกเตอร�ไปเร�ยนมาแบบโก�ๆ เฉยๆ นะ ดอกเตอร�ท�"เป:นธรรมไปท�"ไหน
เยBนหมด พระพ�ทธเจ�าเสดBจไปไหนเยBนหมด พระสาวกท�1งหลายเยBนหมด ก�ร�ยาอาการ
ท�กอย5างเคล!"อนไหวออกมาจากพระพ�ทธเจ�า เป:นอาการท�"เป:นมหาค�ณท�1งน�1นต5อโลกท�1ง
หลาย ใครได�เหBนได�ย�นได�ฟ3งจะเป:นมหามงคลแก5ตน น�"ละพระพ�ทธเจ�าและสาวกท�1ง
หลายจ9งไม5เป:นภ�ยต5อใคร ก�ร�ยาอาการเช5นอย5างร5างกายน�1น2าออกไปใช� แต5ร5างกายของ
บ�คคลท�"ส�1นก�เลส บร�ส�ทธ�Nในใจแล�วเป:นร5างกายท�"บร�ส�ทธ�N ท2างานท2าการอะไรแสดงอะไร
ออกเป:นอรรถเป:นธรรมท�1งน�1น ไม5เป:นความสกปรกโสมมเหม!อนก�เลสครอบง2าอย5 ให�
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ไปปฏ�บ�ต�นะท�กคน
ตอนหน9"งกBพดแล�ว ทางหน�งส!อพ�มพ�กBออก อ�นท�"สองกBย12าเข�าอ�ก เป:นก�ณฑ�ท�"สอง

แล�วนะ อย5าให�เทศน�มากเก�นไปเถอะ หลวงตาหมดภม�แล�วแหละ น�"หลวงตา ป.๓ พวก
น�1ม�นก�"ม�ธยมล5ะ พวกน�1น5ะเป:นแถว ม�นม�ธยมไหนๆ น�"หลวงตา ป.๓ ท2าไมมาให�หลวงตา
สอนม�นเข�าก�นได�ไหมล5ะพ�จารณาซ� ป.๓ จร�งๆ ไม5ใช5พดเล5นนะ ค!อแต5ก5อนไม5ม� ป.๔ ม�
แค5 ป.๓ ต�1งแต5เร�"มเร�ยนหน�งส!อท�แรก เขามาต�1งโรงเร�ยนท�"บ�านตาด ม� ป.๓ ครมาสอน
จบ ป.๓ แล�วออกเลยอาย�ครบไม5ครบกBตาม เขาก2าหนดให� ๑๕ ปGแล�วให�ออก ถ�าเร�ยน
จบ ป.๓ แล�ว อาย�ครบไม5ครบออกได�ท�1งน�1น เรากBออกต�1งแต5ย�งไม5ครบ(อาย�) ครหมด
ภม� เราเร�ยนจนกระท�"งครหมดป3ญญา เรากBออกโรงเร�ยนไปได�สบาย จบ ป.๓ แล�วมา
สอนลกหลานม�นก�"ม�ธยมม�ธเยม ไม5ใช5เข�าข�1นดอกเตอร�ดอกแต�หร!อพวกน�1น5ะ ดอกเตอร�
ข�1หมข� 1หมาอะไรม�แต5ความช�"วเตBมต�วใช�ไม5ได�นะ เอาละพอเท5าน� 1 พาก�นจ2าเอานะลก
หลาน

หลวงตาเทศน�ท� "วโลกแล�วเด� Rยวน� 1  พดอย 5น� 1ออกท� "วประเทศไทยอย5างน�อย
มากกว5าน�1นออกท�"วโลกเป:นประจ2าท�กว�นๆ หลวงตา ป.๓ น�"ละ ออกพ�ล9กนะเก�นเน!1อ
เก�นต�ว หลวงตา ป.๓ เวลาออกออกท�"วโลก  พวกดอกเตอร�ดอกแต�อะไรเขากBไม5ได�มา
ออกอย5างน�1 แล�วอ�ตาบ�ว ป.๓ ท2าไมเก5งน�ก ม�นกBเข�าท5าด�นะ เราม�แต5สามก�บสามแปลก
อย5 ถ�าว5าประถมกBประถมสาม (น�กธรรม)ตร� โท เอก กBสาม เปร�ยญกBสาม สามสามเก�า
เราอยากได�โลก�ตรธรรมเก�า แต5จะได�หร!อไม5ได�เรากBไม5ย�5งแหละ เป:นสามสามเก�าไปเลย
เอาละท�"น�"ให�พร

เป:นลกหร!อน�" เหอ ม�นท2าไมม�นด�Sกด�Tกๆ น�ก ไปอบรมก�นนะ ม�นด�Sกด�Tกๆ ไม5
หย�ดไม5ถอยส�กท� แม�แต5กราบ เอ�า เราดตลอดว5าไง ม�นไม5ได�เหม!อนใครนะเดBกคนน�1 ไป
อบรมให�ด� ให�ใช�ก�ร�ยาอาการจากจ�ตใจให�สงบเสง�"ยมด�งามหน5อย น�1ใจค9กใจคะนองม�น
ด�ดม�นด�1น แม�เป:นเดBกถ�าด�ดด�1นเลยเถ�ดกBไม5น5าด เดBกด�ดด�1นเลยขอบเขตของเดBกไม5น5าด
น�"นเป:นข�1นๆ  พวกน�1กระด�กกระด�กไปทางไหน เดBกไปทางหน9"งแล�วผ�ใหญ5ไปทางไหน ผ�
ใหญ5ต�วแสบไปว5าให�แต5เดBกเฉยๆ 

เรามาบ�านตาด สวนป>าฝ>ายอย5ข�างๆ มาย�งเหBนแต5พ!1นท�" เขาเปล�"ยนแปลงหมด
แล�วแหละ สวนท�"เราไปขโมยอ�อย รถเราเล�1ยวมาน�" สวนอย5น� "น น�"นสวนอ�อยท�"เราไป
ขโมยอ�อยเขาก�น เราว5าอย5างน�1น ค!อม�นเปล�"ยนแปลงไปหมดแล�ว ส�"งเพาะปลกท�1งหลาย
เขาเปล�"ยนไปหมดแล�ว แต5ท�"ย�งอย5ตรงน�1น เราจ9งได�บอกพวกท�"น�"งรถไปด�วยก�น น�"นๆ
สวนอ�อยท�"หลวงตาบ�วไปขโมยอ�อยเขามาก�น ม�อ�นหน9"งท�"น5าชม ม�นแปลกๆ อย5นะล5ะ
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ค!อเราจ2าได�ท�กส�"ง ในเวลาเก�ดเหต�การณ�อย5างน�1นจ2าได�หมดเลย เด�นผ5านออกไปน12าบ5อ
อย5ตรงน�1น จากน�1นไปท�5งนา เด�นผ5านไปผ5านมา อ�อยม�นอย5ข�างๆ ทางต�ดทางน�" อ�อยกBล2า
ใหญ5เส�ยด�วยน5าห�ว

ผ5านไปผ5านมาม�นอดได�ย�งไงเดBก กBเลยชวนพ�"ชายขโมยอ�อยเขาไปก�นเถอะ ล2า
ม�นสวยงามเหล!อเก�น พ�"ชายกBเหม!อน.. ภาษาภาคอ�สานเขาเร�ยกไอ�โกก ค!อล�ง ม�นกBไป
ท2าด�วยเรา เราเลยไม5ล!ม ม�นแปลกท�"อ�บายม�นแก�ต�ว น�"เวลาม�นเป:นอ�นธพาลเป:นน�ก
เลงโตเป:นขโมยม�นกBแก�ของม�นเก5งเหม!อนก�นนะ ชวนพ�"ชายเข�าไป(ขโมย) ร�1วเขากBก�1นไว�
เร�ยบร�อยแต5เดBกม�นลอดได� ลอดเข�าไปน�1นได�ไปต�ดอ�อยออกมา ไปท�แรกกBขโมย เส�ยง
ไม5ม�ละ พอไปเหBนอ�อยล2าใหญ5ๆ แล�ว ล2าน�1นกBด� ล2าน�1กBด� ไปใหญ5เลย เลยไม5ร�ว5าต�ว
ขโมยหร!อไม5ขโมย ต�ดอ�อยออกมาได�คนละล2า ลากอ�อยออกมา

ป>าฝ>ายเป:นญาต�ก�น ศ�กด�Nเขาเป:นพ�" เราเร�ยกป>า แกเป:นคนสวยงามมากป>าฝ>าย
ก�ร�ยาน�"มนวลเส�ยด�วย มาเจอก�บเดBกอย5างเราน�1อ�กด�วย เดBกต�วขโมยน�"น5ะ พอลากอ�อย
ออกมา แกเด�นมาน�1มาย!นตรงน�1ก9Tกแล�วว5า เดBกเหล5าน�1สท2าไมขโมยอ�อยกล5ะ พดแล�วย�1ม
นะ เพราะเก�นจะไปถ!อส�ถ!อสา ทางน�1กBตอบเราไม5ล!ม ผมไม5ได�ขโมยนะป>า ผมเด�นผ5าน
ไปผ5านมา ผมเหBนอ�อยผมอยาก(ห�ว) อ�อยมาก เลยชวนพ�"ชายเข�าไปต�ดอ�อย ต�ดแล�วจะ
แบกไปบอกป>าแล�วจ9งไปบ�าน ถ�าอย5างน�1นป>ากBเอาเส�ย จ2าได�หมดนะ โอSย กไม5เอาละ ส
ต�ดมาแล�วสกBเอาไปเส�ย โอSย ย�1มแต�มเลย ป>ากBลงไปน�น ไม5ถ!อถ!อสาประสาเดBก

พอกล�บไปกBไปอวดพ5อตาละซ�ว5าขโมยย�งไง พ5อตาเปUดเผยหมด แต5พดก�บป>า
ฝ>ายว5าไม5ได�ขโมย ไปพดก�บตาว5าขโมยท�1งค5 ตากBด�อมไปหาเขาซ�ว�นหล�ง เราไม5ล!มนะ ท�"
ว5าไม5ได�ขโมย ม�นแปลกอย5นะ ผมไม5ได�ขโมยนะป>า ผมห�วมาก พอผ5านไปผ5านมาผมทน
ไม5ไหวเลยไปต�ดอ�อย แล�วจะแบกอ�อยไปหาป>า ไปบอกป>าแล�วจะไปบ�าน ถ�าง�1นป>ากBเอา
เส�ย โอSย กไม5เอาละ สเอาไปเส�ย ย�1มตลอดนะป>าฝ>าย เราย�งชมก�ร�ยาของแกก�บเดBก ไม5
ม�หน�าบ91งหน�าเบ�1ยวนะ พดน�"มนวลเส�ยด�วย ไพเราะด�วย เดBกเหล5าน�1สท2าไมขโมยอ�อยก
ล5ะ พดแล�วย�1มนะ ทางน�1กBแก�ป�Vบว5าไม5ได�ขโมย น5นน5ะเหBนไหมม�นเก5งขนาดไหน ต�1งแต5
เป:นเดBกม�นกBเก5งทางป3ญญาขโมยนะ เราไม5ล!ม

ท�"ตาไปบ�านเขากBเพราะกล�วหลานของต�วจะเส�ย ถ�าชมเชยม�นไปขโมยแล�วเด�Rยว
ม�นจะเป:นขโมย เพราะฉะน�1นจ9งไปบอกเขา ม�นขโมยสนะ ค!อทางน�1นเขากBบอกตามเราท�"
โกหกเขา ว5าผมไม5ได�ขโมยนะป>า ท�น�1เขากBเช!"อเราละซ� เวลาตาของเราไปบ�านเขาไปเล5า
เร!"อง เดBกเหล5าน�1นไปขโมยอ�อยสเม!"อวานสร�ไหม ร� เขาไม5ได�ขโมยนะน�า เขาบอกว5าเขา
ห�วอ�อยมาก เขาต�ดอ�อยแล�วเขาจะเอามาบ�านน�"แล�วเขาถ9งจะไปบ�านเขา ต�วม�นขโมยละส



10

ม�นพดก�บกช�ดเจนแล�ว ม�นโกหกส ทางน�1นกBไม5ถ!อสานะ โอWย ช5างห�วม�นเถอะประสาเดBก
ทางน�1เอาเร!"องน�1นแหละมาข5 เราไม5ล!มนะ บอกให�ไปหาพวกเคร!"องอาหารการบร�โภคให�
เดBกสองต�วน�" ม�นจะไปต�ดค�ก เด�Rยวต2ารวจเขาจะมาม�ดม�นไป ม�นไปขโมยอ�อยเขามา ตา
มาข5 เราเลยไม5ล!ม

โอWย ว�"งร�องไห� โดดข91นไปบ�านเข�าไปในห�อง น�1นละเขาย�"งจะเอาได�ง5าย อSย ฟาด
ลงท�5งนาเลย น�"นเหBนไหมผ�ใหญ5ด�ดเดBกกล�วเดBกจะเส�ย ถ�าไปส5งเสร�มแล�วเดBกเส�ยใช5ไหม
บ�งค�บไว�อย5างน�1น แต5ธรรมดาเราน�ส�ยอย5างน�1ไม5ม� ม�ตอนห�วอ�อยเท5าน�1นแหละ ธรรมดา
ไม5ม� ม�นห�วอ�อยเท5าน�1นพาให�เป:น แล�วโกหกเขาเก5งด�วยนะ บอกว5าไม5ได�ขโมย

(พ�"ชายไม5ได�ห�ามหลวงตาอะไรหร!อคร�บท�"ไปขโมยอ�อย) ไม5ได�พดอะไรม�นโง5จะ
ตายไอ�น�"น ม�นท2าตามน�อง น�องท2าอะไรท2าตาม ม�นโง5จะตาย ค�ดดซ� น�"งอย5ในโรงเร�ยน
คนละด�าน เราเร�ยนสงกว5าม�นนะ เราข91นประถมแล�วม�นย�งไม5ข91น เวลาครเขาถามละซ�ม�น
ขายหน�าจร�งๆ ครเป:นคนถาม ค�างคาวแปลว5าอะไร เอ�า ค2าไพตอบ ไอ�น�"นกBล�กข91นมอง
น�1นมองน�1 ม�นตอบไม5เป:น เราร�แล�วเราน�"งอย5 ค�างคาวแปลว5าอะไร คนหน9"งกระซ�บบอก
มา ค�างคาวแปลว5าเจ�ย ม�นได�ย�นเส�ยงเขาบอกค�างคาวแปลว5าเจ�ย ม�นกBบอกค�างคาว
แปลว5าเจ�ย ท�น�1ครถามอ�ก ย�อนเข�ามาอ�ก เจ�ยแปลว5าอะไร เอาอ�กแหละ เราเข�าใจแล�ว
นะน�"น พล�กป3Xบเท5าน�1นยากอะไร เขากระซ�บบอกว5า เจ�ยแปลว5าด�งว�ก ค!อจมกม�นบ�"น
ทางน�1กBตอบเจ�ยแปลว5าด�งว�ก อSย บ�กห5าม�นขายกแท�ๆ ม�นโมโห อ�าวม�นเป:นอย5างน�1น
จร�งๆ ม�นโง5จะตาย

ม�นไปเข�าโรงเร�ยนว�นแรก อาย� ๑๐ ปGเขาถ9งเข�าบ�ญช�โรงเร�ยน แต5ก5อนอาย� ๑๐
ปGถ9งจะให�เข�าโรงเร�ยน ถ�าย�งไม5ถ9งน�1นไปเขากBไม5เข�าบ�ญช�ให� ท�น�1พอถ9งว�นเรากBตามไปเรา
ย�งเป:นเดBก เขาย!นเป:นแถว..น�กเร�ยน คนท�"หน9"ง ท�"สอง จนกระท�"งส�ดท�ายของน�กเร�ยนท�"
ย!นเป:นแถว ครบอกให�น�กเร�ยนน�บ คนท�"หน9"งกBว5าหน9"ง คนท�"สองว5าสอง คนท�"สามว5าสาม
ท�"ส�"ว5าส�" ใครกBน�บต�วของใครเอง คนท�"ห�าเขากBบอกว5าห�า ว5าหก ว5าไปถ9งพ�"ชายของเราน�1
ส�บผ5านไปแล�ว พอไปถ9งม�นม�นพดไม5ออก อ�าปาก เราย!นอย5ข�างๆ ส�บเอBดซ� ว5าอย5างน�1
ละเรา เราโมโหนะ ม�นจ9งค5อยว5า ส�บเอBด โอSย บ�กห5าเอSย ส�บเอBด ม�นโง5ขนาดน�1นนะ เรา
เป:นเดBกเราย�งไปบอก ม�นเป:นพ�"ชายไปเข�าโรงเร�ยนย�งไม5ได�เร!"อง เราต�องบอก ต�วม�นเอง
เป:นคนท�"ส�บเอBด เขาน�บหน9"ง สอง เรากBร�แล�ว พอไปถ9งม�น อ�าปาก เราต�องบอกว5าส�บ
เอBดซ� ม�นจ9งว5าส�บเอBด โอSย บ�กห5าม9งขายกแล�วน�อ เอาละไปละ
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ร�บฟ3งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได�ท�"
www.Luangta.com หร!อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ3งจากสถาน�ว�ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว�ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz


