
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ 
เมื่อค่ําวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

กวาจะไดธรรมมาสอนโลก 
นี่หลวงพอสังวาลยนะนั่น ทานสําคัญมากในการชวยชาติ เรียกวาเปนแขนซายของ

เราก็ได ทานชวยทองคาํไดมากที่สุด ไมทราบไปไดมาจากไหน แตวามากตอมาก ให
บอยๆ ใหไมหยุดไมถอย ตลอด จนกระทั่งถงึอยูเขาใหญก็นิมนตเราไปรับ ที่อื่นๆ ไม
ตองนับ เปนอยางน้ัน ทานชวยจริงๆ ชวยชาติ เราจึงยกใหเปนแขนซายของเราในการ
ชวยชาติ หลวงพอสังวาลยทานเอาจริงเอาจังมาก เห็นแกประโยชนสวนรวม 
 พอแมครูจารยฉันหมาก ดูนาจะไมเลยวันละ ๒-๓ คํา บุหร่ีก็พอๆ กัน ทานมักจะ
สูบบุหร่ีตอนฉันจังหันเสร็จ แลวก็ตอนบาย สวนหมากจะมีตอนบายตอนค่ําเทานั้น ไม
มากกวานั้น ทานฉันหมากตอนบายหรือตอนค่ํา เวลาพระเขากราบทานตอนค่ํา ตอนเย็น
ส่ีโมงหาโมงหรือบายระหวาง ๓-๔ โมง และตอนค่ําหนึ่ง ถาทานรับแขกตอนค่ํา นั่นละ
พระขึ้นไป ทานไมฉันอะไรมากนะ บุหร่ีก็ตอนเชาหลังฉันเสร็จแลว และตอนบายตอนลูก
ศิษยลูกหาขึ้นไป กับตอนเย็น หมากนี้ดูนาจะไมเลยวันละสามคํา บุหร่ีก็พอๆ กัน ทานทํา
ไปอยางน้ันละสังเกตด ู ตามธาตขุันธที่มันเคยชินแลวก็ทําตามความเคยชินของธาตุของ
ขันธ เทานั้นละไมมาก  

วันนี้เทศนหลายแหงดวยนะ เหนื่อย ตอน ๑๑ โมงก็ไปเทศนที่โรงพยาบาลพระ
ปนเกลา จากน้ันไปวัดอะไรเกี่ยวกบังานศพ กม็ีพูดบางพอประมาณ จากน้ันก็เกี่ยวกับ
แขกกับคน คนนั้นเขาคนนี้ออกอยูเร่ือยๆ วันนี้ แขกผูใหญๆ ไป พระเราก็มากอยูขาง
หลัง ทุกทีเราพอฉันเสร็จแลว จะออกเดินทางไปขึ้นรถทางดานหนา ทีนี้หลังจากนั้นมาก็
มาขึ้นดานหลัง ออกจากนี้ก็ไปดานหลังขึ้นรถไปเลย อยางน้ีมันสะดวก ศาลาหลังนั้นอยูที่
นั่นออกทางนั้นสะดวก ตั้งแตมาอยูศาลาหลังนี้รูสึกจะออกทางดานหลังนะ ออกทางนี ้ 

ไปถึงวัดก็ในราว ๖ ชั่วโมง รูสึกจะไมเลยน้ัน พอไปถึงครึ่งทางก็เติมน้ํามัน อยูเติม
น้ํามันประมาณสัก ๑๔-๑๕ นาที พอออกจากนั้นก็ไมหยดุที่ไหนเลย จากโนนมานี้ก็
เหมือนกัน หยุดเฉพาะเติมน้ํามันสัก ๑๔-๑๕ นาที จากน้ันก็ออกมาเรื่อยๆ แตเราไมให
วิ่งเร็ว เพราะเวลามามันกลายเปนรถพวงไปหมด ยาวเหยียดอยูขางหลัง มันตองไดคิด 
ถาธรรมดาไปแตเรานี้ ถาทางดีๆ ไมมีผูคนสัตวสัญจรไปมา ทางตรงบางทีมันถงึ ๑๒๐ 
บางทีฟาดถงึ ๑๓๐ กม็ ีมันก็ไมมีอะไร เห็นเขาวิ่งรถ เราดูเข็มไมลดทูางก็เหมาะ เพราะ
ไมมีอะไรนาระเวียงระวัง แตทีนี้เวลามีรถพวงมากๆ หลายคันเขา ตองไดลดลงไมใหเลย 
๑๑๕ ใหอยูแคนั้น คือรถมันมีทัง้คนขับทั้งรถ กําลังวังชาความฉลาดไมเหมือนกัน จึงตอง
เฉล่ียเอาไวใหอยูในเกณฑ ๑๑๕ เทานั้นไปพอดี ก็ราวหกชั่วโมงไมเลยถงึวัด  
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เดี๋ยวนี้ไปทางไหน รถไปทางไหนถนนมันดี ดีตลอดจากอดุร กรุงเทพ สวนแสง
ธรรม ดีเหมือนกันหมด รถวิ่งสะดวกตลอด แตเรากะความพอดีในการวิ่งรถเพียงแค 
๑๑๕ เพราะรถหลายคันตอหลายคัน ความฉลาดความสามารถกําลังวังชาของรถ ของคน
ไมเหมือนกนั เฉล่ียแลวใหอยูใน ๑๑๕ ตลอดตัง้แตออกจากวัดมาถึงทีน่ี่ ถาไปลําพงัเรานี้ 
๑๒๐-๑๓๐ ถึง ๑๓๐ ก็ไมมอีะไร เพราะมองดเูข็มไมลแลวก็มองดูทาง เข็มไมลไปสูง
ขนาดนั้น ทางเรียบไมมีอะไร เราก็ปลอยใหเขาไป คือเขาขับรถ เราขับเขาอีกทีนึง กอนที่
จะเอามาใช เราตองขับเขาอีกทีนึง ดคูวามฉลาดของผูขับ สําคัญมากนะ เราไมไดขับรถ
อะไรแหละ แตอันหนึ่งมนัหากเหนือคนขับรถอยูภายในจิต ความแยกแยะแยบคายอะไร
ตออะไร ละเอียดลอออะไรนี้ธรรมตองครอบไวเสมอ คนขับรถก็ตองมธีรรมมีหัวหนา
คอยดูถาไปกับเรา จนกระทั่งวาเปนที่แนใจแลวเราก็คอยปลอยไป 
 วันนี้ไปเทศนที่โรงพยาบาลพระปนเกลา พอ ๑๑ โมงก็ไปเทศนที่นั่น แทนที่
กลางวันจะพักไมไดพกั วันนี้ไมไดพกัตองไปเทศนที่โนน คนก็เยอะเหมือนกัน จากน้ันมา
ที่นี่แลวก็ไปวัดอะไร เผาศพทางโนนก็ไดพดูบางพอประมาณ แตอยางไรก็ตามพูดไมพูด
ไมสําคัญ ถาลงไดเคลื่อนออกจากทีแ่ลวก็เปนภาระอยูโดยด ี การยืนการเดินการนั่งนอน 
การเคลื่อนไหวของรางกายตองเปนเรื่องทาํงานทั้งน้ัน ทีนี้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลามัน
ก็มาตามนี้ละ 
 พูดอยางน้ีไดยินทั่วถึงกนัไหม ทางสุดทายนูนพูดอยางน้ีไดยินไหม ถาไดยินยกมือ
ขึ้น เออ เอาละเปนอันวาไดยินทั่วถึงกัน เพราะเสียงเบา เนื่องจากกําลังวังชาออนมาก
เวลานี้ พูดนี้เราตองเอารางกายเปนเครื่องมือ รางกายไมเอาไหนแลวเวลานี้ มีแตออน
โดยลําดับลําดา สวนอรรถสวนธรรมภายในใจ ใจไมมวีัย ธรรมก็ไมมีวัย เสมอตลอดเวลา 
สําหรับรางกายนี้มีวัย ลดลงสูงขึ้นตามสภาพของรางกายนั่นแหละ สวนใจนี้ไมมี เทศน
ตองเอารางกายซึ่งเปนเครื่องมือนี้เปนประมาณในการเทศนาวาการ  

ทานทั้งหลายไดมานับถือพุทธศาสนาเปนของเลิศเลอน้ีเหมาะสมแลว เลิศเลอ
ที่สุดคือพทุธศาสนา การพูดทั้งนี้เราไมไดเหยียบย่ําทําลายศาสนาใดๆ คือเอาความจริง
มาพูด ตางคนตางหาของจริงไมไดหาของปลอม จริงยังไงก็เอามาพูดตามหลักความจริง 
สําหรับธรรมพระพุทธเจานี้หาที่คานไมได การศึกษาเลาเรียนทางดานปริยัติก็เปนอีก
อยางหนึ่ง แตทางออกทางดานปฏิบัตินี้เปนการติดตามอรรถธรรมทุกขั้นแหงธรรม
จนกระทั่งถงึวิมุตติธรรม จะกาวเดินดวยภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเปนสําคัญ พระอรหันต
ทานตามรอยพระพุทธเจาทานตามดวยจิตตภาวนาพินิจพิจารณาจิตใจ 

ใจนี้เปนธรรมชาติที่ดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกวงไมมอีะไรเกินใจ เพราะมันมี
ส่ิงหนึ่งที่เปนภัย และชอบดีดดิ้นตลอดเวลาหาความสงบไมไดดวย ไดแกกิเลส มันพลิก
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แพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมอยูภายในจิตใจของสัตว ถาไมมีธรรมเปนเบรกหาม
ลอ หรือเครื่องพินิจพิจารณาแลวจะเสียตัวใหกับกิเลสประเภทตางๆ ทีม่นัคิดออกมาแลว
ก็จูงจมกูไปๆ เพราะฉะนั้นคนเกิดมาทีแรกไมไดเรียกวาเปนคนดีตามหลักความจริง คน
ชั่วตามหลักความจริง มันมาเรียกไดตอนความเคลื่อนไหว พอโตขึ้นมาความเคลื่อนไหว
ก็ไปทางดีทางชั่วนั่นละสําคัญ มักจะไปทางชั่ว ทีนี้ตองมีเครื่องกํากับคอืความถูกตองดี
งามไดแกธรรม และเอาธรรมนี้เขามากํากับรักษาตลอดเลย ธรรมจึงเปนความจําเปนมาก
สําหรับชาวพุทธเรา 

เราอยาเห็นวาส่ิงใดๆ จะเหนือธรรมไปไมมี ธรรมนี้เลิศเลอตลอดเวลาทานจึง
เรียกวาโลกุตรธรรม แปลวาธรรมเหนือโลก ไมอยูใตโลกใดทัง้หมด เหนือโลกทั้งน้ัน เมื่อ
จิตใจไดประพฤตปิฏิบัติตามอรรถตามธรรมที่เปนธรรมเหนือโลกนี้แลว จิตใจจะคอย
สูงสง สวางไสว รักษาตัวไดโดยลําดับลําดา และเกดิความแกลวกลาสามารถขึ้นภายใน
จิตใจที่มีธรรมเปนเครื่องสงเสริมนั้นแล เปนอยางน้ันนะ  

เราเปนลูกชาวพุทธอยาพากันเตลิดเปดเปง ไมมองดูอรรถดูธรรม ชาวพุทธเรานี้
เฉพาะอยางยิ่งออกไปในวงราชการงานเมืองมักจะไปเสียคน พูดใหตรงศพัทตรงแสงไม
เวนใคร เพราะธรรมเหนือโลกนํามาสอนโลก โลกมีความบกพรองอยูตลอดเวลา ธรรมไม
มีคําวาบกพรอง เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกแงทุกมุมทกุขัน้ของธรรม จะ
นํามาสอนโลกไมไดอยางไร ตองนํามาสอนไดอยูโดยดี เพราะฉะนั้นผูหวังความสุขความ
เจริญตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงความพนทุกขนี้ จิตใจจะตองตดิแนบกับธรรมใกลชิดติด
พันเขาไปเปนลําดับลําดาเลย หางเหินธรรมเมื่อไรก็เหมือนกับวาสัตวปราศจากเจาของ
เปนอันตรายไดงาย ถาเจาของคอยดแูลรักษาอยูแลวสัตวก็ปลอดภัย 

จิตใจของเราก็ตองมีธรรมเปนเครื่องรักษา สติปญญาเปนเจาของ คอยดแูลจิตใจ
ที่เคลื่อนไหวไปมาในทางใด เราจะวาคิดอะไรออกไปแลวเปนความถกูตองทุกส่ิงทุกอยาง
นั้นไมถูก ความคิดนี้มันออกสะเปะสะปะตามอํานาจของกิเลสผลักไสใหคิดใหอาน แต
ธรรมเปนเคร่ืองไตรตรอง เปนพวงมาลัย เปนเบรกหามลอ เปนคันเรงอยูกับธรรม อนัใด
ที่จะเปนผลเปนประโยชนแกตนและสวนรวมใหเหยียบคันเรง คือมีความขยันหมั่นเพียร 
ไมขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอ ทางใดที่เปนทางถูกตองดีงามใหหมุนพวงมาลัยคือ เอน
กิริยาการกระทําความเคลื่อนไหวของตนใหเปนไปในทางที่ถกูที่ด ี นี่เรียกวาหมุน
พวงมาลัยไป เพื่อความราบรื่นดีงามและเพื่อความปลอดภัย 

เพราะฉะนั้นคําวาเบรกคือการหามลอจากความผิดนี้ จึงเปนธรรมจําเปนมาก
ทีเดียว ซึ่งจะตองไดนํามาใชเสมอ เพราะสวนมากพวกเราเหยียบตั้งแตคันเรงเอาตาม
ความตองการๆ คันเรงนี้เรงลงคลองก็ได รถนั่นตายแลวเอาขึ้นมาซอมทําใหมขับขี่ตาม
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ถนนหนทางได แตคนถาลงคลองแลวไมมีวันฟน สวนมากตายไปเลยๆ ใหคิดถึงวาคน
ตายไปเลยกับรถเสียนั้น ความตายไปเลยนั้นมีน้ําหนักมากกวากัน จึงตองระมัดระวัง
รักษาเจาของเสมอ  

การปฏิบัติตนเพื่อความเปนคนดีนี้กิเลสมันไมยอมงายๆ มันจะฝนตลอดเวลาที่
เราจะทําความดีงาม แมแตวัตถุหยาบๆ มันก็ฝนอยูในใจของมันนั่นแหละ อยาวาแตสวน
ละเอียดเลย วัตถุหยาบๆ เชนวัตถุส่ิงของดีๆ ที่จะควรแกการทําบุญใหทานเพื่อหลอเล้ียง
สงเสริมจิตใจใหสงางามเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นๆ ตัวตระหนี่มันก็มาฉุดมาลากหักลางเอาไว
ไมใหกาวเดินไปเพื่อความดีงามตามเจตนาที่ถูกตอง มันฝนจนได เลยกลายเปนคน
ตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแกตัว เห็นแกได เห็นแกกอบแกโกย แกรีดแกไถ ไมมองหนาใคร 
มองดูแตหัวใจเจาของ ทัง้ๆ ที่อยูในทามกลางแหงโลก โลกนี้มีหัวใจดวยกัน ตางคนตาง
มีหัวใจ ไมไดคิดเทียบเคียงหัวใจเขาหัวใจเรามาใสกันบางเลย เอาแตใจตัวเองทั้งๆ ที่อยู
กับโลกเขา มันก็กระทบกระเทือนโลก ไมเปนของดี นี่ละตองระวัง ตอนนี้ก็ตองระวัง  

การปฏิบัติธรรมมีความสม่ําเสมอจึงเรียกวาปฏิบัติธรรม เราปฏิบัติธรรมก็คือ
ปฏิบัติตัวของเราใหเปนไปเพื่อความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหนา โลกมนุษย โลกผี โลก
คน โลกเทวบุตรเทวดา ไปจากการกระทําความดชีั่วของมนุษยนี้แหละ เราเปนผูทําใน
เวลาเปนมนุษย แตทําลงไปแลวผลแหงการกระทําของเรากดขี่บังคับเราใหไปเปนเปรต 
เปนผี เปนสัตวนรกอเวจี จมอยูในนรกกี่กปักีก่ัลปไมมีทางฟนขึ้นมาไดก็มแียะ แลวความ
ดีนี้พยุงสงเสริมเจาของผูทําความดีงามใหสูงขึ้นเปนลําดับ 

เอา ชาตินี้เปนมนุษย เปนมนุษยก็มคีนนับหนาถือตา มีคนชมเชยสรรเสริญ กราบ
ไหวบูชาเปนลําดับลําดาไป ไปที่ไหนเปนความรมเย็นแกประชาชนทั่วๆ ไป นี่คือคนมี
ธรรม ไปทีไ่หนใครอยากคบคาสมาคม ผิดกันกับคนตระหนี่ถี่เหนียวอันเปนเรื่องกเิลส
ลวนๆ คือความเห็นแกตัวไดเทาไรไมพอๆ สุดทายก็ตายทิ้งเปลาๆ คนที่ไดไมพอกบัคน
ผูพิจารณาแลวโดยอรรถโดยธรรมใหมีความพอดบิพอดีประจาํตน เวลาตายไปแลว
ตางกันมากนะ คนที่เห็นแกตัวมากๆ ก็คือเห็นแกกิเลส ตายลงไปแลวมีแตจม สมบัติเงิน
ทองไดมาดวยวิธีการคดโกง รีดไถทกุแบบทุกฉบับ เพื่อเปนสมบัติของตนแตแลวความ
จริงมันไมเปน เพราะไปคดโกงรีดไถดวยความทุจริตจากคนอื่นมา 

สมบัติมีมากนอยเขาก็หึงก็หวงเขารักเขาชอบในสมบัติของเขา แตเราไปหากล
อุบายดวยวิธีการตางๆ ไปฉกลักปลนจี้ ขโมยเอาของเขามาเปนสมบัติของตนมันไมเปน 
มันก็เปนของเขาอยูนั่นแหละ เราไปสรางความชั่วตางหาก แลวมาภูมิใจสมบัติที่ไดมาจาก
ฟนจากไฟ คือการกระทาํเหมือนฟนเหมือนไฟ ไดมาก็มาเผาตัวเองไมเกดิประโยชนอะไร 
ขอใหพากันคิดอานบางส่ิงเหลานี้ 
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บาปมีบุญมีมาแตกาลไหนๆ บาปกับบุญนี้อยูกับสัตวโลก เฉพาะอยางยิ่งอยูกับ
มนุษยเรามากกวาสัตวอื่น สัตวอื่นเขาจะรูวาเปนบาปเปนบุญ ไมเปนบาปเปนบุญ ก็ไม
คอยมีใครสนใจมากนัก ยิ่งกวามนุษยเราทําบาปทําบุญ มนุษยทําบาปทําบุญนี้มีความเดน
มากอยูนะ ทําบาปก็เดนมาก ทําบุญก็เดนมาก ผิดกัน เราจึงตองรักสงวนในทางที่ถูกที่ดี 
ปฏบิัติตนใหเปนคนดี สวนชั่วชาลามกนั้นมันคอยที่จะติดแนบภายในใจอยูตลอดเวลาให
พยายามปดปองเอาไวเสมอ ไมเชนนัน้จะเสียคนใหมัน 

เราเกิดมานี้ดูซิที่มาอยูดวยกัน ในนามกลางๆ ก็วาเปนมนุษย เฉพาะที่นั่งอยูบน
ศาลาเวลานี้เต็มศาลาก็วาเปนมนุษยดวยกันหมด แตมนุษยนั้นมีหลายแบบหลายฉบับ 
ดวยอํานาจแหงกรรมที่ฝงอยูภายในใจ ทานจึงแสดงวา.กมฺมํ สตฺเต วิภชต ิ ยทิทํ 
หีนปฺปณีตํ กรรมเปนเครื่องจําแนกแจกสัตวใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน ถึงอยู
ดวยกัน ความประณีตเลวทรามมันก็ตางกันอยูโดยดีจากการกระทําของสตัวแตละรายๆ 
ไป ไมไดเหมือนกัน วาเปนมนุษยก็เปนแตชื่อกลางๆ แตที่แยกออกตามความจริงแตละ
แขนงๆ แลวมนุษยก็มีประเภทตางๆ ในกรรมดีกรรมชั่วที่ตนสรางมา เพราะฉะนั้นเวลา
เกิดมันจึงถกูคําวา.กมฺมํ สตฺเต วิภชติ กรรมยอมจําแนกสัตวใหเปนตางๆ กัน คือ
ประณีตเลวทรามตางๆ กัน ไมไดเหมือนกันหมด เพราะอาํนาจแหงกรรมที่ตนนั้นแลทํา
ไว 

ในโลกนี้ทานทั้งหลายเขาใจวาอะไรที่มีความหนักหนวง มีน้ําหนักมากที่สุดในโลก
นี้ จะวาแผนดินแผนฟามีน้ําหนักมากเพราะมันหนามันใหญ อยางน้ีโลกทั้งหลายกต็อง
คิดวายกใหแผนดินเปนน้ําหนักมากกวาส่ิงใด แตเร่ืองธรรมทานยกใหกรรม กรรมมี
น้ําหนักมากที่สุด แผนดินไมไปหากดขี่ขมเหงผูใด และไปยกใครใหไปดีไปชั่วไปเปน
ประการใด แตเร่ืองกรรมของเจาของนี้หนักมากทําเจาของใหลมจมลงไป โลกที่เขาอยู
ดวยความผาสุกรมเย็นเพราะการสรางความดี แตผูที่สรางแตความชั่วชาลามก กลับเปน
ส่ิงที่หนักมากยิ่งกวาโลก จมไปอยูในนรกอเวจี เปนเปรตเปนผีมีมากมายกายกอง 

ส่ิงเหลานี้เปนของมมีาดั้งเดิม ไมใชจะมาเสกสรรปนยอเอาเวลามีพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาทุกๆ พระองค สอนเรื่องนี้ทั้งน้ัน เพราะส่ิงเหลานี้มีมาดั้งเดิม พวกเปรต 
พวกผี พวกสัตวนรกและสัตวประเภทตางๆ มีประจําโลกสงสารนี้มานมนาน เพราะ
อํานาจแหงกรรมดีกรรมชั่วของตนทําลงไปแลว กําเนิดที่เกิดที่อยูจึงไมเหมอืนกัน เมื่อไม
เหมือนกันแลวความเสวยของสัตวกต็องตางๆ กัน ประเภทของสัตวกต็องตางกัน นี่ละ
มันมีแตชื่อกลางๆ เฉยๆ สวนการจําแนกใหประณีตเลวทราม ใหสุขใหทุกขมากนอยนี้
ขึ้นอยูกบักรรมคือการกระทํา เพราะฉะนั้นกรรมจึงเปนสิ่งทีห่นักมากที่สุดในโลก ไมมี
อะไรที่จะหนกัมากยิ่งกวากรรม 
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ภูเขาทั้งลูกไมไดมาทับคนนะ แตกรรมชั่วนี้ทับคนใหจมลงไดเลยถึงขั้นนรกอเวจี 
เสวยทุกขเวทนาอยูไมทราบกี่กัปกี่กลัป กวาจะไดฟนขึ้นมา ตามกฎอนิจจัง ไมแปรสภาพ
เร็วก็ชา กวาจะไดพนจากนรกก็นานแสนนาน ถึงจะหมดกรรมที่ตนสรางมา สรางมาแลว
ถายังไมรูตัวอีกสรางกรรมอีกก็ลงอกี ถารูตัวแลวพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ถกูที่ดี 
ก็เปนการสงเสริมตัวขึ้นเปนลําดับ จากนรกอเวจีเคลื่อนขึ้นมาเปนมนุษยมนา ตลอดขึ้น
ไปเปนเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม จากน้ันกาวเขาสูนิพพานเปนธรรมธาตุลวนๆ เลิศ
เลอสุดยอดแลวคือนิพพาน หรือคือธรรมธาตุของทานผูทําจิตใหบริสุทธิ์สุดสวนแลว ผูนี้
เปนผูหมดภัยตลอดอนันตกาล ทานแยกแยะไวอยางน้ี  

พระพุทธเจาของเราเปนผูเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินโลกเกินสงสาร ไมมีใคร
สามารถที่จะมีความรูความฉลาดเหมือนพระพุทธเจาเลย เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายทั่ว
แดนโลกธาตุจึงไมอาจเปนพระพุทธเจาได แมแตเปนมนุษยดวยกันกไ็มอาจเปน
พระพุทธเจาไดเสมอกัน โดยถือความวาเปนมนุษยตองขึ้นอยูกับนิสัยวาสนาของตน ควร
ที่จะเปนผูใหญเปนผูนําสัตวโลกได บําเพ็ญบารมีมาเต็มที่เตม็ฐานเต็มเม็ดเต็มหนวย เชน
โพธิสัตวแตละพระองค ที่จะไดสรางบารมีมาเต็มภูมิกวาจะไดเปนพระพุทธเจานี้เรียกวา 
เอาตายเขาแลกความทุกขแสนสาหัสขนาดไหน พระโพธิสัตวจะเปนผูรับหมดเลย เพื่อ
ความเปนศาสดาสอนโลก เพราะความสงสารโลก 

เวลาไดเปนพระพุทธเจาแลวจึงสอนโลกดวยพระเมตตาลวนๆ ไมผิดไมพลาดจึง
เรียกวาสฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมทานตรัสไวชอบเรียบรอยแลว ใหสัตวโลก
ไดไตเตาไปตามนี้ ก็จะไดประสบพบเห็นความสุขความเจริญตามกําลังของตนที่ไดสราง
มา ถานอนจมอยูเฉยๆ ไมสนใจกบับุญกับบาป มีแตความอยากความทะเยอทะยานดีด
ดิ้นนี้มันก็ไมผิดอะไรกับสัตว ดีดดิน้อยูตามประสาสัตว ดีดดิ้นอยูตามประสามนุษยซึ่ง
เหมือนกับสัตว ผลที่ไดก็คือจมไปดวยกัน ไมมีสารคุณที่จะเปนประโยชนแกตน พอที่จะ
เชิดชูตนใหมีความเลิศเลอวิเศษวิโสแตประการใดเลย เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหสราง
ความดี  

ความดีเปนของสําคัญมากทีเดียว จิตใจนี้ไมตาย ยืนยันไดเลยวาไมตาย ไมเคย
ตาย ใจแตละดวงๆ ของสัตวโลกรายใดก็ตามไมเคยสูญ ไมเคยฉิบหาย ไมเคยตายแลว
ไมฟน ใจดวงนี้ไมเคยตาย เกิดภพใดชาติใดไปไดทั้งน้ัน ดวยอํานาจแหงกรรมดี กรรมชั่ว
พาไป ทกุขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกข สุขเพียงไรก็ยอมรับกันวาสุข แตอยางไรก็ไมเคย
สูญไมเคยฉิบหายคือใจดวงนี้ เพราะฉะนั้นใจดวงนี้จึงควรที่จะไดรับการอบรม ฟนตัวเอง
ขึ้นมาสูความดีงาม แลวจะเจริญรุงเรืองขึ้นไปเปนลําดับลําดา อยางที่วาทานถึงนิพพาน
ทานวิเศษวิโส ก็ลวนแลวตั้งแตการบํารุงรักษาใจ อบรมใจ สรางความดีงามเขาสูใจ ใจ
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เมื่อไดรับความดีงามแลวจะคอยฟนตวัขึ้นเปนลําดับลําดา แตถามีความชั่วชาลามกเขาไป
แทรกไปแซงไปกดีไปขวาง ใจนั้นก็เปนทางปดตัน แทนทีจ่ะขึ้นก็กลับลงไปเสียเพราะ
กรรมชั่วกดถวงลง ทานจึงสอนใหสรางกรรมดีใหมาก  

นี่เราพูดเปนกลางๆ ในวิถีการกาวเดินอันเปนนักทองเที่ยวของจิต จตินี้เปน
นักทองเที่ยวอยูเฉยๆ ไมได ออกจากรางน้ีตายแลว ตายก็จริงมีแตรางกายนี้มันเปนดิน
น้ําลมไฟของมันมาดั้งเดมิ เปนแตเพียงจิตเขาไปสวม ธาตทุี่เปนสวนผสมนั้นก็ตั้งขึน้มา
เปนผูเปนคนเปนสัตวตางๆ พอหมดสภาพแลว รางกายนั้นก็สลายลงไปเปนธาตุเดิมของ
ตน แตจิตนั้นมีบุญมีบาปแทรกอยูในนั้น อันนี้ไมสลาย ติดอยูกับใจ พาใจใหไปเกิดในที่
สูงที่ต่ําลุมๆ ดอนๆ หาประมาณไมไดก็คือใจที่เตม็ไปดวยบุญและบาป 

ถาบุญมีมากก็ไปทางดีมาก ถาบาปมีมากกพ็าลงทางชั่ว ไดรับความทุกขความ
ทรมานทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นจึงสรางบุญใหพอๆ ตอไปไปทีไ่หนกม็ีตั้งแตความสุข
ความเจริญ อยูในโลกมนุษยก็มีความสุขตางจากมนุษยทัง้หลาย ไปเมืองเทพเทวบุตร
เทวดาก็มีความสุขความเจริญเสวยสมบัติทิพยของตนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสรางบารมี
เต็มเม็ดเต็มหนวยแลวกาวเขาสูนิพพานดับทุกขโดยสิ้นเชิง หาทุกขไมไดเลย นั่นกาว
เขาถึงธรรมธาตุของจิต จิตที่บริสุทธิ์แลวเรียกวานิพพานเที่ยงหนึ่ง เรียกวาธรรมธาตุหนึ่ง 
ทั้งสองอยางนี้เที่ยงดวยกัน 

จิตดวงนี้ไมมีคําวาสูญ ไมมีคําวาฉิบหาย ซักฟอกใหเต็มที่แลวไมมีส่ิงใดที่จะแฝง
เขามา ใหพาไปเกิดที่นั่นที่นี่ หมดโดยสิ้นเชิงแลว จิตนี้เรียกวาธรรมธาตุ หมดปญหา การ
ที่จะหมดปญหาไดเพราะการซักฟอกเพราะการอบรมสงเสริม คือการสรางความดีดังที่
เราทั้งหลายสรางอยูเวลานี้แล นี่ละสรางความดีใหตัวเอง  

สําหรับรางกายนั้นอยูที่ไหนก็อยูก็กินก็หลับก็นอน เราก็จําตองยอมรับ ตองได
อุตสาหขวนขวายเพื่ออยูเพื่อกินเพื่อหลับเพื่อนอน การไปมาหาสูมีถนนหนทาง นี่สําหรับ
เร่ืองธาตุเร่ืองขันธ แตความสะดวกภายในจิตใจเพื่อโลกนี้และโลกหนาใหมีความสงบ
รมเย็นในตัวเองนี้ เปนการสรางบุญสรางกุศลเขาสูใจ เรียกวาสรางทางกาวเดิน สราง
สมบัติทิพยใหแกใจ การไปก็เปนสุคโต อยูกม็ีความสุขความเจริญ ทานจึงเรียกวาอยูก็
เปนสุข เคลื่อนไหวไปไหนก็เปนสุขเรียกวาสุคโต ไปดีมาดอียูดีกินดีทานเรียกวาสุคโต ให
พากันตั้งอกตั้งใจ  

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่แมนยําสุดยอดแลว อยาพากันเถลไถลเห็นวาศาสนา
ไมใชเปนของสําคัญ มันสําคัญตั้งแตความอยากความทะเยอทะยาน อันนี้ละตัวภยั
สําหรับตัวเราทุกคน ใหพากันระมัดระวังใหมาก อํานาจแหงความอยากความ
ทะเยอทะยานนี้ละมันลบบาปลบบุญ ลบนรกสวรรคไปหมดเลย ไมสนใจ แตครั้นแลวก็
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สรางแตทางไปสูบาปสูกรรมไปตกนรกหมกไหม ไมใชของด ี ใหพากันตั้งอกตั้งใจ จตินี้
ขอใหไดรับการอบรมเพราะจิตไมเคยสูญ อบรมใหดีขึ้นเปนลําดับจนกระทั่งถงึขั้นธรรม
ธาตุ ดังพระพุทธเจา พระอรหันตทาน จิตของทานกาวเขาสูนิพพาน หรือเขาสูธรรมธาต ุ
เปนอันวากฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา สามแดนโลกธาตุนี้เขาไมถึง ทานพนแลวจากทุกขทัง้
ปวงตลอดอนันตกาลเรียกวานิพพานเที่ยง เที่ยงทีต่รงนี้แหละ 

นอกนั้นไมเที่ยงแหละ อยูที่ไหนมีกฎอนิจจังเหยียบย่ําทําลาย ไมแปรสภาพชาก็
เร็ว แปรไปแปรมา เกิดแกเจ็บตายทับถมกันอยูอยางน้ีมาตลอด กี่กปักีก่ลัปก็เพราะจิต
ดวงตาบอดหูหนวกมันไมไปตามทางที่ถูกที่ดีนี้แหละ ไปแตมันไปทางผิด มันก็ไดรับ
ความทุกขความทรมาน ถาไปในทางถูกก็คอยเปนสุคโตเรื่อย จนกระทั่งถึงสุดยอดไดแก
พระนิพพาน ไดแกการสรางคุณงามความดี  

เอา พากันบําเพ็ญตนใหดี จําใหดีคําสอนของพระพุทธเจา เราเปนลูกชาวพุทธ
อยาไปถอืส่ิงใดในการเคลื่อนไหวไปมากาวเดิน หรือประกอบหนาที่การงานใหยิ่งกวาการ
นําธรรมมาเล็งเข็มทิศทางเดินกอนแลวคอยเคลื่อนไหวคอยกระทํา จะไมคอยผิดพลาด
คนเรา ถาทําสักแตวาทําแลว จะมีความผิดพลาดไปได ความเสียหายก็มาสูตัวของเราผู
ไมพิจารณานั้นแล ในธรรมทานสอนไววา.นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใหพินิจพิจารณา
ใครครวญเรียบรอยกอนคอยทํา อยาทําพรวดพราด เห็นแกไดแกอยากแกทํา ทําไปแลว
เปนภัยตอตัวเอง ถาใชความพินิจพิจารณาแลวทําลงไป แมจะผิดพลาดก็ไมมาก นี่ละ
ธรรมทานสอนใหใชความใครครวญเสมอ ด ี

วันนี้ประชาชนก็มามาก พระเราก็มามาก ในพุทธศาสนานี้ถือวาพระเปนรมโพธิ์
รมไทรของบานของเมือง ไปตั้งบานตั้งเรือนที่ไหนก็ตามไมพนที่จะสรางวัดสรางวาขึ้น
เปนรมโพธิ์รมไทรเปนที่อบอุนตายใจ กราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไปหมดทั่ว
ประเทศไทยของเรา ที่ผูนับถือพระพทุธศาสนา ตองสรางวัดเปนรมโพธิ์รมไทรไวเสมอ ที
นี้พระผูจะควรเปนรมโพธิ์รมไทร ใหประชาชนไดกราบไหวบูชาก็ตองเปนพระที่สุปฏิปน
โน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อุชุ ปฏิบัติตรงตามอรรถตามธรรม ญายปฏิปนโน ปฏิบัติเพื่อ
ความรูแจงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจรงิๆ สามีจิ ปฏิบัติสมควรแกการกราบไหวบูชาของ
ประชาชน ที่เขาเขามาเคารพเลื่อมใสหรือนับถือแลว อยาใหเขาเสียประโยชนในการมา
เพราะเราบกพรองอยางน้ีอยาใหมี สําหรับพระเรา มีหนาที่ที่จะปฏิบัติกําจัดความชั่วออก
จากตัวโดยถายเดียว มีตั้งแตการจะสรางความดี สงเสริมความดีใหดีขึ้นโดยลําดับ  

พระนี่ตามครั้งพุทธกาลทานแสดงไววาเปนแนวหนา ผูที่มาบวชสวนมากมักจะตัง้
เข็มทิศไวสูงทีเดียว ตั้งไวเพื่อมรรคผลนิพพาน ดังที่เราเห็นในตํารับตําราวากษัตริยมีไม
นอยที่เสด็จออกทรงผนวช เพราะไดรับโอวาทคําสอนของพระพุทธเจาอยางถึงพระทัย
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แลว เสด็จออกทรงผนวชบวชเปนผูปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน ไมสนใจกับบานกับเรือน
กับสถานที่ตางๆ ที่เคยปกครองมานาน ไมสนใจเลย มีแตสนใจกับอรรถกับธรรม เขาอยู
ในปาในเขา นี่ละสูงขนาดไหนเปนขนาดพระเจาแผนดิน เขาไปแลวเขาอยูในปาในเขา 
เรียกวาตกนรกทั้งเปนทานก็ยอม หอปราสาทราชมณเฑียรที่ทานเคยอยูมาก็ไมเห็นไดรับ
ความวิเศษวิโสอะไร ดีไมดีมีแตความยุงยากเพราะการบานการเมือง การปกครองรักษา
ไพรฟาประชาชน 

แตเวลาเสด็จออกไปบวช ประพฤติปฏิบัติกําจัดความยุงเหยิงวุนวายทั้งหลายนี้
ออกจากใจ ใจมีความสงบรมเย็นๆ ไปโดยลําดับลําดาเพราะไดรับการบํารุงสงเสริมอยู
เสมอ องคนั้นอยูในปาลูกนั้นเขาลูกนั้นสําเร็จโสดา องคนั้นสําเร็จพระสกิทาคา องคนี้
สําเร็จเปนพระอนาคา องคนั้นสําเร็จเปนพระอรหันต สุดทายก็มาเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉา
มิ ของพวกเรา เราไดกราบไหวบูชาพระอริยบุคคลผูมีธรรมขั้นสูงเปนลําดับลําดา ก็เปนที่
พึงใจของประชาชน เราเองก็หลุดพนจากทุกขเปนลําดับลําดา 

ในครั้งพุทธกาลกษัตริยออกมาบวชไมนอยนะ มมีากทีเดียว เวลาออกบวชแลวไม
เห็นปรากฏวากษัตริยพระองคใด ที่มีความหวงใยในไพรฟาประชาชีแลวกลับคืนไป
พระราชวัง อยางน้ันไมเห็นมี มีตั้งแตองคใดออกไป พอกลับออกมานี้มแีตมรรคแตผล
เต็มหัวใจ ดวยโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต รวมแลวก็เปนสงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของ
พวกเรา มีประเภทตางๆ ที่มาเปนสรณะของพวกเรา ที่บวชแลวเสาะแสวงหาธรรมถึง
แดนพนทุกข นั่นละทานอุตสาหพยายาม  

ธรรมเปนธรรมสํารอกปอกกิเลส ใหส้ินสูญไปจากใจไดอยางแทจริงคือธรรมของ
พระพุทธเจา เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว จากความรูชอบเห็นชอบของศาสดา
องคเอก คือโลกวิทูรูแจงทั้งโลกนอกโลกใน โลกคนโลกผี โลกสัตวนรกอเวจี โลกกิเลส
ตัณหา โลกอรรถโลกธรรมเขาไปจนโลกโลกุตระ โลกอันวิเศษวิโสปรากฏเดนชัดขึ้น
ภายในจิตใจไดเพราะการบําเพ็ญ ธรรมนี้จึงเปนธรรมที่ทันสมัยตลอดเวลา นํามาแกกิเลส
ไมมีกิเลสตัวใดจะเลิศเลอยิ่งกวาธรรม  ธรรมแกไมไดแกไมตก 

พระพุทธเจาตรัสรูธรรม สาวกทั้งหลายตรัสรูธรรม แตเรามาบําเพ็ญมีแตกิเลส
เหยียบย่ําทําลายธรรมแกไมตก ไมม ี ใครมาปฏิบัติตามก็แกไดเต็มกําลังความสามารถ
ของตน ควรจะตกไปหมดก็ตกเปนผูบริสุทธิ์พุทโธเชนเดียวกันหมด นี่ละธรรมเปนเคร่ือง
แกกิเลส แกไดถาเรานํามาแก นอกจากจะใหกิเลสมัดมือมดัเทา มัดทุกส่ิงทุกอยางในตัว
จนกระดิกพลิกแพลงออกไปสรางความดีไมได สรางแตความชั่วชาลามก เวลาตายแลว
จมๆ อยางน้ีใชไมไดเลย ขอใหบรรดาพี่นองทัง้หลายคิดอานใหดี  
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พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ ควรแลวกับจิตใจของโลกแหงชาวพุทธเรา
ทั้งหลาย จะนํามาประพฤตปิฏิบัติเปนขวัญตาขวัญใจแกเราตลอดไป แมประกอบหนาที่
การงานก็ควรระลึกถึงอรรถถึงธรรมไดดวยกัน เชนเดียวกับเราทํางานทางโลกเราก็คิด
ทางโลกไดทัง้ๆ ที่เราก็ทํางานอยู ความคิดความปรุงทางโลกทางสงสารเราก็คิดได เรา
ทํางานอยูจะเปนทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม แตจิตใจของเราก็คิดทางอรรถทางธรรมได
เชนเดียวกันกับเราประกอบการงานภายนอก ใหยึดจิตยึดธรรมไวเปนหลักใจ 

ใจเมื่อมีธรรมเขาเปนที่เกาะที่ยึดเปนใจที่ประเสริฐเลิศเลอ เรียกวาใจอันนี้ใจตาม
เสด็จพระพุทธเจา ตามเสด็จพระธรรม ตามเสด็จพระสงฆไปโดยลําดบัภายในใจของ
ตัวเองนั้นแหละ ไมใชวาเราไปวัดไปวาแลว ไปกราบไหวบูชาครูบาอาจารยแลวจึงจะ
เรียกวาเขาใกลชิดติดพันกับพระเจาพระสงฆ เขาใกลชิดติดพันอยางแทจริงก็อยาง
พระพุทธเจาทานสอนพระอานนทวา อานนท อรรถธรรมและพระวินัยที่เราสอนไวแลว
โดยชอบธรรมนี้แล จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราผานไปแลว ขอ
จงเปนผูปฏิบัติตามธรรมวินัยที่เราตถาคตสอนไวแลวนี้เถิด เธอทัง้หลายจะไมปราศจาก
ศาสดาอยูบนหัวใจ ไปที่ไหนประหนึ่งวาตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลาดวยการปฏิบัติ
ธรรม นี่ละธรรมแทศาสดาแทอยูทีธ่รรมที่เรานํามาปฏิบัติกําจัดกิเลส หรือความชั่วชา
ทั้งหลายใหหมดไปจากใจ ขอใหพากนัตั้งอกตั้งใจ 

ลูกหลานทั้งหลายใหพากันตั้งอกตัง้ใจ การเสาะแสวงทางโลกทางสงสาร ทั้งทาน
ทั้งเราแสวงกันทั่วโลกดนิแดน เพราะปากทองน้ีมันทํางานไมหยุด ถาอิ่มตอนนี้แลว ตอน
บายมามันก็หิวตอนค่ําก็หิว ตองไดอุตสาหพยายามวิ่งเตนขวนขวายมาเยียวยารักษาจึง
พอจะทนอยูไดถงึอายุขัย ถาไมไดกินไมได มนุษยเราสัตวเราตายไดงายๆ นะ นั่นเราก็
เสาะ ส่ิงเหลานั้นเราก็เสาะ สวนคุณงามความดีเพื่อเปนอาหารหลอเล้ียงจิตใจอยางเลิศ
เลอน้ีเราก็ใหเสาะแสวง ใจมีธรรมเปนเครื่องหลอเล้ียงตัวเอง รางกายมีอาหารเปนเครื่อง
หลอเล้ียงอยูไดมนุษยเรา ในโลกนี้ก็จิตใจก็กวางขวางเบิกบานยิ้มแยมแจมใส รางกายก็มี
ที่พออยูพอกินเปนธรรมดา ไปโลกไหนถามีอยางน้ีแลวไมอดอยากตายแหละใหพากันจํา
เอานะ  

วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้เทศนไปเทศนมาก็รูสึกวาออนลงทุกวันๆ ไมเหมือนแตกอน 
การเทศนาวาการ แตกอนเทศนพูดจริงๆ ยิ่งเทศนสอนพระดวยแลวเหมือนฟาดินถลม
เลยเชียว ทําไมจึงเปนอยางน้ัน หนึ่ง ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันไมมีวัย ความชราคร่ํา
คราในธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลวไมมี สอง รางกายก็มีกําลังวังชาพอประมาณพอ
นํามาใชเทศนาวาการได ก็เทศนไดเต็มเม็ดเตม็หนวย แตเวลานี้ธาตุขันธออนลงมาก
แลวๆ จิตใจจะไมมีวัยกต็าม แตก็ตองอาศัยธาตขุันธเปนการแสดงออก เปนการทํางาน



 ๑๑

เพื่ออรรถเพือ่ธรรมแกโลกแกสงสาร แตเวลานี้ออนมากแลวนะ อายุก็ไดถงึ ๙๔-๙๕ ปนี้
แลว บวชตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ จนกระทั่งปานนี้มันไดกี่ป เราก็ลืมวาเรา
บวชไดกี่พรรษา ดูประมาณ ๗๓-๗๔ ปนี้นะ นี่สรางแตความดีมาเปนลําดับลําดา
นับตั้งแตวันบวช 

เราไมมีความเดือดรอนภายในจิตใจวาเราไดขามเกินพระธรรมวินัย ทําจิตใจให
เดือดรอนเราไมเคยมี มแีตความอบอุนอยูภายในจิตใจโดยถายเดียว โดยเฉพาะเวลาเรา
เขาสูสถานที่เปนอันตราย เพราะสมัยกอนเสือ สัตวรายทั้งหลายมีเยอะนะในปาในเขา 
เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา สัตวเหลานี้มีอยูทั่วๆ ไป นากลัว แตเวลามีธรรมภายในใจ
แลวอยูในทามกลางปาเสือ ดงเสือ อยูไดสบาย อาศัยพระพุทธเจาพระธรรมพระสงฆติด
ในหัวใจ เสือไมมอีํานาจบาตรหลวงที่จะมาทําลายธรรมในหวัใจของเราผูบําเพ็ญไดเลย 
เราก็เดินไดอยางสะดวกสบาย แตกอนพวกสัตวรายชุม แตทุกวันนี้หมดไปๆ จนกระทั่ง
จะไมม ี

ทานเสี่ยงเปนเสี่ยงตาย การปฏิบัติธรรมกวาจะไดธรรมมาสอนโลก เราน้ีลางมือ
เปบเฉยๆ ก็ยังขี้เกียจขีค้ราน เอาไปฆาเสียใหหมด คนในศาลานี้เอาไวมันหนักแผนดิน
ไทย ลางมือเปบ ทําใหเรียบรอยมาแลวจะเปบเทานั้นก็เปบไมได หมดทาแลวนะ ทาน
สอนไวทุกแงทุกมุม พอไดแงใดมมุใดที่จะเอาไปปฏิบัติตัวเองก็ปฏิบัติไมไดๆ หาเร่ืองหา
ราวตางๆ เขามาวายุงเหยิงวุนวาย วาไมมีเวล่ําเวลา แนะไปแลวนะ บทเวลาตายมันตาย
ไดทุกคน มเีวลาที่ไหน ทําไมวาไมวาง ตายไมไดมีเหรอ มนัตายไดดวยกัน เวลานี้กําลัง
วางอยู ยังไมตาย เอาทําลงไป ทางโลกทางสงสารขวนขวายลงไป ปากทองมันเรงอยู
ตลอดเวลา ที่อยูทีก่ินที่อาศัยก็ใหทราบ สําหรับทางดานจิตใจก็ใหทราบ จะไมไดเสียทา
เสียที พากันปฏิบัติอยางนี้ พูดไปพูดมาก็เหนื่อยแลว เอาละเพียงเทานี้ เห็นวาสมควรแก
ธาตุแกขันธกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วหนากันเทอญ.  
 

รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

