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สายทางท��จะน�าเราให�หล�ดพ�นจากท�กข�

หลวงตา เขาเอากระด&กพ'อแม'คร&จารย�ม��นไปป,-นเอาไว.ท��ท��เราพ�ก ก�ฏ0น��นนะ ไป
อย&'ท��น��น เป1นอะไร เป1นทองคงไม'ใช' เขาเร�ยกอะไรม�นหลายอย'างนะ ท��ป,-นร&ปเหม�อน
ท'านน'ะ ม�นม�อะไรบ.างท��เอามาป,-น

โยม ส�มฤทธ06คร�บ
หลวงตา น��นซ0 ทองแท.คงไม'ใช' พวกทองพวกอะไร พวกเหล8กพวกทอง เขาอาจ

จะม�อะไรบ.าง ร&ปเราม�นก8แอบไปม�แล.วนะ ร&ปเราน'ะ ม�นค'อยขโมยแบบน�:ก8ม� เข.าใจไหม
ขโมยแบบโลกก8ม� ขโมยแบบธรรมน�:ก8ม� ม�นข;:นหน.าข;:นตาเหล�อเก0นเร��องว�ตถ� เพราะ
ฉะน�:นเราจ;งได.ต�ไว. เอามาให.เราก8ไม'เอา ให.เอาค�น แม.ร&ปพระพ�ทธเจ.าก8ตาม เราเคารพ
พระพ�ทธเจ.าแต'ไม'เคารพก0ร0ยาท��ท�ามาอย'างน�: ท�าให.ล�มต�ว ท�าง'ายๆ น0ดเด�ยวๆ การ
ปฏ0บ�ต0ต�วไม'สนใจเลย พระสาวกท�:งหลายท'านไปบ�าเพ8ญสมณธรรมอย&'ในปAาจนกระท��ง
ส�าเร8จมรรคผลน0พพานเป1น สง�ฆ� สรณ� คจ�ฉาม" ของพวกเรา ไม'ปรากฏม�องค�ไหนบ.าง
ท��ได.แบกพระพ�ทธเจ.า หามพระพ�ทธเจ.าไปด.วย

ท'านก8บอกว'าธรรมอย&'ท��ใจ สอนลงท��ใจ สอนท��ใจ ไม'ได.สอนให.แบกพระพ�ทธเจ.า
ไปไหนให.แบกไปนะ ท'านไม'ได.สอนอย'างน�:น น�:นเป1นด.านว�ตถ� หยาบๆ ด.านธรรมะท��จะ
เป1นผลเป1นประโยชน�แก'ตน ท'านเน.นหน�กในจ�ดน�:ต'างหาก ไม'ม�ใครละท��จะห.ามอย'างเรา
เราม�นไม'สนใจก�บอะไรม�แต'เหต�ผลอรรถธรรมเท'าน�:น นอกน�:นใครจะมาใหญ'กว'าธรรม
ไม'ได.

มาน�: โอCย พระพ�ทธร&ปเอาไปถวายพระ ท'านก8เกรงใจ ใครก8ขนไปๆ ให.พระท'าน
แบก ในห.องม�ต�:งแต'พระพ�ทธร&ปท��เขาเอาไปถวายท'านน��นแหละ จนจะหาท��หล�บท��นอนก8
ไม'ม� เราเห8นด.วยตาน�� เราก8ทราบว'าน�:เพราะความเกรงใจอะไรๆ อาจประกอบก�บท'านก8
ชอบของขล�งอย&'ด.วย ม�นก8เลยบวกข;:นเป1นอย'างน�:น เลยเกล��อนไปหมดเร��องว�ตถ� เอะอะ
ป�Dบป, Eบเอามาแล.ว ป�บป,บเอามาแล.ว ป,ดเร� �อยนะเรา ไม'เหม�อนใคร ม�นไปอย'างน� :น
แหละ ม�นไม'ได.เข.าไปข.างใน ข.างนอกย�'งมากท��ส�ด ข.างในไม'สนใจปฏ0บ�ต0 ฝGกฝนทรมาน
ตน

อ�นน�:นเป1นเคร��องอาศ�ยเพ�ยงเล8กน.อยภายนอก เช'น พระพ�ทธร&ป ไปอย&'ท� �ไหน
พอกราบพอไหว.แล.วก8พอ อ�นน� :จะกลายเป1นโรงงานขายพระพ�ทธเจ.าท� :งองค�ๆ ท� �ว
ประเทศเขตแดน ม�นเป1นอย'างน�:นแล.วนะ โรงงานขายพระพ�ทธเจ.า โรงงานขายพระเต8ม
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ไปหมด ใครมาก8ย��นให.ๆ ป,ดเลยเรา ไม'เอา ไม'เล'นด.วย เราค0ดด.วยเหต�ด.วยผลเร�ยบ
ร.อยแล.ว อย'างน.อยท�าให.คนล�มต�ว มากกว'าน�:นก8เลอะเทอะ ไม'ร&.ส;กต�วเลย

จ�ดส�าค�ญ พระพ�ทธเจ.าท'านสอนลงน�:นนะ ไม'เคยม�ต�าราใดท��สอนไปท��ไหนให.
แบกเราตถาคตไปด.วย ถ.าแบกไม'ได.ให.หามนะ ถ.าองค�ใหญ'ให.หามไปนะ ไม'เห8นว'า
บอกศ�ลบอกธรรม บอกการประพฤต0ปฏ0บ�ต0แก.ไขข.าศ;กศ�ตร&ซ;�งม�อย&'ภายใน ให.แก.ลง
ภายในน�: ด�ดแปลงต�วเองน�:ให.ด� ม�นก8ด�ข;:นๆ กราบพระพ�ทธเจ.า กราบสน0ทอย&'ภายในใจ
น��นกราบโดยแท. ม�นเป1นอย'างน�:นนะ ในว�ดจ;งไม'เห8นม�เท'าไร พระพ�ทธร&ปเห8นไหม แท'น
พระเรา ใครอย'ามาย�'งไม'ได. ให.เอาค�นต'อหน.าเลย

ใครจะว'าเราประมาทพระพ�ทธเจ.า เราเท0ดท&นพระพ�ทธเจ.าน��นเอง ตรงก�นข.ามนะ
เอามาเหม�อนของไม'ม�ค'า เอามาโยนมาท0:งไว.อย'างง'ายดายๆ สร.างง'าย สร.างพระพ�ทธร&ป
เท'าไรบาทก8แล.ว แต'จะสร.างต�วเองไม'สนใจ เอาน�:นสร.างน�:นแทน ม�นเลยเลอะเทอะไป
หมดด.วยว�ตถ� อย&'ท��ไหนเกล��อนไปหมด ไม'ม�เฉพาะว�ดปAาบ.านตาด ม�เฉพาะองค�ท��จ�า
เป1นๆ คร&บาอาจารย�ก8เหม�อนก�น เอาไว.ด.วยเหต�ด.วยผลท�กอย'าง ไม'ได.เลอะๆ เทอะๆ

พระไม'พ0น0จพ0จารณาใครจะพ0จารณา พระเป1นผ&.น�าของคน เราต.องเป1นผ&.น�าของ
เราด.วยความถ&กต.องด�งามไปก'อนถ;งจะน�าผ&.อ��นได. ให.ด0บให.ด�ได. เจ.าของก8เลอะเทอะ
ม�นก8เลยเลอะเทอะไปหมด น��ไม'ท�า อย'างน�:นไม'เอา ข�ดใครก8ตามไม'ข�ดธรรมเส�ยอย'าง
เด�ยวพอใจ เร��องโลกหาประมาณไม'ได. ไม'ม�ประมาณ ไม'ม�ค'าไม'ม�ราคาเหม�อนธรรม
ธรรมน�:ม�ค'าส&งส'งเลย ม�นแย8บออกตรงไหนน�� ถ.าม�นข�ดธรรมน�: หมอบท�นท�เรา น��ละเรา
น�าโลกน�าสงสาร เราจ;งไม'ม�ท��ต.องต0ต�วเอง ผ&.อ��นผ&.ใดจะไปหาฟJองร.องอะไรเราก8เป1นเร��อง
ของเขาเอง เราไม'ม�อะไร ถ.าม�นม�ม&ลม�เหต�ท��เขาฟJองร.องเขาโจมต� ก8แสดงว'ามลท0นไป
จากน�:จร0งๆ น��นก8เป1นอ�กอย'างหน;�ง น��เราไม'ม� เขาจะว'าอะไรก8เป1นเร��องของเขาไป เพราะ
เราไม'ม�จร0งๆ ในใจอ�นน�:

ท��ช'วยโลกคราวน�: เราบอกตรงๆ เราเปKดหมดเลย ค0ดด&ซ0บาทหน;�งเราไม'เคยแตะ
ฟ,งซ0ท'านท�:งหลายหาท��ไหน ทองค�า ดอลลาร� เง0นสด ท��วประเทศไทย ม�มากขนาดไหน
ไม'เคยแตะ เข.าตามจ�ดๆ โดยทางเหต�ผล เช'น เง0นสดน�:ม�นมากต'อมาก ทางเหต�ผลของ
เราม� ท��จะจ�บจ'ายไปทางไหนๆ ต.องม�เหต�ม�ผลท�กอย'าง จ'ายมากจ'ายน.อยให.เป1นไปด.วย
ความบร0ส�ทธ06ต'ออรรถต'อธรรม เราถ;งท�า อะไรท��ขวางป,Eบน�:หลบท�นท� ไม'ฝLน เราน�าโลก
มาเราน�าอย'างน�:ต'างหาก เราจ;งไม'ม�อะไรท��ระแคะระคายในต�วของเรา ถ;งใครจะโจมต�
เร� �องน�:นเร��องน�:ก8ให.เป1นเร��องของเขาไป ไอ.ปากสกปรกไม'ม�ประมาณ ปากอรรถปาก
ธรรมต.องม�ประมาณ ก0ร0ยาของผ&.ม�อรรถม�ธรรมต.องม�ประมาณ ม�เหต�ม�ผลหล�กเกณฑ�
เป1นเคร��องประก�นความด�งามไปในน�:นเสร8จ น��นม�นถ;งถ&ก
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อย 'างน �าพ� �น .องท� : งหลายน� :ก 8 เหม �อนก �น เอา ว 'าให .ได . เลยช �ดเจน เง 0นท� �ว
ประเทศไทยไหลเข.ามาส&'หลวงตาบ�วเป1นผ&.ร�บผ0ดชอบ ม�นจะไม'ร��วไหลไปไหนได.หร�อ น�:
ไม'ร��ว บอกตรงๆ เราควบค�มหมด เพราะเราจร0งจ�งท�กอย'าง ไม'ได.ม�เหลาะแหละ การ
ปฏ0บ�ต0ต�วของเราก8อย'างน�:น เราไม'ม�เหลาะแหละ ว'าเป1น-เป1น ว'าตาย-ตายเลยจร0งๆ
ช�ว0ตไม'เส�ยดายย0�งกว'าธรรม เคารพธรรมมากท��ส�ด เราเท0ดท&นอย'างน�:นตลอดมา จ;งไม'ม�
ท��ต�าหน0ต0เต�ยนในการประพฤต0ปฏ0บ�ต0ต�วเอง เด8ดก8เด8ดเป1นธรรมไปเส�ย ไม'ได.เด8ดแบบ
โหดร.ายทาร�ณแบบความเส�ยหาย เด8ดเพ��อธรรม

เพราะก0เลสม�นเป1นคล��นของม�น คล��นหน�กคล��นเบา คล��นควรเด8ดต.องเด8ดใส'ก�น
ไม'เด8ดไม'ได. ม�นก8ซ�ดก�นตรงน�:นๆ ม�นเป1นธรรมท�:งน�:นน�� เวลาน�าพ��น.องท�:งหลายมาน�:เรา
ไม'เคยม�อะไรในใจของเรา ไม'ม�เลย บร0ส�ทธ06ขนาดน�:นนะ เราจะเล8งใจของเราตลอด เรา
ไม'เอาอะไรมาเป1นประมาณ เราจะด& ค0ดอ'านตรงไหนๆ จะพาพ��น.องชาวไทยเราด�าเน0น
อย'างไรๆ เราจะพ0จารณาของเราเส�ยก'อน เม��อถ&กต.องด�งามแล.วก8พาก.าวเด0นๆ อะไรข�ด
ไม'ท�า

ทางด.านว�ตถ�ก8เหม�อนก�น การแนะน�าส��งสอนก8ส��งสอนโดยธรรมล.วนๆ ไม'สงส�ย
ในการส��งสอนท�กแง'ท�กม�มในธรรมท�กข�:น พ&ดให.ม�นตรงศ�พท�ตรงแสงตรงความจร0งก8
ค�อว'า ได.เร�ยนมาแล.ว เหต�ผลเต8มภ&ม0แล.ว เข.ามาอย&'ในใจน�:หมด เอาออกจากใจสอนเลย
ท�เด�ยว เราจ;งไม'สงส�ย ไม'ได.เป1นแบบล&บๆ คล�าๆ ม�นแน'ใจท�กอย'าง สอนโลกด.วยความ
แน 'ใจท �กอย 'างไม 'สงส �ย ในธรรมท �กแง 'ท �กม �มท� �พระองค �ทรงสอนไว .  เป 1นสวา
กขาตธรรมตร�สไว.ชอบแล.วท�:งน�:น ไม'ม�อะไรจะเป1นส'วนเก0นพอจะต�ดออก หร�อบกพร'อง
ควรจะเพ0�มเต0มเข.าไป ไม'ม� เร�ยกว'าสวากขาตธรรม ตร�สไว.ชอบแล.วๆ ไม'ว'าแง'ใดม�มใด
ของธรรม ทรงตร�สไว.ตรงไหน แม'นย�าๆ หมด หาท��ค.านไม'ได. เอาภาคปฏ0บ�ต0พ0ส&จน�ก�น

เพ�ยงเราอ'านไปตามต�าร�บต�าราม�นผ0ดๆ พลาดๆ บางท�ต�าราก8ม�ผ0ดพลาดบ.าง
ส'วนมากต�วของเราน��ต�วผ0ดพลาด ไปต�ความหมายตนเอง แล.วเอาความเช��อไม'เช��อออก
จากก0เลสไปเหย�ยบย�าท�าลายความจร0งเส�ยมากต'อมาก เร�ยนมาแล.วม�นจ;งเอาเป1น
ประมาณไม'ได.ท�:งต�วเอง และไปสอนคนอ��นก8เอาเป1นประมาณไม'ได. เพราะไม'ได.ของจร0ง
ไปสอน ม�นได.แต'ความจ�าไปสอนเฉยๆ ความจ�า จ�ามาเร�ยนมาอย'างไรก8จ�าอย'างน�:น ด�
ไม'ด�ก8เถลไถลเหย�ยบความจ�าไปอ�ก ไม'เช��อพระพ�ทธเจ.าไปเส�ย ม�นก8ผ0ดไปสองช�:นสาม
ช�:น

ภาคปฏ0บ�ต0น��เป1นภาคเอาจร0งเอาจ�งมาก ค0ดด&ซ0ก0เลสม�นละเอ�ยดขนาดไหนพระ
พ�ทธเจ.าพ�งลงได.หมด ก0เลสเป1นต�วท�าให.ส�ตว�โลกง�'มง'ามต.วมเต�:ยมโซซ�ดโซเซตกเหวตก
บ'อ ม�แต'ก0เลสพาให.ตก ธรรมท'านไม'ได.พาให.ตก แต'ม�นไม'อยากไปตามธรรม ม�นอยาก
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ไปตามท��จะให.ตกเหวตกบ'อ อ�นตรายจ;งรอบโลกธาต� ไม'ม�ใครได.ร�บความผาส�กเย8นใจ
เลยเพราะว0�งตามก0เลสด.วยก�น มาหาก�นเอาต�:งแต'เร��องท�กข�เร��องล�าบากล�าบนของแต'ละ
คนๆ ท��ตะเก�ยกตะกายมาแล.ว ก8มาระบายต'อก�น ไม'ทราบจะระบายต'อใคร ใครก8ม�ท�กข�
เต8มห�วใจออกมาจากปากท�กคน ห&ก8ฟ,งไม'ท�นซ0 คนน�:นก8อยากพ&ด คนน�:ก8อยากพ&ด
ระบายต�:งแต'ความท�กข�ความล�าบากออกมาส&'ก�นฟ,ง

เฉพาะอย'างย0�งในงานศพ เป1นอย'างน�:นงานศพ ไม'ได.มาเพ��ออรรถเพ��อธรรมนะ
มาเผาศพ มาเพ��อระบายท�กข� มาด.วยความเห8นแก'หน.าแก'ตา เห8นว'าเป1นม0ตรเป1นสหาย
แล.วก8มา มาอย'างน�:นแหละ แล.วส�ดท.ายความท�กข�ม�นม�อย&'ในห�วใจท�กคน ม�นก8ต.องออก
มา คร�:นออกมาแล.วก8ระบายท�กข�ต'อก�น พระจะสวดอะไรๆ ไม'สนใจท�:งน�:น ค�ยก�นสน�ก
เลย พระสวดอะไรก8สวดไปเร��อยๆ น��ละมาเผาศพแต'ละคร�:ง ม�นไม'ได.มาเพ��ออรรถเพ��อ
ธรรม ม�นมาด.วยอ�านาจของก0เลสลากมา ความเห8นแก'หน.าแก'ตา โมกโขโลกนะก8เป1น
เร��องก0เลสเส�ย มาท��จะพ0น0จพ0จารณาให.เป1นอรรถเป1นธรรมเพ��อเป1นคต0เคร��องเต�อนใจต�ว
เองไม'ค'อยม� ม�นม�แต'แบบเด�ยวก�น มาก8ระบายต'อก�นฟ,ง ความท�กข�ความเด�อดร.อนย�'ง
ไปหมด

เร��องน�:ม�ก��เร��องเต8มอย&'ในห�วอกของแต'ละคนๆ ใครก8อยากระบายๆ ขายไม'ออก
ซ0 เพราะต'างคนต'างม� ต'างคนต'างล.นปากล.นห�วใจ เร�ยกว'าล.นตลาด แล.วใครจะไปฟ,ง
ใครล'ะ เวลาพระมาสวดอะไรไม'สนใจจะฟ,ง เป1นอย'างน�:นนะ เราเทศน�อย&'ในกร�งเทพฯ
น�� ม�นด&ไม'ได.เลย เขาน0มนต�เราไปเทศน� เราไม'อยากไปเท'าไร เขามาว0งวอนมาขอเราก8
เลยไป คร�:นไปแล.วม�นก8เป1นอย'างว'าแหละ เทศน�ใส'เส�ยเปร�:ยงๆ เลย หล�งจากน�:นเง�ยบ
หมดเลย น��นเห8นไหมล'ะ ธรรมะปราบออกเส�ยบ.างซ0 ต�:งแต'น�:นเราไม'เคยไปเทศน�ในงาน
ศพเลย ศพน�:นศพน�: ข�:เก�ยจไปย�'งก�บของสกปรก กองท�กข�ท��ก0เลสสร.างข;:นมา ต�วเองเป1น
ผ&.สร.างข;:นมาแล.วก8มาระบายต'อก�นให.เลอะเทอะไปหมด

น�:ปฏ0บ�ต0ร�กษาช�าระอย&'ตลอดเวลา ส0�งท��เลอะเทอะเข.ามาจ;งไม'อยากย�'ง ไปท��ไหน
เราไม'ได.ไปเห8นแก'เง0นแก'ทองแก'ข.าวแก'ของ ไปด.วยอรรถด.วยธรรมล.วนๆ เทศน�สอน
คนเราก8สอนด.วยความเมตตาล.วนๆ เราไม'ได.หว�งอะไร จะเอาอ�นน�:นมาอวดเรา อย'าเอา
มาอวด ปาเข.าปAาต'อหน.าเลย จร0งๆ นะ ไม'ม�อะไรเล0ศเลอย0�งกว'าห�วใจคน เลวย0�งกว'าห�ว
ใจคน เพราะฉะน�:นจ;งต.องสอนลงท��ห�วใจคนเพ��อได.ฟL-นต�วข;:นมาส&'ความด�งาม จ;งต.อง
อ�ตส'าห�พยายามแนะน�าส��งสอน ว�ตถ�ส0�งของอะไรๆ อย&'ท��ไหนม�นก8ม� อดอยากอะไร แม.
แต'ไปอย&'ในปAาในเขาก8ไม'เห8นตายน��วะ น�:ก8เคยอย&'มาแล.ว ไปบ0ณฑบาตก�บชาวบ.านเขา
สามหล�งคาเร�อน ส��หล�งคาเร�อน เขาอย&'ในเขา เป1นหย'อมๆ
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มองไปน�:เห8นแต'ภ&เขา เหม�อนไม'ม�บ.านคน เวลาไปจร0งๆ ม�นม�อย&'ในน�:น แห'งละ
สามหล�งคาเร�อน ส� �หล�งคาเร�อน เขาอย& 'ในปAาในเขา ถากถางปAาน� :นปล&กข.าว พวกน�:
ท�าลายปAา ปล&กข.าวปล&กอะไรแล.วก8มาก0นก�น ถ.าไม'พอก8ลงไปเอาข.างล'าง เอาอาหารข.าง
บนเป1นส�ตว�เป1นเน�:อเป1นอะไรลงไปแลกเปล��ยนข;:นมา น��ก8ไปอย&'ก�บเขาก8ไม'เห8นตาย ย0�ง
พ'อแม'คร&จารย�ม��นด.วยแล.วสมบ�กสมบ�นท��ส�ดเลย ท'านเคยเล'าให.ฟ,ง ค�อเวลาม�นไปผ'าน
ท'านก8เล'า ท'านไม'ได.เล'าเพ��อยกโทษยกค�ณผ&.ใดแหละ ท'านเล'าตามสายทางเด0นของการ
พ&ดเร��องราวต'างๆ ไป ส'วนมากท'านม�กฉ�นแต'ข.าวเปล'าๆ ท'านว'า ท'านก8ว'าไปเฉยๆ ก8เรา
ไปหาอย'างน�:น เราไปด�ดส�นดานต�วของเรา เขาม�อะไรเขาก8เอามาให. เราก8ฉ�นตามม�ตาม
เก0ด ท'านว'าอย'างน�:น

ไปบางแห'งเขาว'าพระกรรมฐานท'านฉ�นแต'ถ��วแต'งา ท'านไม'ฉ�นเน�:อฉ�นปลา ท'าน
เล'าให.ฟ,ง ท�น�:เขาไม'ม�ถ��วม�งาเขาก8ม�แต'ข.าวเปล'าๆ เขาว'าเราไม'ฉ�นเน�:อฉ�นปลา เขาก8ไม'
เอามาให. เพราะว'าเราไม'ฉ�นเน�:อฉ�นปลา ท'านฉ�นแต'ถ��วแต'งา ท�น�:ถ��วงาเขาม�หร�อไม'ม�ก8
ตาม แต'ไม'เห8นเขาเอามาให. ท'านว'าอย'างน�:น เราก8ฉ�นข.าวเปล'าๆ ท'านว'าฉ�นไปนานแสน
นาน บางแห'งกว'าเขาจะร& .เน� :อร& .ต�วก8นานแสนนาน ท�น��พอเขาร&.เน�:อร& .ต�วบ.างแล.วเราก8
เปล��ยนท��ไปเส�ย ท'านว'า

น��ท'านล�าบากขนาดไหนพ'อแม'คร&จารย�ม��น ท'านไม'ได.สนใจก�บเร��องอาหารการ
บร0โภคอะไรเลย ไม'สนใจ ม�แต'ม�'งต'ออรรถต'อธรรม ความสงบว0เวกเพ��อบ�าเพ8ญธรรม
ด.วยความสะดวกสบาย ท'านไปอย&'ในสถานท��เช'นน�:นๆ ท'านไม'ได.ย�'งเหม�อนเร��องของโลก
นะ ใจของท'านเป1นธรรมล.วนๆ อดอยากขาดแคลนจ0ตไม'ห'างจากธรรม หม�นไปก�บ
ธรรม ส0�งเหล'าน�:นเป1นเคร��องอาศ�ยธาต�ข�นธ�พอได.เป1นไปว�นหน;�งๆ เท'าน�:น

เพราะฉะน�:น ผ&.บ�าเพ8ญธรรมด.วยความม�'งหว�งต'อธรรม จ;งได.ผลเป1นท��พอใจๆ
แล.วหล�ดพ.นได.เลย เพราะต�:งใจปฏ0บ�ต0จร0งๆ ด.วยอรรถด.วยธรรม ท'านมาย�'งอะไรก�บส0�ง
ภายนอกเหล'าน�:น ท'านไม'ย�'ง น��ละสายทางของพระพ�ทธเจ.าจร0งๆ ท'านเป1นอย'างน�:น คร�:ง
พ�ทธกาลม� ต�าร�บต�าราม�มาหมด ท'านไม'ได.ฟ�JงเฟJอเห'อเห0ม อ�นน�:ม�นกลายเป1นเร��องก0เลส
เป1นศาสนาแล.วนะเด�Qยวน�: ไม'ใช'ธรรมว'าเป1นศาสนา ค�าส��งสอนของพระพ�ทธเจ.าเป1น
ศ า ส น า  ม � น ไม ' ได .ม � น ะ  ม �ก 8ม � แต ' ใ นค � มภ �ร � ใ บ ล า น   จ � บย � ด ใส 'ต& . ไว . แล . วก 8
ล8อกก�ญแจไว.แล.วไม'ม�ใครด& ม�แต'เร��องสกปรกโสมมออกเพ'นพ'านๆ แสดงเต8มลวดลาย
ของต�ว ท�:งประชาชนท�:งพระท�:งเณร ใครจะไปสนใจอรรถธรรม ร�กสงวนธรรม แหม ม�
น.อยมากนะ ม�นไม'น'าสลดส�งเวชย�งไง

ศาสนาเวลาน�:ค'อยจมลงๆ ก8พวกเราชาวพ�ทธน�:แหละเหย�ยบย��าศาสนาจะเป1น
ใครไป ผ&.ร�กษาท'านร�กษาอย&' เพราะฉะน�:นท'านจ;งไม'ย�'งก�บใครๆ ท'านปฏ0บ�ต0อย&'ในปAาใน
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เขา อย&'อย'างไรฉ�นอะไรท'านสบายไปหมดเลย ขอให.ธรรมน�:นได.เข.าส&'จ0ตใจด.วยความ
พากเพ�ยร อ�นเป1นความสะดวกในการบ�าเพ8ญท'านก8พอใจแล.ว ท'านเป1นอย'างน�:นพระ
พ�ทธเจ.าพระสาวกท�:งหลาย แถวทางก8ม� เร�ยนมาด.วยก�นท�กคน แต'ม�นไม'ได.สนใจ ส0�งท��
เพ'นพ'านๆ ม�นม�ในต�าราท��ไหน สอนว'าให.ท�าอย'างน�:ไม'ม� แต'ม�นก8เต8มบ.านเต8มเร�อน
เต8มว�ดเต8มวา เต8มพระเต8มเณรอย& 'น� :น ไปท� �ไหนม�แต'เร� �องส.วมเร� �องถาน เต8มก0ร0ยา
อาการความเคล��อนไหวของประชาชนและพระเณรเรา ในว�ดในวานอกว�ดนอกวา เป1น
ล�กษณะเด�ยวก�นหมด เพราะไม'ร�กษา ว0�งตามก0เลสห�วซ�กห�วซ�น ม�นเป1นไปโลก

อย&'ในว�ดน��ก8ห�นหน.าออกนอกว�ด ห�นหล�งให.ว�ด ไม'ได.สนใจในธรรมแต'สนใจก�บ
โลกก�บสงสาร น��เร�ยกว'าห�นหน.าออกนอกว�ด อารมณ�ต'างๆ เป1นอารมณ�ของโลกท�:งน�:น
อารมณ�ของธรรมท��จะส��งสมความด�แก'ตนและเป1นคต0ต�วอย'าง และเป1นก�าล�งใจของก�น
และก�นน�: เราอยากจะพ&ดว'าไม'ม�นะท�กว�นน�: ม�นเลวลงขนาดน�:นจ0ตใจชาวพ�ทธเรา ไม'ได.
ด�ข; :นนะ ม�นเลวลงๆ แล.วการส� �งสอนก�นก8จะส� �งสอนไปหาอะไร ท'านปฏ0บ�ต0มาท'าน
ปฏ0บ�ต0แทบล.มแทบตาย ได.มาจะเอากะปKมาละลายทะเล ไม'เก0ดประโยชน�อะไร

ผ&.ท'านทรงมรรคทรงผลท'านทรงแบบน� : สมบ�กสมบ�นเร� �องความท�กข�ความ
ล�าบากในธาต�ในข�นธ�ความเป1นอย&'ป&วายอะไรท'านไม'สนใจ ท'านม�'งแต'อรรถแต'ธรรมอย&'
ตลอดเวลา ท�น�:ธรรมเม��อได.ร�บการบ�าร�งร�กษาแล.วก8ค'อยเจร0ญเต0บโตข;:นมา สงบร'มเย8น
สง'างามข;:นมาๆ เร��อยๆ แล.วก8ย0�งเป1นเคร��องด&ดด��มภายในจ0ตใจ ให.หน�กในทางความ
เพ�ยรมากข;:นๆ ผลประโยชน�ท��ได.จากความเพ�ยรก8เพ0�มเข.าไปๆ จ0ตใจย0�งสง'างามข;:นไป
สง'าผ'าเผยเร��อยๆ อย&'ท��ไหนม�แต'ธรรมภายในใจ ท'านไม'ได.ม�โลกนะ ม�แต'ธรรมภายใน
ใจ มองเห8นอะไรๆ ค0ดเป1นอรรถเป1นธรรมท�:งน�:น ไม'ได.ค0ดเป1นก0เลสต�ณหา ตาห&จม&กล0:น
กายส�าหร�บใช. ก0เลสเอาไปใช.เส�ยมากกว'าธรรมท��จะใช. แม.น�กบวชก8ตามเป1นอย'างน�:น
เส�ยมากต'อมาก

แต'ผ& .ปฏ0บ�ต0น� :จะทบทวนอาร�กขาก�นตลอดเวลา ระม�ดระว�ง ท'านจ;งเร�ยกว'า
ส�ารวมๆ ส�ารวมตาห&จม&กล0:นกายใจ ไม'ให.ม�นออกเพ'นพ'านไปตามก0เลส จะขาดท�นส&ญ
ดอกโดยล�าด�บจนกระท��งจมไปได.เลย ถ.าน�าอ�นน�:ไปใช.ตามอ�านาจของก0เลสแล.ว ม�แต'
ความล'มความจม ทางตาก8จม ทางห&ก8จม จม&กล0:นกายจมไปหมดเพราะการได.เห8นได.
ย0นได.ฟ,งส0�งท��เป1นพ0ษเป1นภ�ย ถ.าใจเป1นธรรมๆ แล.วมองเห8นอะไรพ�บพล0กเป1นธรรม
แล.วย0�งจ0ตม�นหม�นเข.ามาแล.วอะไรเป1นธรรมหมด ค�อจ0ตหม�นเข.ามาด.วยก�าล�งของธรรม
ม�มากต'อมากในจ0ตใจ มองไปท��ไหนเป1นธรรมไปหมด ตาห&จม&กล0:นกายน�:ธรรมออกใช.
ท�:งน�:น ก0เลสไม'ได.น�าออกใช. ท�น�:อย&'ภายในอย&'ล�าพ�งน�:ความค0ดความปร�งน�:เป1นไปด.วยสต0
เป1นไปด.วยป,ญญาเป1นธรรมล.วนๆ น��นละธรรมเม��อม�ก�าล�งแล.ว อย&'ไหนเป1นธรรมไป
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หมด ถ.าเวลาเป1นก0เลสอย&'ไหนม�นก8เป1นก0เลส อย&'ในว�ดก8เป1นก0เลส อย&'นอกว�ดก8เป1น
ก0เลส ไปนอนอย&'ในค�มภ�ร�ก8เป1นก0เลส ถ.าใจเป1นก0เลสแล.วไม'ม�อะไรด� เพราะฉะน�:นท'าน
จ;งส��งสอนจ0ตใจให.ด�

ม�นเลอะๆ เทอะๆ มากนะเวลาน�:ชาวพ�ทธเรา ชาวพระเรา เลอะเทอะจนจะด&ไม'
ได. ท'านผ&.ร�กษาท'านร�กษาอย&'อย'างเข.มงวดกวดข�น เพ��อความสะอาดสวยงามภายในจ0ต
ใจ กายวาจา ความประพฤต0 หน.าท��การงานของท'านก8ม�แต'งานเด0นจงกรมน��งสมาธ0
ภาวนา ช�าระก0เลสต�วมหาภ�ยออกจากใจ ท�น�:เม��อม�การอาร�กขาช�าระสะสางอย&'ตลอดเวลา
จ0ตใจก8ค'อยงอกเงยข;:นมาๆ เจร0ญข;:นมาเร��อยๆ น��นเป1นอย'างน�:น ส0�งใดก8ตามถ.าได.ร�บ
การบ�าร�งร�กษาส'งเสร0มแล.วเจร0ญท�:งน�:น ก0เลสก8ส'งเสร0มม�นไปซ0 เด�Qยวน�:ม�แต'ส'งเสร0ม
ก0เลส เพราะฉะน�:นม�นจ;งเจร0ญร�'งเร�องเต8มห�วใจคน เท'าก�บไฟกองหน;�งๆ เผาห�วใจๆ
ตลอดท��วถ;งก�นหมด ถ.าธรรมเจร0ญแล.วจะเย8นๆ เย8นตลอดเวลา

เราพ&ดถ;งเร��องความอ�ศจรรย�ของใจน�:ขอให.ท'านท�:งหลายฟ,งให.ด� ท��เรามาสอนน�:
ถอดออกมาจากห�วใจท��เป1นธรรมชาต0อ�ศจรรย�อย&'ตลอดเวลานะมาสอนน��นะ น��เปKดให.ช�ด
เจน ความช��วเขาเปKดก�น ท�าก�นได.ท��วโลกไม'ม�ยางอาย ค�อคนท�าช��วไม'ม�ยางอาย ว'าท��ล�บ
ท��แจ.ง ว'าไปอย'างน�:น ม�นไม'ม�ท��ล�บท��แจ.ง ม�นน0ส�ยส�นดานหยาบพอแล.ว เขาย�งแสดงได.
ท�าได. ท�าไมธรรมเป1นของเล0ศของเลอของด�ของประเสร0ฐ เม��อเสาะแสวงหามาได. ท�าไม
จะพ&ดไม'ได. ส0�งท��เป1นของด� อย'างพระพ�ทธเจ.าตร�สร&.ข;:นมาน�:ให.ก0เลสไปลบหมดได.หร�อว'า
ไม'ม�พระพ�ทธเจ.าตร�สร&. ธรรมท��สอนโลกให.ได.ร�บความสงบร'มเย8นและหล�ดพ.นจากท�กข�
ไปมากมายก'ายกอง ไม'ม�แล.วหร�อธรรม ม�ต�:งแต'ก0เลสเหย�ยบห�วคนน��นหร�อ

พ&ดตามความส�ตย�ความจร0ง น�:ม�นก8จวนจะตายแล.วน�� พ&ดเปKดเผยออกมาน�� ไม'
เคยสะทกสะท.านอะไรก�บสามแดนโลกธาต� ใครจะว'าโอ.ว'าอวดอะไร ม�นปากสกปรก ใจ
ของเราท��น�าธรรมออกมาจากห�วใจท��บร0ส�ทธ06เต8มเหน��ยวน�:แล.ว เราจะไปสะทกสะท.านก�บ
อะไร ก�บของสกปรก อ�นน�:ของด�แจกจ'ายก�นไปซ0 ไม'ใช'แจกจ'ายต�:งแต'ต.มย�าหมา ธรรมะ
ก8ต.องแจกจ'าย แจกจ'ายธรรมะน�:มากย0�งกว'าแจกจ'ายต.มย�าหมา ก8ม�ว�นน�:เท'าน�:นแหละท��
เราจะต.มย�าหมาให.ล&กศ0ษย�ก0น จะว'าอย'างไร

โห อะไรจะไปเหม�อนใจ  ม�นอ�ศจรรย�ขนาดน�:น ด�งท��พระพ�ทธเจ.าทรงท.อพระท�ย
ฟ,งซ0น'ะ ก8บ�าเพ8ญพระบารม�มาส�กเท'าไร ตอนน�:นท'านย�งไม'ได.เป1นพระพ�ทธเจ.าท'านก8
คาดก8หมายเอาว'า เม��อบ�าเพ8ญธรรมได.เป1นพระพ�ทธเจ.าแล.วจะสอนโลกได.อย'างสะดวก
สบาย ม�นไม'ได.เจออย'างจ�งๆ ซ0 เวลาตร�สร&.แล.วม�นเจอหมด เจอธรรมก8เจออย'างจ�งๆ
เจอโลกสมม�ต0ก8เจออย'างจ�งๆ ด.วยก�น เม��อเป1นเช'นน�:นแล.วม�นก8เหม�อนโลกธาต�หว��นไป
เลย ม�นกระเท�อนอย'างแรง กระเท�อนธรรมท��เล0ศเลอจากพระท�ยก8กระเท�อนอย'างแรง

7



กระเท�อนเร��องความสกปรกโสมมเป1นฟLนเป1นไฟของสามแดนโลกธาต�น�:ก8อย'างแรง ม�น
พอๆ ก�น

ท��ห�นหน.ามาสอน ท�แรกว'าจะสอนน��น พออ�นน�:จ.าข;:นไปแล.วม�นไม'ใช'ว0ส�ยใครท��
จะหล�ดพ.นไปได.ตามท��คาดค0ดไว.แต'ก'อน เหม�อนหน;�งว'าไม'ใช'ว0ส�ยของโลกจะร&.ได.แล.ว
ค�อม�นเลยเส�ยท�กอย'าง จนถ;งขนาดท��ว'าไม'ใช'ว0ส�ยท��จะสอนโลกแล.ว มองไปอ�นน�:ก�บ
ธรรมชาต0น�:นต'างก�นอย'างไรบ.าง น��ละท.อพระท�ย ไม'ถ;งขนาดท.อพระท�ยท.อได.หร�อ ก8
ทรงปรารถนาเป1นพระพ�ทธเจ.ามานานหลายก�ปหลายก�ลปRหลายอสงไขย ท�น�:เวลาผางข;:น
มาน�:ไม'ใช'ความคาดความค0ดนะ เป1นหล�กธรรมชาต0ท��เก0ดเอง พอจ.าข;:นมาน�:ม�นเห8นท�:ง
แดนอ�ศจรรย�ท��เล0ศเลอส�ดยอด เลยสมม�ต0ไปเส�ยโดยประการท�:งปวง และเห8นท�:งแดน
สมม�ต0ซ;�งเป1นเหม�อนแดนนรกของส�ตว�โลก สามแดนโลกธาต�น�:เป1นแดนนรกก�น เห8นไป
หมด แดนนรกจร0งๆ ก8เห8น แดนนรกเศษเหล�อนรกเต8มอย&'นอกนรกน�:ก8มากต'อมาก
ท'านก8เห8นไปหมด

น��แหละท� �น� �ท.อพระท�ย โอ.โห ถ;งขนาดน� :แล.วจะไปสอนได.อย'างไร ค�อท'านด&
ธรรมชาต0ในพระท�ยท��จ.าน�:นก�บด&ธรรมชาต0ท��พระองค�เคยผ'านมา เคยเก0ดแก'เจ8บตาย
พระองค�ผ'านมาแล.วท�:งน�:น อย&'ในว�ฏฏะ ว�ฏจ�กรความเก0ดแก'เจ8บตาย หม�นเว�ยนไปตาม
อ�านาจแห'งกรรมด�กรรมช��วซอกแซกซ0กแซ8กเก0ดได.หมดตายได.หมด เร��องความท�กข�
ความล�าบากล�าบนนรกอเวจ� สวรรค�ช�:นพรหม โพธ0ส�ตว�หร�อท�:งหลาย ไปได.ท�:งน�:นพวก
เราเหม�อนก�น แต'ถ&กปKดไว.ๆ กลบรอยไว.ไม'ให.เห8นร'องรอยท��มา ม�นก8ไม'เข8ดหลาบคน
เรา เม��อไม'เข8ดหลาบแล.วก8ม�ก0เลสความอยากความทะเยอทะยานจ&งไปอ�ก ก8ม�แต'อยากร&.
อยากเห8นอยากเป1นอยากท�าไปอย'างน�:น ส0�งท��อยากเหล'าน�:นม�นก8เป1นเร��องเหย��อล'อของ
ก0เลสไปเส�ย จมไปอ�กๆ

คนหน;�งๆ น�บได.หร�อก��ภพก��ชาต0 เราจะมาว'าภพน�:ชาต0น�:ชาต0เด�ยวหร�อ เราน�:เป1น
ต�วรวงร�งของภพชาต0อ�นใหญ'หลวง แต'ละรายๆ น�บไม'ได. ม�นตายท�บตายถมตายกอง
ก�นมาน�:ส�กเท'าไร ข;:นสวรรค�ช�:นพรหมข;:น ลงนรกหมกไหม.ลง แล.วล�มหมดๆ เพราะม�น
อย&'น��ม�นไม'ม�ต.นม�ปลาย ว�ฏจ�กร นานแสนนานขนาดน�:นจนไม'ม�ต.นม�ปลายว�ดก�น ว'าย�ด
ยาวขนาดไหน ใหญ'โตขนาดไหนไม'ม�ว�ดได.เลย ม�นเลยขอบเขตเต8มสมม�ต0น�:เลย น��น ม�น
ขนาดน�:น แล.วส�ตว�โลกประเภทต'างๆ ตายกองก�นน�:ก8เปล��ยนภพเปล��ยนชาต0 ภพชาต0ต�ว
เองก8เปล��ยนไปเร��อยๆ ภพชาต0ของส�ตว�แต'ละรายๆ ก8เปล��ยนไปเร��อยๆ ตามบ�ญตาม
กรรมของตน

ท�น�:เวลาตร�สร&.ข; :นมาน�:ม�นจ.าไปหมดเลยพระพ�ทธเจ.า ฟ,งซ0ว'าโลกว0ท& เลยเห8น
หมดเลยท��น�� พร.อมท�:งเร��องของพระองค�เอง ป�พเพน0วาสาน�สสต0ญาณทรงระล;กชาต0ย.อน
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หล�งไป ชาต0ของพระองค�เป1นอย'างไรๆ ทรงระล;กชาต0ย.อนหล�ง ความเป1นมาของ
พระองค� น� �แหละเร� �องนรกอเวจ�อะไรผ'านมาหมด จากน� :นก8บรรล�จ�ต &ปปาตญาณ
พ0จารณาเร� �องความเก0ดความตายของส�ตว� แบบเด�ยวก�นอ�ก แล.วย0 �งมากต'อมาก
พระองค�เพ�ยงพระองค�เด�ยวก8ทรงทราบแล.วว'าความเป1นมาเป1นอย'างไร แล.วย0�งด&ส�ตว�
การเก0ดการตายของส�ตว� หม�นเว�ยนเปล��ยนแปลงย0�งมากต'อมาก ท�น�:ก8ท.อพระท�ยละซ0
พอตร�สร&.ผางข;:นมาย0�งจ.ากว'าน�:นอ�ก ครอบโลกธาต�ไปหมด ทรงท.อพระท�ยไม'อยากส��ง
สอนส�ตว�โลก น� �นเป1นอย'างไร ธรรมชาต0น� :นเป1นอย'างไรก�บธรรมชาต0ความเป1นอย& '
ของว�ฏวน แดนแห'งส.วมแห'งถานน�:เป1นอย'างไร อ�นน�:นแดนแห'งน0พพานเลยสมม�ต0ไป
แล.วเล0ศเลอส�ดยอดแล.ว ก�บแดนอ�นน�:ต'างก�นอย'างไร แล.วจะก.มห�วลงมาดมมาก0นม�น
ได.หร�อ พ0จารณาซ0

แล.วจะมาส��งสอนอย'างไร มองด&ท��ไหนม�ดต�:อไปหมดๆ ค�าว'าม�ดต�:อค�อจ0ตใจม�น
ม�ดม0ดปKดตา พระองค�ก8ทรงเล8งญาณเล�อกเฟJนให.เห8นช�ดเจนตามบรรดาส�ตว�ท��ม�อ�ปน0ส�ย
ป,จจ�ย ท��อย&'ในสถานท��ม�ดบอดน�:นย�งม�อย&'เยอะ ไม'ใช'จะม�ดไปหมด หาสาระไม'ได. แต'ส0�ง
ท��เป1นสาระตามก�าล�งของตนๆ ม�  พระองค�จ;งได.พ0จารณาแล.วส��งสอนส�ตว�โลกมา น��เป1น
ไม'ได.ว�ดรอยนะน�� ม�นเป1นจร0งๆ ซ;�งเราไม'คาดไม'ค0ดแบบเด�ยวก�นน��นแหละ เวลาบ�าเพ8ญ
ไปๆ ม�นไม'อย&'ในความคาดความค0ด อย&'ในหล�กธรรมชาต0ท��ปรากฏหร�อผางข;:นมาเอง
เลย เต8มเหน��ยว ม�นก8เป1นของม�นตามภ&ม0แม.จะเป1นภ&ม0เท'าหน&ก8ตาม ก8เป1นแบบเด�ยวก�น
ตามก�าล�งแห'งภ&ม0ของหน&

ความเล0ศเลอในธรรมชาต0น�:นถ;งขนาดท��ว'า ถ;งขนาดน�:แล.วจะไปสอนใครได.  น��น
เห8นไหมล'ะ สอนใครท��ไหนเขาจะหาว'าบ.าไปหมด ก8เขาเป1นบ.าก�นท�:งโลก เราจะมาอวดด�
คนเด�ยวไปสอนเขา ใครจะเช��อจะฟ,ง เขาจะหาว'าเป1นบ.า อย&'ไปก0นไปว�นหน;�งพอถ;งว�น
ตายแล.วเท'าน�:นแหละพอ น��นเห8นไหมล'ะ เคยคาดเคยค0ดไว.ท��ไหน เวลาม�นผางข;:นมา
ธรรมชาต0น�:นก�บธรรมชาต0ท��เคยผ'านมาท�:งเราและส�ตว�โลกท��วๆ ไปเคยผ'านมาน�: เวลา
ม�นได.ร&.แล.วม�นร�บก�นท�นท�เลย ถ;งได.ย.อนมาอ�ก น��ก8เป1นป,ญหาธรรมท��มากระต�กต�วเอง
ในระยะท��จะทอดธ�ระ เพราะมองด&แล.วม�นไม'ม�อะไรท��จะไปหย0บข;:นมาพ0น0จพ0จารณาแนะ
น�าส��งสอน ประหน;�งว'าเป1นแบบเด�ยวก�นหมดเลย

แล.วธรรมชาต0ท��เล0ศเลอม�นก8ส�ดข�ดส�ดแดน อ�นน�:ก8ส�ดข�ดส�ดแดนของฝAายต��า อ�น
ส&งก8ส�ดข�ดส�ดแดนของฝAายส&ง ค�อว0ม�ตต0พระน0พพานในห�วใจท��บร0ส�ทธ06ส�ดส'วน ม�นก8อด
ไม'ได.ซ0 จะส��งสอนไปหาอะไรลงขนาดน�:แล.ว ไปส��งสอนท��ไหนเขาก8จะหาว'าบ.าไปหมดๆ
ลงใจไปแล.วนะ โอSย อย&'ไปก0นไปว�นหน;�งๆ พอร'างกายหมดสภาพน�:แล.วก8ไปเส�ยเท'าน�:น
แหละ ย�'งหาอะไร ม�นจะทอดธ�ระ เพราะด&ธรรมชาต0น�:นก�บธรรมชาต0น�:เหม�อนประหน;�ง
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ว'าเข.าก�นไม'ได.เลย สอนไปหาอะไร น��ก8ไม'ได.คาดได.ค0ด ส�กเด�Qยวธรรมก8ผางข;:นในใจเลย
น��นแหละธรรมเต�อน ถ.าหากว'าเป1นส0�งท��โลกท�:งหลายร&.ไม'ได. เป1นส0�งท��ส�ดว0ส�ยของโลกท�:ง
หลายท��จะร&.ได.แล.ว เราเป1นเทวดามาจากไหน เราท�าไมถ;งร&.ได. กระต�กก�นแล.วนะน��น เรา
ก8เป1นคนๆ หน;�งเหม�อนก�นก�บโลก เหต�ใดไปด&ถ&กเหย�ยดหยามโลกว'าเขาจะร&.ไม'ได. แล.ว
เราเป1นเทวดามาจากไหนถ;งร&.ได. น��ตอนถ&กตอกกล�บท��ยอมร�บเลย ร&.ได.เพราะเหต�ใด ค�า
ว'าร&.ได.เพราะเหต�ใด

ท��เป1นมาน�:ม�นม�สายทางเข.ามา สายทางแห'งวาสนาบารม�ท��เราสร.างค�ณงามความ
ด�มาเป1นล�าด�บๆ หน�นก�นเข.ามาๆ น��แหละเร�ยกว'าสายทาง เพราะเหต�ไร เพราะเหต�น�:
เองสายทาง พอป,Eบน�:ม�นว0�งถ;งก�นเลย จ;งหาท��ค.านไม'ได. พอว'าร&.เพราะเหต�ใด ยอมร�บ
เลย อCอ ร&.ได. น��นเห8นไหมล'ะ ยอมเลย ร&.ได.แม.ไม'มากก8ได. ยอมร�บเลย ท�น�:จ0ตม�นก8..ค�า
ว'าจะทอดธ�ระม�นก8กล�บตาลป,ตรก�นมา ส��งสอนโลกตามก�าล�งความสามารถท�:งโลกและ
เราเอง ม�นก8เป1น น�:ไม'ได.โอ.ได.อวดนะ ไม'ได.ว�ดรอยพระพ�ทธเจ.า ม�นเป1นข;:นโดยหล�ก
ธรรมชาต0เอง เป1นท��ว'าม�นส�ดว0ส�ยท��จะไปสอนใครๆ ได. อย&'ไปๆ พอถ;งว�นเท'าน�:นเส�ย
เพราะม�นเท�ยบก�นไม'ได.เลย

พอธรรมกระต�กข;:นมาผางเท'าน�:น ม�สายทาง จะเล0ศเลอขนาดไหนม�สายทางมา
คนแต'ละคนม�สายบ�ญสายกรรมวาสนาบารม� น��นละค�อสายทางมา ผ&.ท��ใกล.เข.ามาแล.วก8ม�
ใกล.เข.ามาก8ม� ผ&.อย&'ห'างไกลก8ม� ม�สายทางมาด.วยก�นส�ตว�โลก ยอมร�บท�นท� อCอ ได. น��น
เห8นไหมล'ะ ไม'เห8นค.านนะ แม.ไม'มากก8ได. ลงใจแล.ว เพราะฉะน�:นจ;งให.พาก�นสร.าง
ความด�ให.ด�นะ สายทางค�อความด� ความด�น�:นแหละค�อสายทางท��จะน�าเราให.หล�ดพ.น
จากท�กข� ส'วนความช��วม�แต'ลากลงด;งลง ไม'ม�อะไรด0บด�

ให.พาก�นอ�ตส'าห�พยายาม ค�าสอนของพระพ�ทธเจ.าน�:เล0ศเลอส�ดยอดแล.ว เราได.
ค�.ยเข��ยข�ดค.นเต8มก�าล�งความสามารถของเราบนเวท�แห'งจ0ตตภาวนา ค�.ยเข��ยข�ดค.นต�:งแต'
ล.มล�กคล�กคลานมา จ0ตใจท��ล.มล�กคล�กคลานค�.ยเข� �ยข�ดค.นมาเร��อยๆ ค'อยต�:งต�วได.ๆ
เร��อยๆ ค'อยขยายออกไปๆ ส0�งท��ไม'เคยร&.-ร&. ส0�งไม'เคยเห8น-เห8น เม��อก0เลสต�วม�ดบอดม�น
จางไปๆ ใจท��เป1นน�กร&.น�:ม�นก8ทะล�ออกไปซ0 ม�นก8ออกร&. ให.ร&.ให.เห8นไปเร��อยๆ ไม'ม�ใครมา
บอก พอก0เลสต�วปKดบ�งห�.มห'อน�:นจางไปๆ เพราะอ�านาจแห'งการช�าระสะสาง ใจก8ค'อย
สว'างออกๆ  ม�นก8เห8นล'ะซ0

แต'ก'อนม�นไม'เห8น เหม�อนคนตาบอด เวลาม�นร&.ม�นเห8นแล.ว ท�:งธรรมภายในก8ร&.
ก8เห8นข;:นเป1นล�าด�บ สภาวธรรมท�:งหลายท��ควรแก'ความร&.น�:ท��จะร&.ได.เห8นได.ม�นก8กระจาย
ออกไปๆ กระจายออกไปท��ไหนยอมร�บพระพ�ทธเจ.า พระองค�ทรงเห8นหมดแล.วน�� ท��
สอนมาแล.วจ;งเร�ยกว'าสวากขาตธรรมตร�สไว.ชอบแล.ว ท�น�:เวลาเปKดออกๆ ม�นก8ช�ดเข.าไป
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เห8นออกไปๆ ก0เลสภายในจ0ตใจก8เปKดออกๆ ถอนออก ทางน�:ก8ย0 �งเบาลงไปๆ ความ
สว'างไสวก8ย0�งออกเร��อยๆ ก�าล�งของความร&.ความเห8นออกเร��อยๆ จนกระท��งออกหมด
โดยส0:นเช0ง พอก0เลสออกหมดโดยส0:นเช0ง ปKดไว.ได.อย'างไรความร&.น�: น��แหละค.นมาจาก
ภาคปฏ0บ�ต0 บนเวท�แห'งจ0ตตภาวนา เต8มก�าล�งน0ส�ยวาสนาของตนๆ

ไม'ว'ารายใดก8ตาม ท'านพ0จารณาของท'านอย'างน�:น ท'านก8ร&.ตามน0ส�ยวาสนาของ
ท'าน เราก8ปฏ0บ�ต0เต8มก�าล�งของเรา ร&.ตามน0ส�ยวาสนาของเรา มากน.อยเพ�ยงไรก8มาสอน
ให.บรรดาพ��น.องล&กหลานท�:งหลายได.ทราบ เพราะสอนด.วยความแน'ใจ จากการข;:นเวท�
ฟ,ดก�บก0เลสเพ��อเบ0กธรรมข;:นมาให.ได.ร& .ได.เห8นตามความส�ตย�ความจร0ง ม�นก8ข;:นมาๆ
อย'างน�:นแหละ เพราะฉะน�:นท�กส0�งท�กอย'างท��พระพ�ทธเจ.าสอนไว.แล.วสดๆ ร.อนๆ อย'า
ไปเอาอด�ตอนาคตอะไรเข.ามาท�บไม'ได.นะ น��ก0เลสม�นเอามาเร8ว ม�นท�บ อ�านาจวาสนา
น.อยไม'ม�บ�ญม�ก�ศล ไปท�าความด�อะไรไม'ได. แต'ท�าความช��วเหมาหมด น��ก0เลสเห8นไหม
ล'ะ เราน0ส�ยวาสนาน.อยไม'ได.หรอก บ�ญน.อยวาสนาน.อย เลยปล'อยให.คนอ��นท�าเส�ย แล.ว
การท�าความช��วช.าลามกม�นได.วาสนามาจากไหนม�นถ;งท�าได.ตลอดเวลา ไม'ค0ดน��นซ0 น��ละ
ม�นส��งสมความช��วด.วยอ�านาจแห'งความหลงตามก0เลส ก0เลสม�นไม'ได.ม�ดบอด ม�นท�าเรา
ให.ม�ดบอดต'างหาก เม��อได.พยายามปฏ0บ�ต0อย'างน�:นแล.วม�นร&.ข;:นมา

น��แหละธรรมพระพ�ทธเจ.าจ;งสดๆ ร.อนๆ ตลอด ท� :งบาปท� :งบ�ญนรกสวรรค�
เปรต ส�ตว�ประเภทต'างๆ ม�เกล��อนโลกธาต� ขอให.ม�ญาณหย��งทราบเถอะ ปKดไม'อย&' พระ
พ�ทธเจ.าทรงร&.แล.วจากพระญาณหย��งทราบ แล.วมาสอนโลกด.วยพระญาณหย��งทราบน�:
แล.วจะโกหกโลกไปได.อย'างไร เพราะธรรมน�:ไม'ใช'ธรรมโกหกโลก ธรรมร�:อขนส�ตว�ออก
จากโลก ให.พ.นจากท�กข�โดยประการท�:งปวง แต'ก0เลสม�นลากลงๆ หลอกลวงต.มต�Cนไม'ม�
ใครเก0นก0เลส เอะอะม�นต.มแล.ว ม�นต.มย�าเราแล.ว เราไม'ร&.นะ เวลาสต0ป,ญญาท�นม�นน��น
แหละ ถ;งร&.ว'าก0เลสเร8วขนาดไหนๆ สต0ป,ญญาท�นม�นๆ แย8บขาดสะบ�:นๆ ไปเลย น��น
เป1นอย'างน�:น

ธรรมะพระพ�ทธเจ.าน��สดๆ ร.อนๆ ตลอด เร��องบาปเร��องบ�ญเร��องนรกสวรรค�
พวกเปรต สภาวธรรมท�:งหลายสดๆ ร.อนๆ อย&'ตลอดเวลา ทรงสอนด.วยความร&.ความ
เห8นท�กส0�งท�กอย'าง น�ามาประกาศธรรมสอนโลก จ;งไม'ม�ธรรมใดท��เป1นข.อบกพร'องขาด
เข0น จ;งเร�ยกว'าสวากขาตธรรม ตร�สไว.ชอบแล.ว ท'านเป1นอย'างน�:น ให.พาก�นต�:งอกต�:งใจ
ใจดวงน�:ไม'ตาย หากถ&กปKดบ�งห�.มห'ออย&'อย'างน�: หม�นไปเว�ยนมา ตกนรกหมกไหม.ก��ก�ปก��
ก�ลปR แทนท��จะฉ0บหายไม'ฉ0บหาย ท�กข�มากน.อยเพ�ยงไรยอมร�บว'าท�กข� แต'ไม'ยอมฉ0บ
หาย ค�อใจดวงน�: บทเวลาต��นต�วข;:นมาได.แล.วจ;งฟาดให.ถ;งท��ส�ด ค�อพระน0พพานก8เป1น
ธรรมธาต�ไปเส�ย ส&ญหายท��ไหน
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น��นแหละท��ส�ดของจ0ตดวงน�: ถ;งธรรมธาต�แล.วส�ด เป1นธรรมธาต�เล0ศเลอเลยจาก
สมม�ต0ไปหมด เราให.ช��ออ�กอ�นหน;�งว'าธรรมธาต� ธรรมชาต0น�:นจร0งๆ แล.วท'านไม'เร�ยก
ท'านนะ หากม�ช��อไปต�:งให.อ�กแหละ ธรรมชาต0น�:นท'านไม'ต�:ง น��นละจ0ตดวงน�: เข.าถ;งน�:น
แหละ ไม'ม�ค�าว'าส&ญ น�กภาวนาร&.ช�ดเจน เร��องว0ถ�ของจ0ตเป1นอย'างไร ต�:งแต'หยาบเข.ามา
ละเอ�ยดๆ ละเอ�ยดเข.าไปเท'าไรย0�งเห8นช�ด เห8นจ0ตดวงน�:ช�ดเข.าๆ จนกระท��งบร0ส�ทธ06เต8ม
เหน��ยว ช�ดเลย ช�ดร.อยเปอร�เซ8นต�ล.านเปอร�เซ8นต� ส&ญไปท��ไหน ไม'ม� ไม'ว'าจ0ตดวงใดก8
ตามแบบเด�ยวก�นหมด ไม'ม�ค�าว'าส&ญ ท� �ล.มล�กคล�กคลานก8เพราะก0เลส ม�นเตะเอา
เหม�อนฟ�ตบอลจะว'าอย'างไร โลกน�:ม�นได.ร�บความความล�าบากล�าบน

ขอให.พาก�นปฏ0บ�ต0ต�วสร.างต�วให.เป1นคนด� อะไรด�ก8ตาม ส&.สร.างต�วเราให.เป1นคน
ด�ไม'ได.นะ อ�นน�:ด�แล.วท�กส0�งท�กอย'างจะค'อยด�ไปตาม ถ.าอ�นน�:เลวเส�ยอย'างเด�ยวอะไรก8
เลวไปตามๆ ก�นหมด เพราะฉะน�:นจ;งต.องปร�บปร�งต�วเองซ;�งเป1นเจ.าของสมบ�ต0ท�:งมวล
ค�อใจน�:ให.ด� ก0ร0ยาอาการท�กส0�งท�กอย'างแสดงออกจะร&.จ�กประมาณ ร&.จ�กประหย�ดม�ธย�สถ�
ไม'ฟ�JงเฟJอเห'อเห0ม ไม'ม�ล�มเน�:อล�มต�ว ม�มากม�น.อยก8ยอมร�บว'าม� แต'ไม'ล�มเน�:อล�มต�วไป
ตามน�:น แล.วสร.างความช��วให.ต�ว ไม'ม� คนม�ธรรมเป1นอย'างน�:น ให.พาก�นจดจ�าให.ด�

ว�นพร�'งน� :ก8จะกล�บไปแล.ว ว�นน�:หม�นท�:งว�นเลย ต�:งแต'ฉ�นเสร8จแล.วก8ไปพ�ทยา
กล�บมาก8บ;�งเข.าหาเมร�เลย ออกจากน�:นก8ได.มาน�: ได.พ�กช��วคราวเท'าน�:นเอง ว�นพร�'งน�:ก8จะ
กล�บแล.ว ถ;งกาลเวลาก8ต.องได.กล�บ ค0ดถ;งบรรดาล&กศ0ษย�ล&กหาท�:งหลายน�:ค0ดถ;ง แต'ม�น
กว.างแสนกว.างซ0โลกอ�นน�: ม�นก8ต.องท�าให.ค0ดถ;งท�กแห'งท�กหน แบ'งทางโน.นบ.างแบ'งมา
ทางน�:บ.าง เข.าใจไหม แบ'งทางโน.นทางน�:บ.าง แม.ต�:งแต'ต.มย�าหมาย�งต.องได.แบ'งให.หมด
เข.าใจไหม ทางอ�ดรฯ เท'าน�:นเองเขาไม'ม�วาสนา เขาไม'ได.ก0นต.มย�าหมา ได.ก0นแต'พวก
เรา เข.าใจหร�อเปล'า

น��พ&ดถ;งเร��องธรรมเล0ศเลอ ธรรมประเสร0ฐ พ�ทธศาสนาเท'าน�:นจะร�:อข; :นมาได.
ธรรมชาต0อ�นน�: นอกน�:นไม'ม� ป,ดเลย ป,ดเลยเช�ยว พ�ทธศาสนาเป1นศาสนาเอก เพราะ
ฉะน�:น พระพ�ทธเจ.าท�กๆ พระองค�จ;งมาตามแถวตามแนว ไม'ได.มาส�'มส��ส�'มห.า โผล'ข;:น
มาเป1นเจ.าของศาสนาน�:น โผล'ข;:นมาเป1นเจ.าของศาสนาน�: โผล'ท��ไหนมาไม'ม�หล�กม�เกณฑ�
ไม'ม�ข��อม�แป โผล'ข;:นมาเป1นศาสดาเลยท�:งๆ ท��ก0เลสเต8มห�วใจ ท�น�:เวลาเป1นศาสดาท�:งๆ
ท��ก0เลสเต8มห�วใจ สอนม�นก8เอาก0เลสเต8มห�วใจออกสอนล&กศ0ษย�ล&กหา ใครปฏ0บ�ต0ตาม
น�:นม�นก8ด0:นตายไปตามก�นในทางท��ผ0ดท��พลาด เพราะอ�านาจของก0เลสท��ได.ร�บการเช��อฟ,ง
แล.วปฏ0บ�ต0ไป ม�นก8เป1นก0เลสไปเร��อยๆ

ส'วนพระพ�ทธเจ.าไม'ม� สอนให.ส��งสมก0เลสไม'ม� สอนท��ตรงไหนแก.ก0เลสท�:งน�:นๆ
เลย น��ละศาสดาองค�เอก ท'านม�พระญาณหย��งทราบ น��เห8นไหมล'ะ หล�กเกณฑ�ของท'านม�
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ท'านม�หล�กม�เกณฑ� ไม'ใช'ส�'มส��ส�'มห.าโผล'ข;:นมาเป1นศาสดาของโลก เป1นคร&สอนโลก เป1น
ศาสนาของโลกไปเลย ไม'ม�อย'างน�:น พระพ�ทธเจ.าท�กพระองค�มาตามแถวตามแนว ไม'
คลาดไม'เคล��อน เพราะทรงร&.แจ.งเห8นจร0งเหม�อนก�นหมด ทรงพ0จารณา เช'น อย'างท'าน
ทรงเล8งญาณด&อด�ตของพระพ�ทธเจ.าท�:งหลายท'านทรงด�าเน0นย�งไงๆ ท'านเล8งด& อนาคต
ก8ด& อด�ตก8ด& พระพ�ทธเจ.าแต'ละพระองค�ท'านด�าเน0นมาอย'างน�: และไปตามแถวตามแนว
เด�ยวก�น ไม'ผ0ด

จะว'าอาย�มากอาย�น.อย ท'านก8ทรงทราบไว.ก'อนแล.ว องค�ไหนอาย�มากองค�ไหน
อาย�น.อยก8ร&. แต'เร��องธรรมเป1นสวากขาตธรรมตร�สไว.ชอบเหม�อนก�นหมดเลย แบบบาป
บ�ญนรกสวรรค�เหล'าน�:เหม�อนก�นหมด ร&.แจ.งแทงทะล�เหม�อนก�นหมด สอนจ;งถ&กต.อง
เหม�อนก�นหมด ท'านไม'ได.สอนส�'มส��ส�'มห.า จ;งเป1นศาสนาท��ตายใจได.เต8มเม8ดเต8มหน'วย
ไม'ม�เคล�อบแคลงสงส�ย ย0�งเวลาเราปฏ0บ�ต0ย0�งช�ดเจนนะ ค0ดด&ซ0ก0เลสละเอ�ยดขนาดไหน
สามโลกน�:ใครได.บอกว'าก0เลสเป1นภ�ย ม�นอย&'ท��ไหนก0เลส ไม'ม�ใครบอก ไม'ม�ใครร&. อะไรก8
ก0เลสน�:มาเป1นเราเส�ยหมด ความโลภก8เป1นเรา ความโกรธเป1นเรา ราคะต�ณหาเป1นเรา
ความทะเยอทะยานอยากไม'ร&.เน�:อร&.ต�วก8เป1นเรา เป1นเราท�:งหมด น�:ค�อก0เลสมาเป1นเรา

ไม'ม�ใครร&.ก0เลสนะ พระพ�ทธเจ.าทรงพ0จารณาแยกแยะหมด ร&.ก0เลสต�:งแต'ส'วน
หยาบส'วนกลางส'วนละเอ�ยดฟาดขาดทะล�ไปหมด น�:ค�อก0เลส น�:ค�อมหาภ�ยต'อส�ตว�โลก
ท�าส�ตว�โลกให.ได.ร�บความท�กข�ความทรมานก8ค�อก0เลสต�วน�: ท�าส�ตว�โลกให.หม�นเว�ยน
เปล��ยนแปลงไม'หย�ดไม'ถอย ตายเร�ยกว'า อนมตค�โค ไม'ม�เง��อนต.นเง��อนปลายของทาง
แห'งว�ฏฏะ หม�นก�นอย&'อย'างน�:นตลอดเวลา ก8ค�อก0เลสพาเป1นพาไป ลากไปถ&ไป ก0เลส
เป1นอย'างน�:น ไม'ม�แบบม�ฉบ�บ ส'วนพระพ�ทธเจ.าท'านม�แบบม�ฉบ�บ ท�น�:เวลาเราปฏ0บ�ต0ไป
ม�นว0�งถ;งก�นนะ

ภาคปฏ0บ�ต0ภายในจ0ตใจม�นจะว0�งถ;งก�นๆ เพราะใจน�:เป1นจ�ดศ&นย�กลางว0�งถ;งก�นได.
ตลอดท��วถ;ง ถ;งพระพ�ทธเจ.า ท��วถ;งไปหมดท�กองค�ว'าอย'างน�:นก8ได. เวลาน�:ได.จ.าข;:นแล.ว
ม�นถ;งก�นหมดท�กองค�ๆ ว'าพระพ�ทธเจ.าไม'ม�ว'าได.อย'างไร ก8ต�วน�:เป1นอย'างไรเด�Qยวน�: น��น
แหละ ต�วน�:ออกย�นเลย เป1นอย'างไรต�วน�: แล.วต�วน�:ก�บพระพ�ทธเจ.าท�:งหลายม�นเข.าก�น
หมดแล.ว เราจะปฏ0เสธได.อย'างไรว'าพระพ�ทธเจ.าไม'ม� และธรรมไม'ม� ม�นจ.าอย&'ในห�วใจ
ท�กส0 �งท�กอย'างไม'บกพร'อง น� �ละเข.าถ;งอ�นน�:แล.วม�นถ;งก�นหมดเลย พระพ�ทธเจ.าม�ก� �
พระองค�ไม'สงส�ยเลย ไม'ม�ท� �จะสงส�ย พอจ.าข;:นมาเท'าน�:นยอมร�บหมดเลย น��นละท'าน
เห8นก�น

ผ&.ใดเห8นธรรม ผ&.น�:นเห8นเราตถาคต ค�อเห8นธรรมแล.วจะเห8นพระพ�ทธเจ.าท�ก
พระองค�เลยท�เด�ยว น��ละธรรมแท. พระพ�ทธเจ.าแท. ศาสดาแท. ค�อจ0ตท��บร0ส�ทธ06 พ�ทธะ
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เต8มดวงข;:นมาน�: ส'วนพระสร�ระอ�นน�:นต'างก�น องค�น�:นม�ร&ปร'างอย'างน�:นร&ปร'างอย'างน�:
องค�น�:นไปน0พพานท��น��นน0พพานท��น�� ค�อส�งขารร'างกายหมดสภาพท��ไหนก8ตายท��น��น จะ
เผาจะฝ,งก8เผาฝ,งก�นท��น��น แต'ธรรมชาต0อ�นน�: น��ละเป1นพ�ทธะแท. ไม'ตาย เป1นธรรมธาต�
เร�ยบร.อยแล.ว ท'านม�แถวม�แนวมาอย'างน�: การปฏ0บ�ต0ธรรมภายในจ0ตใจน�:พ0สดารมากท�
เด�ยว เร�ยนเราก8ได.เร�ยน แต'เวลามาเท�ยบก�บทางภาคปฏ0บ�ต0น�:เข.าก�นไม'ได.เลย ความ
กว.างความล;กซ;:งของทางภาคปฏ0บ�ต0ก�บภาคปร0ย�ต0ท��เราเร�ยนมา เข.าก�นไม'ได. ฟ,งซ0น'ะ

เราก8เร�ยนมาแล.ว ยกข;:นเส�ยหน'อยก8ได. น� �อ�ตาบ�ว มหาบ�ว ก8เร�ยนมาแล.ว แต'
เวลามาภาคปฏ0บ�ต0 ภาคปฏ0บ�ต0น�:กล�นหมดเลย ม�นครอบไปหมดจะว'าไง อ�นน�:นเพ�ยง
ความจ�าๆ เราเร�ยนไปถ;งไหนๆ เช'นหน�งส�อเล'มเด�ยวก�นน�: ถ.าเราอ'านไม'จบในเล'มน�:น
เราก8ไม'ร&.หมดนะ อ'านไปถ;งไหนม�นก8ร&.เพ�ยงเท'าน�:น จ�าได.เพ�ยงเท'าน�:น แต'ธรรมชาต0น�:
เหม�อนไฟได.เช�:อ เช�:อไฟจะม�มากขนาดไหน จ'อไฟเข.าไปซ0ม�นจะเผาไหม.ไปหมดเลย น�:
สภาวธรรมซ;�งเป1นเหม�อนเช�:อไฟก8เหม�อนก�น ม�นจะม�กว.างม�แคบต�:นล;กหนาบางขนาด
ไหน ต�:งแต'นรกอเวจ�ถ;งพระน0พพานเป1นสภาวธรรมด.วยก�นท�:งน�:น ธรรมภายในใจน�:ม�น
จะซ'านไปหมดร&.ไปหมดๆ เท'าก�บว'าเผาไหม.ไปหมด ม�นร&.ไปหมด กว.างขนาดไหน ล;ก
ต�:นขนาดไหน ฟ,งเอาซ0น'ะ น��ของส�าค�ญ

ให.ได.ผ'านลองด&ซ0ทางด.านจ0ตตภาวนา ถ.าลงได.เป1นเต8มห�วใจน�:แล.วพ&ดก�บใครไม'
ได.ละว'าง�:น เด�Qยวเขาจะหาว'าบ.า เอาละไม'อยากเป1นบ.า หย�ดละ พอ เทศน�ไปเด�Qยวเขาจะ
ว'าบ.า ม�นเหน��อย เข.าใจไหมล'ะ

ว�นน�:ด&ไม'ได.เทศน�ท��ไหนแล.วนะ ก8ม�ว�นน�:แหละ ค0ดว'าว�นน�:จะเป1นว�นท��เทศน�มากท��
ส�ดกล�บไม'มาก แต'การว�'นๆ ท��ส�ด ไม'ได.เทศน�ก8ว� 'นตลอด ต�:งแต'ฉ�นเสร8จแล.วไปน�:จน
กระท� �งกล�บมา เม� �อเช.าน�:ก8เป1นพวกท�ว�เขาเทศน�แทน แล.วตอนไปน�:ก8ไม'เทศน� ท� �ไป
พ�ทยาก8ไม'เทศน� เร��อยมาจนกระท��งถ;งมางานศพ ก8พ&ดค�าสองค�า เร�ยกว'าไม'เทศน�ก8ได.
พ;�งมาเทศน�ท��น�� ว�นน�:ม�ก�ณฑ�หน;�งแล.วนะ

ร�บฟ,งร�บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได.ท��
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

และร�บฟ,งจากสถาน�ว0ทย�สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ และสถาน�ว0ทย�อ�ดร
FM 103.25 MHz
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