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เทศนอบรมฆราวาส ณ กฏสวนแสงธรรม กรงเทพฯ
เมอคาวนท ๒ กรกฎาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

โทษของกเลส คณคาของธรรม

ถ&าอะไรมาจากเมองเมองนาแล&วเห,อเป.นบ&าไปหมด หรอเราเป.นบ&าคนเดยวก1ไม,
ร2& เราเป.นอย,างน3นนะ รกชาต รกศาสนา พระมหากษตรย ต&องรกเน3อรกหนงของตวเอง
เหล,าน3เป.นเน3อหนงของเราท3งน3น ไม,จ าเป.นไม,เอา เป.นอย,างน3นนะ อนน3ต3งแต,เป.น
ฆราวาสมนก1มของมนอย,างน3น ฝ8งล9กเลย แม,จะไปซ3อผ&าทด ๆ มาให& ไอ&พชายไอ&บ&า น
เข&าใจไหม อะไรมนเอาหมดไอ&บ&า ลงส2&มนไม,ได&นะ พชายเรา คนทสองคอเรา พอพ2ด
อย,างน3ก1ไปสมผส แม,จะไปซ3อผ&าไหมอย,างดเลยมาให&เรา ส,วนพชายไม,ต&องพ2ดละ มน
ข&ามหวแม,ไปนานแล&ว
แม,คงสงสารละ นสยเป.นอย,างน3นนะ คออะไรทจะไปหาซ3อน3นส,มสส,มห&าไม,เอา
ง,ายๆ นะ เราไม,เอา จนแม,เกดสงสารเอง หาซ3อผ&ามาให& ผ&าไหมอย,างดเลยจะเอามาให&
ไม,เอา ก1แม,ทอเป.นอย2,น เอาทอมาเราจะใช& ถ&าเป.นของแม,แล&วใช& ของคนอนไม,ใช, ยงไง
ก1ไม,เอาจรง ๆ นะเรา สดท&าย “เอ&อ ไอ&นจตใจมนทาไมไม,เหมอนบ&านเมองเขา” เราไม,
ลมนะ โยมแม, “เอ? ไอ&นมนเป.นยงไง จตใจมนไม,เหมอนบ&านเหมอนเมองเขาเลย” เขา
ท3งหลายเขาอยากได&ของดบของดมาโอ&มาอวดกน ไอ&นเอาอะไรมาให&มนไม,เอาเลย ถ&า
ว,าเป.นของแม,ทอให&น3ใช&หมด เราก1ว,าอย,างน3นจรง ๆ ด&วยนะ ของแม,ทอมาใช&หมดเลย
เป.นอย,างน3นละ
มนเป.นนสยมาต3งแต,ฆ ราวาส อนน3ร กสงวนเน3อหนงของตวเอง ไม,อยากเอา
กาฝากภายนอกเข&ามา มากดตบกดปอดเราออกไป ความหมายว,าอย,างน3น สงภายนอก
เป.นกาฝากมนก1เป.นภยเข&ามา ส,วนทเป.นเน3อหนงของตวเองขาดไปหลดลอยไปไม,ด
เรองเป.นอย,างน3น ทน3เวลาแก,มาแล&วก1เลยสอนล2กสอนหลาน ให&ร2&จกประมาณบ&าง ถ&า
อะไรของแม,ยนให&ไม,เอา ถ&าเป.นของฮ,องกงฮ,องเกงสหรฐหะเรดฟาดห&ามอก1เอา มกน3ว
คว&าเลย พวกบ&าพวกน3นะ หรอใครเป.นบ&าวนจฉยด2ซ กบเราพ2ด เอาๆ วนจฉย ถ&าหาก
เราเป.นบ&าเราก1จะยอมรบ ต&องมเหตผลนะเราถ9งจะยอมรบ ไม,มเหตผลเราจะตแหลก
หมดเลย มอเดยวเท,าน3ฟาดแหลกได&หมดเลย
วนน3นนายกเทศมนตรอยธยานงอย2,น3นด&วย ไอ&ตวดเราละมา ได&ของดบของดมา
จะถวายอาจารย ดใจ โอEย เหมอนจะเหาะลอย ได&ของมาถวายอาจารย ช1อกโกแลตน3ได&
มาจากฝรงเศส พอว,าอย,างน3นก1ป8Fวะเลย ใส,เปร3ยงๆๆ นายกเทศมนตรอยธยานงฟ8ง
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เขาไม,เคยได&ยนคาพ2ดเช,นน3ๆๆ และมเหตผลทกอย,างๆ นงจ&อฟ8งเลยจรงๆ นนอย,าง
น3นซ การจะต3งรากต3งฐาน ต3งบ&านต3งเมองให&มหลกมเกณฑ เราต&องเป.นผ2&มหลกเกณฑ
ในหวใจของเรา เลอนๆ ลอยๆ เหลาะๆ แหละๆ ใช&ไม,ได&นะ
เข&ามาส2,ภายในน3ย งแล&วนะทางภาคปฏบต อรรถธรรมน3ยงละเอยดลออยงกว,า
น3น อปปจฉตา เข&าไปป8Fบเลย ให&มกน&อยทสดพระ ผ2&ปฏบตให&เป.นผ2&ม กน&อยทสด มา
มากมาน&อยอย,าตนเต&น มนจะเป.นเครองปลกกเลส นนเห1นไหมล,ะ มมากก1ไม,เอา มแต,
น&อยๆ ดงทพระกสสปะท,านใช&ผ&าสามผนมา พระองคทรงโปรดมากนะพระกสสปะ
ท,านใช&ผ&าสามผน คร3นแก,มาก1อยากให&ท,านใช&อะไรดๆ ท,านบอกไม,เอา เป.นอย,างน3น
เรอยมา เรยกว,ามกน&อย พระกสสปะองคหน9ง
จากน3นก1สนโดษ อย,างคบข93นไปอกก1เพยงสนโดษ ให&ยนดตามทมทเกด อย,าฟHง
เฟHอ อย,าปIนเกลยว อย,าแหวกร3วแหวกล2กกรงไป นอกร3วนอกกาแพงไปจะมอนตราย
อย2,ข&างนอก ยนดแต,ส งทมทเกดน3จะไม,ด ดไม,ด3น จตใจสงบร,มเย1น ไม,ท าคนให&เสย
นอกจากน3นเป.นส,วนรวมก1ต,างคนต,างไม,ทาชาตให&เสย ด&วยการระมดระวง
พ2ดถ9งเรองความมกน&อย ทเด,นทสดในวงล2กศษยของพ,อแม,คร2จารยมนน3ท,าน
อาจารยหลย ยกน3วให&เลย ไม,มใครเหมอนนะท,านอาจารยหลย ไปทไหนท,านไปองค
เดยวๆ ชอบสงด ชอบไปองคเดยว บรขารใช&สอยไม,ให&มอะไรตดไป นอกจากผ&าไตร
เท,าน3น ท,านเป.นอย,างน3นตลอด เอาผ&าใหม,ๆ ให&ท,านไม,เอานะ มกน&อยทสด ไปทไหนๆ
ก1เป.นอย,างน3น ในคร3งพทธกาลก1พระกสสปะท,านใช&ผ&าสามผน จนกระทงพระองคทรง
เมตตารบสง นเธอก1เฒ,าแก,มาแล&ว ให&ใช&ตามอธยาศยสะดวกสบายตามวยของคนแก,จะ
เป.นความสะดวกด ทางน3นก1ท2ลท,านว,า เท,าทข&าพระองคใช&อย2,น3 และมอย2,น3 เป.นความ
สะดวกดแล&ว เออ ถ&าอย,างน3นเราก1อนโมทนาสาธ แน,ะจะค&านยงไงไม,ค&านนะ ตถาคต
อนโมทนาสาธ ถ&าได&พระปฏบตแบบน3ๆ มากๆ ศาสนาก1ย งเจรญร,งเรอง พระเราจะ
เจรญร,งเรองข93นมากภายในจตใจ และการแนะนาสงสอนคนอนก1เอาแบบฉบบอนดงาม
น3สอนโลก โลกก1จะได&รบความร,มเย1นเป.นสขข93นมากมาย นนเห1นไหมล,ะพระพทธเจ&าไม,
ทรงค&านนะ
พอพ2ดอย,างน3ก1ย&อนเข&ามาหาหลวงตาบว แต,ก,อนก1ใช&ผ&าสามผน เวลาน3ในกฏ
หลวงตาบวมแต,ผ&าเต1มห&อง ไม,ทราบว,าผ&าอะไรต,ออะไร เราก1ปล,อย เดLยวน3ปล,อยนะ ม
อะไรๆ ไม,สนใจ เลอะๆ เทอะๆ เป.นหมด ไม,ว,าจะสอนอะไรเรองข&อวตรปฏบตกบพระ
กบเณร ก1เราตวเลอะเทอะอย2แ, ล&ว จะไปสอนใครก1จะสอนให&เลอะเทอะละซ นมนมาเข&า
เรานะเดLยวน3 แต,ก,อนก1ปฏบตอย,างน3นละ เพราะนสยมนจรงจงตลอด เรองผ&าสามผน
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ตดแนบเลย ไม,เอาอะไรท3งน3น ทน3เวลาแก,เข&ามาๆ มนหากเป.นของมนเองนะ เราก1ไม,ม
เจตนาอะไรทว,าใครเอามาคว&ามบๆ เหมอนฮ,องกง เข&าใจไหม มนก1ไหลเข&ามาเรอยๆ
สดท&ายกฏของเรามแต,เครองบรขารใช&สอย เฉพาะอย,างยงผ&าองสะก1ไม,ทราบกตว สบง
กตว จวรกตว นอกน3นไม,ค,อยมละในน3น มมากๆ แล&วปาให&เห1นต,อหน&าละเรา คอมน
เหลอทจะทนแล&วก1ปาเข&าปMาให&เห1นซ
มนขดต,อธรรมขดกบนสย จะมาขวางธรรมขวางนสยทถ2กธรรมได&ยงไง ทกวนน3
เลอะเทอะไปหมด ไม,มแบบมฉบบนะ เราก1ยอมรบว,าเราไม,มแบบมฉบบ แต,พระเณร
ท3งหลายท,านก1ทราบได&ดแล&วว,าแต,ก,อนเป.นยงไงๆ มาป8จจบนน3เป.นยงไงท,านก1ทราบด
แล&ว ท,านจะมาตาหนเราน3คงตาหนไม,ลง เพราะท,านทราบมาโดยลาดบๆ แล&ว กฏเดLยว
น3ทอย2,ทกวนน3 อนน3ต&นเหตมาจากกระต?อบนะ ไม,ใช,อะไร คอเราปล2กกระต?อบส2งแค,น3
จากพ3นข93นมาส2งแค,น3 เฉลยงกว&างประมาณ ๑ เมตร มนก1อย2,ในเกณฑ ๓ ปIนะ
คอต&นเสาน3เราไปคว&าเอาไม&สดมาปล2กเป.นต&นเสา คว&าตามในวดนนแหละเอามา
ปล2ก ทน3พอไม&สดมนแห&ง ปลวกมนเข&าไปกนไม&สด ต&นเสาน พอกนแล&วมนก1ห กล&ม
โครม ปล2กใหม,ข93นป8Fบ ก1ไม&สดมนเก,า มนก1ได&สองสามปIเท,าน3น แล&วปลวกกนขาดก1ล&ม
ลง ทน3ตอนสดท&ายน3ก1กระต?อบนนเหมอนกน ตอนน3นเป.นกฐน ล2กศษยทางกรงเทพฯ
เขาไปทอดกฐน เขาเข&า ไปด2ก ฏเรา แล&วมพระท, านเดนอย2 ,บรเวณน3 น ไหนกฏท, าน
อาจารยหลงไหน หลงน3 ว,าง3น เหอๆ ข93นเลย เห1นกระต?อบเล1กๆ เหอๆ หลงไหน หลง
น3 รบให&พระท,านเปPดประต2ให&ด2 ประต2ก1อย,างว,า ฝาก1เป.นฟางเป.นอะไร แอ&มด&วยฟาง
มงด&วยหญ&า
เขาปQบป8Fบไปก1ขอให&เปPดประต2 พระท,านเข&าไปเปPดประต2ให&ด2 แกก1คลานข93นไป
ข93นไปเฉลยง ความกว&างมน ๑ เมตร ด2หมด ก1ม นไม,ม อะไร จะให&ม อะไร ก1มหนงสอ
เราทาแคร,ไว&บนหวนอนเรา หนงสอจะเอาไว"ส#งกวาตวเองเสมอ เพราะเคารพธรรม
เอาหนงสอไว&ข&างบน หนงสอธรรมะ คร3นไปด2ๆ แล&วร&องไห&อย2,ตรงน3นเลย พระมาเล,า
ให&ฟ8ง ร&องไห&อย2,ในน3นเลย ด2แล&วด2เล,า ท3งร&องไห&ท3งด2ท3งอะไรหมด พอลงมาแล&วก1ข93น
ไปบนศาลาซ พอไปนงป8Fบร&องไห&เลย ยงไม,พ2ดอะไร เป.นอะไรไม,ใช,เป.นบ&าเหรอ ก1ว,า
อย,างน3นละเรา ก1มนนสยอนน3 พ2ดกบล2กศษยจะให&ว,ายงไง ถ&าไม,ว,าอย,างทว,าน3
มนเป.นอะไรอาจารยของเราน ไปด2กฏแล&วหลงเท, ากาป8Rน ชอเสยงโด,งดงทว
ประเทศไทย เวลามาด2กฏหลงเท,ากาป8Rน ทาไมจ9งอย2,ได&นอนได& ว,าง3นนะ เราก1บอก โอEย
อย2,ในท&องแม,อย2,ในท&องเท,าน3 อย2,ในน3นไม,ทราบว,านงว,านอนอย2,ได&ท3งน3น ๙ เดอน ๑๐
เดอนก1ยงออกมาได& แล&วมาอย2,กฏน3 กฏหลงน3นงได&นอนได&เดนได&สบาย ยงจะว,าแคบ
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อย2,เหรอ ถ&าอยากให&กว&างก1ให&ไปปล2กไปสร&างทท,งอยธยาน2,นนะ เราก1บอก เอาอกแหละ
ร&องไห&อกๆ กลบไปเลยส,งเงนมา นนน,ะเรองราว ทกฏหลงน3นจะปรากฏข93นมา เพราะ
ต&นเหตอนน3แหละ
พอไปไม,บอกละทน เขาไม,บอก เขาส,งเงนมาต2มให&สร&างกฏหลงน3 เอ? ทายงไง
ก1เราไม,ได&สงเสยอะไรๆ เขาส,งมาส,งกลบผด นน พอจากน3นมาแล&วก1จาเป.นจาใจ ก1เลย
ปล2กกฏหลงน3นให& อย,างทเห1นอย2,ท กวนน3 จากน3นกาชบกาชาเลย อะไรก1ตามทจะมา
ปล2กมาสร&างต,างๆ ซ9งเราไม,อนญาตน3จะมาทาไม,ได& ส,งมาก1ต&องส,งกลบ เราบอกเลย ถ&า
เราไม,ตกลงอนญาตการก,อน3นสร&างน3 จะมาทาส,มสส,มห&าไม,ได& เพราะฉะน3นใครทจะทา
อะไรจ9งต&องมาขออนญาตเรอยๆ มาจนกระทงป8จจบน เรองราวเป.นอย,างน3น
พระคร3งพทธกาลกบพระสมยป8จจบนน3 ถ&าเทยบตามตารบตาราทท,านจดจาร9ก
ไว&อย,างถ2กต&องมนเข&ากนไม,ได&นะ พวกเรามนพวกพระปลอมพระกาฝากไปอย,างน3นถ9ง
ถ2ก ทาศาสนาแทนทจะให&เจรญเหยยบศาสนาให&ล,มจมลงไป พวกพระกาฝาก พวกเราน3
น,ะพระสมยป8จจบน นบต3งแต,หลวงตาบวลงไป แบบฉบบท,านวางไว&ยงไงๆ ไม,ด2 ทาเอา
ตามความชอบใจๆ ทเป.นหลกเป.นเกณฑมาก1คอพ,อแม,คร2จารยมน นทกอย,างเป.นหลก
เป.นเกณฑมาตลอด ไม,คลาดเคลอนนะ ไม,มอะไรคลาดเคลอน
ท,านสบทอดมาได&เป.นลาดบตลอดทางด&านวตถ ทอย2,ทหลบทนอน ทเดนจงกรม
นงสมาธภาวนา เรยกว, าทอย2,ทพกเป.นปMาล&วนๆ เป.นแบบคร3งพทธกาลล&วนๆ กฏก1
กระต?อบกระแต?บพออย2,ได&อย2,ไป ท,านเองเขานมนตมาอย2,ก1ก3นห&องศาลาอย2,เสย ให&ก3น
ห&อง ให&ปล2กกฏไม,เอา อย2,นมนสะดวกแล&ว ออกมานก1มาศาลาเลย ท,านว,าอย,างน3นนะ
ท,านไม,พ2ดมาก ให&ก3นห&องให&อย2,เสย อย2,ทางบ&านโคกนามนก1แบบเดยวกน มาหนอง
ผอน3ก1เป.นวดใหญ,วดโตท,านก1มาก3นห&องอย2,
คร2บาอาจารยท3งหลายซ9งเห1นมาโดยลาดบท,านคดว,าเวลาน3ท,านแก,มากแล&ว ให&
ท,านอย2,สะดวกสบายเถอะ จะมาขอปล2กสร&างกฏให& เป.นหวหน&าโยมมา เขาอยากสร&าง
กฏแต,เขากลวท,าน ก1มคร2บาอาจารยล2กศษยผ2&ใหญ,ของท,านมาขอร&องท,าน ท,านก1บอก
ว,าทนมนก1สบายแล&ว ไปหาสวรรคนพพานทไหนอก นนเห1นไหมล,ะ ท,านว,าอย,างน3นะ ท
นก1สะดวกสบายแล&วกบธาตกบขนธทกสงทกอย,าง นนฟ8งซน,ะ ธาตขนธของเรามนวเศษ
วโสมาจากไหน เหล, าน3ก บธาตก บขนธมนเข& ากนได& สนทดแล& ว จะไปหาท& อ งฟH า
มหาสมทรทไหนมาอย2,วเศษจากธาตขนธอนสกปรกโสมมปMาช&าผดบนละ นนเห1นไหม
เวลาท,านตอบ ฟ8งซ
สภาพเหล,าน3นกบสภาพน3มนเข&ากนได&สนทแล&ว ไปเปลยนแปลงให&มนเป.นอะไร
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อก อย2,ท ไหนก1อย2,ได& ไปได& นนเวลาท,านพ2ดออกมา นเป.นยงไงเป.นการสอนพวกเรา
ไหมล,ะ ฟ8งซ คอสภาพของร,างกายนกบสภาพอนน3ม นอย2,ก นได&พอด ให&อย2,ก นพอด
ส,วนจตเป.นอนหน9งต,างหาก จตเป.นธรรม ธรรมกบจตเป.นอนเดยวกนแล&ว เป.นอนหน9ง
ต,างหากจากน3 ถ9งจะอย2,ทไหนท,านก1สบายหมด เพราะจตใจท,านสง,างามมากแล&ว อย,าง
หลวงป2Mมนเราน3 ก1คอพระอรหนตในป8จจบนน3นเองร&อยเปอรเซ1นต อฐของท,านกลาย
เป.นพระธาต อศจรรยมากมาย แปลกประหลาดทกสงทกอย,าง แปรเป.นพระธาต อฐ
เป.นพระธาต ไม,ได&เหมอนพระท3งหลาย ต&องเป.นพระอรหนตเท,าน3นถ9งจะเป.นพระธาต
ได& แต,ของหลวงป2Mมนนร2&ส9กว,า อ2?ย เป.นไปทกแบบทกฉบบ เป.นสชมพ2 เป.นสอะไร เป.น
แก&วเป.นอะไร เป.นไปได&ทกแบบนะของท,าน
นพ2ดถ9งเรองสภาพความเป.นอย2,ของท,าน ตรงเปUงกบตารบตาราทแสดงไว&เลย
ท,านไม,ผดเพ3ยนนะ ตลอดวนท,านมรณภาพไป กฏหลงน3นเขามาขอสร&างนะ ท,านดเอา
คร2บาอาจารยทเป.นล2กศษยผ2&ใหญ,ก1ขอร&องท,าน หลายคร3งหลายหนท,านก1เลยนง เขาก1
เลยสร&างข93นนนแหละ เรองราวนะ องคท,านเองท,านก3นห&องอย2, ท,านบอกว,าน3มนสะดวก
สบายแล&ว อนน3นข93นๆ ลงๆ แน,ะท,านว,าอย,างน3นนะ อนน3ไม,ต&องข93นๆ ลง ๆ ปQบป8Fบถ9ง
แล&ว ท,านว,าสบาย ไปอย,างน3นเสย
คอท,านพอทกอย,างภายใน สภาพภายนอกให&เป.นสภาพภายนอก ธาตขนธกบ
สงเหล,าน3มนพอเหมาะพอดกน ให&มนอย2,ด&วยความพอเหมาะพอดกน ไม,ให&ปIนเกลยว
ความหมาย ส,วนจตเป.นจต ธรรมเป.นธรรม เป.นสภาพหน9งต,างหาก ไม,มาย,งเกยวกบ
สงเหล,าน3 นน ส,วนสภาพเหล,าน3กบสภาพทวๆ ไปมนเหมอนกนก1ตกแต,งให&อย2,ให&กน
ให&หลบให&นอนพอๆ กน นเหมาะกนแล&ว นนเห1นไหมล,ะเวลาท,านพ2ด ฟ8งซค&านท,านได&
ยงไง จะไปปล2กหอปราสาทราชมณเฑยรก1คอเอาปMาช&าผดบน3แหละข93นไปกองไว&บนน2,น
มนวเศษวโสอะไร อนน3นก1อฐ อนน3ก1ป2น อนน3นก1ทราย อนน3นก1เหล1กก1หลา มนวเศษ
วโสอะไร สงเหล,าน3อย2,ทไหนมนก1มทวไป ส,วนธรรมมได&เมอไรง,ายๆ นนเห1นไหมท,าน
หกเข&ามาหาธรรม ธรรมน3มทไหนได&ง,ายๆ วะ ไม,ทะนถนอมธรรมะทะนถนอมอะไร
บวชมาก1เพอบารงรกษาธรรม ไม,ใช,เพอเหยยบยาทาลายธรรมทาลายศาสนานนะ แล&ว
ค&านซใครจะค&านท,าน
ท,านอย2,อย,างน3นตลอด เรองภายนอกปล,อยตามสภาพเลย เรยกว,าท,านปล,อย
ตามสภาพ ปลงตกท3งภายนอกภายใน อย2,ตามสบาย ทางภายในของท,านเป.นอย,างทว,า
นนละ อย2,ไหนอย2,ได&หมด ทางภายนอกก1ปล,อยตามสภาพอย2,ได&เช,นเดยวกน อย2,ย งไง
ท,านอย2,ได& ท,านสบายๆ จตใจสบายเสยอย,างเดยวอะไรสบายหมด ถ&าจตใจว&าว,นข,นมว
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เดอดร&อนว,นวายน3ด3นท3งวนท3งคน มเท,าไรก1ไม,พอ ได&เท,าไรไม,พอ มเท,าไรไม,พอ ความ
โลภมนทาลายคนให&เดอดร&อนว,นวายฉบหายวายปวงไปมากขนาดไหน ใครก1ย งไป
เพลดเพลนกบความโลภอย2, โลภได&ไม,พอ ได&เท,าน3มาอยากได&เท,าน3น ได&เท,าน3นมา
อยากได&เท,าน3น
เรองกเลสจะไม,มคาว,าพอ เหมอนกบไฟได&เช3อ ไสเช3อเข&าไปซ ไสเช3อเข&าไป
เปลวไฟมนจะแสดงจรดเมฆ ให&มนถอยไม,ถอย ไฟถอยเช3อไม,ม เช3อไสเข&าไปเท,าไรไฟ
เผาแหลกๆ ความโลภนก1เหมอนกน กเลสคอตวโลภน3นแหละ ทาคนให&ตายอย2,เวลาน3
ได&เท,าไรก1ไม,พอๆ ต,างคนต,างดดต,างด3น คร3นหามาได&แล&วความผดหวงก1มาด&วยกนๆ
ได&มาแล&วก1เสยไป ได&มาแล&วก1เสยไป ทางเข&ามทางออกมนก1มละซ ได&มาก1เสยไป ก1ทาง
เข&าทางออกของสงเหล,าน3แหละ มนเป.นอย,างน3น
นละความโลภ มนทาลายโลกเวลาน3 โลกกาลงเดอดร&อนว,นวาย ไม,ใช,สงของ
อะไรทพาอย2,กนกนกนทวโลกดนแดนน3มนอดอยากขาดแคลนนะ มนอดอยากมนหว
โหยอย2,ทหวใจต,างหาก ได&เท,าไรยงไม,พอๆ ใหญ,เท,าไรยงอยากใหญ, อยากใหญ,กว,าคน
ท3งโลก เทวบตรเทวดา อนทร พรหมท3งโลก ให&มากราบไหว&คนคนเดยว ทมความอยาก
มากทสด เลศเลอสดยอดคอคนโลภมากคนน3แหละ แล&วใครจะมากราบ โลภมากเท,าไร
มนยงเลวมากลงไป ใครจะกราบยงไง
พระพทธเจ&าธรรมท,านสอนให&ไปชาระความโลภแล&วจะสะดวกสบาย ไม,ด3นรน
กระวนกระวายจนเกนเหตเกนผล ความพออย2,พอกนอะไรสร&างไป พออย2,พอกนแล&ว
เป.นไป โลกก1สงบร,มเย1น ถ&ามธรรมคอยควบคมอย2,นะ ถ&าปล,อยให&กเลสควบคมอย,าง
เดยวหาไปเถอะ หาไปทไหนก1หาไป ใครจะว,าเก,งขนาดไหน ในโลกธาตน3จะหาความสข
มาแข,งพระพทธเจ&าจะไม,มเลย มต3งแต,ความทกขเดอดร&อน เอาถามไปซเป.นรายๆ ม
ความสขความสบายอะไร มสมบตเงนทองข&าวของ มต9กรามบ&านช,อง มทกแปลงกไร, ม
บรษทบรวารมากน&อยเพยงไร มความสขขนาดไหน เอาต3งแต,ความทกขมาต&อนรบนะ
มนไม,ได&เอาความสขมาต&อนรบ พวกทโลภมากๆ นแหละ เวลาเอามาผลของมนก1คอ
ความทกขจากความดดความด3นน3นแหละ ไม,มาจากไหนนะ
ท,านจ9งตาหนความโลภ ได&เห1นโทษร9ยงความโลภน3 มนโลภจนวนตายน2,นน,ะของ
ง,ายเมอไร กเลสไม,มถอย มแต,คบหน&าเรอยๆ ไป ไม,มทไปทมาแท&ๆ ก1นบข&อมอเจ&า
ของ นล2กศษยเขามาเล,าให&ฟ8งนะ เศรษฐในป8จจบนน3ละ เศรษฐคร3งก,อนเศรษฐเงน
เหรยญ เงนเหรยญไม,ใช,เงนกระดาษ คนน3นมส2งสดแหละทางภาคอสาน เงนส2งสดของ
แกมถ9งเจ1ดหมนบาท เงนเหรยญนนะ เขาราลอกนทวภาคอสาน แกอย2,อ าเภอน2&นแก
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เป.นคนมงม เพราะการค&าขาย ด2ว,าขายช&างขายอะไรต,ออะไร หลายอย,างหลายประการ
ตดต,อกบประเทศลาวบ&างซ3อขายกน
ทน3เวลาจะตายทนจนตรอก มานบข&อมอ นอนอย2,เฉยๆ ปMวยหนกเข&าๆ ไม,มหวง
แล&วละ มานอนแล&วนบข&อมอ คณพ,อนบอะไรล,ะ คณพ,อไม,สบายหรอ คณพ,อเป.นอะไร
ถ9งมานบน3วมอ ทนบนคอว,า นเราก1จวนจะตายแล&วไม,มหวงทจะได&คนแหละ เงนเหล,าน3
นะ คนน3นตดหน3เท,าน3น คนน3นตดหน3เท,าน3น คอทวงหน3ด&วยข&อมอ เขาตดหน3มากต,อ
มากน3ไม,ม หวงได&ค นแหละ เราตายก1จมไปหมดเลยหน3ส นเหล,าน3 พ,อจ9งได&น บข&อมอ
เมอมนผดหวงจรงๆ แล&วก1มานบข&อมอ แล&วก1ตายท3งเปล,าๆ ไม,เห1นได&อะไรไป ซากศพ
เขาก1เอาไปเผากน ก1ไม,เห1นได&อะไร เงนเจ1ดหมนบาท แต,ก,อนเจ1ดหมนบาทเป.นเงน
น&อยเมอไร เงนถ9งเจ1ดหมนบาทถ9งข3นเศรษฐ ป8จจบนน3เรยกว,าเศรษฐเงนเหรยญถ9งเจ1ด
หมนบาท ไม,มใครมได&ง,ายๆ ละ นเวลาตายก1ไปอย,างน3นเห1นไหมล,ะ
นเอามาพ2ด ล2กศษยเขามาเล,าให&ฟ 8ง คนคนน3นเราก1เคยเห1นเน3อเห1นตวแล&ว
แหละ เห1นท3งครอบครว เป.นครอบครวทส2งส,งมากทสด เวลาตายก1เป.นอย,างน3น มานบ
ข&อมอ ตายไปร,างกระด2กน3เขาก1เอาไปเผาเสยไม,เห1นได&อะไร มนน,าจะเอามาเป.นคต ต,อ
พวกเรา ทเอามาเล,าให&ฟ8งน3ควรจะเป.นคตได&ด เหล,าน3ใครจะเอาอะไรไปบ&างล,ะ มต3งแต,
ความโลภเต1มตวๆ เวลาตายแล&วความโลภเหยยบลงแหลกหมดเลย ความโลภแทนท
จะมาช,วย ไม,ได&ช,วยนะ เหยยบลงหมด หวงน3นหวงน3 เมอมนผดหวงๆ นนละมนผด
หวงของความโลภ มนไม,ได&อย,างใจมนก1เป.นกองทกขข9น3 มาเผาตวเองๆ แหลกเหลวไป
หมด
นละกเลสมนกาลงออกหน&าออกตา อย2,ทไหนบ&านใดเมองใด ใหญ,เท,าไรความ
โลภความโลเลทได&ไม,มเมองพอน3ยงหนาแน,นข93นมา อานาจบาตรหลวงปMาๆ เถอนๆ ก1
แทรกกนข93นมา แทรกกนข93นมาด&วยอานาจเป.นกเลสท3งน3นละทออกมาแสดงให&โลกได&
รบความเดอดร&อน ผ2&ใหญ,ใหญ,เท,าไรเหยยบผ2&น&อยลงไปๆ ผ2&มงมเท,าไรเหยยบคนทกข
คนจนลงไป ไม,ว,าบ&านใดเมองใดเป.นอย,างน3นถ&ากเลสปกครองบ&านเมอง ไม,ม ธรรม
ปกครองบ&านเมอง เราอย,าเข&าใจว,าบ&านใดเมองใดจะเจรญร,งเรอง มความสขความ
เจรญ เป.นความทกขด&วยกนหมดท3งน3นแหละถ&าลงให&กเลสปกครองบ&านเมองนะ ได&
มากเท,าไรยงบบยงบ3สไฟคนอนเข&าไปมาก ได&มากเท,าไรยงกอบยงโกย ไม,มวนหยดวน
ถอย เวลาตายแล&วก1ตายเหมอนโลกเขาตายนนแหละ ไม,เห1นตายพเศษอะไร คนน3เขา
โลภมากควรจะต3งยศถาบรรดาศกดVส2งพเศษให&เขา ก1ไม,เคยมใครไปต3งให&เลยนะ
ความโกรธ ความเคยดแค&นเขามาก ความอจฉาพยาบาท อาฆาตจองเวร ความ
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เบยดเบยน อานาจปMาๆ เถอนๆ ของเขามาก ควรทจะไปชมเชยเขา ไม,มใครชมเชย ม
ต3งแต,เขาแช,งไปตามหลงเท,าน3นละ โอ?ยมนตายเสยด ถ&ามนยงมชวตอย2,มนยงจะโลภ
มาก ทาความเดอดร&อนให&แก,โลกมากยงกว,าน3อ ก คนคนน3ควรจะตายเสย ตายแทน
หมาก1ได& หมาเขาไม,ได&โลภมากอย,างน3 อนน3มนโลภเลยเถดเลยแดน มนษยมนาทวโลก
ดนแดนเดอดร&อนเพราะความโลภมาก อานาจปMาเถอนของมนน3มากน3นเอง ทาโลกให&
เดอดร&อน ไอ&หมาเขาไม,ได&ทาความเดอดร&อนอะไร หมาเขาดกว,าคนประเภทน3 เขาจะ
แช,งกนอย,างน3นะ
เป.นยงไงมใครไปชมเชยไหม คนโลภมากไม,มอรรถมธรรมภายในใจ ถ&ามธรรม
แล& วมมากมน& อ ยดไปหมดนะ มนแปลกกนอย, า งน3 คนมอรรถมธรรมข& า งนอกก1
สมาเสมอ ข&างในก1สมาเสมอ ไม,เหยยบยาทาลายใคร ไม,ด2ถ2กเหยยดหยามใคร ไม,หา
ช,องหาโอกาสคดโกงรดไถใคร ได&มาตามความสามารถวาสนาของตนเองทอตส,าห
พยายามดดด3นมาเท,าไร ได&มาๆ เอาทางด&านน3เป.นส,วนจาเป.นอนน3 อนน3แยกออก ทา
เป.นประโยชนส,วนภายในคอจตใจ ซ9งเป.นของทมคณค,ามากและเป.นผ2&สมบกสมบนใน
การเกดตายไม,หยดไม,ถอย ต&องอาศยความดงามท3งหลายน3เป.นเสบยงเครองก&าวเดน
ในภพชาตต,อไป ผ2&น3ไม,ประมาท
สร&างความดงามก1 เอา สร&าง มเท,าไรสร&าง ส,วนทเก1บไว&สาหรบครอบครวเหย&า
เรอน ก1เก1บไว&เป.นความจาเป.นของธาตของขนธ ส,วนทจะช,วยโลกสงสาร ใครมาตดต,อ
ขอทไหนเป.นให&ไปๆ น3คนมจตใจอนกว&างขวาง คนน3เรยกว,ารนเรง อธ นนทต อย2,ใน
โลกน3ก1ร นเรงบนเทง ไปทไหนคนรกคนชอบ เปจจ นนทต ละไปแล&วก1ไปรนเรงบน
สวรรค นนท,านสอนไว&อย,างน3 ท,านไม,ได&สอนว,าคนน3โลภมากไปทไหนเขาตอมไปเลยละ
คนตอมไปเลยคนโลภมาก คนเห1นแก,ได&แก,เอา เขาแตกหนหมดไม,มเหลอ เข&าใจไหม
เขาไม,ได&วงตามนะ เขาแตกหนหมด เพราะนเปรตมหายกษมาแล&ว
มนจะมาเอาท,าไหนไม,ร&2 ระวงนะตบอย2,หมนๆ ไม,ได&นะ มนจะเอาตบไปกนหมด
เพราะพวกน3มนมอเร1วทสด คว&าตบคว&าปอดคนมากน อานาจปMาเถอนอย,างน3 เรองของ
กเลสเป.นอย,างน3ท3งน3นละ ถ&าเรองของธรรม อย2,ทไหนเย1น คนมธรรมเย1น ท3งคนมคน
จนเย1นด&วยกน ดด&วยกน ธรรมะท,านชมไปด&วยกนหมดนนละ คนมงคนมสร&างความด
เพอจตใจของตนก1สร&าง เพอจตใจของตวเองก1เพอชาต เพอส,วนรวมอก แล&วก1เข&ามาส2,
จตใจของตน อานสงสแห,งการเสยสละแก,เพอนฝ2งท3งหลายก1เข&ามาหาตวเองๆ แน,ะ
ข&างนอกก1กว&างขวาง ข&างในก1กว&างขวางด&วยบญด&วยกศล ข&างนอกก1กว&างขวางด&วย
ความสงบร,มเย1น พอได&อาศยผ2&เสยสละด&วยความมเมตตา ต,างกนอย,างน3นนะ
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ให&พ ากนพจารณานะ วนน3 ธ รรมออกแง, ไ หนก1 ไม,ร2 & แหละ แล& ว แต, จ ะออกละ
เพราะเรองเหล,าน3มนมทกแง,ทกมม ธรรมไปทไหนโดนท3งน3นแหละ พ2ดจะผดไปไหน
เรองเหล,าน3มอย2,ในโลก ปฏเสธได&ไหมว,าพ2ดไปน3ผดไป โดนท3งน3นละโดนท3งเขาท3งเรา
ไปเลยละ อย,าว,าจะไปโดนแต,เขาเลย โดนเราด&วย สงเหล,าน3มอย2,กบทกคน แม&ผ2&เทศนก1
อาจโดนเหมอนกน จะว,าโดนเสยจรงๆ เราก1ไม,กล&า เพราะใจน3มนปล,อยหมดแล&ว จะ
ไปว,าโดนจรงเราก1พ2ดยาก แต,น3เพราะอ,อนลงหาล2กศษย ล2กศษยล2กหาจะว,าหลวงตาน3
โกรธแค&นเกนไป โกรธแค&นก1มแต,คาพ2ดเท,าน3นแหละ หวใจเต1มไปด&วยเมตตา ให&ท,าน
ท3งหลายจาเอา
นพ2ดถ9งเรองโทษของกเลสกบคณค,าของธรรม ถ&าธรรมแทรกเข&าตรงไหนจะม
เกาะมดอนพอซกหวนอนได&นะ ถ&าไม,มธรรมใครจะเป.นขนาดไหนส2งขนาดไหนก1มแต,
ฟWนแต,ไฟเผามนอย2ต, ลอดเวลา ให&พากนเข&าใจเอานะ วนน3เทศนเพยงเท,าน3ก1พอแล&วละ
พ2ดถ9งเรองมะขามปHอม-สมอในปMา ท,านอธบายในพระวนยนะ พระท,านเทยว
ธดงค ส,วนมากมแต,เทยวธดงคในปMาในเขาท3งน3น คอของน3นต&องรบประเคนเสยก,อน
พระถ9งจะฉนได& ทกอย,างต&องรบประเคน ไม,ประเคนปรบโทษ เป.นเรองตะกละตะกลาม
ไม,เป.นเรองเรยบร&อยสวยงาม เหมอนพระผ2&ชาระความโลภ ทน3เวลาพระไปเทยวกรรม
ฐานท,านอนโลมให&นะ คอพระไปเทยวกรรมฐาน ไม,ว,ามะขามปHอม-สมออะไรๆ ถ&าจะ
ฉนน3แล&วต&องได&ประเคนท3งหมด เว&นไว&แต,น3ากบไม&ถ2ฟ8นไม&จ3มฟ8น มสองอย,างทท,าน
เว&น นอกน3นล,วงเข&ามขทวารแล&วต&องได&เคนท3งน3น นอกน3นปรบอาบตท3งหมด มยกเว&น
ไว&สองอย,าง คอน3า อญญตร อทกทนตโปณา ในพระปาฏโมกขก1ม น3าและไม&ถ2ฟ8นไม&
จ3มฟ8น นอกน3นประเคนท3งหมด
ทน3เวลาพระไปบณฑบาตในข3นท,านผ,อนผนนะ พระไปเทยวธดงคกรรมฐาน ไป
ด&วยความหวโหย เดนปMาเดนเขาไปน3 ไปเห1นมะขามปHอม-สมอมนหล,นลง หล,นแล&วไม,
มอนปสมบนคอประชาชนคนใดก1ตาม ไม,มฆราวาสญาตโยมเขามาเอามะขามปHอมน3น
ประเคน พ9งกาหนดภายในใจ ว,าอย,างน3นนะในพระวนย ให&เก1บเอามะขามปHอมหรอ
สมอน3นตดย,ามไป ตดถงไป กาหนดไว&ว,า เพอไปพบฆราวาสข&างหน&าแล& วจ9 งให&เขา
ประเคนให& นเรยกว,าท,านอนโลมนะน อนโลม ให&เขาประเคนให& เมอไปถ9งทแล&วไม,ม
ใครประเคนให&เลย เจ&าของก1หวเต1มทน พ9งฉนเสยเถด นน สดท&าย
นละพระวนย ธรรมดาแล& วฉนไม, ได& เว&น แต,น3 ากบไม&ถ 2ฟ 8น ทน3 เวลาไปเทยว
ธดงคกรรมฐานในปMาในเขาแล&วไปเจอมะขามปHอม-สมอแล&วไม,มใคร เธอก1อยากได&หว
เต1มทนก1ให&พ9งเอามะขามปHอม-สมอน3นใส,ถงไปเสยก,อน กาหนดไว&ว,าเวลาไปเจอคน
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ข&างหน&าให&เขาประเคนแล&วฉน ท,านว,าอย,างน3นะ คร3นไปถ9งทแล&วไม,มใครประเคน เธอ
ก1หวเต1มทนแล&วฉนเสยเถด นน เท,าน3นละนะ นละพระวนยเห1นไหมขนาดน3น แล&วใคร
เคารพพระวนยก1คอเคารพศาสดา ศาสดาสอนว,ายงไงก1ต&องดาเนนตามน3น ถ&าเพ3ยน
จากน3นแล&ว เรยกว,าเหยยบหวศาสดา ใครทข&ามเกนพระธรรมวนยคอข&ามเกนเหยยบ
หวพระพทธเจ&านนเอง ใครประคบประคองธรรมวนยดน3นคอผ2&ตามเสด1จพระพทธเจ&า
ตลอดเวลา ให&พากนเข&าใจเอานะ
(ล2 กศษยขออาราธนาให& ห ลวงตามสขภาพร, า งกายสมบ2 รณแข1 ง แรง อายยนๆ
เพอเป.นมงเป.นขวญของชาวพทธสบไป อนจะเป.นการสบทอดอายพทธศาสนาไปในตว
ค,ะ) เออ เราจะส2&ไปจนกระทงหมดลมหายใจเราถ9งจะถอย ถ&าไม,หมดลมหายใจไม,ถอย
ว,าง3นเถอะ เราก1เป.นนกส2&เหมอนกนนวะ พอใจนะเราจะส2&จนสดลมหายใจ ให&ถอยไม,ม
พอพ2ดถ9งเรองส2&สดลมหายใจน3เราก1ระล9กได&ตอนทจะไปจรงๆ อย2,หนองผอนะ มนอะไร
ก1ไม,ร2&นะ คอยาขวดน3นเราก1ไม,เคยเห1น เขาว,าเขาอย2,กรมการแพทย โรงพยาบาลนคร
พนม บอกจนกระทงห&อง ๗ นละเวลาเป.นเหตแล&วมนไม,ลมนะ
เขามา เราก1ป8ดกวาดไปถ9งศาลา พอดเขาก1มาถ9งน3น เราป8ดกวาดพอดเสร1จเรยบ
ร&อยแล&วก1เอาไม&กวาดไปวางไว&แล&วก1เลยข93นไปศาลา พอข93นไปเห1นเขาเปPดหบออกมา
กระเปUาของเขานนละมยาหลายประเภท แต,ยาขวดน3นมนสะเทอนใจ พอมองเห1นป8Fบ
ป8Fวะเข&านเลย ออกอย,างไม,คดไม,อ,านอะไร ออกรบเหตการณกนในขณะทมากระเทอน
กน มองไปป8Fบ โอ?ย ยาขวดน3ไม,ได&นะ ใครฉนตายนะ เราว,าง3นะอย2,ๆ จนเสยมารยาท
เขาหน&าแห&งไปหมดละ ไปว,าให&เขา ยาขวดน3ใครฉนไม,ได&นะ ตายนะ เราว,าอย,างน3น
จากน3นแล&วเราค,อยพลกใหม, ยาขวดน3เป.นยาแก&อะไร เราถาม ยาถ,าย เขาว,าไม,
เป.นอะไรละครบพวกผมมยาห&าม เขาว,าอย,างน3น ยาขวดน3นละดดเรา เห1นไหมล,ะเวลา
มนดด เขาว,าเขามยาห&ามมนเลยปล,อยใจเสย ทแรกเจอไม,ร2&ว,าอะไรเป.นอะไร มนออก
อย,างแรงเพราะมนสะเทอนอย,างแรง มองเห1นป8Fบป8Fวะเข&าเลย ทางน3ก1ออกรบกนเลยว,า
ยาขวดน3ใครกนไม,ได&นะ ตายนะเราว,าอย,างน3น พอถามเขาแล&วเขาก1บอกว,ามนเป.นยา
ถ,าย แต,ไม,เป.นอะไรแหละพวกผมมยาห&าม คาว,ายาห&ามเลยกล,อมเรา เราก1เลยปล,อย
ทน3เอายาน3มาฉน ก1ฉนธรรมดา พระองคละช&อนๆๆ ท,านถ,ายธรรมดา พอถ9ง
สองท,มเขาเอายาห&ามมาห&ามพระท,านก1หาย ไอ&เราก1ฉนเท,ากนกบเขา เวลายาห&ามมามน
ไม, ย อมหายซ ถ, ายเสยจน ต3 ง แต,น 3 น จนกระทงถ9 ง เช& าถ, า ย ๒๕ หน อาเจยน ๒ หน
อาเจยนน เรานงอย2,ส&วมนะ เวลามนอาเจยนอย,างรนแรงน3เศษอาหารน3มนพ,งไปตดฝา
ส&วม แรงหรอไม,แรงตดฝาส&วม พ,งๆ พอมนอาเจยนเต1มเหนยวแล&วทน3มนอ,อนลงๆ ร2&

11

ในตว อ,อนลงๆ หดเข&ามาเลย มนเต1มทแล&ว ถ&าธรรมดาเรยกว,าไปตอนน3นเลยละ ไม,
อย2,
หดเข&าๆ สดท&ายตาห2จม2กล3นกายอะไรน3ความร2&ส9กน3หดปQบเข&ามาหมดเลย เข&า
มาอย2,ตรงกลางอนเดยว ความร2&อนเดยวเท,าน3น ตาบอดห2หนวก เลยหนวกไปแล&วมน
เป.นท,อนไม&ท,อนซงไปหมดในส,วนร,างกาย ทกขเวทนาทสาหสดบหมดเลย ร,างกายของ
เราน3เวลามนจะไปจรงๆ ทกขเวทนาน3จะดบหมดนะ ทกขเวทนาของเรา พอมนหดเข&า
มา ตาห2จม2กล3นกายหดเข&ามาส2,ความร2&น3หมดแล&ว ร,างกายไม,มทกข ธรรมดา เป.นท,อน
ไม&ท,อนซง มแต,จต พอมนหดเข&ามาน3 ก1สตมนดอย2,เป.นหลกธรรมชาต ไม,ใช,ว,าจะต3งสต
ท,าน3นท,าน3 มนเป.นหลกธรรมชาตของมน ไม,เคยเผลอกนเลย พอเข&าถ9งน3ป8Fบหมดละทน
หมดทกอย,าง
ทกขเวทนาทแสนหาหสน3 น พอร, า งกายหมดความร2 &ส 9 กทกด& านทกทางแล& ว
ทกขเวทนาท3งหลายทมนเป.นอย2,น3นดบไปพร&อมกนหมดเลย ขณะน3นเรยกว,าขณะเงยบ
หมดทกอย,าง ความทกขไม,มเลย ร,างกายของเราเป.นเหมอนท,อนไม&ท,อนฟWน เหลอแต,
ความร2&อนเดยว มนเป.น ๙๙% จนกระทงเจ&าของวตกข93นมา หอ จะไปเดLยวน3เชยวเหรอ
เอาไปก1ไป พอว,าอย,างน3นก1มสมมตอนหน9งต3งสตข9น3 มา สตเป.นสมมตนะ สตจบป8Fบเข&า
ไปตรงน3นอก ทนนมนหดเข&าหมดแล&ว หมดทกอย,างไม,มอะไรเหลอ ทกขก1ดบ ร,างกาย
ก1เป.นท,อนไม&ท,อนฟWน เหลอแต,ความร2&ล&วนๆ ดดคราวน3ก1เป.นร&อยเปอรเซ1นต ตายนะ
พอถ9งน3นแล&วเราก1วตกข93นมา หอ จะไปเดLยวน3เชยวเหรอ เอาจะไปก1ไป เราว,า
อย,างน3นนะ พอว,าอย,างน3นสตเป.นสมมตอนหน9ง จบป8Fบเข&าไปตรงน3น เข&าไปหนนอน
น3นนะ หนนความร2&อนน3น ความร2&อนน3นมนจะไปแล&วละ พอไปหนนอนน3นป8Fบความร2&น3
ซ,านออกมา ซ,านข93นข&างบนข&างล,างไปหมด ทกขเวทนาก1เรมมข93น จ9งร2&ได&ชดว,าคนเราน3
เมอเวลาจะตายจรงๆ ทกขเวทนาจะต&องดบหมดถ&ามสตนะ ถ&าไม,มสตท3งเน3อท3งตวตก
ทหลบทนอน ตกตงตกเตยงอะไรไปได&นะ ไม,มสตควบคม มแต,ทกขครอบงา แต,น3เวลา
เอาจรงๆ แล&วทกขดบหมด ไม,มอะไรเหลอ เหลอแต,ความร2& พอสตจบป8Fบเข&าไปมนก1
ซ,านออกมาร2&อก ซ,านออกไปร2&ตามเดม ไม,ไป
นละถ9งวาระสดท&ายต&องดบหมดนะ ทกอย,างในร,างกายน3จะไม,มอะไรเหลอ ทกข
ท3งหลายก1ตามจะดบหมด ร,างกายจะหมดความร2&ส9กทกอย,าง ดบไปด&วยกน เหลอแต,
ความร2& ถ&าความร2&เคลอนคราวน3ก1ร&อยเปอรเซ1นตไปเลย นพ2ดถ9งจตทได&รบการฝZกฝน
อบรมมาเต1มเม1ดเต1มหน,วยแล&ว ไม,ได&สงสยตวเอง แม&เวลาทจะไปน3นก1ยงว,า หอ จะไป
เดLยวน3เชยวเหรอ จะวตกวจารณกบการไปการอย2,การเป.นตายของเจ&าของไม,มเลย หอ
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จะไปเดLยวน3เชยวเหรอ เอาไปก1ไป แน,ะว,าอย,างน3นนะ สตจบป8Fบเข&าไปน3สตเลยไปหนน
หนนแล&วก1มกาลงออกมา ความร2&น3ซ,านออกมาข&างนอก เลยไม,ตาย ความหมายว,าอย,าง
น3น
จ9งได&ร2&ชดเจน อEอ คนเราถ&ามสตอย2,แล&วเวลาจะตายจรงๆ ทกขเวทนาจะดบหมด
เลย ไม,มอะไรเหลอ เหลอแต,ความร2&น3นก1ดดออกเท,าน3นเอง แต,จตดวงไหนล,ะทจะมสต
ค&มครองรกษาใจได&ขนาดน3นนะ ไม,ม นอกจากจตทได&รบการอบรม และอบรมมาเต1มท
แล&วดงทกล,าวน3เป.นเองร2&เอง นเรองความตาย มเหลอแต,ร2&อนเดยว เหล,าน3หมดแล&วนะ
หมดสภาพ หมดเลย แต,อนน3นไม,หมดธรรมชาตทร2& จตทเป.นเจ&าของร,างนะอนน3นละ
ครองอย2, ถ&าอนน3ดดป8Fบเดยวเท,าน3นหมดเลย ไปแล&ว ร,างกายก1เรยกว,าตาย อนน3ยงอย2,
น3น จ9งได&วา, หอ จะไปเดLยวน3เชยวเหรอ
นละคณค,าแห,งการอบรมจตใจ เมอถ9งทแล&วดงทเป.นอย,างน3เราก1ไม,ได&ว ตก
วจารณ กลวเป.นกลวตาย ด2ตามความจรงๆ ถ9งข3นมนจะไป ๙๙% มนจะดดออกก1ยง
ถามว,า หอ จะไปเดLยวน3เชยวเหรอ เอาไปก1ไป สตป8Fบเข&าไปอกทหน9ง เป.นสมมตหนน
กนเข&าไป ธาตขนธก1เลยมกาลงซ,านออกมา เลยไม,ตาย ไม,ง3นตายต3งแต,น2&นแล&วละ นละ
อานาจแห,งการอบรมจตใจ มนเป.นเองนะ ไม,มการบงคบบญชาอะไร เผลอไม,เผลอมน
ก1เป.นเองของมน ร2&กนอย2,ตลอดเวลาทกระยะ เป.นเพราะไม,เผลอ แล&วจะเป.นจะตายจะ
วตกวจารณกบเรองความเป.นความตายไม,ม มแต,ว,า หอ จะไปเดLยวน3เชยวเหรอ ไปก1
คอว,าตาย เอาไปก1ไป ก1เท,าน3นเอง ความจรงต,อความจรงเข&าถ9งกน ไม,มอะไรกลวอะไร
กล&ากนนะ เป.นธรรมชาตอย,างน3น
วนน3ทองคาทได&ท3งวนนะ ต3งแต,เช&าถ9งป8จจบนน3ได&ทองคา ๑๔ บาท ๖๙ สตางค
รบฟ8งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได&ท
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟ8งจากสถานวทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถานวทยอดร
FM 103.25 MHz

