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เทศน�อบรมฆราวาส ณ ก�ฏ�หลวงตา สวนแสงธรรม กร�งเทพฯ

เม��อค��าว นท!� ๓ กรกฎาคม พ�ทธศ กราช ๒๕๔๘
อะไรมาก	เหย�ยบห�วเม�องไทย

 

หลวงตา น �นเห)นไหมล+ะ เราไปเย!�ยมหลวงพ+อส งวาลย�ว นน!/ ท+านตามมาทอดผ2า
ป3าให2เรา ด!ไม+ด!ว นพร�+งน!/เราอาจไปอ!กก)ได2

โยม ล6กศ�ษย�ชาวส�งคโปร�เจ2าค+ะ ล6กศ�ษย�หลวงป63ส งวาลย�ชาวส�งคโปร� ถวายมา
เป:นเง�น ๗๙๐ เหร!ยญส�งคโปร� เหร!ยญหน?�งประมาณ ๒๕ บาท

หลวงตา โธ+ เก+งอย6+นะ ห วคนไทยต��าไหม อ นไหนมาก)เหย!ยบห วคนไทยๆ เขา
ส6งกว+าเราตลอดๆ เร!ยกว+าเขาเหย!ยบห วเรา เข2าใจหร�อเปล+าล+ะ อ นหน?�งเราด!ใจ อ นหน?�ง
เราเส!ยใจม นแทรกอย6+ในน /น ให2ร กนวลสงวนต วนะชาต�ไทยของเรา อะไรมาๆ ก)เป:น
น2อยกว+าเขาๆ ไม+ได2ม!ความสะก�ดใจต วเองบ2างพอจะต /งเน�/อต /งต วข?/นมา ถ2าอ+อนเปBยก
ไปเร��อย ก)เร!ยกว+าก2มห วให2เขาเหย!ยบไปเร��อย อะไรมาๆ ก)เหย!ยบห วไป ห วคนไทยต��า

เอาไปพ�จารณาซ�ท!�พ6ดเหล+าน!/ผ�ดหร�อถ6ก เอาไปพ�จารณาก นนะ เราเป:นเน�/อเป:น
หน งเราเต)มต วๆ ด2วยก นท /งชาต�ไทยเลย แล2วเป:นย งไงจ?งต+างคนต+างท /งชาต�ก2มห วให2
ต+างประเทศ มาจากท!�ไหนก)เหย!ยบไปๆ ข2ามไป เหย!ยบไป ข2ามไป โดยท!�ค�ณค+าของเขา
ส6งกว+าของเราๆ ม นเส!ยตรงน!/ พาก นค�ดบ2างนะ ไม+ค�ดจะก2มตลอดไป ให2พาก นค�ดท /ง
ประเทศ ไม+ค�ดจะก2มตลอดไปให2เขาเหย!ยบตลอดไป ท�กส��งท�กอย+าง ส�นค2าต+างๆ นานา
ม!ค�ณค+าส6งกว+าเม�องไทยๆ ตลอดเง�นเหล+าน!/ ออกมาจากทางไหนๆ เท+าน /นเหร!ยญเท+าน!/
เหร!ยญ เหย!ยบห วเม�องไทยไปเลย

เราอยากให2พ! �น 2องท /งหลายได2ค�ดได2อ+านในเร� �องเหล+าน! /ด 2วยนะ น! �ละธรรม
กระจายไปให2เห)น ตอนไหนๆ ท!�จะร กนวลสงวนต วเราต2องร กนวลสงวนต ว ไม+ใช+อะไรๆ
ก)หมอบเลย ใช2ไม+ได2 ไม+ใช+ธรรม ธรรมเช+น อย+างเราท�าความเพ!ยรว นน!/แพ2ก�เลส แพ2
ก�เลสมาฟEตต วใหม+ เอาให2ชนะ ว นน!/ไม+ชนะไม+นอน ส�ดท2ายก)ชนะ ถ2าหากว นน!/ส62ไม+ได2
แล2วนอนว นหล งนอนตายเลย เข2าใจไหม ไม+ใช+นอนธรรมดา ไม+ต2องม!พระมาก�สลา ม น
ตายไม+ม!ค+าม!ราคา

มาน�มนต�หลวงตาบ วไป ก�สลา ธม�มา เราจะส+งไอ2ป�Fกก!/ ไอ2หยอง ไปแทน ให2ม น
ไปเห+าว)อกๆ ใส+ เข2าใจไหม ก�สลา ธม�มา ของไอ2ป�Fกก!/ไอ2หยอง เส!ยงก�สลาของม นม นจะ
ว)อกๆๆ เป:นย งไงม นตายท /งเป:น แพ2ตลอด แพ2ต /งแต+ย งไม+ข?/นเวท! ใช2ไม+ได2 ไอ2ป�Fกก!/ไอ2
หยองเราม นข6 +เอา เข2าใจไหม ว)อกๆ น �น จ�าให2ด!นะ  อย6 +ท! �ไหนก)อ+อนกว+าเขาๆ ให2
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ฟEตเน�/อฟEตต วต /งใจบ2างซ�คนเรา ถ�อพ�ทธศาสนาด2วยซ/�านะ ศาสนาน!/พล�กแพลงเปล!�ยน
แปลงไปทางลบหร�อทางบวก จะแก2ไขท นท!ๆ เลย น!�เร��องพ�ทธศาสนา

ท!�จะยอมอ+อนแพ2ไปเลยน!/ไม+ม! ผ62ต /งใจปฏ�บ ต� เช+น พวกปฏ�บ ต�ธรรมะเพ��อมรรค
เพ��อผลจร�งๆ น!/ ซ ดเข2าไปว+าแพ2ไม+ได2 แพ2ไม+ได2เลย ถ2าว นไหนแพ2ก) เอาๆ ยอมร บว นน!/
แพ2เพราะเหต�ผลกลไกอ นน /นท�าให2แพ2 เช+น ธาต�ข นธ�ช�าร�ดทร�ดโทรม ไม+ด! การประกอบ
ความพากเพ!ยรก)ไม+สะดวก ก�เลสม นไม+ม!โรคม!ภ ย ม นม!โรคม!ภ ยแต+ผ62ปฏ�บ ต�ธรรม เจ)บ
ท2อง ปวดศ!รษะ ว นน!/ก�นมาก ง+วงเหงาหาวนอนมาก แล2วข!/เก!ยจมาก น!�ละเร��องธรรม ผ62
ปฏ�บ ต�ธรรมเลยอ+อนแอลงๆ ก�เลสม นย��งเหย!ยบไป อ+อนลงไป ก6จะ ก�สลา ท /งเป:นให2
หมดน!�จะว+าอย+างน /นเลย ชาวพ�ทธเราน!�

ธรรมะท+านไม+เป:นอย+างน /นนะ พล�ก พล�กเร��อยๆ อย+างท!�พ6ดอย6+เวลาน!/และท!�มา
สอนพ!�น2องท /งหลายด6ก�ร�ยาเอาซ� เป:นก�ร�ยาอ+อนแอท2อแท2ไหมท!�มาสอนอย6+ท�กว นน!/ ข?งข ง
ต?งต งเหม�อนจะก ดจะฉ!ก ท /งๆ ท!�ไม+ม!ก�เลสต วเด!ยวพอจะโมโหโทโสให2ใครนะ แต+เป:น
ไปด2วยความเมตตาล2วนๆ เป:นอย+างน /นละ เด)ดๆ ก�ร�ยาท+าทางพ�+งๆ ออกมาเพ��อปล�ก
จ�ตปล�กใจให2ม!ก�าล งว งชาต+อส62ก บส��งท!�เป:นภ ยต+อเรา ม นเหย!ยบห วเราตลอดเวลา ค�อ
ก�เลสท /งหลายน /นแหละ ไม+เช+นน /นไปไม+รอดนะ พ�ทธศาสนาเป:นศาสนาท!�เล�ศเลอส�ด
ยอดแล2ว น�ามาปฏ�บ ต�ข?/นเวท!ถ?งได2ร62ก นช ดเจน

เวลาข?/นเวท!ก บก�เลสก)เหม�อนน กมวยเขาต+อกรก น ใครก)หว งชนะอย+างเด!ยวก น
น กมวยท!�เขาต+อกรก นเขาไม+ได2กล วก นนะ ท!�เขาข?/นต+อกรก นบนเวท!เขาไม+ได2กล วก น ต+าง
คนต+างหว งชนะ ฟIดก นตลอดเลย ส+วนแพ2ชนะม นจะเป:นตามก�าล งว งชาไหวพร�บปIญญา
ของคน แต+เร��องจ�ตใจน!/หว งชนะตลอด ท /งสองน กมวยท!�ต+อกรก นน �นแหละ อ นน!/การส62
ก บก�เลสก)เหม�อนก น แพ2ชนะม นก)ฟIดก นเต)มเหน!�ยวๆ น �นละ อ+อนข2อไม+ได2นะ ก�เลสไม+
ได2เจ)บไข2ได2ป3วย เราน!/เจ)บไข2ได2ป3วยบ+อย ว นน!/เหน��อย น!�เจ)บไข2แล2ว ไข2เหน��อย ว นน!/ธาต�
ข นธ�ไม+ด! เอาอ!กแล2ว ม!แต+ให2ก�เลสเหย!ยบเอาๆ

ผ62ปฏ�บ ต�ท+านพ�จารณาของท+าน ฟEตไปฟEตมา พล�กหลายส นพ นคม ไม+อย+างน /น
ไม+ท นก น เราจะเห)นก�เลสท!�ม!ความละเอ!ยดแหลมคมสมควรท!�จะเป:นมหาอ�านาจครอง
โลกว ฏจ กรน!/ได2ก)ให2ข?/นเวท!ด2วย ก�เลสหลายส นพ นคมมากท!เด!ยว เม��อได2ประกอบความ
พากเพ!ยร ธรรมม!ก�าล งแล2วฟIดก นน �นละ ร62ก นตรงน /น ก�เลสม นแหลมคมมากก)ร62ตอนท!�
ปIญญาแหลมคมตามๆ ก นไป หร�อเหน�อก นไปเร��อย ท!แรกก)พอฟIดพอเหว!�ยงก นไป ท!
แรกล2มท /งหงายๆ เร!ยกว+าล2มหงายหมา เข2าใจไหม คร /นต+อมาส62ไม+ถอยก)เป:นล2มแมว
ล2มแมวน!�ม นตบได2นะ ล2มหมาร2องแง)กๆ เคยเห)นไหม ล2มแบบหมา หมาล2มม นล2มท /ง
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หงาย ไม+ม!ตบเลย ส+วนแมวน!/ล2มม นตบได2นะ พวกเราน!/ล2มแบบหมา เข2าใจไหม ล2มลง
หมอน ครอกๆ น �น ไม+ม!ค�าว+าค6+ต+อส62 ใช2ไม+ได2นะ

พอเอาธรรมะมาพ6ดก บโลกท!�อ+อนเปBยกๆ ไปด2วยก�เลสเหย!ยบย��าท�าลายน!/ แหม
ม นสลดส งเวชนะเรา เพราะเคยข?/นฟIดมาเต)มเหน!�ยวแล2ว ถ?งได2มาเทศน�ให2ท+านท /งหลาย
ฟIง ไม+ใช+มาง6ๆ ปลาๆ มาเทศน�เพ��อโอ2อวดอย+างน /นอย+างน!/เราไม+ม!อย+างน /น ผ+านมาท�ก
อย+างแล2ว จ?งได2เห)นท /งเร��องก�เลสเร��องธรรม ว+าอะไรฉลาดแหลมคมต+างก นอย+างไรบ2าง
ข?/นฟIดก นบนเวท!ร62ก นท นท!เลย เอา ม นพล�กอย+างไรๆ สต�ปIญญาม นจะหม�นของม นท น
ก นตลอดเวลา ส�ดท2ายถ?งข /นม นจร�งๆ แล2วม นไม+หล บไม+นอนนะ เร��องธรรมหม�นฟIดก บ
ก�เลส เพราะก�เลสม นไม+นอนละ ม นคอยฟIดเราอย6+เร��อยๆ แต+เราม นอ+อนเพล!ยซ� ม นก)ม!
พ กผ+อนนอนหล บบ2าง

ท!น!/เวลาม นม!ก�าล งมากแล2วๆ เห)นโทษแห+งว ฏจ กร กองท�กข�ท /งหลายตายกอง
ก นอย6+น!/ อย6+ก บก�เลสเป:นเจ2าอ�านาจ น �นม นร62แล2ว ท!น!/การท!�จะหล�ดพ2นจากท�กข�ประหน?�ง
ว+าพระพ�ทธเจ2าเอ�/อมพระห ตถ�ลงมา เอ�/อมม�อลงมาฉ�ดลากๆ ค�ณค+าของธรรมภายในใจ
ก)เต)มเหน!�ยว โทษของก�เลสก)เต)มห วใจ ม นร62ได2ท /งสองอย+างแล2วม นจะอย6+ได2ย งไงคนเรา
ม!แต+จะไปท+าเด!ยวเท+าน /น ฟIดก นตลอดเวลา ไม+ได2หล บไม+ได2นอน เวลาม นเอาจร�งๆ
แล2ว เร��องความหล บนอนม นเป:นอ�ปสรรคด2วยซ/�าไปนะ อ�ปสรรคต+อการประกอบความ
เพ!ยรโดยอ ตโนม ต� ความเพ!ยรท!�ฆ+าก�เลสเป:นความเพ!ยรอ ตโนม ต�นะ

เม��อถ?งข /นท! �เกร!ยงไกรแล2ว ความเพ!ยรน!/เป:นอ ตโนม ต� ค�าว+าท! �ประกอบความ
เพ!ยรหร�อหน�นไม+ม! ม!แต+ร /งเอาไว2ๆ ม นจะเลยเถ�ด บางท!ล�มหล บล�มนอน ส�ดท2ายสว+าง
โร+ข?/นมาย งไม+นอน แล2วตอนกลางว นม นย งจะไม+นอนอ!ก ฟIดก นอ!กตลอด น �นละเวลา
ธรรมม!ก�าล งแล2วเป:นอย+างน /น ก�เลสออกแง+ไหนๆ ม นตามต2อนท นก นหมดเลย จ?งว+า
ก�เลส แต+ก+อนเราไม+ร6 2ม น เหล+าน!/ม นเคยออกมาพอแล2ว เราไม+ร62เลย ท!น!/พอธรรมะม!
ก�าล งแล2วตามร62ตามเห)นท นก นๆ ฟIดก นเร��อย ขาดสะบ /นไปเร��อย น!�เร!ยกว+าธรรม

เม��อม นขาดสะบ /นลงไปจากจ�ตใจหมดแล2ว ม นจ2าหมดเลยท!�น!� ในสามแดนโลก
ธาต�น!/ไม+ม!อะไรมาเป:นภ ยต+อใจ ม!ก�เลสเท+าน /น บอกเท+าน /นเลย ก�เลสขาดสะบ /นลงไป
แล2วไม+ม!อะไรมาผ+านห วใจเลย หมด ก)เร!ยกว+าม!แต+ก�เลสเท+าน /น จะหยาบละเอ!ยดก)เป:น
เส!/ยนเป:นหนามท��มแทงไปตลอดๆ จนกระท �งม นหมดเส!ยโดยส�/นเช�งไม+ม!อะไรเหล�อ
แล2ว เร!ยกว+าหมดท�กข� เพราะฉะน /นพระอรห นต�และพระพ�ทธเจ2าจ?งไม+เคยม!ท�กข�ในห ว
ใจต /งแต+ว นตร สร6 2หร�อบรรล�ธรรมแล2ว ไม+เคยม! จ2าอย6 +ง /นตลอดเวลา น �นละเร!ยกว+า
น�พพานเท!�ยง ด6เอาตรงน!/ก)ร62 ไปด6อะไรอด!ตอนาคต อ นน!/เห)นช ดๆ ประจ กษ�อย6+น!� ความ
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เท!�ยงอ นน!/ม นครอบไปหมด ครอบอด!ตอนาคต ว+าจะม!ความเปล!�ยนแปลงอย+างน /นอย+าง
น!/ อ นน!/น�พพานเท!�ยงครอบไปหมดแล2ว อน�จ�จ� ท�ก�ข� อนต�ตา เข2าไม+ถ?งจ�ตดวงน!/เลย ไม+
ม! ค�าว+า อน�จ�จ� ท�ก�ข� อนต�ตา เป:นทางก2าวเด�นเพ��อจะข2ามให2พ2นจากโลกตายกองก นน!/
เท+าน /น

ท+านท /งหลายอยากเห)นของอ ศจรรย�ให2ด6จ�ตให2ด!นะ อย+าม!ต /งแต+นอนเฝKาเส��อเฝKา
หมอนอย6+เฉยๆ ของเล�ศจร�งๆ อย6+ท!�ห วใจ ท!�เลวท!�ส�ดก)อย6+ท!�ห วใจ เวลาม!แต+เลวก บเลวท!�
ส�ดม นเต)มห วใจพวกเรา ไปท!�ไหนม!แต+กองท�กข�ๆ มาสนทนาก นน!�จะเอาความส�ขความ
สบายมาสนทนาพอได2เป:นคต�ต วอย+างต+อก นน!/ เราอยากจะว+าไม+ม! ม!แต+กองท�กข�ๆ ใคร
ออกมาก)เอาท�กข�มาพ+นส6+ก นฟIง ใครก)ท�กข�ๆ  ใครจะไปซ�/อใครขายใคร เม��อต+างคนต+างม!
เต)มห วใจอย6+แล2วจะเอาไปขายจ�าหน+ายให2ก บใคร ใครก)ไม+เอาซ�

น!/ละเร��องก�เลส มาหาก นเจอแต+ความท�กข� พ6ดต /งแต+เร��องความท�กข� แต+ก)ไม+เข)ด
ไม+หลาบ บ�นไปตามก�เลสน �นแหละ หลงไปตายกองก นไปอย+างน!/ต /งก ปต /งก ลปL น!�เป:น
ท�กข�หร�อไม+เป:นท�กข� ค�อก�เลสม นก)กล+อมไว2ไม+ให2เข)ดหลาบอ��มพอ แต+เวลาธรรมะได2จ2า
ข?/นมาๆ แล2ว ความเห)นโทษของก�เลสน!�เห)นหน กเข2าๆ ความเห)นค�ณของธรรมย��งหน ก
เข2าๆ ส�ดท2ายเป:นอ ตโนม ต� ความพากเพ!ยรไม+ม!การท!�ว+าหน�น เพ!ยรหน�นไม+ม! ม!แต+ร /ง
เอาไว2ม นจะเลยเถ�ด น!�ธรรมเวลาอบรมให2ม!ก�าล งกล2าแล2วก)เป:นอย+างก�เลส

ธรรมดาก�เลสม นเป:นอ ตโนม ต�ของม น ความโลภ ความโกรธ ความหลงน!� ตา ห6
จม6ก ล�/น กาย ส มผ สส มพ นธ�อะไรจะเป:นก�เลสไปหมดๆ เลย เวลาก�เลสครองอ�านาจนะ
พอมองเห)นปIMบน!�เป:นก�เลสแล2ว ได2ย�นปIMบเป:นก�เลส ไม+ว+าเส!ยงสรรเสร�ญน�นทาเป:นก�เลส
ในน /นๆ แทรกไปหมดเลย เราไม+ร62 แต+เวลาธรรมะม!ก�าล งกล2าข?/นแล2ว ม นแย)บออกตรง
ไหน ม นท นก นๆ ท นก นแล2วม นก)ฆ+าก นล+ะซ� ไม+ท นฆ+าได2ย งไง ขาดสะบ /นลงไปๆ จน
กระท �งม นเง!ยบหมดเลย บางคร /งม! เหม�อนไม+ม!อะไรในจ�ตใจเลย

เราก)เคยพ6ดให2ล6กศ�ษย�ฟIง ก)เราพ6ดในฐานะล6กศ�ษย�ก บอาจารย� แต+เราไม+ได2
ส�าค ญ ซ ดก นไปซ ดก นมา ละเอ!ยดเข2าไปๆ จนเง!ยบเลย ไม+ม!ก�เลสต วใดมาแสดง เห)น
แต+ธรรมน!/จ2าอย6+ในห วใจของเรา ท!น!/พอเป:นอย+างน /นแล2วม นก)ข?/นภายในใจนะ เหอ ม น
ไม+ใช+เป:นพระอรห นต�น2อยๆ ข?/นมาแล2วหร�อ ก�เลสไม+เห)นม! หมดไปไหนน+ะก�เลส ไม+ใช+
เป:นอรห นต�น2อยข?/นมาแล2วเหรอ แต+ไม+ส�าค ญตนนะ เอาตอนท!�ม นว+างตอนน /นเฉยๆ ส ก
เด!Oยว ก�เลสน2อย ก�เลสใหญ+ก)ซ ดข?/นมา ทางน /นก)ซ ดก นเท+าน /น ม นโผล+ข?/นมาก)ฟIดเลย
เพราะเราไม+ได2ส�าค ญพอให2ตายใจ สอดส+องหาอย6+ตลอดเวลา

สต�ปIญญาอ นน!/ก)เป:นอ ตโนม ต� ม นจะจ2องม นจะด6ของม น พ�ษภ ยค�อก�เลสม นออก
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แง+ใดม�มใดม นจะท นก นๆ น!�ข?/นบนเวท!ด2วยความต /งอกต /งใจต+อมรรคต+อผลจร�งๆ แล2ว
เป:นอย+างน /น ท!แรกก)ล2มล�กคล�กคลาน ล2มขนาดไหนก)ตาม ล2มหมาก)ตาม ล2มแมวก)ตาม
ไม+ถอย จะไม+ให2ล2มท /งสองอย+าง ล2มหมาก)ไม+ให2ล2ม ล2มแมวก)ไม+ให2ล2ม ให2ก�เลสล2มโดย
ถ+ายเด!ยว ม นก)ซ ดก นไปซ ดก นมา ส�ดท2ายก�เลสม นก)ล2มให2เห)นละซ� ล2มไปเร��อยๆ ท!น!/ม!
ว�ชาให2ก�เลสล2มท /งหงายให2เห)นแล2ว ท!น!/ว�ชาน!/ก)ข?/น ส �งสมข?/น ฟIดก�เลสหงายเร��อยๆ น �น

โธ+ เร��องฆ+าว ฏวนให2ส�/นซากไปจากใจเป:นน�พพานเท!�ยงข?/นมา อย6+เหน�อกฎอน�จ�จ�
ท�ก�ข� อนต�ตา หมดน!/เป:นของง+ายเม��อไร ไม+อย+างน /นพระพ�ทธเจ2าจะท2อพระท ยหร�อ
เวลาปรารถนาเป:นพระพ�ทธเจ2าก)อ�ตส+าห�พยายามบ?กบ?น เพราะคาดเอาเฉยๆ ตอนน /น
ย งไม+ได2เป:นพระพ�ทธเจ2า พอเป:นพระพ�ทธเจ2าแล2วจะส �งสอนด2วยความสะดวกสบายๆ
บทเวลาเป:นข?/นมาจร�งๆ พระพ�ทธเจ2าอ นแท2จร�ง ความร62อ นแท2จร�งท!�เล�สเลอน /นก บส��งท!�
จะสอนน!/ประหน?�งว+าเข2าก นไม+ได2เลย ทรงท2อพระท ย โถ มองด6โลกน!/ม�ดต�/อไปหมดเลย
อ นน!/ม นสว+างเก�นคาดเก�นหมาย เลยสมม�ต�ไปหมดแล2ว ด6อ นน!/ม นด6เห)นได2หมดน!� 

น!�ละใจดวงน!/ละฟIงเอานะ ใจท! �อย6 +ก บท�กคนเวลาน!/ ก�าล งม�ดหนาสาโหดอย6 +น! /
เวลาม นจ2าข?/นมาด2วยการอบรมไม+หย�ดไม+ถอย เป:นข?/นมาอย+างท!�ว+าน!�ละ พระพ�ทธเจ2าพอ
ตร สร62ข? /นมาท2อพระท ยท นท!เลย มองด6โลกน!/ม�ดต� /อไปหมด โอ2โห จะส �งสอนอย+างไร
มองด6โลกน!/เป:นโลกม�ดท /งหมด แต+ก+อนเราก)อย6+ในโลกม�ด เราก)ม!ห6ม!ตาก)ด6ไปตามตา
ตามห6ท!�ได2ย�นของเราน!�ละ แต+ม นม�ด ค�อก�เลสปEดไว2ม นไม+เห)นละซ� ท!น!/พอเปEดก�เลสต ว
ม�ดออกจากใจแล2วม นก)จ2าข?/นมาๆ ตร สร62แล2วท2อพระท ยท!�จะส �งสอนส ตว�โลก น �นละม น
ต+างก นขนาดไหน 

ต /งแต+ก+อนปรารถนาเป:นพระพ�ทธเจ2าก)เร!ยกว+าแสนท�กข�ละ ผ62ท!�ปรารถนาเป:น
โพธ�ส ตว�เพ��อความเป:นพระพ�ทธเจ2าน!/น+ะ ค�อคาดเอาเฉยๆ ว+าตร สร62แล2วส �งสอนโลกจะ
สะดวกสบายไปท�กอย+าง พอตร สร62แล2วความร62อ นน!/ม นเห)นหมดน!� อะไรเป:นภ ย อะไร
เป:นพ�ษ อะไรยาก อะไรล�าบาก อะไรง+าย ม นก)เห)นหมด มองเห)นม!แต+เร��องม�ดต�/ออย6+ท /ง
โลกเลยจะท�าอย+างไร จะยกโลกท /งโลกท!�ม�ดต�/อไปหมดน!/ข?/นได2ย งไง น �น จ?งต2องแยกแยะ
แยกแยะท!�โลกม�ดบอดน!� โลกของส ตว�ม นม�ดบอดอย6+ในห วใจม นเพราะก�เลสครอบง�า 

เวลาแยกแยะแล2ว โลกม�ดบอดน!/ม นจะม�ดไปหมดเหรอ หร�อจะม!ส��งท!�เป:นสาร
ประโยชน�แทรกก นอย6+ในน /นมากน2อยเพ!ยงไร ทรงพ�จารณา ก)ทรงร62ทรงเห)น อPอ ม!ๆ  น �น
ถ?งจะม�ดขนาดไหน ส��งท! �เป:นสาระแทรกอย6+ในความม�ดน /นย งม! ม!อย6 +ท �วไป อย+างต� �า
อย+างกลาง อย+างส6ง อย+างละเอ!ยด ส6งส�ดม!อย6+น /นหมด พระองค�ก)แยกแยะ จ?งสอนโลก
ประเภทท!�จะได2ข?/นมาจากความม�ดบอดน /น ค�อส ตว�โลกท!�ม!น�ส ยม!อ�ปน�ส ยอย6+ในน /น ด?งผ62
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น /นข?/นมาๆ พ2นจากความม�ดน /นข?/นมาๆ พระองค�พ�จารณาแยกแล2ว
เวลาม นเป:นข?/นแล2วใจดวงใดม นก)เหม�อนก น เพราะความม�ดบอดน!/แต+ก+อนเวลา

หลงม นก)หลงอย+างเด!ยวก น เวลาร62ม นก)ร62อย+างเด!ยวก น เห)นโทษม นก)เห)นอย+างเด!ยวก น
ม นต2องได2พ6ดออกมาจนได2น �นแหละ น!�ละเร��องของก�เลสเป:นของง+ายเม��อไร พระพ�ทธ
เจ2าจ?งท2อพระท ย ใครก)ตามเถอะท2อท /งน /นแหละ ท!�จะส �งสอนไปด2วยความไม+ท2อร62ส?กจะ
ไม+ม! ท2อท /งน /น แต+ความเมตตา ม!อ�านาจมากนะความเมตตา ให2บ?กบ?นส �งสอนไปๆ
อย+างน /น น!�ความเมตตาออกจากธรรม ส �งสอนโลกพอได2ม!ห6ม!ตา ล�มห6ล�มตา ได2ร62บ�ญร62
บาป ร62ความผ�ดถ6กช �วด!แล2วได2แก2ไขด ดแปลงตนเองเพ��อความเป:นคนด!เร��อยๆ ไป ส�ด
ท2ายม นก)ด!ข?/นเร��อยๆ ด!ข?/นจนส�ดยอดได2 

ให2พาก นน�าไปปฏ�บ ต�นะ อย6+ไปก�นไปนอนไปเฉยๆ เขาเหม�อนเรา เราเหม�อน
เขา ถามหาหล กหาเกณฑ�ไม+ได2ท �วโลกธาต�น!/ ถามใคร ใครม!หล กม!เกณฑ�ไว2ในจ�ตใจ เอ2า
เวลาตายน!/จะไปไหน ไม+ม!นะ พ�จารณาซ� หากไขว+หากคว2าก นอย6+อย+างน /นท �วโลกด�นแดน
ความโลภ ความโกรธ ราคะต ณหา น!/ต วปEดบ งอ นใหญ+โต และต วฉ�ดลากส ตว�ได2อย+าง
ง+ายดาย ส ตว�ล+มจมเพราะความเช��อถ�อม น ไม+ม!การค ดค2านต2านทานม นบ2าง พอท!�จะต+อ
กรก นก บก�เลสเหล+าน!/ แล2วก)หม�นไปตามม น โลกจ?งเป:นโลกม�ดบอด แล2วโลภก)โลภไม+ม!
เม�องพอ จนจะตายม นก)ไม+ถอย ก�เลสไม+พาให2ถอย ก�เลสห�วโหยตลอดเวลา ไม+เคยม!
ก�เลสต วใดอ��มแล2วพอแล2ว นอกจากธรรมเท+าน /น 

ได2เท+าไรๆ ไม+พอๆ ม นจะตายอย6+เด!Oยวน!/ไม+ด6หร�อ ม นไม+สนใจ ท /งๆ ท!�ความ
ตายต�ดอย6+ก บต ว ต วโลภๆ มากๆ น �นละ ม นก)ไม+ได2ด6นะ เหม�อนจะอย6+ค/�าฟKาๆ คร /นตาย
แล2วก)คนน /นละพระไปก�สลา ธม�มาถ2าก�สลาก)ด! แล2วคนน /นละเพ��อนฝ6งด2วยก นไปเผา
ศพเผาเมร�ให2 สมบ ต�เง�นทองข2าวของยศถาบรรดาศ กด�Rม!มากม!น2อยท!�เป:นบ2าอย6+แต+ก+อน
น /น ไม+ม!สมบ ต�เง�นทองข2าวของอ นใดท!�มาเผาศพให2เลย เง�นจะม!ก!�ล2านก!�แสนก!�อะไรก)
ตาม ท�/งอย6+อย+างน /น สมบ ต�อะไรๆ ก)ตาม ท�/งอย6+อย+างน /น ไม+ม!ท!�จะมาเผาศพให2ต วเอง ก)
เพ��อนมน�ษย�ด2วยก นแหละไปเผา ไม+เผาม นก)น+าเกล!ยดเหล�อเก�น ก)ต2องเผาก นละ ฝIงก น
ไปอย+างน /นแหละ น!�ละม นตายด2วยก นนะ ถ?งเวลาตายม นตายด2วยก น 

จ?งอย+าพาก นเห+อจนเก�นไปนะมน�ษย�เราเป:นชาวพ�ทธ ควรพ�จารณาอน�จ�จ� ท�ก�ข�
อนต�ตา มรณ�สสต� ระล?กด6ซ� ม นม!อย6+ก บท�กคน ท�าไมไม+น�ามาระล?กบ2าง ส ตว�ม นก)ม!
มน�ษย�เราน!�ต วใหญ+ละ ใหญ+เท+าไร เท+าช2าง ช2างตายท /งต วได2 มดต วหน?�ง เก�ดมาม นก)ตาย
เป:นมดได2เหม�อนก น มน�ษย�เราเท+ามน�ษย�น!�ม นตายท /งคนน �นแหละ ไม+ม!ท!�จะนอกเหน�อ
ก นไปได2ละ เวลาม!ช!ว�ตอย6+ควรจะพ�น�จพ�จารณาเส!ยต /งแต+บ ดน!/ 
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ธรรมพระพ�ทธเจ2าสอนโลก โกหกโลกท!�ไหน ไม+เคยม! สอนแต+ความส ตย�ความ
จร�งให2ส ตว�โลกได2ร62เน�/อร62ต ว แต+ก�เลสกล+อมลงตลอดๆ บอกว+านรกไม+ม! พระพ�ทธเจ2า
บอกว+านรกหล�มน /นๆ ม!นะ บาปบ�ญอะไรๆ ม! สวรรค�-น�พพาน บอกขนาดไหน พระ
พ�ทธเจ2าองค�ไหนมาตร สร62ก)มาบอกส��งท!�ม!อย6+น!/ เพราะส��งเหล+าน!/ม!มาด /งเด�ม บอกเท+าไร
ก�เลสมาลบท!เด!ยวพร?บเลย ไม+ม! ม!แต+ความอยากความทะเยอทะยานน!/เต)มห วใจ เด�น
ตามอ นน!/จมเลยๆ 

น!�เราพาก นจมเลยมานานส กเท+าไร ร6 2ส?กต วบ2างซ� ถ2าเช� �อพระพ�ทธเจ2าว+าเป:น
ศาสดาองค�เอก สอนโลกร�/อขนส ตว�โลกให2พ2นจากท�กข�ได2จ�านวนมากมาย เราเป:นคน
ประเภทใด จะพอเข2าจ�านวนท!�พอจะหล�ดพ2นไปได2เล)กๆ น2อยๆ บ2างไหม ให2ถามต วเอง
นะ อย+าไปถามคนอ��น ถ2าถามก นม นกระทบกระเท�อนก น ให2ถามต วเองเป:นอรรถเป:น
ธรรม แล2วก)ร62ในต วของเราเอง แล2วให2เปล!�ยนแปลงแก2ไขส��งใดท!�ไม+ด! พระพ�ทธเจ2าว+าไม+
ด! จะด!ข?/นมาไม+ได2นะ พระพ�ทธเจ2าว+าช �ว ช �วตลอด ก�เลสม นบอกว+าด!ก)ตามช �วตลอด น!�
ให2จ�า

เส!ยงธรรมก บเส!ยงก�เลสต+างก นนะ เส!ยงก�เลสหลอกตลอด เส!ยงธรรมจร�งตลอด
บอกส ตว�โลก ประกาศปKางๆ อย6+เวลาน!/ ม!แต+เส!ยงอรรถเส!ยงธรรมท!�เป:นเส!ยงจร�งแท2ท /ง
น /น แต+โลกไม+ยอมฟIง ม นฟIงแต+เส!ยงก�เลสน �นแหละ อย6+ท!�ไหนฟIงก นหมด หลงเป:นบ2า
ก นท /งน /น เลยไม+ร62เน�/อร62ต ว ตายกองก นอย6+น!�มาก!�ก ปก!�ก ลปLแล2ว ให2พ�น�จพ�จารณาบ2างนะ
ต วก�เลสน!/พาให2เก�ดให2ตาย พอก�เลสขาดสะบ /นลงไปแล2ว ไม+ม!ค�าว+าเก�ดตายด งท!�ท+าน
แสดงไว2 พระพ�ทธเจ2าแสดงแก+เบญจว คค!ย�ท /งห2า ท+านแสดงไว2ส!�บทส!�บาทแห+งธรรม
หร�อส!�คาถา

ท+านแสดงไว2เบ�/องต2น เราก)ล�มเส!ย ญาณญ�จ ปน เม ทส�สน� อ�ทปาท� ความร62
ความเห)นอ นเล�ศเลอได2เก�ดข?/นแล2วแก+เราตถาคต อก�ป�ปา เม ว�ม�ต�ต� ความหล�ดพ2น
ของเราไม+ม!การก�าเร�บอ!กแล2ว ความหล�ดพ2นจากท�กข� จะให2พล�กมาเป:นไม+หล�ดพ2นไม+ม!
อ!กแล2ว อยมน�ต�มา ชาต� ชาต�น!/เป:นชาต�ส�ดท2ายของเราตถาคต นต�ถ�ทาน� ป�นพ�ภโว
ต /งแต+น!/ต+อไป เราจะไม+กล บมาเก�ดอ!กแล2ว ประกาศให2เบญจว คค!ย�ท /งห2าฟIง

พอวาระส�ดท2ายพระอ ญญาโกณฑ ญญะก)ออกอ�ทานข?/นมา ว+าได2บรรล�โสดาบ น
โสตะแปลว+ากระแสพระน�พพานพาดพ�งถ?งแล2ว แน+ท!�จะถ?งพระน�พพาน โสตะแปลว+า
กระแสพระน�พพาน จากน /นก)ข?/นอ�ทานว+า ยง�ก�ญ�จ� สม�ทยธม�ม� สพ�พน�ต� น�โรธธม�ม� ส��ง
ใดก)ตามในโลกน!/ แต+ก+อนก)ร62ธรรมดาๆ ไม+ถ?งใจเหม�อนเวลาบรรล�ธรรมข /นน /นข?/นมา ว+า
ส��งใดก)ตามเก�ดข?/นแล2วด บท /งน /น หาท!�แน+ใจไม+ได2เลย เกาะอะไรไม+ได2ท /งน /น พ งท /งหมด
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พ6ดง+ายๆ ว+าอย+างน!/ ท+านว+าส��งใดก)ตามเก�ดแล2วด บท /งน /น ไว2ใจไม+ได2 พ งท /งน /น น!�พระ
อ ญญาโกณฑ ญญะเปล+งอ�ทานข?/นมา

พระพ�ทธเจ2าก)ทรงเปล+งอ�ทานร บก นว+าอญ�ญาส� วต โภ โกณ�ฑญ�โญ อญ�ญาส�
วต โภ โกณ�ฑญ�โญ พระอ ญญาโกณฑ ญญะผ62เจร�ญได2ร62แล2วหนอ ได2ร62แล2วหนอ น!�ละ
ธรรมท!�ท+านประกาศร บก น ร บต /งแต+ความอ ศจรรย� พระอ ญญาโกณฑ ญญะประกาศข?/นก)
เป :นธรรมอ  ศจรรย �ในเบ� /องต 2น พระพ�ทธเจ 2าประกาศร  บก  น ก )ประกาศชมเชย
สรรเสร�ญอร�ยธรรมข /นต2น เราจะเอาอะไรไปประกาศ ถามเป:นอย+างไรภาวนา เม��อค�นน!/
เป:นอย+างไร โอPย เม��อค�นน!/ไม+ได2ภาวนา ม นเป:นอย+างไร ไปน /นไปน!/มาเหน��อยมากเลย
นอน ม นเอาอย+างน!/มาอวดก น จะได2มรรคได2ผลย งไง ก)ได2แต+เส��อแต+หมอน เส��อขาด
หมอนขาดไปหามาอ!ก มาเย)บใหม+ต ดใหม+เร��อย เป:นอย+างน /นนะ พวกเราพวกเส��อขาด
หมอนขาด

ให2ภาวนาน!�เหม�อนจ6งหมาใส+ฝน เคยเห)นไหม เขาจ6งหมาใส+ฝน ก�าล งฝนตก
จ /กๆ จ /กๆ น!/ จ6งหมาไป ร2องแหง)กๆ ม นไม+อยากตากฝน เข2าใจไหม อ นน!/จ6งเข2าห2อง
พระให2ภาวนา ร2องแหง)กๆ ม นไม+อยากไหว2พระ ม นข!/เก!ยจ ม นเหม�อนจ6งหมาใส+ฝนน �น
ละพวกเรา เข2าใจไหมน!� หมดศาลาน!/ม นเหม�อนจ6งหมาใส+ฝนน �นแหละ พ6ดอย+างน!/ละล6ก
ศ�ษย�หลวงตาบ ว ไม+อย+างน /นไม+ร62ต วก นเลย หลวงตาบ วน /นก)จ6งหมาใส+ฝนมาแล2วเหม�อน
ก น ก)ร2องแหง)กๆ เหม�อนก น แล2วเอาต วอย+างน!/มาสอนล6กศ�ษย� อย+าให2เป:นแบบหลวง
ตาบ ว ร2องแหง)กๆ จ6งหมาใส+ฝน จ6งใส+ทางจงกรม จ6งเข2าให2ประกอบความเพ!ยร ม น
ร2องแหง)กๆ แหง)กๆ ม นข!/เก!ยจอย6+ในใจ เส!ยงม นร2องแหง)กๆ อย6+ในห วใจ ม นข!/เก!ยจ
เข2าใจหร�อเปล+า

ให2เร+งบ2างซ�ภาวนา ความเล�ศเลออ ศจรรย�น!/ม นจ2าข?/นแล2วไม+เหม�อนอะไรนะ ใน
โลกธาต�น!/ไม+ม! บอกอย+างน /นเลย พระพ�ทธเจ2าจ?งท2อพระท ยในการส �งสอนส ตว�โลก ท /งๆ
ท!�ต /งความปรารถนาว+าจะเป:นพระพ�ทธเจ2าส �งสอนโลก พอได2ส �งสอนแล2ว พ�ทธะท!�แท2
จร�งศาสดาท!�แท2จร�งเป:นอย+างน!/ แล2วความคาดความหมายเป:นอย+างหน?�งต+างหาก ม น
เข2าก นไม+ได2 น �นละเล�ศเลอขนาดไหนธรรมของพระพ�ทธเจ2า แล2วก)ธรรมเหน�อโลกไม+ม!
อะไรท!�จะคาดจะฝIน จะบ!บบ งค บธรรมได2เลย ธรรมเหน�อโลก ท+านเร!ยกว+าโลก�ตรธรรม
ธรรมเหน�อโลกตลอดไป ท!�จะให2ต��ากว+าโลกไม+ม! ม!แต+เป:นธรรมเหน�อโลกท /งน /น

ถ2าเอาธรรมน!/มาครองก)เหน�อก�เลสไปโดยล�าด บ เด!Oยวน!/ม!แต+ก�เลสเหน�อธรรมนะ
ไม+ม!ธรรมเหน�อก�เลสได2เลย โลกก)ค�อโลกก�เลสน /นแหละ เวลาฟาดม นขาดสะบ /นลงไป
แล2วธรรมเหน�อก�เลส ขาดสะบ /นลงไปหมด จากน /นมาแล2วไม+เคยม!เร��องก�เลสท!�จะมาย�
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แหย+ก+อกวนท+าน /นท+าน! /เหม�อนแต+ก+อนไม+ม!เลย เร!ยบไปหมด น �นละต /งแต+น /นพระ
อรห นต�ท /งหลายพระพ�ทธเจ2าท /งหลายจ?งไม+เคยม!ท�กข� ต /งแต+ว นตร สร62ธรรมหร�อบรรล�
ธรรมข?/นมา ผาง เป:นบรมส�ขล2วนๆ เร!ยกว+าน�พพานเท!�ยงตลอดเลย ม นจ2าอย6+ในห วใจ
เท!�ยงหร�อไม+เท!�ยงม นก)ร62อย6+น!� ไม+ม!อด!ตอนาคตเข2ามาย�+ง เร!ยกว+าสมม�ต�ท /งมวลไม+เข2ามา
สมม�ต�เป:นความเปล!�ยนแปลงแปรปรวนนะ ว�ม�ตต�ไม+ม! ม นเห)นช ดก นอย6+อย+างน /นแล2ว
ท+านจะไปหลงอะไร ท+านจ?งบอกว+า นต�ถ�ทาน� ป�นพ�ภโว การเก�ดอ!กของเราไม+ม!อ!กแล2ว
ท+านช ดแล2วน �น ขาดแล2วต วพาให2เก�ดให2ตาย ค�อก�เลสอว�ชชา ต วน! /ขาดสะบ /นลงไป
ความเก�ดความตายจ?งไม+ม!ต+อไป ม!น�พพานเท!�ยง ให2พาก นจดจ�าเอานะ

ว นน!/พ6ดเร��องอะไรมาก)ไม+ร62 พ6ดเร��องอ+อนแอท2อแท2อะไรมาให2เขาเหย!ยบห วไปๆ
ม นไม+ม!แก+ใจคนเรา อย+าพาก นอ+อนจนเก�นไปซ� ประเทศไทยท /งประเทศเป:นเน�/อเป:น
หน งของตน ควรท!�จะฟEตต วเองให2ท นเขาบ2างอะไรบ2าง หร�อจะแซงหน2าเขาไปก)ให2เห)น
บ2างซ�เม�องไทยเรา ม!แต+อ+อนเปBยกๆ อะไรมาให2เขาเหย!ยบห วไปๆ ม นน+าอายไหมล+ะ
เม�องไทยเรา คว2าน /นคว2าน!/เร)วย��งกว+าล�ง ท!�จะฟEตต วเองให2เป:นค6+แข+งของเขา แล2วเอาไป
ขายเขาอย+าสง+าผ+าเผยไม+เห)นม!อะไร ขายก)ม!แต+ขายหน2าละ ไม+เห)นเป:นประโยชน�อะไร
ให2พาก นต /งอกต /งใจ เราเป:นล6กชาวพ�ทธต2องม!หน กม!เบา ม!ท�+มม!โมงซ ดก นไปเร��อยม นก)
เห)นเท+าน /นเอง น!/ม!แต+ฟIงเฉยๆ ฟIงแล2วก)หล บครอกๆ ไม+เก�ดประโยชน�อะไรนะ ผ62สอน
ก)ข!/เก!ยจสอน

น!�พ6ดถ?งเร��องก�เลสก บธรรมเป:นของง+ายเม��อไร ให2ข?/นบนเวท!เส!ยก+อนถ?งร62ได2ช ด
เจน เร��องก�เลสละเอ!ยดขนาดไหน ม นครอบโลกธาต� เป:นมหาอ�านาจครอบโลกธาต�น!/
เป:นว ฏจ กรให2หม�นเว!ยนไปตามก นหมด เพราะอ�านาจของก�เลสต วเด!ยวน!/เท+าน /นครอบ
ห วใจส ตว�โลก ให2หม�นเว!ยนเปล!�ยนแปลงเก�ดแก+เจ)บตายข?/นๆ ลงๆ อย6+น!/ พอธรรมน!/
ฟาด ก�เลสต ว อว�ช�ชาปจ�จยา ขาดสะบ /นลงไปแล2ว  ความเก�ดตายอ!กไม+ม!  นต�ถ�ทาน�
ป�นพ�ภโว เก�ดเพ!ยงชาต�เด!ยวเท+าน /นท!�เก�ดมาแล2วน!/ นอกน /นไม+ม!อ!กแล2ว ท+านช ดเจนใน
ห วใจของท+าน 

พาก นต /งใจปฏ�บ ต�ท�กคน เอ2าสร2างลงไปความด!งามของเรา ส งขารร+างกายของ
เราเป:นความจ�าเป:นอย+างหน?�งท!�เราจะต2องว��งเต2นขวนขวาย หามาเพ��อเย!ยวยาร กษาเขา
เพราะส��งเหล+าน!/ม!ความบกพร+องต2องการความเย!ยวยาอย6+ตลอดเวลา พาอย6+พาก�นพา
หล บพานอนพาข บพาถ+ายอย6+อย+างน /นตลอด เราก)ขวนขวาย ส��งเหล+าน!/เราก)ไม+ข!/เก!ยจ
แต+จ�ตใจม!ท!�พ กท!�อย6+ท!�อาศ ยหร�อไม+ น!�ละม นขาดอ นน!/นะ ถ2าขาดอ นน!/เป:นขาดอย+างใหญ+
หลวงนะ ส��งเหล+าน!/กองพะเน�นเท�นท?กตายแล2วไปจมอย6+ในนรก เพราะไม+ม!ความด!ต�ดใจ
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ม!แต+ความช �วความฟ�KงเฟKอเห+อเห�ม พอตายแล2วน?กว+าส��งเหล+าน!/จะเป:นท!�พ?�งของต ว เป:น
ท!�ไหนได2 กองพะเน�นเท�นท?ก เวลาไปเผาก นก)เอาคนไปเผา ส��งเหล+าน /นไม+เห)นมาตาม
เผาเลย 

ไม+ได2เหม�อนก บบ�ญก�ศลนะ บ�ญก�ศลเราสร2างเข2ามา ทางโน2นก)จ�าเป:น เอา เย!ยว
ยาร กษาไปด2วยการขวนขวาย ทางน!/ก)จ�าเป:นเร��องศ!ลเร��องธรรมเข2าส6+ใจ พยายามบ�าร�ง
ร กษาไว2คนน!/จะเสมอ อย6+ในโลกน!/ก)เสมอ ส�ดท2ายก)มาปรากฏในห วใจ อะไรจะบกพร+อง
ขาดเข�นอะไรพอมองด6ใจสง+างาม น �นม นลบไปหมดแล2วนะ ความท�กข�ความล�าบาก
ความบกพร+องขาดเข�นอะไรไม+ม!อ�านาจนะ ถ2าลงธรรมได2ครองใจข? /นมาแล2วอ นน!/ม!
อ�านาจครองไปหมด เย)นสบาย อย6+ท!�ไหนเย)นสบายๆ น!�ค�อธรรมครองใจ ถ2าก�เลสครอง
ใจร2อน เป:นมหาเศรษฐ!ก)ร2อนถ2าไม+ม!ธรรมในใจ เร��องก�เลสอย+าเข2าใจว+าจะพาใครให2เย)น
ไม+ม! ม!แต+ร2อนท /งน /น ร2อนท /งหมด ยศถาบรรดาศ กด�Rส6งจรดเมฆก)ตาม ร2อนอย6+บนเมฆ
น6+นละ เป:นอย+างน /นนะ ถ2าธรรมครองใจแล2วอย6+ไหนสบายหมด สบายแสนสบาย ให2พา
ก นจดจ�าเอา

ว นไหนก)เทศน�ท�กว นๆ ข?/นมาเอะอะก)ข?/นแล2ว ให2เขาเหย!ยบห วมาก)เป:นก ณฑ�
เทศน�ข? /นมาละซ� ว นน!/เทศน�ก ณฑ�ท!�เขาเหย!ยบห ว เข2าใจไหม อะไรๆ มาส6งกว+าเม�อง
ไทยๆ เพราะไม+ม!แก+ใจท!�จะฟEตต วให2ด�บให2ด!ข?/นกว+าน /น ม นก)จะอ+อนเปBยกไปอย+างน!/ เรา
อ+อนเปBยกล6กหลานของเราก)อ+อนเปBยก ไม+ม!แก+ใจด2วยก น ตายไปด2วยความไม+ม!แก+ใจ
อ+อนเปBยกก บเขาไปตลอด ไปท!�ไหนเขาเหย!ยบห วไปๆ ด6ได2ไหมล+ะเม�องไทยเรา คนไทย
เรา เอาอย+างน!/ละนะ เอาละพอ
 

ร บฟIงร บชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได2ท!�
www.Luangta.com หร�อ www.Luangta.or.th

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


