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เทศนอบรมฆราวาส ณ กฏหลวงตา สวนแสงธรรม กรงเทพฯ
เมอคาวนท! ๗ กรกฎาคม พทธศกราช ๒๕๔๘

จตสนโทษ
ทกว นน!)กลางคนม!แค* ๑๐ ชวโมง กลางวนม!ถ/ง ๑๔ ชวโมง พอต! ๕ สว*างแล0ว
ตอนคาน!)ก1ท*ม ๑๐ นาท!ถ/งจะมด กลางคนม!เพ!ยง ๑๐ ชวโมง กลางวนม!ถ/ง ๑๔ ชวโมง
แต*ยงไงก1ไม*เหมอนองกฤษ เราไปองกฤษหนหน/ง ไปในฤด;ท!กลางวนม!มาก กลางคนม!
น0อย พอได0มาโม0ให0ล;กศษยฟ=ง คอตะวนมนก1ไม*ได0ไปตรงแน*วอะไรพอท!จะเป>นกลาง
วนมากๆ นะมนก1ไปเอ!ยงๆ อย*างน)น แต*คร)นแล0วกลางวนต)ง ๑๙ ชวโมง กลางคนม!
เพ!ยง ๕ ชวโมง เท*าน)นแหละ ผดกว*าเมองไทยเรามาก ซ/งกลางคนม! ๑๐ กลางวนม! ๑๔
เกนไป ๒ ชวโมง แต*ท!อ งกฤษกลางว น ๑๙ ชวโมง กลางคนม!เพ!ยง ๕ ชวโมงเท*าน)น
แหละ ท*มสองท*มยงไม*ได0มดนะ ยงไปท!ไหนๆ สบายๆ
ฟ=งแต*ว*ากลางวนม!ถ/ง ๑๙ ชวโมง ตะวนมนก1เอ!ยงๆ ไปอย*างน)น กลางวนมากๆ
มนน*าจะตะวนตรงแน*ว ไม* มนเอ!ยงๆ ไปองกฤษน)นเราไปเพอทศนศ/กษาด0วย ไปเพอ
ผลประโยชนเก!ยวกบทางเมองนอกด0วย เพราะฉะน)นจ/งต0องบงคบให0ไป ข!)เก!ยจไม*อยาก
ไปก1ไ ป พอบ* ายส! โมงแล0 วก1 ไ ป ไปเป>น เวลา ๒ ช วโมง เขาพาไปเท! ยวด;ท! น นท!น! ท!
สาคญๆ หกโมงเย1นกลบมา ไปบ*ายส!โมง กลบมาหกโมงเย1น ยงวนอย;*มากนะนน มาก1
เทศนให0พ!น0องชาวไทยทางองกฤษฟ=ง ทางฝรงก1มามากอย;*นะ คนไทยเรามามากเต1มไป
หมด ท!กรงลอนดอนนะ คนไทยมากกว*าฝรง
คร)นต*อมาน!ฝรงมากข/)นๆ สดท0ายคนไทยส;0ไม*ได0นะ ฝรงมากข/)นๆ เขาก1เหมอน
กนกบเรา เขาเคยชนกบการนงเก0าอ0งเก0าอ!)นะพวกน!) เวลาเขามาท!น!แล0วคนมากต*อมาก
เก0าอ!)เลยไม*ม!ความหมาย ใครมาท!ไหนนงเลยๆ พวกฝรงมงค*านงแบบเด!ยวกนหมดกบ
คนไทยเรา เป>นอย*างน)นนะ น!ใจมนลงเส!ยอย*างเด!ยว คนท!เขามารบเขาว*าเขามาสงเกต
การณ เขาพ;ดเอง คร)นสงเกตไปนานเข0าๆ ท!นค!) วามสงเกตการณหายหมดเลย ไม*ได0มา
อย;*ไม*ได0 อยากมา แน*ะเป>นอย*างน)นนะ สดท0ายฝรงเลยมากกว*าคนไทย เต1มไปหมดเลย
แต*เราเส!ย ใจท! เราพ;ดภาษาอ งกฤษไม*ได0 ถ0าพ;ดภาษาอ งกฤษได0เช*นเด!ยวก บ
ภาษาไทยของเราน!)ย งจะมากกว*าน)นอ!ก อ นน!)ม นยนไปให0เป>นล*ามไป เราพ;ดแล0วท*าน
ป=ญญาก1อธบายต*อ มนก1จะไม*เต1มเม1ดเต1มหน*วย เหมอนออกจากเราพ*งถ/งเลยๆ อนน!)
ม!น)าหนกมากกว*ากน เพราะฉะน)นจ/งว*าธรรมน!เข0าได0ในใจทกดวง ถ0าม!ธรรมแล0วมนจะ
เปล! ยนแปลงของม นเอง ม! ธ รรมเข0าส; * ใ จ ใจเป> นผ; 0บ งค บทกอย* างในสกลกายกรยา
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มารยาท ม!ธรรมเข0าน)นใจจะเป>นผ;0บงการ ธรรมจ/งเข0าได0ทวโลกดนแดน ม!ธรรมในใจ
แล0วมนหากเปล!ยนเองใจ เปล!ยนไปทางท!ถ;กท!ด! ท!สวยงามน*าด;น*าชม
ไปอย;*เมององกฤษแล0วฝรงมากข/)นทกท!ๆ สดท0าย.. คนไทยเราก1ไม*น0อยนะอย;*
น)น เท!ยบกนแล0วส;0ฝรงไม*ได0 ฝรงมากกว*า มากข/)นโดยลาดบลาดา เราเส!ยดายท!เราพ;ด
ภาษาองกฤษไม*ได0 ถ0าพ;ดภาษาองกฤษได0เช*นเด!ยวกบภาษาไทยน!)ยงจะเป>นผลมากยง
กว*าน!)อ!กมากมายนะ เพ!ยงแค*ให0ท*านป=ญญาเป>นล*ามแปลเท*าน)นก1ย งได0ผลอย;* พทธ
ศาสนาเป>นศาสนาเลศเลอสดยอดแล0ว ในโลกน!)ม!ศาสนาเด!ยว เราพ;ดได0เต1มยนข/)นเวท!
มาแล0ว เห1นช ดเจนทกอย*างไม*ส งส ยเรองศาสนาท )งหลายท วโลก ยนต วได0แต*พ ทธ
ศาสนาเด!ยวน!)เท*าน)น ว*าอย*างน)นเลย
เป>นศาสนาท!ร)อขนสตวออกจากโลกจากสงสาร สอนบาปตามบาป สอนบญตาม
บญท!ม!อย;*ด)งเดมจรงๆ สอนนรกสวรรคนพพานถ;กต0องตามความม!อย;*ของสงเหล*าน)น
จรงๆ คอพทธศาสนาเท*าน)น นอกน)นก1ล;บๆ คลาๆ สอนกนไป เราไม*กล*าวถ/งแหละ
กล*าวถ/งคาสตยคาจรงท!เราจะได0ประโยชนของเราเอง ขอให0แน*ใจบรรดาพ!น0องท)งหลาย
เราเกดมาพบพระพทธศาสนาเป>นศาสนาท! เลศเลอสดยอดแล0ว หาอ!กไม*ได0 ในโลกน!)
เร!ยกว*าหมด ไม*ม! หาได0อนเด!ยวเท*าน)น ภาคอนน!)มนข/)นอย;*กบภาคปฏบต ถ0าเรานบถอ
ธรรมดาตามตารบตาราม นก1จดๆ จางๆ ไปอย*างน)น แล0วเรองตาราก1มาเป>นกเลสไป
เส!ย ด0วยความจดความจาได0มาก1เป>นทฐมานะ เป>นกเลสแทรกเข0าไปๆ เส!ย
ไม*เหมอนภาคปฏบต ภาคปฏบตน!)ผดกนมากท!เด!ยว ท!เราได0มาพ;ดอย*างเต1ม
เม1ดเต1มหน*วยเต1มตามกาล งของเราน!)ก1เพราะเราผ*านท)งด0านปรยตด0วย ผ*านท)งด0าน
ปฏบตด0วย ผ*านทางด0านปรยตก1พอเป>นแนวทางไป เป>นแนวทางๆ แต*ท!จะให0จรงจง
หายสงสยๆ โดยลาดบน)นต0องเป>นภาคปฏบต ม!จตตภาวนาน!)เท*าน)นท!จะเบกกว0างหา
ความจรงท)งหลายได0ชดเจนๆ เป>นลาดบ เพ!ยงเราเร!ยนตามตารบตาราแล0วจามา ก1คาด
น;0นคาดน! )เดาน;0 นเดาน!) สดท0ายก1ม!แต* ความสงส ย หาความแน*ใจไม*ได0 ท)ง ๆ ท! พทธ
ศาสนาเป>นศาสนาท!แน*นอนความจรงสดส*วน เลศเลอสดส*วน
แต*จตใจเต1มไปด0วยกเลส มนก1ลากลงมาหากเลสให0เป>นของตาทรามไปตามๆ
กนเส!ย เลยกลายเป>นกเลสไปเส!ยท)งหมด ชาวพทธก1กลายเป>นชาวเปรตชาวผ!ไปได0
เพราะกเลสเข0าแทรกตรงไหนมนจะเปล!ยนแปลงจากด!มาชว จากส;งมาตาโดยลาดบลา
ดา กเลสไม*พาให0ส;ง ม!แต*ด/งลงๆ ท)งน)น คาว*ากเลสๆ น!)บรรดาชาวพทธเราก1ไม*เข0าใจ
นะ กเลสน!คอสงท!เป>นพษเป>นภย สงท!หลอกลวงทกสงทกอย*างอย;*ในกเลสน!)ท)งหมด ซ/ง
อย;*ในหวใจของเรา ครอบอย;*ในหวใจของเรา
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เพราะฉะน)นอาการท! แสดงออกจ/งม!แต*ความหลอกลวงต0มตIน ไว0ใจต วก1ไม*ได0
แม0ท!สดเชอกนก1ไม*ได0 เพราะเรองของกเลสน!)ทาให0เชอกนไม*ได0คนเรา ตวเองก1เชอตว
เองไม*ได0 อย*าว*าแต*เชอคนอนไม*ได0เลย ม!แต*กเลสมนแทรกเข0าๆ ท!นพ!) อภาคปฏบตจบ
เข0า ไปๆ ม นเห1 นจรงๆ เห1น ความจอมปลอมของกเลส เห1 นได0 เป>นลาด บลาดา ไม*
สงสยๆ เห1นความจรงคอธรรมก1เห1นเป>นลาดบ เป>นค;*เค!ยงฟ=ดเหว!ยงกนไป ท!น!)กเลสมน
ก1คอ* ยล0มเหลวไปๆ ส;0ธรรมคอความสตยความจรงไม*ได0 จตใจก1สง*างามข/)นด0วยธรรม น!
ภาคปฏบตนะ
อนอนมาจ บไม*ได0 ไม*หายสงส ย การปฏบตตามธรรมของพระพทธเจ0าไม*หาย
สงสย ให0เป>นภาคปฏบตด0วยความสตยความจรงของผ;0ปฏบตเพออรรถเพอธรรม เพอ
มรรคผลนพพานจรงๆ จะเจอความจรงเป>นลาด บลาดาไป เพราะธรรมเป>นของจรง
ล0วนๆ ในธรรมทกข)นท!พระพทธเจ0าทรงแสดงไว0เร!ยบร0อยแล0ว มนปลอมอย;*แต*หวใจ
ของเรา เมอได0รบการซกฟอก เฉพาะอย*างยงคอจตตภาวนา การทาบญให0ทานซกฟอก
มาเป>นลาด บ น)นส*วนหยาบส*วนกลางเข0ามา เข0ามาหาส*วนละเอ!ยดก1คอว*าซกฟอกจต
ซกฟอกจตให0เห1นเหตเห1นผล ให0เห1นภ ยเห1นคณจรงๆ ภายในใจของเรา ซ/งม!ท)งสอง
อย*าง
กเลสฝJายเป>น โทษเป>นพษเป> นภ ย ธรรมเป>นฝJายบญฝJายคณ ท!น!)เวลานาจต
ตภาวนาเข0ามาน!) เข0ามาจ*อในมหาเหต มหาเหตคอเป>นเหตอ นใหญ*หลวงอย;*ท!จตใจ
บาปก1อย;*ท!นน บญอะไรๆ อย;*ท!นนหมด กเลสน!)ละจะพาให0ไปทางตา ธรรมะจะพาให0ไป
ทางส;งก1อย;*ด0วยก น เวลาเราปฏบตไปๆ จตใจมนก1คดไปตามภาษ!ภาษา ส*วนมากต*อ
มากก1คอว*าคดไปอะไรก1เป>นกเลสชกจ;งไป ลากเข1นไปโดยไม*ร;0เน)อร;0ตว เหมอนเราจ;งวว
จ;งควายไปนนละ จะจ;งไปฆ*ามนก1ไม*ร;0 พอถ/งท!ฆ*ามนสายไปเส!ยแล0ว ต0องยอมตาย นน
ถ0าร;0ตวตง) แต*ต0นใครจะไปยอมให0เขาจ;งไปฆ*า
น!เราก1 เหมอนก นไม*ร;0ว* ากเลสม นจ;ง ไปย งไงต*อย งไง พอร; 0ส/กต วก1ส ายไปเส!ย
แล0วๆ น นเป>นอย*างน)นละ กเลสจ;งส ตวโลกจ;งอย*างน)นเอง เราจะทราบได0ช ดเจนใน
เวลาภาวนา ธรรมเป>นเครองสอดส*อง ธรรมเป>นของจรงล0วนๆ ร;0มาแง*ไหนๆ ม!แต*
ความจรงออกมา ร;0ก1ร0ก; เลสซ/งเป>นของจอมปลอมแล0วมนจะไม*ร;0ได0ยงไง ตวร;0น!เป>นของ
จรง สงท!เก!ยวข0องกบความร;0คอกเลสมนเป>นของปลอม ของจรงกบของปลอมมนก1เห1น
กนได0ชดเจนๆ เป>นลาดบลาดาด0วยจตตภาวนา ค*อยมนคงภายในตวเองเป>นลาดบ เชอ
ตวเองเข0าได0เป>นลาด บทางภาคปฏบตจตตภาวนา ในธรรมข)นน!)ก1ม!ความอบอ*น เรา
บาเพ1ญธรรมข)นน!)ม!ความอบอ*นในข)นน!)ๆ แล0วอบอ*นไปเรอย ความแน*นหนาม นคงก1
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ตามกนไปๆ ความสว*างกระจ*างแจ0งก1เห1นชดข/)นเป>นลาดบลาดา กเลสจะหนาแน*นขนาด
ไหนพ0นสายตาของธรรมไปไม*ได0 จะสอดส*องมองทะลไปจนได0นนแหละ
ท!น!)จตใจเมอม!ธรรมเข0าฟ=ดเหว!ยงกนกบกเลสให0เห1นท)งโทษท)งคณแล0ว ใจก1ตอ0 ง
ด!ดต0องด)น หาทางด!ดข/)น หาทางท!จะแคล0วคลาดปลอดภย หรอพ0นจากสงตาทรามท)ง
หลายน!)ไปโดยลาดบลาดา แล0วความพากเพ!ยรก1หนกแน*นข/)นๆ น!ละเรองภาวนาทาให0
จตใจม!ความพากเพ!ย รและความเชอน!)หย งลงไปล/กไปโดยลาด บลาดา ท*านเร!ยกว*า
อจลศรทธา อจลศรทธาหมายถงจตทหยงลงถงความจรงแหงธรรมแลวไมถอน น!
เร!ยกว*าอจลศรทธา ภาคปฏบตถ0าลงได0ร0;เห1นตามความจรงเป>นข)นๆ ข/)นไปแล0ว จะเรม
เป>นอจลศรทธาไปเรอยๆ ต*อไปก1เป>นอจลศรทธาไม*หวนไหว เน0นหนกๆ ลงไปเรอยๆ
เรองภาวนา
เบ)องต0นเรากบท*านมนพอๆ กนทวโลก มดดากาตาเพราะกเลสปกคลมห0มห*อ
จตใจไว0ด0วยกนท)งน)น แต*เวลาชาระซกฟอกออกมนจะค*อยสว*างออกไปๆ เมอจตสว*าง
ออกไปท!ไรมนก1เห1นท)งภยท)งคณไปพร0อมกนๆ จตใจก1ยงสงบร*มเย1น ยงสง*าผ*าเผย ท!น!)
ก1สร0างหลกสร0างเกณฑให0ตวเองไปในขณะเด!ยวกน ม!ความแน*นหนาม นคงข/)น ท!พ/งก1
อย; *ท! ใจ ไปอย; *ท! ไหนก1 สงบเย1น ใจ สบาย ไม*ต 0อ งไขว* คว0 าหาท! พ/ งทางน; 0 น ทางน! ) อ ะไร
เหมอนโลกท วๆ ไปท!ไขว*คว0าก น อ นน!)ไม*ต0องบงคบ ไม*ได0ตาหนตเต!ยนผ;0ใด มนหาก
เป>นท)งจตเขาจตเรา เพราะไม*ม!ท!เกาะท!ย/ด ท!แน*นหนามนคงให0พอตายใจได0มนก1คว0า
น)นคว0าน!) คว0าอะไรก1กลายเป>นคว0าน)าเหลวไปหมดเลย คว0าน)าเหลวๆ จตใจก1เลอนลอย
ยงไม*ม!ธรรมเป>นท!เกาะด0วยแล0วก1ยงคว0าท)งวนท)งคน ตลอดต)งแต*เกดจนกระทง
วนตาย คว0าแต*น)าเหลวท)งน)น ตายไปด0วยความเป>นคนเหลวไปเลย ไม*ม!หลกม!เกณฑ
เพราะฉะน)นจ/งให0ย/ดธรรมเป>นหลกเกณฑเอาไว0ทกคน อย*าได0ลมเน)อลมตว สงท!จะทา
ให0ตายใจได0 เกาะได0ย/ดได0แน*นหนามนคงภายในใจ ม!ความอบอ*นภายในใจคอธรรม
เท*าน)น หลกน!)เป>นหลกสาค ญมาก อ นน!)เกาะตดๆ ถ0าลงได0เกาะตดธรรมน!)แล0วไม*ไขว*
คว0านะคนเรา ยงจตตภาวนายงแม*นยามากนะ ไม*ไขว*คว0าเลย ภายนอกการสร0างคณ
งามความด! อนน!)ก1เป>นเครองอบอ*นสาหรบเราอย;*แล0ว ยงเข0าไปถ/งจตตภาวนายงแน*น
หนามนคง เห1นแก*นของธรรมเข0าเป>นลาดบลาดา
จตผ;0ม!ธรรมในใจจะไม*ไขว*คว0านะ เวลาจะเป>นจะตายก1ไม*ได0เดอดร0อนเส!ยใจ ผด
กบคนท!ไขว*คว0าตลอดเวลา โดยไม*ม!ธรรมเข0าเป>นเครองย/ดเครองเกาะเลย ไขว*คว0าไป
ตามภาษาของกเลส พาลากพาเข1นไปท!ตรงไหนก1ไปตรงน)นๆ ตายก1ตายไปแบบเลอน
ลอย ท!น)ค! วามเป>นแบบเลอนลอยไป จะตายเกดท!ไหนมนก1เกดแบบเลอนลอย เกดไม*ม!
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หลกม!เกณฑเหมอนคนม!หลกใจนะ คนม!หลกใจม!กฎม!เกณฑ ถ0าจตไม*ม!อะไรเลยม!แต*
โลกล0วนๆ น!)เหลวไหลกนท)งเพ สามแดนโลกธาตก1เถอะ ไม*ม!จตดวงใดท!จะผ*านเข0าส;*
ความแน*นหนามนคงได0เลย ม!แต*ความเหลวไหลด0วยกนหมด เพราะเป>นเรองของกเลส
ชกจ;งไปท)งน)น
ความไม*ม!ธรรมเป>นโทษอย*างน!) ขอให0ท*านท)งหลายจาเอา ให0ย/ดธรรมเป>นหลก
ธรรมน!)เป>นหลกตายตว เป>นท!พ/งท!อาศยได0ตามกาลงแห*งธรรมท!เราได0บาเพ1ญมา จะไม*
เป>นอน ม!มากม!น0อยเหมอนเราม!สมบตในบ0านเรอนของเรา เราใช0สอยได0ตามสะดวก
สบาย ตามกาลงของสมบตท!ม!มากน0อย ถ0าไม*ม!เส!ยเลยไขว*คว0าไปท!ไหนก1ไม*ม! ท!น!)เป>น
ยงไง ความหวโหยอดอยากมนก1ยงหมนเข0ามาๆ การไขว*คว0าหาอะไรมาสนองตอบแทน
ความหวโหยมนก1ไม*ม! อนน!)จตใจไขว*คว0าหาหลกหาเกณฑ หาความด!งาม หาความสข
ความเจรญ ไขว*คว0าไปท!ไหนก1ไม*ม!ๆ เพราะไขว*คว0าไปตามกเลส ท!น!ส) ารคณก1ไม*ม! ตาย
ไปด0วยความหวโหยโรยแรงแบบเหลวไหลโลเล ไม*ม!หลกม!เกณฑ
จตน!)ให0แน*ใจไว0เลยนะว*าพร0อมท!จะเกด ตายเมอไรป=Lบเกดทนท!ๆ ใจน!)เป>นนก
ท*องเท!ยว ไม*ม!คาว*าฉบหาย ตายลงป=LบเกาะปMบเลย ภพใดชาตใดเกาะด0วยอานาจแห*ง
กรรมด!กรรมชวของตว ถ0าม!กรรมด!ก1ตดป=Lบไปเลยไปทางด!เลย ม!กรรมชวความชวตด
ป=Lบไปทางชวเลย ไม*อยากไปก1จะเป>นยงไง มนไม*ร;0นะว*าอยากไปหรอไม*อยากไป เพราะ
กรรมน)นลากไปเอง ไปเกดภพใดแดนใดก1ม!แต*ภพไม*สมหวงๆ น!เพราะความโลเลของ
จตใจ ไม*หาหลกย/ดไว0เส!ยตง) แต*ยงม!ช!วตอย;*
น!เราเกดในพทธศาสนา เป>นวาสนาเลศเลอสดยอดแล0วในอตภาพแห*งมนษย
ของเรา อย*าปล*อยวางให0เส!ยไปส;ญไปนะ อนน!)เป>นเลศเลอ เป>นธรรมของศาสดาทกๆ
พระองคสอนมาเลศแบบเด!ยวกนหมด ให0ย/ดเอาไว0เป>นหลก เรองกเลสมนก1เลวแบบ
เด!ยวของมนนนแหละ มนม!มาต)งกปต)งกลปNเช*นเด!ยวกบธรรม เป>นค;*แข*งกนมาอย*างน!)
เร!ยกว*าสองฝ=Oง ฝ=งO น)นเป>นกเลส ฝ=Oงน!)เป>นธรรม ให0ย/ดฝ=Oงธรรมให0แน*นหนามนคง อย*าไป
คว0าเอาฝ=Oงกเลสจะพากนจมท)งโลกท)งสงสาร หาจดหมายปลายทางไม*ได0 ให0ย/ดหลกคอ
บญกศล-ธรรมภายในใจ น!)เป>นหลกใจ
เรองท!อาศยอย;*ในโลกน!) ไม*ว*าเขาว*าเราม!ความทกขความจนเหมอนๆ กนหมด
ในโลกอนน!) เราอย*าว*าโลกไหนจะเป>นโลกท!เจรญร*งเรองสมบ;รณพ;นผล น/กอะไรได0ตาม
น/กตามหมาย ไม*ม! ต0องด!ดต0องด)น โลกอนน!)เป>นโลกขวนขวาย ไม*ขวนขวายไม*ได0 ต0อง
ขวนขวายหามาถ/งจะม!จะเกดให0ได0ใช0สอย น!เราก1ตอ0 งขวนขวายหาคณงามความด! เราจะ
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ไปล0างมอเปPบบนสวรรค-นพพานโดยไม*เสาะแสวงหาความด!งามไม*ม!ทาง เร!ยกว*าท0อง
แห0งถ0าว*าท0องก1ด! แห0งตลอดไปเลย ต0องได0เสาะแสวงหามาต)งแต*บดน!)
จตน!)สมบกสมบ น ท*องเท!ยวเกดแก*เจ1บตายไม*ม!หยดม!ถอยมาก!กปก!กลปN คน
คนหน/งนบไม*ได0นะว*าท*องเท!ยวเกดตายมาน!)ก!ภพก!ชาต ก!กปก!กลปN หมนกนอย*างน!) แต*
ตวเองไม*ร0; ร*องรอยท!เป>นมายงไงถ;กกเลสลบหมดๆ ไม*ให0ร;0เลย แล0วก1ม!แต*ใหม*เอ!ยมไป
เรอยๆ เจออะไรก1ตนกนไปเรอย ท)งๆ ท!เป>นของเก*า แต*มนไม*ร;0มนก1เข0าใจว*าเป>นของ
ใหม* คว0 า ไปเรอย หลงไปเรอยอย* า งน ) น แหละ เพราะฉะน ) นจ/ ง ให0ย / ด หล กใจ ม!จ ต
ตภาวนา
เราเป>นล;กศษยกรรมฐานเส!ยด0วย อาจารยท!สอนก1หลวงตาบว เด!Qยวน!)หลวงตา
บวกาล งสอนท*านท)งหลาย สอนด0วยความท*มเทลงหมดห วใจท! ได0ปฏบตมา ไม*สงสย
แล0วในพทธศาสนา เต1มหวใจทกอย*าง มรรคผลนพพาน นรกสวรรคหายสงสยท)งหมด
กราบพระพทธเจ0าอย*างราบท!เด!ยว เพราะเป>นท! แน*อย;*ในหวใจ พระองคทรงทราบมา
ก*อนหมดแล0วๆ พอเราทราบป=Lบน!วงถ/งกนหมด พระองคสอนไว0แล0วแต*เมอไร น!ละท!
มาสอนบรรดาพ!น0องท)งหลาย เราจ/งสอนด0วยความแน*ใจ ไม*ได0สงสย เรองบาปเรองบญ
นรก สวรรค พรหมโลก นพพาน เป>นธรรมท! พระพทธเจ0าทรงร;0ทรงเห1น ทรงสอนมา
ก*อนพวกเราเร!ยบร0อยแล0ว
น!สอนให0ร;0ให0 เห1นสงเหล*าน!) อย*าฝRนคาสอนของพระพทธเจ0า ถ0าฝRนเป>น การ
ทาลายตวเองทนท!ๆ ใครเดนตามพระพทธเจ0าโดยท!ท*านสอนไว0แล0วยงไงให0บ/กบ/นไป
ตาม น)นชอว*าตามเสด1จพระพทธเจ0าตลอดไป จะตามเสด1จช0าเร1วก1เอาตามกาลงของเรา
แล0วก1ถ/งเองถ0าตามพระพทธเจ0า ถ0าตามกเลสแล0วจมตลอดๆ นะ โลกทกวนน!)ยงกเลส
หนาแน*นข/)นทกว นๆ มองหาอรรถหาธรรมแทบไม*เห1นในแดนมนษยเรา เราอยากจะ
พ;ดให0เต1มหวใจอย*างน!)เลย
ยงพจารณาเวลาสงด ๆ เอาเปPดเส!ยบ0างวนน!)น*ะ สงท!โลกไม*เห1น สงท!โลกไม*ร0แ; ต*
หวใจมนร;0เต1มหวใจ จากจตตภาวนาเป>นพ)นฐานท!แรกจนได0ผลข/)นมาเป>นท!พอใจ ได0ร0;
ได0เห1นสงใดหายสงสยๆ แม0จะเกดมาก!กปก!กลปNไม*เคยเห1นก1ตาม พอเจอเข0าป=Lบหาย
สงสยทนท!ๆ น!เวลาได0พจารณาลงไปน!)มองด;จตใจ จตใจน!)เป>นยงไง มนสว*างจ0าครอบ
โลกธาต เอา ฟ=งท*านท)งหลาย หลวงตากาลงจะตายอย;*แล0วไม*นานนะ เอาธรรมเหล*าน!)
มาโกหกท*านท)งหลายหรอ ปฏบตมาแทบเป>นแทบตาย จะถ/งข)นสลบไสลก1เคยพ;ดให0
ฟ=งแล0ว
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ทกขแสนสาหสในการบาเพ1ญธรรม เพอความหลดพ0นแก*ตวเองแล0วก1เพอโลก
ทวๆ ไป จะได0รบผลประโยชนเต1มกาลงตามความสามารถของตนๆ เราได0บ/กบ/นเต1ม
กาลง ทกขในอตภาพร*างกายของมนษยน!)ไม*ม!ทกขใดจะหนาแน*นหนกมากยงกว*าทกข
ด0วยการภาวนา ทกขรกษาศ!ลรกษาธรรมธรรมดาก1เป>นธรรมดา ไม*ได0มากมายนก แต*
ทกขเพราะการฝSกฝนทรมานฆ*ากเลสน!)ทกขมากท!สดเลย บางคราวถ/งเอาเป>นเอาตายใส*
กนเลยเช!ยว เอา ถ0ากเลสไม*ตายเราต0องตาย ซดกนเลย ๆ น!)เอาเรอยนะอนน!)
น!ละทกขขนาดน)น เร!ยกว*าตกนรกท)งเป>น ในเวลา ๙ ปTท!เราได0ปฏบตฆ*ากเลส
มาตง) แต*เรมข/น) เวท! หลงจากได0รบโอวาทพ*อแม*คร;จารยมนอย*างถ/งใจแล0วก1ถ/งใจตลอด
เรองความพากความเพ!ยรเอาช!วตเข0าแลกเลย ไม*ม!ลดหย*อนอ*อนข0อกนต)งแต*บดน)นมา
เป>นเวลา ๙ ปT น!เร!ยกว*าตกนรกท)งเป>นๆ ตลอดเลย บางท!ก1มาตาหนเจ0าของก1ม! น!ละ
กเลสนะม นตาหนเจ0าของ เอ0อโลกสงสารเขาก1อย;*สะดวกสบาย ทาไมเราจ/งมาอย;*ด0วย
ความทกขความทรมานท!โลกท)งหลายเขาไม*ประสงคเลย ทาไมเราถ/งมาบ/กมาบ/น ได0รบ
ความทกขความทรมานถ/งขนาดน!) อย*างน!)ละกเลสม นแทรกข/)นมากล*อมใจเราให0เรา
อ*อนแอ
ทางน!)ก1รบกนปSUง โลกเขาอย;*สะดวกสบายก1สะดวกสบายตามโลก เราทกขก1ทกข
เพออรรถเพอธรรม เอา ทกขถ/งไหนถ/งก น พ0นจากโลกไปก1เพราะอรรถเพราะธรรม
เอาจะเอาตวเองให0พ0นจากโลก ทกขขนาดไหนเอาทกขไป แน*ะมนแก0กนนะ ทกขแบบน!)
เราไม*เคยทกขเพอธรรมท)งหลายน!) น!ละมนฟ=ดกนไปฟ=ดกนมา เรองกเลสน!)เวลามนหนา
แน*นหนาจรงๆ นะ เอาตวน!)ออกย นเลย ต)งแต*เบ)องต0นท!ฝSกทรมานล0มลกคลกคลาน
ร0องห*มร0องไห0อย;*บนภ;เขา ส;0กเลสไม*ได0ๆ น!เอามาเล*าให0พ!น0องท)งหลายฟ=งก!คร)งแล0ว มา
เล*าน!)ก1เพอเป>นคตตวอย*างจากการท!เราส;0ไม*ถอยเป>นคตได0ด! ส;0ได0ว*าง)นเลย
โรงงานใหญ*ก1ค อพ*อแม*คร;จารยมน เวลาจะเป>นจะตายส;0กเลสไม*ได0 น)าตาร*วง
กลบมาหาท*าน ท*านอบรมอ!กกลบไปอ!ก เอาอ!กหงายมาอ!ก สองหงายสามหงาย น!ละ
พ;ดให0ท*านท)งหลายฟ=งชดเจน ไม*ใช*ว*าเอาท!หน/งท!เด!ยวได0นะ ล0มท)งหงายกลบไป กลบ
มาอ!ก น/กว*าเกร!ยงไกรแล0วข/)นไปยงไม*ได0ยกคร; กเลสเตะท!เด!ยวตกฟากเวท! เอากลบมา
อ!กส;0มนไม*ได0 หลายคร)งหลายหน เพราะความบ/กบ/นนนเองละเป>นสาคญมาก ถ0าเรา
ถอยเส!ยอย*างเด!ยวแหลกเลย กเลสยาแหลก แต*น!)ไม*ถอย ส;0คราวน!)ไม*ได0เอาๆ ใหม*ฝSก
ใหม* กลบมาอ!กๆ หลายคร)งหลายหน พอฟ=ดพอเหว!ยงกนไป จากน)นก1ก0าวละท!น!
น!พ;ดให0ฟ=งวธ!การฆ*ากเลส ไม*ม!งานใดในโลกน!)จะหนกยงกว*างานฆ*ากเลส ท*าน
ท)ง หลายอย* าเอางานทางโลกมาอวดนะ ให0 เอากเลสก บธรรมฟ=ดก นบนเวท! คอจต
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ตภาวนาเส!ยก*อน จะทราบได0ชดว*างานหนกงานเบาขนาดไหน งานฆ*ากเลสน!)เป>นงานท!
หนกมากท!สดสาหรบคนเราท!ม!นสยสามญธรรมดา แต*ท*านผ;0ม!นสยแก*กล0าสามารถท!จะ
ร;0ได0อย*างรวดเร1วน)นม! เช*น ขปปาภญญา เป>นผ;0บรรลธรรมได0อย*างรวดเร1ว
ส#ขาปฏปทา ขปปาภญญา ปฏบตท)งสะดวกท)งร;0ได0เร1ว อย*างน!)ก1ม!
ท#กขาปฏปทา ขปปาภญญา ปฏบตลาบากแต*ร;0ได0เร1ว อย*างน!)ก1ม!
ท#กขาปฏปทา ทนธาภญญา ท)งปฏบตลาบาก ท)งร;0ได0ช0า อย*างน!)ก1ม!
ไอ0เรามนปฏบตแบบไหนก1ไม*ร;0ละ แบบถ;ไถกนไป เร!ยกว*าแบบตกนรกท)งเป>น
พ;ดอย*างน!)เลย ก1ไม*พ0น ได0มาจนได0นนแหละ ปฏบตไปๆ หนกเข0าๆๆ แดนอศจรรยก1
เกดข/)นท!ใจละซ ความแปลกประหลาดอศจรรยต)งแต*เกดมาเราไม*เคยพบเคยเห1น ก1มา
พบมาเห1นในเวลาข/)นเวท!ภาวนาฟ=ดก บกเลสน)นแหละ แดนอศจรรยก1เห1น ความทกข
ลาบากแสนสาหสท!สดก1เห1นบนเวท!นนแหละ และแดนอศจรรยท!ได0ผลเกดข/)นจากการ
ภาวนาไม*คาดไม*ฝ=นก1จะเจอกนบนเวท!นนแหละ น!ละถ/งได0เล*าท)งสองอย*าง
จากน )นจตของเราก1ม!ก าล งมากข/ )นๆ ท!น!)เรองกเลสท! ม นหนาแน* นบ!บ เราอย; *
ตลอดเวลามนก1อ*อนตวลงๆ สดท0ายกลายเป>นเราบ!บกเลสละท!น!นะ คาว*าบ!บกเลสบ!บ
ยงไง ถ/งข)นสตป=ญญาท!ม!ความเกร!ยงไกรทกอย*างแล0วน!) กเลสเหมอนมนหมอบไปบ0าง
เหมอนไม*ม!บ0าง คอมนไม*ม!กาลงมาต*อต0านกบเรา ซดกนไปซดกนมาบางคร)งกเลสสงบ
เง!ยบไปเลย หายเง!ยบ ม!แต*จ ตใจสว*างจ0า จ0าอย;*ในธรรมข)นน)นนะ แต*ไม*ใช*ธรรมข)น
หลดพ0น มนสว*างจ0าอย;*ในน)น บางท!ข/)นในหวใจ เหอ กเลสมนไปไหนหมด ไม*ใช*เป>น
พระอรหนตน0อยๆ ข/น) มาแล0วเหรอ มนเป>นจรงๆ นะน!มาเล*าให0ฟ=ง คอกเลสเง!ยบหมด
เลย ม!แต*จตใจสว*างจ0าอย;*ภายในตวเอง เหอ กเลสไปไหนหมด ไม*ใช*เป>นอรหนตน0อย
ข/น) มาแล0วเหรอ
แต*ไม*สาคญตวนะว*าเป>นพระอรหนต คอร;0อย;*ว*ากเลสยงม!อย;*นนแหละ แต*เวลา
น)นกเลสมนหมอบ เราถ/งออกว*า เหอ ไม*ใช*เป>นอรหนตน0อยข/)นมาแล0วเหรอ สกเด!Qยว
กเลสโผล*ข/)นมาก1ซ ดก นอ!ก เลยลมอรหนตน0อยอรห นตใหญ* ฟ=ดก นเลยๆ ไม*หยดไม*
ถอย สต-ป=ญญาม!ความเกร!ยงไกรเท*าไรเรองกเลสน!)อ*อนตวลงเป>นลาดบ แต*ก*อนกเลส
น! โห หนาแน*น นงร0องไห0อย;*บนภ;เขา ฟ=งซ ส;0มนไม*ได0 ท!น!)ถ/งข)นท!เราส;0มนได0แล0ว จน
กระท งถ/งว*าได0ค0นหามน เหอ ม นไม*ใช*เป>นอรหนตน0อยข/)นมาแล0วเหรอ กเลสไปไหน
หมด มนหมดหรอไม*หมด ความจรงมนยงไม*หมด เราก1ร;0มนยงไม*หมด
น!ละเวลาม นอ*อนต ว แย1บออกมาขาดสะบ)นเลย น!ละสตป=ญญาข)นน!)จะร;0จากผ;0
ปฏบตจตตภาวนาตามข)นแห*งธรรมของตน ธรรมข)นสตป=ญญาแก*กล0าสามารถน!กเลส
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ผ*านไม*ได0เลย เป>นเอง ฆ*ากเลสฆ*าเอง เป>นอตโนมตในการฆ*ากเลสของธรรม พอแย1บน!)
ขาดไปแล0วๆ น!ละถ/งข)นธรรมม!กาลงเป>นอตโนมตเหมอนกนกบกเลสม!กาลง มนเป>น
อตโนมตฉดลากสตวโลกไปทวโลกดนแดนน!) โดยอตโนมตของมน หวใจทกดวงกเลส
ทางานโดยอตโนมต ฉดลากสตวท)งหลายไปโดยอตโนมต
ท!น)!เวลาเรามาฝSกน!)ก1เป>นแบบน!)ละ ท!แรกธรรมก1อย*างท!พ;ด เอาเราเป>นตวอย*าง
เลย ตวอย*างชวหรอด!ก1แล0วแต*ท*านท)งหลาย นงร0องไห0อย;*บนภ;เขา ส;0กเลสไม*ได0 น!ก1เป>น
อนหน/ง ท!น!)เวลาเข0าถ/งข)นท!ถามหากเลส มนก1ใจดวงน!)แหละ เหอ มนไปไหนหมดกเลส
มนไม*ใช*เป>นอรหนตน0อยๆ ข/)นมาแล0วเหรอ นนเห1นไหมล*ะ เวลามนแก*กล0าสามารถสต
ป=ญญาเกร!ยงไกร สต-ป=ญญาอตโนมต มหาสต-มหาป=ญญาเข0าน!แล0วกเลสตวไหนผ*าน
ไม*ได0เลย เป>นขาดสะบ)นลงโดยไม*ต0องได0กาหนดกฎเกณฑว*าจะทาลายม นละ มนหาก
เป>นด0วยหลกธรรมชาตของธรรมหรอกเลสฟ=ดก นเองโดยอ ตโนมต เพราะม นม!ก าล ง
กล0าแล0ว สดท0ายฟาดเส!ยกเลสจนขาดสะบ)นลงไป จ0าข/)นมาบนหวใจ พระอรหนตน0อย
อรหนตใหญ*หายหมดเลย ไม*ถาม ต)งแต*บดนน) ไม*ถาม จนกระทงบดน!) ไม*ทราบอรหนต
น0อยอรหนตใหญ*สอนเต1มภ;มของตวเองโดยไม*ต0องสงสย
น!มาสอนพ!น0องท)งหลายน!)สอนด0วยความไม*สงสยทกอย*าง การตาหนตเต!ยนก1ด!
การชมก1ด!เป>นธรรมล0วนๆ ในธรรมท)งหลายจะไม*เป>นพษเป>นภยต*อผ;0ใด กรยาอาการ
ของผ;0ส)นกเลสแล0วแสดงออกมาจะไม*เป>นภยต*อโลกเลย ไม*ม! จะเป>นกรยานมนวลอ*อน
หวานหรอกรยาข/งขงต/งตงเหมอนจะกดจะฉ!กก1ตาม เป>นกรยาของธรรมแสดงตวเพอ
เป>นคตของโลก เพอเป>นความสงบร*มเย1น หรอเป>นน)าด บไฟแก*โลก หรอเป>นน)าท!ชะ
ล0างของสกปรกของหวใจของโลกเท*าน)นเอง ให0เป>นเรองเป>นพษเป>นภยไม*ม!
พอจตส)นโทษคอกเลสออกจากใจโดยส)นเชงแล0วทกอย*างเป>นธรรมหมด ในใจก1
เป>นธรรม กรยาอาการถ/งจะเป>นอาการใดๆ ตามจรตนสยท!เคยเป>นมาตามนสยของคน
เราก1ตาม แต*นสยน)นธรรมครอบอย;*แล0ว จะเป>นนสยใดก1ตามเป>นธรรมล0วนๆ ด0วยกน
หมด ไม*ม!ก เลสเจอปน น!พ;ดให0ฟ=งอย*างช ดเจน เวลาม นหนาแน*นหนาแน*น เวลาม น
เปPดเปPดหมดจรงๆ ไม*ม!อะไรสงส ย คาสอนของพระพทธเจ0า บาป บญ นรกสวรรค
พรหมโลก นพพาน หายสงสยท)งหมด พ;ดอย;*คนเด!ยว ใครไม*ร;0ไม*เห1นเขาก1ไม*พ;ด เราร;0
เราเห1นเราก1พ;ดตามความร;0ความเห1น จะว*ายงไง
น!ละธรรมเป>นของเลศเลอขนาดน!)แล0ว ให0พาก นย/ดกนเกาะ อย*าคว0าต)งแต*ฟRน
แต*ไฟมาเผาบ0านเผาเมอง เผาซ/งกนและกนด0วยอานาจของกเลสตณหา ตามดตาบอด
ตามว สาคญว*าตวยงตวใหญ*ตวอานาจบาตรหลวงมาก น!ละตวกเลสตวน!)เป>นตวฟRนตว
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ไฟเผาชาตบ0านเมองได0 อย*างในเมองไทยของเราน!)เผาชาตได0 เผาศาสนาได0 เผาพระ
มหากษตรยก1ได0 กเลสตวใหญ*ๆ น!)ไปอย;*กบคนผ;0ท!เขาเสกสรรป=Vนยอข/)นว*าเป>นผ;0ใหญ*ให0
ปกครองบ0านเมองเพอความสงบร*มเย1น กลบมาเป>นฟRนเป>นไฟกองใหญ*เข0าเผาบ0านเผา
เมองก1ได0 เรองของกเลสอนน!น) ะ
ถ0าหลงตามมนเมอไรแล0วหลงท)งน)น อย*างมนหลงอย;เ* วลาน!) ไม*ว*าเขาว*าเรา หลง
อานาจ หลงความร;0ความฉลาด หลงไปทกอย*าง ลมเน)อลมตวไปทกอย*าง กเลสทาให0
หลงท)งนน) ละ ถ0าธรรมแล0วไม*หลงไม*ลม จะใหญ*ขนาดไหนธรรมแทรกอย;*ตลอด ม!ความ
ร;0ส/กต วตลอด ปกครองบ0านเมองก1ปกครองไปด0วยความสงบร*มเย1นให0สมาเสมอก น
โดยถอว*าชาตทง) ชาตน!)เราเป>นผ;0ใหญ*ปกครองบ0านเมอง ทาไมชาตของเราจะม!ความสงบ
ร*มเย1นทวหน0ากน ให0พยายามขวนขวายในทางน)น
ไม*ขวนขวายเพอความเห1นแก*ต วความเห1นแก*พ งของตวและพวกของต ว และ
บ!บบ!)ส!ไฟประชาชนให0เกดความเดอดร0อนทวท)งแผ*นดน โดยตวเองข/)นไปนงกนโตWะกน
สองสามคน เอาตบเอาปอดประชาชนมากนโตWะเล!)ยงกน อย*างน!)ใช0ไม*ได0เลย เลวท!สด
ขอให0น าไปพนจพจารณา ยงวงราชการด0 ว ยแล0 ว ควรจะพ จารณาอย* า งน! ) ให0 ม าก
ประชาชนเขาพ/งเขาอาศย จดสาคญอย;*ท!ผ;0ใหญ*ในการปกครอง ถ0าผ;0ใหญ*ไม*เป>นธรรม
เส!ยอย*างเด!ยวประชาชนเดอดร0อนทง) ประเทศ นอกจากน)นศาสนา พระมหากษตรยก1จะ
เดอดร0อนฉบหายไปตาม ๆ กนจากบ0าอานาจบาตรหลวงอนใหญ*หลวงน!)แหละ
ให0ร;0ต วนะอย*าเป>นบ0าอานาจ ถ0าเป>นบ0าอานาจเป>นได0อย*างน!)แหละ ทกสงทก
อย*างถ0าลงม นเป>นบ0าแล0วม นเป>นไปได0หมด บ0าอานาจ บ0าโลภ บ0าลมต ว บ0าลมฐานะ
ของตว ลมว*าเราเป>นมนษยหรอเป>นเทวดานะ ท!เขายกยอให0เป>นผ;0ปกครองบ0านเมองน!)
เรามนเป>นมนษยหรอเทวดาน*ะ มนลมตวแล0วหรอ กลายเป>นผ;0ยงใหญ* เป>นพญาราชส!ห
เป>นย กษเป>นผ! เป>นเพชฌฆาตส งหารชาตบ0านเมองไปเส!ย ถ0าเป>นร ฐบาลเขาก1เร!ยก
รฐบาลเพชฌฆาต รฐบาลสงหารบ0านเมอง ไม*ม!ใครประสงคเลย ขอให0พนจพจารณา
ชาตไทยอย;*ด0วยก นม!ความสขความเจรญมากน0อยเพ!ยงไร กระเทอนมาจากผ;0
ใหญ* ถ0าผ;ใ0 หญ*ม!ศล! ม!ธรรมเส!ยอย*างเด!ยวผ;0น0อยก1เห1นอกเห1นใจ ถ/งจะจนก1จนไปด0วยกน
ม!ก1ม!ไปด0วยกน อย*าเอาความยงใหญ*มาใส*ตน แล0วเอาฟRนเอาไฟไปเผาไหม0ประชาชน
ราษฎรทวประเทศให0เขาเดอดร0อน อย*างน!)ไม*สมควรแก*ความเป>นผ;0ใหญ*ท!เขายกย*องข/)น
มาด0วยการหย*อนบตรทวประเทศ ให0เห1นใจเขา บตรของเขาน)นคอน)าใจของเขา หย*อน
มาหาเราน!)หย*อนมาเพออะไร เพอยกเราให0เป>นผ;0ใหญ*ให0ปกครองบ0านเมองให0เป>น
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ความสงบร*มเย1น เขาหย*อนเข0ามาอย*าถอเป>นดาบเป>นอะไรกลบฟ=นคอฟ=นหมดท)งร*าง
ให0ฉบหายวายปวง ไม*สมควรแก*ความเป>นผ;0ใหญ*
ให0มองหน0ามองหลง ความเป>นผ;0ใหญ*ตอ0 งม!ความเฉล!ยวฉลาดรอบคอบ ม!ธรรม
แทรกในหวใจ ถ0าม!ต)งแต*อานาจเฉยๆ ก1เป>นอานาจปJาเถอน กลายเป>นยกษไปเส!ย ไม*
ใช*เป>นผ;0ปกครองประชาชนให0ม!ความสงบร*มเย1น มนกลายเป>นยกษเป>นผ! เป>นโจรเป>น
มาร เป>นรฐบาลเพชฌฆาตไปเส!ย น!ให0ค าน/งมากๆ ผ;0ใดเป>นผ;0ใหญ* เช*นในวงร ฐบาล
ต0องคดให0มากกว*าประชาชนท)งหลาย เพอความสงบร*มเย1นแก*ประชาชน อย*าไปคด
มากต)งแต*เรองกอบเรองโกย เรองร!ดเรองไถ กนประชาชน ด0วยอานาจบาตรหลวงปJาๆ
เถอนๆ มาบ!บบ!)ส!ไฟประชาชน อย*างน)นแม0แต*หมาเขาก1ไม*ต0องการความคดประเภท
น)น ผ;0ใหญ*ท!ปกครองบ0านเมองจ/งไม*ควรจะนามาใช0ให0โลกมนษยเราซ/งม!หวใจด0วยกน
ได0เห1น ได0เออมระอา
ให0ต)ง หน0 าต)ง ตา ถ0าผดพลาดไปประการใดให0ร! บ แก0ไ ขเพอชาตไทยของเรา
รฐบาลก1เป>นรฐบาลของชาตไทย คนไทยท)งชาตอาศยรฐบาล รฐบาลเป>นผ;0ปกครองชาต
ไทยให0ม!ความแน*นหนามนคง ร*มเย1นตลอดทวหน0ากน ไม*ใช*เป>นรฐบาลมาสงหารชาต
บ0านเมอง ให0ต*างคนต*างคด ฝJายผ;ใ0 หญ*ก1ให0คด ฝJายผ;0น0อยให0คด
น!ละเรองธรรม ธรรมเป>นอย*างน!) ไม*ม!อะไรเหนอธรรม ธรรมท*านพ;ดอย*างตรง
ไปตรงมา ผดบอกว*าผด ถ;กบอกว*าถ;ก เพราะธรรมน!)เหนอทกอย*างแล0ว เร!ยกว*าธรรม
สอนโลก สาหรบเราน!)มนไม*ได0เหนอกนนะ กเลสม!ได0ด0วยกน มนกดกนเหมอนหมาไม*
ผดกนเลยละ ถ0าม!ธรรมแล0วจะไม*กด สงใดด!งามแล0วจะมาประพฤตปฏบตต*อกนให0เป>น
ความสงบร*มเย1น วนน!)ได0พ;ดถ/งเรองอรรถเรองธรรมเก!ยวมาจนกระทงถ/งทางชาตบ0าน
เมองของเรา การปฏบตธรรมเราก1ได0เคยพ;ดให0พ!น0องท)งหลายฟ=งแล0ว การเทศนาว*า
การเราหายสงสยทกอย*าง ไม*ม!อะไรสงสย เทศนด0วยความแม*นยาของใจ เทศนไม*ว*า
ธรรมข)นใดภ;ม ใดไม*สงส ย ม นจ0าอย;*ในห วใจน!)แล0ว จ/งสอนออกมาด0วยความถ;กต0อง
แม*นยา
จ/งขอให0นาไปปฏบตทกผ;0ทกคน สมกบเราเกดมาพบพทธศาสนาเป>นวาสนาอน
เลศเลอแล0ว ให0นาไปย/ดไปปฏบตทกคน ได0มากได0น0อยให0พยายามอตส*าหทกคน อย*า
เห1นแก*ก เลสเป>นห วหน0าอย*างเด!ยวแล0วธรรมฉบหายภายในใจ จะม!แต*ไฟเผาห วอก
ตลอดไปท)งชาตน!)และชาตหน0า จะไม*ม!จดหมายปลายทาง เกดตายท! ไหนหาจดหมาย
ปลายทาง หาท!ย/ดท!เกาะไม*ได0 คนไม*ม!หลกม!เกณฑ ไม*ม!ศ!ลม!ธรรมภายในใจ ม!แต*กเลส
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รมล0อมภายในจตใจ ไปท!ไหนกเลสเผาเอาๆ ภพใดชาตใดไม*พ0นท!กเลสจะเผาท!หวใจ
นนแหละ ให0พากนทราบเส!ยต)งแต*บดน!)
พ;ดเท*าน!)ก1พอสมควรแก*กาลเวลาและธาตขนธ ขอความสวสด!จงม!แก*บรรดาพ!
น0องท)งหลายโดยทวกนเทอญ (สาธ)
ทองคาวนท! ๖ เมอวานทองคาได0 ๔๘ บาท ๑๒ สตางค วนท! ๗ กรกฎา ทอง
คาท! ได0ท ) งว นว นน! ) ๕ บาท ๙๕ สตางค ทองค าต ) ง แต*ว นท! ๓๐ มถ นาถ/ ง ๗
กรกฎาวนน!)ได0 ๓ กโล ๑๔ บาท ๙๗ สตางคแล0วนะ ต)งแต*วนหลวงตามาถ/งวนน!) ม น
จะค*อยไหลซ/มเข0ามา เสร1จแล0วให0พร
รบฟ=งรบชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได0ท!
www.Luangta.com หรอ www.Luangta.or.th
และรบฟ=งจากสถาน!วทยสวนแสงธรรม กรงเทพฯ และสถาน!วทยอดร
FM 103.25 MHz

