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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ฐานที่ตั้งแหงความสุข 
 ชั่วโมงครึ่งพอดีไปวัดถ้ํายาวเมื่อวานนี้ เขาวาบายสองโมงเทศน เราก็วาออก
เที่ยงครึ่งพอดี ไปพอดีจริงๆ ชั่วโมงครึ่งถึงวัดพอดีเลย คนก็มากอยูเมื่อวานนี้ก็ดี เทศน 
๔๕ นาทีพอดี นับวานานที่สุดแหละได ๔๕ นาทีในปจจุบันนี้สําหรับธาตุขันธ ตาม
ธรรมดาจะชั่วโมงกวา นี่เทศนทั่วๆ ไปในการชวยชาติ จําไดทีว่าเทศนสนามหลวงชั่วโมง 
๒๓ นาที สูงเนิน ชั่วโมง ๒๙ นาที มากกวาเพื่อน เทศนชวยชาติคราวนี้อําเภอสูงเนิน
ชั่วโมง ๒๙ นาที นอกนั้นจะชั่วโมง ๒๓ ทั้งน้ัน แลวลดลง ๒๐  สิบสี่สิบหานาที ทุกวันนี้
เทศนเต็มเหน่ียวเมื่อวานนี้ได ๔๕ นาที โห เทศนเกือบตายนึกวาได ๓ ชั่วโมง เวลามาดู
นาฬิกาได ๔๕ นาที นั่นเห็นไหมธาตุขันธ มันเหนื่อย เพียง ๔๕ นาทีเทานั้น 

เราอยากใหพี่นองชาวไทยเรา พวกชาวพุทธนี้สนใจหันหนาเขาสูธรรม จะไดมี
ความสงบรมเย็น ธรรมเปนฐานที่ตั้งแหงความสุข ไมใชสมบัติเงินทองจะเปนฐานที่ตั้ง
แหงความสุข ธรรมตางหากเปนฐานที่ตั้งแหงความสงบสุขเย็นใจ ตั้งแตวงแคบถึงวง
กวางครอบโลกธาตุ ธรรมเทานั้นที่จะทําโลกใหเย็น ส่ิงภายนอกไมไดทําใหเย็น ถาไมมี
ธรรม ส่ิงภายนอกกก็ลายเปนไฟมาเผาตัวเองและเผาโลกได ใครอยาดีดอยาดิ้นจนเกิน
เหตุเกินผล 

เร่ืองวัตถุนี้สวนมากเปนเรื่องเกี่ยวโยงกับกิเลส กิเลสมักเปนหัวหนาและเปน
หัวหนาเสมอ โลกถงึจะอะไรสมบูรณพูนผลมากนอยเพียงไรก็ตาม จึงหาความสุขไมได 
หาความสุขไมคอยไดไมอยากพูด วาหาความสุขไมไดนี้เหมาะ ไปถามปากไหนๆ ตอบ
มามีแตเร่ืองความทุกขความลําบากลําบน ไปถามเศรษฐีเขาดูซินะ เอาธรรมจับมันเห็น
หมดจะใหวาไง ไมงั้นธรรมจะสอนโลกไดยังไง เมื่อมองโลกไมรูไมเห็นโลกสอนโลกได
ยังไง แตโลกไมมองธรรมนั่นซิ มันหลับตาชนดะไปเลย จึงมีแตฟนแตไฟเผากัน
ตลอดเวลา สวนธรรมนี้มีเหตุมีผลทุกอยาง ดูจรงิๆ  

เมื่อประมวลความสุขแลว ธรรมเทานั้นเปนฐานที่ตั้งแหงความสงบสุขของโลก
ใหพออยูพอเปนพอไป และเปนความสุขสุดยอด นอกนั้นไมมี เร่ืองกิเลสเปนสิ่งที่จะ
กอกวนทําลายตลอดเวลา มีเหยื่อลอไปขางหนา เหยื่อลอใหสรางความหวังขึ้นในใจ 
หวังอันนั้นหวังอันนี้ มันสรางขึ้นในใจ เจาของกด็ิ้นไปตามความหวัง ทีนี้ความสมหวัง
มันมักจะมีนอย ไอความผิดหวังมีมากทีเดียว ไอที่ตดิหนี้ตดิสินเขาพะรงุพะรังไมใช
อะไร ออกไปจากความดีดความดิ้น อยากมั่งอยากมีอยากดอียากเดน อนันี้ละตัวหลอก 
ทีนี้ก็คืบคลานไป 
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เวลานี้ทํายังไงเราอยากมั่งมี เรายังไมมีเงิน ไปกูเงินเขามากอน เอาเงินนี้เปน
พื้นฐานเพื่อจะสรางกําไรมหาศาลวางั้นเถอะ นี่วาดภาพในใจนะ แลวก็ไปกูเงินเขามา 
ครั้นไปกูเงินเขามาแลวมาทํามันไมไดอยางใจที่มันคาดมันคิดละซิ แทนที่จะไดกําไร
มหาศาลมันกลับเปนคนทุกข ตดิหนี้เขามหาศาลขึ้นทุกวันๆ  โลกน่ีมองไปซินะ วา
หลวงตาบัวอุตริหรือไม โลกอันนี้เปนตาขายแหงความติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง เต็มไป
ดวยกองทุกขสับกันอยูในตาขายแหงหนี้แหงสินแหงความดีดดิ้นของโลกนั่นแหละ โลก
จึงหาเทาไรก็หาเถอะ ถาไมมีธรรมแลวหาจนวันตายก็ไมเจอความสุข ถามีธรรม..เจอ 

เดี๋ยวนี้กําลังโลกเหยียบธรรมตลอด ดีดดิ้นกันเหลานี้มีแตเร่ืองกิเลสออกสนาม
ทั้งนั้น ออกสนามก็คือเอาฟนเอาไฟออกไปพรอมๆ กันเลย จะหาความสงบรมเย็นจาก
กิเลสน้ีไมมี บอกตรงๆ เลยบอกไมมี ตองหาจากธรรม ธรรมตองไดฟดกิเลสกันอยาง
หนัก เพราะกิเลสมันหนา มันดีดมันดิ้น โถ เราลืมเมื่อไรที่ไปนั่งนํ้าตารวงอยูบนภูเขา 
ไมลืมนะอะไรถาลงไดถึงใจแลวเปนไมถอน ทกุขที่สุด ตั้งใจจะไปสูกับกิเลส ขึ้นไปยัง
ไมไดยกครูเลยมันเตะทีเดียวตกฟากนูน มันเลยเวทีไปแลว เห็นไหมกระแสหรืออํานาจ
ของกิเลสมันต ี

สติตั้งปบลมพรอมเลย ลมตอหนาตอตาใหเห็นชัดๆ  ตั้งไมอยูเลย ถึงขนาดนั้น
นะ ถึงไดน้าํตารวง โถ เวลามันรุนแรงรุนแรงจริงๆ กิเลส พุงทีเดียว สติตั้งพับลม
ทันทีๆ อาวมาประกอบความเพียรยังไงจึงเปนอยางน้ี แลวอะไรเปนความเพียร ก็คือ
สติ สติตั้งไมอยูเอาความเพียรมาจากไหน ก็มีแตเร่ืองกิเลสเหยียบหัวใจตลอดเวลา 
น้ําตารวง เราไมลืมนะ ออกอทุานในใจ โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ นี่ออกในใจนะ ที
นี้ถึงใจแลวนะนั่น เคียดแคนใหกิเลสเปนธรรมนะ เราไดเคียดแคนแลว ที่น้ําตารวงเรา
เคียดแคนสุดหัวใจเราเลย โถ มึงเอากูขนาดนี้เชียวเหรอ เปนในใจนะ 

เอาละ ยังไงมึงตองพังวันหนึ่ง นี่เรียกวาผูกโกรธผูกแคนกันกับกิเลสเปนธรรม 
ถาผูกโกรธผกูแคนเปนแบบโลกๆ แลวเปนภัยตอตัวเอง และเปนกรรมเปนเวรตอกนั
เร่ือยไป แตผูกโกรธผูกแคนกับกิเลสซึ่งเปนขาศึกตอตัวเอง ที่จะฟาดมันใหแหลกลงไป
เพื่อครองความสุขนี้เปนธรรม นี้ละเราไดเอามาเปนคติ เพราะเราเองเปนผูเปน น้ําตา
รวงบนภูเขาไมไดลืมเลย ตั้งไมอยู ขนาดนั้นละฟงเอา ตั้งพับลมทันทีเลย ตั้งเทาไรลม 
ลมตอหนาตอตา 

นี่ละกระแสของกิเลสเวลามันรุนแรง สุดทายก็น้ําตารวง แลวก็ออกอทุานขึ้นมา
วา โถ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ เอาละยังไงมงึตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอย นี่ถึง
ใจแลวนะนั่น ยังไงจะเอาใหมึงพังจริงๆ ถึงจะลมก็ลมเถอะนะ หัวใจไมไดลม ความ
มุงมั่น ความมุมานะที่จะฟดกับกิเลสเต็มหัวใจ โรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่นเรา 
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ไปไมรอดกลับมาหาทาน รับการอบรมเต็มเหน่ียว อบรม ฟงๆ จริงๆ นะ ฟงอบุาย
วิธีการตางๆ ที่จะไปฟดกับกิเลสที่มันเอาเราหงายๆ นั่น กลับไปสูมันไมไดอกี กลับมา
อีกไปอกี สูไมถอย ตอไปก็เอาไดละที่นี่ พอไดกข็ยับใหญเลย ตั้งตัวไดตัง้แตนั้นมา นั่น
ละน้ําตารวงแลวก็ตั้งตัวได นี่เรียกวาความโกรธความแคนใหกิเลสซึ่งเปนภัยตอหัวใจน้ี
เปนธรรม 

ความโกรธความแคนอันนี้สรางความมุมานะขึ้นทกุอยางไมจดืไมจาง หมนุติ้วๆ 
พอไดกําลังเทานั้นทีนี้เอากันใหญเลย ใหสมความเคียดแคนที่น้ําตารวงเพราะมัน ซัด
กันเลยทีเดียว เอากันเต็มเหนี่ยว จนกระทั่งถงึขัน้ที่วา นี่ขั้นมันวางแลวนะ มันผานไป
หมดแลวกองทุกขมหันตทุกข มันผานไปถึงขั้นจิตวางละที่นี่ เราสรุปความเอาเลย ผาน
อุปสรรคทั้งหลายไปจนถึงขั้นวาง วางจนอัศจรรยเจาของ จากนั้นแลวพิจารณาหากิเลส
ตัวไหนไมปรากฏ หมด เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ นี่ก็เปนในใจ
เองถึงเอามาพูดไดเตม็ปาก 

หือ นี่มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวหรือ กิเลสมันไปไหนหมด แต
กอนมันเกงนักหนา ทีนี้มันไปไหนหมด ตอนนั้นกิเลสมันหมอบ คุยเขี่ยไปเดี๋ยวเจอ เจอ
ก็ซัดกันเลย ตอนนั้นกิเลสไมมีแลวคําวาชนะ มีแตขาดสะบั้นๆ ถึงขั้นสติปญญา
อัตโนมัติ เปนสติปญญาเรียกวานิวเคลียรนิวตรอนกับกิเลส กิเลสขาดไปหมดเลยถึงขั้น
นั้นแลว นับจากนั้นแลวก็เชื่อมโยงไปถึงมหาสติมหาปญญา กิเลสโผลไมไดเลย ตั้งแต
สติปญญาอตัโนมัติขึ้นไปกิเลสเกิดไมได ใหมันชัดอยางน้ีซหัิวใจ จนกระทั่งถงึบางตอน 
เหอ มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ กิเลสมันไปไหนหมด แตกอนมัน
เกงๆ นะ กําหนดที่ไหนหาที่ไหนก็ไมมี เงียบเลย 

ที่วาไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ ไมใชสําคัญตนวาเปนอรหันต
นะ ยังมกีิเลสอยูงั้นละแตคนหาไมเห็นก็วาตอนนั้นเฉยๆ ความสําคัญไมมี สําคญัวา
สําเร็จเปนอรหันตนะ รูอยูวากิเลสมีอยูแตมันหมอบ ธรรมมอีํานาจ พอโผลขึ้นมาก็ขาด
สะบั้นๆ สติปญญาอัตโนมัติถาลงไดเร่ิมขึ้นแลวกิเลสเกิดไมได มีมากมีนอยมีแตคอยจะ
ระงับดับสูญไปเรื่อยๆ จะใหเกิดใหมไมม ี จากน้ันขึ้นไปหาขั้นมหาสติมหาปญญา 
ละเอียดสุดแลวนะนั่น ละเอียดสุดเปนน้ําไหลซึมเลย สติปญญาซึม กิเลสมันละเอียดมัน
ก็แบบซึมเหมือนกัน ทางนี้ก็ซึมตอซึมใสกัน ขาดสะบั้นเหมือนกันหมดเลย 

นี่ละตั้งแตลมทั้งหงายๆ น้ําตารวง จนถึงขั้นทีว่า หือ ไมใชเปนพระอรหันต
นอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ คนเกานี่ละ ใจดวงเกานี่ละ เพราะอาศัยการฝกการทรมานไม
หยุดไมถอย มุมานะสุดขีดที่ไดน้ําตารวง ผูกโกรธผูกแคนกับกิเลสเรียกวาไมจืดไมจาง 
จนกระทั่งทกุวันนี้ยังไมลืมมันฝงลึกเหมือนกันมันถึงแกกันตก ความเคียดแคนเปน
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ธรรม เคียดแคนแบบนี้เปนธรรม จนกระทั่งถงึขั้นที่วากิเลสมันหมอบ คนที่ไหนก็ไมมีๆ 
เงียบหมดเลยในหัวใจ ประหนึ่งวาส้ินสุดแลว แตจิตไมเคยสําคัญวาส้ิน เปนแตเพียงวา
พูดขูเฉยๆ เหอ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ กิเลสมันไปไหนหมด สัก
เดี๋ยวก็โผลขึ้นมา พับขาดสะบั้นๆ เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปญญาน้ําไหลซึม สุดทายก็
พังเลย ขาดสะบั้นเปนฟาดินถลม 

คือฟาดินเขาก็อยูของเขา ระหวางกายกับจิตทีม่ันกระเทือนกันมากเหมือนฟา
ดินถลม ผางขึ้นมานี้กายไหวเลยทีเดียว ไหวอยางแรงเสียดวย สะดุงปงเลยเทียว นั่นละ
ระหวางกิเลสกับใจนี้ขาดสะบั้นจากกัน รุนแรงขนาดนั้น ผึงเลย รางกายไหวไปเลย
เหมือนวาฟาดินถลม เราเรียกวาฟาดินถลม หมายถึงกายกับจิตที่กิเลสขาดสะบั้นลงไป
มันดีดอยางรุนแรง ดินฟาอากาศเขาก็อยูธรรมดาของเขานั้นแหละเขาไมมีอะไร แตมัน
เปนอยางรุนแรงในกายกับจิตเรา นี่ละที่วาฟาดินถลม หมายเอาตรงนี้นะ เราไมได
หมายถึงฟาดินขางนอกถลม หมายถึงกายกับจติที่ขาดจากกัน มันรุนแรงมาก รางกายน้ี
เหมือนหนึ่งวากระเด็นเลยเทียว มันกระเทือนมากทีเดียว 

นี่ละตั้งแตน้ําตารวงที่ไดผูกโกรธผูกแคนกับกิเลส ถึงใจ จนไมลืมถงึทุกวันนี้ ไม
ลืมเลย ถึงกันอยางหนัก น้ําตารวง ถึงขนาดอทุานวา หือ มึงเอากขูนาดนี้เทียวเหรอ 
จากน้ันมาก็ทาทายกัน ทั้งๆ ที่เรานอนหงายใหกิเลสเหยียบคออยู อยางน้ันยังออกทา
ทายอยู เหอ มึงเอากูขนาดนี้เทียวเหรอ กิเลสเหยียบคออยูนะนั่น หือ มึงเอากูขนาดนี้
เทียวเหรอ เอาละ นั่นเห็นไหมละ ยังไงมงึตองพังวันหนึ่ง ตอนนั้นกิเลสเหยียบคออยู 
มึงตองพงัวันหนึ่ง ใหกูถอยกไูมถอย จากน้ันก็ฟดกันเลย ทีนี้ก็เหยียบคอกิเลส พดูให
มันชัดเจน มีขอตลกขบขันอยูในตัว เวลาเหยียบคอกิเลสฟาดินถลม นั่นเห็นไหมละ มึง
เอากูไมเห็นฟาดินถลมวะ กูเอามึงฟาดินถลม แกกัน มึงเห็นไหม 

ตั้งแตฟาดินถลมแลวเงียบเลย หายเงียบ แลว สนฺทิฏฐิโก ขั้นสุดทายก็ประกาศ
ปางขึ้นมาเลย ที่วา ญาณฺจะ ปน เม ทสฺสนํ อุทปาทิ ญาณความรูความเห็นอันเลิศ
เลอไดเกิดขึน้แลวแกเราตถาคตอันนีฉ้ันใด อันนั้นก็ฉันนั้น เปนธรรมอันเดียวกัน เขาใน
หัวใจอันเดียวกันจะไมเปนแบบเดียวกันไดยังไง อกุปฺปา เม วมิุตฺติ กิเลสทั้งปวงไมมี
การกําเริบอีกแลว นั่นชัด อยมนฺติมา ชาติ ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา ประกาศขึ้น
พรอมกันเลย นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ตั้งแตบัดนี้ตอไปเราจะไมกลับมาเกิดอกีแลว ขึ้น
พรอมกันเลย 

นี่ละที่พระพทุธเจาประทานพระโอวาทเปนการทาทาย ใหเปนสักขีพยานอัน
ใหญหลวงแกเบญจวัคคียทั้งหา จากนั้นมาก็ อายสฺมโต โกณฺฑฺญสฺส วิรชํ วีตมลํ 
ธมฺมจกฺข อุทปาทิ พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม เปลงอุทานขึ้นมาวา ใน



 ๕

ปริยัติทานวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ นี้เปนธรรมดาที่ทานเขียนไว 
ผูอานก็อานธรรมดา ส่ิงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นยอมดับเปนธรรมดา แต
ธรรมที่เกิดขึน้จากใจไมเปนอยางน้ันนะ ส่ิงใดกต็าม นั่นเห็นไหมมันกระเทือนแรงไหม
ละ ส่ิงใดกต็ามเกิดแลวดับทั้งนั้น คืออันนี้ไมดบั น่ันมันเปนเครื่องพยานกัน คือ
ธรรมชาติที่รูปจจุบันนี้ไมดับ ส่ิงเหลานั้นดับหมดความหมายวางั้น

ที่วา ยงฺกิจฺิ สมุทยธมฺมํ ทานพูดตามปริยัติก็เปนความสวยงามธรรมดา วาส่ิง
ใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นยอมดับเปนธรรมดา ทานวาอยางน้ี แตเวลาเปน
ขึ้นในใจมันไมไดเปนอยางนั้น มันรุนแรงนะ มันประจักษใจและเปนสมบัติของตัวเอง 
ทาทายไดดวย ส่ิงใดก็ตามเกิดขึ้นแลวดับทั้งน้ัน อะไรไมดับละ นั่น อันนี้ละอันรูจาอยูนี้
ไมดับ นี่มันเปนพยานกัน

จากน้ันพระพุทธเจาก็ทรงเปลงอุทานรับพระอัญญาโกณฑัญญะ อฺญาสิ วต 
โภ โกณฺฑโฺญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณฑัญญะไดรูแลวหนอๆ 
นั่นรับกัน จึงเขากันไดกบัวา ส่ิงใดก็ตามเกิดแลวดับทั้งน้ัน รับกันไดผึงเลย มันรุนแรง 
ความรูความเห็นที่เปนขึ้นประจักษใจนี้รุนแรงมาก ไมไดเหมอืนเราอานตามปริยัติ อาน
ปริยัติเปนธรรมดาไมมีอะไรรุนแรง แตที่เปนขึ้นจากจิตนี้รุนแรง ถึงใจๆ นี่ละธรรมถา
ลงไดถงึใจแลวรุนแรงมาก หายสงสัย

สนฺทิฏฐิโก ครั้งสุดทายก็ปางขึ้นมาพรอมกันเลย ขั้นสุดทายก็คือวา รูผลงานของ
ตัวเอง ขั้นสดุทายก็ขั้นสุดยอดก็รูประจักษสุดยอด รวมมาหมดเลย ญาณฺจ ปน เม 
ทสฺสนํ อุทปาทิ อกุปปฺา เม วิมุตฺติ เหลานี้ อยติมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ขึ้น
พรอมกันเลยเชียวนะ ทานแยกออกเปนสี่บทๆ ตางหาก มันขึ้นพรอมกันหมดเลยละ 
นี่สนฺทิฏฐิโกประกาศปางขึ้นมาภายในใจ แลวจะไปถามใครละ ก็ธรรมเปนอันเดียวกัน 
ความรูที่รับธรรมก็เปนความรูประเภทเดียวกัน จาขึ้นอยางเดียวกัน เปนปจจุบันสดๆ 
รอนๆ.เหมือนกันหมด แลวใครจะไปทูลถามพระพุทธเจาละ สนฺทิฏฐิโก ประทานให
แลว ไปถามหาพระพุทธเจาหาอะไร นั่นละธรรมแทเปนอยางน้ัน 

มันอดคิดไมไดจวนจะตายเทาไร แทนที่จะมาหวงใยเจาของไมหวงนะ หวงโลกที่
ถูกกิเลสย่ํายีตีแหลก อะไรออกมาสนามไหนมีแตเร่ืองกิเลสเหยียบหัวสัตวโลกทั้งน้ัน 
ใครก็เกงใครก็กลาสามารถ มีแตพวกหมากัดกัน มันนาทุเรศนะ ใครนั้นก็เกงอันนี้ก็เกง
ออกมาทาทายกัน มีแตเร่ืองของกิเลสตัณหาซึ่งเปนฟนเปนไฟจะมาเผาไหมกันทั้งน้ัน 
ไมไดมีน้ําดับไฟเขามาเจือปนเลย ถามีธรรมแทรกเขามานี้จะเรื่องใหญขนาดไหนก็ตาม
เถอะไมเหนอืธรรม ถานําธรรมมาปฏิบัติเร่ืองจะสงบเรียบรอยไป ยิ่งคนไทยทั้งประเทศ
เปนชาวพุทธเสียมากตอมาก เหตุใดจะตกลงกนัไมไดถงึเร่ืองราวตางๆ ที่ขัดที่แยงกัน 
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เพราะความสกปรกนรกจกเปรต เร่ืองกินเรื่องกลืนเรื่องรีดเรื่องไถมันเปนมายังไงๆ 
ใครเปนผูทํา ก็ผูนั้นรูตัวเองแลวปดหรือเปดโลงออกไปไมทําเทานั้นก็พอแลวนี่นะ แลว
ยอมรับจะวาไง ผดิถกูประการใดก็ยอมรับ มันก็อยูกันไดคนเรา ถาไมยอมรับนี้มีแตไฟ
ละเผากัน หาความสงบไมมีเพราะไมใชธรรม ถายอมรับแลวเปนธรรมอยูกันไดทั้งน้ัน
แหละ เร่ืองธรรมเปนอยางน้ัน 

นี่มันไมมีนะเดี๋ยวนี้ มีแตอวดเกงอวดดีดวยความเลวทรามของตัวเองทั้งน้ัน 
ใครก็วาตางคนตางวาดีๆ ก็คือตางคนตางเลวทรามนั่นแหละ มันจึงเอาไฟเผากัน จึง
เรียกวาสนามหมากัดกัน คือพวกทะนงตนวาเรียนรูเฉลียวฉลาด รูอะไรมันมีแตรูวิชา
หมากัดกัน ไมไดรูเพื่อความสงบรมเย็นตอกันเลย ถาเปนความรูทางดานธรรมะ สงบ รู
มากรูนอยสงบโดยลําดับ ถารูแบบกิเลสแลวเปนหมากัดกันทัง้น้ัน เอาละวันนี้พูดเทานั้น
ละ เอาละพอ 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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