๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตรากรรมของสัตว
ฟงๆ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ลูกบังอร และครอบครัวขอกราบนอมถวาย
น้ําตาลทรายจํานวน ๔,๘๐๐ ถุงๆ ละครึ่งกิโล น้ําปลาจํานวน ๑,๒๐๐ ขวด ไดจัดสงมา
พรอมในวันนี้ และไดไถชีวิตโคกระบือจํานวน ๑๘ ตัว นอมถวายพอแมครูอาจารยใหญ
เพื่อแจกจายแกตชด. ผูร ับใชพอแมครูอาจารยใหญ จะมาถึงวัดภายในอาทิตยนี้ ขอ
กราบอาราธนาพอแมครูอาจารยใหญอยูถึง ๑๘๐ ป กราบนมัสการมาถึงดวยความ
เคารพเหนือเกลา เออ รับทราบแลว ๑๘๐ ปนี้รูสึกจะนอยไป ถา ๒๐๐ ปจะพอเบาะๆ
นี่แมทานพฤกษ ทานพฤกษที่สงของมาเรื่อยๆ จังหวัดชล ตนไมไมทราบวากี่ลํา
รถเอามาปลูกแถวนี้เต็มไปหมด ชือ่ บังอร น้ําตาลทราย ๔,๘๐๐ ถุงๆ ละครึ่งกิโล
น้ําปลาจํานวน ๑,๒๐๐ ขวด ไดจัดสงมาพรอมในวันนี้ และไดไถชีวิตโคกระบือจํานวน
๑๘ ตัว ก็ดีอยูนะ มีแตคนฆาๆ ไปที่ไหนเห็นแตสัตวที่ถูกคนฆาๆ คนนี้เยอหยิ่งใน
ตัวเองมากไปไมไดรูสึกตัวเองเลยวามนุษยนี้คือยักษใหญ กินตลอด สัตวกินไดหมด
มนุษยนี้คือยักษใหญ นี่แมบังอรและครอบครัว ไดไถชีวิตโคกระบือจํานวน ๑๘ ตัว
เออ เราพอใจ ไปที่ไหนๆ เห็นตั้งแตเขาตีตรา สลดสังเวชนะ แตมันก็กรรมของ
สัตวนั้นแหละ ไมรูจะทําอยางไรก็เลยปลงไปเรื่อยๆ รถใสพวกสัตวพวกโคกระบือไป
แลวตีตราแดงๆ นี่แสดงวาแนนอนแลว จะตองถูกฆา เบอรอะไรแดงๆ ติดทายพวกโค
พวกกระบือ โอย ปลงธรรมสังเวช พูดจริงๆ ทุกวันนี้จิตใจที่เคยเปนมาแตกอนมันเปน
โลกใหมข้นึ มา เดี๋ยวนี้พูดใหชัดเจนวาเปนโลกธรรมลวนๆ ในหัวใจ กิริยาอาการเหลานี้
จะมาถือเปนประมาณไมได วาดุดาวากลาวเผ็ดรอนอยางนั้นอยางนี้เปนไปไมไดเลย
กิริยานี้เปนพลังของธรรมออกมา ไมใชของความโมโหโทโสนะ เปนพลังของธรรม
ออกมาเผ็ดรอน เผ็ดรอนก็เผ็ดรอนธรรม
จิตมันเปนอยางนั้นเดี๋ยวนี้ พูดใหชดั เจนนะปฏิบัติมา จิตนี้ทีแรกเราบําเพ็ญนี้
เปนความสงบเย็นเรียกวาจิตเปนสมถะ จากนั้นก็เปนสมาธิ พิจารณาทางดานปญญา
คอยกระจายออกทางดานปญญา ทีนี้ปญญานี้ขยายออกกวางมากปญญา สตินี้จะตอง
ติดแนบอยูทุกๆ ขั้นของธรรม พอถึงขั้นปญญาแลวกระจาย กิเลสที่กองอยูในหัวใจ
เจาของมีมากี่กัปกี่กัลปไมมีอะไรเห็นไดเลย มีปญ
 ญา สติตดิ แนบ มีปญ
 ญาเทานั้นสอด
ทะลุๆ ตีขาดสะบั้นลงๆ เอาเสียจนขาดสะบั้นลงไปเลย ประหนึ่งวาฟาดินถลม
นี่ละความชั่วขาดออกจากใจนี้ประหนึ่งวาฟาดินถลม รุนแรงมากนะ จนรางกาย
เรานี้กระเด็นขึ้น นี่ละกิเลสที่ติดอยูกับใจมานานเทาไร พาสัตวใหเกิดแกเจ็บตายมา
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ตลอดภพนอยภพใหญ แลวมีกรรมติดแนบอยูกบั จิตใจทุกดวง ไมใชไปโดยลําพังจิตไป
เกิดนะ มีกรรมดีกรรมชั่วติดไปมากนอยตางกันติดไปกับนั้น เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลาย
จึงกําหนดเอาสถานที่ภพชาติของตนตางๆ เปนที่ตายที่เกิดของตนไมได เพราะอํานาจ
แหงกรรม นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ ไมมีอะไรในโลกอันนี้ ฟงซิวาในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรจะ
เหนือกรรม กรรมนี้หนักมากที่สุด สัตวโลกเหยียบย่ําทําลายกรรมก็เทากับเหยียบย่ํา
ทําลายหัวตนแลวก็หัวพระพุทธเจาไปโดยไมรูสึกตัว เพราะฉะนั้นมันถึงไดเกิดมาเปน
อยางที่เราเห็นนะ สลดสังเวช รถบรรทุกสัตวไปก็ตีตราแดงๆ มีแตบอกตรากรรมของ
สัตว แลวจะทําอยางไร นาทุเรศจริงๆ นะ
ใจดวงนี้ตามมันใหถึง ตั้งแตเริ่มตนตามจิตดวงนี้ ไมใชจติ ตภาวนาตามไมได
เพราะฉะนั้นศาสดาองคเอกจึงมีเพียงพระองคเดียว ไมมีใครแซงไดเลย ศาสดาองคเอก
ไมวาพระองคใดที่อุบัติขนึ้ มากระจางแจงเหมือนกันหมด ไมตองถามกัน คือเล็งญาณ
ทราบตลอดทั่วถึง ละเอียดลออสุดขีด ไมมีใครเกินศาสดาแตละองคๆ ชําระพระทัยจน
ไดเปนศาสดา ไมมีใครทีจ่ ะทําไดโดยลําพังตนเองไมมีผูใดเสี้ยมสอน อยางศาสดานี่ไม
มี
เวลาทานรูทานรูจริงๆ จิตนี่ตนปลายมันอยูที่ไหนอยาไปนับอยาไปอานมัน ใหดู
เหมือนหนามยอกเทาเรา หนามยอกเทาพอมันปกปุบเขาไปใหถอนหนามออกทันที รีบ
เอายาใส อยาไปถามหาสกุลหนาม หนามนี้ชื่อวาอยางไรมาจากสกุลไหนเดี๋ยวฝาเทาจะ
เนาเฟะ ใหรีบถอนหนามออกแลวใหเอายาใส แลวจะมีวันหายไปได ทีนี้จิตใจของเราจะ
ไปถามตนตอของจิตนี้มาจากไหนๆ ตายทิ้งเปลาๆ ไมมีทางรู เอาธรรมจับเขาใน
ปจจุบัน หนามยอกเอาหนามบงถอดออกเลย หายาใส นั่นละปจจุบัน หนามยอกเอา
หนามบงแลวเอายาใสมีวันหาย ถาจะไปถามวาหนามนี้มาจากสกุลใดตออะไร ชื่อวา
อยางไร ตายทิ้งเปลาๆ เทาเนาเฟะ จึงวาใหถอดถอนในปจจุบัน
ภพชาติของเรานี้เหมือนกัน เราจะไปนับภพนับชาติของตนเอง ลําดับลําดามา
จากที่ไหนๆ บาง นี่ตายทิ้งเปลาๆ ปจจุบันหนามยอกเอาหนามบงรีบแกไขตัวเอง ไมดีที่
ตรงไหนมีอยูกับทุกคน ความชั่วมีอยูกับทุกคน ความดีสรางขึ้นก็มีอยูก ับทุกคน ดีแก
ชั่วๆ แกไปแกมาก็หมด บริสุทธิ์ได พุทโธ สังโฆ บริสุทธิ์ไดดวยธรรม ใหพากันจํา นี้มี
แตเรื่องศาสดาองคเอกมาสอน อยางสวากขาตธรรมถูกตองแมนยํา ไมมีผดิ มีพลาด นัก
ผิดพลาดก็คอื พวกเรา ใหแกตนเองถาเปนลูกศิษยตถาคต อยาดื้ออยาดานนะ ถาดื้อ
ดานก็เรานั่นละเปนผูที่จะไดรับความทรมานจากความดื้อดานของตน
ใหพากัน
ระมัดระวัง
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โอ เรื่องจิตนี่มันของงายเมื่อไร แตจะรูไดดวยจิตตภาวนา อยางอื่นรูไมได
ศาสดาองคเอกตรัสรูดวยจิตตภาวนา ทุกพระองค สาวกทุกพระองคตลอดสัตวโลกดวย
จิตตภาวนา จิตตภาวนาจึงเปนของสําคัญมาก ละเอียดลออมากนะจิต ตนตออยูท ี่ไหน
จิตนี้อยาไปสนใจ ใหดูตัวมันที่มันกําลังเศราหมอง ชะลางใหผองใสอยูปจ จุบันนี้ อยาไป
ดูขางหนาขางหลัง ใหดทู ี่มันสกปรกตรงไหนใหชะลางตรงนั้นแลวมันจะสะอาดขึ้นมาๆ
ก็สงางามๆ จิตของทานผูบริสุทธิ์แลว ตั้งแตเริ่มตนก็ฝกหัดเหมือนกันกับเรา ลมลุก
คลุกคลาน หนักเขาๆ ก็มีกําลังกลาสามารถขึ้นมา จนกลายเปนผูบริสุทธิ์พุทธะเต็มดวง
ผูนี้เรียกวาหมด ลบลางปาชามากี่กปั กี่กัลปที่เคยตายมาแลวไดโดยสิ้นเชิง ไมมอี ะไร
เหลือ คําวาลบลางปาชาไดโดยสิ้นเชิงไมมีเหลือก็คือบุญนั้นละพาชะพาลาง ไมใชอะไร
อยาเอาบาปไปพาลางจะแหลกเขาไปอีก เติมไฟ ใหพากันจําเอานะ
บุญกุศลที่พนี่ องทั้งหลายสรางนี้อยาไปถามอยาไปเปนกังวลวา บุญกุศลนี้เราจะ
ไดหรือไมได บาปเราจะไดหรือไมได มันแบบเดียวกัน อกาลิโกตลอดกาลสถานที่เวล่ํา
เวลาที่สัตวทําดีและชั่วติดในนั้นๆ ไปเลย ไมมีเอียงก็คอื ศาสนธรรม หรือธรรมไมมี
เอียง ตรงไปตรงมาเลย เพราะฉะนั้นจึงตองพยายามชําระสะสางเจาของใหดี โห จิตนี้
สําคัญมากนะ เวลาไมไดฝกฝนอบรมกับครูกับอาจารยมันก็เหมือนสัตวตัวหนึ่ง ดีไมดี
รายกวาเขาเสียอีก ทําไมจึงรายกวาเขา มนุษยนี้มีอํานาจมาก มันทําความชั่วไดทุกแบบ
ทุกฉบับ สัตวทั้งหลายไมมีอํานาจมากทําชั่วไดทุกแบบเหมือนมนุษยนะ มนุษยนี้ ถาวา
ฝายทางชั่วก็ยักษมหายักษ กินสัตวกนิ ไดหมด
ทีนี้เวลาเอาธรรมะเขาไปใหเปนอาหารเครื่องหลอเลี้ยงแลวคายออก อะไรที่ไม
ดีๆ คายออก ความอยากความทะเยอทะยานที่เห็นไมดีไมงาม ซึ่งเจาของหิวโหยทําอยู
ทุกวันนั้นเอาออกๆ เรื่องทําชั่วทีนี้ไมทํา หมดโดยสิ้นเชิงแลวไมทํา เชนจิตพระอรหันต
ออนนิ่มไปหมด ถึงเขาจะฆาทานทานก็ยอมตาย เขาจะมาบังคับทานใหฆาคนนี้หรือสัตว
ตัวนี้ ถาไมฆา เขาจะฆาทาน ทานยอมตาย ใหสัตวยังเหลืออยู นั่นละทานสละตนเองใน
จิตนะ คือยอมธรรมยอมขนาดนั้นแหละ ทุมหมดทั้งชีวิตเจาของเลย
ใหพากันสรางนะ บุญบาปมีมาดั้งเดิม อยาไปดูถูกเหยียดหยามพระพุทธเจา
เอาความดื้อดานไปดูถกู เหยียดหยามคําสอนพระพุทธเจาจะจมนะ พระพุทธเจาที่จะมา
สอนโลกนี้เรียกวาไมทราบกี่กัปกีก่ ัลป ผูใดที่มคี วามทุกขมากที่สุดคือทานผูปรารถนา
เปนศาสดาเอกมาสอนโลก พระอรหันตก็ยังไมมากไมหนักเหมือนพระพุทธเจาแตละ
พระองคๆ ทําความปรารถนาเปนพระพุทธเจามา ลมไปเทาไรๆ
ดังทีพ่ ระพุทธเจาเสด็จลงมาจากดาวดึงส ตามที่ในตําราทานสอนไว ตอนนั้น
เปดเผยใหรูหมด พวกสัตวนรก สวรรคชั้นพรหม ลงมาในแดนสมมุตนิ ี้ ลงมาใหเห็น
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กันหมดเลย อํานาจฤทธิ์เดชของพระพุทธเจาที่ไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสเสด็จ
กลับจากแดนสวรรคลงมา
ทีนี้สัตวทั้งหลายกระหยิ่มยิ้มยองมีแตปรารถนาเปน
พระพุทธเจาๆ พระองคก็รับสั่งวานี่อานนท ที่คนมาปรารถนาเปนพระพุทธเจาเต็มโลก
เต็มสงสาร แตที่จะไดเปนพระพุทธเจานั้นสองสามรายเทานั้น นั่นฟงซิมากขนาดนั้นจะ
เปนไดเพียงสองราย เพราะยากขนาดนั้น ไมมีใครที่จะกลาฝาฝนความยากเพื่อสราง
บารมีเปนพระพุทธเจาได การเปนพระพุทธเจาจึงไมใชของเล็กนอย สัตวโลกใครสอน
ได มีพระพุทธเจาเทานั้นสอน คนธรรมดาสอนไมไดนะ ไมมคี วามรูความสามารถ นี่ละ
การสรางความดีมันยากดวยกันเรื่องยาก แตถึงเวลางายมันก็งาย
คือคําวากิเลสกับธรรมนี้เรียกวามีความเสมอภาคเหมือนกัน กิเลสเวลามันหนา
นี้เอาเราใหหงายๆ จะทําความดีงามมันฟดเอาๆ หัวคว่ําหัวทลายไปเลย ของงายเหรอ
มันไมอยากทําถาทําดีแลวไมอยากทํา ทําความชั่วหัวหมุนไปตามความชั่วชาตั้งแตตนื่
นอนๆ จนกระทั่งหลับ พรุงนี้เดือนนี้เดือนหนา ตั้งแตวันเกิดถึงวันตายพอใจที่จะสราง
ความชั่วชาลามกตลอดไป
ทีนี้เวลามีบุญมีกุศลเขาแทรกแลวมีเบรกหามลอหักหาม
กันๆ สุดทายหามหมดเลย ความชั่วไมใหเคลื่อนไหว ใหมีแตความดีออกโดดเดนๆ ใน
หัวใจ กาย วาจา กิริยาที่แสดงออกมีแตความดีจากจิตใจที่ดีขึ้นโดยลําดับเพราะการ
อบรม สุดทายก็ดีเดนเลย
นี่ละจิตใจเปนของฝกได พี่นองทั้งหลายอยาปลอยตามบุญตามกรรมนะ มันจะ
ไปแบบตามบุญตามกรรม อยางนอยเห็นโค-กระบือที่เขาใสรถไป เขาตีตราแดงไว
แลวๆ เขาจะเอาไปฆา วันใดเขาจะฆา กําหนดแลวตายแลว รอแตวันเทานั้นวันเวลาจะ
ตาย แลวใครจะไปแกไดละเมื่อเปนเชนนั้นแลว ก็ตองปลอยตามกรรม นี้มันยังไมสาย
เกินไป อยาใหเขามาตีตราสีแดงเขาใสทายนะ มันออกมาจากกบาลเราหนาดานนั่น
แหละ ใหระมัดระวังตัวเอง
นี้ไปไหนมันเปนอยูในหัวใจ เปนเองนะ เรานั่งอยูนี้เหมือนหัวตอ นอนก็เหมือน
หัวตอ เดินไปไหนเหมือนหัวตอ แตสภาพอันนั้นมันเปนอัตโนมัติ ไมใชหัวตอ มัน
กระจางหมุนติ้วๆ อะไรสัมผัสปบรูปบๆ แลวปลอยปบ นั่นละจิตที่ไมมีอะไรเขามากีด
ขวางแลวมันทะลุไดหมดเลย ทานวาโลกวิทู คือศาสดาองคเอก สาวกก็รองลงมา ถึงไม
เปนโลกวิทูแบบเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือนพระพุทธเจา ก็เปนโลกวิทูรองพระพุทธเจา
รองศาสดาจึงเรียกวาสาวก ตองไดยินไดฟงอบรมเสียกอนจึงคอยเปนไป
ใหพากันอบรมนะ ศาสนาพุทธมีอยูใ นเมืองไทยของเรา แตคนทําความชั่วชา
ลามกนี้มีเต็มเมืองไทย มันนาคิดมากนะ มันเปนอยางไร ผูใหญใหญเทาไรยิ่งเลวนะ
ใหญสมัยทุกวันนี้ ใหญทางศาสนาพระพุทธเจาใหญเปนอยางไร เทวบุตรเทวดาอินทร
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พรหมสามแดนโลกธาตุกราบไหวบูชาลงใจกันหมด แตผูใหญในเมืองไทยของเรานี้มัน
เปนอยางไร ใหญเทาไรยิ่งพองตัวๆ ยิ่งนาอิดหนาระอาใจ แตใครก็อยากเปนผูใหญ
ผูนอยมันจะตายแลว แบกความเบื่อหนาย แบกความอิดหนาระอาใจกับผูใหญที่มา
ปกครองบานเมือง มีแตใหญใหญเพื่ออํานาจปาๆ เถื่อนๆ หาความดีงามติดเนื้อติดตัว
พอที่จะใหไดกราบไหวสนิทใจบางมันไมมีนะ ใหญอยางนี้ละใหญเปรตใหญผี ใหญ
ยักษใหญมาร ถาใหญเปนอรรถเปนธรรมใหญเทาไรยิ่งมีความรมเย็น สัตวโลกทั้งหลาย
เคารพนับถือ ตั้งแตเทวบุตรเทวดา-อินทร-พรหมลงมา
ดังพระพุทธเจาเสด็จไปที่ไหนเทวดา-อินทร-พรหมรูกันทั่วถึงตลอดเวลา ขณะ
เดียวๆ นั่นละศาสดาองคเอกไปที่ไหนใครก็กราบไหวบูชา พวกเราไปไหนนี้มีแต
แมลงวันละมันจะตอมหึง่ ๆ ของดิบของดีมันไมไปตอมละ มีแตแมลงวัน ความชั่วชา
ลามกคือแมลงวัน ไปไหนเราก็ชั่วเขาก็ชั่ว ตอมหึ่งๆ เต็มบานเต็มเมืองมีแตแมลงวัน
ตอมมนุษยขเี้ หม็น สรางแตความชั่วชาลามกเอารัดเอาเปรียบรีดไถซึ่งกันและกัน เปน
อาหารวางของมนุษยยกั ษผี คือความชั่วละเปนอาหารวางของมัน กินไมอิ่มไมพอ พวก
นี้พวกไดแตอาหารวาง อาหารวางที่เปนธรรมกินแลวพาใหพนทุกขโดยลําดับ มันจะไม
มีนะเมืองไทยเมืองพุทธเรานี่ มันหยาบลงไปทุกวันๆ มนุษยมนาเรา สูงศักดิ์ สูงอันนี้
เสกเอาก็ได นี่ชื่อวาอยางไร ใหไปรอฟงอยูนูนนะ พอเกิดมาแลวมาตั้งชื่อ คนนี้ชื่อวา
อยางไร
ทีนี้เราก็ระลึกถึงคนหนึ่งมาเปนคติเสียกอนถึงจะพูด แลวมันก็กระจายเขาใจกัน
ไปหมดนั่นละ เราไปเที่ยวอยูภูเขา มีคนหนึ่งเขาอยูอยุธยา เขาไปทํางานแถวนั้น ปาเขา
ทางจังหวัดสกลนคร ในเขานั้นนะ เราก็อยูในปาในเขาออกมาบิณฑบาต เขาพาลูกเขาใส
บาตร เมีย ลูก ๒ คน เขาอยูปา อยางนี้ละอํานาจแหงกรรมมันผลักมันไสเขาไปให
เปนไปจนได อยุธยาก็วาเปนเมืองสูงสงมีศักดิ์ศรีดีงาม ที่อยูในปาวาเปนเมืองอาภัพ
วาสนา เหตุใดที่อยูอ ยุธยากับในปามันจึงเขากันไดจนตกลูกออกมา มีลูกชายสองคน
นารักเสียดวยนะลูกชาย
เราออกมาบิณฑบาต แมก็มาพอก็มา ลูกชาย ๒ คนเตรียมของใสบาตรมาให
อยูในปานะ ไมใชทุงๆ นาๆ เรานะ อยูในปาภูเขาทั้งนั้น มันก็สับก็ปนกันไปอยูอยางนัน้
ละอํานาจกรรมของสัตว พอมามาใสบาตรดูทาทางเขาทีนะลูกชายสองคน ทีนี้พอละสั่ง
ลูกสั่งนั้นสั่งนี้ ดูสําเนียงคําพูดนี่ไมใชสําเนียงคําพูดคนภาคอีสาน มันสําเนียงคําพูดของ
ภาคกลางทั้งนั้น พูดออกมาตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงดัดภาษาทางอยุธยานั่นละออกใหมีแต
ภาคอีสานลวน ดัดมันก็ไมไปซิมันชินตอนิสัยแลว เราก็เลยถามนี่มาจากไหน ดูคําพูด
เหมือนวาดัดจะใหเปนภาคอีสานแตทําไมมันไมเปน อยูทไี่ หน อยูอยุธยา วาอยางนั้น
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แลวอยางไรถึงไดมาอยูทนี่ ี่ โอย ยากเพราะอันเดียวนี่ละ เมียอยูขางๆ มันยากเพราะอัน
เดียวนี่ละ เมียนั่นยิ้ม นี่ลูกใชไหม ใช มีกี่คนลูก มีสองคน กําลังนารักนะ ประมาณสัก ๙
ป ๑๐ ปมาใสบาตรกับพอกับแม คนนี้ชื่อวาอยางไรละ ชื่อกรุงศรี คนนี้ละชื่อวาไง ชื่อ
หัสดี เราเลยไมลืมนะ ลูกสองคนของอีตาอยุธยา มันไดเมียอยูในกลางภูเขา มีลูกชื่อวา
กรุงศรี-หัสดี
เรื่องบุญเรื่องกรรมมันไสไปใหเกิด กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรม
ยอมจําแนกแจกสัตวใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน ไมมีอะไรเหนือกรรม สามแดน
โลกธาตุนี้กรรมหนักมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง นตฺถิ กมฺมสมํ พลํ กรรมนี้หนักมาก เรา
อยาวาตนไมภูเขาหนักนะ กรรมแตละคนๆ ที่สรางไวนี้มันหนักมาก มีอํานาจบังคับ
เจาของไดหมด ใครจะอยูเหนือกรรมไมได กรรมตองบังคับ เพราะฉะนั้นจึงวากรรมนี้
มีน้ําหนักมาก อยาประมาทนะ กรรมชั่วนั้นละสําคัญ กรรมดีก็มีน้ําหนักมาก
เชนเดียวกัน กรรมชั่วก็มีน้ําหนักมากไปทางชั่ว ดีมีน้ําหนักมากไปในทางทีด่ ี จงพยายาม
คัดเลือกกรรมชั่วออก สรางกรรมดีเขามาแลวก็จะดีขึ้นๆ พูดเทานั้นละ
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

