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ນ ໍາຜູເ່ ປັນທາຍາຕ ພຣະພຸທທະສາສນາ
ພຣະທັມ ຂໍໃຫ້ທກ
ຸ ທ່ານທຸກຕ ົນທຸກຄ ົນ ຈງົ່ ມີແຕ່ຄວາມສຸຂ! ມີແຕ່ຄວາມຈະເລີນ! ຂໍໃຫ້ທງັ ໝ ົດ ທຸກໆ ທ່ານ
ທີ່ ມີນາໃຈເຫຼ
ໍ້
ື້ອມໃສສ ັທທາ ເສັຍສະຫຼ ະຈາຄະ ທັງຜູສ
່ າ້ ງເວັບຂຶນ
້ ມາ ທັງຜູຈ
່ າຄະສະຫຼ ະເຫື່ ອແຮງ ແລະ ຊ ັພ
ພ້ອມທັງເວລາ ແລະທັງຂ ັນອາສາ, ໂດຍສະເພາະແມ ່ນ ທ່ານ ຄ ໍາສອນ ຫຼ ກ
ັ ໄມຕຣີ ແລະ ແມ ່ນາງ ດຣ.
ມະນີສ ົດ ແກ້ວດາລາ, ແມ ່ພຸດທະວ ັນ ພ້ອມດ້ວຍນາງ ມະນີລາ ແລະ ນາງສາວ ສີສວ
ຸ ັນ ແລະຜູເ່ ປັນທາ
ຍາຕ ພຣະພຸທທະສາສນາທັງໝ ົດນ ໍາກ ັນ ໄດ້ຮວ
່ ມແຮງຮ່ວມໃຈນ ໍາກ ັນ ໄດ້ພາກ ັນສ້າງຂຶນ
້ ໃຫ້ມສ
ີ ງເຊື່
ິ່
ອມຕໍ່
ກ ັນໄດ້ງ ່າຍ ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຮ ັບຮູນ
້ ໍາກ ັນ ເພື່ ອໃຫ້ໄດ້ຮອດໄດ້ເຖິງກ ັນ ເປັນບຸນເປັນກຸສ ົນນ ໍາກ ັນ ທັງໝ ົດທັງສິນ
້
ແລະ ວ ັນທີ່ ຄອງຄອຍຂອງພຣະທັມ ກໍໄດ້ມາຮອດມາເຖິງ! ຄືວ ັນລໍຄອຍວ່າ ຖ້າຄ ົບນຶ່ ງລ້ານເທື່ ອເຂົ້າຊ ົມ ຈະ
ມີການສະຫຼ ອງ ສະຫຼ ອງສ ັທທາຜູທ
່ ີ່ ເຂົ້າອ່ານ ແລະເຂົ້າເບິ່ ງ! ຖືວາ່ ວ ັນທີ່ ພຣະທັມລໍຄອຍ ກໍມາເຖິງແລ້ວ ເຖິງ
ມານີຫ
້ ຼ າຍວ ັນແລ້ວ! ແຕ່ຍ ັງບໍ່ ທັນໄດ້ສະຫຼ ອງນາໃຈຂອງເຈົ
ໍ້
າ້ ສ ັທທາ ຍ ັງໃຫ້ຜເ່ ູ ປັນກາຍກະກຽມກ ັນຢູ່ ແລະ
ຈະຈ ັດສ ັນໃຫ້ເໝາະສ ົມ ກ ັບນາໃຈຂອງເຈົ
ໍ້
າ້ ສ ັທທາ ທັງຜູອ
່ າ່ ນ ທັງຜູຈ
່ າຄະສະຫຼ ະນ ໍາກ ັນ, ລ້ານຄງັ ້ ທີ່ ມີການ
ເຂົ້າເບິ່ ງເຂົ້າຊ ົມ! ລ້ານຄງທີ່
ັ ້ ເຂົ້າອ່ານເຂົ້າຜ່ານ! ຜ່ານທາງ Facebook ກໍດີ ຜ່ານຕໍ່ ໆກ ັນໄປ ເພາະວ່າ ສງົ່
ຂອງດີໃຫ້ກ ັນ ຫຼືສງົ່ ຂ່າວໃຫ້ກ ັນ ຈາກສຽງຕໍ່ ສຽງກໍດ,ີ ຈາກຈ ົດໝາຍ ຫຼືໂທລະສ ັບກໍດ,ີ ຫຼື ເມລ ຫາກ ັນກໍດ,ີ
ຂອງດີໃຜໄດ້ຍນ
ິ ກໍຕອ
້ ງດີ ຂອງດີມຄ
ີ າ່ ມີຄນ
ຸ ຄ່າ ມີຄນ
ຸ ຄ່າອ ັນລາຄ່
ໍ້ າ ເປັນຂອງທີ່ ບໍ່ ເສື່ ອມ ກໍຄຄ
ື ໍາເວົ້າ ທີ່ ມີ
ມູນຄວາມຈິງ ແລະມີມນ
ູ ເຫດ ມີທີ່ມາທີ່ ໄປ ມີຈ ົນສາມາດຢືນຢັນຕໍ່ ກ ັນໄດ້ ມີຈ ົນໃຫ້ໄດ້ຍນ
ິ ໄດ້ຟງັ ນ ໍາກ ັນ ຈ ົນ
ຮູຈ
້ ົນເຂົ້າໃຈນ ໍາກ ັນໄດ້ ຈ ົນຮູຈ
້ ົນເຂົ້າໃຈນ ໍາກ ັນຖືກ! ເລື້ອງນີບ
້ ໍ່ ແມ ່ນເລື້ອງເວົ້າເອົ າ! ເລື້ອງນີແ
້ ມ ່ນເປັນເລື້ອງ
ທີ່ ພຣະທັມມະຊາດເບື້ອງສູງໄດ້ລ ົງໂປຣດ! ໄດ້ລ ົງເມຕຕາ! ໄດ້ຊ ໍາລະສະສາງ ລ້າງສວ່າຍອວ່າຍເອົາຜູເ່ ປັນ
ອ ົງຄ໌ພຣະ ທີ່ ເກີດຢູໃ່ ນກາຍຂອງແມ ່ພຣະ ຜູຊ
່ ວ່
ື່ າ ທອງແກ້ວ! ເລື້ອງນີເ້ ປັນເລື້ອງມີຄວາມຈິງ! ມີຄວາມຈິງ
ຈ ົນສາມາດເອົ າອອກມາຢືນຢັນຕໍ່ ທ່ານໄດ້ ແຕ່ວາ່ ເອົ າອອກເປັນຄ ໍາສອນ ແລະຄ ໍາແນະນ ໍາພາໍ່ ສອນ ພ້ອມ
ດ້ວຍຄ ໍາຕ ໍານິຕິຕຽນ ກໍຄຄ
ື ໍາຊີໂ
້ ທດ ຊີຕ
້ າມເຫດ ແລະຜົນຂອງແຕ່ລະຄ ົນນນເອງ!
ັ້
ມີຝາ່ ຍໃດ? ຝ່າຍດີ ຫຼື
ຝ່າຍບໍ່ ດີ? ກໍຕອ
້ ງໄດ້ຊອ
ີ້ ອກໃຫ້ຮ ູ້ ຖ້າຢາກຮູ້ ຖ້ານອບນ້ອມໃສ່ ຖ້າວ່າພຣະເຫັ ນວ່າເໝາະສ ົມ ຄວນທີ່ ຈະຊີ້
ໂທດໃຫ້ຟງັ ກໍຕອ
້ ງໄດ້ຊໄ
ີ້ ດ້ບອກ ໄດ້ແນະນ ໍາພາໍ່ ສອນຕາມໜ້າທີ່ ! ຄວາມຈິງເປັນສິ່ ງທີ່ ມະຫັດສະຈ ັນ! ແຕ່
ວ່າຍາກຈະມີຜເ່ ູ ຂົ້າໃຈ! ເກືອບຈະບໍ່ ເຂົ້າໃຈກໍໄດ້ ຫຼືເກືອບຈະບໍ່ ມີຜເ່ ູ ຂົ້າໃຈເລີຍກໍໄດ້! ເພາະເປັນເລື້ອງທີ່ ບໍ່
ເຫັ ນທາງຕາ ເປັນເລື້ອງທີ່ ບໍ່ ສາມາດເອົ າຕ ົວຕ ົນ ອອກມາຢືນຢັນໃຫ້ຕາແນມເຫັ ນໄດ້ ຖືວາ່ ພໍ ເຫັ ນແຕ່ຮອ
່ ງ
ຮອຍເທົ່ ານນັ ້ ແຕ່ຈະເອົ າຕ ົວຕ ົນມາຢືນຢັນ ເປັນໄປບໍ່ ໄດ້! ເພາະວ່າສິ່ ງນີເ້ ໜືອວິນຍານອີກ! ຂະໜາດວິນ
ຍານກໍຍ ັງແນມບໍ່ ເຫັ ນ! ອ ັນນີເ້ ປັນສິ່ ງເໜືອວິນຍານ! ເໜືອດວງວິນຍານ! ພ້ອມທັງເໜືອສິ່ ງທີ່ ຕາແນມເຫັ ນ
ທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງທັງໝ ົດ ທັງສິນ
້ ! ເປັນສິ່ ງທີ່ ມີຢໃູ່ ນໂຕເຈົາ້ ຂອງເອງທຸກຄ ົນ! ແຕ່ວາ່ ໃຜ ຈະສາມາດຊ ໍາລະສະ
ສາງເອົ າໄດ້? ໃຜຈະມີຄວາມສາມາດຜ່ານຜ່າ ແລະເອົ າຊະນະໄດ້? ຍ້ອນວ່າສິ່ ງທີ່ ຄາ ຄາຢູໃ່ ນກາຍເຈົາ້
ຂອງ! ຄາຄວາມບໍ່ ຮູ!້ ຄາຄວາມບໍ່ ເຂົ້າໃຈ! ແລະຄາຄວາມປ່ອຍວາງລ ົງບໍ່ ໄດ້! ພ້ອມດ້ວຍຄາບໍ່ ຢາກຈາຄະ
ສະຫຼ ະອອກ! ການຄານີ້ ແມ ່ນ ຄາແບບ “ຄວາມຢາກພາຄາ”, ຄວາມຢາກຊະນິດທີ່ ເຈົາ້ ຂອງບໍ່ ຮູສ
້ ກ
ຶ ໂຕກໍມ ີ
ສູນປະຕິບ ັດທັມຫຼ ັກ 38 ສາຂາວ ັດປ່ານາຄູນນ້ອຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
www.km38dhammacenter.org; https://www.facebook.com/groups/km38dhammarelatives/
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ຄວາມຢາກແບບເກີດເອງກໍມ ີ ແລະຄວາມຢາກໃຫ້ທ ໍາໃນເລື້ອງບໍ່ ດີ ໃນເລື້ອງບໍ່ ຊອບ ໃນເລື້ອງບໍ່ ປະກອບ
ຊອບທັມ, ສ່ວນຫຼ ວງຫຼ າຍແມ ່ນຄາເລື້ອງນີ!້ ເລື້ອງທີ່ ວ່ານີ້ ຄືເລື້ອງເກີດຢູໃ່ ນເຈົາ້ ຂອງເອງ! ເລື້ອງນີແ
້ ມ ່ນມີ
ຜູຢ
່ ໃູ່ ນໂຕເຈົາ້ ຂອງປຸງແຕ່ງ ແຕ່ວາ່ ບໍ່ ແມ ່ນຝ່າຍພຣະ ແມ ່ນຝ່າຍພວກສ ັງຂານຕ່າງຫາກ ພວກພາຄິດ ພວກ
ພາປຸງແຕ່ງ ກາຍໃຈເຈົາ້ ຂອງກໍເລີຍຄາ ຄານ ໍາພວກຊຸມນີ!້ ພວກນີ້ ແມ ່ນພວກຫຼ ອກໃຫ້ພໍໃຈຕິດກ ັບ ຢູໃ່ ນ
ໂລກໜ່ວຍນີ້ ຫຼ ອກໃຫ້ຂອ
້ ງຫຼ ອກໃຫ້ຄາ ຄານ ໍາໄດ້ຄານ ໍາເສັຍ ຄານ ໍາລວຍຄານ ໍາຈ ົນ ຄານ ໍາມີຄານ ໍາບໍ່ ມີ ຄາ
ນ ໍາເຈົາ້ ຕິຂອ
້ ຍ ຂ້ອຍຕິເຈົາ້ ຄານ ໍາສ ັນເສີນ ຄານ ໍານິນທາ ຄານ ໍາດີໃຈຄານະເສັຍໃຈ ຄານ ໍາຮ ັກຄານ ໍາຊ ັງ ຄາ
ນ ໍາສຸຂຄານ ໍາທຸກຂ໌ ຄານ ໍາສິ່ ງທີ່ ຕາແນມເຫັ ນ ຄານ ໍາສຽງທີ່ ເຈົາ້ ຂອງຮ ັບຮູເ້ ຂົ້າມາ ຄານ ໍາກິ່ ນເໝັ ນຫອມ ຄາ
ນ ໍາຣ ົຊຕ່າງໆ ຄານ ໍາເຢັນຮ້ອນອ່ອນແຂງ ຄານ ໍາແນວຄິດເຈົາ້ ຂອງ! ເລື້ອງທີ່ ວ່າມານີ້ ແມ ່ນເກີດຈາກທາຕ
ປຸງແຕ່ຂນ
ຶ້ ມາເອງ!
ທ່ານທັງຫຼ າຍເອີຍ! “ຄາເລື້ອງແນວນີແ
້ ລ້ວ” ຈິ່ ງບໍ່ ສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງທັມມະຊາດ ອ ັນເປັນແກ່ນແທ້ ຈິ່ ງບໍ່ ຮູ້
ວ່າ ເຈົາ້ ຂອງເກີດແນວໃດ? ມີແນວໃດ? ຜູອ
່ ນເກີ
ື່
ດແນວໃດ? ມີແນວໃດ? ໂດຍສະເພາະຄື ພຣະແມ ່ແກ້ວ
ເກີດແນວໃດ? ກໍບໍ່ມີໃຜສາມາດຮູໄ້ ດ້ ເທົ່ າໂຕແມ ່ແກ້ວເອງ! ນີແ
້ ລ້ວ ຈິ່ ງວ່າ “ຮູໄ້ ດ້ສະເພາະຕ ົນ”.

ສະນນັ ້

ຄວນແລ້ວ! ຄວນພັດທະນາຕ ົນເອງ! ພັດທະນາກາຍ ພັດທະນາໃຈ ພັດທະນາຊີວດ
ິ ໃຫ້ໄດ້ເປັນຜູຮ
່ ູ້ ຜູແ
່ ຈ ້ງ
ຜູເ່ ຂົ້າໃຈ ໄດ້ດວ
້ ຍຕ ົນເອງທັງໝ ົດທັງສິນ
້ ! ສ້າງຕ ົນເອງສ໋າ! ລ້າງຜັດຈ ັດສ ັນ ທາງນອກທາງໃນນ ໍາກ ັນສ໋າ!
ເພື່ ອໃຫ້ແຈ ້ງໃຫ້ສະຫວ່າງ! ເພື່ ອຈະຮູໄ້ ດ້ວາ່ ອ ັນໃດເປັນອ ັນໃດ? ຄວາມຈິງ ຄືອ ັນໃດ? ດີ ຫຼືບໍ່ດີ? ສ່ວນໃດ
ດີ? ສ່ວນໃດບໍ່ ດີ? ສ່ວນໃດຖືກ? ສ່ວນໃດຜິດ? ສ່ວນໃດແມ ່ນ? ສ່ວນໃດບໍ່ ແມ ່ນ? ສ່ວນໃດຕິດພັນ? ສ່ວນ
ໃດຖືກໜີບ? ສ່ວນໃດຖືກເຕັງ? ສ່ວນໃດທີ່ ເຈົາ້ ຂອງຂ ົນເຂົ້າມາ? ສ່ວນໃດ ທີ່ ຜູອ
່ ນຂ
ື່
ົນເຂົ້າມາໃຫ້? ຕ້ອງຮູ້
ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ! ເຂົ້າໃຈໃຫ້ໄດ້ເຖິງ ໃຫ້ເຖິງທີ່ ສຸດ! ໃຫ້ເຖິງຂະໜາດໄດ້ເອີນ
້ ວ່າ “ຜູຮ
່ ູ້ ຜູຕ
່ ື່ ນ ຜູສ
່ ະຫຼ ຽວສະຫຼ າດ
ຜູກ
່ າໄດ້
ໍ
ແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ຢາ່ ງລະອຽດ! ບໍ່ ພຽງແຕ່ຮາ່ ງກາຍເຈົາ້ ຂອງ ຍ ັງສາມາດຢັ່ງເຂົ້າໄປຮູ້ ກາຍ ວາຈາ
ໃຈ ຂອງຜູອ
່ ນໄດ້
ື່
ອກ
ີ ” ຖືວາ່ ການຮູເ້ ຈົາ້ ຂອງ ເປັນເລື້ອງດີທີ່ສຸດ ເປັນເລື້ອງຖືກຕ້ອງ ແລະເປັນເລື້ອງ ຄວນ
ເອົ າໃຈໃສ່ນ ໍາກ ັນ ເປັນເລື້ອງທີ່ ຄວນນອບນ້ອມເຂົ້າຫາກ ັນ ແລະຄວນເອົ າໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ ເພື່ ອປະສານໃນດ້ານ
ປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກ ັບເລື້ອງຊີວດ
ິ , ກ່ຽວກ ັບເລື້ອງບຸນເລື້ອງບາບ, ເລື້ອງເຄາະເຂັນເວນພັຍ, ເລື້ອງສະເດາະ
ເຄາະ ສະເດາະລາງອອກ, ເລື້ອງແຍກແຍະ ໃນແຕ່ລະຊິນ
້ ລະສ່ວນອອກໃຫ້ກ ັນຟັງ ແລະເລື້ອງອະທິບາຍ
ອະທິບາຍໃນເລື້ອງຮູເ້ ຂົ້າໃຈ ແລະບໍ່ ຮູບ
້ ໍ່ ເຂົ້າໃຈ, ເລື້ອງນີເ້ ປັນເລື້ອງສ ໍາຄ ັນ ສ ໍາຄ ັນຢ່າງມາກມາຍຫຼ ວງຫຼ າຍ!
ສ ໍາຄ ັນທີ່ ສຸດ ກ່ຽວກ ັບທຸກຕ ົນທຸກຄ ົນ ທຸກທາຕທຸກຊີວດ
ິ ! ແຕ່ວາ່ ຜູທ
່ ີ່ ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ແຍກແຍະ ຕ້ອງ
ໄດ້ຈກ
ີ ໄດ້ໄຈອ
້ ອກ ເພື່ ອກ ັນ ແລະກ ັນ ເພື່ ອໃຫ້ມນ
ີ າໜັ
ໍ້ ກດີຂນ
ຶ້ ແລະຖືກຕ້ອງທີ່ ສຸດ! ຖືວາ່ ການຮູກ
້ ານເຂົ້າໃຈ
ໄດ້ນ ີ້ ແມ ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ ໂຊກດີທີ່ສຸດ! ແມ ່ນເປັນເລື້ອງຫາອ ັນປຽບບໍ່ ໄດ້ ຫາອ ັບປຽບບໍ່ ມີ ຫາອ ັນໃດຈະມາ
ປຽບປານກໍບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າບໍ່ ແມ ່ນເລື້ອງທ ໍາມະດາ! ເປັນເລື້ອງທີ່ ທັງໝ ົດທຸກໆຄ ົນ ທຸກໆໝູສ
່ ັດ ທີ່ ມີຄວາມ
ກ່ຽວຂ້ອງນ ໍາກ ັນ ຄວນຮ ັບຮູຄ
້ ວນເຂົ້າໃຈ! ແລະ ຄວນປະຕິບ ັດເບິ່ ງກ່ອນ ຝຶກຫັດເຈົາ້ ຂອງກ່ອນ ທົດສອບ
ທົດລອງເບິ່ ງກ່ອນ ເພື່ ອຈະໃຫ້ເຫັ ນໄດ້ວາ່ ການໄດ້ຝຶກການໄດ້ປະຕິບ ັດຕ ົນເອງ ເປັນແນວໃດ? ໄດ້ຜ ົນແນວ
ໃດ? ຖ້າເຮັດໜ້ອຍ ໄດ້ຊາໍ່ ໃດ? ຖ້າເຮັດຫຼ າຍຈະໄດ້ແນວໃດ? ເລື້ອງນີຕ
້ ອ
້ ງໃຫ້ມວ
ີ ທ
ິ ີການ ມີວທ
ິ ີການໃຫ້
ສູນປະຕິບ ັດທັມຫຼ ັກ 38 ສາຂາວ ັດປ່ານາຄູນນ້ອຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
www.km38dhammacenter.org; https://www.facebook.com/groups/km38dhammarelatives/
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ສ ັຈຈະທັມ ອ ັນເປັນຄ ໍາປະເສີດ

ພຣະທັມມະຊາດ ຂໍອະນຸໂມທະນານ ໍາ…

ກ ັບເຈົາ້ ຂອງ ເພື່ ອເຈົາ້ ຂອງຊິຢລ
ູ່ ອດປອດພັຍ ແລະເພື່ ອເຈົາ້ ຂອງ ຊິເປັນຜູໄ
່ ດ້ອ ັດຕະໂນມ ັດ! ຊິເປັນຜູມ
່ ອ
ີ ັດ
ຕະໂນມ ັດ ຂຶນ
້ ມາເອງ! ບຸນມີຈງິ ບາບມີຈງິ ! ຍ້ອນມີຈງິ ແບບນີ້ ພຣະທັມຈິ່ ງເປັນຫ່ວງ ເປັນຫ່ວງຢ້ານບາບ
ທັບເຕັງເອົ າໄວ້ ຈິ່ ງໄດ້ພະຍາຍາມຊ່ວຍ ຈິ່ ງພະຍາຍາມ ຈິ່ ງໄດ້ເອົ າໃຈໃສ່ນ ໍາທີ່ ສຸດ ເອົ າໃຈໃສ່ນ ໍາທາຍາຕ
ພຣະພຸທທະສາສນາ ແລະເອົ າໃຈໃສ່ນ ໍາຜູທ
່ ີ່ ຕງໃຈປະຕິ
ັ້
ບ ັດ ແລະຜູພ
່ ໍ ໃຈປະຕິບ ັດ, ນ ໍາຜູພ
່ ໍ ໃຈໃນໂຕເຈົາ້
ຂອງເອງ ແລະ ຜູພ
່ ໍ ໃຈສຶກສາຫາຄວາມຈິງ ພ້ອມທັງຜູທ
່ ີ່ ມ ັກຄນຄວ້
ົ້
າ ຫາຄວາມຈິງອ ັນປະເສີດ, ແຕ່ວາ່ ກໍ
ຍາກ! ເຖິງເວລານີແ
້ ລ້ວ ກໍຫຍຸງ້ ຍາກ ຍ ັງຍາກຢູອ
່ ກ
ີ ! ຍາກຍ້ອນວ່າ ຜູຍ
່ ັງບໍ່ ທັນເຂົ້າໃຈມີຫຼາຍ ມີມາກມາຍ
ຫຼ ວງຫຼ າຍ! ມີ ຢ່າງມະຫາມີ! ຫຼ າຍ ຢ່າງມະຫາຫຼ າຍ! ຜູທ
່ ີ່ ພໍ ຈະເຂົ້າໃຈ ມີ ກໍມໜ
ີ ອ
້ ຍ! ຍ້ອນເປັນແບບນີ້
ແລ້ວ ການສງົ່ ຂ່າວໃຫ້ກ ັນຈິ່ ງລ້າຊ້າ ຈິ່ ງຊ້ານານ ຊ້າຈ ົນວ່າເກືອບຈະສວາຍເກີນໄປ! ພໍ່ ແມ ່ພີ່ ນ້ອງນ ໍາກ ັນ
ທັງຫຼ າຍເອີຍ! ເລື້ອງນີກ
້ ຄ
ໍ ວ
ື າ່ ນນແລ້
ັ້
ວ ຍ້ອນຄາເບິ່ ງ ຍ້ອນຄາເຫັ ນ! “ຍ້ອນບໍ່ ເຫັ ນເຈົາ້ ຂອງ ຈິ່ ງບໍ່ ເຫັ ນແມ ່
ພຣະ! ແລະບໍ່ ເຫັ ນພຣະຢູໃ່ ນໂຕເຈົາ້ ຂອງ!” ແຕ່ການເຫັ ນນີ້ ແມ ່ນເຫັ ນແບບເອົ າ ປັນຍາເຫັ ນ! ໃຊ້ປນ
ັ ຍາ
ເບິ່ ງ! ໃຊ້ປນ
ັ ຍາພິນດ
ິ ອອກ! ໃຊ້ປນ
ັ ຍາພິຈາລະນາອອກ ແລະແຍກແຍະ! ບໍ່ ແມ ່ນເຫັ ນໄດ້ດວ
້ ຍທາງຕາ!
ຂໍໃຫ້ພໍໃຈອ່ານຕໍ່ ! ອ່ານກ ັນໄປຕໍ່ ! ໃນເລື້ອງທີ່ ສງົ່ ອອກໃຫ້ຟງັ ໃນທີ່ ຜ່ານມາແລ້ວນນັ ້ ເຖິງແມ ່ນວ່າຈະ ບໍ່ ລະ
ອຽດຄ ັກ ກໍຂໍໃຫ້ຖວ
ື າ່ ແມ ່ພຣະທາງນອກ ເປັນຜູບ
່ ໍ່ ລະອຽດເອງ ແລະຜູຂ
່ ຽນ ຜູພ
່ ິມ ຜູຈ
່ ັດຈ ້ອນຈ ັດແຖວ ແລະ
ຜູກ
່ ວດກໍແມ ່ນຜູຂ
່ ຽນ ຜູພ
່ ິມເອງກວດ, ຜູສ
່ ງົ່ ອອກບໍ່ ໄດ້ກວດຄືນ ຄືຜເ່ ູ ປັນແມ ່ພຣະທາງນອກ ບໍ່ ໄດ້ກວດຄືນ.
ທ່ານທັງຫຼ າຍເອີຍ! ເຖິງແມ ່ນວ່າຈະລະອຽດ ຫຼືບໍ່ລະອຽດ ກໍເປັນພຽງແຕ່ການລຽງຄ ໍາເທົ່ ານນ!
ັ ້ ໃນການລຽງ
ຄ ໍາເວົ້າ ເພື່ ອໃຫ້ມກ
ີ ານຕໍ່ ເນື່ ອງເກາະກ່ຽວເຂົ້າໃສ່ກ ັນ

ແຕ່ບໍ່ແມ ່ນເນືອ
້ ໃນໃຈຄວາມໝາຍ,

ສ ໍາລ ັບເນືອ
້ ໃນ

ໃຈຄວາມໝາຍ ກໍຕອ
້ ງເປັນໄປຕາມກ ົດຂອງພຣະທັມມະຊາດ ເພາະວ່າພຣະທັມມະຊາດປັນແຕ່
້
ງ ອອກມາ
ໃຫ້ ພຽງແຕ່ຜຮ
່ ູ ັບເທົ່ ານນບໍ່
ັ ້ ລະອຽດ ກໍຄຄ
ື ວາມຂາດຕ ົກບ ົກຜ່ອງ ຂອງແມ ່ພຣະທາງນອກ, ເລື້ອງນີ້ ແມ ່ນ
ເປັນເລື້ອງສ ໍາຄ ັນ ແຕ່ວາ່ ແມ ່ພຣະຜູເ່ ປັນຄ ົນ ຍ ັງຂາດພະລ ັງໃນບາງຄງບາງເທື່
ັ້
ອ! ບໍ່ ຕ່າງກ ັນຫຍ ັງ ກ ັບສິ່ ງ
ໃດສິ່ ງນຶ່ ງ ທີ່ ໃຊ້ດວ
້ ຍພະລ ັງງານ ຖ້າພະລ ັງງານອ່ອນ ກໍຕອ
້ ງຕ ົກກໍຕອ
້ ງຊ້າ ກໍຕອ
້ ງບໍ່ ແຈ ້ງ ກໍຕອ
້ ງບໍ່ ລະອຽດ
ເປັນແບບດຽວກ ັນ! ແຕ່ວາ່ ແມ ່ພຣະເປັນຄ ົນ! ບໍ່ ໄດ້ເປັນເຄື່ ອງ! ບໍ່ ໄດ້ເປັນວ ັດຖຸ! ແຕ່ວາ່ ກໍພໍໄດ້ອາສ ັຍ ອາສ ັຍ
ໄດ້! ຖືວາ່ ດີກວ່າບໍ່ ມີຜຮ
່ ູ ັບຍານໄດ້! ດີກວ່າຈະບໍ່ ມີບອ
່ ນສງົ່ ໃຫ້! ດີກວ່າຈະບໍ່ ມີບອ
່ ນລ ົງ ກໍຄກ
ື ັນກ ັບເລື້ອງຕງັ ້
ເຄືອຂ່າຍທາງນອກ, ຖ້າແມ ່ນວ່າສະຖານທີ່ ໃດ ຍ ັງບໍ່ ທັນມີຄວາມພ້ອມ ກໍຖວ
ື າ່ ບໍ່ ສາມາດຕງເຄື່
ັ ້ ອງໄດ້ ແລະ
ບໍ່ ສາມາດນ ໍາເອົ າຮູບ ແລະສຽງໃນການຖ່າຍທອດອອກໄດ້! ສະໄໝນີສ
້ ະໄໝພັດທະນາ ປຽບທຽບໃຫ້ຟງັ ຄື
ແນວນີ້ ຫວ ັງວ່າຄ ົງຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ງ ່າຍຂຶນ
້ ! ຫວ ັງຢ່າງຍິ່ ງວ່າ ຜູຟ
່ ງັ ຄວນຮູ້ ຄວນເຂົ້າໃຈ ເພາະວ່າລະບ ົບ
ຂອງຄ ົນ ກ ັບລະບ ົບເຄື່ ອງທີ່ ສ້າງຂຶນ
້ ກໍບໍ່ມີຫຍ ັງແຕກຕ່າງກ ັນ ພຽງແຕ່ວາ່ ອ ັນນຶ່ ງເປັນວ ັດຖຸທາຕ ອ ັນນຶ່ ງເອີນ
້
ວ່າ “ທາຕຢູໃ່ ນຄ ົນ” ກໍແບບນີເ້ ອງ!
ຂໍໃຫ້ຜເ່ ູ ປັນທາຍາຕພຣະພຸທທະສາສນາ ຈງົ່ ເຂົ້າໃຈ! ຂໍໃຫ້ຜລ
່ ູ ໍຮ ັບຟັງ ຜູລ
່ ໍຮ ັບອ່ານ ຜູລ
່ ໍຟງັ ຂ່າວ ທັງຜູມ
່ ັກ
ແລະຜູບ
່ ໍ່ ມ ັກ ທັງຜູພ
່ ອ
້ ມ ແລະຜູບ
່ ໍ່ ພ້ອມ ຈງົ່ ເປັນຜູໂ
່ ຊກດີ! ທັງຜູເ່ ຂົ້າໃຈ ແລະຜູຍ
່ ັງບໍ່ ທັນເຂົ້າໃຈ ຈງົ່ ເໝິດ
ສູນປະຕິບ ັດທັມຫຼ ັກ 38 ສາຂາວ ັດປ່ານາຄູນນ້ອຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
www.km38dhammacenter.org; https://www.facebook.com/groups/km38dhammarelatives/
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ສ ັຈຈະທັມ ອ ັນເປັນຄ ໍາປະເສີດ

ພຣະທັມມະຊາດ ຂໍອະນຸໂມທະນານ ໍາ…

ໂຊກຮ້າຍ! ຈງົ່ ເໝິດບາບ! ຈງົ່ ເໝິດກ ັມ! ຈງົ່ ເໝິດເວນ! ຈງົ່ ເໝິດເຄາະ! ຈງົ່ ເໝິດຊວຍ! ສະໜຽດຈ ັງໄລ ໃຫ້
ເໝິດໃຫ້ກຽ້ ງ ສູນສ້ຽງກ້ຽງໄປ! ຢ່າເຫຼືອຢ່າຄ້າງ ໃນຊີວດ
ິ ຈິດໃຈຂອງພວກທ່ານ! ຈງົ່ ມີແຕ່ດ!ີ ຈງົ່ ມີແຕ່ເຢັນ!
ຈງົ່ ເປັນສຸຂ ທັງເໝິດທຸກຕ ົນທຸກຄ ົນ ນ ໍາກ ັນດ້ວຍເຖີດ! ຂໍໃຫ້ມໂີ ຊກມີໄຊ! ຂໍໃຫ້ໄດ້ໂຊກໃຫຍ່ ໄຊໃຫຍ່! ຂໍ
ໃຫ້ໄດ້ພະຫຼ ະພະລ ັງ! ຂໍໃຫ້ໄດ້ທີ່ຈງັ ້ ທີ່ ຢັງແນວຄິ
້
ດຈິດໃຈ! ຂໍໃຫ້ອ ົດໃຫ້ທນ
ົ ໄດ້! ໃຫ້ຈດ
ິ ໃສ! ໃຫ້ໃຈເຊົ າຂຸນ
່
ເຊົ າມ ົວ! ໃຫ້ຄວາມຊວົ່ ຄວາມບໍ່ ດີ ເໝິດສູນສ້ຽງກ້ຽງໄປ! ແລະ ຂໍໃຫ້ໄດ້ຊວ
ີ ດ
ິ ໃໝ່! ຊີວດ
ິ ປະເສີດເລີດຍິ່ ງ!
ພອນນີມ
້ ຄ
ີ ວາມໝາຍ ມີໃຈຄວາມໝາຍ ເພື່ ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ເຊິ່ ງພຣະນິພພານ! ຂໍໃຫ້ທງັ ໝ ົດທຸກໆ ທ່ານ
ທຸກໆຕ ົນ ທຸກໆຄ ົນ ເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ ເຂົ້າໄດ້ນ ໍາກ ັນທັງໝ ົດດ້ວຍເຖີດ!
ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ! ຂໍໃຫ້ພະລານາມ ັຍ ພະລ ັງແຮງກ້າ! ພະລ ັງດີ ພະລ ັງເຢັນ ຈງົ່ ເກີດຂຶນ
້ ກ ັບເຈົາ້ ສ ັທທາ
ທັງຫຼ າຍທັງປວງ ນ ໍາກ ັນທັງໝ ົດທັງສິນ
້ ດ້ວຍກ ັນເຖີດ!
ເວລາ 09:17-10:40ມ, ວ ັນທີ 26/07/2014
ໃຊ້ເວລາສງົ່ ສ ັຈຈະທັມອອກ ແລະຈ ົດໄວ້ 01 ຊວົ່ ໂມງ 24 ນາທີ;
ຜູຈ
່ ົດໄວ້ ທ່ານ ຄ ໍາສອນ ຫຼ ກ
ັ ໄມຕຣີ, ໂທລະສ ັບ: (+856-20) 222 111 40,
E-mail: klakmaitry@gmail.com; https://www.facebook.com/klakmaitry
ຜູຕ
່ ີພິມໄວ້ ດຣ. ມະນີສ ົດ ແກ້ວດາລາ,
ໂທລະສ ັບ: (+856-20) 2222 8489, E-mail: manisoth@yahoo.com

ສູນປະຕິບ ັດທັມຫຼ ັກ 38 ສາຂາວ ັດປ່ານາຄູນນ້ອຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
www.km38dhammacenter.org; https://www.facebook.com/groups/km38dhammarelatives/
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