
หลวงปปป ตต ตเจจาเสสอดาว
 ธรรมะหลวงปปป ตต ตเจจาเสสอดาว -     เพปงนนป งดนปงแนปว นะมะพะทะ อนตนปน โสภะคะวา สาธต อนต โมทามน

      ดดซซดด มมหลายผดผคนตตางวซธมชมวซต ทท ผงยากจนและมท ตงมม หรรอในวซธมผด ผคนทมตลล ตมๆ ดอนๆ และคลตองตทว ราบรรตน
     หลายชาตซ หลายภาษา เทตาทมตรดผมาจากวซสทยททศนนหรรอมลมคซด มลมมอง ตามแนวคซด วซธมการแบบสลกเอาเผากซน

      แบบมทกงตาย เอากทนงตายๆ ไมตยาก หรรอแบบพซถมพซถทนละเอมยดละออ แบบมมชท ผนเชซงสดง เหลมตยมพรายมาก ทมตคนเกตง
  จรซงเขาททากทนนะ ในคทาวตา "  อทตตา กามา"   อทนไมตพผนคทาของนท กปราชญนรท ตนโกสซนทรนกลตาวเปรมยบเปรยวตา "อด
  ขผาวหรอกชมวาวาย ไมตตายดอกเพราะอดสซเนตหา (เสนตหา)"   ถผาจะวตาไปแลผว ตามวซสทยททศนนในโลกโลกาภซวทฒนน

    ทมตมมการถผอยทมถผอยอาศทยกทน เปปนอยด ตเปปนไป แบบผสมผสานซซตงกทนและกทน ดผวยเสรมธท มมาธซปไตยยลคไฮเทค ไฮ
      โซ ไฮคลาส ไฮไลทน ในโลกปรซทรรศนน มโนปรซทรรศนน ททศนคตซทมตมรดสลทวๆ หรรอกระจตางใสในมลมแคบและมลม

     กวผาง แบบนซพพานชซมลอง หรรออายตนะนซพพาน โดยจทาแนกแจกแจงอธซบายออกมาวตา กามมมคลณนผอย มมโทษ
   มาก ทมตเรมยกเตปมๆ วตา "กามคลณ"  หรรอกามคลณอารมณน 5   ซซตงเปปนความใครต กทาหนท ดยซนดม ทมตมมรดปสมแสงกระทบตา

      อทนสวยๆ งาม เสมยงกระทบหด อทนไพเราะเพราะพรซผงเสนาะหด กลซตนกระทบจมดก อทนหอมหวลชวนดม นตาสดดดม
   รสชาตซเปรมผ ยวหวานมทนเคปมกระทบลซผน อทนนตาเลมยนตาดดดนตาดรตม และโผฏฐท พพารมณน ครอเยปนรผอนอตอนแขปง

         กระทบกาย ชนซดรลนแรงหรรอแผตวเบา ทมตนตาลดบไลผ นตาสทมผทส นตาคลอเคลมย นตาจดบ นตาคลทา นตาลผวง นตาเสมยว นตา
      สยซว อทนจทกททาใหผอารมณนปท ต นปต วนรทญจวลใจ หรตนกระหาย หทวใจคซกคทกตรตนเตผน กระปรมผกระเปรตง ซาบซตาน มม

   ชมวซตชมวาดมขซผน ในแตตละลผวงกปเปปนแตตอารมณนชท ตววดบชท ตวแลตน ประเดมดยวประดดาวเทตานท ผนเอง ไมตจรซงไมตจท งอะไรหรร
       อก จะบอกใหผ ผลออกมาทมตแทผกปครอ ความระโหยโรยแรง อตอนเพลมย เมรตอยลผา เพลมยกายเพลมยใจ ระเหมตยเพลมย

    จซตอตอนใจ ผลนานไปกปไมตวายทมตขทดใจกทน ไมตยอมเสนอสนองตามความตผองการ มมการทะเลาะเบาะแวผงกทน ไมต
  เปปนอทนกซนอทนนอน มมเหตลผลทมตไมตลงกทนหลายอยตางหลายประการ และแลผววซถมชมวซตทมตไมตยอมลงรอยเดมยวกทนกป

       พทง บผานแตกสาแหรกขาด หรรอไมตกปแอบสวมเขาใหผกทนและกทน เขาเทมยม เขาปลอม เขาเกร เขาหลอก เขาลวง
   ผลทมตสลดกปมมขตาวลรอแพรตระบาดไมตเวผนแตตละวทน เปปนขมผปากสทงคม ขตาวกระซซบหรรอขตาวโคมลอย พทดกระพรออซง

        คะนซง ครอมมผลแตกหทกออกมา หาวตาเขาวตา กปเขาวตาเขาอะไรไมตรดผ เขาวทว เขาควาย เขากระทซง เขาแรด โดยถดก
     เสมผยมเขาใหผชนกทน หากเกซดเคราะหนหามยามรผาย โดนผมเขผาผมออก มซงวตาพาโวย ขซผนกดขซผนมซง ขซผนเขตาลงศอก

      เอะอะมะเทซตง มซงกด หนวกหดรทาคาญทนไมตไหว ขทนตซกลายเปปนขทนแตก ชกตตอยคบตม ระบมชอกชทผา มมขผาวของ
      แตกกระจาย แยกทางเดซน แบตงลดกแบตงเตผา แบตงขผาวแบตงของ หยตารผางกทนตามระเบมยบ อซดหนาระอาใจ ตอน

     ขผาวใหมตปลามทน กปวตาดมรดม พอขตาวเกตาปลาเคปม กปวตาไมตดม คท ผนถซงวาระอยด ตดผวยกทนมานาน กปเหมปนขมผฟท นเหมปนขมผหนผา
       ขผาวบดดปลาเนตา กปเซปง เจอแตตซวยลดกเดมยว ไมตมมชมวซตชมวาอะไรหลงเหลรออยด ตอมกแลผว โซซทด โซเซ เซกดรดบาย ไมต

     หวนกลทบมาหากทนอมก เขปดจนตาย มมแตตพซษโทษ โรคภทยเตปมไปหมด อทนททาใหผเสมยความรดผสซก หมดอาลทยตาย
         อยาก หมดเยรตอใย หมดสทมพทนธไมตรม ไมตมมอาวรณนอะไรอมกแลผว พอกทนทม ลด ละ เลซก ดมกวตามมแตตทลกขน มมแตต
   ปท ญหา เปปนบตอเกซดแหตงสารพทดสารพทนของกซเลสพทนหผา ตทณหารผอยแปดในอายตนะ 12   เลยอายตนะ 12  ดม

     กวตา ครออายตนะนซพพานสดใส ไรผกท งวล ไรผมลพซษทางใจ ซซตงเปปนธรรมชาตซในทางสายเอก โดยไมตใชตทางสลด
 โตตงของ "  อทตตา กามา"    อยตางเดปดขาด ทางสายเอกนมผ เปปนเรรตองของความจมรท งยท ตงยรน เทมตยงแทผแนตนอน ไมตโกหก

       หลอกลวง ไมตมมมายายม ไมตมมมายาวมนะเออ จะบอกใหผ ตซดตามดดสซดด ดดดมดม รดผจทกแบตงเวลาดด อทนวตาดผวยสารพทน
       ทลกขน สารพทนปท ญหา ทมตมมทมตไปของมทนมมนะ สาเหตลเรซตมแรกมทนอยด ตทมตความสทาคทญผซด เขผาใจผซด คซดผซด พดดผซด ททา

       ผซด หากหผามพดด หผามททา ยซตงวตาอยตากปเหมรอนยซตงยล ยซตงหผามกปยซตงไปกทนใหญต ถผาส ทาคทญถดกกปเขผาใจถดก คซดถดก พดดถดก
    ททาถดก อะไรๆ กปขซผนอยด ตทมตจลดเรซตมนะ เรซตมตผนดมกปไดผฟรมไปครซตงหนซต งแลผว และเพซตมเตซมพอกพดนตตอเตซมขซผนอมกเลปก



 นผอย กปลอยตทวหายหตวย(หตวง)     แมผวตาเรซตมตผนไมตดม กปพลอยเสมยฟรมไปครซตงหนซต งแลผว และเพมยงเศษครซตงทมตเหลรอ กป
    อยตาหวทงเลยวตาจะไดผครบครซตง ไมตมมทาง สซผนหวทงทมตจะส ทาเรปจ อทนการทมตจะบรรลลถซงเปผ าหมายทมตวางไวผ สด ตจลดมล ตง

     หมายคลายเครมยดไดผ ปลตอยวางภาระทมตหนท กใจลงไดผททนกาลททนเวลา อทนกระชทบ ฉท บไว เทมตยวตรง มมมหาสตซ
      ดทารงมท ตน ตรงแนตวในแนวทางอรซยะ ฌานอรซยะ ฌานวซถม อรซยะวซถม หทนหนผาไปดดขผางนอก พรผอมหทนหนผามาดดใจ

      หทนใจมาดดใจ เทตาททนกทนนตะ โดยประคองจซตใจอยด ตทมตธรรมชาตซ กลางใจ สวตางกลางใจ รท กษาใจ รอดเปปนยอดดม
        สงบเสงมตยมเจมยมเนรผ อเจมยมตทว ระลซกไดผ รทาลซกอยด ต สทงเกตลใจดด หยลดใจดด ระลซกรดผ รทาลซกอยด ต เฉลมยวใจดด ส ทานซกรดผ

       สทานซกตทว นซตงใจดด ยทบยท ผงชท ตงใจดด เปรมยบเทมยบ เทมยบเคมยงดด สงบใจดด ดดความเหมรอนและความตตาง ผตานทาง
     ตตางๆ ถซงทางเหมรอนมายา เมรตอเลอะเลรอนเสรตอมลทบไป รดผเหปนแลผว ความจรซงอทนจรซงแทผ มมอยด ตแนตเปปนแกตนแกผว

        ททาใจใหผแนตแนตว ใจแนตวแนต รดผแทผจรซง รดผพยลงจซต จรซงใจ ชรตนชม สมฤททย ในภาวะจซตใจทมตเขผมแขปง หนท กแนตน
       มท ตนคง เยรอกเยปน เดปดเดมตยว ไมตหวท ตนไหว อยด ตในอารมณนดม อารมณนเดมยว อารมณนอทนสดงสตง มมความสดใสอยด ต
       ภายใน เสวยความสลขดผวยนามกาย ทซพยกาย ธรรมกาย แผตสตวนบลญอรซยะ กลศลอรซยะ ถซงพตอแมตพมตนผอง ครดบา
      อาจารยน ปดต ยตาตายาย ลลงปผ านผาอา ญาตซสนซทมซตรสหาย เพรตอนรตวมเกซดแกตเจปบตาย ทท ผงหมดทท ผงสซผน พรผอมทท ผงเจผา

      กรรมนายเวรนางเวร คด ตกรรมคดตเวร ทท ผงอดมต ปท จจลบทน อนาคต เทอญ .........

 การใหผธรรมะ ชนะการใหผทท ผงมวล
  เวปบไซตน ยมกปาฏซหารซยน http://www.yamakapatiharn.com

  เฟสบลรค ยมกปาฏซหารซยน https://www.facebook.com/yamakapatiharn
  บอรนดธรรมะ ยมกปาฏซหารซยน http://www.yamakapatiharn.com/board/
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