หลวงปปป ตต ตเจจาเสส อดาว
ธรรมะหลวงปปป ตต ตเจจาเสส อดาว - เพปงนนป งดนป งแนปว นะมะพะทะ อน ตนปนโสภะคะวา สาธต อนต โมทามน
ผ
ดดซซดด มมหลายผดค
ซ ททงยากจนและม
ท ตงมม หรร อในวซธมผดค
ผ นตาต งวซธมชมวต
ผ นทมตลลม
ต ๆ ดอนๆ และคลอ
ต งตทว ราบรรต น
หลายชาตซ หลายภาษา เทาต ทมตรดผมาจากวซสทยททศนนหรร อมลมคซด มลมมอง ตามแนวคซด วซธมการแบบสลกเอาเผากซน
ผ งสด ง เหลมตยมพรายมาก ทมตคนเกงต
แบบมทกงาต ย เอากทนงาต ยๆ ไมยต าก หรร อแบบพซถมพซถทนละเอมยดละออ แบบมมชทนเชซ
จรซ งเขาทาท กทนนะ ในคาท วาต "อทตตา กามา" อทนไมพ
ต ผนคาท ของนทกปราชญรน ท ตนโกสซนทรนกลาต วเปรม ยบเปรยวาต "อด
ขาผ วหรอกชมวาวาย ไมต
ต ายดอกเพราะอดสซเนตหา (เสนตหา)" ถผาจะวาต ไปแลผว ตามวซสทยททศนนในโลกโลกาภซวทฒนน
ทมตมมการถผอยทมถผอยอาศท ยกทน เปป นอยดเต ปป นไป แบบผสมผสานซซตงกทนและกทน ดผวยเสรม ธทมมาธซปไตยยลคไฮเทค ไฮ
โซ ไฮคลาส ไฮไลทน ในโลกปรซ ทรรศนน มโนปรซ ทรรศนน ททศนคตซทตมมรดสลทวๆ หรร อกระจาต งใสในมลมแคบและมลม
กวาผ ง แบบนซ พพานชซมลอง หรร ออายตนะนซ พพาน โดยจาท แนกแจกแจงอธซบายออกมาวาต กามมมคลณนผอย มมโทษ
มาก ทมตเรม ยกเตปมๆ วาต "กามคลณ" หรร อกามคลณอารมณน 5 ซซตงเปป นความใครต กาท หนทดยซนดม ทมตมมรดปสมแสงกระทบตา
อทนสวยๆ งาม เสมยงกระทบหด อทนไพเราะเพราะพรซผ งเสนาะหด กลซตนกระทบจมดก อทนหอมหวลชวนดม นตาสดดดม
รสชาตซเปรมผ ยวหวานมทนเคปมกระทบลซผน อทนนตาเลมยนตาดดดนตาดรต ม และโผฏฐทพพารมณน ครอเยปนรผอนออต นแขปง
กระทบกาย ชนซ ดรล นแรงหรร อแผวต เบา ทมตนตาลดบไลผ นตาสท มผทส นตาคลอเคลมย นตาจดบ นตาคลาท นตาลผวง นตาเสมยว นตา
สยซว อทนจทกทาท ใหผอารมณนปทตนปตวนรทญจวลใจ หรตนกระหาย หทวใจคซกคทกตรตนเตผน กระปรมผ กระเปรตง ซาบซาต น มม
ผ เอง ไมจต รซ งไมจต ท งอะไรหรร
ชมวซตชมวาดม ขผซน ในแตลต ะลผวงกปเปป นแตอต ารมณนชทตววดบชท ตวแลน
ต ประเดมดยวประดาด วเทาต นทน
อก จะบอกใหผ ผลออกมาทมตแทก
ป รอ ความระโหยโรยแรง ออต นเพลมย เมรตอยลาผ เพลมยกายเพลมยใจ ระเหมต ยเพลมย
ผ ค
จซตออต นใจ ผลนานไปกปไมวต ายทมตขทดใจกทน ไมยต อมเสนอสนองตามความตอ
ผ งการ มมการทะเลาะเบาะแวงผ กทน ไมต
เปป นอทนกซนอทนนอน มมเหตลผลทมตไมลต งกทนหลายอยาต งหลายประการ และแลวผ วซถมชมวซตทมตไมยต อมลงรอยเดมยวกทนกป
พทง บาผ นแตกสาแหรกขาด หรร อไมก
ป อบสวมเขาใหผกทนและกทน เขาเทมยม เขาปลอม เขาเกร เขาหลอก เขาลวง
ต แ
ผลทมตสลดกปมมขาต วลรอแพรตระบาดไมเต วน
ผ แตลต ะวทน เปป นขมผปากสท งคม ขาต วกระซซบหรร อขาต วโคมลอย พทดกระพรออซง
คะนซ ง ครอมมผลแตกหทกออกมา หาวาต เขาวาต กปเขาวาต เขาอะไรไมรต ดผ เขาวทว เขาควาย เขากระทซง เขาแรด โดยถดก
เสมผยมเขาใหผชนกทน หากเกซดเคราะหห
น ามยามรผาย โดนผมเขผาผมออก มซงวาต พาโวย ขซผนกดขผซนมซง ขซผนเขาต ลงศอก
เอะอะมะเทซตง มซงกด หนวกหดราท คาญทนไมไต หว ขทนตซกลายเปป นขทนแตก ชกตอต ยคบตม ระบมชอกชาท ผ มมขาผ วของ
แตกกระจาย แยกทางเดซน แบงต ลดกแบงต เตาผ แบงต ขาผ วแบงต ของ หยาต รผางกทนตามระเบมยบ อซดหนาระอาใจ ตอน
ผ งวาระอยดด
ขาผ วใหมป
ต ลามทน กปวาต ดมรดม พอขาต วเกาต ปลาเคปม กปวาต ไมด
ต ม คทนถซ
ต วผ ยกทนมานาน กปเหมปนขมผฟทนเหมปนขมผ หนผา
ขาผ วบดดปลาเนตา กปเซงป เจอแตซ
ซ ชมวาอะไรหลงเหลรออยดอต มกแลวผ โซซท ด โซเซ เซกดรดบาย ไมต
ต วยลดกเดมยว ไมม
ต มชมวต
ซ หมดอาลทยตาย
หวนกลทบมาหากทนอมก เขปดจนตาย มมแตพ
ต ซษโทษ โรคภทยเตปมไปหมด อทนทาท ใหผเสมยความรดผ สก
อยาก หมดเยรตอใย หมดสท มพทนธไมตรม ไมม
ต มอาวรณนอะไรอมกแลผว พอกทนทม ลด ละ เลซก ดมกวาต มมแตท
ต ลกขน มมแตต
ปทญหา เปป นบอต เกซดแหงต สารพทดสารพทนของกซเลสพทนหผา ตทณหารผอยแปดในอายตนะ 12 เลยอายตนะ 12 ดม
กวาต ครออายตนะนซ พพานสดใส ไรผกทงวล ไรผมลพซษทางใจ ซซตงเปป นธรรมชาตซในทางสายเอก โดยไมใต ชท
ต างสลด
โตงต ของ "อทตตา กามา" อยาต งเดปดขาด ทางสายเอกนมผ เปป นเรรต องของความจมรทงยทตงยรน เทมตยงแทผแนตนอน ไมโต กหก
ซ ด ดดดมดม รดผ จทกแบงต เวลาดด อทนวาต ดวผ ยสารพทน
หลอกลวง ไมม
ต มมายายม ไมม
ต มมายาวมนะเออ จะบอกใหผ ตซดตามดดสด
ทลกขน สารพทนปทญหา ทมตมมทตมไปของมทนมมนะ สาเหตลเรซต มแรกมทนอยดท
ต ตมความสาท คทญผซด เขาผ ใจผซด คซดผซด พดดผซด ทาท
ผซด หากหาผ มพดด หาผ มทาท ยซงต วาต อยาต กปเหมรอนยซงต ยล ยซตงหาผ มกปยซตงไปกทนใหญต ถาผ สาท คทญถดกกปเขาผ ใจถดก คซดถดก พดดถดก
ทาท ถดก อะไรๆ กปขผซนอยดท
ผ ดมกไป ดผฟรม ไปครซต งหนซต งแลผว และเพซตมเตซมพอกพดนตอต เตซมขซผนอมกเลปก
ต ตมจลดเรซต มนะ เรซต มตน

นผอย กปลอยตทวหายหวต ย(หวต ง) แมวผ าต เรซต มตน
ผ ไมด
ต ม กปพลอยเสมยฟรม ไปครซต งหนซต งแลผว และเพมยงเศษครซต งทมตเหลรอ กป
ผ หวทงทมตจะสาท เรปจ อทนการทมตจะบรรลลถซงเปผาหมายทมตวางไวผ สด จต ลดมลงต
อยาต หวทงเลยวาต จะไดผครบครซต ง ไมม
ต มทาง สซน
หมายคลายเครม ยดไดผ ปลอ
ต ยวางภาระทมตหนทกใจลงไดผททนกาลททนเวลา อทนกระชท บ ฉทบไว เทมตยวตรง มมมหาสตซ
ดาท รงมทตน ตรงแนตวในแนวทางอรซ ยะ ฌานอรซ ยะ ฌานวซถม อรซ ยะวซถม หทนหนผาไปดดขาผ งนอก พรผอมหทนหนผามาดดใจ
หทนใจมาดดใจ เทาต ททนกทนนตะ โดยประคองจซตใจอยดท
ต ตมธรรมชาตซ กลางใจ สวาต งกลางใจ รทกษาใจ รอดเปป นยอดดม
สงบเสงมตยมเจมยมเนรผ อเจมยมตทว ระลซกไดผ ราท ลซกอยด ต สท งเกตลใจดด หยลดใจดด ระลซกรดผ ราท ลซกอยด ต เฉลมยวใจดด สาท นซ กรดผ
ผ ตงใจดด เปรม ยบเทมยบ เทมยบเคมยงดด สงบใจดด ดดความเหมรอนและความตาต ง ผาต นทาง
สาท นซ กตทว นซต งใจดด ยทบยทงชท
ตาต งๆ ถซงทางเหมรอนมายา เมรตอเลอะเลรอนเสรตอมลทบไป รดผ เหปนแลผว ความจรซ งอทนจรซ งแทผ มมอยดแต นตเปป นแกน
ต แกผว
ทาท ใจใหผแนตแนตว ใจแนตวแนต รดผ แทผจรซ ง รดผ พยลงจซต จรซ งใจ ชรตนชม สมฤททย ในภาวะจซตใจทมตเขม
ผ แขปง หนทกแนตน
มทตนคง เยรอกเยปน เดปดเดมต ยว ไมห
ต วทตนไหว อยดใต นอารมณนดม อารมณนเดมยว อารมณนอทนสดงสงต มมความสดใสอยด ต
ภายใน เสวยความสล ขดผวยนามกาย ทซพยกาย ธรรมกาย แผส
ต วต นบลญอรซ ยะ กลศลอรซ ยะ ถซงพอ
ต แมพ
ต ตมนผอง ครด บา
ผ พรผอมททงเจ
ผ
ผ น
ผ าผ
อาจารย น ปดตยาต ตายาย ลลงปผานผาอา ญาตซสนซ ทมซตรสหาย เพรตอนรตวมเกซดแกเต จปบตาย ททงหมดท
ท งสซ
ผ ต ปทจจลบทน อนาคต เทอญ .........
กรรมนายเวรนางเวร คดก
ต รรมคดเต วร ททงอดม

ผ
การใหธผ รรมะ ชนะการใหท
ผ ท งมวล

เวปบไซตน ยมกปาฏซหารซ ย น http://www.yamakapatiharn.com
เฟสบลรค ยมกปาฏซหารซ ย น https://www.facebook.com/yamakapatiharn
บอรนดธรรมะ ยมกปาฏซหารซ ย น http://www.yamakapatiharn.com/board/

