
หลวงปปป ตต ตเจจาเสสอดาว
 ธรรมะหลวงปปป ตต ตเจจาเสสอดาว -   ปป ญหา ถาม -  ตอบ ยตคไฮเทค

 กกมมอยยางนมน เหมมอนกกน ลองตตดตามดดวตธมรดนแกนไข-  ใจกนาวหนนา (  อมหนดมกนถามวยา ...  ตามลตขตตลงเวลา 18 
น. 10  นาทม ความวยา

 กราบหลวงพยอ "ตตตเจนาเสมอดาว"      ทมยเคารพ หนดอยากถามหลวงพยอวยา ททาไม บางเวลาเราจจงเหงา เหงา
 มากๆ อยยาง(อยาก)มมเพมยอน-       เพมยอนจรตงๆ ทมยรดนใจ ไมยใชยคนรก ก เพราะหนดรดนวยา ความรก กมมทตกขขมาก อนจย ง เพมยอนในทมย

  นมน หมายความวยา "เขนาใจเรา"     จะอยด ยในเพศไหน หรมออายตเทยาไหรย ไมยส ทาคกญ คมอบางทมอยากใหนมมใครสกกคน
    หยวงใยเรา รดนจกกใหนกทาลก งใจ เวลาเราทตกขข หรมอมมปก ญหาอะไรทมยเราจะพดดกกบเพมยอนอยยางนมน ไดนทตกอยยาง หรมอเรา

     เจกบปย วย คอยหยวงใยบนาง ไมยถจงกกบตนองมาเอาใจ เพมยงแตยถามบนาง หลวงพยอคยะ อารมณขอยยางนมน เปกนอยยางไรคยะ
  เพราะมกนเกตดกกบหนดนานมากแลนว แตยไมยเคยเจอเพมยอนอยยางทมยบอกเลย หลวงพยอชยวยอธตบายใหนหนดหนยอยนะ

    คะ เพราะคนางใจมานานแลนวคยะ ขอบคตณคยะ สาธต อนตโมทามต

 ขอตอบวยา "ปก ญหาโลกแตก"      นะอมหนด เอตย แทนทมยจรตงแลนว เมมยอจะวยาไปจรตงนก นน ทตกคนในโลก หรมอผดนทมย

   ยก งขนองยก งตตดอยด ยกกบโลกลงมารายนมน แลนว เชมยอเถอะกกหกวใจเดมยวกกนทก นงนก นน จนกวยาจะเขนา "ฌานหรมอสมาธตจตต
 สมาธตธรรมเขนมดตยงแนยว เยกนใจใสแจจว"     ไดนธรรมคตณ ถจงคตณธรรมแทนตลอดเวลา เทยานก นนแหละอมหนด กกจะไรน

    กกงวล ตามทมยอมหนดสาธยายเปกนคตนงเปกนแควยมดยาว อนจย ง ยตยงสกงคมพตการ แวดลนอมดนวยยาบนาทก ยวไปหมดตามหนนา
      ขยาว ในระบบอตนเตอรขเนต อกนมมรดปสมแสงเสมยง มมภาพประกอบ เขยยาจอ ดตนนไดนตามจกงหวะตยางๆ พลตกแพลงใน

      สารพกดทยา ลมลายก ยวขกนธมาร แมนในศกตรดหมดยมาร กตเลสมาร ผมหยาซาตาน เจนากรรมนายเวรนางเวร คด ยกรรมคดยเวร
   ทก นงในโลกมนตษยขแลโลกทตพยขกกไมยมมเวนน กกตตดยจดรดปนามขกนธขหนานมน สมแลนวทมยจอมศาสดาเอก เปรยงพระ
 สตรสมหนาทประกาศกนองโลกมานานรยวม 2600   ปมมาแลกววยา "  ทตกขขเปกนมหกนตภก ยในโลก กกรดปนามขกนธขหนานะ

     แหละตกวแสบตกวกนอนทตกขข กกอยด ยดมไมยวยาดม อวดดมไปแกวยงเทนาหาเสมนยน หาเหามาใสยหก วเองนมย นา จรตงไหมจตะ เปกน
   เพราะมมสาเหตตทมยปลยอยใจไหลหลงลงสด ยคลมยนกระแสอตปาทานตกวทตกขขแทนๆ เชมยว อยยางวยานยะแหละไอนหนด อมหนด

      เอตย คตดมากทตกขขมาก คตดนนอยทตกขขนนอย กลยาวคมอ คตดฟตน งซยานมากทตกขขมาก คตดฟตน งซยานนนอยทตกขขนนอย ไมยคตด
    ฟตน งซยานเลยกกไมยตนองทตกขขเลย จรตงอตะเปลยา แตยกกอยยางวยานก ยนแหละ มกนกกจ ทาตนองดตนนรนสมบตยอไปซตนะ ตราบทมยยก งมม

   ลมหายใจอยด ย โปรดอยยาลมมซตจตะวยาคลมยนกระแสอารมณขทมยมก วหมอง เศรนาหมอง ทมยยตแหยยชกกนทาจตตใจวตญญาณใหน
  มกวหมองเศรนาหมอง เหลยานมน นก นนทมยทางพระทางศาสนาเรมยกชมยอมกนวยา "  พวกกตเลสพกนหนา ตกณหารนอยแปด"  ทมยมกน

  มากระทบสกมผกส กระตตนนรบเรนาอายตนะ 6    ทางตาหดจมดกลตนนกายใจ หรมออายตนะ 12  แหยงความมมสามกญญ
    ลกกษณะ หรมอไตรลกกษณขอนตจจก งทตกขกงอนก ตตา ทมยปตถตชนอกนธพาล ไมยมมทกกษะในความรดนแจนงเหกนแจนงใดๆ เลย

  แตยปตถตชนบกณฑตตพอมมสตทธตขในแงยมตมหลากหลาย ทมยมมจตตส ทานจกผตดชอบชก ยวดม ไดนอยด ยในฐานะทมยยก งมมความใฝย รดนใฝย สดง
    ทมยมากไปดนวยการคบหาสมาคมกกบคนดม คตดดมพดดดมททาดม อยยางตยอเนมย อง ทมยมมหก วใจแหยงการฟก งคตดถาม บกนทจก

   จดจทาเรยงพตสดจนข รตเรตยม เรยงรก ด รวมเรกว(รวดเรกว)       เรมยบรนอย รวบรวม เรมยบเรมยง รตยงโรจนข รทยารวย ราบรมยน รมยนเรตง
    บกนเทตงใจ ไรนกก งวล กกทตศทางดทาเนตนชมวตตแบบนมน นมย แล ทมยมมตก วใจ (  มโน ลนวนๆ)   เปกนตกวรดน ถนารดนตตดรดน กกเปกนฝย ายมมด

   บอด มมดแปดดนาน คมอ "อวตชชาสวะ"    แตยหากรดนไมยตตดรดน คมอ "วตชชาโพธต"    มาตรวยาจทาเรตญมหาสตตรดนรอบ รอบรดน รดน
      ครบวงจรมากๆ บยอยๆ จนกระทก ยงรดนทะลตปรตโปรยง นตน งเนมน ยบปตต งใสไปเลย คมอวตชชาวตมตตตต มมโยนตโสมะนะสตการ อกน

      หมายความวยา การททาใจ การใสยใจ การททาในใจดนวยอตบายทมยแยบคาย คมอรดนแกนไข ใจกนาวหนนา ตยอจากปตถตชน
 บกณฑตตหลบหลตดเลมยอนขจนนสด ย "กกลยาณปตถตชน"   และอมกประการหนจย งอกนบตคคลผดนใฝย รดนใฝย สดงมมความเชมยอมก ยน มก ยนใจ

  จะแจนงจรตงๆ แลนววยา "กระบวนความแหยงรดปนามขกนธขหนา"   ลนวนแลนวแตยเปกนภาระเรมยองทมยหนก กใจเนนอ ทมยพวกคน



   เขลามกวเมาหมกอยด ยแตยพวกผดนรดนหาขนองอยด ยไมย ผด นใดจกกส ทารวมระวกงจตต ผดนนก นนจกกพนนจากบยวงแหยงมาร นก ยนเปกนทาง
 บรรลตถจง "  อรตยะธรรม อรตยะชน"   สทาเรกจลยวงลตถจง "  กายธรรม ธรรมกาย"  นก ยนแหละขบวนการชมวตตใหมยแหยงการ

    รดนจกกตกวเองดมจรตงทมยรดนจกกดดตกวเองออก บอกใจตกวเองไดน ใชนใจตกวเองเปกน พจยงใจตกวเองไดน ทมยรดนจกกหลบจากรดปกาย
    หลตดเขนาสด ยนามกายและเลมยอนขจนนสด ยธรรมกาย กายธรรมคมอวตสกงขาร อสกงขตะ อยด ยไดนดนวยโลกตตระปก ญญา คมอเสรตม

 ทกกษะดนวย "ธกมมาธตปไตย"     หรมอเปกนคนเกยงเสมยอยยางกกสบายไปแปดอยยาง ฉก นใดกกฉก นนมน นก ยนแล กกคนเกยงพจยง
   ความสามารถจากใจตนเองไดนจากการมมดวงตาเหกนธรรม เหกนจรตงเหกนจกงตามนมน การเอาใจใสยใน "คตณธรรม

นทาความรดนตาม"      ฉะนมน เปกนมงคลสดงสตด เปกนผดนประเสรตฐทตกวกน กตรตยา ปฏตกตรตยาแบบนมน จ ทาปรารถนาในทมยทก นงปวง
   อารมณขดมงาม จตตใจสดใส เรมองปก ญญาในชมวตตประจทาวกนอยด ยอยยางสมทยาเสมอไมยขาด ทตกระยะทตกขณะจตตไดนกกถจง

  ธรรมแทนเปกนทมยพจยงทมยระลจกสทานจกรดนในจตตวตทยาชก นนสดง จตตวตทยาอรตยะในชมวตตประจทาวกนไดน กกยยอมมมความผาสตขทตก
     วกน แมนอยด ยในทยามกลางกองทตกขขกองกตเลส กกยยอมอยด ยเยกนเปกนสตขไดน ไมยมมปก ญหา ไมยวยามมกกเบาใจ ไมยหนก กใจ

ดอก(หรอก)     จากรนอนกกกลกบกลายเปกนเยกน จากเศรนาหมองกกเปกนสดใส จากมมดใจกกเปกนสวยางใจ จากโงยกกเปกน
        ฉลาดเฉลมยวทกนคนดม รดนทกนคน รดนทกนโลก ทกนเกมสข ทกนอารมณข หยก ยงรดนกทาลก งทรก พยข กทาลก งกาย กทาลก งใจ กทาลก ง

  ความคตดสตตปก ญญา พรรคพวกวาสนาบารมม .........

 การใหนธรรมะ ชนะการใหนทก นงมวล
  เวกบไซตข ยมกปาฏตหารตยข http://www.yamakapatiharn.com

  เฟสบตตค ยมกปาฏตหารตยข https://www.facebook.com/yamakapatiharn
  บอรขดธรรมะ ยมกปาฏตหารตยข http://www.yamakapatiharn.com/board/
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