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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ติโรกุฑฑกัณฑสูตร 
 

 นั่นเห็นไหมละกองบุญกองมหากุศล กองพะเนนิ คนละเล็กละนอยๆ รวมกัน
มาแลวบําเพ็ญมหากุศลเพื่อสัตวโลก อุทิศสวนกุศลแผกระจายไปในบรรดาพวกเปรตพวก
ผี ไมมีญาตมิีวงศจะไดรับทั่วหนากัน เพราะอันนี้แผกระจายไปเลย ไมกําหนดกฎเกณฑวา
เปนญาติเปนวงศอะไร เปนญาติดวยกันหมด แลวกระจาย จึงเรียกวาทําบุญแผโลกธาตุ  
 นี่ละคุณคาแหงความพรอมเพรียงสามัคคี ความรักชาติของพี่นองทัง้หลายชาวไทย
เราเห็นประจักษในคราวออกชวยชาติคราวนี้ สมบูรณพูนผล เต็มกําลังความรักชาติและ
สมบัติที่มีอยูในเมืองไทยเราที่ทุมออกมาชวยกัน ทองคําเราคิดเมื่อไรวาจะไดถึง ๑๑ ตนั ก็
ได ๑๑ ตัน ๑๐๐ กวากิโลแลว ดอลลารเปนพื้นฐาน ๑๐ ลาน นี่ตายตัวแลว มอบแลว 
จากน้ันเงินไทยเรามีเทาไรก็ออกหมด ดังที่เห็นอยู ออกทัง้น้ัน สําหรับเราไมมีอะไรเขา เขา
ก็เขาเพื่อออกตลอดเวลา ดวยความเมตตา กวาดออกหมด มอีะไรเหลือไมไดความเมตตา 
ปดออกหมด ปดออกหมดเลย ถาความตระหนี่มันกวาดเขามา ความตระหนี่ถี่เหนียวได
เทาไรไมพอ 
 คนตระหนี่นี้คือคนโลภมาก คนกวางขวางไมโลภ คนตระหนี่นี้นอกจากไมยอมให
แลวยังโลภมากอีกดวย นั่นละมันขัดกันกับธรรม ธรรมคือความเมตตาสงสาร การเสียสละ
ตอกันที่เปนความจําเปนทั่วหนากันในวงสัตวทั้งหลาย มีมนุษยเปนสําคัญ พอพดูอยางน้ี
เราก็อดคิดไมไดเมื่อวานนี้เราไปเจอสัตวกับเจาของ เอ มันกรู็เร่ืองกันดีนะ เราไดไปดูไอ
หมาสองตัวนี้ พอพูดแลวก็หันเขามาหาหมาสองตัว หมาหางดวนสองตัว เราเดินมาพอดี
เจาของมันมา เมียนวลนั่นนะเจาของมันเลี้ยงดูตลอด เอาขนมหรืออะไรมาใหหมา  
 พอหมาเห็นเจาของโดดใสเลยนะ โดดพันเลย พนัอะไร พันจะกินดวยเทานั้นแหละ 
เจาของก็ปบนั่งลงแลวจะใหอาหาร เขาจะปนเอาอาหารอยางเดียว เจาของยังไมใหตองยก
มือไหวเสียกอนซิ ใหยกไหวเสียกอน เขาก็ไมยก เขาก็มีแตปนจะเอาอาหาร ทางนี้ตบเอาไว 
ฟงเสียงเขาโมโหวาดวิ่วๆ เหมือนวากัดเจาของเลือดสาดไปเลยนะ ทั้งสองตัวเขาเลน
ลวดลายรุนแรงนะ กิริยาเขานี่เลนเหมือนวาเจาของนี่เลือดสาดหมดทั้งตัว คือเขาจะไปแยง
เอาอาหารกับมือเจาของ แตเจาของตบเอาไว ใหยกมือไหวเสียกอนถงึให  
 เขาไมยอมไหวเขาจะเอาอาหาร เจาของกต็บไว เขาก็วาดใสเจาของแลวปนใส
อาหาร เราก็ดูอยูนั่นละ ถาธรรมดานี่เลือดสาดนะทั้งสองตัว คอืเขาจะเอาอาหารอยางเดียว 
เจาของไมให เขาตามเจาของกัดขางหนากัดฉากหนาฉากหลัง เราดูอยูนะ เอากันเสีย
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จนกระทั่งเขายอมรับยกมือไหวแลวให ยกตีนขึ้นไหวๆ แลวให ไมกัดนะ มันฉากเฉยๆ ขู
วาดทางนูนวาดทางนี้ เจาของก็ไมสนใจนะ เฉยเลย มีแตใหยกเทาขึ้นไหวทาเดียว ทางนี้เขา
จะแยงอาหารโดยถายเดียว ใสกันวาดวิ่วๆ กับเจาของ ฟงเสียงมันวาดวิ่ว โถ ธรรมดาเลือด
สาดนะ ไมกัดนะ ฉากนูนฉากนี้ขูเจาของ เราก็ดู เออ สัตวนี้ก็แปลกนะ มนัรูจักเจาของ
ทําทาเฉยๆ ไมกัด เจาของกไ็มสนใจ หมาทําอะไรๆ ไมสนใจมีแตจะบังคบัใหไหว ขบขันดี
เมื่อวานเราไปดู เออหมาสองตัวเขาที เราไปดูนาดูนะ 
 นี่ละกองไทยทานที่พี่นองทั้งหลายบริจาค รวบรวมกันบริจาคมา นี่จะไปสงไปทาง
วัดปาบานตาด ไปหากองบุญใหญทางนูนวันที่ ๓๐ พฤษภาฯ ถือเอาวันโยมแมเสียไป วัน
นั้นเปนวันที่จะตั้งเมตตาจิต บริจาคอุทิศสวนกุศลใหถึงบรรดาสัตวทั้งหลายที่มีความจําเปน
ทั่วหนากัน และทั่วโลกดินแดนดวยนะ ผูมีญาติมวีงศก็ไดอาศัยญาติวงศผานไปๆ เปนยุค
เปนคราวไป แตผูไมมกี็เสวยกรรมไปเรื่อยๆ ไมมีญาตกิ็ไมมีใครชวย ญาติเทานั้นที่จะ
ชวยเหลือได ดังที่ทานแสดงไวใน ติโรกุฑฑกัณฑสตูร 
 ติโรกุฑฑกณัฑสูตร นี่เวลาเขาไปทําบุญทํากุศล พวกเปรตพวกผีหวังพึ่งญาติ ตาง
ตัวตางไหลมาๆ พวกทีม่ีญาติมีมิตรใจเปนศีลเปนทาน ใจกวางใจขวาง ทําบุญอุทศิสวน
กุศลให พวกนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปนลําดับลําดา จนกระทั่งหล่ังไหลไปสวรรค จํานวน
ไมนอย พวกที่ไมมีญาตมิีวงศ ทั้งๆ ที่มาหวังพึง่ญาติวงศเหมือนกัน แตญาติวงศไมสนใจ 
ไมอุทิศสวนกุศลให พวกนี้เดือดรอนกลับไปสถานที่ที่เสวยกรรมของตน ดวยความเปน
เปรตเปนผี ทานแสดงไวในติโรกุฑฑกัณฑสูตร  
 พวกที่เขาไดรับอนุโมทนาอุทิศสวนกุศลจากญาติแลว เขาอนุโมทนาเหมือนกัน  
อนุโมทนาใน ติโรกุฑฑกัณฑสูตร ขอใหญาติของเราที่มีจิตใจเมตตาสงสารไดอุทิศสวน
กุศลใหพวกเราทั้งหลายน้ี ขอใหมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป นี่เปนพวกเปรตพวกผีที่
เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจนกระทั่งถงึสวรรค อนุโมทนาใหบรรดาญาติทั้งหลายที่แผสวนกุศล
ให ไอพวกเปรตพวกผีทีไ่มไดรับสวนกุศลจากพี่นองทัง้หลายนี้ดาแชง มันตางกันนะ เราก็มี
ญาติ ญาติของเรา ทําไมจึงเปนคนใจดําน้ําขุน ญาติทั้งหลายเขามีเขา ชวยเหลือกัน เราก็มี
ญาติญาติของเรามันเปนยังไง ไมมีใครเหลียวแลเราเลย ตางคนตางกลับไปเสวยทุกข แลว
มีความเสียอกเสียใจ ดาวาพวกญาติของตนวาใจดําน้ําขุน  
 เราทั้งหลายก็ใหจําเอาไว สรางบุญกุศลคราวนี้ ทกุปๆ ก็จะมี ไมวามีญาติไมมีญาติ
ที่ไหนสวนบุญกุศลที่อทุศิกระจายทั่วไปหมด เพราะฉะนั้นพวกเปรตทั้งหลายจึงมารับไดทั่ว
หนากัน ไมวาจะเปนญาติของใคร ไมมีญาตกิ็ตามมารับไดทั้งน้ัน เพราะอันนี้แผกุศล
กระจายทั่วไปหมด เปนสาธารณกุศล นี่เราถึงไดทํา เพราะคิดเห็นอยางที่วา พระพุทธเจา
รับสั่งไวยังไงผิดที่ไหน เอาความจริงทั้งน้ันออกมา เร่ืองความทกุขความสุขทั้งหลายที่อาศัย
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กัน พึ่งกัน ไปเปนเปรตเปนผีก็อาศัยญาติวงศชวยพยุงขึ้นไป ญาติวงศที่ใจดําน้ําขุน ก็ไป
เสวยกรรมของตัวตามเดมิ  
 เราจึงไดพยายามทํา แลวยกโยมแมเปนตนเหตุเทานั้นเอง ความมุงหมายเพื่อจะ
บําเพ็ญมหากุศลแผแกสัตวทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ จะมีญาติไมมีญาติก็ตามรับไดทั้งน้ัน
มหากุศลของพวกเราที่บริจาครับไดทั้งน้ัน ไมนิยมวาใครมีญาติไมมีญาติ มารับ เปน
สาธารณกุศลรับไดทั้งน้ัน กรุณาพี่นองทั้งหลายใหทราบทั่วหนากัน ทํานี้ทําอยางมีหลักมี
เกณฑ มีเหตุมีผล ไมไดทําอยางสุมส่ีสุมหานะ เราพาพี่นองทั้งหลายทําอะไรก็ตามเราไม
เคยมีแบบหลักลอยๆ วาทํานะ เรามีหลักมีเกณฑทุกอยาง นําตรงไหนออกใหแนตอความ
สัตยความจริง ความถูกตองดีงาม ไมมีความกระทบกระเทือนดวยความผิดของตนไมใหมี  
 สวนใครจะพอใจไมพอใจอันน้ันเปนหัวใจคน เราตองเล็งถึงความถูกตองเปน
ศูนยกลาง เมื่อดําเนินดวยความถูกตองแลวใครจะเสียใจดีใจมันก็เปนเรื่องของเขาไป 
เรื่องนี้เปนเรื่องถูกตองดีงามแลว ไมสูญหาย เปนเครื่องยืนยันวาถูกตอง เปนพ้ืนฐาน
แหงธรรมทัง้หลายแลว เราพาทําทําอยางนี้เอง วันที่ ๓๐ พฤษภาฯถึงจะทํามาทุกปๆ  เรา
ก็ไมคอยสนใจนะ เราสนใจแตสัตวโลก ที่เปนหวงมากก็คือวาหาที่ยึดที่เกาะไมได เสวยชาติ
เปนเปรตผี  
 เปรตผีนี่มีถึง ๑๓ จําพวกนะ ในหนังสือทานบอกไว จําพวกที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม 
จําพวกที่หนึ่ง เปรตที่มีบาปหนามากทีเดียว พอพนจากนรกมาก็มาเปนเปรตประเภทที่
หนึ่ง หลังจากนั้นประเภทที่สองที่สาม ถึง ๑๓ ประเภทของเปรต ทานแสดงไวในคัมภีร 
เหลานี้จะไดอาศัยบุญกรรมจากบรรดาญาติมิตรทั้งหลายอุทิศให   และเราอุทิศสวนกุศล 
สาธารณกุศลไดโดยทั่วกนั กรุณาทราบตามนี้นะ วันนี้ไมพูดอะไรมากละ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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