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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส 
เนื่องในโอกาสที่คณะหลวงปูศรี มหาวีโร วัดปากุง 

กราบคารวะและทอดผาปาสงเคราะหโลกถวายแดหลวงตา 
เมื่อบายวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เสียงโลก เสียงธรรม 
 คณะพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปูศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม (วัดปา
กุง) และวัดสาขาจังหวัดรอยเอ็ด พรอมดวยศิษยานุศิษย รวมกันคารวะทอดผาปาชวย
ชาติกับพระธรรมวิสุทธิมงคล วัดปาบานตาด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนทองคํา
จํานวน ๒๘ บาท และเงินสดไทยจํานวน ๓๑๕,๕๔๒ บาท ๕๐ สตางค จึงขอสาธุการ
พรอมหนากัน (สาธุ) อานซ้ําอีกทีหนึ่ง ถวายทองคํา ๒๘ บาท และเงินสดไทยจํานวน 
๓๑๕,๕๔๒ บาท ๕๐ สตางคนะ 
 ตอนนี้ใหสงบเสียกอน จะถวายอะไรๆ ใหพักไวกอน แลวจะใหโอวาทอบรม
ทางดานอรรถธรรมใหไดยินไดฟงทั่วถึงกัน อยาใหมีกิจการงานใดเขามากีดขวางเสียง
อรรถเสียงธรรม การฟงจะไมไดรับความสะดวกทั้งผูเทศนผูฟง เวลานี้จึงใหสงบกาย 
วาจา ใจ ใหเรียบรอยทุกทาน เพื่อเปดหูเปดใจฟงเสียงอรรถเสียงธรรมที่ทานจะแสดง
ตอไป แลวนําไปประพฤตปิฏิบัติเพื่อกําจัดความชั่วชาลามกทั้งหลาย ที่มีอยูในกาย 
วาจา ใจของเราทุกทานทุกคนนั้นแหละ ธรรมเปนน้ําที่สะอาด 
 วันนี้ก็เปนวันมหามงคลสําหรับพี่นองชาวพุทธเราทั่วดินแดน มาจากจังหวัด
ตางๆ มีจังหวัดรอยเอ็ด คืออาจารยศรี มหาวีโร เปนประธานในการที่จะนํามาคารวะฟง
อรรถฟงธรรมจากครูบาอาจารยแลวจะไดนําไปปฏิบัติ เพื่อเปนสิริมงคลแกตนดวยกนั
ทั่วหนา วันนี้จึงเปนโอกาสอันดีที่พีน่องทั้งหลายจะไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม โดยมี
พระเปนผูนํามา ก็คืออาจารยศรี มหาวีโร ทานเปนประธานบอกกลาวบรรดาลูกศิษยลูก
หาทั้งฝายพระและฆราวาส มาคารวะขอขมาลาโทษ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดดวยกาย 
วาจา ใจ ตอครูอาจารย แลวสิ่งที่เปนโทษเปนภัยที่ตกคางคาอยูภายในจิตใจก็จะหลุด
ลอยหายไป ส่ิงที่เกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือความเปนมหามงคลจากการไดยินไดฟงอรรถ
ธรรม แลวนําไปประพฤติปฏิบัติ 
 ทั้งนี้เนื่องมาจากอาจารยศรีทานเปนผูมีนิสัยวาสนากวางขวาง ในบรรดาสาวก
ทั้งหลายครั้งพุทธกาลก็มเีปนคติตัวอยางเรื่อยมาจนปจจุบันนี้ ครูบาอาจารยทั้งหลายมี
บริษัทบริวารมากนอยตางกันๆ ขึ้นอยูกับนิสัยวาสนา ส่ิงเหลานี้ใครจะเสกสรรปนยอให
มีใหเปนขึ้นมาไมได มนัตองเกี่ยวโยงกับตนนิสัยวาสนาก็คือผูเปนหัวหนาบริษัทบริวาร
ทั้งหลาย อนันี้ทานศรีทานก็เปนหัวหนาบริษัทบริวาร ทานอยูจังหวัดรอยเอ็ด ทานมี
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บริษัทบริวารมาก ทั้งประชาชนญาติโยมและพระทั้งหลายที่ตั้งเปนสํานักในบรรดาลูก
ศิษยของทาน เปนรอยๆ สํานักมีอยูทุกภาคๆ นี่ก็คือลูกศิษยของทานที่ลงใจตอทาน 
ปฏิบัติตามทานเร่ือยมา 

วันนี้ทานเผดียงหรือประกาศใหบรรดาลูกศิษยลูกหาทั้งฝายพระและฆราวาส มา
ฟงอรรถฟงธรรม โดยถือเปนเหตุอันหนึ่งวามาขอขมาลาโทษครูบาอาจารย หากไดมี
ความผิดพลาดประการใดแลว จงขออโหสิกรรมให ตอจากนั้นก็จะไดยินไดฟงเสียง
อรรถเสียงธรรมตอไป เสียงธรรมนี้เปนสําคัญมาก เสียงโลกเปนฟนเปนไฟเผาไหมกนั
ไดทุกหยอมหญา เสียงธรรมเปนน้ําดับไฟ ทําจิตใจใหมีความสงบรมเย็น จากการไดยิน
ไดฟงในธรรมแลวเปนที่ลงใจ นําไปประพฤตปิฏบิัติ  

เพราะฉะนั้นที่ทานอาจารยศรี ทานพาลูกศิษยลูกหาบริษัทบริวารมามาคารวะ 
หรือมาฟงเทศนฟงธรรมเปนกาลเปนเวลานี้ จึงเปนมหามงคลแกบรรดาพี่นองทั้งหลาย 
โดยอาศัยทานเปนตนเหตุ สวนบุญสวนกุศลนี้อยาลืมทานนะ ทานเปนตนเหตุแหงการ
ขวนขวายมหากุศลสวนตางๆ มาในวันนี้ กุศลที่ทานทั้งหลายไดมาทําบุญใหทานเพราะ
การปาวรองของทานก็ด ี หรือทราบจากเหตุผลกลไกอะไรก็ด ี แลวการไดยินไดฟงเสียง
อรรถเสียงธรรมก็ดี รับไปแลวใหแผสวนบุญสวนกุศลถึงทานผูเปนตนเหตุ คืออาจารย
ศรี มหาวีโร โดยทั่วกัน 

ทานเปนผูมีนิสัยวาสนากวางขวางไปในทางมีบริษัทบริวารมาก เหลานี้ใครจะไป
เสกสรรปนยอใหมีไมได หากเปนขึ้นภายในจิตใจของตนเหตุคือผูเปนตนวาสนา เปน
ตนแหงครูแหงอาจารยนั้นแหละ มีลูกศิษยลูกหา มีคนมาเคารพนับถือมาก หากเปน
เองๆ สําหรับนิสัยแตละทานละองค ไมไดเปนขึน้มาอยางลอยๆ เสกสรรปนยอขึ้นมา
ไมได ตองเปนขึ้นมาในหลักธรรมชาติ วันนี้ทานก็ไดเชื้อเชิญบรรดาลูกศิษยลูกหา
ทั้งหลายใหไดมาทําบุญใหทานกับวัดปาบานตาด สวนผลประโยชนที่เกิดขึ้นมาในงานนี้
ทานทั้งหลายก็ทราบแลววา หลวงตาเคยทําประโยชนใหชาติบานเมืองมานานเทาไร 
สมบัติเงินทองขาวของทีพ่ี่นองบริจาคมาทั้งหลายเหลานี้ ก็จะเปนไปในทํานองเดียวกัน
ตลอดไปอยางน้ีแล เพื่อทําประโยชนใหโลก 

บรรดาพระเราที่มานานๆ จะไดยินเสียงอรรถเสียงธรรม จึงขอใหพากนัตั้งอก
ตั้งใจ สําหรับพระเราเปนแนวหนา ถาพระเปนผูปฏิบัติดปีฏบิัติชอบ ทางชาวบานลูก
ศิษยลูกหาในหมูบานใดของวัดใดๆ ก็จะเปนหมูบานมีความสงางาม มีขนบประเพณีอัน
ดีงามตอกัน มีความสงบรมเย็นรูจักการทําบุญใหทาน รักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา คํา
วาพระจึงเปนจุดสําคัญ เปนแนวหนาของชาวบานแตละแหงๆ เพราะฉะนั้นเวลาไป
สรางบาน สรางเรือนที่ไหน ปลูกบานใหมเรือนใหมก็ตองนิมนตพระไปตัง้วัด สรางวัด
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สรางวาขึ้นสถานที่นั้น เพื่อเปนหัวใจของชาวบานใหเปนที่อบอุนเย็นใจ เพราะเราเปน
ลูกชาวพุทธ ปราศจากพระ ปราศจากวัดไมได และปราศจากศีลธรรมไมได  

เราจึงตองทาํอยางน้ีทั่วประเทศไทยของเรา เรียกวาคนทั้งประเทศไทยนี้ผูนับถือ
พุทธศาสนามีจํานวนไมนอยกวา ๘๐% ซึ่งเปนศาสนาที่ใหความรมเย็นเปนสุข ใหความ
แนใจตายใจตอความจริงทั้งหลาย ที่เจาของศาสนาคือพระพทุธเจาทรงแสดงไวแลวทุก
ประการ ไมมีผิดพลาด ขอใหทานทั้งหลายนําอรรถนําธรรมนี้ไปปฏิบัติตอตนเอง แลว
จะเปนความสุขความเจริญ สําหรับพระเราไมมีอะไรจะสวยงามยิ่งกวาศีลกวาธรรมของ
พระ ผาเหลืองก็เปนผาแกนขนุน ใครจะไปปรารถนา ไมมีใครปรารถนา หัวโลนโกนคิ้ว
ก็ไมมีใครอยากโกน แตพระน้ันสลัดตัวลงเปนผาขี้ร้ิวหอทองคอืธรรมเขาสูจิตใจ 

จึงขอใหเปนผูระมัดระวังรักษาสมบัติอันดีงามของตน ใหสมชื่อสมนามวาเปน
พระในแดนพุทธศาสนา คือใหเปนผูงามดวยศีลดวยธรรม ศีลอยูกบัพระผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ  ศีลคือธรรมเปนภาคพื้น แลวธรรมเปนพื้นที่สองที่สามไป จนถึงธรรมขัน้
ละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ไปจากศีลคือธรรมขั้นหยาบนี้แล ใหพากันตั้งใจ
ปฏิบัติ สําหรับพระเราไมมีอะไรสวยงามแหละ เปนสิ่งที่เขาสละหมดแลว ชาวโลกเขาไม
ตองการ ผาแกนขนุนใครจะไปตองการ โกนผมโกนคิ้วใครก็ไมตองการ ส่ิงที่ไมมีคามี
ราคาสําหรับตาโลกเขาเปนสิ่งที่พระนํามาปฏิบัติประดับตน คือผาก็ผาแกนขนุน ศีรษะก็
โลนๆ  

แตส่ิงที่งามก็คือผาขี้ร้ิวนี้หอทองคํา ผาขี้ร้ิวคือผาแกนขนุนไมมีราค่ําราคานี้แล 
หอทองคําคือศีลธรรมภายในตัวของเรา ใหเปนผูมีศีลอันงาม ใหรักศีลรักธรรมภายใน
ตัวเอง จะไมมีใครงามยิ่งกวาสมณะผูรักษาศีลรักษาธรรมดวยความบริสุทธิ์ใจ พระไป
ไหนเปนที่กราบไหวบูชา งามอยูลึกๆ ลับๆ งามลึกซึ้ง งามไปจนกระทั่งถงึเทวบุตร 
เทวดา อินทร พรหม เขากราบไหวบูชากันทั้งน้ัน เพราะเปนผูงามดวยศีลดวยธรรม 

ทานจึงเรียกวา สีล คนฺโธ อนุตฺตโร กล่ินแหงศีลน้ีทวนลมไปหมด ส่ิงทัง้หลาย
ไหลไปตามลม แตกล่ินของศีลของธรรมนี้ทวนลมรอบขอบเขตจักรวาล ขอใหเปนผูมี
ศีลจะเปนผูหอมหวนชวนชม ใครอยูทิศใตทิศเหนือทิศใดกต็ามไดยินแตชื่อแตเสียง วา
ทานผูนั้นเปนผูทรงศีลทรงธรรมเขายิ้มแยมแจมใสชื่นอกชื่นใจ หัวใจเบิกบาน นํา
ความสุขเขามาสูตนจํานวนมากมาย เพราะฉะนั้นพระเราจงเปนผูรักษาศีลใหดี ใหมี
ความรักสงวนศีลมากยิ่งกวาชีวิตของเรา เร่ืองตายคนมีศีลก็ตายได ไมมีศลีก็ตายได ไม
สําคัญ เราเปนนักบวชเปนผูเสียสละจากบาปจากกรรมทั้งหลายเพื่อศีลเพื่อธรรม
แลว ใหตายเพื่อศีลเพื่อธรรม มีชวีิตอยูก็ใหเปนความสวยงามเพื่อศีลเพื่อธรรมของ
เรา ปฏิบัติตนใหดี ใหศีลบริสุทธ์ิ 
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ผูมีศีลบริสุทธิ์เทากันกับผูหมผาที่ขาวสะอาดเนื้อบริสุทธิ์ ไมมีขาดมีวิ่นที่
ตรงไหน นุงหมใชสอยไปไหนนาดูนาชม พระเราที่เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ไมดางพรอยขาด
ทะลุแลว เปนผูสวยงามมาก เทวบุตรเทวดายอมกราบไหวบูชาจนกระทั่งทาวมหาพรหม
มากราบไหวบูชาศีลธรรมของทานผูตั้งใจปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบนี้แล ธรรมจึงเปนของเลิศ
เลอที่สุด ในโลกอันนี้ไมมีอะไรเกินธรรม คําวาธรรมคําเดียวเทานั้นโลกยอมรับครอบ
แดนโลกธาตุไปหมดเลย นอกนั้นเขาไมยอมรับ จะยอมรับแตส่ิงที่ตนชอบใจ ส่ิงที่ไม
ชอบใจตําหนิดวยซ้ําไป แตเร่ืองศีลธรรมนี้แมแตแดนนรกก็ยอมรับ กราบไหวบูชาทาน
ผูทรงศีลทรงธรรม กราบ ยอมรับธรรมทั้งหลายดวยความเทิดทูนสุดหัวใจทั่วหนากัน
หมด ธรรมจึงเปนของเลศิเลอ 

จึงขอใหทานทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมใหดี อะไรจะอดอยากขาดแคลนบาง 
ศีลอยาใหอดใหยากขาดแคลน ใหสมบูรณบริบูรณในตัวของเรา กาย-วาจาสําหรับเปน
ภาชนะรับรองศีล รับรองธรรม ใจเปนภาชนะอันใหญหลวงรับรองไดทั้งศลีทั้งธรรม ให
เปนเครื่องประดับกาย วาจา ใจของตน มีความสวยงาม มีคุณคามากก็คือทานผูทรงศีล
ทรงธรรม ทานผูนี้จะเอาสมบัติเงินทองขาวของจํานวนมากนอยเพียงไรมาวัดมาตวงมา
เปนคูแขงไมได อันนี้มีคณุคามากกวาส่ิงทั้งหลาย คุณคาของศีลธรรมสูงสงมากทีเดียว 
จึงขอใหทานนําศีลนําธรรมนี้ไปประดบัตน ถึงจะอดอยากขาดแคลนทุกขยากลําบาก
ขนาดไหน ศีลธรรมมีอยูในใจแลวจะชุมเย็น ถาศีลธรรมไมมีในใจ ส่ิงภายนอกจะมี
มากมายเพียงไร ก็ไมพนกองทุกขที่จะเผาหัวใจจนได 

เชนอยางมหาเศรษฐีมีเงินเปนกี่หมื่นกี่แสนกี่พันลานๆ ก็ตาม แตจิตใจไมมี
ธรรมแลวสมบัติทั้งหลายก็กลายเขามาเปนฟนเปนไฟ เผาเศรษฐีคนนั้นใหเปนเศรษฐีมี
แตโครงกระดูก ศีลธรรมไมมี มีแตฟนแตไฟเผาไหมตนดวยบาปดวยกรรม กินไมหยุด 
ไดไมถอย ไดเทาไรบาอํานาจบาตรหลวงบาโลภ ไดมาเทาไรก็เปนฟนเปนไฟ ตายแลว
จมลงในนรก สมบัตเิงินทองขาวของที่ตนเสกสรรปนยอวาเปนของดิบของด ี เลย
กลายเปนไฟมาเผาตนเองไมเกิดประโยชนอะไร ตางกันนะกับผูมีศีลมีธรรม จะทุกข
ยากขาดแคลนอะไรก็ตามสมบัติเงินทองขาวของภายนอกนี้เปนโลกอนิจจัง มีขาดมีเขิน 
ไดมาเสียไปเหมือนกันหมด แตศีลธรรมขอใหชุมเย็นอยูภายในจิตใจ มีมากมีนอยจะ
เปนความสงบรมเยน็ 

ยิ่งทําใจใหบริสุทธิ์ดวยแลวไมมีอดีต-อนาคต นิพพานเที่ยงก็คือใจเที่ยง เหนือ
กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไปหมดแลว ทานวานิพพานเที่ยง นี่คือศีลธรรมสงใหถึงแดน
พนทุกขไปไดเพราะอํานาจแหงศีลแหงธรรม จึงขอใหพระลูกพระหลานตั้งใจปฏิบัต ิให
มีหิริโอตตัปปะประจํากาย วาจา ใจของพระเรา จะเปนพระที่สวยงาม มีความรื่นเริง
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บันเทิงในศีลในธรรมของตน ไปทีไ่หนสงางาม ไปอยูบานใดเมืองใดกด็ี พระผูมีศลีมี
ธรรมจะเปนผูสงางาม นําชาวบานชาวเมืองใหเปนความสงบรมเย็น ใหรูจักบาปจักบุญ 
เพราะตนเปนผูนําในทางที่ถูกที่ดี คนที่จะไปเปนผูนําผูอื่นตองนําตัวเองเสียกอน  

พระพุทธเจากอนจะเปนผูนําของโลก ไตรโลกธาตุนี้พระองคทรงเปนผูนํา
พระองค จนไดบรรลุธรรม เรียกวาเปนพระพทุธเจาขึ้นมา สาวกทั้งหลายก็อบรมนํา
ตนเองกอนแลวสูงสงขึ้นมา จนเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แกพวกเราทั้งหลายมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นศีลธรรมจึงเปนสิ่งจําเปนมากที่สุดที่เราทั้งหลายจะ
เทิดทูนเอาไว เวลานี้ศาสนาของเราถูกเหยียบย่ําทําลายจากหัวใจแตละคนๆ ที่สายตา
ส้ัน เห็นแกความอยากความทะเยอทะยาน เห็นแกความไดความมีดวยดานวัตถุ เห็น
แกยศแกลาภเขามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจ ซึ่งมีธรรมอยูบางก็ขาดสลายฉิบหายไปหมด
จนจะไมมีศลีธรรมภายในใจ สุดทายก็จะมีแตมนษุยหางไมมี สูหมาไมได หมาทุกตัวๆ 
เวนไอตูบหางกุดในวัดปาบานตาดนั้นเสีย ตัวนี้ไมมีหาง นอกนั้นเขามีหางๆ แลวมนุษย
นี้มีมากขนาดไหนกี่คนไมเคยมีใครมีหาง แลวยิ่งไมมีบุญในตัวเองแลวหางกุดหางดวน
ไปหมด ใชไมได สูหมาไมไดนะ ใหพากันระมัดระวัง  

จิตใจของมนุษยตองเปนจิตใจที่เปนภาชนะรับอรรถรับธรรมไดเปนอยางดี กอน
จะหลับจะนอนอยาลืมไหวพระสวดมนต สวดมนตไดมากไดนอยก็ตาม ไหวพระใหไหว 
แลวสุดทายใหนั่งภาวนา หรือนอนภาวนาดวยความระลึกถึงพระพุทธเจากไ็ด พระธรรม
ก็ได พระสงฆก็ไดภายในจิตใจโดยความมีสติ จนกระทั่งหลับไปกับขณะทีภ่าวนานั้นทุก
วันทุกคืน จิตใจผูนั้นจะมีความสงบเยือกเย็น เปนจิตใจที่เปนมงคล เปนเศรษฐีธรรม
ภายในใจ ดียิ่งกวาเศรษฐีภายนอกทีไ่มมศีีลธรรมเปนไหนๆ ถาเศรษฐีภายนอกทั้งมศีีล
มีธรรมดวยแลวยิ่งสูงสง เราก็ใหมีธรรมภายในจิตใจ ไมไดเปนเศรษฐีภายนอกก็ใหเปน
เศรษฐีภายในดวยกัน ใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ  

เร่ืองบาปเรื่องบุญ เร่ืองนรก-สวรรค-นิพพานที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว
นั้น เปนธรรมะขั้นเฉียบขาดมาตั้งแตพระพุทธเจาองคไหนๆ ไมมีใครที่จะมากีดกั้น
ทําลายใหส่ิงที่มีอยูทัง้หลายนี้ขาดสะบั้นหายไปไดเลย เชนวาบาปมี พระพทุธเจาตรัสรู
วาบาปมีมาดวยกันทุกองค ยอมรับบาปวามี ใหพากันละบาป อยาไปอาจหาญชาญชัย
ตอบาปจะเปนไฟเผาตัวเอง บุญมีใหพากันอุตสาหพยายามเสาะแสวงหาคุณงามความดี 
ที่จะเปนบุญเปนกุศลตอจิตใจของตนใหมากขึ้นทุกวันๆ นี่ชื่อวาผูเชื่อพระพทุธเจา 
เพราะนรกมี สวรรคมี นี่เปนสถานที่คนบาปคนบุญจะไปอยูทีน่ั่น  

คนทําบาปจะลงนรก เพราะนรกไมมีส่ิงบรรจุที่เปนมงคล มีแตส่ิงที่เปนฟนเปน
ไฟ สมควรแกนรกแตละหลุมๆ เทานั้นที่จะเผาไหมคนที่มีบาปกรรมหนาๆ นั้นเปน
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ขั้นๆ ขึ้นมา นรกทานแสดงไวถึง ๒๕ หลุม นี่คือพระพทุธเจาทรงแสดงไวแลว ลบลาง
ไมได หากวาลบลางส่ิงเหลานี้วาไมใหมี พระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่มีความเมตตาตอ
สัตวโลกไมมใีครเกินศาสดาองคเอกแตละองคนี้เลย ทานจะลบลางใหหมด นรกอะไร
เปนความทุกขความทรมานจะลบลางใหหมด จะใหเหลือตั้งแตส่ิงที่เปนสิริมงคล มีแต
แดนสวรรคนิพพาน  ใหสัตวโลกทั้งหลายไดอยูเสวยสะดวกสบายเทานั้น เพราะบาปปด
ออกได บุญก็ส่ังสมได แตนี้มันปดไมได บาปปดไมได เราสรางบาปตองไดบาป สราง
บุญตองไดบุญ  

พระพุทธเจาจึงสอนตามแบบฉบับแหงความจริงทั้งหลาย ยอมรับกัน ในแดน
พระพุทธเจาทั้งหลายไมมีพระพุทธเจาพระองคใดคัดคานซึ่งกันและกัน วาบาปไมม ี
บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี แสดงแบบเดียวกันหมด เพราะทานรูทาน
เห็นแบบเดียวกัน หาที่คานกันไมได จึงสอนแบบฉบับใหโลกทั้งหลายไดยึดไดถือ ได
เกาะไดเกี่ยว สวนใดที่เปนความชั่วใหปดออก อยาพากันอาจหาญชาญชัยไปสรางบาป
สรางกรรมจะเปนไฟเผาตัว ส่ิงใดที่เปนมงคลแกตนใหพากันสรางความดีงามของตน
พอกพูนขึ้นไป จนกระทั่งถึงแดนวิมุตติพระนิพพาน ไมพนจากบุญนี้ไปไดเลย 

ใหพากันมีความยินดีในบุญในกุศล ไดมากไดนอยทําทุกวัน สรางทกุวันก็ได
เพิ่มขึ้นๆ พระพุทธเจาทานสอนไวอยางน้ี เราเปนลูกชาวพุทธอยาดื้อดานหาญทําในสิ่ง
ที่พระพุทธเจาไมทรงปรารถนา ใหพากันทําตามสิ่งที่ทรงประสงคแลว แนะนําส่ังสอน
สัตวโลก ส่ิงใดที่พระองคใหปดออกใหรีบปดออก อยาหาญทํา ส่ิงใดที่ใหส่ังสมใหมีขึ้น 
เชนบุญกุศล ใหพากันสรางบุญสรางกุศลใหมากมูนขึ้นภายในใจของตนเอง จะเปน
มงคลแกตัวของเรา ใจของเรานี้แหละตัวที่รับรองทัง้บาปทั้งบุญ นรก สวรรค พรหม
โลก นิพพาน ไมมีอะไรรับในโลกอันนี้  

วัตถุเต็มโลกเต็มสงสารจนเปนขอบเขตจักรวาล ไมมีวัตถุใดที่จะรับบาปรับบุญ 
เสวยบาปเสวยบุญไดเหมือนหัวใจของสัตวแตละดวงๆ นี้เลย จึงใหพากันรักสงวนหัวใจ
ของตน อยาไปทําส่ิงที่ชั่วชาลามกซึ่งเปนการทําลายใจตัวเอง ใหทําตั้งแตส่ิงที่ดงีาม
ทั้งหลายซึ่งจะเปนผลประโยชนอันยิ่งใหญจนกระทั่งถึงนิพพานแกตนเอง เราก็จะเปน
มงคล พระพทุธเจาพระองคใดมาตรัสรูแลวสอนความเปนมงคลมหามงคลแกโลก
ทั้งน้ัน ไมมพีระพุทธเจาพระองคใดเปนเสนียดจัญไรแกบรรดาสัตวโลก มาสอนเปนฟน
เปนไฟแกโลกไมเคยม ี มีแตสอนสิ่งทีเ่ปนมงคลมหามงคลแกโลกทั้งน้ันแหละ 
เพราะฉะนั้นเราเปนลูกศิษยตถาคต ใหประคับประคองธรรมะพระพุทธเจาเขามาสู
ภายในใจของเรา เคารพในบุญในบาป ใหพากันระมัดระวัง สรางความดีงาม เฉพาะ
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อยางยิ่งพระเราที่เปนแนวหนา ภาคปฏิบัติจิตตภาวนานี้เปนสําคัญ อันนี้ละจะเปนแนว
หนาทีเดียว 

จิตตภาวนาเปนสําคัญมาก ใหถึงความพนทุกขไดอยางสดๆรอนๆ ก็คือจิตต
ภาวนา ใหพากันภาวนา อยาเปนพระขี้เกียจขีค้ราน กินแลวนอนกอนแลวนิน ไมเกิด
ประโยชนอะไร ใหส่ังสมความดี เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาน้ีคืองานของพระโดยแท ไอ
งานสุมสี่สุมหาภายนอกนั้นไปแยงโลกเขามาทําตางหาก พระเรามันดื้อดานไปหาแยง
งานของโลกเขามาทํา ใหมาเปนงานของธรรมจะเปนไดอยางไร ก็โลกเปนโลก ธรรม
เปนธรรม  

งานของธรรมงานของพระแทๆ คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา มีสติปญญา
ระมัดระวังรักษาตน ใหมีความรูสึกกับสติติดแนบกันไป คนนั้นจะไมลืมเนื้อลืมตัวอยาง
งายดายแลวปฏิบัติตัวใหเปนคนดีไปตลอด นี่ละเรียกวาธรรมคุมครองเรา เราก็จะเปน
สิริมงคลทั่วหนากัน เพราะฉะนั้นบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายมาไดยินไดฟงวันนี้ก็
ขอใหนําไปปฏิบัติ ใหมีกรรมฐานบรรจุมรรคผลนิพพานอยูภายในใจ สมบัติของพระ
คือศีล สมาธิ ปญญา วิชชาวิมุตติหลุดพน ธรรมที่เลิศเลออยูที่พระ พระเปนผูครองได
โดยไมตองสงสัยถาไมขี้เกียจขี้ครานเสียอยางเดียว พระจะเปนผูครองมรรคครองผลได
โดยสมบูรณ 

ขอใหพระลกูพระหลานนําธรรมนี้ไปปฏิบัติตน กําจัดสิ่งที่เลวรายทั้งหลายคือ
ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ซึ่งเปนภัยตอพระโดยตรง ใหพากันแกไขถอดถอน
ตลอดไป แลวความสวางไสวภายในจิตใจก็จะคอยปรากฏขึ้นๆ จนกระทั่งถึงมรรคผล
นิพพาน จะไมนอกเหนือไปจากความเพียรนี้ไดเลย การแสดงธรรมในวันนี้ก็
เห็นสมควรแกธาตุขันธและกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแแกบรรดาพี่นองลูกหลานทั้ง
ประชาชนและพระเณรทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

