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เทศนอบรมคณะหลวงปูศรี มหาวีโร 
ณ วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ (บาย) 
จิตนี้สูญไปไหน 

 วัดไหน (หลวงปูศรีครับผม) ทานศรีไมไดมานะ ทานก็แก แตอายุนี้จะออนกวาเรา
หนอย แตรูสึกวารางกายของทานจะทรุดโทรมกวาเรา ฟงอานเสียกอนนะ พระเทพวิสุทธิ
มงคล (หลวงปูศรี มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม (วัดปากุง) และวัดสาขา อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด พรอมดวยศิษยานุศิษยพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา รวมกันมา
คารวะทอดผาปาทองคําชวยชาติกับพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาบัว ญาณสัมปนโน) 
วัดปาบานตาด อําเภอเมือง จังหวัดอดุรธานี ทองคําจํานวน ๑ กิโลกรัม (น้ําหนัก ๕๘ บาท 
๙๓ สตางค) เงินสดไทยจํานวน ๒๗๒,๙๖๗ บาท ๒๕ สตางค ขอใหทุกๆ ทานอนุโมทนา
สาธุการพรอมหนากัน (สาธุ) 

อาจารยศรีทานก็มีนิสัยวาสนากวางขวาง ไปคนละทิศละทาง คือเร่ืองนสัิยวาสนา
ใครจะมาปรุงมาแตงใหเปนไมไดนะ ตองเปนขึน้ตามหลักธรรมชาติ คือเจาของเปนผูสราง
ขึ้นมาเอง นิสัยวาสนากวางแคบขึ้นอยูกับตัวเองเปนผูสราง ใครคับแคบตีบตันคนนั้นก็นิสัย
วาสนาคับแคบตีบตัน ไปที่ไหนก็ไมคอยสมบูรณพูนผล ผูใดมีนิสัยกวางขวางเฉลี่ยเผื่อแผ 
การทําบุญใหทานไมอัดไมอั้น ไปที่ไหนก็ตามบริษัทบริวารก็มีมาก วาอะไรกเ็ปนอันนั้น
ขึ้นมาๆ เรียกวาเปนไปตามนิสัยวาสนา  

อยางอาจารยศรีทานก็มีนิสัยวาสนากวางขวาง เกี่ยวกับเรื่องฝายประชาชนพระเณร
มาดั้งเดิม ทานมีนิสัยกวางขวางไปที่ไหนวาอะไรลูกศิษยลูกหาเต็มบานเต็มเมือง ฮอืพรอม
กันหมดๆ นี่ทานก็ไมไดมา แตบริษัทบริวารลูกศิษยลูกหาของทานมาจํานวนมากมายเต็ม
ศาลา เห็นไหมละ นี่ละถือเอาทานเปนเหตุ การสรางบุญสรางกุศล ทานไมมาบริษัทบริวาร
ทั้งหลายก็มาเพราะทานแก ทานรูสึกวาอายุจะออนกวาเราหนอย แตจะชํารุดมากกวาเรา 
ทานเคยอยูกับเรามา  

พูดไปเกี่ยวของกพ็ูดเสียบาง ทานอยูวัดหนองผือดวยกันกับเรา ทานศรี พรรษาก็
ออนกวาเรา แตทานเคารพเรามากแตไหนแตไรมา ทานมีกระตอบอยูขางๆ นี้ เราก็
กระตอบอยูทางนั้น เวลาเราออกมา เราเดินผานนี้เขาปา ทางจงกรมของเราอยูในปา ทานก็
มีกระตอบอยูนี้เล็กๆ เราก็เดินผานไปผานมา ทานมีโตะเล็กๆ โตะสูงขนาดนี้ เราผานไป
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ผานมา บางทีเห็นทานเขียนหนังสืออยูที่โตะสูงขนาดนี้ละ ทานนั่งเขียนหนังสือ เราก็ผาน
เขาปาแลวผานออกมา ไมวาอะไร เพราะเราก็ไมมองดูทาน เราก็ผานของเราไป พอดี
บังเอิญจังหวะมันเหมาะสมกัน พอเราผานเขามา ทานก็มองแพล็บมา พอมองแพลบ็มา 
เราก็ถามวาทําอะไรเสมียน จับโตะโยนเขาปาเลย ตั้งแตวันนั้นมาไมเห็นเลยโตะเล็กๆ แต
กอนทานก็มาเขยีนนี้ๆ ผานไปผานมา เราก็ไมวาอะไรไมสนใจกัน แตวันนั้นทานมองแปบ
มาหาเรา เราก็เลยตอบรับการมองกนัวา ทําอะไรเสมียน ทานจับเกาอี้โยนเขาปาตั้งแตวัน
นั้นมาไมเห็นอีกเลย ทานเคารพเรา เราก็พูดดวยความหยอกเลนดวย มีคตินิสัยอยูในนั้น
ดวย คือแตกอนทานเปนครู ทานก็วางลวดลายครูใหอาจารยใหญดู อาจารยใหญก็เหน็บ
เสียบาง ทําอะไรเสมียน ตั้งแตนั้นมาไมเห็นอีกเลย  

ทานเคารพเรามากอาจารยศรี เคารพแตไหนแตไรมา อยูกับพอแมครูจารยก็
เหมือนกัน ทานเคารพมาโดยลําดับจนกระทั่งปจจุบันนี้ สนิทสนมกันมาก แตกอนทานก็
เคยอยูกับเรา ตอนอยูหวยทรายทานก็เคยไปอยูดวย ตอนที่ทานยังไมไดออกไปเปนผูใหญ
ปกครองวัดหมูเพื่อนนะ ทานเคยอยูกับเราหวยทรายก็เคยไปอยู ที่ไหนบางเราจําไมได 
เพราะความเคารพของทานนั่นแหละ ถึงตองไปอยูกับเรา เราไมไดเชื้อเชิญทาน ทานก็ไป
อยูที่นั่น จากน้ันมาแลวก็ไมคอยไดพบกัน จนมาอยูนี่ถึงไดมาเสียทีนึงๆ อยางน้ีละ ทานมี
นิสัยวาสนากวางขวางไปทางหนึ่งสําหรับอาจารยศรี ตางคนตางมีนิสัยวาสนาเปนของตัว จะ
ไปปรุงแตงขึน้มาใหเปนไมไดนะ ตองเปนขึ้นไปตามนิสัยวาสนาของใครที่เคยเกี่ยวของ
มายังไง มันก็เปนไปอยางงั้น เปนอยางงั้นแหละ  

ในครั้งพุทธกาลก็เชนเดียวกัน ทานจึงยกใหเปนเอตทัคคะ เลิศคนละทิศละทาง ใน
บรรดาสาวก ๘๐ องค เชนอยางพระสารีบุตรเลิศทางดานปญญา ฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนพระ
สารีบุตรนับไดหมด นั่นความรวดเร็วของปญญา พระโมคคลัลานนี่เหาะเหินเดินฟาดําดิน
บินบนไดหมด นี่ก็เปนเอตทัคคะเลศิในทางมีฤทธาศักดานุภาพมาก พระสารีบุตรก็เลิศ
ในทางสติปญญาเฉลียวฉลาด พระอานนทกเ็ลิศในการศึกษาอบรมมามากเปนพหูสูต เปน
พุทธอุปฏฐากของพระพทุธเจา นี่ก็เลิศถึง ๕ สถาน นอกนั้นเลิศทางนั้นๆ เชน พระโสณะ
ทานเลิศทางความเพียรกลา อยางน้ันแหละ เหตุที่เปนความเพียรกลาเพราะอะไร 

พระโสณะที่วาไดรับเอตทัคคะ เลิศในทางความเพียรกลา คือทานเดินจงกรมจนฝา
เทาแตก พระโสณะทานเดินจงกรมภาวนาจนกระทั่งฝาเทาแตก เวลาสําเร็จผลเปนที่พอใจ
แลว พระพุทธเจาทรงตั้งใหโดยเหตุผลพอดพีองาม ตัง้ใหทานเปนเอตทัคคะเลิศในทาง
ความพากเพียรนี่ก็เปนอยางน้ัน องคนี้เลิศทางนั้น องคนั้นเลิศทางนั้น เราจะไปตกแตงเอา
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โดยลําพังเรา เสกสรรปนยอโดยไมมีพื้นฐานมาแตกอนไมไดนะ อันนี้ทานก็มีพื้นฐานมา
อยางน้ันก็เปนอยางงั้นแหละ  

อันนี้ก็เร่ิมพูดธรรมะใหบรรดาพี่นองทั้งหลายฟงทั่วหนากัน พูดไปนานๆ ก็ไมได 
เราหูอื้อ พอหูอื้อแลวพูดไมรูเร่ืองตองหยุดแหละ เดี๋ยวนี้หูอื้อแลว พอเริ่มพูดไปไมนาน หู
อื้อๆ แลวตองหยุด เทศน ไมไดศัพทไดแสงอะไรเลย  

วันนี้บรรดาพี่นองทัง้หลายมาคารวะทําบุญใหทาน ทอดผาปาสรางมหากุศลรวมกัน
กับหลายจังหวัดที่มานี้ จังหวัดรอยเอ็ดมอีาจารยศรีเปนหัวหนาเปนประธาน นําพี่นอง
ทั้งหลายจากจังหวัดตางๆ มารวมกันนี้ ศาลาหลังน้ีวากวางวาขวาง ดูซินี่คับแคบไปหมด
เลย ไมมีความหมายศาลาหลังนี้ เพราะคนมามากนั่นแหละ  

วันนี้ทานทั้งหลายไดมารวมกัน มาสรางมหากุศลผลบุญ เพื่อเปนผลเปนประโยชน
แกชีวติจิตใจของตน ชีวิตจิตใจ ใจนี้เปนของไมตาย ขอใหทานทั้งหลายทราบเอาไว 
รางกายนี้ตาย ผสมกันแลวเรียกวาเกิด พอธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ ถาเปนธาตุหยาบๆ คือ
มนุษยสัตวของเรานี้เรียกวาธาตุหยาบ ธาตุเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเปนธาตุที่ละเอียด
เปนนามธรรมอันนั้นไมไดเอามาพูดแหละ แตยังไงก็เปนรางของจิตจนไดนั่นแหละ จิตเขา
ไปอาศัยในรางใดๆ ก็ปรากฏเปนสัตวประเภทนั้นๆ ขึ้นมา 

นี่จิตมาอาศัยรางมนุษยเรา ยังอยูดวยกันนี้เปนมนุษยทั้งหมด มีจิตอยูในตรงกลาง
ตัวของเราที่ชีวิตยังเปนอยูนี้ คือจิตครองรางอยูในนี้รับผิดชอบอยู เรียกวาชีวิตนี้จิตยังครอง
รางอยู ทีนี้เมื่อจิตถึงกาลเวลาธาตุขันธใชไมไดแลว เปนอันวาหมดสภาพเรื่องธาตุขันธ จิตก็
ดีดออกจากธาตุขันธนี้ไปสูรางใหม การไปสูรางใหมก็เหมอืนกับเราไปสรางบานสรางเรือน 
บานเรือนหลังนี้พังแลว เราจะไปปลูกบานใหมเรือนใหมแทนบานหลังน้ีนั้น ก็ขึ้นอยูกับทุน
ทรัพยสมบัติของเรามีมากมีนอย 

ถาใครเปนคนจน บานหลังน้ีพังแลวไปสรางหลังใหมก็อาจไดกระตอบกไ็ด หลัง
เล็กๆ ก็ได ถาใครมีสมบัติเงินทองมาก ไปสรางใหหลังใหญโตขนาดไหนก็ได อันนี้ขึ้นอยู
กับบุญกรรมของเจาของ เมื่อรางกายหมดสภาพแลว จิตดีดออกไปแลวจะไปสรางที่อยูใหม 
มีบุญมากนอยเพียงไรจติดวงนั้น ถาจิตดวงนั้นไมมีกุศลมาก มีแตบาปหาบตั้งแตกรรม ไป
สรางก็เปนรูปรางของเปรตของผ ี ของสัตวนรกอเวจีไป แทนที่จะไปดิบไปดี ไมไปนะ 
เพราะกรรมนั่นละตามราวี  

กรรมก็คือการกระทําของตัวเอง ทาํความชั่วชาลามกลงไป ไดมากเทาไรก็ทับเขา
มาๆ หาเจาของ เวลาตายแลวสวรรคชั้นพรหมมีกวางขวางขนาดไหนไมยอมไป แหวกแนว
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ลงไปหาสัตวนรกอเวจี เปนเปรตเปนผีไปอยางนั้นละ นี่คือคนสรางความชั่วชาลามก ใหพา
กันจําเอาไว ใหระวังนะ คําพูดเชนนี้เปนคําพูดของศาสดาองคเอก ไมใชคําพูดของตาสีตา
สา หูหนวกตาบอดมาสอนพวกเรา 

พุทธศาสนาเปนศาสนาของทานผูทรงโลกวิทูรูแจงแทงทะลุทั่วโลก ทั้งโลกนอกโลก
ใน โลกผีโลกคน โลกเปรตโลกสัตวอะไร เทวบุตรเทวดาอินทรพรหม รูรอบไปหมดก็คือ
องคศาสดาองคนี้ นรกอเวจีอะไรรูรอบไปหมด นํามาสอนจึงไมมีคําวาผิดวาพลาดไป สดๆ 
รอนๆ ทานจะนิพพานไปแลวกี่ปกี่เดือนก็ตาม คําที่ทานสอนไวแลวเปนสวากขาตธรรมตรัส
ไวชอบแลวๆ ไมมีที่จะไดเปลี่ยนแปลงแกไขใหเปนอยางอื่นอยางใดอกีได คือคําสอนของ
พระพุทธเจา สอนไวยังไงเปนอยางน้ัน ทานสอนเชนอยางวา บาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี 
พวกเปรตพวกผีมี พรหมโลกมีนิพพานมี พระองคทรงรูทรงเห็นหมดแลว จึงไดนําส่ิง
เหลานี้มาสอนพวกเรา ซึ่งส่ิงเหลานี้ก็มีทัง้ดีทัง้ชัว่ อันใดที่ชั่วก็มาสอนพวกเปรตอสุรกาย
สัตวนรก สัตวเดรัจฉานเหลานี้เปนของไมดี เกดิขึ้นจากการทําชั่วของเจาของเอง จะตองไป
เสวยทุกขอยูในหลุมทรมานอันนี้  

เพราะฉะนั้นจึงใหพากันระมัดระวัง พระพุทธเจาสอนอยางน้ี ทางดีก็ตัง้แตมนุษย
ขึ้นไปหาสวรรคชั้นพรหมถึงนิพพาน นี่เปนทางที่ถูกทีด่ี สถานที่ร่ืนเริงบันเทิง เปนที่สุขบรม
สุขอยูที่นิพพาน จากการสรางความดีของแตละคนๆ ที่จะสรางเอา เจาของจะเปนเจาของ 
ตัวเองผูสรางจะเปนเจาของสมบัติของเรานี้แตผูเดียวๆ ไมมีใครจะมาแยงมาชิงไปได ให
เราเลือกเฟนสรางเสียเวลามีชีวิตอยูนี้ 

ใจนี้เปนของไมตาย ไปตกนรกอยูกีก่ปักี่กัลปนานแสนนาน ทุกขขนาดไหน สัตวที่มี
กรรมหนักยอมยอมรับวาทุกขตลอดกาลไปเลย แตไมยอมฉิบหายคือใจ เร่ืองทุกขนั้น
ยอมรับ ทุกขจะมากนอยเพียงไร กเ็ปนไปตามกรรมหนักเบามากนอยของตัวเอง แตเร่ือง
จะใหฉิบหายนั้นไมฉิบหายจิตดวงนี้ แตโลกน้ีเปนโลกอนิจจัง ไมเปลี่ยนชาก็ตองเปลี่ยนเร็ว 
แมไปตกอยูในนรกกี่กัปกี่กัลป กม็ีการเปล่ียนแปลงได นี่เรียกวาโลกอนิจจังเปนโลกสมมุติ 
ถาเปลี่ยนจากชั่วหมดกรรมอันนั้นแลว ก็คอยเคลื่อนยายขึ้นมาสูความดีงาม พอรูตัวแลวก็
พยายามสรางความดีงามใหหนักขึ้นไปๆ กก็ลายเปนรูปรางของมนุษยของเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหมขึ้นไปเรื่อย จนกระทั่งถงึที่สุดแหงความดีที่ตนไดสรางมาเต็มภูมิแลว กาวเขาสู
นิพพาน ดับ 

แลวจิตไปไหนที่นี่ ดับ เอา เอาใหสูงที่สุดของจติซิ จิตลงไปนรกตั้งกีก่ปักี่กัลปตก
นรก ก็ไมไดฉิบหาย พนจากนรกขึ้นมาแลว กาวเขามาสูภพมนุษยมนาเทวบุตรเทวดาอินทร
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พรหมขึ้นไป จนกระทั่งถึงนิพพาน จิตนี้สูญไปไหน พอถึงนพิพานแลวนั่นละเปนที่สุดของ
วิถีของจติ จะไปถงึที่นัน่จะไปไหน พอถงึที่สุดแลวเปนจิตตวิมุตติ กลายเปนจิตเรียกวา
ธรรมธาตุไปเลย ธรรมธาตุนั้นเปนธรรมธาตุที่เลิศเลอสุดยอดแลว ในโลกธาตุนี้อยูธรรม
ธาตุแหงเดียว จิตของทานผูบริสุทธิ์สุดสวนแลว ไปเปนจิตธรรมธาตุไมฉิบหาย ใหทาน
ทั้งหลายจําเอาไว ตกนรกกี่กัปกี่กัลปก็ไมฉิบหาย ขึ้นกระทั่งถงึนิพพาน นิพพานก็เปน
นิพพานเที่ยงเสียไมฉิบหาย จากน้ันเราจะเปลี่ยนชื่อเปนไวพจนของกันและกันได เชน 
นิพพานบาง ธรรมธาตุบาง เอาได ทั้งสองอยางน้ีเปนธรรมชาติที่เที่ยงเหมือนกัน ไมเคย
สูญหายไปไหน  

ใหพากันจําเอา ใจดวงนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงใหบํารุงใจในทางที่ถูกที่ดี อยาใหไป
รับความทกุขความทรมาน แมไมฉิบหายแตก็ไดรับความทุกขอยูกี่ชั่วโมง ใครจะอยากไป
รับความทุกข นี่ตกนรกตั้งกีก่ัปกี่กัลป ใครอยากจะไปรับ ใหรีบกลัวเสียตั้งแตบัดนี้ การ
สรางความชั่วชาลามกไมใชของดี สรางมากสรางนอยเปนภัยแกตัวเองตลอดไป สรางมาก
เทาไรจนกระทั่งถงึจมกีก่ัปกีก่ัลปกข็ึน้ไมได เราจะวาใครเปนคนทําให เราเปนคนทําเอง ให
พากันระมัดระวังเสีย  

เรามาพบบอแหงความเลิศเลอไดแกพุทธศาสนา ศาสนาของพระพทุธเจาเปน
ศาสนาของทานผูส้ินกิเลสโดยชิ้นเชิงแลวไมมีอะไรเหลือ ที่จะมาปดบังล้ีลับใหพระพุทธเจา
ทรงทราบไมไดไมมี ทรงทราบไดหมดแลวนํามาสอนโลกทั้งฝายดีฝายชั่ว ใหพากันคัดเลือก
เอา อันใดชั่วพระพุทธเจาสอนวาใหละเราก็ใหรีบละ อยากลาหาญชาญชัยเหยียบหัว
พระพุทธเจาไปโดยถอืวาเปนของดิบของดีไมไดนะ จม อะไรที่วาดีก็ใหทําตามพระพุทธเจา
ที่ทรงสอนเรียบรอยแลวนั้น เราจะคอยเปนคนดีๆ ยกฐานะตวัของเราขึ้นใหดีๆ 

อยาไปเหยียบฐานะของตนใหต่ําทรามลงไปคนทัง้คน ใครจะฉลาดยิ่งกวามนุษย 
แตถาฉลาดทําความชั่วชาลามก ก็จมลงในนรกไดเหมือนกัน อยาเขาใจวาตัวเปนคนฉลาด 
มันฉลาดไดทั้งสรางความชั่วความดี ถาผิดพลาดไปแลวความฉลาดมันกลายเปนความโง
มหาโง พาเจาของสรางความชั่วชาลามก ตายแลวก็ไปจมลงนรก เพราะจิตนี้ไมฉิบหาย ลง
นรกลงไดไปได พนจากนรกไปสวรรคออกจากนั้นไปธรรมธาตุ เพราะไมมีคําวาสูญคือใจ
ดวงนี้  

ใหพากันสรางไวนะ วันนี้เปนวันมหามงคลของพี่นองทัง้หลาย ที่ไดมาฟงอรรถฟง
ธรรม ดังที่เทศนวันนี้เราก็ไมไดเทศนอยูเร่ือยๆ เทศนใหพี่นองทั้งหลายฟง เพราะเวลานี้
เฒาแกมากแลว การเทศนาวาการลําบากไมเหมือนแตกอน พูดไปพูดมาๆ หูอื้อ พออื้อ
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แลว พูดอะไรไมรูเร่ืองก็ตองหยุด อนันี้มันเริ่มจะอื้อแลว จึงขอใหทานทั้งหลายจําอรรถจํา
ธรรมของหลวงตาบัวนี้ไปสอน หลวงตาบัวที่สอนพี่นองทัง้หลายนี้ไดปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ฟากเปนฟากตายวางั้นเถอะ รอดเปนรอดตายมาจึงไดมาสอน 

ในเบื้องตนเราไมไดคิดวาจะสอนใคร เราจะสอนแตตัวคนเดียว เรียนนักธรรมถึง
มหาเปรียญมาก็สอนเราคนเดียว ไมไปสอนใครเลย ทุมใสเราคนเดียว พอสอนเราเต็มเม็ด
เต็มหนวยไดเตม็ตามภมูิแหงความมุงหวังของเราแลว จากนั้นมาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
โลกสงสาร ที่ผูมีความบกพรองตองการมีอยูมากๆ ก็ตองไดสงเคราะหกันไปเปนธรรมดา 
อยางที่สอนโลกอยูเวลานี้แหละ ก็ไดสอนเต็มกําลังความสามารถ  

เพราะฉะนั้นขอใหทุกๆ ทาน ไดยินไดฟงแลวใหนําเอาธรรมะนี้ไปปฏิบัตตินเองจาก
การสอนที่สอนไวแลวนี้ ไมผิด เพราะเราผานมาแลวทุกดานทุกทางทัง้ดทีั้งชั่ว ผานมาหมด 
จนกระทั่งถงึที่สุดหายสงสัยทุกส่ิงทกุอยางในโลกสมมุติ ไมมีอะไรของภายในจิตใจ ก็นํา
ธรรมเหลานี้มาสอนทานทั้งหลาย ดวยความถูกตองแมนยํา จึงขอใหพากันนําไปประพฤติ
ปฏิบัติ 

วันนี้เปนกุศลมหากุศลของพวกเราทีไ่ดมา จิตใจคิดนอมนึกถึงพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆ นอมนกึถึงการทําบุญใหทานรักษาศีล นอมนึกถึงบุญกศุลมาตลอดตัง้แต
เราเริ่มรูเร่ืองรูราว ในการที่จะมารวมบําเพ็ญมหากุศลคร้ังนี้ ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ นี่เปน
การสรางบุญสรางกุศลใสตัวของเราเรื่อยมา มาฟงแลวก็ใหฟงเอาบุญเอากุศลจริงๆ อยาสัก
แตวาฟง ฟงแลวก็นําธรรมนี้ไประลึกเปนคูจิตใจของตัวเอง เวลากาวเดินไปถึงบานถึงเรือน
ของตน ก็เอาบุญกุศลไปเรื่อย มาก็ขนบุญกุศลมา นั่งก็ขนบุญกุศลเขาสูใจ  กลับไปบานก็
ขนบุญกุศลจากการไดยินไดฟงมาแลวนี้ไปถึงบานถึงเรือน เราก็สมบูรณพูนผลดวยความดี
ทั้งหลาย  

จึงขอใหทานทั้งหลายจําเอาไวใหดี วันนี้เทศนก็เทศนมากไมไดละ หลวงตานี้ออน
มากแลวทุกวันนี้ นับวาเทศนมากอยู ธรรมดาพวกวัยเดียวกันเทศนไมคอยไดเหมือนเราละ 
เพราะไปไมไหวธาตุขันธ แตนี้เราก็บึกบึนพอไปได ทานทั้งหลายไดยินไดฟงแลว อยา
ประมาทนะ ชาตินี้เราเกิดมาเปนมนุษยชาติเดียว เราจะไปจัดสรรเอาแตลําพังตนเอง เกิด
ชาติหนาจะไปเปนเทวดาอินทรพรหมแลวจะไปนิพพาน ไมไดนะ ตองขึน้อยูกับบุญกรรม
ของเรา ที่ไดยินไดฟงปรับปรุงตัวเองใหดี ถาดีเทาไรแลวระดับตัวจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ถาไปทํา
ความชั่วชาลามก ก็เทากบัทําลายตัวเองลงโดยลําดับ จมอยูในนรกนั่นละ นั่งดวยกันอยูใน
ศาลานี้ ผูจะไปนรกก็มีมาก ผูจะไปสวรรคนิพพานก็มีมากเชนเดียวกัน เราจะเปนคนเชนไร
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ในจํานวนคนเหลานี้ เราจะเปนคนสมัครไปนรก ดวยการทําความชั่ว หรือเราจะสมัครตัวไป
สวรรคพรหมโลกนิพพานดวยการสรางความดี ใหรีบเลือกเฟนตั้งแตบัดนี้ จากธรรมที่สอน
แลวเวลานี้ไมผิด  

จึงขอใหทกุๆ ทาน จําเอาใหถึงใจ นําจากนี้ไปบานใหระลึกพุทโธ ธัมโม หรือสังโฆก็
ได ใหติดในหัวใจไป เปนการวารับเทิดทูนบุญ ตั้งแตออกจากบานมาจนกระทั่งถงึนี้ แลว
ฟงบุญฟงอรรถธรรมเทศนาวาการทานแลว ก็เทิดทูนธรรมไปจนกระทั่งถึงบานเรือนของ
เราทุกคน 

การแสดงธรรมนี้ก็เห็นวาสมควร แกธาตุแกขันธแกกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก
บรรดาพี่นองทั้งหลาย มพีระที่ทานมาเปนประธานเปนตนโดยทั่วกันเทอญ (สาธุ) 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

