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เทศนอบรมพระสงฆและฆราวาส  
ณ วัดปาดานวิเวก อ.โซพิสัย จ.หนองคาย 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. 
ชาตินี้เปนชาติที่เลิศแลว 

 (เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ทานนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท 
เดินทางมารวมพิธีทอดผาบังสุกุล และกลาวอนุโมทนา จากน้ันเดินทางกลับ) 
 พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท กลาวอนุโมทนา 
 “กราบนมัสการพระคุณเจา พี่นองที่มารวมในพิธีทอดผาปาบังสุกุลในครั้งน้ี 
นับวาเปนการทํากุศลรวมกัน อันจะเปนประโยชนแกพทุธศาสนา แกความสุข แกความ
เจริญรุงเรืองของบานเมืองของเรา ซึ่งจะไดบําเพ็ญอุทิศสวนกุศลใหแกพอแมผูมี
พระคุณ บรรพบุรุษ นักรบทั้งหลายที่ไดเสียสละชีวิตเพื่อปกปองบานเมืองของเรา ให
อยูเย็นเปนสุขมาตราบเทาทุกวันนี้ นับวาเปนบุญกุศลที่พี่นองทั้งมวลไดมารวมกันอยู ณ 
ที่นี้ แลวไดมีโอกาสที่ทําบุญรวมกัน ขอขอบคุณและขออนุโมทนาในจิตอันเปนกุศลของ
ทุกๆ ทานไว ณ ที่นี้ดวย” (สาธุ) 
 หลวงตาเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. 

“ที่พวกเรานั่งเวลาน้ีมีตั้งแตเส่ือธรรมชาติ นี่หินเห็นไหม เรานั่งอยางน้ีเปนเสื่อ
ธรรมชาติ ครูบาอาจารยของเรานับแตพระพุทธเจาลงมาทานอยูตามหลักธรรมชาติ
อยางน้ี ทานไมหรูหราฟูฟาเหมือนพวกเราลูกพระพุทธเจา แตมันแซงหนาแซงหลัง
เหยียบหัวพระพุทธเจาไป เพราะความฟุงเฟอเหอเหิมไมรูจักประมาณ ทั้งการอยูการ
กินการใชสอยทุกส่ิงทกุอยาง แสดงออกดวยความฟุงเฟอเหอเหิม เปนการเหยียบหัว
พระพุทธเจาไป พระพุทธเจาไมมีคําวาฟุงเฟอเหอเหิม ดีดดิ้นแบบไมมีหลักมีเกณฑ เรา
เปนลูกชาวพุทธขอใหพากันมีหลักมีเกณฑ 
 วันนี้ก็เปนวันธรรมสวนะ เปนวันฟงอรรถฟงธรรม ควรจะไดอรรถไดธรรมไป
เปนคติเครื่องเตือนใจ พระทานมาสถานที่นี่มาจากที่ภาวนาอบรมจิตใจ คือจิตใจนี้เปน
ตัวดีดตัวดิ้น ในโลกธาตุนี้ไมมีอะไรดดีดิ้นยิ่งกวาจิตใจ กองทกุขสามโลกธาตุมารวมอยู
ที่ใจของแตละดวงๆ ทัง้หมด ไมมทีี่รวมแหงความทุกข และไมมีที่รวมแหงความสุข 
ความทุกขสามแดนโลกธาตุมารวมอยูที่หัวใจของแตละรายๆ ที่กอไฟขึ้นมาใหเปนทุกข 
เปนฟนเปนไฟเผาหัวใจตนเองเปนทุกขมาก ตกนรกทั้งเปน 
 ผูที่ทานมีศีลมีธรรมมีการอบรมภาวนา มีตั้งแตระงับดับไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคิ
นา โมหคฺคนิา  ความดีดความดิ้น ราคะตัณหาก็เปนไฟกองหนึ่งเผาหัวใจไมหยุดไม
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หยอน ถามีการสงเสริมมันมากเทาไรยิ่งเปนไฟเผาหัวอก จะเปนจะตายทั้งๆ ที่ชีวิตลม
หายใจยังอยูนั่นแหละ จึงเรียกวาราคคฺคินา ราคะเวลามันเกิดแลวไมมใีกลมีไกล ไมมี
หนามีหลัง มันเผาไปไดหมด เรียกวา ราคคฺคินา คือเปนไฟไปดวยกัน ไฟนี้จอเขาไป
ตรงไหนเผาไหมตลอดๆ ราคะตัณหาจอเขาไปตรงไหนก็เชนเดียวกัน 
 โทสคฺคินา คือความโมโหโทโสไมรูสูงรูต่ํา ไมรูบุญรูคุณ ไมรูบุญรูบาป ก็คือ
โทสคฺคินา เวลามันเกิดแลวมันลบลางเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปไดหมด ทานจงึวา 
โทสคฺคินา คือไฟไหมหัวใจของสตัวโลก สัตวโลกเดือดรอนวุนวายเพราะโทสคฺคินา 
เราสงเสริมความโมโหโทโสเขาสูภายในใจแลวเผาใจของเรากอนอื่น เมื่อเผาใจเราแลวก็
ออกไปเผาใจคนอื่นใหไดรับความกระทบกระเทือนเดือดรอนทั่วหนากันไปหมด ขึ้นอยู
กับโมหคฺคินาคือความโงเงาเตาตุน ความไมมีเหตุมีผลภายในใจ ตองการอะไรก็จะให
ไดสมใจๆ ไมคํานึงถึงวาส่ิงนั้นผิดหรือถูกดชีั่วประการใด มันเผาไปไดหมดโมหคฺคนิา  
คือความลุมหลงไดแกไฟเผาโลกนั้นแหละ จะเปนที่ไหนไป 
 วันนี้พี่นองลูกหลานทั้งหลายมาเปนจํานวนมาก มีพระเจาพระสงฆจํานวนมาก
เชนเดียวกันที่ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติอรรถธรรม เพื่ออบรมธรรมเขาสูใจใหมีความสงบ
รมเย็น มองเห็นบุญเห็นบาปซึ่งมีมาดั้งเดิมไดอยางชัดเจนประจักษใจสาํหรับผูอบรม
จิตตภาวนา ผูไมเคยอบรมจิตตภาวนาบุญบาปจะทวมทนอยูภายในหัวใจจนตายทั้งเปน 
เพราะไฟความชั่วชาลามกเผามันก็ไมรูตัว เพราะไมไดดูตัวใจตัวกอฟนกอไฟเผาหัวใจ
ตนเอง  

ผูประพฤตปิฏิบัติธรรมยอมดูหัวใจตนเอง วามันดีดมันดิน้ไปจากใจนี้เทานั้น 
โลกธาตุเขาอยูตามสภาพของเขา แตจิตใจนี้เปนตัวคึกตัวคะนองเที่ยวดดีเที่ยวดิ้น เที่ยว
สําคัญมั่นหมายวาอันนั้นดีอันนี้ไมด ี คนนั้นดีคนนี้ไมดี ดูตัง้แตส่ิงอื่น วัตถุอื่น คนอื่น 
ไมดูตัวเอง วันยังค่ําก็ตายทิ้งเปลาๆ ถาใครเปนนักภาวนาจะตองยอนเขามาดูจิตใจ
ตัวเองตัวคึกตัวคะนอง แลวก็จะไดเหตุไดผลจากจิตที่มันแสดงฤทธิ์เดชเผาตัวเอง
ตลอดเวลานี้ไปโดยลําดับ แลวจะแกไขดัดแปลงใหเปนความสงบสุขลงภายในจิตใจได  

เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหภาวนา การภาวนาคือการมาดูจติใจตัวเอง ทกุส่ิงทุก
อยางตาเพื่อดู เห็นทั่วโลกธาตุก็เห็นแตละกิเลสไมได หูก็ฟง ฟงทั่วโลกธาตุนั้นแหละ มี
อะไรที่เปนวิสัยของหูมันฟงไดทั้งน้ันแตไมละกิเลส ฟงมันฟงเพื่อส่ังสมกิเลส ตาหูจมูก
ล้ินกายสัมผัสสัมพันธกับสิ่งใดเพื่อกิเลส สงเสริมกิเลสใหเผาตัวเองทั้งน้ัน มันไมไดเปน
อรรถเปนธรรม ถานักภาวนาแลวตาเห็นสิ่งใดเปนอรรถเปนธรรมขึ้นมา พินิจพิจารณา
วิพากษวิจารณในสิ่งที่รูที่เห็นที่เปน ที่ไดยินไดฟงเขามาพินิจพิจารณา ส่ิงใดไมดีก็คดั
ออกๆ ส่ิงใดที่ดีกพ็ยายามสั่งสมเขาใหมากภายในจิตใจ ทานจึงเรียกวานักภาวนา  
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พระพุทธเจาเปนนักภาวนา ไดเปนศาสนาประจําโลกแหงชาวพุทธของเราอยู
เวลานี้ก็คือพระพุทธเจา ทรงกระจายความรูความเห็นที่เกิดจากการภาวนา เปนโลกวิทูรู
แจงโลก ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง โลกผีโลกคน โลกสัตวนรกอเวจี โลกเทวบุตร
เทวดา อินทร พรหม จนกระทั่งถงึนิพพาน ไมมีใครจะรูเห็นชัดเจนยิ่งกวาพระพุทธเจา 
จึงเรียกวาโลกวิทู รูแจงโลกหมด โลกสมมุตทิั้งหลายก็รูแจง โลกวิมุตติจะเรียกวาโลก
อันหนึ่งก็ไดก็คือพระนิพพาน เปนสถานที่อยูของทานผูบริสุทธิ์ใจ หาความทุกขแมเม็ด
หินเม็ดทรายไมมีที่จะเขาไปรบกวนใจ มีแตความสุขเปนบรมสุขก็คือจิตตภาวนา 

เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายวันนี้ไดมาทอดผาปา มีอาจารยทุยเปนหัวหนาศรัทธา
ใหญ กอตนกอรากกอฐานขึ้นมาใหศรัทธาทั้งหลายไดระลึกรูกนัทั่วประเทศเขตแดน ดัง
ที่มานี้มีจํานวนไมนอย ผูที่ทานทราบวาทานโฆษณาวากลาวถึงการกุศลผลบุญผลทาน 
เพื่อเปนความดีงามแลวก็ยกเราไปสวรรคนิพพานนั้น อยูไกลจากเรานี้ไมไดมาก็มี
จํานวนมาก พวกเรามา ไดยินไดฟงแลวก็มาก็มีจํานวนมากเทาที่เห็นอยูนี้ นี่คืออาจารย
ทุย ทานเปนสื่อเบิกทางกุศลใหพี่นองทั้งหลายไดบําเพ็ญ ถาทานไมตั้งเหตุขึ้นมาที่นี่
พวกเราทั้งหลายก็จะไมไดมารวมกันที่นี่ 

เวลามาที่นี่ตาก็เปนธรรม หูก็เปนธรรมไป ตาไดเห็นแตส่ิงที่ดีงาม หูไดฟงเสียง
อรรถเสียงธรรม มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจ เรียกวาตาหูจมูกล้ินกายใจของเรา
เปนมงคลไปตามๆ กันหมด กับเจาของที่เกิดมาจากการไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมที่ทานโฆษณาวากลาววา วันนี้เปนวันบําเพ็ญกุศลทอดมหาบังสุกุล หรือทอดผาปา  
การทอดผาปาดังที่ทานเห็นนี้กองผาขาวนี่กองเทาภูเขา ทานทั้งหลายโปรดทราบวา
ผาปาเหลานี้ละที่จะนําไปชวยคนทุกขคนจนยากเย็นเข็ญใจทั่วประเทศเขตแดน ไมมี
กําหนดกฎเกณฑ ที่ไหนบกพรองทีไ่หนขาดเขินก็เฉล่ียเผื่อแผกันไปทั่วประเทศไทยของ
เรา 

ถวายนี้ก็จะถวายเพื่อหลวงตาบัว หลวงตาบัวก็แบมือไวแลว ไมมีคําวากํา ที่จะ
เก็บหอมรอมริบเขามาหาตนเองดวยความตระหนี่ถี่เหนียวอยางน้ีเราไมมีในใจ มีตั้งแต
ความเมตตาสงสารเปดโลกธาตุ เมื่อวัตถไุทยทานมีมากมนีอยจะไหลออกไปตามวัตถุ
มากนอยนั้นแหละ ดวยอํานาจแหงกระแสของเมตตาธรรม ไปที่ไหนใหเย็นไปที่นั่น คน
มีบุญมีทานมีการกุศลจติใจเปนธรรมไปทีไ่หนเย็นไปหมด คนมีตั้งแตความตระหนี่ถี่
เหนียวไปที่ไหนตีบตันอั้นตู แมที่สุดญาติมิตรทั้งหลายก็ไมคอยมี เวลาตายแลวคนที่จะ
ไปเผาศพก็ไปอยางหยอมแหยมๆ ไมมาก เพราะอะไร เพราะตัวเองนั้นแหละปดทาง
ตัวเอง  
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เวลามีชีวิตอยูมีตั้งแตความตีบตันอั้นตู ความเห็นแกไดแกเอา ความคดความ
โกง ความรีดความไถ พอไดทาไหนเอาทานั้น คนประเภทนี้ปดหนทางแหงความดีงาม  
สุคติโลกสวรรคไมมีทางทีจ่ะไดรับไดไปกับเขาไดอยูกับเขาแหละ แตเปนทางแหงความ
ทุกขความทรมานเปนลําดับ จนกระทั่งถงึนรกอเวจี นี้เปนทางเปดโลงไปเพื่อคนตระหนี่
ถี่เหนียว คนเห็นแกตัว เห็นแกไดแกเอา คนที่มีแตความคดโกงรีดไถนี่เปดทางโลงให
คนประเภทนี้ลงไป  

เพราะฉะนั้น สัตวนรกที่ไปจมอยูกันจํานวนมากมายนั้นจึงมีมากที่สุดเลย 
พระพุทธเจาทานไมทรงพรรณนาเฉยๆ ทานรูกระทั่งถึงวาสัตวที่ตกอยูในนรก เชนอเวจี
มหานรกนี้มีแตพวกกรรมหนักๆ ทีต่กอยูในนรก พระองคทรงทราบหมดวาสัตวแตละ
ตัวๆ ที่ไปตกอยูในนรกอเวจีนี้เขาทําบาปทํากรรมอะไรเขาถึงไดมาตกนรกหลุมนี้ หลุม
อื่นๆ ก็เหมือนกัน ใครตกนรกหลุมไหนก็มีสายแหงกรรมของตนทีไ่ดสรางมาๆ ไมใช
อยูๆ กจ็ับคนดีๆ เขาไปยัดใสคุกใสเรือนจํา ไมใชอยางน้ัน  

คนที่ไปติดคกุเขาตองหาเหตุหาผล แมจะผิดพลาดบางหลักฐานพยานแหง
กรรมของตัวนั้นแหละมันมัดตัวเองใหติดคุกได คนบริสุทธิ์ติดคุกมีเยอะนะในเรือนจํา 
แตกรรมของตนที่เคยสรางไวมันไมบริสุทธิ์ ถึงเจาของบริสุทธิ์ในปจจุบันแตอดีตเจาของ
เปนคนชั่วคนลามก ทําแตความชั่วชาลามก ทีนี้กรรมเปดเผยตลอดเวลา นตฺถิ โลเก 
รโห นาม คําวาที่ลับไมมีในโลก แจงกระจายออกไปหมดจากผูทํา คนอื่นไมเห็นตัวเอง
ก็เห็น คนอื่นไมรูตัวเองก็รู กรรมอันนี้เองเปนกรรมที่เปดเผย ทําสัตวนรกทั้งหลายให
ไปตกนรก  

เจาของจะไมรูบาปรูกรรมอยางไรก็ตาม ตองพระพุทธเจาคือศาสดาองคเอก 
ทรงโลกวิทูรูแจงโลก ทรงเล็งพระปญญาพระปรีชาญาณลงไปนี้เห็นหมด สัตวที่ตกนรก
นั้นนะมีจํานวนเทาไรก็ทรงทราบหมดดวย แลวสัตวแตละรายๆ ตั้งแตอเวจีมหานรก
ขึ้นมาโดยลําดับ คนนี้รายนี้สัตวนรกตัวนี้ทํากรรมอะไรทาํบาปอะไรถึงไดมาตกนรก
หลุมนี้ๆ ไดเสวยกรรมอยูอยางน้ีๆ ไมใชอยูๆ เขาจับสัตวตกนรกไปเลย เหมือนอยูๆ 
จับคนดีไปใสคุกใสตะรางอยางน้ีไมม ี นอกจากจับผิดดวยหลักฐานพยาน กรรมของตน
มันมัดเขาเทานั้นละ ถึงบริสุทธิ์มันก็ไมบริสุทธิ์ในกรรมเกาของตัวเอง กต็ดิคุกจนได  

ทีนี้คนที่ไปตดิคุกก็เปนเชนนั้น แลวสัตวที่ไปตกนรกก็เปนเชนเดียวกัน ไปตก
นรกกี่หลุมมีจํานวนมากเทาไรๆ พระพุทธเจาทรงทราบหมดเลยวาสัตวนรกรายนี้ได
เคยทําบาปทํากรรมประเภทนั้นๆ มา รวมลงแลวบาปกรรมสมควรจะใหมาตกนรก
หลุมนี้ก็ไดมาตกนรกหลุมนี้ อยางน้ีเปนตน แตละรายๆ มีสาเหตุแหงการทํากรรมมาก
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นอยมาดวยกันทั้งนั้น รวมแลวจึงเปนสัตวนรกดวยกัน ควรจะเปนสัตวนรกหลุมไหน ก็
ไปตามกรรมของตน เชนอเวจีมหานรกนี้เปนบาปกรรมที่หนักมาก  

บาปกรรมที่หนักมากทานยกไววา อนันตริยกรรมหา ๑.ฆามารดา ๒.ฆาบิดา ๓.
ฆาพระอรหันต ๔.ทําลายพระพุทธเจาแมไมตายก็ตาม ๕.ยุยงสงเสริมใหพระเจา
พระสงฆที่มคีวามพรอมเพรียงสามัคคีกันใหแตกราวจากกัน กรรมทั้งหานี้ทานเรียก
อนันตริยกรรม กรรมอันนี้ถาใครไดรับแลวนั้นมีความทุกขไมมีระหวาง ทานเรียกวา
อนันตริยะ ไมมีชอง ไมมรีะหวาง แมชั่วฟาแมบแลวไดรับความสุขความสบายขณะที่ฟา
แมบหรือฟาแลบอยางน้ีไมมี มีทกุขอยูเปนประจําตลอดตัง้แตวันตกนรกกี่กัปกีก่ัลปกวา
จะไดพนทกุขขึ้นมา ก็เพราะกรรมของตัวเองเปนผูทําเอาไวดวยความคึกความคะนอง
ตามใจที่กิเลสมันชอบ  

อยากทําอะไรไมคํานึงถึงบาปถึงบุญ แลวทําลงไปดวยความพอใจ ความพอใจ
มันเปนใจหยาบโลน เปนใจที่หยาบชาลามก มันทําตั้งแตความชั่วชาลามก ฆาคนทาํได 
แมที่สุดฆาพอฆาแมก็ฆาได ทําลายพระพุทธเจาก็ได ฆาพระพทุธเจาก็ฆาได ตายไมตาย
ไมสําคัญ ทําสงฆใหแตกจากกันมนัก็ทําได เมื่อเปนเชนนั้นแลวกรรมอันนี้ทําไมถึง
เปนไปไมได เพราะเหตุมันพาเปน เหตุมันทําสายทางใหแลวผลก็ตองเดินตามเหตุนั่น
ละเรื่อย  

เพราะฉะนั้นนรกจึงไมวางจากคนชั่ว เพราะคนทําชั่วมีจํานวนมากมายกายกอง 
สัตวทําชั่วมีจํานวนมาก ไมวาคนวาสัตวมันเปนบาปเปนบุญไดดวยกัน เปนแตเพียงวา
สัตวเขาไมรูวาบาปวาบุญ เขาก็ทาํไปตามประสีประสาของเขา แตมนุษยเราน้ียังพอ
ทราบอยูไดและทราบอยางชัดเจนวาบาปมีบุญมี จงึไมควรจะไปทําบาปทํากรรมที่เปน
ขาศึกศัตรูอนัใหญหลวงแกตนของตน ใหสรางแตความดีงามอันเปนกศุลผลบุญอัน
ยิ่งใหญ เปนเครื่องอุดหนุนตนใหไดหลุดพนจากทุกขโดยลําดบัลําดา  

เราทั้งหลายเปนชาวพุทธจึงขอใหรังเกียจสิ่งชั่วชาลามก ถงึอยากทําก็อยาทํา ให
ทําตั้งแตส่ิงที่ดีงามทัง้หลาย ผลแหงความดีงามจะพาเราไปสูความสุขความเจริญ ที่ทาน
แสดงไววานรกมีกี่หลุมทานแสดงไวเพยีงยอๆ มถีึง ๒๕ หลุม นี่ก็เหมือนวาเรือนจํามีถึง 
๒๕ ประเภท ประเภทที่หนักมากที่สุดก็มีจนกระทัง่ถึง ๒๕ ประเภท มี สําหรับนักโทษที่
จะไปติดตะรางในเรือนจําประเภทนั้นๆ มี สมควรจะติดคุกติดตะรางประเภทไหน 
เจาหนาที่ของเขาก็คือเจากรรมของเรานั้นแหละ เราไปทํากรรม เจาหนาที่ก็เปนเจา
กรรมนั่นแหละ เปนผูบังคับเราใหไปติดคุกติดตะรางในเรือนจําประเภทนั้นๆ ตางๆ 
กันเปนลําดับตามบาปตามกรรมของตน  



 ๖

นี่ฉันใดก็เหมือนกัน สัตวที่ไปตกนรกนั้นก็ใหไปตกนรกตามประเภทของตน 
ตั้งแตนรกมหาอเวจีขึ้นมา จนกระทั่งที่สุดของนรก ทานยกไวเพียง ๒๕ ประเภท นรก
อเวจีนี้สําหรับสัตวตัวชั่วชาลามกมีกรรมหนักกรรมเบาตางกัน เวลาไปเสวยทุกขก็ไป
เสวยตามอํานาจแหงกรรมของตนที่มหีนักเบามากนอยตางกันเปนลําดับ ตั้งแตนรก
มหาอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งนรกสุดทาย พนจากนรกแลวก็มาเปนเปรตเปนผี ไมไดมาเกิด
เปนมนุษยอยางงายๆ นะ พอพนจากนรกขึ้นมาแลวก็มาเปนเปรตเปนผีประเภทตางๆ  

เปรตมีถึง ๑๓ จําพวกนูนนะไมใชเลนๆ ปรทัตตูปชีวีเปรต คือเปรตจําพวกที่
สามารถที่จะรับผลทานของญาติทัง้หลายที่ทําบุญอุทิศไปใหได มีประเภทเดียว 
นอกจากนั้นเปนประเภทที่หมดหวังๆ ทั้งน้ัน ตัวทํามาแลวเรื่องกรรมทั้งหลายไมมีใคร
มาชวยแบงเบาได ไมเหมือนปรทัตตูปชีวีเปรต นี้มีผูมาแบงเบาใหบาง เชนพวกญาติ
พวกมิตรของเราทําบุญอุทิศให ผูลมหายตายจากไปไปเปนเปรตปรทัตตปูชีวีเปรต นี้
เปนผูจะรับได ผลอันนี้เรียกวาแบงเบาไป  

บางพวกถึงขัน้จากเปรตนั้นไปสวรรคเลยก็มี เพราะอํานาจแหงบุญแหงกุศลที่
ญาติมิตรทั้งหลายทํา อุทิศสวนกุศลไปให นอกจากนั้นไมมีทางที่จะไดรับเลย เปรต ๑๓ 
จําพวก ๑๒ จําพวกไมมีทางไดรับ ไดรับปรทตัตูปชีวีเปรตจําพวกเดียว พวกนี้ไดรับ
จตุปจจัยไทยทานที่ญาติมิตรทั้งหลายทําแลวอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปให ทานเหลานี้
ไดรับ ไดรับมากถึงขนาดไปสวรรคสดๆ รอนๆ จากภพเปรตกลายเปนภพสวรรคชั้น
พรหมขึ้นไปไดเปนลําดับ มี อยางน้ีละทานแสดงไวในตํารับตํารา  

แตเราอยาไปหวังอาศัยใหญาติมิตรมาทําบุญใหทานอุทิศให เราอยากทําอะไร
เราก็ทําเสียเวลามีชีวิตอยู เพราะญาติของเราคอยรับรองเราคอยจะสงเสียเราอยูยังมี นี่
เปนความคิดที่ผิด ความผิดเปนความผิด ความทุกขเปนความทุกข ใหเราละเสียตั้งแต
บัดนี้ จะไมมีใครชวยเหลือเราก็ไมเปนทุกข เพราะเราไมทําบาป บาปก็ไมมีแกเรา ให
สรางความดีงามเสียตั้งแตบัดนี้ ส่ิงเหลานั้นเปนสิ่งที่สุดวิสัย เปนเศษเหลือที่วาญาติมิตร
ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหนั้น เราอยาไปหวังความอุทิศสวนกุศลจากญาติยิ่งกวาหวังความ
ดงีามจากเราที่อุทิศเพือ่เรา ทําเพื่อเรา อันนี้ดีกวาส่ิงทั้งหลาย ใหพากันทํา  

เกิดมาในชาตินี้เปนชาติที่เลิศแลวแหละ ถาพดูถึงเร่ืองพุทธศาสนาหลวงตาขอ
พูดตามความสัตยความจริง ไมไดดูถูกเหยียดหยามศาสนาใดๆ ทั้งน้ัน เราพูดตาม
หลักธรรม ตามศาสนาที่เปนของจรงิอยูในสามแดนโลกธาตุนี้ เฉพาะอยางยิ่งคือแดน
มนุษยเราศาสนามีมากตอมาก ศาสนาใดเปนศาสนาที่เรียกวาพุทธะแท เปนศาสนาของ
ทานผูรูแจงแทงทะลุ สอนบุญเปนบุญ สอนบาปเปนบาป สอนตามสิ่งทีม่ีอยู ไมลบลาง 
ไมควานูนควานี้ ไมสอนแบบงมเงาคือพระพทุธเจาของเรา  
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สอนวาบาปมีมีจริงๆ บุญมี ใครทําบาปเปนบาปจริงๆ ใครทําบุญเปนบุญจริงๆ 
ไปสวรรคไดจริงๆ นิพพานไดจริงๆ แลวตกนรกหมกไหมถงึที่สุดของนรกไดจริงๆ ถา
ใครฝนคําสอนของพระพุทธเจา นี่เรียกวาสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลว ออกมาจาก
จิตใจที่ทรงรูชอบเห็นชอบ สวางกระจางแจงไปหมด เรียกวาโลกวิทู คือองคศาสดาของ
เรา นี่เปนศาสดาของพวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ใหยึดใหหนักแนน ศาสนานี้เปนศาสนา
ที่แมนยาํมาก สอนอะไรไมมีผิดเพี้ยน จึงเรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ไมมี
สงเสริมเพิ่มเติมหรือตัดออกแตอยางใด เพราะเปนความชอบ พอดิบพอดทีุกส่ิงทุก
อยาง คือคําสอนของศาสดาองคเอกนั้นแหละ  

ใหพากันจดจําเอาไวไปปฏิบัติ ศาสนานอกนั้นเราไมพูดถึงแหละ ใหยึดหลัก
พุทธศาสนาไวใหดีก็แลวกัน ศาสนาเหลานั้นก็เปนไปตามบุญตามกรรมของใคร ที่
ผิดพลาดก็ยดึไป อะไรกย็ึดไป ตนไมภูเขาก็ยึดเปนศาสนาไป อยางที่เขาสอนไว คนกลัว
เปนกลัวตายหาที่ยึดที่ถือไปหาไหวตามตนไมภูเขา ตามเจดียรางอะไรวาเปนที่ยึดที่นบั
ถือ เปนของเหลวไหลทั้งนั้น  

ส่ิงที่ยึดถอืไดไมผิดหวังก็คือพทุโธ ธัมโม สังโฆ ดังที่ทานแสดงไวในธรรมวา 
พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณํ คตา.ผูใดมาถงึพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆแลว 
ผูนั้นเปนผูที่จะหลุดพนจากทุกขไดโดยลําดับโดยไมตองสงสัย การไปพึ่งทีน่ั่นที่นี่วาเปน
ส่ิงศักดิ์สิทธิว์ิเศษ มันศักดิ์สิทธิ์วิเศษแตความสําคัญเจาของเฉยๆ ไปไหวเจดียราง 
ตนไมใหญ วาส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหลานั้นจะมาใหความดีความชอบแกเรา ตนไมก็เปนตนไม 
อิฐปูนหินทรายที่กอเจดียรางเอาไวมันก็เปนอิฐปูนหินทราย ตั้งแตตวัมันเองก็ยังราง 
มันจะดิบดีทีต่รงไหน  

เอาตัวของเราเปนเกณฑนี้แหละ เอาพุทโธ ธัมโม สังโฆ เขาเปนเกณฑ ใหรักษา
ตัวนี้ใหดี ไมมีอะไรที่จะดียิ่งกวา โย จ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณํ คตา สรณํ 
คโต ผูนี้แหละเปนผูที่จะหลุดพนจากทุกขโดยประการทั้งปวง เพราะเปนที่พึ่งที่ยึดถือ
อันใหญหลวง เปนที่แนนอนใจ ขอใหทานทั้งหลายยึดพุทโธ ธมัโม สังโฆ ไวเปนหลักใจ 
ยึดสิ่งอื่นสิ่งใดเหลวไหลทั้งนั้น ไมถกู ใหยึดพุทโธคือพระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก 
ธัมโมคือธรรมชั้นเอกครอบโลกธาตุ สังโฆคือสงฆสาวกผูบริสุทธิ์แลวเปนชั้นเอกดวยกนั 
เปนสรณะ ผูนี้จิตใจจะเปนสิริมงคลมหามงคล ถาระลึกพุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆกไ็ด 
เขาสูใจแลวผูนั้นเปนผูมีราค่ําราคาตลอดยืนเดินนั่งนอน ไมมีอิริยาบถใดที่จะไมเปน
มงคล เปนมงคลทั้งนั้น 

ขอใหยึดนี้เปนหลัก อยาไปยึดในสิ่งที่เหลวไหล ยึดมากเทาไรยิ่งเหลวไหลมาก
ไปเทานั้น ของไมดียึดมากเทาไรยิ่งเลวลงโดยลําดับ ของดียดึมากเทาไรยิ่งดีขึ้นไปเปน
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ลําดับ ใหยึดส่ิงนี้เปนของดิบของดีเขามาสูใจ เราจะดีมากๆ ดสุีดยอด คอืถึงขั้นบริสุทธิ์ 
เพราะพุทโธ ธัมโม สังโฆ ชวยอุดหนุนเรา ใหพากันจดจําเอา การภาวนาผูเคยภาวนาอยู
แลวก็ใหดูใจของตน อยางอื่นอยางใดไมรักษายากยิ่งกวารักษาใจนะ ใจนี้รักษายากมาก
ที่สุด 

เวลามันดีดมันดิ้นนี้เหมือนชางไมมคีวาญนะ ควาญชางน้ีมีแตชื่อเฉยๆ ชางไม
ฟงเสียงควาญ ไมฟงเสียงเจาของ ดีไมดมีันจะฆาเจาของดวยซ้ําไปเวลามันตกมัน ชาง
เวลาตกมันโหดรายทารุณที่สุด เจาของก็ไมมองดู ดีไมดีฆาเจาของไดดวย กิเลสน่ีมัน
ไมไดถือวาเปนเจาของเหมือนชางถอืคนเปนเจาของนะ มนัไมไดถอืวาเราเปนเจาของ
มัน มันถือวาเราเปนขาศึกตอมัน เราคือธรรมมีอยูกับเรา มันไมไดถือธรรมถือเรา มัน
จะบึกบึน ถูไถเหยียบย่ําทําลายเราตลอดเวลา 

เพราะฉะนั้นเราจึงอยาไปชินใจ อยาไปชะลาใจกบัเรื่องกิเลสตัณหา ความโลภ 
โลภเทาไรไมมีเมืองพอ เราเคยเห็นไหมคนในโลกที่โลภขนาดไหน เราเห็นชัดๆ 
ปจจุบันนี้เราก็เห็น มีความสุขขนาดไหน มีตั้งแตความทุกขความเดือดรอน จนหาโลก
อยูไมไดเวลานี้ เวลาตายแลวไปเมืองผีไมทราบจะอยูเมืองผไีหน เมืองผีไหนเขาจะ
รังเกียจ เขาจะไมใหอยูเมืองผีนั้นๆ เหมือนกัน สุดทายตกนรกไป ทางดานนรกจานรก 
ยมบาลของนรกเขาจะรับเขาในแดนนรกหรือไม หรือเขาจะขับไปที่ไหนอีกก็ไมทราบ 
เพราะเปนคนที่ไมมีใครพึงปรารถนาแลว คนเลวขนาดนั้นไมมีใครปรารถนา ไปอยูกบั
คนคนก็ไมปรารถนา ไปอยูกับสัตวสัตวก็ไมพอใจ ไปอยูในแดนนรกพวกสัตวนรก
ดวยกันก็ถกูเบียดเบียนทําลายตลอดเวลา  

ดังที่มีในธรรมวาพวกเปรตพวกผีนี้ก็มเีรือนจําเหมือนกัน มีเรือนจํายังไง ไปเปน
เปรตเปนผีแลวก็ยังมีหัวหนาบังคับบัญชา เปรตผีประเภทอันธพาลยังมี เปรตผี
ทั้งหลายที่เขาเปนผูดีอยูในขั้นของเปรตของผีเขากอ็ยูลําบากลําบน เพราะเปรตผีพวก
อันธพาลรังแกบีบคั้นทําลายเขา ตองเอาเปรตผีประเภทอันธพาลนี้ไปขังเอาไวอีก
ประเภทหนึ่ง พวกผีเหลานี้จึงอยูไดสบายๆ ถึงขนาดนั้น ลงไปอยูในเมืองผแีลวยังไดถูก
กรงขังขงัไวอีก นูน เพราะคําวาผีนี้อยูโลกไหนมันมีไดทั้งน้ัน มันอยูกับหัวใจคน คนไป
ทําความชั่ว ในเมืองผีมนัก็มีผีชั่วได คนไปทําความดีอยูทีไ่หนก็ดีได  

ใหพากันระมัดระวัง ดีชัว่นี้อยูกับหัวใจ มันเปนไดดวยกันทุกคนนั่นละ ใหพากัน
บําเพ็ญคุณงามความดี เวลามันโหดรายจิตมันจะไมฟงเสียงเจาของ เหมือนชางไมฟง
เสียงควาญชาง จิตใจไมฟงเสียงเจาของ คือสตปิญญามันไมฟงเสียง สตปิญญาออนกวา
มัน มันเหยียบหัวสติปญญาไป มีแตความสุกเอาเผากินๆ ตามอํานาจของกิเลสตัณหา 
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สุดทายก็เลวๆ จนกระทั่งสุดทายจริงๆ หมดคาหมดราคาแตยังไมตาย ตายแลวจมไป
เลย เราเปนผูถือพทุธศาสนาใหพากันรักษาไวใหดี ฟงแลวใหเขาถึงจิตถงึใจ 

วันนี้เปนวันมงคลมหามงคล อาจารยทุยทานเปนตนเหตุแหงการมหากุศล ได
คิดเฉล่ียเผื่อแผการบุญการกุศลถึงบรรดาพี่นองทัง้หลายไดมาสรางบุญสรางกุศล เพือ่
ชาติบานเมืองของเราดวย นี่เปนสวนยอย สวนใหญคือเพื่อเรานั้นแหละ เราไปสรางเงิน
บาทหนึ่งก็ตามสองบาทก็ตามจะเปนสมบัติของเราในเรื่องบุญกุศลโดยแท สวนสมบัติ
อันนั้นก็เปนของผูอื่นที่จะใชสอยไปจากผลทานของเรา จากทานของเรา สวนบุญสวน
กุสลน้ีเราจะตองไดรับวันยังค่ํา  

ทานพาสรางนี้ก็นับวาเปนมหามงคลแกพวกเราทั้งหลาย วันนี้เปนวันมงคลมหา
มงคล โดยทานอาจารยทุยทานเชื้อเชิญทานทั้งหลายมา มีจํานวนมากมาย 
นายกรัฐมนตรีก็มาวันนี้ ทานมาแลวทานรีบกลับไปเสยี นายกรัฐมนตรีนั้นก็เปนลูกศิษย
ของอาจารยทุยนี้แล เคยบวชมาอยูวัดดงศรีชมพูเมื่อสองปผานมานี้ เวลาทานเปน
นายกฯทานก็มาในงานนี้ แตทานก็รีบกลับไปเพราะภาระของนายกฯมันทั่วแผนดินไทย 
นี่ทานก็กลับไปตอนรับเจาฟาชายฯที่ปตตานี ทานจึงอยูนานไมได ถึงอยางน้ันทานก็
แสดงน้ําใจมาถึงพวกเรา จนกระทั่งมาถึงงานนี้จนไดนั้นแหละ 

งานนี้จึงเปนงานใหญโตรโหฐาน เปนงานมหากุศล ขอใหพี่นองทัง้หลายระลึกไว
เปนขวัญใจของตัวเอง ทานอาจารยทุยทานพาสรางบุญสรางกุศล ทานไมไดพาสราง
บาปนะ ทานพาสรางบุญสรางกุศล นานๆ จะมีทีหนึ่ง ไมใชวันนี้ก็มี สรางบุญวันนั้น
สรางบุญวันนี้ จนหามากินมาใชไมได เอาไปสรางบุญหมด ทานไมไดเคยทาํ 
พระพุทธเจาองคใดก็ไมเคยมีที่วาพาญาติโยมสรางบุญจนหมดเนื้อหมดตวั ศาสนา
พระพุทธเจาองคนั้นก็ไมมี องคนี้กไ็มมี ตั้งแตกัปแตกัลปไหนมา  

พระพุทธเจาไมไดเปนนักกอบโกย ใหคนมาสรางบุญสรางกุศลจนหมดเนื้อหมด
ตัว เจาของไมไดอยูไดกนิ แลวก็ตกนรกไปอีก เพราะเปนความทุกขความลําบาก เพราะ
การยกโทษพระพุทธเจาวาใหไปทานใหหมด จนเปนบาปเปนกรรมตกนรกหมกไหม 
อยางน้ีไมเคยมี มันเปนเรื่องของจิตใจของเรา มนัหึงมันหวง มันตระหนี่ถี่เหนียว มันไม
อยากทําบุญใหทานตางหาก อยาไปตําหนิพระพุทธเจานะ ใหตําหนิตัวตระหนี่ถี่เหนียว 
อยูในหัวใจของเรา มีมากมีนอยก็เปนสมบัติของเราโดยแท เรามีสิทธิจะไดใชจายในทาง
ไหนใหคิดดวยสติปญญาใหดี  

ส่ิงใดที่เราจะจับจายไปใหมีเหตุมีผล จับจายไปเพื่ออะไร เราเก็บไวเพื่ออะไร  
เชนเพื่อการเจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนเวลาจําเปนมี แลวการอยูการกินของเรากม็ี
ประจําวัน เราเก็บไวเพื่อส่ิงเหลานี้ แลวจายไปเพื่ออะไร เพื่อสงเคราะหสงหาโลกสงสาร
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ที่มีความจําเปนทั่วหนากัน ควรจะชวยกันไดแคไหนก็ชวยกันไปๆ นี่เรียกวาเก็บไวและ
ใชไปดวยความถูกตองดงีามตามอรรถตามธรรม 

ไมใชสุรุยสุราย อะไรมาก็ความับๆ ถือวาตัวมีเงินๆ แลวจายไปๆ จนกลายเปน
คนฟุงเฟอ ลูกหลานเกิดขึ้นมาก็เปนลูกหลานที่ฟุงเฟอเหอเหิม เห็นพอแมพาเปนบา 
เขาไดอะไรความับๆ ซื้อ ลูกหลานเกิดขึ้นมาก็ซื้อ แลวบางรายมันอาจจะสั่งซื้อตั้งแตมัน
อยูในทองแม หนูอยากไดรถยนตนะแม จะวาอยางน้ัน มันสั่งแมตั้งแตยังไมเกิด แมหนู
อยากไดรถยนต ใหเตรียมรถยนตไวใหหนูสักสามคันนะ หนูเอาแคสามคันกอนเพราะ
แรกเกิด ถาตอไปนั้นหนูจะเอาสักสิบคันขึ้นไป อายุมากเทาไรหนูจะเอาใหเปนรอยคัน 
ส่ังไวนะแม  

ลูกคนนี้ก็ส่ังแมคนนั้น ลูกคนนั้นก็ส่ังแมคนนี้ ลูกในเมืองไทยเรามีกี่แม แลวมีกี่
ลูก มันสั่งแม แมเลยจะตายกอนลูกที่เกิดมาเอารถยนต อยาใหมีในเมืองไทยเรา นี่คือ
ความฟุงเฟอเหอเหิม ลูกก็เลยตามแม เอาแมเปนตัวอยาง แลวก็มาสังหารแมใหตาย
ดวยลูกนั่นแหละ เพราะแมสอนวิชาใหลูก ลูกกม็ากวนแม เวลาตายใหแมเอารถยนตมา
ใหสักหาคันหกคัน ฟงซนิี่ความฟุงเฟอ ไมเปนของดี ใหทานทั้งหลายจําไว 

เราเกิดมาแตพอแตแมปูยาตายายของเรา ก็ไมเคยมีรถยนตกลไกอะไรนักหนา 
มากมายอยางปจจุบันนี้ เมื่อเวลามีก็ใหเอามาใชตามความจําเปน เปนความสะดวกแลว
ดีงามแลวที่เรานํามาใชพอดิบพอดี แตใชเพื่อความฟุงเฟอเหอเหิมแมเด็กอยูในทองที่
ยังไมเกิดก็ส่ังแมใหหารถยนต หารถไฟ หาเครื่องปรนปรือทุกส่ิงทกุอยางไวใหลูกคน
หนึ่งๆ แมตาย มีลูกกีค่นแมนี้ตาย ลูกคนนั้นเลยยังไมไดเกิดมาไดรถยนตเครื่องยนต
กลไกลตางๆ ความฟุงเฟอเหอเหิม เครื่องฟุงเฟอเหอเหิมตางๆ ลูกเลยยังไมไดแลวแม
ก็ตายกอน นี่เรียกวาลูกสังหารแม 

เราจะเปนลูกประเภทไหน ถาเปนลูกประเภทสังหารแมก็ดังที่พูดอยูเวลานี้ ถา
เปนลูกที่จะมาเปนคนค้ําชูอุดหนุนแมแลวก็ใหเปนลูกที่ดี เปนแมของลูกก็เปนแมที่ด ีมี
คติตัวอยางสอนลูกสอนหลานใหเปนคนดี อยาใหเปนคนฟุงเฟอเหอเหิมเปนบาเหมือน
แมเหมือนพอที่เปนมาแลว แลวจะสอนลูกใหทําลายแมในทองอกีนะ คนนั้นอยากได
รถยนต คนนี้อยากไดรถไฟ คนนี้อยากไดเฟอรนิเจอรนิเจ พอแมมันเคยสอนไวอะไร
เราก็ไมรู หลวงตาบัวเปนคนบานนอกไมรูวาเฟอรนิเจอรคืออะไร คือเครื่องสังหารคน 
เขาใจไหม เราพูดไดเทานั้น 

ใหพากันจําเอา อะไรใหรูจักประมาณ ธรรมพระพุทธเจาไมมีอะไรที่จะฟุงเฟอ
เหอเหิม ขึ้นตนอัปปจฉตามักนอยทีสุ่ด หากเปนความจําเปนอะไรก็คอยขยับขึ้นไป สนฺ
ตุฏฐี คําวามักนอยที่สุดในธรรมที่เหมาะสมกับเราที่อยูในครอบครัวเหยาเรือน ให
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ประหยัดรักษาใหดี ก็คอืความมักนอยที่สุด ใหเปนผูมีผัวเดียวเมียเดียว อยามีสองเปน
อันขาด นี่ถกูตองกับอรรถกับธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนไวเรียบรอยแลว อัปปจฉ
ตา ความมักนอย ใหมผีัวเดียวเมียเดียวเทานั้น ฝากเปนฝากตายกับผัวคนนี้เมียคนนี้ 
ทั้งผัวทั้งเมียนี้จะอยูเย็นเปนสุข 

แมจะทุกขจนขนแคนขนาดไหนจิตใจไมไดมีหอเห่ียว ไมไดมแีตกราว ไมไดมี
ความเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันระหวางผัวเมีย ผัวเมียคูนั้นก็เปนสุข ถึงจะมีมากมีนอย
ทุกขก็ทุกขไปดวยกัน สุขไปดวยกัน เอา เปนตายก็เปนไปดวยกัน ผัวเมียคูนี้เปนผัวเมีย
ที่มีความสุขความเจริญ แตผัวเมียที่มีความฟุงเฟอเหอเหิม ผัวไดเมียสิบคน เมียไดผัว
หาคนหรือสิบคนมาแขงกัน นี้คือไฟเผาโลก เศรษฐีประเภทนี้เศรษฐีสังหารตน ดังที่
ทานแสดงไวแลวในนรกอเวจี เราไมเอามาพูด มนัเสียเวลา มีตัวอยางมาแลวนะ 

นี่ละความมั่งมีศรีสุขทําใหคนลืมตัว เศรษฐีก็เลยจมไปดวยความมั่งมีของตัวเอง 
ความมั่งมีเลยเปนฟนเปนไฟเปนยักษเปนผีมาทําลายตนเองได เพราะความลืมตัว เรา
อยาใหลืม มีก็ทราบวามี ส่ิงนี้เกิดทหีลังเรา เราเกิดมามีแตตวัลอนจอน แตงตัวในหลัก
ธรรมชาติเทานั้นเอง พอเกิดมาเจอนั้นเจอนี้ก็ใหใชตั้งแตส่ิงทีพ่อดงีาม ใหเปนความสุข
ความสะดวกสบายแกเราเพียงเทานั้น อยาใหเกิดความฟุงเฟอเหอเหิมที่จะเปนฟนเปน
ไฟมาเผาหัวใจเรา เผาสมบัติเงินทองขาวของ มีเทาไรฉิบหายไปหมด ไมมีอะไรเหลือ

ใหพากันจําเอานะ บรรดาพี่นองทั้งหลายที่มาวันนี้ไดมาฟงเสียงอรรถเสียงธรรม 
นี่ละเสียงอรรถเสียงธรรมทานพูดอยางน้ี ทานไมไดพดูแบบเตลิดเปดเปง พูดใหรูจกั
ประมาณทุกอยาง อยางที่วาอัปปจฉตามีความปรารถนานอย ผัวเดียวเมียเดียวเทานั้น
ทานทั้งหลายจะเปนสุขทั้งครอบครัวเหยาเรือน ทั้งประเทศไทยของเรา ถาลงคนหนึ่งมี
สองคนหนึ่งมีสามแลวแตก ครอบครัวเหยาเรือนอยูกันเปนสุขไมได ถาตางคนตางฝาก
เปนฝากตายตอกัน นี้ละกองทรัพยสมบัติกองความสุขภายในใจจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ ไมได
เกิดที่เงินทองขาวของทีม่มีาก ซึ่งอันนั้นหมุนไปไหนก็ได เปนไฟมาเผาเราก็ได ถามี
ธรรมแลวธรรมนี้ละเปนสมบัติอันลนคา 

ใหพากันปฏิบัติตัวใหพอเหมาะพอด ี อยาใหเปนอยางที่เขาพูดในการตูน 
การตูนเขาวามีผูชายคนหนึ่งลักษณะดูมันดื้อๆ อยูในการตูน เขาเขียนรูปลักษณะดือ้ๆ 
แลวจุดธูป ปูใหญนั่งอยูบนศาลเจาขางบนนั่นละ ทางนี้ก็ไปนั่งจุดธูปอยูขางลาง เปน
อะไรหลานเปนทุกขอะไรมากละ เห็นมาจุดธูปจุดเทียน ทุกขมากที่สุดแลวปูเอย ทุกข
มากเพราะอะไร เพราะปฏิบัติตามปูนั่นแหละ ปูสอนวายังไงถงึตองไดรับความทุกข
ขนาดนี้ ปูไมไดสอนคนใหเปนทุกขนี่นะ ปูสอนวาใหมีความปรารถนานอย แลวเธอไป
ทํายังไงถงึไดเปนทุกข ไปมีเมียนอย นั่นนะเห็นไหม สอนใหปรารถนานอยมันฟาดไปมี



 ๑๒

เมียนอย มันก็เปนทุกข ปูไมมทีางไป เฮอ เทานั้นพอ ใหไปหาเมียนอยนะพวกนี้ แลว
หาผัวนอยนะ จะไดจุดธปูกันทั่วโลก ใชไดไหมละ 

วันนี้เทศนแตเพียงเทานี้ละ สรุปความเปนมหามงคลที่สมบัตทิั้งหลายนี้ ทานทุย
เปนผูดําริขึ้นมา ในวงกรรมฐานสายพอแมครูจารยมั่นมีอยูทุกแหงทกุหน วัดนั้นๆ 
ทําบุญอันนั้นๆ เพื่อชวยชาติๆ อันนี้ก็วัดดงศรีชมพู ทานทํานี้ก็เพื่อชวยอะไร เพื่อชวย
ชาติบานเมืองของเรานั้นแหละ แลวชวยศาสนา ชวยหัวใจคนไดสรางบุญสรางกุศล 
วันนี้ทานเปนตนเหตุที่สรางมหากุศลขึ้นมาใหเราทั้งหลายไดเห็น นับวาเปนสิริมงคลแก
เราทั้งหลายไมนอย ใหถือเปนคติตวัอยาง ครูบาอาจารยก็สอนลูกศิษยลูกหาไปอยาง
นั้น 

วันนี้ก็เทศนาวาการเพียงเทานี้ เทศนมากกวานี้รถนี้รูสึกมันโปเก เครื่องมันขัด
มันของ เราจึงไดหยุดธรรมเทศนาเพียงเทานี้ เพราะเกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่ืองขันธ จึงขอ
ความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ  

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาที่ 

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรม FM 103.25 MHz 

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

