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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ วัดเขาใหญเจริญธรรม อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
เมื่อเย็นวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ความดีมีใหพากันสราง 
 การนั่งอยูที่ศาลาอยางน้ีคงจะลําบากลําบนมากสําหรับรางกาย ใหสะดวกสบาย 
เพราะสวนมากหาแตความสะดวกใหรางกาย ความสะดวกใหทางจิตใจไมคอยหากัน 
ถาหาความสะดวกทางรางกาย รอยทั้งรอยมันเปนเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวล หาทาง
อรรถทางธรรมนี้เลยไมคอยมี เพราะผูที่จะสละเพื่ออรรถเพื่อธรรมทุกอยาง เปนไปดวย
ความลําบากลําบนทั้งนั้นแหละ ที่ลําบากลําบนก็คือเพื่อดดักเิลสตัวชอบสะดวกสบายให
มันลดตัวลงบาง 

ไปที่ไหนมีแตความสะดวกสบายทางรางกาย เอะอะก็เอาความสะดวกทาง
รางกายเขามาๆ แลว ความสะดวกทางใจจากจิตตภาวนานี้ไมคอยสนใจกัน เอาความ
สะดวกใหทางรางกายมันไดแคไหนละ มันก็ไดแคไดนี่ละ ไดแคเขาแคเราเทากันหมด 
ไมเห็นมีศักดิ์ศรีดีงามพอจะมาแขงกนัตอไปอีก ใหหนาแนนยิ่งกวานี้ อันนี้มันหนาแนน 
เร่ืองความสะดวกเพื่อรางกาย 

เร่ืองความสะดวกเพื่อทางจิตใจนี้ มันตองไดดัดกิเลสเพื่อความสะดวกทางกาย
ใหมันลดลงๆ ฟงที่ทานแสดงไวเพียงศีล ๘ เทานั้น ก็บอกไวแลว อุจฺจาสยน มหาสย
นา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ หามนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันใหญและสูง ภายใน
ยัดดวยนุนและสําลี ที่นี่มันสะดวกมาก กิเลสกลอมคนวิธีนี้หลับไมรูตื่น ถาไมหิวขาวไม
ตื่น เร่ืองเปนอยางน้ี  ทานหาม ทรมานหมด ใหนอนแตที่ลําบากลําบนมันจะไมไดนอน
จมไปเลย นอนที่ลําบากลําบนนอนพลิกนั้นพลิกน้ีก็ลุกขึ้นภาวนา อยางนั้นทานทํากัน 
ทานทั้งหลายใหพิจารณาเสียบางนะ 
 แบบพระพุทธเจา แบบรื้อขนสัตวออกจากโลกจริงๆ ไมใชแบบลอลวงตมตุนดัง
กิเลสที่หลอกโลกอยูเวลานี้ เอาแงหนึ่งเขามาหลอก แงหนึ่งตมไวแลวๆ ห่ันหอมหั่น
กระเทียมไวเรียบรอยแงหนึ่ง แงหนึ่งคอยๆ เขี่ยขึ้นไปบนเขียง เขี่ยหมูทั้งเขียงคือพวก
เราน่ีแหละ มันนอนใจมันจึงเปนเหมือนหมูขึ้นเขียง นอนใจตั้งแตเล็กแตนอยจนกระทั่ง
ถึงเปนผูใหญ ก็ไมรูเนื้อรูตัว มีที่อางตลอดไปเลย ถาไปถงึขั้นแกยิ่งอางงาย โอย ไปไหน
ลําบากลําบน ใหอยูอยางน้ีสบายๆ ไปเลยอยางน้ันแหละ ความเพื่ออยูสบายนี้มันหา
มาแลวตั้งแตออนแตออก มันไมเคยอิ่มพอ ไอความสะดวกทางใจดัดสันดานกิเลส ตัว
มันชอบทางรางกายออกลงไป ความสะดวกทางใจนี้จะขึ้นมาทันที 
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 ตองไดฝกไมฝกไมไดนะ ทานทั้งหลายใหฝกบางการภาวนา มาวันไหนมีตั้งแต
เอาน้ําออยน้ําตาลสะพายมาบนหลังเต็มหลัง วนันี้มันหนักบาง สลัดเสียบางนํ้าออย
น้ําตาล อาจจะมีอะไรแฝงขึ้นมาแทนกันก็ได อยานอนใจจนเกินไปมนุษยเรา ไมดีเลย
การนอนใจจนเกินไป เปนเรื่องของกิเลสกลอมสัตวโลกไมใหรูเนื้อรูตัวจนกระทั่งตาย 
ตายไปแลวก็หาที่อยูที่พักที่อาศัย ตามความสะดวกสบายของใจที่ตองการไมได ถาเปน
เร่ืองของตามความชอบใจแลวพาใหเกิดใหเปนไป ก็มีตัง้แตผิดหวังๆ ทั้งน้ันละ กิเลส
มันพาใครใหสมหวัง ใหจําเอาไว ความผิดหวังมีแตเร่ืองกเิลสหลอกสัตวโลกใหเปนไป
ตามมัน อันนั้นสะดวกอันนี้สบาย สบายไปหมด เวลาตายลงไปแลวจมๆ สบายแลวหรือ
จมนะ 

ฟาดกิเลสใหมันขาดสะบั้นลงจากหัวใจลองดูซินะ พระพุทธเจาสลบถึงสามหน 
ทานทําความพากเพียรเพื่อฟดกับกิเลสตัวมันกลอมสัตวโลกใหจม นอนตายกองกันอยู
นี้มากี่ภพกี่ชาติ ไมไดกําหนดเวล่ําเวลาจะหลุดพนจากเครื่องจองจํามนัไปไดเมื่อไร  
ทานซัดเสียสลบสามหนพระพุทธเจา จึงไดตรัสรูธรรมขึ้นมา นี่ศาสดาของเราเปนอยาง
นั้น แลวพวกเราจะเอาแตเส่ือแตหมอนเอาแตความสะดวกสบาย มาแขงพระพุทธเจา 
มันก็มีแตความลมจมนั่นแหละ แขงเทาไรก็ไมไดเร่ือง 

ศาสดาคือจอมปราชญฉลาดแหลมคมไมมีใครเกนิพระพุทธเจาของเรา  เทวดา
อินทรพรหมทั้งหลายกราบไหวทั้งนั้น มันแข็งกระดางตั้งแตมนุษยเรานี้ มันไมอยาก
กราบไหวพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เวลาจะหลับจะนอน มันระลึกถึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเมื่อไร มันมองเห็นตั้งแตเส่ือแตหมอน นอนแลว
เหมือนตาย ไมรูจักตื่น พวกนี้เปนอยางน้ัน แลวจะหวังตั้งแตความสุขความเจริญ ไม
ทราบจะหวังเอาอะไรความสุขความเจริญ ถาวาเอาจากเสื่อจากหมอน ใครก็มีเส่ือมี
หมอนดวยกนั แลวเอาความสุขมาแขงกันบางซินะ กไ็มเห็นมีใครเอามาแขง เขาเทาเรา 
เราเทาเขาพอๆ กัน 

เอาธรรมพระพุทธเจาซิฝกหัดดัดแปลงตนเอง คือกิเลสตัวอยูในหัวใจนี้ออกบาง
ซิจะเปนยังไง ความสะดวกสบายจะปรากฏขึ้นที่ใจ ความทุกขอะไรก็ตาม เร่ืองทุกขมา
รวมอยูที่ใจทั้งหมด เร่ืองความสุขกม็ารวมอยูที่ใจ รางกายเปนแตเพียงรับแบกรับหาม
ไปชั่วกาลเวลาเทานั้น แตใจนี้แบกตลอด แบกสุขแบกทุกข สวนมากมีแตทกุขเต็ม
หัวใจๆ  เพราะไมมีการฝกการทรมานตนเอง ถามีการฝกการทรมานตนเองบาง กิเลส
มันจะเกงมาจากไหน ศาสดาองคเอกเอามันลงได พังทลายเลย คือกิเลสส้ินซากไปจาก
ใจไปจากพระทัยของพระพุทธเจาเปนศาสดาขึ้นมาแทน นําธรรมมาสอนโลก ลวนแลว
ตั้งแตสวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวทั้งน้ัน ไมมีคําวาผิดวาพลาด คือคําสอนของ
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พระพุทธเจาสอนโลก แตโลกคือกิเลส มันขัดแยงกับธรรมอยูเสมอ ธรรมพระพุทธเจา
สอนวายังไง มันจะไมยอมเอา พระพุทธเจาวาอันนี้ชอบแลว กิเลสตัณหาก็วาอันนี้มัน
ชอบยิ่งกวาธรรมพระพุทธเจาไปอีก ก็วิ่งตามมัน วิ่งตามมันแลวมาแขงพระพุทธเจา กม็ี
แตความลมจมเสียหายตลอดไป ไมวาภพใดชาติใดมันก็พอๆ กันอยางน้ัน 

ขอใหพี่นองทั้งหลายไดคิดอานไตรตรองบางเถอะ ศาสนานี้ไมใชจะเกดิขึ้นมา
งายๆ นะ พุทธศาสนาคือศาสดาองคเอกไดแกพระพุทธเจาของเรา ที่จะมาฆากิเลสคว่ํา
ลงจากพระทยัแลว นําธรรมคือธรรมอันเลิศเลอมาสอนโลกนี้ ไมมีใครทําเกิดขึ้นงายๆ 
มีพระพุทธเจาเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไดนํามาสอนโลกอยูทุกวันนี้ เทวดาอินทร
พรหมชั้นไหนๆ กราบหมด กราบพระพุทธเจา ถาดื้อก็จะมแีตมนุษยเราน้ีเทานั้นเอง 
มันไมยอมกราบงายๆ ละพวกนี้ มันหัวแข็งหัวดื้อ มันเอากิเลสมาแขงธรรมตลอด การ
เอากิเลสมาแขงธรรม มันจึงมีตั้งแตความทุกขจมไปๆ หาความสุขไมมี จอมปราชญ
ฉลาดแหลมคมไมสอนใครใหลมจม แตกิเลสหลอกลวงใหลมจมทั้งน้ันๆ ไมได
หลอกลวงใหไปสวรรคนิพพาน พนจากทุกขไปไดเลยขึ้นชื่อวากิเลส ใหพากันจําใหดี 

มันพิลึกกกึกอืนะมนุษยเรานี่ กิเลสหนาเทาใดก็ยิ่งไมมีความสนใจในอรรถใน
ธรรม เห็นวาธรรมเปนของครึของลาสมัยของไมมีราค่ําราคาก็คือธรรมของพระพทุธเจา 
ส่ิงที่มีราค่ําราคาก็คือความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความเพลิดความเพลิน ความ
ร่ืนเริงบันเทิง ลูกกรุงลูกทุงมีตลอดทั้งคืนทั้งวัน นอนหลับใหมันขับกลอมใหฟงทั้งคืน 
หลับไปครอกๆ ตื่นขึ้นมายังไดยินเสียงมันขับกลอมเพลงของลูกกรุงลูกทุงนั้นเปนของดี 
กิเลสมันชอบอยางน้ัน มันจึงมีตั้งแตกองทุกขเต็มหัวใจ ใหพากันพินิจพิจารณา 

การประกอบความเพียร ผูเปนผูนําของพวกเราคือศาสดาองคเอก กวาจะได
ตรัสรูก็สลบถึงสามหน จากน้ันบรรดาสาวกทั้งหลายผูที่ตรัสรูไดอยางรวดเร็วมีนอยมาก 
แตผูที่ลําบากลําบนทนทุกขทรมานแสนสาหัสน้ีมีจํานวนมากทีเดียว ที่ไดมาเปน สงฺฆํ 
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา เปนผูไดรับความทุกขความทรมาน เรานี่คอยเอาตั้งแต
ความสุขความสบายอยางเดียว สาเหตุที่จะทําใหจิตเกิดความสุข คือการบําเพ็ญความดี
งามมันไมสนใจ สนใจตั้งแตส่ิงทีจ่ะพาใหเกิดความทุกขความทรมาน แลวสรางเอา
ตามใจชอบๆ ทานวา สุขสฺสานนฺตรํ ทุกฺข ํ ความทุกขทั้งหลายเกิดจากความเห็นวา
สะดวกสบาย แลววิ่งตามความสะดวกสบาย นั้นละกองทุกขตามมาตรงนั้น ใหพากัน
จดจําเอา ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติบางนะ 

พุทธศาสนาเปนของเลิศเลอเกิดมาไมไดพบงายๆ พบแลวก็ไมเคารพนับถือ 
เห็นเปนไมซุงทั้งทอน เห็นเปนมูตรเปนคูถไปเสีย ส่ิงที่เห็นวาเปนของดีของงามนั้นคือ
เปนมูตรเปนคูถนั้นแหละ มันยกขึน้วาเปนทองคําธรรมชาติแหละ อันนั้นก็ดีอันนี้กด็ี 
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เอามาอวดกนั อวดหาอะไร ใจมันรอนยิ่งกวาฟนกวาไฟ มดืยิ่งกวากลางคืนเสียอีก ให
พากันตั้งอกตั้งใจนะบรรดาพี่นองทัง้หลาย 

หลวงตานี้แกแลววันนี้มีออกเพลงหนึ่งนะ แตกอนมาก็เทศนใหฟงธรรมดาๆ นี้
แกจวนจะตายแลว ใหไดดุเสียบางเถอะ เดี๋ยวมันจะตายเสียกอน จะไมไดดุลูกดุหลาน 
วันนี้ใหมีแทรกเขามาบาง อยาพากนันอนจมนอนใจอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชน พุทธ
ศาสนาเปนของเลิศเลอทีสุ่ดแลว ใหเขามาเปนของเลิศเลออยูภายในใจ อยาใหมีแต
ตํารับตําราเปนหนอนแทะกระดาษ อานไป สวดก็สวดไปอยางน้ันแหละ ไมสนใจ
ประพฤตปิฏบัิติตามก็ไมเกิดผลเกิดประโยชนอะไร ใหตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัต ิ

ฟงซิพระพุทธเจาสลบสามหน บรรดาสาวกทั้งหลายแตละองคๆ ที่จะไดบรรลุ
ธรรมเปนสรณะของพวกเรานี้แหม บางองคก็ฝาเทาแตก ฟงซิ จนฝาเทาแตก เดิน
จงกรมจนฝาเทาแตก ความพากความเพียรไมไดหยุดไดถอยเอาจนกิเลสแตก ผูฝาเทา
แตกกลายเปนสรณะของพวกเราขึ้นมา ไอพวกเรามีแตหมอนแตกๆ เส่ือขาดหมอน
แตก แลวไดอะไรมาเปนสรณะอวดกันละ ใครก็มีแตเส่ือขาดหมอนขาด มาอวดกันได
ยังไง เขาเหมือนเรา เราเหมือนเขา ไมมีอะไรมาอวดกันละ ความดีมีใหพากันสราง อยา
พากันนอนใจนอนจมอยูเฉยๆ ศาสนาถาไมมีวาสนาบางแลว เกิดมาจะไมไดพบนะ 
พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ ใหนําไปประพฤติปฏิบัติ 

งานทุกส่ิงทกุอยางยากดวยกัน เปนแตเพียงวาความสมัครใจไมสมัครใจเทานั้น 
ความเห็นวาดี ถึงจะชั่วกต็าม มันก็พอใจทําคนเรา ไมเชนนั้นคนในโลกนี้ไมมีคนชั่ว จะ
มีแตคนดีทั้งหมด นี้ก็ความชั่วมันวาเปนของดีก็ทาํลงไป ทําลงไปแลวก็เปนผลชั่วขึ้นมา 
บางรายก็ติดคุกติดตะราง บางรายถูกเขาฆา ไมมีปาชาละ ฆาไดทุกแหงฆาคนชั่วชา
ลามก คนขวางบานขวางเมืองขวางโลกสงสาร ฆาไดทุกแหง นั่นมันก็มีอยูอยางนั้น
แหละ ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏิบัติตัวเอง 

ฝกบางซิฝกตัวเอง อยากใหเจาของดีแลวจะไมมีการฝกทรมานกันบาง เราจะดี
เฉยๆ มันก็ดีตั้งแตชือ่นัน่แหละ ชื่อน่ันตั้งถึงฟากจรวดดาวเทียมก็ตัง้ได ดังเขาเปนบา
ตั้งชื่อกันอยูทุกวันนี้ ชื่อของใครก็ตาม เวลาจะถามชื่อ ใหไปคอยฟงอยูจรวดดาวเทียม
นะ แลวดูคนผูเจาของชื่อ ใหไปดอูยูในนรกอเวจี ชื่อกับตัวคนมันไปอยูคนละโลกนะ นี่
แกชื่อวายังไง สวรรคชั้นพรหม นิพพานสูไมไดชื่อของมัน แลวตัวมันเปนยังไง อยูใตกน
นรกนูน มันเขากันไมได ไอตั้งชื่อใครตั้งก็ได เปนบาอะไรกับชื่อกับนามนักหนา ดู
ตัวเองที่มันคอยที่จะดีจะชั่ว สวนมากมันจะชั่วละ 

ใหฝกฝนอบรมรื้อตัวเองถอนตัวเอง ยับยั้งตัวเอง ในการที่จะทําความชั่วชา
ลามก ใหถอนตัวเขามา แลวประพฤติแตความดีงามใสตนเอง ตอไปก็เปนนิสัย ความดี
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งามก็จะตดิจติติดใจ ตื่นขึ้นมาไมไดไหวพระไมสบายใจ ตองไดไหวพระเสียกอน เวลา
จะหลับจะนอน ไมไดไหวพระก็ไมสะดวกสบาย นั่นความดีติดนิสัยแลว ทีนี้ไปมาที่ไหน
ประกอบหนาที่การงาน ไมไดระลึกถึงอรรถถงึธรรม ถงึพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆไมสะดวกสบาย สุดทายพุทโธ ธัมโม สังโฆ หรืออรรถธรรมติดอยูในหัวใจ 
ตลอดความเคลื่อนไหวของเราตั้งแตตื่นนอน มันติดนิสัย ทาํไปๆ มันชอบในทางที่ด ี
จิตใจก็ติดไปในทางที่ดี ก็เลยกลายเปนคนดีไปเรื่อยๆ ถานิสัยเปนคนชั่วแลว อยูที่ไหน
มันก็ชั่ว ที่ไหนมันก็ชั่ว อยูในเมืองมนุษยก็ไมดี ฟาดลงไปเมืองผีเปนเมืองชั่วใหญโต ไม
เกิดประโยชนอะไร ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัต ิ

หลวงตานี้บวชมาได ๗๔ ปแลว บวชมาตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภา ๒๔๗๗ เปน
เวลา ๗๓-๗๔ ปมานี้แลว อุตสาหพยายามฝกฝนอบรมตนเอง ชีวิตของพระสวมเต็ม
รอยเปอรเซ็นต ตั้งแตวนับวชจนกระทั่งบัดนี้ ไมเคยทําลาย ไมเคยฝาฝนลวงเกินชีวิต
ของพระ จึงกลมกลืนไปกับธรรมวินัย ธรรมวินัยเปนองคศาสดา เราก็เทากับตามเสด็จ
พระพุทธเจาโดยธรรมโดยวินัยตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เราก็ชุมเย็น หาความทุกข
ไมไดในใจ ทุกวันนี้บอกตรงๆ เลยไมม ี

ทุกขภายในหัวใจนี้ไดส้ินซากลงไปแลวตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลัง
วัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม นั่นละกิเลสตัวเปนภัยเปนเสี้ยนเปนหนามเปนหอกเปน
หลาว ฟดกันมาตั้งแตวันบวช จนกระทั่งถงึวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ วันนั้นกิเลสตัว
เปนมหาภัยตอหัวใจของเราไดขาดสะบั้นลงไป ตั้งแตบัดนั้นมาแลวไมเคยมีความทุกข
ภายในใจตลอดจนกระทัง่บัดนี้ แลวไปขางหนาก็จะไมมี เปนทีแ่นใจในการปฏบิัติธรรม 
สนฺทิฏฐิโก ความรูเห็นผลงานของตนโดยลําดับลําดา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูเอง
เห็นเอง ในผลงานของตน สรางความดีงามมาไดมากนอยเพยีงไร ก็จะไดเห็นงานของ
ตนเพิ่มเขาๆ จนกระทั่งอิ่มพอภายในหัวใจ แลวปลอยโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเหลือ นั่น
ละปลอยสมมุตินิยมไมมอีะไรเหลือ เหลือแตธรรมชาติที่วาวิมุตติหลุดพน เปนแดน
อัศจรรยคอืใจที่วิเศษวิโสแลว เปนธรรมธาตุภายในหัวใจแลว นั่นเวลาชําระใหไดมากๆ 
ก็เปนอยางน้ัน 

นี่มันก็จวนจะตาย พูดใหพี่นองทัง้หลายฟงเสีย การเทศนาวาการนี่ก็รูสึกจะเปน
หลวงตาบัวนี่แหละเทศนมากที่สุดในประเทศไทย การชวยชาติบานเมืองก็หลวงตาบัว
เปนคนเทศน ชวยชาติบานเมืองทุกแงทุกมมุหลวงตาบัวเปนคนชวย ขนสมบัติเงินทอง
ขาวของเขาสูสวนรวมคือคลังหลวง ก็หลวงตาบัวเปนคนอุตสาหพยายามขน แลว
เจาของไมเอา ขนชวยชาติบานเมืองมา เวลานี้ทองคําเราก็ไดตั้งหมื่นกวากิโลแลว เห็น
ไหมละ ดอลลารก็เปนสิบลานกวา เงินไทยนี้ออกชวยโลก มีเทาไรออกหมดๆ เพราะเรา
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ไมเอา ชวยโลกเราชวยจริงๆ บริสุทธิ์พุทโธหาทีต่องติไมได แลวชวยดวยความเมตตา
ดวยนะชวยโลก ก็เราอิ่มทุกอยางในโลกธาตุนี้เราพอ เราปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไร
เหลือเลย 

ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอยธรรมเจดียมาจนกระทั่งบัดนี้ 
ปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมปรากฏวาจิตไปยึดอะไรๆ อีกตอไป แลวจะปลอยวางตลอดไป 
จะวานิพพานเที่ยงหรือไมเที่ยงมันกรู็ในหวัใจ ไปถามหานิพพานเที่ยงไมเที่ยงที่ไหนกนั
อีก ดูในหัวใจก็แลวกัน ธรรมพระพุทธเจาเคยโกหกโลกที่ไหน เรียกวาสวากขาตธรรม
ตรัสไวชอบแลว เมื่อเจาของอิ่มตองรูวาอิ่ม ถึงทีไ่หนตองรูถึงที่นั่น นั่นละธรรมเปน
ธรรมสอนโลก ที่เปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีลับลมคมใน ลอลวง
ตมตุนเหมือนกิเลส ที่เปนจอมตมตุนสัตวโลกใหตายกองกันอยูในนี้ละ ธรรมะทานไม
เปนอยางน้ัน ใหพากันตั้งใจประพฤตปิฏิบัติ 

วันนี้มีแผดๆ เสียบาง ไมงั้นจะไมตืน่ตัว ถาตื่นตัวมาโกรธหลวงตาแลวพากันจม
นะ จะวาไมบอก นี้สอนดวยความเมตตาลวนๆ ความโมโหโทโสแมจะเสียงแผดเสียง
เผาขนาดนี้ก็ตาม กิเลสเหลานั้นไมมี ความโกรธความหงุดหงิดๆ ใหทานทั้งหลายให
สัตวตัวใดเราก็ไมเคยม ี มีตั้งแตความเมตตาลวนๆ แผดแรงเทาไรยิ่งมีความเมตตา
ลวนๆ เทานั้นละที่มาสอนโลกเวลานี้ เราสอนดวยความสงสาร ใหพากันพินิจพิจารณา 
ใหปฏิบัติตัวเองใหเปนคนดี มีแตอยากดีเฉยๆ ไมทําดีมันไมได อยากชั่วทําชั่วไดชั่ว
ทันที อยากชั่วไมทําชั่วกไ็มเปนชั่ว ถาอยากชั่วทําชั่วก็เปนคนชั่ว อยากดีไมทําความดีก็
ไมไดดี อยากดีทําความดีมันก็เปนคนดีขึ้นมา นั่นใหทําเอาอยางน้ัน ปฏิบัติอยางน้ัน 

พากันตั้งอกตั้งใจ นี่จวนจะตายแลว อายุหลวงตานี้ ๙๔ ปกับ ๕-๖ เดือนแลว 
จวนจะตายแลว จะอยูไปนานสักเทาไร มาสอนโลกนี้ตั้งแต ๒๔๙๓ วันที่ ๑๕ เปนเวลา 
๕๖-๕๗ ปแลวมัง นี่ละสอนโลกลวนๆ ไมสอนเรา เราสอนเราเรียบรอยแลว หมดพยศ
ภายในจิตใจไมมีส่ิงใดเหลือ จิตใจสวางจาตลอดเวลาตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ 
แลวยังจะเปนธรรมธาตุสวางจาอีกตอไปไมมีกําหนดกฎเกณฑ ที่ทานเรียกวานิพพาน
เที่ยง ที่ไหนใจเที่ยงก็พอแลว หมดกิเลสตัณหาหมดสมมุติ แลวกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺ
ตา จะเขาไปถึงไดยังไง นิพพานไมมีกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไปถึงได จิตถงึ
นิพพานก็จิตเปนธรรมธาตุแลว กฎไหนจะเขาไปถงึละ พูดใหมนัชัดๆ เสียอยางน้ีละ 

การสอนพี่นองทัง้หลายจึงสอนดวยความอาจหาญชาญชยั ไมสงสัยวาจะผิดไปที่
ตรงไหน เพราะเจาของปฏิบัติมาก็ถูกตองมาโดยลําดับๆ จนกระทั่งถึงความอิ่มพอ ไม
หวังอะไรอีกแลวสามโลกธาตุ ปลอยวางโดยสิ้นเชิง ก็มีแตความเมตตาสงสารสัตวโลก
จะมาตายกองกัน ตายผิดตายพลาด เวลานี้ก็เปนมนุษย จากมนุษยจะตายเปนเปรตเปน
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ผี เปนมดเปนแมงเปนสัตวประเภทตางๆ ไมมกีําหนดที่ควรแกเราผูทําดีทําชั่วนะนั่น 
จะเกิดไดทั้งน้ัน ใหพากันระวัง ไมอยากไปเกดิในที่นั่นที่นี่ แตทําความชั่วอันเปน
ทางเดินของทางไมดีแลวมันจะเกิดแนนอน พากันจําเอานะทุกคนๆ 

ศาสนาพระพุทธเจาทาทายโลกมานี้ ๒๕๐๐ กวาปแลว เรายังหลับครอกๆ อยู
เหรอ เอาอะไรมาเปนใหญยิ่งกวาธรรม เอายศเอาลาภ เอาความสรรเสริญเยินยอ เอา
สมบัติเงินทองขาวของมาอวดธรรม อยามาอวด ส่ิงเหลานี้เปนเศษเดนของธรรม 
โลกุตรธรรมแปลวาธรรมเหนือโลก เหนือหมดแลวในสิ่งเหลานี้ อยาเอาไปอวด ใหดตูัว
ของเราที่มันดอยอยูทกุวันนี้วา อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดมีาอวดธรรม ตัวนี้ตัวดอย ตัวนี้ตัวต่ํา
ชาเลวทราม ใหรีบฟตตัวเสียใหม ตั้งใจประพฤตปิฏิบัติตัวใหดี แลวจะเปนคนดิบคนดี
ขึ้นมา ธรรมพระพุทธเจาสอนโลกมานี้นานเทาไร โกหกโลกเหรอ ไมมีพระพุทธเจา
พระองคใดสอนโลกดวยความโกหก มีแตกิเลสเทานั้นโกหกโลกตลอดมา ใหพากัน
จดจําเอา 

เทศนมากตอมากนานแสนนานไป ธาตุขันธกอ็อนลงไปๆ พูดอะไรก็ไมสะดวก 
เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการนี้ ก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนัธแกกาลเวลา ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ  
พูดทายเทศน 

ปจจัยเหลานี้เอามาออกชวยโลกทั้งน้ันนะ เราไมเอา เราอิ่มพอแลวในหัวใจของ
เรา เราไมเอาอะไรทั้งนั้นจึงเรียกวาชวยโลก เราชวยดวยความเมตตาสงสาร
ตะเกียกตะกายไปโนนไปนี้ เราไมไดไปดวยความโลภนะ เราไปดวยความเมตตาสงสาร
ตางหาก ไปที่ไหนๆ ไดมาแลวก็เฉล่ียเผื่อแผ ถาส่ิงที่ควรกอสราง เอากอสราง โรงรํ่า
โรงเรียน โรงพยาบาลถนนหนทางอะไรเอาตลอด นี่ละที่ราชการงานเมืองในที่ตางๆ มา
ขอเราใหไปๆ เงินเหลานี้ออกไปอยางน้ีละ จึงเรียกวาเงินชวยโลก เราไมเอา พี่นอง
ทั้งหลายมาบริจาคก็เพื่อชวยโลก สําหรับหลวงตาบัวไมเอา แมที่สุดเวลาจะตาย เราก็
เขียนพินัยกรรมไวแลว 

ถาใครยังไมเห็นพินัยกรรมหลวงตาบัวกอนตาย ก็ใหทราบเสียวา เวลาหลวงตา
บัวตาย จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เขามาถวายจตุปจจัยไทยทานมากนอย เพื่อเผาศพ
หลวงตาบัว สําหรับเงินนั้นใหคณะกรรมการเก็บรักษาไวทั้งหมด เงินที่เขาจะมาถวายใน
การเผาศพหลวงตาบัวทั้งหมด เงินจํานวนนี้เราจะเอาซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงใหหมด 
หลวงตาบัวจะเผาดวยไฟ ไฟเหมาะสมกับคนตายแลว สวนสมบัติเงินทองเหลานี้ยัง
สมควรแกผูมีชีวิตอยู เราจะนอมไปหาสิ่งที่มีชีวิตใหไดสืบทอดชาติบานเมืองของเรา
ดวยความแนนหนามั่นคงตอไป ขอใหพี่นองทัง้หลายทราบทั่วหนากัน ทราบแลวยัง 
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(สาธุ) เอาละพอ มันโมโหมานานแลว วันนี้เปดเสียหนอย พูดวันนี้เปนยังไง พูดปางๆ 
พูดดวยความอาจหาญในหัวใจ จาครอบโลกธาตุนี้ พูดใหมันชัดเจน นี่ละการปฏิบัติ
ภาวนา 

พระพุทธเจาสลบสามหน ผลรายไดที่เกิดขึ้นมาสวางจาครอบโลกธาตุ ตรัสรู
ธรรมเปนศาสดาองคเอก นี่ก็ฟาดเสียจนเต็มเหนี่ยว จาเต็มภูมิของตัวเอง หนูตัวหนึ่งก็
จาเต็มภูมิหนูเขาใจไหมละ เราไมไดอวด เราไมไดสวมรอยพระพุทธเจา เราพูดตามทาง
ธรรมของทานที่แสดงเอาไว เดินตามรอยของศาสดา เทากับตามเสด็จพระพุทธเจา
ตลอดเวลา ดวยการสรางความดีไปตามหลักธรรมหลักวินัย เอาละพอ 

ทานอุทัยมาเปนเจาอาวาสวัดนี้ ก็คือหลวงตาบัวเปนผูสงมา เร่ิมแรกทานอยูภูวัว 
ในปาในเขา เขาจริงๆ พลาญหินเต็มไปหมดในปาในเขา ทานอยูนั้นสะดวกสบาย ไมมี
ใครไปรบกวน มีพระอยูดวยกัน ๒-๓ องคเทานั้นประจํา เวลาทานจะจากไปเพราะ
สงสารเขา เขาทุกขเขาจน แตเราก็ไปแบงกินกับเขา ทานก็สงสารเขา ทานจะไป เขาไม
ยอมใหไป เขาบอกวาถึงจน พวกผมไมตายทานไมตาย ใหเปนกับตาย ตายไปดวยกัน 
เขาวางั้นนะ คนจนจนขนาดไหนไมตาย เล้ียงไดพระน่ี เขาไมยอมใหทานไป ทานก็เลย
อยูนั้น ๒-๓ องค ๓-๔ ครัวเรือนอยูนั้น 

ครั้นเวลาเราไปเห็นสภาพมาแลวก็เห็นวาสถานที่เหมาะสมมาก ที่ภาวนาเปน
เอกที่นั่น เราก็เลย คือไป ลงไปจริงๆ แตกอนมนัยังหนุมนอยอยู อายุเพียง ๖๐-๗๐ ป 
ไปเที่ยวรอบหมด  พอกลับมาแลวก็ประกาศใหทานอุทัยทราบเลยวา เอาละตั้งแตนี้
ตอไปทานจะรับพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากนอยเพียงไร ผมจะรับเลี้ยง มาเถอะ 
พระเทาไรมา เราจะรับเลี้ยง เลยรับเลี้ยงเรื่อยมาจนกระทั่งทกุวันนี้ เราก็เลยขอทานอทุัย
ใหมาอยูทางนี้ ใหพระที่เปนรองกันรักษาวัด ก็ไมต่ํากวา ๒๐ พระนะ อยางนอย ๒๐ ที่
นั่น อยูในเกณฑ ๓๐ เราก็รับเลี้ยงทางนูน จวนสิ้นเดือนเรานําอาหารไปสง ใสรถๆ ไป 
๔ คันรถ เต็มเอี๊ยดๆ เทลงที่นั่น จวนสิ้นเดือนไปสงๆ ได ๒๐ กวาปแลวทางนั้นนะ 

เรารับเลี้ยงพระที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏบิัติชอบ แลวก็เลยดึงทานอุทัยมาทางนี้ แต
ทานอุทัยมาที่นี่อยูไกล ไมสามารถที่จะสงมาได จึงขอมอบใหพี่นองทัง้หลายเลี้ยงดูเอา
นะ เขาใจไหม ใหเล้ียงดูเอา เราเลี้ยงไมไหว เราสงเสริมพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็
คิดดูอยางวัดภูวัว เราเลี้ยงทั้งวัดเลย ถึงเวลาจวนสิ้นเดือนๆ เอาของบรรทุกรถไป ๔ คนั
รถๆ ใหพอ วัดนั้นทานอุทัยอยูแตกอน ก็เพิ่มจํานวนขึ้น อยางนอยไมต่ํากวา ๒๐ องค 
อยูนั้นเรื่อยมา ทีนี้เห็นวาทางนี้จําเปน ศรัทธาเขาถวายที่นี้ใหเรา มาพิจารณาดูที่นี่ก็
สมควรแกผูปฏิบัติ พระปฏิบัติไมคอยมีในแถวนี้  เราก็มองเห็นแตทานอุทัย เลยนิมนต
ทานอุทัยมาปรึกษาปรารภกัน ทานก็พอรับไดทานวาอยางน้ัน เอาพอรับไดก็เอาเลย จึง
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ขอใหทานมาอยู เราขอซ้ําเลยนะ ใหทานมาอยูที่นี่ เปนพระที่หลวงตาบัวมาฝากไวกบัพี่
นองทั้งหลายนะ เขาใจไหม อยาปลอยใหทานตายไมไดนะ ถาปลอยใหทานตายแลว
หลวงตาบัวจะยกทัพมาฟาดมันแหลกหมดโคราช ไมใหเหลือ เขาใจ ถากลัวตายแลวให
เล้ียงพระของหลวงตาใหไดนะ ถาไมกลัวตาย เอาอยาเล้ียง เราจะยกทัพมาฟาดมนั
แหลกหมดโคราชเรานี่นะ นี่เขตโคราชใชไหม สระบุรีมีดวยเหรอ ถามสีระบุรีดวยฟาด
ทั้งสระบุรีดวย เขาใจ 

พระพุทธรูปแทนองคศาสดานี่ ใครไมมีวาสนาไมไดไวสําหรับกราบไหวบูชา
หรอก ใครไมมีวาสนาไมไดไวสําหรับกราบไหวบูชา เราเห็นนี่เราก็กระหยิ่มยิ้มยองตอ
องคศาสดา แตในวัดเราแลวมีองคใหญกวานี้ เราก็เลยรับไมได จงึขอเอาองคนี้มอบ
ใหกับทานทั้งหลายกลับไปไหวไปกราบที่บานนะ เรารับแลว นี่เปนพระหลวงตาบัวมอบ
ใหแลว มอบกลับคืน  เอาไปกราบไหวบูชาที่บานนะ เปนมหามงคลแลว 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
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