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เทศนอบรมฆราวาส ณ ศาลาใหญวัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

เลือกเฟนกรรมของตนเวลามีชีวิตอยู 
เมื่อวานนี้กอนจะออกจากสวนแสงธรรม ตองไดเทศนอบรมกอน ไมมากก็ได

อบรมเมื่อวานนี้กอนออกเดินทางแกผูมาขอพรปใหม มันคงจะลมจมมาจากพรปเกา
เทาไรเราก็ไมทราบ มาขอแตพรปใหม แสดงวาปเกาไมมีพรเลย มาขอเมื่อวาน มีแตพร
ปใหมๆ  ปใหมปเกาใหพึงทราบวาอยูกับตัวของเราเองจะรับผิดชอบตัวเองทัง้ดีและชั่ว
ทุกคน การประพฤตติัวเปนคนชั่วเปนการทําลายตัวเองทั้งปใหมปเกา มาลงในเจาของ
เองเปนผูรับเคราะหรับกรรมแหงกรรมชั่วของตัวเอง การประพฤตปิฏิบัติตัวใหเปนคน
ดี ปใหมปเกาเราเปนผูทรงความดีไวทั้งน้ัน ใหพากันจดจําเอา หลักพุทธศาสนาทาน
สอนอยางน้ัน ทานไมสอนเปนแบบลมๆ แลงๆ 

หาแตพรปใหม ไมทราบปใหมอยูที่ไหน ใครก็หาพรปใหมๆ ลมๆ แลงๆ ไมได
หลักไดเกณฑ จึงสอนวาพรปใหมปเกาอยูกับตัวของเราเอง จะรับดีรับชั่วจากการกระทํา
ดีกระทําชั่วของตัวเอง ทานสอนไวอยางน้ัน ใหพากันตั้งใจปฏิบัติตัวใหเปนคนดี คิดดู
อยางพระทาน พระนี้หมายถึงพระที่ตั้งหนาบวชมาเพื่อบุญเพื่อกุศล เพื่อมรรคผล
นิพพานจริงๆ ทานไมมเีวล่ําเวลาใดที่จะใหเผลอเนื้อเผลอตัวไปทําความชั่ว หรือไปทํา
ความชั่วแบบหิริโอตตัปปะไมมีในใจ ทานไมมี ทานตัง้หนาตั้งตาปฏิบัติ ความ
เคลื่อนไหวไปมาทุกแงทกุมุม ทานเอาตัวทานเปนประกันไมใหผิดพลาดๆ อยูอยางนั้น
ตลอดจนกระทั่งหลับ 

ตื่นขึ้นมาก็รักษาความดีงามสําหรับตัวเองตลอดไป นี่เรียกวารักษาความดี ทาน
ก็เปนพระสมบูรณแบบทั้งปใหมปเกา วันใหมวันเกา เดือนใหมเดือนเกา ทานเปนพระ
ดีอยูตลอดเวลา ถาเราปฏิบัติตัวใหเปนคนดีก็ตองเปนคนดอียูตลอดเวลาเชนเดียวกัน 
ใหทานทั้งหลายจําเอาไว พรปใหมปเกาทานมากระตุกใหเรารูเนื้อรูตัว ถาเคยประมาท
มาแลวก็ใหรีบกลับตัวเสีย ถาดีอยูแลวก็ใหรีบสงเสริมตัวใหดีมากขึ้น ทานสอนวาอยาง
นั้น 

พรปใหมอยางในกรุงเทพ ซัดกันทีส่นามหลวงแหลกหมด มีแตสะแตกเหลา
ทั้งนั้น นี่พรปใหมของเขาเขาฟาดเหลาลงไป ลูกศิษยลูกหาวัดบวรฯ เขาก็ไปเลนปใหม
ปเกากับเขา ตอนเชาถึงโผลหนามายั้วเยี้ยๆ เขามาพวกนักเรียน มันเปนยังไงมานี่ ไป
พรปใหม ไปรับปใหมที่ไหนละ สนามหลวงวางั้น โอ มอมแมมหมดเลย นี่ละพรปใหม
ของเขา มีแตความชั่วความลืมเนื้อลืมตัว นี่ก็มาเปนคติสอนพวกเรา ปใหมเชนนั้นเปน
ปจม จมทัง้คนนั่นละ 
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ทําความดีงามซิ อยางที่พดูตะกี้นี้ยกตัวอยางอยางที่วาพระทานตั้งใจปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเพื่ออรรถเพือ่ธรรม เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ ทานจออยูในตัวของทาน 
ความเคลื่อนไหวไปมาผิดถูกชั่วดีทานจะรับผิดชอบตลอดเวลา หลับตื่นตลอดอยูอยาง
นั้น ทานก็เปนมงคลแกตัวเอง สุดทายทานก็ทรงมรรคผลนิพพานไดเต็มหัวใจ นี่คือ
ผูรักษาความดี คือรักษาตัวของเราเอง อยาไปรักษาตนไมภูเขาดินฟาอากาศ พวกนัน้
เขาไมไดทําดีทําชั่ว ไมตกนรกขึ้นสวรรคไดเหมือนมนุษยเรา 

มนุษยเรานี้ตัวคึกตัวคะนอง ไปที่ไหนมีแตลิงเต็มตัวๆ คึกคะนองหาความชั่วชา
ลามก การทําความชั่วเร็วยิ่งกวาลิง แตการทําความดีนี้อืดอาดเนือยนาย ใชไมไดนะ ให
ตั้งหนาตั้งตา ดีชั่วอยูกับเราเปนผูรับเคราะหรับกรรมแหงกรรมดีกรรมชั่วของตัวเอง ให
ระมัดระวัง คนเราถาทําตัวใหเปนคนดี ไปทีไ่หนก็เย็น ถาทําตัวไมดแีลวไปที่ไหนก็
รอนๆ หาความเย็นไมได อยูในปาในบานในเรือนที่ไหนก็ตาม ระเวียงระวังตลอดกลวั
เขาจะจับมัดเขาใสคุกใสตะรางเพราะไปทําความชั่วมาแลว คนอื่นไมเห็น เจาของเปนผู
เห็น เจาของเปนผูทําเอง เจาของก็รอน อยูที่ไหนก็รอน ระเวียงระวังตลอดเวลา สุดทาย
เขาก็มัดเขาใสคุกจนไดนั่นแหละคนชั่วนะ 
 คุกเมืองมนุษยก็มี คุกเมืองผกี็มี คกุเมืองผทีานใหชื่อวานรก นั่นละคือคุกเมือง
ผี ตะรางเมืองผี ติดคกุติดตะรางไดเสวยกรรมมากนอย โห ทานพูดไวในพระไตรปฎก
นาสลดสังเวชนะ นี่คือความรูแจงเห็นจริงของพระพุทธเจาทานแสดงเอาไว นาสลด
สังเวชนะ หมายถึงความสามารถของพระพุทธเจา ที่สัตวไปตกนรกอยูนี้ทานทราบหมด
กรรมของเขา แตละรายๆ นี้ทําอะไรๆ มา ผลของกรรมจึงไดไสไปลงนรกอยางน้ี ทาน
ทรงทราบตลอดเลย ทนีี้ผูทําความดีก็เหมือนกนั ทําดีมามากนอยเพยีงไร พระองคก็
ทรงทราบหมด ไปสวรรคชั้นนั้นชั้นนี้ เพราะอํานาจแหงความดีที่ทําอยางนั้นๆ 
จนกระทั่งถงึนิพพาน มีแตความดีรวมตัวแลวสงเขาถึงนิพพาน เปนอยางน้ันนะ ความ
ชั่วนี้สงลงไปนรกอเวจี ติดคุกเมืองผตีะรางเมืองผีไป ถาอยูเมืองคนบานเรือนมีอยู ปลูก
บานปลูกเรือนใหอยู ครอบครัวเหยาเรือนก็มีเหมือนโลกทั่วๆ ไป มันแหวกเขาไปอยูใน
เรือนจําติดคุกติดตะราง มีเยอะนะ ไปดูเอาเรือนจําเมืองอุดรนี่ 

พูดถงึเร่ืองเรือนจําเมืองอุดรหรือเมืองไหนกต็าม เราชวยมากมายนะ นั่นละคน
จนตรอกจนมุม เปนกรรมของสัตว เราก็ไดชวย ชวยเยอะนะ อุดร หนองบัวลําภู บึง
กาฬ สวางแดนดิน ทางโนนก็อําเภอพล ชวยพวกเรือนจําไมใชนอยๆ นะชวยแตละ
แหงๆ เปนลานๆ ทั้งนั้นแหละเราชวย ชวยตลอด เชนอยางเรือนจําลาดยาวนี่ก็เราพูด
เฉพาะสวนใหญเทานั้น ตึกสองหลังสามชั้น ๔๙ ลาน นี่ก็ไปชวยคนทุกขคนจนที่อยูขาง
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ใน อยางอื่นเราชวยมาแลว ชวยมาเปนลําดับ แตสวนใหญก็ชวยอันนี้แหละ นี้คือชวย
โลกที่จําเปนจนตรอกจนมุมหาทางออกไมได 

อยาไปแหวกแนว ปลูกบานไวเพื่ออยูเพื่อหลับเพื่อนอนเปนความสะดวกสบาย 
เรือนจําเปนที่ดัดสันดานอยาแหวกเขาไป อยาดื้ออยาดานหาญธรรม เรือนจําเปนที่
กักขงัของคนทําชั่วชาลามก บานเรือนไมไดอยูละ ปลูกบานหลังละเทาไรก็ไปตดิคกุติด
ตะราง เพราะทําแตของไสเขาไปในคุก ใหระมัดระวังนะ บานเรือนมีทุกคนพวกนักโทษ
ในเรือนจํา แตทําไมมันแหวกเขาไปติดอยูในคุกในตะราง ใหเขาทรมานทรกรรมทุก
อยางอยูในนั้น ใครอยากจะไปเปนอยางน้ัน นี่ละความชั่วมันดันเขาไปจนได บานเรือน
มีอยูไมอยู โดดเขาไปในเรือนจํา เรียกวานรกของมนุษยเราก็คือเรือนจํา ใหพากัน
ระมัดระวัง 

การประพฤติตัวดีนี้โลกไมอยากทํากนั เพราะฉะนั้นโลกจึงไปสูแตสถานที่ชั่วที่
ไดรับความทุกขความทรมานมากตอมากทีเดียว ผูที่จะไปสูความดิบความดี สุคโต อยูดี
กินดีไปดี ไปเกิดที่ไหนก็ดีนี้มีนอยมาก เพราะผูทําความดีมีนอย ผูทําความชั่วมีมาก 
ความชั่วความดีอันนี้เปนธรรมประเภทหนึ่ง เรียกวาธรรมเหมือนกัน คือไปตรงกลาง 
ไมเอียงโนนเอียงนี้ ใครทําผิดทําถูกประการใด เจาของเปนผูทําเอง ประกาศในตัวเอง
วาเราไดทําดีทําชั่วไปแลว ถึงจะเปนทีลั่บที่แจงไมมีความหมาย มีความหมายอยูกับผูทํา 
ทําดีที่ไหนกค็ือเจาของเปนผูทํา เปดจาอยูกับเจาของผูทําเอง กรรมเกิดจากการกระทํา 
การกระทําของใคร กรรมดีกรรมชั่วก็เปนของคนนั้น ไมใชของคนอื่นคนใดที่จะมา
แบงสันปนสวนได อํานาจของกรรมเปนผูจัดแจงแบงไปเองทเีดียว 

กมฺมํ สตฺเต วิภชต ิ กรรมยอมจําแนกแจกสัตวใหมีความประณีตเลวทราม
ตางกัน นั่นละกรรมเปนเครื่องจําแนก เรามีอํานาจทํากรรมทําตามความอยากของเรา 
แตกรรมก็มอีํานาจที่จะบังคับบัญชาเรา ทางดีก็สงไปในทางที่ด ี ทางชั่วก็สงไปทางที่ชั่ว 
ทานจึงสอนใหระมัดระวัง ใครจะมีความรักตนสงวนตนยิ่งกวาสัตวทั้งหลาย ไมตองไป
ศึกษาเลาเรียนจากโรงร่ําโรงเรียนใดแหละ เร่ืองความตายความทุกขความลําบากนี้สัตว
กลัวกันทั้งนัน้ เราเปนมนุษยชั้นสูงกวาบรรดาสัตว ที่โลกยอมรับกันวาเปนมนุษยชั้นสูง 
อยาใหเปนมนุษยชั้นต่ําที่สุดดวยความเลวทรามของจิตใจ จติใจต่ําทรามทําคนใหชั่วชา
ลามกตกนรกหมกไหมได พากันจดจําเอานะบรรดาพี่นองทัง้หลาย 

เราก็เหนื่อย ไปที่ไหนเทศนาวาการตลอดนะ ไปกรุงเทพตัง้แตวันไปถึงตอน
กลางคืนเทศนทุกคืน ตั้งแตวันที่ ๗ ไปจนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ นี่เทศนทุกคืนๆ เฉพาะ
สวนแสงธรรม ตอนเชากเ็ทศน แตตอนเชาไมคอยแนนอนนัก มันหากมีเร่ืองไมแนนอน
มาผานนั่นแหละ เทศนสะเปะสะปะเพราะเรื่องมันสะเปะสะปะเขามา เทศนก็
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สะเปะสะปะรับกัน ถาเงียบๆ เรียบๆ เทศนก็เรียบๆ ไป สวนมากกลางคืนที่สวนแสง
ธรรมมักจะเทศนเรียบๆ ธรรมดาเปนหลักเปนเกณฑ แตตอนเชาไมวาที่อุดร ไมวาที่
ไหน อยางสวนแสงธรรมก็เหมือนกัน มีสะเปะสะปะอยูในนั้นละ เทศนก็เปน
สะเปะสะปะไปตามๆ กันจึงเอาแนนอนไมได ที่เอาแนนอนไดคือตอนค่ําสําหรับสวน
แสงธรรม และไปเทศนในงานตางๆ เอาแนนอนได 

เทศนที่ไหนออกวิทยทุั้งนั้น นี่เครื่องวิทยุรับอยูนี้ อยูขางๆ นั่น พอเทศนนี้ปบ
ออกทางวิทยุแลวๆ ทั้งน้ัน ทุกวันนี้เปนความสะดวกสบาย กิเลสเปนความสะดวกของ
มัน เราก็แยกมาเปนสวนธรรมก็เปนความสะดวกของการไดยินไดฟงอรรถธรรมเขาสูใจ 
จากวิทยุ จากเครื่องบันทึกเสียงตางๆ เหลานี้ เราแยกมาเปนธรรมก็เปนธรรมแกเรา ถา
แยกไปทางฝายกิเลสความเพลิดความเพลินความเสียหาย ก็เปนไปทางความเสียหาย
เสีย นี่เราก็แยก กายของเรานี้เหมือนกัน พรอมเสมอที่จะทําดีทําชั่วจากเจาของผูบัญชา
คือใจ ถาใจเปนผูบังคับบัญชาใหไปทางดีก็ไปดี รางกายนี้เปนเครื่องมือ ตายแลวไมไป
ลงนรกนะรางกาย มีใจนีแ้หละจะไปตกนรกได รางกายตายแลวก็สลายตัวลงไปเปนธาตุ
เดิมของเขาคือ ดิน น้ํา ลมไฟ สวนธาตุเดิมแทของจิตใจนี้ไมมีตายไมมีฉบิหาย ตกนรก
หมกไหมกีก่ปักี่กัลปก็ยอมรับทุกขทั้งหลาย ที่ตนทาํแลวมากนอยยอมรับทั้งน้ัน แตไม
ยอมฉิบหายคือใจ 

เมื่อผานพนจากกฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ในแดนนรกนั้นเปลี่ยนชา แลวเปล่ียน
ขึ้นมาๆ รูเนื้อรูตัวแลวก็เปลี่ยนขึ้นมาทางดี บําเพ็ญคุณงามความดีจนกระทั่งถงึที่สุด
วิมุตติพระนพิพาน คือใจดวงที่เคยตกนรกนี้แหละ แตเขาไมฉิบหาย ทีนี้พลิกตัวไดแลว
กลับมาปฏิบัติตัวดีจนถึงมรรคผลนิพพาน ก็เปนธรรมธาตุไปเสียไมมีฉิบหายคือใจดวง
นี้เอง ทานเรียกวาธรรมธาตุ เมื่อถึงพนความพนทุกขพนสมมุติโดยประการทั้งปวงแลว
นั้นเรียกวาธรรมธาตุ จิตดวงนี้ละทําไดดวยกันเปนไดดวยกันทุกคน จะลงนรกอเวจีก็จิต
ดวงนี้แหละเปนผูคึกคะนองทําตามความชอบใจ สวนมากเปนความชั่วและพาเจาของ
ใหจม ถาเปนทางดีก็มอีรรถมีธรรมเปนเครื่องกระตุนเตือนใจใหสรางความดีงามเสมอ 
แลวความดีงามส่ังสมตัวเขาสูใจ ตายแลวก็ความดีนี้ละเปนมิตรเปนสหายเปนผูพึ่งเปน
พึ่งตายไดคอืความดีงามของเรา 

ตายแลวไปสงเสียกันทางไหนอยางใด เมรุหนึ่งๆ นี้คนไปสงเสียกันเผาศพเผา
เมรุนอยเมื่อไร เต็ม ไมมีใครสามารถที่จะสงคนนั้นใหไปสวรรคนิพพานไดเลย มีบุญ
ของเขาแตละคนๆ เทานั้นเปนผูที่จะพาไป ใหเราทราบเอาไวนะ เห็นคนไปในงานศพ
มาก โอ ดีนะเขามีบุญวาสนามีคนไปงานศพมาก บุญหรือบาปก็ไมรูอยูในหัวใจของคน
คนนั้น เชนคนคดโกงรีดไถนี้ตัวสําคัญมากทีเดยีว สรางไฟนรกสุมภายในหัวใจทั้งๆ ที่
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กิเลสมันยกยอปอปนวาคนนี้เขามั่งมีดีเดน เขามียศถาบรรดาศักดิ์สูง เหมือนวา
ธรรมชาตินี้จะพาพวกนี้ไปสวรรค ไปทางดิบทางดีกันหมด ความจริงลงนรกกันทั้งน้ัน 
พวกคดพวกโกงพวกรีดพวกไถ เอาของเขามาเปนเนื้อหนังของตนมันกเ็ปนเนื้อหนัง
กาฝาก 

กาฝากเปนยังไง เกาะอยูตามตนไม ตนไหนที่มีกาฝากมากตนนั้นก็อับเฉาลงไป
โดยลําดับ สุดทายตนไมที่มีกาฝากมากๆ ก็ตาย นี่ความชั่วชาลามกที่เราเอามาเปน
กาฝากใหเปนเนื้อเปนหนังของเรา โดยไปคดโกงรดีไถจากผูอืน่มา ซึ่งเปนเนื้อหนังของ
เขา แลวมาทําใหเปนเนื้อหนังของตนมันก็เปนเนื้อหนังกาฝาก เวลามันเกาะเขาไปในจิต
นี้เผาจิตๆ เร่ือย ตายนี้จมลงนรกเลย นี่ละสมบัติกาฝากทีไ่ปคดโกงรีดไถจากผูใดมาก็
ตาม ธรรมทานไมลําเอียง ทําชั่วเปนชั่ว ทําดีเปนดี แลวเอาสมบัติของเขากวานเอามา
เปนสมบัติของตน ใหเปนเนื้อหนังของตน มันไมเปน มันเปนสมบัติกาฝากคอยกัด
เจาของๆ สุดทายจมไปดวยสมบัติกาฝากที่เจาของภูมิใจวาเจาของมั่งมดีีเดนนั้นแหละ 
อยาพากันไปทํานะ 

ใหหามาดวยความสุจริตทุกส่ิงทกุอยางจะเปนมงคล และเปนสมบัติอนัแทจริง
แกตัวเอง เวลาตายแลวความดีงามทั้งหลายที่เราทําไวสําหรับเรา ก็จะหนุนเราใหไปสู
สุคติโลกสวรรค สถานที่เหลานี้เปนสถานที่อยูของสัตวทั้งหลาย เปนที่เสวยสุขๆ แดน
นรกเสวยทุกข แดนสวรรคไปถึงนิพพานเปนบรมสุขเสวยสุขทั้งน้ัน ตางกันที่ทําดีทําชั่ว
เทานั้นเอง ใหพากันเลือกเฟนในกรรมของเจาของเสียเวลายังมีชีวิตอยู ตายแลวเลือก
เฟนไมได 

แดนนรกสวรรคนี้ใครไปอุตริไปลบไปลางแดนนรกสวรรค พระพุทธเจาทุก
พระองคไมมีเวนแมพระองคเดียวทีจ่ะปฏิเสธวา บาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไม
มี นิพพานไมมี ยอมรับเปนเสียงเดียวกันหมด เพราะเหตุใด เพราะทรงรูทรงเห็นความ
จริงมาดั้งเดิมนี้ดวยกัน ความจริงมาดั้งเดิมนี้ก็คอืแดนนรก สวรรค พรหมโลก นิพพาน 
ตลอดถงึเปรตผีประเภทตางๆ นี้มีมาดั้งเดิม เวลาตรัสรูขึ้นมาก็มาเจอสิ่งเหลานี้ ทั้งฝาย
ชั่วฝายดี แลวนํามาส่ังสอนสัตว เชนนรก สัตวไปตกนรกเพราะอะไร ไปตกนรกเพราะ
ทําชั่ว ทานก็สอนอยาทําชั่วแลวมันจะลงนรกนี้ สวนแดนสวรรคถึงนิพพานก็เปนสถานที่
ร่ืนเริงเปนลําดับจนกระทั่งถงึความพนทุกข นีม้าจากการทําดี นี่เสวยแตความสุขความ
เจริญทั้งนั้นๆ 

ใหพากันสรางความดีงามทั้งหลาย ทานก็สอนตามนี้ สวนทําเปนเรื่องของเรา ถา
ใครหนาดานไมยอมทําตามทานก็หนาดานลงนรก เขาไปสวรรคนิพพานกันเต็มโลกเต็ม
สงสาร ไอเราแหวกลงนรก นี่คือคนหนาดานหาญทําแตความชั่วชาลามกไมเปนของดี
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เลย จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดพากันเลือกเฟนตนเอง นี่เปนวันปใหมวันนี้แลว ใหเลือก
สันปนสวนการกระทําของเรา ที่เห็นวาไมดีตรงไหนใหรีบแกไขดัดแปลงเสียตั้งแตบัดนี้ 
ความทุกขทีจ่ะตามแผดเผาเพราะการทําความชั่วนั้นจะเบาบางลงไปและไมมี ถา
อุตสาหพยายามทําตั้งแตความดี ความดีจะพอกพูนขึ้นโดยลําดับ ไปที่ไหนไปเถอะคน
ที่วามีความดีแลวไมจําเปนใหใครจะไปตามสงเสียที่ปาชาหรือเมรุกต็าม ไมจําเปน บุญ
กุศลเต็มหัวใจแลวดีดทีเดียวผึงเลย พากันเขาใจเอานะ วันนี้เทศนเพียงเทานี้ละ ขอ
ความสวัสดีปใหมจงเปนสมบัติของพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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