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เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ (บาย) 
หลับเปนมงคล 

พูดกอนเทศน 
 (เจาภาพกราบถวายทองคํา ๑ กิโล) โอ หนึ่งกิโล ไดมากนะ (สาธุ) หนึ่งกิโลของ
เลนเมื่อไร ทอง ๑ กิโล หลวงตาไดพาพี่นองทัง้หลายหาทองคําเขาคลังหลวง เวลานี้ได
ทองคํา ๑๑,๖๖๔ กิโล ไดเยอะนะ ทองคําเขาคลังหลวง ๑๑,๖๖๔ กิโล ทองคําที่เขาคลัง
หลวงแลวนะ ดอลลารไมไดมาก ดอลลารดูเหมือน ๑๐ ลานกวา ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา 
ทองคํา ๑๑,๖๖๔ กิโล (รวมที่ยังไมไดมอบดวย) ไดเยอะอยู ชวยชาติคราวนี้รูสึกวาได
สมบัติเขาคลังหลวงเราเยอะ ทองคําก็หมื่นกวากโิลขึ้นไป แลวดอลลารก็ ๑๐ ลานกวา 

ตอจากนั้นกท็างดานศีลธรรม เราสอนประชาชนทั่วประเทศ ไปทุกภาคไปเทศน
สอนคน แตภาคใตไมคอยไดไปมากนัก ไมทั่วถงึภาคใตมันไกล ลําบาก นอกนั้นไปหมด 
ภาคเหนือทั่วถึง ภาคกลางทั่วถึง ภาคตะวันออก ภาคอีสานทั่วถึงหมด ไปเทศน อันนี้เราไม
เคยคางนะ อําเภอเฝาไรดูไมเคยคาง มีแตผานไปผานมาอยูเร่ือยๆ แตยังไมคาง (เพิ่งตัง้
อําเภอใหมครับผม อ.เฝาไรแตกอนเปนตําบล เปนกิ่งอําเภอมาดวย) เปนอําเภอมากี่ปแลว 
(เพิ่งยกฐานะเปนอําเภอเมื่อ ๒๒ กันยาที่ผานมาครับผม เมื่อกอนเปนกิ่งอําเภอ) เปน
อําเภอใหญพอสมควรละมัง (ถอืวาเปนอําเภอระดับกลางครับ มีประชากรประมาณ 
๕๐,๐๐๐ ครับ ๗๓ หมูบาน ๕ ตําบลครับ) 

พี่นองทัง้หลายไมเคยเห็นหลวงตา ไดเห็นแลววันนี้นะ (สาธุ) ไมเคยเห็นหลวงตา
ไดเห็นแลววันนี้ เปนยังไงละดูรูปรางลักษณะเปนยังไง (งามเจาคะ) นากลัวหรือนาอะไร 
หือ  (คุณแมอนงค ศรัทธาใหญฟงซีดีของหลวงตารูเร่ืองอยูแผนเดียวคะ นอกนั้นฟงไมรู
เร่ือง) ไหนวาไง (จะฟงซีดีหลวงตาทุกวันเลยคะ ขําตอนที่หลวงตารองเพลงวาไปบวชแลว
ตองสึกวันเดียว คุณแมหัวเราะชอบใจ) หลวงตาพูดอะไรบางละ หลวงตาดูวาจะกวางขวาง
มากนะ ดูเหมือนออกทัว่โลกไมเฉพาะเมืองไทยเรา ยังออกเมืองนอกเมอืงนาเยอะนะ มัน
จะออกไปทางไหนบาง (มีอินเทอรเน็ตแลวก็ทีวีผานดาวเทียม แลวก็ทีวีของไทยคม ๒ 



 ๒
ครับผม ก็ไดทั่วโลกครับ) เจาของตัวเทาอึ่ง อยูในรูเทาอึ่งนี้ แตเสียงมันดังออกไปนูน แลว
เขาเห็นรูปดวยนะ 

อายุก็แกแลว ๙๐ แลวนะ (อยูใหถึง ๒๐๐ ปคะ) อายุ ๙๐ ปแลว นั่นละนานขนาด
ไหน บวชมานี้ได ๗๔ ป เปนฆราวาสได ๒๐ ป กบั ๙ เดือน อายุ ๒๐ ปกบั ๙ เดือนก็บวช 
ชีวิตของพระเลยมากกวา ของพระมันตั้ง ๗๓-๗๔ ปแลวบวช 

นั่นละการอบรมเห็นไดชัดเจน การอบรมทางดานศีลธรรม แตกอนก็ไมเคยสนใจ
กับบุญกับบาป อะไรๆ มีแตจะเอาๆ มีแตจะได บาปบุญไมคํานึง ขอใหไดเปนพอ ยิง่ได
ชางทั้งตัวยิ่งดี มันไมกลัวบาปเขาใจไหมละ ไดชางทั้งตัวยิ่งดี ทีนี้พอมาบวชแลวไปอานเรื่อง
ความผิดถูกชั่วดีกับธรรม สะดุดใจๆ  เลยเอะใจ เอะนี่เราก็เคยทําผิดมาแลวอยางน้ันอยาง
นี้ สะดุดใจตรงไหนก็จะแกตรงนั้นละ สะดุดใจเรื่อยก็แกเร่ือยๆ แกทุกวันตั้งแตบวชมา แก
บาปสรางบุญ ตั้งแตบวชมาแลวก็เปนเวลาแกบาปตั้งแตนั้นมา คือไมสรางบาป สรางแต
บุญๆ เอาบุญนี้เปนน้ําที่สะอาดชะลางบาปที่สกปรกใหสะอาดไปโดยลําดับ 

ตั้งแตบวชมาก็ ๗๔ ป นี่ละลางบาปสรางบุญ สรางบุญลางบาปๆ  ชะลางมาเรื่อยๆ 
สรางบาปตั้งแตเกิดมา ๒๐ ปกับ ๙ เดือน ทางฆราวาสนี่ละสรางบาป เร่ิมสรางบาปไดก็
สรางบาปมาตั้งแตนั้นจนกระทั่งบวช พอบวชแลวทีนี้สรางบุญๆ ชะลางบาปเรื่อยมา 
จนกระทั่งดูเหมือน ๗๓-๗๔ ป มีตั้งแตลางบาปเรื่อยๆ มา บาปไมทํา ตั้งแตบวชมาไมมี
เจตนาที่จะทําบาป ไมเคยมีเจตนา สัตวตัวหนึ่งที่จะฆามนัดวยเจตนาไมเคยมี เร่ือยมา
จนกระทั่งปานนี้ 

ทีนี้ใจเมื่อเราไดอบรมอยูทุกวันทุกเวลาในการละชั่วทําดี ละบาปบําเพ็ญบุญนี้มันก็
ชินทางบําเพ็ญบุญ มีแตละบาปเรื่อยๆ บําเพ็ญบุญเรื่อยๆ ทีนี้ใจก็เลยมากลายเปนบุญเปน
ธรรมไปหมด เปนบาปไมปรากฏ ที่จะสรางบาปตรงไหนๆ ไมปรากฏ มีแตสรางบุญๆ 
จนกระทั่งใจกับธรรมเปนอันเดียวกัน นี่เรียกวาสรางบาปไมลง สรางไมลงเลยเมื่อจิตกับ
ธรรมเปนอันเดียวกันแลว การสรางบาปนี้สรางไมลงนะ ตายก็ตายทิ้งเปลาๆ ที่จะใหไป
สรางบาปนี้สรางไมลง นี่ละการอบรม แตกอนไมไดอบรมเอาทั้งน้ัน ไดอะไรเอา ไปหาอยู
หากินอยากไดชางตัวใหญๆ หาปูหาปลาหาเปดหาไก หาอะไรหาหมด หาแลวนะนี่ เคยหา
แลว เขาใจไหมละ 

ไมมีคําวากลัวบาป เพราะไมรูวาบาปเปนยังไง ไมมีใครสอน พอมาบวชนี้ทานสอน
บาปสอนบุญ มันก็รูบาปรูบุญทีนี้ก็ละทางชั่วไปทางดีเร่ือยๆ จนไปแตทางดีลวนๆ บาปไม
ไป ไมไปเลย มีแตไปทางดี นี่ก็จะตายไปในทางดีไปเลยละ มันไปทางนี้แลว เรียกวาขาง



 ๓
หลังมันหายหวงกันแลว ไกลกันแลว ไปแตทางธรรมทางดไีปเรื่อยๆ นี่เวลาสรางใหเต็ม
เม็ดเต็มหนวยแลวนี้ พอใจในตัวเอง ไมมีอะไรที่จะบกพรองในเรื่องบาปเรื่องกรรมของ
ตัวเอง พอทีจ่ะแกจะไขอะไรอีกตอไป ไมม ีมีแตธรรมมีแตความดีลวนๆ เต็มหัวใจเรียกวา
ธรรมเต็มหัวใจ นี่กลายเปนธรรมไปหมด ใจทัง้ดวงเลยเปนธรรมไปหมดเลย นี่ละการ
อบรม 

ตั้งแตกอนไมรูบาปรูบุญวายังไง ไปหากิน เขาไปหากบหาเขียดเอาของเอาอะไรนี่ 
เราอยากไดชางมาใสของสักตัวนึงมนัถึงจะพอกนิเขาใจไหม แตกอนหากิน มันไมรูจักบาป 
เอาชางทั้งตวัมาใสของเลยก็ไดความอยาก ทีนีพ้อไปอบรมแลวพลิกใหม พลิกๆ พลิก
เตลิดเปดเปง พลิกจนเขากันไมได เร่ืองบาปกับใจเขากันไมไดเลย เปนอยางน้ันละการ
อบรม เพราะฉะนั้นใหพากันอบรมทางดานศีลธรรมนะพี่นองทั้งหลาย ตื่นตามาเชาใหไหว
พระเสยีกอน กอนจะไปไหนมาไหน ไหวพระระลึกพระพทุธเจา พุทโธ ธัมโม สังโฆ อิติป
โส สฺวากฺขาโต สุปฏิปนโฺน เสร็จแลวคอยไปทํางาน 

เร่ิมแรกตื่นนอนก็เอาบุญเสียกอนแลวไป เวลาจะนอนกลับมาก็มาสวดมนต
เสียกอน ไดแคไหนก็เอาตามที่เราเรียนได สวดมนตแลวคอยหลับ เวลาหลับก็ใหพุทโธติด
กับใจ พุทโธก็ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ไดติดใจ จากน้ันก็หลับไปกับพุทโธ ตื่นนอนมาดวย
ความยิ้มแยมแจมใส นั่นละใจ คือธรรมเปนของเลิศเลอ ใจอยูกลางๆ เอาอะไรไปใสมันติด
หมด สีเขียว สีดํา สีแดง ติดหมด เอาดีเอาชั่วไปใสมันติด เพราะฉะนั้นจึงใหเอาดีเขาไปใส
ใหจิตดี เมื่อจิตดีแลวก็เย็น ถาใจดีใจมีธรรมแลวเย็น ใหพากันจําเอานะ 

หลวงตาบวชมานี้ดูเหมือนได ๗๔ ปมั้ง จําไดไหม เจาของจําไมไดนะ บวชตั้งแต
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ มาถึงปานนี้ไมทราบวาไดกี่ป ลองนับดูซินะ นั่นละบวชมา
นานขนาดนั้น ทีนี้ตั้งแตบวชมาจนกระทั่งบัดนี้สรางแตความดีงามตลอด บาปไมสราง งด
หมดเลย จนกระทั่งแกปานนี้ละ ทีนี้เวลาแกนี้จะตายก็ไมวิตกวิจารณนะ ไมเคยกลัว ไมเคย
กลากับเรื่องความเปนความตาย จะไปเมื่อไรพรอมเสมอ อยูกพ็รอม ยังไมไปเหรอ เออ ยัง
ไมไปก็อยูซ ี อยู ถาจะไปพรอมแลวเหรอจะไปกไ็ป ไปเลย หายหวง ฝกเรียบรอยแลวทุก
อยาง ไมมอีะไรวิตกวิจารณการเปนการตาย 

ตายแลวจะไปตกนรกหมกไหมที่ไหน ไมมีในหัวใจ มีแตธรรมกับใจสวางจาอยู
ภายใน ตายแลวจะไปไหน ไปที่สวางจาละซิ นั่นละสรางใหพอมันก็รูอยูกับใจเราเองไมตอง
ไปถามใคร เวลาเราจะตายนี้เปนยังไง หวงหนาหวงหลังไหม จะไปเกิดสูงหรือเกิดต่าํ มัน
แนอยูในใจ แนในใจแลววาเร่ืองต่ําไมมี สูง เอาเอาใหมันแนใจเลยวาสูงสุดเลย เร่ืองต่ําไม
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มี สูงสุดเลย นี่สรางมาเปนเวลา ๗๔ ป ภูมิที่จะไปนี้เต็มหัวใจแลว เรียกวาสูงสุดวิมุตติหลุด
พนไปเลย ไมตองกลับมาเกิดอีก นี่กอ็ยูดวยลมหายใจ ตายแลวจะไมกลับมาเกิดอีก เปนที่
แนในใจที่ไดสรางความดีมาเต็มภูมิแลว หายสงสัยในการเกิดการตายวาจะไปตกนรก
หมกไหมหลุมไหน ไปสวรรคชั้นพรหมที่ไหนไมไป ผานหมดเลย ทะลุไปเลย รูอยูที่ใจ เมื่อ
ธาตุขันธมันใชไมไดหมดแลวเหรอ ทิ้งปวะ ดีด จติพอตัวแลว 

จิตพอตัวเปนจิตประเภทใด กิเลสส้ินไปหมดจากหัวใจแลวก็เรียกวาจิตบริสุทธิ์ จิต
บริสุทธิ์นั้นแลทานเรียกวาจิตเปนธรรมธาตุ จิตเปนธรรมธาตุแลว นั่นละนิพพานอยูตรงนั้น 
แลวจะไปหาที่ไหนอีก เที่ยงหรือไมเที่ยงก็รูอยูทีธ่รรมธาตุ จึงวาสมใจแลว ในชาตินี้เรา
สมใจแลว การทําความดีงามทั้งหลาย  

การไปเทศนาวาการสอนพี่นองทัง้หลาย เราก็ไมวิตกวิจารณวาภูมิธรรมเราจะต่ํา 
สอนโลกไมไดเราไมมี มีแตเล็งดูอปุนิสัยใจคอหรือความสามารถของผูมาฟงธรรมนี้จะได
ประโยชนหนักเบามากนอยเพียงไร ก็เทศนเปนแกงหมอใหญใหไดทุกขัน้ทุกภูมิ ขั้นใดภูมิ
ใดก็ใหไดไปตามกําลังของตนๆ ธรรมถาควรที่จะสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนี้มันจะพุงขึ้น
ทีเดียวเลย ไมอดัไมอัน้ในการสอนโลก พูดใหชัดเจน ทานทั้งหลายไมเคยไดพบไดเห็น
หลวงตา วันนี้ไดเห็นดวยและไดฟงธรรมะอยางถึงใจดวย และสมชื่อสมนามที่โดงดังทั่ว
ประเทศไทยดวย วาสมนามไหม นี่ทานทั้งหลายไดมาพบมาเห็น 

เราก็ไมเคยที่จะมีความกระดางกระเดื่องในใจของเรา วาประชาชนทั้งหลายมา
เคารพนับถือ เรามีคุณธรรมพอสมควรที่จะใหเขาเคารพนับถือไดไหม เราก็ไมมี หมด เต็ม
ภูมิทุกอยาง สอนโลกกส็อนอยางเต็มภูมิ จึงวาไมมีสะทกสะทานอะไรสอนโลก สอนโลกจึง
สอนดวยความเมตตาลวนๆ ไมมีกระดางกระเดือ่ง สอนดวยความเมตตาเพราะภูมิจิตภูมิ
ธรรมเต็มเหน่ียวเต็มที่แลว เหนือโลกเหนือสงสาร เหนือสมมุติทั้งหลายไปหมดแลว จึงไม
มีอะไรมาเปนขอเปรียบเทียบเปนคูแขงกัน นั่นละธรรมกับใจเมื่อไดอบรมแลวเปนอยางนั้น 
ใหพากันตั้งใจนะ  

(วัดนี่แมแบงที่ดินใหก็เลยเอามาทําที่ปฏิบัติธรรม พี่นองกร็วมบริจาคดวยเลยได 
๗๐ ไร) พอพูดถึงเร่ือง ๗๐ ไรนี้ก็ ที่เขาใหญ เขาถวายที่เราตั้ง ๗๐ ไร ตกลงเลยใหทาน
อุทัยไปอยูทีน่ั่นแทนเดี๋ยวนี้ กวางพอๆ กัน ๗๐ ไร เพราะที่นั่นไมมีกรรมฐาน วางไปหมด
แถวนั้น เราก็เลยรับที่นั่นเพื่อจะใหเปนที่กรรมฐานขึ้น แลวเขาถากถางโลงไปหมด นี้กําลัง
ปลูกตนไมขึน้ เราก็เคยไปเยี่ยมหลายหนแลวนะที่เขาใหญ ไปเยี่ยมหลายหนแลวที่เขาใหญ 



 ๕
เราเองไมคอยไดสรางวัดที่ไหน ที่จําเปนเขามาถวายก็คือที่เขาใหญนั่นละ ที่ ๗๐ ไร 

นั้นแหงหนึ่ง แลวก็ที่เมืองกาญจนที่เปนวัดเสือ เล้ียงเสือไวตั้ง ๒๐ ตัวอยูในวัดนั้น นั่นแหง
หนึ่ง ดูเหมือนมีสองที่เทานั้นละมัง สวนที่เขาถวายที่ใหสรางวัดละมากตอมาก เรารับไมได 
ถารับตรงไหนแลวตองเปนตัวตั้งตัวต ี รับผิดชอบเชนวัดอาจารยเจี๊ยะ วัดภูริทัตตฯ วัด
อาจารยเจี๊ยะนั้นเขาก็ถวายเรา เราก็นิมนตอาจารยเจี๊ยะมาอยู ทานก็อยูใหจนกระทั่งทานสิ้น
ไปแลวก็มีพระมาอยูแทน นั่นละ รับที่ไหนเราตองรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจึงไมคอยรับ 
ใครถวายที่ไหนก็ไมคอยรับ 

ที่ปราจีนเขาก็ถวายที่ เราก็ยังรับไมได มีพระที่ปราจีน อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี มา
อยูที่วัดปาบานตาด เล้ียงมาตั้งแตเปนเณร เดี๋ยวนี้พรรษาดูจะไดกีพ่รรษา (ประมาณ ๒๐ 
พรรษาครับ) นูนละเลี้ยงมาตั้งแตเปนเณรนะ เณร เขาเรียกเณรปาง ที่วัดเขาเรียกกันวา
สมบูรณ พอดีพวกญาตเิขามาหา เขาเรียกวาเณรปาง เราเลยจับเอาเณรปางเปนชื่อตลก 
ตั้งแตนั้นมาเลยเรียกทานปาง ชื่อสมบูรณเลยไมให ใหชื่อปางเลย นั่นละองคหนึ่ง ถาหาก
วาทานพอที่จะรับที่ได ก็จะรับที่นั้นใหทานไปอยูที่นั่น อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีน ใชไหม 
(ครับผม) เออ ปราจีน อยูนี่ตั้ง ๒๐ พรรษา ตั้งแตเปนเณรนะ ก็เล้ียงจนใหญอยูนะ 

ทีแรกเปนเณรหัวเทากําปนมากับหลวงพอองคหน่ึง ทีนี้หลวงพอทานไปไหน เณรนี้
จะไปตาม เราดูลักษณะหลวงพอไมเขาที ไมแนใจ เลยหักเณรนี้ไวไมใหไป ไมใหไปกับ
หลวงพอ ใหหลวงพอไปองคเดียว ใหเณรน้ีอยูกับเราตั้งแตหัวเทากําปนนะเณรนี้ 
จนกระทั่งปานนี้อายุพรรษา บวชเปนพระได ๒๐ พรรษาใชไหม (ครับผม) นูนละตั้งแต
เณรจนกระทั่งบวชได ๒๐ พรรษาอยูกับเรานะนี่ เราไมใหไปกับหลวงพอใหอยูกับเรา นั่น
ละชาวบานเขาถวายที่นั้น แลวจะถามทานดู ถาทานพอที่จะปกครองวัดนี้ไดแลว เราก็จะให
ทานไปอยูวัดนั้น ที่เขตอ.ศรีมหาโพธิ เพราะทานเปนพระชาวปราจีนใหไปอยูที่นั่น เดี๋ยวนี้
ยังรออยูกอน 

เขาถวายที่แลวนะนั่น แตเราก็ยังไมรับ ใหรอไวกอน คอย จะถามทานปางดูกอน ถา
หากวาทานจะรับได ก็จะใหทานไปอยูที่นั่น ไปเปนสมภารในเขตจังหวัดปราจีนนั่นเลย ที่
วาอ.ศรีมหาโพธิ การรับเราจึงไมไดรับสุมสี่สุมหานะ เขาถวายที่ถวายวัด โอย มากตอมาก 
เราไมรับ รับตรงไหนตองจับติดๆ รับผิดชอบๆ อยางวัดเสือนั่น ตอนทานจันทรไปอยูทาน
เล้ียงเสือตั้ง ๒๐ กวาตัว เสือโครงใหญนะอยูในวัดนั้น ดูวา ๒๐ หรือ ๒๑ ตัว เสือโครงใหญ 



 ๖
มันเปนเพื่อนกับพระนะเสือเหลานั้น ไมมีอะไรกบัพระ เล้ียงเอาไว ทีนี้วัดนั้นเลยกลายเปน
วัดสัตวเดรัจฉานไปหมด พวกสัตวตางๆ มาเต็มอยูในวัดนั้น นูนละมาจากภูเขา 

เราก็ไมเคยเห็นมาปา เวลาเราไปวัดนั้นเห็นมามันเพนพานๆ สัตวตางๆ เพนพานๆ 
อยูในวัด เวลาถาม มีตั้งแตออกมาจากภูเขาทั้งน้ัน ไมใชสัตวในบานเอาไปปลอยนะ มัน
ออกมาจากภูเขามาอยูดวยกัน มาปา ก็ไปเห็นที่นั่น ถามวาเปนมาปา พวกกระทิง ววัแดง 
กวาง เกง หมู อุย ทกุประเภทอยูที่วัดทานจันทรเวลานี้ เต็มไปหมด วัดนั้นเลยกลายเปนวดั
สัตวประเภทตางๆ เลยจะไมเปนวัดพระ มีแตสัตว เล้ียงสัตว มีเสือปาเขามาในบริเวณนั้น
ตัวหนึ่งนะ เสือบานอยูในนั้นตั้ง ๒๐ ตัวก็อยูดวยกันไดสบายๆ ทีนี้เสือปาโดดเขามาในนั้น 
เสือปานี่อํานาจมากอยูนะ พอเขาบานเทานั้นมานี่ไมเคยเห็นกุฏิสมภารวัดนะ มาก็เล้ียงไว 
โดดไปชนกฏุิพระ พระเปนพระสมภาร โดดไปชนกุฏิสมภาร ทานก็ปงปงออกมา มนัเสียง
อะไรนี่ วิ่งไปชนกุฏิ เสือปาเขามา 

ฟงเสียงสัตวทั้งหลายรองล่ันเลยเชียว นั่นละเสือปาตัวเดียว เสือบานอยูนั้นตั้ง ๒๐ 
ไมเห็นมีอะไรเงียบๆ นะ พอเสือปาเขามาตัวเดียว เสียงสัตวทั้งหลายอยูในบริเวณวัดรอง
ล่ันไปหมดเลย ทานก็โดดลงมาฉายไฟพาบพีบ พระเห็นอยางนั้นพระก็ฉายไฟออกมา ก็ไป
เจอเอาเสือปา ทานเลยบอกมัน เอา ถาหากวาจะอยูกับเสือบานนี่ก็ประตูนี้เปดโลงไวแลว
นะ ประตูโรงรับเสือเปดโลงไวแลว ถาจะอยูก็ใหอยู ไมอยูก็ใหออกไป มนัเลยไมอยูนะ ไป
เที่ยวเพนพานแลวเปดเลย ออก ถึงสงบ นั่นละเสือปามาตัวเดียว เสือ พวกสัตวในวัดนั้น
แตกฮือๆ เลย อํานาจของมันไมใชเลนนะ  

นั่นละเราถึงไดรูวาสัตวเร่ิมแรกจริงๆ มันเปนสัตวปากันทั้งน้ันแหละ คนเอามาเลี้ยง
ไว เวลามันออกมามันมีแตสัตวปาออกมา ออกมา มาอยูในวัดทานจันทรละ พวกมาก็มาปา 
พวกสัตวพวกเนื้อทุกประเภทเต็ม ออกมาจากปาๆ มาอยูดวยกัน ทานก็เล้ียงดูดวย มันก็
คงเปนนิสัยวาสนาอันหนึ่ง ตอนเชาจัดอาหารเลี้ยงกัน นกยูงเปนรอยๆ หลายรอย หมูปา
หลายรอย ตอนเชาจัดอาหารเขาหุงขาวหมอใหญ เทใสสังกะสี เทสาด เขาลงมาเขาก็มากิน 
หมูนั้นเปนรอยๆ นะไมใชธรรมดา หล่ังไหลมากิน กินอิ่มแลวขึ้นเขาเลย พวกนกยูงก็
หล่ังไหลมากิน กินแลวก็ไปเลยอยางน้ันเปนประจําทุกวันๆ  ตอนเชาจะมากที่สุด พอกิน
แลวก็ไป พอตอนบายมาไมมากนักเปนประจําอยางงั้นทุกวัน 

พวกสัตวปาอยูในวัดนั้นจึงนับประเภทไมไดนะ มันออกมาจากปาๆ ออกมา พระ
ทานเลี้ยงดูมันก็เลยอยูกับพระ เปนอยางน้ันนะอํานาจของความเมตตา ดูเหมือนสัตวเสือดู
วา ๒๐ ตัว เสือโครงนะ ๒๐ ตัวอยูในนั้น เปนหองๆ เสือมันอยูในหอง กบัคนไมเปนไรละ 



 ๗
มันอยูในหอง คนก็เดินผาน ฉากไปนี้เขาก็อยูขางใน คนก็เดินฉากไปนี้ เสือดาวเห็นมีตัวนึง
หรือสองตัว เสือดําเสือดาว นอกนั้นมีแตเสือโครงเต็มอยูในนั้น 

วันนี้เปนวันมหามงคลของพี่นองชาวไทยและชาวพุทธเรา ไดมารวมกันเปนจํานวน
มาก เหตุทีจ่ะไดมีคนมากๆ อยางนี้ก็เพราะอํานาจแหงอรรถแหงธรรม เปนเครื่องหนวง
เหนี่ยวจิตใจของพี่นองทัง้หลายซึ่งเปนลูกชาวพุทธอยูแลว พอไดยินเสียงอรรถเสยีงธรรมก็
พอใจกันมา วันนี้มีพิธีเปดพุทธสถานอุทยานแหงธรรมขึ้นสถานที่นี่ ใหเราทั้งหลายไดรับ
การอบรมทางเสียงอรรถเสียงธรรมเขาสูใจ จะไดเปนประโยชนแกเราเองและลูกหลานรุนๆ 
หลังๆ ไปอกีตอไปไมมทีี่ส้ินสุด เพราะเมืองไทยเราเปนเมืองพุทธศาสนา  

วันนี้คนมาจํานวนมากมายกายกอง หลวงตาก็อุตสาหตะเกียกตะกายมาเยี่ยมพี่นอง
ทั้งหลาย ซึ่งสกลกายทุกสัดทุกสวนชํารุดทรุดโทรมไปมากตอมาก จะไปไหนมาไหนก็ลมลุก
คลุกคลานไมสะดวก แตหัวใจไมมีวัยไปไดทกุแหงทุกหน เพราะฉะนั้นสถานที่นี่จึงมาได
เหมือนที่ทั่วๆ ไป วันนี้ทานทั้งหลายจะไดยินเสียงอรรถเสียงธรรมนําไปประพฤตปิฏบิัติให
เขาอกเขาใจ การที่นําอรรถนําธรรมไปเปนแบบเปนฉบับเพื่อการกาวเดินในหนาที่การงาน
ความประพฤติทกุส่ิงทกุอยาง จะเปนที่เรียบรอยดีงามสงบรมเย็น 

งานทางพุทธศาสนานี้เปนงานที่สะอาดมากทีเดียว งานโลกเปนงานสกปรก งานของ
ธรรมเปนงานสะอาด ใหไดนํางานของธรรมนี้ไปแทรกงานทางโลกเพื่อชะลางส่ิงมัวหมอง
ทั้งหลายออกจากใจบาง จะไดเปนชิ้นเปนอัน เปนการเปนงานเปนผลเปนประโยชนแกผู
บําเพ็ญตอไป งานพุทธศาสนาน้ีเปนงานที่ละเอียดลออมากที่สุด พระพทุธเจากวาจะไดตรัส
รูมาเปนศาสดาสอนโลกก็ทรงบําเพ็ญพระองคมาเปนเวลานานแสนนาน ตะเกียกตะกายมา
ตลอดจนกระทั่งไดเปนพระพุทธเจานําธรรมมาสอนโลก 

เวลาตรัสรูธรรมแลวก็เห็นวาธรรมนี้เปนธรรมชาติที่เลิศเลอ เหลือกําลังของสัตว
โลกที่จะรับธรรมนี้ไวได พระองคทรงทอพระทัยไมอยากแนะนําส่ังสอนสัตวโลก ดงัทีก่ลาว
ตะกี้นี้วา พฺรหฺมา จ โลกา…นั้นก็คือทาวมหาพรหมมาทูลอาราธนาพระพุทธเจาใหทรง
แสดงธรรมแกโลก เพราะสัตวโลกยังมีมลทินเบาบางอยูก็มีจํานวนไมนอย อยาปลอยปละ
ละเลยทิ้งไปเสีย ยิ่งจะลมจมลงไปโดยลําดับหาประมาณไมได จึงขอใหพระองคทรงโปรด
เมตตาสัตวโลกทั้งหลาย จึงไดกลาวคําอาราธนาตะกี้นี้วา พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ…
นี่คือทาวมหาพรหมมาอาราธนาพระพุทธเจาใหโปรดเมตตาสั่งสอนสัตวตอไป เพราะฉะนั้น
ธรรมอันนี้จึงไดปรากฏขึน้เวลากอนเทศนวา พฺรหฺมา จ โลกา เปนคําอาราธนาของทาว



 ๘
มหาพรหมเปนพื้นฐานมาจนกระทั่งบัดนี้ ขอใหพีน่องทั้งหลายไดทราบเอาไว เพราะธรรมนี้
เปนธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียว ยากที่คนจะประพฤติปฏิบัติได  

การปฏิบัติธรรมไมเหมือนโลกนะ คือโลกน้ีเปนทางต่ํามันไหลลงไดงายๆ ทางธรรม
นี้เหมือนเราดันน้ําขึ้นที่สูงๆ ดันขึ้นยากๆ ดันขึ้นแลวก็ไหลลงๆ แตทางต่ํามันไหลลงไดงาย 
ทางความชั่วสัตวทั้งหลายทําไดงาย แตทางความดีทําไดยาก เพราะฉะนั้นทางความชั่วสัตว
โลกทั้งหลายจึงไมมปีระมาณที่ตกนรกหมกไหมอยูในนรกอเวจี ทานแสดงไวพอประมาณ
วานรกมีถึง ๒๕ ขุมโนนนะฟงซิ บรรจุสัตวทั้งหลายที่มีกรรมชั่วตางๆ กันในนรกนั้นมีถงึ 
๒๕ หลุม มีแตพวกไปเสวยกองทุกขความทรมานตามอํานาจแหงกรรมของตนดวยกัน
ทั้งนั้นแหละ 

สวนทางดีนั้นก็มีไวสวรรค พรหมโลก ตลอดนพิพาน แตคนที่ขึ้นไปในทางสูงนี้มี
นอย ผูที่จะไปสวรรคก็มีนอย ไปพรหมโลกมีนอย ยิ่งไปนิพพานดวยแลวมีนอยมากที่สุด
เลยทีเดียว นี่ก็เพราะไปทางดีไปยาก เพราะมันทํายากในการที่จะตะเกียกตะกายไปทาง
ความดีงาม สวนทางต่ํานั้นอยูเฉยๆ มันก็ไหลลงไดเหมือนน้ํานี่แหละ ไหลลงทางต่ําไหลลง
ไดงายนิดเดียว สวนไหลขึ้นทางสูงตองไดผลกัไดดันขึ้นไปมันถึงขึ้นได นี่เราทั้งหลาย
ตองการความดีงามแกตนของตน ก็ใหพยายามฝกฝนอบรมดัดแปลงตนเองใหเปนคนดี 
ใหฝนบางน่ันแหละ 

เกิดมาเราเปนมนุษย มนุษยยอมมีศาสนาประจําตน เราอยาเปนมนุษยแบบสัตว
ลวนๆ และไมมีหางอยางนั้นใชไมไดนะ ตองเปนมนุษยที่มีศลีมีธรรม มีพุทธศาสนาประจํา
ดวยแลวก็เปนมนุษยที่สมบูรณแบบ เพราะฉะนั้นขอใหนําธรรมนี้ไปปฏิบัติ กอนที่จะหลับ
จะนอนใหสอนลูกสอนเตาของตนไหวพระเสียกอน จะไดขนาดไหนก็ตาม  อิติปโส สฺวากฺ
ขาโต สุปฏิปนฺโน เสร็จแลวก็ใหพากันนั่งภาวนาทําความสงบใจ ทําความสงบใจคืออะไร 
ใจมันดีดมันดิ้นตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ เวลาระงับดับเคร่ืองความปรุงแตงของใจตอง
ระงับดวยการหลับนอน ถาหากมันคิดมากๆ ก็นอนไมหลับ 

เปดเครื่องแลวหลับไมลงก็คือใจมันมีความคิดปรุงตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงตอง
เอาธรรมเขาเปนเครื่องกลอมใจใหมีความสงบรมเย็น ใหไหวพระทุกคนนะ เราไดไมใช
หรือคําสอนของพระพทุธเจาที่จะเอาไปไหวพระในเวลาหลับนอน ทุกครอบครัวเรือนใหพา
ลูกพาเตาของเราไหวพระ แลวก็หลับนอนดวยคําวาพุทโธติดใจ เวลาจะหลับนอนให
พุทโธๆ ติดหัวใจจนกระทั่งหลับ หลับไปดวยความสงบรมเย็น หลับเปนมงคลอันนี้ ไมใช



 ๙
หลับแบบสัตวทั้งหลายนอนหลับ มนุษยนอนหลับใหมีศาสนาติดตัวไปในขณะที่หลับ เชน
พุทโธ ธมัโม หรือสังโฆกไ็ด ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ  

บุญบาปมีมาดั้งเดิม ใครอยาไปลบลางวาบาปไมมีบุญไมมี คนใดที่ไปลบลางวาบาป
ไมมีบุญไมม ี คนนั้นเปนคนที่หยาบหนามากที่สุดเลย ตายแลวก็จมลงในนรกนั่นละที่วา
บาปวาบุญไมมี นรกไมมี จะไปจมลงที่วาไมมีนัน่ละ แตเวลาจมลงไปแลวมันสายเกินไปแก
ไมตก จงึใหพากันแกเสียตั้งแตบัดนี้โดยความเชื่อถอืคําสอนของพระพทุธเจาที่เปนศาสดา
องคเอก สอนไวแลววาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี 

อันใดที่พระพุทธเจาสอนวาไมดีใหละเชน บาปมีอยาพากันทําบาปหาบตั้งแตความ
ชั่วชาลามกมาเต็มหัวใจ ตายแลวจมลงในนรกก็เปนเรื่องของเราเองรับเคราะหรับกรรมของ
ตน เพราะความดื้อดานหาญทํา ไมเชื่อฟงคําสอนของพระพุทธเจา ใครเชื่อคําสอนของ
พระพุทธเจากล็ะบาปบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศล ทานหามไมใหทําบาปก็อยาไปทํา ทานสั่ง
สอนใหทําบุญทํากุศลก็ใหพากันทําบุญทํากุศลใสตน จะเปนบุญเปนกุศล 

เพราะใจดวงนี้ไมตาย ไมเคยตายนะใจดวงนี้ ถึงจะไปตกนรกหมกไหมตัง้กัปตั้ง
กัลปก็ตาม ทุกขขนาดไหนก็ยอมรับวาทุกขตามอํานาจแหงกรรมหนักเบาของตน แตไม
ยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ และโลกน้ีเปนโลกอนิจจัง ไมเปลี่ยนชาก็เปลี่ยนเร็ว เมื่อ
เคลื่อนยายออกมาจากนรกมาเกิดเปนมนุษยมนานี้แลว ก็สรางความดีเปลี่ยนความดีเขา
ไปสูใจ แลวใจก็จะเปนใจดี ดีขึ้นไปเรื่อยๆ นี่ละไมสูญละใจดวงนี้ เปลี่ยนจากชั่วมาเปน
ความดี เปลี่ยนจากความทุกขมาเปนความสุขความเจริญภายในใจของเรา เวลาตายแลวก็
ไปสวรรคชั้นพรหมตลอดถึงนิพพานไดโดยไมสงสัย เพราะการสรางบุญสรางกุศลใสหัวใจ
ตนเองซึ่งเปนของไมตาย ใหพากันจดจําเอาไว 

โลกน้ีเราเกิดมานานไมควรสงสัยละ จะไปสงสัยอะไร ตายแลวสูญมันสูญที่ไหน ถา
สูญสัตวนั่งเต็มศาลาอยูเวลานี้สถานที่นี่มีคนมากนอยเพียงไร ถาตายแลวสูญมันเอาอะไรมา
เกิด มันก็เอาของมอียูนั่นแหละมาเกิด ของไมมีเอามาเกิดไมได นี่ก็เพราะสัตวโลกทั้งหลาย
ตายแลวไมสูญ เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปนสัตวเปนบุคคล เปนเปรตเปนผีเปนสัตวนรก
อเวจี เปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมเปลี่ยนไปได เพราะใจเปนของไมตาย เพราะฉะนั้น
เราจึงเปล่ียนใจในทางที่ถูกทีด่ีใหไปสูสุคติโลกสวรรคจนกระทั่งถงึนิพพาน ดวยการเปลี่ยน
ใจโดยการประกอบคุณงามความดีใสตัวของเรา อยาอยูเฉยๆ 

เกิดขึ้นมาแลวก็มีแตหาอยูหากิน เพลิดเพลินรื่นเริงไปกับกิเลสตัณหาไมรูวันเกิดวัน
ตายของตัวเอง บทเวลาตายแลวจึงไปเคาะโลงโปกๆ รับศีลนะพอ รับศีลนะแม รับอะไรคน



 ๑๐
ตายแลว ตั้งแตเวลาพอแมยังมีชีวิตอยู เดี๋ยวจับลูกยัดใสมือแลวจับหลานยัดใสมือ ใหพอ
กับแมเปนขาลูกขาหลานอยูอยางงั้นตลอด แลวลูกหนีไปที่ไหนก็ไป จับพวกหลานๆ 
เหลนๆ ยัดใสมือพวกตาพวกยาย แลวเจาของก็ไปสบายๆ บทเวลาตายแลวถึงเคาะโลง
โปกๆ รับศีลนะพอนะ รับยังไงตั้งแตเวลามีชีวิตอยูเอาแตลูกแตหลานไปยัดใสมือ เวลา
ตายแลวจึงเอาศีลไปยัดใหมันจะยัดไดยังไงคนตายแลวรับศีลไมได รับไดตั้งแตเวลามีชีวิต
อยูนี้นะ อยาจับเอาตั้งแตมือลูกมอืหลานเขามาเต็มไมเต็มมอืเต็มหัวอก ใหเอาศีลเอาธรรม
เขามาสูใจของตนบาง ตายแลวจะไดไปสูสุคติโลกสวรรค  

ขอใหทานทั้งหลายไดบําเพ็ญ วันนี้ไดบําเพ็ญกองการกุศลผลประโยชนอันยิ่งใหญ 
ไดสรางผาปามหากุศลเพื่อชาติของตนๆ ทุกคน นี่ก็ไดพาพี่นองทั้งหลายดําเนินเพื่อการ
ชวยชาติมานี้เปนเวลานาน หนุนสมบัติเขาสูคลังหลวงของเราไดเปนจํานวนไมนอย ตั้งแต
พาพี่นองทัง้หลายไดบําเพ็ญกองการกุศลหนุนสมบัติเขาสูคลังหลวงของเรา ทองคําก็ไดตั้ง 
๑๑,๖๐๐ กวากิโลแลว ดอลลารก็ไดเขาเยอะ ส่ิงอื่นๆ ก็เขาไดเยอะ ศีลธรรมก็ไดเขาสูใจ
ของพี่นองทัง้หลาย นับตั้งแตวันไดประกาศนําพี่นองทั้งหลายออกชวยชาติบานเมือง 

เราไดอตุสาหพยายามชวยทุกวิถีทางนั่นแหละ ที่จะเปนไปไดขนาดไหนสอนหมดทั่ว
ประเทศไทย เรียกวาสอนมากที่สุดละสอนโลกเวลานี้ ก็เพื่ออยากใหโลกเปนคนดี มีความ
เปนอยูพูวายสงบรมเย็น ใหทานทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติ ตื่นนอนขึ้นมาใหไหวพระเสียกอน 
กอนจะไปไหนมาไหน เวลาจะหลับนอนก็ขอใหไหวพระเสียกอนแลวคอยหลับคอยนอน 
หรือระลึกพุทโธๆ ตดิใจจนกระทั่งหลับกับพุทโธเปนมงคลอันสูงสุดแกทานทั้งหลายที่มี
ธรรมในใจในขณะที่หลับไป จําใหดี 

หลวงตานี้แกลงทุกวัน พูดไปๆ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ไมไดเหมือนแตกอนนะ พอ
เทศนไปธาตขุันธออนลงๆ มันจะไปไมรอดแลวแหละ พูดไปๆ แลวหมด ธรรมะก็หมด นี่ก็
ขอใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติความดีงามเขาสูตัว วันนี้ทานทั้งหลายไดทอดผาปาเพื่อชาติ
ของตน ก็นับวาเปนการอุมชาติบานเมืองของเราขึ้นโดยวิธีอนัเปนมงคลใหญหลวงอันหนึ่ง
เหมือนกัน นี่ก็ไดทํามาหลายปหลายเดือนแลว ชาติไทยของเราก็คอยหนุนขึ้นเปนลําดับลํา
ดา เชนทองคําก็ไดเขาคลังหลวงเปนหลายหมื่นกิโลแลว ทองคํา ดอลลาร ทุกส่ิงทุกอยางที่
จะคอยไดจากการชวยชาติคราวนี้พลอยไหลเขามาๆ สูชาติไทยของเรา จะมีความแนนหนา
มั่นคงมากขึน้ๆ 

เราอยูในบานในเรือนก็ใหสรางอยูสรางกินดวยความรูจักประหยัดมัธยัสถ อยา
ฟุงเฟอเหอเหิม การอยูการกินการใชการสอยอยาฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัว ไมดี ใหใช



 ๑๑
ใหอยูใหกินพอประมาณกับครอบครัวของเรา อยาใหเตลิดเปดเปงมันเสียเรานั่นแหละ เสีย
ผูเสียคน คนก็คือเรา ใหพยายามรักษาเราใหดี มีความประหยัดมัธยัสถทุกอยาง อยา
ฟุงเฟอ อะไรควาหมดๆ ใชไมไดนะ เปนนิสัยไมดีตอลูกตอหลาน ยึดกันไปก็เปนนิสัย
ฟุงเฟอเหอเหิม ไมรูจักประมาณจะเสียคน ก็คือเสียชาติไทยของเรานั่นแหละ  

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจประพฤตปิฏิบัติศีลธรรม วันหนึ่งๆ อยาลืมพุทโธนะ เวลาจะ
หลับจะนอนใหมีพุทโธตดิใจๆ ดวยกันทุกคน วันนี้จะสอนยอๆ สอนมากไมได เหนื่อยมาก
แลว สอนพุทโธเขาสูใจ เรามานี่เราไมมีพุทโธนะ รถคันไหนมารถนั่นเต็มคันมีตั้งแตคน แต
ไมมีพทุโธตดิรถมาเลย ทีนี้เวลามาฟงอรรถฟงธรรมแลวนี้ใหไดพุทโธตดิใจไป ขึ้นรถคัน
ไหนกพ็ุทโธเต็มคันรถๆ กลับไปบานไปเรือน เวลามา มารถเปลาๆ มีแตคนเต็มรถ ไมมี
พุทโธ เวลาขากลับไปนี้ใหไดพุทโธเตม็หัวใจ คนขึ้นรถคันไหน รถเต็มคน พุทโธก็เต็มรถไป
อยางน้ีนะ 

วันนี้บรรจุพุทโธเขาในรถนะ ขึ้นรถคันไหนไปใหมีพุทโธติดรถๆ รถคันนั้นจะเต็ม
ดวยพุทโธๆ ไปดวยกัน ไมวาคันไหน นี่ละจะเจริญรุงเรืองพุทโธเต็มในรถ ออกจากหัวใจ
เราผูเปนลูกชาวพุทธเปนเจาของของรถ แลวขึ้นรถไปเปนมงคลแกพี่นองชาวไทยทัง้หลาย 
ใหพากันจดจําเอา 

หลวงตานี้เทศนไปนานๆ ก็รูสึกลําบากลําบนไมเหมือนแตกอนแลวแหละ เทศน
สองสามคําก็เหนื่อย นี่ก็เหน่ือยแลว ไมถึงไหนละเหนื่อย ใหพากันตั้งอกตั้งใจ อยาละอยา
ปลอยอยาวางนะ  การศีลการธรรมอยาปลอยอยาวาง การอยูการกินใหไดกินดวยใหได
ทานดวย สวนนี้ไดมาเพื่อปากเพื่อทอง สวนนี้ไดมาเพื่อบุญเพื่อกศุลเปนอาหารของใจ คือ
เราแบงไปทําทาน ไดมาแลวอยากินอยางเดียว มีแตทองแตปากเต็ม แตใจไมไดอรรถได
ธรรม ไมไดบุญกุศลจากการทําบุญใหทานของตนเลยใชไมได 

ตองใหไดกนิใหไดทาน ไดมาก็แบงกินแลวก็แบงทาน แบงใหธาตุใหขันธแลวก็แบง
ใหจิตใจ เวลาตายไปแลวธาตุขันธเนาเฟะ ใครจะเผาจะฝงกแ็ลวแตมันก็เนาของมันไปเอง 
สวนจิตใจขอใหไดบุญไดกุศลเปนมหามงคลอุมชจูิตใจ ใหไปสูสวรรคพรหมโลกตลอด
นิพพานดวยอํานาจแหงบุญ  

ขอใหทานทั้งหลายจําเอาไวอยางน้ีโดยถวนหนากัน ใหเอาพุทโธ ธมัโม สังโฆ ใหเอา
การใหทานรักษาศีลนี่เขาสูใจ หนุนจิตใจของเราใหไปสูสุคติโลกสวรรคทั่วหนากัน วันนี้ก็
พูดเพียงเทานี้ละ พูดมากกวาน้ีไมไหว หลวงตาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแลว ทานทั้งหลาย
ที่มาบําเพ็ญกองการกุศลวันนี้ ก็เรียกวามาตักตวงเอาบุญเอากุศลเต็มหัวใจแลวก็เต็มรถ



 ๑๒
กลับไปบาน ขอใหเปนความเปนสิริมงคล มีความสุขทั่วหนากัน การแสดงธรรมวันนี้ก็เห็น
วาสมควรแกธาตุแกขันธ และอรรถและธรรมที่จะแสดงแกทานทั้งหลายก็เห็นวาสมควรแก
กาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายทั่วกันเทอญ 

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

