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เทศนรับผาปาสงเคราะหโลก 
ณ วัดปาศรีไพรวัลย อ.นาแก จ.นครพนม 

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ (บาย) 
ตนเหตุที่มาของพระพุทธเจา 

(กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจา  พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว  
ญาณสัมปนโน  กระผมและพอแมพีน่องที่มารวมในพิธีทอดผาปามหากุศลสงเคราะหโลกใน
วันนี้  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป อําเภอนาแก ในป ๒๕๕๐  นับเปนความ
เมตตาอยางสูงที่จะไดสดบัรับฟงพระธรรมเทศนา  จากพระเดชพระคณุพอแมครูอาจารย
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน อันจะเปนประโยชนแกพระพุทธศาสนากอใหเกิด
ความสุขความเจริญรุงเรืองของบานเมืองเรา ซึ่งจะไดทําบุญอุทิศสวนกศุลใหแกพอแมผูมี
พระคุณ บรรพบุรุษ นักรบทั้งหลาย ที่ไดเสียสละชีวิตเพื่อปกปองบานเมืองของเรา ใหอยูเย็น
เปนสุขมาตราบเทาทุกวันนี้  นับวาเปนบุญกุศลของพอแมพี่นองทัง้หลายที่ไดมีโอกาสมา
ทําบุญรวมกัน  ในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ขอกราบอาราธนานิมนตพระธรรมวิสุทธิมงคล 
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผาปามหา
กุศลสงเคราะหโลกในลําดับตอไป ขอกราบอาราธนาครับผม) 

วันนี้นับวาเปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวอําเภอนาแก ตลอดทั่วประเทศไทย ที่
อุตสาหพยายามสละเวล่ําเวลา หนาที่การงานแมที่สุดชีวิตก็สละได เพื่อการมหากุศลชวยชาติ
ของเราในครั้งนี้ หลวงตาก็เปนพระแกๆ อายุรวมรอยปแลวแหละ ก็ยังไดอุตสาห
ตะเกียกตะกายมา เดินมาไมไหวก็ขึ้นรถมาเพื่องานการมหากุศลสําหรับพี่นองชาวไทยเรา  

วันนี้เปนโอกาสอันดีงามอยางยิ่ง ซึ่งนานๆ จะไดพบสักทีหนึ่ง ไดเห็นทีหนึ่ง ตั้งแต
สรางอําเภอนาแกมาก็เปนเวลารอยปแลวมัง ดูเหมือนจะถึงรอยปแลว เพิ่งจะมาปรากฏใน
วันนี้  ฉลองครบรอบรอยปวางั้นนะ  เราฟงไมชัดก็ดนเอาเดาเอาไปบาง เขาใจไหมละ อัน
ไหนไปไมไดไมยอมติด  ดนไปเดาไป แตเขาไปในปาเขาไมยอมติด เขาบุกปาไปเลย ทางไมมี
เขาก็บุกปา อันนี้เราไปไมไดตรงไหน เราก็บุกไปเลย 

ทางฝายพระสงฆกม็พีระกมลชัย กมโล เจาอาวาสวัดปาศรีไพรวัลย ประธานทางฝาย
ฆราวาส นายธีรเดช วงษราช รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม และนายสมคิด  ศรีพนัธุพิริยะ 
นายอําเภอนาแก มาเปนประธานในงานนี้ เพื่อเปนสิริมงคลแกพี่นองชาวไทยเรา ไดอุตสาห
พยายามมาจากทุกทิศทุกทาง  นับแตกรุงเทพฯมาจนกระทั่งถงึแถวใกลเคียงนี้ เรียกวาทั่ว
ประเทศไทยมาในงานนี้กันทั้งนั้นแหละ   

วันนี้เปนวันสรางมหากุศล ผลประโยชนอะไรจะเกิดขึ้นแกจิตใจของเราทุกทาน  
สมบัติเงินทองขาวของมมีากนอย ใครก็รักใครก็สงวน เก็บรักษาไว แตเวลาทําบุญทํากุศลตาง
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ทานตางเสียสละ แยงความรักความสงวนสมบัติทั้งหลายเหลานั้นออกมาเปนทานมหากุศล
อันยิ่งใหญ ซึ่งเปนของใหญโตมากยิง่กวาสมบัติเงินทองที่เราเก็บไวเสียอีก เงินเหลานี้เปนเงิน
มหากุศล  จะยกพวกเราทั้งหลายใหหลุดพนจากทุกขไปเปนลําดับลําดา  หากมาเปนมนุษยก็
เปนมนุษยผูมีศักดิ์ศรีดงีาม  มีศีลมีธรรมเปนที่เคารพยําเกรงแกทานผูนอยทั้งหลายใหเขา
กราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ นี่เปนมนุษย  จากน้ันบุญกุศลสงใหพวกเราที่เกิดขึ้นจาก
การสรางมหากุศลคราวนี้ก็จะสงสูงขึ้นไปโดยลําดับลําดา 

ดังสวรรคพรหมโลก นิพพาน ทานมีไวสําหรับตอนรับคนดีทั้งหลาย  ตั้งแตจาตุมฯขั้น
ไป เรียกวาสวรรค ๖ ชั้น  แลวก็พรหมโลก ๑๖ ชั้น นิพพาน ๑ ชั้น มีไวสําหรับคนดีมีความ
รักใครใกลชิดติดพันกันกับอรรถกับธรรม เปนตายอยูดวยกัน บําเพ็ญคุณงามความดี ความดี
ทั้งหลายเหลานี้จะนําพี่นองทัง้หลายใหไปสถานที่พึงหวังดังทีก่ลาวมาแลวนี้   

สวนทางต่ําใครที่มีจิตใจชั่วชาลามกทําแตความเสียหาย ใสตัวเองใสบานใสเมืองสังคม
ตางๆ คนนี้ก็มีสถานที่รองรับไวเชนเดียวกัน เชน นรกหรือพวกมนุษยก็เปนเศษมนุษยไมใช
มนุษยมีราค่ําราคา พอทีใ่ครจะยกมือไหวไดลงคอ  แมแตหมาเขาก็ไมไหวมนุษยประเภทนั้น 
พวกนี้สรางแตบาปแตกรรม หาบแตบาปแตกรรม ตื่นนอนขึ้นมาขวนขวายตั้งแตบาปแต
กรรมใสหัวใจตนเอง จากน้ันก็ทําความเดือดรอนใหแกสวนรวมทั้งหลาย  ตายไปเมืองผีแลวก็
ยังตองตั้งกรรมการเมืองผีขี้นอีก ชําระความของคนชั่วชาลามกคนนี้ 

ไมใชวาเมืองผีเขาจะรับไดงายๆ นะ ไปเมืองผีเขายังมีคณะกรรมการจัดคัดเลือก คน
ที่ทําความชั่วชาลามกหนักเบามากนอยเพียงไร คัดไวเปนพรรคเปนพวกๆ ตลอดถึง
อนันตริยกรรมเปนกรรมที่หนักมากทีสุ่ด กรรมทีห่นักมากทานเรียกวา อนันตริยกรรม ความ
ทุกขนี่หาเวล่ําเวลาชั่วฟาแลบไมไดเลย เปนทุกขตลอดสาย นี่เรียกวาผูสรางอนันตริยกรรม ๕  
เปนกรรมที่หนักมากที่สุดในแดนโลกสงสารเรานี้ จึงไมควรที่จะสรางกรรมประเภทนี้ขึ้นเมื่อ
ยังพอมีลมหายใจ มีสติติดตัวอยูบางแลว ขอใหพากันระวัง งดเวนอันนี้ใหดี  เพราะอันนี้เปน
กรรมที่หนักมากทานเรียกอนันตริยกรรม  เปนกรรมที่หนักมากสุดยอดของกรรมชั่วทั้งหลาย 

อนันตริยกรรม ๕ นั้นคืออะไร คือ ฆาบิดาหนึ่ง  ฆามารดาหนึ่ง ฆาพระพทุธเจาแมแต
ยังไมตายกต็ามหนึ่ง ยุยงใหสงฆทั้งหลายที่มีความพรอมเพรียงสามัคคีกันแตกแยกจากกัน
หนึ่ง ฆาพระอรหันตหนึ่ง มี ๕ ประการเรียกวาเปนกรรมที่หนักมากที่สุด ขอย้ําอกีทีหนึ่งวา 
อนันตริยกรรมมี ๕ ประการที่หนักมากเหมือนกันหมดเลยนั้นคือ  การฆามารดาหนึ่ง ฆาบิดา
หนึ่ง ฆาพระพุทธเจาแมไมตายก็ตามหนึ่ง  ฆาพระอรหันตหนึ่ง ยุยงใหสงฆทานมีความพรอม
เพรียงสามัคคีกันแตกแยกจากกันเปนฝกเปนฝาย สรางฟนสรางไฟเผาไหมทั้งทางโลกทาง
ธรรมหนึ่ง ๕ ประการนี้ ขอใหระลึกรูดวยตัวเอง อยาทําเปนเด็ดขาด ถาทําลงไปแลว  กรรม 
๕ ประการนี้เอาไวไมอยู คณะกรรมการใดตัดสินลงไมไดปลอยเลยๆ ลงมหานรกอเวจี มหา
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นรกอเวจีเปนนรกอเวจีที่หนักมากที่สุด ปลอยลงไปนั้นเลย กี่กัปกี่กัลปถงึจะมีทางฟนขึ้นมา
ได การตกนรกแมตั้งแตเราตากแดดตากฝนเทานั้นเราก็เปนทุกข ทําไมจะไปตกนรกดวยการ
สรางความชั่วชาลามกโดยความสมัครใจของตนเองอยางน้ีไมสมควรอยางยิ่งเลย 

จึงขอใหพากนัสรางบุญสรางกุศล  วันนี้ก็เปนวันความพรอมเพรียงสามัคคีของบรรดา
พี่นองเราทั่วประเทศไทย  มีอําเภอนาแกเราตั้งเปนหลักขึ้น  เพื่อศรัทธาทัง้หลายจะไดไหลมา
รวมกันสรางมหากศุลแกชาติบานเมือง บรรพบุรุษของเราสืบตอไป ตัวของเราเองที่มา
บําเพ็ญบุญกุศลทั้งหลายที่เรามาสรางนี้ก็เปนสมบัติของเราแตละทานๆ สวนบุญกุศลที่เรา
บริจาคเพื่อทานผูใดๆ อุทิศเพื่อทานผูใด บุญกุศลนั้นก็จะตามไปสนองทานผูที่จะไดรับตอไป   

บุญกุศลเปนสิ่งที่เราทั้งหลายควรตั้งอกตั้งใจสราง เกิดมาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึวัน
ตาย  ไมระลึกถึงอรรถถึงธรรมไมระลึกถึงการใหทาน  แมขาวปนหนึ่งหรือขาวทัพพีหนึ่งก็
ไมไดใหทาน  ส่ิงของเงินทองมีมากมนีอย  กก็อบโกยเขามาใสพุงกิเลสตณัหาเสียหมดกินไม
พอ กินไมอิม่ ทั้งกอบทัง้โกยทั้งกินทัง้กลืนไปหมด เจาของทีจ่ะเอามาเปนสาระดวยการทําบุญ
ใหทานเลยไมมี  คนคนนี้อยูเปนคนก็อดอยากขาดแคลน  ตายไปเปนเมืองผีแลวก็เปนผีที่อด
อยากขาดแคลน ไมใชจะอดอยากขาดแคลนตั้งแตเมืองมนุษยเรา เมืองผีกอ็ดอยากขาด
แคลน  แมลงไปเปนผเีปนเปรตขนาดนั้นแลว  ก็ยังมีผูควบคุมรักษา 

เปรตมีหลายประเภท  ผีมีหลายประเภท  ผีประเภทธรรมดาเรานี่เปนประเภทหนึ่ง  
ผีที่โหดรายทารุณเปนผีอันธพาลนั้นเปนประเภทหนึ่ง  ประเภทนี้ตองใสกรงรักษาเอาไว  มีผู
ควบคุมมีเจาหนาที่ทางฝายเมืองผีเปนผูควบคุมรักษาเอาไว ครั้นเวลาถามเขา ทําไมพวกผี
เหลานี้จึงตองถูกขังเอาไว ทําไมไมปลอยใหเปนอิสระเหมือนพวกผีทั้งหลายเลา ก็เพราะพวก
ผีเหลานี้เปนผีอันธพาล  เวลาอยูเปนมนุษยก็กวนบานกวนเมืองหาความสงบสุขไมได ฉกลัก 
ปลนจี้สะดมแลวแตจะไดอะไรๆ มา  ซึ่งเปนการกวนจิตใจและสมบัติเงินทองของเพื่อน
มนุษยดวยกนัทั้งนั้น ตายแลวจึงตองมาเปนผี 

มาเปนผีแลวก็เปนผีที่โหดรายทารุณอีก รังแกพวกเปรตพวกผีทั้งหลายดวยกัน  หา
ความเปนสุขในความเปนผีที่มีความทกุขมากอยูแลวก็ยังหาไมได ยังถูกพวกเปรตพวกผีที่
เปนผีอันธพาลนี้ทําลายอีก เขาจึงตองสรางกรงเอาไว กรงผีอันธพาลกม็ี กรงผีธรรมดา
เหมือนอยางเรือนจําเรานี้ธรรมดา เรือนจําที่ถูกคมุขังอยางกะทัดรัดเขาไปอยางน้ันก็ม ี  อันนี้
ก็เหมือนกัน  เมืองผีที่อยูธรรมดาเปนผีที่ไดรับความทุกขความทรมานตามอํานาจแหงกรรม
ของตนอยางนั้นก็มี  ผีที่เปนอนัธพาลกออาละวาดแกผีทั้งหลายใหไดรับความทุกขความ
เดือดรอนอยางน้ันก็มี  เขาจึงตองไดทํากรงขังพวกผีอันธพาลนี้ไวๆ  

นี่เปนขอบังคับอยูทุกแหงทุกหน ในเมืองผกี็มีขอบังคับเปนขั้นๆ  สวนไปทางดิบทาง
ดีทานไมมีขอบังคับแหละ  ไปสวรรคก็เสวยบุญกุศลที่ตนไดสรางไวมากนอย  เชนจาตุมฯไป
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ถึงปรนิมมิตวสวัตดี ชั้นที่ ๖ ของสวรรคนี้ก็ไปเสวยตามบุญกรรมของตน  ไมมีใครบีบบังคับ
ใหอยูที่นั่นใหอยูที่นี่  ใหเสวยสิ่งนั้นใหเสวยสิ่งน้ี  หากเปนกรรมดีของตน ไดสรางมามาก
นอยเพียงไร การอยูก็ไปอยูสถานที่เหมาะสมกับความดีของตน  การเสวยทิพยสมบัติที่ไดไป
จากแดนมนุษยที่ไดสรางไวตั้งแตยังมชีีวิตอยู  ก็เสวยตามอํานาจแหงกรรมดีของตนเปนชั้นๆ 
ขึ้นไปจนกระทั่งถงึพรหมโลก 

พรหมโลกอายุตั้งหลายหมื่นป น่ีก็อยูดวยอาํนาจแหงบุญแหงกรรม สวรรคก็
เหมือนกันอายุยืน แตสูพรหมโลกไมได  จากน้ันก็กาวเขาสูนิพพาน  ผูที่สรางบุญสรางกุศล
เต็มเม็ดเต็มหนวยเต็มอรรถเต็มธรรมเต็มหัวใจ ใจกับธรรมเปนอันเดียวกันแลวนั้น  ผูนั้นถึง
พระนิพพาน คือถึงความเพียงพอดวยความเลิศเลอ ไมมอีะไรเลิศเลอยิ่งกวาความพอในทาน
ผูส้ินกิเลสหลุดพนไปโดยสิ้นเชิง นี่เรียกวาผูพอ  พอแลวทุกอยาง จะเอาอะไรไปเพิ่มเติมอีก 
ส่ิงเหลานั้นไมอัศจรรย ถึงเอาไปเพิ่มเติมก็ตกออกๆๆ 

เพราะฉะนั้นบรรดาทานผูส้ินสุดวิมุตติพระนิพพานแลว ทานจึงปลอยวางโดยสิ้นเชิง 
ความสรรเสริญ สรรเสริญดีขนาดไหนก็สูธรรมที่ทานเสวยอยูดวยความพอดิบพอดี ดวย
ความเลิศเลอนั้นไมได ตกออก ความนินทาสรรเสริญอะไร ไมเลิศเลอเหมือนบุญกุศลที่สราง
ไวแลวเต็มหัวใจทานไปไดเลย มีแตตกออกๆ นั่นละบรรดาทานผูส้ินกิเลสแลว โลกธรรม ๘ 
เขาไมถึง ตกออกหมดเลย ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรมภายในใจที่วาพอแลวๆ ดวยความ
เลิศเลอ ผูนี้ละถึงนิพพาน เมื่อเขาถึงแดนนี้แลวเรียกวา  เมืองพอ  พออยางเลิศอยางเลอ 

ดังพระพทุธเจา พระอรหันตทั้งหลาย  ลวนแลวตั้งแตตะเกียกตะกายสรางความดีงาม
เหมือนพวกเราๆ ทานๆ ทั้งนั้นละ ใครจะไมหึงไมหวง เงินบาทหนึ่งก็ตองหวง ทุกส่ิงทุกอยาง
สมบัติเงินทองขาวของไดมาเปนของตนเต็มรอยเปอรเซ็นต มีสิทธิมอีํานาจรักษารอย
เปอรเซ็นต แตทําไมจึงตองเสียสละไปทําบุญใหทาน  ก็เพราะเห็นประโยชนอันยิ่งใหญนี้เอง 
ทานจึงตองเสียสละ สละสวนยอยแตไปไดสวนใหญ ก็คือมหากุศลผลบุญ ยกเราใหถึงสวรรค
นิพพานได เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทุกพระองคจึงตองสอนใหเสียสละ คือ การทําบุญให
ทาน 

อยามีแตหึงหวงกินไมพอๆ กินแบบรีดแบบไถ แบบคดแบบโกง กินไมหยุดไมถอย 
พวกนี้จมลงในนรก เงินทองขาวของจะกองเทาภูเขาก็เปนกองภูเขาไปเสีย  เจาของก็จมลงใน
นรกๆ เพราะการทําความชั่วชาลามกแกเพือ่นมนุษยดวยกนั และแกตัวเองนั้นแหละเปน
สําคัญมาก เวลาตายแลวก็ไปลงนรกจมไปเลยๆ สมบัติเงินทองกองเทาภูเขาก็เปนภูเขาอยู
อยางน้ันละ  ไปชวยอะไรก็ไมได เพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยูนี้ จึงพากันชวยตัวเองดวยการสราง
คุณงามความดี  อยาปลอยปละละเลยความดีทั้งหลาย  ความชั่วนั้นมันเปนภัยได เปนสัตว
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มันก็เปนภัยตอสัตว เปนมนุษยเปนภัยตอมนุษย  เปนอะไรก็ตามถาลงวาความชั่วแลวเปนภัย
ไดทั้งนั้นติดไดหมดๆ นัน่ละ ถาภัยอันนี้ไมมีอยูไหนก็ผาสุกรมเย็น 

จึงขอใหบรรดาพี่นองทัง้หลายอุตสาหพยายามสรางบุญสรางกุศล  เกิดมาในชาตินี้เรา
ตกแตงเอาทีเ่กิดที่อยูไมได ตองอาศัยกรรมของเรา  บิดามารดาที่วาเปนแดนเกิดเปนเพียงที่
อาศัยเขาหลบซอนอยูในกาลอันที่จะมาอุบัติขึ้นมาเปนมนุษยเปนสัตวนี้เทานั้น  สวนสมบัติที่
เปนของเราแทเปนแกนแทๆ นั้นคือบุญกรรมของเรา ใครทํากรรมชั่วก็ไปเกิดสถานที่ชัว่  ส่ิง
ที่เกี่ยวของกบัตนชั่วทั้งนั้นๆ ไมมีคําวาดีเลย 

ผูทําความชั่วอะไรเขามาเกี่ยวของก็ไมมีของดี ถาวาไดเมียก็เมียปากเปยก เมียทะเลาะ
เบาะแวงกับผัว ถาวาไดผัวก็ผัวขี้เหลาเมาสุรา ไมเห็นบานเห็นเรือน ครั้นเห็นก็ไปเห็นอยูบาน
อีสาวนูนนะ มันไมมาอยูบาน เมียมันก็มีเหมือนกันมันไมมาสนใจ มันวิ่งไปหาอีสาวนูนนะ  
ถาผูหญิงมันก็วิ่งไปหาไอหนุม พวกนี้ละพวกหมากัดกัน  ผวัเมียไดมาแลววาจะเปนคูบารมี 
ชวยกันบําเพ็ญกองการกศุลผลบุญใหสูงยิ่งขึ้นไปกวานี้  กลับมาเปนเรียนวิชาหมาทะเลาะกัน
และกัดกันอยางน้ีใชไมไดเลย มันมีหลายประเภท ใหทานทั้งหลายคัดเลือกใหดีการปฏิบัติ
ตัวเอง 

ไมใชการทําลงไปแลวจะหายไปๆ ไมหาย ทําดีเปนดี ทําชัว่เปนชั่วตลอดมา 
พระพุทธเจาทุกๆ พระองคทานสอนไวทั้งนั้นวา กมฺมสฺสโกมฺหิ กรรมเปนสมบัติของเราทั้งดี
ทั้งชั่ว ถาเปนทางดีก็เปนสมบัติอันดีงามของเรา ถาเปนทางชั่วก็เปนกรรมเปนเวร เปนคูขาศึก
ศัตรูตอเราเอง จึงใหคัดเลือกการกระทําทุกส่ิงทกุอยาง แลวทําในสิ่งที่ดี  ในธรรมทานสอนไว
วา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใหพิจารณาใครครวญกอนจะลงมือทําส่ิงใดกต็าม อยาทําดวยความ
พรวดพราด อยาทําดวยความผลุนผลัน อยาทําดวยความทะเยอทะยานอยางเดียว  ใหมี
อรรถมีธรรมเปนเครื่องไตรตรองพินจิพิจารณาความดีความชั่ว ความไดความเสียกับสิ่ง
เหลานั้นกอนแลวคอยทําลงไป จะไมคอยผิดพลาดคนเรา ใหพากันพิจารณา 

เราเกิดมาเปนมนุษยแลว จะกลับมาเกิดอกีไมไดถากรรมไมพาใหมาเกิดอีก จะไปเกดิ
เปนเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมก็เกิดไมไดถากรรมดีไมพาไป จะไปตกนรกก็ไปไมไดถากรรม
ชั่วไมพาไป จะไปดีไปชั่ว ลวนแลวตั้งแตกรรมของตนทําลงไปเรียบรอยแลว ไปเปนภัยและ
เปนคุณตอตนเทานั้น  จึงใหเลือกเฟนเสียกอน การงานอะไรที่จะทํา   

เร่ืองพุทธศาสนาเปนศาสนาพื้นเพแหงมรรคผลนิพพาน  ตลาดแหงมรรคผลนิพพาน
อยูกับพุทธศาสนา จึงขอใหพี่นองทั้งหลายอยาลืมพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ  พอตื่น
นอนขึ้นมาใหกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆกอน แลวจะไปประกอบหนาที่การงาน
อะไรคอยไป  เวลาจะหลับจะนอนก็ใหกราบพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สวดมนตไหว
พระตามแตกําลังของตนที่จะไดมากนอย  แลวนั่งภาวนาอยางนอยไมควรต่ํากวา ๕ นาท ีทํา



 ๖

จิตใจใหสงบเย็น  การภาวนาเปนยังไง ทานสอนไววาภาวนาคือการอบรมใจ  ระงับดับฟนดับ
ไฟของใจที่มนัคิดมันปรุงทั้งวันทั้งคืนลงดวยจิตตภาวนาซึ่งเปนน้ําดับไฟ  แลวใจจะสงบเย็น  
ลงไปๆ นี้เรียกวาวันหนึ่งๆ ไมเสียทาเสียท ี  การประกอบหนาที่การงานก็ไปกันทั้งวันๆ แต
เวลาจะหลับจะนอนจะพกัผอนธาตุขนัธของเราบาง  ขอใหไดสรางความดีงามในวาระสุดทาย
ที่จะพักหนึ่ง  การหลับการนอน เวลาที่จะประกอบการงานหนึ่งก็ใหไดกราบไหวพระสวดมนต
เสียกอนแลวคอยไป เวลาจะหลับจะนอนก็ใหนั่งภาวนาใหจิตใจสงบเย็นเสียกอนแลวคอย
นอน ใหพากันจําเอา 

เราเปนลูกชาวพุทธ  ไมใชลูกสัตว ลูกสัตวมันไมมีละพุทโธ ธมัโม สังโฆ เขาไมสนใจ  
ถาเปนลูกคนลูกชาวพุทธแลว  มีพุทโธ  ธัมโม  สังโฆ ระลึกบาประลึกบุญไดอยูตลอด  อันใดที่
จะเปนบาปเปนกรรม ใหพากันละเวนใหหางไกล  ส่ิงใดที่เปนกุศลผลบุญอันยิ่งใหญแลว ให
พากันวิ่งเตนขวนขวายเขาสูใจของตน  ใจนี้แหละจะเปนนักสมบุกสมบันพาเกิดพาตายก็คือใจ
ดวงนี ้ แตใจดวงนี้จะไปเกิดโดยลําพังตนเองไมได ตองมกีรรมดีกรรมชั่วติดแนบไปกับใจ  ถา
ใจทําชั่วชาลามกแลวก็จะมีแตฟนแตไฟ  กอกรรมกอเวรไปเผาไหมตัวเองในภพชาติตางๆ ไม
มีส้ินสุดยุติลงไดเลย  ถาผูทํากรรมดีแลวไปเกิดทีไ่หนก็มีแตกรรมดีๆ พบปะอะไรก็ด ี  สมบัติ
เงินทองขาวของ  เพื่อนฝูง  สามีภรรยา  มีแตคนดีๆ ทั้งน้ัน   เปนที่พอใจๆ เพราะเราสรางแต
ความดีเอาไว   

ใหพากันคิดใหดี อยาเห็นแกไดแกเอา เห็นแกทําอยางเดยีวเสียหายนะ  ตองใช
ความคิดความพิจารณา  เฉพาะอยางยิ่งพุทโธ อยาลืม  เวลาจะหลับจะนอนขอใหระลึก พทุโธ  
ธัมโม  สังโฆ ภายในใจ  อยางนอยใหนั่งภาวนาพุทโธๆ  เวลานั้นไมใหจิตคิดไปทางไหน  ให
คิดตั้งแตพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆอยางเดียว  มีสติติดแนบอยูกับความคิดของตน  นั่น
เรียกวาจิตสรางกุศล จิตสรางความสงบรมเย็นไวสําหรับเปนที่พึ่งของตน มีพุทโธๆ เปน
พื้นฐานมีสติครอบงําอยูกับพุทโธ  ใหรับทราบในงานของตน นั้นเรียกวาการภาวนาอบรมใจ  
ใจจะมีความสงบรมเย็น  ถาอบรมไปมากเขาๆ จะเปนความสวางไสว  นอกจากความสงบ
รมเย็นภายในจิตใจแลวจะเปนความสวางไสวขึ้นภายในจิตใจ  จากน้ันก็สวางจาไปเลย  

นี่ละอํานาจแหงการอบรมจิตใจ ไมใชเร่ืองเล็กนอย พระพทุธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมาก็
เพราะการภาวนา  พระสงฆสาวกทั้งหลายที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา  ก็เปนขึ้นมา
เพราะการภาวนา  เราเปนลูกพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  อยาเปนลูกแหวกแนว  ไมมี
พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  ติดตัวเลย  มีแตความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาเต็มหัวใจ  นี่เอาไฟ
เผาตัวเองไปตลอดภพตลอดชาติ  ภพใดชาติใดก็มีแตไฟเผาตน แลวไปที่ไหนก็บนๆ บน
อะไรก็บนเรื่องกรรมของเจาของ เอาไฟมาจี้เจาของแลวก็บนวารอนๆ ใครเปนคนจี้มันถึงรอน  
ก็เจาของเองเปนคนจี ้  ไปไดรับความทุกขความลําบากลําบนมาจากไหน ก็เจาของไปทําความ
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ชั่วไวแลว ก็เทากับเอาไฟมาจี้ตัวเอง  ไปที่ไหนกม็แีตความทุกขความเดือดรอน  ทานผูที่ไมได
เอาไฟเผาตน อยูดวยการทะนุถนอมบํารุงรักษาตัวเองในทางที่ถกูที่ดแีลว ไปเกิดในภพใด
ชาติใดจะมีตัง้แตความสุขความเจริญทั่วหนากัน 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายจดจําเอาไว วันนี้หลวงตาบัวก็ไดมีโอกาสมาเยี่ยมบานแจง แต
กอนบานแจงนี่เปนทําเลภาวนาของหลวงตา บานแจงแถวนี้  บานนาโศกอะไรนี่  แถวนี้ละ  มา
เที่ยวภาวนาอยูนี้ไมรูกี่ครั้งกี่หน ไปๆ มาๆ  ภาวนาอยูตามแถวนี้ หางไปนี้ก็รูสึกวานานอยูนะ 

ตั้ง ๕๐-๖๐ ป ตั้งแตหลวงปูมั่นมรณภาพไปแลว เราก็ไมเคยไดยอนกลับมาภาวนาอยูแถวนี้
อีก 

วันนี้เปนโอกาสอันดีไดมาเยี่ยมบานเกาที่เกา  ที่เราไดเคยบําเพ็ญความดีงามมาเราจึง
ระลึกถึงความดีงาม จากบรรดาพี่นองทั้งหลายที่เล้ียงดูเราไมตายในเวลามาภาวนานี้  อยางถึง
ใจทั่วหนากัน บานแจงน้ีก็เล้ียงดูเรามา เราเคยมาพักอยูทีบ่านแจงไมรูกี่ครั้งกี่หนมาภาวนา  
ไปถ้ําพระเวสแลวกลับลงมาพักอยูตามแถวนี้แหละ  ภาวนาอยูเร่ือยๆ แถวนี้เปนทําเลภาวนา
ของเราแตกอน ถาไมพูดทานทั้งหลายก็จะไมทราบวาหลวงตาบัวเคยมาหรือไม บางคนอาจจะ
เขาใจวาไมมาเลย  เรามา เปนทําเลภาวนาทั้งน้ันเลยแถวนี้  วันนี้จึงไดยอนกลับมาบานเกา  
เยี่ยมบรรดาพี่นองทัง้หลายที่เล้ียงดูอาหารการกิน ไมเชนนั้นหลวงตาบัวตายแลวแหละ มาอยู
บานแจงขาวปนหนึ่งก็ไมไดกิน ตายทิ้งเปลาๆ ก็ไมเคยไดยิน บานแจงเล้ียงดูตลอดมา 
จนกระทั่งบัดนี้ไดกลับมาสนองบุญสนองคุณพี่นองทางแถวนี ้  

วันนี้ก็ไดเทศนาวาการใหพี่นองทัง้หลายไดยินไดฟง เพือ่เปนขวัญใจใหนําไประลึก
ปฏิบัติตนใหเปนคนด ี การทําบุญใหทานอยาตระหนี่ถี่เหนียวไมใชของดี  ความตระหนี่ถี่
เหนียวคือตัดทางเดินของตน ไปที่ไหนตีบตันอั้นตู คนใดมีความตระหนี่ถี่เหนียวคนนั้นจะตีบ
ตันอั้นตู ควรจะมีไมม ีควรจะไดไมได  ควรจะเปนมาไมเปน ไปที่ไหนเจอตั้งแตความอดอยาก
ขาดแคลนเพราะเจาของตัดหนทางเจาของดวยความตระหนี่เห็นแกพุงอันเดียว  ไมเห็นแก
ศีลแกธรรมเพื่ออนาคต  คือกาลขางหนาของตนบางเลย มีเทาไรกินไปกลืนไป ตายแลวเนา
เฟะไมเกิดประโยชนอะไร จึงสรางความดีไวใหด ี  ใจจะไดอาศัยความดีนี้ไปเกิดในสถานที่ดี 
คติที่เหมาะสม 

วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้ละ ไมไดเทศนมากมายนักเวลานี้เฒาแกชรามาแลว  เทศน
ลําบากลําบนไมเหมือนแตกอน  แตกอนเทศนเปนชั่วโมงขึน้ไปๆ เดี๋ยวนี้เทศนไปๆ รูสึกออน
ลงโดยลําดับ  เพราะเราเทศนมานี้ได ๕๐ กวาปแลวนะ  ตั้งแต ๒๔๙๓ มาจนกระทั่งปานนี้ 
นานไหมละ   ๒๔๙๓ มาจนกระทั่งปานนี ้ ตั้ง ๕๐ กวาปแลว เทศนตลอดมา เรียกวาทั่ว
ประเทศไทยเราไปเทศนทั้งนั้น  ไมวาที่ไหนจะใหญขนาดไหนทั่วประเทศไทย เราไดเที่ยวไป
เทศนหมดเลย 



 ๘

การที่เทศนเหลานี้ก็เพราะการชวยชาต ิเพราะชาติมันคนทั้งประเทศ การเทศนาวาการ
ตองแนะนําส่ังสอนคนทั้งประเทศเพือ่เขาอกเขาใจ จึงไปเทศนไดอยางกวางขวางมาก  วันนี้ก็
มาเทศนาวาการในสถานที่นี่เพื่อเปนที่ระลึก  เปนขวัญใจของพี่นองทั้งหลายวาอยาลืม  ดังที่
ทานแสดงไวในภาษิตของพระเวสสันดร  ทานยกไวเปน ๓ ประการ ออกจากพระเวสสันดรก็
มาเปนพระพุทธเจามาจากไหน นั่นละทานก็สาวไปหาตนเหตุที่มาของพระพุทธเจามาจาก
อะไรบาง ทาน ํเทติ.การใหทานหนึ่ง สีลํ รกฺขติ.การรักษาศีลหน่ึง แลวก็.ภาวน ํภาเวตฺวา.การ
ภาวนาอบรมจิตใจใหมีความสงบหนึ่ง 

ทานผูบําเพ็ญเหลานี ้เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉต ิเอกจฺโจ โมกฺข ํคจฺฉต ินิสํสย ํทานผูมีศีลมี
ทานมีการภาวนาประจําใจนี ้บางพวกไปสวรรค บางพวกไปนพิพาน ที่วาบางพวกลงนรก ไม
เคยมี มีแตวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ.บางพวกไปสวรรค เอกจฺโจ โมกฺข ํ คจฺฉติ.บางพวกถึง
นิพพาน นิสฺสํสย ํ โดยไมตองสงสัยวาการทําบุญใหทานแลว  การศีลทานทั้งหลายจะพาทาน
ทั้งหลายใหลมจม ไมมี  พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสสอนไวแบบเดียวกัน  

จึงขอใหยึดหลักศีลหลักทานการภาวนานี้ไวเปนสมบัติของใจ  ทานทั้งหลายจะเบิก
กวางในอนาคตที่เปนไปในภพหนาชาติหนา จะประสบพบเห็นแตส่ิงที่เจริญหู เจริญตา เจริญ
ใจ เสวยแตส่ิงที่ดีงามทัง้หลายตลอดไป การแสดงธรรมนี้ก็เห็นวาสมควรแกธาตุแกขนัธ แก
กาลเวลา  ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลาย มีทานผูเปนประธานเปนประมาณ  ทั่ว
หนากันเทอญ 
 

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/

