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เทศนอบรมฆราวาส 
ณ เจดียชัยมงคล วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

เมื่อบายวันที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
เขาสูความสงบ 

 ตนโพธิ์เปนคูเคียงกับพระพุทธเจาของเรา บรรดาพี่นองทัง้หลายอาจจะไมเคย
ทราบมากอนวา ตนโพธิ์เปนยังไง ที่ไหนก็ปลูกตนโพธิ์ๆ ดั้งเดิมของตนโพธิ์ที่จะเปน
ตนไมที่สําคัญขึ้นมานี้เกิดมาจากไหน ตนเหตุเกิดมาจาก พระสิตธัตถราชกุมาร คือ
พระพุทธเจาของเรานี้เอง ที่ทรงบาํเพ็ญทุกกรกิริยามาเปนเวลานาน ทานอดพระ
กระยาหารถึง ๔๙ วัน ฟงซิ อดพระกระยาหารถึง ๔๙ วนั เพื่อจะตรัสรูธรรมทั้งหลาย 
แตไมใชทางก็ตองเวนการอดอาหารนั่นเสีย แลวจึงระลึกไดในเวลาที่พระองคทรงเสดจ็
ไปแรกนาขวัญกับพระราชบิดา เวลานั้นทานไปประทับอยูที่รมหวาใหญ ไปเจริญอานา
ปานสติ พอจิตรวมเปนความอัศจรรยขึ้นมาในวันนั้น ทานระลึกยอนหลังไปไดในวนัที่
ทานนั่งเจริญอานาปานสติ ทานก็ยึดเอามาเปนหลักใจในการภาวนา เพื่อตรัสรูธรรม
ดวยอานาปานสติ แลวหยุดการอดพระกระยาหาร ๔๙ วัน  

วันนั้นเปนวันที่ทานจะฉันตอนเชา เสด็จมาประทับอยูที่ตนโพธิ์ใหญนี้ ก็มีนาง
สุชาดานําขาวมธุปายาสไปถวายทาน ก็เปน ๔๙ ชิ้นเหมือนกัน ทานก็เสวยหมด แลว
ทรงปลงพระทัยวา คราวนี้เราจะตองบําเพ็ญอานาปานสติใตรมไมนี้ ที่นั่งของเรานี้เปนที่
ตรัสรูหนึ่ง เปนที่ตายของเราหนึ่ง เราจะไมลุกจากที่นี้ โดยยดึหลักอานาปานสติที่เห็นวา
ถูกตองกับพระทัยเรียบรอยแลว ปลงพระทัยลงทีจ่ะนั่งภาวนาในสถานที่นั่น ใหไดตรัสรู
ธรรมขึ้นมา ทานจึงไดประทับนั่งอยูใตรมโพธิ์ นายโสตถิยพราหมณ พราหมณเอาหญา
คา ๘ กํามือไปปูถวายทาน ทานก็นั่งเจริญอานาปานสติ เราสรุปความเลยวา จนไดตรัสรู
ขึ้นเปนพระพุทธเจา ปรากฏแกโลกมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ใตรมโพธิ์ใหญนั้นแหละ 
เพราะฉะนั้นรมโพธิ์กับพระพุทธเจาจึงเปนของคูเคียงกัน เราจึงเคารพเพราะเปน
สถานที่พระพทุธเจาตรัสรู 
 วันนี้เปนวันมหามงคลของพี่นองชาวมัญจาคีรี เปนตนเหตุศรัทธาทั้งหลายและ
รวมมาทั่วประเทศไทยมารวมกันที่นี่เปนจํานวนมากมาย ดูคนเต็มไปหมดเลย ในวันนี้
เปนวันครบรอบเทาไร (วันครบรอบมรณภาพ ๒๕ ป ครับผม) เปนวันครบรอบ
มรณภาพ ๒๕ ป ของหลวงพอผาง หลวงปูผางทาน ทานมรณภาพดวยความเปนสงา
ราศี เปนศักดิ์ศรีดีงาม เปนสรณะอันดีงามของโลกตลอดมาในสมัยปจจุบัน อัฐิของทาน
ไดกลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว เทากับตีตราพระอรหันตขึ้นในอัฐนิั้นอยางโจงแจง 
หายสงสัยทั่วหนากัน ทานเปนพระสําคัญองคหนึ่ง 
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ทานไดมรณภาพไปถึง ๒๐ กวาปนี้ก็เลยมาทําการระลึกถึงบุญถึงคุณของทาน ที่
อุตสาหพยายามบําเพ็ญแทบเปนแทบตายมา แลวไดตรัสรูธรรมอันวิเศษ นี่ทานก็มา
มรณภาพในสถานที่นี่ ลวงไปแลว ๒๕ ป อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว นี่
ก็คือพระอรหันตองคหนึ่งในสมัยปจจุบัน 

พี่นองทัง้หลายอยาเขาใจวา พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ครึที่ลาสมัย ไมทันยุค
ทันสมัย ลํ้ายุคล้ําสมัยเหมือนกิเลสตัณหา ที่มันครอบหัวใจโลกใหเปนฟนเปนไฟเผา
ไหมกันทั่วโลกดินแดนเวลานี้ เวลานี้มีตั้งแตกิเลสน่ันละ เผาหัวใจสัตวโลก ไปทีไ่หนกว็า
บานนั้นเจริญเมืองนี้เจริญ มันเจริญดวยไฟราคะตัณหา ไฟความโลภ ราคะตัณหา ได
เทาไรไมพอ มผีัวมีเมียกี่คน เอาหมามาแฝงดวย มาเปนผัวเปนเมียกันดวยก็มีเยอะ นี่
ละราคะตัณหาเวลามันเกิดแลว หนามืดตามัวไมมองเห็นอะไร สุดทายคนทั้งคนเต็ม
โลกเต็มสงสาร มองไมเห็น เห็นแตหมาตัวหนึ่ง ฟาดหมามาเปนเมียเสียจนได นั่นเห็น
ไหมละ ราคะตัณหามันรุนแรงมาก มันทําคนใหหูหนวกตาบอด ลืมบาปลืมบุญลืมกุศล
ไปหมด เห็นตั้งแตความทะเยอทะยานความดีดความดิ้น 

ความโลภก็เหมือนกัน โลภเทาไรไมพอ ไดเทาไรอยาเขาใจวาความโลภนี้จะ
ลดหยอนผอนตัวลงไป เหมือนกับไฟไดเชื้อ เชื้อน้ันไสเขาไป ที่จะใหไฟดับดวยเชื้อไส
เขาไปนั้นไมมีทาง ไสเชื้อเขาไปมากเทาไร ไฟยิ่งแสดงเปลวขึ้นจรดเมฆนี้ฉันใดก็
เหมือนกัน ไสส่ิงที่เราตองการทั้งหลาย โลกตองการมาก กวานเขามาๆ มาเผาหัวใจ 
หัวใจเปนไฟ เปลวไฟของหัวใจที่เต็มไปดวยความโลภนี้สูงจรดเมฆไปอกีเหมือนกันนั้น
แหละ ใหดูตรงนี้บาง เราอยาดูแตไฟมันสูงจรดเมฆ ใหดูไฟในหัวใจที่เกิดขึ้นเพราะ
ราคะตัณหา เกิดขึ้นเพราะความโลภ ความโกรธ ความเคียดแคน อันนี้เปนไฟเผาเรา
ดวยกันทั้งนัน้นั่นแหล  
 วันนี้เปนวันมงคลอยางยิง่ ที่เราทั้งหลายไดรวมกันดวยความพรอมเพรียง
สามัคคี เรียกวาทั่วประเทศไทยก็ได แทบทุกจังหวัดมาในงานนี้ มาบําเพ็ญอนุโมทนา
สาธุการทานผูวิเศษเลิศเลอ อฐัิของทานเปนพระธาตุ ทานเปนพระอรหันตองคหนึ่งใน
สมัยปจจุบัน เราจะไดมาอนุโมทนาพระอรหันตผูส้ินกิเลสเรียบรอยแลวนี้ นานๆ จะได
มีทีหนึ่ง ดีใหดีพากันเหยียบย่ําทําลายศาสนาวาครึวาลาสมัย ทําบุญไมไดบุญ ทําบาป
ไมไดบาป นรกไมมี สวรรคไมมี นิพพานไมมี ไปอยางน้ัน นี่กิเลสมันเหยียบย่ําทําลาย
ปดหูปดตา ส่ิงที่มีอยูทั้งหลายเหลานี้ที่พระพุทธเจาทุกๆ พระองค ประกาศยอมรับกัน
ทั่วหนา 

ไมมีพระพุทธเจาพระองคใดจะปฏิเสธวา บาปไมมี บุญไมมี นรกไมมี สวรรคไม
มี แตกิเลสมันหนาดาน อยูในหัวใจของเราแตละคนๆ นั้นแหละ มันไปเที่ยวปดนรกที่
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พระพุทธเจาทั้งหลาย ประกาศกองอยูทั่วโลกดินแดนนี้วามีๆ มันประกาศวาไมมีๆ ลบ
ลางไปหมด ทีนี้ความไมมียางอายก็หนาแนนขึ้นมา บาปก็ไมมทีําลงไป ทําบาป บุญไม
สนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนบุญเปนกุศล ชําระจิตใจใหมีความสงางาม
ผองใสขึ้นภายในใจตามทางพุทธศาสนาไดเลย ก็เพราะอํานาจของกเิลสมันมีอํานาจ
มากนั้นแหละ  

เวลานี้กิเลสกําลังมีอํานาจมาก ทําโลกใหเดือดรอนไปทกุหยอมหญา ใครจะวา
เจริญที่ไหนวาไปเถอะ ไมมีใครเกินธรรมโลกวิทูของพระพุทธเจา ที่ทรงรูแจงเห็นจริง
โลกตลอดทัว่ถึงมาแลว มาประกาศธรรมสอนโลกไดอยางชดัเจนอยางพระพุทธเจาของ
เราเลย พวกนี้พวกหูหนวกตาบอด มันจะประกาศของมันไปตามพวกมตูรพวกคูถ ยก
ตัวเปนทองคําทั้งแทง มันเปนไปไมไดละ ทองคําทัง้แทงจะกดลงไปขนาดไหนก็เปน
ทองคํา 

อยางธรรมที่เลิศเลอ โลกยอมรับมาประจํานี้ เปนทองคําทั้งแทง ใครจะเหยียบ
ย่ําทําลายอะไร ก็เปนทองคําทั้งแทงๆ ทั้งเลิศเลออยูนั้นแล แตกองมูตรกองคถู ความ
โลภ ความโกรธ ราคะตัณหานี้ มันเปนมูตรเปนคูถ จะสงเสริมใหมันดีขนาดไหน มันก็
ไมดี สงเสริมเทาไรมันก็ยิ่งมาเผาตัวเอง ใหหนักมากขึ้นทุกวันๆ โลกจึงไดรับแตความ
ทุกขความเดอืดรอน  

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายที่ไดฟงอรรถฟงธรรมวันนี้ แลวนําไปพินิจพิจารณา 
ธรรมนี้เปนธรรมสดๆ รอนๆ บาปม ีบุญมี นรกมี สวรรคมี นี่พระพุทธเจาทุกพระองค
ยอมรับกันทั่วหนา ไมมีพระพุทธเจาพระองคใดจะปฏิเสธลบลางส่ิงเหลานี้วาไมมี มีแต
กิเลสตัวมืดบอดตัวหนาดานเทานั้น มันเที่ยวลบลาง มันจึงจูงหัวใจสัตวโลกใหไปทําแต
บาปแตกรรม และลบลางนรกไมใหเผาตัวเอง ลบลางบาปไมใหมี ไมใหเผาหัวใจตัวเอง 
มันจึงเปนไปไมได เพราะเรื่องของกเิลสเสกสรรปนยอขึ้นมา ไมใชธรรมที่ทานแสดง
ตามหลักความจริง  

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายระลึกธรรมนี้ไวใหดี ธรรมพระพุทธเจาเปนสวากขาต
ธรรม ตรัสไวชอบแลวทุกแงทุกมุม วาบาปมีมีมาดั้งเดิม ไมมีพระพุทธเจาพระองคใด
ปฏิเสธไดเลยวา บาปไมมี บุญมี มมีาดั้งเดิม นรกมี มีมาดัง้เดิม สวรรคมี พรหมโลก
นิพพานมี มมีาดั้งเดิม ส่ิงเหลานี้ใครจะไปลบลางไมได เพราะเปนหลักความจริง แมแต
พระพทุธเจาทั้งหลายก็ปฏิเสธไมได เพราะทานเห็นทานเจออยางจังๆ ในพระทัยของ
ทานแลว ทานก็นําความจริงนั้นมาประกาศสอนโลกใหรูวา ดีมี ชั่วมี นรกมี สวรรคมี 
พรหมโลกม ีนิพพานมี ใหพากันอุตสาหขวนขวาย ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมที่ทานแสดง
ไว เราจะเปนคนดีในกาลตอไป  
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เกิดมานี้เราก็เกิดมาดวยอํานาจแหงกรรม แลวแตกรรมจะไสไปเกิดเปนอะไร 
เกิดเปนหมา ก็ยอมรับวาตองเปนหมา เกิดเปนสัตวประเภทตางๆ จะเปนประเภทใดก็
ยอมรับวา เปนสัตวประเภทนั้นๆ นี้ละคือกรรมไสมา แตนี้กรรมดีของเรามีไสมาใหเรา
ไดเกิดเปนมนุษย แลวยังไดรูบาป รูบุญ รูคุณ รูโทษ รูพระพุทธศาสนา อยาปลอยอยา
วางคุณธรรมที่เลิศเลอน้ี ซึ่งเราทั้งหลายไดเจอมาแลวในความเปนมนุษยนี้ ใหพากัน
ทะนุถนอมบาํรุงรักษาตัวเองดวยอรรถดวยธรรมเหลานี้ จะเปนความสุขความเจริญทั่ว
หนากันตอไป 

ถามีตั้งแตความทะเยอทะยานดีดดิ้น เขาก็ดีด เราก็ดิ้น เขาก็รอน เราก็รอน เขา
เปนไฟ เราก็เปนไฟ ทั่วโลกมีแตโลกไฟเผาหัวใจของมนุษย  หาที่อยูที่ไหน วาโลกเจริญ
มันเจริญที่ไหน ดูหัวใจดวงใด มีแตฟนแตไฟเผาไหม เราจะหยอนหัวใจลงในจุดใดจะ
เปนความสุขความเจริญไมมี ตองอาศัยอรรถอาศัยธรรม บําเพ็ญความดีงามทั้งหลายที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไวเรียบรอยแลว เรียกวา บาปมี มมีาดั้งเดิม อยาพากันลบลาง 
ถาไมอยากฉบิหาย บุญมี มีจริงๆ อยาพากันลบลาง ถาลบลางบาปนี้วาไมมี บุญไมมี
แลว นรกก็ไมมี สวรรคไมมี ลบลางตัวยังเหลือแตลมหายใจฝอดๆ ตายแลวจมไปเลย 
ส่ิงเหลานั้นไมขึ้นอยูกับคาํปฏิเสธหรือยอมรับของเรา แตขึ้นอยูกับความจริงที่มีอยู
ดั้งเดิม ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ  

ผูที่นําของจริงมาพูดก็คือศาสดาองคเอกเทานั้น คนอื่นนํามาพูดไมได ไมถูก มี
พระพุทธเจาเทานั้นเปนผูมาแสดงชี้แจงใหเราทั้งหลายไดทราบวาบาปมี บาปก็คือความ
ลามกจกเปรตที่มันเกิดขึน้ภายในใจ กาย วาจา เมื่อประพฤติปฏิบัติไปตามมัน มันก็
เปนผลเปนทุกขขึ้นมาๆ บาปคือความลามกจกเปรตทั้งหลาย เมื่อไดสัมผัสสัมพันธกบั
กายวาจาใจของผูใด ใจเหลานั้นก็เปนใจนรกจกเปรตขึ้นมา ใหพากันระมัดระวงัใหสราง
ความดีงาม  

เกิดขึ้นมานี้เราเคยระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆบางไหม บางรายจะ
ไมเคยระลึกถึงเลยก็มี ระลึกถึงพระพุทธเจา ผูระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เปนจิตเปนใจ ฝากเปนฝากตาย เราอนุโมทนาดวย แตผูที่เกิดมาแบบลอยๆ สักแตวา
เปนมนุษย ที่เขาตั้งชื่อตัง้นามใหวาเปนมนุษย แตความดีงามทั้งหลาย บาปบุญไมเคย
สนใจเลย สรางตั้งแตความชั่วชาลามก คนนี้เปนเศษมนุษยไมใชมนุษยธรรมดา เศษ
มนุษยมีเหลือแตลมหายใจฝอดๆ ตายแลวก็จมไปเลยๆ เราอยาใหเปนประเภทจมไป
เลยอยางน้ัน เรามาหาสรางความหวังดีงามแกตัวของเรา  

ตื่นมาวันหนึ่งๆ ควรคิดอานไตรตรอง บวกลบคูณหารตนบาง เราไดทําความชั่ว
ชาลามกมามากนอยเพียงไรวันนี้ แลวในขณะเดียวกันเราไดทําความดีงามอะไรเปนสาร
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คุณแกจิตใจของเรา พอใหเปนที่อบอุนแกตัวของเราเองบาง ขอใหพากนัทดสอบบวก
ลบคูณหารดูในตัวของเรา อยาพากันเกิดมาลอยๆ ฟุงเฟอเหอเหิมดีดดิ้นไปตามโลก
ตามสงสาร ซึ่งเปนโลกกเิลสหูหนวกตาบอด มันจะเจอตั้งแตฟนแตไฟทัง้นั้นแหละ จะ
ไมเจอของดบิของดีตามความหวังของเราเลย จงพากันฟงเสียงอรรถเสียงธรรม แลว
นําไปปฏิบัต ิทําตัวใหด ี

 การทําบุญใหทานเปนยอดของพระพุทธเจาทั้งหลาย ที่พาดําเนินมาแลว ทาน
บารมีไมมีใครเกินพระพุทธเจา การทําบุญใหทาน นี้ละอํานาจแหงบุญกุศลหนุนขึ้นไป มี
ทานบารม ีศีลบารมีไปเรื่อยๆ ไปเลย นี่ละบารมีทานที่จะพาทานถึงฝงแหงพระนิพพาน
ได ใหเราทั้งหลายพากันกาวเดินตามนี ้ มีมากมีนอยอยาพากนัตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแก
อยูแกกิน เห็นแกเก็บ เห็นแกความฟุงเฟอเหอเหิม เอาไปใชในที่ไมเปนประโยชน โดย
ถือวาเปนของดิบของดี แลวสมบัติจะพาเราลมจมไปทกุวันๆ สุดทายมีเงินเทาไร ก็พา
เจาของจมไปเทานั้น ไมเกิดประโยชนอะไร จึงพากนัคิดกันอาน  

สมบัติเงินทองไดมาเปนสิทธิของเรา เรามีอํานาจที่จะเก็บจะรักษา มีอํานาจที่จะ
จับจายใชสอยไปในทางใดบาง  ในทางชั่วเราก็กลายเปนคนชั่วไป สมบัติเหลานั้นก็มา
เปนขาศึกตอเรา ถาจายไปในทางที่ด ีทําไปทางทีด่ ีสมบัติเหลานั้นมาเปนเครื่องอุดหนนุ
เรา เราก็เปนคนดิบคนด ี สุดทายไปสวรรคนิพพานได เพราะความดีที่อาศัยสมบัตินั้น 
มาทําบุญใหทาน หนุนตัวเองใหพนทุกขไปได ถาคนเห็นตั้งแตสมบัตินั้นเปนของดบิ
ของดียิ่งกวาการทําบุญใหทาน คนนั้นจะจมไปวันละเล็กละนอย จนจมไปมีวันฟนไดเลย 
ใหพากันคิดกันอาน 

เราเกิดมาในแดนแหงชาวพุทธเรา ตื่นขึ้นมาตอนเชาขอใหไหวพระ อรห ํ สมฺ
มาสมฺพุทฺโธ สฺวากฺขาโต สุปฏิปนฺโน เสียกอน เสร็จแลวคอยไปทําหนาที่การงาน เวลา
กลับมาจะหลับจะนอน ก็ใหกราบพระ อรห ํสฺวากฺขาโต สุปฏิปนฺโน แลวใหนั่งภาวนาทํา
ความสงบใจบาง อยางนอยใหไดสัก ๕ นาท ีการทําความสงบใจ เราจะนั่งพับเพียบก็ได 
นั่งขัดสมาธกิ็ได นั่งแบบไหนก็ได อยูบนเกาอี้ก็ได ใหทําความสงบใจ มีสติกํากับใจ 
ไมใหคิดฟุงเฟอเหอเหิมไปไหน เวลานั้นใหอยูกับธรรมบทใดบทหนึ่งก็ได เชน พุทโธก็
ได ธัมโมก็ได สังโฆก็ได มีสติกํากับรักษาอยูกับธรรมบทนั้นๆ ตลอดไป 

เชน พุทโธๆ มีสติติดอยูกับพุทโธ ธัมโมๆ ก็ใหมีสติติดอยูกับธรรมนั้น สังโฆก็
ใหมีสติติดอยูกับธรรม นี่เรียกวาการภาวนา อบรมใจใหคอยเบาลงจากความคึกความ
คะนอง ความดีดความดิน้ของความคิดความปรุงแหงใจของตนเอง เขาสูความสงบ มี
บทธรรม มีพุทโธเปนตน เปนเคร่ืองกํากับใหอยูในธรรมบทนี ้ จิตจะสงบรมเย็นเขามา 
เมื่อจิตสงบรมเย็นแลว โลกน้ีจะเย็นไปหมด โลกนี้รอนเพราะใจพาใหรอน โลกน้ีเย็น
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เพราะใจพาใหเย็น เมื่อเราทําใจของเราใหเย็นแลว ไปที่ไหนเย็นหมดเลย มันเย็นอยูที่
หัวใจที่ไดรับการอบรมศึกษามาดวยดี จากอรรถจากธรรมของพระพุทธเจา ถาไมได
อบรมเลย ไมสนใจเลย ตายไมมีฝงมีฝา หมาตายก็ยังสูคนตายที่ไมมฝีงมีฝาไมได คน
ตายไมมีฝงมีฝานี้เลวกวาหมา อยาพากันเอาวิชาหมามาใช 

ใหมีวิชามนุษยคือ พทุโธ ธัมโม สังโฆ การทําบุญใหทานรักษาศีลภาวนา เปน
สมบัติติดตัวเราทุกคนๆ นี่คือสมบัติของมนุษย สมบัติของหมาเขาไมทําอะไรแหละ มา
ก็มีแตกดักัน ยื้อแยงแขงชั่วกันเทานั้นหมา เราเปนมนุษยอยาไปขัดไปแยงซึ่งกันและกนั 
ความรูสึกมีอยูกับทุกหัวใจ ใครมีหัวใจใด เขาก็คิดตามเรื่องของเขา เราก็คิดตามเรื่อง
ของเรา แลวเก็บความรูสึกไวใหด ี อยาปลิ้นปลอนหลอกลวง อยาปากบอน อยา
ปากเปราะเกินไป มันเสียตัวเอง ใหเก็บความรูสึกไวใหด ีควรจะพูดก็พูด ไมควรพูดก็ไม
ตองพูด แตการระลึกตัวอยูกับธรรมนี ้ใหพากันระลึกเสมอ 

พุทโธไปที่ไหนอยาใหปราศจาก แมที่สุดพวกทีไ่ปในรถในราก็ใหมีพุทโธติดตัว
ไป พุทโธเปนธรรมอันเอกของพระพทุธเจา ธัมโม สังโฆ เปนธรรมอันเอกอยูในหัวใจ
ของเราเวลานั้นเปนหัวใจที่เอก ใหอยูกับธรรมจะเปนหัวใจที่มีคามีราคา อยาปลอยเนื้อ
ปลอยตัวจนเกินไป การปลอยเนี้อปลอยตัวจนเกินไป นี่เปนคนหลักลอย ตายแลวไมมี
ฝงมฝีา ไมทราบจะตกนรกหมกไหมทีไ่หนๆ ยอมรับกรรมชั่วชาลามกอันเปนความทุกข
เดือดรอนนี้ตลอดไปทั้งนั้นละ ถาผูมีความดีงามแลว จิตจะยึดเกาะกับธรรมทั้งหลายนี้
ไปดวยความสุคต ิไปก็ด ีอยูก็ด ีอยูทีไ่หนเสวยความสุขความเจริญจากกองการกุศลของ
ตนทุกคนๆ 

ขอใหพี่นองทั้งหลายจดจําธรรมะนี้ไวใหด ี หลวงตาเวลานี้แกแลวไมเหมือนแต
กอน แตกอนเทศนเปนชั่วโมงก็ได เดี๋ยวนี้ธาตุขันธออนแอลงไปๆ พดูไปธาตุขันธนี้ออน
ลง สุดทายการเทศนาวาการก็ออกเสียงเต็มเม็ดเต็มหนวยไมได เปนอยางน้ัน จึงขออภยั
จากพี่นองทัง้หลาย เทศนใหฟงเทาที่จําเปน ซึ่งควรจะนําไปประพฤติปฏิบตั ิกําจัดความ
ชั่วชาลามกของตนซึ่งมีอยูกับทุกคนออก ใหมีความดีงามตดิเนื้อติดตัวบาง ไปที่ไหนจะ
มีความสุขความเจริญ เราเกิดมาก็มีหวังมาตั้งแตวันเกิด หวังความสุขความเจริญ
ตลอดจนกระทั่งวันตาย แตสวนมากมันผิดหวังเสียทั้งน้ัน ใหเกิดมามีหวังแลวก็สราง
ความสมหวังคือความดีงามไวกับตัว สรางไปตลอดๆ จนกระทั่งถงึวันตาย ก็มีความ
สมหวังเต็มใจ คนนั้นไปสุคติโลกสวรรค จึงขอใหพี่นองทัง้หลายจดจําธรรมนี้ไวใหด ี 
 วันนี้เปนวันสําคัญ วันครบรอบของหลวงปูผางทานมรณภาพ ทานเปนพระ
สําคัญองคหนึ่ง เรามาระลึกถึงความเกิดความตายของสัตวโลก ซึ่งเปนเหมือนกันกับเรา
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กับทานทุกๆ คนดวยกันแลว ใหระลึกถึงอรรถถึงธรรมประจําหัวใจ ธรรมนี้ประจําหัวใจ
แลว ไปเกิดในสถานที่ใด จะเปนไปเพือ่ความสงบสุขรมเย็นทั่วหนากัน  

การแสดงธรรมวันนี้ก็คงแสดงไมไดมากละ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา จึงขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

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/

