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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

เทวบุตรเทวดาเคยเทศนมาแลว 
 

 (ผูวาฯ กราบนิมนตหลวงตา วันวิสาขบูชา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม นี้ จังหวัดจะจัด
งานวิสาขบูชาที่ทุงศรีเมือง อยากกราบนิมนตหลวงตาไปเทศนธรรมะใหกับพี่นองประชาชน
ฟงทีม่ณฑลพิธีทุงศรีเมือง ตอน ๖ โมงเย็นครับ และไดนิมนตพระมาประมาณ ๕๐๐ รูป
ดวย) เราฟงดูลวดลายเสียกอน วิสาขบูชามันจะกลายเปนวิสาขบูชาหมากัดกัน เราไมอยาก
เลนดวยนะ เพราะฉะนั้นตองฟงชดัเจนเสียกอน ไดทราบวากรุงเทพจะประมวลมา เอาโนน
มาเอานี้มาๆ ฟงเสียงมนัเริ่มแสลงหูๆ เขาไปแลว เออ นี่วาจะใหดัง มีวิสาขะโลกใน
เมืองไทย แตวิสาขะหมากัดกันในเมืองไทยนี้ไมเห็นพูดบางละ เราฝากไวนิดหนึ่งเทานั้น
แหละ ใหไดพิจารณากัน 

อยางน้ีซิโลกทําอะไรไมคอยมีแบบมีฉบับนะ แมแตพระก็เตลิดเปดเปงเร่ืองแบบ
เร่ืองฉบับมาแลว ธรรมวินัยไมมี จะทําอะไรเลอะเทอะไปหมด เพราะฉะนั้นจึงตองได
พิจารณาแลวพิจารณาเลาเร่ืองเหลานี้นะ ธรรมเปนของละเอียดออนมากทเีดียว ไดยินอยาง
นั้นละ เวลานี้ดูเงียบๆ ไปแลวนะ ที่เราวาเหลาน้ีสอดเขาไปใหเปนขอคิดนะ ที่วาใหเปน
วิสาขะโลก มันโลกแบบไหนนะ ฟงวาจะเอาคณะนั้นมาคณะนี้มา คณะไหนๆ มีแตอวด
เบงๆ กิเลสทั้งนั้น พองตัวๆ ใหญๆ แลวมานี้ก็พอดีเปนสนามหมากัดกนั เราวาอยางนี้ละ 
บอกตรงๆ เลย ฟงแลวมันไมเขาทานะ นี่ละกิเลสเปนหัวหนาเอาธรรมออกเปนโลเพียง
เทานั้น นอกนั้นเปนกิเลสทั้งหมดแผลงฤทธิอ์ยูในนั้น ฟงแลวก็ไดสอดธรรมะเขาไปใหเปน
ขอคิดเทานั้นแหละ นี่มันจะเปนวิสาขะหมากัดกนัโลกเรานะ เราวาอยางน้ัน 

คือไมคอยไดพิจารณา ก็จะเอาตั้งแตชื่อแตเสียง ชื่อเสียงอะไร ความถูกตอง
หลักเกณฑไมมีเอาชื่อเสียงมาจากไหน ชื่อเสียงก็ตองเอาจากความดิบความดีเปนหลักเปน
เกณฑ ใหเปนคติตัวอยางแกประชาชนทั้งหลายถึงถกู พระพุทธเจาเปนตนแหงหลักเกณฑ
ทั้งหลายแลว เอา แยงซิแยงพระพุทธเจาแยงที่ตรงไหน เรานี้ยอมกราบทีเดียวนะ 
ภาคปฏิบัติจับกันๆ เขาไป เจอตรงไหนรูตรงไหนมีแตทรงรูแลวเห็นแลวแลวคอยสอน
ออกมาๆ เราจะทะนงตัวไดยังไง หมอบๆ นั่น ธรรมะเปนคติแกโลกเปนอยางน้ันนะ ถา
กิเลสแลวเลอะเทอะๆ ไปหมด จึงตองไดระวังทกุวันนี้นะ กิเลสมันเอาธรรมเปนโลบังหนา 
แตกิเลสมันออกหนานะเวลาเอาจริงๆ ธรรมมีเปนโลบังหนา บทเวลาทําจริงๆ กิเลสออก
หนา จึงตองไดระวังๆ  
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วิสาขะเมืองอุดรนี่ก็เหมือนกัน ถาเปนพิธีเรียบรอยดีงามเพือ่เปนคติตัวอยางแกพี่
นองทั้งหลายมีชาวอุดรเปนตนเราก็พอใจ เทศนเราก็เทศนไดจะมาวาอะไรเทศนใหมนุษย
ฟง เทศนใหเทวบุตรเทวดาเคยเทศนมาแลวนี่นะ วาใหมันชัดเจนเสียกอน ละเอียดลออ
ขนาดไหนทาวมหาพรหมทานเทศนสอน ทานไมเคยพูดนะเรื่องเหลานี้ เร่ืองอินทรเร่ือง
พรหมเปนเรื่องอินทรเร่ืองพรหมไป เร่ืองมนุษยเปนมนษุยไปทานสอน ดังพระพทุธเจา
ทานพุทธกิจ ๕ เคยพดูแลว ตอนบาย ๓ โมง เทศนาวาการสอนประชาชนนับแต
พระมหากษตัริยลงมา นี่เรียกวาพุทธกิจ ๕ งานของพระพุทธเจา ๕ ประการ คนอื่นไปทํา
แทนไมได พอตอนค่ําสอนภิกษุ มีทัง้บาลีแตเราไมยกมาเฉยๆ สอนภิกษุ ลวนแลวแตภิกษุ
ผูมุงมรรคมุงผลทั้งน้ัน นี่เปนวาระที่สอง 

ที่สามสอนพวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม แกปญหาพวกเทวดาอินทรพรหม ๖ 
ทุม ที่ส่ี ทรงเล็งญาณดูสัตวโลก ใครที่ของตาขายคือพระญาณของพระองคที่ควรจะเมตตา
ส่ังสอน โปรดกอนหรือหลังทานพิจารณาแลว ที่หา ตอนเชาเสด็จออกบิณฑบาตใหโลก
ทั้งหลายไดเห็นไดยินไดฟง เรียกวา สมณานฺจ ทสฺสนํ ไดเห็นสมณะผูสงบกายวาจาใจ
จากบาปกรรมทั้งหลาย เปนมงคลอันสูงสุด นี่พุทธกิจ ๕ เทวดาอินทรพรหมพระพุทธเจา
สอนมาแลว ลูกศิษยตถาคตจะไมมหูีมีตาบางเหรอ พระพุทธเจาสอนเพื่อมีหูมีตา ธรรมนี่
เปนธรรมที่จะสอดสองรูตามอุปนิสัยของผูที่รับธรรมนี้เขามา สมควรแกกําลังวังชาวาสนา
ของตนแลวเอาออกใช ทาํไมจะใชไมไดละ 

นี่ละธรรมพระพุทธเจา พอมีวิสาขะเราก็แยกออกมาๆ พูดถงึเร่ืองไปเทศนาวา
การเมืองอุดรทําไมจะเทศนไมได เทวดาอินทรพรหมเราเคยผานมาแลวนี่ วาใหชัดๆ อยาง
นี้ วันนี้เปดเสียบางนะ ธรรมดาเฉยเหมือนไมรูไมชี้นะ ทําไมจะสอนมนษุยไมไดถาไมใช
มนุษยหมดคาหมดราคาเสียจริงๆ เมืองอดุรเรานี้หมดคาแลวเหรอ หมดราคาแลวหรือ 
ธรรมจะเขาไมไดเลย จะมีแตสนามหมากัดกันหรือเมืองอุดรเรานะ เราไดยินแววๆ แตทาง
สนามหลวงจะเอาอะไรผสมผเสมา ฟงแลวๆ มีแตผสมผเสหมูหมามากัดกัน เราพูดตรงๆ 
อยางน้ีละ ธรรมะจะไมเขาใครออกใคร พูดอยางตรงไปตรงมา พูดนี้ไมผิด วิสาขบูชาก็ให
เปนคติตัวอยางจริงๆ มีผูมาเทศนาวาการ ก็ใหเปนคติตัวอยางจริงๆ เทศนาวาการไมใช
เอาสุมสี่สุมหามาเทศนวอๆ เอากลวยเหงากลวยหอมไปกนิ เอากลวยไขไปกิน เราไม
ตองการกลวยไข ตองการตั้งแตหัวใจคน 

ไปที่ไหนทั่วโลกเราไป เราไมไดไปสนใจกับกลวยหอมกลวยไขนะ สนใจกบัหัวใจคน 
ทุกขยากลําบากขนาดไหนเราทนเอาๆ เราเองแบตลอด เราไมเคยสนใจกับจะเอาชิ้นใดใน
สมบัติทั้งหลายที่พี่นองทัง้หลายบริจาคผานมาทั่วประเทศไทย เราเอาชิ้นไหนไมเคยมี มีแต
เปดๆ สงเคราะหโลกๆ จะทําอะไรก็ตองพิจารณาเหตุผลตนปลายผิดถูกดชีั่วไปประจํา
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ตลอดเลย นี่เมืองอุดรเราจะใหเปนวิสาขะโลก ก็เอาวิสาขะใหเปนตัวอยางของเมอืงอุดรก็ดี 
เอา ถาหากวาเปนมงคลเราจะไปเทศนให ไมมีอะไรก็ตามเถอะ หลวงตาบัวขึ้นธรรมาสน
แลวก็จะเอานิทานขึ้นกอน ขึ้นธรรมาสนไมมีอะไรก็จะเอานิทานพอตากับลูกเขยลูกสาว 
พอตาไปเผาไรแตเชา ลูกเขยกับลูกสาวจะเอาขาวไปตามสง รอจนสายก็ยังไมเห็นลูกเขยกับ
ลูกสาวไป หิวขาวจนจะตาย ไปเผาไรที่มันเศษมันเหลืออะไร เผายังไมหมด สวนใหญเผา
ไปแลว สวนเล็กยังไมหมด ไปเผาแตเชา ตื่นเชาก็ไปแตเชา ใหลูกเขยกับลูกสาวตามหลังไป 

จนสายมาหิวขาว มองมาก็ไมเห็นๆ จนกระทั่งตะวันเที่ยงลูกเขยกับลูกสาวจึง
สะพายกลองขาวตอนแตนๆ ไป มันโมโหสุดขีดซิ พอมองเห็นลูกเขยกับลูกสาวกับความหิว
ที่มันทวมทนเลยไมมีอะไรจะพูด คอืพูดอะไรมนัก็จะเลยเถิดเลยแดนไปเสีย เพราะอํานาจ
แหงความโมโหมันรุนแรง ไมไดอะไรก็มีแต สูนี่ๆ วาใหลูกเขยกับลูกสาว จะพูดอะไร
มากกวานั้นไมได ก็ไดแตวา สูนี่ๆ เทานั้นแหละ อันนี้เราไปถาหากวามันไมมีจริงๆ คํา
เทศนาวาการสอนพี่นองชาวอุดร เราสอนคนทั่วประเทศไทย เทวบุตรเทวดาเราพูดจริงๆ 
เราสอนไดนะ เขาใจวาไมมีเหรอ นี่ละธรรมเปนอยางน้ัน มีเหมือนไมมี รูเหมือนไมรู ถาไม
สมควรแกเหตุแกผลไมออก ถาสมควรแลวออกๆ ทันที 

เมืองอดุรเรา อุตร แปลวา สูง เมืองอดุรเปนเมืองสูง สูงดวยอรรถดวยธรรมคอยยัง
ชั่ว สูงดวยมูตรดวยคูถใชไมไดนะ ธรรมดาไปนี้ถาไมมีอะไรจะเทศน เราขึ้นธรรมาสนแลวก็
หันนูนหันนี่แลวก็ สูนี่ๆ  หันทางโนนสูนี่ หันทางนี้สูนี่ หมดเรื่องแลวก็ลงธรรมาสนไปเลย 
เพราะมองดขูางๆ มันไมมีกลวยหอมกลวยไข มันก็มีแตสูนี่ๆ เขาใจแลวนะ เอาละพอ นี่ละ
นิทานจําเอานะ นิทานพอตากับลูกเขยลูกสาว สูนี่ๆ ไปนี่คนมามากๆ ไมมอีะไรจะเทศนให
เขาฟง ขึ้นไปธรรมาสนก็มองทางนัน้ทางนี้ ทั้งมองดูกลวยหอม มองดกูลวยไข มองแลว
กลวยหอมกลวยไขไมมี หันหนามาแลวก็วาสูนี่เทานั้นเอง เอา รับจะไปอยู เหตุการณเปน
อยางไรเมืองอุดรเราจะไปเองไปเทศน อยากใหเปนคติตัวอยาง 

เมืองไทยเราเปนเมืองพทุธ ยิ่งเปนเมืองหลวงเชนกรุงเทพมหานคร วาเปนวิสาขะ
โลก เราอยากใหเปนคติตัวอยางอันดีงามจริงๆ นะ อยาเอาแตเร่ืองกิเลสตัณหา 
ยศถาบรรดาศักดิ์มาอวดมาเบงกันนะ เราไมอยากฟงเร่ืองเหลานี้นะ เราอยากฟงแต
กฎระเบียบแบบแผนอันดีงามของพระพุทธเจา ใหเอามากางในวันเชนนั้น ใหไดเปนคติ
ตัวอยางแกพี่นองทัง้หลาย นี้เราอนุโมทนาสาธุการ มามีแตมาเบงๆ คณะนั้นมาคณะนี้มา 
คณะไหนมีแตเบงเหมือนอึ่งอางเบง อึ่งอางกับวัวเบงใชไมไดนะ เวลานี้มีแตพวกเบงนั่นละ 
ศาสนาก็กลายเปนศาสนาเบงไปหมดแลวเดี๋ยวนี้ เอาศาสนาเปนโลบังหนาเฉยๆ ตัวนั้น
ออกหนาศาสนา ตัวเบงๆ นั่น ก็มีเทานั้นละ วันที่ ๒๒ เหรอ ตอนค่ําๆ เราถึงจะไปดู
ลาดเลา ขึ้นธรรมาสนก็จะดูนั้นดูนี้ ดูลาดเลา ถาไมนาดูวา สูนี่แลวก็ไปเลยยากอะไร 
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พุทธศาสนานี่เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว พี่นองทั้งหลายฟงหรือยังคําพูดคาํ
นี้นะ ควรจะเอาไปเปนคติตัวอยางแกตัวเอง ตลอดครอบครัวเหยาเรือน สังคมกวางแคบ 
ควรจะเอาไปเปนคติตัวอยาง ยันไดเลย ธรรมะพระพุทธเจานี้ออกสังคมไดทุกสังคมตั้งแต
เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมลงมา ออกไดหมด ไมมอีะไรเกินธรรม ขอใหนําธรรมะนี้ไป
ปฏิบัติเถอะ อยางนอยก็สงบรมเย็นในครอบครัวเหยาเรือน ขอใหมีธรรมเถอะนะ วาแต
ชาวพุทธๆ มันเปนชาวเปรตชาวผีชาวคึกคะนองเหมือนหมาเดือน ๙ เดอืน ๑๒ เวลานี้นะ 
เมืองไทยเรามันเปนชาวพุทธอะไรที่ไหน มองดทูีไ่หนมองหาคนไมเห็น เห็นแตเร่ืองกิเลส
ตัณหาความคึกความคะนองความดีดความดิ้นเต็มบานเต็มเมืองเต็มเขาเต็มเรา มองหาคน
ไมเห็น ยังวาเปนชาวพุทธๆ อยูเหรอ 

ถาเปนชาวพุทธจริงๆ กด็ูตัวเองซิ ตรงไหนผิดตรงไหนถูกแกไขตนเองไปเรื่อยๆ นี่
ชาวพุทธ ดอูยางน้ี ถาชาวเปรตชาวผีชาวหมาเดือน ๙ จะดูแตความทะเยอทะยานคึก
คะนองเกงไมมีใครสูแหละ ดูไมไดนะ อยาเอามาประดับชาติไทยของเราซึ่งเปนชาติแหง
ชาวพุทธ อยาเอามาประดับสิ่งเหลานี้ ใหเอาของดีงามมาประดับ จะสมชื่อสมนามวาเปน
ลูกชาวพุทธ วันที่วาเราก็จะไป อยางวาแหละไปดูเหตุการณเปนยังไง ใหพากันมีกฎมี
ระเบียบใหนาดูนะ เมืองอุดรนี่เปนเมืองหลวงตาบัวที่เปนผูนําคนทั้งประเทศอีกดวยนะ จะ
มาขายหนาอยูที่เมืองอุดรเอาอีกนะ ไปนี่ก็จะไปสนูี่ๆ อูย ลําบากนะ ดูที่ไหนก็ดิบก็ดี มาดู
บานเมืองเจาของใชไมได แลวก็มาสูนี่อยูบานเจาของ โอย อยาใหเปนนะ ระวังใหด ี

วันที่ ๒๘ นี่ก็จะไปฉันที่โรงพยาบาลโนนสะอาด ที่เราจะไปฉันใหก็อนุโลมใหธรรมลี 
อุตสาหมากนะชวยบานชวยเมืองเราน่ี ธรรมลีนี้เกงมากเหมือนกัน ไดทองคํามาทีละมากๆ 
มาชวยชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยของเรา นี้ทานจะพาประชาชนญาติโยม ทานเปน
หัวหนาตั้งกองผาปงผาปาขึ้นที่นั่น ที่โรงพยาบาลโนนสะอาด ที่ตั้งโนนสะอาดก็เพราะเห็น
วาเราไปสรางตึกโรงพยาบาลหลังใหญหลังหนึ่ง หลังหนึ่ง ๘ ลานเสรจ็ผานไปปุบ ขึน้หลัง
ใหญ ๒๒ ลาน นี่หลังนี้กําลังจะเสร็จ เราก็ไปฉลองอันนี้ ตั้งผาปาขึ้นมาเปนที่ระลึก วางั้นนะ 
เปนกุศลเราก็อนุโลม มหินําซ้ํายังจะลากเราไปฉันอีก เราก็ยังอนุโลมอกีนะ วันนั้นเราก็จะ
ไปฉันตอนเชา ฉันโนนสะอาด วันที่ ๒๘  

วันที่ ๓๐ ก็เปนวันแผสวนกุศลใหสัตวทั่วแดนโลกธาตุ โดยยกคําวามารดาเสียในวัน
นั้นเปนตนเหตุ ความมุงหมายของเราอยางแทจริงมุงสัตวโลกที่ปราศจากญาติมิตรเพื่อนฝูง 
มางานบุญแตละงานๆ มาหวังจะรับสวนกุศลจากญาติมิตรที่ทําบุญอุทิศสงไปใหๆ ไมมี 
ทั้งๆ ที่เขากเ็ปนเปรตเหมือนกันเขายังไดรับสวนบุญสวนกุศลจากญาติจากมิตร เปลี่ยนภพ
เปลี่ยนชาติจนกระทั่งไปสวรรคก็มี ไอเราที่มานี่มาแบบ หวังก็หวงัแหงๆ มา หวังไดหรือ
ไมไดในงานใหญๆ อยางน้ีนะ จะมีผูทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเราหรือไม เราจะมีญาติหรือไม 
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ทั้งๆ ที่วามญีาติ แตคําวามีญาติหรือไมคอืวา ญาติจะเปนญาติใจดําหรือใจขาวใจสะอาด 
ความหมาย ถาเปนญาติใจสะอาดกจ็ะทําบุญแลวอุทิศสวนกุศล เขาจะไดรับสวนบุญไป ถา
เปนญาติใจดําน้ําขุนแลวไมสนใจ แมแตไปในงานนี้ก็ไมไป ทางน้ีมาก็ใจแหงเห่ียว มาดูแลว
ไมเปนทา กลับดวยความเสียอกเสียใจ อีกทั้งยงัสาปแชงดวยนะ พวกเปรตเขาก็ดา
เหมือนกัน 

ญาติทั้งหลายเขามีๆ ผูเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปถึงสวรรคใหเห็นตอหนาตอตาก็มี 
เขาวาอยางน้ันนะพวกเปรต แตญาติของเรามันเปนยังไงถงึใจดําน้ําขุนเอานักหนา เราก็มี
ญาติเหมือนกัน ญาติเรามันเปนยังไง สวนบุญสวนกุศลนิดหนึ่งที่จะอทุิศใหพวกเปรต
ทั้งหลายไมเห็นไดรับเลย ไมมีเลย นี่ละเขาวาใหในคัมภีร เราจึงไดเอาน้ันละเปนตนเหตุ
อุทิศสวนกุศลให ไมนิยมวาญาติไมญาติ ญาติเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งส้ิน เราอุทิศ
สวนกุศลกระจายไปหมดเลย ใครมีญาติไมมญีาติ เราเปนญาติกับสัตวทั่วโลกวางั้นเลย 
อุทิศสวนกุศล นี่ละที่เราทําทุกวันนี้ เราพิจารณาเต็มหัวใจแลว ไมไดมาทาํสุมสี่สุมหานะ ยก
เอามารดาเสียวันที่ ๓๐ ทํา พวกลูกศิษยลูกหานั่นแหละเขาตั้งขึ้นทํา เราก็เห็นดวยๆ เปน
เร่ืองประเพณีอันงาม เปนมงคลอันใหญหลวงอยู เราจึงไดทําเร่ือยมา 

โห คนมันมองเห็นพระพุทธเจาอะไรที่ไหน เพราะความรูของพระพุทธเจานี้ไมได
เหมือนความรูของโลกทัว่ๆ ไป โลกมันจะไปฟงเสียงอะไร มนัมองดอูะไร ตั้งแตตนเสามัน
ก็เดินไปชนไดนะ มันหยาบหรือไมหยาบ บอดหรือไมบอด ตนเสาทั้งตนมันเดินไปชนได 
นั่นละตาคนกับตาพระพทุธเจาตางกนัยังไง ตาพระพุทธเจามองเห็นพวกเปรตพวกผี 
ละเอียดลออขนาดไหนเห็นหมด ยกตัวอยางเชนพระติสสะ โยมอุปฏฐากทานเอาผามา
บังสุกุล ทานก็เลยตัดเย็บเรียบรอยยอมเสร็จ แลวเอาผาตากไว กลางคืนเกิดอุบัติเหตถุาย
ทอง เลยเสียเสียคืนนั้นยังไมไดครองผาผืนนั้นนะ 

นี่เห็นไหมตาคนทั้งหลายกับตาพระพุทธเจาตางกันอยางไรบาง เอากันตรงนี้ ผาจีวร
ผืนนั้นตากไว พระติสสะทองเสีย ถายทองตายเสียคืนวันนั้น  ตอนเชาพระพุทธเจาเสด็จปง
มาเลยโดยไมคาดไมฝน มาสั่งอยางเด็ดขาดเลย จีวรผืนที่ตากไวนี้ พระติสสะบวชมาเพื่อ
สวรรคนิพพาน ทีแรกบวชมาเพื่อสวรรคนิพพาน แลวเดี๋ยวนี้สวรรคนิพพานกลับไมมี
คุณคายิ่งกวาจีวรผืนนี้ พระติสสะตายแลวเปนหวงจีวรผืนนี้ แลวก็มาเปนเล็นติดอยูในนี้ หึง
หวงเปนกําลัง ใครไปแตะไมไดนะจีวรผืนนี้ พระติสสะหวงมากหวงมาก แลวพระติสสะจะ
โกรธจะแคน ตายแลวจะลงนรก วางั้นนะ จึงหามไมใหพระมาแตะ ตากไวอยางน้ันแหละ 
บอกไวเลย ทานมารับสั่งเอง 

พอ ๗ วันลวงไปแลวเสด็จมาอีก เห็นไหมละ เอาจริงเอาจังมาก นี่ใครเห็นเล็นตัว
นั้น พระติสสะตายแลวเพราะความหวงความหวงในผาจีวร ตายแลวมาเปนเล็นเกาะอยูนั้น
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ไมมีใครเห็น พระพุทธเจาเห็น เสด็จมาหาม บอกไมใหใครแตะ ทิง้ไวนั้นเลยนะ บอกวาทิ้ง
ไวนั้นเลย เวลานี้พระติสสะเปนเล็นอยูนั้น กําลังหึงหวงอยูในจีวร ใครไปแตะไมได จะวามา
แยงจีวรทั้งนั้น แลวจะเกิดอกุศลภายในจิตใจ ตายแลวจะลงนรก เธอสมควรจะไปสวรรคได
อยู กม็ีจีวรผืนเดียวมาเปนอุปสรรคกีดกันมรรคผลนิพพานตอนนั้นไมใหมี ใหมีแตจีวรผืน
เดียวเปนใหญโตมากในหวัใจของพระติสสะ จึงตองมาเปนเล็น พระองครับสั่งใหตากทิ้งไว
เลย 

จนกระทั่ง ๗ วันลวงไปแลว เล็นตัวนั้นตายแลวไปสวรรคเลย นั่น พระองครักษา
ทุกดานนะ กลัวพระติสสะจะตกนรก เพราะใครไปจับจีวรหรือเอาจีวรมาใช พระติสสะจะ
โกรธแคนมาก ตายแลวจะตกนรก พระองคก็รักษาไวไมใหไปแตะ กลัวพระติสสะจะตก
นรก พอเลน็ตัวนั้นตายแลว เอา ที่นี่เอาไปใชไดพระติสสะไปสวรรคแลว นี่ละเรื่องราวมัน 
เล็นตัวเล็กๆ มีใครเห็น พระพุทธเจาพระองคเดยีวเห็น อยางน้ันละตาพระพุทธเจากับตา
ของสัตวโลกมันผิดกันนะ เพราะฉะนั้นจึงสมควรเปนศาสดาเอกในโลก คือพุทธศาสนา ให
ยึดเปนหลักไวนะทานทั้งหลาย 

เราขึ้นเวทีมาเต็มกําลังความสามารถ กระจายถึงพระพุทธเจาทุกพระองค เราไมคุย
นะ วาปบนี้ถึงกันหมดเลย เรายอมกราบ พระพุทธเจามีจาํนวนมากเทาไรกราบราบเลย 
เหมือนน้ํามหาสมุทร จอลงปบนี่เปนน้ํามหาสมุทรดวยกันหมด เอามือจอลงไปนี่ถกูแลว
มหาสมุทร จอตรงนั้นก็มหาสมุทร จอตรงไหนเปนมหาสมุทรอันเดียวกันแลว นี่จิตเมื่อ
เขาถึงวิมุตตหิลุดพนธรรมธาตุ เปนอันเดียวกันหมด เรียกวามหาวิมุตติมหานิพพาน เปน
อยางน้ัน จอปบลงไป คือใครบรรลุธรรมปง เขาแลวนั่น เปนอันเดียวกันแลวๆ ทานถาม
กันหาอะไร พูดใหมันชัด ใหมันรูอยูในหัวใจซิ พูดงูๆ ปลาๆ ไดหรือ นี่ไมงูๆ ปลาๆ นะ 
สอนโลกมานี่สอนดวยความแมนยํานะ เพราะฉะนั้นจึงกลาหาญชาญชัยทุกอยางที่จะพูด
ออกมาดวยความเปนธรรมทั้งนั้น บอกวาแนนอนไมผดิ 

เราพูดไปจะเด็ดจะเดี่ยว คัดคานตานทานยังไงถกูทั้งนั้น เราพิจารณาโดยธรรมแลว 
ใครจะปฏิบัติตามไมปฏบิัติตามก็เปนเรื่องของโลกเรื่องของผูอื่นไป แตเร่ืองธรรมเปน
ธรรมลวนๆ  เก็บเขาไปล้ินชักก็เปนธรรมอยูในนั้น เอาออกมาจากลิน้ชักก็เปนธรรม อยู
ภายในลิ้นชักก็สงางามดวยความเปนธรรม ออกมาก็สงางามดวยความเปนธรรม ไมเหมือน
มูตรเหมือนคูถ อยูในสวมในถานก็เปนมูตรเปนคูถ กระจายออกมากเ็หม็นคลุงไปทั่ว
ประเทศไทย นี่ละกิเลสมันเหม็นคลุงอยางน้ีเขาใจหรือ แตชอบใหมันออกมากระจายปะ
จมูกกันแหลกเหลว พวกนี้พวกจมกูขาด มีตั้งแตมูตรแตคูถโปะเอาหมดๆ เขาใจหรือยังที่
พูดอยางน้ีนะ หรือหาวาโกหกเหรอ 
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ธรรมพระพุทธเจาแนนอนมาเทาไร สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ ไมมีคําวาผิด
แมนิดหนึ่ง ขอใหปฏิบัตติามเถอะจะหมอบราบๆ ทั้งๆ ที่ไมเห็นองคศาสดาในพระรูปพระ
โฉมทานเลย เห็นธรรมแลวถึงกันหมดเลย นี่ก็ไดพูดเต็มเม็ดเต็มหนวย จวนจะตายเทาไร
ยิ่งเปดออก ไอเร่ืองใครจะวาโอวาอวดเราไมเคยสนใจ เร่ืองเหลานี้เร่ืองขี้หมูขี้หมาทัง้นั้น 
สนใจกับมันอะไร ธรรมเลิศเลอยิ่งกวาขี้หมูขี้หมา ที่จะทําประโยชนใหโลกขนาดไหนเอา
ออกๆ เราไมเคยสนใจกับใครจะมาวาอะไร ถาสนใจอยางนี้พูดไมได พระพุทธเจาสน
พระทัยอยางนี้สอนโลกไมไดนะ พระองคจะไมสนใจ สนใจตั้งแตเพชรเม็ดหนึ่งมีราคา
เทาไร นั่นเอาตรงนั้น นอยก็ตามเอาจนได กองมูตรกองคูถกองเทาภูเขาไมสนพระทัย 

อันนี้ก็เหมือนกันมูตรคูถมันกองเทาภูเขาก็ไมสนใจ สนใจที่เปนเพชรเปนพลอย
เปนแรธาตุสําคัญๆ ฝงอยูในภูเขาลูกมืดตื้อนั้น เอาอันนั้นออกมาๆ พระพุทธเจาสอนโลก
สอนอยางน้ันละ นี้เราก็สอนเต็มเมด็เต็มหนวย ตรงไหนผิดบอกเลย เราไมเคยสะทก
สะทาน กลัวคนจะวาอยางน้ันอยางน้ีไมกลัว กลัวอะไรธรรมเหนือโลกอยูแลว นําออกมา
เปนธรรมเหนือโลกตลอด ใครจะเชื่อไมเชื่อก็เปนธรรมเหนือโลกตลอด คนนั้นก็ไดหรือเสีย
ไปตามความเชื่อหรือไมเชื่อของตนนัน้แหละ 

อันนี้ก็เปนวารับละนะ เร่ืองวิสาขบูชาจะไปดู ไปมองนั้นมองนี้ ถาควรสูนี่จะสูนี่ ถา
ควรตดตดปาด ปวดขี้ขีฟ้าดลงนั้นเปดเลย เขาใจไหม ถาไมยังงั้นก็เทศนละที่นี่ ตอไปก็
เทศน เขาใจหรือมีสองอยาง อยางหนึ่งขี้ปาดขี้แตกสูนี่เปดเลย อยางหนึ่งก็เทศนละทีน่ี่ จะ
ฟงวันนั้นจะไดฟงแงไหน ใหคอยไปดูก็แลวกัน พวกไปดคูอยดู อยาไปดูตั้งแตทานจะ
เทศนถายเดียว ตดทานก็มี ขี้ทานกม็ี เดี๋ยวแตกปาดอยูบนธรรมาสนสูนี่ไปเลยก็มี เขาใจ
ไหมละ เอาละพอดี จําไดทุกคนนะ หรือเปนยังไง มองไปที่ไหนมีแตพวกสูนี่ทั้งนั้น 

คิดดูเล็นตัวเดียวอยูในจวีรไมมีใครเห็น พระติสสะเตรียมพรอมที่จะลงนรกเพราะ
ความหึงหวง เตรียมพรอมที่จะไปสวรรคเมื่อไมมีใครมาขัดมาแยง ตายแลวไปสวรรค นั่น 
พระองคบอกวานี่พระติสสะไปสวรรคแลว หายหวงแลว เอา จีวรจะแจกองคไหนที่จีวร
ชํารุดทรุดโทรม เอาแจกไดเลย พระตสิสะไปสวรรคแลว แตกอนพระติสสะเตรียมพรอมจะ
ลงนรก ถาไมมีใครมาแตะก็ไปสวรรค พระพุทธเจารักษาทั้งสองดาน เขาใจไหมละ 

เปนอยางไรละฟงธรรมหลวงตาพูดแลวเปนยังไง มีทั้งตลกขบขัน มีทุกแบบอยูในนี้
หมด แตสรุปความลงแลวไมมีอะไร แนะ ใชกิริยาสมมุติไปอยางน้ัน พอหมดแลวปบหาย
เงียบไมมีอะไรเหลือเลย เอาละใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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FM 103.25 MHz 


