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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

มีธรรมเปนยศถาบรรดาศักดิ์ 
 

วันนี้จากน้ีตอน ๕ โมงเย็นก็จะไปเทศนที่ทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ไปเทศนงาน 
วิสาขบูชา ทางกรุงเทพเขาก็เทศนสนามหลวง ทางอุดรเราก็เทศนทางนี้ หนาตาของโลกเขา
ตองเปนอยางนั้น เขาวาเทศนแขงกัน เอา แขงก็แขง ออกจากนี้ก็ไปชนลงกรุงเทพโนน ถา
กรุงเทพไมเปนทาใหมันตกทะเล ทางนี้ไมเปนทาใหตกแมน้ําโขง ใครเกงก็รูกันวันนี้ หลวง
ตาบัวจะขึ้นเทศนละบอกตรงๆ เลย ถาลงไดขึน้เวทีแลวโบกมือๆ เลย พูดจริงๆ ถาไม
เทศนไมเทศน ลงวา เอา ตูมเลยเชียวไมรอ 
 จะเริ่มเทศนละ ผูถวายถวายเงียบๆ นะเราจะเทศน ผูที่มาถวายก็ถวายเงียบๆ เรา
จะเริ่มเทศนละที่นี่ ผูฟงก็ฟงเงียบๆ เปดหูไว ปดตา อยามองโนนมองนี้ยุงเหยิงวุนวาย
เหมือนลิง ใหดูใจสงบใจ ธรรมจะเขาสูใจ ไหลเขาสูใจ จะกลอมใจใหมคีวามสงบเย็น วันนี้
เปนวันสําคัญทั่วแดนโลกธาตุ เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมถือเปนความสําคัญทั้งน้ันในวันนี้ 
เปนวันครบทั้งสามมหามงคลของพระพุทธเจาที่มีตอโลก วนัประสูติหนึ่ง ประสูติกป็ระสูติ
ในปา ไปประสูติอยูที่ปากลางทาง ตรัสรูก็ตรัสรูในปา เพราะบําเพ็ญอยูในปาตั้งแตวันเสด็จ
ออกทรงผนวช ทรงบําเพ็ญอยูในปาทั้งน้ัน ณ ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคม รัฐมคธ เปนเวลา ๖ 
ปเต็ม ที่ฝกทรมานอยางเขมงวดกวดขัน เวลาตรัสรูก็ตรัสรูในปา เวลาจะปรินิพพานก็ไป
ปรินิพพานในปา 

ฟงซิปานี่ประจําองคศาสดา ประจําพุทธศาสนาเรา ลบลางไดอยางไร ปาเปน
ธรรมชาติที่ประดับพุทธศาสนาใหสงบรมเย็น ดังพระพทุธเจาทรงบําเพ็ญในปาตั้งแตวัน
เร่ิมแรกเสด็จออกทรงผนวช จนกระทั่ง ๖ ป อยูในปาลวนๆ เลย แลวก็ตรัสรูอยูในปา 
บําเพ็ญในปา เวลาจะปรินิพพานก็เสด็จไปกรุงกสิุนารา สวนมัลลกษัตริย ขอสถานที่นั้น
จากมัลลกษตัริย ปรินิพพานในนางรังทั้งคู(ระหวางไมสาละคูหนึ่ง) ในปา ปาจึงเดนมาก
ทีเดียวในวงพุทธศาสนา ถาไมมีปามีเขาลําเนาไพรสําหรับการบําเพ็ญของพระแลว 
พระพุทธเจาก็จะไมไดตรสัรู พระสงฆสาวกก็ไมไดบําเพ็ญและไดตรัสรูในปาเปนสรณะของ
พวกเรา เพราะทานอยูในปาทั้งนั้น ธรรมปรากฏขึ้นในปา ปาจึงเปนของสําคัญ 

วันนี้แสดงถึงเร่ืองความเปนมาแหงความอัศจรรยของพระพุทธเจา ที่ทรงบําเพ็ญใน
ปา ทรงอยูในความมืดบอดมาเปนเวลากี่กัปกี่กลัป ทรงปรารถนาเปนพระพุทธเจาเพื่อจะ
ร้ือขนสัตวใหหลุดพนจากทุกข บําเพ็ญมา ๔ อสงไขยแสนมหากัป สําหรับพระพุทธเจาของ
เราน้ี เรียกวานอยกวาบรรดาพระพุทธเจาทั้งหลาย บรรดาพระพุทธเจาทานมี ๓ ประเภท 
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ประเภทที่หนึ่ง ทรงสรางบารมีอยู ๑๖ อสงไขย อสงไขยแปลวานับไมได ถงึ ๑๖ 
ครั้ง ถาเทียบเปนเงินทุกวันนี้ก็เรียกวานับไมได เอาลานเขานับ เทานั้นลาน รอยลาน 
พันลาน อยูในลานๆ อันนี้เรียกวาอสงไขย นับไมไดถงึ ๑๖ ครั้ง ยังแสนมหากัปอีก นาน
แสนนาน นี่ประเภทที่หนึ่ง เวลาตรัสรูแลวทรงกวางขวางมากมาย ส่ังสอนสัตวโลก ขนสัตว
โลก ร้ือสัตวโลกใหพนจากทุกขไดเปนจํานวนมากอันดับหนึ่งแหงพระพทุธเจาทั้งหลายใน
สามวงศสกุลของศาสดา 

ประเภทที่สอง ทรงสรางพระบารมีอยู ๘ อสงไขย แสนมหากัป นี่เปนอนัดับกลาง 

ประเภทที่สาม พระพุทธเจาของเรา ทรงสรางพระบารมี ๔ อสงไขย แสนมหากัป 
ไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา 

ผลแหงการเปนพระพุทธเจาในทั้งสามประเภทนี้นั้น พระพุทธเจาที่ประเภท ๑๖ 
อสงไขยเปนประเภทที่หนึ่ง ถาวาเรือก็เรือลําใหญมากทีเดียว ร้ือขนสัตวโลกใหหลุดพนจาก
ทุกขเปนจํานวนมากมาย อันดับที่สองก็รองกันลงมา อันดับที่สามก็คือประเภท ๔ อสงไขย 
แสนมหากัป ตรัสรูแลวสั่งสอนสัตวโลกมาโดยลําดับลําดา ในภัทรกัปนี้ก็มีพระพุทธเจา ๕ 
พระองค กกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม อริยเมตไตรโย สุดทายก็เปนพระอริย
เมตไตรยจะมาตรัสรูถายทอดตอจากพระพุทธเจาของเราลงไป แตพระองคสุดทายนี้รูสึกวา
ทานไมลําบากลําบน เสด็จออกทรงผนวชเพียง ๗ วันเทานั้น ทานไดตรัสรูขึ้นมา เปน
ศาสดาสอนโลกอยู ๔ หมื่นป ทานครองราชสมบัติอยู ๔ หมื่นป นี่คือพระอริยเมตไตรย 
ทานเปนกษัตริย เสด็จออกทรงผนวช ๗ วันไดบรรลุธรรมเปนศาสดาขึ้นมา สอนโลกอยูถงึ 
๔ หมื่นป เสร็จแลวก็เสด็จนิพพาน ธรรมะคําส่ังสอนก็ร้ือพรอมไปเลยกับพระองค
ปรินิพพาน 

สวนพระพุทธเจาของเรานี้พระชนมของทานมีเพยีง ๘๐ ป ถึงอายุขัยแลวพระองค
จึงประทานโอวาท เหมือนวาเปนบันไดสําหรับไตเตาของสัตวทั้งหลายขึ้นสูแดนพนทุกข
โดยลําดับลําดามา เปนเวลาประมาณ ๕ พันปที่ประทานพระโอวาทเอาไวแทนศาสดาของ
เรา ใหผูที่มุงบุญมุงกศุลมุงมรรคผลนิพพาน และมุงเพือ่ความพนทุกข ไดพยายามอตุสาห
ตะเกียกตะกายตามสายทางที่ทรงประทานไวแลวนี้ เพื่อจะไดเปนสิริมงคลในภพในชาติ
ของตน เพราะการเกิดการตายนี้จะถายทอดตัวเองตลอดเวลา ถายทอดภพนี้ถายทอดภพ
นั้น ไปสูภพนั้นภพนี้ นี่เรียกวาถายทอดตัวเอง แลวจะไดสรางคุณงามความดีนี้สืบตอไป ได
อาศัยพระโอวาทคําส่ังสอนคือทางเดินอันราบรื่นดีงามเพื่อความพนทุกข ใหสัตวทั้งหลาย
ไดหลุดพนเปนลําดับลําดา เพราะการดําเนินตามพระพุทธเจา 

นี่ละศาสนาพุทธของเราจะยุติลงที ่ ๕ พันป พระองคทรงวางตาขายครอบไว
หมดแลว พอถึง ๕ พันปนั้นแลว ความระลึกถึงบาปถึงบุญนี้จะไมม ี จะมแีตราคะตัณหา
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กิเลสประเภทใหญๆ แสดงฤทธิ์แสดงเดชขึ้นมา ลบลางบาปบุญนรกสวรรคไมใหมีเหลือ
ภายในใจ แตส่ิงที่เปนภัยตอสัตวโลกน้ันแสดงฤทธิ์แสดงเดชขึ้นมาเปนลําดับลําดา ความ
โลภก็มาก ความโกรธก็มาก ราคะตัณหาก็มาก ทุกส่ิงทุกอยางที่จะใหเกิดฟนเกิดไฟแตก
กระจายออกไปจากกิเลสกองใหญๆ นี้ กิ่งแขนงใดมีแตฟนแตไฟเผาไหมกัน 

มองเห็นกันทักทายกันดวยหอกดวยดาบ ดวยศาสตราอาวุธ ไมไดทักทายกันดวย
ความสวัสดีมีโชคมีชัยเปนมงคลอะไรเหมือนผูมีธรรมในใจเลย นี่เรียกวาศาสนาเขาควบคุม
หมดแลว พุทธศาสนาเปนน้ําดับไฟไดดับลงโดยสิ้นเชิง เหลือตั้งแตพวกฟนพวกไฟเผา
ไหมหัวใจสัตวทั้งหลายโดยถายเดียวเทานั้น ทานเรียกวาหมดศาสนา ทีนี้เวลาหมดศาสนานี้
สัตวทั้งหลายไมมีความหมายเลย มีแตความทุกขความทรมานอยางเดียว เพราะไมมี
น้ําดับไฟคือธรรม ระงับดับความชั่วชาลามกทั้งหลาย เพื่อเปนความสงบรมเย็นขึ้นมาอยาง
นี้ไมมี จึงมตีัง้แตความทุกขความเดือดรอน 

นี่ก็นานแสนนานกวาจะไดพุทธศาสนาโผลขึ้นมาอีก เชน จากพระพทุธเจาของเรา
ไปถึงพระอริยเมตไตรยนี้ ระหวางน้ีทานเรียกวาพุทธันดร พุทธันดรคือระหวาง
พระพุทธเจาแตละพระองคที่จะมาตรสัรู ในพุทธันดรนี้เรียกวาเปนสุญญกัปในตัวของมัน
เสร็จ คือสูญเปลาวางเปลาจากความดีงาม ความคิดความปรุงอันเปนอรรถเปนธรรมเปน
สิริมงคล ดังที่ผูมีศาสนานับถือศาสนาปฏิบัติกันบรรเทาทุกขไปโดยลําดับนั้น อยากวาไมม ี
มีตั้งแตฟนแตไฟเผาไหมกันตลอดไป จนกระทั่งพระพุทธเจาอบุัติขึ้นมานั่นละที่นี ่

ที่พระพุทธเจาจะอุบัติขึ้นมาก็ทรงเล็งญาณดูกอน กอนที่จะเปนพระพุทธเจาก็ทรง
ทราบดวยญาณ เพราะพระญาณแกกลาแลวสมควรที่จะมาตรัสรู เชน พระอริยเมตไตรย
ของเรา ในระยะที่จะเสด็จมานั้นบรรดาสัตวทั้งหลายทําลายซึ่งกันและกนัอยางชอกช้าํ ทุก
ส่ิงทุกอยางไมมีชิ้นดี เปนฟนเปนไฟเผาไหมกันมาตั้งแตหมดศาสนาของพระพุทธเจา จน
จะมาปรากฏศาสนาของพระอริยเมตไตรยขึ้นมานี้เปนเวลานาน สัตวทั้งหลายทําลายกัน
มากตอมากแลว เลยมาเห็นโทษแหงการทําลายกันวาไมมีประโยชนอะไร มีแตโทษลวนๆ 
ภัยลวนๆ มหาภัยลวนๆ เร่ือยมา และรูสึกโทษของตัวเอง ตางคนตางรูสึกโทษเพราะการ
ทําลายกัน จนไมมีมนุษยที่ไหนจะเหลือแหละ ฆากันทําลายกันเหมือนวาเปนปูเปนปลาไป
อยางน้ัน แลวก็กลับมาเห็นโทษกัน 

ชีวิตของมนุษยที่มีความทุกขความทรมานนั้นก็หดยนลงมาๆ แตนี้จะแสดงเพียง
ยอๆ ใหพอเหมาะสมกบัเวล่ําเวลา ทีนี้พอมีความเมตตา ความเห็นโทษแหงความทุกข
ความทรมานอันเกิดจากกิเลสใหเปนไฟเผาไหมกนันี้ขึ้นมาแลว ก็เกิดความเมตตากันขึ้นมา 
เห็นโทษแหงการทําลายกันแลวเรียกวามาจับมือกันเสียทีหนึ่ง มาเปนมิตรเปนสหายกัน 
ตางคนตางระลึกถึงคุณคาแหงความสงบรมเย็นของธรรม เห็นโทษแหงความฉิบหายวาย
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ปวงของกิเลสที่มันพาสรางใหเผาไหมกันทั้งเปนทั้งตาย เผาไหมในนรก เผาไหมในเมือง
มนุษยไมหยดุไมถอย เมื่อเห็นโทษเต็มหัวใจแลวก็พยายามละความชั่ว แลวสรางความดี
ขึ้นมา จิตใจเปดอาสําหรับรับธรรมทั้งหลาย เจริญเมตตาธรรมเปนลําดับลําดามาโดยลําดับ 
บารมีก็สูงสงขึ้นมาๆ  

กอนทีพ่ระพทุธเจาจะมาตรัสรูนั้น บรรดาสัตวทั้งหลายไดสรางบารมีมา ผูมีอุปนิสัย
ปจจัยจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานจึงมีจํานวนมาก และรองลําดับกันลงมาๆ ตั้งแตผูที่ยิ้ม
แยมแจมใสที่จะรอรับอรรถรับธรรมอยูแลว พอทานตรัสรูขึ้นมาเทานั้น การแนะนําส่ังสอน
สัตวโลก การแนะนําส่ังสอนจึงมีมาก บรรดาสัตวโลกทั้งหลายที่ไดยินไดฟงธรรมของ
พระพุทธเจาแตละพระองคๆ เชน พระอริยเมตไตรยที่จะมาสั่งสอนขางหนานี้ก็เหมือนกัน 
พอประทานพระโอวาทเทานั้น สัตวทั้งหลายไดบรรลุธรรมถึงมรรคผลนิพพานมีจํานวน
มากๆ เปนลําดับลําดามา นี่ละผูที่จะมาบรรลุธรรมตองเปนผูมีอุปนิสัยปจจัยสั่งสมมารอรับ
พระพุทธเจาจะมาตรัสรูแตละพระองค พอประทานพระโอวาทลงมานั้นทางนี้นอมรับอยู
แลว รับกันไดงาย ปฏิบัติกันไดสะดวกสบาย พนทุกขกันไปไดอยางงายดายๆ เพราะบารมี
สมบูรณแลว 

นี่ละการที่จะอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาแตละพระองค เปนความลําบากลําบนอยางนี้ 
พระพุทธเจาของเรานี้ก็จะไปถงึ ๕ พันป การแสดงออกของพระพุทธเจาที่ประทานไวนี้ 
ลวนแลวตั้งแตเปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวทั้งน้ัน ไมมีคําวาผิดวาพลาด แสดงไว
โดยถูกตอง พอหมด ๕ พันปแลวก็จะเขาเปนสุญญกัป ศาสนาไมมี วางเปลาจากศาสนา มี
แตฟนแตไฟเผาไหมโลกเปนเวลานานแสนนาน ทานเรียกวาพุทธันดร ระหวาง
พระพุทธเจาแตละพระองคตรัสรู เรียกวาพุทธันดร แลวก็เปนสุญญกัปเผาไหมสัตว
ทั้งหลายทั้งปวง มรรคผลนิพพานไมมี เร่ืองความดีทั้งหลายถูกลบลาง มีแตฟนแตไฟขึ้น
เผาไหมโลกแหลกเหลวไปหมด 

จึงลําบากสําหรับสัตวโลกที่เกิดมา ไมทราบวาจะมาเจอเอายุคไหนละซิ เวลานี้เปน
ยุคที่กึ่งกลางของพระพุทธศาสนา ศาสนาของพระพุทธเจานี้เคยใหความรมเย็นแกโลก 
ตั้งแตเร่ิมแรกที่พระพุทธเจาตรัสรูเร่ือยมา บรรดาสัตวทั้งหลายที่รับพระโอวาทของ
พระองคทีท่รงส่ังสอนมา ไดรอดพนจากทุกขไปเปนลําดับลําดา นับตั้งแตประเภทอรหันต 
อนาคา สกิทาคา พระโสดา พระอริยะและปุถุชน ไดรับความดีงามตลอดมาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้ นี่เรียกวาผลประโยชนที่ไดจากพระพุทธเจา 

การเทศนก็ตองขออภัยนะ หลงลืม สับสนปนเปกัน ความจําไมคอยดีแลว ทีนี้มาถึง
กึ่งกลางพุทธกาลนี้เปนยังไงพุทธศาสนาของเรา ตั้งแตกอนเมืองไทยของเรานี้ก็ถอืพุทธ
ศาสนามานมนาน บานเมืองก็มีความสงบรมเย็นเปนสุข เร่ืองฟนเรื่องไฟไมคอยมี เร่ืองราว
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ตางๆ ไมคอยมี มีแตเร่ืองศีลเร่ืองธรรม พบกันเปนญาติเปนมิตรเปนสหาย เปนคูพึ่งเปน
พึ่งตายกันไดตลอดมา ครั้นตอมาๆ นี้กิเลสตัณหามันก็แตกกระจายออกไปจากหัวใจ แผ
พังพานออกมาทําลายพวกเรา กลับตาลปตรความรูของแตละคนๆ ใหเห็นชั่วเปนดี เห็นดี
เปนชั่วไป พลิกแพลงเปลี่ยนแปลง เลยกลายเปนเห็นชั่วเปนดีไป เห็นดีเปนชั่วไปหมดเลย 
คําวาบาปวาบุญวามรรคผลนิพพานคอยรอยหรอจากหัวใจ ไมคอยเชื่อและไมเชื่อ 

ทั้งๆ ที่ธรรมชาติเหลานี้เปนความมีความจริงมาตลอดกาลไหนๆ รอยเปอรเซ็นตไม
ลดราวาศอกแตอยางใด แตความรูความเห็นของสัตวก็เขาไปลบลางในสิ่งเหลานี้ใหลดนอย
ถอยลงไป จนกระทั่งถงึวาบาปไมมี บุญไมมี นรกไมม ี สวรรคไมมี แลวก็สรางตั้งแตบาป
แตกรรมหนาแนนขึ้นเปนลําดับลําดาในแดนพุทธศาสนาของเรา เราพูดเฉพาะที่เรายังเปน
เด็ก ตั้งแตเปนเด็กมานี้จนกระทั่งถงึไดมาบวชนี้เปนเวลานาน เฉพาะมาบวชนี้กไ็ด ๗๒ ป
เต็มเลย บวชมาทีแรกมองดพูระเจาพระสงฆก็นาเคารพเลื่อมใสนาบูชา แลวเขาไปปฏิบัติ
เกิดความสงบรมเย็นเปนสุขเรื่อยมา 

ครั้นนานมาๆ พระเจาพระสงฆเราก็คอยเปลี่ยนแปลงความรูสึกภายในจากธรรม
กลายเปนกิเลสไปเสีย และแปรสภาพแหงธรรมคือความดีงามภายในใจ กลายเปนพิษเปน
ภัย ออกมาจากตัวเองกระทบกระเทือนผูอื่นใหไดรับความเดือดรอนระส่ําระสายทั่ว
ประเทศไทยเวลานี้ พอจะทราบไดไมใชเหรอ นี่ละคือความต่ําทรามของจิตใจ มันหมุนเขา
ไปสูฟนสูไฟ แลวออกมากระทบกระเทือนกัน ประหนึ่งวาศาสนาที่เปนน้ําดับไฟนี้ไมมีอยู
ในแดนพุทธศาสนานี้เลย ทั้งๆ ทีน่้ํามีอยูแตไมนํามาดับไฟ ปลอยใหไฟสงเสริมไฟให
ลุกลามขึ้น เปลวจรดเมฆนูน เปลวฟนเปลวไฟ โลกทั้งหลายจึงมีตั้งแตความทุกขความ
เดือดรอน 

เพราะธรรมมีอยูเหมือนวาน้ํามี แตไมมีใครนํามาดับ ไมมีใครนํามาแกไขความ
ผิดพลาดของตัวเอง ซึง่เปนเหมือนกิริยาแหงไฟเผาตัวและสวนรวมบางเลย แลวก็ปลอยให
โลกน้ีหมุนติ้วไปดวยฟนดวยไฟ ความคิดความเห็นที่ถูกตองดงีามอันเปนอรรถเปนธรรม 
ซึ่งเคยใชกันมาตั้งแตโบร่ําโบราณ กลับกลายเปนความผิดพลาดไปหมด ความผิดพลาดที่
กิเลสมันแสดงฤทธิ์แสดงเดชขึ้นมานั้น กลายเปนเรื่องมงคลไปหมด เปนของดิบของดี ยก
ยอปอปนขึ้นไป จอมปลอมๆ ขึ้นมา 

เชนยกเทวทัตขึ้นมาเปนเทวดาอยางน้ีเคยมีหรือ เดี๋ยวนี้กําลังนะ ยกคนที่ชั่วชา
ลามก สังคมเขารังเกียจจะตายไป เอาขึ้นมาเปนผูปกครองชาติบานเมือง นี่ละมันพลิก
ขึ้นมาอยางน้ี ทีนี้บานเมืองเราก็หาความสงบรมเย็นไมได ถาวาเจานายก็เปนเจานาย
เพชฌฆาต เจานายอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ ไปเสีย ไมปฏิบัติโดยทํานองคลองธรรม
กฎหมายบานเมืองและศีลธรรมบางเลย เลยมีตั้งแตเร่ืองจอมปลอมมาครอบงําชาติ 
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ศาสนา พระมหากษัตริย สุดทายก็จะจมไปดวยกนั เพราะอํานาจของกิเลสที่มันมีกําลังมาก 
ซึ่งตางคนตางส่ังสมขึ้นมานั้นแล เลยเกิดความเดือดรอนทั่วหนากัน ขอใหพี่นองทัง้หลาย
ทราบตั้งแตบัดนี ้

หลวงตาบัวยังไมตาย บวชมาสังเกต ปฏิบัติมาโดยลําดับลําดา มาถึงระยะนี้แลวรูสึก
วา ศาสนาเรานี้ไดรับความกระทบกระเทือนมากทีเดียวจากกิเลส ที่จะทําศาสนาใหฉิบหาย
วายปวง ใหโลกทั้งหลายเปนสัตวเดรัจฉานกันไปหมด หรือเปนสัตวนรกทั้งเปนไปหมดได
โดยไมตองสงสัย เพราะหัวหนาเปนอํานาจบาตรหลวงปาๆ เถื่อนๆ นํามาปกครองชาติ
บานเมือง ทําใหผูมีสมบัติผูดีทั้งหลายกลายเปนคนต่ําชาเลวทราม เปนบอยของกิเลสไป
เสียหมด มีแตกิเลสเปนเจาอํานาจบาตรหลวงครองบานครองเมือง ก็เรียกวามหาโจรครอง
บานครองเมือง ก็หาความสงบไมได นี่ละเวลานี้กําลังเขายุค ในเมืองไทยเรานี้แหละ
มองเห็นไดอยางชัดๆ  

ถาวงศาสนาก็ใครจะทําความสงบรมเย็นไดยิ่งกวาพระ พระเปนแนวทาง พระเปน
น้ําดับไฟ พระเปนรมโพธิ์รมไทร วัดวาเปนสถานที่อยูแหงผูเดือดรอนเขามาพึ่งรมพึ่งเงามา
โดยลําดับ บรรดาประชาชนพอมองเห็นพระ เขามีจิตใจออนนอมถอมตน กราบไหวบูชา
เปนขวัญตาขวัญใจเปนระยะๆ ไป นีก่็เปนน้ําดับไฟประเภทหนึ่ง เปนประเพณีของผูรักศีล
รักธรรม ตางคนตางปฏบิัติตามศีลตามธรรม เห็นกันสนิทติดใจดวยกัน ไมไดเลือกชาติชั้น
วรรณะเปนยังไง เปนความไวใจกัน ตายใจกัน เพราะอํานาจแหงธรรมประสานใหแนนหนา
มั่นคงนี้กระชับแนน เขาไปหากันแลวหากเปนมิตรเปนสหายพึ่งเปนพึ่งตายกันไดโดยไม
ตองเสกสรร นี่ละธรรมประสานเขาที่ตรงไหน 

แตเวลานี้กิเลสกําลังเขาไปตีไปแยก ไปยุไปแหยกอกวนเผาโนนเผานี้ คัดคานที่นั่น 
คัดคานที่นี่เร่ือยมาอยางน้ี ทีนี้ในวงพระของเราซึ่งเปนวงที่ตายใจไดสําหรับชาวพุทธ
ทั้งหลายก็กลายเปนวงผีไปแลว เรียนมาเทาไรคัมภีรเดียวกัน จิตใจเปลี่ยนแปลงไปเสีย
อยางเดียวคัมภีรนั้นก็ไมมีความหมายอะไรเลย มีแตกเิลสสรางความหมายขึ้นมาอยาง
จอมปลอม ยกยอปอปนตัวเองขึ้นวาเปนชั้นนั้นชั้นนี้ เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ เปนเจาสมณศักดิ ์
เจาคณะนั้นเจาคณะนี้ 

เร่ิมตนตั้งแตบวชมาแลวก็จับพัดยศใหกัน เปนสมุห ใบฎีกา เปนพระครูพระคัน 
จากน้ันก็เปนเจาฟาเจาคุณ สมเด็จ มันก็มีตัง้แตชื่อเปลาๆ เพราะเจาของไมสนใจ แตเอา
ชื่อเอานามที่ไพเราะเพราะพริ้งมาประดับ ก็เทากับเอาดอกไมไปประดับโลงผีนั้นเอง หรือ
จะเอาทองคาํไปประดับโลงผี ทองคําเปนทองคํา แตโลงผีตองเปนโลงผีอยูนั้นแล ใครจะไป
กราบไหวโลงผีวาเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ไหน ศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ดงีามกม็ีแตเครื่องประดับ
อยูภายนอก เชน ทองคํา ดอกไม เขาเอามาประดับโลงผีเทานั้นเอง สวนผีก็อยูในหีบในศพ
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ผีนั้นแหละ ก็เปนผีตลอดไปนั่นแล อันนี้คนที่ทําตัวใหเปนผีตายทั้งเปน พระทําตัวใหเปน
พระตายทั้งเปน เนาเฟะทั่วแดนไทยเราแลว ใครจะเอาอะไรมายกยอปอปน เอาชั้นนั้นชั้นนี้ 
เรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ เอามาประดับตกแตง เอาสมณศักดิ์เขามา เจาฟาเจาคุณกระทั่งสมเด็จ 
เอามาก็มีแตชื่อแตนามทีป่ระดับอยูภายนอก 

เหมือนเขาเอาสิ่งดีงามทัง้หลายมาประดับโลงผีนั้นเอง แตตัวผีจริงๆ มันก็เปนผี ตัว
คนที่มีจิตเลวรายก็เปนจิตเลวราย เลวทรามอยูภายในตัวของมันเอง แลวก็กอความ
เดือดรอนใหผูมีสมบัติผูดีทั้งหลายไดรับความกระทบกระเทือน แมที่สุดผูที่ปฏิบัติดปีฏิบัติ
ชอบอยูในปาในเขาก็ไดรับความกระทบกระเทือนทั่วหนากัน นี่ก็เพราะพวกเสกสรรปนยอ 
เห็นชื่อเห็นนามดีกวาตัวของเรานั่นเอง ดกีวาความจริงคือธรรม ไมไดปฏิบัติตามธรรม ถา
ปฏิบัติตามธรรมแลว ยศอันใดนะที่จะสูงสงยิ่งกวายศของธรรมไมมีเลย ทานจึงเรียกวา 
โลกุตรธรรม แปลวา ธรรมเหนือโลก 

เราสมาทานปฏิบัติธรรมนี้เขาไปเถอะ ไมตองหาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหน ไม
ตองไปหา ยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงเลิศเลอเปนลําดับอยูในการปฏิบัติของเราแลว ผลงานคือ
ธรรมที่ไดมาครองใจเปนความสงบรมเย็น เปนความสงางามสวางไสวภายในจิตใจ นี่คือยศ
ของพระ นี่คือสมณศักดิ์ของพระ ธรรมเปนยศถาบรรดาศักดิ์เสียเองประดับคนผูปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ผูนั้นงามไปหมด ไมตองตั้งชือ่ตั้งนามใหเปนชั้นนั้นชั้นนี้ก็ตาม อันนั้นเปน
เครื่องประดับเฉยๆ แตตัวเปนโลงผีก็ไมเกดิประโยชนอะไร 

ตัวที่เปนๆ อยูนี้ปฏิบัติตัวใหเปนคนดีนี้เปนผูมีคุณคามาก ไปที่ไหนเจาของก็อบอุน
เย็นใจ ใครไดพบไดเห็นที่ไหนเขาอยากกราบอยากไหวบูชา เพื่อเปนขวัญตาขวัญใจ
ตลอดไป นี่คือพระใหความรมเย็นแกโลกจากความรมเย็นของตัวเองที่ไดปฏิบัติมาเต็มเม็ด
เต็มหนวยแลว ยอมเปนที่ตายใจของผูนับถือพระ มองเห็นพระกราบไหวบูชาเปนขวัญตา
ขวัญใจอยางสนิทใจตลอดมา นี่ละพระแทเปนอยางน้ัน ธรรมแทเปนอยางน้ัน เดี๋ยวนี้งานนี้
มันแปลกมนัปลอม เอาแตของปลอมขึ้นมาเปนของแทของจริง มันก็เลอะไปหมด 

ธนบัตรจริงที่ใชกันทั่วโลกดินแดนปดออกหมด เอาแตธนบัตรปลอมของปลอม
ออกมาใช กท็ําโลกใหเดือดรอนวุนวาย ของปลอมออกไปที่ไหนอยาเขาใจวาจะมีความสงบ
รมเย็นนะ ตองเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปตามจํานวนของปลอมที่มมีากมนีอยอยูโดยดี ถา
เปนของจริงมีมากมีนอยสงบรมเย็น มีคุณคาตลอดไป อยูภายในตัวก็ดี อยูในตูในหีบใน
รานคาใดก็ดี เปนความสงบรมเย็น สงางามแกเจาของผูไดครองในสมบัติเหลานั้น และสงา
งามแกลูกคาที่เขาไปชมเปนขวัญตาขวัญใจ แมไมมีเงินจะซือ้ก็ตาม ไดชมขณะหนึง่ก็ด ี
เหมือนอยางเราไปชมหางรานทองคําตางๆ ที่ไหนๆ ก็ตาม สงางามตานะ นี่ละอรรถธรรม
เปนอยางน้ี จึงไมจําเปนจะตองไปหายศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนเอามาเหยียบย่ําทําลายธรรม
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ใหเสียหายเปลาๆ เพราะสิ่งเหลานั้นเปนความสกปรกจากคําเสกสรรปนยอของกิเลส ที่มัน
แสดงขึ้นมาวาเปนของจริง ทั้งๆ ทีม่ันเปนของปลอม เอามาโปะเขาตรงไหนๆ ก็เลยเปน
ของปลอมไปหมด ธรรมแทอยูภายในใจ ไมตองหาอะไรมาประดับ 

ทานอยูไหนก็อยางน้ัน พระพุทธเจา สาวกทั้งหลาย ธรรมเต็มหัวใจแลวทานเปน
สรณะของโลกไดโดยสมบูรณ เรานี้เรียนมากี่ชั้นกี่ภูมิยศถาบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ไดมากี่
ชั้นกี่ภูมิ เปนสรณะของใครไดไหม มองดูแลวไมเห็นมี นอกจากตัวเองก็เดือดรอนหาที่พึ่ง
ไมได แตประกาศตนเปนผูยิ่งใหญดวยยศถาบรรดาศักดิ์ แตไมมีใครเคารพนับถือก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร เพราะฉะนั้นจึงขอใหทุกๆ ทานปฏิบัติศีลธรรมใหเปนยศถาบรรดาศักดิ์ ให
เปนคุณคาหลักธรรมชาติขึ้นสูใจ อยูที่ไหนทานจะเย็นสบายๆ ไปหมด ใหตางคนตาง
ปฏิบัติอยางนี้ 

พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาก็เพื่อจะชะลาง ความสกปรกมอมแมมดังทีก่ลาวถงึอยูเวลา
นี้ ใหหมดไปๆ จางไป โลกจะไดมีความรมเย็นเปนสุขบาง แตกอนทําไมไมเปนสุข ก็เพราะ
ความสกปรกมอมแมมเปนตัวฟนตัวไฟเผาไหมทีหั่วใจ แลวก็กระจายออกไปทางมารยาท
ใหผิดพลาดไปหมดไมมอีะไรดี ผลที่ไดรับก็มีแตเคราะหแตกรรม ไดรับความทุกขความ
เดือดรอน ใครอยูที่ไหนก็เดือดรอนวุนวายเต็มไปหมดดวยกัน เพราะไมมีธรรม แตเรียก
หาธรรม เรียกรองหาธรรม หากไมปฏิบัติธรรมมันก็ไมเกดิประโยชนอะไร เราไมตอง
เรียกรองแบบนั้น แบบลมๆ แลงๆ ใหเรียกรองดวยความเปนธรรม ระลึกถึงพระพุทธเจา 
แลวใหปฏิบัติตนตามกําลังความสามารถของตน นี้เปนมงคลแกเราแลว แลวก็เปนมงคล
แกจิตใจของเราประจําตัวเราไปดวย อันนี้ไมตองไปหาอะไรมาประดับประดาตกแตงละ 
เลิศเลอไปตามๆ กัน 

นี่ละศาสนาอยูในยานกลางนี้ กําลังฟดกําลังตกีนั ผูปฏิบัติดีปฏิบัตงิาม ผูมีสมบัติ
ผูดีสวนมากมักไดรับความเดือดรอนจากพวกที่เลวทรามต่ําชาดวยจิตใจ คอยทําลายผูอื่น
ใหเอนใหเอียงใหแตกกระจัดกระจาย ยุแหยกอกวนแบบนั้นแบบนี้หลายสันพันคม พวกนี้
คือพวกอยูไมเปนสุข ถาไดกอกวนคนอื่นแลวถือวาเปนสุข ทั้งๆ ที่ตัวของมันเองเปนทุกข 
ไฟนรกอเวจีสูไมได มันก็บอกวามันเปนคนดี สําคัญวาเปนคนดี ก็ส่ังสมอันนี้มากขึ้น จน
เผาโลกใหพินาศสาดกระจายไปไดนะ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จะพังลงไดดวยอํานาจ
แหงความชั่วชาลามก ที่ตางคนตางสงเสริมขึ้นแบบจอมปลอมนี้ จะไมมีอะไรชิ้นดีเหลืออยู
เลย 

เพราะฉะนั้นเพื่อแกอันนี ้จึงใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแกตัวเอง ตลอดวง
คณะพรรคพวก ใหตางคนตางสอดสองมองดูส่ิงที่จะเปนของเลวรายเขามาทําลาย ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยของเรา ใหตางคนตางสํารวมระวัง อยาสักแตวาหลับหูหลับตาอยู
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ไปกินไป พวกโจรมันชอบทําลายคนนอนหลับนะ ถาเวลาเขาอยูสดๆ รอนๆ โจรมารมันไม
คอยเขาบานละ ไมคอยไปขโมยอะไร แตพอเจาของหลับนอนหรือดึกสงัดนี้โจรจะดอม
ออกไปแงนัน้แงนี้ แลวขโมยของจนไมมีตับปอดเหลืออยูภายในตัวเลย นี่โจรจะเอาเวลา
เผลอ ไอพวกเรามีแตความเผลอเนื้อเผลอตัววาตัวทําดีไมมอีะไรๆ ผูมนัทําชั่วมันมีอยูนั่น 
มันจะคอยทาํชั่วในเวลาคนดีเผลอตัวนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคนดีจึงเผลอตัวไมได เผลอตัว
เมื่อไรเปนเสียเปรียบๆ ใหพากันตั้งอกตั้งใจสํารวมระวัง 

ตางคนตางมชีาติเปนของตนดวยกันหมด ชาตไิทยเรารอยเปอรเซ็นตเหมือนกัน 
เปนคนชาติไทยดวยกัน เปนสมบัติของชาติ เมื่อเปนสมบัติของชาต ิ เราตางคนตางเปน
เจาของของชาติดวย ใหตางคนตางระมัดระวังรักษาดวยความเขมงวดกวดขัน ใครที่ไม
แนใจในกิริยามารยาทการแสดงออกอยาไปเชื่อถอืมัน เชื่อถือมันเทากบัมันไดกําลังวังชา
แลวกลับมาตีหัวเราอีก เอาเราน้ันละไปเปนเครื่องมือใหมาทําลาย ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยของเรา พากันจดจําเอานะ 

วันนี้เปนวันวิสาขบูชา พระพุทธเจาตรัสรู เราจะไมแสดงอะไรมากมายนักนะ เพราะ
การตรัสรูนี้แสดงมาตลอดอยูแลว วันนี้เอาคติอันดีงามจากการตรัสรูของพระพุทธเจา นํา
ธรรมมาเปนน้ําดับไฟแกโลก ใหเรานําน้ํานี้คือธรรมไปปฏบิัติแกตนเอง เพื่อความสงบ
รมเย็น ใหตางคนตางรักษาตน นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ ความรักอื่นเสมอรักตนไมม ีนั่นทาน
บอกไวแลว รักส่ิงใดก็ตาม แตไมมีอันใดที่จะเสมอดวยความรักตน เมื่อเปนอยางนั้นแลว
เราตองถือตวัของเราเปนประกัน ในการรักษาดวยความเขมงวดกวดขัน อยาเผลอเนื้อ
เผลอตัว อยาลืมเนื้อลืมตัว ใหตางคนตางปฏิบัติ 

ส่ิงใดที่ไมดีงาม คําสอนของพระพทุธเจาเปนคําสอนของจอมปราชญ ใหนํามา
ปฏิบัติเปนแนวทางที่ชี้บอก ใหแกไขดัดแปลงไปตามธรรมของพระพุทธเจา เราทั้งหลายจะ
คอยดีวันดีคืน ใจดวงนี้จะมีความสงบรมเย็นตอไป อยูในภพชาตินี้ก็สงบรมเย็น ออกจาก
ภพชาตินี้ไดธรรมสมบัติมาครองใจแลว ไปภพชาติใดไมจนตรอกจนมุมคนเรา เมื่อมีธรรม
เปนสมบัติของใจไปที่ไหนไมจนตรอกจนมุม เบิกบานยิ้มแยมแจมใสสุคติโลกสวรรคเปน
สมบัติของผูมีธรรมสมบัติครองใจนั้นแล พากันจํา วันนี้เทศนเพียงเทานี้แหละ 

ตอนบาย ๕ โมงนี้ก็จะไดไปเทศนที่ทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี นี่ก็จะไดไปเทศนให
บานเกิดเมืองนอนของหลวงตาบัว สอนทางอื่นทางใดก็สอนมามากตอมากแลว ทีนี้ก็ยอน
เขามาสอนบานเมืองของตน บานเมืองของตนมันมีแตมูตรแตคูถ หลวงตาบัวไปหาสอนแต
บานเขาเมืองเขา บานตัวมีแตมูตรแตคูถไมสอนบางเลย วันนี้พอจะระลึกตัวไดบาง จึงรับ
นิมนตเขา วาตอนเย็นวันนี้จะไปเทศนที่ทุงศรีเมือง ชําระลางพวกมตูรพวกคูถ ที่เตม็บาน
เต็มเมืองทัง้เขาทั้งเรานั้น ใหคอยจางไป ความสะอาดสะอานคืออรรถธรรมก็จะไดปรากฏ
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ขึ้นที่ใจไดรูบุญรูบาปบางนะ สรางความดี ละบาปละไปเรื่อยๆ นี่เพราะอํานาจแหงการเชื่อ
อรรถเชื่อธรรม จะไดเปนมงคล 

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลา หากจะตองการฟงอีก ตอนบาย 
๕ โมงครึ่ง กค็อยไปทุงศรีเมือง วันนี้ก็ขอยตุิเพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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