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โลกไดรับความทุกขเพราะความฟุงเฟอ 
 วันนี้เปนวันโอกาสวาสนาอํานวย บรรดาพี่นองทัง้หลายซึ่งเปนชาวพุทธทั่ว
ประเทศไทยไดมาชุมนุมกันที่นี่ โดยมีหลวงตาบัวเปนผูใหโอวาทแนะนําส่ังสอนเกี่ยวกบั
ความเปนอยูปูวายของเราทั่วโลกดินแดน มีความเปนอยูปูวายเปนสําคัญ ถาอันนี้ไมดี
แลวโลกนี้วาเจริญเทาไรก็หาความเจริญไมได 
 วันนี้ไดมีโอกาสมาพูดธรรมะใหพี่นองทัง้หลายฟง เพราะเสียงอรรถเสียงธรรมนี้
นานๆ จะไดฟงสักทหีนึ่ง แตโลกเสียงสงสารเสียงฟนเสียงไฟเผาไหมนั้นมีทั่วโลก
ดินแดน หาความสงบรมเย็นไมได ลวนแลวตั้งแตเร่ืองของโลกที่เปนโลกของกิเลส มี
ฟนมีไฟเผาไหมกันไปตามลําดับลําดา ธรรมนี้เปนน้ําดับไฟคอยระงับดบักันไปดวยศีล
ดวยธรรม ความรูจักประมาณ การอยูการกินการใชสอยทุกอยาง ทานจึงเรียกวา
เศรษฐกิจพอเพียง ก็คอืใหรูจักความพอดิบพอดี อยาใหฟุงเฟอเหอเหิมเกินเนื้อเกินตัว 
 โลกน้ีไดรับความทุกขเพราะความฟุงเฟอไมรูจักประมาณนั้นแล ไดมาเทาไรก็ไม
พอๆ กับกิเลสตัวทะเยอทะยาน ไมมคีําวาพอก็คือกิเลส คําวาพอเพียงนั้นคือธรรม เปน
เบรกหามลอ ยับยั้งเอาไว ไมเชนนั้นโลกนี้จะหมุนกันเปนไฟเสียหมด ใครก็ตื่นลมตื่น
แลงวาโลกน้ีเจริญๆ แตความเจริญของโลกนั้นคือฟนคือไฟเผาไหมจิตใจและกิริยา
อาการใหเดือดรอนวุนวายหมุนติ้วไปนั้นไมคอยไดคิดกัน  
 ธรรมทานจึงเปนเบรกหามลอ หักหามไวใหอยูพอประมาณ ที่เรียกวาเศรษฐกิจ
พอเพียง มพีออยูพอกนิพอเปนพอไปแลวก็ใหอยูไปตามนัน้ จะเปนความสงบรมเย็น  
อยาดีดอยาดิ้นเกินเหตุเกินผล เห็นเขามี เศรษฐีคนมีเงินมากเขาก็มีเปนธรรมดา เรา
เปนคนทุคตะเข็ญใจก็ใหดูฐานะของตน กําลังวังชาวาสนาบารมีของตน ของเขาของเรา
นั้นตางกัน ใหอยูตามสภาพแหงอํานาจวาสนาบุญญาบารมีของตน ตะเกียกตะกายไป
เปนเหมือนโลกทั่วๆ ไป อยาดีดอยาดิ้น เห็นเขามีอะไรกอ็ยากมีกับเขา ครั้นเมื่อเงินใน
กระเปาไมม ีก็ไปเที่ยวกูเที่ยวยืมเขามา กูยืมนั้นแหละคือฟนคือไฟตามเผาไหมในหัวใจ
ของเรา  
 ตามที่พระพทุธเจาทรงแสดงไววา กองทุกขที่มอียูในโลกนี้คือหนี้สินเปนสําคัญ 
การติดหนี้ติดสินนี้เปนทุกขในโลก การไมติดหนี้ติดสินเปนอิสระของตัวเอง แมคนทกุข
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คนจนหาเชากินเย็นแตไมไดตดิหนี้ติดสินใครก็อยูผาสุกเย็นใจ คนที่ตดิหนี้ติดสินเขา
นั้นเปนฟนเปนไฟ สุดทายเจาหนี้กับลูกหนี้ก็เลยทะเลาะเบาะแวง เกิดเปนฟนเปนไฟกอ
กรรมกอเวรตอกันมีจํานวนไมนอย เพราะหนี้สินเปนสําคัญ  
 เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่นองทัง้หลายซึ่งเปนชาวพุทธ ใหอยูในความสันโดษพอด ี
เรียกวาเศรษฐกิจพอเพยีง ใหพยายามเสาะแสวงหาตามกําลังความสามารถของตน เรา
มีลออยูในบานของเรา เราก็นําลอไปใช เขามีรถยนตเขาก็ใชรถยนต เขามีกี่คันรถยนต
ในบานของเขาก็เปนเรื่องของเขา เรามีลอเราก็ใชลอของเรา ก็เปนวาสนาของเรา ไมดดี
ไมดิ้น เห็นเขามีรถยนตก็อยากมีรถยนต ซื้อสดซื้อผอน ซื้อเหลานี้มีแตเร่ืองติดหนี้ตดิ
สินทั้งนั้น เปนความไมพอดีเลย นี่ละการสรางทุกขใหแกตน  
 เร่ิมตนตั้งแตความทะเยอทะยาน ไมอยูตามปรกติ คอืความเพียงพอตามนิสัย
วาสนาบารมีของตนบางเลย มีแตความดีดความดิ้น อยากใหเปนอยางโลกเขา มันไม
เปน โลกน้ีธรรมทานวา กมฺมํ สตฺเต วิภชติ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมยอมเปนเครื่อง
จําแนกแจกสัตวทั้งหลายใหมีความประณีตเลวทรามตางกัน เพราะฉะนั้นโลกเกิดมาจึง
เกิดมาดวยอาํนาจแหงบุญกรรมของตน จะไปเกิดในโลกใดกอ็ํานาจแหงบุญกรรม
ติดตามไปดวยทุกภพทุกชาติ ความสุขความทุกขมีมากนอยจึงติดตามผูมีกรรมที่ตนได
สรางไวทั้งดีทั้งชั่วตลอดไป  
 ในภพใดชาติใดก็ตามบญุกรรมเปนสําคัญ ที่จะตองติดแนบกับหัวใจ ดวงที่พา
ใหไปเกิดตะเกียกตะกายก็คือใจดวงนี้ ไปเกิดทีไ่หนบุญกรรมก็ตองติดตามไป ความสขุ
ความทุกขกต็องติดตามจิตใจไป เกิดในภพใดชาติใดแทนที่จะเปนความสมหวัง 
ผิดหวังก็มีมากมายกายกอง เพราะเราสรางความผิดหวังเอาไว ผลเกิดขึ้นมาก็มีแต
ความผิดหวังๆ ความสมหวังนั้นมีนอยทีเดียว โลกทั้งหลายจึงมคีวามเดือดรอน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับการเชื่อบุญเชื่อกรรมเปนสําคัญ  
 เมืองเราประเทศไทยของเราอยางนอย ๘๐% เปนประเทศแหงชาวพุทธ ถอื
พระพุทธศาสนาเปนหลักใจฝากเปนฝากตาย ถาเชื่อคําสอนของพระพุทธเจาแลวจะพอ
เปนพอไป ไมดีดไมดิ้นจนเกินเหตุเกินผลจนถึงกับไดรับความทุกขความทรมาน ไมมี
วันหยุดยั้งไดเลยดังที่เปนอยูเวลานี้ จึงขอใหพี่นองทัง้หลายดูตัวเอง ดกูรรม ดูวาสนา
ของตัวเองแตละคนๆ อยาไปดูแตตกึรามบานชอง ความเปนเศรษฐีของคนมั่งมีเขา จะ
เอากบตัวหนึ่งไปแขงชางทั้งตัวนั้นเปนไปไมได อยางเขาเรียกวาอึ่งอางกับวัว 
 อึ่งอางน้ันตัวเล็กๆ เขาอยูในรูในถ้ําของเขา แมไปเที่ยวหากิน แลวมีวัวตัวหนึ่ง
เที่ยวหากินปวนเปยนมาปากรูของอึง่อางตัวนั้น อึ่งอางตัวนั้นก็ขยับไปนูนขยับไปนี้ กลัว
วัวจะเหยียบหัวอึ่งอางน้ันแหละ ทีนี้พอวัวผานไปแลวแมไปหากินกลับมาก็เลาใหแมฟง
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วา แม เมื่อสักครูนี้มีสัตวตัวหนึ่งใหญโตมาก มาเหยียบผานไปเหยียบผานมาอยูที่ปากรู
ของลกูนี้แหละ ลูกขยบัไปขยับมา หลีกมหาภัยคือสัตวตัวใหญนี้ กลัวมันจะเหยียบ
แหลก แลวก็ผานไป สัตวตัวนี้ใหญโตมาก 
 แมพอมาเห็นก็วามันใหญขนาดไหนละลูก แมกพ็องตัวขึ้น พองตัวขึ้นแลวมัน
ใหญขนาดนี้ไหมลูก มันยังใหญกวานี้อีกแม แลวแมก็พองตวัขึ้นอีก แลวถามลูก เปน
อยางไรลูก พองขนาดนี้มันใหญสูสัตวตัวนั้นไดไหม สูวัวตัวนั้นไดไหม ยังสูไมได แมก็
พองตัวขึ้น พองตัวขึ้นเทาไรมันก็คืออึ่งอางพองตัวนั้นแหละ มันไมใชวัวพองตัว มันจะ
ใหเทากับวัวไดอยางไร ครั้นพองไปพองมาสุดทายก็ทองแตกตาย แมอึง่ตาย ลูกอึง่ก็
เปนลกูกําพรา หาเชากินเย็นไมพอปากพอทอง แมก็เกิดมาทะเยอทะยาน ไมรูจักไดจัก
พอ ไดเทาไรไมพอๆ  
 ทีนี้มรดกอันนี้ก็ตกทอดมาหาลูกหลานไทยของเรา ไดเทาไรก็ไมพอๆ มีลอมี
เกวียนอยูในบานในเรือนก็ไปคนหารถยนตมา ไดคันหนึ่งก็ไมพอ ไดสองคันก็ไมพอ 
สุดทายก็ไปกูยืมเขามาซื้อรถยนต แลวซื้อผอนขายผอนไปเรื่อย แลวความทุกขความ
เดือดรอนก็วิง่มา นี่คือความไมรูจักประมาณในฐานะของตน จึงขอใหบรรดาพี่นอง
ทั้งหลายจดจําเอาไว เขามีรถเขาก็ใชรถ เรามีลอมีเกวียนมอีะไรในครอบครัวเหยาเรือน
ของเราเราก็ใชตามความมีความเปนของเรา นี่เรียกวาเศรษฐกิจเพียงพอ เปนผูรูจัก
ประมาณในวาสนาของตนก็ไมดีดดิ้นมากนัก แลวก็ไมเปนทกุขมาก  
 จึงขอใหพี่นองยึดหลักธรรมเขาไปเปนหลักใจ อยาดีดอยาดิ้นจนเกินเหตุเกินผล 
ไมดีงามเลย สวนสําคัญที่สุดซึ่งเราเปนลูกชาวพุทธก็คอืศีลธรรม ใหมีอยูในใจบาง ใน
วันหนึ่งๆ คําวาลูกพระพุทธเจาก็คือลูกพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ไปที่ไหนให
ระลึกถึงพระพุทธเจาคือพุทโธ ระลึกถึงพระธรรมคือธมัโม ระลึกถึงพระสงฆคือสังโฆ  
ระลึกถึงความตายคือมรณัสสติ เราจะมีการตายไดทั่วโลกดนิแดนไมมีใครอยูค้ําฟาได 
เวลามีความเปนอยูอยางนี้ขอใหประพฤตไิปตามศีลตามธรรม เวลาตายไปแลวก็ไดไป
สุคติ มีโลกสวรรคเปนสําคัญ สําหรับผูมีธรรมในใจจะไปสูสถานที่ดีคติที่เหมาะสม 
 แตผูที่มีแตความทะเยอทะยานแบบอึ่งอางกับวัว แลวสุดทายก็ทองแตก ไมเกิด
ประโยชนอะไร ทองแตกขาดทุนสูญดอก เจาของก็ตาย พองตัวขึ้นก็พองตัวเพื่อทําลาย
เจาของเอง จึงไมควรนํามาใช ใหพากันรูจักประมาณ คนเราถามีพุทธ ธรรม สงฆอยูใน
ใจแลวยอมไมตื่นเนื้อตื่นตัว มีลาภมียศก็ไมเปนบาลาภบายศ จนกระทั่งกินกลืนรีดไถ
ไปไดทุกแหงทุกหน ทกุตําบลหมูบาน นําอาหารวางจากตับจากปอดของประชาชนมา
กินเลี้ยงกันบนโตะบนเกาอี้ในพวกกินไมพอน้ันเพียงสองสามโตะ ตับปอดของ
ประชาชนก็ไมมีเหลือ เอามาเปนอาหารวางเสียทั้งหมด นี่คือคนลืมตัว  
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 ใหพากันจําเอาไว อยาลืมตัว มีเทาไรก็ใหใชตามเกิดตามมี ยิ่งเปนผูใหญ
ปกครองบานเมืองดวยแลวตองมองไกลๆ แสงตาใชไกลๆ ปญญาใชอยางกวางขวาง 
มองดูใจของเขาของเราวามีใจเสมอกัน แมแตสัตวเขาก็กลัวตาย กลัวความทุกขความ
ลําบาก ทําไมมนุษยตาดาํๆดวยกันจะเปนคนทุกขคนจนก็ใจของคน มอียูในความทุกข
ของคนแตละคนๆ เขาก็เกลียดทุกขเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงใหมองกันดวยความ
กวางขวาง มีความเมตตาสงสาร  
 อยาเห็นแกรีดแกไถแกกนิแกกลืนโดยถายเดียว ไมเปนของด ี เจาของไดมานั้น
พอใจดีใจ แตคนทั้งโลกเขาเกิดความเดือดรอนเสียหาย จนกระทั่งถงึวาตับปอดไมมีใน
ใจ เพราะถูกรีดถูกไถไปกนิโตะกินเลี้ยงกันเสียหมด ผูใหญประเภทนี้คือผูใหญเปนยักษ
เปนผีเปนโจรเปนมาร กินตับกินปอดของประชาชนดวยความลืมเนื้อลืมตัว จึงขอใหพี่
นองทั้งหลายที่เปนชาวพุทธเปนใหญปกครองบานเมือง ก็ใหทําเหมือนกันกับเราเปน
พอเปนแมของลูกเรา มีกี่คนก็เปนลูกของเราทั้งหมด ที่จะตองเลี้ยงดูใหทั่วถึง ไมวาลูก
ชายลูกหญิงมีกี่คน กอ็ยูในความรับผิดชอบของพอแมที่จะเลี้ยงดูใหทั่วถึง  
 อันนี้ประชาชนพลเมืองของประเทศ เราเปนเจาเปนนายเปนใหญเปนโตก็ให
ดูแลใหทั่วถึงโดยความสม่ําเสมอ อยาเห็นแกรีดแกไถแกกินแกกลืนอยางเดียว อยางน้ี
เปนความเดือดรอนของผูนอย ผูใหญอยางน้ีไมเกิดประโยชนอะไร ถาตายแลวก็หนี
กรรมไปไมพน เอาของเขามาเปนสมบัติของตนก็เปนของเขาอยูวันยังค่ํา ตนที่เอามา
เปนสมบัติมันก็กลายเปนวิบัติไปหมด ไมไดเปนสมบัติ มันเปนวิบัติมาทําลายเจาของผู
นํามาดวยความทุจริตผิดจากธรรมนั้นแล 
 ครั้นตายแลวก็ไปลงนรกหมกไหม เขาไปขึ้นสวรรคชั้นพรหมจํานวนมากมาย
ขนาดไหน สวรรคก็มีถึง ๖ ชั้นไมยอมไป พรหมโลกถึง ๑๖ ชั้นไมยอมไป นิพพานก็
กวางขวางเวิ้งวางไปหมดไมยอมไป แตแหวกแนวไปจมอยูในนรกเผาไหมอยู ทกุขตัง้
กัปตัง้กัลปกวาจะไดฟนขึน้มา เพราะความทุจริตผิดธรรมของพระพุทธเจา แลวเปน
บาปเปนกรรมมาเผาลนตัวเอง เขาไปสวรรค-พรหมโลก-นิพพานกันมากมาย เรา
แหวกแนวลงไปนรก เพราะความเห็นผิดของเราอยางน้ี ความทุกขทั้งหลายก็อยูกับเรา
คนเดียว 
 จึงขอใหเชื่อกรรมนะ อยาฝนกรรม กรรมนี้เปนสิ่งที่ติดแนบอยูกับสัตวทัง้หลาย 
สัตวโลกยอมทํากรรมดวยกัน กรรมแปลวาการกระทํา การทํามาหาเลี้ยงชีพการเปนอยู
ปูวาย การเคลื่อนไหวไปมาลวนแลวแตสัตวโลกทํากรรมกัน เมื่อทํากรรมยอมมกีรรมดี
กรรมชั่วแฝงอยูภายใน แลวใหพยายามระมัดระวังรักษากรรมชั่ว อยาพากันทํามันจะ
ยอนมาเปนพิษเปนภัยเผาไหมตัวเอง  
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 ใหพากันทําตั้งแตกรรมดี ทํากรรมดีแลวความอบอุนความเย็นใจก็จะมาสูจิตใจ
ของเรา แมคนทุกขกท็ุกขเถิด ถาหัวใจมีศีลมีธรรมเปนเครื่องอบอุนชะโลมอยูภายใน
จิตใจแลว คนนั้นยอมเปนสุข อยูในโลกนี้ทุกขก็ทุกขแตสมบัติเงินทองขาวของ ซึ่งเกิด
มาเราก็ไมไดนําส่ิงเหลานี้มาดวย เรามาเสาะแสวงหาทีหลัง เอา มีกม็ีไป เสียก็เสียไป 
กฎอนิจจังมอียูกับทุกคนทุกรูปทุกนาม มีอยูกับทกุส่ิงทุกอยาง สวนศีลธรรมเราอยาให
บกบาง ตื่นขึ้นมาตอนเชาก็ใหกราบพระเสียกอน กอนทีจ่ะไปประกอบหนาที่การงาน
ใดๆ ก็ขอใหระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อยางถึงใจแลวคอยประกอบ
หนาที่การงาน  
 เวลาทําการทํางานนั้นเราก็ทําไดเต็มเม็ดเต็มหนวย เวลาเราระลึกถึงธรรม
ภายในใจเราก็ระลึกไดเตม็เม็ดเต็มหนวย ถาไมไปหาเรื่องต่ําทรามเขามาเหยียบอรรถ
เหยยีบธรรมซึ่งเปนของสงูใหลมละลายไปเสีย สรางแตความชั่วชาลามกในตนเทานั้น ก็
จะมีแตความชั่วเต็มตัวๆ เกิดในภพใดชาติใดกี่ภพกี่ชาตติายกองกันนี้คือสัตวโลกน้ัน
แหละ ไมมีบกมีบาง ในน้ําบนบกบนฟาอากาศเปนปาชาของสัตวเกิดตายกันทั้งน้ันๆ 
เราไปเกิดตายในสถานที่ใด จะเปนที่พิเศษของเขา ถาเราทําความชั่วชาลามกดวยความ
พออกพอใจดังที่เคยทํามาและทําอยู แลวยังจะสั่งสมกรรมไปแลวก็ยิ่งความชั่วมากมูน
ขึ้นโดยลําดับ ตายแลวไมอยูทีไ่หน สถานที่อยูมีแตฟนแตไฟ กองเล็กกองใหญตาม
ความชั่วชาลามกของตนที่ไดทํามาเผาไหมตลอดเวลา เปนสิ่งที่พึงปรารถนาแลวเหรอ  
 เราเปนลูกชาวพุทธขอใหระลึกถึงศลีถึงธรรม ถาระลึกถึงศีลถึงธรรมแลวก็มี
หิริโอตตัปปะ มคีวามสะดุงกลัวตอบาป ไมทําส่ิงที่เปนภัยตอตนเองและ
กระทบกระเทือนตอสมบตัิและจิตใจของผูอื่น ใหทําแตส่ิงที่ดงีาม ไมกระทบกระเทือน
ทั้งตนเองและผูอื่น นั้นเรียกวาการทําดีของเรา อยูในโลกนี้เราก็ไมไดเดอืดรอน  เปน
ความสุขความสบาย ตายไปแลวก็ไปเปนสุขๆ ส่ิงที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวนี้สดๆ 
รอนๆ ทานทั้งหลายอยาพากิเลสไปเหยียบย่ําทําลายคําสอนของพระพุทธเจานะ 
 คําสอนของพระพุทธเจาทานสอนไวโดยถูกตองแมนยําทุกๆ พระองค ไมมี
พระพุทธเจาพระองคใดจะสอนแหวกแนวจากหลักความจริงไป สอนตามหลักความจริง
ดวยกันทั้งนัน้ ทานวาบาปมี บาปและผลของมันทําใหโลกไดรับความเดือดรอนสําหรับ
ผูทํา บุญนั้นเปนความสงบเย็นใจ ทําใหโลกผูสรางบุญสรางกุศลมีความรื่นเริงบันเทิงทั้ง
ชาตินี้และชาติหนา ตลอดถงึนิพพานเปนไปดวยบุญดวยกุศลทั้งน้ัน ใหพากันละบาป
บําเพ็ญบุญกุศลเขาสูใจของเรา เราจะเปนที่อบอุนเย็นใจ 
 ไมมีอะไรที่จะรับกองทกุขและความสุขไดมากยิง่กวาใจซึ่งเปนตัวไมสูญ เกิด
ตายๆ เปนเรื่องรางกายตางหาก จะเปนรางกายทิพยก็มีเกดิมตีาย แตใจนี้ไมมีคําวาสูญ 
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รางน้ีหมดสภาพ ออกจากรางน้ีเรียกวาตาย ก็ไปเกิดในภพหนา รางขางหนาก็เปนเรื่อง
เกิดตาย ใจดวงนี้ไมเคยตาย ใหระวังใจดวงที่สมบุกสมบันเปนนักทองเทีย่วนี้ใหดี ดวย
การสรางความดีงาม อยาไปสรางสุรุยสุราย แบบสุกเอาเผากิน ชอบอะไรก็ทําตามความ
อยากๆ สวนมากตอมากความอยากนี้ออกมาจากกิเลสตัณหา พาคนใหตาบอดหูหนวก
จิตบอด ไมรูจักบาปจักบุญจักคุณจักโทษ มีแตความอยากความทะเยอทะยาน แลวพา
เจาของใหจม ใหพากันระมัดระวัง นี่คือคําสอนของพระพุทธเจาที่แสดงไววาบาปมี ทีนี้
บุญมีก็ใหสรางความดีงามไวสดๆ รอนๆ เชนเดียวกัน 

ส่ิงที่กลาวมาเหลานี้เปนสิ่งที่พระพทุธเจาทรงรูทรงเห็น นํามาสอนโลกตามหลัก
ความจริงทั้งนั้น ไมไดมาหลอกลวง เราอยานํากิเลสตัวจอมปลอมหลอกลวงนี้ ไป
เหยียบไปทําลายบาปบุญนรกสวรรคเสียใหหมด แตเราสรางแตบาปหาบตั้งแตกรรม 
ขนแตไฟนรกมาเผาตน ทั้งภพน้ีภพหนาภพชาติใดๆ เจอตั้งแตฟนแตไฟเผาไหมตัวเอง
ดวยกิเลสหลอกลวง วาบาปบุญนรกสวรรคไมมี ผูเสวยคือเรา คําวาบาปบุญนรกสวรรค
ความสําคัญอันนั้นมันไมมารับเคราะหจากเรา เราเปนผูรับเคราะหรับกรรมเอง 
 จึงขอใหพี่นองลูกหลานทั้งหลายระลึกถึงบุญถึงกรรม เราเปนลูกชาวพุทธให
ระลึกถึงบุญกรรมคําสอนของพระพทุธเจาอยูโดยสม่ําเสมอ จะไมลืมเนื้อลืมตัว คนเรา
เมื่อมีธรรมในใจจะไมลืมตัว มียศถาบรรดาศักดิ์สูงใหญขนาดไหนก็ไมลืมเนื้อลืมตัว จะ
ทุกขจนหนโลกขนาดไหนก็ไมลืมตัว มีธรรมในใจเปนความรูสึกตัวไมลืมตวัตลอดไป จงึ
ขอใหมีธรรมในใจ พากนัมีบทภาวนาระลึกถึงพทุโธ ธมัโม สังโฆบางนะ วันหนึ่งๆ อยา
อยูเฉยๆ กินเฉยๆ เกิดมาเฉยๆ ตายไปเฉยๆ  
 การเกิดการตายเกิดดวยความยากความลําบาก ตกคลอดออกมาจากทองแม
สลบไสล ไมทราบวาเปนหรือตายตัวของใครก็รูไมได มแีตผูอื่นที่มารับผิดชอบคือพอ
แมพี่นองลูกหลานมารับผิดชอบเด็กที่เกิดใหม และเลี้ยงดูมาจนรูภาษีภาษาเปนทาน
เปนเรามานี้ เราไมรูวาเกิดเปนทุกขขนาดไหน ถาไมฟนมันก็ตายในเวลาเกิด ออกมา
จากชองแคบเกิดออกมาก็เปนทุกข ออกมาแลวตะเกียกตะกายวิ่งเตนขวนขวายหาอยู
หากิน ใหคนอื่นชวยดวยตนเองชวยตนเองดวยตลอดไปจนกระทั่งวันตาย มีความทุกข
เดือดรอนวุนวายอยูอยางนี้ตลอดไป 
 เราอยาลืมเนื้อลืมตัว นี้เราเกิดมาไมมีอะไรตดิเนื้อติดตัว มีแตบุญแตกรรมติด
เนื้อติดตัวมา ครั้นเกิดมาแลวก็ใหปฏิบัติตัวใหเปนคนดี การพูดทั้งน้ีตองขออภัยจากพี่
นองทั้งหลายดวย คนแกพูด เทศนหลงหนาหลงหลัง จําความไมได หลงไปแลวตั้งใหม
ขึ้นมา ตองขออภัยดวยนะเปนอยางน้ัน นี่ละการเกิดการตายเปนความทุกขความลําบาก 
ตายเกิดๆ ขอใหตายดวยบุญดวยกรรมอันดีงาม  
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 อยางพวกชาวสวรรคเขาไปเกิดเปนอบุัติเทพ คําวาอุบัติเทพคือพวกเทวดา
ปรากฏขึ้นทันทีทันใด ไมเหมือนมนุษยและสัตวทั้งหลายในแดนมนุษยนี้เกิด เกิดนี้ตัว
หนึ่งหลายวันหลายคืนหลายเดือนกวาจะไดตกคลอดออกมา ทนทุกขทรมานมากมาย
กายกอง ครั้นเกิดขึ้นมาแลวมาสรางความชั่วชาลามกก็มาเผาตนเองในภพชาติที่เกิดอีก 
แลวภพชาติที่เกิดมีแตการมาสั่งสมความชั่วชาลามกเต็มหัวใจ ตายแลวก็กอบโกยไฟ
เอาไปเผาตัวตอไป ไมเกดิประโยชนอะไรเลย 
 จึงขอใหพากนัเชื่อคําสอนของพระพุทธเจา วาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี นี้
เปนคําพูดสดๆ รอนๆ บรรดาพระพุทธเจาทั้งหลายทานสอนโลก ทานไมไดสอนดวย
ความโกหกหลอกลวงเหมือนกิเลสสอนโลกทั้งหลาย กิเลสสอนโลกเอาแตความ
จอมปลอมมาสอน สวนธรรมสอนโลกเอาแตความจริงมาสอน ทานสอนวาบาปมี บุญมี 
นรกมี สวรรคมี แลวใหปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา อยาพากันทําบาปหาบแต
ความชั่วชาลามกมาเผาไหมตนเอง  
 ใหสรางคุณงามความดีทั้งหลายที่จะเปนประโยชนแกตน แลวความดีงาม
ทั้งหลายเมื่อเขาพอกพูนภายในจิตใจก็หนุนจิตใจใหมีความสงางาม เปนความสุขความ
เจริญ เวลาตายแลวอยางนอยก็มาเกดิเปนมนุษยผูมีวาสนาบารมี ถัดจากนั้นก็ไปเกิดใน
สวรรคชั้นพรหม พนจากนั้นแลวก็ถึงนิพพาน นี่คือความดีงามที่เจาของสรางไวแลว 
อุดหนุนเราถึงที่สุดจดุหมายปลายทางคือพระนิพพาน  
 แตการสรางบาปไมเคยปรากฏในธรรมของพระพทุธเจาเลยวา ใครสรางบาป
สรางไดมากไดนอยมีความสุขมากไมมี สรางมากสรางนอยมีแตเอาไฟเผาตัว จนกระทั่ง
ถึงขั้นลมจม หมดความหมายในคนทั้งคน มีแตรูปรางวาเปนคน ตัวนั้นมีแตตัวบาปตัว
กรรมเผาไหมอยูในหัวใจ นี่ละคนชอบทําบาป เรียกวาทําลายคุณคาของตนไมใหมีตดิ
ตัวเลย มีตั้งแตชื่อวามนุษยๆ เขาก็เปนมนุษยเราก็เปนมนุษยเหมือนกัน แตความชั่วชา
ลามกมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกันสําหรับผูทํา จึงขอใหพากันระมัดระวังการทําความ
ชั่วชาลามก ไมเปนของด ีใหพากันสรางความดีใหดี 
 ศาสนาของพระพุทธเจาเปนศาสนาชั้นเอก ไมมศีาสนาใดของใครจะเปนคูแขง
เสมอเหมือนไดเลย สอนตามหลักความจริงทุกส่ิงทุกอยาง ส่ิงที่ไมมไีมนํามาสอนวามี 
ส่ิงที่มีไมลบลางวาไมมี สอนตามหลักความมีความจริง เชนบาปมี-บุญมีสอนตามหลัก
ความจริง นรกม-ีสวรรคมีก็สอนตามหลักความจริง พวกเปรตผีประเภทตางๆ 
จนกระทั่งพรหมโลกนิพพานมี ทานก็สอนตามหลักความจริง เราเปนตนเหตุแหงภพ
ชาติทั้งหลายดีชั่ว ที่จะไปเกิดในสถานที่นั้นๆ เปนเรื่องของเรา เราเปนตนเหตุ ถาอยาก
เปนคนดีก็ใหสรางความดีใหมากขึ้น ไมขึ้นอยูกับความมีความจนสมบัติเงินทองอะไร 



 ๘

ขึ้นอยูกับหัวใจที่รักอรรถรักธรรม ไมมีอะไรตดิเนื้อติดตัว ไปเถอะนั่งเถอะ อยูที่ไหนอยู
กับธรรม คือพุทโธ ธัมโม สังโฆ ละชั่วทําดีไปตลอด นั้นคือผูสรางคุณงามความดี
ทั้งหลาย เพื่อความเกษมสําราญในภพชาติตอไป 

จึงขอใหพี่นองทัง้หลายไดจดจําคําสอนของหลวงตาที่สอนมาวันนี้ นําคําสอนที่
ถูกตองแมนยําของพระพุทธเจามาสอน ใหนําไปปฏิบัติ ผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตจิะ
เปนคนดี ไปเกิดในภพชาติใดๆ ก็จะเปนแตคนดีสัตวดีไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึพนทกุข
เพราะการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา ธรรมพระพุทธเจาไมเคยฉุดลากผูใดใหลม
จม แตเร่ืองกิเลสตัณหาส่ิงหลอกลวงจอมปลอมทัง้หลายนั้น มีแตลากลงเข็นลงสูความ
จอมปลอม และจมในนรกไมรูตัว พากันจําใหดี 
 การเทศนาวาการทุกวันนี้ไมเหมือนแตกอนแลวแหละ เทศนไปๆ หมดกําลัง
ไปๆ ไมเหมือนแตกอน กําลังวังชาหมดไปตามธาตุตามขันธซึ่งเปนเครื่องมอื  เวลานี้
เฒาแกชรามาแลวการเทศนาวาการก็ไมไดเต็มเมด็เต็มหนวย เต็มตามใจที่ไมมีวัย ใจ
ไมมีวัย แตธาตุขันธมีวยั เปนเครื่องมือสําหรับทํางาน ทีนี้เวลามันชํารุดลงไปกอ็อนแอ
ทอแทไปดังที่เห็นนี่ละ 

วันนี้ไดมาเทศนาวาการใหบรรดาพี่นองทัง้หลายฟงทั่วถงึกัน ใหพากันระลึก
เสมอนะ พุทโธอยาปลอยจากใจ ธัมโมอยาปลอยจากใจ สังโฆอยาปลอยจากใจ 
ศีลธรรมความดีงามทัง้หลายใหติดแนบกับใจ จะเปนคนดีตลอดไป ทั้งยืนทั้งเดินทั้งน่ัง
ทั้งนอน เปนก็เปนคนดี ตายก็เปนคนดีไป แลวความสุขความเจริญจะเปนสมบัติของ
ทานทั้งหลายผูทําแตความดีงามนั้นแล การแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นวาสมควรแกธาตุแก
ขันธ แกเวล่ําเวลา จึงขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญฯ 
 

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