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จะเปนอยางนี้ดวยกัน 
 วันนี้เปนวันที่พี่นองทั้งหลายที่มาในงานนี้จะไดพิจารณาทั่วถึงกัน เพราะความเปน
เชนนี้ จะมีทุกรูปทุกนาม ไมมีเวนแมรายเดียว วาเกิดแลวตองตาย เปนคูเคียงกันมาตัง้แต
วันเกิด วันตายมันถายรูปติดตัวมาตลอด จนกระทั่งวาระสุดทายก็ตาย เวลามีชีวิตอยูอยาได
พากันเพลิดเพลิน จนเกินเนื้อเกินตัว เปนเรื่องของกิเลสหลอกคนใหลุมหลงหนักมากขึ้นๆ  
ทางที่จะไปขางหนาก็ปดตันอั้นตูไปหมด หาทางเบิกกวางใหเปนความสงบรมเย็นแกใจดวง
ที่สมบุกสมบัน ซึ่งเปนนักทองเที่ยวนี้ไมได 

วันนี้อาจารยจินตนา ซึ่งเปนผูใจบุญมาตั้งแตกาลไหนๆ ก็ไดลวงลับไปแลว วันนี้จะ
ไดปลงกเฬวรากซากศพ ใหพี่นองทัง้หลายไดปลงธรรมสังเวชทั่วถึงกัน ไมมีใครยิ่งหยอน
ตางกัน เร่ืองสภาพเชนนี้มีอยูกับทุกคน ตางกันแตเพียงวากอนหรือหลังเทานั้น เมื่อมีชีวิต
อยู อยาไดพากันเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัว เวลาตายจะควาอะไรไมทัน สุดทายก็ได
ตั้งแตส่ิงที่เราเพลิดเพลินรื่นเริงไมรูเนื้อรูตัวนั้นแล จะยอนเปนไฟมาเผาเราในภพชาติ
ตางๆ 

ส่ิงเหลานี้สวนมากมักจะมีแตความเพลิดเพลินรื่นเริง หลงงมงายไปตามกิเลส ที่ชัก
จูงไป ลากเข็นไป เราไมรูตัว แตพอรูตัวก็สายไปเสียแลว เกิดขึ้นมาก็เปนรูปมนุษยเกิด
เฉยๆ ก็อยูกับมนุษยเขาทั่วๆ ไป แตศีลธรรมที่เปนเครื่องฉุดลากจิตใจ ใหมีความอบอุน
นั้นไมมี มีแตความเดือดรอนวุนวาย เพราะกิเลสหลอกลวงตมตุน ใหเพลิดใหเพลิน ใหร่ืน
ใหเริง ประหนึ่งวาโลกเขาตายทั้งโลก จะเหลือแตเราคนเดียวไมตาย อายุของเราจะอยูค้ํา
ฟา ทั้งที่โลกท้ังหลายตายกันทั้งนั้น นี่ละจะเปนความเสียทาเสียที ของบุคคลที่ลุมหลงจน
เกินเนื้อเกินตัว 

วันนี้เปนวันที่ควรจะปลงธรรมสังเวชดวยกัน จะเปนอยางน้ีดวยกันหมดทุกรูปทุก
นาม เปนอยางอื่นไปไมได ทานวามรณกรรม คือเร่ืองความตายนี้ ไมมีวาสูงวาต่ํา วาให
เกียรติผูใด เปนหลักความจริง เกิดแลวตองตาย เปนแตเพียงวากอนหรือหลังกันเทานั้น 
เวลามีชีวิตอยู ขอเชิญชวนพี่นองทั้งหลาย ใหระลึกถึงศีลถึงธรรมเขาสูใจบางพอประมาณ 
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ถาไมไดมาก ถาจิตใจมคีวามฝกใฝใครตออรรถตอธรรมไปตลอด นั้นเปนความรื่นเริงไป
เร่ือยๆ  มีชีวิตอยูก็ร่ืนเริงกับอรรถกบัธรรมภายในใจ ตายไปแลวก็สุคติเปนที่หวัง 

คนใจบุญสุนทาน ไมเคยปรากฏวาไปตกนรกหมกไหม หรืออเวจีหลุมไหนไมเคยมี 
ธรรมของพระพุทธเจาทานไมเคยแสดงไว เพราะไมม ี ทานไมอุตริแสดงธรรม เอาสิ่งไมมี
มาแสดง สัตวโลกจมอยูดวยกองทกุข ทานก็บอกวาจมอยูดวยกองทุกข ผูมีความเฉลียว
ฉลาดบําเพ็ญตัวใหเปนประโยชน เวลามีชีวิตอยูทั้งทางโลก ก็ชวยโลกชวยสงสารตามกําลัง
ของตน ทั้งฝายธรรมก็สนใจใครอรรถใครธรรม ระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
ซึ่งเปนธรรมชาติที่เอกอ ุ ไมมีส่ิงใดเสมอเหมือนแลว นอมเขามาสูใจ ประหนึ่งวาเราตาม
เสด็จพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ตลอดเวลาที่เราระลึกถึงทาน ชีวิตจิตใจความระลึก
ของเราอันนี้เปนมงคล มหามงคลแกเรา ขอใหนอมเขามาระลึกถึงบาง อยาระลึกตั้งแต
เร่ืองความเพลิดความเพลินรื่นเริงบันเทิง 

โลกเขาตายเกลื่อน ไปที่ไหนมีแตเร่ืองเกิดเรื่องตาย แตเราจะอยูค้ําฟาคนเดียวนี้ 
มันหลงตัวลืมตัวจนเกินไป ตายแลวจะเสียทา เวลานี้เตือนใหพี่นองทัง้หลายไดรับทราบเสีย 
วันนี้เปนวันสักขีพยานทีจ่ะไดเผาศพเผาเมรุกัน ก็เห็นอยูตอหนาตอตาไมไดโกหกกนั เรา
ทั้งหมดทีอ่ยูที่นี่ หรือที่อื่นที่ใด ไมมียกเวนแมแตรายเดียวที่จะไมเปนอยางน้ี แตสัตว
ทั้งหลายเขาไมรูเนื้อรูตัว มนุษยเรานี้เปนสัตวฉลาด ควรจะรูเนื้อรูตัว ระลึกในสิ่งที่เปนสาระ
และอสาระเขามาสูใจ คัดเลือกส่ิงที่เปนสาระเขาสูใจ ปดสิ่งที่ไมดงีามทั้งหลายออกจากใจ 
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ซึ่งเปนธรรมชาติที่เลิศเลอ 

ในโลกนี้ไมมีส่ิงใดเลิศเลอยิ่งกวาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ถาใครมีธรรม
ประเภทนี้ พุทโธก็ได ธัมโมกไ็ด สังโฆก็ได อยูภายในใจนั้น คนนั้นแมจะทุกขจนขนแคน 
หัวใจไมไดทกุข สมบูรณพูนผลไปดวยอรรถดวยธรรม ไปดวยความสุขความเจริญ ความ
อบอุน ทั้งมชีีวิตอยูและตายไป ไมใชเปนคนอาภัพ ยิ่งเปนคนมั่งมีศรีสุข เงินทองขาวของ
กองเปนลานๆ เทาภูเขา แตไมมีศีลธรรมภายในใจเลย คนนี้สูคนจนๆ แตมธีรรมในใจ
ไมได ทานทั้งหลายจะเอาสวนไหน ใหทานเลือกเสียตั้งแตบัดนี้ ตายไปแลวจะไมมีอะไรติด
เนื้อติดตัว 

สมบัติเงินทองขาวของ เปนเพียงเครื่องอาศัยในเวลามีชีวิตอยูเทานั้น พอลมหายใจ
ขาดเทานั้น สกลกายของเราก็ขาดกรรมสิทธิ ์ สมบัติเงินทองขาวของมากนอยก็ขาด
กรรมสิทธิ์ไปเชนเดียวกันหมด ส่ิงทีต่ิดเนื้อติดตวั คือใจของเราซึ่งเปนนักทองเที่ยวไปนั้นก็
คือบุญและบาป คําวาบาปนี้ใครเปนคนสั่งสอนไว คนตาบอดหูหนวก คนโงเขลาเบาปญญา 
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ไมสามารถมาเปนศาสดานําธรรมมาสอนโลกได ก็คือพระพุทธเจาผูเฉลียวฉลาด จอม
ปราชญนั้นเอง มาสอนโลก ทานสอนวาบาปมี บาปนั้นทําความเดือดรอนแกผูทําบาป บุญ
มี บุญทําความอบอุนเย็นใจใหแกผูสรางบุญสรางกุศล ใหพากันคัดเลือกเสีย ตั้งแตบัดนี้ที่
ยังไมตาย เวลาตายไปแลว นิมนตพระมากี่วัด มา กุสลา ธมฺมา กุสลา ธมฺมา ก็ไมเกิด
ประโยชนอะไร ถาเจาของไมสรางกุสลา คือบุญกุศลเสียตั้งแตบัดนี้ 

อันนี้ตายแลวไปนิมนตพระมากุสลา มันไมเกิดประโยชน หากจะเกิดประโยชนแลว
ศาสนาก็ไมมี บวชหลวงตาไวสัก ๒-๓ องค ไวในบานหนึ่งๆ เพื่อมากสุลา ธมฺมา เขาจะ
สรางบาปสรางกรรมขนาดไหนก็ตาม มีผูยืนยันรับรองเขาแลว คือหลวงตาที่บวชไวประจํา
บานนั้นๆ ทานจะมากุสลาโยนขึ้นสวรรคนิพพานไปเอง ไมตองสรางคุณงามความดีใหเสีย
เวล่ําเวลา ลําบากเปลาและส้ินเปลืองไปเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร แตนี่มันไมเปน
เชนนั้น บุญเปนบุญ บาปเปนบาป ใหพากันเชื่อบาป 

คําวาบาปนี้ ไมใชคนโงเขลาเบาปญญามาสอนไว ศาสดาองคเอกคือพุทธศาสนา
ของเรานี้ ออกจากพระพุทธเจาผูส้ินกิเลสแลว เปนโลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกใน ตลอด
ทั่วถึง เทวบุตร เทวดา อินทรพรหม ถึงนิพพาน ยอนลงไปถงึเปรตถึงผีนรกอเวจี ไมมีใคร
จะรูแมนยํายิ่งกวาพระพทุธเจา ทานนําธรรมที่ทานทรงรูทรงเห็นแลวนี้มาสอนพวกเราผูตา
บอดหูหนวก ใหพากันฟงเสียงทานบาง ถาฟงเสียงทานแลว ใหพยายามบึกบึนตามทาน วา
บาปมี ใหระวังบาป 

เจาของนั้นแหละเปนตัวคึกตัวคะนอง ชอบทําบาป ครั้นเวลาทําลงไปแลว ความ
ทุกขซึง่เปนผลของบาปจะมาหาผูทํา จะไมไปสูทีใ่ด ไมใชเจาของของเขา เจาของของบาปก็
คือผูทําบาป เจาของของบุญก็คือผูทําบุญ จะเขามาสูเจาของนี่แหละ พาเปนพาตายก็คือ
บุญและบาปนี้ ถาบาปแลว ดึงลงๆ โดยถายเดียว ใครอยากไปรับความทุกขความทรมาน 
แมแตเปนสัตวเดรัจฉานก็ไมอยากเปน รักเร่ืองรักสัตวนั้นนะ เชน เราเลี้ยงไวในบานใน
เรือนของเรา เมืองไทยของเราหรือเมืองไหนๆ ก็ชอบเลี้ยงสัตวไวดูเลน รักหมาเปนตน แต
เวลาถามอยากเปนหมาตัวนี้ไหม ไมอยากเปนดวยกัน แตรักเขา เปนอยางน้ันละเขาใจไหม 

ไมมีภพใดชาติใดสูภพชาติมนุษยได มนุษยนี้รูทั้งบุญทั้งบาปทุกส่ิงทกุอยาง เราน่ัง
ฟงอยูเวลานี้ก็รูอยูดวยกนั ขอใหฟงเสียงธรรมของพระพุทธเจาบาง อยาฟงแตเสียงกิเลส ที่
มันกลอมตลอดเวลาใหเคลิ้มหลับไปๆ ดวยความมืดบอด จะหาความสุขความเจริญแก
ตัวเองไมได เวลาตายไปแลวจะจมๆ เพราะความคกึความคะนอง ในการสรางบาปสราง
กรรมของตนนั้นแหละ ใหพากันสรางบุญสรางกุศล 
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วันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแตเราเกิดมานี้ กีป่กี่เดือนแตละคนๆ มาจนกระทั่งบัดนี้ อายุ

เทาไร เราเคยสรางบาปมากนอยเพยีงไร จดทะเบียนไมทัน บัญชีไมทัน มีแตบาปเต็มตัว 
มองเห็นกันเห็นตั้งแตบาปเต็มตัวๆ หัวคนไมเห็น เพราะหัวก็หัวบาปเสีย ที่ไหนก็มีแตบาป
เต็มตัว ตายแลวจมลงในนรก เราอยากเปนอยางน้ันเหรอ ถาไมอยากเปนอยางน้ัน ใหฟง
เสียงศาสดาองคเอก คือพระพุทธเจาไมเคยโกหกใคร วาบาปมี บาปทําความเดือดรอนแก
ผูทํา ใหพากันพยายามละ บุญมีขอใหพากันขวนขวาย สรางบุญสรางกุศล อยาอยูเปลาๆ 
กินเปลาๆ นอนเปลาๆ ไดมาใชสอยดวยความฟุงเฟอเหอเหิมเปลาๆ ไมเกิดประโยชน
อะไร ใหแบงกินแบงทาน 

แบงกินก็คือเพื่อธาตุเพื่อขันธของเรา แบงทานก็เพื่อจิตใจของเรา เราสละทานลงไป
แลว ใจเราไดสรางบุญสรางกศุล ผลความดีทั้งหลายจะไหลเขาสูใจ เวลาตายไปแลว ผลบุญ
นี้แหละจะเปนผูสนับสนุนจิตใจของเรา ใหไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสม ตั้งแตมนุษยผู
มีฤทธาศักดานุภาพมีอํานาจวาสนา ขึ้นไปถงึเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม เมื่อบุญกุศลเต็มที่
แลว ถึงนิพพานไดก็คือบุญคือกุศล 

อยาพากันขี้เกียจขี้คราน อยาพากันออนแอทอแท ในการสรางบุญสรางกุศล ใหเชื่อ
พระพุทธเจา ศาสดาองคเอกน้ีมีเพยีงพระองคเดียวที่สอนอยางแมนยํา เรียกวา สฺวากฺขา
โต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวชอบแลวดีแลว ไมมีที่จะได
เพิ่มเติมหรือตัดออก เปนความถูกตองแมนยําพอดบิพอด ี ไดแกคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา วาบาปมี มีจริงๆ บุญมี มีจริงๆ นรกมี นรกกี่หลุมมีจริงๆ ตามพระพุทธเจา
ทรงรูทรงเห็นดวยพระญาณหยั่งทราบแลวมาสอนโลก สวรรคมีกี่ชั้น ตัง้แตมนุษยเราก็เห็น
กันอยูนี้ พระพุทธเจาก็วาแดนมนุษย เราเปนมนุษย เราทําไมจะไมเห็นตวัเองวาเปนมนุษย 
พระพุทธเจาสอนก็สอนถกูตอง จากน้ันก็พวกเทวบุตร เทวดา อินทรพรหม ทรงรูทรงเห็น
ทุกส่ิงทกุอยาง แลวมาสอนพวกเรา 

เหตุผลของสิง่เหลานี้เปนมาจากอะไร คนทําบาปตองตกไปในทางที่ต่ํา ส่ิงใดที่ไม
พงึปรารถนามักจะเกิดจะพบจะเห็นในสิ่งเหลานั้น ส่ิงที่พึงปรารถนาแตขี้เกียจขี้คราน สราง
ความดีใหสมความปรารถนา ไมทํากัน นี่ละโลกจึงมีแตความผิดหวังๆ ใครก็อยากให
สมหวังทุกคน เกิดมาในโลกนี้เสาะแสวงหาตั้งแตความดิบความดี ขอตั้งแตความสุขความ
เจริญ ครั้นเวลาไดมามีแตความผิดหวังๆ บางรายนอนไมหลับ มือเกยหนาผาก นอนไม
หลับ แลวหนักเขาไปกวานั้น เปนบาก็มี เพราะความคิดมาก อยากไดใหสมใจ แตมันไม
สมใจ เพราะการกระทําของตัวมันขดัแยงกันกับความมุงหวังที่ใหเปนความสุข แตไปทํา



 ๕
ความทุกขขึน้มาเสีย ความทุกขก็มาขัดแยงทางเดินเพื่อความสุข เลยไปไมไดใหพากันคิด
เสียตั้งแตบัดนี้ ตายแลวจึงนิมนตพระมากุสลา ธมฺมา ไมเกิดประโยชน 

พระทานสอนคนเปนๆ นี้แหละ เราผูฟงก็นั่งฟงอยูดวยกนั ใหตางคนตางฟง ผู
เทศนก็ตั้งหนาตั้งตาเทศน อยางหลวงตาเทศนอยูเวลานี้ เอาอรรถเอาธรรมมาเทศน เปน
ภาษาธรรมลวนๆ ตรงไปตรงมา ไมมีออมคอม ไมมีลูบหนาปะจมูก นั่นไมใชภาษาธรรม 
ภาษาของกิเลส ปลิ้นปลอนหลอกลวงตมตุน ประจบประแจงเลียแขงเลียขา นั่นเปนภาษา
ของกิเลส ภาษาของธรรม ดีบอกวาดี ชั่วบอกวาชั่ว ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก นรกบอก
วานรก สวรรคนิพพานบอกสวรรคนิพพาน ทานสอนไวใหเราละเราบําเพ็ญ ในสิ่งที่ควรละ
และส่ิงที่ควรบําเพ็ญ อยาตายใจ 

เวลานี้จิตใจมนุษยเรานี้ซึ่งเปนชาวพุทธ รูสึกวาหนามากเขาทุกวันๆ ชวนไปวัด
เหมือนจะถกูโยนลงในนรก รองแหง็กๆ เหมือนจูงหมาใสฝนนั้นแหละ เคยเห็นไหมเวลา
ฝนตกจากๆ  จูงหมาออกไป มันรองแหง็กๆ ไหม ถาไมรองแหง็กๆ ก็แสดงวาผูพูดนี้ผิด
ไป หมายังดีๆ  ยังสบายอยู สบายหมาบางตัวที่มันรอนๆ มันโดดลงอางน้ํา มี เราไมวาตัว
เชนนั้น ตัวที่รังเกียจน้ํา ไปจูงมันใสน้ํา มันรองแหง็กๆ อนันี้จูงไปวัดไปวา ไปหาศีลหา
ธรรม รองแหง็กๆ ขึ้นมาทุกคน อยากจะวาทุกคน วันนี้ติดธุระงานนั้นยุง งานนี้ยุง ถาจะ
ชวนไปวัด มแีตยุงเต็มตัว ถาจะชวนลงไปเหวไปบอ ตกนรกอเวจีทั้งเปนนี้ มีสิบขาอยากได
สิบขา ยี่สิบขามันไปดวยกัน เหมือนขาบุงกือเพราะอยากไป นี่ละส่ิงที่มันไมสมหวัง เพราะ
มันขัดตอหลักความจริงที่เราทําอยูทุกวันนี้ 

ใหดัดแปลงแกไขจิตใจของเราดวยอรรถดวยธรรม ธรรมไมเคยพาใครใหผิดหวัง 
สอนคนใหถูกตองแมนยําไปตามอรรถตามธรรม มีความสุขความเจริญ สวนกิเลส
หลอกลวงตมตุน ใหติดแตความทุกขความลําบาก จนตรอกตัวเองนั่นแหละ ใหพากันจดจํา
เอาเสียในวันนี้ หลวงตาพูดตามอรรถตามธรรม การปฏิบัติมาก็ปฏิบัติตามอรรถตามธรรม
อยางตรงไปตรงมา ส่ิงใดที่ผิดขดัตออรรถตอธรรม ปดออกๆ ดวยความพากเพียรทุก
วิถีทางที่จะทาํได ส่ิงใดทีเ่ปนคุณเปนประโยชนแกใจ ส่ังสมขึ้นมาๆ ความดีงามกพ็อกพูน
ขึ้นมาโดยลําดับ จนกระทั่งถงึจิตใจหาความสงสัยไมไดแลวในโลกนี้ เมื่อหาความสงสัย
ไมไดแลว จะไปสงสัยโลกไหนละ หัวใจเจาของกห็ายสงสัยแลว ดูที่ไหนมันเปนยังไงก็รูตาม
ความสัตยความจริง แตเจาของไมไดไมเสียกับเขา เราก็ไมเปนทุกข 

ใหพากันตั้งอกตัง้ใจปฏบิัติ เวลาจะหลับจะนอน อยางนอยขอใหไดกราบพระ
เสียกอน เสร็จแลวกใ็หภาวนา จะนั่งพับเพียบกไ็ด นั่งขดัสมาธิก็ได ถาอยากสะดวกสบาย 



 ๖
ตามนิสัยของคนชอบสบาย จะปนขึ้นเกาอี้ ภาวนาก็ไดก็ไมวานะ ถาธรรมดาก็ตองมคีวาม
เคารพในธรรม มีพิธีอนัหนึ่งที่เปนความสวยงามกับธรรม เชน มีความเคารพ จะ
นั่งขัดสมาธกิ็เปนความเคารพประเภทหนึ่ง จะนั่งพับเพียบเปนความเคารพประเภทหนึ่ง 
แลวระลึกนึกนอมถึงพระพุทธเจา เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ  ๓ บทนี้บทใดบทหนึ่ง เราชอบ
บทใดก็นําธรรมบทนั้น เขามาบริกรรมจิตใจของเรา ใหใจอยูกับคําบริกรรม เชน พุทโธๆ 
เปนตน สติติดแนบอยูกบัคําบริกรรมนั้น ไมใหคิดยุงเหยิงวุนวายไปทางอื่น ซึ่งเราเคยคิด
มาตั้งแตตื่นนอน เราบังคับจิตใจเราเพียง ๕ นาที ไมใหคิดออกไปสิ่งภายนอก มันจะเปน
ยังไง บังคับได จิตใจเปนสิ่งที่ฝกได บังคับได ไมเชนนั้นพระพุทธเจาไมสอนโลก นี่ก็คือ
โลกน้ีสอนได พระพทุธเจาจึงสอน ใหนําไปปฏิบัติตนเองบางนะ เกิดขึ้นมาก็จะตายทิ้ง
เปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร 

ใจนี้เปนนักทองเที่ยว ส่ิงที่จะตดิใจไปนี้คือบาปกับบุญ อยางอื่นอยางใดไมตดิ 
สมบัติเงินทองขาวของกองเทาภูเขา ดอกเตอรดอกแตอะไร เรียนมาที่ไหนมันก็มีแตความ
เสกสรรปนยอตามกิเลสพอใจเทานั้น ครั้นตายไปแลวมันก็เปนกองกระดูกอยูเหมือนกัน 
ถาไมมีความดี ถามีความดี เอา กองกระดกูเปนกองกระดกู ทัง้เขาทั้งเราเหมือนกัน แต
กองบุญกองกุศลเต็มหัวใจ เราจะดีดไปสูสุคติโลกสวรรค ไมไปอื่น ถาคนสรางแตบาปหาบ
แตกรรม ก็จมลงไปในนรก ใหพากันพินิจพิจารณาบางนะทานทั้งหลาย 

วันนี้มาปลงธรรมสังเวช คือจะเผาศพอาจารยจินตนา ซึ่งเปนผูมีบุญมีคุณ เปนคน
ใจบุญมาดั้งเดิมอยูแลว ใหถือเปนคติตัวอยาง ตายไปอยางสุขใจ เราก็ใหนําธรรมนี้ไปเปน
คติเครื่องเตือนใจสอนเราที่ยังไมตาย ใหระลึกพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ในคืนวัน
หนึ่ง ไมต่ํากวา ๕ นาที ใหนั่งสงบใจ เอาพุทโธกไ็ด ธัมโมก็ได สังโฆก็ได มาเปนคําบริกรรม 
แลวมีสติติดอยูกับใจ หามไมใหคิดไปกับสิ่งใดทัง้หมดในเวลา ๕ นาที ใจจะสงบเย็น วันนี้
ก็ทํา วันหนาก็ทํา ใจจะสงบเย็นลงไปๆ เมื่อใจเย็นเสยีอยางเดียว โลกธาตุไมมีความหมาย 
มาเย็นอยูที่ใจนี้ทั้งหมด ถาใจรอน ใจเปนฟนเปนไฟเสียอยางเดียว โลกธาตุก็มารอนอยูที่
หัวใจเรา 

เราอยาเขาใจวาโลกน้ีกวางแสนกวาง มันกวางมันแคบอยูที่หัวใจเรา ใหปฏิบัติตน
ใหถูกตามธรรมของพระพุทธเจา เราจะมีความสุขความเจริญตอไป ใหทานทั้งหลายระลึก
ไวใหดี วันนี้เปนธรรมสอนโลก เรานําธรรมเปนภาษาของธรรม มาสอนพี่นองทัง้หลาย 
อยางตรงไปตรงมา แบบออมคอมไมใชธรรม แบบตรงไปตรงมานี้คือแบบของธรรม แก
กิเลส กิเลสตัวไหนมันเปนภัย แกออกๆ อันใดที่ดีส่ังสมขึ้นมาๆ จะเปนความสุขความ



 ๗
เจริญแกเรา กลับไปบานไปเรือนนี้ อยาลืมเนื้อลืมตัว ใหระลึกถึงบาง ใครไดดูหัวใจตัวเอง
บางไหมตั้งแตตื่นนอน หรือตั้งแตเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ ดูหัวใจนี้มีธรรมไหม เชน พุทโธ มี
สักคําไหม ธัมโม มีสักคําไหม สังโฆ มีสักคําไหม หรือมีแตความโลภ ความโกรธ ราคะ
ตัณหาเต็มหัวใจ นี้ก็คือไฟทั้งกองเผาหัวใจ ตั้งแตนี้ถึงตาย กองไฟจะเปนกองใหญโตเผา
หัวใจ เร่ืองสวรรคนิพพานที่ทานผูดีทั้งหลายไป ไมมีความหมายสําหรับคนสั่งสมตั้งแต
ความชั่ว จะจมอยูในนรกโดยถายเดยีว  

ศาสดาองคเอกไมเคยหลอกลวงใคร มีแตเราหลอกลวงเราเอง พระพุทธเจาสอนไว
ตรงไหนไปลบ วาบาปมี ก็ลบไมใหมีบาป บุญมีก็ลบ ไมใหมีบุญ แลวไมสรางบุญ ไมละ
บาป สรางแตบาป ตายแลวจม  

ใหพากันจําเอานะ วันนี้แสดงธรรมเพียงเทานี้ ขอฝากธรรมะไวกับพี่นองทั้งหลาย 
นําไปคิดไปอาน นี่เปนภาษาธรรมะปา ที่นํามาสอนโลกอยูเวลานี้ เอามาจากปาจากเขา จาก
ถ้ําเงื้อมผามาสั่งสอนพี่นองทัง้หลาย ขอใหระลึกพระพทุธเจาตรัสรูในปา สาวกทั้งหลาย
ตรัสรูในปาในเขา เปนสรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา นี้ก็ธรรมมาจากปาจากเขา มาสอนพีน่อง
ทั้งหลาย ควรจะเปนที่ระลึกภายในจิตใจ ใหเปนสิริมงคลในการมาในงานนี้บาง
พอประมาณก็จะเปนมงคล การแสดงธรรมเห็นวาสมควรแกกาลเวลาและธาตขุันธ ขอ
ความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลาย โดยทั่วกันเทอญ. 
พูดทายเทศน 

อาจารยจินตนานี้เวลามีชีวิตอยู เขาออกวัดปาตลอดมา เปนลูกศิษยวัดปาบานตาด 
มาเสียชีวิตเสีย อาจารยเปนหวงลูกศิษย คิดถึงลูกศิษยก็เลยมาเผาศพวันนี้ แลวแผเมตตา
ใหลูกศิษยคนนี้ไปสูงๆ ใหไปสูงกวาพวกที่นั่งอยูนี้ เขาใจไหม ใหอาจารยจินตนา ลูกศิษย
หลวงตาบัวนี้ ไปสูงกวาพวกนี้ที่มันขีเ้กียจภาวนา เขาใจเหรอ เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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