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เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

แผสวนกุศลถึงสัตวทั่วแดนโลกธาตุ
กอนจังหัน
เริ่มตั้งแตวันนี้ไป วันพรุงนี้จะไดพาทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรดาสัตวทั้งหลาย
ซึ่งมีญาติวงศดวยกันทุกคนนั่นแหละ ใหพากันตั้งใจอุทิศสวนกุศล วันนี้วันพรุงนี้จะ
ทําบุญอุทิศสวนกุศลแกบรรดาสัตวทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ ซึ่งมีญาติมีวงศและมีความ
จําเปนเทาเทียมกัน ใหพากันตั้งใจอุทิศสวนกุศลถึงญาติวงศของตน วันนี้วันพรุงนี้
ตอไปจะไดทาํ บุญ เรียกวาอุทิศสวนกุศลถึงสัตวทวั่ แดนโลกธาตุ ไดทํามาทุกประยะนี้
เพราะสัตวในโลกนี้มีญาติก็มี ไมมีญาติก็มี เวลาทําบุญอุทิศสวนกุศลนี้เราทําไป
กลางๆ รับไดทั่วถึงกัน จึงไดพาพีน่ องทั้งหลายทําบุญอุทิศแกบรรดาสัตวทั้งหลายทั่ว
แดนโลกธาตุ คือทั่วไปหมด ญาติไมญาติเปนญาติดวยกันทั้งนั้นแหละ ไดพาทํามา
หลายปแลวโดยถือโยมแมเปนเหตุ วันที่ ๓๐ พฤษภา ป พ.ศ. ๒๕๒๕ โยมแมเสีย เรา
เอาอันนั้นละเปนตนเหตุ เพื่อทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกสัตวทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ
ซึ่งมีความจําเปนทั่วไปหมดนั่นแหละ ตอไปนี้จะใหพร
หลังจังหัน
โรงพยาบาลสัตว ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน เราจะไปดู ขาดเขินอะไรๆ จะได
พิจารณากัน ที่ใหกันนั้นปุบปบเลย ไปเจอเครื่องมือที่สําคัญๆ เอกซเรยฉายสัตว พอดี
ชํารุดใชไมไดเราก็เลยให ตอนนั้นเราไมไดถามเรื่องอะไรๆ เครื่องมือไมทราบวาขาด
เหลืออะไรบาง จึงจะยอนไปถามอีกที เครื่องมือรักษาสัตว หมา เปนตนนะ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(บรรดาลูกศิษยทั้งทางใกลทางไกลทยอยถวายปจจัยมีทองคําและเงินบาท เนื่อง
ในวันงานเปดโลกธาตุ) เงินที่มาทั้งหมดนี้ออกชวยโลกทั้งนั้นนะ เราไมเอา แบอยางนี้
เงินมาทั้งหมดออกชวยโลกทั้งหมดเลย เราไมเอา เราบอกวาเราพอแลว นั่นละธรรมมี
เมืองพอ ถากิเลสแลวไมมีพอ เอาจนตาย เอาเศรษฐีเปนนายกก็เหมือนปลอยหมาเขา
ถานไมรูจักออก ธรรมพอ กิเลสมันไมมองหนาใครนะใหระวังใหดี กิเลสไมมองหนา
ใคร พอไดชองไหนมันเอาชองนั้นกิเลส ธรรมไมเอา เพราะฉะนั้นจึงเชื่อถือได โลก
เชื่อถือไดในธรรมเทานั้น นอกนั้นเชื่อไมไดนะ
เรื่องกิเลสของงายเมื่อไร หักหลัง แทงขางหลัง แทงขางหนาไมไดก็แทงขางหลัง
เรานี้โดนแทงมามากตอมากแลว พูดใหมันชัดเจน ลูกศิษยลูกหาของเราคลังกิเลสมัน
มาแทงอาจารยของมันคลังธรรม เขาใจไหม เราไมมีอะไรกับใคร อยางที่วาชวยโลกชวย
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จริงๆ เราไมเอาอะไรเหลานี้นะ มีเทาไรออกหมดๆ หมุนทางโนนหมุนทางนี้เพื่อโลกนั่น
แหละ เราไมไดหมุนเพือ่ เรา เราพอทุกอยางแลว นี่ละปฏิบัติธรรมใหพอในหัวใจแลว
พอหมด ปลอยวางโดยสิ้นเชิงในสามแดนโลกธาตุซึ่งเปนสมมุติทั้งมวล ปลอยหมดโดย
สิ้นเชิงไมมีเหลือ เหลือแตธรรมวิมุตติหลุดพนเปนธรรมธาตุเทานั้นเอง นั่นผลแหงการ
ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
เรื่องกิเลสนี่ไวใจมันไมไดแหละ มันแทงขางหนาแทงขางหลังอยูงั้น เราพูดให
ชัดเจนไมปด บังลี้ลับแหละ เราก็ถูกแทงขางหลัง พวกเปรตพวกผีลูกศิษยนั่นแหละมัน
มาแทงขางหลังอาจารยของมันดูซินะ อันนี้ก็แทงขางหลัง นึกวามีเงินในนี้เปดดูแลวไมมี
นี้มันแทงขางหลัง อาว ไปดูแทงขางหลังขางหนา
เราจะทําประโยชนใหโลกทั้งหมด เราไมเอา แบตลอด ไมเอาจริงๆ เรา ถาลงวา
อะไรแลวขาดสะบั้นไปเลยเปนอื่นไมไดเรา ใครจึงมาเหลาะแหละกับเราไมได อยางที่วา
ลูกศิษยมาแทงขางหลังๆ เรา ลูกศิษยก็พวกเปรตพวกผีละ พวกกิเลสอยูในหัวใจมัน นี้
มีแตธรรมลวนๆ ไมมีอยางนั้น วายังไงเปนอยางนั้นตรงเปงๆ เลย อยางที่วาชวยโลกนี่
เราไมเอาอะไรเลย เราหมุนตัวเปนเกลียวอยูนี้เราหมุนตลอด แตเราไมเอาอะไรนะ ได
เทามาออกชวยโลกทั้งหมดเลยไมเอา พอ พอในหัวใจพอทุกอยาง เปดหมดโลกธาตุ
ปลอยวางโดยสิ้นเชิงไมมเี หลือ
พูดใหชัดเจนการปฏิบัติธรรมผลมียังไงบาง ทานทั้งใหฟงเสียนะ พระพุทธเจา
ทรงบําเพ็ญธรรมไดเปนศาสดาองคเอกเลิศโลกเปนอันดับหนึ่ง
พนแลวไปนิพพาน
เที่ยงตรงตลอด สาวกทัง้ หลายก็เหมือนกัน บําเพ็ญใหเต็มเหนี่ยวแลวถึงนิพพานปงไม
ตองกลับมาเกิดอีก นี่กบ็ ําเพ็ญใหเต็มเหนี่ยว เต็มหัวใจแลวก็บอกชัดๆ บอกวาจะไม
กลับเกิดอีก บอกชัดเจนทานทั้งหลายฟงนะ เราปฏิบัติแทบเปนแทบตาย ลมลุก
คลุกคลานมาจนจะถึงขั้นสลบไสล แตไมเคยสลบไสลเพราะฟดกับกิเลสนั่นแหละ ฟาด
ขาดสะบั้นลงไปหลังวัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ นั่นละเปนวัน
กิเลสมวนเสื่อ ขาดสะบั้นลงไปหลังวัดดอยธรรมเจดีย ตั้งแตน้นั มาไมเคยเห็นแมเม็ด
หินเม็ดทรายที่กิเลสจะมาแสดงตัวใหเห็น
เพราะฉะนั้นจึงกลาพูดในการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจาไมโกหกโลก ธรรมทาน
ปฏิบัติยังไง รูเห็นยังไงพูดได เขาไปหาอยูหากินไดอะไรมาเทาไรเงินกี่บาทสองบาทเขา
พูดกันได ทําไมเราหาธรรมซึ่งเปนของเลิศวิเศษวิโสทําไมเราจะพูดไมได ถาไมใหกิเลส
ปดปากเสียนะ พูดได ใครจะมาปดปากมาซิฟาดมันปากแตกนูนนะ เอาปากมันกอน ไม
เอาปากเรา ปากเรามันเจ็บ ฟาดปากเขาละผูมันปากบอนๆ เขาใจไหม เปนอยางนั้นละ

๓
ปฏิบัติ เอาใหมันจริงจังซิ นี่เราชวยโลกเราชวยจริงๆ เราไมเอาอะไรเลยในสามแดน
โลกธาตุนี่ บอกวาเราปลอยหมดแลวโดยสิ้นเชิง มีแตความเมตตาครอบโลกธาตุอยูนลี้ ะ
ชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย เสร็จแลวปลอยเลย ตายแลวไมตองนิมนตพระมา กุ
สลา ธมฺมา หลวงตาบัวตายแลวไปไหนนา ไปสันพรานี่วางั้น เขาใจไหม ไปสันพรานี่
ฟาดหัวคน เขาใจเหรอ เอาใหมันเต็มเม็ดเต็มหนวยซิ เมื่อมันพอแลวอยูไหนพอหมด
ไมมีอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน พอตลอด นั่นละนิพพานในหัวใจของผูบริสุทธิ์
นิพพานพอ อยูทไี่ หนไมมีสถานที่นั่นที่นี่ ตายแลวไปเกิดทีไ่ หนไมมี หมดโดยสิ้นเชิง
พออยูในหัวใจอยางเลิศเลอ ใหพากันบําเพ็ญความดีงามทั้งหลาย อยาพากันอืดอาด
เนือยนายถาจะสรางความดี สรางความชั่วเร็วยิ่งกวาลิงใชไมไดนะ
นี่ก็เริ่มแลวทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงสัตวทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุ ผูมีญาติก็ดีไม
มีญาติก็ดีใหไดรับสวนบุญเสมอกันหมด สวนกุศลอันนี้กระจายออกไปไมมีญาติไมมี
มิตร กระจายออกไปทั่วโลกธาตุ ในบรรดา สพฺเพ สตฺตา อันวาสัตวทั้งหลายที่เปน
เพื่อนทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้นนั้นเฉลี่ยถึงกันหมด นี่เริ่มละ พี่นอง
ทั้งหลาย จะทําบุญอุทิศสวนกุศลใหสัตวทั้งหลายสามแดนโลกธาตุในวันพรุงนี้ เริ่มแต
วันนี้ไป ใหพากันเขาใจอยางนี้ ที่เขาไปทําบุญอุทิศใหพวกญาติพวกวงศเขา เราทําบุญ
อุทิศสวนกุศลทั่วแดนโลกธาตุของเรา เราทําอยางนั้นแหละ จึงไดพาพีน่ องทั้งหลายทํา
อยางนี้ไมมีใครทํา ที่วาทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงสัตวทั้งหลายสามแดนโลกธาตุกม็ ีแตเรา
จะวาอุตริหรือหรือไมอตุ ริก็แลวแต
เราปฏิบัติธรรมไมไดปฏิบัติแบบอุตรินะ รูธรรมเห็นธรรมก็ไมรูแบบอุตริ การมา
พูดอยางนี้จะเอาอุตริมาจากไหนวะ ตองเอาความจริงมาพูดละซิ สัตวทั้งหลายที่มีความ
ทุกขความลําบากยากเย็นเข็ญใจมีนอยเมื่อไร
คอยรับสวนบุญสวนกุศลของทานผูมี
เมตตาจิตแผสวนกุศลไปให เชนอยางเราจะทําบุญในวันนี้ ในวันพรุงนี้ แผสวนกุศลถึง
สัตวทั่วแดนโลกธาตุ ไมมีญาติมิตรรับไดดวยกันหมด เปนอยางนั้นนะ วันนี้เริ่ม วัน
พรุงนี้นาจะฉันศาลาใหญ แลวก็นาจะเปนวันมะรืนเปนวันวิสาขบูชา สองวัน ๓๐-๓๑
ไปฉันที่ศาลาใหญ นี่ก็พาพี่นองทั้งหลายบําเพ็ญกองการกุศล
ลืมชื่อแลว (อาจารยคลาดครับผม) ทานคลาดอยูพังงา ลูกศิษยปกษใตทงั้ ปกษ
ใต มีลูกศิษยคนเดียวอยูปกษใตเดีย๋ วนี้นะ หลวงตาบัวมันอาภัพมากทีส่ ุด ลูกศิษยของ
เราอยูภาคใตนอยเมื่อไรทั้งภาคเลย ไดลูกศิษยคนเดียว หลวงตาบัวนี้มันอาภัพมาก
ขนาดไหนวางั้นเถอะ
(คณะศิษยชาวภูเก็ตถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
จังหวัดภูเก็ต โดยการนําของพระอาจารยจีรวัฒน อตฺถรกฺโข ตัง้ อยู ณ วัดเจริญสมณกิจ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต).เราพอใจ ธรรมเหลานี้จะไดเขาสูหัวใจคน แตที่วาจะนําชาติๆ เราเอา
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ธรรมนะ คราวนี้คราวธรรมจะไดเขาสูหัวใจคน วาเราจะนําชาติคนจะตองเล็งถึงวัตถุ
มากกวา เชน เงินทองขาวของจะนําเขาสูคลังหลวงคือสวนรวม แตเราไมคิดอยางนั้น
คราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะเขาสูหัวใจคน แลวเขาอยูตลอดไมหยุดนะ ตั้งแตวันที่เรา
ประกาศวาจะนําพี่นองทัง้ หลาย ธรรมะเขาหัวใจตลอดมาไมตก สวนการชวยชาติดวย
วัตถุก็มีรอยหรอไปบาง สวนอันนี้ไมรอยหรอ ออกเรื่อยเลย
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

