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(รวมเวลาที่แสดงธรรม ๓๘ นาที) 
  
 วันนี้เปนวันงานมหากุศลของพี่นองทั้งหลายเราที่มารวมกันอยูนี้ มาทุกทิศทกุ
ทางทั่วประเทศไทย โดยถือวัดอโศการามเปนจุดศูนยกลางแหงการบําเพ็ญมหากุศล
เพื่อเจดียใหญของเรา จะไดปรากฏขึ้นมาใหบรรดาพี่นองทัง้หลายซึ่งเปนชาวพุทธได
กราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไปเปนเวลานาน เพราะเจดียใหญหลังน้ีนั้น
ปรากฏขึ้นดวยเจตนาของทานผูมีความเคารพนับถือในครูในอาจารย เฉพาะในวัดนี้ก็มี
ทานอาจารยทอง เปนลูกศิษยพระกรรมฐานมานมนานตั้งแตเร่ิมบวชมาจนกระทั่งบัดนี้ 
ไดริเร่ิมสรางเจดียขึ้นไวสําหรับประดิษฐาน หรือบรรจุพระธาตุ หรืออัฐธิาตุของครูบา
อาจารยทั้งหลายที่เปนที่เคารพนับถือมาก ซึ่งจะมารวมอยูในเจดียหลังนี้ไมนอยเลย
บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลาย นับแตหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น ซึ่งเปนผูปรากฏชื่อลือนาม
มาตั้งแตเราเริ่มเปนเด็ก เกิดมาเปนเด็กไดทราบกิตติศพัทกติติคุณของทานทั้งสององค
นี้แลว ปรากฏชื่อลือนามวาเปนพระกรรมฐาน  
 ทานอยูในปาในเขาตั้งแตวันอุปสมบทเรื่อยมา คือหลวงปูเสาร หลวงปูมั่น นี้ละ
ปรากฏกระเทือน เฉพาะอยางยิ่งภาคอีสานมานาน ตั้งแตหลวงตาเปนเด็กก็ไดยินชื่อยิน
เสียงของทานที่อยูในปาในเขา ตามอําเภอตาง ๆ เร่ือยมาจนกระทั่งถงึทานมรณภาพ
เปนเวลานาน เราก็ไดมีวาสนาพอประมาณ ไดเขากราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจใน
วันแรกที่ไดพบทานที่จังหวัดเชียงใหม รูสึกวาอิ่มเอิบภายในจิตใจตั้งแตขณะไดพบเห็น
ทานมา ในวันนั้นรูสึกวาอารมณภายในใจเกี่ยวกับหลวงปูมั่นนี้ฝงจิตตลอด จิตมีความ
ยิ้มแยมแจมใสทั้งวันเลยสําหรับวันนั้น ไมหางไกลเลย ประหนึ่งวาเปนคําบริกรรมติดใจ
อยูตลอดมา 
 หลังจากนั้นก็เขากราบไหวบูชาถวายตัวเปนลูกศิษยทาน นับตั้งแตเขาไปอยูจน
กระทั่งทานมรณภาพจากไปก็เปนเวลา ๘ ป จึงไดรูไดเห็นอาการกิริยา ความเคลื่อน
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ไหวของทานที่เปนไปดวยอรรถดวยธรรม นาเคารพเลื่อมใสตั้งแตตนจนอวสาน ไมมีขอ
ที่จะนาตําหนิติเตียนแมนอยเลย คือหลวงปูมัน่ของเรา นี่เปนอาจารยชั้นเอก เปน
ปรมาจารยในสมัยปจจุบันนี้ ในคร้ังพุทธกาลพระพุทธเจาทรงรับสั่ง องคนั้นเปนพระ
โสดา องคนั้นเปนพระสกิทาคา องคนี้เปนพระอนาคา องคนั้นเปนพระอรหันต รวม
แลวก็เขาไปสูจุดพระอรหันตดวยกัน เพราะกาวไมหยุดดวยการบําเพ็ญจากการอบรม
มาเรียบรอยแลวจากองคศาสดา ที่ไดปรากฏวาเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทั้ง
หลายชาวพุทธเวลานี้ สืบเนื่องมาตั้งแตพระพุทธเจาลงมา  

หลังจากนั้นมาปจจุบันนี้ก็เห็นประจักษตาประจักษใจ เชนเดียวกันกับครั้ง
พุทธกาลก็คอืหลวงปูเสาร-หลวงปูมั่น องคทานมรณภาพไปแลวอัฐิของทานไดกลาย
เปนพระธาตุที่สวยงามมากทีเดียว มีหลายประเภทในพระธาตุของทานองคเดียวเทานั้น 
มีสีสันวรรณะตาง ๆ กัน สวยงามมากทีเดียว มาสมัยปจจุบันนี้เรียกวาพระอรหันตองค
หนึ่ง ทานพระอาจารยเสาร-ทานพระอาจารยมั่นเวลามรณภาพแลวอัฐิของทานไดกลาย
เปนพระธาตุที่สวยงามมากทั้งสองพระองคทานนั้นแล  

การพูดทั้งนี้เปนขาศึกศัตรูตอพวกเปรตพวกผี พวกโจรพวกมาร พวกไมไดสน
ใจในอรรถในธรรม นอกจากมตูรจากคูถ ไขวควาและขยี้ขยําอยูตลอดเวลาเทานั้น 
สําหรับธรรมแลวเปนมงคลแกผูมีความรักใครใกลชิดและมีความเคารพเลื่อมใส วันนี้
จึงไดนําเร่ืองของทานที่จะไดมาประดษิฐานอยูในเจดียอันใหญหลวงนี้ เรียกวาสองพระ
องคนี้เปนตนทีเดียว นอกจากนั้นลูกศิษยของทานมีหลายองคดวยกันที่ไดปฏิบัติสืบ
ทอดจากทานมา ไดรับผลเปนที่พอใจ  

เวลาทานมรณภาพแลว อัฐิของทานเหลานั้นก็กลายเปนพระธาตุจํานวนไมนอย 
สําหรับลูกศิษยหลวงปูมัน่นี้เทาที่พอทราบไดก็ ๑๐ กวาองค บรรดาที่ทานมรณภาพไป
แลวอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุลวน ๆ ใหเห็นประจักษตาตลอดมานี้มีจํานวนไม
นอย นี่ขึ้นอยูกับการประพฤตปิฏิบัติ ไมไดขึ้นอยูกับมืดกับแจง กาลเวล่ําเวลา สมัยนั้น
สมัยนี้อะไร ขึ้นอยูกับการบําเพ็ญธรรมเพื่อชําระกิเลส กิเลสไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา
ติดอยูในหัวใจของสัตวโลก และเปนภัยตอสัตวโลกตลอดมา นี่เรียกวาภัยของสัตว ได
แกกิเลสตัวนี้ คุณ-มหาคุณที่จะชําระลางส่ิงทั้งหลายเหลานี้ออกไดก็คือธรรม  

ทานเหลานั้นทานบําเพ็ญธรรมตั้งแตวันอุปสมบท คือบวชเปนพระมาแลว ตั้ง
หนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสเหลานี้ออกจากจิตใจ ดวยความพากเพียรใน
อิริยาบถตาง ๆ ตลอดมา การชําระสะสาง หรือซักฟอกส่ิงมัวหมองออกจากใจ การ
ระมัดระวังรักษาบํารุงจิตใจดวยความพากความเพียรในอิริยาบถตาง ๆ ไมลดละทอ
ถอย ส่ิงที่มวัหมองมืดตือ้ทั้งหลายซึ่งติดแนบอยูภายในจิตใจ ใหมองหาอะไรไมพบ ไม
เห็นเลยนั้นก็คอยจางออกไป ๆ จนกระทั่งถึงสวางไสวขึ้นเต็มภูมิของใจ  
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ใจที่เต็มภูมิแลวคือใจที่ส้ินกิเลส เรียกวาเลิศเลอสุดยอด ทานเรียกวาใจมหา
วิมุตติ ใจมหานิพพาน ใจเปนธรรมธาตุ คือใจทานผูอุตสาหพยายามบําเพ็ญซักฟอกอยู
ตลอดมา ดังครูบาอาจารยทั้งหลายที่จะไดถูกอาราธนามาบรรจุที่เจดียใหญของเรานี้ 
ลวนแลวตั้งแตเปนเพชรน้ําหนึ่ง ๆ ในครั้งพุทธกาลทานเรียกวาพระอรหันต พระธาตุ 
ของพระอรหันตที่จะไดมาถูกบรรจุเขาสูเจดียใหญหลวง ในทามกลางแหงวัดอโศการาม 
ซึ่งพี่นองทั้งหลายที่เปนลูกศิษยลูกหา กําลังอุตสาหพยายามขวนขวายหาสมบัติเงินทอง
เขามาเพื่อจะทําการกอสรางหนุนทานขึ้นไป เพื่อกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ
ตลอดไป  

ดังวันนี้ก็ไดเทศนาวาการดวยความชักชวนพี่นองทั้งหลาย ซึ่งเปนลูกศิษย
ตถาคต เปนผูใจบุญสุนทาน มีความรักใครใกลชิดตอพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
ไดมาบริจาคทาน มีมากมีนอยเราบริจาคเต็มกําลังความสามารถของเรา เพราะเราไมได
เกิดในทามกลางแหงความเปนเศรษฐี เราเกิดจากทองแมของเรา แมของเราเปนคน
เชนไรเราก็เปนคนเชนนั้น ออกมาแลวไดยินไดฟงเสียงอรรถเสียงธรรม เกิดความ
เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็บริจาคทานไปตามพอตามแมทีท่ําไวเปนตัวอยาง
มาตั้งแตเปนเด็กเปนเล็กเร่ือยมา นิสัยความเคารพเลื่อมใสในการทําบุญใหทานก็มีมา
ตลอด จนกระทั่งมาถึงปจจุบันนี้  

วันนี้ก็เปนวันใหทานอันยิ่งใหญของพี่นองทัง้หลาย ที่จะไดทุมเททรัพยสมบัติ
เงินทองขาวของที่ออกจากน้ําใจของเราที่เต็มไปดวยศรัทธานี้ออกบริจาค  เพื่อหนุน
เจดียหลังนี้ขึ้นไปใหเปนที่กราบไหวบูชา เปนขวัญตาขวัญใจตอพี่นองชาวพุทธลูกหลาน
ทั้งหลายสืบตอไป ไมมีวันสิ้นสุด เพราะมีคุณคามากการสรางเจดียแตละหลัง ๆ ที่บรรจุ
ทานผูวิเศษขึ้นไวนี้ นี่ก็จะบรรจุพระธาตุทานผูวิเศษมาไวในที่นี้ จึงขอเรียนพี่นองทั้ง
หลายวาเราเกิดมาไมเคยพบพระพุทธเจา-พระอรหันตทาน ก็ใหดูเอาในเจดียหลังน้ีก็
ได พูดดวยความยืนยันวาเจดียหลังน้ีแหละจะเปนเจดียที่บรรจุพระธาตุของพระอรหัต
อรหันตทั้งหลายในบรรดาครูบาอาจารยที่สมัยปจจุบัน จะไดถกูอาราธนามาบรรจุใน
สถานที่นี้ 

เรามีวาสนาบารมี จึงไดเกิดมาพบมาเห็นกาลเวลาที่เหมาะสมในการที่ทานกําลัง
จะสรางพระเจดียอันใหญหลวงไวนี้ จึงขอใหทุกทานพยายามสละ เวล่ําเวลาก็สละมา
แลว หนาที่การงานทุกอยางสละมาแลว บัดนี้สละน้ําใจเพื่อเปนการทําบุญใหทาน 
ฉลองเฉลิมพระเจดียอันใหญหลวงนี้ใหเปนมหาคุณตอชาติของเรานี้ตอไป จงึขอ
เชิญชวนบรรดาพี่นองทัง้หลายไดบริจาคตามเกิดตามมี วันนี้เปนโอกาสอันดีของเรา ที่
จะไดบริจาค เพราะการที่จะสรางเจดียนี้ไมไดสรางอยางงายดาย นาน ๆ ถึงจะมีครั้ง
หนึ่ง  
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ครั้งนี้จึงเปนครั้งสําคัญของพี่นองชาวไทยเรา ที่ไดอตุสาหพยายามมาบริจาค 
ใครมีมากมีนอยไมสําคัญ สําคัญที่น้ําใจนั้นแหละ เศรษฐีไมมีการใหทาน ไมมีน้ําใจ 
เศรษฐีก็มีแตชื่อ สมบัติเงินทองขาวของมมีากมีนอยก็ครองสมบัตินั้นดวยอารมณที่ปลื้ม
ปติเปนชั่วระยะกาลวาเรามีสมบัติเงินทองเทานั้น ๆ ครั้นเวลาลมหายใจขาดลงไปแลว 
สมบัติที่ภูมิใจในเวลามีชีวิตอยูนั้น ก็ขาดสะบั้นหายไปพรอมกับลมหายใจที่ขาดสะบั้น
ลงไป จึงไมมีสาระอะไรสําหรับคนไมมีน้ําใจ เงินนั้นมี น้ําใจไมมีกไ็มเกดิประโยชนแก
ตัวเอง  

นี่พวกเราทั้งหลายใหมีน้ําใจทุกคน เปนเศรษฐีก็ใหเปนเศรษฐีที่มีน้ําใจ ทําบุญ
ใหทานดวย เปนคนทุกขคนจนก็ใหเปนคนทุกขคนจนที่มีน้ําใจ น้ําใจเปนของที่มีคุณคา
มากยิ่งกวาน้ําเงินทอง น้ําเงิน น้ําทอง น้ําสมบัติตาง ๆ เปนไหน ๆ เพราะฉะนั้นทานจึง
สอนใหมีน้ําใจตออรรถตอธรรม เพราะน้ําใจนี้แลที่ส่ังสมคุณงามความดีเขามาสูตนแลว
เปนใจที่มีคุณคา ไปเกิดในสถานที่ใด ภพใดแดนใด จะเกิดในสถานที่มีคุณคามีราคา
เร่ือย ๆ ไป ตั้งแตขั้นต่าํ ๆ จนกระทั่งถงึขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน เรียกวาสถานที่
เลิศเลอ จากนํ้าใจของเราที่เคยไดทําบุญใหทาน 

นี่ละน้ําใจจึงเปนของสําคัญมาก สงใหเราถึงจุดหมายปลายทางไดตัง้แตตนจน
อวสาน สวนน้ําเงินถาเราไมนํามาใหเขาสูน้ําใจ น้ําเงินก็ไมเกิดประโยชน คนตายแลวนั่ง
เฝากองเงินกองทองก็มีเยอะ ตายแลวไปเปนเปรตเปนผีเฝากองเงินกองทองอยูนั้นมี
มากทีเดียว ตามตํารับตําราทานมีไว นี่ละเงินถาเราไมรูจักใชกไ็มเกิดประโยชนอะไร ถา
รูจักใชแลวทางโลกทางสารเราก็นําไปใชตามเหตุผลที่ควร ควรเก็บมากนอยเพียงไร 
ควรจับจายมากนอยเพียงไร เราก็ตองเก็บตองจับตองจายตามที่เรากําหนดไวดวยความ
มีเหตุผลของผูมีธรรมในใจครองสมบัติ 

คนที่มีธรรมในใจครองสมบัติ สมบัติเหลานั้นยอมมีคุณคามีราคา นําไปที่ไหน
ใชในทางใดมีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑเปนประโยชนแกผูใชตลอดไป แตคนที่ไมมีอรรถ
มีธรรมไดมาแลวสงเสริมใหเปนความลืมเนื้อลืมตัว ไดมากเทาไรก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัว สุด
ทายจนเหลิงไปหมด เมือ่ลืมเนื้อลืมตัวแลวอยากทําอะไรก็ทําดวยความทะนง วาตนเอง
เปนผูมีเงินมีทอง ไปจบัจายในสิ่งที่เปนภัยก็กลายมาเปนฟนเปนไฟเผาไหมตัวเองได 
อันนี้มีอยูเยอะ สําหรับคนที่มีเงินทองไมมีอรรถมีธรรมเปนเครื่องคุมครองรักษา  เงิน
ทองเหลานั้นกลายมาเปนขาศึกแกตัวเอง ทั้งมีชีวิตอยู ทั้งตายไปก็มีมากมาย  

เราทั้งหลายใหพึงระลึกเราเปนลูกชาวพุทธ ขอใหมีธรรมเปนเครื่องคุมครอง
รักษาสมบัติที่ไดมามากนอย อยาไดจายสุรุยสุราย มีความประหยัดมัธยัสถ ควรเก็บ
ควรรักษามากนอยเพียงไร ก็ใหเก็บใหรักษาตามอรรถตามธรรมที่บงบอกดวยความถูก
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ตองแมนยํา สมบัติเหลานั้นก็เปนประโยชน เก็บไวก็เก็บไวเพื่อประโยชน จายไปแลวก็
เพื่อประโยชน นี่ถาธรรมคุมครองรักษา ดําเนินตามธรรมเปนอยางนั้น  

นี่เราก็เก็บไว การใหทานเปนของสําคัญ เปนอนัดับหนึ่งสําหรับผูมีสมบัติเงิน
ทองมากนอยเพียงไร การใหทานนี้เปนสมบัติของใจ ใจเปนนักทองเที่ยว เกิดในภพนั้น
ภพนี้ ชาตินั้นชาตินี้ อาศัยบุญกรรมนั้นแหละพาใหไปเกิด จะอาศัยเงินทองขาวของที่
เราเก็บไวในธนาคารหรือในสถานที่ใดมันก็อยูที่นั่น มันไมไดไปตดิตามเราไดเหมือน
เรานํามาบริจาคทาน เรานํามาบริจาคทานกลายเปนบุญเปนกุศล เปนสมบัติ เปนแกว
สารพัดนึกติดกับหัวใจของเราไป 

พอตายลงไปปบบุญกุศลนี้จะติดตามไปเลย ๆ ไปสวรรคไมใชไปลอย ๆ ไป
ดวยอํานาจแหงบุญแหงกุศล ไปสวรรคชั้นใดก็เหมือนกัน เปนอํานาจแหงบุญแหงกุศล 
ที่สมควรแกการไปสวรรคชั้นนั้น ๆ ก็ไปอยูในสวรรคชั้นนั้น ๆ เสวยทิพยสมบัตติาม
อํานาจแหงบุญกรรมของตนที่มีมากนอย จนกระทั่งถงึพรหมโลกก็ไปดวยบุญดวยกรรม 
ไมไดไปอยางลอย ๆ  

ทีนี้ทางฝายต่ําก็เหมือนกัน ไปเกดิเปนสัตว เปนเปรตเปนผี นรกอเวจี ลวนแลว
ตั้งแตไปดวยบุญดวยกรรมเหมือนกัน ไมใชไปอยางลอย ๆ ใครชอบทําความชั่วชา
ลามกดวยความคึกความคะนอง ตายไปแลวอันความคึกความคะนองนั้นแหละมันจะมา
เปนภัยแกตัวเอง ผลักไสลงไปสูที่ต่ําที่ไมพงึปรารถนานั้นเลย มีเต็มไปหมดในโลกธาตุ
นี้ เรามันพวกหูหนวกตาบอด มีกี่รอยตามันก็ตาบอดดวยกัน ไมไดเหมือนตาพระพุทธ
เจาที่เปนศาสดาสอนพวกเราทั้งหลาย  

ศาสดาของเรานี้เปนโลกวิทูรูแจงแทงทะลุไปหมด ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่ว
ถึง แลวนําส่ิงที่รู ที่เห็น ที่เปนนั้น ทั้งดีทั้งชั่วมาสั่งสอนพวกเรา ส่ิงใดที่ควรปลอย ควร
ละ ควรวาง ก็ใหปลอย ใหละ ใหวาง ใหหลีกเวน ส่ิงใดที่เปนผลเปนประโยชนแกตนก็
ใหบําเพ็ญในสิ่งที่เปนประโยชนใหมากมูนขึ้นไปโดยลําดับลําดา นี่คือศาสดาองคเอกที่
มาสอนพวกเราทั้งหลายอยูเวลานี้ เพราะพวกเราทั้งหลายมันเปนคนตาบอดหูหนวก ตา
ภายนอกมันดีตาใสแจว ตาแมวสูไมได แตตาในมันมืดมันบอด 

ถาวาหูก็เหมือนกัน หูพระพุทธเจาเปนหูทิพย หูพวกเราเปนหูหนัง มันไมอยาก
ฟงมันกไ็มฟงเสีย หูไมหนวกมันก็ถือเปนหูหนวกไปเสีย ยิ่งจะชวนไปวัดไปวาฟงอรรถ
ฟงธรรมมันมีแตคนหูหนวกไปเสียหมด ถาจะพาไปโรงลิเก ละคร ระบํา รําโปละหูดี  
อยากไปยืมหูเขามาอีกกไ็ด หูเราสองหูไมพอ ไปหายืมหูคนนั้นคนนี้มาฟงเพื่อจะได
หลายหูเพลิดเพลินตัวอยางสนุกสนาน นี่ละพวกเราพวกหูหนวกตาบอด พระพุทธเจา
เปนผูหูดีตาดีเลยโลกเลยสงสาร จึงไดเปนศาสดาของพวกเราทั้งหลาย 
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คําวาศาสดาเปนของเล็กนอยเมื่อใด กอนที่จะไดมาเปนพระพุทธเจาแตละพระ
องค ๆ นั้นไดทนทุกขทรมานแสนสาหัส จนกวาจะไดมาเปนพระพุทธเจา เรียกวาเต็ม
ภูมิของศาสดาแลวก็ไดมาเปนพระพุทธเจาขึ้นมาสั่งสอนสัตวโลก ส่ังสอนสัตวโลกส่ัง
สอนดวยความถูกตองแมนยํา ไมมีผิดเพี้ยนไปเลยแมแตนอย สมความเปนศาสดา  
กิเลสไมมีอยูในพระทัยคือใจของพระพุทธเจาเลย มีแตความสวางจาอยูดวยอรรถดวย
ธรรม นั้นแหละนําความสวางนั้นแลมาสอนโลกใหไดเห็นสิ่งที่ดีทีช่ั่ว ที่เคยเปนภัยและ
เปนคุณตอสัตวโลกมานาน  

ใหไดคัดเลือก หลีกเวนในสิ่งที่ไมดีทัง้หลาย แลวบําเพ็ญแตส่ิงที่ดีงามทัง้หลาย
เพื่อเปนประโยชนแกตน นี่เรียกวาศาสดา พระพุทธเจาของเราที่เปนเจาของศาสนานี้
เปนผูส้ินกิเลส เปนผูบริสุทธิ์พุทโธ มีศาสนานี้เทานั้นที่บริสุทธิ์พุทโธ แลวสั่งสอนโลก
ดวยความถูกตองแมนยํา ไมวาจะส่ังสอนโลกมนุษย โลกเปรตโลกผี โลกนรกอเวจี โลก
สวรรคชั้นพรหมที่ไหน จนกระทั่งถงึนิพพานสอนไดโดยถกูตอง เพราะทรงโลกวิทูรูแจง
เห็นจริงหมดแลว นํามาสอนดวยความแมนยํา ๆ ทานจึงเรียกวาสฺวากฺขาโต ภควตา 
ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว ตรัสไวชอบแลว ไมมีที่จะตองได
ไปคัดไปเลือกวาผิดหรือถูก ดีหรือชัว่ประการใด ทานคัดเลือกมาเรียบรอยแลว สอน
โลกดวยความถูกตอง 

เราที่กําลังงมงายอยูก็ใหฟงเสียงอรรถเสียงธรรมที่ทานสอนไวโดยถูกตอง ถา
ทานวาไมดีก็อยาฝนทํา ถาดีแลวถึงไมอยากทําเพราะกิเลสบีบบังคับไวไมใหทํา ใหฝน
กิเลสทําลงไป เชนอยางเราใหทาน การใหทานก็คือหยิบออกจากของตัวเองไปเปนของ
ผูอื่น คนเราใครก็ตองหึงหวง แมแตสัตวเขาก็หวง เขาไมอยากใหใคร เมื่อเขาเปนเจา
ของแลวเขาก็หึงหวงในอาหารหรือในสมบัติของเขา ทีนี้คนเราก็เหมือนกันมีสมบัติเงิน
ทองขาวของมากนอยก็เปนสมบัติของตน มีความหึงหวงดวยกัน แตเมื่อไดยินเสียง
อรรถเสียงธรรมนําเขาสูใจแลว ความหึงหวงซึ่งเปนตัวกิเลสบีบบังคับไมใหแยกใหแยะ 
ไมใหเสียสละแกผูใดนั้นมันก็คอยคลีค่ลายออกมา อํานาจแหงความเสียสละก็ปรากฏ
ขึ้นมา เมื่ออํานาจแหงความเสียสละปรากฏขึ้นมาก็เรียกวาทาน การให การเสียสละ 

การเสียสละนี้เปนประโยชนอยางกวางขวางมากมายทีเดียว พระพุทธเจาทุกพระ
องคจงทรงสอนไวดวยทานบารมี ทานบารมีแปลวา การใหทาน เปนบารมีขั้นที่หนึ่ง 
พระพุทธเจาพระองคใดก็ตามสอนดวยทานบารมีเปนขั้นที่หนึ่งโดยลําดับ นี่ละการให
ทานจึงเปนเครื่องสมัครสมาน ทําจิตใจของกันและกันใหมีความยิ้มแยมแจมใส สมัคร
สมาน พึ่งเปนพึ่งตายกันได โดยไมตองไปถามชาติ ชั้น วรรณะ ฐานะสูงต่าํแหงชาติแหง
หนตําบลใด ภาคใด ไมตองไปถาม ความดีมาแสดงตอกนัเทานั้นรูกันทันที สนิทกัน 
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ตายใจดวยกันทันที นี่เพราะอํานาจแหงทาน เปนเครื่องสมัครสมานจิตใจคนใหมีความ
ยิ้มแยมแจมใส พึ่งเปนพึ่งตาย สนิทติดใจตอกันไดดวยอํานาจแหงการใหทาน  

ผิดกับความตระหนี่ถี่เหนียวเปนอยางมากทีเดียว ความตระหนี่ถี่เหนียวไปที่
ไหนไมมีใครอยากคบคาสมาคม ไมวาเด็ก ไมวาผูใหญ ใครมีจิตใจคับแคบตีบตัน เห็น
แกตัวแลวเพื่อนฝงูไมคอยมาก ไปที่ไหนไมมีใครอยากคบคาสมาคม นอกจากมีความ
ตระหนี่ถี่เหนียวแลวยังเอารัดเอาเปรียบ คดโกงรีดไถประเภทตาง ๆ จากผูอื่นอกีดวย 
นี่คนประเภทนี้เปนคนขวางเพื่อนขวางฝูง เปนคนขวางโลกขวางสงสาร 

พระพุทธเจาจึงสอนวากิเลสน้ีไปอยูทีไ่หนมันขวาง เชนอยางความตระหนี่ไปอยู
ในหัวใจใดมันไมอยากเสียสละ มีแตอยากเอามาเพิ่ม ๆ แตธรรมแทรกเขาไปตรงไหน
มีมากมีนอยอยากทําบุญใหทาน บางทีเจาของไดมาแลวใครจะไมอยาก ใครจะไม
ตองการสมบัติของดิบของดี มันคดิถึงธรรม คิดถึงการใหทานมากยิ่งกวาปากกวา
ทองของตัวเอง ไดมาแลว โอย ไมตองกินละ เราไปใหทานเสียดีกวา ตองแยงจาก
ปากจากคอเจาของออกไปทําบุญใหทาน เปนสมบัติอันยิ่งใหญมากทีเดียว ปากทอง
มันหิวโหยในวันน้ี มันอุตสาหพยายามหามากินไดในวันหลัง แตจิตใจที่หิวโหยจาก
อรรถจากธรรม ไมมีการทําบุญใหทานเขาไปเยียวยาแลวหิวโหยตลอดไป  

เกิดในชาตินี้ก็ทุกขก็จนขนแคน เกิดในชาติหนาก็มีแตความทุกขจนขนแคนไป
เร่ือย ๆ เกิดในภพใดชาติใด มีแตความทุกขจนขนแคน หาความสะดวกสมบูรณพูนผล
ไมมี เพราะความตระหนี่ แตความเสียสละนี้เบิกทางไปโดยลาํดับลําดา เชน อยางที่วา
ไดอะไรมาอยากกิน ความอยากทานมีกําลังมากกวาเอาไปทานเสีย เรากินเมื่อไรก็ได นี่
ละที่วามีอานิสงสมากตรงนี้เอง มากทีสุ่ดตรงนี้ ทานวัตถุเทากันก็ตามแตน้ําใจที่เสียสละ
กิเลสตัวเหนียวแนนนี้ออกไดเรียกวาเปนผูชัยชนะ จึงมีอานิสงสมาก นี่ละการใหทาน 

ขอใหพี่นองทั้งหลายไดทราบไว  เร่ืองการใหทานไมใชเปนของเล็กนอย เราอยู
ดวยกันนี้ก็เหมือนกัน เราอยาคอยไปเอาบุญเอากุศลในสวรรคนิพพานโดยถายเดียว 
โดยไมตองมองดูโลกมนุษยที่อยูรวมกัน อาศัยกันนี้เลย เราอยูรวมกันตองอาศัยซึ่งกนั
และกัน มองเห็นหนากันมีความหวังพึ่งกันแลว มนุษยเรานี้เปนสัตวหมูสัตวพวก สัตวขี้
ขลาด อยูตวัเดียวเหมือนแมวเหมือนหนูนี้อยูไมได ตองหาเพื่อนหาฝูง ถาไมมีเพือ่นมี
ฝูงมาอยูดวยก็หาไอตูบมา ไอตูบมาไดคุยกับไอตูบก็เอา 

นี่แสดงวามนุษยเราขี้ขลาด เมื่อเขามาคบคาสมาคมกับเพื่อนกับฝูงสมกับตน
เปนคนขี้ขลาดแลว ตองใหเห็นใจเพื่อนฝูง ใหเห็นโทษแหงความขี้ขลาดของตน และ
เห็นคุณคาแหงการอยูกับเพื่อนกับฝูงตองอาศยัซึ่งกันและกัน ตั้งแตเศรษฐีก็ยังตอง
อาศัยผูอื่น คนทุกขคนจนอาศัยผูอื่น ตองอาศัยพึ่งกันทัง้น้ันแหละ เศรษฐีจะมีแตความ
เปนเศรษฐีอยางเดียว ไมมีใครอุดหนุนไมได ตองมีคนใชคนงาน ยิ่งเศรษฐีมีงานมาก
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เทาไรคนงานยิ่งมาก ๆ หนุนเขาไปเปนเศรษฐีอันใหญโต เปนมหาเศรษฐีกไ็ด เพราะ
บริษัทบริวารซึ่งเปนเครื่องใชหนุนเขาไป ๆ  

นี่ไดเปนเศรษฐีเพราะผูจน เอาผูที่ยากจนไปอาศัยเศรษฐีก็ใหเศรษฐีนั้นแหละ
เล้ียงดู สุดทายเศรษฐีกับคนจนคนงานทั้งหลายก็อยูประหนึง่วาเปนพอแมกับลูก เปน
อวัยวะเดียวกัน สนิทสนมกัน ตายใจตอกัน นี่ละอํานาจแหงการเสียสละ ไปที่ไหนสนิท
สนมไปหมดนั้นแหละ พระพุทธเจาจึงสอนไว ใหเราทั้งหลายจําเอาไว ตองมีการแบงกิน
แบงทาน การใหทานเปนของสําคัญเพื่อเปนเสบียงของใจ ธาตุขันธของเรานี้อยูได
เพียงอายุขัยนี้เทานั้น พอส้ินชีวิตลงไปแลวก็หมดคุณคาหมดราคา สวนจิตใจนี้หมดชีวิต
ลงไปแลวจิตใจไมหมด ออกจากรางนี้เขาไปสูรางนั้น ออกจากภพนั้นไปสูภพนี้ตามแต
บุญแตกรรมดีชั่วของตน 

ถากรรมดีมมีากมีนอยกพ็าไปเอง บุญนี้แหละพาไป บาปก็พาไป ถาทําความชั่ว
ชาลามกบาปพาไปเอง ผูทําความดบุีญพาไปเอง ทานจงึสอนไววา กมฺมสสฺโกมหฺ ิ  กมมฺ
ทายาโท  กมมฺโยนิ  กมมฺพนฺธุ  กมมฺปฏสิรโณ ย ํกมมฺ ํกรสฺิสาม ิกลยฺาณ ํวา ปาปก ํ
วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ เรามีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผา
พันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เราทํากรรมอันใดไว กรรมดีก็ตาม กรรมชั่วก็ตาม นั้น
แหละเราจะไดรับผลแหงกรรมนั้นตอไป กรรมไมเปนของใคร เราทําชั่วแลวจะไปโยน
ความชั่วความทุกขใหคนอื่นไมได ผูใดเปนผูทําผูน้ันเปนเจาของ จะดีหรือชั่วผูน้ัน
ตองเปนผูรับผลแหงความดีความชั่วของตนเอง น่ีเรียกวาเชื่อกรรม  

เราใหพยายามระมัดระวังกรรมชั่วอยาไดพากันทํา ทํากรรมชั่วแลวจะกลับมา
เปนภัยตอตน ถาทํากรรมดีแลวจะเปนคุณเปนประโยชนแกตนไปโดยลําดับลําดา ทาน
ผูที่หลุดพนจากทุกขเปนผูเลิศเลอ ดังพระพุทธเจาและพระอรหันต ลวนแลวตั้งแตทาน
สรางความดี ทานไมไดสรางความชั่ว ผูที่สรางความชั่วก็ไปกองอยูในนรก ในมนุษยเรา
นี้สรางความชั่วก็ไปกองอยูในเรือนจํา มนุษยเราก็ไปอยูเรือนจํา นั้นแหละนรกของ
มนุษยก็อยูเรือนจํา ครั้นไปเมืองผกี็ตกนรกอยูในเมืองผี เพราะการทําชั่ว ถาทําความดี
เปนเทวบุตรเทวดาไปแลว ไปเกิดเปนชั้นเทวบุตรเทวดาเปนชั้น ๆ ขึ้นไปตามกําลังแหง
บุญกรรมของตนที่สรางไวมากนอยตางกัน 

นี่ละอํานาจแหงบุญแหงกุศล จิตนี้ไมไดเอาอะไรนะ วัตถุเงินทองขาวของสิ่ง
ใดนี้ไมใชฐานะที่จิตจะรับไปเปนประโยชนแกตนได นอกจากบุญจากกุศลน้ีเทานั้น 
เพราะงั้นเรามีอะไรเราจึงแปรสภาพ มีวัตถุเงินทองขาวของมาแปรสภาพไปทําบุญให
ทาน การทําบุญใหทานเปนผลขึ้นมาเรียกวาเปนบุญ ๆ บุญนั้นแลจะเปนของของเรา 
เรียกวา กมฺมสฺสโกมฺหิ บุญเปนของดี เปนของของเรา บุญนั้นแลจะพาไปเกิดในสถานที่
ตาง ๆ ซึ่งเปนทางดี ๆ โดยลําดับลําดาไป 
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นี่ใหพากันจําเอาไว พระพุทธเจาสอนไมมีผิดเลย ขอใหดําเนินตามนี้เราจะมี
อนาคตที่กวางขวางตอไป ถาเราจะคิดตั้งแตสุกเอาเผากิน ตองการอะไรก็เอาตามความ
ตองการ ไมคํานึงถึงความผิด ถกู ชั่ว ดี แลวจะเปนการตัดหนามกั้นทาง กีดกันทางเดนิ
ของตัว ไปไหนมีแตอุปสรรคติดขวากติดหนาม ติดบาปตดิกรรมไปเรื่อย มีแตความ
ทุกขความทรมานในภพชาติตาง ๆ เปนของไมดีเลย จึงขอใหพากันคิดอานเสียตั้งแต
บัดนี้ตอไป สมเราเปนลูกชาวพุทธ 

วันนี้ก็เปนวันสรางมหากุศลเพื่อเจดียอันใหญหลวงของเรา เพื่อจะใหลูกหลาน
ทั้งหลายไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตอไป นอกจากเรากราบไหวบูชาจากที่ตน
สรางขึ้นไวแลวผูอื่นยังตองไดรับบุญกุศลนี้ตอไป แลวเจดียหลังน้ีเปนเจดียที่แมนยํา
ดวย เปนเจดียที่ครูอาจารยทั้งหลายซึ่งเปนเพชรน้ําหนึ่ง ๆ ที่จะมาถูกประดิษฐานอยูใน
สถานที่นี่ เราไดสรางเจดียเพื่อทานผูวิเศษวิโส ผูเลิศเลอ บุญอันไหนจะเทาเราสรางตอ
ทานผูเลิศเลออยางนี้ นี่เรียกวาเรามีบุญมากถึงจะไดมาสรางบุญกุศลดวยเจดียอยางนี้ 
ใหพากันอุตสาหพยายามตั้งอกตั้งใจ 

ครูบาอาจารยประเภทนี้หาไดยากแลว เพราะเหตุไรจึงหาไดยาก เพราะผูที่จะ
ปฏิบัติตัวใหเปนคนดีจนกระทั่งเลิศเลออยางนี้มนัหาไดยาก เพราะกิเลสเอาไปกินเสีย
หมด กิเลสมันเร็ว ออกมา ๆ เกิดมาตรงไหนกิเลสเอาไปกิน สรางความดีสรางไมได 
ถูกกิเลสเอาไปกินหมด ไมมีเนื้อมีหนังติดตัวเลย นี่ทานไดอตุสาหพยายามบึกบึนสราง
คุณงามความดีนับตั้งแตวันทานไดบวชมา จนปรากฏชื่อลือนามใหโลกทั้งหลายไดกราบ
ไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไป  

พี่นองทัง้หลายไดยินไดฟงแลวขอใหอุตสาหพยายามตั้งอกตัง้ใจบริจาค เอานะ
วันนี้เอาใหเต็มเหนี่ยวเลยนะวันนี้ ใครมีหาเอามาสิบเลย ติดหนี้เขาชางเถอะ ติดหนี้วัน
หลังหามาใชเขา คนมีน้ําใจแลวไมติด ติดหนี้นะ มันหากเปนไปเองนั่นแหละ น้ําใจเปน
ของสําคัญมาก แตมีตัง้แตน้ําเงินไมมีน้ําใจไมเกิดประโยชนอะไรเลย แหงผาก ๆ จิตใจ
ไมมีพึง่ คนที่มีน้ําใจนี้มีที่พงึภายใน ขางนอกจะมีความอดอยากขาดแคลนบางเปน
ธรรมดา ในโลกอนิจจังยอมมีความแปรปรวน แตจิตใจใหอิ่มเอิบดวยอรรถดวยธรรมที่
เราบริจาคทานเปนประจํา  

นี้แหละเปนทางเดินที่ราบรื่นดีงามของเรา อยูในโลกน้ีจะทุกขกท็ุกขเถอะสังขาร
รางกาย แตจิตใจจะเอบิอิ่มดวยศีลดวยธรรม เวลาจากนี้ไปแลวจิตใจจะมีความรื่นเริง
บันเทิงในสวรรค อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ อยูในโลกน้ีก็มีความรื่นเริงดวยศีลดวยธรรม 
ดวยบุญดวยกุศล ละโลกน้ีไปแลวกม็ีความรื่นเริงในสมบัติทิพยของตนทีไ่ดรับในสถาน
ที่นั้น ๆ ที่เกิดในสุคติโลกสวรรค ใหพากันอุตสาหพยายามตั้งอกตั้งใจ 
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วันน้ีหลวงตาก็ไดอุตสาหพยายามมา ตั้งหนาตั้งตามากราบไหวบูชาทาน 
ดวยความเคารพนบนอมจริง ๆ เพราะครูบาอาจารยทั้งหลายเหลานี้เราเคารพทาน
อยางถึงใจ เมื่อถึงกาลเวลาที่จะอาราธนาทานมาประดิษฐานเพื่อเปนประโยชนแก
สวนรวมแลว เราพอใจ โดยการสรางเจดียเรามาทันที ๆ เลย มาสรางเพื่อใหเปน
สาระอันสําคัญ เปนคุณเปนประโยชนแกโลกไปนานแสนนาน จึงไดอตุสาหพยายาม 
พี่นองทัง้หลายก็ใหตางคนตางว่ิงเตนขวนขวายหามาคนละเล็กละนอย รวมกันแลวมันก็
มากเอง ๆ เหมือนฝนตกทีละหยดละหยาด ตกไมหยุดไมถอย ทองฟามหาสมุทรก็เต็ม
ดวยน้ําไดฉันใด บุญกุศลที่บริจาคคนละเล็กละนอยหลายผูหลายคนเขาไปก็เปนเงิน
จํานวนมาก สามารถยกเจดียทั้งหลังใหญ ๆ นี้ขึ้นไดอยางสงางาม  

จึงขอใหบรรดาทานทั้งหลายจงพินิจพิจารณาบริจาคทานเสียในวันนี้ กาลนี้เปน
กาลอันควรมากแลว ในกาลตอไปนีม้ันไมแนนอน ไปนี้ไปถึงบาน บางคนไมถึงบานตาย
ก็มี ตายอยูทุกแหงทกุหน ปาชามีอยูทั่วไป เราอยาไปกําหนดกฎเกณฑวาบานจะเปนปา
ชาของเราโดยถายเดียว เปนไดทุกแหงทุกหนถาขาดลมหายใจ หรือมีเหตุการณที่จะทํา
ใหตาย ตายไดดวยกันทั้งนั้น เวลานี้เรายังไมตายใหอุตสาหพยายามทําเสียที่เปนเวลา
แนนอน ตายแลวความดีมีแลวไปไหนก็ไปไดอยางสะดวกสบาย  

วันนี้ก็ขอแสดงธรรมเพียงเทานี้ เทศนไปเทศนมาก็รูสึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา 
ขอทานทั้งหลายจงอุตสาหพยายามบําเพ็ญกุศลใหเต็มเม็ดเต็มหนวย วันนี้ตั้งเปาหมาย
ไวแลวนะ หลวงตาบัวก็ตั้งดน ๆ เดา ๆ ไมทราบจะเขาความจริงไดหรือไมวา เอานะวัน
นี้เร่ิมตั้งแตเชานะ ฟาดจนกระทั่งถงึเทศนจบลงแลวใหไดสามลาน เราวางี้นะ ครูบา
อาจารยเหลานี้ไมใชครูบาอาจารยเปนผูจนสมบัติคือธรรมทั้งหลาย ทานเปนมหา
สมบัติที่จะเขามาประดิษฐานอยูในที่น่ีนะ เปนมหาสมบัติอันเลิศเลอ เราทั้งหลายก็
หนุนกันเขา วันน้ีอยางนอยใหไดเงินสามลานบาทนะ เปนเครื่องบูชาธรรมทานจะ
ผาสุกรมเย็น  

หลวงตาบัวเองก็จะมีความรื่นเริงบันเทิงกับบรรดาศรัทธาพี่นองทัง้หลาย จึงขอ
ใหตางทานตางพยายามบริจาค มีเทาไรเอามา มีหาเอามาสิบ ไมเปนไรคอยติดหนี้เขา
เร่ือย วันหลังคอยไปใชเขานะ การแสดงธรรมก็เห็นวาสมควรแกกาลเวลา ขอความ
สวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 
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