
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
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เจดียยกหัวใจโลก 
 

กอนจังหัน 
 วัดอโศการามที่เปนเจดียใหญอยูเวลานี้ เราก็ไดพาพี่นองทัง้หลายรวมกันศรัทธา
บูชาพระคุณของครูบาอาจารยทั้งหลาย เจดียใหญวัดอโศการามไมใชเร่ืองเล็กนอย ครูบา
อาจารยทั้งหลายที่เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ จะเขามาอยูที่นั่น นี่ละเราจึงไดบิณฑบาตบรรดาพี่
นองทั้งหลาย เอาชวยกันหนุนเจดียหลังน้ีขึ้น แลวหัวใจประชาชนก็จะเขาสูที่นั่น ตักตวงเอา
บุญเอากุศลออกมาๆ เปนอุปนิสัยปจจัย เพราะเจดียอันนี้เปนเจดียที่สําคัญมาตั้งแตทาน
พอลีมา  
 พอทานลวงลับไปแลวก็เอาขึ้นมาใหม คราวนี้ยิ่งเพิ่มครูบาอาจารยองคสําคัญๆ เขา
นั้นหมด เราจึงไดคอยกาํกับดูแลอยูตลอดมา ดวยความเทิดทูนครูบาอาจารย เจดียหลังนี้
กําลัง มันเทาไรลานนาเจดียหลังนี้ แตยังไงเราก็ไดพยายามเต็มกําลัง ถงึไหนถึงกันบอกงั้น
เลย เอาเลยมเีทาไรทุคตะเข็ญใจเรา แตน้ําใจไมเปนทุคตะซิ ถึงเงินทองขาวของนี้จะเปน
ทุคตะหาไดมากไดนอยตามกําลังก็ตาม แตน้ําใจของเรามีหนุนเขาไปนั่น เพื่อใหกุลบุตร
สุดทายภายหลังไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตอไป แลวมีหลักมีเกณฑ  
 อยางพระธาตุพนมทานกท็ําไวเปนหลักเกณฑ นั่นก็คือองคศาสดา อันนี้สาวก
ทั้งหลายวางั้นเลย เจดียนี้เจดียของสาวก นับแตองคศาสดาลงมา พระบรมธาตุก็จะเขานั้น 
แลวบรรดาพระสาวกทั้งหลายซึ่งเปนเพชรน้ําหน่ึงๆ ใหเห็นสดๆ รอนๆ ในสมัยปจจุบันนี้ก็
จะเขาที่นั่น เพราะฉะนั้นเราจึงตองเอาใจใสจริงๆ ดวยความเทิดทูน เวลานี้ก็จวน ไปดูเมื่อ
อาทิตยนี้หรือไงนะไปดู เขาไปดูขางใน ไปผิดทาง เราก็เซอซาๆ ไป ที่ไหนก็ไมมีทางเขาๆ 
พอถงึทางเขาไดมันเขามันขึ้นนูน เลยไมขึ้น กลับมา เอาวาระตอไปในวันงานนั่นละ วันนั้น
จะเขาดูใหละเอียดลออทกุอยาง 
 ทําอะไรดวยความเอาใจใสจริงๆ นะ เราเคารพครูบาอาจารยมากทีเดียว ครูบา
อาจารยองคนั้นๆ เลิศๆๆ ทั้งน้ันเขาไปอยูที่นั่น (เจดียทีแรก ๔๐ ลาน และขยายเพิ่มเติม
อีก ๓๐ ลาน เปน ๗๐ ลานครับ) เทาไรก็ตามเถอะ เงิน ๗๐ ลานนี่น้ําใจใหญกวาเงิน เงิน 
๗๐ ลานนี่ละจะหนุนจิตใจของประชาชนชาวพุทธทั้งหลาย ไมมีส้ินสุด  ถาหากพูดแบบโลก
ก็เรียกวาเก็บดอกตลอด มาตักตวงเอาผลประโยชนไปเรื่อยดวยการกราบไหวบูชา นับแต
บริจาคใหเปนรากเปนฐานเปนเจดียขึ้นมา จากนั้นก็กราบไหวบูชา 
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 เจดียหลังน้ีพูดใหชัดเจนเสียเลยวา ใจกลางก็คือเราเปนผูควบคุมอยูลึกๆ นะ คอย
แนะคอยบอก เร่ืองเจดียใหญที่วัดอโศการาม เพราะเราเห็นเหตุเห็นผลมาละเอียดลออ มี
แตเพชรน้ําหนึ่งๆๆ ที่จะเขา ตั้งแตศาสดาคือพระบรมธาตุลงมา จากน้ันก็สาวก แลวสาวก
ปจจุบันใหเห็นตอหนาตอตานี้ดวย เปนเพชรน้ําหนึ่งๆ ที่ไหลเขามาใหเปนหัวใจของ
ประชาชนไดกราบไหวบูชา และตักตวงเอาคุณงามความดีขึ้นสูสุคติโลกสวรรคนิพพาน ไม
สงสัย อันนี้ละจะยกหัวใจโลก 
 เงินในกระเปาของเราก็ยกใสพุงของเราบาง ยกใสนั้นใสนี้  พอยกใสนี้ปบนี่เปน
เร่ืองใหญโตมากนะ ยกใสนี่ปบยกนี่ปุบเลย นี่ละเราจึงสนใจมาก เพราะเห็นหลักเกณฑมา
โดยลําดับ มีหลักมีฐานเจดียหลังน้ีนะ มีตั้งแตเพชรน้ําหนึ่งๆ เขามา มีองคศาสดาคือพระ
บรมธาตุอยูจุดศูนยกลาง และสาวกปจจุบันนี้ละมาก เวลานี้จะเขาสาวกสมัยปจจุบัน คือ
เพชรน้ําหนึ่งเหมือนสาวกในครั้งพุทธกาล ไมยิ่งหยอนกวากัน นี่ละจะเขานี้ จึงตองได
อุตสาหพยายามมีมากมนีอยเอาน้ําใจสําคัญมากนะ ยกใจใหได ทีนี้จะใหพร 
 

หลังจังหัน 
 เราเปนหนุมขึ้นมาแลวจึงเร่ิมมีนาฬิกาบาง เห็นพวกครูเขาแขวนนาฬิกา  นั่นเริ่มมา
จากน้ัน แลวตอนออกปฏิบัติพระครูบาอาจารยทั้งหลายไมเคยมีนาฬิกานะ ไมมีเลย เร่ิมมี
นาฬิกาขึ้นมา สําหรับเราเองก็มาไดนาฬิกาป ๒๔๙๓ ไดตอนดูเหมือนจะเผาศพหลวงปูมั่น
ละมั้ง เขามาถวายไดเรือนหนึ่ง เผาศพแลวก็มีนาฬิกา ไปที่ไหนก็มีนาฬิกาเรื่อย จึงไดรูเวล่ํา
เวลา เราก็เร่ิมมีนาฬิกาติดมอืป ๒๔๙๓ ดูเหมือนตนปเลยละ จากน้ันมาก็เร่ือยๆ 
จนกระทั่งบัดนี้ ไปที่ไหนถาเดินเซอๆ ซาๆ แลวเตะนาฬิกา นาฬิกาเกล่ือนเวลานี้นะ 
จากน้ันมาเลยเกลื่อนละนาฬิกา ทุกวันนี้เต็มไปหมด  
 สมัยเราเปนนักเรียนไมมีเลย ครูก็ไมมีใครก็ไมมนีาฬิกา พอโตขึ้นมาเริ่มแตกหนุม
ขึ้นมานี่เห็นครูเขาแขวนนาฬิกา จากนั้นก็คอยเรื่อยมา สําหรับในวงพระเรานี้ไมมี ไมมีองค
ไหนมีนาฬิกาเลย แมแตครูบาอาจารยก็ไมมี ก็มาเริ่มมีเอาระยะนี้แหละ อยางที่วา 
ประมาณ ๒๔๙๓ นาฬิกาเร่ิมมีบางพระนะ เราก็เร่ิมมีกับเขา ตั้งแตนั้นมาก็เร่ือยเลย ไมได
เอานาฬิกงนาฬิกาคือไมสนใจมันเลย ก็มันไมมีเอาอะไรมาสนใจวะ เราดูแตมืดกับแจงเทา
นั้นเอง เอามืดกับแจงวาเลย เปนนาฬิกาเลยเชียว 
 นาฬิกาเวลามันตมคนก็ไมใชของเลนเหมือนกัน เราจะพูดใหฟง เร่ืองผูใหญจูม นี่
เคยพูดแลวไมใชเหรอ นี่ก็เกี่ยวโยงกับนาฬิกาเหมือนกัน ผูใหญจูมนี่อยูบานหวยทราย 
เวลาแกแตงตัวนี้ขาหลวงสูไมได แตงตัวสวยงามมาก ทีนี้ก็ไปหาเพื่อนของแกเปน
ปลัดอําเภอ เรายังไมลืมนะ แกไปคุยกับเพื่อนแกปลัดอําเภอ ปลัดอําเภอจมูกบ้ีพดูแบบ
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จมูกบ้ี พูดไมชัดเจน ไปก็คุยกัน “ผูใหญจูมนี่เวลามันแตงตัวนี่ขาหลวงสูไมได แตเวลา
เขียนหนังสือนี้เหมือนไกเขี่ย” นี่ละที่มาดันกับเรา คนนี้ละแกมีนาฬิกา แกก็ดูนาฬิกา แก
ทํางานอยูนูนเขาเรียกบานนาปุมนาปม ไกลนะอยูติดภูเขา เสือไมอด แถวนั้นเปนดงเสือ
ทั้งนั้น 
 แกบอกวาแกจักตอก แลวค่ําเขามาเรื่อยๆ ดูนาฬิกาก็ยังวันอยูก็จักตอก
เร่ือยไป ผูใหญจูมเขาใจไหมละ เร่ืองขบขันใหไดเอามาเลา พอค่ําเขาๆ มองดูอากาศก็ค่ํา
เขาๆ แกก็ดูนาฬิกายังวันอยูแกก็จักตอกไปเรื่อย จนกระทั่งมนัจะมืด อาวนี่มันจะมืดแลวดู
นาฬิกา ตาย! นาฬิกามันตายแลว ทิ้งตอกแลววิ่งเลย แกบอกแกวิ่งนะ แกไมไดบอกวาแก
เดิน เพราะแถวนั้นมีเสือทั้งนั้นนี่นะ มันกําลังจะมดืแลว จากนูนมาถึงบานหวยทราย ก็ไกล 
วิ่งตั้งแตนูนถึงหวยทราย แกทําอะไรมีแปลกๆ อยูนะ ขบขันอยู  
 ดูแตนาฬิกาเพลิน ดูอากาศมืดเขาๆ ดูนาฬิกาก็ยังวันอยูก็เร่ือย เพลิน พอมาดู
นาฬิกาทีหลังเห็นมันมืดผิดหูผิดตา มาดูที่ไหนมนัตายตั้งแตเมื่อไร วิ่งเลยแกบอก  เพราะ
แถวนั้นเสือชุม ที่ไหนมนัไมอดไมอยากเรื่องเสือนะ พวกสัตวพวกเสอืพวกเนื้อเต็มไปหมด 
เพราะไมมีใครทําลาย การซื้อการขายไมมี สัตวเหลานี้ก็ไมตาย คือเขาหามานี้หามากิน 
เฉพาะบานเรือนของเขาไมไดมากนะหามาขายละซี ไดเทาไรมาขายๆ สุดทายพวกสตัวใน
ปาพวกเนื้อพวกอะไรหมดไปๆ ปาก็ถูกทําลายหมดเลย เลยไมม ี
 แตก็ยังดีสมยัเราเที่ยวกรรมฐานอยูนั้นมีปาสมบูรณแบบ จนเรามาสรางวัดปาบาน
ตาดไดตัง้ ๑๐ กวาป ปาเหลานี้ก็เร่ิมถูกทําลายแถวรอบๆ วัด เขาไปจนกระทั่งตั้งเปน
อําเภอหนองแสง ทําลายหมดเลยปา แตกอนวัดเราเปนดงสัตวดงเนื้อนะ พวกกวางพวก
หมูเต็มอยูรอบๆ วัด เพราะที่วัดเราสรางก็สรางอยูในปา ปานี้ก็ติดกับปาใหญ ตอนเชาฟง
เสียงชะนีมันรองโหยหวนอะไรอยูขางบน เรานั่งอยูที่เราสรางวัดใหม พวกลิงคางบางชะนี
เต็มไปหมด เดี๋ยวนี้หมด  
 พอเราตั้งเขตวัดแลว จากเขตวัดไปเขาก็ทําลายปา ทีนี้พวกสัตวเหลานี้ออกไปก็ตาย
หมด เหลือกระรอกดูเหมือนสองสามตัว ไกปามีสองพวกเทานั้น นอกนั้นมันเปนปาเขา
ทําลายปาสัตวตายหมดเลย ก็เหลือสัตวอยูในวัดเพียงเทานั้น ที่สัตวอยูในวัดนี้ก็คือเขามีอยู
ดั้งเดิมนะ พวกไกปา ไกปาเปนไกปาลวนๆ ครั้นตอมาๆ นี้มนัก็แพรพันธุมากเขาๆ อยูกับ
คน คนไมทาํไมเขาก็เชื่องๆ สุดทายเลยเปนไกบานไป ไมรูจักกลัวคน เลยจากไกบานก็เลย
เปนไกบาไปหมดเลย แลวไกบาก็ไมเพียงไกบานะ คนก็เปนบาดวยกัน พระเปนบาดวยกัน 
ไกบานไกบา พระบานพระบาไปเลย เขาใจไหม 
 ในบริเวณนั้นเสือมา ที่บริเวณวัดที่เราอยูนะ จนจํามันไดวาแถวนี้มีเสืออยูสามตัว 
ขนาดรอยมันตางกัน มันเดินผานมาวัด กลางคืนมันมา เขาไมไดมาทําไมเราแหละ เขาก็มา
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ตามภาษาของเขาที่เปนสถานที่เขาเคยทองเที่ยวอยูแลว เขามา ตื่นเชามาเราปดกวาดอะไร
ไวนี้เห็นรอยเขาเดินผานไปในกลางวัด มีเสือสามตัวขนาดเทาของมันตางกัน ตัวใหญตัว
เล็ก ตัวเล็กลงมา เดี๋ยวนี้หมดแหละ ที่วาเหลานี้หมด ไมมอีะไรเหลือเลย 
 ปาสําหรับพระที่จะเที่ยวกรรมฐานนี่ตองไปหาจุดสําคัญๆ เชนภูเขานี่ก็ไปภูเขาที่
เปนทําเลจริงๆ ถาทั่วๆ ไปไมมี ทกุวันนี้ไมมี ไปที่ไหนมีแตไรแตนาแตร้ัวแตสวน ถูกเขา
ถากถางเตียนโลงไปหมด เชนอยางภูสังโฆ ผาแดง แลวก็ภูวัวกวาง เที่ยวกรรมฐานไดหมด 
มันมีเปนที่ๆ ไมไดมอียูทั่วไปเหมือนแตกอนนะเที่ยวกรรมฐาน เวลานี้ภูวัวดูเหมือนมีชาง
ประมาณสัก ๙ ตัว ๑๐ ตัว เขาสงวนมากนะ ใครไปแตะไมไดเลย พวกอารักขาเขา เพราะมี
ชางเหลืออยูเทานั้น ดงใหญทั้งใหญชางเปนพันๆ ตายหมด ก็ยังเหลืออยูเทานั้น ทีนี้เขาเลย
สงวนใครไปแตะไมได เอาโทษกันอยางหนักเลย  
 ดวยเหตุนี้เองชางจึงเหลืออยูแถวภูวัว ๙ ตัว ๑๐ ตัว เขาวา ๙ เชือก ๑๐ เชือก เรา
ไมเรียกหัวมันแหละไอเชือกๆ แชกๆ มีตัวเราก็เรียกตัว แมแตเด็กก็ยงัเรียกตัวได มีเทานั้น
ละเดี๋ยวนี้ชางไมมีเหลือแลว หมด ในการบําเพ็ญกรรมฐานมีแตที่หยอมๆ แตหยอมใหญ
นะ เชนภูเขาลูกไหนนั้นเปนทําเลบําเพ็ญกรรมฐานทั้งน้ันละ เชนภูวัวนี้ก็กวาง ทางจากนี้ไป
ถึงส่ีหารอยเสนถึงนูน กวางบริเวณน้ัน ทานบําเพ็ญกรรมฐาน มีหมูบานอยูเปนหยอมๆ 
ทานบิณฑบาตอยูตามนั้น นี่หมายถึงภูวัว แลวภูสังโฆ ผาแดงนี่ก็ทะลุไปเลย มีปาทั่วๆ ไป 
ภาวนาไดทั้งนั้นละ  
 ถาภาวนาตองไปหาที่เชนนั้น แลวก็เขาไปทางบานนาหมีหรือนายูง อันนั้นก็ภาวนา
ไดทั่วไป เพราะภูเขามากตอมาก ทานภาวนาอยางน้ันสะดวกสบาย เวลานี้สัตวที่พอ
เหลืออยูบางก็อาศัยวัดนะ ในวัดหนึ่งๆ มีสัตวเยอะนะ เชนอยางวัดนาคํานอย นี่โถ หมูปา
ตัวใหญเทาควาย พวกเกงกม็ีบาง แตหมูปามีมาก พวกลิงคางมาก เฉพาะอยางยิ่งปลามาก
ที่สุดในวัดนาคํานอย มันเปนบึงใหญอยูในยานกลางของวัด บึงใหญเปนบึงหินดวยนะ ดู
เหมือนสามบึงใหญๆ นี่ละปลาเต็ม  
 เวลาน้ํามาเขาเรียกน้ําลาง แมน้ําลางก็ไหลผาน ปลาอยูที่นี่ออกเที่ยว เวลาฟาฝนลง
ใหมออกเทีย่ว เวลาฟาฝนหยุดเขาเขามา  เขามาตัวไหนตายก็ตายไป ตัวไมตายเขาก็เขามา 
เพราะฉะนั้นวัดนาคํานอยจึงเปนที่เพาะสัตวไดมากทเีดียว พวกหมูก็มาก  ลิงก็มาก ไกปา
อะไรมาก ปลานี้มากที่สุดเลย แถวนั้นเรียกวาอาศัยอันนี้โดยหลักธรรมชาติ พอฝนตกบาง
พวกปลาอยูในนี้หล่ังไหลออกเที่ยว นี่ละเขาจับกินละซิ ตัวที่เศษเหลือจากตายเขามา พอ
จวนฝนจะหยุดแลวหลั่งไหลเขามาเต็มอยูนั้นเลย  
 นกเปดน้ํานี้ ถาหนาแลงอยางน้ีมีไมต่ํากวาสองรอยตัวอยางนอย ถาเปนหนาหนาว
เปนพันมันมาอยูที่นั่น พวกที่อยูเปนพื้นฐานเลยก็มี พวกนกเปดที่เขามีครอบครัวอยูในนั้น
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มีลูกมีเตาเขาจะไมกลับ อยูไซบีเรียดูวางั้นนะ พอหนาฝนนกเปดมาจากไซบีเรียมากองกัน
อยูนั้น พอหนาหนาวหมดไปแลวหนาหนาวเขามา พอหนาหนาวหมดไปแลวพวกนี้
หล่ังไหลกลับบานเขา แตพวกทีอ่ยูดัง้เดิมไมยอมไป นี่ละเปนพื้นฐาน นกเปดน้ําอยูอยาง
นอยไมต่ํากวาสองรอยเปนประจํา  
 นี่ก็อาศัยพระนั่นเอง พวกสัตวอยูที่ไหน ถามีวัดอยูที่ไหนสัตวมีเยอะๆ ใหอภัยกัน
ในตวันั่นแหละ สัตวก็เลยรู ยิ่งพวกนกเปดนี่นะเขาบินขึ้นมาบนฟาก็ตาม เขามองเห็น
ผาเหลืองเขารูทันทีนะ พวกน้ีเคยอาศัยพระมาเปนประจํา พอมองเห็นผาเหลืองเขาจะรอน
ลงเลย รอนลงกระทั่งเขาถึงวัด ลงวัดเลยก็มี บางทีสระเล็กๆ เขาก็ลง เขาไปดูทําเลเลนของ
เขา แมแตวัดปาบานตาดเห็นไหมสระเล็กๆ อยูในครัว เขาลงมาเลนเรื่อยนะ ลงมาไมมาก
ละทีละสองสามตัว มาดูลาดเลาเลนแลวก็ไป ถาหากวาพออยูไดเขาจะอยู ความหมายวา
อยางน้ัน เพราะพวกนี้กับพระสนิทกันมาก มองเห็นผาเหลืองรูทันทีพวกนกเปดนะ 
ผาเหลืองเห็นที่ไหนลงเลย รอนลง 
 เขาถือวาเปนที่พึ่งของเขา เพราะเขาเคยอยูกับวัดมานานแลว พระกับสัตวจึงอยู
ดวยกันดวยความสนิทใจ ไมวาจะเปนสัตวประเภทใด พระกรรมฐานอยูที่ไหนเขาจะไป
รวมอยูที่นั่น มาเองนะ ตวันั้นมาตัวนี้มาเต็มวัด ทีน่ั่นพวกนายพรานเขาไมมาทําลาย เพราะ
เห็นเปนที่เคารพบูชา เขาไมกลามาแตะ พวกสัตวนี้ก็อยูสบาย ถาพระมีสํานักอยูนั้นแลวก็
ยิ่งมากๆ ถาพระไปอยูชั่วคราว พอพระเลิกไปนี่เขารีบหนีหมดเลยนะ เปนอยางน้ันเขา
อาศัยพระ พระกรรมฐานกับสัตวเหลานี้เรียกวาสนิทกันมากทีเดียว ดังที่ไปเมื่อวานนี้  
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