
 ๑
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เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๖ (บาย) 

หลักยึดของใจคือธรรม 
วันนี้เปนวันมหากุศลของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศเรา ซึ่งเปนจุดสวนรวมคือ

เจดีย อันแสดงออกแหงศาสดาของโลกทั้งหลาย วันนี้พวกพี่นองชาวพุทธเราทั่วๆ ไป
หมด ไดพรอมใจมาดวยน้ําใสใจศรัทธา ไมขุนมัวในการ… ใครถายภาพ เปนใครถาย
ตะกี้นี้ มันเปนอยางน้ีนะ พอจะเริ่มไอมารมันมาละ เราลืมบอกตะกี้นี้ เคยบอกอยูทั่วๆ 
ไป เวลาเทศนนี้หามไมใหถายภาพเปนอันขาด มันกระเทือนธรรม กระเทือนใจ
กระเทือนธรรมในการเทศน ลมละลาย และผูฟงกล็มไปตามๆ กันหมด 

เวลานี้เราไมไดมาเทศนเพื่อบูชากลองถายรูปนะ เราบูชาพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ ที่ใหความสงบสุขรมเย็น และพนจากทกุขแกบรรดาสัตวทั้งหลายตางหาก เรา
ไมไดมาเทศนาวาการ ไมไดมากราบไหวบูชากลองถายรูป สรณํ คจฺฉามิ นะ อยาเอามา
กีดมาขวางอรรถธรรมของพระพุทธเจา ซึ่งเวลาน้ีมาทั่วประเทศไทย ตัง้หนาตั้งตามา
เพื่อการกุศลผลบุญอันยิ่งใหญตอหัวใจของตนๆ ไมไดมาเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องแรบ 
เร่ืองถายภาพถายแพบซึ่งมีอยูทั่วไป เวลานี้กําลังเหยียบย่ําศาสนาแหลกไปหมดไอพวก
นี้นะ มันพิลึกกึกกือเหลือเกิน ไมมองหนามองหลังอะไรเลย ควรหรือไมควรมันก็ไม
มอง หลุกหลิกๆ เหมือนลิงรอยตัว เปนยังไงจึงเปนอยางงั้น ชาวพุทธเรา  นี่กําลังเร่ิม
เทศนลมไปแลวนะ 

วันนี้ขอพี่นองทั้งหลายกรุณาทราบโดยทั่วกันวา วัดอโศการามนี้ เรียกวาวัดจุด
ศูนยกลางแหงวงกรรมฐานทั้งหลายนับแตหลวงปูมั่นลงมา เพราะวัดนี้ทานพอลีเปนลูก
ศิษยหลวงปูมั่นเรา ซึ่งทานยกยอสรรเสริญตลอดมา ไมเคยปรากฏวาทานไดตําหนิติ
เตียนทานพอลีเราดวยขอวัตรปฏิบัติ สิกขาบทวินัยนอยใหญอะไรไมมี พูดขึ้นคําใด มี
แตทานลีนี้เด็ดเดี่ยว จริงจัง กลาหาญทุกอยางเปนผูสละเพื่อศาสนาจริงๆ นี่เปนคําของ
หลวงปูมั่นพูดชมเชยทานพอลีเรา เพราะทานเปนลูกศิษยของหลวงปูมั่นมานมนานจน
ไดมาสรางวัดอโศการามขึ้นที่นี่ แลวก็เปนจุดศูนยกลางแหงวงกรรมฐานทั้งหลาย โดย
ถือหลวงปูมัน่เปนพอครอบหมดในวงกรรมฐานทั้งหลาย 

วันนี้พี่นองทัง้หลายไดมานี้ ก็มีเร่ืองราวที่จะกอสรางจุดหัวใจของพี่นองชาวพุทธ
เราขึ้นที่ทามกลางแหงวัดอโศการาม โดยจะสรางเปนเจดียขึ้นมาใหลูกเตาหลานเหลน
กุลบุตรสุดทายภายหลังไดกราบไหวบูชา เปนขวัญตาขวัญใจตอไปไมมส้ิีนสุด ทานเจา
อาวาสและคณะศรัทธาทั้งหลายทั้งฝายพระและประชาชน จึงไดมีความเห็นตองกันวา 
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ควรจะสรางเจดียใหมขึ้นมา เพราะเจดียเกาไดชํารุดทรุดโทรมลงไปแลวจนใชการงาน
อะไรไมได ทานจึงไดเร่ิมกอรางสรางเจดียใหมขึ้นมาแทน เพื่อเปนจุดหัวใจของ
ประชาชนชาวพุทธเรา ไดเขามากราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไปไมมทีี่ส้ินสุด 
นี่ละเรื่องใหญโตอยูกับหวัใจของพี่นองชาวพุทธเรา 

เพราะอยูโดยลําพังไมมหีลักยึดนี่ไขวควาเหลวไหลโลเล ตองมีหลักยดึภายนอก
ก็ใหมี การทํามาหาเลี้ยงชพี การกินอยูพูวายทุกอยางใหรูจักความเหมาะสมความ
พอประมาณ อยาไดฟุงเฟอเหอเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปโดยถายเดียว จะกลายเปนถายทอด
นิสัยอันไมดขีองเรานี้ใหลูกเตาหลานเหลนสืบตอไป จะกลายเปนบานเมืองเหลวแหลก
แหวกแนวหาหลักเกณฑยึดไมได จึงตองหาหลักเกณฑยึด ในดานวัตถุก็ใหรูจัก
ประมาณ มีหลักเกณฑเปนเครื่องประกันตัว ทีนีย้อนเขามาทางดานจิตใจ นี้ยิ่งเปนหลัก
ยึดอันใหญหลวงมากทีเดียว 

โลกน้ีอยูดวยหัวใจที่มีชีวิตครองตัวอยู เมื่อชวีิตหาไมแลว ใจก็ดีดออกจาก
รางกาย กลายเปนคนตายขึ้นมาในเวลานั้น จิตใจจึงเปนของสาํคัญ แลวอะไรเลาเปนที่
พึ่งของใจ ก็ไดแกคุณงามความดี นี่เรียกวาที่พึ่งของใจ วัตถุสมบัติ เงินทองขาวของ 
เรือกสวนไรนา ตึกรามบานชอง เปนที่พึ่งของกาย เวลามีชีวิตอยูไดอาศยัสิ่งเหลานี้ ผู
ฉลาดก็แยกวัตถุเหลานี้ออกไปเปนศีลเปนทานการบริจาค จากสมบัติทั้งหลายเหลานี้ที่
เปนดานวัตถุกลายเปนทาน ก็เลยเปนนามธรรมนําบุญกุศลเขาหลอเล้ียงจิตใจของตน 
นี่เรียกวาที่พึ่งภายใน ไดแกบุญแกกุศลอรรถธรรมทั้งน้ัน อยางอื่นใจรับไมได รับได
ตั้งแตกุศลศลีทานของเรา ขอใหพี่นองทั้งหลายจําเอาไว 

การที่ทานสรางเจดีย ทานก็สรางเพื่อหลักใจของพวกเรานั้นแล อยูที่ไหนไปที่ใด
ไมมีทีก่ราบไหวบูชา จิตใจไขวควาวาเหวหาที่ยึดที่เกาะไมได เหมือนวาวที่เชือกขาดอยู
บนอากาศ หัวปกลงพื้นไมเปนทา นี่จิตใจไมมีหลักยึด ไมมกีุศลศีลทานเขาเกาะเขายึด
แลว มันก็เปนวาวเชือกขาดเหมือนกันหมด ไมวาคนมีคนจนคนโงคนฉลาดชาติชั้น
วรรณะใด สําคัญอยูที่หลักยึดของใจคือธรรม ในบรรดาชาวโลกที่อยูดวยกันจึงตองมี
ศาสนาอยูทุกแหงทุกหน ทั่วโลกนี้มีศาสนาทั้งน้ัน ศาสนาทั่วๆ ไปนั้นก็แยกออกเปน
ประเภทหนึ่ง แตรวมแลวเรียกวาศาสนา คือสอนคนใหดี ใหรูจักดี จักชัว่ รูจักละจักเวน
ส่ิงที่ไมดี ประกอบบําเพ็ญแตส่ิงที่ดงีามทั้งหลาย นี่เปนเรื่องของศาสนาทั่วๆ ไป 

แมเราจะยังไมเคยศึกษาศาสนานั้นๆ ใหละเอียดถี่ถวนก็ตาม แตความเขาใจนี้
ปกลงในความดีงามทัง้หลาย ที่ศาสนาจะตองแนะนําส่ังสอนโดยทั่วกัน เฉพาะอยางยิ่ง
พระพุทธศาสนาของเรานี้เปนศาสนาที่ลึกซึ้ง การกลาวทั้งน้ีไมไดตําหนิติเตียนศาสนา
ใดๆ แตนํามาพูดดวยเหตุผลกลไกแหงความจริงของศาสนาคือพุทธศาสนาของเรา 
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พุทธศาสนาของเรานี้เปนศาสนาที่เอาจิตใจเปนคูเคียงของศาสนา เปนที่ปกลงของ
ศาสนาทุกส่ิงทุกอยางลงที่ใจนี้หมด ในบรรดาคําสอนของพระพุทธเจาสอนลงที่ใจนี้
ทั้งน้ัน 

เพราะความเคลื่อนไหวไปมา ผิดถูกดีชั่วเปนเรื่องของใจจะเปนผูแสดงตลอดมา 
ตั้งแตตื่นนอนเราพูดเฉพาะมนุษยเรา สัตวทั้งหลายเขาก็คิดก็ปรุง ก็วิ่งเตนขวนขวาย 
ดีดดิ้นเชนเดียวกัน แตเขาไมรูวาบาปวาบุญคุณโทษเปนอยางไร จึงไมนําเขามา
เกี่ยวของกับศาสนา สําหรับศาสนาพุทธของเรานี้ สอนลงทีจ่ิตใจโดยเฉพาะ นี้แลคือ
รากฐานของศาสนา ผูจะรับรองศาสนาไวไดคือใจ ใจจึงจําตองไดรับทราบจากคําสอน
อันดีงามและเลิศเลอจากพระพทุธเจาแตละพระองคๆ สอนลงที่จิตใจผูเคลื่อนไหวไป
มาอยูตลอดเวลา แมมีชีวิตอยูก็คิดกป็รุงตั้งแตตืน่นอนจนกระทั่งหลับ จากภพนี้แลวก็
ไปภพนั้นๆ ดีดดิ้นไปมาอยูเสมอนี้กค็ือใจ ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจ 

ในคําที่พระพุทธเจาทรงแสดงกอนอืน่ก็วา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา 
มโนมยา ธรรมทั้งหลายหรือส่ิงทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจเปนประธาน สําเร็จแลวดวย
ใจ จะมีอาการดีชั่วประการใดออกไปจากใจทั้งน้ัน เพราะฉะนั้นใจจึงควรไดรับการ
แนะนําหรือเข็มทิศทางเดนิที่ถูกตองดงีามประจําตน เพื่อจะไดนําอุบายวิธีการตางๆ ซึ่ง
เรียกวาธรรมนั้นไปปฏิบัติตนเองในจิตดวงที่เคลื่อนไหวไปมาอยูตลอดเวลานี้ พุทธ
ศาสนาจึงสอนลงที่จิตใจนี้ดวยกัน ไมสอนไปทีอ่ืน่ใด จึงถูกตองดีงามสมกับรากฐานอัน
สําคัญที่มีมาดั้งเดิมประจาํใจสัตว คือบาปเกิดที่ใจ อยูที่ใจแสดงผลตางๆ ตามฤทธิ์เดช
ของกิเลสนั้นออกจากใจ ธรรมก็เกิดทีใ่จ อยูที่ใจ แสดงออกจากใจแหงเดียวกัน 

แตอารมณของกิเลสกับอารมณของธรรมนั้นตางกัน อารมณของกิเลสผลักดัน
ใหจิตใจดีดดิ้นขุนมัวมั่วสุม กระวนกระวายหาแตส่ิงที่เปนภัยตอตนเอง ตามเรื่องของ
กิเลสที่เปนภัยตอหัวใจของสัตวโลกอยูแลว จึงมักจะแสดงตั้งแตพษิแตภัยหลอกลวง
สัตวโลกใหลุมหลงไปตามทุกแงทุกมมุ ตามแตอุบายของกิเลสจะบงการอยางไร สัตว
โลกเมื่อไมมธีรรมมีแตกิเลสลวนๆ จึงแสดงออกตั้งแตส่ิงทีต่่ําชาเลวทรามเสียหายและ
เปนภัยแกตนเองและสวนรวมไมมีที่ส้ินสุด นี่คืออารมณของกิเลส เชน ความโลภ 

เราจะขอพูดเฉพาะที่จําเปนใหญๆ ของกิเลสที่เกดิอยูกับหัวใจของสัตวโลก และ
แสดงอารมณของตัวเองออกมาจากใจของสัตวโลกเร่ือยมา นั้นคือความโลภ คือความ
อยากได อยากไดไมมีประมาณ ไดมากไดนอยเพียงไร ความมีประมาณของกิเลสตัว
โลภนี้จะไมมีเลย เหมือนไฟไดเชือ้ ไสเชื้อเขาไปมากนอยเพียงไรไฟจะไมมทีางดับ มีแต
เพิ่มเปลวใหสูงจรดเมฆขึน้ไป ตามกําลังแหงเชื้อที่ไสเขาไปมากนอยนี้เทานั้น 
เพราะฉะนั้นความโลภจึงไมพาใครใหมีความสุขความเจริญ ความอิ่มพอ เพราะความ
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โลภเปนตัวกิเลส จะมีความหิวโหยโรยแรงอยูตลอดมาและตลอดไป ไดส่ิงใดมาตาม
ความโลภก็เทากับไดเชื้อไฟไสเขามาสูกิเลสตัวโลภนั้น มันก็แสดงเปลวขึ้นมาใหโลภ
หนักยิ่งขึ้นไปๆ เชนเดียวกับไฟไดเชื้อสงเปลวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ที่จะใหไฟดับลงดวย
อํานาจแหงเชื้อไฟไสเขาไปนั้นไมมีเลย นี่ละทานเรียกวากิเลสคือความโลภ 

โลภไดทุกส่ิงทุกอยาง โลภไมมีเมืองพอเลยคือกิเลส นี่เปนกิ่งใหญๆ ของกิเลสที่
เกิดภายในหัวใจของสัตวโลก ถาใครยังไมเคยรูวากิเลสเปนอยางไรก็ใหดูความโลภของ
ตนเองเราจะรูทันที นี่คือธรรมที่พระพุทธเจาแสดงบอกลงที่จุดนี้วาตัวนี้คือกิเลส แสดง
ฤทธิอ์อกมาเปนความโลภไดไมพอ จนกระทั่งตายก็ไมพอ นี่คือฤทธิข์องกิเลส จะมี
ความหิวโหยโรยแรงตลอดเวลาทั้งที่ไดมาและไมไดมา อันวาความอิ่มพอนั้นจะไมมีใน
กิเลสตัวโลภนี้ 

เร่ืองความโกรธ ความเคียดแคนความทําลายกันก็คือกิเลสตัวหนึ่ง เมื่อไมสม
ความมุงหมายที่ตนตองการแลวก็โกรธแคน และฆาฟนรันแทงถึงขนาดเอาโลกใหเปน
เถาเปนถานก็ได เพราะอํานาจแหงกิเลสนี้ไมมีคําวาพอแลว การสังหารโลกตามความ
ตองการของตนนี้พอแลวอยางน้ีไมมี นี่ทานก็เรียกวากิเลสเปนสองกิง่ใหญแลว 

กิ่งใหญอกีกิง่หนึ่งคือราคะตัณหา ความยินดีในหญิงในชาย ในกิเลสตัณหา
ตางๆ ไมมเีมืองพอคือตัวนี้แล จะไมเคยปรากฏวาราคะตัณหาตัวนี้พอแลวในหญิงใน
ชายทั้งสัตวทั้งบุคคล จะมีความหิวโหยโรยแรงตลอดไป ตากหิ็ว หูก็หิว จมูกล้ินกายหิว
ไปตามราคะตัณหานี้ทั้งนั้น เจอเขาส่ิงใด วัตถุใดหรือเร่ืองใด ราคะตัณหานี้จะมากอน 
ชอบใจ ชอบใจสิ่งนี้ ชอบใจคนนั้น ชอบใจสิ่งน้ัน ทั่วโลกดินแดนเปนเชื้อไฟของราคะ
ตัณหาไดเปนอยางดี นี่ทานก็เรียกวากิเลสประเภทหนึ่ง 

ขอใหพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธฟงใหถึงใจ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
วา กิเลสทั้งหลายเหลานี้ไมมีอยูในตนไมภูเขาดินฟาอากาศ ฟาแดดดินลม สามแดน
โลกธาตุนี้ไมมีสถานที่ใดจะเปนที่อยูที่อาศัย เปนที่ทํางานของกิเลสไดยิง่กวาใจของสัตว
โลก เพราะฉะนั้นใจของสัตวโลกจึงเปนเรือนอยูเรือนนอน เรือนขับเรือนถาย เรือนกอง
ฟนกองไฟเผาหัวใจสัตวโลกตลอดมา นี่ทานเรียกวากิเลส ยกมาเพียงสามกิ่งกานใหญๆ 
นี้ นี้เกิดที่ใจของสัตวโลกแลวก็แสดงฤทธิ์เดชอยูภายในจิตใจ โดยถือเราเปนผูรับ
เคราะหรับกรรม กิเลสมันไมรับ เราเองเปนผูรับเคราะหรับกรรม เพราะหลงงมงายและ
วิ่งตามมัน ก็เลยมีแตความเดือดรอนวุนวาย ใหพาจํากันเอาไว นี่คืออารมณของกิเลส 
มันเกิดขึ้นทีใ่จของสัตวโลก 

ทีนี้อารมณของธรรม ธรรมก็เกิดที่ใจอันเดียวกัน อยูที่ใจ สามแดนโลกธาตุนี้ไม
มีสถานที่ใดที่จะเปนที่เกดิ ที่สถิตอยูของธรรมเหมือนดวงใจของสัตวโลก ธรรมจึง
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เกิดขึ้นที่ใจ อยูที่ใจแสดงผลขึ้นมาที่ใจของเรา แตผูมีธรรมในใจนั้นจะทําจิตใจใหเอน
เอียงไปในทางความดีเสมอ ไมลงทางต่ําเหมือนกิเลสฉุดลากไปตลอดมาและจะ
ตลอดไป ธรรมนั้นเปนเครื่องฉุดลากจิตใจของผูเปนเจาของซึ่งธรรมสถติอยูนั้น ใหรู
เนื้อรูตัว ใหรูดีรูชั่ว ตามคําสอนของพระพุทธเจาที่สอนไววาผิดถูกดีชั่วประการใด ให
จิตใจไดรับการอบรมศึกษาเลือกเฟนสิ่งเหลานี้แลวนําไปปฏิบัติ 

ใจที่มีธรรมยอมรักศีลรักธรรม รักการทําบุญใหทาน หรือฝกใฝในกิจที่ดีงาม
ทั้งหลาย จิตใจนุมนวลออนหวาน ไมโหดรายทารุณ อยากทําบุญใหทาน อยากเสียสละ 
อยากแบงปน มีมากมีนอย มีความสงสารแทรกอยูในนั้นๆ นี่เรียกวาใจที่มีธรรมแทรก
อยูในนั้น ไปที่ไหนก็อยากสงเคราะหสงหา ที่อยูในฐานะจะชวยเหลือไดประการใด ไม
ผานไป ไมไปแบบจืดแบบชืดเหมือนกิเลส กิเลสน้ีไปแบบจืดแบบชืด ไมอยาก
สงเคราะหผูหนึ่งผูใด นอกจากมีแตอยากไดถายเดียว ไมกําหนดกฎเกณฑอุบายวิธีการ
ที่จะไดมาของกิเลส พอไดแงไหนเอา พอฉกๆ  พอลักๆ พอปลนๆ พอฆาตี เอาทั้งน้ัน
ทีเดียว นี่เร่ืองกิเลส 

แตเร่ืองธรรมตรงกันขาม มีแตความเมตตาสงสารชวยเพื่อนบานตลอดถึงสัตว
ทั่วๆ ไป แลวมีความรักใครใฝใจในกุศลศีลทาน วันหนึ่งๆ ไดทําบุญใหทานไมมากก็
ตาม เพราะตัวเองไมไดเปนเศรษฐี มีเทาไรก็ใหทานตามกําลังความสามารถของตนเปน
ประจํานิสัย เปนผูรักใครในการทําบุญใหทาน และรักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา 
พักผอนหยอนจิตใจดวยการอบรมภาวนาอยูโดยสม่ําเสมอ นี่เรียกวาผูมีธรรมในใจ 
ธรรมในใจนี้จะคอยฉุดคอยลากผูบําเพ็ญนั้นแลขึ้นจากที่ต่ํา ขึ้นหาที่สูง ขึ้นจากทุกขไป
หาความสุขเรื่อยๆ ขึ้นไป จนกระทัง่คุณงามความดีที่รักใครใฝใจตนไดบําเพ็ญไปโดย
สม่ําเสมอ ความดีทั้งหลายที่พาสัตวโลกใหทําความดีนี้แลจะเปนผูฉุดผูลากใหสัตวโลก
ทั้งหลายไดหลุดพนจากทุกขเปนลําดับลําดา จนกระทั่งถงึพระนิพพาน ที่วาเลิศเลอสุด
ยอดไมมีส่ิงใดเกินพระนิพพาน นี่ไปจากใจที่มีธรรม ไมใชจากใจที่มีกิเลส 

กิเลสพาบงการสังหารคนนั้น สังหารคนนี้ สังหารตัวเองดวยความชั่วชาลามก 
แลวขนทั้งตัวเองและขนทั้งโลกทีต่นสังหารเขานั้น ไปสวรรคนิพพานทั้งหมดดวยอํานาจ
ของกิเลสนี้ไมเคยมี มแีตพาใหสัตวโลกลมจมไปโดยลําดับลําดา ตามการกระทํามาก
นอยของตนนั้นแล สวนบุญสวนกุศลนี้เราทําไวมากนอยเพียงไรก็ฉุดลากเรา หนุนเราให
ไปสูสถานที่ดี คติที่เหมาะสม แมจะไปเกิดในภพชาตินั้นๆ คนมีบุญเกิดยอมมีสถานที่ 
เปนสถานที่บรรเทาเบาทุกข ตางจากคนที่มแีตบาปหาบแตความชั่วโดยถายเดียวอยู
มาก ทานจึงสอนใหบําเพ็ญ นี่ละพระพุทธเจาทานสอนลงที่ใจ เพราะใจเปนผูดีดผูดิน้
เปนผูกระทําความดี ความชั่วประจําตน จะรูวาบาปวาบุญหรือไมรูก็ตาม แตการทําทั้งดี
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ทั้งชั่ว หากเปนไปในจิตดวงนี้แล เมื่อไมมีผูอบรมสั่งสอน สวนมากตอมากมันจะหมุน
ลงทางต่ําไปตามกิเลสเสมอ แลวเปนภัยตอเราผูทําเสียเอง 

ทานจึงสอนอรรถสอนธรรมลงที่จิตใจของสัตวโลก ใหมีความรักใครใฝใจใน
อรรถในธรรม ฝกฝนอบรมตนเอง ฝาฝนตนจากกิเลสที่ฝนธรรม ไมอยากใหทําความดี 
เราฝนมันทําความดีตลอดไป เรียกวาเปนผูฝนกิเลสเพื่ออรรถเพื่อธรรม แลวก็นําคุณ
งามความดีเขามาสูใจของเรา ขอใหทานทั้งหลายไดทราบวาธรรมพระพทุธเจาสอนลงที่
จิตใจ ไมสอนที่อื่นที่ใด เพราะกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจ แสดงฤทธิ์เดชความชั่วชาลามก 
เกิดจากจิตใจ อยูที่จิตใจ แสดงคุณงามความดีจนกระทั่งถงึขัน้เลิศเลอจะไปจากใจ เมื่อ
ไดรับการอบรมจากอรรถธรรมที่ถูกตองดงีามแลวก็ใหนําอันนี้ไปประพฤตปิฏิบัติ คอย
กําจัดความไมดีของตนออกดวยความพากความเพียรโดยสม่ําเสมอ เราจะมีหวังความดี
งามเปนที่ยึดที่เกาะ 

เราจะไปหาตนไมภูเขา ดินฟาอากาศที่ไหน ไมใชที่ยึดที่เกาะของใจ เราตองหา
จากคุณงามความดีของเราที่สรางไวแลวนี้แล จะเปนผูฝากเปนฝากตายได พึ่งไดทกุภพ
ทุกชาติ คนมีบุญมีกุศลติดหัวใจแลว ไปภพใดชาติใด จะเปนภพชาติของบุคคลผูมบีุญ
มีคุณตอจิตใจ แมจะเปนความทุกขบาง เพราะโลกอันนี้โลกเจือปนดวยความสุขความ
ทุกข แตผูมบีุญมีคุณภายในจิตใจที่ตนไดสรางไวแลว ยอมแบงหนักแบงเบาได ไมได
แบกหามตั้งแตความทุกขความทรมานเต็มสัดเต็มสวน เหมือนคนที่ทําแตบาปโดย
ถายเดียว ไปที่ไหนหาบแตบาปแตกรรม ไมวาภพใดชาติใด 

สัตวโลกมีอยูทุกภพทกุชาติมีอยูทุกแหงทุกหน ก็ไปโดนตั้งแตเรานั้นแหละที่
เปนของไมดขีองไมพงึปรารถนา เพราะเราทําตั้งแตส่ิงที่นกัปราชญทานตําหนิติเตียน
แตเราถือวาเปนของดิบของด ี ครั้นทําลงไปแลวก็มาเปนภัยตอเรา นี่ละไปภพใดชาตใิด
จึงเจอตั้งแตความทุกขความทรมานอยางน้ีเสมอไป จึงขอใหฟงเสียงพระพุทธเจาซึ่ง
เปนเสียงที่เลิศเลอที่สุดในเสียงของโลกธาตุนี้ ไมมีเสียงใดเสมอเหมือนเสียงอรรถเสียง
ธรรม ออกจากศาสดาแตละพระองคเลย เสียงนี้เปนเสียงที่ฝากเปนฝากตายได ขอให
ทุกๆ ทานไดเขาใจเรื่องศาสนา 

ศาสนาสอนลงที่ใจ ใจเปนที่คลุกเคลาอยูกับความดีความชั่ว คือกิเลสและธรรม 
จึงตองมาแยกแยะ สอนใหแยกแยะจิตใจของตนออกจากความไมดีที่เปนภัยตอเรา 
แลวสั่งสมคุณงามความดีที่เปนคุณตอตนเองโดยสม่ําเสมอ การฝาฝนกิเลสทําความดี
นั้นเปนความชอบธรรม ใหพากันฝาฝนเถิด พระพุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช ทําไมใคร
จะไมรักลูกเตาหลานเหลนไพรฟาประชาชีของตน พระองคเสด็จออกทรงผนวช
ประหนึ่งวาขั้วพระทัยหลุดไปเลยเพราะความเสียอกเสียใจ ความฝาฝนความรัก
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ความชอบใจ เสด็จออกไปบวชจนไดเปนพระพุทธเจาขึ้นมา นี่ก็เพราะความฝาฝน ถา
จะมีแตความหึงหวงปราสาทราชมณเฑียร หึงหวงแตพระราหุลกับพระนางพิมพา
เทานั้น ก็เทากับธรรมที่เลิศเลอซึ่งพระองคจะเปนผูครองในอนาคตขางหนานั้น ก็ไมมี
ความหมายอะไร สูพระราหุลกับพระนางพิมพา ตลอดถงึไพรฟาประชาชีในหอปราสาท
ราชมณเฑียรไมได เมื่อเปนอยางน้ันพระองคก็ไมไป ไมไปกไ็มปรากฏวาเปนศาสดาอัน
เลิศเลอขึ้นมาสอนโลกได 

การไปก็เพราะพระองคทรงฝาฝนเต็มพระทัยนั้นแล อันนี้เราไมไดฝาฝนถึง
ขนาดพระพทุธเจา เราก็ฝาฝนในบรรดาลูกศิษยที่มีครูคือศาสดาของเรา ใหฝาฝนตาม
อํานาจวาสนาของเราที่เปนลูกศิษยตถาคต อยาปลอยปละละเลยไปทุกส่ิงทุกอยาง ใน
บรรดาความดีทั้งหลาย แลวขนเอาตั้งแตความชั่วชาลามกมาใสตน ไมเปนของดีเลย 
เชนวันนี้เปนยังไง พี่นองทั้งหลายมาทั่วประเทศไทย มาบําเพ็ญกุศลเพือ่กอเจดียอัน
เปนหลักยึดของใจนั้นเอง ไมใชเร่ืองเล็กนอย เจดียนี้เปนที่ฝากเปนฝากตายของใจแหง
ชาวพุทธหรือของใจแหงโลกทั้งหลาย นี่ทานกําลังจะเริ่มสรางขึ้นมาเพื่อเปนขวัญใจใหพี่
นองลูกหลานทั้งหลายไดกราบไหวบูชาตอไป ตักตวงเอาบุญกุศลสืบทอดกันไปเรื่อยๆ 
จนไปสวรรคนิพพานไดดวยอํานาจแหงการสรางคุณงามความดี มกีารสรางเจดียและ
การกราบไหวบูชาเจดียนี้เปนสําคัญ 

วันนี้เปนวันสําคัญพี่นองทั้งหลายมีมากมีนอยมาจากทิศใดแดนใด อยาใหเสียเว
ลํ่าเวลา เสียการเสียงานที่มา ขอใหไดทุกคนๆ แมที่สุดเด็กที่ติดตามพอแมมา พอแม
พาได พอแมพาเสียสละทําบุญใหทานเพื่อสรางเจดียไวเปนหลักใจของโลก ลูกเตา
หลานเหลนก็ขอใหไดเหมือนพอเหมือนแม หรือไอตูบมันตดิตามมาอยูในรถนั้นมีกี่ตัว 
สมมุติวาพอแมเอาคนละหาบาท ลูกคนละสองบาทเสีย ไอตูบแตละตัวๆ ตัวละหาสิบ
สตางค บวกกนัแลวก็จะไดบุญไดกศุลมากเพราะเจาของพาได ถึงไอตบูมันไมไดบุญ 
มันทําตามเจาของ บุญอนัลึกลับก็มีแกไอตูบอยูนั้นแหละ 

วันนี้เปนวันที่พี่นองทั้งหลายรวมกันทั้งประเทศ มากอรางสรางเจดียที่เปน
ธรรมชาติเลิศเลอไวกราบไหวบูชา จึงขออยาใหเสียเวลํ่าเวลาที่มา สมบัติเงินทองที่เรา
จายไปที่อื่นมากตอมากตั้งแตวันเกิดมา เราจายไปทางไหนบาง เราก็ไมไดพิจารณาแต
เวลาเราจะมาจายเพื่อบุญเพื่อกุศล เพื่อเจดยีกราบไหวบูชาแหงจิตใจของชาวพุทธเรา 
เราจะมาหึงมาหวงอยางน้ีไมสมควร เรียกวาแพกิเลสอยางหลุดลุยเลยทีเดียว เราตอง
ใหไดทุกคน มาดวยกัน มีเทาไรใหไดดวยกันทุกคน อยาใหเสียเวล่ําเวลา เหนื่อยเปลาๆ
มาไมเกิดประโยชน ใหไดบุญไดกุศลตามเจตนาที่มา วันนี้หลวงตาก็ไดประกาศแลววา 
สําหรับวันนี้ในงานนี้นั้นงานชวยชาติของเรา หลวงตาขอระงบัไวทั้งหมด โถมกําลังแหง
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ทรัพยสมบัติและนํ้าใจของพี่นองทั้งหลายมารวมกัน เปนกอบเปนกําเปนกอนสมบัติเงิน
ทองอันมหึมา ขึ้นสรางเจดียของเราเพื่อกราบไหวบูชาจะมีคุณมีประโยชนมหาศาล ดียิ่ง
กวาเราที่เก็บไวไมคํานึงถงึเหตุผลกลไกเห็นแตการเก็บโดยถายเดียว 

การเสียสละอยางน้ีเปนการเสียสละอยางมหาศาลแหงบุญกุศลทั้งหลาย ดวย
เหตุนี้เองหลวงตาจึงไดประกาศใหพี่นองทั้งหลาย โดยที่หลวงตาก็เคยนําพี่นอง
ทั้งหลายชวยชาติมานี้เปนเวลาหาปกวาแลว แตวันนี้ไดประกาศย้ําลงไปใหเขาใจชัดเจน
ทั่วหนากันวา งานชวยชาติของเราวันนี้ใหระงับไวทั้งหมด เวนแตดอลลารกับทองคําที่
เปนของตายตัวแลว เมื่อมทีานผูนํามาบริจาคสมบัติทั้งสองประเภทคือทองคําและ
ดอลลารนี้ก็จะแยกออกไว เพื่อเขาสูคลังหลวงของเราตามเดิม สวนเงินทองทั้งหลาย
เรียกวาเงินบาทเงินไทยของเรา มีเทาไรวันนี้ ขอพี่นองทัง้หลายทุมเขามาสูเจดียอันเปน
หัวใจของชาวพุทธเรานี้ 

เอา ใหหมดกระเปาก็เถอะ ใครหมดกระเปาแลวก็ใหมาบอกหลวงตาวา วันนี้
เอาจนหมดกระเปาแลว หลวงตาจะตอบวายังไง หลวงตาคอยตอบทานทั้งหลายอยู 
ทานผูใดไดนําสมบัติมาชวยเจดีย เอาจนหมดเนื้อหมดตัวดวยกําลังศรัทธาแกกลาไม
เสียดายเงินในกระเปา ถึงขนาดกระเปาแฟบขาดไปหมดเลย แลวมาฟองหลวงตาจะ
ฟองแบบไหนหลวงตาพรอมที่จะฟงอยูตลอดเวลา นี่ละหลวงตาจะคอยฟงตอนนี้ เอา
เอาใหจริงใหจังนะพี่นองทั้งหลาย 

ครูบาอาจารยแตละองคๆ  เปนของเลนเมื่อไร หลวงปูมั่นเปนครูบาอาจารย
เลนๆ เมื่อไร แลวทานพอลีเปนครูบาอาจารยเลนๆ เมื่อไร ทานทําประโยชนใหโลกมา
มากมายกายกอง เวลาทานลวงลับไปแลวเราจะทําสืบทอดลายมือของทานที่ทําไปแลว 
มันชํารุดทรุดโทรมเราซอมขึ้นเสียใหมอยางน้ี ทาํไมเราคนทั้งประเทศจะทําไมได เรา
ตองทําได ครูบาอาจารยเราทํามากอนทําได ลูกเตาหลานเหลนตองทําได ดวยเหตุนี้จึง
ขอใหพี่นองทั้งหลาย ไดอุตสาหพยายามสละทุกส่ิงทุกอยาง จตุปจจัยของเรามีมากมี
นอยวันนี้ทุมมาใหหมด หลวงตาจะรับไวสําหรับเจดียนี้ทุกบาททุกสตางค 

การชวยชาติเงินชวยชาติที่เราดําเนินมาเปนปๆ นั้นวันนี้จะงดทั้งหมด เวลานี้จะ
รวบรวมสมบัติเหลานี้เขาสูเจดีย เพราะเจดียเปนเรื่องใหญเงินเพียงบาทสองบาทไมพอ 
จึงตองอาศัยน้ําใจของพีน่องชาวไทยทั้งประเทศ ไดรวบรวมสงเสริมกําลังเขามาใหเจดีย
นี้ตั้งขึ้นเปนความสงางาม และเปนที่กราบไหวบูชาของลูกเตาหลานเหลนสืบไป บุญ
กุศลที่ทานทัง้หลายไดมาบริจาค เราลวงไปแลวก็ตาม บุญกุศลนี้จะไมไดลวง ไมไดฉิบ
หายไปไหน จะติดตามทานทั้งหลาย ฉายาเอว.เหมือนเงาเทียมตัวนั้นแล ไปภพใดชาติ
ใดจะตองอาศัยบุญกุศลนี้ไป เจดียนี้ไมไปแหละ ไปสวรรคก็ไมไป นิพพานก็ไมไป 
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เจดียที่เราสรางขึ้นมานี้ ตกนรกก็ไมไป เปนเจดียใหโลกทั้งหลายไดกราบไหว
บูชาเปนขวัญตาขวัญใจตลอดไป จนหมดสภาพของเจดีย แตที่จะไปนัน้คือใจของเรา 
เราใหทานลงไปใจของเราเปนบุญเปนกุศล หนุนเราใหไปสวรรคนิพพานได เจดียไมไป
แตบุญของผูบริจาคเพื่อสรางเจดียนี้ไป ถึงสวรรคนิพพานไดโดยไมตองสงสัย นรกไม
ลง ผูสรางเจดียไปตกนรกเราไมเคยเห็น มีตั้งแตไปสวรรคนิพพานโดยไมสงสัย น่ีละ
เอาตรงนี้นะพี่นองทัง้หลาย เอาใหไดวันนี้ เอารวบรวมกัน ใครมีมากนอยเพียงไรกใ็ห
รวบรวม ใหไดเห็นกําลังของใจเราชาวพุทธในคราวนี้ 

วัดอโศการามทานก็ไมใชเปนวัดเศรษฐี ทานไมอาศัยประชาชนญาติโยมซึ่งเปน
ลูกศิษยตถาคตดวยกันจะใหทานอาศัยใคร เราก็พึงทราบ หยั่งทราบเรื่องราวของความ
จําเปนแหงวัดนี้ ดังที่กลาวมาเวลานี้ เรามีมากนอยเพียงไรเหมือนฝนตกทีละหยดละ
หยาด ตกมาจากบนทองฟา ตกมาไมหยุดไมถอย สามารถที่จะทําทองฟามหาสมุทรเต็ม
ไดดวยน้ํา นี่ก็เหมือนกนั บุญกุศลจากเราไมใชเปนเศรษฐีแหละ คนละบาทสองบาท 
คนละรอยสองรอย พันสองพัน หมื่นสองหมื่น ลานสองลานขึ้นไป มันก็เตม็ไดนั่นแหละ 
มันจะไปไหน เมื่อเราใหไมถอย จึงเอาใหไดนะ 

คราวนี้หลวงตามาเปนผูนําอีกดวยนะ นําการกอสรางเจดียนี้ ไมเพียงแตวานํา
ชาติบานเมือง ยังมานําเจดียซึ่งเปนเรื่องใหญโตยิ่งกวาชาติเขาอีกเปนไหนๆ เพราะ
เจดียนี้บงบอกชดัเจนวาหัวใจของโลกที่ศาสดาองคเอกมาประดิษฐานอยูในสถานที่นี่ นี่
เปนเรื่องใหญโตมาก จึงขอใหพากนัทุมกําลังวังชาลงไปชวยกันทุกบาททกุสตางค จะ
ไหลลงสูเจดียเพื่อความสําเร็จดวยกันทั้งน้ันแหละ อันนี้ขอฝากความไววางใจ ความ
เสียสละทุกอยางไวกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย ใหไดตางคนตางอุมตางชูเจดียของเราให
เปนความสงางามขึ้นในทามกลางแหงวัดอโศการามนี้ 

เราไปสวรรค เราไปชั้นสูงๆ มองลงมาเราจะไดเห็นเจดียอันนี้ สงางามอยูที ่ 
วัดอโศการาม เราตายไปแลวไปเสวยสมบัติอันเปนทิพยอยูบนสวรรคชั้นสูงๆ มองลง
มา เราอยูชั้นสูงๆ อยางน้ีเปนไปไดเพราะอะไร มองลงไปเห็นเจดีย ออ เจดียพาใหเรา
ไป นี่ละใหจําอันนี้นะ ไปที่ไหนเราจะไดเห็นคุณงามความดีของเราประกาศจาอยูใน
แดนมนุษยที่เราสรางความดีอยูนี้แหละ ปรากฏอยูในแดนสวรรคก็ไปจากมนุษยที่สราง
คุณงามความดีในมนุษยเราน้ีแหละ จึงขอใหพากนัเสียสละทุกคนๆ 

วันนี้หลวงตาก็ไดประกาศใหพี่นองทัง้หลายอยางเปดอก ดวยความเคารพ
เล่ือมใสทั้งพระพุทธเจาศาสดาองคเอก ทัง้ครูบาอาจารยทั้งหลายมีหลวงปูมั่น ทานพอลี 
เปนตน เรากราบไหวบูชาทานอยางสนิทใจ เพราะฉะนั้นการแสดงออกในฐานะของตน
ที่จะพอชวยสนับสนุนทานไดแบบใด เราพรอมเสมอพอใจที่จะแสดงออกและพอใจทีจ่ะ
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แสดงกับบรรดาพี่นองทัง้หลายซึ่งเปนลูกศิษยตถาคต ลูกศิษยของครูบาอาจารยดวยกัน
ใหได เอา แสดงใหเต็มไมเต็มมือในคราวนี้ อยาใหไดเสียใจภายหลัง 

วัดจากโนนมาจากภาคไหนตอภาคไหน เราเดินไปตามขางถนนเห็นรถจอดอยู
ตามที่ตางๆ เบอรทายรถนั้น ทายรถนี้จังหวัดนั้น ทายรถนั้นจังหวัดนั้น ดูวามีทั่ว
ประเทศไทย รถที่จอดมเีลขทายรถติดอยูที่ตดู นั่นละอยาใหเลขทายรถรองหมรองไห
กลับบานกลับเรือนนะ เจาของพามาแลวทายรถก็ติดเลขมาดวย มาจากจังหวัดไหนๆ 
เจาของกลับไปบาทหนึ่งก็ไมไดเสียสละ  รถนี้จะรองหมรองไหไปถึงบานถึงเรือน ดีไมดี
ตายแลวเราอาจเปนกรรมเพราะน้ําตาของรถรองไหเสียใจแทนเจาของ 

ถาหากวารถนี้พูดไดก็จะวา นี่ถาเรามีเงินแลวเราจะใหทาน เจาของเราตระหนี่ 
เราเปนเบอรทายรถนี้เราจะทานจนไดนั้นแหละ นี่เจาของเราทําไมจึงใจดําน้ําขุนเอา
นักหนามาจากไกลแสนไกล บาทหนึ่งจะใหทานนี้ก็ใหไมได แลวก็นั่งบนหัวเราไปคือรถ
คันนั้นแหละ กลับไปดวยความโศกเศราเหงาหงอยในตัวเลขทายรถ อยาใหเลขทายได
รองหมรองไหกลับบานกลับเรือนนะ 

พี่นองทัง้หลายใหไดยิ้มแยมแจมใสมาจากจังหวัดใดภาคใดๆ ดวยความยิ้ม
แยมแจมใสของเลขทายรถ สวนเจาของมาแลว มามีแตความตระหนี่ถี่เหนียวบรรทุก
เต็มรถ รถคันนั้นก็เปนเลขทายรถที่จะเสียสละดวยความยินดี แตเจาของหนักดวยความ
ตระหนี่ถี่เหนียวใหทานบาทเดียวไมได กลับไปนี้ ไดยินตั้งแตเสียงเลขทายรถรองหม
รองไหไปถึงบานถึงเรือน อยางน้ีอยาใหไดยินนะ 

พี่นองทกุภาคที่มาในงานนี้ นี้คือหัวใจของชาตไิทยเรา กําลังจะเริ่มสงางามขึ้นที่
ทามกลางแหงวัดอโศการาม ขอทุกทานตางคนตางยกใหขึ้นนะ ยกใหได ยกใหขึ้นกําลัง
ของพี่นองทัง้หลายยกไมได ไมมีใครยกไดในประเทศไทยนี ้ หลวงตาบัวเองก็เชื่อถนัด
ใจเลยวามีพี่นองชาวไทยเรานี้เทานั้นที่จะยกไดเจดียหลังน้ีนะ จึงไดมอบความไววางใจ 
เวลานี้ก็ประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบดวยความเสียสละ ดวยความสามารถของพี่
นองทั้งหลายจะเปนผูยกทั่วหนากัน ขอใหจําน้ี 

อยาลืมนะวาเลขทายรถจะรองหมรองไหกลับบานกลับเรือน อยาใหไดยินนะ ให
มีแตความยิ้มแยมแจมใส เจาของนั่งบนรถไป เลขทายรถก็รองรําทําเพลงไปอยูที่ทาย
รถ รองเพลงอะไร รถคนันี้นะ รถถนนหนทางธรรมดา เขาไมเห็นรองเพลงแลวรถคันนี้
มันรองเพลงอะไร กไ็มรองยังไงน่ี เราไปวัดอโศการามไดบริจาคทานเพื่อสรางเจดียมา
ดวยความอิ่มหนําสําราญจิตใจ แลวจะไมใหรองเพลงไดยังไง 

ถาหากวาหลวงตาบัวเปนผูถามก็หือ อยางงั้นเหรอ ก็จะวาอยางน้ันละ ไดใหทาน
เหรอ ใหทานเจดียวัดอโศการามเหรอ ใชแลว เราจะอนุโมทนากับเลขทายรถดวย จะ
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อนุโมทนากบัเจาของรถนั้นดวย แตที่ไปแบบตระหนี่ถี่เหนียวกลับมาใหเลขทายรถรอง
หมรองไหมานี้ หลวงตานี้ไมไดยินดดีวยเลย เรายังเห็นใจเลขทายยิ่งกวาเจาของเสียอีก 
อยางน้ีขอใหทานทั้งหลายอยาใหมีนะ กลับไปบานไปเรือนใหไดทุกผูทุกคน แลวเราจะ
ไดเห็นความสงางามในไมชานี้แหละ สมบัติของเรานั้นแหละจะแสดงความสงางามใน
ทามกลางแหงวัดอโศการาม และจะเปนความสงางามในน้ําใจของพี่นองทัง้หลาย ที่ตาง
คนตางอุตสาหพยายามบริจาค ขึ้นเปนยอดหัวใจของชาวพุทธเรา ไดกราบไหวบูชาเปน
ขวัญตาขวัญใจ 

วันนี้ไดพูดถงึเร่ืองการชวยกันทุกคนเอาขึ้นใหได ครูบาอาจารยที่ทานสราง
มาแลว ทานยังสามารถสรางได เมื่อชํารุดทรุดโทรมลงไปแลว เรามีชีวิตอยูเราทําไมจะ
สรางไมได เราก็เปนลูกหลานของทานทําไมสรางไมได ตองได เอาอยางน้ีนะใหเขมแข็ง
ทุกคนๆ แลวก็จะมีความสงางาม ใครมาที่นี่ก็ไดกราบไหวบชูา ถาเทียบกับทางโลกแลว
เราไดดอกผลตลอดหรือไดดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ใครมากราบไหวบูชาก็มาจากเราที่
บริจาคไวแลวสรางไวแลว บุญกุศลเราก็ตักตวงเอาโดยหลักธรรมชาติ ผูมากราบก็ได
บุญ เราเปนผูสรางขึ้นมาก็ไดบุญ ไดบุญไมมีส้ินสุดทั้งผูมากราบ ทั้งผูสรางไวใหกราบก็
ไดบุญไดกุศลทั่วหนากัน นี่ละการสรางเจดียมีผลมหาผล หรือวามีอานิสงสมากอยางน้ี
แหละ 

ตั้งแตครั้งพทุธกาลก็มีเจดียดังพระพทุธเจาแสดงไว ไมใชวามาทําลอยๆ นะ 
ทานไมไดมาทําลอยๆ มีตํารับตําราที่แสดงไววา บรรดาเจดียที่จะปรากฏขึ้นนั้น มีอยู ๕
ประเภทผูควรแกเจดีย เจดียคืออะไร พระพุทธเจาหนึ่ง นี่เปนผูควรสรางเจดียไวกราบ
ไหวบูชา พระปจเจกพระพุทธเจาหนึ่ง นี่ก็เปนผูควรสรางเจดียไวกราบไหวบูชา พระ
อรหันตหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิ์หนึ่ง นี่มีกี่องคละฟงซิ คือพระพุทธเจาหนึ่ง พระปจเจก
พระพุทธเจาหนึ่ง พระอรหันตหนึ่ง แลวลืมๆ เอาแคนี้กอนก็ได เราจําไมได กลับไปถา
ไมขี้เกียจจะไปคนดูคัมภรีจําไดส่ี ดูวามีหานะ มีหาหรือเทาไรใครจําไดไหม 

ที่จําไดก็คือพระพุทธเจาหนึ่ง เปนผูควรแกการสรางเจดียไวกราบไหวบูชา พระ
ปจเจกพระพุทธเจาหนึ่ง พระอรหันตหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิ์หนึ่ง เหลานี้เปนผูควรแก
การสรางเจดีย แลวเจดียที่เรากําลังสรางวันนี้ลวนแลวแตทานผูเลิศเลอ พระพุทธเจา 
พระอรหันตสาวกที่จะไดเขามาสถิตอยูในเจดียหลังน้ี ใหพวกเราทั้งหลายไดกราบไหว
บูชาเปนของเลนเมื่อไร เปนผูควรอยางยิ่งแลว 

การสรางบุญสรางกุศลเราสรางไดดวยความภูมิใจของเรา ไมมีที่ตําหนิติเตียนวา
สรางเจดียนี้ไปถกูกบ กบตัวหนึ่งตายก็สรางเจดีย ไกตัวหนึ่งตายก็สรางเจดีย หมาตัว
หนึ่งตายก็สรางเจดีย กราบตรงไหนแทนที่จะถกูเจดียพระพุทธเจา พระอรหันตทาน 
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กลับไปถูกเปดถกูไกถูกหมูถูกหมา มีแตเจดียที่สรางดะไวเลยอยางน้ี ไมสมควร ขอใหพี่
นองทั้งหลายพิจารณา แบบแผนตํารับตํารามีอยู การที่จะทําอะไรใหเปนของคูควรกัน 
เปนที่ตายใจของผูเขามาเกี่ยวของ เชน มากราบไหวบูชา ดังที่เรียนใหทราบเวลานี้ เอา
ละวันนี้จําใหดีทุกคนๆ นะ หลวงตานี้แสดงใหฟงตามกําลังแหงธาตุแหงขนัธ 

วันนี้ตั้งหนาตั้งตาแสดงเรื่องราวแหงมหากุศล แกบรรดาพี่นองทั้งหลายใหได
รวมกําลังกัน ก็มีเทานี้แหละ ออกจากนี้แลวทานก็จะไมมีไดที่ไหน จตุปจจัยขอใหคิดไว
ตอนนี้ใหดีอกีดวย ทานจะไดจากพี่นองทัง้หลายที่มาบริจาคน้ีละ จะรวมขึ้นเปนเจดียได 
ขาดเหลือเทาไรก็เปนเรื่องที่ลําบากลําบนอยู ถาไมไดในเวลาที่ควรไดเชนนี้แลว ก็ไม
ทราบวาจะไปไดเวลาไหน เพราะฉะนั้นเวลานี้กาลนี้เปนกาลที่ควรไดแลว หลวงตาขอ
อนุโมทนากบับรรดาพี่นองทัง้หลายเวลาบริจาคทานเรียบรอยแลว กลับไปบานจะไดยิน
เสียงขับลําทําเพลงตามถนนหนทางนี่ล่ันไปหมดเลย 

รถคันไหนก็รองเพลงกลับบานๆ ดวยความยิ้มแยมแจมใสกับเจาของทีเ่ปนนัก
ใหทาน มาบริจาคบุญกุศลผลทาน หนุนจิตใจแลวเจาของก็เย็นอยูภายในรถ   เลขทาย
ก็รองขับลําทาํเพลงอนุโมทนาสาธุการกับเจาของทัง้หลาย ขอใหเปนอยางน้ันนะ อยาให
รถนี้รองหมรองไหไปตามถนนหนทางไมไดนะ ใหไดยินแตเสียงขับลําทําเพลงไปตาม
ถนนหนทาง เพราะความยิ้มแยมแจมใสจากการบริจาคของเจาของ 

วันนี้เห็นจะเทศนเพียงเทานี้ เทศนไปๆ ก็รูสึกเหนื่อย แลวการบุญการกุศลทาน
ทั้งหลายอยาใหจืดจางวางเปลานะ การบุญการกุศลเทานั้นที่จะฝากเปนฝากตายกับเรา
ทั้งหลายหรือวาสัตวโลกทั่วๆ ไป ใครจะวาบาปบุญไมมี นรกไมมีสวรรคไมมีกต็าม นี้
เปนเรื่องของกิเลสหลอกโลกมานานแสนนาน เปนคูปรับเปนขาศึกศัตรูตอธรรมของ
พระพุทธเจาตลอดมา พระพุทธเจาแสดงไวทุกองค วาบาปมี บุญมี นรกมี สวรรคมี 
พวกเปรตพวกผีทั่วแดนโลกธาตุนี้มี นิพพานม ี นี้คือพระพทุธเจาทุกๆ พระองคแสดง
ไวเปนความจริงแบบเดียวกันหมด 

แตกิเลสมันเปนตัวจอมปลอม เปนขาศึกศัตรู มันก็ลบลางไปหมด ไมเชนนั้นก็
ไมเรียกวาตัวจอมปลอม คือของจริงกิเลสจะไมเอามาแสดง สําหรับธรรมของปลอมจะ
ไมเอามาแสดง จะแสดงตั้งแตของจริงลวนๆ มีบอกวามีอยางนั้น แตกิเลสมีบอกวาไมมี 
ดีบอกวาชั่วคือกิเลส มนัหลอกลวงอยูในหัวใจเรานั้นแหละ จงพากันเชื่อพระพทุธเจา 
ถาเชื่อกิเลสจะถูกตมถกูตุนไปเรื่อยๆ ถาเชื่อพระพุทธเจาจะมีวันที่หลุดพนไปจากบวง
มารคือกิเลสตัวหลอกลวงไปไดโดยลาํดับลําดา นี่ละเปนเรื่องสําคัญ 

เราเกิดมาไดพบพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธของเรานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุด
ยอดแลว หลวงตาประกาศออกมานี้ดวยความไมสะทกสะทานหวั่นไหวจากการปฏิบัติ
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ของตนเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ จึงสามารถประกาศไดตามหลักความจริงส่ิงทุก
อยาง ใครจะเชื่อก็ตาม ไมเชื่อกต็าม เราจะไมถือผูหนึ่งผูใดที่จะเชื่อดวยไมเชื่อดวย เรา
จะถือหลักความจริงที่รูที่เห็นประจักษใจนี้เทานั้น แลวแสดงออกตามหลักความจริงน้ี 
เชนเดียวกับพระพุทธเจาตรัสรูธรรมขึ้นมา ใครจะเชื่อไมเชื่อกต็าม สัตวโลกมีสามแดน
โลกธาตุพระองคสอน พระองคเปนครูไดหมดเลย พระองคไมหาใครมาเปนสกัขีพยาน
วากลัวธรรมะของทานจะปลอมอยางนี้ไมม ี

บรรดาสาวกทั้งหลายที่ตรัสรูธรรมในสถานที่ตางๆ ตามทางของศาสดาที่ทรง
แสดงไวแลว องคไหนตรัสรูที่ไหนก็เปนที่พอใจๆ ของตน ไมไดไปทูลถามพระพุทธเจา
วาธรรมนี้จริงหรือปลอม อันนี้ก็เหมือนกัน ธรรมนี้เราปฏิบัติจากธรรมของจริงแหง
พระพุทธเจา สวากขาตธรรมคือธรรมของจริงตรัสไวชอบแลว เราปฏิบัติมาตั้งแตวัน
บวชจนกระทั่งบัดนี้ เราไมเคยละเคยปลอยวาง ไมมีคําวาจืดจางในศีลธรรม อยูกับ
หัวใจเราตลอดมาตั้งแตบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี ้

การปฏิบัติมาหนักเบามากนอยเราเปนผูรับ  จะวารับเคราะหรับกรรมก็แลวแต
จะวา รับความทุกขความลําบากลําบนดวยการประกอบความพากเพียรก็ได นี่เราได
บําเพ็ญมาเต็มสติกําลังความสามารถของเรา ผลก็ไดปรากฏขึ้นมาจากการกระทําของ
เราหนักเบามากนอย เมื่อเราหนักเทาไรในความพากเพียร ผลก็ปรากฏหนักขึ้นมาๆ 
เร่ิมตนตั้งแตจิตใจมันมดืมันมัว มันตีบตันอั้นตูหาทางออกไมไดไมทราบวาบาปบุญเปน
ยังไง พอคดิถึงเร่ืองความตายนี้รอนเปนฟนเปนไฟ นี่ละตัง้แตกอนเปนอยางน้ัน ไม
อยากคิดถงึเร่ืองความเปนความตายมันเดือดรอนมาก ตองหาเร่ืองอื่น เร่ืองความเพลิด
ความเพลินมาคิดกลบลงไวกลบเอาไว อยางน้ัน นี่เบ้ืองตนที่มันไมรูหนารูหลัง 

ครั้นเวลามาบําเพ็ญศีลธรรมดวยเพศแหงนักบวชนี้ จิตใจเราไดรับการบํารุงอยู
เสมอแลวมีความสวางไสว มีความสงบรมเย็นไปเรื่อยๆ เห็นชัดขึ้น เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ 
ความกลัวตายนี่นอยลงๆ จากน้ันก็ความกลัวตาย ไมกลัว มีแตขยับขึ้นเรื่อยๆ เอา 
พิจารณาจนกระทั่งอะไรที่เปนขาศึกตอตัวเองในภพนอยใหญทั้งหลายนี้ ฟาดมันออก
จนกระทั่งหมด ไมมอีะไรเหลือติดหัวใจเลย สวางจาครอบโลกธาตุ ทานทั้งหลายเชื่อ
หรือไมเชื่อ ธรรมพระพุทธเจาเปนของโกหกเหรอ พระพุทธเจามาโกหกโลกหรือ สาวก
ทั้งหลายโกหกโลกหรือ ธรรมเหลานั้นโกหกโลกหรือ เรามาปฏิบัตจิึงมีตั้งแตความโกหก
หลอกลวงโลก นี่เราไมเคยมีในหัวใจ 

ใครจะเชื่อก็ตามไมเชื่อกต็าม เราปฏิบัติมาอยางน้ีตั้งแตพื้นๆ มืดดํากาํตามา
เร่ือยจนกระทั่งจิตใจไดสวางจาขึ้นมา เวลานี้เราไมมีสงสัยอะไรแลวในโลกนี้ วามีที่พึ่ง
หรือไมมี มนัเลยไปหมดแลว ไมมีอะไรที่จะมาของในใจ อดตีไมม ีอนาคตไมม ีปจจบุัน
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ไมมี วาจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงๆ อีกไมมี เพราะเรื่องอดีต อนาคต ปจจุบันเปน
สมมุติทั้งมวล ธรรมชาติที่วาพอแลวๆ ดวยหลักธรรมชาติของตนไดแกนิพพานเที่ยง
ของผูจิตใจบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน อันนี้เที่ยงแลวพอ พระพุทธเจาเจอเขาก็แบบ
เดียวกัน สาวกทั้งหลายเจอแลว เปนธรรมประเภทเดียวกันหายสงสัยทุกคน นี้เราหาย
สงสัย เราไมมีอะไร 

สอนโลกนี้เราสอนดวยความหวงใยเมตตาสงสารลวนๆ เราไมไดสอนเพือ่
แบงสันปนสวนอะไรกับโลกเลย สอนดวยความเมตตาสงสารใครจะเชื่อก็เชื่อ ถาไมเชื่อ
มันก็เปนกรรมของสัตวเพราะเราปฏิบัติมา เราปฏิบัติเพื่อเราจริงๆ เปนตายก็เพื่อเรา
จริงๆ เวลารูมันก็รูเพื่อเรา จากเราแลวก็เพื่อโลก จึงไดแนะนําส่ังสอนโลกเต็มเม็ดเต็ม
หนวยดังนี้แล นี่ละการปฏิบัติธรรม ธรรมเปนอกาลิโกไมมตีนมีปลาย ไมมกีาลเวลํ่า
เวลาสถานที่เขามาใหคะแนน เขามาตดัคะแนนสําหรับคนทําดีทําชั่วไดเลย ใครทําชั่ว
เปนชั่ววันยังค่ํา ใครทําดีเปนดีวันยังค่ําตลอดมา จึงเรียกวาสดๆรอนๆ 

เชน กิเลสมันก็เปน อกาลิโกของกิเลส ธรรมก็เปนอกาลิโกของธรรม ใครทําชั่ว
เปนชั่วทันที ทําดีเปนดีทันที ไมขึ้นอยูกับที่ลับทีแ่จง ที่สูงที่ต่าํใดๆ ขึ้นอยูกับการกระทํา
ดีชั่วของตัวเอง ใหระมัดระวังการกระทําของตัวเอง อยาทําสุมสี่สุมหา วาคนไมเห็นแลว
ทําไดๆ  มันทําไดแตผลมันก็ไดไปดวยกันนั้นแหละ ผลก็ไมลําเอียงเหมือนกัน ขอใหพี่
นองทั้งหลายไดคิดอานไตรตรอง นี่เรามีวัดมีวาแลว กาลเวลาวางเมื่อไรเราก็อุตสาหมา
วัดมาวา มาอบรมจิตใจ ปลงจิตปลงใจพักเครื่องความวุนวายของใจลงบางในวันหนึ่งๆ 
เชน มาไหวพระสวดมนต เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนา นี้เรียกวาเรามาพักเครื่อง 

สถานที่นี่ก็เปนสถานที่เหมาะสมอยางยิ่งแลวสําหรับผูมาบําเพ็ญ มิหนําซ้ําเจดีย
อันสงางามซึ่งกําลังจะปรากฏขึ้นนี้ก็จะเริ่มแลว เราก็ไดกราบไหวบูชาทั้งเจดีย นั่งอยู
รอบๆ เจดีย เราก็เปนมหามงคลแกตัวของเรา ไมไดเสียหายไปไหน มีวัดมีวาอยูที่ไหน
จิตใจชุมเย็น มีครูมีอาจารย เราเห็นครูเห็นอาจารยที่เปนอรรถเปนธรรมแลวเราชุมเย็น
จิตใจ จิตใจกไ็มดดีไมดิ้นไมเดือดรอนวุนวาย ขอใหพากันสงเสริมเรื่องวัดเรื่องวา 
สถานที่เปนที่บํารุง บํารุงจิตใจใหมีความสุขความสงบเย็นใจ ใหบํารุงเถิดใหสงเสริม
เถิด เชน เจดียอยางน้ีควรอยางยิ่งที่เราจะตองสงเสริมเต็มเม็ดเต็มหนวย 

วันนี้แสดงธรรมก็เห็นวาพอเหมาะพอดีกับธาตกุบัขันธเวล่ําเวลา ขอความสวัสดี
จงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายดวย และขอความสําเร็จแหงเจดียอันใหญหลวงที่เปนคุณ
มหาคุณนี้ จงสําเร็จจากอํานาจแหงความเสียสละของบรรดาพี่นองทัง้หลายดวยกันดวย 
ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ  
 



 ๑๕

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

