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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

สรางเจดียใหโลก 
 (คณะชาวมาเลเซียและสิงคโปรมากราบนมัสการ) ประเทศไหนๆ ก็ตาม ใจมี
ภาษาเดียว รับบุญรับบาปไดดวยกันทั้งหมด ภาษาไหนก็ตามพูดกันไมรูเร่ือง แตใจรู
เร่ือง เร่ืองความดีความชั่วใจรับไดทั้งนั้น ใจนี้มีภาษาเดียวแตรับไดทั้งบุญทั้งบาป ไมวา
ชาติชั้นวรรณะภาษาใด บุญกับบาปเขากันไดสนิทกับใจแตละดวงๆ 

พระพุทธศาสนาของเรานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว พี่นองทัง้หลายใหจํา
เอาไว เราจวนจะตาย แตกอนกไ็มเคยพูด เร่ืองอันนี้ผานมาได ๕๖-๕๗ ป ตั้งแต 
๒๔๙๓ ที่มนัจาครอบโลกธาตุ นี้มันจวนจะตายแลวก็เลยพูดเสีย พุทธศาสนานี้คือตลาด
แหงมรรคผลนิพพานสมบูรณแบบจากสวากขาตธรรมของพระพุทธเจา ไมผิดไมพลาด 
ชี้นําตรงไหนตรงแนวๆ เรียกวาพุทธศาสนา เปนคําสอนของทานผูรู เปนคําสอนของ
ทานผูบริสุทธิ์จริงๆ สอนตรงไหนถูกตองๆ ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ  

เราใหตื่นเนื้อตื่นตัวนะ มาไดพบพุทธศาสนานี้เรียกวาเลิศเลอแลว ใหบึกบึนไป
ตามคําสอนของพระพุทธเจา ไมเปนพิษเปนภัยแกผูใดที่ปฏิบตัิตาม ยากลําบากก็คือรบ
กับความชั่วนั้นแหละที่วายากๆ ความดีทานไมยาก ไดความดีเทาไรก็ยิ่งทะลุๆๆ ความ
ดีสุดขีดแลวความชั่วไมมีในใจ หมด พระพุทธเจา พระอรหันต ไมมีทกุขในใจตั้งแตวัน
ตรัสรูและบรรลธุรรม ส่ิงที่ทําใหไดรับความทุกขก็คือกิเลสเปนสาเหตุสรางความทุกข
ขึ้นมา พอกเิลสตัวสาเหตุสรางความทุกขทัง้หลายขาดสะบั้นไปจากใจแลว ทุกขภายใน
ใจของพระพทุธเจา ของพระอรหันตไมมีเลย มีแตอยูกับธาตุกับขนัธซึ่งเปนสมมุติ
เทานั้น ยอมรับเสมอหนากันทั้งปุถชุนทั้งพระอรหันตในเรื่องธาตุเร่ืองขันธ เปนแตเพียง
มันไมซึมซาบจิตใจทานเทานั้น 

เร่ืองธาตุเร่ืองขันธยอมรับความสุขความทุกข ไอเร่ืองสุขในเรื่องธาตขุันธไมคอย
เห็นมี แตเร่ืองทุกขนั้นเดนตลอดเวลา นี่เราจวนจะตายแลวเปดออกๆ จวนจะตาย
เทาไรแทนที่จะมาหวงเจาของ กลับเปนหวงโลกมากเขาๆ สําหรับในตัวเองไมมเีลย 
เรียกวาไมมีเลย มีแตหวงโลกเทานั้น งุมงามตวมเตี้ยม ภายในจิตมีแตกิเลสตัวพาคนให
งุมงามตวมเตี้ยม แตกิเลสฉลาดแหลมคมมาก นี่ละมันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปทุก
วันนี้ โลกทั้งหลายจึงตื่นไปตามมัน ตืน่ไปทุกแบบทุกฉบับ ตามกิเลสทั้งน้ัน ที่จะตื่นไป
ตามอรรถตามธรรมนี้มีนอยมาก ใหทานทั้งหลายจําเสีย  

ใหรีบปฏิบัติตัว จิตดวงนี้เลิศเลอสุดยอดได เลวสุดยอดได ตัวสมบุกสมบันนัก
เกิดตายๆ ก็คือจิตดวงนี้ แตจิตนั้นไมเคยตาย ออกจากรางน้ีเขาสูรางน้ันๆ ที่วาเกิดวา
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ตาย คือจิตเคลื่อนยายจากสถานที่อยูคือเรือนรางของมัน แลวไปเกิดไปตายตามอํานาจ
แหงกรรมดีกรรมชั่ว ผูที่มีกรรมชั่วกล็งทางต่ํา ความชั่วหนุนดันลงไป ผูมคีวามดีความดี
ก็พยุงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสองนี้อยูกับใจ นอกนั้นไมมอีะไรอยูกับใจ ติดใจได กดขี่บังคับหรือ
สงเสริมใจไดนอกจากบญุและบาปเทานั้น ส่ิงเหลานั้นเราอาศัยเพียงเปนกาลเปนเวลา 
พอลมหายใจขาดเทานั้นสิ่งทั้งหลายขาดไปพรอมๆ กันเลย แตบุญกับบาปในหัวใจนี้ไม
ขาดนะ ติดแนบไปกับหัวใจ 

เพราะฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงไปเกิดในที่ตางๆ สูงๆ ต่ําๆ ลุมๆ ดอนๆ ทานจึง
เรียกวา กมฺมํ สตฺเต วิภชต ิ ยทิทํ หีนปฺปณีตํ กรรมเปนเครื่องจําแนกแจกสัตวให
ประณีตเลวทรามตางกัน กรรมก็คือกรรมดีกรรมชั่วนั้นแหละ มันจําแนกแจก คือพา
สัตวไปทางดทีางชั่ว ใครสรางความชั่วก็ไปทางชั่ว ใครสรางความดีก็ไปทางดี จิตยงัไม
เปนอิสระของตัว ตองอาศัยสิ่งเหลานี้ไสไป ถาเปนทางดีหนุนขึ้น ถาเปนทางชั่วกดลง 
เราจะใหเปนไปไดอยางใจเราไมได ส่ิงเหลานี้เหนือเรา จึงตองสรางความดีใหดี  

พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว พิสูจนกันทางดานจิตตภาวนา นี่
พิสูจนไดชัดเลย พระพุทธเจาสอนโลกแลวพระอรหันตเปนผูรับมรดกอันนี้ไวโดย
สมบูรณแบบตามนิสัยวาสนาของทาน ลึกตื้นหยาบละเอียดตามนิสัยวาสนา แตความ
บริสุทธิ์ของจิตนั้นเหมือนกันหมดเลย พระอรหันตก็ดี พระพุทธเจาก็ดี นี่ละเลิศเลออยู
ที่ใจดวงนี้ ใจดวงนี้ไมเคยตาย ลงไปตกนรกหมกไหมกี่กปักีก่ลัปทุกขขนาดไหนยอมรับ
วาทุกข แตจิตไมเคยยอมฉิบหาย ไมมี ไดรับความทุกขก็ยอมรับวาทุกข  

แตโลกน้ีเปนโลกอนิจจังแปรปรวนทั้งชาทั้งเร็วไดทั้งน้ัน อยูในนรกอเวจีมันก็
เปลี่ยนตัวของมันขึ้นมาได เพราะเปนโลกวัฏวน มีความเปลี่ยนแปลงไดชาหรือเร็ว 
เปลี่ยนขึ้นมาก็รูสึกตัวและเปลี่ยนขึ้นมาในทางที่ดีๆ เปลี่ยนจนสุดขีดแลวเปนจิตบริสุทธิ์
คือจิตพระพทุธเจา-จิตพระอรหันต นั่นถึงธรรมธาตุแลว คําวาธรรมธาตุไดแกนิพพาน
เที่ยง ทีนี้หมดกฎ อนิจจฺํ ทุกฺขํ อนตฺตา อันเปนเรื่องของสมมุติเขาเกี่ยวของ ไมมีเลย 
ทานจึงเรียกวานิพพานเที่ยง เที่ยงอยูที่ใจ  

ที่ใจนี้เอนเอียงๆ เพราะยังมีสมมุตอิยูภายในใจ ทางดีก็หนุนขึ้นไป ทางชัว่กดลง 
ถาใครพยายามบํารุงรักษาตัวดีก็หนุนขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงที่สุดวิมตุติพระนิพพาน 
จากน้ันก็เปนธรรมธาตุ ไมมีสูญ ใจดวงนี้ละ คนทั้งคนสําคัญอยูที่ใจ ถาใจเลวเสียแลว
อะไรจะดีขนาดไหนก็ไมมีความหมาย ผูมีความหมายก็คือใจ ใหพยายามบํารุงรักษาใจ 
อบรมใจใหดี อยาตื่นไปกับกิเลส ตื่นมากับมันไมรูกี่กัปกีก่ัลป ใหเข็ดหลาบอิ่มพอบาง 

พระพุทธเจาประกาศธรรมสอนโลกมานาน โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิ
เต สติ อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีป น คเวสถ. ก็เมื่อโลกสันนิวาสน้ีเปนฟนเปนไฟเผา
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ไหมสัตวโลกอยูตลอดเวลามานานแสนนาน ดวยอํานาจแหงความโงเขลาเบาปญญาของ
ตนนั้นแล ทําไมจึงพากันหัวเราะรื่นเริงบันเทิงไมรูเนื้อรูตัวบางเลย ทําไมจึงไมเสาะ
แสวงหาที่พึ่ง พระองคกระตุกเอาบาง ทําไมจงึร่ืนเริงบันเทิงกับโลกที่เปนฟนเปนไฟ 
โลกที่ปราศจากฟนไฟมอียู ซึ่งพระพทุธเจาทุกพระองคฉดุลากขึ้นไปเพือ่ธรรมชาติอันนี้
จนกระทั่งถงึนิพพาน ทําไมไมพากันฟงเสียงบาง นี่ก็เพราะกิเลสมันมีอํานาจมาก 

ในหัวใจของแตละคนๆ มีแตกิเลสเปนศาสดาสอน ธรรมที่จะเขาสอนไมมี แทบ
วาไมมีหรือไมมี บางคนเกิดมาจนตายเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไรเลย เหอไปตามโลก
ตามสงสารไมรูเนื้อรูตัว ตายทิ้งเปลาๆ บางคนก็พอรูเนื้อรูตัวมีนิสัยปจจัย สะดุดใจสราง
คุณงามความดี รูดีรูชั่ว ละบาปบําเพ็ญบุญ ผูนั้นมีทางไดเปนสุคโต อยูกด็ี ไปก็ดี เกดิ
ในภพใดชาตใิดดีๆๆ คนสรางความดีอยูทีไ่หนดีหมด คนสรางความชั่วอยูที่ไหนกช็ั่ว
หมดนั้นแหละ ใหพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวใหดี คําสอนที่สอนสัตวโลกใหมีความสุข
ความเจริญและฉุดลากออกจากทกุข ไมมีคําสอนใดเกินคําสอนของพระพทุธเจา  

ใหพากันนําไปปฏิบัติ ไมเชนนั้นจะตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไรเลย 
ตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายธรรมไมคอยแทรกถึงใจ ผูนั้นหมดคาหมดราคา
ตลอดไป โลกน้ีก็หมด โลกหนาก็หมด คนไหนที่มีธรรม มีความดีงามแฝงอยูในใจสราง
ความดีงามผูนั้นมีหวังๆ ตลอด มีความดีงามมากเทาไรความหวังยิ่งมาก สมบูรณแบบ
ถึงนิพพานไดเลยดวยอํานาจแหงความดี พากันตัง้อกตั้งใจปฏิบัติ อยาอยูเฉยๆ  

เวลานี้กิเลสกลอมโลก โลกกวางแสนกวางใครไปถามหาซินะ ทั้งๆ ที่ตางคนตาง
วิ่งหาความสุขความเจริญ ความสมหวัง ครั้นไดมามีแตความทุกข ความผิดหวังๆ เต็ม
โลกเต็มสงสาร เพราะไมไดวิ่งไปตามทางของธรรมทานสอนไว โฆษณาสอนไวมันไม
ยอมฟงเสียง มันฟงแตเสียงกิเลสที่เปนศาสดาองคเอกอยูในหัวใจของทุกคน ถากิเลส
กระซิบเทานั้นยอมหมอบราบๆ นั้นแหละที่เราไดรับความทุกขเพราะเชื่อตามกิเลส 
ไมไดเชือ่อรรถเชื่อธรรมของพระพุทธเจา ความหวังในทางที่ถูกทีด่ีจึงไมมี ขอใหพากัน
ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ แกไขดัดแปลงตัวเอง ใจเปนของสําคัญ ธรรมเปนเคร่ืองซักฟอก
จิตใจใหสงางาม กิเลสเปนฟนเปนไฟ เปนของสกปรก ถาลงไดเขาจิตดวงใดนี้หมดคา
หมดราคานะกิเลส ธรรมนี้เขาจิตดวงใดมีคามีราคาขึ้นมา  

ใหพากันจดจําเอา วันนี้เทศนเพียงเทานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นอง
ลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ 

จตุปจจัยไทยทานที่พี่นองทั้งหลายบริจาคมานี้ออกชวยโลกทั้งนั้นๆ เราไมเอา 
เราไมสนใจ ไดธรรมที่เลิศเลอครองใจแลวพอ นอกจากนั้นเปนเครื่องสงเสริมใหไดรับ
ความสะดวกบางเปนบางกาลเวลา ไดมาเทาไรกระจายออกทั่วโลก เราไมเอา เราพอทุก
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อยางแลว ไมมอีะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกวาพอในธรรมทั้งหลาย หัวใจกับธรรมเปนอัน
เดียวกันเรียกวาพอ พออยางเลิศเลอ เราไมเอาอะไรอกี ไมมีอะไรเกินอนันี้ 

คําวาธรรมนี้มีพอเปนขั้นๆ ธรรมมีความพอ แตกิเลสไมมีพอ จมไปดวยกันเลย 
แตธรรมนี้พอๆๆ เชนเราบําเพ็ญภาวนา พอถึงขั้นความสงบแลวก็พอใจอยูในความ
สงบเย็น กาวขึ้นไป พอ เย็นไปเรื่อย เรียกวาพอๆ พอถึงขั้นใจบริสุทธิ์แลวพอหมด ขึ้น
ชื่อวาสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ปลอยวางโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาความ
พอในธรรมทั้งหลาย 

(วันนั้นไปกราบพระสังฆราชทานก็ไมพูด) ก็เห็นมิใชหรือรูปเรากับทาน เราจับ
พระหัตถทาน เขาถายรูปไว อายุเทากันนะสมเด็จสังฆราช (วันที่ ๓ ตุลาที่แลวมาไป
กราบ นายกฯคนใหมจะถวายอํานาจคืนใหทาน) อํานาจไหนก็ตามเถอะขอเอาธรรมตัด
บทสักหนอย ไมมีอะไรมีอาํนาจเหนือธรรม อํานาจธรรมนี่ตัดกิเลสขาดสะบั้นจากใจ
แลวดีดผึง ใหไมใหไมสนใจอํานาจ เขาใจไหม  อํานาจอะไรไมเหนือธรรม กิเลสหมอบ
ราบไปแลวก็นั่นละธรรมดีดเลย หาอํานาจในตัวซิ ไปหาอํานาจจากผูนั้นจากผูนี้ใชไมได 

พูดเขาวาขวานผาซาก เราเอาความจริงมาพูด คือภาษาธรรมเปนอยางน้ี พูด
อยางอื่นไปไมได ภาษาธรรมตรงแนวๆ ไปเลย อยางเราเขาตั้งใหเปนพระครู เราไมเอา
สงคืน ตั้งเปนพระครูสัญญาบัตรเลยแหละ เราไมเอา เราคืนทั้งพดัทั้งอะไรคืนหมด ยศ
เราพอแลวเราวา ใครจะวาบาก็ตาม อยูๆ ฟาดคราวสองนี่ตั้งขึ้นเปนเจาคุณไมชั้น
ธรรมดา ฟาดขึ้นชั้นราชเลย ตั้งชั้นราช จากชั้นราช ชั้นเทพไมอยู ฟาดขึ้นชั้นธรรม พอ
ถึงขั้นนั้นเราขู ระวังนะนี่นะ มันจวนแลว พอชั้นธรรมแลวชั้นพรหมจะไมอยู มันจะขึ้น
ชั้นสมเด็จ ไมเอา เราบอกอยางน้ีเลย อยามาตั้งอกีนะ นีเ่ราเห็นแกทั้งสองพระองค
ตางหาก ที่เรารับไว แตนี้ตอไปอยา จะอยาไปถงึไหนก็ไมรูละ อาว จริงๆ นั่นแลว ถาส่ัง
ตูมมาทีเดียวมันก็หมดไปเลย ก็มันพอแลวนี่  

ใครประกาศกันวาจะสรางเจดงเจดียอะไรใหเรา อยามายุงนะ เจดียใหโลกเรา
สรางพอแลวใหเอาไปเปนที่ระลึก เปนคติเครื่องเตือนใจ นั้นเปนผลอันยิ่งใหญ เจดียนี้
มีประโยชนอะไร เรากําลังสรางเจดียใหโลกเวลานี้ ที่วาชวยโลกๆ นําโลก เราแทบเปน
แทบตายทุกวันนี้ ชวยโลกนี้เปนเจดีย ใหเปนคติเครื่องเตือนใจแกโลก เรียกวาเราไม
เอาอะไรเลย ทุกส่ิงทุกอยางเราไมเอา เราเปดออกหมดเลย เงินถาหากวาจะคิดถึงเปน
เงินในวัดนี้ ไอพันลานเราไมอยากพูดนะ ถาวาหมื่นลานขึ้นไปนี้จะพอพูดได ปดออก
หมดเลย ไมเอา เอาธรรมเขาสูใจนี้ผึงพอ นั่นเอาตรงนั้นแหละ เอาละที่นี่เลิกกัน 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่



 ๕

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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