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เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

สมบัติหยิบยืมมา 
 

 ศาสนธรรมที่เปนคําสอนของพระพทุธเจาทุกบททุกบาท ซึ่งไดประทานไวสําหรับ
บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย เปนธรรมะที่สําเร็จออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของทานจริงๆ 
ถาจะเปรียบอุปมาก็เชนเดียวกับผูมีสมบัติมากๆ มีเงินเปนจํานวนลานๆ ผูที่ไปหยิบยืมจาก
เขามาเพื่อคาหากําไร ก็ตองเปนผูมคีวามขยัน มีความเฉลียวฉลาด อยางนอยก็รักษาตนทุน
เอาไว มากกวานั้นก็สําเร็จเปนกําไรขึ้นมา ถาหยิบยืมของเขามาแลวเกิดความนอนใจถือวา 
สมบัติที่หยิบยืมเขามามากนอยนั้น เขาใจวาเปนของตนเสีย และไมพยายามคิดคาหากําไร 
คนนั้นก็ชื่อวาขาดทุน ดอกเบี้ยเขาก็จะคิดทุกเดอืนทุกป ผูจะหาเงินใหคาดอกเบี้ยเขาก็ไม
เพียงพอ ไมเพียงแตจะไมสําเร็จใหเปนผลกําไรแกตนเอง 

แตถาผูมีความเฉลียวฉลาด ไดหยิบยืมของเขามาเทาไรแลว ไมแสดงความนอนใจ 
จะยืมมาเปนรอยเปนพันเปนหมื่นเปนแสนเปนลาน ก็ตองถอืวาตนทุนนี้เปนของเขาที่ตน
ไดหยิบยืมมา ไมใชเปนของตัวเองอยางแทจริง และรีบเรงขวนขวายหาทางที่จะใหเกิดผล
กําไร จากตนทุนที่หยิบยืมมานั้นโดยไมนิ่งนอนใจ เมื่อผลกําไรตกออกมาจากตนทุนนั้น
เทาไร นั่นละเปนที่อิ่มอกอิ่มใจ และเปนที่พอใจในตัวเอง โดยความรูสึกวานี้เปนสมบัติของ
เราอยางแทจริง ซึ่งอาศยัตนทุนที่ไดหยิบยืมเขามา ทําใหเกิดผลกําไรขึ้นมาจํานวนเทานั้นๆ 
เมื่อไดสงตนทุนใหเขาแลว ผลกําไรก็ยังเปนสมบัติของตนอยางภาคภูมิใจ 

ขอนี้มีอปุมาฉันใด ธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจาที่เราไดศึกษาเลาเรียนมา จาก
สวากขาตธรรมของพระองคทานก็มลัีกษณะเชนนั้นเหมือนกัน เราจะเรียนไดมากไดนอย
นั้นเปนตนทุนที่ไดรับจากพระโอวาทของพระพุทธเจามาชี้ชองทางใหเราทราบ วาควรจะทํา
อยางไรตามแนวของธรรมะที่แสดงบอกเรา ถาผูประมาทไดศึกษาเลาเรียนมามากนอย ก็
เขาใจวาความที่เราไดเรียนรูมานั้นกลายเปนสมบัติของเราไปเสีย และน่ิงนอนใจในการที่จะ
พยายามปรับปรุงตนเองดวยความประพฤติทัง้ดานธรรมและดานพระวินัย โดยถือเอา
สมบัติที่ตนไดศึกษาเลาเรียนมานั้นวาเปนของตนเสีย นี่เปนเหตุที่จะใหขาดทุน 

แตผูไมมีความนิ่งนอนใจ เมื่อไดศกึษาเลาเรียนจากสวากขาตธรรมของพระพุทธเจา
มามากนอย และไดยินไดฟงจากครจูากอาจารยในสถานที่ตางๆ จะเปนพระหรือฆราวาสที่
แสดงหรือเลาใหฟงก็ตาม จะเรียนจากคัมภีรไหนๆ มาก็ตาม นอมมาเปนขอประพฤติ
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ปฏิบัติสําหรับตัวเอง พยายามดัดแปลงหรือปรับปรุงจิตใจ ตลอดความประพฤติของตนทุก
ดาน ใหเปนไปตามหลักแหงสวากขาตธรรม ที่ไดยินไดฟงหรือไดศกึษาเลาเรียนมานั้น จน
ปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตน 

เชน ทานสอนวาใหทานมีผลอยางน้ัน เราก็ไมเพียงแตจะจําเอาชื่อวาใหทานมีผล
อยางน้ันเทานั้น แตเรายังมาดําเนินดวยตนเอง คือประกอบตามที่ทานชี้บอกไว ไดแกให
ทานตามกําลังและศรัทธาของตนมากนอย นี่ชื่อวาผูไดทําตามพระโอวาทคําสอนของ
พระพุทธเจา ศีลเราก็รักษาตามเพศ วัย และความสามารถของเราเทาที่จะไดตามโอกาสอัน
ควร การภาวนาเราก็ไดอบรมตามทางที่ทานสอนไว ดังที่เคยไดแสดงใหทราบมาหลายครั้ง
แลว วาการอบรมภาวนาทําอยางไร 

เมื่อเราไดอบรมจิตใจของเราดวยการภาวนา จนปรากฏผลเปนที่สงบเยือกเย็น เห็น
ประจักษกับใจของเราเปนขั้นๆ ขึ้นไป นี่ก็พอจะทราบไดแลววาเปนผลกําไรที่ปรากฏขึ้นใน
ตัวของเราที่อาศัยตนทุน ไดแกการไดยินไดฟงจากธรรมะคําส่ังสอนของทานมาเปนเครื่องชี้
แนวทางใหเรา แลวมีการอบรมมากเทาไร ผลกําไรก็ยิ่งปรากฏขึ้นมาก ดงัน้ันในหลักธรรม
ทานจึงสอนไววา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ธรรมทั้งสามประเภทนี้จะแยกจากกันไมได 

ปริยัติ ไดแกการศึกษาเลาเรียน การไดยินไดฟงจากสถานที่หรือบุคคลตางๆ  
ปฏิบัติ ไดแกการกระทําตามที่ตนไดศึกษาเลาเรียนมา 
ปฏิเวธ คือความรูเห็นอันเปนผลขึ้นมาเปนขั้นๆ ตามแตกําลังความประพฤติปฏิบัติ

ของเราไดมากนอยแคใด นี่เปนผลที่สืบทอดกันมาอยางน้ี 

เฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติทางดานจิตใจ นี่เปนจุดใหญซึ่งสามารถจะรวมคุณสมบัติ
หรือคุณงามความดีทั้งหลายใหเขามาอยูจุดเดียวได เชน การใหทาน การรักษาศีล และผล
ที่เกิดขึ้นจากการใหทานและรักษาศีล ก็จะมารวมอยูที่จุดแหงภาวนาจุดเดียวนี้ เนื่องจากใจ
ของเราเปนภาชนะที่ดี เชนเดียวกับเราขุดสระหรือขุดบอ หรือปดทํานบไว น้ําจะตกลงมา
ในที่ไหนๆ ยอมไหลลงมาสูที่ต่ําเสมอ เมื่อเรามีบึงมีบอหรือมีทํานบไวเรียบรอยแลว เร่ือง
น้ําเราไมจําเปนจะตองไปแสวงหามาจากที่ไหน จะตองไหลลงมาสูจุดนั้น จนทําใหบึงหรือ
ทํานบของเรานั้นเต็มไปดวยน้ําสะอาด จะใชสอย ซักฟอกอะไรไดตามความตองการ 

เร่ืองของจิตที่ไดรับการอบรมตนเองเปนลําดับไป ก็เชนเดียวกันกับเราขุดบอหรือ
ปดทํานบไวฉะนั้น ผลของการใหทาน รักษาศีล ก็จะมารวมอยูที่จิตที่เปนภาชนะอันดี ไมได
เร่ียราดอยูในที่ตางๆ เพราะจิตใจของเราเปนภาชนะอันดี ซึ่งไดรับการอบรมมาตามกําลัง
ความสามารถของตน ใจยอมมีความเยือกเย็นเพราะอํานาจการภาวนา นอกจากใจมีความ
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เยือกเย็นเปนสุขแกตนเองแลว ยังจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นเหตุเห็นผลทั้งขางนอกขางใน 
ทั้งเร่ืองของทานของเรา เร่ืองของสัตวของบุคคล ตลอดเรื่องของสภาวะทั่วๆ ไป 

ส่ิงที่เปนโทษก็เห็นไดชัด ส่ิงที่เปนคุณก็เห็นไดชัด ส่ิงที่จะควรละก็ตั้งใจละอยางเต็ม
อกเต็มใจ ละดวยความขยันหมั่นเพียรที่จะละ ส่ิงที่จะบําเพ็ญใหเปนประโยชน ซึ่งตนเห็น
วาเปนความดี ก็มีความหนักแนนขยันหมั่นเพียร ที่จะพยายามสงเสริมความดีนั้นให
ยิ่งขึ้นไปเปนลําดับ เรียกวาเห็นอะไรเห็นชัด เพราะจิตมีความสวางไสว จิตมีความเฉลียว
ฉลาด จิตรูเหตุรูผลรูดีรูชั่วจริงๆ ไมใชรูเพียงคาดคะเน 

เมื่อจิตเราไดรูขึ้นมาเปนลําดับๆ เชนนั้น ชื่อวานี้แลเปนผลกําไร เปนสมบัติของเรา
แท สวนที่เราไดหยิบยืมมาจากพระพุทธเจามากนอยนั้น เปนของพระองคทาน แตสวนที่
ไดสําเร็จรูปออกมาจากการหยิบยืมธรรมะพระพุทธเจามาประพฤติปฏิบตัินั้น นั่นเปนผล
กําไรและเปนสมบัติของเราโดยตรง เชน คําวาสมาธิ แตกอนเราเรียนไดแตชื่อ แตใจของ
เราไมมั่นคง นี่เรียกวาเราไดตั้งแตสมบัติที่หยิบยืมมาจากพระองคทาน คือธรรมะที่เรียนมา 
แตเมื่อเราไดฝกหัดจติใจของเราจนปรากฏเปนสมาธิเห็นประจักษกับใจ นี่เปนสมบัติของ
เรา รูทั้งชื่อวาสมาธิดวย รูทั้งความเปนแหงสมาธิภายในจิตใจดวย ทั้งรูชื่อทั้งเห็นตัว 

คําวาปญญาเปนอยางไร เราเรียนจากคําสอนของทานวา ปญญาคือความเฉลียว
ฉลาด ปญญาคือความรูรอบคอบ หรือความเห็นตามเปนจริงในสิ่งทั้งหลาย ชื่อของปญญา
ทานอธิบายไวอยางน้ี แตใจของเรามีความโงเขลาเบาปญญา ไมสามารถจะรูรอบสิ่ง
ทั้งหลายตามที่ปญญาชีบ้อกไว ฉะนั้นคําที่วาปญญาซึ่งเราไดศึกษาเลาเรียนมา จึงยังไม
สําเร็จประโยชนอะไรใหเรา ตอเมื่อเราไดนําปญญาที่เราไดศึกษามานั้น มาปรับปรุง ปฏบิัติ
ตามหนาที่ที่ปญญาซึ่งเราไดศึกษาเลาเรียนมานั้นชี้บอกไว จนปรากฏเปนความเฉลียวฉลาด
ขึ้นมาภายในใจของตนจรงิๆ นี่ก็เปนสมบัติของเราเปนขั้นๆ ไป 

ปญญา แปลวา ความฉลาดเปนขั้นๆ ตามขั้นของปญญา ใจของเราก็มคีวามฉลาด
เปนขั้นๆ ขึ้นไปตามอํานาจแหงปญญาของเราที่พยายามฝกฝนอบรมตนไดมากนอยแค
ไหน ปรากฏขึ้นมาเปนลําดับๆ พูดถึงเร่ืองสมาธิก็ไมสงสัย เพราะใจของเราเปนสมาธิอยู
แลว พูดถึงเร่ืองปญญากไ็มสงสัย เพราะใจเปนปญญาอยูแลว มีปญญาอยูรอบตัว พูดถึง
เร่ืองสติก็ไมสงสัย เพราะใจของเรากับสติปญญาอยูดวยกนั ทั้งน้ีเปนผลกําไรที่ไดสําเร็จมา
จากตนทุนที่เราไดหยิบยืมจากพระพทุธเจา คือการไดยินไดฟง หรือไดศึกษาเลาเรียนมา
จากที่ตางๆ มาปรับปรุงตนเอง จนปรากฏผลขึ้นมาเชนนี้ นี่เปนสมบัติของเราอยางแทจริง 
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คําวา วิมุตติ เราก็ไดเรียนมา คําวา นิพพาน เราก็ไดเรียนมา แตใจเรายังไมเปน
นิพพาน ใจเรายังไมเปนวิมุตติ คําวา กิเลส เราก็ไดเรียนมา รูเร่ืองของกิเลส แตเร่ืองของ
กิเลสเปนเรื่องของเรา เรายังแกไขไมได คําวา นิพพาน ใจของเราก็ยังไมเปน ไดแตชื่อของ
นิพพาน ไดแตชื่อของนิโรธ คือความดับแหงทุกข แตใจของเรายังไมสามารถจะดับทุกข นี่
ชื่อวาเปนสมบัติที่เราไดหยิบยืมมา ยังไมใชเปนของเราแทจริง พอเราไดพยายามปรับปรุง
ตัวของเราตามแนวทางที่ทานสอนไว ทั้งดานทาน ทั้งดานศีล ทั้งดานสมาธิ ทั้งดานปญญา 
จนปรากฏผลขึ้นมาเห็นประจักษกับใจเปนขั้นๆ มากเทาไรก็เห็นผลกําไรที่เปนสมบัติของ
ตนปรากฏขึ้นมากเทานั้น นี่จะมีความภาคภูมิใจในการที่จะแสวงหาหรืออบรมจิตใจของตน 
ดวยธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจาซึ่งเปนตนทุน ใหปรากฏผลขึ้นเปนชั้นๆ จนถึงชั้น
วิมุตติสุดทาย 

คําวาพระนิพพานกับใจที่บริสุทธิ์ของเรานั้นเปนอันเดียวกัน ไมมีความสงสัยเหมือน
อยางที่เราไดเรียนมาจากทานวา นิพพานๆ แตใจของเราเต็มไปดวยความสงสัยเหมือน
อยางแตกอน คําที่วานิพพานที่พระพุทธเจาสอนไวเปนอยางไร ใจของเราก็เปนนิพพาน
เชนนั้น คําวาวิมุตติที่ทานสอนไวอยางไร ใจของเราก็หลุดพนอยางน้ัน นี่เปนสมบัติของเรา
เต็มที่ที่ไดอาศัยการหยิบยืมธรรมะของทานมาเปนตนทุน เห็นผลประจักษเชนนี้ เมื่อเปน
เชนนั้นแลว สวากขาตธรรมที่ทานตรัสไว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เราจะมีขอของใจสงสัยที่
ตรงไหน เพราะวาจิตของเรานี้เปนที่บรรจุไวซึ่งสมบัติอันแทจริง ที่ไดอาศัยการหยิบยืมจาก
พระพุทธเจามา เห็นเปนธรรมประจักษอยูกับใจเสียทั้งน้ัน ไมมีอะไรบกพรองในจิตใจของ
เรา 

จะวาสมาธิ จิตก็เปนสมาธิมาเปนลําดับ จะวาปญญา ใจก็มคีวามเฉลียวฉลาดถอด
ถอนกิเลสมาเปนลําดับๆ ไมสงสัยทัง้เร่ืองกิเลส ไมสงสัยทั้งเครื่องแกกิเลส คือเร่ืองของสติ 
เร่ืองของปญญาที่เต็มไปดวยความเพียร พูดถึงเร่ืองวิมุตติหลุดพนก็ไมสงสัย เพราะใจของ
เราไดหลุดพนไปตามหลักแหงสวากขาตธรรมจริงๆ เมื่อเปนเชนนั้นธรรมะ ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ เราจะไมไดไปศึกษาเลาเรียนจากพระพุทธเจาทุกบททุกบาทกต็าม แตเราไมได
สงสัยในธรรมะทั้งหลายเหลานั้น เพราะธรรมะเหลานั้นมาเต็มอยูในจิตใจของเราเสียทั้งส้ิน 

เชนเดียวกับน้ําที่ตกมาจากสถานที่ตางๆ ไหลมารวมกันอยูในสระหรือในทํานบของ
เรา ไมทราบวาเราจะไปสงสัยวาน้ํานี้ไหลมาจากที่ไหนๆ บาง เพียงแตมองเห็นน้ําเราก็ชัด
วาเปนที่นาดื่มนาอาบนาใชสอย และเปนน้ําของเราจริงๆ ดวย เพราะบึงบอเหลานั้นก็เปน
ของเรา ทํานบนั้นก็เปนของเรา น้ําก็กลายเปนของเราขึ้นมา แมจะตกมาจากบนฟาก็เปน
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ของเรา เพราะรวมเขามาสูสถานที่ของเรา กลายเปนเรื่องของเราเสียทั้งหมด ทีนี้ธรรม 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ นับตั้งแตเราไดเรียนศึกษามาเปนลําดับๆ จนกระทั่งถึงเราไม
สามารถจะเรียนใหไดตามที่ทานสอนไววา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธกต็าม แตก็มารวมอยูที่
จิตใจของเรา เชนเดียวกับน้ําซึ่งไหลมาจากที่ตางๆ มารวมอยูในทํานบของเราเชนนั้น จึงหา
ความสงสัยไมไดในเรื่องของมรรคผลนิพพาน ในเรื่องเหตุเร่ืองผลดีชั่ว ที่พระพุทธเจา
แสดงไวทุกแงทุกมุม ทัง้แกสัตวแกบุคคล ไมมอีนัใดจะสงสัย เนื่องจากธรรมะทั้งหมดนั้น
ไดกลายมาเปนสมบัติของเราอยางเต็มที่แลว นั่นแลที่สาวกทั้งหลายไมไดสงสัย
พระพุทธเจา ประหนึ่งวาไดเขาเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลาก็เพราะเหตุนี้แล 

ที่ทานกลาวไววา ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเราตถาคต ก็เห็นอยางน้ี เราเริ่มเห็น
มาตั้งแตเบ้ืองตน เราเริ่มปฏิบัติเบ้ืองตนก็ชือ่วา เราเริ่มจะเขาเฝาพระพุทธเจามาทุกกาวๆ 
เปนลําดับ นับตั้งแตการใหทาน ใหทานมากทานนอย เปนการตามเสด็จพระพุทธเจามาทุก
ระยะๆ รักษาศีล จะเปนศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ หรือศีลขอใด เปนการกาวเขาไป
เพื่อจะเฝาพระพุทธเจาผูมีศีลอันสมบูรณ เปนการกาวเขาไปเพื่อจะเฝาพระพุทธเจาผูมทีาน
อันสมบูรณ เราเจริญภาวนาจะบทใดบาทใดก็ตาม ก็เปนเรื่องที่จะกาวเขาไปเฝา
พระพุทธเจาทุกบททกุบาท ซึ่งเปนผูมีธรรมทั้งสมาธิ ทั้งปญญา ทั้งวิมุตติอยางสมบูรณ เรา
ก็กาวเขาไปเฝาพระพุทธเจาทุกระยะๆ  

เร่ิมตั้งแตบริกรรม เร่ิมตั้งแตภาวนาทีแรก จะเปนพุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ตาม ก็คอื
องคของพระพุทธเจาเปนลําดับไป กาํหนดลมหายใจก็เชนเดียวกับลมหายใจของ
พระพุทธเจา กําหนดอาการไหนๆ ก็เปนอาการเชนเดียวกับอาการของพระพุทธเจา เรารู
ธรรมแงไหนก็เหมือนกับรูธรรมของพระพุทธเจา หรือรูพระพุทธเจาเปนแงๆ ไป เพราะ
อาการของพระพุทธเจานั้นก็คือเร่ืองของธรรมทั้งหลายนี้เอง เมื่อเราเห็นสภาวธรรมดวย
อํานาจของปญญา ก็ชื่อวาเราไดเห็นพระพุทธเจา เราไดเขาเฝาพระพุทธเจาทุกระยะๆ ใกล
เขาไปทุกทีๆ  

จิตเปนสมาธิ พระพทุธเจาก็เคยเปนสมาธิมาแลว นี่เห็นรองเห็นรอยเห็น
พระพุทธเจาเขาไปเปนชั้นๆ จิตเปนปญญา จิตมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ ถอดถอน
กิเลสไปไดเปนลําดับๆ ก็ชื่อวาไดเขาเฝาพระพุทธเจาเปนลําดับๆ ไป เพราะความเปน
พระพุทธเจาเปนไปตั้งแตเบ้ืองตน ที่วาสรางพระโพธิญาณมามากนอย ลวนแลวตั้งแตเร่ือง
ของพระพุทธเจาทั้งนั้น คือเร่ืองจะใหเปนพระพุทธเจา เราก็ชื่อวาไดเขาเฝาพระพุทธเจา
เปนลําดับๆ เมื่อถงึขั้นสุดทายไดแกถึงวิมตุติพระนิพพาน ซึ่งเราก็ไดยินแตชื่อวา



 ๖

พระพุทธเจาตรัสรูอยูที่อินเดียหรือที่ไหนๆ แตเมื่อยนเขามาถึงหลักความจริงแลว คือตรัสรู
อริยสัจ ๔ 

อริยสัจ ๔ ที่ทานกลาวไวในตํารับตําราก็ดี ที่ทานไดตรัสรูก็ดี ของทานกับของเรานี้
เปนอริยสัจ ๔ ประเภทเดียวกัน คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค อันเดียวกัน ความบริสุทธิ์จึง
เปนเชนเดียวกันกับพระพุทธเจา ไมมีความแปลกตางกันทีต่รงไหน ดังน้ันสาวกทั้งหลายจึง
ไมไดสงสัยพระพุทธเจา อยูในสถานที่ใดๆ ก็เชนเดียวกับไดเฝาพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
นี่ไดเขาเฝาพระพุทธเจาอยางสมบูรณ จะอยูนอกวัดอยูในวัด พระพุทธเจาจะนิพพานแลวก็
ตาม ยังทรงพระชนมอยูก็ตาม บรรดาผูที่ทานบรรลุถึงธรรมอันสมบูรณแลว ก็ชื่อวาเขาเฝา
พระพุทธเจาอยูตลอดเวลาฉะนั้น 

ไมวาพระพทุธเจานิพพานแลวจะไมไดเขาเฝา ความบริสุทธิ์นั้นแลเปนพุทธะที่
แทจริง อาการทั้งหลายเหลานั้นเปนอาการของพระพุทธเจาตางหาก ไมใชเปนพระพทุธเจา
ที่แทจริงเหมือนความบริสุทธิ์ เราที่ไดกาวเขาสูความบริสุทธิ์ในขั้นนั้นแลว จึงชื่อวาอยูกับ
พระพุทธเจาตลอดเวลา แลวเราจะสงสัยพระพทุธเจาที่ตรงไหน พระพุทธเจายังทรงพระ
ชนมอยูก็คอืผูบริสุทธิ์ นิพพานแลวจะมคีวามเศราหมองมาจากไหน จึงไมไดสงสัยทั้ง
พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยูและนิพพานไปแลว และนิพพานไปแลวไปอยูที่ไหนก็ไม
สงสัย เพราะเราไมสงสัยในความบริสุทธิ์ของเรา วาในขณะนี้ความบริสุทธิ์ของเราอยูที่ไหน 
และเวลาตายไปแลวความบริสุทธิ์ของเราจะไปอยูที่ไหน ไมมคีวามสงสัยทั้งขณะที่อยู ทั้ง
ขณะที่ดับไป และดับไปแลวไปอยูที่ไหนก็ไมสงสัย 

เพราะความบริสุทธิ์อันนี้ไมมีสอง ปจจุบันนี้เปนอยางหนึ่ง อนาคตเปนอยางหนึ่ง 
หามิได ปจจุบันเปนฉันใด อนาคตก็คือเร่ืองของปจจุบัน ดังน้ันสาวกกับพระพุทธเจาจึงไม
มีขอของใจซึง่กันและกัน นอกจากพวกเราที่ยังไมเขาใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจา
เทานั้น เพราะยังไมใชสมบัติของตนที่แทจริง ทานกลาวถึงเร่ืองวิมุตติเร่ืองพระนิพพาน เรา
ก็ไดแตชือ่ยงัไมเห็นตัวจริงของวิมุตตพิระนิพพานภายในใจของตน จึงเปนเหตุใหสงสัย
พระพุทธเจาหรือมรรคผลนิพพานตลอดเวลา ทั้งๆ ที่เราก็เรียนเรื่องมรรคผลนิพพาน จึง
เรียกวาธรรมะเหลานี้เปนธรรมะที่หยิบยืมมา ยังไมใชเปนของจริงสําหรับเราแท 

หากเปนของจริงตามที่เรียนมาภายในใจของเราจริงๆ แลว พอกลาวถึงเร่ืองกิเลส
เราก็รูเร่ืองกิเลส กลาวถึงเร่ืองการแกกิเลสเราก็เปนผูแกกิเลส กลาวถึงเร่ืองความบริสุทธิ์
เราก็เปนผูบริสุทธิ์ไปพรอมๆ กัน แตนี้ยังไมเปนเชนนั้น จึงไดชือ่วาเปนธรรมะที่หยิบยืม
ทานมาคาเพื่อหาผลกําไร แตถาผูไมฉลาดรอบคอบ ไมอาศัยความขยันหมั่นเพียร ก็จะเกิด
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บาปเกิดกรรมเพราะเรียนธรรมะพระพุทธเจามากม็ีจํานวนไมนอย ไมวาทานและเรา เพราะ
ความประมาทมีทั้งทานและเรา สําคัญแตวาใครประมาทเทานั้น ถาปฏิบัติไมถกูตองตาม
รองตามรอย หรือฝาฝนหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจา นั่นทานก็เรียกวาเปนบาป เปน
บาปก็ผูที่ฝาฝนนั้นเอง ผูทุกขก็คือผูนัน้ 

ถาผูที่พยายามวิ่งเตนขวนขวาย มีความเคารพในหลักธรรมของพระพุทธเจา แมเรา
จะยังไมไดสําเร็จผลประโยชนอันใดก็ตาม อยางไรตองเปนไปเพื่อความสําเร็จเปนขั้นๆ ขึ้น
ไปในบรรดาธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจาทรงรูทรงเห็น จนถึงขั้นธรรมอันสมบูรณ ดังนั้น
เราทั้งหลายจึงควรพยายามรักษามรดกที่ทานมอบใหไว เพื่อคาหากําไรแกตนเอง อยาได
นําธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจามาลมจมฉิบหายปนปไปเฉยๆ ทั้งตนก็ไมไดรับ
ประโยชน ทั้งที่ธรรมะของพระพุทธเจาเปนของมีคณุคา ก็กลายเปนโมฆะไปเสียในบุคคลผู
นั้น ธรรมะเปนของมีคุณคา ผูศึกษาเลาเรียนและปฏิบัติตามธรรมะนั้นก็เปนผูมีคุณคา ผล
ที่สําเร็จขึ้นมาก็กลายเปนสมบัติที่มีคณุคาขึ้นเปนชั้นๆ จนถึงขั้นที่หาคาหาราคาเทียบไมได 
นั่นเปนสมบัติของเราอยางแทจริง 

ธรรมะที่กลาวทั้งหมดนี้ จะไมนอกจากเราทั้งหลายผูไดยินไดฟงและมีความรูสึกกัน
อยู ณ บัดนี้ ใจเปนหลักสําคัญที่จะรับทราบเรื่องราวทั้งปวง กาย วาจา เปนบริษัทบริวาร 
จะตองตามนายคือใจนั้น ที่มีความมุงประสงคอยางไร จะทําอยางไร จะพูดอยางไร ความ
เคลื่อนไหวของกาย วาจา จะตองเปนไปตามสวนใหญคือใจซึ่งเปนตัวประธาน ดังน้ันจง
พยายามดัดแปลงจิตใจของตนใหเปนผูนําที่ดี กายจะเปนไปเพื่อความเรียบรอย ไดแก
ความประพฤติ วาจาก็จะเปนไปดวยความเรียบรอยสุภาพ เพราะใจมีธรรมภายในใจ และ
สมบัติทั้งหลายที่ทานกลาวไวทุกบททกุบาท ก็จะมารวมอยูที่หัวใจที่ดัดแปลงตนดวยดีแลว
นี้แล 

สมบัติอันนี้ไมไดตกหลนเสียหายไปไหน เมื่อไดเขามาถึงใจของเราอยางเต็มภูมิ
แลว อยูที่ไหนก็จะทรงไวซึ่งสมบัติอนัมีคาหาประมาณไมไดนี้ตลอดเวลา นี้แลทานเรียกวา 
อกาลิโก ธรรมะที่เปนผลอันสมบูรณนี้เปน อกาลิโก ประเภทหนึ่ง ไมมกีาลไมมีเวลา ส่ิง
ทั้งหลายมีกาลมีเวลาเปนทางเดิน สภาวะทั้งหลายเดินตามกาลตามเวลา ถึงกาลจะแตก
สลาย ถึงกาลจะเจริญก็เจริญขึ้นเสื่อมไปตามกาลตามสมัย แตเร่ืองของธรรมที่มีความ
บริสุทธิ์เต็มที่แลวนั้นเปน อกาลิโก ไมเปนไปตามกาลเวลา เพราะวากาลเวลาทั้งหลายเปน
เร่ืองของสมมุติ ธรรมชาตินั้นไดพนจากสมมุติทั้งหลายเหลานี้แลว จึงไมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทั้งหลายที่เปนไปอยูตลอดกัปตลอดกัลป 



 ๘

คืนนี้เปนคืนสุดทาย ที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหสละทุกส่ิงทุกอยางที่เปนของมีคุณคา 
ไมเห็นแกความลําบากยากเย็น ไมเห็นแกความหมดความสิ้นความเปลืองอันใด ไมเห็นแก
ชีวิตจิตใจความยากความลําบาก ทุกๆ ส่ิงไดสละมา แมการงานที่เปนของมีคุณคาทั้งหลาย
ก็ไดสละมาโดยไมมีความอาลัย มุงหนามาเพื่ออบรมธรรมะคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
และไดปฏิบัติเต็มตามหนาที่ของตนตามเวลาที่ไดสละมา จึงขอขอบคุณและอนุโมทนา
บรรดาทานทั้งหลายที่เต็มไปดวยศรัทธาอันแกลวกลา และขอภาคภูมิใจดวยเปนอยางยิ่ง 

หากวาโลกเราไดเปนผูมีความสนใจมีจํานวนมาก เหมือนอยางทานทั้งหลายนี้แลว 
โลกน้ีก็จะเปนโลกที่มีความเจริญรุงเรืองและสงบรมเย็น กุลบุตรสุดทายภายหลังที่จะ
ดําเนินตามถือเอาเยี่ยงอยาง ก็จะไดแบบพิมพอันด ี คติที่เปนประโยชนนําไปใช 
ประเทศชาติบานเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุงเรือง เพราะความเจริญรุงเรืองนั้น จะ
เกิดขึ้นจากผูมีความขยันหมั่นเพียร และมีหลักธรรมเปนเคร่ืองรักษาจิตใจ ไมเลยเถิด ทํา
อะไรพูดอะไรเปนไปดวยอรรถดวยธรรม เปนไปดวยเหตุดวยผล แลวโลกของเราก็นับวัน
จะเจริญรุงเรืองไปเปนลําดับๆ เพราะคนดีมีจํานวนมาก กุลบุตรสุดทายภายหลังก็ไดสืบ
ทอดคุณงามความดีนี้ไวเปนลําดับๆ เด็กกลายเปนผูใหญขึ้นมาก็เปนผูใหญที่ดี แมในภาวะ
ที่เปนเด็กอยูก็เปนเด็กทีด่ี เพราะไดรับการอบรมศึกษาจากแบบพิมพคือผูใหญดวยดี จึง
ขอขอบคุณและอนุโมทนากุศลเจตนาที่ทานทั้งหลายไดอุตสาหมาทุกๆ ครั้งที่มาอยูในวัดปา
บานตาดนี้ และที่ไดบําเพ็ญอยูตามสถานที่ตางๆ ก็ด ี

ในอวสานนี้ขอบุญญานุภาพขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา พรอมทั้งพระธรรม
และพระสงฆ จงมาคุมครองรักษาทานทั้งหลาย ใหมีความสะดวกกายสบายใจ และ
ประพฤตปิฏบิัติตนดวยความราบรื่น จนถึงจุดที่มุงหวังโดยทั่วหนากันเทอญ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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