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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

พุทธะอันแทจริง 
 

 ทุกวันน้ีดูนาฬิกาจะดาษด่ืนนะ มีมากนาฬิกา อยูที่ไหน ๆ มีหมดเลย แตกอนไมมี
นาฬิกา เราก็เร่ิมไดนาฬิกาป ๙๓ แตกอนไมเคยม ี น่ังภาวนาจนกนแตกไมทราบวาก่ีช่ัว
โมงไมมีนาฬิกา แตทุกวันนี้ที่ไหนมันก็มี มีหมดเลยนาฬิกา เมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากที
เดียวท่ีอําเภอเจริญศิลป เหมือนเทลงจากบนฟา เทลงเลยทีเดียว พอถึงคําตากลาฝนเริ่ม
ตก เร่ิมหนักเขา ๆ มาดานเจริญศิลปมาหาสวางฯ แลวมาคําตากลายานน้ี มองดูตามทอง
นาแทบจะไมเห็นหญาเห็นอะไร นํ้าทวมหมดเลย ตกขนาดนั้น ขาวหมดน้ําตามทองนา 
เหมือนตกในฤดูฝน ตกนานดวยอยางนอย ๓๐ นาที ระยะทางจากคําตากลามาถึงสวางฯ 
ไมต่ํากวา ๓๐ นาที ฝนตกไมใชตกธรรมดา ตกมากจริง ๆ เขามาถึงสวางฯ เบาลง ๆ เลย
สวางฯ มาหนองหานแลวเบาเร่ือย ๆ พอจากหนองหานมานี้มีนิดหนอย ๆ เทาน้ัน จน
กระทั่งจะเขามานี้ไมมีฝน 

วันน้ีเรากําหนดแลว เที่ยงออกพอดีแหละ เขาบอกจากอุดรไปท่ีสุวรรณคูหา ดูวา 
๑๑๑ กิโล ก็เทากับอุดรไปพังโคน น่ัน ๑๐๘ กิโล อุดรถึงพังโคน ใชเวลาอยูในยานช่ัวโมง
คร่ึง อันนี ้๑๑๑ กิโล เวลาก็คงจะพอ ๆ กัน เราจึงกะไวเผ่ือหนอย ๒ ชั่วโมง เที่ยงออก
จากน้ี บายสองโมงเทศน ใชเวลาช่ัวโมงคร่ึงจากน้ีไป ท่ีสุวรรณคูหาน้ีเราก็เคยชวยแลวนะ
โรงพยาบาล แตนานไมไดไปอีกเลย เพราะไมมีเวลาจะไป อยางนอยก็สิบกวาป ชวยอะไร 
ๆ เขาบาง จากนั้นไมไดไปอีกเลย 

โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลําภูน้ีกําลังเร่ิมชวยเร่ือย ๆ เพราะเล่ือนจากอําเภอ
ข้ึนเปนจังหวัด สวนท่ีเปนอําเภอเราก็ไดชวยมากอยูแลว เอกซเรยเปนเอกซเรยพิเศษ 
สมัยน้ันเอกซเรยอันน้ีต้ัง ๙ แสน เรียกวาเปนเคร่ืองเอกซเรยพิเศษจริง ๆ ตั้ง ๙ แสน
บาท ดูวาทุกวันนี้ยังไมถึง ๙ แสนกระมัง อยางมากก ็๙ แสนทุกวันน้ี แตกอนมัน ๙ แสน
อยูแลว เราก็ใหเลย จําเปน เอาติดก็ติด ติดหนี ้อยางน้ันละ ใหไปทางศรีบุญเรือง เขามา
ขอเราดวยความจําเปนจริง ๆ เราเลยให ทีนี้พอใหไปศรีบุญเรืองแลว พอทางหนองบัว
ลําภูตั้งเปนจังหวัดขึ้น เลยไปขอเอาจากศรีบุญเรืองมาอยูท่ีจังหวัดหนองบัวลําภู เห็นวา
สมควรแกจังหวัด แลวเอาท่ีอําเภอไปใหท่ีศรีบุญเรือง เราชักโมโหเหมือนกัน แตเราไม
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พูด มาคิดเฉล่ียแลว ที่เขาโยกเขายายไปเพื่อผลประโยชนสวนใหญอะไร เราพิจารณา ใน
ฐานะจังหวัดก็เหมาะสมกันแลวเราก็ไมวาอะไร 

ทีนี้พอเปนจังหวัดแลว จะเร่ิมชวยอีกแลวนะ เครื่องมือผาตัดอะไรสําคัญ ๆ  เรา
ใหไปหลายลานเหมือนกันนะ ไปเมื่ออาทิตยที่แลวนี้ก็ไปใหอีกสองลานกวา เครื่องมือ
สําคัญ ๆ  แลว ไอซียู เคร่ืองชวยหายใจก็ให ๒ เคร่ือง เหมือนวาจับมือเราจูงไปเลย หอง
ไหนสําคัญ ๆ พวกนี้ฉลาดมาก เรารูแตเราก็ตองทําทาเซอเม่ือเขาฉลาดมากแลวใชไหม 
เราทําทาฉลาดเขาจะไมไดจากเรา เราตองทําทาโงอยางน้ันแหละ ไปก็เขาหองนั้นหองนี ้มี
แตหองโปเก อันนั้นก็สองลานกวา แนะอยางน้ีแลว ไปเมื่อเร็ว ๆ มาน้ี ไปที่ไหนมันดา
ดาษต้ังแตเคร่ืองท่ีเราชวยท้ังน้ันนะ เดินผานไปตามถนน สวนมากจะเปนโรงพยาบาล
และโรงเรียนท่ีอยูขางทาง มองไปก็เห็น 

โรงเรียนไมไดมากเหมือนโรงพยาบาล โรงพยาบาลน้ีมากจริง ๆ จนไมหวาดไม
ไหว ตองเอามือนี้ชวย เขามาขอเครื่องมือ ตีปากเอานะ มันสูไมไหวตองเอาฝามือชวย นี่ก็
บุงคลา อยางท่ีวาเม่ือวานน้ีแหละ พอไปนั่งปบก็มาขอเครื่องมือแลว เด๋ียวตีปากเอานะ 
เรายังไมไดสั่งปดปากทางนี้มันออกกอนแลว ไมให ขู ทีนี้ใจมันไมขูซ ิ มันขูแตล้ินแตปาก
เฉย ๆ เราก็คิดไวเรียบรอยแลวกอนเราไปก็ดี เพราะเราไปหาท่ีจนตรอกจนมุม ไปโรง
ไหนมักจะเปนโรงพยาบาลจนตรอก คิดไวเรียบรอยแลวควรชวยเหลืออะไรจะชวย พอ
ออกไปเขาก็ออกมาเลย ตีปากนะ แลวกลับมาก็โทรส่ังคืนไปเชาวันหลัง ใหแลว อยางนั้น 
อันน้ีก็รถพยาบาล 

เม่ือสองสามวันผานไปน้ันก็ใหโรงหน่ึง อันน้ีก็พรเจริญ เปนหนองคายทั้งสอง บุง
คลาก็เปนหนองคาย พรเจริญก็หนองคาย อันน้ีใหรถพยาบาลกับอุลตราซาวด ฟากไป
นั้นก็ใหอีกคันหนึ่งติด ๆ กันมาน่ีนะ ระยะนี้หนองคายไปได ๓ โรงแลว ไปที่ไหนติดอยู
ทุกแหงทุกหนน่ันแหละ น่ีหมายถึงเอกซเรย พูดถึงจังหวัดหนองบัวลําภูก็มาชวยทางนี้ 
เอกซเรยท่ีน่ันดีกวาท้ังหลายธรรมดานะ คืออันนั้นตั้ง ๙ แสน แตกอนไมถึงนะ ทุกวันน้ี
ราคาอยางมากจะขึ้นไปถึง ๙ แสน อันนั้น ๙ แสนเปนเอกซเรยพิเศษจริง ๆ เราส่ังใหมา
เลย เอาติดก็ติดหนี้ แตไมติดนะ ผานไดเลย ๙ แสนเรายังไมลืมเพราะมันขลุกขลักเกี่ยว
กับเรื่องเงินจะพอไมพอ มันเลยจําได ๙ แสนแพง ตั้ง ๑๐ กวาปแลวนะ คงไมต่ํากวา ๑๕ 
ปละมั้ง เครื่องมืออันนี้เปนเอกซเรยพิเศษ ในเขตน้ีมันมีอันน้ีแหงเดียว 

ไดพักไวเยอะนะ ที่วาเหลานี้ไมใชวาไมไดพักนะ พวกตึกพวกอะไร พวกเครื่องไม
เครื่องมือ ขอดาดาษมาเลยเทียวมาลงจุดเดียว ๆ เราผูแยกใหไมทันไมไหว ทั้งจะแยกเขา
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สูทองคํา ทั้งจะแยกทางนี ้ ทางน้ันมันมากกวาน่ี รอบตัวเลย เลยตองแยกทางโนนทางนี้
เร่ือย ๆ มันถึงไมทัน ไมง้ันเงินเราท่ีจะเขาสูคลังหลวง ทองคํา ไดเยอะนะ ทางนี้เอาไป
เยอะ เขาคลังหลวงเทาไร ซ้ือดอลลาร ๑๐ ลาน ๙๓๑ ลานนี้ซื้อทองคําเขา รวมแลวเปน 
๙๔๑ ลาน น่ีละเงินสดท่ีไดเขาคลังหลวง เพียงเทาน้ีละนะ นอกนั้นออกหมดเลย ออกขาง
นอกหมด ไมพอ น่ีเราก็พูดถึงเร่ืองโรงพยาบาลสุวรรณคูหา เราชวยมาต้ังแตเร่ิมแรกแลว 
จากนั้นก็ไมไดไปอีกเลย เวลาไมพอ 

เราก็ชวยเรียกวาชวยเต็มกําลังของเรา ในระยะนี้ตั้งทองคําไว ๑๐ ตัน ตั้งไวเพื่อ
หัวใจพ่ีนองชาวไทยเรา จะไดยึดไดเกาะเปนที่อบอุนตลอดไป เม่ือพวกเราตายไปแลว พี่
นองทั้งหลายตายไป ลูกหลานจะไดอาศัยตอไปเราคิดไวหมด เพราะฉะน้ัน ถึงไดอุตสาห
พยายามตะเกียกตะกาย แลวก็รบกวนพ่ีนองท้ังหลาย เพื่อกุลบุตรสุดทายของเราในชาติ
ไทย และชาติไทยของเราจะไดมีความอบอุน แนนหนาม่ันคง ในกาลอันควรเชนน้ี คร้ัน
นอกจากกาลนี้แลวจะไมมีนะ  

ตั้งแตกอนชวยชาติก็ไมเห็นมีอะไร ทองคํากิโลเดียวก็ไมเห็นมี น่ีเวลาน้ีก็ ๕๐๐ 
กวาแลว ถาหากวาได ๕๐๐ กิโล วันท่ี ๑๒ เมษา แลว ก็เรียกวาได ๖,๐๐๐ กิโลกวา มันก็
จะไดอยูเร็ว ๆ น้ีละ อันน้ีเราจึงตองเรง พยายามใหได เมื่อเชานี้ก็ไดพิจารณากันถึงเรื่อง
เงินในธนาคาร จะพยายามถอนออกมารีบซ้ือรีบหลอมเสียใหเรียบรอยกอนหนาน้ี  

กะวาจะใหได ๕๐๐ กิโล พอเขาน้ีแลวก็เขาไปเร่ือย ๆ แหละ พอหมดนี้แลวเราก็
ปลอยละนะ เราพูดอะไรมีสัตยมีจริงทุกอยางไมเหลาะแหละ เวลาน้ีกําลังรบกวนบรรดาพ่ี
นองทั้งหลายทั่วประเทศ เพื่อหัวใจของชาติเรา เราถึงอุตสาหพยายาม ถึงจะถูกตําหนิติ
ฉินนินทา ดูคําพูดเหลานั้นไมมีคายิ่งกวาสมบัติที่จะเขาสูคลังหลวงเพื่อคนไทยทั้งชาติ อัน
น้ีมีคุณคามากกวาการตําหนิติเตียน ใครจะมาวาใหเราก็ตามนะ เราไมเห็นมีคุณ พิจารณา
แลวคําพูดเหลาน้ีไมมีคุณคาไมมีราคา ถาปลอยแลวบานเมืองจมได การตะเกียกตะกาย
ของเรานี้มีคุณคาตลอด ทุกหัวใจแหงชาติไทยของเรา เรามาเทียบเรียบรอยแลว เราจึงไม
สนใจกับใครจะวาอะไร ๆ เราไมสนใจ สนใจประโยชนสวนใหญเปนสําคัญ  

นี่ละที่ไดรบกวนพี่นองทั้งหลายอยูก็เพราะเหตุนี้เอง พอหมดนี้แลว พอวาได ๑๐ 
ตันเทาน้ันเลิกทันทีเลย ไมกวนอีก ไมวาอะไร ๆ ไมกวน นอกจากจะเกิดมาเปนพิเศษ 
ตามอัธยาศัยธรรมดา ๆ ไมวาสวนใดสมบัติท้ังหลายเรารับไดเปนปรกติธรรมดา แตจะ
ใหรับดวยการรบกวนดังท่ีเปนมาน้ีเราไมรับ เราไมทํา ถาวาขาด ๆ เลยอยางน้ัน น้ีก็รอ
อยูทองน้ําหนัก ๑๐ ตัน เพ่ือพ่ีนองชาวไทยเราจะไดอบอุนไปเปนเวลานานแสนนาน ไม
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ใชเร่ืองเล็กนอยนานแสนนานทีเดียว น่ีละเราอุตสาหพยายาม ฉะนั้นขอใหพี่นองทั้งหลาย
ไดอุตสาหพยายามตั้งอกตั้งใจดวยกัน การทําทุกอยางแสดงออกมาเราพิจารณาเต็มกําลัง
แลวคอยออกนะ ไมใชจะพรวดพราดผลีผลามออกมา เราไมทําอยางน้ัน พิจารณาเรียบ
รอยแลว พอแนแลวออก ทีนี้อะไรหามไมไดขาดสะบั้นไปเลย ถาลงไดออกเปนอยางนั้น 
ถายังไมออก ๆ พิจารณาเต็มเหน่ียวแลวออกเลย ๆ  

น่ีเราก็มุงใสทองคํานํ้าหนัก ๑๐ ตัน เพ่ือหัวใจของคนท้ังชาติ น่ีละหลักใหญอยู
ตรงนี้ เพ่ือใหมีความแนนหนาม่ันคงในชาติไทยของเราตอไป และมีความอบอุนเปน
เครื่องประกันชาติเราไดเปนอยางด ี นี่แหละเครื่องประกันชาติ ของเล็กนอยเม่ือไหร 
ตองอุตสาหพยายามดวยกัน เราเชื่อบรรดาพี่นองชาวไทยเรา เทาท่ีผานมาน้ียังไมเคย
เห็นจุดบกพรองเลย คร้ันเวลาหัวหนานอนหลับครอก ๆ บริษัทบริวารก็หลับครอก ๆ 
เร่ือย ๆ พอหัวหนา แอม ๆ ข้ึนเทาน้ัน ทางน้ันก็คึกคักลางหนาเขาใจไหม พอหัวหนา
กระแอมไอเทานั้นละนะ ลูกนองก็ลางหนาลางตาปุบปบ ๆ เอา เร่ิมนะ คึกคักเตรียมตัว 
พอวาเอานะ พรึบเลยทุกคร้ังไมเคยพลาด เราจับมาตลอดนะ เราพิจารณามาตลอดถึงนํ้า
ใจของพี่นองชาวไทยเรา ยอมรับฟงหัวหนา เม่ือเปนท่ีแนใจไมวาทานวาเรายอมรับ ถาไม
เปนท่ีแนใจ เทวดามาก็ไมยอมรับ อยางที่เราเคยพูดถึงหลวงปูมั่นเรา นี่ยอมรับ ตายก็
ตายเลย ไมมีขอแม แกตัวอยางนั้นอยางนี้ไมม ี ผางหมดหมด น่ีเรียกวา ลง ทีน้ีบรรดา
พระเณรทั้งหลายก็เหมือนกัน แบบเดียวกันหมดเลย แบบวาลงแบบเดียวกันนะ ตายก็
ตายไปเลย น่ีเรียกวาลงใจ  

ถาลงใจแลวอะไรไมวาทางชั่วทางดี มีกําลังมากเหมือนกัน ถาทางชั่วก็ขาดสะบั้น
ไปเลย ทางดีก็เหมือนกันขาดสะบั้นในสิ่งชั่วทั้งหลาย มีแตความดีเดนขึ้น ๆ น่ีละธรรม
ของพระพุทธเจา ใหทานท้ังหลายจําเอาไวนะ เอาไปแกสิ่งไมดีทั้งหลาย ธรรมเปนของดี
มาตลอด ดีมากนอยแลวแตผูท่ีจะขวนขวายหามาเพ่ือชวยตัวเองและสวนรวม จะดีขึ้น
เร่ือย ๆ ถาช่ัวชาลามกน้ี มากเทาไรก็ยิ่งชั่วลงเรื่อย จมไดไมสงสัย น่ัน เพราะมันมีกําลัง
ดวยกัน ทั้งฝายชั่วและฝายดี ฝายชั่วก็มีกําลังไปตามความชั่ว สั่งสมขึ้นมากเทาไรก็ใหเปน
ไฟไปเลย เปนเถาเปนถานไปได ถูกแผดถูกเผาถูกไหมแหลกไปหมดเลย ถาเปนทางดีก็
ชะลางชโลมกันขึ้น งอกเงยกันขึ้น เจริญรุงเรือง 

เด็ดเทาไรยิ่งดีขึ้น ๆ ของดีนี้เด็ดเทาไรยิ่งด ี ของชั่วเด็ดลงไปเพื่อชั่วเทาไรยิ่งชั่ว 
มันมีกําลังเทากัน ทั้ง ๒ อยางนี้ มีหัวใจของสัตวโลกเปนผูรับเอาไว รับช่ัว คือกิเลสเกิด
ข้ึนจากความช่ัวท่ีมีอยูหัวใจเรา ก็อยูที่ใจ ดีก ็ ความดีคือธรรมทั้งหลายก็อยูที่หัวใจ แลว
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แตเราจะคัดออกมา ๆ ชวยตัวเองทางไหน หรือทําลายตัวเองแบบไหนก็ไดทั้งนั้น ดีชั่วมี
อยูกับโลก อยาไปฟงเสียงใครวาดีชั่วไมม ี มันมีอยูกับสัตวกับบุคคลทุกคนที่มีการกระทํา
อยู โลกนี้ไมใชโลกสัตวตายมันทําไดดวยกัน สัตวก็ทําชั่วทําดีได คนก็ทําชั่วทําดีได เม่ือ
เปนเชนนั้นดีชั่วจึงมีอยูทั้งสัตวและบุคคลเสมอกันหมด ทีน้ีเราสูงกวาสัตว เรารูช่ัววาเปน
ชั่ว รูดีวาเปนดีแลวใหคัดเลือก สวนไหนไมดีใหคัดออก ๆ ฝนใจคัดนะ ไมฝนไมได ตอง
ฝนใจคัด ไมอยากคัด ๆ ฝนใจดวยธรรมแลวจะโลงไปเรื่อย ๆ  

การชวยโลกคราวนี้ก็ไมชวยแตทางดานวัตถุ ดานธรรมะก็ออกกระจายหมด 
เวลานี้ทั่วโลกแลวออกไปหมด ออกจากปากเดียวนี้ เราเคยถามดูแลววามีพระองคใด
บาง ที่เทศนออกหนาออกตามากมายกายกองเหมือนอยางเรานี้มีองคไหนบาง บอกไมมี 
ก็มีองคเดียว อันนี้ก็ออกไปจากการชวยชาติของเรานั้นแหละ วัตถุของเราก็งอกเงยขึ้น
โดยลําดับลําดา สวนจิตใจก็คิดวาจะคอยงอกเงยขึ้น เปนจุดเปนดอนไปเรื่อย ๆ เพราะได
ฟงอรรถธรรม เพราะคนดีมีอยูทั่วไป คนชั่วมีอยูทั่วไป ความดีจะแสดงตอคนดีอยูเรื่อย 
ๆ ไป เหมือนกันกับความชั่ว มันแสดงของมันอยูอยางนั้นตลอด น่ีคิดวาการชวยชาติ
คราวนี้ก็จะเปนประโยชนอยูไมนอยเหมือนกัน  

แลวการเทศนาวาการท่ียังเทศนใหพ่ีนองท้ังหลายฟงน้ี เราเองเราก็ไมเคยคาดเคย
คิดวาเราจะไดเทศนดังท่ีผานมาแลวน้ี มันก็เปนมาดังท่ีเห็นน้ีแหละ ควรจะเทศนหนักเบา
มากนอยเพียงไร เราพูดใหตรงศัพทตรงแสงตามภาษาของธรรมเลย มันจะออกทันท ีไม
วามากวานอยหนักเบาขนาดไหนท่ีจะมาคาดไวอยางน้ันไมได คาดไมไดแลวแตเหตุการณ
เขามาสัมผัส หนักเบามากนอยควรจะออกรับกันแคไหนจะออกทันท ี ๆ ถาควรจะออก
เต็มเหนี่ยวก็ออกทันท ีไมตองยกครูยกอะไรแหละ เปนอยางนั้นธรรมของพระพุทธเจา น่ี
เราก็ไดมาสอนโลกในธรรมทุกขั้นไมปรากฏวาบกพรองที่ตรงไหน ท่ีนํามาสอนโลก
ผานมาแลวน้ีนะ ตั้งแตธรรมขั้นพื้น ๆ ข้ันแกงหมอใหญ ข้ันกลาง ข้ันสูง สูงสุด 
แสดงออกหมดเลย  

ธรรมะขั้นสูงสุดนี้ออกมาจากเทปที่เทศนสอนพระในวัดนี ้ ตั้งแตอยูเงียบ ๆ นูน
นะ เวลาเงียบ ๆ น้ันเทศนสอนพระอยูในน้ี เพราะแตกอนมีเวลา ถามีโอกาสวันไหนก็สั่ง 
วันน้ีประชุม ถาวาประชุมแลวเทศนสอนพระลวน ๆ เปนแตธรรมขั้นสูงทั้งหมดเลย  

นี่อัดเทปเอาไว ๆ พอจากน้ีแลวทานก็แจกไปท่ัวประเทศไทยมานานแลวนะ เทป
แจกตามวัดตาง ๆ ขึ้นอันดับแรกไปตามวัดตาง ๆ วัดกรรมฐาน แตออกทั่วประเทศไทย
มานานแลว เงียบ ๆ อยางน้ันแหละ จากนั้นมาก็กระจายออกจนกระทั่งถึงไดชวยชาติ
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บานเมือง ทีนี้มีทุกประเภทของธรรม แกงหมอใหญมากตอมาก แกงหมอเล็กหมอจิ๋วมี
แฝงกันไป ๆ น่ีเราก็ไดเอามาเทศนาวาการใหพ่ีนองท้ังหลายฟง อยางทั่วถึงกันหมดแลว 
ธรรมในหัวใจน้ีแทบวาไมมี เพราะเทศนหมด เราก็ไดทํามาแลว นี้ก็มีจุดสําคัญทางดาน
วัตถุก็คือขอใหไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน และดอลลารก็ติดตามกันไปเทาไรก็แลวแต เรา
ไมถือเปนจุดสําคัญนักยิ่งกวาทองคําที่ตั้งไวเรียบรอยแลว 

ทีนี้ธรรมะก็กระจายไปเรื่อย ใครนิมนตไปเทศนทางไหน ๆ ก็เปนการกระจาย
ธรรม ดานวัตถุก็ไปตามกัน ธรรมก็ไปตามกันเรื่อย ๆ มาอยางน้ีแหละ พอหมดนี้แลวก็
เปนอันวาหมด ทองคําไดเทาไรก็เทาน้ันแหละ พอเลิกไปแลวจะไมมีอะไรมาซ้ําอีกแลว
แหละ สําหรับหลวงตาน้ีบอกรอยเปอรเซ็นตแตบัดน้ีเลย ถาวาเลิก ๆ จริง ๆ ไมตายก็
เลิก ถาวาเลิกนะ เวลาน้ียังไมเลิกก็อุตสาหพยายามบึกบึนอยูอยางน้ีแหละ ก็เพื่อพี่นอง
ท้ังหลาย สําหรับหลวงตาก็เคยบอกหลายคร้ังจนเบ่ือหูละมังวา เราไมตองการอะไร เรา
พอทุกอยางแลว ไมมีอะไรที่จะมาติดจิตติดใจวาเปนความบกพรอง พอจะรับไว เราไมมี 
ไมวาจะเลิศเลอขนาดไหน ไมย่ิงกวาคําวาพอเรียบรอยแลวน้ันไปได พอนี้พอดวยธรรม 
ไมใชพอแบบอื่น พอดวยธรรมพอดวยความเลิศเลอทุกอยาง ไมมีอะไรจะเกินนั้นไปได 
พอจะตกคางอยูในนั้นวาไมพออยางนี้ไมม ีพอหมด  

นั่นละธรรมพระพุทธเจา เลิศเลอมาตลอด พระพุทธเจาทรงรื้อฟนธรรมขึ้นมา
ประกาศส่ังสอนสัตวโลกเปนเวลานาน นี้ยังจะตอไปอีกไมมีสิ้นสุดเหมือนกัน เชนเดียวกับ
กิเลสมันไมมีตนมีปลาย ไมมีสิ้นสุด มันจะกอกวนทําโลกใหเดือดรอนนี้ตลอดไปเลย ทีนี้
ธรรมะก็ตามชะตามลางกันไปอยางนี้ตลอดเชนเดียวกัน ไมมีหยุดมียั้งเหมือนกัน เปน
แตวาธรรมะนั้นจะออกมาเปนกาล เปนเวลา ถาพระพุทธเจาตรัสรูข้ึนมาก็เรียกวาไดธรรม
ขึ้นมาพรอมแลว สอนโลกได น่ัน  

พอพระพุทธเจานิพพานไปแลว ธรรมก็คอยยุบยอบ กิเลสพองตัวขึ้นเหยียบย่ํา
ทําลายสัตวไปเร่ือย ๆ เปนอยางน้ันนะ นี่เปนกาลอันเหมาะสมที่พี่นองทั้งหลายเราไดเกิด
มาพบพระพุทธศาสนา และเปนศาสนาท่ีเลิศเลอ หาที่ตองติไมไดแลว แลวเราไดพบได
เห็น ไดกราบไหวบูชาเปนขวัญตาขวัญใจ ระลึกไวภายในใจที่ฝากเปนฝากตายตลอดมา
ดวยคําวา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ น้ีอยาปลอยวางนะ ถาปลอยนี้เมื่อไรหมดที่พึ่ง
เม่ือน้ันละนะ อยาปลอยเปนอันขาด จะขาดที่พึ่งอะไรก็ตาม พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ นี้อยาได
ขาดภายในใจ อันน้ีจะเปนองคอันประเสริฐเลิศเลอท่ีจะฉุดลากเรา เกาะติดไปไดเลย 
นอกนั้นเกาะไมติด สามแดนโลกธาตุ ไมมีสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใด ท่ีเราจะเกาะใหติดมือ
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ของเราแลวพาเราพนจากทุกข ไมมีทาง มีธรรมอยางเดียว ความดีงามของเราที่สรางมา
อยางเดียวน้ีเทาน้ัน 

เวลาน้ีเราอยูในก่ึงกลาง ความจําเปนมีทั้งทางธาตุทางขันธ ตองวิ่งเตนขวนขวาย
หามาเยียวยารักษา ที่อยูที่กินที่หลับที่นอนที่ขับที่ถาย ตองจัดตองทําเพื่อธาตุเพื่อขันธ 
ตัวกังวลวุนวายไมหยุดมีเสมอไป จนกวาวามันจะตาย นี่ทางจิตใจของเราก็เรียกรองหา
ความชวยเหลือจากเจาของตลอดเวลา เพราะเกิดความทุกข ความเดือดรอนมากจึงตอง
เสาะแสวงหา ที่พึ่งที่เกาะที่ยึดไดแกคุณงามความด ี น่ีเรียกรองตลอดเวลาภายในใจของ
เรา เพราะฉะนั้นจงใหมองดูทั้งใจเรียกรอง ทั้งธาตุขันธเรียกรอง ธาตุขันธเรียกรองดวย
ความเยียวยาตัวเอง ทีน้ีจิตใจเรียกรองดวยความบํารุงรักษาตัวเองใหมีความสงบรมเย็น 
ไปภพใดชาติใดก็ตาม คนมีคุณงามความดีไมตองหาที ่ ธรรมะพรอมแลวๆ จะใหอยูใน
สถานท่ีเหมาะสม แลวพาไปสถานที่เหมาะสมทั้งนั้น ไมมีคําวา บกพรอง 

การสอนโลกคราวน้ีเราก็สอนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เราไมมีอะไรสงสัยแลว
ในโลกทั้งสาม บรรดาธรรมพระพุทธเจาท่ีจะมาส่ังสอนสัตวโลก มีแงใดสงสัย เรา
หมด ไมมีอะไรเลย ท่ีจะส่ังสอนโลก บาป บุญ นรก สวรรค นิพพาน เราหมด ไมมี
อะไรสงสัยเลย มันจาอยูในหัวใจน้ีแลว พูดออกไปเขาเชื่อก็เปนมงคลของเขา เขาไมเชื่อก็
เปนความเสียของเขา แลวอยู ๆ จะใหเขาเชื่อไปบอก เขาจะสรางนรกข้ึนในตัวของเขา  

เพราะฉะน้ันทานจึงสอนไวเปนกลาง ๆ ใครจะเชื่อก็เอา ไมเชื่อก็เอา ไมไดไปบีบ
บังคับผูใด ผูไมเชื่อไมบีบบังคับ ใหตามแตอัธยาศัยของผูนั้น ธรรมะจึงเปนของกลาง
สอนไวเปนกลาง ๆ อยางนี้ น่ีเราสอนโลกเราก็สอนดวยความแจมแจงภายในหัวใจ ไม
มีสงสัยอันใดเลย ผิดคาดผิดหมายทุกอยางก็คือเวลาธรรมไดเกิดขึ้นภายในใจแลว ผิด
คาดผิดหมายท้ังน้ันแหละ ท่ีเราคาดคิดไวท่ัวโลกดินแดนน้ีลมละลายไปหมดเลย พอ
ธรรมของจริงไดจาขึ้นภายในใจ คิดดูซิวา พระพุทธเจาเปนพระองคเชนไร ใครก็อยาก
พบอยากเห็นพระพุทธเจา ทีนี้โลกอยากพบอยากเห็น อยากเห็นรูปรางกลางตัวของพระ
พุทธเจา ซึ่งเปนธาตุเปนขันธธรรมดาเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป แตไมใชพุทธะอันแทจริง เรา
อยากเห็นก็อยากเห็นอยางโลกทั้งหลายอยากพบอยากเห็นกัน คร้ันเวลามันจาข้ึนมา พระ
พุทธเจาคือองคเชนไร ลมระนาวไปหมดเลย  

ท่ีพระพุทธเจาเปนองคเชนไรลมระนาว จาข้ึนมาน้ีคือน้ีแล จาไปที่ไหนก็คือนี้แล 
อันเดียวกันหมดเลย พระพุทธเจาทุกพระองคนี้แลเหมือนกัน คําวาน้ีแลคําเดียวเทาน้ัน
พอหมด เหมือนอยางท่ีเราเคยพูดใหฟง เหมือนเราเอาน้ิวมือน้ีจอลงนํ้ามหาสมุทร นํ้า
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มหาสมุทรมันกวางขนาดไหน เวลามาเปนนํ้ามหาสมุทรดวยกันเรียบรอยแลวมองไปท่ี
ไหนเปนมหาสมุทร เวลาท่ีนํ้ายังไมไหลถึงมหาสมุทร ไหลมาจากคลองไหนก็ชี้ไดวาน้ํา
น้ีมาจากคลองน้ัน ๆ ๆ ยังเรียกชื่อเรียกนามไดอยู แตพอไหลเขาสูมหาสมุทรเรียบ
รอยแลวเรียกไดคําเดียววา มหาสมุทร จะเรียกวานํ้าน้ีมาจากคลองน้ันคลองน้ีไมได
เลย ฉันใดก็เหมือนกันบรรดาจิตของทานผูบําเพ็ญคุณงามความดี ซ่ึงเปนเหมือนกับ
แมนํ้าท่ีไหลมาจากสายตาง ๆ จะเขาสูมหาวิมุตติ มหานิพพาน ซึ่งเทียบกันไดกับ
มหาสมุทรทะเลหลวง 

ทีน้ีพอสรางบารมีมา ผูใกลเขามาก็ใกล ผูที่เขาถึงแลวก็เปนมหาวิมุตติมหา
นิพพานไป ผูท่ีไหลเขามาดวยการสรางบารมีไมหยุดไมถอยก็ไหลเขามาเร่ือยๆ ๆ พอถึง
น้ีปบช้ีน้ิวน้ิวเดียวพอ ไหนมหาวิมุตติมหานิพพาน น่ีคําเดียวพอ ไหนมหาสมุทรทะเล
หลวงน่ีคําเดียวพอ จี้ลงปบนี่ทั่วกันหมด จี้ลงไปปบนี่ถูกมหาสมุทรทั่วไปหมด จ้ีคําเดียว
ปบถูกมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมด น่ีแหละท่ีทานวา ผูใดเห็นธรรมผูน้ันเห็น
เราตถาคต คือเห็นธรรมชาติน้ีหายสงสัยทันที ความคาดความหมายน้ันลมระนาวไปหมด 
ออ คําเดียวเทาน้ันพอ คือน้ีแลเทาน้ัน  

น่ีละของจริงไมตองไปหาดูพระพุทธเจาท่ีไหน ดูธรรมชาติที่บริสุทธิ์ จิตกับ
ธรรมเปนอันเดียวกันแลว น้ีแลคือนิพพาน พอ นี้แลคือองคศาสดา พอหมดเลย ออ 
คําเดียวเทาน้ันหายสงสัย นี่เราก็พูดถึงเรื่องอยากพบอยากเห็นพระพุทธเจา คร้ันเวลา
มันจาข้ึนมาแลว ออ ทันทีเลย ไมอยาก หายอยากไปทันท ี ความคาดความคิดถึงพระ
พุทธเจาพระองคใดบางหายสงสัย อันนั้นเปนพระรูปพระโฉมตางหาก เรือนรางของพระ
พุทธเจาไมใชพระพุทธเจาอยางแทจริง เรือนรางน้ีแตกสลายได เชน พระพุทธเจาองคนั้น
นิพพานที่นั่น นิพพานที่นี ่พระอรหันตองคนั้นนิพพานที่นั่นที่นี่ ออกจากรางกายจะมันจะ
แตกหรือมันแตกในสถานที่ตาง ๆ กันน้ันแหละ แตธรรมชาติคือธรรมธาตุนั้นแลวไมม ี
คําวาปาชาไมมีเลย  

น่ันละทานบอกวานิพพานเท่ียง คือจิตดวงน้ีเม่ือผานข้ึนมาสุดขีดสุดแดนถึง
วิมุตติหลุดพนแลวก็เปนอมตธรรม แตเวลายังไมตายก็เปนอมตจิต จิตไมตายแตถูก
ทรมานอยูดวยบาปดวยกรรมท้ังหลายในท่ีตาง ๆ กัน แมที่สุดนรกตกไปกี่กัปกี่กัลปก็ไม
ยอมฉิบหายคือใจดวงนี้ ยอมรับแตความทุกข ทุกขจะมากนอยเพียงไรยอมรับ แตความ
ฉิบหายไมมีใจดวงนี ้พอพนจากโลกอนิจฺจํ มหาอเวจีก็เปนอนิจฺจํ เปลี่ยนสภาพของตัวไป
ดวยความชา ความเร็วเหมือนกันหมด จนกระท่ังผานข้ึนมาจากนรก พนจากนรกแลวจิต
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ดวงนี้ก็เปนจิต ถึงขั้นมาบําเพ็ญความดีขึ้นผานผึงไปเลย จิตดวงน้ีแหละ ที่ตกนรกหมก
ไหมก็คือจิตดวงนี้ ไมฉิบหายพนข้ึนมาแลวบําเพ็ญตัวใหถึงพระนิพพาน คือจิตดวงนี้ไมมี
ฉิบหาย เปนธรรมธาตุไปเลย  

น่ีละอํานาจแหงการปฏิบัติความดี นี่ก็เคยสอนใหพี่นองทั้งหลายฟงมาแลว เราไม
เคยคาดเคยคิด อยากพบอยากเห็นพระพุทธเจา และเปนยังไง ๆ พอมันจาขึ้นมาแลว ออ 
พอ ไมอยากพบใครจะวาประมาทก็ตาม เอาภาษาธรรมออกมาพูด รูยังไง เห็นยังไง เปน
ยังไง พูดอยางนั้น ตามที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแลวเหมือนกัน น่ีแหละความจริงเปน
อยางนี้ 

แลวธรรมะน้ีครึลาสมัยไปไหน พิจารณาซิ มีแตใหแตกิเลสเหยียบหัวอยูวันยังคํ่า
คืนยังรุงตั้งกัปตั้งกัลปนั้นเหรอ เปนผูทันสมัย กิเลสมันทันสมัยแตเรามันเลยลาเลยครึไป
แลว เปนเศษผูเศษคนเศษสัตวท้ังหลายตายจมไปนรก มีคุณคามีราคาอะไร น่ีพวกครึ
พวกลาสมัย เกินคาดเกินหมายไปแลวพวกน้ี น่ันละกิเลสหลอกคนใหหมดราคํ่าราคา 
แลวธรรมะไมเคยหลอกใครเลย ใครไมมีราคา เมื่อสั่งสมตนเองขึ้นทางความดีแลวตอง
เปนความดีตลอดไป แลวหลุดพนจากทุกขไดเชนเดียวกันหมด ใหพากันจําเอานะ น่ี
แหละธรรมะพระพุทธเจาเลิศเลออยางน้ี วันน้ีก็เทศนไปเทศนมาเหน่ือย ๙ โมงครึ่งแลว 
โฮ เหน่ือย เอาละพอ เหน่ือยแลว เอาตอไปนี้จะใหพร 

 

อานและฟงธรรมะหลวงตาวันตอวัน  ไดที่ 
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

 


