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ตายใจไดเมื่อถึงนิพพานแลวเทานั้น
กอนจังหัน
ทั้งหมดในศาลานี่ใหมีเงินคนละหมื่นลานๆ เต็มกระเปาๆ แตดูแลวเปนคนตา
บอดทั้งหมดแลวมีคุณคาอะไร คนหนึ่งเขาไมมีเงินมากแตเขาตาดี เขาวิ่งไปวิ่งมาได
สะดวกสบาย ไอคนตาบอดมีเงินเปนหาหมื่นลานแลวหัวชนกันอยูตามนี้ จะเอาอันไหน
ดี เอาเทียบ นี่ละคนตาบอดเปนอยางนั้นละ มีอะไรๆ ก็ไมมีคุณคา อวัยวะของเรา
ทั้งหมดนี้ขึ้นตาเปนอันดับหนึ่ง พอตืน่ ขึ้นมาใหไดเห็นนั้นเห็นนี้พอใจ ไมคํานึงถึงความ
ทุกขความจนละ ขอใหตาไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางพอใจ แมหูจะหนวกตายังดีคอยยังชั่วนะ
ถาตาบอดเสียอยางเดียวนี้มืดแปดดานเลย อะไรๆ ไมมีความหมาย
นี่ละหลวงตาไดพิจารณาอยางนี้ ตนเหตุที่จะพิจารณานี้ก็เนื่องจากเราไปผาตาที่
โรงพยาบาลหมออุทัย ซึ่งเปนลูกศิษยนั่นแหละ พอผาออกมาแลวตาสวางกระจางแจง
ขึ้นมา โธ ตาเรานี่มันมัวมาแตนานเทาไรๆ เวลามาผาตานี่กลับมาสวางแจงไปหมดเลย
กลับไปวัดไดสามวันไปตกลงกับทางโรงพยาบาล ชวยตา นั่นละเริ่มตนชวยตามาตั้งแต
บัดนั้น เราไดเห็นวาตาเปนของสําคัญมาก ถามีแตคนตาบอดหมดประเทศไทยไมมี
ความหมายเลย ถาคนตาดีถึงจนก็จนเถอะพอเสือกพอคลานไปไดทงั้ นั้นคนเรา
เราจึงไดนําเรื่องนี้มา กอนที่จะวานี้ก็โรงพยาบาลศูนยทางอุดรมาขอเรื่องตา มา
ขอเครื่องมือทั้งหมด รวมเปนเงินเจ็ดลานสองแสน เราก็รับใหเลย เพราะเงินเจ็ดลาน
สองแสนไมไดมีคุณคาเทาตาของคนแตละดวงๆ เราคิดอยางนี้ เรารับใหเลย ทั้งๆ ที่เรา
ไมมีเงินนะ แตหัวใจมันมีเมตตา รับใหเลย ประมาณสักอาทิตยหนึ่งกระมัง ทาง
ประเทศลาว เวียงจันทนขามมา มาติดตอขอเครื่องมือตาอีกแหละ ตกลงเวลานี้กําลัง
ติดตอใหหมอทางนูนมาหาเรา พูดเรื่องตาจะชวยเหลือมากนอยเพียงไร เราก็คอยดู
ความจําเปนของทางนั้น
มาคราวนี้ตารูสึกวาเดนนะ
จะไดกวนพี่นอ งทัง้ หลายเพื่อเบิกหูเบิกตาให
กวางขวางสะดวกสบาย คราวนี้รูสึกวาตานี้เดนมาก เฉพาะโรงพยาบาลศูนยอุดรก็เจ็ด
ลานสองแสน ทางเรือนจํายังไมไดตกลง เขาขาดแคลนมากมันนาจะไดชวย ก็เรียกวา
เต็มกําลังของเรานั่นแหละ กําลังพิจารณาอยู เราไดพิจารณาเต็มกําลัง เรื่องตาสําคัญ
มากจึงไดอุตสาหพยายาม อีกไมกี่วันทางประเทศลาวเขาจะขามมา หมอจะขามมาหา
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เรามาปรึกษาหารือเรื่องความจําเปนของเครื่องมือแพทยมียงั ไงๆ บาง จะไดพิจารณา
กันตอนนั้นละ นี่ละสองจุดนะ
เพื่อหูตาเราไดมีคุณคาใชประโยชนไดจนกระทั่งวัน
สิ้นชีวิต ตาบอดไมเปนทาละงมๆ ลูบๆ คลําๆ ไปอยางนั้น กรุณาทราบตามนี้
มาคราวนี้รูสึกวาเครื่องมือตาละที่จะรบกวนบรรดาพี่นองทั้งหลาย เพื่อชวยพี่
นองชาวไทยเรา ชาวลาวชาวไหนเปนสัตวโลกที่เกิดแกเจ็บตายดวยกันหมดทั้งสิ้น อาศัย
ซึ่งกันและกันนั้นแหละ เขามาติดตอเรา เราพอที่จะใหเขาอาศัยได เอาชวยกันๆ นี่
ถูกตองตามหลักธรรมของพระพุทธเจา เราจึงไดอุตสาหพยายามเต็มกําลัง ใหพร
หลังจังหัน
คนมามาก จิตใจทุกดวงหันเขาสูธรรมในวันนี้ทั่วหนากัน จิตใจมีกดี่ วงมีกี่คน
หมุนใจเขาสูธรรมๆ เปนความสุขความเจริญ เปนบุญเปนกุศลแกจติ ใจของพี่นอ ง
ทั้งหลายอยางมากมายนะวันนี้ วันนี้เปนวันสําคัญ วันเสาร วันอาทิตย วันพระวันโกน
ควรจะเปนวันสั่งสมคุณงามความดีเขาสูใจ
วันนอกนั้นเราก็วิ่งเตนขวนขวายตาม
ธรรมชาติของโลกที่อยูด วยกันดวยความยุงยากปากหมอง ตองวิ่งเตนขวนขวาย ไมงั้น
ไมได ธาตุขันธนี่มันบกพรองตองการอยูตลอดเวลา ตองขวนขวายหามาเยียวยารักษา
ไมงั้นอยูไมได ตาย
สวนจิตใจไมตายก็ตาม แตไดรับความทุกขความทรมานมากคือใจ ใจนี้ไมเคย
ตาย รางกายนี้ตายดวยกัน อยูนี้ตายหมด เรื่องตายไมมีเวน เปนแตเพียงวากอนหลังกัน
เทานั้น ตายๆ แตจิตนี้ไมตาย พอรางกายใชไมไดแลวทิ้งปวะออกไปเสาะแสวงหาภพ
ใหมภูมิใหมอัตภาพใหม ถาอัตภาพนั้นเปนไปดวยบุญดวยกุศลแลวก็จะเปนเรือนรางที่
ดี เชนเรือนรางของเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม นี้เรียกวาเรือนรางที่ดีจากบุญจากกุศลที่
ตกแตงใหเกิดขึ้นมา เรือนรางที่เปนบาปเปนกรรมนั้น เปนเรือนรางของเปรตของผีของ
สัตวนรกอเวจีประเภทตางๆ นี้เปนเรือนรางของผูสรางบาปสรางกรรม ใจดวงนี้แหละ
ออกจากนี้ไปเปนอยางนั้น เวลาอยูในโลก ใครชอบอะไรก็ทําตามความชอบใจๆ ซึ่ง
สวนมากมีตั้งแตฝายต่ําๆ แลวลากลงๆ เวลาตายแลวไหลลงทางต่ํามากกวาที่จะพูดทาง
สูงนะ
วันนี้เปนวันวางของเรา ไดเสาะแสวงหาบุญทุกวิถีทางเพือ่ นําบุญกุศลเขาสูใจ
หนุนใจใหมีความราบรื่นดีงามในคติของตนที่จะไปภพหนาชาติหนา แมปจจุบันนี้ก็ชุม
เย็น จิตใจไดรับการบํารุงจากเจาของดวยการขวนขวายหาศีลหาธรรมเขาสูใจ จิตใจยอม
มีความสงบรมเย็น อยูในโลกนี้ก็เย็น ไปโลกหนาก็เย็น คือใจนี้มันเปลี่ยนภพเปลี่ยน
ชาติของมันไปเรื่อยๆ อยางนี้แหละ ใหตายไมมี คําวาใจตายใจฉิบหายไมมี มีแต
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นักทองเที่ยวคือใจ รางกายหมดสภาพแลวแตกลงไปจากการประชุมของธาตุทั้งหลาย
คือดินน้ําลมไฟแตกกระจายลงไปแลว สวนจิตใจนี้ออกไปละที่นี่ ผูมีบุญก็ไปตามสาย
บุญสายกรรมของตน ถาบาปมีก็ไปตามสายบาปสายกรรมนั้นแหละ เรื่องของเราจึงเอา
ตามความปรารถนาไมได
ถาเราตองการจะใหเกิดในภพนั้นชาตินี้ใหมีความสุขความเจริญ แตไมมองดู
ความดีดดิ้นของใจ มันดีดดิ้นไปทางต่ํา ปรารถนาสูงเทาไรก็ต่ําลงเรื่อยๆ ผูตองการ
ความสุขความเจริญดําเนินตามแนวทางของธรรมแลว ยอมเปนไปตามจุดที่หมายของ
เราที่ตองการ ไปเกิดในชั้นใดภพใดภูมิใด จะเปนไปเพื่อความสุขความเจริญ เชนทาน
ยกตัวอยางเครื่องประกัน เพียงขั้นพระโสดาเทานั้นประกันไดแลว โสตะ แปลวา กระแส
กระแสแหงพระนิพพานพาดพิงถึงแลวถึงบุคคลคนนี้ พอไดสําเร็จพระโสดาแลว เปนผู
แนวแนตอธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยลําดับ ปดอบายภูมิทั้งสี่เลย นรก เปรต อสุรกาย สัตว
เดรัจฉาน ไมไปเกิดทานเหลานี้ ปดตันเลยเชียวไมไปเกิด จากนี้ก็ไปสวรรค พอจาก
สวรรคลงมาภพนี้ก็มาสรางคุณงามความดี
พระโสดาอยางออนกลับมาเกิดในมนุษยและไปสวรรค ขึ้นลงๆ ๗ ชาติ จากนั้น
ก็ไปนิพพานเลย ยานกลางมาเกิดเปนมนุษยและไปสวรรค ๓ ชาติ แลวไปนิพพานเลย
ชั้นอุกฤษฏคอื ชั้นเยี่ยมมาเกิดเพียงชาติเดียว หรือดีไมดีสําเร็จพระโสดาในชาตินั้นแลว
บรรลุธรรมในชาตินั้นชาติเดียวนั้นก็ได หรือมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็ได นี้เปนธรรมที่
แนนอนตายตัวสําหรับผูมีธรรมในใจเปนเครื่องประกันตน ใครจะบังคับใหไปเกิดใน
ภพใดชาติใดไมมที าง บุญกุศลมีอํานาจมากแลวหนุนเจาของใหไปเกิดในสถานที่ดีคติที่
เหมาะสมกับบุญกรรมที่สรางไวนี้แลวเทานั้น ใหเปนอยางอื่นเปนไปไมได
เพราะฉะนั้นพระโสดาจึงปดอบายภูมิไดหมด ตั้งแตวันสําเร็จพระโสดา ตั้งแต
บัดนั้นมาเกิด ๗ ชาติเปนที่สุดแหละ ไมไปตกนรกอวเจี มีแตไปสวรรคแลวลงมาเกิด
เปนมนุษย แลวขึ้นสวรรค จากนั้นก็ขึ้นนิพพานเลย ดวยอํานาจแหงบุญเปนเครื่อง
รับรองเราในตัวทุกคน อํานาจแหงบาปมันก็รับรองในตัวของมันเอง บังคับสัตวให
เปนไปตามอํานาจแหงกรรมชั่วของตน เพราะฉะนั้นจึงใหเลือกเฟนเสียตั้งแตเรามีชีวิต
อยู อยาสักแตวาทําๆ ทําไปตามความทะเยอทะยาน
ความอยากไมมีประมาณนะ มันอยากไดหมดเรื่องความอยากนี่ อะไรอยากไดๆ
สวนมากมันมีแตอยากฝายต่ํา ทําเจาของใหต่ําลงๆ ผลของมันก็คอื ความทุกขความ
เดือดรอนในปจจุบันและภพชาติขางหนา ก็มีแตความทุกขความเดือดรอน นี่ละอํานาจ
แหงกรรมที่ทําตามความอยาก ไมคดิ ไมอานอะไรเลย เอา อยากก็อยากเรื่องหัวใจมี
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กิเลสมีอยากดวยกัน อยากทางดานอรรถดานธรรมก็มี อยากทางฝายกิเลสตัณหาก็มี
สวนมากมักจะอยากไปทางต่ําเสมอ อยากไปทางความดีมีนอยมาก
เรื่องความอยากมีเหมือนกัน ความอยากที่เปนธรรม ความอยากที่เปนกิเลส ถา
เราทําตามความอยากซึ่งเปนฝายต่ําแลวก็ลงตลอดๆ ถาเปนฝายสูงแลวก็ขึ้นตลอดๆ
ที่สุดแลวก็ขึ้นถึงนิพพานเลย ความอยากอันนี้อยูกับหัวใจของเราทุกคน แตความอยาก
ฝายสูงนี้มีนอยมาก ความอยากฝายต่ํามากที่สุดเลย มีมากทีส่ ุดคือฝายต่าํ เปนเรื่องของ
กิเลสมีอํานาจ บีบบี้สีไฟหัวใจ บังคับใจใหทําตามความอยากๆ สัตวโลกทั้งหลายจึง
ไดรับแตความทุกขความทรมานทั้งๆ ที่ไมตองการ แตความอยากมันตองการ เราทํา
ตามความอยากเราไมตองการความทุกข แตความอยากเปนทางที่ชั่ว เมือ่ ทําชั่วแลวมัน
ก็เปนทุกขขนึ้ มาจนไดนั่นแหละ ใหพากันระมัดระวัง
วันนี้เปนวันวางของเรา วางกิจที่จะไดเสาะแสวงหาคุณงามความดี เชนมาให
ทาน ใหทานมากนอยเปนสมบัติของเราทั้งนั้น ใครมายื้อแยงไปไหนไมได เปนของเรา
โดยตรง การรักษาศีล ศีลธรรมก็อยูกับตัวของเรา รักษากายวาจาของเราใหดีแลวเราก็
เปนคนดีมีศีลมีธรรม มีศีลธรรมอยูกับเรา และบาปกรรมก็อยูกับเราอีกเชนเดียวกัน ถา
เราทําบาป อยูที่ไหนก็เปนบาปได ไมวาอยูในบานในเมือง นอกบานนอกเมือง ในวัดใน
วา เปนบาปไดดวยกันทัง้ นั้นแหละ ถาทําดีแลวอยูที่ไหนไมเลือกเพศเลือกวัย เปนความ
ดีไดดวยกัน จึงขอใหพากันฟงเสียงพระพุทธเจา
เสียงพระพุทธเจาเปนเสียงที่ตายใจไดตลอดมา ทานเรียกวา สฺวากฺขาโต ภคว
ตา ธมฺโม พระธรรมที่ประกาศกังวานใหโลกทั้งหลายไดทราบกระเทือนถึงสามแดน
โลกธาตุมาเปนเวลานานแสนนานกี่กัปกี่กัลป
พระพุทธเจาพระองคใดมาตรัสรูก็
ประกาศธรรมสอนโลกกระเทือนถึงสามโลกธาตุดว ยกันหมด พระพุทธเจาของเราองค
ปจจุบันนี้ก็ประกาศกระเทือนถึงสามแดนโลกธาตุ หมื่นโลกธาตุ ฟงซิ ทานแสดงไว
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หมื่นโลกธาตุสะเทือนสะทานไปดวยกันหมด ดวยอํานาจแหง
ธรรมของพระพุทธเจาทานประกาศเตือนไปๆ
สัตวทั้งหลายที่มีอุปนิสัยก็ไดขวนขวายความดีงามเขาสูจิตใจของตน ใจก็มีวัน
กาวหนาเจริญ ที่สุดของใจก็คือนิพพาน ถึงนิพพานแลวเปนธรรมธาตุไปเลย ทาน
เรียกวานิพพานเที่ยง คือจิตดวงนี้ปราศจากสมมุติทั้งมวล เปนวิมุตติลวนๆ แลว เปน
นิพพานเที่ยง กฎ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เขาไมถึงเลย อนิจฺจํ ความไมเที่ยง ทุกฺขํ ความ
เปนทุกข อนตฺตา ความไมใชตนไมใชตัวอะไรเหลานี้ปดออกหมด ไมมใี นพระนิพพาน
เหลานี้เปนสมมุติทงั้ มวล
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จิตเวลาไดชําระสะสางตนใหดีเรียบรอยแลวดวยอรรถดวยธรรม คือความดีงาม
ทั้งหลายที่เราสรางมา เขาไปซักฟอกที่จิตใจของเรา เมื่อถึงที่สุดแหงใจนี้แลวเรียกวา
เปนธรรมธาตุ นิพพานเที่ยงขึ้นมา นอกนั้นไมเที่ยง สามโลกธาตุ แมไปตกนรกอเวจีกี่
กัปกีก่ ัลปกไ็ มเที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงโยกยายผันแปรไปเหมือนกัน แตวาชาเร็วตางกัน
เชนตกนรกตั้งหลายกัปหลายกัลป วาจะเที่ยงอยูนั้นก็ไมใช คอยเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตาม
ระยะชาหรือเร็วตามกฎอนิจจังของตัวเอง แลวก็ขึ้นมาพนจากนรกได แลวพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงตัวเปนคนดี พลิกจากชั่วทั้งหลายขึ้นไปทางดี ดีเรื่อย พลิกขึ้นถึงนิพพาน
นั่นเที่ยงที่นี่ พอถึงนิพพานแลวเที่ยง
ใจนี้จะเที่ยงได จะตายใจไดเมื่อถึงนิพพานแลวเทานั้น นอกนั้นยังตายใจไมได
จึงตองไดประคับประคองระมัดระวังรักษาอยูเสมอ ไมงั้นผิดพลาดได ไปทางความทุกข
ได เสียหายแกตัวเองได ทานจึงใหประคับประคองรักษาตัวเองตลอดไป จนกระทั่งถึง
ที่สุดวิมุตติพระนิพพานแลวหมด จิตใจที่ถึงวิมุตติหลุดพนแลวหมดโดยสิ้นเชิง สมมุติ
ทั้งหลายมีอยูก็จริงทานก็ปฏิบัติ เชนอยางพระอรหันตทานปฏิบตั ิตอโลกสมมุติ กิริยา
อาการเหลานี้ทานก็ปฏิบัติรักษา ความยอมรับของสังคมวาผิดวาถูก ทานก็ยอมรับวาผิด
วาถูกไปตามสมมุตินิยม ทั้งๆ ที่จิตนัน้ พนไปหมดแลว
ทานไมมีอาบัติอาจีสังฆาฯ ปาราชิก ไมมีในจิตของพระอรหันต แตมีอยูในธาตุ
ขันธของทาน ทานจึงตองรักษาธาตุขันธสิกขาบทวินัยไปตามจารีตของพระ ทานรักษา
สิกขาบทวินัยเหมือนพระทั้งหลายนั่นแลพระอรหันต เปนแตเพียงวาใจของทานไมได
รับคําวาบาปวาบุญจากสังฆาฯ ปาราชิก หมดโดยสิ้นเชิง นี่คือจิตหมดสมมุติ สังฆาฯ
ปาราชิก เปนสมมุติ อยูในขั้นสมมุติ ธาตุขันธอยูในสมมุติ ทานก็รักษาธาตุขันธนี้ไวให
เปนความสวยงาม ยอมรับกันในสังคมเพียงเทานั้น ทานไมมีอะไรที่จะกําเริบตอจิตใจ
ของทานตอไป เมื่อจิตถึงขั้นวิมุตติหลุดพนแลวพนโดยประการทั้งปวง มีแตธาตุขันธ
ปฏิบัติกันตอสังคมใหเปนที่เหมาะสมกับที่สังคมยอมรับกันเทานั้นเอง
พวกเรานี่ยอมรับหมดนะ พอวาเปนบาปปบถึงใจๆ เปนบุญก็ถึงใจทันทีเลย ไป
แตธาตุขันธที่เคลื่อนไหวทางดีทางชั่ว บุญบาปก็จะติดเขาไปหาใจในทางโทษทางกรรม
ทางบุญทางคุณเหมือนกัน พอจิตไดพนนั้นแลวสิ่งเหลานี้ไมมีในจิตใจของพระอรหันต
จึงเรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง ธาตุขันธทานก็ปฏิบัติไปจนกวาจะถึงอายุขัยแลวทานก็ปลอย
ไปเทานั้นแหละ ใหพากันทราบเอาไวอยางนี้
นี่เราถอดออกมาจากหัวใจมาพูดใหพนี่ องทั้งหลายฟงอยางไมสะทกสะทาน จา
อยูในหัวใจ ไมตองไปหาพยานที่ไหน สามโลกธาตุนี้เราไมเอาอะไรมาเปนพยาน พูด
แลวสาธุ วางี้เลยนะ พระพุทธเจาก็ไมเอาทานมาเปนพยาน ทานก็เปนแบบเดียวกันนี้
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จะเอาอะไรเปนพยานก็เมื่อเสมอกันหมดแลว จะถามใครอีก ที่ถามกันอยูก็คือมีสูงมีต่ํา
มีผิดมีพลาดอยูนั้นเอง จึงตองปรึกษาหารือหาหลักฐานพยาน ธรรมชาติที่ถึงที่สุดวิมตุ ติ
พระนิพพานแลว นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ไมมีความยิ่งหยอนตางกัน ถามกันหาอะไร
พูดงายๆ นีล่ ะที่วาแมพระพุทธเจาก็ไมทูลถาม จะทูลถามหาอะไรก็เปนอันเดียวกันแลว
นั่น จะวาประมาทพระพุทธเจาหรือไมประมาท ประมาทอะไรเปนอันเดียวกันแลว นี่ละ
การปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา จะนําเราใหหลุดพนจากทุกขเปนลําดับลําดา
แมจะอยูในครอบครัวเหยาเรือน ฆราวาสญาติโยม สามีภรรยา ลูกเตาหลาน
เหลน อยูในครอบครัวเดียวกัน ตางคนตางมีศีลมีธรรม ครอบครัวนั้นรมเย็นนะ พอกับ
แมก็รมเย็น มีความซื่อสัตยสุจริตตอกัน ฝากเปนฝากตายตอกันนี้เทานั้น ก็ทําใหทั้งพอ
ทั้งแมตายใจตอกัน ระหวางสองคนตายใจตอกัน พึ่งเปนพึง่ ตายเปนประหนึ่งวาอวัยวะ
เดียวกัน ทีนี้เวลาลูกหลานตกออกมา พอแมเปนแบบพิมพที่ดีแลว ลูกหลานก็รับเอา
แบบพิมพทดี่ ีสืบทอดกันไป ก็เปนลูกที่ดีสืบทอดไปจากธรรมเปนมรดก ก็ดีไปเรื่อย
ถาเปนความชั่วแลวก็ไปละนะ พอแมมีแตลิงกับคางกับเปรตกับผีอยูดวยกัน
ทะเลาะกันวันยังค่ํา ลูกหลานแทนที่จะไดฟง สิ่งเปนสิริมงคลยิ้มแยมแจมใส กลับไดฟง
แตเสียงพอกับแมทะเลาะกัน ตั้งแตตื่นนอนมาฟงแลว พอกับแมทะเลาะกัน แลวไปโรง
ร่ําโรงเรียนเรียนหนังสือไมรูเรื่อง จิตใจเถอตาก็เถอ เพราะเอาอารมณของพอแม
ทะเลาะกันนั้นมาเผาอยูในหัวอก เรียนหนังสือไมรูเรื่องรูราว นี่ละมันเผาไปถึงลูกถึง
หลาน ถาพอแมมีศีลมีธรรมแลวลูกหลานก็ชุมเย็น ไปโรงร่ําโรงเรียนยิ้มแยมแจมใส คบ
คาสมาคมกับเพื่อนฝูงก็ไมนอยหนาต่ําตานะ เปนผูมีสงาราศี ใหจําใหดี ศีลธรรมความ
ดีงามอยูในบุคคลผูใด จะทําบุคคลผูนั้นสังคมนั้นๆ ใหมีความสงบรมเย็นสงาราศี ให
พากันจําเอานะ
วันนี้ก็เปนวันพระ วันพระของพวกเรา วันเสาร วันอาทิตยก็คือวันวางนั่นเอง
วางเพื่อศีลเพื่อธรรม วันนอกนั้นวันยุง ยุงเพื่อธาตุเพื่อขันธขวนขวายมาเปนธรรมดาทั่ว
โลกดินแดน ทางจิตใจนี้แหงผากจากศีลจากธรรม ตองไดวิ่งเตนขวนขวาย เชนวันนี้เปน
วันวาง วันเสาร วันอาทิตย เปนวันวาง วางทางโลกทางสงสารงานการตางๆ ภายนอก
ใหเขามาเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมเขาสูใจ นี่เรียกวาเปนผูรูจักภายนอกภายใน สมบัติ
ภายนอก สมบัติภายใน ความจําเปนภายนอก ความจําเปนภายใน แลวปฏิบัติใหทั่วถึง
ใหพอเหมาะพอดีกับตน ซึ่งรับผิดชอบทั้งภายนอกภายในอยูในขันธและใจอันเดียวกัน
นี้ แลวเราก็จะมีความสงบรมเย็น
วันนี้พูดเพียงเทานี้ละนะ ไมไดพดู อะไรมากนัก เทศนทุกวันๆ ขอความสวัสดีจง
มีแกบรรดาพี่นองทัง้ หลายโดยทั่วกันเทอญ
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

