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จิตนี้ตองไปหาที่อยู
พระพุทธเจาทานมีพุทธกิจหาประจําพระองค
พุทธกิจหาคืองานของ
พระพุทธเจาโดยเฉพาะหาประการ สายเณฺห ธมฺมเทสนํ พอตอนบายสามโมงสี่โมง
ประทานโอวาทแกประชาชนทั้งหลายนับแตพระมหากษัตริยลงมาเปนลําดับ
ปโทเส ภิกฺขโุ อวาทํ พอมืดเขามาก็ประทานพระโอวาทแกพระสงฆ ผูปฏิบตั ิเพื่อ
มรรคผลนิพพานจริงๆ นั้นแหละ สองวาระ ตอนค่ํามาประทานโอวาทแกพระสงฆผู
ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ
อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ พอเที่ยงคืนแลวเทศนาวาการและแกปญหาพวกทวย
เทพทั้งหลาย ตั้งแตรุกขเทพขึ้นไปถึงทาวมหาพรหมลงมาประทานพระโอวาทแกบรรดา
พวกเทพทัง้ หลาย นี่เปนวาระที่สามเที่ยงคืน ทรงแสดงธรรมแกพวกทวยเทพ เทวบุตร
เทวดา อินทร พรหมทั้งหลายมาฟงเทศนพระพุทธเจาตอนนั้น
ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ พอปจฉิมยามแลวเล็งญาณดูสัตวโลก สัตวโลกแตละคนๆ
มีใจเปนหลักใหญ ใจใครมีอุปนิสัยกับศีลกับธรรมพอที่จะฉุดจะลากไปได พระองคก็
เล็งดูหมด ใจใดที่หมอบใหกิเลสเหยียบหัวๆ ก็มองดู เพราะสัตวโลกมีความหนาแนน
ตางกัน เวลาเล็งญาณดูแลวอันไหนที่สุดวิสัยก็ผานไปๆ อันไหนที่อยูใ นวิสัยที่จะทรง
โปรดไดก็โปรดไปๆ ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ คือเล็งญาณดูสัตวโลก พระญาณหยั่งทราบ
ตามหัวใจของสัตวโลก ใครมีอุปนิสัยปจจัยแลวจะบรรลุมรรคผลนิพพานอยางรวดเร็ว
แตก็จะเสียชีวิตอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน ออกจากนั้นแลวก็เสด็จไปโปรดคนนั้นกอน
พวกที่จะรูธรรม มีอุปนิสัยปจจัยจะรูธรรม หลุดพนจากทุกข แตมีอุปสรรคในชีวิตจะ
ตายในเร็ววัน พระองคกเ็ สด็จไปโปรดคนนั้นกอน นั่นละที่วาภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ
ตอนเชาก็ปพุ ฺพเณฺห ปณฺฑปาตฺจ เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตวจริงๆ นะ
เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม หอมลอมทัง้ ขางบนขางลาง พระองคเสด็จไปโปรดสัตว
สัตวหมดเลย ไมใชโปรดแตมนุษยมนา เวลาบิณฑบาตเขาไดเห็นไดยินไดฟงพระโอวาท
หรือพระวาจาคําหนึ่งออกมานี้เปนมหามงคลแกสัตวโลกทั้งหลาย นี่ละที่วาปุพฺพเณฺห
ปณฺฑปาตฺจ ไมใชไปบิณฑบาตเฉยๆ เอามากิน กินแลวนอน กอนแลวนินเฉยๆ
บิณฑบาตก็โปรดสัตวโลกไปในเวลานั้น
นี่ละพุทธกิจหาของพระพุทธเจาไมทรงลดละ ตั้งแตบายสามโมงทรงเทศนาวา
การโปรดประชาชนทั้งหลายนับแตพระมหากษัตริยลงมา พอตอนค่ํา ปโทเส ภิกฺขุโอ
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วาทํ พอตกตอนค่ํามาก็ประทานพระโอวาทแกบรรดาพระสงฆผูตั้งใจประพฤติปฏิบัติ
เพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆ อฑฺฒรตฺเต เทวปฺหากํ พอเที่ยงคืนก็เทศนาวาการโปรด
พวกทวยเทพทั้งหลาย นับแตทาวมหาพรหมลงมา นี่ละพระโอวาทของพระพุทธเจาเปน
อยางนั้น จากนั้นก็ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ เล็งญาณดูสัตวโลก ใครมีอุปนิสัยปจจัยมาก
นอยเพียงไร พระองคควรจะทรงไปโปรดในเวลารวดเร็วพระองคก็รีบเสด็จไปโปรด
เพราะผูนี้มีอุปนิสัยปจจัยสามารถจะถึงมรรคผลนิพพาน แตจะตายเสียอยางรวดเร็วก็
เสด็จไปโปรดคนนั้นกอน
จากนั้นก็คอยวางปลอยไปเปนลําดับลําดาตามอุปนิสัยของสัตว ผูที่เปนซุงทั้ง
ทอนไปเลยไมมีประโยชน ตั้งแตวันเกิดมาสรางแตความชั่วชาลามกจนกระทั่งวันตาย ก็
แบกหามแตฟนแตไฟไปเผาไหมอยูในเมืองผี อยูใ นเมืองคนก็เผาไหมตัวเอง ไปเมืองผี
ก็ไปเผาไหมจนไปเปนผี บาปกรรมทั้งหลายก็ไปเผาไหมเมืองผีนูน นี่ละสัตวโลก
ทั้งหลายตางกันนะ ออกจากนี้แลวบางคนก็จะลง บางคนก็จะขึ้น สวนมากมักจะลง ลง
ทางต่ําๆ ลงทางต่ําก็คือลงทางทุกขมากนอยที่สรางบาปกรรมใสตัวเอง
ไปทางดีก็สรางความดีงามสูงขึ้นๆ เปนลําดับลําดา เพราะจิตนี้เปนนักทองเที่ยว
ไมเคยตาย ออกจากภพนี้ไปภพนั้น ออกจากภพนั้นไปภพนี้ รางกายแตก จิตใจออก
เหมือนบานเรือนเราพังไปสรางหลังใหมขึ้นมา หลังใหมนั้นมีเงินมีทองขาวของจะสราง
หลังใหญก็ได สดสวยงดงามมีคามีราคาก็ได ถาไมมเี งินอยูก ระตอบก็ได หรืออยูใตพุม
ไมก็ไดตามแตกรรมของตัวเองจะนิยมใหอยูในสถานที่เชนใด นั่น
เรื่องจิตนี้ตองไปหาที่อยู หาที่อยูจนกระทั่งสวรรควิมานเทวโลก สุดทายก็ถึง
นิพพานจิตดวงนี้ละ พอถึงนิพพานแลวหมดปญหาโดยประการทั้งปวง เวลาสัมภเวสีหา
ภพหาชาติเปนสําคัญ เราจะไปภพชาติใดใหดูตัวเอง ถาจิตใจของเราต่ําทรามแลวก็
เรียกวาภพชาติต่ําเปนของเรา ถาจิตใจของเราสูงดวยอรรถดวยธรรมแลวภพชาติอันดี
งามก็จะเปนสมบัติของเราใหไดเสวยตอไป พากันจําเอานะธรรมอันนี้สําคัญมากทีเดียว
คือจิตใจไมอยู พอออกจากรางนี้ปบเขารางนั้น ออกจากรางนั้นเขารางนั้น
เรียกวาจิตนี้เปนนักทองเที่ยว ไปไมหยุดไมถอยตามบุญตามกรรมของตนเอง จนมี
วาสนาบารมีเพียงพอแลวก็ดีดผึงพนเลยๆ ถาไมพนก็ตอ งวกเวียนไปมาสูงต่ําอยูอยางนี้
ใหพากันสรางความดี อยาประมาทนะ จอมปราชญทั้งหลายสรางแตความดีงาม สอน
คนใหปฏิบัติแตความดีงาม แตจิตใจอันธพาลมันดึงลงๆ มันไมอยากใหสรางความดี
งาม ใหสรางแตความชั่วชาลามก ตายแลวก็จมเลยๆ พากันจําเอานะ พูดเทานั้นละวันนี้
พอเขาใจกันไมใชเหรอบรรดาพี่นองทั้งหลายมา จิตใจนั้นสําคัญ พามาวัดนี้ก็ใจ
พามา ใจพาไปโรงสุรายาเมายาบาอะไรมันก็ไปของมัน ขอแตใจสมัครใจที่จะไปทาง
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ไหน พอใจไปทางไหนทางดีทางชั่วไมวา ความพอใจเปนสําคัญ พอใจแลวมันไปได ทํา
ได ทีนี้สิ่งทีพ่ อใจหรือไมพอใจก็เปนกรรมของตนเอง มันก็มาเผาตัวเองถาเปนกรรมชั่ว
ถาเปนกรรมดีก็มาสงเสริมตนเองใหไปในทางที่ดี จึงพากันอบรมจิตใจดวยดี
อยาฝน อยาคึก อยาคะนอง เกินเหตุเกินผล กิเลสจะไมพาใครใหสงบรมเย็นนะ
พาคึกพาคะนอง ไมวาเศรษฐีกุฎมพีลงมาจนคนทุกขไรเข็ญใจ เรื่องความคึกความ
คะนองของใจมันจะเต็มอยูในหัวใจดีดดิ้น เศรษฐีก็ดีดดิ้นไปนั่นละ สมมุติกันวามีเงินมี
ทองขาวของมากนอยเพียงนั้นๆ แตจิตใจมันหิวโหย ความอยากทะเยอทะยาน น้ําลน
ฝงก็คอื กิเลสตัณหา มหาสมุทรยังมีฝง นะ ฝงมหาสมุทร แตนตฺถิ ตณฺหาสมา นทีนี้เปน
น้ําลนฝง อํานาจของกิเลสตัณหานี้ลนฝง ไมมีฝงถาเราไมหักหามดวยธรรม เอาธรรมไป
เปนทํานบกั้นเอาไวมันก็พออยู ก็มฝี ง มีฝาปฏิบัตติ ัวเปนคนดีตอไป
ถาไมมีฝง มีฝาแลวเตลิดเปดเปงนะจิตใจ เพราะกิเลสที่ไสออกไปเพือ่ ความเลย
เถิดๆ มีอยูประจําทุกคน ถามีธรรมเปนเครื่องหักหามแลวมันก็มีฝงมีฝาระงับดับ
ความคิด ความคึกความคะนองของตนได ใหพากันจําเอา ถาปลอยใหเปนไปตามกิเลส
ตัณหาลวนๆ ไมมีใครดีในโลก จมทั้งนั้นละ แตสวรรคนิพพานมีละซิ นรกอเวจีมี มีไป
ทางดีไปทั้งทางชั่ว มีทั้งพวกที่ฝก ฝนตนเองเพื่อไปในทางดีมนั ก็ไปทางดี พวกปลอย
ตัวๆ มันก็ลงทางชั่ว
เพราะฉะนั้นทางดีทางชั่วเปนทางของคนดีคนชั่วจะกาวเดินดวยกัน ไมมีเวลาวาง
สายทางนี้ คนชั่วไปสายทางชั่ว อยูที่ชวั่ คนดีไปสายทางที่ดี ไปอยูสถานที่ดี ใหเราอบรม
เบิกทางของเราใหเปนทางดี ทางศีลทางธรรม ทางพุทโธ ธัมโม สังโฆ ใหมีอยูในใจ นี้
เปนทางที่ถูกที่ดีพาเราไปในทางที่ดี ทางชั่วความรื่นเริงบันเทิง ความหิวโหยไมพอนี้พา
ใหจมนะ พากันจําเอา เอาเทานั้นละวันนี้ ตอไปนีจ้ ะใหพร
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

