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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ที่พึ่ง 
 

พวกเราเปนชาวพุทธก็เห็นประจักษอยูแลว ไปปลูกบานสรางเรือนที่ไหนตองมี
วัดมีวา สรางวัดสรางวาขึ้นพรอมกับการปลูกบานสรางเรือน แมแตอยูในปาในเขาเขาก็
มีวัด นี่เขานับถือพุทธศาสนา อยูในปาในเขานั้นเขายังมีวัด วัดอยูในปาในเขามีอยูทั่วๆ 
ไป ทั่วประเทศไทยเรามีวัดทั้งนั้น ไปอยูในปาในเขาแทๆ ไมนาจะมีวัด กลับไดวัดดีๆ 
เสียดวย ในปาในเขามักจะมีพระปฏบิัติทานไปอยู ทานชอบปาชอบเขา ไปเที่ยวบําเพ็ญ
ในปาในเขาแลวก็ไปอยูที่เชนนั้น เขาไดทําบุญใหทาน 

เรามองไปในปาในเขาเหมือนหนึ่งวาจะไมมีบานผูบานคนเลยนะ เรามองไปนี่
เห็นแตภูเขา ที่ไหนไดมหีมูบานอยูเปนหยอมๆ แหงละสามหลังคาเรือน ส่ีหลังคาเรือน 
หาหลังคาเรือน เขาอยูในปา แลวมีพระ มักจะเปนพระดีๆ เสียดวย พระปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบมุงอรรถมุงธรรม อยูในปาเพื่อภาวนาทั้งน้ัน พระอยูในปามักจะมแีตพระปฏิบัติ 
อยูเงียบๆ สะดวกสบาย จิตใจสวางไสว ใจที่มธีรรมเปนใจที่สวางไสว ผิดกับใจที่มแีต
กิเลสความรุมรอนวุนวายตลอดเวลาเผาหัวใจ หาความสุขไมได 

ปลูกบานสรางเรือนขึ้นกี่ชั้นก็ตาม แลวเอาคนที่ไฟเผาอยูในหัวอกนี้ขึ้นไปอยู 
มันก็ไปรองครวญครางไปบนอยูบนหอปราสาทราชมณเทียรนั้นแหละ นั่นละมันอยูทีใ่จ
นะ ใจมีความรุมรอนเสียอยางเดียว ก็เหมือนกับเอาคนไขไปโรงพยาบาล จะไปขึ้นตกึ
ใดชั้นใดก็ตาม กไ็ปรองครวญครางอยูบนตึกนั้นๆ นั่นแหละ หายจากโรคจากภัยลง
มาแลวอยูที่ไหนก็สบาย มันสบายอยูที่จิตใจนะ 

ขอใหพี่นองทั้งหลายซึ่งเปนชาวพุทธใหมองดูจิตใจตนใหดี ยิ่งกวามองดูส่ิง
ภายนอกซึ่งจะทําตัวใหหลงเพลิดเพลินไมรูเนื้อรูตัว สุดทายเขาตายกันเต็มโลก เราก็
เหมือนจะอยูค้ําฟาไมตาย มีแตความเพลิดเพลินหลอกลวงไป ลืมเปนลมืตายไป มมีาก
นะ จิตใจที่มีกิเลสฉุดลากไปนั้นมันก็พาเจาของใหดีดใหดิน้หาความสุขไมได ตืน่มา
จนกระทั่งถงึหลับ วันนี้เราไดสรางสารประโยชนอะไรสาํหรับจิตใจโดยเฉพาะมีไหม 
มักจะมตีั้งแตวัตถุเครื่องดิ้นรนกระวนกระวายนั่นแหละ ตายแลวทิ้งเกล่ือนตามโลก 

เราเห็นไหมโลกไหนก็ตามในเมืองไทยของเรานี่ ตายแลวเอาวัตถุส่ิงของไปเปน
สมบัติพึ่งเปนพึ่งตายไดไมเห็นมี ทิ้งเกล่ือน นับแตมหาเศรษฐีลงมาถึงคนทุคตะเข็ญใจ 
ส่ิงทั้งหลายทิ้งเกล่ือนทัง้หมดเมื่อลมหายใจหมดไปจากรางแลว รางก็หมดความหมาย 
สมบัติทั้งหลายหมดความหมาย แตเวลามีลมหายใจอยูดิ้น... เหมือนสิ่งน้ันจะพาเลย
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สวรรคนิพพานไปอีกนูนนะความเลิศเลอของกิเลสที่มันหลอก เวลาตายแลวก็ตายกอง
กันอยูนั้นไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร เปนอยางน้ี จิตใจไมมีทีพ่ึง่หายึดหาเกาะสิ่งน้ันสิ่งน้ี 
ที่ทานแสดงไวในธรรมวา บรรดาสัตวทั้งหลายที่ภัยคุกคามตัวเองแลววิ่งหาที่เกาะที่ยึด 
หาตนไมใหญ หาเจดียรางบางอะไรบาง หลายประเภทที่จิตเขายึดเขาเกาะ แตแลวสิ่ง
เหลานั้นไมใชที่ยึดที่เกาะ แตผูที่หลบภัยก็ตองหาที่หลบภัย หลบเสียจนตาย ก็ไมได
ประโยชนไมไดที่พึง่ 

ทานจึงบอกวา โย จ พุทฺธฺจ ธมฺมฺจ สงฺฆฺจ สรณํ คโต คือผูที่พึ่ง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นั้นแลคือที่พึ่งอันเอก แลวพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ ไปพรอมกัน นี้คือที่พึ่งของใจโดยแท เพราะฉะนั้นเราจึงสรางที่พึ่งภายนอก 
ตึกรามบานชองทีอ่ยูทีอ่าศัย ส่ิงจําเปนสําหรับธาตุขันธที่อยูรวมกนัทั้งเขาทั้งเรา จําเปน
จะตองว่ิงเตนขวนขวาย อันนี้เปนความจริงสําหรับโลก รูไดเห็นไดทั่วไป แตหลักของใจ 
ที่พึ่งของใจ โลกไมคอยมองเห็น ใจจึงไขวควาหาที่ยึดหาที่เกาะไมได เปนเศรษฐีก็หาที่
ยึดไมได ไปยึดกองเงินกองทองตายแลวพังเลย ไมมีอะไรติดตัวไป 

ทานจึงสอนใหยึดพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พึ่งศีลพึง่ทานการบําเพ็ญ
ความดีของตน นี้จะเปนที่พึ่งที่เกาะทีย่ึดของใจโดยแท ตายแลวเอานี้ติดแนบไปเลย ถึง
สวรรคนิพพานไดเพราะอํานาจแหงความดีทั้งหลายที่เราบําเพ็ญมา นี่คือทีพ่ึ่ง พากันจํา
ใหดี ที่พึ่งของใจตองเปนธรรม เปนความดีงามเทานั้น ที่พึ่งของกายกว็ัตถุส่ิงของทีเ่รา
อาศัยทั่วโลกดินแดนทราบกันทั่วหนา ที่พึ่งของใจโลกมองไมคอยเห็น และสวนมากไม
คอยมอง หาดีดหาดิ้นแตส่ิงที่ไมเปนสารประโยชน เวลาตายแลวก็จมไปดวยกันๆ ไม
สมควรเลยกับเราที่เปนลูกชาวพุทธ ใหพากันตั้งอกตั้งใจ 

วันวางมี มืดแจงๆ มีมาตั้งกัปตัง้กลัป ทําไมจะไมมีวันวางสําหรับสรางความดี
ดวยตัวของเราเองบางละ ตองคิดหักเขามาซิ ถาจะปลอยใหมีเวลาวางๆ มันวาง
ตลอดเวลา มันยุงกับตัวของเราเองเปนผูยุง หาเวลาวางไมได แมที่สุดถึงเวลาตายแลวก็
ไมอยากตาย แตก็ตายไดเชนโลกทั่วๆ ไป นี้คือวาง เวลาตายมันวางได เวลามีชีวิตอยู
ทําไมไมวาง ไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง อยางพระพทุธเจาทรงแสดงถึงสัตวโลกที่มัวเมากัน
มากนัก ทานกระตุกเอาบางรุนแรงอยู ก็เปนคติเครื่องเตือนใจเรื่อยมา 

ทานเสด็จไปประทับอยูทีแ่หงหนึ่ง เห็นเขาเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงกันไมรูจัก
เปนจักตาย พระองคก็ทรงกระตุกเอาเสียบางวา โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต 
สติ อนฺธกาเรน โอนทธฺา ปทีป น คเวสถ.ก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ไมเคยสงบลงจากฟน
จากไฟ คือกิเลสตัณหาที่เผาไหมสัตวโลกดวยความมืดบอดของตนนี้เลย ทานทั้งหลาย
ยังมีแกใจรื่นเริงบันเทิงหัวเราะ ขับลําทําเพลงกันอยูเหรอ ทําไมไมเสาะแสวงหาที่พึ่ง นี่
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เปนคําที่ทานกระตุก แลวพวกเราก็เพลินกันแบบนั้นเหมือนกัน เมื่อไรจะเสาะแสวงหาที่
พึ่งสําหรับใจ 

ใจนี่สมบุกสมบันมาก รางกายตายแลวทิ้งลงไปเปนดินเปนน้ําเปนลมเปนไฟ
ตามเดิมของเขา เขาไมไดเปนอะไรแหละ ใหเขาเปนเทวบุตรเทวดาเขาก็ไมเปน ธาตุ
สวนผสมนี้ก็เปนดินเปนน้ําเปนลมเปนไฟ ก็เปนหลักธรรมชาติ เสกสรรปนยอใหเปน
อะไรเขาก็ไมเปน แตใจนี้เสกใหเปนอะไรเปนไดนะ เสกใหไปในทางความชั่ว ชั่วจนจม
มิดเลยก็ได เสกใหไปในทางที่ดิบที่ด ีพาบําเพ็ญคุณงามความดี ทะลุขึ้นไปจนกระทั่งถึง
นิพพานเปนบรมสุขก็ได จิตนี่เปนไปได สวนธาตุขันธเปนไปไดแคนี้แหละ เปนรูปกาย
หญิงชาย รูปสดสวยงดงาม ขี้ร้ิวขี้เหรอะไร ก็เปนไปตามบุญตามกรรมของตน แต
สุดทายก็อยูในกองผสมแหงธาตุทั้งส่ี ดิน น้ํา ลม ไฟ นี้แล เปนไดเพียงเทานี้ ใหเปน
อยางอื่นไปไมได 

สวนจิตใจนี้เปนได เปลี่ยนแปลงใหต่ํา ต่ําลงจนต่ําสุดก็ได ใหสูงสุดก็ได 
เพราะฉะนั้นจึงใหพยายามแกไขดัดแปลงใจอันนี้ ซึ่งสมบุกสมบันมากทีเดียว 
นักทองเที่ยวก็คือใจดวงนี้ ไมมีหยุดมีถอย อยูในรางน้ีก็มาพักในรางน้ีกอน เกิดเปน
มนุษยเปนสัตวก็ไปพักตวัอยูในรางมนุษยและสัตว พอมนุษยและสัตวตายลงไปเทานั้น 
จิตดวงนี้ออกอีกแลว ไปหารางใหมเรือนใหม ปลูกหลังใหมขึ้นมา เปนอัตภาพใหม
ขึ้นมา อัตภาพนั้นก็เหมือนเขาปลูกบานสรางเรือน เรือนหลังน้ีชํารุดทรุดโทรมลงไป พัง
ลงไปแลว แลวสรางเรือนใหม มันก็ขึ้นอยูกับตนทุนของเราที่จะไปสราง มีเงินมีทองมาก
นอยเพียงไร 

ถาไมมีทุนมรีอนก็ไปอยูกระตอบอยูที่ไหนก็ซอนตัวอยูอยางน้ัน ถามีเงินมีทอง
จะสรางเปนหอปราสาทขึ้นมาก็ได นี่อํานาจแหงบุญแหงกุศล ไปภพต่ําก็ได กระตอบ
กระแตบเรียกวาภพต่ํา หรือเปนเปรตเปนผีเปนสัตวไปจนกระทั่งถึงสัตวนรกก็ได จะ
เปนมนุษยมนาเทวดาอินทรพรหมขึ้นไปจนถึงนิพพานก็ได ใจอันนี้เสกสรรได สงเสริม
ได กดถวงลงไปได จงึตองพยายามพากันดูใจตนเองใหด ี หลักใหญอยูที่ใจ คนเราที่
เดินเคลื่อนไหวไปมาตลอดสัตวทั้งหลายนี้ขึ้นอยูกับใจเทานั้นเอง ไมไดขึ้นอยูกับอะไร 
พอใจออกจากรางเรียกวาตายแลวไมวาใคร  เหาะเหินเดินฟาก็ตกลงมา ไปไมรอด
แหละ ถาใจออกจากรางแลวตายแลวหมดคา 

เวลานี้เรายังไมหมดคา ใหพยายามสรางตัวเองใหจิตสงางาม เราจะเห็นไดชัด
เร่ืองความสงางามของจติ คือหลักพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่ซักฟอกจติใจ ไดแก
กิเลสตัณหาทั้งหลาย ใหคอยสะอาดสะอานปราศจากความมัวหมองคือกิเลส ออกจาก
ใจๆ ใจจะสงางามขึ้นมาๆ เฉพาะผูภาวนาเห็นไดชัดมาก จิตใจดวงนี้เวลามันมืดมืด
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จริงๆ บอดจริงๆ ตาใสยิ่งกวาตาแมว แตหัวใจมันมืดมันบอด ตางกันอยางน้ีนะ ตานี้มี
กี่ดวงกีต่าก็ไมสําคัญ ถาใจบอดเสียอยางเดียวพาคนจมไดทั้งนั้นแหละ เมื่อสรางใจใหดี
ดวยศีลดวยธรรม เฉพาะอยางยิ่งพทุธศาสนาสอนลงที่จิตตภาวนา คือใหดูตัวใจ ใหดู
ดวงใจดวงนี้มันเปนยังไง นี่ละเร่ืองจิตตภาวนา พอดูแลวเราจะทราบเหตุทราบผลตน
ปลายไดเปนอยางดีในหัวใจของเรา เพราะตนเหตุมหาเหตุอยูที่นั่น 

กิเลสตัณหาทั่วโลกธาตุรวมอยูที่ใจดวงเดียว ธรรมทั่วแดนโลกธาตุ เปนธรรมที่
สวางกระจางแจงที่สุด ก็มารวมอยูที่หัวใจดวงเดียว เมื่อเราไดอบรมจิตใจของเรา 
ซักฟอกส่ิงทีไ่รคาไรราคาคือกิเลสตัณหานั้นออกเสีย สงเสริมทางดีงามไดแก ดูจิตใจ 
ซักฟอกจิตใจของตนใหมีความสงบรมเย็น ใจเมื่อไดรับการบํารุงรักษาแลวจะคอยสงา
งามขึ้นมาๆ และสวางไสวกระจางแจง อยูที่ไหนสวางกระจางแจง นี่ละใจสําคัญมากนะ 

ความทุกขความจนไมไดถือเปนอารมณ ขอใหใจมีความสงบสุขเย็นใจ สวาง
กระจางแจงอยูภายในตัวเองนี้เทานั้น อยูที่ไหนไมจนตรอกจนมุม จะทุกขจนหนโลก
ขนาดไหนไมถือเปนอารมณ ถาใจไดมีธรรมเปนเครื่องหลอเล้ียงจิตใจแลวสบายไป
ทั้งนั้น ถาขาดธรรมเครื่องหลอเล้ียงนี้ เปนเศรษฐีก็ไมพนความวิตกวิจารณที่จะพลัด
พรากจากกนัทั้งเขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนอยูนั้นแล จึงตองใหสงเสริมจิตใจดวยอรรถ
ดวยธรรมใหดี อยูที่ไหนเราจะไดสบายๆ  

ที่ทานแสดงไววาพระอรหันตทานตายทานตายไดงายมาก เปนตัวอยางทั้งเปน
ทั้งตาย พระพุทธเจาถงึเวลาจะปรินิพพานเราก็ทราบแลวทั่วหนากัน ถึงวันเวลาที่จะ
ปรินิพพานเสด็จไปเลยเชียว นั่นเห็นไหมพระญาณหยั่งทราบมีสองที่ไหน หนึ่งเทานั้น 
จากน้ีคือเดือนสามเพ็ญ ทรงปลงพระวาจาวา จากนี้ไปอกีสามเดือนเราจะตาย ภาษา
ของโลกเรา คือเดือนหกเพ็ญเปนวันตายของเรา ที่วาปลงพระชนมายุเดือนสามเพญ็ 
พอถงึเดือนหกเพ็ญเสด็จไปเลย ไปที่กรุงกุสินารานั่นแหละจะไปปรินิพพาน  เขา
สวนมัลลกษัตริย มัลลกษัตริยมาทูลถามก็ทรงบอกวาจะมาตายที่นี่ นั่นเห็นไหมละทาน
สะทกสะทานที่ไหน ทานบอกวาจะมาตายที่นี่ ตายในคืนวันนี้ดวย นั่นเห็นไหมละ ถงึวัน
เวลาแลวก็เปนจริงๆ 

ที่ทานเสด็จไปนั้นทานมีเหตุผลของทานเต็มพระทัย คือเมืองกุสินารานี้เปนเมือง
เล็กเมืองนอย เวลาพระองคปรินิพพานไปแลว เขาจะมาแยงพระสรีระธาตุของทานไป 
เมืองไหนก็จะยกทัพมาๆ เครื่องรบมาพรอมๆ จะรบกัน พระองคจงึวาไปปรินิพพาน
เมืองกุสินาราหรืออะไรลืมแลวแหละ นานแลว เรียนมานานก็ลืม ใหจําเอานะ 
ปรินิพพานเมืองนั้นแหละ เมืองไหนละ เมืองนั้นแหละ เรียนมานานก็ลืมได นีล่ะ
ความจําไมใชสมบัติของตน มันหลงลืมได ถาความจริงไมลืม 
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พระองคเสดจ็ไปมีความมุงหมายอยูสองอยาง พระองคเปนศาสดาของโลก ให
ความรมเย็นแกโลกทั้งเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม แตเวลาตายแลวโลกจะเกิดความ
เดือดรอนฆาฟนรันแทงใหพินาศฉิบหาย ไมสมควรอยางยิ่ง กับที่พระองคทรงใหความ
เมตตาสงสารแกโลกใหไดรับความรมเย็นทั่วหนากัน จึงตองไปปรินิพพานที่กรุงกุสิ
นารา เพราะเมืองนี้เปนเมืองเล็กเมอืงนอย เมอืงใหญเขายกทัพมาเพื่อขอแบงเอาพระ
สรีระคือพระอัฐิของทาน ถาไมไดเขาจะรบ ทีนี้เมืองกุสินาราเปนเมืองเล็กไมรบ ไมรบ
แลวเปนยังไง ไมรบก็ไมเกิดศึก 

ตางคนตางมคีวามเห็นพองตองกันวา ใหแจกใหแบงใหสม่ําเสมอทุกหัวเมือง
ที่มา โทณพราหมณเปนผูแจก แจกอยางสม่ําเสมอ ความสงบรมเย็นก็เต็มที่เต็มฐาน 
สงครามไมเกิด  พระพทุธเจาจึงไปปรินิพพานที่นี่ สงครามไมเกิด ไดแตความเปนมหา
มงคล คือไดพระสรีระติดมือไปบานไปเมืองของตน ถาไปปรินิพพานโดยไมคิดอาน
ไตรตรองแลวสงครามจะเกิด พระองคก็ทรงพิจารณาเรียบรอยแลววาเมืองนี้จะเปน
เมืองที่สงบเวลาตาย 

จากน้ันก็มีผูมีอุปนิสัยปจจัย ก็มพีราหมณแกแหละมา พอไปถึงที่ปรินิพพาน
แลว พราหมณแกคนนั้นถือทิฐมิานะ สําคัญตนวาเปนชาติอริยกะดวยกนั แตสิทธัตถ
ราชกุมารคือพระพุทธเจาของเรานี้เปนรุนหลานรุนเหลน ไมสมควรที่จะยอมรับนับถือ
หรือเชื่อฟง ถือทฐิิมานะวาเปนอริยะๆ อยูนั้น อริยะแก เขาใจไหมละ แกมันแกแต
รางกาย มันไมแกความรูวิชา พระพุทธเจาแกความรูวิชา เลิศเลอทางอรรถทางธรรม 
สุดทายก็วาวันนี้เปนวันสุดทายของสทิธัตถราชกุมารจะมาปรินิพพานเสียแลว เราจะมา
ถือทฐิิมานะอยูอยางน้ี จะเสียประโยชนเสียผลไปหมด วันนี้อยางไรตองไปทลูถาม
ปญหา ขอของใจของเรามีอยูมากแตไมลงใจที่จะถาม วันนี้ลงใจแลวมา 

พอมาปบพระพุทธเจาก็วา นี่เรามาเพื่อพราหมณคนนี้เอง นั่นเห็นไหมละ มาก็
มาถามปญหา อยาพูดมากเวลาเรามีนอย คือถงึสวางเปนเวลาที่พระองคจะปรินิพพาน 
ขีดเสนตายไวที่สวาง จากนี้ไปกท็รงบําเพ็ญประโยชนแกโลก มาทูลถามปญหาถึงเร่ือง
ศาสนามีมากตอมาก จะใหถือศาสนาใด พระองคไมตําหนิติเตียนอะไรแหละ ไมยกยอ
ศาสนาใด เอาความจริงออกพูดเลยวา ถาศาสนาใดมีมรรค ๘ มีอริยสัจ ๔ มรรคผล
นิพพานมีอยูในศาสนานั้นแล 

มรรค ๘ เราก็เห็นแลว อริยสัจ ๔ ทกุข สมทุัย นิโรธ มรรค ก็เห็น รวมเต็มอยู
ในศาสนาพระพุทธเจา แลวก็ใหพระอานนทบวชให เอา ใหรีบตั้งแตบัดนี้ตอไป อยามา
กังวลกับความเปนความตายของเรา ใหดูความเปนความตายของตัวเองซึ่งมันจะตาย
ดวยกันนี้แหละ ในคืนวันนี้ใหบําเพ็ญ ใหไดเปนพระอรหันตในวาระสุดทาย เปนปจฉิม
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สาวกของเราตถาคต แลวใหพระอานนทบวชให เสร็จแลวก็ไปบําเพ็ญ ไมใหมากังวล
กับความเปนตายของเรา ใหกังวลความเปนตายของตัวเองซึ่งเปนองคอริยสัจ จะแก
กิเลสไดจุดนั้น แลวพราหมณผูนั้นก็ไปบําเพ็ญ เปนพระอรหันตขึ้นมาในวาระสุดทาย
เชนเดียวกันจวนสวาง พระพุทธเจากป็รินิพพานจวนสวาง ไดปจฉิมสาวกขึ้นมา 

ความตายไมไดแนนอนนะ เปนอยางน้ีละ พระพทุธเจาแทๆ ยังตายเมื่อถงึเวลา
แลว แตพระองคตายดวยความเปนศาสดา ทําโลกใหสวางไสวสุดยอดมาตลอดอยางน้ี
แหละ เราจําอันอื่นไมไดก็ขอสรุปความเอาเลย ใหสรุปมาหาตัวของเราทุกคนๆ นี้จะ
ตายดวยกันทั้งนั้น อยูในศาลาหลังนี้ มีอะไรสัตวตัวไหนยกเวนมีไหม สัตวในศาลานี้ตัว
ไหนอายุจะอยูค้ําฟา ใหไปเรียกไอปุกกี้ ไอหยองมากอน ไอปุกกี้ไอหยองมงึจะอยูค้ําฟา 
หรือมึงจะตายดวยกันกับกูนะ ใหไปเรียกมันมา มันก็จะวา จะตายเมื่อหมดลมหายใจ
นั่นแหละ นั่นเห็นไหมละ 

เราจะนอนใจไดหรือ ตั้งแตหมาเขาก็ยังยอมรับวาเขาตาย เขาถึงกลัวตายตลอด
นะ หมากลัวตายเพราะเขายังไมอยากตาย พวกเรานี่ไมอยากตายดวยกัน ใหสรางความ
ดี ใจนี้ไมตาย ไมเคยฉิบหายใจดวงนี้ นักทองเที่ยวคือใจดวงนี้ บําเพ็ญความดีเขา
ซักฟอกๆ จติดวงนี้จะคอยสวางไสวๆ เดินเหินสูงขึ้นๆ แลวพุงเลย พากนัจําเอา 

วันนี้ก็ไดเทศนาวาการใหทานทั้งหลายไดฟง สมกับวาเราเปนลูกชาวพุทธ วัน
พระ วันโกน วันเสาร วันอาทิตย เปนวันวางเพื่อจิตใจ บําเพ็ญความดีงามสําหรับเรา 
ไมใชวางเพื่อเพลิดเพื่อเพลินรื่นเริงบันเทิงไมมปีาชาอยางน้ัน วางเพื่อสรางความดีเขาสู
ใจ วันนอกนั้นสรางอาหารการบริโภค จตุปจจัยตางๆ เพื่อธาตขุันธรางกายความเปนอยู 
วันเชนนี้สรางความดีงามเขาสูจิตใจใหไดสม่ําเสมอกัน 

ทางดานจิตใจมีความจําเปนที่จะกาวตอไปในภพหนาชาติหนา สูงต่ําขึ้นอยูกับใจ
ที่เสาะแสวงหาไดดวยความโงหรือความฉลาดของตนนั้นแหละ ถาโงก็จมไปเลย ไป
เร่ืองไป ไปจม ถาฉลาดกไ็ป แตไปเพือ่ความเจริญรุงเรือง จําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานี้
แหละ เอาละพอ ใหพร 

พูดไปหลงลมืไปเดี๋ยวนี้นะ พูดไปหลงลืมไปๆ ความจํา ส่ิงที่ไมนาจะหลงจะลืม
มันก็ตัดขาดไปเลย จําไมได อยางน้ันละ ความจํารูสึกวา คือสัญญารูสึกวาเปลี่ยนแปลง
ใหเห็นอยางชัดเจนๆ จําไมได เปลี่ยนแปลงเร็ว แตสังขารนี่ธรรมดา ความคิดความปรุง
ปรุงไดธรรมดา แตความจํานี้เปลี่ยนมาก หลงลืมๆ ไปเรื่อยๆ 

วันนี้ทาน(ทูลกระหมอมเล็ก) ก็จะเสด็จกลับแหละ ดูวา ๑๑ โมง ก็ไดตกลงกัน
เรียบรอยแลวที่เราขอทานนะ วันที่ ๓ ทานจะเสด็จมาถวายทานตอนเชา แลววันที่ ๔ ทํา
พิธีในพระตาํหนัก โดยมีพระ ๙ องคในพิธีนั้น เราก็เปนอันวาผาน ไมไดไปแหละ ทาน
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จะมาหาที่สวนแสงธรรม คือธรรมดาเราเคยไป คือเราไปนี้เราไปดวยธรรม โดยธรรม 
คนมันแนนศาลา แนนสวนแสงธรรม มากขนาดนั้น คนแนนหมด เราไปเสียคนเดียว 
ไปในงานนี้สองสามคน จิตใจคนทั้งศาลาเห่ียว ยุบยอบไปหมด แลวไปยิ้มแยมแจมใส
เพียงสองสามคน นี่ละเราจึงไดขอ ขอเรื่องความผอนผัน นี่ละธรรม เอาเหตุเอาผลมา
พูดเลย คนจํานวนมากมายที่มาศาลามีจิตใจดวยกันทุกคนๆ เวลาเราไปแลว สวนใหญ
ยุบยอบ สวนยอยเจริญ น้ําหนักไมเพียงพอกัน ไมสมเหตสุมผล ไมจําเปนขออยาใหไป 
แนะเห็นไหมละ บอกเลยเรา 

เราชั่งน้ําหนักผลประโยชน เราไปไหนเราเพื่อประโยชนแกโลก ที่ไหนไดรับ
ประโยชนมากนอย ที่ควรจะเฉลี่ยใหทั่วถึงกัน เราจะพยายามเฉลี่ยเอา เพราะฉะนั้นจึง
ขอวา ในงานวันประสูติของทานนี้ไมไป วันที่ ๔ ตกลงขอใหทานมาที่วัดวันที่ ๓ ตอน
เชา วันที่ ๔ วันงานเราก็ไมไป แนะผานได ไมงัน้เราไปนูนมานี้กี่คน แลวคนเต็มศาลา
สวนแสงธรรม เสียประโยชน จิตใจเหี่ยวหอมากขนาดไหน นั่นละเราทําอยางน้ัน เราจึง
ขอทาน ตกลงทานกอ็นุโลมให เปนอันวาไมไดไปละ นี่เรียกวาธรรม สมมุติ
เกรงอกเกรงใจกัน สวนไดได สวนเสียเสีย ไมคํานึงไมได ตองคํานึงดวยกัน ตกลงวันที ่
๓ ตอนเชาทานจะมาถวายอาหารบิณฑบาตที่นั่น แลววันที่ ๔ ทานไปทําพิธีทีพ่ระ
ตําหนัก เราก็ไมไป เรากินอิ่มแลวตั้งแตวันที่ ๓ ทานเอามาใหกิน วันที่ ๔ พระเหลานั้น
ถึงจะไดฉัน เราฉันกอนแลว ก็เปนอยางน้ันจริงๆ ก็พูดตามความจริงผิดไปไหน 

เรียกวาเหตุผล เมื่อเหตุผลเหนือกวาแลวใครก็ตองยอมรับกัน นี่เราก็เอาเหตุผล 
สวนแสงธรรมมีหัวใจทุกคน มุงหนามาแตใกลแตไกลที่ไหนไมคํานวณ มาเต็มอยูสวน
แสงธรรม ลวนแลวแตมีหัวใจมุงมาเพื่ออรรถเพือ่ธรรม เพื่อครูบาอาจารย ครั้นมาแลว
ครูบาอาจารยโดดหนีเสีย แลวหัวใจเปนยังไง อยูทางโนนไมกีร่าย ยิ้มแยมแจมใสไมกี่
ราย ทางนี้ยุบยอบเหี่ยวแหงไปมากขนาดไหน เอามาคาํนึงกัน เพราะฉะนั้นจึงขอ
บิณฑบาตอยาใหไปเถอะ แนะเอาแลวนะ สุดทายก็ยอม ตกลงเราก็ไมไป อยางน้ันละ
เรียกวาเหตุผล ไมไดวาสูงวาต่ํา เอาเหตุผล คือธรรมเหนืออยูแลว ยกธรรมออก
พิจารณา เราไปไปเพื่อโลกไมไดไปเพื่อเรานะ เราไปที่ไหนเหมือนกัน ไปเพื่อโลก อยู
เพื่อโลก  เพราะฉะนั้นจึงคํานึงคํานวณเกี่ยวกับโลกตลอดไป ไดผลมากผลนอยตองเอา
มาคิดซิ ไมคดิไมได 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

