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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

คนที่กลัวตายมากที่สุด 
 อาทิตยนี้รูสึกวารางกายน้ีออนมาก ออนเปยกจนไมอยากเคลื่อนไหวไปมาที่ไหน
เลย ไขหวัดเทานั้นละ ธาตุขันธมันออนอยูแลว อาทิตยนี้ออนมากเทียว 

วันนี้ก็เปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวอุดรและแถวใกลเคียงของเรา โดย
ทูลกระหมอมฟาหญิงทานเสด็จมาบําเพ็ญธรรมในตําหนักนี้ ทานเสด็จมาบอยมา
บําเพ็ญธรรมทําความสงบแกจิตใจ เพราะจิตใจนี้เปนตัวดีดดิน้ที่สุด ในโลกนี้ไมมีอะไร
เกินหัวใจแตละดวงๆ ไป เปนธรรมชาติที่ดีดที่ดิ้นตลอดเวลา ถาไมมีธรรมระงับดับกัน
บางแลวโลกนี้เปนไฟไปหมดเลย เพราะกิเลสเปนไฟทัง้ดวง เขาจิตดวงใดแลวเปนไฟ
ไปทั้งนั้น ธรรมเขาระงับดับกันก็เทากับน้ําดับไฟ มีความสงบเย็นลงบาง 

เพราะฉะนั้นจึงขอใหพี่นองทัง้หลายอบรมจิตใจใหสงบรมเย็น พอซุกหัวนอนได
บาง อยาใหทั้งหลับทั้งตื่นเปนไปดวยความวุนวายภายในใจตลอดเวลา ติดเครื่องไม
ทราบวาติดเมื่อไร ใจติดเครื่องแลวเปดตลอดตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับ ถาไมมี
หลับตายงายมนุษยเรา เพราะจิตใจมันดีดมันดิ้นดวยอํานาจแหงส่ิงผลักดันมันมีอยู
ภายใน ทางธรรมะทานบอกวา กิเลสมันผลักมันดันจิตใจใหหาความสงบไมได ก็มีแต
ธรรมเทานั้นเปนน้ําดับไฟ พอสงบเย็นใจไดบาง 

ที่พระกรรมฐานทานอยูในปาในเขา อยาเขาใจวาทานเปนทุกขภายในใจนะ ทาน
อยูในปาในเขาทานสงบเย็นใจ ใจทานไมคอยดีดคอยดิ้น บังคับบัญชากันหนาแนน
ตลอดเวลา ฟนไฟคือกิเลสก็แสดงตวัออกไมไดเต็มที่เต็มฐาน ใจก็มีความสงบรมเย็นลง
บางพอประมาณ จากน้ันก็ตั้งตัวไดเปนความสงบเย็นใจแลวสวางไสว ไมมีอะไรสวาง
ไสวยิ่งกวาใจ พระอาทิตยรอยดวงสูไมได ใจสวางไสวครอบโลกธาตุเมื่อไดรับการอบรม
ใหส่ิงมัวหมองมดืตื้อที่ปกคลุมจิตใจคือกิเลสนั้นกระจายออกไปๆ จิตใจคอยสวางไสว
ขึ้นมา สวางขึ้นมาจนเปนของอศัจรรย 

ไมมีอะไรที่อศัจรรยยิ่งกวาใจที่ไดรับการอบรมศึกษามาแลวดวยดี และมาแลว
อยางเต็มที ่ ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายทาน ทานเหลาน้ีทานไมมีทุกขภายในใจ 
มีแตบรมสุขเต็มหัวใจตลอดเวลา ทานเรียกวานิพพานเที่ยง จิตเขาถึงธรรมทั้งดวงแลว
เปนนิพพานเที่ยงขึ้นมาภายในใจ ทั้งน้ีเกิดขึ้นจากการอบรม 

เราจะปลอยใหดีเฉยๆ ดีไมไดนะใจ ตองไดฝกฝนอบรมบังคับบัญชากัน ทุกส่ิง
ทุกอยางตองไดมีการดัดแปลงแกไข ใจก็ไดรับการศึกษาอบรม มีธรรมเปนเครื่องชะ
ลาง ใจก็สะดวกสบาย ถาไมมีธรรมเปนเครื่องอบรมแลว ไมมีอะไรจะดดีดิ้นเปนฟน
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เปนไฟยิ่งกวาใจ ใหพากันอบรมจิตใจใหสงบเย็น ใจเย็นไมเหมือนอะไรเย็น ใจเย็นนี่
เย็นตลอดเวลาเลย ทานวานิพพานเที่ยง ก็คือใจของทานผูบริสุทธิ์ ใจที่บริสุทธิ์แลว
เรียกวานิพพานเที่ยง หรือเรียกวาธรรมธาตุภายในจิตใจ นี่เกิดขึ้นจากการอบรมตั้งแต
ลมลุกคลุกคลานมา ดัดแปลงแกไขกันไป สุดทายก็คอยดีขึน้ๆ จนดีเลิศภายในใจ ให
พากันอบรม 

เวลาจะหลับจะนอนเปนเวลาที่ปลอยวางอะไรๆ ทุกส่ิงทกุอยางแลว ควรจะให
จิตใจไดรับการอบรมในเวลานั้น คือภาวนาใหจิตใจไดรับความสงบรมเย็น ถาไมมีอะไร
เลยตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี้มันเกินไปมนุษยเราทั้งๆ ที่เปนชาวพุทธ ขอใหมกีาร
อบรมจิตใจใหสงบเย็น ที่ไหนจะสบายๆ ถาใจสบายแลวอยูไหนสบายหมด ถาใจรอน
เสียอยางเดียวอยูที่ไหนหาความเย็นไมได ขอใหใจไดรับการอบรมจะมีความสงบรมเย็น
ดี ใจเปนของฝกได ฝกตัง้แตตนลมลุกคลุกคลานจนกระทั่งสวางจาขึ้นภายในตัวเอง 
เต็มภูมิของใจที่ไดรับการอบรมแลว นั่นเรียกวาเปนสุขเต็มภูมิของใจ เพราะการอบรม 
ใหมีการอบรมบางนะมนุษยเรา 

มาวัดมาวาก็ใหมาเพื่อศีลเพื่อธรรม อยามาดวยอํานาจของกิเลสตัณหาฉุดลาก 
พามาพาไป พาอยูพากินพาหลับพานอน ใชไมไดเลย ใหมีธรรมนําหนาเสมอดี ถาธรรม
นําหนาแลวจะดี มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑเปนเครื่องกํากับใจ ใจก็จะสงบ
รมเย็น หนาที่การงานก็มีขอบเขต ใจจึงสมควรที่จะไดรับการอบรม 

วันนี้ทูลกระหมอมฟาหญิงทานก็เสด็จมา เปนมหามงคลแกพี่นองชาวอุดรและ
แถวใกลเคียงของเราไมใชนอย ทานอุตสาหมาบําเพ็ญธรรมเชนเดียวกับพวกเรา
ทั้งหลาย ควรจะถือทานเปนคติตัวอยางอันดีงามไปอบรมตัวเองใหเปนคนดี ถาดีแลว
อยูที่ไหนดีหมด คําวาดีเขาที่ไหนดีหมด คําวาชั่วเขาที่ไหนชั่ว เขาในบุคคลก็เปนคนชั่ว 
ถาความดีเขาในบุคคลก็เปนคนดีสัตวดี ทุกส่ิงทุกอยางเครื่องใชไมสอยดี ถาเปนของดี
แลวดีไปหมดนั่นแหละ ถาชั่วแลวอะไรก็ชั่วก็เลวไปหมด 

ส่ิงที่ฝกฝนอบรมไดก็คือใจ ใหพากันฝกฝนอบรมดวยดี ใจจะมีหลักมีเกณฑ อยู
อยางสบาย ไปอยางสบาย ทานผูอบรมจิตใจใหถึงที่ถงึฐานแลว ทานไมมีอะไรในโลกนี้ 
วางเปลาไปหมด ไมมีอะไรจะมากีดขวางหัวใจทานได เพราะธรรมกระจางแจงอยู
ภายในใจ นั่นละการอบรมจิตใจ ทีนี้หาความทุกขไมได การเปนการตายไมมี
ความหมาย เพียงธาตุขันธสลายจากกันไปเทานัน้ ใจมีที่พึ่งที่อยูทีอ่าศัยเต็มตัวแลวไม
เปนกังวลวุนวายกับการเปนการตาย เวลานี้คนเราที่กลัวตายมากที่สุดกค็ือคนที่มีกิเลส
หนามากที่สุด ชอบทําแตความชั่วชาลามก เวลาจะตายกลัวทุกข แตเจาของสรางตั้งแต
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สาเหตุที่จะใหเกิดทุกขตลอดเวลา มันก็เปนทุกขตลอดไป ใหพยายามดัดแปลงแกไข
ตนเอง 

การภาวนาอบรมจิตใจใหสงบเย็นนี้ควรทําอยางยิ่งสําหรับชาวพุทธเรา ไมควร
ปลอยวาง ใจเปนของสําคัญมาก ใหอบรมใจใหดี เมื่ออบรมใจดีแลวจะสงางาม ไมมี
อะไรงามยิ่งกวาใจที่อบรมดีแลว วันนี้พูดลําบากมาก หูอื้อ ลมออกหูหมดเลยไมไดออก
ปาก หูอื้อตัง้แตตื่นนอนขึ้นมา เราก็ลําบากลําบนกับพี่นองทัง้หลายเรา สําหรับเราเอง
พูดตรงๆ เราไมมีทุกข หมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจไมมอีะไรเหลือเลย ก็เหลือแตธาตุ
ขันธมันดีดมนัดิ้น เจ็บไขไดปวยปวดหัวตัวรอนเปนธรรมดา แตไมกระเทอืนถึงจิตใจให
ไดรับความเปนทุกขกับมนั 

ใจถาไดรับการอบรมแลวเปนอยางน้ัน ถาไมไดรับการอบรม เจ็บไขไดปวยนิดๆ 
หนอยๆ ใจละพาใหเปนทุกขมาก เปนทุกขมากอยูที่ใจ ใจเปนผูรับผิดชอบ หึงหวงทุก
อยางคือใจ พอเจ็บไขไดปวยไมสบายแลวเดือดรอนขึ้นมาที่ใจ ใจเลยเปนโรคอันใหญ
หลวงยิ่งกวารางกายที่เปนขึ้นมาแตละครั้งละคราว เพราะฉะนั้นจึงใหอบรมใจใหดี 
รางกายมันเปนของธรรมชาติที่แปรสภาพไดเหมือนกันหมด มันอยากเจ็บอยากไขได
ปวยมันก็เปนของมัน แตใจเรียนรอบในสิ่งเหลานี้แลวก็ไมเปนทุกขทรมาน สบายๆ ไป
เลย นั่นละการอบรมใจ ไมไดสรางความวุนวายใหแกตน มีตัง้แตความสงบเย็น 

พากันตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตใจใหไดนะ มาวัดมาวาใหเปนผลเปนประโยชน อยา
สักแตวามาใชไมไดนะ ใหสําเหนียกศึกษานําไปปฏิบัติเพื่อความเปนคนดี ไมเชนนัน้ก็
จะเลวไปตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งถงึวันตาย ตายไปก็ไปเปนผ ี เขาไปเปนเทวบุตรเทวดา
อินทรพรหมไมยอมไป โดดลงไปเปนเปรตเปนผีเปนยักษเปนมารอยูในนรกอเวจี 
เพราะความไมดีของเรานั่นแหละจะไปตําหนิใครไมได เราตองดัดแปลงแกไขเราเสีย
ตั้งแตยังมชีวีติอยู แลวเราจะเปนคนดีตลอดไป 

ใจถาไดรับการอบรมเปนลําดับลําดาแลวจะมีที่พึ่งอยูที่ใจ สมบัติเงินทองขาว
ของยศถาบรรดาศักดิ์สักแตวาแตงตั้งมาเทานั้นแหละ แตส่ิงที่จะตายใจไดติดแนบกับ
ตัวก็คือความดีงามของเราไดสรางไวที่ใจ ไปทีไ่หนติดกับตัวเองไปเลย อะไรจะพลัด
พรากจากไป เอาจากไป ใจกับความดีงามอยูกับตัวเองแลวไมพลัดพราก ไปไหนสบาย 
ตายก็สบายๆ เปนอยูกส็บาย ใหอบรมจิตใหมีที่พึ่งสําหรับตัวเอง 

อยาไปพึ่งตั้งแตภายนอก ทรัพยสินเงินทองขาวของ ยศถาบรรดาศักดิ์ เปนสิ่งที่
จะพังทัง้นั้น เขาไมพังเราก็พัง มีแตพรอมที่จะพังดวยกัน แตใจที่ไดรับการอบรมใน
ความดีงามทั้งหลายเต็มหัวใจนี้แลว ไมมีคาํวาพลัดพราก ไปทีไ่หนสวางจาไป
ตลอดเวลา ใหทานทั้งหลายจําเอา วันนี้อยาใหพูดมากเถอะ เพลียมาก รางกายออน
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มากทีเดียวในอาทิตยนี้ ออนเอามากทีเดียว พูดอะไรนี่ออกหูนะไมไดออกปาก การพูด
นี่เสียงลั่นอยูที่หู เราก็ทนเอา 

ทานทั้งหลายมาเพื่อไดยนิไดฟง ก็แสดงอรรถธรรมใหฟงพอเปนคติเครื่อง
เตือนใจ ใหพากันไปปฏบิัติอบรมจิตใจของตนใหสงางาม อะไรงามสูใจงามไมได อะไร
สุขสูใจเปนสุขไมได ใหพากันจดจําเอา วันนี้พูดเพียงเทานี้แหละ ขอความสวัสดีจงมีแก
ทานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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