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วันนี้เปนวันวิโยคพลัดพรากจากความเปนอยูถึงความแปรสภาพ ไดแกความ
ตายไปของโลกทั้งหลาย โดยยกทานราชเลขาองคมนตรีเปนสักขีพยาน แกชาวเรา
ทั้งหลายที่ไดมาชุมนุมฟงกัน ณ บัดนี้ ขอไดเปนสักขีพยานประทับจิตใจ อยาไดหลงลืม
ความลมความตายความวิโยคพลัดพราก ความจากเปนจากตายในสังขารของแตละทาน
ละคนไมเวน นํามาพิจารณาเปนธรรมเครื่องสอนตนเสมอ จะไมประมาทตอความลม
ความตายความวิโยคพลัดพราก ในขณะที่มีชีวติอยูนี้ก็ขอใหบําเพ็ญความดีงามประจํา
ตน อยาไดพล้ังไดเผลอ อยาไดฟุงเฟอเหอเหิมไปตามโลกสงสารอันเปนเรื่องของกิเลส
เสียมากตอมาก เร่ืองธรรมแทบไมปรากฏในชาวพุทธของเราเลย ส่ิงเหลานี้อดคิดไมได 
จึงตองไดแสดงใหบรรดาพี่นองทัง้หลายไดทราบทั่วกัน 

ทานราชเลขาทานองคมนตรี ทานเปนผูบําเพ็ญคณุงามความดีมาตลอดตั้งแต
ตนจนอวสาน เปนคติเครื่องเตือนใจกับบรรดาเราทั้งหลายไดเปนอยางด ี นอกจากเปน
ความดีงามสําหรับทานแลว ขอไดถอืทานเปนคติตัวอยางอนัดีงาม อยาลืมเนื้อลืมตน 
เราจะไดเห็นความดีงามภายในจิตใจของเรา โลกน้ีเปนโลกอนิจจัง แปรสภาพ
ตลอดเวลา ไมเพียงแตสถานที่ที่เรานั่งปลงธรรมสังเวชอยูเวลานี้ ทั่วๆ ไปในแดน
โลกธาตุนี้เต็มไปดวยสภาพเชนนี้เหมือนกันหมด ที่จะนิ่งนอนใจไมได 

การถายภาพอยาไดถายเวลาเทศน เปนการรบกวนธรรม ใหเงียบสงบทั้งหมด 
ธรรมเปนของเลิศเลอที่ควรเคารพบูชาในขณะที่ฟง ดวยน้ําใจอันนบนอมดวยดี ธรรมะ
ของพระพุทธเจาที่แสดงใหชาวพุทธเราฟงเปนประจํามาได ๒๕๐๐ กวาปนี้แลว ชาว
พุทธเราในเมืองไทยมีจํานวนมากมายกายกอง ขอใหทานทั้งหลายไดคิดระลึกถึงอรรถ
ถึงธรรมเสมอ อยาไดนอนใจ การประพฤตตินเพื่อสารคุณอันสําคัญขึ้นอยูที่จิตใจ ถา
จิตใจมีอรรถมีธรรมแลวอยูที่ไหนก็สงบรมเย็น อดบางอิ่มบางไมเปนไร ขอใหใจไดรับ
การเสวยธรรม ที่ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยูเปนประจําเถิด ใจดวงนั้นจะมีความสงบ
รมเย็น 

ไปอยูในที่ใดคับแคบขัดสนจนใจประการใด ใจจะไมมีความคับแคบตีบตันไป
ตามสิ่งเหลานั้นที่มีเกิดๆ ดับๆ แตใจจะมีความรื่นเริงบันเทิงกับธรรมที่ตนบําเพ็ญ
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เสมอ จึงขอเนนใหทานทั้งหลายไดทราบบางวา ศาสนากระเทือนโลกมาเปนเวลานาน 
๒๕๐๐ กวาป เดนทางไหนพุทธศาสนา พระพุทธเจาทานเดนทางดานจิตตภาวนา ทรง
บําเพ็ญพระองค ไดตรัสรูธรรมในคืนวันนั้นดวยอานาปานสติ เปนศาสดาองคเอกขึ้นมา
ดวยจิตตภาวนา เมื่อนําธรรมมาสอนโลก จึงตองนํารากเหงาเคามูล คือจิตตภาวนาเปน
ธรรมสอนจิตสอนใจโดยเฉพาะมาสอนโลกใหรูเนื้อรูตัว อยาพากันเพลิดเพลินรื่นเริงไป
ตามกิเลสตัณหาซึ่งไมมีเมืองพอ หลอกไปใหหลงไปๆ สุดทายก็จมไดเพราะอํานาจของ
กิเลส 

ไมเหมือนธรรม ธรรมมีแตความรื่นเริงบันเทิงตลอดไป เราบําเพ็ญมากนอย
จิตใจของเราซึ่งเคยเปนบอยของกิเลสมาเปนเวลานาน ก็จะคอยงอกเงยขึ้นมาโดยลําดับ 
เปนสารคุณปรากฏขึ้นที่จิตใจของตนดวยจิตตภาวนาตามทางของศาสดา มีความสงบ
รมเย็นเปนลําดับขึ้นมา เร่ิมมีราค่ําราคา ความมีราค่ําราคาของใจนี้ผิดกบัสิ่งทั้งหลายที่
ถือกันวามีราค่ําราคา เปนความมีราคาประจําใจโดยเฉพาะ ไมพลัดไมพรากจากกันไป
เหมือนสิ่งภายนอก ส่ิงภายนอกนั้นมีไดมาเสียไป ความสมหวังกับความผิดหวังน้ัน
เปนไปตามๆ กัน ไมพลัดพรากจากกันไปเลย เปนสิ่งที่เกี่ยวของกันไปอยางน้ัน แต
ธรรมภายในใจที่เราไดบําเพ็ญตามทางของศาสดานั้น จะที่เปนอบอุนภายในจิตใจของ
เรา 

การใหทานก็ใหเปนประจํานิสัยแหงชาวพุทธของเรา อยูที่ไหนไปที่ใดไมเคยอด
อยากขาดแคลน แมพระไปบิณฑบาตไมวาบานนอกในเมือง ไปที่ไหนขาวเต็มบาตรๆ 
มาก็เพราะการใหทานของพี่นองทั้งหลายนั้นแล การรักษาศีลมนีอยมาก แตก็ยังพอม ี
แตการจิตตภาวนาเพื่ออบรมจิตใจตัววาวุนขุนมัวอยูนี้ไมคอยมีกันเลย อันนี้เปนที่นา
วิตกวิจารณอยางมากสําหรับชาวพุทธเรา จึงขอบิณฑบาตแบบหนาดานก็ไดกับบรรดาพี่
นองทั้งหลาย ขอใหพากนัดําเนินจิตตภาวนาเขาสูใจ เฉพาะอยางยิ่งเวลาจะหลับจะนอน 
ขอใหอุตสาหพยายามฝาความขี้เกียจขี้ครานความทอถอยออนแอออกไป ใหมีความ
อุตสาหพยายามระลึงถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ กราบทาน 

เราจะสวดมนตไหวพระยอๆ ก็ได เสร็จจากนั้นแลวทําความสงบใจดวยบทคํา
บริกรรมคําใดก็ได เชนเราชอบพุทโธ หรือธัมโม หรือสังโฆ หรืออานาปานสติ หรือ
มรณัสสติก็ได บทใดก็ตามนําเขาสูจิตใจเปนอารมณของใจในเวลานั้น ปราศจาก
อารมณกอกวนทั้งหลายซ่ึงเปนเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไปเสียหมด ใหเหลือตั้งแตอารมณ
แหงคําบริกรรม เชน พุทโธๆ เปนตน โดยมีสติเปนเครื่องกํากับรักษาอยาใหเผลอ 
ประหนึ่งวาโลกนี้ไมมีอะไร มีตั้งแตคาํบริกรรมกับสติติดแนบอยูกับใจ ทานทั้งหลายจะ
ไดเห็นความสงบของใจเกิดขึ้นภายในเวลาภาวนานั้นแลไมสงสัย 
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พอจิตใจเริ่มสงบขึ้นมาคุณคาราคาจะเริ่มขึ้นกับใจ ส่ิงทั้งหลายที่ใจนอบนอมตอ
เขา ประหนึ่งวาเปนบอยของสิ่งเหลานั้นมาดั้งเดิม จะหดตัวเขามาๆ สูธรรมกับใจที่มี
ความสงบรมเย็น เปนราคาขึ้นที่ใจของตัวเอง ส่ิงเหลานั้นจะคอยจางไปๆ ธรรมกับใจจะ
พยุงกันไปดวยความสงบรมเย็นเห็นผลประจักษใจ แลวรูขึ้นทันทีเลยวา คุณคาราคา
ทั้งหลายที่เราหานั้นนะอยูที่ไหน ก็มาปรากฏที่จิตของผูภาวนาเวลามีใจสงบนี้เทานั้น 
จากน้ันแลวเราจะไดเห็นความแปลกประหลาดของใจ ซึ่งเคยเปนบอยของกิเลสมาเปน
เวลานานขึ้นกับตัวเอง เปนของแปลกประหลาดๆ 

นั่งอยูก็ระลกึถึงธรรมที่เราเคยไดผลในเวลาภาวนาใจเกิดความสงบเย็น เราทํา
การทํางานอะไรอยูก็เปนคํานึกนอมอยูภายในจิตใจ หรือเปนคําบริกรรมแนบนั้นอยูก็ได 
ติดกับใจตลอดเพราะความรักความชอบ ความติดใจในธรรมเปนเครื่องดูดดื่มภายใน
จิตใจ นี่ใจเริ่มมีราคาแลวเวลานี้ การทํางานภายนอกเราก็ทําไปตามความจําเปนของ
ธาตุของขันธ ความเปนอยูแหงมนุษยที่รวมกัน จําเปนตองว่ิงเตนขวนขวายเราก็ทํา แต
กิจสําคัญคืองานของใจทีจ่ะพยุงใจใหมีความสงบรมเย็น สรางคุณคาราคาขึ้นกับใจ เรา
ก็สรางไมหยุดไมถอย การสรางผลความดีงามขึ้นสูใจนี้แลว กลายเปนเรื่องกระจายแหง
ความดีงามไปสูงานการทั้งหลาย ใหเปนความราบรื่นดีงามตามๆ กันไปได ขอใหได
อบรมใจเถอะเปนของสําคัญ 

อะไรจะดีขนาดไหนก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี้ ไมมอีะไรเสมอใจกับธรรมที่
ไดรับการอบรมแลวกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยูที่ไหนสงบเยน็ๆ อดบางอิ่ม
บางเพราะเราเกิดอยูในโลก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ยอมเจอดวยกัน แตจิตใจกับธรรมไม
พรากจากกนั ใจมีความสงบรมเย็นมีคุณคาตลอดเวลา นี่คือคุณคาของการภาวนา 
อยากใหทานชาวพุทธทัง้หลายไดอบรม เฉพาะอยางยิ่งเวลาจะหลับจะนอนควรจะได
กราบไหวยอๆ ฝนเอาฝนความขี้เกียจขี้คราน เพราะเราวิ่งตามมันมานานแสนนานไม
เห็นเกิดประโยชนอะไร วันนี้เราจะฝนกิเลสเขาสูธรรม ดวยการกราบไหวพระสวดมนต
ยอๆ ตามกําลังของเราแลวหันหนาเขามาดูจิตใจ ซึ่งมีแตกองฟนกองไฟเผาไหมอยู
ตลอดเวลา 

ไมวาจิตดวงใดถาไมมธีรรมเปนน้ําดับไฟเขาระงับดับกันบางแลว จิตนี้จะวาวุน
ขุนมัวเปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูตลอดเวลา ไมเลือกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ําประการ
ใด เพราะกิเลสสูงกวาส่ิงเหลานี้ทั้งหมด มกัจะลากเข็นใหเปนไปตามมนั ใหยุงเหยิง
วุนวายไปตลอดจนไดนั้นแล เมื่อมีธรรมเขายับยั้งจิตใจยอมมคีวามสงบ เวลาเกิดความ
ยุงเหยิงวุนวายเขามา จิตจะระลึกถึงธรรมคือความสงบภายในใจ แลวยอนเขามาสูใจ 
ดวยคําบริกรรมหรือดวยสติเพียงเทานี้ เร่ืองความเดือดรอนวุนวายก็จะระงับดับลงไปที่
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ใจ ใจมีความสงบเย็น จึงขอบิณฑบาตจากบรรดาพี่นองทั้งหลาย ขอใหสนใจทางจิตต
ภาวนา ใหใจนี้มีคุณคาบางเถิด ส่ิงทัง้หลายเราเคยเสกสรรปนยอวามีคามีราคามากมาย
กายกองกัน แลวลมเหลวกันทั้งนั้น 

ใครก็เปนไปหรือตายไปดวยความวาวุนขุนมัว หาความสุขความเย็นใจไมได 
เพราะดีดดิ้นกับสิ่งหลอกลวงของกิเลสทั้งหลายวาอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี บทเวลาจะตายเลว
คือตัวของเราตาย เลวคือตัวของเราจะไดไปเสวยทุกขเวทนา เพราะอํานาจของกิเลสฉุด
ลากไปหลอกลวงไป เราจะหาความดิบดีตดิจิตตดิใจไมได จงึขอใหพากนัอบรมภาวนา 
ใหจิตใจมีความสงบเย็นใจ ใจจะสรางราค่ําราคาขึ้นที่ตัวของเรา สุดทายไมมีอะไรสูใจได
เลย คําวาราค่ําราคาอยูที่ใจนี้ทั้งนั้น 

ใจเปนผูครอบครองโลก ไมไดเหมือนกิเลสครอบครองโลก กิเลสครอบครอง
โลกน้ันครอบครองดวยฟนดวยไฟ ราคคฺคินา โทสคฺคินา โมหคฺคินา มีแตฟนแตไฟที่
กิเลสเผาโลกสงสาร คือเผาหัวใจทั้งทานทั้งเราอยูทั่วโลกดินแดนนั้นแล เมื่อมีธรรมเขา
เปนน้ําดับไฟภายในใจแลวใจจะมีความสงบเย็น ไปที่ไหนระลึกถึงธรรมอยูตลอดเวลา 
ผูนั้นเทากันกับไดตามเสด็จพระพุทธเจาตลอดเวลา นั่นละธรรมไมหางเหินจากใจ ใจ
กับธรรมเปนอันเดียวกันแลวไปที่ไหนเย็นสบายๆ จึงขอใหพี่นองลูกหลานทั้งไดบําเพ็ญ
บางนะธรรมนี้ 

การกลาวธรรมทั้งน้ีไมไดกลาวมาดวยแบบงูๆ ปลาๆ ลูบนั้นคลําน้ีมาพูดใหทาน
ทั้งหลายฟง ไดบําเพ็ญมาเต็มกําลังความสามารถแลวกอนที่จะไดนําธรรมมาสอนโลก 
เฉพาะอยางยิ่งนําประเทศชาติบานเมืองของเรามาเปนเวลา ๗-๘ ปนี้แลว ออกมาดวย
การฝกฝนอบรมหัวใจเต็มเหนี่ยวแลว ไมมีอะไรบกพรองภายในจิตใจ มีแตความ
เมตตาสงสารโลก จึงไดพาพี่นองทัง้หลายตะเกียกตะกายบําเพ็ญมาตลอด ผลก็ไดเปนที่
พอใจ เชนทองคําเราก็ไดตั้ง ๑๑ ตันเกือบ ๓๐๐ กิโลแลว ดอลลารที่เขาสูคลังหลวงก็ได 
๑๐ ลานกวา สวนเงินสดเงินไทยนี้ออกกระจายทัว่ประเทศ มีโรงเรียนและโรงพยาบาล
เปนอันดับหนึ่งอันดับสอง วงราชการตางๆ ก็กระจายกันไปทั่วโลกดินแดน 

นี่เปนผลประโยชนที่ตนเองไดวิ่งเตนขวนขวายพาพี่นองชาวไทยไดบําเพ็ญ ชาติ 
ศาสนา ก็คอยฟนขึ้นไปตามๆ กัน เพราะเวลานําชาติดวยวัตถุส่ิงของเงินทอง ก็ยอมนํา
ธรรมะออกกระจายเทศนาวาการไปในที่ตางๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ ปรากฏวาวิทยุมีถึง 
๖๐ กวาแหง ลวนแลวตั้งแตเสียงแหงธรรมเขากลอมใจ ที่เปนไปดวยฟนดวยไฟใหสงบ
เย็นลงไปทั้งนั้น เราก็ไดทําเต็มความสามารถของเรา ในธรรมทั้งหลายที่แสดงมาเหลานี้ 
ไมมีทีข่องใจสงสัยวาธรรมขั้นใดภูมิใดไดสอนพี่นองทัง้หลายผิดพลาดไป เพราะถอด
ออกมาจากจิตใจที่พอแลวในธรรมทุกขั้น ไมมีอะไรบกบางภายในใจ จากการประพฤติ
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ปฏิบัติตะเกยีกตะกายแทบลมแทบตายมา จึงไดนําธรรมมาสอนพี่นองทั้งหลาย การ
สอนจึงสอนตามหลักความจริงลวนๆ ตลอดมา ธรรมเหลานี้ปรากฏขึ้นที่ใจ 

ธรรมของพระพุทธเจาในคัมภีรเปนความจํา ภาคปฏิบัติที่นําคัมภีรจาก
การศึกษาเลาเรียนแลวมาปฏิบัติเปนผลขึ้นมาภายในจิตใจ นี่เปนสมบัติของตนโดยแท 
เมื่อขวนขวายไมหยุดไมถอยสมบัตินีก้็มากมูนขึ้นเปนลําดับลําดา ถึงขนาดวาพอแลวทุก
อยาง ดังที่มาสอนพี่นองทั้งหลายนี้สอนดวยความพอแลวทุกอยางภายในจิตใจ ไมสงสัย
ในธรรมของพระพุทธเจา วาพระพุทธเจาเปนพระองคเชนไรไมสงสัย เต็มอยูในหัวใจ
เปนอันเดียวกันเรียบรอยแลวโดยไมตองถามใคร ในหัวใจนี้เต็มไปดวยความสวาง
กระจางแจง ดวยความพอในสิ่งทั้งหลาย บรรดาสมมุติพอหมดโดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรติด
จิตติดใจมีแตความพอแลว 

ใจเปนธรรม ธรรมเปนใจทั้งดวงจึงไมสงสัย การแนะนําส่ังสอนโลก จึงไมไดส่ัง
สอนดวยความทุกขความลาํบาก เดือดรอนภายในจิตใจ ทั้งๆ ที่โลกเต็มไปดวยความ
ทุกขความลําบากลําบนกัน การสอนธรรมสอนดวยความบรมสุขภายในจิตใจ ที่ธรรม
กับใจพอแลวทุกส่ิงทุกอยางเรื่อยมา จึงควรที่พีน่องทั้งหลายจะยึดเอาธรรมเหลานี้ ที่
ออกมาจากศาสดาองคเอกประทานธรรมไวแลวนํามาปฏิบัติ จนเห็นผลเปนที่พอใจ 
แลวนํามาสั่งสอนพี่นองทัง้หลาย เอาใจเปนหลักเกณฑในการดําเนิน ทานทั้งหลายจะ
เห็นความสุขความเจริญความสงบรมเย็นที่ใจนั้นแล 

จะไปหาความสงบรมเย็น ความสุขความเจรญิที่ไหน หากันทั้งไตรโลกธาตุไมม ี
ผิดหวังทั้งนัน้ ยอนเขามาหาที่ใจซึ่งมีกิเลสพัวพันเผาไหมตลอดเวลานี้ ดับกันดวยน้ําคือ
ธรรม มีจิตตภาวนาเปนสําคัญ ใจดวงนี้จะคอยสงบเย็นลงๆ เมื่อดับไดมากๆ ดับได
เปนที่เพียงพอแลวกิเลสหมดโดยสิ้นเชิง ทุกขไมมีในใจของพระพุทธเจาของพระ
อรหันตเลย มีก็มีแตในธาตุในขันธ เจ็บทองปวดศีรษะเปนเหมือนกันกับโลกทั่วๆ ไป 
เพราะโลกเปนสมมุติ ธาตุขันธของทานก็เปนสมมุติ ยอมรับกันในความสุขความทุกข
ทั้งหลายเพียงเทานั้น แตไมสามารถที่จะซึมซาบเขาถึงจิตใจทานไดเลย คือทานผู
บริสุทธิ์พุทโธแลว 

วันนี้ไดนําธรรมยอๆ มาสอนบรรดาพี่นองทัง้หลาย ขอฝากธรรมนี้ไปเปนที่
ระลึก เพื่อสรางจิตใจใหมีคามีราคาขึ้นมาบาง จากความลมจมของกิเลสเหยียบย่ํา
ทําลายลงไปใหไดฟนตัวขึ้นมา มีจติใจเปนความสงบรมเย็นจะเปนที่พอใจ วันนี้ก็ได
เทศนาวาการตามกาลเวลา ตามภาษิตที่ยกขึ้นไว ณ เบ้ืองตนนั้นวา ปฺุญานิ 
ปรโลกสฺมึ ปติฏฐา โหนติ ปาณินํ บุญยอมเปนที่พึ่งของสตัวโลก ทั้งในโลกนี้โลกหนา
ไดเปนอยางดี จึงใหพากันแสวงหาบุญหากุศลความดีงามทั้งหลาย เพื่อเปนที่อบอุน



 ๖

ภายในจิตใจของเราในโลกนี้ ตายไปแลวใจดวงนี้ไมเคยตาย ก็จะตองนําความอบอุนที่
เราสรางไวแลวนี้แล เปนเครื่องสนับสนุนจิตใจใหอบอุนตอไปในภพหนาชาติหนา 

เมื่อกิเลสยังไมส้ินภพชาตินั้นตองตดิตามกันตลอดไป นอกจากกิเลสไดส้ินไป
จากใจแลวภพชาติก็หมดไปโดยสิ้นเชิง นั้นเปนผูเสวยบรมสุขดังพระพุทธเจาและพระ
อรหันตทาน เพราะฉะนั้นจงสรางความดีไวสําหรับเปนที่พึ่งของตนในปจจุบันนี้ และ
อนาคตขางหนาอยาไดประมาท ชีวิตขาดไดวันใดวันหนึ่ง รอฟงอยูที่ลมหายใจเทานั้น 
ไดใหศีลใหพรกันวา ขอใหอายุยืนนานเทานั้นปเทานี้ป ก็สักแตเจตนาหวังดีตอกัน แต
ความจริงมันอยูที่ลมหายใจ เมื่อลมหายใจสิ้นแลวตายกันไดทัง้น้ันแหละ 

เวลานี้ยังมีลมหายใจอยู ขอใหพากันหายใจดวยศีลดวยธรรมดวยความดีงาม 
ลมอันนี้จะมคีุณคามีราคาตอทานทั้งหลาย ในโลกนี้ก็จะสงบรมเย็นดวยการสรางความดี
งาม ไปโลกหนาก็จะเสวยผลแหงความดีงามนี้เปนความสขุความเจริญตอไป 

การแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นแกธาตุแกขันธแกกาลเวลาวาพอสมควรแลว ขอความ
สวัสดีจงมีแกทานทั้งหลาย มีทานเจาภาพโดยทั่วกันเทอญ เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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