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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พทุธศักราช ๒๕๔๙ 

ตายแลวไปไหน 
 วันนี้เปนวันมหามงคลแกพี่นองชาวอุดรเรามากทีเดียว โดยทูลกระหมอมฟา
หญิงจุฬาภรณทานเสด็จมาโปรด เยี่ยมพี่นองชาวอุดรเรา แลวเขามาฟงอรรถฟงธรรม
สํานักวัดปาบานตาด นับเปนสิริมงคลอยางมากทีเดียว การที่จะไดยินไดฟงอรรถธรรม 
ตามบาลีทานวาไว กิจฺฉํ ธมฺมสฺสวนํ การจะไดยินไดฟงอรรถธรรมนี้ยากนักยากหนา 
แตทุกวันนี้ธรรมก็เฟอ มนุษยก็เฟอ ตางอันตางเฟอ ธรรมนั้นทานเลิศเลอมาดั้งเดิม แต
มาคลุกเคลากับมนุษยที่เฟอๆ นี้ ธรรมก็เลยกลายเปนของเฟอไปตาม เพื่อจะใหเปนสิ่ง
ที่ดีงามสมศกัดิ์ศรีของธรรมแลว พวกเราทั้งหลายควรจะปฏิบัติปรับปรุงตัวเองใหเปน
คนดี จะเขากันไดสนิทกบัพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาของทานผูเลิศเลอ 

คือพระพทุธเจาเปนศาสดาที่เลิศเลอ ในโลกทั้งสามนี้กราบไหวพระพุทธเจา
ทั้งนั้น ไมมใีครจะเยอหยิ่งไดเลย เพราะธรรมเปนของเลิศเลอ พระพทุธเจาทรงครอง
ธรรมอันเลิศเลอ ก็กลายเปนศาสดาองคเลิศเลอขึ้นมา ธรรมที่แสดงออกแกบรรดาพี่
นองทั้งหลายพุทธบริษัท ๔ ภิกษุ ภิกษุณี แตกอนมีภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไดยินได
ฟง สําเร็จเปนมรรคเปนผลขึ้นมาจํานวนไมนอย ตํารับตําราทานแสดงไว คือองค
ศาสดาเปนคลังแหงธรรมที่เลิศเลอ ทรงกระจายออกไปที่ไหนก็เปนธรรมที่เลิศเลอ 
ประพรมพวกบรรดาสัตวทั้งหลายใหไดรับความยิ้มแยมแจมใสเบิกบานภายในจิตใจ รู
เนื้อรูตัวในการจะประพฤติตัวเปนคนดี และละชั่วไปเปนลําดับลําดาตามสายธรรมที่
ทรงแสดงไวเรียบรอยแลว 

เมื่อเราไดนําธรรมนี้เขามาประดับตน ไมมีอะไรจะสวยงามยิ่งกวาธรรมประดับ
ใจ ประดับกาย วาจา ความประพฤต ิหนาที่การงาน เมื่อมีธรรมเขาแทรกแลวสวยงาม
ทั้งนั้น ถานอกจากธรรมแลวกิเลสตัวสกปรก ตดิเปอนที่ตรงไหน ตองไดชะไดลางกัน
เต็มเหนี่ยว โลกเขารังเกียจกันในสิ่งสกปรกทัง้หลาย เขามาแปดเปอนรางกายนี้เขารีบ
เช็ดรีบลาง แตกิเลสเขาพัวพันกับจิตใจวันยังค่ําคืนยังรุง ไมมีใครสนใจจะชําระลางให
เปนของสะอาดขึ้นมาบางเลย เสียตรงนี้ละ พวกเราชาวพุทธใหนําธรรมนี้เขาไปชะลาง
จิตใจ ใหอยูในความพอเหมาะพอดีจะมีความสุข ซุกหัวนอนไดสะดวกสบายบาง
พอประมาณ 

ถามีธรรมเขาตรงไหนจะมีความพอด ี มีความสุขที่ตรงนั้น ถากิเลสเขาตรงไหน
หาความพอไมมี โลกจะตายอยูทุกวันนี้ก็เพราะความดีดดิ้นไปตามกิเลสตัณหานั้นแหละ 
ที่ไหนวาเจริญๆ มันเจริญลมๆ แลงๆ หาความสัตยความจริงไมมี ก็คอืกิเลสหลอกโลก
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ทั้งหลายนั้นแหละ หลอกเปนลมๆ แลงๆ ความอยากที่เปนไปตามกิเลสมันก็อยากไม
พอ อยากทกุส่ิงทุกอยาง รับประทานอิ่มแลวอันหนึ่งมันไมอิม่นะ จิตดวงนีไ้มเคยอิ่ม มี
หิวโหยอยูตลอดเวลาคือใจดวงนี้ ที่มีกิเลสเขาครอบงําจิตใจ กลายเปนใจที่รุมรอนขุน
มัว ดีดดิ้นตลอด ถาธรรมแทรกเขาไปแลวจะมีความสงบรมเย็นบางพอประมาณ 

เพราะฉะนั้นทานจึงสอนใหอบรมจิตใจ เพราะจิตใจนี้ดีดดิ้นตลอดเวลา 
เนื่องจากกิเลสตัวเปนไฟอยูภายในใจ ไฟจอเขาไปตรงไหนจีเ้ขาไปตรงไหน ดิ้นทั้งน้ันๆ 
นอกจากคนตาย เผาทั้งหมดยังเหลือแตกระดกู จนกระทั่งกลายเปนเถาเปนถานก็ไมดีด
ไมดิ้น นั้นคือคนตายแลว คนที่มีชีวิตอยูนี้ถูกกิเลสจี้เขาไปๆ จึงตองดีดดิ้นทั่วโลก
ดินแดน ไมมีใครอยูเปนความสงบสุขไดภายในจิตใจ สมบัติเงินทองขาวของจะมมีาก
นอยเพียงไรนั้นอยูนอก มาชวยไมได ชวยกิเลสที่เปนฟนเปนไฟเผาไหมสัตวโลกน้ีชวย
ไมได นอกจากธรรมซึ่งเปนน้ําดับไฟอยางเดียวเทานั้นชวยได 

มันจะดีดจะดิ้นเหาะเหินเดินเมฆไปไหนก็ตาม ถาธรรมไดจับเขาไปตรงไหน จะ
สงบตัวลงไปๆ ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจ ใจนี้เปนสําคัญมาก เปนเจาตัวการครอบ
โลกธาตุ มีใจเปนผูปกครองทั้งนั้น เปนใหญเปนโตในโลกอันนี้ สุดทายก็เปนบอยของ
กิเลสจนไดนั้นแหละ ถาไมมีธรรมเขาครอบครอง จึงขอใหพากนัมีธรรม 

คําวาธรรมๆ นี้ไดยินแตชื่อแตนาม ไมเคยเขาไปสัมผัสสัมพนัธภายในใจ จึงไม
มีความตื่นเตน ไมมีความรูเนื้อรูตัวใหฟตตัวใหดีขึ้นไปดวยความตื่นเตนในความดีของ
ตนคือธรรมที่เขาสัมผัสใจ ทานจึงสอนใหอบรมจิตใจภาวนา ใจเปนของเล็กนอยเมื่อไร 
ทุกขทั่วโลกดินแดนก็มารวมอยูกับใจ ใจเปนผูแบกหามเรื่องกองทุกขทั้งหลายดวย ถา
ใจมีธรรมภายในใจ ธรรมนั้นก็ประคองจิตใจใหมีความสงบรมเย็น สวางกระจางแจง
ขึ้นมาก็ที่ใจนั้นแหละ ตัวมืดบอดที่สุดก็คือใจ ตัวจะสวางกระจางแจงขึ้นมากค็ือใจ 
เพราะธรรมชะลางใหมีความสะอาดสะอานขึ้นมา 

ธรรมที่นํามาสอนโลกจนกระทั่งทกุวันนี้ออกมาจากใคร ก็ออกมาจาก
พระพุทธเจาผูทรง โลกวิทู สวางกระจางแจงตลอดเวลาครอบโลกธาตุ ธรรมประเภทนี้
แลนํามาสอนโลก ไมไดเอาธรรมมืดบอดมาสอนโลก เพราะโลกนี้มันมืดบอดอยูแลว 
เอาความสวางไสวคือธรรมสอดแทรกเขามา สอนเขามาใหรูดีรูชั่วและประพฤติตัวเปน
คนดี ละชั่ว ทําดี ไปเรือ่ยๆ จิตใจก็สงางาม ถาจิตใจไดรับธรรมเขาสูใจแลวจะสงางาม 
แมจะเขาไปอยูในสถานที่ใดก็มีความสงางามอยูในสถานที่นั้น 

เชน พระทานอยูในปาในเขา ทานภาวนาสงบงบเงียบ นั่นทานผูทรงอรรถทรง
ธรรมทรงมรรคทรงผล ทานสงางามอยูภายในภูเขานั้นแหละ โลกน้ีประดับประดา
ตกแตง มแีตจะใหสวยใหงาม ปลูกบานปลูกเรือนก็จะเอาไปแขงชั้นดาวดึงสเทวโลก 



 ๓

พรหมโลกนูน แตเจาของต่ํา แมจะไปอยูที่ไหนก็เหมือนเอาศพเอาเมรุขึ้นไปตั้งไวหอ
ปราสาท มีความหมายอะไรหอปราสาทบรรจุศพ จิตใจของเรามีความสกปรก ไปอยูที่
ไหนมันก็สกปรกอยูที่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นจงชําระจิตใจใหสงางาม อยูทีไ่หนงามหมด
ใจ ถาลงใจไดมีความสงางาม อยูที่ไหนสบายหมด ไมยุงเหยิงวุนวายกับสิ่งใด ไมมอีะไร
พอดิบพอดยีิ่งกวาธรรมครองใจ ถาธรรมไดครองใจสบายไปหมด หายกังวลไปทกุส่ิง
ทุกอยาง 

ที่จิตพัวพันอยูตลอดเวลานี้ก็เพราะกิเลสตัวยุงเหยิงวุนวาย ทาํจิตใจให
เดือดรอนขุนมัวตลอด หาความสุขไมได เพราะฉะน้ันทานจึงสอนใหอบรมจิตใจ เฉพาะ
อยางยิ่งการภาวนา ศาสดาองคเอกของเราตรัสรูขึ้นมาดวยการภาวนา พระสาวก
ทั้งหลายที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรานี้ก็เพราะการภาวนา ทานสงางามขึ้นมา 
ธรรมนั้นสงางามขึ้นมากบัผูที่ภาวนา พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆนั้นคือคลังแหง
ธรรม ทานสงางามนําไปสอนโลก โลกก็เลยรูดีรูชั่วรูหนักรูเบา ทําจิตใจของตนใหมี
ความสงางามไปตามธรรมทานที่สอนไว ก็คอยเปนคนดิบคนดีเปนคนมีราค่ําราคาบาง 

เวลานี้เราไดถามดูตัวของเราบางหรือไมวา เรามีราค่ําราคาในตัวพอที่จะพึ่งเปน
พึ่งตายไดบางหรือไม หรือมีแตความดีดความดิน้หาจุดหมายปลายทางไมมี ดีดดิ้นไป
ไหนก็ลงฟนลงไฟถกูเผาไหมตลอดเวลา นั่นคือกิเลสหลอกสัตวโลกใหดีดใหดิ้น ดิ้นไป
ไหนๆ ก็อยูในขายแหงกิเลสพัวพันตลอดเวลาหาความสุขไมได ใหพากันอบรมจิตใจให
มีความสงบเย็นใจ เฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาเปนสําคัญมาก ในพุทธศาสนานี้จะเดนอยู
ที่จิตตภาวนาของผูปฏิบตัิธรรม ในตํารับตําราทานก็แสดงเขามาที่หัวใจเรา เพราะหัวใจ
มันมีแตฟนแตไฟ โรคทางใจนี้เปนโรคเรื้อรังมาตั้งกปัตั้งกัลป คือโรคกเิลส เอาธรรม
เขาไปชะลางใหมีความสงบรมเย็นผองใสขึ้นมา ใจจะมีความสงบเย็นและผองใสขึ้นมา 
อยูที่ไหนคอยสบายๆ เมื่อชําระลางมากเขาเทาไรใจยิ่งมีความสงางามขึ้นโดยลําดับ 

จิตตภาวนาทําคนใหมีคุณคา ทําหัวใจของเราใหมีคุณคามีราคาขึ้นมา เพราะ
จิตตภาวนาเปนสําคัญที่สุด ดวยเหตุนี้เองศาสดาองคเองจงึประทานธรรมโอสถอันนี้ไว 
สําหรับรักษาโรคกิเลสตัณหาภายในใจนั้นใหสงบเย็นลงไปดวยจิตตภาวนา คําวาจิตต
ภาวนานี้เปนของเลนเมื่อไร ถาจิตไดรวมลงใหเห็นในหัวใจของเราดูซิแตละดวงๆ นี้ ทั้ง
วันวันนั้นจะมีความกระหยิ่มยิ้มยองอยูกับผลของตน ที่ภาวนาไดรับความสงบรมเย็น
นั้นแล แมกาลเวลาจะผานไปแลว แตอารมณแหงจิตใจที่ไดรับความแปลกประหลาด
อัศจรรยในเวลาภาวนานี้ จะมาสัมผัสสัมพันธอยูที่ใจของเราใหมีความเอิบอิ่มทั้งวัน
ทีเดียว 
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นี่ละสมบัติของธรรมเปนสมบัติที่เลิศเลออยางน้ี ใครสัมผัสเขาไปแลวมีความ
ปติยินดีเอิบอิ่มตลอดเวลา เพียงสมาธิเทานั้นก็พอใจแลว จิตที่เปนสมาธิรวมลงใน เชน
อยางเรานั่งภาวนาในคืนวันนี้จิตรวมสงัดเงียบไมมีอะไรคิดปรุงกวนใจ มีแตความสงา
งามของใจเทานั้น ใจจะแสดงความอัศจรรยขึ้นมาใหเห็นอยางชัดเจน ทีนี้เมื่อใจผาน
เร่ืองนี้ไปก็ไปคละเคลากับเรื่องกิเลสตัณหาเปนฟนเปนไฟเหมือนโลกทั่วๆ ก็ตาม แต
อารมณของใจที่ไดอาศัยความอัศจรรยแหงธรรมในเวลาตนภาวนานั้น แมเร่ืองจะผาน
ไปแลวก็ยังเปนอารมณใหอบอุนภายในใจทั้งวัน ไมใชเร่ืองเล็กนอย นี่ละธรรมสมบัติ
เขาถึงใจแลวเอิบอิ่มไมมคีําวาเฟอ มแีตความเอิบอิ่มตลอดเวลา 

ใหพากันอบรมจิตใจใหไดรับความสงบรมเย็นบางนะเราชาวพุทธ ไปที่ไหนๆ ก็
มีแตกิเลสฉุดลากไปตอหนาตอตาทั้งเขาทั้งเราไมมีใครอายใคร เพราะใครก็กิเลสเต็ม
ตัวๆ กิเลสไมเคยอายใครทั้งนั้นแหละ ถาสายตาของธรรมดูแลวมันดูไมไดนะ เหมือน
บาดีดดิ้นอยูทั้งวันทั้งคืน ดีดดิ้นดวยทะนงตนวาเราดีนะนั่นนะไมใชเลน ดีดเพื่อนั้นดดี
เพื่อนี้ วาเปนของดิบของดี สายตาของธรรมจับเขาไปนี้มันเหมือนบากันทั้งโลกน่ัน
แหละ โลกอันนี้โลกบากิเลสตัณหา โลกพาดีดพาดิ้น โลกตื่นเงา ความสุขความเจริญไม
ทราบอยูที่ไหนพากันตื่นเปนบากันไปอยางน้ัน 

กิเลสหลอกสัตวโลก ธรรมมีในใจจับดูนี้รูหมดนะ ทานผูที่บริสุทธิ์พระพุทธเจา 
สาวกทั้งหลายดูสัตวโลกน้ีแบบที่วานี่ละ เหมือนดูคนบา ไมไดเปนเหมือนคนดี มัน
เหมือนบา แลวหยิ่งดวยความเปนบาของตัวเองอกีดวยไมใชธรรมดา บานี้บาหยิ่งตัวเอง 
ไปที่ไหนก็หยิ่งๆ หยิ่งยศ หยิ่งลาภ หยิ่งความสรรเสริญเยินยอ หยิ่งฐานะสมบัติวามีนั้น
มีนี้ ตัวเองไมมีอะไรก็ไปอาศัยเขา ไปเกาะเขาแลวก็ไปหยิ่งกับตัวเอง นี่เรียกวาบาตื่นลม
ตัวเอง ธรรมเขาสูใจแลวไมตองมีอะไรเขามาเพิ่มเติม พอตัวๆ นี่ละธรรม มีสมบัติคือ
ธรรมภายในใจแลวไมตองไปหาอะไรมาเพิ่มเติม หากเปนความกระหยิ่มยิ้มยองอยู
ภายในจิตใจ ใหทานทั้งหลายหาสมบัติอันนี้เขาสูใจ 

ความมีความจนมีไดดวยกัน โลกน้ีเปนโลกอนิจจัง เปนโลกกฎแหงกรรม ตอง
เสวยไปตามมีตามเกิดของตนที่สรางมามากนอยเปนธรรมดา แตยังไงขอใหส่ังสมธรรม
เขาสูจิตใจ แลวจะมีความสงางาม ความทุกขความจนก็ทราบวาทุกขวาจน เราเกิดมา
จากทองแมทีแรกเราก็มีตัวลอนจอนมา ไมเห็นมีสมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์จาก
ไหนมาประดับประดา ก็มีตัวของเรากับกรรมของเรานี้เทานั้น แตเวลาออกมากระจดั
กระจายทั่วโลกดินแดนเลยเปนบากันไปหมดทั่วโลก 

เรามีแตตัวของเรา เวลาตายไปแลวก็มีแตตัวเทานั้นละไป เขาไปสงเสียที่เมรุ
เทานั้น ไปถึงนั้นแลวตางคนตางโลเลๆ ไมทราบผูตายตายแลวไปไหน บางรายลงนรก
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ลงอเวจีก็มี ที่จะไปสวรรคชั้นพรหมนี้มีนอยมาก ไปก็ขนกันลงนรกนั่นละ บาปกรรมละ
ขนลง ไปสงกันแลวก็กลับมาไมเห็นไดเร่ืองไดราว ดูหัวใจตัวเองจะรูเร่ืองทันที ตายแลว
ใครจะสงเสียหรือไมสงเสีย บุญกุศลหรือธรรมมีภายในใจแลวภูมิใจตลอดเวลา ถึง
กาลเวลาแลวก็ดีดพับเดยีวไปเลย นั่นคนมีบุญตายเปนอยางน้ัน ตางกับคนมีบาป เวลา
จะตายนี้ทั้งดีดทั้งดิ้นหาสติสตังไมได ตกที่หลับทีน่อนตกเตียงไมมีสติ ตายไปดวยความ
ไมมีสติแลวก็จมไปเลย คนมีบุญมีกศุลมีสติสตัง ถึงกาลเวลาตายตายเหมือนโลกทั่วไป 
แตจิตที่มีธรรมภายในใจมีที่ยึดที่เกาะ อาศยัธรรมนั้นเปนตัวของตัวไปเลยทีเดียว
สะดวกสบาย ใหพากันจํา 

ใหดูความเปนอยูของตัวเองมันดดีดิ้นไปทางไหน ถาดูตัวเองพอเขาใจแลวจะ
รูจักวิธีปฏิบัติตัวเอง คตทิี่ไปของคนมีธรรมจะไปสุคโต เปนความสุขสบาย อยูสบายไป
สบาย อยูที่ไหนสบายหมด เรียกวาสุคโต แตทุคโตนี้อยูที่ไหนเปนทุกขทัง้นั้น บาปกรรม
ทําใหโลกเปนทุกข บุญทําใหโลกมีความสุข ใหพากันสั่งสมความดีนี้ไวใหดี เราเกิดใน
ทามกลางพทุธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอแลว สมควรที่จะนอมศาสนาเขามาสูใจ เปน
เครื่องประดับใจของตนใหมีความอบอุนก็ยังด ี ยิ่งมีความเลิศเลอภายในตนแลวนั้น
ภูมิใจที่สุด ใหพี่นองทัง้หลายจดจาํเอาไว 

วันนี้ก็เทศนเพียงเทานี้ละ พอเปนคตเิครื่องเตือนใจ ทุกว่ีทุกวันมักจะไดเทศน
ทุกวันไมมากก็นอย ใหยึดไปเปนคติเครื่องเตือนใจ ในวาระสุดทายนี้ก็ขออวยพรปใหม 
ใหทานทั้งหลายมีความสุขความเจริญในปตอไปนี้ พรอมทั้งธาตุทัง้ขันธใหมีความสุข
กายสบายใจ ใจใหมีความสุขความสบายไปดวยอรรถดวยธรรม จากน้ันผลทั้งหลายก็จะ
เปนที่สมหวังของบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกัน การแสดงธรรมยอๆ นี้ก็เห็นวา
สมควรแกกาลเวลา ขอความสวัสดีจงมีแกบรรดาพี่นองทัง้หลายโดยทั่วกันเทอญ 
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