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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

เอาความสงบใจระงับความคิดความปรุงซิ 
 

 ผูกํากับ มีปญหาดานภาวนาพระทานถามมาดังน้ีครับ เมื่อพรรษาที่ผานมา
ซึ่งเปนพรรษาแรกของกระผม กระผมไดมีโอกาสฟงเทศนของพอแมครูอาจารยจากซีดี
เกี่ยวกับการภาวนา โดยใหใชสติบังคับจิตอยางเต็มเหนี่ยว ใหอยูกับคําบริกรรมคือพุทโธ 
โดยไมใหจิตเคล่ือนไปจากพุทโธ พยายามใหมีสติอยูตลอดเวลากับคําบริกรรม เมื่อกระผม
ไดฟงเทศนกัณฑนั้นแลวรูสึกจิตมีกําลังอาจหาญ จากคําเทศนที่ดุเดือดเผ็ดรอนอยางเอา
จริงเอาจังกับการปฏิบัติ ละกระผมไดกําหนดสติบังคับจิตใหอยูกับคําบริกรรมพุทโธอยาง
ตั้งใจ จดจออยูอยางน้ัน สวนใหญกระผมจะชอบเดินจงกรมภาวนามากกวาอิริยาบถอื่น 

เมื่อภาวนาไปไดอาทติยกวาๆ ผลปรากฏวา พอเวลาชวงเย็นคือประมาณ ๖ โมง
เย็นเปนตนไป กระแสจิตจะมารวมแนนอยูตรงกลางทรวงอก แนนเหมือนหิน ยิ่งเวลา
กระผมนั่งสมาธิ พอหลับตาลงความรูสึกทั้งหมดจะมารวมแนนเหมือนกอนหินที่ตรงกลาง
ทรวงอกนั้น แตตอนกลางวันจะไมคอยเปน กระผมไดพยายามกําหนดสติบริกรรมพุทโธมา
เร่ือยๆ จนจะครบ ๑ ป ปจจุบันผลปรากฏวาอาการที่จิตรวมแนนที่ตรงกลางทรวงอกจะ
เปนตอนกลางวันดวย แตตอนกลางคืนจะมีความรูเดนที่จุดรวมแนนนั้นมากกวา แตวาจิต
ไมละเอียดลงไปนัก เปนแตเพียงวารวมเดนอยูเฉยๆ กระผมขอโอกาสพอแมครูอาจารย
ถามปญหาดงันี้ครับ 

๑.ทําไมอาการที่จิตรวมแนนที่ตรงกลางทรวงอกผานมาเกือบ ๑ ปยังไมหายไปครับ 
เพราะบางทีก็รูสึกแนนมากจนตรงทรวงอกนั้นจะระเบิดแตกออกเปนเสี่ยงๆ 

๒.ลักษณะอยางน้ีถือวาจิตเปนสมาธิหรือไมครับ เพราะวาถาจิตเปนสมาธิ ทําไม
เวลานั่งสมาธินานๆ พอผาน ๑ ชั่วโมงแรก เวทนาก็ยังมีเหมือนเดิม แตความรูเดนที่ตรง
กลางอกมีกําลังมากกวา และถาเจอเวทนาใหญๆ กระผมรูสึกวาจะสูเวทนาไมไดครับ ไมรู
วาความอดทนเด็ดเดี่ยวหายไปไหนหมดครับ 

หลวงตา มาถามเราทําไม ถาเปนสมาธิมันก็เปนอยูที่หนาอก ถาแตกมันก็
แตกที่หนาอกผูถามแลวนี่นะ เราจะเอาอะไรไปตอบ เขาใจ อยางน้ันก็ถามมา แนนมันแนน
เหมือนโรคทั่วๆ ไปก็มี คือแนนปงในจิตใจที่หัวอกกม็ี มันหลายอยาง อยางที่วาจิตแนนปง
เหมือนภูเขาอยูที่หนาอก จิตเปนสมาธิเปนอยางน้ัน แนนที่หัวอกแบบโรคทั่วๆ ไปแนนกัน
นั้นก็เรียกวาเปนโรคอันหนึ่ง อันนี้ไมใชโรค คือแนนหนามั่นคง คําวาแนนมันอยูกลางๆ  
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แนนหัวอกเปนโรคเปนภัยก็มี แนนหนามั่นคงในหัวอกอยางน้ันก็มี ถาจิตเปนสมาธิที่วา
แนนหนามั่นคงในหัวอกนั่นถูกตองแลว เออ เทานั้นละ 

ผูกํากับ ขอ ๓. ครับ บางครั้งกระผมทดลองกําหนดสติพิจารณากาย ปรากฏ
วาเหมือนสติปกเขาไปตรงจุดที่กําลังพิจารณานั้นแรงกวาอาการรวมแนน กระผมไมทราบ
วากระผมควรจะบริกรรมพุทโธตอไปตอไปกอนจนจิตรวมเปนสมาธิ หรือสามารถใชอาการ
จิตที่รวมแนนนี้พิจารณากายไปไดเลยครับ 

หลวงตา พิจารณากายก็แยกแยะไปทางสวนรางกาย ถาแนนหนามั่นคง
ทางดานจิตใจที่เกิดขึ้นจากพุทโธกับสติติดแนบกนัไป มันกส็รางฐานความแนนหนามั่นคง
ขึ้นมาภายในจิตใจ พิจารณากายก็แยกแยะออกซิ เวลาจิตสงบแนนหนามั่นคงอยูในนั้นก็
เปนความสงบ เวลาจะแยกออกทางดานปญญาก็พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ ความเปน
ความตายความเปอยความเนา ปาชาผีดิบผีสุกผีแหง แยกออกไปนี้เรียกวาปญญา อันนั้นก็
ใหพิจารณาไป เวลาจะพิจารณาอยางน้ันใหพิจารณาไป เวลาจะทําจิตใหมคีวามสงบ
จนกระทั่งแนนหนามั่นคงดวยสมาธิ เชนพุทโธ เปนรากฐาน มีสติตดิแนบอยูนั้นก็ทําไป 
แลวมีอะไรอกีละ 

ผูกํากับ ขอ ๔.กระผมควรจะภาวนาอยางไรตอไปครับ คือบางทีกระผมก็
บริกรรมพุทโธ บางทีก็กาํหนดสติจับอยูตรงจุดทีร่วมแนนที่ทรวงอกเฉยๆ ครับ 

หลวงตา ถาจิตแนนหนามั่นคงอยูที่หนาอก ก็ใหกําหนดรูอยูที่หนาอกเทา
นั้นเอง คําวาแนนมันแยกออกเปนสองทาง แนนเหมือนโรคทั่วๆ ไปกม็ี แนนหนามั่นคง
ของจิต ฐานของจิตเปนสมาธิก็มี ถามคลุมเครือนี่ตอบยากนะ 

อยางไรก็ตามภาวนา ถาพิจารณากายก็ใหพิจารณากาย แยกแยะ นี่เรียกวาปญญา 
สมาธิคือจิตมีความสงบ ตั้งแตสมถะคือความสงบ สมาธิสงบแนนเขาไป จิตแนนหนามั่นคง
เรียกสมาธิ ภาคปฏิบัติไมใชสมถะกบัสมาธิเปนอันเดียวกันนะ สมถะจติเริ่มสงบเพราะการ
ฝกฝนอบรมภาวนา แลวจิตก็สงบไมมีอารมณกวน อารมณของธรรมไมกวน เปนสารสม
กวนใหจิตสงบผองใส เชน พุทโธๆ นี้ คิดเหมือนกันแตคดิเปนแบบสารสม ทําจิตใหสงบ 
ใหอยูที่นั่น สติตั้งอยูนั้น จากน้ันจิตก็สงบ พอจิตสงบแลวจิตจะอิ่มอารมณ 

ตามธรรมดาของจิตจะไมมีคําวาอิ่มอารมณ หิวโหยตลอดเวลา อยากคิดอยากปรุง
อยากรูอยากเห็นอยากทุกส่ิงทุกอยาง ออกจากสงัขาร คืออวิชชาดันออกมาเปนสังขารกิเลส
สมุทัยลวนๆ อยากคิดอยากรูอยากเห็นตลอดเวลา นี่เรียกวาความอยากของจิต ทะเยอะ
ทะยานดันอยูตลอด ทนีี้เวลาจิตสงบแลวนั้นมันระงับความอยากนี้ทั้งหมด สงบแนว ไม
อยากคิดอยากปรุง สุดทายเปนถึงขัน้สมาธิแลวนี้ ความอยากคิดอยากปรุงอะไรมันรําคาญ 
ไมอยากคิดอยากปรุงเลย อยูแนว นี่เรียกวาจิตเปนสมาธิเต็มภูมิ มีแตความรูแนวเทานั้น 
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สบายทั้งวัน คือไมมีอะไรกวนเลย ความคิดตัวเองที่จะปรุงขึ้นกวนนี้ก็รําคาญ เลยไมอยาก
คิด นี่เรียกวาจิตเปนสมาธิแนวแน นี่เรียกวาจิตอิ่มอารมณ 

ทีนี้เมื่ออิ่มอารมณแลวมันก็ไมอยากคิดโนนคิดนี้ ใหพาพิจารณาทางดานปญญา 
เอา ทํางานอันนี้ มันก็ทําตามนั้นๆ ไมแฉลบเถลไถลไปที่อื่นเพราะความหิวโหยของ
ความคิดความปรุง มันไมออก นี่เรียกวาปญญา สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ
มหานิสํสา ปญญาที่สมาธิอบรมหรือหนุนหลังแลวยอมเดินไดคลองตวั ปญญาเดินได
สะดวกคลองแคลว เพราะอิ่มอารมณแลวไมเถลไถล ถาปญญาที่เรามาคิดทั้งๆ ที่จิตหิวโหย 
คิดดานปญญาเปนสัญญาอารมณไปเลย มันตางกัน นี่เรียกวาปญญา ออกพิจารณาตาม
หนาที่เพราะไมหิวโหยกับอะไร สมาธิอิ่มตัวจิตอิม่ตัว พาทํางานก็ทําตามนั้น ทีนี้จิตก็รูแจง
เห็นจริงไปเรื่อยๆ ละที่นี ่

ทานแสดงไวตั้งแต สีล พวกที่รักษาศีลพวกนักบวช สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล 
โหติ มหานิสํโส สมาธิที่ศีลอบรมแลวยอมมผีลมากมีอานิสงสมาก สมาธิปริภาวิตา 
ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา ปญญาที่สมาธิอบรมแลวยอมเดินไดคลองตัว ปฺญา
ปริภาวิตํ จติฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาซักฟอกเรียบรอยแลว ยอมหลุดพน
จากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ นี่ทานแสดงไวเปนลําดับๆ  ปญญาจึงเปนของสําคัญ สมาธิคอืจิต
อิ่มอารมณ แลวใชปญญา ปญญาก็ตัง้หนาทําหนาที่ เมื่อตั้งหนาทําหนาที่ก็เห็นเหตุเห็นผล
กระจายไปเรื่อยๆ  

ถาเปนในใจแลวมันหากรูเองอยางวานั่นแหละ อยางที่วาสมาธินี้เปนหินไปเลย คือ
แนนปงอยูงัน้เลย ความรูมีอันเดียวเทานั้น เอกัคคตารมณ เอกัคคตาจิต คือสมาธิทีแ่นน
หนามั่นคงอยูในตัวเอง เปนเอกัคคตารมณ มีอารมณคือความรูอันเดียวเทานั้น นี่เรียกวา
จิตเปนสมาธิ แตไดเทานั้นนะ แนวอยูนั้นเทานั้น จะมีความแยบคายอะไรออกไป แกกิเลส
อะไรไมแก เหมือนหินทับหญา ถาเอาหินออกหญาก็เกิด มแีตสมาธิถานอนใจในสมาธิก็
เส่ือมได นี่เรียกวายกหินขึ้นหญาเกิด ทานจึงใหใชปญญา 

พอจิตมีความสงบแลว จิตอิ่มตัวในอารมณแลว ใหพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ มี
ดวยกันทุกคน ไมมีเพศหญิงเพศชาย พิจารณารูไดดวยกันทั้งน้ัน พิจารณาแยกธาตุแยก
ขันธ ขันธของเรามีอะไรบาง ดูโลกทั้งหลายเปนยังไง มันก็เปนแบบเดียวกันๆ ถายังไมแน
ทานก็บอกใหไปเยี่ยมปาชา ไปดูปาชากอน ดูปาชาภายนอกแลวก็มาเทียบกับปาชาภายใน 
เทียบเคียงพอไดสัดไดสวนแลวกลับเขามาปาชาภายใน ไมยุงกับปาชาภายนอก พิจารณา
ปาชาภายในนี้ เรียกวาปญญา 

นี่ละปญญาที่จะเบิกกวาง ถอดถอนกิเลสตัณหาที่เปนหินทับหญา กิเลสไปรวมตัว
อยูนั่นหินทับไว ทีนี้ปญญาไปตีกระจายออก กิเลสอยูในนั้นแตกกระจดกระจาย ปญญาเปน
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ผูถอนกิเลสนะ สมาธิเปนแตเพียงวาทําจิตใหสงบเทานั้น เมื่อมีสมาธิแลวปญญาจะเกิดเอง 
อยาไปคิดนะ ถาเปนเรื่องขิปปาภิญญายกให เพราะสติกับปญญาไปพรอมกันๆ ผึงเลย แต
กับเราๆ ทานๆ ตองเดินอยางน้ีสวนมากนะ ตองใชไปตามวิธีนี้แหละ สมาธิหนุนแลว
ปญญาก็พิจารณาออกเรื่อยๆ มันจะรู  

ปญญานี้พิสดารมากทีเดียว สมาธิมีแตรูแนวอยูเทานั้น สุดทายก็เลยเอาความแนว
นั้น มีอารมณรูอันเดียวนั้น วาจะเปนนิพพาน จี้อยูนั้น มันก็เปนสมาธิอยูอยางน้ันแหละไม
เปนนิพพาน กินปลาทั้งกาง กินไกทัง้กระดูก กลืนไปหมด คาคอตายเลย กิเลสเต็มอยูใน
นั้น ไปกลืนเอาหมด วาสมาธิเปนนิพพาน มันก็กินปลาทั้งกาง กินไกทั้งกระดกู คาคอ 
เพราะฉะนั้นจึงใหเอาปญญาคลี่คลายออก อันไหนกระดูก อนัไหนกาง แยกออกๆ มีแต
เนื้อลวนๆ อาหารลวนๆ ไปไดสบาย 

โอย ปญญานี่พูดยากนะ เวลาไดออกทางดานปญญานี้ คิดดูซิวาสภาวธรรมทั้งหลาย
ที่เปนของมอียูในโลก ไมวาสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอียด ส่ิงทัง้หลายที่มีอยูในโลกนี้
มันจะตามรูตามเห็น เทากับไฟเผาไหมไปเรื่อยๆ  เผาไหมคือรูไปเห็นไปนั่นเอง เร่ือยไป
เลย ความรูทางดานปญญานี่ของเลนเมื่อไร ที่พูดนี่พูดเพียงหยาบๆ ที่นํามาพูดไมไดแต
ประจักษในหัวใจนี้ โหย เต็มไปหมด ออกมาไดเพียงแขนงๆ เทานั้นละ ปญญาจึงพสิดาร
มาก นอกจากปญญานี้แลว ละเอียดเขาไปกวานี้กลายเปนปญญาญาณไปเลย ซึมไปเลย 
เปนอยางน้ันนะ 

นี่ละเรื่องการปฏิบัติธรรม ทานทั้งหลายใหฟงเสียงธรรมบางนะ เสียงพระพุทธเจา
ไมใชเสียงทีห่นาเห่ียวหนาแหงเหมือนหนาเรานะ หนาไมมีสีสันวรรณะ หนากิเลสเหยียบย่ํา
ทําลาย หนากิเลสเผา มองดูหนาไหนซีดเซียวไปหมดไมชุมเย็น หนาของพระพุทธเจาเบิก
บาน ไมมีอะไรเบิกบานยิ่งกวาหนาพระพุทธเจา พระทัยเบิกบานหมดเลย สวางกระจางแจง
หมด อยากใหดูหนาพระพุทธเจาบาง แลวหันเขามาภาวนาดูหนาตัวเองแลวจะคอยแจม
แจงออกไป ธรรมถาลงไดเกิดจากใจเพียงคนเดียวเทานั้นกลาหาญชาญชัยครอบโลกธาต ุ
ฟงซิ ใครเชื่อไมเชื่อก็ตามไมสนใจ อันนี้แนนปงอยูนี้มันกระจายไปหมด ใครจะวายังไงไม
สนใจ ธรรมชาตินี้ไมมีใครลบไดเลย 

เร่ืองสมมุติสามแดนโลกธาตุที่จะมาลบหลักธรรมชาติที่วาเลิศเลอ ที่วาสวางกระจาง
แจงใหอับเฉาไปไมมี อนันี้จึงวา เกิดเพียงคนเดียวในหัวใจดวงเดียวเทานั้นจาไปหมด ไม
ตองไปถามใคร ออกไดทนัที จะพูดหนักเบามากนอยออกไดทนัทีๆ เลย อยางพระพุทธเจา
พระสาวกทานเปนลําดับลําดามา นี่ผลแหงการอบรมจิต ปลอยใหมันเรรอนวุนวายตั้งแต
ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ เอาความหลับระงับความคิดความปรงุใชไมไดนะ ใหเอาสมาธิเอา
ความสงบใจระงับความคิดความปรุงซิ ความคิดความปรุงเราระงับไดเวลานอนหลับสนิท 
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ถายังละเมอเพอฝนอยูไมเรียกวาหลับสนิทนะ หลับสนิทแลวจะไมมฝีนเลย อันนี้จิตของเรา
ก็เหมือนกัน เมื่อสงบแนวแลวก็เปนอยางน้ัน จากน้ันก็ออกทางดานปญญากลั่นกรอง
พิจารณาแยกแยะๆ แยกแยะกระดกูแยกแยะกาง ออกเร่ือยๆๆ 

ทีนี้บทเวลาไดรูแลวมันสวางกระจางแจงไปหมด จึงเรียกวาสภาวธรรมทั่วแดน
โลกธาตุนี้ เปนเหมือนเชื้อไฟ ไฟคอืความรูความเห็นคือธรรมนี้ จะกระจายรูไปหมดเลย 
เรียกวาตามไหมตามเผาไป คือตามรูตามเห็นไปหมด นี่ละภายในจิตใจ เปนขึ้นเพียงคน
เดียวเทานั้นไมถามใคร จาขึ้นแลวไมถามใครเลย พรอมอยูนั้นพออยูนัน้หมดเลย นั่นละ
พระพุทธเจาพระองคเดียวจึงสอนโลกไดทั้งสามโลก ความรูไมเหนือโลกจะสอนโลกไดยงัไง 
ไอพวกเราความรูเทาหางอึ่งไมไดเร่ืองไดราว หนาก็ซีดเซียว มองเห็นกนัมีแตหนาซีดเซียว 
ยิ้มแยมแจมใสไมมีนะ เราอยากจะวาไมมี เพราะกิเลสครอบอยูๆ ทําใหซีดเซียวตลอด
กิเลส ยิ้มขึ้นนิดหนึ่งแลวปบลงมากิเลสตี 

ความสุขมีนอยมาก กิเลสย่ืนใหนิดหนอย ถาจะมแีตความทุกขอันเดียวโลกก็จะเบื่อ
กิเลส ตองมคีวามสุขรื่นเริงบันเทิง หลอกไปโนนหลอกไปนี้ ที่นั่นดีนะ อนันั้นดีนะ หลอก
ไปบาง ไปแลวทั้งเพลิดทั้งเพลินทั้งโศกทั้งเศราไปดวยกันเขาใจไหมกิเลส ถาธรรมแลวไมมี 
ไปที่ไหนยิ้มแยมแจมใส เบิกกวางออกเรื่อยๆ เรียกวาธรรม ไมมีที่จะหนาเห่ียวหนาแหงไม
มี ธรรมมีภายในใจเทานั้น อะไรจะมีหรือไมมีมนัหดเขามาหมดนะ สมบัติทั้งหลายนี้จะมา
รูอยูที่ธรรมสมบัติ ที่สัมผัสที่ใจแลวจะกระจางไปเลย วัตถุสมบัติทั้งหลายเปนเพียงอาศัย
เทานั้น พอธรรมสมบัติไดปรากฏที่ใจแลว มันจะถอนเขามาหมดนะ สมบัติทั้งหลายจะไมมี
ความหมายไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหมดความหมาย ปลอยหมดเลยโดยสิ้นเชิง เพราะสูธรรม
สมบัติภายในใจไมได พากันจําเอานะ 

ชาวพุทธเรานี้หางเหินธรรมะมาก เพราะฉะนั้นโลกถึงเดอืดรอน ไมวาทางชาติทาง
ศาสนาเดือดรอนไปตามๆ กัน เพราะใหกิเลสจูงจมูกไป ทั้งศาสนาทั้งทางโลกทางสงสาร 
จึงมีตั้งแตความเดือดรอน หมุนเขามาทางวัดทางวาก็กลายเปนวัดนั้นเปนสวมเปนถาน 
มองดูพระเณรก็กลายเปนมูตรเปนคูถ เต็มอยูในสวมในถานคือวัดนั้นเสีย พอออกไปทาง
โลกก็เปนสวมเปนถานของมนุษยเราอีกแหละ ไปที่ไหนกอความเดือดรอนวุนวาย หาความ
สะอาดไมมี มีแตความเดือดรอนวุนวาย นี่โลกเราอยูดวยอยางน้ี ธรรมทานไมไดอยูอยางน้ี
นะ ทานอยูดวยความสะอาดสะอานตลอดเวลา โลกจะดําปเหมือนถานไฟไมมไีฟก็ตาม 
ทานไมไดดําปนะ ทานสวางจาอยูตลอดเวลา นี่ละคือธรรม นําเขาไปใหใจเปนผูพิจารณาซิ 
ใหใจภาวนาแลวนั่นละ ใจจะเริ่มสัมผัสธรรม 

ถาจะวิ่งตามกิเลสตายกี่กัปกี่กัลปก็ตายกองกันอยูอยางน้ี หาความสุขไมได ทาน
ทั้งหลายตื่นไปอะไรนักหนา ฟงเสียงพระพุทธเจาบางซิเราเปนลูกชาวพุทธ ฟงแตเสียง
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กิเลส ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหา ความดีดความดิ้น ดิ้นมาเทาไร มันพาดิบพาดีที่
ไหน เอาดูหนาพระพุทธเจาทานดีเพราะอะไร แลวยอนเขามาสอนตัวเอง แลวจะดีขึ้นไป
เร่ือยๆ จําเอานะ เอาละพอ 
 

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/

