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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เนื่องในวโรกาสที ่

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
ทรงเขากราบนมัสการหลวงตา 

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ความหมายอยูกับความสงบของใจ 

 ปรอทลง ๑๖ จัดวาไมหนาว ปรกติมันก็อยูที่ ๑๒-๑๓-๑๔ ความหนาว ที่อยูใน
ปานั้นมันไมมีปรอทวัด ในปาบางทีมันหนาว หนาวมากจริงๆ ขนาดนอนไมไดตลอดรุง
เลยก็มี แตก็มีเวนที่วาเราไมมีผาหม คือเราไมเอาผาหม เอาเฉพาะจีวรกับสังฆาฏิพับ
ครึ่งติดตัวกบัสบงเทานั้นละ บางคืนนอนไมหลับจริงๆ นะตลอดรุง ความหนาวละมัน
หนักมากยิ่งกวาความงวงเหงาหาวนอนที่จะหลับไดนะ หลับไมไดมี ตลอดรุงเลยนอน
ไมหลับ นอนไมหลับแลวจะทําอยางไร ตองเขาน่ังสมาธิ  

เขาสมาธิภาวนานี้ระงับความหนาวไดดี พอมันไปไมไหว นอนไมหลับก็ขึ้นมานั่ง
ภาวนา พอนั่งภาวนาจิตพิจารณาเขาไปขางในมันไมออกขางนอก พอจิตเขาไปขางใน
แลวความหนาวนั้นหายหมด คือในขณะที่จติสงบจิตรวมจากการภาวนานั้นจะไมมี
ความหนาวเหน็บเจ็บปวดอะไรเขามาเกี่ยวของเลย เวลาจิตถอยออกมาแลวก็ทราบ
ความหนาวเหมือนๆ กัน ในขณะที่นั่งภาวนาอยูนั้นไมมีแหละความหนาว จิตมันเขาขาง
ใน 

คือการภาวนานี้ดูเหมือนจะรอนขางในทา เวลาจิตภาวนาอยูขางในนี้จะไมมี
ความหนาวเลย เงียบเลย จนจิตถอยออกมาแลวก็รูความรอนความหนาวเปนธรรมดา 
ถาเขาภาวนาแลวไมหนาว หนาวนี้หายเงียบเลย ความหนาวนี้สูจิตที่สงบตัวเขาพักตัว
อยูภายในไมได จิตสงบความหนาวก็ไมมี อะไรไมมี สงบแนว ถาจิตไมไดเขาสูความ
สงบนี้หนาวมากเชียว  

เพราะฉะนั้น พระกรรมฐานที่ทานอยูในปาในเขาทานจงึตองใชเวลากําหนด
กฎเกณฑบังคับตัวเองใหอยูในความพอดี เชนกลางคืนมันนอนไมหลับ คือมันหนาว
มากขนาดนั้นละถึงนอนไมหลับ ตองขึ้นมานั่ง นั่งพอจิตสงบเขาไปๆ แลวหายหมด
ความหนาวไมมี ในขณะที่นั่งสมาธิภาวนาความหนาวไมมี สงบแนว พอจิตถอยออกมา
มันก็รูความหนาว ทีนี้จะนอน ไมหลับ ตองเขาอีก พอจิตเขาขางในแลวความหนาวหาย
หมดเลย เงียบเลยเชียว นั่นเห็นไหมละอํานาจของจิต นี่ละสําคัญมาก  

พอจิตสงบเขาไปขางในแลวความหนาวหายหมด ไมมี วันไหนมันหนาวมากๆ 
นี้มันก็นอนไมได ตองน่ังสมาธ ิ สมาธินี้เปนเครื่องบรรเทาความหนาวไดดี ทีนี้
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ตอนกลางวี่กลางวันเราตองไดเดินมากเอา คือกลางคืนมันหนาวมากจริงๆ ลงเดินไมได 
น้ําคางตกลงบนใบไมนี้เปยก แตกอนมีน้ําคางมาก เดี๋ยวนี้ไมเห็นมีน้ําคาง อยูในปาใน
เขาตอนเชานี้มันเสียงซาๆๆ คือน้ําคางมันมาเกาะติดอยูกับใบไมแลวก็หลนลงมาใสใบ
นี้ใสใบนั้น มันก็เหมือนหนาฝน นั่นละหนาวมาก น้ําคางมาก 

มันก็ขบขันนะละ ไอพวกหมูปามันไมเห็นมีผาหมเหมือนเรา ขนมันก็บางๆ 
เวลาเรานั่งภาวนาอยูในรานมันยังมาหากินอีกนะกลางคืน สุดสัดๆ มาหากินขางบริเวณ
เราพักภาวนา มันก็ไมเห็นหนาวนะ ธรรมดา เขามากลางคืนมาเปนฝูงๆ ฝูงละกี่ตัวไม
ทราบกลางคืน เขามาเต็ม หากินไปเรื่อยๆ เรานั่งภาวนาฟงเขามาหมูปา แตกอนหมปูา
มีเยอะในปา มาเปนฝูงๆ เขามาหากินตอนกลางคืน ตาเขาดีกลางคืนตาหมู  

ตาสัตวก็เหมือนกันนะ ตาสัตวที่เที่ยวกลางคืน เขามาหากินตามกิ่งไม เราอยู
ขางลางเขามองเห็นเรานะ เราเดินจงกรมอยูขางลางมืดๆ เชนพวกลิงเหลานี้ตาดี ลิงตา
เห็นชัดเจน ตาดีเหมือนกลางวัน พวกลิงมาเปนฝูงๆ เขามาหากิน พอดีกับที่เราอยู
ตนไมผลไมมันสุกเต็มขางบน เขาก็มารุมกิน ถาเขาเห็นเราแลวเขาหนีเขาไมกิน ทีนี้
เวลาเขามาอยางน้ันเราก็ยืนแนบอยูกับตนไมนิ่งๆ ไมออก เขาก็หากินจนกระทั่งอิ่ม 
พอสมควรแลวเรากระดิกนิดหนึ่งเทานั้นเขารูเลย ใหสัญญาณกันรองจี๊กทีเดียวแตกฮือ
ไปเลย เงียบ เขามีสัญญาณนะ มหัีวหนา ใครทราบเรื่องราวอะไรเขาใหสัญญาณกัน 
รองจี๊กเทานั้นละ ตัวเหลานั้นเงียบหมดแลวตางตัวตางไป  

ตาดี สัตวหากินกลางคืนพวกลิงตาดี คือกลางวันมันกลัวคน กลางคืนมันออกหา
กิน เราเดินจงกรมอยูกลางคืนเขาเห็นเรา ถาเขามาเรานิ่งเสีย เราไมเดิน เชนเขามากิน
ผลไมอยูบนตนเราก็ยืนนิ่งไมกระดุกกระดิก ใหเขากินอิ่มแลวตัวไปก็ไป เบาบางไปแลว
เรากระดุกกระดิกรองจิ๊กเลย เงียบไปเลย ตาเขาดีนะกลางคืน พวกสัตวปาตาดี เราเดิน
จงกรมเราเขาไปแอบยืนอยูตนไม ไมกระดุกกระดิกเขาก็ไมเห็น ผลไมอยูขางบน พอ
เขาไปกันบางแลวจะหมดแลว เรากระดุกกระดกิจิ๊กเขารอง ไปหมดนะ เขาใหสัญญาณ
กันกลางคืน 

คือเราเดินจงกรมเราก็ไมคอยใชไฟ ถาเดือนหงายแลวไมไดใชละ ถาเดือนมืด
อาจใชบางเล็กนอย เพราะฉะนั้นเราจึงตองหาทางจงกรมในที่โลงๆ ตอนกลางคืน ไมมี
ไฟละเดินจงกรมมืดๆ อยางน้ันละ สัตวเขาตาดี เขามองเห็นเราทันทีเลย เราอยูรมไม 
เขาหากินขางบน เขามองเห็นเรา พอเรากระดิกนี่เขารู เขาใหสัญญาณกัน แลวตางตัว
ตางหนีละเขากลัวภัย 

วัน ๗ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา เปนวันอบรมทางดานจิตใจ เราควรที่จะเขาสูอรรถ
สูธรรมในวันเชนนั้น สงบใจของเรา เพราะใจมันวุนที่สุด มันคิดไมหยุดไมถอยตัง้แตตืน่
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นอนจนกระทั่งหลับ หลับนั่นละเปนเครื่องดับความคิดความปรุงของเรามีเวลาหลับ 
นอกจากนั้นมันคิดมันปรุงทั้งวัน เวลาจิตสงบก็ไมคิด จิตสงบสะดวกสบาย ถาจิตไมสงบ
มันคิดของมนัตลอดตั้งแตตื่นนอน เอาเวลาหลับนั้นเปนเวลาสงบจิต ถาไดภาวนาถึงไม
หลับมันก็สงบ สงบสบาย จิตตภาวนาเปนของสําคัญ  

วันนี้ฟาหญิงทานก็เสด็จมา ทานเคารพรักศีลรักธรรม ทานอุตสาหพยายามมา 
หนาวทานก็หนาวเหมอืนเรา ทานก็ทนเอา แตที่ไมคอยชอบทนนักก็คือความขี้เกียจ มัน
ไมเอาไหนนะ มันก็บอกวาหนาวนักบาง รอนนักบาง มันหาเรื่องใสเร่ือย ถาจะภาวนา
มันหาเรื่องใส มันก็เลยไมไดภาวนา วันหนึ่งๆ ก็ส้ินวันไปเปลาๆ  

การระงับจิตดวยการภาวนานี้เปนความถูกตองดีงาม คือธรรมดาจิตจะตองคิด
ตองปรุงตลอด เวลาเราภาวนาระงับจิตมันก็ไมคดิไมปรุง ความสงบก็มีในเวลานั้น ทาน
บอกวา นตฺถิ สนฺติปร ํสุขํ ความสุขอื่นใดสูความสงบไมได ทานวา ความสงบใจนี้สําคัญ 
รางกายดีอยูแตใจยุงมากก็เปนทุกขคนเรา ถาใจไมทุกขแลวรางกายจะเปนทุกขบางก็ไม
เปนไร สําคัญอยูที่การอบรมจิตใจใหดี   

แตชาวพุทธเรามักจะไมสนใจกับศีลกับธรรมทุกวันนี้ มีแตกิเลสขยี้ขยําเอาทั้งวัน
ทั้งคืน ตื่นนอนจนกระทั่งหลับ มีแตกิเลสขยี้ขยําจิตใหคิดใหปรุงเร่ืองน้ันเรื่องนี้ไมหยุด
ไมถอย หาความสงบไมได คนเราถาไมมีความสงบแลวก็ไมมีความหมาย มืดกับแจงมี
มาตั้งกัปตั้งกัลปไมเห็นใหความสุขอะไร ถาใจสงบเสียอยางเดียวจะมืดจะแจงจะเปน
อยางไรก็สบายๆ ใจสงบ ใจเย็น ทานจึงสอนใหสงบใจ ถาใจมีความสงบแลวก็เย็นสบาย 
ถาใจไมสงบเสียอยางเดียวมันก็เดือดรอนมากนะคนเรา 

เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาแทบจะไมมีในหัวใจของชาวพทุธเราแลว ตื่นขึ้นมามีแต
ความฟุงเฟอเหอเหิมอยากนั้นอยากนี้ๆ เห็นอะไรอยากหมด ไมมีความอิม่พอคอืความ
อยาก กินขาวอิ่มแลวก็ไมอิ่ม อารมณของจิตไมอิ่ม คิดอยูตลอด คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ๆ 
ยุงไปหมดไมดี ถาจิตสงบแลวมันไมคิดนะ อยูที่ไหนสบาย สุดทายความคิดปรุงเปน
เร่ืองกวนใจ คือใจที่มีความสงบมากๆ แลวคิดปรุงขึ้นมาอยางน้ีมันกวนใจนะ ไมสบาย 
จิตที่สงบคือจิตไมคดิไมปรุง แนวอยูนั้น จิตสงบดี ทานจึงสอนใหภาวนา 

การที่จะภาวนาใหจิตสงบนี้เปนของที่ทําไดยาก คนเราจึงไมทํากัน ไมมีใครที่จะ
ดูจิตของตัวที่มันคิดมันปรุงอยูทั้งวันทั้งคืน มีแตวิ่งตามมันเทานั้น วิ่งตามความคิด
ความปรุง ที่จะระงับความคิดความปรุงมาเขาสูความสงบนี้ไมคอยมี มกี็เล็กนอย นัก
ภาวนาเทานั้นละที่จะเห็นความคิดปรุงของตัวเอง ใหพากันตัง้อกตั้งใจ 

จิตไมมธีรรมก็คือจติไมมีเจาของ ระเหเรรอน จิตมีเจาของตองมีสติสตงัระงับ
จิตใจใหมีความสงบรมเย็น ใจก็สบาย ถาใจสบายแลวสบายหมดนะ สําคัญอยูที่ใจ 
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ความทุกขความสุขรวมแลวมาอยูที่ใจนี้ทั้งหมด ไมอยูทีอ่ื่น อยูที่ใจ ถาใจของเราสงบ
แลวก็สบาย ถาใจไมสงบแลวอะไรจะมีมากนอยมนัไมมีความหมาย มันไปมีความหมาย
อยูกับความสงบของใจ ใหพากันภาวนาใหจิตใจสงบบางนะ นี่ไมมีใครมาวาจิตใจสงบ 
ไมมี มีแตฟุงซานอยูตลอดเวลา หาความสุขไมได 

เจาฟาหญิงทานก็มาภาวนากับพวกเรา ถาใครไมเขาใจเรื่องภาวนาใหไปทูลถาม
ทานนะ เปนอยางไรพวกเราภาวนาจิตใจไมอยู ทานภาวนาเปนอยางไรใหทานไดสอน
เราบาง เขาใจไหมละ พวกเรามาภาวนามันภาวนาอยางไรใหทูลถามทาน จิตสงบเปน
อยางไร จิตฟุงซานรําคาญเปนอยางไร นักภาวนาจะรูใจของตนไดดี คือจติสงบจิตจะไม
วุนวาย สบาย อยูที่ไหนอดบางอิ่มบางไมสนใจ พอจิตสบายเสียอยางเดียวเทานั้นอยูได
หมด อยูที่ไหนอยูไดทั้งนั้น ถาจิตไมสงบอยูไหนก็ไมสบาย เชนอยางคนไขเอาไปขึน้ชั้น
ไหน ตึกโรงพยาบาลกี่ชั้น มันก็ไปครวญครางอยูตึกชั้นนั้นๆ นั่นละที่คนไขอยูที่นั่น ถา
สงบแลวอยูที่ไหนก็สบายๆ ใจของเราถาสงบแลวอยูไหนก็สบาย ใหพากันฝกฝนอบรม 

เมืองไทยเรานี่สมบูรณแบบ มีทั้งพทุธศาสนาเครื่องอบรมใจใหมีความสงบเย็น 
ทุกอยางมีหมด ศาสนาอื่นๆ เขาไมคอยมีละ ศาสนาก็ศาสนาแบบฟุงเฟอเหอเหิม ไม
สงบเหมือนศาสนาพุทธนะ ศาสนาพุทธนี้ตีตะลอมใจเขามาสูความสงบ ใจของเราก็สงบ
เย็นไดดี ถาใจไมสงบไมสบายนะ ถาใจสงบอยูไหนอยูไดทั้งนั้น ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ 
เราเปนลูกชาวพุทธอยาตื่นมืดตื่นแจงตื่นสวาง วันนั้นดี วันนี้ดี วันนั้นจม วันนี้ฟู  มันจม
มันฟูอยูกับเรานั่นแหละ ถาเราไมดีแลวมันไมดีทั้งหมด ขอทําใจใหดี ถาทําใจใหดีแลว
สงบเย็นทั้งนั้นละ 

วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ พอดฟีาหญิงทานมาไดฟงธรรมของเราแลวเอาไปปฏิบัติ 
ตางคนตางไปปฏิบัติจิตใหสงบรมเย็น นักภาวนาจะรูความเคลื่อนไหวของใจไดดี ผูไม
ภาวนาไมรู พวกนักภาวนานี่รูความเคลื่อนไหวของใจวาคิดไปในทางใดๆ รูไดหมด ถา
ไมไดภาวนาไมรู มีแตวิ่งตามความคิดความปรุง ฟุงเฟอเหอเหิมจนจะเปนจะตาย มืด
แจงหมดไปเฉยๆ ไมเกดิประโยชน แตผูภาวนาไดเหตุไดผลจากความสัมผัสสัมพนัธ 
จากการระมัดระวังรักษาจิตของตนใหดี จิตสงบแลวก็สบาย  

ทานจึงสอนใหอบรมจิต นี่ก็มีครบ พุทธศาสนาก็มีในเมืองไทยเรา ควรจะมี
ความสงบใจบาง เวลาจะหลับจะนอนก็ใหนั่งไหวพระตามที่เราไดมากไดนอย แลวนั่ง
ภาวนาดูความคิดของใจดวยความมีสติระมัดระวัง ไมใหมันคดิ เชนเราจะกําหนดพุทโธ
ก็ใหสติจับอยูกับพุทโธ ไมใหคิดไปทางอื่น ใจก็สงบลงได แลวเราจะสบายๆ นะ  

วันนี้พูดเพียงเทานี้ละ ขอทุกๆ ทานกลับไปประกอบหนาที่การงานดวย
ความชอบธรรม นําประโยชนเขามาสูตนและสวนรวม บานเมืองเราจะมีความเจริญดวย



 ๕

ความพรอมเพรียงสามัคคี ดวยความมีขื่อมีแป มีหลักมีเกณฑ ถาไมมีหลักมีเกณฑ
บังคับตนเองคนเราหาความดีไมได ตองมีหลักมเีกณฑบังคับตนเอง เทานั้นละ ตอจาก
นี้จะใหศีลใหพร 
(ผูวาราชการจังหวัดอุดรเขากราบเรียนหลวงตา เร่ืองความคืบหนาสรางตึกสงฆอาพาธ 
๑๐ ชั้น โรงพยาบาลอุดรธานี) 
 ผูวาราชการจังหวัดอุดร   : ตามที่หลวงตาไดเมตตา ที่จะสรางตึกสงฆเดิม
จาก ๘ ชั้น วงเงิน ๑๑๕ ลาน หลวงตาอยากจะใหเปน ๑๐ ชั้น ก็ไดไปปรับปรุงแบบ อัน
นี้เปน ๑๐ ชั้นครับ จากเดิม ๑๑๕ ลาน ขยายมาเปน ๑๖๖ ตอนนี้ก็จะเปน ๑๘๕ จะมี
ทั้งหมด ๒๖๕ เตียง เปนของสงฆ ๔๓ เตียง ของฆราวาส ๒๒๒ เตียง เฉพาะตัวอาคาร 
๑๘๕ ลาน บวกครุภัณฑอีก ๑๕ ลาน ก็จะเปน ๒๐๐ ลานครับหลวงตา) 
 หลวงตา     : เราตั้งกองผาปาขึ้นรับ ไดหมด ตั้งกองหนึ่งยังไม
เสร็จ ตั้งเขาอีก เอาเขาอกี เอาจนเรียบเลย ได 
 ผูวาราชการจังหวัดอุดร  : อันนี้จะเปนตึกที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลครับหลวง
ตา 
 หลวงตา    : โรงพยาบาลอุดร เอาใหไดละ มันเปนประโยชน
แกสวนรวม เพราะฉะนั้นเราจึงสนใจ ตึกนี่เปนประโยชนแกสวนรวม คนไขเขา เออ เอา
ละ 
 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

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

