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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

โตตอบบางเพื่อเปนคติสําหรับโลก 
 

 (วันที่ ๒ ธันวา พวกทีวีชอง ๕ เขาจะมาสัมภาษณหลวงตาหัวขอ คนดีแผนดินไทย 
ครับ) เขาจะมาสัมภาษณ พวกชอง ๕ นะเขาจะมาสัมภาษณ คงจะมาถามเรื่องราวอะไรๆ 
กับเรา ที่เกี่ยวกับการชวยบานชวยเมือง แลวแตเขาจะถามมา ถามแงไหนๆ ก็ตอบกัน เขา
จะเอาเรื่องเหลานี้แหละทา ออกทั่วโลก (ผานดาวเทียมทั่วโลกครับ) ดูวางั้น นี่ก็เราพูดไป
ตามเรื่องของเขา สําหรับเราไมมีอะไรแลวแหละ มันคนหมดราคาแลว ใครจะยอไปไหนก็
เทานั้น เหยียบไปไหนก็เทานั้น ไมมีอะไร ฟงไปตามโลกสมมุติที่มไีดมีเสียมีอะไร ฟงไปก็
ทําตามเทานั้นเอง สําหรับเราๆ พูดจริงๆ เราไมมีอะไร ก็เอนเอียงไปตามโลกตามสงสารที่
จะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใดในเวลายังมีชีวิตอยูเทานั้นเอง นอกจากนั้นเราก็ไมเห็น
มีอะไร 

ที่เขาจะออกอะไรๆ อยางน้ีที่เราไมวาอะไร เราก็คิดวาผลลัพธคือประโยชนจะมีสวน
อยูในอันนี้บาง พอเปนคติของคนที่ยังรูจักดีจกัชั่วอยู กจ็ะไดยึดเปนคติไปเทานั้นแหละ 
สําหรับเรื่องของเราทําอะไรแลวผานไปๆ เราไมเคยยุงกับอะไรนะ ทําไปมันปลอยไปพรอม
กันเลย พูดใหมันชัดๆ อยางน้ี นี่ละที่เราสอนโลก เพราะฉะนั้นเราจึงไมเคยสะทกสะทาน
กับส่ิงใด มนัก็เหมือนกองมตูรกองคถู ธรรมะเหนือหมด ผานไปธรรมดาๆ ใครจะติจะชม
จะอะไรไมสนใจ สนใจแตเหตุแตผลที่จะเปนประโยชนแกโลกเทานั้นเอง หากวาจะมีการ
โตตอบบางก็เปนคติอันหนึ่งสําหรับโลก แนะเราคิดอยางน้ัน ถาลําพังเราๆ ไมตอบ ขี้เกียจ
ตอบ วางั้นเลย แตนี้เราพูดอะไรตอบอะไรนี้ เรามีความมุงหมายอยูในนั้นๆ เสร็จนะ เราไม
มีอะไรอยางอื่น สําหรับในตัวของเราเองเราบอกเราไมมี ใครจะวาอะไรก็แลว 

วันที่ ๒ ธันวา เขาจะมาบายสามโมงเหรอ (ครับผม) เขาจะมาสัมภาษณมาสนทนา
เร่ืองการชวยชาติบานเมืองอะไรตออะไร เราก็จะอธิบายตามความเปนจริงของเราที่กาวเดิน
ดําเนินไป เขาจะนําออกไปไหนก็แลวแตเขา เราก็ไมสนใจอีกเหมือนกัน 

ผูกํากับ มีปญหาธรรมะจากเว็บไซคหลวงตาครับ 

คนที่ ๑ เมือ่ตั้งมั่นดู รูอยูที่จิต จะเห็นอารมณตางๆ เกิดขึ้น แลวแปรปรวนไป ถึง
ที่สุดของอารมณเหลานั้นก็แคนั้น ดับทั้งหมด  ไมมีอะไรตัง้อยูได  เหลือแตความรูวางที่ใจ
เทานั้น จากนั้นลูกจึงตั้งสติรูอยูที่วาวางน้ัน มันก็ไมมีอะไรเกิด อะไรดับ ไมมีอะไรที่ไมเที่ยง 
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เปลี่ยนแปลงใหเราดูเจาคะ ถึงจดุนี้ เราหมั่นรูดวยสติกับจิตนี้ตลอด ยืน เดิน นั่ง นอน 
เปลี่ยนอิริยาบถตางๆ เราเอาสติจอที่จิตที่วางอยางน้ีจะถูกผดิอยางไรเพือ่ความพนทกุขได
อยางแทจริงเจาคะ หลวงตาโปรดแนะนําลูกดวย (จาก สลัดบาร) 

หลวงตา ที่พิจารณานี้ถูกตองแลว นี่ละที่วาใหเอาสติจอลงไปที่จิต จิตนี้เปนมหา
เหตุ เกิดตลอดเวลา โลกธาตุนี้เกิดจากอันนี้เปนตัวผูใหความหมายดีชั่วตางๆ แลวกอความ
เดือดรอนเสียหายมาใสตัว ถาไมมีสติมันจะคิดของมันอยางนั้นตลอดเวลา นี้เปนโรงงาน
ใหญของวัฏจักร ความหมุนเวียนของจิตก็เพื่อความเกิดตาย ความทุกขความลําบากพัวพัน
ไปตามกันนัน้แหละ จึงเรียกวาจิตนี้เปนมหาเหตุ มหาเหตุอันนี้ในเบ้ืองตนเปนเรื่องของ
กิเลสทํางาน แสดงอยูตลอดเวลาภายในจิตใจ เมื่อธรรมยังไมเขาไปจอกนัก็ไมมีเร่ืองของ
ธรรม คือคําวามหาเหตุ มีทั้งเหตุทั้งของกิเลสทั้งของธรรมอยูดวยกัน แตเร่ิมแรกนี้ธรรมจะ
ยังไมคอยไดแสดงตัวนัก มีแตกิเลสเปนเจาใหญนายโตอยูภายในจิตใจ 

ทีนี้พอสติเราตั้งไปนั้นเรียกวาใหดูจิตตัวเองที่เปนมหาเหตุ พอดูนี้แลวความคิดผิด
ถูกดชีั่วมันจะแสดงมาจากนั้น ทีนี้มนัก็รูกัน พอสติมีเขาไป ความคิดทั้งหลายก็คอยหดยน
เขามา เพราะสติเปนเคร่ืองหักหาม ถามีสติแลวหักหามความคิดความปรุงตางๆ ไดเปน
ลําดับลําดา จนกระทั่งกล่ันกรองเปนความคิดดีคิดชั่ว คิดอะไรผิดนี้ปดออกทันที คิดถูก
เสริมขึ้นมา นั่น ที่พูดเหลานี้ถูกตองแลว เพื่อความพนทกุขกอ็ยาหนีจุดนี้ ใหพิจารณานี้ 
ความพนทุกขจะอยูที่นี่ เพราะทุกขอยูที่นี่ พนทุกขพนที่นี่เอง พนที่จิตเปนตัวมหาเหตุ ดวย
การพินิจพิจารณาทางดานจิตตภาวนา ถูกตองแลว เอาเทานั้นไมเอามาก คนนี้ภาวนารูสึก
สําคัญอยูมากนะ 

ผูกํากับ คนที่ ๒ ครบั 
ดิฉันนั่งสมาธิ ขณะที่จติเปนสมาธิไมไดคิดอะไร ก็ไดยินเสียงในสมาธิบอกวาให

พิจารณาธาตุทั้งส่ี (เออ ถูกตองแลว) ดิฉันกําลังจะเริ่มพิจารณาก็ไดไปเห็นอวัยวะภายใน
ตับไตไสพุง ดิฉันรูสึกตกใจเพราะไมเคยเห็น ก็ถามออกไปวาเห็นแลวไดอะไร ภาพน้ันก็
หายไป ดิฉนัควรจะทําอยางไรเจาคะ และที่ทําอยูนี้ไมไดเปนการสงจิตออกนอกใชไหมเจา
คะ ดิฉันกราบขอรบกวนเวลาของหลวงตาดวยเจาคะ (จาก เสาวคนธ) 

หลวงตา พิจารณาอยางน้ันแหละ ไดอะไรไมไดอะไรมันก็ไดส่ิงที่พิจารณาอยูนั้น
แหละ เขาใจเหรอ มันไดมันเสียอยูกับการพิจารณานั่นแหละ ถาพิจารณาอยางน้ีเรียกวาได 
ไดอรรถไดธรรม ไดคติตัวอยางอันดีงามเขามาใช อันนี้ก็ดีรองกันลงมาอยู (ไมเปนการสง
จิตออกนอกใชไหมครับ) พิจารณาอยูในรางกายเรานี้นั้น เรียกวาไมออกนอกแหละ อยูใน
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วงอริยสัจ เขาใจเหรอ อริยสัจเปนเครื่องตรัสรู เปนเครื่องบรรลุธรรม เปนเครื่องบุกเบิก
กิเลสออกเพือ่รูธรรมเห็นธรรม ไมผิด ไมออก ยิ่งอยูในวงกายมากเทาไรก็ยิ่งจะแตก
กระจายออกไปมากนะ ใครพิจารณาเรื่องรางกายใหมากเขาไปเวลาพิจารณานะ เวลาสงบก็
ใหสงบ ตีตะลอมจิตเขามาดวยสติ ใหมีความสงบเย็น พอสงบแลวออกจากความสงบนั้นใช
ทางดานปญญา พินิจพิจารณาเรื่องรางกายเปนสําคัญมาก เมื่อพิจารณารางกาย ความรู
แปลกๆ ตางๆ มันจะพสิดารออกไป จึงวาไมออก ก็ออกไปหาอริยสัจ ออกกอ็ยูในรางกาย 
ไมเรียกวาออก เขาใจเหรอ เอา วาไป 

ผูกํากับ คนที่ ๓ ครับ 
วิธีที่1 ผมนั่งทอง พุทโธ พรอมกับมองรางกายภายนอกตั้งแตชวงคอลงไปถึงขา นั่ง

ไปเรื่อยๆ ไมรูสึกอะไรเลย รูแตรางกายเทานั้น ถาเปนวิธีนี้ผมจะรูสึกวาจับแตรางกาย แลว
ก็ไมเคยพิจารณาใหเปนซากศพอะไรเลย ในบางวันก็จะจับอวัยวะบางสวนไปเลย เชนมือที่
ซอนอยูบนตัก หรือปลายจมูก แตไมเคยมองเห็นรางกายเหมือนตาเนื้อ เปนแตเพียง
ความรูสึกเทานั้น 
 วิธีที่2 ผมจบัความรูสึกตามลมหายใจ พรอมทองพทุโธ เหมือนวาผมบังคับลมให
มันละเอียด คือมันละเอยีดลงจริง แตเหมือนผมบังคับมัน แลวพอนานๆ มันจะหดสั้นมาก 
เหมือนเขาไปแคชวงยอดอก หรือไหปลารา ลมหายใจก็ส้ัน  
 สวนวิธีที่สาม ผมจะใชคลายจินตนาการ วาตัวเองอีกคนหนึ่งน่ังซอนอยูในกายนี้ 
แลวมองรางกายทะลุออกมา เหมือนรางกายเปนถ้ําหรือถุงทีค่รอบอยู 
 ผมกราบนมัสการเรียนถามวาผมควรฝกทางใดดทีี่สุด และที่ปฏิบัติมานี้ถูกตอง
หรือไมครับ (จาก เกง) 

หลวงตา เขาบอกเฉยๆ วาวิธีที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ความจริงก็เปนอาการของจิตที่
เที่ยวเดินอยูตามสรรพางครางกาย หรือตามวิธีการตางๆ ที่เขาเลามานี้ มันเปนอาการของ
จิตเทานั้น แตเรียกเปนวิธีที่หนึ่ง ที่สอง ที่สามไปเฉยๆ  เราอยาเอามากําหนด เอามาเปน
อารมณ วิธีที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม เหลานี้เปนอาการของจิตอันเดียวกันที่พิจารณาไป แลวแต
มันจะถนัดทางไหนเวลาใด มันกอ็อกของมันไปอยางน้ัน ไมผิด แตวิธีที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม 
ไมจําเปนจะตองมาพูดแหละ มันวิ่งมันเกี่ยวโยงกันอยู เอา มีอะไรอกี 

ผูกํากับ คนที่ ๔ ครับ 
หนูพยายามมีสติรูลมหายใจเขาออก  จิตใจขางในมีความปลอดโปรง และมีปติ

ออกมาจากภายใน  แตอยูๆ ก็มีจิตเปนอกุศลมาแทรกในหัว บางเปนคําปรามาสแรงๆ วา
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พระพุทธองคและส่ิงศักดิ์สิทธิ์บาง  แตในใจเนื้อแทแลวหนูมีแตความสํานึกในพระมหา
กรุณา พระเมตตาของพระพุทธองค กลัวตัวเองรวงลงนรก พยายามไมใสใจ มันก็เหมือน
ยิ่งอยากทากบัมโนสํานึก หนูพยายามวางจิตเปนอุเบกขา คิดวาน่ีไมใชจิตเรา หนูไมมี
เจตนาอยางน้ันจริงๆ แตมันไมสําเร็จ ไมทราบวาหนูควรจะเจริญสติอยางไรถึงจะขจัด
อกุศลจิตนี้ออกไปได   รบกวนหลวงตาไดโปรดเมตตาชี้แนะหนูดวยคะ (จาก เปนทุกข) 

หลวงตา ไอเร่ืองอยางน้ีมันมีอยูทั่วๆ ไป นอกจากไมนํามาพดู เร่ืองอาการของจิต 
กิเลสกับธรรมอยูดวยกันมันฟดกันอยูในนั้นละ เรากําลังภาวนาพุทโธๆ มันไปตีพทุโธออก 
สวนมากมีแตมันตีพุทโธออก แตไมไดบอกวามันดาพุทโธเทานั้น เขาใจไหม อาการเหลานี้
มันมีเหมือนกัน อยาไปถือเปนอารมณก็แลวกัน มันจะเปนอาการอะไรก็ใหทราบไปตาม
อาการของมนั อยาไปถอืวาหนักวาเบา วาผิดวาถูก ถาคิดจะตัง้ทาใสมัน มนัก็ตั้งทาสูเรา ก็
เราน้ันแหละสูเรา เทานั้นละ 

ผูกํากับ คนที่ ๕ ครับ 
ลูกมีงานที่ตองรับผิดชอบมาก เพียงหมั่นดูอะไรเกิดอะไรดับที่จิต รูสึกอยูเชนนี้

บอยๆ จิตจะเห็นทุกขโทษของการเขาไปยินดียินรายกับอารมณ หรือความคิดปรุงแตงจิต
จงึวาง แตก็ไมสามารถทําอะไรไดในจดุนี้  จะบังคับใหวางนานๆ ก็ไมได ไดเปนขณะ กราบ
เรียนถามวา การหมั่นเพียรรูสึกที่กาย-ใจบอยๆ นี้ จะเปนการประมาทนอนใจที่ไมไดนั่ง
สมาธิ เดินจงกรมเหมือนคนอื่นหรือไม เและการที่เราจะตัดสินใจวา เราจะเลือกทํางานที่
ไหนที่จะดีทีสุ่ดกับเรา  เราควรจะใชอะไรเปนเกณฑการตัดสินเจาคะ  หลวงตาโปรดเมตตา
ดวยคะ 

หลวงตา ขี้เกียจตอบ ไมอยากตอบ ไมคอยมีสาระอะไรละพดูตรง ๆ 
ผูกํากับ คนที่ ๖ นะครับ 
กระผมปฏิบัติโดยการตามรูลมหายใจ และกํากับดวยคําบริกรรม พุทโธ ทุกคืน 

กลางวันผมจะตามรูเวทนา สัญญา และสังขารที่เกิดขึ้น โดยเมื่อเวทนา สัญญา หรือสังขาร
ใดเกิดขึ้น ถาผมมีสติดีพอกระผมก็จะรูเห็นอาการนั้นขึ้นมาชัด และเห็นเหมือนอาการนั้นๆ 
เปนกอนอะไรสักกอนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเอง และอาศัยอยูภายในกายนี้ และเห็นวากายนี้ก็สัก
แตกาย จิต ลมหายใจ อาการตางๆ ก็ตางอยูของมันเอง ในการนั่งภาวนาทุกวันใจมีสงบ
บาง แตสมาธิไมคอยจะแนนหนาสักเทาไหร แตสติถือวาใชได ผมเลยขอเรียนถามหลวงตา
วา ผมควรจะทําสมาธิใหมากกวานี้เสียกอนหรือไม  และผมปฏิบัติถูกหรือไมครับ 
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หลวงตา ทําสมาธิใหมากดี ถาจติสงบแลวมันก็สะดวกสบาย มีทางคิดอาน
ไตรตรองได ใหทําความสงบละมากดี สวนมากมันไมคอยสงบ ตั้งพื้นฐานในความสงบแลว
ดี เทานั้นละ 

ผูกํากับ  คนที่ ๗ ครับ อันนี้เขาเปนโรคราย โรคเอดส กราบเรียนถามมา 
หลวงตา โรคเอดส โรคคึกโรคคะนอง โรคบากาม เขาใจไหม โรคเอดสนี่เปนโรค

บากาม 
ผูกํากับ เขาถามมา ๓ ขอนะครับ 
ขอที่ ๑ ฉนัไดติดโรคราย ซึ่งไมมทีางรักษาใหหายไดในปจจุบัน ขอทานอาจารย

อธิบาย เกี่ยวกับเรื่องพลังของจติของธรรมที่ใชไดผล ฉันจะปฏิบัติตามอยางที่สุดเทาที่จะ
ทําได 

หลวงตา ไมอธิบายขี้เกยีจ ตั้งแตไดยินวาเอดสๆ เราก็กลัวแลวจะวิ่งขามทวีปนูน 
หยุดไมเอา 

ผูกํากับ ขอที่ ๒ ฉันเปนคนฐานะยากจน แตฉันก็ไมเคยเสียดายที่จะสละทองคํา 
เงินดอลลาร และเงินสด เพื่อรวมทําบุญกับทานอาจารย แตทําไมชีวิตของฉันตอนนี้มัน
ย่ําแยมาก แทบจะหาทางออกไมเห็น ฉันไดทําการคาชนิดหนึ่ง ฉันจะทุมเทใหกับมัน ขอ
ทานอาจารยโปรดเมตตาพิจารณาให หากมันเปนการขวางทางและเสียเวลา ฉันจะขามมัน
ไปเพื่อตดัสนิใจกับชีวิตในขั้นตอไป 

หลวงตา จะเอาอะไรมาเสียดายก็มันยากจน มันไมมีใชพอทีจ่ะใหเสียดาย เศรษฐี
ตางหากมีมากแตไมอยากใหทาน มันเสียดาย อันนี้ไมมีอะไรจะเอาอะไรไปเสียดาย 

ผูกํากับ ขอที่ ๓ นะครับ ระยะใดที่ภาวนาดีก็รูสึกเย็นใจ แตระยะนี้ภาวนาไมดี แต
ก็รักษาศีล ๕ ขอทานอาจารยชี้นําเพิ่มเติมในสิ่งที่ควร 

หลวงตา ใหพยายามภาวนาเขาไปเรื่อยๆ ซิ เอะอะก็จะใหดีเลิศยิ่งกวาพระพุทธเจา
ไดยังไง พระพุทธเจาภาวนาแทบเปนแทบตาย ก็ใหภาวนาเขาไปซิ เทานั้นแลว อะไรที่ควร
พูดกพ็ูด ไมควรพูดก็ไมอยากฟง 

ผูกํากับ รายน้ีเขาจะรอฟงคําตอบทางวิทยุตอนสงไปนี่ครับ 
ขอกราบองคหลวงตา หลานมีปญหาทางจิต คือหลานไดฟงเทศนหลวงตา ทางวิทยุ 

หลานจึงลองนั่งสมาธิปฏิบัติตามที่องคหลวงตาบอก นั่งขัดสมาธิ หลานก็เร่ิมระลึก พุทโธ 
พุทโธ พอเริ่มระลึกเทานั้น ไมรูความคิดปรงุมันมาจากไหน หล่ังไหลมา ไมรูวาเร่ืองอะไร
ตออะไรมากมาย จนหลานตองรีบลืมตาและนั่งดูเจาความคิดที่มันเกิดขึน้แทน พุทโธ ที่
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หลานระลึกไวตรงกลางอก ประมาณ ๒ นาที ที่หลานนั่งลืมตาดูความคิดที่ปรุงแตง
ทั้งหลาย อยูๆ มันก็หยุด หลานจึงรีบเอาพุทโธแทนที่เขาไปตรงที่คิด คือกลางอก และนั่งดู 
พุทโธๆ ในขณะนั้นจิตของหลานก็เห็นการแยกกันระหวางจิตกับกาย กายเปนการรวมตัว
ของธาตุที่เกดิภาวะความสมดุล จึงตั้งอยูได สวนจิตก็มาอาศัยเกาะอยูในกอนธาตุ ทุกอยาง
แสดงความเปนจริงของตัวเองอยางเต็มที่ เหมือนของที่ถกูเปดออก ทัง้ๆ ที่แตกอนถกู
ปดบังไวอยางมิดชดิ ตอนนี้เวลาหลานนั่งภาวนา จิตของหลานก็จะเห็นแตความไมจีรังของ
กาย และรูสึกหวาดกลัวทางขางหนา ถาหลานปฏิบัติตอไปไมได หลานจึงกราบขอเรียน
ถามองคหลวงตา วาหลานควรจะปฏิบัติตอไปยงัไง จิตหลานขณะนี้ ไมวาจะนั่งภาวนา 
หรือไมภาวนาก็ตาม ไมเลือกกาล สถานที่ เวลาจิตจะแยกความเปนจริงใหเห็น ไมวาเร่ือง
ของกาย ของจิตจะเกิดขึน้ใหหลานไดดู ไดเห็นบอยขึ้น และถีข่ึ้น 

หลานจึงขอเมตตาวาหลานควรจะปฏิบัติตอไปยงัไง จึงจะเจริญกาวหนา เพื่อความ
พนจากการเวียนวาย ตายเกิด กราบขอองคหลวงตา เมตตาอนุเคราะหหลานผูไมรูทางเดิน
ดวย 

ขอกราบองคหลวงตาในบุญคุณทุกส่ิงทุกอยางที่ทานไดใหไวแกผูเดินทาง 
     หลานผูคอยความเมตตา 
 หลวงตา ภาวนาพุทโธใหมาก ความคิดที่มันยุมยามๆ จะคอยสงบไป พุทโธมากๆ 
จิตตั้งอยูกับคําวาพุทโธ ๆ ไมแสออกไปใหอารมณเหลานั้นเกิดขึ้นมา ใหภาวนาคําบริกรรม
มากๆ เร่ืองเหลานั้นจะจางไป ถาคําบริกรรมจางเมื่อไรแลวอันอื่นเขาทันทีๆ ก็มีเทานั้นละ 
(จบแลวครับ) 
 การภาวนานี่พิสดารมากนะ คือพอสติจอเขาไปหาจิตที่เปนตนเหตุของมหาเหตุ 
มากเทาไรแลวมันจะรูเร่ืองรูราว ทีนี้แตกกระจายออกไปเรื่อยเลย เพราะฉะนั้นการภาวนา
จึงรูเหตุการณไดดี เพราะจอเขาไปมหาเหตุ ที่มันไขวมันควาอะไรตออะไร พอจับเขาไป
นี้แลวเรื่องเหลานั้นจะสงบเขามา ออกคราวหลังน้ีเปนธรรมออกเรื่อยๆ เปนธรรมลวนๆ 
ไปเลย นั่นมันตางกันนะ ความคิดธรรมดากับความคิดที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาตางกัน 
ความคิดธรรมดาเปนความคิดของกิเลส ความคิด ความรู ความเห็น เกิดขึ้นจากการ
ภาวนานี้เปนความรูความเห็นของธรรม เพื่อแกตัวเองไปเรื่อยๆ เอาเทานั้นวันนี้ 
  

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

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


