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เอาสมณศักดิ์เปนอาวุโสภันเต 
 

กอนจังหัน 
 

ขางนอกเวลานี้กําลังปลูกกระตอบขึ้นขางนอกกําแพง ปลกูกุฏหิลังเล็กๆ ขึ้นดานนูน 
เร่ิมขึ้นหลายหลังแลว พระทานทยอยออกไปทางนูน พระเพิ่มขึ้นทุกวันๆ นะ พระสําหรับ
วัดนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน มาใหพากันตั้งใจจริงๆ นะพระเรา ใหจริงใหจังนะพระ พระพทุธเจา
เปนศาสดาเชนไร ใหเอาธรรมวินัย นั้นละคือองคศาสดามากางลงที่หัวใจเรา ที่ตาที่หูเขาหา
หัวใจเรา นั่นละศาสดา คือธรรมคอืวินัย ศาสดาเปนยังไง ดูธรรมดูวินัย แลวนําธรรมนํา
วินัยเขามา จะไดนอมองคศาสดาเขามาสูใจของเรา จะไดเห็นความเลิศเลอ 

เพราะใจนี้ไดถึงขั้นธรรมเปนอันเดียวกันหมด ไมมีใครยิ่งใครหยอนกวากันบรรดา
ทานผูบริสุทธิ์แลว เชน พระพุทธเจา พระอรหันต มีความบริสุทธิ์และเปนความเสมอกัน
หมด ใหเอาธรรมเอาวินัยที่องคศาสดาแสดงไวเรียบรอยแลว นี่ละคือองคศาสดา ใหเขามา
ในหัวใจ ไปที่ไหนอยาปราศจากศาสดาคือธรรมคือวินัย ใครไมมีธรรมมีวนิัย นั้นคือคนไม
มีศาสนา เปนพระก็เปนพระกําพรา เถลไถลลงแตนรกอเวจีตลอดไปเทานั้นแหละ ถาไมมี
ศาสดาฉุดลากเอาไว ศาสดาคือธรรมคือวินัยเปนเครื่องฉุดลากเอาไว 

ไปไหนอยาปราศจากสติปญญา ติดตามธรรม ติดตามวินัย ที่องคศาสดาทานแสดง
ไวแลว ใหติดแนบกันไป ผูนั้นจะสงางามตลอด ถาปราศจากนี้แลวจะไปอยูฟากเมฆก็ไมมี
อะไรแหละ ฟากเมฆกม็ีแตหมอกเทานั้นไมเห็นไดเร่ืองอะไร ของเลิศของเลอไมม ี ใหพา
กันตั้งอกตัง้ใจนะ เราอยากใหทานทั้งหลายไดดูองคศาสดาคือธรรมคือวินัยใหแมนยํานะ 
แลวทานทั้งหลายจะเปนผูแมนยําๆ ไปโดยลําดับในอิริยาบถทั้งส่ีจะชุมเยน็เปนสุข ดวย
หลักธรรมหลักวินัยคือองคศาสดาเปนองคประกนัตัวเรา ไปไหนไมเดือดรอน 

ถาปราศจากนี้แลวเกงขนาดไหนก็เกงเถอะ มีตัง้แตจะลงนรกอเวจีทั้งน้ัน เกงของ
กิเลสมีแตเกงเพื่อลงนรกอเวจี เกงของธรรมเพื่อดีดเพื่อดิ้นขึน้มรรคผลนิพพาน นี่ละองค
ศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพาน ไอเทวทัตที่มันแทรกไปกับธรรมของพระพทุธเจาเขาสูหัวใจ
เรา เทวทัตนี้จะพาลากลงนรกนะ จําใหดีพระเราสําคัญมากนะ พระจะเปนผูนําของ
ประชาชนทั่วๆ ไป ถาเราเปนผูนําของเราไมเปนทาแลวเหลวไหลนะ ไปที่ไหนเหลวไหล ถา
เราเปนผูนําที่ถูกตองดีงาม เปนที่ชุมเย็นแกจิตใจของผูมาเกาะเกี่ยวอาศัยแลว โลกก็เย็น 
เย็นอยูที่ตรงนี้นะ เอาละใหพร 
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หลังจังหัน 

ผูกํากับ มีปญหาธรรมะครับ แลวแตหลวงตาจะพิจารณา จะเทศนกอนหรือ
จะใหอานปญหากอน 

หลวงตา มันก็ดีพอๆ กัน บางทีอานปญหาขึ้นมากระตุกธรรมคือการเทศนไป
อีก อยางหนึ่งเปนเผ็ดรอนไปเลยก็มี อยางหนึ่งเทศนเรียบรอยแลวก็มาอานปญหา ตั้งใหม
ขึ้นมาอีกกม็ ี แตยังไงมนัก็เปนประโยชนทั้งสองนั่นแหละ ที่เราวิตกวิจารณอยูตลอดเวลา 
หนักอยูในหัวใจจริงๆ เราพูดนี้แหละเสียงธรรม ใหทานทั้งหลายฟงเอา ธรรมคือธรรมของ
ศาสดาแตละองคๆ ที่นํามาสอนโลกเปนความถูกตองแมนยําและเลิศเลอสุดยอดตลอดมา 
โลกทั้งหลายตายใจกราบไหวบูชามาจนกระทั่งปจจุบันนี้ คือองคศาสดาหัวหนาของ
พระสงฆสาวก พระพทุธเจาแตละพระองคเปนหัวหนา หัวหนาพระสงฆสาวก หัวหนา
ประชาชน ศาสดาองคเอกเปนหัวหนา 
 สาวกทั้งหลายตามเสด็จๆ เขาสูมรรคผลนิพพาน แลวบรรดาประชาชนทั้งหลาย
ตามเสด็จพระพุทธเจา ตามรอยพระสงฆสาวกทานโดยลําดับลําดา ก็ขึ้นไปกาวไปเรื่อยๆ 
องคนี้สําเร็จโสดา องคนี้สําเร็จสกิทาคา องคนี้สําเร็จพระอนาคา องคนี้สําเร็จอรหันต คือ
ตามทานผูดี ปฏิบัติตนจนถึงขั้นเลิศเลอ บรรดาผูตามก็เปนคนดีไปตามๆ เลิศเลอไป
ตามๆ ทานก็มี ลดลงมาก็มี นี่ผูนําที่ดี ศาสดาเรียกวาพระองคนี้เลิศแลว นําสัตวโลกและ
สาวก 
 อยางเราถือพุทธศาสนา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้เลิศเลอดวยกัน เปน
ผูนําของเรา เมื่อบรรดาสัตวโลกไดนึกนอมถึงทาน ระลึกถึงทานมาเปนจิตเปนใจแลวจะไป
ทําความชั่วชาลามกอะไรมันสะดุดใจๆ ไมระลึกถึงพระพุทธเจาก็พระธรรมแลวก็พระสงฆ
องคใดองคหนึ่งจนได คือสามรัตนะนี้ มันสะดุดใจหยุดกึ๊กก็มี นี่ละการนําส่ิงที่เลิศเลอเขา
มาสูจิตใจ จิตใจถึงจะเปนฟนเปนไฟก็ลดตัวลงมากลายเปนใจที่ชุมเย็นไปเลย นี่อาศัยผูดี
นํา  
 ผูดิบผูดีนํามีทั้งทางโลกทางธรรม ทางศาสนา ผูดีก็คือพระพทุธเจา พระสงฆสาวก 
จากน้ันมาก็ครูบาอาจารยที่ปฏิบัติดปีฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจา คือ
ธรรมวินัยเปนองคแทนศาสดา เปนศาสดาของตนซึ่งเปนผูนําผูนอยแลว ตนเองกอ็บอุนนํา
ธรรมะคําส่ังสอนที่เปนศาสดาแทนพระองคนี้กระจายออกไปที่ไหน ก็ไดรับความสงบ
รมเย็น ทําความผิดความพลาดอะไรนี้จะตองระลึกถึงธรรมวินัยคือศาสดา ถึงศาสนาอยู
เสมอ 
 นี่พูดรวมเขามาหาหัวหนานะ หัวหนาเปนคนดีอยูที่ไหนก็ดี ในวัดหัวหนาเปนพระที่
ดิบที่ดีที่นากราบไหวบูชาโดยลําดับลําดาลงมา บรรดาลูกวัดทั้งหลายก็ชุมเย็น ไมได
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เดือดรอนนะ มีความสงบรมเย็น ดูหัวหนาวัดก็เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ครองศีลครอง
ธรรม แมจะครองยศถาบรรดาศักดิ์ก็ยศถาบรรดาศักดิ์แฝงเขามาตามความดีของผูนัน้ๆ ที่
ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เชนตั้งสมณศักดิ์ใหเปนนั้นเปนนี้ นี่แฝงเขามาเปนเครื่องบูชา
ความดีของทานที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูทีม่องเห็นกันอยูนั่นทานก็เสริมเขามา เชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสงเสริมเขามาตั้งสมณศักดิ์ให อนุโมทนาสาธุการ เรียกวา
ใหมีกําลังใจในการปฏิบัติตัวใหเปนคนดิบคนดีตอไป เปนคติตัวอยางแกตนแลวก็ใหเปน
คติตัวอยางแกผูนอยตอๆ ไป 
 นี่ตั้งสมณศักดิ์ก็ตัง้เพื่อความดีงาม สงเสริมผูครองสมณศักดิ์นัน้ใหเปนคนดี และมี
น้ําใจที่จะปฏิบัติตนใหเปนคนดียิ่งขึน้ นั่นการตั้งสมณศักดิ์เปนอยางน้ัน พระผูเปนคนดีรับ
สมณศักดิ์มาก็เปนสมณศักดิ์ที่สงางาม อยางครั้งพระพุทธเจาทานไมเรียกสมณศักดิ์ ทาน
เรียกเอตทัคคะ คือเลิศคนละทางๆ พระสงฆสาวกที่พระพุทธเจาทรงประทานใหตั้งเปน
เอตทัคคะม ี ๘๐ องค ลวนแลวแตเปนพระอรหันตลวนๆ องคนี้เลิศทางนั้น องคนั้นเลิศ
ทางนั้น ดีทางนั้นๆ  
 พระในสมัยปจจุบันนี้จึงไดเอาอันนั้นมาเปนรองรอย และตั้งเปนสมณศักดิ์กันขึ้นมา 
ทีนี้ตั้งขึ้นเปนสมณศักดิ์ อันนั้นพระพุทธเจาตั้งเอตทัคคะใหบรรดาสาวก ทานเปนผูเลิศเลอ
อยูแลว ตั้งแลวทานก็ไมไดลืมเนื้อลืมตัว ไมเหมือนพวกเราที่มีกิเลส พอไดดินเหนียวติดหัว
แลวพองตัวขึ้นมา นี่ละเอาความดีความชอบ ความเยินยอสรรเสริญไปตั้งคนมีกิเลส ดีไมดี
เปนแกนอยูลึกๆ วาเปนอันธพาลอยูนั้นดวย แลวยิ่งมียศถาบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์
เพิ่มขึ้นไปๆ เลยเปนอันธพาลใหญ เบงใหญๆ ดีไมดีเหยียบหัวพระพุทธเจาก็ได 
 ไมเหยียบหัวพระพุทธเจายังไง พระพุทธเจาตั้งอาวุโสภันเต นี้คือองคศาสดา
ประทานใหมีความเคารพกันตามอาวุโสภันเต แมที่สุดแสดงอาบัติก็ตองมอีาวุโสภันเต 
เคารพกันความแกความออนในการบวชกอนบวชหลัง อายุพรรษาซึ่งกันและกันตลอดมา 
ทานไมไดประมาทกันนะ คิดดูซิแมแตแสดงอาบัติก็ยังตองเคารพ ผูนอยก็เปนภันเตผูใหญ
เปนอาวุโสเคารพกันตลอดมา นี่คือเยี่ยงอยางอันดีของจอมปราชญคือศาสดาของเรา ที่
ประทานพระโอวาทนี้ไว ใหพระสงฆมีความเคารพนับถือกันตามลําดับลําดาแหงคุณธรรม
อายุพรรษา  
 แลวครั้นยอนเขามาปจจุบันนี้กําลังมันแทรกขึ้นแลวนะเดี๋ยวนี้ ตั้งขึ้นเปนสมณศักดิ์ 
จะเอาสมณศักดิ์ใหญกวาอาสุโสภันเตไปแลวเห็นไหมละ มันปนขึ้นมาดินเหนียวติดหัว ปน
ขึ้นมาเปนสมณศักดิ์ขั้นนั้นขั้นนี้ แลวเอาสมณศักดิ์นี้ไปเหยียบหัวพระพุทธเจา เอาสมณ
ศักดิ์ใหญกวาอาสุโสภันเตแลว เห็นไหมทุกวันนี้เห็นอยูนี่ เราเอาคําพูดที่เห็นแลวมาพูด
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เปนคําโกหกไปไหน เพราะฉะนั้นภาษาธรรมจึงไมมีคําวาโกหก ตรงไหนผิดบอกวาผิด 
ตรงไหนถูกบอกวาถูก 
 อยางอาวุโสภันเตนี้เปนหลักเดิมของพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาประทานใหแลว 
เลิศเลอมาตลอด ทีนี้สมณศักดิ์นี้ตั้งขึน้มาเฉยๆ ถาหากวาผูลืมตัวก็ดินเหนียวติดหัว ก็วาตัว
มีหงอน แผพังพานขึ้นมาแลวเปนอันธพาลใหญเลย เวลานี้เปนแลวนะ ไดรับสมณศักดิ์นี้
พระกาํลังแผพังพาน เปนบากันแลวนะเปนอันธพาล มียศถาบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์สูง
เทาไรยิ่งเปนอันธพาลใหญโต ถากระจายออกไปทางบานทางเมือง มีความรูวิชา มีอํานาจ
บาตรหลวงในการปกครองบานเมืองแลวยิ่งแผออกไปเปนอนัธพาลไปอกี 
 นี่ละถาคนไมดีเปนผูใหญก็ไมดี แหลกเหลวไปหมดทําผูนอยใหเดือดรอนวุนวาย 
ไมวาทางฝายประชาชนญาติโยม ชาติบานเมือง ไมวาทางฝายพระสงฆ ถานอกเหนือความ
เปนธรรมแลวไมดีทั้งน้ัน ความเปนธรรมทางฆราวาสก็นําธรรมนี้ไปใชไปปกครอง ทางพระ
ก็เรียกวาแกนของธรรมอยูแลวนําธรรมนี้ไปปกครอง ก็มีความสงบรมเย็นเปนลําดับไป นี่
ละหลักจารีตประเพณีของโลกของธรรมที่ครองกนัมาดวยความสงบรมเย็น ทานครองกัน
มาดวยวิธีการเหลานี้ 
 เชน พระสงฆทานนับอาสุโสภันเต แนะ พออาวุโสภันเตเคารพกันแลว เปนพระ
วาจาของพระพุทธเจา ไมใชเอาสมณศักดิ์เปนอาวุโสภันเต ตั้งเปนเจาฟาเจาคุณขึ้นมาไปนั่ง
เตงเหมงอยูหัวหนาพระที่เปนอาวุโสนั้นมันดูไดไหม อึ่งอางไปนั่งอยูทีหั่วหนาพระอาวุโส
ภันเตที่พระพุทธเจาประทานใหแลววาอาวุโสภันเต เปนใหญแลวอาวุโส ภันเตตองเคารพ 
นี่ไปตั้งสมณศักดิ์บวชไดสองสามวันไปตั้งสมณศกัดิ์เปนเจานั้นเจานี้ เจาฟาเจาคุณ แลวไป
นั่งเตงเหมง ยิ่งเปนสมเด็จแลวเปนบาสดๆ รอนๆ เลย ไปนั่งเตงเหมงอยูกบัพระครูบา
อาจารยผูเปนใหญเปนโตดวยคุณธรรมดวยคุณสมบัติ มันดูไดไหม  
 เวลานี้เห็นไหมกิเลสมันขึ้นเหยียบหัวธรรม มันเหยียบแลวนะ ตั้งสมณศกัดิ์ใหแลว
มันขึ้นไปเหยียบอยูบนหัวธรรม คือทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีอายุพรรษาเปนรัตตัญู 
เปนผูผานราตรีมานาน ไอนี้พอบวชขึ้นมาไดยศถาบรรดาศักดิ์ไปนั่ง ดินเหนียวติดหัวก็ไป
นั่งหนาเปนอาวุโสอยูนั่นใหเขากราบ ถาเปนหลวงตาบัวไมกราบ นอกจากอยางมากก็จะ
บอกวาไอปุกกี้มงึอยากกราบก็กราบไอพระเตงเหมงตัวนี้ กนูี้ไมกราบ ดีไมดีไอปุกกีม้ันก็ไม
กราบ นี่คนเลว ความเลวความไมดีไมดีนะ 
 คนดีเปนพระฝายศาสนาก็ตองเปนคนดีเปนหัวหนาเปนผูนําที่ดี ทางประชาชนเปน
วงราชการงานเมืองก็ตองเปนผูดี ปฏิบัติตัวใหเปนคนดี เปนที่เคารพนับถือแกผูนอย พูด
อะไรเขาก็เชื่อฟง ไมวาฝายศาสนาไมวาฝายโลกถามีความดีติดตัวเปนที่นาเคารพนับ
ถือแลว พูดสั่งเสียหรือสั่งสอนอะไร บังคับอะไรเขาฟงทั้งน้ันละ เพราะขึ้นอยูกับตัวเปน
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หัวหนาเปนคนดี เคารพเลื่อมใส ยอมฟงเสียง ถาไมเปนคนดี โอย เขาไมฟงแหละ ใครจะ
ไปฟงก็รูอยูแลว มาสั่งอยางน้ันอยางน้ี ตัวเปนสัตวนรกอเวจี มาปกครองคนดีไดยังไง  
 ใหพากันจําเอานะ นี่เร่ืองคนดีคนชั่วเปนหัวหนาเสียหายอยางนี้ ดีอยางน้ี ถาคนดี
เปนหัวหนาดีไปเรื่อยๆ ถาคนชั่วเปนหัวหนาไมวาทางชาติศาสนาแหลกไปตามๆ กัน อยาง
นอยบอบช้ํา พากันจําเอานะ เอาละวันนี้เทศนเพียงเทานี้กอน แลวมีอะไรวาขึ้นมา  

ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซคหลวงตา คนแรก 
 ขณะนี้ผมพจิารณาอารมณ  มองดอูารมณที่เกิด เชน โลกธรรม ๘ ลวนแตไมมี
คุณคาอะไร และความรูที่เกิดขึ้นเปนเพียงลมๆแลงๆ ส่ิงที่รับรูเปนชั้นขึ้นมาเหมือน
ขั้นบันได ผมไมปลอยสติเปนอันขาดโดยผมบริกรรมพุทโธ แตจิตยังไมรวมตัวเปนความ
สงบเย็น แตจิตก็นิ่งอยู ผมรูวายังหยาบ ในใจผมมีแตความอยาก เห็นแตความยึดมั่น
ทั้งหมด ผมคิดแกไมไหว ผมเลยสรางกําลังใจใหตนเองโดยพิจารณาจากปฏิปทาของหลวง
ตา ซึ่งจะตองผานความเปนความตายมาทั้งส้ิน  ผมกราบเรียนถามหลวงตาวาผมจะคลาย
ความยึดมั่นในอารมณเหลานี้ไดอยางไรครับ (จาก คนที่ทุกข) 

หลวงตา ถาเขาจะยึดองคไหนที่วาดีใหยึดองคนั้น ตะกี้นี้เขาวาจะเอาหลวงตา
เปนที่ยึด ถาหลวงตาดี เอา ยึดหลวงตา ถาหลวงตาเลวโยนลงทะเล เทานั้นเอง 

ผูกํากับ คนที่ ๒ โยมพิจารณาสังขารทั้งหลายใหเห็นไตรลักษณ แลวกําหนด
ดูทุกขประจําสังขารนั้นๆ จากน้ันนําทุกขนี้มาแจงหาเหตุ และหาทางดับเหตุนั้น  พรอมทัง้
ไดเจริญมรรค มาในระดับหนึ่งไดพบเห็นธรรมอยางหนึ่งคือ ผูรูที่มีองคของโพชฌงคครบ
บริบูรณ  เปนธรรมอันเขาถึงไดจากการละขันธทั้งหาทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ เหลือเพียงอาการรูอยางหน่ึง ในภาวะนั้นมีสติแจมชัด สงัดจากสังโยชนทั้งปวง
เปนอาการชั่วคราว จากการพิจารณาของโยมคดิวาภาวะน้ีเปนอรูปอยางหนึ่ง แตเปนที่สงบ
สงัดจากกิเลสทั้งปวง  
 ตอมาพิจารณาเรื่องอรูปราคะ และรูปราคะ พบวาเมื่อไมพึงปรารถนาในอรูปธรรม
ทั้งปวง รวมถึงภาวะรูนี้กลับทําใหจิตตกอยูในภาวะฟุงซาน อันเปนสังโยชนขอที่ 9  วิธีแกที่
โยมปฏิบัติอยูคือยอนกลับมาอยูที่อาการรูเหมือนเดิม เมื่อรูชัดอยูในผูรูก็ละทิ้งอาการ
ฟุงซานได โยมยังมีความสงสัยในผูรูนี้วาเปนธรรมอันควรละ หรือควรยึดถือไว เพื่อการ
เจริญในธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป การปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ไดอาศยัภาวะรูนี้มาตลอด  
แตภายหนานั้นกลับไมรูวาควรทําอยางไร 
 ทุกวันนี้พระศาสนามีความผิดเพี้ยนไปมาก ไมมีผูใดที่เปนที่พึ่งในทางธรรมที่ควร
ไวใจได เห็นเพียงแตหลวงตาที่เปนผูถึงที่สุดแลว จึงไดกราบเรียนขอความเมตตาจาก
หลวงตาสอนธรรมที่ยังไมรูนี้ ใหไดรูดวยเถิดคะ (จาก แกวตา) 
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หลวงตา ที่เขาพรรณนามานี้ ตนหลักเขาภาวนายังไง เขามีหลักใจหรือเปลา 
หลักใจเชนเขาบริกรรม เปนหลักใจสําคัญมากนะ ถาเปนพุทโธหรือคําบริกรรมใดก็ได นั่น
แนใจ ถาอยูๆ ก็มาทําขึ้นเวลาเปนขึ้นมามันก็ไมมีหลักยึด เชนเรามีเชือกลามโซเอาไวนี้ 
สัตวตัวไหนๆ ดึงโซมันกลับมา ถาปลอยไปเลยมันเตลิดเปดเปงไปได ไมมีหลักยึดของการ
ภาวนาเชนคําบริกรรมไมคอยเหมาะและไมเหมาะ ควรจะมีหลักยึดคําบริกรรม จะเปนคํา
ใดก็ตาม ใหสติเปนผูบังคับ จับคําบริกรรมติดกับจิต นีเ้ปนความคอนขางแนนอนและ
แนนอนเปนลําดับไป การทําภาวนาโดยไมมีคําบริกรรมเปนหลักยึดนี้เราไมคอยแนใจ ถา
เปนกรณีพิเศษเราแนใจดวย เชน ขิปปาภิญญา ที่ควรจะรูอยางรวดเร็ว มันพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลงไปทันทีเลยก็ได ถามันควรจะคอยเปนไปตามเรื่องตามราวก็ควรจะเปนอยางน้ี 
อันนี้ที่เขาพูดพรรณนาไปนี้ ดูหลักยึดไมคอยมี เรๆ รอนๆ ไปเสีย เอา คนตอไป 

ผูกํากับ ตอนนี้เร่ิมทําสมาธิขั้นแรกเจาคะ จิตยังไมนิ่งด ี แตชวงสามสี่วันมานี้
รูสึกวานั่งๆ อยูยังจับจิตของตัวเองได แตพอเมื่อไรที่จิตมันหลุด(บางทีอยูๆ มนัก็มี
ความคิดเกิดขึ้นมาเองโดยไมไดส่ังและจติก็เปนไปตามความคิดนั้นแวบหนึ่ง) แลวรูสึกวา
การทรงตัวมันไมดี คอือยูๆ ก็จะหงายหลังบาง หนาจะทิ่มบาง (อาการวูบๆ มันไวมาก) 
จิตมันหายไปแลวก็กลับมาเปนแบบนี้อยูพักหนึ่งคะ มันเกิดจากอะไรเจาคะและจะแกไข
อยางไร 

หลวงตา มันอาจจะเปนอยางเณรผองวัดหวยทรายก็ได ฟง เณรผองวัดหวย
ทราย จําชื่อมันได แกกท็รมานแกเกงเหมือนกันจึงนาชม แกน่ังอยูในหองมันสัปหงกงกงัน
มีแตคอยจะหลับ มันเปนยังไงจะดดัมัน จึงออกจากกุฏิแลวไปเฉลียง ไปนั่งอยูเฉลียง
หมิ่นๆ ถามันงวงใหมันตก วางั้นนะ พอนั่งไปๆ  เวลาตั้งทามันก็ไมงวง พอหยุดจากการตั้ง
ทามันจะงวง พองวงกฟ็งเสียงตูมเลย ตก เราก็นั่งภาวนาของเราอยูกุฏิเงียบๆ ที่หวยทราย 
กลางคืน ฟงเสียงดังตุบ เอะ มันเหมือนเสียงอะไรตกนา นึกในใจ สักเดี๋ยวไดยินเสียง
พุมพมิๆ มนัเปนอะไร เราก็ลุกจากที่ กําลังวาจะลงไป มีเสียงพระเณรปุบปบๆ เขามา มัน
เปนอะไรไดยินเสียงตุบตั๊บ วาเณรผองตกกุฏ ิ

แกทรมานแก สูภายในหองไมได เลยมาสูนอกหอง ก็ยงัสูไมไดยงัตกกฏุิ นี่มัน
อาจจะเปนอยางน้ันก็ไดสรุปความลงแลวนะ ใหระวังอยาใหเปนอยางเณรผองก็แลวกัน น้ี
เปนตัวอยางอันดีแลว เอาแคนั้นกอน พอเปนคตแิลวไมใชเหรอ ความโงกงวงนี้นักภาวนา
จะรูตัวเองเพราะการกินมาก พระทานจึงไมฉันมาก ฉันทานไมไดอิม่นะ ฉันจิบแจบแลวไป
เงียบๆ นั่นทานฝก ฉันพอยังอัตภาพใหเปนไป เพื่อจิตใจจะไดกาวทางดานจิตตภาวนาได
สะดวกๆ สติก็ดี ผอนอาหารลงไปเทาไรสําหรับนิสัยมากตอมากจะขึ้นอยูกับรางกาย ถา
รางกายมีกําลังจะทับใจไมใหภาวนาไดสะดวก ถารางกายเบาลงทางจิตกข็ึน้เรื่อย พระทาน
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ฉันจังหันเห็นไหมละ ทานฉันพอยังอัตภาพใหเปนไป ฉันปุบปบไปแลวๆ ทานไมไดอิ่ม
หนา ก็เราผานมาแลวเรารูทั้งนั้น 

การภาวนานี้จึงสําคัญอยูที่อาหารการกิน กินมากภาวนาไมคอยดี ตองมีผอนอยู
ตลอด ดี สวนมากตอมากเปนอยางน้ีเพราะมันขึ้นอยูกับรางกาย รางกายมีกําลังมากแลวก็
เสริมกิเลสราคะตัณหาขึ้น มันเปนนะ เราพูดอยางน้ีใหเขาใจเอานะ มันจะยิบแย็บอันนี้ขึ้น
กอน ราคะตัณหาขึ้นเปนอันดับหนึ่ง มันจะยิบแย็บขึ้นมาทันทีตัวนี้ รูแลวหาวิธีดัดกัน ลด
กันลงเอาลงไป จึงไดรูเร่ืองเหลานี้ เห็นไหมทานฉันจังหันนิดหนอยหยุด เพื่อเสริมกําลัง
ทางดานจิตตภาวนาใหสูงขึ้นๆ สติดขีึ้น ความหมายวางั้นนะ 

การภาวนาดูจิตใจตัวเองซึ่งเปนมหาเหตุมหาภัย สวนมหาคุณยังไมอยากพูด มนั
เต็มอยูในหัวใจ พอจิตตภาวนาหยั่งเขาไปตรงนี้จะรูมหาเหตุ กิเลสตัณหามันกอฟนกอไฟ
เผาอยูตลอดเวลาในหัวใจ ทีนี้ธรรมสองเขาไปซัดเขาไปเทากับน้ําดับไฟ สติจับเขาไปๆ อัน
นี้จะคอยสงบลง บังคับกันหนักเขา บังคับดวยวิธีการใดหาสาเหตุมัน อะไรบังคับจิตยาก 
อะไรบังคับจิตไดงาย ตองดูสาเหตุ ก็มาอยูในการกินนี้แหละสําคัญมากนะ ลงที่นี่ 
เพราะฉะนั้นพระทานจึงมักอดอาหารอยูเสมอ ผอนอาหารเสมอ 

ทานก็ทุกขเหมือนเรา ทานจะไมทกุขยังไงธาตขุันธเหมือนกัน แตทานมุงตอธรรม 
ทานไมถือน้ีเปนใหญโตมากยิ่งกวาธรรม ทานจึงฝนกันเรื่อยดัดกันเรื่อย ดูพระวัดปาบาน
ตาดดูเอา ดูพระทานที่มาฉันจังหันมากๆ ฉันปุบปบสองสามคําแลวหายเงียบไปแลว นี่พอ
ยังชีวิตใหเปนไปความหมายวางั้น จิตใจทานอยูกับธรรม ทานทําอยางน้ันใหทานทั้งหลาย
พิจารณาเอา 

เร่ืองจิตตภาวนานี้ไมมีใครสอนไมมีใครพูด มีหลวงตาบัวองคเดียวที่เขาวาอวดอุตริ
มนุสธรรมอยูเวลานี้พูด พูดอยางเต็มเหนี่ยวเพราะความรูนี้มันไดเขากันกับอุตริมนุสธรรม 
คําวาอุตริมนุสธรรมคือ อวดธรรมอันเลิศที่มนุษยทั้งหลายกราบไหวบูชาอยางสูงสุดอันไมมี
ในตน แตไปพูดอวดวาตนมี เรียกวาอวดอุตริมนุสธรรม พูดใหมันชัดเจนเสียวันนี้ แต
หลวงตาบัวนี้เต็มหมดธรรมประเภทนี้ ไมวามรรคผลตลอดถึงนิพพาน ครองไวหมดแลว 
เราพูดดวยมีความจริงเต็มหัวใจเรานําไปพูด อวดอุตริไปที่ไหน เรานําของจริงออกพูด 
พระพุทธเจานําของจริงออกพดู สาวกทั้งหลายนําของจริงออกมาพูด เรารูความจริงอันนั้น
เราก็นํามาพูดเต็มภูมิของเรา ผิดไปไหน พิจารณาดูซิ 

ไอพวกตาบอดพวกหูหนวกพวกเปรตทั้งเปนนี้ ไปยืมหางหมามาติดกนมันเสียจะได
เปนหมาเต็มตัว เดี๋ยวนี้ยังเปนหมาไมไดมันเปนมนุษยครึ่งคนครึ่งเปรตครึ่งผีไปมันหาอุตริ
แสดงความดี ผูทําความดีทานทําอยูมีอยู ไดของดิบของดมีาพูดบางเล็กนอยมันหาวาอวด 
มันทําความชั่วจนฟาดินถลมอยูเวลานี้ มันชั่วเพราะเหตุไร ชั่วเพราะกิเลสตัณหา เพราะ
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ปากของมันนี่แหละ มันอยากใหพูดอยางน้ีทําอยางน้ีตลอดไป คิดอยางนี้ตลอดไป มันไม
อยากใหคิดแบบที่แยกจากสิ่งเปนฟนเปนไฟนี้ออกไป เพื่อเปนอรรถเปนธรรมครองหัวใจ
ตนเอง ไดรับความสงบสุข 

นี่เราพูดเต็มปากเราจวนจะตายแลว เปดทีเดียวเต็มที่ เราไมเคยสะทกสะทานใน
สามแดนโลกธาตุ ใครจะมาวาอะไรใหเราวาไปเถอะ มันกเ็หาวอกๆ เหมือนหมาเหาฟา 
หมาเหาฟาเปนยังไง มันก็เหาแตปากนั่นแหละ สุดทายมันก็ไปของมันเอง ฟาอยูที่ไหนไมรู 
อันนี้ก็หมาเหาธรรม ธรรมพระพุทธเจาเลยฟาไปอีก มันไปหาเหาหาอะไร ถาไมเปนบาสุด
ขีดไอคนๆ นี้นะ มันวาหลวงตาบัวอวดอุตริมนสุธรรม จะเอาหลวงตาบัวเปนปาราชิก เราก็
บอกใหเอาโคตรมันมาเลยมาฟองหลวงตาบัววาอวดอุตริมนสุธรรม 

คําวาโคตรนี้ไมใชโคตรแบบเหมือนโลกเขาดูถูกเหยียดหยามย่ํายีกันนะ คําวาเอา
โคตรมานี่ คือคนๆ เดียวไมมีน้ําหนักมาก ใหเอามาทั้งโคตรจงึมีน้ําหนักมากมาฟองหลวง
ตาบัว เขาใจไหม เราหมายความวาอยางน้ีตางหาก เราไมไดมีแบบโลก ถึงจะพูดกิริยาแบบ
โลกก็ตาม แตธรรมไมเปนโลกนะ ธรรมตองเปนธรรมตลอดไป เราพูดอยางน้ีตลอด การ
แสดงธรรมะถายังมีแสดงอยู ธรรมะประเภทนี้จะออกอยูเร่ือยๆ ตามแงหนักแงเบาจะ
ออกไปตลอด จะเปนอยางอื่นไปไมได ที่จะออนขอกับกิเลสไมออนเลย ไมมีทาง กิเลสอยู
ตรงไหนฟาดลงตรงนั้นใหมันหัวแตกไปเลย ถาหัวมันไมแตกใหมันขี้แตกออกไปเลย มันมี
ทั้งหัวทั้งขี้คนเรา 

นี่เราพูดอยางอาจหาญชาญชัยเลยโลกธาตุไปหมดแลว ที่นํามาพูดเหลานี้ เราไมอยู
ในวงเหาวอกแวกๆ เหลานี้ เราพูดตามความจริง เรานําธรรมมาสอนโลกสอนตั้งแต
เร่ิมแรกมาได ๕๕ ปนี้เต็มเหนี่ยว ทีแรกออกอยูในวงในสอนพระ สอนตั้งแตแกงหมอเล็ก
แกงหมอจิ๋วเรื่อยๆ จากน้ันมาก็แกงหมอใหญ สอนโลกสงสารมาเปนเวลา เฉพาะอยางยิ่ง 
๗ ปนี้ เราเอาธรรมออกสอนโลกกวางแคบขนาดไหน ถาเหลานี้เปนอุตริมนุสธรรม เอา 
คานมาธรรมะที่เราเทศนวันนี้ผิดตรงไหน ที่วาเรามาอวดมันไมจริงน่ัน หาวาเปนความจริง 
มาอวดอุตรทิี่ตรงไหน เอาคานมา 

ตั้งแตพื้นๆ ฟาดถึงพระนิพพาน เอา ถามมาเราจะเปนคนตอบคนเดียวทีเดียว 
ครองไวหมดแลวธรรมเหลานี้ เราพูดใหชัดเจนอยางน้ีเราจะตายแลว ทานทั้งหลายจะมัว
หลับหูหลับตาใหกิเลสเหยียบหัวอยูตลอดเวลาเหรอ ความโลภมันดีขนาดไหน ความโกรธ 
ราคะตัณหา มันเอาไฟเผาโลกมาตลอด นี้คือโทษของกิเลสเห็นไหมดูเอาซิ ธรรมเครื่อง
ระงับสิ่งเหลานี้ทําไมจะไมฟนตัวขึ้นมาบางเพื่อระงับดับกันใหมีความสงบรมเย็นบางคนเรา 
ถาไมงั้นจมนะชาติไทยเรา ศาสนาไทยเราจะไมมี ก็มีแตหัวโลนๆ โกนคิ้วอยูเฉยๆ อวดตน
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วาเปนพระๆ แลวโฆษณาวากลาวหาตั้งแตนรกอเวจีมาเผาตัวและสวนรวมอยางน้ันเปน
ประโยชนอะไร 

ทางโลกก็เหมือนกัน ความรูวิชามีมากนอยเพียงไร เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมดออก
ทับประชาชนญาติโยม ผูนอยเลยจะตาย หรือขี้แตกออกก็ไมทราบ เราไมไดถาม เปนยังไง
สูขี้แตกไหม ถูกวงราชการงานเมืองที่ไมเปนศีลเปนธรรมอวดเบงน้ันมาหาเหยียบเอานี้ สูขี้
แตกไหม เราอยากถามวางั้น เรายังไมไดถามด ู ใหถามดูตวัเอง ใครขี้แตกไมแตกก็รูเอง 
มันขนาดนั้นนะกิเลสเหยียบธรรมเวลานี้ เรามองดูดวยธรรมมองดูไดทุกแงทกุมมุ 
เพราะฉะนั้นจึงพูดไดเต็มปากละซี ถงึวาระที่จะพูดพูดไดเต็มเหนี่ยว ไมเคยสะทกสะทาน
กับส่ิงใด ความจริงเต็มหัวใจออกไดตลอดเวลา หนักเบามากนอยไมตองบอก ผางออกมา
ทันทีเลยๆ จะไปควาคัมภีรนั้นคัมภีรนี้ สาธุ เราไมควา พระพุทธเจาคัมภีรวินัยออกมาเปน
พระไตรปฎก ออกมาจากคัมภีรใน ธรรมพระพุทธเจาอยูในคัมภีรในออกมาเปน
พระไตรปฎก สาวกทั้งหลายเปนคัมภีรในทั้งน้ัน เมื่อเจอคัมภีรในแลวจะไปหาควาที่ไหน 
ออกมาจากนั้นลวนๆ เลย แงหนักเบาขนาดไหนที่ควรจะออกแหงธรรมทั้งหลาย ออกได
ทันทีๆ พากนัจําเอานะ แลวไปปฏิบัติตน 

อยามานั่งเฝากองกระดูกอยูเฉยๆ  นี่กองกระดกูดวยกันทั้งนั้น มันเปนของดิบของ
ดีอะไร เอาอะไรหุมหอเอาไวก็วาเปนของดิบของดี ก็เส้ือผาเฉยๆ มาหุมหอ ถาแกผาแลวก็
ไมผิดอะไรกบัหมาตัวหนึ่ง หมาเขาเฉยนะ เขาเดินไปเฉย ไอเราตบนั้นตบนี้ ปลอยหําบาง
อะไรบาง ดังนิทานหนองกะปาด คนๆ นี้เขาอยูหนองกะปาด อีตาคนนั้นแกเล้ียงวัวฝูงไว 
ขายวัว ทีนี้เขาไปซื้อวัวทีบ่าน บานอยูขางใน ชานบานอยูขางนอกสําหรับรับแขกรับคน พวก
พอคาเขามาซื้อวัว ตอรองกันอยูตลอด ทางลูกคาเขาจะใหตัวละสามบาท ทางเจาของจะเอา
ตัวละส่ีบาท เถียงกันยงัไมลง พอดีเมียขึ้นมาก็มาเห็นผัวนั่งปลอยหํา เมียมาเห็นหําผัวก็
อายเขาเลยขยิบตาใสผัว 

ไอผัวเขาใจวาเมียใหขึ้นราคาวัว พอเมียขยิบตาใสปบ ทีแรกแกจะเอาสี่บาท เขาให
เพียงสามบาท พอเมียขยบิตาใสเทานั้น ผัวขึ้นปบเลย หาบาทๆ เขาก็วา โอย ตั้งแตส่ีบาทก็
ยังลงกันไมได ทําไมไปหาบาทหกบาท ไปเถอะพวกเรา เขาก็แตกฮอืลงจากบานไป เมียก็
ออกมา ที่เขาตอตัวละสามบาทนั้นควรจะใหเขาแลว ทําไมไมขายเขาเสียละ ก็เธอขยิบตาใส
ฉัน นึกวาจะใหฉันขึ้นราคา ฉันก็ขึ้นหาบาทละซิ จะไมขยิบยังไงก็ปลอยหําใหเขาดู มันอาย
เขาจะตายไป อูย เสียดาย มาๆ เขาเปดหนีหมดแลว หําก็ปลอยไว เดี๋ยวนี้มันปดหรือยังบัก
นั้นนะ หาบาทๆ มันขึ้นไปแบบขาดทุน หําก็ปลอย เงินก็ไมได 

ผูกํากับ คนตอไปครบั เมื่อนั่งสมาธิแลวลมหายใจหาย ไมม ี แตความรูสึก
ละเอียด ตองทําอยางไรตอไปครับจึงจะเขาไปใหลึกถึงสมาธทิี่ดีกวานี้ครับ 
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หลวงตา ใหอยูนั้นกอนนะ ใหอยูละเอียดกอนอยาไปกังวลกับอะไร เวลาสงบ
เขาไปลมหายใจระงับไปๆ เหมือนไมมีลมหายใจ เหลือแตความรูที่ละเอียด ใหอยูตรงนั้น
กอนถกูตองแลว ทําไปมันจะคอยกระจายไปเองแลวคอยถามมา ถาหลวงตาบัวไมมีภูมิก็ให
รูกันเสียที มันไดอวดอตุริมนุสธรรมทั่วโลกมาแลวนี้ จะไมมีภูมิก็ใหรูกันเสีย เอาวาไป 
ภาวนาไปใหมันละเอียดลงไปอยางน้ัน มันจะคอยกระจายไปเอง พูดเพียงเทานี้กอน 

ผูกํากับ คนสุดทายครับ ลูกหลานเขาไปอานขอความในเว็บไซดแหงหนึ่ง(วัด
ปา) มีขอความโจมตีลูกศิษยหลวงตาและพระบางองค เมื่อเขาไปอานทําใหจิตใจรุมรอน 
บางคนเขียนดากันไปมา ใชคําพูดหยาบคาย ยิ่งทําใหคนเขียนและคนที่เขามาอานมีแต
กิเลสรุมรอนใสกัน บางคนอานแลวเขียนเขาไปแนะกันดีๆ ใหเลิกโจมตกีัน จะเปนการ
เปดทางใหมือที่สามกลับมาทําลายลูกศิษยหลวงตาและองคหลวงตาได  
 ลูกหลานจึงพิจารณาวาการปฏิบัติภาวนา ไมวาการเจริญสติ และใชปญญาพิจารณา
ตามที่หลวงตาเมตตาสอนเสมอมา จะกอใหเกิดอโหสิกรรมที่ออกมาจากจิตใจจริงได อยาง
นอยเมตตาธรรมก็แทรกเขามาในใจ และเมื่อใจสงบดวยธรรมจึงไมสนใจกบัขอความโจมตี
ดวยเหตุของกิเลส หรือแมใครจะตําหนิตัวเราเอง ตําหนิหลวงตา ใจที่ฝกภาวนาในระดับ
หนึ่งจะคอยระงับจิตที่โกรธแคน ระงับความคิดที่จะหาวิธีแกคืน หรือแมแตพูดใหเขาใจ 
เพราะผลจากการฝกภาวนาจึงปดเรื่องกังวลจิตออก  
 พวกลูกหลานจึงไมเขาไปอานขอความโจมตีกันในเว็บไซดนี้อีก และไมคดิจะพูดให
พวกโจมตีหลวงตาเขาใจ เพราะคิดวาพวกนี้ไมมวีันเขาใจ ขนาดหลวงตาเมตตาเทศนดวย
ความบริสุทธิ์ในธรรมของหลวงตาพวกนี้ยังหาเร่ืองโจมตีได พวกลูกหลานมีแตกิเลสพูดไป
พวกนี้ก็ไมมทีางฟง มีแตเอากิเลสใสกัน พวกลูกหลานไมใชอกตญัูที่ไมคิดตอบโตชี้แจง
พวกโจมตีหลวงตา แตพวกลูกหลานพยายามดําเนินจิตตามที่หลวงตาสอนใหละวาง อยาง
นี้พวกลูกหลานพิจารณาถูกหรือไมเจาคะ (จาก กลุมลูกหลานรักหลวงตาตลอดกาล)  
 หลวงตา ที่ถูกตองจริงๆ เขาจะเหาใหเขาเหาไปเขาเปนหมา เราไมเปนหมา
อยาเหาตอบ หลวงตาไมเคยพาเหาตอบ นี่ถูกตองแลว เอาไปปฏิบัตินะ เขาจะเหาอยางไร
ใหเขาเหาไปเขามีปาก เรามีหูอยากฟงก็ฟง ไมอยากฟงกไ็มฟง เฉยไปเหมอืนหมาปลอยหํา 
หนองกะปาด เอาละพอ 
 ผูกํากับ รายงานวันเวลาออกอากาศสถานีวิทยุเสียงธรรม 
สถานีวิทยุเสียงธรรมกรุงเทพ FM 103.25 ออกอากาศเวลา ๐๕.๐๐ น.- ๒๓.๓๐ น. และ
สถานีเครือขายทั่วประเทศดังนี ้

ภาคเหนือ 
1.  เชียงใหม (อ.แมอาย)   FM 103.25  เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. 
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2.  เชียงใหม (อ.เมอืง) FM 100.25  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 
3.  พะเยา FM 104  เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น. 

ภาคอีสาน 
1.    อุดรธานี FM 103.25  เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น. 
2.    สุรินทร  FM 103.25  เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น. 
3.    ขอนแกน FM 104  เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น. 
4.    รอยเอ็ด FM 93.25  เวลา ๐๕.๐๐ น. - ๒๓.๓๐ น. 
5.    บุรีรัมย FM 104  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 
6.    นครราชสีมา FM 103.25  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 
7.    อุบลราชธาน ี  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 

ภาคกลาง 
1.    ลพบุรี FM 94  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 
2.    พิษณุโลก  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 

ภาคตะวันตก 
1.    ประจวบคีรีขันธ FM 93.25  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 

ภาคใต 
1. พังงา  ออกอากาศเร็วๆ นี้ 
2. สงขลา FM 103.75              ออกอากาศเร็วๆ นี้ 

 
สถานีเชื่อมสัญญาณสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บางชวงเวลา ดงัน้ี 

1.    สถานีวิทยุกาญจนบุรี FM 93.25 
2.    สถานีวิทยุจังหวัดหนองบัวลําภู  FM 89 
3.    สถานีวิทยุวังสามหมอ จ.อดุรธาน ี FM 105.25 

หลวงตา ก็สรุปไดแตเพียงวา การตั้งสถานีวิทยุเพื่ออรรถเพื่อธรรมนั้นเราเห็น
ดวยแลว ใครจะตั้งที่ไหนก็ตั้ง แตเอะอะคนนั้นไมพอเงินขาดเทานั้นเทานี้ มาหายุงแตหลวง
ตาบัว อันนี้ขอบิณฑบาตอยายุง มันยุงจริงๆ นะ มาทางไหนก็ปบเขามานี้ๆ เพราะฉะนั้นเรา
จึงตัดบทวาอยายุง 

 
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/

