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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
มีวาสนาไปทางเรื่องประสาน 

 วันนั้นเราไปชําระอธิกรณ ประชุมถงึสองวันลงกนัไมไดเลย ทานเจาคุณเรานี่
เขียนจดหมายนอยเทาฝามือใหเณรถือมา ตอนนั้นทางรถไมม ี มีเปนทางลอทางเกวียน
เสีย หนาแลงก็มีแตทรายเต็ม ครั้นหนาฝนก็มีแตตมแตโคลน ตอนนั้นไมมีรถ เณรถือ
หนังสือนอยมา เพราะเปนกันเองเรากับทานเจาคุณ ตั้งแตเปนมหาเปรียญดวยกันมา 
จนทานเปนเจาคณะจังหวัด เจาคณะภาคอะไรๆ เร่ือยมา เราคงเสนคงวาหนาแนนเปน
หลวงตาบัวตามเดิม 

ไปที่ไหนมกัจะเปนนะเรา มันจะมีนิสัยวาสนาอยางน้ันก็ไมทราบ คือสวนยุแหย
ไมมีเลย แตสวนประสานนี้มีเต็มหัวใจเต็มกิริยาอาการทุกอยางตลอดมา คงเปน
อานิสงสอันนี้ละมังเวลาประชุมที่วัดโพธิฟาดกันเสียสองวัน เจาคณะภาคเจาคณะไหน
มาประชุมฟาดเสียสองวันลงกันไมได สุดทายเจาคุณเราทุกวันนี้ใหเขียนหนังสือนอย
เทานี้ละใหเณรถือมา เณรเดินมานะ ไมมีรถ รถไปไมไดมาไมได  
 ในจดหมายนั่นวา นิมนตทานอาจารยไปดับไฟวัดโพธิใหดวย เวลานี้ไฟกําลัง
โหมลุกวัดโพธิ เทานั้นละจดหมายทานมาหาเรา คือประชมุสองวันลงกันไมไดเลย เจา
คณะภาคก็มาใครก็มา มันก็เหมือนวาจะมีวาสนาไปทางเรื่องประสานนะ มักมีเสมอ เรา
มักจะไประงบัไดทุกงาน ไมมงีานไหนที่เราไดเขาแลว ไดผานไปเฉยๆ ไมสําเร็จไมเคย
ปรากฏ เขาในงานไหนปบเรียบรอยๆ ไป เรามักจะมีนิสัยวาสนาทางนี้ เพราะนิสัยของ
เราชอบประสานนะ ที่ยุแหยใหแตกไมมีในเรา  

อันนี้ก็เหมือนกันประชุมตั้งสองวัน เจาคณะภาคไหนๆ มาไมลงกันไดเลย ทานก็
เลยเขียนจดหมาย..ทานเจาคุณ เขียนจดหมายนอยมา นิมนตทานอาจารยไปดับไฟวัด
โพธิใหดวย กําลังไฟโหมไหมวัดโพธิเทานั้นละ เราก็ไมสบายอยูดวยนะ มีไขเล็กนอย 
เปนไข แตเราเห็นประโยชนสวนใหญที่วาประชุมตั้งสองวันไมเสร็จ นี้อยางไรกัน ส่ิงที่
ควรจะลงกันไดทําไมไมลง เพราะเหตุผลกลไกอะไร นี่ละเปนน้ําหนักอันหนึ่ง เราจึงตอง
ไป สะพายบาตรไปเลยคนเดียวนะ แตกอนไมมรีถ เดินถึงวัดโพธิเลย จากน้ีถึงวัดโพธิ
เลย 

ทางวัดรูสึกวาพรอมกันหมดนะ เจาอาวาสพูดกับพระผูใหญๆ ในนั้น วันนี้ทาน
อาจารยมหาบัวจะมาชําระเรื่องนี้นะ เราเองไปนิมนตทานมา ใหฟงเสียงทานนะทุกคน 
เทานั้นละทานสั่งเอาไว ไปก็เอาเลย ประชุมปบขึ้นมาเลย เปนอยางไร เหตุผลกลไก
อยางไรไลมาๆ เร่ือยๆ เขาไป เราเอาหลักธรรมวินัยกางตลอด ไมไดนอกเหนือไปจาก
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หลักธรรมวินัย เอากัน ซักกันไปซกักันมา เอาไปเอามามีแตเราคนเดียววันนั้น เราเปน
คนซักคนนั้น เหตุที่ไมลงรอยเพราะใครเปนตนเหตุไลเขาไปหาผูนั้น ซักกันๆ ๔๕ นาที  

ผูวาราชการจังหวัดไปดวย ผูวาราชการจังหวัดไปกับฝายนั้นละฝายทําลาย ไมลง 
วันนั้นผูวาราชการจังหวัดก็มาๆ ดูวาเปนฝายนั้น เปนลูกศิษยของฝายนั้น ฝายไมลงใคร 
ไปก็เอาเลยละที่นี่ ทีนี้ใครก็คอยฟงเสียงเรา เพราะเรื่องอะไรมันก็ไมเสร็จ ประชุมกัน ที
นี้ก็ฟงเสียงเรา เราก็ถามตนเหตุเปนอยางไรไลมาๆๆ เอาธรรมวินัยเขากางๆ ซัดกันเลย 
มัดกันเขาเลย เอา พูดงายๆ อยางน้ีละ ซัดกันเขา มัดเขาๆ สุดทายแพ พอพูดอะไร เอา
..ถาสงฆเห็นดวยตรงไหนใหยกมือขึ้น พรึบๆๆ เอา เจาของวาอยางไร เอาคานมา 
เจาของเงียบ เปนอันวายอมรับโดยดุษณีภาพ นิ่งๆ เอาซักกันไปๆ 

พอซกักันไปถึงจุดแลวก็ พอเราลงจุดปบทางนี้ เอา.นี้ผิดหรือถูก ถาถูกใหยกมือ
ขึ้น พรึบๆ เลย เอากัน ๔๕ นาทีเรียบรอย ซักกนัอยางหนักนะ นั่นละที่เจาคุณอุดรนิสัย
ทานเรียบรอย ทานดุใครไมเปน ไอเรามันวาหมาวาแมวอยูในนี้หมด ทั้งกดัทั้งขวน พอ
ขึ้นเวทีก็ซัดกันเลย ผูวาก็นั่งอยูนั่น เราเปนคนซัก ไปๆ มาๆ สุดทายลงเลย เราสรุปเลย
นะ เปน ๔๕ นาทีนะนั่นซัดกัน มีแตเรากับเจาของคดีที่ไมลง คือขวางกันอยูนั่น เพราะ
เหตุใดเอาไลมา ซัดกันไปซัดกันมา สุดทายลงทั้งฝายนี้ฝายนั้น เอา ถาไมลงตรงไหนให
คานมา เราไมพูดถึงเร่ืองราวที่ไมลงเพราะอะไรละ เราเอาธรรมวินัยเขากางกับเรื่องราว
นั่นใสกันๆ เขาไปเลย บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็ยกมอืพรอมๆ กัน ๔๕ นาทีลง
เรียบรอยเลย  

ประชุมกันอยูสองวันไมลง เราไป ๔๕ นาที เราคนเดียวเราพูดกับคูกรณีกัน วา
อยางน้ันเถอะ กรณีที่ใหแตกกระจายๆ ไมใหลงไดนะนั่น มัดกันไป ซดักนัไปซัดกันมา 
มัดกันเขา สุดทายก็เลยลงเรียบรอย ๔๕ นาที เราไมลืมนะ ทีนี้พอเสร็จแลวเราก็นอน
แผสองสลึง พวกนั้นก็เลิกกันไป พระก็เขาไปนวดเสนให เจาคุณอุดรเปนนิสัยดุใครไม
เปน นั่งอยูขางๆ นิสัยของทานนั่นแหละ ใครถาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเรา 
พูดขึ้นอยูคนเดียวขางๆ หมูเพื่อนนี่ละ ถาใครอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเราให
มาดูเวลาขึ้นเวที เจาคุณอุดรนี่ละ  

ถใครอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเราใหมาดูเวลาขึ้นเวที พอวาอยางน้ัน
เราก็วา ก็เร่ืองราวมันเสร็จสรรพเรียบรอยไปแลวมาอุนกินหาอะไร มันเนาเฟะไปแลว 
ทองเสียทองบูดไปหมดนีน่ะ มาอุนกินหาอะไร เร่ืองแลวไปแลว เราขู ดูทานจะออก
กิริยาไหน กิริยาเกา โอ มันก็นาอุนนากิน กินทั้งวันก็กินไดสบายมีรสชาติตลอด ทานพดู
สบาย เราแหยเราขูทาน นึกวาทานจะมีกิริยาอะไร เหมือนเดิม ดุใครไมเปน เราก็อด
หัวเราะไมได โอ นิสัยนี้ก็เปนอยางน้ี ดุคนไมเปน ไอเราเปนฝายดุ 



 ๓

นี่ละที่วาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเราใหทานมาดูเวลาขึ้นเวที คือเวลา
ขึ้นเอาจริงๆ นะเรา ไมมีสูงมีต่ํา เอาธรรมกางเขาเลย เอาธรรมกางเขาไป ไลเขาหา
ธรรมๆ หาวินัย ที่อื่นขัดกับธรรมวินัยซัดกันตรงนั้นๆ นั่นละ ๔๕ นาทีเรียบรอย 
ยอมรับกันหมดทั้งวัดเลย คูกรณีก็ยอมรับ ผูวามาดวยกันก็เงียบไมมีวาอะไรเลย คือ
เวลาขึ้นมันไมมีสูงมีต่ํานะ เอาธรรมวินัยออกกางแลวซัดไปตามนั้นเลย ทีนี้กิริยาอาการ
ทุกอยางมันก็ขึ้น นั่นละอยางที่วาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเราใหมาดูเวลาขึ้น
เวที คือเวลาขึ้นเวทีมันซัดจริงๆ เขาใจไหมละ เอาเปรี้ยงๆ เลย จึงไดเห็นเจาคุณอุดร
นิสัยทานดุใครไมเปน  

ทานวาถาอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชอาจารยของเราใหมาดูเวลาขึ้นเวที วาอยางน้ัน
นะ เราก็ซัดเลย ก็เร่ืองมันเนาเฟะไปแลวมาอุนกินหาอะไร มันเนาเฟะไปหมด มันบูด
มันเสียแลว ทานจะวาอยางไรเราทดลองดู ตามเดมิ โอย อุนทัง้วันกินทั้งวันมันก็พอกนิ 
เพราะมันมีรสมีชาติอยู ทานก็วาของทานสบาย ขบขันนะ เจาคุณยังอยูนี้ละทุกวันนี้ ดุ
ใครไมเปน ไอเราเปนฝายดุ ดุทานนึกวาทานจะขึ้นแบบไหนไมขึ้นนะ ขึ้นแบบเดิม อุน
กินทั้งวันมันก็นากนิอยูตลอด ไมบูดไมเสีย ขบขันดีนะ ทานพูดแบบสบายของทาน 

พูดเรื่องอธิกรณเร่ืองอะไรนี้มักจะมีเสมอ มันจะเปนนิสัยวาสนาอะไรไมรูนะ  
เราเขาจุดไหนก็เปนอันวาเรียบลงไปทุกแหง ไมใชครั้งนี้ มีทกุแหงใหญๆ ทางภาคกลาง
ก็เหมือนกัน มีใหญๆ ทั้งนั้น แตก็เดชะทุกครั้งไมเคยพลาดนะ เรียบรอยลงดวยดี เปน
อยางน้ันละ มันคงจะมีนิสัยวาสนาอันหนึ่งประสานๆ ใหเรียบรอยเปนที่ลงใจกัน 
ยอมรับกัน ก็เรียบรอยไปดวยดีทุกแหงที่เราเขาประชุมทีไร เปนอยางน้ันละ 

วันนี้ก็ไมมีอะไรละ ๒ โมงครึ่งเทศนวัดโพธินะ วัดโพธิเปนวัดอุปชฌายเรานะ 
ทานเจาคุณธรรมเจดียทานเปนอุปชฌายเรา แตก็อุปชฌายลงสัทธิงวิหาริกนะ ลงลูก
ศิษยคือเรา ทานเปนอุปชฌายเรา แตมักจะมาลงลูกศิษยนะ บางทีลูกศิษยเถยีง
อุปชฌายซัดอุปชฌายยอมๆ บางทีอยูดวยกันดีๆ เหตุที่จะไปเอาทานหนักๆ ก็คอืสอง
ตอสอง วันนั้นทานเทศนบนธรรมาสน ทานวานิพพานเปนอนัตตา สะดุดกึก๊เลย เราก็
นิ่ง คือพอเสร็จนี้แลวเราไปกุฏิเราจะตามทานไปเลย ไปตามปญหาขอนี้นะ 

พอดไีปทานก็มาชวน มาบอก ไปบวัไปดวยกันไปกุฏิทาน พอดกีับเราจะไปตั้ง
ปญหา พอขึน้ไปก็ใสปวะเลย เพราะไมมีใครนี่ ตั้งใจจะไปเอากนัสองตอสองระหวางพอ
กับลูก ขอประทานโอกาสทุกอยางเรียบรอยแลวกราบ เหตุใดพระเดชพระคุณจึงเทศน
วานิพพานเปนอนัตตา เพราะบังคับไมได นิพพานไมใชผูตองหา นั่นเขาแลวปบเขาแลว 
นิพพานเปนอนัตตานิพพานก็เปนไตรลักษณละซิ เปนของวิเศษวิโสอะไรเราวา นิ่งเลย
นะ เปนอยางนั้นละนิ่ง นิพพานมาเปนอนัตตา นิพพานก็เปนไตรลักษณ ไตรลกัษณคอื 
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ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา เปนทางกาวเดินเพื่อพระนิพพาน  แลวพระนิพพานยังจะมาเปน
อนัตตา อนตัตาก็อยูไตรลักษณ นิพพานก็เปนไตรลักษณละซิมีความหมายอะไรเราวา 
นิ่งเลยนะผูเฒาไมตอบเลย เงียบ 

คือธรรมดาถาเราใสทีไรนี่ทานจะนิ่งทุกที คราวหลังถึงจะมายอมรับ ไมเคยมา
คานนะ ยอมรับทุกครั้งๆ คราวนี้ก็นิ่งไมตอบเลย เอาจริงนะเรา ถาลงมันขัดแลวมันไม
ถอยใครละ ธรรมเหนือนี่ เราเอาธรรมออกมา ทานกับเราเปนผูนอยตอธรรมทั้งนั้น 
ตองกราบธรรมยอบรับธรรม มาก็ยกธรรมขึ้นใสปวะเลย ทานนิ่งเลยนะ วานิพพานเปน
อนัตตา มันสะดุดกึก๊เลยนั่น พอเราจะตามทานไป ทานก็ชวนเราไป ไปบัวไปดวยกัน ไป
หาทาน ไปก็ซัดกันเลยสองตอสองไมมีใครทราบดวยละ เอาหนักนะนั่นไมใชเลนนะนั่น 

ทานวานิพพานเปนอนัตตา เพราะเหตุไรจึงวาเปนอนัตตา นิพพานเปนอนัตตา
เพราะบังคบัไมได นิพพานไมใชผูตองหาพอที่จะถูกบังคับบัญชา นั่น ซัดกันตรงนี้เลย 
ทานนิ่งนะ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา นี้เปนทางกาวเดินเพื่อพระนิพพาน ไตรลกัษณเปนทาง
กาวเดินเพื่อพระนิพพาน เมื่อเปนนิพพานแลวนิพพานจะมาเปนอนัตตา อนัตตาก็อยู
ในวงไตรลักษณ นิพพานก็เปนไตรลักษณมีความวิเศษวิโสอะไรเราก็วางี้ละ ทานนิ่งเลย
นะ อยางน้ันละเวลาจะเอา ปวะเลย อุปชฌายเราแทๆ นะ แตเอาธรรมที่เหนือเราทั้ง
สอง ทั้งอุปชฌายทั้งเราออกแสดงซิ ทานก็นิ่งละไมคาน วันนี้ไมมีอะไรละ ใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

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

