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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

สรณะของเราเกิดจากภาวนาทั้งนั้น 
 

กอนจังหัน 

การอบรมพระผมไมคอยมีนะ เพราะงานยุงมากตอมาก และประกอบกับธาตุขันธ
ชราลงทุกวันๆ การอบรมพระจะใหเปนเหมือนแตกอนไมไดแลว ก็ตองฟงแทรกกันไป
อยางน้ี ซึ่งเราไมเคย การอบรมพระตองเปนพระลวนๆ การสอนประชาชนก็ประชาชน
ลวนๆ ไมเขามาคละเคลากัน อันนี้จําเปนก็ตองมาคละเคลากันอยูนี้จนไดนั่นแหละ คือการ
สอนพระ หนาที่ของพระ งานของพระ เปนอีกอยางหนึ่ง ประชาชนเปนอีกอยางหนึ่ง ผิด
กัน การสอนจึงตองสอนแยกสอนแยะ เวลาสอนพระก็เปนเรื่องงานของพระลวนๆ ไปเลย 
สอนประชาชนก็เปนงานของประชาชนไป นี้ปรกติไมเคยสอนคละเคลากัน สอนแบงสัด
แบงสวน แตนี้มันก็จําเปนจะวาไง เพราะไมมีเวลาที่จะสอนก็ตองสอนเวลานี้ 

ใหแยกเอา เร่ืองอรรถธรรมไมนิยมวาเปนหญิงเปนชาย นักบวช ฆราวาส ความผิด
ถูกชั่วดีไมเลือก ใครทําถกูถูก ใครทําดีดีทั้งน้ันแหละ ใหแยกแยะออกไปปฏิบัติตามหนาที่
ของตนก็แลวกัน การปฏิบัติของพระนี้ใหเขมแข็งนะ อยาออน ออนไมได ผมนี่สลดสังเวช 
เดินไปไหนๆ เห็นพระหัวโลนๆ ดวยกัน จนมองดูหนากันไมได พูดใหชัดเจนอยางน้ีเลย 
ผูรักษารักษาอยางเขมงวดกวดขัน เทดิทูนพระพุทธเจาคือพระธรรมวินัยสุดหัวใจๆ แลวไป
เห็นเกงๆ กางๆ เหยียบหัวพระพุทธเจาตอหนาตอตาไปดวยการลวงเกินธรรมวินัยไม
สนใจ กลายเปนพระหนาดานๆ นี้สลดสังเวชนะ 

ทุกวันนี้มีหรือไมมีเมอืงไทยเรานี้นะ หรือวาหลวงตานี้หาเร่ืองอตุริเหรอ เรียนมา
ดวยกัน ตามีดวยกัน หูมีดวยกัน ใจมีดวยกัน  ทําไมจะไมรูผิดถูกชั่วดี มันควรจะคิดนะพระ
เรานะ นาอายมากนะพระเราเวลานี้ ขายหนาขายตาคือพระเรานี้ ขายมากที่สุดเลย เยอหยิ่ง
จองหองก็ไมมีใครเกินพระ ใครจะไปแตะเขาก็ไมกลาแตะเขาเห็นผาเหลือง ยิง่สนุกละซิ 
สนุกวางตน โออาฟูฟา นี่ละพระเราเลวที่สุดเดี๋ยวนี้นะ บวชมาชําระกิเลส เดี๋ยวนี้เขามาสั่ง
สมกิเลสทั้งนั้นละ อาศัยศาสนาเปนเขียงเหยียบขึ้นๆ กิเลสตัวพองตัวนั้นแหละมันเหยียบ
ขึ้นๆ จนจะมองไมไดนะ 

ขอใหทานทั้งหลายทุกองคพิจารณาใหดีนะ การเทศนสอนนี้สอนทั่วๆ ไป นับแต
ผมไปดวย ผมก็ปฏิบัตมิาตลอด กส็อนมาตามอรรถตามธรรมที่ไดเรียนและปฏิบัติมา เพื่อ
ทานผูฟงทั้งหลายจะไดนําไปเปนคติเครื่องเตือนใจ อยาเรๆ รอนๆ โลเลโลกเลกนะ เวลานี้
มองดูพระเรา มองเด็กเปนอยางหนึ่ง มองหมาเปนอยางหนึ่ง มองคนทัว่ๆ ไปเปนอยาง
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หนึ่ง พอมามองพระเทานั้นสะดุดตาสะดุดใจไมอยากมอง มองดไูมทั่วหนา ก็ผาเหลืองๆ 
มันเพศเดียวกันนี่นะ ผูหนึ่งรักษาเขมงวดกวดขนัแทบเปนแทบตาย เทิดทูนพระพุทธเจา
โดยปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยอยางสุดหัวใจ แลวพวกหนึ่งมาเหยียบย่ําหัว
พระพุทธเจาตอหนาตอตาโดยการลวงเกินธรรมวินัยไมมีละอายบาปเลยบางนี้ นี่ละมันนา
สลดสังเวช ขอใหทานทั้งหลายเอาไปคิด 

ศาสนาสอนคนนะ ถาสอนพระไมไดจะสอนใคร พระเปนผูที่จะสอนประชาชน แลว
สอนตัวไมได ยิ่งเลวลงๆ จะเอาอะไรไปสอนเขา มันก็เลวกวาเขาละซิ จากเลวกวาเขาก็เลว
กวาหมาไปอีกพระเรานะ มีเยอะนะ ขอใหพิจารณาทุกองคๆ  สอนทั่วๆ ไป เอาธรรม
พระพุทธเจามาชะมาลาง เพราะพวกเรานี้พวกสกปรก พวกหมาขี้เร้ือน หาความดีติดตัว
แทบไมมีในเพศของพระเราเวลานี้ มีแตความเลอะๆ เทอะๆ มองไปขวางตาทันทีๆ ก็
ธรรมวินัยมีอยูเรียนมาดวยกัน อะไรขัดกับธรรมกับวนิัยคือองคศาสดา ก็รูเองๆ 

นี่ละที่ดูกันไมไดเวลานี้ เลอะเทอะมากเชียวพระเราทั่วประเทศไทย มันเปนบาเร่ือง
ยศ อันนี้ละสําคัญมาก อูย พระเปนบายศสมัยปจจุบันนี้ มันเปนบาเอาอะไรนักหนา ตั้งชื่อ
ตั้งนามขึ้นทีไ่หนๆ ตั้งไดๆ เมื่อวานนี้ก็ไดพูดถงึเร่ืองยศ เพราะมันเลวมากจริงๆ เดี๋ยวนี้
พระเรา มันนาพูดก็ตองพูดบางซ ิ คนอื่นเขาไมกลาพูดแหละ หลวงตาบัวนี้เอาธรรม
พระพุทธเจามาพูดผิดไปตรงไหน ผูทําไมผิดหรือ ผูทํามันผิดมากยิ่งกวาผูสอนเพื่อแกไข
ตางหากน่ีนะ จะมาวาทางนี้ผิดเหรอ ผูทํามันผิดนี่ สอนเรื่องผิดใหแกไขดัดแปลงแลวเปน
ความผิดที่ตรงไหน พระพุทธเจาสอนโลกแบบนี้เหมือนกัน สอนผูที่ผิดใหถูก สอนผูที่ถูก
แลวใหสงเสริมตัวขึ้นใหดีๆ ทานสอนอยางน้ัน นี้ธรรมก็มาสอนแบบเดียวกัน ผิดกันที่
ตรงไหน 

มันนาสลดสังเวชนะพระเราเวลานี้ ยิ่งหนาขึ้นทุกวันๆ  เขาเขามาในวัดแทนที่จะนา
กราบนาไหว เคารพบูชา กลับเปนสวมเปนถานในวัดในวาไปหมดแลวนี่ นาทุเรศจริงๆ เอา
ไปพิจารณาทุกองคๆ นี่ละธรรมพระพุทธเจาเอามาประกาศ อยาพากันเหยียบย่ําทําลายหัว
พระพุทธเจา คือธรรมคือวินัยนั้นละคือหัวพระพทุธเจาองคศาสดาแท การลวงเกินธรรม
วินัยนี้คือเหยียบหัวพระพุทธเจานั้นแหละ ใหพากันพินิจพิจารณานะ เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซคหลวงตาครับ คนแรก 
 ผมพิจารณาอสุภะไมวาจะพิจารณาคนอื่น หรือพจิารณาใหอยูในกายตัวเอง ระหวาง
พิจารณาจะเกิดความสงบนิ่งมากภายในใจ ภาพนั้นจะชัดขึ้นนิ่งขึ้น แตสุดทายก็มีแสงสวาง
มาแทนที่ ภาพน้ันคลายหายไปหมดโดยที่เราไมไดตั้งใจ ความปวดก็หายวับไปในขณะนั้น 
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ไมวาจะกําหนดใหเปนคนอื่นหรือตัวเอง ผลก็เปนเชนกันหมด ในขณะนี้ผมไดคิดวา ไมวา
เราจะกําหนดพิจารณาสิ่งใดตามแนวทางนี้ยอมจะปรากฏผลเชนเดิม กราบเรียนถามหลวง
ตาวาผมพิจารณาเชนนี้ถูกหรือไม และควรทําอยางไรตอไปครับ ดวยความเคารพอยางสูง 
(จาก อัสสะชา) 
 หลวงตา ถูกตองแลว ที่พิจารณานี้เรียกวาถูกตองแลว ถาชํานาญเขาไปมันยิ่ง
รวดเร็วไปๆ ใหพิจารณาอยางน้ันละ ที่จะปฏิบัตติอส่ิงน้ีมันหากบอกในตวัเหตุของมันเวลา
พิจารณา สภาพอันนี้มันจะเปลี่ยนของมันๆ เราก็พิจารณาไปตามมันเรื่อยๆ ตอไปสภาพน้ี
หายเงียบเลย หมด แนะ แตเราไมพูดลวงหนาผูปฏิบัติจะคาดคะเน เสีย ไมถกู ใหเปนขึ้น
ปจจุบันๆ เพราะฉะนั้นการเทศนธรรมะตองไดระวัง คือไปบอกไวลวงหนาไมได ใหไปโดน
ตัวเอง ตัวเองไปโดนเอง แนๆ เวลามผีูแนะนําไวกอนมันไปหมายอยางละเอียดไมรูตัวนะ 
จึงตองระวังๆ เอาวาไป 
 ผูกํากับ คนที่ ๒  
 กําหนดพุทโธเมื่อจิตรวมไมมีตัวตน รูแควาหยุดจิตใหนิ่งอยูเฉยๆ ไมได จิตจะพุง
ไปขางหนาอยางเดียว มีครั้งหนึ่งเห็นพระยืนอยูกลางปา จิตพุงผานรางพระทานไปเห็นเปน
โครงกระดูก รูสึกกลัวเลยถอนสมาธ ิเปนเพราะอะไรแลวจะตองปฏิบัตอิยางไรตอไปครับ  
 หลวงตา พิจารณากระดูกมันจะเปนอะไร พิจารณาตอไปซิ ถอนออกมาอะไร
หรือวากลัวหรือ กลัวอะไร เจาของกม็ีกระดูกกลัวหาอะไร พิจารณากระดูก เจาของกก็ระดูก 
วิ่งเขามาหาตัวเองเพราะกลัวนั้น แลวกระดูกในตัวไมกลัวหรือ มันจะเปนอะไรก็พิจารณาไป
ซิ จิตไมเคยตาย ใหมันถึงเหตุถึงผลกนัมันถึงไดความออกมา แคนั้นละไมอธิบายมาก 

ผูกํากับ คนที ่๓ 

หลานกําหนดลมหายใจเขาออก บริกรรมพุทโธ หลังจากเดินจงกรมเสร็จแลว เขา
นั่งสมาธิตอ จิตใจก็มีความสงบดี หลังจากออกจากสมาธิแลว หลานเอนตัวลงนอนเพื่อ
พักผอน พอหลับตากําหนดพุทโธไดไมนาน มีความรูสึกวาจิตใจของหลานเพลียมากและ
ความรูสึกคอยๆ หายไป กําหนดสติแทบไมได เหมือนหลานหมุนเขาไปในอีกมติิหนึ่ง 
คลายมุดเขาไปในโพรงทีแ่คบมาก สติสัมปชัญญะเกือบจะหมดไป ตัวจิตก็ฉุกคดิขึ้นวา นี่
แหละอาการของคนจะตาย  

หลานก็พูดกบัตัวเองวา ถาจะตายจริงก็อยากลองดูวาจะเปนยังไง แลวอีกจิตหนึ่งก็
คิดสวนวา อยาพึ่งดกีวาเราทําบุญมากพอแลวหรือที่จะตาย หลานเองกพ็ยายามฝนใหสติ
กลับมาดังเดิม โดยบริกรรมพุทโธใหถี่ขึ้น จนดึงความรูสึกและสติกลับมาดังเดิม แตขณะที่
สูกันอยูนั้น เหมือนรางกายถูกดูดดงึอยูตลอดเวลาใหเขาไปในชองแคบๆ อันนั้น สูกันอยู
พักใหญทีเดยีวกวาจะรั้งสติกับกายทีจ่ะหลุดเขาไปในชองแคบๆ นั้นออกมาได หลานอยาก
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กราบเรียนถามวาเปนอาการที่จิตกับกายจะแยกออกจากกันหรือเปลาครับ หรือขาดสติไป
ในขณะนั้น 

หลวงตา ขี้เกียจตอบ มันเปนกิริยาของการภาวนา แลวแตมันจะพลกิแพลง
เปลี่ยนแปลง จะตามไปบอกไปสอนทุกแงทกุมุมไมถกู ใหมันเปนของมันไป เรียนรูกันไปๆ 
กับกิริยาของตนเองที่แสดงออกนั้นแหละเหมาะ อันนี้ยังไมใชวิสัยที่จะถามครูบาอาจารย 
เพราะฉะนั้นเราจึงไมตอบให มันเปนอาการของจิต เหมือนนักมวยเขาตอยกัน ลวดลาย
เปนยังไงๆ เขาไมคํานึงเวลานั้น อันนี้ก็เหมือนกนัเวลาเขาพิจารณามันจะมีอาการแปลกๆ 
ตางๆ เราจะเอามาถามครูบาอาจารยไมถกู มันหากเปนเครื่องสอนในตัวนั้นแหละ อันนี้ไม
ตอบให ผานไป ใหพิจารณาตามที่เคยพิจารณา เขาภาวนาพุทโธหรือลมหายใจ (บริกรรม
พุทโธครับ) เออ อยาปลอยอันนี้ก็แลวกัน ใหอยูกับความรูนะ ใจเปนนักรู เอาพุทโธมาติด
ปบ ความรูก็อยูกับที่นั่น ตั้งตัวได เอาตรงนี้อยาปลอยตรงนี้ อาการแสดงเหลานั้นมันไมแน
ละ มันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆ พิจารณาเทาไรยิ่งละเอียดมันยิ่งเปล่ียนของมันพรรณนา
ไมจบ หลักใหญอยูตรงนี้ 

ผูกํากับ คนที่ ๔ 
ผมเคยฝกนัง่สมาธิโดยใชคําบริกรรมวาพุทโธมาตั้งแตสมัยเปนเด็กครับ แตเดี๋ยวนี้

เวลานั่งสมาธิแลวกลายเปนวาไมมีคําบริกรรม รูสึกแตวามีลมหายใจผานเขาไปยังสวน
ตางๆ ของรางกาย และบางทีก็หายไปเฉยๆ ทําอยางน้ีผิดหรือเปลาครับ (จาก บัวลอย) 

หลวงตา เฮอ ตอบลําบากเหมือนกันนะ มันจะปลอยก็ใหมันปลอยของมันเอง 
อยาไปรวนเรอยางน้ี ถามันจะปลอยก็รูมันวาปลอย เชนอยางที่วากําหนดพุทโธๆ ติดกัน
ตลอดไมใหเผลอเลย เวลามันเต็มที่ของมันแลวพุทโธกําหนดไมออกเลย หมด นั่นใหมัน
เห็นอยางน้ันซิ เอ นี่พุทโธทําไมตดิกนัมากับจิตนี้ ทนีี้ทําไมพทุโธไมมปีรากฏ กําหนดเทาไร
ก็ไมออก หายเงียบ เหลือแตความรู เอาสติจับกับความรู นั่น จับความรู ทีนี้พอความรูมัน
ไดจังหวะแลวมันเคลื่อนออกมา พุทโธจับปบเขาไปเลย นี่ละเปนบทเรียนในตัวเองสอน
ตัวเอง พิจารณาตัวเองซิ จะใหไปบอกทกุแงทกุมุมไมเหมาะแหละ การภาวนามันเหมือน
เขาตอยมวย จะมาเพลงไหนๆ มันจะรับกันปจจุบันๆ ระหวางนักมวยทั้งสอง อันนี้ระหวาง
กิเลสกับธรรมมันจะฟดกนัอยูในนั้นแหละ เอาเทานั้นแหละ 

ผูกํากับ คนที่ ๕ 
ลูกภาวนาพุทโธมาตลอด จนกระทั่งจิตสงบพอดี ทําใหอยูสบายไมเดือดรอนกับสิ่ง

ตางๆ มากนัก ลูกพิจารณาวานี่เปนความวางหรือ ขณะพิจารณาความวางจิตมีสต ิ  สมาธิ
พอด ีพิจารณาสักครูเหมือนกับธรรมไหลไปเอง พิจารณาเอง โดยลูกไมไดกําหนด เปนแต
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เพียงรูเทานั้น สภาวะอยางน้ีจะเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จนจิตบอกวาพอแลว เวลานี้ลูกภาวนาพุทโธ
และกําหนดอสุภะไปเรื่อยๆ แตไมมอีะไรเกิดขึ้น 

กราบเรียนถามพระหลวงตาวา จะตองพิจารณา หรือกําหนดอยางใดอกี เวลานี้ลูก
เหมือนนอนรอตายอยูอยางน้ันเอง 

หลวงตา พิจารณาอีก ก็มันมีอยูกับตัวจะไมเห็นไดยังไงอสุภะ อยูในตัวนั่น 
มันอยูในตัวทําไมไมเห็น เอา พิจารณาลงไป ของมีอยูไมเห็นไดเหรอ พระพุทธเจาสอนของ
มีอยูทั้งนั้น เอาเทานั้นละไมพูดมาก 

ผูกํากับ คนที่ ๖ ปญหาเรื่องวิทยุมีคลื่นอื่นแทรก 
ตั้งแตสัปดาหที่แลวลูกไมสามารถเปดฟงวิทย ุ 103.25 ของหลวงตาไดเลยคะ จะมี

คลื่นอื่นแทรกทับคลื่นของหลวงตาตลอด รบกวนจนฟงธรรมะของหลวงตาไมไดเลยคะ 
เสียงคลื่นที่แทรกมาเปนเสียงพระที่อื่นเทศน เลาชาดกบาง เทศนเสียงเนิบๆ บาง เปด
เพลงบาง ลูกอยากใหคณะลูกศิษยที่รับผิดชอบชวยตรวจสอบและชวยกันแกไข เพราะ
เขาใจวามีพวกมารมากลั่นแกลงไมใหสาธุชนฟงธรรมจากหลวงตาไดคะ พวกนี้มากีดขวาง
ธรรมพระพุทธเจา แลวเมื่อไหรพวกนี้จะไดรูเห็นธรรมะคะ ลูกเขาใจวาพวกนี้บาปหนักมาก
ที่กีดขวางธรรมะพระพุทธเจาไมใหออกเปนประโยชนตอโลก 

หลวงตา อันนี้กองทัพเทวทัตใหรูเอา มหาโจรมันแทรกโนนแทรกนี้ตลอด
แหละ ไมแทรกนี้ก็แทรกอยางอื่นมาตลอดไมเคยละ แทรกมาอยางน้ีละ นี่มหาโจรมันไม
กลาออกหนาออกตา มนัก็แทรกอยางน้ันแทรกอยางน้ีไปเรื่อยๆ นี้เราเคยเตือนแลว ก็มี
เทานั้นเอง เอา แทรกก็แทรกไป ตรงไหนที่เขาใจ-เขาใจ ตรงไหนที่เปนมหาโจรก็ใหรูวา
เปนมหาโจรเสีย มันแทรกนี้คือมหาโจร ก็ใหวาอยางน้ันซิ 

ผูพิจารณาก็พิจารณาอยูนั้นแหละ คนที่ทํา โจรมันก็คน คนที่ไมใชโจรก็คน มันตาม
ดูกันอยูนั้นแหละ เขาดูอยูเร่ืองเหลานี้นะไมใชเขาไมดู เราทราบมาตลอด ก็รูวาน้ันเปนโจร 
นี้เปนเจาของสมบัติ มนัพอฉวยไดอะไรมันก็ฉวยไปๆ ครั้นฉวยไปฉวยมาเดี๋ยวจับตัวไดก็
เอาเขาใสคุกได ก็อยางน้ันเอง จับตัวไดจังๆ แลวมันจะไปไหน นั่น เหตุผลกฎเกณฑมีอยู 
กฎหมายบานเมืองมีอยู มันก็ไปตามกฎนั่นแหละถาจับตัวไดแลว จับไมไดมันก็ขโมย
เร่ือยๆ ไป ระวังมันขโมยตดัเอาพวงหาํไปนะ เซอซานักมันตัดเอาพวงหําไป ตรงนั้นตายนะ
ใหระวังใหดีพวงหํา เอาอยางน้ัน แทรกเขาไปอยางน้ันซี เซอซาๆ พวงหําเจาของถกูเขาตัด
ออกไปเรียบนะ 

ก็บอกแลวเรื่องรายมันตามเรื่องดีมา มันตามทําลายๆ พวกนี้ไมมีงานทํา ไมไดทํา
ความชั่วอยูไมได คนชัว่ไมทําความชั่วอยูไมได ตองแงใดแงหนึ่งๆ อยูอยางน้ันแหละ
นักเลงโต แตคนดีก็ไปทาํชั่วอยางน้ันไมได ทําแตของดีเร่ือยไป ทางเดินคนละทาง มีเทา
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นั้นเอง ใครจะเดินทางไหนใหเลือกเอา เร่ืองเหลานี้มีมาตั้งแตไหนแตไรนะ ไมใชพึ่งมมีา
ปจจุบันนี้ ความชั่วความดี คนชั่วคนดี มีมาดวยกนั เปนขาศึกกันมาเรื่อยๆ อยางน้ีใหเขาใจ 

ตั้งแตเราจะภาวนามารในหัวใจยังเกิดจะวาไง ไปวาอะไรคนอื่น มารในหัวใจเราเกิด
มากยิ่งกวามารภายนอก พอจะหันเขาสูทางดานภาวนา อุปสรรคมาแลวๆ กีดขวางทางนั้น
กีดขวางทางนี้ใหลมเหลวไปแลว นั่น มันมีอยูกับหัวใจทุกคนดูเอาเหลานี้ ไปดูตั้งแต
ภายนอกไมไดคติ ใหดูตัวเอง ถารูกลมายาของตัวเองภายนอกรูหมด นั่น กลมายาของ
ตัวเองไมรูมนัก็ไมรูภายนอก ถารูกลของตัวเองเรียบวุธ ปดตลอดไมมีอะไรเหลือ กลไหน
มารูหมด มันรูที่ตรงนี้นะ หลงก็หลงอยูที่ตรงนี้ ติดเราแลวก็ติดเขา ไมตดิเราแลวไมติดเขา
ไมติดใคร นั่น มันติดเราเสียกอนนั่นแหละ 

เราอยากใหนักภาวนาเราเนนหนักทางดานภาวนาใหมาก ทานทั้งหลายจะเห็นความ
แปลกประหลาดในใจนี้อยางไมคาดไมฝน รูเห็นกันอยางไมเคยคิดเคยคาดเลย มันรูของ
มันๆ เห็นของมันไปเรื่อยๆ นี่เวลาธรรมะเปดออกๆ  กิเลสจางไปๆ มันตามตอนกัน เปน
อยางน้ันละ เวลากิเลสหนาอะไรก็มืดมิดปดตาไปหมด กาวไมออกนะ เวลากิเลสหนาเปน
อยางน้ัน เวลาเราบุกเบิกไมหยุดไมถอยแลวก็มวีันหนึ่งจนได จะเปดกันออกไดใหเห็นเงื่อน
ของกันและกัน แลวก็แกไขกันไปเรื่อยๆ ตอไปก็มีทางแกไขเรื่อยไป ใหพากันพิจารณา
อยางน้ัน 

เร่ืองภาวนาไมใชเร่ืองเล็กนอย แกนของศาสนาอยูกับภาวนา พระพุทธเจาตรัสรู
ดวยภาวนา สาวกทั้งหลายตรัสรูดวยภาวนา สรณะของเราเกิดจากภาวนาทั้งน้ัน ไมไดเกิด
จากอื่น อยาลืมบทนี้ ถาไดเห็นของเรานี้แลว พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ จะมาอยูนี้
หมดเลย นี่เราก็เคยพูดแลว เคยคดิเคยคาดเมื่อไรตั้งแตกอน ไมเคยคิด เวลามันเปนขึ้นนี่
ยอมรับนะ เวลามันผางขึ้นมานี้ เหอ นั่น พระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีละเหรอๆ เห็นไหมมัน
ซ้ํา มันแนขนาดนั้นนะ ตรัสรูอยางน้ีละเหรอ คือหายสงสัยทุกอยาง เร่ืองตรัสรูของ
พระพุทธเจากับธรรมชาตินี้เขากันไดสนิทเลย นี่อันหนึ่ง 

อันหนึ่งก็ หือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง 
เราเคยคิดเมื่อไรแตกอน พุทโธ ธมัโม สังโฆ ตดิแนบถึงขณะนั้นไมเคยปลอยเลย พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ ละเอียดตามจิตไปตลอดไมเคยปลอยวาง และไมเคยคิดวาจะเปลี่ยนแปลงให
เห็นประจักษอยางน้ี ครั้นเวลาถึงกาลที่ควรรูควรเห็นแลวผางขึ้นมา หือ พระพุทธเจาตรัสรู
อยางน้ีละเหรอๆ นั่นสงสัยที่ไหน แมนยําแลวนั่น แลวจากนั้น หือ พุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันไดยังไง มันเปนแลวนั่น นี่ละมันไมคาดไมฝนมันเปนขึ้น
ในใจไมตองถามใครเลย มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดยังไง คือมันเปนแลวนั่น ถึงไดเอา
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ออกมาพูด พุทโธ ธัมโม สังโฆ เขามาอยูจุดเดียวนี้หมดเลย ไหลเขามาจุดนี้หมด พากันจํา
เอานะ 

เร่ืองภาวนาเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร สําคัญมากทีเดียวเรื่องภาวนา ความรูเร่ือง
ภาวนานี้พิสดารมาก ดังที่เราเคยพูดใหฟงแลว เรียนหนังสือก็เรียนจนกระทั่งไดเปนมหา 
ฟงซินะ เรียนไปๆ สงสัยไปๆ ไมมอีะไรแนนอนพอจับไดเปนหลักเปนเกณฑเลย มันก็เปน
ของมัน แตเวลาเราออกมาปฏิบัตินี่ซิจับติดๆ ออๆ เร่ือยไป นั่น นี่ละความแนนอนอยูกับ
ภาคปฏิบัติ ผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเปนอยางน้ีๆ มันรูชัดเจนๆ ไปอยางงั้น เราเรียนเรา
จําเฉยๆ เรียนนิพพานก็ไปตั้งเวทีตกีบันิพพาน หือ นิพพานมจีริงๆ เหรอ นั่นเห็นไหมละ 
เรียนถึงนิพพานยังไปตั้งเวทีตีกับนิพพานอีก พอมันจาเขาตรงนี้แลวนิพพานที่ไหนเทานั้น
พอ พากันจําเอานะ เอาละเทานั้นละวันนี้ไมพูดมาก วันไหนก็พูดทกุวันๆ วันนี้มีนอยบาง 

วันนี้พูดเรื่องภาวนาก็พูดยอๆ เอาเลย ทุกอยางยอๆ เอาเลย เหนื่อย มันเหนื่อยนะ 
ไมอยากพูดอะไรมากนัก เมื่อวานก็ดุคน นี่ละพอวาจะออกมาไมไดนะ พอออกมามันรุม
เลย เราก็จําเปนที่จะไดออก แนะ มนัมีเครื่องบีบบังคับใหออก ออกดูนัน้ดูนี้ที่จําเปน มัน
เกี่ยวกับเราคนเดียวตองไปดู ครั้นออกไป ใครอยูที่ไหน นูนฟากทุงนาก็โดดเขามารุมกัน ดุ
เอาซิเมื่อวาน ออกมาทีไรไดดุทุกที มันรุมเอาจริงๆ นะ ไมมเีวล่ําเวลา เพราะฉะนั้นเวลาฉัน
จังหันแลวเราหลบหนีของเราไปอยูในรถ ไมมีอะไรละนั่น นั่นละความสุขของเรา พอเขาไป
รถนอนปบเทานั้น รถจะไปไหนชางมัน ระงับขนัธของเรา ระหวางขันธกับจิตอยูดวยกัน
ระงับกันในเวลานั้น เงียบไปเลย รถไปถึงไหนหายเงียบไมสนใจ นี่เปนความสุขของเรา 

ถาอยูนี้เหมือนติดคุกติดตะรางนะ อูย ทุกขยากลําบากมาก คนนับถือก็ยอมรับนับ
ถือ แตเราผูรับความนับถือของคนซิมันจะตาย เขาไมรูเรา นี่ละหนักอยางน้ีนะ เวลาจะ
ออกไปดูนั้นดูนี้ ค่ําๆ จึงคอยออกไป ไปดู ไดอะไรมาก็ส่ังๆๆ ถาออกไปกลางวันไมไดนะ 
มันยั้วเยี้ยๆ เมื่อวานนี้ก็ไลผูหญิงคนหนึ่งกับฝรั่งผัวมันนั่นแหละ เราไปดูกฏุิเขา เขาแอมถึง
ไหนแลว พอออกไป เวลาเราไปนี้เห็นเขากําลังออกมา เขาเห็นเราเขาจะปุบปบมาหาเรา 
เราปุบเขาชองนั้นเลย เขาชองไปหากุฏินั่นนะ หลบเขาชองปบเขาก็ผานไป ทีนี้พอไปดูนั้น
เสร็จ นึกวาเขาไปถึงไหนแลวเขาออกไปแลว 

เขารอจังหวะเราอยูนูน เปนอยางงั้นนะ รอก็รอทางนี้กม็ีเหมือนกัน หมัดที่จะตอย
คน เขาใจไหม เราไปดูเขาตีถึงไหนแลว ตีฝาถึงไหนๆ ดู จากน้ันเราก็ออมมาทางนัน้ อาว 
ทางนั้นเขาจออยูนั้นแลว จออยูนั้น เห็นเรารุมใสเรา ผัวเมียฝรั่งกับคนไทยคนหนึ่ง รุมมาใส
เรา รุมมาอะไรตะกี้นี้เห็นออกไปนูนแลวทําไมไมออก ไปออกไป สถานที่นี่ไมใชสถานที่
เที่ยวเลนนะ ไปเดี๋ยวนี้ ไลทั้งผัวทั้งเมียเลย เดี๋ยวนี้มันตกฟากแมน้ําโขงกไ็มรูนะ ไลตั้งแต
เย็นวานนี้ คงไปไมหยุดละทั้งผัวทั้งเมีย ตกทีไ่หนก็ไมรู แนะบทเวลาจะตลกมันเปนของมัน



 ๘

เองปบเลย ไลไปเลย ทีนี้พวกนี้ก็ยั้วเยี้ย ทีนี้กลัวละนะกลัว แตกฮือไปขางๆ เราก็มานี้สบาย 
ปราบสองคนนั้นอยูพวกนี้ไมตองปราบ หลีกกันไปเอง เราก็ไปของเราเขากุฏิ อยางน้ันนะ 
อูยมันลําบากจริงๆ เอาใหพร 
 

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/

