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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อยากใหมีคนมาพูดเรื่องภาวนาใหฟง 

กอนจังหัน 

ภาษาของหลวงตาบัวนั้นออกทั่วประเทศไทยนะ ออกอยางน้ีออกทั่วประเทศ
ไทย เขาหมด ทัง้แตสนามหลวงลงมาเขาหมดเลย หลวงตาบัวตองไดเทศนทั้งหมด
สนามหลวงปรกติเขาไมเคยนิมนตพระมาเทศน แตเขาก็เอาหลวงตาปาไปเทศน เทศน
ชั่วโมง ๒๓ นาทีเราจําได มาครบ ชาติก็คือนายก คณะรัฐมนตรี ศาสนา พระเปนพันๆ 
มหากษัตริยก็ฟาหญิงเล็ก ครบวาไง เทศนชั่วโมง ๒๓ นาที เรียกวาหมดละในประเทศ
ไทย สมชื่อวาเราชวยชาตินําชาตจิริงๆ นําทุกแบบทุกฉบับ วัตถุอะไรๆ นํา เทศนาวา
การนี่กวางขวางมากทีเดียว ออกถึงเมืองนอกเมอืงนา ออกทางไหน อนิเตอรเน็ตหรือ
อะไรที่ออกไปเมืองนอก(อินเตอรเน็ต เจาคะ) เออ นั่นละออก 

ที่เราเทศนเหลานี้เทศนดวยความแนใจมั่นใจ ไมผิดวางั้นเลย ถอดจากหัวใจ
เทศนนะ ไมวาจะเทศนในสถานที่ใดๆ แกงหมอเล็กหมอใหญหมอจิ๋วออกจากนี้ทั้งนั้น 
น่ีแกงหมอใหญแยกออก นี่แกงหมอเล็กแยกออก แกงหมอจิ๋วแยกออก ออกจากอนั
เดียว พระเทาไรวันนี้ เหอ (๓๕ ครับผม) ๓๕ นั่น มามากเขาเร่ือยๆ พระมาตั้งอก
ตั้งใจนะ อยามาเกงๆ กางๆ ใหขวางหูขวางตานะ เราสอนสอนเต็มเม็ดเต็มหนวย สอน
พระนี้สําคัญมาก สอนจริงๆ จังๆ เพราะฉะนั้นเวลาเราแกมาแลวมาเกงๆ กางๆ ให
เห็นไลเลยๆ ไมเอาไมพดูหลายคํา 

เพราะเทศนเต็มกําลังความสามารถแลวตั้งแตรับหมูเพื่อนมา เทศนธรรมะทุก
ประเภทไมผิดวางั้นเลย อะไรยังจะมาเกงๆ กางๆ ใหเห็นบทเวลาเราแกนี้ดูไมได ไม
วินิจฉัย ไลเลยๆ เพราะไดสอนเต็มภูมิแลว ตั้งใจภาวนาอยาถือกิจใดการใดยิ่งกวาจิตต
ภาวนานี่คืองานของพระ ในครั้งพุทธกาลถือนี้เปนอันดับหนึ่ง พอบวชแลวไลเขาในปา
ในเขา ใหอยูในปาในเขาตามถ้ําเงื้อมผา แลวอุตสาหอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอด
ชีวิตเถิด ฟงซินะ ตลอดชีวิตนะไมใชเลนๆ นะ มีแตพระผีบาพระวิกลจริตมาจากไหน
มันอุตริขึ้นมาวา พระอยูในปาเปนพระวิกลจริต เปรตตัวนี้นะ เปนนักเทศนเสียดวยนะ
เปรตตัวนี้ มันยังพูดไดเราพูดถูกพดูไมไดหรือ นี่มันพูดผิด พระอยูในปาเปนพระ
วิกลจริต 

พระพุทธเจาอยูในปา พอบวชแลว รุกฺขมูลเสนาสนํ ไลเขาปา บรรพชา
อุปสมบทแลวใหทานทั้งหลายไปอยูในปาในเขาตามถ้ํา เงื้อมผา ปาชาปารกชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง อพัโภกาส ทีก่ลางแจง ใหอยูและบําเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิด นี้
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โอวาทของพระพุทธเจา ทําไมมันพูดไดลงคอ วาพระอยูในปาเปนพระวิกลจริตถาไมใช
เลยบาไปแลว มันแหวกแนวมาบวชไดยังไงพระองคนี้นะ มันไมดูคัมภีรใบลาน มันพูด
ดวยทิฐิมานะ พูดดวยความโกรธแคนมันไมใชธรรม ถาเร่ืองธรรม เอา เด็ดเขาไปเดด็
เถอะเด็ดเปนธรรมดีทั้งนั้น ถาเปนเรื่องของกิเลสนิดๆ หนึ่งก็ขาดสะบั้นไปเลย คือเปน
ภัยกิเลส ธรรมไมเปน 

นี่เราฟงแลว เรียนมาดวยกันก็ใสกันเปร้ียงเลยละ วาเราหูหนวกตาบอดเหรอมัน
ถึงมาพดูอยางน้ัน พระอยูในปาเปนพระวิกลจริต นี่คือพดูดวยความเคียดแคน ไมได
พูดดวยความเปนธรรม ถาพูดดวยความเปนธรรมจะพูดไมได ศาสดาองคเอกประทาน
พระโอวาทขอนี้ใหแลว ก็เทากับเหยียบหัวพระพุทธเจาไปนั่นเอง นี่ละพดูดวยอํานาจ
ของกิเลสอํานาจความเคียดแคน พูดไดทกุส่ิงทกุอยางไมมีขอบเขต ถาเปนธรรมแลว
พูดไมได มนัสลดสังเวช นักเทศนเสียดวยนะ ไมใชเลนๆ นะนักเทศน เอกก็เปนเอกตา
ขางเดียวเลยแหละ ไมใชธรรมกถึกเอก เอกตาขางเดียว มาอวดโลกเขาทําไม ใครดูทุก
คนเรียนทุกคนรูทุกคน มาอวดหาอะไร 

เอาจริงเราไมใชเลนๆ ความกลาเราก็ไมมีความกลัวเราก็ไมมี สามแดนโลกธาตุ
นี้จิตผานหมดแลว จึงไมเคยมีคําวากลาวากลัว มันเหนือหมดแลว ทีนี้เวลาอะไรผิด
อะไรถกูมันสนุกพิจารณา เราวาไดตามเหตุตามผลความผิดถูกชั่วดีนะ ไมมีคําวาสะทก
สะทาน กลาไมมีกลัวไมมีเอาอะไรมาสะทกสะทานวะ แลวพระเณรใหตั้งใจปฏิบัติใหดี 
อยามาเหลาะๆ แหละๆ โลเลโลกเลกไมไดนะ งานของพระผมไมไปแตะนะ ใหทํา
ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหนวย 

เร่ืองของใครผิดใครถูกดชีั่วใหดูเขามาหาหัวใจเรา นอมเขามาหาหัวใจเรา อยา
ไปยกโทษคนนั้นไมดีคนนี้ไมด ีไอตัวเลวยิ่งกวาสัตวนรกไมดตูัวเองไมมทีางแกเลววันยัง
ค่ํา เลวจนตายเปลาๆ คนประเภทนี้ ดูเขาแลวก็มาเทียบเหตุผลกลไก เขาทําผิดอยาง
นั้นเราผิดหรือไมดตูัวเรา เอามาแกตัวเราๆ เรียกวาผูมาอบรมธรรมฟงเสียงธรรม
พิจารณาเรื่องอรรถเรื่องธรรมนั้นถึงถูก ไปเห็นกนัอะไรมีแตความยกโทษยกกรณ มนัมี
แตโทษเต็มหัวใจ ไปที่ไหนก็มีแตโทษออก แลวกระทบกระเทือนกันไปทั่วดินแดนนะ 
ถาธรรมไมกระทบ ไปที่ไหนใหอภัยกัน แลวก็เอามาเทียบพิจารณากับหัวใจความ
ประพฤตขิองเรามันเปนยังไง ไมดตีรงไหนเราแก เราอยาใหผิดอยางน้ันๆ นั่นถึง
ถูกตองนะ 

เลอะๆ เทอะๆ นะ เขียนไวทุกแบบสอนไวทุกแบบ นั่นหนาวัดเห็นไหมละ “ที่นี่
เปนวัด เปนสถานที่บําเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจ ไมมีกิจจําเปนไมควรมาเที่ยว
เพนพาน” นี่เปนสํานวนหนึ่ง อันหนึ่ง “กูจะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน” นี่ก็อีก
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ฉบับหนึ่งเขาใจไหม อานหรือยังตาบอดเหรอ มันมีทุกแบบนะเรา ตลกก็มี อันนั้นละ
ตลก “กูจะฟองทานเปา” มันหากมีนิสัยอันนี้ มันเอาจริงเอาจังปบหลบมานี้เสีย ใหพร 
 วันนี้วันเสารเราอาจจะไปตามวัด ถาวันธรรมดาไปตามโรงพยาบาล สงโรงนั้น
โรงน้ี เมื่อวานไปวานรฯ โรงพยาบาลใหญนะวานร เอาของใหเต็มรถทุกโรงนั่นแหละ 
สวนปจจัยใหโรงละสองหมื่นๆ วันเสารอาทิตยอาจจะไปตามวัด ไปก็เทลงเหมือนกัน มี
แตไปให เราไมไปเอา ไปที่ไหนเดนมากเรื่องการใหทาน ไปที่ไหนๆ เดน แมที่สุดไฟ
เขียวไฟแดงที่เขามาขายดอกไม เอาจนไดนะ ไฟเขียวผานไปเอาผานไป จอดรถโบกมือ
ใหมา เขาขายดอกไม ใหเจาละสามรอยๆ จนเขาจําได เขาจํารถของเราได 

ไปที่ไหนพวกขายดอกไมจําไดหมดเลย นี่ละอํานาจความเมตตา ไปไหนสนิท
หมดเลย ไมมีภัยมีเวรอะไรกับใคร ใครจะมีก็ไมมีกับใครนะ มีแตความเมตตาสงสาร 
มองดูความบกพรองสมบูรณอะไรไปอยางน้ัน ไมไดมองดูโทษดกูรรมใคร มองดแูต
ความบกพรองสมบูรณ ควรจะสงเคราะหไดยังไงๆ สงเคราะหไปตามนั้น ไปรถหวอ
นําหนาเรา เราจะไปงานนี่รถหวอตามไป พอไปถึงไฟแดงสั่งไปหารถหวอ ไปถึงฟากไฟ
แดงแลวใหจอดกอน พวกขายดอกไมอะไรๆ โบกมือใหมารับแลวรถหวอคอยไป 

หลังจังหัน 

พูดนี้เราระลึกไดทีไ่ปโรงสีรอยเอ็ด เส่ียสมหมาย กลางคืนฝน มันก็แปลกนะ มัน
ฝนตางหาก ไมไดเปนดวยทางภาวนา วาทาวสักกเทวราชมาขอฟนเรา คําฝนวาทาวสักก
เทวราชเลยนะ มาขอฟน ฟนที่มันโยกคลอนอยูนั้นแหละ พอตื่นนอนขึ้นมาฟนหายเลย 
มันก็แปลกนะ จะวาเราไดกลืนไดอะไรก็ไมปรากฏ ตื่นขึ้นมาหากหายไปเลยไมทราบวา
เปนเรื่องอะไร ทาวสักกเทวราชมา ไมใชต่ําๆ นะ มาในฝนมาขอฟนจากเรา พอตื่นนอน
ขึ้นมาฟนหายแลว ไมทราบวาหายไปไหนเลย แตฟนซี่นี้มันโยกคลอนอยูแลว หากจะ
เอาออก ถาจะใหหมอเขาเอาออกใหมันก็จะกระเทือน วุนไปหมดฟนเรา เราจะคอยเอา
ออกคนเดียวแลวเก็บไว 

พอดกีลางคนืมาทาวสักกเทวราชมาขอฟน ตื่นนอนขึ้นมาหายเงียบเลย กลัว
ใครๆ จะทราบ ทาวสักกเทวราชเลยมาเอาอยางเงียบๆ ที่นี่เราโฆษณาตามหลังมันก็ไม
ทันละซิ ใชไหม ไมทัน มนัแปลกอยูนะ ตื่นนอนขึน้มาหายเลย 

วันนี้วันเสารวันอาทิตยไมไดไปตามโรงพยาบาล วันเสารอาทิตยโรงพยาบาลปด 
เราจะไปตามวัด เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลวานรนิวาส โรงใหญนะโรงพยาบาล หมอตั้ง
หกเจ็ดคน เปนโรงใหญ เราเอาของไปใหเรียกวาเต็มรถเหมือนกัน ไปโรงไหนๆ เต็ม
รถๆ เงินก็มอบใหสองหมื่นๆ โรงละสองหมืน่เสมอกันหมด วันนี้วันเสารอาทิตย
โรงพยาบาลปดเราวางไปตามวัด 
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วันเสารอาทิตยเปนวันวางงาน ความยุงเหยิงวุนวายกับเรื่องการหาอยูหากินบีบ
บี้นี่เปนธรรมดาทั่วโลกดินแดน ทานก็ยังมีไวเปนวันวาง วันเสารอาทิตยวาง วัน ๗ ค่ํา 
๘ ค่ํา ๑๔-๑๕ ค่ํา วาง เพื่อใหเปนงานบําเพ็ญความดีเขาสูใจ นอกนั้นก็เขาสูรางกาย ใจ
ไดอาศัยบาง สําหรับวันเสารอาทิตยหรือวันพระวันโกน เปนวันเสาะแสวงหาความดีงาม
เขาสูใจลวนๆ คือภาวนา 

พวกเราเปนชาวพุทธ แตจะมีผูพูดเรื่องภาวนานี้ เราพูดเบาๆ ไดวาไมคอยมี ถา
จะใหพูดเตม็เหนี่ยวแลวไมมี วางัน้เลย เพราะความขี้เกียจเหยียบทับหมด นี่ละองค
ศาสนาแทๆ แกนของศาสนา รากแกวของศาสนาแทคือภาวนา พระพุทธเจาตรัสรูดวย
ภาวนา สาวกทั้งหลายที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ลวนแลวแตองคภาวนาทั้งน้ัน สําเร็จ
มรรคผลนิพพาน จิตใจสวางจาครอบโลกธาตุมาสอนพวกเรา แตเวลาเขามาหาพวกเรา
แลวเรื่องภาวนาไมมี แมที่สุดในพระมีหนาที่อันเดียว บวชมาเสาะแสวงหาความดีงาม 
ทางจงกรมมนัไมเห็นเลย นั่งภาวนาก็นั่งไมได ไมสนใจนั่ง พระเรานะ องคที่ทําเราก็ไม
วา สวนมากไมทําพระเรา ขี้เกียจขี้ครานไมมีอะไรเกินพระ พระองคเชนนั้นละ พระดีเรา
ไมวา อยากนอนเมื่อไรกน็อน อยากตื่นเมื่อไรก็ตืน่ อยากลุกเมื่อไรก็ลุก อยากกินเมื่อไร
กก็ิน พระลมืตัว 

ฆราวาสเขาหาแทบลมแทบตายเขาเอามาใหกิน บางองคไมบิณฑบาตกินสบาย
เลยก็มี บางองคก็บิณฑบาต สวนมากบิณฑบาต แลวกุดดวนเขามาๆ เลยจะไมมี
บิณฑบาตแตกินไมถอย ฟาดวันละสองหน ตอนเชา ตอนเพล หรือตอนกลางคืนขโมย
ในครัวก็ไมทราบนะ มันเลวลงๆ พระเรา การพูดเหลานี้ไมมีใครพูดมีแตหลวงตาบัวพูด 
หลวงตาบัวเอาธรรมมาพูดผิดที่ตรงไหน แถวธรรมพูดอยางนี้แหละแถวธรรม ไมไดดู
ถูกเหยียดหยามผูหนึ่งผูใด พูดตามแถวธรรม ใครขี้เกียจขี้ครานบอก ผูมีความ
ขยันหมั่นเพียรบอก ผูทรงมรรคผลนิพพานดวยความขยันหมั่นเพียร ทําความพาก
ความเพียรชําระจิตใจบอก เราบอกชัดเจน 

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแลว มีศาสนาเดียวพูดยันไดเลย เรา
ไมไดดูถกูเหยียดหยาม เราพูดเปนสายธรรม ศาสนาเหลานั้นเปนศาสนาของคนมีกิเลส
เปนเจาของศาสนา เราไมดูถกู แตพดูตามหลักความจริง ผูเปนเจาของศาสนาเปนคนมี
กิเลส มันก็เปนคลังกิเลส สอนออกไปก็ตองกิเลสนําหนาสอน แลวจะหาความถูกตอง
แมนยําเหมือนศาสนาพุทธไดอยางไร พุทธศาสนาของเรานี่สวากขาตธรรมตรัสไวชอบ
แลวๆ ไมมีผิด เราเกิดมาไดพบแลวเหมาะสมแลว ควรจะไดความสวางไสวภายในใจ
จากจิตตภาวนามาครองหัวใจบางนะ  
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นี่ก็เคยพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ไมไดโอไดอวด ไมมีเจตนา พูดตามความรูสึกที่
มันเปน มันอัศจรรยจริงๆ จะใหวาอยางไร คือการภาวนามันเปนขั้นๆ นะ นักภาวนาที่
เชี่ยวชาญแลวรูไดหมดตามขั้นของการภาวนา แตผูภาวนาสุมสี่สุมหาไมวาทานวาเราก็
ไมรูแหละ การภาวนาเบื้องตนเราก็อาศัยพุทโธ หรือธัมโม สังโฆ คําบริกรรมใดก็ได จํา
ใหดีนะ จิตไมมีที่ยึดที่เกาะมันไขวมันควา พอไดพุทโธเขามาใหเกาะอยูกับพุทโธ สตบิีบ
บังคับเอาไวอยางน้ีจิตจะคอยสงบเขามา งานการของกิเลสที่มันลากไปนูนลากไปนี้จะ
หดตัวเขามา เพราะอํานาจของธรรมดึงเขาสูจิตดวยคําบริกรรม  

เฉพาะพระเรานี้แหละไมมีงานการอะไรเขามายุง มีแตดูหัวใจดวยสติ สงบได 
ตั้งฐานไดถาใครมีสติภาวนา ไมวาผูหญิงผูชายนักบวชฆราวาสตั้งไดทั้งน้ัน เรายืนยันได
เลย สติสําคัญมากที่จะกั้นคลื่นกระแสของกิเลสมหาสมมุติมหานิยมไมใหเขามาทับ
หัวใจ คือคําบริกรรม สตินี่สําคัญมาก สติครอบหมดเลย ที่พูดเหลานี้เราทํามาหมดแลว 
ที่สอนแบบวาไมสงสัยไมผิด สอนอยางองอาจกลาหาญก็ไมใช มันเลยนั้นแลวนี่ สอน
ดวยความถูกตองแมนยํา มีผูสอนดวยความถูกตองมันก็หายสงสัย ไมตองจะใชหรือ
ไมใชนา ไมตองเปนกงัวล  

พระพุทธเจาทานสอนไวถูกตอง แตมาเปนตํารับตําราผูไปอานตํารับตําราไมพน
ความสงสัยจนไดแหละ สงสัยๆ เวลามาปฏิบัติมันปรากฏขึ้นในเจาของ พอปรากฏขึ้น
ปบเปนสมบัติของตัวเองแลว เปนสมบัติตัวเองแลวเรื่อยๆ ไป ทีนี้แนนอนๆ เขาไป 
เปนอยางน้ันละ การภาวนาขวนขวายสมบัติเขาสูหัวใจโดยตรง ไมมีกิง่มกีาน เชนการให
ทานรักษาศีลอะไรนี้ เปนกิ่งกานสาขาของความดงีามทั้งหลาย ความดีงามที่แทจริงก็คอื
จิตตภาวนา นี่ละตนอยูตรงน้ี ทีนี้เวลาลงก็มาลงจุดนี้ ทํานบใหญอยูที่จิตตภาวนา ทํานบ
ใหญแหงมรรคผลนิพพานอยูที่จิตตภาวนา 

นี่เราพูดถึงเร่ืองวาทําไปเบื้องตนก็บริกรรม ครั้นตอมาจิตสงบ สติอยูกบัความ
สงบ ทีแรกความสงบไมมี อาศัยคําบริกรรม จะพุทโธ ธมัโม สังโฆ บทใดก็ได ใหจิตตดิ
อยูนั่น สติจับติดไมใหเผลอ นั่นละที่นี่จิตตั้งรากฐานได เร่ิมสงบๆ เพราะไมมีอะไรกวน 
กิเลสอยูภายในมันดันออกมันออกไมได สติครอบเอาไว ทีนี้จิตก็สงบได ตั้งสตไิมถอย
จิตสงบแนวๆ เขาไปจนเปนสมาธิ จากน้ันออกทางดานปญญา พิจารณาทางดานปญญา
นี่ โหย กวางขวางมากนะ ไมมีส้ินสดุเรื่องปญญาภาวนา แกกิเลสแลวยังดูโลกดูสงสาร
ไดอกี นูนทางดานปญญา ทางดานวิปสสนาเปนอยางน้ัน 

เราพูดไปถึงขั้นที่วาตั้งแตคําบริกรรมไปถงึพิจารณารางกาย พอหมดสภาพ
รางกายไมเอานะ เราเคยคาดเคยคิดไวเมื่อไร เมื่อถงึขัน้มันก็รูเอง เหมือนเรา
รับประทานขาว เด็กรับประทานขาว เด็กอิม่เด็กก็รู เราก็รูเด็กก็รู เอาใหกินไมเอา..เด็ก 
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อันนี้ก็เหมือนกันเวลาพิจารณาไปพอถึงขั้นรางกายมันอิ่มพอ ปดรางกายออกหมด นั่น
ละตัดกามราคะตัดตรงนัน้เอง หมดรางกาย รางกายเปนเรือนรางแหงกามราคะ พอตดั
อันนี้ขาดลงไปมันไมเอาแลว มันปลอย พิจารณาอะไรมันก็ไมยอมรับ มันเขานามธรรม
อารมณ 

ความคิดความปรุงดีชั่วประการตางๆ อาศัยรูปภาพนี้เสียกอนเปนเครื่อง
ฝกซอม ฝกความวางใหชํานิชํานาญมากขึ้น ตอไปตั้งแว็บดับ จะพิจารณาแยก ทุกฺขํ 
อนิจฺจํ อนตฺตา  ไมทัน หายวับๆ นี่เรียกวาหมดแลวทางรางกายไมเอา พิจารณา
รางกายอิ่มแลว หมด กามราคะหมดขั้นนี้ เอาใหมันชัดเจน หมดรางกายหมดกามราคะ
นั่นขึ้นขั้นอนาคามีแลว กาวเดินทางอนาคามี ฝกซอมอนาคามี อาศัยรูปกายพอเปนแสง
ห่ิงหอยตั้งพบัดับพรอมๆ ฝกซอม ตอไปตั้งไมขึน้หายเงียบๆ เปนวางไปหมด ทีนี้วาง
ไปหมดเลย 

นี่ละตอนที่วาน่ีอัศจรรยจิตตัวเอง กม็าพูดใหฟง เดินจงกรมตอนเชามืด ลงไป
ตั้งแตตีส่ีเดนิจงกรม จวนกําลังจะสวางจิตพิจารณาอะไรมันวางหมดเลย ไมมีอะไรเหลือ 
ตนไมภูเขาเหยียบยางไปได แตจิตนีม้ันวางครอบไปหมดเลย ทีนี้ก็อัศจรรย โอ ทําไม
จิตของเราทําไมถึงไดอัศจรรยเอาขนาดนี้นา รําพึงนะ อัศจรรยถึงขนาดนี้ วางไปหมด 
ตนไมภูเขาเหยียบยางไปมาจิตมันทะลุหมดเลย วางไปหมดเลย จากน้ันธรรมะทานกลัว
เราหลงเราติด อยูๆ ธรรมะก็ขึ้นมา ถามีจุดมีตอมแหงผูรูอยูที่ไหนนั้นแลคือตัวภพ จดุ
ตอมก็ไมรูทีน่ี่เรา มันอยูที่ไหนก็ไมรู แตเวลามันผานไปแลวมันถึงมารูทีหลัง ธรรมทาน
กลัววาจะติดตรงนั้นทานเตือนขึ้นมา จุดตอมนั่นละคือตัวภพยงัอยูนี้ เอาตัวนี้ใหไดอีก 
ตัวนี้พังแลวหมดภพ ความหมายวาอยางน้ัน 

แตเวลามันเปนขึ้นทีหลังถึงยอนไปถงึเร่ืองของตัวเองเปนอยางนี้ ออ ถาไปพูด
อยางน้ีใหพอแมครูจารยฟงทานจะใสผางเลย ไปเดี๋ยวนั้นเลยเรา แตนี้ทานผานไปแลว
มาเปนทีหลัง ชา นี่จิตมนัเปนขั้นๆ ของมัน พอถึงขั้นวางวางหมด อะไรๆ วางหมด แต
ยังไมวางภายใน เหมือนกับคนไปยืนอยูในหอง เขาไปยืนอยูขวางหอง แหม หองนี้วาง  
กี่หองๆ วางหมด มีอกีคนหนึ่งอยูขางนอก มันจะวางอะไรตัวของแกไปยนืขวางอยูกลาง
หองนั้นแหละ มันขวางอยูนั่นมันวางไดอยางไร ถาอยากใหหองวางเอาตัวออกมาซิ ถอน
ตัวออกไปปบวางหมด อันนี้ถอนจิตปุบวางหมด ติดจิตอันเดียว นั่นละหองไมวางคือตัว
ของเรา อัตตา มันยังมี พอถอนตัวนี้ออกแลวทีนีว้างหมด วางภายในวางภายนอก วาง
หมด วางหมด เปนขั้นๆ อยางน้ันการภาวนา  

เราอยากใหมีคนมาพูดเรื่องภาวนาใหฟง เอาติดตรงไหน เราสอนหมูเพื่อน
ไมได ตัง้แตพื้นๆ ถึงนิพพานวาอยางน้ีเลย เราสอนหมูเพื่อนไมได เราติดตรงไหนให
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มันรูสักที แตนี้ไมมีใครมาพูดอะไร ไมไดเร่ือง ไดยินเสียงโครมครามๆ อยูกับหมอน
กับเสื่อทั้งเย็บทั้งอะไร มันก็ไมไดเร่ืองอะไรละซ ิ นี่มันเปนไดแลวถึงมาเลาใหฟง เลา
อยางถูกตองแมนยํา 

 
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/

