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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

อยูกับพุทโธเปนหลักแลวไมเสีย 
ผูกํากับ ปญหาธรรมะจากเว็บไซตหลวงตา คนที่ ๑ 

กระผมไดนั่งภาวนาโดยกําหนดลมหายใจพุทโธ สักพักรูสึกวาฐานลางของตัว
ขยายกวางขึ้น จากน้ันรูสึกถึงลมหายใจเขาออก ไดยินเสียงหัวใจเตนดังชัดเจน จากน้ัน
กระผมก็เห็นแสงสวางสีขาวคอยๆใหญขึ้นเหมือนจะดึงผมเขาไป อาการนี้ไมเคยปรากฏ
มากอน ทําใหผมตื่นเตนกลัวจนคุมสติไมอยู อยากออกจากอาการนั้น หลายวันไปเมื่อ
ผมคิดถงึอาการนี้ทีไรรูสึกขนลุกพอง น้ําตาจะไหล เปนอยูหลายวัน ถึงแมวาเหตุการณนี้
ผานมาหลายปแลวผมก็ยังจําความรูสึกอยางน้ันได จากครั้งนั้นทําใหผมเชื่อจับใจวาการ
ภาวนานี่เปนเรื่องนาอัศจรรยใจอยางยิ่ง แตหลังจากวันนั้นเวลาภาวนากระผมก็ไมเคย
เจออาการประหลาดอยางนี้อีกเลย กระผมรบกวนกราบเรียนหลวงตาวา  

1.การที่กระผมออกมาจากการภาวนาดวยความตกใจอยางน้ี ทําใหภาวนา
แบบเดิมไมได ใชไหมครับ 

หลวงตา การภาวนาจะใหเปนอยางเกาอยางใหมไมได ตองถอืหลักปจจุบัน ขึ้น
ในปจจุบัน มันจะแสดงอะไรขึ้นมากรู็ก็เห็นในเวลานั้นแลวก็ผานไปๆ จะไปเปนอารมณ
กับส่ิงที่เปนขึ้นแลว ผานไปแลวนั้น มาถือเปนอารมณนี้ใชไมได อะไรจะเกิดขึ้นใหมนั
เกิดขึ้น ใหมันรูมันเห็นแลวผานไปๆ ทีนี้พอผานไปแลวอะไรที่จะมาเปนคติเราก็ตองจับ
มาพิจารณาอีก หลักใหญภาวนาตองใหอยูในวงปจจุบัน 

2.การที่ภาวนาแลวอาการแบบนี้ไมเกิดขึ้นอกี เปนเพราะรีบออกมาดวยความ
ตกใจ ทําใหจิตเสื่อมใชไหมครับ 

หลวงตา อยาไปวินิจฉัยมันเถอะ เร่ืองมันเปนแลวก็ใหมันผานไปเสีย อยาไป
เปนอารมณกับมัน จะไปสรางความกังวลใสตนเองอกี อะไรที่ปรากฏขึ้นในปจจุบันๆ นี้
ก็ใหรูในปจจุบัน พอผานไปแลวอยานํามาเปนอารมณ เขาใจหรือ พอพูดอยางน้ีเราก็ยัง
ไมลืม พอแมครูจารยขนาบเราอยูที่หนองผือ เราไมลืมนะ ก็จิตมันเปนเหมือนทานที่อยู
ถ้ําสาริกา เราก็ไมเคยคาดเคยคิด ไมไดวัดรอย ไมเปนอารมณ ของทานเปนของทาน 
ของเราเปนของเรา แตเวลาพิจารณาภาวนาลงไปๆ มันจับติดๆ จับติดเรื่อยไปเร่ือย ลง
เต็มที่แลวสวางจาครอบโลกธาตุเลยที่นี่ โอโห ทําไมถึงเปนอยางน้ี อัศจรรยใหญหลวง
ทีเดียวละเรา รูสึกตื่นเตน เราไมเคยเปนนี่นะ พอไปเลาใหทานฟงแลว ทานก็ยืนยัน
ทันที เออ ถูกตองแลว เหมือนกันกับผมอยูถ้ําสาริกา ที่เกิดความสวางไสว เปนแบบ
เดียวกันเลย เราก็เลยเปนบา มาวันหลังก็ซัดอีกจะใหเปนอยางน้ันอีก มันก็ไมเปน 
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กลับไปหาทานอีก เอ ทําไมทําจะใหมันเปนอยางน้ันอีกมันจึงไมเปน มันเปนบาหรือ 
ทานขนาบใหญ มันเปนแลวมันก็ผานไปแลว เอาปจจุบันซิการภาวนา ไปหายึดอดีต
อนาคตมายุงทําไม ทานเลยดุเอาอยางใหญ มันภาวนาเปนบานะน่ีนะ มันจะเปนบานะน่ี 
ทานขนาบอยูเร่ืองบา ย้ําแลวย้ําเลา เรายังไมลืม เอาวาไปที่นี่ 

ผูกํากับ ก็เหมือนกันครับ นี่เขาบอกวา 
3.ทําอยางไรจะทําใหภาวนาเปนแบบที่เคยเปนมา 
4. ถาเกิดอาการประหลาดตางๆ ขึ้นอีกกระผมควรจะทําอยางไร 

หลวงตา อยาเปนบาคนที่สองที่สามกันอีกมันจะตอบาไปอกี เขาใจหรือ เมื่อกี้
พูดเรื่องบาใหฟงแลวนี่ พอแมครูจารยมั่นขนาบเรา อันนี้คนนี้ก็มาอีก เราจะขนาบคนนี้
ตอเพื่อเอาทนุรอนกลับคืนมา มันเปนแลวก็แลว เร่ืองภาวนาตองเปนอยางน้ัน จะไป
เอาอารมณอะไรมาใสไมได ตองเปนปจจุบันตลอดเลย เปนอยางไรใหรูใหเห็นชัดเจน
ในนั้น ถามันจะเปนขึ้นมาอีกอยางไรก็ใหมันเปนในหลักปจจุบันของมัน ก็ไมขัดของ
อะไร ถายึดอดีตเปนอารมณไมได ผดิ เอาวาไป 

ผูกํากับ คนที่ ๒ ครับ 
ขณะที่นั่งฟงเทศนจากหลวงตาอยูและน่ังหลับตาภาวนายุบหนอพองหนออยู จิต

ก็ยังไมนิง่อยูกับคําภาวนา ผมจึงเปล่ียนมาภาวนาพุทโธอยางเดียวแบบเร็ว เพราะจะไม
ยอมใหจิตออกจากคําภาวนาอยางงายๆ อีก ทั้งก็คิดถงึคําหลวงตาที่เปรียบการตอสูกับ
กิเลสเหมือนชกมวย ผมก็คิดในใจวาดีละพุทโธเรว็ๆ ก็เหมือนตอยกิเลสรัวๆ ปรากฏวา
มันเริ่มเปลี่ยนไปครับ มันเปนความรูสึกที่อธิบายยากพอสมควร เพราะไมเคยเจอมา
กอน เหมือนกับมันจะวิ่งขึ้นพุงขึ้นอยางกับจรวดครับ ไมใชรางกายนะครับแตจะบอกวา
จิตก็ไมรูวาใชหรือเปลา ผมก็ยิ่งเรงคาํภาวนาเพราะกลัวจะออกนอกคําภาวนา อาการวิ่ง
ยิ่งเพิ่ม จนผมตองภาวนาชาลง เพราะกลัวมันจะออกขางนอก ผมไมทราบวาผมทําถูก
หรือผิดครับ ผมควรจะเรงคําภาวนาพุทโธ แลวปลอยมันเปนไป หรือผมควรจะทํายังไง
ครับ ขอคําสอนจากหลวงตาดวยครับ 

หลวงตา ใหอยูกับพุทโธ อยาไปยุงกบัภายนอก ใหอยูกับพุทโธๆ เปนหลักแลว
ไมเสีย สติอยูกับพุทโธแลวไมเสีย เร่ืองราวเกิดขึ้นอะไรกต็าม พอยอนเขามาหาหลัก
เดิมคือพทุโธดวยสติแลว เร่ืองเหลานั้นจะระงับไปหมด เพราะจิตวิ่งไปตามเงาๆ มันก็
ตอไปเรื่อยๆ ถาถอยคนืมามันก็ไมไป เพราะหลักใหญอยูทีน่ี่ พอพูดอยางน้ีแลวก็ทาํให
ระลึกได เวลาภาวนามันเปนขึ้นในจิต มันเปนแสงสวางขึ้นมา ก็เรามีสติมีปญญาอยูนี่ 
เราจะตามดูเหตุผลมันจะเปนยังไง มันเปนแสงสวางเราจะตามแสงสวางดูมันจะเปน
ยังไง พอตามเทาไรมันก็ยิ่งสวางขึ้นเรื่อยๆ ตามไป ตามไปดวยมีสติมีปญญาคอยดแูล
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อยูนะ ความเคลื่อนไหวที่มันไปจะไปยังไง ตามไปๆ ขึ้นพุงๆ จนกลายเปนวา ถาพูด
สมัยปจจุบันเขาเรียกอวกาศวะแกด มันขึ้นนะ พุงๆ พุงขึ้นไป เอามันจะไดอะไรมา มัน
พุงไมมีส้ินสุด สวางจาขึ้นๆ เอา มันจะไปถงึไหนดูไป พอมันสวางแลวไดอะไร ไปถึงจุด
ที่มันสวาง มันก็อยูเพียงแคนั้น ทีนี้ก็ถอยจติออกมา ความสวางน้ันก็ถอยลงๆ พอลง
มาถึงขั้นปรกติของจิตแลวความสวางหายหมดเลย นี่ละเงาของจิตมันออก ถาตามไป
เทาไรมันก็ไปเรื่อยๆ ถาไมตามเรายอนกลับมาเสีย เหลานั้นมันก็ถอยออกมา เพราะ
เปนกระแสของจิต เมือ่จิตถอยออกมามันก็ถอยมาตามเทานั้นเอง เอามีอะไรวาไป 

ผูกํากับ คนที่ ๓ ครับ 
กระผมพยายามนึกพุทโธเพื่อทําสมาธิตามวิธีของหลวงตา ซึ่งไมทราบวาตองนึก

พรอมกับลมหายใจเขา-ออกหรือไม หรือนึกพุทโธอยางเดยีวไมตองสนใจลมหายใจไม
รูวาแบบที่ถูกเปนแบบใด กระผมไดลองทําทัง้สองแบบแลว แบบแรกใจมักเผลอคิด
เร่ืองอื่นโดยไมรูตัว แบบสองคือมันรูสึกวาอึดอัดเพราะลมหายใจไมเปนธรรมชาติ มี
อาการเกร็งหนาทองดวยบางครั้ง ขออาราธนาหลวงตาชวยชี้ทางดวยครับ (จาก หนึ่ง) 

หลวงตา เราสนิททางไหน จะเอาพุทโธก็เอา จะเอาลมหายใจก็เอา อยาเอามา
ขัดกัน ถาเราถนัดใจจะเอาวิธีไหนก็ใหจับวิธีนั้นใหมันถึงเหตุถึงผลกัน อยาไปหยิบนั้น
หยิบนี้ จับนั้นวางจับนี้วาง เร่ืองจับจดไมดี ทําอะไรก็ทําตามเหตุตามผลใหมันรูกันซี 
เขาใจ ก็เทานั้นแหละ จะเอาพุทโธๆ ก็เอา จะกาํหนดลมหายใจก็กําหนด มันจะเกร็ง
หนาทองหนาไหนก็ใหมันเกร็งไป เร่ืองของการภาวนามันจะรูทุกอยางน่ันแหละในผู
ภาวนานะ มันจะเปนกับผูปฏิบัติซึ่งคนอื่นรูไมได แตเจาของรูมันเปนในเจาของเอง เรา
จะไปเลาทุกอยางไมเหมาะ เขาใจ เอา พิจารณาดูเจาของ ผลไดผลเสียยังไงจะรูกับ
เจาของเอง เชนมันตึงหนาทอง เอา ลมหายใจมันจะไปไหนวางั้นเลย ตามลมหายใจ 
เร่ืองหนาทองมันก็หมดปญหาไปถามุงกับลมหายใจจริงๆ แลว อันนี้พอมนัแสดงเราไป
คิดไปตดิกับอันนั้นแลวเลยกลายเปนอารมณขึ้นมาใหยุงอยางน้ีแหละ เอาตอไป ขี้เกียจ
ฟง 

ผูกํากับ รายงานเกี่ยวกับสถานีวิทยุจังหวัดพะเยาผานมาทางเว็บไซตหลวงตา 
เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผานมา ชาวพะเยาและคณะศิษยทางอนิเตอรเน็ตไดรวม

ทอดผาปาสามัคคีสถานีวิทยุเครือขายขึ้น โดยบอกบุญทางอินเตอรเน็ต และทางใบบอก
บุญทั่วไปในจังหวัดพะเยา ไดปจจัยทัง้หมด 71,655 บาท โดยทําการทอดถวายผาปา ณ 
วัดรัตนวราราม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จึงขอถวายองคหลวงตาทั้งหมดเจาคะ และ
จะนําปจจัยที่ไดจากการจัดผาปานี้ไปชําระหนี้อุปกรณวิทยุ จํานวน 48,000 บาท คาเชา
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ดาวเทียมรายเดือน จํานวน 9 เดือนลวงหนาตั้งแตเดือน กันยายน 2548 จนถึงเดือน
พฤษภาคม 2549 เปนเงิน 23,650 บาท 

สําหรับเงินผาปาที่จะไดรับเพิ่มเติมอกีในโอกาสตอไป คณะกรรมการวิทยุ
เครือขายจังหวัดพะเยาขอถวายองคหลวงตา และขอกราบอนุญาตนํามาใชจายเปนคา
ไฟประจําเดือนเจาคะ 

ดวยอานิสงสแหงทานที่พวกขาพเจาทั้งหลายรวมใจสามัคคีมีเจตนาในครั้งนี ้ ขอ
กราบอาราธนาอํานาจคุณพระรัตนตรัยอันครอบสามแดนโลกธาต ุ จงมาเปนพลวปจจัย
เปนผลนําสงใหองคหลวงตา อยูเปนรมโพธิ์รมไทรของพวกขาพเจาทั้งหลายตลอดกาล
นาน และขอใหพวกขาพเจาทั้งหลายพรอมครอบครัวมีดวงตาเห็นธรรม มีปญญาญาณ
ตัดกิเลสของตนเองไดตามนิสัยของพวกขาพเจาทั้งหลายตลอดทั้งชาตินี ้ ชาติหนา และ
ชาติตอไปดวยเทอญ สาธุ (จาก ผูดูแลสถานีวิทยุเครือขายจังหวัดพะเยา) 

หลวงตา ปจจัยที่เขาถวายมาเขาจะถวายเราหรือไง (เปนคําถวายเฉยๆ แตเงิน
เขาเอาไปใชหนี้) เออ เอาไป ตั้งแตเขาไมเอาไปใชหนี้เราก็กําลังจะสั่งใหเอากลับคืน
ทั้งหมด จะเอาไปใชหนี้ก็เอาไปเถอะเราไมวาอะไร มีเทานั้นละ เราไมเอาอะไรนี่ (จบ
แลวครับ) จบก็จบ หมดปญหา วันนี้ไมพูดอะไรมากเพราะมันมากตอมากแลว เร่ือง
การบานการเมืองนี้มีแตเร่ืองสวมเรื่องถานเต็มอยูนี้ เร่ืองกัดกันฉีกกัน เร่ืองเอารัดเอา
เปรียบ แหมยุงไปหมดนะ ธรรมทานไมเปน พูดอยางตรงไปตรงมา รูเห็นตามหลัก
ความจริง อันนี้มันแหม สลับซับซอน ของดีเปนของปลอมไป พลิกไปพลิกมา หัวใจ
ปลอมเสียอยางเดียวเปนอยางน้ีละดูเอาเถอะ เร่ืองราวออกมาจะปลอมไปหมด ยุง ถา
ธรรมแลวไมปลอม สบายไปเลย เอาเทานั้นละไมพูดมาก 

นี่เราก็มีธุระของเรา วันหนึ่งๆ เราไดอยูเมื่อไร งานชวยโลกทั้งน้ันแหละเรา ชวย
ตลอด วันนี้ก็ไปอกี ชวยๆๆๆ ถาเปนวันราชการมักจะชวยตามโรงพยาบาล ถาเปน
วันหยุดราชการมักจะไปตามวัด ไปที่ไหนไปสงเคราะหทั้งน้ัน เราไมไดไปเอา มีแตไป
ใหๆ ทั้งน้ัน ไปที่ไหนไปใหทั้งนั้น เอาละใหพร 
 

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/

