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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

เพราะไมเคยภาวนา
วันนี้ตั้งแตเที่ยงไปแลวพระจะมาเต็มศาลาละ ศาลาใหญ ทานเจาคุณวัดโพธิเปน
หัวหนามา เริ่มตั้งแตเที่ยงเต็มไปหมด ทานเจาคุณวัดโพธิเปนผูนํามา เราเปนฝาย
ตอนรับทุกป ตองเทศนทุกป เทศนนี้ก็ออกทั่วประเทศไทยเปนวิทยุไปเลย ออกทั่ว
ประเทศไทย ไปอยูสวนแสงธรรมก็เทศนทุกคืน ไปกรุงเทพดูเหมือน ๒๒ วันหรือไง
เทศนตั้ง ๔๔-๔๕ กัณฑ ฟงซินะ ไปกรุงเทพคราวที่แลวนี้สวนแสงธรรมเทศน ๔๐ กวา
กัณฑ ที่สวนแสงธรรมก็เทศนออกวิทยุทั่วประเทศไทยเหมือนกัน ทุกวันนี้ไมเหมือนแต
กอน พอเทศนอยางนี้ก็ออกไปทั่วประเทศๆ แตกอนไมมีสิ่งเหลานี้ เทศนเฉพาะ แมใน
วงศาลาก็ไมทั่วถึง เดี๋ยวนี้กระจายออกทั่วถึงหมดเลย
เราอยากใหพี่นองชาวไทยเราซึ่งเปนลูกชาวพุทธ มองหนามองหลังมองดูอรรถดู
ธรรมบาง อยาใหแตกิเลสมันจูงไปตลอดเวลา ไมดีเลย คนใหกิเลสจูงไปเปนคนหมด
คุณคาๆ ทั้งนั้น มีเงินกองเทาภูเขาก็เปนคนหมดคุณคา ถาไมใหธรรมแทรกเขาไป รั้ง
เอาไวๆ แลวเปนคนหมดคุณคาทั้งนั้นแหละ ใหกิเลสนํากิเลสพาหามีแตพาใหจมๆ
เดินตามกิเลสไปอยางนั้นแหละ ถามีธรรมแทรกอยูในนั้น ธรรมเปนเบรกหามลอ เปน
คันเรง เรงดวยธรรมเจริญ เบรกดวยธรรมก็มีหลักมีเกณฑ ใหเปนไปตามกิเลสนี้จะไมมี
วันนะ คือกิเลสมันเหยียบคันเรงเรื่อยๆ
วันนี้พระก็จะมาตอนเที่ยง ตั้งแตเที่ยงไปแลวเต็มศาลา บายโมงก็เริ่มงาน นี่เปน
ประเพณีอะไรไมรู ทานเจาคุณวัดโพธิสมภรณนําคณะศรัทธาทั้งหลาย ลูกศิษยลูกหา
พระเณร ตลอดประชาชนในเขตดูวาอําเภอเมืองอุดรละมั้ง มารวมกันที่นี่ ทานบอกวา
มาคารวะเรา ทานวางั้น มาแลวเราก็เปนองคเทศนาวาการทุกอยาง สอนพระเณรสอน
มาก ประชาชนก็สอนเหมือนกัน แตสอนพระเณรมากกวาประชาชน เพราะพระเณรเรา
เปนแนวหนานําหนา
เราเคยพูดย้ําแลวย้ําเลา ไปตั้งบานตั้งเรือนที่ไหนตองมีวัดมีวาใหเปนที่อบอุน
ผาเหลืองอยูที่ไหนอบอุน เราเปนลูกชาวพุทธไปที่ไหนตองมีผาเหลืองติดบานติดเรือน
ติดสถานที่ตา งๆ ประจําอยางนั้นตลอดมา เวลาจะหลับจะนอนก็กราบพระ พุทโธ ธัมโม
สังโฆ แลวคอยหลับนอน นี่คือลูกชาวพุทธ ไมใชลมตูมนอนเลยๆ ตองกราบพระ
เสียกอน แลวภาวนาดวยยิ่งดีนะ
ใครไมเห็นคุณคาของภาวนาเพราะไมเคยภาวนา พระพุทธเจาทานภาวนา เปน
ศาสดาเอกของโลก พระสงฆสาวกทัง้ หลายที่เปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราทาน

๒
ภาวนา เปนสรณะอันเอกของโลก ธรรมเกิดขึ้นไดจากการภาวนาของพระพุทธเจา
เรียกวา พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ ไดธรรมเอามากราบไหวบูชาจากการภาวนาของ
พระพุทธเจา คนพบธรรมดวงประเสริฐเลิศเลอ เขากลมกลืนกับใจเปนอันเดียวกัน เปน
ใจที่เลิศเลอ นํามาสั่งสอนโลกก็ปรากฏเปนสาวกขึ้นมา กลายเปน พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ
สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา นี่จากภาวนานะ
การภาวนาคือดูตัวเอง เวลาไมภาวนาจิตจะสงออกนอก หาแตเรื่องแตราวยุง
เหยิงวุนวาย คือจิตนี่ชอบจะออกขางนอกตลอด รั้งไวไมอยู จะพุงๆ ออกขางนอก จิตต
ภาวนารั้งเขามาสูตัวเอง เห็นเรื่องราวของตัวเองทีม่ ันคิดมันปรุงทั้งวันทั้งคืนขึ้นกับใจ
ถาไมมีภาวนาไมไดเรื่อง มีภาวนาก็ตองมีสติ จับปบเขาไปนี้รูเรื่อง ความเกิดขึ้นของจิต
เกิดเรื่องอะไรๆ บาง เพราะสมุทัยผลักดันใหออกคิดออกปรุงตางๆ อวิชชฺ าปจฺจยา สงฺ
ขารา นั่นละ สังขารออกจากสมุทัย อวิชชามันดันใหคิดใหปรุงตางๆ ไมคิดไมปรุงอยู
ไมได มันดันออกใหคิดใหปรุง ทีนี้เวลาภาวนาตีเขาไปไมใหมันคิด ถาคิดก็ใหคิดเรื่อง
ธรรม งานของธรรม เชน พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนคําบริกรรมเปนตน นี่เรียกวางานของ
ธรรมทําใจใหสงบเย็น งานของกิเลสฟุงทัง้ นั้นไมมีคา ถางานของธรรมสงบเย็นเลย
เวลาจิตสงบมากๆ ความคิดความปรุงทั้งหลายนี้เปนเรื่องรําคาญ จิตไมอยาก
คิดอยากปรุง รําคาญ แตกอนไมคิดไมปรุงไมได รําคาญ แนะ ตองคิดตองปรุงเรื่องนั้น
เรื่องนี้ใหเปนงานของจิต คิดปรุงตลอดเวลา เหมือนกับเด็กเลนตุกตา แตอันนี้ไมใช
ตุกตามันเปนฟนเปนไฟ ความคิดเหลานี้เปนสมุทัยเปนฟนเปนไฟ ทีนี้ภาวนาระงับลง
ความคิดปรุงก็เปนงานของธรรมไปเสีย งานของธรรมเพื่อระงับดับอารมณใหเย็นสบาย
พระพุทธเจาเปนนักภาวนาคนธรรมขึ้นมาจากการภาวนา พระสงฆสาวกเปน
สรณะของพวกเราก็จากการภาวนา คนธรรมขึ้นมาเต็มหัวใจ เปน สรณํ คจฺฉามิ ของ
โลกทั่วๆ ไป เรา สรณํ คจฺฉามิ เอาธรรมเขามาเปน สรณํ คจฺฉามิ มันขี้เกียจ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ สรณํ คจฺฉามิ เปนที่พึ่งเปนพึ่งตายของเราแปลออก
แลวนะ มันไมอยากคิด ถาคิดเรื่องนอกเรื่องนาเรื่องยุงเหยิงวุน วายชอบคิดทีเดียว
เชนอยางเขามาภาวนาในวัดอยางนี้มันมีความหมายเมื่อไรการภาวนา มาอบรม
ในวัดในวามาภาวนา มันไมไดมาภาวนา มันมาสรางอารมณสรางฟนสรางไฟ ยกโทษยก
กรณเผาไหมกันตลอดเวลา ออกมาจากปากไหนมีแตปากคิดหาโทษเรื่องคนอื่น โทษ
เจาของไมคดิ คิดแตเรื่องคนอื่น มีไมมีมันก็ไดเรื่องไปตลอดนั้นละ เขาเปนอยางเราคิด
หรือไมก็ตามไมเปนก็ตาม มันก็คิดตลอดของมันวุนตลอด นักภาวนาอะไรอยางนั้น
การภาวนาตองมีความใหอภัยกันถึงถูก ตองใหอภัย การผูกโกรธผูกแคนจอง
กรรมจองเวรชิงดีชิงเดนกันนี้เปนเรื่องของกิเลสทัง้ นั้น
อยานํามาใชสําหรับผูปฏิบัติ

๓
ภาวนา ใหปดออกๆ อยามาสะสม ใหอภัยกันไดมนุษยเรา มนุษยเราผูมีธรรมใหอภัย
กันไมได หมดโลกนี้ธรรมไมมีเหลือละ ตองใหมีธรรมในใจใหอภัยซึ่งกันและกัน อยา
ผูกโกรธผูกแคนชิงดีชิงเดนกันไมเปนทานะ พวกนี้ชิงความเลว ชิงดีชิงเดนแซงหนาแซง
หลังกัน พวกนี้พวกเลว พวกที่สุขมุ คือเก็บความรูสึกดวยความใหอภัยซึ่งกันและกัน
แลวดูหัวใจตัวเองที่มันจะคิดไปในแงรายตางๆ ดูมันดวยสติๆ แลวมันจะไมคิด จิตใจก็
จะสงบเย็น ใหพากันจําเอานะ
สอนภาวนาก็สอนอยูเรื่อยๆ เราก็เหนื่อยแลวแหละ สอนหมดพุงนะเราสอน
เรื่องภาวนา สอนมาได ๕๗ ปนี้มงั้ เริ่มสอนพระในปาในเขาเสียกอน เพราะธรรมะ
เปนอยูในปา สอนพระอยูในปาในเขา จากนั้นก็เคลื่อนออกมา ออกมาก็มาถึงโยมแม
สรางความกังวลขึ้น เอาโยมแมเปนเหตุ ทีนี้เลยยุงกันไปหมด ถาไมมีโยมแมเราไมมา
บานเกิดก็เกิดเถอะบานเกิดของเรา เราไมไดสนใจกับบานเกิดยิ่งกวาธรรม ตรงไหนที่
จะสะดวกสบายในการบําเพ็ญธรรมเราหาอยูสถานที่เชนนั้น
บําเพ็ญสถานที่เชนนั้น
พระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายก็เหมือนกัน ทานไมสนใจกับบานกับเรือนที่เกิดทีอ่ ยู แต
สนใจในอรรถในธรรม และสถานที่อยูที่บําเพ็ญเพื่อความสะดวกสบายในธรรมทั้งหลาย
ตางหาก นั่น ทานอยูอยางนั้นทานเสาะแสวงหาอยางนั้น
เวลาภาวนาก็ใหมีเครื่องหมายบางนะ วัดนี้ก็วาหลวงตาบัวเปนสมภารวัด แตลูก
ศิษยหลวงตาบัวมีแตเปรตแตผีแตยักษแตมาร มีแตคอยจะกัดจะฉีกกัน ยกโทษยก
กรณ คุณที่จะมายกใหฟงเปนที่รื่นเริงของกันและกันมันไมมีนะสํานักปฏิบัติธรรม มีแต
ฟนแตไฟเผาไหมกัน มันฟงไมไดนะเรา ฟงไมไดจริงๆ ปรกติกอ็ ยางนี้ ไมเคยที่จะไป
หาติฉินนินทาคนนั้นคนนี้ไมมีเรา ถาผิดบอกวาผิดทันทีเลย จากนั้นปดเงียบหายเงียบๆ
เหมือนไมมอี ะไร ถาควรจะเตือนเตือน ควรจะดุดุ ตามเหตุผลกลไก จากนั้นเงียบๆ ไป
เลย ไมไดมยี ิบๆ แย็บๆ เรื่องนั้นเรื่องนี้
พวกบาปากบอน ปากนี้ อูย อยูไมไดนะ ยิ่งไดนินทาคนนั้นคนนี้เหมือนจะขึ้น
สวรรคทั้งเปนละ ไมตอ งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา ขอใหไดนินทาเขายกโทษยกกรณ
เขา แบบๆๆ ปากเปราะปากบอนเทานั้นละ เรียกวาสวรรคนิพพานสูไมไดอันนี้ ไดทํา
อยางนี้พอ มันนาทุเรศนะ พวกมาภาวนาไมทราบวาภาวนายังไง เออ ดูหัวใจเจาของซิ
มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันจะขึ้นจากใจ ถาสติดีอยูแ ลวมันจะไมปรุง พอเผลอสติเมื่อไร
ออกแลวมหาโจร ออกปลนบานปลนเมืองแลวก็ยอนเขามาปลนเผาเจาของเอง ใหพา
กันจําเอานะ วันนี้พูดเพียงเทานั้นละไมพดู มาก ลมออกหู พูดนี้ออกหูดังอูๆ มันไมได
ออกปาก เอาละใหพร
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รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

