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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ผูเหนือเรายังมี 
 ไปในงานศพหลวงพอทา โคราช มีแตเหตุการณ ดูลักษณะเหตุการณจะเกี่ยวกับ
การคอยทําลายเรา มันก็แปลกอยูนะ คนชั่วเต็มแผนดินไมไปทําลาย เราไมปรากฏวาทํา
ชั่วอะไร แลวเหตุใดจึงมีแตเร่ืองคอยทําลายอยูทุกซอกทุกมุมแปลกอยู จิตใจมนุษยนี้ต่ํา
ทรามเอามากทีเดียว เห็นของชั่วเปนของดี เห็นของดีเปนของเลวไปแลวจิตใจมนุษยเรา 

ตั้งแตเมื่อวานนี้มาออน รางกายออนแทบจะเคลื่อนไหวไปมาไมได มันเปนอะไร
ก็ไมรู ตอนค่ําจะเดินไปไหนมาไหนในบริเวณวัดนี้ก็จะกาวขาไมออกแลว เมื่อเชานี้เดิน
ออกไปขางนอกก็เพื่อจะยืดเสนยืดสาย ออกไปนีก้็จะกลับเขามาไมถึงวัด แนะ แปลกอยู
นะ มันหมดกําลัง กลับมาจากเขาใหญนั่นละเมื่อวาน ออนมาตลอดเลย 

ธาตุคนแกเอาแนไมไดละ เวลามันจะเปนก็เปน อยางเมื่อวานจนกระทั่งกลางคืน
เคลื่อนไหวไปไหนไมได ออนหมดเลย จนกระทั่งเมื่อเชานี้ อยางน้ันละบทเวลามันจะ
เปน คนแกเอาแนไมได ใหพร 

เปนอยางน้ันละลูกศิษยเรา จะไปไหนยั้วเยี้ยๆ อยามายุงนะตอไปนี้ เราอนุโลม
เต็มที่แลวนะ ไปไหนแหไปๆ แหไปหาอะไร เราไมมีนิสัยอยางน้ันนะ วาจะไปปุบไปเลย
มาเลยๆ เราเปนอยางน้ัน อันนี้แหไปแหมา ยุงมากนะ เพราะแตละคนๆ มีเร่ืองติด
ตัวๆ รวมแลวกี่เร่ือง ยุงไปหมด ใครอยารุมเรานะตอไปนี้ แลวนิสัยไมอํานวยดวย 
ธรรมไมอํานวยดวย ที่แหไปเปนเรื่องของกิเลสทัง้น้ันแหละ ไปแลวยุงไปหมด คนหนึ่ง
ยุง คนสองยุง คนสาม ส่ี หา ยุงไปหมด รวมกันแลวกองยุงใหญ เราตองเปนกังวล
รับผิดชอบคือเราคนเดียว ไปกี่คันกต็ามรถ ความรับผิดชอบอยูกับเราคนเดียว เราแบก
หมดเลยพวกที่ตามไป 

อยารุมตามนะแตนี้ตอไป มันพิสดารเอาเหลือเกิน ขัดตอนิสัย ขัดตอธรรมเอา
มากมาย แตเราก็ฝน ปลอยไปบาง พอวาจะไปไหนแหตามๆ อะไรก็ไมรู ขัดตอนิสัยเรา
ก็ฝนเอา นิสัยและธรรม วาจะไปปุบไปเลย มาเลยไปเลย อยางน้ันนะเรา พอพดูอยางนี้
ก็คิดถงึแมชแีกว แปลกอยูนะ.แมชีเขาอยูฟากบานทางโนน บานอยูจุดศูนยกลาง วัดเรา
อยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ ปรกติก็อยางน้ี เราจะไปไหนมาไหนเราไมบอกใคร เรา
จะไปของเรา พอใสของเสร็จแลวเราเตรียมไป ไปละ ออกทางนี้ไปเลย สํานักเขาก็อยู
นูน สักเดี๋ยวบอกลูกนอง...แมชีแกว ไปแลวนะวันนี้ ไปแลว มาดูไปแลวจริงๆ อยางน้ัน
นะไมมีผิด แมชีแกวแกบอกอะไรไมผิด เราไปเลย เราไมยุงกับใคร ไปแลวเราไปเลย 
อยางหนึ่งกแ็ยมออกมาวาเย็นหมดเลยแถวนี้ บางทีแกก็แยมออกมาวาเย็นหมดเลยแถว
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นี้ แนะแปลกอยู ครั้นมาก็วาอยางหนึ่งก็จวนถึงแลว มาแลว พอมาถึงแลวมาถึงแลว แก
อยูนูน  

ตอนเชาก็หุงขาว.แลวจีบหมากมา ธรรมดาเขาไมทํา เวลาเรามาเขาจะเอานี้วาง
แลวหุงขาวหมอเทานี้ เราก็ถามหุงขาวหุงทุกวันเหรอ ไมไดหุงทุกวัน หุงเฉพาะทานมา 
แลวทราบไดอยางไรเรามา คุณแมบอก มาถึงแลว แมนยํามากนะ เขาอยูนูนเรามาถึงวัด
ทางนี้ บานอยูตรงกลาง เรามาของเราทางนี้เขาวัดในปา ไมบอก มาถึงแลว แนะแปลก
อยูนะ อันนีไ้มผิด พอเราออกไปแลว ฉันจังหันเสร็จแลวไปแลวนะวันนี้ แมนยํามาก 
อยางมากแกก็บอกเย็นหมดแถวนี้ แกวาเย็นหมดแถวนี้ อยางหนึ่งก็ไปแลว ใหคนไปดู
ไปแลว ไมมีผิดละถาแกไดพูด อันนี้แมนยํามาก เวลาเรามาถึงบอกวามาถึงแลว ตอน
เชาหุงขาวแลว มันอยูคนละฟาก  

นี่ละความรูเห็นไหมละ อันนี้แมนยํามากนะแกไมเคยคลาดเคลื่อน ถาวามาแลว
มา มาถึงแลว เราไมเคยเกี่ยวกับใครเราจะไปไหนมาไหน แตเขาก็รูของเขาอยางน้ันละ 
แปลกอยู ทีไ่ลแกลงจากภูเขา รูสึกแกแมนยํามาตั้งแตตน อนันี้ไดพูดเราก็พูดเสีย คือ
ออกพรรษาปนั้น เออ ปนี้จะมีครูบาอาจารยมาโปรดทางหวยทรายเรา มาคลายคลึงกัน
กับญาทานมั่น ญาทานหมายถึงความเคารพมาก คือเทากับญาทานมา คลายคลึงกัน ป
นี้ละจะมา พอใครมาคนก็ไปดู ใชไหม ไมใช บอกไมใชๆ  

ระยะนั้นเราก็ไปถึงพอดปีบเลย ไปดู ใชไหม ใช ทั้งปวดหนักทั้งปวดเบา มัน
เปนอะไรไมรูนะ มันเปนในธาตุในขันธ คือมันลงใจมันยอมรับ พูดงายๆ ทั้งปวดหนัก
ทั้งปวดเบา ใชแลว แตคอยฟงทานจะสอนพวกเราหรือเปลาคอยฟงก็แลวกัน บทเวลา
ไลแกลงจากภูเขารองไหอี้ๆ ลงไปจากภเูขาสอนหรือไมสอน แตแกทางความรูแปลกๆ 
ตางๆ แกเกง พอวาญาทานทานหามไมใหภาวนาเรารูทันทีนะ ตอไปจะมีคนมาสอน 
แนะทานก็บอกไวดวย ตอไปจะมีคนมาสอน มีพระมาสอน ก็พอดีเปนจังหวะหลังจาก
นั้นทานก็มรณภาพไปแลวเราก็ไป เขาเลาใหฟง  เราไมรูอีโหนอีเหนอะไร 

นั่นละตอนที่แกรูความรูความเห็นของแกนี่ พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหม
พวกเปรตพวกผีเห็นหมดนะ ไมใชเลนๆ ผีที่ใสกรงไวก็มี แกพูดพิสดารมาก ในพวก
จํานวนผียังมีกรงขังผอีกี แกเขาไปดูหมด แลวทําไมผีพวกนี้จึงตองเขากรงไว ผีพวกนี้
เปนผีอันธพาล ปลอยไมไดมันอาละวาดผีทั้งหลาย แกไปดู เปนอยางน้ันละ ทีนี้แก
ติดนะซี ภาวนาวันไหนถาไมออกรูออกเห็นส่ิงน้ันสิ่งน้ีวันนั้นเหมือนไมไดภาวนา เรารู
แลว ก็เหมือนเราเดินไปที่ไหนมันกเ็ห็นๆ เปนธรรมดา ไมใชเร่ืองแกกิเลส เร่ืองแก
กิเลสแกไมสนใจ แกไมรู แกก็ตดิ ซดักันจนกระทั่งเถียงกันกบัเรา ดีไมดแีกจะยกแกวา
เปนอาจารยเราดวยซ้ําไป  
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นั่นละตอนไดไลลงภูเขารองไห พอเห็นวาหามไมอยู ไมอยูก็ซัดกันละซ ิคือบอก
เปนระยะๆๆ ระยะนี้ก็ไมได เอาๆ แย็บขยับเขามาอีก ระยะนี้ก็ยังไมได ถึงระยะสุดทาย
ก็ยังไมได ไมไดกไ็ลลงภูเขา รองไหลงไป จึงไปไดสติ ลงภูเขา เราก็มอบกายถวายตัวกับ
อาจารยองคนี้แลวทําไมไปแลวถูกทานไลลงภูเขา เพราะเหตุผลกลไกอะไรทานถึงไล 
นั่นเอาละนะ ไมใชเราไมฟงคําของทานเหรอ เราอวดดีอวดเกงกวาทานทานไลก็เหมาะ
แลว ถาวาถือทานเปนครูเปนอาจารยฟงเสียงทานสอนบางซินะ เอาๆ ที่ทานสอนเอาไป
ปฏิบัติดูซิเปนอยางไร เอาไปปฏิบัติมนัก็ลงจาเทานั้นเอง เห็นไหมละ 

พอออกจากสมาธิแลวกราบมาทางภูเขา เราอยูภูเขากับเณรหน่ึง ออกจากสมาธิ 
เรียกวาลงใจแลว ถูกตองแลว ผิดก็คือเรานั่นเองพดูงายๆ เราไลลงภูเขาได ๔ วัน 
กลับมาขนาบอีก มาอะไร ไล เดี๋ยวๆ ใหพูดกอน ใหพูดกอน เอาพูด เราปดกวาดกับ
เณรอยูขางบน เราก็เลยวางไมกวาดทีล่านหินนั่นละ เณรก็วาง เขาก็ขึ้นมาๆ ยกโขยงมา
ทั้งวัด ก็เลยพูดตรงนั้น พอเขายอมรับแลวก็อธิบายตอๆ จากน้ันก็ติดเลย ไมเอาละ
เร่ืองของเจาของเรียกวาลืมเลย เอาแตเร่ืองของเราลวนๆ ผานได เห็นไหมละ  

นั่น อวดเกงไดหรือคนเรา ผูเหนือเรายังมี พระพุทธเจาเหนือสาวกเหนือสัตว
ทั้งหลายมีอยู นั่นฟงซิ อันนี้มันก็อยางน้ันแหละ หนักเขาไปถึงขนาดไลลงภูเขา รองไห
ลงภูเขาก็ชาง น้ําตาไมมีประโยชน น้ําตาไมเกิดประโยชน ไมสนใจ ๔ วันกลับขึ้นไป พอ
ลงใจ ปฏิบัติตามแลวก็จาขึ้น ทีนี้พอแกยอมรับแลวก็สอนตอ แกก็ผึงๆ ไปเร็วนะ ไป
เร็ว เอาละที่นี่ไปละ 

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