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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แมนยําดวยภาคปฏิบัติ 
กอนจังหัน 

วิงเวียนไมทราบวันนี้เปนยังไง วิงเวียนหมดทั้งตวัเลย เดินไปนี้คอยแตจะลม 
มันเปนอะไรไมรู พอตืน่นอนมาเดินโซซัดโซเซ วิงเวียนหมดตัวเลย ไดระวังการ
เคลื่อนไหวไปมาไมงั้นหกลม มันเปนยังไงไมรู 
 พระเราใหตั้งใจภาวนานะ วัดนี้เปนวัดภาวนาอยางเดียว ไมมีกิจการงานอื่นใด
มายุงกวน ใหตั้งหนาตั้งตาภาวนา สติเปนพื้นฐานแหงความเปนอยูของนักบวชเรา ไม
วายืนวาเดินวานั่งวานอนสติเปนพื้นฐานตลอด ไมมีสติแลวเซอซา ตอจากนั้นเขาเรียก
บานะ สติเปนสําคัญ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอ เราเขามาเกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนาอยางนอยใหเปนลูกหลานของพระพุทธเจาที่เลิศเลอ อยาไดเปนพระที่เลวนะ 
เดี๋ยวนี้พระเรานี้เลวมาก ประชาชนญาติโยมเขาไมกลาตําหนิติเตียนพระ ถาพระไมดู
ตัวเอง ไมตกัเตือนตนเองแลวยิ่งเลวไปเรื่อยๆ  

พุทธศาสนาก็อยูกบัพระเปนแนวหนา พระมีความประพฤติอยางไรตออยางไร 
สําคัญอยูตรงนี้พระเรา อยาเปนพระโกโรโกโส โลเลโลกเลก วิ่งหาลาภหายศ นั่นมัน
พระบาพระเชนนั้น ไมใชพระอรรถพระธรรม พระเปนนักเสียสละ มุงมาหาอรรถหา
ธรรม อยาเอาส่ิงเหลานี้มาเปรอะเปอนพระที่สะอาดอยูดวยธรรมอยูแลว ใหมีสติ ไปที่
ไหนมีสติ พระขาดสติมองดูแพล็บรูนะ คนขาดสติไมตองพดูแหละ เร่ืองพระขาดสตนิี้
ไมนาดูนะ ไปที่ไหนเคลื่อนไหวไปมาใหมีสตอิยูกบัตัวจะสวยงามมาก 

พระเราสวยงามอยูที่ขอประพฤตปิฏบิัติศีลธรรม ไมไดสวยงามอยูที่หัวโลนโกน
คิ้ว สวยงามอยูกับความประพฤตกิิริยามารยาท เจตนาเปนธรรม เคลื่อนไหวไปมามีสติ 
ปกครองตนเองอยูเสมอ นี่เขาเรียกวาพระแท พระลูกศิษยตถาคต ไอเซอๆ ซาๆ อะไร
เปนแบบโลกไปหมด สกปรกไปดวยกัน พระเปนสวมเปนถานใชไมไดนะ วัดนี่เปนสวม
เปนถาน พระเณรเปนมูตรเปนคูถนี่ใชไมได ที่สะอาดที่สุดในโลกพุทธศาสนาเรานี่ก็คือ
ผูปฏิบัติตามอรรถธรรม เฉพาะอยางยิ่งนักบวช ตองเปนผูสวยงามดวยอรรถดวยธรรม
กิริยามารยาท ไมปราศจากสติ ไปที่ไหนนาดู 

คนเผลอสติมองไปนี้มันขวางตาทันที คนมีสตินี้ไปไหนสวยงาม ความสวยงาม
ของพระอยูที่ความประพฤติ ความระมัดระวัง ความมีสติสตัง ไมไดสวยงามอยูที่รูปราง
กลางตัวเหมือนโลกเขานิยมกัน สวยงามอยูที่ความประพฤติกิริยามารยาท ทุกส่ิงทุก
อยางใหรูจักประมาณ ความมักนอยที่สุดคือพระ เรียกวาสวยงามที่สุด มกันอย มีเทาไร
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ก็ไมสนใจ เอาเฉพาะจําเปนเทานั้นทานเรียกวาพระมักนอย รองลงไปก็สันโดษมีตามมี
ตามเกิดไมรบกวนผูใด ตามมีตามเกดินั่นก็สวยงามรองลําดับกันลงมา ที่สวยงามโดย
แทก็คือผูมีความปรารถนานอย มีมากมีนอยไมสนใจ เอาเฉพาะที่จําเปนๆ กับความ
เปนอยูในการปฏิบัติธรรมเทานั้น นี่เรียกวาพระสวยงาม ใหพากันจําเอา ใหพร 

พระวัดปาบานตาดนี่มันจะตายเพราะอาหารมากทวมปากมัน ใครไมมปีญญา
ตาย ใครมีปญญาเอาตัวรอดได เพราะอาหารทวมปาก อดอยากขาดแคลนตายเปน
อยางหนึ่ง อาหารทวมปากตายนี่เลวมากเขาใจไหม ตองไดกระตุกเอาไว ไมกระตุก
ไมได มาแขงมันมักเกงแตไหนแตไรมา อันนั้นก็ดี อันนี้ก็ด ีแขงเร่ือยเขาใจไหมมาแขง 
ตองไดกระตกุเอาไว พระเทาไรลืมแลว (๓๖ ครับผม) 

หลังจังหัน 
เราที่ไดแตงหนังสือมานี้สักกี่เลม ประวัติหลวงปูมั่น ธรรมคูแขงขนัเลมแรก 

จากน้ันตอไปเรื่อยๆ ดูเราเขียนหลายเลมอยูนะ หนังสือที่เราเขียนจริงๆ ก็ประวัติหลวง
ปูมั่น ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปูมั่น ประวัติหลวงปูขาวยอๆ ปญญาอบรม
สมาธิ มันก็ไมเคยไดยินนะละปญญาอบรมสมาธิ ก็มีแตสมาธอิบรมปญญา ทั่วๆ ไปเขา
วาอยางน้ัน แตภาคปฏิบัติของเราเราพิจารณาดวยเหตุดวยผลอยางไรก็นําอันนั้นมา
แสดงโดยใหชื่อหนังสือวาปญญาอบรมสมาธิ  

นี่ละมหาพุทธาเพื่อนเดยีวกัน แกอยูวัดเหลางา ขอนแกน ตอนนั้นเขาเอา
หนังสือเลมนี้ละมา แกอยูที่นั่น ไดหนังสือมาเลมหนึ่งชื่อวาอยางไร ชื่อวาปญญาอบรม
สมาธิ ใครเขียน พอวามหาบัวเขียน เหอ มหาบัวเกงกวาศาสดาไปไหน เหอๆ ไหนเอา
มาอานดูซินะ ปญญาอบรมสมาธินี่ มหาบัวมันเกงกวาศาสดาไปไหนวะ พอมาอานเลย
นั่งอยูที่เดียวอาน อานจนจบ มันก็ประมาณเทศนกัณฑหนึ่ง กัณฑใหญๆ นั่นละจนจบ 
เออ เขาทาดี แนะเห็นไหมละ  

ปญญาอบรมสมาธิ สมาธิอบรมปญญา เราเรียนนี่เปนปญญาอบรมสมาธิ เมื่อ
จิตหาความสงบไมไดก็ใชปญญาหมนุติ้วๆ มันเลยกลายเปนจิตกลับมาสงบดวยอํานาจ
ของปญญา เขาไมไดปฏบิัติ อันนี้ปฏิบัติ ผลออกมาจากการปฏิบัติมันก็ไมผิดละซิ เรา
เรียกวาไดดําเนินตามแนวทุกวรรคทุกตอน วาปริยัติเราก็เรียนเสีย วาปฏบิัติเราก็ได
ออกปฏิบัต ิ ผลของการปฏิบัติเราก็ปรากฏผลตามกําลังแหงการปฏิบัติของเรา เรียกวา
ครบ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏเิวธ ปริยัติไดแกการศึกษาเลาเรียน ปฏิบัติไดแกการศึกษาเลา
เรียนแลวนําไปปฏิบัติ ปฏิเวธผลแหงการปฏิบัติเกิดมาเปนปฏิเวธ แปลวาความรูแจง 
ความรูแจงแทงทะล ุ
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ปญญาอบรมสมาธินี้ไมมีใครเขียน หลักใหญก็วาสมาธิอบรมปญญา สีลปริภาวิ
โต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสํโส สมาธิเมื่อศีลอบรมแลวยอมมีผลมาก อานิสงส
มาก พอศลีอบรมสมาธิแลว จากสมาธิแลวก็ปญญา ปญญาแลวก็วิมุตติ เรามัน
ภาคปฏิบัติ มันไมไดไปตามแนว ภาคปฏิบัติตองใชปญญา ทีนี้เวลาผลเกิดขึ้นทางดาน
ปญญามันชดัเจน เพราะมันประจักษกับตัวเอง เพียงเราอานเราจํามาไมชัด ทานก็จําเรา
ก็จําไดมาก็แบบเดียวกัน ทานก็ปฏิบัติเราปฏิบัติผลไดมาแปลกตางโดยลําดับลําดา 

สองวันมานี้ไมทราบเปนยังไง วันนี้ก็ไมดีเลย วิงเวียน เดินจากกุฏิมานี้วิงเวียน 
ไดระวังมาตลอด ไมทราบเหตุผลกลไกอะไร มานั่งน้ีเวลาลุกก็ไดระวังละ วิงเวียน 
เพราะอายุถึง ๙๕ แลวจะใหมันแนนหนามั่นคงไปไหน อายุกําลังจะ ๙๕ วันที่ ๑๒ 
สิงหา ขางหนานี้ ๙๕ เต็ม 

พวกชาวพุทธเรามักจะลืมตัวนะ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแลว หาที่
ไหนมาเทียบหรือมาแขงไมได พุทธศาสนาเปนศาสนาที่ออกจากสวากขาตธรรมที่ตรัส
ไวชอบแลวของพระพุทธเจาที่ไดมาตรัสรู แมนยํามาก คําวาแมนยําเราเรียนไปเฉยๆ 
ไมไดแนนอนนะ แมนยําดวยภาคปฏิบัติจับกันเขาไป เทียบกันเขาไปยอมรับเรื่อยๆ 
ภาคปฏิบัติเห็นผลขึ้นมามันก็รับกันๆ ยอมรับกันดวย เพียงเรียนมาเฉยๆ ไมคอยได
เร่ืองไดราว ไมวาทานวาเราเรียนมา แตความสงสัยในมรรคผลนิพพานไมเคยจางไปเลย 
เรียนมาดวยกัน อานเรื่องมรรคผลนิพพานแตความเชื่อมันไมไปตามอาน คาราคาซังอยู
นั้นละ ไมลง พอออกภาคปฏิบัตินี้ลง  

ที่เราลงเต็มที่ก็คือไปฟงธรรมของพอแมครูจารยมั่นเทศนภาคปฏิบัติ ทานเทศน
ภาคปฏิบตัิเพราะเรามุงอยางยิ่งตอมรรคผลนิพพาน บอกวาขอใหทานผูใดผูหนึ่งมา
ชี้แจงแสดงบอกเรื่องมรรคผลนิพพานยังยืนยันไมเปนอื่นเถอะ วาอยางน้ันนะ เราจะ
มอบกายถวายตัวตอครูบาอาจารยองคนั้นแลวเราจะเอาตายเขาวาเลย เอา ตายถวาย
ชีวิตตอการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอยางเดียว พอไปฟงพอแมครูจารยมั่นแสดง
ทานแสดงจะแจง หาสงสัยไมไดเลยมรรคผลนิพพาน เหมือนวานี่นะๆ อยูอยางน้ีละ ตา
บอดเหรอทานอยากวาอยางน้ันนะ มันจึงไมเห็น พระพุทธเจาตาดีสอนโลก ผูฟงมันมี
แตคนตาบอด พูดงายๆ ก็วาอยางน้ัน ฟงก็จริงแตมันไมเชื่อ กเิลสปดไวไมใหเชื่อ 

อยางพอแมครูจารยแสดงออกนี้ผางจาเลยเชียว ลงใจตั้งแตบัดนั้น ทีนี้จะเอา
มรรคผลนิพพานใหได คือถาไมลงมนัคาราคาซัง กําลังการปฏิบัติไมหนักแนน เมื่อลง
ใจแลวการปฏิบัติหนักแนนทีเดียว ทุมกันลงเลย นี่ก็ไปฟงจากทานแสดงเรื่องมรรคผล
นิพพานพอแมครูจารยมั่นนี่ละ ลงใจเลย ตั้งแตนั้นก็ฟดกันเลยละ จะเอามรรคผล
นิพพานใหได เอาจริงเอาจังดวย หายสงสัย เร่ืองมรรคผลนิพพานหายสงสัย อยูกับ
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ภาคปฏิบัติ เรียนไปแลวใหปฏิบัติตามนี้เถอะผลจะแสดงออกมา สนทฺิฏฐิโก ผลเกิด
จากภาคปฏิบัติแสดงมาเปนลําดับลําดาถึงที่สุดไดเลย 

พุทธศาสนาเปนศาสนาเพื่อมรรคผลนิพพานลวนๆ ผูปฏิบัติก็ประจักษใจจริงๆ 
ไมสงสัย พวกเรานี่ไหวพระมันก็ขี้เกียจ ปลกๆ แทนที่จะไหวใหจบสามหนมันไดเพียง
หนเดียวสองหนขี้เกียจ ตัดขาดไปแลว พุทโธ ธมัโม สังโฆ เลยไดแตพุทโธ ธัมโม ไป
อยางน้ัน มันขี้เกียจหนักเขาทุกวัน การปฏิบัติตัวเพื่อความเปนคนดีธรรมทานดีอยูแลว 
ทานสอนไวดีแลว เอามาปฏิบัติมันก็เปนไปตามนั้นทั้งน้ันละ เอาละวันนี้พูดเทานั้น 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com or www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

