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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

ปฏิบัติแลวจะคานพระพุทธเจาไดที่ตรงไหน 
 

พระเราดีไมดีสูวัดอื่นไมได พระจํานวนมาก เชน ภูสังโฆ ผาแดง ยังมากกวาวัด
เรานะ อันนี้ไมใหมาก คือบังคับไวใหอยูในระดับพอดี แตกอน ๑๘ องคเปนอยางมาก 
รับแคนั้น ไมใหมากกวา ๑๘ องค ตั้งแตเร่ิมมาสรางวัดใหมๆ ประมาณ ๑๕ องค รับ
เทานั้น เขยิบขึ้นไป ๑๘ แลวอยูนั้นประจํา จนกระทั่งครูบาอาจารยทั้งหลายทานลวงลับ
ไปๆ บรรดาลูกศิษยลูกหาไมมีที่เกาะที่ยึด ทีนี้เราก็เลยแยมประตูออกหนอย มันพงั
ประตูออกไปเลย ตั้งแตนั้นมาเลอะเทอะไปหมดนั่นแหละ เปนอยางน้ันนะ 

แตกอนมาอยูทีแรก ๑๕ องค ขยับขึ้นมา ๑๘ องคอยูนั้นไมรับเพิ่ม ครูบา
อาจารยทั้งหลายยังมีมากอยู บรรดาพระเณรทั้งหลายก็ไปสํานักครูบาอาจารยนั้นนี้ ทีนี้
ครูบาอาจารยทั้งหลายลวงลับไปๆ หดยนเขามา ทีนี้หาที่พึ่งละที่นี่ ยุงใหญ เราจึงแยม
ประตูออกรับ พรึบเลยเทียว พังประตู ไมใชธรรมดา ทีนี้ก็เลยเลอะเทอะไปหมด
จนกระทั่งทกุวันนี้ เลอะเทอะหมด เลอะเทอะจนกระทั่งถงึไอปุกกี้ ไอหยอง ไมเลอะ
เทอะยังไงกก็ําลังเทศนาวาการมันมาจุนจาน จนเราจะจับเอาหมาสองตัวนี้มาตมยํา มัน
เลอะเทอะซถิึงตองไดตมยํามัน มันเลอะเทอะไปหมด 

อยางคนที่เขามาในวัดนี่ก็เหมือนกัน ไมทราบวามาแบบไหนตอแบบไหน มอง
ไมทัน จุนจานๆ มาเสาะแสวงหาอรรถหาธรรม มาดูอะไรจริงๆ มีนอยมาก ที่มาเลอะๆ 
เทอะๆ มีจํานวนมากนะ จุนจานๆ ทั้งวันเลย เรานั่งอยูกุฏมิองมานี้ยั้วเยี้ยๆ ตลอด ไมมี
วันเสาร วันอาทิตย จนกระทั่งค่ําแลวยังไหลเขามา มองดกูิริยาทาทางที่มานี้ไมไดมาหา
ความสัตยความจริงอะไร มาตามนิสัยนั่นแหละ มาเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนดูนั้นดูนี้เพลิน
ไป ไมเกิดประโยชนอะไร ถาออกมาทีไรไดวาทุกทีแหละ คือเราจะออกมาตอนค่ําๆ ไม
มีคน เราถึงจะดอมๆ ออก ออกมาจะไปดูนั้นดนูี้ ออกตอนคนไมมี ตอนเหลานั้นไมได
นะ ตองมาเวลาสงบๆ  

เมื่อวานตอนเย็นๆ ก็มาจะออกไปดนููน นี่ก็ไดพูดจนไดมันยัว้เยี้ยๆ ตลอดเวลา
ไมทราบเปนยังไง ในวัดก็จะทําใหเสีย เจาของเสียแลว ออกมาจุนจานในวัดจะทําใหวัด
เสียไปอีก พวกจุนจานนี่ ผูรักษารักษาอยูแทบเปนแทบตายนะ ผูมาจุนจานๆ มันเปน
นิสัย ไมรูวามาจุนจานมาเปนความเสียหายอยางไร ทั้งๆ ที่เปนความเสียหายดวยความ
ผิดพลาดของตัวเองตามนิสัยนั้นแหละ เจาของยังเพลินอยูนะมาวัดมาวา ยั้วเยี้ยๆ มัน
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อะไรก็ไมทราบ ทุกวันนี้ยิ่งมากเขานะ เฉพาะวัดปาบานตาดยิ่งมาก มากแตเร่ืองจุนจาน
นะ ไมไดมากดวยความเสาะแสวงหาศีลหาธรรมอยางแทจริงอะไร 
 มันจุนจานๆ เรารําคาญจะตายแหละ วาเรารําคาญจะตายนี่เขาก็ใหระวังปากนะ
หลวงตาบัวรําคาญอยูเดี๋ยวนี้นะ พวกนี้เขาใหระวังปาก ปากเขามันปากอมขี้ เหาไดทุก
อยางพวกน้ี เหาอรรถเหาธรรมก็ไดปากอมขี้ นี่ละพวกเลอะเทอะที่ออกมาเตือนอยาง
ที่วาน้ัน โห การสอนโลกสอนดวยอรรถดวยธรรมพรอมทกุอยาง สมบูรณทุกอยางออก
ทุกลําดับๆ เราไมเคยไดตําหนิขออรรถขอธรรมที่เราสั่งสอนโลก ไมวาจะหนักเบามาก
นอยเพียงไรจะพอดีๆ ไปตามเหตุการณนั้นๆ อันนี้มันจุนจานไมไดเร่ืองราวอะไร 

วาใหระวัง มันสลดสังเวชนะเรา กองขี้หมามาวาใหทองคําทัง้แทงระวัง มันจะมา
เปอน ก็มันมาเปอนแลวนี่นะ มันเลอะเทอะขนาดนั้นนะ เวลานี้เมืองไทยเรารูสึกวาเลอะ
เทอะมาก ทานทั้งหลายใหฟงนะลูกชาวพุทธ เวลานี้มันกลายเปนเทวทัตไปหมด ไมวา
ในบานในเมืองในวัดในวา กลายเปนเทวทัตทาํลายศาสนาไปหมดละ พระพุทธเจา
นิพพานแลวไมมีใครทําลายได มันก็ทาํลายศาสนาของพระพุทธเจานั่นละ 

ใหใชความระวังสํารวมตนบาง ความเปนผูมีศีลมีธรรม พุทธศาสนานี้เปนเอก
นะไมมีทีต่องติ เพราะเปนศาสนาของผูส้ินกิเลสเรียบรอยแลว ศาสนาเหลานั้นเราไมได
ตําหนิ ศาสนาใดก็ตามเปนศาสนาของคนมีกิเลส คลังกิเลสเปนเจาของศาสนา จะเอา
ความถูกตองดีงามอยางแทจริงมาจากที่ไหน เหมือนพระพทุธเจาซึ่งเปนผูส้ินกิเลสแลว 
เมื่อส้ินกิเลสแลวสอนออกมาคําใดๆ เปนสวากขาตธรรมๆ ตรัสไวชอบแลวๆ ทั้งน้ัน จึง
หาที่ตองติไมได มาตองติเจาของซ ิ ธรรมทานตําหนิตรงไหนนั่นละผิด ความผิดนั้นละ
เปนฟนเปนไฟแกตัวเองและสวนรวม ดูเราซิ 

มันเลอะเทอะไปมากนะเวลานี้ เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธมองดูมันไมเห็น แม
ที่สุดมองเขาไปในวัด ไมวาวัดเขาวัดเรามันก็เลอะเทอะแบบเดียวกัน มันเขาไปทําลาย
ศาสนาอยูในวัด อยูในตวัเองของพระเณรเรา มันเลอะเทอะไปหมด นาทุเรศจริงๆ ยัง
หยิ่งอยูนะ กเิลสไมถอย หยิ่งตลอดกเิลส เร่ืองกิเลสจะไมถอยใครแหละ ดีตลอด แมไป
ติดคุกตดิตะราง เวลาไปถาม ทําไมจึงตองมาตดิคุกติดตะราง เขาหาวา ดูซินะ แลว
ความจริงเปนยังไงละ เปนจริงๆ นั่นแหละ คือไปขโมยของเขา ไปทําเสียหายมา เขาจับ
ยัดใสคุกแลววาเขาหาวา นั่นมันลงเมื่อไรกิเลส 

นี่เทศนเดี๋ยวนี้ก็ออกทั่วประเทศไทยและออกทั่วโลกทุกเชานะ เทศนสําหรับอยู
วัดปาบานตาดเรานี้มีเฉพาะตอนเชา ตอนเย็น ตอนกลางคืนไมมี สวนไปสวนแสงธรรม
มีสองพกั ตอนเชาพอฉันเสร็จแลวก็พูด ตอนกลางคืนเขาก็หล่ังไหลมาฟง อันนัน้ที่
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เทศนเปนแถวเปนแนวละตอนกลางคืน ฟงสองกัณฑๆ อันนี้พูดอะไรๆ ก็ไดฟงตอนเชา
ตอนเดียว ตอนเชาเทานั้นเอง 

การฝกตนไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ ใครยังไมเคยฝกตนเสียกอน เห็นวาศาสนาเปน
ของไมสําคัญ ไมมีอะไรฝกตนไดยิง่กวาพุทธศาสนา ฝกตั้งแตหยาบๆ จนกระทั่งสุด
ยอด เลิศเลอสุดยอดคือพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจาเปนองคศาสดาที่ส้ินกิเลส
เรียบรอยแลว สะอาดเต็มที่ สอนธรรมขอใดบทใดมาเปนความถูกตองแมนยํา สะอาด
ไปหมดเลย กับพวกเรานี้มีแตพวกเลอะๆ เทอะๆ นั่นซิเลยเขากันไมได คอืไมเคย
ฝกหัดตน นําศาสนาเขามาฝกหัดตนก็เหมือนติดคุกติดตะราง มันไมไปตามอัธยาศัย
ของความคกึคะนอง ดดีดิ้นไปตามภาษีภาษาคนไมมีขอบเขต ไมมีเครื่องบังคับบัญชา 
มันก็ไปแบบนั้น 

พอเอาศาสนาคําสอนของพระพุทธเจาเขามาบังคับเทานั้น มันดิ้นมันดีดนะ พูด
เหลานี้ก็พูดถึงเร่ืองพระ ตั้งแตเราเปนฆราวาสเปนยังไงนิสัยใจคอ มีอะไรระมัดระวัง
รักษาไมเห็นมี เปนไปตามนิสัยๆ ทีนี้พอบวชเขามาปบ เชนอยางบวชเปนพระ พระผูมุง
อรรถมุงธรรมนะ ไมใชบวชมาแบบโกโรโกโส บวชมาเพื่อความเยอหยิ่งจองหองพองตัว 
อาศัยศาสนาเปนแหลงหากิน แสวงหายศหาลาภหาความเยินเยอสรรเสริญอยางน้ันนะ 
บวชหาธรรมจริงๆ แลว กิริยาทุกอยางไมใหผิดไปตามนิสัยนะ มัดหมด หลักธรรมหลัก
วินัยหามไวๆ เหมือนวาถูกบีบ บีบนี่เพื่อเปนคนดีนะ เพื่อเขาสูกฎระเบียบอันดีงาม ก็
เหมือนติดคกุเหมือนกัน 

บวชทีแรกอันนั้นก็ผิดอนันี้ก็ผิด คือทานบอกวาผิดไวแลว ตัวมันเซอมันไปโดน
เองๆ กม็ีแตเราไปทําผิด ทีนี้คอยบงัคับตลอดๆ มันก็ชิน ชนิตอการบังคับ บวชแลว
ระมัดระวังตัง้แตบัดนั้น ศีล ๒๒๗ รักษาใหแมนยําใหถูกตอง บังคับตนใสศีล ศีล
สมบูรณ สมบูรณไปเรื่อยๆ รักษาเรื่อยๆ สมบูรณไปเรื่อยๆ นิสัยของเราที่เคยดื้อดาน
แตกอนถกูธรรมวินัยตีเขามาๆ ใหอยูในความสวยงามนาดู เจาของก็อบอุน 

การฝกตนไมใชเร่ืองเล็กนอย เพียงศลีเทานี้ก็วายากนะ ฝกตนในศีลซึ่งเปนเรื่อง
หยาบๆ ก็วายาก ยิ่งใหฝกใจเขาสูธรรม อันนี้ยิ่งละเอียดลออ ยิ่งทุกขยากลําบากมาก
ทีเดียว ใหขึ้นเวทีเสียกอนจะไดรูเอง ถาไมขึ้นเวทีจะไมเห็นพุทธศาสนาเปนของ
อัศจรรย ไมเห็นพระพุทธเจา พระสงฆสาวก พระธรรมนี้เปนของอัศจรรย ใหขึ้นเวที
ดําเนินตามแบบอยางของพระพุทธเจาแลวจะไดเห็นทุกแงทกุมมุ ความรูความเห็น
แปลกประหลาดอัศจรรยที่ไมเคยรูเคยเห็นจะรูขึ้นมาๆ เปนของอัศจรรยขึ้นมา แลว
หมอบกราบพระพุทธเจาตลอดๆ  เพราะทรงแสดงดวยความรูแจงเห็นจริงไวแลว 
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ฝกอะไรก็สูฝกตนไมได คืออะไรๆ กด็ีๆ แตสูฝกตนไมได ชนะอะไรๆ กด็ีแตสู
ชนะตนไมได ดังที่ทานแสดงไวในธรรมวา โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน, 
เอกฺจ เชยยฺมตฺตานํ, ส เว สงฺคามชุตฺตโม.การชนะคนอื่นนั้น คูณไปดวยความทุกข
ความทรมาน ความกอกรรมกอเวร จะชนะเปนลานๆ ก็เทากับกอกรรมกอเวรไปตามๆ 
กัน เปนเงาเทียมตัว ไมมีอะไรวิเศษ ผูชนะก็เปนผูกอกรรมกอเวร ผูแพก็ผูกกรรมผูก
เวรเคียดแคนภายในใจ มันแพภายในรางกายแตใจมันไมยอมแพ อาฆาตบาดหมางกัน
ไปตลอดๆ  นั่นเห็นไหมละเร่ืองของจิต 

เอา เราสรุปเอาเนื้อความ แปลอรรถแปลธรรมเพื่อแกกิเลสตองแปลโดยอรรถ 
ไมไดแปลโดยพยัญชนะ แปลโดยพยัญชนะนี้ยกธาตุ วิภัตติ ปจจัย วาจกอะไรเขามา
ประกอบกันแลวเปนเอกพจน พหูพจน รวมมาแลวจึงมาเปนคําหนึ่ง มันก็ไปเลนอยูกับ
หนังสือไมไดเลนอยูกับกิเลส ไมไดฟดกิเลส ถาแปลโดยอรรถ กิเลสอยูตรงไหนพังเขา
ไปเลย มีแปลอยูสองอยาง แปลโดยพยัญชนะตองแปลใหไดศัพทไดแสง ใหถูกธาตุ 
วิภัตติ ปจจัย จึงจะออกมาเปนคําได มันก็เปนตัวหนังสือเสียหมดไมไดเปนกิเลส กิเลส
ไมไดถลอกปอกเปก ถงึจะแปลถูกขนาดไหนกิเลสไมถลอก 

การแปลมีอยูสองอยางตามหลักวิชาของการเรียนทางดานปริยัติ แปลโดย
พยัญชนะตองใหถูกศพัทถูกแสง ถกูธาตุ วิภัตติ ปจจัย วาจกอะไร เอกพจน พหูพจน 
ใหถูกตองตามนั้น มันก็ไดเพียงหนังสือเทานั้น มาประกอบกันเขาแปลวานั้น วาถูกๆ 
หนังสือ เราผิดไปแคไหนกี่ทวีปไมรูนะ แปลโดยอรรถนี้กิเลสอยูตรงไหนพังเขาไปเลย 
นั่น นี่แปลโดยอรรถ เอาเนื้อความ เอากิเลสใหพังไปเลย นั่น แปลสองอยาง แปลโดย
พยัญชนะ แปลโดยอรรถ กรรมฐานทานมักจะแปลโดยอรรถทั้งน้ันแหละ 

อยางเราเรียนมานี้ก็เหมือนกัน เราก็เรียนจนเปนมหาวาไง คุยสักหนอยเถอะนะ 
มหาบัวนี่นะ พัดกต็ิดอยูเกาอี้เห็นไหมละ แปลโดยอรรถโดยพยัญชนะเขาใจทั้งหมด แต
เวลามาแปลทางภาคปฏิบัติแปลโดยอรรถทั้งน้ันนะ ไมไดไปพยัญชนะนะ ธาตุ วิภัตติ 
ปจจัย ไมสนใจ แปลโดยอรรถเอาความ กิเลสอยูตรงไหนพังเขาตรงนั้นๆ พอพดูอยาง
นี้ก็สัมผัส ก็มีครูบาอาจารยผูใหญทานเปนเปรียญ ๙ ประโยค เราไปเทศนอยูใน
กรุงเทพทานไปฟง ก็พระผูใหญนิมนตเราไปเทศนในงานครบรอบปของทานนั่นแหละ 

เราเทศนเราก็เทศนแบบปาละซิ เปนมหาก็ตาม ธรรมะเปนธรรมะปา  เอามา
จากปานี่วะ เทศนแลวแปลไปเรื่อย แปลก็แปลอยางวาแปลโดยอรรถ พุงๆ  พอออกมา
แลว ทานก็พูดวา มหาบัวแปลผิดศัพท แทนที่เราจะมาพิจารณาวาเราแปลผิดศัพท 
ไดมาแกไขเราในการแปลผิดศัพทใหแปลถูกศัพทไมนะ เกดิความสลดสังเวช โห ทาน
ติดปริยัติติดขนาดนี้เชียวนา นูนนะ ไปอยางน้ันนะ ทานไมไดมุงอรรถมุงธรรมอะไรยิ่ง
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กวาตัวหนังสือ นั่น ขนาดนี้แลวทานไมมีหลักมีเกณฑภายในจิตใจเลย เห็นไหมละ มัน
ไมไดมาวาเราแปลผิดศัพท ตัวนั้นละตัวแปลผิดศัพท กิเลสมันสับหัวอยูนั่นไมแปล ตี
ใหมันแหลกซิ วามหาบัวแปลผิดศัพท นี่ถึงเวลามาพูดกพ็ูดเฉยๆ  

แทนที่เราจะคิดถึงเร่ืองเราแปลผิดศัพทผิดแสงไมเลยนะ พุงใสกิเลส คือแปล
โดยอรรถ แปลเอาความ พุงๆ เขาหาตัวจริงๆ ทานไปลูบคลําอยูตามธาตุ วิภัตติ ปจจยั 
วาจกอะไร กวาจะยกมาเปนศัพทเปนแสงแปลออกมาได โถ มันผานธาตุ วิภัตติใหญมา
ขนาดไหน ก็เรียนมาหมดแลวมันรูดวยกันหมด ทีนี้เวลาแปลเอาความไมยุง ใสปวะเขา
ไปเลย กิเลสอยูตรงไหนใสปวะเขาไปเลย ทีนี้ทานไมเคยปฏิบัติทานก็ไมรูซิ เลยมาวา
เราวาแปลผิดศัพท 

เราเกิดความสลดสังเวช เลยฝากธรรมะไปหาทานกับพระที่สนิทสนมกัน เรา
วิตกวิจารณกับเจาคุณปู คือทานแกมากแลว อยากใหทานหนักทางดานภาวนาสักหนอย 
ทานจัดเจนทางปริยัติมาก แตทางปฏิบัติรูสึกทานจะดอยอยูมากนะ วางี้ ทานยอมรับนะ 
นี่ละที่หาวาเราแปลผิดศัพทนี่มันกลบัคืนไปสอนทาน เขาใจไหม ทานยอมรับ โอย ใช
แลว ยอมรับๆ ออนแอมากทางจิตตภาวนา ทานก็มาเยี่ยมเราเหมือนกัน ทานยอมรับ 
วาทานออนแอมากทางดานจิตตภาวนา นั่นเห็นไหมละ 

เวลาฆากิเลสเราจะไปเอาพยัญชนะ เอาศัพทเอาแสงมายุงไมไดนะ ยุงไมไดเลย 
เขาหาตัวๆ ผึงๆ เลย นั่นเรียกวาแปลโดยอรรถๆ แปลโดยพยัญชนะไมยุงเลย นี่ทาน
ติดอยูในปริยัติเสียพอแลว พอแย็บออกไปหาอรรถ แปลผิดศัพททานวา ผิดศัพท
ไหนนะ สับหัวกิเลสอยูจังๆ นี้ยังผิดศัพทอยูเหรอ ไอผูที่วาผิดศัพทกิเลสสับอยูนั้น ยัง
เขาใจวาแปลถูกศัพทอยูเหรอ ถูกศัพทกถ็ูกสับจากกิเลสน่ันละ มันสับมันยําเอานั้น นี่ก็
แปลโดยอรรถเหมือนกัน ใสปงเขาไปอยางน้ัน เรียกวาแปลโดยอรรถ ใหไดสติเครื่อง
เตือนใจในเวลาฟง 

ภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติตางกันมากนะ เมื่อไดผานทางปริยัติดวย ผานทาง
ปฏิบัติดวยแลว พูดไดอยางเต็มเหนี่ยวทั้งสองดานเลย ปริยัติเดินยังไง เดนิไปตามแถว
ตามแนว เร่ืองราวก็ไปธรรมดาลอยๆ ไมปกลงๆ เหมือนปฏิบัตินะ เวลาออกทางภาค
ปริยัติเขามาปฏิบัตินี้มันปกลงซิ ไมไดไปลอยๆ อยางน้ัน ลอยๆ เราก็เรียนมาแลว เราก็
ลอยมาแลว เวลามาปฏิบัติเราก็ปกลงไปแลวๆ มันก็รูกันทั้งสองอยางละซิ ทีนี้ความรู
ทางภาคปฏิบัตินี้อยาเอามาเปรียบนะ เร่ืองความรูเรียนปริยัติจบพระไตรปฎกไหนก็
เถอะวางั้นเลย พระไตรปฎกเดียวที่พระพุทธเจาตรัสรูขึ้นมาจากพระไตรปฎกอันใหญ
หลวงนั้น พระสงฆสาวกทานตรัสรูขึ้นมา บรรลุธรรมขึ้นมาจากพระไตรปฎกใหญของ
ทาน จึงแยกออกมาเปนพระไตรปฎกนั้นพระไตรปฎกนี้ เปนกิ่งแขนงตางหาก ตนลําอัน
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ใหญโตอยูในพระไตรปฎกใหญคือหัวใจของทาน ทานบรรจุไวหมดเลยธรรม 
เพราะฉะนั้นธรรมในหัวใจนี้จึงกวางขวางมากทีเดียว ปริยัติเราจะเรียนมากนอยเพียงไร
ไดแตความจําๆ 

แมหนังสือเลมเดียวถาอานไมจบ ตอนที่ไมไดอานมันก็ไมรู ภาคปฏิบัตินี้มัน
เหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อไฟมีอยูที่ไหน คือสภาวธรรมเปนความจริงตางๆ เปนเหมือนเชื้อ
ไฟ ความรูความเห็นภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายน้ีมันเหมือนไฟ มันจะลุกลามไปหมด
แหละ อยูที่ไหนๆ มันจะลุกลามไปตามกันไปหมด เชื้อไฟขนาดไหนมันตามไปหมด 
มันตามรูตามเห็นไปหมดนั่นแหละ นี่ภาคปฏิบัติมันผิดกนัอยางน้ีนะ ผดิกันมาก เรา
เปนผูเรียนมาดวย เปนผูปฏิบัติดวย เราพูดตามความผานมาของเรา วาภาคปริยัติกับ
ภาคปฏิบัตินี้ตางกันมากทีเดียว 

ภาคปริยัติเรียนมาถาไมสนใจแกกิเลส เรียนเทาไรก็ไมมทีางแกกิเลส มีแตพอก
พูนกิเลสขึ้น สําคัญมั่นหมายวาตนไดชั้นนั้นภูมินี้ ไดยศถาบรรดาศักดิ์ ขึ้นเปนเจาฟาเจา
คุณเปนสมเด็จแลว เลยเปนบาสมเด็จไปเยอะนะทุกวันนี้ เราอยากจะพูดวาบาสมเด็จ
นั่นแหละ ถาผูเปนสมเด็จทานไมเปนบาเราไมวานะ เราวาไอผูที่เปนสมเด็จบานั่นแหละ 
ดินเหนียวติดหัววาเปนสมเด็จแลวเปนบาไปเลย 

นี่ละทางดานปริยัติ ยศถาบรรดาศักดิ์มันเสริมกิเลสไดดีอยางน้ีแหละ ถา
ทางดานปฏิบัติอยาเอามา ปดทีเดียวขาดสะบั้นไปเลยตกหาทวีปนูน ไมมีอะไรเขามายุง
ไดเลย ไมวาคํานินทาสรรเสริญ เหมือนกันทั้งน้ัน ตกลงไปหมดเลยไมรับ ไมมีอะไรเลิศ
เลอเทากับคําวาพอแลว พอแลวนี่พอหมด ไมเอา เหลานั้นเปนสวนเศษสวนเลย ที่วาคํา
เยินยอคําสรรเสริญติฉินนินทา ไปเอามาโปะๆ ธรรมชาติเปนของจริงไมรับซิ ตกออก
หมดๆ นี่ภาคปฏิบัต ิ

ลงปฏิบัติตามที่พระพทุธเจาทรงสอนแลวจะไปไหน ไมไปตรงที่วาน้ีจะไปไหน ก็
ปฏิบัติเพื่อแกกิเลส กิเลสตัวไหนเปนภัยแกออกๆ ก็มีแตความถูกตองดงีามไหลเขาสูใจ 
ทีนี้ความรูเวลาใจกับธรรมเขาเปนอันเดียวกันมันจาไปหมดเสีย ปริยัติเรียนมากี่
พระไตรปฎกเอามาซิ เขามากับหัวใจดวงที่ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันนี้ มันจาไปหมด
ครอบไปหมดเลย พูดตรงไหนออกปบๆ มันมีอยูเต็มหัวใจแลวจะอัดจะอั้นที่ตรงไหน 
พระพุทธเจาเปนอยางน้ันนะ พระสาวกทานผูที่เชี่ยวชาญทานเปนอยางน้ันจะวาไง ทาน
อัดอั้นทีไ่หน 

พูดออกมาปบรับกันแลวๆ สมควรที่จะตอบหรือไมตอบเทานั้นเอง ตอบหนัก
เบามากนอยออกทันทีๆ ชองทางเขามานี่ปบ ชองทางที่ตอบรับกันออกไปชองเดียวกัน 
หนามยอกเอาหนามบงไปเลยเชียว นั่น นี่ละภาคปฏิบัติเปนอยางน้ัน ไมงั้นแกกิเลสไม
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ทัน ถึงขั้นแกกิเลสไมไดหลับไดนอนทั้งวันทั้งคืน มีแตแบบเดียวกันนี้ มีแตแบบฟดกัน
แบบที่วาสวนหมัดกันๆ ตลอด ลืมวันลืมคืน บางคืนนอนไมหลับตลอดรุง ฟดกันตลอด 
กลางวันก็ยังไมยอมนอนอีก นี่ถึงขั้นของกิเลสกับธรรมะที่เกรียงไกรแลวฟดกับกิเลส 
เห็นกันอยางชัดๆ อยางนี้ กิเลสพังลงๆ จิตใจสวางจาขึ้นมา จาขึ้นมาเทาไรยิ่งมีความ
คลองแคลววองไว เฉียบขาดเฉียบแหลมทุกอยางขึ้นในจิตใจที่มีธรรมครองใจแลว 
ตางกันนะ 

นี่เราพูดถึงภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติที่เราก็เรียนมาเหมือนกัน เวลาออกมา
ภาคปฏิบัตินี้ ความรูในภาคปฏิบัติไมไดเหมือนความรูปริยัติ มันซานไปหมดเลย
เหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อไฟคือสภาวธรรมที่มีอยูในที่ตางๆ ความรูคือธรรมนี้จะกระจาย
ออกไปตามรูตามเห็นไปหมดจะวาไง ไมงั้นพระพุทธเจาทานจะรับสั่งมาหรือทุก
พระองค องคไหนที่ทานปฏิเสธนรก พวกเปรต อสุรกาย บาป บุญ ตลอดถึงพรหมโลก 
นิพพาน องคไหนทานปฏิเสธ รับรองยืนยันเปนแบบเดียวกันหมด ก็รูอยางเดียวกันนี่ 
ทานจะไปคานกันไดยังไง ถาลงรูแลวเปนความจริงอันเดียวกัน ไมมีใครคัดคานกัน เปน
ของอันเดียวกัน รูอยางเดียวกัน จะแยกไปคัดคานกันไดที่ไหน เปนอยางน้ันนะความรู
ภายในใจ 

ถาความรูจํามา ก็จํามาแบบงมๆ เดาๆ ไปอยางน้ันแหละ ผิดบางถูกบาง เทศน
ก็เทศนไป มองเห็นกลวยหอมกลวยไขก็เทศนไปอยางน้ันแหละ หลวงตาบัวเคยเทศน
เอากลวยหอมกลวยไขมากินมากแลวนะ เพราะฉะนั้นถึงพดูไดเต็มปากละซิ เทศนหา
กลวยหอมกลวยไขก็มี เทศนไมสนใจกับสิ่งเหลานี้ ทั้งหมดอามิสในโลกไมสนใจเลยก็มี 
อยางทุกวันนี้ไมสนใจกับอะไร สนใจแตหัวใจคนเทานั้น ถาหัวใจใดดีพอที่จะรับได เอา 
ควรหนักหนัก ควรเบาเบา ใสผางๆ เลย เปนธรรมลวนๆ ออก ส่ิงเหลานั้นไมเคยสนใจ 

อยางที่วาชวยโลกชวยสงสาร ก็ชวยไปตามกิริยาเทานั้น สวนหัวใจไมมีส่ิงเหลานี้ 
เราปลอยหมดแลวเราไมมี มีแตเพือ่โลกทั้งน้ัน ไดมาเทาไรเพื่อโลกๆ เราไมเอา เราพอ
ทุกอยางแลว เราจึงพูดดวยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ปากของเราดวย เราพูดตามหลัก
ความจริงจริงๆ เราไมมีอะไรกับโลก ชวยโลกมาขนาดไหนไมมีที่จะเปนมลทิน เพราะ
การสั่งสมส่ิงเหลานี้ที่โลกเอามาถวายเรา เราไมมี เปดโลงไปหมดเลย นั่นเห็นไหมละจิต
ถาลงบริสุทธิ์แลวเปดเผยอยูตลอดเวลา 

หากจิตมัวหมอง อะไรเขามาก็มาหาความมัวหมองแหละ ถาเปนธรรมแลวไม
เอาอะไร ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม พูดใหชัดเจน ลงธรรมไดเขาถึงใจ ปลอยออกๆ 
โดยลําดับลําดา ถึงใจเต็มที่แลวปลอยหมดโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรเลิศยิ่งกวาธรรม กวาใจ
กับธรรมเปนอันเดียวกัน เวลามีชีวิตอยูทานก็ใหนามทานตามขั้นตามภูมิ เชน 



 ๘

พระพุทธเจาบาง พระอรหันตบาง พอนิพพานไปแลวเปนธรรมธาตุเหมือนกันหมด ไม
วาพระพุทธเจา พระอรหันต เปนแบบเดียวกัน มันเปนอยูในหัวใจทานรูแลวทานจะไป
ถามกันหาอะไร แบบนี้แบบเดียวกัน นี่ละภาคปฏิบัติไมมีเถียงกัน ถาภาคปริยัติเถียง
กันวันยังค่ํา 

ขอใหปฏิบัตติามหลักธรรมพระพุทธเจา ถาลงปฏิบัติแลวจะคานพระพุทธเจาที่
ตรงไหน ไมมีที่คาน มีแตขึ้นไปแลวหมอบราบๆ ปฏิบัติตรงไหนรูตรงไหนพระพุทธเจา
รูแลวเห็นแลวๆ แลวหมอบเรื่อยเลย ยอมรับเรื่อยไปๆ ตั้งแตนรก สวรรค ขึ้นมาถึง
นิพพาน เอา คานตรงไหน นั่นเห็นไหมละ ก็ทานรูกอนเราแลวสอนไวแลวนี่ 
พระพุทธเจาทุกพระองคสอนอยางเดียวกัน ทานไมไดคานกัน ถาคานก็มีแตคนตาบอด
หูหนวกอยางพวกเรา วาบาป บุญ นรก สวรรค ไมมี อะไรไมมีๆ  ไมมีหมด ถาอะไรๆ ที่
มันจะกวานฟนกวานไฟเขามาหาเจาของเปนมีไมพอ มีเมียคนหนึ่งอยากไดรอยเมีย มี
ผัวคนหนึ่งอยากไดรอยผวั นั่นมันไมพอนะถาเปนเรื่องของกเิลส นี่ละคนตาบอดอยาง
พวกเราชนดะไปเลย หัวแตกแตกไปชนดะเรื่อยไปอยางน้ัน พากันจําหรือยังละ เอาละ
พอ เหนื่อยแลว ใหพร 
 

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/

