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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๔๘ 

อยากรูธรรมใหปฏิบัติธรรม 
 

กอนจังหัน 

เราเห็นบรรดาพี่นองชาวพุทธเราเขาวัดเขาวาฟงธรรมจําศีล เรารูสึกภาคภูมิใจกับ
บรรดาพี่นองทั้งหลาย ผลที่เกิดขึ้นก็คือความสงบใจตัวเอง และประสานในสวนรวม เห็น
อกเห็นใจกัน มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกนั เฉล่ียเผื่อแผใหแกกันและกันไดโดยไมมี
ความเสียดาย เพราะอํานาจแหงธรรม คือเมตตาธรรม ความสงสารกัน ถาจิตมีธรรมแทรก
เขาตรงไหน ความเมตตาสงสารจะมีขึ้นมาๆ ความเฉลี่ยเผื่อแผตอกันนี้จะมีขึ้นมา ความ
เมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี้จะปรากฏขึ้นมาทั่วถึงกัน ไมเยอหยิ่งจองหองพองตัวนะ นั้น
เปนเรื่องของกิเลส เปนเรื่องเยอหยิ่งจองหองพองตัว อวดรูอวดฉลาด นั่นคือคนโงจะตาย
ไป คนบัดซบ ธรรมตองแกกันแบบนี้ซิ ความรูมากนอยเปนไปเพื่อประโยชนแกโลกทัง้นั้น 
นั่นละธรรม 

เมื่อเห็นพี่นองทัง้หลายเขามาฟงอรรถฟงธรรมแลวนําไปพินิจพิจารณา เราพออก
พอใจ อยากใหพากันสนใจทางอรรถทางธรรมใหมากขึ้นๆ เวลานี้ก็รูสึกวาคอยลืมหูลืมตา
กันบางจากธรรมของพระพุทธเจา เฉพาะอยางยิง่ทางวิทยุกระจายเสียง ออกสถานีวิทยุ
ตางๆ จากธรรมของพระพุทธเจานี้ เร่ิมกระจายไปถึงบรรดาพี่นองชาวพทุธเราทั่วประเทศ
ไทยมากขึ้นทุกวันๆ เราพอใจ เพราะธรรมเหลานี้เปนน้ําดับไฟๆ สาดกระจายไปตรงไหน
ไฟจะยุบลง ไฟกิเลสตณัหานั่นละเรียกวาไฟ เผาตัวเองแลวก็กระจายออกไปเผาโลก มี
น้ําดับไฟก็ดบักันไป ทั่วกันไป คอยสงบเย็นๆ  

ขอใหทานทั้งหลายนําตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ นี้มาใชทางดานอรรถดานธรรมบาง 
อยาใหแตกิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมด ไมวาใครอยูที่ไหนๆ มีแตกิเลสออกหนาออกตา 
มองดูแลวสลดใจนะ เราพูดจริงๆ หลวงตาบัวตัวเทาหนู แตกอนก็เปนเหมือนเราๆ ทานๆ 
ในใจดวงนี้ เวลาไดออกปฏิบัตอิบรมตามคําสอนของพระพุทธเจาไปโดยลําดับลําดาแลว 
ความแปลกประหลาดก็คอยปรากฏขึ้นภายในจิตใจ ความสวางไสวเกิดขึ้น ความเห็นเหตุ
เห็นผลเห็นเขาเห็นเราคอยชัดขึ้นๆ เห็นเขาเห็นเราก็คือความเมตตาละกระจายออกไปๆ 
จนกระทั่งมาปจจุบันนี้ หลวงตาบัวนี้เกิดในทามกลางแหงกองทุกขมากี่กัปกี่กัลปแลว นี่พูด
ใหชัดๆ มันจวนจะตายแลว 

ทานทั้งหลายวาหลวงตาบัวอวดหรือ ไอพวกนี้เอาคําที่วาหลวงตาบัวอวดไปเผา
ตัวเองนะ นี่หลวงตาบัวเอาน้ํามาชโลมหรือมาดับไฟกิเลสตัณหาตางหาก จิตดวงนี้ที่ไดรับ
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การอบรมจากธรรม จําใหดีอบรมจากธรรม ไมใชอบรมจากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ 
ราคะตัณหาอะไร อบรมดวยอรรถดวยธรรม มีความเมตตาสงสาร มีความเฉลี่ยเผื่อแผ 
มองดูใจเขาใจเรา ทีแรกดูใจเราเขาไป ใหใจของเรามีความสวางไสว จะไดมองเห็นเพื่อน
มนุษยดวยกนั มนุษยและสัตวทั้งหลาย มันก็กระจายไปหมดนั่นแหละ นี่เพราะอํานาจแหง
ธรรมเขาถึงใจ 

ทีนี้เวลาอบรมเขาๆ จนกระทั่งฟาดเสียเต็มเหนี่ยวฟาดินถลมแลวจาไปหมดเลย ฟง
เอาซิ นี่ละธรรมพระพุทธเจามาหลอกโลกเหรอ เรานํามาพูดอยูเดี๋ยวนี้ ธรรมหลอกโลก
จะตองหลอกเรากอนซิ นี่ไมไดหลอกเรา จาขึ้นมานี้มองเห็นเรื่องภพเร่ืองชาติของตัวเอง
และสัตวโลกทั่วๆ ไปนีดู้ไมไดเลย สลดสังเวช เพราะภพชาติดีดออกจากตัวไปหมดแลว 
พนแลวที่นี่ มองลงมาถึงภพถึงชาตทิัง้เขาทั้งเราทั่วโลกดินแดนมันดูไมได แตกอนดูไดตาย
ไดเกิดไดอยูตลอดเวลา จมไดจมทกุข เพราะไมเห็นโทษ พอสวางกระจางแจงแลวความ
เลิศเลอไดปรากฏขึ้นภายในจิตใจเทานั้นจาไปหมดเลย เรียกวาใจดีดออกจากความสกปรก
และฟนไฟทัง้หลายออกไปแลว เปนอมตะขึ้นภายในจิตใจแลว สวางจาขึ้นเลย นี่ผลแหง
การปฏิบัติธรรม การอบรมตัวใหเปนคนด ี

ธรรมพระพุทธเจาเปนโมฆะเหรอ ทันยุคทันสมัย ลํ้ายุคล้ําสมัยตั้งแตกิเลสที่มัน
ครอบหัวสัตวโลกอยูเวลานี้มีแตกองฟนกองไฟนัน้เหรอเปนของดิบของด ี ธรรม
พระพุทธเจาจะไมมีเปนของดิบของดบีางเหรอ ทําไมจึงไมมองดูกัน มองดูหัวใจตัวเองแลว
ก็จะเห็นหัวใจของสัตวโลกท่ัวๆ ไปทั้งเขาทั้งเราเปนยังไง มันจะคอยกระจายไป ทีนี้
มองเห็นกันก็สงสารกันคนเรา ไปที่ไหนๆ สงสารกัน พากันจํา วันนี้พดูเพียงเทานี้กอน 

สําหรับพระเราก็ตั้งใจปฏิบัติใหดี เอาใหเลิศเลอ ธรรมพระพุทธเจาไมสอนคนให
เลวนะ สอนคนใหดี ใหปฏิบัติดี แลวจะเลิศขึ้นมาจากการปฏิบัติตามธรรมของพระพทุธเจา
นี้แหละ ธรรมนี้แหละคือธรรมชาติที่เลิศเลอ อะไรเลิศ อันนั้นเลิศอันนี้เลิศ วาแตลมปาก
เฉยๆ หัวใจมันเหมือนฟนเหมือนไฟจะเอาอะไรมาเลิศ ถาหัวใจจาขึ้นมาเสียอยางเดียว
เทานั้น เลิศไมเลิศมันรูเอง เอาละใหพร 

 
หลังจังหัน 

 ใครมาพูดเมื่อวานนี้วาเขาออกทางทีวี พระเสียดวยออกทางทวีีวาอะไร (วาเปนพระ
อรหันตตองพระพุทธเจารับรองจึงจะเปนพระอรหันตไดแทจริง) นั่นฟงซิ แลวฟงวาเปน
พระเสียดวยมาออกทางทีวี ออกสวนรวมใหคนทั้งหลายไดเห็นไดยินไดฟงทัว่ถึงกัน 
เนื้อความของการออกนัน้วา บรรดาพระอรหันตที่เปนอรหันตขึ้นมาตองมีพระพทุธเจา
รับรอง จึงจะเปนพระอรหันตได พูดงายๆ ก็วางั้น ตองพระพุทธรับรอง นี้ขายความโงของ
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ตัวเองขนาดไหน แลวพูดถึงวาหาอุบายทําลายศาสนา ก็ทําลายอยางหนักเหมือนกัน วาพระ
อรหันตทั้งหลาย สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของสัตวโลกที่นับถือกันมาจํานวนมากมายเทาไร 
ตองพระพุทธเจารับรองเทานั้นจึงจะเปนพระอรหันตได ถาพระพุทธเจาไมรับรองเปนไมได 

เชนเวลานี้พระพุทธเจานิพพานแลว พระอรหันตไมมีใครรับรองใชไหมละ พูดตาม
ความจริงตองพูดอยางน้ี พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวไมมีใครรับรองละที่นี่ พระอรหันต
ก็มีไมได อรหันตโมฆะ นี่ละคําพูดเชนนี้ออกมาแสดงที่ทีวีเสียดวย ฟงซิมันเปนยังไง ถา
เปนพระพระประเภทไหน เรียนมาจากคัมภีรไหนถึงไดเอามาอวดไดปางๆ แบบไมอายเลย 
บรรดาพระอรหันตตองพระพุทธเจารับรองกอนถงึจะเปนอรหันตได น่ีที่เขาพูดออกมาใน
ทีวี เขามาเลาใหฟง สะเทือนใจมากทีเดียว กับคําที่วา สนฺทิฏฐิโก ในบทธรรมคุณวา สฺวากฺ
ขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏฐิโก นั่น ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองจากภาคปฏิบัติของตน 
ตั้งแตขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพาน ถงึ วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ กตํ กรณียํ 

นี่ละ สนฺทิฏฐิโก พระพุทธเจาเองประกาศปางออกมา นี้คือองคศาสดา ไมใช
พระพุทธเจาองคศาสดาจะไปเที่ยวรับรองอรหันตองคนั้นองคนี้ แตเปนศาสดาดวยพระ
วาจาที่เด็ดขาดสุดยอดดวยคําวา สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูเองเห็นเองจากผลงานของตน 
ตั้งแตพื้นๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพน นี่คือ สนฺทิฏฐิโก ที่พระพทุธเจาประกาศ นี้เปน
เครื่องยืนยัน ในบทธรรมคุณก็เห็นอยูนั่น นี่ละคือเครื่องยนืยัน ที่วาบรรดาที่เปนพระ
อรหันตตองพระพุทธเจารับรองถึงจะเปนได ใชไมไดเลย ตรงกันขามกลับเหยียบหัว
พระพุทธเจาไปตอหนาตอตาในทีวีนั้นใหคนทั้งโลกเขาไดเห็น เปนยังไงฟงซิคําพูดเชนนี้ วา
พระเสียดวยออกมาพูด มาพูดโกหกโลกแบบนี้นะ สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางๆ มาตั้งแตวัน
องคศาสดาตรัสรูสอนธรรมแกโลกตั้งแตเบญจวัคคียมา เปน สนฺทิฏฐิโก ลวนๆ ทั้งน้ันเลย 
นั่นเปนยังไง 

นี่ละคําพูดเปนอยางน้ีละ ฟงซิ ที่มหาภัยมันแฝงธรรมแฝงอยางน้ีละ มันแฝงไปกับ
ผูที่เทศนก็ถอืวาเปนเพศของพระดวย แลวไปอางขึ้นมาอยางน้ี เรียกวาบัดซบที่สุดเลย
ทีเดียว คําพูดเชนนี้เปนขาศึกตอพทุธศาสนา ตอพระวาจาของพระพุทธเจาที่รับสั่งวา สนฺ
ทิฏฐิโก ธรรมชาตินี้เปนผูตัดสินเอง พระวาจาทานออกนี้ครอบหมดเลยเทียว ที่ไหน
พระพุทธเจาตองไปหารับรองๆ บรรดาพระอรหันตที่สําเร็จขึ้นมาพระพุทธเจารับรองจึงจะ
เปนพระอรหันตได ฟงซินะ นี่พระพุทธเจาก็ปรนิิพพานไปแลว เรียกวาพระอรหันตก็ไมมี
แหละ ถามีก็มีแตหันไปทางนั้นหันไปทางนี้ หันไปกินนั้นหันไปกินนี้ หันไปโกหกโลกเขา
เทานั้นละถามีก็ดีนะ อรหันตดังพระพุทธเจาวาดวย สนฺทิฏฐิโก จะไมมีนะถาเปนอยางวานี่ 

นี่ซิคําพูดที่เปนอันตรายตอธรรม เมื่อมีเปนอันตรายอยูนี้จะไมพูดยงัไง ผูรักษา
ธรรมมีอยูนี่ ชาวพุทธเรารักษาธรรมปฏิบัติธรรม เพื่อความรูแจงเห็นจริงในธรรม แลวเอา
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พระพุทธเจามาอวดอะไรอวดปาๆ เถื่อนๆ ขายตัวเอง มันกระเทือนใจมากอยูนะคําพดูคํา
นี้นะ ไมมีใครพูดแหละพูดอยางน้ี ก็มีแตผูทีอ่อกทีวีประกาศทั่วโลกพูด ทางนี้ไมใชทีวีก็
ออกทั่วประเทศไดเหมือนกันนี่ วิทยุนี่เห็นไหมออกทั่วโลกนะนี่ ที่เราพูดอยูเวลานี้ นี้คือ
ความจริง สนฺทิฏฐิโก อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ําเวลา ขอใหปฏิบัตเิถิด ทั้งกเิลสทั้ง
ธรรมเปน อกาลิโก ดวยกัน ทําใหเกิดกิเลสเมื่อไรเกิดไดทั้งน้ัน ทําใหเกิดธรรมเกิดความดี
งามทั้งหลายเกิดไดทัง้นั้นๆ นั่น อกาลิโก 

เอหิปสฺสิโก จะแปลทั้งหมดนี้ก็ไดจะเปนอะไร ก็เปนมหานี่ ถาแปลเทานี้ไมไดเอา
ไปฆาเสียอีตาบัวนี่ อยาใหเหลือเปนมหาอยูเลย สฺวากฺขาโต ภควตา ธมโฺม พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูผลงานของตนดวยตัวเองเทานั้น 
ไมมีพระพุทธเจามารับรองยืนยัน สนฺทิฏฐิโก ยนืยันไวแลว อกาลิโก ไมมีกาลสถานที่เวล่ํา
เวลา ใครปฏิบัติเมื่อไรกรู็เมื่อนั้น เอหิปสฺสิโก อันนี้ทางปริยัติทานก็แปลตามปริยัติ ทาน
แปลไมผิดเราก็ยอมรับ ก็เรียนปริยัติมาเหมือนกัน เพราะทานแปลตามศัพทตามแสงตาม
ธาตุวิภัตติปจจัย แปลอยางน้ัน ทานถูกตองตามคําแปลของทาน แตแยกออกมาจะวาเปน
หลวงตาบัวปลอมก็ใหวาไป เราจะออกจากภาคปฏิบัติของเรา 

ภาคปฏิบัติแทรกเขามาตรงนี้นะ มันแยกไดสองทาง เอหิปสฺสิโก ในธรรมะปริยัติ
นั้น เอหิ หิ ตัวนั้นเปนเครื่องบังคับเรียกคนอื่นใหมาดู นี่ทางปริยัติ เอหิปสฺสิโก เรียกคน
อื่นมาดูได เปนธรรมของจริง สามารถเรียกรองคนอื่นมาดูได เปนธรรมของจริง ทานแปล
ทางปริยัติไมผิด เพราะธาตุวิภัตติปจจัยบีบบังคับอยูแลวใหแปลอยางน้ัน นี่เรากเ็รียนมา
อยางน้ันก็รูอยางเดียวกัน เราไมคาน ทานแปลทางปริยัติ สามารถที่จะเรียกรองคนอื่นให
มาดูไดธรรมของจริง ทนีี้แยกเขามาทางภาคปฏิบัติ เวลาปฏิบัติเขาไป เราเปนผูปฏิบัติ
ธรรม ธรรมนั้นแลทานสอนเรา เอหิปสฺสิโก คือเราปฏิบัติธรรม ธรรมทานสอนเราวา 
เอหิปสฺสิโก ใหทานนอมจิตเขามาสูภายในนี้ องคอริยสัจคือความตรัสรูอยูที่นี่ ใหยอนจิต
เขามา เอหิปสฺสิโก ใหทานยอนจิตของทาน คือธรรมทานสอนเราใหยอนจิตเขามาดูตรงนี้ 
เอหิ ใหทานเขามา ปสฺสิโก ใหดูตรงนี้ จะรูจะเห็นขึ้นตรงนี้ ทานวาอยางนั้น 

เอหิปสฺสิโก ใหนอมจิตเขามา อยาสงสายแสออกไปขางนอก ใหดูเขามาขางในนี้ นี่
เปนภาคปฏิบัติ ที่เราปฏิบัติมาเปนอยางน้ัน มันรูอยางน้ีมันเห็นอยางน้ี ไดปฏิบัติมาอยางน้ี
ก็พูดอยางน้ี จะวาจริงหรือปลอมเอาออกประกาศไดเลยคําพูดหลวงตาบัวนี้นะ นี่เราปฏิบัติ
มาอยางน้ี คือนอมจิตเขามาในองคอริยสัจ คือ ทุกฺขํ อรยิสจฺจํ สมุทัย นิโรธ มคคฺ 
อริยสจฺจํ อยูในนี้หมด ยอนเขามานี้จะเจออริยสัจ อริยสัจคือเรือนรังแหงมรรคผลนิพพาน 
อยูตรงนี้ ใหดูตรงนี้ ทานจะรูแจงเห็นจริงในตรงนี้ 
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โอปนยิโก  เห็นสิ่งใดๆ ก็ตามใหนอมเขามาเปนธรรมเครื่องสอนตน นี่ละ
ภาคปฏิบัติ ใหนอมเขามาเปนธรรมเครื่องสอนตน ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ทานผูรู
ทั้งหลายจะรูจําเพาะตน ผูปฏิบัติเทานั้น ผูไมปฏิบัตินอนกอดเสื่อกอดหมอนจนกระทั่งวัน
ตายก็ไมรู ในวัดเรานี้มีไหมเสื่อหมอน หรือมองไปมีแตเส่ือแตหมอนเต็มที่นอนหมอนมุง
เหรอ พิจารณาซิ หมดแลวธรรมคุณ แปลหมดแลววันนี้ วันนี้วันแปลธรรมคุณ มหาออก
บางละวันนี้นะ ถึงวันออกออกทันทมีหา ก็เรียนมาแลว ควรจะออกใชทางไหนก็ออกใช 

ภาคปฏิบัติจึงเรียกวาเปนภาคที่ลึกซึ้งมาก กวางขวางมากทีเดียว ทางปริยัตินี้ถึง
เรียนพระไตรปฎกจบนั้น อยาเขาใจวาไดมากนะนั่น เรียนไปตามรองรอยแหงตํารับตําราที่
ทานเขียนไว อานไปๆ เขาใจไป หลงลืมไปๆ เร่ือยๆ นะ นี่ทางภาคปริยัติคือความจํา อัน
นั้นไดแกความจํา เรียนไปจําไปหลงลืมไป ภาคความจริง ก็เอาปริยัตินั้นละเขามาปฏิบัติ
ตัวเอง เมื่อปฏิบัติแลวความจริงจะเกิดขึ้น ถาวาศีลก็มีอยูแลวในตัวของเรา อบอุน สมาธิ
อบรมจิตใจเขาไป เร่ิมแตสมถธรรม แลวก็สมาธิธรรม เปนวิปสสนาธรรมไปเรื่อยๆ ขึ้น
ภายในใจ นี่ภาคปฏิบัติ ภาคนี้เปนภาคที่กวางขวางมากทีเดียว 

ความรูจากภาคปฏิบัตินี้กวางขวางมาก เราเทียบวาเหมือนไฟไดเชื้อ ภาคปริยัตินั้น
เปนภาคความจํา เราเรียนไป แมหนังสือเลมเดียวอานไปถายังไมจบตรงไหนก็ยังไมรูตรง
นั้น จําไมไดตรงนั้น นี่ภาคปริยัติ หนังสือเลมนั้นถาเราเรียนยังไมจบ อานยังไมจบ เราก็ยัง
ไมเขาใจหมดในหนังสือเลมนั้น อานจบแลวจึงจะเขาใจ จําไดหลงลืมไปไดเวลาผานไปนะ 
แตภาคปฏิบัตินี้ไมไดเปนอยางน้ัน พอจอเขาไปภาคปฏิบัติมันเหมือนไฟไดเชื้อ เชื้อไฟน้ี
คือสภาพแหงความจริงทั้งหลายมีอยูทั่วดินแดนโลกธาตุ เปนสภาพแหงความจริงทั้งหมด 
ไฟไดแกธรรม ไดแกจิต เชื้อไดแกสภาพธรรมทั้งหลาย จิตตามเผาไหมไป คือตามรูตาม
เห็นไปหมดเลย จะอยูลึกตื้นหยาบละเอียดแคไหน ภาคปฏิบัตินี้จะเปนเหมือนกับไฟไดเชื้อ 
มันจะรูซอกแซกซิกแซ็กไปหมดตามสภาพแหงความจริงทั้งหลาย นี่เรียกวาภาคปฏิบัติ 
ความรูจากภาคปฏิบัติจึงกวางขวางลึกซึ้งกวาความรูทางภาคปริยัติ ที่เราจํามาไดเพียง
เล็กนอยเทานั้น ภาคปฏิบัตินี้กวางขวางมากทีเดียว 

ใหเปนขึ้นที่จิตใจซินะ พระพุทธเจาเกิดขึ้นที่จิตใจนะสอนโลกอยูเวลานี้ พระสงฆ
สาวกเกิดขึ้นที่จิตใจ เราพูดนี้ผิดไปทีไ่หน เราก็ปฏิบัติ รูมากรูนอยเราก็รูไปตามทางดาน
จิตใจ ไดนําความรูเหลานี้ออกมาพดูใหพี่นองทัง้หลายฟงผิดไปไหน เวลามันรูมันรูอยาง
นั้นนะภาคปฏิบัติ เวลาไดรูมันกวางขวางลึกซึ้งกระจายออกไปเรื่อยๆ สภาพแหงความจริง
ทั้งหลายมันสัมผัสสัมพนัธไปหมดนัน่แหละ มันรูไปหมด เหมือนวาไฟไหมไปหมด อยางน้ี
ละภาคปฏิบัติ จึงเปนภาคที่ละเอียดออนสุดขีดทเีดียว 
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ผูละกิเลสก็ละดวยภาคปฏิบัติ หลุดพนไปดวยภาคปฏิบัติ นี่เรียกวาไฟไดเชื้อ ทีนี้ก็
รูไปหมด อะไรรูไปหมดเต็มกําลังของตัวเอง ตามนิสัยวาสนาของผูจะรูหนักเบามากนอย 
แตรู ถาปฏิบัติใหเกิดผลตามที่พระพุทธเจาทรงสอนไว ปฏิบัติตามนั้นจะรูเห็นตามกําลัง
ของตัวเองไปตามนั้นแหละ คือรูซึ้งอยางแตกฉาน อยางที่ทานพูดอรหันต ๔ เห็นไหมละ 

สุกขวิปสสโก เปนผูบรรลุธรรมอยางสงบเงียบไปเลย 

เตวิชโช ไดวิชชาสาม ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตาญาณ อาสวักขยญาณ 

ฉฬภิญโญ ไดอภิญญาหก นี้พิเศษไปเรื่อยๆ  
จตุปฏิสัมภิทปัปตโต แตกฉานในปฏิสัมภิทาญาณทั้งส่ี 

นี่อรหันตมี ๔ ประเภท ความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมด แตผลที่เกิดขึ้นจากความ
บริสุทธิ์ตางกัน แขนงกิง่กานนั้นไมเหมือนกัน เหมือนตนไมประเภทเดียวกันก็ตาม เชนไม
ตะเคียนอยางน้ี ตนนี้เปนอยางน้ี ดอกใบกิ่งกานสาขาเปนอยางน้ันๆ ไมไดเหมือนกัน แต
เรียกตนตะเคียนเหมือนกันหรือไมสักเหมือนกัน แตกิ่งกานสาขาแตกออกไปไมได
เหมือนกัน นี่กเ็หมือนกนั ความรูจึงแยกเปน ๔ ประเภท สุกขวิปสสโก เตวิชโช ฉฬภิญโญ 
จตุปฏิสัมภิทปัปตโต 

จตุปฏิสัมภิทปัปตโต คอื 

อัตถปฏิสัมภิทา แตกฉานในอรรถ อรรถนี้เหมือนเราเอาของมัดไว กระทูมัดเอาไว 
พอแกตอกออกนั้นกระจายออกไปเลย นี่อัตถปฏสัิมภิทา 

ธัมมปฏิสัมภิทา แตกฉานในธรรม กระจายออกไป 

นิรุตติปฏิสัมภิทา แตกฉานในคําพูดคําจาเทศนาวาการโตตอบ ทุกส่ิงทุกอยาง
แตกฉาน ไมวาการเทศนาวาการ ไมวาการโตตอบปญหา การพูดการจาอะไรนี้ทันทุก
อยางๆ  นี่เรียกวานิรุตติปฏิสัมภิทา 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา อันนั้นแตกฉานครอบไปหมดเลย อรหันตประเภทนี้ยอด
ทีเดียวในกิริยาของสมมตุิที่นําออกไปใช สวนความบริสุทธิ์เสมอกันหมด นี่ละทานจึงแยก
ไวเปนประเภทๆ ความรูของผูปฏบิัติมีแยกแยะอยางเดียวกันนี้เอง ความรูประเภทนี้ๆ 
กระจายออกไปๆ อยางน้ันเอง นี่ละภาคปฏิบัติ 

ธรรมะเหลานี้ เปนธรรมะสดรอนๆ สําหรับผูปฏิบัติ ผูไมปฏิบัติกอดคมัภีรหลังหัก
ตาย เปนหนอนกัดแทะกระดาษอยูก็ไมเกดิประโยชน ทั้งเขาทั้งเรานั้นแหละ ถาเอาออกไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลขึ้นมา เหมือนกับแปลนบานของเรา มีแปลนเทาไร แปลนบานเอามา
ไวเต็มหองมนัก็เต็ม ถาไมนําแปลนออกมาปลูกสรางตามแปลนที่ชี้บอกไว ถาปฏิบัติตาม
แปลนที่ชี้บอกไว จะเอาบานชนิดไหนๆ เอาแปลนออกมากาง สรางตามนั้นก็เปนไป
ตามนั้น อันนี้มรรคผลนิพพานกระจายออกไปเหมือนกับแปลนบานนั่นแหละ แปลนมรรค
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ผลนิพพาน บาป บุญ นรก สวรรค พรหมโลก อยูในแปลนแหงธรรมของพระพุทธเจา
ทั้งหมด ไมไดไปทีไ่หน กระจายออกไปมันก็จะรูจะเห็นตามนี้ 

ทานไมไดเอาของหลอกลวงมาสอนโลกนะ ทานเอาของจริงทัง้น้ันมาสอน มีแตพวก
เราผูไปอานนี่เปนหนอนแทะกระดาษ หลอกลวงตัวเอง ตื่นเงาตัวเองวารูวาฉลาด เปนจอม
ปราชญสมัยปจจุบัน มีแตกิเลสเต็มหัวใจ เอาธรรมมาแอบอาง แลวก็กิเลสเหยียบหัวธรรม
อยูในตัวของผูรูนั้นแหละ รูมากเทาไรยิ่งทิฐิมานะมาก ถาเปนภาคความจํานะ  ถาเปนภาค
ความจริง รูเทาไรยิ่งปลอย ยิ่งวางออกหมด ไมมอีะไรยึดถอื เขาไดหมด สัตวเดรัจฉานแม
อยูในครรภก็ไมแตะตอง ใหสิทธิ์เสมอภาคกันหมด นี้คือรูดวยความจริง รูธรรมรูอยางน้ี รู
ดวยความจํา รูเทาไรทิฐิมานะยิ่งสูง ถาไมมีธรรมแฝงอยูแลว นั้นแหละคลังกิเลสทั้งหลาย
อยูกับผูที่เรียนมากๆ จํามากๆ นั้นแหละไมไดอยูที่ไหน ถามีธรรมแทรกอันนั้นจะมีการ
คลี่คลายออก ถามีธรรมมากเทาไร ความรูทั้งหมดนี้เลยกลายเปนเคร่ืองมอืของธรรมไป
หมดเลย นั่น จําเอานะทุกคน 

วันนี้เปดเสียบางทุกอยาง วันหนึ่งเปดแบบหนึ่งๆ ใหฟงนะเรื่องการปฏิบัติ ใคร
อยากรูใหปฏิบัติธรรม อยามาเรียนเปนหนอนแทะกระดาษอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชน เอา
มาอวดคุยโมกันไมเกดิประโยชน เอาภาคปริยัติที่เรียนแลวไปปฏิบัติซิ ปฏิบัติแลวคุณคาจะ
เกิดขึ้นๆ พษิภัยอยูภายในตัวซึ่งเปนทิฐิมานะ มนัจะกระจายของมันออก มีแตธรรมลวนๆ
เขาไดหมดเลย ไมมีคําวาถือเนื้อถือตวั สัตวกับเรามีความเสมอภาคกันไปหมด ใจเขาใจเรา 
นั่นเปนอยางนั้นนะ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ละพอ เอาทีนี้มีอะไรวามา 

โยม : อยากใหหลวงตาเผดียงที่วาพระสาวกองคหนึ่ง จะไปกราบเรียนถาม
พระพุทธเจา ฝนตกไปหลบฝนอยูใตถุน 

หลวงตา : ก็ประกาศปางอยูแลว พระพุทธเจามอบ สนฺทิฏฐิโก ใหแลว ไมวาสาวก
องคใดก็เหมือนกันหมด เขาใจไหมละ จําเปนอะไรจะตองพระพุทธเจาไปหารับรอง จึงจะ
เปนอรหันตขึ้นมาได อยาพูดอยางโมฆะ พูดอยางฟงไมไดเลย สนฺทิฏฐิโก เทานั้นประกาศ
ปางขึ้นมา อยางพระอัญญตระ ที่วาจะเขาทลูถามปญหาพระพุทธเจา พอดีไปถึงใตถนุพระ
คันธกุฎี ฝนกําลังตกกระหน่ําลงอยางหนัก ทานก็ยืนอยูนั้น ทานพิจารณาน้ํา ที่น้ําฝนหยด
ยอยลงมาจากชายคา ลงมากระทบกบัน้ําขางลาง กระทบกันแลวตั้งเปนตอมเปนฟองขึ้น
มาแลวดับไปๆ 

ทานพิจารณาธรรมสวนละเอียดของทาน จวนจะถึงอยูแลวนี่นะ ทานพิจารณาธรรม
นั้นเขามาเทียบกับการเกิดการดับของสังขาร ความคิดดีกด็ี ชัว่ก็ดี เกิดดบัทั้งน้ัน ทุกส่ิงทุก
อยางเปนอาการของจิต เกิดแลวดับไปทั้งน้ันๆ ทานพิจารณาบรรลุธรรมปงในสถานที่นั่น 
พอฝนตกหยุดแลวแทนที่จะขึ้นทูลถามพระพุทธเจากลับเลย ไมไปทูลถาม นั่นเปนยังไง 



 ๘

สนฺทิฏฐิโก หรือพระพุทธเจาตองลงมาประกาศเสียกอน รับรองเสียกอนวา พระอัญญตระ
องคนี้ เธอสําเร็จอยูใตถุนของเรานี้ยังปลอมนะ ตองขึ้นมาหาเราใหเรารับรองเสียกอนอยาง
นั้นเหรอ พระอัญญตระองคนี้พอบรรลุธรรมเสร็จแลว แทนที่จะขึ้นทลูถามพระพทุธเจา
กลับเลย เห็นไหมละ 

ตัวอยางก็มอียูอยางน้ี ไมทูลถามพระพุทธเจา นี้เปนอรหันตปลอมหรือพระพุทธเจา
ไมไดรับรองนะ ฟงซินะ สนฺทิฏฐิโก รับรองอยูแลวนั่น ผูปฏิบัติตรงไหน สนฺทิฏฐิโก จะ
ประกาศกังวานอยูในหัวใจนั้นตามธรรมทุกขั้นๆ ที่ผลปรากฎขึ้นมา จะรูจะเห็นเปนลําดับ
ลําดาไป จนกระทั่งวิมุตติหลุดพนกส็มบูรณแบบ ดังพระอญัญตระ สมบูรณแบบแลวบรรลุ
ปงกลับเลย ไมตองไปทูลถามพระพุทธเจาใหรับรองเสียกอน เขาใจเหรอ อันนี้เราก็ยอน
เขามาหาวัดปาบานตาด เต็มอยูวัดอยูวาอยูในครัวฟนครัวไฟ อยูตามพระตามเณรนี้ก็เอา 
พากันสําเร็จบนเสื่อบนหมอนแลวใหมาหาเรา ใหเรารับรองใหนะ เขาใจไหม ใหหลวงตา
บัวที่เปนอาจารยรับรองให รับรองอะไร เส่ือเธอขาด หมอนเธอขาด เอา เราก็จะรับรอง
อยางน้ัน มันขาดก็บอกวาขาดใชไหม กิเลสขาดไมมี มีแตเส่ือแตหมอนขาด เราก็จะบอก
อยางน้ัน จะวารับรองหรือไมรับรองกแ็ลวแต เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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