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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

แกนของพุทธศาสนาคือการภาวนา 
 

 เมื่อวานนี้เราก็ตั้งใจจะสงเคราะหคนทั่วประเทศนะ ที่วาไปเทศนทุงศรีเมืองนี้ เรา
เอาทุงศรีเมืองเราเปนสถานที่กระจายธรรมเทานั้น แตความมุงหมายเรา หมายถึงวาธรรม
เหลานี้จะกระจายใหไดรับผลประโยชนทั่วถึงกันในประเทศไทยของเรา เรากะอยางน้ัน 
เพราะนานๆ จะไดเทศนที่หนึ่งๆ แลวเทศนประเภทเราเทศนนี้ไมมีใครเทศนนะ ขามหัว
กิเลสไปไมได ตองกิเลสขามหัวธรรมไป ไปเทศนาวาการที่ตรงไหนก็เอากิเลสขามหัว
เหยียบหัว บังคับธรรมอยูตลอด ธรรมก็ตองเทศนหมอบไปตามกิเลส เพราะฉะนั้นการ
เทศนาวาการจึงตางกันในภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติ เราเคยผานมาแลว 

ภาคปริยัติเราก็เรียนมา เวลาเทศนก็เอากิเลสขึ้นอยูบนหัวถือคอนคอยตีหัว ถาอะไร
จะไปกระเทอืนมัน มันจะเคาะปอก พอเทศนไปอันใดจะไปกระเทือนกิเลส กิเลสมันถือขอ
มันจะสับปอก ทางนี้ก็หมอบลงแลวเทศนไปตามนั้น เราเคยเทศนปริยัติเทศนอยางน้ันก็
เคยเทศนมาแลว กิเลสตองอยูบนหัวเหมือนกับคอชางที่เจาของนั่งอยูนัน้ ชางไปไหนพอ
เห็นแปลกๆ จะกระเทือนเจาของ ขอจะสับปอกเลย อันนี้ก็เหมือนกันกเิลสมันคอยเอาขอ
มันสับปอก เอาคอนเล็กๆ ตีปอกๆ แลวก็เทศนไปตามนั้นๆ ไมวาทานวาเรามันหากเปน
ความรูความเห็นความสามารถ และใหพอดกีับสังคมที่กิเลสยอมรับ พูดงายๆ นะ ไมใช
ธรรมยอมรับ ยังไมถึงขั้นธรรมยอมรับยังไมรูนะ เพราะฉะนั้นเวลาเทศนกิเลสตองถอืขอ
เล็กๆ สับไปเรื่อย เทศนเจริญพรกลวยหอมดีนะ อันนั้นดีนะ เจริญพร มีกลวยไขบางไหม
ละ เจริญพรเรื่อย อันนี้กิเลสมันถือขออยูใหวาอยางน้ันเรื่อยๆ ถาจะมีปบุปบเปนลักษณะ
ธรรมขึ้นมานี้ กิเลสจะเคาะปอกเตอืน 

ใหผานมาเสียกอนมันถงึรู ไมใชอุตริพูด นี้เราพูดดวยความผานมาในตัวของเราเอง 
ทั้งเขาทั้งเราไมมีเจตนา ความรูสึกลึกลับมันแทรกอยูในนั้นๆ ใหเปนไปอยางน้ันๆ ทีนี้เวลา
เปนภาคปฏิบัติ ธรรมภาคปฏิบัติจะเกิดนะ ภาคปริยัตินั้นเปนความจํา เรียนมามากนอย
เปนความจํามาเรื่อยๆ เทศนตามความจํามาตามตํารับตํารา ทีนี้พอกาวออกทางดานปฏิบัต ิ
ศาสนาที่สมบูรณแบบมี ๓ ประเภท ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน
มาแลวนํามาปฏิบัติ ผลเกิดขึ้นจากปฏิบัติก็เปนปฏิเวธ รูผลงานของตนโดยลําดับลําดาไป 
เรียกวาปฏิเวธ 

ทีนี้เวลามาปฏิบัติ เร่ิมตนจิตสงบ นี่ปรากฏผลแลว เราเรียนหนังสืออยูเทาไรจิตไม
เคยสงบจากการเรียน แตจะสงบจากการบําเพ็ญสมาธิภาวนาในเวลานั้น แมเรียนอยูก็ตาม 
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เวลาเรามาทําความสงบเปนภาคปฏิบัติทางจิตใจกส็งขึ้นมา เชนเรียนหนังสืออยูจิตใจเราก็
สงบ เราไมเคยปลอยทางดานจิตตภาวนาทั้งๆ ที่เรียนหนังสืออยูตลอด หากฝงลึกอยูในใจ
อยางน้ันตลอด แตไมแสดงใหใครทราบ ไมใหใครรูเลยเรื่องภาวนา นักปริยัติดวยกันไมรู 
ตองเปนลิงเปนคางไปแบบเขา เขาตลกมาเราก็ตลกไป นี่ละแบบลิงแบบคางเปนอยางน้ัน 
สวนลึกลับอยูนี้ไมโชวออกนะ เฉยเลย ไมเคยพูดเรื่องภาวนาใหเพื่อนฝูงทัง้หลายฟง 
เปนอยูลึกๆ ลับๆ  

ความสงบใจมันก็มีเวลาเรียนหนังสืออยู เพราะมีภาคปฏิบัติอยูนั้น ทีนี้พอออกจาก
เรียนจะกาวเขาสูภาคปฏิบัติลวนๆ นี้ปดการเรียนออกหมด ไมใหมีอะไรติดยามเลย มี
หนังสือปาฏิโมกขพกตดิตัวเทานั้นเพราะเปนพระวินัยประจําพระ มีเลมเดียวเทานั้นเอง ที
นี้ออกปฏิบัติเลย หมุนติ้วทางภาคปฏิบัติ ภาคปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็ตองเห็นธรรมรูธรรมซิ 
ปริยัติเรียนก็รูเหน็ไปตามปริยัติ ทีนี้ออกมาเปนภาคปฏิบัติก็รูเห็นทางภาคปฏิบัติ เปน
ความสงบรมเย็น นี่ขึ้นตนนะ เปนความฟุงซาน เปนความสงบรมเย็น สับปนกันไป และ
ปรากฏขึ้นมาๆ หนักเขาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะภาคปฏิบัติขุดอยูนี ่น้ําก็ออกละซิ ขุด
ไมถอยน้ําก็ออกไมถอย ภาคปฏิบัติหนุนเขาไป น้ําอรรถน้ําธรรมก็แสดงออกมาเปนกิริยา
ของจิตที่มีความสวางไสวมีความสงบรมเย็น แพรวพราว นั่นออกแลวนะ ออกจากนั้น
เร่ือยๆ  

ทีนี้เราก็บํารุงตนเหตุคือเปนภาคปฏิบัติ บํารุงใหดีดวยการปฏิบัติ ผลก็ปรากฏ
ขึ้นมาเรื่อยๆ จากภาคปฏิบัติ ทีนี้ทางภาคปริยัติก็ปลอยกันๆ เร่ือยมา เปนอยางน้ันนะ แต
กอนกอ็าศัยปริยัติหากินขาวตมขนมน้ําออยน้ําตาลกับปริยัตินั้นกอนละ ตองเอามาทกุวัน 
ไมทราบใครเอาอะไรมาใหกินไมสนใจ มีตั้งแตนทิานสูนี่เขาไปเลย ไปทาเดยีวไมสนใจกับ
ส่ิงเหลานี้ ปฏิบัติเร่ือย ทีนี้ธรรมะก็เกิดเรื่อยๆ เกิดในจิตภาคปฏิบัติไมไดเหมือนปริยัตินะ 
ปริยัติเราจะจําไดเฉพาะที่เราเรียนมา ที่เราไมไดเรียนจําไมได แตภาคปฏิบัติจําไดไมไดก็
ตาม ธรรมมีในหลักธรรมชาติ เวลาเปนภาคปฏิบัตินี้เกิดเรื่อย ส่ิงที่ไมเคยเกิดไมเคยรูไม
เคยเห็นจะรูขึ้นมาจากใจ เพราะใจเปดออก กิเลสจางออกๆ ทางนี้ธรรมะคอยขึ้น คอยเบิก
กวางออกๆ เร่ือย ธรรมะก็เกิดเรื่อยๆ  

ธรรมเกิดขึ้นมานั้นมันไมไดสนใจจะสอนใครนะ มันหากเปนในเจาของเอง เกิด
ขึ้นมาอะไรกเ็ปนอุบายสอนตนๆ เร่ือยไป นี่เปนภาคปฏิบัติ ทีนี้ธรรมะที่ออกๆ เวลาจะ
เทศนาวาการก็ออกจากภาคปฏิบัติตามภูมิของธรรมที่เราไดมากไดนอย จะออกตามนั้นๆ 
ถาสูงกวานั้นยังไมรูก็ออกไมได ครั้นตอไปมันก็กระจายออกๆ ทีนี้จะออกแบบไหนๆ ออก
ไดหมดตามแตเห็นสมควรเทานั้นเองที่จะออกแคไหน พอจะเปนประโยชนแกผูฟงมาก
นอยเพียงไรก็ออกตามนัน้ๆ ออกเรื่อย นี่ภาคปฏิบัต ิ เวลาธรรมะทางภาคปฏิบัติออกแลว
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จะเกิดจากทีน่ี่ทั้งน้ันเลย นี่ภาคปฏิบัติเปนปฏิเวธขึ้นมาแลว คือรูแจงในผลของตน ผลงาน
ของตนคือธรรมภายในใจเปนลําดับ แนนหนามั่นคงกวางขวางขนาดไหนจะรูขึ้นภายในใจ 
นี่เรียกวาภาคปฏิบัต ิ

จิตใจเบิกกวางออกเทาไร กิเลสจางไปเทาไร ธรรมยิ่งเกิดๆ ยิ่งมียิ่งพุงๆ ขึ้นมา นี่
ภาคปฏิบัติยังไมมีใครพดู ก็มีหลวงตาองคเดียวนี้แหละพูดใหพี่นองทัง้หลายฟง ใหไดรูวา
ศาสนาพุทธของเราสดๆ รอนๆ พรอมที่จะใหผลอยูตลอดเวลาสําหรับผูปฏิบัติ สดๆ 
รอนๆ เหมือนกับกิเลส แตะเขาไปตรงไหนเปนกิเลสขึ้นทันที แตะทางไหนทางดานอรรถ
ธรรม ธรรมขึ้นทันทเีหมือนกัน แตนี้มีแตยื่นดาบใหกิเลสฟนหัวเจาของละซิ 

เวลาออกทางภาคปฏิบัติ จิตใจมันแตกกระจายออกเปนอรรถเปนธรรมทั้งน้ันนะ
เวลาออก เมื่อใจไดเปนธรรม มองเห็นอะไรเปนธรรมไปหมดเลย เวลาจิตเปนกิเลส มอง
อะไรเปนกิเลสไปหมด มัดคอเจาของไปเรื่อยๆ เจาของสนุกดูไป ทางนี้ก็มัดคอเขาไป จะ
ตายๆ อยูนี้ยังบืนอยู นั่นละกิเลสมัดคอ เขาใจไหม ธรรมมีแตแกออกๆ ยิ่งเบิกกวางออกๆ 
เห็นโทษก็เห็นหนักเขาๆ ทุกทีๆ เห็นคุณคาของธรรมกห็นักมากเขาดวยกัน เมื่อเปน
เชนนั้นความพากเพียรนี้หมุนติ้วเลยไมตองบอกแหละ หมุนจนเปนธรรมจักร หมุนเปน
อัตโนมัติไปเลยไมมีใครบังคับ ความเพียรเพื่ออรรถเพื่อธรรมเพื่อความพนทุกขนี้มาเองๆ 
เปนเอง เปนกําลังหนุนกันไปเรื่อยๆ ทีนี้มีแตธรรมเกิดทั้งน้ัน 

กิเลสเกิดมาก็เกิดมาเพื่อดับ เกิดมาเพื่อถกูสังหารของธรรมทีม่ีกําลังกลานั้นแล พอ
โผลขึ้นมาปบขาดสะบั้นไปเลย นี่ละเรียกวาความเพียรที่มีกําลังกลาแลว สติปญญากลาแข็ง
แลว กิเลสโผลขึ้นมาปบขาดสะบั้นๆ เปนเองนะ ถึงขั้นนี้แลวเปนเอง ไมเปนกับผูใดก็ไมรู 
เปนกับผูปฏิบัตินั่นแหละรูเอง ถึงขั้นมันเปนเปนอยางน้ัน แตจะพูดกับใครสุมสี่สุมหาไมได 
ทานไมสนใจจะพูดแหละ มีแตดูจิตใจตัวเองที่มันแสดงระหวางกิเลสกับธรรมออกรับกนัๆ 
มากนอย รับกันไปเรื่อยๆ ตีกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันวางมนัเปลาไปหมดเลย ไมมอีะไร
จะมาขวางใจ 

ก็เคยพูดแลว บางครั้งถึงขนาดพูดวา หือ นี่มันไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ แลว
เหรอ คือในระหวางน้ันกิเลสมันหมอบ ธรรมคุยเขี่ยขุดคนหาที่ไหนก็ไมม ี ไมเจอกิเลส มี
แตธรรมแสดงฤทธิ์อํานาจอยูตลอดเวลา กิเลสไมออกแสดงเลย เหอ ไมใชเปนพระอรหันต
นอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ ทั้งๆ ที่ยงัไมสําคัญวาตนเปนอรหันตนะ คือวาเอาตอนมันวาง 
คนหาที่ไหนก็ไมเจอ มันไปยังไงกิเลสนี่ หือ ไมใชเปนพระอรหันตนอยๆ ขึ้นมาแลวเหรอ 
วาในระยะที่มันวาง กิเลสยังไมโผลขึน้มาตอกรกนั ทีนี้พอกิเลสโผลขึ้นมาก็ซัดกันเลย ไม
สนใจอรหันตนอยอรหันตใหญละที่นี่ ซัดกันกับกิเลส 
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นี่ละเรื่องของการปฏิบัติมันชัดเจนมาก ผูไมเคยปฏิบัติไมรู เพราะฉะนั้นศาสนาจึง
ไดแตเปลือกแตกระพีอ้อกมา ไมไดแกนของศาสนาออกมา แลวพูดอะไรก็ลอยๆ เฉื่อยๆ 
เปลือยๆ ไปไมคอยมีน้ําหนัก เพราะจิตไมมีน้ําหนักในตัวเอง ก็จํามาๆ พูดก็ลอยๆ ไป
ไมไดแนนอนอะไรนัก พอธรรมเกดิขึ้นที่ใจฝงที่ใจแลวมันมีแกนอยูในนั้นเลย มีน้ําหนักอยู
ในนั้น มีรสมีชาติอยูในนั้น ออกขนาดไหนมากนอยจะแสดงพลังออกมาจากใจที่มีกําลัง
มากนอยเพยีงไร นั่นละจะแสดงออกๆ เวลาเอาใหเต็มที่แลว กิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดไม
มีอะไรเหลือเลยแลว อันนี้ก็รูเอง ทานวา สนฺทิฏฐิโก  ตัดสินครั้งสุดทาย ส้ินภพส้ินชาติส้ิน
กิเลสตัณหา ส้ินการเกิดตาย ส้ินกองทกุขทัง้หลาย มาสิ้นที่กิเลสส้ินซากนี้เอง 

กิเลสยังไมส้ินซากเมื่อไร ภพชาติยังตองเปนสายยาวเหยียดไปตามกิเลส พอกิเลส
ตัวเปนเหตุสรางทุกขทั้งหลาย สรางภพชาติทั้งหลาย ขาดสะบั้นลงไปเทานั้น ทุกอยางขาด
ไปดวยกันหมดเลย นั่นเรียกวา วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ เสร็จแลวงานที่หนักหนวงที่สุดในวัฏจักร 
งานตายกองกันนี้ไดส้ินเสร็จลงไปแลว บัดนี้จะไมมาตายกองกันอกีแลว กิเลสตัวพาสัตว
โลกตายกองกันไดส้ินซากลงไปใหเห็นตอหนาตอตานี้แลว เปนอันวาหมดปญหาโดย
ประการทั้งปวง นั่นทานเรียกวา สนฺทิฏฐิโก ความรูประจักษตนในความบริสุทธิ์ของตนเต็ม
สัดเต็มสวนในครั้งสุดทาย นั่นทานวา สนฺทิฏฐิโก ก็เปนธรรมพระพุทธเจาประทานใหแลว 
เจาของจะเปนผูรูเองเห็นเอง ตัดสินตวัเอง ไมมีใครมายืนยันรับรอง สนฺทิฏฐิโก รับรองเอง 

นี่ละที่ทานวา สนฺทิฏฐิโก รูเองเห็นเอง จะมีศาสดาองคใดละมาเปนผูรับรองถึงจะ
ใหเปนพระอรหันตขึ้นได การปฏิบัติเปดทางใหแลวเพื่อผลทั้งหลาย เมื่อเราปฏิบัติเพื่อผล
ทั้งหลายที่เปดทางใหแลว เอาเรื่อยซิ จนกระทั่งถึงที่สุดวิมตุติหลุดพน สนฺทิฏฐิโก ขั้น
สุดทายก็ขึ้นมาเองไมตองมีใครมาบอก เวลาถึงขัน้นั้นแลว คําวาอรหันตนอยอรหันตใหญ
หายหมดนะ หายเลยไมถามถึงกันแหละ อรหันตนอยก็ไมม ีอรหันตใหญก็ไมสนใจ มันจา
ขึ้นมาดวย สนฺทิฏฐิโก นี่ละภาคปฏิบัติ ธรรมะสดๆ รอนๆ อยางน้ีนะ ใครไปปฏิบัติก็ตาม
จะปรากฏผลขึ้นมาตามภูมิของตน และกําลังแหงความพากเพียรของตนนั้นแล ธรรมะเปน
ธรรมะสดๆ รอนๆ 

ทีนี้เวลาจะออกสอนโลกนี้ เอา จะเอาสักแคไหน ไมตองเปนแบบโลกสงสาร
คัดเลือกแลวนี้ไมมี ควรจะออกตรงไหนจะออกรบักันทันทีๆ เลย ควรจะออกหนักเบามาก
นอยหากรูทันทีในตัวเอง เอา พูดใหมันจะแจงออกมาชัดๆ ใหโลกไดเห็นทั่วหนากันก็คือ 
ขึ้นนั่งบนธรรมาสนปบ มองปุบกําหนดปบรูแลว คณะบริษัทบริวารประชาชนทั้งหลาย ที่มา
ฟงเทศนมีจาํนวนมากนอยเพียงไร ควรจะวางธรรมะขนาดไหนใหพอดิบพอดีรูกันแลว พอ
มองเห็นพับบอกกันเสร็จ ทีนี้ก็กาวเดินไปตามนั้นแหละ จะสูงกวานั้นก็ไมไดไมพอดีกับผู
ที่มารับฟงจะไดรับประโยชนไป ตองสอนใหพอดีกับผูมาฟงจะไดรับผลประโยชนไปตาม
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กําลังของตนๆ ธรรมะก็ออกตามประเภทนั้นๆ ถามีสูงกวานั้นเขามาๆ ธรรมะจะเปนเองๆ 
วางกันระดับพอดีเลย นี่เรียกวาแกงหมอใหญก็เปนอยางน้ี พอแกงหมอเล็กมันก็จะหมุน
เขาไปหาหมอเล็ก ธรรมะจะเขมขนเขาไปๆ เพราะจิตใจของผูมาสดับตรับฟงมีความ
เขมขนเหลื่อมล้ําต่ําสูงตางกัน มันก็ออกรับกันๆ จากน้ันก็เลยใสแกงหมอจิ๋ว หมอจิ๋วนี้ผูมา
ฟงเพื่อความพนทุกขโดยถายเดียว ระดับของจติที่เพื่อความพนทุกขๆ มีจํานวนมาก 
ธรรมะอันนี้จะไปตวมเตีย้มๆ อยูขางลางไมได ตองหมุนรับกันทันทีลากกันขึ้นทันทีผึงๆ 
ละ 

การเทศนาวาการสํานวนโวหาร กิริยาอาการของการเทศนจึงไมเหมือนกนั ถาเทศน
ธรรมดาเรานี้ก็ เปนกิริยาอาการอันหนึ่งเหมาะสมกับสังคมนัน้ๆ แนะ เทศนแกงหมอเล็ก
เปนกิริยาอันหนึ่ง ที่จะฉุดลากจิตใจของผูฟงใหหนักขึ้นไป เขมขนขึน้ไปดวยอรรถดวย
ธรรม และยิ่งแกงหมอจิว๋ดวยแลวยิ่งพุงๆ เลย ผูฟงกถ็ึงใจๆ ตลอด และก็สําเร็จมรรคผล
นิพพานไดเหมือนครั้งพทุธกาลนั่นเอง จะผิดกันอะไร นี่ภาคปฏิบัติพูดไดเต็มปาก เพราะ
ประจักษอยูกับใจของผูปฏิบัติเอง ไดผลยังไงรูอยูในนั้นเสร็จ ธรรมะจึงเรียกวาสดๆ รอนๆ 
สดๆ รอนๆ ตลอดมา 

นี่ละการเทศนาวาการกิริยามารยาท ของอรรถของธรรมที่แสดงออกสูสวนรวม
ทั้งหลายจึงไมเหมือนกัน ในสังคมนี้ๆ กับธรรมะประเภทนี้จะเขาพอดกีันกับกิริยาที่
แสดงออกพอดีๆ ถาเขมขนขึ้นมากิริยาอาการของความเคลื่อนไหวของกายซึ่งเปน
เครื่องมือของธรรมก็เขมขนขึ้นมาๆ เสียงก็เขมขน กิริยาทาทางทุกอยางเขมขน เน้ืออรรถ
เนื้อธรรมเขมขนขึ้นมาเรื่อยๆ ยิ่งขึ้นแกงหมอจิ๋วดวยแลวนั้น โอย เปนจรวดไปเลยเชียว
หมุนติ้วๆ แลวเครื่องมือที่นํามาใชนี้ก็แบบเดียวกันอีก หมุนติ้วเปนธรรมจักรไปตามๆ กัน
หมด เหลานี้เปนเคร่ืองมือ กิริยาทาทางของการแสดงออกนั้นเปนออกมาจากพลงัของ
ธรรม ไมไดออกมาจากพลังของกิเลสตัณหาอะไร ความโลภ ความโกรธ ราคะตัณหาไมมี
อยูในใจ มีแตธรรมลวนๆ ออก จะเผ็ดรอนขนาดไหนก็เปนรสของธรรมๆ ไมเปนภัยตอ
ผูใดทั้งนั้นแหละตางกันนะ 

กิริยาของธรรมที่แสดงออกตัง้แตพื้นๆ จนกระทั่งถงึความเขมขนดุเดือดสุดยอด 
เปนกิริยาของธรรมที่ใหคุณประโยชนแกโลก ตามขั้นตามภูมิลวนๆ ไปเลยทีเดียว ไมมีพิษ
ภัยแมแตนิดหนึ่งแฝงอยู ไมเหมือนกิเลสที่แฝงใจ กิเลสที่แฝงใจแสดงความไมพอใจจิต
เปนออกไปแลวนั่น เปนภัยไปแลวๆ แสดงความโกรธเปนความโกรธขึ้นมาทันที เปนไฟ
ขึ้นมาทันทีเผาไดทั้งนั้นละ นั่น กิเลสมีอยูในใจมากนอยเปนภัยทั้งน้ัน เมื่อกิเลสส้ินซากไป
แลวมีแตกิริยาของธรรมนี้จะแผดเหมือนฟาดินถลมก็ตาม แตเหมือนฟารองฝนตกมามัน
เย็นไปหมดเลย นี่เสียงแผดๆ แตเสียงเปนเสียงธรรม เวลาธรรมเขาสูใจเย็นไปหมดๆ 
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เพราะฉะนั้นกิริยาของพระพุทธเจา กริิยาของพระอรหันตจึงไมมีพษิภัยอะไร สําหรับผูฟง
ทั้งหลายจะไดรับธรรมอันนี้ไปเผา 

ธรรมนี้ไมใชไฟ ธรรมนี้เปนน้ําดับไฟ กิริยาจะแผดขนาดไหนก็ตามเปนธรรม 
เหมือนน้ําดับไฟๆ กิริยาของผูทานบริสุทธิ์แลวทุกอยางจงึบริสุทธิ์ไปตามๆ กันหมด เราจะ
ไปถอืเอากิริยาเหลานี้วาเปนกิเลสตัณหาเหมือนเราเคยถือมาแตกอน โฮ นี่ทานเทศนดุนี่
ทานเทศนดา ทานเทศนทานไมพอใจทานโกรธเคียดแคนใหผูใดนะ ทานถึงมาเทศนอยางน้ี 
นั้นผิดทั้งเพ นี่ละถากิเลสเขาแฝงเปนอยางน้ัน เพราะเคยรูอยางน้ัน แตกิเลสไมมีแลวจะ
เปนกิริยาทาใดก็ตาม จะเปนเรื่องของธรรมที่ละเอียดลออเขาไปโดยลําดับ มีกําลังมาก
หนุนเขาไปโดยลําดับอยางน้ันเอง 

นี่ไดพูดถึงเร่ืองภาคปฏิบัตินะ การเทศนาวาการใหโลกฟง ทานจะเทศนปริยัติก็
เหมือนโลกทั่วๆ ไปมันหากเปนของมันเอง แตเวลาเขามาสูธรรม ธรรมะไดผลมากนอยที่นี่
มันจะคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามอรรถตามธรรมทางภาคปฏิบัติ พอธรรมะเตม็หัวใจ
แลวทีนี้เปนธรรมะลวนๆ ออกกิริยาใดๆ เปนธรรมทั้งน้ันๆ เลย ตางกันอยางน้ี บรรดาพี่
นองทั้งหลายที่ไมเคยกบัพุทธศาสนาใหพากันเขาใจเสีย แกนของพทุธศาสนาคือการภาวนา 
การทําบุญใหทานเปนกิ่งเปนกานติดตอกันไปหนุนกันไปๆ จนถึงมรรคผลนิพพาน น่ีละ
การสรางคุณงามความดีอยาปลอยอยาละนะ สดๆ รอนๆ อยูกับตัวของเรา ทั้งบาปทั้งบุญ
อยูดวยกันนี้แล ใครจะแกไขทางไหนจะปดทางไหนออก เปนความรอบคอบของตัวเองใน
การรับผิดชอบตัวเอง ใหนําไปปฏิบัติ แลวผลจะปรากฏขึ้นมาเปนที่พอใจๆ 

อยางที่ทานทั้งหลายเคยไดยินไดฟง หลวงตาสอนโลกสอนธรรมนั้น กิริยาจะไม
เหมือนโลกนะ สวนมากจะถกูโจมตีทั้งน้ันแหละ วาหลวงตานี้เทศนดุเทศนดาเทศน
กระแทกแดกดัน เทศนไมไพเราะเพราะพริ้ง เหลานี้เปนสํานวนของธรรมที่ควรจะหนักจุด
ไหนๆ ชะลางจุดไหนใหหนักเบามากนอยจะออกตามนั้นๆ เหมือนเขาชะลางส่ิงสกปรก 
ไมใชเปนความสกปรกนะ ใหพากันเขาใจอยางน้ัน นี่กิริยาของธรรม ถายังสอนธรรมอยู
ดวยความเปนธรรมอยูแลว กิริยาอยางน้ีจะออกตลอดไป ถาจะใหเปนไปตามโลก ธรรม
เปนไมไดนัน่ ธรรมจะไมเอนไมไปไมสอนเสียดีกวา สอนไปหาอะไร ถาสอนพอจะเปน
ประโยชนมากนอยก็สอนกันไปๆ ทีค่วรจะเด็ดจะเดี่ยวเฉียบขาด จนกระทั่งถึงความพน
ทุกขในปจจบุันก็ลากขึ้นเดี๋ยวนั้นเลย เรียกวาเผ็ดรอนเฉียบขาดมากทีเดียว เอาละวันนี้
เทศนเพียงเทานี้ 
 

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

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


 ๗

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


