
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เรียนมามากนอยไมมีความหมายถาไมมีภาคปฏิบัติ 
 (พระราชศีลาภรณ พระธรรมทูตประจําประเทศออสเตรเลียมากราบเยี่ยม) มา
จากออสเตรเลีย ไปอยูโนนหลายปแลว เราไปแตอังกฤษเทานั้น นอกนั้นไมไดไปที่ไหน 
ไปอังกฤษหนเดียวเข็ดเลย ทีนี้เขามานิมนตไปเมืองไหนๆ ไมไปเลย โถ หลังจะหัก 
ปวดเอว เวลาไปที่มันวาง ชั้นหนึ่งหรืออะไรมีแตพระพวกเรา ๓ องค มีฆราวาสคนสอง
คน เราก็สนุกนอนสนุกอะไรไมเห็นทุกข จนกระทั่งถึงอังกฤษกไ็มเห็นทุกข เวลาขา
กลับมานี้เขาเรียกชั้นที่หนึ่งหรืออะไร แนนหมดเลย นั่งตั้งแตบัดนั้นขยับเขยื้อนไปไหน
ไมไดเลย ตัง้แตนั่งปบบนเครื่องบินตั้งนาฬิกาปบ จนกระทั่งถึงเมืองไทยเรา ๑๔ ชั่วโมง 
นั่งตลอด นัน่ละที่เข็ด เอวระบมหมดเลย เลยไมไปอกี 

พวกอังกฤษเขามานิมนตระยะนั้นทุกปๆ  จนไดบอกกันแบบตัดขาดเลย เข็ด
แลวไมไปเราวางี้ ตอนี้ไปอยามานิมนตอีก จากนั้นก็เลยเงียบไป ตอนนั้นยังมีเจ็บเอว
ปวดเอวมาก ไปอังกฤษนี้ก็บีบบังคับตัวเอง คือไปก็ไปดวยเหตุผลเขานิมนต ทั้งๆ ทีไ่ม
อยากไป ไปถึงที่แลวก็เอาละที่นี่ เปนทัศนศึกษา ถึงเวลาออกๆ ขี้เกยีจขี้ครานขนาด
ไหนก็ตองบังคับใหไปสถานที่ตางๆ จนกระทั่งวันกลับมา ยังไมไดนั่งรถไฟใตดิน เลย 
๓ ทุมประชมุเสร็จเรียบรอยแลวลงรถไฟใตดิน ไปเฉยๆ บังคับเจาของไปรถไฟใตดิน 

อยางวันนี้ประมาณ ๔ โมงออกแลว ๔ โมงเย็นออกจากที่พกัไปดูถงึ ๖ โมง เปน
เวลาสองชั่วโมง ไปดูสถานที่ตางๆ ที่โลกและธรรมเขาเห็นวาสําคัญๆ เราจะไปเที่ยวดู ขี้
เกียจขนาดไหนก็ไป กเ็ราไมไดไปดวยความเพลิดความเพลิน ไปดวยเหตุผลดังที่วา 
จนกระทั่งวันกลับ กลางคืนประชุม พอเทศนอบรมประชาชนเสร็จเรียบรอยแลวลง
รถไฟใตดิน เพราะวันหลังจะกลับเมืองไทย บังคับ เร่ืองที่จะไปดวยความคึกความ
คะนองอยากเห็นนั้นเห็นนี้ โอย ไมเลย ไปเพื่อเปนคติเปนทัศนศึกษา คติอะไรดีๆ  ก็
เอามาสอนคนอื่นใหเปนคติตอไป อยางน้ันละที่ไป ก็หนเดียวเทานั้นอังกฤษไมไปอีก
เลย เขามานิมนตติดๆ กันถึงสามป ครั้งที่สามจึงบอก ทนีี้อยามานิมนตอีก เข็ดแลว 
บอกตรงๆ เลย อยามานิมนตอีก จงึไมไดไปๆ จากน้ันมาเขาก็หยุด 

คนไปทีแรกไมมากนัก คนไทย พวกชาวอังกฤษก็มีไมมากนัก แลวคอย
หนาแนนขึ้นเรื่อยๆ สุดทายเกาอี้ไมมีความหมาย นั่งลงไดทกุแหงทุกหนเลย เกาอี้ไมมี
ความหมายนะ ฝร่ังก็เหมือนเรา พอใจเสียอยางเดียวเทานั้นนั่งไดหมด อยูไดหมดพวก
นี้ ทีแรกเขาบอกเขามาสังเกตการณ ผูที่มาสังเกตการณก็มีเขาวา ทีนี้คําวาสังเกตการณ
หายหมด ไมไดมาอยูไมได เปนอยางนั้น อยากมา มาทุกวันเลยเชียว เปนอยางน้ันละ
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ธรรม ก็ธรรมไมเปนขาศกึตอใคร เปนคุณเปนประโยชนตอโลกทั้งน้ัน ใครจะถือวาเปน
อะไร ธรรมไมไดถือ ธรรมเปนธรรมลวนๆ ไปเลย จึงเขากันไดกับสัตวโลกทั่วๆ ไป 
หนาขึ้นทุกวันพวกฝรั่ง หนาแนนขึ้นทุกวันๆ คนไทยเราก็เรียกวามากอยูแลวที่ลอนดอน 
แตพวกฝร่ังหนาขึ้นทุกวัน 

ตอนเชาอาหารเขาเอามาถวายทั้งฝร่ังทั้งคนไทยมาก มากขนาดนั้นละ พิลึกพิล่ัน 
อาหารมีทุกแบบ อาหารฝรั่งก็มี อาหารไทยก็มี ใหเลือกกิน คือมันมากตอมาก เวลาจะ
มานี้ โอย นาสงสาร เราไดเห็นฝรั่งนํ้าตารวง กมปบน้ําตารวง พอเราจะกาวลุกจากที่ ลา
เขาเรียบรอยแลวจะมาขึ้นเครื่องบิน กมหนาปบนี่น้ําตารวง หลายคน...เห็น พวกนี้พวก
เคยมาวัดอยูแลว มาศึกษาอบรมเปนเดือนไมใชนอยๆ นะ พวกนี้ละน้ําตารวงเลย โห 
นาสงสารเหมือนกัน 

ธรรมไมเปนภัยตอผูใดในโลกอันนี้ ใครจะถืออะไรเปนภัยๆ ก็ตาม ธรรมคือ
ธรรมตลอด เขากับโลกไดหมด ไมถือสีถอืสาถอืกรรมถือเวรอะไรกับใคร เปนธรรม
ลวนๆ ทีนี้ถาใครกิเลสไมหนานักมันก็ลงของมนัเอง นอกจากมันหนาเสียจริงๆ เปน
ภูเขาทั้งลูก อันนั้นก็เปนกรรมของสตัว ถาเปนธรรมดาคนเรารูดีรูชั่วอยูแลวลง โลกอันนี้
ลงธรรมทั้งนั้น อยางอื่นเขาไมไดลง กับธรรมนี้ลง เราไปอยูนั่นไดสองอาทิตยกวานะ ไป
อังกฤษเกอืบสามอาทิตยละมั้ง ลืม จากน้ันมาก็ไมไปอกี เขานิมนตก็ไมไป บอกวาเข็ด 
ไมไป นั่งเรือบิน ๑๔ ชั่วโมง 

ไปดูขางนอกอะไรๆ กด็ไูปอยางน้ันละ เราไมไดติดใจไมไดหนักแนนเหมือนดู
จริตนิสัยของคนอาการของคน ออกจากหัวใจ เราดูอันนี้มากกวา อยางที่วาชวยโลกๆ 
เหมือนกัน ชวยโลกเขาจะตองคดิไปทางดานวัตถุ เชนอยางเราเปนผูนําชวยโลกที่
เมืองไทยเราจะลมจะจมป ๒๕๔๐ เราก็ไดออกเปนผูนําของพี่นองทัง้หลาย เขาจะตอง
เล็งถึงดานวัตถุมาก เร่ืองธรรมนี้อาจไมมองกไ็ด แตเรานี้มองธรรมเลย วัตถุเปนเพียง
เล็กนอยๆ ประเดี๋ยวประดาวก็หายไป สวนธรรมที่เขาสูใจแลวจะกระจายไปมากมาย 
คราวนี้เปนคราวที่ธรรมจะไดเขาสูจิตใจชาวพุทธเรา ซึ่งเหินหางมานานแสนนาน แลวก็
เปนจริงๆ ดวย 

ตั้งแตบัดนั้นมาธรรมะนี้กระจายออกทัว่ประเทศไทย ออกทางวิทยุ ธรรมะของ
เรา ทั้งที่เทศนเวลาชวยชาติก็มี เทศนเวลาอื่นก็มี อัดเทปไวๆ ฟงอยูทุกวัน เลย
กลายเปนสถานีวิทยุบานตาดเลยเดี๋ยวนี้ นี่เราก็พูดตรงๆ ธรรมะที่เรานํามาสอนโลก 
การศึกษาเลาเรียนมาพอเปนปากเปนทางเทานั้น แตการปฏิบัติผลเปนของตัวรอยทั้ง
รอย รูขึ้นมามากนอยเปนสมบัติของตัวดวยๆๆ ไปเลย เราเรียนมามันเปนความจํา ตก
หายไปได หลงลืมไปได แตความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้เปนสมบัติของตัวดวย 
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ฝงลึกดวย รูลึกซึ้งเทาไร แกกิเลสออกมากนอยๆ เทาไร ธรรมนี้ยิ่งกระจายออกๆ แก
กิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงแลวจาไปหมดเลย นั่น ธรรมประเภทนี้ละธรรมพระพุทธเจา
นํามาสอนโลก พระสงฆสาวกทั้งหลายทานนํามาสอนโลก คือธรรมที่จาอยูในหัวใจทาน 
ไมมีกิเลสเขาแฝงเลย สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราที่วา พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ 
นี้ไมมีมลทินเขาแฝง มแีตธรรมลวนๆ เพราะฉะนั้นจึงเปนที่ตายใจของโลกและชาว
พุทธเรามาตลอดทุกวันนี ้

ธรรมเปนของเลนเมื่อไร ใหปรากฏที่ใจซินะ จะไปหาใครมาเปนสักขีพยาน ไม
เลยทันที ตัดขาดสะบัน้ไปหมด อันนี้เดนชัดครอบไปหมด ไมตองไปถามใคร ดัง
พระพุทธเจาตรัสรูผางขึ้นมานี้สอนโลกไดทัง้สามโลก เทวดาอินทรพรหมทั้งหลายมาฟง
ธรรมพระพุทธเจาทั้งนั้นละ ลงธรรมพระพุทธเจา ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์ บรรดา
สาวกทั้งหลายก็เหมือนกนัไมไปทูลถามพระพุทธเจาเวลาไปสั่งสอนสัตวโลกนะ เต็มภูมิ
นิสัยวาสนาของทานของเราแตละองคๆ ที่เปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ไดแกพระอรหันต
ทานออกประกาศศาสนา ทานเต็มภูมิทานๆ ไมจําเปนตองไปศึกษาจากพระพุทธเจามา
ส่ังสอนโลกอกี พอธรรมไดปรากฏขึ้นที่ใจเต็มภูมิในหัวใจแลว 

เวลานี้ธรรมที่กลาวเหลานี้มีอยูที่ไหน พูดใหมันชดัเจนตามภาษาธรรม เราไมได
พูดดถููกเหยียดหยามยกยอปอปนใครโดยหาเหตุผลไมได ถาเปนอยางน้ันไมเรียกภาษา
ธรรม ถาภาษาธรรมตองพูดใหตรงไปตรงมาตามอรรถตามธรรมผิดถูกชั่วดี พูดไปตาม
ความจริง น่ันเรียกวาธรรม เวลานี้ชาวพุทธเรามันมีแตชื่อนะ ถาวาอานก็อานในหนังสือ
มันก็มากลายเปนกิเลสไปหมด เรียนไดมากไดนอยก็สอบเปนชั้นเปนภูมิ นั่นเปนกิเลส
ไปแลว ไมไดเรียนเขามาแกตัวเองๆ 

ทานวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ธรรมสามประเภทนี้แยกกันไมออก ถาพดูตาม
หลักพุทธศาสนาแลวแยกกันไมออก ถาพูดตามกิเลสแลวเปนกิเลสไปหมด ธรรมทั้ง
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธไมมีความหมายละ เรียนมาก็เพื่อกิเลสๆ ปฏิบัติก็วิ่งไปตามกิเลส 
ปฏิเวธก็คือความรูของกเิลสทั้งนั้นไปเสีย ตองทาํโลกใหเปนฟนเปนไฟ ความเรียนมา
มากนอยไมมีความหมายถาไมมีภาคปฏิบัติ ใหทานทั้งหลายจําเอาไว คําเชนนี้ใครมา
พูด มีแตหลวงตาบัวคนเดียวใครจะวาบาก็วาเราไมไดเปนบา หูผูฟงใจผูฟงมันอาจเปน
บาก็ได ปากพูดออกมาปากอมขี้ก็ได นี้ไมอม ปากธรรมทั้งน้ัน ออกมาจากหัวใจที่
ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหนวย 

สอนโลกทุกวันนี้ก็เหมือนกัน เราไมไดไปหาหยิบยืมมาจากคัมภีรใด สาธุ เรา
ไมไดประมาท เวลามันขึ้นภายในใจนี้มันแตกกระจายอยูภายในใจ ดังพระพุทธเจา
สาวกทั้งหลายทานไปเรียนมาจากคัมภีรไหน หัวใจนั้นละเปนคัมภีรธรรม กองทกุข 
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มหันตทุกขอยูที่นั่น บรมสุขอยูที่นั่น เปดกิเลสตัวเปนสาเหตุใหเกิดมหันตทุกขออกๆ 
บรมสุขจะขึ้นเรื่อยๆ เลย ทีนี้จาในหัวใจที่ไหนอยูที่ไหนไมมีอิริยาบถ ใจกับธรรมถาลง
ไดเปนอันเดียวกันแลวยืนก็จา เดินก็จา นั่งก็จา นอนก็จา ธรรมไมมอีิริยาบถ นั่น ใหมัน
เห็นอยางน้ีซิการปฏิบัตธิรรม 

ธรรมพระพุทธเจาทาทายสัตวโลกตลอด คือตลาดแหงมรรคผลนิพพาน ใครจะ
ปฏิบัติก็ปฏบิัติ อยามาเรียนเปนหนอนแทะกระดาษอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชน เรียน
โลกเปนโลก เรียนธรรมถาเรียนแบบโลกก็เปนโลกไปหมด ใครเรียนก็จําไดทั้งหญงิทัง้
ชายเด็กผูใหญ แตที่จะนํามาปฏิบัติหรือไมนั่นนะสําคัญตรงนั้น ถาไมปฏิบัติเรียนมา
เทาไรก็เหมือนนกขุนทองไมเกิดประโยชน ไมวาเราวาเขาหาความชุมเย็นตอกันไมได 
ถาเรียนแลวเจาของชุมเย็นๆ จากภาคปฏิบัติของตัวเอง สอนคนอื่นก็เกิดความชุมเย็น
ไปหมด เย็นอกเย็นใจ หรือวาอบอุน นั่น ธรรมถาเกิดในภาคปฏิบัติ 

หัวใจเปนภาชนะอันสําคัญรับธรรมทั้งหลาย แลวกระจายออกสูโลกใหไดรับ
ความรมเย็นทั่วถึงกัน ธรรมเปนอยางนั้น ถาไมมีภาคปฏิบัติธรรมก็สักแตวาธรรมเปน
กระดาษอยูนั้น อยูตามคัมภงคัมภีรก็เปนหนังสือ เหมือนหนังสือทางโลกเขา เขียนเปน
ตัวไหนๆ มันก็เปนแบบโลกเขาถาไมเขามาปฏิบัติใหเปนธรรมในหัวใจไมเปน ถา
ปฏิบัติใหเปนธรรมในหัวใจแลวเปนธรรมหมด พากันจําเอานะ 

วันนี้ฟาหญิงจะเสด็จประทับคางคืนที่นี่ ตอนบายวันนี้ ทานจะประทับคางที่นี่ 
เราก็ทราบแตวาตอนบาย แตที่จะมาถึงจริงๆ เวลาเทาไร ตอนที่จะเขาพบกับเรา ถา
ทานไมมาค่ํา ตอนบาย ๔ โมงทานก็ไปหาเราตอนหนึ่ง แลวตอนเชาตอนจังหันทานมา
หาเรา ฟงวาจะถึงตอนบาย 

ศาสนาของพระพุทธเจา ถาเรียนแลวนําไปปฏิบัติชําระลางดัดแปลงแกไขตัวเอง 
แลวจะเห็นผลของธรรมขึน้ในตัว เฉพาะอยางยิ่งตัวเองกอน...เย็น จากน้ันก็กระจาย
ความเย็นจากผูปฏิบัติดนีั่นละไปหาคนอื่นใหรมเย็นเปนสุขไปตามๆ กนั ถามีแตเรียน
เฉยๆ ก็เหมือนเรียนทางโลกไมผิดกนั ถาเรียนเพื่อปฏิบัตินีจ้ะเปนเรียนธรรมแท ปริยัติ 
ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปริยัติคือเรียน เรียนเพื่อปฏิบัต ิปฏิบัติก็เพื่อปฏิเวธความรูแจงแทงทะลุ 
แนะ ถามีแตปริยัติเรียนเฉยๆ ไมปฏิบัติก็ไมเกดิประโยชน เพราะธรรมสามประเภทนี้
แยกกันไมออกถาตามหลักพุทธศาสนา ถากิเลสมันแยกวันยังค่ํา เรียนก็กลายเปนโลก
ไปหมด ปฏิบัติไปยังงั้น ทีนี้ปฏิเวธจะเอามาจากไหนมันก็มแีตชื่อซิ เทานั้นละวันนี้ จะ
ใหพร 
 

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

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


 ๕

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


