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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

กิริยาของโลกธรรม 

จากน้ีไปวัดทานอุทัย ๕ ชั่วโมงกับ ๕ นาที คือเราไปที่ไหนมีจงัหวะจะโคนมีหลัก
มีเกณฑ เพราะฉะนั้นถึงชีถู้กๆ ไมไดไปแบบที่วาผัวมันคนขี้โบกขี้เบ้ีย เมียไมไวใจ พอดี
เผอิญวันนั้นเมียยุงอะไรกับลูก เลยใหผัวไปจายตลาด เอา ไปจายตลาดใหหนอย ไม
เคยใหไปละ ครั้นไปมันเอาไปสะแตกเหลาหมดวางั้น ไมเคยใหไป เราไปเอง 
ยากลําบากก็ไปเอง วันนั้นจําเปนจริงๆ ไดบอกใหไป พอไปก็หายเงียบเลย ไปตั้งแตเชา
หายเงียบ บายสี่โมงถึงดอมๆ มา มนัไปฟาดเหลาหมด มันเคยอยางน้ัน ไปเอาอยางนั้น
แหละ มันขบขันจะตาย 

เหลานี่เราก็เคยกินหนหนึ่ง ไมใชเจตนาจะกินนะ ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงเขา วันนั้นเขา
กินเลี้ยงกันเราก็ไมรู เขามาชวนเราไปกินเลี้ยงพวกเพื่อนๆ อําเภอภูเวียง พอเราไปนั่ง
ปุบขวดนั้นมาขวดนี้มา อะไร เขาบอกน้ําออยนา เขาวาอยางนั้น ทําไมมันเหมือนเหลา
นัก โอย นี่น้ําออยนาประเภทหนึ่งไมใชเหลาเขาวาอยางน้ัน เขาจับกรอกใสๆ กินแลวลํา
ตรงนั้นเลยนะ ลําเลย ลําตรงนั้นแหละ ไมรูตัว เร่ืองละอายไมรูนะ สติดีอยูแตมันไมอาย 
เพราะฉะนั้นคนขี้เหลามันถึงเปนอยางน้ี จับไดหนเดียว ก็มีหนเดียวเทานั้นเราเมาเหลา 
ถูกเพือ่นฝูงเขาเอาเหลามากรอกปาก  

ตั้งแตนั้นมาไปเที่ยวที่ไหนๆ คือทางภาคอีสานเขาไปเที่ยวสาว เปนวงๆ ชาย
หนุมหญิงสาว เขาถือประเพณีกันอยางน้ัน เขาเรียกพวง พวงคือวง ไปวงนั้นไปวงนี้ไป 
ตั้งแตวันสะแตกเหลาแลว ไปลําใหเขาฟงแลวเขาเลยติดใจอยางไรไมรู ไปไหนตองจับ
คอมัดใหลําใหฟงเสียกอน เทานั้นแหละ ก็ไมไดตั้งใจจะกินเหลา หมูเพื่อนจับยัดใส
ตางหาก จับยัดใสแลวกินเหลา อายไมเปนนะ โอ คนกินเหลานี่อายไมเปนนะ ไดจับมา
พิจารณาเจาของ 

พอเมาเหลาแลวลําอยูนั้นเลย เขาจนเลิกกันไปหมด เลิกงานนะ เรายังออแอๆ 
อยูคนเดียว พอสวางรูสึกตัวแลวเปดเลย เปดไปบานเพื่อนที่ไปพกัเปนเสี่ยวกัน 
หลังจากนั้นไมเขาไปทางนั้นไดเลย อายเขา แลวเขาก็จับใหลําเร่ือยนะ ลําเพราะดีไอนี่ 
วาอยางน้ัน เราไมลืม ไปทางนูนทางอาํเภอภูเวียง 

พอตาทํานายไวสามอยางมันไปหมดเหมือนกันนะ คือลูกคนนี้อยูในทองแม แม
ก็เปนลูกของตา คนหัวปเปนพี่ชาย กระหยุมกระหยิมๆ เอาแนไมไดไอนั่น อยูในทอง 
บางทีเอาผาปกคลุมไว มันดิ้นขางใน กลัวคนเห็นอายเขา มันดิ้นนิสัยมัน อยูในทองมัน
ก็บอก เวลามาเปนตัวของเราเขาในทองไมเปนอยางน้ันซิ เวลาจะคลอดทีไรนี่เหมือน
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ทองแมจะระเบิด เหมือนจะตายในเวลานั้นแลวหายเงียบไป ไมยอมคลอด คือหยดุ 
หยุดแลวหยุดเงียบเลย อาว นึกวาลูกเจาของตายวิ่งไปหาพอ แมนะ มันไมตายหรอก
มันเปนตามนิสัยมัน บอกวาเปนไปตามนิสัย คนนั้นวอกแวกๆ อยูในทองไดเอาผาปก
คลุมไว มันดิ้นในทอง..พีช่าย 

สําหรับเรามันเปนจังหวะจะโคน เปนมาทีไรเปนอยางน้ัน จนพอตาละทาํนาย
เอง กูจะทํานายใหนะ ลูกมึงคนนี้ตองเปนผูชาย สูใหระวังใหดี กูดูลักษณะทาทางทุก
อยางในทองน้ีเปนผูชายรอยเปอรเซ็นต ไมมีทางที่จะเปนกิริยาผูหญิง เปนผูชายรอย
เปอรเซ็นต แลวถาไปทางฝายชั่วนี้จะใหไดจับมันมาใสคุกใสตะรางวาเปนนักโทษไมมี 
มันจะฟดกันกับเจาหนาที่เขา ดีไมดีเจาหนาที่ตาย จะใหจับมันมาเปนนักโทษไมไดไอนี่ 
มันรุนแรงมากนะถาไปทางชั่ว วาอยางนั้นนะ ถาไปทางดีมันกลั็กษณะเดียวกัน ไปทางดี
ไมพูดมาก มันก็เปนลักษณะเดียวกนั แตไปทางชั่วนี้แหลกเลย อะไรก็แหลกเลย  

พอดมีันก็หมุนไปทางดีเสีย มาบวช บวชก็ขยับเรื่อยๆๆๆ ไมถอยเวลามาบวช 
ทีแรกวาจะบวชสักปสองปก็จะสึก ทนีี้บวชอานอรรถธรรมเขาไปมันดูดดืม่เขาไปเรื่อยๆ 
เอ จิตใจดดูดื่มเขาเร่ือยๆ ทานพูดถึงสวรรคก็อยากไปสวรรค ในหนังสือพูดถึงเร่ือง
สวรรค-พรหมโลกก็อยากไปสวรรค ครั้นอานไปๆ ไปเจอนพิพานเขา อยากไปนิพพาน 
ทีนี้พอถึงขั้นอยากไปนิพพานเกาะติดเลยนะ ไมปลอย ประมวลมาหมด ความรูนี้จะทุม
ใสเพื่อนิพพานอยางเดียว จะใหไดเปนพระอรหันตในชาตินี้ เลยลงน้ันหมดเลย เลยไป
ลงนิพพานหมด 

พอหยุดจากการเรียนแลวก็บึ่งใสพอแมครูจารยมั่น ทานก็กางเรดารไวเรียบรอย
แลว ทานตอนรับอยางเต็มเหนี่ยวเลยนะ เราไปดวยความตั้งใจ คือมีขอสงสัยกันอยูวา
เวลานี้ความอยากไปนิพพานอยากไปเปนกําลัง แตมีขอสงสัยวานิพพานจะมีอยูตาม
ความอยากไปหรือไม ถามีผูใดมาชีแ้จงบอกวานิพพานมีอยูแลวเราจะกราบไหวครูบา
อาจารยหรือทานผูนั้นอยางเต็มหัวใจ ดวยความเคารพสุดหัวใจเหมือนกัน จากน้ันเรา
จะฟดกับกิเลส เอาใหไดนิพพานในชาตินี้ มันก็ไปอีกละ  

ไปถึงพอแมครูจารยมั่นทานเอาใหญจริงๆ นะ โอย ทานตอนรับเอาหนักจริงๆ 
ทานมาหาอะไร ขึ้นเลย ทานมาหาอรรถหาธรรมหรือมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ทานชี้
ใสตนไมภูเขา นั้นเปนตนไม นั้นเปนภูเขา นั้นเปนดินฟาอากาศ ไมใชกเิลส ไมใชมรรค
ผลนิพพาน กิเลสแทมรรคผลนิพพานแทอยูที่ใจ ชี้เขามา เอาใจใหไดนะ พระพุทธเจา
ตรัสรูดวยภาวนา พระสาวกทั้งหลายที่มาเปนสรณะของพวกเรา กระเทือนโลกธาตุอยู
เวลานี้ก็เปนเพราะภาวนา เอาภาวนาใหได ไปฟงเทศนทานอยางถึงใจแลวก็เอาละที่นี ่
เปนอยางน้ัน 
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เอาจริงเอาจังดวยนะ ทําอะไรไมไดเหลาะแหละ ไมมีคําวาเหลาะแหละ ถาลงวา
จริงแลวขาดกับมือเลย นี่ก็ตั้งหนาใสมรรคผลนิพพาน ไปพอแมครูจารยมั่นก็เปดเลย 
นี่นะมรรคผลนิพพาน เหมือนวาหยิบนี่นะๆๆ อูย ฟงมันดดูมันดื่มเหมอืนจะเหาะเหิน
เดินฟา มันพอใจอยางหนักทีเดียว พอฟงเทศนทานมาแลวถึงใจเหมือนจะเหาะจะบิน 
พอลงมาแลวไปที่พกัยังไมถึงที่พัก แลววาอยางไรที่นี่ มาหาอรรถหาธรรม หาครูบา
อาจารยสุดหัวใจแลวทานวามรรคผลนิพพานมีหรือไมมี  

ทานชี้เขาไปที่ไหน วาอยางน้ันนะ ทานชี้เขามาหัวใจ แลวเราจะวาอยางไร เอา
ตายสู นั่นตอบเจาของ เอาตายสูเลย เอาจริงจริงดวยนะ เปนตายสูจริงๆ ฟาดเสีย ๙ ป 
ถึงขนาดเอาตายสูเปนเวลา ๙ ป ตกนรกทั้งเปน ไปเที่ยวกรรมฐานไมไดเอาใครไปดวย 
พอแมครูจารยมั่นทานก็รูความตั้งใจของเรา เพราะอยูกับทานมานาน ความตั้งอกตั้งใจ
ทุกส่ิงทกุอยางทานรูแลว เหมือนวาทานไวใจ  

ไปเที่ยวกรรมฐานเราไปองคเดียว ทานขึ้นเลยวา เออ ทานมหาใหไปองคเดียว 
ใครอยาไปยุงทานนะ วาอยางน้ันเลย ถาองคอื่นไป หือ ตั้งแตอยูในวัดนี้มันยังตกนรก
ทั้งเปนใหเห็นอยูนี่ แลวมันจะไปตกนรกหลุมไหนอีกออกจากวัดนี้ไปแลว ไปอยางนั้น
นะ พระไปทีละสององคสามองคไปลาทานทานขนาบเอา แลวใครจะกลาไป ทานวา
อยางน้ัน นิ่ง ไมไป แตเราลาทีไรเอาละทุกที ทานเสริม  

พอวาจะลาไปเที่ยวกรรมฐาน พอแย็บออกเทานั้นก็เทานั้นละแลวแตทานจะ
พิจารณานะ ไปพดูซ้ําๆ ซากๆ ไมไดกับพอแมครูจารยมั่น นั้นจอมปราชญ นี้จอมโง 
พูดแลวก็ฝากไวนั้นแหละ ไดโอกาสเมื่อไรทานจะมาคลี่คลาย ทานจะนําเร่ืองของเราไป
พิจารณาคลี่คลายเสียกอน พอไดโอกาสแลว เออ ที่ทานมหาวาอยากไปเที่ยวภาวนานั้น
ไปไดละ นั่นทานเปดแลวนะ จากน้ันก็มีเงื่อนตอละ 

พอบอกวาไปองคเดียวเทานั้นทานชี้เลย ใครอยาไปยุงนะ ทานมหาใหไปองค
เดียว นอกนั้นไปสององคสามองคทานก็ขนาบเอา ตั้งแตอยูในวัดมันก็ตกนรกทั้งเปนให
เห็นอยูนี่นะ ออกจากวัดนี้แลวมันจะไปตกหลุมไหนอีกละ ทานวาอยางนั้นแลวใครจะ
กลาไป ไมกลา แตสําหรับเราสาธุไมไดโออวดนะ ไมมีคําวาจะหาม พอวาจะไปทางนูน
ทางนี้ ไปกีอ่งคละ ไปองคเดียว ขึ้นเลยทันที เอา ทานมหาใหไปองคเดียว ใครอยาไปยุง
ทานนะ เพราะฉะนั้นไปเที่ยวกรรมฐานเราจึงไปแตองคเดียวๆ เที่ยวกรรมฐานไมใหมี
หมูเพื่อนนะ ไปองคเดียวตลอดเลย 

อันนี้ก็ฟาดเสีย ๙ ป เอาขนาดนั้นนะ หนักหนวงมากเรื่องความเพียร เหมือนตก
นรกทั้งเปน ขนาดนั้นถึง ๙ ป ถึงผานได หยุดเรียนหนังสือพรรษาเจ็ด ๑๖ พรรษาผาน
ได มันก็ ๙ ป ตั้งแต ๗ พรรษาถึงพรรษา ๑๖ เราจําไมไดลืมนะ เพราะมันกระเทือน
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สามแดนโลกธาตุมันจะลืมไดอยางไร พอผางขึ้นมาเทานั้น คําพูดเชนนี้มันไดมาจาก
ไหน มันไดจากปจจุบันที่เห็นอรรถเห็นธรรมกับใจเปนอันเดียวกันในขณะนั้นเทานั้น 
มันขึ้นไดเลย ขึ้นไดดวยกาํลังของใจ  

เหอ พระพทุธเจาตรัสรูตรัสรูอยางน้ีแหละเหรอๆ ซ้ํานะ ตรัสรูอยางน้ีแหละ
เหรอๆ ธรรมแทเปนอยางน้ีแหละเหรอๆ ซ้ํา พระสงฆแทเปนอยางน้ีแหละเหรอ ทีนี้
ประมวลเขามาหากัน เหอ พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆมาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ไดอยางไร แตกอนไมเคยคิด ระลึกอะไรก็ตองพุทธ ธรรม สงฆ ขึ้นมาพรอมๆ บทวัน
นั้นเวลามันขึ้นมันไมไดขึน้อยางน้ัน มันวาพระพุทธเจาตรัสรูอยางน้ีแหละเหรอๆ ซ้ํา 
อยางไร อยางที่เราเปนนี้ พูดงายๆ วาอยางน้ันแหละ ธรรมแทก็เปนอยางน้ี มันมา
ประจักษกับใจหมดแลว สงฆแทมีอนัเดียวธรรมแทงเดียว หือ พระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ มาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางไร นั่นเปนอันเดียวกันแลว คือธรรมทั้งแทง 
มันเปนเอง 

นั่นละวันสุดทายปลายแดนที่ฟดกับกิเลสก็ ๙ ปเหมือนกัน จากน้ันก็เร่ือยๆ มา
อยางน้ีแหละ หายหวง มาในชาตินี้จะวามาลบปาชาก็ไมผิด บอกวาลบปาชาความเกิด
แกเจ็บตายเปนมาตั้งกัปตั้งกัลป ตกนรกหมกไหมขึ้นสวรรค-พรหมโลกกี่ครั้งกี่คราว กี่
กัปกีก่ัลปลงนรกหมกไหมกี่ครั้งกี่คราวกี่กัปกีก่ัลป ประมวลเขามามามวนเส่ือกันในชาติ
นี้ พอกิเลสมวนเสื่อเสียอยางเดียวมวนหมดเลย มีกิเลสเทานั้นพาสัตวใหเกิดแกเจ็บ
ตายไมหยุดไมถอย ไปตกนรกหลุมไหนก็ตามความดีความชั่วมันก็สับปนกันไปๆ ไป
สวรรคพรหมโลกไป ตกลงมามาเกดิ แลวก็จมลงนรกไป แลวก็ฟนขึ้นมาอยูอยางน้ัน 
พอถงึขั้นนี้แลวไมฟน 

อันนี้ ๙ ป พรรษา ๑๖ จําไดกระทั่งวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ หลังเขาวัดดอย
ธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุมเปงพอดีเลย นั่นละโลกธาตุไหวคราวนั้น จากน้ันมาแลวเงียบ
เลยไมมี ไมมีอะไรมาไหวใหเอะในใจ ไมมีเลย การปฏิบัติปฏิบัติมาอยางน้ัน เราเอาตาย
เขาวานะการปฏิบัติ เรามาพูดเอาผลของมันยอๆ เฉยๆ นะ เวลาปฏิบัตินี้เอาตายเขาวา
เหมือนตกนรกทั้งเปนๆ เลย ถาไดลงอะไรนิสัยมันเปนอยางน้ันจริงมากทีเดียว ถาลง
ทางไหนแลวขาดติดกับมอืเลย จะใหปลอยไมมี นี่ก็แบบเดียวกัน 

พรรษา ๗ ฟาดถึงพรรษา ๑๖ กิเลสขาดสะบั้นออกจากใจ ตั้งแตบัดนั้นมาหาย
หวงทุกอยาง เรียกวาลบลางปาชาทั้งหมด ในภพชาติตางๆ ทีเ่ราเคยเกิดเคยตายมาภพ
นอยภพใหญไปสูงไปต่าํ มามวนเสื่อกันลงในภพนี้ชาตินี้ชาติเดียว พูดใหมันชัดเจน นี่
ละผลแหงการปฏิบัติธรรม ธรรมมีหรือไมมี มรรคผลนิพพานมีหรือไมม ีฟงเอาซิ เวลา
มันจาขึ้นมาในหัวใจถามบาหาอะไร นั่น มรรคผลนิพพานอยูที่ไหน มันหูหนวกตาบอด
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หลับตาดนเดาเกาหมัดไปอยางน้ัน มรรคผลอยูที่ไหนมันหายสงสัยแลวมันจึงพูด
ออกมา 

จากน้ันแลวเปนอันวาหมดปญหา ก็มีแตกิริยาอาการไหวตัวทั้งน้ันละ อันนี้มัน
ขึ้นเวทีโลกธรรม กิริยาอาการที่ไหวตัวมันเปนกิริยาของโลกธรรม มตีําหนิติชมเปน
ธรรมดา โลกธรรม ๘ เรียกวาสนามโลกธรรมอยูในขันธ ๕ มนัจะแสดงกริิยาอะไรมันก็
แสดงออกมาๆ ทั้งๆ ที่ธรรมชาตินั้นหมดโดยสิ้นเชิงแลวแตกิริยาอันนี้ก็แสดงออกมา  

ดังพระสารีบุตรทานเดินทางไปไปเหน็คลองเล็กๆ แตกอนทานเคยเปนลิง พอ
ไปเห็นแลวโดดกลับไปแลวโดดกลับมา เลนอยูกับคลองเล็กๆ โดดกลับไปแลวโดด
กลับมา พระสงฆทั้งหลายยกโทษมาฟองพระพุทธเจา พระสารีบุตรบรรดาพระสงฆทั่ว
สังฆมณฑลเคารพนับถือทั้งหมดวาเปนพระอรหันต แลวเปนอัครสาวกขางขวาของ
พระพุทธเจาดวยทําไมจึงมาเลนละครลิงใหพระสงฆทั้งหลายเห็น มันอรหันตอยางไร 
โอย รอนใจพวกพระสงฆไปฟองพระพุทธเจา จะไปเอาคะแนนกับพระพุทธเจา ถูก
พระพุทธเจาตีหนาผากเอาหลงทิศไป 

พระสารีบุตรเธอเคยเปนลิงมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ นิสัยเดิมของเธอเปนอยางน้ีแหละ 
ใจของเธอบริสุทธิ์พุทโธแลว นี่ละกิริยาที่มันแสดงออกสูโลกธรรม ๘ มีตําหนิติเตียนได
อยางน้ี สวนธรรมชาตินั้นหมดโดยสิ้นเชิง แตกิริยาเมื่อยังทรงขันธอยูมีนิสัยอยางไรๆ
เคยเปนมามันก็เปนของมัน ในโอกาสที่ควรจะเปนมันเปนได นี่ทานยกไวที่วาพระสารี
บุตรเคยเปนลิงมาตั้ง ๕๐๐ ชาติ ไมใชธรรมดา ก็ตองเปนนิสัยลิงติดตัวมา 

เอา ทีนี้ยกตัวอยางขึ้นที่เปนอันดี พระสันตกาย สันตกายแปลวาผูมีกายวาจาอัน
สงบ แปลออก ไปที่ไหนพระสงฆทัง้วัดจนไปทลูถามพระพทุธเจา คือทานเรียบรอยทุก
อยาง พระสันตกาย สันตกายแปลวาผูมีความเคลื่อนไหวในธาตุในขันธอยางสงบ
เรียบรอย เหมือนหนึ่งวามีสติอยูตลอดเวลา พระสงฆไปทูลถามพระพุทธเจา ก็คงเปน
โอกาสนั้นละมังเปนโอกาสที่จะแสดงธรรมใหพระสงฆไดรับมรรคผลนิพพาน เพราะ
พระสันตกาย ไปกไ็ปทลูถามพระพุทธเจา พระสันตกายนี่ทานเปนพระอรหันตแลว
เหรอ ทําไมดูกิริยาอาการของทานทกุอยางเปนพระอรหันต เหมือนผาพับไว กิริยาที่จะ
พล้ังจะเผลอไปไมมี เหมือนราชสีห ราชสีหกับแมวนี่มันมีสติ มันระมัดระวัง เสือ แมว 
ราชสีห สัตวประเภทเหลานี้สติดี ระมัดระวังตัวเกง ทานก็เลยยกเอาราชสีหมา  

พระสันตกายนี้เธอเคยเปนราชสีหติดกันมาหลายภพหลายชาติ ไมเปลี่ยนแปลง
เปนสัตวอื่นเลย เปนราชสีหมา ธรรมดาราชสีหมีสติสตังระมัดระวังตวัเหมือนเสือ
เหมือนแมว ไมไดเผลอตัวงายๆ นี่เธอกม็าจากสํานักราชสีห เพราะฉะนั้นกิริยาอาการ
ของเธอเวลามาบวชจึงเรียบตลอด ใครๆ ไมวาทานเปนพระธรรมดาวาเปนพระอรหันต 
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พระพุทธเจาก็แสดงใหฟงวาเธอเคยสั่งสมนี้มาตั้งแตสมัยเปนราชสีห ความระมัดระวัง 
กิริยาอาการทุกส่ิงทกุอยาง พระสันตกายนี่ระวังดี ทานก็ยกมาอยางน้ัน มันมีอุทาหรณ
แตกอน แตทุกวันนี้ไมมี เรียกวาพระสันตกายผูมีกิริยาอาการอันสงบเงียบเหมือนผา
พับไว มาถามทานก็บอกวายัง (ยังไมเปนพระอรหันต) 

ทานก็เลยยกเอาธรรมบทนั้นละขึ้น พระสงฆมาทูลถามทานประชุมกันใหญ 
พระสงฆสําเร็จมรรคผลนิพพานไมนอยนะ สําเร็จมรรคผลนิพพานเพราะพระสันตกาย 
พระสันตกายเองก็ไดสําเร็จในขณะนั้นละ แตกอนไมไดสําเร็จ สําเร็จในการเทศนคราว
นั้นละ เอาละใหพร 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

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

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 
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