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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

หลักใหญอยูที่ใจ 
 นี่พอพูดถึงศรีมหาโพธินี้ เราระลึกไดที่เขาถวายที่ที่อําเภอศรีมหาโพธิ เขาถวาย
ที่มานั่น เราตกลงรับยังไมได ใหรอฟงเสียกอน ก็พอดพีระที่อําเภอศรีมหาโพธิเคยอยู
ที่นี่ตั้งแตเปนเณร เดี๋ยวนี้นาจะเปนอุปชฌายไดแลว ก็มันนานนี่ มาอยูที่นี่ตั้งแตเปนเณร
ตัวเล็กๆ มากับหลวงพอองคหน่ึง หลวงพอนั่นเปนหลวงพออะไรไมรูนะ มาดวยกันนี้ 
แลวเณรนี้จะไปกับหลวงพอ เราดูลักษณะทาทีหลวงพอนี้ไมเขาที กลัวจะพาเณรไปเสีย 
เราเลยพูดตัดเอาไวเชียว พอถามไดเหตุไดผลชัดเจนแลว วาจะไปกับหลวงพออยางน้ัน
อยางน้ี เราก็เลยตัดเอาเลย ไมใหไป วางั้นเลย แลวอยูนั้นมาจนกระทั่งปานนี ้

ทางบานเขาชื่อทานปาง ชื่อทานชื่อสมบูรณ เวลาทางบานเขามาเยี่ยม เราเลย
ทราบเบื้องหลังของทาน ชื่อของทานไมไดชือ่สมบูรณ ชื่อทานปาง ชื่อตลก พอเราจับได
ปบ เราก็ใสปุบเลย ตั้งแตนั้นมา ปางๆ เร่ือยเลย นี่ละอยูวัดพระศรีมหาโพธิ เรายัง
ไมไดถามด ูถาหากทานเปนที่แนใจ การปกครองวัดวานับตั้งแตตัวเองไปถึงพระถึงเณร 
ปกครองไดดวยความเปนธรรมแลว เราก็จะรับคําทางนูน  เราจะใหทางนี้ไปอยูวางั้น 
แตนี้เรายังไมไดบอกทั้งสองเลย ทางนี้เราก็ยังไมไดพดู ทางนูนก็ยังไมไดตอบรับคําเขา 
นี่ก็วัดศรีมหาโพธิ ปราจีน ดูเหมือนจะไมหางจากทางนะ เราผาน เขาก็ชี้ อยูอําเภอศรี
มหาโพธ ิ

ไปก็ดูเหมอืนไปตลาดหนองชะอม อยูในยานนั้นละ ตลาดหนองชะอม ที่จะเขา
ปราจีน แลวทางนี้ก็ออกมาทางนครนายก แลวก็เขาไปเขาใหญ ดูเหมือนจะเปนสามสี่
แยกทางตรงนั้น เขาวาตลาดหนองชะอมตรงนั้น  เราเคยไปมาเสมอ ซื้อของไปมอบให
พวกดานเขา ตลาดใหญอยูนั้น ตลาดหนองชะอม  นั่นแหละเขาจะถวายที่แถวนั้น  เราก็
ยังไมแนใจกบัทานปางน่ีแหละ เลยยังไมไดพดูอะไรกับเขา มาอยูนี้เปนอุปชฌายได
แลวมัง ตั้งแตเปนเณร มากับหลวงพอองคหน่ึง หลวงพอจะพาไปไหนไมรู  เรามองดู
ลักษณะหลวงพอเราไมแนใจ เราเลยไมใหเณรนี้ไป ก็เลยอยูนั้นเรื่อยมา จากเณรแลวก็
เปนอุปชฌายละดูทา หลายปนี่นะ อยางนอยไมต่ํากวา ๑๕ ปทีอ่ยูที่นี ่ นี่ก็อยูในเขต
อําเภอศรีมหาโพธิ ทานปางน่ี 

หากเขาถวายที่ ถาเหมาะสมแลว ทานจะรับไปอยูที่นั่นได เราก็จะใหอยู รับปาก
รับคําเขาเรียบรอย เราจะใหทานอยูที่นั่น หลักใหญอยูที่ใจนะ เร่ืองการอยู อยูที่ไหนอยู
ได อยางที่เขาอยูทั่วๆ ไปตามวัดตามวา มันเปนขั้นเปนตอนนะ ทานอยูตามวัดตามวา 
วัดบานวัดอะไรตออะไร นี่ก็เปนอันหนึ่งเปนสภาพหนึ่ง แลวเขาไปวัดปา วัดปาเปนขั้นๆ 
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อีกแหละ เปนคนละสภาพๆ วัดปาคือผูมุงหวังตอมรรคผลนิพพานจริงๆ แลว ตองมี
ครูมีอาจารยมีหลักมีเกณฑ ไมใชไปสุมสี่สุมหา ขั้นนี้ขั้นสําคัญ ขั้นธรรมะเพื่อมรรคผล
นิพพานโดยตรง เปนธรรมะที่เผ็ดรอนมาก สถานที่อยูอะไรๆ นี้พรอมกันหมดเลย แลว
มีครูมีอาจารยคอยแนะ 

อยางเราโรงงานใหญก็คือพอแมครูจารยมั่น เราลืมเมื่อไรลืมคุณทาน สดๆ
รอนๆ ตลอดวันตายเราจะไมมีวันลืม พอแมครูจารยมั่นทุกอยาง ใสปวะลงตั้งไหนนี้
หงายเลย หมัดเดียวไมตองซ้ํา คือแมนยํามากทานสอน ที่เราติดสมาธิอยู คือจิตนี้
เหมือนวาเปนหินไปเลย สมาธิเต็มภูมิอยู ๕ ป  มันติดสมาธ ิมันไมอยากออก ถาไดเขา
ปบ นั่งที่ไหนเปนเหมือนหัวตอ คือจิตมันไมยุงกับอะไร แนวอันเดียวอยูตลอด มันตดิ
สมาธ ิ

พอแมครูจารยทานก็ถาม แตเรายังไมทราบความหมายของทานซิ เปนยังไงทาน
มหาจิตสงบดีอยูเหรอ ก็บอกสงบดอียู สงบดีอยูวางั้นเรื่อยๆ บทเวลาทานจะเอาปวะ
เดียวหลบไมทันหงายหมาเลย  สงบดีอยูเหรอ พอวาสงบดีอยู ทานจะนอนตายอยูนั่น
หรือ ขึ้นเลยนะ เอาเดี๋ยวนั้นเลย เปรี้ยงๆ เลย สมาธินี่มันพวกหมูขึ้นเขียง ทานจะตาย
อยูบนเขียง จะไมยอมลงหาหอมหากระเทียม เอาละที่นี่ ใสเปรี้ยงๆ เราก็ยังฟดกับทาน
อยูนะนั่น จนกระทั่งลงใจ พอลงปบก็ใสปวะ ปญญานี้เวลาไดออก โอ ก็มันพอแลวนี่
สมาธิคือจิตอิ่มอารมณ 

ถาจิตไมอิม่อารมณพิจารณาอะไรเปนสัญญาอารมณไปเรื่อยๆ ไมมีหลักมีเกณฑ  
ถาจิตอิ่มอารมณใหทํางานอะไรมันกท็ําเต็มเม็ดเต็มหนวย พอทานวาเทานั้นก็ออก
ทางดานปญญา ไมนอนทั้งวันทั้งคืน เอาอีกแหละที่นี่ มาเลาใหทานฟง ถงึเร่ืองวาให
ออกมันออกแลวนะเวลานี้ มันไมนอนทั้งวันทั้งคืน มันเปนบา มันหลงสังขารเอาอีก
แหละน่ีก็ดี คราวนี้ไมตอบ แตจับเอาไว มันไปเต็มเหนี่ยวมันก็มาพักสมาธิ มันหมุน
เต็มที่ๆ 

โธ ปญญานี่เวลามันออก มันออกจรงิๆ นะ มันไมอยู กลางวนักลางคืนไมยอม
นอนเลย บทเวลามันออก ตองไดหักเขาสมาธิ เขาสมาธิก็ตองเอาพุทโธมัดติดไวไมให
ออก ใหเขาสูความสงบ พอไดกําลังใจแลวก็ออกผึงๆ เลยรวดเร็ว นี่ละทานสอน สอน
ไมผิด พอแมครูจารยมั่นสอนไมผิด 

กิเลสประเภทที่วาเหลานี้ก็ไปมวนเสื่อกันที่วัดดอยธรรมเจดีย วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุมพอดี นี่ละมวนเสื่อกัน กิเลสน้ีขาดสะบั้นออกจากใจ
ตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งปานนี้ละ เงียบไปเลย ตายแบบไมฟนวางั้นเถอะ ไปเลยตั้งแต
พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึงขณะนี้ไมเห็นมีอะไรยิบแย็บเลย นี่ละมันติดอยางนั้นละ ถาออก



 ๓

ทางดานปญญามันก็เพลิน ทานตองหักเอาไว ถาอยูในสมาธิ หมูขึ้นเขียงทานก็ไลลง
เขียงๆ ถามันออกแลวมันออกเตลิดเปดเปง ไมหลับไมนอนทั้งวันทั้งคืน ทานก็หัก
เอาไวอยางน้ันนะ ครูบาอาจารยที่เฉลียวฉลาดสอนไมผิด ตรงเปงๆ เลย 

เวลามันออกมันออกจริงๆ นะทางดานปญญา มันไมนอนทั้งวันทั้งคืน ของเลน
เมื่อไร ถาเวลาอยูในสมาธิก็เปนเหมือนหัวตอ ติดสมาธิ เวลาออกทางดานปญญา เพลิน
ทางสติปญญา ใหเขาสูสมาธิไมยอมเขา ตองไดหักเขาสูสมาธิดวยพุทโธ เอาพุทโธบังคับ
เอาไว อยูกับพุทโธ จนกระทั่งมันสงบแนวลงไปได สงบไดดวยพุทโธ หักสติปญญา
ไมใหมันออก หักเขามาสูพุทโธคาํเดียว เอาพุทโธๆ ติดแนบแลวมันก็ลงแนว ที่นี่เราจะ
นอนก็นอนได ถาไมนอนก็เต็มกําลังของสมาธิ มีกําลังแลวก็ออกทางดานปญญา มันก็
พุงๆ เลย 

อยางน้ันละถามีผูแนะนําส่ังสอน ถาไมมีผูแนะนํามันไมพอดีนะ ยิ่งอยางนิสัย
ของเรานี่มันผาดโผนมาก ตองอาศัยพอแมครูจารยเปนผูคอยรั้งเอาไวๆ นี่ก็ไปมวนเสื่อ
กันที่วัดดอยธรรมเจดีย ที่วาน้ีมันก็ไมลืม วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๙๓ เวลาหาทุมเปง
พอด ี มวนเสื่อกันโดยสิ้นเชิงไมเหลือ หมดตั้งแตบัดนั้นมา ไมปรากฏอะไรมายิบๆ 
แย็บๆ อกีเลย ขึ้นชื่อวากิเลสชนิดไหนก็ตาม เรียกวาหมดโดยสิ้นเชิง ก็ไปหมดที่วัดดอย
ธรรมเจดีย นี่อาศัยครูบาอาจารยคอยแนะๆ คอยบอกตลอดเวลา 

แตตอนพอแมครูจารยมั่นมรณภาพคราวนั้นซิ ตอนมันลําบากมากนะเรา เพราะ
ตอนนั้นสติปญญาหมุนตลอดเลย พอดีเปนเวลาทานเสียดวย อยูคนเดียว อยูกับเพื่อน
กับฝูงไมได ตองอยูคนเดียวทั้งวันทั้งคืน ใครมายุงไมไดเลย นั่นละถึงขั้นมันหมุนกับ
ธรรม อยูกับใครไมไดเลย ตองอยูคนเดียว ทั้งวันทั้งคืนอยูอยางน้ันหมุนตลอดเวลา 
จนกระทั่งมนัเต็มที่มันแลว มันก็เอากันลงขาดสะบั้นไปเลย ก็เปนอันวาหมด วางละที่นี่ 
วางไปหมดเลย โลกธาตุนี้วางไปหมด นั่นละจิต มันขวางอยูที่กิเลสมีกับจิตมากนอย มัน
เหมือนเสี้ยนเหมือนหนาม ถาเปนหอกเปนหลาวก็ทิ่มแทงใหญ ถาลดลงมาก็กลายมา
เปนหอกเปนหลาว แมที่สุดเปนผงเขาตา มันทําใหขัดเคืองตาอยูนั้นแหละ เอาออกเสยี
หมดเลย ไมมีเหลือทีนี้โลงหมด 

เอาใหมันถึงขีดนั้นซิ นี่ถึงหมดแลวที่วามานี้ ถึงหมด เอาจนกระทั่งหมดไมมี
อะไรเหลือเลย นี่ก็หลังวัดดอยธรรมเจดียเหมือนกัน ตั้งแตนัน้มาก็เงียบ เปนอันวาหมด
ปญหาโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นการสอนอรรถสอนธรรม จึงกลาหาญชาญชัยดวยการ
ผานมาแลวทั้งหมด ใครพูดออกมาตรงไหนมันรูทันที พอแย็บออกมานี่รูแลว ทางนี้รู
แลว แกปุบๆ นี่ละครูบาอาจารยที่ทานเปนจอมปราชญฉลาดแหลมคม ผานไป
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เรียบรอยแลวมาสอนพวกเราจึงสอนงายนิดเดียว พอพดูออกไปนี้ทานใสปวะเดียว
เทานั้นพังเลยๆ เปนอยางน้ันละ นี่เราก็ไดเปนมาแลว 

ออกปฏิบัตนิี้ก็เปนเวลา ๙ ป ๙ ปนี้ก็ ๙ ปจริงๆ ตกนรกทั้งเปนเลย คือมันไมมี
เวลาลดหยอนผอนผันกันเลย เวลาลมลุกคลุกคลานมันก็ซัดกนัแบบลมลุกคลุกคลานไม
ถอยกัน เวลาไดหลักไดเกณฑมันก็ยิ่งหมุนของมันเรื่อยๆ เอาจนไมมีอะไรเหลือเลย ทีนี้
อยูละ นี่ก็ไปมวนกันที่วัดดอยธรรมเจดีย มวนเส่ือที่วานี ่ นี่ละการภาวนา ใหเห็นเหตุ
เห็นผลเห็นอรรถเห็นธรรม เห็นอยูในที่สงบสงัด มีครูมีอาจารยคอยแนะ ถาไมมคีรู
อาจารยลาชา วกวน มันไมแนใจ ถามีครูอาจารยที่ผานไปแลว ทานใสปวะเดียวเทานั้น
ลงใจทันทีเลย ลงใจทันที เร็วดวย ไมชกัชา นี่ก็อาศัยพอแมครูจารยมั่น ทานใสปวะ
เดียวๆ เทานั้น 

นิสัยเรามันเปนนิสัยผาดโผน ถาไมลงไมลงนะ เถียงกันวันยังค่ํากับเราพอแมครู
จารยมั่น ซัดกันจนพระแตกมาทั้งวัด มันถอยใครเมื่อไร คือไมไดเถียงดวยหวังแพหวัง
ชนะนะ เถียงหาเหตุหาผล ถายังไมลงที่ไหน มันก็คาราคาซัง มันลงไมไดนะ พอลง
เทานั้นก็ผึงเลย ถาลง ลงจริงๆ ถาไมลง ไมลง นี่ละที่วาไดเถียงกันกับทานก็คือวามันไม
ลง ทานพูดมาก็ทั้งๆ ถกูตอง ไอเราก็วาเราถูกตองของเรา ก็อยางน้ัน นี่ที่วามันไดเถียง
กัน พอลงทานเทานั้นปวะเลย พรึบทีเดียวเลย ครูบาอาจารยจึงเปนสําคัญมาก ทางดาน
วิปสสนาปญญานี้สําคัญมากทีเดียว เราผานมาแลวมันก็รู 

เออ พูดถึงเร่ืองอะไรเมือ่กี้นี้ ระลึกถึงฟนไดนะ แปลกเหลือเกิน มันไมใชนั่ง
ภาวนา คือตอนไปรอยเอ็ด ไปงานรอยเอ็ดเสี่ยสมหมาย นอนกลางคืนฝนวาทาวสักก
เทวราชมาขอฟน ฟนซีน่ั้นมันโยกคลอนอยูแลว รูสึกมันเจ็บมันปวดมันจวนจะหลุดไป
แลวแหละ แลวตอนกลางคืนมาฝนวา ทาวสักกเทวราชมาขอฟนซี่นัน้ละไป พอตื่น
ขึ้นมาหายเงียบเลย หายจนกระทั่งปานนี้ แลวทีนี้มนัก็เปนคําฝน ไมใชคําภาวนานะ 
เปนคําฝน เลยตัดสินเจาของไมไดวามันหลุดไปเพราะอะไร ตนเหตุก็คือวาทาวสักก
เทวราชมาขอฟนซี่นี้ละ เราก็ปรากฏวาปลงใจใหนะ พอตื่นเชามาฟนนั้นหายเลย 
จนกระทั่งปานนี้หายเลย จะเปนทาวสักกเทวราชเอาไปจริงหรือไมจริง หรือคําฝนมัน
หลอกเราก็ไมรู เพราะมันเปนคําฝน หายไปเลย จนกระทั่งปานนี้หายเงียบเลย ฟนหาย 
มีเทานั้นละ 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาไดที่ 
www.luangta.comหรือwww.luangta.or.th 

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

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

