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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

สติปญญาเปนเครื่องรอบคอบพิจารณาใหรูชัดเจน 
 อําเภอภูเวียงนี้เปนสถานที่เหมาะสมมากสําหรับพระภาวนา มันเปนถ้ําๆ อําเภอ
ภูเวียงภูเขารอบ มันเปนทางออกมา แตกอนเขาตั้งอําเภออยูในตัววงของอําเภอภูเวียง 
เวลานี้เขายายออกมาตั้งอําเภออยูขางนอก แตกอนอําเภออยูขางใน เราเคยไปภาวนา 
ทานอาจารยคําดีทานมาเลาใหฟง ทานอยูในถ้ําอําเภอภูเวียงตั้ง ๕ ป ทานอาจารยคําดี 
ถ้ําผาปู ใน ๕ ปนั้นไดปรากฏของแปลกประหลาดหลายสิ่งหลายอยาง ทั้งทางดานวัตถ ุ
ทั้งทางดานนามธรรม คือจติใจรูเห็นโดยเฉพาะแลวปรากฏในสายตาใหเห็นอยาง
ชัดเจนดวย ทานวาอยางนั้น ทานไปอยูถ้ํา เขาเรียกถ้ํากวางหรือถ้ําอะไร..ที่อําเภอภูเวียง 
ไปอยูนั้น ๕ ป ทานถึงไดออกมา 
 เราไมเคยไดเขาไปอยูในเขตอําเภอภูเวียง ในถ้ํานอกถ้ํา เปนแตเพียงวาผานไป
เฉยๆ ไมไดไปอยู สําหรับทานอาจารยคาํดีทานอยู เฉพาะอยูในถ้ําอําเภอภูเวียงตั้ง ๕ ป 
เราก็ตอนฉันจังหันนี้มันแย็บขึ้นมา ระลึกยอนหลังไปถงึพวกพระปฏิบัติดวยกัน อําเภอ
ภูเวียงนี่ละพระสามองคทานไปดวยกัน ไปอยูอําเภอภูเวียง ไปภาวนาอยูดวยกัน พอ ๖ 
ทุมเสียงนกหวีดดังขึ้น นกหวีดก็ไมใชอะไรนะคือขวดยานัตถุนั่นแหละ มันหมดแลว
แลวเอาขวดยานัตถุมาเปาวอดๆ ขึ้น  

ทั้งสององคไดยินหกทุมพอดี วาอยางน้ันนะ เสียงเปาวอดๆ ขึ้น เอ มันอยางไร
นา เปาอะไรนี้ผิดสังเกต ทานก็ไมแนใจนัก มันก็ไปเขาอยูกับความรอบคอบไม
รอบคอบนั้นแหละ คือทานไมแนใจไมอยากมานัก ทานวาอยางน้ันนะ สององคนั้นกไ็ป 
แลวเปนอยางไรเปานกหวีดอะไร ทานบอกวาทานสําเร็จแลว แนะมันก็เปนจริงๆ เห็น
ไหมละ นกหวดีนี่มันขึ้นไมเขาทา บอกวาสําเร็จแลว เอ มันอะไรกัน 

พระพุทธเจา-พระอรหันตทานไมเห็นมีเปานกหวีด อันนี้มันเกงกวา
พระพุทธเจาหรือที่ไหนมาทานก็เอาไปวินิจฉัยสององคแหละ มันเปนอยางไรพระองค
นี้นะ ทานวาอยางน้ัน ทานอยูดวยกัน คือองคเปานกหวีดนั่นแหละ แตสององคนี้ซิ
วิพากษวิจารณกัน มันยังไงสําเร็จกเ็ปานกหวีด นี่จะเปาแบบไหนขึ้นมาอีกนะคอยฟง  
วางั้นนะ ทานก็คิดรอบไปดวยนะ ทนีี้จะเปาอะไรอีก คอยฟง กพ็อดีคืนวันหลังหกทุม
อีกแหละ เสียงวอดๆ ขึน้อีก เปาหาอะไรอกี สําเร็จชั้นไหนคราวนี้ สําเร็จชั้นไหนอะไร
มันไมสําเร็จ ไมสําเร็จแลวเปาทําไม ก็เมื่อคืนนี้เปาบอกเพื่อนฝูงวาสําเร็จแลวก็เปาบอก 
วันนี้มันดแูลวไมสําเร็จก็ตองเปาบอก มันเปนอยางน้ันนะ มันทั้งขึ้นทั้งลอง พระ
กรรมฐานเปนบา 
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เปนได มันทําใหเกิดความสําคัญ แตอยางไรไมหนีสติกับปญญา สติปญญารอบ
อยูแลวจะไมคอยพลาด เพราะฉะนั้นสติจึงเปนของสําคัญมากทีเดียว ปญญามาที่สอง
รอบกันก็ไมคอยผิดพลาดแหละ องคที่วาน่ีแหละเปานกหวีดขึ้นวาสําเร็จ มันก็บอก
ชัดเจนแลวการเปานกหวีดมันหยาบ เขาใจไหม หยาบมาก เกินกวาผูปฏิบัติภาวนาจะ
นํามาใช วาอยางน้ันเถอะ นอกจากบาน่ันใชได พระกรรมฐานใชอยางน้ันมันอยางไรกัน 
ทานก็วินิจฉัยกันอยูสององค แลวกเ็ปนจริงๆ พอวันหลังน้ีก็เปาขึ้นอีก โอ ไมสําเร็จ 
แนะก็อยางนั้น 

ทีนี้ยอนเขามาตัวจริงตัวปลอมเอามาเทียบกันที่นี่นะ เราก็อยูวัดดอยธรรมเจดีย 
ในคืนวันนั้นเปนวัน..เทียบกันไดดูวาวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ เวลา ๕ ทุม นั่นละเอา
มาเทียบกัน พิจารณาๆ พอถงึจุดสุดทายของมันแลวมาลงในอนัตตา แลวผางขึ้นในคืน
วันนั้นเปนเวลา ๕ ทุม ไปกับทานเพ็งน่ีละ นี้เอาเปนตัวอยาง มันก็เปนขึ้นเสียจนตัวพุง
เลยเชียว ที่วาฟาดินถลม คือฟาดินอะไรเขาไมถลม มันถลมในธาตุขันธของเรา ระหวาง
กิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันนี้ตัวลอยนะ ไมใชเลน มันกระเด็นขึ้นเลย รุนแรงมากอยู  

นี่ไมใชใครเราเปนเองพดูเอง แลวความผิดพลาดเปนอยางไรบาง พอหลังจาก
นั้นมาวันรุงขึ้นก็ลงจากภูเขาลงมา มากับทานเพ็งละมาถงึวัดดอยธรรมเจดีย วันนั้นไมมี
ใคร ทานเพ็งกข็ึ้นไปหา เพ็ง นี่จะพูดอันหนึ่งใหฟง ทานติดสอยหอยตามผมมาเปน
เวลานานแสนนานตั้งแตพอแมครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยู คําพูดเชนนี้ทานเคยไดยินไหม
คอยฟงนะ เราก็เลยเลาถึงวิถีจิตที่มนัพุงตัวออก หลุดลอยออกจากสมมตุิทั้งปวงในคืน
วันนั้น เวลา ๕ ทุมพอดี เลาใหทานฟงรูสึกทานตื่นเตน เปนยังไงอยางน้ีละ ใหทาน
พิจารณานะ แลวคําพูดคํานี้ไดเคยแกไขอกีไหม ไมเคย ก็อยางน้ันละ นั่นเห็นไหม 

เร่ืองสติปญญาเปนเครื่องรอบคอบที่จะพิจารณาใหรูชัดเจน นี่พูดใหฟงทัง้
จริงทั้งปลอม ตั้งแตนั้นมาเราก็ไมเคยปรากฏอะไรใหมาแกไขใหมอีกจนกระทั่งปานนี้ละ 
ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ อยูหลังวัดดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุม หลังจากนั้นลง
มาวัดสุทธาวาสก็เลยเลาใหทานเพ็งฟง ทานติดสอยหอยตามผมมานานแสนนานคําพูด
เชนนี้ทานเคยไดยินไหม ก็เลยเลาเร่ืองใหฟง คนืวันนั้นจนกระทั่งปานนี้ก็ไมเคยไดยิน
คําวาแกไขอะไรอีก ก็อยางน้ันแลวจะวาไง 

สตินั้นสําคัญ สตกิับปญญาตองรอบคอบอยูตลอดเวลา นี้เราก็ไมเคยเปน ไม
เคยผิดพลาดมาแตไหนแตไร เปนอยางไรเปนอยางน้ันเรื่อยมา อยางที่พูดใหทานเพ็ง
ฟงสองตอสองก็เหมอืนกัน จนกระทั่งปานนี้ก็ไมไดแกไขอะไร จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไมได
แก ก็อยางนั้นแหละจะวาไง พูดดวยความรอบคอบในจิต สติปญญารอบ มันขาด
อยางไรไมขาดอยางไรมันก็รู 
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ออกจากนั้นก็พักอยูวัดสุทธาวาสสองคืน วาจะไปจําพรรษาอําเภอวาริชภูมิในถ้ํา
นั้นนะเราเคยพักแลว แตไมเคยจําพรรษา ปนี้ตั้งใจวาจะไปจําพรรษาที่นั่น พอจวน
เขาพรรษาแลวไป พอดโียมชื่อผาน ทิดผานแกอยูหนองกงุ แกเขาออกวัดหนองผืออยู
เสมอ เวลาแกไปเห็นพระเหลืองอรามเต็มวัดเต็มวา เวลาครูบาอาจารยลวงลับไปแลว
พระเณรหนีหมดไมมอีะไรเหลือเลย ยังเหลืออยูหลวงพอสามองค แกเลาใหเราฟง แก
ก็เลาธรรมดาแก เราคิดอยางเต็มหัวใจ พูดถึงเร่ืองบานหนองผือมีคุณตอพระเณรเทาไร 
ครูบาอาจารยมากนอยเพียงไร ไปทานเหลานี้รับเลี้ยงไดหมด มี ๗๐ หลังคาเรือนรับ
เล้ียงพระไดหมดเลย  

ทีนี้เวลาครูบาอาจารยลวงลับไปแลวพระไมมี ยงัเหลืออยูหลวงตาในวัดนั้นละมา
บวชแลวก็อยูที่นั่นสามองค เหมือนวัดราง ไปเห็นแลวสงสาร เปนเหมือนวัดรางจริงๆ 
คนก็ซบเซาไปหมดทั้งบาน เหมือนวัดราง แกมาเลาใหฟงธรรมดา เราก็ไมพูดอะไรละ 
แตเราฟงเต็มหัวใจ ตั้งใจวาจะจําพรรษาที่ถ้ํานั่นละ ขึ้นไปพกัไดสองคืนละมั้ง วันหลังก็
เตรียมของ เอา เตรียมของทานเพ็ง จะไปไหนอกี จะขึ้นไปจําพรรษาหนองผือ ปนี้ไมมี
พระเลย ทิดผานมาเลาใหฟงเมื่อวาน ทานก็ฟงอยูดวยกันกบัผมเปนยังไง ก็เปนอยาง
นั้นละ 

เราเลยตัดสินใจยอนกลับมาจําพรรษาหนองผือนะปนั้น ทั้งๆ ที่วาจะจําพรรษาที่
ภูเขาแลว เลยตัดสินใจวาบานหนองผือนี้มีคุณมาก เลยกลับมาจําพรรษา พอขึ้น ๘ ค่ํา
เดือน ๘ พอ ๑๕ ค่ําก็ประชุมเขาพรรษากัน มาขึ้น ๘ ค่ํา พอเรามาถึงวันนั้น ๘ ค่ํา
เร่ืองราวก็ดังออกไปขางนอก พระเณรก็หล่ังไหลเขามา ปนั้นจําพรรษาดวยกันตั้ง ๒๖ 
องค กพ็อๆ กนักับพอแมครูจารยมั่นยังมีชีวิตอยู เรียกวาอุนหนาฝาคั่งปนั้นนะ พระ
เณรเต็มวัดเลย จําพรรษาที่นั่นแลว ออกพรรษาก็ไป ยอนไปจําพรรษาเพราะเกี่ยวกับ
ทานเหลานี้มีคุณมาก สะดุดใจเรา ฟงแลวเราเตรียมของวนัหลังกลับไปจําพรรษาหนอง
ผืออกี เร่ืองราวเปนอยางนั้นละ  

ทานเพ็งละติดสอยหอยตามไปเรื่อยๆ เลาขั้นสุดยอดใหฟงก็เลาใหทานเพ็งฟง
เปนคนแรก ที่ลงมาจากวัดดอยธรรมเจดียแลวมาวัดสุทธาวาส จากน้ันไปวาริชภูมิไปจํา
พรรษาที่นั่น ก็พอดีหนองผือเปนอยางน้ันๆ เราก็ยอนกลับมาจําพรรษาหนองผืออีก 
ออกพรรษาแลวคอยไป  

นี่พูดเรื่องอะไรเลยลืมไปหมดแลวแหละเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตอกนัไปๆ ลืม (พระที่
เปานกหวีดคะ) นั่นพระไปจากขอนแกน หกทุมเปานกหวีด มาเปาอะไรกันพระสอง
องคเลยไป  วาสําเร็จแลว มันอยางไรกัน วันหลังมานี้ก็เอาไปวิพากษวิจารณเร่ือง
พระองคนี้แหละ มันเปนยังไงพระองคนี้ สําเร็จก็เปานกหวีดมันยังไงกนั ธรรมทานไม
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เปนอยางน้ัน นี่มันโลกลวนๆ เปนกิเลส ทานไมเชื่อละ พอเที่ยงคืนวันหลังเปาอีก ไปยัง
ไมสําเร็จ มันบาทั้งขึ้นทั้งลองเลย คนืแรกเปาสําเร็จ คืนที่สองเปาวายังไมสําเร็จ มันเปน
อยางน้ันละกรรมฐานเรา ทุเรศไหมละ คือสติปญญาอยูกับตัว สนฺทิฏฐิโกรูผลงานของ
ตนไปโดยลําดับก็อยูกับตวัเอง พระพุทธเจาประทานใหแลว มันไมนาจะเอามาขาย
ศาสนาอยางนั้น ก็มีเทานั้นละวันนี้ 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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