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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

เผลอเมื่อไรหงายเมื่อนั้น 
 (คณะศรัทธาจังหวัดอุทัยธานี กราบถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จ.
อุทัยธานี ณ สํานักสงฆปาสักทอง หมูที่ ๙ บานละมาด ต.หวยแหง อ.บานไร จ.
อุทัยธานี เร่ิมออกอากาศตั้งแตวันที ่๕ ตุลาคม ๔๙ โดยกําหนดใหเปนเครือขายของวัด
ปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต ขอนอมถวายแดองคหลวงตาและยกใหเปนสมบัติของสงฆ) 
เราเคยไปจังหวัดอทุัยธานีหลายคร้ังแตไมทราบจุดที่ตั้งวิทยอุยูจุดไหน เรายังไมเคยเห็น
ที่ จําไมไดวาอยูจุดไหน ทั้งๆ ที่ไปอทุัยธานีไมรูกีค่รั้ง ไปเกี่ยวกับเรื่องสัตว 

เมื่อวานไปหวยทราย ตั้งแตวันบรรจุพระธาตุของแมชีแกวแลวเลยไมไดไปอกี 
ไปในจุดที่เขานิมนตไป ไมใชจุดของเรา เขานิมนตไป เมื่อวานเราตั้งใจไปจุดของเรา
โดยเฉพาะ ผานมาถึงศรีธาตุ เขายายโรงพยาบาลมาใหม ทีแรกอยูตดิกับตวัอําเภอ คับ
แคบมาก เราไปสรางอะไรใหลืมแลวแหละที่โรงพยาบาลเกา ทีนี้เขายายมาตั้ง
โรงพยาบาลใหม หางกันดูเหมือนหนึ่งกิโล เออ เหมาะเราวางี้เลย อันนี้ก็ใหไมนอยนะ 
ใหรถยนต อัลตราซาวด อะไรบาง เมื่อวานผานมานั้นแหละ ไปดทูี่หวยทรายตั้งแตวัน
พิธีเขาเปดเจดียผูเฒาแมแกวแลวก็ไมไดไปอกี เมื่อวานนี้ตั้งใจไปดูโดยเฉพาะ ไปถึงน้ัน
แลวกลับมาเลย 

แมชีแกวนี้ละเรื่องความรูแก  โหย พิสดารมาก พอเราไปถึงทีแรก วันนี้เปดเสีย 
เพราะความจริงเขาก็เปดกันมาตั้งแตกอนเราไปแลว ความรูของแกแปลกอยู พอออก
พรรษาแลวปเราจะไป เออ ปนี้จะมีครูบาอาจารยทั้งหลายมาโปรด คลายคลึงกันกับ
หลวงปูมั่น จํานวนพระเณรนี้มากคลายคลึงกัน จะมีปนี้ละวางั้นมา ตั้งแตนั้นมาพวกที่
คอยฟงแกกจ็อแหละ ครูบาอาจารยองคไหนมาพักที่วัดหวยทราย วัดปาแหละ ออกไป
ดูใชไหม ไมใชๆ เร่ือย พอมาถึงเราเขายอมรับทันที นี่แหละองคนี้แหละที่จะสั่งสอน
พวกเรา แตคอยดูไปทานจะสั่งสอนหรือเปลา คอยดูไปก็แลวกัน 

ตอจากนั้นไป ก็เราทราบแลวตั้งแตตน พอเวลาไปถึงแกก็เลาวาหิวกระหาย
อรรถธรรมจากครูอาจารยมานานแสนนานแลว คือเวลาจะจากไปหลวงปูทานหามไมให
ภาวนา เราสะดุดกึก๊เลยทันที เอา จะคอยดทูีว่าหามไมใหภาวนาเพราะเหตุผลกลไก
อะไรจะออกเวลาใดเวลาหนึ่งจนไดแหละ มาแกกแ็ย็บออกมาจริงๆ โอ ใชแลว ความรูนี่
พิสดารมาก ความรูของแกที่แมนยําที่สุดนี้ คือการไปการมาของเรา ไมผิดเลย 

วัดเขาอยูทางฟากบานทางโนน บานอยูจุดศูนยกลาง วัดเราก็อยูทางโนนไมเคย
เกี่ยวของกัน คือปรกตนิิสัยของเราจะไปไหนมาไหนเปนอยางนั้นละ ปุบไปเลยมาเลย 
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มาพะรุงพะรังตอนมาอยูวัดปาบานตาด นี่เราก็ไมเคยเห็น ไปไหนรุมเลย แตกอนเราไป
ไหนเปนอยางนั้น นี่แมนยํามากทีเดียว เราจะไปไหน พอฉันเสร็จแลวปุบปบเตรียมไป
เลย ทางโนนทราบแลว ไปแลววันนี้ บอก ไปแลวนะวันนี้ บางทีก็แยบ็ออกมาวาเย็น
หมดเลยแถวนี้ เว้ิงวางเหมือนขาดความอบอุน ไปแลววันนี้ ใหคนไปดู ไปแลว อันนี้
แมนยํามาก 

ทีนี้พอมาถงึปบ มาถึงแลวนะวันนี้ เตรียมอะไรไปเลยละ อันนี้แมนยํามากการ
ออกการเขาของเรา โดยไมไดสนใจกันละ อันนี้แมนยํา ความรูนี่พิสดารมากทีเดียวที่
ทานหามไมใหภาวนา เราก็จับจุดนี้ละคอยดู แลวก็ออกจริงๆ  ทีนี้สรุปเอาเลย ความรู
ของแกพวกเปรตพวกผ ี พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมนี้ชัดเจนมากทีเดียว 
กวางขวางมาก พวกเปรตพวกผีมาเลาขบขันก็คือวา พวกผียังมีผีอันธพาลแกวานะ 
แปลกอยู ผอีันธพาลตองถูกขังเอาไว พวกผีดวยกันอันธพาลดวยกัน แตนี้เปนหัวหนา
อันธพาลตองไดใสกรงขงัไวแกวา แกไปดู แลวขงัไวทําไมคนนี้ นี่หัวหนาอันธพาลปลอย
ไมไดมันอาละวาดเขา นั่น ผีจริงๆ ก็ยังมีอยูในกรงขัง ถกูขังเอาไว คือผีอันธพาล
หัวหนาใหญ แกพูดแปลกๆ อยูนะ 

ถาพูดถงึเร่ืองความรูภายนอกนี้จนติด แตมันไมใชความรูแกกิเลสละซิ เราฟง
ไปๆ จากน้ันก็ตีตะลอมเขามาๆ ใหมาแกกิเลส เร่ืองภายนอกก็เหมือนเราไปไหนมา
ไหน ไปที่นั่นเห็นที่นั่น ไปที่นี่เห็นที่นี่ ไดยินส่ิงน้ันเห็นสิ่งนี้ เหมือนหูตาเราไปไหน 
ภายในใจก็เปนแบบเดียวกัน ไมใชเร่ืองแกกิเลส ทีนี้ก็ประมวลเขามา ไลเขามาๆ ใหแก
งดอันนั้นบาง งดบาง เขาก็ไดออกก็ได แกมีแตออกทาเดียว พอรูแลวออกเลย พอจติ
รวมปบออกรูไป อันนี้เราก็หาม ใหเขาก็ไดออกกไ็ด เอา เอาไปปฏิบัติ คือเวลาจะออกก็
ออกได เอา เวลามันจะออกไมใหออกก็ได เอา เอาไปปฏิบัต ิ

มันติดละซีทีน่ี่ ถาภาวนาไมไดรูเห็นอะไรนี้เหมือนไมไดภาวนา ถือนูนเปนมรรค
ผลนิพพาน เปนเรื่องแกกิเลสไปแลว แกไมรูตัวนะ ทีนี้คอยตตีะลอมเขามาๆ เขามาถึง
จุดที่วา ทิฐิแก ติดอันนี้ติดมากจริงๆ จนจะลืมครูลืมอาจารยไป แกถือวานั้นเปนของ
จริงเปนมรรคเปนผลไปหมดเลย ทีนี้ก็ตีเขามา เอาขนาดที่วาไมใหออก เอาละที่นี่ บีบ
เลยไมใหออก เอา ไปปฏิบัติ คือออกก็ไดไมออกก็ได เขามาๆ ไมใหออกก็ได 
จนกระทั่งวาระสุดทายบอกไมใหออก แกเถียงทนัทีเลย เอาใหญเลยเชียวเถียงเรา ทีนี้
จะเอาละเอาเขาดายเขาเข็มละ เถียงใหญเลยเชียว เหมือนแกมาเปนอาจารยเราเลย 

อยูบนภูเขาตะวันตกบานหวยทราย เราจําพรรษาอยูกับเณรหนึ่ง ใหหมูเพื่อนอยู
ขางลาง เพื่อความสะดวกสบายสําหรับเราเองกับเณร ใหเพื่อนฝูงอยูขางลาง เวลา
ประชุมเราก็ลงไปประชุมกลางคืน ๗ วันในพรรษาประชุม ที่รูวาแกติดมากก็คอืวาไมให
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ออกนี้แกไมฟง เถียงใหญเลยเชียว พอถงึจุดนี้แลวก็แสดงวาจะไมฟงเสียงละที่นี่ จะมา
เปนอาจารยสอนเรา ครูบาอาจารยรูสึกจะไมมีคาอะไรเลย ก็ไลลงภูเขาละซิที่นี่ เอาจริง
เอาจังไลลงภูเขา รองไหลงภูเขาไปเลย เราเฉย เพราะนํ้าตานี้ไมเกิดประโยชน ลงไปก็
รองไหลงภูเขาไป พอไปถึงทีพ่ักแลวก็ มันเปนยังไง นี่เราก็หวังวาจะพึ่งครูอาจารยองค
นี้ แลวก็ถูกทานไลลงภูเขาอยางน้ี จิตใจวาเหวไมมีที่ยึดเกาะเราจะไปยึดอะไร 

แกก็ยังมปีญญานะ ที่ทานไลลงภูเขาเปนเพราะเหตุไรทานถึงไล แกมาจับจุดนี้ 
ลงสุดทายก็วาไมฟงเสียงทาน ดื้อร้ันวางั้นนะ ที่ทานไลลงภูเขานี้ เออ เหมาะสมแลว เอา 
ทีนี้ใหปฏิบัติตามทานดูซินะ ก็ฝนทานไมปฏิบัติตามทานทานถึงไดไลลงภูเขา เอา 
ปฏิบัติตามทานดูซินะ ปฏิบัติตามเราที่ทานหามๆ แลวไมยอมฟงเสียงทานนะไดผลแค
ไหนก็เห็นมาแลว ทีนี้คราวนี้ทานหามถึงขนาดไลลงภูเขาเพราะไมฟงเสียงทาน เอา 
ปฏิบัติดูซิทานสอนวายังไง ทีนี้แกก็ปฏิบัติตามนั้นละ ปลอยละที่นี่เร่ืองความรูความเห็น
ของแกที่เปนมาทุกส่ิงทกุอยางปดออกหมด เอาตั้งแตคําสอนของเรา เอาๆ ใหมันรูเหตุ
รูผลกันในวันนี้แหละ ทานไลลงภูเขาทานมีเหตุมีผลเพราะไมปฏิบัติตามทาน เอา 
ปฏิบัติตามทานดูซิเปนยังไง 

พอปฏิบัติตาม ในวันนั้นเลยเชียวแกวา ปฏิบัติตามมันก็ลงผึงเลยทีเดียว จา
คราวนี้มันไมไดเหมือนแตกอน มนัจาออกหมดเลย เทวดาอินทรพรหมก็เหมือนคน
ธรรมดา สวนธรรมไมไดเหมือนคนธรรมดา ไปรูไปเห็นตรงที่สอนนะซิ พอออกจากที่
ภาวนาแลวก็กราบไปทางภูเขานั้น พอตอนบายก็ไป ส่ีวันเราไมลืมนะ เราไลลงจากภูเขา
แกรองไหลงไป พอส่ีวันขึ้นมาเรากําลังปดกวาดอยูกับเณร พอโผลขึ้นมา ขึ้นมาอะไรอีก 
เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอนๆ กําลังปดกวาดอยูนี่นะ มันขึ้นมาอะไรอกีนี่นะ ขนาบใหญเลย 
เดี๋ยวๆ ใหพูดเสียกอน ตกลงก็เลยไปนั่งลานหินนั่นละ เราก็นั่งลานหินเขาก็นั่งลานหิน 
ไมกวาดก็วางที่นั่น เณรก็เลยมานั่งดวยกัน 

แกก็เลาเหตุผลกลไกใหฟงตามที่เราสอน แลวผลไดเปนอยางน้ันๆ จึงไดกลับ
ขึ้นมานี้อีก ยอมรับละที่นี่ เอา ใหพิจารณาอยางน้ันๆ ทีนี้ลงหมดเลยนะ นั่นละเปน
อยางน้ัน ลงหมดตามที่เราสอนยังไงจับติดๆ เลย ไมชานะ เร็ว นี่ละเรื่องครูบาอาจารย
ผูสอนไมใชเร่ืองเล็กนอย คิดดูอยางแมชีแกวนี่แกถกเถยีงกบัเรา ทีแรกก็วาเราเปน
อาจารย สุดทายเราก็เปนลูกศิษยแกซิ บทเวลาลูกศิษยไดฟดทางนี้ไลลงภูเขา ยอมรับ 
จากน้ันมายอมรับหมดเลยที่นี่ ก็ความถูกตองมีอยูมันไมเอา มันแฉลบออกไปรูขางนอก 
ตีเขามามันไมยอม จากน้ันมาแกก็รวดเร็ว 

เราจําพรรษาที่หนองผือ ๒๔๙๓ ๒๔๙๔ นั่นละไปจําที่หวยทราย ๙๕ แกก็ผาน
ได ๙๔ เอากันทั้งปเลยทั้งพรรษา ถงึ ๙๕ เอากนัหนัก ผานได ไปอยูนั้นสองพรรษาแกก็
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ผานได ๙๖-๙๗ อยูหวยทราย ๔ ป พอ ๙๘ กล็งไปจันท ไปจําพรรษาที่สถานีทดลอง 
๙๙ ก็ยอนมาสรางวัดนี้จนกระทั่งบัดนี้ นี่เราพูดถึงเร่ืองความรูที่พิสดาร แกพิสดารมาก 
และที่แมนยําคือการเขาการออกของเรา ไปไหนมาไหนไมตองบอก ไปแลวนะวันนี้ ไป
ดูวัดรางไปเลย นี่เรียกวาแมนยํา มาแลวนะวันนี้ อยางมากแกก็บอกวาจวนจะถึงแลว 
แกไมคอยพดูละจวนจะถึง มีแตวามาแลวนะๆ บางทีแกกพ็ูดจวนจะถึงแลวนะ 

บทเวลาแกพูดถงึเร่ืองทีว่าจวนจะถึงแลวเพราะอะไร มันอบอุนเขามาโดย
ลําดับๆ พออบอุนมาถึงขั้นแลวก็เรียกวามาถึงแลว มาถึงแลวนะ ไปด ู ถงึจริงๆ นี้แก
แมนยํา มาถึง ไปแลวเมื่อไรรูหมด แตอันนี้เปนสิ่งภายนอกไมไดละเอียดลอออะไร เรา
จึงไมคอยชมเชยสรรเสริญ ถาเขาภายในแกกิเลสนี้ทันทเีลย ก็สอนเพื่อแกกิเลส ที่ไลแก
ลงจากภูเขาก็เพราะสอนใหแกกิเลส นี้แกไปสงเสริมกิเลสดวยทิฐิมานะสําคัญวาตนรูตน
เห็นไปเสียมันไมใชของจริงนี่ ปดออกๆ แลวเถียงเรา ไลลงภูเขารองไหเลย 

คือเวลามันรูอะไรมันติดจริงๆ นะจิตนี้ เพราะส่ิงไมเคยรูเคยเห็น เวลารูเขาไป
มันดูดดื่มมนัติด เราก็ยังถกเถียงพอแมครูจารยมั่น แตก็ยังดีอยูอันหนึ่งมันใชปญญา 
ซัดกับทานเสียจนแหลกแลวกลับมาก็เอามาพิจารณา พิจารณาแลวก็ปฏิบัติตามนั้นรู
แลวเลยยอมรับทานๆ พอแมครูจารยกับเรานี้เปนเวทีแชมเปยนแหละ บรรดาพระ
ทั้งหลายที่มาอยูนั้นบอกวา คือลูกศษิยของหลวงปูมั่นเรานี้นะ บรรดาลูกศิษยของทาน
ผูใหญๆ มีองคใดบางทีไ่ดตอสูกันกบัทานแบบเวทีแชมเปยนนี้ไมมี มแีตทานอาจารย
องคเดียว ก็เปนจริงๆ เรา 

มีเราองคเดียวก็คือวา เมื่อมันไมลงอะไรนี้มันลงไมไดนะ มันคาราคาซังอยูอยาง
นั้น วกไปเวียนมาลงไมได นี่ละที่เถียงกัน เถียงเพื่อหาจุดเพือ่หาที่ลง พอยอมรับปบลง
ตูมเลย ทีนี้เอาไดเต็มเหนี่ยว นั่น ถามันไมสนิทใจมันไมลง จึงตองไดถกไดเถียงกันกบั
ทาน เอาเรื่อยแหละ แตทานก็รูนิสัยทานไมเคยมีอะไร ฟดกันนี้ โอย เหมอืนแชมเปยน 
กลางคืนฟดกันเหมือนแชมเปยน ออกมาตอนเชาทานก็เฉยเราก็เฉย เพราะทานเปน
ปรมาจารย เราเปนจอมโง ทานเปนจอมปราชญละซิ อะไรๆ ก็มีแตทานทั้งน้ันๆ พอ
มองเห็นทาน อยางที่ติดไวนั่น รูปทานยืนนั่น พอออกมาปบมองเห็นปบจิตลงแลว นอม
รับๆ 

ไมเคยชินชานะ สดๆ รอนๆ พอแมครูจารยมั่น ทานยืนอยูขางนอก เราออกมา
จากน่ัน พอมองเห็นปบจิตมันจะหมอบทันทีเลย ไมมีความเคยชิน สดๆ รอนๆ จึง
เรียกวาจอมปราชญโดยแท ทานตีตรงไหนนั่นละผิดตรงนั้น เรายอมรับตรงไหนก็ไดทีๆ  
เพราะฉะนั้นจึงตองไดยอมรับทาน กราบไหวทานถึงใจๆ ตลอดมานี้ สดๆ รอนๆๆ 
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ตลอดมา นสัิยเรามันไมคอยเหมือนใคร ถาวาทิฐิมานะจะไมยอมลงใครงายๆ ก็ไมใช 
คือทิฐินี้หาความถูกตองหาจุดที่ลง จุดที่ลงใจไดตายใจได 

อยางเถียงทาน มันลงไมไดกซ็ัดกัน พอลงปบหมอบปุบเลย ทีนี้ลงเต็มเหนี่ยว
เลย ลงเต็มเหนี่ยว ถาไมลงมันก็คาราคาซังอยูนั้น ตองเอากันหาที่ลงจนไดนั่นแหละ เรา
จึงยกใหเปนครูเอก พอแมครจูารยมั่นยกเปนครูเอก แลวทีนีม้ันก็ยอนมาถึงเวลาอยูกับ
ทานปฏิบัติทานนี้ ตามธรรมดาทานก็มักจะออกอยูเสมอ อยูในวัดเงียบๆ อยางน้ี บางที
ทานคงจะเปนความเมตตาสนิทใจอันหนึ่งอยูลึกๆ นั้นแหละ คือเราอยูกับทานนี้มัน
เหมือนผาพับไวนะ ไมไดบงเบงๆ เหมือนอยูกับพวกอันธพาลนี้ นี่พวกอันธพาลเขาใจ
ไหม มันตองไดใชหมัดหนักๆ บงเบงๆ เร่ือย อยูกับทานเหมือนผาพับไว กิริยาเหลานี้
ไมมี เรียบตลอดอยูกับทาน 

เพราะทานจอมปราชญ เราจอมโง เรามาศึกษาเพื่อเอาอรรถเอาธรรมเอาความ
ดิบดีจนกระทั่งถงึดีเยี่ยมใสหัวใจเรา อันใดที่จะไดประโยชนมันก็ซอกแซกซิกแซ็กหาจน
ไดนั่นละ กิริยาทาทางทุกอยางกับพอแมครูจารยมั่นนี้จึงเปนเหมือนผาพับไวเลยเชียว 
บางทีอยูเฉยๆ ในวัด ทานคงจะเมตตา เงียบๆ นี่ อยูๆ ทานกถ็ามขึ้นมา เราก็อยูที่นั่น
แหละ ในวัดนั้นแหละ เวลาตอนบายๆ พระขึ้นไปหาทาน อยูๆ ทานก็ถาม ทานมหาไป
ไหน ทานไมไปไหนละอยูนี้ เหอ เทานั้นละ มันหากมีอะไรไปสะดุดจิตทาน อยูๆ ขึ้นไป
หาทาน พระเณรทั้งหลายขึ้น เราก็อยูนั้นไมไดไปเที่ยวที่ไหน ทานมหาไปไหน อยางน้ัน
ก็มี รูสึกจะชนิปากชินใจทานกับเรา 

ทานเมตตามากอยูนะ เราไมไดยอเรา เพราะมันเขากับเจตนาของเราที่เขาไปหา
ทาน ตั้งแตเร่ิมแรกเขาไปเพื่อมรรคผลนิพพาน ถึงขนาดที่วาถามีทานผูใดมาบอกเราวา
มรรคผลนิพพานมีอยูอยางสดๆ รอนๆ นี้ ไมวาฆราวาสไมวาพระเราจะมอบกายถวาย
ตัวตอทานผูนั้น แลวเอาตายเขาวาเลยเพื่อมรรคผลนิพพาน เขาไปหาพอแมครูจารยมั่น
ก็แบบนี้ละ ลงเลย ตั้งแตบัดนั้นมาก็เอาใหญเลย การอยูกับทานนี้ โถ จอมปราชญของ
งายเมื่อไร ชินไมไดนะ อยูกับพอแมครูจารยมั่นชินไมได ตองระวังตัวตลอด เผลอเปน
หงายเลย เผลอเมื่อไรหงายเมื่อนั้น จอมปราชญวาไง เปนจอมปราชญฉลาดแหลมคม
ตลอดเวลารอบดาน ไอจอมโงก็รอบตัว กําแพงกัน้หนารอบตัวจอมโง เมือ่ไปอาศัยทาน
อยางน้ันก็เพื่อจะชําระจอมโงกําแพง ๗ ขั้นนี้ออกก็ตองไดใชความพยายาม 

จอมปราชญสมัยปจจุบันคือหลวงปูมัน่ เราไดไปเห็นสัมผัสสัมพันธ ไปอยูกับ
ทานตั้งแตทแีรกจนกระทั่งถงึทานมรณภาพจากไปก็เปนเวลา ๘ ป ถึงจะออกไปโนนไป
นี้ก็ถือที่ทานอยูนั้นเปนบานเปนเรือนของตน ออกไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้กลับมาบานๆ ได 
๘ ปนี้จึงสนิทใจ ลงสุดขีดลงพอแมครูจารยมั่น ไมไดมอีะไรที่จะใหเกิดความสงสัย 
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หลักธรรมหลักวินัยนี้เก็บหอมรอมริบไมใหมีคําวาเร่ียราดสาดกระจาย ตั้งแตไปอยูกับ
ทานไมเคยเห็น เพราะการเรียนหลักธรรมหลักวินัยก็เรียนมาดวยกันจะวาไง ทานก็
เรียนเราก็เรียน ทานทําผิดพลาดประการใดทําไมจะไมรู แตนี้ทานไมมีผิด ทําอะไรปบ
ถูกตามหลักธรรมวินัยขอนั้นๆ แนะ มันก็ลง ถาพูดถงึทางดานจิตใจใสตูมใดนี้หงาย
เลยๆ เพราะเราไมเคยคิด ทานใสเขามาตรงนั้น คือกิเลสมันอยูตรงนั้น ใสตูมเลยถึง
รูตัว เปนอยางน้ันละ เอาละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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