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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจกิายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สําคัญหลักใจ 
 จากน้ีไปถึงบานแพงราว ๒ ชั่วโมง ๒๓-๒๕ นาท ีเคยไปเคยมาที่ไหนมันก็จําได
หมดนั่นละ ไปบานแพงก็จะไปคางทีบ่านแพงคืนนึง พอฉันเสร็จแลวก็กลับ ถึงน้ีในราว
บายหรือเที่ยง อยูในยานนี้แหละ เพราะเราเคยไปเคยมา มันจําเวลาไดหมดละ 
สวนมากนิสัยมักจะสังเกต ไปถึงทีไ่หนๆ เวลาเทาไรๆ กี่กิโล มักจําไดเสมอ แตเดี๋ยวนี้
จําไมไดนะ นิสัยสังเกตยังมีตามเดิม แตความจําไมมี แตกอนสังเกตดวยจําไดดวย ไปที่
ไหนๆ จําไดหมด ไปถึงเปนระยะๆ เชนอยางกรุงเทพฯ ไปถึงสัตหีบ ๑๗๕ กิโล จากสัต
หีบไประยอง ๒๒๒ กิโล จําไดแตกอน เดี๋ยวนี้ไมไดนะ มันเปนนิสัยของมนั ไปที่ไหน
สังเกตๆ แยกเขาสัตหีบไปทางระยองอะไรๆ แยกกิโลที่เทาไรนี้มันจําไดนะ 

เมื่อเชาลงดูเหมือน ๑๗ หรือไง ปรอทลง ความหนาวลงดูเหมือน ๑๗ ที่กฏุิเรา 
เมื่อวาน ๑๗ ครึ่ง วันนี้ ๑๗ ลงมาเรื่อยๆ ละ สําหรับวัดปาบานตาดนี้ลงสุดขีด ตั้งแต
เรามีปรอทแลวมาสรางวัดนี้ ลงต่ําสุด .๕ ป ๒๕๑๖ ลงถึงจดุหา ตนไมในนี้ตายหมดนะ 
ไมถึงศูนย ถึงจุดหา วันนี้ก็คงจะเอาผาหมติดตัวไปดวย คางบานแพงคืนนึง บานแพง
เราก็สรางใหหลายอยางอยูนะ (เมรุเผาศพ) เออ เมรุเผาศพนี่ตั้งหกแสนเจ็ดแสนนะ 
กุฏิสมภาร ศาลาใหญ เขารับเคร่ืองมุง นอกนั้นเราเอาหมดเลย 

ที่บานแพงตอนนั้นดูเปนดงหมดนะ วัดบานแพงเปนดงหมดเลยละแถวนั้น พอ
แมครูจารยไปพักที่นั่น คือเรามักไปเสมอ ถาพอแมครูจารยไปที่ไหนเรามักไป จากนั้น
เขาไปตลาดไกลเปนดงทัง้หมด แลวรอบๆ วัดนี้เปนดงทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวนี้เปนบาน
เปนไรเปนนาไปหมดแลว บานติดกับวัดเลยเดี๋ยวนี้ แตกอนอยูกลางดงนะนั่น พอแม
ครูจารยพักอยูที่นั่น ทานเลาใหฟงเวลาทานเทศน คือทานไปอยูสามผง ทานกําลังเทศน 
ความรูของทานนี่หยั่งไปนูน พญานาคกับบริวารมาฟงเทศนอยูที่ลําแมน้ําสงคราม อยู
ลําแมน้ําสงคราม พญานาคกับบริวารฟงเทศน ทานเทศนอยูนี่ทานมองไปเหน็ พอแม
ครูจารยมั่นทานเลาใหฟง พญานาคมาฟงเทศนวางั้น อยูแมน้ําสงคราม 

จากน้ันมาสามผงกด็ูไมไกลนัก ทานไปอยูสามผงหลายป เปนดงทั้งหมดเลย
สามผง เราก็เคยไปพกัที่นั่น ตั้งแตเที่ยวเกงๆ อยู ไปเที่ยวทางสามผง เขาไปทางนูนละ
จากบานนามน บานโคกนามน พอแมครูจารยไป ไปเที่ยวทางโนน เขาไปถึงสามผง ดง
นอย เปนปาเปนดง แตกอนเที่ยวเกงนะ ตอนนั้นเที่ยวเกง แตไปแตองคเดยีวนะ แปลก
อยู ไปเที่ยวกรรมฐานไปแตองคเดียว นิสัยเปนอยางงั้นละ ถาไปสององคมนัเปนน้ําไหล
บา ไหลบาทางนี้ ถาสามองคไหลบาทางนี้ไมเปนทา แนะ ถาองคเดียวแลวปาชาอยูกับ
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เราเทานั้นพอ คําวาปาชาอยูกับเรามอบนี้หมดเลย เด็ดมันก็เด็ด เพราะฉะนั้นถึงไปแต
องคเดียว เปนนิสัยอยางนี้ละ มันเด็ดจริงๆ นะ วาอะไรเปนอันนั้นๆ ไปเลย ไมมี
วอกแวก เปนน้ําไหลบา เอียงนูนเอียงนี้ไมเปนละ นิสัยนี้ไมเปน พุงเลย ตรงไหนตรง
นั้นเลย 

วาไปไป วาอยูอยู เปนอยางน้ัน มันหากเปนนิสัยมาตั้งแตฆราวาส พอบวชเปน
พระมาอานธรรมะนี้จึงรูวา โอ นิสัยเรามีคําสัตยคําจริงมาตั้งแตเปนฆราวาสแลว คือวา
อะไรเปนอยางน้ันแตกอน เปนฆราวาสเหมือนกัน วาไปไป วาอยูอยู วาทําทําเลย ทีนี้
เวลามาบวชเปนพระมาอานธรรมะนี้มันจึงยอนหลังทราบ โอ นิสัยเรามีคําสัตยคําจริงมา
ตั้งแตเปนฆราวาสโนน มันจริงจังมาตั้งแตโนนละ 

พอพดูอยางนี้ก็ระลึกได มีเพื่อนของพอมาเลาใหฟง เพื่อนของพอละชวนเรา 
เรามีหมาพรานเขาลาสัตวในปาเกง มาชวนเราไป โอ ไปไมไดละไดล่ันคาํวาจะทําอันนั้น
ใหพอ วันพรุงน้ีจะทําทั้งวันเลยจนเสร็จ ไมไดไปแหละ ทนีี้เพื่อนของพอก็เปนอันวา
ไมไดไป เลยดอดไปถามพอ ไหนไอบัวมันวา เราชวนมันไปลาสัตวในปามันบอกวาไป
ไมได คือหมาเรามันหมาพราน มันไปไมไดวันนี้ มันไดล่ันคาํแลววาจะทําอันนั้นๆ ให
พอ แลวมันทําหรือเปลาละ ถามพอ โอย ไอนี่ถาลงมันไดล่ันคําแลวไมตองบอก ถามัน
เฉยแลวอยาไปใชเลยไมเปนทา ถาลงมันลั่นคําแลวอะไรเปนอันนั้นหมดละไอนี่นะ นี่
มันทําแลว มันทําเรียบรอยแลว อยางน้ันละเราไมลืมนะ 

พอละมายกยอวา ไอนี่ถาลงมันไดล่ันคําแลวเรียบเลย ถามันไมพูดแลวอยาไปใช
มันเลย เฉย เหมือนหูหนวกตาบอด ถาลงมันไดล่ันคําแลว เอาเลย นี่มันทําเรียบรอย
แลว อยางนั้นละเราไมลืมนะ นี่คือคําสัตยคําจริง ถาลงไดล่ันคําแลวเหมือนวามันเปน
ไฟอยูในนี้ ไมไดทําอยูไมได ตองทาํเสียกอน ถาลงไดล่ันคําแลวขาดอยูในนี้เลย เปน
นิสัยแตฆราวาสมาก็เปนอยางน้ัน ถาไมไดล่ันคําแลวก็เตร็ดเตรเรรอนอะไรไปไดทัง้น้ัน
แหละ ถาลงล่ันคําแลวลงชองเดียวเลย ตองไปตองทํา เปนอยางน้ัน 

วันนี้ก็ตองไปคางบานแพงคืนหนึ่ง วันพรุงน้ีกลับ วันนี้ไมไดอยูละ ฉนัจังหัน
เสร็จแลวก็ออกเดินทางไปบานแพง ก็ราว ๒ ชั่วโมง ๒๔-๒๕ นาทีถึงบานแพง รถก็อดื
อาดๆ แลวไปหายุงกันนะรถนะ วิ่งตัดหนาตัดหลังกัน อันหนึ่งมีธรรมมีวินัยติดอยูกบั
หัวใจ อันหนึ่งมีแตเตร็ดเตรเรรอนไมมีหลักมเีกณฑ มันดีดมันดิ้นไปทางไหนมันก็รู
หมด อันหนึ่งตรงแนวอยูกับหลักธรรมหลักวินัยความสัตยความจริง ตรงแนวๆๆ เลย 
อันนี้ไมมีหลัก จิตใจไมมีหลัก กิริยาแสดงออกก็ไมมีหลัก อะไรถามีหลักใจแลวสําเร็จ
ทั้งน้ัน สําคัญหลักใจ ถาหลักใจไมมีทําอะไรไมคอยสําเร็จ ไขวควานั้นๆ นี้ๆ ไมไดเร่ือง 
ถามีหลักใจแลวทําอะไรพุงๆ ขาดไปเลยๆ หลักใจจึงเปนของสําคัญ 
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วันนี้ก็ไปคางบานแพงคืนนึง ไปโนนก็ไปเทศน ค่ําวันนี้เต็มไปหมดละบานแพง 
ที่บานแพงพูดคนเต็มศาลาหัวเราะลั่นทั้งศาลาเลย เขาถามอะไรขึ้นมา มีผูหญิงคนหนึ่ง
เขามีครอบครัวมาไดหลายปแลวไมมีลูก เขาวางั้น อาว เจาก็ตรวจดูผัวเจาซิมันมีอะไร 
หัวเราะลั่นเลย มาถามขอยยังไงขอยไมใชผัวเจานี่ เจาตองถามผัวเจาซีมันขัดของ
ตรงไหนถามซิ คนหัวเราะบนศาลานี้เสียงลั่นเลย ก็พอถามปบตอบเลยทันที เหมือนวา
ไมไดคดิ ถามปบมันก็รับกันปุบๆ ใสเปรี้ยงๆ เลย คนหัวเราะลั่นบนศาลา เราก็ไมลืม
เพราะมันหัวเราะลั่นทั้งศาลา พอถามปบปุบออกเลย มันก็เสียงดังละซี ถามปบ ปุบออก
รับกันมันก็เสียงดัง คนไดยินกันทั้งศาลา วาไมมีลูก ก็ถามดซูิผัวของเจามันเปนยังไงมัน
ขัดของตรงไหน ขบขัน นั่นละคนเลยหัวเราะลั่น 

คือธรรมดาพูดจริงๆ เราไมมีอะไรกับใคร สามแดนโลกธาตุมันหมดเสียจริงๆ 
พอพดูปบดบัพรอมไปเลย แตพวกเขาไมไดดับซ ิทั้งวันเขาจะเอาไปขยี้ขยํากันอยูนั้นละ 
เอะ ทําไมทานวาอยางน้ัน ทําไมทานวาอยางน้ี พวกบา เราพูดแลวแลวเลยเราไมมีอะไร
กับใคร เพราะฉะนั้นมันจึงพูดไดสะดวกสบาย พอปบๆ ออกเลย หายเงียบไปเลย ทาง
นั้นเอากันแหลกไปเลย มาถามวามีผัวมาหลายปแลวยังไมมีลูก เราก็ซัด ผัวของเจาเปน
ยังไงเอามาตรวจตราดูซิ คนหัวเราะลั่น จะเอากันก็ตรวจตราเสียกอนซิ นี่ที่คนหัวเราะ
นะ เราพอพูดแลวแลวเลย พูดธรรมดา ก็เราไมมีอารมณกับอะไร พดูปบหายเงียบไป
เลยไมมีอารมณ อันหนึ่งมันมีอยู มันเอาไปขยี้ขยาํ วันนั้นคงจะทั้งวันละเพราะพูดขบขัน
นี่นะ พอถามปบๆ ออกเลย คนหัวเราะกันทั้งศาลา เปนอยางน้ันละ ก็เราไมมีอารมณ 
พูดอะไรก็แลวไปเลย 

นี่ละเขาใจไหม จิตที่มนัขาดเสียทุกส่ิงทุกอยางแลวมันไมมีเงื่อนตอ พูดอะไรไม
มีอารมณ จะพูดขนาดไหนๆ เหมือนกันหมด เปนคําเหมาะสมๆ ในขณะที่พูด เสร็จ
แลวผานเลยๆ ไมมีอะไร แตเขาไมผานละซี เขาเอามาอุนกินกันอยูงั้นละ พอวาอุนกินนี้
ก็ เราคิดเห็นทานเจาคุณอุดร วัดโพธิเรานี้ นิสัยดุใครไมเปน นสัิยเรียบ ดูวามีองคนีล้ะ
ที่เดนมากทีสุ่ด ดุใครไมเปน นิสัยเรียบตลอด วนันั้นชําระอธิกรณกัน เราเปนผูชําระ แต
ก็เดชะนะ ไปที่ไหนลงทัง้นั้นละถาเราลงไดเขาชําระแลว เรียบยอมรับหมดเลย 

อันนั้นก็ซัดกนั ประชุมกนั ๒ วันไมเสร็จ วันที่ ๓ ทานเจาคุณเลยเอาจดหมาย
นอยใหเณรถือมาแคนี้ แตกอนไมมรีถ ถาหนาแลงก็มีแตทราย เดินมานะ ถาหนาฝนมี
แตตมแตโคลน วันนั้นเณรเอาจดหมายนอยมาแคนี้ เดินมานะไมมีรถ ไมมีทางรถมา 
มาเราก็อานดู ขอนิมนตทานอาจารยไปดับไฟวัดโพธิใหดวย เวลานี้ไฟกําลังโหมลุกไหม
วัดโพธิจะหมดวัดแลวแหละ ขอนมินตทานอาจารยไปดับไฟวัดโพธิใหดวย เวลานี้ไฟ
กําลังโหมวัดโพธิ ไฟไหมวัดโพธิแหลกหมดแลวแหละวางั้น พอเสร็จแลวเราก็ เราไม
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สบายอยูแตเราก็ไป เพราะฟงวาประชมุกันอยู ๒ วันไมเสร็จ เราก็เลยไป พอไปก็เอากัน
เลย เราไมลืม ๔๕ นาที ใสเปรี้ยงๆ ดักนั้นดักนี้ซดันั้นซัดนี้ สุดทายยอมหมดเลย 

ฝายอธิกรณเรียกวาฝายขาศึกก็มีผูวาเปนผูนํามา ทางฝายวัดกท็ั้งวัด เอากนัเสีย 
๒ วันไมลง เจาคณะภาคที่ไหนมาประชุมก็ไมลงกัน นั่นละจึงไดเขียนจดหมายนอยมา
หาเรา ไปก็ซัดกันเลย ๔๕ นาที เอาเปร้ียงๆ ยอมรับหมดเลย เปนอันวาหาที่คานไมได
แลว ยอมรับกันทั้งวัด ทัง้สองฝายยอมรับดวยเหตุผล นั่นเห็นไหมละ พอเสร็จแลวเราก็
เหนื่อย ๔๕ นาทีประชุมกัน มัดเขาๆ สุดทายสูทางนี้ไมไดยอมรับ พอยอมรับเราก็
เหนื่อยเราก็แผสองสลึงนอน พวกพระก็มานวดเสนให 

ทีนี้ทานเจาคุณอุดร นิสัยเรียบนะ ดุใครไมเปน พอนั่งอยางน้ี เงียบๆ ละ พระ
เณรนวดเสน ถาอยากเห็นฤทธิ์อาจารยของเราใหมาดูเวลาขึ้นเวทีวางั้นนะ ถาอยากเห็น
ฤทธิ์เดชอาจารยของเราใหมาดูเวลาขึ้นเวทีวางั้น มันอะไรกันก็ไมรูนี่กด็ี เราก็ทําทาขู 
เพราะนิสัยดุใครไมเปน เราทําทาขู มันอะไรไมรูแหละ ของมันเสร็จสิ้นไปแลวกินจนบูด
จนเสียแลวมันมาอุนกินอะไรกันอีกนีน่ะ เราทําทาอยางน้ีนะ พูดเรียบๆ นะ อุนกินทั้ง
วันมันก็นากิน เพราะกินเมื่อไรก็ดทีุกทีๆ ไมมทีองเสีย ไมบูดไมเสีย พูดอยางสบายนะ 

เราทดลองดู เราทําทาขูนะ เพราะเรารูนิสัยอยูแลว จะออกแบบไหน ก็ออกแบบ
เกา แบบเฉยสบาย โอย นี่ก็แบบเกา ชอบกลนะ กินทั้งวันกไ็มมีเสียไมมีบูด กินได
ทั้งนั้น ขบขันดีเจาคุณอุดร ดุใครไมเปนละองคนี้ก็ดี สวนเรานี้ถาไมไดดไุมไดนะ ตอง
สะพายยาทันใจไปเต็มยามนั่นละเขาใจไหม ไปที่ไหนถาไมไดดุแลวปวดหัว ตองกินยา
ทันใจ ยาทันใจหมดยามแลวเอาละวันนั้นสบาย เปนอยางน้ันละ นิสัยมันตางกัน เทานั้น
ละ อันนี้ไมมอีะไรละ เสร็จแลวก็จะไป 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

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

