๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระองคสําคัญ
กอนจังหัน
เรื่องผูคนที่เขามาอยูในบริเวณวัดนี่ ศาลาใหญทุกแหงทุกหนนอนเกลื่อนกลาด
อยูตามนั้น ไมทราบมาจากไหน หรือไปฉกไปลักไปขโมยเขามาหลบซอนอยูในวัดนี้ก็ได
ให ตชด.เราไปเที่ยวตรวจตราดู ใหไลออกอยาเอาไว วัดนี้ไมใชวัดสําเพ็ง เปนที่หลบ
ซอนพวกโจรพวกมารก็ได เพราะมันมากตอมาก เราไปตอนเชาๆ ไปดู นอนอยูทุกแหง
ทุกหน ไมกาํ หนดกฎเกณฑวามาจากที่ไหนๆ บาง ศาลาใหญก็มี นอกศาลาใหญไปก็มี
ให ตชด.เราไปเที่ยวตรวจดูแลวควรออกใหออก ใหมีกําหนดกฎเกณฑชาวบานชาววัด
นี่เปนวัดไมใชเปนบาน ชาวบานที่จะมาอยูในวัดก็ตองมีขอตกลงดวยเหตุผลกลไกที่
สมควรจะฟงกันไดถึงรับไดนะ อันนี้เต็มไปหมด เราไปดูแลว เออ วัดนี้เลอะเทอะแลว
นะ ไปที่ไหนเลอะเทอะ อยูที่ศาลาก็ไมขาด
โยมคนหนึ่งอยูศาลานี่ ผูชายคนนั้นเห็นอยูนี้นานแลวใหไปนะ ไมใหอยู ได
ทราบวามีเมียมาอยูในครัวดวย ใหเอาไปทั้งเมียดวยอยาใหมาหนักใจเรา นี่เปนลูกเตา
หลานเหลนของพี่นองทัง้ หลาย เราไมมีลูกมีเมีย แตแบกลูกของเขาจะตายแลวนะ แลว
ใครรับผิดชอบ ในวัดนี้ก็เราเปนคนรับผิดชอบ หนักอึ้งเทียว มันเลอะเทอะไปหมดแลว
เวลานี้ วัดนี้กําลังเริ่มเลอะเทอะ นอนอยูทุกแหงทุกหน ใหไปตรวจตราดู สมควรจะให
ออกใหออก วัดมีขอบเขต บานมีขอบเขตนี่นะ มาลามปามกันไดยังไง ดูแลวมันดูไมได
วัดนี้จะกลายเปนตลาดสําเพ็งหรือตลาดหลบซอนของโจรได ไปหาฉกหาลักเขา
มาแลวมาหลบซอนอยูตามนี้ก็ได แนะมันมากตอมาก ใหดนู ะ พวกนอนอยูศาลาใหเขา
ไปบาน ใครอยูบานใดเมืองใดใหกลับไป นี่เปนวัดสถานที่อยูข องพระ มันเลอะเทอะไป
หมดแลวเวลานี้ ไปที่ไหนดูไมได ไดยินไหมพวกที่นอนอยูศาลาขางนอกนั่นนะ รอบๆ
ศาลานั้นใหออก ไมใหเขาไมใหอยู ควรจะอยูมากนอยตองมีเหตุผลตกลงกันถึงถูก อัน
นี้สุมสี่สุมหามานอนเกลื่อนอยู ไปหาฉกหาลักเขามาแลวมาหลบซอนอยูในวัดนี้ก็ได เรา
ไมไดแนใจละ
มันกําลังเลอะเทอะนะวัดปาบานตาดเวลานี้ ไมทราบวาจะมองดูใครตอใคร มอง
ไมทัน ทาง ตชด.ก็จะตายเหมือนกันตรวจตราพาทีคนนั้นคนนี้ ทั้งรถทั้งรา ทั้งผูค น
สัญจรไปมาไมมีกําหนดกฎเกณฑ ลําบากเหมือนกัน พากันจําเอาไว อยูที่ศาลามานอน
เกลื่อนกลนไมไดนะ ไมมีขอบมีเขตเลยเวลานี้ แลวพวกนี้เปนพวกที่ไมเคยมีขอบมีเขต
แลวเขามาในวัดซึ่งเปนสถานที่มีขอบมีเขต เลยเขากันไมได ขวางมากทีเดียว พากันจํา
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เอาไวนะ ใครที่นอนอยูตามศาลงศาลาเหลานั้นใหออกใหหมด อยามาอยูที่นี่ นี่เปนวัด
บานของใครใหไปอยู ใหพร
วัดนี้พิลึกมากคืออาหาร ถาไมพิจารณาดวยดีแลวธรรมแหงผาก พุงเต็มธรรม
แหง เราผานมาหมดแลว วัดนี้เปนวัดเหลือเฟอทางอาหาร แตธรรมเราไมรับรอง มันจะ
เปนยังไงธรรมในหัวใจกับอาหารในทอง อาหารในทองเต็ม ธรรมในหัวใจเปนยังไง
ตองคิดสิ่งเหลานี้ผูปฏิบัติธรรม เรื่องอาหารนี่สําคัญ มีอํานาจมาก พวกลิน้ พวกปากมี
อํานาจมากบีบธรรมๆ อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดี ใสเขาไปๆ ธรรมแตกกระจาย เวลาจะภาวนา
มีแตความงวงเหงาหาวนอน ความขี้เกียจขี้คราน ไมเปนทานะ ฟงใหดพี ระเราผูปฏิบัติ
ที่สอนเหลานี้ทํามาหมดแลว อาหารการกินตองไดสังเกตพินจิ พิจารณาเสียกอน
ไมเห็นแกลิ้นแกปากอยางเดียว เพราะเรามาปฏิบัติธรรมตองเห็นแกธรรมเปนอันดับ
หนึ่งขึ้นไวเลย อะไรจะเปนขาศึกตอธรรมยังไงบาง บางอยางสําหรับธาตุขันธแลวดีแต
เปนภัยตอธรรมการภาวนา อยางนั้นก็ตองไดระวัง ตองไดลดหรืองด ถาเห็นแกลิ้นแก
ปาก...ตาย ภาวนาใหไดทรงมรรคทรงผลซิ นี่มันจะทรงตั้งแตฟก แฟงแตงโมแหละ
มรรคผลไมมี
เริ่มแลวนะ ตอไปนีพ้ ูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหัวเราะกันนะ ชาวพุทธชาวพระ
เรานี่ พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานตามทางศาสดาสอนไวแลว มันจะหัวเราะเยาะกันไป
หมดแลวนะ ถาพูดเรื่องสวมเรื่องถาน ความโลภโลเลกิเลสตัณหานี้มันกระหยิ่มกัน
ตลอดเวลา มันกําลังเปนบามนุษยเราเวลานี้ บาราคะตัณหา ตัวสําคัญมากทีเดียว มัน
เต็มบานเต็มเมือง ไดมาเทาไรไมพอๆ กิเลสตัณหาไมมีคําวาพอ ถาธรรมแลวเต็ม
เหมือนน้ําเต็มแกว เอาน้ํามหาสมุทรมาเทก็ลนไปหมด ธรรมเปนอยางนั้นพอถึงเต็ม
แลวหยุดๆ กิเลสไมมี เหมือนตะกราตักน้ําเทลงไปไหลออกหมดเลย กิเลสไมมีคําวาพอ
ถาธรรมแลวพอเปนระยะๆ
ถาใครหมุนไปทางกิเลสตายทิ้งเปลาๆ เปนเศรษฐีกต็ ายดวยกองทุกขกองเทา
ภูเขากองทุกขนะ กองเทากองเงินกองทองแหละกองทุกขผูไมมีธรรม ถามีธรรมมี
หรือไมมีอะไรพิจารณาโดยธรรมๆ ผานไดๆ สะดวก ทางใจก็สบาย ทางรางกายก็พอ
เปนอยู โลกนี้ก็เย็น โลกหนาก็เย็น เราก็สอนไปอยางนั้นแหละใครจะฟงก็ไมทราบนะ
พอมานั่งปบแลวแกวนั้นมาแกวนี้มา แกวนั้นดีแกวนี้ดี พอฉันไปแลวขี้แตกปาดไปนูน
ยังไมไดฉันจังหันเลยขี้แตก ก็แกวนั้นไลแกวนี้ไล วาแตผูอื่นไมวาเจาของบางไดเหรอ
ธรรมะสอนทุกคน เจาของพอนั่งปบเอาแกวนั้นมาแกวนี้มา ครั้นฉันไปฉันมาทอง
เดียวกันไปผสมผเสกันแลวก็ทะเลาะกัน ไลเราเขาสวม เปนอยางนั้นนะ
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หมูเพื่อนบิณฑบาตอยูในบาน เรากินเสียอิ่มแลว เอารัดเอาเปรียบ ก็แลวแตใคร
จะพิจารณา พอนั่งปบแกวนั้นมาแกวนี้มา หมูเพื่อนยังบิณฑบาตอยูในหมูบาน ทางนี้
ฟดกอนแลวๆ ขี้แตกแลว กินไมหยุดไมถอยก็ขี้แตกซีมันไมมที างออก มีทางออกแตกน
อยางเดียว ขี้แตก
หลังจังหัน
ฉันตามสบายพระ ฉันตามสบาย เราหัวหนามันเอาแนไมได เอะอะฟดกอนแลว
หมูเพื่อนยังบิณฑบาตอยูในหมูบานทางนี้ฟดกอนแลวๆ
หมูเพือ่ นกลับมายังไมอมิ่
สุดทายเวลาฉันก็ฉันกอนเพื่อนตลอด แลวอิ่มทีหลังหมูเพื่อน เราเอาแนไมไดนะ มี
ผิดปรกตินิดหนอยวันนี้ ธาตุไมรับอาหาร วันนี้ไมรับ ฝนจัด มันเปนของมัน เวลาฉัน
จังหันเห็นองคนั้นอิ่มองคนี้อิ่ม นี่หมายถึงกรรมฐานนะ องคนั้นอิ่มองคนอี้ ิ่ม องคนนั้
หยุดองคนี้ออกไป หดเขามาๆ ยังอีกสามสี่องคจะถึงเรา จะทํายังไง ไมอิ่มก็ออก
อายๆๆ ไมใชอะไรนะ ไมอิ่มก็ออก ออกไปมันก็ไมอิ่ม ไมอมิ่ ก็ชางหัวมัน พระเหลานั้น
ทานทําไมหยุดไดๆ ทานอิ่มหรือไมอิ่มก็ไมรู เห็นทานออกไปอายพระอายเพื่อนฝูง ดี
คนเราใหมีอายแหละดี
เรามันหลายพักเกี่ยวกับปฏิบัติกรรมฐาน
อยูโคราชทั้งเรียนหนังสือทั้งออก
ปฏิบัติ พอวางจากเรียนก็เขาไปอยูในปา จนกระทั่งหยุดเรียนแลวที่นี่ออกเลย พอได
เปรียญ ๓ ประโยคเพราะตั้งสัจจะอธิษฐานไวเทานั้น ไมใหเลย ลงไดถึงมหา ๓ ประโยค
แลวเปนชองเปนทางเปนแบบแปลนแผนผังในการปฏิบัติไดเปนอยางดี ออก วางั้นเลย
พอถึงนั้นปบออกเลย
ทานอาจารยคําดี วัดถ้ําผาปู ทานจําไดอยางฝงใจทานวางั้น เราเรียนหนังสืออยู
โคราช ทานอยูวัดสาลวัน ทานเขาๆ ออกๆ ไปเที่ยวทางอําเภอปกธงชัย สะแกราช เที่ยว
ในปาในเขา ทานอยูวัดสาลวัน วัดศรัทธารวมบาง เราอยูวัดสุทธจินดา กําลังเรียน
หนังสือ เวลาเราวางจากเรียน ทานมีประชุมเทศนวัดสาลวัน เราไปไมใหขาด แลวก็สนิท
สนมกับทานอาจารยคําดี เราก็บอกวา เรียนนี้พอจบจากการเรียนตามคําอธิษฐาน
เรียบรอยแลวเทานั้นจะออกปฏิบัติ ทานกลับมาเจอกับเรานี้ พอหยุดเรียนแลวก็เขาปา
หาพอแมครูจารยมั่นจนกระทั่งไมทราบวากี่ป ถึงมาพบทานอีก
ทานพูดรูสึกมีความตื่นเตนมาก โห ทานมหา ผมไมลืมนะคําพูดทานมหา ทาน
ไปเรียนหนังสืออยูโคราช ทานมหาบอกวาจะออกปฏิบัติ เมื่อเรียนจบตามความมุง
หมายแลวจะออกปฏิบัติ ก็ออกจริงๆ ทานพูดดวยความตื่นเตน มาพบกัน แตตอนที่จะ
มาพูดดวยความตื่นเตน เราไปอยูกับพอแมครูจารยนานแลวแหละ จากนั้นมาก็
เกี่ยวของกันตลอดกับทานอาจารยคําดี
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เราพูดเสียเองเรายังไมลืม มีผูใหญไปสงทาน ทานไปผาตอมลูกหมาก เขาใส
เครื่องบินมาลงทางจังหวัดเลย จากนั้นเขาก็มาหาเราพวกลูกศิษยลูกหา วาทานสั่งเสีย
ดิบดีทานไมไวอะไรทั้งนัน้ พอเขามากราบเรา เขามาจากจังหวัดเลยมากราบ วาทาน
อาจารยคําดีฝากคํามาถึงทานอาจารยวา ขอความฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาทาน
มหาบัวดวยนะ ทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา เรารองโกกเลย โอย เราเคารพทาน
สุดหัวใจ ทําไมมาพูดอยางนี้ ก็ทานสั่งมาอยางนั้น เอาละสั่งมาก็สั่ง แตความเคารพของ
เราสูงตลอดในครูบาอาจารย หมายถึงทานอาจารยคําดี
เราออกปฏิบัติแลวทานมาพบเรา โอย ทําไมพูดมีความสัตยความจริง พูดอยาง
ตื่นเตนนะ ผมไมลืมที่ทานมหาพูดอยูโคราชวา หยุดจากการเรียนแลวจะออกปฏิบัติ
แลวก็ออกจริงๆ เราก็อยูกับพอแมครูจารยมั่นนานแลวแหละ จนกระทั่งถึงไดมาพบกัน
จากนั้นก็เกี่ยวของกันตลอดมา สุดทายก็เลยเปนอยางวา ทานบอกวาทานมหาบัวเปน
อาจารยของอาตมา เปนจริงๆ นะ ทานพูดอยางเปดเผย เมื่อทานพูดเปดเผยมากอน
แลวเราก็เลยพูดตามหลังทาน ก็เปนความจริง เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ ไมรูเปนยังไงใจ
มันถึงกันแปลกอยู ถ้ําผาปูเราก็ยังไมเคยไปเลย
ตอนเชาวันนั้นทานอาจารยคําดีทานพิจารณา เดินจงกรม เกิดปญหาขวางหัวใจ
เหมือนแหลมเหมือนหลาวทิ่มแทงหัวใจ แกยังไงไมตกๆ มองเห็นแตทานมหาองค
เดียว องคอื่นไมมองเห็นเลยมองเห็นแตทานมหาองคเดียว ปุบปบขึ้นมาจากที่เดิน
จงกรมขึ้นไปจุดธูป ทานพูดอยางนั้นจะใหวาไง จุดธูปจุดเทียบเสร็จเรียบรอยกราบพระ
แลว ขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน โดยดวนดวย ไอเราก็เปนจังหวะอะไรก็
ไมทราบ วันนั้นเราขึ้นรถจรวดก็ถูกเพราะรีบ เขาใจไหม เราก็ไปวันนั้นไปถึงทาน โอย
มาเร็วอยูนะ เร็วอะไร เออ มันจะไดพูดกัน คือทานไปจุดธูปแลวไมไดบอกวานิมนตละ
ทานบอกวาอาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน แลวเราก็ไปตอนเทีย่ งวันนั้นไปถึง
ทาน อูย มาเร็วอยูนะ
วัดถ้ําผาปูเราก็ไมเคยไป นั้นเปนครั้งแรกสําหรับเรา โห มาเร็วอยูนะ บทเวลา
ทานเลาทานจุดธูปจุดอะไร ขอนิมนตทานมหามาโปรดโดยดวน เมื่อเชานี้เอง แลววันนี้
ก็มาแลว กระผมมาสะเปะสะปะตามประสาบาของผมแหละ บาไมบาก็ชางเถอะไดพบ
ทั้งหนังทั้งเขาแลวพอ ไดสักขีพยานแลวพอ ทีท่ านวาทานมหาบัวเปนอาจารยของ
อาตมาก็เขากันได คือทานพูดอยางเปดเผย ทานพูดไมมีอาวุโสภันเต ทานพูดโดยความ
เปนธรรมลวนๆ ทานไดคติอะไรจากเราทานก็ยกขึ้นพูด
ทานอาจารยคําดีที่ทานฝากความคิดถึงมาถึงเรา พวกลูกศิษยลูกหาผูใหญเขาไป
สงทานที่จังหวัดเลย ทานไปผาตอมลูกหมาก ขึน้ เครื่องบินมา เขาไปสงทานแลว เวลา
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กลับมาเขากราบทานแลวทานก็สั่งคํามา ใหมาขอบบุญขอบคุณเรา สุดทายก็วา ทาน
มหาบัวเปนอาจารยของอาตมา เราสะดุงเลยเราเคารพทานนี่นา สวนธรรมก็ยกไวเสีย
เราเคารพไมอยากใหทานพูดอยางนัน้ โลกสมมุติเขาถือกัน สวนธรรมนั้นเปนธรรม
ลวนๆ ไมมีสูงมีต่ํา ความถูกตองดีงามเปนหลักเกณฑของธรรม แนะก็เปนอยางนั้น
ที่สนิทกันมากก็คอื ทานอาจารยคําดี สนิทสนมกันมากจริงๆ อยางที่ทานวา ขอ
อาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน ไอเราก็โผเผไปถึงทานในค่ําวันนั้น แนะก็แปลก
อยู ตอนเชาทานนิมนต ทั้งๆ ที่วดั ถ้ําผาปูเราไมเคยไปก็ไปวันนั้นก็แปลกอยู มันดล
บันดาลอะไร พอ ๕ โมงก็สั่งรถไปดวนเลย เอารถทางอุดรรานเชาวลิต เราเคยใชรถ
บานนี้ ใหเขามาเดี๋ยวนี้ พอเที่ยงออกเลย ทานนิมนตตอนเชามืด พอดีตอน ๕ โมงเรา
ออกจากนี้ ค่ําก็ไปถึงนูน โอ มาเร็วอยูนะ เราก็ไมรูเรื่องรูราวมาเร็วมาชา บทเวลาทาน
เลาใหฟงถึงรูเรื่อง
ทานอาจารยคําดีเรานี้ทานฝกหัดนิสัยได ดังที่พระพุทธเจาทานทรงแสดงไววา
บรรดาสาวกทั้งหลายนี้ละนิสัยวาสนาไมขาด ขาดแตพระพุทธเจาพระองคเดียว แตทาน
อาจารยคําดีนี้คงจะยกใหเปนกรณีพิเศษ บรรดาสาวกทั้งหลายละนิสัยวาสนาไมขาด
ใครมีนิสัยดั้งเดิมเปนยังไงก็ปฏิบัตติ ามนิสัยเดิมของตน คือนิสัยเคยไปเคยมา เคยพูด
เร็วพูดชา กิริยาเปนอาการยังไง นั่นเรียกวานิสัย ทานอาจารยคําดีทานตัดขาดเลย ที่
ทานไปฉีกผาตอหนาเณร เณรไปนั่งรองไหอยูต นเสา เลยเอาเณรเปนอาจารยใหญ
ตั้งแตนี้ตอไปการดุดาวากลาวโผงผางโปงปางนี้ไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ถาพูดถึงเสีย
ถาปลอยไปยังจะมีมากกวานี้
เณรนี้เปนเหตุ เณรไปนั่งพิงตนเสา คือเย็บผาใหทาน เย็บผิด ทานมาดูทานฉีก
ตอหนาเณร เณรไปแอบนั่งรองไห นั่นละทานถือเปนเหตุ เพียงจีวรผืนเดียวนี้ก็ทําให
เณรเสียใจจนรองหมรองไห ตอไปนี้ถาเราไมละนิสัยมันจะลุกลามไปกวานี้นะ เอานับ
แตนี้ตอไปเราจะใชนิสัยนี้ไมไดเลย ตัดขาดเลย ทานตัดขาดจริง ทานไมดุนะ จนกระทั่ง
วันมรณภาพ นี่ละทานเด็ด ตัดขาดไดจริงๆ ทานไมเคยดุใครเลย อยางที่ทา นจะพูดบาง
ทั้งพระในวัดของทาน ทัง้ ทานเองทานก็พดู ไมขึ้นตนก็เอาตอนปลายเกี่ยวกับเรื่องเรา
พระเหลานี้ถาไปอยูกับทานมหาบัว ไมถงึ สามวันละถูกไลหนีจากวัดเลย บางทีก็
ตอนทายเทศน บางทีกอนจะเทศน คือทานไมดุ มาหาเราเราดุละซิ
นี้ก็มาเปนพยานอีก เราโผเผหนีจากหมูเพื่อน รําคาญ ออกจากหวยทรายหนีมา
บอกวาจะไปเยี่ยมโยมแม ใครก็จะรุมตาม ไปไดยงั ไงก็ไปเยี่ยมโยมแมหาความสงัดไดที่
ไหน นั่นละทางออก มาเยี่ยมโยมแมไดสองคืน ตีตั๋วปบขึ้นรถไฟไปขอนแกน นั่นละ
เรื่องราวเปนอยางนั้น ออกไปปฏิบัติจึงไปพบอาจารยคําดีที่นั่น ทานแปลกอยูนะ
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ความรูของทานแปลกทุกครั้งไมผิดพลาดนะทานอาจารยคําดี อยางที่วาคราวนี้ ทาน
ถึงกับใหพระมารักษาศาลา ศาลาโรงฉันนั้นแหละ เราไปองคเดียวนี่ ก็เราหนีจากหมู
เพื่อน จากนั้นเปดลงจันท ไปจันทบุรี ไปคนเดียวไมใหใครทราบ มันไมสงบสงัดมันไม
สะดวกสบาย ก็เคยอยูคนเดียวๆ มาแลว พอพอแมครูจารยมรณภาพรุมเลย มันจะตาย
ละซิเรา
ทานบอก พอตื่นเชามา เออ เมื่อคืนไดนิมิตแลว จะมีพระองคสําคัญมาหาเรา
เร็วๆ นี้ ใหไปเฝาศาลาไวตั้งแตเชาวันนี้ ทานพูดอยางนี้ สัง่ เลยเทียว ใหพระไปเฝา
ศาลาไมใหขาด ใหประจําอยูที่ศาลาเลย จะมีพระองคสําคัญทานก็วาของทานเอง จะได
พบกับพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ พระองคนั้นมาเฝาศาลาไดสองคืน พอเราไปก็เลาเรื่องให
ฟง วามาอยูที่นี่ก็มาเฝาศาลา พระองคนั้นก็ไมรูกับเรานะ เพราะเราก็ไปองคเดียวนี่
ทานบอกวาทานจะพบพระองคสําคัญในเร็วๆ นี้ ใหพระไปเฝาศาลา ผมนี้เปนองคแรก
มาเฝาไดกี่คนื แลวละ สองคืนนี้แหละทานวา ทานบอกวาจะพบกับพระองคสําคัญใน
เร็วๆ นี้ ไดสองคืนเราก็ไป เวลาไปทานก็เลาใหฟงจริงๆ ตรงกันก็เขากันได
ความรูของทานแปลกๆ บางทีเราอยูที่นี่ ทานจะบอกทางโนนเลยทางถ้ําผาปู
วันนี้ทานมหาจะมาหาเรา ปรากฏแลว พระเณรอยาไปที่ไหนนะ ใหอยูตามแถวๆ นี้
ทานมาสวนมากจะตอนเที่ยงหรือจวนเที่ยงถึง พอฉันเสร็จแลวเราก็ไป เราไปเห็นพระ
เพนพานๆ อยูตามบริเวณกุฏินั้น เอะ ทําไมพระผิดปรกติ ยัว้ เยี้ยๆ อยูขางๆ กุฏิทาน
นั่นละ เวลาไป โอ มาแลว เอา มาแลวยังไง ที่ไหนไดทานสั่งใหพระมารอ ทานมหาจะ
มาวันนี้ นั่นเห็นไหมละ สวนมากทานจะมาถึงนี้ราวๆ เที่ยง เพราะฉันจังหันแลวทานมา
ไปพระเต็มอยูบริเวณ กุฏิทานมีกําแพงรอบ ผิดปรกติพระ ไปถึงไดทราบเรื่อง ทาน
ปรากฏในนิมิตแลววาเราจะไป ก็ไมเห็นผิด
ที่วัดศรีฐานก็เหมือนกัน ใหพระมาเฝาศาลาก็ถูก แนะ อันนั้นวาจะไดพบ
พระองคสําคัญ แตที่ถ้ําผาปูไมไดบอกพระองคสําคัญ เพราะทานรูแลววา วันนี้ทานมหา
จะมา สําคัญไมสําคัญทานก็รูแลว ไปจริงๆ เรา ทานแมนยํามาก นี้พูดถึงทานอาจารย
คําดี ทานเด็ดเดี่ยว ทานไมลืมตัว เปนพระผูใหญขนาดนั้นความเพียรจะออน ทานไม
ออนนะ มันจะเปนเพราะอะไรเคยเกี่ยวพันกับเราตลอดมาทางดานจิตใจ อาจจะเปนอัน
นี้เปนเครื่องพยุงใจทานใหมีกําลังใจไมใหลืมตัว เปนพระผูใหญทานไมไดปลอยความ
เพียร ความเพียรทานเด็ดตลอด พอดีพบกันเรื่อยกับเรา ธรรมะก็พยุงกันเรื่อย นั่นละ
พอถึงที่นั่นแลวก็วาระสุดทายแลวก็สิ้น กิเลสหมด
สุดทายตอนที่ทานรองโกกเลยทานติดปญหา ที่วาขออาราธนาทานมหาบัวมา
โปรดโดยดวนนั่นละ ตอนเชามืดทานเดินจงกรม แลววันนั้นเราก็โผเผไปพอดีมันอะไรก็
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ไมรู ไอเราก็เหมือนบาตัวหนึ่งเหมือนกัน โฮ มาเร็วนี่นะ เร็วไง มันจะไดพูดกันทานวา
ทานมาเลาใหฟงถึงรู ทานไมไดวานิมนต ทานวาขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดย
ดวน คือทานติดปญหานี้ พอไปหาทานแลวก็พูดกันละ ปดประตูไมใหใครทราบนะ อยู
สององค
ทานก็ยกปญหาของทานขึ้นภายในจิตภาคปฏิบัติ
ไมไดมีในตํารานะ
ภาคปฏิบัติ ขึ้นจากจิตลวนๆ ที่ติดปญหาภายในจิต
พอทานเลาใหฟง เราก็ถวายใหทานฟง ทานรองโกกเลย เออ อยางนี้ซิ ขึ้นเลย
สองตอสองนะ เสียงลั่นเลย มันตองอยางนี้ เปดแลว ทีนี้ประตูเปดแลว ยังตั้งแตเขา
เทานั้นละ เปดแลวๆ ทานวา ทานถึงใจทาน พอตอบถวายปญหาทานเขาไป แกปญหา
ทานที่ติด ทานรองโกกเลย จากนั้นมาก็ผานไดนะ บอกวาเปดประตูแลวยังไมเขาเทานั้น
ทีนี้ เปดแลวๆ ทานวางั้น ยังไมเขา ไมนานก็เขา ทานก็ผานไดแลว อัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว
ที่ใครเอาทานไปรักษาที่โรงพยาบาลนายแพทยปญญา แถวคลองตัน เราไดไปดู
ทานสีทนก็อยูที่นั่น พอดีเราไปกรุงเทพตอนนั้น ไดทราบวาทานมารักษาอยูที่นี่เราก็ไป
เพราะเราไปดวยความเคารพ เราเปนหวงเปนใย ครูบาอาจารยขนาดนี้จะไปใหเขาถลุง
อะไรบางนะเราวางั้น เพราะพระประเภทนี้ไมใชพระที่จะมาถูกถลุงดวยเข็มนั้นเข็มนี้
อยางนี้ ถูกบังคับบัญชาจากหมอ เมื่อมอบใหเขาแลวเขาตองทําตามหนาที่ของเขาใช
ไหม เราก็เปนตุกตาคนหนึ่งเขาจะทําอะไรก็ได เราเปนหวง เราก็ไป ไปก็จริงๆ พอไป
เห็นกําลังเขาฉีดยาทาน ขาของทานกระตุก ปง ๆ เลย
พอฉีดยาเสร็จขึ้นเลย ทานสีทน เอาทานสีทนมาใกลๆ ทานไมใชครูบาอาจารย
ประเภทนี้นะ เอาทานมารักษาทําไม อันนี้รักษาเพียงธาตุเพียงขันธ เห็นไหมที่เขาฉีดยา
ผานไปตะกีน้ ี้ ใหรีบเอาทานกลับบอกเลยนะ อยาเอาทานไว ทานไมใชพระประเภทนี้
แลวก็อยูไดดูเหมือนสามวันกลับเลย มาไมนานทานก็ตาย ไมงั้นก็จะทรมานกันอยูนั้น
เพราะเรื่องหยูกเรื่องยามันอยูกับธาตุกับขันธ ไปกวนใจทานละซิ นี้พูดจริงๆ ไมได
เหมือนใคร เราไมไดประมาทหมอ ไมไดประมาทโรงพยาบาล เราพูดดวยความถนัดใจ
ของเรา ถาสมมุติวาจะเอาเราไปเขาโรงพยาบาลใดก็ตาม ถาเราไมลงใจใหไปอยาเอาไป
เปนอันขาดบอกงั้นเลย ถาลงใจแลวเอาไปไหนก็ไปเถอะ แนะ ถายังไมลงใจอยาฝนนะ
คือธรรมะนี้เปนธรรมะเด็ดขาดในหัวใจ ถนัดในหัวใจอยางไรแลวออกมา จะไมมีผดิ เลย
ความหมายวางั้น
(นิมนตเทศนรับผาปาชวยโลก องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ถนนกําแพงเพชร
กรุงเทพมหานคร ในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.) เดี๋ยวนี้ไมคอย
จะรับอะไรละ เหนื่อยมาก การเทศนาวาการก็เหนื่อย พูดอยางนี้ออกหูนะไมเหมือนแต
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กอน พูดนีอ้ อกหูแลว เวลาไปเทศนยิ่งออกหูแลวไปไมไดนะ มันดังวูๆ มันไมไดออก
ปากนะ ก็อายุ ๙๔ ปนี้แลว เทศนไมหยุดปากก็คอื เราในประเทศไทย มีองคไหนที่เทศน
มากๆ เหมือนเรา นี้อายุ ๙๔ จะเต็มวันที่ ๑๒ สิงหานี่ เทศนไมหยุดตั้งแตพอ แมครู
จารยมั่นมรณภาพ พอพอแมครูจารยมั่นมรณภาพ พระเณรเกาะพรึบ สําหรับประชาชน
ยัง ตอนนั้นอยูในปาในเขา มีแตพระแตเณรเกาะพรึบๆ เรื่อยมา พอมาเอาโยมแมบวช
ทีนี้เกาะหมดเลย นี่ละตอนที่เกาะหมดเลยก็คือมาเอาโยมแมบวช
แตกอนอยูในปาในเขาสะดวกสบาย เทศนมานานเทาไร เหนื่อยมากนะ แต
เทศนในปาในเขากับพระมีแตธรรมะเผ็ดๆ รอนๆ แกงหมอเล็กหมอจิว๋ ๆ ตลอดเลย
พอออกมานี้ก็เปนแกงหมอใหญไป นานๆ จะมีทีหนึ่ง เดี๋ยวนี้หมดกําลังแลว ไปไมไหว
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

