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อะไรๆ ทานก็ไดจากเรา
เราพูดนี่ไมมีอะไร แตเขาเอาไปขยี้ขยํากันแหลกหมด เขาไมแลว เราพูดนี่แลว
ไปเลยๆ คือพูดแบบไหนก็ตาม แลวไปเลยๆ ไมมีอารมณ แตเขามีอารมณ พอพูด
อะไรๆ ทําไมทานวาอยางนั้น ทําไมทานวาอยางนี้ ไปขยี้ขยําแหลก เราไปไดหาทวีปแลว
เปนอยางนั้นละ
จิตใจมันหมดสมมุตพิ ูดตรงๆ อยางนี้เลย เมื่อหมดสมมุติแลว พูดปบดับ
พรอมๆ ไปเลย ไมเปนอารมณ ไมมีอารมณ มันหมด เปนปจจุบันลวนๆ ดวยความ
บริสุทธิ์ของใจ อยางสมมุติเขาไปแทรกปบ ตกปบ ๆ เชนอยางพูดแตละคําๆ ตกไปๆ
หายเงียบๆ พอเสร็จแลวหายเลย นั่นละฟงเสีย ผลของการปฏิบัติธรรมเปนอยางนั้น
อยางที่พูดนีถ้ อดออกมาจากนี้มาพูด ไมเปนอารมณกับอะไร ไมมี กิริยาที่ใชใน
ขันธซึ่งเปนสมมุติดวยกัน ก็ใชไปตามสถานที่บุคคลที่เห็นวาควรไมควรเพียงไร เรียกวา
สมมุติอันนีน้ ะ มีสมมุตยิ ังไงก็ปฏิบัติไปตามสมมุติเทาที่จะปฏิบัติได สวนจิตนั้นเปนอีก
อยางหนึ่ง ไมไดมาเขากับสิ่งเหลานี้เลย เพราะฉะนั้นเราจึงบอกวาวัตถุรางกายของเรานี้
เปนสมมุติ สมมุติทั่วๆ ไปก็เขากันได เพราะฉะนั้นอันนี้มันจึงอยูในจุดโลกธรรม ๘ อยู
ในจุดนี้ มาที่นี่รับกันที่นี่ๆ นอกจากนี้แลวไมมี หมด
วันนี้ก็จะไดเอาของไปสงโรงพยาบาล ดูแค็ตตาล็อกไประยะไหน วันที่เทาไรๆ ดู
ไปตามนั้น ถาไมมีแลวไมไดมันซ้ําซาก บางทีเวลากระชั้นชิดก็ไปอีก ไมเอา ไปตาม
ระยะๆ ที่ไหนๆ ไปแลววันที่เทาไรๆ โรงไหนที่ควรจะไป วันนี้จะไปโรงไหน ดูแค็ต
ตาล็อก ไปตามนั้นๆ อยางนั้น
เมื่อวานนี้ไปวัดถ้ําผาปู วัดถ้ําผาปูนี้เปนวัดทานอาจารยคําดี เปนพระที่ไมนอนใจ
ตลอดเฒาแก ทานไมไดนอนใจ กับเราสนิทสนมกันมากทีเดียว แตพูดวายังไงทานก็ไม
ฟง ทานเปนพระประเภทกตัญู พูดยังไงก็ไมฟง เราเคารพนับถือทานมากขนาดไหน
ทานไมไดเอามาพูดอันนั้น ทานเอาคุณธรรมระหวางเรากับทานสงเคราะหกันมาพูด
ออกอันนี้แหละ ถึงขนาดที่วาทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา โอย เราขยะไปเลย
โอย ทําไมจึงพูดอยางนั้น เราเคารพเลื่อมใสทานเต็มหัวใจเรานี้เลย ยังไงก็ตามขอใหพดู
ใหสมใจก็แลวกันทานวาอยางนั้น พูดใหสมใจ
แตทานมีญาณสําคัญนะ ญาณความรูของทาน เชนอยางเราจะไปนี้ ตอนเชาทาน
ตื่นมาทานบอกพระแลว เออ วันนี้ทานมหาบัวจะมา แนะบอก ในยานระยะจวนเที่ยง
ระยะนี้ทานฉันเสร็จแลวทานมา จวนเที่ยงหรือเที่ยงทานมา พระเณรเราอยาไปที่ไหน
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คอยตอนรับทาน วาอยางนั้น เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นพระเณรจุนจานๆ อยูรอบๆ
กุฏิทาน ไมใชนอยๆ นะหลายองค พระมาอะไรมากมายกายกอง เขามาคอยตอนรับเรา
วาทานอาจารยทานบอก นั่นเห็นไหมละ วันนี้ทานมหาจะมา สวนมากทานจะมาถึงตอน
เที่ยงระยะนี้แหละ พระเณรเราอยาหนีไปไหน คอยตอนรับทาน เห็นพระเณรเต็มอยู
บริเวณกุฏิของทานอยู เปนอยางนั้น
เรื่องญาณของทานแนนอน อยางที่วาใหพระมารักษาศาลาที่วัดศรีฐาน ที่
สามเหลี่ยมแตกอนเปนดงนะ ขอนแกนนะ สามเหลี่ยมขอนแกนทางแยกไปชุมพงชุม
แพอะไรที่นนั่ เปนดงหนาปาทึบนะนั่น นั่นละวัดศรีฐานอยูในนั้น เราก็หนีจากหมูเพื่อน
ไปองคเดียว ทานทราบแลวนะนั่น จะมีพระองคสําคัญมาหาเราในระยะเร็วๆ นี้ เราจะ
ไดพบพระองคสําคัญวาอยางนั้นนะ องคไหนก็ไมรูแหละ ทานหากบอกวาพระองค
สําคัญ แลวจัดพระใหไปรออยูที่ศาลา ไปรอรับทานจะมาในเร็วๆ นี้แหละ สั่งเสียแลวก็
ใหพระมารออยูนั้น
เราไปคนเดียวนี่ สะพายบาตรไปคนเดียว ปุบๆ เขาไปนั้น พระก็ไมรูเราวาเปน
ใครมาจากไหน พอไปก็เห็นพระทานเฝาศาลาอยู ทานก็มาตอนรับปราศรัย แลวก็เลาให
ฟงวา ที่มานี่คือทานอาจารยทานสั่งใหมา บอกวาทานจะไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้
จึงใหกระผมมาเฝาศาลาเปนระยะๆ กันในชวงนี้วาอยางนั้น แลวทานมาพักอยูท ี่นี่ไดกี่
คืนแลวละ ไดสองคืนแลว มาเฝาศาลาเฝาคอยพระองคสําคัญนั่นละ องคไหนก็ไมรู วา
องคสําคัญจะมาถึงเร็วๆ นี้วาอยางนั้น ใหผมมารออยูนี้ ผมก็เลยมาตามคําสั่งของทาน
ทีนี้พอมาแลวเราก็ดูไปศาลา
ทานจะหาอุบายอะไรหรือวามีของสําคัญอยูใน
ศาลาหลังนี้บาง ทานใหพระมาอยางนี้ หรือจะมีของสําคัญอยูนี้ ครั้นมองไปทีไ่ หนๆ ถา
วากระโถนก็กระบอกไมไผ เขาใจไหมไมไผตัดตรงกลางแลวตั้งเปนกระโถนๆ มองดูก็
ไมเห็นมีสาระอะไร เราก็ลงใจละ พูดไปพูดมา คือทานสั่งวาใหมารอรับจะมีพระองค
สําคัญจะพบกันเร็วๆ นี้ทานวาอยางนั้น ผมก็มาตามทานสั่ง แลวมาพักอยูน ี้ไดกี่คืนแลว
ละ สองคืนนีว้ าอยางนั้น
พระองคนั้นไมรูเราวาเปนใครนะ เราไมไดบอกใครงายๆ เรื่องอยางนี้ คุยกันไป
คุยกันมา ทานอาจารยชื่อวายังไง ถามไปทําไมเราวาอยางนั้น โอ เวลาทานถามวามี
พระองคไหนๆ มานี้ ก็ตอ งไดกราบเรียนเรื่องรายชื่อใหทานทราบ วาอยางนั้น เราก็ติดซิ
เพราะมีเหตุผลใชไหม เราก็เลยบอกวาพระมหาบัว หรืออาจารยมหาบัวเหรอ ถามไปหา
อะไรนัก วาใหอีก จี้เรื่อย ทานก็เลยทราบ ทานเปดออกมาตัง้ แตทานอาจารยคําดีสั่งให
มารอรับ ทานบอกวาทานจะไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้
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แปลกอยูนะทานอาจารยคําดี ทานเมตตามากสําหรับกับเรา แตทานไมไดวา
เมตตา ทานบอกวาเราเปนอาจารยทานวาอยางนั้นเลย พูดกับใครก็ตาม บอกวาทาน
มหาบัวเปนอาจารยของอาตมาวาอยางนั้น ไอเรา อูย ขยะๆ จะตาย เพราะเราเคารพ
ทาน แตทานพูดดวยความกตัญูเห็นคุณ ยกตัวอยางเชน ตี ๔ เชาวันนั้น ก็แปลกอยู
มันบันดลบันดาลอะไรใหถึงกันก็ไมรู ทานเดินจงกรมอยูตอนเชากุฏิ ๒ ชั้น แทนพระอยู
ขางลาง ทานเดินจงกรมอยูขางๆ ทานกําลังพิจารณาธรรมขางใน ไปติดปญหาธรรมทาน
วาอยางนั้น ติดปญหาธรรมมันเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มประสานกัน
นี่ละปญหาธรรมเปนอยางนั้น เราเคยเปนมาแลว ระลึกถึงใครก็ไมเห็น มองเห็น
แตทานมหาองคเดียวเทานั้นที่จะสามารถแกปญหาขอนี้ได ปญหาแหลมหลาวทิ่มแทง
หัวใจเราอยูเวลานี้ ปุบปบออกจากทางจงกรมก็มาจุดธูปเลย เราก็ไมเคยไปวัดถ้ําผาปู
นั่นละไปครั้งแรก ทานจุดธูปจุดเทียนแลวทานไมไดบอกวานิมนตนะ พอจุดธูปจุดเทียน
กราบไหวพระเสร็จเรียบรอยแลว ทานวาขออาราธนาวาอยางนี้นะ ขออาราธนาทานมหา
บัวมาโปรดโดยดวน ทานบอกวาขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน มาแกปญหา
อันนี้แหละ
ไอเราก็เปนบาอะไรไมรู โผๆ เผๆ ปุบไปถึงวันนั้นแหละ มันก็แปลกอยูนะ อยูๆ
ก็พอ ๑๑ โมง เราก็สั่งรถเขามาเดี๋ยวนั้นเลย แตกอนรถในวัดก็ไมมี สั่งรถทางรานเชาว
ลิตใหไปเอารถมาเดี๋ยวนี้ เราจะไปถ้ําผาปูเดี๋ยวนี้บอกอยางนัน้ รถมาแลวก็ไปเลย พอไป
ถึง โฮ มาเร็วอยูนะวาอยางนั้น เราไมรูเรื่อง มาเร็วอยูนะ เร็วยังไง เดี๋ยวมันจะไดพูดกัน
ละทานวา ที่ไหนไดทานนิมนตเราตอนเชามืด แลวตอนบายๆ เราก็ไป ยังไงมันก็จะได
พูดกันละทานวาอยางนั้น ทานเลาใหฟงวาทานติดปญหา มองหาใครก็ไมเห็น มองเห็น
แตทานมหาองคเดียว เลยเขาไปจุดธูปอาราธนา ที่ไดวามาเร็วก็คือนิมนตเมื่อเชานี้เอง
วันนี้ทานก็มาแลว ทําไมถึงมาเร็วเอานักหนา โอย กระผมมาตามประสีประสาผม เอาละ
ประสาอะไรก็ชางเถอะทานวาอยางนั้น ไดความกันแลวแหละทานวา
นี่ละทานอาจารยคําดี แตเราก็พูดตามหลักความจริง ก็เราแกใหจริงๆ ทานจะวา
เราเปนอาจารยทานก็ไมผิด แตความเคารพทางสมมุติอาวุโสภันเตเราเคารพทาน วาเรา
เปนอาจารยของทานเราจึงไมอยากรับ เพราะทานอาวุโส เราภันเต พรรษาทานแกกวา
เรา ๖ พรรษา ก็ไดคุยกันวันนั้น โห ทานรองโกกเลยปญหาขอนี้ อยูสองตอสองเงียบๆ
ไมมีใครเลย คือนิสัยทานกับนิสัยเราคลายกันกับเวลาจะเอาเฉพาะอยางนี้ใครเขามายุง
ไมไดนะ ตองเฉพาะจริงๆ อันนี้กับเราก็เฉพาะ ปดประตูหมดในกุฏินั่น
๕ โมงกวาเราก็เขาไปแลว พอไปถึงแลวก็บอกวาจะไดคุยธรรมะ แลวก็บอกเวล่ํา
เวลา ถึงเวลาแลวทานจะใหพระไปนิมนตทานมหามา เราก็ไปกอนเวลาเล็กนอย พอไป
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ก็คุยกันเฉพาะสองตอสอง ทานก็งัดเอาปญหาสําคัญนี้ออกมาที่มันติด ติดจนเหมือน
หอกเหมือนหลาวทานวา ก็เราเคยติดมาแลว พอทานวาอยางนั้นเราเขาใจทันทีเลย
ทานก็เลยเลาปญหาอยางนั้นๆ อยางนี้ใหฟง หลังจากนั้นเราก็ถวายตอบปญหาทานไป
ในเวลานั้น รองโกกเลยเทียวนะ นั่นเห็นไหม
อยูเงียบๆ สองตอสองในหอง เพราะมันถึงใจทาน เสียงรองโกก เออ เอาละที่นี่
เอาละเปดแลวๆ จะเขาแลวที่นี่ เปดแลวประตูเปดแลว ทานพูดแลวพูดเลามันถึงใจ
ทาน นี่ละปญหาเห็นไหมละ ถาตอบไมถูกไมไดนะปญหาทางใจ ตองเปนเรื่องของจิตต
ภาวนาตอบกัน ผูเหนือกวาจะตอบได ผูออนกวาตอบไมไดละ อยางของทานอาจารยคํา
ดีนี้กเ็ หมือนกัน ปญหาขอนี้สําคัญมากทีเดียว พอทานแย็บออกมานี้เราเขาใจก็ถวายปุบ
ทาน เออ ขึน้ ทันทีเลย อยางนั้นแหละ ทานจึงเคารพมากสําหรับเรา ถาพูดตามภาษา
ธรรมแลวทานเคารพมากอยูเคารพเรา ทานไมไดถือวาทานเปนผูใหญกวาเรา ทานถือ
เราเปนอาจารยจริงๆ หวังพึ่งหวังพิงจริงๆ
แตทางสมมุติแลวอาวุโสภันเต เราก็เคารพทานตลอดไมอยากใหทานพูด เรื่อง
ที่วาทานออนกวาเราหรืออะไรกวาเรา เพราะทานเปนอาวุโสนี่ไมอยากใหทานพูด แต
ทานก็พูดของทาน เอาจนพนไดเลยนะ อยางนี้ละ เห็นไหมธรรมะ การแกปญหากัน
รองโกกเลย เออ เอาละที่นี่ เงียบๆ อยูสองตอสองนะ ปดประตูไมใหใครเขาไป มันถึง
ใจทาน เออ เอาละที่นี่ประตูเปดแลวๆ จะเขาละที่นี่ เปดโลงแลวจะเขาละที่นี่ ทานวา
อยางนั้นแหละ
เราหลีกไปไมนานนัก เพราะจวนแลว ประตูนี้เปดแลวจะเขาจุดนั้นละ จุดสําคัญ
เอาละพอใจๆ ทานวา พออีกไมนานนักเราก็กลับไป ไปกราบเรียนถามทานโดยเฉพาะ
ทานวาผานไดแลว นั่นเห็นไหมละ ผานไดแลว นี่อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุ อัฐิ
ของทานอาจารยคําดีเปนพระธาตุเรียบรอยแลว
ถาพูดถึงเรื่องดานธรรมะเรามันมีทั้งสองอยาง ทางดานปริยัตเิ ราก็จนเปนมหา
ทางดานปฏิบัติเราก็เอาเปนเอาตายเขาวา เพราะฉะนั้นถึงพูดไดเต็มปากทั้งสอง ทั้ง
ปริยัติทั้งปฏิบัติ เวลาเอาจริงเอาจังมันจะไมไปปริยัตินะ มันจะพุงเขาหาภาคปฏิบัติ
ลวนๆ เลย ไมไดออกนะปริยัติ ไมออก พุง เขาภาคปฏิบัติ อยางที่ทา นถามธรรมะ
ภาคปฏิบัติพระกรรมฐานเรา ถามก็ถามธรรมะภาคปฏิบัติจิตตภาวนา ตองเอานี้ตอบ
กัน จะเอาปริยัติมาตอบไมทัน เรียกวาเกาในที่ไมคันวางั้นเถอะ เกาไมถกู ที่คัน ถาเปน
ภาคปฏิบัติใสปุบๆ เลย พุงเลย
ก็เรียกวาทานเคารพมาก ทานแกพรรษากวาเรา ๖ พรรษา แตทานเคารพมาก
จริงๆ เพราะอะไรๆ ทานก็ไดจากเรา แกปญหาอยางที่ทานไปจุดธูปขออาราธนาทาน
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มหาบัวมาโปรดโดยดวน เราผึงผังก็ไปวันนั้นเลย ไมเคยไปนะวัดถ้ําผาปู ไมเคยไปเลย
วันนั้นเปนหนแรกแหละไป โฮ มาเร็วอยูนะ มาเร็วอะไร เดี๋ยวๆ คอยพูดกัน ทานก็เลย
เลาใหฟงเรื่องทานจุดธูปอาราธนาเราเมื่อเชานี้เอง ทําไมมาเร็ว โอย กระผม
สะเปะสะปะมาตามประสาบาของผมอยางนั้น เอาละ ประสาไหนก็ชางเถอะ ไดคาหนัง
คาเขาแลวเปนที่พอใจ ทานวางั้น
นี่ก็เขากันไดตรงที่พระเวลาไปนั่งฉันจังหัน ทานนั่งอันดับหนึ่ง เรานั่งที่สอง แต
เราหูมันดีอยูหมด พอพระเณรเอาปนโตเอาหมออะไรเขามาหาทาน เอามาถวายทาน
ใหทานตักอะไรๆ ทานสงเขาไปก็ไปเเจกพระ พอเขามาหาทาน เราก็นั่งอยูขางๆ เราก็หู
ดีนี่ไมใชหูหนวก พอพระกมเขาไป ระวังเสือนะนั่น ทานวาอยางนี้นะ เสือนะนั่น ทาน
พูดกระซิบพระ พอองคไหนกมหัวเขาไป เอาปนโตเขาไป เสือนะนั่น ทานวาเราก็ฟง ก็
เราไดยินไดทุกคําทานกระซิบพระ พอพระองคไหนกมเขาไปปบ เสือนะนั่น ระวังนะ
เสือนะนั่น มีแตเสือนะนั่นอยูอยางนั้น
ทีนี้พอพระเณรออกไปกิริยามารยาทเรียบๆ สุดทายเรียบทั้งวัดเลย เสือตัวนี้
แหละ ทานเฉยนะ คือทานไมดุ ทานอาจารยคําดีแตกอนทานดุเกง เณรเย็บสบงใหทาน
ผิด พอผิดทานจับผาที่เย็บผิดฉีกขาดตอหนาเณรเลย เณรไปนั่งพิงตนเสารองไหอยูนั้น
นั่นละทานจึงมาฝกนิสัยใหม ทานวา เณรนั้นเปนเหตุ แตกอนนิสัยผม โห ผาดโผนโจน
ทะยานนะทานมหา ใหไดอยางใจๆ นิสัยใจรอนเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดดวย
พอดีวันนั้นเณรเย็บผาผิด เย็บผาเราแหละ มาดูแลวฉีกตอหนาเณรตามนิสัย
ทาน เมื่อฉีกเสร็จแลวเณรหลบไปนั่งบังเสารองไหอยูนั้น เณรที่เย็บผาผิด นั้นเลยเปน
ธรรมเทศนา เณรนี้เปนผูสอนเรา ตั้งแตบัดนี้ตอ ไปนิสัยเชนนี้เราเคยทํามาแลวไมเกิด
ประโยชนอะไร แลววันนี้ก็มาแสดงอยางเดนชัด หากวาไมดัดเสียตั้งแตบัดนี้ยิ่งพรรษา
แกเขาไปแลวมันจะลุกลามยิ่งกวานี้ไป ตองเอากันคราวนี้ ทานวางั้น เลยเอาเณรนั้นเปน
ครูเปนอาจารย ตั้งแตนี้ตอไปเราจะไมดุใคร จะเปนอะไรๆ ก็ตามไมดุ ตัง้ แตนั้นมาทาน
ไมดุจริงๆ นะ เรียกวาทานดัดนิสัยไดรอยเปอรเซ็นต นิสัยทานเรียบมาก จนใครก็เขาใจ
วาเรียบมาแตไหนแตไร แตความจริงทานฝกนิสัยเพราะเณรเย็บสบงผิดนั่นแหละ ทาน
ฝกนิสัย ทานฉีกสบงที่เณรเย็บผิดตอหนาตอตาเณร เณรแอบไปนั่งตนเสาไปรองไหอยู
นั่น
โฮ นี่เปนเพราะเรา ประสาสบงเย็บผิดจะเปนอะไรนักหนา จนกระทั่งถึง
กระทบกระเทือนเณรนี้ถึงรองไห นิสยั อันนี้ถาเราจะปลอยมันไป มันจะไปลุกลามยิ่งกวา
นี้ พรรษาแกขึ้นๆ ก็จะลุกลามยิ่งกวานี้ ไมได...ตองดัดทานวา ตั้งแตนั้นมาเอาใหขาด
สะบั้นเลยความดุไมใหมีเลย ทานหยุดตั้งแตนั้นมา ทานเลาใหเราฟง ตั้งแตบัดนั้นมา
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ผมไมเคยดุใครเลย ที่เณรเปนเหตุทานวา นิสัยผมใครก็วาเรียบๆ เรียบอะไรแตกอ น
เสือก็อยูที่นี่ ยักษก็อยูท นี่ ี่ ฆายักษฆาเสือดวยการฝกหัดตนเองอยางเด็ดขาดแลว จึงมี
นิสัยอยางนี้ ทานเลาใหเราฟง นิสัยทานเด็ดเดี่ยว
ที่วาเรานั่งอยูขาง พอพระเณรกม เอาหมอเอาอะไรๆ ปนตงปนโตกมเขามา
ถวายจะใหทานตักหรือตักถวายทานอะไรๆ พอพระกมเขามาปบนี้ทานจะกระซิบพระ
เรานั่งอยูขางๆ เสือนะนั่น ทานวางั้น เสือรูไหม พูดโดยเฉพาะ ทีนี้เราหูดีฟงก็ไดยนิ
เราก็เฉย เสือนะนั่น ใครกมเขามา เสือนะนั่น มีแตเสือนะๆ จากนั้นมาแลวพระเณร
เรียบหมดวัดเลยเพราะเสือตัวนี้ คือทานไมดุ
ทานเคยเลาเรื่องของเราใหหมูเพื่อนฟงเสมอ ลูกศิษยลูกหาทาน ไมขึ้นตนก็
ตอนทายเทศน กอนเทศนก็มี ทายเทศนก็มี พระเณรเหลานี้ถาไปอยูกบั ทานมหาบัวนี้
ถูกทานขับแหลกหมดเลย ไมใหอยูแ หละเหลวๆ ไหลๆ อยางนี้ คือทานไมดุกอ็ ยูกับ
ทานไดสบาย ถาอยูกับทานมหาบัวไมไดถึง ๓ วันแหละ แตกกระจายไปหมดวัดเลย
เพราะฉะนั้นเวลาเห็นเราไปทานจึงวา เสือนะนั่นๆ เอาละวันนี้เทานั้นละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

