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ประตูเปดแลว
(นักเรียน ๔๖ คนชั้น ม.๖/๑๘ ครับ) ชั้น ม.๖ ม.๗ กับหลวงตาที่เรียนจบชั้น
ประถม ๓ มันเขากันไมไดใชไหมละ พวกลูกหลานเรียนจบ ม.๖ ม.๗ หลวงตาที่เปนครู
สอนนี้จบประถม ๓ ก็เปนความจริงจะใหวาไง คือแตกอนไมมปี ระถม ๔ ครูก็ประถม ๓
เรายังจําได หลังจากนั้นมาก็มีประถม ๔ ,๕ เรื่อยเลยแหละ ตอนที่เราเรียนไมมี จบ
ประถม ๓ แลวใครจะเรียนตอก็ใหไปเรียนมัธยมที่อุดร มีเทานั้น โรงเรียนมัธยมเขามีที่
อุดร สวนนอกๆ มีแตประถม ๓ ทั้งนั้น ถาใครตองการจะเรียนมัธยมก็ใหไปเรียนที่นูน
เสียปละ ๑๐ บาทหรือเทอมละ ๑๐ บาทเราจําไมไดแหละ แตเราไมไดไปเรียน จบป.๓
แลวออกเลย
มาพลิกเรียนใหมที่นี่ เลยเรื่อยเลยไมมีกําหนดกฎเกณฑ เรียนธรรมก็เหมือนกัน
เรียนธรรมก็เปรียญ ๓ นักธรรมตรี โท เอก ๓ ประถมก็ ๓ เลยมีแต ๓ นะเรา สามสาม
เปนเกา จากเปรียญ ๓ ประโยคแลวปนขึ้นเขาเลย ในปาในเขา ไดรับโอวาทอยางถึงใจ
จากพอแมครูอาจารยมั่น คือเรียกทั้งพอทั้งแมสนิทใจ เพราะฉะนั้นบรรดาลูกศิษย
ทั้งหลายเรียกครูบาอาจารยจึงเรียก พอแมครูบาอาจารย คือเปนทั้งพอทัง้ แม ทําบุญทํา
คุณแกลูกศิษยลูกหาละเอียดลึกซึง้ มากก็คือครูบาอาจารย จึงเรียกวาพอแมครูจารยมั่น
จากนั้นพอจบแลวก็ออกเลย ออกกรรมฐานปฏิบัติ พอพูดอยางนี้กร็ ะลึกถึง
หลวงปูคําดี วัดถ้ําผาปู ตอนที่เราเรียนหนังสืออยูนั้น จากอุดรก็ไปโคราช ไปเรียน
หนังสือที่โคราช ทานอาจารยคําดีทานไปอยูวัดปาสาลวัน โคราช มีหลวงปูสิงห หลวงปู
มหาปน เปนครูเปนอาจารย หลวงปูมหาปนซึ่งเปนนองชายของหลวงปูส ิงหนั้นเปนเจา
อาวาสวัดศรัทธารวม อยูต ะวันออกโคราช ติดกันเปนชานเมือง ทานอาจารยสิงหอยูวัด
สาลวัน ทานอาจารยคําดีทานอยูวัดสาลวัน
เราเรียนหนังสืออยูโคราช จะเปนนิสัยอะไรก็พดู ไมถกู หากเปนความสมัครใจ
ฝงอยูลกึ ๆ เรียนหนังสือถาวันไหนทานประชุม คือ ๔ วันประชุมทีหนึ่ง ตอนบายโมงเรา
ไมลืมนะ ๔ วันประชุมหนหนึ่ง ตอนกลางวันบายโมง ถาวันไหนไมตรงกับเรียนหนังสือ
เราตองไปฟงเทศนที่วัดสาลวัน หลวงปูสิงหเปนผูเทศน (สิงห ขันตยาคโม) จึงไดสนิท
สนมกับหลวงปูคําดี ทานอยูวัดสาลวัน ตอนเจอกันนี่รูสึกนานแลว เราออกปฏิบัติหลาย
ปแลว เวลาพูดกันทีแรกเราเรียนหนังสืออยู คือเราบอกวาเราหยุดจากการเรียนนี้เราจะ
ออกปฏิบัติกรรมฐาน เราพูดตรงๆ อยางนั้นละ แตนิสัยรักความสัตยความจริง พอหยุด

๒
การเรียนก็ออกจริงๆ ออกปฏิบัติมาตั้งหลายป คือผานไปถึงพอแมครูจารยมั่นมาแลว
หลายป จึงไดมาพบกัน
โอย ทานพูดหยดยอย พูดไมถกู นะ ทําไมทานมหาจึงมีคําสัตยคําจริงเอานักหนา
วางั้นนะ ผมไมลืมนะตั้งแตทานมหาไปฟงเทศนหลวงปูสิงหอยูที่วัดสาลวัน วันทาน
ประชุมตอนบายโมงๆ เห็นทานมหาไปอยูเสมอจนไดสนิทสนมกัน แลวทานมหาวา
หยุดจากการเรียนนี้จะออกปฏิบัติกรรมฐาน แลวทําไมจึงพูดมีคําสัตยคําจริงเอานักหนา
อันนี้เราผานพอแมครูจารยมั่นมานานแลวแหละ รูสึกทานพูดดวยความเมตตาสนิท
สนมจริงๆ ไวใจจริงๆ กับเรา ทําไมพูดจึงมีคําสัตยคําจริงเอานักหนา วางั้น ผมจําไมลืม
นะ ทานบอกวาทานหยุดจากการเรียนแลวทานจะออกปฏิบตั ิกรรมฐาน แลวออกจริงๆ
ทานวางั้น แลวก็ผานครูบาอาจารยองคสําคัญๆ มาเสียดวย จึงไดคุยธรรมะกัน
เราก็พูดตามความสัตยความจริง คือทานก็เปนธรรม สุดทายธรรมปฏิบัตินี้
เกี่ยวพันกันกับเรา ทานอาจารยคําดีนะ คือเราอยูกับพอแมครูจารยมั่นมาเรียบรอยแลว
มาพบกันที่ขอนแกนที่วาสามเหลี่ยมทุกวันนี้ นี่ดงนะนั่นสามเหลี่ยม อยูตะวันตก
ขอนแกน ติดขอนแกน แตกอนเปนดงทั้งหมด เขาเรียกวัดศรีฐาน อยูในดง ตอน
กลางคืนทานนิมิต นิมิตทานรูสึกแมนยํามากไมคอยผิดพลาด ทานจัดพระมาเฝาที่ศาลา
ไวเลย ทานบอกวาเมื่อคืนนี้ไดนิมิต จะไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ ทานบอกของทาน
เอง จะไดพบกับพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ เลยใหพระมาเฝาที่ศาลา
พระองคนั้นจนจําไดเราก็ดี ชื่อพระฮวด เราไปองคเดียว ขโมยหนีจากหมูเพื่อน
คือหมูเพื่อนติดพัน หาอุบายวิธีการมาเยี่ยมโยมแม ไมงั้นหมูเ พื่อนติดพัน ไปไมได ก็
ออกทางโยมแมเลย ก็ไปเยี่ยมโยมแมจะไปหาความวิเวกที่ไหนเราวางั้น มาพักกับโยม
แมสองคืนเปด จึงไดไปพบทานที่นั่นละ คุยธรรมะกันอยางสนิทสนม ทานบอกวาจะได
พบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ ทานใหพระมาเฝาศาลา
ทีนี้เราก็ดูศาลา ศาลาก็เปนศาลากรรมฐานลวนๆ เรียกวาศาลาธรรมะจริงๆ
ไมใชศาลาสั่งสมกิเลสหรูหราฟูฟาอยางศาลาวัดปาบานตาด หลังนี้แลวก็หลังนั้น นี่มัน
คลังกิเลส เขาใจไหมละ หรูๆ หราๆ ฟูๆ ฟาๆ ศาลาหลังนั้นไมใหญนะ ทานก็เลาใหฟง
วา ที่ทานมานี่ทานอาจารยทานสั่งใหมาเฝาศาลา คือพระองคนี้ยังไมรูเราวาเปนใครนะ
ก็เราไปองคเดียว ทานก็เลาไปตามประสาของทานเราก็สนุกฟงละซี
ทานเลาใหฟงวาจะไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ ใหผมมาเฝาศาลา เราก็ถามวา
มาเฝาไดกี่คนื แลว ไดสองคืนนี้แหละ เราก็ดูศาลา ทานใหมาเฝาศาลานี่มาเฝาตามที่พดู
นี้จริงๆ หรือทานมีอุบายวิธีการใดใหมารักษาสิ่งของที่มีคาในศาลานี้ เรามองดูศาลาก็
ไมเห็นมีอะไร กระโถนก็กระโถนไมไผ ตัดครึ่งกระบอกไมไผเปนกระโถน เราดูก็ไมเห็น

๓
มีอะไร เราก็เชื่อละวาเปนนิมิตของทาน เวลาพระองคนี้ถามชื่อ เราก็วาจะถามไปทําไม
ทานก็ตอบมีเหตุมีผล ออ เวลาพบกับครูอาจารยแลวก็ตองไปเลาใหทานฟงวาชื่อวา
ยังไงตอยังไง เราจนตรอกก็เลยบอก พอวาชื่อบัว หือ ไมใชอาจารยมหาบัวหรือ เอาอีก
ละ ใชแลวเราวางั้น โอย ทานอาจารยทานพูดถึงอยูตลอด ตนเทศนหรือปลายเทศนรูสึก
จะมีเกือบวาทุกครั้ง ยกทานอาจารยข้นึ ตลอดเลย
พระเหลานี้ถาไปอยูกับทานมหาบัวนี้ไมถึงสามวัน
ถูกทานขับแตกกระจัด
กระจายไปหมดเลย คือทานไมดุ เขาใจไหม อยูกบั ทานก็อยูอยางนั้นทานวางั้น ถาไปอยู
กับทานมหาบัวแลวไมถึงสามวัน พระเหลานี้ถูกขับหมดเลย ไมวากอนเทศนหรือหลัง
เทศนทานจะนํามาพูดเสมอ ทีนกี้ ็มาขบขันตอนเชานะ หูเราดีนี่ ทานนั่งตรงนี้เรานั่งอยู
ขางนี้เปนองคที่สองของทาน พระนั่งเปนแถวไป
ที่ขบขันนะ พอพระเอาปนโตเอาหมอขาว อาหารเขามาหาทาน จัดถวายทาน
พอพระกมหนาเขาไปทีไรทานจะกระซิบ รูไหมเสือ ทานบอกวาเสือรูไหม ทานกระซิบ
พระ ทีนี้เรามันหูดี พระองคไหนกมเขาไปนี้ รูไหมเสืออยูขางหลัง ระวังใหดีนะ กระซิบ
แลวองคนั้นออกไป องคนี้เขามา องคไหนเขามาหาทาน ทานถึงกระซิบนะ กระซิบทีไรก็
รูก็คนหูดีนี่ รูไหมเสือ ทานวางั้น ระวังใหดีๆ กระซิบแลวออกไปๆ องคไหนออกไปแลว
ก็เรียบไปๆ พอตื่นเชาวันหลังนี้รูเรื่องแลววาเปนเรา พระในวัดนั้นเรียบหมดเลยนะ ก็
สมเหตุสมผลที่ทานวา ถาไปอยูก ับทานมหาบัวพระเหลานี้จะถูกขับไลหมด พอเขา
มาแลวทานกระซิบวา นี่เสือ รูไหมเสือ ขบขัน
นี่ละไดพบกับทาน คุยธรรมะกันสนุก คืนแรกสองทุมถึงหาทุม คืนที่สองสองทุม
ถึงหกทุม คืนที่สามสองทุมถึงตีหนึ่ง เฉพาะสองตอสองคุยธรรมะกันกับทาน นี่เกี่ยวกับ
เรื่องทานอาจารยคําดี ทานพูดถึงเกี่ยวของกับเราอยูตลอดเวลา รูสึกทานจะมีความ
เมตตามากอยู เพราะฉะนั้นเวลาพระกมหนาเขาไปหาทานทานจึงกระซิบวา รูไหมเสือ
บอกแตเสือทั้งนั้นไมไดบอกธรรมดา รูไหมเสือ ใหระวังนะ บอกใหระวังนะเสือ เลย
ขบขันเราก็ดี ทานกระซิบพระของทาน ทานนึกวาเราจะไมไดยิน เราก็ไดยินทุกคําเพราะ
หูดีนี่ พอใครกมเขาไปใกลๆ ทาน รูไหมเสืออยูขา งหลัง มีแตเสือๆ ขบขันดี
ทานอาจารยคําดีทานใจดี ไมเคยดุดาใครเลย เหตุที่ทานไมดุดานี้ก็คือทานตั้ง
ความสัตยความจริง ทานเลาใหฟง ดูทานเรียบตลอดเวลาเลย เราจนตายใจเลยวานิสัย
ทานเรียบรอยสวยงามมาก เราก็ไดชมทาน ทีนี้เวลาสนิทกันจริงๆ แลวทานเลาใหฟงวา
นิสัยเดิมผมไมไดเปนอยางนี้นะทานมหา นิสัยเดิมผมใจรอนวูวาม ทําอะไรไมทันใจปา
เขาปาเลย เปนถวยเปนจานเปนอะไรก็ตาม ไมทันใจปาเขาปาๆ เลย ทีนี้ก็ไปเจอเอา
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เณรหนึ่ง เขาเอาผามาบังสุกุลก็เอามาตัดสบง เณรเย็บสบงใหทาน ทีนี้เณรเย็บสบงผิด
เอามาดูเห็นเย็บผิด เราเลยจับสบงนั้นฉีกตอหนาเณรเลย นั่นละนิสัยเดิมทาน
พอฉีกตอหนาเณรแลว เณรเสียใจไปนั่งบังเสารองไหอยู ทานไปเจอเณรกําลังนั่ง
รองไหพิงเสาอยูนั้น โอโห เราฉีกผาตอหนาเณรนี้เปนความเสียอกเสียใจเณรเปนอยาง
มาก นิสัยของเราถาจะปลอยใหเปนอยางนี้มันจะไปใหญ ดีละเณรนี้เปนอาจารยของเรา
นั่นฟงซิทานพูด ตัง้ แตบัดนี้ตอไปเราจะไมใชกิริยาอยางนี้เปนอันขาด เราจะใช
กิริยามารยาทเรียบรอยสวยงามสงบเสงี่ยม จะไมดุใครเลย ทานวางั้น ตั้งแตนั้นมาผมก็
ไมเคยดุใครเลย กิริยาอาการนั้นลบออกหมด เพราะฉะนั้นกิริยาผมจึงเปนอยางนี้ ทาน
วางั้น เราถึงไดรูเรื่องทาน แลวทานเรียบตลอดนะ
ทานฝกหัดนิสัยไดรอยเปอรเซ็นตเลย ทานเรียบ เพราะฉะนั้นทานถึงไดยกเรา
ขึ้น พระเหลานี้ถาไปอยูกบั ทานมหาบัวแลวไมถึงสามวัน ถูกทานขับหมดเลย คือทานไม
ดุ เราก็อยางวา รูไหมเสือ ทานกระซิบพระ รูไหมเสือ ทานบอกวาเสือ ใหระวังนะ แตก็
เปนมงคลอันหนึ่งเหมือนกัน พอตืน่ เชามาวันหลัง วันนั้นไมทราบ พอวันหลังลงไป
ศาลาดูพระนี่เรียบหมดเลย พระทั้งวัดเรียบหมดเลย คงกลัวเสือ เราก็ไมลืมนะทาน
อาจารยคําดี
อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว ถึงวาระที่จะพูดก็พูด เพราะทาน
ถาพูดภาษาเต็มเม็ดเต็มหนวยของภาษาธรรมก็วา ทานยกเรามากทีเดียวทานอาจารย
คําดี ทานชมเชย ยก นับถือเคารพ ถาพูดเปนภาษาธรรมก็เรียกวาทานเคารพธรรมของ
เรามากวางั้นเถอะ ทีนี้กม็ าถึงวาระที่นี่นะ ทานเดินจงกรมอยู วัดถ้ําผาปูเราไมเคยไปนะ
พบกันอยูขางนอกวัดถ้ําผาปู สนิทสนมกันมานาน แตเชาวันนั้นตอนตีสี่ตีหา จิตของ
ทานกําลังหมุน เดินจงกรมไปมาอยู จิตมันติดปญหาเจาของเอง เหมือนหอกเหมือน
หลาวทิ่มประสานกันเขามาอยางนี้ มองหาใครก็ไมเห็น นี่ทานสนิทกับเราแลวแหละ
มองเห็นแตทานมหา ทานวางั้น มองหาใครก็ไมเห็น มองเห็นทานมหาจะแกปญหานี้ได
ปุบปบออกจากทางจงกรมมาก็มาจุดธูปจุดเทียน มีแทนพระอยูขางลาง เปนสอง
ชั้น ชั้นลางก็มีแทนพระ ขางบนก็มี มาทานก็พดู จนเราตกใจนั่นแหละ โอย ทําไมทาน
อาจารยพูดอยางนั้น ขอใหพูดเต็มหัวใจเถอะทานวางั้น คือทานจุดธูปเรียบรอยแลว
ไหวพระเรียบรอยแลวก็วา ขออาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน ทานพูดทาน
อธิษฐานในจิตของทาน แลวก็ดลบันดาลวันหลังเราก็มาจริงๆ มาหาทาน ถึงไดคุย
ธรรมะกัน พอคุยทานปดประตู หกโมงเย็นเราเขาไปหาทานสองตอสอง ปดประตูหมด
เลย จนกระทั่งสองทุมถึงไดออกมา พระเณรประชาชนเต็มหมดขางนอก
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ใครจะบอกใครก็ไมทราบแหละจึงเต็มอยูขางนอก ไมมีใครเขาได มีแตเรากับ
ทานสองตอสองคุยกัน พอถึงสองทุม แลว ตอนนั้นละตอนทานรองโกกขึน้ ปญหาอันวา
นี่แหละ ปญหาที่วาเหมือนหอกเหมือนหลาวทิ่มแทงหัวใจนี้ มองเห็นแตทานมหา
เทานั้น เพราะฉะนั้นจึงไดจุดธูปเทียน ทานจึงวาขอใหพูดเต็มหัวใจเถอะ ทานมหาอยา
วาอะไรเลย ขอใหพูดเต็มหัวใจผมเถอะ จิตของผมพุงตอทานมหา มันก็บันดลบันดาล
เราไมเคยไปนะวัดถ้ําผาปู พอตื่นเชานั้นเราก็ไปแหละ แตไปคางที่วัดทานอาจารยชอบ
คืนหนึ่ง วันหลังถึงไดมาหาทาน ทานยังวา โอ มาเร็วอยูนะ เราไมเคยไปนะ ก็บันดล
บันดาลไป จึงไดคุยธรรมะถึงขอนี้ละ ทานรองโกกเลยเชียวนะ คือเราแกปญหาอันนี้ละ
พอทานเลาปญหาเรียบรอยแลวเราก็ถวายธรรมะทาน แกปญหาทาน ทานรองโกกเลย
เออ อยางนีล้ ะที่นี่ เปดแลวที่นี่ ทานวางั้น เปดแลว ประตูเปดแลวมีแตจะเขาเทานั้นละ
ทานรองเสียงลั่นเลย สองตอสองนะ คือมันถึงใจทาน ตอบไดถกู ตองความหมายวางั้น
เออ เปดแลว ประตูเปดอาแลว ยังแตจะเขาเทานั้นเอง
จากนั้นมาไปหาทานทีหลังพอดีทานหูหนวกแลว จะถามทานก็มีคนอยูขา งนอก
ไมเหมาะ ธรรมะนี้เปนธรรมะจําเปนโดยเฉพาะ จะถามทานไดยังไง ก็เลยเขียนหนังสือ
ยอๆ เทาฝามือนี่ เขียนปญหาถามปญหาทาน พอทานรับจดหมายแลวทานยกจบขึ้น
เลย ทานก็ตอบ ยิ้มแลวตอบ ทานตอบเสร็จแลวยื่นมาใหเราเราก็อาน พออานดูแลว
เราก็ถามยอๆ อีก ทานก็ทําแบบเกานั่นละ ทานยิ้ม ก็เปนอันวายุติเรียบรอยแลว ปญหา
จิตใจทะลุหมดเรียบรอยแลว ตั้งแตนั้นมาก็เลยไมไดคุยกัน แตวาผานไดแลววางั้น
เถอะนะเรียบรอย ทานก็มรณภาพไป นี้อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุนะ อัฐิของทาน
อาจารยคําดี
มีแปลกที่ทานนิมนตเราไปวันนี้ เราก็ไมเคยไปวัดถ้ําผาปู เหตุใดมันถึงบันดล
บันดาลใหไป มันก็แปลกนะ ไมเคยไปเลยวัดถ้ําผาปู พบกันอยูขางนอกตางหากเราไม
เคยไปถ้ําผาปู แตวันนั้นมันดลบันดาลอะไรก็ไมรู อูย มาเร็วนะทานยังวาอีกดวย มาเร็ว
อยูนะทานวางั้น จึงไดคุยธรรมะกัน ทานรองโกกเลย นี่เห็นไหมปญหา ถาหากวาแกไม
ตกนี้ฟดกันอยูนั้นจะเปนจะตายจะสลบไสลนะปญหานี้ เพราะฉะนั้นครูบาอาจารยจึง
สําคัญ ครูบาอาจารยที่ทานเหนือกวาพอเลาไปปบทานแกปุบเดียวนี้ขาดสะบั้นไปเลย
อยางเรากับพอแมครูจารยมั่น อยางนี้ละ
บางทีขึ้นหาทานวันละสองหนก็มี เพราะตอนทานปวยจิตของเรากําลังหมุนเปน
ธรรมจักรตลอดเวลาเลย ทีนี้จะถามใครละ ก็มีแตทานองคเดียว ทานนอนอยูนะ ขึ้นไป
กราบเทาทานเลย ทานนอนเหมือนหลับแตไมไดหลับ สําหรับเราเองพอแมครูจารยมั่น
นี้ไมเคยที่จะดุดาวากลาวหามปรามประการตางๆ ไมเคยมีนะ ขึ้นเวลาไหนไดทั้งนั้น
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สําหรับเรา จนกระทั่งทานมรณภาพจากไป ตอนเงียบๆ เราก็ขึ้นไปหาทาน กราบเทา
ทานแลวก็เลาถวายเรื่องธรรมะที่มันเปนภายในจิตใจแกไมตก ทานนอนนี้ธรรมดาได
พยุงลุกขึ้น แตนั้นไมไดพยุงเลย พอเรากราบถวายธรรมะที่เปนขึ้นภายในใจของเรา
ทานปุบปบลุกขึ้นเลย เอา ฟงนะทานวางั้น นั่นเห็นไหมละความเมตตา เอาฟงนะ ทานก็
ใสปบๆ เขาใจหรือยัง ถาเรายังไมสนิทใจนักเราจะยังไมตอบคําใด นิ่งอยู ทานย้ําอีก
พอทานย้ําเขาใจจาขึ้นมาแลว กราบมับๆ ทานก็รูแลววาเราเขาใจแลว ทานลมนอนปบ
เลย อยางนั้นนะพอแมครูจารยมั่น
ปญหาเหลานี้เปนของสําคัญสําหรับนักปฏิบัติ ภูมิใจนี้สําคัญมาก ใครที่มีภูมิใจ
ที่สูงกวาแลวผูนี้ไปพูดปญหาปบตอบปุบๆ ถาไมมีภูมิธรรมแลวลูกศิษยลูกหาที่มีภมู ิ
ธรรมสูงกวาไปเลาใหฟง ครูบาอาจารยที่สมมุติตนวาเปนครูเปนอาจารยเขาพูดลูบๆ
คลําๆ นี้มันฟงไมไดนะ นอกจากไมเปนประโยชนอะไรแลวยังดูถูกอาจารยองคนั้นอีก
หือ ความรูอยางนี้ก็มาสอนเรา นั่นเปนนะ คืออันนี้แมนยํามาก ถารูแลวตอบผางเดียวๆ
ถาไมรูลูบคลํามันเห็นภูมิผูตอบดวยนะ เห็นภูมิผูสอนดวย นี่เปนแลว นี่ละเรื่อง
ภาคปฏิบัติเปนอยางนั้น เราจึงลงสนิทกับพอแมครูจารยมั่น ลงสนิทเลย ไมมีอะไร
เหลือเลย ที่วาทานใสปบๆๆ เขาใจหรือยัง ถาเรายังไมสนิทใจเราก็นิ่งฟง ทานย้ําอีก
พอย้ําอีก เราเขาใจปบแลวกราบมับๆ ทานรูแลววาเขาใจแลว ทานลมนอนปบเราไป
เลย เปนอยางนั้น
ปญหาภายในใจจึงเปนปญหาสําคัญมากทีเดียว ทานก็บอกไวแลวในธรรม กัล
ยาณปุถุชนไมสามารถแกปญหาของพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาได
ชั้นพระโสดาไม
สามารถแกปญหาของพระอนาคามีได
พระอนาคามีไมสามารถแกปญหาของพระ
อรหันตได แมพระอรหันตดวยกันก็ไมสามารถที่จะแกปญหาของอัครสาวกได อัคร
สาวกไมสามารถแกปญหาของพระพุทธเจาได เปนขั้นๆๆ ธรรมทานสอนไว คือภูมิมนั
ตางกัน ไมใชจะไปดนเดานะ ดนเดาไมได ปญหาภายในใจนี้ใสปุบๆๆ เลย แมนยําๆ
จึงเรียกวารูจริงเห็นจริง จะเอาสุมสี่สุมหามาตอบไมไดนะ ตองเอาความรูจริงเห็นจริง
ทางนั้นพูดมาเปนยังไงทางนี้จะทราบแลว ใสปวะเดียวขาดสะบั้นไปเลยๆ ผูนั้นก็โลง
ไปๆ เลย
อยางที่ทานอาจารยคําดีทานรองโกกกลางคืน อยูสองตอสอง คุยกับเราสองตอ
สอง ปญหานี้พอเราตอบถวายทานปบนี้ทานรอง เราไมไดลืมทานรองขึ้นมาดังๆ เลย
รองโกก เออ อยางนี้ขนึ้ เลยทันที เอาละที่นี่เปดแลวทานวา เปดแลวจะเขาละที่นี่ แต
กอนทั้งปดทัง้ เขาไมไดแลวปด ทีนี้ปญหาเปดจาออกมานี้โลงไปหมดแลว ทานรองตรง
นี้เอง เอาละที่นี่ประตูเปดแลวจะเขาละทานวา ไปทีหลังถามทานวาผานแลว นั่นเห็น
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ไหมละ นี่ละไมนานนะ ทานผานแลว คือเปดแลวจะเขาแลว ถาไมเปดเขาไมได เปดก็
คือวาแกปญหาใหเปดทางใหเขา อันนี้ทานรองโกกทานถึงใจทาน เงียบๆ นะอยูสองตอ
สอง คนขางนอกไดยินหมดเลยละ นี่คือปญหาที่ถึงใจ เราก็ตอบธรรมดาเงียบๆ แต
เวลามันถึงใจทานทานรองโกกขึ้นเลย เออ เอาละที่นี่เปดแลวๆ จะเขาละที่นี่ แลวก็ไม
นาน ไปทีหลังนี้ทานผานไดเรียบรอยแลว อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุเรียบรอยนี่
ไดพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลใหทานทั้งหลายฟง เรื่องมรรคเรื่องผล มรรคผล
นิพพานสดๆ รอนๆ อยูกับ สวากขาตธรรม ที่พระพุทธเจาตรัสไวชอบแลวๆ ฟงแตวา
ชอบ ไมวาธรรมขั้นใดไมผิดไมพลาด คือศาสดาองคเอกสอนโลก ไมผิดไมพลาด ชอบ
หมดๆ โดยลําดับลําดา ขอใหปฏิบัติตามทานนั้นเถิด ไอวันเดือนปนาทีโมงอยาเอามา
ยุง กิเลสไมมีเดือนปนาทีโมงมันอยูก ับหัวใจคน ธรรมะก็อยูที่หัวใจคน ฟาดลงไปตรง
นั้นกิเลสขาดสะบั้นลงไป ไมตองถามหามรรคผลนิพพาน จาขึ้นมาเลย ขอใหปฏิบัติตาม
คําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวาศาสดาองคเอก ไมมีใครจะสอนไดแบบศาสดานี้เลย
เพราะพระพุทธเจาของเราเปนผูสิ้นกิเลสเปดโลก เรียกวา โลกวิทู รูแจงโลก ทั้ง
โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงจาหมด นําธรรมมาสอนโลกจึงไมมอี ะไรทีจ่ ะของใจสงสัย
พอที่จะใหผฟู งไมไดรับประโยชนเทาที่ควร เปดจาออกๆ หมดเลย นี่ละธรรมะ
พระพุทธเจา ในโลกนี้มีพุทธศาสนาเทานั้นเปด ใครจะวาอะไรก็ตาม เราเอาหลักความ
จริงมาพูด เราไมไดดูถกู เหยียดหยามศาสนาใดของผูใด เราเอาหลักความจริงมาพูด
พุทธศาสนาเปนศาสนาของผูสิ้นกิเลสวางั้นเลย เปดจาเลย ไมมีอะไรปดบังลี้ลับไดเลย
กิเลสสิ่งปดบังลี้ลับขาดสะบั้นไปหมดจากพระทัยแลว ทีนี้จิตมันก็เปดจาเลย สอน
ตรงไหนถูกตองๆ เลย ตั้งแตพื้นๆ ถึงมรรคผลนิพพานใครสอนได ในสามโลกธาตุนี้ไม
มี มีพระพุทธเจาเทานั้นสอนได
บรรดาสาวกทั้งหลายที่เปน สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเราเรื่อยมา ตั้งแต
พระพุทธเจาองคไหนๆ จนกระทั่งปจจุบันนี้ ก็เปดจาขึ้นจากพระพุทธเจาแตละ
พระองคๆ นั่นเองสอนใหถึงไดนิพพาน ใหพากันตั้งใจปฏิบัติ อยาใหกิเลสมันเหยียบ
ย่ําทําลายนักนะ เวลานี้หัวใจโลกนี้แหม นาทุเรศ จวนจะตายเทาไรพูดแลวก็
กระทบกระเทือนกิเลส เรื่องธรรมไมกระเทือน ธรรมเปดจาทําลายกิเลส แตกิเลสอยูบน
หัวใจสัตว สัตวมันหึงหวงกิเลส ถาพูดอะไรก็หาวากระทบกระเทือนกระแทกแดกดันไป
เสีย มันลําบากนะ ตัวมันเปนภัยมันไมยอมใหแตะตองมันได
มีพุทธศาสนาเทานั้นบอกใหชัดเจน เอา เปดใหดี ภาวนาใหดี สติเปนสําคัญ
การภาวนาอยาลืมคําวาสติ ถาลงสติตดิ อยูกับตัวเองแลวไปไหนไมหนีหลัก สติเปนหลัก
ไมเอนไมเอียงไมเสีย ถาสติเลื่อนลอยแลวผิดได ความรูของผูปฏิบัติไมไดเหมือนกัน

๘
บางทีความรูสงบลงไปสวางจาอยูนี้ บางทีผึงลงไปนี้เหาะเหินเดินฟาไปเลยจิต นั่น ถา
สติตามไมทนั เสียได เพราะฉะนั้นสติจึงเอาใหทัน สติติดอยูกับตัวเองแลวเรื่องราว
ทั้งหลายจะสงบลงมาที่สติอยูกับใจ ถาสติเผลอจากใจแลวเสียได ใหพากันปฏิบัติ
ภาวนา การสอนเหลานี้เราไมสงสัยในการสอนนะ เพราะผานมาหมดแลว ทุกสิ่งทุก
อยางผานมาอยางโชกโชน ที่ไดมาสอนทานทั้งหลายนี้จึงไมมีอะไรสงสัย ในสามโลกธาตุ
นี้เรียกวาเราหมดสงสัยโดยประการทั้งปวง
เปดจา พระพุทธเจาอยูทไี่ หนไมตองถาม พระพุทธเจาคือใครอยูที่ไหน จาแลว
ถามหาทานอะไร เหมือนกับแมน้ํามหาสมุทร มือจอลงไป จอลงไปตรงไหนที่จะไมถกู
แมน้ํามหาสมุทรไมมี จอลงไปไหนก็เปนแมน้ํามหาสมุทรเหมือนกันหมด เอา ทีนี้จิต
เวลามันจาแลวนี้จอลงตรงไหนถูกพระพุทธเจาทั้งนั้น พระพุทธเจาคืออะไร มหาวิมุตติ
มหานิพพานเปนอันเดียวกันหมด นั่นละใหจําเอา ไมมีเชาสายบายเย็น อันนี้เรื่องของ
กิเลสมันหาเรื่องตางหาก กิเลสมันก็อยูกับใจมันไมมีเชาสายบายเย็น ติดมาตลอด
ธรรมะฟาดลงไปขาดสะบั้นแลวไมมีอะไร กิเลสหมดแลวจาเลย เอาละพอ
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

