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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

วิธีปฏิบัติธุดงคกรรมฐานฆากิเลสของเรา 
โรคมะเร็งเดี๋ยวนี้ดูวา ถาเปนโรคมะเร็งรูสึกจะสลบไปเลย ไดทราบวาเปน

โรคมะเร็งนี้สลบไปเลย เหมือนวัณโรคแตกอน วัณโรคแกตก เดีย๋วนี้พอวาเปน
โรคมะเร็งแลวออนเปยก ตอนนั้นเปนวัณโรค กอนหนานั้นโรคนี้แกไมตก พอแมครู
จารยเราก็เปนวัณโรคเหมือนกัน ก็โรคคนแกอยางวา ทานก็บอกไวเรียบรอยแลว จะให
ทําอยางไร ทานบอกไวถึงปกลายนูน สอนพระนี้บอกไวเลย กําหนดบอกวาไมเลย ๘๐ 
แปดสิบอยูอยางน้ัน สอนพระใครจะเรงใหเรงนะ บางทีนับขอมือ นี่เวลานี้ไดเทานี้แลว
แลวก็เทานั้นๆ ๘๐ แนะ ทานรูชัดขนาดนั้น ๘๐ วาอยางน้ันไมเลย พอเร่ิมปวยพอดี
ตอนนั้นเราไปเที่ยวกรรมฐานอยู ลาไปก็ตกลงกบัทานเรียบรอยดิบดีนะ ไปคราวนี้จะ
ไมไดมารวมมาฆบูชา เราก็วาอยางน้ัน เราไปทางอําเภอวาริชภูมิ กราบเรียนทานวาจะ
ไมไดมารวมวันมาฆบูชา 

วันเราออกเดินทางก็เปนวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ก็เขาใจเรียบรอยแลว พอถงึวัน
นั้นเอาละนะ เวลา ๑๑ โมงเชาทานออกมา นี่ทานมหามาแลวยัง จากนั้นเรงเขาๆ 
จนกระทั่งถงึวาระที่ทานจะเทศน มาฆบูชาทานเทศนอบรมพระ ประชาชนก็ไปแอบฟง
บาง ทานเทศนอยางเด็ดอยางเดี่ยว นั่นละที่ทานพูดถึงเราเสมอๆ วาน้ีจะเปนครั้ง
สุดทาย เปนลักษณะนั้น นี่จะเริ่มเทศนแลวไหนทานมหายังไมมาเหรอ ยังไมมาเรื่อยอยู
อยางน้ัน ก็วันจะออกเดนิทางไปกก็ราบเรียนทานเรียบรอยแลววามาฆบูชานี้จะไมไดมา 
เพราะไปขึ้น ๓ ค่ํา ขึ้น ๑๕ ค่ําก็มาฆบูชา เออ..มาฆะคนเดียวนะ แนะทานก็พูดเลนกบั
เรา 

เราก็ไปอําเภอวาริชภูมิ พอกลับมานี้ดุเลยนะ เหอ..ไปหาวิเวกที่ไหนๆ เหลานี้ๆ 
มีแตปาทั้งนัน้ไปหาวิเวกที่ไหน นี่ผมก็เร่ิมปวยมาตั้งแตวานซืน คือวันขึ้น ๑๔ ค่ํา ทาน
เร่ิมปวย วันแรมค่ํา ๑ เราก็มาถึงหนองผือ นั่นละทานเรงใหญ จะออกแตเร่ืองเรา เหอ..
ทานมหาวาอยางไร ทานเทศนใหญคืนนั้น จากน้ันมาแลวไมเทศนอีกเลย นั่นละมันมี
อยางน้ันนะเรื่องราว จากนั้นเราก็ไมไดไปอกีตลอดทานนิพพาน ทานมีเหตุมีผลของ
ทานอยูภายในๆ 

แตกอนไปมนัไมมีรถ ทางรถไมมี แมแตหนองผือ-พรรณาก็ไมมี ทางรถทางรา
ไมมี เดินดวยเทาๆ คนจึงไมคอยไดเขาไปถึงทาน..หนองผือ แตทกุวันนี้ทางรถเขาไป
ถึง ไปเวลาไหนก็ได แตกอนไมมีรถ เราจะมาพรรณาเราตัดเขาเลย สวนมากเขาออก
จากน้ีเขาออมเขาไปพรรณา ๖๐๐ เสน ตัดจากนี้ ๕๐๐ เสน ขึ้นเขา เราไมเคยไป
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ออมแอม ไปตัดปุบขึ้นเลยๆ ก็มันแข็งแรง ไปไหนใครทันเราเมื่อไร อาวจริงๆ นิสัย
เปนอยางน้ัน นิสัยเขมแข็งทุกอยาง คึกคักตงึตัง ไมมีคําวาทอแทออนแอ เพราะฉะนั้น
จึงเห็นพวกพระพวกเณรทอแทออนแอนี้ออนใจ เหอ นี้เหรอจะฆากิเลส  วาอยางน้ันนะ 
พระจะฆากิเลสฆาอยางน้ีเหรอ คือมันขวางหูขวางตา อะไรที่จะเปนเรื่องฆากิเลสมัน
ออนแอๆ มนัเลยขวางหูขวางตาไปหมด 

เราอยูหนองผือพระเณรทั้งวัด พูดเสียใหมันชัดเจนที่เปนลูกศิษยหลวงปูมั่นนะ 
พระเณรเต็มวัดเต็มวาถายเขาถายออกเราคอนขางแนใจวา ใครไมรูจักวิธีปฏิบัติธุดงค
กรรมฐานฆากิเลสของเราเราทําอยางไรในหมูวงคณะ แตเราดูหมด พระเณรในวัดดู
หมด แตพระเณรจะดูเราหรือไมก็ไมทราบ แตพอแมครูจารยตาแหลมคม อยางน้ีละ มี
ทานองคเดียวเห็นเรานอกนั้นไมเห็น เราอยากจะพูดวาไมเห็น ถายเขาถายออกยั้วเยี้ยๆ 
เราดูตลอดดูพระดูเณร เราก็ฆากิเลส พระเณรก็วามาฆากิเลส พวกฆากิเลสดวยกันดูกนั
เขาใจไหม แตทานเหลานั้นจะดูเราหรือเปลา แตเราดู ทั้งดูเรา ทั้งดพูระดูเณร 

ตาดีคือพอแมครูจารยมั่น นูนบาตรเราเอาซุกไวในฝา ฝาบาตรปดแลวก็เอาผา
อาบน้ําปดเสร็จเรียบรอยก็มาจัดอาหารถวายทาน คือเราเปนคนจัดอาหารถวายทาน 
ใครทาํก็ดี เราก็เห็นวาดี แตมันไมสนิทใจเหมือนเราทํา เปนอยางน้ันนะ พอมาวาง
บาตรไดอะไรมาเทาไรพอ ก็เอาซกุเขาในฝาหรือในตนเสา แลวก็มาจัดทําใหทาน
เรียบรอยทุกส่ิงทุกอยาง เสร็จเรียบรอยแลวเราก็ไปนั่งฉัน อยูๆ “ขอใสบาตรๆ ” นั่น
เห็นไหมละ ทานเห็นองคเดียว นั่นละตาแหลมคมตาจอมปราชญเปนอยางน้ัน ปุบปบ
ใสเลยนะ เปดเองฝาบาตร มาปุบปบทานจับฝาบาตรทานเปดฝาบาตรเรา เปดเองใส
ปุบปบๆ ถาทานมาใสบาตรเองแลวอะไรตองฉัน แตคนอื่นมาแตะไมได วาอยางน้ันเสีย 
หนาผากแตก  

พระเณรกลัวเราแตไหนแตไรมา อยูกับพอแมครจูารยมั่นก็เรียกวาอันดับสองที่
พระเณรกลัวมาก สวนมากทานอยูเปนรมโพธิ์รมไทรอยูบนกุฏิ แตซอกแซกซิกแซ็กมอง
นั้นมองนี้ดุนั้นวานี้คือเรา ทีนี้พระเณรก็กลัวละซิ จะวากลัวดวยความเกลียดความชังก็
ไมไดนะ กลัวดวยความเคารพความเลื่อมใส กลัวไปอยางน้ัน คือเราจริงจังทุกอยาง ไม
เหลาะแหละ บิณบาตมาใครเห็นเมื่อไรเราไดอะไรมาฉัน พอแมครูจารยเห็น แตทาน
ไมไดใสบอยๆ นานๆ ทานใสสักทีหนึ่ง  

เวลาทานจะใสนี่ โหย ใครจะไปเร็วยิ่งกวาทาน ปุบปบจับฝาบาตรเปด  “ขอใส
บาตรหนอยๆ” ใสปุบเลย เราก็อาปากอยูนั้น ก็จอมปราชญใสบาตรจอมโงใชไหม รับ
ใหหมดฉันใหหมดถาเปนพอแมครูจารยมั่นนะ คนอื่นไมได นี่แหละที่อยูในวัดเราไมใช
คุย พระเณรทั้งวัดๆ ใครเห็นเมื่อไรเราปฏิบัติตัวของเรา พอแมครูจารยองคเดียวเห็น 
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เปนอยางน้ัน เราไมพูด เร่ืองของเราเองนี้จะไมพดู เราปฏิบัติอยางไรๆ เราทําเฉพาะตัว
ของเราเราจะไมใหใครทราบ ไมรูเลย เฉย นิ่ง แตการดูแลพระเณรเราดูแลเต็มเม็ดเต็ม
หนวย สําหรับดูแลเจาของดูแลเงียบๆ ทําเงียบๆ  

พอแมครูจารยตาแหลมคมมาก นานๆ “ขอใสบาตร” อยูทางบานโคกนามนก็
เหมือนกัน มาอยูหนองผือก็แบบเดียวกัน ดีอยางหนึ่งวานิสัยนี้มันจริงจัง ถาลงไดลงใจ
จุดไหนแลวขาดสะบั้นไปเลยๆ ที่จะมาเหยาะๆ แหยะๆ อยางน้ีไมไดสําหรับเรา ถาลง
ใจแลวก็เอาจริงเอาจัง ถาไมลงใจคาราคาซัง ไมทราบจะทําอยางไร รวนเร ทําอะไรไม
เต็มเม็ดเต็มหนวย ถาลงใจแลวพุงเลย พอแมครูจารยสอนอรรถสอนธรรมสอนมรรค
ผลนิพพานแบบพุงเลยๆ ผูรับก็รับดวยความเต็มใจก็พุงใสกันเลย นั่นเปนอยางน้ัน 

มันไดดูหมูดเูพื่อนที่อยูกบัพอแมครูจารยมั่น ดูเราดูทานดูพระดูเณรที่เขามา
เกี่ยวของกับทานเปนอยางไรๆ เรามาอบรมกับทานเพื่อแกกิเลสเรา พระทั้งหลายก็มา
อบรมกับทานเพื่อแกกิเลสของตน แลวตางคนตางดู พระจะดใูครหรือใครไมทราบ แต
เราน้ีดูหมดดูพระดูเณรในวัด นั่นตางกันตรงนั้นนะ แตพอแมครูจารยนี่เวลามีอะไรๆ
ปรึกษาหารืออะไรกันนี้มันมีบางขอบางกระทงเรื่องอรรถเรื่องธรรมเรื่องอะไร ใครเห็น
วาอยางไร ใครเห็นวาอยางไร พระเณรปรึกษาหารือกัน ยังไมแนใจตรงไหนๆ 
ปรึกษาหารือกัน แลวสุดทายทานก็มาลงนี่นะ ทานมหาวาอยางไร แนะมาลงจุดนั้นนะ  

ถาวาทานวาอยางน้ันแลวทานนิ่งเลย ทานไมเคยคานเรา ถายังไมลงกัน
ตรงไหนๆ ทานมีคัดมีคานบางอะไรบาง พอเสร็จแลวทานมหาวาอยางไร ถาวาอยาง
นั้นๆ หยุดเลย ทานไมเคยคาน แปลกอยูอันนี้ อันนี้แปลกอยู เราก็มอบกายถวายตัวตอ
ทานทุกส่ิงทกุอยาง แลวทานจะวาอะไรวา ทานจะสับจะเขกจะสับยําเอามอบเลย แต
ทานก็ไมวานะ ถาวาทานมหาวาอยางไร ทานวาอยางน้ันแลวนิ่งเลย หยุดเลย มีแปลก
อยูอันนี้อันหนึ่ง 

นูนจะ ๙ โมง ตอนเชาเราก็เอาของไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ เมื่อวานนี้
เอาไปโรงพยาบาลจังหวัดเลยทีเดียว คือโรงพยาบาลจังหวัดเลยนี้รูสึกวาขาดแคลนมาก 
โรงพยาบาลอื่นๆ ตามจังหวัดๆ นี้เราไมให เราจะไปใหตามโรงพยาบาลอําเภอของ
จังหวัดนั้นๆ ใหโรงพยาบาลอําเภอๆ สวนจังหวัดเราไมไดเอาไปให แตจังหวัดเลยนี้เอา
ไปให เหมือนโรงพยาบาลอําเภอ ใสรถเต็ม เทตูมแลวก็มาๆ รูสึกจะขาดแคลนมาก 

นี้ไปทุกวันนะที่เอาของไปใหโรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลขาดแคลนๆ เราไป
ใหๆ แลวก็ใหปจจัยโรงละสองหมื่นๆ ทุกโรงไปเลย บางทีทางโรงพยาบาลก็ขอตกึบาง 
ขอเครื่องมอืแพทยบาง เราก็ไดใหๆ ตึกก็ยงัให เขาแสดงเหตุผลความจําเปนใหเราฟง
ที่นาฟงเรารับฟง นาใหให เปนอยางน้ัน ไมใชไปสงเฉยๆ สงส่ิงของ ยังตองรับฟง
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เหตุผล พวกนี้เขาวิ่งมาหาเรา ยังขาดตรงนั้น ตรงน้ีจําเปนอยางน้ี เราพิจารณาแลวใหๆ 
ไปโรงพยาบาลตางๆ อยางที่เราไปนี้นะ 

บรรดาวงกรรมฐานในสายพอแมครูจารยมั่นนี้เรารูสึกจะหนักมากกวาเพื่อน มัน
หากเปนอยูลึกๆ ลับๆ นั่นแหละ ความดูแลสอดสองมองดซูึ่งกันและกนัในวงพอแมครู
จารยเดียวกัน วัดไหนเปนอยางไร ๆ เราจะคอยไปเตือนๆ อยางน้ันละ เพราะเราเปน
ผูใหญในวงพอแมครูจารย เปนลูกศิษยขั้นผูใหญก็ถกู วาอยางน้ันเถอะนะ เราจะคอย
ไปเตือนๆ แลวพระเหลานั้นก็เคารพเรามาก เราไปวัดไหนดังไปเลยๆ ทานไมได
รังเกียจเรา ถาเห็นวาไมเหมาะไมควรตรงไหนเราก็คอยเตือนๆ นี่ครูบาอาจารยพา
ดําเนินไปอยางน้ัน แลวหลักธรรมวินัยมันก็รูดวยกัน เราก็บอกแตครบูาอาจารยพา
ดําเนินอยางนั้น เรียกวาสดๆ รอนๆ ครูบาอาจารยพาดําเนิน วาอยางน้ันเถอะ 
ตํารับตําราก็เปนอันหนึ่ง ครูบาอาจารยพาดําเนินนี่สดๆ รอนๆ เตือนอยางน้ันละ 

อยางวัดทานอาจารยคําดี วัดถ้ําผาปู เราก็ไดไปมาหาสูเสมอ ประกอบกบัทาน
เหลานั้นก็พอใจ เคารพในเรา ตั้งแตทานอาจารยคําดียังมีชีวิตอยูทานเหลานี้เคารพเรา
มาตลอดๆ พอทานลวงไปแลวพระทั้งหลายนั้นก็ยิ่งเคารพมาก เหมือนวาเกาะเราแทน
ครูบาอาจารยอีก เพราะฉะนั้นเราถงึปลอยมือไมได เราตองไดไปเสมอ ไปเห็นวาไมดี
ไมเหมาะไมควรอยางไรเราเปนคนชี้บอกๆ อยางน้ันละวัดถ้ําผาปูเหมือนกัน เพราะครู
บาอาจารยเหลานี้สนิทตายใจกันมากกับเราๆ 

วัดถ้ําผาปูเราก็ไปเสมอ ไปแตละทีๆ นี้มันเปนนิสัยอยางน้ีแหละ ไปที่ไหนที่จะ
ไปมือเปลาๆ ไมลงนะ มันเปนอยูในจิต ฟดเตม็รถ ถาของเต็มรถแลวโลง มันเปนนิสัย
อยางน้ัน ไปวัดไหนกเ็หมือนกันของเต็มรถๆ แลวมีอะไรมอบให เชนปจจัยอะไรทีจ่ะ
มอบใหเปนคาอาหารการกินสวนรวม พวกแมชีแมขาวเขาคือมอบใหเขาเทานั้นหมื่น
เทานี้หมื่น  เหลานี้สําหรับสวนรวมใหจัดอาหารถวายพระ เราก็ส่ังไวๆ สวนที่จะมอบให
แมชีแมขาวคนละเทาไรๆ เราใหเสมอกันหมด สวนที่จะเปนสวนรวมเราก็มอบไวเปน
สวนรวม อันนี้สําหรับทําอาหารถวายพระ เราก็บอกไวเรียบรอย 

ทานอาจารยคําดีเปนพระที่กตัญูมาก เราเทิดทูนมาก ทานอาจารยคําดีวัดถ้ํา
ผาปู เคยกันมาตั้งแตเราออกปฏบิัติเด็ดเดี่ยว ทานก็รูปฏิปทาของเรามาดั้งเดิม 
เพราะฉะนั้นการเทศนาวาการ..คือทานไมดุใคร ทานไดตั้งคําสัตยมัดเจาของโดยถอืเณร
เปนตนเหตุ ทานวาอยางนี้ อยูวัดศรัทธารวม โคราช เขาถวายผาทานทานก็มอบใหเณร
เย็บผา นิสัยทานวูวาม พอปาปา พอขวางขวาง นิสัยเปนอยางน้ัน ก็มีเณรละมาเปนเหตุ 
ทานวานะ ไดผามาก็ใหเณรเย็บสบงถวายทาน ทีนี้เณรเย็บผิด พอมาดูสบงเย็บผิดทาน
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ฉีกตอหนาเณร นั่นละนิสัยทาน พอฉีกตอหนาเณรแลวเณรไปนั่งอยูตนเสาไปรองไหอยู
ตนเสา เณรนั้นนะ  

พอไปเห็นปบสะดุดกึ๊กเลย เออ กิริยาทาทางอันนี้ไมเปนของดิบของดี สราง
ความทุกขความกังวลความเดือดรอนใหแกเพื่อนฝูง ยกตัวอยางเชนเณรมารองไห 
ประสาสบงเย็บผิดจะเปนอะไรไป แลวคนเสียใจทั้งคน แลวเราก็ไดใจไมรูสึกตัวบาง แต
นี้ตอไปเราจะไมดุใคร นั่นเห็นไหมทานสอนทาน เพราะฉะนั้นทานถึงไมดุใคร ทานเอา
เณรนั่นเปนเหตุ ทานวานะ แตกอนนิสัยทานวูวาม ทานวาอยางน้ัน เด็ดเดี่ยวเฉียบขาด 
เอาตามนิสัยเลย พอเอาเณรเปนเหตุแลวเลยไมดุใคร 

เพราะฉะนั้นเวลาทานพูดทานพูดมาหาเรานะ ไมขึ้นตนก็ลงสุดทายละ เพราะ
รูจักนิสัยเราไดดี นิสัยเด็ดเดี่ยวเหมือนกัน แตเราไมไดเปนอยางน้ัน โดนนั้นโดนนี้เรา
ไมเปน เด็ดแตปากเฉยๆ เราไมเคยแสดง เร่ืองปากนี้เร็วที่สุดปวะเลย มองไมทันปาก
แตกเลย ปากนี้ใสปากนั้นปากนี้ซัดปากนั้นปากแตกเลย นี่ละทานถึงพดูวาพระเณร
เหลานี้.ตั้งแตทานไมดุใครมาแลว ถาไปอยูกับทานมหาบัวแลวไมถึงสามวันทานไลเลย 
ทานเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมาก หาที่คานไมไดปฏิปทาของทาน เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเพื่อ
อรรถเพื่อธรรมจริงๆ ควรจะเปนคติเตือนใจไดเปนอยางดี ทานวาอยางน้ีนะ ทานสอน 

บางทีเร่ิมเทศนทานก็พูดเรื่องเราขึ้นกอน สุดทายก็มาพูดเรื่องเราแทบทุกกัณฑ 
วาอยางน้ันเลย พระเณรเลาใหฟง เอะอะก็ทานมหาบัวๆ แลวพอดีเราก็ไปวันนั้น..ทาน
รูเห็นเสียกอนนะ นั่นแปลกอยู นี่ก็เราขโมยหนีจากหมูเพื่อน ไมใชอะไรนะ หมูเพื่อนรุม
เรา เราก็เอาโยมแมเปนเหตุ นี่จะไปเยี่ยมโยมแมไดทราบวาโยมแมไมคอยสบาย จะไป
เยี่ยมโยมแม ใครจะรมุมาดวยไหมละ ก็เยี่ยมโยมแมมารุมอะไร นั่นละสลัดได ออกมา
นั้นมาเยี่ยมโยมแมสองคนืเปดเลย ไปขอนแกนเขาอําเภอภูเวียง คนเดียวนะ เพราะ
นิสัยคนเดียวมาตลอด 

ทานนิมิตรูไวแลวลวงหนา ทานใหพระนี่ละตัวพยานจริงๆ คือทานใหพระมารอ 
อยูที่ศาลาเลย ทานบอกวาเราไดนิมิตแลว จะมีพระองคสําคัญมาหาเราในเร็วๆ นี้ วา
อยางน้ัน ทานจัดใหพระมาเฝาศาลาจริงๆ ก็พระมาเลาใหเราฟง มาเฝาศาลา เราก็ดู
ศาลานี่มีอะไรบาง หรือทานจะหาเหตุใหพระมาเฝาศาลาซ่ึงมีสาระสําคัญอยูในศาลา
หลังนี้มีอะไรบาง กระโถนก็กระโถนไมไผ วางไวตามนี้ กระโถนไมไผนะ ตัดไมไผขึน้
แลวก็วางเปนกระโถนไว เราก็ดูหมด ก็ไมมีอะไร ก็คงจะเปนตามที่ทานสั่งละ ทานได
นิมิตแลวจะไดพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ 

พอดีเราไปพระก็เลาใหเราฟง ทานจัดพระเณรมารอเราอยูที่ศาลา มารอไดสอง
คืนหรืออยางไร เร่ิมแรกใหองคนี้มารอ มารอจนกวาพระจะมาหาทาน ก็คือเรานั่นละ 
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สําคัญไมสําคัญก็ชาง เราก็ไปพอดี พระนี้ก็เลาใหฟง ไปถงึทานทานก็เลาใหฟงวาทานได
เหตุวาจะมีพระองคสําคัญมาในเร็วๆ นี้ คือใหพระไปรอเฝาศาลา เราก็ดูศาลาหลังนี้มี
อะไรบาง มแีตกระโถนไมไผเต็มอยูนั้น พอตอนเชาที่นี่เวลาจัดอาหาร..ก็เราหูดีแตกอน 
เราก็นั่งถัดๆ กับทานนี้ละ เวลาพระนําปนโตเขาไป นําอาหารเขาไป ทานกระซิบพระนะ 
รูไหมเสือ ทานกระซิบพระไมใหเรารู แตเราไดยินทุกคํานี่ พอใครกมเขาไปนี้ นี่เสือรู
ไหม เสือนะนั่น พูดเฉพาะนะ พอองคไหนเขาไปเสือนะนั่นรูไหม  

เราก็เปนเสือทั้งตัว ทีนีพ้ระเณรกิริยาอาการของทานทานไมเคยดุใครนี่ ก็เปน
กิริยาแบบลิงแบบคางของพระนั่นแหละ พอมานี้นี่เสือนะนั่น เทานั้นละองคนี้ไปเปลีย่น
มารยาทหมด สุดทายกเ็รียบหมดวัดเลย คือเสือมาเขาใจไหม ทานเลาขบขันดี ทาน
อาจารยคําดี ทานเมตตาเรามาก พูดถึงเร่ืองความสัตยความจริงน้ีทานจับไวตั้งแตเรา
เรียนหนังสืออยู หยุดจากเรียนแลวเราจะออกปฏิบัติกรรมฐานโดยถายเดียวเทานั้น 
ทานก็จับเอาไวเลย 

พอหยุดเรียนแลวก็เขากรรมฐานเลยจนกระทั่งไดมาพบกัน โอย ทานมหาพูดมี
ความสัตยความจริงจริงๆ ผมจับไวไมลืม ตั้งแตทานเรียนหนังสืออยูที่วัดสุทธจินดา  
ไปฟงเทศนที่วัดสาลวัน ทานอาจารยสิงหเปนองคเทศน ทานไปเทศน วันไหนวางจาก
การเรียนหนังสือทางนูนทานจะมาทุกวัน ซึ่งตรงกับทางนี้เปดสอนธรรมะตอนบายโมง
ทางวัดสาลวัน เราไปทุกวันนะ ถาวันไหนเราวางทางเรียนเราก็มาทุกวัน “ผมไมลืมนะ
วาทานมหาจะออกปฏิบัต”ิออกจริงๆ นี่คําสัตยคําจริง ทานวาอยางน้ัน เราก็ออกตัง้แต
น้ันละมา จึงสนิทสนมกันมากกับทานอาจารยคําดี  

ทานเปนผูกตัญูรูบุญรูคุณ ไมไดมคีําวาถือเนื้อถือตัว “อาจารยของอาตมาคือ
ทานมหาบัว” วาอยางน้ันเลย ทานอาจารยคําดีทั้งองครักเคารพทานมาก แตเวลาทาน
พูดวาอาจารยของอาตมาคือทานมหาบัว ทานแกกวาเราตั้ง ๖ พรรษา เปนอาจารยของ
ทานก็เรา อาจารยของอาตมาคือทานมหาบัว ยึดไดเปนคตทิุกอยาง ไมมีเคลื่อนมีคลาด
เลย วาอยางน้ันนะเวลาทานพูดออกมา ทานทําอะไรกิริยาอะไรทําอะไรไมมีเคลื่อน
คลาดจากหลักธรรมหลักวินัย ตรงเปง ๆ 

ทานก็ไดเหตุใหพระมาเฝาศาลา เราก็ไปจริงๆ ดวย นี่ละเปนอยางน้ัน ถาวัน
ไหนเราจะไปเยี่ยมทาน ทานบอกพระเณรเลย พอตื่นเชามา เออ วันนี้ทานมหาจะมานะ 
บอกแลว พระเณรใหคอยดูทาน สวนมากทานจะมาในราวเที่ยง ฉนัเสร็จแลวเราก็ไป 
ทานสั่งไมผิดนะ วันนี้ทานมหาจะมา เราเห็นพระเณรเพนพานๆ อยูตามกฏุิทาน
ผิดปรกติ เอ ทําไมพระเณรมามากมายนัก อยูแถวบริเวณกุฏิทาน เหอ..มาแลว ก็คือ
องคนี้ ทานสัง่ไวแลววันนี้ทานมหาจะมา แนะความรูของทานเกงนะ พระเณรเพนพานๆ 
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เลียบๆ กุฏิทาน พอเราไป มาแลว ปุบปบไป ทานก็ออกรับทันทีเลย อาจารยคําดีนี้ทาน
เปนพระเด็ดเดี่ยวมาก 

 
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th 

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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