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จะมีพระองคสําคัญมาเร็วๆ นี้
ไปที่ไหนเห็นอะไรอยูตามที่ตางๆ ติดรถติดราที่ไหนก็แลวแตเราเก็บมาไวที่หนา
วัดเห็นไหมละ ไปที่ไหนก็เก็บมาไวที่หนาวัด ยกตัวอยางเชน กูจะฟองทานเปา เขาเขียน
ไวทายรถ ทีนี้เราเอามาที่นี่เราเอามาพลิกใหม เอาอันนั้นละมา เปนตนวากูจะฟองทาน
เปา ทีนี้ทางเราก็ตอ มันมาเที่ยวเพนพาน เทานั้นละไมเอามาก กูจะฟองทานเปาเขา
เขียนติดทายรถ เราก็เอาอันนั้นมาที่หนาวัด เอาอันนี้ขึ้นหนา กูจะฟองทานเปามันมา
เที่ยวเพนพาน ติดไวอยางนั้นละ บางอยางก็เอามาติดไวที่หนาวัด
เมื่อวานไปถ้ําผาปู ทานอาจารยคําดีเสียไปแลวเราก็ยังเปนหวงเปนใย เพราะติด
พันกันมานานวัดถ้ําผาปูกับเรา ก็คือทานอาจารยคําดีเปนรากฐานอยูที่นั่น เราไปมาหาสู
กับทานเสมอ ทีนี้พอเวลาทานเสียไปแลวรูสึกวาเหวมากวัดถ้ําผาปู ใหไดไปบอย ไปก็ไป
จับหัวทานเผยเขยาๆ อยาออนแอนักซิ ไปจับหัวทานเผยสมภารวัด ไปก็จับหัวเขยาๆ
อยาออนแอนักนะ ทานอาจารยคําดีทานไมไดออ นแอ ขูแลวจับหัวเขยาๆ เมื่อวานนี้ก็
ไป
ทานอาจารยคําดีทานฝกนิสัยทานไดหมดเลยนะ ตามธรรมดาก็ไมเคยไดยินวา
ในครั้งพุทธกาลตลอดมานี้ก็ไมเคยไดยินวาใครฝกหัดนิสัยเจาของไดตามตองการ อยาง
นี้ไมเห็นมี แตทานอาจารยคําดีไดรอยเปอรเซ็นต ทานอาจารยคําดีนิสัยสงบเรียบตลอด
มา เราจึงไดคิด เอ นิสัยทานทําไมถึงเรียบรอยนัก สวนมากคนเกิดวันอังคารนี้มักจะ
ผาดโผน วันเกิดนี่สําคัญอยูนะ ถาวันอังคารมักจะผาดโผน นี่ทานวาทานเกิดวันอังคาร
แตนิสัยกิริยามารยาททานเรียบ เรียบมาก เราเอง..เห็นทานเรียบรอยนัก
บทเวลาทานมาเลาใหฟงถึงไดรูเรื่อง ทานบอกวาแตกอนนิสัยผมไมไดเปนอยาง
นี้นะทานมหา ทานวาอยางนั้นเลย นิสัยผมนี่บงเบงๆ เอาแตใจ ไมทันใจพอขวางขวาง
พอปาปา ทานวาอยางนั้น ตนเหตุที่จะไดแกนิสยั นี้ก็คือ ทานอยูวัดศรัทธารวม โคราช
เขาเอาผามาบังสุกุลถวายทานนั่นแหละ ทานก็เลยใหเณรเย็บเปนสบง นิสัยดั้งเดิมทาน
วูวาม พอเณรเย็บผาผิดเทานั้น ทานฉีกตอหนาเณร ทานเลาใหฟง
คือไปพบกับทานกิริยามารยาทนิ่มนวลเรียบรอยมากเชียว ทําใหเราไดคิดถึง
เรื่องความเรียบรอยกิริยามารยาทของทาน ทราบวาทานเกิดวันอังคาร แตวันอังคาร
มักจะผาดโผน ตามประเพณีเขาถือกันอยางนั้น เราก็รูสึกจะมีอยางนั้นเหมือนกัน เปน
อยางโบราณวา ดูกิริยามารยาททานเรียบรอยมากนะ คือเอาตามใจ ไมทนั พอขวางขวาง
พอปาปา ถวยชามอะไรโยนทิ้งไปเลย ทานวาอยางนั้นนิสัยทาน
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ทีนี้ก็เปนเหตุที่เณรเย็บผาใหทาน เย็บผิด ทานมาดูฉีกตอหนาเลย นี่นิสัยเดิม
พอฉีกเรียบรอยแลวเณรไปนั่งแอบตนเสา ไปรองไหอยูตนเสา เณรเย็บผาผิดไปนั่งแอบ
ตนเสารองไห ทานไปเจอเขาละซิเณรรองไหเพราะเย็บสบงผิด และถูกเราดุเราฉีกสบง
ตอหนาตอตา เณรจะเสียใจ เลยเอานั่นมาสอนทาน เออ กิริยานิสัยของเรานี้ที่เคย
เปนมาก็ไมเห็นดิบเห็นดีอะไร ทําความกระทบกระเทือนมาก มาจนกระทั่งถึงวันนี้เห็น
ประจักษแลวเณรไมเสียใจเณรจะรองไหไดยังไง
เพียงสบงตัวเดียวทําใหเกิดความ
กระทบกระเทือนอยางใหญหลวง ทานวาอยางนั้น เณรรองไหอยูตนเสา
ถาเราจะปลอยนิสัยของเราใหเปนอยางนี้แลวมันยิ่งจะไปใหญกวานี้ ตอไปอายุ
พรรษาจะแกทิฐิมานะ-กิริยาอาการเหลานี้มันจะรุนแรงมากขึ้น ทานวานะ จะใหมันออน
ลงไมออ นถาไมดัด ถือเอาเณรเปนเหตุเณรเย็บสบงผิด ตั้งแตนี้ตอไปจะฝกหมด นิสัย
กิริยาอยางนี้จะไมใหมี ทานวานะ ทานฝกทานนิสัยเด็ดนะ ตั้งแตนั้นมาทานฝกไมเคยดุ
ใคร ทานบอกวาดุก็ไมดุ ฝกหมด เลยกิริยามารยาททานนิ่มนวลตลอด
ทําใหเราคิดเหมือนกันเวลาทานมาเลาใหฟงถึงรูเรื่อง วาทานฝกใหมหมด นี่คือ
ทานอาจารยคําดี ทานฝกไดหมดจริงๆ ไมมีเหลือเลยกิริยาผาดโผนโจนทะยานแตกอน
ไมมี เณรละเปนตนเหตุ เรียบ พระมาเลาใหฟงดวยนะ ตั้งแตทานไมดุแลวพระเณรก็ไม
คอยกลัวก็เพนพานธรรมดา ครั้นเวลาทานเทศนนี่ไมขึ้นตนก็ตอนปลายตองยกทาน
มหาบัวมาวางั้น พระเณรเหลานี้ถาอยูกับทานมหาบัวแลวไมถึงสามวันแตกกระเจิงเลย
ถูกขับ ทานวาอยางนั้นนะ ไมขึ้นตนก็เอาลงตอนปลาย ทานยกเสมอยกเรา
คือทานไมดุ ทานฝกใหมหมดแลว การดุขาดสะบั้นไปเลยไมมี ทานไมดุ ผิดกับ
เรามันดุมันเด็ด เพราะฉะนั้นทานถึงไดยกขึ้นมาไมตนก็ตอนปลายเวลาเทศน พระ
เหลานี้ถาไปอยูกับทานมหาบัวไมไดถึงสามวัน ทานวา ทานยกขึ้นมาเรื่อย ทานเมตตา
เรามากทานอาจารยคําดี ยกขึ้นพูดเสมอ ก็พอดีสาํ คัญอยูนะละ เราก็ไมลืม เราขโมยหนี
จากหมูเพื่อนมา อยูทางหวยทรายอยูทางไหน เพราะรําคาญ นิสัยเราเปนนิสัยคนเดียว
อยูกับเพื่อนอกมันจะแตก ยั้วเยี้ยๆ ไมใชพระทําผิดใหอกจะแตกนะ มันขัดตอนิสัย
ตองหาอุบายมาเยี่ยมโยมแม เขามาพักบานตาดไดสองคืน ใหนองชายเขาไปตีตั๋วใหไป
ลงขอนแกน จะขโมยหนีไมใหใครรูแหละ
ทานนิมิตแลวนะนั่น ทานนิมิตแลวในภาวนาของทาน ตื่นเชามาทานสั่งเลย นี่
ที่วาถูกตองแมนยํา คือทานพูดกับพระที่ทานสั่งมาใหมาเฝาศาลา คอยดูพระกรรมฐาน
ที่ทานจะมาที่นี่ ไดนิมิตแลววาพระองคสําคัญ ทานวาอยางนั้น พระองคสําคัญที่จะมาวัด
นี้เร็วๆ นี้ทานวา จัดใหพระมารักษาศาลา เพราะไดนิมิตแลววาจะไดพบพระองคสําคัญ
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ในเร็วๆ นี้ เราไปเราไปองคเดียว ขโมยหนีสะพายบาตรแลวปบเขาเลย วัดศรีฐาน แต
กอนมันเปนดง ที่สามเหลี่ยม ขอนแกน เดี๋ยวนี้เปนตลาดคนแตกอนเปนดง
ทีนี้พอทานนิมิตอยางนั้นแลวทานใหพระมาเฝาศาลาจริงๆ นะ บอกวาจะมี
พระองคสําคัญ ทานวานะ พูดตามที่ทานบอกสั่งพระเณรจะมีพระองคสาํ คัญมาที่นี่เร็วๆ
นี้ จึงตองสั่งพระใหมาเฝาศาลา พระองคนั้นชื่อฮวด เรายังจําได ทานมาเฝาศาลา มา
เฝาไดกี่คืนแลวละ ทานยังไมรูเรานะ เราไปองคเดียว ทานก็เลาธรรมดา เราก็สนุกไล
เบี้ยหมดตับ วาอยางนั้นเถอะ ทานสั่งอยางไรๆ บาง ทานก็เลาใหฟงวาจะมีพระองค
สําคัญมาเร็วๆ นี้ ทานไดนิมิตแลวจึงตองใหผมมาเฝาศาลา โดยเปลี่ยนวาระกัน พอดี
ทานเปนองคแรกไปเฝาไดสองคืน มาพักอยูนี้ไดสองคืน
เราก็ดูศาลา ทานจะหาเหตุเรื่องราวอะไร ใหพระมาเฝาสมบัติที่มีคาในศาลาหลัง
นี้หรืออะไร เรามองไปก็เห็นกระโถน ภาษาของเราเขาเรียกกระโถนกระบอกไมไผบาง
อะไรบางอยูน ั้น ไมเห็นมีอะไร คงจะเปนความจริงที่ทานสั่งมา ทานยังไมทราบเรา
พระองคนี้นะ เราก็สนุกถาม เพราะเราไปองคเดียว เสร็จเรียบรอยแลวทานก็พูดถึงเรือ่ ง
อาจารยเนตรก็ผานไป เขาไปในภูเวียง ไปทางโนน ทานมาจากทานอาจารยมหาบัว ยัง
ไมรูเรานะวาเราเปนมหาบัว ทานผานไปเร็วๆ นี้ ทานบอกวาทานอาจารยมหาบัวทานไป
เยี่ยมโยมแมทาน ทานไมใหไปดวย เราก็เลยหนี พอทานไปแลวหนีจากหวยทรายมา
เยี่ยมโยมแม พอเปนพิธแี ลวก็หักไปทางนี้
ทานเลาใหฟงเสร็จเรียบรอยแลวก็มาถาม ทานอาจารยชื่อวาอยางไร ถามหา
อะไร เวลาทานอาจารยทานถามจะไดทราบวาใครตอใคร ก็มีเหตุผล เราก็เลยบอกวาบัว
หรือ อาจารยมหาบัวเหรอ อีกละ จนไดตับไดปอดหมดเลย โอย ทานอาจารยทานพูด
ถึงอยูต ลอดเวลา ทายเทศนก็ดีหรือตนเวลาจะเทศนก็ดี ทานจะยกทานอาจารยขึ้นอยู
ตลอด ทุกวันนี้ก็เปนอยางนั้น พระเหลานี้อยูกับทานมหาบัวนี้แตกวัดเลย วัดรางเลย
ถูกทานขับ คือทานไมดุ พอพูดกันเสร็จเรียบรอยก็ไปคุยธรรมะกับทาน ไปพักอยูนั้น ๗
คืน จากนั้นเราก็เขาปาไปทางภูเวียง เวลาทานเลาใหฟงตรงกันกับทานสั่งพระใหมาเฝา
ทานรูทานบอกวาจะมีพระองคสําคัญมาเร็วๆ นี้ทานอาจารยคําดี
ตอนเชาที่สําคัญนะ ตอนสําคัญคือตอนเชา พระไมรูกับเรา พระเณรทั้งวัดไมรู
เราเลย รูแตทานองคเดียว ทีนี้พระของทานก็เกงกางๆ ธรรมดา เพราะทานไมดุ ทาน
ดัดนิสยั หมดแลวทานไมดุ ทานก็เลาเสมอพูดเสมอพระเหลานี้ถาไปอยูกบั ทานมหาบัว
แลวไมถึงสามวันวัดแตกเลยถูกทานขับ วาอยางนี้เรื่อยๆ เลาใหพระทั้งหลายฟง กอน
เทศนหรือตอนทายเทศนมักจะยกเราขึ้นเสมอ ตอนเชามาพระเณรยังไมรูเรานะ รูแต
ทานองคเดียว
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ทานคอยกระซิบพระ นาฟงนะ เราก็นั่งอยูขางๆ ก็เราหูดีอยูนี่ พอพระเอาปนโต
หรือเอาหมออะไรเขาไปหาทาน พอองคไหนกมไปใกลๆ ระวังนะเสือนะนั่น ทาน
กระซิบพระ ระวังนะเสือนะนั่น เราฟงทุกคํา พอองคไหนกมเขาไประวังนะเสือนะนั่น มี
แตเสือทั้งนั้น ระวังนะเสือ องคไหนพอไดทราบแลวองคเหลานั้นก็เงียบๆๆ พอวันที่
สองมาพระวัดนั้นเรียบหมดเลย แตกอ นเพนพานๆ เพราะทานไมดุ ทีนี้มาเจอเสือ ทาน
กระซิบพระ บอกลูกศิษยของทาน ทานกระซิบเอานะ ใครกมเขาไปเอาปนตงปนโตหรือ
อาหารเขามาหาทาน กมเขาไปๆ ระวังนะเสือนะนั่น ทานบอกวาเสือ เราขบขันจะตาย
ทานกระซิบลูกศิษยของทาน เราหูดีเราไดยินทุกคํา ระวังนะเสือนะนั่น ขบขันดี
เปนอยางนั้นละทานอาจารยคําดี ทานไมถือเนื้อถือตัว ลงถึงขนาดวาฝากคําพูด
คําจามากับขาราชการผูใหญเวลาไปสงทาน ทานไปผาตอมลูกหมาก ขากลับทานขึ้น
เครื่องบินมา แลวก็ฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาทานมหาบัวดวยบัวนะ ทานมหาบัว
เปนอาจารยของอาตมาวางี้นะ อุย ทําไมพูดอยางนั้น ก็ทานสั่งมาอยางนี้ เราเคารพทาน
มากที่สุดนะ ทานพูดทานสั่งมาอยางนี้ทานวางั้น พูดถึงทานอาจารยคําดี ที่บอกวาเสือ
นะนั่น ใครกมเขาไปปบ เสือนะระวัง พอวันหลังมานี้เรียบหมดเลยพระเณรในวัด เรียบ
เอง
แตกอนทานไมดุ พระเณรก็เพนพานๆ เปนธรรมดา พอวันนั้นผานไปแลว
ตั้งแตนั้นเรียบหมดวัดเลยไมตองสอนระเบียบ ระวังนะเสือทานวา บอกวาเสือนะนั่น
เราเลยเปนเสือ ขบขันดีนะทานอาจารยคําดี อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุแลว พูด
ตามความจริงเลย มันบันดลอะไรก็ไมรู ตอนเชามืดตี ๔ ทานลงมาเดินจงกรม กุฏิของ
ทานสองชั้น มีแทนพระอยูขางลางอันหนึ่ง ทานเดินจงกรมทานติดปญหา ติดปญหา
อยางหนักเลย ก็คิดถึงตัง้ แตทานมหาองคเดียว นอกนั้นไมมองเห็นใครเลย มีแตทาน
มหาองคเดียวจะปลดเปลื้องปญหานี้ได มาก็เขาไปกราบพระ มันก็แปลกอยูนะ บันดล
บันดาลยังไงก็ไมรูละ
พอทานเขาไปกราบพระทานไมไดพดู ธรรมดานะ พอกราบพระเสร็จแลวขอ
อาราธนาทานมหาบัวมาโปรดโดยดวน เวลานี้กําลังขัดของมาก แลวบันดลบันดาลเราก็
ไปในวันนั้นอีกแหละ มันก็แปลกเหลือเกิน เราไมเคยไปนะวัดถ้ําผาปู วันนั้นบันดล
บันดาลไป โฮ มาเร็วอยูนะทานวางั้น เร็วอะไรคอยพูดกัน เวลาทานเลาใหฟงถึงรูวา
นิมนตทานนั่นแลว แลวบันดลบันดาลเราก็มา ผมมาโดยสะเปะสะปะของผมตางหาก
ผมไมไดมาดวยความหยั่งทราบอะไรนะ เราวา ก็ไดคุยธรรมะกัน แกปญ
 หาตรงนั้นละ
ทานรองโกกเลยนะ ปญหานี้สําคัญมาก ทางภาคปฏิบัติเทานั้นจะแกกันได พอทานเลา
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ถึงขอขัดของของทานในจุดนี้แลวเราก็ถวายปบเขาไปนี้ ทานรองโกกเลย นั่งอยูสองคน
หองทานปดหมดไมใหใครเขาไป มีแตเรากับทาน
พอไปถึงนั้นแลวทานรองโกก เออ เอาละขึ้นทันทีเลย เปดประตูแลวทีนี้จะเขา
ละที่นี่ เปดแลวๆ อยางนั้นละปญหาเวลาขาดมันโลงไปเลย เขาไดละ ทานเลาใหฟง
เปดแลวที่นี่ประตูเปดแลว ยังเหลือแตเขาเทานั้นที่นี่ทานวา คําวาปดนั้นก็คือวาปญหา
นั่นนะเปนหอกเปนหลาวทิ่มแทงหัวใจ พอเราถวายการแกปญหาใหทานเทานั้น ทานก็
รองโกกไปเลย ทานก็ผานได ไมนานนะผานได ไปหาทานทีหลังนี้ทานหูหนวกแลว เรา
ก็ไดเขียนจดหมายนอยถามทาน ทานก็จับจดหมายมาจบเสียกอนแลวก็ตอบปญหาเรา
พอตอบปญหามาแลวเราก็เขียนอีก ถามไปหาทานอีก เพราะตอนนั้นหูหนวกมีคนมานั่ง
อยูดวย พูดอะไรคนทั้งหลายก็จะไดยิน พูดเสียงไมดงั ไมไดเพราะทานหูหนวก ก็เลย
กระซิบกันทางจดหมายเอา พอเสร็จแลวก็หายสงสัย ทานก็ผานตั้งแตนั้น
ทานอาจารยคําดีทานไมถือเนื้อถือตัวนะ ทานบอกวาทานมหาบัวเปนอาจารย
ของอาตมา ทานวางั้น ทานผานแลว อัฐิของทานกลายเปนพระธาตุ ก็มีแตตอนทีเ่ อา
ทานไปเขาโรงพยาบาลปญญาเหรอ ที่กรุงเทพนะ พอเราทราบวาทานไป เราไปกรุงเทพ
พอดี เราก็ไปเยี่ยมทาน ไปเห็นเขากําลังแทงเข็มทาน ธาตุขันธของทานดิน้ ไปก็ขูทานสี
ทน ทานสีทน บอกตรงๆ เลย ใหเอาทานกลับโดยดวน ทานไมใชพระประเภทนี้นะ นี่
เห็นไหมแทงเข็มเขาไปธาตุขันธของทานดิ้นปงๆ เห็นไหม องคทานเองจะเปนอะไร นี่
ละมาทรมานทาน ใหรีบเอากลับ เปนตายชางเถอะอยาใหเห็นอยางนี้เลย กับทาน
อาจารยองคเชนนี้ เราวางั้น ก็เลยรีบเอากลับจริงๆ ทานก็มาเสียที่วัด ไมนานทานก็เสีย
ไปทรมานทานไมสมควร ก็ทานชวยตัวเองไมไดแลวใครจะเอาไปไหนทานก็ไป
ละซิจะวาไง ครั้นไปแลวไปเห็นเขาแทงเข็ม ตอนนั้นเรากําลังไปเห็นเขาแทงเข็ม ธาตุ
ขันธทานดิ้นนั่นซิ พอเขาฉีดยาเสร็จเขาออกไปแลวเราก็ขูทานสีทนเลย ใหเอาทานกลับ
เร็วๆ เอาทานมาทําไม ทานไมใชพระประเภทนี้นะ ใหรีบเอากลับ ก็เลยรีบกลับจริงๆ
ทานก็มาเสียที่นี่ละ อัฐขิ องทานก็กลายเปนพระธาตุ ก็พระประเภทนั้นจะมาเขากันได
อะไรกับอยางนี้ แมแตเราตัวเทาหนูนี้เราก็พูดชัดๆ แลววา เราไมไดประมาทหมอ เราก็
เปนหมอคนหนึ่งจะวาไง สมควรหรือไมสมควรประการใดเราจะพิจารณาของเราเอง
นักปฏิบัติตอ งเปนอยางนั้นซิ จะไปเอาคนอื่นมาเปนกฎเปนเกณฑไมได ตองเอา
ตัวของตัวเปน นี่สั่งไวเลยถาเราไมลงใจใหไปโรงพยาบาลใดก็ตาม หามเด็ดขาดอยาเอา
ไปวางั้นเลยเรา พูดออกอยางนี้ละ ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน จะเปนจะตายขอใหเราไดรูเต็ม
ภูมิปฏิบัติเต็มภูมิของเราเราพอใจ อยาเอาคนอื่นมาจูงเราไปไมเอา อยางนั้นละ แลวอัฐิ
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ของทานก็กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลวทานอาจารยคําดี นี่ละองคหนึ่งเปนเพชรน้ํา
หนึ่ง เอาละวันนี้
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

