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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ติดปญหา 
 เมื่อวานไปที่ไหนนา ลืม สวนมากจะไปตามโรงพยาบาล วันนี้ไปโรงนี้ วันนั้นไป
โรงน้ันๆ อาทิตยหนึ่ง ๕ วันคือ ๕ โรงเราไป สวนของที่จัดไวในโกดังก็จัดไวเต็ม 
โรงพยาบาลไหนจะมามา จัดไวเต็ม สวนของเราเราก็ไปของเรา เราไปวัดตางๆ มีแตไป
ดูและเตือนนะไมใชไปเฉยๆ เรียกมาเตือนเลย บกพรองตรงไหนๆ บอกเลย ครูบา
อาจารยลวงลับไปแลวมีแตลูกศิษยลูกหาอยูออนเปยกๆ ใชไมไดนะ เชนอยางจังหวัด
เลยก็ถ้ําผาปู นี่ก็ทานอาจารยคําดี อัฐิกลายเปนพระธาตุทานอาจารยคําดี ทานพูดเปน
ธรรมลวนๆ เลยทานอาจารยคําดี นาชม 

เราเคารพทานก็เปนธรรมอันหนึ่ง ทานเคารพธรรมก็เปนธรรมอันหนึ่ง เวลา
ทานสั่งเสียพวกลูกศิษยลูกหาตอนที่ไปผาตัดที่กรุงเทพ เขาไปสงถึงวัดถ้ําผาปู เวลาขา
กลับมาทานฝากความคิดถึงบุญถึงคณุไปหาทานมหาบัวดวยนะ ทานมหาบัวเปน
อาจารยของอาตมา อูย ทําไมพูดอยางงั้น ก็ทานสั่งมาอยางงัน้ ทานมหาบัวเปนอาจารย
ของอาตมา ถาหากตามหลักความจริงก็ทานพูดเปนธรรมนั่นละ แตเราเคารพทาน ไม
อยากใหทานพูดอยางน้ันนี่นะ ทานวาทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมา  

วันนั้นทานติดปญหา จิตกําลังหมุนติ้วๆ มองหาใครก็ไมเจอ ไมสัมผัสใคร 
คิดเห็นแตทานมหาเทานั้นเพราะเคยเกี่ยวของกันมานานเกี่ยวกับอรรถกับธรรม ทาน
เดินจงกรมตอนตี ๔ ตี ๕ ตอนเชา มีแทนพระพุทธรูปอยูชั้นลาง มันติดปญหาขวาง
หัวใจนี้แหม เหมือนหอกเหมือนหลาวเลยทานวางั้นนะ คิดถึงใครก็ไมคิด คิดถึงแตทาน
มหาองคเดียวจะแกปญหานี้ได ปุบปบเขามา แลวมาจุดธูปจุดเทียนไหว แลวก็ตั้งสัจจะ
อธิษฐานขึ้นในเวลานั้น นิมนตดวยคําอธิษฐานนะ 

บันดลบันดาลอะไรไมทราบละ เราก็ไมเคยไปวัดถ้าํผาปู นั่นเปนครั้งแรกละ จุด
ธูปจุดเทียนแลว ทานบอกวาขออาราธนานะ ทานไมไดวาขอนิมนต ขออาราธนาทาน
มหาบัวมาโปรดโดยดวน ทานติดปญหาทางใจ ทานจุดธูปจุดเทียน แลวพอดมีันก็
บันดลบันดาลอะไรก็ไมทราบ เราก็สะเปะสะปะเปนบาไปวันนั้นเองเราก็ดี ไมเคยไปวัด
ถ้ําผาปูนะ ตืน่เชามาสายๆ หนอยก็เรียกรถเขามา รถบานเชาวลิต จะไปถ้ําผาปูวันนี้เรา
บอกงั้น ไปเดี๋ยวนี้ ไปกพ็อดี พอเหน็เรามา ปุบปบ โฮ มาเร็วอยูนะ เร็วอะไร เอาละมัน
จะไดพดูกันทานวางั้น มาเร็วอยูนะ เร็วอะไร อะไรก็ชางเถอะมันจะไดพดูกันทานวา 

ทานก็เลยเลาเร่ืองอันนี้ใหฟง ทานตั้งสัจจะอธษิฐานกราบพระ ทานติดปญหา
ขวางใจ นิมนตทานมหา อาราธนานะไมวานิมนต มาโปรดโดยดวนวางั้น พอดีเราก็ไป
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วันนั้นจริงๆ ไมเคยไปนะ มันบันดลบันดาลอะไรก็ไมทราบ ส่ังรถเขาโดยดวนมาเลย มา
ก็ไปหาทาน โอ มาเร็วอยูนะ เร็วอะไร มันหากจะไดพูดกนั ทานจึงเลาใหฟงเร่ืองติด
ปญหา มองหาใครก็ไมเห็น มองเหน็แตทานมหาองคเดียวเทานั้น เขาไปจุดธูปเลยทาน
บอก ขออาราธนามาโดยดวน ก็พอดมีาวันนี้จริงๆ มันบันดลบันดาลอะไรไมรูนะ ทานก็
นิมนตทางนั้น บันดลบันดาล เราก็สะเปะสะปะไปวันนั้น ไมเคยไปวัดถ้ําผาปูก็ไปวันนั้น
ละ ไปถงึ โฮ มาเร็วอยูนะทานวา 

ไปทานก็เลาปญหาที่ทานติด มันขวางอยูนั่น พอทานเลาใหฟงเสร็จเรียบรอย 
ทานปดประตูไมใหใครเขาไปนะ มีแตทานกับเราสององคเทานั้น ตอน ๖ โมงเย็นเราไป
หาทาน คุยธรรมะกัน ทานก็เลาปญหาที่ทานติดของใหฟง มันขวางใจอยูนะ ตอนเดิน
จงกรมอยูมนัขวางใจ มองหาใครไมเห็น มองเห็นแตทานมหา เลยจุดธูปจุดเทียน มัน
ดลบันดาลทานมหาก็มาพอดวีันนี้ นิมนตทานมาโปรดโดยดวนดวย เราก็ไปวันนั้นดวย 
ไปก็คุยธรรมะกัน ทานก็พูดธรรมะปญหาที่ทานติดใหฟง พอทานเลาใหฟงเรียบรอย
แลว เราก็ถวายทาน แกปญหาทาน 

ทานรองโกกขึ้นเลยเทียว เฮอ ขึ้นเลย อยูเงียบๆ นะ มันถึงใจทาน สองตอสอง
เทานั้นอยูในหอง ไมมีใคร ทานรองโกกขึ้นเลยเทียว รองล่ันนะ ถาภาษาของเราเรียกวา
ไมมีสติ คือเปนความตื่นเตน ความถึงใจทาน พอเราเลาถวายปญหานั้น ทานผางเขาไป
ตรงนั้นเลย เอาละที่นี่ เปดแลวที่นี่ ประตูเปดแลว จะเขาละที่นี่ ติดอยูตรงนี้แหละทาน
วางั้น พอปญหาตอบเรียบรอยแลว ทานก็รองโกกขึ้นเลย เพราะฉะนั้นทานถึงไดพูด
เสมอวา ทานมหาบัวเปนอาจารยของอาตมาตลอดมา 

นี่ละแกปญหาอันนี้ละ ติดจริงๆ ปญหา นี่ละปญหาภายในใจใครแกไมได จะเอา
ตํารามา ยกหีบมาทุมใสกันตายทิ้งเปลาๆ ไมเกิดประโยชน กเ็หมือนกับหมอเถื่อนกับ
หมอจริงนั่นละ หมอจริงเขาปุบปบเขาดู ตรวจดูแลวเขาไปจับอะไรมา เชนจะฉีดยาก็
หลอดหนึ่งสองหลอดมาใสปุบหายเลย อันนี้พอทานเลาใหฟงเรียบรอยแลวเราก็ถวาย
คําตอบใหทานเลย ทานก็รองโกกขึ้นเลย เอาละที่นี่เปดแลว เปดแลวๆ จะเขาละที่นี่ 
ติดอยูตรงนีแ้หละทานวางั้น 

พอแกปญหานั้นแลว จากนั้นก็เพราะจิตทานหมุนแลวนะ จิตตอนนั้นจิตหมุน
แลว หมุนเปนอัตโนมัตแิลว เพราะฉะนั้นจึงเขากันไดกับการแกปญหาดวยจิตตภาวนา
ดวยกัน อยางอื่นแกไมได พอแกกนัเสร็จแลวทานรองโกกขึน้เลย ทานพอใจ ไมนาน
ผานได พอไปคราวหลังนี้นะ อาว ทานหูหนวกที่นี่ นี้ทําไง กม็ีคนติดตามกับเราไปหลาย
คน จะพูดธรรมะเฉพาะนี้ก็พูดลําบาก ก็เลยเขียนจดหมายนอยถามทานเลย ทานจับได
ทานก็ยกไปจบแลวอานดวยความยิ้มแยมแจมใสนะ อานเสร็จแลวทานก็พลิกปบ ทานก็
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ตอบปบๆ ยื่นมาใหเรา เราอานเสร็จแลวเราก็ถามไปหาทานอีก ทานตอบบอกวา
สมบูรณแลว เราก็กราบเรียนทานวาสมบูรณแลวเราวา นั่นละทานมรณภาพไปแลวอัฐิ
ของทานก็กลายเปนพระธาตุ ทานผานไประยะนั้นละ ไมนานผาน ผานไปไดเลยโดย
ส้ินเชิง อัฐิของทานกก็ลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลวทานอาจารยคําดี 

ทานไมถือเนือ้ถือตัวเลย ทานถือธรรมจริงๆ เราฟงแลวนาฟงอยู แตเราก็เคารพ
ทานเปนธรรมอีกแบบหนึ่ง ไมอยากใหทานพูดอยางน้ัน เพราะเราออนพรรษากวาทาน 
ทานแกพรรษากวาเรา แตทานก็พูดเปนธรรม ทานก็ยกขึ้นตามอรรถตามธรรม ทาน
อาจารยคําดีนี่ละองคหนึ่งที่ตั้งอกตั้งใจตลอดมา ทานไมนอนใจนะ ความเปนผูใหญ
ทานเปนอยูตั้งแตโนน ทานเทศนาวาการเราเคยไปฟงที่วัดสาลวัน โคราช ตอนที่เรา
เรียนหนังสือเรายังไมออกนะนั่น ทานเปนกรรมฐานมากอนแลว 

ทีนี้เวลาเราออกไปแลว ไปอยูกับพอแมครูจารยมั่นจนกระทั่งทานมรณภาพจาก
ไปแลว จึงไดไปพบทานอีก กอนจะพบทานก็แปลกอยูนะ ทานบอกใหพระมารักษา
ศาลาเลยเชียว เมื่อเชานี้ไดนิมิตชัดเจนมากทีเดียว วาเราจะพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ 
ทานวาองคสําคัญ ไมทราบองคไหนละทานบอก วาจะพบพระองคสําคัญเร็วๆ นี้ ให
พระไปเฝาทีศ่าลา ถาเห็นพระกรรมฐานมาที่ศาลาตองใหไดพบกับทานเสียกอน เลยให
พระมารักษาศาลา ไดสองคืนพอดีเราก็ไปถึง ไปถงึก็ไปหาทาน คุยธรรมะกันดวยความ
ยิ้มแยมแจมใส  

ทานไมมีละเรื่องโลก ทานเปนธรรมลวนๆ ยกเลย เชนยกวาทานมหาบัวเปน
อาจารยของอาตมา ไอเราไมกลาพูดอยางน้ันแหละ แตทานก็พูดอยางน้ัน เราเคารพ
ทานไมอยากใหทานพูด ทานบอกวาขอพดูใหเต็มหัวใจเถอะทานวางั้น ทานบอกขอให
พูดใหเต็มหัวใจเถอะ อยางน้ีเต็มหัวใจแลว คือเราเปนอาจารยของทาน ทานบอกวาเต็ม
หัวใจแลวทานวางั้น ทานก็ผานไปแลว อัฐิกลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลว 

ทานอาจารยคําดีแตกอนทานวูวาม ดุ จับอะไรทันไมทันปาเขาปาไปเลยทานวา 
ทานเลาใหฟง ทานดัดนิสัยทานดัดไดจริงๆ กค็ือทานอาจารยคําดี ไมเคยดุใครเลย
ตั้งแตบัดนั้นมา เหตุเบ้ืองตนก็คอืเณรเอาผามาเย็บ แลวเย็บผาทานผิด เย็บผาผิดทาน
ฉีกผานั้นตอหนาเณร เณรไปแอบนั่งอยูขางเสา ไปรองไหอยูนั้น ที่เย็บผาผิดทานดุทาน
ฉีกผาตอหนาเณร แลวก็เณรไปนั่งอยูตนเสา ไปเห็นเณรนั่งรองไหอยูตนเสา นั่นละเปน
ธรรมเทศนากัณฑเอกทานวา พอไปเห็นเณร โห นี่เณรรองไหเพราะเราฉีกสบงตอหนา
เณร 

นิสัยอันนี้เราเคยใชมานานแลว คราวนี้ตองเอาใหไดเลย นิสัยเชนนี้เราจะไมเอา
มาใชจนกระทั่งวันตาย การดุดาใครก็ตามเราจะไมดุดาใครเลยทานวางั้นนะ เอาเณรละ
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เปนตนเหตุ ตั้งแตนั้นมาทานถึงเรียบตลอดไมเคยดุใครเลย ไมเคย ทานบอกวาทานเอา
เณรนั้นเปนอาจารย แตกอนนิสัยทานใจรอนวูวาม พอขวางขวาง พอปาปาเลยเปนอยาง
นั้น เวลาเณรเย็บจีวรผิด ฉีกจีวรตอหนาเณร เณรเสียใจเลยไปนั่งแอบรองไหอยูตนเสา 
พอไปเจอเขาทานเอานั้นมาสอนทาน ตั้งแตนั้นมาเรียบตลอดนะทานไมเคยดุใคร 

อยางมากกพ็ูด สวนมากทานมักจะพูดเสมอพดูถึงเรา พระเหลานี้นะ ถาไปอยู
กับทานมหาบัวไมถึงสามวัน ถูกไลออกจากวัดหมดแหละทานวา คือทานไมดุ ทานยืม
คําของเราไปดุเอา ทานอาจารยคําดี ทานตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ทานอาจารยคําดี อัฐิก็
กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลวนะทานอาจารยคําดี บรรดาลูกศิษยพอแมครูจารยมั่นนี้ 
เวลาทานลวงไปแลวนี้อัฐกิลายเปนพระธาตุเยอะนะ ตั้ง ๑๐ กวาองค 

ถาลงอัฐกิลายเปนพระธาตุแลวนั้นตีตราพระอรหันตละนั่น ถาลงกลายเปนพระ
ธาตุแลวดูนี้พับรูทันทีเลย เพราะตํารับตําราบอกไวอยางชัดเจน คืออฐัิของพระอรหันต
เทานั้นที่จะเปนพระธาตไุด นอกนั้นไมมีทางวาในตําราทานบอก ทีนี้พอเห็นอัฐิ
กลายเปนพระธาตุเรียบรอยแลวนี้ก็บอกเลยวาเปนพระอรหันต อัฐิจึงสําคัญมากอยูนะ 
วันนี้ก็ไมไปไหนละ เอาละเทานั้นละวันนี้ จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
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