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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

เปนไปตามนิสัย 
 ทานอาจารยฝนทานเกงทางกระแสจิต ดูพวกผพีวกอะไร เห็นเหมือนกันกับเรา
ดูคน ทานเห็น..ทานอาจารยฝน บางทีมาดูนอกๆ นี้ก็เห็นอีก ดูตนไมดผูลไมอะไรจติ
รวมอยูขางใน พอจิตรวมแลวมันสวางจาเปดเผยหมดเลย ทานเลาใหฟงเองนะอยูที่วดั
ธาตุนาเวง ไปกรรมฐานทานพักอยูทีน่ั่น ทานนั่งภาวนาตาใจไปเห็นเรียบรอยแลว ตา
เนื้อยังเซอซายังไมยอมรบั คือนั่งกลางคืนทานวา มันสวางไปหมด ผลหมากรากไมที่
ไหนอะไรๆ มันจะเห็นเหมือนตาเนื้อ นี่เห็นแบบโลกๆ ทานวาอยางน้ัน เห็นแบบธรรม
ยังละเอียดกวานี้ไปอีก 
 ทีนี้พอจิตรวมสงบลงไปแลวทานก็ดูรอบๆ วัด เหมือนเอาตาเนื้อไปดู เอาตาใจ
ละดู ไปเหน็มะละกอตนหนึ่งมันสุกอยูขางศาลา มองไปเห็น โอ สุกสวยงามมาก ดู
กลางคืนนะ ตื่นเชาทานไมเชื่อตาทาน เลยเอาตาฝาๆ ไปดู ไปดูมีจริงๆ โอ ชัดเจนมาก
ทานวา ทานเลาเองนะ ไปดูมะละกอลูกนั้นสุกสวยงามมาก ทานวาอยางนั้น นี่ละทาน
อาจารยฝนรูสึกวาแปลกๆ อยู มันเปนไปตามนสัิย อันนี้ไมมีใครบอกใคร แตเมื่อเปน
ขึ้นตามนิสัยแลวนิสัยอันนี้มันก็เบิกกวางของมันไปเอง สนใจไปเอง พิจารณาไปเอง รูไป
เองเรื่อยๆ เปนตามนิสัย ถาหากวานิสัยไมมีมันกไ็มไป 
 พระพุทธเจาทานก็ทรงแสดงไววา ใหเปนไปตามอัธยาศัยของนิสัยแตละรายๆ 
นิสัยไหนที่เชี่ยวชาญทางไหนก็ใหสืบตอเร่ืองราวอะไรๆ รูไดตามนั้น ถานิสัยไมออกไป
เกี่ยวก็ไมไปยุง ทานวาอยางน้ัน ทานเปดโอกาสใหตามนิสัย ไมมีการบังคับ อยางที่ทาน
วาตื่นเชามาทานไปดูมะละกอ ทานวา ทานพูดเองนะ ไปดูเอง อูย สุกจริงๆ ทานวา 
กลางคืนไปเห็นหมด ตอนเชาเลยไปดูมะละกอสกุ ลูกสวยงาม 
 ทีนี้ยนเขามาทานไปพักอยูที่เขาใหญ ทานไปเที่ยวทางเขาใหญก็มพีระองคหนึ่ง 
ดูวามีเณรหรือตาปะขาว กับพระองคหนึ่ง เขานิมนตทานไปพกัอยูที่นั่น อยูในเขาใหญ 
ทานก็เลยพัก นี่ละตาใจเปนอยางน้ันละ ปฏิเสธไมไดนะตาใจ ปบนี่แมนยําเลยๆ พอไป
พักอยูที่นั่นเขามาหาทานตอนเย็นๆ ไมใชมากลางคนื มาตอนเย็นๆ เขามาหาทาน อยูที่
เขาใหญ ทางขึ้นเขาใหญ ทานไปภาวนาที่นั่น เห็นวาสะดวกสบายดี กบัตาปะขาวกับ
พระองคหนึง่ ดูวาอยางน้ันละ  

ทานพิจารณาอยูนะทานอาจารยฝน เขาเลาใหฟงวาที่นี่ยังมีผีกองกอยนะ เขาวา
อยางน้ัน มนัเปนตัวอยางไรก็ไมรู แตมันรองเสียงกองกอยๆ กลางคืนเงียบๆ วาอยาง
นั้น ทานก็ฟงไว ทานนิ่งๆ คอยฟง แถวนี้มีเขาบอกอยางน้ัน ทานไปพักอยูที่นั่น บอกวา
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แถวนี้มีผีกองกอย ทานก็ถามผีกองกอยเปนอยางไร พูดรูปรางของมันไมรูละ แตเสียง
มันรองกองกอยๆ ทานก็ฟง พอตกกลางคืนก็มาจริงๆ นี่ละตาธรรมกับตาโลกียตาโลก 
ผีเปนโลก ใจของทานเปนธรรม ไปดูกัน 

พอตกกลางคืนก็มาจริงๆ เขาบอกวามันมีผีกองกอยแถวนี้ มันถึงชดัอยางน้ัน 
ใครจะไปคานทานไดทานลงเห็นขนาดนั้นแลว ทานก็นั่งภาวนาเงียบๆ เสียงกองกอยๆ 
เพราะตาทานเปนตาสําคัญ ตาธรรม ทานเห็นไปหมดทานอาจารยฝน กองกอยๆ มา 
ทานก็นั่งภาวนาเตรียมรับดูมันจะเปนอยางไรผีกองกอย ทานวาอยางน้ัน จะดูผีกองกอย 
ดูดวยตาใจ มันจะปดอยูไดอยางไร รองกองกอยๆ อยางเขาวาจริงๆ เสียงรอง
กองกอยๆ กลางคืนดึกๆ ทานก็นั่งอยู มาหาดูวาพระองคหนึ่ง ตาปะขาวคนหนึ่ง มา
ทางดานนั้น ทานนั่งอยู 

ทีนี้พอมันเขามาทางดานของพระพอสมควรที่ทานจะดูแลว ทานก็หมุนจิตไปด ู 
อูย กลัวมากนะ ทานวาอยางน้ัน ผีกองกอยนีก่ลัวธรรมมาก กลัวเอาจริงๆ เหมือนหมา
กลัวเสือ ปาราบไปเลยทีเดียว กลัว พอตาธรรมทานสอดมองดปูบ เรียกวาสายตารับ
กันปวะทีเดยีวไปเลย เรียกวาปาเลิกไปเลย กลัวขนาดนั้นละทานวาอยางนั้น โอย เห็น
แลวผีกองกอย เห็นตัวมันแลว มันเหมือนลงินะ ทานวาอยางนั้น เห็นรูปรางมัน รูปราง
ในนามธรรม ไมใชรูปรางอยางน้ี คอืจิตทานดูมนัเหมือนลิง พอตามันกบัตาเราสบกัน 
ตามันก็เปนตานามธรรม ตาจิตทานเปนตานามธรรม พอสบกันปบปุบทีเดียวเลยลม
ระนาวไปเลย กลัวมาก กลัวทานนั่นละ นี่ทานเลาใหฟง 

ทานอาจารยมั่นก็มีอะไรตางๆ เหมือนกัน นั่นละมันเปนไปตามนิสัย เหลานี้มัน
เปนไปตามนิสัย ถาไมมีก็ไมตองสนใจ ทานก็บอกไวในธรรม ถามีแลวใครจะสนใจให
แยกไปทางไหนๆ ในสิ่งที่รูปลีกยอยก็ขยายกันออกไป ถาไมมีอยางน้ันก็ไมตองสนใจ 
ทานวา ทานแสดงไวในธรรม 

อยางทานอาจารยฝนนี่สําคัญอยู กองกอยๆ มา พอตามาสบทานเทานั้นละ โหย 
กลัวเหมือนหมากลัวเสือ กลัวขนาดนั้นละ ปวะทีเดียวไปเลยทีเดียว กลัวมาก พอตา
สอบกัน ตาธรรมกับตาผีสบกัน ไปเลย โธ ฤทธิข์องทานไมใชเลนนะ ทานจะเอาเราไปที่
ทานมรณภาพ ตอนนั้นเราไปพักอยูที่วัดดงศรีชมภู ไปพกัอยูหลายวัน ทีนี้เราจะกลับ 
พอดตีกกลางคืนตอน ๖ โมง ๕๐ นาที ทานสิ้นใจ ตอนเชามาดลบันดาลทานจะไมให
เรากลับอุดร  ทานจะใหเราไปนูน 

จนเราออกปากพูดดงัโกกๆ เลย มันจะเกิดเหตุวันนี้มีแนๆ คอยดูนะ มัน
สะเทือนจิตสามหนแลว หนนี้แรงมาก เราบอกอยางน้ัน จะมีคอยดูมีแนๆ   พดูปางๆ 
เหมือนบาละเราก็ดี เพราะมันกระเทือนจิตถงึสามหน หนที่สามนี่กระเทือนมากทีเดยีว 
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ความจริงทานเสียกลางคืน ตอน ๖ โมง ๕๐ นาท ีพอดีทานเอียนมาจากกรุงเทพ มาฉัน
จังหันที่บานตังลง พอมาฉันแลวมาทราบขาววาทานอาจารยฝนมรณภาพเมื่อคืนนื้ดวูา 
๖ ทุม ๕๐ นาที ดูวาอยางนั้น เลาใหทานเอียนฟง ทานเอียนเลยเอาขาวนี้ไป 

ทีนี้รถของเราจะมาอุดรมาไมได ติดขดัตลอด จนกระทั่งรองโกกๆ วันนี้มนัจะมี
เร่ืองอะไรนะ เหมือนกล่ันเหมือนแกลงกัน เหมือนโลกๆ กล่ันแกลงเราอยูอยางน้ัน
ตลอดเวลาไมใหเรามา เราก็ไดพูดมนัจะเกิดเรื่องวันนี้ คอยดูก็แลวกัน พูดออกมาเลย 
กระเทือนจิตถึงสามหน พอดีทานเอียนไปลงรถปบรถติดเครื่องมันไมติด ตดิปุบๆๆ 
ดับ ติดปุบๆ ดับ จะออกออกไมได ทานอาจารยฝนไมใหไป เห็นไหม  

พอทานเอียนลงรถปบวิ่งมาเลยมากระซบิ ทานอาจารยฝนเสียเมื่อคืนนี้ตอน ๖ 
โมง ๕๐ นาที วาอยางน้ัน เออ เอาละที่นี่รถไมตองติดเครื่อง เหยียบคันเรงเลย อันนี้
เองที่วามันจะเกิดเรื่อง มันเกิดจริงๆ นะ เหมือนกล่ันเหมือนแกลงกนัอยูตลอดเวลา 
ไมใหเรามาอุดร กล่ันแกลงเราจะใหเราไปนูน เปนอยางน้ันละธรรม เวลากล่ันแกลงก็
กล่ันแกลงจริงๆ จนรองโกกเลยเรา วนันี้จะเกิดเรื่องละคอยดู เกิดจรงิๆ เร่ืองทาน
อาจารยฝนหามไมใหเรามาทางนี้ ใหเราไปหาทานกอน พอทราบแลวไมตองติดเครื่อง 
เหยียบคันเรงเลย ไปผึงเลย  

ไปพรรณา พระเณรรอกันอยูแลว รอเราองคเดียว ทานเสียในคืนวันนี้ ตอนเย็น
เราก็ไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานเสด็จไปประทับที่ภูพาน ทานเสด็จมาเยี่ยม 
ทานก็ถามถงึวาทานอาจารยมาหรือยัง วายัง ไปหาทานเสยีกอนไปคางนั้นคืนหนึ่งตื่น
เชาถึงไดมา อยางน้ีละเรื่องราว มันกลั่นมันแกลงกันอยูไมใหไป ทานอาจารยฝนกับเรา  

มันก็เขากันไดทานอาจารยฝนกับเรา เจดียใหญๆ นี่ใครเปนคนสรางขึ้น ๑๒ 
ลาน เราหาเงินใหหมด สรางใหหมดเลย ๑๒ ลาน เหลือเงินอยู ๘ แสน พอสรางเจดีย
เสร็จเรียบรอยแลวเราก็มอบใหวัดอดุมสมพรทั้งหมดเลย ๘ แสนที่เหลือจากสรางเจดีย 
๑๒ ลานเสร็จเรียบรอยแลว เงินมันก็มาเองละปุบปบๆ เพราะทราบวาเราเปนหัวหนา 
พากันมาขอ ประชุมกันไมรูกี่ป สามปไมสําเร็จ ที่จะสรางเจดียทานอาจารยฝนเราปดไว
ตั้งแตตน อยาใหเราสรางเลย เราสรางเจดียพิพิธภัณฑพอแมครูจารยมั่นแลวอยาใหเรา
สราง ใหพากันพิจารณากันเสยี เราวาอยางน้ัน เราก็ปลอยไป แลวประชุมอยูสามปไมได
เร่ืองเลย  

พอปที่สามมคีณะกรรมการมาประชุมหาคน สุดทายก็ยกขบวนมาเลย ผูวา
ราชการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจสกลนคร กับประชาชนญาติโยมเต็มมานี่ หล่ังไหลกนั
ไป มาพูดถงึเร่ืองความสุดๆ ส้ินๆ ใหฟงวาเจดียของทานอาจารยฝนนี้จะขึ้นไมไดแลว 
หมดแลว เมื่อเชานี้มาประชุมหาคนคณะกรรมการ หมดหวังแลวจึงพากันมาขอทาน
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อาจารย ทีนี้เราก็เคารพทานอาจารยฝนมาแตไหนแตไรดวย ก็คงไมมีทางไปแลว เราก็
เลยรับให นั่นละเรื่องราว รับไวก็รับหมดเลย เจดียทั้งหมดเราสรางใหหมดเลย ๑๒ 
ลาน เหลือเงินอยู ๘ แสนเราก็เลยมอบใหทานแปลงหรืออะไรอยูที่นั่น เราไมลืม ตกลง
เราสรางใหหมดนะเจดียหลังน้ัน ทานอาจารยฝนกับเราเปนอยางน้ันละ เจดีย ๑๒ ลาน
ก็เราสรางใหหมดเลย เหลือเงินอยู ๘ แสนก็เลยมอบเงินนี้ใหทานแปลงในวัดนั้น วัดนี้
รับพึ่งเปนพึ่งตายจริงๆ นะ เศษเหลืออะไรควรจะใหวัดนี้เลยมอบใหวัดนี้ทั้งหมด เหลือ
เงินอยู ๘ แสน วัดอุดมสมพร 
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