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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ 

อํานาจจิตไมตาย 
 

 เมื่อวานนี้ทองคําได ๑๒ กิโล ๑๘ บาท ดอลลารได ๑,๓๔๐ ดอลล 
 เราทําใหปละครั้ง ทําบุญอุทิศสวนกุศลเมตตาแจกจายเปนผลบุญผลกุศล ให
บรรดาสัตวทั้งหลาย มีจํานวนนอยเมื่อไร มนุษยในโลกนี้สูไมได นี่เราก็ไมเคยพูดเกีย่วกับ
พอแมครูจารยมั่น ทานภาวนาพวกเปรตเขามาขอสวนบุญ ซึ่งอยูในฐานะที่เหมาะสมกัน 
ทานไปพักในหมูบานนั้น แลวพวกนี้ตายก็ไมนานนัก พวกญาติพวกวงศผูที่ยังเหลืออยูกม็ี 
เลยไปเปนเปรตละซิ มาขอวิงวอนทาน นั่นเห็นไหมละ วาเขาเปนเปรตรอสวนบุญสวนกุศล
จากญาติทั้งหลายอยู เวลานี้ไดรับความทุกขทรมานมาก มาจํานวนไมนอยเหมือนกัน ทราบ
แลว เอ จะทํายังไงนา  
 ทานเลยหาอุบายเทศนสอนเขา บานของเราเหลานี้ไมไดทําบุญใหทานกันบาง ให
พากันทําบุญใหทานเพื่ออุทิศสวนกุศลใหพวกสัตวทั้งหลายในแถวนี้ พวกเปรตพวกผีเปน
ตน หาอุบายใหเขาทําบุญอุทิศสวนกศุลใหพวกนี้ที่มาขอทาน และก็อยูในฐานะพวกญาติ
พวกวงศกอ็ยูในบานแถวนั้นพอดีเลย เรียกวาพอเหมาะกัน ทีนี้เวลาเขารับอนุโมทนาแลว
เขาก็มากราบขอบบุญขอบคุณทาน เขายังรูจักขอบบุญขอบคุณ แตใน ติโรกุฑฑกณัฑสูตร 
ก็มีอยูแลวทีว่า อนุโมทนาสาธุการกับญาติทั้งหลายที่แผสวนบุญสวนกุศลใหแลวไปสวรรค
เลย (สาธุ) อนุโมทนาตายแลวไปสวรรค แลวพวกที่เหือดแหงเสียอกเสียใจกลับไปก็ม ี
พวกญาติไมไดทําบุญใหทาน  
 อยางที่เรามาพูดเมื่อวานนี้ เราเอาออกมาจากคัมภีรทั้งนั้นนี่นะ ไมถึงกาลหากไมพูด
เฉยๆ พวกที่มาแลวไมไดรับสวนบุญสวนกุศล เสียใจ ไดรับความทุกขความทรมาน ไปอยู
ตามภพชาตขิองตนตามเดิมพวกเปรตพวกผี พวกที่ไดรับสวนบุญสวนกุศลนั้นไดไปสวรรค
เยอะ มาอนุโมทนา ในสูตรก็มี อยางที่พวกเปรตที่เขามาขอบบุญขอบคุณอนุโมทนากับ
หลวงปูมั่นก็มี อยางน้ันแลวเห็นไหมหลวงปูมั่น อยางน้ีทานไมคอยพูดนะ เพราะพูดก็
เหมือนกับเปาปใหควายมันฟงนั่นแหละ ทานไมอยากพดู แตเวลาจําเปนไดสัมผัสถึงพูด
ออกมา เราก็เปนนิสัยซอกแซกดวย นิสัยดื้ออยูนะเรา 
 ที่อยูกับหลวงปูมั่นนี้ ตามที่ถามในบรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายที่มี เชนอยาง
โตแยงกันอะไรกับหลวงปูมั่นนี้ เราเอาบอยแหละ แลวถามดูครูบาอาจารยทั้งหลายที่เปน
ลูกศิษยของทานที่ดื้อๆ อยางผมนี่มไีหม ไมมีทานวาอยางน้ัน มีองคเดยีว แนะเปนอยาง
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นั้นนะเรา ถกเถียงกันกบัเราเร่ืองภาวนา จิตใจเราเปนอยางน้ันๆ ทานอธิบายใหฟง ที่ยังไม
ลงกันตรงไหนมันก็ซัดกันตรงนั้น เสียงลั่นเลย เอาบอยละเรื่องภาวนา 
 เวลาถามดูวาไมมีลูกศิษยของทานองคไหนเหมือนทานอาจารย เทาที่ทราบมาไมมี 
ระยะนั้นก็ควรเปนอาจารยแลวมันสิบกวาพรรษาไปแลวอยูกบัทาน ไปตั้งแต ๘ พรรษา 
ตอนนั้นกําลังชุลมุน พอถึง ๑๐ พรรษาเลยไปแลวมนัก็มีพอมีแงอะไรๆ เปนขอของใจ
หรือไมของใจอะไร นั่นละที่จะไดสนทนาปราศรัย ขัดกันตรงไหน ยอมรับกันตรงไหน ยังไม
ยอมตรงไหนจะเอากันตรงนั้นละ กับหลวงปูมั่น บางทีซัดกนัอยางหนักจริงๆ นะกับเรา 
จนกระทั่งลงไปจากทานแลว เราตําหนิเรานะ ทานไมมีอะไรแหละเพราะทานแกคนตาบอด 
วางั้นเถอะ คนตาบอดอวดดีละซี แตคําวาอวดดีมันไมมี แตกิริยาที่โตกันนั้นเหมือนคนอวด
ดีตอกนั ความจริงเราหาความจริงน่ันเอง 
 เวลาลงกันตรงไหนก็ยอมรับ ที่ยังไมลงตรงไหนก็เอากันตรงนั้นละ คือเราก็มีของ
เรา เราเขาใจของเราวาถูกอยางน้ี ทานบอกวาผิดอยางน้ันอยางน้ี ผิดยังไงก็ซัดกันตรงนั้น
ละ ทีนี้พอทานใสเปรี้ยงๆ พอถูกตรงไหนปบยอมรับปุบหมอบปุบ ตรงไหนยังของที่ไหน
เอาอีกอยูอยางน้ัน จึงเปนลักษณะโตเถียงกัน คือหาความจริง เร่ืองสมาธินี้เอาหนัก เถียง
กนัอยางหนัก ออกทางดานปญญาก็เอาอีก นั่นอยางน้ันนะ เอาไปเรื่อยๆ ดานสมาธินี้ก็เอา
ในขั้นสมาธิ พอออกทางดานปญญาเอาในขั้นปญญา  
 ซัดกันจนกระทั่งลงมาแลวนี้ เอนี่เราก็มามอบกายถวายตัวกับทาน ทุกส่ิงทุกอยาง 
แลวทําไมวันนี้จึงไดมาโตกันกับทาน แชมเปยนยังสูไมได มนัเปนยังไงกนั วาใหเรา กลับ
มาแลวมาวาใหเรา ถาวาเกงจริงจะมาหาทานทําไม ทักเจาของเพือ่ใหไดสติตอไปอกีนะ 
ไมใชวาเราไปสูกับทานดวยทิฐิมานะ เราไมมี อยางน้ันไมมี แตเร่ืองหาความจริงขัดกัน
ตรงไหนซัดกันตรงนั้น ขัดตรงไหนซัดตรงนั้น พระที่มาฟงอยูใตถุนกุฏนิี้แนนหมดเลย เรา
เอากับทานนะ มันเปนลักษณะโตเถยีงกัน แตเรามันหาแตความจริงลวนๆ มันขัดตรงไหน
เอาตรงนั้น ไมลงตรงไหนก็ซัดกันตรงนั้น จึงเปนเหมือนโตเถยีงกัน 
 ทานไมมีอะไรละ แตเราเปนคนผูไปศึกษา ขดัของตรงไหนหรือมันผาดโผนไป
ตรงไหน ในใจของเรามีความรูสึกยังไงเราก็โตเราเอง ทักเราเอง ทานจะมอีะไร เราเปนบา 
ทุกส่ิงทกุอยางจึงลงทานไมมีอะไรเหลือเลยนะ หมดโดยสิ้นเชิง ลงตลอดจนกระทั่งทกุวันนี้ 
ทุกวันนี้กลายเปนเทิดทูนนะ ลงแลวยังไมแลวยังเทิดทูนทาน เทิดทูนตลอดเวลา ธรรมะขั้น
ใดๆ มีแตทานแก ทานทุบ ทานตีออกเสียจนเต็มเหนี่ยว กวาจะไดสติสตังขึ้นมา ไดจาก
ทานทั้งนั้น เชนอยางขั้นสมาธิก็ฟดกนัเสียเต็มเหน่ียว ออกไปถึงขั้นปญญาก็เอากัน อันนั้น
ยิ่งเอาเรื่อยแหละ ปญญามันเกิดเรื่อย หมุนติ้วๆ อันนั้นเอาเร่ือย 
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 ก็ทานผานไปหมดแลว เรามันติดมันของตรงไหน  ไมลงใจตรงไหนมันก็ถกเถียง
กับทานตรงนั้น เพื่อหาความจริงน่ันเอง จึงไดยอม เรียกวาหมดเลยหมอบราบไมมีอะไร
เหลือติดใจ เวลานี้เปนความเทิดทูน เทิดทูนบุญ-มหาคุณของทานที่มีตอเรา เพราะเราเอง
ก็ไมเคยไดโตกับใครเหมือนกับหลวงปูมั่นนะ โตเถียงประหนึ่งวาเวที    แชมเปยนวางั้น
เถอะ เราก็ไมเคยกับใครเพราะเราไมลงใจกับใคร เราก็ไมไปพูด พูดหาอะไร ลงใจกบัทาน
ทุกอยาง ขัดของตรงไหนก็ซัดกันตรงนั้น จึงเหมือนเปนเวทีวาอยางน้ัน  
 จากน้ันมาเหลืออยูทกุวันนี้เหลืออยูความเทิดทูนสุดหัวใจเลยนะ ไมมถีอดมีถอน 
ไมมีบกพรองอะไรทัง้นั้น เพราะทานเปนผูชุบเราใหเปนมนุษยขึ้นมา ใหเปนพระขึ้นมาทุก
อยางๆ ทั้งตบ ทั้งตอย ทั้งตี ทั้งหนักทั้งเบา อยูกับทานหมด เพราะเราก็หาความจริง มัน
ขัดของตรงไหน ซอกแซกซิกแซ็กตรงไหนก็เอากันตรงนั้นๆๆ จนกระทั่งถึงไดถามหมู
เพื่อนวา บรรดาพระที่มาเปนลูกศิษยของทานที่เปนอยางผมนี่มีไหม พระทานก็บอกวาไม
เคยมี ไมมีองคไหน มีองคเดียวเทานี้ มันก็เปนอยางน้ันจริงๆ เรา 
 เราจะฟงเทศน ถาวันไหนประชุมจะเทศน ทราบแนแลววาทานจะเทศนวันนี้ วัน
ประชุม ถาทานเทศนธรรมดานี้ถึงนิพพานเหมือนกัน แตรูสึกมันจะขาดอะไรนิดๆ หนอยๆ 
ไมเต็มนะ เราตองหาอุบายอีกละ กอนจะเทศนเราหาอุบายซอกแซก พดูเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้ 
เดี๋ยวก็ไปโดนทานเขา พอโดนทานเขาผางออกมาละนะ บางทีเชนอยางปฏิเสธไมใช วางั้น 
พอวางั้นก็ผงึขึ้นเลย เอาละทีนี้ไขกอกน้ําไดแลว ปลอยปบทานก็พุงๆ เทศนอยางน้ันมี
สาเหตุมาอยางน้ันแลวจะฟงเต็มเม็ดเต็มหนวยเลย ธรรมะทานออกสุดขีดเลย ไมมีที่
บกพรอง  
 ถาทานเทศนธรรมดานี้ถึงนิพพานก็จริง แตมันไมมีซอกแซกซิกแซ็ก เหมือนเราพูด
มีปญหาอะไรซอกแซกเขาไปหาทาน ไปโดนทานแลวทีนี้ธรรมะทานก็ออกละผางๆๆ เลย 
เรากับพอแมครูอาจารยมั่นเปนอยางน้ันจริงๆ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้จึงเทิดทูนสุดหัวใจเลย
เชียว ไมมีอะไรเหลือเลย เพราะคิดแงไหนมุมใดไดจากทานทั้งน้ันๆ ไมวาหนักวาเบา วาดุ
วาเด็ด วาเผ็ดรอนชนิดใด ไดจากทานทั้งน้ันๆ คือธรรมะที่ควรจะโตตอบกันอยางเผ็ดรอน
มันก็มี กไ็ดอุบายจากทานในวิธีนั้น แนะ มันก็ยอมรับละซิ  
 เทาที่เราผานมาในบรรดาครูบาอาจารยทั้งหลาย เราไมไดประมาทครูบาอาจารย
องคใดในวงกรรมฐาน ไมมีใครเหมือนทานเลย ทุกอยางพรอมหมดเลย ฉลาดแหลมคม 
พลิกแพลงหลายสันพันคม ดวยอุบายวิธีการของอรรถของธรรมที่จะใหเปนประโยชนแก
บรรดาลูกศิษย เรียกวารอยสนัพันคมในดานธรรมะ พลิกแพลงเปล่ียนแปลง ฉลาด จึงวา
จอมปราชญในสมัยปจจุบันนี้ เรายกใหทานองคเดียว นอกนั้นเราไมไดประมาท แตเราไม
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คุนเคยไมสนิทสนมกันทาน สําหรับหลวงปูมั่นสนิทสนม เรียกวามอบชีวิตใหทาน มอบทุก
อยาง  
 เพราะฉะนั้นจึงไดฟงเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกดานทุกทาง ที่ยังเหลือคงเสนคงวา
หนาแนนอยูทุกวันนี้ ก็คอืความเทิดทูนทาน มารวมลงในความเทิดทูนทั้งหมดเลย สุดยอด
ในหัวใจเราไมมีอะไรเหลือเลย ลงทานขนาดนั้นละ ความฉลาดแหลมเรายังไมเคยเห็นใคร 
การโตตอบปญหาตางๆ ในแงธรรมะ สวนมากก็โตตอบกันในแงภาวนาทั้งน้ัน ก็ทานผาน
ไปหมดแลว พอเราออกแงไหนทานก็ปบเลยๆ สวนปญหาประชาชนที่จะไปถามทานไมม ี
เพราะทานไมเกี่ยวกับใคร ทานอยูในปาในเขาลวนๆ  
 นี่ก็ยกใหสมัยกอนก็พระเรวัตตะ เปนเอตทัคคะที่ชอบอยูในปา ในที่สงบสงัด มา
ปจจุบันนี้ก็คือพอแมครูจารยมั่น ตั้งแตออกปฏิบตัิทานคุนกับใครเมื่อไร เขาอยูในปาในเขา 
เวลาจําเปนจริงๆ ที่ทานจะออกมาสงเคราะหบางก็มีเปนบางกาลเวลา เชนทานมาจําพรรษา
ที่วัดเจดียหลวง อยางน้ันแหละ ทานออกมาเพื่อประโยชนแกสวนรวม ทานก็อตุสาห
ออกมา มาจําพรรษาที่นั่นก็มีในวัดเจดียหลวงนะ ทานมาสงเคราะหโลกเวลามีความ
ระส่ําระสายไมเปนที่แนใจอะไรตอกันและกัน ทานเปนผูมาใหความเมตตา ใหความรมเย็น
ไปหมดเลย แนะเปนอยางนั้น ทานออกมาชั่วระยะกาล จากน้ันปบเขาเขาเลย เขาปาๆ อยู
งั้นตลอด 
 พอพดูถงึเร่ืองทานอยูวดัเจดียหลวง ก็พอดีทานอาจารยฝนไปหาทาน พอทาน
อาจารยฝนไปถึงดูเหมือนสองวันหรือไง ทานอยูในปา ทานจะไดรถอะไรมาก็ไมรูนะ เห็น
รถมาจอดปุบตรงหนา มองลงไป เอานี่ทานอาจารยมั่นนะมองลงไปเห็น ทางนี้ก็โดดลงกุฏิ
ไปหาทาน เพราะแตกอนไมมีรถนะ มีนอยมากทเีดียว วามีก็ตองเปนผูมศีักดิ์ศรีจริงๆ  ถงึ
จะมีรถ นี่ทราบวาทานลงรถ ทางนี้พอมองลงไปเห็นวาเปนองคทานแลวก็โดดลงไปเลย 
ดวยความตื่นเตน เพราะทานเมตตามากมาตลอดนะกับทานอาจารยฝน พอโดดลงไปหา
ทานดวยความตื่นเตน โห ทานอาจารยมายังไงๆ ก็มารับทานแหละ แลวครูอาจารยทราบ
จากใคร จากใครเปนไร เทานั้นละ ใหเตรียมไปกบัทาน นั่นเห็นไหมละ 
 ทานตั้งมารับเอาเลย นูนทานอยูในปาในเขาใครจะไปทราบไดงายๆ ทานทราบยัง
มา นั่นแหละญาญวิถีของทาน บอกวาทานอาจายทราบจากใคร จากใครเปนไร วามารับ
ทานวางั้นเลยนะ แลวทานก็เอาไปดวยจริงๆ นะ ไปอยูกับทานแลว ทานก็พรรณนาถึงเร่ือง 
โอยคิดอะไรไมไดนะ ถาคิดแปลกๆ ตางๆ  แลวจะโดนแหละ วางั้น  ถามีอะไรแปลกๆ 
ตางๆ คิดแปลกๆ ตางๆ หรือสนทนากันแปลกๆ เชนอยางจะไปเที่ยวทีน่ั่นที่นี่บางอยางนี้
เปนตนนะ ไปหาทาน ไปไหน ทานวางั้น อยูที่นี่มันก็เหมาะแลว นั่นตอบแลว ไปไหน อยู
ที่นี่ก็เหมาะแลว ก็เหมาะเปนความเห็นของทานแนแลว ใครจะไปแนยิ่งกวาทาน อันนั้น
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เปนความกระเสือกกระสนของคนตาบอดตางหาก คิดอยากไปนูนไปนี้ ไปไหน อยูที่นี่ก็
เหมาะแลว คืออยูกับทานเหมาะแลว 
 นี่มาถึงวาระละซิที่นี่ นี่เวลาทานใชอยูในปาในเขาทานใชอยางนั้น ทานเอาออกใช
ความรูของทานแปลกๆ เอาออกใช ถาเขามาในบานในเมืองทานประหนึ่งวาทําเปนหูหนวก
ตาบอดไปเสีย  ทีนี้พอคืนวันนั้นทานนั่งภาวนา ทานอาจารยฝนทานเลาใหฟง  จิตมันลง
อยางเต็มที่มนัสวางจาไปหมด พอกําหนดจิตไปหาทาน โอยทานจอเราอยูแลว วางั้นนะ จอ
เราแลวถอยกลับมา นานๆ พิจารณาไปอีกทานจออยูงั้น คราวไหนก็เปนอยางน้ันในคืนนั้น 
จนกระทั่งสวาง พอสวางทานเขาไปรับบริขาร เชนบาตร กาน้ําอะไรๆ เพราะทานอาจารย
ฝนทานเกงทําขอวัตรปฏิบัติกับครูบาอาจารย  
 พอเปดประตูออกมาเทานั้นละ คือธรรมดาเปดประตู พอทานเปดประตูแลวทานจะ
ออก แลวพระก็จะเขาไปในหองทาน วันนั้นเปดประตูแลวยืนขวางประตูอยูนั้นเลย “เปน
ยังไง” ขึ้นเลยนะ ขึ้นอยางรุนแรงนะ “เปนยังไงศาสนาเจริญที่ไหน” ขึน้เลย “เหอ เจริญ
เมืองอินเดียเหรอ หรือเจริญที่ไหน เปนยังไง” นั่นละเอาละนะ ทานดูแลวทั้งคืน “ทีนี้
ทราบแลวยังวาศาสนาเจริญ เจริญที่ไหน เจริญที่อินเดียหรือเจริญที่ไหน” ทานวางั้น ก็
หมายความวาเจริญที่จิตนี้เอง “ผมไมไดนอนนะเมื่อคืนนี้ผมดูทานตลอด” วางี้ 
 เพราะฉะนั้นเวลาสงจิตไปหาทาน ทางนั้นจออยูแลว ทางน้ีถอยนะ ทานจึงตอบ
ออกมาวา “ผมไมไดนอนนะเมื่อคนืนี้ ดูศาสนาของทานนี่แหละ”  ทานวางั้นนะ ทานวาดู
ศาสนาของทานแหละวาเจริญที่ไหน นั่นเห็นไหมละ คือวันนั้นจิตของทานสวางไสวจา
ออกมาก็รับกันกับทานพอแมครูจารยมั่นเลย ตอนเชาทานถึงเอาเสียเปร้ียงๆๆ เสร็จแลว
ทานถึงออกไป จึงเขาขนบริขารได นั่นละศาสนาเจริญที่ไหนดูเอา ทานวา วันนั้นจิตของ
ทานสวางไสว ทุกวันธรรมดาทานไมวาอะไร แตวันนั้นจิตของทานสวาง โอย อัศจรรยมาก 
จาไปหมดเลย กําหนดไปนี้โอยทานจอเราอยูแลว ดูเราอยูตลอด วางั้นนะ แลวก็มารับกัน
ที่วาเมื่อคืนนี้ผมไมไดนอนนะ ดูศาสนาของทานเจริญที่ไหน นั่นแหละทานใส ดูศาสนาทาน
เจริญที่ไหน เจริญเมืองอนิเดียเหรอ 
 รวดเร็วมากอยางน้ี ก็คอืทานออกใชนะในระยะอยูกับเพื่อนกับฝูง ลูกศิษยลูกหา 
ทานออกมาใชเพื่อเปนคติเพื่อเตือนใจตางหากนะ ถาพวกหูหนวกตาบอดแลวทานก็
หลับตาไปเสีย เฉย ไมไดเร่ืองไดราว ถาผูที่จะคอยรับเหตุรับผลจากทาน ทานก็ออกมา
ตอนรับกัน อยางคิดอะไรจะไปที่ไหนๆ ทานเอาแลว เอาแลวทุกที ไมเคลือ่นเลย บทเวลา
ทานจะตอบรับใหก็มี ทางนี้เราคิดจะไปงั้น พอไปหาทานเออที่นั่นก็ดี แตยังสูที่นี่ไมได แนะ
เอาอีกนะ ที่นั่นก็ดีอยูแตยังสูที่นี่ไมได คืออยูกบัทานไดรับการอบรม ไดรับการตักเตือน 
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กระตุกอยูเร่ือยก็ไดคติไปเรื่อยๆ ใชไหมละ สตปิญญาก็คอยเกิด ความระมัดระวังตัวน้ัน
ละเปนธรรม  
 ทานวา “เออทางนั้นก็หากดีอยูแตสูที่นี่ไมได” คือที่นี่มีทีด่ดัสันดาน เขาใจไหม คือ
ทานพูดทานแยกทานแยะนะ ถาที่ไหนไมดีเลย “ไปทําไม สูทีน่ี่ไมได” แนะทานบอกเลย 
ถาทางนูนไมเปนทาเลย ทางนี้เดนกวาก็บอก ทางนูนดีแตสูนี้ไมได ทานกบ็อก เออทีน่ั่นก็ดี 
ทางนูนคิดจะไปตรงนี้ๆ ทานรับแลว เออที่นั่นๆ ก็ดีแตสูที่นี่ไมได เปนอยางน้ัน รําพึงวาจะ
ไปที่นั่น ตอนไปอยูเชียงใหมนะ พอคิดขึ้นอะไรทานรับปบๆ  เลย รวดเร็วที่สุด นี่เรียกวา
ทานนําออกใชตอผูตัง้ใจปฏิบัติเพื่ออรรถเพื่อธรรมจริงๆ ทานนําออกใชนําออกตอนรับกัน 
ถาที่ใดๆ มนัมืดไมไดเร่ืองไดราวทานก็เก็บของทานเสีย 
 พอพดูอยางนี้ก็มาระลึกถึงเราอีก ทีอ่ยูหนองผือ ไอเราก็ตาบอดเหมือนกัน แตทาน
ก็กระตกุเอา ตอนเชาแตเชาวันนั้นไขมาลาเลีย มันเริ่มแตเชาเลย ไปตอนเชาก็ไปกราบ
นมัสการทาน วันนี้กระผมจะไมฉนัจังหัน คือเราอยูกับทานตองกราบเรียนทาน ไมฉัน
จังหันก็บอก ไขรูสึกจะเริ่มกําเริบตั้งแตเชาแลววันนี้ ทานก็นิ่งเฉย เราไปก็เอาแหละ ฟดกัน
เลย พอประมาณสักส่ีโมงเชานี้ทานพิจารณาเราละซิ พอไขสรางลงไปแลว ตอนบายสี่โมงไข
สรางแลวขึ้นไปหาทาน ทําไมทําอยางน้ันละภาวนา เห็นไหมละ ขึ้นไปไมมีปญหาอะไรได
กราบเรียนทานอยางใดนะ ขึ้นไปทานใสปวะเลย ทําไมทําอยางน้ันละภาวนา เราก็นิ่ง  
 ตองระวังนะเหยี่ยวกับนกระวังนะ ทานใสเด็ดๆ เลยนะ ทําไมทําอยางน้ันละภาวนา
ทานมหานะ เราก็นิ่งคอยฟงทานจะออกแงไหนอีก ไมนานนัก นี่ก็นั่งอยูนี้แหละ เมื่อเชานี้
วาจะไมฉันจังหัน ไขกําลังเร่ิมกําเริบแลว เลยดูมันเปนยังไง ไขกําเริบมันทํายังไงกบัไข 
กําหนดจิตดูไปมนัจอกันอยูนี้ ทานวางั้น ทําไมสติปญญาที่เคยใชมาแลวทําไมไมใช มาจอ
กันอยูทําไม นี่แบบฤาษี แบบหมากัดกัน มันตองใชสติปญญาละซิการพิจารณาสิ่งเหลานี้ 
ความจริงเราใชแลวเต็มกําลัง ทีนี้พอเหน็ดเหนื่อยแลวก็มากําหนดจอดูทุกขเวทนา ที่วาจอ
กันอยูเหมือนหมากัดกัน แบบฤาษี  
 คือเราเพงดูเวทนา พอดีทานสงจิตไปปบในเวลานั้น เรากําลังพักปญญาที่แกกัน  
ปลดเปลื้องกัน มันเหน็ดเหนื่อยเต็มที่ เหนื่อยทั้งเจ็บไขไดปวย เหนื่อยทั้งดานสติปญญาที่
ใชเวลานั้นเลยพัก แตพกัไมใชพักเทานั้นนะ พักแตยังจอกันอยู แตยังไมปลอยกันเทานั้น 
ทานก็สงจิตไป ไปจอกันอยูงั้นยังไงกนั วางั้น ทานไมไดถามเราเลยวาทําอยางน้ันใชไหม 
ไมไดถามนะ ก็ทานดูจริงๆ รูจริงๆ เราหาที่คานไมได ทีนี้พอประโยคอยางน้ีจบลงไปแลวก็
เลยกราบเรียนทาน “การพิจารณาก็ไดพิจารณา แตเวลานั้นรูสึกเหน็ดเหนื่อยมากก็เลย
กําหนดเพงดูทุกขเวทนาโดยเฉพาะ ไมไดใชใชปญญา” “นั่นละซิ” ทานวางั้น “มาจออยู
แบบฤาษี” ทานเลยย้ําเขาอีกแบบหมากัดกัน ขบขันเราไมลืม  
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 เห็นไหมละทานถามเราเมื่อไรใชหรือไมใช ทานใสเขาไปเลย ก็ทานดูชัดเจนแลว ที
นี้เปนเวลาที่เราพักจิต พักก็เพงกันอยูกับทุกขเวทนา ไมใชพักแบบตายใจนะ กอนหนานั้น
พิจารณากันเต็มเหนี่ยวแลว นั่นละพูดถึงเร่ืองทัก เวลาทักเราทานทักอยางน้ัน ทานสงสัย
อะไรเมื่อไรกับเรา ใสเปรี้ยงเขาไปเลย ทําไมทําอยางน้ันละภาวนา นั่น คือเพงด ู ตอนนั้น
เราเหนื่อยมาก วันนี้พูดเทานั้นละนะ เอาละพอ ไมมีอะไรละ มีแตจะใหพร เหน็ดเหนื่อย 
เหนื่อยทุกวันๆ  
 (หลวงปูทานสิ้นชีวิตแลว แตทานยังมีอิทธิฤทธิ์เยอะเจาคะ เพราะวาดิฉันพบกับ
ตัว) ก็ธรรมสิ้นเมื่อไร มันส้ินตั้งแตรางกายตางหาก รางกายธาตุสี่ดิน น้ํา ลม ไฟ แตก
สลายไป ธรรมชาตินั้นตายเมื่อไร ทีนี้พออยางน้ันแลวก็ยังยกตัวอยางอกี ทานอาจารยฝน 
เพราะทานเมตตาเราแตไหนแตไรมา สวนมากเปนฝายเราโจมตีทานนะ โจมตีทานอาจารย
ฝน มีแตฝายเราละโจมตี แตทานก็เมตตานะกบัเรา เวลาทานมรณภาพชัดเจนมากทีเดียว
วันนั้น จนถึงมันกระเทือนจิตใจครั้งที่สาม ครั้งที่หนึ่งก็ไมพดู นิ่งไว เก็บไว แลวครั้งที่สอง
อีก พอครั้งที่สามนี่เราก็ขึ้นผางเลย 
 คืออยางน้ีเร่ืองราวมัน ในคืนวันที่ ๒๐ วันทานมรณภาพ ดูเหมือนวันที่ ๒๐ มัง้ 
ธันวาฯ ที่วัดอุดมสมพร เราก็ไปพกัอยูที่วัดดงศรีชมภู ใหทานทุยทําร้ัว เราไปพักที่นั่น 
สวนมากเราไปพกัภาวนาอยูนั้นเรื่อยๆ ทีนี้พอกลางคืนวันนั้นฝนกระหน่ําลงมาเสียอยาง
เต็มเหนี่ยว โอย เหมือนกับหนาฝนเราจริงๆ มันตก ตกเอาหนัก พอตืน่เชามานี้มันก็ไป
ไมได  รถเราสั่งเขาแลววาวันพรุงนี้ใหรถมารับ ก็พอดีวันพรุงน้ีฝนตกกลางคืนนั้นแลวมันก็
น้ําเจิ่งไปหมดตามทองนา รถเขาไมได จากบานขามไปหาวัดดงศรีชมภู ตรงที่นี่ตรงสําคัญ
มากนะ  
 ทานทุยก็ทราบแลววาเราจะออกหลังจากฉันเสร็จแลวจะออก ทีนี้เมื่อฝนตกน้ําเต็ม
ทองนาหมดแลว ทานทุยออกเดินไปเองนะ ออกจากวัดดงนี้บึ่งไปถึงบานนาขาม ไปหาโยม
อุปฏฐากทานนั่นแหละ ไปบอกเลยวา วันนี้ตอนสายฉันจังหันเสร็จแลวทานอาจารยทานจะ
ออกเดินทางมานี้ รถที่จะมารับทานเปนรถเกง รถเกงจะไปจากที่บานขามนี้ไปวัดดงไมได
เพราะนํ้าทวมหมด ใหเอารถของเราไป รถอันนี้มันบุกได วางั้น เพราะรถหกลอก็มี ส่ีลอก็ม ี
แตรถเกงนี้มนัจะไปไมได ไปบอกเขานะ ใหเอารถที่บานเรานี่ บานที่ทานไปสั่ง เขาเปนโยม
อุปฏฐากทานเอง ไปรับทานอาจารยที่วัดดงมาทีบ่านนี้ วางั้นนะ  
 ไปรับทานอาจารยที่วัดดงมาที่บานนี้ รถเกงมาใหเขามาจอดรออยูที่บานนี้ ใหรถ
ของเรานี่ไปรับทานอาจารยมานี้แลวขึ้นรถเกงน้ีกลับอุดร ส่ังเสียเรียบรอย นี่เห็นไหมมัน
กลับตาลปตร นี่ธรรมบันดาลนะ พอส่ังอยางน้ันแลวพอสายหนอยรถเกงก็มาถึง แทนที่จะ
ไปรับเรามาขึ้นรถไมไปนะ ฟงซินะ พอรถเกงมานี้ รถเกงใหรออยูนี้ทานอาจารยทานจะ
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เดินทางมาเองมาขึ้นรถที่นี่ ฟงซินะ ก็ทานทุยเปนคนมาสั่งเองนี่นะ ส่ังโยมอุปฏฐากทาน 
บานเขามีรถสองคัน บอกวาใหไปเอารถของเรานี้ไปรับทานมาตอนฉันเสร็จแลว แลวทาน
จะมาขึ้นรถเกงที่จะมาถึงที่นี่ ใหเขารอที่รถเกงไมใหเขาไป ใหทานมาขึ้นรถเกงน้ีกลับอุดร 
เปนอันวาเขาใจกันแลว ทานก็เดินกลับมา  
 พอกลับมานี้รอกันจนกระทั่งหาโมงเชา เอะทําไมรถมันยังเงียบๆ อยู วารถเขาจะมา
รับนี่ทําไมจึงไมเห็นมา มนันาจะมาถึงตั้งแตกอนจังหันหรือหลังจังหันเล็กนอยนูน  
จนกระทั่งปานนี้ยังไมเห็นมา รถที่ส่ังนี้มันเปนยังไงกัน วางั้นนะ สักเดี๋ยวเห็นคนขับรถเกง
นั่นแหละเขาขับรถเกง ทางนูนส่ังวาใหรถเกงรออยูนี้ รถไปรับทานอาจารยมาที่นี่ ทางนี้
บอกเขาวารถไปไมได มาสั่งอีกนะ บอกวารถเกงคันนี้ไปไมได ทานจะเดินทางไปเองมาขึ้น
รถคันนี้ ไอรถของเขาไมพูดถงึเลยเขาใจไหม ทั้งๆ ที่ส่ังใหรถของเขานั้นละ ไปรับเรามาขึ้น
รถเกงนี้นะเขาไมพูดถึงเลย เจาของบานเขานั่นละ ไมใชเขาแกลงมีอะไรนะ มันมีเร่ืองมาดล
บันดาลใหเขาใจผิดไปเสียหมดนะ  
 ทางนี้ก็เลยจะอยูเฉยๆ ยังไง ก็เลยเดินจากนี้ไป จากบานขามจนกระทั่งไปถึงเรา 
พอเห็นหนาคนขับรถ เอามาอะไรนี่นะ ทําไมรถไมเห็นมี มายังไงกันนี่วะ ก็เขาหามไมใหมา 
บอกวาทานอาจารยจะเดินทางไปขึน้รถที่บานนาขาม ทานทุยก็นั่งฟงอยูดวยกัน เหอๆ 
ขึ้นมาเลยทานทุย ก็เลยเลาเร่ืองใหฟง บอกวารถเกงคันนี้มานี้ใหรออยูนี่ แลวทานอาจารย
จะเดินทางมาเองมาขึ้นรถคันนี้ “ตายผมไมไดพดูวาอยางน้ัน มันเปนยังไง” วางั้นนะ พอ
วางั้นไดจีวรทานก็พุงเลยทีเดียว ไปบานนาขาม มันทําไมเปนอยางน้ีพวกน้ี ส่ังหนึ่งเปน
อยางหนึ่ง  
 ทานก็บึ่งไปบานนาขาม พอไปถึงบานนาขามแลวรถไมมี บันดลบันดาลรถออกไป
ปากคาดทั้งหมด บานหลังนั้นถูกทานขูเอาอยางแหลก นิ่งเลยพวกนั้น แลวรถพวกนี้ก็ไป
ปากคาดทั้งหมด ไมมีรถแมคันเดียว ไปนี้ก็ตองไปเสียเวลาอีกฟงวาสองชัว่โมงนะ คือ..ดัด
กันเปนลําดับลําดา นี่อํานาจแหงธรรมตางหาก ทานเหลานี้ไมไดตั้งใจเปน มันหากเปนดวย
มาดลบันดาลใหเขาใจผิดอยางน้ันแหละ ทานทุยโดดไปรอรถอยูตัง้สองชั่วโมง จึงเห็นรถ
สองแถวคันหนึ่งแช็กๆๆ มา ก็ลากรถคันนั้นไปรับเรา พอรถเขาไปถึงวัดแลวก็เตรียมของ
ขึ้นรถ พอเตรียมของขึ้นรถแลวติดเครื่อง ตดิเครื่องรถไมยอมไป ติดพรึบๆ ๆ แลวดับรถ
คันนั้นนะ  
 มันกระเทือนจิตอยูเร่ือยหากไมพูด เก็บไวลึกๆ พอครั้งที่สามกระเทือนหนักเขาเลย
ออก วันนี้จะมีเหตุอะไรเกดิขึ้นแนนอน กระเทอืนใจถึงสามหนแลว คอยฟงนะ มแีนๆ 
วันนี้บอกวามีแนๆ เลย สักประเดี๋ยวพอดีทานเอียนไปจากอุดร มาจากกรุงเทพฯ มาฉัน
จังหันที่บานอันนี้ ฉันจังหันแลวก็เลยไปถึงพอด ี  รถเรากําลังติดเครื่องชลุมุนมันออกไมได
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นะ รถของทานเอียนเขาไปปบ มองดสูายตาทานเอียนแลวเดี๋ยวรอกอน ฟงกอน ทานเอียน
ก็วิ่งเขามาปบ ๆ บอกวาทานอาจารยฝนมรณภาพแลวตั้งแตเวลา ๑๘ นาฬิกา ๕๐ นาที เรา
เลยไมลืมนะ มากระซิบเรานะ วางั้นละ เออเอาละเขาใจที่นี่ 
 พอวางั้นเอาติดเครื่อง ทีนี้ไปไดเลยเครื่องนี้ พอติดเครื่องบ่ึงก็ออกเลย ออกจาก
ปากคาดบึ่งไปหาทานอาจารยฝนเลยนะวัดอดุรสมพร แทนทีจ่ะกลับมานี้ไมกลับ ไปนูนเลย 
นี่เร่ืองราวมันเปนยัง นี่อํานาจจิตของทาน ทานตายไปแลวจิตของทานไมไดตายเขาใจไหม 
ธรรมของทานไมไดตาย พูดตรงๆ กค็ืออํานาจของธรรมทานละบันดลบันดาล ตั้งแตใหเอา
รถมารับก็ไมมา ทานจะมาเอง ถาไปแลวทานทุยที่แผดเสียงอยางเปนไฟไปเลย ไปแลวก็ไป
ถูกดดัสันดานอยูนั้นสองชั่วโมง  
 พอเขาไปหาเราแลวรถติดเครื่องก็ไมติดอยูอยางน้ัน ที่รอนี้ก็คือใหรอทานเอียนนี่ละ 
ไดขาวแลวจะเปนเอง ความหมายวาอยางน้ัน พอดีรถทานเอยีนมาทานเอียนก็วิ่งมากระซิบ
ขางรถนี้วาทานอาจารยฝนเสียอยางน้ันๆ เออเอาละเขาใจ พวกในรถไมรูเลยนะ รูสองคน 
เอาติดเครื่องทีนี้ติดไดไมมีปญหาแหละเราก็บอกตรงๆ เลย ไมมีปญหา มีปญหาอันเดียว
นั้นแหละ เราเขาใจเรื่องของทานไดด ีเราถึงไดบึ่งไปเลย  
 นี่ละเรื่องอํานาจจิต ที่วาทานตายแลวฤทธิ์ใจของทานไมตาย ธรรมของทานไม
ตาย รางตางหากมันสลายไป ที่เรียกวาตายกัน เขาใจเหรอก็มีเทานั้นละ หลวงปูมั่นก็
แบบเดียวกัน (อิทธิฤทธิ์เยอะมากเจาคะ) ก็นั่นแลวเยอะมากนั่นแหละ ก็อยางอิทธิฤทธิ์
ทานอาจารยฝนดัดสันดานเราดัดเสียจนแหลกไปเลย เอาละทีนี้ใหพร 
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