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ใชพลังจิต
พูดถึงเรื่องนักภาวนา เราจะเลาเรื่องภาวนา ลูกศิษยของเรานี่แหละ เขามาดูถูก
อาจารย ลูกศิษยเราเปนผูหญิง แกภาวนาเกงไมใชเลนนะ ที่วาแกนั่งอยูศาลาที่สถานี
ทดลองจันท เราบิณฑบาตมา แกเปนนิสัยปากเปราะหนอยไมคอ ยเก็บความรูสึก เปน
อยางไรรูอยางไรวาอยางนั้นเลย พอดีเราเดินมาศาลาหลังเล็ก วายวี้ดขึ้นเลยนะ โอย ทาน
อาจารยรัศมีสงางามหมด ครอบมาเลย รัศมีสะหมาอะไรเดี๋ยวตีปากเอานะ เราวาอยางนี้ ก็
มันเปนอยางนั้นจริงๆ เปนก็จะเปนอะไร วางั้นแหละเรา นี่ละผูหญิงคนนี้ มีพระองคหนึ่ง
แกชอบจะเกงๆ อยูงั้นละ นิสัยของแกเปนอยางนั้น เรารูนิสัยแลว แกอาจไมรูยิ่งกวาเรา
เพราะเคยสมาคมกันมามากตอมากแลวกับพระองคนี้ ไมระบุชื่อแหละ แกมักจะเปนอยาง
นั้นนิสัยแก
พอดีแกกึก๊ กัก๊ ขึ้นไปบานแกนั่นแหละ โยมคนนี้แหละ บานแกอยูทางหนองสําเร็จ
หางจากวัดไปประมาณกิโลกวา เราเคยไปบานแก แกนิมนตไป ไปแกก็พูดปากเปราะอยาง
วา นี่ทานอาจารย วาอยางนั้นนะ เห็นนิพพานแลวนะ นิพพานเปนยังไง อูย นิพพานสงา
งามมาก อยูท างหนองสําเร็จ แกชี้ไปนูนละ ขึ้นฟา คือแสงสวางของแก แกตื่นเงาตัวเอง แต
เราไมไดบอก เฉย โห เห็นนิพพานแลวสงางามมาก อยูทางหนองสําเร็จนูน คือนิสัยแกรูสิ่ง
นั้นสิ่งนี้แปลกๆ จากนั้นมาเราก็ใหพิจารณาอยางนี้ๆ เพื่อจะไดเห็นนิพพานชัดเจนมากขึ้น
เราวาอยางนี้ เราไมไดปฏิเสธนะแกวาอะไร เราเลยบอกวาใหพิจารณาอยางนี้ๆ จะไดเห็น
นิพพานสงางามยิ่งขึ้นกวานั้น นั่นก็วางาม แตใหพิจารณาอันนี้เขาไปเพื่อเสริมกันแลวจะได
เห็นงามยิ่งขึ้น แกก็จาํ เอาไวเลยแลวก็ทํา
อีกสองวันแกก็ไปหาเรา อูย นิพพานหนองสําเร็จมันนิพพานขี้หมูขี้หมา มันขึ้นนี้
แลวมันสงาจาขึ้นมาเลย โถ นิพพานนั้นสูไมไดเลย แนะเห็นไหมละ อยางนั้นละ ไมได
ปฏิเสธนะ ก็บอกวาใหทําอยางนี้ๆ แขงนิพพานนั้นแลวจะรูเอง พอแกพิจารณา แกเอา
จริงจังนะ เราวาอะไร เพราะแกจะลงเต็มที่เลยกับเรา พอเห็นอันนี้แลว โอย นิพพานเรามัน
นิพพานอะไรก็ไมรู นี่ละคนนี้ละ พระองคนั้นก็ไป กึ๊กกั๊กไปถึงแกแลวก็วา เอา โยมทองแดง
นั่งภาวนาแขงอาจารย นี่ละแกโกรธตรงนี้ถาวาโกรธนะ เอา นั่งภาวนาแขงอาจารยมหาบัว
ขึ้นอยางนั้นเลยนะ เอา อาตมาก็จะนั่งนี้ พระนั่งพักบน โยมคนนี้นั่งอยูขางลาง

๒
เอา นั่งภาวนาแขงอาจารยมหาบัว คือแกหยิ่งอยางนั้นตลอดพระนะ พอพระวา
อยางนั้น โยมคนนี้ก็นึกในใจ โถ เราเคารพทานสุดหัวใจเรา แลวทําไมถึงใหภาวนาแขง
อาจารยมหาบัวละ คือนิสัยแกปนอยูเรื่อยๆ นิสัยของแกเปนอยางนั้น พอแกนั่งภาวนาก็นึก
มันจะเกงขนาดไหนนะพระองคนี้ แกวางั้น นึกในใจนะ กูจะดัดพระองคนี้ใหเห็นประจักษ
สักหนอยนะ แกนั่งอยูขางลาง พระองคนี้ก็นั่งภาวนา สวนแกหยิบหมาก กินหมากอยู พอ
แกกําหนดจิตดีแลวก็กําหนดเปนไฟเผาพระองคนี้ จะเปนยังไงพระองคนี้มันดูถูกอาจารย
เรา เราเคารพสุดหัวใจ ทําไมมาอวดเกงกวาอาจารยเรา เราจะดัดสักหนอยเปนยังไงลองดู
พอพระองคนั้นนั่งภาวนาปง แกก็กาํ หนดจิตดีๆ แลวก็กําหนดไฟเผาเลยที่นี่ ใสจี้
เขาไปกนเลย ดีดผึงเลยเทียวนะ โดดตกตูม ทําไมทํารุนแรงอยางนี้ เอาไฟมาเผากัน แกก็
วา เผาอะไรฉันก็นั่งอยูนี้ โอย เอาไฟมาเผากัน ดีดผึงเลยจริงๆ นะ โดดตกตูมเลย เผา
อยางแรง แกวาอยางนั้น นั่นเห็นไหมกระแสของจิต นี่ละอํานาจของจิต กระแสของจิต เผา
เสียจนพระโดดตกลงมา ทําไมทํารุนแรง เอาไฟมาเผากัน เผายังไง ไมรูละ ดุใหญเลย เห็น
ไหมมันอยากเกงกวาอาจารยเรานัก แลวไมเห็นเกง เพียงถูกไฟเทานี้ก็โดดแลว อาจารยเรา
ไมเห็นโดด วาอยางนั้น ไมเห็นโดดคือแกคงทดลองเราพอแลวแหละ แตเรามันเฉยไมเคย
สนใจ
คิดดูซิแกไปสองคน ภาวนาเกงดวยกันทั้งคู คนหนึ่งชื่อโยมหริ่ง คนนั้นแกไมคอย
พูด ทุกสิ่งทุกอยางแกรูมากนะ คนนั้นยิ่งมากกวานี้อีก ทีนี้แกไปเรากําลังเย็บผาอยูที่กุฏิ แก
ขึ้นไปสองคน เราเย็บผาอยูกับพระ มาทําไมกําลังเย็บผา ยุงหาอะไร เราวาอยางนั้น แกนั่ง
นิ่ง เขาดูเรา เราจอเขาอยูตลอดเวลา สงจิตไปทีไรจอเราอยูอยางนี้ตลอดเวลา เย็บผาทานก็
เย็บแตจิตจอเราอยูตลอดเวลา ที่นี่เลยรอน รอนทั้งคูเลย รูดวยกันทั้งสอง นั่นเปนอยางนั้น
โอย ทานไมไดเย็บผา จิตทานจอเราอยูตลอดเวลา อยูไมไดเรา กลัวทานมาก เลยกราบ
มับๆ ลงไปเลย
ตอนบายๆ โยมหริ่งอยูๆ แกหัว(เราะ) กิ๊กๆ ขึ้นมา แกไมคอยชอบพูดอะไร นิสัย
แกไมคอยชอบพูด ไมปากเปราะเหมือนคนนี้ อยูๆ แกก็หัวกิ๊กๆ ขึ้นมา หัวอะไร อูย มัน
ขบขัน เราวาจะไปดูจิตทาน โอย ทานเย็บผาอยูเหมือนไมดไู มอะไร ทานเย็บผาทานดุเรา
พอสองจิตเขาไปทีไรทานจออยูแลวทานจะตีหนาผากเรา เลยกลัวใหญเลย ตองลงมา มัน
อดขบขันไมได เหมือนวาจะไปตอยทาน ที่ไหนไดหมัดทานจออยูนี้แลว เลยลงมาหัวเราะ
กิ๊กๆ นะ อยางนั้นละแกรูนะ โหย ทานไมไดเย็บผานะจิตนะ วางั้น มือทานเย็บผา จิตทาน
จองอยูนี้ กลัวทานก็เลยลงมา
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นี่ละที่แกพูดถึงเรื่องวาเอาไฟเผาพระองคนั้น โดดผึงตกลงเลย ทําอวดเกง นี่ละ
อํานาจของจิต พลังของจิต โยมทองแดงนี้กําหนดใหรถหยุดก็ได พูดอยางตรงไปตรงมา
แนนอนเลย รถจะวิ่งขนาดไหนก็วิ่งเถอะ กําหนดปบนี่หยุดเลยไปไมได กําหนดใหหยุดๆ
เลย เครื่องยนตกลไกพอกําหนดปบหยุดเลย อยางนี้ละกําลังของจิต เพราะฉะนั้นเรื่องของ
ทานอาจารยฝนที่ทานพูดจึงเขากันไดเปงเลย ทานอาจารยฝนพลังทางจิตทานเกง เวลาเพง
เหมือนกันนะ จิตเพงปบใหหยุด หยุดไดเลย เครื่องยนตกลไกจะวิ่งขนาดไหนไปเถอะ ใส
ปุบหยุดกึ๊กไปไมไดเลย นั่นอํานาจของจิตเห็นไหมละ ทานอาจารยฝนก็เหมือนกัน
ทานอาจารยลี ทานอาจารยฝน พลังของจิตใชในทางนี้เกงเหมือนกัน กับโยม
ทองแดงอีกคน โยมทองแดงแกบอกวารถนี้จะใหหยุดเมื่อไรหยุดไดเลย กําหนดปบ ใสนี้
หยุดกึ๊กเลยไปไมได จนเจาของเขางงเขามองหนาเรา คือแกเคยมาแลวละเรื่องเคยแตไม
พูดเฉยๆ รถมันกระแทก แตกอนทางไมไดลาดยาง เปนหินลูกรัง รถมันกระแทก แตงอยู
ในตะกราของแกตกออกเรื่อย แกเก็บเขาเรื่อย แลวกระแทกตกออกไปเรื่อย มันเปนยังไง
รถคันนี้ แกนึกในใจ แกกําหนดใสรถใหรถไปชาๆ คือแกจะขนแตงของแกขึ้น เอ รถนี้มัน
เคยไปเร็ว ทําไมมันถึงไปอยางนี้เหมือนเตา เขาวางั้น เขาวาของเขาเอง รถมันคอยไป
เอื่อยๆ เรงเทาไรๆ มันก็ไมไป มันเอื่อยๆ แกก็ขนแตงแกใสตะกรา พอแกขนแตงแกเสร็จ
แลวแกก็หยุด ทีนี้รถเขาก็วิ่งปงๆ เอา รถกระแทกอีกตกอีกตูมตามๆ อีก แกกําหนดอีกให
รถชาอีก เอ รถคันนี้ทาํ ไมวันนี้เปนอยางนี้ เขาวางั้น
ทีแรกเขายังไมสงสัยแก รถคันนี้ทําไมเปนอยางนี้ เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวชา ธรรมดาวิ่งเร็ว
เรงขนาดไหนก็ได แตวันนี้ทําไมเรงแลวก็ยังเอื่อยๆ มันเปนยังไงรถคันนี้ ก็แกเก็บแตงแก
พอเสร็จแลวก็ปลอย รถก็บึ่งไปเรื่อยๆ พอรถวิ่งไปกระแทกอีกแตงตกอีก เก็บอีกๆ แก
กําหนดจิตใสอีก สุดทายเขาเลยมองหนาแก เหอ เปนยังไงหรือยายใหรถหยุด อาว ก็ฉันนั่ง
อยูบนรถจะใหรถหยุดยังไง มันก็ขึ้นอยูกับแกแหละ ใชเหรอ สุดทายเขาเลยจองดูแก เขา
แนใจวาเปนยายคนนี้แหละเพราะมันหลายหนกวาจะไปถึงที่ลง รถวิ่งเอื่อยๆ แลวหยุด บาง
ทีหยุดจนกวาแกจะเก็บแตงเสร็จ
พอวิ่งทีไรรถกระแทกแตงตกออกไปอีก เก็บอีกอยูงั้น แลวกําหนดจิตใหรถหยุดอยู
เรื่อย จนกระทั่งเขาจับได โฮ คงเปนยายคนนี้แหละทําใหรถหยุด อยามาหาเรื่องนะแกวา
แกขับไมดีเอง แกวางั้น ความจริงแตงเราตกเราเก็บแตง ก็เลยกําหนดไมใหรถมันวิ่งเร็ว
บางทีกําหนดใหมันหยุดมันก็หยุด หลายครั้งหลายหนเขาก็เลยงง สุดทายก็มองมาหาเรา
มองมาหาแกนะ พอแกเก็บแตงเสร็จก็บอก ไปซิรถ มันก็ไปเรื่อยของมัน สักเดี๋ยวแตงตก
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อีก เอาอีกอยูงั้น นี่พดู ถึงเรื่องแกกําหนดใหหยุด หยุดไดจริงๆ แกแนนอนมากแกบอก
เรื่องเครื่องยนตกลไกกําหนดใหหยุด หยุดไดเลย แกเลา
ทานอาจารยฝนก็เหมือนกัน ทานอาจารยฝนก็แบบเดียวกัน กําหนดใหหยุด หยุด
ไดเลยๆ เครื่องยนตกลไก นี่พลังของจิตมันตางกัน เอาละไมพูดอะไร เราเหนื่อยแลว
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

