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ทานอาจารยฝนกับเราแยกกันไมออก
เจดีย(วัดอโศฯ) ก็อยูในหัวอกเราของเลนเมื่อไร มารวมอยูนี้หมดนะ ที่สําคัญๆ
มารวมอยูนี้หมด เราเปนคนอุมทีเดียว อยางทานอาจารยฝนนี่หมดเลยนะ ๑๒ ลาน
เจดีย ไมมีเงินสักสตางคหนึ่ง เราก็บอกตัง้ แตทีแรกแลว เราไมไหวแลว ไมเปนประธาน
ให เราบอกอยางนั้น เราก็ไปประชุมเปนประธาน ยกใครขึ้นเปนประธานก็กัดกันแหลก
เลย เอาเอายกคนนี้ขึ้นเปนประธานก็กัดกันแหลกเลย ไมเลือกพระเลือกโยม กัดกัน
แหลกเลย สุดทายสามปเจดียหลวงปูฝนนะ ของเลนเมื่อไร คือเราบอกแตตนแลวบอก
เราไมรับ อยาใหรับ เหนื่อยมากแลว ใหใครเปนประธานก็แลวแตเถอะ
ประชุมกันถึงสามป ปที่สามนี้ไปหมดเลย ยกขบวนเลยไป มันสุดสิ้นแลว พอปที่
สามคณะกรรมการเจดียนี้ไปประชุมเพียงหาคน หมด หมดหวัง ประชุมกันใหญเลยทีนี้
ทางสกลนคร อุดมสมพร ประชุมกันใหญเลย ยกทัพมาทั้งผูวาราชการจังหวัด ผูกํากับ
การจังหวัด และประชาชนในนั้น ยกขบวนใหญมาเลยเชียวเขาวัดปาบานตาด บอก
ความสุดสิ้นใหฟงทุกอยาง เรากับครูจารยฝนนี้แยกกันไมออกแลวทําอยางไรแตไหน
แตไรมา พูดถึงเรื่องความสุดๆ สิ้นๆ ใหฟง เราก็ฟง ถาเราไมรับก็จะหมดจริงๆ ครูบา
อาจารยทั้งองค แลวเปนเพชรน้ําหนึ่งเสียดวย นี้จะทําอยางไร
ก็ไปตัง้ แตผวู าราชการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจ และพอคาประชาชนเต็มไป
หมดเลย ยกขบวนไปหาเรา ไปบอกชัดเจนเลยวาความสุดสิ้น หมดเทานี้ ถาไมทาน
อาจารยแลวก็หมด ไดประชุมกันหมดแลว สามป คราวนี้มีคณะกรรมการมาประชุม
เพียงหาคน ประชุมกันทางนูนอีก จะทํายังไง ตกลงก็ยกขบวนมาหาเรา เราฟงเหตุฟง
ผลแลว นี่อยางไรกัน ตกลงเราก็รับ นั่นละเห็นไหมละ พอรับแลวก็ประกาศลั่น ไมมเี งิน
สักสตางคนะเจดีย ๑๒ ลาน ตกลงเราก็รับให เห็นแกครูบาอาจารย เพราะทานอาจารย
ฝนกับเรานี้แยกกันไมออก วาอยางนั้นเลย เราเคารพทาน เทิดทูนทานตลอดมา ทานก็
เมตตาเราตลอดเหมือนกัน
แตสวนมากเปนฝายเรานี่โจมตีทาน นาโจมตีนะ ทาน “เหอๆ” ใสเปรี้ยงๆ เรา
กับทานพันกันอยางนั้นละ ทานมีแต “เหอๆ” ไอเราก็จะตีตั้งแตอยูด วยกัน ทีนี้เวลา
มรณภาพ นี่ก็อัศจรรยเหมือนกันนะ พูดถึงเรื่องทานอาจารยฝน เราอยูวัดดงศรีชมพู
ทานไปทํารั้วใหวัดดงศรีชมพู หมูอยูใ นนั้นเต็มเลย ถาไมมีรั้วไมไหวละ เขาจะฆาหมู
หมด ตกลงเราก็ไปทํารั้วให พอดีดูเหมือนวันที่ ๒๐ ตอนกลางคืน ฝนกระหน่ําเอาอยาง
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หนัก ไมใชธรรมดานะ ตามทองนานี่ วันที่ ๒๐ ธันวา น้ําเต็มหมดเลยตามทองนา
จนกระทั่งรถไปมาไมไดเลย
นี่ละที่มันแปลกประหลาดอยูนะ อํานาจจิตของทาน พอตอนเชาทานทุยไป
ทํางานเอง ตอนเชาเราจะกลับอุดร รถจะมารับเราก็เปนรถเกง มาทีนี้มันเขาไมไดซี น้ํา
ทวมหมดตามทองนา ทานทุยตื่นเตนแตเชา ไปหาโยมอุปฏฐากทาน นี่มันกลับตาลปตร
อยางนี้นะ มันแปลกเหลือเกิน กําลังใจของทานอาจารยฝน พลังจิตของทานเกงมาก
เครื่องบินขึ้นบนฟาก็มาเถอะนะถาทานเพงตกเลย ฟงซินะ อํานาจจิตของทาน
ไปก็ไปสั่งเสียโยมอุปฏฐากทานนั่นแหละ บานนาขาม ไปก็ไปสั่ง ก็ทานเปนคน
สั่งเอง นี่นะจะพูดใหฟง ชัดเจน วันนี้ตอนเชาทานอาจารยฉันจังหันเสร็จที่วัดดงศรีชมพู
แลวนั้นทานจะออกเดินทางกลับอุดร เพราะเรามีธุระที่อดุ ร คือรถที่จะมารับทานจะเปน
รถเกงไปไมได ใหเอารถที่บานของเรานี่ โยมอุปฏฐากมีรถอยูสองคันใหเอารถที่บาน
ของเรานี่ไปรับทานมาจากนูนแลวมาที่นี่ รถเกงมาก็มารอทีน่ ี่ ขึ้นรถเกงกลับ สั่งเสีย
เรียบรอย ทานทุยนะมาสั่งเอง มันกลับตาลปตรอยางนี้นะ
พอมาสั่งเสร็จเรียบรอยแลวกลับไปวัด รถเกงมาถึงนั้นแลว โยมอุปฏฐากนั้นนะ
ที่วาใหเอารถไปรับเรา บอกวาทานอาจารยทุยทานสั่งวารถเกงมาถึงที่นี่แลวใหรอที่นี่
ทานอาจารยจะเดินทางมาเองมาขึ้นรถเกง ฟงซินะ เขาก็ เอ อยางไรถึงวาอยางนั้นนา
คนขึ้นรถเกงมาเขาก็เดินสะเปะสะปะไปจนกระทั่งถึงวัด ไปดูทาง มันก็มาไมไดจริงๆ
เพราะน้ําเต็มไปหมด พอไปถึงเรา อาว มาอยางไรละ รถมันมาไมได แลวทานทุยก็นั่ง
รออยูนั่น ทานทุยวา ไหนวาอยางไร ในบานเขาสั่งวารถเกงมาถึงที่นี่แลวใหจอดอยูที่นี่
ทานอาจารยจะเดินทางมาขึ้นรถคันนี้ไปเองกลับอุดรเอง ที่บอกวาใหรถไปรับเรามาขึ้น
รถเกงไมพูดเลยนะ
พอทานทุยไดยิน ตายขึ้นทันทีเลย ทานก็บึ่งเลย จีวรครองหรือไมครองไมทราบ
ปลิวไปเลยทีเดียว ทําไมจึงเปนอยางนั้น ทานทุยบึ่งเลยทันที ก็เราสั่งอยางนั้นๆ ทําไม
เปนอยางนี้ได พอดีไปถึงบานนาขาม รถเจ็ดคัน เราก็เลยไมลืม ถาไมมีเหตุไมลืมนะ รถ
ตั้งเจ็ดคันไมมีรถสักคันเดียว ไปรออยูนั้นตั้งสองชั่วโมง ทานทุยไปรออยู คันไหนมาก็
จะจับไปเลย วาอยางนั้นเถอะ แตรถไมมีเลย รออยูตั้งสองชั่วโมงเห็นรถสองแถวคัน
หนึ่งแคร็กๆ มาก็เลยจับรถสองแถวนี้เขาไปเลย พอไปถึงเราแลวก็เตรียมของขึ้นรถ
พอเตรียมของขึ้นรถแลวติดเครื่อง รถคันนี้ก็เปนธรรมดาๆ นะ พอเตรียมของ
ขึ้นรถแลวติดเครื่อง ติดเครื่องแลวดับ ติดเครื่องแลวดับอยูอยางนั้น ไมยอมไปรถคันนี้
นะ อยูวัดดงศรีชมพู มันกระเทือนใจ ถึงครั้งที่สาม ทางนี้ก็โพลงออกเลย วันนี้จะตองมี
เหตุการณอะไรแนนอนเกิดขึ้น คอยดูก็แลวกัน เกิดแนๆ วันนี้มี คอยฟง รถคันนี้เปน
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เหตุ บอกแลว สักเดี๋ยวเห็นทานเอียนไปจากกรุงเทพฯนี้ไปฉันจังหันที่บานตังลงอุดร ไป
ไดขาวทานอาจารยฝนมรณภาพ ทานมรณภาพเมื่อคืนนี้ที่วัดอุดมสมพร ทานไดขาวอัน
นี้มาเลยตองรอขาวอันนี้ เขาใจไหมละ
รถอยางไรก็ไมติดๆ อยูงั้น ถึงเวลาควรจะไป ไปไมได พอดีรถทานเอียนก็
ออกไปจากอุดร รอขาวอันนี้เอง ใหรอ พอรถทานเอียนจอดปบ ทานเอียนก็วิ่งปุบมานี้
เลย มาก็บอกวาทานอาจารยฝนทานมรณภาพแลวเมื่อคืนนี้ตอนหกโมงหาสิบนาที เรา
ไมลืมนะ พอวาอยางนั้น เออ เอาละไดความที่นี่ รถติดเครื่องไมตดิ เครื่องมันจะไปเอง
ทีนี้ไดความแลว นี่เหตุการณ พอติดเครื่องบึ่งเลย ออกจากนั้นเราก็บึ่งไปที่วัดอุดมสม
พร แทนที่จะกลับอุดรไมไดกลับนะ บึ่งไปถึงนูนเลย นี่ละเรื่องเปนอยางนี้ ทานอาจารย
ฝนนะนั่น นี่ละอํานาจของทานเปนอยางนั้นบังคับไวทุกอยาง
ถาสั่งนี้ก็กลับตาลปตร ทานทุยเปนคนสั่งใหเอารถไปรับเรามาขึ้นรถเกง ก็บอก
วาทานอาจารยจะเดินทางมาเอง ดูซนิ ะ เปนอยางนั้นละกลับตาลปตรอยางนี้ จนทานทุย
โอย หัวเสียไปละวันนั้น มันทําไมพวกนี้รับกันมาพอแลว คําพูดภาษาเดียวกันมันเปน
อยางไรๆ วิ่งมารถไมมีสกั คันเดียว จะมาเอาไมได พอทานเอียนมาบอกนี่รถบึ่งถึงเลย
นี่ละทานอาจารยฝนเปนอยางนั้นละเกี่ยวของกับเรา ใหไปทางนูนเสียกอน ความหมาย
วาอยางนั้น เราบึ่งก็ถึงเลย
ทีนี้ก็มาเขาถึงเรื่องเจดียนะ แบบเดียวกันอีก เราก็บอกตั้งแตตนแลวอยาใหเรา
เปนประธานเลย เราเหนื่อยมากตั้งแตพิพิธภัณฑพอแมครูจารยมั่น เราก็ทําเต็มกําลัง
แลว คราวนี้ขอใหผูอ่นื องคใดก็ตามเปนประธาน ใหเราพักสักหนอยเถอะ นี่ก็ประชุม
กันถึงสามป พระกับโยมทะเลาะกัน เอาใครเปนกรรมการก็กัดกันแหลก ไมเลือกพระ
ไมเลือกโยม กัดกันแหลก สุดทายถึงสามป ไมไดแลว จึงยกทัพไปหาเรา เรื่องราว
ไปพูดถึงเรื่องความสุดๆ สิ้นๆ ใหฟงแลว เราก็ เอ ทําอยางไร เราเคารพเทิดทูน
ทานมากทีเดียว ตกลงเราถึงรับให พอรับแลวทางนั้นเงินสตางคหนึ่งไมมี เจดีย ๑๒
ลาน เรียกวาเราละเปนคนหาเงิน สุดทายก็เอาเลย เอา เอารับให ทีนี้คณะพวกกอสราง
เขาก็ไปหา เขาก็พูดวาเขาตกลงจะกอสรางแลว เออ การกอสรางก็ยอมรับวากอสราง
แตเวลานี้เขามาเสกสรรปนยอใหหลวงตาเปนประธาน แลวหลวงตาไมมีเงินสักบาทเลย
เราก็บอกวาสักบาทเลยจะสรางเจดียนี้นะ
ตั้งแตบวชมาหลวงตาจะไดติดคุกติดตะรางคราวนี้
เมื่อลูกศิษยสรางเจดีย
เรียบรอยแลวไมมีเงินใหลูกศิษย หลวงตาตองยอมติดคุก เราวาอยางนั้น ทางนั้นก็ขึ้น
ทันทีเลย หัวหนาการกอสรางเขา บริษัทเนาวรัตน โอย ถาลงทานอาจารยจะติดคุกแลว
เจดียหลังนี้ผมจะไมเอาสักสตางคเลย ผมจะสรางใหเสร็จเรียบรอยเลย ขอใหทาน
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อาจารยเย็นใจ ไมตองติดคุก พวกผมจะสรางใหดวยความพอใจเต็มเหนี่ยวเลย เอาถา
อยางนั้นก็ตกลงกัน เขาก็สรางเลย เงินมันก็มาเรื่อยๆ
ทีนี้ก็ไปถึงจุด นี่ละกรรมดีแกกรรมดี ตอบรับกัน พอไปถึงกลางป ปูนขาดตลาด
ทันทีเลย ปูนหาที่ไหนก็ไมได หมด การกอสรางหยุดชะงัก ทีนี้เซ็นสัญญากันในระยะ
ไหนๆ แลวมันจะเลยสัญญาไปเขาจะปรับ ทางนี้หยุดไปตัง้ สองเดือนไมไดสรางเลย
เพราะปูนไมมี ทีนี้เขาก็วิ่งมาหาเราอีกละ แลวทําอยางไรทานอาจารย เจดียนี้หยุดชะงัก
แลวปูนไมมี ขาดมาสองเดือนนี้แลว อยางไรก็ตอ งถูกปรับแนนอน เพราะกวาจะไดปูน
มานี่สรางนี้กวาจะเสร็จนี้ตองเลยสัญญาไป
เอาอยางนี้ก็แลวกันนะ
ปูนที่หมดไปหรือไมหมดไปใครก็เห็นกันทั่วโลกทั่ว
สงสาร ทุกคนก็เห็นกัน เอา เอาสรางไปเลย มาเมื่อไรก็สรางไป ไอเรื่องสัญญานี่นะถา
หลวงตาซึ่งเปนประธานไมปรับเสียคนเดียว ไมมีใครปรับไดในโลก เอาเลย สุดทายก็
เลยสรางเลย ขามหัวสัญญาเงียบไปเลย เสร็จเรียบรอย นี่มันเปนอยางนั้นนะ มันแปลก
อยู ตกลงเลยสัญญาไมสนใจ ก็เราเปนประธานการเซ็นสัญญงสัญญานี่ ก็เราไมปรับเสีย
อยางเดียวใครจะปรับ เอาเลยสรางไปเลย เขาก็สรางจนเสร็จ เสร็จแลวเหยียบหัวสัญญา
ไปเลยตลอด จนกระทั่งทุกวันนี้
แลวเงินก็มาพรอมปบเสร็จเลย เหลือเงินแปดแสนกวาบาท เรายังยกเงินเหลือ
จากเจดียแปดแสนบาท มอบใหทางวัดอุดมสมพร เพราะวัดนี้รับเปนรับตายรับทุกสิ่ง
ทุกอยาง หากวาเศษเหลืออะไรวัดนี้เปนวัดที่ควรจะไดเงินจํานวนที่เศษเหลือนี้ จึงมอบ
ใหวัดนี้ทั้งหมดที่เศษจากเจดีย ๑๒ ลานไปแลวนะ เอา คณะกรรมการวาอยางไร ใครก็
สาธุดวยกัน จึงยกเงินแปดแสนกวาบาทมอบใหวัดอุดมสมพร ๑๒ ลานบาทสมบูรณ
แบบเรียบเลย อยางนี้เรื่องทานอาจารยฝนกับเรา มันหากมีกันอยูอยางนั้นแปลกอยู
ขบขันทุกอยางละครูจารยฝนนี่ เพราะอํานาจของจิตทานเกงมากนะทานอาจารยฝน
พลังจิตเพงตรงไหนหยุดเลย รถเพงไมใหไปก็ไมไป
นั่นนะดูซิกําลังของจิตพลังของจิต ทานอาจารยลีองคหนึ่ง พลังของจิต ทาน
อาจารยลี-ทานอาจารยฝนเหมือนกัน ฤทธิ์เปนคนละทางๆ อํานาจของจิต แตสําหรับ
ฤทธิข์ องเรานี้มันพิสดาร ถาโลกเขาไมประสงคตรงไหนฤทธิ์ของเราจะเขาตรงนั้น ถา
เปนกลวยหอมกลวยไขมันเห็นหมดนะไอฤทธิ์ของอีตาบัวนี่ เขาใจไหม ถาฤทธิ์จะเปน
ชิ้นเปนอันเปนเนื้อเปนหนังมันไมคอ ยไดเรื่อง ถาเปนกลวยหอมกลวยไขหรือลูกสาลี่
หรือลูกอะไรอยูที่ไหนตามันจับเลย ตาดี ฤทธิด์ ี เรามันดีไปคนละทาง จําเอานะ นี่เกง
ทางหนึ่ง ทางนั้นเกงทางหนึ่ง เราเกงทางหนึ่ง เขาใจไหม ยอมรับหรือยังนี่ มันเกงคนละ
ทาง

๕
วันนี้ประชาชนก็มากันมาก สรางบุญสรางกุศลศีลทานเขาสูจิตใจอันเปนเรื่อง
สําคัญ เปนธรรมชาติที่แนนหนามั่นคงในภพชาติของเรา อยูกับบุญกับกุศลนะ ขอใหพี่
นองทั้งหลายทราบ บุญกุศลจะเปนเครื่องพยุงจิตใจเรา นอกจากนั้นไมพยุง ใครอยูที่
ไหนก็อยู อาศัยสิ่งเหลานั้นละ แตเวลาจะพยุงจิตใจใหไปสูสถานที่ดีคติที่เหมาะสมมีบุญ
มีกุศลนี้เทานั้น ไมอยางอื่น มีเทานั้น นอกนั้นชวยไมไดเลย
ใหพยายามสรางความดีงามเขาสูจิตใจของตน สวนเหลานี้เราก็ไดอาศัยดวยกัน
ทั่วหนาทั่วโลกทั่วสงสาร ที่อยูที่อาศัย แตใจนี้ขาดที่พึ่งเยอะนะ โลกนี้ขาดมากทีเดียว
ไมใชธรรมดา หากจะมีเปนหยอมๆ อยูบาง ก็โลกชาวพุทธไดสรางฐานะอันสําคัญๆ คือ
บุญกุศลเขาสูใจ รวมทางดานจิตตภาวนาดวย อันนี้เปนหลักใหญของใจ นอกนั้น
ลมละลาย พอลมหายใจขาดก็ขาดไปตามๆ กัน ไมมีความหมายอะไร สวนบุญสวนกุศล
ของเรานี้ไมขาด ติดกับจิต พยุงกันไปเลย พากันจําคํานี้ไวใหดี เอาละเทศนเพียงเทานี้
วันนี้ ตอไปนี้จะใหพร
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

