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เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เรื่องธรรมใครคาดไมถึง
กลวยไมเห็นไหมนี่ เดินมา ไดปลูกกุฏิใหหลังหนึ่ง มันไมสะดวก อยูก บั หมูกับ
เพื่อนดวย ไมสะดวกเฉพาะอยางยิ่งการขับการถาย เราเลยปลูกกุฏิเล็กใหหลังหนึ่ง
นาจะเสร็จแลวมั้ง เมื่อเชาวานนี้เราเขาไปดู ดูเหมือนคอนขางจะเสร็จแลว ปลูกกุฏิให
หลังหนึ่ง ขางๆ ที่จะออกมาถนน แตหามไมใหมีประตู จากประตูหนาตําหนักนูน ไป
ทางนูนที่เปนสังกะสีแถวนี้ ไมใหมีประตู ก็คอื ใหออกทางเดียวๆ ถามีประตูนี้จะเปนภัย
เขาออกไดทกุ แบบ จุนจาน เสียหายอยางรวดเร็ว เลยหามเสียกอน ไมใหมีประตูทาง
นั้น ใหออกทางดานนูนทั้งหมดเลย นาจะเสร็จแลว เมื่อวานนี้เราเขาไปดูไมเห็นมี
คนทํางานเลย แสดงวาเสร็จเรียบรอยแลวแหละ นี่ละกลวยไมนี้อวัยวะไมสมประกอบ
อะไร จึงไดอนุเคราะหอยางงั้นละ ปลูกกุฏิใหมหี องน้ําหองอะไรเสร็จเรียบรอย แลว
ไมใหสูง ไปถึงนั่งปบไดเลย
ทางขางในนี้กุฏิพระจะมีแตกระตอบๆ นะ พวกหมอทางศิริราชเขามาเยี่ยมดูวัด
เราใหพระพาไปดูเลย ดูใหละเอียดเราบอกอยางงี้นะ ใหไปดู เอะใจไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งออกมา โอย ผิดคาดผิดหมาย วัดปาบานตาดนี่นึกวาอะไรจะหรูหราทุกสิ่งทุก
อยาง ไมมีทไี่ หนจะเกินวัดปาบานตาด เพราะมีชื่อเสียงโดงดังมากวางั้นนะ ครั้นเขาไป
แลวดูกุฏิเทากําปน ผิดหวัง ไปหาปลูกหอปราสาทแขงเมืองสวรรคไป เราวางี้ละ นั่นละ
สมหวังละ ไป ไปหาที่สมหวังเราวา พวกหมอศิรริ าช
นั่นละเรื่องของธรรมทานเปนอยางงั้น
ทานไมฟุงเฟอเหอเหิมนะเรื่องธรรม
เพราะฉะนั้นจึงสงบเย็นทุกอยาง ทานกะแตพอดีๆ สัลเลขธรรม ๑๐ ขอนี้ สําหรับพระผู
ปฏิบัติออกหนาแหละ อัปปจฉตา มักนอย แนะ เหมือนทานอาจารยหลุย ไปหาซิลูก
ศิษยหลวงปูมั่นเราองคไหนจะเหมือนทานอาจารยหลุยไมมี เรายกใหเลยเรื่องมักนอย
จนกระทั่งยามขาดหมดขางนอกขางใน มันมีสองชั้น เราไปจับยาม จับทําไม ขึ้นทันที
เลย มันยังดีอยูนี่ มันดีอะไรไมใชคนตาบอดดู มันดีอยูขางในคือชั้นในดีอยู ทานพูดของ
ทานก็ถูก ไอเราไปจับก็ถูก ก็เราดูมันดูไมไดดูขางนอก อยางนัน้ ละทานใช
มักนอยที่สุดก็คือทานอาจารยหลุย บรรดาลูกศิษยพอแมครูจารยมั่นเดนทางมัก
นอย ทุกสิ่งทุกอยางไมมคี ําวาสดสวยงดงามอะไรเลย ผาก็เอาจีวรเกาๆ มาอยางงั้นละ
ทานมักนอยมาก ในบรรดาลูกศิษยพอแมครูจารยมั่นเรานี้ทานอาจารยหลุยเปนที่หนึ่ง
ความมักนอยนะ เห็นไหมละอัฐิของทานกลายเปนพระธาตุแลว นั่นละตีตราบอกแลว
นั่นคือพระอรหันต ถาลงอัฐิกลายเปนพระธาตุแลวประกาศปางขึ้นมา ทางสวนสกลกาย
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ภายนอกอยางแจงชัด ภายในนั้นทานรูกันมาละ ในวงกรรมฐานรูกัน องคไหนภูมิจิตภูมิ
ธรรมอยูชั้นใดภูมิใดนี้รูกันในวงกรรมฐาน ทานพูดกันเรียกวาธรรมะในครอบครัว ทาน
พูดกันในวงปฏิบัติเงียบๆ รูกันเงียบๆ อยูงั้นละ ทานไมฟูฟา ไมฟุงเฟอ ไมโอไมอวด
ทานอาจารยฝนนี้ชุมเย็นมาก ทานอาจารยฝนเปนพระที่ชุมเย็นมากทีเดียว เปน
ฝายเรานะโจมตีทาน ทานไมวาอะไรเราแหละ เห็นเรามานี้ ทานกําลังแจกเหรียญอะไร
ใหเขาอยู พอเห็นเราไป หยุด จะพูดธรรมะ ปดทันทีเลย ไมใหเราเห็นนะ จะถูกโจมตีใช
ไหมละ แจกของขลังนะ ขลังตั้งแตภายนอกภายในไมไดขลัง นั่น จะเอากันตรงนั้น ทาน
เห็นเรา มีแตเราละเปนฝายโจมตี ไปหาครูบาอาจารยองคไหนก็เหมือนกัน เพราะเรา
มันนิสัยอยางนี้ วากลาก็กลาจริงๆ กลาโดยอรรถโดยธรรม กลัวโดยอรรถโดยธรรมละ
เรา
บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายก็มีแตเราละเปนฝายโจมตี
คานไมไดนะ
เพราะฉะนั้นทานอาจารยฝนทานกําลังแจกของขลังเหรียญอะไรๆ พอเห็นเราโผลเขามา
นี้ หยุดๆ จะพูดธรรมะ หยุดทันทีเลย ปดปุบเลยทันที ไมงั้นเอาจริงๆ นะนั่น นี่หรือ
ของขลัง จะซัดกันเลยนะนั่น เห็นทานเราก็ไมวา แตทานเปนฝายระวังเรา เราเปนฝาย
โจมตีทาน กับเรานี้สนิทกันมากนะ ทานอาจารยฝน ทานกลัวเราก็จริงแตกลัวเปนธรรม
นะ เพราะเราเอาจริงนี่ กําลังแจกของขลังอยู เหรียญนั้นเหรียญนี้ แจกนั้นแจกนี้ พอ
เห็นเราโผลเขาไป หยุดๆ จะพูดธรรมะ หยุดทันทีเลย ไมใหออกเลย ไมงั้นจะถูกโจมตี
เราก็ไมวาอะไร รูแลววาทานระวัง ทานอาจารยฝน
แตกับเรานี่เปนยังไงไมรูนะ เจดียของทานก็เรานั่นละสรางให ๑๒ ลานนะ เจดีย
ของทานอาจารยฝน เราละเปนคนสรางให พอทานมรณภาพก็ประกาศลั่นกันขึ้นเลยวา
จะสรางเจดีย เราก็ประกาศทันทีเลยวาสรางก็สราง แตอยาใหเราเขาไปเกี่ยวของนะ เรา
ทํามีแตทําใหหลวงปูมั่นเรียบรอยแลว นี่เราแกแลว เราไมเปนประธานละ เขามาใหเรา
ไปเกี่ยวของก็คือเปนประธาน เปนประธานมันหนักมาก ไมใชเลนๆ ทีนี้ทําไงมันก็ไม
ขึ้นนะซี ฟาดเสีย ๓ ป นูนนะเห็นไหมละ ประชุมกันแลวประชุมกันเลา ปที่สามนี้มา
ประชุมกันมีคณะกรรมการมา ๕ คน หมดหวังละ
ก็ทานสุวัจนกับผูวาราชการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจสกลนครมาเลย กับพวก
ญาติโยมผูมเี กียรติแหกันมาเลย ไปกุฏิเรา เพราะเราปดแลวตั้งแตตน เราไมเอา มาก็
มาพูดเรื่องสุดๆ สิ้นๆ ใหฟง แลวเราเคารพทานอาจารยฝน เคารพมากนะ ทั้งรักทั้ง
เคารพ แตโจมตีเปนฝายเรา รักและเคารพ ทานก็ระวัง แตทา นก็เมตตาเรามากนะ ทาน
อาจารยฝนนะ ทานเมตตาเรามากอยู ทีนี้ถงึ วาระนั้นสุดทาย ๓ ปยังไมขึ้น มี
คณะกรรมการมาประชุมเพียง ๕ คน เปนอันวาลมเหลว ทานสุวัจนนั่นละเปนหัวหนา

๓
ผูวาราชการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจพากันมา พวกประชาชนญาติโยมผูมีเกียรติละมา
แหกันมา ก็มาพูดเรื่องความสุดๆ สิ้นๆ เรื่องเจดียทานอาจารยฝนใหฟง แลวก็ไมมที ี่
ไหน ก็มองเห็นแตทานอาจารยเทานั้นละ ถาทานอาจารยหยุดเสียเลยอยางเดียวแลวก็
เปนอันวาลมไปเลย
ทีนี้ความเคารพทานก็เต็มหัวใจเรา ทานอาจารยฝนเราเคารพมากนะ แตโจมตี
เปนฝายเราโจมตีทาน แลวทานก็เมตตาเรามากอยูนะ แปลกอยู มาเลาใหฟงสุดสิ้นแลว
ไมมีทางแลว ตกลงเราก็เลยรับเปนประธานให พอเรารับเทานั้น ออกไปก็ไปประกาศ
กันลั่นเลย ขึ้นทันทีเลย เจดีย ๑๒ ลานนะ เราหาเงินใหทั้งหมดเลย เจดียทานอาจารย
ฝน ๑๒ ลาน เราเปนประธาน แลวก็หาเงินใหดวย ๑๒ ลาน พอเสร็จเรียบรอยแลว เงิน
๑๒ ลานเศษไปแปดแสน ยังเหลือแปดแสน แปดแสนนี่ก็มอบใหวัดอุดมสมพร วัด
อุดมสมพรนี่รับเปนรับตายอยูนี้หมดละ บรรดาเรื่องของทานอาจารยฝนจะอยูที่วัดอุดม
สมพร
อันนี้เงินมันเหลืออยูสรางเจดียแปดแสน
มอบใหวัดอุดมสมพรเลย
คณะกรรมการวาไง พวกคณะกรรมการก็ยอมรับตามเรา ก็มอบเงินแปดแสนใหวัดอุดม
สมพร ๑๒ ลานเปนเจดียทั้งหมด แลวก็เรียบรอยมาเลยอยางงั้นแหละ
ทีนี้เวลาทานมรณภาพ ทานเกี่ยวกับเราตั้งแตวันทานมรณภาพนะ ทานอาจารย
ฝน รูสึกเมตตามาเกี่ยวของกับเรา เราไปอยูที่วัดดงศรีชมภู คือเราจะออกเดินทาง อยาง
พรุงนี้ละ กลางคืนนี่ทานเสียแลว พอทานเสียก็ฝนตกทัง้ คืนละวันนั้น เราจะออก
เดินทางไป ขัดของทัง้ หมดเลย นี่อํานาจเมตตาธรรมของทานมาเกี่ยวโยงกับเรา ใหทุก
สิ่งทุกอยางทีเ่ ราจะออกเดินทางขัดไปหมดเลย จนกระทั่งเราไดออกพูดเสียงลัน่ โกก
ขึ้นมาเลย วันนี้จะมีเหตุการณอะไรแนนอนนะคอยดู สะเทือนใจมา ๓ หน นี้หนที่สาม
ทีนี้พูดไดละคอยดูก็แลวกัน อะไรมันขัดไปหมดเลย เรื่องของเราที่จะกลับวัดอุดมสม
พร
เริ่มแรกตั้งแตไปรถเขา มันพลิกตาลปตรไปเลย จะวาเปนธรรมไมเปนธรรมก็
ตาม แตความดลบันดาลจิตใจของทานมาเกี่ยวกับเรา เราจะมาวันนั้นก็รถติดขัดไป
หมดเลย รถที่จะไปรับเราไปไมได น้ําทวมหมดตามทุงนา ตกลงเขาก็ตอ งเดินทางไป
เองไปหาเรา เดินทางไปจากบานนาขามไปวัด เดินทางไปเอง คือรถไปไมได
นั่นก็ทานทุยเปนผูจัดการใหเราทุกอยาง ขัดไปหมดเลย มันแปลกอยูนะ รถที่จะ
มารับทานพลิกตาลปตร ทานทุยไปสั่งวา รถที่จะมารับทานอาจารยวันนี้เปนรถเกงนะ
มานี้จะเขาไมไดรถเกง ขามทุงนาไมได ใหเอารถที่บานเราวางั้นนะ ทานไปบอกเองทาน
ทุย ที่บานเราคือบานโยมอุปฏฐากทาน มีรถอยูสองคัน ใหเอารถที่บานเราไปรับทาน
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อาจารยมาขึ้นรถเกงคันนี้กลับอุดรวางั้นนะ ทานทุยสั่งเรียบรอยแลว พอรถมาก็พลิก
ตาลปตร บอกวารถมานี้ใหรออยูนี้ รถเกงมาก็ใหรออยูนี้ ทานจะเดินทางมาเอง ดูซินะ
บานที่ทานทุยไปสั่ง เขามีรถอยูสองคัน ใหเอารถที่บานไปรับทานอาจารยมา
เพราะรถนี่มันบุกน้ําไดวางั้นเถอะ ครั้นมานี้ก็บอกรถคันนี้วาทานอาจารยจะเดินทางมา
เอง ดูซินะเดินทางมาเอง แนะมันขัดขนาดไหน ตกลงก็เลยไมได จนสายคนขับรถเกง
เขาก็เดินทางไปหาเรา เขาดูทางไป พอเลาใหฟงอยางนั้นแลว อาว ทําไมเปนอยางนี้ ก็
เราสั่งอยางนั้นๆ ทําไมเปนอยางนี้ ก็ไมทราบเหมือนกันมันหากเปนอยางนี้ ตายๆ ทาน
ทุยก็เดินจีวรปลิวมาเลยละ จะมาเอารถที่ทานสั่งไวเรียบรอยแลว มันไมไดอยางนั้นซิ
ครั้นมาบานนี่แลวรถในบานไมมีสักคันเดียว จนกระทั่งบายสองโมงรถจึงไปจาก
ปากคาด รถสองแถวคันหนึ่ง มาก็ลากเอารถสองแถวไปรับเรา นี่ก็คิดดูซิ ตั้งบายสอง
โมงแลว เราจะมาอุดรมาไมไดรถติดขัด ครั้นไมไดรถนี่แลวทานกลับไปอีก พอมาถึง
บานนาขาม รอรถอีกตัง้ บายสองโมงไมมีรถคันไหนเขามาเลย รถที่วาเหลวไปหมดเลย
จะทําไง พอบายสองโมงมีรถสองแถวคันหนึ่งเขาไป แตเขาไปแลวติดเครื่องยังไงก็ไม
ติด นั่นเห็นไหมละ เห็นชัดเจนมาก เราเปนคนนั่งรถอยู ติดเครื่องยังไงมันก็ไมติด ดับ
ปุบๆ อยูอยางนั้น มันสะเทือนใจเรื่อย ถึงหนที่สามเลยพูดปางออกมา วันนี้จะมี
เหตุการณนะ มีแนๆ กระเทือนใจถึงสามหนแลว คอยฟงก็แลวกันนะวันนี้จะมีเหตุละ
รถนี่มันไปไมไดอยางนี้ ขึ้นนั่งรถแลวติดเครื่องไมติด พอดีทานเอียนก็ไปจาก
อุดร ไปฉันจังหันบานตังลง ไดทราบขาวทานอาจารยฝนมรณภาพจากนั้นทานเอียนก็ไป
หาเรา นี่ละรอขาวทานเอียนเอาขาวทานอาจารยฝนไปหาเรา เห็นไหมติดขัดตลอด พอ
เราพูดอยางนั้นแลวมันจะมีเหตุอะไรแนนอนวันนี้คอยดูก็แลวกัน พอทานเอียนไดขาวนี้
เรียบรอยแลวก็ไป เอาขาวนี้ไปหาเรา เราตองรอขาวนี้ตลอด นั่นนะอํานาจทานอาจารย
ฝนนะเกี่ยวกับเรา พูดงายๆ วาเกี่ยวกับเรา จะไมใหเรากลับอุดร จะใหไปอุดมสมพร
กอนทา
พอทานเอียนไปจากอุดร ทานลงรถปบวิ่งมาหาเรา รถกําลังจะไปติดเครื่องไมได
อยูนั่นละ พอทานเอียนวิ่งมาปบก็มากระซิบวา ทานอาจารยฝนเสียแลวตั้งแตเมื่อวาน ดู
วา ๖ โมง ๕๐ นาที ทานเสียแลวเมื่อวานนี้ นี่ละเรื่องราว พอวางั้น เออ เอาละเขาใจ เอา
ไมตองติดเครื่องก็ไดที่นี่เราวางั้นเลย เหยียบคันเรงเลยเราบอก ก็มันมีเรื่องอันเดียวนี่
เขาใจไหม บอกวาไมตอ งติดเครื่องรถนี่นะ เหยียบคันเรงไปเลย พอติดเครื่องปุบผึงไป
เลยจริงๆ ออกไปนี้ นูนฟาดไปวัดอุดมสมพร แทนที่จะมาอุดรไมมานะ ไปวัดอุดมสม
พร ทางนูนก็รอเราอยูแลวเอาอีกแหละ นั่นละเรื่องราวทานอาจารยฝน พลิกตาลปตร
กับเรานะ เราเลยตองไปวัดอุดมสมพร ทางโนนก็รอเราอยูแลว
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ไปเราก็สั่งเสียเรื่องนั้นเรื่องนี้เสร็จเรียบรอยแลว เราถึงไดมาจากวัดอุดมสมพร
ตรงมาอุดรทีเดียว เราไปวัดหนองกอง จะไปทอดผาปาไปไมได ทานอาจารยฝนขวาง
ตลอดเลย เราเลยวาจะเกิดเหตุอะไรวันนี้คอยดูก็แลวกัน เปนจริงๆ พอทราบวาทาน
อาจารยฝนเสียแลวเมื่อวานเวลาเทานั้น เออ ไปได รถนี้ไมตอ งติดเครื่อง เหยียบคันเรง
เลยคราวนี้ ไปไดเลย ติดเครื่องปงก็ไปเลย ก็เลยถาม รถนั้นมันเปนยังไงแตกอน ก็ดีๆ
ธรรมดา แตวันนี้เปนอยางนี้ นั่นละเรื่องราวทานอาจารยฝนนะ
จึงไดไปโนนกลับมาจึงไดไปหนองกอง จากนั้นแลวก็เปนภาระของเราทั้งหมด
เลย สุดทายสรางเจดียขึ้นมาก็เปนเราหาเงินใหดวย ๑๒ ลาน เจดียก็เราเปนประธาน
หาที่ไหนไมไดๆ สุดทายมีผูวาราชการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจและประชาชนชาว
สกลนครแหไปหาเรา ไปพูดถึงเรื่องจะลมเหลวเรื่องการสรางเจดีย เราเคารพทานมาก
ตกลงเราก็เลยรับให พอรับใหปบก็ขึ้นเลยทันที เปนอยางนั้นละ เรื่องทานอาจารยฝน
เกี่ยวของกับเรานี้เกี่ยวจริงๆ เกี่ยวอยางเห็นไดชัดเลย
รถติดเครื่องจะติดไมติด อะไรมันก็ไมติด จนรองโกกขึ้นเลยมันจะมีเรื่องวันนี้
คอยดู พอทราบขาวทานอาจารยฝน ทานเอียนไปเลาใหฟงเทานั้น เอา ทีนี้เหยียบ
คันเรงเลยไมตองติดเครื่อง ไปเลย เปนอยางนั้นนะ เรื่องธรรมใครคาดไมถึง อยาไป
คาดนะเรื่องธรรม ยกตัวอยางทานอาจารยฝนกับเรานี่แหละ คือทานเกี่ยวของกับเรา
ทานเมตตาใหเราเปนภาระ ความหมายวางั้น พอทราบเรื่องของทานแลวก็เปนเรา
ทั้งหมด จนกระทั่งกอเจดงเจดีย เราทําใหทานทั้งหมดเลย นี่พูดถึงเรื่องธรรมบันดาล
ใครไปคาดไมไดนะคาดธรรม ยกตัวอยางอยางทานอาจารยฝนเสียนี่ อํานาจธรรมของ
ทานอํานาจใจของทานมาเกี่ยวของกับเรา บังคับไวหมด ไปไมไดเลย
พอทราบเรื่องของทานเทานั้น เอาที่นี่ไมตองติดเครื่อง เหยียบคันเรงเลย ปงเลย
ไปเลย ก็อยางนั้นแหละ มันไปไมได ติดแลวมันดับๆ อยูงั้น มันไปไมได พอทราบทาน
อาจารยฝนเทานั้นปบ เอา เหยียบคันเรงเลยที่นี่ไมตองติดเครื่อง เราวางั้น มันมีอัน
เดียวนี้ละที่เปนเหตุ ที่เราบอกวาวันนี้จะมีเหตุอะไรแนนอนคอยฟงนะ มีแลวนี่นะ ทราบ
แลวที่นี่ เอาเหยียบคันเรงเลยไมตองติดเครื่อง พอติดเครื่องปงก็ไปเลย อยางนั้นแหละ
อํานาจธรรมของทาน
ทานอาจารยฝนทานมีนิสัยทางดานจิตตานุภาพนะ อานุภาพของใจทานเกงมาก
รถวิ่งไปนี้ใหหยุดหยุดเลย ไมใหไปก็ไปไมไดแหละทานอาจารยฝน กับทานอาจารยลี
พอๆ กันอํานาจของใจ ทานอาจารยลี วัดอโศการามหนึ่ง ทานอาจารยฝนหนึ่ง พอๆ
กัน ทานอาจารยลีก็เหมือนกัน แตทงั้ สองนี้จะเมตตาเรามากทั้งสองนะ อยางวัดอโศกา
รามมีงานขึ้นสองอาทิตยยังไมถงึ ไหนเกิดเรื่องขึ้นแลวในงานวัดอโศการาม นี่ก็ทานพอลี
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ละสั่งไปเลยวา ใหมหาบัวไประงับเหตุในครัว หามใครไปแทนเปนอันขาด บอกใหทา น
อาจารยเจี๊ยะไปหาเรา ใหเราไประงับเหตุการณในครัว
เราบอกไปหาองคอื่นไมไดหรือ ทานหามเด็ดขาด ใหทานอาจารยเทานั้นไป
ระงับเหตุการณในครัว ตกลงเราก็เลยไป ครัวก็มีแตเขาโคงๆ พูดใหมนั ชัดๆ เสีย โอ
โหย ไมใชเลนๆ นะ นั่นก็เอาอีกแหละ เขาไปก็ใสเปรี้ยงเลยเทียว ในครัวเรียบวุธเลย
เห็นโทษของตัวเองหมด ยอมรับตามเหตุผลของเราทุกอยาง เรื่องก็ขึ้นเลย ทานเลย
ขยายงานออกไปอีกเปนสามอาทิตย ทีแรกสองอาทิตย เห็นวาเรียบรอยแลวทุกอยางก็
ใหเลื่อนงานออกไปอีกเปนสามอาทิตย แตเราไปไหนไมไดนะ ทานเห็นหนาเราก็วา
มหาบัวไปไหนไมไดนะ ทานอาจารยลี เรามักจะเปนอยางนั้นละ ก็เดชะอยูไประงับที่
ไหนเรียบทุกแหง ไมเคยเหยียบหัวเราไปดวยงานไมสงบไมเรียบรอยไมมี ไปทีไรก็
เรียบรอยทุกอยาง อยางวัดอโศการามก็ไมใชเรื่องเล็กนอย อันนั้นก็เรียบไปเลย เปน
อยางนั้น
หลวงปูหลุยนี่ยกใหเปนพระที่ปรารถนานอยที่สุด มีความมักนอยมาก แตกับเรา
นี่ก็คุนกันมาก อันนี้ก็แบบเดียวกัน ขบขันจะตายไป เราเดินจงกรมอยูในปาลึกๆ หนอง
ผือ ทานไปหาเรา ไปหาที่กุฏิไมเจอ ถามพระวาทานมหาไปไหน ทานเดินจงกรมอยูใน
ปา ทางเขาไปนี่ในปา ทานก็ไปเลยไปหาเรา นี่ละมันขบขัน ที่วาทานสนิทกับเรามากนะ
พอเขาไปเสียงกุบกับๆ กลางคืน ก็ไมมีไฟนี่ ไปก็โดนนั้นโดนนี้ไปเสียงกุบกับๆ เราก็
เดินจงกรมไมมีไฟอีกแหละเราก็ดี พอไปก็ประมาณตนเสานี่ละ กุบกับๆ เขาไป เราวิตก
ถึงพอแมครูจารยมั่นนะ เอ พอแมครูจารยเปนอะไรนา มีใครมาหาเราละนี่ เกี่ยวกับ
ทานแนๆ
พอไป เราก็เลยถามใครมานี่ ผมเองทานวา ทานก็รูทิศทางของเราวาอยูตรงไหน
เขาใจไหม กุบกับๆ เขามา ใครมานี่ ผมเอง ทานวาอยางนั้นนะ พอทานรูทิศทางแลว
ทานก็ตรงเขามาเลย มาก็ควาแขนเรา จูงเลย ดึงจากนั้นมา เอา จะเอาไปไหนอีก ไปหา
ทานอาจารยละซี ไปหาอะไร ไปฟงเทศน อาวเมื่อคืนนี้ผมก็ไป ทําไมทานอาจารยไมไป
เราวา ก็นั่นนะซีขึ้นเลย ถาไปแตทานไมได โอย ถูกเขกไลลงๆ เราไปทานไมวาอะไร ก็
นิสัยตางกัน นั่นทานเมตตาแบบหนึ่งนะ
ทานอาจารยหลุยขึ้นไปนี่ มาอะไรหลุย ขึ้นเลยนะ ไล บางทีกไ็ ลลงไป ไปนะ ไล
นี่คือเมตตาแบบหนึ่ง เขาใจไหม ใชตอลูกศิษยนี่คนละแบบๆ ไมซ้ํากันนะ กับทาน
อาจารยหลุยนี้แบบนี้ กับทานอาจารยหลุยทานใชเมตตาแบบนั้น กับลูกศิษยคนนี้ใช
เมตตาแบบนี้กับลูกศิษยคนนี้ ไมไดซ้ํากันนะพอแมครูจารยมั่น เรื่องความมักนอยนีย่ ก
ใหทานอาจารยหลุย ไมมีใครสู มีอะไรๆ ไมเอา ใชของใหมๆ ไมใช ใชแตของเกาๆ
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ทั้งนั้นละ นี่อัฐิของทานก็กลายเปนพระธาตุแลวพูดถึงเรื่องความสนิทกัน ทานสนิทมาก
กับเรา ทานอาจารยหลุย คิดดูซิเขาไป ไปจับแขนจูงมาเลย มืดๆ นะ จูงมาจากทาง
จงกรมในปา เอาจะเอาไปไหนนี่ ไปฟงเทศนละซี จูงไมถอยนะนั่น จูงมาเรื่อย บุก
ออกมาจากปา จนกระทั่งมาถึงที่โลงแจงถึงปลอยมือ แลวก็เดินไปดวยกัน
เปนอยางนั้นละทานอาจารยหลุย ทานนิสัยชอบพูดเลน ไมถือเนื้อถือตัว การถือ
เนื้อถือตัว ไมมี สําหรับทานอาจารยหลุย แตทานมักนอยมาก บรรดาลูกศิษยหลวงปู
มั่นไมมี มีทานอาจารยหลุยองคเดียวเปนผูมักนอยมากทีเดียว วันนี้หมดแลว จะเลิก
และใหพร จะไปละสายแลว
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

