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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ทานอาจารยหลุย 
 ๓ วันเต็มๆ ยุงที่ศาลาใหญ ๓ วัน ๕ วันนี้ละมัง ตั้งแตวันที่ ๒๙ มา ธาตุขันธ
เปนยังไงพูดไมถกู กับอาหารกับอะไรเบื่อหมดเลย ฉันนี่ไดบังคับเอา ก็ไดเทานั้นละ
บังคับ ถาเปนความดูดดื่มเพราะการฉันเองมันก็ไปของมันไดเลย ถาไปฝนมันนี้ไมได
เร่ือง นี้ฝนเอา 

วันนี้สงบหนอย ตัง้แตวานนี้ยอนหลังน่ี โถ พิลึกกึกกือ เราเลยจะตาย งานที่
ศาลาใหญตั้งแตวันที่ ๒๙ ถึงวันที่ ๑ มันก็เร่ิมมาหลายวันแลวละ เห็นเขามาปลูกทําปะ
รําอะไรหลายวันแลว พึ่งเสร็จไปเมื่อวานนี้ เราทําเพื่อชวยโลกดวยความเมตตานั่นละ
ไมใชอะไร เราทนเอา เชนอยางวันนี้รางกายรูสึกวาไมสบาย ถาธรรมดาก็เรียกวามาก
แหละ แตเราก็รูกันอยูแลวตั้งแตวันเกิด ทกุขมากนอยก็รูกันอยู ไมทราบวามากวานอย
ก็เต็มตัวมันแหละ วันนี้จึงออนเปยกไปเลย 

(ลูกศิษยกราบเรียนการจัดเตรียมงานวันครบรอบมรณภาพที่ ๑๐ พ.ย.๕๐ ณ 
วัดปาหนองผือนาใน) ไปดูหนองผือกอ็ยางวา คือแตกอนปาเรียบรอย ปาสะอาด
สะอาน ปาทุกวันนี้ปาสกปรกรกรุงรังเพราะหัวใจคน หัวใจพระสกปรก ไปที่ไหนก็ตามดู
วัดก็รู ถาวัดสกปรกแสดงวา พระทั้งวัดตั้งแตเจาอาวาสลงมาสกปรก ถาวัดสะอาด
เจาของวัดสะอาด เขมงวดกวดขันรักษาอยูตลอดเวลา เมื่อวานเราไมไดแวะไป ตรงไป
นูนแลวกลับมาเลย เพราะเรามีธุระของเรา ไปสกลนครกราบหลวงปูมั่นแลวออกมาตรง
มาเลยไมไดแวะหนองผือ นานๆ ไปทีหนึ่งหนองผือ เห็นไหมกุฏิหลวงตา เราชักสงสัย
มันใชกุฏิเราเหรอ เขาเขียนไววาเปนกุฏิเรา เราก็เชื่อเดาๆ ไปอยางน้ันละไมสนิทใจ 

คือกุฏิทานอยูที่นี่ ทางออกไปบานนาในไปนั่น กุฏิเราอยูนั่น นี้มันไปอยูทางโนน 
เอ มันยังไงกัน เขาเขียนวากุฏิอาจารยมหาบัว เราไมสนิทใจ แตเขาเขียนไวเขาอยูกับที่ 
เราเลยคิดวาเขาอาจจะแนนอนกวาเรา กุฏิทานอยูนี่ กุฏิเราอยูนั่น คอยฟงตลอด พระ
เวรพระยามอยูนั่น เราตองเปนหัวหนาเวรหัวหนายามตลอดเลย กลางวันไมคอยสําคัญ
อะไรนัก แตกลางคืนสําคัญ เปนวาระไป อยูขางลาง ๒ องค ขางบน ๒ องค ไมใหมี
เสียงนะ ทานอยูในหอง คอยฟงทาน พระนั่งภาวนาอยูนอกหอง ๒ องคขางบน ขางลาง 
๒ องค เราเปนคนคอยตรวจยาม ตรวจเรื่อยมาเรื่อย ไมนานนักละเวรยาม สองชั่วโมง 
เพราะพระมากผลัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ  

เราไปจําพรรษาเปนเอกเทศ ไปภาวนาอยูที่ อ.ศรีสงคราม ป ๒๔๘๘ จากนั้นเขา
มาหาทานแลวก็ไมไดออกไปไหนละ ไปอยูตามนั้นภูเขาลูกนั้น ดูไมต่ํากวา ๑๕ ปแลว
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ตั้งแตไปหนองผือคราวที่แลวจนกระทั่งบัดนี้ คงไมต่ํากวา ๑๕ ป ไมคอยไดไป พอออก
จากหนองผือไปทีแรกกลับมา ๓๐ ป จากน้ันมาก็ไปอีกหางๆ ระยะนั้นมานี้ไมไดไป วัด
หนองผืออยูในปา ทางจงกรมอยูในปา ที่บริเวณโลงๆ มีไมกวางนัก กลางวันพระไมม ี
เงียบกริบอยูในปา กลางคืนก็เหมือนกัน กลางคืนก็อยูในปา กลางวันอยูในปา ที่โลงๆ 
อยูในวัดนั้นพระเณรตอนกลางวันไมคอยเห็นละ อยูในปาหมดเลย 

พูดอยางน้ีเราก็ระลึกถึงทานอาจารยหลุย ทานอาจารยหลุยกับเราสนิทกันเกิน
กวาที่จะคาดจะหมายอยางวา เราเดินจงกรมอยูในปากลางคืนเงียบๆ คือปรกติเราจะไม
มีไฟ ไมวาจะอยูที่ใดในปาในเขา มิหนําซ้ําเทียนเอาไปไวหอเดียวเทานั้นพอ เราเดิน
จงกรมกลางคืนเงียบๆ วันนั้นเราเดินจงกรมอยูในปา ทานอาจารยหลุยทานไปถามพระ
วาทานมหาอยูไหน ทานไปกุฏิเราไมเห็น เอ ไมเห็นอยูที่นี่ก็ตองอยูในปาโนนแหละ ทาง
จงกรมทานอยูไหนวางั้น อยูตรงนั้น ทานก็กุบกั๊บๆ ไปเลยมืดๆ นะ เราอยูที่มืดทานก็
ไปมืดๆ ฟงเสียงกุบกับๆ เขาไป 

เราวิตกถึงพอแมครูจารยมั่นนะ เสียงกุบกับๆ เขาไป เอ พอแมครูจารยมั่นเปน
อะไร พอเขามาใกลๆ ทานจําทิศทางไดละซิ ใครมานี่ ผมเองวางั้นทานอาจารยหลุย ผม
เอง ทานรูทิศทางแลวทานก็ตรงเขามาเลย มาควาแขนเราจูงไปเลย เอา จะเอาไปไหน 
นูนไปหาพอแมครูจารยมั่น ทานเปนอะไร ทานไมเปนอะไรแหละ แลวเอาไปทําไม กใ็ห
ทานมหาพาไป ถาไปแตผมถูกเขกแลวถูกไลลงวางั้น ก็เมื่อคืนนี้ผมไปแลวครูจารย
ทําไมไมเห็นไป ก็นั่นซีจึงมาเอาไป แลวไปจริงๆ นะ จับแขนจูงไปจากปา เหมือนเด็กนะ 
นิสัยทานชอบเลน ไมถือสีถือสาถือเนื้อถือตัวคือหลวงปูหลุย 

มักนอยที่สุดบรรดาลูกศิษยพอแมครจูารยมั่น คือทานอาจารยหลุย มักนอยมาก 
วาสันโดษก็ไมใช เลยจากสันโดษไป ทานมักนอยมาก หากเปนอยางน้ันละไปอยูกับทาน 
คือทานดุไมใชอะไรนะ นั้นเปนเมตตาประเภทหนึ่งสําหรับองคนี้ ลูกศิษยนะ ลูกศิษยขึ้น
ไปหาทานนี้จะไมเหมือนกัน แมแตครูบาอาจารยที่เปนลูกศิษยผูใหญทานไป เราจะคอย
จับจองดูตลอด องคนี้ขึน้ไปทานจะปฏิบัติทั้งภายนอกภายใน ภายในคือภายในใจจิตต
ภาวนา ภายนอกกิริยาอาการตางๆ ทานปฏิบตัิตอองคนี้อยางไรบางๆ เราจะไมยอมลง 
ทานปฏิบัติไมเหมือนกัน ขึ้นไปองคนี้เปนอยางน้ี องคนั้นเปนอยางน้ันเรื่อยไป เปน
อยางน้ันพอแมครูจารยมั่น 

สําหรับเรารูสึกจะเปนอะไรๆ ก็ไมเคยมี ทานไมเคยดุเราในเรื่องขึ้นเรื่องลงนะ 
เร่ืองเขาเร่ืองออกหาทานนี้ เร่ืองขึน้เรื่องลงกุฏิทานไมเคยมีทานดุเรา นอกนั้นแหลก 
อยางน้ันละ ยิ่งครจูารยหลุยดวยแลวแหลก มาอะไรหลุยๆ ทางนั้นเงียบๆ ไปลงขึ้นมา
หาอะไร คนพักภาวนานี่นะ ตกลงก็ดอมลง นีเ่มตตาประเภทหนึ่งนะนั่น ไมใชทานดุ
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จริงๆ นะ คือเมตตาใชเปนประเภทๆ ไมซ้ํากัน เราไดดูชัดเจน องคนี้ขึน้ไปใชเมตตา
แบบนี้แบบนั้นๆ เร่ือยมา ทานฉลาดมากทีเดียว วันนี้เพลียมาก ธาตุขันธเปนอะไร
ลมเหลวมาตั้งแตตื่นนอน ดูวามันจะไมสบายจะเปนไขทา พอตื่นนอนขึ้นมามองดู
อาหารเบื่อ ที่ฉันนี้บังคับเอา บังคับไดเทานั้น มันเปนอะไร พอตื่นนอนขึ้นมาเปนแลว
ธาตุขันธออนไปหมด 

ที่เรานําสมบัติเขาชวยชาติคราวนี้ไดไมใชยอย ไดเปนชิ้นเปนอันจริงๆ ทองคําก็
ตั้ง ๑๑ ตัน กับเดี๋ยวนี้กําลัง ๕๐๐ กิโลแลว ทองคํา เขาคลังหลวง ๑๑ ตันกบั ๕๐๐ กิโล 
สรุปทองคํา วันที่ ๓๑ ทองคําที่หลอมแลว ๔๓๗ กิโลคร่ึงเทากับ ๓๕ แทง ทองคําที่ยงั
ไมไดหลอม ๓๐ กิโล ๒๐ บาท ๒๘ สตางค ทองคาํที่หลอมแลวและยังไมไดหลอม เปน 
๔๖๗ กิโล ๕๓ บาท ๑๗ สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบไปกอนหนานี้แลว ก็
เปน ๕๐๕ กิโล ๒๐ บาท ๒๘ สตางค ที่เราไดนําเขาคลังหลวงคราวนี้ ดังทีพู่ดสรุปลง
ทีเดียววา ทองคําเราที่ไดเขาคลังหลวงคราวนี้เปน ๑๑ ตัน กับ ๕๐๐ กิโล กําลังเขา ถึง
แนๆ มิหนําซ้ําจะเลย เราบอกเลยวา ๑๑ ตันกับ ๕๐๐ กิโลไวกอนเลย 

สวนดอลลารนั้นไดเขาเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล เงินไทยเราไปซื้อ
ทองคํา ๒ พนัลาน ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวง นอกนั้นเงินไทยไมไดเขาเลย ออกชวยโลก 
ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเพียง ๒ พันลานเทานั้นละเงินไทยเรา ซื้อทองคําเขาสูคลัง
หลวง ๒ พันลาน จากน้ันออกหมด ออกนอกหมดเลย ก็ไดมากอยูนะคราวนี้ สวนที่
เกี่ยวกับเรื่องการกอการสรางจากเงินไทยของเรา เงินสดนี้มากตอมาก โรงพยาบาลเปน
อันดับหนึ่ง จากน้ันก็โรงรํ่าโรงเรียน ที่ราชการตางๆ ทั่วๆ ไป ชวยหมดละ ในกรุงเทพที่
เดนชัดกวาเพื่อนก็เรือนจําลาดยาว ตึกสองหลัง ๔๙ ลาน อันนี้เดนกวาเพื่อนในกรุงเทพ 
๔๙ ลาน ตึกสองหลัง ใหพวกนักโทษหญิงอยู เอาละที่นี่ใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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