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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

บุญหลายตอ 
 (ลูกศิษยหลวงปู....อ.บานมวง จ.สกลนคร กราบขอเมตตาหลวงตาใหหลวงปู
ทานมีอายุยืนนาน) ที่วาอยากใหอายุยืนนานแลวขอเมตตานี้ ก็พอดีกับจังหวะที่เราจะ
ชวยชาติ ทองเราถายอยางหนัก ถาเปนอยางน้ีแลวเขาพรรษาไมกี่วันก็จะตายถาไมมี
อะไรมาแกไข กพ็อดีหมอก็เปนเหมือนหมอเทวดา แปลกอัศจรรยมากอยู ตัง้ฮั่วไถใน
อุดรของเรานี้เขาไปใหขอยืนยันจากยาที่เขารักษาหายจากโรคที่เปนเชนเดยีวกับเรา เขา
มาเลาทุกกระเบียดถูกตองกันหมดวาเขาหาย ยังไงก็ขอนิมนตทานฉันยานี้กอน หากวา
ไมไหวแลวจะปลอยคืน เราจะหยุดยาแลวแหละ เอา ถางั้นก็ลองด ู

ดูอาการที่เขาเลาใหฟงทุกอยางถกูตองกันหมดกบัเราเปน แตเขาหายเพราะยา
ขนานนี้ ชื่อหมอเติ้งนะ เอามาฉันแลวแหม ดีดผึงเลยแปลกอยู นี่ตอนที่จะชวยชาติแลว
กําลังจะพังธาตุขันธ ก็พอดียานี้ชวยไวได จากน้ันมาก็ขึ้นเลย ยานี่สําคัญอยูนะ ก็เลยได
ชวยชาติมา ๗-๘ ปนี้แลว ทองก็เลยหายนะ หายเงียบเลย ที่มันถายมากๆ ถายแลว
ออนลงๆ แตพอยาเขามานี้ เขาก็บอกไวเลยวาฉันลงไปนี้จะถายมาก แตถายมากเทาไร
ก็ไมเพลีย อยาไปตกใจ โรคพิษมันมาก การถายยานี้จะรุนแรงมากแตก็ไมเพลีย ไมตอง
ตกใจ ก็เปนอยางน้ันจริงๆ ถายออกแลวไมเพลีย จึงไดหายจนกระทั่งทกุวันนี้ 
เหมือนวาเปนปาฏิหาริยเหมือนกันนะ โรคเราคราวนี้ก็ผานมาได จนไดชวยชาติไทยเรา 
๗-๘ ปนี้ละมั้ง ตั้งแต ๒๕๔๑ มาถึง ๒๕๔๙ มันกแ็ปดปเกาป 

วัดนี้เปนศูนยรวมของพระทั่วประเทศไทย จากน้ันก็เมืองนอก เมืองน้ันเมืองนี้
มา ฝร่ังรับไมหวาดไมไหวเหมือนกัน ฝร่ังเยอะ เราก็แบงไวเพื่อเมืองไทยเพื่อเมืองนอก
ดวย แบงเอาเมืองละเล็กละนอยไมเอามาก ถาจะรับตามที่มา โอย วัดนี้เปนสวนฝรั่งไป
นานแลวแหละไมไดเปนวัด มากขนาดนั้นละ 

เมื่อวานนี้ไปศรีสงคราม ไกลนะ ๑๙๐ กิโลจากน้ีไป ไปสงของแลวก็กลับไมลง
รถ ไมวาไปที่ไหนไมลง เพราะตั้งใจไปสงส่ิงของตางหาก พอส่ิงของเสร็จเรียบรอยแลว
ก็ออกเดินทางกลับ เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันไปศรีสงคราม ของเอาไปคนัเดียวไมเอาไป
หลายคันมันยุง เราไปเปนประจํานิสัยของเรา พอฉันเสร็จแลวปุบปบออกเลย ถาเปนวัน
ราชการมากตอมากจะเปนโรงพยาบาล ถาวันเสารวันอาทิตยมักจะเปนตามวดั ไปทาน
ทั้งนั้นนะ เร่ือยๆ เลย เราไดทําสมใจเราใหทาน มีเทาไรๆ หมด ปจจัยนี้ถาจะสั่งสมเก็บ
ไวมันจะประมาณสักกี่หมืน่ลานวัดนี้ เราไมอยากบอกวาพันลาน ตองบอกวาเปนหมื่น
ลานไปเลยวัดนี้ 
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แตนี้แบออกหมดเลย แบอยางน้ีตลอดออกหมด เราไมเก็บไมส่ังสม การเก็บ
การสั่งสมไวไมมีประโยชนอะไร การเสียสละไปเทาไรเกิดผลประโยชนเห็นประจักษตา 
ยิ้มแยมแจมใสทั่วหนากัน เราจึงทําอยางน้ันเรื่อยมา ของขนมามากขนาดไหนออก
กระจายทั่วประเทศไทย นี่ละอํานาจของพทุธศาสนา กอนที่จะไดมาเปนผูนําพี่นอง
ทั้งหลายก็ไดบึกบึนตัวเองแทบเปนแทบตายดังที่เคยเลาใหฟงแลว เหมือนหนึ่งวาจะไม
มีชีวิตติดตัวเลย ถึงคราวลําบากลําบากมากการประพฤติตวัเพื่อความเปนพระดีคนดี 
เอาเต็มเหนี่ยว ดังที่เคยเลาใหฟงแลว 

ไปบางแหงเขาตีเกราะประชุม เขาวาเราตายแลว อยางน้ันก็มี คือไปทีไ่หนๆ เรา
ก็ทําแบบเดียวกันนั้นแหละ แตเมื่อเขาไมตีเกราะเราก็เหมือนไมมีอะไร แตบานที่วานี้
เขาตีเกราะประชุม ผูใหญบานเขาตีเกราะประชุมกัน ลูกบานมารวมแลวผูใหญบานเขาก็
ประกาศ ใครเห็นวายังไง พระองคนี้มาอยูกับเราหลายเดือนแลว เห็นไหมทานมาฉัน
จังหันเปนยังไง นี่หายไปหลายวันแลวไมมาบิณฑบาต หลายๆ วันดอมๆ มาฉันเสียที
หนึ่งแลวหายเงียบๆ นี่ก็เปนมานานแลวทานไมตายแลวเหรอ ผูใหญบานเขาวา ถาไม
ตายทานไมโมโหโทโสอยูเหรอ แตพระองคนี้ไมใชพระธรรมดานะ เวลาไปนี้ใหระวัง 
พระองคนี้เปนมหา เดี๋ยวทานเขกเอาหลงทิศ 

เขาก็หล่ังไหลไปจริงๆ ตามผูใหญบานเขาประกาศวาทานไมตายแลวเหรอ ไม
โมโหโทโสอยูเหรอ มีอยูสองขอ เราก็ถามเขา ตายแลวยังละ โห ก็ไมเห็นทานตาย ยัง
ดีๆ อยู แลวโมโหโทโสอยูไหม ก็ไมเห็นโมโหโทโส ยิ้มแยมแจมใสอยู  มเีทานั้นละ เรา
อดอาหารเราอดเพื่อฆากเิลส เปนอุปกรณแกการฆากิเลส ความเพียรเปนเรื่องของเรา
อีกอันหนึ่ง การอดอาหารเปนเคร่ืองหนุนกันใหประกอบความเพียรไดสะดวก ฆากิเลส
ไดอยางสะดวกสบาย ไมตาย แลวโมโหโทโสอยูไหม ก็ไมเห็นโมโหโทโส ไปพากันกลับ 

เราชี้แจงสองขอใหทราบ โมโหโทโสเปนกิเลสแลวจะไปโมโหโทโสทําไม เราจะฆากิเลส 
มีเทานั้นเหรอ ไป แตกฮอืเลย อยางน้ันก็ม ี

พูดตามความจริงนิสัยของเรามักจะผาดโผน ถาลงใจตรงไหนแลวขาดสะบั้นไป
เลย ถาไมลงไมลง ดงัทีเ่คยไดเลาใหฟงเสมอ บรรดาลูกศิษยของหลวงปูมั่นนี้ไมมอีงค
ไหนถามยอนหลังไป บรรดาลูกศิษยของทานมจีํานวนมาก ที่จะขึ้นโตกบัทานอยางเรานี้
ไมมี แตกับเรานี้เหมือนมวยแชมเปยน ซัดกันทีไรพระแตกมาหมดวัด นี้เพราะอะไร 
คือเราเอาจริงเอาจัง ถามอะไรถาขดัของอยูนี้มันลงใจไมสนิท การประกอบความเพียร
ไมสนิท ถาลงแนใจแลวผึงเลยๆ เพราะฉะนั้นการโตตอบตองใหไดหลักความจริง
ออกมา ทีนี้พอลงใจแลวก็ทุมเลย ถาไมลงใจก็ซัดกันอยูนั้นละ นี่ละเถียงกนัตรงนั้น 
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บรรดาพระเจาพระสงฆทานวาไมมี บรรดาลูกศิษยของทานอาจารยมั่นที่จะ
โตวาทีเหมือนอยางทานอาจารยโตกับทานอาจารยมั่นนี้ไมมีหรืออาจจะไมมีก็ได เพราะ
นิสัยตางกัน นิสัยเราเปนนิสัยจริงจังมาก คือถามอะไรตองใหลงใจ ถาไมลงใจแลวมัน
คาราคาซัง การประกอบความพากเพียรก็ไมสนิท ถาไดลงใจแลวทุมเลยๆ นั่นละการ
ถามถามเพื่อความลงใจ นี่ละกอนไดมานําพี่นองทั้งหลายก็เปนอยางน้ัน เหมือนหนึ่งวา
จะตายอยูในปาในเขา บางแหงเขาก็ตีเกราะประชุมเขานึกวาเราตายแลว อยางน้ันกม็ี 
จึงไดโผลออกมา โผลออกมาก็ปลดเปลื้องหมด ขาศึกศตัรูทั้งหลายในวัฏวนนี้ขาด
สะบั้นลงไปจากจิตใจเรียบรอยแลว ทีนี้ก็ออกสอนโลก 

การสอนก็สอนอยางที่วาน่ี สอนเต็มเม็ดเต็มหนวย สอนหมดเปลือกเลย ทุกส่ิง
ทุกอยางที่ไดมานี้ก็เหมือนกัน ไมมส่ิีงใดที่จะเกบ็ไวเลยในวัดนี้ ออกหมดชวยโลกชวย
อยางน้ันตลอดมา ถายังไมตายยังจะชวยแบบนี้ตลอดไปอีกเหมือนกัน วันหนึ่งๆ ออก
ใหทาน โกดังสําหรับโรงพยาบาลเปนพื้นฐานอันดับหนึ่ง โรงไหนเขามาๆ เราส่ังไว
เรียบรอยแลว จัดใหเสมอกันหมด ทีใ่กลที่ไกลทีไ่หนจัดใหเสมอกัน เวลาขากลับออกก็
เติมน้ํามันรถใหทุกคันรถของโรงพยาบาล อยางน้ีเปนประจํา สวนเราไปเองเราก็ไปของ
เราอยางน้ีเร่ือยๆ มา เราทําอยางน้ี ไมมีอะไรเหลือในวัดนี ้

เพราะฉะนั้นพูดถงึการเงินการทอง ไมมีใครจนยิ่งกวาหลวงตานะ จนเพราะ
เสียสละ แตไดมาไดมาตลอดอยูอยางน้ัน มาจากทางไหนก็ไมรู ก็เปนทํานองที่เคยเลา
ใหฟงน่ันแหละ คือเปดประตู ถาประตูแคบมันเขาไดนอย ออกก็ออกไดนอย ถาเปด
กวางเขาไดมากออกไดมาก แลวปดเสียไมใหมันออก ปดเลยประตูไมใหมันออก เอา
ความตระหนี่ถี่เหนียวปดไวหมดไมใหมันออก มันเลยไมเขา เพราะฉะนั้นเราถึงตอง
เปด เปดออก เอาออก เดี๋ยวมันก็เขามาอยางน้ีแหละ มันก็เขามากของมันอยางน้ี เปด
กวางเทาไรยิ่งออกไดกวางเขาไดกวาง เราทําอยางนี้ ไมมีอะไรติดไมติดมอืแหละสําหรับ
วัดนี ้

การแนะนําส่ังสอนสอนเปดอกเปดใจ เปดอรรถเปดธรรมเต็มเม็ดเต็มหนวย ให
เปนธรรมลวนๆ ไมวาจะสอนสํานวนโวหารไพเราะเพราะพริ้ง นิ่มนวลออนหวานหรือ
เด็ดขาดดุเดอืดขนาดไหน เปนอุบายวิธีการของธรรมสอนคนใหดีทั้งนั้น ไมมีบทธรรม
ใดที่จะสอนคนใหเสียหาย เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อพระโอวาทของพระพุทธเจาที่พระองค
ทรงสอนโลก สอนดวยอบุายวิธีการตางๆ นี้นับประมาณไมได อุบายของพระพุทธเจาที่
นํามาสอนโลกใหเปนสัตวดีคนดี เพียงเราตัวเทาหนูก็เปน การแนะนําส่ังสอนจะใหเปน
แบบเดียวกันไมได ควรธรรมดาธรรมดา ควรดุดุ ควรเด็ดเด็ด เปนอยางน้ันละ เปน
กาลของมันที่จะทําส่ิงนั้นใหเปนประโยชน ความหมายวาอยางนั้น 



 ๔

ทานทั้งหลายเอา(ส่ิงของปจจัย) มานี่เปนบุญหลายตอ มาทานวัดนี้วัดนี้ทานตอ
กระจัดกระจาย บุญไมมีส้ินสุด แตกแขนงออกไปเรื่อยๆ อยางน้ี แลวมีอะไรอกีละ 
(เด็กมาขอเมตตา ตามองไมเห็นเปนตอกระจก ตองผาตัดแลวใสเลนซ ไปรักษาที่ ร.พ.
คายประจักษศิลปาคมมาแลว หมอลงความเห็นวาตองผาตัดใสเลนซเทียมราคา ๕ พัน
บาท หรือ ๗ พันบาท) เอาอยางเจ็ดพัน เอาอยางดี ไปรักษาเลย การจายเงินเมื่อเสร็จ
เมื่อไรมาเลย การใหไปกอนนี้เราไมให อยางน้ันละธรรมตรงไปตรงมา กเิลสมันรอยสัน
พันคม ที่ตกลงกันเอาเทานั้นๆ เราจายเงินใหไปเลย แลวไปไมรักษาก็มี ไปหายเอาเงิน
ไปกินยอมตาบอด เปนอยางน้ันนะหลายราย 

ที่เด็ดมากกค็ือที่ลําปาง เราไปแถวเชียงใหมเขาติดตามไปขอทั่วไปหมดนั่น
แหละ อันนี้ ๘๕,๐๐๐ เราก็จายเงินใหเลย ตกลงกับหมอเรียบรอยแลวคาตา ๘๕,๐๐๐ 
เราก็มอบเงินใหเลย พอมอบเงินใหแลวเขาก็ยิ้ม แลวมีลูกตัวรีดตัวหนึ่งมากับแม ดีละ 
ไดเงินไปแลวนี้จะไดเห็นหนาลูก คือตาบอดมนัไมเห็นลูก ลูกตัวรีดแมมาดวยกัน
ลูกผูชาย พอใหเงิน ๘๕,๐๐๐ ไปแลวหายเงียบเลยไมไดผา แมเลยไมไดเห็นหนาลูก 
อยางน้ีมีมากนะ แตเราพูดเอาเรื่องใหญๆ ที่สะเทือนใจมาก นํามาพูดใหพี่นองทัง้หลาย
ฟง เพราะฉะนั้นเราจึงไมให เมื่อตกลงเทาไรๆ แลวเอามา เปนที่เรียบรอยแลวเราจาย
ใหทันทีๆ ตามขอตกลง ถายังไมไดทาํเราไมให เพราะใหไปแลวมันเปนแบบนั้นเราเลย
ไมให พลิกแบบใหมอีก เปนอยางน้ันละ 

(รายงานผูมาอยูขางในครัวเปนฝายผูหญิงจํานวน ๑๕๗ คน ฝายผูชาย ๕ คน) 
อยูใหมีกฎมรีะเบียบ อยูสุมสี่สุมหาไมไดนะ วัดนี้เปนวัดกฎระเบียบ กล่ันกรองคนให
เปนคนดีพระดี ประชาชนใครมานี้เพื่อเปนคนดี มันมาทุกแหงทุกหนนั่นแหละ แตมา
แบบไหนก็ขอใหมาเพื่อการอบรมใหเปนคนดี อยามาใหหนักอกหนักใจ มีเทานั้นละ 

นี่ปรากฏวาทางหมอรูสึกวาคอยเคลื่อนไหวแลวนะ ตองมีกระตุกไมมีกระตุก
ไมไดขอคิด คือธรรมดาหมอนี้มีเกียรติมาตั้งแตเร่ิมไปเรียนนักศึกษาแพทยนะ เร่ิมมี
เกียรติมาโดยลําดับ จนกระทั่งเปนหมอขึ้นมารักษาโรค เราก็พูดตรงๆ อาจจะลืมตัวก็
ได หมอไมคอยเขาวัดเขาวานัก มันเพลินกับเรื่องอะไรกไ็มทราบ มีหมอเทาที่ผานมานี้
เห็นสองสามคน เราก็บอกตรงๆ อยางน้ี เดีย๋วนี้ปรากฏวาหมอเริ่มเคลื่อนไหวแลว 
หมอก็คนจะวาไง เราเตือนไปละ อันนี้หมอกําลังเคลื่อนไหว 

หมอหางเหินจากศีลจากธรรม รีดคนไขไมมอีะไรเหลือติดตัว หมอเปนผูมีศีลมี
ธรรมเปนผูบํารุงสงเสริมคนไข ยาขนานพิเศษคือกิริยามารยาท พอคนไขวิ่งเขาไปหา
หมอนี้ หมอจะทกัทายปราศรัยนิ่มนวลออนหวานใหเปนที่พออกพอใจแกคนไข นีเ่ปน
ยาขนานหนึ่งเรียกวายาขนานเอก อันนี้ละเขาถึงคนไขกอนยา หมอพยาบาลจะตอง



 ๕

ทักทายนิ่มนวลออนหวาน พอนา นา พออา อา พอปา ปา พอนอง นอง นี่เปนสํานวนที่
ออนหวานนิ่มนวลซึมซามเขาถึงจิตใจของคนไข จากน้ันก็วางยาลงไป หมอปฏิบัตติอ
คนไขตองเปนอยางน้ัน 

หมอรูสึกจะหางเหินจากวัดจากวามากเวลานี้ แลวปรากฏวาคอยกระเตื้องขึ้น
แลวหมอ ตองอาศัยพระอาศัยครูบาอาจารยเตือน ไมเตือนไมไดลืมตัว ถาลืมตัวแลว
เสียทั้งนั้น นี้ปรากฏวาหมอทัง้หลายรูสึกวาคอยกระเตื้องตัวขึน้มา แตกอนอาจจะลืมตัว
เพลินในเงินในทองกไ็ด เดี๋ยวนี้คอยดีขึ้นก็เพราะหลวงตาเตือน เอาธรรมพระพุทธเจา
มาเตือน ธรรมนี้ถาเขาจุดไหนๆ จะรูเนื้อรูตัวประสานกันเปนคนดีมีประโยชนสงบ
รมเย็นทั่วหนากันไป ถาหางเหินจากธรรมแลวไมมีความหมาย จตุปจจัยทั้งหลายไดมา
เปนไฟเผากันไมเปนประโยชนอะไรเลย เราจึงไดเตือนไปอยางนี้ เอาละทีนี้ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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