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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
พระแทดุเปนธรรม ดีเปนธรรม 

กอนจังหัน 
 ชวยชาติคราวนี้ไดทองเขาคลังหลวงเยอะนะ นาจะเปนหมื่นกิโลขึ้นไป ไดเยอะ
คราวนี้ทองคําซึ่งเปนของหายาก ไดตั้ง ๑๑,๘๐๐ กิโล นับวาไดมาก ทองจะโผลเขาคลัง
หลวงไดงายๆ ไมเคยเห็นที่ไหนนี่นะ ทองคําโผลเขาคลังหลวงเราไมเคยเห็นที่ไหน ก็มี
พี่นองชาวไทยชวยกันคราวนี้แหละ ไดเยอะ ๑๑,๘๐๐ กิโล เปนของงายเหรอทองคํา 
 เขามาภาวนาใหภาวนาจริงๆ อยามาเหลาะๆ แหละๆ โลเลโลกเลกไมไดนะ ถา
จับแลวไดแลวไลทันที ไมเหมือนใครเลย เอาจริงมากทีเดียว มองดูแลวไมนาอยูแลวไล
เดี๋ยวนั้นเลย ไปเลย มาโลเลๆ ไมไดนะ ตื่นบาไปกับโลกเขา เห็นเขาตื่นอะไรก็ตื่นกับ
เขา ไมได พระเราหลั่งไหลเขามาเรื่อยๆ โห มนัจะตายแหละผูรับไว มาแลวไมไดหนา
ไดหลังอะไร ใหพร 
 เราตั้งแตยังไมไดบวชนะ ไมไดเขาใกลวัดใกลวา เราวาพระดุไมเปน ถาพระดุ
แลวผิดพระ บทเวลาเขามาแลวถึงไดเจอ โถ นี่ละกองดุอยูตรงนี้เลย เพราะทานเอา
ความละเอียดใชไหมละ โกโรโกโสมันก็เปนอยางวา เขาไปในพระแลวกลั่นกรอง อูย 
ละเอียดมาก อันนี้เรียกวาคาดผิดรอยเปอรเซ็นต เราคาดนะ พระทานไมดุไมอะไรๆ 
เขาไปที่ไหนมีแตมูตรแตคูถอยูในวัดในพระนั่นนะ กําจัดออกละซิที่นี่ จึงไดไปเห็น
ชัดเจนเปนอยางน้ีเอง 
 พอแมครูจารยมั่นเรานี้เห็นชัดๆ ตอนเดือนพฤษภา-มิถุนา ฟาตกฝนลง วันนั้น
พอดีเราปวย เราอยูแครเล็กๆ ในปา ปวยเปนไขลุกไมขึ้น กลางคืนทั้งฝนทั้งลมเอากัน
อยางหนักทีเดียว ตกกลางคืนดวย ทั้งลมทัง้ฝน เราก็คิดวิตกวิจารณ เออ วันนี้จะทํา
อยางไรนาเราปดกวาดอยางไร ถาธรรมดาเราตองออกกอนเพื่อน นําเพื่อนตลอด 
เปนบอยในวัด เพื่อรักษาความสงบเย็นใจหายหวงใหพอแมครูจารยมั่น ฝนตกทัง้คืน 
ลมทั้งคืน เราก็นอนไขลุกไมขึ้น พอตื่นเชา สวาง คือตามธรรมดาสวางจะไดยินเสียงไม
กวาดแลว เรานําหนา ทุกอยางนําหนาหมด เหมือนบอยของพระในวัด บอยของพระใน
วัด  

พอสวางทานมาแลวกลางวัด พระไปไหนหมดๆ ขึ้นแลวนะพอแมครจูารยมั่น 
ขึ้นกลางวัดเลยเทียว พระไปไหนหมดๆ เอาละที่นี่ ก็เรานอนไขอยูลุกไมขึน้ ทานไปเจอ
พระที่ไหนไมทราบ หือ ทานมหาไปไหน ขึ้นเลยนะ ทานปวย พระทานรูเราปวยลุกไม
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ขึ้น เหอ ขึ้นเลย วัดนี้มีทานมหาองคเดียวหรือรักษานะ ทานมหาองคเดียวปวยนี้วัดราง
ไปหมด มันอยางไร ขึ้นใหญเลยนะ 
 ทานคลองแคลวรอบคอบทุกอยางการรักษาสมบัติสวนรวม พอแมครจูารยมั่น 
กลางคืนเราก็คิดแลว เอาละนะวันพรุงนี้เชาเราลุกไมได คอยฟงเสียงกแ็ลวกัน เอา
จริงๆ พอสวางน้ีขึ้นกลางวัดแลว พระไปไหนหมดๆ ทานมหาไปไหน ขึ้นเลย เราก็ได
ยินนี่ อยูในรมไม ทานปวย เหอ ขึ้นเลยนะ อันนี้ยิ่งแรง ทานมหาปวยคนเดียววัดรางไป
หมด ขึ้นเลย เปนอยางน้ันละ สําคัญอยูนะ นี่ละพระดุหรือไมดุฟงเอา พอแมครูจารย
มั่นเสียดวย ใครๆ ก็รํ่าลือวาเปนพระอรหันตส้ินกิเลส แลวใครละดุ นั่นละเปนธรรม
ทั้งนั้นละ ดุเปนธรรม ดีเปนธรรมทั้งหมด พระแทดุเปนธรรม ดีเปนธรรม 

หลังจังหัน 
ดูวาวัวไปหมดแลวนะ วัวที่อยูหนาวัด ขนหมดตั้งแตวานนี้เหรอ (ครับ) ไม

ทราบวาไปทางไหนๆ บาง วัวดูวาหาหกรอยนะ (ทั้งสองอยาง ๘๐๐ ทั้งวัวทั้งควาย) 
แลวขนไปหมดเย็นวานนี้นะ (ครับ) อะไรก็มาอยูในเราความรับผิดชอบ เราตองแบกไป
หมดเลย วัวก็หมดไปแลว วันนี้เบาละ เมื่อวานนี้ขนกันทั้งวัน ไมทราบวาอะไรตออะไร 
ยุงมากเมื่อวาน 
 ระยะวันที่ ๑๒ กับ ๑๓ นี้ไดทองคําเทาไร (๓๕ กิโล) ไดมากอยูนะ คุณชาย
กลับไปเมื่อวานนี้ก็โทรมาบอกวาพอกลับไปแลวก็เอาทองเขาหลอมเลย โทรมาบอกทาง
นี้ เพราะเราเปนคนเรง ทองไดเทาไรๆ มาเที่ยวนั้นกับมาเที่ยวนี้รวมเปนทองเทาไร ไป
ใหรีบหลอมเราบอก ควรจะมอบเมื่อไรใหไดมอบ เราวา ส่ังคุณชายไปเมื่อวาน พอ
คุณชายไปถงึปบแลวก็เขาโรงหลอมเลย พอเขาโรงหลอมเรียบรอยแลวก็โทรมาบอก
ทางนี้ เราก็เบาใจ ไมอยากใหลาชาอืดอาด เพราะส่ิงเหลานี้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของเราทั้งนั้น จะมาอืดอาดเนือยนายกับเราไมได 

ทองคําไดเทาไรๆ เราควบคุมอยูตลอด อยางเมือ่วานนี้ส่ังชายปมไปเหมอืนกัน 
ใหรีบหลอม ควรจะไดมอบเมื่อไรใหไดมอบเปนชิ้นเปนอันไป เราวาอยางน้ี พอไปถึง
เมื่อวานนี้ ไปถึงปบก็เขาปุบเขาไปหลอม โทรมาบอก เพราะเห็นเรารอนเมื่อวานนี้ เรา
รอนจี๋เผาชายปม ใหรีบหลอมเสร็จแลวจะไดเอาเขาคลังหลวงเรา คราวนี้จะไดทองคํา
สักเทาไรเขาคลังหลวง รวมทั้งหมดเวลานี้ทองคําที่ไดเขาคลังหลวง ๑๑,๘๑๑ กิโล 
ไมใชเลนๆ นะของงายเมื่อไร ที่ไดคราวนี้นะไดทองคําเขาคลังหลวง 

ดอลลารดูเหมือนไมไดมาก ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร นี่หมายถึงเขาคลังหลวง
เรียบรอยแลว จากน้ันมาก็ไมไดเขาอีก คอืเงินไทยมากวานเอาเงินดอลลารไปชวย คือ
เงินไทยชวยทั่วประเทศ อันดับหนึ่งโรงพยาบาล ทั่วประเทศนะโรงพยาบาล ไมมีภาค
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ไหนที่สมบัติเหลานี้ไมไดชวย ชวยหมดทุกภาคเลย นูนถึงนราธิวาสของงายเมื่อไร นี่
เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาล เฉพาะตานี้ดูเหมือน ๑๘๐ ลานเหรอ (๑๘๕,๕๒๐,๐๐๐ 
บาท) นี่ละตา เฉพาะตานะ เครื่องมอือยางอืน่ทั่วไปสําหรับโรงพยาบาลไมนับ นับ
เฉพาะตาที่เห็นวาจําเปนใครก็มาเสนอขอๆ เราก็เจาะจงสมบัติ ตีเขามารวมกัน แลว
แจกเปนพวกเครื่องมือทาํตา ๑๘๕ ลาน อันนี้ก็ทั่วประเทศไทย จังหวัดไหนๆ จําเปนให
หมดเลย ๑๘๕ ลานเฉพาะตาอยางเดียว ก็อยางน้ันละ 

อยางอื่นมากตอมาก นีห่มายถึงวาโรงพยาบาลนะมากตอมากเหมือนกัน แต
ที่มาเจาะจงก็คือวาใครวิ่งเขามาก็มีแตเร่ืองตาๆ มันก็สะเทือนใจ คนตาบอดมี
ความหมายอะไร แนะเทานั้นละ ถาตาดีหูหนวกชางมัน มองเห็น ถาตาบอดแลวจะทํา
อยางไร งุมงามๆ จะทําอยางไร เลยเอาตรงนี้ เปน ๑๘๕ ลาน ๕ แสน นี่ละเอาตากอน 
ตอนนี้งด งดพักไวกอนตา ชวยทางอื่น ถาพอเปนไปไดแลวก็พักไวกอนๆ ออกทางที่
จําเปนๆ เร่ือยๆ 

ตานี่สําคัญมากนะ คิดดูไปโรงพยาบาลแตละครั้งๆ หองตรวจคนไขนี่หองไหนๆ 
ก็ตามไมไดแนนหนาตลอดเวลาเหมือนหองตานะ หองตาไปเวลาไหนไปเถอะ แนน
ตลอด หองเหลานั้นเขาสายๆ ก็หายไปๆ แตหองตานี่มีตลอด เราจึงไดถามหมอ แลว
เปนอยางไร หองอื่นๆ ก็ตรวจคนไขเหมือนกัน แตทําไมหองตาจึงแนนตลอดเวลา มา
เวลาไหนแนนตลอด โอย มาหมดทุกทิศ ไมใชธรรมดานะตามาไกล โรคอยางอื่นไม
คอยไกล ตานี่มาไกล เพราะเครื่องมือจะมีเฉพาะเปนแหงๆ อันนี้ก็อาศยัโรงพยาบาล
ศูนยนี่แหละ จากน้ันก็บอกวาอาศัยหลวงตานี่ละ 

นี่ละที่ไหลเขามานี่เพราะเครื่องมือมันทัน เราคอนขางแนใจ...ครบ เพราะเราไป
พูดกับหมอเอง พดูกับหมอวาเครื่องตานี่ใหครบโรงพยาบาลศูนยเรา เราจะพยายาม
ขวนขวายหามาใหไดครบ ถาจําเปนแลวใหส่ังเลย ใหหมอทางโรงพยาบาลสั่ง พอตก
มาแลวหมอรับรองคุณภาพแลวถึงสงบิลไปใหเราๆ เราก็สงบิลกลับไปทางบริษัทเขา
จายเงินๆ สงเช็คไปบริษัทเขา เดี๋ยวนี้เงียบแลว สุดทายมี ๕ ลานเฉพาะตา สุดทายนี้ ๕ 
ลานเลยเงียบไปเลย คงจะยุติเพียงเทานี้ระยะนี้นะ เฉพาะตามันก็มาก  

ไดชวยทุกอยางเรา พยายามชวยทุกอยางที่จะชวยได สําหรับเงินในวัดนี้อยามา
ถาม เงินในวัดนี้อยามาถามวามีเทาไร อยามาถามวาอยางน้ันเลย มีเทาไรออกหมด ไม
มีเหลือเลย นูนมันออกอยูทั่วประเทศ ไมไดมาออกแคบๆ เอะอะออกแลวทั่วประเทศๆ 
ใกลไกลวิ่งมาขอ ติดตอมา ถาเราพอถไูถไดถไูถใหๆ เร่ือย ตานี่สําคัญมากทีเดียว 
เฉพาะตา ๑๘๕ ลาน ๕ แสน อยางอื่นไมนับ มากกวานี้ แตตานี้อันเดียวเทานั้นคอนขาง
มากกวาเพื่อน 
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เราก็ออนนะสองสามวันนี้ เพลียมาก ออนกําลัง วันนี้เปนวันเบา มีเบาหนอย
วันนี้ ดูหนาวัดนี้ก็เบาบางหมด พวกวัวพวกอะไรหมดไปแลว พวกวัวหมดตอนเย็นเมื่อ
วาน ดูเหมือนโลงไปหมด นี่อยูในความรับผิดชอบของเรา วันนี้จะวางละ 

 
รับชมรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

พรอมเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

