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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

นิสัยคงเคยเปนมาอยางนี้ 
ตึกสองชั้นโรงพยาบาลภูเขียวเขามาเลาใหฟง เรียบรอยแลว เขาชื่อทองคํา สราง

ตึกไมทราบวากี่หลังนะ เขาทํางานดี เราใชแตเขาละ หลายแหงนะ สรางสวนมากก็เปน
ตึกโรงพยาบาลๆ ใหเขาไปสรางที่โรงพยาบาลอําเภอภูเขียวตึกสองชั้นดูวา ๑๑ ลานกวา
หรือไง เขามาเมื่อวานนี้วาเรียบรอยแลว จะใหเขาสรางอะไรอีก เราก็วา ก็เคยใชกันอยู
แลว มีอะไรคอยพดูกันทีหลัง เวลานี้ยังไมมีงานอะไรใหทํา คนนี้ดูเหมือนจะใหสราง
เปนประจําๆ หลายแหง สวนมากจะเปนทางโรงพยาบาลตางๆ ตั้งแตทาอุเทนมา ที่
ไหนๆ นี่ก็ไปภูเขียวสรางตึกใหโรงพยาบาล 

 เมื่อวานนี้ไปโขงหลง เอาของไปสงโรงพยาบาล วันนี้วันที่ ๓๐ พฤหัส ๓๑ วัน
ศุกร สองวันนี้ตองไปโรงพยาบาลตางๆ ก็หยุดวนัเสาร วันอาทิตยเทานั้นเอง วันเสาร 
วันอาทิตยสวนมากเอาของไปถวายพระวัดตางๆ ถาจันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร นี้ไป
โรงพยาบาล ทุกวันนะ อาทิตยหนึ่งหาโรงๆ ของเอาไปใหเสมอกันหมด แตรวมแลวก็
เรียกวาเต็มรถๆ  แลวมอบปจจัยใหโรงละสองหมื่นๆ พอดีออกมาเมือ่วานนี้จากโขง
หลงมาถึงหวยเม็ก เห็นเขาขายไกยางอยูตามฟากถนน เหมาเอาหมดเลย เรียกตํารวจ
มา ตํารวจเขาเดินตรวจถนนหนทาง เรียกเขามา กวานเอาไกที่เขาขายฟากถนนเอาหมด
เลย จากน้ันตํารวจมีกี่คนใหคนละพันๆ  

หลวงตาไปไหนนี้เขาจําไดนะ มันจะมีแปลกๆ อะไรอยางน้ีละ เขาจําได รถหลวง
ตาไปไหน สวนมากพวกตํารวจมองพับรูแลวจําไดแลว ที่ไหนๆ เขาจะจําไดรถเรา ที่ไฟ
เขียวไฟแดงก็พวกดอกไม ที่ไหนๆ มี เชนอยางไปเจอพวกตาํรวจพวกอะไรที่ใกลเคียง
กับที่เขาขายสิ่งของอยางเมื่อวานนี้มาหนองเม็ก เขากําลังขายไกสองฟากถนน มองไป
บอกใหจอดรถ ตํารวจกําลังว่ิงมาทางหลัง ใหรถจอด เหมาเอาหมดเอาของใสรถๆ เต็ม
แลวใหปจจัยคนละพันๆ ไปเลย เมื่อวานนี้นะ 

วันนี้ก็ยังจะไปอีก วันนี้วันที่ ๓๐ พฤหัส ๓๑ วันศุกร สองวันนี้ตองไป
โรงพยาบาล กําหนดไวโรงน้ันๆ มีแคตตาล็อกไวโรงไหนไปพอประมาณ กะวาประมาณ
หนึ่งเดือน โรงน้ีโรงน้ัน ดูแคตตาล็อกกอนโรงไหนไปวันที่เทาไรๆ บางทีไปจดุนั้นๆ 
ใกลไกลไมวา ไกลไมวาใกลไมวา สําคัญที่ระยะเวลาที่ควรจะเอาไปใหเขาแลวไป ทาง
ชัยภูมิก็ภูเขียว เกษตรสมบูรณ แลวเลยชัยภูมิไปอีกก็หนองบัวระเหว บานเขวา เนินสงา 
คอนสวรรค ไปอยางน้ันละเรา 
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อํานาจความเมตตามันเปนนะ เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงมีไมไดมีเงินมีทอง มี
ไมไดเลย เมตตากวาดทีเดียวเรียบวุธ เมตตากวาดเรียบๆ เปนอยางน้ันละ ไปทีไ่หนก็
เปนอยางน้ัน เราก็มาพิจารณายอนดูอานิสงส นิสัยคงเคยเปนมาอยางน้ี เรียกวานิสัยไม
คับแคบ อยูในวัดในวากับเพื่อนกับฝูง เพื่อนฝูงตองไดอาศัยตลอด เฉพาะคณะ เรียน
หนังสืออยูเปนคณะๆ คณะเรานี้พระเณรจะมากที่สุด เราเปนหัวหนาคณะ พระเณรมา
จากที่ไหนรุมมาคณะเรานี่ละมาก คือไดมาเปนอันเดียวกันหมดเลย ไปที่ไหนไมได
เหมือนเขา มันหากเปนอยูในจิต เปนคณะนั้นคณะนี้ ของทานของเราอะไร เราไมมี พอ
มานี้รุมกันเลย พระเณรนี้เหมือนแมกบัลูกนี่ละ พอเห็นมานี้รุมใสเลย หมดเลย เรียบ 

พอพดูอยางนี้แลวเราก็คิดถึงสมเด็จที่เปนอาจารยของเรา นักเสียสละนะนั่น ที่
เราเคารพ เรียกวาอาจารยของเรามีอยูสององค คือหลวงปูมัน่นี้องคหนึ่ง กับนี้องคหนึ่ง 

ทางฝายปกครองฝายปริยัติก็สมเด็จมหาวีรวงศ วัดพระศรีมหาธาตุ องคนี้มีเปนหมด 
เราเปนคนรักษาสิ่งของของทานทุกอยาง อยูกุฏเิดียวกันคนละหอง เราเปนคนรักษา
ส่ิงของของทานทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นทานถึงรูนิสัยเราไดดี ทานเปนนักเสียสละ เรา
ก็ถึงใจเราก็เปนนักเสียสละ ตัวเล็กก็ตามแตใจมันไมไดเล็กนะ มันใหญดวยความ
เสียสละตอหมูตอเพือ่นเขากันไดกับทานสนิทเลยองคนี ้

อันนี้มีมาเถอะ สมเด็จมหาวีรวงศนี่ มีไมไดเลยเปนหมด บางทีทานจะจับฉลาก
ทั่วทั้งวัด พอของมาเต็มตูแลวคอยฟงนะ เดีย๋วเอาเบอรมาติดๆๆ แจกทั้งวัดเลย 
เรียบวุธ เราเปนคนรักษาของ เราตองเอาไปซอนไว คือซอนไวดวยความจําเปน บางทีมี
จีวรขาดขององคใดก็ตาม ของทานก็ตามหรือใครที่จําเปน เชนอยางไฟไหมจีวรอยางนี้
หาไมทันควาเอานั้นมา นอกจากนั้นกเ็อาออกมาแจกหมดเลย เราเก็บซอนเอาไวๆ พอ
เสร็จเรียบรอยแลวก็เอามาใสตู อาว ใหทานไปแลวมันมายังไงอีก เราก็กราบเรียนทาน
ตามความจริง โอ เวลามีความจําเปน เชนไฟไหมจีวรพระองคใดองคหนึ่งแลวหยิบฉวย
ไมทันก็ไดเอาอันนี้ ทานก็นิ่งนะ พอเรากราบเรียนมีเหตุมีผลทานก็นิ่ง ไมงั้นจะดุเรานะ
นั่น 

นี่เกงมากนักเสียสละ ทานไมมีอะไรละยกใหเลย ถึงวาองคนี้เปนอาจารยของเรา
ฝายปริยัติ ทานสอนเราทางบาลีเปนฝายมหาละ เอาบาลีสอนเรา ทานมีนิสัยตลก
คลายกันกับเราจึงเขากันไดสนิท ทานพูดไปมีนิสัยตลกนะ ทานไปอุบล เขาเรียกเค็ม
หมากนัด เขาเอาใสขวดๆ หรือใสเขงๆ ขึ้นรถไฟมา พอมานี้พระเณรรุม หมดเลย ทีนี้
พอระลึกได เออ เค็มหมากนัดเราเอามาจากอุบลไหนเอามากินเวย ทานระลึกไดนะ 
ทําทาไปปุบปบ พวกนีม้ันกินหมดแลวละหากทําทาไปดูเขาเรานึก โอย หมดแลว หือ 
พวกเธอก็อยากเปนเจาคุณเหมือนขาวะ ทองแหง พูดเฉยๆ ทองแหง พวกเธอก็อยาก
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เปนเจาฟาเจาคุณเหมือนขาวะ หมดแลว เปนอยางนั้นทานไมมีอะไรเหลือ เพราะฉะนั้น
จึงเขากับเราไดสนิท ครูบาอาจารยองคใดที่คับแคบตีบตัน โอย ไมไดนะเราไมเขา ไป
อยูที่ไหนแลวเปนอยางน้ันไมได 

สมภารวัดที่มีความคับแคบเขาไมติดนะเรา เล็กก็ตามรางกายแตจิตใจมัน
กวางขวางนี่ ในนี้นะ นี่ก็สมเด็จนี้ทางฝายปกครองฝายปริยตัิ ทางนี้ก็มพีอแมครูจารย
มั่น มีอยูสององคอยูในหัวใจเรา เราเคารพเทิดทูนที่สุด เพราะไดอยูกับทานมา ตอน
เผาศพทานติดตามเราทานจะเอาเรากลับคืนไปวัดพระศรีมหาธาตุอีก ตอนนั้นทานไม
อยูเราลาไปกรรมฐานละซิ ถาทานอยูไปยากนะ ออกโดยมารยาทอันสวยงามออกยาก
อยู เพราะทานเมตตามากกับเรา ตอนทานไมอยูก็ลาสมเด็จอวน วัดบรมนิวาส ทาน
อนุญาตแลวเปดเลย ทานมาก็ติดตาม ติดตามกไ็มไดเราหลบนั้นหลบนี้ จนพรรษา ๑๖ 
เผาศพพอแมครูจารยมั่นยังจะลากเรากลับคืนไปอีกนูนนะดซูิ 

อันนี้ก็ไมมีละ เรียกวาไมมีเลยองคนี้ อะไรมาเปนไมมีแหละ หมดๆ เพราะเรา
เปนคนดูแลรักษาสิ่งของของทาน รูนิสัยใจคอของทานไดด ี พระเณรเจ็บไขไดปวย 
เฉพาะอยางยิ่งคณะของทานทานจายหมดเลย เกี่ยวกับหยูกกับยากับหมอกับอะไร พระ
เณรเจ็บไขไดปวยเราเปนคนดูแล ทานมอบใหเราเปนคนดูแลพระเณร พาพระเณรไป
หาหมอ จนกระทั่งพระเณรในวัดเห็นเราเลยเรียกติดปาก ทนีี้คนก็เลยเรียกแพทยๆ ไป
หมดเลย เรียกเราวาแพทย คือเราพาพระเณรไปรักษาตามคลินิกที่โรงพยาบาลตางๆ  
เราเปนคนนําไป 

เงินของทานละเราเปนคนจายหมด คณะของทานทานรักษาหมดเลย จนหมู
เพื่อนเรียกเราติดปาก ติดปากจริงๆ ใครเห็นหนาที่ไหนก็มีแตแพทยๆ  เราเลยเปน
แพทย เพราะพาพระไปรักษาโรค เรียกแพทยเลยไมไดเรียกชื่อนะ ไปไหนแพทย 
ขบขันดีนะ ภาคอีสานมันพูดหยอกกันเลนเกงน่ีวะ เอาละใหพร 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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