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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

เราไปเอาน้ําใจเขา 
(มากราบขอขมาหลวงตาคะ ไมอยากตกนรก) นั่นซิมากราบหลวงตาไมอยาก

ตกนรก ใหทําบุญใหทานไปเรื่อยๆ นะ (ขอขมาที่เคยพูดลวงเกินหลวงตาไวเจาคะ ขอ
ขมาเจาคะ) ลวงเกินแตเมื่อไร (นานมาแลวเจาคะ) นานมาแลว เออ เราก็ใหอภัยโทษ
นานมาแลวเหมือนกัน เอาละๆ อยูภูเก็ต ภูเก็ตนี้เราก็เคยไปแตไมไดเทีย่วทั่วถึง ไปกิจ
ธุระปุบปบคางคืนเดียว ไปพักวัดหลังศาลหรืออะไร ไมไดเขาตัวภูเก็ต ไมไดเที่ยว พังงา
ก็ผานเทานั้น พังงาเปนเมืองเล็กๆ ภูเก็ตเมืองใหญอยู 

เออ ภูเก็ตนี่ ทานมหาอะไรลืมแลวแหละ ทานเคยมาอยูวัดอโศการาม สักเดี๋ยวก็
ระลึกได ทานคงจะแกมากแลว ทานมหาอะไรนา ทานอยูภูเก็ต ดูวาทานเปนคนภูเก็ต
ดวยนะ เราไปภูเก็ตเราไปพักวัดทานละ ทานมหาเนียม ไปพักกับทานที่ภูเกต็ พอเห็น
เราไปทานรูสึกตื่นเตนมากนะ ทานมหาเนียมแตกอนอยูดวยกัน ไปพักที่วัดอโศการาม 
ทานอยูที่นั่นเปนเวลานานๆ หรือไดจําพรรษาก็ไมทราบ อยูนั้นเปนประจํา แตเราเขา
ออกๆ วัดอโศการาม คุนกันมาตั้งแตนูน  

ทีนี้เวลาเราไปภูเก็ตทานรูสึกทานตื่นเตนมาก ไปบอกประชาชนญาติโยมใหมา
ฟงเทศนเรา เราอยูนอกๆ นะ หลังศาลนอกเมืองนูน ทานยังอุตสาหใหญาติโยมมาฟง
เทศนเรา ดูอาการตั้งแตแรกพอไปเจอเขาก็รูสึกวาทานตื่นเตนมาก แตเราไมไดคิดวา
ทานจะชวนประชาชนมาฟงเทศน พอค่ําเขามานี้เต็มหมดนะ ทานไปบอกเขา ทานรูสึก
ตื่นเตนมาก ดีใจตื่นเตนมาก แตไมไดคิดวาทานจะไปชวนประชาชนมาฟงเทศน แต
ประชาชนก็มา พอค่ําแนนเต็มหมดเลยนะที่วัดหลังศาลนอกตัวเมือง ทานอาจารยเทสก
ที่เคยไปอยูที่หลังศาลนั่นละ ทานอาจารยเทสกมาจากวัดหลังศาลตีนเขา 

เราไมไดเที่ยวทั่วถึง ไมไดเขาตัวเมืองภูเก็ตเลย เราไปธุระ ไมใชจะไปเที่ยว
ธรรมดา ไปธุระ เราก็ไปพักอยูวัดหลงัศาล พอฉนัเสร็จแลวยอนกลับมาทางพังงา คือไป
ทางดานตะวันออกกลับทางดานตะวันตกนั่นแหละ เราจําไมไดนะ ไปทางดาน
ตะวันออกเวลาขากลับมามาทางจังหวัดอะไรเล็กๆ เทาอําเภออยูทางดานตะวันตก มปีา
มีเขาดี ก็ดไูปหนเดียวหรือสองหนนะ ไปทีไรมนัก็ไมไดไปตามอธัยาศยัเจาของนะ ไป
ผูกมัดกันดวยการนิมนตเวล่ําเวลาอะไรยุงไปหมด  

เชนอยางไปเขากง แนะ เขากงกพ็วกกระทรวงมหาดไทยละไปเที่ยวกวานเอา
พระองคที่เขาวามีชื่อเสียงนั่นละไป เราก็พลอยมีชื่อเสียงกับเขาก็ไปจังหวัดภูเก็ต เขา
นิมนตแตครูบาอาจารยมีชื่อเสียงขลังๆ ดังๆ นั่นละ เราก็เลยพลอยขลังดวยดังดวยไปที่
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ภูเก็ต เขากงหรืออะไรเขานิมนตไปในงานพิธีอะไร ก็เกรงใจ คนเราก็ไดมองหนามองตา
กันเราก็เลยอุตสาหไปให ถาธรรมดาไมไป ไปพกัอยูที่นราธิวาสสองสามคืน จาก
นราธิวาสไปเขากงที่ในงานเขา ไปพักสองคืนเทานั้น ไมไดทองเที่ยวที่ไหนเลย เราไปพัก
อยูวัดประชาภิรมย เรายังไมลืมนะ 

เขานิมนตครูบาอาจารยไปแลวหนาหองเขาติดๆ อาจารยไหน จังหวัดอะไรๆ 
หนาหองๆ ตื่นเชามาพวกราชการ มีครูเปนหัวหนามาจัดสํารับๆ วางหนาหองๆๆ พระ
ทานมาทานก็ฉันตามที่เขาจัดให คือมาวางไวที่หนาหองๆ เกาอี้ยาวๆ วางๆ เปนหองๆ 
เพราะพระหลายองค เราออกจากหองมาเขาจัดมาไวเรียบรอยแลว พนปากสุนัข เขาจัด
ไวเรียบรอยไมมีอะไรไปทาํลายได สูงๆ จัดเปนหองๆ ครูเปนหัวหนา แตเราไป
บิณฑบาต พระทั้งหลายทานไมไดไป ไปแตเราองคเดียว ออกมาแลวเราก็ออก
บิณฑบาตเขาในตัวเมือง 

ไมใชโม ไมไดคุยนะคือเราพูดตามความสัตยความจริง พันโทวีระ เรายังจําชื่อ
แกได พันโทวีระเปนหัวหนา ต.ม.อยูที่นราธิวาส ก็แกพดูเอง แกมายืนอยูกับลูกสาว
สองคนยืนใสบาตร ที่มาใสบาตรก็ส่ังทีเดียวสั่งลูก บอกวาพอจะมาใสบาตรดวย ไม
ทราบเปนอยางไรวันนี้พออยากใสบาตรเปนกําลัง มันนาคิดอยูนะ แปลกๆ อยู คือแต
กอนมอบใหลูกสาวสองคนใสบาตรทําหนาที่แทนพอ ใสบาตรเปนประจําทุกวัน พระมา
บิณฑบาต มีโตะยาวแลวก็ใสบาตรทุกวันๆ พระมาบิณฑบาต และมอบใหลูกสาว
เจาของก็ไมไป  

แตวันนั้นมันเปนอยางไร พูดตรงๆ เลย แกพูดดวยความตื่นเตนดีอกดีใจวา
หมดหวังแลวทําไมมาเจอความหวังอีก แกวาอยางน้ันนะ คือความหวังน่ันหมายความ
วาแกเปน ต.ม.อยูที่หนองคาย แลวมาหาเราไมได รถมาติดตายมาไมได ถาเปนหนาฝน
แตกอนไมมถีนนก็มาติดตมติดโคลน แกมาสองหนไมสําเร็จ วาอยางน้ันนะ โอย เราน้ี
ไมมีวาสนาละ แลวถูกยายไปอุบล ยิ่งแลวใหญแหละ แกวาไมมีวาสนา มากราบทาน
สองหนไมไดกราบ เขามานี้เขาไมได รถหนาแลงติดทราย หนาฝนติดโคลน  

พูดแลวน้ําตารวงนะ แกพอใจ แกวาแกหมดหวัง ตั้งใจจะมากราบเราหลายหน
ไมสมหวัง นูนยายไปอุบลก็ยิ่งแลวละที่นี่ ทีนี้ฟาดลงนราธิวาสหมดเลย แกวานะ แก
บอกวาหมดหวังเลย แกพูดตรงๆ เลย อยูๆ มาเจอจนได แลวก็บันดลบันดาล นี่สําคัญ
ตรงนี้ พอกลางคืนบอกลูก วันนี้พออยากใสบาตรเปนกําลัง ไมทราบเปนอยางไร พอจะ
ไปใสบาตร ถึงเวลาใหมาบอกพอ แตกอนสั่งลูกสาวใสบาตรแทน  

พอตอนเชา เราพักอยูวัดประชาภิรมย.เขานําอาหารมาวางบนโตะๆ พระทานก็
ออกมาฉันของทาน แตเราออกบิณฑบาต แกพูดแปลกๆ ไมใชคุย พูดตามความรูสึกที่
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ไดรูไดเห็น ที่แกพูดใหฟง เราไปของเราองคเดียวแหละไปบิณฑบาตในเมือง พวกพระ
ทั้งหลายที่ถกูนิมนตไปทานไมไดไปแหละ ทานออกมาเขาก็จดัสํารับมาวางไวเรียบรอย
หมดแลว ของเราก็มี แตเราไมฉันเราไปของเรา พอไปมันบันดลบันดาล แกวามันไม
เคยเปน จิตมันไปถงึกันไดอยางไร นาคิดอยูนะ วันพรุงน้ีพอจะใสบาตรนะลูก พออยาก
ใสบาตรเปนกําลัง ไมทราบเปนอยางไร คือตามธรรมดามอบใหลูกสาวทํางานแทน ไม
เคยไปใส แตวันนั้นพออยากใสบาตรเต็มกําลัง วันพรุงน้ีเชาถึงเวลาแลวใหมาบอกพอ
จะลงไปใสบาตร พออยากใสบาตรมากวันนี้ วาอยางน้ันนะ  

พอดีเราก็พกัอยูวัดประชาภิรมย ถึงเวลาเราก็ออกเดินมา มาองคเดยีวแหละ 
พระทั้งหลายทานไมไป เราบิณฑบาตของเราเขาไปในเมือง พอเขามาแกก็ดู โอ นั่นพระ
มาแลว มาแกก็ดู นี่แกพดูเอง วันนั้นแกบริการตลอด ตั้งแตเราไปถึงที่แกพออกพอใจ
มาก คือแกมาหาเราที่หนองคายก็ไมพบ ไปอุบลก็ยิ่งแลว ฟาดลงนราธิวาสหมดหวัง มา
หาเราสองหนไมพบ นี่ละที่แกดีใจมาก ทําไมมันมาสมหวังเอาบั้นแกบั้นสุดทาย หมด
หวังแลวมาเจอจนได วาอยางน้ันนะ 

ทีนี้แกก็บอกลูกสาวแก นี่ดูซิลูก พระองคนี้บิณฑบาตไมใชพระแถวนี้นะ ไมรูวา
เปนเรา แกไมรู แกบอกดูซิลูก พระองคนี้เดินบิณฑบาต แหม สงางามนะลูก พูดกับลูก
วาอยางน้ันนะ ดูซิทานเดินบิณฑบาต ดูทาทางอากปักิริยาของทาน เราไปองคเดียว แกก็
มายืนรอใสบาตร เพราะกลางคืนแกบอกแกอยากใสบาตรเปนกําลัง นีม่ันหนุนอะไรไมรู
นะ แกอยากใสบาตรวันเดียวเทานั้นละ นอกนั้นแกมอบใหลูกเปนภาระหมดเลย วันนี้
พออยากใสบาตรเปนกําลัง ก็ลงไป ดูซิลูก ดูพระองคนี้เดนิบิณฑบาต ดูทาทางกริิยา
อาการความสํารวมระวังนี่สวยงามมากนะลูก ไมใชพระในเมืองนี้ ดูซิลูกเรื่อย บอกให
ลูกดูเรื่อย  

แกใสบาตรไมใชนอยๆ นะ ดูวาพระจะมาหลายองคอยู เพราะแกไมรูวาเราไป 
แตพวกขาวใสบาตรก็เต็ม อาหารใสบาตรเปนหมกเปนหอเต็มเลย แสดงวามีพระมา
หลายองคอยู พอเห็นเราแลวปุบปบเลยทีเดียว ใสบาตรถามเสียกอนวา..ยังไมเคยเห็น
เราน่ีนะ ทานมาจากไหน แกบอกแกดูตั้งแตเดินบิณฑบาตมา ก็มาคนเดียวบิณฑบาต
คนเดียวจะเตะนั้นเตะนี้มาเปนบาอยางไร ก็มาธรรมดาเหมือนพระทั้งหลายบิณฑบาต
นั่นแหละ แกหากพูดกับลูกสาวแก พอมาแลวกถ็าม พอวาเปนเราเทานั้นละ โอ ทันที
เลย กมกราบปุบปบแลวใสบาตร ใสเทาไรไมพอ ฟาดหมดเลย เอาหมดเลย สมหวังๆ 
หมดหวังแลวมาตกนราธิวาส แลวทําไมมาเจอเอาจนได ดีใจ ทั้งกราบทั้งอะไรเสียกอน
นะแลวใสบาตร  



 ๔

หมดเลยนะนั่น ที่เอาไปไมไดหมดเลย บอกวาใหใสพระองคอืน่บาง ไมเปนไรๆ 
ใสหมดเลย ใสหมดแลวก็จะทําอยางไรก็มันเต็มแลวนี่ แลวบานขางหนาเขาก็รอ ตกลง
ไปบานขางหนา ไมไดเขาในเมืองนะ ไปบานนี้แลวไปบานขางหนา อันนี้มันก็เต็มแลว
แกก็หาอะไรมาเท ไปนี้แกก็ตามไปอกี ขึ้นรถไป ไปก็ตามไปอีก ใสแลวกเ็ทแลวกลับเลย 
มันเต็มหมดแลวจะวาอยางไร วันนั้นบริการทั้งวันเลยไมไปไหน แกเปนหัวหนา ต.ม.
มอบภาระใหลูกหมด แกเอารถมาบริการทั้งวันเลย  

เราไมเคยเห็นผูชายรองไหนะ น้ําตาพังเลยทีเดียว วันนั้นอยูกับเราทั้งวัน บอก
ใหไปไหนไมไป ส่ังลูกนองหมดแลว วาอยางน้ัน วันนี้จะบริการทาน มันสมหวังแลว 
บริการทั้งวัน พาไปเที่ยวนูนเที่ยวนี้ เราก็ไมอยากไป แกก็ทางนูนดีนะ ทางนั้นดีนะ ที่นั่น
ดีนะ แกชวนอยากใหเราไป เราไมอยากไป ก็เห็นหมดแลวทั้งแผนดินไทย แตก็ไปเพือ่
เอาน้ําใจแก แกก็บริการทั้งวันเลย ขากลับมาละที่นี่ ขากลับมาเขาถวายไทยทาน โอย 
กองพะเนิน ไมใชนอยๆ นะ กระทรวงมหาดไทยละเขานิมนตไป ไปทางราชการ  

พอมาแลวถามพระวัดนี้มีกี่คณะ เราใหไปถามดเูรียบรอยแลวมาบอกเรา พอ
บอกวามีเทานั้นๆ เราก็จัดของมากตอมากของเต็ม เราก็จัดแยกแยะๆ เอาไปครบทุก
คณะ อาว แลวทานไมเอาเหรอ โอย ไมเอาแลว เราเอาบุญแลวพอ บุญนี้เบา ทําทาวา
อยางน้ันละ บุญนี้เบา โอย แลวกัน ทีนี้เวลาจะลาแกกลับมานี้รองไหนะ กมลงน้ําตาพัง
ทีเดียว แกพออกพอใจ แกหมดหวังแลวก็มาพบ ชื่อพันโทวีระ แกเปนหัวหนา ต.ม.อยู
ที่นั่น นี่พูดถงึเร่ืองไปนราธิวาส จากน้ันก็ลาแกมา ก็เลยไมพบกันจนกระทั่งปานนี้ แกคง
เกษียณไปนานแลวแหละ ไมพบกันอีกเลย จําไดวาพันโทวีระ 

ไปพกันราธิวาสก็ไปในงานเขาเสีย ไมไดไปเที่ยวซอกแซก กม็ีตั้งแตรถนีล่ะพา
ไป ซอกแซกไป รถคันนี้พาไปหมด ไปทีไ่หนที่นั่นดีครับ ที่นั่นเปนอยางน้ัน ที่นี่เปน
อยางน้ี ชวนไป เราขี้เกียจจะตาย แตก็เอาน้ําใจเขา เราก็ไปใหเขา ไปหมดเที่ยว นั่งรถ
ไปเรื่อยๆ แกไมไปทํางาน เวลาแกจะมานี้ของที่เอามามากๆ นี่นะถามคณะทุกคณะ
หมดแลว เอาของนี้แจกหมดทุกคณะเลย เราไมเอา ไมเอาอะไรเลย เอาบุญละเบา เรา
วาอยางน้ีแก..โอย กมหนานํ้าตาพังเลย จากน้ันไมพบกันอกีเลยจนกระทั่งปานนี้ละ ชื่อ
พันโทวีระ นี่ละนราธิวาสไปคราวนั้น ไมไดเที่ยวนูนเที่ยวนี่นะ เพียงแตรถพาไปเฉยๆ 
เราไมไดไปตามอัธยาศยัของเรา 

ของมามากกแ็จกทุกคณะครบหมดเลย เราไมเอาอะไร กเ็ราไปเอาน้ําใจเขา
นิมนตไปตางหาก เราไมไดไปหวังรํ่าหวังรวยอะไร อยูที่ไหนก็ไดกินเตม็ปากเต็มทอง 
เราไมเคยสนใจกับรายไดรายรวยละ ทําประโยชนใหโลกไปอยางน้ัน จากน้ันกลับมา
แลวไมไดไปอีกเลยจนกระทั่งปานนี้ มาก็ดูวาขึ้นเคร่ืองบินปตตานีมาเลย 



 ๕

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

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

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

