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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เขาวงพระจันทร 
 เออ เร่ืองเวียงจันทนที่ไปประชุมเมือ่วานนี้ เร่ืองเรียบรอยมายังไงบางละ (เร่ือง
เครื่องรางของขลังไมใหมี หลวงตาเทศนแลวรับผาปา นี้ตอนหนึ่ง อีกตอนหนึ่งเขา
นิมนตใหคางดวย อันนี้แลวแตหลวงตาพิจารณาวาควรจะคางไมคาง ถาคางก็คางใน
สถานทูต ถาไมคางเทศนรับผาปาแลวก็กลับมาครับ) เร่ืองคางคงไมคางแหละ เพราะ
ระยะนี้กาวเขาฤดูรอน อากาศรอนกับธาตุขันธมันบีบกัน ไมคอยสะดวกสบาย ไปก็ไป
เทศนใหเสร็จแลวก็กลับมา ไมคางแหละ โอ ลําบากนะ 

(กราบเรียนตอครับ ปจจัยตางๆ ที่ไดจากงานนี้เขาจะเอาไปชวยโรงพยาบาล 
๑๕๐ เตียง เปนชื่อโรงพยาบาลนะครับ เขาสรางตึกสงฆอาพาธไวหลังหนึ่ง มีแตตกึ
เฉยๆ ยังขาดเครื่องมือ เขาอยากใหหลวงตาเมตตาไปชวย รวมแลวประมาณ ๘ ลาน
บาท เขายังไมไดขอมา เพียงแตพูดในที่ประชุม) เราที่จะไปเทศนทีเ่วียงจันทนนี้ 
ทั้งหมดเราไปเพื่อประเทศลาวลวนๆ คือเราไมเอาอะไรเลย ไปเทศนเพื่อสงเคราะห มี
เทาไรๆ ทุมเขาไป เราไมเอาอะไรทัง้น้ัน ที่วาเทานั้นเตียงเทานี้เตียง เราจะไดเอามาคิด
ไวเราจะไดส่ังเตียง ความหมายวางั้น เตียงเขาขาดเทาไรๆ (เขาจะแจงมาละครับ) นั่น
ละใหทางนูนแจงมา เราก็จะไดนําเร่ืองนี้ไปพิจารณาแลวก็ส่ัง 

ก็มันไมมีจรงิๆ มันจนจะใหวาไง ทนอยูอยางจนๆ เรายังพอมีพอเปนพอไป อัน
นั้นไปไมมีเลย เพราะฉะนั้นถึงไดทุมลงไป ครั้งแรก ๑๔ ลานตา ครั้งที่สอง ๑๖ ลาน 
เปน ๓๐ ลานทันที ก็มนัไมมีอะไร นี่ปรากฏผลขึ้นมาเปนที่พอใจมากนะ ตั้งแตเราให
เครื่องตานี้แลว คนที่หายตาบอดเยอะวางั้นนะ (เขาชวยเหลือไป ๕๐๐ กวาคนแลว
ครับ) นูนนะดูซิ ทางเราชวยเหลือไป เร่ืองเงินเราไมมี มีแตน้ําใจ เงินมาเทาไรไหลออก
ตลอด สําหรับเราไมมีแองเก็บน้ํา ไหลเตลิดเปดเปง 

พอพดูอยางนี้ก็ทําใหระลึกถึงที่เราไปลพบุรี ไปเขาวงพระจันทร อยูกรุงเทพ
พวกลูกศิษยเขามาขอรองใหเราไป ขอแลวขอเลาขอจนรําคาญ ผูฟงนะ เออ ยงัไงกัน 
ตกลงก็ตองฝนไปให ไปถึงนูนก็มืดพอดี ไปวัดตนีเขาวงพระจันทร พอฉันเสร็จแลวก็ยก
ออกไปใหเขารับประทานกัน จากตีนเขาขึ้นไปพวกทหารขึ้นใชเวลาเทาไร คือมีพวก
ทหารอยูขางบน คนธรรมดาขึ้นนี้ตอง ๓ ชั่วโมง สรุปแลววาเราเร็วกวาพวกทหารพวก
ประชาชน เพราะเราไปคนเดียว ไปก็ตองถามเขาเสียกอน หาอุบายถาม จากน้ีไปถึงนูน
การเดินทางประมาณสักเทาไร ประเภทไหนๆ เดินทางสั้นยาวเทาไร เชนทหารเดินใช
เวลากี่ชั่วโมง คนธรรมดาเดินใชเวลาเทาไร ถาม พอไดความชัดเจนแลว เราก็คํานวณดู 
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พวกที่ไปดวยมันมีแตพวกส่ีขาทั้งน้ัน สองขาไมมี คือคลานไป คนนั้นก็จะไปคน
นี้ก็จะไป โอย ถาไปกับพวกนี้กูตายพอด ี เราคิด พอยกอาหารใหเขารับประทานแลว ก็
หาอุบาย มาเมื่อคืนนี้มืดไมไดดูทิศทางอะไรๆ วัดนี้อยูตีนเขา จะไปเที่ยวดูวัดกอนเราวา
งั้น ปลอยใหเขารับประทานกัน เพราะเรากะไปคนเดียว ๒ ชั่วโมงเปงเลย จากตีนเขาถึง
เขาวงพระจันทร ทหารเขาก็ตอง ๒ ชั่วโมง ๒๕ นาที ก็วาเปนที่หนึ่งละทหาร แตเรา ๒ 
ชั่วโมง ไปคนเดียว เพราะรูแลววาถาไปกับผูหญิงเราตายเลยละ มันมีแตพวกส่ีขาทั้งนั้น 
จะสูไหวหรือ ก็ไปเลยละ ๒ ชั่วโมงเปงเลย พอดขีึ้นถึงเขาวงพระจันทร พอด ี๒ ชั่วโมง 
เราไปคนเดียว ไมมีใครจะเดินไดงายๆ ๒ ชั่วโมง มีแตเลยกวานั้นๆ  

การเดินเราเกงแตไหนแตไรมา คือการเดินเรายกใหเลย มันคงไดไปตามแถว
ตามแนว พอตาเราเดินเกง ถาเดินไป ๒ ชั่วโมงแลวใครเดินตามไมทันแหละ คือไปไหน
มาไหน ถาเดินตั้งแต ๒ ชั่วโมงขึ้นไปแลวยิ่งกาวหนานะ ใหถอยไมมีพอตาเรา เราก็
ลักษณะเดียวกัน ลง ๒ ชั่วโมงกวาไปแลวทีนี้มันพุงของมนัเลย เราขึ้นไปดูเขาวง
พระจันทร มีคนหนึ่งอยูนั้นวาเปนหมอด ูมนัแปลกตาเรา คือถาธรรมดาแลวเรียกวาเรา
กับคนนี้จะตองมอีะไรกันแนๆ ตามันจับเราตลอดเวลา แตมันไมรูวาเราดูมัน มันดูเรานี้
ดูแบบอาปากพรอม 

เราไปคนเดียว ทานมาอะไรมายังไง ซักเรา มันรักษาเขาวงพระจันทร ไปถึงแลว
เราก็เที่ยวนั้นเที่ยวนี้ มันจอดูเราตลอดเวลา ทานมาองคเดียวหรือ มาองคเดียว องค
เดียวจริงๆ หรือ ทานมาจากไหน ไลเบ้ียเราเลย เราก็บอกวามาจากกรุงเทพ เพราะลูก
ศิษยลูกหาเขาอยูนั่น คอยเชื่อที่นี่ ทีแรกไมเชื่อ มองดูลักษณะไมใชคนประเภทนั้นวางั้น 
พูดนาฟงอยูนะ ดูลักษณะมานี้ไมใชคนเดียวเปนแบบออบแอบๆ อืดอาดเนือยนาย
มองดู แลววามาคนเดียวมายังไง ดอูะไรมันเขากันไมไดกับคําพูดที่ทานมา แตเราก็ไป
แบบเราจริงๆ จองดูตลอด แกเปนหมอดูดวย 

พอดูนั้นดูนี้เสร็จแลว แกจับจอง ถาหากวาธรรมดาเรียกวาเรากับแกมีอะไรกัน 
แตเราเปนพระไมเคยเห็นกัน เขาไมเคยเห็นเราเขาก็อยากดูเปนธรรมดา ตาจับตาจอง 
เขาไมรูนะวาเราดูเขา มีแตเราดูเรา อาปากดวย เราเปนเหมือนควายตัวหนึ่ง เฉย ดู
ตลอดเลย เสร็จแลวปุบปบก็วา ขอดูลายมือหนอย โอ มันมีอันนี้เองทีม่ันจองๆ ขอดู
ลายมือหนอย พูดอะไรไมเขากับกิริยาที่มาเขาวางั้น กิริยาที่มาไมใชพระธรรมดา แกพดู
อยางน้ันแปลกๆ อยู ดูลักษณะทาทางทุกอยางไมใชพระธรรมดา แลววามาคนเดียว
ยังไง เราก็เลยบอกพวกญาติโยมเขาอยูขางลาง คือถามากับเขาเที่ยงก็ไมถึงแหละ เรา
ถามเหตุผลเรียบรอยแลว พอเขารับประทานกันเราก็หลบปบไปคนเดียวเลย 
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แกจึงมาดู จะมีแปลกๆ อยูนะละ เราก็ไมเคยถามแก แกเปนคนดูคนทักคนทาย
เรา เราไมถามเลยละ แกเกงก็ใหแกดูเอา ของเราเราพรอมหมดแลวอยูนี้ ดูไมดูมันก็
รูอยูแลวรูเจาของใชไหมละ ใหแกทายดู มีแปลกๆ อันหนึ่ง โอ นี่มีเทาไรหมด มัน
ขบขันตรงนี้ละ มีเทาไรหมด ทางนี้เปดโลงเลยทีเดียว ไมมีเก็บวางั้นนะ มีเทาไรหมด 
บอกชัดๆ เลยแบบไมสงสัยนะ นี่ๆ ทางนี้ไปนี้มีเทาไรหมด ทานอาจารยนี้ไมมี แตไม
จน แกพูดนาฟงนะ พูดอยางขึงขงัตงึตัง เพราะเราไปมันนาสนใจนี่ อยูๆ ไปคนเดียว ดู
ลักษณะทาทางจะดูอะไรมันก็ทายยากอยูนะวางั้น แกจึงจองเราตลอด 

เรามันเปนไดทุกแบบ ไปแบบเซอๆ ซาๆ อาปากก็ไป เขาหลับตาเราก็หลับ เขา
ลืมตาเราก็ลืม ดูตามลักษณะของคนปฏิบัติตอคน เขาไมรูวาเราดูเขานี่ แตเขาดูเราน้ีดู
อาปาก เราดูเขาเขาไมรูละ แกกม็าทายที่วามีเทาไรหมด นี่ๆ เปดโลงหมดเลย มีอะไร
หมด ไมมีละทานอาจารย แตกอนยงัหนุมเขาเรียกอาจารย ทานอาจารยไมมี แตไมจน
วางั้นนะ เปดโลงหมดเลย ทางเขาทางออกเสมอกนัหมด แกพดูนาฟงอยูนะ 

เขาวงพระจันทรไปหนหนึ่งเทานั้นละ พวกนี้ไมไดไปกบัเรานะ ที่ไปดวยนี่นะ พอ
เขากําลังรับประทานอาหารเราก็หลบนั้นหลบนี้เปดไปคนเดยีวเลย สองชั่วโมงเปงถงึเขา
วงพระจันทร แมแตทหารก็สองชั่วโมงครึ่ง เราสองชั่วโมงเปงถึง เพราะเราแข็งแรงการ
เดิน เดินเกงมากนะไมใชเลน ถาลงไดเดินไดสองชั่วโมงขึ้นไปแลวใครตามไมทัน นี้มนั
จะเปนเพราะเปนสายเดียวกับตา เขากันไดกับตา ตานี้เดินเกงมากเทียว นี่ก็ลักษณะนั้น 
ถาลงไดเดินตั้งแตสองชั่วโมงขึ้นไปแลวมันยิ่งแข็ง ดีดผึงๆ เลย อยาวามันจะออนนะ ที
นี้ใครตามไมทันละ สองชั่วโมงรอใครไมได ถารอตองไปนั่งคอย จะไปรอเฉยๆ ไมได 
มันเรงเครื่องของมันอยางนั้น ไปหนเดียวเทานั้น ที่เขาวงพระจันทรไปหนเดียว 

แกมาทายเราก็นาฟงอยู แตไมเคยถามแก แกเปนคนทายเองๆ วาโลงไปหมด 
ทานอาจารยนี้ไมมีแตไมจน ไปไหนเปดโลงหมดแกวา แกดลูายมือแกวาเสนนี้ๆๆ โลง
หมดเลยวา ไมจนแตไมมี มีเทาไรหมด แปลกอยูนะแกพูด แตไมจน ทางเขากับออก
มันเปนอันเดียวกันเลย ไหลเขาไหลออก นาฟงอยูนะแกพูด แกเปนหมอดูแกวา 

วันนี้ก็จะไปธรุะอีกอยูนะ นี่จะเกาโมงแลว สวนทางเวียงจันทนก็เปนอันวาตกลง
เรียบรอยแลว บอกเราไมคาง เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ไปแลวกลับไมคาง เขาจะใหคางไม
คาง แตการไปคราวนี้ตองเตรียมของไปเหมือนกนันะ เตรียมของไปดงัที่เราเคยเตรียม
ไป (ของยงัเต็มอยู ที่เกบ็ไมมีนะครับ ที่หลวงตาให ๑๑ คันคราวที่แลว) โอ กวาเราจะ
ไปมันกก็ินหมดแลวแหละ (เดี๋ยวถามเขาไปอีกทหีนึ่งวา มีที่วางเก็บไหม หลวงตาจะไป
ใหอีก) นั่นซิ อยางน้ันละถาทําอะไร ไปที่ไหนเปนอยางน้ันละ ทําเหยาะๆ แหยะๆ ไม
เปน ถาทํา ใสปงเลยๆ 
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พอดทีานเจาคุณก็จะขอใหไปทอดกฐนิที่วัดโพธิ นี่ก็รับแลวจะทอดให ทางวัด
โพธิทานขอใหทอดกฐินใหทาน แนะ แปลกอยูนะ ก็จะทอด ตกลงเราเคยทอดบานแพง
มาหลายปติดกัน สงสารวัดบนเขา สงัดดีเราเคยพักอยูแลวตัง้แตทานบุญมีอยูที่นั่น เรา
ไปเสมอไปพกัอยูทีข่างบน แตทานบุญมีลงมาแลวเราก็เลยไมไปอกีเลย นั่นวัดหนึ่ง 
แลวก็วัดชัยมงคล วัดชยัมงคลที่เราเคยพักนี้พอแมครูจารยเคยพักอยูนั่นนะ ทีแรกเปน
กลางดงนะนัน่ นูนบานเขาหางเปนกิโล ดงทัง้น้ันตอกันมา รอบวัดนี้มีแตดงทัง้หมด 
ทานไปพักอยูกลางดง สรางวัดอยูที่นั่น พอทานมาแลวก็เลยกลายเปนวัดขึ้นมา นั่นละที่
เราติดตามอยูเพราะเหตุนั้นเอง กฐนิก็ไปทอดใหสองปสามปติดกัน ปนี้ตกลงวัดโพธิ
เลยมาขอใหเราไปทอด เราจะทอดใหวัดโพธิ เปนอันวาขางนอกลมหมดจะเขาวัดโพธิ
แหงเดียว แตยังไมไดกาํหนดวันกับทานเจาคุณทานจะวางตอนไหน ตอนไหนก็ไมยาก 
ตกลงกันวันไหนเอาวันนั้นละเทานั้นพอ 

(หลวงตาครับ ทองคํา ๓ สลึง เงิน ๑๐,๔๐๐ ครับ) เออ พอใจๆ มาจากไหนละ 
จังหวัดไหน (ศรีสะเกษคะ) เออ ดีแลว พอใจๆ นี่ละเราขนสมบัติเขาคลังหลวงของเรา 
เรามีแตกวานเขามานะ เราชวยชาติชวยจริงๆ กวานเขามาๆ หมดเลย ไมออก มีแตเขา
เขาทั้งนั้น เพราะเราไมเอาอะไร เราบอกแลวเราไมเอา เราพอทุกอยางแลวเราไมเอา มี
แตชวยโลก จะไดอะไรมามากนอยหมดเลย เราวาไมเอาไมเอาจริงๆ ไมเหมือนใครนะนี่ 
วาอะไรขาดสะบั้นไปเลย พิจารณาทางดานจิตใจเรียบรอยแลวออกๆๆ ตามนั้น นี่เราก็
มีแตชวยโลก สําหรับเราเองเราไมเอาอะไร นั่น เขาเขียนไวขางหนา เงินวัดปาบานตาด
เปนเงินเพื่อโลกเขาวา ใครไปเขียนก็ไมรู เราก็ทํามาแลว เขาพึ่งมาเขียนมีหลัง มีอะไร
ไมมีเหลือละวัดนี้ออกหมดเลย เราชวยโลก 

กฐินวัดโพธกิ็จะกําหนดวัน สําหรับวัดเรานี้กะวา พอออกพรรษาแลวเปนวัน
เสาร อาทิตยขางหนาหางกันไมต่ํากวาหาหรือหกวันก็ตั้งกฐินปบ พอเราทอดของเราปุบ
บริษัทบริวารฝายกรรมฐานจะพรึบละออก คือพอทอดเราวันนี้แลวตอนบายเขาอาจจะ
ไปก็ได แตวันอาทิตยวันหลังนี้เต็มไปหมดเลยละ ไปทั่วหมด รอวัดเราเปนวัดแรกใน
สายกรรมฐานที่ทอดกฐินกัน เราก็จะทอดกอน พอทอดเสร็จแลวบรรดาบริษัทบริวารก็
ออกเที่ยวทอดกฐินทั่วกนัหมด ก็หมดเทานั้นตอนกฐิน จากน้ันก็ไมมีอะไร เวียงจันทนก็
ผานไปแลวตั้งแตเดือนมีนา ที่จุดใหญก็คือทอดกฐินวัดโพธิหนึ่ง กับเวียงจันทนตอนที่
จะไปขางหนานี้หนึ่ง 

(เวียงจันทน ๓๑ มีนา) ดูวากี่เตียงไมรูนะ ขาดมาเทาไรกําลังใหทางนูนเขียนด ู
รายการที่ขาดทางโรงพยาบาลเวียงจันทน มีอะไรๆ ขาดใหเขียนรายการมา ทางนี้จะได
พินิจพิจารณาแลวสั่งตามที่เห็นสมควร ก็คงไมนอยละ หลายลานอยู เพราะขาดเขินมาก



 ๕

เวียงจันทน เพียงตาเทานั้นก็ไป ๓๐ ลานแลว ครั้งแรก ๑๔ ลาน ครั้งที่สอง ๑๖ ลาน 
เฉพาะตา ตอจากนั้นกจ็ะกวานไปหมดนั่นละ อะไรขัดของ เชนอยางเตียงนอนขาด
เทาไรๆ กําลังใหเขาเขียนรายการมา พอรายการมาเสร็จแลวก็จะมอบใหหมออวนเปน
คนสั่งเลย ส่ังไปเวียงจันทน เร่ืองใหญก็มอียูที่เวียงจันทนแหงหนึ่ง มองดูทางดานไหน
ไมมี ออกพรรษาแลวก็เปนวัดโพธิ ที่ไหนอีกดไูมมีนะ มีเทานั้นละ ตอไปนี้จะใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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