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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
อันไหนไมดีใหพากันจัดกันทํา 

กอนจังหัน 
 จะทําอยางไรขยะอยูคลองหนาวัดนี่นะ เราอยากขนขยะออกใหหมด คลองหนา
วัดมันขยะเต็มไปหมด ขนแตขยะออก เพราะเรากั้นฝายน้ําลนแลว ตอไปนี้ฝายน้ําลนมี
แลวน้ําจะมาก แลวมีแตขยะไมนาดู พากันพิจารณานะ ขนขยะออกใหหมดๆ เพื่อฝาย
น้ําลนจะไดบรรจุน้ําใสสะอาดเอาไว เทานั้นละใหพากันพิจารณาเอง ตอไปน้ํานี้วัดจะได
อาศัยเพราะมีเขื่อนเขาเรียกฝายน้ําลน จะเต็มไปเลยละ แลวมแีตขยะดไูมไดนะ ใหพา
กันพิจารณาหมดทั้งบานของเรานี่ อยาใหเราไดบอกเถอะ อยูรอบๆ ในวัดในวาอันไหน
ไมดีใหพากนัจัดกันทํานะอยูในวัดนี่ เพื่อบานของเรา เพื่อทุกแหงน่ันละ 

ใครก็เขามานี่ อันไหนสกปรกใหพจิารณานะ คลองที่วาน่ีเอาขยะออกใหหมด
เลย สวนลอก เขาขุดแลวลอกแลว เขื่อนน้ําก็เต็มขึ้นมา ทีนีข้ยะมันมากมันสกปรก ฝาย
น้ําลนกั้นแลวนะ ตอไปจะไดอาศัยทัง้วัด ฝายน้ําลนมี ไดเอาขยะออกแลวก็จะใสสะอาด 
พวกปุยเหมอืนกัน ตนไมที่ปลูกไวฝงคลองปุยไมมีก็ไมดี ปุยหลายๆ เอาไปเทๆๆ แลว
ถามีน้ํากับรถน้ําสาดไปกด็ี แตมันไมมีก็จําเปน ใหไดปุยไวกพ็อ ใหพร 
 วันนี้มีพระมาฉันเทาไร (๓๓ ครับผม) ระยะนี้พระหากําหนดกฎเกณฑไมได ทั้ง
ไหลเขาไหลออก ตนขนนุขางๆ หวยขางคลองนัน่ ปลูกไวนั่นใหเอาปุยไปใส ถามีน้ํารด
ก็ยิ่งดีขนุนนะ ปลูกไวจะไดกินกันหมดทั้งบานนั่นละ วัดนี้ไมใชวัดตระหนี่ถี่เหนียวนะ 
กินกันไดหมดทั้งบานเลย ทั้งเมืองกย็ังได เอาทั้งประเทศมา วาอยางน้ันเถอะ กินได
ทั้งนั้น เราทําไวเพื่อประโยชนแกลูกแกหลาน  เราเองเราไมสนใจ เห็นไหมเต็มบาตรๆ 
กินใหตายมนัก็ตาย แตนี้ทําไวเพื่อลูกหลานนั่นแหละ 
 ผูหนักหนักพระ ผูเบาเบา ไมคิดอะไรเหมือนขอนซุงกม็ีพระในวัดปาบานตาด 
เราไปที่ไหนเราดูนะ ตานี่ไมใชธรรมดา ไมวาตาวาหูสติปญญามันจะวิ่งรอบ พูดเสียมัน
จวนจะตายแลว โมหรือไมโม ไมไดโมนี่ ไปไหนสติปญญามนัจะติดตลอด ไมไดไปแบบ
เซอๆๆ นะ รางกายเซอจริงอยูแตหัวใจไมเซอ ใจไมมีวัย ธรรมกับใจไมมีวัย ดูอะไรดู
จริงๆ ไดเห็นไดยินไดฟงอะไรเอามาพิจารณาๆ แลวปลอยลงวางลงๆ อะไรที่ควรจะมา
เตือนก็เอามาเตือนอยางน้ีละ  

ไอขอนซุงมนัไมไดคิดอะไร กิเลสเหยียบหัวมันอยูมันก็จะตายกับกิเลสน่ันแหละ 
คนโงกิเลสชอบมาก ห่ันหอมกระเทียมจนมือส่ันมันจะตายละ ห่ันหอมกระเทียมไว
สําหรับความโงของพระของคนนี่นะ ห่ันหอมกระเทียมตมยํากิเลสบางมันไมไดเหรอ ไป
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ที่ไหนมีแตกเิลสตมยําคน ไปดซูิตามแถวบานเรานี่ละเขาปลูกหอมกระเทียมไวไมมี
เหลือละ กิเลสเอามาตมยําคนหมดนั่นแหละ 

ใหใชสติปญญานะพระมาอยูในวัดนี้ อยามาเปนแบบขอนซุงใหเห็น ใครทํา
อะไรๆ ใครหนักใครเบาแคไหนเอามาเฉลี่ยสําหรับตัวเราเองทุกคนๆ จะเปนผลดีทั่ว
หนากัน ไมคิดไมไดนะ ธรรมะตองคดิ ถากิเลสเห็นแกตัวๆ นอนจมไมมฟีน กิเลสกบั
ธรรมตางกัน ธรรมไปที่ไหนเกิดเหตุเกิดผลขึ้นมา 

หลังจังหัน 
 คลองหนาวัดนี่ขุดลอกออกแลว ทีนี้ขยะมันเต็ม เราทําฝายน้ําลนนี้น้ําจะขึ้นมาก 
เพราะฉะนั้นจึงตองขนขยะออกใหหมด เวลาน้ํามามากจะไดใสสะอาด วัดไดอาศัยนีล่ะ 
ฝายน้ําลนน้ําจะมาก ทําขึ้นเกือบเสมอฝง ลดลงไปนิดเดียวฝายน้ําลน ลดฝงลงไปนดิ
เดียว น้ําก็อยูในระดับนั้น ทีนี้ขยะมันเต็มจึงใหเขามาขนขยะออกใหหมด เวลาน้ํามานี้
จะไดใสสะอาดใชไดหมด อยาวาแตในวัดเลยทางบานก็มาใชได สระน้ันใชไดตลอด คือ
แตกอนควายมันเต็มบานเต็มเมือง พอไถเหล็กมานี้ทําลายพวกสัตว เฉพาะอยางยิง่คือ
พวกควายตายหมด แตกอนควายนี้เต็มทองทุงเหลานี้ ลงกินน้ํานี้รอบสระเลย มันมาก
ตอมาก  

คือเราเห็นความจําเปนของสัตว วาไมมีน้ําแถวนี้ ไมมีเลย ก็เลยใหเขามาขุดสระ 
สระที่มีอยูทกุวันนี้ จากน้ันมาก็ไถเหล็กมา ไถเหล็กมาแลวกินควายตายหมด ทีนี้สระก็
เลยไมไดทําประโยชนมากเทาที่ควร จึงตองใหมีคลอง เวลาน้ํามากมาใหมันไหลเขาๆ 
นั้น เวลาหนาแลงก็ไดอาศัยนั้นกินใชกัน ควายตายหมดแลวนะ เราทําไวเพื่อควาย เรา
ไปที่ไหนๆ เราไปเฉยๆ เมื่อไร ตอนเชาเชนออกนูนออกนี้ไปเที่ยวดู ดูจริงๆ ที่ควรจะ
ปรับปรุงแกไขอยางไรๆ บางดู กลับมาเราก็ส่ังเขาใหทําๆ อยางที่วาฝายน้ําลนนี่ คลอง
นี่สกปรก มนัขยะเต็ม 

นี่ก็ส่ังใหผูใหญบานเขาใหขนขยะนี้ออกใหหมด ฝายน้ําลนเราทําเรียบรอยแลว 
ฝนตกมาก็เต็มทีนี้น้ําในคลองก็สะอาด จึงใหผูใหญบานมาขนขยะออกใหหมด น้ําจะ
ใชไดมากไดสะดวกมาก ในวัดนี้จะอาศัยนี้ทั้งน้ันละ สวนคลองเขาขุดลอกเรียบรอยแลว
มาไดสองป แตมันไมมฝีายน้ําลน น้ําก็ไมมาก ทนีี้ใหมีฝายน้ําลนน้ํามากขึ้นๆ แตขยะมี
เต็ม จึงส่ังใหเขาขนขยะออกใหหมด ตอจากนี้ไปน้ําก็จะสะอาด ทางบานกับทางวัดตอง
เปนคูปรึกษาหารือกัน เพื่อบานเมืองของเราจะไดมีความแนนหนามั่นคง สวนมากทาง
วัดจะใหอุบายตางๆ ส่ังใหทางโนนทําอยางน้ีละ 

วันหนึ่งๆ เราไมไดอยูนะ เมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดเลย คือจังหวัดเลยนี้
แรนแคนกันดารมากทีเดียว ทั้งสองโรง โรงพยาบาลจังหวัดอันหนึ่ง เขาเรียกจิตเวช จิต
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เวชเราก็ชวยเหมือนกันกบัโรงพยาบาลจังหวัด เอาของไปทุมลงให เทลงเลยๆ จากน้ันก็
ไปตามอําเภอหรือโรงพยาบาลตางๆ ในอําเภอ ไปทุกวัน ของเต็มรถๆ เทปวะๆ จันทร 
อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร หาวันนี้ทุกวันของไปสงโรงพยาบาล อยางโรงพยาบาลจังหวัด
เลยก็ไดไปชวย ตามธรรมดาจังหวัดตางๆไมไดชวย ชวยแตอําเภอของจังหวัดนั้นๆ ทีนี้
ทางจังหวัดเลยรูสึกวากันดารมาก เราก็เลยตองไปชวยโรงพยาบาลจังหวัดดวย มีอยูสอง
แหง อันหนึ่งจิตเวช อันหนึ่งโรงพยาบาลจังหวัด นี่ก็ชวยทั้งสองเลย 

ไปทีไรกต็องใหโรงละสองหมื่นๆ เงินเรามันก็ไมพอ มันไหลอยางน้ีละ เงินวัดนี้
ไมมีนะใหทานทั้งหลายทราบเอาไว สําหรับเงินวัดปาบานตาดอยามาหวังนะ ไมมี มี
เทาไรออกหมดความเมตตา ไมใชอะไร เมตตาครอบโลก ควรเชื่อเหลือทางไหนๆ ทุก
ภาคในเมืองไทย ใครมีความจําเปนอะไรขอรองมา ฟงเหตุผลกลไกลงกันแลวเอาเทาไร
ทุมกันเลยๆ ชวยอยางน้ันทั่วทุกภาคในเมืองไทยเราจากวัดนี้นะ เปนแตเพียงไมพูด
เฉยๆ วันนี้เร่ืองมาสัมผัสก็เลยพูดใหฟงเฉยๆ  

เพราะฉะนั้นเงินวัดนี้จึงไมมี ชวยตลอดเลย ชวยทุกแบบสําหรับวัดนี้ นี่โกดังเต็ม 
โกดังเต็มคอือะไร โรงพยาบาลตางๆ เอา โรงไหนมามาเลยๆ มีระยะใกลระยะไกล 
ระยะใกลก็ใหธรรมดาเสมอกันหมด ระยะไกลเปนอีกพักหนึ่งใหสูงขึ้น ใหเปนพิเศษ
แลวก็เสมอกันหมด จัดไวหมดเพื่อความจําเปน โรงพยาบาลรูสึกวามามาก เมื่อวานนี้ดู
เหมือน ๗ โรงละมัง มาแลวของใหเต็มอัตรา ขั้นนี้ก็ใหเสมอกัน ขั้นนี้ๆ ขั้นนี้ไกลให
มาก มากกม็ากเสมอกนั สุดทายเติมน้ํามันใหทุกคันรถ ปบน้ํามันเรามี นั่น เอาเมือง
อุดรมาแขงซ ิ

เราชวยจริงๆ ชวยโลก ชวยดวยอํานาจแหงความเมตตา ไปตามถนนหนทางนี้
เหมือนกันไมใชไปธรรมดา ไปตาดูๆ บางทีจอดรถดูส่ิงของเขา เขาขายของไปตามถนน
นั่นแหละ จอดรถแลวกซ็ื้อของเขา เอาเพียงแคนี้นิดหนอย แลวใหเขาอยางนอยหนึ่ง
พันขึ้นไป รายละหนึ่งพันๆ เร่ือย มันหากเปนอยางน้ันในหัวใจ เพราะฉะนั้นจึงวาวัดนี้
ไมมี จะเอาอะไรมาใหมีมีไมได ความเมตตากวาดออกหมดเลย คิดดูซิขนของออกไป
ทุกวันๆ นี้ไปไดมาจากไหนนักหนา ขนออกตลอด แตมันก็มาเรื่อยๆ ไดชวยโลกชวย
อยางน้ี สวนมากไปตามโรงพยาบาลเทลงๆ เร่ือย วันนี้ไมมีอะไรละ ตอไปนี้จะใหพร   

วัดนี้เรียกวาเปนวัดเสียสละจริงๆ จะยกทั่วประเทศไทยมาแขงกับวัดนี้ในการ
เสียสละวัดนี้ตองไดที่หนึง่ ตองที่หนึ่งทุกอยาง การแจกจายหมดเลย แลวทีนี้ความจนก็
เปนที่หนึ่งอีก การแจกจายนี้ก็เปนที่หนึ่ง สุดทายก็มาลงความจน วัดปาบานตาดจนเปน
ที่หนึ่ง เอาออกจนไมมีเหลือ เปนอยางน้ันละสงสารโลกจริงๆ ตอนเชาเชนออกไปนี้
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ไมใชธรรมดานะ เชนตอนเชาออกไปดูนั้นดูนี้ อะไรควรจะดัดแปลงแกไขอะไรก็ส่ังๆๆ 
เร่ือย  

(โยมฝนวาหลวงตาไปพบเขา แลวสั่งใหเขามาหาหลวงตาที่นี่ เขาเลยมา) มี
อะไรขัดของบางในครอบครัว มันตองเอาตรงนั้นกอน ผัวกับเมียพอบานแมบาน
ทะเลาะกันใหเด็กมันเห็นบางไหม ถาทะเลาะนี้ใหปรับปรุงใหดี ผัวเปนผัว เมียเปนเมีย 
ใหญคนละทิศละทาง  คําวาใหญคนละทิศละทาง คือใครพูดถกูทําถูกยอมรบักัน ผัวพูด
ถูกเมียอยาไปเถียง เมียทําถูกผัวอยาไปเถียง อยาทะเลาะกันใหเด็กหัวเราะ 

พอกับแมทะเลาะกันลูกดูอยูนะเปนอยางไร ถาวันไหนพอแมทะเลาะกันลูกนี้ไป
เรียนหนังสือไมไดเร่ืองไดราว ตาเถอตามองคิดถงึเร่ืองพอกับแมทะเลาะกัน เสียใจเด็ก 
อยาไปทําอยางน้ันใหเด็กดู ใหทําตัวอยางอันดีงามใหลูกเขาไดดู ประกอบหนาที่การ
งานก็ใหเปนคติ อยาไปทําความเสียหายพาลูกไปฉกไปลักไปปลนสะดมใชไมได เขาใจ
ไหม เอาละเทานั้นพอ ฝนวาใหมาหาก็ใหโอวาทตอบรับกันเรียบรอยแลว ใหมาหาก็ให
มาหาเร่ืองนี้ละ เขาทา ฝนใหมาหา ใหพร 

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