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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

ความพอใจเขาเต็มที่ 
 (คณะนายทหารกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค ที่ไปปฏิบัติราชการที่
อําเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส กราบถวายเช็ค ๒,๐๐๐ บาท หลวงตาใหเขาทําหนาที่รักษา
ชาติปลอดภยัดวยครับ) นราธิวาสเราไดไปหนเดียวนะ ทางกระทรวงเขานิมนตไป ไป
เฉพาะองคๆ  องคไหนที่มีชื่อเสียงเขาก็ไปนิมนต เพราะเปนเรื่องของกระทรวงเอง ใน
งานอะไรนาที่นราธิวาส (ที่ไปเจอนายตํารวจตรวจคนเขาเมืองที่มาใสบาตร บอกวา
พระองคนี้แปลก บอกลูกสาวอยากใสบาตร) พนัโทอะไรนะลืมเสีย ที่สําคัญคือธรรมดา
มอบภาระใหลูกสาวเลย ลูกสาวเขาใสบาตรเรียบรอยแลว รับประทานอาหารอะไรแลว
เขาก็ไปโรงเรียนๆ พอไมตองมากังวลใสบาตร เขาก็ทําเปนประจํา  
 พอตกค่ํากลางคืนนั่นละ เชาก็จะใสบาตรละ ไปเรียกลูกมาวาวันพรุงนี้พอจะใส
บาตร คอยพอหนอยนะ ถึงเวลาแลวมาบอกพอ พออยากใสบาตรเปนกําลังวันนี้ ถึง
เวลาก็ไป เราพักอยูที่วัดประชาภิรมย ทางกระทรวงเขานิมนตไป เขาหาเอาตั้งแตองคที่
มีชื่อเสียงโดงดังในงานเขากง เปนงานของกระทรวงเอง นิมนตจังหวัดละองคสององค 
ทางดานนี้ก็มีเรา เขามีหองเปนหองๆ ติดปายเอาไวหองของอาจารยไหนๆ อยูจังหวัด
อะไรๆ พออานมันก็รูเอง รูทั้งชื่อ รูทั้งที่อยูจังหวัด 
 แตละหองๆ ของอาจารยที่เขานิมนตไปเขามีเจาหนาที่ประจําๆ พอตื่นเชา
พอสมควรแลวเขาจะยกสํารับมาวางตามหองๆ ที่ครูบาอาจารยที่เขานิมนตอยูที่ไหนพกั
ที่ไหน เราก็ถูกคนหนึ่ง เราไปแตเราไมไดทําตามใครนี่ เราทําตามธรรมของเรา ตอนเชา
เขาก็เอาสํารับมาวาง วางก็วางไวอยางน้ันละ เขาก็รักษาของเขาเอง คือเขามีเจาหนาที่
ประจําอาจารยแตละองคๆ มาเขาก็เอาสํารับมาวางไว เราก็ออกบิณฑบาต พระเหลานั้น
พอออกมาทานก็ฉันๆ แตเราไมฉัน ออกมาไดเวลาก็บิณฑบาต อยูวัดประชาภิรมย 
 ทีนี้พอของเด็กคนที่เขาใสบาตรเปนประจําบอกลูก มีแปลกๆ อยูนะ บอกลูก
เลยวาวันพรุงนี้ถึงเวลาใหมาบอกพอดวย พออยากใสบาตรเปนกําลัง วันพรุงน้ีละพอจะ
ใสบาตร ใหมาบอกพอ พอถึงเวลาก็บอก เราพักอยูวัดประชาภิรมย ไดเวลาเราก็ไป
บิณฑบาต เขาไปบิณฑบาต เขาก็ส่ังลูกเขาไว เขาไมนิยมวาเปนพระองคไหน แตวา
หมายถึงวาเขาอยากใสบาตร เราก็ไปองคเดียวเรา เขานิมนตเปนองคๆ มาเราก็ไปพัก 
เราไปองคเดียวเรา ถึงเวลาเราก็ออกบิณฑบาตไปเรื่อยๆ 
 พอกับลูกเขารอใสบาตรวันนั้น เขาอยากใสบาตรเปนกําลังวันนี้ ใหทางลูกสาว
ถึงเวลามาบอกพอ พอจะใสบาตรดวย เร่ืองราวมันเปนอยางไรบางลืมแลวละ (เขา
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อยากใสบาตร หลวงตาเดินบิณฑบาตมา แตลักษณะทาทางหลวงตาไมเหมือนพระ
ทองถิ่นนั้น พอมองดูแลวเห็นแปลกหูแปลกตา ก็เลยบอกลูกสาววาพระองคนี้ดูแลวนา
เล่ือมใส) นาเล่ือมใส เขาก็บอกลูกเขาโดยลําดับ ดูซิลูก พระองคนี้เดนิบิณฑบาตไม
เหมือนพระทั้งหลายนะ ดูลักษณะทาทางการมานี้รูสึกวาเรียบรอยสวยงามทุกอยาง แลว
เขากระซิบลูกเขาเรื่อยๆ เราก็เดินมาองคเดียว เขาบอกลูกใหดูพระองคนี้  
 มาจนกระทั่งถึงทีท่ี่เขาจัดไว พอพระมาเขาก็ใสบาตรๆ เปนประจํา เราเขาไปเขา
ก็ใสบาตรทั้งพอทัง้ลูก ใสบาตรแลวเราจะขยับออก เขาก็รีบปุบใสอีก พอใสครั้งที่สอง
เราถอยออก เดี๋ยวๆ เขาวาอยางน้ันนะ เดี๋ยวขอใสอีก เอาไวสําหรับองคอื่นบาง  เราวา
อยางน้ัน ทานมาบิณฑบาตเหมือนกัน เขาก็ถามทานอยูวัดไหน คือเขาดูตั้งแตเดินมานูน
แหละ บอกวาดพูระองคนี้เดินบิณฑบาตสงางามมาก ความสํารวมพอดิบพอดีทกุอยาง 
เขากระซิบลูกเขาดู เราก็เดินมาองคเดียวเรา 
 เขาไมรูวาเปนเรา คือนี้เขามาหาเราหลายหนแลว ถามาหนาแลงก็ติดทรายรถ
เขาไมได หนาฝนก็ติดโคลนรถเขาไมได เขาอยูหนองคาย เขามาเปน ต.ม.อยูหนองคาย 
ไปเยี่ยมมาทไีรไมสําเร็จสักที จนกระทั่งยายไปถงึอุบลนูนนะ แลวก็ยายมาทางนี้อีก 
เรียกวาหมดหวังละที่นี่ ยิ่งไกลยิ่งหมดหวัง ก็มาโดนเอาองคที่วาหมดหวังๆ แลว เขาใส
บาตรสุดทายเทหมดเลย ทั้งหมดเทหมด โอ มันเต็มบาตรแลวนี่  เอาๆ กะละมังมา ให
ลูกเอากะละมังมาเอากะละมังใสอีก ฟาดเต็มบาตร ขนออกแลวใสเสียจนหมดบาตรลูก
เดียว เราถอยออกครั้งที่ ๑ เราขยับออก เขาก็รีบใส พอครั้งที่ ๒ เราออกทนัทีเลย เขาก็
ขอใสอีก ทานอยูไหน ถาม อยูอุดรธานี แลวถามวาอยูวัดไหน วัดปาบานตาด อูย นี่
พยายามไปหาหลายหนแลว อยูหนองคายจนหมดหวังแลวถึงไดมา ไปอุบลแลวยายมา
นี่ หมดหวังแหละที่นี่ ยังมาเจอเขาก็ใสบาตรหมดเลย เอาหมดเลย  เขาเอากะละมังของ
เขามาใสอีก วันนั้นตามเราทั้งวันเลย เขาพยายามอยากจะมา  

เร่ืองราวก็มีพิสดารอยู เร่ืองราวของคนนี้ละ เขากระซิบลูกเขาใหดู เวลาเดิน
บิณฑบาตเดินมาองคเดียว บอกลูกดตูั้งแตเดินมานูนนะ ดูพระองคนี้ไมใชพระแถวนี้นะ
ลูกนะ ดูลักษณะทาทางทุกอยางสงาหมดเลย วาอยางน้ันนะพูดกับลูก แลวเดินใกลเขา
มามาก็ใสบาตรพอหมดแลว พอรูวาเราอยูอุดร อยูจังหวัดที่เขามุงอยูแลวเขามาหามา
ไมได รถติดทราย หนาแลงติดทราย หนาฝนติดโคลน ถนนไมมีแตกอน ไมมีถนน เขา
ใสหมดแลวก็ตามเราเลย วันนั้นเฝาเราทั้งวันเลย เขาเฝาเราทั้งวันตอนไหนก็ตาม  
 เขาบอกเขาเปนหัวหนา ต.ม.ตรวจคนเขาเมือง เลยทั้งวันพาเราไปนูนไปนี้
ซอกแซกซิกแซ็ก เราก็ไมอยากไป แตเขาพอใจเอาเหลือเกินวันนั้นนะ ตกลงก็เลย
สงเคราะหทั้งวันเลย พอตื่นเชาเขาก็มาเฝาแลว เปนหองๆๆ เขานิมนตครูบาอาจารย
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ทั้งหลายไป เฝาทั้งวัน พาไปเที่ยวนูนเที่ยวนี้เราก็ไมอยากไป ดูอัธยาศัยของเขาพออก
พอใจเต็มที ่ เราก็ไปกบัเขาอยางน้ันละ ดูที่นั่นแลวดูที่นี่แลวดูที่นั่น เขาชวนเราเรื่อย 
เพลิน ใหพาไป อาวทําไมไมไปทํางาน ผมเปนหัวหนาตม. ผมไปทีไ่หนกไ็ด ลูกนองผม
มี พาเราไปทั้งวัน  
 บทเวลาเราจะจากเขามานี้ แหม เราไมเคยเห็นผูชายรองไห กมหนาปบรองไห
เลย ของเขามาใสบาตรทั้งหมดเลย ของเขาเอามาไมใชนอยๆ นะ เราก็ถามวัดนี้มีกี่
คณะ คือของทัง้หมดกองพะเนินไมใชนอยๆ นะ มีเทานั้นคณะ คณะใหญคณะนอย 
แลวก็แยกของ ใหหมดเลยละของมากตอมาก แกใสหมดเลย ตอนเราจะมารองไห กม
หนาปบรองไห นาสงสาร ตั้งแตนั้นมาไมไดพบอีก แกเปนพันโทอะไรลมืแลว ชื่อวา
อยางไร (วีระครับ)  

แกเฝาทั้งวันนะวนันั้น พาเราไปทั้งวันไปดูนั้นไปดนูี้ เราขี้เกียจจะตายละ จะไปดู
อะไร ก็โลกแผนดินไปทีไ่หนมันก็เห็น ตามีมันกเ็ห็น หูมีมันก็ไดยิน แตแกพอใจเอา
เหลือเกิน ชวนเราไปที่นั่น พาเราไปที่นี่ ไปอยูอยางน้ันละเราไมอยากไป แตความพอใจ
เขามีเต็มที่ละ สุดทายตกลงเขาพาไปทางนั้นทางนี้เลยหมดวันเอาเลย มันมีเร่ืองอยูนา 
พอเห็นเราปุบเทานั้นละพอใจทันทีเลย พันโทวีระ ใชจําไดแลว นี่ละที่วาไปนราธิวาส ได
ไปหนเดียว จากน้ันมาไมไดไปอีก จงัหวัดนราธิวาสไดไปหนเดียว 
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