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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

คิดผิดก็คิดใหม 
กอนจังหัน 

 เมื่อเชานี้เห็นใครเอารถใสรูปหลอหลวงปูแหวน มาตั้งสามองค จะเอามาอะไร
ไมรูละ เราไดปดคืนแลว ดูวาจะเอามาอะไรที่วัดนี้ มาตั้งไมไดวางั้นเถอะ นอกจากบา
เทานั้นถึงจะเอามา ถาเปนคนบาพระบาก็รับไว แตนี้เราไมใชพระบา มันเห็นทุกอยาง
นั่นแหละ เออ จติใจของคนมันไมมีหลักนะ ไมมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ สุมสี่สุมหา 
โลเล 

หลังจังหัน 

(หลวงตาหยิบบุหร่ีมาสูบ) อิมํ ควันถมดัง อธิฏฐามิ จมูกภาคอีสานเขาเรียกดัง 
อิมํ แปลวา นี้ ควันถมดัง อธิฏฐามิ ควันถมจมูก อธิฏฐามิ ทานกองทานตลกดี เกิดป
เดียวกันกับเรา เปนเพื่อนกัน เขาอยูบานโนนทัน เราอยูบานตาด แยกไปจากคํากล้ิง
ดวยกัน นิสัยมันชอบพดูตลก ตลกไมหัวเราะเสียดวย พระใหมเหลานี้มันบวชมา ขึ้นไป
นั่งอยูนั้นก็สูบบุหร่ีกันธรรมดาแหละ บทเวลามันจะเอาก็วา ไอพระบวชใหมเหลานี้สูบ
บุหร่ีมันไดพินทุอธิษฐานหรือเปลาก็ไมรูนะ อาว พินทุอธิษฐานอะไร ยังไมรูอยูเหรอ 
ทําทาขึ้นอีกนะ ไมไดพินทุอธษิฐานมนัเปนอาบัติมากี่วันแลวตั้งแตบวชมา สูบบุหร่ีไมได
พินทุอธษิฐาน แลวกนัพวกนี้นะ ทําทาขึงขังดวยนะ 

เราก็เลยเขาใจผิดไปดวย คนหนึ่งพูดตลก คนหนึ่งเขาใจผิด ยังตองมีพินทุ
อธิษฐานดวยเหรอสูบบุหร่ีนะ โธ จนปานนี้ยังไมรูอีก ขนาบใหญเลย โธๆ เปนอาบัติมา
กี่วันแลวนี่ตั้งแตบวชมา บทเวลาจะตอบ จะยากอะไร มันตลก แลวคําอธิษฐานวาไง
บอกมาซิ ถาเปนอาบัติก็เปนมาแลวตั้งแตวันบวชไมไดพินทอุธษิฐาน มันเปนยงัไงพระ
เหลานี้ ขูเรา บทเวลาจะตอบก็วา อิม ํควันถมดัง อธิฏฐามิ อยางน้ันละมันตลก 

(ผมมาจากกรุงเทพ เคยพูดจาสบประมาททานตั้งหลายหน เมื่อ ๓ เดือนกอน
ผมยังพูดจาชัดเจน เดี๋ยวนี้กลายเปนพูดไมไดแลว ขอความกรุณาหลวงตางดโทษใหผม
ดวยครับ) ประมาทวายังไงวามาซิ (ทุกคนบอกวาหลวงตาเสร็จกิจแลว ผมวาไมหรอก 
เพราะทานไมเมตตานายกฯชวนเหมือนทานทักษณิ พระอรหันตจะตองเมตตาเทากัน 
ผมผานวัดหลวงตาหลายครั้ง ไมเคยจะนึกเขามากราบทาน แมแตเณรอายุ ๑๐ ขวบผม
ก็ยังกราบ แตไมเคยศรัทธาหลวงตาเลย ผานที่นี้หลายครั้ง) 

เอาวาไปซิผูกํากับ อธบิายใหฟง (เขาไดยินขาวมาวาหลวงตาเปนพระอรหันต
แลว แตเขาไมเชื่อเพราะวาหลวงตาไมเมตตานายชวน หลีกภัย ไปเมตตานายทักษิณ 
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ชินวัตร เขาบอกไมยุตธิรรม เร่ืองมันนานแลวครับเมื่อ ๗ ปกอน เขาเคยผานมาที่วัดนี้
บอยๆ เขาก็ไมเขามากราบ แมเณรเขาก็กราบ แตหลวงตาเขาไมเขามากราบ เขาเลยพูด
ไมชัด จึงมาขอขมาหลวงตาครับ) เปนยังไงจึงตองมาขอขมา (เขาดีๆ อยูไมเปนอะไร 
พอไปคิดอยางน้ีเลยทําใหพูดจาไมชดั เขาเลยคิดวาเปนเพราะเขาประมาทพลาดพลั้งใน
องคหลวงตา จึงมาขอขมาครับ) 

(ในชีวิตผมก็ทําบุญมาเยอะ ผมสรางพระไตรปฎกมา ๒๐ กวาลานบาท ผม
ทําบุญในพระพุทธศาสนามามากกวา ๔๐ ลานบาท ทั้งโรงพยาบาลตางๆ พิจารณาเห็น
วามีแตเร่ืองนี้ที่ผมทําบาป) เขาวาไง (เขาบอกเขาทําบุญมามากมาตลอดทัง้ใน
พระพุทธศาสนาและโรงพยาบาลตางๆ เขาคิดดูแลวไมมีเร่ืองอื่นที่ทําใหเขาพูดจาไมชดั 
คิดวามีเร่ืองเดียวเกี่ยวกับองคหลวงตา จึงมาขอขมาครับ) เพราะอะไรกบัเราจึงขอขมา 
(เขาบอกไดประมาทหลวงตาเกี่ยวกับไมเมตตาคนใหเสมอกัน ไปเมตตาทักษิณ
มากกวานายชวน เขาคงเปนพรรคพวกของนายชวน ประชาธิปตยครับ) (ไมใชครับ ผม
นับถือคนที่มีคุณธรรม) 

อาว ทีนี้แกใหม ถาหากวาเราประมาท เราเมตตาทั้งนายชวนทั้งลูกศษิยนายชวน
ดวย ทั้งทักษิณก็ลูกศษิยดวย  เมตตาดวยกันทั้งน้ัน แตอยากัดกันเราไมใชหมา เขาใจ
ไหม เทานั้นละพอ (เขายังติดใจวาหลวงตาใหอภัยเขาหรือเปลาครับ) ให คิดผิดก็คิด
ใหมเสียซิ (เมื่อสองวันกอนผมไปกราบพระอาจารยทุยที่วัดปาดานวิเวก ทานบอกวาผม
ตองมาวัดปาบานตาดมากราบหลวงตา แลวทุกอยางจะดีเอง) 

(ทานพระอาจารยเผย วัดถ้ําผาปู จ.เลย ขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนจังหวัดเลย ประกอบดวยเสาสูง 1.30 เมตร กําลังสง 1,000 วัตต รับ
สัญญาณการออกอากาศผานทางดาวเทียม จากสถานีแมขายวัดปาบานตาดรอย
เปอรเซ็นต ไดเร่ิมทําการออกอากาศมาแลวตั้งแตวันที่ 20 ธ.ค.2549 และออกอากาศ
ตลอด 24 ชัว่โมงทุกวัน ขอถวายสถานีวิทยุดังกลาวใหเปนสมบัติของสงฆ) 

ก็เทานั้นละไมเห็นมีอะไร ตะกี้นีพู้ดมขีอของใจตรงไหน (ที่วามากราบขอขมาที่
พูดไมชัดนี ่ คนนี้หรือเปลาที่วาที่หลวงตาบอก หลวงตาเมตตาทั้งนายชวนทั้งบริษัท
บริวารนายชวน นายทักษิณ บริษัทบริวารนายทักษิณเทากนัหมด) ก็เมตตาไปแลว 
(แลวก็หลวงตาบอก เขาคิดอยางน้ันไมดี ตอนนีก้ลับไปคิดใหมในทางที่ดี) แลวปาก
เปนอะไรที่วาพูดไมชัด (ปากไมคอยจะดีครับ ปากเสีย) ไหนวาไง (ปากเบี้ยวแลวพูด
ไมคอยชดัเจน สามเดือนกอนยังหลออยูเลย) 

มันเบี้ยวนี่ก็เบ้ียวใหมเสีย เขาใจไหม มันเบี้ยวทางหนึ่งมันผิดไป เบ้ียวใหม
เสียกอน เทานั้นละ เขาใจไหม เบ้ียวใหถูกเสีย (หลวงตาจับใหตรงหนอย) ไมวาใจใคร
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ละมันคึกคะนองเหมือนกันหมดแหละ เปนแตเพียงไมพูดออกมาเฉยๆ มันคึกคะนอง
อยูในใจ มันคิดซอกแซกซิกแซ็กบานั้นบานี้เปนบา ใจคนเปนอยางน้ัน เราก็ไมมีอะไร 
จะใหอภัยอะไรอีก (หลวงตารับขมาเขาเขาก็คงจะสุขภาพสมบูรณดีครับ หายเบี้ยว
ครับ) ก็มีเทานั้นละไมเห็นมีอะไร 

(หนูขออนุญาตพูดกับคนนั้นหนอยคะ เพื่อใหสุขภาพคุณดีเร็วๆ คุณทําบุญ
ถวายหลวงพอสัก ๑ ลานเรื่องเครื่องมือแพทย จะหายวันหายคืนเลยคะ) เทานั้นละ เอา
ละหายละไมตองถวายก็ได พอหายแลวไมตองถวายก็ได (หลวงพอครับเมื่อสามเดือน
กอน ผมเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ผมถวาย ๑ ลานบาทใหทันที แลวก็บอกอกี 
๘ ลานบาท จะถวายภายใน ๒-๓ อาทิตยนี้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ผมปวยครั้งน้ีก็เลยให
โรงพยาบาลศิริราช บริจาค ๙ ลานบาท แลวก็ถามีโอกาสผมจะมาถวายใหทานอีก ๑ 
ลาน ) 

เขาวาไง (เขาไมสบายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช เขาบริจาคไป ๑ ลาน
บาทใหศิริราช แลวก็สัญญาวาจะใหอีก ๘ ลานบาท ที่ศิริราชนะครับ แลวเมื่อกี้นี้
อาจารยนิดแนะนําในทางที่ดีที่ถกู เขาบอกเขากเ็ลยตั้งใจจะมาทําบุญกับหลวงตา ๑ 
ลานบาท ในโอกาสตอไปครับ) เออ เราจะเตรียมรอโอกาสนะตอไปนี้ (เปนวันที่ ๒ 
เดือนหนาครับ) จากนี้ไปถึงกุมภาพนัธ คิดดอกจะประมาณเทาไร อาว มันมีดอกนี่ ทกุ
อยางมีดอกมีผลจะตองคิดซิ จากน้ีไปถึงกุมภาพันธ คิดดอกวันละเทาไร (เขาใหดอก
อีกแสนหนึ่งคะ ๑ ลาน ๑ แสนคะ) เอาละมอบคืนไมเอา มอบคืนไป เอาละพอ 

เรามีอะไรกันกับนี้ตะกี้นี้ วาอะไร มีโทษมกีรรมอะไรตอกนั (ของเดมินะครับ
ตามที่เขาเลา เขาก็ไปคดิเองละครับ เขาวาหลวงตาไปเมตตาทักษิณมากกวานายชวน 
เปนเรื่องอดีต ทีนี้หลวงตาไมเอาทั้งสองคนละครับ เปนเรื่องอดตีครับ เขาคิดวาหลวง
ตาเมตตาทักษิณมากกวานายชวน เขาก็คิดไป แลวเขาเลยบอก เขาผานวัดหลวงตา
บอยๆ เขาไมเขามากราบ เขาก็ประมาทพลาดพลั้งวา แมแตเณรเขาก็กราบ แตมาหลวง
ตานี้เขาไมเชื่อเขาไมกราบ) เออ ไมเปนไรๆ เอาละพอ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 
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