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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เลือกเฟนเสียกอนกอนที่จะทํา 
 (ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอําเภอสนม จังหวัดสุรินทร เปน
เครือขายของสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บานตาด อุดรธานี เร่ิมทดลองออกอากาศป 
๒๕๔๘ ดวยกําลังสง ๓๐ วัตต ป ๒๕๕๐ไดเพิ่มกําลังสงเปน ๓๐๐ วัตต ออกอากาศ
ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ขอกราบถวายแดองคหลวงตาครับ) 

เมื่อวานไปสงของดานสองดาน จวนถึงหลมสัก ยังอีก ๒๐ กิโลถึงหลมสักดาน
สุดทาย ไปสองดานเมื่อวานนี้ ไปสงเปนประจําเดือนมาไดหลายป ตั้งแตไปสรางตึกให
โรงพยาบาลหลมสักเปนเงิน ๑๕ ลาน เราไมลืม ผานไปผานมาดูสภาพความเปนอยูของ
ผูรักษาดาน เพราะเราไปดูตกึเร่ือย ผานไปผานมาดู สุดทายก็เลยสงของตั้งแตนัน้
จนกระทั่งบัดนี้ สรางตึกโรงพยาบาลหลมสักไมนาจะต่ํากวา ๘ ปเปนอยางนอย เขาคง
เขียนไวแลวที่ตึกวาสรางพ.ศ.เทาไร นั่นละตั้งแตนั้นมาเราสงของใหสองดานนี้เปน
ประจํา เมื่อวานนี้ก็ไป 

เอารถไปคันเดียว สองดานพอดีรถคนัเดียวเต็มเอี๊ยดๆ แจกปจจัยใหครอบครัว
ละหนึ่งพันๆ ๒๗ ครอบครัวหรือไง ก็ ๒๗,๐๐๐  อาหารไมไดมากมันหนักขาว ให
ครอบครัวละหนึ่งถุงๆ ละ ๑๒ กิโล แลวน้ําตาลกิโลนึง เทานั้นแหละเอามากกวานั้น
ไมได ไมลงรถนะ ทั้งสองดานนั่งอยูบนรถ ขนของลงตูมตามๆ เสร็จแลวออก ไปดาน
สุดทายก็เหมือนกัน ขนลงตูมตามๆ แลวกลับ มาถึงน่ีบาย ๓ โมง ๑๐ นาที รถเรา
แข็งแรงดีอยู เปนแตเพียงรถมันมากตามสายทาง ตองรอกนัตามระยะทาง ไปตาม
ความตองการไมไดรถเตม็ถนน ไปสายใดเหมือนกันหมด นี่ละความสงสาร ตั้งแตเรา
ไปสรางตึกนั่นมาจนกระทั่งปานนี้ไดกี่ปแลว สงเดือนละครั้งๆ เปนประจํา 

วันที่ ๓๑ นี่ก็จะไปเวียงจันทน ของตองมากแหละ เขาอยากใหคางเราไมคาง เรา
ไมสะดวกเรื่องธาตุเร่ืองขันธ ไปแลวกลับวันนั้น เขาขอใหคางเราไมคาง เขาเตรียมไว
หมด คนจะไปมากนอยเพียงไรเขาเตรียมพรอมหมดแลว เออ พรอมก็พรอมแตเราไม
พรอม เราคางไมไดแหละ ตกลงก็จะไมคาง เวียงจันทนนี่ก็เหมือนยกประเทศใส
ประเทศนั่นแหละ ชวยในนามของชาติเราก็ไมผิด เพราะเราไปที่ไหนไมไดทํายอๆ 
หยอนๆ ทําที่ไหนเอาเต็มเหนี่ยวๆ เลย ยกใหเวียงจันทนก็กระเทือนทั้งเวียงจันทนทั้ง
ประเทศไทย ออกวิทยุ เอาของไปใหเวียงจันทน ทางนูนออกวิทยุ ทางนี้ก็ออกวิทย ุ

นี่ละความเสียสละ ทานทั้งหลายใหจําเอา ความเสียสละเปนญาติเปนมิตรเปน
สหายพึ่งเปนพึ่งตายกันไดหมด ไมมีคําวาใกลวาไกล เร่ืองความเสียสละคือธรรมของ
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พระพุทธเจา บรรดาพระพุทธเจาทุกๆ พระองคที่จะไดมาเปนศาสดาเอกสอนโลก เปน
นักเสียสละ ทานบารมีเปนอันดับหนึ่งขึ้นเลย พระพุทธเจาทุกพระองคไมมีองคใดที่วา
ดอยในการใหทานนะ ไมมี เรียกวายิ่งดวยกันทั้งน้ัน ทานบารมีขึ้นเลยๆ การใหทานการ
เสียสละนี้เปนการสมานหัวใจซึ่งกันและกัน ไมมคีําวาชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ําประการ
ใด ทานความเสียสละเขาถึงหมดเลย สนิทตายใจกันไดเลย 

โลกเราอยูดวยกันดวยความเสียสละ ไมมีใครที่จะอยูเปน เอโก นาโถ ได ไม
บกพรองอะไรๆ ไมมีในโลกนี้ มีความบกพรองตลอดมา ผูใหญบกพรองสวนใหญ 
ผูนอยบกพรองสวนนอย บกพรองกันทั่วโลกดนิแดน เมื่อไดอาศัยกนัก็ประสานกัน
หนุนกันชวยกันก็ดีๆ 

ไปเวียงจันทนเอาของไปคงไมนอย แจกเขาวันที่ ๓๑ ไปไมคาง เขาขอใหคางเรา
ไมคาง สุขภาพเราไมดี แลวระยะนั้นเปนระยะหนารอนดวย คือหนารอนธาตุขันธไมดี
นะ ถาหนารอนบีบ ถาหนาหนาวพยุง วันที่ ๓๑ ถึงจะไป ของที่จะเตรียมไปประเทศลาว
อะไรๆ เอาใหเปนที่พอใจ อยาทําเหยาะๆ แหยะๆ เมื่อของมอียูที่ควรจะทําเต็มเม็ด
เต็มหนวย เอาใหเต็มเหนี่ยว เราบอกอยางน้ัน ทําเหยาะแหยะไมได เวลาไดมาก็
เหยาะๆ แหยะๆ เขาใจไหมละ เหมือนเราเปดประตูแคบ เวลามันไหลเขาก็ไหลไดนอย 
ไหลออกก็ไหลไดนอย เปดกวางไหลเขาไดมาก ออกไดมาก ที่นี่จะเหมาใหญเลย ปด
ไมใหมันออก มันเลยไมเขา 

เปนอยางน้ันละคนตระหนี่มีแตจะกอบจะโกย สุดทายไมไดนะ คนเบิกกวางเปด
ไวแลว เขาเวลาไหนไดหมดๆ ตางกนั เพราะฉะนั้นคนเรานิสัยวาสนาจึงตางกัน เกิดใน
สถานที่ใดไมเหนืออํานาจแหงกรรมไปได กรรมของผูนั้นประจําตนๆ เกิดในสถานที่ใด
กรรมเปนใหญในตัวเองทุกคนทุกสัตวนั่นละ เพราะฉะนั้นทานจึงไมใหประมาทกรรม
คือการกระทาํ ใหเลือกเฟนเสียกอนกอนที่จะทาํ จะทําประการใดใหพินิจพิจารณา 
เพราะทําลงไปแลวเปนสมบัติของตัวเองทัง้ดีทัง้ชั่ว ถาชั่วเปนภัยตอตัวเอง ถาดีก็เปน
คุณแกตัวเอง ใหเลือกเฟนเสียกอนกอนที่จะทํา อยาทําสุมสี่สุมหา วันนี้เอาเทานั้นละ 
จะใหพรละ เหนื่อย 

...ไปที่ไหนขอตะพึดตะพอื เมื่อวานนี้ก็ดุพวกดาน ดานที่เราไปสงของ โถ เปน
ลานๆ บริเวณนั้นเราใหหมดเลย สรางบานพักตํารวจหลังใหญโต เจาะบาดาล สราง
หองน้ําหองสวม เอาไฟมาจากโนนไกลนะเขามา และอะไรตออะไร แลวเมื่อวานนี้มาขอ
บานพักอีก เราไลเขาโพรงไมนั่นละ มันพิลึกกกึกือพวกนี้นะ มาเราก็มาใหแลวเต็มรถ
เต็มรา ยังมาขออะไรอกี จะใหเราไมเห็นมี ขูเอาเลยเพราะมันหนักมาก เพียงรับทราบ
เฉยๆ ยังไมตกลงให เพราะที่นี่ใหมากแลว มากจริงๆ ที่ดานแรกมากที่สุด บานพักพวก
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ดานหลังใหญใหหมด แลวเจาะบาดาลใหเรียบรอย เอาไฟฟามาจากนูน ไกลมานี้ลงอกี 
แลวทําหองน้ําหองสวมให ไมใชนอยๆ นะ ใหเรียบรอยแลว แลวที่นี่ก็ขออะไรอกี เราก็
มอบใหทานชิตไปพิจารณาอีกในงบประมาณสี่แสนกวาบาท นี่กําลังทําอยู 

แลวจะมาขออะไรอกีเมื่อวาน ดุเอาซิเมื่อวานนี้ ก็มาขอกับคนๆ เกามันจะไดเงิน
มาจากไหน ไมใหเราวางี้เลย เมื่อวานนี้นะวาใหพวกดาน ที่ทําอยูเวลานี้ที่ทานชิต
รับผิดชอบ ก็โอนเงินจากทางนี้ไปใหไปจาย ดูวา ส่ีแสนกวา ยังไมเสร็จมาขออกี ขอ
อะไรพวกนีน้ะ เรามาเราก็เอามาใหเต็มรถ แลวมาขออะไรอกี ดุเอา แลวไมใหดวยนะ ดุ
แลวกผ็านเลย 

เขาไมเคยไดฟงใหเขาไดฟงเสียบางเสียงธรรม เหมือนแผดเหมือนเผาหมด แต
เปนไปดวยเหตุผลลวนๆ ชวยมากดานนี้ไมใชนอยๆ เขียนประกาศติดไวชื่อของเราที่
ชวยนั้นชวยนี้เต็มไปหมด ผานไปแลว นี้กําลังสรางอีกก็เปนเราอีกแหละ คราวนี้จึง
ไมใหเพราะส่ีแสนกวาบาทยังตกคางอยู 

ทานชิตเปนคนเพชรบุรี แตเปนพระวัดปาบานตาด ออกจากนี้ก็ไปอยูที่นั่น รับ
ใชเราตลอดระหวางลูกศิษยกับอาจารย ดานน้ําหนาวก็ทานชิตเปนคนรับภาระ การเงิน
การทองถาทางโนนไมพอใหมาทางนี้ ทางนี้โอนไปใหๆ เวลานี้ก็กําลังส่ีแสนบาท แลว
เขาขออีกเมือ่วาน บอกวาไมใหคราวนี้ ตัดไวเลย มันขอไมหยุดไมถอย เห็นหนาก็จอมา
ขอแลว ไมใหจริงๆ นะเมื่อวาน เพราะมันเลยความพอดกี็รู ผูใหก็ใหดวยเหตุดวยผล 
พิจารณาทุกอยาง ผูขอไมมีเหตุมีผล ขอไดขอเอา เขากันไมไดเราวางี้ 

เปนอยางน้ันจริงๆ ใหมากใหนอยเรามีเหตุมีผลจับปุบๆ ไมใชใหแบบชุยๆ ตัด
ไปแบบชุยๆ ไมเอาอยางน้ัน มีความจําเปนอะไรที่ควรจะชวยเหลือกันบางมากนอย
เพียงไรจะพจิารณาเรียบรอย ควรทุมทุมเลย ถาไมควรใหก็ไมให ควรตัดขาดลงไปแลว
ดุดวยก็เอา มีหลายแบบนะเรา จะแบบเดียวมาหาเราไมไดนะ โธ ไปไหนยั้วเยี้ยๆ ตาม
ขอนะไมใชธรรมดา 

ที่เขาไมขอแตเราใหก็มี เชนอยางพวกไฟเขียวไฟแดงเขาขายดอกไม รถเรามีรถ
นําเปดหวอก็ตาม ไปถงึนั้นใหหยุดตรงนั้นเราสั่งไวกอนแลว รถหวอก็ตองหยุด หยุด
แลวเรียกพวกขายดอกไมมา ใหคนละสามรอยๆ แลวผาน เปนอยางน้ันหลวงพอเอา
แนนอนไมไดนะ คิดดซูิรถหวอเปดทางหวอๆ ไป เราสั่งไปขางหนาแลวไปถึงน้ันให
หยุด ไปถงึนั้นรถหวอหยุดกึ๊กเลย เรียกพวกขายดอกไมมาเทาไรใหคนละสามรอยๆ ไป 
ก็อยางน้ันละเมตตาไมใชอะไร เมตตาธรรม เปนได เอาละที่นี่ พอละ 

 
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz 

http://www.luangta.com/
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