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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

อยางนั้นนะมนุษย 
 (นายอําเภอคํามวง ทําหนังสือนิมนตหลวงตาแสดงธรรม และรับผาปา
สงเคราะหโลก ณ อําเภอคํามวง วันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.) 
บอกไปวาบายสองโมงพอดี ไมมอีะไรขัดของ อาํเภอคํามวงไดใหที่วาการอําเภอหลัง
หนึ่ง ๘ ลาน เขามาขอเรา เราให กําลังปลูกสราง สถานที่ที่ปลูกสรางเราไปดูแลว 
ระแคะระคายกันชาวบานกับทางราชการ เพื่อความกระจางแจงเฉยๆ ละ เขาจึงมา
นิมนตเราไปดูใหเปนผูตัดสินให ไปดูแลวเปนเด็กก็ตดัสินได อยาวาแตผูใหญเลย แต
เมื่อมันมีขัดมีของมันก็ไมลงรอยกัน ความสงบก็ไมมี เร่ืองราวจะเกิดทีหลังไปเรื่อยๆ  
 เมื่อควรพูดก็ตัดสินเลย เร่ืองก็ระงับไป สถานที่เขาจัดเรียบรอยแลว จะปลูกที่วา
การอําเภอใหม ก็เรียบรอย ไมมีใครคัดคาน ปากสกปรก ปากอมขี้ ปากขวางบานขวาง
เมือง ปากขวางอําเภอ มันไปวาที่นั่นไมเหมาะ ที่เหมาะคืออะไร สวมนูน หลังสวมนูน
เขาใจไหม ทางอําเภอตองมาเอาหลักฐานไปเพื่อความแจมแจง เขามานิมนตเราไป พอ
เราไปแลวก็หาเหตุหาผล ที่เขากําหนดไวก็เรียบรอยหมด ที่สมควรจะปลูกมันดไูมได
แลว อยางน้ีละมนุษยปากเหม็น มันหากขวางเขาจนได เราตองไปตัดสินให แลวใครละ
ไอผูที่มาคานเกงๆ มันไมมาทํา เปดหนีเลย เราไลเบ้ียจริงๆ นี่ ใหมันแจงมันชัดซินะ 
เวลาเขาทําไมวาอะไรๆ คอยมาเหาฟอๆ ผูทําทําแทบลมแทบตาย มันก็กาวไมออกซิ
เมื่อมันขัดกนั ระหวางอําเภอกับชาวบานขัดกันเรื่องเล็กนอยเมื่อไร หมดทั้งอําเภอน่ัน  

เขาก็มานิมนตเราไปพิจารณาตัดสินให เวลาไปก็ใสเปรี้ยงทีเดียว ไหนเรียกตัว
มาตัวมันเกงๆ วาอยางน้ันเลยนะ ตัวมันขวางๆ ดีๆ จะใหไปสรางที่ไหน ที่นี่ไมเหมาะ
แลว ใหไปสรางที่ไหน สรางที่นูน.ที่นูนไหน ตัวไหนวา เปดหนีแลว อยางน้ันนะมนุษย
ทุกวันนี้ เปดหนีเลย ถาเราไปเราไมเลนนะ เหตุผลหลักเกณฑมีอยู หลักฐานพยานทุก
อยางมี คนทั้งบานเห็นดวยทั้งนั้น เราไปก็เห็นดวย พอกาวเขามาปบตรงแนวนี่ที่จะ
สรางที่วาการอําเภอใหม ตรงกับถนนเขามานี่ ที่วาการอําเภอเกาอยูทางนั้นติดกันไป จะ
ไปสรางตรงนั้นรับกัน แลวที่วาเขาไมพอใจใหสราง จะสรางที่ไหน ฟากแมน้ําโขงนูน 
อยางน้ันนะมนุษย ไมไดทําอะไรไดขดัไดขวางก็เอา 

พอเราไปแลวก็หมดปญหา เอากันเดี๋ยวนี้ใหวาอยางน้ันเลย เปดเลย มันให
ลําบาก เราไดไปจริงๆ ชาวบานชาวอําเภอขัดปากเดียวเทานั้นก็เปนเรื่องใหญโต เขา
ตองเอาหลักฐานพยาน เอาที่ตายใจมายืนยัน เอาเราไป เราไปก็ใสปวะเดยีวลมไปหมด
เลย เอาใครจะมาวาใหไปหาหลวงตาบัวนะ เงียบเลย มันไมมีเหตุมีผลอะไร คอยคาน
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เขา แลวคนคนนี้มันทํางานทําการอะไรเปนผลประโยชนแกบานเมืองอะไร ก็เราๆ 
ทานๆ ชาวบานธรรมดานี่ละ ทําไมมันถึงปากแสบนัก ปากสกปรกนัก ชาวบานเขาไมได
สกปรกปากเขานะ ใสเอาเสียบางเรา 

เราตองไปด ู เอาตรงนี้ละเรียบรอยแลว ใครจะมาคานใหมา หลวงตาบัวเปน
ศรัทธาสรางที่ตรงนี้ เราพิจารณาแลวดวยความเปนธรรม ไมมีอะไรเปนธรรมยิ่งกวา
สถานที่นี่ ทางอําเภอก็เห็นดีแลว เอา ใครจะคัดคาน ก็มีปากเดียวเทานั้นมันไมทําอะไร 
มาคานเฉยๆ พอใหเร่ืองยุงยาก ก็เรียบรอยไปแลว อันนั้น ๘ ลาน อะไรก็ตามถาลงได
ชวยแลวก็เอากันใหถึงพริกถึงขงิ ถึงเปนถึงตายถงึจะปลอยมอืได เปนอยางน้ัน อยาง
ที่วาการอําเภอ ๘ ลานหากวาขาดเหลืออะไรๆ เขามาพูดกับเราก็ตองเพิ่มใหๆ จนพอ 
ถาลงไดรับรับอยางน้ันเรา ทําเหยาะๆ แหยะๆ ไมเอา 

ทางเวียงจันทนเปนไง (ประกาศเรื่องรถยนตตามขบวนกอนครับ รถยนตที่ตาม
ขบวนมีจํานวนมาก ทางดานไทยและดานลาวไดขอใหมีการติดบัตรเรียงตามเบอรรถ ที่
ไดแจงไวลวงหนาแลว เพื่อสะดวกในการตรวจนับใหตรงกัน จึงขอประกาศใหเจาของ
รถ ที่จะตามขบวนขององคหลวงตามารับบัตรไดที่หมออวน วัดปาบานตาด ตั้งแตวันนี้
ถึงวันที่ ๒๙ มีนา ถารถยนตคันใดไมมีบัตรจะไมไดรับอนุญาตใหตามขบวนองคหลวง
ตาและผานแดน จึงขอประกาศใหทราบทั่วกัน สวนของที่เอาไปมีขาวสารเจาและเหนียว 
๑๐ ตัน ปลากระปอง ๑๐๐ ลัง น้ํามันพืช ๑๐๐ ลัง น้ําปลา ๑๐๐ ลัง ของที่เขาขอมามี
เส้ือผา ผาหม ลูกศิษยรวมทําบุญรองเทาเปนพันๆ คู เตียง ๒๐ เตียง เอาไปคราวนี้ จัด
ไวเรียบรอยแลวครับ เพราะเขามีที่เก็บจํากัด) ที่ใหนี่ใหพอกับที่เก็บของเขานะ เราจะ
ใหมากกวานั้นเขาบอกเขาไมมีที่เก็บ เราก็ลดการใหลงไป  

(มีคนทําเงินตก ๑๒๐ บาทหนาวัด ตอนใสบาตร) ใครเซอๆ เอาเงินไปตกไวที่
หนาวัด ๑๒๐ บาท มันตกนอยไป ไปหามาตกอีก เราจะเอานะไมมีใคร ใหมาเอานะ 
ใครเปนเจาของ เงินของใครตก ๑๒๐ ของใครใหมาเอา ถาไมเอาแลวเราเอาเขา
สวนกลาง ตามหลักพระวินัยมี คือพระวินัยทานหามจับตองเงินทองขาวของ ส่ิงที่
เปนอนามาสไมควรจับตองตางๆ หาม แตเวลาไปเจอเอาของที่เขาตกมาในบริเวณ
รับผิดชอบของพระ พระตองเก็บ บอกแลวนะพระวินัย ไมเก็บไมไดปรับอาบัติ เก็บ
แลวโฆษณาหาเจาของ โฆษณาหลายครั้งหลายหนจนหายสงสัยเรียบรอยแลวก็เอา
สวนกลางนี้ไปทําประโยชนสวนรวมของวัด  

นี่พระวินัย เมื่อทําประโยชนของวัดเรียบรอยแลวเขามาถามทหีลังก็ชี้อันนีใ้หเขา
ดู ทําประโยชนนี้ ทําแลวอยางน้ี นั่นเห็นไหมพระวินัยทานละเอียดไหม ละเอียดขนาด
นั้นละ ทีแรกโฆษณาหาเจาของกอน เก็บไว ถาเปนเงินจะไมบอกจํานวน ใหมาอางเอา 
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ถาบอกจํานวนไมไดใชไหม นั่นพระวินัยเกงไหม ไมบอกจํานวน มาแลวคอยถามกันได
เหตุไดผลสมควรแลวก็มอบให ถายงัไมเห็นมาก็ประกาศโฆษณานานพอสมควรแลวเอา
เงินจํานวนนี้เขาสวนกลางของสงฆ จะสรางอะไรก็สราง แตเวลาเขามาถามทีหลังก็ชี ้ ได
สรางอันนี้แลว สุดวิสัย ปรับโทษปรับกรรมกับใครไมได นี่เร่ืองพระวินัยทานละเอียด
ขนาดนั้น ใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
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