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เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 

เอาความเป็นธรรมตดัสิน 

 เออ ท่านเจ้าคุณอุดรท่านจะกลับไปวันที่เท่าไร ท่านจะไปเมืองจีนเหรอ (ไปรักษาที่

เมืองจีนต่อ เขาให้มาพัก ๓ อาทติย์แล้วค่อยย้อนกลับไปอกี) เป็นโรคอะไร (มะเรง็ที่ลาํคอ) 

โอ ใกล้ที่ตายเหลือเกนิมะเรง็ มันกาํคอเลยมะเรง็ ท่านเจ้าคุณอุดร (ไปรักษาที่เมอืงจีนแล้ว

อาการดีขึ้น) นั่นแหละ เวลาจะไปท่านปุบปับมาขอเลย มาขอปุ๊บ ขอสกั ๑ ล้านเราให้ไปปุ๊บ ไม่

มีเงื่อนต่ออะไรๆ เลย ให้ไปอย่างปุบปับ ทนีี้ เรากเ็ป็นห่วง เวลาไปแล้วอะไรจะขาดจะเหลือ

อย่างไรต่ออย่างไร พอดที่านกลับมาท่านกม็าหา ดูว่าวันไหนจะกลับไปอกีนะ (หลังสงกรานต์

เจ้าค่ะ) เป็นโรคอะไรลืมแล้ว (มะเรง็ที่ลาํคอครับ) จะหายได้ไหมล่ะ (ตอนนี้พอฉันได้ ค่อยดี

ขึ้นครับ) กแ็สดงว่าค่อยดีข้ึน (ตอนท่านจะไปเมืองจีนท่านมาลาหลวงตาครับ) มา ก่อนท่านจะ

ไปท่านกใ็ห้ใครมาขอเงินปุ๊บ ๑ ล้านเราให้ไปทนัท ี ไม่ได้มีเงื่อนอะไรต่ออะไร เป็นห่วงจริงๆ 

นะ ไม่ทราบว่าขาดเหลืออะไร ตอนกลับมาจะได้พิจารณากนัให้เพียงพอ เราให้เจ้าคุณอุดร ช่ือ

สวัสด์ิ บวชเป็นลูกวัดโพธิมาแต่นู้นจนกระทั่งป่านนี้  

อนันี้กดุ็ใครไม่เป็น เจ้าคุณอุดรดุใครไม่เป็น แล้วท่านจะยกการดุขึ้นให้เรานะ ธรรมดา

ท่านดุใครไม่เป็น ท่านว่าใครอยากเหน็ฤทธิ์เหน็เดชอาจารย์ของเราให้มาดูเวลาข้ึนเวท ี กคื็อเรา

ละ ถ้าขึ้นเวทแีล้วเอาจริงนะใส่ป๊ัวะๆ เลย วัดโพธกิต้็องว่ิงมานี้  ขาดเหลืออะไรมานี้  มีอะไรจัด

ให้ทนัทเีลย แล้วค่อยพิจารณาทหีลัง ขาดเหลืออะไรให้ วัดน้ีวัดให้นะ ไม่มีอดัมีอั้น มีเท่าไร

ให้ๆ เลย น่ีท่านว่าท่านจะกลับไปอกี ถ้ากลับมาอกีติดต่อกนัมันกไ็ด้ความนะ มาอกีเรากจ็ะจัด

ให้เพียงพอไปเลย ทแีรกท่านมาขอล้านหนึ่ง ให้ทนัทแีบบไม่มีเงื่อนไขอะไร เรากเ็ลยเป็นห่วง 

กลัวจะขาดเหลืออะไรต่อไปอกี น่ีท่านกลับมาน้ีกพ็อได้ความกนั ท่านจะกลับไปอกี เราจะจัดให้

เพียงพอกบัเร่ืองหยูกเร่ืองยา เร่ืองอะไรทุกอย่างขึ้นอยู่กบัเงินทั้งนั้นละ  

วัดป่าบ้านตาดน้ีเป็นวัดที่เด่นอยู่ลึกๆ นะ การเสยีสละ ใครมาปุ๊บให้ปุ๊บทนัทเีลย ไม่มี

อะไรไปหามาให้ให้ได้เด๋ียวน้ี ถ้ามีในโกดังกไ็ปค้นโกดังเอามาเด๋ียวน้ันเลย มีเท่าไรให้เลยๆ 

เป็นอย่างน้ันละ วัดน้ีเป็นวัดที่ช่วยเหลือ ส่วนมากกวั็ดพวกเดียวกนัละเข้ามาหา เวลาจาํเป็น

ละมา ไม่จาํเป็นไม่เหน็ละ พอจาํเป็นป๊ับมาปุ๊บ ขอปุ๊บให้ปุ๊บไปเลยเป็นอย่างนั้น ท่านรู้นิสยัเรา

ว่าไม่ใช่พระตระหน่ีถี่เหนียว เสยีสละจริงๆ เรา เราไม่มีอะไรในจิต มีแต่ความเมตตาครอบ

โลกธาตจุะว่าอะไร เด๋ียวน้ีไม่มี ความเหน็แก่ได้แก่เอาอะไรบอกว่าหมด ไม่มีเลย มีแต่ความ

เมตตากระจายออกหมด มีเท่าไรออกหมดเลย  

เจ้าของอยู่ไม่อยู่กต็ามเมื่อเขามาขออะไรให้พระจัดให้เลยทนัท ีเราสั่งไว้หมดแล้ว ใครมี

ความจาํเป็นจากไหนมาเข้าโกดังให้ไปหาเอาเลย ให้จัดให้พอแล้วไปเลยๆ เราสั่งว่าไม่จาํเป็นที่
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จะติดต่อเรา ติดต่อกบัพระได้เลย พระที่รักษาครัวมี ในบริเวณศาลาไปหาครัวมีพระที่คอยดูแล 

การติดต่อขออะไรๆ มา จาํเป็นอะไรให้พระทางนั้นจัดเลย จัดแทนเรา เท่ากบัเราจัดให้เลย 

เป็นอย่างนั้นละ 

วันน้ีจะไปเที่ยวกรรมฐานอยู่นะ ไม่อยู่ละ ถ้าเราไปแล้วมองดูดินฟ้าอากาศดูอะไรต่อ

อะไรพินิจพิจารณาแล้วกเ็ข้าภายใน ไม่ใช่ไปอย่างเซ่อๆ ซ่าๆ นะ ไปจริงๆ ดูจริงๆ 

ท่านเจ้าคุณอดุรคงจะกลับไปอกี กลับไปคราวนี้ท่านคงจะมาหาเรา เพราะคราวก่อน

ท่านมาขอเลย มาขอล้านหนึ่ง ให้ไปทนัทเีลยไม่มีเงื่อนต่อ เรากเ็ลยเป็นห่วง น่ีไปรักษาแล้วว่าดี

ขึ้น ท่านมาหาเรา เวลากลับมาแล้วทา่นมาหาเรากเ็ลยมีเงื่อนต่อกนั กลับไปคราวนี้ เราว่าให้

พิจารณาให้พอนะเราจะจัดให้เพียงพอ ปัจจัยละสาํคัญ ไปเมืองจีนไม่ใช่เล่นๆ นะ เป็นล้านๆ 

นู่น จัดให้ๆ เลย ถ้ามาวัดน้ีเป็นอย่างนั้นละ ไม่มีที่จะอดือาดเนือยนาย เราพูดจริงๆ เพราะ

อาํนาจความเมตตา ความเมตตามันอยู่ในจิต พอทางไหนขอมานี้มันเปิดทนัทีเลย มีไม่มีกเ็ปิด

เสยีก่อน มีแต่มือเปล่าๆ กเ็ปิดให้ดูเสยีก่อน จิตมันเปิด อะไรมันกเ็ปิดไปตามๆ กนัหมด 

(ผู้ว่าราชการจังหวัดฝากโน้ตเอาไว้ว่า วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ทุ่งศรีเมือง จังหวัด

อุดรธานี จะจัดงานแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชาวจังหวัด

อุดรและผู้ที่ทราบเร่ืองไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกนั โดยใส่เสื้อสชีมพูครับ) ใส่เสื้อสชีมพู จะ

เอาของไปอนุโมทนาไหม ( ไม่ต้องครับ เขาแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัว โดยไปร่วมพร้อมเพรียงกนัเฉยๆ ไม่ต้องมีของ) วันนี้ เป็นวันแสดงความจงรักภักดี

ต่อในหลวงเรา ตอนเวลาเท่าไร (บ่ายสี่โมงเป็นต้นไปครับ) บ่ายสี่โมงที่อดุร ใครมีอะไรจะไป

อนุโมทนาด้วยความยินดีและพร้อมเพรียงกนักด็ี 

(ของหลวงตาวันนี้ บ่ายสองโมง หมอนิพนธจ์ะพาคณะแพทย์มาตรวจอาการหลวงตา)  

เราน่ีรู้สกึว่ามันขวางบ้านขวางเมืองเขาอยู่นะ แต่จะขวางธรรมหรือไม่ขวางไม่แน่ อะไรกต็ามยก

ธรรมข้ึนเลย ความถูกต้องดีงามอยู่ตรงไหนให้ถืออนันั้นเป็นใหญ่ แล้วตัดสนิลงในจุดน้ันไปเลย 

ใครจะมาขออะไรๆ กต็ามไม่ได้ทั้งนั้น เอาความเป็นธรรมตัดสนิกนัลง จะให้กใ็ห้ ไม่ให้กไ็ม่ให้

อย่างนั้นแล้วไปเลย เป็นอย่างนั้น เรามีนิสยัอย่างนั้นละ 

วันนี้อาจจะไปหาท่านอุทยักไ็ด้ (บ่ายสองโมงคณะหมอนิพนธจ์ะมาตรวจอาการหลวงตา

ครับ) อนันี้ เอาไว้เป็นอนัดับสองเสยี อนัดับหน่ึงเราจะไปแล้ววันนี้  (ร่างกายยังไม่ค่อยแขง็แรง 

อยากให้อยู่ เพ่ือเขาได้ถวายยา) ร่างกายไม่แขง็แรงละ แต่ใจน่ีมันแขง็แรงนะใจเรา ร่างกายเอา

แน่ไม่ได้ อย่างนี้ละ มันไม่แขง็แรงแต่ใจมันแขง็แรง (ต้องแขง็แรงพร้อมกนัทั้งสองครับทั้งใจ

ทั้งร่างกาย) ถ้าคอยพร้อมกนัทั้งสองแล้วไม่ได้ไป เกดิแล้วตายทิ้งเปล่าๆ  

(ยอดสร้างโรงพยาบาลตอนนี้ ได้ ๓๓๗,๐๑๓,๐๙๓ บาท ทองคาํเข้าคลังหลวง ๑๒ ตัน 

๑๒๕ กโิลกรัม ดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร์) อนันี้ เข้าคลังหลวง ทองคาํ ๑๒ ตัน ๑๒๕ 
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กโิลกรัม น่ีกเ็ข้าคลังหลวง ดอลลาร์ ๑๐ ล้านน่ีกเ็ข้าคลังหลวง มีแต่ขนเข้าคลังหลวงๆ เรา

พยายามเกบ็หอมรอมริบมาให้เข้าคลังหลวง ทองคาํเมืองไทยเรากไ็ม่อดไม่อยากกค็วรจะแยก

ออกมาทาํบุญ ทองคาํนะเราจะเอาเข้าคลังหลวงประดับชาติไทยของเรา ไม่ไปไหนละถ้าลงมานี้

แล้วไม่ไป ไปที่อื่นที่ใดไม่ได้ แม่นยาํมากเรา สั่งอะไรแล้วเป็นอย่างน้ัน ที่จะให้เถลไถลบอกว่า

ไม่มี วัดน้ีไม่ม ี

เราเป็นหัวหน้าจริงจังมากทุกอย่างเลย อันนี้ขาดอะไรกจ็ะให้อนันั้นละ ทองคาํ ๑๒ ตัน 

๑๒๕ กโิลน่ีเข้าคลังหลวงแล้วนะ แล้วดอลลาร์ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลล์นี้กเ็ข้าคลังหลวง เราหา

เข้าคลังหลวงอย่างน้ี พยายามหาเข้าส่วนรวมๆ น่ีละหามาอย่างน้ีละ เข้าๆ เร่ือยๆ เราพยายาม

ที่สดุที่จะเข้าสู่ส่วนรวม ไม่ได้เอา มีแต่หาเข้าๆ ๆ ทั้งนั้น ให้เอาไม่เอา จะให้พร 

วันนี้ เราจะจัดของไปวัดท่านอุทยั (หมอนิพนธจ์ะมา) มากม็า เรากไ็ปของเรา ธุระของ

เรามันทั่วแผ่นดิน หมอนิพนธเ์วลาเท่าไร (บ่ายสองโมงครับ) น่าจะทนั (เขาใหญ่ ๔ ช่ัวโมงไม่

ทนัครับ เขามาจะได้เสรจ็เร่ืองไป วันต่อไปเขาไม่มารบกวนหลวงตาแล้ว) แน่เหรอ เขาไม่มา

รบกวนหลวงตา มันแน่เหรอ มันทั้งวันมาทั้งวัน 

 
รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่ 
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