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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

เก่ียวของกับใครมีแตคุณลวนๆ 
 ที่ชวยตาลําปาง ๘ หมื่นนั้นเลยหายเงียบไปเลย (หายไปแลวครับ ตอนหลังมา
ที่นี่จะมาเอาอีกหนึ่งแสน จะมาโกหกเอาอีก พอดหีลวงตาออกไปขางนอกกอน) คนเกา
เหรอ (ครับ พอดีหลวงตาออกไปขางนอกเขาเลยไมไดรอ เขาโกหกวาไปหาหมอ หมอ
ตรวจดูแลววาตองเสียคาใชจายอีกหนึ่งแสนบาท) คนลําปางคนนั้นเหรอ (ครับ) นั่นซิ
ตามมาตมเรา คนลําปาง ตา มาพูดเรื่องราวไดถอยไดความมีเหตุมีผลสมควรใหเราก็
ใหตามนั้นเลย ๘ หมื่น มีลูกมาดวย พอมอบเงินเรียบรอยแลวก็ยิ้ม วาทีนี้จะไดเห็น
หนาลูกแหละ วางั้นนะ ยิ้มพอมอบเงินใหเรียบรอยแลว ที่ไปเชียงใหมคราวที่แลว ยิ้ม 
ตอไปนี้จะไดเห็นหนาลูกแหละ ลูกเลยตมแม ตาบอดอีก เขาใจไหม ๘ หมื่นหายเงียบ
เลย นี่เคยไดเลยตามมาอีก คราวนี้เปนแสนวางั้น เปนอยางน้ันละ 

คือเราซื่อสัตยสุจริตเปนธรรมลวนๆ พวกนี้สนุกตมนะ ตมเรามาเยอะ แตวาตม
เราก็คือตมเขานั่นละ เราไมมีอะไรเสียหาย เปนความเสียหายของเขาเอง มาเรื่อยนะ 
เราถาพูดแบบภาษาโลกก็เรียกวาเรานี้ถูกตมมาเรื่อยๆ แตไมเปอย ตมเรื่อย พวกหมาก็
ตม อะไรก็ตม ปากเกร็ดตมไปเยอะ ซื้อที่ให ๑ ไรๆ ละ ๔ ลาน ๒ แสน ปลูกตึกให ๖ 
ลาน นี่สวนใหญนะ นอกจากนั้นกใ็ห แลวขอนั้นขอนี้เร่ือย สุดทายก็ตมเราๆ เร่ือย 
อยางน้ีละ อันนั้นยังดีนะ คือเราใหอาหารหมาแตกอนใหเดือนละ แสนหาหมื่นๆ พอถกู
ตมแลวเราจะตัดขาดสะบั้นไปทีเดียว หมาไมรูเร่ืองอะไร เปนเรื่องคนตางหาก เรา
สงสารหมาเลยตัดออกเสีย ๕ หมื่น ใหเดือนละหนึ่งแสนตลอดมานะ ถาเปนเรื่องคนตัด
ขาดสะบั้นไปเลย อันนี้หมามันไมรูเร่ืองหมามันจะพลอยอดอยากตายไปเพราะเจาของ
มันชั่ว อยางน้ีละมีอยูเร่ือยๆ เรา 

นี่ยังตามมาอีกนะ ๘ หมืน่นั่น เขาจะเอาคาอะไรอกี ๑ แสนวางั้นเหรอ (คาไปหา
หมอครับอีกหนึ่งแสน มาโกหกวาไปหาหมอมาแลวหมอบอกคาใชจายอีกหนึ่งแสนบาท
คาผาตัดตา พวกเราเช็คไปทางเชียงใหมทราบวาหมอไมเคยเก็บเงินคนไขคนนี้เลยครับ 
ไปตรวจไปอะไรก็รักษาฟรีตลอด) แนะ แตทางนี้บอกวาจะเอาเงินไปใหหมอ แลว
ตามมาอีกจะเอาหนึ่งแสน ยังตามมาตม มันเคยไดก็มาตมอีก

วิสาขะผานไปเรียบรอยแลวเราก็จะไปเวียงจันทน ติดตามเครื่องมือตา เพราะ
ทางนั้นขาดแคลนมาก ตองไดสงเคราะหเต็มที่ เพราะเวียงจันทนเปนหัวใจของประเทศ
ลาวทั้งประเทศ อยางนอยขอใหไดที่เวียงจันทนสมบูรณเครื่องตาเราก็พอใจ
พอประมาณ เราจึงไดติดตาม ที่ใหไปแลว ๑๖,๙๙๓,๐๔๐ บาทเกี่ยวกับตา แลวรถ ๖ 
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แสน ไมไดนับรวมกับตา เราวาจะใหหมอที่เวียงจันทนมาจากเวียดนามกอน คือทีแรก
เราวาจะไปในระยะกอนวิสาขะนี้ ไดทราบวาหมอไมอยู ไปเวียดนาม จะกลับมา
ประมาณวันที่ ๑๓ หรือไง หลังจากนั้นเราถึงจะไป 

กอนจะไปกต็ิดตอไปกอน จะไปถามเรื่องเครื่องมอืนี้สําคัญ ของจะเอาไป
พอประมาณที่รถเราไป เอาไปเทานั้น ยังไมไดให เปนแตเพียงใหตามที่มอียูในเวลาเรา
ไปโดยเฉพาะ นูนละไปตกลงอะไรกนัเรียบรอยแลวมากนอยจะสั่งใหทางโนนมารับ เรา
เตรียมทางนี้ใหเหมือนที่เคยปฏิบัติมา คือใหเราไปเที่ยวนี้กอน หลังวิสาขะเรียบรอย
แลวจะไปเวียงจันทน ไปเกี่ยวกับเรื่องตาเปนอันดับหนึ่ง จากนั้นตกลงกนัยังไงๆ เราก็
ส่ังเองใหทางโนนมารับหลังจากเรากลับมาแลว กําหนดกันวันที่เทาไร ใหเขามารับ
ตามที่เคยปฏิบัติมา 

ไปโรงพยาบาลถาเปนวันราชการเปดอยางน้ีเราไปโรงพยาบาลตางๆ เมื่อวานนี้
ก็ไปคอนสวรรค จ.ชัยภูมิ คือจะไปกด็ูตามแคตตาล็อก โรงพยาบาลไหนไปวันที่เทาไรๆ 
กะวาหนึ่งเดือนไป โรงละหนึ่งเดือนๆ ไปเรื่อย เมื่อวานไปคอนสวรรค เดี๋ยวนี้ไปโรง
ไหนก็ตองมอบใหโรงละสองหมื่นๆ ทุกโรง ไปโรงไหนก็ใหสองหมื่นๆ ทุกโรงไปเลย 
ใหเงินสดสองหมื่นๆ แตกอนใหแตของ ของเตม็รถเทตูมเลยแลวมา ไมใหเงิน ทีนี้เวลา
ถามเขาเรื่องการใชจายสําหรับคนไขในโรงพยาบาล เดือนหนึ่งๆ แตละโรงจายยังไงๆ มี
เหล่ือมล้ําต่ําสูงตางกัน เราเลยใหประมาณสองหมื่นทีเดียว มีต่ํากวาน้ันบาง สูงกวานั้น
บางเราก็ใหเพียงสองหมืน่ ใหทุกโรง อันนี้ดวยความเมตตา 

ไมมีละสําหรับเรา มีไมได ดังที่เห็นนี่ดูเอาซิ ตะกี้นี้ไปสักกี่แสนแลว (๒ แสน
หนึ่งหมื่นเจาคะ) ก็อยางน้ันแลว ไปเรื่อยอยางน้ีตลอด เพราะฉะนั้นจึงไมมีเงิน เรา
ยืนยันไดเลยวาเราไมมี คือมีกอ็ยางน้ี ออกทั้งหมด แบตลอดกาํไมมี กํามาก็เพื่อแบ เขา
ใหมาก็กํา กาํแลวก็แบ ออกอยางน้ีตลอดไปเลย วันที่ ๑๒ วิสาขบูชา อันนี้ก็จะยุงมาก
เหมือนกัน หลังจากนั้นแลวเราจึงจะไปเวียงจันทน หมอดูวาจะกลับวันที่ ๑๓ หลังจาก
นั้นก็จะโทรถามกัน ทางโนนสะดวกแลวทางนี้ก็ไป ชวยทางโนนทางนี้ไปอยางน้ันละ 

วันนี้ไมพูดอะไรมากเพราะวันไหนพูดทุกวัน เหนื่อย เหนื่อยมาก ไมกอนจังหัน
ก็หลังจังหันทุกวัน อยูไหนก็เหมือนกนั เหนื่อยนะ วันนี้ก็ไมพดูอะไรมากนกั เพียงเทานี้
แหละ (ทองคําหนึ่งบาทครับ) เออ พอใจ ทองคาํก็มา ทองคาํเขาคลังหลวงรอยทั้งรอย
ตลอดมา เดี๋ยวนี้เกือบจะถึง ๓๐๐ แลวมัง คอยมาเรื่อยๆ ที่พิเศษเรยีกวาประเภทน้ํา
ไหลซึม จะเขาถึง ๓๐๐ ละ ๘๐ กวาเขาไปแลว พอสมควรที่จะหลอมกห็ลอม หลอม
เสร็จแลวพอสมควรจะมอบก็มอบไปอยางน้ันละ เดี๋ยวนี้ได ๑๙ แทงแลวที่หลอม
เรียบรอยแลว ตอไปก็หลอมเรื่อยๆ  พอสมควรจะมอบเราก็มอบ ใหพร 
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ทานทั้งหลายทราบเอานะ เขาเคยโจมตีทานอาจารยฝนเราไมลืม ตอนนั้นทานมี
เงินอยูลานหาทานอาจารยฝน ทานสั่งไวเรียบรอยแลว พวกนี้จะรูหรือไมรูก็ไมทราบ
โคตรมันแหละ พอทานอาจารยฝนมรณภาพแลว มันวาทานอาจารยฝนมีเงินอยูลานหา 
ประกาศที่ลานโพธิ์ลานผีนั่นนะ สมเด็จมหาวีรวงศ วัดนรนาถฯ วิ่งมาหาเรา เขาโจมตี
อยางหนักวางั้น พอดีตอนบายเราออกไปพบ ทานเปดไฟพาบเลย เอา เราแอบทางนี้ 
นั่นไฟเปดแลวมีเหตุการณแหละ มาทานก็ลงปุบ จะไปไหน เราก็วาไปไหนก็ไปแลว
ไมใชคนตาย ก็สนิทกัน 

ทานก็วาพูดสักหนอยเถอะ มีอะไรวามาเลย ทานก็เลยเราเรื่องเขาโจมตีทาน
อาจารยฝน เรารูเร่ืองนี้ไดดีกก็ราบเรียนทาน เงินลานหา หาแสนนี้มอบตรงนั้น ทานสั่ง
ไวเรียบรอยแลว หาแสนนี้มอบตรงนั้น หาแสนนี้มอบตรงนี้ เราบอกเรียบรอยแลว นี่
เปนที่แนนอนทราบมาจากทานเรียบรอยแลว เออ อยางน้ีจะขึ้นไปแกขาว ทานก็กลับ
เลย เราก็ไปเลยของเรา ไปก็เร่ืองเงียบไปเลย อยางน้ันละเขามาโจมตีทานอาจารยฝน 

ทีนี้เราก็เหมือนกันเวลาเราตายนี้เงินจะมีในบัญชี บัญชีทั้งหลายเหลานี้บัญชีเพื่อ
โลกทั้งนั้นเลยไมไดบัญชีเพื่อเรา ใหทานทั้งหลายจําเอาไว เขาจะมาตมอะไรก็ตมเถอะ
เขาแหลก สําหรับเราไมมีอะไรที่จะใหเขาตมเปอยไปไดละ เพราะความชั่วประเภทที่เขา
จะมาโจมตีเราเราไมมี เรามีแตความดี ความชั่วก็ตองเปนเรื่องของเขาเองจะรับเคราะห
รับกรรมกลับคืนไป มีเทานั้นละ ใหทานทั้งหลายทราบวาเวลาเราตายเงินในบัญชีจะมี 
เพราะเราจายเปนระยะๆ เตรียมไวเพื่อจายที่จําเปนๆ ที่ไมจําเปนก็เก็บไวกอนๆ ใน
บัญชี เวลาเราตายเงินในบัญชีจะมี จะมีหลายบัญชีดวย กรุงเทพกม็ี อยูอดุรก็ม ี

ความจําเปนอยูที่ไหนฝากไวทางโนนจายทางโนนๆ ทางกรุงเทพนั่นละ เวลาเรา
ตายแลวใหทานทั้งหลายทราบเอาไววา บัญชีเงินทั้งหมดในนามของเราเปนผูฝากน้ี เปน
บัญชีเงินเพื่อโลกทั้งนั้นไมไดมีเพือ่อะไร ใหเขาใจตามนี้ก็แลวกัน เราไมมีอะไรที่จะมา
ติดมาตอมาเปนเล็นติดกับเงินกระดาษหลังลายเทานั้น นิพพานเปนยังไงกบัไอหลังลาย
มันตางกันอยางไรบาง พิจารณาซิ จะมาเปนบาเปนเล็นอะไรอยูนี้ไมใชพระติสสะน่ีวะ 
พระติสสะน่ันเปนเล็นติดจีวร 

เขามาถวายผาบังสุกุล ทานเก็บแลวเย็บเปนผาจีวร พระติสสะ พอเย็บจีวรเสร็จ
เรียบรอยแลวคงรักคงสงวนละทา กลางคืนทองเสียถายทอง ตายกลางคืนเลย พอดีผาที่
เย็บยอมเรียบรอยแลวตากไวนั้น ตายปบมาเกิดเปนเล็นติดอยูจีวร พระพุทธเจารับสั่ง
มาทันทีเลย พระติสสะบวชมานี้เพื่อมรรคผลนิพพาน แตเวลานี้มรรคผลนิพพานไมมี
คุณคาไมมีราคาอะไรสําหรับพระติสสะ สูจีวรผืนนี้ไมได พระติสสะตายแลวมาเปนเล็น
ติดอยูจีวรนี่นะ หึงหวงในจีวรผืนนี้ มรรคผลนิพพานพระติสสะไมสนใจยิ่งกวาจีวรผืนนี้ 



 ๔

เพราะฉะนั้นเธอตายแลวจึงมาเปนเล็นติดอยูนี้ ใครอยาไปแตะ ทานรับสั่งเด็ดขาดเลย 
ใครอยาไปแตะอยาไปจับไปตองอะไรเลย ทิ้งไวงั้นแหละทานบอก ตากไวยังไงใหทิ้งไว
อยางน้ัน ทานจะรับสั่งเองทีหลัง 

๗ วันลวงไปแลวเล็นก็ตาย พอเล็นตายก็ไปสวรรคเลย ทานก็มารับสั่ง เอา ทีนี้
จีวรนี้จะเอาไปแจกใคร องคไหนที่มคีวามจําเปนทางจีวรชํารุดทรุดโทรม เอาไปแจกได
แลว พระติสสะไปสวรรคแลว เห็นไหมชี้บอกขนาดนั้นนะ ตอนเปนเล็นก็บอกเปนเล็น 
คือใครไปแตะไมได เวลานั้นพระติสสะกําลังหึงหวงจีวรมาก ใครไปแตะจะโกรธจะแคน
ใหคนนั้น ตายแลวจะตกนรก เขาใจไหม บอกวาพระติสสะน่ีถาใครไปแตะจีวรนั้นแลว
เธอหึงหวงเธอโกรธแคน เธอตายจากนี้เธอจะลงนรก หามไมใหเธอลงนรกดวยวิธีนี้ 
อยาไปแตะ นั่นพระพุทธเจารับสั่งเอง เกงไหมศาสดาเอกของเรา กระทั่ง ๗ วันลวงไป
แลวทานมารับสั่งใหม เอาทีนี้แจกไดแลว พระติสสะตายไปสวรรคแลว นั่นเห็นไหมละ 
นี่ละเรื่องราวมัน 

เราน่ีจะมาเปนเล็นเกาะอยูไอหลังลายนี่เหรอ อีตาบัวนี่นะ ตายแลวจะมาเกาะอยู
ไอหลังลาย ไมเกาะพูดตรงๆ เลย สามโลกธาตุไมเกาะอะไรทั้งน้ัน หมดโดยสิ้นเชิง เรา
ทําตอโลกนีด้วยความเมตตาลวนๆ ไปไหนมาไหนดีดดิ้นตลอด เราไมเคยมีหวังอะไร
กับโลก ใครจะอนุโมทนาไมอนุโมทนาก็เปนเรื่องมงคลในปากของเขา เราทําของเรา
แลวไปเลย หรือใครจะมาโจมตีแบบไหนๆ ก็เปนเรื่องปากเขาเอง เรามีแตความดีงาม
ทําไปเรื่อยๆ อยางน้ีแหละ เขาใจเหรอ 

อยางหมาวิชัยนั่น มันสะเทือนใจอยูบักหมาวิชัย อําเภอเพ็ญ เราเคยพูดเสมอ
จนกระทั่งทนายความในอําเภอเพ็ญนั่นละเขาเพื่อจะเชิดอําเภอเพ็ญขึ้น อําเภอเพญ็มัน
จมเพราะอะไร เพราะมาโจมตีเรา ทีนี้เขาตั้งทนายความขึ้นวา ถาหากวาหมอวิชัยมา
ฟองรองหลวงตา เขาจะเปนทนายแทน คือคนอําเภอเพ็ญดวยกันเขาเชิดกันขึ้น ไมงั้น
อําเภอเพ็ญจะจม เขาใจไหม ก็เราชวยอําเภอเพ็ญขนาดไหน เมื่อวานหรือวานซืนนี้
อําเภอเพ็ญก็มาเอาอาหารที่โกดังของเราเหมอืนกับโรงพยาบาลทั้งหลาย เราใหเสมอ
กันหมด 

หมาวิชัยมันมาทําลายเราโดยที่เราไมมีอะไรเลย ก็เพราะมันเห็นแกเกาอี้
รัฐมนตรี มันประจบประแจงไอแมวนั่นนะ แลวมาโจมตีเรา เอาเราเปนฐานเหยียบขึ้น 
เหยียบขึ้นแตมันจะจมไมรูซิ นั่นละมันถึงไดหาอุบายโจมตี ความจริงจริงๆ แลวมันก็ไม
มีอะไรกับเรา ที่จะใหมันโจมตีเราดวยความเคียดแคนจริงๆ มันไมมีแหละ มันโจมตีเรา
เพื่อจะขึ้นเกาอี้รัฐมนตรีตางหากเราก็รู เราจึงเปลี่ยนชื่อมันเสีย หมอวิชัยใหเปนหมา
วิชัยเสีย เราชวยนอยเมื่อไรโรงพยาบาลเพ็ญ เดี๋ยวนี้ก็กําลังสรางโรงขึ้นอีกโรงหนึ่ง



 ๕

สําหรับประชาชนมาติดตอสถานีตํารวจภูธรอําเภอเพ็ญ แลวก็สวม ๔ หอง ทีป่สสาวะ ๒ 
หอง นี่ก็ทางตํารวจอําเภอเพ็ญแหละมาขอเรา เราใหไปแลว สรางแลว เราไมมีอะไรกบั
หมาวิชัย แตมันมาหากัดเราไมเขาทาบักหานี่ มันไมรูจักเจาของ หมาเขายังฮูจักเจาของ 
นี่มันบฮูจักเจาของ มันเลวกวาหมา ใหมันเปนหลานหมาวิชัยเสียนะ 

เปนอยางน้ันละเราไมมีอะไรกับใคร ใครจะมาโจมตีเทาไร สามโลกธาตุมา มีแต
จะกอบโกยเอาเคราะหกรรมอันนั้นเขาสูตัวๆ ลงนรก เราไมมี กับโลกนี้เรียกวาเราหมด
โดยสิ้นเชิง มีแตความเมตตาลวนๆ ทําความดีแกโลกลวนๆ ความชั่วเราไมทํา คําพูด
ของเราเราพูดจริงๆ กิริยาอาการของเราที่แสดงออกตอโลกนี้เปนคุณลวนๆ ไมมีพษิแม
เม็ดหินเม็ดทราย ที่เราแสดงออกเผ็ดรอนขนาดไหน ดุดาวากลาวขนาดไหน เปนคุณ
ลวนๆ ใหทานทั้งหลายจําเอานะ ในหัวใจหมดแลวเรื่องโทษไมม ี มีแตคุณลวนๆ 
แสดงออกกริิยาใด เปนกิริยาแหงคุณของธรรมทั้งน้ัน พากนัเขาใจเอานะ อยางที่เราวา
บักหมาวิชัยๆ เราก็วาเฉยๆ วาดวยความเมตตา เราไมมีอะไรกับเขา พูดสนุกปากเฉยๆ 
นี่ละ เมื่อหมดโทษแลวจะเอาโทษมาจากไหน เกี่ยวของกับใครก็มีแตคุณลวนๆ ใหเปน
โทษแกคนทีเ่ราไปคบคาสมาคมเกี่ยวของไมมีเราบอกจริงๆ คบใครก็ตามไมมี เพราะ
อันนี้หมดโทษแลว กิริยาที่แสดงออกถูกกล่ันกรองเรียบรอยแลวจากธรรม ถูกตองๆ ไป
เลย ที่นี่ไปละเรา 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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