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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ขอตอกอกยา 
 (โรงพยาบาลอํานาจเจริญกราบขอเมตตาเครื่องมือตาจํานวน ๓ รายการ) รวม
เปนเงินเทาไร ( ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาทครับ) โธ เราก็เห็นใจผูจําเปนมาขอ ทีเ่ราใหมันก็ไม
หวาดไมไหวเหมือนกัน ใหไมหยุดไมถอยใหตลอดเลย คือเงินเรามีแตให พอไดมาปุบ
ใหปุบๆ ที่กําไมมี พอไดมาปบกําปุบเปดเลยๆ อยางน้ันละ มีอะไรกบัอะไรบางวาไป  
(๑.เครื่องมอืสลายตอกระจก ๑ เครื่อง ๓ ลานบาท ๒.กลองจุลทรรศนสําหรับผาตัดตา 
๑ เครื่อง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓.กลองจุลทรรศนตรวจตาอยางละเอียด ๑ เครื่อง ๖ 
แสนบาท รวม ๕ ลาน ๑ แสนบาท) เปนอันวาใหละ (สาธุ) 

(รายชื่อโรงพยาบาลที่ไดรับเมตตาเฉพาะเครื่องมือตารวม ๑๗ โรงพยาบาล คิด
เปนมูลคา ๑๔๘ ลานบาทมีดังน้ี ๑.รพ.อดุรธานี ๒.ศูนยปนปวและรักษาสุขภาพตา 
นครเวียงจันทน สปป.ลาว ๓.รพ.บุรีรัมย ๔.รพ.มหาราช นครเชียงใหม ๕.รพ.ศรี
นครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๖.รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ๗.รพ.
อุตรดิตถ ๘.รพ.เลย ๙.รพ.หนองบัวลําภู ๑๐.รพ.พระอาจารยฝน สกลนคร ๑๑.รพ.
คายประจักษ อุดรธานี ๑๒.รพ.หาดใหญ สงขลา ๑๓.รพ.เพชรบูรณ ๑๔.รพ.โพธาราม 
ราชบุรี ๑๕.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๗ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี ๑๖.รพ.
นครปฐม ๑๗.รพ.สัตว คณะสัตวแพทย ม.ขอนแกน) 

พวกทองคําเขาคลังหลวง พวกดอลลารไปดวยเงินไทย เงินไทยออกชวยโลกทั่ว
ประเทศไทย เงินไทยไมพอตองไปควาเอาดอลลาร ดอลลารเลยไดเขาคลังหลวงได
เพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวาดอลล จากน้ันก็ถูกเงินไทยดึงมาชวยตัวเอง ออกชวยประเทศ
เรา สําหรับทองคํารอยทั้งรอยไมใหออก เขาทั้งหมดๆ ทองคํา มันก็ได ๑๑,๕๘๕ กิโล 
ทองคําที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว สวนดอลลารดูเหมือนไดเขา ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ดอลล 
นอกจากนั้นออกมาชวยเงินไทย เงินไทยออกชวยชาติไทยของเราไมพอ 

เราก็ชวยเต็มกําลังของเราละ ทางชาติบานเมืองทั้งศาสนาดวย เราชวยทั้งศาสนา 
ทั้งชาติดวย ศาสนาก็มีการแนะนําตักเตือนสั่งสอน ผิดถูกชั่วดปีระการใดก็วากัน กระตุก
กัน ควรกระตุกๆ วางัน้เถอะ ไมงั้นไมไดสต ิ เหยียบศาสนาเหยียบหัวพระพุทธเจา
แหลก จับขาดึงออกมา หัวพระพุทธเจาอยาเหยียบ ความหมายวางั้น ตีเร่ือยๆ ทาง
ศาสนาสอนธรรมเขาสูจิตใจ สมบัติเงินทองเขาเปนดานวัตถุเขาสูคลังหลวงของเรา ซึ่ง
เปนสวนรวม นี่ทองคํากไ็ดตั้ง ๑๐,๐๐๐ กวากิโลแลว สมบัติที่เปนหัวใจของชาติไทยเรา 
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ทองคําได ๑๑,๕๘๕ กิโล กิโลนะไมใชเลนๆ ทองคํา ทองคําเราไดเขาคลังหลวง 
๑๑,๕๘๕ กิโล เขาคลังหลวงไปเรียบรอยแลว 

สวนดอลลารเขาเพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา จากน้ันเงินไทยก็ไปดึงมาชวยเงิน
ไทยเอง ออกชวยชาตบิานเมือง สําหรับทองคํารอยทั้งรอยใหเขาหมด เราสั่งงานเอง 
ไมใหเคลื่อนนะ เราทําอะไรเคลื่อนไมได ถาลงไดปกลงตรงไหนขาดสะบั้นไปเลย ไมให
เคลื่อนคลาด สําหรับทองคําเราวารอยทั้งรอยตองเปนรอยทั้งรอยตลอดไป สําหรับ
ดอลลารเดี๋ยวนี้หมุนมาชวยทางเงินไทย เงินไทยไมพอ คอืทุกส่ิงทุกอยางในเมืองไทย
เราน้ี เราเอาเงินไทยออกกระจัดกระจายทั่วไปหมด สรางน้ันสรางน้ี เฉพาะอยางยิ่งคือ
โรงพยาบาลมากที่สุด โรงพยาบาลพิสดารซอกแซกซิกแซ็ก ใชจายหลายดานหลายทาง 
โรงพยาบาล แลวการปลูกสรางวงราชการตางๆ ก็มี มีไปตามๆ กัน หากไมมากเทา
โรงพยาบาล 

สําหรับทองคําเขาคลังหลวงทั้งหมด เรียกวารอยทั้งรอย ไมใหแยกไปไหนเลย 
เราส่ังเอง เขาๆ หมดเลย รอยทั้งรอย ดอลลารนี่แยกมาชวยเงินไทยเราเดี๋ยวนี้นะ ได
เขาคลังหลวงเพียง ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ดอลลเทานั้นละ นอกจากนั้นเงินไทยไมพอ ตองได
เอาดอลลารมาชวยออกชวยชาติบานเมืองของเรา ที่ไหนเทาไรลานนะ อํานาจเจริญหรือ
อะไร (โรงพยาบาลอํานาจเจริญ ) ตกลงกันแลวยัง (ตกลงแลวครับ) ออ ตกลงกันแลว 
เทาไร (๕,๑๐๐,๐๐๐ บาทครับ) เปนอันวาอันนี้ตกลงแลว ตองเปนอยางน้ัน 
๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท อํานาจเจริญ 

พูดถงึอํานาจเจริญ ฟงจะพูดเรื่องทานสิงหทองใหฟง ทานสิงหทองนัง่รถมาจาก
อุบล ผานมาอํานาจเจริญ มีอีตาคนหนึ่งแกขุดสวนขุดไรอยูขางถนน ทานสิงหทองกน็ั่ง
รถคันนั้นมา ตอนนั้นมันอดอยากขาดแคลน น้ํามันก็ไมม ีตองใชถาน ตอนสงครามโลก 
พอไปถึงนั้น เห็นอีตานั้นละ ยืนโบกมืออยูโนน โบกมือใหรถหยุด พวกคนรถเขาก็
ปรึกษากัน วาไงจะรับไหมคนเดียว เอา เอารับเสีย ไดยาซองหนึ่งก็เอา เขาวางั้นนะ 
ไปๆ จอดรบั เอาขึ้นลุง โอย พอไมขึ้นแหละ พอมาโบกมือตอกอกยา ตอบุหร่ี โบกมือ
ขอไฟมาตอบุหร่ี คือไมมีไฟ แกสูบบุหร่ีไมไดไมมีไฟ เขาก็มาโบกมือ  

ไดคายาซองหนึ่งก็เอา เอาลุงขึ้นเลย โอย พอไมขึ้น พอมาโบกมือขอตอกอกยา 
หมดทาเลย ตกลงก็เลยใหแกตอกอกยา ตอบุหร่ีสูบ พอตอไดแลวแกก็ไปขุดสวนของ
แกอยูขางถนน ทางนี้ติดเครื่องไมตดิ โอย เฒาหานี่ หัวเราะกันลั่นรถ เปนนําเฒาหานี่
ละ มีแตเฒาหาๆ หัวเราะลั่น แกก็ขุดสวนเฉย ควันถมดังอยูนั่น ขบขันดี ทานสิงหทอง
ไปเห็นเอง ถาเปนเรื่องเลน ทานสิงหทองจําแมนยํามากนะ ถาเปนเรื่องจริงเปนยังไงไม
รู แตเร่ืองความเพียรเกง กับเรื่องเลนนี่เกง  
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พูดถงึเร่ืองทานสิงหทอง เขาโบกมือไดยาซองนึงกเ็อานะ เอาขึ้นลุง โอย พอไม
ขึ้นแหละ พอโบกมือมาขอตอกอกยา ก็เลยใหผูเฒาตอ ตอแลวก็ไปนั่งควันถมดังอยูนั่น
ละ ทางนี้ติดเคร่ืองรถไมติดที่นี่ ผูใดก็เฒาหาๆ หัวเราะกันลั่นหมดทั้งรถ เฒาหานี่ พอ
รถเคลื่อนไปแลวก็เฒาหา หัวเราะกันลั่น เฒาก็ขุดสวนเฉย ควันถมดังอยูนั่นละ ขบขันดี 
ทานสิงหทองถาเปนของอยางน้ี โอย จําไดแมนยํามาก เร่ืองเลนเกงมากทานสิงหทอง 

เราไดวาให ทานสิงหทองวางตนใหถูกบทถกูบาทกาลเทศะซี เราเปนครูบา
อาจารย เขามาเคารพเราเขาไมไดมาเพราะความตลกเฮฮาของเรานะ เขามาเพราะศีล
เพราะธรรมตางหาก ศีลธรรมเปนยังไงตองนําออกหนาเสมอ อยางน้ีเปนของเลน พูด
กันเวลาเลนเทานั้นแหละเราวางั้น ครั้นไปแลวก็เหมือนเกา เหมือนวาเราจับโซตีหัวลิง 
พอวางโซแลวลิกแล็กๆ ทานสิงหทองชอบเลน แตทานความเพียรเกงนะ เวลาความ
เพียรนี้เกง เดินจงกรมทางจงกรมเปนเหวนูนละ 

อัฐิกก็ลายเปนพระธาตุแลวเห็นไหมละ ทานก็มาเลาใหฟงปฏิปทาการดําเนิน
เร่ือยๆ คือทานบอกวามันไมมีทีไ่ปแลว เจาของก็ไมเสาะแสวงหาอีก แตมันก็หมดไปๆ 
แลวไมบอกวาหมดขณะไหนเมื่อไร แตก็หมดไปๆ เวลานี้ก็หมดอยางน้ีละ ทานเลาให
ฟงกถ็ูกตอง ผลก็ถูกตองแลวเอาละอะไรก็ชางมนัเถอะ อรหันตนั้นมี ๔ ประเภทเรา
บอก สุกขวปิสสก รูอยางสงบเงียบไปเลยก็มี นี่ประเภทหนึ่ง เตวิชโช  ฉฬภิญโญ จตุ
ปฏิสัมภิทัปปตโต 

อรหันตมี ๔ ประเภท ประเภทสงบเงียบไปเลยก็มี เราจะเขาประเภทไหนก็เอา
ไปพิจารณาตัวเองซิ เราวางั้น หรือจะเปนประเภทสุกขวิปสสก พอตายแลวอัฐิของทาน
กลายเปนพระธาตุ พระธาตุนี้เรียกวาประกาศตนขึ้นมาแลววานี่คืออรหันตรอย
เปอรเซ็นต ทานสิงหทองก็เปนประเภทนี้ละ เวลาทานตายไปแลว ตกเครื่องบินตาย เอา
กระดูกมาเผา อัฐิกลายเปนพระธาตทุานสิงหทอง ถาอัฐกิลายเปนพระธาตุแลวประกาศ
ขึ้นมาทันทีเลยแหละ กลายเปนพระธาตุแลวคือพระอรหันตเทานั้นถึงจะเปนได 
นอกนั้นเปนไมได ก็มีเทานั้นแหละ จะใหพร 
 

รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

