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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๗ 

ดูวัดใหดูตัวเอง 
 

กอนจังหัน 

วันนี้พระมาฉันในวัดนี้เพียง ๓๑ องค ขาดไป ๒๔ องค พระ ๒๔ องคทองแหงวันนี้ 
พวกเราทองชุมเย็น แตธรรมเราไมรับรอง ที่วาทองแหงนั้นธรรมชุมเย็น คอนขางแนใจและ
แนใจ ขอใหธรรมชุมเย็นภายในใจบางเถอะ โลกเราจะมีความผาสุกเย็นใจ มองเห็นเพื่อน
เห็นฝูงเปนผูพึ่งเปนพึ่งตายซึ่งกันและกัน ไมเห็นเปนขาศึกศัตรูที่จะตอสูกัดฉีกกัน ดังที่
กิเลสจับหัวโลกทั้งหลายไสเขาหากัน เปนฟนเปนไฟเผาไหมอยูทั่วโลกดนิแดน มีแตเร่ือง
ของกิเลสจูงจมูกทั้งนั้นแหละ ธรรมไมมองดู เพราะฉะนั้นความสุขจึงไมมใีนโลก มีตั้งแต
ความทุกข ไปที่ไหนที่นั่นวาจะเปนสุข ที่นี่วาจะเปนที่ร่ืนเริงบันเทิง มีแตความผิดหวังทั้งนั้น
แหละเพราะกิเลสพาไป ไปที่ไหนตมไปเรื่อยหลอกไปเรื่อย ไมไดเหมือนธรรมพาไป 

ธรรมพาไป ไปที่ไหนมีสติสตัง มีความระมัดระวังรักษาตัว นี่คือธรรม แลวก็
ปลอดภัย ไมคอยเปนภัยในจิตใจและอาการภายนอก กายกไ็มเปนภัย เปนทุกข ศาสนา
พระพุทธเจาเปนศาสนาชั้นเอกสืบทอดมาตั้งกปัตัง้กัลป พระพุทธเจาแตละพระองคๆ 
เรียกวาสืบทอดกันมา มีแบบมีฉบับ พุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีแบบมีฉบับ เดินตาม
รองรอยแหงจอมปราชญ คือศาสดาองคกอนๆ เร่ือยมา เดินตามรองรอยของกันและกนัมา
เร่ือยๆ เปนแบบเปนฉบับ 

เวลานี้ก็เขามาถึงจุดภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจา ๕ พระองค มาถึง ๔ พระองคนี้แลว 
พระสมณโคดมเรา องคที่ ๕ ก็เปนพระอริยเมตไตรย นี่เรียงลําดับในภัทรกัปนี้ เปน
พระพุทธเจาองคเอกๆ สอนโลกใหไดพนจากทุกขไดเชนเดียวกันหมด เราไดเขามาวงพุทธ
ศาสนา เกิดมาในชาติมนุษยนี้ไดพบพระพุทธศาสนา  พรอมกับความเชื่อความเคารพ
เล่ือมใส เรียกวาเปนบุญเปนกุศลของเราอยางมากมาย สัตวทั้งหลายมีจํานวนสักเทาไร
พลาดทั้งนั้น แมมนุษยดวยกันก็พลาดทั่วโลกดินแดน พลาดจากของจริง เราเอาของจริงมา
พูด ไมเหยยีบย่ําทําลาย ไมยกไมยออะไรที่ผิดจากความเปนจริง เอาความเปนจริงมาพูด
ทั้งนั้น จีงเรียกวาศาสนธรรม พูดตามหลักความเปนจริง 

พระพุทธเจาของเราไดอบุัติมาแลว เวลานี้ก็ธรรมและวินัยนั้นแลเปนศาสดาของ
พวกเราทั้งหลายแทนพระพุทธเจาเวลาพระองคปรินิพพานไปแลว จึงขอใหปฏิบัตใิหเปน
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คนดีมีศีลมีธรรม จะมีความหมายในจิตใจ ใจนี้เปนนักทองเทีย่ว สิงอยูในรางของสัตวของ
บุคคลทั่วไปหมดไมมีเวนที่จิตจะไมเขาสิง นอกจากขอนซุงเทานั้น ตนไม ภูเขา จิตไมเขาสิง 
แตจิตใจของมนุษยและสัตวแทรกอยูในรางของมนุษยและสัตวทุกๆ แหงไป อันนี้ละพาให
เราตะเกียกตะกายไปดวยความลมลุกคลุกคลาน เพราะไปตามกิเลสที่แทรกอยูในจิต ฉุด
ลากจิตใหไปในทางที่ผิด ก็นําเราไปในทางที่ผิดที่พลาด เกิดภพใดชาตใิดแทนที่จะประสบ
ความสุขความเจริญ กลายเปนความผิดพลาดไปเรื่อยๆ เพราะกิเลสพาใหผิดพลาด 

ธรรมไมพาใหผิดพลาด จึงขอใหยึดหลักธรรมใหดีทุกคนๆ นี้พูดตรงๆ พูดอยาง
ตรงไปตรงมาเปนภาษาธรรม หลวงตาบัวจวนจะตายแลว ไมไดอยูค้ําฟา ทานทั้งหลายก็
ไมไดอยูค้ําฟา จะถกูไฟเผาดวยกันนั่นแหละ ไฟเผาหรือถมดินกลบดินฝงกันไปอยางน้ัน 
เวลามีชีวิตอยูนี้ใหทําความดีเสีย จิตนี่ไฟเผาไมไดนะ แตกิเลสเผาได นั่นใหพากันจํา จิตนี้
ไฟเผาไมได แตไฟกิเลสนั้นเผาไดๆ ตกนรกอเวจีได คําพูดที่วานรกอเวจี บาป บุญ สวรรค 
พรหมโลก นิพพาน เปนคําพูดของจอมปราชญที่ฉลาดแหลมคมสุดยอดแลว ทรงธรรม
เหลานี้ไวเรียบรอยแลวนํามาสอนโลกดวยความสัตยความจริง หรือจะเรียกวาทาทายสัตว
โลกหูหนวกตาบอดก็ได เพราะพระพุทธเจาแตละพระองคนัน้เปน โลกวิทู รูแจงเห็นจริง
ทุกสัดทกุสวน สอนจึงไมผิด ขอใหพากันตั้งอกตัง้ใจ 

ไปเที่ยววัดเที่ยววาอยาไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอน ไปหาดูตัง้แตพระ พระทานเปน
ยังไง องคนั้นเปนยังไง องคนี้เปนยังไง ตัวเองไมสนใจดูนี่ละผิดพลาดตรงนี้ ไปดูวัดใหดู
ตัวเอง วัดใดทานปฏิบัติอยางไรๆ แลวก็นํามาเปนคติเครื่องเตือนใจตน นี่เรียกวาไปวัดไป
วา อยาไปเที่ยวเตร็ดเตรเรรอนดวยความคึกความคะนอง ถอืวัดเปนสนามกีฬา สนามที่
เลนเพลิดเพลิน ใชไมได ใหพากันดู มาดูพระ เปนยังไงพระ พระมีหลายพระ พระมีแต
หัวโลนๆ ครองผาเหลือง อาศัยชาวบานเขากิน อวดตนอวดตัวก็มีเยอะในประเทศไทยของ
เรา 

พระผูตั้งใจปฏิบัติดีตามทางของศาสดาเรียกวาพระแท พระสุปฏิปนโน ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเพื่อความพนทุกข ปฏิบัติเปนอัญชลีกรรมได โลกกราบไหวบูชาเปนที่
สนิทใจอยางน้ีก็มี พระของตถาคตเปนพระประเภทเหลานี้ พระของเทวทัตเปนพระ
ประเภทแหวกแนว ใหคัดเลือกเอา หูมีตามีไปวดัใดดู เปนวัดก็มี เปนสวมเปนถานก็มี เปน
พระเปนเณรก็มี เปนมูตรเปนคูถอยูในสวมในถานคือวัดนั้นๆ ก็มี ใหเลือกเอา วัดนี้เปน
สถานที่อบรมศีลธรรมเพื่อความดีงามแกผูที่เขาไปอยูในสถานที่นั้น ทานเรียกวาวัด ถาผูที่
ไปอยูในวัดนั้นปฏิบัติตัวไมมีศีลมีธรรม ไมมีขอบมีเขต ปฏิบัติตัวเหลวแหลกแหวกแนว 
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นั่นเปนมูตรเปนคูถ อยูในวัด วัดก็กลายเปนสวมเปนถาน สวมถานคือวัด มูตรคูถคือพระ
คือเณรเรา อยางน้ีก็มี เปนวัดแท เปนพระแท ปฏิบัติเปนศีลเปนธรรมแทก็มี ใหพากันคัด
กันเลือกเอาหูมีตามีทุกคน อยาไปเทีย่วดูคนนั้นไมดี คนนี้ไมดี ตัวเองไมดูไมถกู ดูอะไรที่
ไหนใหมาเปนคติเครื่องเตือนใจตนเอง แลวจะเปนคนดีๆ มีคติธรรมติดตัวไปเรื่อยๆ  

เห็นพี่นองทัง้หลายมาก็ดีใจหลวงตา ใหมาอยางที่เราดีใจ ดีใจวามาสนใจในอรรถ
ในธรรม ไมใชมาเพลิดมาเพลิน ถือวัดเปนสถานที่เที่ยวที่เลน และเปนสถานที่ดู เปนยังไง 
พระองคนี้เปนยังไง องคนั้นเปนยังไง ตัวเองไมดูอยางน้ีไมถกู ใหดูเปนคติเครื่องเตือนใจ 
วันนี้เทศนเปนคติเครื่องเตือนใจกอนจังหัน ใหพากันไปประพฤติปฏิบัติ หลวงตาบัวจวน
จะตายแลวนะ เกิดมานี้นานแลวได ๙๑ ปนี้แลว ชีวิตของเราเปลี่ยนจากฆราวาสมาได ๗๒ 
พรรษานี้แลว ชีวิตนี้เปนชีวิตของพระลวนๆ ขวนขวายแตศีลแตธรรมเปนประจําตลอดมา 
ชีวิตของฆราวาสมีมาถึง ๒๐ ปกับ ๙ เดือน นี่ละเขาบวช ชีวิตอันนี้เปนชีวิตของคนไมมีกฎ
มีเกณฑ ไมวาเขาวาเราเลอะๆ เทอะๆ แตพอบวชเขามาเปนพระแลว เปนชีวิตของพระ 
ชีวิตมีศลีมีธรรม มีสติสตัง มีหิริโอตตัปปะ สะดุงกลัวตอบาป ระมัดระวังตนตามสิกขาบท
วินัยของพระพุทธเจา 

นี่เราก็บวชมาเปนเวลา ๗๒ พรรษานี้แลว เราพูดไดเต็มปาก เราหาที่ตองติเราไม
เลย ตั้งแตวันบวชมาเปนชีวิตของพระลวนๆ บําเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหนวยเรื่อย จนกระทั่ง
ถึงเต็มภูมขิองหัวใจพระกับธรรมอยูอันเดียวกันๆ และผลที่ไดรับนี้เปนที่พอใจ และนํามา
สอนโลกเปนเวลา ๕๕ ปนี้แลว ตั้งแตสอนโลกเรื่อยมา จึงทําใหไมพนความวิตกวิจารณอยู
จนได จวนจะตายเทาไรยิ่งวิตกวิจารณเปนหวงเปนใยถึงประชาชน พระเณร ลูกหลาน
ทั้งหลาย กลัวจะผิดจะพลาด 

พระพุทธเจาสอนลากเข็นใหไปทางที่ด ี กลัวมันจะแหวกแนวไปลงนรกอเวจี 
เพราะฉะนั้นจวนจะตายเทาไรแทนที่จะหวงชีวิตจิตใจของเจาของ เราชี้นิ้วเลยวาเราไมมีแม
เม็ดหินเม็ดทราย ที่จะเปนหวงชีวิตของตัวเองยิง่กวาหวงโลกหวงสงสารที่กําลังชุลมนุ
วุนวายอยูกับฟนกับไฟ เพราะอํานาจของกิเลสลากถูไป ใหพากันจําใหดีนะ เราสอนโลกนี้
สอนดวยความอิ่มพอ เราไมมีอะไรบกพรองในหวัใจของเรา เปนธรรมลวนๆ สอนโลกสอน
ออกมาในแงใดมุมใด เราไมสงสัยในการสอนของเรา เพราะเราปฏิบัติตามธรรมวินัยของ
พระพุทธเจา ผลปรากฏขึ้นมาเปนธรรมเปนวินัยลวนๆ เปนความสุขความเจริญภายใน
จิตใจลวนๆ เปนที่พอใจเรื่อยมา 
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นี่ก็ไมนาน สอนโลกมานี้เปนเวลา ๕๕ ป เร่ืองชีวิตลมหายใจมันมีเหมือนกัน อยาให
ลมหมดไปเปลาๆ ไมมปีระโยชนติดตัวเลยใชไมได จติเปนนักทองเที่ยว คําวาตายไมมี คํา
วาสูญไมมี แตการทองเที่ยวภพนอยภพใหญนี้มีไดประจําจิตทุกดวง จึงตองใหมธีรรมเขา
ประคับประคองรักษาจติ จิตจะแคลวคลาดปลอดภัย ฟนไฟบาปกรรมทั้งหลายจะไมเผา
ไหมเราตอไป เรามธีรรมเปนเครื่องคุมครองรักษา ไปที่ไหนหลับตื่นลืมตามีความผาสุก
เย็นใจ อยูโลกน้ีก็เย็นใจวาเราไดทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนา ไปโลกหนาก็ไปเสวยความ
ดีของเราที่สรางมาตั้งแตชาตินี้ไปแลว จึงขอใหทานทั้งหลายยึดไวเปนหลักเปนเกณฑ ไปวัด
ไปวาไปที่ไหนใหมีกฎมีเกณฑ ใหมีสิริมงคลติดตวัไป เอาละวันนี้ ใหพร 

หลังจังหัน 

ตอนบายๆ ไปแลวชางจะออกเที่ยวหากิน ปรกติกลางวันเขาไมคอยจะออก พอ
บายๆ หรือฟาลงฝนตกนี้กลางวันก็ออกนะ เราไปดานนี้ดูวาวันที่ ๑๘ กันยา มั้ง เราก็ไป
เจอชางเหมือนกัน คือเอาของไปสงที่นั่น เราก็ไมนึกวาจะไปชางในกลางวัน เพราะทําเล
เชนนั้นก็ไมใชทําเลที่ชางจะมาเที่ยวกลางวัน ถาเปนกลางคืนมาไดทั้งน้ันละ ไปนั้นกลางวัน
ยังไมเที่ยงนะ ประมาณสัก ๑๑ โมงกวา รถเราวิ่งไป ชางเขาก็มา มีหัวหนาฝูงตัวใหญมา 
เขาอยูริมถนนเขาจะขามถนนไปทางทิศใต เราเห็น โอ นั่นชาง เบาๆ รถเราบอก อยาบีบ
แตร เขาเห็นเราเขาก็รองแอ็กๆ ขึ้น เราก็ไปรอรถที่นั่น หัวหนาเขาพาขาม ตัวใหญนะ ชาง
รวมทั้งหมด ๖ ตัว เราไปเขากําลังขาม มีลักษณะรีบดวนบางแตไมไดกลัวนัก เพียงลักษณะ
รีบดวน รองแอ็กๆ ตัวใหญพาลง จากน้ันก็ลงดวยกัน ลูก ๒ ตัว เราดู โอย อวนเหลือเกิน
นะ เราก็จอดรถดูเขากําลังไป เขามีลักษณะรีบนิดๆ จะวารีบดวยความกลัวจริงๆ ก็ไมใช 

โถ ทําไมอวนนัก เราเห็นแตชางบานมันไมมีตัวไหนอวนละนะ มีแตผอมๆ ชางบาน 
วันนั้นผานไปมันก็ไมไดไกลอะไรนัก ดูจะใกลกวาบันไดขึ้นศาลา ขยับเขามานี้อีก ถึงไดดู
ถนัดชัดเจน อวนมากนะ ทุกตัวอวนเหมือนสัตวปาทั่วๆ ไป สัตวปาทัว่ๆ ไปนี้อวนทั้งนั้น 
ชางเราเห็นแตอยูในบานเขามันผอม เห็นอยูในปาก็ไมถนดัชัดเจนเหมือนคราวนี้ คราวนี้
มันอยูที่โลงแจง เราก็ดูเขาขามไป พอเห็นคนไปเขารองแอ็กๆ เขาเตือน ลูกเขาตัวเทาควาย 
ลูกสองตัวกอ็วนเหมือนกันหมด ตัวใหญอวน ตัวเล็กอวน อูย อวนเหมือนหมู เราก็เลยจอด
รถดู โถ ทําไมมันอวนนักชางเหลานี้ 

เราไมมีอะไรละ ไปจอดดูเขากําลังจะลง จอดรถดู จะคิดกลัวหรือก็ลืมคิดไป มัน
เฉยๆ มักจะเปนไปดวยความเมตตา ดูเขาดวยความรักเขา เมตตา ดูความอวนของเขา มี
ลักษณะกุลีกจุอตัวเล็กๆ ลง พอลงตวัใหญก็ขนาบสองขาง ตวัเล็กอยูตรงกลาง หัวหนาอยู
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ขางหนา ครั้งลงไปแลวเขาหันหนากลับมาดูเรา กางหู คงจะวาปลอดภัยหรือไง ชาง ๖ ตัว 
ตัวใหญๆ ขนาบ สองตัวเล็กอยูตรงกลาง ตัวใหญนําหนา ตัวนี้หันหนามาดูเรา เราไดดูถนัด 
คือเราจอดอยูนั้น เขาไปแลวเขายังหันหนามาดู เราก็ดูถนัดชัดเจน เอาละเราก็ไปได เรา
เคลื่อนรถ เขายังยืนอยูนะตอนเราไป ขางๆ ถนนนั่นนะ เราก็คอยเคลื่อนรถไป เลยสนุกดู
เขากลางวัน 

ทําเลที่เชนนั้นธรรมดาชางจะไมมากลางวัน แตชางเหลานี้เปนชางที่คนดูแลรักษาอยู
แลว เขาไมกลัวคนมากนัก เขาทราบวาคนไมทําไมเขา เพราะฉะนั้นเขาอยากผานมาเมื่อไร
เขาก็ผานมา มันเปนดงเปนโคก ถากลางคืนมันมาไดทั้งน้ันละ อันนี้หมายถึงกลางวัน มันก็
ไมนาจะผานนะกลางวัน มันก็มา เพราะเขาทราบแลววามนุษยไมทําไมเขา ถึงกลัวก็กลัว
ลักษณะอยางนั้นแหละ ไมไดกลัวจริงๆ ตั้งแตเปนฆราวาสเราก็เคยกับชางปาชางอะไร พอ
บวชเปนพระจึงมาเจอเอาชัดๆ คราวนี้ละ มีแตตัวอวนๆ โอย นารักทั้งนั้น อวนเหมือนสัตว
ทั่วๆ ไปซึ่งอยูในปาดวยกัน พวกกวาง พวกหมู พวกอะไรเหลานี้อวนเหมือนกันหมด ชางก็
เลยอวนแบบเดียวกัน เขาหากินโดยลําพังเขา ไมถูกบังคับบัญชาเหมือนสัตวบานนะ 
 (หลวงพอแบนใหมากราบเรียนหลวงตาวา วันที่ ๒๙ ที่วัดดอยธรรมเจดียทอดกฐิน
เสร็จจะพาคณะศรัทธาญาติโยมมากราบหลวงตาคะ จะถงึวัดบานตาดประมาณเที่ยงคะ 
ทานใหมากราบเรียนหลวงตาใหทราบคะ) ทราบแลว เมื่อวานซืนเราก็ไปวัดดอยธรรม
เจดีย เพราะไมไดไปนาน เมื่อวานนี้ใหเขาไปวัดถ้ําภูวัว ปรกติเอารถไปสี่คัน เขาก็เคยไปสี่
คันเต็มทุกคนั หกลอคันหนึ่ง บองขึ้นใหเต็มหมดเลยสี่คันรถตอเดอืน ถาหากวาเรามีเวลา
วางเราก็ไปเยี่ยม และเอาอาหารเสริมไปพรอมเลย  
 เมื่อวานนี้เขาไปภูวัว เราไปดานสองดานน้ําหนาว เอาของไปใหพวกรักษาดาน ไป
สองทางเมื่อวานนี้ พวกภูวัวเขาก็ไปรถสี่คัน ของเราไปคันเดียวไปดาน ไปประจําทุกเดือน
นะ ตั้งแตเราสรางตึกสองชั้นใหโรงพยาบาลหลมสักเราไปมา แลวก็ดูสภาพของดาน ไปก็ดู
ใหเขาซื้อของบาง ดูสังเกตไปและซื้อของบาง เอาแตนิดเดียวแลวใหเงินไป เพราะเราไปอยู
เร่ือยไปดู สรางตึกสองชัน้ใหญ รวมหมดเปน ๑๕ ลานที่หลมสกั สระใหญทั้งสระ ขนดินมา
จากที่ไหนไมรู ภูเขาทั้งลูกเต็มหมดเลย เราถมเอง  
 นี่ละที่วาตึกหลังนี้อยูตรงกลางสระใหญเลย เอาดินมาถมจนเต็มเอี๊ยดเรียบรอยแลว 
รถบดเรื่อยๆ ถมเรื่อย บด แลวทีนี้ก็สรางตึกที่นั่นเลย ยาวกวาศาลาหลังน้ีละมั้ง กวาง
พอประมาณ จากน้ันก็สรางอะไรใหอีกขางหนา ทําสะพานจากหลังใหญสรางใหมนี้ ไปถึง
หลังเกานูน สะพานคอนกรีตเดินมีมงุมอีะไรเรียบรอย หมดทุกอยาง รวมแลวเปน ๑๕ ลาน 
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เรียกวาหมดเลย ๑๕ ลานพอดี นั่นละเราไดไปเห็นสภาพ ตั้งแตนั้นก็สงของเรื่อยมา สราง
อันนี้ได ๗-๘ ปแลวมั้ง เราลืมแลวแหละ พ.ศ.เทาไร จากนั้นมาแลวไปดูอยูหนหนึ่ง เขา
บอกเสร็จเรียบรอยแลวเราก็ไปดูอีกทีหนึ่ง จากน้ันมาไมไดไปอีกเลย  
 แตดานนี้สงตั้งแตนั้นมาทุกเดือนๆ ก็ไมไดใหมากละ พอดกีบัรถ ๒๗ ครอบครัว 
ขาวสารใหครอบครัวละถุงๆ ละ ๑๒ กิโล น้ําตาลบาง เงินสดบาง ใหเปนประจําเลยตั้งแต
นั้นมา วัดนี้เปนวัดที่เสียสละที่สุด มากที่สุด เรายกนิ้วเลยวาไมมีวัดไหนสูไดในประเทศไทย 
วางั้นเลย พูดไดอยางเตม็ปาก เพราะวันหนึ่งๆ นี้ไหลออกสักเทาไรๆ แตมันก็ไหลเขามา
เร่ือย ไหลออกเร่ือยอยูอยางน้ันตลอด เราชวยตลอด เพราะเราแบอยูตลอด เราไมเคยกํา 
จิตใจนี้เบิกกวางออกดวยความเมตตา เปดหมดเลย มีเทาไรถึงไหนถึงกนัๆ ไมมีอะไร
เหลือแหละเรา เพราะความเมตตา 
 ไปที่ไหนแมที่สุดสี่แยกไฟเขียวไฟแดงเขามาขายดอกไม แตผูชายเราก็พูดตรงๆ 
เราไมใหผูชาย ผูชายมาแยงงานผูหญิง ผูชายควรจะหากินไกลกวานี้ กลับมาหาอยางน้ีเรา
ไมเสริม ไมใหนะ ถึงเขาจะไปเลี้ยงครอบครัวเขาก็ตามแตเราก็ไมใหในตัวของเขาเอง เรา
ตําหนิ งานอยางน้ีไมใชงานผูชาย เปนงานผูหญิง เขาวางเมื่อไรเขากระโดดปุบปบออกมา
เขามาขายชั่วระยะหนึ่ง อยางน้ีเราให รายละสองรอยๆ ใหผูหญิง ถาทาหยิ่งๆ นักนี้เราก็
ไมใหนะ อาวเราดูทั้งนอกทั้งในดูไปหมดดูคน ถาลักษณะหยิ่งๆ นี่คนนี้ไมรูตัวเลย อยางน้ี
ไมใหนะ  
 ไมไดเหมือนใครเรา พิจารณาเรียบรอยแลวคอยใหและไมให มีอยูสองอยาง  
ไมใชวาใหสุมสี่สุมหา เมตตาก็มี สติปญญาก็มี อะไรก็มีอยูในน้ัน ดูในนั้นเสร็จเลย ไปที่
ไหนก็เหมือนกัน พวกไฟเขียวไฟแดงถามีผูหยาผูหญิง มีกีค่นใหคนละสองรอยๆ ทั้งน้ันละ 
แตสวนผูชายไมให เดี๋ยวนี้เขารูแลวเห็นรถเราไปเขาเฉย เมินเลย เขารูวาเราไมใหเขา คือ
เราไมสงเสริม นี่ไมใชอาชีพผูชาย ถงึจะเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขา เขาก็ทํางานผิดประเภท 
ไมเอาไมให จะเสริมเขา เดี๋ยววาหากินทางนี้ดี ไมเอา ยกใหผูหญิงเสีย เปนอยางน้ันนะ 

พูดถงึเร่ืองการเสียสละนี้เปนอยางน้ันละวัดเรา เราเปดโลงตลอด ในวัดในวาก็ดูซิ
เปดโลงหมดเลย ในวัดในวาเหมือนหนึ่งวาเปนโรงงานอยูในวัดนี้เลย เล้ียงดูทั่วถึงหมดขาง
นอกขางใน ใหดวยความเมตตา ดวยความเสียสละจริงๆ ไมไดใหแบบเสแสรงอะไรเราไม
มี เราใหดวยความเมตตา ทุกส่ิงทุกอยางพิจารณาเรียบรอยแลวใหๆ เชนไมใหนี้ก็ไมให 
เปนอยางน้ัน 



 ๗

วันพรุงน้ีก็ออกพรรษา แลววันที่ ๖ ก็กฐิน วันพรุงน้ีบิณฑบาตในวัดตามเดิม ไมได
เขาบิณฑบาตในบาน เปนปรกติประเพณี สวนฉันนั้นแลวแตจะปรึกษากันกับพระทาน 
เห็นสมควรจะฉันขางนอกหรือฉันขางใน วันพรุงน้ีคนนาจะมากอยูนะ ถาฉันขางนอกก็ด ี
ขางนอกศาลาใหญกวางขวาง ศาลานี้มันไมพอคน ถึงฝนไมตกมันก็ไมพอคน วันนี้ไมพูด
อะไร กอนจังหันก็พูดแลว ไมพูดอะไรมากละวันนี้  
 ผูกํากับ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหมมากราบ 
 ผอ.รพ.ศรีเชียงใหม หลวงตาเมตตาใหที่ดิน ๔ ไร พรอมกับถมใหดวย เห็นบอก
วาหลวงตาจะใหทําร้ัว มากราบหลวงตากอนครับ 
 หลวงตา  จะทําร้ัวแบบไหนละ 
 ผอ.รพ.ศรีเชียงใหม เปนรั้วคอนกรีต 
 หลวงตา  เปนกําแพงหรือเปนลวดหนาม หรือจะเปนอะไร 
 ผอ.รพ.ศรีเชียงใหม วาจะทํากําแพงสวนหนึ่งและลวดหนามสวนหนึ่ง 
 หลวงตา  ทําก็ทําไปซิ เราล่ันคําแลวเราจะใหทั้งถมดิน ที่มันต่ํา ถมให
หมดเลย ถมเรียบรอยแลว ตอจากนี้ไปก็จะสรางตึก ทางนี้เขาไปติดตอแลวยัง (ติดตอแลว
ครับ) นี่จะขึ้นพรอมกันตึกศรีเชียงใหมกับพิบูลยรักษ เปนบานพักของเจาหนาที่สามชั้น 
แปลนอันเดียวกัน น่ีก็ตกลงใหแลว ใหเขาไปดูเอง เราตกลงแลวก็แลวไปเลย ใหเขาไปดู 
คอยฟงคําเขามาปรึกษาอะไร ๆ ก็ใหคําปรึกษาเขาไป สองหลังน้ีจะเริ่มแลว 
 สวนทางโนนสะอาดหลังหนึ่งเสร็จไปแลว อีกหลังหนึ่งกําลังขึน้ หลังนี้ใหญสองชั้น 
ดูเหมือน ๒๒ ลานหลังนี้ กําลังขึ้นชั้นสาม สวนหลังหนึ่งเรียบรอยแลวแถวนี้นะ จากน้ีก็ไป
ขึ้นทางศรีเชียงใหมกับพบิูลยรักษอกีสองหลัง โรงเรียนทางดานนี้อีกหลังหนึ่ง รวมทั้งหมด
ระยะนี้มี ๕ หลังอยูในแถวนี้นะ พิบูลยรักษ ศรีเชียงใหม โนนสะอาดสองหลัง เวลานี้อยูนี้
กําลัง ๕ หลัง สวนขางหลังไปนูนอีกไมนับ หลังใหญๆ ทางนูนเปนเรือนจําลาดยาว อันนั้น
สองหลังๆ ละ ๓ ชั้นใหญ รวมแลวเขาบอกรายการมาเรียบรอยแลววา ๔๗ ลาน แตเราคิด
วามันจะไมอยูนั้น เวลาเราเขาไปเขาจะตองขอนั้นขอนี้อะไร เราก็จะตองดูเหตุการณสมควร
มากนอยแคไหนเราจะพิจารณาตามนั้น แตคิดวาจะไดใหอยูแหละ เพราะพวกนี้จนตรอก 
เรือนจํา  
 คราวกอนก็สรางหลังหนึ่ง ๖ ลาน กับมอบเงินใหเปนมูลนิธิ ๑ ลาน คราวนี้สราง
ขึ้นมาอีกนี้ บัญชีเขาออกมาชัดเจนแลววา ๔๗ ลาน อันนี้ก็เปนพื้นหนึ่ง มันจะขึ้นกวานั้น 
๔๗ ลานแนนอน นี่ก็กําลัง ทางจันทบุรีหลังหนึ่งอันนั้น ๖ ลาน เสร็จไปแลว ทางภาคใตส่ี
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หลังดูเหมือนจะเสร็จไปในระยะเดียวกัน ภาคใตส่ีหลังโรงพยาบาลสองหลัง โรงเรียนสอง
หลัง ทางกระบี่ พังงา จะเสร็จไปแลวละ ไมเสร็จก็ยังนิดหนอย เพราะเราคอยโอนเงินไป
เสมอ ๆ นี่ละกําลังสรางอยูเวลานี้นอยเมื่อไร เร่ืองเงินมันคอยมีคอยเปนคอยไป เราคอย
หนุนเขาไปนะ ที่จะใหเปนเงินกอนเงินอะไรจริงๆ  แลวไมมีแหละ หมด ๆ ตลอด เอาละที
นี้ใหพรนะ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

