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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาเจอตอนที่หมดหวัง 
 วัดญาณสังวราราม ที่จังหวัดชลบุรี เดี๋ยวนี้ก็ทานสุชาติ ทานสุชาติเปนคนพัทยา 
แตเวลาบวชแลวไปอยูทีน่ี่ เลยกลายเปนพระวัดปาบานตาดไป อยูเปนประจํามาเลย 
ออกจากนีป่บ ก็ไปอยูทีว่ัดญาณสังวรเทานั้นไมไดไปไหน ออกจากวัดปาบานตาดแลว 
ไปอยูวัดญาณสังวรจนกระทั่งปานนี้แหละ เมื่อเร็วๆ นี้ที่เราไปกรุงเทพฯ เราก็ไปเยี่ยม
วัดญาณสังวร ทานสุชาติอยูนั่น ดูลักษณะทาทางมีหลักใจ ทานอยูนั่นมาเปนประจํา พอ
ออกจากนีก่็ไปอยูวัดญาณสังวรเลย แลวไมไดโยกยายไปไหนจนกระทั่งปานนี้ละ 

สถานที่นั่นเปนที่สงบสงัดดีดวยนะ ทานอยูที่นั่นทานคงจะระมัดระวัง คือทานคง
จะเขมงวดกวดขันทางประชาชนหรือใครๆ ก็ตาม แมที่สุดขาราชการที่จะไปทํางานทํา
การอะไรแลวไปทําลายปา ทานอาจจะเปนผูดูแลรักษา และเขมงวดกวดขันในเรื่อง
เหลานี้อยูไมนอยเหมือนกัน เพราะวัดญาณสังวรเปนปาจริงๆ โดยเฉพาะ นอกนั้นเลอะ
เทอะไปหมดแลวแหละ คือทําเลขางนอกนี้เลอะเทอะเปนตลาดไปหมดเลย ตั้งหนาจะ
ไปดูวัดญาณสังวรจริงๆ ไปนี้พอไปถงึหนาวัดจริงๆ มีทางรอบๆ ขึ้นโนนเลย  
 เราไปเราก็ไปขึ้นโนน เราไมไปตรง ถาไปตรงจะถูกตลาดคน วัดนี้ดี เราเคยไป
พักอยูแลว ไปองคเดียว ใหเขาไปสงเงียบๆ บาตรก็ไมเอาไป เขาไปสงเงียบๆ คือไมให
ใครทราบเลย เรียกรถเขามาปุบใหไปสงวัดญาณสังวรให เขาก็ไปสง ไปนีอ่ยาบอกใคร
วาเราไปไหนมาไหน เราไปอยูโนนเลย พักคางทีน่ั่น พวกกระจอนกระแตมี เงียบสงัด
มากทีเดียว มันเปนดงจริงๆ ที่ตัววัดญาณสังวรจริงๆ อยูบนเขาเปนปาจริงๆ ขางนอก
เปนตลาดคน ทานสุชาติทานไปอยูทานก็อยูบนหลังเขาวัดญาณสังวร อยูในปาเลย 
จนกระทั่งทกุวันนี้ 

ทานเปนคนพัทยา บวชแลวมาอยูที่นี่เปนประจําเปนเวลานาน ออกจากนี้ปบก็
เขาวัดญาณสังวรจนกระทั่งปานนี้แหละ ดูลักษณะทาทางทานมีหลักมีเกณฑดี แลวกวาง
เยอะนะ ที่ทานอยูกวางเยอะ เขาเอากวางไปปลอยไว คนดูแลรักษา มันนารักนะกวาง 
กวางเห็นคน ที่วานารักก็คือวาพอไปเจอกับคน เขาหากินเต็มอยูนั้น พอไปเจอคนเขา
ทําทาว่ิง วิ่งบามึงอะไร ใครเลี้ยงมึงไว เราก็วาอยางน้ัน มันทําทากลัว วิ่งปบไปอยูนั่นเสีย 
ทําทากลัว เห็นเราไปปุบปบ วิ่งปุบก็ไปกินหญาอยูนั้นเสียอยางน้ันละ เราไปเห็นเอง
กวาง 

ที่วัดญาณสังวรมีพวกสัตวปาอยูเยอะ เขาเลี้ยงไวๆ พวกหมาไนก็มี มีสัตวหลาย
ชนิดไมใชเพยีงหมาไนนะ พวกหมพูวกกวางพวกอะไร เขาทําเปนตาขายๆ ลอมเอาไว 
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พวกหมาไนก็เปนหมาไน เปนฝูงๆ พวกหมพูวกกวางพวกอะไร นัน่ละที่วาวัดญาณ
สังวร กวางขวางและเปนทําเลเลี้ยงสัตวไดดี สัตวปาเอาไปเลี้ยงไวที่นั่น มีตาขายๆ ร้ัวตา
ขาย ใหสัตวอยูเปนล็อกๆ เขาหากินตามนั้นแหละ  

เราไปพักคางคืนที่นั่นก็ไป เราไปเอง ตอนนั้นโรคหัวใจมันกําเริบหนักมาก หมอ
เขาแนะนําไมอยากใหรับแขก การรับแขกก็เกี่ยวกับการพูดการจา โรคน้ีมันกําเริบไดเร็ว 
เขาวางั้น นั่นแหละเรื่องราวมัน เราถึงไดไปอยูทางวัดญาณสังวร ไปทางพัทยา แตเพียง
เขตพัทยาเฉยๆ ที่เราอยูจริงๆ เราอยูในสวนมะพราวลึกๆ อยูเขตพัทยา เงียบ นั่นละ
เรียกวาหลีก หลีกคน ตอนหมอเขาแนะนํา ขอใหเวนรับแขกรับคน เราจึงไปอยูทีน่ั่น 
ทางพัทยานานอยูนะ ไปอยูในสวนมะพราวเขา 

ไอเรานี่อะไรก็ไมรู มันซอกแซกไปเหน็หมด ไมวาที่ไหนไปเห็นหมดในเมืองไทย
นี่ ไปเห็นหมดไมวาที่ไหนๆ ไปทั้งน้ัน ไมคอยไดเที่ยวละเอียดถี่ถวนก็คอืทางภาคใต ไม
คอยมีเวลาไดไป ไปสองสามเที่ยวก็ไปดวยกิจจําเปนเปนงานจองจําไปเสีย เขานิมนตไป
ในงานนั้นงานนี้ก็ถูกจองจําไป เสร็จแลวก็ผานเลย ไมไดไปตามอัธยาศยั ไปตอนหนึ่ง
อาทิตยหนึ่ง ตั้งแตออกจากกรุงเทพไปกลับมาอาทิตยหนึ่ง ไปทางภาคใต นี่วานาน
พอสมควร เพียงอาทิตยเดียว นอกนั้นไมไดละ ผานๆ ไปตามงานเขานิมนต ไปถึงโนน
เขากงเขาเก็งที่ไหน ทางกระทรวงมหาดไทยเขานิมนต ไมใชนิมนตธรรมดานะ เขามา
ขอรองเราจึงไปให ถานิมนตธรรมดาเราไมไป เขามาขอรองใหไปทางเขากง ไปพักทาง
โนน 

พอพดูนี้ก็นานําเอามาพูดเสีย เขาเรียก ต.ม. ทีอ่ยูนราธิวาส ชื่อ พ.ท.วีระ ตอน
นั้นแกเปน พ.ท.แกเปนหัวหนา ต.ม.อยูที่นราธิวาส ที่นาคิดก็คือวา ตามปรกตินี่แกส่ัง
ลูกสาวเปนคนใสบาตรประจําทุกวันๆ แกส่ังตายตัวใหลูกสาวทํา เปนภาระของลูกสาว
เลยวาอยางนั้น แกเองก็ไมไดใสละ แตในคืนวันนั้นมันเปนอะไรชอบกล แกพูดตรงๆ 
เลย แลวติดสอยหอยตามเราทั้งวัน บอกวาใหไปทํางานวันนี้ โอย ผมมีลูกนองวาอยาง
นั้น เอารถละตามสงเรา ไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ ซอกแซกนราธิวาสไปแหลกหมดเลย คือ
ต.ม.คนนี้พาไป พาไปเทีย่วซอกแซกซิกแซ็ก 

นี่ละที่นาขบขันอันหนึ่ง นาคิดนะ เราไปพักอยูวัดประชาภิรมย ไปในงานเขากง 
ทางราชการละเขานิมนตไป เขาทําเปนหองๆ เปนล็อกๆ ตดิไว อาจารยนั้นๆ มาจาก
จังหวัดนั้นๆ มีแตอาจารยที่มีชื่อเสียงทั้งน้ัน ดังๆ ทั้งน้ัน เราก็ไปดงัอยูหองนั้นละ ตดิ
ปายเอาไววาอาจารยมหาบัววาอยางน้ัน ทีนี้ลูกศิษยมันไปเห็นนั่นซิ เรานึกวาไมมีลูก
ศิษยแถวนั้น โอย รุมเขาไปเลย หองอาจารยมหาบัวเลยมากกวาเพื่อน รุมๆ อยู
ตลอดเวลา ไปเฉพาะงานเขา ตอนที่ธรรมดาเราก็ไปพักรออยูโนน วัดประชาภิรมย 
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ที่สําคัญก็คือพันโทวีระนี้ แกเปนหัวหนาต.ม.ตรวจคนเขาเมืองหรืออะไร 
(ตํารวจตรวจคนเขาเมืองครับ) เขาเรียกแตต.ม.ๆ เฉยๆ ทีนี้ไปแกบอกวา วันนี้พอ
อยากใสบาตรเปนกําลังทีเดียวไมทราบเปนยังไง พูดใหลูกสาวฟง ถึงเวลาแลวใหมา
บอกนะ พอจะลงไปใสบาตรดวยวาอยางน้ัน บอกลูกสาวไว พออยากใสบาตรเปนกําลัง
ไมทราบเปนยังไง มันเปนอยูในจิต บอกใหลูก วันพรุงน้ีพอตองไปใสบาตรวาอยางน้ัน 
ทีนี้เราอยูวัดประชาภิรมย อยูองคเดยีว เขาจัดไวแลวสํารับอะไรเรียบรอย ถึงเวลาเขา
นิมนต ทางราชการนิมนต เขาตองจดัพวกครูพวกอะไรเปนประจําๆ หอง พอเชาเขาก็
เอาสํารับอะไรๆ เตรียม 

เราไมสนใจสํารับ ออกบิณฑบาต นี่ละที่ออกมาคนเดียว พระทั้งหลายที่ไป ทาน
ก็ฉันของทานแหละ เราไมไดสนใจ  เราก็ไปของเรา ทางนี้บอกลูกสาวไวพออยากใส
บาตรเปนกําลัง วาอยางน้ัน วันพรุงน้ีพอตองไปใสบาตร ถึงเวลาใหมาบอกพอ พอ
อยากใสบาตรดวย วาอยางน้ัน พอลงไปแลวก็ด ู บอกลูกนะ มีแปลกๆ อยู ลูกดูนี่ดู
พระองคนี้ซิ วาอยางน้ันนะ 

วันนี้เปดเสียบางตามความจริง เราก็เดินไปคนเดียวไปบิณฑบาต บอกลูกสาว 
ลูกสาวก็ยืนรอจะใสบาตร นี่ลูกดูซิดพูระองคนี้ วาอยางน้ัน เราไดรับคํายกยอคราวนั้น
ละ เราอยูเมืองไทยมากีป่กี่เดือนไมเคยไดรับคํายกยอ วันนั้นไดรับยกยอ พอกับลูกสาว
ยืนรอใสบาตร พอเลยบอกลูก ดูซิดพูระองคนี้ทาํไมสงางามมาก วาอยางน้ีนะ เดินอยาง
สงาผาเผยองคเดยีวมา ความสํารวมระวังเรียบไปเลย ดูซิลูกดูพระองคนี้ พระองคนี้จะ
ไมอยูแถวนี้ พระองคนี้ตองอยูในปา บอกลูก เดินเขามาๆ 

เขาเปนหัวหนาต.ม.เขาพดูกับลูกสาว ลูกสาวรอใสบาตร วันนั้นพอมาใสบาตร
ดวย พออยากใสบาตรเปนกําลัง พอเดินเขามา ดูซิลูกดูซ ิ พระองคนีส้งามากนะ ดู
ทาทางการเดินการไปการมา ความสํารวมระวัง ดูซิลูกสวยงามมากนะ พระนี้ไมอยูใน
แถวนี้นะ วาอยางน้ัน อยูแถวไหนคอยทราบ วาอยางน้ัน พอมาก็นมินตเราเขาไปรับ
บาตร พอเรารับบาตร ก็ขันเทๆ หรืออะไร ใสขันหนึ่งแลว เราขยับออกปุบปบใสอีก เรา
ก็เลยรับอีก พอรับที่สองแลวยังจะเอาอีก ใสอีก 

ถึงสองแลวเราบอกใหรอใหองคอื่นรับบาง พระทานก็บิณฑบาตดวยกัน มาแถว
นี้แหละ ใหทานบาง โอย ผมมีเยอะอยูขางบน วาอยางน้ันนะ จัดบาตรอยูขางบน ฟาด
ใสนี่ เลยพาลูกใสหมดเลย ที่ยกไปนั่นนะ เทใสบาตรเราเต็มหมดเลย บอกเทาไรไมฟง
เลย ไมสนใจมีแตจะรุกเร่ือย พอกับลูก ใสเสร็จแลวนึกวาแลวไมแลวนะ พอใสบาตร
เสร็จแลว อาว มันก็เต็มบาตรจะไปไหนนี่ ก็มันเต็มบาตรแลวนี่ จะไปขางหนาไมไดแลว 
ก็มีบานหนึ่งอยูขางหนาเขารออยู ไปรับกันเสียกอน เขาก็เตรียมปุบปบลงไป เขาไปเอา
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กะละมงัของเขาลงมารอเทบาตรเรา พอใสบาตรลงปบ แกกเ็อารถแก แกเปนหัวหนา
ต.ม.แกมีรถ ปุบปบเอาบาตรเรามาเทเสร็จเรียบรอยเต็มนะ เทหมดเราจะกลับ อาว 
ทางนูนก็รุมจะคอยรอใสบาตรเรา ฟาดทีเดียวเต็มหมดเลยวันนั้นกลับมา 

นั่นละที่วาผมไดยินชื่อเสียงทานอาจารยมานานแลว ผมจนหมดหวังแลว นี่ที่ผม
ดีใจมาก ทีแรกผมอยูต.ม.หนองคาย ครั้นมาตอนนั้นถาหนาฝนก็เลอะไปดวยขี้ตมขี้
โคลนเขาไมได ถาหนาแลงก็เต็มไปดวยทราย รถเขาไมได จากน้ันก็เลยยายไปทางอุบล 
จนกระทั่งยายมาทางนี้หมดหวังวาจะมากราบทานอาจารยที่นี่ ไมเคยมีวาสนา วันนี้ผมมี
วาสนามาก พูดน้ําตารวงนะ ไมใชธรรมดา ผมหมดหวังแลวกลับมาเจอตอนที่หมดหวัง
แลว อยูหนองคายจะมาหาทานอาจารยก็มาไมได แลวยายไปอยูอุบล ยายจากอุบลก็ไป
นราธิวาส นั่นละมาเจอกันที่นั่น 

ทีนี้พอมาใสบาตรหมดแลว วันนั้นตามทั้งวันเลย ต.ม.คนนี้ งานการไมสนใจ 
เอารถของแกนั่นแหละพาเราไปเที่ยวนูนเที่ยวนี้ บริการทั้งวัน บอกใหไปทํางาน ไม
เปนไรผมมีลูกนอง ผมสั่งลูกนองแลว วาอยางนั้นนะ บริการเราทั้งวันเลยในวันนั้น ชื่อ
พันโทวีระ เราเลยจําได แกพอใจพูดขึ้นน้ําตารวงๆ นะ ครั้งสุดทายละที่นี่ พอเสร็จงาน
แลวแกก็มารออยูที่หองเราพัก ไมไปทํางานที่ไหนเลย เฝา กลางวันก็พาไปเที่ยวทาง
โนนทางนี้ ซอกแซกซิกแซ็กไปหมด บอกใหไปทํางานก็ไมยอมไป ผมพอใจแลวผมมุง
ใสทานอาจารยมาตั้งแตอยูหนองคาย หมดหวัง ฟาดไปอุบลยิ่งหมดหวัง นี้ฟาดลงมา
ทางนี้แลวหมดหวังใหญ ทําไมมาเจอเอาอยางน้ี แกดีใจ พูดน้ําตารวงเลย 

ที่นี่พอไปรับอะไรเสร็จหมดเรียบรอยแลว ในงานเขาถวายมากมายของ กอง
พะเนินเทินทึก มาวัดประชาภิรมยละ พระในวัดนี้มีกี่คณะเราถาม ใหไปถามดูมกีี่คณะ 
ถามแลวเราก็จัดเอาของทั้งหมดที่เขาถวายเรา เอาไปแจกพระตามคณะตางๆ หมดเลย 
เราไมเอาอะไรเลย อาว ทานไมเอาอะไรเลยเหรอ เอาแลว เอาบุญแลวเราวาอยางน้ัน 
อูย ไมเอาอะไรเลย 

ทีนี้บทเวลาเราจะมา กมหนาน้ําตารวงๆ หมดหวังแลวที่นี่ผม แตก็ยังมีหวังที่ได
พบทานอาจารยเปนครั้งสุดทาย ตอจากนี้ไปจะไมไดพบทานอาจารยอีกแลว วาอยางน้ัน
นะ กมหนาน้ําตารวง ผูชายน้ําตารวง เราก็เลยขึ้นรถ มาก็มาขึ้นเครื่องบินที่ปตตานีหรือ
ที่ไหนลืมแลว ขึ้นเครื่องบินกลับ ตั้งแตนั้นมาก็เลยไมไดพบกันอีกจนปานนี้แหละ แก
พูดกับลูกสาวของแกวา พระองคนี้สงางามมากนะลูก ดูๆ ซิลูก บอกใหลูกดู เราก็ไดฟง
คํายกยอคราวนั้นละ 

ดูนะลูกดูพระองคนี้ ดูเวลาเดินมานี้ทาทางสํารวมระวัง สงาผาเผยมาก พอก็ไม
เคยเห็น พระองคนี้จะไมใชพระแถวนี้นะลูก พูดกบัลูก พอออกจากนั้นเทหมดเลย ไป



 ๕

นูนยังตามไปเอาอีก จากน้ันเฝาทั้งวันเลย เฝาเราทั้งวัน แลวก็เลยไมพบกันอีกนะ ชือ่
พันโทวีระ แกเปนหัวหนาต.ม.ขบขันดีนะ ผูชาย เวลาจะจากแกมานี้กมหนาน้ําตารวงๆ 
คือแกเห็นวาอะไรๆ กต็าม พอมาในงานนี้นิมนตๆ แทนที่จะเอาอะไรตามเขาถวาย ไม
เอาเลย ใหไปแจกคณะนั้นๆ กี่คณะเราใหเอาไปแจกหมดเลย เพราะของมากตอมาก 
เวลาจะมานี้แกกมหนาๆ แลวน้ําตารวงเลย จากแกมา ก็มาขึ้นเคร่ืองบินปตตานี 
นราธิวาสนั่งรถยนตมา มาขึ้นเครื่องบินปตตานี จากน้ันก็ไมไดพบกันอกีเลย แกคง
เกษียณแลว นานแลวนะ 

พูดถงึเร่ืองผูชายที่น้ําตารวงๆ คือพันโทวีระนี่ละ ที่กระซิบบอกลูกสาวใหดู ดูซิ
ลูกๆ พระองคนี้แปลกอยูนะ กระซิบบอกลูกเร่ือย ดูซิลูกๆ เร่ือย จนกระทั่งถงึมารับ
บาตร ขบขันดีอยูนะ ตัง้แตนั้นมาก็ไมไดไปอกี นราธิวาสไมไดไปอีกเลย นี้ไปในงานเขา
นิมนต กระทรวงมหาดไทย ตอนนั้นใครเปนผูใหญในกระทรวง นั่นละเขานิมนตเราไป 
แลวไมไดไปอีกเลยจนกระทั่งปานนี้ละ นราธิวาสไมไดไปอกีเลย ปตตานีเหลานี้ไมไดไป 
สงขลา หาดใหญ ไปบอย แตเปนที่วาผานๆ ไมไดไปซอกแซกซิกแซก็กค็ือทางภาคใต
เรา ภาคอื่นภาคไหนไปหมดแหละ ไมมีอะไรก็ไปละ 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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