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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ระลึกถึงบุญถึงคุณไมลืม 
กอนจังหัน 

พระเทาไร (๓๐ ครับผม) อยูหนองผือก็ประมาณ ๒๕-๒๖ ถึง ๓๐ พระออก
บิณฑบาต บานหนองผือ นาในนี้ไปประมาณสัก ๒ องค นาในมีสัก ๘-๙ หลังคาเรือน 
ดูวาไปวันละ ๒ องค หรือ ๓ องคเปนอยางมาก เขาหนองผือ หนองผอื ๗๐ หลังคา
เรือน เล้ียงพระไดหมดบานหนองผือนาในเรา เราชมตลอดมานะบานหนองผือนาใน
เรา เล้ียงพระเลี้ยงเจานี้ พระมาเทาไร จากอําเภอ จังหวัด ทั่วประเทศไทย มาบาน
หนองผือนาในนี้เล้ียงคุมหมดทีเดียว 

เราเห็นบุญเห็นคุณมาตลอดไมเคยจดืจางนะพี่นองทางบานหนองผือ บานนาใน 
เล้ียงพระทั่วประเทศ ไปหาพอแมครูจารยมั่นนี้ ทานเหลานี้เล้ียงไดหมด ทั้งๆ ทีไ่มมี
ตลาดลาดเล ถามีตลาดหาจับโนนซื้อนี้ขายนี้มาแลวทันใจ อันนี้ไมมี คุยเขี่ยขุดคนหา
ดวยฝมือของเจาของเอง พี่นองทางบานหนองผือและบานนาใน เราลืมเมื่อไร เราไมได
ลืมงายๆ นะ เร่ืองบุญเรื่องคุณของใครนี้ฝงลึกมาก ถึงเวลาเปดก็เปด ไมถึงเวลาก็เก็บ
ไวอยางน้ันละ สําหรับบานหนองผือนาในเรานี้เกง ยกใหวาเกง ไมจนที่น้ําใจละซิ 
ส่ิงของอะไรๆ หามาๆ จนไดเพราะนํ้าใจไมจนทางศีลทางธรรม 

บานนาใน บานหนองผือ ๗๐ หลังคาเรือน พระน้ีมาจากทั่วประเทศไทยที่ไปอยู
หนองผือ บิณฑบาตวันละประมาณสัก ๒๕-๒๖ บิณฑบาต แลวก็ไปทางบานนาในบาง 
ทีนี้ก็มีพระทีอ่ยูตามบริเวณนอกๆ อกีนะ ไมใชอยูหนองผือนาใน ทางโคกบานนา ทาง
อุนโคกอุนดง พระอยูแถวนั้นก็บิณฑบาตฉันทางโนนตลอด ทานเหลานี้เปนผูใจบุญ ไม
จนน้ําใจ น้ําใจนี้เต็มเปยมไปดวยบุญดวยกุศล น้ําใจไมจนเสียอยางเดียวนี้สําคัญมากนะ 
อะไรๆ จะมแีตจนน้ําใจแลวไมเปนทานะคนเรา 

นี่เราก็ไดชมเชยบรรดาพี่นองทางหนองผือนาในเรา เราไมลืมนะ ไมมีคาํวาจืด
จางกับพี่นองหนองผือและบานนาในสองบานนี้ เล้ียงพระทั่วประเทศไทย มาที่ไหนๆ ก็
ไหลเขาไปหนองผือๆ ทานเหลานี้เล้ียงตลอด ตอนนั้นดูมี ๗๐ หลังคาเรือน เล้ียงได
หมด พระจะมาจากทางไหนมา นี่คือไมจนน้ําใจเสียอยางเดียว ระลึกถึงบุญถึงคุณไมลืม
เราก็ดี นี่คือบานหนองผือ เพราะฉะนั้นเวลาพอแมครูจารยมั่นมรณภาพไปแลว เราตอง
ยอนกลับมาหนองผืออกี มาจําพรรษาที่นั่น ใหเปนที่อบอุนกับบรรดาพี่นองทัง้หลาย
ชาวบานหนองผือเรา 
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ทีแรกวาจะจําพรรษาทางถ้ําอะไรนา อําเภอวาริชภูมิ เตรียมใจไปแลวกับทาน
เพ็ง จะไปจาํพรรษาดวยกันสององค ชื่อถ้ําอะไร เตรียมพรอมแลวจะไปจําพรรษาที่นั่น 
แลวก็มีโยมบานหนองกงุเขาไปเลาสภาพหนองผือใหฟง เราสลดสังเวชไมพดูสักคํา
เดียว โยมคนนั้นแกเคยเขาออกบานหนองผือนาในเสมอ ตั้งแตพอแมครจูารยยังมีชีวิต
อยู ทีนี้แกก็ไปนั้น ไปนั้นแลวบานแกอยูในทามกลางหนองผือ หนองกงุ วาริชภูมิ แกอยู
ทามกลาง แกไปเลาใหฟง โอ นาสงสารทางบานหนองผือเราวางั้น แกก็เลาใหฟง เลาให
ฟงวาสภาพของพระของเณรเหมือนวัดราง เวลานี้มีพระหลวงตาซึ่งแกๆ เสียดวยอยูนั้น 
๒-๓ องค นอกนั้นไมม ีเหมือนวัดรางวางั้น ประชาชนญาติโยมก็เหมือนบานรางซบเซา
กัน 

เราก็ฟง นิ่งไมพูดอะไรเลย นี่ละปลงใจนะ จะไปจาํพรรษาถ้ําอะไรที่วาริชภูมิ กับ
ทานเพ็งนี่ละ พอเขาเลาใหฟงเราไมพูดอะไรสักคําเลย เขานี้หมดๆ แกมาเลาแกเลา
ตามประสาของแกนั่นแหละ แกไมทราบวาเราจะคิดอยางไรซิ พอแกเลาใหฟงแลวแกก็
กลับไปบาน เราก็ไมพูดอะไรเลย ตอนเชาพอฉันเสร็จแลว เอา เตรียมของเพง็ เตรียม
ไปไหน จะไปหนองผือ จะไปจําพรรษาหนองผืออกีวางั้น ไปเดี๋ยวนี้ เตรียมนี้มาเลย 
มาถึงขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๘ พอ ๑๕ ค่ําก็รวมเขาพรรษา นั่นละเราเห็นสภาพของวัดหนอง
ผือมีคุณมากขนาดไหน พี่นองทางหนองผือเรา 

คุณอันนี้ละฝงใจ ยอนกลับมาเลยนะ กลับมาจําพรรษาบานหนองผือ พอเขาไป
นั้น ขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ํานี้พระรวม ๓๐ นะ อยูที่บานหนองผือ พระดูเทาไรนะ 
๒๙ หรือ ๓๐ ปเรายอนกลับไปจําพรรษานั้น เพราะเราเห็นบุญเห็นคุณทานเหลานี้ นี่
พูดถงึเร่ืองความเห็นบุญเห็นคุณกัน มันฝงลึกนะถาลงไดถงึใจแลวฝงลึกมาก ไมวา
อะไรก็ตาม ฆาก็ไดถาลงถึงใจแลว ฆาไดเลยคนเรา ไมมีบาปมีบุญละ ถาลงถึงใจทาง
ความชั่ว ถาถึงใจในทางดีก็เหมือนกนั ตายก็ตายไปเลย นั่น 

พวกพระเราก็ใหตั้งใจภาวนา ผมไมแตะตองนะพระ งานการของผมมีอะไรผมก็
ทําตามเรื่องของผมไป สําหรับการภาวนาของพระผมไมไปแตะ ไมใหเสียเรื่องความ
พากความเพียร อยามายุงเหยิงวุนวายกับงานนั้นงานนี้ สวนมากเปนงานดานวัตถุมัน
เปนขาศึกตอการภาวนา ไปที่ไหนเราสกัดลัดกั้นเสมอ เราไมใหมีตั้งแตไหนแตไรมา ให
มีแตทางจิตตภาวนาเทานั้น ในวัดปาบานตาดก็เหมือนกัน ไมไปแตะไมไปรบกวนพระ 
ใหทานภาวนา คนก็ไมใหเขาไป นี่เขียนไว หามเขาๆ ใหเปนทําเลภาวนาโดยสะดวก 
ของเราโกโลโกโสไปไหนก็แลวแตเราไป แตเราไมไปยุงสําหรับพระ เพราะฉะนั้นจึงพา
กันตั้งใจภาวนาใหดี อยาเหลาะแหละ 
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สติเปนสําคัญการภาวนา จําใหดีคํานี้ เอา ใครตั้งสติดีเทาไรๆ คนนี้จะตั้ง
รากฐานได ชี้นิ้วเลยถาลงมีสติ สติสืบเนื่องกันตลอดแลวตั้งรากฐานไดเลย สติขาดๆ 
วิ่นๆ ไมแนนะ เอนโนนเอนนี้ ถาลงสติตั้งใหดีแลวแนวๆ เปนอยางน้ัน สติสําคัญมาก 
ใหพากันตั้งอกตัง้ใจภาวนา เดี๋ยวนี้จะมีแตพระผาเหลืองเต็มบานเต็มเมืองทัง้เขาทั้งเรา 
มันจะไมมพีระที่ทรงมรรคทรงผลทรงศีลทรงธรรมแลวนะ จะมีแตพระทรงผาเหลืองละ 
เอาผาเหลืองออกอวด อาตมาอยางน้ัน อาตมาอยางน้ีไปอยางนั้นนะ สวนธรรมในหัวใจ
ไมมี การภาวนามีหรือไมมีก็ไมทราบ ไปถามดูพระหัวโลนๆ เรานี่นะมันเปนยังไง มัน
เคยภาวนาไหม 

พระพุทธเจาตรัสรูดวยภาวนา สอนภาวนา บรรดาพระสาวกทั้งหลายบรรลุธรรม
ดวยภาวนา สอนโลกดวยภาวนา เปนรากฐานสําคัญ เร่ืองศาสนาอยูที่จิตตภาวนา ขอให
ตั้งรากฐานดวยจิตตภาวนาจิตใจจะแนนหนามั่นคงไปเลย ถาไมมีภาวนาก็อยางน้ันละ 
เหมือนกับวาตนไมไมมีรากแกว เอนโนนเอนนี้ ลมไดงาย ถามีการภาวนาแลวจิตใจ
หนักแนนมั่นคง พากันจําเอาทั้งประชาชนทั้งพระทั้งเณรเรา เอาละใหพร 

หลังจังหัน 
 ตานี่เยอะนะจังหวัดไหนบาง (เชียงใหม พิษณุโลก หาดใหญ โพธาราม 
อุตรดิตถ เพชรบูรณ) นี้มีแตแพงๆ มากๆ ทั้งน้ันนะที่วาน่ี ไมใชนอยๆ นะ หาดใหญ
เทาไร (๙ ลาน) บุรีรัมยเทาไร (๖ ลาน ๕ แสน) เพชรบูรณ จากน้ันพิษณุโลกแพงนะ 
แลวเชียงใหม มีแตแพงๆ ถีบขึ้นเรื่อย เพราะเชียงใหมอยูใกลภูเขามันถีบขึ้นเรื่อย 
(เชียงใหม ๘ ลาน ๑ แสนบาทตา) อยางน้ีละที่วาตาใหๆๆ เร่ือย  

เงินพี่นองทัง้หลายไปอยางน้ีละ เราบอกเราไมเอา ตรงแนวเลยหลวงตาบัวพูด
อะไรไมมีสอง ถาลงไดล่ันคําไหนขาดสะบั้นไปเลย บอกวาเราไมเอาเงินพี่นองทั้งหลาย
บริจาคน้ีเราจะชวยพี่นองทั้งหลายนั่นแหละ เรียกวาชวยโลกทั้งใกลทัง้ไกลออกหมด เรา
ไมเอา ที่วาเหลาน้ีมีแตเงินทองของพี่นองทั้งหลายทั้งน้ัน เราเปนคนทําหนาที่แทน
เทานั้น ทางนูนทางนี้เร่ือย สงสารจะทําไง ไปที่ไหน อูย 

วันนี้อาจจะไปดูโรงพยาบาลหมาที่ขอนแกน จะไปตามเก็บอกี คือหมาเรานี้ไป
เขาโรงพยาบาลขอนแกนเหมือนกัน เราตองสืบดูแงหนักเบากอน ตองสืบเสียกอน 
ทราบวาเขาไมเก็บเงินวาอยางน้ันใชไหมละ หมาในวัดเรานี้สงไปโรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลหมาทราบวาเขาไมเก็บ พอเราเขาไปปุบอันนี้เทาไรๆ ๕ ลานใหเลย อันนี้
ใหเลยๆ ไปครั้งที่สองรวมกันแลว ๕ ลานเปน ๑๐ ลาน ถามีโอกาสวันนี้ยังจะตามไป
เก็บอยู ไปดเูครื่องมือ 
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สัตวกับคนมีความจําเปนเทากัน ตายไปไมมีคา คนตายก็ไมมคีา สัตวก็ไมอยาก
ตาย คนก็ไมอยากตาย เมื่อควรเยียวยาไดใหชวยกันเยียวยา เราจึงตามติดไปเรื่อยๆ 
โรงพยาบาลหมาไมใชมแีตหมานะ เต็มหมดสัตว เราไปวันนั้นถึงไดรูชดั สัตวประเภท
ตางๆ หมอก็ประจําเต็มไปหมด หมอเกี่ยวกับเรื่องสัตว ที่เราใหแลวครั้งแรก ๕ ลาน 
ครั้งที่ ๒ รวบรวมมาอีก ๕ ลาน เปน ๑๐ ลาน ยังไมไดจุใจเรานะ เพราะเราไปประเดี๋ยว
ประดาว เราไมไดสอดแทรกเขาไปทกุแหงทุกหน ใหไดเห็นชัดเจนวาความจําเปนของ
โรงพยาบาลนี้เกี่ยวกับสัตวยังขาดเหลือมากนอยเพียงไร เรายังจะตามไปเก็บอยู  

(หนังสือนิมนตแสดงพระธรรมเทศนา) นิมนตหลวงตาไปฆาเหรอ มันแทรกๆ 
เขานะเดี๋ยวนี้มี หลวงตาไปไหนมีอนัตรายแทรกเขาๆ จะคอยทําลายเรา ไปคราวนี้รูสึก
วานาเสียวมาก แตเราไมมีอะไร สําหรับโลกลูกศิษยลูกหาทั้งหลายเสียวกันมากๆ 
เกี่ยวกับเรา พูดใหมันชัดๆ หลวงตานี่พูดอยางตรงไปตรงมา เปนเจตนาโดยรอย
เปอรเซ็นตที่หวังใจจะฆาเรา ไปตรงไหนๆ มีจุดสําคัญๆ จะฆาแตเราก็ผานสบาย เฉยๆ 
อะไรผึงผังเขามานี้เราก็เฉยไปเลย เร่ืองนั้นก็เปนเรื่องนั้นผานไปๆ มันก็แปลกอยูนะ 
อยางไปปากชองคราวนี้เสียมากหลายแหงนะ นี่จะนิมนตไปฆาที่ไหนละ  

(เมื่อคืนนี้เขาออกทีวีไทยคม ๒ แลวครับที่หลวงตาไปจุดศพหลวงปูทา เขาบอก
เหมือนหลวงตาหายตัวไดเลย แวบเดียว) หายไมหายเราเคยหายมาตลอดแลว อยามา
พูด อันนี้เรียกวามันครึไปหมดแลว เราเคยหายตัวมานานแลว ออกจากนี้ปบเราไปกุฏิ 
ออกจากกุฏปิบเราไปนูน เราหายมาเปนประจํา ไอพวกนี้มันเซอๆ เอาๆ วาไป 

(กรรมการบริษัท ทีโอท ี จํากัด มหาชน ทําหนังสือกราบนิมนตองคหลวงตาไป
รับผาปาสงเคราะหโลก และแสดงพระธรรมเทศนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมใหญชั้น ๒ อาคาร ๙ สํานักงาน
ใหญ บริษัท ทีโอที จํากดั มหาชน ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ) ก็รับไดนะ 
พอนิมนตมาแลวตองพิจารณาดูเหตุผลกลไกเกี่ยวกับการนิมนตมีอะไร แขนงใดบาง  
ตองพิจารณาเรียบรอยนะ ไมใชรับแลวไปอยางน้ันไมเอา ทีนี้ไมเอา  

มันมีเร่ืองเกี่ยวกับเราอยูหลายอยางที่เปนอัปมงคล หรือความเสียหายแกเรา 
และแกประชาชนทั่วประเทศได เขานิมนตที่ไหนตองพิจารณาเสียกอนตอไปนี้นะ ไมใช
จะรับไปๆ อยางที่เราเคยเชื่อเราวาเปนพระ เชื่อธรรมวาเปนธรรม เขาไมไดเชือ่ธรรม 
ไมไดเชือ่พระ เขาเปนไปไดทกุแง แนะ ทีนี้เราเชื่อธรรมเราเชื่อพระเราก็เปนไปตามแง
ของเราตองพิจารณาเรียบรอยกอน กอนที่จะรับไปไหน ไมอยางน้ันเสีย  

โอ โลกสกปรก มีแงงอนหลายสันพันคมมากนะ ตอนที่เราไปปากชองคราวนี้จึง
ไดเห็นเหตุการณตางๆ มาเกี่ยวกับเรา มันเปนไปดวยเจตนาของผูเลวที่สุดที่จะทําลาย 
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พูดตรงๆ กว็าทําลายเรา อยางที่จุดเมรุ (เมรุที่งานศพหลวงพอทา) มันสมควรหรือจะ
มาทําอยางน้ันใชไหม นี้มาทําก็ตั้งหนาจะทําลายเรา พอแตกพรึบก็พรึบออกไป เราหลีก
ปบ ทางนี้ก็พุงไฟ เราหลีกปบไป นัน่ธรรม ธรรมหลีกไฟ กอ็ยางน้ันละ  

ไปคราวนี้มีส่ิงที่ลอแหลมตออันตรายของธรรมเพื่อประชาชนมากอยู เราเปนจุด
ศูนยกลางผูปฏิบัติธรรม ไปคราวนี้รูสึกวามีเร่ืองราวเกี่ยวกับเราที่เขาจะพยายามทําลาย
หลายแบบหลายฉบับ แตก็ธรรมอยางวาละ เชื่อบุญเชื่อกรรม อะไรมาพับมันก็ผานปุบ 
ไฟปุบมานี่เราหลีกปบไฟพุงทางนี้เสีย ไฟมานี้เราหลีกปบพุงใสนี้เสีย ก็รูสึกวาปลอดภัย
ทุกครั้ง แลวเราก็ไมเคยหวั่นอะไรดวยนะ เฉย เหมือนหมาปลอยหํา เราไมมีอะไรกับ
ใคร 

ใครจะทําอะไรเราก็เฉยแบบเรา ไมเห็นวาตื่นเตนตกใจอะไรกับใคร แตเร่ืองมัน
มากับเราที่จะทําลายมีมาตลอด ไปปากชองคราวนี้เห็นชัดเจนมาก คนเลวมีมาก เรา
พยายามทําความดีตอโลกน้ี แหม สุดหัวใจนะ คิดดูซิจตุปจจัยไทยทานเรากําที่ไหน ไม
เอา เปดหมดเลย ฟงซินะ ไอผูที่เลวมันก็เลวที่สุดของมัน เราจะวาดีที่สุดหรือไมที่สุดก็
เต็มกําลังเรา เราทําอยางนี้เร่ือยมา ไมเอาอะไรมแีตทําประโยชนใหโลก 

คิดดูเขานิมนตไปรับผาปาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสัตวดวยนะ ก็
เราจะไปเอาเงินกองผาปาเขา พอไปนี้ไปเห็นเอกซเรยหมาใชไมได ราคา ๕ ลาน ใหเลย 
เรายังไมไดใหกอนแลว ก็อยางน้ันละ เราจะวาไปเอาไมไปเอามันไมมีในใจ มีแตความ
เมตตาครอบไปหมดเลย นี่ก็เราจะไปเอาผาปาเขาใชไหม ทางนี้เอกซเรยหมามันใช
ไมไดแลว เทาไรราคา ๕ ลานเอาเลย แนะก็อยางน้ัน ยังไมไดใหแลว ๕ ลาน นี้ก็เก็บที่
สองอกี ๕ ลาน โรงพยาบาลหมา เปน ๑๐ ลาน เราจึงถามวาวัดเรานี้เอาหมาไปกี่ตัวไป
ใหเขารักษา หมาเราเยอะนะเอาไปรักษา ตั้งแตไอปุกกี้มาเรื่อย ไอเหาะ ไอเหิน ไอเดิน
ฟาดําดิน ครบหมด ไปนั้นหมด 

วันนี้เราคิดไวแลวเราอาจจะไปเก็บตกโรงพยาบาลหมา ถาหมาของเราตัวไหนไม
ดีจะเอาไปดวยก็ไดเราเปดใหวันนี้ เขาใจไหม เราจะไปดูโรงพยาบาลหมา เก็บอะไรมัน
ตก ไมมไีมเหมาะบกพรองตรงไหนเราจะใหวันนี้ ทีนี้เราใหไมมีจะใหเราก็เอาบาง หมา
เราตัวไหนชํารุดไมดีใหเอาไป ถาหมาตัวไหนไมดีเอาไปตรวจเสียเรียบรอย เราจะไป
วันนี้ ไปดูอะไรๆ สภาพของเครื่องไมเครื่องมือเกี่ยวกับหมาวันนี้ จะไปเก็บตก อะไร
ขาดตกบกพรองเราจะใหๆ  

เรามีโอกาสที่ควรจะไดบางเราก็เอาหมาไปดวย ไอเหาะไอเหินก็เอาไป มีกี่ตัว 
ถามันชํารุดแลวมันเปนโอกาสอันดีใชไหม ใหมันไปดวย ใหเขาตรวจใหเสีย เวลาเราไป
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มันเรื่องใหญนะ อะไรเขาจะทําดวยความพอใจทุกอยาง เราออกหนาแลวอะไรใหญ
หมดนั่นละ หมาก็ใหญถาไปกับเรา เอาละเทานั้น 

ทองคําวันนี้ได ๑๘ บาท ๘๖ สตางค ไดทกุวันๆ เราขนสมบัติเขาคลังหลวง
หัวใจของชาติมากขนาดไหน หลวงตาขนสมบัติตลอดมา ตั้งแตชวยชาติมาขนเขาคลัง
หลวงๆ ทั้งนั้น ไมเอาออกไปไหน เชนอยางทองคํานี้รอยทั้งรอยพุงถึงเลย สวนดอลลาร
มาแยก แยกชวยโลกหลายดาน เอาดอลลารมาชวยเงินไทยออกชวยโลก แตสําหรับ
ทองคําพุงเขาเลย ทุกบาททุกสตางคทองคํา ไมใหร่ัวไหลไปไหนตั้งแตตนมาจนบัดนี้ 
แลวจะตอไปอยางน้ี ไมเปนอยางอื่น สําหรับดอลลารมันเกี่ยวกับเงินไทยที่จะชวยโลก
เอามาชวยกันๆ 

วันนี้เราจะไปโรงพยาบาลหมาดูกอน ไปเที่ยวเกบ็ตกตรงไหนขัดของอะไร ไป
ถามหมอเขาวันนี้ เรียกวาไปเก็บตก เขาชวยเรามามากขนาดไหน แลวเขาชวยโลกมา
นานเทาไร ใหพร 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 

และเครือขายทั่วประเทศ 
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