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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เชา]

พูดอวดไมดี
ถาทานเจาคุณตองการอยากไดคาถา ทานเจาคุณตองบวช โอย ผมก็สึกไดสอง
สามวัน นั่นแหละก็มันไมได ตั้งแตนั้นมาเห็นหนาทักเลย หมาไมกัดทานมีคาถากันหมา
แตทานไมยอมใหจนกระทั่งตายจากกัน ทานสนิทกันมากกับเรา คุณหญิงอุบลสนิทกัน
มากมาแตไหนแตไร นั่นละตนเหตุใหสนิทมากตั้งแตนั้นมา จากนั้นก็เรื่อยมาเลย จน
กระทั่งทานจากไป
ทานมาปวยอยูนี้ก็ลูกเขาก็มานิมนตใหไปเยี่ยม มาปวยอยูในกรุงเทพฯ ทานให
ลูกมานิมนตเราที่วัดบวรฯไป เราก็ไปไมได เราก็ติดหนักมากตอนนั้นเลยไปไมได ไอ
เรื่องหมาไมกัดเรานี่คนงงกันไปหลายแหงนะ ไปที่ไหนที่หมาไมกัด ในกรุงเทพฯนี่เขาก็
งงเหมือนกัน หมาเขาเลี้ยงไวในบาน ก็เราบิณฑบาตเราไมไดไปตามถนนนี่นะ เราไป
ซอกแซกตามตรอก เขาไปบานนั้นบานนี้ พอดีไปถึงบานเขาหมาเขาเห็นวิ่งมาเลย มาก็
รุมเราที่กรุงเทพฯ เขาก็รีบวิ่งมา เอย ๆ นี่ก็แบบเดียวกันนั่นแหละ เปนยังไงมันกัดตรง
ไหน มันไมกัดเราวา เอาอีกแหละงง จากนั้นบิณฑบาตเราก็ผาน เขางง หมาเหลานี้ไม
กัด มีเราวา แตทานอาจารยนี่หมาไมกัดแปลกนะ เขาวาแปลกนะหมาไมกัด ไปที่ไหนมี
เสมอนั่นละ
เราพูดเรื่องหมายังไมจบ มักมีเสมอแตเราก็ไมเคยสนใจ มีเสมอที่ทําใหคนงง
หมาไมกัดเรา (หลวงตาคะมีคนทําเงินตกหายที่หนากองสลากแลวหนูเก็บสตางคไดที่
หนากองสลาก ราชดําเนิน) ที่ราชดําเนินเหรอ นี่มีผูทําเงินตกหาย ๕๐๐ บาท อยูที่หนา
กองสลากเลยไมทราบเจาของคือใคร มีผูเก็บไดแลวเขาเอามาแจงใหหลวงตาทราบ
หลวงตาเลยเรียนใหทราบเลยวาเปนความบริสุทธิ์ใจดวยกัน ทั้งผูที่ทําตกหาย ทั้งผู
ที่เก็บไดมา ทั้งที่หลวงตารับไวนี้จะเอาเขาสวนรวมของเรา คือคลังหลวงผาปาของ
เรานะ ผูที่ทําเงินตกหายก็เงินตกหายไปใหไดบุญติดตัวไปก็แลวกันนะ เอาละพอ
(สาธุ)
(เย็นนี้งดไหมครับ กลับมาก็มืดแลวครับ) เทศนนูนเวลาเทาไร (สี่โมงเย็นครับ)
ไมบอก มาเราอยากก็เทศน เราไมอยากเทศนเราก็ไลกลับ ไมเห็นยาก มันจะยากอะไร
ใชไหม ไมใชขาศึกเขาบานนี่วะ
พอพูดเรื่องหมานี้แลวก็ใหระลึกถึงสมเด็จมหาวีระวงศ วัดบรมนิวาสฯ ชื่ออะไร
ติโส อวน ดูเหมือนจะเปนองคแรกละมั้ง สมเด็จชื่อวามหาวีระวงศ เปนองคแรกได
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ตําแหนงสมเด็จมหาวีระวงศ จากนั้นก็ตอไปเรื่อยๆ พูดถึงเรื่องหมา ไปสัมผัสถึงเรื่อง
หมา หมากัดคนอะไร ๆ แลวทานก็เลยวา พระไปบิณฑบาตหมามันตามเหา แลวทีนี้
ทานก็วกมาหาทาน เราก็เคยเปนเหมือนกัน ตอนไปบิณฑบาต ไปบิณฑบาตพอไปหมา
มันก็วิ่งมาเหา มันจะกัดหรือไมกัดไมรู มันเหาลอมหนาลอมหลังมันเหมือนจะกัด พวก
พระก็วิ่งมาแอบหลังเรากลัวหมากัด ทานวางั้นนะ ทีนี้ไปบิณฑบาตแถวนั้นหมาชุมดวย
บานแถวนั้นหมาชุม ไปที่ไหนมีแตจะเหาจะกัดตลอด ออกมาดุพวกพระ พวกนี้มันไมมี
คาถา ทานวางั้นนะ แตทานพูดนิสัยทานมีขลัง ๆ ทานพูดทานไมยิ้มละแตผูฟงมันจะ
ตายละซิ
พวกนี้มันไมมีคาถาเหมือนขา ไปไหนมีแตหมาจะเหาจะกัด วางั้น วาใหเขาแลว
ก็เลยพูดวาเรามีคาถา คาถาอยูที่ไหน พระทานก็ถามละ องคที่ควรเรียนถาม คาถาอยู
ไหน คือทานสักดอกคําแวนอยูแขง นี่คาถาเรา หมาไมกลากัด ทานวางี้นะ พอเชาวัน
หลังไปอีกละ หมาบึ่งมาฟาดตรงนี้เลยตรงคาถา โอย เลือดสาดเลย เออนี่นะคนเราคุย
ไมดีนะ ทานวางั้นนะ ฟาดเราตรงนั้นแหละตรงดอกคําแวนที่วาคาถาเกง ๆ เลือดสาด
เลย นี่พูดอวดไมดีนะ คาถาของเราไมทราบวาดีหรือไมดี เราเอาออกอวดมันก็ซัดเสีย
บาง ถามันดีจริง ๆ ก็ไมวา มันเอาขาทานนะตรงที่ดอกคําแวน ทานชี้วามีภาษาวาไง นี่ก็
ชี้ลงที่แขงทานสักดอกคําแวนไว พอเชาวันหลังไปมันก็โดดเขามา มันฟาดเอาตรงนั้น
เลย เอาตรงนั้นเลือดสาด คุยนักไมดีนะ ทานวา
ความจริงทานพูดหยอกเลนเฉย ๆ ทานไมไดคุยอะไรแหละ ทานพูดหยอกเลน
กับพระหนุมพระนอย แตหมามันคงจะหมั่นไสมันเลยมาฟาดเอาเสียบาง ไอสําหรับเรา
ไมมีเลน อะไรก็ไมมี ที่มันไมกัดก็บอกวาไมกัด มีบอยไมกัด แตเราไมมีคาถา เราก็บอก
อยางพระยาอุดร ไมเชื่อ ถึงขนาดไมเชื่อนะ คือทานเชื่อหมาของทานมากกวา ทานบอก
วาหมาสามตัวนี้อยูตัวเดียว หากพอกัดมันก็กัด พอสองตัวแลวกัด ทานวางั้นนะ พอ
สามตัวแลวเทวดามาก็ไมถอย ขาดไปเลย กัดแหลกเลยสามตัวนี่
แลวทีนี้มันไปยืนเฝาทานอยู มันไมกัดนี่เปนยังไง ทานตองมีคาถา เราไมไดบอก
วาเรามีคาถาเหมือนสมเด็จนี่นะ แตทานพระยาอุดรวาเรามีคาถา เราบอกวาไมมี พอ
ทราบวาเราชื่อมหาบัวอยูวัดปาบานตาด นั่นละพึ่งพบกันครั้งแรกกับพระยาอุดร โรง
เรียนใหญพระยาอุดร นั่นละบานทานอยูตรงนั้น สนามหญาทาน เราบิณฑบาตเราไม
คอยไปตามถนนแหละ เราไปมักจะซอกแซกเขาไปตามหมูบานไป ตามธรรมดาเคยไป
พอดีไปที่นั่น หมามันอยูใตถุนสามตัว ตัวหนึ่งเหาวอกวิ่งมา โถ มันเหมือนจะชนเรานี่
หงายไปนะ มันรุนแรงขนาดนั้น วิ่งมาทั้งสามตัวเลย เราก็เดินเฉย
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มีพระองคหนึ่งอยูขางหลังเรา พระองคนั้นติดหลังเราเลยนะ ไปดวยกันสององค
พระองคนั้นยืนติดหลังเราก็ยืนเฉย มันก็จะทํายังไง แนะมันก็แปลก คนหนึ่งจะเอาจริง
เอาจัง หมาสามตัวจะเอาจริงเอาจัง เรามีแตจะเลนกับมัน วาจะทํายังไงวะ วิ่งปง ๆ ๆ
มา นี่เรายืนอยูนี่ มันยืนกึ๊กตรงนี้ ตัวหนึ่งนะคงเปนหัวหนามันละ ตัวหนึ่งยืนกึ๊กขางนี้
ตัวหนึ่งยืนกึ๊กขางนี้ แลวเงียบเลยนะ เงียบ เราก็ยืนเฉย เอมาอยูนาน แลวคนไมมี พระ
ยาอุดรอยูทางครัว ไมมีคน มันก็ยืนเฝาอยูนั้นเราก็ยืนเฉย พอมันยืนนานแลว เอา มา
เหมือนจะกัดจะฉีกเปนผุยเปนผงทําไมเห็นเงียบไป เราเลยคอยชําเลืองตาลงไปดู โอย
ตามันแหงนดูเรา เราก็เฉย
สักเดี๋ยวพระยาอุดรมองเห็น เรื่องราวมันนะ ทาน เฮย ทีเดียวหมาแตกหนีหมด
เลย ทานก็รีบลงมา เปนยังไง ๆ กัดตรงไหน ๆ เลยนะ ไมไดวากัดหรือไมกัดนะ มันกัด
ตรงไหน ๆ เปนยังไง มันไมกัด ใชเหรอ ๆ ขึ้นเลย เพราะทานเชื่อหมาทานสามตัวทาน
บอกวาเทวดามาก็ไมรอถาลงไดอยูสามตัว ถาเจาของเอาไมทันเอาเลย อันนี้มันไมกัด
ทาน ก็เลยถามทานอยูวัดไหน เวลานี้อยูวัดโพธิสมภรณเรามาบิณฑบาต แลววัดเดิม
ทานอยูไหน อยูวัดปาบานตาด หรือเปนทานมหาบัวเหรอ ใชแลว นิมนตขึ้นบาน กวน
กันตั้งแตจะเอาคาถากันหมา เอาอะไรไมเอามีแตจะเอาคาถากันหมา เราบอกวาเราไมมี
โอย อยาปดผมเลย ลงมาสามตัวนี้ไมกัดแลวตองมีคาถา เชื่อหมายิ่งกวาเชื่อเรา หมา
สามตัวทานเชื่อมากกวาเชื่อเรา ทานไมยอมเลยจริง ๆ คือทานเชื่อหมาของทานกัดจริง
ๆ คือไมรอเลย ถาลงสามตัว ใครมาก็ไมรอ ถาเจาของเอาไมทันกัดทันที นี่มันไมกัด
ทาน ทานตองมีคาถา แลวก็ขอเรียนคาถากับเรา มีตั้งแตไมเชื่ออยางเดียว ทานตองมี
ๆ อยาปดผม เมื่อมันออกไมไดเราก็สู โอย ถึงมีมันก็ใหไมไดแหละ ทําไมถึงใหไมได
ทานยังมีได สิ่งที่ใหไมไดมันมีอยู ตองปฏิบัติตามคาถาที่เรียนมา แลวปฏิบัติยังไงละ ถา
ทานจะเอาคาถาจริง ๆ แลวทานตองบวช เอาละนะทีนี้ โอย ผมก็สึกมาสองสามวันเอง
จะใหผมบวชไดยังไง นั่นละไมไดคาถา สุดทายเลยไมไดคาถา ตั้งแตนั้นมาพอเห็นหนา
มีคาถาก็ไมบอกเรื่อย จนกระทั่งตายจากกัน สนิทมาก
นี่พูดถึงเรื่องหมาไมกัด มันก็อยางนั้นละ มันก็เปนของมันเอง โอย ไมทราบวากี่
ครั้งกี่หน เราไมคอยถืออะไรกับมัน นะ เพราะงั้นเราถึงไมเคยพูดละหมาจะกัดไมกัด
สวนมากมีแตมันมาอยางวาไมกัดกับเรา กรุงเทพฯก็เหมือนกัน บิณฑบาตซอกแซกใน
กรุงเทพ พักอยูวัดบรมนิวาสเปนแบบเดียวกัน ก็เรากับหมามันสนิทกันมาแตไหนแตไร
มันจะมากัดเราไดลงคอเหรอ อยางสองตัวนี่เมื่อเชาไปเห็นก็เลนกับมันแลว วาไง เรียก
วารับคาถาละซิ รับคาถาใหคมกลาหมาก็ไมกัดนะซิ ไปที่ไหนมักมีอยูเสมอ เจาของจน
ไมเชื่อ อยางพระยาอุดรเหมือนหนึ่งวาไมเชื่อเลยวาเราไมมีคาถา เพราะทานเชื่อหมา
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ทานมากกวา คือทานวาหมาสามตัวนี่ไมเคยรอใครเลย ถาเจาของเอาไมทันกัดทันทีเลย
นี่ไมกัดทาน ทานตองมีคาถาแลวมาขอเอาคาถาจากเรา เลยไมไดแลว เราไมมีคาถา แต
หมามันก็ไมเปนอะไรกับเรา เพราะเรากับหมามันถูกกันอยูแลว
นี่กําลังจะเรงดอลลารใหทัน ๓๐๐,๐๐๐ วันพรุงนี้ ๓๐๐,๐๐๐ จะมอบดอลลาร
วันพรุงนี้ ๓๐๐,๐๐๐ พรอมกับทองคํา รวมดอลลารเมื่อเชานี้ได ๔,๖๓๒ ดอลล รวม
ดอลลารที่ไดทั้งหมดนะ ๒๘๓,๕๔๖ ดอลล ยังขาดอยูอีก ๑๖,๔๕๔ ดอลล จะครบ
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ ดอลลาร ซึ่งจะมอบวันพรุงนี้ ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล กรุณาทราบตามนี้
(ครอบครัวคุณวิบูลยถวาย ๕๐๐ ดอลลครับ) พอใจ ๆ ๕๐๐ ดอลล นั่นเห็นไหมละ นี่
คาถาของดอลลาร ไมมีคาถากันหมา แตคาถาขอดอลลารนี้มีตลอด
ทองคํา ๑,๐๐๐ กับ ๒๕ กิโล หรือ ๑ ตัน กับ ๒๕ กิโลที่จะมอบวันพรุงนี้ แลว
ดอลลารจะมอบ ๓๐๐,๐๐๐
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