๑
เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

มองไมเห็นใครเห็นแต....
ภูวัวนี้เปนบริเวณกวางขวางมากทีเดียว เราชอบใจ แตกอนเราไดยินวาทานอุทัย
ทานอยูเปนประจําทีละสององคหรือสามองคเปนอยางมาก เนื่องจากประชาชนเขาไป
ปลูกบานปลูกเรือนสองสามหลังคาเรือน ไปอาศัยเขาอยู ทีนี้พระทานก็คนทานก็เปน
หวงใยประชาชน ทานไมอยูนานทานก็จะไป เอา ประชาชนก็เลื่อมใสพระหวงพระจึงขอ
นิมนตทานอยูสองสามองค เขามีสองสามหลังคาเรือนจนๆ นะ แตน้ําใจเขาไมจน ทาน
จะลาหนีไปทีไรเขาไมยอมใหไป ขอใหอยูนี้เขาจะรับเลี้ยง เอา ใหตายไปดวยกัน เขาวา
งั้น ตกลงทานก็เลยไดอยูนั้นมาสององคสามองค ตอสองสามครอบครัวซึ่งเปน
ครอบครัวจนๆ ทานก็อยูนั้นเรื่อยมา
เราก็ทราบขาวมาตลอดแตไมมีโอกาสจะไปดู จึงหาโอกาสไปดู พอลงรถแลวไป
เลย ไปดูบนภูเขาหินลาดหินดาน ไปดูหมดแถวนั้น พอกลับมาก็บอกทานอุทัยเลย
ตั้งแตนี้ตอไปพระปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบอยากจะมาพักอยูก ับทาน มีเทาไรใหมาผมจะรับ
เลี้ยงตั้งแตบัดนี้ตอไป ก็มีเด็ดทั้งสองเด็ด คือถาพระปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบอยากมาพักสัก
เทาไรใหมาผมจะรับเลี้ยง แตพระที่โกโรโกโสใหไลลงภูเขาใหหมด มันเสียศักดิ์ศรีภูเขา
นั่นมันตองเด็ดไปดวยกันซิ ตั้งแตนั้นมาก็ ๒๐ กวาปแลวเรารับเลี้ยงทั้งวัดเลย
พอปลายเดือนเขาจะไปสง คือเราจัดไวอยางตายตัว เราอยูไมอยูอ ะไรก็แลวแต
ถึงเวลาแลวเขาไปสง ไปแตละเที่ยวนี้รถ ๔ คันรถ อาหารใหพอกับพระทีอ่ ยูในนั้น รถ
๔ คัน ๖ ลอก็มี ๔ ลอก็มีบองขึน้ เต็มเอี๊ยด กะใหพอและเผื่อเอาไวเพราะมีพระอยู
แถวๆ นั้นแหงละองคสององค ทานอยูรอบๆ นั้นภาวนา หากทานมีความจําเปนก็ให
ทานพาตาปะขาวหรือเณรหรือโยมก็ไดมาติดตอกับวัดภูวัว ทางทานอุทัยก็ใหไป เพราะ
เราบอกไวแลววาใหทานไปเถอะ เราที่จะไปสงซอกแซกอยางนั้นมันไมไหวมันไปดวยรถ
ทานก็มาเอาตามนั้น เราก็สงไปเผื่อๆ เอาไว
วันนี้เราจึงคิดจะไป เพราะเปนปแลวไมไดไปนาน ไกลอยูนะละ มัน ๒ ชัว่ โมง
๔๕ หรือ ๕๐ นาที จากนี้ไป แตกไ็ มแนนักมันขึ้นอยูกับฟาฝนอะไรบาง แตสวนมากจะ
อยูในยานนั้น วันนี้คิดจะไปเยี่ยมพระ ทานอุทัยเราก็ขอตัวไปแลวใหไปอยูเขาใหญ ให
ทานเสถียรหรืออะไรที่เปนรองกันอยูท ี่นั่น ใหทานอุทัยไปอยูที่เขาใหญที่เขาถวายที่เรา
ไมมีใครผูทจี่ ะมารับเปนตัวตั้งตัวตีสําหรับวัดนั้นแลวทําไง เลยติดตอกับทานอุทัย ทาน
ก็รับให นั่นละเรื่องราวนะ พอเขาถวายแลวเราก็ติดตอหาพระที่เราเปนที่แนใจ ซึ่งควร

๒
จะไปอยูท ี่นั่นก็มองไมเห็นใคร เห็นแตทานอุทัย จึงติดตอทานอุทัย ทานก็รับให จึงให
ทานอุทัยไปอยูที่นั่นเวลานี้นะ
ทานเสถียรอยูที่นี่ทานก็ปฏิบัติดี วันนี้จึงจะไปเยี่ยมวัดนี้ ดูพระดูเณรดูผูมาแทน
ทาน ดูจะเปนทานเสถียรทา ทานก็ปฏิบัติดีอยูเหมือนกัน ทานอุทัยทานไปโนน พระอยู
โนนตั้ง ๑๔-๑๕ องคนะ ไมทราบไปจากภูวัวหรือมาจากที่อนื่ ก็ไมทราบ ทราบแตวา
๑๔-๑๕ องคอยูที่นั่น
ทานอุทัยนี่ราบรื่นตลอดมา ทานชอบสงัดแตไหนแตไรมา อยูที่ภูวัวสององคสาม
องค ถาทานจะไปญาติโยมเขาไมยอมใหไป ทุกขจนก็จน ผมไมตายทานไมตายวางั้น
เขารักพระเลื่อมใสพระ พระก็หวงใยโยม ไปอยูก ็อาศัยกินกับโยม ทานจะไป เขาก็ไม
ยอมใหไป พันกันอยูอยางนั้น ทานอุทัยจึงไดอยูต ลอดมา ทานจะไปเขาไมยอมใหไป
คือทานเปนหวงเขาเพราะเขาคนจน เขาบอกวาเรื่องจนก็จนแตน้ําใจไมจน เขาวางั้น
สุดทายก็ถูไถกันมา จนกระทั่งเรายกทัพไปเลี้ยง เอา มาเทาไรมาที่นี่บอกเลย เราจะรับ
เลี้ยงทั้งหมด ใครจะมาถวายไมถวายไมสําคัญ ขอใหพระที่มานี้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบตามที่เรารักสงวนและเทิดทูนบํารุงรักษา สงเสริมก็แลวกัน ขอใหเปนอยางนั้น
ทานก็อยูนั้นเรื่อยมา เราก็รับเลี้ยงตลอดมา
เราพูดไดทุกแบบ ในโลกสมมุตินี้เหนือหมดแลวในหัวใจดวงนี้พูดตรงๆ เราพูด
เรื่องเลนเรื่องจริงเรื่องหยอกเรื่องลอเรื่องอะไร เรื่องเด็ดเรื่องเดี่ยวเฉียบขาดอยูนี้หมด
แตเปนธรรมดวยกันหมดไมวาจะเปนกิริยาใดออกมาเปนธรรมลวนๆ ทั้งนั้น จะพูด
หยอกพูดเลนพูดเด็ดพูดขาดดุดาขนาดไหนเปนเรื่องของธรรมลวนๆ กิเลสแมเม็ดหิน
เม็ดทรายไมเคยมีแฝงออกมา
นี่รถมาเราก็จะไป เพราะเปนปๆ แลวไมไดไปเปนหวง สวนสิ่งของไมให
บกพรองสงตลอด เราทําอะไรจริงจังทุกอยางไมมคี ําวาเหลาะแหละ ถาลงไดลงจุดไหน
แลวจุดนั้นๆ ขาดสะบั้นไปเลย เราพูดจริงๆ ไมเคยเหลาะแหละ แมแตเปนฆราวาสก็
เหมือนกันคนเหลาะๆ แหละๆ ไมคบ ตองจริงจัง เปนตายดวยกัน ซัดกันเลย ไป
ดวยกันไปได ทีนี้เวลามาบวชเหมือนกัน เห็นองคใดปฏิบัติลักษณะไมดีก็วาเอาบางๆ
แลวไมสนิท เปนอยางนั้น
ไปสงเสียทาน เราพอใจที่จะสงเสริมอุดหนุนทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราพอใจ
ตลอด อยางที่วาวัดภูวัวนี้ก็ตั้ง ๒๐ กวาปแลวเรารับเลี้ยงตลอดเลย ใครจะมาสงไมมาสง
ไมเห็นมีอะไร ไมเปนอารมณ เราจะจัดใหพรอมหมด แลวพรอมจริงๆ ดวยไม
เหลาะแหละ เผื่อไวๆ เวลาพระมาจากที่ตางๆ มาติดตอขอจากนั้นก็ใหทานไปเลย ให
ไปเรื่อยๆ ทานอยูตามเขาแหงละองคสององครอบๆ นั้นทานภาวนา เวลาทานจําเปน
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ทานจะพาญาติโยมมาเอาของไป ทานอุทัยทานก็จัดใหๆ อยางนั้นตลอดมา เพราะเรา
ไปสงซอกแซกไมได เราพอใจที่จะอุดหนุนพระที่ตั้งใจปฏิบัตดิ ี
วัดเขาใหญก็มองหาใครไมเห็น เขาถวายที่ใหเรานี้มากตอมากแตเราไมไดรับ
งายๆ ถารับตรงไหนก็ตอ งหาตัวประกัน เชนอยางวัดเสือก็ติดตอทานจันทรไดแลวก็รับ
เขา วัดภูริทัตก็ติดตออาจารยเจี๊ยะได ใหอาจารยเจี๊ยะมาอยูเราก็รับที่นั้น รับที่ไหนตอง
เปนตัวประกัน ไมใชรับสุมสี่สุมหานะ อันนี้วัดเขาใหญก็ใหทานอุทัยเปนผูพิจารณา ให
พระปฏิบัติดปี ฏิบัติชอบไปอยู อยูแบบโกโรโกโสไมไดนะเรา ถาเราไดเกี่ยวของแลวที่
ไหนตองแนนอนๆ นี่ทานอุทัยก็เปนที่แนใจ เราจึงใหทานไปอยูที่นั่น ทางวัดภูวัวก็ดีอยู
แลวพระประมาณ ๓๐ องค เราก็รับเลี้ยงตลอด
(นักเรียน รร.อุดรพิทย จํานวน ๔๙ คน ครูหนึ่งคน ถวายเงินสองพันบาทครับ)
เออ พวกเด็กนักเรียนใหตั้งใจมาศึกษาศึกษาจริงๆ นะ มาเรียนมาศึกษาแลวมาวัดมาวา
ใหสนใจสังเกตดูใหดีทกุ อยาง พุทธศาสนาเปนศาสนาตัวอยางของโลก วัดก็ควรจะเปน
ตัวอยางของชาวบานชาวเมือง สําหรับวัดนี้ก็ดูเอาปฏิบัติอยางนี้ละ เราปฏิบัติตาม
หลักธรรมหลักวินัยไมใหเคลื่อนคลาดตั้งแตเริ่มสรางวัดมาจนกระทั่งปานนี้ พระจะมี
มากนอยตีเขาในหลักธรรมหลักวินัยใหไดเปนกฎเปนระเบียบเดียวกันหมด ถาแฝง
อยางนั้นไมเอา เราทําอยางนั้นตลอดมา ทีนี้ผูมาศึกษาก็นาจะไดเปนคติเตือนใจออกไป
พระที่มานี้ตเี ขาไปหาหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเปนหลักตายตัว
ยอมรับกัน
เรียบรอยแลวในแดนพุทธศาสนา เวลาใครมาก็ตีเขาไปหาหลักธรรมหลักวินัย จึงควร
จะเปนคติตัวอยางแกผูมาเกี่ยวของไดพอสมควร หรือไดเปนอยางดีตามแตผูสนใจหนัก
เบามากนอย
วันที่ ๘ ก็ออกละ ของเมื่อวานเขามาก็สั่งพระแลวใหเอาใสรถนี้เต็มคันรถของ
เขาไป รถคันนั้นใหเขา แลวเราไปดูรถมันวางแลวก็ใหเอาของของเราที่เตรียมมาจะไป
เวียงจันทนนี้เขาเต็มรถ เราหาใหมมาใสไปอีก ตองอยางนั้นซิ เมื่อวานก็ไปแลว วัน
พรุงนี้เราเตรียมของเต็มรถอีกไปเวียงจันทนอีก สวนผาเราก็เตรียมพรอมแลว จะเอาไป
หมดเลยผาขาว เพราะทางโนนจนมาก เราตองไดเตรียมพรอมเลย ตองอาศัยกันอยางนี้
ละมนุษยเรา คนหนึ่งมีคนหนึ่งจนก็อาศัยกันถูไถพอเปนไปไดนะ ถามีแตใจคับแคบตีบ
ตันเงินกองเทาภูเขา แตความตระหนี่ถี่เหนียวเทาจักรวาลนี้มันเกินไป รอนเปนไฟ
เศรษฐีประเภทนี้เปนเศรษฐีฟนไฟหาความดิบดีไมได
รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
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