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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

อยาอาศัยแตผูอื่น 
กอนจังหัน 

(๒๕ ครับผม) อะไร ๒๕ เหอ ไมใชเปนบาแลวเหรอ อยูๆ ก็ ๒๕ ขึ้นมา มันจะ
เขาเร่ืองวันถวายเพลิงหลวงปูมั่น บวชพระมากนะ พระที่จะบวชเตรียมพรอมแลว เรา
เคยเห็นแลวนี่ พวกนาคเตรียมพรอมที่จะบวชอยูขางน้ี พระเราอยูขางน้ี ทางนี้
เตรียมพรอมแลว ฟงแตวาเตรียมพรอมเถอะถาอะไรผานนี้ปบเลย เราบอกวาพวกนี้
พวกเตรียมพรอมแลว อยาไปบอกไปกลาวเรื่องอะไรๆ นะ มันจะขึ้นชองมันเตรียมไว
แหละ พอพดูไดสักนาทกีวาๆ ก็มีพระไปบอกใหขยับไป ทางไปไมไดใหขยับไปหนอย 
นตฺถิ ภนฺเต ขึ้นทันทีเลย บอกแลว เขาเตรียมพรอมแลวอยาไปแตะ ไม อาม ภนฺเต ก็ 
นตฺถิ ภนฺเต ทางนั้นก็ นตฺถิ ภนฺเต 

เราก็อยางน้ีดวยเลยวา มันบาอะไรเตรียมอะไร เอะอะก็ นตฺถิ ภนฺเต เร่ืองมัน
เกี่ยวกันยังไงก็ควรจะรูเร่ือง เราขูพวกนั้น ทีแรกก็บอกอยาไปแตะนะ นี่เตรียมพรอมไว
แลวมันจะขึ้นชองไหนไมรู พอมีคนไปบอกใหขยับไปหนอย นตฺถิ ภนฺเต ขึ้นเลย จากนั้น
ก็ดุเอา อะไรก็ นตฺถิ ภนฺเต มันอะไรนีน่ะ ขบขันดี เขาเตรียมพรอมแลวแตะไมไดละ 

พระเราก็ไมเคยไดตองติในการทําขอวัตรปฏิบัติ ดวยความพรอมเพรียงสามัคคี
กัน พรอมเพรียงกันดีตลอด เราจะมาทุกระยะมาสังเกตดูความพรอมเพรียงของพระ
ที่มาศึกษาอบรมอรรถธรรม ไมใชจะมาลับหนาลับหลัง นั้นไมใชธรรม มนักิเลสหลอก 
ถาธรรมแลวไมมีที่ลับที่แจง นตฺถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชื่อวาที่ลับไมมีในโลก ทําดีไดดี 
ทําชั่วไดชั่ว เราคอยสังเกตตลอดเวลาพระปดกวาดตอนเย็นและตอนเชาๆ  ออกมาดู 
ทุกอยางใหมีความพรอมเพรียงกัน 

เราจะไมเชื่อใครยิ่งกวาเชื่อธรรม หนาที่การงานของเราที่ควรจะทําอะไรใหทํา
เลยๆ อยาใหกิเลสมาหลอก มทีี่ลับที่แจงกิเลสเปนอยางน้ัน ถามีที่ลับทีแ่จงเปนเรื่อง
ของกิเลส การทําความดีงามทั้งหลายและการละบาปบําเพ็ญบุญนี้คือธรรม ไมมีที่ลับที่
แจง ถากิเลสมีจนได ตางกันอยางน้ี วันนี้พระมาเทาไร (๒๕ ครับผม) โอ อันนี้เองนะ
ที่วาเอะอะก็ ๒๕ ขึ้นนี่ เออ เอาละจะใหพร 

หลังจังหัน 

น้ําทวมทางภาคกลางก็ดูหมดปญหาไปแลวนะ (ครับ เขาจัดตามที่หลวงตาสั่ง) 
คือใหจัดตามนั้นเลย จําเปนมากนอยเพียงไรทุมเลย เราบอกอยางน้ัน เอาศรีไทยใหม
ซึ่งเปนคนจริงจัง เฉลียวฉลาดดวย เปนเจาของโรงสีใหเปนผูไปประสานงานทางนั้น มี
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ความจําเปนมากนอยเพยีงไรจัดตามนั้นเลย ควรทุมก็ทุมเลย เราจะเปนคนจายเองหมด 
จายเรียบรอยดูเหมือน ๔ ลานกวา 

ความจําเปนไมโดนใครเขาก็ดูดีหนา ลองมาโดนเราเขาซิเปนยังไง ไมหวังความ
ชวยเหลือจากผูอื่นจะหวังที่ไหนนะ นั่น เวลาจําเปนก็ตองชวยกันคนเรา เราตายใจ
เพราะมอบใหศรีไทยใหม เจาของโรงสี อ.บานผือ เปนผูไปประสานงาน ใหจัดการ
ตามนั้นเลย มีความจําเปนมากนอย เอาๆ ๆ เลย ชวยเทาไรๆ ชวยตามความจําเปน 
บอกมาที่นี่เทาไรเราจายใหทันทีเลย นี่ก็ดูวา ๔ ลานกวา ไมมากนัก น้ําทวม 

แตเครื่องมือตาคิดดูซิ เครื่องมือตานี้แหม แพงมาก อันนี้ที่วาเราเอามือเขียนตีน
ลบเราก็ยอมรับนะ คําวามือเขียนตีนลบ คือเราเปนผูประกาศเสียเองเพื่อสรางเนื้อหนัง
แหงชาติไทยของเราขึ้น ใหเปนตัวของตัวๆ อยาอาศัยแตผูอืน่ๆ แลววิ่งตามหลังเขาๆ 
ไมมีอะไรเปนของตัวเลยใชไมไดเราวางั้น ถาอนัใดที่ยังชวยตัวเองไมไดก็อาศัยเขาไป
กอน อาศัยเพื่อจะเปนการศึกษาฟตตัวไปในนั้นๆ ไมใชอาศัยเขาตลอดวันตาย ออน
เปยก ใชไมได นี่เราสอน อะไรที่ควรอาศัยเขาเสียกอนอาศยั แตอาศัยเพื่อจะผลิตสิง่
เหลานั้นขึ้นมาดวยวิชาของตนทีไ่ปอาศัยเขาแลวมาทํา จนกลายเปนเนื้อเปนหนังของคน
ไทยเราขึ้นมา หลักวิชาเปนของคนไทยแลวไปไหนไมจน ถาวิชาอาศัยเขากินนี้จนตลอด 
เราก็วาอยางน้ีละ 

ทีนี้มันก็มาโดนเอาตา เลยกลายเปนมือเขียนตีนลบจะทํายังไง ถาจะเอา
เครื่องมือตาภายในประเทศของเรานี้มันก็ไมไดอยางใจ ไมสมบูรณแบบ ไมไดเหมอืน
เครื่องมือทีม่าจากเมืองนอก สมบูรณแบบๆ ทันกาลทันสมัยทุกอยาง สมใจ ตกลงทีว่า
ใหสรางเน้ือหนังของตัวเองก็เลยเปนเอาตีนลบแลวที่นี่ ตองส่ังจากเมืองนอกแหละตา 
แนะเห็นไหมละ เราเปนคนสั่งเอง คือตาเปนของสําคัญ เครื่องมือไมดีก็ไมได เราก็มุง
เพื่อตานี้ แลวเอาเครื่องมอืจากเมอืงนอกมาเลยกลายเปนมือเขียนตีนลบไป นี่เราก็
ยอมรับวาเราผิดพลาด ผิดสวนหนึ่งแตก็ถกูสวนหนึ่ง แบงรับแบงสูกันอยูอยางน้ี 

เรียกวาทุกอยางเราอยากใหผลิตในชาติไทยของเรา อะไรที่เปนไปไดอยูไมอยาก
ใหไปยุงกับสิ่งภายนอก ไมอยางนั้นจะเปนเนื้อเปนหนังของตัวเองไมได อาศัยเขา
จนกระทั่งวันตาย เดินดอมๆ ตามหลังเขาไมมีศักดิ์ศรีดีงามอะไรเลย เพื่อจะใหฟต
ตัวเองใหเปนเนื้อเปนหนังของตัวเองนี้ ก็เลยมาโดนเอาเครื่องมอืๆ ตา เอาเครื่องมือ
ของเขามาทนักับเหตุการณๆ แลวคนก็คนไทยของเราจะวาไง ก็เสริมอยากใหมันดี จะ
เอาของชุยๆ มาไดยังไง แนะ เลยเอาตีนลบ เปนอยางน้ันแหละ 

ธรรมที่เราสอนทุกเชาๆ นี้ออกทางวิทยุนะ ขอใหพี่นองทั้งหลายไดคิดอาน
ไตรตรองเรื่องศาสนธรรม คือธรรมภายในใจจากพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสดาองคเอก
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ประทานธรรมใหพวกเรา ขอใหนําไปพินิจพิจารณาตามอรรถตามธรรมเราจะมีหลักมี
เกณฑ การประพฤติเนื้อประพฤตติัว การเสาะแสวงหา การอยูการกินการใชสอยจะรูจัก
ประหยัดมัธยัสถ มีหลักมีเกณฑ เร่ืองของธรรมเปนอยางน้ัน ธรรมไมไดส่ังสอนใครให
ลืมตัว ผูมีธรรมยอมไมลืมตัว เปนเศรษฐีเงินกองเทาภูเขาก็ไมลืมตัว คนผูไมลืมตัวนี้แล
เปนคนที่หาไดยากมากทีสุ่ด ธรรมทานสอน 

อยางพระพทุธเจาเห็นไหม คนไมลืมตัว ประพฤตติัวเปนธรรมทั้งแทง เปน
ศาสดาทั้งองคมาสอนโลกเห็นไหมละ ไมใชอยากไดอะไรหยิบไดฉวยเอาๆ มาแบบชุยๆ 
นี่แสดงวาไมมีหลักเกณฑในความเปนอยูเคลื่อนไหวไปมา การเสาะแสวงหาการใชการ
สอยไมมีหลักมีเกณฑใชไมไดนะ เดี๋ยวติดหนี้เขาๆ เลยเปนนิสัยสันดานติดหนี้เขา 
ไมไดติดปวดหัว เห็นไหมละ ลงไดเปนนิสัยแลวไมไดติดหนี้เขาปวดหวั อยาใหเปน
อยางน้ันนะคนไทยเรา เปนเมืองมอีรรถมีธรรม ควรจะเอาธรรมเขามาพิจารณา 

ทานก็บอกไวแลวในธรรมะ แตเราลืมภาษาบาลีเสีย อะไร อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก 
การติดหนี้ติดสินนี้เปนทุกขมากที่สุดในโลก นั่นทานวา การไมติดหนี้ติดสนิเปน
ความสุขในโลกในการครองชพีของฆราวาส นั่นฟงซิ นี่ธรรมพระพุทธเจาสอน แมแต
เวลาที่จะบวชก็มีเหมือนกัน เวลาจะมาบวชทานไมใหมีหน้ีมีสิน ติดหนี้ติดสิน
พะรุงพะรังแลวมาบวช ถาม อนโณสิ๊ ทานไมมีหนี้มีสินเหรอ บอก ไมมี ไมติดหนี้ ถา
ติดหนี้บวชไมได เปนอยางน้ันนะ 

พระพุทธเจาถือเปนสําคัญมากการตดิหนี้ติดสิน พี่นองชาวไทยเราไมจําเปนไม
ควรที่จะไปตดิอยาไปตดิสุมสี่สุมหามันเปนนิสัยสันดาน การหาอยูหากินไมเปนหลัก
เปนเกณฑ หยิบไดฉวยไป สุกเอาเผากินใชไมไดนะ ตองมีหลักมีเกณฑ มันจําเปนจริงๆ 
ที่ควรจะกูยืมเขา เอา กูยืม เจาของก็แนใจในเจาของวาจําเปนแลวเวลานี้ เอา หาคนอื่น
มาชวยเสียกอนแลวคอยพยายามหามาใหเขา ทุกขอันนี้ เอา ยอมรับ แตจะพยายาม
ไมใหเปนหนี้เขาอยางน้ีอีก นั่น ตองใชความพยายามพินิจพิจารณา เข็ดหลาบอยูตลอด 
นี่จนเปนนิสัยสันดานไมดี นี่ละธรรมะพระพทุธเจาทานสอน เพื่อจะใหเปนอิสระของ
ตนเอง คนมคีนจนใหตางคนตางเปนอิสระ อยาตดิหนี้ติดสินพะรุงพะรัง ชีวิตจิตใจเกาะ
อยูกบัหนี้กับสิน ไมเปนตัวของตัวไมเปนเนื้อเปนหนัง ทุกขจนกระทั่งวันตายคนเชนนั้น 
หาความสุขไมไดนะ 

ตองใหมีเนื้อมีหนังติดตัวมีหลักมีเกณฑ เราเปนลูกชาวพุทธ ยิ่งเขามาในวัดปา
บานตาดนี้แลวเราสอนจริงจังมาก ไมใหคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยเลย การ
ประพฤตขิองพระของเณรเหมือนกัน เคลื่อนคลาดอยางนอยเตือน ถายังพอเตือน 
เตือนเสียกอน ถาผิดพลาดดวยความไมมีหิริโอตตัปปะเปนความดื้อดานไลออกทันที นี่
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มันจะสรางกรรมใหญทําลายทั้งวัดเลย เปนเนื้อรายในวัดนั้นเอาออกไมใหอยู นั่น ควร
แนะนําตักเตือนสั่งสอนกนัไดก็สอนกนัไป ดวยผูผิดนั้นไมมีเจตนา ก็สอนกันไป ถาลง
วาไมมีหิริโอตตัปปะแลวทําไดทุกอยาง เปน อลัชชิตา หาความละอายบาปไมได เอาละ
วันนี้เพียงเทานั้นละ ก็เทศนพอสมควรแลว นี่ก็ออกทางวทิยุเหมือนกนั เพื่อใหพี่นอง
ชาวไทยเรามีหลักมีเกณฑในความเปนอยูปูวาย อยาใหเปนชีวิตเลื่อนลอย ไมดี มีเทาไร
ใชมันอยางน้ัน 

(หลวงตาเมตตาใหเครื่องมือตาและอื่นๆ แกโรงพยาบาลจังหวัดเลยรวม ๙ 
รายการเปนเงิน ๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาทคะ) ฟงซิ ๑๒ ลาน ๗ แสน อยางนี้ละหวานทั่ว
ประเทศ เงินที่พี่นองทัง้หลายบริจาคมาไมไดเขานี่นะ ไมเขาเลย บอกวาไมเขาเลย ที่เรา
จะเอาไปซื้อนั้นซื้อนี้ไมเห็นมี มีแตออกตลอดเวลาอยางน้ี สมชื่อวาเงินวัดนี้เปนเงินเพื่อ
โลกอยางที่เขาเขียน ก็เปนอยางน้ันตลอดมานี่ เราไมเคยเก็บ ตั้งแตเร่ิมสรางวัดทีแรกก็
ชวยอยางน้ันมาตลอดไมเคยเก็บนะเงินวัดนี้ คนทุกขคนจน โรงรํ่าโรงเรียน กาวเขาสู
โรงพยาบาลเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ตั้งแตสรางวัดมาทีแรกชวยมาอยางน้ันละ เอาละ
พอใจ 

(โรงพยาบาลนาแหว จ.เลย มากราบขอความเมตตารถพยาบาล ๑ คัน) เมื่อ
เร็วๆ นี้ก็สงไปๆ เร่ือย รถพยาบาลใหเร่ือยเลย เมื่อเร็วๆ นี้ก็ใหเขามารับไป ทุกวันนี้
มันสองลานกวารถพยาบาลแตละคัน อยางน้ีละฟงเอาซิพี่นองทัง้หลาย เราจะมีเงินมา
จากไหน ไหลออกตลอดเวลา นี่ก็ตั้งสองลานกวาใหไปเร็วๆ นี้ ใหติดใหตอเร่ือยนะ
รถพยาบาลจนพรรณนาไมได ใหมากขนาดนั้น เปนรอยๆ คัน ใหตลอดเลย เครื่องไม
เครื่องมือแพทยพิสดารมาก ทางโรงพยาบาลนี้พิสดารมากกวาอยางอื่น ทั้งเครื่องมือ
แพทย ทัง้รถทั้งรา ทั้งตกึทัง้สถานที่ไดขยับขยายใหก็มี พิสดารมากอยูสําหรับ
โรงพยาบาลแตละแหงๆ ชวยปลีกชวยยอยหลายแหงหลายหน 

นี่ขอรถจะทํายังไง รถพยาบาล มันเปนความจําเปนจริงๆ หรือเห็นเขาขอไดเรา
ก็ขอได เราก็คนๆ หนึ่งเหมือนกันไมใชอยางน้ันเหรอ (หลวงตาเรียกพระมาสอบถามด ู
วาเปนรถใชงานมานานจริงและชํารุดมาก) เอา ตกลงรถก็ให (สาธุ) บางทีรถไปเสีย 
เราไปลูกศิษยแอบตามหลังไปซิ เราไปของเราเที่ยวธรรมดาเรา มันไมบอกมันแอบ
ขโมยตามหลังไป ที่วังสามหมอนั่นละ มันบันดลปากอะไรกไ็มรู ดลใจไปเห็นหมาตัวนี้
นอนหมอบอยูขางทาง ตาจองมาทางรถ หมาตวันี้มันมานอนอะไรอยูทีน่ี่วะ ดูลักษณะ
แปลกเหลือเกินเราวาอยางน้ันแหละ 

พอรถเราผานไปไดสักส่ีหาเสนหรือสามเสนนี่แหละ แลวเบารถมองดูรถคันหลัง
ที่วา เห็นหมาตัวนั้นมันหมอบอยูนั้น เดี๋ยวรถคันนั้นมามันจะโดดออกมานี้นะ รถจะตก



 ๕

คลองตกถนน พอมองไปก็จริงๆ เสียดวย เปนอยางน้ัน หมาตัวนี้ก็เลยตาย มันโดด
ออกมาตัดหนารถเขา รถเขาหลีกเลยตกคลอง เราก็เลยสั่งรถเดี๋ยวนั้นเลย โทรศัพทมา
ทางบริษัทเอารถใหมใหเลย รถคันนั้นเอามาซอม ซอมเสร็จแลวก็เลยมอบใหทางหลวง
บานขาวสาร อุดรเรา เอาคันใหมใหเขาไป เวลาจําเปนมันหากมี ลูกศิษยเขาแอบ
ตามหลังไป เราก็ไมรู บทเวลาไปเกิดเหตุมันก็โดนเรานั่นซิ เอาละทีนี้ใหพร 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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