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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อยูไดดวยธรรม 
กอนจังหัน 

ภูวัวไมไดไปกี่เดือนแลวนะลืม เราใหทานอุทัยไปอยูทางเขาใหญ แลวใหทาน
เสถียรอยูแทนกัน เราก็ไปดูแลวละ ถามทานอุทยัวาผูที่อยูทางโนนเปนยังไง ทานบอก
วาดีอยู จากน้ันมาเราก็ไปดูอกีก็ดี สําหรับวัดภูวัวนี้เราสงเปนประจํานะ จะ ๒๐ ปกวา
แลว สงมาเปนประจําเดือนๆ เรียกวาเล้ียงพระทั้งวัดเลย ก็อยูในเกณฑ ๓๐ มีสูงกวา
นั้นบาง ต่ํากวาน้ันบาง อยูในเกณฑ ๓๐ เปนทําเลที่เหมาะสมมากทีเดียววัดภูวัว 
กวางขวาง ทําเลเปนหินดาน กวางขวางมาก ทราบวาพระทานอยูแถวๆ นั้นก็มี คือ
สํานักวัดภูวัวนี้แลว ก็อยูตามที่ตางๆ ในภูเขาลูกนั้น ทานก็มาขอเอาของจากที่เราไปสง
นี้ไป เราเปดทางใหเลย ทานจะมาจากทางไหนใหมาเลย มาเอาไปเลย ถาเราบกพรอง
ใหบอกไป ของจัดมาทนัทีเราบอกเลย แตคงไมบกพรองละ เพราะเราสงทีไร สงเผื่อ
ทั้งนั้น เผื่อๆๆ เผื่อไวหมดเลย เผื่อทานจะไดแจกวัดนั้นวัดนี้แถวนั้น ทานมาอยูภาวนา
อยูที่นั่น 

นั่นละผูมุงอรรถมุงธรรมใหดูเอา ทานไมไดเหลือเฟออะไร มีแตขาดๆ แคลนๆ 
อยูไปกินไป แตบําเพ็ญไมถอย นี่หลักใหญของพระผูทรงอรรถทรงธรรม ตองอดอยาก
ขาดแคลน ไมตองสงสัย ทําไมถึงอด ก็ทานไปหาเอง ที่ไหนสมบูรณพูนผลทานไมไป 
คือเขามากวน ความหมายวางั้น ถาไปอยูบานใหญ เขามากวนแลวๆ ไปอยูในบานเขา
เล็กๆ เขาไมไดกวน เพียงเขาหาอยูหากินในบานของเขา ก็ไมพอปากพอทองแลว เรา
ไปอาศัยเขาเพียงธาตุขันธนิดหนอยๆ ไปเจริญธรรมะขึ้นภายในใจ 

นั่นละผูปฏิบัติธรรมตองเปนผูอดอยากขาดแคลน ถาจะไปเพงในทางอาหารการ
กิน ที่อยูทีอ่าศัย ลมเหลว พวกนี้ไมใชพวกหาธรรม มันพวกหาสวมหาถาน พวกหา
อรรถหาธรรมจะหาแตที่กันดารขาดแคลน ซึ่งเปนที่สงัดในการบําเพ็ญภาวนา ทานหา
อยางน้ันทั้งนั้น เราเห็นอาหารมันเหลือเฟอมันอดคิดไมไดนะ อดคิดถึงที่เราอยูในปาใน
เขาไมได มนัหากเปนเองนะ มาเห็นแลวผลเปนยังไง นั่นเอาอีกละ ผลทีอ่ยูในปาในเขา 
จิตสงางาม แตผลอยูที่นี่ไมทราบ จิตของเรามันอดไมได พดูตรงๆ จิตของพระเณร
แนใจวาไมเปนทา ตองบึกตองบึน กินมากๆ ความเพียรนอย ขี้เกยีจขี้ครานมากไป
อยางน้ันละ ไปอยูในปานี้มีแตความเพียร ไมมีใครกวน สติกับจิตติดแนบกัน ปญญา
พิจารณา ใจเมื่อมีผูรักษาอยู อันตรายก็ไมม ีถาปราศจากสติเมื่อไร นั่นละกิเลสรุมเอาๆ  
เปนอยางน้ันนะ 
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วัดภูวัวนี่จนจะ ๒๐ กวาปแลว เขาสงของเปนประจํา เราจะบอกไมบอกก็ตาม 
เพราะเราสั่งตายตัวแลว พอจวนสิ้นเดือนเชนวันที่ ๒๖-๒๗ หรือ ๒๘ แตละเดือนๆ 
ของเอาเต็มรถเลย ของมีอาหารสั้น อาหารยาว อาหารสด อาหารแหง เขาจัดของเขา
เอง เพราะเราสั่งตายตัว เอาใหพอๆ วางั้น เวลาไปรถ ๔ คัน หกลอ ๑ คนั ส่ีลอ ๓ คัน 
แตบองขึ้นเต็มเลยเชียว เทลงเหมือนกองภูเขาอยางน้ันละ ทานจะไดบําเพ็ญเพียร
ภาวนา ทานเหลานี้แหละจะเปนผูทรงมรรคทรงผล ผูที่ไมไดอยูดวยความเหลือเฟอใน
อาหารการบริโภค นี้คือผูจะสมบูรณพูนผลทางดานธรรมภายในใจ 

อยางภาคอีสานเรา ก็รูสึกวาดีทางดานธรรมะ คือสถานที่ก็อาํนวย แลวครูบา
อาจารยก็มีรากมีฐานอยูทางภาคอีสาน ทีนี้ลูกศิษยลูกหาก็ศกึษาทางนี ้ ไดทางนี้ แลวก็
กระจายออกไปทุกๆ ภาค สวนมากไปจากทางภาคอีสาน คือผูมีครูมีอาจารยเปน
พื้นฐานอยูแลว เชน หลวงปูมั่น หลวงปูเสาร นี่สําคัญมากทีเดยีว กระจายลูกศิษยลูกหา 
แลวอยางกระจายออกมานั้นก็เชนอยางหลวงปูฝน หลวงปูขาว หลวงปูคําดี เหลานี้เปน
ตนนะ ออกจากหลักใหญคือหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร 

ทางภาคอีสานแรนแคนในสิ่งตางๆ มากตอมาก แตมาชุมเย็นทางดานธรรมะ 
เพราะหลักใหญนี้เขาหาจิต ธรรมะนี้เขาหาจิต ถาจิตมีความสงบรมเย็น มีอรรถมีธรรม 
อยูที่ไหนอดอยากขาดแคลน ไมไดเปนทุกขนะ ถาจิตไมมธีรรมแลวเปนทุกข อะไรนิด
หนอยก็มีแตทุกขทัง้นั้นๆ แตผูที่มีธรรมในใจไมคอยเปนทุกข พระทานไปอยูทกุแหง
ทุกหน วัดหนึ่งๆ ไมใชนอย เชนภูสังโฆ ก็ดูเหมอืนจะเปน ๓๐ แลวมัง ภูสังโฆ วัดถ้ําผา
แดง วัดศรีชมภู วัดดอยธรรมเจดีย วัดไหนก็มีพระมากเหมือนกัน เราก็พอใจ ที่เราไป
เยี่ยมเหลานี้ไปทุกวัดนะ พอวางวันนี้ไป วันนี้วางวันนี้ไป ไปวัดนั้นวัดนี้ คือไปดไูมใช
อะไร ผิดพลาดประการใดหรือบกพรองตรงไหนเตือน ถาไปอยางน้ันจะดูทุกแงทกุมุม
เลยนะ หากวาบกพรองตรงไหนก็เตือนๆ 

พระที่จะทรงมรรคทรงผลคือพระประเภทเหลานี้ละ ครั้งพุทธกาลเปนพื้นฐาน
มาดั้งเดิม คอืครั้งพุทธกาล พุทธศาสนาเปนสถาบันแหงปา หรือมหาวิทยาลัยปา อยูใน
ปาๆ พระพทุธเจาและสาวกออกมาจากปาทั้งน้ัน เมื่อมีผูสืบทอดบําเพ็ญตามสวากขาต
ธรรมที่ตรัสไวชอบแลวอยู มรรคผลนิพพานไมขาดไมสูญ เพราะอยูกับภาคปฏิบัติ ถามี
แตเรียนเฉยๆ ไมสนใจ ดีไมดีเรียนเอาชั้นเอาภูมิ กลายเปนเรียนสั่งสมกิเลส ถาเรียน
เพื่อออกปฏบิัติกําจัดกิเลสน้ันเรียกวาชอบธรรม เรียนดวยความชอบธรรม 

อะไรจะทกุขจะสุขขนาดไหน ทานทั้งหลายอยาไปมองที่ไหนนะ มหาสมุทรกวาง 
ดินฟาอากาศกวาง ที่ไหนๆ กวาง แตมันมาคับแคบอยูที่หัวใจไมมีธรรม ใจใดไมมี
ธรรม ใจนั้นเปนที่บรรจุของฟนของไฟของมหันตทุกข ถาใจใดมีธรรมเปนเครื่อง
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เยียวยารักษา ใจนั้นจะมีเครื่องหลอเล้ียงจิตใจ จนกระทั่งถึงกลายเปนบรมสุขขึ้นได
เพราะใจมีธรรม ธรรมจึงเปนของจําเปนมาก ทานทั้งหลายอยามองขามธรรมนะ เขาก็
ดิ้น เราก็ดิ้น เวลาถามหาเหตุหาผล ไมไดเร่ืองๆ เพราะเหตุไรๆ ไมไดเร่ืองนะ นี่ละดิน้
ตามกิเลส ไมมีหลักมีเกณฑ ลมเหลวๆ ถาดีดดิน้ตามธรรมนี้มีหลักมีเกณฑๆ สุดทาย
อยูที่ไหนสบายหมด ผูมีธรรม ธรรมเต็มหัวใจน้ันแหละคือบรมสุขเต็มหัวใจ ถาไมมี
ธรรม ในขณะเดียวกันก็คือมีแตทกุข มีแตกิเลสเผาหัวอก หาความสุขไมได 

ทานทั้งหลายอยาเอาวัตถุ มาเปนเครื่องประกันตัวเพื่อความสุขความเจริญ
ทั้งหลายนะ สมบัติเงินทองขาวของเปนเครื่องใชสําหรับผูเปนเจาของและมธีรรม 
หรือไมมีธรรมเทานั้น ถามีธรรมสิ่งทั้งหลายก็เปนประโยชน ใชใหเปนประโยชนทุกทิศ
ทุกทาง ถาไมมีธรรมแลวเหลวแหลก เงินทองกองเทาภูเขาก็ไมเกิดประโยชน จมนรก
ไดไมสงสัย 

ใหพากันรักษาใจใหดี เราอยาเอาเงินทองขาวของมาอวดกัน ใหเอาความ
ประพฤตดิี ประพฤตชิอบ เอาความเปนคนดีๆ มา ถามาอวด ก็เอามาอวดกันตรงนี ้
เพราะโลกไมม ีมีแตเอาความชั่วชาลามกมาอวดกัน ชิงดีชิงเดน ไปที่ไหนใชไมได มีแต
เร่ืองกิเลสออกหนาออกตา ธรรมนะ เอาชิงเขาไปซิ หาอรรถหาธรรม ใครจะดีจะเดน
ขนาดไหน ผูนี้ผูจะทรงธรรม แลวเย็นกันทั่วโลกถาหากโลกไดปฏิบัติตามธรรมนี้นะ 

ศาสนาเปนของงายเมื่อไร พุทธศาสนานะ เราพูดถงึพุทธศาสนาเพราะเปน
ศาสนาของศาสดาองคเอก พระพุทธเจาตรัสรูธรรม กิเลสหมดในพระทัยแลวสอนโลก
ไดอยางแจมแจงชัดเจน ที่เรียกวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลวๆ เอาไปปฏิบัติๆ เรา
จะไดเห็นชอบๆ พากันคิดนะ ตื่นขึ้นมา มืดกับแจงมันเคลื่อนยายไปไหน เห็นไหมละ ก็
มืดที่เกาแจงที่เกานี้แหละ อยาพากันไปตื่นมืดกับแจง 

ใหตื่นความผิดความถูกของตัวเอง เตือนตัวเอง ตื่นขึ้นมาพจิารณาเจาของ จะ
ทําความเสียหายอะไรวันนี้นะ นั่น จะทําความดีอะไรบาง เวลาจะมานอนประมวลความ
ประพฤตขิองตัวเอง วันนี้ไดไปทําอะไรอีลุยฉุยแฉก เอาไฟเผาตัวเองและสวนรวม
อยางไรบาง ถาเปนผูมีความดี ไมตองพิจารณาที่ไหน มันเย็นอยูนี้ เย็นอยูในหัวใจของ
การทําดี ใหพากันจําเอานะ 

โอ การประพฤตติวัเปนคนดีหายากนะ เวลานี้มีแตกิเลสจูง พวกเรานี่พวกไมมี
จมูก เขาใจไหมละ ถูกกิเลสมันจูงจมูกขาดๆ ธรรมะไมไดจงูแหละ ใหพากันสนใจใน
อรรถในธรรม เราอยาเอาความมั่งความมีดีเดน วัตถุส่ิงของ ตึกรามบานชอง ถนน
หนทาง เหลานี้มาอวดกันนะ นี้ไมใชความสุข ถาคนไมมีธรรมเสริมคนใหเปนบา เสริม
คนใหเปนทุกข ทุกขจนกระทั่งวันตาย ถาผูมธีรรมอยูที่ไหนทานสบายๆ เพราะธรรม
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เปนเรือนใจ ใจอยูที่ไหนกับธรรมแลวสบายๆ สวนใจไมมีเรือนอยูแลวตายนะ จมๆ เอา
ละใหพร 

หลังจังหัน 
(เกี่ยวกับเรื่องการแกไขพระราชบัญญัติเงินตรา เพื่อใหอํานาจแบงกชาติลวง

บัญชีของคลงัหลวงมาใชอยางสะดวกคลองคอ ไดมีเสียงคัดคานจากส่ือมวลชนมากมาย 
แตที่สําคัญกค็ือสําหรับจดหมายซึ่งลงนามโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน โดย
หลวงตาไดขอบิณฑบาต ใหรวมกันรักษาอํานาจ และวิธีการบริหารจัดการสินทรัพยใน
บัญชีทุนสํารองเงินตรา และบัญชีสํารองพิเศษ ใหคงไวตามกฎหมายเดิม เพื่อเก็บรักษา
ไวใหมั่นคงสืบไปนั้น ไดมอบหมายใหคณะศิษยอนัประกอบไปดวยพระสงฆและ
ฆราวาส ใหนําจดหมายซึ่งลงนามโดยองคหลวงตา นําไปสงยังนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ตัง้แตวันที่ ๑ 
ตุลาคม และใหคณะสงฆติดตามในเรื่องนี้นั้น 

ในวันที่ ๓ ตุลาคม ทางคณะศิษยของหลวงตาไดขออนุญาตเขาฟงการอภิปราย 
ของสมาชกิสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในวาระเรื่อง รางพระราชบัญญัติเงินตรา ซึ่งทาง
เจาหนาที่ของสภานิติบัญญัติในสวนงาน นับตั้งแตเจาหนาที่หนาประตูไปจนถึง
เจาหนาที่ภายในสภา ไดอํานวยความสะดวกใหเปนอยางด ี โดยในระหวางที่ยังไมถึง
วาระการประชุม เจาหนาที่ก็ไดนิมนตพระสงฆใหไปรอในหองรับรอง อยางไรก็ตามใน
เวลาหัวค่ําของเมื่อวานนี้ นายมีชัย ฤชพุันธุ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ได
ประกาศใหเล่ือนการพิจารณาวาระเรื่อง รางพระราชบัญญัติเงินตราออกไปเปนอาทิตย
หนา เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมอยูไปตางประเทศ 

สํานักขาวหลายแหงวิเคราะหวา ทางรัฐบาลเกรงวา หากปลอยใหมีการลงมติ
เมื่อวานนี้ รางพระราชบัญญัติเงินตราอาจจะถูกคว่ํากลางสภา ลูกศิษยของหลวงตา
หลายคนไดระลึกถึงคําเทศนของหลวงตา ในเชาวันที่ ๓ คือเชาเมื่อวานนี้ ที่วา ถาเปน
จดหมายเราแลวจะมีฤทธิ์มีเดชอยูละ เพราะจดหมายเพื่อชาติ จดหมายของชาตไิมใช
ธรรมดา สรุปแลวเขาถอนออกไปกอนเจาคะ คาดวาเขาอาจจะไปปรับปรุงตามที่หลวง
ตาคัดคาน คาดเอานะคะ แลวก็จะมาเขา วันพุธหนาเจาคะ) 

ออ คอืมันจะขโมยผานไปกอน นี่เราจะเอากันอยูนะวางั้นนะ ก็อุมชาติทั้งชาตินี่ 
มันจะมาทําลายชาติ เราคอยอยูตลอดเวลาไมใชเร่ืองอะไรนะ เร่ืองสกปรก เราพูดบาง
เล็กๆ นอยๆ มันก็วาพระมาเลนการบานการเมือง การบานการเมืองอะไร เร่ืองน้ํามา
ชะมาลางสกปรกพวกสวมพวกถานมนักินกลืนกันจะตายนั่นนะ เอาธรรมะมาชะลางมนั
จะวามาเลนการบานการเมืองไดยงัไง การบานการเมืองคืออะไร คือพวกปลอยหมาเขา
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ถานหรือ จูงลากออกมาหางขาดทองมันยังไมเต็มมันยังไมออกมา นัน่หรือการบาน
การเมือง เขาใจไหม เอาวาไป (ภรรยาผูกํากับอาการยังทรงๆ เขาไมมีกําลังใจ จะผาตัด
ก็ยังผาไมไดเพราะสุขภาพยังไมคอยดี เขาขอเมตตาหลวงตาใหกําลังใจคะ) เราก็ใหไป
ตลอด เมื่อ ๔-๕ วันนี้ก็วามีกําลังใจ หรือมันตกไปไหน เราไมเอาไปเอาคืนนี่นะ เราให
ไปแลวนี่ 

เร่ืองใจสําคัญนะ เรายกตัวอยาง พวกหมอศิริราชเขาตั้งหนาตั้งตามานิมนตเรา
ไปคางที่ศิริราชสักคืนหนึ่ง ใหไปคางที่นั่นเลย แลวเขาเอาเครื่องพะรุงพะรังมาใหเรา
แบก ทีนี้ตอนหลังมาเขาปลดอันนั้นออกมา เขาวานี่ โอโห หมอคนไหนก็ โอโหๆ ทั้งน้ัน 
แลวเปนยังไง ลงขนาดนี้แลวมันตายไปหาทวีปแลวเขาวา นี่ทานอยูไดยังไง เห็นทาน
เฉยธรรมดา ทานอยูไดยังไง นี่ก็คงกาํลังใจใชไหมละ กําลังธรรมกําลังใจ เราไมมีอะไร
กับใคร พวกหมอ โอย ตกใจ ตกใจกันทั้งน้ัน พอออกมาดูแลว ถึงแคนี้ตายไปแลว นี้
มันเลยไปอีกนูนทานยังเฉยอยู กอ็ยางน้ันละกําลังใจ 

ก็เราไมมีอะไร เราพูดจริงๆ เร่ืองกําลังใจกําลังธรรมเปนอันเดียวกันแลว มันจึง
ไมมีสะทกสะทานหวั่นไหวกับอะไรในสามโลกธาตุ เราพูดจริงๆ ใหสมชือ่สมนามวาเรา
สอนลูกศิษยนี้สอนจริงๆ หรือสอนหลอกลวงทานทั้งหลาย เราเปนอยูนี้คิดดูซิหมอเขา
เอามาตรวจกลางคืน ใหเราไปคางคืนที่ศิริราช เขาเอาเครื่องอะไรมาวัดไวเพื่อจะไดดู
ชัดเจน พอปลดออกมาเขามาดู โถ เนี่ยๆ เขาวางั้นนะพวกหมอเขานั่นแหละ เขาวา เนี่ย
มันตายตั้งแตขั้นนี้แลว นี่ทานยังไปอยูโนน เดี๋ยวนี้นะไปอยูโนน ทานอยูไดยังไงวางั้น 
พวกบา เราอยากวางี้ ก็อยูไดดวยธรรมละซิ พวกไมมธีรรมมันเปนบามันตื่นกัน อยาง
นั้นละ จบแลว 

(พุทธศาสนสถาน อุทธยานธรรมะเฉลิมพระเกยีรติ ร.๙ ตั้งอยูบานเลขที่ ๔๓ 
หมู ๑๑ บานโนนมีชัย ตําบลหนองหลวง อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ขอนิมนต
หลวงตารับผาปาสงเคราะหโลกพรอมแสดงพระธรรมเทศนา ในวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.เปนตนไป) เมื่อวานนี้ก็ไปที่อําเภอเฝาไร ผานไปนั้น เอาของไป
ใหโรงพยาบาลโซพิสัย โซพิสัยไปคราวกอนนั้นรถชํารุด เขาขอใหเลย รถก็ตกมาแลว
เรียบรอยแลว คราวนี้เราไปเราก็ไปอําเภอโซพิสัยละ รถอะไรเรียบรอยหมดแลววางั้น 
ผานไปเฝาไรละเมื่อวานนี้ อยางน้ันละเราอยูเมื่อไร เราทุกขจะตาย ไปอําเภอโซพสัิย
เมื่อวาน 

เมื่อวานเราไปอําเภอเฝาไร ผานเขาไปโซพิสัย โซพิสัยรูสึกจะขาดแคลนมาก เรา
เคยไปเรื่อยๆ อยูโซพสัิย ออกจากนั้นไปก็ไปปากคาด มันอยูในที่กันดารเราเลยไป ไป
คราวที่แลวใหรถคันหนึ่ง ไปคราวนี้ไปสืบดู เรียบรอยแลว ดี เขายังจะเขียนรายการมา
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ขอเราอีก ตวัผูอํานวยการมาพบกันเมื่อวานนี้ จากนั้นก็เลยออกพรเจริญ ไมไดอยูนะ 
ชวยนั้นชวยนี้ไป เราชวยจริงๆ ชวยโลก เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรแมแตวงราชการยังตอง
เกี่ยวของกับเรา เชนอยางที่เราใหพระไป ตดิตามไปดู (เขาถอนออกคะ เมื่อวานเขาไม
เอาเขาคะ แลวคาดวาเขาตองไปปรับปรุง คาดเอานะคะ แลวเขาจะเอาเขาอาทิตยหนา 
วันพุธหนาเจาคะ) พระเราไปไดความวาไงกลับมา นี่ละเราชวยโลกเห็นไหมอยูเฉยๆ 
เมื่อไร เขาจนกระทั่งถงึกระทรวง เพราะชวยโลก ไมงั้นมันอลุียฉุยแฉกนะ ถาธรรมเขา
ตรงไหนแนนหนามั่นคงๆ ถูกตองๆ เพราะฉะนั้นเราจึงตองเขาเสมอ ไมเขาไมไดฉิบ
หายหมด 
 

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

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  FM 103.25 MHz 
และเครือขายทั่วประเทศ 

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/

