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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ทนไมไหว ออกเสียบาง 
 ที่วังสะพุงเขามีงานอะไร (ฝายตํารวจกับฝายอําเภอรวมกันจัดงานครับ) เราพึ่ง
จะไดยิน และเราจะพูดบางวันนี้ เราพึ่งไดยินวาวงราชการตางๆ เชนวังสะพุงน้ีทาง
ตํารวจกับทางอําเภอจะมกีารทอดผาปาถวายกุศลเพื่อชาติของตน สวนมากวงราชการ
หนามากนะกิเลส หนาที่สุดวงราชการ ใหญเทาไรยิ่งหนา วงราชการเวลานี้กําลังจะแตก
กัน นี่ก็เพราะอํานาจของกิเลสไมใชเพราะอํานาจของธรรม ธรรมทานไมมีอะไร 
ยกตัวอยางเลยเรา อยางอาจหาญชาญชัย ตั้งแตนําพี่นองทัง้หลายมาเปนเวลา ๗ ป 
บาทหนึ่งเราไมเคยแตะ ฟงซินะทานทั้งหลาย นี่ละธรรมนําโลกนําอยางน้ีเอง 

พูดอยางชดัๆ กอนทีจ่ะแสดงกิริยาออกไป ส่ังเสียอะไรตออะไรนี้ เราจะ
พิจารณาภายในเสียกอน เร่ืองความผิดแย็บออกมามันปดของมันเอง นีล่ะธรรมชาติที่
บริสุทธิ์ลวนๆ เปนอยางน้ีทานทั้งหลายฟงเอา เราขึ้นเวทีจะสลบไสลการปฏิบัติฆากิเลส
ตัวโกหกตัวหลอกลวงตมตุนโลก ทาํใหโลกเดือดรอนอยูนี้คือกิเลสเหลานี้เอง มันแย็บ
เขามาในจิตนี้มันปดทันทีเลย เรียกวามลทินแมเม็ดหินเม็ดทรายจะเขามาไมได เขามา
ในจิตดวงนี้ พูดใหมันชัด เราปฏิบัติแทบลมแทบตาย พระพุทธเจาสลบ ๓ หน เรา
ไมไดถึงขั้นสลบ แตเราก็ตะเกียกตะกายขนาดนั้น ไมถึงสลบแตเฉียดๆ ตลอดตัง้แต
ออกปฏิบัติขึน้เวทีฟดกับกิเลส หนักขนาดนั้นละ จนกระทั่งกิเลสพังไมมอีะไรเหลือเลย 
ทีนี้จาขึ้นมามีแตความบริสุทธิ์ลวนๆ  

ความคิดอะไร เชนเราคิดเกี่ยวกับการกับงานทั้งหลายอยางน้ี มันจะมีความคิด
ผิดแย็บออกมานี้มันจะปดของมันทันทีเลย เรียกวาเขามาหาความบริสุทธิ์นี้ไมได ทีนี้
เวลากิริยาที่ใชดวยความพินิจพิจารณาไตรตรองเรียบรอยแลว มันเปนธรรมลวนๆ แลว 
ทีนี้ส่ังออกโนนออกนี้ สมมุติวาส่ังจายทางไหนๆ จํานวนมากนอยเพยีงไรที่เงินพีน่อง
ทั้งหลายมาบริจาคน้ีมีจํานวนมากขนาดไหน เราอยากวาเปนหมื่นลานขึ้นไป อยาวา
พันลานเลย มากตอมาก บาทเดียวเราไมเคยมีที่วาอันนี้จะแย็บเขามาทําลาย เอาเงิน
บาทเดียวนี้ไปทําลายจิตใจของเรา และทําลายจิตใจของพี่นองชาวไทยที่บริจาคมาดวย
ความรักสงวนและศรัทธาตอชาติของตน บาทหนึ่งเราไมเคยมี ฟงซิทานทั้งหลาย 

นี่ละเรานําธรรมออกสอนโลกเรานําอยางน้ี ทุกอยางเราภูมิใจเพราะความเมตตา
ครอบตลอดเลย เราจนทุกวันนี้เพราะความเมตตา ไมใชอะไรนะ ที่จะไปกวาดโนน
กวาดนี้ไมม ี เชนไปกรงุเทพ ทางโนนก็เอา ทําประโยชนใหทางโนน มาทางนี้กท็ํา
ประโยชนใหทางนี้ จนกระทั่งวันจะกลบัมานี้เงินจะไมมีเหลือตดิตัวมาเลย เลยตองบอก
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คุณชาย เงินตอนเชาใหแบงอยางน้ันๆ เราจะเอาไปอุดรไปทําประโยชนทางอุดร นี้ทาง
กรุงเทพเอาไปกินหมด เราวางั้น มากรุงเทพคราวนี้กระจายไปหมด ตองแบงไปทาง
อุดรบาง จะไดเงินติดตวัมาสักกี่บาทก็ไมรูแหละ นี่อํานาจแหงความเมตตาและความ
บริสุทธิ์ของใจ เราดําเนินมาอยางน้ีตลอด ทานทั้งหลายเชื่อหรือไมเชื่อกต็าม เราเอง
เปนผูขึ้นเวทีฟดกับกิเลสตัวโกหกหลอกลวงตมตุน ตัวแสบๆ ที่จะทําโลกใหลมจม 
เพราะการรีดการไถการเห็นแกไดแกกินนี้ละ โลกกําลังพินาศ 

วันนี้ก็ดูจะประชุมอะไรกนัอีกวันที่ ๒๖ ในกรุงเทพ ก็เพราะเร่ืองของกิเลสตัวกิน
ไมพอ บายศบาลาภ บาไดไมหยุดไมถอย เปนเศรษฐีแลวมันจะขามหัวเศรษฐีไปอกี
กิเลสตัวนี้ ฟงซินะ เปนอยางน้ีแหละ ทีนี้มันจะมีแกใจยังไงที่จะไปคิดเรื่องศีลเร่ืองธรรม 
พาบรรดาพี่นองประชาชนราษฎรทั่วประเทศไทยตามจุดตางๆ ที่วงราชการเปน
หัวหนาๆ อยูแลว พาพี่นองทั้งหลายไดสรางบุญสรางกุศลเปนคติเครื่องเตือนใจของ
ประชาชนทั้งหลายในนามเราเปนหัวหนานําชาติบานเมือง เราไมคอยเห็นนะเราอยาก
พูดจริงๆ มนัเปนอยางน้ันจริงๆ เพราะมันหนาแนนมากกิเลส 

ใหญเทาไรตัวเปงๆ เทาไรเบงขึ้นอยางนี้นะ เบงกิเลส มาอวดธรรมอวดไดยังไง 
ธรรมดูหมดนี่ นาสลดสังเวชนะพูดจริงๆ คนหนึ่งเปดออก มเีทาไรเปดออกๆ กระจาย
ทั่ว คนหนึ่งกวานเขามาๆ ไอผูที่กวานเขามา สนุกกวานเขามา ผูที่เปดออกๆ มันดูละซิ 
ธรรมดูโลกดยูากอะไร พูดใหมันชัดเจน ในวงราชการตางๆ เปนผูใหญเทาไรยิ่งไมมี
เร่ืองศีลเร่ืองธรรม จะไปวัดไปวาเหมือนกับวากิเลสตัณหาตัวมูตรตัวคูถยกตัวขึ้นเปน
ทองทั้งแทง เหยียบอรรถเหยียบธรรมลงไปโดยลาํดับ ถาจะไปวัดไปวาเหมือนกับจะลง
มูตรลงคูถ ถาจะเขาสวมเขาถานนี้เหมือนจะขึ้นสวรรคชั้นพรหม เปนอยางน้ันนะเวลานี้ 
วงราชการถึงเดือดรอน 

ใครพูดอยางเราพูดนี้ นี่พิจารณาเต็มกําลังความสามารถ นํามาพูด เราไมไดหา
เร่ืองโกหกหลอกลวงผูใดๆ นําธรรมมาปฏิบัติเราก็ไมเคยโกหกเรา เอาเสียจนเต็มเม็ด
เต็มหนวย ไดผลขึ้นมาเปนขั้นที่พอใจแลวทีนี้ชวยโลกละที่นี่ ชวยตลอดเวลาอยางน้ี ที่วา
ไปเทศนที่นั่นที่นี่ เทศนที่ไหนก็นําสมบัติมาเฉลี่ยเผื่อแผทั่วประเทศไทย เราไมสนใจ
เร่ืองการเงินการทอง เอามาแตไมสนใจที่จะมาเปนของตัว เราทําอยางน้ีตลอดมา 

วงราชการเปนวงที่หนาแนนที่สุด หยาบโลนที่สุด ใหญเทาไรยิ่งหยาบโลนมาก 
ศาสนาเขาใกลไมได ไอกองสวมกองถานมันเต็มอยูในวงราชการตัวใหญๆ นั่นละ มีแต
สวมใหญถานใหญอยูนั้นเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นใครจึงอยากจะเปนแตราชการๆ วง
ราชการนั้นนะเปนที่รวมแหงสมบัติทั้งหลายอยูที่นั่น แลวก็เทากับสวมใหญถานใหญ
เต็มไปดวยมตูรดวยคูถ พวกวงราชการตางๆ ใครก็สมัครเขาไปๆ อยากจะเปนเจาเปน
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นายๆ คือเปนเจาของสวมเขาใจไหม พอใครไดเปนแลวก็เหมือนปลอยหมาเขาถาน 
พอปลอยหมาเขาถานแลวทีนี้มันกินไมมีอิม่นะ หมาเขาถานยังอิ่ม ไอคนเขาสวมใหญ
ถานใหญนี้ไมมีอิ่ม จับหางดึงมาหางขาดยังไมยอมออก ทองปองออกมาๆ ใครเปนวง
ราชการเปนเจาเปนนายสนุกเหยียบหัวประชาชนคนตาดําๆ ดวยกันไปอยางน้ันละ เปน
ชัดๆ เอาธรรมจับ 

เอา ถาหลวงตาบัวพูดผิด เอา อางมา วาเราพูดผิดที่ตรงไหน เราคอขาดไดเลย 
เราปฏิบัติตามธรรม พดูตามอรรถตามธรรมดวยการพิจารณาโดยอรรถโดยธรรมแลว
จึงมาพูด ทีไ่ดยินวงราชการรวมกัน เชนทางอําเภอวังสะพุงกับทางตํารวจ เราปลื้มปติ
ยินดี เราแทบจะวาไมเคยเห็นที่จะมารวมกัน วงราชการหนวยนั้นหนวยนี้สรางบุญสราง
กุศลศีลทาน ใหเปนประโยชนแกสวนรวม แลวนอกจากนั้นยังเปนคติเครื่องเตือนใจ 
เปนผูนําของบรรดาพี่นองทั้งหลายตอไป สมความเปนผูใหญ ไมไดใหญแตกินแตกลืน
แตรีดแตไถ ใหญทางศีลธรรมนี้เย็นนะ ใหญทางรีดทางไถนี ้ ใหญเทาไรยิ่งรอนเปนฟน
เปนไฟไปละ 

นี่ไดยินที่วาจะนิมนตไปเทศน เราก็พอใจไปเทศนให เพราะมันไมคอยมีนะวง
ราชการจะมีแกใจไปทําบุญใหทาน ไมคอยมีจริงๆ เรายังเหลือนิดหนึ่งวาไมมี มไีมคอย
เขาไปหนอยหนึ่ง คือมนัยังมีอยูบางนิดๆ หนอยๆ ถาวาจะหมดจริงๆ วังสะพุงก็ขึ้น
มาแลว จึงวาไมคอยม ี เปนอยางน้ีละ มันสลดสังเวชนะ ธรรมดูโลกดูจริงๆ ไมใช
ธรรมดา ถึงกาลจะพูดพดูอยางน้ีละ ดูมาตลอด ไปที่ไหนมีแตความสลดสังเวช การแตง
เนื้อแตงตัววงราชการนี้โออาฟูฟา โธ เทวดาอินทรพรหมสูไมไดการแตงตวันี้นะ แตใน
รางของคนนั้นมีแตสวมแตถาน มีแตฟนแตไฟ ตวัขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง ราคะตัณหาเต็ม
อยูในนั้นหมด กินไมพอๆ คือพวกเปงๆ นี้ละตวัสําคัญที่กินบานกินเมืองอยูเวลานี้ ปน
กันขึ้นๆ จะเขาสวมเขาถาน เปนอยางนั้นนะมันนาทุเรศ 

ที่จะไปปฏิบตัิหนาที่การงานใหดีงามเปนประโยชนแกสวนรวมนี้มีนอยมาก เรา
ไมไดปฏิเสธนะวาไมมี มี แตผูที่ดีทั้งหลายพูดอะไรออกมาไมได พวกกองสวมกองถาน
มันกองเทาภูเขานี้มันทับทีเดียวหงายไปเลยๆ การจะทําความดีงามอะไรตองหมอบๆ 
ลอบๆ มองๆ ไปทํา อยางน้ันนะ จะทําอยางออกหนาออกตาไมไดพวกกองมูตรกอง
ถานมันโจมตีเขาใจเหรอ มันนาสลดสังเวชนะเวลานี้กิเลสครองบานครองเมือง ธรรม
ไมไดครองหัวใจสัตวโลก มีแตกิเลสเหยียบย่ําหัวใจของสัตวโลกใหเดือดรอนไปหมด 
ทุกหยอมหญาละเวลานี้วางั้นเลย 

เปนยังไงวงราชการทุกวันนี้ มีไหมอยางหลวงตาบัวพูด เอาตั้งแตวงรัฐบาลลงมา 
ตั้งแตนายกฯลงมาเปนยังไง ใครเปนผูนําๆ นําเพื่อลมเพือ่จมทั้งน้ัน ตับปอดประชาชน
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ทั้งหลายเลยจะไมมี เอา พอผูนําเหลานี้สะแตกกันอิ่มแลวออกไป แลวผูนําใหมขึ้นมา
ฟาดอีก ตับปอดประชาชนจะเอามาจากไหน คนๆ หนึ่งมีตับปอดนิดเดยีวเทานั้น ใคร
มาก็มากินมากลืนอยางน้ี มันนาทุเรศนะ ใหธรรมเขาไปทํางานดูซินะ ไมวาอะไรจะ
สมบูรณไปตามๆ กันตั้งแตผูใหญลงมา เอา วงราชการทุกขใหทุกขใหมนัเห็นเสียนะ 
ชวยชาติบานเมืองเปนราชการผูใหญเทาไรยิ่งไมมเีงินติดเนื้อตดิตัว เพราะชวยชาติ
บานเมืองๆ ตามลําดับลําดาของวงราชการ ของเจาหนาที่ผูใหญที่มีศลีมีธรรม ชวย
เฉล่ียเผื่อแผตอประชาชนราษฎรใหเขามีความสุข ตนมีความอดอยากขาดแคลนหากิน
ไมพอปากพอทอง อยางนี้มันไมเคยเห็นมี มีแตทองปองทองเปงออกมานั่นละ มันเปน
อยางน้ัน 

เราก็อยากเห็นราชการคนไหนนะ ที่เปนขาราชการแลวไปทําความดีแก
ประชาชนจนไมมีเงินตดิเนื้อติดตัว ไมมีอะไรจะมาเลี้ยงลูกเล้ียงเมีย ใหบอกมาหลวงตา
บัวจะเรี่ยไรเงินไปชวย พดูจริงๆ นะ นี่มันไมเห็นมีนั่นซิ จะวาไง มีแตจะจบัหางดึงเอาไว 
หางขาดมันไมยอมถอย บืนเขาถาน กินไมพอๆ เปนอยูอยางน้ัน มันเห็นแตยังงั้นจะให
วาไง มันนาทุเรศไหมเมืองไทยเรา โห ศาสนาก็ตองหมอบไปตามกิเลสนะเดี๋ยวนี้ วง
ศาสนาก็ตองหมอบไปตามกิเลส สุดทายพระเณรก็ไดหมอบไปตามกิเลส หลวงตาบัวนี้
ไมหมอบเขาใจไหม เอาธรรมออกมาประกาศจาเลย เอา คอตัดไปเลยถาหลวงตาบัวได
นําโลกน้ีผิดไป และสอนโลกนี้ผิดไป เอา เอาไปตัดคอเลยจะไมมีอะไรเสียดาย เราทํา
ดวยความสุจริตเต็มที่แลวคอขาดไปเถอะ ธรรมไมขาดในหัวใจเราเราเปนที่พอใจ 

วันนี้เราก็อนุโมทนากับวงราชการ มีทางอําเภอทางตํารวจรวมกันมีความพรอม
เพรียงสามัคคี จะพาพี่นองทั้งหลายสรางบุญกุศล เราอนุโมทนาสาธุการ ขอใหวง
ราชการทั้งหลายไดถือเปนคติตวัอยางบางเถอะ อยามีตั้งแตสะแตกๆ อยางเดียว มัน
ทุเรศจริงๆ นอกจากไมพูด หัวใจก็ดูภายในก็ดู ภายนอกสัมผัสสัมพันธทางตาทางหูมัน
ฟงตลอด ทีจ่ะพิจารณาทางจิตใจเปนเรื่องลับๆ มันก็พิจารณาตลอด เก็บไว พิจารณา
อะไรเก็บไว เก็บความรูสึกๆ นี้ไวไมออก ถงึกาลออกก็ฟงเอาซิ อยางน้ีละ เหมือนไมรู
แตกอน เหมือนไมรูไมชี้ พึ่งจะมารูวันนี้ มันรูมานานแลวเขาใจไหม เปนแตเพียงไม
แสดงออกเทานั้น วันนี้มีเหตุผลกลไกที่จะนําแสดงออก เราจึงนําแสดงออก 

วงราชการนี้เรียกวาเลวมาก ผูที่ดีมีนอย ตองหมอบหัวซุกหัวอยูในสวมในถาน
กับพวกสวมพวกถาน มนัโปะเอา เขาใจ อูย นาทุเรศ แลวพระที่จะปฏบิัติดีนี้ก็จะอยู
ยากนะ พระที่เลวทรามก็มากตอมากเดี๋ยวนี้ เหยียบหัวพระดีไปอกีเยอะนะ พระดีตอง
หาหลบๆ ซอนๆ อยู พดูความดีพูดเรื่องศีลเร่ืองธรรมมาไมได พวกเปรตพวกผีนี้มนั
พิลึกกกึกอื ทั้งฝายศาสนาทั้งฝายประชาชนมันรวมหัวเปนกองทพักิเลส สวมใหญถาน



 ๕

ใหญทับศีลทับธรรมขาดไปหมด จะไมมอีะไรเหลือนะ ทานทั้งหลายยอมใหกิเลสทับอยู
ในหัวใจแตละดวงๆ กิเลสมีอยูในหัวใจมันทับมากนอยเพยีงไรตีใหมันแตกกระจาย
ออกไปซิ ใหศีลธรรมเกิดขึ้นภายในหัวใจจาไปหมดครอบโลกธาตุ นี่หัวใจนี้จาแลวนะ 
พูดใหมันชัดๆ 

เราปฏิบัติมาเปนเวลา ๙ ป เต็มเม็ดเต็มหนวย จนกระทั่งไดผลเปนที่พอใจ จึง
ไมเคยสะทกสะทานอะไรในสามแดนโลกธาตุ กลาก็ไมม ีกลัวกไ็มมี เราไมมี มีแตธรรม
ที่จาตลอดอยูนี้ ไปที่ไหนควรจะหลับตาก็หลับ หูหนวกตาบอดบอดไปเสีย ภายในมัน
ไมไดบอดเขาใจไหมละ ธรรมพระพุทธเจาเปนอยางน้ัน เหนือโลกตลอดเวลา ทีนี้เวลา
เห็นสวมเห็นถานจึงดูไมไดซิ ทนเอาๆ วันนี้นาจะทนไมไหว ออกเสียบาง เอาเสียบาง 
พอเทานั้นละ 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 

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

