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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

โลกก็ดีธรรมก็ดีขึ้นอยูกับหัวหนา 
กอนจังหัน 

ทองเราไปเชียงใหมได ๙ กิโล ไมใชเลนนะ ไป ๘ คืน ๙ วัน ขวนขวายหาเขา
มาๆ ทุกทิศทุกทางเขาหัวใจชาติ เพราะฉะนั้นใครมาแตะมายุมยามนี้ทนไมไหวก็ฟดกนั
บางซิ เขาใจไหม คนหนึ่งหามาแทบลมแทบตาย คนหนึ่งมาโกยออก มีศอกก็จะศอกงัด
เอาเลย มันนาโมโห ผูหาหาเขามาแทบตาย ผูโกยโกยออกไปแทบตายเหมือนกันนี่ก็ดี 
เรามีอะไรบกพรองการชวยชาติ เราไมมี ชาติเสียเองเปนผูทําลาย มันนาโมโหซ ิ

ไปที่ไหนมีแตยักษแตผีคอรรับชั่นรับแชนอะไร อูย นาทุเรศนะ ธรรมนําโลกกับ
โลกนําโลก ผิดกันราวฟากับดิน ธรรมนําโลกไมมีอะไรออก เขาตลอดๆ โลกนําโลกนี้
เอาไปตมไปยํากันที่ไหนยุงไปหมด เมื่อมันเปดเผยมากๆ ก็มีฟองรองกนั ที่ไมฟองรอง
ไปไหนไมรู นี่ดูเอาซิธรรมนําโลกกับโลกนําโลกเปนยังไง ดูเอา จะใหพร 

หลังจังหัน 
 ผูกํากับ หนังสือจากสถานีตํารวจภูธร ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย 

      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ 

เร่ือง ขอความเมตตาหลวงตารับผาปาชวยชาต ิ

 กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน) 

เนื่องดวยกระผม พ.ต.ท.วีระเดช ศรีระยา พนักงานสอบสวน ๓ ผบ.๓ 
รักษาการแทนผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธร ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพงุ จ.
เลย มีความประสงคขอเมตตาจากองคหลวงตา โปรดไปรับผาปา ณ สนามขางสถานี
ตํารวจภูธรหนองหญาปลอง อ.วังสะพงุ จ.เลย มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

การที่หลวงตาไดออกนิมนตไปรับผาปาชวยชาติและชวยโลก เพื่อนําทองคําเขา
คลังหลวงตามโครงการของหลวงตา ตั้งแตวันที ่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ และไดปด
โครงการเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๖ ไปแลวนั้น ทานหลวงตาไดปดโครงการไปแลว
ก็ตาม แตก็ยังเมตตารับบริจาคผาปาจากประชาชนประเภทน้ําไหลซึมตลอดมา ดวย
ความเมตตาที่องคหลวงตาจะสงเคราะหโลกและหัวใจของประชาชนชาวไทย ใหมี
โอกาสสรางบุญสรางมหากุศล และไดฟงพระธรรมเทศนาขององคหลวงตาใหอยูในศีล
ในธรรม เพื่อเปนความรมเย็นแกครอบครัวและประชาชนโดยทั่วไป 
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กระผมในฐานะที่รักษาราชการแทนผูกํากับการสถานีตํารวจหนองหญาปลอง อ.
วังสะพุง จ.เลย จึงใครจะใหขาราชการตํารวจพรอมกับชาวบานในตําบลหนองหญา
ปลองและบริเวณใกลเคียง ไดมีโอกาสรวมงานจัดทําบุญเลี้ยงพระกับพระภิกษุธรรมยุต
สายวัดปา ในตอนเชาอยางนอย ๒๐ รูป เพื่อใหขาราชการตํารวจและชาวบานไดมี
โอกาสทําบุญเลี้ยงพระสายวัดปาดังกลาวขางตน สวนในภาคบายกราบขอความเมตตา
ทานหลวงตาไดโปรดไปเทศนเพื่อรับผาปาชวยโลก จากขาราชการตํารวจและประชาชน
ในพื้นที่ตอไป ณ บริเวณสนามขางสถานีตํารวจหนองหญาปลอง อ.วังสะพุง จ.เลย ขอ
ไดโปรดรับและเมตตาในการครั้งนี้ดวย 

หลวงตา ไปปรึกษากับพระวาวางวันไหน (ปรึกษาแลวทานวา วันอาทิตยที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.) วันนั้นวางนะ เออ รับ เดี๋ยวนี้ไปเทศนที่ไหนก็
ออกวิทยทุั้งน้ันๆ ออกไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ พูดทีไ่หนเปนวิทยุไปเลย ไมวาไปเทศนที่ไหน
พูดที่ไหน เครื่องรับมีออกทันทีๆ เลย เราพอใจไดทราบวาทางวังสะพุง ขาราชการมี
นายตาํรวจเปนตน ไดพาพี่นองชาวอําเภอน้ันจังหวัดนั้นๆ ทั่วประเทศไทยสนใจใน
อรรถในธรรม ฟงเสียงอรรถเสียงธรรมนี้จะทําความชุมเย็นแกตนไดมากมาย ไอฟง
เสียงโลกเสียงสงสารมีแตเสียงสกปรกเสียงฟนเสียงไฟเจือปนกนัไป หาความสงบ
รมเย็นไมได มิหนําซ้ําวงราชการเราถือกิเลสเปนใหญยิ่งกวาธรรมเสียเลย คําวาลูกชาว
พุทธ วงราชการทั่วประเทศก็เรียกวาวงชาวพุทธทัง้น้ัน แทนที่จะสนใจในอรรถในธรรม 
พาบรรดาพี่นองทั้งหลายในเขตอําเภอ จังหวัดนั้นๆ ไดพากันไปฟงอรรถฟงธรรม
บําเพ็ญการกุศลนี้ไมคอยมี หรืออยากจะวาไมมีดวยซ้ําไป 

ก็มีที่เราไปชวยชาติคราวนั้น มีไปทุกจังหวัด อันนี้เรายอมรับ ชมเชยวาเปนผูรัก
ชาติจริงๆ และถือศาสนาเปนผูนํา เพราะศาสนาเปนธรรมชาติที่ใสสะอาดมากที่สุด เรา
นําธรรมของพระพุทธเจาไปแสดงนี้กส็ะอาดมากที่สุดเหมือนกัน ธรรมที่สอนโลกเราก็
ถอดจากหัวใจเราสอน ไมไดมอีะไรสงสัยในการสอนโลก เราพูดจริงๆ เราไมมีสงสัย 
แมนยําตลอด เพราะหัวใจนี้แมนยําแลวโดยสมบูรณ การเทศนาจึงไมมีที่จะสงสัย วา
ตรงนั้นหนักไป ตรงนี้เบาไป เราไมมี เหมือนเขาถากไม ไมตรงไหนตรงแนวไปเลยเขาก็
ถากเรียบๆ ไมไหนที่คดที่งอ ขวานถากก็หนักมือๆ  อันนี้การเทศนา ไปเรียบๆ ก็มี 
เนนหนักก็มี เปนหลายแบบหลายฉบับตามคลื่นของกิเลสที่เปนอยูในหัวใจของสัตวมา
กระทบกระเทือนกับธรรม ธรรมก็กระจายออกไปเพื่อชะลางกนั เปนอยางน้ีเร่ือยมา 

เราเทศนาวาการพูดจริงๆ เราไมไดสงสัยในคําเทศนของเรา พูดใหเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เราเปนผูปฏิบัติเอง รูอรรถรูธรรมขึ้นในใจของเราเอง การแสดงออกจากอรรถ
ธรรมที่รูภายในใจของตัวเองไปนี้จึงแนใจวาไมผิด เพราะถาผิดเราจะมารูธรรมนี้ได
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ยังไง การดําเนินของเราแทบเปนแทบตาย มีแตแทบเปนแทบตายเพื่อธรรมๆ 
ถูกตองๆ มาโดยลําดับ จนกระทั่งเห็นผลเปนที่พอใจ การแนะนําส่ังสอนพี่นองทัง้หลาย
จึงไมควรจะถือวาธรรมนี้เปนขาศึกตอผูฟงทั้งหลาย ถาอยางน้ันผิด เพราะการปฏิบัติมา
นี้แทบเปนแทบตายเพื่อธรรม เมื่อธรรมปรากฏขึ้นมาอยางไรก็แสดงตามคลื่นหนักคลื่น
เบาอะไรก็แลวแต พี่นองทั้งหลายฟงใหคิดเปนความเปนธรรมนะ 

เราพูดนี้เรียกวาไมมีสงสัยแลวในการเทศนาวาการ ไปที่ไหนเทศนที่ไหนเวลานี้
ออกทั่วประเทศไทยแลว เราก็ไมสงสัยวาธรรมนี้สมควรแกพี่นองชาวไทยเราหรือไม
ประการใด เราไมสงสัย เหนือตลอดมาแลวธรรมพระพุทธเจา เขาสูจิตใจดวงใดเหนือ
ตลอดอกีเหมือนกัน ใจดวงนั้นจะเหนือโลกเหนือสงสารไปตลอดเชนเดียวกับธรรม 
เพราะธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว จะเปนอื่นไปไมได การแนะนําส่ังสอนโลก เราจึง
ส่ังสอนดวยความแนใจทุกอยาง 

ที่สนใจหรือไดปรารภอยูทุกวันนี้ก็คือวา วงราชการงานเมืองเราตางๆ รูสึกวาจะ
ถือธรรมะเปนของเลนไปแลว เปนของต่ํายิ่งกวายศกวาลาภ กวาหนาที่การงานวง
ราชการตางๆ นั้นเปนใหญยิ่งกวาธรรม นั่นละตัวกิเลสมาเหยียบธรรมรูไหม ตาม
ธรรมดาวงราชการนําพี่นองทัง้หลายทั้งทางโลกและทางธรรม ใหถูกตองดีงามไป
ถูกตอง ตัวเองจะจนขนาดไหนก็ใหเห็นซินะ วงราชการจน ไปทําราชการเพื่อรับใชพี่
นองประชาชนแลวไมมีอะไรจะอยูจะกิน ทุกส่ิงทกุอยางขาดเขินบกพรอง เราก็ไมเคยได
ยิน ไดยินตั้งแตพุงกางๆ ออกมา 

ใครเขาไปเหมือนเอาหมาเขาถานนั่นละ ถาไดเขาไปแลวจับหางดึงออก หางขาด
มันไมยอมออก มันเสียดายอะไรอยูในถานนั่นนะฟงซ ิ เวลาออกมานี่ทองกางๆ ออกมา 
ใครไปเปนราชการจึงมีแตพุงกางออกมาๆ ทีจ่ะไดรับความอดอยากขาดแคลนเพราะ
ชวยชาติบานเมืองในนามราชการอยางนี้ไมคอยเหน็มี มีแตตมแตตุนกัน กนิกันทุกแบบ
ทุกฉบับ วงราชการเลวที่สุดในปจจุบันนี้เห็นชัดเจนมาก ออกแงไหนๆ มีแตความไม
พอใจของประชาชนที่เขาถูกบีบถูกบังคบัดวยวิธีการตางๆ สุดทายตับจะไมมีในตัวของ
เขาเลย เขาก็บนเขาก็วาบาง เขาบนวาก็เพราะพุงมันหมด ตบัไตไสพุงหมด พวกนี้เอา
ไปสะแตกหมด นี่ละวงราชการมันใหญไปทางนี้นะ ไมไดใหญในศีลในธรรม 

ตั้งแตเรารูจักเดียงสาภาวะมาก็ฟงมาโดยลําดับ แตเวลามาบวชนี้ชัดเจนมาก 
เพราะใชความใครครวญ ยิ่งออกปฏิบัติดวยแลวใครครวญละเอียดลออ จนกระทั่ง
ปจจุบันนี้สุดขีดเรื่องพินิจพิจารณาใครครวญเรื่องโลกเร่ืองธรรมผสมกันไป พิจารณา
ประสานกันไปเต็มเม็ดเตม็หนวยในหัวใจของเรา เพราะฉะนั้นเวลาแสดงออกจงึไมเคย
สะทกสะทานกับสิ่งใด เพราะเราพูดตามหลักความจริงเราพูดอยางน้ัน เวลานี้วงราชการ
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ยิ่งสกปรกมากเขาทุกวันๆ สกปรกไปทีไ่หน ก็มาเหยียบประชาชนนั่นละจะไปไหน 
ประชาชนเหมือนหมาตัวหนึ่งๆ วงราชการเหมือนเจาของหมา 

แตเจาของหมาเขาสงสารหมานะ อันนี้มันไมสงสาร สะแตกกันไปเรื่อยๆ อยาง
นั้น มันนาทุเรศนะ ที่จะสนใจในอรรถในธรรมทําบุญใหทาน นิมนตพระไปแสดงอรรถ
แสดงธรรมเพื่อบําเพ็ญกศุลเปนบางกาลบางเวลา สมเราเปนหัวหนาในวงราชการ แลว
ก็ชักชวนพี่นองทัง้หลายไปทําบุญใหทานสมกับเราเปนหัวหนา อันนี้เราอนุโมทนาดวย 
แตดูไมคอยมีนะ มีไดยนิที่วาวังสะพุงน้ี เราจึงเอานี้เขามาคิด เหลานี้คิดเต็มหัวใจเรื่อง
โลกทั้งหลายเปนยังไง หมุนกันไปยังไง คิดเต็มหัวใจ แตเมื่อเร่ืองไมเขาไปสัมผัส รูก็
เหมือนไมรู เห็นเหมือนไมเห็น เฉยไปเสีย แตนี้เวลามาสัมผัสก็พูดเสียบางจะเปนอะไร
ไป เพราะความเปนจริงมีกอนเราพูดแลว ทั้งผิดทัง้ถูกมีกอนแลว นี้เรามาพูดใหฟง 

สําหรับธรรมนําโลกน้ี อยางที่เรานําทุกวันนี้เราหาที่ตองติไมไดแลวในการนํา
ของตัวเอง ไมมีที่จะเปนมลทินในหัวใจของเรา แลวก็สาดกระจายไปเปนมูตรเปนคูถ
เปนฟนเปนไฟเผาพี่นองทั้งหลาย ไมเคยมีจากการบริจาคของทานทั้งหลาย ไมมีเลย มี
แตสมบูรณพูนผลมาตลอด คดิด ูซิวาบาทเดียวเราไมเคยแตะ ฟงซทิานทั้งหลายเคยได
ยินไหม เจตนาที่จะเปนอยางน้ันไมมี การจับจายใชสอยมากนอยที่จะเปนประโยชนแก
โลก เราพิจารณาเต็มหัวใจๆ เสร็จแลวออกๆ จะจายมากจายนอยจะจายดวยเหตุดวย
ผล จึงเรียกวาบริสุทธิ์ตลอดไปเลย ไมมีที่วาซุบๆ ซิบๆ หรือแบงสันปนสวนกันกินอยาง
นี้เราไมมี มีไมได ใครเขามาเกี่ยวของกับเราตองเปนหัวใจเดียวกับเรา ใครใหเราจับ
พิรุธไดแลวคนนั้นเราไลหนีทันที เราไมใหเขามาเกี่ยวของ 

การนําชาติก็เหมือนกัน คณะกรรมการไหนที่เขามาเกี่ยวของกับเรา พอเห็น
ลักษณะไมดเีราปดออกเลยไมใหเขามายุง ไมพดูก็ปดออกเลยไมเลนดวย เปนอยางน้ัน
นะ มันดูอยูภายในนี้ ภายนอกพูดบางไมพดูบางจะเปนไร ดูอยูภายในเปนความรูสึกอยู
ภายใน เก็บไวๆ ถึงกาลเวลาที่จะนําออกใชแบบไหนก็นําออกจากความรูสึกนั้นแหละ
ออกใชๆ เราทําอยางน้ีกับโลก เราจึงบริสุทธิ์ตลอดมา 

คิดดูซิไปเชียงใหม ๘ วัน ๙ วันไดทองตั้ง ๙ กิโล ของงายเหรอ ๘-๙ กิโลเปน
ของหางายเมื่อไร เงินตัง้ ๖-๗ ลานที่ไดมา ทองคํา ๘ กโิล ๙ กิโลน้ีเขาคลังหลวง
ทั้งหมด สวนเงิน ๖-๗ ลานนี้ออกชวยชาติอีกเชนเดียวกันไมไดไปไหน ที่จะมาหาเรา
เราไมเอา เราพอทุกอยางแลวเราบอก เราพดูอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยดวยธรรมของเรา 
ไมมีเลหเหล่ียมรอยสันพันคมเหมือนกับโลก เราไมมี พูดอยางตรงไปตรงมาเลย 

การเทศนาวาการนี้ก็เทศนมามากตอมากแลว ควรจะเปนคติเครื่องเตือนใจพี่
นองทั้งหลายถาอยากเปนคน ถาอยากเปนสัตวไปเสีย แลวก็ปลอยตามบุญตามกรรม 



 ๕

อยาสนใจกับอรรถกับธรรม ใหสนใจกับมูตรกับคูถทั้งวันทั้งคืนนั่นละจม พวกนี้พวกจม 
เจริญมีแตชื่อน้ันชื่อนี้ ตัง้ชื่อนั้นตั้งชือ่นี้ ยศนั้นยศนี้ เปนบากันไปหมด ลมปาก หัวใจมี
แตฟนแตไฟ มีแตบาปแตกรรมเต็มหัวใจ ชื่อไพเราะเพราะพริ้งฟากจรวดดาวเทียม 
ตัวเองจมอยูใตกนนรก ธรรมฟงไมไดนะ สายตาของธรรมดูดไูมได ถากิเลสแลวดูไดวัน
ยังค่ํา แตธรรมดูไมได 

ตางกันนะธรรมกับกิเลส ธรรมนี้ดูละเอียดลออมาก เพราะธรรมเปนของสะอาด 
เปนที่ตายใจของโลกเรื่อยมา กิเลสไมมีใครตายใจแตก็จมกบัมันไปเพราะเชื่อกลมายา
ของมัน กลมายาของมันแหลมคมมาก สามารถที่จะเอาโลกทั้งสามนี้ใหอยูในเงื้อมมอื
ของมันได ธรรมจะฉุดลากออกไดเพยีงเล็กนอยๆ เทานั้นเอง นี้ละเรื่องความจริงไดเอา
มาพูดอยางนี้ วันนี้ก็พูดเพียงเทานี้ละไมพดูอะไรตอไป มีเงื่อนตออะไรอกีไหมละ ถาไม
มีก็ไมพูดตอไปละ มันเหนื่อยแลว วาจะไมพดูก็ไดพูดอยูนี ้

ที่เราพูดออกชัดเจนก็คอืวา เราอยากใหวงราชการสนใจในศีลในธรรมบาง อยา
เปนเปรตเปนผีกินแตบานแตเมืองตบัปอดประชาชนโดยถายเดียว วาอยางน้ีละให
เหมาะ (เชาวันนี้ทองคําได ๑๓ บาท ๗๙ สตางคครับ) ที่เราไปเชียงใหมไดตั้ง ๙ กิโล 
ไมใชเลนนะ ไดทองคําเยอะตั้ง ๙ กิโล นี่ละคลังหลวงของเราจะคอยเพิ่มพูนขึ้นๆ เรา
พยายามหนุนคลังหลวงใหพี่นองลูกหลานไทยเรา เวลาเราตายแลวจะไมมีใครหาให เรา
ไมใชยกตนขมทาน คือผูที่ควรหาเปนบุคคลเชนไรมันก็เปนเรื่องของบคุคลตามนิสัย
วาสนา เมื่อนิสัยวาสนาตางกันแลว ความเปนไปของโลกของธรรมก็ตองตางกันเปน
ธรรมดา โลกก็ดธีรรมกด็ีขึ้นอยูกับหัวหนาไมไดขึ้นอยูกับอะไร เวลามีชีวิตอยูนี้พอที่จะ
เสาะแสวงหาไดมาไวสําหรับลูกหลานไทยเรา เราก็อุตสาหพยายามทุกวิถีทางวางั้นเถอะ 
พอไดทางใดเอาๆ ขนเขาๆ ไมใหขนออก ขนออกก็ออกชวยชาติ แนะ ไมใชขนไปไหน 
ขนออกชวยชาติ  
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 
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