
 ๑

เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ยกขึ้นเพื่อความเปนธรรม 
กอนจังหัน 

การปฏิบัติธรรมอยาเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย โลกที่รอนเปนฟนเปนไฟเผาไหม
กันอยูเวลานี้เพราะไมมีธรรมนั่นเอง มีแตกิเลสลวนๆ เรียนมาทะนงตัวๆ การกอบการ
โกยการรีดการไถมีแตเร่ืองกิเลสทั้งน้ัน เร่ืองธรรมไมม ีมีแตเร่ืองกิเลสทั้งน้ัน แลวเวลา
นี้โลกสกปรก โลกสวมโลกถานมนักําลังยกยอความชั่วชาลามกสวมถานเหลานี้ใหขึ้น
เปนเทวบุตรเทวดา ใหเปนทองทัง้แทง เหยยีบธรรมลงไปใตกองมตูรกองคูถโนน 

เวลานี้จิตใจของโลกหยาบมากทีเดียว ต่ําทรามมาก เห็นของดีเปนของชั่ว เห็น
ของชั่วเปนของดีแลว นาสลดสังเวชนะ ธรรมจับดูหมดรูหมด พระพทุธเจา สาวก
ทั้งหลายทานรูทานพูดอะไรที่ไหน ทานไมรอนนะ ทานดูทานก็ไมรอน ไอผูที่รอนนั่นซิ
มันนาสลดสังเวช เพราะกิเลสๆ นั่น แตธรรมไมเหลือบมองนะไมสนใจ ถาเปนเรื่อง
กิเลส เอา ตายดวยกันๆ  

นี่ก็กําลังทราบขาวที่วาจะเลือกผูแทน เอาเงินไปจางคนหรือวาไง รัฐบาลจะเอา
เงินมาจางคน (เขาจะเลือกผูแทนกันใหม แลวเอาเงินมาหวานจางคนลงคะแนน) นั่น
ละรัฐบาลสกปรก กําลังจะเลือกตั้งใหม จะเอาเงินกอบโกยมาจากรัฐบาล เงินรัฐบาลก็
เปนตับปอดของประชาชน แลวกอบโกยออกมานั้นจะมาหวานจางคน คนละสามรอยสี่
รอย เขาไปเปนพรรคพวกของเปรตของผีของยักษของมารนี้อีก แลวเปนยังไงภาค
อีสานเรานี้ไดทราบวาเขาจะหวานมาทางภาคอีสานมากมาย คนละสามรอยสี่รอย เงิน
สามรอยสี่รอยนี้แลที่จะเปนไฟไปเผาชาติไทยทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย จะไมมี
เหลือ ดวยเงินคนละสามรอยสี่รอยที่เขามาโปรยหลอกโปรยลอนี่นะ นี่ก็จะยกพวกนี้เขา
ไปรบกับประชาชนทางภาคกลางทางกรุงเทพเขาอีก แลวเอาไฟเผากันตรงนั้นอีก 

เงินสามรอยสี่รอยนี่ เขาจะเอามาจางวานใหคนไปหยอนบัตรหรือสมัครอะไร 
(หยอนบัตรเลือก ส.ส.ครับ) เออ หยอนบัตรเปน ส.ส. พวกนี้ที่สะแตกมาแลวยังไมพอ 
ไลมันลงมันไมยอมลง ปนขึ้นอีก แลวเงินกอบโกยเอาไปจากรัฐบาล เงินจากรัฐบาล 
รัฐบาลเอาออกไปจากไหนถาไมออกจากตับปอดประชาชนไปกองอยูในรัฐบาล แลวจะ
โกยเงินของรัฐบาล ก็คือโกยเงินจากตับประชาชนนั่นแหละเอามาเผาประชาชน เอามา
หลอกประชาชนคนละสามรอยสี่รอยใหไปหยอนบัตร เขาจะสมัครเปนรัฐบาลอีก 

เปนยังไงภาคอีสานเรานี้มันเปนหมากันหมดแลวหรือ เราอยากถามวางั้นนะ 
หลวงตานี้เปนคนภาคอีสาน อยูใจกลางของเมืองไทย แลวภาคอีสานเรานี้มันเปนหมา
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กันหมดแลวหรือ เงินสามรอยกับการประหารชาติดวยเงินสามรอย จะเอาอันไหนเลือก
เอาซิ เงินสามรอยบาทสี่รอยบาทนี้ละจะเปนเงินประหารชาติไทย ศาสนา 
พระมหากษตัริย ตอไป ถาอยากใหชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ฉิบหาย ไปรับเอาคน
ละสามรอยสี่รอย เอาไป ไฟกองนี้สําคัญมากนะ พูดแลวเราสลดสังเวช ใหมันหลอกนั้น
หลอกน้ี ไอพวกโงก็โงชะมัด เห็นแกเงิน ไมไดเห็นแกชาติ แกศาสนา แก
พระมหากษตัริย และไมไดเห็นแกตัวซึ่งอยูในวงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยนั้นบาง
เลย มันเปนยังไง โงหรือฉลาด เราอยากถามพี่นองชาวอีสานของเรา 

หลวงตาอยูใจกลางภาคอีสานดวยนะ หรือหลวงตาจะเปนยักษใหญทีจ่ะไป
ทําลายชาติทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหแหลกเหลวไปหมด ดวยการเห็นชอบกับ
ลูกศิษยลูกหาทั้งหลายทางภาคอีสาน จะรับเงินจากเขาสามรอยสี่รอยเขาไปเผาชาติไทย
ของเรา ศาสนา พระมหากษัตริย เพราะการวาจางของเขา เราสลดสังเวชนะ เอา ถาใคร
อยากเลยหมาลงไป เลยเปรตเลยผีลงไป ใหเอาเงินสามรอยบาทที่เขามาจางน้ีนะ นี่ละ
ตัวภัยมหาภัยอยูกับเงินสามรอยสี่รอยบาท นิวเคลียรนิวตรอนอยูตรงนี้ละ ใหพากัน
พิจารณาทุกคน 

ไดทราบทางภาคอีสาน จึงประกาศใหภาคอีสานเพราะภาคอีสานมันเปนคนโง 
จะโงเขาไปอกีหรือ เอาเงินสามรอยสี่รอยนี้ไปประหารคนทั้งชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย อีกเหรอ เราอยากจะถามดู มันเปนยังไง หลวงตาบัวพูดเวลานี้เปน
การทําลายหรือเปนการสงเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ขอใหทานทั้งหลาย
พิจารณา มันสลดสังเวชจริงๆ ผูชั่วชั่วที่สุด หลอกลวงคนอืน่ใหชั่วดวย ใหจมไปดวย 
เอาเงินไปจางไปวานใหชั่วดวยใหจมไปดวยกัน มนัสลดสังเวช 

นี้เอาธรรมมาสอน ธรรมไมจม สอนใหรูเร่ืองรูราว ถาใครอยากใหชาติบานเมือง
ลมจม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ลมจมแลว ใหรับเงินเขา เขาจะไปหวาน ทางภาค
อีสานนี้แหละเปนภาคคนโง จะไปหวานคนละสามรอยสี่รอยใหยกพวกนี้เขาไปหนึ่ง 
แลวหยอนบัตรใหเขาหนึ่ง มีแตเร่ืองประหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ทั้งน้ัน ให
รับนะ มันทุเรศจริงๆ เงินสามรอยบาท เห็นแกเงินสามรอยบาท ไมเห็นแกชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย และตัวของตัวเลย ยื่นคอไปใหเขาตัดๆ ดวยเงินสามรอยบาท คอมี
ราคาเทาไรพิจารณาซิ เงินสามรอยบาทนั้นเปนยังไง นี่ละเปนตัวภัยตัวสังหาร เราไดยิน
มาอยางน้ี 

เร่ืองศาสนา เราพูดกลางๆ เราไมไดทําลายใคร พวกนี้พวกเลวรายมาแลวกี่ครั้ง
กี่หนติดตอมา จนเขาขนาบออกจากความเปนรัฐบาล แลวมันยังปนขึ้นมาจะมาจาง
ประชาชน เฉพาะอยางยิง่ชาวอีสานที่ตัวโงๆ นี้แหละ ใหเอาเงินจากมันสามรอยสี่รอย



 ๓

บาทไปเปนเครื่องมือของมันประหารชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทานทั้งหลายฟง
หรือยัง พิจารณาซิ นี่ละธรรมพูดใหชัดๆ อยางน้ี อะไรเสียหายก็รู เงินสามรอยบาทเปน
เร่ืองเล็กนอยเมื่อไร เสียหายลมจมทั้งประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไป
ดวยกันหมดดวยเงินคนละสามรอยบาทๆ ที่เขาเอามาหลอกมาลอ จําใหดีนะ 

ถาไมอยากใหชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราลมจมแลว จะรับหรือไมรับ 
เอา ตัดสินกันตรงนี้ ไดสอนเรียบรอยแลว เงินตั้งแตเกิดมาเราก็เอามาใชเปน
ประโยชนๆ เงินประเภทสามสี่รอยบาทนี้จะมาเปนโทษเปนภัยมหาภัยตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ใหพิจารณาใหดี เราพูดใหฟงชดัเจนวันนี้ เราอยูในวัดนี่ละ วัดกับบาน
มันเกี่ยวโยงกัน บานกับเมืองเกี่ยวโยงกันจะไมทราบยังไง ความรับผิดชอบถึงกันอยูนีก้็
ตองไดเตือนละซิ ใครจะจมไมจม เราไมอยากใหคนจม สอนโลกมานี้นานแลวไมได
สอนคนใหลมจม ไมสอนประชาชนใหลมจม ยังจะบืนไปลมจมดวยศาสดาเอกพุง
ใหญๆ หลวงๆ นั่นเหรอเปนผูสอน เห็นแกไอหลังลายเทานั้นเหรอ ไมไดเห็นแก
สารประโยชนอะไรเลย มันนาทุเรศนะ 

จําเอานะพี่นองทางภาคอสีาน เอาภาคนี้กอน ภาคอื่นเกี่ยวโยงกันไป ไมวาภาค
ใดถาอยากเปนอยางภาคอีสานที่วาจะเปนนี้นะ เอา ใหสะแตกใหหมดเงนิสามรอยบาท
ส่ีรอยบาทนี่ เอาใหมันจมทั้งชาติเลยไมใหมีเหลือ ไมวาภาคไหนๆ เอากินลงไปกลืนลง
ไปใหมันจมกันทั้งชาต ิ ศาสนา พระมหากษัตรยิ อยาใหมีเหลือเลยในเมืองไทยเรานี้ 
มันนาทุเรศเหลือเกิน ไอผูเลวก็เลวที่สุดจนเลยเขตเลยแดนแลวเวลานี้ ยมบาลเขาไมได
นับเขาในบัญชีแหละ มันจะไปลงนรกหลุมไหนก็ไมทราบ มันเลยเขตเลยแดนแลว 
สังหารคนทั้งชาติ โธ ศาสนามันก็ไมมอง พระมหากษัตริยมันก็เหยียบไปเรื่อยๆ ดวย
การไมฟงเสียง นาทุเรศนะ 

เดี๋ยวนี้ยังจะมากลอมประชาชนเขาอีก จางเขาๆ ไอหลังลายสามสี่รอยบาทโยน
เขาไปๆ พวกนี้คอขาดๆ ใครเปนคนรับไปคอขาดทั้งน้ัน อยากคอขาดไหม ถาอยากคอ
ขาด เอา รับไปเงินสามสี่รอยบาท ถาอยากใหคอติดกับตัวอยูแลวจะรับไปทําไม เรา
อยากถามวาอยางน้ีนะ เอาละใหพร 

หลังจังหัน 

(ชาวจังหวัดนครสวรรค รวมกันจัดตั้งวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัด
นครสวรรคขึ้น โดยออกอากาศผานดาวเทียมจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 
บานตาด จังหวัดอุดรธานี รอยเปอรเซ็นต และพรอมใจกันกราบถวายสถานีและ
อุปกรณตางๆ ในสถานีแดองคหลวงตาเพื่อเปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาด ครับ) นี่
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เขาตั้งแลวเปดแลว (ครับ) ก็เปนมงคลแกทองถิ่นนั้นเอง เวลานี้วิทยุกําลังกระจาย
ออกไปดูเหมือนจะทั่วประเทศไทยแลว ออกเร่ือยวิทยุ ตั้งเร่ือยๆ 

เราไมมีความวิตกวิจารณวาธรรมะที่สอนบรรดาพี่นองชาวไทยเรา วาผิดพลาด
ไปที่ตรงไหน เราไมมี ถอดออกจากหัวใจที่เต็มไปแลวดวยธรรมกับใจเปนอันเดียวกัน 
ดวยความแมนยํา เพราะฉะนั้นใครจะออกที่ไหนออกเถอะ บอกเลย ดวยเหตุนี้เองเรา
จึงกลาหาญชาญชัยถาพดูแบบภาษาโลก ในการที่จะพูดจะจา ผิดถูกชั่วดีพูดไดหมด 
เพราะธรรมเหนือโลกอยูแลว ทําไมส่ิงต่ําทรามจะไปแตะมันไมได ถาธรรมแตะไมได
แลวความสกปรกในโลกนี้ก็จะหาเวลาสะอาดไมไดเลย เพราะน้ําไมมี ไมสามารถที่จะชะ
ลางได ธรรมสามารถมาตลอดถามีผูยอมรับที่จะปฏิบัติตอธรรม 

แดนพนทุกขมีอยูกับธรรมของพระพุทธเจาโดยถายเดียว ไมมีที่อื่นใด พูดให
ชัดเจน คือแดนพนทุกขอยูกับพระโอวาทคําสอนของพระพทุธเจานี้ทุกกระเบียด ไมมี
ผิดพลาดไปเลย เอา ใครปฏิบัติ ถาหากวาปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนแลว
ดวยสวากขาตธรรมที่ตรัสไวชอบนั้น ไมไดมีมรรคมีผลปรากฏเลยนี้ เอา มาหาหลวงตา
บัว จะพาเดินขบวนไปหาพระพุทธเจาเลยเทียว นี้ไมไดเดินขบวนอยางน้ันซี ถา
พระพุทธเจาเดินขบวนพวกนี้หัวแตกหมดเลย เพราะมีแตพวกหัวแตกรออยูแลว พวกขี้
เกียจขี้ครานไมเอาไหนเต็มบานเต็มเมือง ตีนี้ไมทราบไมจะแตกจะหักกีไ่ม หัวมันยัง
เยอะอยูหัวที่รอรับไม หัวเลอะเทอะ หัวสกปรก ธรรมพระพุทธเจาสอดลงไมไดเลย 

นี้เอาไปปฏิบัติ ธรรมที่เราสอนนี้เราแนใจทุกอยางแลว เกิดมาในชาตินี้เรา
เรียกวาสมหวังทุกอยางตัง้แตตนมาจนกระทั่งถงึที่วาน่ีละ ตนปฏิบัติเร่ือยมา มรรคผล
แสดงขึ้นกับใจตลอดๆ จนกระทั่งถงึที่สมมักสมหมายทุกอยาง ดวยอํานาจคําสอนของ
พระพุทธเจานี้ทั้งนั้นที่สงใหถึงนิพพานทั้งเปน นอกนั้นไมมี ดังพระพทุธเจาทรงแสดง
แกสุภัททปริพาชกเวลาจะปรินิพพานที่ถามวา ศาสนาก็มีมากมาย จะใหนับถือศาสนา
อะไร พระองคไมตําหนิศาสนาใดๆ แหละ บอกวา ศาสนาใดมีมรรค ๘ มีอริยสัจ ๔ 
ศาสนาน้ันเปนศาสนาที่ทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพาน 

สมณะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่ส่ี อยูในศาสนานี้หมด สมณะทีห่นึ่งคือพระโสดา 
สมณะที่สองคือพระสกิทาคา สมณะที่สามคือพระอนาคา สมณะที่ส่ีคือพระอรหัตบุคคล 
อยูในคําสอนนี้ทั้งนั้น ทรงบอก แลวก็รับสั่งใหพระอานนทบวชใหสุภัททปริพาชกนั้น 
แลวใหออกไปปฏิบัติ ดอูริยสัจที่มีอยูกับตัว อยามากังวลกับการเปนการตายของเรา
ตถาคต เราทําหนาที่เร่ืองของธาตุของขันธของเราเอง เธอจงทําหนาที่ใหถึงความพน
ทุกขในเวลาเดียวกันกับทีเ่ราตถาคตจะตายหรือวานิพพาน ใหออกไปปฏิบตัิความเพียร 
อยามากังวลกับเรา ก็ออกไปปฏิบัตใินคืนวันนั้น ไดบรรลุธรรมเปนปจฉิมสาวกขึ้นมา 
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นั่นเห็นไหมละธรรมของพระพุทธเจา แมพระองคจะปรินิพพานอยู เวลาไปทูลถาม
ธรรมะ เปดธรรมะใหฟงก็เขาถึงใจถงึพระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจาทัน เปนปจฉิม
สาวก 

นี่ละธรรมพระพุทธเจา ทาทายอยูตลอดเวลาเรื่องมรรคผลนิพพาน ขอใหปฏิบัติ
เถอะ ถาไมปฏิบัติจะแบกแตคัมภีรหลังหักก็หักเปลาๆ ไมเกิดประโยชนอะไร อยาไป
สนใจตั้งแตแบบที่วาแบกคัมภีร ใหสนใจในภาคปฏิบัติที่คัมภีรชี้เขามาตรงไหน ผิดถูก
ประการใดใหปฏิบัติตามคัมภีร นี่ละจะเปนผูทรงมรรคทรงผล ธรรมะที่ปรากฏขึ้นในใจ
เปนสมบัติของตัวพรอมๆ ไปเลย สวนความจําเปนปากเปนทางยังไมเปนสมบัติโดยแท 
เปนปากเปนทาง ไดความจําไดแบบแปลนแผนผังแลวนํามาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแลวนั่น
ละผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆ เปนสมบัติของตนเรื่อยๆ ไปเลย จนกระทัง่ถึงวิมตุติหลุด
พนไมนอกเหนือจากพุทธศาสนานี้เลย เปนศาสนาที่ทาทายอยูตลอดเวลา ทั้งๆ ทีก่ิเลส
หนาแนนเต็มโลกธาตุนี้ แตธรรมะกห็นาแนนดวยมรรคดวยผลนิพพานอยูเชนเดียวกัน 

ใครจะไปทางไหน เอา ใหเลือกตัวเอง พิจารณาตัดสินตัวเอง อยากินแลวนอน
กอนแลวนินอยูเฉยๆ ไมเกิดประโยชนอะไร ใหตั้งใจปฏิบัติ เราเปนผูสมบุกสมบันที่สุด
ในภพชาติตางๆ การเกิดการตายไมมีอะไรเกินเราๆ ทานๆ ไปไดเลย ตายกองกัน ศพ
ของคนคนเดียวทิ้งทั่วประเทศไทยนี้ไมมีทีท่ิ้ง เพราะการเกิดการตายสลับซับซอน
ตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้ แลวยังจะไปอกี ถาไมมีธรรมตัดกระแสแหงวัฏจักรนี้ออก 
ดวยการประพฤตปิฏิบัติตนใหเปนคนดีตามสายธรรมพระพุทธเจาแลว การเกิดการ
ตายนี้จะเกลื่อนตลอดไป อยาวาแตตลอดมานะ ยังจะตลอดไปอีก 

ถาใครปฏิบัติตามธรรมนี้เรียกวาตัดยนกระแสวัฏวนเขามา ส้ันเขามาๆ สุดทาย
จนมาเกิด ๗ ชาติ เกิดตาย ๗ ชาติพระโสดา ๓ ชาติ ๑ ชาติพนไปไดเลย นี่ยนเขามา
เพราะธรรม กิเลสไมมทีางยน มีแตยืดยาวไปเรื่อยๆ เหมือนมดไตขอบดงวนไปวนมา
ของเกาของใหม แตธรรมนี้ตัดขาดสะบั้นออกจากขอบวัฏวนนี้ไดถึงนิพพานปงเลย ให
พากันตั้งใจปฏิบัตินะ ธรรมที่เราสอนนี้ออกไปทางไหนก็ไปเถอะเราบอกเลย เราเปนที่
แนใจในธรรมที่สอนนี้ไมวาภูมิใดในธรรม บรรจุไวในหัวใจนี้โดยสิ้นเชิง เราสอนเราจึง
สอนดวยความแนนอน สอนดวยความมั่นใจ ไมสะทกสะทานกับกิเลสตัวใดที่จะมาอมขี้
แลวก็เหาวอกๆ แวกๆ ไมสนใจ 

ปากนี้เปนปากอมธรรม ปากพระพุทธเจาปากอมธรรม สาวกทั้งหลายปากอม
ธรรม นํามาสั่งสอนสัตวโลกใหรูเน้ือรูตัวเปนผูเปนคน จนกระทั่งบรรลุถึงมรรคผล
นิพพานไดเพราะปากอมธรรมของพระพุทธเจาและสาวกทานมาสั่งสอนเรา อยาไป
สนใจกับปากอมขี้เหาวอกๆ แวกๆ มรรคผลนิพพานไมมี บาปไมมีบุญไมมี นี่ปากอมขี้
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นะ พวกนี้จะตายจมตลอดเวลา จะไมมีวันฟนขึ้นมาไดเลยปากอมขี้นี้ ปากอมธรรมสอน
ลงมาแลว เอา หัวใจใหอมธรรม ปฏิบัติตามธรรมนี้แลวจะหลุดพนเปนลําดับไป ไมตอง
ถามหาพระนิพพาน ธรรมะชี้บอกแลว เอา กาวเดินตามนี้ๆ จะถึงเอง เหมือนเราเดิน
เขามาวัดปาบานตาด จะมาดวยวิธีการใดก็ตาม ไมปลกีจากสายทางแลวถึงวัด ทางนี้
ทางตรงเขาไปสูวัด ธรรมนี้ตรงเขาไปสูมรรคผลนิพพานไมเปนอื่น ใหพากันตั้งใจ
ประพฤตปิฏบิัติ 

นี้เราก็จวนจะตายแลว ทุกอยางความหวงใยโลกนี้หนักมากอยูนะ ความเมตตา
สงสารดังที่เราตะเกียกตะกายไปที่โนนที่นี่ไมไดฟงเสียงใคร ฟงเสียงหัวใจเจาของ ดู
หัวใจเจาของ ไปดวยหัวใจเจาของ เฒาแกชราขนาดไหนก็ไปอยางน้ีละ บรรดาลูกศิษย
ลูกหาผูมีเจตนาหวังดี ก็ไมอยากจะใหไปโนนไปนี้ ใหพักอยูสบายๆ นี่เปนความรูอันผิว
เผินของบรรดาลูกศิษยทัง้หลายที่มาวิงวอน แตความรูอันหนึ่งของเราแนอยูในหัวใจเรา 
เราไปชวยโลกนี้ดวยความเมตตาลวนๆ ธาตุขนัธไปดวยกนั เวลาไปอยางน้ันเราก็ทํา
ประโยชนของเราไป เชนอยางน่ังรถไปนี่เราไมไดนั่งนะเราพูดจริงๆ สวนมากมีแตนอน 
นอนพิจารณาเรื่องธาตุเร่ืองขันธ ระงบัขันธในเวลาไป นั่นเปนประโยชนสําหรับธาตุขันธ
ที่จะครองโลกตอไป ใหเปนประโยชนแกโลก เราก็ทําของเราไปเปนภายในของเรา ไม
บอกใครวันนี้บอกเสียบาง 

ไปที่ไหนๆ ใครรูเมื่อไร เราไปในรถในราใครรูเมื่อไร เห็นแตไปโนนไปนี้กิริยา
อาการตะเกียกตะกายทางโนนทางนี้ บรรดาลูกศิษยกก็ลัววาจะเปนทุกขเปนยากก็เปน
เจตนาอันหนึ่งของลกูศษิย ถูกในขัน้นั้น แตธรรมของเราเปนอยูในหัวใจของเราจะถูก
หรือผิดเราก็รูอยูในตัวของเรา นี่ก็เปนเรื่องของเราเราก็ไป นี่ละจวนจะตายเทาไรยิ่งดีด
ยิ่งดิ้นนะกับโลกกับสงสาร ที่จะมาหวงใยเราเรื่องความเปนความตายเราไมมี เราบอก
โดยสิ้นเชิง ไมมอีะไรเหลือเลย 

ความเปนความตายมีน้ําหนักเทากัน จะไปเมื่อไรก็ไปไดยากอะไร จะอยูก็อยูได 
แตที่ใหความเปนอยูมีน้ําหนักมากกวาก็คือประโยชนของโลกนั้นเอง ตะเกียกตะกายอยู
ไปกี่วันๆ กิริยาอาการแสดงออกก็เปนประโยชนแกโลก กแ็สดงอยูตลอดเวลาที่ยังไม
ตาย พอตายแลวมันก็ส้ินซากไปไมมีเหลือละ การทํากิริยาอยางน้ีตอโลกก็ไมมี เราจึง
หนักในความเปนอยูเพื่อประโยชนแกโลก สําหรับเราเราไมมีอะไร ปลอยวางหมดโดย
ส้ินเชิงแลว 

พูดมานี้กี่ปกีเ่ดือนแลว ทานทั้งหลายไดฟงมานี้เทาไร ก็ประกาศปางๆ มาเปน
เวลา ๕๕-๕๖ ปนี้แลว นี่ก็ไดเคยพดูกี่ครั้งละ ตั้งแตลงจากเวทีหลังวัดดอยธรรมเจดีย
มา ป ๒๔๙๓ เดือนพฤษภา วันที่ ๑๕ นั่นเปนวันประกาศลงเวที กิเลสพังลงไปหมดไม
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มีอะไรเหลือ มีแตความสวางจาครอบโลกธาตุ นั่นละจากนั้นลงเวที ก็แนะนําส่ังสอน
เร่ือยมา จนกระทั่งไดมาสั่งสอนอยูทกุวันนี้ เอาธรรมที่แนนอนในหัวใจมาสอน เราไมได
สอนแบบสุมสี่สุมหานะ สอนจริงสอนจัง จะดุดาวากลาวเปนกระแสของธรรมเสียงของ
ธรรมทั้งนั้น เสียงกิเลสตัณหาที่จะเปนภัยตอพีน่องทั้งหลาย ไมมีในหวัใจของเรา ใน
วาจาของเรา จะแสดงออกอาการใดก็ตามเปนเรื่องธรรมลวนๆ ที่จะเปนประโยชนแก
โลก 

เราไมมีกิเลสตัณหาที่จะแทรกใหเปนพิษเปนภัยตอผูฟงทั้งหลาย เราบอกตรงๆ 
ไมมี เพราะในหัวใจไมมี การแสดงออกจึงไมมีที่จะเปนภัย นอกจากผูปฏิบัติเทานั้น ให
พากันอุตสาหพยายามปฏิบัติตามก็แลวกัน ผลประโยชนจะคงเสนคงวาหนาแนน
ตลอดไป ประหนึ่งวาพระพุทธเจาประทับอยูขางหนาของเราทุกคน ถาใครมีความสนใจ
ใครตออรรถตอธรรมก็เทากับตามเสด็จพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา ถาผูใดวิ่งตามกิเลส
ก็หัวขาดคอขาดไปเรื่อยๆ ดังที่เห็นมานี้ละ พากันจําเอานะ วันนี้เอาละ พอละ 

ตะกี้นี้เราก็พูดถึงเร่ืองที่เขาจะมาเอาเงินไปหวานลอม (เลือกตัง้ ส.ส. ใหมครับ) 
เลือกตั้ง ส.ส. ใหม นี่เขาไลนายกฯออก ทางนี้ปล้ินไปอกี นายกฯตัวนี้ก็สําคัญนะ 
นายกฯตัวนี้เปนลูกศิษยอาจารยมหาบัวดวย หลวงตามหาบัวดวย มันพลิกมันปลิ้นมนั
เหยียบหัวหลวงตามันไปอาจารยมนัไปดวยนะ ยิ่งหยาบยิ่งโลนเขาทุกวันๆ ลูกศิษยของ
เราคนนี้มันเปนยังไงวะ เราอยากถามวางั้นนะ คุณทักษิณนะลูกศิษยของเรา มันทําไม
ทําโลกใหเดือดรอนวุนวายเอานักหนา เห็นแกไดแกรํ่าแกรวย สกุลไหนในเมืองไทยจะ
รํ่ารวยยิ่งกวาสกุลชินวัตรๆ แลวมันจะร่ํารวยไปหาอะไรอีก เราอยากถามวางั้นนะเรา
เปนอาจารย 

เราก็ไมไดหาเงินหาทองไมไดเปนเศรษฐีอยางงั้น พูดตรงๆ เปนเศรษฐีธรรม 
เราสอนโลกนี้ใหเปนความรมเย็นทั่วหนากันหมด ไอเศรษฐีเงินมันทําโลกใหพินาศฉิบ
หาย ถูกเขาขับไลกันอยูเวลานี้ แลวมิหนําซ้ํายังจะเอาเงินในรัฐบาล โกยเอาเงินจาก
รัฐบาล เงินรัฐบาลก็เอาไปจากตับปอดประชาชนไปกองอยูในรัฐบาล แลวจะโกยเงิน
เหลานั้นมาหวานลอมไปทั่ว ทราบวาทางภาคอีสานเปนอันดับหนึ่งวางั้น เขาจะมาหวาน
ลอม ใหคาจางรางวัลคนละสามรอยส่ีรอย ใหไปหยอนบัตรใหเขา เขาจะไดเปนรัฐบาล
มาเปนยักษใหญกนิบานกินเมืองอีกตอไป จนไมมีคนไทยเหลือเปนซากอยูในเมืองไทย
เลยนั่นละ เราพูดใหมันชัดเจน เพราะเราพูดเปนธรรม 

ทุกอยางเรายกขึ้นก็เพือ่ความเปนธรรม ยกชาติไทยของเราขึ้น โดยอาศัยวาผูนํา
เปนผูมีหลักฐานมั่นคงแลวจะไมกินไมกลืนไมหิวไมโหย แลวจะไดตัง้หนาตั้งตาทํา
หนาที่ตอประชาชนใหกระเตื้องขึ้นมาๆ จากความลมจม เราก็พยายามยก พยายามยอ
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ขึ้นชวยขึ้นโดยลําดับ เราพูดชัดๆ นีภ่าษาธรรม เราเปนอยางน้ันเราก็พูดอยางน้ัน เรา
ยกเรายอเต็มกําลังความสามารถ ยกนายกฯคนนี้ แตเวลายกขึ้นไปแลวมันพลิกกลับมา
เปนอยางน้ี เลยเอากองเงนิกองทองนัน้เปนใหญเปนโตยิ่งกวาอรรถกวาธรรม กวาครูบา
อาจารยที่แนะนําส่ังสอนและพยุงขึ้น มันเลยไมมีอะไรตดิเนื้อติดตัว แลวความร่ําความ
รวยจะเอาไปไหน พิจารณาซิ สมบัติเงินทองขาวของก็เปนแรธาตุเพียงเทาน้ัน ทิ้งอยูที่
ไหนมันก็เปนแรธาตุๆ สมมุติขึ้นมาวาเปนเงินเปนทองเปนขาวเปนของก็เปนบากันไป
เทานั้นเอง 

เวลานี้มันกําลังเปนบาผูใหญๆ ทั้งหลาย เปนบากับไอหลังลาย ตายไปก็ตาม
ขอใหไดไอหลังลายพวงเต็มคอมันกพ็อ นี่ละมนัหยาบขนาดนั้นนะเวลานี้ โลกน้ีหยาบ
ขนาดนั้น ธรรมละเอียดขนาดไหนสอนอยูเวลานี้ฟงหรือไมฟง พิจารณาซิ พระพุทธเจา
ทานเปนเศรษฐีอะไร ทานเปนเศรษฐีธรรม สาวกทั้งหลายเปนเศรษฐีธรรม นําโลกให
ชุมเย็นมาตลอดนี้ไมใชเศรษฐีไอหลังลายนะ เศรษฐีธรรมตางหาก ขอใหคิดไปถงึธรรม
บางเถอะ ส่ิงเหลานี้จะไมมีอํานาจเหยียบหัว เผาหัวคนตอไปไดมากมายนักละ ถามี
ธรรมเขาแทรกๆ แลวเปนน้ําดับไฟ ความรอนทั้งหลายที่กําลังเปนอยูนี้จะสงบลง 

ยอมรับกันซิความผิดถูกชั่วดีมีอยูกับโลก มีอยูกบัทุกคน โลกอยูไดดวยความ
เปนคนดี อยูไดดวยธรรม นําธรรมเขามาระงับดับกันบางทําไมจะไมได ถาจะระงับดับ 
ดับได ถาจะใหเปนฟนเปนไฟเผาได เปนเถาเปนถานไดทั่วประเทศของเรานั่นแหละ 
เราจึงขอฝากธรรมะนี้ไวกับทางประชาชนรัฐบาลใหพากันพินิจพิจารณา ใหมองธรรม
บาง อยามองดูตั้งแตฟนแตไฟเอามาเผาไหมกันไมมีส้ินสุด เปนเถาเปนถานไปดวยกัน 
ทั้งคนมีคนจนทั้งคนโงคนฉลาดเปนเถาเปนถานดวยกันหมดถาไมมีธรรม ถามีธรรมจะ
เล็ดลอดตอไปไดครองบานครองเมืองไปได เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี้ 

นี่เราก็พูดแลวไมใชหรือเร่ืองเขาเอาเงินจะมาลอ พี่นองทัง้หลายชาติไทย
ลูกหลานเราใหจําใหดีนะ คําพูดหลวงตาบัวเปนคําพูดเปนธรรมลวนๆ ทราบชัดเจนเลย 
วาเขาจะเอาเงินมาหวานลอม หวานใหพวกเราลอพวกเรา ภาคอีสานเปนสําคัญเทาที่
ทราบมา จะเอาเงินมาจางใหหยอนบัตรใหเขา เมื่อรับเงินเขาไปแลวสามรอยสี่รอยก็
ตามที่เขามาให นั่นละคือเพชฌฆาตมากบัเงินสามรอยสี่รอย ถาไมไปหยอนใหเขาคน
นั้นตองตาย ไดรับเงินเขาไปแลวเขาจองไวแลวนะ จองใบตายให หนึ่ง ตองไปหยอน
บัตรใหเขา สอง ถาไมไปตองตาย จากเงินสามสี่รอยที่เขาเอามาลอไวนี้ เอามาหลอกไว
นี้ พากันเขาใจหรือยัง นี่เห็นแกอะไร 

เห็นแกเงินสามรอยบาทชาติก็จม ศาสนาก็จม พระมหากษตัริยก็จม จมไปมาก
ขนาดไหน จากเงินสามรอยบาทที่เราไปหยอนนี้นะ ถาเรารับแลวเราไมไปหยอน เราก็
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คอขาด จะเอาอันไหนพจิารณาซิ นี่เราพูดออกมาตามหลักธรรม เปนความจริงที่ไดยิน
มาอยางน้ี จริงหรือเท็จเราทราบมาอยางน้ีละ พี่นองทั้งหลายใหพากันคิดใหดี เงินสาม
รอยบาทนี่ จะทําชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหลมจม จะไมมีอะไรเหลือเลย เพราะ
เงินสามรอยบาทนี้ จําใหดี ถารับเขาแลวไมไปหยอนพวกนี้คอขาด เขาจองไวหมด จอง
ใบตายไวหมด ใครเปนคนรับๆ ไวเขาจองใบตายหมด ถาบัตรทางโนนไมเห็น
เครื่องหมายของคนนี้ คนนี้จะตายวันใดไดทั้งน้ัน เขาจองไวแลว จําใหดีนะ 

พูดนี้พูดหลอกทานทั้งหลายเหรอ ที่เขามาหลอกอยูเวลานี้ไมฟงเหรอ ฟงคํา
หรอกของเขา เราพูดนี้ไมใชคําหลอกนะ จําใหดี พี่นองชาวอสีานเรา มันมักจะโงเห็นแก
เงิน ตัวจะจมครอบครัวจะจม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยจะจมไมไดคาํนึง นี่เขาเรียก
คนโงชะมัด เขาใจเหรอ เอาละวาจบแลวมันไมจบนะ มันหากมีแงอยูนั้น เราคอยจี้
เอาไว ไมงั้นไมได 
 

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

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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