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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

พูดยังไงทําไดตามพูด
กอนจังหัน
วันนี้พระทานไมมาฉันขาดไป ๒๕ มาฉัน ๓๐ อยางนี้เปนประจํา ทานฝกฝนอบรม
ทาน ทุกขมากนะ เรื่องอดอาหารนี่ทุกขมาก เราไดผานมาพอแลว จนกระทั่งทองเสียเลย
มันจะไปจริงๆ ก็ตอนชวยชาติ มันจะไปตอนนั้นเลย พอดีเอาไวได ยาเปนยาเทวดาอะไรก็
ไมรูแหละ ใสปุบได ที่พูดนี้หมายถึงวา ทางหมอเขาวาน้ํายอยมันไมมอี ะไรยอยมันก็ยอย
ลําไสอะไรไปอยางนั้น ทางหมอเขาวาอยางนั้นแหละ เราไมเคยสนใจ คือมันจะเปนยังไงๆ
ไมสนใจ จิตมันอยูกับธรรมๆ พุงๆ ตลอด ทีนี้ธาตุขันธมันก็เสียละซิ เพราะอด อดไมใชอด
อยูวันหนึ่งวันเดียว อดแลวอดเลา ฉันแลวฉันเลา พลิกแพลงกันไปอยางนั้น
จะฉันแตละทีๆ เรียกวารอดตาย มันจะไปไมรอดถึงมาฉัน คือเวลาฉันแลวการ
ภาวนาไมคอยดี ถาไมฉันอาหารเมื่อไรแลวธาตุขันธมันออนๆ สติปญญาการภาวนาดีๆ
เพราะฉะนั้นมันถึงไดทะเลาะกัน ระหวางจิตตภาวนากับเรื่องธาตุขันธคอื อดอาหาร ได
อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่ง แตเสียทางธรรมะนี้เสียมาก เรื่องธาตุขันธนี่เราจะหิวโหยขนาด
ไหนก็ตาม พอมาฉันแลวมันมีกําลังขึ้นทันที แตเรื่องกําลังของจิตนี้ไมไดมีขึ้นงายๆ จึงตอง
ไดเอากันอยางหนักอยูอยางนั้น เจริญนี้เจริญยาก แตเสื่อมงาย ธาตุขันธไมมีอะไร พอฉัน
เสร็จแลวดีดผึงเลย กําลังมันมีขึ้นไดงายนิดเดียวทางธาตุทางขันธ เพราะฉะนั้นจึงหนักไป
ทางการอดเพื่อจิตใจ
นี่พระทานก็ทําอยางเดียวกัน เราผานมาแลว ถาหากวามันจะหนักไปๆ บางทีเราก็
เตือน คือหนักไปทางดานธรรมะนั้นดีแตทางธาตุขันธมันจะเสีย นี่พระทานก็ทําของทานไป
อยางนั้น นี่ละการฝกเพื่อความดี คือดีเปนขั้นๆๆ ดีสุดยอดการฝกก็ตองเด็ด เด็ดไปตามๆ
กันเลย เพื่อความดีในประชาชนทั่วๆ ไปสําหรับเปนชาวพุทธก็ควรจะมีการฝกบาง แต
ไมไดหมายถึงแบบพระ เปนแบบที่ลูกศิษยมีครูมีขอบมีเขต การประพฤติปฏิบัติตัวเอง
อะไรไมดกี ็ไมควรทํา ใหระมัดระวัง อยางนั้นเรียกวาลูกศิษยมีครูมีอาจารยสอน ปลอยเลย
ตามเลยนี้เสียไดหมด มนุษยเราเสียไดทั้งนั้นทีเดียวถาปลอยเลยตามเลย ถามีธรรมเขา
แทรกมีธรรมเขาบังคับบัญชาแลวดี ดีไปเปนลําดับ
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ธรรมนี้โลกไมคอยมีนะ คําวาธรรมนี้โลกไมคอยมีกัน ถาเรื่องกิเลสแลวเต็มโลกเลย
เทียว เพราะฉะนั้นฟนไฟมันถึงเผาไปไดทั่วโลกดินแดน ไมวาเรียนสูงเรียนต่ําเรียนขนาด
ไหนๆ มีแตเรื่องของกิเลสเครื่องเสริมไฟๆ ที่เรียนธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมนี้มีนอยมาก
เรียนธรรมเอาไปเปนเครื่องมือของกิเลส ขยําย่ํายีธรรมเขาไปอีกนั้นมีเยอะ แตเรียนธรรม
เพื่อนําธรรมมาปฏิบัติตนเองแกไขกิเลสนี้มีนอย และมีนอยมากดวย พากันจําเอานะ ใหพร
หลังจังหัน
เมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลนายูงแลวก็วัดนาคํานอย ไป ๒ แหงเมื่อวาน ไปสงของ
โรงพยาบาลนายูงแลวก็ไปสงวัด พอดีรถคันหนึ่ง วันหนึ่งไปสงทางหนึ่งๆ สงสารพวกคนไข
ไปดูจนกระทั่งครัวคนไข ใหเขาพาไปดูจริงๆ ไปดูครัวคนไขอะไรๆ แลวก็ถามวันหนึ่งๆ
จายเทาไรๆ จากนั้นก็นํามาปฏิบัติเรื่อยๆ ไป
นี่ใครไดทราบหรือที่นายกฯออกเมื่อคืนวันไหน (คืนวันที่ ๑๗ คะ) ออกทางทีวี
ไมใชเหรอ ไดฟงทั่วประเทศไทยไหม (ทั่วครับ เขาออกทางชอง ๙ ) นั่นละคงไดดไู ดเห็น
กันทั่วประเทศไทย ฟงวาเขาทาเขาทีดี นายกคนนี้พูดตรงไปตรงมา พูดยังไงทําไดตาม
พูดๆ ตรงกันขามพวกนี้มีแตตม หลอกโลกนี้แหม พวกที่ตามติดกันอยูเหลานี้ เปนคูแขงๆ
กันอยู เราก็เลยสลดสังเวช โฮ เรื่องกิเลสตัณหาไมมองหนาใครเลยนะ มีแตจะเอาใหได
อยางใจทาเดียวๆ ผิดถูกดีชั่วสูงต่ําไมคํานึง เราถึงไดทุเรศจริงๆ นายกนี้เทาที่ผานมาแลว
พูดอะไรๆ เปนอันนั้น สําเร็จๆ ไมไดมาหลอกลวงโลกนะ พูดจริงพูดจัง
ที่ออกวันนั้นก็บอกวามีโครงการอยางนั้นๆ ก็ตองเปนไปตามนั้นไมโกหก ประชาชน
เชื่อถือไดตายใจได คือไมหลอกลวงตมตุน พอพูดอยางนี้เราก็ยังไมลมื นะ ป ๒๕๔๐ เราลืม
เมื่อไร ตมคนทั้งประเทศไมใชธรรมดา รัฐบาลชุดกอนนั้นบอกจะหาทองคําใหได ๒๐๐ ตัน
วาอยางนั้นนะ ออกประกาศลั่นไปเลยเทียว จะใหไดทองคําถึง ๒๐๐ ตัน จะเอาที่ไหนๆ
บาง หางรานอะไรตออะไร ทองคํา ๒๐๐ ตันนะเราไมไดลืม ทีนี้พอฟงไปๆ ลมเหลวไปๆ
เราก็ตามตีเอาบางละซี เราอยากตีปากมันอีกดวยซ้ํา ทําไมมาโกหกโลก รัฐบาลประชาชน
เชื่อถือไมไดจะไปเชื่อถือใคร
รัฐบาลเปนหัวใจของชาติ วาอะไรออกมาใหมีสตั ยมีจริง อยางนายกทักษิณนี้เรา
ยอมรับ พูดอะไรๆ เปนความสัตยความจริงใหประชาชนทั้งหลายเชื่อถือได ตายใจได แลว
ลงใจไดดวย ทุกอยางถึงไหนถึงกันคนเราถาลงใจแลวนะ ถาไมลงยังไงก็ไมลง อยางทีเ่ ขาวา
นั่น จะหาทองคําใหได ๒๐๐ ตัน โฮ มันพิลึกพิลั่นนะ ตอนนั้นเรากําลังเริ่มหาทองคําอยู
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เขาวาตั้ง ๒๐๐ ตัน เรามันจะไดสักกี่รอยบาทก็ยังดี วางั้นนะ เขาพูดเราก็ฟงชัดเจน ออก
ประกาศดวยนะ โกหกโลก เลยฝงลึกซิธรรม นี่หัวใจธรรมฟงมันฝงลึกนะ เราไมไดตั้งหนา
ตั้งตาที่จะหาเรื่องหาราวใสใคร เราเอาเรื่องความจริงมาพูด ตมคนทั้งประเทศ วาจะหา
ทองคําใหได ๒๐๐ ตัน จนกระทั่งปานนี้กิโลหนึ่งก็ไมเคยเห็น ทั้งๆ ที่ทางนี้วาจะไดสักกี่
รอยบาทนะเรา แลวฟาดไปตั้ง ๑๑ ตัน ๓๗ กิโลครึ่งเห็นไหมละ มันตางกันอยางนั้นนะ
เราไมไดบอกวาจะใหไดเทานั้นกิโลเทานี้กิโล อันนั้นพูดเหมือนวาเปนตัวประกัน
ออกมาเลยเทียว ใหประชาชนทั้งหลายตายใจกันทั้งประเทศ แลวไมไดสักกิโลเดียวเลย นี่
มันโกหกอยางนี้ พวกนี้พวกตมพวกตุน ไปไหนตั้งหนาตั้งตาหลอกลวงตมตุนประชาชน
ทั่วไป เราพูดนี้เปนเสียงธรรม เราพูดเปนอรรถเปนธรรม เราเปนอาจารยสอนคนนําธรรม
พระพุทธเจามาสอนคน ไมไดไปหาทุบหาตีเขาอยางหาเหตุหาผลไมได ยุแหยกอกวนตม
ตุนทานั้นทานี้เราไมมี ตั้งแตคิดขึ้นในหัวใจเราเทานั้น รูสึกอะไรที่มันขัดปดออกทันทีเลยใน
หัวใจนี้ ยังไมไดแสดงออกนะ เพียงคิดอะไรปบรูสึกมันขัดกับธรรม ปดทันทีๆ เลย ไหนจะ
ไปแสดงออกอยางนั้น ไมไดวางั้นเลยเรา
เราพูดตามความสัตยความจริง นี่ก็พูดตามความสัตยความจริง พวกนี้มีแต
หลอกลวงตมตุนประชาชนเกงมากทีเดียว ยกใหวาเกง ไหนการตูนเขาวาไง เอาอาน (เขา
ลงวา เรื่องฆาเรื่องแกงแทงขางหลังขาเกง) เออ ขาพเจานี้เกง พวกนี้เกง วางั้นเถอะนะ
พวกนี้พวกตมตุน พูดจริงๆ เราเปนเสียงธรรม คอขาดขาดไปเลย หลวงตานี้ไมเคยที่จะไป
กลาไปกลัวกับสิ่งใดนอกจากธรรมเทานั้น ออกอยางผางๆ เลย เราโกหกโลกไมเปน ตั้งแต
รักษาศีลมานี้ไมโกหก พูดยังไงเปนอยางนั้นเลย นี้มาโกหกตอหนาตอตา แลวตั้งขึ้นมาเปน
คณะมาโกหกเสียดวยนะไมใชธรรมดา
เปนรัฐบาลมาแลวก็โกหกโลกเขาอีก แลวตั้งขึ้นมานี้ก็เพื่อจะไปเปนรัฐบาล นี่จะไป
โกหกเขาอีกนะ กําลังเริ่มขึ้นมาจะโกหกเขาอีก คนหนึ่งทําจริงทําจัง เราตามผลมาโดยลําดับ
นายกคนปจจุบันนี้เราตามผลมาเปนลําดับ ไดผลตามที่วา ทําตามนั้นๆ มาโดยลําดับ นี้ก็
ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ หรือวันไหน นี้ก็มีโครงการไวแลว เราก็เชื่อแลวนะเพราะเราเคย
เชื่อมาแลว ไมผิดเพี้ยนไปเลย วาจะทําอยางนั้นๆ ตอไป เราก็แนใจวาจะทําอยางนั้นไม
โกหก อันนั้นมีแตพวกโกหกทั้งนั้น ไปที่ไหนหลอกลวงๆ โกหก ไมเสียคาเลาเรียน อันนี้
นายกเราก็ทําไปแลวใชไหมละ มันวาไปอยางนั้นแหละ หาหลอกลวง พวกนี้มีแตพวก
หลอก หลอกจริงๆ นะ ไมวาเขาแงไหนมุมใดมีแตยุแหยกอกวน มีแตหลอกลวงตมตุน ไป
เรื่อยๆ จะใหประชาชนเขาเคารพนับถือไดยังไง พิจารณาซิ
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ใครอยากคอขาด เอาหยอนบัตรใหมันนะพวกนี้ คอเรานั้นแหละขาด คอชาติทั้ง
ชาตินี่ขาด จากดาบอันคมกลา ดวยความตมตุนของมัน หลอกลวงของมัน เอาคอขาดได
เลย จําทุกคนนะ ชาติเปนของเราทุกคน ใครไมรักชาติจะรักอะไร อะไรที่จะมาทําลายชาติก็
ตองพูดกันออกมาเพื่อการระมัดระวังรักษาสมบัติของตัวเองทัง้ ชาติเรา อยางนั้นถึงถูก นี่
พูดอยางตรงไปตรงมา หลวงตาจนกระทั่งถึงวันตายจะพูดอยางนี้ พูดอยางอื่นไปไมได เรา
เอาอรรถเอาธรรมออกมาพูด เราไมไดหาเรื่องหลอกลวงตมตุน ใคร เรื่องเหลานี้เปนมาแลว
เราก็พูดตามที่มันเปนมา เชนอยางหลอกลวงมาโดยลําดับลําดา เราก็บอกตามนี้ผดิ ไปที่
ไหน ผูจริงก็จริง ก็บอกตามความจริงที่เราจําได ก็บอกตามความจริง ผูหลอกลวงจําได
ยังไงก็วามาตามความหลอกลวง
พวกนี้มันจะตั้งหนาตั้งตาหลอกโลกอีกนะ
ชาติไทยของเราจะจมมาไดกี่ปผาน
มาแลวนี้ สดๆ รอนๆ เข็ดหรือไมเข็ด ยังจะฟงเสียงอันนี้อยูอีกเหรอ พิจารณาใหดีนะ นี่
เสียงธรรมนะออก เราเปนคนรักษาชาติบานเมือง สมบัติของชาติ เตือนพี่นองทัง้ หลายให
รักษาสมบัติของตัวเอง หรือจะไปทําอีลุยฉุยแฉกเอาไฟเผาทิ้งเหรอ สมบัติของใครใครก็รัก
ก็สงวน นี่สมบัติของชาติไทย ชาติไทยไมรักสงวนใครจะรักสงวน ใหตางคนตางระมัดระวัง
รักษานะ สิ่งใดที่จะมาเปนภัยตอชาติตอสมบัติของชาติใหพากันระวัง อยาทําชุยๆ ทําอะไร
สุกเอาเผากินนี่คอขาดนะจะวาไมบอก แบบทําชุยๆ แบบสุกเอาเผากินไมคิดอานไตรตรอง
ตองคิดซิ ไมคิดไมได โฮ เสียหายมากทีเดียว เราสะเทือนใจมาตั้งแตรองโกก
จนกระทั่งปานนี้เราลืมเมื่อไร นี้ไมไดเหมือนใครนะ เรื่องของธรรมเปนอยางนั้น ฝงลึกมาก
ทีเดียว ไมเหลาะๆ แหละๆ ถาเชื่อเชื่อ ถาไมเชือ่ ไมเชื่อ วางัน้ เลยเรา คอขาดก็ไมเชือ่ วางั้น
เลย จะเชื่อยังไงก็มันไมใชของจริง จะไปบอกวาของจริงไดยงั ไง ปลอมก็ตองบอกวาปลอม
จริงตองบอกวาจริงซิ ใหพากันพินิจพิจารณาใหดีทุกคนๆ อยาทําเห็นแกหนา ลูบหนาปะ
จมูก อยางนั้นไมไดนะ ชาติไทยของเราเปนชาติที่ใหญโตมาก เราอยาไปเห็นแกหนาของ
คนนั้นคนนี้แลวทําลายชาติทั้งชาติใชไมไดนะ เสียหายหมด ปนปเทียว
(กราบเรียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเด็กๆ ของไทย ตอนนี้เขาก็ใหเรียนถึง ม.๖
ฟรีอยูแลว แลวตอไปจะเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ไมตอ งเสียตังค
รัฐบาลจะใหทุน พอทํางานไดมีอาชีพแลวคอยมาใชทีหลัง) นั่นฟงซิ แลวคอยใชทีหลังๆ
(วันที่ ๒ พฤศจิกา เขาจะระดมหาทุนเขาพรรคไทยรักไทย เพื่อเอาไปซือ้ เครื่อง
คอมพิวเตอรใหนักเรียนทั่วประเทศไทย วันนี้พรรคมหาชนก็จะหาทุนเหมือนกัน เอาเขา
พรรค) เอาเขาพรรคมหาชนแลวเอาไปไหนที่นี่ เขาพุงมหาชนวางั้นเถอะ อาว ตองพูด
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อยางนั้นซี อันนี้เรี่ยไรมาแลวจะออกไปซื้อคอมพิวเตอรใหเด็กๆ นักเรียนทั่วประเทศ นั่น
ทางรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนี้หาทุนเหมือนกัน พอไดมาแลวจะเอาออกซื้อคอมพิวเตอรให
เด็กนักเรียนเรียน มันผิดกันไหมละ อันนี้หาทุนเขาสูพวกของตัวเอง ก็คอื พุงของตัวเองนั่น
แหละจะไปไหน มันเคยเปนมาแลวอยางนั้นจะใหพูดวาอยางอื่นพูดไมได เราไมพูด นี่
ออกมาแลวก็เพื่อสวนรวมๆ ไมไดเขามาเพื่อตัวเอง ตางกันอยางนี้แหละ ฟงซิพี่นอง
ทั้งหลาย
เรื่องฆาเรื่องแกงเรื่องแทงขางหลังขานี่เกง อยางอื่นเกงหรือไมเกงไมรูละ ฟงเอาซิ
อันไหนที่ควรจะใหเกงมันไมยอมเกง ถาอันไหนไมใหเกงมันเกง เขาใจไหม การฆาการแกง
แทงขางหลังขานี่เกง เชื่อถือไมไดไวใจไมได ไมมีอะไรละวันนี้ ก็มีแตจะใหพร พูดเทานี้ก็
พอละ เด็ดๆ เผ็ดๆ รอนๆ สองสามประโยคก็พอ ฟงใหทวั่ ถึงทั่วทั้งประเทศนะ ถานายก
คนนี้เอาชาติขึ้นไมไดไมมใี คร เราวางั้นเลย ในปจจุบันนี้ ที่ผานมาแลวนี้มีแตใหจมๆ คนนี้
มาฟนขึ้นมากมาย เงินก็กําลังไหลเขาสูคลังหลวงของเรามากตอมาก เวลานี้เฉพาะดอลลาร
ก็ ๔๓,๐๐๐ ลานเหรียญดอลลาร เขาแลวนะ ที่ใชหนี้ลวงหนาก็นานแลว นี่ละนายกคนนี้ฟง
เอาซินะ
อันหนึ่งจะจม อันนี้ดึงขึ้นมาไดๆ เดี๋ยวนี้กําลังติดตอการซื้อการขายไปมาหาสูทั่ว
โลกเลย ไปติดตอทางไหนๆ ทางไหลเขามา ความประสับประสานซึ่งกันและกันก็ไหลเขา
มา เงินทองขาวของก็ไหลเขาไหลออกประสานกันมาอยางนี้ นายกคนนี้รูสึกวาแปลกนายก
ทั้งหลายอยูมาก เราพูดจริงๆ นายกทั้งหลายไมไดกวางขวางเหมือนนายกคนนี้ คนนี้รูสึกวา
กวางขวางมาก ขวนขวายหาสมบัติเขาสูคลังหลวง นอกจากนั้นยังเฉลี่ยเผื่อแผหาประชาชน
คิดดูซี หาทุน ครั้นหามาไดแลวจะเอาไปซื้อคอมพิวเตอรมาใหเด็กเรียน ไมไดเอาเขาพุง
ของตัวเองนะ ตางกันอยูม ากทีเดียว ขอใหทานทั้งหลายไดพจิ ารณานะ
นี่ภาษาธรรม เราไมไดเขาขางใครออกใคร เราพูดตามความสัตยความจริงเปนอยาง
นี้ไปตลอดภาษาธรรม ขอใหทานทั้งหลายพิจารณาใหดี เราเปนลูกชาวพุทธ พระพุทธเจา
ไมเคยโกหกโลก พระสงฆสาวกไมเคยโกหกโลก เราถือเปน สรณํ คจฺฉามิ เรื่อยมา ขอให
ยึดนี้เปนหลักเปนเกณฑ
อันเรื่องโกหกหลอกลวงตมตุน นี้มันเปนสรณะของใครไมได
นอกจากเปนยักษเปนผีกินบานกินเมืองกินตับกินปอดประชาชนเทานั้น อยาเอาเขามาเปน
ขอคิด ปดออกทันทีนะ เอาละที่นี่ใหพร
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รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th
และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร
FM 103.25 MHz

