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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ไมเคารพศาสดาแลวจะเคารพใคร 
กอนจังหัน 

 พระเทาไร (๓๗ ครับผม) เมื่อวาน ๓๔ เหรอ (เมื่อวานนี้ ๓๔ ครับผม) ๓๗ 
รถเขามาในวัดมาเอาของโกดังรถโรงพยาบาลไมนอยนะวันหนึ่งๆ โรงพยาบาลตางๆ 
มาเอาของในโกดัง จัดไวเต็มเอี๊ยดๆ โรงพยาบาลไหนมาใหหมดๆ ที่ใหพิเศษก็คอื 
อุบล โคราช อุตรดิตถ นี่ใหเปนพิเศษ พิเศษกใ็หเสมอกันหมดจําพวกพิเศษ นอกนั้น
ใหเสมอกันหมดธรรมดา เราจัดไวทุกแงทกุมุมสําหรับคนยากจนเขามาขอ แลวก็อะไร
อีกหลายอยาง 

เมื่อวานนี้ก็ไปมหาวิทยาลัยขอนแกน ไปเทศนที่มหาวิทยาลัย เขานิมนตไปรับ
ผาปา เขาไปโรงพยาบาลสัตวแพทย ไปดเูอกซเรยเครื่องหนึ่งมันจะใชไมไดแลว 
เอกซเรยหมา โรงพยาบาลสัตวเราเขาไปดูซอกแซกซิกแซก็ พอดไีปเห็นเอกซเรยเครื่อง
หนึ่ง ถาม วามันใชไมคอยไดแลว ใหเลย ๕ ลานนะนั่น อยางน้ันละ เขานิมนตเราไปรับ
ผาปา ไดผาปามา ๗-๘ แสน เราใหไป ๕ ลาน อยางน้ันละ เขานิมนตไปไหนก็ไป แต
ไปเพื่อใหนะเราไมไดไปเพื่อเอา ไปที่ไหนเหมือนกัน อยางที่ไปมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โรงพยาบาลสัตว เราเคยเอาสัตวในวัดนี้ไปใหเขารักษา 

เมื่อวานนี้ไปก็ไดโอกาสเขาโรงพยาบาลสัตว ไปดูๆ ก็มเีครื่องหนึ่งที่สําคัญ 
เอกซเรยมันจะใชไมไดแลวเวลานี้ ราคาเทาไร ๕ ลาน ใหเลยเมื่อวาน เราไปเอาของเขา
มา ๘ แสน เราฟาดไปใหเขาเสีย ๕ ลานเมื่อวาน อยางน้ันแลว ไปเอาไปใหมันไป
ดวยกันนะเรา ไปที่ไหนที่เขาใหก็เอา ไปที่ไหนบกพรองใหๆ เปนอยางน้ันละ อยางเขา
นิมนตไปไหนนี้ไป เขาใหก็เอา นี้ไปตรงไหนบกพรองเอาให เราใหอยางน้ันละ เมื่อวาน
นี้ก็ ๕ ลาน เครื่องเอกซเรยเครื่องเดียว ที่จําเปนถาม ถาจําเปนมากกวานั้นจําเปนตอง
พิจารณาตอไปอกีละ อยางน้ันละเรียกวาชวยโลก ไปเขาใหเราก็เอา แลวที่ไหนจําเปน
เราก็เขาชวยๆ อยางน้ันละ 

เราเตือนพี่นองชาวพุทธเรา อยาลืมเนื้อลืมตัวอยาลืมศาสดาองคเอกนะ ศาสดา
องคเอกสามโลกธาตุนี้ยอมกราบพระพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น ไมมีอะไรยิ่งกวา
พระพุทธเจากับธรรม อยาพากันโลเลโลกเลกนัก ไปที่ไหนมองมันขวางตาๆ ตลอดเวลา 
ทางนั้นยังโกเกสบายผึ่งผาย ผูทานรักษาธรรมทานดูดูไมไดนะ เลวไหมพวกชาวพุทธเรา
เวลานี้ มันกําลังเลวจิตใจมันต่ํามากทีเดียว ถือมูตรถือคูถเปนของสูงเปนเหมือนทองคํา
ทั้งแทง ถือทองคําทั้งแทงคืออรรถคือธรรมเปนมูตรเปนคูถไปแลวเหยียบย่ําไปมา 
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เพราะอํานาจของกิเลสจิตใจมันต่ําทราม แตมันชอบสูงคือกิเลสน่ันละ กิเลสน้ีชอบสูง
มาก ชอบยกยอปอปนทกุอยาง ธรรมทานไมชอบละทานเสมอ จึงเปนสรณะของโลก 
โลกตายใจได 

โลเลโลกเลกเหลือเกินชาวพุทธเราทุกวันนี้ กิเลสย่ิงหนาแนนขึ้นมาๆ คนยิ่งปน
ตัวกองมูตรกองคถูใหมนัเปนของทนัสมัยขึ้นไปทุกวันๆ ยิ่งรอนขึ้นไปทกุวัน อยาเขาใจ
วาโลกน้ีเย็น โลกน้ีรอน ถาไมมีธรรมรอนทั้งน้ัน ใครอยาอวดเกงกวาธรรมพระพุทธเจา 
พระพุทธเจาไดเปนศาสดาองคเอกเพราะธรรม ไมไดเปนเพราะกิเลสตัณหาสวมๆ 
ถานๆ ใหพากันจําเอา มันเลอะเทอะไปหมด เราจะเห็นไดชัดก็คือตอนเย็น สวนมากเรา
จะออกมาตอนนี้ ๔ โมงครึ่งไปหา ๕ โมงจะออกมาดูเหตุการณตางๆ เพราะตอน
กลางวันมันจุนจานๆๆ ไมมีเวล่ําเวลาเลยวัดนี้เหมือนตลาด ตลาดคนตลาดสวมตลาด
ถาน 

มาโลเลๆ มาดวยความเพลิดความเพลิน ความไมระมัดระวังรักษา ผูที่ทาน
รักษาอยูทานดูตลอด ดกูระทั่งตับคนนูนจะวาอะไร แตทานเฉยทานเหมือนไมรู ทางนั้น
ก็สนุกเลนตัว มาอาปากมานะ ดวยความเซอซาความเพลิดความเพลิน ถาวันไหนเรา
ออกมาแลวก็เหมาะ แตเราไมคอยออกมาละ ตอนนั้นนะตอนสงบเงียบที่จะรักษากฎให
แนนหนามั่นคงขึ้นไปไมใหคนเขามาจุนจาน เพื่อทานจะไดรักษาศีลรักษาธรรมดวย
ความสะดวกสบายสงบเย็นใจดวยจิตตภาวนา เราออกมาตอน ๔ โมงครึ่งหรือ ๕ โมง
ออกมาดู ถาเราออกมาเอาละพอดไีดธรรมแทสอน เขาใจไหม องคอื่นทานไมคอยสอน 
ธรรมแทยิ่งแลวทานไมสอนเลย มีแตเราละออกหมด พวกสวมพวกถานพวกทองคาํทั้ง
แทงออกมาพรอมกันหมดเลย 

มานี่จุนจานๆ นะ นิสัยไมเคยระมัดระวังรักษาตัว เคยแตการปลอยตัวๆ ไปที่
ไหนก็ปลอย เขามาในวัดเปนสถานที่ทานรักษา ปลอย ปลอยเรื่อยๆ นะ ถาวันไหนไป
เจอกับเราพอดีละ บางทีมีขอตลกดวยนะ ก็เราถึงจะวายังไงก็ตามจิตเราไมมีอะไรกับ
โลก มีแตความเมตตาลวนๆ ที่จะเปนพิษเปนภัยจากหัวใจแมเม็ดหินเม็ดทราย บอกไม
มีสําหรับเรานะ จะดุดาวากลาวอะไรเปนแผนของธรรมสอนโลกทั้งน้ัน ไมมีคําวาเปน
พิษเปนภัยตอโลก เราไมเคยมีในใจ กิเลสไมมีในหัวใจจะเอาอะไรมาเปนพิษ มาจุนจาน
บางทีเหมารถมาตั้ง ๓ คนั ๔ คัน รถบัสรถแบสนั่นเขาใจไหม มาจอดเต็มอยูหนาประตู 
พอดีเราออกไป จะเขามานะนั่น ๔ โมงครึ่ง ๕ โมงยังจะเขามาเที่ยววัด มาเที่ยวนะนั่น 
ไมใชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรมอะไรละ มาเที่ยว 

นี่มาอะไรกัน จะตอบก็ตอบยาก คนนี้มองหนาคนนั้น คนนั้นมองหนาคนนี้ ทาง
นี้จอแลวนะจะเอาแลว นี่จะมาเที่ยวหรือ สถานที่นี่ไมใชสถานที่เที่ยว สถานที่บําเพ็ญ



 ๓

ธรรม นั่นเอาแลวนะ ใสแลวเปร้ียงๆ ไปออกอยามา นี่สมภารวัดทานรักษาของทานอยู 
เอาสมภารออกเลย พูดเฉยๆ ไมมอีะไรกับใครพูดไดสบายนะ กิเลสไมมีในใจไมเปน
พิษเปนภัยตอผูใดพูดไดทั้งน้ันไมมีภัย ขอใหจิตบริสุทธิ์เต็มสวนเถอะ ปากกิริยาออกมา
นี้เลยกลายเปนของเลนไปเลย เชนอยางที่วา “กจูะฟองทานเปา มันมาเที่ยวเพนพาน” 
นั่นเห็นไหม ของจริงกับของเลนมันไปดวยกัน ที่วาน้ีเราไปอําเภอภูเขียว เอาของไปสง
โรงพยาบาล เขาเขียนไวทายรถวา “กูจะฟองทานเปา” วางั้น เราก็เลยไดอันนั้นมา เรา
ก็มาตอยอดของเราทางนี้ เขาใหตนฉบับมาวา “กูจะฟองทานเปา” ทีนี้ปลายฉบับของ
เราก็ “มันมาเที่ยวเพนพาน” เขาใจไหม อยางน้ันแหละ บางทีคนมามากๆ อานหรือยัง
นั่น นี่อานหรือยัง เขายิ้มๆ เขาอานพอจนเขาเบื่อ 

เออ พระเณรเราตั้งใจปฏิบัตินะ อยาโลเลโลกเลกนะพระเณร ไมไดนะ นี่ปลอย
หมดเรื่องการงานสําหรับจิตตภาวนาของพระ เราไมไปแตะตอง เราพยายามใหพระได
ส่ังสมจิตใจ สติธรรมปญญาธรรมนี้ติดแนบกับใจแลวจะสวยงามมีคุณคามีราคาในทุก
อิริยาบถ ถาไมมีสติไมมีปญญาพิจารณาสอดสองดูแลความเคลื่อนไหวของใจ ทีม่ัน
แสดงอะไรออกไปผิดถกูชั่วดีแลวไมไดเร่ืองนะ ตองใหมีสติพนิิจพิจารณา อยามาโลเล
โลกเลกนะ 

วัดนี้เปนวัดที่รักษาเขมงวดกวดขัน ยิ่งพระวินัยดวยแลวไมมีที่คานวัดนี้นะบอก 
มีไมไดเลย พระวินัยเรียกวากฎหมายพระ จะไมมอีงคใดเคลื่อนคลาดผิดพลาดจาก
หลักพระวินัยเลย สวนธรรมสุดวิสัย เหล่ือมล้ําต่ําสูงตามความสามารถของผูปฏิบัติ 
ไมไดปรับโทษ แตพระวินัยนี้มากนอยปรับทั้งน้ันๆ เรียกวากฎหมายพระ ในวัดนี้
เคลื่อนไมได ใครไมปฏิบัติตามหลักพระวินัยเอาเลยทันที ถาธรรมมันก็เปนธรรมดา
ความสามารถ เพราะไมไดปรับโทษปรับกรรมสําหรับธรรม สําหรับพระวินัยปรับ ปรับ
ตลอด ผิดถกูชั่วดีมากนอยปรับตามนั้นๆ เพราะฉะนั้นจึงเขมงวดกวดขัน 

พระวัดนี้จะมาเกงๆ กางๆ ใหผิดพระวินัยใหเห็นไมไดนะเรา ไมไดเด็ดขาด นี้
คือองคศาสดา พระธรรม พระวินัยคือองคศาสดา ไมเคารพศาสดาแลวจะเคารพใคร 
เคารพศาสดาตองเคารพธรรมวินัยซิ กฎหมายพระ กฎหมายของธรรมเปนกฎหมายที่
ถูกตองดีงามใหปฏิบัติตามนั้น อยามาโลเลๆ ไมไดนะ นี่เราก็จวนจะตายแลว อายุก ็
๙๔ จะเต็มแลว ไปที่ไหนก็งกๆ งันๆ แลวเวลานี้ ไมไดสะดวกสบายเหมือนแตกอน แก
ลงไปทกุวันยิ่งนาเปนหวงมากเขาๆ เพราะฉะนั้นกับวัดนี้จึงไมมีอนุโลม จะเรียกวาไมมี
อนุโลมก็ไดแลวเดี๋ยวนี้ 

แตกอนก็สอนมาๆ สอนเต็มเม็ดเต็มหนวยตามหลักธรรมหลักวินัย ยืนยัน
รับรองดวยหลักธรรมหลักวินัยนํามาสอนพระเณรทั้งหลาย สอนมาเต็มเม็ดเต็มหนวย
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ได ๕๐ กวาปแลว ทีนี้แกแลวปลอยไมคอยเอาเรื่องเอาราว แตใครอยามาเกงๆ กางๆ 
ใหมาผิดที่นี่ไลออกจากวัดเลยนะ เพราะเราสอนเต็มภูมิแลวทําไมจึงเอามูตรเอาคูถเอา
ฟนเอาไฟมาเผาวัด ไลเลย ตอนนี้เปนตอนไลพระนะ แกมาเทาไรไลไมสอน เพราะสอน
มาเต็มภูมิแลว ถาไมเปนทาไลออกๆ เลย ไมมีใครเราอยูคนเดียวเราสบาย ยกตัวอยาง
ใหมันเห็นชัดเจน อยางกลางคืนเงียบๆ นั่งอยูเฉยๆ หรือภาวนาไมภาวนามันเปนหลัก
ธรรมชาติแลวจาครอบโลกธาตุ นี่พูดใหมันชัดๆ อยางน้ีซิ เราปฏิบัติมาอยางน้ี 

พระพุทธเจาเปนอยางน้ัน สาวกเปนอยางน้ัน แลวธรรมประเภทนั้นมาสอนโลก
ผิดไปไหนขอใหปฏิบัติตาม ไอหลับหูหลับตาอยูกินไปไมมีราค่ําราคา คนไรคาไรราคา 
มนุษยไรคาไรราคาคือพวกเราที่ไมสนใจในธรรมนั้นละ ถาสนใจในธรรมแลวเริ่มมี
คุณคามีราคา ทุกส่ิงทุกอยางดขีึ้น ขอใหมนุษยดเีถอะนะอะไรๆ จะดีไปตามๆ กัน ถา
มนุษยเลวเลวหมด ใครอยาเห็นอะไรเหยียบหัวมนุษยนะ มนุษยตวัสําคัญนะตอง
เสกสรรตัวใหดี อะไรจะเลวขอใหตัวดีก็แลวกัน พากันจําเอา 

พระตั้งใจปฏิบัติอยาไปสนใจกับอะไร การขอวัตรสามัคคีกันการปดกวาดเช็ดถู
ทุกส่ิงทกุอยางผมไดอนุโมทนาตลอดมา ไมเคยมีแยกมีแยะแตกราวสามัคคีดวยความขี้
เกียจขี้ครานออนแอไมเอาไหน ไมเห็น สําหรับวัดนี้พรอมเพรียงกันดี ยิ่งพระฝร่ังองค
หนึ่งนี่เกง พระฝรั่งองคนี้ ตาบๆ ชุนๆ ปดกวาดแลวยังไมแลว ไปหาเก็บพิเศษใน
ตําหนักในที่ไหนๆ ไปเที่ยวเก็บเอาใบไมใสถุงๆ ไป พระฝรั่งองคนี้เกงมากทีเดียว 
เหลานั้นก็ดีๆ เสมอกันมา แตพระฝรั่งองคนี้รูสึกจะดีเปนพิเศษ เปนนิสัยของทานเอง 
ไปที่ไหนทานหาเก็บใบไมที่นั่นที่นี่ใสถุงไปเรื่อยๆ เราก็ดู อยางมากถาจะพูดเปนแบบ
ตลกก็ It is very good..แลวผานไป ก็เรามันไดทุกภาษานี่ 

นั่นพัดเห็นไหม พัดหลวงตาบัว ตั้งอยูขางหลวงตาบัว นี่ลงมาจากภูเขาตอนฟา
ดินถลม จากภูเขาลงมาวัดสุทธาวาส ทานอาจารยมหาทองสุกทานมพีัด นี่พัดทาน
อาจารยมหาทองสุกนะ ไมใชของเรา คุยกันไปคุยกันมาไปสัมผัสทานเลยถาม นี่บวชมา
ไดเปนมหาทั้งองคแลวไดมองเห็นพัดไหมทานวางั้น อูย ไมสนใจกับหัวมันละพัดๆ 
แพ็ดๆ อูย ไมได ทานปุบปบไปเอาพัดในหองทานนะ เอา นั่งเกาอี้นี้ เอา พัดตั้งน้ีนะ 
เปนมหาทั้งองคนี่ เรียนเกือบเปนเกือบตายไมไดพัดติดมือบางใหเห็นนี้ไมเหมาะ ทาน
นะเอามาตั้งให นั่นๆ พัด จึงมีหลวงตาบัวมีพัดยศ ความจริงทานเอามาทําใหนะเราไมมี
ไมสนใจ นี่พัดยศ ลงมาจากนั่นละในชวงนั้นชวงพอดฟีาดินถลมลงจากนั้นมา ทานเลย
เอาพัดยศให 

คนมากทุกวัน ไปสวนแสงธรรมนี้แนนหมด สวนแสงธรรมตอนเชาแนนอาหาร
การกิน ตอนค่ําแนนมาฟงเทศนเตม็หมดเลยนะสวนแสงธรรมที่กรุงเทพ พอตอนเย็นนี้
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ศาลาหลังใหญสองหลังเต็มหมดเลยตอนค่ํา แลวตอนเชาก็มาจังหันเต็มหมดเหมือนกัน 
ตอนเย็นตองไดเทศน เทศนออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยทุกคืน เขานิมนตใหไปเทศนที่
ศาลา ที่กุฏิมันรับคนไมไดมาก นอกจากนั้นหนาประตูก็มตีนไมบัง ถนนก็ไมกวาง นี้เขา
เห็นวาไมสะดวก ผูตองการอรรถธรรมมีอยูมาก เลยนิมนตเราไปเทศนที่ศาลาสวนแสง
ธรรม จนศาลาใหญสองหลังเต็มไมใชเลน พอค่ํามานี้ประมาณทุมหนึ่งกวาเราก็เร่ิม
เทศน เทศนใหฟงทุกคืนๆ ออกทางวิทยุ 

ไปที่ไหนไมไดหยุดละเรื่องเทศน พิลึกจริงๆ นะการเทศน ในประเทศไทยเรานี้
จะหาองคไหนมาเปนคูแขงในการเทศนมาก เราอยากจะพูดวาไมมี ก็มหีลวงตาบัวนี่ ที่
ไหนขึ้นหมดเทศนหมดเลย สนามหลวงเขาเคยนิมนตพระที่ไหนมาเทศนเมื่อไร จับลาก
หลวงตาบัวขึ้นไปเทศนสนามหลวง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมาครบหมด ชาติ ก็
นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ศาสนา พระเณรเปนพันๆ มหากษัตริยกฟ็าหญิงเล็กเสด็จ 
นั่นเปนอยางนั้น  

พระที่มาดูมากํากับครัวไฟ ครัวไฟในครัวนี้รับรองหมดนะ แถวบริเวณศาลานี้
พวกที่เปนวาระเปนเวรมาที่นี่ประจําอาทิตยละ ๒ องคหรือไง มานี้ใหดูแลทั่วถึง ใครมา
เปนพระ ๒ องคทีดู่แลในครัวเรานี้รับผิดชอบหมดเปนระยะๆ วาระละ ๒ องค เราไม
เอาไหนละเดี๋ยวนี้ ตั้งแตอยูลําพังตัวเองก็ไมไหว เพราะฉะนั้นพระเณรจึงไมมีทีจ่ะมา
อนุโลมปฏิโลมเหมือนแตกอน เพราะเทศนเต็มภูมิสอนเต็มภูมิเรียบรอยแลวยังมา
เกงกางๆ ใหเห็นไลหนีเลยๆ ไมเอา เดี๋ยวนี้ขั้นอนุโลม หือ เปนยังไงจึงตองผิดอยางนั้น 
ไมเอาแลวเดี๋ยวนี้ไลหนีไลไปเลย เพราะสอนเต็มภูมิแลว 

นี่หลวงตาบัวก็มีพัดยศ พัดมหาก็มีเหมือนเขาเหมือนกัน แตไมเคยสนใจ นี่เจา
คุณสองเจาคุณอยูขางบนไมสนใจ ไมมีอะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรม ธรรมเขาสูใจแลวตี
ออกหมด ไมมีอะไรเปนคูแขงแลวธรรม ไปที่ไหนสงาจาครอบโลกธาตุ...ธรรม เหลานี้
ไมไดครอบนะ 
 

หลังจังหัน 

เมื่อวานนี้ไปมหาวิทยาลัยขอนแกน หลวงตาไดมอบเครื่องเอกซเรยให
โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๕ ลานบาท (หมอสานิตยและ
ครอบครัวนอมถวายเงินสด ๕,๗๐๐ บาท ทองคํา ๑ สลึงครับ) หมอสานิตยเอาการอยู
นะ ติดพันกบัวัด หมอสานิตย หมอแผนปจจุบัน ติดพันกับวดั มาทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูก 
สวนแสงธรรมมาเปนประจําเลย ที่นี่ก็มา ที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องหมอคอืวา มันมีส่ิงที่นา
สงสัยอยู หมอเขาเรียนทางสรีรศาสตร ศาสนาก็เรียนและสอนทางสรีรศาสตร แต
ทางเดินตางกันผลตางกนั 
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ทางสรีรศาสตรเกี่ยวกับทางหมอ เรียนถึงเร่ืองอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 
เชน พวกเสนพวกเอ็น เปนตน ทําหนาที่ยังไง ขดัของยังไง ควรจะแกไขยังไงดวยยา 
เรียกวาเรียนสรีรศาสตรนี้เพื่อแกโรคแกภัย ไปทางโลกลวนๆ ทีนี้สรีรศาสตรทางพุทธ
ศาสนาน้ีแกไตรภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เรียนสรีรศาสตรจบแกไดหมด เรียกวาแก
กิเลส ตางกนัอยางน้ี หมออาจจะไมคอยเขาใจ ดีไมดอีาจจะอาจเอื้อมตีเสมอก็ได วา
หมอก็เรียนทางสรีรศาสตรเหมือนกัน ไมเห็นจําเปนอะไรจะตองไปเกีย่วของกับพทุธ
ศาสนา นี่ผูที่ไมเขาใจ 

ความจริงทางสรีรศาสตรเกี่ยวกับหมอเปนโลกลวนๆ สรีรศาสตรทางพุทธ
ศาสนาเปนธรรมเพื่อร้ือถอนกิเลสลวนๆ อันนั้นแกโรคภัยไขเจ็บ อันนี้แกโรคใจ โรควัฏ
วนโรคกิเลสตัณหา ตางกันอยางน้ี ทางหมอจะไมเขาใจทางพุทธศาสนานี้มากอยู เห็นวา
เรียนสรีรศาสตรดวยกันก็นึกวาจะเหมือนกัน ไมเหมือน สรีรศาสตรทางหมอนี้เกี่ยวกบั
เร่ืองแกโรคแกภัย ประสาทสวนตางๆ ทุกส่ิง มนัทํางานอะไรๆ ขัดของกันยังไง แกไข
กันยังไงมันจึงเปนโรคเปนภัยขึ้นมา แกกันอยางนั้น 

สวนสรีรศาสตรทางพุทธศาสนานี้แยกออกเปนธาตุเปนขันธ ที่โลกยึดมั่นถือมั่น 
ภูเขาภูเราสูไมได ภูเรานี่หนักมากใหญโตมาก ถอืเขาถือเรา ภูเขาทั้งลูกสูไมได ทาน
เรียนนี้แกนี้ตางหาก ทําลายภูเขาภูเราลงแลวราบเลย ไมมีโลกไหนจะแซงธรรมขึ้นมาได 
ตางกันอยางนี้ 
 (ลูกศิษยนอมถวายทองคํา ๒๐ บาท) ทองคําไมใชเลน เหลืองอรามอยูในคลัง
หลวงของเรา ทองคําจํานวนทั้งหมดนี้จะไปเหลืองอรามอยูในคลังหลวงของเรา ประดับ
หัวใจของชาติไทยเรา นี่ละหัวใจของชาติคือทองคํา ตั้งแตเราไดนําพี่นองทั้งหลายคราว
นี้ทองคําไดถึง ๑๑,๐๐๐ กําลังจะถึง ๕๐๐ กิโล ๑๑,๕๐๐ กิโล ทองคําที่เราชวยชาติ
คราวนี้ไดเขาสูคลังหลวง ถึง ๑๑,๐๐๐ กําลังจะเหยียบ ๕๐๐ กิโล ๑๑,๕๐๐ กิโลก็ไมผิด 
กําลังไหลเขา น่ันของเลนเมื่อไรชวยชาติ ถาไมมชีวยชาติแลวที่พูดเหลานี้แมเม็ดหนึ่งก็
ไมมีเลย นี่เขาไดถึง ๑๑,๐๐๐ กําลัง ๕๐๐ กิโล น้ําหนักของทองคํา  

สวนดอลลารเขาไดเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาบาท หยุด คือหยุดดวยเหตุผล 
ทองคํานี่ไมมีหยุด รอยทั้งรอยเขาหมดเลย ทองคํารอยทั้งรอยไมใหแยกไปไหนเลย ส่ัง
เขาเลย เขาคลังหลวงโดยถายเดียว ทุกเม็ดหินเม็ดทรายเขาหมดเลย เพื่อจะประดบั
ชาติไทยของเราใหมีหัวใจสงางาม เปนความรมเย็นเปนสุข ศักดิ์ศรีดงีามก็เทียมเทา
ประเทศอื่นๆ ไมนอยหนา นี่ละอันหนึ่ง แลวดอลลารไดเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวา ทีนี้
เงินไทยรอยหรอลงเราจึงเอาดอลลารนี้หมุนมาชวยเงินไทย เพราะตอนเทศนมันก็ได
จตุปจจัยไทยทานมาชวยโลก พอหยุดเทศนแลวปจจัยเหลานั้นก็หมดไปๆ แตความ
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จําเปนของชาติที่หมุนเขามาหาเราไมไดบกบาง จึงตองเอาดอลลารมาชวยกัน มา
ชวยกันกับเงินไทย เดี๋ยวนี้ดอลลารเขามาหมดละเขามาชวยเงินไทย สรางน้ันสรางน้ี  

สวนทองคําเรียกวารอยทั้งรอยตลอดมาและจะตลอดไป ไมใหออกที่ไหนเลย 
ใหเขาคลังหลวงลวนๆ เวลานี้ไดทองคํา ๑๑,๕๐๐ กิโลแลว ไมใชนอยๆ นะ ถาพวกเรา
ไมไดประกาศความรักชาติของตน เสียสละเพื่อชาติของตนออกมาแลวทองคําเหลานี้จะ
ไมมีเลย ไมปรากฏ ตลอดเงินที่วาดอลลงดอลลารไมมีเลย นี่สงาอยูคลังหลวงเห็นไหม
ละ ก็เพราะความรักชาติของเรา อันนี้ตองมีผูนํา คิดอยากทําเทาไรไมมีผูนําก็ลําบาก จึง
ตองมีผูนํา  

เฉพาะอยางยิ่งระยะนี้คือเราเปนผูนํา เราก็นําอยางตายใจเสียดวย ไมมีผิดมี
พลาด ไมมีเศราหมอง ตรงไหนไมม ี หมดเลย เขาถึงจุดๆๆ น่ีละเรียกวาธรรมนําโลก 
นําเพื่อความสงางาม สมบูรณพูนผล ถากิเลสนําโลกจมๆ ไดก็แบงสันปนสวนไปกิน 
กวาจะเขาสวนรวมไดชองน้ี นอกนั้นเอาไปสะแตกกันหมด สวนธรรมไมมีสตางคหนึ่งก็
ไมมีสําหรับเราเปนผูนํา ที่จะแยกแยะไปไหนไมม ี ที่จะมีดวยเจตนาไมมีเลย อาจจะตก
หลุดหายไปอยางไรไมรูอยางน้ันอาจมีได แมแตน้ําเราตักไปใสโองมันยังหยดยอยไป
ตามทางไดใชไหม นี่กอ็าจเปนได อันนั้นเราไมนับเพราะไมมีเจตนา นอกจากความ
ระมัดระวังสุดวิสัยไปแลวมันก็เปนของมันเอง 

เราก็พยายามที่สุดแลวชวยพี่นองทั้งหลาย ทางดานวัตถุก็ชวย ดานจิตใจนี้ชวย
มากทีเดียว ตั้งแตเราเริ่มออกวาจะนําพี่นองทั้งหลายเราคิดเรื่องธรรมตางหากนะ วัตถุ
เงินทองขาวของที่จะหนุนชาติของเรานั้นเราคิดเพียงเล็กนอย แตโลกทั้งหลายเขาจะ
คิดถึงเร่ืองวัตถุมาก เงินทองขาวของวัตถุตางๆ ที่เขาสูสวนรวมคราวนี้จะไดออกเดนชดั  
นี่โลกเขาคิดกันอยางน้ี แตเราไมคิด อันนี้ออกเพียงเปนแนวหนาประกาศตนเทานั้น 
สวนที่จะออกจริงๆ รอบตัวนั้นก็คือคราวนี้ธรรมจะไดเขาสูใจประชาชน ก็เปนอยางน้ัน
จริงๆ  

ธรรมเขาสูใจประชาชน ตั้งแตวันเราเริ่มประกาศสอนธรรมทั่วประเทศไทย สอน
ที่นั่นที่นี่เร่ือยไป แลวกระจายมาจนกระทั่งถงึเวลานี้ออกวิทยุตั้งรอยกวาสถานี มีแต
ธรรมออก ออกไมหยุดธรรม ถาธรรมออกไปตรงไหนๆ จะชุมเย็น สมบัติเงินทองขาว
ของออกถาไมมีธรรมตามรักษาแลวฉิบหาย สมบัติจะมีมากขนาดไหนพังๆ ถามธีรรม
ตามรักษาคงเสนคงวาไปตามเหตุตามผลตามความจําเปนไป กิจการทุกอยางเรียบรอย 
นี่ละถาธรรมรักษาไมมีเสีย ถาใหกิเลสรักษาบอกวาแหลกๆๆ  

จึงอยาพากันลืมหัวใจของเราซึ่งเปนสมบัติลนคา รักษาสมบัติทั้งหลายอยูที่ใจที่
มีธรรม เอาตรงนี้นะ นั่นเห็นไหมเขียนประกาศไวหนาวัด ใครไปเขียนไวก็ไมรู เงินวัดนี้
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เงินเพื่อโลก เราไมเก็บ เขียนไวนั้น ใครจะสรางอะไรๆ ใหไมเอา ที่อยูทีห่ลับที่นอนพอ
เปนพอไป แตทางจงกรมใหลึกเปนเหวนั้นละธรรมเจริญ นั่นละเขียนไวผิดไหมไมผดิ 
จะวาไมเก็บไมเก็บจริงๆ สมบัติเงินทองขาวของพี่นองทัง้หลายเอามาใหนี้ออกหมดนะ 
ออกหมด เราแบตลอด ไมเอา ถาลงวาไมเอาไมเอา  

ธรรมเปนอยางน้ัน ไมมเีลหเหล่ียมหลายสันพันคมธรรม ตรงไปตรงมา โลก
ทั้งหลายจึงตายใจไดตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ โลกถาไมมธีรรมฉิบหายไวใจไมได ไมวา
แตตัวเองจะไวใจตัวเองไมได ไวใจกันก็ไมได ถามีธรรมไวใจตัวเองได ไวใจกันได 
สังคมตางๆ มีธรรมในใจแลวเชื่อถือกันได ตายใจกันได ถาไมมีธรรมไมมีทางที่จะตาย
ใจได เงินอยูในกระเปาหมดไปเมือ่ไรไมรู อันนั้นก็ดี อันนี้กด็ี ฉวยเงินในกระเปาออกไป 
หมด กระเปาเกล้ียงเขาใจไหม ถามีธรรมควรหรือไมควร ควรจะจับจายซื้อหรือไมซื้อ 
พิจารณา ไมสมควรไมซื้อ นั่นธรรมมีการเก็บการรักษา การจับจายดวยเหตุดวยผลทุก
อยาง วันนี้ก็เทานั้นละนะ  

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ทองคําที่ไดเชาวันนี้ ๓๓ บาท ๒๕ สตางค สรุปทองคําน้ํา
ไหลซึมถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ทองคําที่หลอมแลวได ๔๓๗ กิโลคร่ึง เทากับ ๓๕ แทง 
แทงหนึ่ง ๑๒ กิโลคร่ึงได ทองคําทีย่ังไมไดหลอม ๗ กิโล ๔๙ บาท ๘๐ สตางค  รวม
ทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปน ๔๔๕ กิโล ๑๖ บาท ๙๑ สตางค ถารวมกับ
ทองคํา  ๓๗ กิโลคร่ึงที่มอบเขาคลังหลวงแลวเขาดวยกันก็เปนทองคํา ๔๘๒ กิโล ๔๙ 
บาท ๘๐ สตางค นี่ประเภททองคําน้ําไหลซึม สวนที่เขาคลังหลวงแลวนั้น ๑๑,๐๓๗ 
กิโลคร่ึง นี่ละผลที่เราชวยชาติไดมาอยางน้ี ชวยตรงไหนหนุนขึ้นตรงนั้น 

 
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/

