เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เชา]

ทําทาจะมายกศาสนา
[กอนจังหัน]
วันนีห้ ลวงตาก็จะไปประมาณสักบายโมง คือไปใหกําลังใจ แสดงน้าํ ใจ แตเวลา
ประชุมเราไมเขาประชุม เพราะเรือ่ งราวเรามอบใหหมดแลว ทองคําที่เรากําหนดจดจอเอา
ไวในการมากรุงเทพฯ คราวนี้ วาทองคํามาคราวนีไ้ มควรจะใหตาํ่ กวา ๕๐ กิโล ทีเ่ นนหนัก
ๆ เมือ่ เชาวานซืนหรือไง ไดแลวเวลานี้ ไดทองคํา ๕๔ กิโล กับ ๓๙ บาท ๔๕ สตางค ฟาด
เขาไป ๕๔ กิโล มันตองมีชนะไปเรื่อย แพไมไดนะ ภาวนาแพเปนพัก ๆ คือเอากันใหชนะ
เปนพัก ๆ ถาพักไหนแพวันนั้นนอนไมหลับ เคียดแคน นิสยั จะวาบาบิน่ อะไรก็ไมรู มันเปน
จริง ๆ ถาลงไดปกตรงไหนแลวตองใหขาดทะลุเลย ปกใสความเพียรมันฟาดเราหงายเลย
นอนไมหลับ คึกคักเอาอีก ซัดกันจนกระทั่งผานได พอใจ
เราตั้งในจุดนี้ก็พอใจ มันหนักตรงไหนก็ตั้งลง อยูจุดไหนก็หนักตรงนั้น นี่ทองคําที่
เราไดหลังจากมอบเรียบรอยแลวนัน้ เวลานีไ้ ด ๙๔ กิโล ๔๕ บาท ๘๕ สตางค ตั้งแตมอบมา
รวมทั้งหมด สวนดอลลารได ๙๘,๒๓๑ ดอลล จวนจะถึงแสนแลว เราไมคอยคิดอะไรมาก
นะ เดือนเมษาฯ เปนแตเพียงวาคิดอยากเฉย ๆ คืออยากจะไดมอบตอนนั้น เพียงคิดอยาก
ไมไดตั้งจุดอะไรลงแหละ คิดอยากธรรมดา
[หลังจังหัน]
นี่ธรรมลีเกงอยู ไดทองคํามาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงไปถามลูกศิษยวา ธรรมลี
มารบกวนอะไรบางละ ไดทองคํามา ๖ บาทแลว ดอลลารได ๕๑๘ ดอลล ของธรรมลี ผา
แดง เรียกธรรมนัน้ ธรรมนี้ มาคราวนีไ้ ดทองคํานี่ ๕๔ กิโลแลวนะ ตั้งแตเราออกเดินทางมา
วันที่ ๑๐ จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๑ ทองคําได ๕๔ กิโลแลว กวาจะถึงวันกลับคือวันพรุงนี้มัน
คอนขางจะแนวา ๕๕ กิโลวะ ทีแรกตั้งไววาได ๕๐ กิโลก็ยังดี เรามุงอยากจะไดอยางนอย
พอใหได ๕๐ กิโล มาคราวนี้ ปุบปบเอาทันที ตอนเย็นฟาดเขามา ๒ กิโล ไดเยอะนะ เรา
คิดวาจนกระทั่งถึงวันกลับ ดีไมดี ๕๕ ดอลลารเราครบแสนแลว มีแตจะเตรียมเอาเลยแสน
เทานัน้ เอง
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ทองคําเรากะไววา มาคราวนีเ้ ปนเครือ่ งหมายทีเ่ ราตองการอยูก ค็ อื วา ควรจะไดทอง
คําน้าํ หนัก ๕๐ กิโล เวลาได ๕๔ กิโลแลว กวาจะถึงเวลากลับนาจะถึง ๕๕ กิโล เราก็พอใจ
เอาเปนระยะ ๆ อยางนี้ ดอลลารกับทองคําเคียงขาง ๆ กันไป ทองคําเปนอันดับหนึ่ง
ดอลลารเคียงขางกันมาเปนอันดับสอง สวนเงินสดนีก้ ลายเปนอันดับสามไป คือเราไมได
เจาะจงอะไรมากนัก เพราะจุดทีเ่ รามุง หมายจริง ๆ ก็คือ ทองคํา ๆ อยูตลอดเวลา ยังไงขอ
ใหได ๑๐ ตัน ทีเ่ ราจุดมุง จริง ๆ ในการชวยโลกคราวนี้ เรียกวาเปนคราวประวัตศิ าสตร
ของเมืองไทยเรา จึงไมควรจะใหทองคําน้ําหนักต่ํากวา ๑๐ ตัน เราตัง้ ไวกก๊ึ ตรงนัน้ แลว
เพราะตอนที่เราจะมาออกประกาศนี้ เราพิจารณาเต็มสัดเต็มสวนทุกอยางแลว ลงในจุดนี้
เหมาะ สวนดอลลารก็เคียงขางกันไป
นีว่ นั ที่ ๒๓ ก็จะกลับ พักวันที่ ๒๔ วันเดียว วันที่ ๒๕ ก็ไปรอยเอ็ดไปคางคืน ไมได
อยูน ะเรา เพื่อชาติทั้งนั้นแหละไมเพื่ออะไรแหละเรา เพื่อชาติอยางเดียว เราไมหวังอะไร
หมด หวังใหชาติของเราไดมคี วามรมเย็นเปนสุขแนนหนามัน่ คง เราเปนทีพ่ อใจ
วันนี้ก็จะมีการประชุมที่พระทานจํานวนพัน ๆ หมื่น ๆ นะ เต็มอยูว ดั อโศการาม
อยูที่นั่นที่นี่วันนี้ก็จะไปรวมกันที่วัดอโศการาม พระเหลานีท้ า นอยูส บาย ๆ ในปาในเขาทาน
อยูส ะดวกสบาย ขวนขวายหาธรรมตลอดเวลา ทีอ่ ยูน อกนัน้ ก็เปนความสงบใจดวยความ
เปนผูม ศี ลี มีธรรม ทานอยูส บาย แลวอยูๆ
 ก็อยางนีแ้ หละเห็นไหมละ ตกลงทานก็ตองมา
ทานบํารุงรักษาตลอดเวลาศีลธรรม เพือ่ ทานและเพือ่ สวนรวมตลอดชาติบา นเมือง ทาน
อุตสาหพยายามตลอดเวลา อยูในที่ตาง ๆ ดวยความสงบสุขรมเย็นโดยธรรมเปนเครือ่ งคุม
ครองรักษา แลวอยู ๆ ก็เดือดรอนถึงพระเหลานี้ เดี๋ยวนี้พระเดือดรอนทั่วประเทศไทย อยู
ที่ไหน ๆ ไมวา ธรรมยุต-มหานิกาย เรียกวาพระไทยดวยกัน ตองไดเดือดรอนวุนวาย มา
เวลานีท้ ม่ี าประชุม ทานเหลานีม้ าประชุมทําความกระทบกระเทือนเดือดรอนเสียหายแก
ชาติและศาสนาตรงไหน เราพิจารณาเรียบรอยแลว
มาเพื่ออุมชู เพื่อรักษาพุทธศาสนา ปกปองพุทธศาสนา กับชาติที่อยูดวยกัน มัน
เกี่ยวโยงถึงกันอยู เรียกวาปกปองทั้งชาติทั้งศาสนาไปดวยกัน ทีท่ า นอุตสาหมานี่ มานีม้ า
โดยความเปนธรรมลวน ๆ เราพิจารณาเรียบรอยแลวทีพ่ ระทานมากัน เปนธรรม ไมได
เปนโจรเปนมาร เปนกองทัพปา กองทัพเถื่อน หาบุกนัน้ หาบุกนี้ ม็อบนั้นม็อบนี้อยางนั้น
นัน่ พวกเปรต พวกผี ไมมธี รรมวินยั เปนเครือ่ งวัดเครือ่ งตวงเลย เปนเรือ่ งเปรตเรือ่ งผี
เรื่องนอกลูนอกทางของธรรมของศาสนาไป ทําทาวาจะมายกศาสนา ฟงซินะ รางบัญญัติ
นั้นรางบัญญัตินี้ขึ้นมา ลุกลี้ลุกลนทั้งที่ลับที่แจง ฉวยไดฉวยเอาๆ
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ประชุมอะไร ๆ ก็ทาํ ทาประชุมแลวรวบรัดๆ จะเอาเปนเจาอํานาจแตผเู ดียว คนทั้ง
ประเทศมันมีหูมีตาทุกคน รูดวยกันทุกคน ผิดถูกทําไมจะไมรู นีล่ ะพระเหลานีท้ ท่ี า นอยูใ น
ปา ทานรูไดยังไง พิจารณาซิ ก็ทานมีหูมีตารักษาองคของทานและสวนรวม ตลอดชาติบา น
เมือง พรอมกับศาสนาที่ทานเทิดทูนตลอดเวลา นีท่ า นรักษามาตลอดเวลา เมื่อมีการ
กระทบกระเทือนจะทําความเสียหายแกสิ่งที่ทานเทิดทูนสุดยอดคือศาสนา ทานก็ตองมาปก
ปองรักษาหลักธรรมหลักวินัย ซึง่ เปนธรรมทีศ่ าสดาประทานเอาไว
อันนีใ้ ครมาประทานทีไ่ หน นอกจากเปรตจากผีมาแยงมาชิง อวดอํานาจเปนใหญ
เปนโตเทานัน้ ปา ๆ เถื่อน ๆ เพราะเห็นแกลาภแกราํ่ แกรวย แกยศถาบรรดาศักดิ์ ปา ๆ
เถื่อน ๆ โดยหาความดีไมได จะใหเขายกยองสรรเสริญตนวาเปนผูม คี ณ
ุ งามความดี มี
อํานาจมาก บังคับทีไ่ หนลากไปเลย ๆ อยางนัน้ นะ จะมาบังคับพระสงฆทั้งประเทศไทยให
อยูในอํานาจปาเถื่อนของตนเอง แลวพระสงฆทา นเปนหมาหรือเปนคน ทานก็เปนคนนี่
แหละ ทานรักษาธรรมวินยั ตลอดเวลา
ธรรมวินยั ใครเปนผูป ระทานให ก็พระพุทธเจาประทานให ใหความรมเย็นแกโลก
มาสักเทาไร เทวบุตร เทวดา อินทร พรหม พระพุทธเจาประทานความรมเย็นใหทง้ั นัน้ จน
กระทั่งมาถึงเฉพาะอยางยิ่งชาวพุทธของเรา ทานประทานมาใหเรียบรอยแลว ปฏิบตั ติ าม
หลักพุทธศาสนารมเย็นเปนสุข ทางวัดก็ไมวา วัดบานวัดปา ตางคนตางรักษาศีลธรรม บํารุง
พุทธศาสนาในตัวของเราเองตลอดมา ทานไดรบั ความรมเย็น แลวอยู ๆ ทานก็ไดเดือด
รอน นี้มากระทบกระเทือนกัน พวกที่มาตั้งบัญญัติใหม เรียกวาประหนึง่ วาเปนศาสดาองค
ใหม แลวจะมาเหยียบหัวศาสดาองคเกา ลูกศิษยลูกหาของพระพุทธเจาทั้งนั้นถูกเหยียบไป
หมด ดวยศาสดาองคใหม องคใหมหรือองคไหม ฟงเขาตรงนั้นซิ ใหมก็มี ไหมก็มี กําลัง
จะมาไหมไปหมด
แลวเปนยังไงเราเปนเจาของของชาติบา นเมือง
เราไมใชเตาพอที่จะหดหัวอยู
กระดองนี่นะ สมบัติเปนของเราทุกคน แมแตลูกของเราเกิดขึ้นมาในหัวอกของเราก็เปนลูก
ของเรา รักขนาดไหน แลวคนทั้งชาติจะไมรักชาติของตนมีอยางเหรอ มันก็ตองรักชาติ
สงวนชาติ ปกปองรักษาชาติซิ อะไรเขามาเหยียบย่าํ ทําลายซึง่ เปนความเสียหายโดย
ถายเดียวแลวทานจะรอไมได เมืองไทยไมใชเปนเมืองเตา เปนหุน หัวเตานะ เมืองไทยเปน
เมืองสมบูรณแบบ ประเทศไทยเปนประเทศทีส่ มบูรณแบบ จะมาทําสุม สีส่ มุ หา สุกเอาเผา
กิน ดวยความหิวกระหาย เรือ่ งลาภเรือ่ งยศ เรื่องความโอความอวดปา ๆ เถื่อน ๆ อํานาจ
ปา ๆ เถื่อน ๆ ไมไดวางั้นเลย

๔

นี่ละที่พระทานจะไปประชุมกันวันนี้ เปนพัน ๆ หมื่น ๆ ของงายเมื่อไร ทานมาดวย
ความสงบใจ มาดวยศีลดวยธรรม มาปกปองศาสนา ไมไดมาทําลายศาสนา ไมไดมาใหเกิด
ความกระทบกระเทือนแกผูใด ตลอดถึงการกระทบกระเทือนตอพระธรรมวินัย ทานไมมี
ทานมาดวยความเปนธรรมของพระ ทานจะมาประชุมวันนี้ พี่นองทั้งหลายคอยฟงก็แลวกัน
อยากจะไปชมทานก็ได พระปาจะมามากคราวนีน้ ะ ตามธรรมดาพระปาทานจะไมคอยออก
มาตามบานตามเมืองนักหรอก
นอกจากครูบาอาจารยทเ่ี ขานิมนตมาในกิจการงานตางๆ เปนกาลเปนเวลาทานก็
ออกมา แตสวนมากหรือลูกศิษยของทานอยูในปาทั้งนั้นไมออก หัวหนาไปนัน้ ไปนีล้ กู วัดก็
ปฏิบตั บิ าํ เพ็ญตนอยูใ นวัดในวา เต็มสัดเต็มสวนเรือ่ ยมาอยางนีน้ ะ ทีม่ านีก้ ค็ อื หัวหนาวัดๆ
ลูกวัดก็มา หัวหนาวัดก็มาบางแหง มาไมมากนัก แตหวั หนาวัดนัน้ ละเปนหลักใหญทท่ี า น
ออกมาปฏิบัติหนาที่ คุมครองรักษาชาติ ศาสนาของเรา ทีเ่ ราเทิดทูนมาเปนประจําตัง้ แต ปู
ยา ตา ยาย บรรพบุรษุ มา เทิดทูนกราบไหวพระพุทธเจาตลอดมา แลวไดความรมเย็น
การปฏิบัติตามธรรมวินัยคือศาสนาของพระพุทธเจานี้ เปนความสงบรมเย็นตลอด
มา แลวทําไมเวลานีถ้ งึ เกิดความเดือดรอนวุน วาย พิจารณาเอาซิ อะไรที่มันขัดตอธรรมตอ
วินยั ก็คือขัดตอความสงบสุขของบานเมืองนั่นเอง นี่ละเหตุที่จะไดมาพินิจพิจารณา แกไข
ปกปองรักษา เพราะเหตุนี้เองที่พระทานมา ทานไมไดมาปา ๆ เถื่อน ๆ ไปหาชักชวนเอา
มา ๆ ตั้งขบวนขึ้นม็อบนั้นม็อบนี้ ดันนัน้ ดันนีบ้ บี นัน้ บีบนีท้ า นไมมี ทานไมหาบีบใครพระ
เหลานี้ วันนี้ทานจะประชุมกัน
พระอยูในปามันของเลนเมื่อไร ทานอยูแ บบเงียบ ๆ นะ เรือ่ งศีลเรือ่ งธรรมเรือ่ ง
มรรค เรื่องผล เราจะไปพูดตามความรูสึกของเราทั้งที่ไดประจักษมามากตอมากแลวมันก็
มารวมอยูที่จิตใจ เปนความรูส กึ อยางแนนเลยวา ผูทรงมรรคทรงผลสวนมากมักจะอยูใน
ปา วางัน้ เลย นับแตครั้งพระพุทธเจาลงมา เปนสาวกอรหัตอรหันตมากตอมาก อยูในปา
บําเพ็ญในปาๆ แลวออกมาก็เปนสรณะของโลก พระเหลานีท้ า นจะเดินตามทางศาสดาของ
เราดําเนินมาอยูใ นปาในเขา ทานไมคอยออกมาแหละ นาน ๆ ทานจะมาทีหนึง่ ๆ ทานมุง
ตออรรถตอธรรม คราวนีเ้ ปนคราวจําเปน มันเกี่ยวโยงทั้งชาติทั้งศาสนา พระทีเ่ ปนพระ
ชาติไทย ลูกศิษยของตถาคตก็ตองมา มันเกี่ยวโยงถึงกัน
เพราะฉะนัน้ วันนี้ ทานทั้งหลายจะไดเห็นพระจํานวนมากที่มารวมกันที่วัดอโศกา
ราม ทราบมาแลววา โหย เปนพัน ๆ หมื่น ๆ ไมใชเลนนะ ทานมาดวยความพออกพอใจที่
จะปกปองรักษาพุทธศาสนา ชาติ ศาสนาของเรา ไมมีใครไปบีบไปบังคับทานมา ใครก็
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ทราบเรือ่ งราวดวยดีแลว ทานก็มาตามเรือ่ งราวนัน้ ใครทีจ่ ะบีบบังคับใครไมเห็นมี หัวหนา
ก็พูดถึงเรื่องความเปนอรรถเปนธรรม ความดี ความชัว่ ความผิด ความถูกประการใด ให
ทราบทัว่ หนากัน ใครก็นาํ ไปพินจิ พิจารณา จะควรแกไขยังไงก็ปรึกษาหารือกันละซี คนเรา
รักษาชาติและศาสนา ไมปรึกษาหารือกันเพื่อชาติศาสนาของตนจะปรึกษาเพื่ออะไร นี่ละที่
ทานมา มาอยางนี้เอง
วันที่ ๒๑ ดอลลารไดเปนแสนแลวนะ ทองคําเราก็ได ๕๔ กิโล กับ ๓๙ บาท ๔๕
สตางค กําลังจะเหยียบเขา ๕๕ กิโลแลว เมือ่ วานซืนวิตกวิจารณมากเรา พูดออกมาดวย
ความวิตกเกี่ยวกับวาทองคํา มาคราวนีไ้ มควรจะใหตาํ่ กวา ๕๐ กิโล ถาไดจุดนี้เราก็พอใจ
ในการกลับอุดรคราวนี้ แลวบรรดาลูกศิษยกป็ บุ ปบ ซัดเขามาเลย ขึ้นไปเปน ๕๐ เดีย๋ วนีก้ ็
เพิ่มเขาไปแลว เรือ่ ยเลย ตกลงเปนอันวาได ๕๔ กิโล ๓๙ บาท ๔๕ สตางค ดอลลารได
๙๘,๐๐๐ เวลานีท้ ราบวาไดเปนแสนแลว สวนเงินสดนัน้ ไดเทาไรเราเปนผูพ จิ ารณาเอง ที่
จะคอยคัดเขาไปทองคํา เราพยายามเรือ่ ยคัดเขาเรือ่ ยๆ ทางรอบดาน ทางนั้นขอทางนี้ขอ
ดึงทางนั้นดึงทางนี้ ไมทราบจะแยกไปทางไหนบาง ไอเราก็เลยจะตาย ทั้งจะแยกเขาทองคํา
ทางนี้ก็ขอนั้นขอนี้รอบขาง นีท่ ล่ี าํ บากเหมือนกันนะเรา
เพราะฉะนัน้ จึงเอาความแนนอนไมไดในเรือ่ งเงินสดนะ
แตยังไงก็อยูในความ
พิจารณาของเรา เพราะเราถือทองคําเปนน้าํ หนักอันดับหนึง่ ยังไง ๆ เราจะตองพยายาม
คัดเขา ไดมากไดนอยตามเงินสด คัดเขาบัญชีเพื่อทองคํา เขานั้นแลวจะไมออกภายนอก
จะออกเฉพาะที่ยังไมไดคัดเขา สวนทีค่ ดั เขาแลวรอทีจ่ ะซือ้ ทองคําเขาสูค ลังหลวงเทานัน้ จึง
พยายามคัดเขา ไมไดมากก็คัดเขาอยูเรื่อย ๆ อยางนัน้ แหละ มันก็มากเอง
บรรดาพระเจาพระสงฆทา นก็ชว ยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหนวย เรือ่ งชวยชาติคราวนี้
เกี่ยวของกับสมบัติเงินทองนี่ ก็ชว ยกันเต็มเม็ดเต็มหนวยมาเรือ่ ย ๆ ทั้งฝายธรรมยุตมหานิกายนัน้ แหละ เปนลูกของชาติ ลูกของพระพุทธเจาดวยกัน ตางคนก็ตางชวยเต็ม
กําลังของตัวดวยกันนั่นแหละ ชวยเรือ่ ยมา พระเจาพระสงฆไมไดนอนใจ เฉพาะวง
กรรมฐานนีร้ สู กึ วาหนักมากอยู ชวยมาเรือ่ ย ๆ อยางนีแ้ หละ มีเทาไรไมเหลือ อยางพี่นอง
ทั้งหลายนํากฐินไปทอดทางภาคอีสาน ไปทอดวัดกรรมฐานวัดนั้นวัดนี้ ทอดวัดไหนก็มา
รวมหาหลวงตาบัวนีแ่ หละ เปนทองคําบาง ดอลลารบา ง สักเดีย๋ วก็เขานี้ ไปทอดวัดไหน
ทานรับแลวทานก็ซอ้ื ทองคํามาเลย ทานไมไดสนใจที่จะเก็บนะ ไดมากไดนอยไมนานแหละ
สักเดี๋ยวมา นี่ไดทองคําเทานั้น ดอลลารเทานี้ แลวเงินสดเทานัน้ มาเขานี้ ๆ อยูงั้นละ

๖

บรรดาพระกรรมฐานทานรูส กึ จะหนักพอสมควร คราวชวยชาติบา นเมือง ทานชวย
จริง ๆ เต็มเม็ดเต็มหนวย ใครไดเทาไร ๆ รูเ ลย ๆ ไปทอดกฐินวัดไหน ๆ มาวัดปาบาน
ตาดทัง้ นัน้ แหละ กฐินเหลานี้ มานีก้ เ็ ขานี้ ไมไปไหน วันนีเ้ ทศนแลวนะ พี่นองทั้งหลาย
กรุณาทราบทัว่ หนากัน วันนี้จะมีการประชุมพระ การประชุมก็พูดแลว ตอไปนี้จะใหพรนะ
๙ โมงแลว
อานและฟงเสียงพระธรรมเทศตาของหลวงตา วันตอวัน ไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

