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นักธรรมะตองยอมรับ
ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว ๑๑,๖๓๗ กิโลครึ่ง เทากับ ๑๑ ตันกับ ๖๓๗
กิโลครึ่ง หลังจากมอบแลวไดทองคําประเภทน้ําไหลซึมเพิ่มเขาอีก ๒๗ กิโล ๕๘ บาท
รวมทองคําทั้งหมดทีม่ อบแลวและยังไมไดมอบเปนจํานวนทองคํา ๑๑,๖๖๔ กิโล ๓๓
บาท ๔๗ สตางค ทองคําที่เราพากันชวยชาติคราวนี้อุมชาติของเราไดทองคํา ๑๑,๖๖๔
กิโล ๓๓ บาท ๔๗ สตางค นี่ละความอุตสาหพยายามพยุงชาติของตัวเองตองพยุงอยาง
นี้ จะเห็นแกกินแกกลืนเรื่อย รีดไถดูไมไดนะ ยิ่งเปนผูใหญยิ่งเปนหมาตัวใหญ กินไม
หยุดไมถอย กินไมอิ่มไมพอคือวงราชการตัวแสบๆ ผูดีเราไมวา ตัวราชการตัวแสบๆ
ตัวยักษใหญกินตับกินปอดประชาชน ไมอยากเห็น ไมอยากไดยิน เขายกขึ้นใหเปนรม
โพธิ์รมไทรเปนที่พึ่งเปนพึ่งตายกลับกินตับกินปอดเขา เลอะเทอะมากทีเดียวเมืองไทย
วงราชการเราสกปรกมาก
นี่พูดตามหลักธรรมหลักความจริง กิเลสมันไมไดยอมพูดอยางนี้ กินอยางนั้น
กลืนอยางนี้มันบอกวาบริสุทธิ์ที่สุด กิเลสเปนอยางนั้น การออกตัวไมมีใครเกินกิเลส
ติดคุกติดตะรางอยางนี้ นี้ทําไมมาติดคุกติดตะราง เขาหาวา แลวความจริงเปนจริงๆ
หรือ เปนจริงๆ นั้นแหละ นี่ละกิเลสมันไมยอมรับความจริง มันเลอะเทอะจริงๆ
เมืองไทยเราเปนเมืองพุทธศาสนาแทๆ ทําไมความโลภโลเลความสกปรกมันถึงเต็มอยู
ในเมืองไทยเรา มันเปนอยางไร มันไมไดถือพุทธศาสนาอะไรเลย มันเปนกาฝากกัด
ศาสนา กัดผูกัดคน กัดชาวพุทธดวยกัน
นี่ละภาษาธรรมทานทั้งหลายฟงเอา ภาษาธรรมพูดอยางตรงไปตรงมา ภาษา
กิเลสรอยเลหรอยเหลี่ยมรอยสันพันคม กินกลืนรีดไถคดโกงมีแตเรื่องกิเลสกินบานกิน
เมือง
ธรรมทานไมกิน
เพราะฉะนั้นธรรมจึงเปนที่ตายใจของโลกไดตลอดมา
พระพุทธเจาตรัสรูองคไหน ตรัสรูธรรมอันนี้ละ บริสุทธิ์ผุดผอง เราตัวเทาหนูเราพูด
จริงๆ
ที่ชวยพี่นองทั้งหลายนี้บาทหนึ่งเราไมเคยมีความรูสึกวาเราไดหยิบเอาของที่
บริจาคมาเพื่อสวนรวมมาเปนของตน เราไมเคยมี บริสุทธิ์เต็มสวน ทุกอยางบริสุทธิ์เต็ม
สวน ตายใจไดเลย
อยางทองคําที่นําเขาคลังหลวงก็เหมือนกัน เวลานี้ตั้งเปนหมื่นของนอยเมื่อไร
ไดทองคําตั้ง ๑๑,๖๖๔ กิโล ๓๓ บาท ๔๗ สตางค นี่ละเขาหมดเลย คนมาเกี่ยวของกับ
เราที่รับใชเราตองเปนหัวใจเดียวกับเรา บริสุทธิ์สุดสวนเหมือนกัน ถาจับไดรายไหน
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ขนาบเลย ไลออกทันทีเลย ไมไวหนา มันจะทําความเสียหายแกสวนรวม ทองคําก็ไดตั้ง
๑๑,๖๖๔ กิโล ทองคําฟงซินะ นี่ไดเขาคลังหลวงเรา พวกเราไมหามาเขาใครจะหา พวก
กินพวกกลืนพวกทําลายสมบัติของคลังหลวงก็คือพวกเรา จะไปหาฟองรองผูใด เชน
เมืองไทยเราลมจมใครมาทําใหลมจม ประเทศเขตแดนที่ไหนที่เขามีอํานาจใหญโตเขาก็
ไมเคยมาเบียดเบียน มาทําลาย แตเปนพวกเราเองทําลายเราเอง มันก็จมละซิ
ทองคําเราก็ไดเขาดังทีก่ ลาวมานี้ สวนดอลลารเราเขาตั้งแตตน ๑๐ ลาน ๒ แสน
กวาดอลล จากนั้นมาเงินดอลลารตองไดหมุนเขามาชวยเงินไทยที่นําออกไปชวยโลกไม
พอ ตัง้ แตเราหยุดการเทศนาวาการชวยชาติมาแลวพวกเงินทองรอยหรอลงไปๆ แตผู
มาขอหนาแนนขึ้นทุกวันๆ เงินที่จะชวยชาติบานเมืองกอนั้นสรางนี้ตามที่เขามาติดตอ
ดวยความจําเปนของเขามันไมพอสําหรับเงินไทย
ดอลลารมีเทาไรเลยดึงดอลลาร
ออกมาชวยเงินไทยนะ แตกอนดอลลารเขาคลังหลวง ทีนี้เห็นวาไมไหวเงินไทยเราชวย
ชาติไมไหวตองเอาดอลลารมา มีเทาไรดอลลารออกมาทางนีห้ มด สวนทองคํารอยทั้ง
รอยไมแตะ เขาตลอด
เรื่องธรรมนี่ตายใจไดเลยละ เรื่องกิเลสเปนมหายักษมหาโจรกาฝาก กาฝากมหา
ภัย เราดูซิตนไมตนไหนที่มีกาฝากมากๆ ไมนานตาย ตั้งแตเริ่มกาฝากจับตนไมนี้จะ
คอยอับเฉาลงไปๆ เพราะกาฝากมันเอาเนื้อหนังของตนไมมากินเปนอาหารของมัน อัน
นี้ก็เหมือนกันคนกาฝากใชไมไดนะ อาศัยสวนรวมกินตับกินปอดสวนรวม นี่พูดโดย
ธรรมใหทานทั้งหลายฟง คําพูดเชนนี้ไมมีใครพูดนะ เขาเกรงเราเราเกรงเขา ตางคน
ตางเกรง ตางคนตางกินตางคนตางกลืนไปแลว ธรรมะไมเกรงใคร พูดอยาง
ตรงไปตรงมาเลย
เราพูดถึงวาธรรมะตรงไปตรงมา เราเคยพูดใหพี่นองฟงแลวมัง คือแตกอนเรา
หนุมนอยนี่นะ การทําขอวัตรปฏิบัติพระเณรไมทันเรานะ เราเปนแนวหนาๆ ตลอด ขอ
วัตรปฏิบัติปดกวาดเช็ดถูใครจะมาทันเรา ไมทัน เมื่อเปนเชนนั้นพระเณรจะมาอืดอาด
อยูไดอยางไร หัวหนาหมุนตัวเปนกงจักรอยู ลูกนองจะมานอนใจไดหรือ นอนไมได
สําหรับวัดปาบานตาด นอนไมไดจริงๆ เพียงตาจับองคไหนเหมือนวาสลบไปเลย มัน
จริงจังมาก ขนาดสายตาก็จริง เพราะดูดวยความจงใจทุกสิ่งทุกอยาง กระแสของจิตจะ
ไปพรอมๆ กัน ไมใชสักแตวาดู สักแตวาฟงเฉยๆ
ถาพูดถึงเรื่องขอวัตรปฏิบัติใครจะทันหัวหนา เราเปนหัวหนาแตกอน หมุนติ้วๆ
พระเณรก็ตองหมุนไปตาม ไมหมุนไมได ก็พอดีดูจะเปนเขียนหนังสืออะไรอยูกระตอบ
เล็กๆ นั่งเขียนหนังสืออะไรเผลอไป เอานาฬิกามาดู อาว คึกคักแลวนะ มันเลยเวลาปด
กวาดแลวนี่ คือกําหนดกันเวลาปดกวาด ๔ โมงเย็น ไมตองมีระฆัง ตางองคตา งมี
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นาฬิกาถึงเวลาแลวรูกัน ปดกวาดตามที่ฐานของตนแลวก็มารวมกันที่ศาลา เราก็ปด
กวาดที่ฐานของเราก็มารวมที่ศาลา
วันนั้นดูนาฬิกาผิดไป ปุบปบ “โธ ตาย นาฬิกาเลยเวลาไปแลว” ปุบปบมาเอาไม
กวาดปดกวาดขางในออกมาขางนอก ไมเห็นพระสักองค มีเณรเดียวเฝาศาลาอยู ตาม
ธรรมดาพอเรากวาดออกมาขางนอกจะเห็นพระเณรเต็มอยูบริเวณนี้แลว ตางองคตาง
กวาดที่ของตนๆ ออกมาสูสวนรวมคือศาลาเต็มอยูแลว วันนั้นไมเห็นสักองคเดียวเลย
เราปดกวาดออกมา ก็ขนึ้ เลยละ “เณร พระวัดนี้มันตายหมดแลวเหรอ ใครจะไปกุสลา
ใครเมื่อพระตายหมดทั้งวัด ไมรูหรือเวลาปดกวาด เวลาไดเทาไร” ถามเณร เณรมันคง
รําคาญเรารายบาออกมา
“เหอ เวลาเทาไร” “มันพึ่งได ๓ โมง ๒๐” คือบาย ๔ โมงปดกวาด แลว ๓ โมง
๒๐ เราปดกวาดกอน ๓ โมง ๒๐ แลว เราวาเลยเวลาที่พระปดออกมา “นาฬิกาได
เทาไร พระมันตายหมดทั้งวัดใครจะมากุสลาใคร นาฬิกาไดเทาไร” มันพึ่งได ๓ โมง
๒๐” หือ ขึน้ อีกนะ“นาฬิกาไดเทาไร วาอีกนะ” “มันพึ่งได ๓ โมง ๒๐” พอวา ๓ โมง
๒๐ มันไมถงึ ๔ โมง เราเปนบาตางหาก พอวาอยางนั้น หยุดๆ ขึ้นทันทีเลยเทียว พระ
จะมาเปนบากันทั้งวัด หยุดๆ เราจะไปแกบาเรา ปุบๆ ไปเลย นั่นจึงวานักธรรมะใชไหม
พูดตรงไปตรงมา ผิดตองบอกวาผิด
เวลาดุไมใชเลนๆ นะ ถาเราถูกพระทั้งวัดผิดนี้ประชุมกันละกลางคืน ดีไมดีจะ
ถูกขับไลออกจากวัด ทีนี้เราผิดพระยังใหอภัยไปแกบา เราไมถูกขับ ขับสมภารออกจาก
วัดใชไหม
พระเณรทานยังใหอภัยเราใหไปแกบาตัวเอง อยางนั้นเรื่องธรรมะตอง
ยอมรับซิ ไมยอมรับไมได ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูก เชนอยางวันนั้นถาผิดก็ประกาศ
ใหทราบทั่วกันหมดแลวในวัด คือประกาศหนเดียวเทานั้นการปดกวาดมันก็รูกัน
เวลาบาย ๔ โมงปบ ตางคนตางมีนาฬิกา ปดกวาดจากที่ของตนออกมา มา
รวมกันที่ศาลา นี่เปนปรกติของวัดนีท้ ํามาอยางนั้นตลอดมา จากนั้นก็ขนน้ําขึ้นใสตุมใส
ไหเรียบรอย ปดกวาดเช็ดถูขางบน(ศาลา) แลวเขาที่ภาวนาเงียบไมยุงไมเหยิงกับใคร
เปนอยางนั้นตลอดมา แตวันนั้นเรามันเผลอละซิ มาขูพระเณรวอๆ จะขับพระเณร
กลางคืนจะประชุมดีไมดีไลออกจากวัดหมดเลย มาทําเลนๆ ไดเหรอ พระพุทธเจา
ศาสดาองคเอกเปนผูบัญญัติบัญญังไว แลวมาทําเลนๆ ก็มาเหยียบหัวพระพุทธเจาไปซิ
นั่น เอาตรงนั้นละ ครั้นแลวเราผิด เพียงแตบอกวาใหพระเณรหยุดมันจะเปนบากันทั้ง
วัด เราจะไปแกบาเรา แลวไปเลย พระเณรทานก็ใหอภัย ทานไมขับเราออกจากวัด ถา
พระเณรผิดทั้งวัดจะขับหมดเลย เราจะอยูคนเดียวเรา
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พูดถึงเรื่องอรรถเรื่องธรรมตองตรงไปตรงมาแนวแน
เขาขางนั้นขางนี้ไมได
เอียงไมไดไมใชธรรม ตายใจไมได เปนหัวหนาก็ตายใจไมได เขาตัว เขาพวกเพื่อนของ
ตัว เขาลูกศิษยของตัว ใครใกลชิดติดพันกับตัวเล็งไปหาคนนั้นๆ รักคนนั้น ชังคนนี้ ใช
ไมไดเลย สําหรับวัดนี้ไมมี มีไมได ธรรมประกาศติดหัวใจอยูกับทุกคนๆ เรียนมาทุก
คน ศาสดาองคเอกคือธรรมวินัยอยูกับทุกคนที่เรียนมา ฝนไปไมได นั่นละศาสดาองค
เอกคือธรรมวินัย ตองปฏิบัติตามนั้น เรียกวาตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาว ทุก
อิริยาบถที่เคลื่อนไหว ถาขามเกินหลักธรรมหลักวินัยแลวเหยียบหัวพระพุทธเจาไป นั่น
เรื่องใหญโต ธรรมและวินัยนั่นแลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมือ่
เราผานไปแลว คือตายไปแลว ใหถือธรรมวินัยเปนหลักเปนเกณฑ จะเทากับตามเสด็จ
พระพุทธเจาตลอดเวลา นั่นความถูกตองเปนอยางนั้น
วัดนี้ก็เลอะเทอะไปพอแลวแหละ ที่เราพูดนี่พูดตัง้ แตปฏิบัติมาแตกอน เดี๋ยวนี้
เลอะเทอะมาก แตเมื่อมันพออนุโลมไดเราก็หลับหูหลับตาดูเฉยๆ ไมวาอะไรเขามา
เกี่ยวของหลับหูหลับตาเอา เหมือนไมรูไมเห็นไปบางอะไรบาง ทําใหไมรุนแรง ถามัน
จะกระทบกระเทือนกับธรรมกับวินัยจริงๆ ก็เริ่มเอากันละ เริ่มเตือนเริ่มสอน ถาไมผดิ
ธรรมวินัยแตจะทําใหมัวหมองนั่นเหมือนวาหูหนวกตาบอดไป ดูบางไมดบู าง เชนความ
อืดอาดเนือยนายนี้จะวาผิดธรรมผิดวินัยหรือไมผิดใชไหมละ นี่ละผูปฏิบัติจริงๆ เพื่อ
อรรถเพื่อธรรมเขมแข็งทุกอยาง สติสตัง-ปญญาเคลื่อนไหวไปมานี่หมุนตัวตลอดเวลา
ใครจะเปนนักเก็บความรูสึกไดดีสุขมุ คัมภีรภาพยิ่งกวาพระ
พระเปนผูเก็บ
ความรูสึกทุกสิ่งทุกอยางไว เปนผูสุขุมคัมภีรภาพ เปนผูมีสติปญญารอบตัว เคลื่อนไหว
ไปไหนสติปญ
 ญาตามไปเลย ติดตัวไปเลย นั่นเรื่องของพระแทๆ เปนอยางนั้น เรื่อง
ของพระเทวทัตคอยแตทาํ ลายศาสดา
เหยียบหัวพระพุทธเจาดวยการเหยียบธรรม
เหยียบวินัย ขามเกินธรรมวินัย วัดนี้เราก็อนุโลมเต็มที่แลวนะ ที่อยูทุกวันนี้ เพราะมัน
มากตอมาก ขางในก็มาเอง นั่นนะเต็มอยูขางใน อันนี้มาเกี่ยวกับเราโดยเฉพาะ องค
ไหนจะมาจะเขาจะออกเกี่ยวกับเราโดยเฉพาะตลอด เพราะหลักการปกครองตามธรรม
วินัยเปนอยางนั้น ตองเขาหาเจาอาวาส เขาหาหัวหนา ใครจะเขาจะออกเราตองทราบ
ทุกรายไป
แตสวนทางนั้นมันเขามันออกอะไร มันเขามันออกไดทุกเวลาพวกในครัว เขาไป
แลวไปกัดกันหรืออยางไรก็ไมรู เราไมไดตามเขาไปดู มันเขาไปแลวมันไปกัดกันอยูใน
ครัวก็ไมทราบนะ เรียกวาอนุโลมเต็มที่ หลับหูหลับตาปกครองหมูเพื่อน อยาเขาใจวา
วัดปาบานตาดเครงครัดนะ ไมไดเครง หลับหูหลับตาอนุโลมผอนผันเมื่ออะไรไม
กระทบกระเทือนธรรมวินัยมากนักก็อนุโลมไปๆ ถาอะไรกระทบกระเทือนธรรมวินัยคือ
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องคศาสดาไมได ตองปฏิบัติใหตรงเปงทุกคนๆ ใหมีขอบเขตทําทุกอยางๆ ทําอะไร
เหลาะๆ แหละๆ โลเลโลกเลก หาหลักหาเกณฑไมได ไมไดนะ
ศาสดาองคเอกไดตรัสรูขึ้นมาเปนศาสดาองคเอก เปนครูสอนโลกทั้งสาม กาม
โลก รูปโลก อรูปโลก ศาสดาองคเอกสอนทั้งนั้นแหละ เราจะไปเหยียบย่ําทําลายศาสดา
ไมได เรื่องศาสนาเปนของเลนเมื่อไร กิเลสตางหากมันถือศาสนาเปนของเลน เตะไป
เตะมาเหมือนเขาเตะฟุตบอล เอาศาสนาเปนฟุตบอล ฝเทาคือกิเลสของหัวใจหนาดาน
ของโลกมันเตะไป เหยียบไป ย่ําไปย่ํามา ศาสดาองคเอกแทอะไรจะเลิศยิ่งกวา
พากันมาวัดมาวาก็มา นี่เรามักจะออกเสมอตอนเย็นๆ พอสี่โมงครึ่งลวงไปแลว
จะเริ่มออกมา เปนเวลาไลคนออกจากวัดแลว ประตูก็เริ่มปด จากนั้นประตูเล็กก็ปด ถา
ประตูเล็กปดแลวเขาไมไดนะ เรามักจะออกตอนสี่โมงครึ่งไป สวนมากจะเปนหาโมงไป
แลวออกไปดู ใครจะมาที่ไหนก็ตามถาเราออกไปแลวตองไลเบี้ยกันหาเหตุหาผล มา
ธุระอะไร ถาม ถามาเดนๆ ดานๆ ไปเดี๋ยวนี้ วัดนี้มีขอบเขตมีหลักมีเกณฑ อยามา
เพนพาน ไลเดี๋ยวนั้นเลย
บางทีรถบัสมาตั้งสามคันสี่คันเลยเวลาแลวที่จะเขามาวัดนี้ รถบัสรถใหญสามคัน
สี่คันมาจอดพรอมกันทีห่ นาประตู พอดีเราออกไป ออกไปหัวหนาโดดลงรถก็วิ่งเขามา
หา มาอะไร บอกวามาเที่ยวชมวัด ชมอะไรวัด วัดเต็มบานเต็มเมืองจะไปชมวัดไหนก็
ตาม วัดนี้ไมจําเปนตองมาชม ทานปฏิบัติของทานเอง ไปกลับ ไลเลย เอา คานมาซิที่
พูด ธรรมออนขอตอโลกสงสารถูกเหยียบแหลก ธรรมตองแข็งแกรง การปฏิบัติตัวเอง
ก็แข็งแกรงอยางนั้นถึงเปนไปได ตัวเหลวๆ แหลกๆ ไปสอนคนใหดีไมไดนะ ศาสดา
ไมใชศาสดาเหลวแหลกพอทีพ่ วกเราจะเหยียบหัวทานไป
พากันฟงเอานะ ศาสนาเปนของเลนเมื่อไร ถาตางคนมีศาสนาบานเมืองก็สงบ
รมเย็น หนาที่การงานสะอาดสะอาน ผัวกับเมียไมทะเลาะเปนหมากัดกัน สวนมากเปน
ผัวเปนเมียกันสองสามวัน วันที่สี่ตางคนตางแหลมเขี้ยวแหลมฟนใสกัน แวๆๆ เดี๋ยว
กัดกัน เพราะฉะนั้นเราจึงถามพอมานี้ นี่แฟน แลวเอากันมาไดกี่ป ถามเสียกอน ได
เทานั้นป ทะเลาะกันกี่หน ไมทราบจะบอกอยางไร ผัวดูหนาเมีย เมียดูหนาผัว ตอบไม
ออก ทะเลาะกันกี่หน กัดกันกี่ครั้ง เราวาอยางนั้นนะ
มันหากเปนอยางนั้น ผัวเมียอยูดวยกันไมนานละตอไปตามธรรมดาธรรมชาติ
ของครอบครัวเหยาเรือน เราไมไดมผี ัวมีเมียแตรูจัก เพราะธรรมละเอียดกวานั้น อยูกัน
ไปเรียกวาเปนผัวเปนเมียกันไมกี่วันตอไปก็เปนคูพึ่งเปนพึ่งตายกัน ทีนี้ลิ้นกับฟนอยู
ดวยกันก็กัดกันเรื่อย เลือดสาด ถูกไหมละ ไมถกู ไดอยางไร ลิ้นกับฟนอยูดวยกันมันกัด
กันเรื่อยนะ โอ ศาสนาเปนของละเอียดลออมากนะ ไมใชของเลน
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ใหพากันเขาวัดเขาวาหาทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ใหคติเครื่องเตือนใจเปนสิริ
มงคล เพียงกาวเขามาในวัดเทานี้ดูนาเกรงขามแลวนั่น เพราะตัวของทานทําตัวของทาน
ใหมีราค่ําราคาตลอดเวลา ไมเหินหางจากธรรมจากวินัยการปฏิบัติ ทีนี้ใครเขามาก็นาดู
นาชมซิ เอาละพูดเทานั้น
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
จากเครือขายทั่วประเทศ

