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ลางปาชาของเรา
ทองคําที่ชวยชาติคราวนี้ได ๑๑,๗๖๒ กิโล พอใจ ที่ไดมาเหลานี้ยังจะหามาอีก
อันนั้นยังไมพอใจ ถาไมไดเสียกอนยังไมพอใจ เอามาอีกซิ เราขวนขวายเขาคลังหลวง
เรา ไดทองคํา ๑๑ ตัน ๗๖๒ กิโล สวนดอลลารไดเพียง ๑๐ ลาน ๒ แสนกวาดอลล อัน
นี้เขาแลวเรียบรอย สวนทองคําเขาไดเทานี้แลวยังจะเขาไดอีกทองคํา มาเทาไรๆ
ทองคํานี้เขาหมด ไมใหแยกแยะไปไหนเลย ตรงแนวๆ ออกคลังหลวงเลย สวน
ดอลลารไมแน เพราะชวยคนทั้งประเทศ เงินไทยไมพอ แตกอ นเงินดอลลารนี่เขาคลัง
หลวงเหมือนกัน ทีนี้เงินไทยไมพอ พอเราหยุดเทศนาชวยชาติเทานั้นเงินไทยก็ออ น
ลงๆ คนที่จําเปนมาขอมากขึ้นๆ สุดทายก็ไปควาเอาดอลลารนั่นละมาชวยเงินไทย เวลา
นี้กําลังชวยเงินไทยออกชวยโลก ชวยประเทศไทยของเรานั่นละ
แหม สิ่งกอสรางปลูกนั้นปลูกนี้เราเลยจะตาย ไปที่ไหนรุม เฉพาะอยางยิ่ง
โรงพยาบาล พอเราเขาตรงไหนนี้รุมไปเลย เราก็ไมทราบจะทําอยางไร คือมันไมพอ
ชวยตลอดๆ อยูอยางนั้นละ สําหรับวัดนี้เงินที่จะใหมีนี้พูดใหมันตรงศัพทตรงแสงเลย
วาอยาหวัง วาอยางนั้นเลย ไมมีละวัดนี้ที่จะมีเงิน มันคอยจะไหลออกแลวตั้งแตยังไมมา
ไหลออกๆ เพราะความจําเปนทวมทนทั่วประเทศไทย พี่นองทัง้ หลายอยาตายใจ
ทองคํานะ ทองคําใครมีมากนอยเทาไรใหบริจาคมา รอยทั้งรอยตรงเขามาวัดปาบาน
ตาดเรา ไมมีจะตกเรี่ยเสียหายไปไหน ไมมี บอกตรงๆ เลย เราบริสุทธิ์เต็มสวน ทําตอ
โลกดวยความเมตตาจะเอาความมัวหมองมาจากไหน ไมมี
เราชวยอยางนั้นจริงๆ ชวยโลกไมใชชวยธรรมดานะ ไมไดหวังเอาสิ่งตอบแทน
นั้นนี้วาหลวงตาบัวไดชวยโลกเรานี้หาพัดยศเปนบามาใหทานหนอยนะ เราก็มีสองพัด
อยูนั่น พัดยศเรา พระราชอะไรหนึ่ง พระธรรมวิสุทธิมงคล อยูข างบน บอกญาติโยมเรา
ก็เปดบอก เอา ใครอยากจะไปกราบเจาคุณบัว ก็ใหไปกราบขางบนมีเจาคุณสองเจาคุณ
นะ พัดอยูสองพัดขางบนนั่นละ เจาคุณอะไรบางก็ไมรูแหละ ถาใครอยากกราบหลวงตา
บัวใหมากราบที่ใตถุนศาลานี้ ไมมีใครขึ้นไปกราบเจาคุณบัวเลย ไหลมากราบตั้งแต
หลวงตาบัว อาวก็เปนความจริงอยางนั้น ไมเคยเห็นมีใครขึ้นไปกราบ ครั้นมาก็เขานี้ๆ
เขามาหาหลวงตา สุดทายเจาคุณสูหลวงตาไมได เขาใจไหมละ เอามาแขงกันซิ มีใครขึน้
ไปกราบเจาคุณบัวขางบน ไมมี แตกราบหลวงตาบัวนี่เต็มศาลา นี่แสดงวาหลวงตาบัว
ชนะเลิศ เจาคุณบัวใชไมไดเลย
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จวนจะตายแลวเปดใหพี่นองทั้งหลายฟง ผลแหงการทําความดีความงามเฉพาะ
เจาของจนกระทั่งกระจายออกทั่วประเทศเขตแดนของเมืองไทยเรา ตั้งแตขวนขวายให
เจาของ จากนั้นก็กระจายออกๆๆ เรื่อยเลย ทุกวันนี้หาเพื่อโลก คือหาเพื่อชาติไทยของ
เราเวลานี้ เพื่อชาติไทย ไมไดหาเพื่ออื่น ทางศาสนาก็ทานผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทานก็ดี
อยูแลว ก็ไมเห็นมีอะไร ทางชาตินี่บกพรองมาก ตองชวยทางนั้นชวยทางนี้ โรงพยาบาล
เปนอันดับหนึ่ง มากที่สดุ ที่วาชวยโลกๆ โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศไทย
นะ ไมใชมภี าคใดภาคหนึ่ง คือทั่วประเทศ นูนสุดไปถึงนราธิวาสนูน ปลูกนั้นสรางนี้
เครื่องไมเครื่องมือแพทย ทุกแหง เรียกวาทุกภาคทั่วประเทศไทยเกี่ยวโยงมาหาหลวง
ตาบัวทั้งนั้นแหละเราให มีเทาไรหมด เราไมเอาอะไร เราพอทุกอยาง แบเลย
พูดใหมันเต็มยศ ปฏิบัตธิ รรมมา บวชตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ มา
จนกระทั่งถึงบัดนี้ หาแตความดีงามตลอดมา ตั้งแตวันบวชไมไดไปทําบาปทํากรรมที่
ไหน สรางแตความดีงาม ทีแรกก็ศกึ ษาเลาเรียนพอเปนปากเปนทาง จากนั้นก็กาวเขาสู
วงกรรมฐานฟดกิเลส เอาพอแมครูจารยมั่นเปนโรงงานใหญ นั่นละซัดตั้งแตนั้นมาฟาด
จนกิเลสพังจากใจ ใหฟงเสียนะ ทานทั้งหลายไปหาปูหาปลาไดมากี่ตัวมาเลาสูกันฟงได
หลวงตาบัวนี้หาอรรถหาธรรมแทบเปนแทบตาย บางครั้งจะสลบไสล ไดหาหนักขนาด
นั้นแลวไดอรรถไดธรรมมากนอยมาแจกนี้มันผิดแลวเหรอ พิจารณาซินะ ถาผิด หนี
อยามาเขาวัดปาบานตาดนี่ มันขวางโลก วัดนี้ไมเปนทาแลว ใหหนีใหหมด เราจะอยูคน
เดียว ขวางวัดอยูคนเดียว ขนาดนั้นละเราทํา เอาจริงๆ ไมไดเหลาะแหละ ทุกอยางทํา
อะไรจริงทุกอยาง
เพราะฉะนั้นเห็นเลอะๆ เทอะๆ เห็นเซอๆ ซาๆ มามันมองดูไมไดนะ ตามันจับ
ปบจิตมันพุงเขาแลวๆ ดูตับแลวนั่น ไมพูดเฉยๆ พูดใหมันชัดเจนเสีย นี่เอาจริงเอาจัง
ตั้งแตบวชมาตั้งใจเรียนก็ไดตามความตั้งใจ ก็บอกวาไดมหาเปรียญสามประโยคจะออก
เลย พอเปนปากเปนทางเรียบรอยแลว สมบูรณแบบ แบบแปลนแผนผัง ทีนี้จะออกสู
สนามรบ ขึ้นเวทีฟดกับกิเลสอยูในปาในเขา จากนั้นก็ออกมา ออกมาทีนี้ก็ชวยโลก ชวย
เห็นไหมทานทั้งหลายเราชวยโลกไหม พิจารณาดูซินะ ตั้งแตออกมาจากปาจากเขาแลว
ชวยโลกทั้งนั้นเวลานี้นะ
เราไมเอาอะไรสักอยางเดียว คิดดูซเิ วลาเราจะตาย นี่เราก็ทําพินัยกรรมไวแลว
เวลาเราจะตายจะตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บสมบัติคือปจจัย เงินละสําคัญมากนะ ตัง้
คณะกรรมการขึ้นเก็บปจจัยทั้งหมด ฟงแตวาทั้งหมดนะ ไมใหเอาไปอีลุยฉุยแฉก ตัง้
นั้นตั้งนี้ประดับศพเนาเฟะหลวงตาบัว ไมใหมาทํา ไมเกิดประโยชน เงินทั้งหมดรวมเขา

๓
มานี้หมดเลย
แลวใหคณะกรรมการเก็บรักษาเรียบรอยเสร็จแลวเอาปุบเขาไปซื้อ
ทองคําเขาคลังหลวงปงเลย หลวงตาบัวเผาดวยไฟไปเลย ไปไมกลับ พูดใหชัดเสีย
ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ลางปาชาของเรา เกิดตายมากี่กัปกีก่ ัลปมาลางปาชาใน
ชาตินี้เปนชาติสุดทายลางหมดเลย ขึ้นชื่อวาสมมุติทั้งมวลไมมีอยูในใจ ลางหมด กิริยา
ทาทางเปนสนามแหงโลกธรรม เอา ใครจะวาอะไรวาไป แตหัวใจมันจาครอบโลกธาตุ
แลวบอกใหมันชัดเจน พอ เดี๋ยวนี้เราไมหาธรรม พอ ธรรมกับใจเปนอันเดียวกันแลว
แตกอนหาแทบเปนแทบตาย เดี๋ยวนี้เมื่อพอก็บอกวาพอ นี่ละหาธรรมพอ หาโลกไมพอ
หาจนวันตายก็ไมพอ หาธรรมพอ พอขั้นนี้ก็สบายขั้นนี้ เขยิบขึ้นขั้นนั้นสบายขั้นนั้น พอ
ถึงที่สุดหมดโดยสิ้นเชิงแลวขาดสะบั้นไปหมด ระหวางวิมุตติกับสมมุติตอ กันเปนคนละ
ฝง นั่น ใหมันชัดอยางนั้นซิ
ธรรมพระพุทธเจาสอนไว สนฺทิฏฐิโก ผูปฏิบัติจะพึงรูผลงานของตนโดยลําดับๆ
จนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานไมตอ งถามใคร พระพุทธเจาถามใคร สาวกทั้งหลาย
ถามใคร แมแตไปทูลถามปญหาพระพุทธเจา ก็ไปตัดปญหาเสียตอนฝนตกพิจารณาอยู
พอสําเร็จอรหันตปงขึ้นใตถุนพระคันธกุฎีทาน เสร็จแลวกลับเลย อยางนั้นละ ตั้งใจจะ
ไปถามนะ พอรูแลวก็ ออ นี่ท่จี ะไปถามถามก็อันนี้เอง รูแลวกลับ นั่น ทานถามใคร นี่
เอาจริงเอาจังทุกอยาง ไมไดเหลาะแหละ
นี่ก็กําลังขนทองเขาคลังหลวงของเรา ไดตั้งหมื่นกวากิโลแลวนะทองคํา กําลังขน
ทองเขาคลังหลวงของเรา สวนดอลลารได ๑๐ ลานกวาเทานั้นละ เลยถูกเงินไทยดึงไป
ชวยชาติเสีย เงินไทยไมพอ มาเอาดอลลารออก สวนทองคํารอยทั้งรอยเขาหมด ไมให
ออกเลย นีก่ ็ไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบ เขามานี้ไมรั่วไหลไปไหนเลย ไมมี ใน
วัดนี้เราเปนหัวหนาอยูนี่ เราทําตอโลกดวยความเมตตา เราจะมาหาหยิบนั้นหยิบนี้หา
อะไร เราพอทุกอยางแลวนี่นะ เราทํากับโลกดวยความพอใจ เต็มไปดวยความเมตตา
พอออกจากนี้แลวก็ปบนูนปบนี้ มีตั้งแตความเมตตานะ ไมใชอะไร เราทุกขก็ยอมรับวา
ทุกข แตความเมตตามันทวมทนจะวาอยางไร
อยางไปที่นนั่ ไปที่นี่เรื่อยๆ ไป อยางนั้นละ ไปที่ไหนเมตตาไปหมดมองเห็น
อะไร นั่นละอํานาจแหงความเมตตา เปนหลักธรรมชาตินะ มันเปนของมันเอง มันออน
นิ่มไปหมดในโลกนี้นะ ใครจะวาอะไรก็วา เพราะเราอยากวาเขาเราก็วาไดใชไหม ปาก
เขามีเขาจะวาอะไรก็วาไป เรามีปากเราก็วาไป พอตีตี หมากัดกันไมไดนะหมาวัดนี้ ฟด
กันเลย พอกัดกันไมเรียวมาทันที ปวะปะๆ หมาแตกฮือเลย อยาวาแตคนทะเลาะกัน
เลย แมแตหมากัดกันก็ไมไดในวัดนี้ ยั้วเยี้ยๆ อยูดวยกัน บางทีแยงอาหารกันกัดกัน
กัดกันก็ไมเรียวหวดแตกกระจัดกระจาย ถาอยากเห็นหมาแตกกระจัดกระจายใหมาดู
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เวลาหมาแยงอาหารกัดกัน นั่นละไมเรียวจะลงตรงนั้น แตกฮือ หมากลัวนะ กลัวตอน
มันกัดกัน พอกัดกันแวกวากฟงเสียงไมเรียวลงแลว เปรี๊ยะปะๆ ตัวนั้นวิ่งตัวนี้วิ่งเขาปา
หมด
อยางนั้นละตองจริงจัง ฝกหมาใหเปนหมาเต็มตัวตามนิสัยของหมา ฝกคนก็ให
เปนคนเต็มตัวซิ เอา ฝกเจาของฟาดใหมันบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานปางขึ้นในใจแลว
ไมตองหาอะไรอีก หมด หมดเลย มาถึงจุดนี้แลวหมด ไมหาอะไรทั้งนั้น พอ พอแบบ
เลิศแบบอัศจรรย นี่คือหาธรรม หาโลกหาเทาไรยิ่งสกปรกรกรุงรังมอมแมม เอาละ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
พรอมเครือขายทั่วประเทศ

