เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

“หัวใจเราอิม
่ แลวดวยธรรม”
วันนีอ้ ยาใหเทศนเถอะเหนือ่ ยมากนะ
ตอนบายนีก้ จ็ ะไปเทศนนครชัยศรีอกี
เทศนนน้ั แลวตอนเย็นก็ทก่ี ฏุ อิ ยางนัน้ ตลอด มันไมไหวนะ หนัก เหนือ่ ยมาก เมื่อวานไม
ไดเทศนแตกย็ งุ อยูอ ยางนัน้ แหละไมมวี นั วางเลย
เทศนวนั หนึง่ หลายครัง้ หลายหน
เหนือ่ ยมากนะการเทศน ใครไมเคยก็ลองดูซินะเทศนนี่เปนของเลนเมื่อไร เทศนนี่มี
อันตรายหลายดานนะของเลนเมือ่ ไร เทศนไปเรื่อยๆ ก็อนั ตรายเจาของ เหนือ่ ยมากๆ
อันตรายไปทุกวัน เทศนไปมากมันก็เปนอันตรายเหมือนหลวงตาองคหนึง่ มีในชาดก นี่
เปนอันตรายอันดับสองสําคัญมากนะ
ในครัง้ พุทธกาลเวลากลางคืน พระสารีบุตรทานเทศนาวาการสอนประชาชน
ตางคนตางยิ้มแยมแจมใสลงมาคุยกัน เรื่องทานเทศนซาบซึ้งอะไรๆ ฟงไป ก็มีหลวงตา
องคหนึ่งเดินมาแลวมาฟงเขาพูดชมเชยพระสารีบุตรในการเทศนาวาการ ละเอียดลออ
ลึกซึง้ ซาบซึ้งใจมากวางั้น พอเขาพูดจบลง หลวงตาองคนี้ก็ขึ้นปงเลย นักเทศนองคนี้
นะ โอย พวกทานทั้งหลายไดฟงเทศนพระสารีบุตรเพียงเทานั้นก็ขนาดนั้นแลว หากได
ฟงเทศนอาตมานี้จะเปนยังไงไมรูนะ นั่นดูซีเอาเชือกมามัดคอเจาของ เขาก็จอแลวที่นี่
นะ
ฟงเทศนพระสารีบุตรเทานั้นก็วาไพเราะเพราะพริ้งซาบซึ้ง
หากไดฟงเทศน
อาตมาแลวจะเปนยังไงไมทราบแหละ ทีนี้เขาก็พันเขาละซี เขานิมนตมาเทศน อยางนัน้
ตอนเย็นนีก้ น็ มิ นตใหทา นมาเทศน เอาละนะที่นี่ ถูกเขามัด หลวงตาองคเทศนเกง ๆ
แขงพระสารีบุตรนะ พอถึงตอนเย็นเขานิมนตใหมาเทศน ทานติดแลวนะ เปลาะหนึง่
แลว มัดเขาไปเปลาะหนึ่งแลว ตอนนีอ้ าตมายังไมวา ง ตอนค่าํ นีอ้ าตมายังไมวา ง จะ
เทศนใหตอน ๔-๕ ทุม วันนั้นดูเหมือนเปนวันพระ ดูวา งัน้ นะ ตอนค่าํ ประมาณ ๒ ทุม
๓ ทุม นี้ อาตมาเทศนไมไดแหละ อาตมาไมวา ง อาตมาใหองคอน่ื ไปเทศนเสีย อาตมา
จะเทศนตอนดึกกวานัน้ ไป เขาก็ใหองคอื่นมาเทศน พอถึงเวลาเขาก็ไปเอามาอีก ก็บอก
ไมวา งอีก ติดเขาไปเรื่อยนะ ในตําราบอก
ถึงเวลานัน้ ก็เลือ่ นไปอีก ขอเทศนตอนจวนสวาง ขอไปจนสามเปลาะสี่เปลาะจน
กระทั่งถึงเทศนตอนตี ๔ ในตํารานาจะมีฟงเทศนตลอดรุงในงานทา อาตมาจะเทศน
ตอนตี ๔ จวนใกลรงุ แลว วางัน้ เขาก็ปลอยไป เอาองคอน่ื ขึน้ ไปเทศนแทน พอถึงเวลา
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แลวเขาก็ไปนิมนตอกี จอมาเลยคราวนี้ จวนสวาง มาแลวเขาก็ไลขน้ึ ธรรมาสน ไมมีทาง
ออกวาไง มันจวนสวาง ขึน้ บนธรรมาสน พอขึน้ ไปบนธรรมาสนแลวก็ไปนัง่ ตัวสัน่ อยูบ น
ธรรมาสน เขานิมนตใหเทศนแลวก็นง่ิ มีแตนั่งตัวสั่น อาว ทําไมไมเห็นไดเทศนละ
หลวงตา เลยนั่งตัวสั่นเทศนอะไรไมได เขาก็เอากอนดินปาขึน้ ไปละซี ปาขึน้ ไปบน
ธรรมาสน โดดลงธรรมาสน วิ่งลง ตําราวาอยางงัน้ มันนาพูดทานถึงจะนํามาพูดใหพวก
เราฟงนะ
โดดลงธรรมาสน เขาก็ไลเลย เหมือนวัวเหมือนควายไลกนั นะ ไลไปวิ่งไปตก
สวมตกถาน ตกถานเขาเอากอนดินสุมลงไปนัน้ ปานนีข้ น้ึ ถานแลวยังก็ไมรนู ะ เอาละพอ
อาว มีอยางงัน้ ในตํารา ก็จะหาใครมาผลัดมาเปลี่ยนใหเราก็ไมได เดี๋ยวเราจะเปนคนตก
ถานเอง จะวาไง ก็เทศนมาทุกวันๆ มันจะตายแลวนะ นี่พูดถึงหลวงตา อยากใหเขายก
ยอตัวเอง อยางนั้นแหละเรื่องกิเลสไปไหน มันหากขวางเลย เรือ่ งอยากอวดดิบอวดดี
อยากใหเขาเคารพนับถือยกยองสรรเสริญ ทั้ง ๆ ทีเ่ ทศนไมเปนก็ไปอวดตัว เมื่อเขาได
ยินเทศนพระสารีบุตรและชมเชยพระสารีบุตรวา การเทศนาวาการไพเราะเพราะพริ้ง
ซาบซึง้ ทุกอยาง ก็อยาอวดตัวเขาไปซิ เวลาเขาตามมัดเอานีต่ กถานเห็นไหมละ
นัน่ นะอยากดีอยากเดน แตไมดีไมเดน อยากรูอ ยากฉลาด แตโงเหมือนหมา
ตาย มันก็มาโดนเอาเจาของละซิ ขายหนามาจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ตําราเลมนี้ใครไปอานก็
จะเห็นอยางนัน้ ๆ นีค่ วามอยากโออยากอวด ทําทาอยากดิบอยากดี ทั้ง ๆ ที่เลว จะให
ใครไปชมวาดีไดยังไง คนเลว คนไมดีจะใหเขาวาดีไดยังไง คนชั่วใหเขาวาดีไดยังไง นัน่
หลักเกณฑมนั ก็มอี ยูน น้ั นีพ่ ดู ถึงเรือ่ งนิทาน เราก็เทศนมามากตอมาก มันเหนือ่ ย วา
เทศนไดไมไดเราก็ไมวาแหละ มันเหนือ่ ย มันหมดกําลังวังชา
วันหนึง่ เทศนหลายกัณฑ ๆ ไมใชนอ ย ๆ เทาที่เทศนมานี้ เฉพาะออกชวยพีน่ อ ง
ชาวไทยนี้ก็เปนเวลารวม ๕ ปแลวนี่ เทศนรวม ๕ ป เทศนไมหยุดไมถอยทั่วประเทศ
ไทย ใชรางกายนี้เปนเครื่องมือตลอดมา มันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา รางกายมันก็ทรุดลง
ไป เทศนาวาการก็ไมสะดวกไปเรื่อย ๆ อยางทุกวันนีเ้ ทศนหลงหนาหลงหลังแลวนะ
เริ่มแลว บางทีกําลังเทศนไปๆ หายเงียบไปเลย ตองถามขึน้ มาขางหลังเสียกอน อาว
ตะกี้นี้เทศนเรื่องอะไรละ คือมันจําไมไดแลว เทศนไป ๆ ตัดปุบหายเงียบ ระลึกไมได
เลยวาเทศนเรื่องอะไร แลวจะตอไปยังไง อยางนั้นก็เริ่มมีแลวนะปนี้
เราไมเคยมี การเทศนาวาการจะเทศนขนาดไหน หนักเบามากนอยเพียงไรก็
เรื่อยไปเลย แตเวลานีม้ นั ไมเรือ่ ยละ เทศนไป ๆ สัญญาอารมณมันตัดหลงเลย ไมทราบ
วาเทศนเรื่องอะไร หายเงียบ แลวก็ตง้ั ใหม พอตัง้ ใหมจะไดถอ ยไดความ เอา ตัดอีก นี่
แหละมันกลายเปนเรือ่ งวกวนไปเลยเดีย๋ วนี้ นีส่ ญ
ั ญาอารมณ สัญญาอารมณเรื่องขันธ ๕
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นี่เปนเครื่องมือสําหรับเทศนาวาการของธรรม ธรรมบงออกมาหารางกาย เสียงก็เปน
เรื่องธาตุเรื่องขันธ ความคิดความปรุงก็เปนสังขารขันธ สัญญาก็เปนสัญญาขันธ ใชขนั ธ
๕ นีอ้ อกเทศนาวาการ ทีนข้ี นั ธ ๕ มันชํารุด เชนความจําเสื่อม มันก็หลงหนาหลงหลัง
ถารางกายไมดี เสียงไมดี พูดก็ไมชัด ดีไมดีเทศนไมได เสียงไมออก นีเ่ ขาเรียกวาธาตุ
ขันธชาํ รุด
สวนจิตใจไมมีวัย ธรรมไมมีวัย ถาเครื่องมือดี คือสังขารรางกายของเรานี้ดี ก็ใช
งานไดสะดวก อยางเทศนาวาการก็ไดสะดวก ไมตองเปนกังวล แตเวลานี้มันไมเปน
อยางนัน้ ทีเ่ ทศนเลยมาเปนกังวลกับความหลงลืมของตัวเองเสีย แทนทีจ่ ะคิดอานเรือ่ ง
การเทศนาวาการมันไมไดไป มันยอนเขามาหาความขัดของในธาตุในขันธเรา เทศนไป
ๆ หลงลืมไป ๆ อยางงัน้ เวลานี้ เพราะฉะนั้นถึงไดเตือนพี่นองทั้งหลายใหเห็นแกชาติ
ของตนนะ ไมมีอะไรใหญยิ่งกวาชาติไทย อยูมาไดดวยชาติไทยทั้งชาติ มีความกลมกลืน
สามัคคีกนั มีความรักชาติ ก็เหมือนเรารักลูกของเรานี่ รักลูกสงวนลูก บํารุงรักษาลูก
สัตวเขาก็เปนเหมือนคน สัตวเขาก็รกั ลูก บํารุงรักษาลูก หึงหวงลูก ใครมาแตะตองไม
ได เลี้ยงดูลูกจนใหญโต สัตวเขาเปนอยางนัน้
ทีนม้ี นุษยเราเกิดมาก็มลี กู ตางคนก็เคยมีลูก ตางคนก็เคยรักลูก สงวนลูก รักษา
ปองกันลูก เลีย้ งดูลกู มาตลอดทัว่ หนากันอยูแ ลว จึงไมมีใครสงสัย แตนี้เราอยูในชาติ
ไทย คําวาชาติไทยใหญโตมากทีเดียว ที่เราทุกคนจะตองรักชาติไทยของเรา เมื่อรักชาติ
ไทย อะไรเปนหลักแหงการรักชาติไทย ไมใหเอนเอียงลมจมไปไหน ก็คอื การรักษา การ
ปฏิบัติ การบํารุง นีส่ าํ คัญมาก รักเฉยๆ ไมสนใจปฏิบัติบํารุงรักษา ความรักก็ไมเกิด
ประโยชน แนะ ใหทําเหมือนเรารักลูกเตาของเรา เมือ่ รักแลวก็จงดูแลรักษาดวยความ
เอาใจใสทกุ สิง่ ทุกอยาง เจ็บหัวตัวรอน พอแมตอ งเปนภาระมากยิง่ กวาผูอ น่ื ใด เปนผู
บํารุงรักษาลูกตลอดไป
นีบ่ า นเมืองของเราเวลานีก้ าํ ลังเจ็บหัวตัวรอน ชํารุดทรุดโทรม สมบัติเงินทอง
ขาวของที่เคยเปนที่พึ่งที่อาศัยใหไดรับความรมเย็น มาแตเกาแก ตั้งแตปูยาตายายซึ่ง
พาตะเกียกตะกายมา ก็ไดรับความสงบรมเย็น มีหนามีตาเสมอเพือ่ นบานเขาตลอดมา
แตเมื่อมาถึงขั้นถึงตอนที่เกิดความจําเปน อุปสรรค ขาดแคลนเงินทองขาวของสมบัติ
เครื่องใชซึ่งเปนเครื่องหนุนชาติใหแนนหนามั่นคง บกพรองไป ๆ จนกระทั่งถึงจะทําให
เมืองไทยเราลมจม เพราะเหตุใด ความลมจมก็เพราะขาดแคลนสิ่งที่อุดหนุนชาติไทย
ใหมั่นคง คอยสึกหรอไป ๆ สุดทายก็จะไมมีอะไรติดเนื้อติดตัวแหงชาวไทยเรา
เขาไปดูคลังหลวง หลวงตาเองเปนผูไปดู จึงไมสงสัยเปนอยางอืน่ อยางใด เมื่อ
เอาทองคําไปมอบเขาคลังหลวงแลว หัวหนาคลังหลวงทานก็นมิ นตใหเขาไปดูทองคําใน
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คลังหลวง เขาบอกวาในคลังหลวงนี้มีหลวงตาองคเดียวกับสมเด็จพระเทพฯ เทานั้น ที่
ไดเขาดูทองคําในคลังหลวงโดยเฉพาะ นอกนั้นไมเคยมีใครเลย รักษาไวอยางเขมงวด
กวดขัน นีเ่ ปนคําพูดของหัวหนาธนาคารชาติหรือวาคลังหลวงพูดใหฟง พรอมกับ
นิมนตเราเขาไปดูทองคํา ในวันทีเ่ ราไปมอบทองคําเปนครัง้ แรกนัน้ แหละ เราก็ไดเขาไป
ดู ไปดูดว ยความละเอียดถีถ่ ว นทุกสิง่ ทุกอยาง
ถามบานนัน้ เมืองนัน้ ดวยความคิดเดาเอาของเรา ยังไมไดเคยถามใครแหละ
เพราะสิง่ เหลานีม้ นั เกีย่ วโยงกัน เมืองเราเมืองเขาเกี่ยวโยงกันดวยการซื้อการขาย ไปมา
หาสู ติดหนี้ติดสิน ตองอาศัยทองคํานี้เปนเครื่องประกันตัวไวในประเทศนั้น ๆ ที่ไปติด
ตอซือ้ ขายกับเขา เราจึงถามไปตามแถวแนวนัน้ แหละ ถามก็ตรงเปงเลย เมืองนัน้ ๆ ๆ
ไดเอาทองคําไปประกันตัวไว ฝากไวบางไหม เมืองนั้นเปนยังไงบาง เขาบอกตามตรง
เลย เมืองนั้นฝากไวเทานั้นๆ คือฝากไวสําหรับเปนตัวประกันของชาติไทยเรา เมื่อมีการ
ติดตอซื้อขาย ติดหนีต้ ดิ สินกัน ก็ตองเอาทองคําเปนเครื่องประกันเอาไว การซือ้ ขายก็
สะดวก การไปมาหาสูอะไรๆ ก็สะดวก เปนทีไ่ วใจซึง่ กันและกัน จากทองคําที่เราไป
มอบไวแลวในเมืองนัน้ ๆ
ถามไปเมืองไหนเขาก็ตอบตามถาม ไมคลาดเคลื่อนไปนะ เหมือนหนึ่งวาเราก็
เปนนักปกครองบานเมือง เราไมเคยเกีย่ วของกับนี้ เวลาถามไปไหนจุดไหนถูกจุดนัน้
ๆ เลย เมืองนั้นฝากไวเทานั้น ๆ ลวนแลวตั้งแตทองคําทั้งนั้น ทีโ่ กยออกจากเมืองไทย
เรานี้ไปฝากไวเมืองนั้น ๆ เพื่อประกันชาติไทยของเราโดยตรง นี่ละเมื่อถามเมืองนั้น
เมืองนี้เรียบรอยแลว ก็ยอนเขามาถามเมืองไทยเรา วาเวลานี้เมืองไทยเรามีอยูเทาไรละ
ทองคํานีน้ ะ วางัน้ บอกวามีเทานัน้ ใจของเรารูสึกวาวูบลงไปทันที เพราะเหตุไร เพราะ
ทองคําที่เรามีอยูนี้กับคนทั้งประเทศตั้ง ๖๒–๖๓ ลานคนนีม้ นั เขากันไมได
คือทองคําเครื่องประกันชาติทั้งชาติมีเพียงเทานี้นั้นรูสึกวา ถาเปนคนก็เรียกวา
วาเหวมาก ลูกก็วา เหวไมมพี อ มีแมใหความอบอุน เปนเพื่อนเปนฝูงก็วาเหว ไมมีเพื่อน
ฝูงเปนเพื่อนคุย เพื่อนพึ่งเปนพึ่งตาย อาศัยซึง่ กันและกันได มีแตความวาเหว มองไปที่
ไหนมีแตความวาเหว มองไปทั่วประเทศไทยเรา ๖๒ ลานคน ขอบเขตของประเทศไทย
เรากวางแคบขนาดไหน มีแตความวาเหวดว ยทองคํา ซึ่งเปนลมหายใจของชาติไดบก
บางลงมาก แทบจะไดยืมลมหายใจกัน คนนีย้ มื ลมหายใจคนนัน้ คนนัน้ ยืมลมหายใจ
คนนี้ เพราะลมหายใจที่จะสูดเขาสูปอดเรามันไมมีพอ ตองหยิบยืมลมหายใจกัน
เมื่อเทียบแลว เมืองไทยเรานี้ขาดทองคําเพียงอยางเดียวเทานั้น เทากับชาติไทย
ของเรานี้ขาดลมหายใจกันทั้งชาติ ถาเปนเรือ่ งหยิบยืมกันแลว วิ่งวุนไปหมดนะเมือง
ไทยเรา หยิบยืมลมหายใจกันมาหายใจ แตนเ้ี ราก็พอหายใจไดฟอด ๆ แฟด ๆ ตั้งแต
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หลังจากจะไดทราบชัดเจนมาแลว และกับเหตุการณตา ง ๆ ทีย่ าํ่ ยีตแี หลกชาติไทยของ
เรา พีน่ อ งทัง้ หลายก็ทราบไดดว ยกัน ใครจะเรียนมากเรียนนอย เรียนสูงเรียนต่าํ ความ
เกีย่ วโยงแหงความรับผิดชอบ ความกระทบกระเทือนทั้งหลายมีอยูในเมืองไทยดวยกัน
มันตองทราบดวยกัน เปนยังไงเมืองไทยเรา อยู ๆ ก็จะจม
พอเขาพูดถึงเรื่องความติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง เพราะอะไรจึงติดหนี้เขา ก็สบื
ทราบไปเรื่อย ๆ มันมีแตความบกพรองของผูปกครองกิจการบานเมืองเปนลําดับลําดา
ไมคอยจะเปนความแนนหนามั่นคง จะวารอบคอบไมรอบคอบก็แลวแตเถอะ ถาวารอบ
คอบ ทําไมสมบัติเงินทองมีมาดั้งเดิมพอสมควร พออุดพอหนุนกันมา มันถึงลมจมลง
ได ถาฉลาดตองหนุนขึน้ ใหแนนหนามัน่ คง มันสะอาดหรือมันสกปรก การปกครอง
บานเมืองในนามเราเปนหัวหนา มันก็อดคิดไมไดทั้งประชาชน แมแตเราอยูใ นปาก็อด
คิดไมได เวลามากระเทือนเหตุการณอยางหนักนีแ่ ลว ถึงไดรองโกกทีเดียว ถึงไดออก
มาชวยพี่นองชายไทยเรา
เราไมไดออกมาดวยความลุกลีล้ กุ ลน ดวยความเห็นแกตวั ดวยความตองการ
ชื่อเสียงกิตติศัพทกิตติคุณ ใหพน่ี อ งทัง้ หลายไดชมเชยวาหลวงตาบัวเกง เราไมมี แม
เม็ดหินเม็ดทรายเราก็ไมเคยมี เรามีแตการปฏิบัติตออรรถตอธรรมดวยความเต็มอก
เต็มใจตลอดมา เมื่อเรื่องราวมันเกิดขึ้นอยางนี้เพราะความกระทบกระเทือน จากสมบัติ
ที่ขาดหัวใจพี่นองทั้งหลายไป สมบัตใิ นคลังหลวง ทองคําในคลังหลวงขาดไป ๆ
กระเทือนมากขึ้น ๆ นี่ละเหตุที่ไดประกาศกองขึ้นมา หลังจากเขาไปดูทองคําในคลัง
หลวง และทราบจํานวนของทองคําในคลังหลวงเราแลว วาเปนเครือ่ งประกันชาติไทย
ของเรา แตมีเพียงเล็กนอย ไมสมชื่อสมนาม น้าํ หนักเขากันไมไดเลย ทองทีเ่ หลืออยูใ น
คลังหลวง กับพีน่ อ งชาวไทยมีนาํ้ หนักเทาไร และลมหายใจของคนทั่วประเทศมีน้ําหนัก
เทาไร
นี่เขากันไมไดเลย นี่ละจึงไดรองโกก และประกาศขอรบกวนพีน่ อ งทัง้ หลายตัง้
แตบัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ เพือ่ สูบลมหายใจเขาสูป อดใหเต็มปอด ไมเต็มก็ขอใหโลง
ปอดก็ยังดี เมื่อเราไดทองคําซึ่งเปนลมหายใจของชาติเพิ่มเติมเขาไป การหายใจของพี่
นองชาวไทยก็จะคอยโลงไป ๆ ใหพงึ ทราบวาทองคํานีค้ อื ลมหายใจของชาติ ทุกสิ่งทุก
อยางอยูใ นนีห้ มดเลย ไมไปไหน พวกทองคํากับดอลลารเคียงขางกันไป เปนลมหายใจ
ของพี่นองชาวไทย การติดตอซื้อขายที่ไหน ทางใกลทางไกลตองมีทองคําเหลานี้ และ
ดอลลารเคียงขางกันไป เปนเครื่องประกัน จึงไดรับความสะดวกเรื่อยมา
ตัง้ แตบดั นัน้ มาแลวก็ขอบิณฑบาตจากพีน่ อ งทัง้ หลาย รบกวนบานนัน้ รบกวน
เมืองนี้ ทั่วประเทศไทย จนกระทั่งมาถึงเวลานี เปนเวลารวม ๕ ปนแ้ี ลว ทองคําซึ่งเปน
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ผลจากความรักชาติ ความเสียสละดวยความสามัคคีของพีน่ อ งชาวไทยเรา รูส กึ วา
ปรากฏเปนผลบวกขึน้ เปนลําดับลําดา แมจะชาก็เพราะน้ําหนักของคนไทยทั้งชาติตอง
หนักบาง ตองชาบางก็ตาม แตเวลานีเ้ ราก็ไดทองคําเขาสูจ ดุ ทีห่ มายคือคลังหลวงของ
เราแลว ๕,๕๕๙ กิโลครึง่ นี่เขาเรียบรอยแลว แลวดอลลารกเ็ ขา ๗ ลาน ๒ แสนแลว นี่
อันดับสอง
อันดับสามคือ เงินบาท เงินสดของเรา ไดแยกเขาไปซื้อทองคํา ๙๓๑ ลาน และ
ซือ้ ดอลลารเพือ่ ใหครบจํานวนตามทีต่ อ งการ แลวจะมอบเขาคลังหลวงพรอมกันกับ
ทองคํานัน้ เปนจํานวนเงิน ๑๐ ลาน รวมแลวเงินสดเราที่ไดเขาสูคลังหลวงนั้นเปน ๙๔๑
ลานบาท จากนัน้ เราก็เฉลีย่ เผือ่ แผชว ยบานชวยเมือง ชวยทุกแหงทุกหน ทุกภาค
เลยนะ ในเมืองไทยเรานีเ้ งินสดของพีน่ อ งทัง้ หลายนีก้ ระจายไปทัว่ ทุกภาค โดยการ
สงเคราะหคนทุกขคนจน โรงพยาบาลทีผ่ เู จ็บไขไดปว ย ปวดหัวตัวรอน วิ่งเขาโรง
พยาบาลไมมผี รู กั ษา เงินทองไมมกี ว็ ง่ิ มาหาหลวงตา วิง่ มาหาวัด เราไดชว ยมาเปน
ลําดับ ไมเคยปดแมแตรายเดียวเลย
คนไขทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรา ไมวา ใกลวา ไกล คนเราเมื่อมีความจําเปนก็
ตองมาขอรองถึงกันนัน้ แหละ เพราะมีความหวังอยู เมื่อเขามาถึงเรา เราก็เห็นใจเขาที่
อุตสาหพยายามมา ยิ่งมาจากทางไกลเทาไร ยิ่งเห็นใจ มีความเมตตาสงสารมาก รับปุบ
ๆ ทั่วกันหมดในเมืองไทยของเรานี้ใหเปนคนไขของหลวงตา และพรอมกับสัง่ ไปถึง
หมอเลยวา หมอก็ดี พยาบาลก็ดี ผูบ ริการรักษาทัง้ หลายก็ดี ทีเ่ กีย่ วกับคนไขรายนี้ ขอ
ใหรักษาทุกอยางเต็มรอยเปอรเซ็นต เพราะคนไขคนนี้เปนของหลวงตา หลวงตาเปนผู
รับผิดชอบ ขอใหทา นทัง้ หลายไดปฏิบตั ติ ามนี้ เขาก็ปฏิบตั ติ ามนัน้ ทุก ๆ รายไป
เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว คาหยูกคายาคาอะไรถามวาเทาไร เทานัน้ เลย จายปง ๆ
ไมมีตอแมสตางคหนึ่ง นี่เราปฏิบัติตอพี่นองชาวไทย นี่ก็เรียกวาคนจนประเภทหนึ่ง
แลวคนจนที่ทุกขจนจริง ๆ ดวยความจําเปนถูกเขารีดเขาโกงดวยวิธีการตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่
เปนคนดี มีคนมาติดตอ เราสืบทราบตามเหตุตามผลจนกระทั่งเขาถึงตนตอ เปนที่แน
ใจแลวควรจะสงเคราะหขนาดไหน อันนี้เราก็สงเคราะหเชนเดียวกันกับโรงพยาบาล
เปนแตเพียงวา เราไมประกาศออกชือ่ ออกนามของผูไ ดรบั การสงเคราะหนน้ั เทานัน้ เอง
เพราะรักษาเกียรติกัน แมแตสัตวเขาก็ยังมีเกียรติ มนุษยเราจะไมมีเกียรติยังไง คนทุกข
คนจนก็คนเหมือนกัน มีเกียรติเหมือนกัน
เมือ่ สงเคราะหสงหากันแลวไปทําใหบอบช้าํ ภายในจิตใจ ยิง่ เปนความเสียหาย
มากยิง่ กวาสิง่ อืน่ ใด เพราะฉะนั้นเราจึงสงวน ที่เราชวยดวยความจําเปนโดยเฉพาะราย
บุคคลเชนนั้นเราจะไมระบุเลย จะชวยมากชวยนอยเทาไร สงเคราะหเสร็จเรียบรอยแลว
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ผานเลย ๆ เพราะถือวาไดทาํ ประโยชนใหแกกนั และกันดวยความสมบูรณแบบแลว
การประกาศชือ่ เสียงไมเห็นมีความหมายอะไรมากยิง่ กวาการสงวนเกียรติกนั
เกียรติ
เปนของสําคัญ สงวนศักดิศ์ รีดีงามของกัน ดีกวาที่จะไปประกาศซึ่งเปนการประจานกัน
ใหบอบช้าํ เสียอีก เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงไมเคย ถาวาเฉพาะแลวเปนเฉพาะ หลวงตา
ไมเหมือนผูใด บอกตรง ๆ อยางนีน้ ะ วาเปด เปด วาปด ปด วาแน แนทกุ อยาง
อันนีก้ ป็ ฏิบตั อิ ยางนี้ นี่ก็ทั่วประเทศไทยนะคนทุกขคนจน ติดตอเขามาสืบเรือ่ ย
ไป ใหคนไปติดตอถึงถิน่ ถึงฐาน จนเปนที่แนใจแลวสงเคราะหทั่วกันหมด ทุกภาคนะ
คนจนไมใชนอย ๆ นะ โอย เปนลาน ๆ ๆ ๆ นูน นะ ไมใชเลน จากนัน้ ก็คนไข นี่เปน
เงินสดที่แยกออกไปชวยคนทุกขคนจน จากนัน้ ก็สรางสถานสงเคราะหในทีต่ า ง ๆ โรง
ร่าํ โรงเรียนกีส่ บิ หลังเราไมคาํ นวณ โรงพยาบาลก็ไมทราบวากีส่ บิ หลัง มากตอมาก โรง
พยาบาลนีร้ สู กึ วาพิสดารกวางขวางกวาเพือ่ นอยู เพราะในโรงพยาบาลมีทั้งเครื่องมือ
แพทย มีทั้งรถทั้งราทั้งตึกทั้งอะไร ความจําเปน มิหนําซ้ํายังมีคนไขบวกเขาไปดวยให
เราชวยอยูใ นนัน้ จึงมาก
โรงพยาบาลเวลานี้ไดชวยไปแลวเปน ๒๐๐ โรงแลวนะ ไมใชนอ ย ๆ รถ
พยาบาลดูวา เปน ๑๐๐ กวาคัน สวนมากคันหนึง่ ๆ ที่เราให ถามีความจําเปนควรจะ
เปน ๒ ให ๒ ควรเปน ๓ ให ๓ ควรเปน ๔ ให ๔ ในโรงพยาบาลแตละโรง เราใหดวย
ความมีเหตุมผี ลทุกอยาง นี่การสงเคราะหโรงพยาบาล จากนัน้ ก็ทร่ี าชการตาง ๆ ที่ไหน
ก็มอี ยูท ว่ั ไป เชนอยางลาดยาวนีก้ เ็ รียกทางราชการ นีเ่ ราก็กาํ ลังเริม่ ชวยตามกําลังของ
เราที่จะไปไดมากนอยเพียงไร นีล่ ะเงินทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลายบริจาคมามากนอยนัน้ เราเปนที่
แนใจ และชีน้ ว้ิ ไดเลยวา เราไมมีการคดการโกงดวยวิธีการตางๆ ใหหมองใจของเรา
แมแตเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เพราะเราชวยโลกดวยความอิ่มพอทุกอยาง หัวใจเรา
อิม่ แลวดวยธรรม
ตั้งแตวันเราบวช เราปฏิบัติมา เรงใสอรรถใสธรรม เหมือนกับวารับประทาน
ขาวนัน้ แหละ เอาใหเต็มอิม่ วางัน้ เราก็บําเพ็ญธรรมเพื่อธรรมเขาสูหัวใจ จนกระทั่งเต็ม
อิม่ ในธรรมทัง้ หลาย ไดประกาศกองขึ้นในหัวใจตัวเองในสามแดนโลกธาตุ เราจะไม
กลับมาเกิดอีกแลว พระพุทธเจาตัดขาดกิเลสในพระทัยเปนฉันใด เราตัดขาดแบบ
ตถาคต ลูกศิษยเดินตามครู เราจึงไมมีอะไรที่จะไปสงสัยพระพุทธเจาทุก ๆ พระองควา
บริสุทธิ์แลวเปนเชนไร
นี่เราไดประกาศกองขึ้นในหัวใจของเรา และจนไดประกาศใหพน่ี อ งทัง้ หลาย
ทราบในที่ทั่วไปวา ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย
จังหวัดสกลนคร เวลา ๕ ทุมเปงพอดี เปนเวลาทีเ่ ราตัดสินขาดระหวางกองทุกขทง้ั นอย
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ทั้งใหญ ความลมจมทัง้ หลายทีม่ อี ยูใ นอัตภาพรางกายและจิตใจของเรานี้ จมมาเรื่อยๆ
ดวยอํานาจแหงการทําดีทาํ ชัว่ แฝงกันไป ทําชั่วเปนทุกข ทําดีเปนสุข สับปนปนเปกันไป
ในภพชาติของแตละบุคคลๆ ทัว่ โลกดินแดนนี้ แบบนีเ้ ราไมไดพดู ของผูใ ดใหมากมาย
เพราะมันเปนเหมือนกันนี้หมด
การเกิดการตายนับไมไดดว ยกันทัง้ นัน้ มีจํานวนมากนอยเพียงไร อยาเอามา
อวดกันนะ เรื่องภพเรื่องชาติ การเกิด แก เจ็บ ตาย ตกนรกอเวจี ขึ้นสวรรคชั้นพรหม
ขึน้ ลงเหมือนเขาขึน้ บันไดบานลงบันไดบานนัน่ แหละ
ขึน้ สวรรคลงมาแลวอยูแ ดน
มนุษย แลวลงนรกเพราะการทําชัว่ ทําดีมากนอยของตนเองนัน้ ละ เปนเครื่องผลักไสเรา
ใหไดขึ้นไดลง ใหไดมีความสุขความทุกขเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ แลวในขณะนัน้ ไดตดั
สินขึน้ มาแลวภายในจิตใจ โดยเราไมไดเคยคาดเคยคิด วาเราจะรูจะเห็นธรรมประเภท
นี้ตั้งแตเกิดมา แมแตโคตรพอโคตรแมหลวงตาบัวก็ไมเคยพบเคยเห็น เพราะทานก็ไม
ไดออกปฏิบัติเหมือนเรา
เราไดออกบวชออกเรียน ออกปฏิบตั ติ วั เอง ไดปรากฏขึน้ มาในหัวใจ จนกระทั่ง
น้าํ ตาพังออกเลยทันที เปนของอัศจรรยในผลแหงการปฏิบัติของเราที่ไดมาเต็มหัวใจ
คือพอแลวในธรรมทัง้ หลาย เปนแดนอัศจรรยเกิดขึ้นภายในจิต นี่เปนเครื่องหนุนมา
จากเหตุคอื การบําเพ็ญ เราเอาเปนเอาตายเขาวาจริง ๆ บวชในชาตินห้ี นักในเรือ่ งดาน
ธรรมะ เพือ่ หลุดพนจากกองทุกขโดยถายเดียวเทานัน้ จึงไมมีความคิดอื่นใดที่เขามายุง
เหยิงวุน วาย แมเชนนั้นกิเลสมันก็ตัวเกง มันก็สกู นั กับเรา เราก็ฟด กับมันจนพังทลายลง
ไปแลว ตั้งแตบัดนั้นมา ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภา ๒๔๙๓ มาจนกระทัง่ บัดนี้
หลวงตาก็ประกาศกองไดเลยวา ไมเคยมีทุกขแมหินเม็ดทรายเขามาผานหัวใจ
ของหลวงตานี้ไดเลย เพราะอะไร ทุกขมาจากอะไร ทุกขมาจากกิเลส กิเลสไมมีทุกขมัน
จะสรางทุกขขึ้นมาจากไหน กิเลสพังลงแลว ทุกขซึ่งเปนตัวผลก็พังไปตาม ๆ กันกับตัว
เหตุที่จะทําผลใหโลกไดรับความทุกขนั้นแล นี่ละการปฏิบัติธรรม เปนยังไงพี่นองทั้ง
หลายเชื่อหรือไมเชื่อ พุทธศาสนาเปนเรื่องโกหกหลอกลวงโลกทั้งหลายเหรอ ทานรื้อ
ขนสัตวนม้ี าสักกีก่ ปั กีก่ ลั ปในบรรดาพระพุทธเจาทัง้ หลาย
รือ้ ขนสัตวดว ยอรรถดวย
ธรรมที่ทานบําเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหนวย ถึงขัน้ ไดเปนศาสดาสอนโลก แลวมาสอนพวก
เรา เรายังเห็นวาเปนขีห้ มูราขีห้ มาแหงอยูเ หรอ
เอา ใหไปเตือนตนเองนะ คนอื่นไปเตือนไมดี ถามตัวเอง คนอื่นไปถามไมดี เรา
อยากดิบอยากดีเราตองถามเรา โตเรา ตอบเรา แกไขในตัวของเรา เราผิดพลาด
ประการใดแกในตัวของเรา เพราะผูที่จะรับกองทุกขเพราะความผูกพันตัวเองดวยความ
ชั่วคือตัวของเรา เราตองแกไขตัวของเราใหดี ศาสนาพระพุทธเจาของเรานี้เลิศเลอสุด
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ยอดแลว หลวงตาขอกราบราบไปทุกพระพุทธเจา พระพุทธเจาทุกพระองคเปนแบบ
เดียวกัน รูอยางเดียวกัน เห็นอยางเดียวกัน เลิศเลออยางเดียวกัน จิตดวงนี้กับจิตของ
พระพุทธเจาทัง้ หลาย สาธุขน้ึ ทันที เราไมทูลถามพระพุทธเจา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย
บรรดาทานผูหลุดพนจากกองทุกขโดยสิ้นเชิงแลวเปนธรรมชาติอันเดียวกัน มีความ
เสมอภาคกันหมด บรรดาจิตที่บริสุทธิ์สุดสวนเปนธรรมธาตุแลวบริสุทธิ์เสมอกันหมด
ไมมีพระพุทธเจาองคใดจะยิ่งหยอนกวาใคร สาวกองคใดจะยิง่ หยอนกวากัน แมแต
สาวกกับพระพุทธเจาทัง้ หลายก็มธี รรมธาตุอนั เดียวกัน นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย เมื่อถึง
ขัน้ บริสทุ ธิแ์ ลวเสมอกันหมด
นี่เราก็เปนในหัวใจของเราแลว เราไมวัดรอย เอาความจริงพระพุทธเจาที่ทรงสั่ง
สอนวา นตฺถิ เสยฺโยว ปาปโย ผูท บ่ี ริสทุ ธิแ์ ลวไมมคี วามยิง่ หยอนตางกัน เราก็ไมมี
ความยิง่ หยอนกับสิง่ ใด ในสามแดนโลกธาตุนผ้ี า นไปหมดแลว ถาจะเขาถึงแดนธรรม
ธาตุ ธรรมธาตุก็เปนแดนที่เสมอกันหมดแลว เหมือนน้าํ มหาสมุทร จอลงทีไ่ หนก็เปน
น้ํามหาสมุทรเสมอกันแลว ยิ่งหยอนที่ตรงไหน ธรรมธาตุที่บรรดาทานผูบรรลุธรรมได
เขาถึงขัน้ นีแ้ ลว ก็ไมมอี ะไรยิง่ หยอน เปนธรรมธาตุเสมอกันหมด เพราะฉะนั้นเราจึง
กลาพูดไดอยางเต็มปาก สมกับทีไ่ ดมานําพีน่ อ งทัง้ หลายเวลานี้ ออกจากกองทุกขทง้ั
ทางดานความเปนอยู ทัง้ ดานจิตใจทีว่ อกแวกคลอนแคลนในศีลในธรรม ใหไดคอยรู
เนื้อรูตัว
ทางดานวัตถุกใ็ หพากันคิดกันทํา อยาลืมเนือ้ ลืมตัว อยาฟุงเฟอเหอเหิม พออยู
พอกิน ใหอยูใ หกนิ การใชการสอยอยาฟุม เฟอย อยาสุรยุ สุรา ย การอยูก เ็ หมือนกัน ตึก
สรางขึ้นไป ๕๐๐ ชัน้ ก็ตามเถอะนะ ถาเจาของเปนกองทุกข ไฟเผาหัวอกอยู พันชั้นก็ไม
เกิดความหมาย ขอใหจิตใจไดรับอรรถรับธรรม ความเปนอยูใ หมคี วามชุม เย็นเถอะ
อยูใ นกระตอบก็สบาย มันสบายอยูท ใ่ี จนะ มันไมสบายอยูท ก่ี ระตอบ ไมสบายอยูท ห่ี อ
ปราสาทราชมณเฑียรนะ
มันสบายอยูท ห่ี วั ใจทีม่ ธี รรมอันเลิศเลอเขาคุม ครองรักษา
หนุนไวตลอดเวลา อยูไ หนสบายหมด
คนที่มีแตบาปแตกรรมดวยการสรางความไมดีแกตัวเอง และเปนฟนเปนไฟเผา
เอาไปโลกไหนก็ไป เหมือนคนไขทอ่ี ยูใ นโรงพยาบาล เอาไปตึกไหนก็ไป คนไขเต็มตัว
ๆ รองครางไปหมด ขึ้นไปตึกกี่ชั้นก็ไปรองครวญครางอยูบนตึกเทานั้นชั้นเทานี้ชั้น หา
ความสบายไมไดเลย แตเมือ่ ไดรบั การเยียวยารักษาจากหมอแลว อยูช น้ั ไหน ๆ คนไขก็
หาย หายจนกลายเปนปกติ ไปอยูบ า นก็สบาย อยูท ไ่ี หนสบายหมด เมือ่ ความทุกขออก
จากรางกายและจิตใจแลว อยูไ หนสบายหมด อันนีเ้ มือ่ ความทุกขทง้ั มวลมันออกจากตัว

๑๐

ของเรามากนอย เราก็คอยเบาไป ๆ ความสบายหนุนขึน้ ๆ จนเปนความสบายสุดยอด
อยูไ หนสบายหมด
เพราะฉะนั้นจึงขอใหพากันตั้งอกตั้งใจบํารุงตัวเองนะ รับผิดชอบตัวเอง เกิดมา
นี้ใครมารับผิดชอบเรา พอแมก็เปนแดนเกิดเทานั้น กรรมดีกรรมชั่วตางหากรับผิดชอบ
เรามา เกิดมาแลวใครก็อยากดีดว ยกันทุกคน แตมันเลวก็มีเพราะกรรมเจาของสรางไว
เลว ๆ เกิดขึ้นมาทองพอทองแม มันก็เลวอยูในทองพอทองแม ตกออกมามันก็เปนลูก
ของพอของแมที่เลว ๆ อยูน ่ี ตัวมันเลว ๆ เกิดกับลูกของพอก็ทาํ ใหพอ แมอบั เฉาไป
ตาม ๆ ลูกทีอ่ าภัพวาสนานัน้ แหละ ใหพากันปฏิบตั ริ กั ษาตัวเองนะ
พุทธศาสนานีเ้ รายอมรับกราบไหว ใครจะวาหลวงตาบัวเปนบา มันยกมาทัง้
โคตรมาวาก็ชางเถอะ หลวงตาไมเคยสนใจกับสิง่ ใดนะ ยิ่งกวาความจริงคืออรรถธรรม
ใหพากันปฏิบตั ิ พระพุทธเจาเลิศเลอดวยอรรถดวยธรรม สาวกทัง้ หลายเลิศเลอดวย
อรรถดวยธรรม ศาสนาสอนโลกดวยความเลิศเลอของศาสนา เราอยาใหตาํ่ ตอยนอย
หนาทัง้ ๆ ที่เปนลูกของพระพุทธเจา เปนอุบาสกอุบาสิกา ขอใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติดัด
แปลง กาย วาจา ใจของตนในเวลามีชวี ติ อยูน ้ี ตายไปแลวจึงนิมนตพระมา กุสลา ธมฺ
มา ๆ อยาไปอุตริคดิ นะ โดยที่เจาของไมสนใจในอรรถในธรรม ตายแลวคอยพึ่งพระ กุ
สลา ธมฺมา
ถามาพึง่ อยางหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะเรียกรองเสียกอนนะ ถามานิมนตหลวง
ตาบัว คนนัน้ ตาย ลูกศิษยหลวงตาบัวนีแ้ หละตาย มันไมสนใจ ไมเอาไหน ไมเปนทา
เปนทาง ตายแลวมานิมนตหลวงตาบัวไป กุสลา ธมฺมา ใหมันนะ หลวงตาบัววา สูมี
กลวยกีเ่ ครือละ เราจะวาอยางงี้ ถาสูมีถึงสิบเครือ กูจะไปกุสลาใหสู ถาไมมีกลวย กูไม
ไป เสียฝเทาของกู เราจะวาอยางงั้น แตถา ตัง้ ใจปฏิบตั แิ ลวนิมนตไมนมิ นตกช็ า งเถอะ
เราพอใจ ขอใหตั้งใจปฏิบัติดี เราจะไปดีดวยบุญกุศลของเรา ไปชัว่ ดวยอํานาจแหงบาป
ของเรา ไมไดไปดีดวยอํานาจแหงพระมา กุสลา ธมฺมา นะ
พระองค กุสลา ธมฺมา เปนพระประเภทไหนบางละ ทั่วประเทศไทยเรามีพระ
ประเภทไหน พระประเภทโกโรโกโสก็มาก นั่นหรือจะมากุสลาใหเราไปสวรรคนิพพาน
ตัวมันเองยังจะจมลงนรก อยูใ นวัดในวา เปนพระเปนเณรก็จมอยูในนั้น ดวยการปฏิบัติ
เหลวแหลกแหวกแนว ฆาตัวเอง สังหารตัวเอง ยังเหลือแตหวั โลน มีแตผา เหลืองหอตัว
เทานั้น มันวิเศษวิโสเหรอ ธรรมพระพุทธเจาสอนมี วินัยพระพุทธเจาสอนมี ทําไมไม
ปฏิบัติ ถาปฏิบตั ติ ามหลักธรรมหลักวินยั นี้ ตายแลวไมตอ งกุสลา ไปเลย นี่ก็พูดใหชัด
เจน เอา ยอนเขามาหาตัวเอง อยางหลวงตาบัวเทศนใหพน่ี อ งทัง้ หลายฟงอยูเ วลานี้ ได
ธรรมสุดขีดมาแลว หายสงสัยทุกอยาง อิม่ พอทุกอยาง
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การมาชวยพีน่ อ งทัง้ หลายชวยดวยความเมตตาลวน ๆ จึงไมมีคําวาแบงสันปน
สวนจากสมบัตใิ ดของพีน่ อ งทัง้ หลาย แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เราชวยดวยความอิม่
พอ พิถพี ถิ นั ทุกสิง่ ทุกอยาง จึงเรียกวาเอิบอิม่ ในการชวยชาติบา นเมืองดวยมือสะอาด
ใจสะอาด นี่เราชวยเต็มกําลังความสามารถ เราทําอยางนี้ตลอดมา นีก่ ข็ อใหพากันพินจิ
พิจารณาทุกคน การสอนพีน่ อ ง การนําพีน่ อ งทัง้ หลาย เราไมไดนําพี่นองทั้งหลายเพื่อ
ความลมจมนะ ธรรมที่เราปฏิบัติมาเปนธรรมของศาสดาองคเอก เปนธรรมที่เลิศเลอ
และปฏิบัติมาก็เพื่อความดิบความดี เราไดมากขนาดไหนเราก็ภูมิใจของเรา
จนไดประกาศใหพี่นองทั้งหลายทราบอยูเวลานี้ วาเราพอแลวดวยการปฏิบัติ
ธรรม เราจึงไมมีอะไรจําเปนที่จะมาแบงสันปนสวนใหพี่นองบอบช้ําภายในจิตใจเลย
เพราะฉะนัน้ จึงขอใหพากันอุตสาหพยายาม เวลานีก้ ม็ คี วามมุง มัน่ ตอจุดทีห่ มายใหสม
เกียรติแหงชาติไทยของเราวา ๖๒–๖๓ ลานคน การบําเพ็ญประโยชนในโลกคราวนี้
โลกภายนอกเขารูห มดนะ วาเมืองไทยเรากําลังชวยชาติตัวเอง เราชวยแบบไหนชวย
ชาตินะ ก็อยางทีเ่ ห็นอยูน ่ี ตางคนตางบริจาคมามากมานอย ถือทองคําเปนหัวใจของคน
ไทยทั้งชาติ เก็บหอมรอมริบมาไดมากไดนอยรวมกันเขาๆ เพิม่ ลมหายใจเขาสูป อด ๆ
โดยลําดับ
ผลก็ปรากฏมาเปนลําดับลําดา ไมปรากฏเปนความลมจมเสียหายแตอยางใด
ดวยการทีพ่ น่ี อ งทัง้ หลายก็ชว ยชาติ หลวงตาก็เปนผูน าํ ในการชวยชาติ มีแตความเปน
สิริมงคลตอกัน และตอชาติบานเมืองของเราตลอดไป จึงขอใหพากันอุตสาหพยายาม
ใหถือเปนจุดสําคัญ วาทองคําคือหัวใจของชาติ นี่ละทองคําเปนเครื่องยืนยันประกันตัว
ไดทั่วประเทศไทยเรา ขอใหมเี ถอะ ถาไมมที องคําซึง่ เปนของสําคัญ เราจะมีเงินอยูใน
กระเปาเต็มกระเปากองเทาภูเขาก็ตาม มันก็เปนภูเขาทั้งลูก เมื่อเมืองไทยจมแลว เราก็
จมเหมือนเมืองไทย ไมมีความหมายอะไรแหละ
ทีนเ้ี ราอยากใหสงางามดวยกัน ฟนฟูขึ้นดวยกัน แลวตองตางคนตางเสาะแสวง
หาตามกําลังความสามารถของตน จะเปนคนที่วารักชาติไทยของเรา สงเสริมอุดหนุน
ชาติไทยของเราใหมีความเจริญรุงเรือง แลวทองคําเราก็จะไดตามจุดที่หมาย คือน้าํ
หนัก ๑๐ ตัน ดอลลารอยางนอยจะไมตาํ่ กวา ๑๐ ลานแหละ เมื่อไดเต็มนี้แลวหลวงตา
เรียกวาพอใจทุกอยาง หากวามีผูใดที่จะมาโจมตีพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย วาการ
ชวยชาติไมเห็นเกิดประโยชนอะไร ไดอะไรเปนเครื่องหมาย เขาจะมาโจมตี หลวงตาจะ
ปดพี่นองทั้งหลายไวขางหลังหมด หลวงตาจะออกสนาม ใหมันยกโคตรมาเลยมาโจมตี
เมืองไทยเรา เอาโจมตีไป ยกโคตรมาเลย
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เราก็จะถามปุบ เลยพอเขามา มาอะไร จะมาชี้หนา ชีห้ นาอะไร ชี้หนาเมืองไทย
เมืองไทยเปนอะไรจึงจะชี้หนา หนาของแกไมมีเหรอ เราก็จะถามกอน มีแตหนาของเรา
เปนหนาเบิกหนาบานหนายิม้ แยมแจมใส หนาสมบูรณพนู ผล แตหนาเมืองไทยหนา
เหือดหนาแหง หนาลมหนาจม หนาลมหนาจมอะไรถาจะถามไปอีก ลมจมเพราะชาติ
ไทยสุรยุ สุรา ย มีแตคนชัว่ ชาลามกเต็มบานเต็มเมือง หัวหนาก็เปนเปรตเปนผี กินบาน
กินเมือง กินตับกินปอดของชาติไทยเรา จึงทําใหลมจม ๆ พี่นองชาวไทยเราจึงหนาแหง
หนาแหงก็จริง แตเวลานีข้ า ไดหาสิง่ เหลานีม้ าเยียวยา หนาเมืองไทยเต็มไมดู
หรือ ตาแกก็มี แกวาจะมาดูหนาเมืองไทย หนาเมืองไทยเต็มแกดูไหม เต็มอะไร เต็ม
ดวยน้าํ หนักทองคํา ๑๐ ตัน ดอลลาร ๑๐ ลาน นัน่ เห็นไหมหลวงตาตอบคนเดียวนะ
ปดพี่นองทั้งหลายไวขางหลัง ถาวาแกเกงไหนเอาทองคํามาอวดขา เอาทองคํามาให
เมืองไทยเรานี้ ๑ กิโล แนะไมเห็นมีน่ี พวกขาอุตสาหพยายามหามาไดตง้ั ๑๐ กิโล ยัง
วาไมดอี ยูเ หรอ ตีมนั อีกทีหนึง่ ใสหนาผากเปรีย๊ ะเลย ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายหาไดทองคํา
น้าํ หนัก ๑๐ ตันเถอะ ใครเกงมา หลวงตายังมีฝา มือจะฟาดใหดนู ะ เอาละเพียงเทานี้
พอ จําใหดีนะ ทองคําคือหัวใจของชาติ ไมมีอะไรยิ่งกวาทองคํา ใครจะดีจะเดนก็ตาม
ถาทองคําไมมีเมืองนี้จมไดนะ ถามีแลวสงางาม เอาละนี่เปนกัณฑที่ ๒ เอาละ เอวํ
อานและฟงเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

