เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม
เมือ่ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [เชา]

“ความพอแหงธรรม”
[กอนฉัน]
เวลานี้เทากับวาดีดผึงเลยเมืองไทยเรา พีน่ อ งทัง้ หลายผาสุกเย็นใจ หลวงตาก็ปง
เลยเชียว เวลานีร้ ออันนีน้ ะ ที่เทศนเมื่อคืนนี้อยูที่นี่ เขาก็จะสงไปทางสหรัฐละมัง เราไม
ไดถามดู เขาเคยสงเปนประจํา สงแบบไหนเราก็ไมรู เทศนเมือ่ คืนนีม้ เี คล็ดลับสําคัญ ๆ
ของธรรม เมื่อคืนนี้ไมไดตอ เขาไมไดฟง (แตเขาออกอินเตอรเน็ตเจาคะ) ออ ออก
อินเตอรเน็ต ออกชัดเจนเหมือนเทศนอยูไ หม (เปนเสียงของหลวงตาออกเลยเจาคะ) ก็
ดี
เราพูดจริง ๆ นะ บอกตรง ๆ เลย ชี้นิ้วเลยไมเปนอื่นนะ บอกพีน่ อ งทัง้ หลายใน
ธรรมทุกขั้น ไมมีสงสัย เปดโลงในหัวใจนี้หมด พูดตรง ๆ อยางนีน้ ะ นี่ศาสดามีหรือไม
มี พระพุทธศาสนาเลิศหรือไมเลิศ มันบอกอยูใ นนีห้ มดเลยจะใหวา ไง การพูดนี้ใครอยา
มาคิดนะ วาหลวงตาพูดโอพูดอวด อยาเอาไฟเผาหัวอกเจาของนะ จะไปจมในนรก เรา
เทศนนี้เราดึงคนขึ้นสวรรคนิพพานตางหาก อยามาลากเจาของลงนะ ไอลากเราเราไม
เคยคิดแหละ ไอผูที่ตําหนิไมรูอีโหนอีเหนดีไมดีติดรางแหเขาไป คนหนึ่งลากขึ้นจะเปน
จะตาย คนหนึง่ ลากลง ฟงแลวมันลากลง ตําหนิติเตียนวาธรรมหลวงตานี้พูดเรื่องโอ
เรือ่ งอวด เรื่องนั้นเรื่องนี้ นีค่ อื เปรตคือผีทพ่ี วกมูตรพวกคูถมันลากลงนะ ทางนีล้ ากขึน้
จากมูตรจากคูถ ใหพี่นองทั้งหลายฟงเสียนะ
หลวงตาบัวตายไปนี้จะไมมีใครเทศนอยางนี้ พูดตรง ๆ เลย ทานทัง้ หลายจะฟง
ก็ฟง นีไ้ มเคยมีอะไรกับโลกสงสาร ถังขยะวางั้นเลยนะ เราเทศนดวยความเมตตาลวน
ๆ ทุกสิง่ ทุกอยาง อยางชวยพีน่ อ งชาวไทยนีเ่ หมือนกัน เราชวยสุดเมตตาของเรา เตือน
ตลอด ๆ นะ เรงตลอด พิจารณาเรียบรอยแลวออก ๆ ๆ ทุกอยาง ไมใชพูดสุมสี่สุมหา
ธรรมทุกขัน้ เปนธรรมทีเ่ กิดมาจากการขวนขวายของเจาของ เต็มกําลังความสามารถ
เอาเปนเอาตายเขาวาเลย เราเคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลว ในชีวิตของพระนี้คือการ
ฆากิเลสหนักทีส่ ดุ เราบอก บางครั้งเหมือนจะตายเลย แตไมมคี าํ วาถอย มันก็อาจจะมี
นิสยั อันหนึง่ นัน้ แหละ ไมงั้นมันไปไมรอดแหละ มันตองถอยกรูด ๆ นี่ไมมีเลยไปไมได
เอา สมมุตวิ า คลานไดคลานไป ไมถอย
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นีก่ ลัวพีน่ อ งทัง้ หลายจะนอนใจนะ ศาสนาพระพุทธเจาของเรา ประกาศขนสัตว
โลก เรายังจะลากตัวของเราลงนรกอเวจีดวยธรรมอันเลิศเลอนี้ ไมควรใหมีในชีวิตจิตใจ
ของชาวพุทธเรานะ หยาบโลนที่สุดเลย ลงคัดคานธรรมของพระพุทธเจาแลว เรียกวา
หยาบสุดหยาบ ถาหากวาสัตวกเ็ ลยสัตวไปแลวนะ นี่เราสอนดวยความเมตตาสุดสวนที
เดียวคราวนีน้ ะ การปฏิบัติมาก็สุดสวนของเรา ไมมีอะไรเหลือเลยชีวิตนี้ เรียกวากิเลส
กับเราจะเปนคูตอสูกันตอไปอีกไมไดเลย ถากิเลสเกงเอาเราใหจมไปเลยบนเวที ตกเวที
ไปเลย ถาธรรมะเกงก็ฟาดกิเลสใหขาดสะบั้นไปเลย มีสองอยางเทานัน้ ที่จะถอยกันไม
มีเลย
นีล่ ะชีวติ จิตใจทีต่ อ สูก บั กิเลส แลวก็สมมักสมหมาย ดังที่ประกาศใหพี่นองทั้ง
หลายทราบ นี่ธรรมพระพุทธเจามีไหม มรรค ผล นิพพานมีไหม ศาสนาของพระพุทธ
เจาจริงไหม ไอพวกมูตรพวกคูถมันจริงยังไง อันไหนทีม่ นั มาเปนศาสดาสอนโลกขน
โลกขนโลกสงสารใหพนจากทุกขไป มีรายไหนที่เหาฟอ ๆ แฟ ๆ อยูท กุ แหงทุกหนใน
หัวใจของเจาของนัน่ แหละ มันคิดมันดําริ มันชอบคิดนะกิเลส อะไรที่เปนของดิบของดี
กิเลสหลอกไปวาเปนภัยแกคนทีม่ นั ตําหนิ ขนเขามาๆ เห็นไหมกิเลสหลอกคน ใหพี่
นองทัง้ หลายจําใหดี
เราพูดจริง ๆ พูดอยางเด็ดขาด ยากอยูน ะผูท จ่ี ะมาเทศนอยางนี้ สาเหตุที่จะ
เทศนอยางนี้ไมได มันทําไมได พูดงาย ๆ เอาพูดใหตรงเปง ทําไมได รูไมได แลวเอา
อะไรมาพูดวะ ถาลงไดปฏิบัติไดธรรม ไดรูเห็นตามพระพุทธเจาแลว ใครก็เหมือนกัน
ปดไมอยูป าก ผางออกเลยเชียว พระพุทธเจาพระองคเดียว โลกนี้มืดมิดปดตา ทําไม
โผลขึ้นมาตรัสรูธรรมแลวสอนโลกไดสามแดนโลกธาตุ เปนยังไงอํานาจแหงธรรม หนัก
ขนาดไหน นั่นฟงซิ ใหพากันตัง้ อกตัง้ ใจนะ อยานอนใจ อยายอกแยกคลอนแคลน
หยิบนัน้ หยิบนี้ สอนนีส้ อนอยางจริงไมมอี ะไรสงสัยละนะ ใหยึดตามนี้เลย ทุกขก็ทุกข
เปนก็เปน ตายก็ตายเพื่อพระพุทธเจา กราบพระพุทธเจาใหเต็มเม็ดเต็มหนวยดวย
ความอุตสาหพยายามบึกบึนตามทานเถอะ นี่เลิศเลอไปเรื่อยๆ นะ
ดีดดิ้นไปตามกิเลสลากพระพุทธเจาลงดวยความสําคัญของตน ทั้ง ๆ ทีล่ ากตน
ลงนัน้ แหละ นี่มันไมมีความหมาย ใหพากันอุตสาหพยายามเสียตัง้ แตบดั นีน้ ะ จึงบอก
วาชีวิตของเราทุมใสกันคราวนี้หมดเลย วางัน้ แหละ แลวก็สมมักสมหมาย สมเหตุสม
ผลทุกสิง่ ทุกอยาง ไดนาํ ธรรมมาประกาศพีน่ อ งทัง้ หลาย ดวยความเมตตาลวน ๆ เราไม
มีที่จะชอบยกชอบยอสรรเสริญ เปนเรื่องของกิเลสหลอกธรรม ซึ่งมันเคยติดสันดานมา
นมนาน มันมาหลอกสัตวโลกทัง้ หลาย กิเลสไมมีความจริง มีแตความปลิน้ ปลอน
หลอกลวงทัง้ นัน้ ละ ใหพากันจําเอา
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ธรรมมีแตของจริง ไมมคี าํ วาหลอก มันตางกันอยางนี้ ใหยึดเอาเปนคนละฝง
กิเลสอยูใ นหัวใจ ธรรมะอยูใ นหัวใจ เวลานีก้ เิ ลสมีอาํ นาจมากมันบีบธรรมเอาไว มัน
ออกประกาศลัน่ โลก เอาไฟเผาหัวใจโลกดวยความหลอกลวงของมัน ทุกอยางที่โลกจะ
ติดรางแหมันไป มันลากทัง้ นัน้ แหละ ธรรมประกาศกองไปตามความสัตยความจริง พา
กันตั้งใจปฏิบัตินะ นี้เราสงสารจริง ๆ และมิหนําซ้ําชาติไทยของเราก็จะลมจะจม มันมี
หลายดานหลายทาง เหมือนหลวงตาอกจะแตก ฟงซิ ถึงขนาดรองโกก ๆ ตอชาติไทย
ของเรา ถึงขนาดนั้นนะ เพราะฉะนัน้ เวลาทําจึงจริงทุกอยาง เพราะถอดออกมาจากหัว
ใจ ถาลงถึงใจแลวธรรมไมมีอะไรมาขวางหนาไดเลย ขาดสะบัน้ เลยละ
นีก่ ท็ องคําเราเวลานีห้ ลังจากมอบคลังหลวงผานมาแลว ตั้งแตวันที่ ๑๐ ธันวา
ไดเพิม่ แลวมาถึงเมือ่ วานนี้ ๑๖ กิโล ๔๓ บาท ๔๖ สตางค ดอลลารไดแลว ๓๕,๔๔๔
ดอลล นี่ละที่เขาในคลังหลวงเพื่อเปนหัวใจ ตับ ปอด พูดงาย ๆ ของชาติไทยเราคืออัน
นีเ้ อง จําใหดคี าํ นีก้ ด็ ี นี่ชี้แลวชี้เลา พูดแลวพูดเลาอยู กลัวชาติไทยของเราจะไมมีลม
หายใจ ยังเหลือแตรางของเมืองไทยมีอยางหรือ คน ๖๒-๖๓ ลานคนมีแตรา ง ไมมีคุณ
คาสาระอะไรเลยติดเมืองไทยใชไมไดเลยนะ ใหตางคนตางเด็ด เรามีนอยเอาออกมา มี
มากเอาออกมาจากน้าํ ใจของเรานีค้ ณ
ุ คามาก
การชวยชาติไทยก็คอื ชวยเราทัง้ ทางดานวัตถุ คือตัวของเรา บานของเรา เมือง
ของเรา และดานจิตใจ จิตใจนีเ้ ปนมหากุศล หนุนเขามาจากการบริจาคสมบัตเิ ขาสูค ลัง
หลวง บุญเปนของเราทุกคน ๆ หนุนขึน้ อันนีก้ ด็ นี ะ ชาติไทยเราก็หนุนขึ้น ๆ จึงได
อุตสาหพยายาม นีเ่ นนหนักในจุดทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน ไดพิจารณาแลวลงจุดนี้
เหมาะสมที่สุด ไมมีอะไรเหมาะสมยิ่งกวาจุดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน และเคียงขางกันก็
ดอลลาร ๑๐ ลาน พอไดถึงจุดนี้ เรียกวาเต็มหัวใจตามความพินิจพิจารณา ความมุง
มาดปรารถนา และความมั่นใจเลยทีเดียว
ถาลงถึงจุดนีแ้ ลว ไปเมื่อไรก็ได ทานทัง้ หลายก็อยูเ ปนสุข ๆ บุญกุศลก็ไดจาก
การชวยชาติของตัวเอง และความสุขความเจริญผาสุกรมเย็นทุกอยางก็ไดจากการชวย
ชาติของเราเอง เราอยูเปนสุขทั่วประเทศ จิตใจของเราชุมเย็นดวยมหากุศลที่เราบริจาค
แกชาติไทยของเรา หลวงตาก็จะไปอยางหายหวง พูดจริง ๆ คราวนี้เปนครั้งสุดทายของ
เรา เราจะไมกลับมาเกิดอีกในชาตินี้ ใครจะวาไงเราก็วา เราไมเคยสนใจกับถังขยะละนะ
ธรรมของพระพุทธเจาเปนสิ่งที่เรากราบไหวบูชา พนมาโดยลําดับก็พนเพราะธรรมพระ
พุทธเจา ไมไดพน จากกองมูตรกองคูถนะ เราอยาเอามันมาเปนอารมณอะไร
นีล่ ะหายหวง ถาไดจุดนีแ้ ลวเราหายหวง ในชีวิตนี้ไดชวยทั้งตัวเองและไดชวยทั้ง
ชาติบา นเมืองในวาระสุดทายแลวหายหวงเลย ขอใหพี่นองทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทุกคน
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ทุกคนใหมีขอบมีเขต มีเหตุมีผล มีหลักมีเกณฑ อยาโลเลโลกเลกนะ การประพฤติ
ปฏิบัติตัว เราไมมีความสุขความเจริญแนนหนามั่นคงและความสงบรมเย็น จากการทํา
ความชัว่ และการปลอยตัวนะ การปลอยตัวมีแตความเลว ๆ ไรสาระทั้งนั้น การปฏิบัติ
รักษาตัวเอง ไมวาวัยใด ๆ ใหตางคนตางปฏิบัติเพื่อความดีของตัวเอง ความดีนน้ั
แหละ ที่จะหนุนเราใหเปนคนดีมีความสุขความเจริญ ความชั่วมีแตเปนไฟเผาลงทั้งนั้น
เหลานี้เปนคําสอนพระพุทธเจาใหฟงนะ
เราอยาฟงพวกโจรพวกมารที่มันกระซิบ
กระซาบอยูภ ายในใจของเราทุกวัน ดึงไปแตใหทําความชั่วชาลามกเตร็ดเตรเรรอน เต็ม
ไปหมด นีค่ วามชัว่ อยูใ นใจของเรา ธรรมก็อยูใ นหัวใจ สอนเขาไปที่หัวใจเรา ใหตั้งหนา
ตั้งตาปฏิบัติ พูดไปมันไปใหญนะ

[หลังฉัน]
คนไทยตองมาชวยบานเมืองของตน พอแมของตนอยูที่นี่ตองมาชวยกัน ใครอยู
ที่ไหนไมรักชาติบานเมือง ไมรักพอรักแมของตนไมมี แมแตสุนัขเขาก็ยังรักบานของเขา
รักถิน่ ฐาน ใครเขาไปผานไมไดนะหมานะ เขารักถิ่นฐานของเขา เขาหวงถิน่ ฐาน คนเรา
ไมรักถิ่นฐานบานเรือนพอแมของตนใชไมไดเลย ตองรัก เมือ่ รักแลวใครอยูท ไ่ี หนก็ตอ ง
สงมาสนับสนุนบานเมืองของตนใหมคี วามแนนหนามัน่ คง ก็เทากับพอแมของตนแนน
หนามัน่ คงอยูเ ย็นเปนสุขนัน่ แหละ
ใหชว ยกันทุกคนๆ เมือ่ เชานีก้ ไ็ ดแผดออกหนหนึง่ เทศนเมือ่ เชาออกอยางผึง
เลย ติดเครื่องติดทันไมทันคันเรงก็เหยียบ ทันไมทันมันพุงเลยเมื่อเชานี้ เห็นไหมละ
อยางงัน้ แลว ใครอยูท ไ่ี หนชวยกัน เวลานี้ทองคําของเราที่ไดเขาสูคลังหลวงแลว ๕,๕๕๙
กิโล มอบวันที่ ๑๐ เรียบรอยแลวนัน้ หลังจากวันที่ ๑๐ เดือนธันวานี้ ไดเพิ่มเติมขึ้นมา
อีก ๑๖ กิโล ๔๓ บาท ๔๖ สตางค นี่จะตั้งทองคําขึ้นมาใหม ดอลลาร เงินสดตั้งขึ้น
พรอมกัน ใหขึ้นพรอม ๆ กันเลย ทองคํานี่ขึ้นตั้งเริ่มบัดนี้ถึง ๑๖ กิโลแลว
กาวถึง ๕๐๐ กิโลแลวก็หลอมอีกทีหนึง่ ดอลลารตามกันไป พอใหครบตาม
ความมุง หมายบางก็เอา จะเปน ๒ แสนหรือ ๓ แสน อะไรก็แลวแตเถอะ มันควรที่จะ
ขยับถึงนัน้ ก็เอา อยางคราวทีแ่ ลวมาเอาจนไดถงึ ๓ แสนเลย กับทองคํา ๕๐๐ กิโลที่
ผานมานี่ คราวนีเ้ ราก็จะตัง้ แบบเดียวกันตลอด จนกระทั่งเมืองไทยเราสมบูรณตาม
ความมุง หมายแลวนัน้ เราถึงจะหยุด คือยุตกิ นั ได และยุติกันไป ฟงกันไปเรื่อยๆ ไมใช
ยุติปลอยทิ้งไปเลย เราฟงอยู หากบกพรองตรงไหนอีกเอาอีกอยูอ ยางงัน้
อันนีจ้ ดุ ใหญเรามุง และประกาศออกมาแลววา ทองคําใหไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตันใน
การชวยชาติคราวนี้ ดอลลารคอนขางแนใจแลววาจะได ๑๐ ลาน สองจุดนี้สําคัญมากที
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เดียว สวนเงินสด เงินบาท ดังเรียนใหพี่นองทั้งหลายทราบ ไมคอ ยแนนอนนักแหละ
เพราะคนที่มาติดตอขอความชวยเหลือจากเรานี้ อยูใ นวัดปาบานตาดแทบจะไมเวนแต
ละวันนะ เขามาเรื่อย ขอทางนูน ทางนี้ โรงร่ําโรงเรียน โรงพยาบาล สถานทีต่ า งๆ ที่
อะไรตออะไรมากจริงๆ นะ
ยังไงพี่นองชาวไทยเราอยาใหขายชาติของตนเองนะ ดวยความออนแอทอแท
ไมสามารถที่จะพยุงเมืองไทยเราขึ้นไดตามกําหนดและกําลังวังชาของเรา ทีพ่ อจะยกจะ
อุมขึ้นได ในทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันนี้ ไมเหลือบากวาแรงของพี่นองชายไทยเรา เราแน
ใจ เราเชื่อพี่นองชาวไทยเรา คอยกาวคอยเดินไปอยางนี้ เพราะเมืองไทยนี้เปนเมือง
ใหญหนักมาก บรรจุคนตั้ง ๖๒ ลานคน หมู หมา เปด ไก มีนาํ้ หนักเหมือนกันหมด
เขาใจไหม มีนาํ้ หนักแลวมันก็ยกยาก คอยยกกันไป บืนกันไปอยางนีล้ ะ แตยังไงใหได
ตามจุดนัน้ นะ ไมใหเคลือ่ นคลาดเลย
ทองคําเราตองใหไดนาํ้ หนัก ๑๐ ตัน แลวดอลลารกด็ งั ทีเ่ รียนแลววา คอนขาง
เรียกวาแน ๑๐ ลานติดกันไปเลยละ นี่เปนจุดใหญแหงชาติไทยของเรา และเปนกาล
เวลาที่เหมาะสมอยางยิ่งที่ชาติไทยของเราพยุงกันขึ้นในเวลาจําเปนเชนนี้ ดังพี่นองทั้ง
หลายทราบทั่วกันแลวเมืองไทยเปนยังไง เมือ่ ผานมาแลวไมกว่ี นั กี่ป กีเ่ ดือนมานีล้ ะ
เปนยังไงบาง จนมองหนากันไมไดจะวาไง เวลานีก้ พ็ อชืน่ อกชืน่ ใจ ยิ้มแยมแจมใสบาง
ก็เพราะกําลังแหงความรักชาติและความเสียสละ และความพรอมเพรียงสามัคคีหนุน
กันขึน้ นะ เวลานี้คอนขางดีขึ้นเรื่อย ๆ ทุกอยางคอยดีขึ้น ๆ
เราจึงตองพยุงใหไดตามจุดนั้น จุดนี้เปนจุดมุงหมายแหงการชวยชาติของเรา
เวลาไดตามจุดมุง หมายนีแ้ ลวโลกภายนอกภายในจะรูท ว่ั ถึงกันหมด วาเมืองไทยของ
เราชวยชาติตนเองเต็มความสามารถ และไดตามความมุงหมายแหงการชวยชาติของตน
คือทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร ๑๐ ลานดอลล นี้เปนจุดใหญ และกาลนีเ้ ปน
กาลเวลาสมควรอยางยิง่ ถานอกเหนือจากนีจ้ ะไมมเี วลาไดนะ เราอยูเ ฉย ๆ ธรรมดาไม
เคยเห็นมีใครเอาทองคํามาใหคลังหลวงของเรา เอา นีท่ องคําสูค ลังหลวง ๑ กิโล หรือ
๕ กิโลไมเคยมี เงินบาทก็ดี อยู ๆ เอามาใหเลย ดอลลารกด็ ี ไมมี
นีเ่ วลาเราชวยเมืองไทยมาทุกแบบ มาทุกอยาง ทองคําก็มาแลวเวลานี้ ๕,๕๕๙
กิโลครึ่งแลว ซึ่งเขาสูคลังหลวงอยางเรียบรอยปลอดภัย แลวดอลลารเขาถึง ๗ ลาน ๒
แสนกวาแลวนี้ นี่เวลาเราชวยชาติเห็นประจักษอยางนี้ สําหรับเงินไทยเรากระจายทั่วดิน
แดนนัน่ แหละ ผานไปตามถนนหนทาง เฉพาะอยางยิ่งตามโรงพยาบาลจะไดเห็นตึก
ตาง ๆ ที่เต็มอยูโรงพยาบาล ลวนแลวตั้งแตสมบัติของพี่นองทั้งหลายที่บริจาคแลว
กระจายออกไปเปนประโยชนแกชาติบานเมืองของเรา เปนตึก โรงพยาบาล เครื่องมือ
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แพทยนี้มากนะ นับตั้งแตเครื่องมือราคาแพง ๆ หลายๆ ลานลงมาจนกระทั่งถึงต่ําสุด
ของเครื่องมือ รถเวลานีจ้ ะรอยกวาคันแลว เราไมสงสัย ก็เราไมไดไปนับนี่วะ ดูตามโรง
พยาบาลและรถทีต่ ดิ ตามเขาไปในโรงพยาบาลนัน้ คาดเอา คาดวามันไมผดิ รถนีร่ อ ย
กวาคันแลวเวลานี้
ในโรงพยาบาลหนึ่ง ๆ เราก็ใหตามความจําเปน โรงไหนที่มีความจําเปนมากให
มาก ใหตามความจําเปนทุกอยาง โรงละหนึง่ คันนีจ้ าํ นวนมากแหละ สองคันมีนอ ย สาม
คันมีนอ ย สีค่ นั มีนอ ยมาก บางโรงใหสี่คันก็มี สามคัน สองคัน หนึง่ คันมี ทั่ว ๆ ไป
ตามวงราชการที่จําเปนบางแหงเรายังใหรถยนตเหมือนกันนะ ใหวงราชการทั่ว ๆ ไป
หมด นีห่ มายถึงวา สมบัติเงินทองของพี่นองชาวไทยเราที่บริจาคออกไป เห็นทุกแหง
ทุกหน ไปตามที่ตาง ๆ เห็นหมด เพราะเราไมเก็บ เราไมมคี าํ วาจะหยิบจะฉวยเอาจาก
พี่นองทั้งหลาย เราชีน้ ว้ิ เลยวาบาทหนึง่ เราไมมใี นหัวใจเรา เราเปดขนาดนัน้ ละดวย
ความเมตตาครอบไวหมด อะไรจะรั่วไหลแตกซึมไปไหนไดวะ ความเมตตาครอบหมด
แลว เราพิถีพิถันมากในการเงินทั้งหลาย
คิดดูซวิ า การเงินการทองหลวงตาไดเคยเกีย่ วของกับมันเมือ่ ไร ไมเคย มาสราง
วัดสรางวาก็ไมเคย ไดมาเทาไรบอกสั่งเขาเลยใหจัดซื้อนั้นซื้อนี้ ชวยตามโรงร่ําโรงเรียน
โรงพยาบาลนี้มีมาตั้งแตสรางวัดทีแรกนะ ไมใชพึ่งมีมาตอนที่เราชวยชาติ มีมาตั้งแต
สรางวัดปาบานตาด แตไมมากนัก มาตอนชวยชาตินก้ี ม็ เี งินขึน้ มาบาง คนนั้นก็ขอ คนนี้
ก็ขอ แจกจายไปเกือบจะวาทัว่ ถึงกันนัน่ แหละ ก็ทั่วเมืองไทยชวยหมดทุกภาค ไปที่ไหน
ก็เห็นก็เจอแหละ ทั้งซื้อที่ซื้อฐานอะไรให พิสดารมากทีเดียว
นี่ละเราไมมีการเก็บหรือที่วารั่วไหลแตกซึม พี่นองทั้งหลายเชื่อไดเลย หลวงตา
เชื่อตัวเองเต็มกําลังดวยความเมตตาบริสุทธิ์ใจ นี่ละเราจึงชวยจริง ๆ เพราะฉะนั้นพูด
ถึงคราวเด็ดตองเด็ด พูดเลนไมไดเรา ทุกสิง่ ทุกอยางเปนธรรมทัง้ นัน้ ใครจะวาอะไรเรา
ไมสนใจกับใคร ขอใหธรรมพาเดิน เดินตรงไหนขาดสะบั้นไปเลย เปนอยางอืน่ ไมไดนะ
เรื่องธรรม ออนไมไดเรื่องธรรมตองแข็ง ถึงคราวแข็งตองแข็ง กิเลสมันแข็งตลอดเวลา
มันหนวงเหนีย่ วพวกเรานีเ้ อาจมไป ๆ ไมฉุดไมลากดวยธรรมไมไดนะ กิเลสพาใหจม
ธรรมพาใหฟน ใหพากันจดจําเอาทุกคน
นี่คราวนี้เปนคราวจําเปนมากที่สุด ที่เราจะประกาศกองขึ้นมาดวยความสามารถ
ของเราที่รักชาติของตน ไดชวยกันทะนุถนอมอุมชูชาติไทยของเราใหถึงตามจุดที่หมาย
ทีช่ าติของเราไดกาํ หนดกันไววา น้าํ หนักทองคําใหได ๑๐ ตันและดอลลาร ๑๐ ลาน นี่
เปนจุด พอหยุดจากนีแ้ ลวก็ไมไดอกี เหมือนกัน กอนมานีก้ ไ็ มได เวลานีเ้ ปนกาลอันควร
มีมากมีนอยไดทั้งนั้น ควรทั้งนั้น เหมาะสมทั้งหมด ใหเอาเสียตอนที่เหมาะสม ตักตวง
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เอาเวลานี้ ไมเชนนั้นจะจมไดนะเมืองไทยเรา ขอใหพน่ี อ งทัง้ หลายฟงเสียงหัวหนาดวย
นะ มองมาดูหนาหลวงตานี่ก็ได วาหลวงตาองคนเ้ี หรอองคทต่ี ม ตุน โลกทัง้ หลายใหลม
จมฉิบหายไป ดูใหดีนะ หลวงตาทําตัวเองใหจมประการใดบาง แลวมาทําพีน่ อ งทัง้
หลายใหจมอีกไปดวยอีกแลวเหรอ ใหถามวางัน้
ถาเปนที่แนใจวาไมจมแลว เอา พุงเลยนะ หลวงตานีไ้ มสงสัยแลวในตัวเอง เรา
ไมมคี าํ วาจม เราหมดทุกสิ่งทุกอยาง คําวาจม วาฟน วาฟูเราหมด เราไมมีอะไร เหลือ
แตคาํ วาพอเทานัน้ คําวาพอนี้ ไมไดเหมือนเขากินขาวกินน้ํา เขาพอ เขาอิม่ แลวนั้นพอ
พอในธรรมทัง้ หลายพอตลอดอนันตกาล เรียกวานิพพานเที่ยง นีค่ อื ความพอแหงธรรม
ทัง้ หลาย เรียกวาเลิศเลออยูใ นคําวาพออันนีเ้ อง เราไดเต็มเหนี่ยวของเราทุกอยางแลว
เราหายสงสัย อดีตอนาคตไมมีในหัวใจของเรา ปจจุบันก็เต็มเปยมแลว เปนหวงเปนใย
แตพน่ี อ งทัง้ หลายเทานัน้ จึงประกาศกองทั้งเชาทั้งเย็น
บางทานก็จะเกิดความรําคาญใจก็ได มองเห็นหนาหลวงตาบัวอาจจะไมอยากจะ
เห็น อยากพบ จะหลบจะหลีกปลีกตัวไปที่ไหนก็อาจเปนได มาอะไร มารบกวนละซิ รบ
กวนอะไร พอเขาถามวารบกวนอะไร ทางนีจ้ อ เขาไปแลว ไหนละดอลลาร ทางนูนยังไม
ตอบ นีม่ นั ก็นา กลัวเหมือนกัน ถาคิดเผิน ๆ ก็หลวงตาเปนหลวงตาทีก่ วนบานกวนเมือง
ทีส่ ดุ ถาคิดแบบกิเลสคิดนะ แลวจะทําบานเมืองใหจม ถาคิดแบบอรรถแบบธรรม
หลักธรรมชาติแลว ทานทัง้ หลายก็เขาใจเอง เทาทีห่ ลวงตาเหนือ่ ยยากลําบากอยูเ วลานี้
หลวงตาไมไดเหนื่อย เพราะหลวงตาจะตองเกี่ยวของดัดแปลงหรือซอมแซมตรงไหน
ในหลวงตาเอง นอกจากซอมแซมในรางกาย เดีย๋ วจาม เดี๋ยวไอ เดีย๋ วกินยาแกหวัด กิน
ยาแกทอ งไปเทานัน้ เอง สวนทีจ่ ะกินยาแกหวั ใจนีไ่ มมี เราไมมีเลย วาธรรมใดที่เราจะ
เสาะแสวงหาใหมากกวานีอ้ กี เราก็ไมมี
ขอใหทา นทัง้ หลายไดรกั ษาจิตใจใหดนี ะ จะเปนอยางนีไ้ มเปนอยางอืน่ เลยนะ
พระพุทธเจาแสดงอะไรหนึ่งไมมีสอง เรียกวาจิตเมือ่ เต็มทีแ่ ลว ไมมีอะไรบกพรอง
แหละ เรียกวาหมด การเยียวยารักษาจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แลวไมมี ก็มีแตรักษาโรค
เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธเปนธรรมดาไปเทานั้น นีก่ แ็ บบเดียวกัน เราไมมอี ะไรวันหนึง่
ๆ อยูไ ป ๆ นีอ้ ยูเ พือ่ โลกเพือ่ สงสาร อยูเพื่อเราไมมี จะเพื่ออะไรอีก นัน่ มันก็รอู ยูแ ลว
ประจักษหัวใจของเรา ไมตองไปถามใคร สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้นมาดวยความรูตัว
เองเทานัน้ นีล่ ะใหพากันจําไวนะพีน่ อ งทัง้ หลาย
ใหอตุ สาหพยายามทุกคน ๆ วันนีก้ จ็ ะมีไปเทศนอกี ตอนบาย เมื่อวานก็ไปเทศน
ทางนูน เมือ่ คืนนีก้ ม็ าเทศนทก่ี ฏุ นิ น้ั เผ็ดรอนบางเหมือนกัน เมือ่ คืนนีก้ ด็ ี เปนคติไดเปน
อยางดี ๆ ในการเรียงลําดับวิถีจิตที่กาวเดินเพื่อความพนทุกข เรือ่ งจิตตภาวนา แทบจะ
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วาลวน ๆ เลยเมื่อคืนนี้ ตอนเชานี่ก็พูดเกี่ยวโยงไปชวยชาติบานเมืองและจิตใจของเรา
ใหมีธรรมเปนเครื่องสัมผัสสัมพันธกัน อยาใหมแี ตกเิ ลส มันเกี่ยวมันพันตลอดเวลา จะ
มีแตความทุกขเดือดรอนตลอดไปนะ ถามีธรรมเปนเครื่องกําจัดปดเปากันบางคนเรา
พอซุกหัวนอนไดนะ เอาละเอาเพียงเทานี้วันนี้ไมมากนะ เหนือ่ ยแลว
(ลูกศิษย : กราบเรียนครับ วัด ๗ แหงที่อเมริกาที่ฟงเชา ๆ นี่ครับ ตอนนี้ก็ได
ฟงอยูครับ วัดพุทธรัตน วัดพุทธรัตนาราม วัดพุทธมหามุนี วัดลาวสันติธรรม วัดลาว
เทพนิมิต วัดลาวศิรพิ ทุ ธาวาส วัดเขมร มี ๗ วัดครับผม) ดีแลวเขาไดยินไดฟงบาง เขา
ติดตอทางนูนมา พอพูดนี้ก็ติดโทรศัพทมือถือ เขาจออยูน ่ี พอพูดปบติดลง ทางนูนได
ฟงขณะเดียวกันกับเราฟง
อานและฟงเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวันไดที่
www.Luangta.com or www.Luangta.or.th

