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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

สองสํานักนี้ฝงใจไมลืม
กอนจังหัน
นักภาวนาตองเปนนักพินิจพิจารณาการกระทําของตัวเอง ยอนหนายอนหลังดู
ผลดูเหตุ ไมเชนนั้นกาวไมออก นี่จะวางรากฐานใหเขาใจทุกองค สติเปนสําคัญ การ
ภาวนาขาดสติมากนอยนัน้ คือขาดความเพียร ใครขาดสติมากนอยขาดความเพียรมาก
นอย สติสําคัญมากทีเดียว สติติดแนบกิเลสจะไมเกิด มันจะกองเทาภูเขาก็เกิดไมได
อํานาจสตินี้ครอบหมด เหมือนฝงครอบน้ํามหาสมุทร ถาสติขาดขาดทันที
กิเลสชอบนักใครชอบเผลอสติ ตั้งติดตลอดยิ่งเห็นไดชัดวันนั้นกิเลสจะไมเกิด
กิเลสจะเกิดทางสังขารความคิดปรุง สังขารจะเกิดเพราะอวิชชา พอเผลอตัวเมื่อไร
สังขารเกิด สติครอบเอาไว ปญญามาเปนบางกาลๆ เรื่องปญญาจะคอยเปนไปเอง
ไมไดกําชับกําชาหนาแนนเหมือนตั้งสติ สตินี่สําคัญมาก ทานทั้งหลายมาภาวนา เปน
ยังไงหนาพระพุทธเจาเปนหนาเชนไร หรือหนาอยางพวกเราทานๆ นี่หรือ หนานี้หนา
พวกขี้เกียจขีค้ ราน หนาไมเอาไหน มาเลอะเทอะ
มาในวัดนี่เราดุเอาเรื่อยๆ หนาพวกนี้หนาอยางนี้แหละ เขามาในวัดมาอะไร
เถอมองโนนมองนี้ เราไมไดเหมือนใครนะ อะไรจะเลิศยิ่งกวาธรรม อยาเอามาอวด
ธรรมบอกงัน้ ตัดหนีเลย ไมมีใครอยูเราจะอยูองคเดียว เปนยังไงธรรมะเลิศไหม อะไร
ไมเปนทาคือการมาทําลายธรรม เมื่อไมเขามาทําลาย ธรรมอยูปรกติไมเสียหาย แตนี้
คนเขามาทําลายเสียหายได
ถาออกไปนัน้ ไปเจอกันประตูนั้น เอาละ ถาเจอกับหลวงตาบัวทีไร บางทีรถตั้ง
สามคันรถบัสมา เรายืนจังกาอยูงั้นเลย นี่พากันมาอะไร ธรรมเลิศขนาดไหน มาเทียบ
กับสวมถานเต็มอยูในรถนี่ นี่ละที่จุดแขงกัน เขาใจไหม เขาไมรูนี่ นี่รูจะวาไง ก็มาสอนผู
ไมรูซิ มาไมไดหนาไดหลัง ไป กลับเดี๋ยวนี้ สถานที่นี่เปนสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบ
ใจ ไมใชสถานที่เพนพาน บอกเลย มิหนําซ้ําบางครั้งบอกนี่หลวงตาบัว เจาอาวาส เอา
หนักนะ
นี่ละการไมมีความเยอหยิ่งจองหอง กิเลสไมมีการพองตัว มีแตธรรมลวนๆ เอา
ความจริงออกสอน สอนไดทุกบททุกบาท ไมวาหนักวาเบาสอนไดทั้งนั้น ถาติดเขาติด
เราอยาสอน ไมไดนะ ถาติดเขาติดเราแลวสอนไมได อยาใหติด พยายาม ถาไมตดิ เขา
ติดเราไปไดหมด เปนธรรมลวนๆ ไดเตือนเสมอๆ
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เปนยังไงหนาพระพุทธเจากับหนาพวกเราตางกันยังไงบาง มาเซอๆ ซาๆ
เลอะๆ เทอะๆ กลางวี่กลางวันไมขาดวรรคขาดตอน มาแลวดูไมคอยไดหนาไดหลัง
อะไร และไมไดหนาไดหลัง เปนขั้นๆ ตอนๆ ใหสังเกตพิจารณาซิเราเปนลูกชาวพุทธ
เขามาวัดควรจะพินิจพิจารณาเปนกรณีพิเศษ อยาเอานิสัยเกาเลอะๆ เทอะๆ มาใชมนั
ใชไมได อยูในบานใชไมได อยูที่ไหนใชไมได เขาสังคมก็ใชไมได ออกมาวัดก็จะมา
ทําลายวัดอีก ไมใหทําลายวัดนี้เรารักษาอยู เพราะฉะนั้นถึงดุกันอยูเรื่อยๆ ดุเพื่อความ
ดิบความดีเพื่ออรรถเพือ่ ธรรมจะเปนอะไรไป
ตั้งแตเกิดมาใครมาดุเพื่ออรรถเพื่อธรรม มีแตดุแลวกัดฉีกกันเหมือนหมามันได
เรื่องไดราวอะไร ถามีธรรมรักษาคนจะเปนคนมีคามีราคา ถาไมมีธรรมรักษาเอาสิ่งอื่น
มารักษา อยามารักษา นั้นคือไฟมาเผาตัวเอง คือมูตรคือคูถเต็มสวมเต็มถานมาโปะเรา
เราก็เลยกลายเปนสวมเปนถานไปทั้งคนๆ มีคาอะไร ถาเอาธรรมประดับแลวนาดูๆ สติ
ปบจับเขาไปนี้เปนธรรมประดับแลว กิริยาอาการเคลื่อนไหวไปมาไมคอ ยผิดคอยพลาด
คือมีธรรมเคลื่อนไหว สติธรรม ปญญาธรรม
ธรรมพระพุทธเจาเลิศเลอมาแตไหนแตไร ดูธรรมบางซิ ดูแตสวมแตถานไปที่
ไหนดูไมไดนะ เลอะเทอะไปหมด มีใครมาสอนทานทั้งหลายสอนอยางนี้ ติดเขาติดเรา
สอนไมไดนะ ถาวาใหเขาก็เทากับวาใหเรา อายเขากับอายเราก็อันเดียวกัน สุดทาย
กิเลสเหยียบหัวไปเลยไมมีใครสอนใครได เอาธรรมพระพุทธเจาสวางจาครอบโลกธาตุ
สาดกระจายลงไปนี้ ความสกปรกเลอะเทอะทั้งหลายหายหนาไปหมด มีแตความ
สะอาดสะอานของธรรม
กิริยาอาการความเคลื่อนไหวไปมาออกดวยความสะอาดสะอาน เขาใจไหมละ
ใหพากันพิจารณา มาวัดมาวาอยามาเฉยๆ หรือมาไดทําบุญใหทานเทานี้ก็พอใจๆ
กิริยาอาการมารยาทที่ติดกันมาเพื่อความดีจากการทําบุญใหทานนี้ยังมีอยู ใหพากัน
รักษาพากันระมัดระวัง เอาละใหพร
ที่โคราชนั้นมีวัดศรัทธารวม วัดสาลวัน เปนวัดใหญมาก วัดศรัทธารวม ทาน
อาจารยมหาปนเปนเจาอาวาส วัดสาลวันหลวงปูสิงหเปนเจาอาวาส พระเณรเยอะ นาดู
เวลาพระทานออกบิณฑบาต ทานจัดทานแจกอาหาร เราเปนพระหนุมนอยแตตามีหูมี
มันตองคิดซิ ดูไปงามตา ความสม่ําเสมอทานถือเปนสําคัญมาก จะมีมากมีนอยไม
สําคัญ สําคัญใหสม่ําเสมอ มีมากมีนอยใหเสมอกัน เราเปนพระหนุมพระนอยไดไปรับ
ความเสมอภาคกับทานในสองสํานักนี้ฝงใจไมลืมนะ เปนพระหนุมพระนอยไปดู ไดมา
มากนอยแจกใหเสมอหมดเลย เสมอๆ นาชม มีมากมีนอยก็เถอะถาลงความเสมอภาค
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ไดเขาไหนเปนธรรมอบอุนดวยกัน ตายใจกันได เห็นแกไดเห็นแกกินดูไมไดนะ เขากัน
ไมสนิท ถาลงมีเทาไรถึงไหนถึงกันใหสม่ําเสมอ พอใจ
หลังจังหัน
สรุปทองคําน้ําไหลซึมถึงวันที่ ๑๖ เมื่อวานนี้ ทองคําที่หลอมแลว ๔๖๒ กิโลครึ่ง
เทากับ ๓๗ แทงๆ หนึ่งดูเหมือน ๑๒ กิโลครึ่ง ที่ยังไมไดหลอม ๑๐ กิโล ๕๗ บาท ๙๑
สตางค รวมทองคําที่หลอมแลวและยังไมไดหลอมเปนทองคํา ๔๗๓ กิโล ๒๕ บาท ๒๒
สตางค ถารวมกับ ๓๗ กิโลครึ่งที่ไดมอบเขาคลังหลวงไวกอนหนานี้แลวเขาดวยกันก็
เปนทองคําน้ําหนัก ๕๑๐ กิโล ๕๗ บาท ๙๑ สตางค ก็ไดเยอะอยูนะ ทองคําที่เขาคลัง
หลวงซึ่งเปนหัวใจของชาติเราคราวนี้ได ๑๑,๐๐๐ อยางนอย ๕๐๐ กิโล สําหรับทองคํา
นะได ๑๑,๕๐๕ กิโล ทองคําที่เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว
สําหรับดอลลารก็เปนไปตามที่เรากําหนด เพราะเราเปนผูดําเนินเอง คิดอาน
ไตรตรองทุกอยาง บวกลบคูณหารเรียบรอยแลวก็ประกาศออกมา สําหรับดอลลารก็จะ
ไดเทานั้นแหละ คิดวาจะไมไดเพิม่ เขาไปอีกเขาคลังหลวง ได ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา อันนี้
เขาแลว สําหรับเงินไทยไมไดเขา ซือ้ เปนกองใหญเขาทีเดียวหนเดียว สองพันลาน เงิน
ไทยทั้งหมดสองพันลานบาท ซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงหนเดียวเทานั้น ไมไดเขาอีก
แหละ จากนั้นเงินไทยกับดอลลารก็เลยวิ่งไปตามกันทั่วประเทศไทยออกชวยโลก
สําหรับทองคํานั้นรอยทั้งรอยไมมีรั่วไหลแตกซึมไปไหนไดเลยตลอดมา
ได
๑๑,๕๐๐ กิโลกวา ก็นับวาไดมากอยู ที่ไดมากนี้ก็เพราะศรัทธาของพีน่ องทั้งหลายมี
ความรักสงวนในชาติของตน
เพือ่ ความแนนหนามั่นคงในชาติของตนตางทานตาง
เสียสละมา คนนั้นเทานั้นคนนี้เทานี้รวมกัน อยางปจจุบันนี้ก็ไดแลวถึง ๑๑,๕๑๐ กิโล
แลว สําหรับดอลลารก็ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ กวา อันนี้คงจะไมคืบหนาไปไหนละ สวน
ทองคําหวังอยู เพราะเรายังเปดทางใหเปนน้ําไหลซึมกับพี่นองทัง้ หลาย เนื่องจากเรา
หวงชาติไทยของเราที่มีทองคํานอยมาก
อันนี้ทานผูเปนหัวหนาคลังหลวงนั้นละทานคงเห็นเหตุการณตางๆ เรียบรอย
แลว ตอนที่เราไปมอบทองคําและดอลลารที่ธนาคารชาติ วันแรกเลยไป ไปมอบครั้ง
แรกดวย ประธานธนาคารชาติหรือหัวหนาธนาคารชาติมานิมนตเราเขาไปโดยเฉพาะ
นิมนตเราเขาไปดูกองทองคําอยูในหองๆ
นิมนตเราไปเราก็ทราบความหมายทันที
เพราะกองทองคําพะเนินเทินทึกที่เรามามอบ ทานก็หวังอันนี้ละที่จะเพิ่มคลังหลวง มา
นิมนตเราเขาไป พอเขาไปนั้นทานบอกวา ผูที่จะมาเห็นทองคําในคลังหลวงมีสองทาน
ดวยกัน ทานใดบางวาซิ คือสมเด็จพระเทพฯ หนึ่ง แลวก็หลวงตานี้ นอกนั้นไมเห็น
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เราก็ไปดูจริงๆ เพราะทราบความมุงหมายของหัวหนา ก็เราเปนตนเหตุที่เอา
ทองคํามากองพะเนินนี้ กําลังจะมอบเขาคลังหลวง พอเห็นเราเขาไปดูคลังหลวงก็
กระเทือนถึงทองคําที่ยังไมได ตองเห็นความบกพรองของคลังหลวงของเราในทองคํา
ทั้งหลายจนได เขาตองคิดแหละ เพราะเราไปดู ดูทุกแงทกุ มุม เสร็จแลวออกไปถามกัน
โดยเฉพาะถึงทองคําที่ฝากไวประเทศนั้นๆ เพื่อเปนขอยืนยันหรือเปนเครื่องประกัน
ชาติไทยของเราทั้งชาติตองมีการซื้อการขายติดหนี้ติดสินกัน
แลวตองมีทองคําเปน
เครื่องยืนยันหรือประกันตัวไว เราถามก็ถกู ตามนัน้ หมดเลย
แลวยอนมาถามถึงทองคําในคลังหลวงของเรา มีนอยมากนะ นี่ละสะเทือนใจ
มาก เพราะฉะนั้นจึงไมหยุด การขอรบกวนทองคําจากพี่นองทัง้ หลายไมหยุด เดี๋ยวนี้
เปนประเภทน้ําไหลซึมอยูนะ ยังไมจุใจกับทองคําที่มีอยูในคลังหลวงกับคนทั้งประเทศ
นี้เปนยังไง เขากันไมไดถาธรรมดา เพราะทองคําในคลังหลวงมีนอยมาก แตคนทั้ง
ประเทศตั้ง ๖๒-๖๓ ลานแลว มีทองคําในคลังหลวงไมมากนัก เราจึงไดรบกวนบรรดา
พี่นองทัง้ หลายเพื่อใหพอดูไดบาง ใหมันเต็มจริงๆ ก็คือใหสมดุลกัน แตนี้ไมถงึ ขนาด
นั้นก็ตาม ก็ใหพอดูไดบางกับทองคําที่มีอยูในคลังหลวงกับคน ๖๓ ลานคน ใหพอเขา
กันไดบาง อยางนั้นละเรื่องราวมัน
การชวยชาติคราวนี้ก็รูสึกวาไดสมบัติที่สําคัญๆ เขาชาติไมนอย เชนอยางทองคํา
ก็เปนหมื่น ๑๑,๕๑๐ กิโล ของเลนเมื่อไร สําหรับดอลลารได ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลาร
ที่เขาคลังหลวงแลว ตอจากนั้นจะไมไดเขา มันก็ขึ้นอยูกับเรา อะไรจะเขามากนอยมันจะ
เอนเอียงไปไหนก็เราเปนผูขับขี่ไป จะเขาคลังหลวงเทาไรเขา จะออกคลังหลวงไปเพือ่
ประโยชนอะไร ก็เราเปนคนสั่งเอง แตนี้คอนขางแนใจวาจะไมไดดอลลารเขาคลังหลวง
อีกแลว
เพราะความจําเปนของเงินไทยที่จะชวยชาติไทยของเรานี้จําเปนมาก ดอลลาร
นั้นก็จะหมุนมาชวยเงินไทยตอไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้จะไมไดเขาละ ถึงเอาดอลลารมาชวย
มันก็ยังไมทนั กับเหตุการณ ผูที่มาขอความชวยเหลือไมทราบกี่แหง สรางตึกๆ ขึ้น วง
ราชการก็มี สวนมากเปนโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี้มากที่สุดทั่วประเทศไทย เปนแต
เพียงวามากกับนอย ทั่วประเทศไทย คือมีทุกภาค โรงพยาบาลที่จะชวยเหลือจากเงินพี่
นองทั้งหลายที่บริจาค โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ทั่วไปหมดทุกภาคเลย
(หลวงตาครับ เร็วๆ นี้ทางธนาคารแหงประเทศไทยเขาแถลงวา เนื่องจากเรามี
ทองคําเปนเงินทุนสํารองมาก ตางประเทศมาลงทุนในไทยตลอดเพราะเขามั่นใจ) นั่น
แลวเห็นไหมละ นี่ละทีเ่ ราชวยชาติไทยของเรา สุดทายเขาก็มาลงทุน เขาก็ไดอาศัยนี้
แหละ ถาไมมีนี้เขาก็ไมมา ผลรายไดทั้งเขาทั้งเราก็ไมได
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(แมบังอร ชลบุรี เอาตนไมมาถวายหลวงตาอีกแลวครับ มีทั้งหมด ๖๘๑ ตน
เปนตนขนุน ตนพุทรา ตนลองกอง ละมุด และก็ผลไมอื่นๆ รวมแลว ๖๘๑ ตน ถวาย
หลวงตาครับ) นี่ละเอามาคราวที่แลวๆ มานี้ก็เยอะ ใสรถบรรทุก ๑๐ สิบลอๆ มาเราก็
แยกออกไปปลูก แลวก็บอกประชาชนดวย เราไมหึงไมหวง ที่เขาเอามานี้เพื่อเปน
ประโยชนแกสวนรวมนั่นแหละ ใครจะเอาไปปลูกตามบานตามเรือนก็ไดเราบอกแลว
ของที่เอามาทั้งหมดนี้ เอาๆ แยกไปไดเลยไปปลูกได นี่คอื คุณแมบังอร โยมแมของ
พระพฤกษนนั่ แหละ นี่เศรษฐีเมืองชล พูดใหชัดๆ อยางนี้ เศรษฐีเมืองชลเอาตนไมมา
ปลูกนี้หลายเที่ยวแลว เที่ยวหนึ่งเปนหลายๆ คันรถ นี่เวลานี้กําลังเอามา
ทานพฤกษกถ็ ูกโจมตี พอดีโจมตีมาถึงเรา เราก็เปนอาจารยของพระพฤกษ
จังหวัดชลบุรี ก็ประกาศปาง เออ หลวงตาทราบแลวนะพฤกษ เขามาโจมตีใหเขาโจมตี
ไปเถอะ ปากอมขี้มันจะเอาทองคําทัง้ แทงมาอมไมไดแหละ มันตองอมขีไ้ ปกอน เขา
โจมตีอยางนัน้ อยาไปสนใจ หลวงตาบัวยืนยันรับรองในความบริสุทธิ์ของทานที่ทํามาตอ
สวนรวม เพราะทํามากจริงๆ ตระกูลนี้เราพูดวาตระกูลเศรษฐีสกุลหนึ่งในจังหวัดชล
ของนอยเมือ่ ไร แลวก็ถูกเขาโจมตี เขาวาทานไปเอาเงินมาจากวัดเขาเขียวที่ทานเปนเจา
อาวาสพักอยูวัดนั้น มาสรางรีสอรต
ทีนี้เราก็ไปเห็นทั้งสอง เขาเขียวเราก็ขึ้นไปดู ที่ทานพักภาวนาเหมาะมาก ไปหาซิ
เมืองไทยเราไปหาที่เหมาะสมอยางเขาเขียวทานพฤกษพักอยูนี้ แลวยังมาถูกโจมตี แลว
จะไลใหไปอยูที่ไหน ใหพระไปอยูในสวมในถานอยางนั้นเหรอ เขาผูที่โจมตีเขาไมเห็น
ไปอยูในสวมในถาน พระก็ไมใชมตู รใชคูถพอจะไปอยูในสวมในถานไดไง นี่เขาก็โจมตี
ทานพฤกษ.อยาเดือดรอนทานพฤกษ.เราบอกตรงๆ เลย สั่งไปเลย เราอานดูจดหมาย
เราบอกเราทราบแลว เราเขียน ๒-๓ ตัวสงกลับไป เอาๆ ใหทําไปที่ทํานี้ถูกตองแลว
พวกนี้พวกปากอมขีอ้ ยาไปสนใจกับมัน ถาเอาพวกนี้เปนประมาณเมืองไทยเปนมูตร
เปนคูถเปนสวมเปนถานไปหมด เราบอกงี้ ถาเอาทานเปนประมาณที่ทานทําอยูนี้
เมืองไทยจะเจริญ ทั้งทางธรรมทางโลกนั่นแหละเราบอกไปเลย
หลังจากนั้นทานก็มา.เราเขียนจดหมายไปทราบแลว เอาอยางนั้นละ นี่ละที่สง
ตนไมมาเวลานี้ ทานพฤกษ สงตนไมมาจากเมืองชลของงายเมื่อไร เปนเงินสักกี่แสนกี่
ลานบาท ขนตนไมมา เอามานี้เราก็ใหเปนประโยชนสาธารณะ เอาแจก ใครจะเอาไป
ปลูกที่ไหนใหไปปลูก เปนสาธารณประโยชน ผูสงมาก็เพื่อเปนสาธารณประโยชน เอา
ไปเลย ตามไรตามสวนแจกไป เมื่อเชาก็มาถึงแลว.พอแม มีลกู สองคนหรือสามคน (๓
คนครับ ลูกชายทั้งหมด) ผูชายทั้งหมด ทานพฤกษนี้บวชเปนพระ พี่ชายคนหนึ่งเปน
ดอกเตอร
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นี่เปนตระกูลมั่งคั่ง ทานสมบูรณทั้งสมบัติเงินทอง สมบูรณทั้งอรรถทั้งธรรม
สมบูรณบุญกุศลดวย นี่ละที่สงของมา แลวถูกเขาโจมตีวาไปโกยเงินมาจากวัดเขาเขียว
มาสรางรีสอรต แลวที่รีสอรตเราก็ไปดู ไปดูไปนอนที่นั่นดวย เขานิมนตไปพัก ไปหาที่
จะตองติที่ตรงไหนมันไมมี มันก็หาเรื่องเขียนเอาจนได พอดีเราไปอานเราก็บอกเลย
อยาไปสนใจกับมันปากอมขี้เราวา เอา ปากอมธรรมอมไปทําไป ปากอมธรรมเปนธรรม
ทั้งนั้น ปากอมขี้เปนขี้ตลอดไปเราวางั้น นี่ก็ทางเขาเขียวอยูขางบน มีกฏุ ิ ๓-๔ หลัง
เหมาะมาก ไปหาที่ไหนไดในประเทศไทย ชี้นิ้วเลย วาเขาเขียวเปนอันดับหนึ่ง สําหรับ
พระที่ปฏิบัตบิ ําเพ็ญกรรมฐาน เราไปดูแลวเหมาะสมเหลือเกิน ทานก็ไปอยูที่นั่น แลวก็
มีสมบัติเงินทองอะไรพอที่ทานจะไปโกยเอามาสรางรีสอรต
ผูพูดมันหลับตาพูด มันคนเมืองไหนพูดไมทราบนะ คิดวาไมใชคนเมืองชลพูด
คือเมืองชลเขาไมใชคนตาบอด เขาคนตาดีทั้งนั้น อาจเปนเมืองอื่น หรืออยูๆ.หาเมือง
ไมได.มันจะมาโดนเอาเมืองอุดรเมืองตาบอดหรือ ตามันบอดมันหาเรื่องใสทานพฤกษ
อยางนี้มันก็อาจเปนได เราไมแนนะ แตเมืองชลเราเชื่อไมใชคนตาบอด มีแตคนตาดี
ทั้งนั้น เขาไมไดวาอยางนี้ ถาเปนมันก็เปนอยางลูกศิษยหลวงตาบัวเต็มอยูที่ศาลานี้ละ
คนอุดรนี่ไมเปนทา หาเรื่องวาไปโกยเอาเงินมาสรางรีสอรต
ปานี้เหมาะสมมาก เราขึ้นไปเราก็ชมทันทีเลย เอา พูดเปนธรรมตองพูดอยาง
นั้นซิ พูดเคลื่อนคลาดไดเหรอ พอขึน้ ไปตระเวนไปดูหมดเลย เหมาะสมมากทานไปอยู
นี้ มีพระ ๓-๔ องค นั่นเหมาะอีกดวย ตระเวนดูไมไดไปไกลละเพราะมีเวลานอย ไป
ตระเวนดูแถวนั้นเหมาะ เออ เหมาะเหลือเกิน มีสัตวอะไรๆ บางละเขามาเที่ยว ก็เห็น
รอยสัตวเต็มอยูขางกุฏิ คือสัตวกับคนเปนเพื่อนกัน อยางนี้ละคนไมเบียดเบียนคนมี
ธรรม
สัตวก็เต็มรอยมันเต็ม พวกรอยหมู รอยเกงรอยอะไรสัตวใหญๆ มีพวกเสือ
พวกหมีพวกอะไรมันมา เขาไมเห็นทําไมคน มาอยูขางกุฏินะ ไปเห็นรอยมันเองนี่ เขา
ไมสนใจกับคน เขาก็อยูกับคนนี้แหละวางั้น พระทานก็อยูขางบน กุฏิอยูน ี้เขาก็มาเที่ยว
จุนจาน พวกสัตวปาเต็ม อยางนั้นแหละ ที่ทานอยูก็เหมาะ แลวจะมีสมบัติเงินทองอะไร
พอจะโกยมาสรางรีสอรตรีแสด ใหปากอมขีม้ ันไดโจมตี พนก็พนใสหนามันนั่นแหละ
ปากอยูกับมัน พนออกไปก็ถกู หนามัน เขาใจไหม นี่ละพวกปากอมขี้ อยาพนมากนะ
เดี๋ยวหนาจะเปนสวมเปนถานไป
จดหมายมา เราอานดู พอเราอานเราทราบแลวเราตอบรับกลับคืนไปใหทาน
พฤกษ เอาอานออกทางวิทยุเลยก็ไดเราบอก เราก็พูดแลวนี่ คนดีเราตองเสริมซิ คน
อยางสกุลทานพฤกษหาไดที่ไหนวะ ใจบุญใจกุศลทุกอยาง นักเสียสละทีเดียวนะไมใช
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ธรรมดา ยังจะไปหาวาทานเอาเงินทองเขาเขียวมาสรางรีสอรต เงินทองทีไ่ หนมันจะมี มี
แตตนไม ไปดูเราก็เห็นอีกดวย แนะ เรายืนยันเอง จะมีเงินสักบาทสักสตางคที่ไหน ก็มี
แตพวกหมีพวกสัตวพวกเสือพวกเกงพวกกวางเต็มแถวนั้นอาศัยพระ อยางนั้นละ แลว
เขาก็กําชับกําชา เขาหามไมใหคนขึน้ ไปรบกวนสัตวดวย สัตวกับพระก็อยูดวยกันสบาย
ก็อยางนั้นละ ทานไปอยูน ั้นสัตวก็ไดอาศัยสบาย ทานไมไดหวงอะไรกับอะไรละดูอาการ
ของทาน
สกุลเศรษฐีนะนั่น ลูกชายออกมาบวช พี่ชายเปนดอกเตอรคนหนึ่ง คนหนึ่งเปน
อะไร ก็มีลกู ๓ คน แมชื่อบังอร นี่ละศรัทธาใหญ อยูเมืองชลนี้คนหนึ่งนับไดเลย
กระจายออกมาเต็มวัดเรานี้มีอะไร ตนไมกี่รถมานี้ เมื่อเชานี้ก็มาแลวนี่ จะใหมาปลูกเรา
ก็เปดโอกาสใหเอาไปปลูก เพราะตนไมอยางนี้ไมมีทางภาคเรา เนื้อที่มันจะเขากันไดอยู
เราวางั้น ใหเอาไปปลูก ทางนูนละเอามา นี่ทานทําประโยชนไดมากขนาดไหน ทานมานี้
ทานพึ่งกลับไป มาทานก็ขึ้นเครื่องบินปุบมา แนะ เศรษฐีวาไง ขึ้นเครื่องบินปุบ ลง
เครื่องบินปบเขานี้ปุบ พอออกจากนี้ปบขึ้นเครื่องบินกลับปุบเลย นั่น ทานกลับไปเมื่อ
๒-๓ วันนี้ นี่เศรษฐีละ เศรษฐีเงินเศรษฐีธรรมอยูในนั้นอยูดวยกัน เศรษฐีเงินก็พอเปน
พอไปไมอดอยากขาดแคลน เศรษฐีธรรมก็บุญกุศลเต็มหัวใจ ไปไหนไปเถอะถาลงนี้
เต็มหัวใจแลวไมบกพรองคนเรา
ใหทําความรอบคอบแกตน อยามีแตกินแตรีดแตไถแตคดแตโกงอยางเศรษฐี
สวมเศรษฐีถาน มันโดดเขาไปในสวม เดี๋ยวนี้ลากมันออกมาแลวหํามันขาดแลวตัวมัน
ยังไมออก ไลมันเขาสวม ไลมันขึ้นเปนรัฐบาลใหชวยชาติบานเมืองเรา มันเขาไปโกยเอา
เหมือนไลหมาเขาถาน เขาไปแลวลากออก หํามันขาดหางมันขาดมันไมยอมออก ตัว
ของมันเดี๋ยวนี้ยังไมออก มันมีขาหรือเปลามีหําหรือเปลาหมาเหลานั้น ถูกลากออกจน
หําขาดมันก็ไมยอมออก นี่ละปลอยหมาเขาถานเขาใจไหม พวกขี้โลภเปนอยางนั้นละ
ทานทั้งหลายฟง นี่ละภาษาธรรม จะไมมีคําวากลัววากลากับสิ่งใด เราเอาความ
จริงออกมาพูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ใหไดยินไดฟงทั่วหนากัน พวกทีเ่ ลวเลวอยางนี้
แหละ ทําความเดือดรอนใหแกโลก จะใหมายกชาติไทยของเราขึ้น มันกลับมาเหยียบ
ชาติไทยใหจมมีอยางเหรอ คนทั้งประเทศเขาไมประสงคแมหัวใจเดียวเขาก็ไมมี มีแต
หัวใจมันที่พวกปลอยหมาเขาถานนี้เทานั้น เขาแลวไมออก ลากหําจนหําขาด ตัวมันรอง
แง็กๆ มันยังกินไมอิ่ม หําขาดขาดไปเถอะ ทองยังไมเต็มมันยังไมออก
นี่เปนภาษาของธรรมเอง เรานําจากธรรมมาพูด ไมไดดูถกู เหยียดหยามผูหนึ่ง
ผูใดเลย แตพูดตามธรรมตรงแนวๆ ไมไดไปหาดูถูกเหยียดหยามยกโทษคนนั้นคนนี้
ดวยความไมเปนธรรม ไมเอาอยางนั้น ถาเปนธรรมขาดสะบั้นไปเลย ตรงแนวๆ ละพูด

๘
ใหเปนธรรม พูดอยางนี้กย็ นเขามานี้ที่นี่ เอา ยนเขามาวัดปาบานตาด ใครจะเกินกระทิง
แดงเราวะ วาใหมันชัดเจนอยางนี้ ที่ไหนก็พูดไปหมดแลว ที่เราเหยียบเรานั่งนอนอยูนี้
มากี่ปแลวใครเปนคนสรางขึ้นมา นี่กระทิงแดง เห็นไหมเนื้อที่ ๓๐๐ ไร ซื้อที่เขาเทาไร
เอาดินมาถมเต็มไปหมด กอกําแพงมากนอยเพียงไร นี่เห็นไหมกระทิงแดง คุณเฉลียว
กับคุณภาวนา พรอมทั้งลูกๆ หลานๆ ครอบครัว ยกทัพมาใสนี่ ศาลาเห็นอยูนั้นใคร
สราง
การสรางศาลานี้ก็มาบอกชัดๆ เลย คราวนี้เปนก็เปนตายก็ตายเทานั้น มันไป
ไหนไมรอดวางี้นะ ขึ้นมาหาเราเรายังไมลืม ก็คณ
ุ เฉลียวเรานั่นละขึ้นมาหาที่กุฏิ วันนี้
สละตายวางั้นนะ ทําไม ก็ไมนี้สั่งจากเวียงจันทนมาได ๒ ปแลวมันจะเนาแลว จะปลูก
ศาลาก็กลัวแตจะดุๆ วันนี้ยอมตายเลย ดุก็ดุเถอะ อยากสรางศาลา ชี้แจงเหตุใหทราบ
วา คนกําลังชวยชาติเวลานี้หนาแนน ฝนตกมาเปยกหมดเลย ทนดูอยูมาไหว เอาไมมา
นี้จะมาขอสรางศาลาวางั้นนะ จะสรางนูน หยั่งเสียงเรา จะสรางนูนฟากภูเสิงเคิง สังโฆ
ไปนูนนะ หยั่งเสียงไว เราฟงเหตุผลขึ้นแลว ทุกอยางพอแลว เออ เอาเหตุผลลงกันได
แลวใหสรางได
ศาลาหลังนี้กะวาจะเอาเทาไรวาซิ ความกวาง ๑๕ เมตร ความยาว ๕๕ เมตร เรา
ก็คํานวณดู เอาอยางนี้ก็แลวกัน เอาความกวาง ๓๐ เมตร ความยาว ๖๐ เมตร สาธุ
เสียงลั่นวัด แทนที่จะเสียใจไมเสียใจนะ สาธุ สมใจแลวที่นี่ นั่นละศาลาใหญขึ้น เปนใคร
สรางศาลาใหญขึ้นมานี้ วัดกวางแสนกวางนี้ใคร ถมดินทั้งหมดมีแตกระทิงแดงทั้งนั้น
ถม เปนเงินสักกี่ลานๆ ไมรูนะ แลวกําแพงรอบหมด ทุกอยางทําใหเรียบหมดเลยเชียว
เราไมไดไปแตะเลย ทางนั้นสั่งทีเดียวสรางใหเรียบหมด นี่ละวัดเราที่กวางขวางนี้เพราะ
ใคร ก็กระทิงแดงของเรา นี่ก็เศรษฐีธรรมเศรษฐีเงินอยูดวยกัน อบอุนทั้งชาตินี้ชาติหนา
ตายๆ ไปเถอะคนเรา ถาลงมีสมบัติทั้งสองอยางเต็มหัวใจแลวไปเถอะวางัน้ เลย
ไมตองนิมนตพระมากุสลาก็ได บุญกุสลาใหพอแลว นอกจากนั้นยังสงเงินมาเรื่อย
กระทิงแดงนี่นะ สงเงินมาแตละทีๆ นอยเมื่อไร เปนลานๆๆ นูนนะ ตอนที่เรากลับมานี้
ก็ ๕ ลาน แนะ สงตามมาตั้ง ๕ ลาน คิดดูซินะ ก็คงเห็นรายจายของเรา เพราะรายจาย
ของเรามันเอาโลกเขาวาเลย กระจายหมดเลย ทางนั้นก็ใสตูมเขามาทีละหลายๆ ลาน
สงมาเรื่อย เราไปกรุงเทพคราวนี้ก็ดู ๑๐ ลานละมัง พอมานี้ก็ตามหลังมาอีก ๕ ลาน
อยางนั้นแลว สงอยางเงียบๆ ทําอยางเงียบๆ ไมบอกใคร
ถึงไมบอกคนทําก็ไมไดหลับหูหลับตาทํานี่ลืมตาทํา ผูรับก็ลืมตารับจะไมเห็นกัน
ไดยังไงใชไหม มันก็เห็น เห็นแลวปากก็ปดไมได มันก็ตอ งพูดละซิ พูดตามเรื่องใหพี่
นองทั้งหลายทราบ ใหพากันเขาใจเอาไว เปนคติตัวอยางอันดีงาม อยาพากันขี้เกียจขี้

๙
ครานตระหนี่ถี่เหนียว เห็นแกไดแกกินเห็นแกกอบแกโกย ไปที่ไหนคับแคบตีบตัน ไป
อยูโลกนี้ก็คบั แคบไปโลกหนาคับแคบ คนที่สรางความดีงามไวนี้เปดทางตัวเอง ทัง้
สถานที่อยูทอี่ าศัยเครื่องเสวยนี้เปนของทิพยทั้งนัน้ ๆ ไปอยูทไี่ หนเปนของทิพยทั้งหมด
ที่ตนสรางเอาไว พากันจําเอานะ เอาละพอ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

