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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

จุดนีเ้ ปนจุดคอขาด
ทองคําที่นําออกจากธนาคาร ๑๔๗ กิโลกรัม เมือ่ นําไปหลอมแลวจะเหลือ ๑๔๔
๖กิโลกรัม ลดลงเกือบ ๓ กิโล วันที่ ๔ มีนา ถอนเงินสด ๔๗,๐๕๖,๙๐๐ บาทไปซื้อ
ทองคําได ๙๘ กิโลกรัม วันที่ ๕ ถอนเงินสด ๑๐๒,๔๙๓,๔๔๐ บาทไปซื้อทองคําได
๒๑๐ กิโล รวมถอนเงินสดทั้งหมด ๑๔๙,๕๕๓,๐๔๐ บาท ไปซื้อทองคําได ๓๐๘ กิโล
รวมซื้อทองคําและบวกกับทองคํานําออกจากธนาคาร ๔๕๒.๖ กิโล ทองคํายังขาด ๕๐๐
กิโลอยู ๔๗.๔ กิโล คงเหลือเงินอยูทางโนนอีก ๒๑,๗๓๓,๔๓๖ ๕๘ บาท นีเ้ ราจะยังไม
ซื้อ เพราะยังอีกหลายวันกวาจะไปถึงวันมอบ ทองคําก็เขามาเรื่อย ๆ เพราะฉะนัน้ เรา
จึงพักเงินจํานวน ๒๑ ลานที่เราถอนออกมาเพื่อจะซื้อทองนั้น พักไวกอน เรารอทองคํา
ซึ่งกําลังมาอยูเรื่อย ๆ อันนี้จึงตองรอไวกอน ถาหากวาไมพอเทาไร เราก็เอาอันนี้ออก
ไปซื้อทองคําไดเลย ไดปรึกษากันอยางนั้นนะ
อันนี้ที่ถอนในอุดรทั้งหมด เมื่อวานนี้ก็พูด วันนีเ้ รียกวาชัดเจนมากแลว โอนไป
หมดเรียบรอยแลว จากธนาคารไทยพาณิชย ๘๑,๖๔๒,๒๗๒.๗๖ สตางค กสิกรไทย
๓๕,๔๗๗,๓๓๑.๕ บาท ธนาคารกรุงเทพ ๖,๘๘๐,๑๓๖.๖๐ บาท รวมที่ถอนไปจาก
อุดรทั้งหมด ๑๒๓,๘๙๙,๖๔๐.๔๑ บาท นี่ถอนไปทางโนนหมดแลวจะไปซื้อทองคํา
แลวเห็นวาทองคําอาจจะมาอีก เลยพักเงินไวเวลานี้ ๒๑,๗๓๓,๔๓๖.๕๘ บาท หากวา
ยังไมพอ ยังขาดเทาไร เราก็ถอนนี่ไปซื้อทองคําทันที เรียกวาไมขดั ของแหละเพราะเรา
มีอยูแลว เวลานี้ที่ยังไมซื้อทองคําคือเรารอทองคําที่มาจากทานผูมีศรัทธาบริจาคมา
เรือ่ ย ๆ จากนี้กวาจะถึงวันหลอมก็เดือนเต็ม ๆ ทองคําอาจจะมาเรื่อย ๆ อยางนี้
นีเ่ ราใหถงึ จุดหมายเปนพัก ๆ ไปอยางนี้ พักนี้ก็เปนจุดหนึ่ง เปนระยะ ๆ ไป
อยางนี้ จับตรงไหนใหแมนยํา ๆ จึงมีคาํ สัตยคาํ จริง ความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดใหฝงอยู
ในนัน้ ๆ ระยะที่เด็ด ๆ ถึงระยะที่ธรรมดาก็ธรรมดา เราเดินทาง ถนนยังมีคลื่นใชไหม
ละ ไมใชเรียบราบอยางเดียว เรียบราบไปบาง มีคลืน่ บาง อันนี้ก็เหมือนกัน การกาว
เดินของพวกเราทัง้ หลายทีจ่ ะนําสมบัตเิ ขาสูค ลังหลวงของเรา ก็มเี รียบราบ มีคลืน่ บาง
เปนธรรมดา หลวงตาก็คอ ยเบาใจไป
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เราเคยพูดเสมอ แลวเมือ่ วานนีก้ ย็ งั พูด วาเมื่อทองคําน้ําหนักถึง ๑๐ ตันแลว
ดอลลารนเ้ี ราแนใจแลววาจะถึงกอนแลว ถาหากวาทองคําซึ่งมีน้ําหนักมากกวาปุบปบ
ไปถึง ๑๐ ตันกอน แลวดอลลารยงั นอนเซอซา ๆ หลับครอก ๆ แครก ๆ อยู เราจะไป
ออดขอมันเขากันไมไดใชไหม ตองตีโนนตีนี้เลย เอามา มันนอนหลับยังไง จะวา อันนี้
เหมาะกันใชไหม โถ ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันเปนของเลนเมื่อไร ดอลลาร ๑๐ ลานนี้ ถา
เปนเงินไทยเราจะเปนเทาไร (ประมาณ ๔๒๕ ลานบาทครับ) ตั้ง ๔๐๐ กวาลาน วันที่ ๕
ทราบวาลูกศิษยทางกรุงเทพจะมาที่นี่ มาเกี่ยวกับเรื่องทองคําขาดเหลือมากนอยอะไร
ๆ จะมาสมทบกันในวันนัน้ หลังจากนัน้ แลวเราก็จะลงไปกรุงเทพ เดือนเมษาเปนเดือน
ที่แนนอน
เพราะฉะนั้นเดือนมีนานี้ที่เขานิมนตลงไปกรุงเทพฯ เราจึงบอกใหรอไวขา งหนา
เดือนเมษาเปนเดือนทีเ่ ราจะลงไป หากวาไมจําเปนอะไรมากนักที่ควรจะเลื่อนไปนูนก็
เลือ่ นไปนูน แหละเหมาะดี แตสาํ หรับเดือนมีนานีเ้ รายังไมไดลง เพราะงานเราทางนีย้ งั
หนักมากอยู เราวางงานไวเปนระยะ ๆ งานนีส้ าํ หรับทางนี้ งานนูน สําหรับทางนูน มา
ตลอดอยางนี้ นีว่ นั ที่ ๙ นี้ก็จะไปกาฬสินธุ คางคืนหนึง่ ไปเทศนเพื่อชาติไทยของเรานั้น
แหละ จะเพื่อใคร ชาติไทยเปนเรื่องเล็กนอยเมื่อไร เปนเรื่องใหญโตมากทีเดียว เพราะ
ฉะนั้นอะไรซึ่งจะมาทําลายชาติไทยเราไมได เมื่อคนไทยไมตายกันหมดทั้งประเทศจะ
มาทําลายไมได วางัน้ เลย ตองสูกันเลย นี่เปนมนุษยชนหรือเปนอะไร พิจารณาซิ หรือ
หมอบใหเขาเอาตับปอดเราไปกินหมดแลวขีร้ ดหัวเรา
ถาเราจะโตตอบเขาก็จะเสีย
มนุษยชนอยางงัน้ เหรอ พิจารณาซิ
ตั้งแตมดแดงมันยังรูจักรักษาสมบัติของมัน นี่เราไปทดลองดูนะ มึงเอาจริงจัง
มากนะ พูดเลนกับมัน บรรดามดนี่มดแดงกลาหาญมากที่สุด เราไดทดลองหลาย
ประเภทของมดนะ มดแดงกลาหาญมากที่สุดเลย คือมันมีรังเทากระโถนนี้ มันจะออก
มารักษายามของมันรอบรัง อยูห า ง ๆ ตัวสองตัวอยูหาง ๆ ขางในเต็มอยูในนั้นมีแตมด
แดง ทั้งลูกแมเต็มอยูในนั้น ไขหรืออะไรก็อยูในนั้น เราก็ทดลองดู เอามือแหยไปเขา
ขยับมาเลยนะ ไมมีถอย พอเราเอามือไปนี้ เขาขยับใสเลยๆ พอขยับใส ปุบปบวิ่งใสตัว
นัน้ แลววิง่ กลับมา ไปบอกกัน โธ มดแดงมันก็มีภาษาของมันนะ เราสังเกตดูนะ พอเรา
เอามือไปแหยมันก็วิ่งมาปบ เห็นทาไมไดการณมนั ปุบ ปบ วิง่ ไปผานตัวนัน้ ตัวนี้ แลววิง่
กลับมาอีก มันบอกกัน
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แลวตัวเหลานัน้ ปุบ ปบ มา ทีนี้ก็จอเลยนะ มาจอเรานี้ เราเอามือไปแหย รุมเขา
มาหมด สุดทายขึน้ บนหัวกัน คือเพื่อจะใหสูงใหถึงเรา ทีนม้ี อื เราก็ขน้ึ เรือ่ ย เขาก็ตอตัว
นีม่ นั เห็นชัดขนาดไหน เราทดลองจริงๆ อยากดูเรื่องของสัตว เราคอยเอามือขึ้น เขาก็
ตอตัวกันขึ้น ขึน้ เลยๆ โหย กูหยอกดูเฉย ๆ ทีนี้พอเราเอามือลงเขาก็ลง แลวก็วิ่งอยูนั้น
อยูขางในวิ่งออกมามากนะ หลั่งไหลออกมาๆ ถึงไดเห็นชัดวามดแดงนี้กลาหาญมาก
กวาทุกมดเทาทีเ่ ราผาน นีเ่ ห็นไหมเขาเปนยังไง เพียงมดแดงเทานั้นเขายังรูจักรักษา
สมบัติของเขา ความไววางใจของมดแดงทั้งหลายอยูในรัง ไววางใจกับพวกยามดูแล
เหตุการณขางนอก พอทางนี้เจอเหตุการณอยางนั้น เหตุการณหยอก เขาปุบ ปบ เขามา
กัน หลั่งไหลออกมาเลยนะ อูย ออกมา นัน่ เห็นไหมละ
ตัวไหนมีแตจะเอาทั้งนั้นไมมีถอยเลย ไมวา ตัวเล็กตัวใหญวง่ิ รุมเขามาใสมอื เรา
นี้ เรายายไปนี้ ๆ เขารุมใส ๆ เรื่อยเลยไมถอย แลวตอตัวกันขึ้น ตัวนีข้ น้ึ ตัวนี้ ๆ สูงขึ้น
ๆ เรายกมือขึน้ เขาขึน้ เรือ่ ย เราก็เลยวา โอย กูเลนกับสูเฉย ๆ พอเราเอามือหนีเขาก็
แตกกระจัดกระจาย รุมอยูน น่ั นะไมเขารัง รอดูเราอยูน น้ั เราเอามาพิจารณา โอ สัตวน้ี
มันรักสมบัติ รักรวงรัง รักเพื่อนรักฝูง รักชีวิตของกันและกัน ทั่วหนากันหมดทุกตัว
แหละมดแดง เราก็มาเทียบกับมนุษยเราซิ จะออนขอยอหยอนในเวลาที่ไมควรออน ไม
สมควรอยางยิง่ นัน่ เวลาแข็งตองแข็ง เวลาเด็ดตองเด็ด จะเปนความเสียหายอะไรกับ
การรักษาสมบัติของเรา คนอื่นเขาไมไดรักษา เขาวาอะไรก็เปนเรื่องของเขา เขาไมมีได
เสียกับเรา พวกเรานี้พวกไดพวกเสีย ถาเสียก็เสียทั้งประเทศ ไดไดทั้งประเทศ เพราะ
ฉะนั้นจึงตองรักษากันทั้งประเทศมันถึงถูกตอง
เราไปทดลอง สัตวเหลานั้นไมคอยทดลองนะ มันไมเปนรังเหมือนมดแดง
เหลานัน้ เราก็ไป ก็ธรรมดา แตมดแดงเอาจริงจังมากทีเดียว เราไปที่ไหนเอาของไปลง
มันมีอาหารนะ ถามีมดแดงอยูนั้น โอย ตองไปบอก จัดอาหารออกมาแบงเล็ก ๆ นอย
ๆ ชิ้นเล็กชิ้นนอยไปวางตามนั้น ใหเขามาขนเขารังเขา พอไปแลวไปเจอมดแดงตัวไหน
อูย มดแดง ไปเอามาของ พวกไกพวกอะไร พวกอาหารสดไปแบงออกมา ปุบ ปบ ๆ ฉีก
ออกมาอยาใหหนักมากนัก เขาไมมรี ถมีราเหมือนเรา เขาจะหามกันไป เราขนมาแลวก็
ไปวางไว โอย รุมมาเลย เขาขนไปทางเขา ขนไปเรื่อย อูย นาดูนะ เราทําทุกอยางกับ
สัตว เราทําดวยความเมตตา อยางบานนายูง วัดนาคํานอย มดแดงมันไมขาดแหละ
ขาง ๆ พอลงรถปบเราก็เดินไปเห็น ขนมาวางเปนแถวไปเลย เขาขนตลอดนะ ขยันมาก
มดแดงเปนที่หนึ่งเทาที่ไดผานมาในการทดลองสัตว
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นีบ่ า นเมืองเราเวลานีก้ ย็ งั บกพรองอยูม าก จึงตองหนุนใหพอหายใจกันได ทอง
คําน้าํ หนัก ๑๐ ตันเปนของเลนเมื่อไร ธรรมดาไมเคยได คิดดูซิ นีเ่ พราะเราชวยชาติ
บานเมือง ตางคนตางชวย ตางคนตางเสียสละดวยความรักชาติของตนเพิ่มเขา ๆ เวลา
นีจ้ ะ ๖ ตันกวาวันที่ ๑๒ นี้ จากนัน้ เหลือ ๔ ตันกวาก็แนเขาแลว คอนขางแน และจะแน
โดยลําดับ นี่จะพอ คาดวาภายในปนแ้ี หละจะใหพอ ๑๐ ตัน พอมอบคราวนีแ้ ลวก็เปน
๖ ตันกวา ก็ยังเหลืออีก ๔ ตัน ทีนี้บรรดาพี่นองชาวไทยผูใหญผูนอย ผูมีกําลังมากนอย
ตางคนตางเสียสละลงมาละ ตูมตาม ๆ ลง เพื่อยกชาติไทยของเรา แลวก็จะขึ้น ๑๐ ตัน
ดอลลารได ๑๐ ลาน เราเบาใจนะ
เราไมไดลมื อะไรถาลงไดถึงใจไมถอนงาย ๆ ไมเหมือนใครนะ มันหากเปน
อยางนี้ นิสัยอยางนี้ถาลงฝงอะไรกึ๊กแลวถอนไมขึ้นนะ เจาของจะถอนตองมีเหตุผลไป
ถอน ลงไดตกลงอะไรลงไปแลวนี้ จะถอนอันนี้มีเหตุผลยังไง ถาเหตุผลไมเหนือนี้ถอน
ไมได เจาของเองตั้งลงแลวก็ถอนไมได ตองใหเหนือนี้แลวถอนได คนอื่นมาถอนก็ได
ถาเหนือ ถาไมเหนือถอนไมได มันก็ลงกึ๊กตั้งแตวันเขาไปดูทองคําในคลังหลวงเรา ถาม
ซอกแซกซิกแซ็ก ทองคําวางเปนตับ ๆ เดินซอกแซกดูละเอียดลออ ถามทุกอยางเรียบ
รอยแลวก็ยอนเขามาถามถึงทองคําในชาติไทยของเรา วาเวลานีม้ เี ทาไร ทองคําสําหรับ
ประกันชาติไทยของเราโดยเฉพาะ คือที่แยกไปไวเมืองนั้นเมืองนี้มีก็ไดถามเรียบรอย
แลว ทางนูน ก็ตอบตามนัน้ แหละ ก็มีอยางที่วาจริง ๆ
เมืองใหญก็ไปฝากไวมาก เมืองนอยลดลงมาเปนลําดับ ฝากทองคําไวเพื่อ
ประกันชาติไทยของเรานั้นเอง แตประกันอยูใ นยานนัน้ ๆ ที่มีการติดตอซื้อขาย ติดหนี้
ติดสินกัน แลวจะไดเอาทองคํานี้เปนเครื่องประกันชาติของตนไว การติดตอซื้อขายหรือ
ติดหนี้ติดสินก็เปนไปไดธรรมดาๆ เพราะมีเครื่องประกัน จากนัน้ มาในเมืองไทยเรา
โดยเฉพาะมีเทาไรทองคํา วามีเทานัน้ ใจหายวูบเลยนะเรา คือมันไมสมดุลกันเลยกับ
คนไทยทั้งประเทศ กับทองคําที่มีจํานวนเทานี้จะไปปองกันคนทั้งประเทศ ทางนูน เขา
ยังมีพอเปนพอไปเราไมไดหนักใจอะไร ไมไดมีอะไรภายในใจนัก เมืองนัน้ เทานัน้ ทอง
คําฝากไวเทานัน้ ๆ ๆ เขาคงคิดวากะพอดี ๆ
แตเมืองไทยเรานี้ไมไดคิด วากะพอดี ๆ คือมันไมมีพูดงายๆ มันมีเทานี้ พอ
ถามลงมาเวลานีท้ องคําในเมืองไทยเรา เฉพาะเมืองไทยเราที่ประกันชาติของเราโดย
เฉพาะนี้มีมากเทาไร เขาบอกมีเทานัน้ ใจหายวูบเลยนะเรา พอออกมาถึงไดประกาศตั้ง
แตบดั นัน้ เลย บกบางมาก พากันเอาลมทีไ่ หนมาหายใจ ทองคํามีเพียงเทานีม้ นั พอ
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หายใจกันเหรอ นีซ่ ถิ งึ ไดอตุ สาหพยายาม ทนเอา เราทนเพือ่ พีน่ อ งทัง้ หลายนะ เรา
ไมไดทนเพือ่ เรา
จะทุกขยากลําบากขนาดไหนเราทนเพือ่ พีน่ อ งทัง้ หลายทัง้ นัน้
สําหรับเราเองเราบอกแลววาเราไมมี มีกับพี่นองทั้งหลายรอยทั้งรอยเปอรเซ็นต ใคร
จะตําหนิติเตียนอะไร วาอะไรก็ตาม เราทนเอาเพือ่ ประโยชนแกชาติไทยของเรา ซึง่ บก
พรองอยูมาก
การตําหนิติเตียนไมเห็นมีอะไร เขาไมไดเอาอะไรมาใหเรา สิง่ ทีเ่ รากาวเดินอยู
เพื่อชาติของเรานี้เปนผลมาตลอดเราก็รูอยู ใครจะวาอะไรก็ตาม สิง่ ทีเ่ ราทําอยูน ไ้ี มเสีย
หาย มีแตความพอกพูนขึ้น เปนมงคลแกชาติของเราโดยถายเดียว เพราะฉะนัน้ เราจึง
ทน ถาวาจะทนนะ หมุนติ้วอยูอยางนี้ตลอดดังที่เปนมานี้แหละ จุดยุติของเราที่ไดเรียน
ใหพี่นองทั้งหลายทราบทั่วกันก็คือวา ทองคําใหไดน้ําหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร๑๐
ลาน ถาได ๒ จุดนีเ้ ราพอใจ หายใจโลง พี่นองทั้งหลายก็หายใจโลง เพราะเราไปดูจดุ
สําคัญไดหายใจโลงออกมาละที่นี่ ทองคําน้าํ หนัก ๑๐ ตันพอใจ
สวนที่จะไดมากไดนอยตอจากนั้นไปก็ใหเปนไปตามอัธยาศัย แตทจ่ี ะใหเรารบ
กวนเหมือนอยางทุกวันนีเ้ ราไมรบกวน ไดเทานัน้ แลวหยุดกึก๊ เลย วาอะไรตองมีคํา
สัตยคาํ จริง วาเหลาะ ๆ แหละ ๆ ไมได นี่เราก็กวนพี่นองทั้งหลายถึงทองคําน้ําหนัก
๑๐ ตัน เราก็บอก แลวก็ดอลลารประมาณ ๑๐ ลาน ทีนเ้ี ราก็จะเทีย่ วออดเอาแหละ ถา
ไดทองคําน้ําหนัก ๑๐ ตัน ดอลลารยังไมได ๑๐ ลานนี้ก็จะเที่ยวหาออดนั้นออดนี้ เอา
ใหไดวางั้นเถอะ จากนัน้ ก็เลิกเลย หยุด ไมเลนกับอะไรแหละ
นีเ่ ปนจุดใหญ นีเ้ ราก็กา วใกลเขามา ที่ไดทั้งทองคําทั้งดอลลารไดขนาดนี้ แต
กอนเราไมเคยไดนะ อยางชวยชาติทั่วประเทศไทยอยูนี้ เราก็ไมเคยไดมากมายอยางนี้
โดยลําพังหลวงตาเองก็ใหมาทํามาตั้งแตโนนแหละ ตัง้ แตเริม่ สรางวัดทีแรก การกอ
การสราง โรงร่าํ โรงเรียน โรงพยาบาล ตัง้ แตเราเริม่ สรางวัด เงินมีมากมีนอยเทาไรก็
เฉลี่ยออกไปชวย เพราะเขามาขอเรือ่ ยแตโนนแลวแหละ เราก็ใหเรือ่ ยมา แตทนี เ้ี วลา
เขามาถึงจุดใหญคือการชวยชาติบานเมือง สมบัติเงินทองก็มีขึ้นมา ไอผูที่ขอก็หนา
แนนขึน้ ๆ มันก็ตองไดเฉลี่ยไปทั่วบานทั่วเมืองดังที่เห็นนี้แหละ อันนี้แตกอนเราก็ไม
ไดมากอยางนี้
ทีนเ้ี วลาชวยบานเมืองเรา ที่ไดรับการอุดหนุนนี้ก็มากไดมากมาย ไปที่ไหนมอง
เห็นตั้งแตสมบัติพี่นองทั้งหลาย สวยงามมากอยูตามขางถนน เชน โรงร่าํ โรงเรียน แลว
ก็โรงพยาบาล อันนี้มากกวาเพื่อน มีอยูทุกแหงทุกหนไป ไมวา ภาคไหน เปนแตเพียง
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วามีมากมีนอยตางกัน สวนภาคมีทกุ ภาคเลยทัว่ ประเทศไทยทีเ่ ราชวยเหลืออยางนีน้ ะ
เปนแตเพียงวามีมากมีนอยตางกัน นี่ก็อาศัยสมบัติของพี่นองทั้งหลายที่บริจาคในเวลา
ชวยชาติเชนนีเ้ อง เวนแตทองคํากับดอลลารอนั นีเ้ ขาสูค ลังหลวงโดยถายเดียว ไมแยก
แยะไปไหนเลย สวนเงินอันนัน้ เรียกวา ไดเทาไรหนึง่ พันเทาไรทีเ่ ราเอาเขาทองคํา ( ๑,
๑๑๒ ลาน กับดอลลารอีก ๑๐ ลานเจาคะ)
เออ กับดอลลารอีก ๑๐ ลาน เอาเขา ๑,๑๑๒ ลานกวา นีล่ ะทีเ่ ขาคลังหลวง
บรรดาเงินสดนะ ไดซื้อทองคําเขาสูคลังหลวงเพียงเทานี้ ๑,๑๑๒ ลาน แตทเ่ี ราชวย
นอกนั้น โอย.มากกวานี้นะไมใชธรรมดา มันจะเปนหมืน่ ลานขึน้ ไปนัน้ แหละ เราไม
อยากพูดต่ํากวานั้น เพราะมันไหลอยูตลอดเวลาทุกวี่ทุกวัน มันจะมามีอยู ๑๐ ลาน ๆ
อยูอยางนั้นไดยังไงใชไหมละ มันไหลออก ไหลออกเรื่อย ๆ อยางเมื่อวานซืนนี้ก็ไปดูที่
โรงพยาบาล อันนีต้ าเรารับรอยเปอรเซ็นต เราเห็นคุณคาของตามาก เฉพาะวันทีเ่ ราไป
วันนั้นยิ่งสะเทือนอีกนะ เราไปดูเครื่องมือตาที่เขาสั่งซื้อมาใหม ๒ เครือ่ ง ๒ ลานกวา
แลวก็ไปซอม เครือ่ งคงเปนเครือ่ งใหญแหละ ราคาถึง ๔ แสนกวานะ ไปซอม เราไปดู
อันนีแ้ หละ พอไปเขาก็รุมมาเลย คนนัน้ ขาดอันนัน้ คนนีข้ าดอันนี้ สุดทายก็ไดใหเขา
ลานกวา ก็อยางนัน้ แหละจะใหวา ยังไง เขามาขอเครือ่ งอบเด็กบาง และเครื่องฉีดยา
และเกีย่ วกับตากับอะไรบาง บอกวาเราไมมมี ากเวลานี้ เราจะใหเพียงเทานีใ้ ห ๒
เครือ่ ง เปนเงินประมาณลานกวาบาท แนะ อยางนี้ละไปไหน ๆ มันไหลออกอยูตลอด
เวลานะ
ยิง่ โรงพยาบาลดวยแลว เหมือนเขาเห็นพอเห็นแม เจอพอเจอแมนะ เห็นเรา
กาวเขาสูโ รงพยาบาล รุมมาเลย งานการทิ้งหมด มาหมดทั้งหมอทั้งพยาบาล มาเต็ม
หมดเลย เปนอยางนัน้ นะ ทีไ่ หนมีความจําเปนมากนอยเราก็เจียดให ๆ ๆ เพราะมันมี
หลายแหงหลายหน ถาจะใหสมใจของเราทีใ่ ห และสมใจผูมาขอมันไมมี มันก็ตองแบง
เดี๋ยวก็บอกวาใหพักไวกอนนะ คําวาพักก็คือวา อันไหนที่รอนมากเราก็ไปทางสายรอน
มากกอน แลวคอยเย็น ๆ หนอยกลับมา มาทวงวา เอา ทีนอ้ี นั นัน้ วาไง อันนีว้ า ไง เอา
อีกเรื่อยไป อยูอยางนี้ตลอดนะ ไมมเี วลาวางละเรา
นีก่ เ็ รียกวาสมใจเราอยูแ ลวละ พรอมกับบรรดาพี่นองทั้งหลายรวมมือรวมใจ
กันเปนอยางดี เรายังไมเคยจับพิรุธไดของพี่นองทั้งหลายวาใจจืดใจดําน้ําขุน หดหัวอยู
ในกระดองเรายังไมเห็น เราวาอันใดก็เปนไปตาม ๆ นัน้ ตลอดมาอยางนีแ้ หละ
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เมืองไทยเราเปนเมืองใหญ การอุม เมืองไทยเราหนัก คน ๖๒-๖๓ ลานคน
มันจะอุม ไดงา ย ๆ เหรอ ตั้งแตอุมแตงโมลูกโต ๆ มันยังหนักใชไหม นี้อุมคนทั้ง
ประเทศมันจะไมหนักยังไง ก็ตองคอยเปนคอยไป นีท่ องคําเราก็เริม่ จะไดถงึ ๑๐
ตันแลว ดอลลารกจ็ ะ ๑๐ ลานแลว ทีนส้ี ง่ิ ตาง ๆ ทีว่ า นีก้ ม็ ากตอมากแลว นีล้ ว น
แลวแตเปนน้ําใจของพี่นองชาวไทยเราที่ตางคนตางรักชาติและเสียสละ
ดวย
ความพรอมเพรียงกันอยางนีแ้ หละ ตอไปเราก็จะกาวไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเปน
ทีพ่ อใจของเรา หลวงตาจึงขออนุโมทนากับบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลาย ทั่วประเทศทั่ว
หนากันดวยนะ (สาธุ)
โยม หลวงตาคะ ขออนุญาตคะ พอดีหนูเลาใหเขาฟงวา วันนัน้ หลวงตาไปโรง
พยาบาลบุง คลาใชไหมคะ แลวเขาขอรถทีนห้ี ลวงตาหนักมาก หลวงตาก็เลยบอกจะตี
ปากเขาที่เขาขอนะคะ หลวงตาก็กลับมาวา ก็ยังติดในใจอยากจะใหเขา เลยเลาใหเขา
ฟงวา เขาจะขอรวมทําบุญ ๕๐,๐๐๐ บาทเจาคะ เดีย๋ วเขาจะเอาสตางคจา ยให
หลวงตา เออ ก็ดีแลว ใชบา นบุง คลาไหม
โยม บุง คลาเจาคะ
หลวงตา เออนัน่ ละ นี้ก็ไดสั่งรถแลว ไปพอนั่งปบ ปุบ ปบ มาแลว ขอรถ
พยาบาล จะตีปากเอานะ เราวา เรายังไมไดสั่งมาปดปาก มันออกมากอนแลวนี่นะ เรา
วาอยางนัน้ คือวาตองสั่งปดปาก หามไมพูดขอนั้นขอนี้ ความหมายวาอยางนัน้ นะ นี่
พอมาแลวขอรถพยาบาล จะตีปากเอานะ เรายังไมไดปดปากมันออกกอนแลวนี่ เราวา
ไมให ขูนะ แตใจมันไมไดขูละซิ มันขูแตปากเฉย ๆ บอกวาไมให ขู ความจริงคือเรา
คิดไวเรียบรอยแลวเราถึงไป ทีนี้กลับมาก็เอาอันนี้แหละมาคิดตลอด จนกระทั่งมาถึง
วัด ถึงสั่งกลับคืน ใหแลวรถ ก็อยางนั้นละจะวาไง
ที่บุงคลานี้ก็มีตึกหลังหนึ่ง ๓ ชั้น หรือ ๔ ชัน้ ลืมแลว นีเ่ จาหนาทีแ่ ตกอ นทํางาน
แลวออกไปนอนอยูขางนอกโรงพยาบาล มันไมมีที่หลับที่นอนเขาก็ขอ เราก็ใหเต็ม
สวนนัน้ แหละ ประมาณสักเทาไรจะพอ ถาม เขาก็บอกตึกขนาดนั้น ๆ มีเทานั้นหอง
เทานี้หองจะพอ ใหตามนัน้ เลย เราก็ใหเรียบรอยแลว และอยางอื่นก็ใหนะ นีห่ มายถึง
สวนใหญ ตึกก็ให จากนั้นมาก็พอระลึกไดก็ดูเหมือนนี่ละ รถพยาบาล และอัลตรา
ซาวดบา งอะไรบางให ไปทีไ่ หนเปนอยางนัน้ ทัง้ นัน้ แหละ ใหตลอด นี่ไปดูอัลตราซาวด
ก็รสู กึ วาดี อันนี้เวลาพูดอยางนี้มันก็ติดอยูออก ๆ ไมใชเหรอ
โยม ออกครับ
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หลวงตา เออ นี่ละออกเห็นไหมนี่ ทัว่ โลกนะนี่ เราพูดอยูอยางนี้ออกทั่วโลก
เราก็มองเห็นแตศาสนาเทานัน้ แหละ ทีจ่ ะรัง้ จิตใจของคนเราทีถ่ กู กิเลสฉุดลากไป
ไวไดพอประมาณนะ ถาไมมธี รรมเราจะไมมหี วังนะ ทุกวันนีจ้ ติ ใจคนยิง่ ต่าํ ลง ๆ
ทุกวัน แมทส่ี ดุ เด็กไปเรียนหนังสืออยูใ นโรงร่าํ โรงเรียน โอย.นาทุเรศนะ เด็กไปเรียน
หนังสือในโรงร่าํ โรงเรียน พอแมฝากไป เรียกวาเอาชีวิตจิตใจฝากลูกของตนเขาไป ทุก
สิ่งทุกอยางพอแมเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด ครัน้ เขาไปเรียนหนังสือแลว ประเภทคนดี
คนชัว่ หรือคนไหนก็ไมทราบละ ทีนก้ี ไ็ อคนทีน่ สิ ยั สันดานหยาบนัน่ ละ มันคบคิดกันละ
ซิ โรงร่าํ โรงเรียนอยูด ว ยกัน เพือ่ นฝูงอยูด ว ยกันนีห้ าอุบายวิธบี บี บังคับใหนกั เรียนทัง้
หลายที่เปนเพื่อนฝูงดวยกันนั้น ตองกินเหลากินยากินอะไร หลายอยางนะ ทีเ่ ขาเลาให
ฟง มันมีบบี บังคับ รุน ใหญบบี บังคับรุน เด็ก บีบบังคับมาตลอด ๆ
ทีนี้เด็กก็อึดอัด เด็กผูดีมีเยอะนะ อึดอัด นี้มันก็ตองกระเทือนไปถึงพอถึงแม
นีเ้ ราก็สงสัยวาครูอาจารยนน้ั เปนยังไงนะ ที่ฝกฝนอบรมลูกศิษยลูกหานั้นดูแลแบบ
ไหนบางนะ ถึงไดปลอยใหเด็กรังแกกันเพื่อความเสียหายอยางนี้ คือรังแกแบบนีแ้ บบ
เพือ่ ความเสียหายมากมายใชไหม ถาทําตามก็เสียหายมาก ถาไมทําตามก็เสียหายอีก
ทางหนึง่ นี่ไดยินชัดมากนะอันนี้ ไมมีที่ของใจวาจะผิดไป เขามาเลาใหฟง นักเรียน
ประเภทที่ไมดีนี้ละมันบีบบังคับประเภทที่ดีใหทําตามมัน ใหสบู บุหรี่ ใหกนิ เหลา ให
กินยาอะไรหลายประเภททีเ่ ปนเรือ่ งเสียทัง้ นัน้ แหละ นีบ่ งั คับ ถาไมกินดวยมีอีกบีบอัน
หนึง่ ทรมานอีกแบบหนึง่ บังคับอีกแบบหนึง่ ก็เหมือนอยางที่เขาวาเอา บังคับขายยา
ละนะ
โยม เอามีดคัทเตอรกรีดหัวเด็กครับ
หลวงตา เออ มีดคัทเตอรกรีดหัวเด็กดวย จะแทงเด็กดวย อันนี้ก็มีอีกแบบ
หนึง่ ตางกันไปก็แบบเดียวกันนี่ละ ตางกันไปก็ความเสียหายแบบเดียวกัน ถูกบังคับ
อยางเดียวกัน อันนีเ้ ราก็สลดสังเวชเหมือนกัน เด็กนับวันเสียมากขึน้ ทุกวัน ๆ นีม่ นั จะ
ขึ้นอยูกับอะไร มันก็ไมพนจากผูใหญพากันเสียมากขึ้นทุกวัน ๆ ครูอาจารยตอ งเขม
งวดกวดขัน แลวเด็กจะคอยดีขึ้น ๆ ถาครูอาจารยไมเขมงวดกวดขัน โกโรโกโสไปแลว
เด็กจะเสียไดงายมากนะ สงไปเขาโรงเรียนทีไ่ หน ๆ หัวอกของพอแมก็คือลูก สงเขาไป
ไมวา หู ตา ใจจออยูกับลูกตัวเอง แลวไปทราบวาลูกของตนเสียอยางนัน้ เปนยังไงบาง
พอแมคนเรา ทั้ง ๆ ทีไ่ ปเรียนหาความรูว ชิ ามาทําประโยชนใหแกตวั เองและสวนรวม
กลับกลายไปทําความชั่วแกชาติบานเมืองนับแตตัวเองออกไปนี้มันดูไมไดเลยนะ

๙

นีเ้ ราไดยนิ ชัดเจนมากนะ นาสลดสังเวช บรรดาครูอาจารยควรทีจ่ ะใหการอ
บรมสัง่ สอน สอดสองใกลชิดติดพันยิ่งกวานั้น ในบรรดาเด็กทัง้ หลายทีอ่ ยูใ นความ
ปกครองของตน ครูอาจารยควรจะเขมงวดกวดขันใหหนักเขากวานี้ ถาเปนอยางนี้
แลว เราอยาไปคิดนะวาใครจะเปนผูร บั ความเสียหาย ก็คนทั้งประเทศเรานี้แหละ
จะเสียหายกันทัง้ หมด ถาตางคนตางไมสนใจดูแลใกลชิดติดพันกับผูเกี่ยวของหรืออยู
ใตอํานาจของตน เชน ครูอาจารยมอี าํ นาจเหนือเด็ก จะตองใหเด็กอยูในปกครองดวย
ความดีงามของตนเองอยางนี้เปนสําคัญมาก ถาจะปลอยใหเปนไปตามบุญตามกรรม
นี้จะเสียมากขึ้นทุกวันนะเด็ก
นีก้ ก็ าํ ลังปราบปรามยาเสพยตดิ ก็คือความเสียหายตอชาติไทยทั้งชาตินั้นเอง
กําลังปราบปราม ก็ปราบปรามสิง่ ชัว่ ชาลามก ใครดีใครไปบังคับกันเมื่อไรไมมี ก็
บังคับคนชัว่ ทีม่ นั เปนตัวแสบ หรือวาเปนเนือ้ รายทีจ่ ะทําลายประเทศไดทง้ั ประเทศนัน้
แหละ ออกกําจัดแบบไหน ๆ ที่จะเอาออก เรือ่ งเนือ้ หนังของเรารักสงวน แตเมื่อแผล
มันมีเปนเนือ้ รายหรือโรครายอยูใ นนัน้ ก็ตองกําจัดเอาออกแหละ เจ็บขนาดไหน เสีย
ดายขนาดไหนก็ตองเอาออก นี้คนในชาติก็ชาติเดียวกัน จะไมเสียดายไมรักกันยังไง
แตผหู นึง่ มันเปนประเภทตัวเนือ้ ราย แลวจะรักษาไวกเ็ ทากับรักษาเนือ้ รายมหาภัยไว
ทําลายชาติของตนเอง จึงตองตัดออก ๆ กําจัดออก ดวยวิธีที่ถูกตอง ไมผิด
เด็ดก็เด็ดเพื่อกําจัดสิ่งชั่วชาลามก ใหคนทีม่ คี ณ
ุ คาทัง้ หลายอยูเ ย็นอกเย็นใจกัน
ทั้งประเทศ กําจัดเพื่อคนดีกันทั้งประเทศ มีความสุขทั้งประเทศ ไมใชกําจัดใหคนทั้ง
ประเทศลมจมนี่ อันนีล้ ะอันหนึง่ เรือ่ งเวลานี้ ทานผูเ ปนหัวหนาทีด่ าํ เนินนีแ้ ลว ทาง
ธรรมะก็ไมเห็นที่ตําหนิที่ตรงไหน เพราะทางพุทธศาสนาทานก็มแี บบเดียวกัน แตมี
แบบพระ ทางนัน้ เปนแบบโลก โลกเขาก็มกี ฎมีเกณฑของเขา การกําจัดหรือปราบ
ปรามแบบไหน เขาก็มกี ฎเกณฑมขี อ บังคับกฎหมายบานเมืองเปนทางเดินของเขา
ใชไหมละ เขาไมไดทาํ ปา ๆ เถือ่ น ๆ สําหรับผูเ ปนหัวหนานะ ทําแบบมีแบบมี
ฉบับ นัน่ ควรจะหนักเบามากนอย คาดโทษคาดกรณ หรือทําโทษทํากรณกันมาก
นอยเพียงไร ก็เปนไปตามกฎหมายบานเมืองเปนขัน้ เปนตอนไป เขาก็ทาํ ไมผดิ
ทีนี้ทางหลักพระวินัยของพระก็เหมือนกัน อาบัติปรับโทษตั้งแตเล็กนอยขยับ
ขึ้น ๆ ถึงขนาดตัดหัวเลย นัน่ มีในพระวินยั จะวาไง ขนาดตัดหัวขาดจากความเปนพระ
อสํวาโส ๆ ปดออกจากวงคณะสงฆเลย นีเ่ รียกวาขาดสะบัน้ อัปเปหิ ๆ ตัดขาด ถาวา
โทษ ก็เรียกวาโทษประหารชีวติ โทษตลอดชีวิต โทษลงกรรมเปนลําดับลําดา มีในพระ

๑๐

วินยั แลว นี่พระวินัยทานพระพุทธเจาองคศาสดาเอง ทานไมสงสารโลกเหรอ ทําไมถึง
ไปปรับโทษแกพระถึงขาดจากพระ ถึงเปนโทษตลอดชีวิตหนักมากอยางนี้ พระพุทธ
เจาไมสงสารเหรอ พระพุทธเจาสงสารไมสงสาร ตัวเองไมสงสารตัวเอง อันนี้ขอบังคับ
นี่อยาเขาไปจุดนี้นะคอขาด มันดื้อเขาไปมันก็คอขาดใชไหม จะไปตําหนิพระพุทธเจา
ไมได บอกแลววาจุดนีเ้ ปนจุดคอขาด อันนี้ก็กฎหมายบานเมืองก็เปนจุด ๆ จุดคอขาด
ก็มีใชไหมละ
นี่โทษมันก็มีอยูอยางนี้ เราจะไปใหตาํ หนิทต่ี รงไหน การดําเนินของบานเมือง
ตัง้ แตนมุ นวลออนหวาน มนุษยชนแนะนําสัง่ สอนธรรมดาก็สอนเขาใจไหม ทีค่ วรหนัก
กวานัน้ ก็หนัก หนักกวานั้นอีกก็หนัก หนักฟาดจนคอขาดไปก็ได นัน่ กฎหมายบาน
เมืองทานมีเปนลําดับ ๆ ผูที่มาปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง เพื่อรักษาสมบัติของ
ชาติใหเปนความดิบความดีคนดี ทานก็มีกฎมีเกณฑมีแบบมีฉบับ ไมไดมาทําปา ๆ
เถื่อน ๆ แลวเสียหายไปทีต่ รงไหน ในพุทธศาสนาก็มีอยางนี้ เปนเครื่องยันกันอยู
นีล่ ะเราจึงไดวติ กวิจารณถงึ เรือ่ งทีเ่ ด็กหรือผูค นเรารูส กึ วา ดิน้ รนกันมากเวลานี้
จนไมคํานึงถึงความผิดถูกชั่วดี มีแตความอยากความทะเยอทะยาน ความดีดความดิ้น
ไมมีฝงมีฝา จะพาใหคนจมไมรเู นือ้ รูต วั แลวหนาแนนขึน้ ทุกวัน ๆ นี่ละที่นาคิดมากนะ
โอย.ทุเรศนะ พีน่ อ งทัง้ หลายเราควรจะรูเ นือ้ รูต วั บางนะ ถาไมมีธรรมเปนเครื่องหัก
หามแลว เราอยากจะพูดทัว่ ประเทศไทยและทัว่ โลกนีเ้ ลยวา อยากลาหาญตอฟนตอไฟ
เผาไหมไดทั้งนั้นอะไรเขาไปเผาไหมไดหมดนั่นแหละ อยาไปกลาหาญตอความชั่วซึ่ง
เปนเหมือนฟนเหมือนไฟเผาไหมไดทั้งนั้น ประเทศไทยเรานีถ้ า ใครกลาหาญก็หมด
ชาติไทยไปเลยละ จึงตองอาศัยอรรถธรรมเปนเครื่องกั้นกางหวงหามตนเอง สิ่งใดที่ชั่ว
ชาลามกใหหกั เอาไวเหยียบเบรกเอาไว อยาใหมนั รุนแรงจนเกินไป หักเขา ๆ จนไดอยู
ในระดับที่พอดี เปนพลเมืองดีแลวอยูด ว ยกันไดคนเรานะ พากันจํา วันนี้พูดเพียงเทา
นีแ้ หละ
ถายทอดสดทั้งภาพและเสียงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ทาง
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

