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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ชาติไทยไมจนน้ําใจ
วัดภูสงั โฆ ทานวันชัยเปนหัวหนาคณะศรัทธาทัง้ หลายทีว่ ดั ภูสงั โฆ ถวายทองคํา
เพื่อคลังหลวงแหงชาติของเรา ซึ่งเปนลมหายใจของพี่นองชาวไทยทั้งประเทศเปนจํานวน
ทองคํา ๓๑ กิโล ๓๖ บาท ดอลลารได ๒,๓๒๒ ดอลล เงินไทยได ๕๐,๐๐๐ บาท
อนุโมทนา (สาธุ) ใหไดยนิ นูน ทัว่ โลก พูดนี้ออกทั่วโลกนะ ทั่วโลกเขาก็ไมเคยมีวาสนาได
ยินคําพูดเชนนีน้ ะ วันนีท้ ว่ั โลกไดยนิ กันหมดแลว อินเตอรเน็ตออกเดีย๋ วนีเ้ ลยนะ เห็นกัน
หมด ทานวันชัยก็เปนลูกศิษยหลวงตามหาบัว เมือ่ หลวงตามหาบัวออกสงครามรบกับ
ความจน ทานวันชัยก็ติดตาม แลวพี่นองทั้งหลายที่เปนลูกศิษยของทั้งหลวงตาบัวและ
ของทานวันชัย ก็ติดตามมาโดยลําดับ จนกระทั่งถึงวันนี้ ไดสาํ เร็จผลมาเปนลําดับลําดา
หลวงตาเองจึงขออนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลายโดยทั่วกัน(สาธุ)
ทองคําเมื่อวานนี้ได ๓ บาท ดอลลาร ๖๖ ดอลล ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลว
๕,๕๕๙ กิโลครึง่ ดอลลารมอบเขาคลังหลวงแลว ๗,๒๐๐,๐๐๐ ดอลล ทองคําที่ไดหลัง
จากการมอบแลวในวันที่ ๑๐ ธันวา นัน้ เวลานี้ไดทองคํา ๔๕๓ กิโล ๕๗ บาท ๙๖
สตางค ยังขาดทองคําอยูอีก ๔๖ กิโล ๗ บาท ๘๒ สตางค จะครบจํานวน ๕๐๐ กิโล
ดอลลารได ๑๓๐,๑๔๒ ดอลล รวมทองคําที่ไดแลวทั้งหมด ทั้งที่มอบแลวและยังไมได
มอบ เปนจํานวนทองคํา ๖,๐๑๓ กิโล หรือ ๖ ตัน ๑๓ กิโล รวมดอลลารที่ไดทั้งหมด ทั้ง
ทีม่ อบแลวและยังไมไดมอบเปนจํานวนดอลลาร ๗,๓๓๐,๑๔๒ ดอลล อนุโมทนาพรอม
หนากันนะ (สาธุ) เดีย๋ วนีย้ งั ขาด ๕๐๐ กิโลอยูเพียง ๑๕ กิโล (เงินโอนไป ๑๗๑,๒๘๖,
๔๗๘ บาท ๕๖ สตางค ซื้อทองไปทั้งหมด ๑๔๙,๕๕๓,๐๔๐ บาท คงเหลือเงินอีก ๒๑,
๗๓๓,๔๓๘ บาท ๘๖ สตางคครับ)
โยม หลวงตาเจาคะ หลวงปูเ จีย๊ ะ กราบถวายทองครึ่งกิโล แลวก็เงิน ๑๐๐ ดอลล
หลวงตา อาจารยเจีย๊ ะเหรอ เออ นัน่ มาอีกแลว ครึง่ รอยดอลลเหรอ
ครึ่งรอยดอลลพากันรูจักไหม นีม่ นั ภาษาอัศจรรยนะ คนไมอัศจรรยมันไมเขาใจ
ละ จวนเขานีท่ องคําไดตง้ั มากมายแลววันนี้ อันนี้ครึ่งกิโล อาจารยเจีย๊ ะ และครึ่งรอย
ดอลลารนะ ขยับ ๆ เขาไป ๆ นี่ที่ไดนําพี่นองทั้งหลายก็ดังที่ทานวันชัยพูดไมผิดแม
กระเบียดหนึ่งไมมีผิดเลย เพราะเราตัง้ ใจเสียสละจริง ๆ เพื่อพี่นองชาวไทยเราซึ่งมองดู
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แลวเอนลง ๆ คอยที่จะจมลงทะเลหลวงใหเห็นอยูตอหนาตอตา โถ มันสะดุดใจถึง
ขนาดเรารองโกกเลยนะ คราวนี้กอนที่จะออกชวยชาติคราวนี้ถึงขนาดรองโกกเลย ทีแรก
ก็ลูกศิษยลูกหามาเลาใหฟง ถึงเรื่องการติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง แลวหนักเขา ๆ เราให
เขาไปติดตามดูบญ
ั ชีในคลังใหญเรา นั่นละออกมาใหทราบอยางชัดเจน ทางโนนก็ติด
ตามเขาไปเอาออกมา เอาจํานวนทีต่ ดิ หนีต้ ดิ สินเขาเทาไร ๆ ๆ เอามาอาน
นี่ละตอนที่รองโกกเลยนะ โถ ตายยังไงนี่วะ ถึงขนาดนี้ จะมีสติปญญาที่ไหนมา
ยกขึ้นได ถึงขนาดนี้แลวเมืองไทยเราก็มีแตจะจมทาเดียว เราจึงไดยกขอเปรียบเทียบขึน้
เลยวา หนี้ทั้งหลายที่ครอบในเมืองไทย จากตางประเทศทีเ่ รากูย มื เขามานัน้ มันจึงเทา
กับอุง เหยีย่ วใหญ พี่นองชาวไทยเราที่เปนลูกหนี้ของเขา เทากับหัวหนูเล็ก ๆ ๖๒ ลาน
หัว นีเ่ ขาเปนเจาหนี้ นีเ่ ราเปนลูกหนี้ เวลานีเ้ ขายังไมกาํ เขากางเล็บเอาไว ถาเขากําปุบ
เดียวเทานี้ เอาหนีฉ้ นั มาเทานัน้ นะ ถาไมได เมืองไทยนี้ถูกกําเรียบ เปนบอยเขาทัง้
ประเทศเลย เรามาคิดอยางนี้เพราะฉะนั้นมันถึงรองโกก เอา เวลานีเ้ ขายังไมกาํ ถึงจะ
กางขนาดไหนก็ตามยังไมกํา เรา เอา หาที่เล็ดลอด ลอดออกตามนี้ ๆ ใหได ตั้งแตนี้ตอ
ไป เอา จะชวยจะเปนผูนําพี่นองทั้งหลาย
นัน่ ละ รองโกกแลวก็ออกตั้งแตบัดนั้นอยางถึงใจเลยที่นี่ ออกอยางถึงใจเลย ทีนี้
เมื่อไดออกแลวก็พุง ๆ เลย เรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ละวางั้นเถอะ ที่ทานวันชัยพูดนั้น
เรายอมรับวาเปนความจริงอยางนัน้
แลวบรรดาลูกศิษยลกู หาพีน่ อ งชาวไทยเราทัง้
ประเทศ หลวงตานี้ขออนุโมทนามาตลอด ๆ ภายในจิตใจ ๆ คือ หัวหนาพากาวเดินยัง
ไงก็เดิน หัวหนาพาพักก็พัก หัวหนาพากาวก็กา ว หัวหนาพาเอานะ ก็เอานะดวยกัน
ตลอดมาอยางนี้ แลวก็เห็นไหมทองคําเราเคยมีทไ่ี หนมา ทองคําไดเวลานี้ก็ ๖ ตันกวา
แลวนะ นี่คิดดูซิ นีล่ ะอํานาจแหงความรักชาติ ความเสียสละดวยความพรอมเพรียงแหง
พี่นองชาวไทยเราทั้งประเทศ ยกชาติของตนขึ้นอยูในอุงเล็บของเหยี่ยวนี้ขึ้นมาไดโดย
ลําดับ เดีย๋ วนีเ้ รียกวาชืน่ ใจแลวนะ พนไปไดเวลานี้พน
อยางทีต่ ดิ หนีเ้ ทาไรก็กาํ หนดแลวทานนายกฯ ทานกําหนดเรียบรอย ๆ หมด
เรียบรอยแลวจะใชเทานัน้ ทานคํานวณเรียบรอยหมด สมกับทานเปนผูนําของประเทศ
วางั้นเถอะ นีเ่ รียกวาผาน รอแตวนั จะผาน สมบัติของเราที่จะผานมีพรอมแลว ทั้ง ๆ ที่
ติดหนี้พะรุงพะรังจนถึงขนาดที่เรารองโกก เวลานีเ้ ราไมรอ งแบบนัน้ แลว เรารองเราก็
รอง เอา เมืองไทยเราเปนเมืองเด็ดวางัน้ เลย อยูใตอุงเล็บลอดอุงเล็บไปได ดีไมดีจะ
เหยียบหัวเล็บอีกดวยซ้าํ ไปก็ไดนว่ี ะ นัน่ ก็เปนอยางนั้น
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นี่ละความพรอมเพรียงสามัคคีกันเปนอยางนี้ สวนยอยสามัคคีกนั เชน รางกาย
ของเรามีความสามัคคีกัน ทุกสัดทุกสวนของรางกายมีปรกติดีงาม จะทําหนาทีก่ ารงาน
อะไร ๆ ไดเต็มเม็ดเต็มหนวย นัน่ จิตใจก็ไมเปนใบบาเสียจริตก็พรอมกัน ใจก็ครองราง
ที่ปรกตินั้นก็ดําเนินงานทุกสิ่งทุกอยาง ทีนี้พอออกมาเปนสวนรวมของคนทั้งประเทศ
๖๒-๖๓ ลานคน เปนคนไทยที่มีความรักชาติดวยกันหมด พรอมเพรียงแลวนัน่ สามัคคี
กัน วาเสียสละก็เอา เอา ตัง้ แตบดั นัน้ มาดวยความรักชาติเปนตนเหตุ ไมยอมปลอยชาติ
ใหใครงาย ๆ คน ๖๒ ลานคน จะปลอยใหเขาขยีข้ ยํามีอยางเหรอ นัน่ เราเล็ดลอดมาจน
ไดดังที่วานี้ดวยความรักชาติ ดวยความเสียสละของเรา เราไมไดเปนเศรษฐีแหละ ฟง
แตวา เราอยูใ ตองุ เล็บเขา ถาเปนเศรษฐีจะมาอยูใตอุงเล็บอะไร เราก็เปนคนจน คนจน
มันก็ออกระหวางของเล็บ ๆ นี้ไปจนได ออกชองเล็บ ๆ ไปจนไดเห็นไหม
นีล่ ะเพราะอํานาจแหงความพรอมเพรียงสามัคคีกนั พุงออกไดเลย ๆ จนกระทั่ง
บัดนี้ นีก่ เ็ ปนทีภ่ มู ใิ จกับบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายรวมจากทางโนนมาทางนีม้ า หลักใหญก็มี
ทานวันชัย แลวก็ผาแดงทีเ่ ปนขาใหญเขามา ขาใหญเขามาหาตน ตนอะไรตนใหญ ตนนี้
นะเขาใจไหม ออกจากนีก้ จ็ ะเขาตนหลวงเราละ กําลังรวมเขา ๆ เขามา แลวเมือ่ วานนี้
ทานเพียรก็มา นี่ก็ไดทองคํามา ๑ กิโล กับ ๔ บาท และดอลลาร ๑๐๐ นีล่ ะมานี่ ทาง
โนนมาทางนีม้ านี้ เราหมายถึงวากิง่ ใหญทม่ี านะ ที่วา ๓ กิ่ง ๔ กิ่ง กิ่งภูสังโฆ กิ่งผาแดง
แลวก็ไปกิง่ นาคํานอย แลวก็เรื่อยมากิ่งนั้นกิ่งนี้ทุกกิ่ง ไมใชไมมา เหลานีม้ าทัว่ กันหมด
เราจึงขอชมเชยบรรดาพระกรรมฐาน พรอมทั้งประชาชนศรัทธาทั้งหลาย ที่เปน
ลูกศิษยของพระกรรมฐานทั่วประเทศไทยเรา ตางทานตางเสียสละมาทุกแงทุกมุม ทาน
มาเงียบ ๆ นะ ทานไมไดมาธรรมดา มาแบบโฮกฮาก โปงปาง ทานไมไดมา สวนใหญ
มันก็ยกขึ้น มันก็ตองมีเสียงดังบางใชไหม สวนยอยมันก็คอยไหลเขามาตามกันไป อันนี้
ไมไดยินเสียง ไหลเขามาเรือ่ ย อันใหญมนั ก็โครมคราม ๆ บางเปนธรรมดาใชไหม
เพราะมันใหญ ไปมันก็โดนนั้นชนนี้ไปเรื่อยก็ตองมีเสียงบาง
เชนอยางนี้ จะไมมีเสียงยังไงไดยินทั่วโลกแลวนี่ ทองคําตั้ง ๓๐ กวากิโล ใครเอา
มาใหทไ่ี หน ถาวาเกงเอามาแขงดูซินะ เมื่อไมเกงเราก็พูดไดละซิใชไหม เราไดเราก็พดู
ไดซิ นี่ละไหลรอบมาทั่วประเทศไทย สวนพระกรรมฐานที่อยูที่ไหน ๆ มาทุกทิศทุกทาง
บรรดาพระทัง้ หลายเราก็อนุโมทนาตามสัดตามสวน ที่ทานมีกําลังศรัทธาพาญาติโยมมา
มากนอยเพียงไร ก็เปนพระในประเทศไทยของเรารวมมือรวมใจซึ่งกันและกัน ไมวา พระ
บานพระปาเปนพระลูกศิษยตถาคตดวยกัน ตางคนตางเสียสละมามากนอยทั่วถึงกัน
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หมดทั่วประเทศไทยของเรา นี่ละทองคําทั้งหลายจึงคอยหนาแนนขึ้น ๆ จากบรรดา
ศรัทธาทุกแหงที่พระเจาพระสงฆ ทานอยูใ นสถานทีใ่ ดชักนําแนะนําสัง่ สอน หรือบอก
กลาวแลวก็ไหลเขามาอยางนีแ้ หละ นีม่ าดวยอํานาจแหงความรักชาติ ความสามัคคีของ
พี่นองชาวไทยรวมถึงขนาดนี้
นีล่ ะอํานาจแหงความสามัคคี ชาติไทยของเรามีความสามัคคีไมขัดไมแยงกัน คน
หนึ่งจะลากขึ้นคนหนึ่งจะลากลงอยางนี้ ก็ไมคอยเห็นมี มีแตพยายามลากขึ้นกําลังมาก
กําลังนอยเราไมเปนเศรษฐี เราก็เอาความทุกขความจนของเราตามน้าํ ใจของเราซึง่ ไมจน
มีเทาไรใหทง้ั นัน้ ๆ นีล่ ะชวยชาตินะ เอาความไมจนในน้าํ ใจ สมบัติเงินทองเราไมไดเปน
เศรษฐียอมรับ ถาเศรษฐีเราจะไมติดหนี้เขา นีก่ เ็ รียกวาเราไมเศรษฐีเราเปนคนทุกขคน
จนถึงขนาดติดหนี้เขาจึงพากันดีดกันดิ้นดวยน้ําใจ ที่ไมมีอัดมีอั้นคือน้ําใจของคนเรา
เศรษฐีกุฎมพี พอคามหาสมบัติทั้งหลายก็ยกไวตามสวน ๆ แตสาํ หรับทุคตะเข็ญใจนี้
เรียกวาแสดงเต็มกําลังความสามารถ เห็นกําลังของน้ําใจแหงความทุกขความจนของ
ชาติไทยเรา จากบรรดาพีน่ อ งทัง้ หลายทีแ่ สดงน้าํ ใจมาใหเห็นอยางชัดเจนมีวนั นีเ้ ปนตน
นะ รวมเขามา ๆ
นีล่ ะกําลังแหงความสามัคคี จะอุม ชาติบา นเมืองของเราไปได แลวทุกสัดทุก
สวนก็ขอใหฟง เสียงอรรถเสียงธรรมนะ เสียงอรรถเสียงธรรมเปนเสียงของศาสดาองค
เอก เปนอาจารยเอกในโลกทัง้ ๓ กามโลก รูปโลก อรูปโลก พระพุทธเจาเปนศาสดา
เอกเปนครูสอนทั้งนั้น พวกสัตวโลกทั้งหลายไดรับความดิบความดี ถึงหลุดพนจากทุกข
มีจํานวนมากจากพระพุทธเจา จากธรรมของพระพุทธเจา เพราะฉะนัน้ จึงขอใหฟง
เสียงธรรมพระพุทธเจา เมือ่ หัวหนาไดนาํ ธรรมพระพุทธเจาออกมาเปนความถูกตอง
ดีงามอยูแลวนั้น ใหพากันบึกกันบึนตามกําลังความสามารถของทุกคน ๆ ผลแหง
การบึกบึนตามความสามารถของเราดวยความเชือ่ อรรถเชือ่ ธรรมนี้
เราก็เห็นผล
ประจักษมาโดยลําดับลําดานีน่ ะ
นี่ละธรรมไปที่ไหนชุมเย็นไปที่นั่น มีมากมีนอยชุมเย็นเปนลําดับ ไมเหมือนกิเลส
ไปที่ไหนเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปเรื่อย ตึกรามบานชองสูงขนาดไหน ไมขีดไฟกาน
เดียวจอเขาไปนี้พังหมด นีล่ ะความชัว่ มันเปนอยางนัน้ มันมีฤทธิ์มากนะความชั่ว เหมือน
ไมขีดไฟกานเดียว อันนีเ้ รียกวาความชัว่ อยาใหเขามาติดตัวติดเพื่อนติดฝูง ติดชาติบาน
เมืองของเราใหแตกสามัคคีกัน บานเมืองเราจะจมไดนะ ใหเอาความพรอมเพรียง
สามัคคีกัน เขาชวยเหลือดังทีช่ าติของเราเวลานีก้ าํ ลังโผลขน้ึ มา ๆ ตอไปนี้ทองคําไดน้ํา
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หนัก ๑๐ ตัน และดอลลารได ๑๐ แลว หลวงตาเองเปนผูน าํ พีน่ อ งทัง้ หลาย จะประกาศ
ออกทั่วโลกดินแดนจากอันนี้แหละ ใหโลกทัง้ หลายเขาไดทราบ
บางรายเขาจะชีห้ นาดาทอก็ได เขาเห็นวาเมืองไทยเปนขี้ปะติ๋วปะแตวไป เขาเห็น
วาเมืองไทยนี้ขี้ปะติ๋ว ตัง้ แตเวลามันนอนหลับแหละเสือมันขีป้ ะติว๋ เขาใจไหม เวลามันลุก
ขึ้นมาใหมา หนูตวั ไหนอยากตายใหมา วางัน้ เขาใจไหม อันนีเ้ วลานีช้ าวไทยของเราลุก
ขึ้นแลวดวยความพรอมเพรียงสามัคคีกัน ความจนตัวไหนมันเกงใหมา จะฟาดมันลง
ทะเลใหหมดเขาใจไหม นัน่ ละความเกงเขาเทากับหนูตวั หนึง่ เราเทากับเสือโครงตัวหนึง่
ฟาดมัน นีเ่ ราไดแลวเสือโครงเรามาหลายตัวแลว ตอไปนี้ก็จะถึง ๑๐ ตันละนะ
หลวงตาจึงขออนุโมทนากับบรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทย ในแดน
แหงชาติไทยและแดนแหงชาวพุทธของเราที่มีความรักชาติ
ความพรอมเพรียง
สามัคคีดงี ามทีแ่ สดงออกมาใหเห็นเปนลําดับลําดา จึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับ
บรรดาพี่นองทั้งหลายทั่วประเทศไทยโดยทั่วกันเทอญ
ชมถายทอดสด ธรรมะหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

