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เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

แขนซายของเรา
อยูวัดไหน (วัดสังฆทานครับผม เอาทองมาถวายหลวงตา) โอ วัดสังฆทานเอา
ของมาถวาย คณะอุปฏฐากหลวงปูสังวาลย เขมโก นอมถวายทองคําแดหลวงตามหาบัว
จํานวน ๓๓ บาท เอาสาธุ นี่แหละลูกหลานหลวงพอสังวาลยทํางานสืบตอเนื่องหลวง
พอมาเปนลําดับลําดา เปนสายญาติแหงการบริจาคทานเพื่อสมบัติเขาสวนรวมตลอดมา
เรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้ทองคําจํานวน ๓๓ บาท หรือครึ่งกิโล ทางพระทางวัดสังฆทาน
ลูกศิษยหลวงพอสังวาลยนํามาเพื่อเขาสวนรวม เราพอใจ อนุโมทนาสาธุการพรอมหนา
กัน สาธุ คนดีเดี๋ยวนี้หายาก ทองคํามันหางายเมื่อไรวะ ไมใชเลนๆ นะ นี่เราก็ไดทองคํา
เขาสูคลังหลวงคราวนี้ตั้ง ๑๑,๕๐๐ กิโลนะทองคํา ที่เขาสูคลังหลวงจะขาด ๕๐๐ ไมกี่
อะไรละ (๔๘๒) ๑๑,๔๘๒ ที่ไดเขาคลังหลวงแลว ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ ทองคําหาได
งายๆ เหรอ ถาไมรวมหัวกันจริงๆ เขาไมไดนะ
ตั้งแตเราเกิดมาในทามกลางเมืองไทย ก็ยังไมไดยินวาพี่นองชาวไทยเรารวมหัว
กันนําทองคําเขาสูคลังหลวงไดทองคําจํานวนเทานั้นเทานี้ ไมมี ก็พึ่งมามีลูกหลานชาว
ไทยเราในเมืองไทยนี้แหละออกชวยกัน จากการประกาศโฆษณาของทางศาสนธรรม
ไดแกคําสอนของพระพุทธเจาที่หลวงตานําออกประกาศ
ผลที่ไดเวลานี้ก็ไดตงั้
๑๑,๔๘๒ กิโลแลวทองคํา เปนของหาไดงายเมื่อไร
สําหรับหลวงพอสังวาลยยกใหเปนขางหนึ่งเลย เรียกวาเปนแขนซายของเรา เอา
จริงเอาจังมาก ทานชวยจริงๆ ยกใหเปนแขนซายของเรา เราเปนแขนขวาเปนผูพา
ดําเนิน ทานเดินตามหลังดวยแขนซายๆ ไมใชนอ ยๆ นะ ทานหาทองคําไดมากทีเดียว
เราพอใจ ทองคําที่จะเขาสูจุดรวมไดไมใชเลนๆ นะ นี่ก็ไดตงั้ ๑๑,๔๘๒ เกือบ ๕๐๐
แลว แตคิดวาจะไดตอไปนี้ คือมันเปนประเภทน้ําไหลซึมมาเรื่อยๆ เรายังไมใหขาด
ทีเดียว ใหมีทองคําประเภทน้ําไหลซึม คือหัวแลวมากลางตัวมาหาง เอาจนกระทั่งหาง
สุดขีด หางทองคํา ใหไหลเขาสูคลังหลวงของเรา
นี่ก็ไดทกุ วันๆ วันนี้ก็ครึ่งกิโลแลว ไดมาทุกวันๆ เรียกวาประเภทน้ําไหลซึม ให
ซึมเปนหางทองคํา สวนดอลลารคงไมมีหวังแลวแหละ ดอลลารเราไดเขาคลังหลวง ๑๐
ลาน ๒ แสนกวาดอลล ทีนี้เงินไทยขาด พอเราหยุดการเทศนจตุปจจัยเชนเงินไทยเปน
ตนนะ ที่เขานํามาถวายเพื่อชวยชาติรอยหรอๆ แลวหมดไป ทีนี้ความจําเปนของพี่นอ ง
ชาวไทยทั่วประเทศรุมเขามาหาเราละซิ สุดทายก็ตองไปควาเอาเงินดอลลารที่เคยเขา
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คลังหลวงตลอดๆ ดึงออกมา คือไมเขาเทานั้นเอง ไมใชไปโกยออกมานะ คือไมเขาอีก
เอาดอลลารนี้มาชวยเงินไทย
เวลานี้ดอลลารชวยเงินไทยมาตลอด ออกชวยนัน้ ชวยนี้ ปลูกสรางอันดับหนึ่งก็
โรงพยาบาล สรางโรงพยาบาล โรงพยาบาลนี่พิสดารมาก เรียกวาเปนที่หนึ่งใน
เมืองไทยของเรา ตามที่เราเปนผูนําพี่นองทัง้ หลายบริจาคเพื่อชาติไทยของเรานี้รูสึกวา
โรงพยาบาลเปนอันดับหนึ่ง มันพิสดารมาก เครื่องไมเครื่องมือแพทย ตึกรามอะไรรถ
รา มิหนําซ้ํายังที่อยูก็มี คับแคบ ไมพอใช ขยายซื้อออกไป ถาเขาจะขายเราซื้อใหๆ
ขยายออกไปเยอะนะ นี่ละพิสดารมากอยูโรงพยาบาล
เราก็พอใจไดรับความรวมมือจากบรรดาพี่นองทัง้ หลายตลอดมา
ตั้งแตวัน
เริ่มแรกเราออกประกาศพาพี่นองทัง้ หลายชวยชาติของเรา ชาติของเรานี้ลมจมเพราะ
เมืองไทยคนไทย ไมใชลมจมเพราะประเทศนั้นประเทศนี้มาบุกมารุกมาโจมตีแยงชิง
สมบัติเงินทองขาวของในเมืองไทยจนกระทั่งเมืองไทยลมจมไมเคยมี รายไหนไมเคยมี
แตมองดูประเทศไทยมันทุกคน พวกนี้พวกทําลายชาติ มีหาเอาหามีสิบเอาสิบ หยิบใน
กระเปาเจาของนั่นแหละเอาเสียจนหมด จนเมืองไทยจะจมเห็นไหมละ
นี่ละสุรุยสุราย ไมรูจักประมาณ ไมมีคําวาประหยัดมัธยัสถ มีขอบมีเขตซึ่งเปน
หลักธรรมประจําตัวบางเลย สวนใหญเลยจะพังไปตามๆ กัน จึงตองสอนในธรรมขอนี้
อีกดวย มีการประหยัดมัธยัสถ การอยูกินใชสอยอยาฟุงเฟอเหอเหิมจนเกินเนื้อเกินตัว
ความเสียเขามานะเสียเมืองไทยเรานั่นละ ไมใชเสียใคร เสียเมืองไทยก็เพราะเสียเรา
เราเปนผูทําใหเมืองไทยเสีย
ในการชวยชาติคราวนี้ก็ไดไมนอยนะ ทองคําไดตั้ง ๑๑,๔๐๐ กวากิโลแลว
ทองคําไดถึงหมื่น ของเลนเมื่อไรวะ นี่หลักใหญทองคําเปนหัวใจของชาติ เปนเครื่องค้ํา
ประกันชาติไทยของเรา ชาติใดก็ตามถามีทองคําแลวชาตินั้นจะแข็งแกรง ถามีทองคํา
มาก ถาชาติไหนยุบยอบไมคอยมีทองคํานั่นละออน ออนมากๆ ชาติไทยของเราไมควร
จะใหออนอยางนั้น ใหแข็งขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะชาติไทยเรามีหลักชาติแลวยังไมแลว มี
ศาสนา-พระมหากษัตริย อีก มีแตธรรมชาติที่แข็งๆ ทําไมคนไทยเราจะทําตัวออนแอ
ใชไมไดนะ เอาใหแข็งซิ
เกิดมาในชาตินี้เรียกวาเราสุดกําลังแลวแหละ การชวยชาติไทยของเรา เรา
สุดกําลังจริงๆ เอาเต็มเหนี่ยวๆ เลย ไมวาทางใดๆ ที่จะชวยชาติของตนได เฉพาะอยาง
ยิ่งธรรมะเปนสําคัญ ดังที่เราประกาศวาเอาๆ จะเปนผูนําๆ คนทั้งหลายเขาก็ตองคิดถึง
วาวัตถุสิ่งของเงินทองจะอุมชาติบานเมืองของเรา กลับตรงกันขามกับความคิดของเรา
เพราะนี้เปนแตเพียงวัตถุหนึ่งเทานั้นที่ประชาชนเขาคิดมากกวาอยางอื่น เรื่องธรรมะ
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เปนเรื่องสําคัญ ประชาชนไมคอยไดคิด แตเวลานี้ธรรมะกําลังจะออกชวยชาติของเรา
ดวยการฟนฟูจิตใจจากการชวยชาติคราวนี้จนได ออกจริงๆ เห็นไหมละ
ธรรมะออกทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้ วิทยุตั้งรอยกวาแหงแลวนะ นี่ละธรรมะ
สําคัญ ถาธรรมะเขาสูใจอะไรดีหมดเลย พลังของธรรมสําคัญมาก เราจึงไดพยายาม
คราวนี้เปนคราวที่ธรรมะจะเขาสูใจพี่นองชาวพุทธเรา จากการชวยชาติคราวนี้ละ ก็ออก
จริงๆ วิทยุก็ตั้งรอยกวาแหงแลว และยังออกทุกแงทุกมุม ธรรมะออกไปดวยกันกับการ
ชวยชาติคราวนี้รูสึกวามากอยู เราก็พอใจ ดูเหมือนรอยสิบกวาสถานีแลว สถานีวิทยุ
แหงประเทศไทยดานธรรมะออกทั่วประเทศไทยทุกภาคๆ เวลานี้
ถาลงธรรมะไดเขาหัวใจใดแลว หัวใจนั้นจะคลี่คลายตัวเองออกมาจากความ
ทุกขรอน ถูกกิเลสบีบบังคับโดยลําดับลําดานะ ธรรมะเปนผูคลี่คลายออก เปนผูแก
ออก กิเลสเปนผูมัดเขามัดหัวใจสัตว ธรรมะเขาตรงไหนๆ กิเลสจะคอยกระจายออกๆ
ธรรมะเบิกกวางๆ หัวใจเราก็โลง ทุกสิ่งทุกอยางเปนชิ้นเปนอันที่ไดเกิดขึ้นจากธรรมะ
วินิจฉัยใครครวญแลวคอยพาทํา ถาใหกิเลสพาทําแหลกนะ
ทานจึงสอนไววา นิสมฺม กรณํ เสยฺโย ใหพินิจพิจารณาเสียกอนทุกสิ่งทุกอยาง
กอนจะลงมือทํา อยาไปทําแบบพรวดพราด นี่ละธรรมะทานสอน คือพินิจพิจารณา
ใครครวญเสียกอนกอนทีจ่ ะลงมือทํา ธรรมะใครครวญ กิเลสพรวดพราด สุกเอาเผา
กินๆ ติดหนี้ติดสินพะรุงพะรังเต็มบานเต็มเมืองเปนตาขาย ติดคนนี้แลวไปติดคนนั้น
ติดคนนั้นไมใชเขา ไมไดคืนเขา เลยเปนนิสัยติดหนี้ หากินดวยการติดหนี้ผูอื่นเลี้ยงตัว
ไปวันหนึ่งๆ นี้มีเยอะเมืองไทยเรา เพราะไมมีธรรมภายในใจ
นั้นคือเปรตคือผีมากัดตับกัดปอดตัวเองนั่นแหละ ไปยืมใครมากนอยเพียงไรก็
เทากับเอาฟนเอาไฟมาเผาหัวอก ตองขวนขวายหามาใหเขา ทีนี้เขาก็สรางฟนสรางไฟ
ขึ้นวาเขายืมเราไปแลวเขาจะเอามาคืนหรือไมนะ นี่ก็รอน รอนทั้งสองฝาย ดีไมดที ั้งสอง
ฝายนี้กลายเปนขาศึกตอกัน นี่ละหากินไมมีหลักมีเกณฑ ไมมีความหมายนะ กูยืมไม
ทราบวากูไปหาอะไร กูดะยืมดะไปเลย ไปบานไหนเมืองไหนมีแตกูแตยมื หากินดวย
การกูการยืมดาดาษทั่วประเทศไทย ใชไมไดเมืองไทยเราเปนเมืองหลักลอย หากินดวย
การกูยืมกันมีอยางเหรอ ตองหากินดวยการขวนขวายซิ
เอา ฟตขึ้นมาๆ หากจําเปนจริงๆ ที่ควรจะกูจะยืมมันหากมี แตนี้ไมจําเปน มัน
ตั้งความจําเปนขึ้นมาใหเผาตัวเอง เผาชาติบานเมือง เผาเปนนิสัยไปถึงลูกถึงหลาน มี
แตพวกติดหนี้ติดสินพะรุงพะรัง ใชไมได ใหจําเอา อยาไปทําสุรุยสุรายอยางนี้ บอกลูก
บอกหลานการติดหนี้ติดสินไมใชเรื่องเล็กนอย เวลาจะบวชพระทานตองถาม อนโณสิ๊
ทานมีหนี้สินหรือไม ถาติดหนี้ติดสินไมใหบวช หนี้สินจึงเปนเรื่องใหญโตมาก เราก็
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เหมือนกันติดหนี้ติดสินกันเปนระโยงระยางทั่วประเทศไทย หากินดวยความเลื่อนลอย
จากการติดหนี้ติดสินใชไมได ใหพิจารณาตัวเอง วันนี้พูดเรื่องอะไรตออะไร ก็มีเปนคติ
เครื่องสอนโลกไดดีวันนี้
พอพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลนี้เราก็ไปใหโรงพยาบาลหมา
เมื่อสองวันนี้ที่ไป
โรงพยาบาลศรีนครินทร เขานิมนตเราไปเทศนโรงพยาบาลศรีนครินทร เขาไปแลวเขา
หองนั้นหองนี้โรงพยาบาล ไปติดเอกซเรยใหญ มันกําลังใชไมไดวางั้น พอดีเราเขาไป
นั้นพอดี ราคามัน ๕ ลาน เขานิมนตเราไปเอาเงินเอาทองในโรงพยาบาลนั่นแหละ แต
พอไปเห็นที่บกพรอง เราฟาดเสียกอนลวงหนา ๕ ลาน เครื่องมือนะ เครื่องมือเครื่อง
เดียว ๕ ลาน เขานิมนตไปรับยังไมไดเลย เราไปใหเขาเสียกอน ๕ ลาน
อยางนั้นแลวจึงวาชวยโลก ถือไป ตรงไหนบกพรองวางลงๆ ใครยื่นมากําเอา
เขาใจไหม ไปเห็นตรงไหนบกพรองวางลงๆ อยางนี้อยางที่เราทําอยูนี้ละ เขานิมนตไป
ทอดผาปา รับผาปาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน เขาไปก็ไปเห็นอยางนั้นละ เครื่องเอกซเรย
กําลังมันใชไมคอยไดเดี๋ยวนี้วางั้น เราเลยถามราคามันเทาไรๆ มันจําเปนมากอยู ให
เดี๋ยวนั้นเลยนะ ยืนสั่งกันเดี๋ยวนั้นเลย ใหตกลงกับหมอทางโรงพยาบาลโนนสะอาด
หมออวนเปนผูรับใชวัดนี้ เปนลูกวัดปาบานตาดนั่นแหละหมออวน รับใชตลอดมา เลย
ใหติดตอไปนี้ระหวางหมอทั้งสองโรงพยาบาล
นี่ละเอานะ ๕ ลาน ยังไมไดเลย เวลาไดมา ๙ แสนเห็นไหม เราจายไป ๕ ลาน
ไดมา ๙ แสน เขาถวายผาปาวันนั้นได ๙ แสน เราใหเขา ๕ ลาน เห็นไหมละ นี่ละไป
เอาหรือไปอะไรฟงซินะ คือไปไปเอานั่น ตรงไหนบกพรองโยนใหเลย แลวไปควานี้มา
ตรงไหนบกพรองโยนใหเลย เปนอยางนั้นตลอดละเรา อยางที่เราดิ้นอยูทุกวันนี้เราดิ้น
หาอะไร เราแบเราไมเอาอะไรเลยคิดดูซินะ ทุกขที่สุดก็คือเรา เวลาไดมาแลวออกเลยๆ
ไปควายังไมติดมือมา ทางนี้จําเปนแลวฟาดจากเราไปแลว เอาใหกอนแลว อยาง
โรงพยาบาลใหกอนแลวนะนั่น
พอไปถึงฟาดให ๕ ลานแลว เขาถึงใหทีหลัง ๙ แสนบาท ก็อยางนั้นแลวจึง
เรียกวาชวยโลก ไปที่ไหนกําไปที่นี่โยนลงที่นี่ กําที่นี่โยนลงที่นั่น กําที่นั่นโยนลงที่นั่น
เรื่อยไปอยางนี้จึงเรียกวาชวยโลก เราชวยจริงๆ ในชีวิตนี้เรียกวาชวยโลกเต็มเม็ดเต็ม
หนวย เราบอกเลยวาเราแบตลอดไมเอา หมุนตัวเปนเกลียวอยูจะเปนจะตายนี้เราเพื่อ
โลกทั้งนั้น ไมไดเพือ่ เรา ไมเอา ทุกอยางเราพอแลว พอทุกอยางในหัวใจดวงเดียวนี้
เปนธรรมธาตุแลว หัวใจเปนธรรมธาตุอะไรเขามาติดไมอยู ตกออกหมดเลย เพราะไม
เลิศเลอเหมือนอันนั้น ดวยเหตุนี้เองโลกธรรมแปดจึงเขาไมได เขาจิตดวงเลิศเลอเขา
ไมไดนะ เอาละที่นี่ใหพรละ

๕
พอใจนะ อนุโมทนาสาธุการกับทานทั้งหลายที่ทํางานสืบตอ เนื่องมาจากหลวง
พอสังวาลยซึ่งเปนพระสําคัญองคหนึ่งนะ เรายกใหเปนแขนซายเราเลย ใหสืบหนอตอ
แขนงกันไปเพื่อชาติไทยของเรา ศาสนาของเราจะไดเจริญรุงเรืองจากความกวางขวาง
แหงจิตใจของนักบวชเรา นักบวชตองเปนนักเสียสละ เปนผูเสียสละทั้งนั้นๆ ไมใชเปน
ผูควาผูกลืนผูกินไปตลอด เลวรายยิ่งกวาโลกเขาใชไมได พระเราตองเปนนักเสียสละ มี
เทานั้นละ ใหพร (วันนี้ทองคําได ๓๓ บาท ๒๐ สตางคครับผม) นั่น วันนี้ทองคําได
ครึ่งกิโลไมใชนอยๆ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz
และเครือขายทั่วประเทศ

