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เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ [เชา] 

ทําทาจะมายกศาสนา 
 

[กอนจังหัน] 
 วันน้ีหลวงตาก็จะไปประมาณสักบายโมง คือไปใหกําลังใจ แสดงนํ้าใจ แตเวลา
ประชุมเราไมเขาประชุม เพราะเร่ืองราวเรามอบใหหมดแลว ทองคําที่เรากําหนดจดจอเอา
ไวในการมากรุงเทพฯ คราวน้ี วาทองคํามาคราวน้ีไมควรจะใหตํ่ากวา ๕๐ กิโล ท่ีเนนหนัก 
ๆ เม่ือเชาวานซืนหรือไง ไดแลวเวลาน้ี ไดทองคํา ๕๔ กิโล กับ ๓๙ บาท ๔๕ สตางค ฟาด
เขาไป ๕๔ กิโล มันตองมีชนะไปเรื่อย แพไมไดนะ ภาวนาแพเปนพัก ๆ คือเอากันใหชนะ
เปนพัก ๆ ถาพักไหนแพวันนั้นนอนไมหลับ เคียดแคน นิสัยจะวาบาบ่ินอะไรก็ไมรู มันเปน
จริง ๆ ถาลงไดปกตรงไหนแลวตองใหขาดทะลุเลย ปกใสความเพียรมันฟาดเราหงายเลย 
นอนไมหลับ คึกคักเอาอีก ซัดกันจนกระทั่งผานได พอใจ 
 เราตั้งในจุดนี้ก็พอใจ มันหนักตรงไหนก็ตั้งลง อยูจุดไหนก็หนักตรงนั้น นี่ทองคําที่
เราไดหลังจากมอบเรียบรอยแลวน้ันเวลาน้ีได ๙๔ กิโล ๔๕ บาท ๘๕ สตางค ตั้งแตมอบมา
รวมทั้งหมด สวนดอลลารได ๙๘,๒๓๑ ดอลล จวนจะถึงแสนแลว  เราไมคอยคิดอะไรมาก
นะ เดือนเมษาฯ เปนแตเพียงวาคิดอยากเฉย ๆ คืออยากจะไดมอบตอนนั้น เพียงคิดอยาก 
ไมไดตั้งจุดอะไรลงแหละ คิดอยากธรรมดา 
  

[หลังจังหัน] 
 นี่ธรรมลีเกงอยู ไดทองคํามาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงไปถามลูกศิษยวา ธรรมลี
มารบกวนอะไรบางละ ไดทองคํามา ๖ บาทแลว ดอลลารได ๕๑๘ ดอลล ของธรรมลี ผา
แดง เรียกธรรมน้ันธรรมน้ี มาคราวน้ีไดทองคําน่ี ๕๔ กิโลแลวนะ ตั้งแตเราออกเดินทางมา
วันท่ี ๑๐ จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๑ ทองคําได ๕๔ กิโลแลว กวาจะถึงวันกลับคือวันพรุงนี้มัน
คอนขางจะแนวา ๕๕ กิโลวะ ทีแรกตั้งไววาได ๕๐ กิโลก็ยังดี เรามุงอยากจะไดอยางนอย
พอใหได ๕๐ กิโล มาคราวน้ี ปุบปบเอาทันท ีตอนเย็นฟาดเขามา ๒ กิโล ไดเยอะนะ เรา
คิดวาจนกระทั่งถึงวันกลับ ดีไมด ี๕๕ ดอลลารเราครบแสนแลว มีแตจะเตรียมเอาเลยแสน
เทาน้ันเอง  
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ทองคําเรากะไววามาคราวน้ีเปนเคร่ืองหมายท่ีเราตองการอยูก็คือวา ควรจะไดทอง
คํานํ้าหนัก ๕๐ กิโล เวลาได ๕๔ กิโลแลว กวาจะถึงเวลากลับนาจะถึง ๕๕ กิโล เราก็พอใจ
เอาเปนระยะ ๆ อยางนี้ ดอลลารกับทองคําเคียงขาง ๆ กันไป ทองคําเปนอันดับหนึ่ง 
ดอลลารเคียงขางกันมาเปนอันดับสอง สวนเงินสดน้ีกลายเปนอันดับสามไป คือเราไมได
เจาะจงอะไรมากนัก เพราะจุดท่ีเรามุงหมายจริง ๆ ก็คือ ทองคํา ๆ อยูตลอดเวลา ยังไงขอ
ใหได ๑๐ ตัน ท่ีเราจุดมุงจริง ๆ ในการชวยโลกคราวน้ี เรียกวาเปนคราวประวัติศาสตร
ของเมืองไทยเรา จึงไมควรจะใหทองคําน้ําหนักต่ํากวา ๑๐ ตัน เราต้ังไวก๊ึกตรงน้ันแลว 
เพราะตอนที่เราจะมาออกประกาศนี้ เราพิจารณาเต็มสัดเต็มสวนทุกอยางแลว ลงในจุดน้ี
เหมาะ สวนดอลลารก็เคียงขางกันไป 

น่ีวันท่ี ๒๓ ก็จะกลับ พักวันที ่๒๔ วันเดียว วันท่ี ๒๕ ก็ไปรอยเอ็ดไปคางคืน ไมได
อยูนะเรา เพื่อชาติทั้งนั้นแหละไมเพื่ออะไรแหละเรา เพื่อชาติอยางเดียว เราไมหวังอะไร
หมด หวังใหชาติของเราไดมีความรมเย็นเปนสุขแนนหนาม่ันคง เราเปนท่ีพอใจ 

วันนี้ก็จะมีการประชุมที่พระทานจํานวนพัน ๆ หมื่น ๆ นะ เต็มอยูวัดอโศการาม 
อยูที่นั่นที่นี่วันนี้ก็จะไปรวมกันที่วัดอโศการาม พระเหลาน้ีทานอยูสบาย ๆ ในปาในเขาทาน
อยูสะดวกสบาย ขวนขวายหาธรรมตลอดเวลา ท่ีอยูนอกน้ันก็เปนความสงบใจดวยความ
เปนผูมีศีลมีธรรม ทานอยูสบาย แลวอยูๆ   ก็อยางน้ีแหละเห็นไหมละ ตกลงทานก็ตองมา 
ทานบํารุงรักษาตลอดเวลาศีลธรรม เพ่ือทานและเพ่ือสวนรวมตลอดชาติบานเมือง ทาน
อุตสาหพยายามตลอดเวลา อยูในที่ตาง ๆ ดวยความสงบสุขรมเย็นโดยธรรมเปนเคร่ืองคุม
ครองรักษา แลวอยู ๆ ก็เดือดรอนถึงพระเหลานี ้เดี๋ยวนี้พระเดือดรอนทั่วประเทศไทย อยู
ที่ไหน ๆ ไมวาธรรมยุต-มหานิกาย เรียกวาพระไทยดวยกัน ตองไดเดือดรอนวุนวาย มา
เวลาน้ีท่ีมาประชุม ทานเหลาน้ีมาประชุมทําความกระทบกระเทือนเดือดรอนเสียหายแก
ชาติและศาสนาตรงไหน เราพิจารณาเรียบรอยแลว  

มาเพื่ออุมชู เพื่อรักษาพุทธศาสนา ปกปองพุทธศาสนา กับชาติที่อยูดวยกัน มัน
เกี่ยวโยงถึงกันอยู เรียกวาปกปองทั้งชาติทั้งศาสนาไปดวยกัน ท่ีทานอุตสาหมาน่ี มาน้ีมา
โดยความเปนธรรมลวน ๆ เราพิจารณาเรียบรอยแลวท่ีพระทานมากัน เปนธรรม ไมได
เปนโจรเปนมาร เปนกองทัพปา กองทัพเถื่อน หาบุกน้ันหาบุกน้ี ม็อบนั้นม็อบนี้อยางนั้น 
น่ันพวกเปรต พวกผี ไมมีธรรมวินัยเปนเคร่ืองวัดเคร่ืองตวงเลย เปนเร่ืองเปรตเร่ืองผี 
เรื่องนอกลูนอกทางของธรรมของศาสนาไป ทําทาวาจะมายกศาสนา ฟงซินะ รางบัญญัติ
นั้นรางบัญญัตินี้ขึ้นมา ลุกลี้ลุกลนทั้งที่ลับที่แจง ฉวยไดฉวยเอาๆ  
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ประชุมอะไร ๆ ก็ทําทาประชุมแลวรวบรัดๆ จะเอาเปนเจาอํานาจแตผูเดียว คนทั้ง
ประเทศมันมีหูมีตาทุกคน รูดวยกันทุกคน ผิดถูกทําไมจะไมรู น่ีละพระเหลาน้ีท่ีทานอยูใน
ปา ทานรูไดยังไง พิจารณาซิ ก็ทานมีหูมีตารักษาองคของทานและสวนรวม ตลอดชาติบาน
เมือง พรอมกับศาสนาที่ทานเทิดทูนตลอดเวลา น่ีทานรักษามาตลอดเวลา เมื่อมีการ
กระทบกระเทือนจะทําความเสียหายแกสิ่งที่ทานเทิดทูนสุดยอดคือศาสนา ทานก็ตองมาปก
ปองรักษาหลักธรรมหลักวินัย ซ่ึงเปนธรรมท่ีศาสดาประทานเอาไว  

อันน้ีใครมาประทานท่ีไหน นอกจากเปรตจากผีมาแยงมาชิง อวดอํานาจเปนใหญ
เปนโตเทาน้ัน ปา ๆ เถื่อน ๆ เพราะเห็นแกลาภแกรํ่าแกรวย แกยศถาบรรดาศักด์ิ ปา ๆ 
เถื่อน ๆ โดยหาความดีไมได จะใหเขายกยองสรรเสริญตนวาเปนผูมีคุณงามความดี มี
อํานาจมาก บังคับท่ีไหนลากไปเลย ๆ อยางน้ันนะ จะมาบังคับพระสงฆทั้งประเทศไทยให
อยูในอํานาจปาเถื่อนของตนเอง แลวพระสงฆทานเปนหมาหรือเปนคน ทานก็เปนคนน่ี
แหละ ทานรักษาธรรมวินัยตลอดเวลา  

ธรรมวินัยใครเปนผูประทานให ก็พระพุทธเจาประทานให ใหความรมเย็นแกโลก
มาสักเทาไร เทวบุตร เทวดา อินทร พรหม พระพุทธเจาประทานความรมเย็นใหท้ังน้ัน จน
กระทั่งมาถึงเฉพาะอยางยิ่งชาวพุทธของเรา ทานประทานมาใหเรียบรอยแลว ปฏิบัติตาม
หลักพุทธศาสนารมเย็นเปนสุข ทางวัดก็ไมวาวัดบานวัดปา ตางคนตางรักษาศีลธรรม บํารุง
พุทธศาสนาในตัวของเราเองตลอดมา ทานไดรับความรมเย็น แลวอยู ๆ ทานก็ไดเดือด
รอน นี้มากระทบกระเทือนกัน พวกที่มาตั้งบัญญัติใหม เรียกวาประหน่ึงวาเปนศาสดาองค
ใหม แลวจะมาเหยียบหัวศาสดาองคเกา ลูกศิษยลูกหาของพระพุทธเจาทั้งนั้นถูกเหยียบไป
หมด ดวยศาสดาองคใหม องคใหมหรือองคไหม ฟงเขาตรงนั้นซิ ใหมก็ม ี ไหมก็ม ี กําลัง
จะมาไหมไปหมด  

แลวเปนยังไงเราเปนเจาของของชาติบานเมือง เราไมใชเตาพอที่จะหดหัวอยู
กระดองนี่นะ สมบัติเปนของเราทุกคน แมแตลูกของเราเกิดขึ้นมาในหัวอกของเราก็เปนลูก
ของเรา รักขนาดไหน แลวคนทั้งชาติจะไมรักชาติของตนมีอยางเหรอ มันก็ตองรักชาต ิ
สงวนชาต ิ ปกปองรักษาชาติซิ อะไรเขามาเหยียบยํ่าทําลายซ่ึงเปนความเสียหายโดย
ถายเดียวแลวทานจะรอไมได เมืองไทยไมใชเปนเมืองเตา เปนหุนหัวเตานะ เมืองไทยเปน
เมืองสมบูรณแบบ ประเทศไทยเปนประเทศท่ีสมบูรณแบบ จะมาทําสุมส่ีสุมหา สุกเอาเผา
กิน ดวยความหิวกระหาย เร่ืองลาภเร่ืองยศ เรื่องความโอความอวดปา ๆ เถื่อน ๆ อํานาจ
ปา ๆ เถื่อน ๆ ไมไดวางั้นเลย 
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นี่ละที่พระทานจะไปประชุมกันวันนี ้เปนพัน ๆ หมื่น ๆ ของงายเมื่อไร ทานมาดวย
ความสงบใจ มาดวยศีลดวยธรรม มาปกปองศาสนา ไมไดมาทําลายศาสนา ไมไดมาใหเกิด
ความกระทบกระเทือนแกผูใด ตลอดถึงการกระทบกระเทือนตอพระธรรมวินัย ทานไมมี 
ทานมาดวยความเปนธรรมของพระ ทานจะมาประชุมวันน้ี พี่นองทั้งหลายคอยฟงก็แลวกัน 
อยากจะไปชมทานก็ได พระปาจะมามากคราวน้ีนะ ตามธรรมดาพระปาทานจะไมคอยออก
มาตามบานตามเมืองนักหรอก  

นอกจากครูบาอาจารยท่ีเขานิมนตมาในกิจการงานตางๆ เปนกาลเปนเวลาทานก็
ออกมา แตสวนมากหรือลูกศิษยของทานอยูในปาทั้งนั้นไมออก หัวหนาไปน้ันไปน้ีลูกวัดก็
ปฏิบัติบําเพ็ญตนอยูในวัดในวา เต็มสัดเต็มสวนเร่ือยมาอยางน้ีนะ ท่ีมาน้ีก็คือหัวหนาวัดๆ 
ลูกวัดก็มา หัวหนาวัดก็มาบางแหง มาไมมากนัก แตหัวหนาวัดน้ันละเปนหลักใหญท่ีทาน
ออกมาปฏิบัติหนาที่ คุมครองรักษาชาต ิศาสนาของเรา ท่ีเราเทิดทูนมาเปนประจําต้ังแต ปู 
ยา ตา ยาย บรรพบุรุษมา เทิดทูนกราบไหวพระพุทธเจาตลอดมา แลวไดความรมเย็น  

การปฏิบัติตามธรรมวินัยคือศาสนาของพระพุทธเจานี ้ เปนความสงบรมเย็นตลอด
มา แลวทําไมเวลาน้ีถึงเกิดความเดือดรอนวุนวาย พิจารณาเอาซิ อะไรที่มันขัดตอธรรมตอ
วินัย ก็คือขัดตอความสงบสุขของบานเมืองนั่นเอง นี่ละเหตุที่จะไดมาพินิจพิจารณา แกไข
ปกปองรักษา เพราะเหตุนี้เองที่พระทานมา ทานไมไดมาปา ๆ เถื่อน ๆ ไปหาชักชวนเอา
มา ๆ ตั้งขบวนขึ้นม็อบนั้นม็อบนี ้ ดันน้ันดันน้ีบีบน้ันบีบน้ีทานไมมี ทานไมหาบีบใครพระ
เหลาน้ี วันนี้ทานจะประชุมกัน 

พระอยูในปามันของเลนเมื่อไร ทานอยูแบบเงียบ ๆ นะ เร่ืองศีลเร่ืองธรรมเร่ือง
มรรค เรื่องผล เราจะไปพูดตามความรูสึกของเราทั้งที่ไดประจักษมามากตอมากแลวมันก็
มารวมอยูที่จิตใจ เปนความรูสึกอยางแนนเลยวา ผูทรงมรรคทรงผลสวนมากมักจะอยูใน
ปา วาง้ันเลย นับแตครั้งพระพุทธเจาลงมา เปนสาวกอรหัตอรหันตมากตอมาก อยูในปา
บําเพ็ญในปาๆ แลวออกมาก็เปนสรณะของโลก พระเหลาน้ีทานจะเดินตามทางศาสดาของ
เราดําเนินมาอยูในปาในเขา ทานไมคอยออกมาแหละ นาน ๆ ทานจะมาทีหน่ึง ๆ ทานมุง
ตออรรถตอธรรม คราวน้ีเปนคราวจําเปน มันเกี่ยวโยงทั้งชาติทั้งศาสนา พระท่ีเปนพระ
ชาติไทย ลูกศิษยของตถาคตก็ตองมา มันเกี่ยวโยงถึงกัน  

เพราะฉะน้ันวันน้ี ทานทั้งหลายจะไดเห็นพระจํานวนมากที่มารวมกันที่วัดอโศกา
ราม ทราบมาแลววา โหย เปนพัน ๆ หมื่น ๆ ไมใชเลนนะ ทานมาดวยความพออกพอใจที่
จะปกปองรักษาพุทธศาสนา ชาต ิ ศาสนาของเรา ไมมีใครไปบีบไปบังคับทานมา ใครก็



 ๕

ทราบเร่ืองราวดวยดีแลว ทานก็มาตามเร่ืองราวน้ัน ใครท่ีจะบีบบังคับใครไมเห็นมี หัวหนา
ก็พูดถึงเรื่องความเปนอรรถเปนธรรม ความด ีความช่ัว ความผิด ความถูกประการใด ให
ทราบท่ัวหนากัน ใครก็นําไปพินิจพิจารณา จะควรแกไขยังไงก็ปรึกษาหารือกันละซ ีคนเรา
รักษาชาติและศาสนา ไมปรึกษาหารือกันเพื่อชาติศาสนาของตนจะปรึกษาเพื่ออะไร นี่ละที่
ทานมา มาอยางนี้เอง 

วันท่ี ๒๑ ดอลลารไดเปนแสนแลวนะ ทองคําเราก็ได ๕๔ กิโล กับ ๓๙ บาท ๔๕ 
สตางค กําลังจะเหยียบเขา ๕๕ กิโลแลว เม่ือวานซืนวิตกวิจารณมากเรา พูดออกมาดวย
ความวิตกเกี่ยวกับวาทองคํา มาคราวน้ีไมควรจะใหตํ่ากวา ๕๐ กิโล ถาไดจุดนี้เราก็พอใจ
ในการกลับอุดรคราวน้ี แลวบรรดาลูกศิษยก็ปุบปบซัดเขามาเลย ขึ้นไปเปน ๕๐ เด๋ียวน้ีก็
เพิ่มเขาไปแลว เร่ือยเลย ตกลงเปนอันวาได ๕๔ กิโล ๓๙ บาท ๔๕ สตางค ดอลลารได 
๙๘,๐๐๐ เวลาน้ีทราบวาไดเปนแสนแลว สวนเงินสดน้ันไดเทาไรเราเปนผูพิจารณาเอง ที่
จะคอยคัดเขาไปทองคํา เราพยายามเร่ือยคัดเขาเร่ือยๆ ทางรอบดาน ทางนั้นขอทางนี้ขอ 
ดึงทางนั้นดึงทางนี้ ไมทราบจะแยกไปทางไหนบาง ไอเราก็เลยจะตาย ทั้งจะแยกเขาทองคํา 
ทางนี้ก็ขอนั้นขอนี้รอบขาง น่ีท่ีลําบากเหมือนกันนะเรา 

เพราะฉะน้ันจึงเอาความแนนอนไมไดในเร่ืองเงินสดนะ แตยังไงก็อยูในความ
พิจารณาของเรา เพราะเราถือทองคําเปนนํ้าหนักอันดับหน่ึง ยังไง ๆ เราจะตองพยายาม
คัดเขา ไดมากไดนอยตามเงินสด คัดเขาบัญชีเพื่อทองคํา เขานั้นแลวจะไมออกภายนอก 
จะออกเฉพาะที่ยังไมไดคัดเขา สวนท่ีคัดเขาแลวรอท่ีจะซ้ือทองคําเขาสูคลังหลวงเทาน้ัน จึง
พยายามคัดเขา ไมไดมากก็คัดเขาอยูเรื่อย ๆ อยางน้ันแหละ มันก็มากเอง 

บรรดาพระเจาพระสงฆทานก็ชวยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหนวย เร่ืองชวยชาติคราวน้ี
เกี่ยวของกับสมบัติเงินทองนี ่ ก็ชวยกันเต็มเม็ดเต็มหนวยมาเร่ือย ๆ ทั้งฝายธรรมยุต-
มหานิกายน้ันแหละ เปนลูกของชาต ิ ลูกของพระพุทธเจาดวยกัน ตางคนก็ตางชวยเต็ม
กําลังของตัวดวยกันนั่นแหละ ชวยเร่ือยมา พระเจาพระสงฆไมไดนอนใจ เฉพาะวง
กรรมฐานน้ีรูสึกวาหนักมากอยู ชวยมาเร่ือย ๆ อยางน้ีแหละ มีเทาไรไมเหลือ อยางพี่นอง
ทั้งหลายนํากฐินไปทอดทางภาคอีสาน ไปทอดวัดกรรมฐานวัดนั้นวัดนี ้ ทอดวัดไหนก็มา
รวมหาหลวงตาบัวน่ีแหละ เปนทองคําบาง ดอลลารบาง สักเด๋ียวก็เขาน้ี ไปทอดวัดไหน
ทานรับแลวทานก็ซ้ือทองคํามาเลย ทานไมไดสนใจที่จะเก็บนะ ไดมากไดนอยไมนานแหละ 
สักเดี๋ยวมา นี่ไดทองคําเทานั้น ดอลลารเทาน้ี แลวเงินสดเทาน้ัน มาเขาน้ี ๆ อยูงั้นละ 
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บรรดาพระกรรมฐานทานรูสึกจะหนักพอสมควร คราวชวยชาติบานเมือง ทานชวย
จริง ๆ เต็มเม็ดเต็มหนวย ใครไดเทาไร ๆ รูเลย ๆ ไปทอดกฐินวัดไหน ๆ มาวัดปาบาน
ตาดท้ังน้ันแหละ กฐินเหลาน้ี มาน้ีก็เขาน้ี ไมไปไหน วันน้ีเทศนแลวนะ พี่นองทั้งหลาย
กรุณาทราบท่ัวหนากัน วันนี้จะมีการประชุมพระ การประชุมก็พูดแลว ตอไปนี้จะใหพรนะ 
๙ โมงแลว 

 
อานและฟงเสียงพระธรรมเทศตาของหลวงตา วันตอวัน ไดที่ 

www.Luangta.com or www.Luangta.or.th 

 


