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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๔๘ 

พนทุกขเพราะเสียงธรรมพระพุทธเจา 
 

 (เขาไดยินเทศนหลวงตาจากวิทยุเลยมากราบถวายปจจัย) ทางวิทยุกําลังกระจาย
เวลานี้ออกมาก และออกเร่ือยๆ เลย ตั้งที่นั่นที่นี่ทั่วไปหมด เวลานี้ภาคตางๆ ทางภาค
อีสานละมากเวลานี้กําลัง ภาคกลางก็กระจายทั่วไปหมด (ตอนนี้ ๑๖ จังหวัดเจาคะ) ใหสม
เจตนาของเราที่ชวยชาติบานเมืองของเราดวยความเมตตาลวนๆ เราไมหวังอะไรเลย แม
เม็ดหินเม็ดทรายเราไมมี เรามีแตที่จะทุมใหเปนประโยชนแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ของเราเทานั้นเอง เราจึงทุมลงทกุอยาง หมดเปนหมด ยังเปนยัง เรียกวาทุคตะเข็ญใจอยู
กับเรา ใครอยามาสําคัญวาเราเปนเศรษฐีนะ เศรษฐีความจนนั่นแหละ ไมมอีะไรเหลือ
แหละเรา  
 นี่กําลังวิทยุที่ออกทางไหนๆ ก็ไมพนที่จะมาหาเรา ไมพอ ขาดเทานั้นๆ ก็มาโกยเอา
จากนี้ไปทั่วนะ ออกทุกแหง เวลานี้กําลังออกทางวิทยุมากทีสุ่ด ออกทางไหนไมคอยมีพน
ไปไดละที่จะเขามา เขามาคือไมพอ แลวขอๆ ใหเลยๆ เร่ือย ในการชวยชาติคราวนี้ก็เปน
ธรรมอยางวา เราพิจารณาไวเรียบรอยแลวออกตามนั้นไมผิด การชวยชาติคราวนี้วัตถุจะดัง
กอนเพื่อน วางั้นนะ การชวยชาติใครก็รูหมดวาชวยยังไง เขาใจกัน แตการชวยชาติดวย
ธรรมะนี่เขาไมคิด ไมมีใครคิด เราอยากจะวาอยางน้ันนะ เราคิดเต็มหัวใจ  
 การชวยชาติคราวนี้วัตถุกับธรรมะนี้จะกระจาย วัตถุจะเขาสูความแนนหนามั่นคง
แหงชาติไทยของเรา ทุกชิ้นทุกอันเขาสูความมั่นคงแหงชาติไทยของเรา สวนธรรมนี้จะ
กระจายเขาสูจิตใจของประชาชนทั่วประเทศไทยเปนอยางนอย นอกจากนั้นก็ทั่วโลกจะ
ออกไปในระยะเดียวกัน นั่นผิดไหมละ เราพูดทุกอยาง ขอใหพี่นองทัง้หลายฟงเสียงธรรม
ก็แลวกัน เราพูดนี้ไมมคีําวาเปนภัยตอผูใดแมเม็ดหินเม็ดทราย จะดุจะดาจะเดด็อะไรก็
ตาม เด็ดดุดาดวยอรรถดวยธรรมเพื่อความดีงามแกผูฟงเทานั้น เราไมมีพิษมีภัยตอ
ผูใดทั้งน้ันเราพูดจริงๆ ที่เราออกชวยชาติบานเมืองอยูเวลานี้ ทั้งชาติทัง้ศาสนาก็ไมพนไป
จากเราที่จะเขาเกี่ยวของจนได เมื่อขดัอรรถขัดธรรมซึ่งเปนความสงบรมเย็นแกสวนรวมเรา
ก็ตานทาน ตานทานไมใหส่ิงเหลานั้นเขามาเผา 
 นี่ละเราทําเหลานี้เราทําเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยของเราลวนๆ เราไมเอา
อะไรเราบอกแลว ที่วาอันดับสองคอืธรรมนี้จะออกทั่วประเทศไทยแลวก็ทั่วโลก ในระยะ
เดียวกันกับการชวยชาติคราวนี้ วัตถุเงินทองขาวของจะเขาสูคลังหลวงของเราและทัว่
ประเทศไทย สวนธรรมะนี้จะเขาสูจิตใจของคนทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนา เคารพเลื่อมใส
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ในธรรม แลวจะออกในระยะเดียวกัน นี่ออกแลวเห็นไหมละ คิดไวผิดที่ไหน เราพิจารณา
ทุกอยางกอนที่จะนํามาส่ังสอนพี่นองทั้งหลาย เราไมไดส่ังสอนสุมสี่สุมหานะ  
 อยามาบุมบามๆ ใสเรา วาเราทําอันนั้นผิดอันนี้ผิด ตัวหัวมันมาฟองรอง ยกทพั
มาตีเรานั่นตัวมันผิด เขาใจไหม ธรรมนี้ไมไดผิด เราออกแงใดๆ มุมใดเราพิจารณาเต็ม
หัวใจแลวเราคอยออก และไมปรากฏวาเราพาพี่นองทั้งหลายดําเนินน้ีไดผิดพลาดที่
ตรงไหนก็ไมเคยมี ออกจากจิตใจของเราที่พิจารณาแลวคอยออกๆ จึงไมเคยผิดเคย
พลาด ใครจะวาแบบไหนๆ ธรรมคือธรรมเรื่อยๆ ไป อยางน้ันแหละ เราชวยพี่นอง
ทั้งหลายเราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 คําพูดคําจากิริยาอาการของเราที่แสดงออกทุกแงทุกมุม ไมเปนกิริยาที่เปนภัยตอ
โลก เปนไปดวยธรรมลวนๆ ตอพี่นองทัง้หลาย ใหพากันนําไปพิจารณา คําพูดคําจาหนัก
เบามากนอยดวยอรรถดวยธรรมนะ ใหเปนอรรถเปนธรรมพิจารณา ทานทั้งหลายจะได
ประโยชนจากกิริยาการแสดงออกของเราทุกแงทุกมุมไป เพราะการแสดงออกนี้เราไมเคยมี
ที่จะใหเปนภัยตอโลก วางั้นเลยละไมมี มตีั้งแตเปนคุณลวนๆ จะหนักจะเบาเด็ดเผ็ดรอน
ขนาดไหน เปนเรื่องของธรรมชําระลางส่ิงสกปรกทั้งน้ันแหละ ถาหนักก็ชําระหนักลงไป 
เชนคําพูดคําจา ดุดาวากลาว เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดอะไรนี้เปนเรื่องของธรรมลวนๆ ที่จะทํา
โลกใหสงบรมเย็นและสะอาดงามตางามใจดวยกัน 
 เราไมมีที่จะเปนภัยตอโลก ใครมาคิดวาเราเปนภัยตอโลกผิดทั้งเพ บอกตรงๆ เลย 
ธรรมที่ออกมานี้ออกมาจากพระพุทธเจาเปนศาสดาองคเอก เปนศาสดาของโลกทั้งสาม 
แลวเรานําธรรมจากพระพุทธเจามาจากการปฏิบัติของเรา ที่ไดรูไดเห็นมากนอยก็นาํออก
แจกจายพี่นองทัง้หลายดวยความแนใจวาไมผิดๆ ตลอดมา ก็ไมผิด ประการใดก็ตามจะ
เปนการคัดคานตานทาน เห็นดวยไมเห็นดวยเปนความถูกตองโดยธรรมทั้งน้ัน ไมได
คัดคานตานทานแบบสุมสี่สุมหา ทิฐิมานะ เอามาโดนกันหวังแพหวังชนะเราไมมีอยางน้ัน 
ผิดบอกวาผิด ถูกบอกวาถูกตลอดมา 
 ขอใหพี่นองทั้งหลายนําธรรมนี้เขาไปสูจิตใจ แลวสูสังคมดวยกัน ใหนําธรรมออก
พิจารณา อยาเอากิเลสตัณหาออกหนาออกตามนัจะเปนไฟเผาโลกไปเรื่อยๆ กิเลสไมเคย
พาใหใครเจริญรุงเรืองสงบรมเย็น นอกจากพาใหลมจมโดยลําดับลําดา มีมากเทาไร ใคร
สงเสริมมันมากเทาไรเทากับสงเสริมไฟเผาโลกนั่นเอง ถาธรรมนี้ไดสงเสริมมากนอย
เพียงไรนั่นละคือน้ําดับไฟๆ จะสงบรมเย็นเปนลําดับลําดาไป  
 เราไดพยายามเต็มความสามารถแลวกับบรรดาพี่นองทั้งหลาย ใครจะตําหนิติเตียน 
ชมเชยอะไรๆ ก็เปนเรื่องของเขา เร่ืองของของเราเราดําเนินเต็มกําลังมาโดยลําดับตลอด
มาอยางน้ีแหละ จึงขอใหพี่นองทัง้หลายฟงเสียงอรรถเสียงธรรมนะ ถาฟงเสียงกิเลสตัณหา
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มันมีอยูกับทกุคน มันจะออกเปนฟนเปนไฟเผาไหมกันไดอยางรวดเร็ว ถาฟงเปนธรรม
แลวจะเปนน้ําดับไฟ สงบรมเย็น เวลาเขาตําหนิเราอยางน้ีอยาไปดวนโกรธใหเขา นี่เปน
เร่ืองธรรมนะ  
 เขาตําหนิเราตําหนิวายังไง เขาตําหนิวาอยางน้ันๆ แลวเราทําอยางน้ันจริงหรือไม 
ที่วาเขาตําหนิวาไมถูกเราทําอยางน้ันหรือไม ถาเราทําอยางน้ันจริงก็เรียกวาเราผิด เขา
เตือนเราอยาไปโกรธใหเขา ใหกลับมาเตือนเจาของ นั่นเรียกวาธรรม เวลาเขาเตือนมา
เขาตําหนิมาโกรธใหเขา เพิ่มความผิดของตัวเองขึ้นไปอีก แลวก็เปนไฟเผากัน  ไมเกิด
ประโยชนอะไร ถาเปนธรรมแลวเปนน้ําดับไฟ ตาํหนิก็เปนประโยชน ชมก็เปนประโยชน
ถาเปนเรื่องธรรม ถาเปนเรื่องของกิเลสแลวติก็เปนโทษเปนไฟ ชมก็ลืมตัว มแีตเรื่อง
เสียทั้งน้ันเรื่องกิเลส ใหพากันพินิจพิจารณาใหดี 
 เวลานี้ก็เรียกวาสุดเหวี่ยงแลวที่หลวงตาชวยพี่นองทั้งหลายทุกดานทุกทาง เต็ม
หัวใจดวยความเมตตาลวนๆ ไมเอาอะไรเลย แมเม็ดหินเม็ดทรายเราไมมีในหัวใจของเรา 
ที่จะไปเอาของพี่นองทัง้หลายมาเปนของตัว เม็ดหินเม็ดทรายไมมี ขนาดนั้นละที่เราชวย
โลก คือชวยดวยความเมตตาจริงๆ ไมไดชวยดวยจะแบงเอานั้นเอานี้ เราไมมี เราพอทกุ
อยางแลวชวยดวยความเมตตา จึงขอใหพากันนําธรรมนี้ไปปฏิบัติตอตนเอง โลกเรานี้จะ
คอยรมเย็นเปนลําดับ  
 ยิ่งเวลานี้กําลังวิทยุเสียงธรรมออก ใหฟงเสียงธรรมเขาสูใจและนําไปปฏิบัติจะเปน
ประโยชนแกเรา เราไมเคยเห็นองคศาสดา ไดยินแตเสียงอรรถเสียงธรรมทานประกาศ
กังวานออกมา เราก็เปนประโยชน พนจากทุกขเพราะเสียงธรรมพระพุทธเจามีจํานวน
มากมายนะ ไมจําเปนตองไดไปเห็นหนาพระพุทธเจา ขอใหฟงเสียงธรรมทานนั่นละ เขาสู
จิตใจเปนประโยชนแกเรา ใหพากันจําอันนี้เอาไว 
 ทองคํากไ็ดมากขึ้นโดยลําดับนะ อันนี้ก็ไมพน ถาทางโลกเขาก็จะวาหลวงตานี้มา
เที่ยวกอกวนบานนั้นเรือนนี้ทั่วประเทศไทย กวนเอานั้นกวนเอานี้ นี่เร่ืองกิเลสจะมาทําลาย
ความแนนหนามั่นคงของชาติบานเมืองเรา มันจะมาแบบนี้วาหลวงตาเปนคนกอกวน แลว
ขอนั้นขอนี้ขอไมหยุดไมถอย จะขอไมหยุดไมถอยยังไง เมอืงไทยเรามันบกบางขนาดไหน 
ถายังไมเห็นใหเขาไปดูคลังหลวงซิ คลังหลวงเวลานี้ทองคํามีเทาไร นั่น ก็หลวงตาบัวไปดู
เอง พูดออกมาดวยความรูเองเห็นเองจะผิดไปไหน  
 นี่ละที่กวนพี่นองทั้งหลายอยู คือทองคําในคลังหลวงเรามีนอยมาก เราจึงได
ประกาศกังวานตั้งแตเบ้ืองตนเอาอยางเด็ดขาด ครั้นตอมาๆ นี้พอสวนใหญไดสมมัก
สมหมายแลวทองคําไดถงึ ๑๑ ตันกวา ดอลลาร ๑๐ ลานกวา เขาคลังหลวงเรียบรอยแลว 
ทีนี้ความเปนหวงเปนใยในคลังหลวงของเรายังมอียูมาก ถงึไดมามากขนาดนี้ก็ตาม แต
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ความเบาบางหรือบกบางทางคลังหลวงยังมากกวานี้อีก นี่ละที่ไดมากวนพี่นองทัง้หลายอยู
เวลานี้ ไมวาเงินสด ไมวาดอลลาร ไมวาทองคํา ยังกวนอยูนะเวลานี้ กวนอยูเร่ือยๆ วัน
หนึ่งๆ ก็ไดทองคํามาตั้งหลายบาทๆ นะ 
 เวลานี้ทองคาํเราได เฉพาะที่เราไดหลังจากมอบเขาคลังหลวงเรียบรอยแลว เวลานี้
ได ๘๐ กวากิโลแลวนะ นี่ละประเภททองคําที่เปนน้ําไหลซึม คอยไหลซึม ที่ไปออดไปออน
ขอจากพี่นองทั้งหลายเขาสูหัวใจของชาติเรา เวลานี้ไดถึง ๘๐ กวากิโลแลว นี่ถาหากไมขอ
ไมออดไมออนทองคํา ๘๐ กวากิโลจะไมมีเหลือเลย พอวาชวยชาติเสร็จแลวหยุดตั้งแตบัด
นั้น ไมมีทองคําติดเขาแมกิโลเดียวเลย แตนี้ยังติดมาๆ เร่ือย ดวยอํานาจแหงความซึมซาบ 
จากความหวงใยในชาติไทยของเรานั่นเอง ที่เราไดอุตสาหพยายามเสาะทางนั้นเสาะทางนี้ 
เพื่อหนุนชาตไิทยของเราขึ้นตามกําลังความสามารถของเรานั่นแหละ 
 เวลานี้ทองคาํได ๘๐ กวากิโลแลวนะ ทองคําประเภทน้ําไหลซึม หลังจากมอบแลว
นั้นเปนทองคําประเภทน้ําไหลซึม ๘๐ กวาโลไหลเขามาอยางน้ี นี่ก็เพื่อความแนนหนา
มั่นคงแหงชาติไทยของเรา เรามีทองคําไวคลงัหลวงของเราแลวเปนเครื่องประกนัอยาง
แนนหนามั่นคงในคนทั้งชาติเลยเชียว ไมโยกๆ คลอนๆ เราจึงตองหาส่ิงสําคัญเอาไวเปน
หลักเกณฑของชาติไทยเรา นี่ละที่ไดรบกวนพี่นองทัง้หลายกรุณาทราบตามนี้ เพื่อลูกเพื่อ
หลาน พอแมตายไปแลวลูกหลานยังมีจะตองสืบทอดมรดกนี้ตอกันไปอกี นี่เราก็คิดไวเพื่อ
เหลานี้เองจึงไดอุตสาหพยายาม  
 แตกอนเห็นใครมาจับกระเปาปุบ “ไหนกระเปานี้มีทองคําไหม” แตกอนเอาอยาง
นั้น เอาเด็ดนะ เห็นใครมาเคาะกระเปาทันที ควาเอาทองคํามาเลยแตกอน เดี๋ยวนี้ไมเอา
แบบนั้น อันนั้นมอบเรียบรอยแลวไดสมมักสมหมาย ทีนี้เอาแบบออดออน พอเหน็... 
“กระเปานี้มีทองคําไหม ถามีแบงบางนะ” ทีนี้ใชแบบนี้ เพราะฉะนั้นจึงเปนทองคํา
ประเภทน้ําไหลซึม ไหลซึมแลวสักเดี๋ยวลูกเห็บก็ตูมตามลงมา ลูกเห็บคือทองคําเปนแทง
เปนเสน ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๕ บาทขึ้นไป เรียกวาประเภทลูกเห็บ ถาธรรมดาคนละบาท
สองบาท คนละสลึงสองสลึง นี่เปนฝนตกปรอยๆ ธรรมดา ถาเปนประเภท ๕ บาท ๑๐ 
บาท กิโลขึ้นไปแลวเรียกประเภทลูกเห็บตกแฝงลงมากับฝนทีต่กปรอยๆ เดี๋ยวนี้ทั้งลูกเห็บ
ทั้งฝนปรอยๆ มาดวยกัน ตูมตามๆ 
 วันนี้ทองคําเราไดเทาไรแลว ไหนมาดู ทองคําเราเชาวันนี้ไดตั้ง ๒๑ บาท ๔๒ 
สตางค ๒๑ บาทเปนของเลนเมื่อไร ถอดออกมาจากหัวใจของพี่นองทัง้หลายที่แสนรักแสน
สงวนเอาออกมาเพื่อชาต ิ เราเห็นใจทานทั้งหลายทุกๆ ทาน นี่ละเอาเขาสูจุดใหญ วันนี้ตั้ง 
๒๑ บาท ในระยะนี้นะ ตอไปยังไมแนนะมันจะมาอีก ดีไมดีลูกเห็บอาจตูมตามมาก็ได 
หลวงตาเตรียมพรอมรับอยูตลอด ลงมาทางไหนก็มาเถอะนะลูกเห็บ หลวงตาเตรียมรับ
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ตลอดเวลา ใหเตรียมพรอมเลยนะ อยางน้ีละมันมา เราคิดเพื่อพี่นองทัง้หลายแนใจวา
ความคิดนี้ไมผิด คิดแงไหนๆ เปนมงคลๆ ตลอดไปเลย เชนอยางทองคําสวนใหญไดแลว 
สวนปลีกยอยหนุนทองคําสวนใหญก็กําลังไหลซึมเขามา ก็ไดเร่ือย แนะก็เปนอยางน้ันละ 
อุตสาหพยายามที่สุดแลว  
 ขอใหฟงเสียงธรรมนะ เสียงกิเลสตัณหามีอยูกับทุกคน ครั้นออกมาที่ไหนมันพนใส
กันนี้เปนไฟไปเลย ทั้งเปนสกปรกทัง้เปนฟนเปนไฟ เสียงอรรถเสียงธรรมออกมาจากปาก
พระพุทธเจาปากสาวกทั้งหลาย เปนเสียงที่ชุมเย็นเปนสุขมากทีเดียว ใหฟงเสียงอรรถเสียง
ธรรมแลวไปปฏิบัติตนใหถูกตองดีงามตามเสียงอรรถเสียงธรรม แลวเราจะสงบรมเย็น 
เฉพาะอยางยิ่งครอบครัวเหยาเรือนที่เปนหมากัดกันอยูตามประจําบาน หมาเหลานี้มันก็จะ
จางไป  
 เฉพาะอยางยิ่งพอกับแมทะเลาะกัน ลูกก็แตกฮอืๆ เพราะเหตุไร พอแมทะเลาะกัน
ลูกจะดีใจไดยังไง ไปโรงเรียนก็ไปนั่งหมกตัวอยูโรงเรียนนะ ตาเถอนั้นเถอนี้ ความคิดคิด
เร่ืองพอแมทะเลาะกันในบานในเรือน เรียนหนังสือไมไดศัพทไดแสง ไดหมาสองตัวพอกับ
แมมันกัดกัน ลูกแตกฮอืเลย ลูกหมาแตกฮือ ไปโรงเรียนก็ไมเปนทาเปนทาง ทีนี้เมื่อได
ธรรมเขาสูใจแลวตะลอมกันเขา ผัวเมียตายใจตอกนั ไมมีคําวาสองวาสามตอไปเลย  
 นี่เรียกวาผัวเมียตายใจตอกัน มีความซื่อสัตยสุจริตเปนอวัยวะเดียวกัน ไปไหนไป
เถอะ ความเย็นใจมีอยูกบัทุกคนทั้งผวัทั้งเมีย ตายใจมีอยูกับทุกคน รายไดมีมากมีนอยเอา
มาเฉลี่ยครอบครัวเย็นไปหมดนะ เด็กก็ยิ้มแยมแจมใส นี่ละถาธรรมเขาสูครอบครัวเขาสูใจ
ของเราผัวเมียก็ตายใจกัน ไมทะเลาะเบาะแวง ใครผิดบอกวาผิด ยอมรับวาผิด ใครถูก
บอกวาถูก อยาไปเอาอาํนาจวาเราเปนผัวขาเปนเมีย นั่นละสองอันนี่ขาเปนผัวขาเปนเมียนี่
จะเปนหมาสองตัว มันจะกัดกันลูกหมาแตกฮือ แลวขาจะใหญขนาดไหนก็ตามความผิด
เปนฟนเปนไฟดวยกัน  
 ใครผิดใหยอมรับแลวอยูกันไดจนกระทั่งวันตายทั้งสามีภรรยา อยาเอาความเปน
ใหญมาใชอยางแบบปาๆ เถื่อนๆ นะ ใหเอาเหตุเอาผลเขาจับ ใครผิดยอมรับกันทันที นั่น
อยูกันไดๆ ทั้งผัวทั้งเมียมันผิดดวยกนั มีผิดดวยกันนั่นแหละ ใหเดือดรอน ถาไมผิดเอา
ธรรมเขาไปประสานแลวถูกไปๆ แลวจะชุมเย็น จําไดไหมละไอครอบครัวหมากัดกนั 
เหลานี้มีไหมครอบครัวหมากัดกัน ถาครอบครัวของเรามีก็แสดงวาครอบครัวเราเปน
ครอบครัวหมากัดกัน ใหชําระหมาออกสองตัวพอแมนั่นละ ลูกจะไดสบายใจ เอาละพอ 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

http://www.luangta.com/
http://www.luangta.or.th/
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และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
FM 103.25 MHz 


