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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

นี่หรือเจานายปกครองประเทศ 
(ทําบังสุกุลครับหลวงตา นายสุรเชษฐ ออนคํา เขา) นายสุรเชษฐ ออนคํา ดู

เหมือนเห็นติดปายไวที่ในบานใชไหม เห็นติดปายไวนั่น (ทองคํา ๒ บาท ๙๒ สตางค 
ทองคํานี่เขาใสอยูดวยกอนตาย เขาตายแลวก็เลยถวายหลวงตา) เขาตาย ตายเมื่อไร 
(วันที่ ๒๑ สิงหาคม ครับ) ที่เห็นปายติดทางเขามาบานใชไหม (ใชคะ)  ชื่อสุรเชษฐ 
ออนคํา ติดไวนั่นเจาของตายแลวเหรอ (ตายแลวครับ) เอาแนนอนไดยังไงเร่ืองความ
เปนความตาย เอาแนไมไดนะ ปายติดไวนั่น ปายไมตาย คนตายแลวนี่ นอนใจไมไดนะ 

ทองคําที่มอบเขาคลังหลวงแลวเปน ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง ทองคําตั้งแตเราเริ่มชวย
ชาติมาทั้งประเทศเรา เวลานี้ทองคําได ๑๑,๐๓๗ กิโลคร่ึง หลังจากมอบแลวไดทองคํา
น้ําไหลซึมเพิ่มเขาอีก ตั้งแตวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ เปนทองคํา ๕๓๗ กิโล ๓๖ บาท 
๗๒ สตางค ถารวมทองคาํทั้งหมดที่มอบแลวและยังไมไดมอบเขาดวยกัน ก็เปนทองคาํ 
๑๑,๕๗๓ กิโล ๒๖ บาท ๗๒ สตางค 

นี่ละกําลังของบรรดาพี่นองทัง้หลาย ไดชวยชาตขิองเราดุนขึ้นแข็งแกรงนะ มัน
ของเลนเหรอ ๑๑,๕๗๓ กิโลคร่ึง ไมใชเร่ืองเล็กนอยนะ ทองคําจะเรงเคร่ืองเปนแกน
ของชาตไิทยเรา เครื่องประดับสงางามของชาตไิทยเราคืออันนี้เอง จึงไดพาพี่นอง
ทั้งหลายขวนขวายหา ก็เรียกวาสมใจเราที่เปนประเทศนอย ก็ไดตัง้ทองคํา ๑๑,๕๗๓ 
กิโล ๒๖ บาท ๗๒ สตางค นับวาไดมากพอสมควร สวนดอลลารที่เขาคลังหลวงได ๑๐ 
ลานสองแสน (๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลารครับ) เออ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐ ดอลลไดเขาคลังหลวง 
สวนทองคําได ๑๑,๕๗๓ กิโล กับ ๒๖ บาท ๗๒ สตางค นี่ละหลักใหญทีเ่ขาคลังหลวง 

ดอลลาร ทองคํา 

สําหรับทองคํานี้เรียกวารอยทั้งรอยตลอดไป แยกไปไหนไมไดเด็ดขาด เราสั่งคํา
เดียวเทานั้นเปนสองไมไดเลย ถาลงไดเด็ดขาดแลว เปนไมได ใครมาทําฝาฝนไปนี่คอ
ขาดวางั้นเถอะ เอาจริงเอาจังนะ สําหรับที่จะหนุนคลังหลวงของเรา ซึ่งเปนลมหายใจ
ของคนทัง้ชาติอยูในคลังหลวงน้ัน ตัดนั้นขาดลมหายใจขาดหมดเลย เพราะฉะนั้น
แยกแยะไปที่ไหนจึงไมได นั่นคือลมหายใจทั้งน้ันๆ ใหเปนชิ้นเปนอันหนาแนนไวซิ 
ทองคําตัง้ ๑๑,๕๗๓ กิโล ของเลนเมื่อไร เปนเครื่องประดบัชาติไทยเรา มีความแนน
หนามั่นคงอยูที่นั่น ความอบอุนของชาติไทยเราก็อยูที่นี ่รวมอยูที่นี่หมด 

มาแลวหมอมาเหรอ นั่นละมาแลว ทางกรุงเทพฯก็มีหมอหนึ่ง ที่เดนอยูทางพุทธ
ศาสนา หมอสานิตยเราน้ีทางกรุงเทพฯ นี่ก็อุดรฯ หมอรุงเรือง ที่เกี่ยวกบัวัดกับวาติด
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พันเอาจริงเอาจัง พี่นองทั้งหลายถือเปนคติไวนะ ที่พูดนี่พดูเพื่อเปนคติตวัอยาง ความรู
วิชาเรียนมาไดทุกคน แตจะนําไปปฏิบัติเพื่อความเสียหายม ี มาเปนคุณประโยชนแก
ตัวเองและชาติมี นี่ละสําคัญ ที่เรียนหมอมานี ้ ถาหมอไมฉลาดหมอก็กลายเปนหมาไป
เลย ถาฉลาดก็เปนหมอเปนนายแพทยเปนศาสตราจารยไปเรื่อยๆ เขาใจไหม เอา ก็เรา
พูดใหหมอลูกศิษยของเราฟง หมอกบัหมามันใกลกันเหลือเกิน 

อยางเราพูดใหหมอวิชัย อําเภอเพ็ญ มาเหยียบหัวเราไปบักหานี่เขาใจบ เราชวย
มันสักเทาไรอําเภอเพ็ญ โธ หลายๆ ลานนะ รถมันก็เอารถโปเกมาขวางหนาเราไว เรา
ไปอําเภอเพญ็ รถโปเกทีใ่ชไมได อุบายวิธีการของมันของเลนเหรอ พอเราออกมา เอา
รถโปเกที่ใชไมไดแลวมาขวางหนาเรา ใหเราไดเห็นวารถนี้ใชไมได มันขอรถเรา เราก็รู
ทันทีแหละ ทําไมจะไมรูเพียงอุบายแคนั้น เราก็เลยให ในหองผาตัดหองอะไรๆ เหลานี้ 
เครื่องมือแพทยเยอะนะที่โรงพยาบาลอําเภอเพ็ญ เครื่องมือผาตัด หองผาตัด มันเปน
ลานๆ ไมใชนอยๆ ชวยหลายดานหลายทาง 

ครั้นแลวมันมาเหยียบหัวพอมันไป พอมันคอืใคร คือหลวงตาบัว ใครเปนคนมา
เหยียบ หมาวิชัยเหยียบเขาใจไหม ไมรูบุญรูคุณ มันไมเจริญไอนี่เราบอกตรงๆ เลย พูด
ตรงๆ ชี้นิ้วเลย ถาลงไดเหยียบหัวพระพุทธเจาไดลงคอ เหยียบหัวครูบาอาจารยไดลง
คอ สําหรับมนุษยที่รูจักบุญจักบาปอยูแลว จม หาความเจริญไมไดละ อยางน้ันละลูก
ศิษยกับอาจารยสอนกัน ตองสอนดวยภาษาธรรม ตองตรงแนวๆ ออมแอมๆ นี่ไมได 
ไมใชภาษาธรรม หลอกลวงตมตุน 

คือแตกอนหมอวิชัย เปนผูอํานวยการอยูโรงพยาบาลอําเภอเพ็ญ เดี๋ยวนี้มันยาย
ไปไหนแลวก็ไมรู มันปนใสเกาอี้รัฐมนตรี เหยียบหัวหลวงตาบัวขึ้นไป มันจะปนเกาอี้
รัฐมนตรี เดี๋ยวนี้เกาอี้นั้นมันปนไปไหนก็ไมรู ตัวมันไปไหนกไ็มรู จะมาฟองรองเรา ฟง
ซินะ วาหาเงินหาทองมาได เอาไปใชที่ไหนๆ บอกวาเดือนสิงหา สิงหาผานมาหลายป
แลว จะมาตรวจเงินเรา เราบอกวาใหมาทั้งโคตรหมาวิชัย หมาหลวงตาบัวก็ม ีโคตรมหา
บัวก็มี โคตรหมาวิชัยก็มี เอาๆ มาสูกันเราวา พูดเลนเฉยๆ เราไมมีอะไรกับใคร นั่นมัน
ก็พูดไดลงคอ เกาอี้ตัวเดียว เกาอี้รัฐมนตรี อยากเปนใหญเปนโต ตอนนายทักษิณเปน
นายก 

ไอทกัษิณนี่เราก็ยกมันขึ้น โถ แทบเปนแทบตาย เรายกขึ้น เราก็วาในใจของเรา
เปนธรรมแทๆ เอาใครมาเปนผูใหญๆ ก็เหมือนปลอยหมาเขามาถาน ปลอยหมาเขา
ถานๆ ฟาดพุงกางแลวออกมา บางตัวตายในถานก็จะมี นี่ละเอาผูใดๆ มาเปนผูใหญ มี
แตพวกปลอยหมาเขาถานๆ ไมรูจักอิ่มจักพอ เปนอยางน้ันแหละ เราพยายามทุกเร่ือง
นะ คืออยากใหเปนคนดี อุมชาติบานเมือง เร่ืองราวเปนอยางน้ัน เชนนายทักษิณเราก็
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ชวยเต็มกําลังความสามารถ เพราะเอาใครเขามาเปนผูใหญๆ มีแตปลอยหมาเขาถานๆ 
ไปกินสะแตกแลวก็ออกไป ยกหมาตัวอื่นเขาไปอีก ไปกินในสวมในถาน เราสลดสังเวช
นะที่เห็นทักษิณเรานี้เปนคนมั่งมีศรีสุข เดนในประชาชนชาวไทย เรียกวาเปนอันดับ
หนึ่งๆ เลย ผูนี้จะไมกินบานกินเมือง ผูนี้จะชวยชาติบานเมืองได เราคิดวาอยางน้ัน 

ที่ไหนไดหมาตัวใหญพุงกาง โยนเขาไปในสวมปานนี้มันยังไมออกมาเลย มันไป
ตายแลวก็ไมรู บักหานี่ บักทักษิณนั่นนะ ก็เราเปนอาจารยสอนมัน ทําไมพูดไมไดวะ มัน
ผิดเราก็บอกวาผิด ผิดไปไหนการพูดของเรา อยางน้ีแหละมันใชไมไดนะ เอาใครมา
เปนใหญเปนโต เอากิเลสตัณหาเขามา เขามาทองก็ปองอะไรก็ปอง 

นี่ละทีแรกๆ มาทางทิศใตวัดปาบานตาดนี้ เราทราบแรกเฉยๆ ไมเปนความจริง 

ที่วัดปาบานตาดมันพยายามมาตั้งเขื่อนวัดปาบานตาด ๒-๓ หนแลว เราเปนคนขอรอง
เอาไว เขาถึงกระทรวง กั้นเขื่อนนี่ไมสมควรอยางยิ่ง เราบอก เราพิจารณาดวยเหตุดวย
ผลหมด เวลาจะตั้งเขื่อนทีแรกก็ใหลูกนองเขามา พวกนี้อํานาจปาๆ เถื่อนๆ พวก
ชลประทาน ใครชั่ว กรมชลประทานนั้น พูดใหมันชัดๆ อยางน้ี มานี่มันเอากําลังปา
เถื่อน อํานาจปาเถื่อนเขามานะ 

พอดีเราก็อยูในวัดเวลานั้น มันยกขบวนลูกนองเขามาถาง เขามาในกลางวัดนี่ 
จะมากั้นเขื่อนชลประทาน จะมาปรึกษาหารือเราซึ่งเปนเจาอาวาสสักคําเดียวก็ไมมี พระ
ก็เต็มวัด มันก็ไมมี ถางเขามาดวยอํานาจปาเถื่อน เราอยูกุฏิเราไดยินแลวก็ลงมาถาม วา
ตัดไปนี่เขาจะกั้นเขื่อนทีน่ี ่ใชอํานาจปาเถื่อน ฟงซิ ฟงใหมันชัดนะ พวกเจานายปาเถื่อน
เปนอยางน้ีแหละ ถางเขามาผึงผังๆ เราก็ออกมา มาทําอะไร สูงๆ พวกๆ มัน ถาม วา
จะตัดไปนี้ เขาจะทําเปนชลประทาน เขาเอาอํานาจปาเถื่อนอํานาจใหญหลวงมาเหยียบ
ทั้งวัดเขามานี่ 

มาเราก็ถาม ไดรับอนุญาตจากใครที่เขามาถากถางในวัดนี้ ใครอนุญาตถากถาง 

เราเปนเจาอาวาสวัดปาบานตาด เรายังไมเคยเห็นทางชลประทานที่มาติดตอขออนุญาต
วาจะทําอันนี้ เรายังไมเคยเห็น นี่ไดอํานาจมาจากไหน อาปาก ใครบอกใหมา บอกวา
เจานาย เจานายคือใคร อึกอกัๆ นะไมกลาพูด ออกเดี๋ยวนี้เราวางั้น ไมออกเราจะเอา
ตํารวจมาจับเดี๋ยวนี้ มันเปนยังไงเจาหนาที่เปนโจรเปนมารเราไมเคยเห็น ไดเห็นเสีย
แลวในวัดปาบานตาดนี่ ใหรีบออก ไมรีบออกจะถกูจับเราวางี้ แตกฮือเลย 

จากน้ันหัวหนาผูอํานวยการเลยมาหาเรา เปนยังไงกันซดักนัเลยกับเรา เมีย
รองไหเลยกับเรา อยามาเลนนะเลนกับเรา ไลเบ้ียเขาไปผิดหมด เราไมไดผดินี่ ไลเดี๋ยว
นั้นออกไป เมียรองไหลงไป รองไหอะไร รองไหนี้น้ําตาไมเกิดประโยชน น้ําตาที่เปน
โทษเปนภัย กอความเดือดรอนความเสียหายใหแกประเทศชาติบานเมือง ยังจะมา
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รองไหอยูเหรอ แตเราไมพูดคํานี้ บอกวาน้ําตานี้ไมเกิดประโยชน ไลหนีเลยทั้งผัวทั้ง
เมีย เขาเปนผูอํานวยการชลประทาน ซัดกับเราหงายไปเลย เหตุผลกลไกไมมีอะไรที่จะ
มาบุกรุกๆ ถืออํานาจปาๆ เถื่อนๆ นี่หรือเจานายปกครองประเทศชาติไทยเรา เอา
อํานาจปาๆ เถื่อนๆ นี้หรือมาใชบังคับประชาชนราษฎร มันดูไมไดนะ 

ผูรักษาความเปนธรรมมีอยูนี่ ก็ซดักันละซี ฟาดกันเขากระทรวง ก็เปนอันวา
พายแพทางนี้ เพราะทางนี้มีเหตุผล เอานี้เขาตม(ตุน) เขาเอาแผนที่ไปกาง แผนที่ตม
ทั้งน้ัน ที่เหลานี้ๆ มีแตที่วางเปลาๆ สมควรที่จะสรางเขื่อนไดแลวเขาวา เขาไปฟองนาย
เขา นายก็หูเบาละซิก็จะมาสราง เขาเอาแปลนของเขามา ประมาณอยางน้ันประมาณ
อยางน้ี มีแตประมาณๆ รอบหมดเลย เราก็เอาแปลนของเราออกคราวนี้ เอา นี้ไม
ประมาณไปดูเอา บอกวานี้เปนของจริง สําหรับที่เหลานี้ๆ ที่เขาวาวางเปลาๆ มันไมวาง
ทั้งนั้นๆ ซัดเลยนะ เอา ๆ เอานี้กางเขาไป ถาหากวาเปนความจริงตามชลประทานแลว
เราจะเปดใหหมดวัดนี้ เขาวาเขาจะมาสรางวัดเรา ไมตองสราง เราไปหาสรางเอง ถาทํา
ไมถกูแลวอยามาทํานะ บานเมืองมีขื่อมีแป อยางนั้นซัดกับเรา ถาเอาเอาจริงๆ นะไมได
เลน 

ทีนี้เวลาเอาของเราไปกางมายืน(ยัน)กัน ถาอันนี้ของเราผิดแลวเราจะหลีกเอง 
ใหมาทําไดตามสบายๆ ถาหากวาแปลนนั้นเปนแปลนตมตุนหลอกลวงประชาชน
ทั้งหลายแลวอยามาทํานะ มากกวานั้นจะปรับโทษกัน เอา เอาแปลนนี้ไปแขงกัน เขาก็
มาดูจริงๆ ซิที่นี่ เราทาเลยใหมาดู รอบๆ วัด มาก็มันจะผานความจริงไปไดยงัไง มา
เห็นยอมหมดทั้งนั้นยอมหมด แปลนของเรามีแตแปลนรอยเปอรเซ็นตถูกตองลวนๆๆ 
แปลนนั้นแปลนปลอม นี่มันจะมากินบานกินเมืองกินตับกินปอดประชาชน มันเอาเร่ือง
หลอกๆ ลวงๆ ไปตมเจาตมนายของมัน นายก็ส่ังมาละซิ ลูกนองแหลกไปหมด 

กรมสําคัญที่สุดคือกรมชลประทานพูดใหมันชัดเจน กอความเดือดรอนให
ประชาชนทั่วประเทศ เวนแตพระราชดําริของในหลวง ถาเปนพวกนี้ตั้งขึ้นมาแลว 
ตรงไหนที่มทีี่ลุมที่ดอนกางเลย มิหนําถางเขามาอยางที่เขามาถางวัดปาบานตาด ไล
ประชาชนออกหมด พวกไรพวกนานี้ไมมีนากินเขาจะไปกินไหน แตกบานแตกเมือง 
พวกนี้ไปกางทองเขาใสนั้นแลว เปนแตอยางนั้นนะ เราทราบตลอดมาแตเราไมพูด
เฉยๆ วันนี้เปนโอกาสที่เราจะตองพดูเราพูดได เพราะเอาความจริงมาพูด มันไมเกดิ
ประโยชนอะไร 

ไปหาลานะพวกนี้ ตรงไหนที่เปนลุมๆ แลวก็จะเอาอันนั้นละไปฟองไปกราบ
เรียนนาย เออ ที่นั่นวางๆ นายก็นายหูเบา หรือจะสะแตกไปดวยกันเราก็ไมทราบนะ 
พอมากท็ําชลประทาน เขื่อนกุดลงิงอเรานี้ กุดลิงงอลิงแงมันเกดิประโยชนอะไร ใครก็
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เห็น ไปที่ไหนๆ มีแตเขื่อน เอะอะกนิแลวๆ โอย ทุเรศนะเขื่อนชลประทานนี้ เวนแตใน
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นอกนั้นกินทั้งน้ันละ หาลาซิ หาลาที่ลุม
ที่ไหนสรางเขื่อน เอานี้ไปรองเรียนนาย นายก็นายหูเบา พอมาก็กั้นที่แลวไปไลอยางวา
นี่ละ เขามาในวัดนี้ก็มาถากถางวัดผานเขามานี้ มาเจอกับเราเขาซิ จะวาเจอเสือเจอหมีก็
ไมทราบแหละ เอาเดี๋ยวนั้นเลย ถาไมหนีจะตํารวจมาจับนะเราบอก นี่มีหลักมีเกณฑมี
ขื่อมีแปนะ วัดนี้มีเจาอาวาสตามกฎหมายบานเมือง ที่ผานเขามาถางปางๆ นี้ไดอนญุาต
จากใคร ซัดกันเลยซิ ไลเดี๋ยวนั้นแตกฮือเลย เห็นไหมละ 

พอตอนบายๆ ผัวกับเมีย ผูอํานวยการชลประทานเขามา เอา มีอะไรวากัน ซัด
กันเมียรองไหเลย นั่นเห็นไหมละ อยามาทําปาๆ เถื่อนๆ เปนผูใหญตองดูความเปน
ผูใหญเจาของอยามาเปนอยางน้ี เหยียบย่ําทําลายประชาชนราษฎรไมถูก เอาอยางน้ีนะ 
ไปเลย นี่เวลาเปดเสียวันนี้เปด นี่ละธรรมเปด ไมไดกลาไดกลัวใครละธรรม ถาเปน
ธรรมแลวออกพุงๆ ถาไมเปนธรรมหมอบ ไมเอาไมเขา 

เราก็เคยพูดใหพี่นองทั้งหลายฟงแลวเวลาเราเปนบา นาฬิกาได ๓ โมง ๒๐ เรา
เขียนหนังสือหรืออะไร ตอนนั้นยังหนุมนอยการทําขอวัตรปฏิบัติใครทันเราวะ ขอวัตร
ปฏิบัติคลองแคลวตลอดเวลา ดูนาฬิกาผิดไป โธ ตาย ฟาดลงไปกป็ดกวาดลานบริเวณ
ของเรา ออกมาธรรมดาพระเณรจะเต็มหมดบริเวณศาลา คือทานปดกวาดจากกุฏิทาน
ออกมาจากนั้น ออกมาก็มารวมกันที่ศาลา พอเราออกมากม็าเต็มที่ศาลา เพราะเราก็
ออกจากกุฏขิองเรา กวาดเรียบรอยแลวออกมา 

มาวันนั้นไมเห็นพระสักองค ก็มีเณรองคหนึ่งคอยรับเคราะห รับเคราะหจากบา 
เขาใจไหม เณร ขึ้นเลยแหละ พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอ ถึงเวลาแลวทําไมไม
เห็นมาปดกวาดกัน เปนเพราะเหตุไร นี่ยังไมแลวนะกลางคืนจะประชุมอกีนะ ประชุมไล
พระหนีจากวัดเลย เพราะกฎเกณฑขอบังคับนี้ตายตัวแลวใครเคลื่อนไมได แมแตเราก็
ปฏิบัติตามนั้น มา นาฬิกาเทาไรเณร นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที คือธรรมดา ๔ โมง
ปดกวาด เราดูนาฬิกาผิดเราเปนบามาขูพระ พระตายกันทั้งวัดนี่แลวใครจะมากุสลากัน 
หือๆ ไลเบ้ีย 

เณรมันรําคาญมันเอาไมกวาดไปกวาด เราไมลืมนะ เณรก็บอกวา นาฬิกาพึ่งได
บาย ๓ โมง ๒๐ นาท ี หือ ขึ้นเลยนะ คือ ๔ โมงปดกวาด เราเปนบาคนเดียวฟาด
ออกมา จะขนาบพระทั้งวัด กลางคืนจะประชุมนี้ไลพระหนีออกจากวัด กฎเกณฑ
ขอบังคับมีมาดั้งเดิมตั้งแตสรางวัด มาทําใหเคลื่อนคลาดไดยังไง ถาเคลื่อนคลาดนี้แลว
เคลื่อนคลาดไดหมดทั่วประเทศเขตแดนละ ชาวพุทธของเราถาไมมีกฎเกณฑอยางน้ี 
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ความหมายวางั้น ออกมา นาฬิกาเทาไรถาม มันพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที หือ ขึ้นเลย
นะ กําลังไฟไหมเลย นาฬิกาพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที 

พอวางั้นหยุดๆ ขึ้นทันทเีลยนะ ปางๆ หยุดๆ มนัจะมาเปนบากันทั้งวัด เราจะ
ไปแกบาเราคนเดียว อยามาปดกวาดมันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ก็
เดินกึ๊กๆ กลับ เณรคงอดหัวเราะไมได นั่นเห็นไหมธรรม ผิดตรงไหนตองบอกวาผิดซี
เรา เราเขาใจวาถูก ขูพระเณรปางๆๆ พอเราผิดเราก็บอกวาไปแกบาเรา พระเณรอยา
มาปดกวาดมันจะเปนบากันทั้งวัด แนะบอก ผิดถูกประการใดฟงซิ นี่ละธรรมเปนอยาง
นี้ ตรงไปตรงมาเลย ไมมีอะไรเหนือธรรม เหนือไมไดสําหรับเรา เปนไฟมา พอธรรม
มาปบนี่น้ําดับไฟปุบเลย กําเริบขึ้นไปไมได 

เปนยังไงวันนี้ทานทั้งหลายไดฟงไหม ที่ผูใหญไมเปนธรรมกอความเดือดรอน
ใหแกประชาชนมากมายกายกองเปนอยางน้ี ใชอํานาจปาเถื่อน อํานาจของกิเลสกิเลส
กลืนไดตลอด ธรรมไมกลืน วันนี้เทศนหนักบางใหไดฟงทั่วประเทศไทย เราถาลงได
ออกไมมกีลากับอะไรกลวักับอะไร ธรรมเหนือหมด เอาธรรมมาพูดผิดไปไหน 

ทองคําเราฟงซิพี่นองทั้งหลายไดทองคําเขาคลังหลวงแลวเวลานี้ตั้ง ๑๑,๐๓๗ 
กิโลคร่ึง ถารวมทั้งหมดก็เปน ๑๑,๕๗๓ กิโล ๒๖ บาท ๗๒ สตางค นี่รวมแลวที่เขา
แลว ที่ยังไมไดเขาเวลานี้กําลังรวม รวมก็ตองใหเปนคนสําคัญมารับทองคําจากเรา มา
สุมสี่สุมหาไมไดกับเรา เฉพาะอยางยิ่งก็คือชายปมเปนหัวใจเดียวกัน รักษาความ
บริสุทธิ์เพื่อชาติบานเมืองของเรา คนนั้นละมารับ พอไดทองคาํพอสมควรคนนั้นมา ถา
น้ําหนักทองคาํมีมากรักษาความปลอดภัยไมไหว ตองจดัรถทางนี้สงไป ต.ช.ด. ติดตาม
ไปเลย จนกระทั่งถงึทีถ่งึฐานเรียบรอยแลวจึงจะใหกลับมา นูนละเรารักษาสมบัติของ
ชาติเห็นไหมละ เราเอาจริงเอาจังขนาดนั้น รักษาความปลอดภัยหมด 

ทองคําบางทตีั้ง ๒๐ กวากิโล เกือบ ๓๐ กิโลก็มีจะเอาไป แลวคนเดียวจะเอา
ทองคํานั้นไปมันสมควรเหรอ เราตองจัดรถให จัด ต.ช.ด. ให เพราะปองกันทกุส่ิงทุก
อยาง พวก ต.ช.ด. เขาก็เปนอะไร มันมีอะไรอยูในมือมันละ เขาใจไหม มาซิใครอยาก
ตายใหมา นั่น เราจัดใหเรียบรอยหมดนะ พอไปสงถึงที่เรียบแลวปลอดภัยแลวทางนั้น
อนุญาตคอยมา แนะส่ังทางนี้นะ ถาทางโนนไมอนุญาตมาไมไดพวกนี้ นั่นบังคับไว
ตลอด ทางนูนเรียบรอยแลว เอา ไปไดที่นี่ ทางนูนปลอดภัยเขาธนาคาร คือธนาคารเรา
เชาที่ไว ที่เก็บทองคําของเราทางอุดรก็มีทางกรงุเทพกม็ี เอาเขาธนาคารเรียบรอยแลว 
ไปไดแลวทีน่ี่มา นั่นเราทําขนาดนั้นนะ ละเอียดลออมาก 

ทองคําของเราก็ได ๑๑,๕๗๓ กิโล ๓๖ บาท ๗๒ สตางคแลวเวลานี้ ของเลน
หรือทองคําเปนหมื่น ๑๑,๕๗๓ กโิล นี่ละที่เราชวยชาติเราคราวนี้ไดเปนชิ้นเปนอัน 
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หนาแนนมั่นคงขึ้นโดยลําดับ เราอุตสาหพยายามที่สุดแลวสําหรับพี่นองชาวไทยเรา
ลูกหลานไทยเรา สําหรับเราเราตายแลวเราไมเอาอะไร เดี๋ยวนี้เราก็ไมเอาอะไรเราบอก
แลวนะไมเอา จตุปจจัยพี่นองทัง้หลายบริจาคนี้ออกหมด เราไมเอา บาทหนึ่งเราก็ไม
เอาแบตลอด นั่นละถาวาชวยชาติเราชวยอยางน้ันนะ วาไมเอาไมเอาจริงๆ ไมเหมือน
ใคร ไมเอา ไดมาสักเทาไรที่มานี่ออกหมด ปลูกน้ันสรางน้ีสรางตลอดเวลา ออกจากนี้
ละไป นี่ละเราชวยชาติชวยเต็มกําลังความสามารถของเราที่มีโอกาสอันดีงามเหมาะสม 
วาจะตายมันไมตาย ทําเมรุไววาจะตายไมตาย ไดมาชวยชาติบานเมือง 

นี่เราพูดถึงวาทองคําได ๑ หมื่นกวากิโลนี้ กับดอลลารได ๑๐ ลานกวานี้ เราพูด
เฉพาะทองคาํอันนี้ สวนเงินบาทกับดอลลารที่แยกออกมาจากที่เราจะเขาคลังหลวง เงิน
ไทยมันไมพอ เพราะเราหยุดเทศนาวาการรายไดก็ไมมี แตคนที่เขามาขอนี้ตลอดเวลา
มากขึ้นทุกวัน จึงตองไปลากเอาดอลลารมาชวยเงินไทยเพื่อชวยโลกทั่วๆ ไป อยางน้ีละ
เราชวยจริงๆ ใหทานทั้งหลายไดทราบเสียวันนี้วาหลวงตาบัวชวยชาติชวยยังไงบาง ไม
วาทางโลกทางธรรม ทางโลกถาขัดของตรงไหนก็ซดักันนะกับเราเราไมไดกลัวใคร 
เอะอะจะมารวมบัญชีอะไร มันจะเอาสวนใหญอยูในนั่นนะกินตับกินปอด มันบอก
รวมๆ ไวรวมบัญชี มันจะเอาตัวใหญ นั่น เรารูทันทีนี่ ปดกันทนัทีเลย ก็ลมไปแลว 

สวนทีหลังเขาจะเอาไปรวมหมดตับหมดปอดประชาชนเราก็ไมทราบดวย เพราะ
เราหยุดจากการชวยชาติเกี่ยวกับการเงิน ตอนนั้นกําลังเราขนเงินเขาคลังหลวง แลวมัน
จะมาลากเอาตอหนาตอตามันก็ซัดกนัละซิใชไหม ทีนี้เราออกมาแลวเขาจะทําอะไรเปน
เร่ืองของเขา หลักธรรมวินัยของเรามีอยางน้ี ตอนที่เราชวยชาติรับผิดชอบอยูนั้น เงิน
ทองขาวของเรารับผิดชอบเขาสูนั้นใครมาแยกไปไมไดเราเปนเจาของใชไหมละ กฟ็ด
กันเลย เวลาเราออกมานี้เขาจะทําอะไรก็แลวแตเขา หลักธรรมวินัยเปนวรรคเปนตอนนี่
นะ ไมใชจะทําอยางน้ันไดเร่ือยไป ถาควรทําไดทําเลยเรา 

เพราะการดําเนินมานี้เราไมเคยเห็นตรงไหนวา เราทํานี้ขัดของหรือทาํลายตอ
พระธรรมวินัยทําใหชาติบานเมืองลมจมหรือสลายไปเราไมมี เราชวยเต็มเม็ดเต็มหนวย
ทุกอยาง เพราะฉะนั้นเราถึงพูดไดเตม็เม็ดเต็มหนวย เราชวยจริงๆ ชวยชาติบานเมือง
ไมใชชวยธรรมดานะ คิดดูซิวาเงินเรามีสักบาทไหมในกํามือของเรา ไมมีนะ ออกหมด
เลยมีเทาไร เงินอยูในบัญชีก็จายตลอด อยูในบัญชีก็มีเงิน แตบัญชีก็ตามหลังกันมากับ
เงินสดนี้ อะไรขาดทางไหนไปถอนออกมาๆ ชวยไปเรื่อยๆ อยางน้ีละ ที่จะเอาเงินใน
บัญชีไวเปนสมบัติของวดัปาบานตาดไมมถีาหลวงตาบัวไมตาย เราสั่งไวเรียบรอยแลว
ไมใหมี ใหชวยชาติบานเมอืงใหเต็มเม็ดเต็มหนวยแลวไปดวยความผาสุกเย็นใจ 
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นี่เราก็บอกทานทั้งหลายใหทราบชัดเสีย ชาตินี้ก็เปนชาติสุดทายของเรา บอก
ชัดๆ สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางอยูในนี้ตั้งแตวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ บนหลังเขาวัด
ดอยธรรมเจดีย เวลา ๕ ทุมเปง เปนวันที่เวทีธรรมกับเวทีกิเลสฟดกันขาดสะบั้นลงไป 
ฟาดินถลม ตั้งแตบัดนั้นมาเราไมมีกิเลสตัวใดเขามาแฝงหัวใจเลย เราพูดกับพี่นอง
ทั้งหลาย กิริยาอาการนี้เปนสนามแหงโลกธรรมได เขาอยากตําหนิอะไรเขาก็ตําหนิ แต
ใจของเราหมด ที่จะเอาอะไรมาตําหนิไมมีแลว พนสมมุตไิปโดยประการทั้งปวงเราก็
บอกวาพน แตกิริยาทาทางนี้มันเปนสมมุติดวยกัน มันกอ็ยูแดนหรือสนามแหงโลก
ธรรม เขาจะตําหนิอะไรตําหนิมาเราไมวาเราเปดรับทั้งน้ัน ทั้งดีทั้งชั่วเราไมวา แตสวน
ภายในใจของเราที่บริสุทธิ์สุดสวนแลวนั้นใครจะมาตําหนิอะไรก็แลว ไมมีความหมาย
ทั้งนั้นละ แตเราเองยังหาที่ตําหนิไมไดวะ 

นี่เราก็ชวยๆ เต็มกําลังความสามารถ เวลาไปทําความพากเพียรในปาในเขาใคร
รูเราเมื่อไร จนจะสลบไสลๆ มากี่ครั้งกี่หน หากไมสลบ เฉียดๆ มาตลอด เพราะเอา
จริงเอาจัง การประกอบความเพียรพอแมครูจารยไดร้ังเอาไวนั่นละ นิสัยอันนี้เปนอยาง
นั้นจริงๆ เวลาไหนที่ทําความเพียรหนักไปๆ ทานก็ร้ังไวๆ ใหอยูในความพอดีของจอม
ปราชญ เรามันเปนจอมโง ไมรูจักเร่ืองราวอะไร นึกวาจะเอาก็เอาเลยๆ ทานรั้งเอาไว
เพื่อความพอดีๆ ยอมรับทานนะ ถาทานเตือนตรงไหนหยุดทันทีๆ ไมฝนไมดื้อ ทํามา
อยางน้ันละการประกอบความพากเพียร 

ไปในปาเขากลับออกมานี้มีแตหนังหอกระดกูๆ ทานดูตลอดเวลา เราไปทํา
ความเพียรไปคนเดียว ทานใหไปคนเดียวดวยอนุโลม เพราะเห็นแลวนิสัยอันนี้จริงจัง
มากทุกอยาง อยูกับหมูกบัเพื่อนก็เหมือนกัน พระเณรในวัดชุมเย็นไปหมดสงบเงียบไป
หมดเราอยูนั้น พอแมครูจารยทานเปนรมโพธิ์รมไทร เราอยูขางนอกนี้คอยดูแลพระ
เณร องคไหนไมดีไมงามคอยแนะนําส่ังสอนดุดาวากลาว ขนาบ ถาสุดวิสัยแลวขึ้นไป
กราบเรียนพอแมครูจารย วาพระองคนั้นเปนอยางนั้นๆ ทานไลหนีทันทีเลยนะ ทานไม
ตองไปถามนะพอแมครจูารยทานเชื่อเรา 

เพราะอะไรๆ เราเปนผูแบกหมูเพื่อน ผิดถูกชั่วดีเราเขาไปรับรอง พระเณรผิด
ทายวัดหัววัดเราไปรับรองรับรองมา มาไวใหเราเปนสวนผิดๆ อยูในนั้น ทานก็ทําอะไร
ไมเต็มเม็ดเต็มหนวยใชไหม เพราะเราไปรับรองความผิดไวกับพระเณรเหลานั้น โอะ 
อันนี้มันก็ไปจากกระผมนี้แหละ กระผมพาพระเณรทําอยางน้ันมันเลยผิดพลาดไปทาน
เงียบ เงียบเลยๆ ทีนี้นานตอนานมาทานก็ขึ้น ใครพระเณรผิดทายวัดหัววัดก็มหา อะไร
ก็มหา หูหนวกตาบอดมาผิดในวัดในวานอกวัดนอกวาก็มหาๆ มหาองคนี้มันโงขนาด
นั้นเชียวเหรอขึ้นละซิ ทานจับไดหมดแลว คือเรารับรองหมูเพื่อน 
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ถารายไหนที่เราสุดวิสัยแลวเรากราบเรียนทานทานไลทันทีนะ ทานไมถามละ 
องคนี้ไปวางัน้เลย ไมไดบอกวาใครเปนผูไปฟองรองทาน ทานไมถามเลย บอกวาองคนี้
ใหไป ไปเลย เปนอยางนั้นละพอแมครูจารย เพราะทานเชื่อเรา เหตุใดจึงเชื่อเรา เพราะ
พระเณรในวัดเราเปนผูอุม เวลาจะเปนจะตายมาเราไปตัดคอรองกป็ลอยออกมาไดๆ  
อยูตลอด มนัสุดวิสัยแลวเราเอาไมไหวแลวเราก็กราบเรียนทาน ทานไลทันทีเลย ทาน
เชื่อเราอยางนั้นละพอแมครูจารยเชื่อเรา แตที่รวบรวมนี้ในวัดนี้แลวใครผิดทายวัด
หัววัดก็อยางทานวา เราไปตัดคอรองไวนั้นเสีย โอย อันนี้มนัก็เปนไปเพราะกระผมๆ 
พาทํา พระทานทําอยางน้ันแลวมันผิดไปพลาดไป ทานนิ่งเลยนะ ถาเปนเรื่องของเรา
เขาไปนิ่งเลยๆ 

ทานก็จับเอาไดละซิ ใครผิดทายวัดหัววัดกม็หา.มหาองคนี้มนัโงขนาดนั้นเชียว
หรือขึ้นเลย บทเวลาทานจะเอาเอาหนักนะ เราก็นิ่งพระเณรทั้งหลายก็นิ่ง เพราะรูวาเรา
เอาพระเณร เวลาอะไรมาเราก็เขาไปตัดคอรองๆ ทั้งน้ัน นี่เร่ืองพอแมครจูารย เรียกวา
ทานเมตตามากสําหรับเรานะ พอพูดอะไรยังไมลงกันจุดไหน ทานมหาวาไง ทานถาม
มานะ พอบอกวาทานวางั้นทานนิ่งเลยนะ ไมเคยคัดคานเรา เปนอยางน้ัน 

บางทีมีเร่ืองอะไรๆ ในวดั ขัดกันอยูที่ตรงไหนๆ ทานรวบรวมขอมูลมาแลวมา
ฟง ทานมหาวาไง ถาม ทานวาอยางนั้นๆ นิ่งเลย เร่ืองราวเลยเรียบไปเลยนะ เปนอยาง
นั้นละทานไวใจ เพราะทานเห็นเราเอาหมูเอาเพื่อน ไมใชเปนผูจะมาทําลายหมูเพื่อน 
ประสานตลอดเวลาเรา ถามันสุดวิสัยเอาไวไมอยูก็กราบเรียนทานทานไลทันทีนะ ทาน
ไมตองไปถามละวาใครมาฟองใครมาบอกไมมี ไลทันทีเลย เปนยังไงเขาใจหรือยังวันนี้ 
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